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คำำ�นำำ�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สืกว.ฝ่า่ยวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั
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 บทเกริ่่�นำนำำ�

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

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

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

3. โครู้งการู้ “กล่ไกการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัแบบม้สื่วนัรู้่วมในัพื่ื�นัท้ั้�กึ�งเมือง
กึ�งชุนับทั้ ตำาบล่สืลั่กได อำาเภอเมือง จัังหวัดสืรุู้นิัทั้ร์ู้” โดย นัางสุืมาลั่ย แถบทั้อง ตำาแหน่ัง
หวัหนั�าสืำานักัป็ล่ดั อบต.สืลั่กไดแล่ะคณะนัักวิจััย

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Workshop 1 เวท้ั้ทั้ำาความเข�าใจั หาแนัวทั้างแล่ะการู้พัื่ฒนัาโจัทั้ย์วิจััย 5 อป็ทั้.จัังหวัด
สืรุู้นิัทั้รู้์

Workshop 2 เวท้ั้การู้พัื่ฒนัาโจัทั้ยวิ์จััยรู้ายพื่ื�นัท้ั้� 5 อป็ทั้.จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

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

Workshop 4 เวท้ั้พื่จิัารู้ณาโครู้งการู้วิจััย 5 อป็ทั้.จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์ ต่อคณะกรู้รู้มการู้
ผ้�ทั้รู้งคณุวุฒ ิ

Workshop 5 เวท้ั้ออกแบบวิจััย วางแผนั ทั้ดล่องป็ฏิิบติั แล่ะแบ่งบทั้บาทั้วางรู้ะบบ
ติดตาม 

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

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

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

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

Workshop 11 เวท้ั้นัำาเสืนัอรู้ายงานัความก�าวหนั�าโครู้งการู้วิจััยต่อคณะกรู้รู้มการู้
ผ้�ทั้รู้งคณุวุฒิ

Workshop 12 เวท้ั้สืงัเครู้าะหข์�อมล้่ แล่ะจััดทั้ำารู้ายงานัผล่การู้ศึกึษาวิจััยฉบบัสืมบ้รู้ณ์

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

Site visit การู้ติดตาม ป็รู้ะเมินัสืถานัการู้ณ์ แล่ะป็รู้บัป็รุู้งการู้ดำาเนันิังานัตล่อด
รู้ะยะเวล่าดำาเนิันัโครู้งการู้

โดยท้ั้�เนืั�อหาในัหนัังสืือถอดบทั้เรู้้ยนัโครู้งการู้วิจััยของ 5 อป็ทั้.จัังหวัดสืุรู้ินัทั้รู้์นั้�  
จัะเนั�นัการู้ถอดบทั้เรู้้ยนักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นัแล่ะตัวอย่างความสืำาเร็ู้จัของ
โครู้งการู้แล่ะคณะนัักวิจััยพื่อสืังเขป็ โดยม้วัตถุป็รู้ะสืงค์เพื่ื�อแล่กเป็ล่้�ยนัเรู้้ยนัรู้้�รู้่วมกันั
ในัการู้ศึึกษาวิจััยเพื่ื�อต่อยอดแล่ะพื่ัฒนัากล่ไก รู้ะบบแล่ะรู้้ป็แบบการู้สื่งเสืรู้ิมการู้ 
เรู้้ยนัรู้้�แล่ะสืนัับสืนัุนัเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบการู้ศึึกษา หากท่ั้านัใดหรู้ือ
หนัว่ยงานั/องค์กรู้ใดสืนัใจัสืามารู้ถเดินัทั้างไป็ศึึกษาด้งานัแล่กเป็ล่้�ยนัเรู้ย้นัรู้้�แล่ะสัืมผสัื
จัรู้งิในัพื่ื�นัท้ั้�เป็า้หมายทัั้�ง 5 อป็ทั้.ในัจัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์
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“3 กล่ไก” เชื่่�อมปริ่ะส�นำพััฒนำ�
เด็็กแล่ะเย�วชื่นำกันำตวจริ่ะมวล่
จงัหวดั็สุริ่น่ำทริ่์
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“กันตวจัระมวล่” เป็็นัตำาบล่ขนัาดเล่็กในัเขตพื่ื�นัท้ั้�อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัด 
สืรุู้นิัทั้รู้ท้์ั้�ยงัคงกล่ิ�นัอายวิถ้วัฒนัธิรู้รู้มดั�งเดิมแล่ะยงัคงความเป็น็ัชุนับทั้ไว�อยา่งครู้บถ�วนั
แบ่งเขตพื่ื�นัท้ั้�การู้ป็กครู้องเป็น็ั 8 หม้บ่�านั มป้็รู้ะชุากรู้ป็รู้ะมาณ 5,665 คนั ป็รู้ะชุาชุนั 
สืว่นัใหญก่ว่ารู้�อยล่ะ 90 มอ้าชุพ้ื่ทั้ำานัา เล่้�ยงสืตัว์ หล่งัฤดก้าล่เกบ็เก้�ยวป็รู้ะกอบอาชุพ้ื่
ทั้อผ�า จัักสืานั ถักแห เกบ็หมาก เกบ็มะพื่รู้�าว แล่ะสืง่ขายพืื่ชุสืมนุัไพื่รู้ ฯล่ฯ ท่ั้ามกล่าง
ความอุดมสืมบ้รู้ณข์องทั้นุัทั้รู้พัื่ยากรู้ธิรู้รู้มชุาติ “ในนำาม่ปลา ในนาม่ข้า้ว” ตล่อดจันัทั้นุั
ทั้างสืงัคมท้ั้�มค้วามรุู้ม่รู้วยทั้างภมิ้ป็ญัญา วิถ้ชุวิ้ต วัฒนัธิรู้รู้ม ทั้ำาให�คนัท้ั้�อย้อ่าศึยัในัชุุมชุนั
ยังคงป็รู้ะกอบอาชุ้พื่เล่้�ยงป็ากทั้�องได�อย่างพื่อม้พื่อกินั แต่อ้กสื่วนัหนัึ�งก็เล่ือกออกไป็
ทั้ำางานัรู้ับจั�างนัอกพื่ื�นัท้ั้� บ�างไป็เป็็นัแรู้งงานัก่อสืรู้�าง หรู้ือเข�าเมืองไป็รู้ับจั�างขับวินั
มอเตอรู้ไ์ซึ่ค์ 

สถ�นำก�ริ่ณ์์ปญัห�เด็็กแล่ะเย�วชื่นำ

ทั้ว่าหากฉายภาพื่ไป็ถึงอนัาคตอันัใกล่�ของกันัตวจัรู้ะมวล่ ม้ความคล่�ายคล่ึงกับ
ชุุมชุนัชุนับทั้อื�นั ๆ  อ้กหล่ายพื่ื�นัท้ั้�ในัป็รู้ะเทั้ศึไทั้ย คนรุน่พอ่แมเ่ริ�มมค่วามวิตกกังวล่ใจั
กับความเปั็นไปัข้องลู่กห์ล่าน ผู้นำาชุุมชุนตล่อดจันพ่อแม่ผู้ปักครองต่างชุ่�ตรงกัน
ห์ล่ายปัญัห์า โดยเฉพาะปัญัห์าเด็กแล่ะเยาวชุนไมส่นใจัการเรย่น ออกจัากโรงเรย่น
กล่างคันแล้่วมานั�งนอนอยู่บ้าน เม่�อไม่ม่การศึึกษาตามมาตรฐานจึังไม่ที่ำางาน  
ข้ณะท่ี่�เด็กแล่ะเยาวชุนในระบบบางส่วนเร่ยนจับแล้่วก็ยังไม่ม่งานที่ำา เปั็นภาระ 
ที่างเศึรษฐกิจัให์้กับครอบครวั สถิ่านการณ์ท่ี่�เกิดข้ึ�นยิ�งที่ำาให์้เด็กแล่ะเยาวชุนข้าด
แรงกระตุ้นแล่ะแรงบนัดาล่ใจัในการเรย่น

ยิ�งเม่�ออยู่ท่ี่ามกล่างสภาพแวดล้่อมท่ี่�ไม่เห์มาะสม มเ่วล่าว่างก็ชุักชุวนกันที่ำา
พฤติกรรมเส่�ยง จัับกลุ่่มมั�วสุม เส่�ยงต่อการยุง่เก่�ยวกับยาเสพติด ติดเกม ติดเห์ล้่า 
ที่ะเล่าะวิวาที่ ห์รอ่ที่ำากิจักรรมท่ี่�ก่อให์เ้กิดความรำาคาญแก่คนในชุุมชุน เชุน่ การขั้บข้่�
มอเตอรไ์ซค์รบกวน

พื่ฤติกรู้รู้มท้ั้�เกิดขึ�นัสืรู้�างความหวาดรู้ะแวง แล่ะความไม่สืงบเรู้้ยบรู้�อยในัชุุมชุนั 
จัากป็ัญหาทัั้�งหมดนั้�สื่งผล่ให�ครู้อบครู้ัวของเด็กแล่ะเยาวชุนัแสืดงความกังวล่ใจัแล่ะ
ห่วงใย กล่ัวว่าล้่กหล่านัจัะเอาตัวไม่รู้อด ซึ่ึ�งนัับวันัป็ัญหาท้ั้�ว่าจัะม้ป็ริู้มาณแล่ะม้ความ
รุู้นัแรู้งเพื่ิ�มขึ�นั 
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ดึ็งคำว�มริ่ว่มมอ่ของชื่มุชื่นำ...เฟ้น้ำห�คำนำม ี“ใจ” 
เข�้ริ่ว่มง�นำ

เพื่ื�อเป็ล้่�ยนัแป็ล่งเด็กแล่ะเยาวชุนักลุ่ม่เสื้�ยงจัากท้ั้�สืงัคมมองว่าเป็น็ั “ภาระ” สื้ก่ารู้
เป็็นั “พลั่ง” ขับเคล่ื�อนัชุุมชุนั การู้ส่ืงเสืริู้มให�เด็กแล่ะเยาวชุนักลุ่่มเสื้�ยงม้ “ความรู”้ 
แล่ะม ้“ทัี่กษะ” ในัการู้ป็รู้ะกอบอาชุพ้ื่ท้ั้�สือดคล่�องกับทั้นุัทั้างสัืงคม ทั้นุัทั้รัู้พื่ยากรู้ แล่ะ
ทัุ้นัทั้างเศึรู้ษฐกิจัของชุุมชุนั โดยอาศัึยองค์ความรู้้�แล่ะภ้มิป็ัญญาของชุุมชุนัท้ั้�ม้อย่้  
จึังเป็น็ัท้ั้�มาของโจัทั้ยก์ารู้ทั้ำาวิจััย รู้ะยะท้ั้� 1 ภายใต�การู้ทั้ำางานัของท้ั้มงานัเทั้ศึบาล่ตำาบล่
กันัตวจัรู้ะมวล่ในัหัวข�อ โครงการกระบวนการเรย่นรูท้ีุ่นที่างสังคมเพ่�อสรา้งทัี่กษะ
อาชุพ่ให์เ้ยาวชุนตำาบล่กันตวจัระมวล่ อำาเภอปัราสาที่ จัังห์วัดสรุนิที่ร ์

ทัั้�งนั้� งานัวิจััยในัรู้ะยะแรู้กเนั�นัการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนันัอกรู้ะบบโดยการู้
สืนัับสืนุันัของโครู้งการู้พัื่ฒนัาเยาวชุนัในัชุุมชุนัทั้�องถิ�นั (4 ภาค) เพืื่�อการู้พัื่ฒนัาเด็ก 
เยาวชุนั แล่ะครู้อบครัู้ว โดย มล้่นัธิิสิืยามกมัมาจัล่ ธินัาคารู้ไทั้ยพื่าณชิุย์ จัำากดั (มหาชุนั) 
รู้่วมกับสืำานัักงานักองทุั้นัสืนัับสืนุันัการู้วิจััย (สืกว.) แล่ะสืถาบันัเสืริู้มสืรู้�างการู้เรู้้ยนัรู้้� 
เพืื่�อชุุมชุนัเป็น็ัสืขุ (สืรู้สื.) 

โครู้งการู้ม้เป็้าหมายเพื่ื�อศึึกษาสืถานัการู้ณ์ความรุู้นัแรู้งด�านัการู้ป็รู้ะกอบอาชุ้พื่
ของเยาวชุนั ศึึกษาศึักยภาพื่ความต�องการู้ด�านัการู้ป็รู้ะกอบอาชุ้พื่ของเยาวชุนัในัการู้
พื่ัฒนัาอาชุ้พื่ของตนัเอง แล่ะศึึกษาทัุ้นัทั้างสืังคมของชุุมชุนัท้ั้�เอื�อแล่ะเหมาะสืมในัการู้
พื่ฒันัาอาชุพ้ื่ของเยาวชุนัตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่

“ถ้้าเด็็ก ๆ ไม่ได้็เร่ยนหนังสือ ก็ไม่อยากให้เด็็กเยาวชน
กลายเป็นภาระข้องครอบครัวและตกมาเป็นภาระข้องสังคม” 
ปั๋า-รัตนา สุข้สบาย ห์ัวห์น้าสำานักปัลั่ดเที่ศึบาล่ตำาบล่ 
กันตวจัระมวล่ ในฐานะห์วัห์น้าโครงการวิจััย กล่า่ว

การดำาเนินโครงการเริ�มต้นด้วยการล่งพ่�นท่ี่�สมัภาษณ์
ผูน้ำาชุุมชุนแล่ะผูป้ักครอง พื่บว่า เด็กแล่ะเยาวชุนัส่ืวนัใหญ่
อาศึัยอย้่กับตายายเนัื�องจัากพ่ื่อแม่ต�องไป็ทั้ำางานัต่างถิ�นั  
ผ้�ป็กครู้องไมม่รู้้ายได�มากนัักแต่ต�องเจ้ัยดเงนิัให�หล่านั ๆ  นัำาไป็ รตันา สขุ้สบาย
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เล่น่ัเกม หรู้อืไป็เติมเงนิัโทั้รู้ศึพัื่ท์ั้มอืถือ แต่ถ�าเสืรู้มิทัั้กษะให�เด็กแล่ะเยาวชุนัรู้้�จัักป็รู้ะกอบ
อาชุพ้ื่ พื่วกเขาจัะสืามารู้ถพื่ฒันัาแล่ะเป็ล่้�ยนัตัวเอง มง้านั มเ้งินั แล่ะหนััมาชุว่ยเหล่อื
จุันัเจืัอครู้อบครู้วัได�

“เราไมอ่ยากใหเ้ยาวชนคนอายุนอ้ย ๆ  ท่ี่�ม่เร่�ยวแรง ม่กำาลงั เป็นภาระข้องผู้้ส้ง้อายุ
 เหมือนอยา่งท่ี่�เป็นอย้”่ ป็า๋สืะทั้�อนั

เมื�อคิดจัะทั้ำาวิจััยเพืื่�อแก�ป็ญัหาเด็กแล่ะเยาวชุนันัอกรู้ะบบ กรู้ะบวนัการู้ต่อมาท้ั้� 
เทั้ศึบาล่ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ทั้ำา คือ “สรา้งการมส่่วนรว่ม” ของคนัในัชุุมชุนั เพื่รู้าะ 
มฐ้านัการู้ทั้ำางานัเดิมของนักัถักทั้อชุุมชุนัอย้ก่่อนัแล่�ว ซึึ่�งม้ฐานัความคิดท้ั้�ว่า การู้ทั้ำางานั
ใด ๆ กต็ามจัะป็รู้ะสืบความสืำาเร็ู้จัได� ต�องได�รัู้บความรู่้วมมือจัากคนัในัชุุมชุนั ท่ี่มวิจััย  
(เจ้ัาห์น้าท่ี่�เที่ศึบาล่) จึังชุักชุวนผู้นำาชุุมชุนทัี่�ง 8 ห์มู่บ้านเข้้ามารบัฟัังรายล่ะเอ่ยด 
การที่ำาโครงการ แล่ะห์าคนท่ี่�ม ่ “ใจั”  มาเข้้ารว่มกระบวน ในัครู้ั�งนัั�นั หม้ ่2 บ�านัสืรู้ะ  
ม้ผ้�ใหญ่บ�านัอยากหาคนัเข�ามาชุ่วยทั้ำางานัในัชุุมชุนั แล่ะหม้่ 5 บ�านัตาแจ๊ัต ซึึ่�งม้กลุ่่ม 
เด็กแล่ะเยาวชุนัเข�มแขง็อย้แ่ล่�วเข�ามาเป็น็ัท้ั้มวิจััยรู่้วม

จัากการู้ดำาเนิันัโครู้งการู้ในัรู้ะยะท้ั้� 1 ความเป็ล่้�ยนัแป็ล่งอย่างหนัึ�งท้ั้�เห็นัได�ชัุดเจันั
คือ กลุ่่มเด็กแล่ะเยาวชุนัชุักชุวนักลุ่่มเพื่ื�อนัท้ั้�ไม่ได�เรู้้ยนัเข�ามารู้่วมกิจักรู้รู้มเพื่ิ�มเติม  
จัากเดิม 9 คนั เพื่ิ�มขึ�นัเป็น็ั 15 คนั กลุ่ม่เยาวชุนัท้ั้�สืนัใจัเรู้ื�องการู้ซ่ึ่อมรู้ถต่อยอดกิจักรู้รู้ม
เพิื่�มเติมให�กับกลุ่่มเยาวชุนัท้ั้�ไม่ชุอบการู้ซึ่่อมรู้ถ เชุ่นั การู้เล่้�ยงไก่ไข่ เด็กแล่ะเยาวชุนั 
ได�รัู้บป็รู้ะสืบการู้ณก์ารู้ทั้ำางานัแล่ะป็รู้ะกอบอาชุพ้ื่จัากทั้นุัท้ั้�อย้ใ่นัชุุมชุนั เยาวชุนัท้ั้�ออก
จัากการู้เรู้้ยนักล่างคันัเมื�อได�รู้่วมโครู้งการู้ก็ม้ความคิดกล่ับมาเรู้้ยนัต่อในัด�านัท้ั้�ตัวเอง
ถนัดัหรู้อืชุอบเพื่ื�อเพื่ิ�มความรู้้�ให�กับตัวเอง

ในัภาพื่รู้วมชุุมชุนัเป็ล่้�ยนัแป็ล่งทัั้ศึนัคติแล่ะมุมมองท้ั้�เคยมองเด็กแล่ะเยาวชุนัในั
ทั้างท้ั้�ไมด้่ มาเป็ดิใจัยอมรู้บัให�เยาวชุนัเข�ามามบ้ทั้บาทั้ทั้ำากจิักรู้รู้มของชุุมชุนั ชุุมชุนัได�
เด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�ม้คุณภาพื่มาชุ่วยพัื่ฒนัาหม้่บ�านั คนัในัชุุมชุนัให�ความสืนัใจัแล่ะ
ติดตามงานัของคนัรุู้น่ัใหม ่ผ้�ป็กครู้องเกิดความภาคภมิ้ใจัล่ก้ของตนัเองมากยิ�งขึ�นั 

ทัั้�งนั้� เม่�อท่ี่มวิจััยรายงานผล่ลั่พธ์์จัากความเปัล่่�ยนแปัล่งท่ี่�เกิดข้ึ�นแก่สภา 
เที่ศึบาล่ตำาบล่กันตวจัระมวล่ แล่ะโรงเรย่นไที่รแก้ววิที่ยา ทัั้�งสืองหนั่วยงานั แล่ะ 
นายสขุ้ แนมด่ นายกเที่ศึมนตรต่ำาบล่กันตวจัระมวล่ จึังได�เล่ง็เหน็ัป็รู้ะโยชุนัท้์ั้�เด็กแล่ะ
เยาวชุนันัอกรู้ะบบในัตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ได�รู้บัจัากงานัวิจััยในัรู้ะยะแรู้ก จึังอนุมติัให์้
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จััดที่ำาแผนพัฒนาด้านเด็กแล่ะเยาวชุนอย่างต่อเน่�อง 
แล่ะให์ข้้ยายกิจักรรมดังกล่่าวไปัทัี่�ง 8 ห์มูบ่า้น

ผล่ล่พัื่ธิเ์ชุงิบวกจัากพื่ฤติกรู้รู้มของเด็กแล่ะเยาวชุนั
ท้ั้�เป็ล่้�ยนัแป็ล่งไป็ จัากการู้ดำาเนิันัโครู้งการู้ในัรู้ะยะแรู้ก 
ทั้ำาให�รู้ะหว่างดำาเนันิัโครู้งการู้รู้ะยะท้ั้� 2 มห้ม้บ่�านัเข�ารู่้วม
โครู้งการู้เพื่ิ�ม อ้ก 4 หม้บ่�านั ได�แก ่ห์มูท่่ี่� 3 บา้นตาแก้ว  
ห์มูท่่ี่� 4 บา้นที่ำานบ ห์มูท่่ี่� 6 บา้นโคกเพชุร แล่ะห์มูท่่ี่� 8 
บ้านถิ่นนชัุย เข้้ามาเสริมทัี่พ นอกจัากน่�ยังม่โรงเร่ยน 
เข้้ารว่มโครงการอ่ก 2 แห่์ง ค่อ โรงเรย่นไที่รแก้ววิที่ยา แล่ะโรงเรย่นกันที่ราราม  
(นุ่นศึกึษาคาร) 

โรงเรย่นไที่รแก้ววิที่ยา สืานัต่อโครู้งการู้ด�วยการู้จััดทั้ำาโครู้งการู้บ้รู้ณาการู้ด�านั
อาชุ้พื่ให�แก่เด็กในัรู้ะบบของแต่ล่ะชุ่วงชุั�นั สื่งเสืรู้ิมให�เด็กแล่ะเยาวชุนัม้อาชุ้พื่ท้ั้�ตนัเอง
ชุอบแล่ะถนััดจัากการู้ทั้ำาโครู้งงานัอาชุ้พื่ในัโรู้งเรู้้ยนั เพืื่�อสืรู้�างรู้ายได�ให�ตัวเด็กแล่ะ
เยาวชุนัเอง ไมเ่ป็น็ัภารู้ะของครู้อบครู้วั

จันักรู้ะทัั้�ง ม้ล่นิัธิสิืยามกัมมาจัล่ ธินัาคารู้ไทั้ยพื่าณิชุย์ จัำากัด (มหาชุนั) รู้่วมกับ
สืำานักังานัคณะกรู้รู้มการู้ส่ืงเสืรู้มิวิทั้ยาศึาสืตรู้ ์วิจััยแล่ะนัวัตกรู้รู้ม (สืกสืว.) หรืู้อ สืกว.เดิม
สืนับัสืนุันัทั้นุัวิจััยให�ท้ั้มวิจััยได�ต่อยอดการู้ทั้ำาวิจััยรู้ะยะท้ั้� 2 โครู้งการู้ “ระบบแล่ะกล่ไก
พฒันาสง่เสรมิอาชุพ่เยาวชุนในแล่ะนอกระบบตำาบล่กันตวจัระมวล่ อำาเภอปัราสาที่
จัังห์วัดสุรนิที่ร”์ โดยมเ้ป็า้หมายเพืื่�อพื่ฒันัาสืานัต่อกจิักรู้รู้มท้ั้�เหมาะสืมสืำาหรู้บัเด็กแล่ะ
เยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบ ขยายความรู้่วมมือในัรู้้ป็แบบเครู้ือข่าย ออกแบบการู้
พื่ัฒนัาอาชุ้พื่เยาวชุนัในัแล่ะนัอกรู้ะบบรู้ะดับตำาบล่แบบม้สื่วนัรู้่วม รู้วมถึงป็ฏิิบัติการู้
พื่ฒันัาอาชุพ้ื่เยาวชุนัท้ั้�เหมาะสืมกับทุั้กชุุมชุนัในัตำาบล่

นายสขุ้ แนมด่
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ตั�งโจทย์ฝึึกฝึนำทักษะเย�วชื่นำบนำฐ�นำทนุำชื่มุชื่นำ

ผล่จัากการู้ล่�มลุ่กคลุ่กคล่านั ล่งมือทั้ำาโครู้งการู้ตั�งแต่ยังไม่เคยม้ป็รู้ะสืบการู้ณ ์
มากอ่นั การู้ผา่นัรู้�อนัผา่นัหนัาวทั้ำาให�กล่ไกภาคส่ืวนัต่าง ๆ ในัชุุมชุนัรัู้บรู้้�เป็า้หมายการู้
ทั้ำางานัรู้ว่มกนัั แล่ะเพื่ื�อให�เดินัทั้างไป็ถึงเป้็าหมาย โครู้งการู้ได�สืง่เสืรู้มิให�เด็กแล่ะเยาวชุนั
เรู้้ยนัรู้้�แล่ะฝ่ึกฝ่นัทัั้กษะผ่านัโครู้งงานัอาชุ้พื่ท้ั้�สือดคล่�องกับทัุ้นัทั้รู้ัพื่ยากรู้แล่ะทัุ้นัทั้าง
สืงัคมของชุุมชุนั เพื่ื�อค�นัหาอาชุพ้ื่ท้ั้�เหมาะสืมกบัตนัเอง แล่ะสืรู้�างทัั้กษะท้ั้�เป็น็ัป็รู้ะโยชุนั์
ติดตัวไป็ในัอนัาคต ป็รู้ะกอบด�วยโครู้งการู้ย่อยตามบรู้ิบทั้แล่ะความต�องการู้เด็กแล่ะ 
เยาวชุนัแต่ล่ะชุุมชุนั ทัั้�งหมด 8 โครู้งการู้ยอ่ย ในั 8 พืื่�นัท้ั้� ได�แก่

1. บ�านัสืรู้ะ หม้่ท้ั้� 2 โครู้งการู้ซ่ึ่อมจัักรู้ยานัยนัต์ โครู้งการู้เล้่�ยงไก่ โครู้งการู้ 
เล่้�ยงป็ล่า

2. บ�านัตาแก�ว หม้ท้่ั้� 3 โครู้งการู้เล้่�ยงไก ่โครู้งการู้เล่้�ยงป็ล่า

3. บ�านัทั้ำานับ หม้่ท้ั้� 4 โครู้งการู้ซ่ึ่อมจัักรู้ยานัยนัต์ โครู้งการู้เล้่�ยงไก่ โครู้งการู้
เล่้�ยงป็ล่า (ขยายโครู้งการู้มาจัากบ�านัสืรู้ะ)

4. บ�านัตาแจ๊ัต หม้ท้่ั้� 5 โครู้งการู้ทั้ำาขนัม

5. บ�านัโคกเพื่ชุรู้ หม้ท้่ั้� 6 โครู้งการู้ทั้ำาขนัม 

6. บ�านัถนันัชุยั หม้ท้่ั้� 8 โครู้งการู้เล้่�ยงกบ

7. โรู้งเรู้ย้นัไทั้รู้แก�ววิทั้ยา โครู้งการู้ป็ล่ก้ผักป็ล่อดสืารู้พิื่ษ โครู้งการู้ฝึ่กซึ่�อมกฬ้า
ยกนัำาหนักั

8. โรู้งเรู้ย้นักนััทั้รู้ารู้าม (นุ่ันัศึึกษาคารู้) โครู้งการู้ฝ่กึทัั้กษะฟุตุบอล่ 

ทัั้�งนั้� โครู้งการู้รู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พื่ฒันัาสืง่เสืรู้มิอาชุพ้ื่เยาวชุนัในัแล่ะนัอกรู้ะบบ 
ตำาบล่กนััตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์ซึ่ึ�งเป็น็ัโครู้งการู้หลั่กต�องการู้ศึกึษา 
ม ้7 ป็รู้ะเด็นัด�วยกนัั ได�แก่

1. ฐานัข�อมล้่เยาวชุนั

2. ข�อมล้่ทั้นุัชุุมชุนัท้ั้�เอื�อต่อการู้สืรู้�างอาชุพ้ื่เยาวชุนั

3. ชุุดป็รู้ะสืบการู้ณ์การู้สืรู้�างอาชุพ้ื่เยาวชุนัชุ่วงท้ั้�ผา่นัมา
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4. การู้พื่ฒันัาแล่ะต่อยอดกจิักรู้รู้มอาชุพ้ื่ท้ั้�เหมาะสืมกับเยาวชุนั

5. การู้ขยายการู้พื่ฒันัาอาชุพ้ื่เยาวชุนัรู้ะดับตำาบล่

6. รู้ะบบแล่ะกล่ไกสืง่เสืริู้มพัื่ฒนัาอาชุพ้ื่เยาวชุนัรู้ะดับตำาบล่

7. การู้ป็ฏิิบติัการู้พัื่ฒนัาอาชุพ้ื่เยาวชุนั
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ใชื่ ้4 ทนุำชื่มุชื่นำปริ่ะส�นำขบัเคำล่่�อนำก�ริ่พััฒนำ�ทักษะ
อ�ชื่พีัเย�วชื่นำ

การที่ำาโครงการด้านการพัฒนาอาชุ่พ จัำาเป็ันต้องอาศึัยผู้เชุ่�ยวชุาญแล่ะ 
ความรว่มมอ่จัากผูรู้ ้ ก่อนัทั้ำางานัสืิ�งสืำาคัญคือ “การเตร่ยมความพร้อม” แล่ะ “สร้าง
ความร้้ความเข้้าใจ” แก่ผ้�ป็ฏิิบัติงานัในัแต่ล่ะรู้ะยะของการู้ดำาเนัินัโครู้งการู้ ทัั้�งในั
โครู้งการู้หล่ักแล่ะโครู้งการู้ย่อย ไม่ว่าจัะเป็็นัเจั�าหนั�าท้ั้�เทั้ศึบาล่ ผ้�นัำาชุุมชุนั ชุาวบ�านั 
แล่ะตัวแทั้นันัักวิจััย รู้วมถึงผ้�อำานัวยการู้โรู้งเรู้้ยนั แล่ะคณาจัารู้ย์ในัโรู้งเรู้้ยนัท้ั้�อาสืา 
เข�ามามส่้ืวนัรู้ว่มดำาเนันิัโครู้งการู้

จัากการู้ศึึกษาวิจััยพื่บว่า กล่ไกท้ั้�ม้บทั้บาทั้แล่ะใกล่�ชิุดกับกลุ่่มเป้็าหมายหรืู้อ 
เด็กแล่ะเยาวชุนั ป็รู้ะกอบด�วย กล่ไกห์น่วยงานระดับตำาบล่ กล่ไกชุุมชุน แล่ะกล่ไก
สถิ่านศึึกษา ซึ่ึ�งทั้ำาหนั�าท้ั้�ด้แล่ สืนัับสืนุันั ชุ่วยเหลื่อ แล่ะส่ืงเสืรู้ิมกรู้ะบวนัการู้เรู้้ยนัรู้้�
ทัั้กษะอาชุพ้ื่ต่าง ๆ  ดังนัั�นัการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัชุุมชุนัเก้�ยวกบัการู้พัื่ฒนัาอาชุพ้ื่
จัะป็รู้ะสืบผล่สืำาเรู้็จัได� ต�องป็รู้ะกอบไป็ด�วยต�นัทัุ้นัต่าง ๆ ท้ั้�ม้อย้่ในัชุุมชุนั โดยแต่ล่ะ 
ทั้นุัในัชุุมชุนัสืามารู้ถนัำามาพัื่ฒนัาทัั้กษะอาชุพ้ื่เยาวชุนัได� ดังนั้�

1. ทีุ่นที่างนโยบายท้ี่องถิิ่�น เทั้ศึบาล่ม้นัโยบายแล่ะแผนัเพืื่�อพื่ัฒนัาเยาวชุนั
ตำาบล่กนััตวจัรู้ะมวล่ โดยวางเป็า้หมายให� “เยาวชนตำาบลกนัตวจระมวล เป็นเยาวชน
ท่ี่�ม่ศัักยภาพ ม่ทัี่กษะช่วิต ทัี่กษะอาช่พ ท่ี่�สามารถ้พ่�งตนเองได้็ และม่ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้ี่องถิ้�น” จึังได�วางนัโยบายในัการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ 
แล่ะได�สื่งเสืริู้มสืนัับสืนุันัโครู้งการู้เพื่ื�อการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ 
แล่ะได�บรู้รู้จุัโครู้งการู้/กิจักรู้รู้มการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัไว�ในัแผนั 5 ป็ีของเทั้ศึบาล่ 
ตำาบล่กนััตวจัรู้ะมวล่

2. ทีุ่นที่รพัยากรในชุุมชุนเปั้าห์มาย ท้ั้�ดินั สืรู้ะนัำา แล่ะอื�นั ๆ จัากการู้ศึึกษา 
พื่บว่า ทัุ้นัทั้างทั้รัู้พื่ยากรู้ท้ั้�นัำามาใชุ�ในัการู้พัื่ฒนัาทัั้กษะอาชุ้พื่ของเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะ 
นัอกรู้ะบบ

3. ทีุ่นความรู้ท่ี่�ม่ในชุุมชุน เชุ่นั ความรู้้�ในัการู้เล้่�ยงไก่ เล้่�ยงป็ล่า ทั้ำาขนัม  
ซึ่อ่มรู้ถ เป็น็ัต�นั
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4. ที่นุบุคคล่ คือ มผ้้�นัำา ผ้�รู้้� ท้ั้�สืามารู้ถถ่ายทั้อดความรู้้� สืง่เสืรู้มิสืนับัสืนันุัการู้
พื่ฒันัาเยาวชุนั 

บทั้เรู้ย้นัจัากการู้ทั้ำาโครู้งการู้ในัรู้ะยะแรู้ก ทั้ำาให� ทั้ต.กันัตวจัรู้ะมวล่เล็่งเห็นัปั็ญหา
ท้ั้�เกิดขึ�นัจัากกล่ไกต่าง ๆ ในัชุุมชุนัท้ั้�ไม่ได�ทั้ำางานัป็รู้ะสืานักันัเท่ั้าท้ั้�ควรู้ ทัั้�งในัรู้ะดับ 
กล่ไกชุุมชุนั กล่ไกตำาบล่ แล่ะภาค้เครืู้อข่าย การู้ดำาเนิันัโครู้งการู้ในัรู้ะยะท้ั้� 2 จึังใชุ�วิธิ ้
การศึึกษาชุุมชุนแบบม่ส่วนร่วม ม้การู้จััดป็รู้ะชุุมเชิุงป็ฏิิบัติการู้ทั้บทั้วนับทั้เรู้้ยนั 
การู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนั กำาหนัดทิั้ศึทั้างการู้ทั้ำางานั แล่ะแบง่บทั้บาทั้หนั�าท้ั้�รู้ว่มกนัั
รู้ะหว่างกล่ไกป็ฏิิบติังานัสืว่นัต่าง ๆ 

ท่ี่มวิจััยห์ลั่ก รู้ว่มกบัวิทั้ยากรู้ บรู้รู้ยายแล่ะฝึ่กป็ฏิิบติัจััดฐานัเรู้ย้นัรู้้�ให�กับนักวิจััย
โครงการยอ่ย (แกนนำาเด็กแล่ะเยาวชุน) แนัะนัำาให�รู้้�จัักชุุดเครืู้�องมือ รู้วมถึงการู้ทั้ดล่อง
เรู้้ยนัรู้้�การู้เก็บข�อม้ล่บริู้บทั้ชุุมชุนั การู้ฝึ่กการู้ตั�งคำาถาม โดยแบ่งฐานัเรู้้ยนัรู้้�ดังนั้�  
1) ฐานัการู้สืืบค�นัป็รู้ะวัติศึาสืตร์ู้ชุุมชุนั แล่ะเครู้ื�องมือ Timeline 2) ฐานัสืบืค�นัวัฒนัธิรู้รู้ม
ชุุมชุนัแล่ะเครู้ื�องมือป็ฏิิทิั้นัวัฒนัธิรู้รู้ม 3) การู้เก็บข�อม้ล่ทุั้นัชุุมชุนั แล่ะแผนัท้ั้�เดินัดินั 
แล่ะ 4) การู้สืบืค�นัเศึรู้ษฐกจิัชุุมชุนั 

ไม่เพื่้ยงเท่ั้านัั�นั ทั้างกลุ่่มได�รู่้วมออกแบบชุุดองค์ความรู้้�โครู้งการู้ย่อย เพืื่�อชุ่วย
สืืบค�นัข�อม้ล่ป็รู้ะกอบการู้ทั้ำางานัในัแต่ล่ะโครู้งการู้ นักวิจััยโครงการย่อยแล่ะพ่�เล่่�ยง
โครงการวิจััย ทั้ำางานัรู้่วมกันัในัการู้ล่งเก็บข�อม้ล่บรู้ิบทั้ชุุมชุนัแล่ะการู้วิเครู้าะห์ทัุ้นั
ชุุมชุนั

ทัั้�งนั้� สืามารู้ถแยกกรู้ะบวนัการู้ทั้ำางานัตามรู้้ป็แบบโครู้งการู้ได�ดังต่อไป็นั้�

โครงการซอ่มรถิ่จัักรยานยนต์ ห์รอ่ศึนูยเ์รย่นรูซ้อ่มสรา้งเยาวชุนบา้นสระ ห์มูท่่ี่� 2

เป็น็ักรู้ะบวนัการู้ทั้ำางานัรู้ะหว่างสืองกล่ไก คือ กล่ไกห์น่วยงานระดับตำาบล่ โดย
กล่ไกรู้ะดับตำาบล่จัะจััดสื่งนัักวิจััยโครู้งการู้หลั่กไป็สื่งเสืรู้ิมสืนัับสืนัุนัให�ความรู้้�ในั
กรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้�ชุุมชุนั การู้จััดตั�งกลุ่ม่ให�เป็น็ัศ้ึนัยก์ารู้เรู้ย้นัรู้้� การู้บริู้หารู้จััดการู้กลุ่่ม
พื่รู้�อม ๆ กับการู้ศึึกษาความถนััดแล่ะความสืนัใจัของเยาวชุนั ม้เทั้ศึบาล่สืนัับสืนัุนั 
งบป็รู้ะมาณ เพื่ื�อสืรู้�างเป็น็ัทัั้กษะอาชุพ้ื่ท้ั้�สืามารู้ถสืรู้�างรู้ายได�ให�กบัเยาวชุนั 

กล่ไกชุุมชุนห์ร่อผู้นำาชุุมชุน ทั้ำาหนั�าท้ั้�ติดตาม กำากับแล่ะด้แล่กล่ไกเยาวชุนั 
ในัการู้สื่งเสืรู้ิมการู้เรู้้ยนัรู้้�แก่กลุ่่มเป็้าหมายหรู้ือเด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�สืนัใจัเรู้้ยนัรู้้�ทัั้กษะ 
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การู้ซ่ึ่อมรู้ถจัักรู้ยานัยนัต์ กลุ่่มเป้็าหมายส่ืวนัใหญ่เป็็นัเยาวชุนันัอกรู้ะบบในัชุุมชุนั  
การู้ดำาเนันิัโครู้งการู้วางแผนัขยายผล่ไป็ยังเยาวชุนับ้านที่ำานบ ห์มูท่่ี่� 4 ซึ่ึ�งในัรู้ะยะแรู้ก
กลุ่่มเป็้าหมายในัพื่ื�นัท้ั้�ดังกล่่าวให�ความสืนัใจัเรู้้ยนัรู้้�โครู้งการู้ซึ่่อมรู้ถจัักรู้ยานัยนัต์เป็็นั
อย่างด้ แต่ด�วยบรู้บิทั้ชุุมชุนับ�านัทั้ำานับ หม้ท้่ั้� 4 ท้ั้�พื่บว่า ไมเ่อื�อต่อการู้ป็รู้ะกอบอาชุพ้ื่
ซึ่อ่มรู้ถจัักรู้ยานัยนัต์ในัชุุมชุนั จึังทั้ำาให�เด็กแล่ะเยาวชุนันัอกรู้ะบบ บ�านัทั้ำานับ หม้ท้่ั้� 4 
ตัดสืนิัใจัป็รู้ะกอบอาชุ้พื่ใชุ�แรู้งงานัต่างจัังหวัด เนืั�องจัากต�องการู้หาป็รู้ะสืบการู้ณ ์แล่ะ
มองว่าสืามารู้ถสืรู้�างรู้ายได�ให�กับตนัเองแล่ะครู้อบครัู้วมากกว่าการู้ป็รู้ะกอบอาชุ้พื่ในั
ชุุมชุนั 

ด�วยเหตุน้ั� การู้ขยายโครู้งการู้ตามแผนัการู้ทั้ำางานัจึังไม่สืำาเร็ู้จั แต่กล่ไกเยาวชุนั
โครู้งการู้ซึ่่อมรู้ถจัักรู้ยานัยนัต์ยังคงดำาเนัินัการู้ต่อ แล่ะเป็ิดโอกาสืให�เด็กแล่ะเยาวชุนั 
ในัรู้ะบบแล่ะนัอกรู้ะบบท้ั้�สืนัใจัเข�าไป็ศึึกษาเรู้ย้นัรู้้�ทัั้กษะอาชุพ้ื่ซ่ึ่อมรู้ถได�

โครงการฝึกึทัี่กษะฟัตุบอล่

เป็็นัการู้ทั้ำางานัรู้ะหว่างกล่ไกห์น่วยงานกับกล่ไกชุุมชุน ในัการู้สื่งเสืรู้ิมทัั้กษะ
ฟุตุบอล่ให�กบัเด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�สืนัใจั บางคนัมค้วามถนััด ชุอบแล่ะม้ความฝั่นัอยากเป็น็ั
นักักฬ้าฟุตุบอล่อาชุพ้ื่ 

สืถานัการู้ณ์โดยทัั้�วไป็ เด็กแล่ะเยาวชุนัในัชุุมชุนัอายุรู้ะหว่าง 12-15 ป็ ีมกัติดเกม
แล่ะติดโทั้รู้ศัึพื่ท์ั้ นัานั 5-6 ชุั�วโมง เมื�อเข�ารู่้วมฝึ่กฝ่นัในัโครู้งการู้ ได�สืรู้�างกติกา ข�อตกล่ง
รู้่วมกันัเรู้ื�องการู้ใชุ�โทั้รู้ศึัพื่ท์ั้มือถือ กำาหนัดให�สืามารู้ถเล่่นัโทั้รู้ศึัพื่ท์ั้มือถือได�หล่ังแล่ะ
กอ่นัฝึ่กทัั้กษะกฬ้าฟุตุบอล่ 30 นัาท้ั้ แล่�วล่ดเวล่าล่งเรู้ื�อย ๆ การู้สืรู้�างข�อตกล่งค่อย ๆ 
สืง่ผล่ต่อการู้ป็รัู้บเป็ล่้�ยนัพื่ฤติกรู้รู้มเด็กแล่ะเยาวชุนั พื่วกเขามุ่งมั�นัฝ่กึฝ่นัทัั้กษะฟุตุบอล่
จัับโทั้รู้ศัึพื่ท์ั้มอืถือนั�อยล่ง แล่ะชุกัชุวนัเพืื่�อนัฝ้่งมาเล่น่ัฟุุตบอล่มากขึ�นั 

กล่ไกชุุมชุนเข�ามาป็รู้ะสืานักล่ไกห์น่วยงานในัการู้สืนัับสืนัุนับุคล่ากรู้ผ้�ฝ่ึกสือนั
แล่ะวัสืดุอุป็กรู้ณ์ในัการู้ฝึ่กทัั้กษะก้ฬา แล่ะปัระสานกล่ไกสถิ่านศึึกษา คือ โรู้งเรู้้ยนั 
กนััทั้รู้ารู้าม (นัุน่ัศึกึษาคารู้) ขอใชุ�สืถานัท้ั้�ฝ่กึทัั้กษะกฬ้าฟุตุบอล่ 

ป็รู้ากฏิการู้ณ์ท้ั้�เกิดขึ�นัทั้ำาให�ม้นัักเรู้้ยนัสืนัใจัเข�ามาฝึ่กทัั้กษะฟุุตบอล่มากขึ�นั 
กรู้ะทัั้�งได�เข�าแข่งขันัก้ฬาเครู้ือข่ายของโรู้งเรู้้ยนั จันัได�รู้ับรู้างวัล่ชุนัะเล่ิศึก้ฬาฟุุตบอล่ 
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เครู้ือข่ายโรู้งเรู้้ยนั ทั้ำาให�เด็ก ๆ ม้กำาล่ังใจัแล่ะภาคภ้มิใจั มุ่งมั�นัฝ่ึกทัั้กษะก้ฬาฟุุตบอล่ 
ในัชุว่งหลั่งเล่กิเรู้ย้นัอยา่งต่อเนืั�อง

โครงการสง่เสรมิก่ฬายกนำาห์นัก โรงเรย่นไที่รแก้ววิที่ยา ตำาบล่กันตวจัระมวล่ 
เปัน็กล่ไกสถิ่านศึกึษา

สืง่เสืรู้มิแล่ะสืนัับสืนันุัทัั้กษะกฬ้ายกนัำาหนักั เพื่ื�อเป็น็ัทั้างเล่อืกอ้กทั้างหนัึ�งให�เด็ก
แล่ะเยาวชุนัในัรู้ะบบการู้ศึึกษาท้ั้�สืนัใจัก้ฬายกนัำาหนัักได�ม้พื่ื�นัท้ั้�เข�ามาเรู้้ยนัรู้้� ม้โอกาสื
ทั้ดสือบความถนััดของตนัเอง เป็็นัการู้สืรู้�างแรู้งบันัดาล่ใจัให�กับนัักเรู้้ยนั โดยม้กล่ไก
ห์น่วยงานให�การู้สืนับัสืนุันัวัสืดุอุป็กรู้ณ์ แล่ะเสืรู้มิทัั้กษะความรู้้�ในัการู้สืบืค�นัข�อมล้่

โครงการปัล่กูผกัปัล่อดสารพษิ กิจักรรมปัล่กูผกักางมุง้ โรงเรย่นไที่รแก้ววิที่ยา 
ตำาบล่กันตวจัระมวล่

 มก้ล่ไกสถิ่านศึกึษาท้ั้�สืง่เสืรู้มิการู้เรู้ย้นัรู้้�ของเด็กแล่ะเยาวชุนัในัรู้ะบบการู้ศึกึษา
สืรู้�างทัั้กษะให�เด็กแล่ะเยาวชุนัได�ศึึกษาทั้ดล่องป็ล่้กผักป็ล่อดสืารู้พื่ิษ โดยเป็รู้้ยบเท้ั้ยบ
รู้ะหว่างการู้ป็ล่ก้ผกัแบบกางมุ�งกบัการู้ป็ล่ก้ผกัแบบแป็ล่งเพื่ื�อเป็น็ัทั้างเล่อืกให�เด็กแล่ะ
เยาวชุนัในัรู้ะบบการู้ศึึกษาได�ทั้ดสือบความถนััดของตนัเอง อ้กทัั้�งกล่ไกสืถานัศึึกษา 
ยงัสืนับัสืนันุัวัสืดอุุป็กรู้ณ ์แล่ะเสืริู้มทัั้กษะความรู้้�ในัการู้สืบืค�นัข�อมล้่

โครงการที่ำาข้นม บา้นตาแจ๊ัต ห์มูท่่ี่� 5 ตำาบล่กันตวจัระมวล่

เป็็นัโครู้งการู้ต่อยอดจัากการู้ทั้ำาวิจััยโครู้งการู้กรู้ะบวนัการู้เรู้้ยนัรู้้�ทุั้นัทั้างสัืงคม
เพื่ื�อสืรู้�างทัั้กษะอาชุพ้ื่ให�เยาวชุนัตำาบล่กนััตวจัรู้ะมวล่ (งานัวิจััยรู้ะยะท้ั้� 1) กลุ่่มเด็กแล่ะ
เยาวชุนทัี่�งในแล่ะนอกระบบการศึึกษาที่ำาโครงการร่วมกัน เยาวชุนับ�านัตาแจ๊ัต 
วางแผนัขยายผล่ไป็ยงับ�านัโคกเพื่ชุรู้ หม้ท้่ั้� 6 เนืั�องจัากเด็กแล่ะเยาวชุนับ�านัโคกเพื่ชุรู้ม้
ความสืนัใจัในัการู้ทั้ำาขนัมพืื่�นับ�านั 
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โครงการเล่่�ยงไก่บา้นสระ ห์มูท่่ี่� 2 ตำาบล่กันตวจัระมวล่

โครู้งการู้ต่อยอดมาจัากการู้ทั้ำาวิจััยโครู้งการู้กรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้�ทั้นุัทั้างสืงัคมเพื่ื�อ
สืรู้�างทัั้กษะอาชุ้พื่ให�เยาวชุนัตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ (งานัวิจััยรู้ะยะท้ั้� 1) กลุ่่มเด็กแล่ะ
เยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบการู้ศึกึษาทั้ำาโครู้งการู้รู่้วมกันั กล่ไกห์น่วยงานระดับตำาบล่
สืนับัสืนุันังบป็รู้ะมาณในัการู้จััดซึ่ื�อวัสืดอุุป็กรู้ณ ์แล่ะแบง่หนั�าท้ั้�ให�ท้ั้มวิจััยหล่กัรู้บัผดิชุอบ
เป็น็ัพื่้�เล่้�ยงติดตามให�คำาป็รู้กึษาเด็กแล่ะเยาวชุนั หล่งัพื่บป็ญัหาเยาวชุนับางสืว่นัไมส่ืนัใจั
ดำาเนัินัโครู้งการู้ เหลื่อสืมาชุิกเพ้ื่ยง 1 คนัรัู้บผิดชุอบงานัแทั้นั ซึึ่�งขาดความรู้้�เรู้ื�องการู้
เล่้�ยงไก ่ทั้ำาให�ไกต่ายเป็น็ัจัำานัวนัมาก จัากท้ั้�มทั้ั้�งแมไ่กแ่ล่ะล่ก้ไกทั่ั้�งหมดจัำานัวนั 270 ตัว
เหล่อืแมพ่ื่นััธิุเ์พื่ย้ง 20 ตัว 

ขณะท้ั้�บ�านัตาแก�ว หม้่ท้ั้� 3 การู้เล่้�ยงไก่เป็็นัไป็ตามเป็้าหมาย เนัื�องจัากม้กล่ไก
ชุุมชุนคอยติดตาม แล่ะสืนับัสืนันุักจิักรู้รู้มอยา่งต่อเนัื�อง เมื�อป็รู้ะสืบปั็ญหากล่ไกชุุมชุนั
ยื�นัมือเข�ามาให�ความรู้้� เปิ็ดโอกาสืให�เด็กแล่ะเยาวชุนัศึึกษาจัากป็รู้าชุญ์ชุุมชุนั แล่ะ 
รู้ว่มกนััติดตามการู้ดำาเนิันักจิักรู้รู้มของเยาวชุนั

โครงการเล่่�ยงปัล่า บา้นสระ ห์มูท่่ี่� 2 ตำาบล่กันตวจัระมวล่

ต่อยอดจัากการู้ทั้ำาวิจััยโครู้งการู้กรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้�ทั้นุัทั้างสืงัคมเพื่ื�อสืรู้�างทัั้กษะ
อาชุ้พื่ให�เยาวชุนัตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ (งานัวิจััยรู้ะยะท้ั้� 1) กลุ่่มเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�ง 
ในัแล่ะนัอกรู้ะบบการู้ศึึกษาทั้ำาโครู้งการู้รู่้วมกันั กล่ไกห์น่วยงานระดับตำาบล่ ได�ส่ืง 
นักัวิจััยโครู้งการู้หลั่กเข�าชุว่ยสืง่เสืรู้มิทัั้กษะการู้เล่้�ยง การู้วิเครู้าะหชุ์ุมชุนั แล่ะสืนับัสืนุันั
งบป็รู้ะมาณจััดซึ่ื�อวัสืดุอุป็กรู้ณ์เพิื่�มเติม แล่ะได�แบ่งหนั�าท้ั้�ท้ั้มวิจััยหลั่กรู้ับผิดชุอบเป็็นั 
พื่้�เล้่�ยงติดตามแล่ะให�คำาป็รึู้กษา

โครู้งการู้วางแผนัขยายผล่ไป็ยังหม้่ท้ั้� 3 บ�านัตาแก�ว การู้เล่้�ยงป็ล่าของทัั้�งสือง
หม้่บ�านัเป็็นัไป็ตามเป็้าหมาย เนัื�องจัากม้กล่ไกชุุมชุนคอยติดตามการู้ดำาเนัินักิจักรู้รู้ม
อย่างต่อเนัื�อง
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โครงการเล่่�ยงกบ บา้นถิ่นนชุยั ห์มูท่่ี่� 8 ตำาบล่กันตวจัระมวล่

เป็็นัการู้ดำาเนัินัโครู้งการู้ของกล่ไกเยาวชุนนอกระบบ เริู้�มจัากการู้ศึึกษาชุุมชุนั
เยาวชุนัเสืนัอโครู้งการู้เล่้�ยงป็ล่าเนัื�องจัากกล่ไกชุุมชุนม้ป็รู้าชุญ์ชุุมชุนัท้ั้�ม้ความรู้้�ด�านั
การู้เล่้�ยงป็ล่า แต่ชุุมชุนัป็รู้ะสืบป็ัญหาภัยแล่�ง กล่ไกเยาวชุนัจึังได�เป็ล่้�ยนัโครู้งการู้เป็็นั 
การู้เล้่�ยงกบ อย่างไรู้ก็ตามก่อนัจับโครู้งการู้แกนันัำาหล่ักของโครู้งการู้ได�ออกไป็ทั้ำางานั
นัอกชุุมชุนั แต่ไมม่ผ้้�สืานังานัต่อ ทั้ำาให�โครู้งการู้น้ั�ไมป่็รู้ะสืบผล่สืำาเรู้จ็ั 

ความรู้่วมมือจัากแต่ล่ะกล่ไกในัการู้เข�ามาหนัุนัเสืริู้มกิจักรู้รู้มชุ่วยให�หล่ายบ�านั 
ได�ล่้กหล่านัของตัวเองกล่ับคืนัมาเป็็นั “พื่ล่ังชุุมชุนั” เยาวชุนัท้ั้�เคยว่างงานัได�ม้ความรู้้�
แล่ะมทั้ั้กษะป็รู้ะกอบอาชุพ้ื่ท้ั้�ตนัเองถนััดแล่ะมค้วามหล่งใหล่

เหน็ัได�ว่า การู้พัื่ฒนัาต่อยอดกจิักรู้รู้ม (อาชุพ้ื่) ท้ั้�เหมาะสืมสืำาหรู้บัเด็กแล่ะเยาวชุนั
ในัแล่ะนัอกรู้ะบบในัตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ รู้วมถึงการู้พัื่ฒนัารู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พัื่ฒนัา
สื่งเสืรู้ิมอาชุ้พื่เยาวชุนัในัแล่ะนัอกรู้ะบบต�องเกิดขึ�นัจัากความสืนัใจัหรืู้อความต�องการู้
ของเด็กแล่ะเยาวชุนัเอง ขณะเด้ยวกนััต�องสือดคล่�องกบับริู้บทั้ชุุมชุนัในัแต่ล่ะพื่ื�นัท้ั้�
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ฝึึกเด็็กแล่ะเย�วชื่นำเริ่ยีนำริ่้ทั้กษะอ�ชื่พีั 
ผ่่�นำก�ริ่ทำ�โคำริ่งก�ริ่

วิธิก้ารู้ทั้ำางานัผ่านัโครู้งการู้เด็กแล่ะเยาวชุนัมก้รู้ะบวนัการู้พัื่ฒนัาโครู้งการู้เพืื่�อให�
ไป็ถึงเป็า้หมายหล่กั 4 ขั�นัตอนั ได�แก ่

1. การู้เตรู้ย้มความพื่รู้�อมกล่ไกแล่ะเสืริู้มศัึกยภาพื่พื่้�เล่้�ยง

2. การู้สืนับัสืนันุัการู้เก็บข�อมล้่ของท้ั้มวิจััย 

3. การู้สืง่เสืรู้มิสืนัับสืนันุัป็ฏิิบติัการู้พัื่ฒนัาอาชุพ้ื่เยาวชุนั

4. การู้สืรุู้ป็ผล่การู้ส่ืงเสืริู้มสืนัับสืนุันัการู้สืรู้�างอาชุพ้ื่เยาวชุนั

การเตรย่มความพรอ้มกล่ไกแล่ะเสรมิศึกัยภาพพ่�เล่่�ยง ได�ถ้กเอ่ยถึงไป็แล่�วในั 
“รูปัแบบระบบกล่ไกท่ี่�จัะสนับสนุนเด็กแล่ะเยาวชุน” กอ่นัหนั�านั้� หล่งัจัากการู้เตรู้ย้ม
ความพื่รู้�อมกล่ไกแล่ะเสืริู้มศึกัยภาพื่พื่้�เล่้�ยง ขั�นัตอนัสืำาคัญล่ำาดับถัดไป็คือ การสนับสนุน
ให์้เด็กแล่ะเยาวชุนท่ี่�เป็ันแกนนำา ซึึ่�งได�รัู้บบทั้บาทั้เป็็นัท้ั้มวิจััยย่อยได�รู่้วมวางแผนั
โครู้งการู้กรู้ะบวนัการู้ทั้ำางานัในัขั�นัแรู้ก เรู้ิ�มต�นัจัากการเก็บรวบรวมข้้อมูล่บรบิที่ชุุมชุน
แล่ะสถิ่านการณ์ปัญัห์าในชุุมชุน

จัากการู้เกบ็ข�อมล้่บรู้บิทั้ชุุมชุนั เชุื�อมโยงสืถานัการู้ณป์็ญัหาท้ั้�เกดิขึ�นั แล่�ววิเครู้าะห์
ทัุ้นัท้ั้�ม้ในัชุุมชุนั รู้ะหว่างสืิ�งท้ั้�ม้อย้่แล่�ว สืิ�งขาดหายต�องเติมเต็มแล่ะอยากแก�ไขทัั้�ง 
ด�านัทั้รัู้พื่ยากรู้ บุคล่ากรู้ นัำามาสื้่การู้วิเครู้าะห์สืิ�งท้ั้�เด็กแล่ะเยาวชุนัอยากทั้ำา แล่ะการู้
แบง่บทั้บาทั้หนั�าท้ั้� กอ่นันัำาเสืนัอโครู้งการู้ต่อพื่้�เล่้�ยงโครู้งการู้วิจััย เกดิเป็น็ัโครู้งการู้ยอ่ย 
14 โครู้งการู้ ในั 8 พื่ื�นัท้ั้� ดังท้ั้�กล่า่วไป็แล่�วในั “วิธ์ตั่�งโจัที่ยโ์ครงการเด็กแล่ะเยาวชุน”

หล่ังได�แผนังานักิจักรู้รู้มของโครู้งการู้ย่อย เด็กแล่ะเยาวชุนัได�ฝึ่กทัั้กษะการู้ 
ตั�งคำาถามแล่ะการู้เก็บข�อม้ล่บรู้ิบทั้พื่ื�นัท้ั้� ก่อนัล่งมือป็ฏิิบัติจัริู้ง ทั้ำาให�พื่วกเขาเห็นัถึง
ข�อมล้่ท้ั้�ยงัไมส่ืมบ้รู้ณ์ จึังได�วางแผนัเกบ็ข�อมล้่เพิื่�มเติม 

สิ�งสำาคัญอย่างห์นึ�ง ค่อ การเก็บข้้อมูล่ชุุมชุนเพ่�อนำามาวิเคราะห์์ต้องพึ�งพา 
ชุุดข้อ้มลู่ท่ี่�ตรงจุัด ถิ่กูต้อง แล่ะแมน่ยำา เพ่�อให์ก้ารที่ำาวิจััยตอบโจัที่ยค์วามต้องการ
ข้องเด็กแล่ะเยาวชุนแล่ะชุุมชุนอย่างแท้ี่จัรงิ ท่ี่มวิจััยจึังต้องล่งพ่�นท่ี่�ศึกึษาค้นคว้า
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ข้อ้มลู่อยา่งต่อเน่�อง สมำาเสมอ มก่ารใชุเ้คร่�องมอ่วิจััยอยา่งห์ล่ากห์ล่าย เชุน่ั ไทั้มไ์ล่นั์
ป็รู้ะวัติศึาสืตรู้์ แผนัท้ั้�ชุุมชุนั การู้ใชุ�แบบสือบถาม การู้สืัมภาษณ์ เก็บข�อม้ล่จัากผ้�นัำา
ชุุมชุนั พื่อ่แมผ่้�ป็กครู้อง แล่ะเยาวชุนั ตล่อดจันับุคคล่อื�นั ๆ  ท้ั้�เก้�ยวข�อง โดยแบ่งกนััเกบ็
ข�อมล้่ มผ้้�ใหญบ่�านัทั้ำาหนั�าท้ั้�ป็รู้ะสืานังานั ป็รู้ะกาศึเสืย้งตามสืายว่า “วันน่�จะม่เจ้าหนา้ท่ี่� 
ที่ต.กนัตวจระมวลมาเก็บข้อ้มล้วิจัยท่ี่�ศัาลากลางหม้บ่า้น ข้อใหล้ก้บ้านให้ความร่วมมือ” 
จันัได�ข�อมล้่อยา่งรู้อบด�านั ป็รู้ะกอบด�วย 

• บรู้บิทั้พื่ื�นัท้ั้�แล่ะสืถานัการู้ณ์ด�านัเด็กแล่ะเยาวชุนั 

• ป็ญัหาแล่ะความรุู้นัแรู้งของป็ญัหาด�านัการู้ป็รู้ะกอบอาชุพ้ื่ของเยาวชุนั 

• ศึกัยภาพื่แล่ะความต�องการู้ด�านัอาชุพ้ื่ของเยาวชุนั 

• ทั้นุัทั้างสัืงคมท้ั้�เอื�อแล่ะเหมาะสืมกับการู้พัื่ฒนัาอาชุพ้ื่ของเยาวชุนั

ในัชุว่งของการู้เกบ็ข�อมล้่น้ั�เองท้ั้�ถือว่าเป็น็ั “งานหิน” สืำาหรู้บัท้ั้มวิจััย โดยเฉพื่าะ
การู้เข�าถึงเด็กเยาวชุนัท้ั้�มพ้ื่ฤติกรู้รู้มเสื้�ยง รู้ะยะแรู้กท้ั้�ท้ั้มวิจััยเข�าหากลุ่ม่เยาวชุนั เยาวชุนั
ถึงกบัเกดิอาการู้ “วงแตก” ล่กุหน้ัไป็คนัล่ะทิั้ศึล่ะทั้าง กว่าพื่วกเขาจัะยอมเปิ็ดใจัพื่ด้คุย
ด�วยต�องอาศึัยล้่กล่่อล่้กชุนัเต็มท้ั้� ทัั้�งให�ผ้�ใหญ่บ�านัชุ่วยคุย ทัั้�งพื่ยายามเข�าไป็ต้สืนิัทั้  
หยอกล่�อพื่ด้คยุด�วยบอ่ย ๆ  ครู้ั�งแรู้กไมไ่ด�ผล่กเ็ข�าไป็ล่องใหม ่ป็รู้ะมาณ 4 - 5 ครัู้�ง เยาวชุนั
จึังยอมเป็ดิใจัแล่ะเข�ารู้ว่มกิจักรู้รู้มด�วย 

บทั้เรู้ย้นัท้ั้�ได�ในัครู้ั�งนัั�นัทั้ำาให�นัักวิจััยรู้้�จัักการู้ป็รัู้บตัวเข�าหาเด็กแล่ะเยาวชุนั แล่ะ
เปิ็ดใจัรู้บัฟุงัป็ญัหาของพื่วกเขา ทั้ำาให�พื่บว่า เด็กแล่ะเยาวชุนแต่ล่ะคนมค่วามพรอ้ม
ไมเ่ห์มอ่นกัน บางคนข้่�อาย ไมก่ล้่าพดู ไมเ่ข้้าสงัคม ต้องใชุกิ้จักรรมท่ี่�เข้าสนใจัเป็ัน
สะพานเข้้าไปัที่ำาความรู้จััก บางครั�งเยาวชุนก็มองว่าเข้าใชุ้ชุ่วิตข้องเข้าตามปักติ 
ไมไ่ด้สรา้งความเด่อดรอ้นให์ใ้คร เปัน็จุัดท่ี่�ผูใ้ห์ญต้่องค่อย ๆ  ปัรบัเปัล่่�ยนความเข้า้ใจั
ให์แ้ก่พวกเข้า

“เข้าอาจไม่ใช่กลุ่มเส่�ยง แต่เรามองเข้าว่าเป็นกลุ่มเส่�ยง ท่ี่น่�พอได้็อย้่ด้็วยกัน  
เรากเ็ข้า้ใจเข้ามากข้่�น เหมือนท่ี่�อาจารย์คนหน่�งเคยบอกว่า แม่ไมเ่ข้า้ใจหรือว่าเวลาผู้ม
บิด็มอเตอร์ไซค์แลว้กม้ลงอยา่งน่� ลมมันพัด็ มันม่ความฟิินข้นาด็ไหน แกพด้็อยา่งน่�ว่า
พวกเราไมเ่ข้า้ใจวัยรุน่ ตอนน่�เราเข้า้ใจแลว้ กจ็ากท่ี่�ได้็ไปอย้กั่บเข้า บางท่ี่เข้าอาจจะไม่ได้็
คิด็อะไรอย่างนั�น เข้าอาจจะกินโค้กจริง ๆ แต่คนมองว่าไอ้เด็็กพวกน่� หน้าตาแบบน่�  
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แต่งตัวแบบน่� มันต้องกนิอะไรอยา่งอื�น เหลา้ส ่หรือมันต้องม่อะไรผู้สมลงไปแน่ ๆ  อะไร
แบบน่� พอมาที่ำาตรงน่� เราเข้า้ใจเด็็กมากข้่�น” ป็า๋เสืริู้ม

ก�อย เสืรู้ิมว่า ตอนัล่งพื่ื�นัท้ั้�เก็บข�อม้ล่สืนัุกมาก ม้ผ้�ป็กครู้องเด็กในัรู้ะบบบางคนั
ชุกัชุวนัล่ก้เข�ามาชุว่ยรู้ะบายสืบ้�าง หยิบจัับอุป็กรู้ณ์บ�างก็ม ้

เมื�อได�ข�อมล้่ท้ั้�ต�องการู้แล่�ว แต่กย็งัไม่สืามารู้ถนัำาข�อม้ล่นัั�นั ๆ  มาใชุ�ได�เล่ย ท้ั้มวิจััย
ยงัต�องนัำาข�อมล้่มาตรู้วจัทั้านั พ้ื่ดคยุถกเถ้ยง วิเครู้าะห ์แล่ะสืรุู้ป็ผล่รู้ว่มกนัั จัากนัั�นัจึัง
จััดทั้ำาเป็็นัแบบสือบถามความถนััดแล่ะความสืนัใจัของเด็กว่าอยากเรู้้ยนัรู้้�อาชุ้พื่อะไรู้ 
โดยทั้ำาแบบสือบถามท้ั้ล่ะหม้บ่�านั 

“แบบสอบถามของ 2 หม่�บา้น สรุุปได้้ว่�า น้องอยากทำำาข้ารุาชการุและค้้าขาย  
เรุาก็นำามาสอบทำานกับข้อม่ลบรุิบทำชุมชนท่ำ�เก็บมา ทำำาให้รุ่้ว่�าอาช่พข้ารุาชการุ 
เรุาทำำาให้ไม�ได้้อย่�แล้ว่ แต่�ถ้าเป็นเรุ่�องเก่�ยว่กับการุเกษต่รุ เช�น เล่�ยงไก� เล่�ยงปลา 
ปลก่ผักั ก็สามารุถทำำาได้้ เพรุาะสอด้ค้ล้องกับบรุบิทำพ่�นท่ำ� อย�างเล่�ยงปลาก็ใชส้รุะนำา
ของหม่�บา้นท่ำ�เปน็สรุะสาธารุณะ ปรุะมงจัังหวั่ด้เขาก็มาสอน มท่ำนุในชุมชนเองด้้ว่ย
น้องวิ่ชาการุเกษต่รุและผั่ช้�ว่ยก็จัะมค่้ว่ามรุ่อ้ย่�แล้ว่ แล้ว่เอาจัากข้างนอกมา 2 ค้รุั�ง 
หลังจัากนั�นก็เรุย่นกันเอง” ป็า๋บอกความสืำาคัญของการู้มข้�อมล้่บริู้บทั้พื่ื�นัท้ั้�สืำาหรู้บัใชุ�
ตัดสืินัใจัในัการู้จััดกิจักรู้รู้ม ต�องสือดคล่�องกับความต�องการู้ของเด็กแล่ะสือดคล่�องกับ
บรู้บิทั้ของพื่ื�นัท้ั้� 

ยกตัวอย่าง ข�อสืรุู้ป็จัากการู้เก็บข�อม้ล่ของท้ั้มวิจััยพื่บว่า เยาวชุนักลุ่่มเป็้าหมาย
ในัหม้่ท้ั้� 2 บ�านัสืรู้ะ เป็็นัเยาวชุนัชุายจัำานัวนั 8-9 คนั สื่วนัใหญ่เป็็นัเด็กนัอกรู้ะบบ  
ไม่ได�ศึึกษาต่อ ม้ความสืนัใจัป็รู้ะกอบอาชุ้พื่ซ่ึ่อมรู้ถจัักรู้ยานัยนัต์ เพื่รู้าะสือดคล่�องกับ
ความสืนัใจัส่ืวนัตัว แล่ะม้รุู้่นัพ้ื่�ในัชุุมชุนั คือ ต๋อง-กิตติศึักดิ� ล่้กชุายของผ้�ใหญ่บ�านั  
ซึ่ึ�งกลุ่่มเยาวชุนัม้ความรู้้�จัักมักคุ�นัเป็็นัแบบอย่าง เพื่รู้าะต๋องยึดอาชุ้พื่ซ่ึ่อมแล่ะตกแต่ง
รู้ถจัักรู้ยานัยนัต์ขายอย้ก่่อนัแล่�ว 
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ทัั้�งนั้� ภายหลั่งจัากได�ข�อสืรุู้ป็ถึงอาชุพ้ื่ท้ั้�เยาวชุนัต�องการู้ทั้ำาแล่�ว ขั�นัตอนัต่อมาจึัง
เป็น็ัการู้เป็ดิพื่ื�นัท้ั้�แล่ะเป็ดิโอกาสืให�เยาวชุนัได�ทั้ดล่องฝ่กึป็ฏิิบติัการู้ป็รู้ะกอบอาชุพ้ื่ด�วย
ตนัเอง รู้ะหว่างการู้ดำาเนันิัโครู้งการู้ท้ั้มวิจััยแล่ะท้ั้มพื่้�เล่้�ยงทั้ำาหนั�าท้ั้�ติดตามแล่ะสืนับัสืนันุั
การู้ทั้ำางานัของเด็กแล่ะเยาวชุนั ให�คำาป็รึู้กษาแล่ะข�อเสืนัอแนัะในัการู้แก�ไขปั็ญหา

ตัวอยา่ง “การสง่เสรมิสนับสนุนปัฏิิบติัการพฒันาอาชุพ่เยาวชุน” แล่ะ “การ
สรุปัผล่การสง่เสรมิสนับสนุนการสรา้งอาชุพ่เยาวชุน” ในัการู้ทั้ำาโครู้งการู้ยอ่ยแต่ล่ะ
โครู้งการู้โดยสืงัเขป็ พื่รู้�อมแนัวทั้างติดตามแล่ะหนุันัเสืรู้มิ ดังนั้�

1. โครงการซอ่มรถิ่จัักรยานยนต์ ห์รอ่ศึนูยเ์รย่นรูซ้อ่มสรา้งเยาวชุน บา้นสระ
ห์มูท่่ี่� 2 

กลุ่่มเป็้าหมายได�ล่งมือป็ฏิิบัติงานัภาคสืนัาม ทั้ำาความรู้้�จัักเครู้ื�องยนัต์แต่ล่ะชุนัิด
แล่ะป็ัญหาท้ั้�มักพื่บในัเครู้ื�องยนัต์แต่ล่ะป็รู้ะเภทั้ ได�เรู้้ยนัรู้้�การู้ป็รัู้บป็รุู้งจัักรู้ยานัยนัต์ 
คันัเก่าเพื่ื�อจัำาหน่ัาย สืรู้�างรู้ายได�ให�กับกลุ่่มแล่ะตนัเอง นัอกจัากนั้�ยังได�เรู้้ยนัรู้้�เทั้คนัิค
การู้ขายออนัไล่นั ์การู้กำาหนัดรู้าคาก่อนัจัำาหน่ัาย การู้ต่อรู้องรู้าคา ทั้างท้ั้มวิจััยหล่กัได�
จััดกรู้ะบวนัการู้เสืริู้มทัั้กษะการู้พื่้ด การู้เข้ยนัให� การู้ผลิ่ตสืื�อ วิด้โอ ตัดต่อเรู้ื�องสืั�นั  
แต่ทั้างกลุ่ม่เยาวชุนัยังไมใ่ห�ความรู่้วมมือในัการู้เรู้ย้นัรู้้�ทัั้กษะด�านันั้�
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2. โครงการเล่่�ยงไก่ เยาวชุนบา้นสระ ห์มูท่่ี่� 2 

กลุ่่มเป้็าหมายม้ทัั้�งเด็กแล่ะเยาวชุนัรู้ะดับป็รู้ะถมศึึกษาแล่ะมัธิยมศึึกษา  
กลุ่่มเยาวชุนัเลื่อกใชุ�ทุั้นัในัชุุมชุนั 2 ทัุ้นั คือ 1) ท้ั้�ดินัสืาธิารู้ณป็รู้ะโยชุน์ัของหม้่บ�านั 
บริู้เวณคันัสืรู้ะจัะแกซึ่เ้ป็รู้อืด แล่ะ 2) เล่�าไก่ไข่เยาวชุนัท้ั้�มอ้ย้แ่ล่�ว กลุ่ม่เป้็าหมายได�ล่งมือ
เล่้�ยงไกด่�วยตนัเอง การู้ทั้ำาโครู้งการู้ในัรู้ะยะท้ั้� 1 เป็น็ัการู้เล่้�ยงไกพ่ื่นััธิุไ์ข ่ป็รู้ะสืบป็ญัหา
ไกอ่อกไข่นั�อย เสืย้เร็ู้ว ไม่เพ้ื่ยงพื่อกับความต�องการู้ของตล่าด แล่ะป็รู้ะสืบปั็ญหาขาดทุั้นั
เนัื�องจัากใชุ�อาหารู้เล้่�ยงไก่จัำานัวนัมาก เมื�อรุู่้นัพื่้�ท้ั้�รู้บัผิดชุอบโครู้งการู้ ต�องออกไป็ศึกึษา
ต่อนัอกชุุมชุนัจึังถ่ายโอนัมายังรุู้่นันั�อง หลั่งม้การู้ทั้บทั้วนับทั้เรู้้ยนัการู้ทั้ำาโครู้งการู้ 
โครู้งการู้ในัรู้ะยะท้ั้� 2 จึังเป็ล่้�ยนัมาเล้่�ยงไกพื่ื่�นับ�านั โดยซืึ่�อไกจ่ัากชุุมชุนั

3. โครงการเล่่�ยงปัล่าเยาวชุนบา้นสระ ห์มูท่่ี่� 2 

เยาวชุนัจัากหม้ท้่ั้� 2 บ�านัสืรู้ะ กลุ่ม่เด้ยวกบัท้ั้�สืนัใจัเรู้ื�องการู้ซึ่อ่มรู้ถจัักรู้ยานัยนัต์ 
ต่อมาได�ให�ความสืนัใจัอาชุพ้ื่การู้เล่้�ยงป็ล่าในักรู้ะชุงัด�วย โดยเล่อืกใชุ�ทั้นุัในัชุุมชุนั 4 ทั้นุั
คือ 1) แหล่ง่นัำาสืรู้ะจัะแกซึ่เ้ป็รืู้อดของชุุมชุนัเป็น็ับอ่เล่้�ยงป็ล่า 2) โรู้งสืชุุ้มชุนั สืนับัสืนันุั
รู้ำาข�าวจัากโรู้งสืม้าผสืมกับอาหารู้ป็ล่า ชุว่ยล่ดต�นัทุั้นัการู้ผลิ่ต ทัั้�งนั้�โรู้งสืชุุ้มชุนัตั�งอย้บ่นั
คันัสืรู้ะจัะแกซึ่เ้ป็รู้อืด ใกล่�กบักรู้ะชุงัป็ล่าของเด็กแล่ะเยาวชุนั 3) ศึน้ัย์สืาธิติการู้ตล่าด
เป็็นัสืถานัท้ั้�ท้ั้�เด็กแล่ะเยาวชุนัจััดจัำาหน่ัายป็ล่า แล่ะ 4) ศึาล่ากล่างหม้บ่�านั สืถานัท้ั้�เกบ็
อาหารู้ป็ล่าแล่ะเป็็นัสืถานัท้ั้�สืำาหรู้ับการู้รู้วมกลุ่่ม ป็รู้ะชุุมการู้ดำาเนัินักิจักรู้รู้มต่าง ๆ  
ของเด็กแล่ะเยาวชุนั ท่ี่มวิจััยได้เชิุญห์น่วยงานปัระมงอำาเภอแล่ะปัระมงจัังห์วัด 
มาเปั็นวิที่ยากร ให�ความรู้้�ด�านัการู้เล่้�ยงป็ล่าแก่เยาวชุนัอย่างครู้บวงจัรู้ ตั�งแต่การู้เย็บ
กรู้ะชุงัป็ล่า วิธิเ้ล่้�ยง การู้ให�อาหารู้ ไป็จันัถึงการู้แป็รู้รู้้ป็ป็ล่าเป็น็ัผล่ติภัณฑ์์ออกจัำาหนัา่ย

4. โครงการเล่่�ยงไก่ แล่ะเล่่�ยงปัล่าบา้นตาแก้ว ห์มูท่่ี่� 3 (2 โครงการ)

เยาวชุนัเล่ือกใชุ�ทัุ้นัในัชุุมชุนั 5 ทัุ้นั คือ 1) แหล่่งนัำาบ�านัตาแก�วกล่างหม่้บ�านั  
2) โรู้งสืชุุ้มชุนั เด็กแล่ะเยาวชุนัสืามารู้ถนัำารู้ำาข�าวจัากโรู้งสืชุุ้มชุนัมาผสืมกบัอาหารู้ป็ล่า
อ้กทัั้�งยังม้แกล่บดิบท้ั้�สืามารู้ถนัำามารู้องพื่ื�นัคอกเล้่�ยงไก่ 3) ศึ้นัย์สืาธิิตการู้ตล่าดแล่ะ
ตล่าดชุุมชุนั เป็น็ัสืถานัท้ั้�จััดจัำาหน่ัาย 4) ศึาล่ากล่างหม้บ่�านัเป็น็ัท้ั้�จััดกิจักรู้รู้มหรืู้อการู้
รู้วมกลุ่ม่กนััทั้ำากจิักรู้รู้มต่าง ๆ ของเยาวชุนั 5) ทั้นุัป็รู้าชุญ/์ผ้�รู้้�ด�านัการู้เล้่�ยงไก ่ ท้ั้�คอย
แนัะนัำาแล่ะติดตามการู้ทั้ำาโครู้งการู้อยา่งต่อเนืั�อง
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5. โครงการที่ำาข้นมพ่�นบา้นข้องบา้นตาแจ๊ัต ห์มูท่่ี่� 5

เยาวชุนักลุ่่มเป็า้หมายป็รู้ะกอบด�วยเยาวชุนัหญงิชุายท้ั้�กำาล่งัศึกึษาอย้แ่ล่ะท้ั้�ไม่ได�
ศึกึษา มค้วามสืนัใจัเรู้้ยนัรู้้�การู้ทั้ำาขนัมพืื่�นับ�านัเพืื่�อนัำาไป็ป็รู้ะกอบอาชุพ้ื่ เยาวชุนัเลื่อก
ใชุ�ทั้นุัในัชุุมชุนั 2 ทั้นุั คือ 1) ศ้ึนัยส์ืาธิติการู้ตล่าด สืามารู้ถนัำาสืนิัค�าหรืู้อผล่ผล่ติไป็วาง
จัำาหนั่าย/ฝ่ากจัำาหนั่ายได� สืามารู้ถยืมอุป็กรู้ณ์ของศึ้นัย์สืาธิติมาใชุ�ได� 2) ป็รู้าชุญ์ด�านั
ขนัมพื่ื�นับ�านัแล่ะขนัมไทั้ย ชุุมชุนัม้ผ้�รู้้�ด�านัการู้ทั้ำาขนัมพื่ื�นับ�านัหล่ายอย่าง อาทิั้ ขนัม
ดอกจัอก ขนัมนัางเล่ด็ แล่ะขนัมดอกบวั ซึ่ึ�งเป็น็ัท้ั้�นัยิมรู้บัป็รู้ะทั้านั แล่ะชุุมชุนัมค้วาม
ต�องการู้ขนัมเหล่่านั้�สืำาหรู้ับป็รู้ะกอบงานัป็รู้ะเพื่ณ้ต่าง ๆ อย่้เสืมอ เยาวชุนัเล่็งเห็นัว่า
สืามารู้ถทั้ำาขายแล่ะม้รู้ายได�ทัุ้กวันั สื่วนัอ้กอาชุ้พื่ท้ั้�เยาวชุนัสืนัใจัคือการู้เล่้�ยงป็ล่าในั
กรู้ะชุงั เพื่รู้าะชุุมชุนัมส้ืรู้ะนัำากล่างหม้บ่�านัท้ั้�เยาวชุนัสืามารู้ถเข�าใชุ�ป็รู้ะโยชุนัไ์ด�

6. โครงการที่ำาข้นมบา้นโคกเพชุร ห์มูท่่ี่� 6 

กลุ่ม่เป็า้หมายสืว่นัใหญ่เป็น็ัเด็กในัรู้ะบบ กลุ่ม่เยาวชุนัเลื่อกใชุ�ทั้นุัในัชุุมชุนั 3 ทั้นุั
คือ 1) ศ้ึนัย์สืาธิติการู้ตล่าด สืามารู้ถนัำาสืนิัค�าหรืู้อผล่ผลิ่ตไป็วางจัำาหน่ัายได� สืามารู้ถยืม
อุป็กรู้ณ์ของศึน้ัยส์ืาธิติฯ มาใชุ�ได� 2) ศึาล่ากล่างหม้บ่�านั เยาวชุนัสืามารู้ถใชุ�เป็น็ัสืถานัท้ั้�
ในัการู้ฝ่กึทัั้กษะการู้ทั้ำาขนัม แล่ะเป็น็ัสืถานัท้ั้�ในัการู้รู้วมตัวกันัทั้ำากจิักรู้รู้มต่าง ๆ  ได� เชุน่ั
การู้พื่บกลุ่ม่ แล่ะ 3) ป็รู้าชุญ์/ผ้�รู้้� ด�านัขนัมพืื่�นับ�านัแล่ะขนัมไทั้ย 
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7. โครงการเกษตรปัล่อดสารพษิ กิจักรรมปัล่กูผกักางมุง้ โรงเรย่นไที่รแก้ว
วิที่ยา

กลุ่่มเป็้าหมายเป็็นัเด็กแล่ะเยาวชุนัในัรู้ะบบ เล่ือกใชุ�ทัุ้นัท้ั้�ม้ในัโรู้งเรู้้ยนั จัำานัวนั  
3 ทัุ้นั คือ 1) การู้สืบืค�นัป็รู้ะวัติการู้ส่ืงเสืริู้มการู้เกษตรู้ แล่ะวิชุาเกษตรู้ในัโรู้งเรู้้ยนัก่อนั
ตัดสืนิัใจัเล่อืกวิธิก้ารู้สืง่เสืรู้มิการู้เกษตรู้ในัโรู้งเรู้ย้นั 2) พืื่�นัท้ั้�เกษตรู้ในัโรู้งเรู้้ยนั ให�นักัเรู้้ยนั
หาพื่ื�นัท้ั้�ท้ั้�เหมาะสืมกบัการู้ดำาเนันิักจิักรู้รู้มเกษตรู้ป็ล่อดสืารู้พื่ษิ 3) ครู้้ผ้�สือนัท้ั้�ม้ความรู้้�
ชุ่วยออกแบบแล่ะให�คำาแนัะนัำาเรู้ื�องการู้เกษตรู้ป็ล่อดสืารู้พื่ิษ แล่ะป็รู้ะเมินัทัั้กษะ
นักัเรู้ย้นัในัการู้ดำาเนันิักจิักรู้รู้ม 

8. โครงการก่ฬายกนำาห์นัก โรงเรย่นไที่รแก้ววิที่ยา 

กลุ่ม่เป็า้หมายเป็น็ัเด็กเยาวชุนัในัรู้ะบบ เล่อืกใชุ�ทั้นุัท้ั้�มใ้นัโรู้งเรู้ย้นั จัำานัวนั 3 ทั้นุั
 คือ 1) การู้สืบืค�นัป็รู้ะวัติการู้สืง่เสืรู้มิทัั้กษะกฬ้าในัโรู้งเรู้ย้นั เพื่ื�อค�นัหาผล่งานัการู้ดำาเนันิั
กจิักรู้รู้มท้ั้�ผา่นัมากอ่นัตัดสิืนัใจัเล่อืกทัั้กษะกฬ้าท้ั้�เหมาะสืมกบัตนัเอง 2) สืถานัท้ั้�ท้ั้�เหมาะ
กบัการู้ส่ืงเสืรู้มิกฬ้ายกนัำาหนััก แล่ะ 3) ครู้้ผ้�สือนัท้ั้�มค้วามรู้้�แล่ะป็รู้ะเมินัทัั้กษะนักัเรู้ย้นั
ในัการู้ดำาเนันิักจิักรู้รู้ม 

9. โครงการฝึกึทัี่กษะฟัตุบอล่ โรงเรย่นกันที่ราราม (นุ่นศึกึษาคาร) 

กลุ่่มเป็้าหมายเป็็นัเด็กแล่ะเยาวชุนัในัรู้ะบบ ท้ั้�กำาล่ังศึึกษาชุั�นัป็รู้ะถมศึึกษา 
ป็ท้ีั้� 5-6 เยาวชุนัเล่อืกใชุ�ทั้นุัมใ้นัชุุมชุนั แล่ะโรู้งเรู้ย้นั 2 ทั้นุั คือ 1) ผ้�รู้้�ด�านักฬ้าฟุตุบอล่ 
มรุู่้้นัพื่้�ท้ั้�มทั้ั้กษะด�านักฬ้าแล่ะเป็น็ันักักฬ้าฟุุตบอล่สืโมสืรู้หล่ายคนัมารู้ว่มฝึ่กซึ่�อม ทั้ำาให�
เด็กแล่ะเยาวชุนัเกดิแรู้งบนััดาล่ใจัในัการู้ฝ่กึซึ่�อม แล่ะ 2) สืถานัท้ั้� มส้ืนัามกฬ้าโรู้งเรู้ย้นั
ท้ั้�ได�มาตรู้ฐานัในัการู้ฝ่กึซึ่�อม
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กริ่ะบวนำก�ริ่ “ต่ด็ต�ม-หนุำนำเสริ่ม่” เต่มพัลั่งเย�วชื่นำ

อยา่งไรู้กต็ามเพื่ื�อให�การู้ทั้ำาวิจััยบรู้รู้ล่วัุตถปุ็รู้ะสืงค์ตามท้ั้�ตั�งไว� ท้ั้มวิจััยได�จััดให�ม้
กรู้ะบวนัการู้ติดตามแล่ะหนุันัเสืรู้มิการู้ทั้ำาวิจััยในัโครู้งการู้ย่อย ดังต่อไป็นั้� 

ก�ริ่ต่ด็ต�มแล่ะหนุำนำเสริ่ม่ของพีั�เลี่�ยงบ�้นำสริ่ะ หม่้ที� 2 
• อาชุพ่ซอ่มรถิ่จัักรยานยนต์ เป็น็ัโครู้งการู้ต่อยอดจัากโครู้งการู้วิจััยรู้ะยะท้ั้� 1 

ท้ั้มวิจััยหล่กัมก้ารู้ติดตามเป็น็ัรู้ะยะ โดยท้ั้มนัักวิจััยล่งไป็สือบถามปั็ญหาอุป็สืรู้รู้คท้ั้�พื่บ
ม้การู้พื่้ดคุยให�คำาป็รู้ึกษากับพื่้�เล่้�ยง แล่ะนัักวิจััยในัชุ่องทั้างอื�นั เชุ่นั โทั้รู้ศึัพื่ท์ั้ เฟุซึ่บุ๊ก 
เป็็นัต�นั

•  อาชุ่พเล่่�ยงไก่พ่�นบ้าน เป็็นัโครู้งการู้ท้ั้�ต่อยอดจัากโครู้งการู้วิจััยรู้ะยะท้ั้� 1  
ทั้นุัเดิมมโ้รู้งเรู้อืนัอย้แ่ล่�ว พื่้�เล่้�ยงจึังแนัะนัำาให�ป็รู้บัป็รุู้งโรู้งเรู้อืนัเล่้�ยงไกไ่ขม่าเป็น็ัการู้เล่้�ยง
ไก่พื่ื�นับ�านัแล่ะนัำาแกล่บจัากโรู้งสื้ข�าวชุุมชุนัมารู้องพืื่�นัโรู้งเรู้ือนัเล่้�ยงไก่ จััดซึ่ื�อล่้กไก ่
พื่ื�นับ�านัจัากชุุมชุนั พื่รู้�อมแม่พื่ันัธิุ์ไก่ ในัการู้ติดตามนัั�นัท้ั้มนัักวิจััยล่งไป็ให�กำาล่ังใจั  
พื่ด้คยุ แล่ะสือบถามป็ญัหากับท้ั้มพ้ื่�เล่้�ยง 

•  โครงการเล่่�ยงปัล่าในกระชุัง ทัุ้นัเดิมม้กรู้ะชุังอย้่แล่�ว พื่้�เล้่�ยงในัชุุมชุนัชุวนั
เด็กแล่ะเยาวชุนั นัำากรู้ะชุังขึ�นัมาตากแดดแล่ะสืำารู้วจัด้ว่าม้กรู้ะชุังรัู้�วหรู้ือไม่ แล่ะชุวนั
เด็กแล่ะเยาวชุนัซึ่อ่มกรู้ะชุงัท้ั้�รู้ั�ว แล่�วจััดหาพัื่นัธิุป์็ล่ามาป็ล่อ่ย

ก�ริ่ต่ด็ต�มแล่ะหนุำนำเสริ่ม่ของพีั�เลี่�ยงบ�้นำต�แก้ว หม่้ที� 3 
• โครงการเล่่�ยงไก่สามสายพนัธ์ุ์ ในัการู้สืรู้�างโรู้งเรู้อืนัจัะมท้้ั้มพื่้�เล่้�ยงแล่ะท้ั้ม

ผ้�นัำาชุุมชุนัมาชุ่วยสืรู้�างโรู้งเรู้ือนั รู้ะบบการู้ติดตามโดยท้ั้มนัักวิจััยล่งพื่ื�นัท้ั้�ให�กำาล่ังใจั 
สือบถามปั็ญหาอุป็สืรู้รู้ค พื่รู้�อมทัั้�งสืนัับสืนุันัป็จััจััยในัการู้สืรู้�างโรู้งเรืู้อนั แล่ะการู้จััดซึ่ื�อ
พื่นััธิุล์่ก้ไก ่มผ้้�รู้้�ด�านัการู้เล่้�ยงไกม่าให�ความรู้้�เรู้ื�องการู้ทั้ำาวัคซ้ึ่นั แล่ะการู้เล่้�ยงไกส่ืามสืาย
พื่นััธิุ ์

• โครงการเล่่�ยงปัล่าในกระชุัง ทัุ้นัเดิมม้กรู้ะชุังเล่้�ยงป็ล่าอย่้แล่�ว พื่้�เล่้�ยงในั
ชุุมชุนัชุวนัเด็กแล่ะเยาวชุนัชุ่วยกันัซ่ึ่อมกรู้ะชัุง จััดหาพัื่นัธิุป์็ล่ามาเล้่�ยง โดยม้ผ้�รู้้�ด�านัการู้
เล่้�ยงป็ล่ามาให�ความรู้้�แนัะนัำาเทั้คนิัคการู้เล้่�ยงป็ล่า
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ก�ริ่ต่ด็ต�มแล่ะหนุำนำเสริ่ม่ของพีั�เลี่�ยงบ�้นำโคำกเพัชื่ริ่ หม้ที่� 6 
• โครงการที่ำาข้นมพ่�นบา้น มท้้ั้มพื่้�เล่้�ยงแล่ะท้ั้มนักัวิจััยเข�ารู้ว่มดำาเนันิัการู้ทั้กุ

ขั�นัตอนั ล่งมอืสือนั ให�คำาแนัะนัำา สืนับัสืนันุัวัสืดแุล่ะอุป็กรู้ณก์ารู้ทั้ำาขนัมให�กบัเยาวชุนั

การติดตามแล่ะห์นุนเสรมิข้องพ่�เล่่�ยงโรงเรย่นไที่รแก้ววิที่ยา 

• โครงการปัลู่กผกักางมุง้ ท้ั้มพื่้�เล้่�ยงจัากเทั้ศึบาล่ล่งติดตาม แนัะนัำาเครืู้�องมือ
ท้ั้�ใชุ�ในังานัวิจััย เชุน่ั การู้แนัะนัำาให�ค�นัหาทั้นุัทั้างทั้รู้พัื่ยากรู้ท้ั้�มอ้ย้ใ่นัโรู้งเรู้ย้นัมาวิเครู้าะห์
กอ่นัการู้ป็ล่ก้ผักแต่ล่ะชุนิัด พื่รู้�อมแนัะนัำาการู้ใชุ�ป็ฏิิทิั้นัการู้ผลิ่ตมาป็รู้ะยุกต์ใชุ� เพืื่�อผลิ่ต
ผักได�ตรู้งตามความต�องการู้ของชุุมชุนั นัอกจัากนั้�ยังสืรู้�างการู้ม้สื่วนัรู่้วมโดยการู้แบ่ง
บทั้บาทั้หนั�าท้ั้�ให�ครู้้อาจัารู้ย์ เป็น็ัพื่้�เล่้�ยงนัักวิจััย 

• โครงการก่ฬายกนำาห์นัก มก้ารู้สืง่เสืรู้มิแล่ะสืนับัสืนันุัจัากท้ั้มวิจััยหล่กั ชุ้�แจัง
การู้ดำาเนัินักิจักรู้รู้มโครู้งการู้วิจััยหล่ักกับวิจััยโครู้งการู้ย่อย วิธิก้ารู้เข้ยนัโครู้งการู้วิจััย 
การู้เงินังบป็รู้ะมาณโครู้งการู้วิจััย แนัะนัำาเครู้ื�องมือท้ั้�ใชุ�ในังานัวิจััย แล่ะการู้ค�นัหาทุั้นัในั
ชุุมชุนั เชุน่ั ผ้�รู้้�ด�านักฬ้ายกนัำาหนักัในัชุุมชุนั ซึ่ึ�งมบ้ทั้บาทั้ด�านัการู้สืรู้�างแรู้งบนััดาล่ใจัให�
กับนัักก้ฬายกนัำาหนััก นัอกจัากนั้�ยังสืรู้�างการู้ม้สื่วนัรู้่วมโดยการู้แบ่งบทั้บาทั้หนั�าท้ั้�ให�
ครู้้อาจัารู้ย์เป็็นัพื่้�เล่้�ยงนัักวิจััย สืังเกตการู้ณ์เป็ล่้�ยนัแป็ล่งของเด็กแล่ะเยาวชุนั ก่อนัทั้ำา
กจิักรู้รู้ม รู้ะหว่างการู้ทั้ำากจิักรู้รู้ม แล่ะหลั่งจัากทั้ำากจิักรู้รู้มไป็แล่�ว

ก�ริ่ต่ด็ต�มแล่ะหนุำนำเสริ่ม่ของพีั�เลี่�ยงโริ่งเริ่ยีนำกันำทริ่�ริ่�ม  
(นุ่ำนำศึึกษ�คำ�ริ่) 

• โครงการฝึกึทัี่กษะการเล่่นก่ฬาฟัตุบอล่ ท้ั้มนักัวิจััยหลั่กได�เสืริู้มทัั้กษะการู้
เล่่นัก้ฬาแก่เด็กแล่ะเยาวชุนั สืนัับสืนัุนังบป็รู้ะมาณในัการู้จััดซืึ่�อวัสืดุอุป็กรู้ณ์ในัการู้ 
ฝ่กึอบรู้ม พื่รู้�อมแนัะนัำาพื่้�เล่้�ยงให�สืงัเกตพื่ฤติกรู้รู้มการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งของเด็กแล่ะเยาวชุนั

ก�ริ่ต่ด็ต�มแล่ะหนุำนำเสริ่ม่ของพีั�เลี่�ยงบ�้นำต�แจต๊ 
• โครงการที่ำาข้นมพ่�นบา้นข้องบา้นตาแจ๊ัต ห์มูท่่ี่� 5 ท้ั้มวิจััยหล่กัได�เสืรู้มิทัั้กษะ

เรืู้�องเรู้ย้นัรู้้�สืต้รู้/เทั้คนัคิใหม ่ๆ ผา่นัสืื�อออนัไล่นั ์รู้บัทั้ำาขนัมในังานับุญป็รู้ะเพื่ณต่้าง ๆ
เชุน่ั งานัแต่งงานั งานัขึ�นับ�านัใหม ่เป็น็ัต�นั
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ดึ็งทกุภ�คำส่วนำริ่ว่มเปน็ำ “กล่ไก” ขบัเคำล่่�อนำง�นำเด็็ก
แล่ะเย�วชื่นำ

จัะเห็นัได�ว่าภาพื่การู้ทั้ำางานัของ ทั้ต.กันัตวจัรู้ะมวล่ คือ การู้ดึงทัุ้กภาคส่ืวนัท้ั้�
เก้�ยวข�องเข�ามาเป็็นัท้ั้มวิจััย คือ มาง-จิัราพร น่าชุม ผู้ชุ่วยนักวิชุาการเกษตร เอม- 
อาทิี่ตยา บุญสม ผูชุ่้วยนักวิเคราะห์น์โยบายแล่ะแผน, ปุัย้-สายสนุย่ ์แก้วสอน ผูชุ่้วย
นักวิชุาการสาธ์ารณสุข้, ก้อย-ปัรารถิ่นา โกรมัย ์ผูชุ้ว่ยฝึา่ยการเงิน, เนย่ง-วรร่ตัน์ 
สุข้สบาย ผู้ชุ่วยธุ์รการ แล่ะ เก่ง-อรรถิ่พร ปัระจุัที่รัพย์ ผู้ชุ่วยนักวิชุาการศึึกษา  
หล่ายคนัทั้ำางานัด�วยกนััมานัานั มค้วามสืนัทิั้สืนัม รู้้�ใจักนัั เป็น็ัทั้นุัเดิม หล่ายคนัอาศึยั
อย้่ในัชุุมชุนั ม้ใจัอยากแก�ปั็ญหาในัชุุมชุนัอย่้แล่�ว แล่ะบางส่ืวนัเป็็นันัักถักทั้อชุุมชุนั  
มทั้ั้กษะการู้ทั้ำางานักบัชุุมชุนั จึังชุวนัเข�ามารู่้วมท้ั้ม การู้มอบหมายงานัจึังดค้วบค้่กันัไป็
ทัั้�งความถนััด แล่ะด้ว่าใครู้อย้่ใกล่�ชุุมชุนัไหนัก็ให�เป็็นัหัวหนั�าท้ั้มไป็ทั้ำางานักับบ�านันัั�นั 
แล่�วค่อยเอางานัมารู้วมกันัในัภายหลั่ง สื่วนังานัไหนัเป็็นังานัใหญ่ต�องทั้ำางานัรู้่วมกันั
หล่ายคนักม็ารู้ะดมพื่ลั่งชุว่ยงานักันั
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“พื�นท่ี่�หม้ ่2 บา้นสระ ม่มางเป็นหัวหน้าท่ี่มวิจัย สว่นท่ี่�หม้ ่5 บา้นตาแจ๊ต ม่ปุ�ย
เป็นหัวหน้าท่ี่มวิจัย หม้ท่่ี่� 5 ซ่�งทัี่�งสองเป็นคนในหม้บ้่านการที่ำางานจ่งสะด็วก แม้จะเป็น
เวลาเยน็คำากส็ามารถ้ที่ำางานได้็ตลอด็ แต่เวลาที่ำางานจรงิ ๆ  ที่กุคนกไ็ปชว่ยกนัหมด็ ข้อ้ด่็
ข้องการใช้คนในเป็นหัวหน้าท่ี่มวิจัยคือ ร้้จักคนในชุมชนเป็นอย่างด่็ ทัี่�งผู้้้นำาชุมชน 
ปราญชผ์ู้้ร้้ ้พอ่แมผู่้้ป้กครอง รวมถ่้งเยาวชนด้็วย ที่ำาใหก้ารที่ำาวิจัยงา่ยข้่�น เพราะร้้ว่าคง
ไม่พาล้กหลานเข้าเสย่แนน่อน” ป็า๋ ยำาข�อด้ของการู้ออกแบบกรู้ะบวนัการู้วิจััยท้ั้�ใชุ�คนัในั
เป็็นัคนัขบัเคล่ื�อนังานั

ไม่เพื่้ยงแต่เด็กเท่ั้านัั�นัท้ั้�ได�คิดแล่ะล่งมือทั้ำาวิจััย กลุ่่มผ้�ใหญ่ก็ได�คิดแล่ะล่งมือทั้ำา
เชุน่ัเด้ยวกนัั จัากท้ั้�เคยมองด้เด็กอย้ห่่าง ๆ แบบห่วง ๆ กอ็าสืาเข�ามาเป็น็ัท้ั้มวิจััย จันัได�
เทั้คนัคิการู้ทั้ำางานักบัเด็กติดไม�ติดมอืไว�ใชุ�พื่ฒันัาเด็กในัชุุมชุนัต่อไป็

ต๋อง-อรุณรัตน์ สอดศึรจั่ันที่ร์ อาสืาสืมัครู้สืาธิารู้ณสืุข
ป็รู้ะจัำาหม้บ่�านั (อสืม.) แล่ะนัักวิจััย หม้ท้่ั้� 5 บ�านัตาแจ๊ัต พื่ด้ถึง
ผล่ของการู้ทั้ำาวิจััยว่า การมาที่ำาวิจััยครั�งน่� นอกจัากจัะที่ำาให์้
เด็ก ๆ ได้ใชุ้เวล่าว่างให์้เกิดปัระโยชุน์แล้่ว สิ�งท่ี่�เห์็นได้ชุัด 
ยงัเปั็นการที่ำาให์พ้อ่แมผู่ป้ักครองอุ่นใจัว่าลู่กห์ล่านไม่ได้ไปั
เถิ่ล่ไถิ่ล่ท่ี่�ไห์น บางครั�งผู้ปักครองแอบตามมาดู พอรู้ว่าม่
ผูใ้ห์ญอ่ยูด้่วยก็วางใจั เลิ่กตาม บอกว่าด่แล้่วท่ี่�มาที่ำาแบบน่� 
เพราะอยา่งน้อยล่กูห์ล่านอยูใ่นห์มูบ่า้นแล่ะมพ่่�เล่่�ยงคอยดแูล่ 

สืว่นัเทั้คนัคิการู้เข�าหาเยาวชุนั ต๋อง เล่า่ว่า ถ้ิ่าจัะพฒันาเยาวชุนให์ด่้ข้ึ�น ผูใ้ห์ญ่
ต้องเข้า้กับเยาวชุนให์ไ้ด้ก่อน โดยเฉพาะเร่�องคำาพดูท่ี่�ใชุส้่�อสารระห์ว่างกัน 

“เราต้องรู้จัักการใชุ้คำาพูดเพราะว่ากำาลั่งพูดคุยกับวัยรุ่น ตัวเราเองจัะพูด
เอาแต่ใจัไมไ่ด้ ต้องวิเคราะห์เ์ด็ก ดเูด็กเป็ันรายคน แล้่วปัรบัตัวให์เ้ข้า้กับเด็กแต่ล่ะ
คนให์้ได้ เชุ่น เด็กบางคนอารมณ์ร้อน เราต้องพูดให์้เข้าห์ัวเราะห์ร่อเล่่นกับเรา  
ไมท่ี่ำาให์เ้ข้ารูสึ้กเครย่ด เม่�อเข้าเปิัดใจัเราก็สามารถิ่ชุ่วยเห์ล่่อเข้าได้”

“การด่็งเด็็กมาที่ำางานกับเรามันเป็นเรื�องท่ี่�ด่็นะ เพราะว่าบางครั�งถ้้าเข้าไปในที่าง
ท่ี่�ไม่ด่็ เราสามารถ้คุยกับเข้า ที่ำาให้เข้าฟิังเราได้็ ส่วนตัวอยากให้เข้าม่อาช่พ ม่รายได้็ 
สามารถ้อย้่ในชุมชน ไม่ต้องออกไปข้้างนอก ทัี่�งเด็็กและผู้้้ใหญ่ เราจะเดิ็นไปด้็วยกัน”  
ต๋องพื่ด้อย่างมค้วามหวัง
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เยาะ-พธุ์สด่ บุญยง ผ้�รู้้�ด�านัการู้ทั้ำาขนัมพื่ื�นับ�านั แล่ะนักัวิจััย หม้ท้่ั้� 5 บ�านัตาแจ๊ัต
เสืรู้ิมว่า ความคิดผู้ให์ญ่กับความคิดเด็กย่อมไม่เห์ม่อนกัน ผู้ให์ญ่ต้องเอาความคิด
ข้องเด็กมาปัรับเข้้ากับความคิดข้องผู้ให์ญ่ด้วย ไม่ว่าจัะไปัด้วยกันได้ห์ร่อไม่ได้  
ท้ี่ายท่ี่�สดุแล้่วควรพบกันคนล่ะครึ�งที่าง 

“เราต้องพยายามปรับความคิด็ ด้็ว่าเราคิด็เป็นผู้้้ใหญ่
มากเกินไปหรือเปลา่ ที่ำาอยา่งไรให้เด็็กคิด็ตามเราให้ทัี่น ถ้าเรุา
เข้าถึงเขา บางค้รุั�งเขามเ่รุ่�องไม�สบายใจั เขากล้ามาเล�าให้
เรุาฟังั บางท่ำเขาเค้รุย่ด้เรุ่�องเรุย่น เค้รุย่ด้เรุ่�องท่ำ�บา้น เขาจัะ
มาคุ้ยกับเรุา เรุาสามารุถช�ว่ยเขา เรุาต้่องไม�ปล�อยให้เขา
หลดุ้ไปไหน”

“เมื�อกอ่นเราไม่ค่อยม่โอกาสได้็คยุกันกับเข้าอย่างน่� เพราะส่วนมากเราจะด็แ้ลลก้
ข้องตัวเอง พอมาเจอเด็็กข้า้งนอก มันไมเ่หมือนกนั เมื�อเอาความคิด็มาคยุกนั มันที่ำาให้
เราได้็คิด็ว่าเราต้องช่วยกันด็้แล ตอนน่�เห็นเด็็ก ๆ มาที่ำากิจกรรมร่วมกัน ก็ม่ความสุข้ 
ท่ี่�เห็นเข้าสนใจ และสนกุกับสิ�งท่ี่�เข้าได้็ที่ำา” เยาะเล่า่ 

แมกซ-์วิชุยั มณร่ตัน์ รุู้น่ัพื่้�ของเยาวชุนักลุ่ม่ซึ่อ่มรู้ถจัักรู้ยานัยนัต์ หม่้ท้ั้� 2 บ�านัสืรู้ะ
รู้ว่มแล่กเป็ล่้�ยนัด�วยว่า ในัมมุมองของเขา การู้ดึงเยาวชุนัให�
เข�ารู้ว่มกจิักรู้รู้มโดยใชุ�การู้ป็รู้ะกาศึขอความรู้ว่มมืออาจัไมใ่ชุ่
วิธิท้้ั้�ได�ผล่ ผู้ให์ญ่จัำาเปั็นต้องรูจั้ักแล่ะเข้้าถึิ่งเยาวชุนกลุ่่ม
เปั้าห์มายเปั็นรายกลุ่่มห์ร่อรายบุคคล่ วิธ์่การน่�ได้ผล่
มากกว่า เพราะลึ่ก ๆ แล้่วเยาวชุนมค่วามเกรงใจัผูใ้ห์ญ ่
แล่ะอยากชุ่วยเห์ล่่องานชุุมชุน แต่ไม่ที่ราบว่าจัะที่ำา
อย่างไร อ่กทัี่�งการเข้้าห์าเยาวชุนเป็ันรายคนจัะชุ่วยล่ด
ชุอ่งว่างระห์ว่างผูใ้ห์ญกั่บตัวเยาวชุนได้ 

“ยกตัวอยา่งผู้มเอง เมื�อกอ่นผู้้น้ำาชุมชนไมเ่คยร้เ้ลยว่าผู้มม่ความสามารถ้ที่ำาอะไร
ได้็บ้างจ่งไม่เร่ยกใช้ แต่เมื�อผู้มได้็มาที่ำากิจกรรมร่วมกับผู้้้นำาชุมชนเข้าก็เริ�มเห็นว่าผู้ม
เร่ยนจบจากวิที่ยาลัยเที่คนิคสุรินที่ร์ สาข้าช่างเชื�อม สามารถ้ออกแบบและเชื�อมโลหะได้็
จ่งให้มาช่วยออกแบบถั้งข้ยะซ่�งหม้่บ้านได้็รับการสนับสนุนจากเที่ศับาลให้ที่ำาแจกทุี่ก
หลังคาเรือน หรือแม้แต่ในโครงการวิจัยครั�งน่� ผู้มก็ได้็เข้า้ม่สว่นร่วมในงานหลายอย่าง 
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ทัี่�งในส่วนข้องการติด็ต่อประสานงานระหว่างท่ี่มวิจัยกับกลุ่มเยาวชน การที่ำาเอกสาร
ข้อ้มล้ การที่ำาแผู้นท่ี่�ชุมชน รวมถ่้งโรงเรือนสำาหรับเล่�ยงไกไ่ข้ก่เ็ป็นผู้ลงานการออกแบบ
ข้องผู้ม หากเดื็อนพฤศัจิกายน พ.ศั. 2561 ผู้มไม่โด็นที่หาร ผู้มคงจะเปิด็ร้านซ่อมรถ้
จักรยานยนต์ข้องตัวเอง แต่เมื�อม่โอกาสรบัใชช้าติ ผู้มกจ็ะด็ล้้ท่ี่าง หาที่างเปน็ที่หารชา่ง
ไปเลย” แมกซึ่เ์ล่า่ 

เอม-อาทิี่ตยา บุญสม พื่้�เล่้�ยงกล่ไก ทั้ต.กันัตวจัรู้ะมวล่ เล่่าถึงชุ่วงรู้อยต่อการู้
เป็ล่้�ยนัแป็ล่งของโครู้งการู้วิจััยรู้ะยะท้ั้� 1 ไป็สื้่รู้ะยะท้ั้� 2 ว่าแตกต่างกันัมาก เนัื�องจัาก 
เนัื�องานัท้ั้�เพื่ิ�มมากขึ�นัจัากการู้ขยายพื่ื�นัท้ั้�การู้ดำาเนัินัการู้แล่ะจัำานัวนัโครู้งการู้ท้ั้�มากขึ�นั  
สืง่ผล่ถึงความมั�นัใจัของท้ั้มงานัว่าจัะทั้ำาออกมาได�ด้เหมอืนัในัรู้ะยะแรู้กหรู้อืไม ่

“ร้้ส่กว่าการที่ำางานมันก้าวกระโด็ด็มาก ๆ เลย เหมือนว่าระยะท่ี่� 1 เรายังเป็น 
นักวิจัยได้็ไมด่่็พอ พอระยะท่ี่� 2 ต้องข้่�นมาเป็นพ่�เล่�ยงนักวิจัยแลว้ ต้องเปล่�ยนบที่บาที่
จากผู้้ท้ี่ำามาเป็นโค้ชสอนนอ้ง แลว้ให้น้องมาเป็นนักวิจัยเกบ็ข้อ้มล้เหมือนท่ี่�เราเคยที่ำา” 

ด�วยกรู้ะบวนัการู้ทั้ำางานัท้ั้�เป็ล่้�ยนัไป็เชุ่นันั้� ทั้ำาให�เธิอแล่ะท้ั้มทั้ำางานัต�องผล่ักดันั 
ตัวเองให�ทั้ำาหนั�าท้ั้�พื่้�เล่้�ยงซึ่ึ�งไม่คุ�นัชุินัมาก่อนั โดยบางครัู้�งเธิอต�องล่งไป็เก็บข�อม้ล่ 
รู้ว่มกบัเยาวชุนั ซึ่กัถามผ้�รู้้�ให�ด้เป็น็ัตัวอย่าง จันัคล่�ายกบัการู้ทั้ำาหนั�าท้ั้�เป็น็ันักัวิจััยแล่ะ
เป็็นัพื่้�เล่้�ยงนักัวิจััยไป็ในัครู้าวเด้ยวกนัั ทัั้�งนั้�เพืื่�อป็รู้ะคับป็รู้ะคองการู้เรู้ย้นัรู้้�ของเยาวชุนั
ให�ไป็ได�ตล่อดรู้อดฝ่ั� ง
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ผ้้่ใหญ่เต่บโต...เด็็กก็เต่บโต

ด�วยความตั�งใจัจัรู้งิของท้ั้มงานั ทั้ำาให�ภาพื่ความสืำาเร็ู้จัของโครู้งการู้เยาวชุนัเกดิขึ�นั
แม�ไม่ใชุ่ทัุ้กโครู้งการู้ท้ั้�ป็รู้ะสืบความสืำาเรู้็จั แต่ก็เห็นักรู้ะบวนัการู้เรู้้ยนัรู้้�เกิดขึ�นัในัตัว
เยาวชุนัแล่ะพื่้�เล่้�ยงชุุมชุนั

น้องมัม-นางสาวธั์นวราลั่กษณ์ อินที่รเร่องศึร นัักเรู้้ยนัชุั�นั ม.6 โรู้งเรู้้ยนั 
ไทั้รู้แก�ววิทั้ยา เยาวชุนันัักวิจััยกลุ่่มเล่้�ยงไก่ หม้่ท้ั้� 3 บ�านัตาแก�ว เล่่าว่า ในักลุ่่มม้ 
สืมาชิุกป็รู้ะมาณ 10 คนั นัำางบป็รู้ะมาณท้ั้�ได�จัากโครู้งการู้ไป็ซึ่ื�อล่ก้ไกจ่ัากศึน้ัย์อนัรุู้กัษ์
กรู้ะบือสืุรู้ินัทั้ร์ู้จัำานัวนั 170 ตัว รู้าคาตัวล่ะ 15 บาทั้ โดยม้ลุ่งกิตติ มิฆเนัตร์ู้ พื่้�เล่้�ยง 
นักัวิจััยแล่ะป็รู้าชุญชุ์ุมชุนัคอยให�คำาแนัะนัำา 

“พวกเราแบ่งหนา้ท่ี่�จัด็เวรใหอ้าหาร ซื�ออาหาร ฉ่ีด็วัคซ่นเอง รวมถ่้งสงัเกตอาการ
ข้องไก ่แยกไกท่่ี่�หงอยหรือเป็นโรคได้็ พบว่าไกท่่ี่�เล่�ยงไว้ทัี่�ง 170 ตัวไมม่่ไกต่ายเลย และ
หลังจากท่ี่�ใช้เวลาเล่�ยงประมาณ 3 เดื็อน ไก่จะได้็นำาหนักพร้อมข้ายท่ี่�ประมาณตัวละ  
1.2-1.3 กโิลกรมั โด็ยปกติจะม่พอ่ค้ามาเหมาซื�อไปเปน็จำานวนมาก ๆ  หรอืม่บา้งท่ี่�คนใน
ชุมชนมาข้อซื�อไปเล่�ยงต่อเป็นพ่อพันธุ์ุ์แม่พันธุ์ุ์ โด็ยเยาวชนจะข้ายไก่ตามนำาหนักคือ
กโิลกรัมละ 75-80 บาที่” 

อย่างไรู้ก็ด้ เนัื�องจัากสืถานัการู้ณ์การู้แพื่รู้่รู้ะบาดของเชุื�อไวรู้ัสืโควิด-19 ทั้ำาให� 
ไม่ม้พ่ื่อค�ามารัู้บซึ่ื�อไก่ เยาวชุนัจึังป็รู้ะชุุมกันัแล่ะตัดสิืนัใจัแก�ปั็ญหาโดยหาตล่าดเอง 
เยาวชุนัถ่ายภาพื่แล่ะโพื่สืต์ขายผ่านัโซึ่เชุ้ยล่ม้เด้ย หากล่้กค�าต�องการู้ให�เชืุอดไก่แล่ะ 
ถอนัขนัทั้ำาความสืะอาด จัะคิดรู้าคาไก่ตัวล่ะ 120 บาทั้ โดยหนั�าท้ั้�นั้�จัะเป็น็ัของเพื่ื�อนั ๆ 
ผ้�ชุาย สื่วนัเยาวชุนัผ้�หญิงจัะต่อยอดขึ�นัไป็อ้กขั�นั คือการู้นัำาไก่มาผล่ิตเป็็นัอาหารู้ขาย 
โดยไป็ขอสื้ตรู้หมักไก่จัากแม่ ๆ ในัหม้่บ�านั นัำาไก่ท้ั้�ชุำาแหล่ะแล่�วมาหมักเครู้ื�องเทั้ศึย่าง
ขายในัรู้าคาตัวล่ะ 150 บาทั้ พื่บว่าได�รู้ับการู้ตอบรู้ับจัากคนัในัชุุมชุนัเป็็นัอย่างด้  
บางวันัมย้อดสืั�งซึ่ื�อไกย่า่งถึง 30 ตัวจันัเยาวชุนัย่างไมทั่ั้นั 

“ชว่งโควิด็-19 เรากเ็ปล่�ยนกลยุที่ธุ์ก์ารข้าย ด้็วยการนำาไกย่า่งไปเสนอข้ายใหล้ก้ค้า
ถ่้งบา้น เพราะพอโควิด็มา คนจะไมค่่อยออกจากบ้าน พวกเรากปิ็� งไกแ่ละตระเวนข้าย
ตามบ้านด้็วย”
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 ป็ัจัจุับันัไก่ท้ั้�เล่้�ยงไว�รุู้่นัแรู้กจัำาหนั่ายจันัหมดแล่�ว แต่ด�วยสืถานัการู้ณ์โควิด-19 
ทั้ำาให�ยังไมไ่ด�นัำาทั้นุัหมนุัเว้ยนัในัโครู้งการู้ไป็เล่้�ยงไกใ่นัรุู้น่ัท้ั้� 2 

นั�องมัม บอกด�วยว่า ป็รู้ะโยชุน์ัของโครู้งการู้น้ั�เป็น็ัการู้ใชุ�เวล่าว่างให�เกิดป็รู้ะโยชุน์ั
เยาวชุนัได�ทั้ำากิจักรู้รู้มรู้ว่มกนัั ได�พื่ด้คยุกนัั สืามคัค้กันั ซึึ่�งป็กติแล่�วในัชุุมชุนัจัะมกิ้จักรู้รู้ม
ให�เยาวชุนัทั้ำารู้่วมกันัไม่มาก อาศัึยท้ั้�รู้้�จัักมักคุ�นักันัมาก่อนัก็ทั้ำาให�กิจักรู้รู้มนั้�ดำาเนัินัไป็ 
ได�ด�วยด้ สื่วนัตัวของมัมเองอยากทั้ำาเรู้ื�องการู้เล่้�ยงไก่ให�ไป็ถึงรู้ะดับอาชุ้พื่ คิดว่าต่อไป็ 
ถ�าจัะทั้ำาเองกส็ืามารู้ถทั้ำาได� 

“หนไ้ด้็ความร้ต่้อยอด็ในการใชช้วิ่ต เชน่ การฉ่ีด็วัคซ่นไก ่ปกติบา้นเราเล่�ยงไกก่นั
อย้่แล้ว แต่ไม่เคยฉ่ีด็วัคซ่นเลย ตอนน่�เราต้องฉ่ีด็ให้เป็น ก็อยากจะเล่�ยงไก่ไปเรื�อย ๆ  
ถ้้าข้ยายผู้ลได้็ก็อยากเล่�ยงปลาด้็วย และถ้้าที่ำาเพิ�มไปกว่านั�นได้็ก็อยากปล้กผู้ักอ่ก”  
นั�องมมั กล่า่ว

น้องแพร-นางสาวนุชุนาถิ่ ไมพ่รั�นใจั นักเรย่นชัุ�น ม.5 โรงเรย่นไที่รแก้ววิที่ยา
เยาวชุนนักวิจััยกลุ่่มเล่่�ยงปัล่า ห์มู่ท่ี่� 3 บ้านตาแก้ว เล่่าบ�างว่า แพื่รู้แล่ะเพื่ื�อนัได� 
ทั้ำาโครู้งการู้เล่้�ยงป็ล่าดุกในักรู้ะชุัง ในับทั้บาทั้หัวหนั�ากลุ่่ม แพื่รู้จัะเป็็นัคนัจััดเวรู้ 
การู้ให�อาหารู้ป็ล่าแก่เพืื่�อนั ๆ แล่ะเป็็นัคนัด้ขนัาดของป็ล่าว่าโตพื่อจัะจัับขายได�แล่�ว 
หรู้อืยงั โดยเมื�อป็ล่ามอ้ายุป็รู้ะมาณ 3 เดือนัจัะเรู้ิ�มจัับขายได� ตอนันั้�ทั้างกลุ่ม่ได�ขายไป็
แล่�ว 1 รุู้น่ั ทัั้�งแบบขายเป็น็ัตัวตามนัำาหนััก แล่ะแบบขายบัตรู้หว่านัแหในัสืรู้ะเยาวชุนั
เพื่ื�อหารู้ายได�จัากป็ล่าดุกท้ั้�เล่ด็ล่อดออกจัากกรู้ะชัุง โดยเยาวชุนัตั�งใจัจัะนัำาเงินัท้ั้�ได�จัาก
การู้ขายป็ล่าไป็เป็น็ัทั้นุัหมนุัเว้ยนัในัการู้เล่้�ยงป็ล่าอ้ก โดยอาจัเพื่ิ�มการู้เล่้�ยงป็ล่านัลิ่แล่ะ
ป็ล่าอื�นั ๆ เข�าไป็ด�วย

“ตอนพ่� ๆ มาชวนเราที่ำากจิกรรม กร้้็สก่ด่็ท่ี่�จะม่กิจกรรมใหเ้ราที่ำา เพราะเป็นสิ�ง
ท่ี่�สนใจอย่้แล้ว และจะได้็ฝึึกทัี่กษะในการประกอบอาช่พ เผืู้�ออนาคตถ้้าเราไม่ม่งาน  
ไม่ม่เงิน เรามาเล่�ยงปลา สามารถ้เอาปลาไปข้าย ได้็กำาไรกเ็อามาใชใ้นชวิ่ตประจำาวัน”

นั�องแพื่รู้บอกด�วยว่า การู้ทั้ำาโครู้งการู้นั้�ทั้ำาให�ได�ฝ่ึกฝ่นัตนัเองหล่ายเรืู้�อง ทัั้�งการู้
แบ่งเวล่าให�เป็น็ั ได�มทั้ั้กษะอาชุพ้ื่มากขึ�นั แต่กอ่นัเล่้�ยงป็ล่าไมเ่ป็น็ั พื่อมาทั้ำาตรู้งนั้�กไ็ด�
เรู้้ยนัรู้้�จัากป็รู้าชุญ์ชุาวบ�านั ได�รู้้�ว่าความรู้้�บางอย่างต�องล่งมือทั้ำา เรู้าจึังจัะเข�าใจัว่า 
มนััเป็น็ัอยา่งไรู้ เป็น็ัจัรู้งิอยา่งเขาว่าไว�หรู้อืไม่
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ป็รู้ะโยชุนั์อ้กสืิ�งหนัึ�งท้ั้�นั�องแพื่รู้ได�จัากโครู้งการู้คือการู้เป็ิดเผยตนัเองมากขึ�นั 
เป็ล่้�ยนัแพื่รู้จัากเด็กข้�อาย พ้ื่ดนั�อย ให�เป็น็ัคนัท้ั้�กล่�าพ้ื่ดกล่�าแสืดงออกแม�ต�องพื่ด้ต่อหนั�า
คนัหม้ม่าก “คือเราร้ส้ก่ว่าเราเร่ยนร้ต้รงน่�มาแลว้ เราผู้า่นตรงน่�มาแลว้ เราอยากจะนำา
ความร้้ตรงน่�มาแบ่งปันให้คนอื�นด้็วย ฝึึกตัวเองอย้่นานค่ะเพื�อให้เราไม่อาย พอได้็พ้ด็
บอ่ย ๆ ความอายมันค่อย ๆ หายไปเอง”

สื่วนัเสื้ยงสืะทั้�อนัจัากพ้ื่�เล่้�ยงชุุมชุนั ปุั๋ม-นางสาวธ์ิติกร กะการด่ อายุ 24 ปั ี 
ชุาวบา้นห์มูท่่ี่� 5 บา้นตาแจ๊ัต ซึ่ึ�งได�เข�ารู่้วมโครู้งการู้วิจััยทัั้�ง 2 รู้ะยะ จัากรู้ะยะท้ั้�เป็น็ั 
นักัวิจััยชุุมชุนั กเ็ป็ล่้�ยนัมาเป็น็ัพ้ื่�เล่้�ยงนัักวิจััยเยาวชุนัในัรู้ะยะท้ั้� 2 กบัโครู้งการู้ทั้ำาขนัม
พื่ื�นับ�านั เชุ่นั ขนัมดอกบัว แล่ะขนัมดอกจัอก เล่่าเทั้�าความถึงความเป็ล่้�ยนัแป็ล่งของ 
ตัวเองเมื�อเข�ารู้ว่มโครู้งการู้ว่า ท้ั้�บ�านัมแ้มท่ั้ำาขนัมพืื่�นับ�านัขายอย้แ่ล่�ว ตัวปุ็ม๋เองยอมรู้บั
ว่าทั้ำาขนัมไม่เป็็นั จัะเป็็นัล่้กมือให�แม่บ�างบางครู้ั�งเชุ่นัการู้นัำาขนัมล่งทั้อด หรู้ือการู้สื่ง
สืินัค�า เมื�อเข�ารู้่วมโครู้งการู้แล่�ว จึังได�เรู้้ยนัรู้้�การู้ผสืมสื้ตรู้แป็้งว่าต�องม้อะไรู้บ�าง  
ใสือั่ตรู้าสืว่นัเท่ั้าไรู้ แล่ะได�ทั้ดล่องทั้ำาเองตั�งแต่ต�นั จันัถึงว่าเมื�อทั้ำาเสืรู้จ็ัแล่�วจัะขายอยา่งไรู้
เมื�อเข�าส่้ืการู้ทั้ำาวิจััยในัรู้ะยะท้ั้� 2 ท้ั้�เธิอต�องเป็ล่้�ยนับทั้บาทั้มาเป็น็ัพื่้�เล่้�ยงนักัวิจััยเยาวชุนั
ปุ็ม๋ชุ้�ว่ามค้วามแตกต่างกนััมาก รู้ะยะท้ั้� 1 เธิอจัะเป็น็ัฝ่า่ย
รู้บัความรู้้�เพื่ย้งอย่างเด้ยว แต่ในัรู้ะยะท้ั้� 2 เธิอต�องเป็ล่้�ยนั
มาเป็็นัผ้�ให�ความรู้้�นั�อง ๆ แทั้นั บางครู้ั�งเธิอยังไม่แม่นัยำา
กบัความรู้้�ท้ั้�มท้ั้ำาให�เกิดข�อผิดพื่ล่าดบ�าง เธิอจึังต�องสืบืค�นั
ข�อม้ล่เพื่ิ�มขึ�นั ทัั้�งจัากอินัเทั้อรู้์เนั็ต รู้วมถึงการู้พ้ื่ดคุยกับ
ล่ก้ค�าท้ั้�มป้็รู้ะสืบการู้ณม์ากกว่า บางครู้ั�งกไ็ด�คำาแนัะนัำาถึง
สืต้รู้ขนัมใหม ่ๆ มาด�วย

“การที่ำาข้นมด็อกจอกในระยะแรก ปราชญเ์ป็นคนใสวั่ตถ้ดิุ็บใหเ้รา เราลองนวด็ 
ลองที่ำา พอระยะท่ี่� 2 เราเริ�มที่ำาเองเป็นทุี่กอยา่งแลว้ ปราชญแ์ค่มายืนด็เ้ราเราก็ที่ำาไป 
สอนน้องไป เราได้็เร่ยนร้้ว่าต้องใส่นำาประมาณไหน ใส่วัสด็ุนั�นประมาณไหนมันถ่้งจะ
พอด่็ หรือต้องเพิ�มวัตถ้ดิุ็บอะไรอยา่งอื�นเข้า้ไปอ่กไหม” 

เมื�อต�องเป็ล่้�ยนับทั้บาทั้หนั�าท้ั้�การู้ทั้ำางานัใหม่ ทั้ำาให�ปุ็๋มค�นัพบว่า ห์ัวใจัสำาคัญ 
ข้องการเปัน็โค้ชุค่อ การเปัดิอกคยุกันระห์ว่างพ่�เล่่�ยงแล่ะเยาวชุน “เราบอกว่าถ้้าม่
ปญัหาอะไรกบ็อกพ่�ได้็นะ ถ่้งไมใ่ชเ่รื�องงานวิจัยก็บอกพ่�ได้็ ถ้้าเรื�องไหนพ่�ชว่ยได้็จะชว่ย 
คือเราพยายามพด้็คุยกนัมากข้่�น”
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ป็จััจุับนัั นั�อง ๆ  กลุ่ม่ทั้ำาขนัมพื่ื�นับ�านัหม้ท้่ั้� 5 บ�านัตาแจ๊ัต เริู้�มทั้ำาขนัมเป็น็ับ�างแล่�ว
สืามารู้ถทั้ำาขนัมกับพื่้�ๆ ได� แล่ะนัำาขนัมไป็ขายได� บางคนัยังชุ่วยหาตล่าดให�กลุ่่มด�วย  
ปุ็ม๋คิดว่าท้ั้�นั�อง ๆ  แอ็กท้ั้ฟุ นัา่จัะเป็น็ัเพื่รู้าะเรู้าให�เขาทั้ำาในัสืิ�งท้ั้�เขาอยากเรู้ย้นัรู้้� หากเป็น็ั
สืิ�งท้ั้�เขาไม่อยากเรู้ย้นัรู้้�เขาคงไม่มา สืำาหรู้บัการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งภายในัของปุ็ม๋เอง ปุ็ม๋มองว่า 
การเข้า้รว่มโครงการที่ำาให์ตั้วเองเปัล่่�ยนจัากคนท่ี่�ไม่มั�นใจัในตัวเอง เก็บตัวอยูแ่ต่ใน
บา้น มาเป็ันคนกล้่าคิด กล้่าพดู กล้่าแสดงออกมากข้ึ�น แล่ะกล้่าท่ี่�จัะรบัผดิชุอบงาน
ข้องชุุมชุนท่ี่�ได้รบัมอบห์มายโดยไมเ่คอะเขิ้น

“เหมือนชว่งหน่�งม่กฬ่าเที่ศับาล เมื�อกอ่นเราที่ำาหนา้ท่ี่�เป็นแค่ลก้มือเข้า พอพ่�เข้า
เห็นเราโตแลว้ อยากให้กา้วข้่�นมานำาน้อง ๆ บา้ง แต่กอ่นเราไม่กลา้สั�งนอ้ง ไม่กลา้บอก
ความคิด็ข้องเรา มาตอนน่�เรากลา้พ้ด็ กลา้สั�ง กลา้บอกนอ้ง ๆ เข้าเชื�อฟิงัเรา เราก็ร้ส้ก่
ด่็ใจ” ปุ็ม๋สืะทั้�อนั

คำว�มชื่่�นำใจของพีั�เลี่�ยงนัำกวจ่ยั

สืว่นั ล่งุติ�-นายกิตติ มฆิเนตร ์อายุ 55 ป็ ีสืมาชุกิสืภาเทั้ศึบาล่ แล่ะพื่้�เล่้�ยงเยาวชุนั
นักัวิจััย โครู้งการู้เล่้�ยงไก ่หม้ท้่ั้� 3 บ�านัตาแก�ว กล่า่วว่า ตัวเองมป้็รู้ะสืบการู้ณ์เล่้�ยงไกม่า
กอ่นั แล่ะมต้ล่าดรู้องรัู้บ ถ�าเยาวชุนัชุอบการู้เล้่�ยงไก่กอ็ยากให�ม้อาชุพ้ื่ติดตัว เมื�อคิดเชุน่ั
นัั�นัจึังตัดสืนิัใจัเข�ารู่้วมโครู้งการู้ พื่อได�มาเป็น็ัพื่้�เล่้�ยงนักัวิจััยแล่�ว เยาวชุนัสืามารู้ถมาขอ
ข�อมล้่ได�โดยตรู้ง เชุน่ั การู้เลื่อกสืายพัื่นัธิุไ์ก ่การู้ให�อาหารู้ แล่ะการู้ฉด้วัคซึ่น้ั

สืำาหรู้บัไกท้่ั้�เล่้�ยงเรู้ย้กว่าไก่สืรุู้นิัทั้รู้ ์มาจัากแม่ไก ่3 สืายพื่นััธิุ ์สืว่นัพื่อ่ไกเ่ป็น็ัป็รู้ะด้่
หางขาว ผสืมกันัเป็น็ัไก ่75 เป็อร์ู้เซ็ึ่นัต์สืรุู้นิัทั้รู้ ์ท้ั้�เลื่อกไกพ่ื่นััธิุน์ั้�เพื่รู้าะมก้ารู้เพื่าะพัื่นัธิุ์
ในัจัังหวัด ข�อด้คือเป็น็ัไกท้่ั้�มโ้ครู้งใหญ ่ใชุ�รู้ะยะเวล่าเล่้�ยงสืั�นัเพื่ย้ง 3 เดือนั แต่หากเป็น็ั
ไกพ่ื่ื�นับ�านัพื่นััธิุอื์�นัต�องใชุ�เวล่าเล่้�ยงป็รู้ะมาณ 5-6 เดือนัถึงจัะได�ขนัาดท้ั้�ตล่าดต�องการู้

บทั้บาทั้การู้เป็็นัโค�ชุเยาวชุนัของลุ่งติ� นัอกจัากจัะให�ความรู้้�แล่ะคำาแนัะนัำาแล่�ว 
หล่ายครู้ั�งลุ่งติ�ยังต�องทั้ำากิจักรู้รู้มรู้่วมกันักับเยาวชุนั หรู้ือแม�แต่ป็รู้ะคับป็รู้ะคองให�การู้
เล่้�ยงไก่ของเยาวชุนัไม่ขาดชุ่วง เชุ่นั เยาวชุนัอาจันัอนัตื�นัสืาย ลุ่งติ�ก็พื่ยายามทั้ำาความ
เข�าใจั แล่ะมาชุ่วยให�อาหารู้ไก่ ทัั้�งนั้�เพื่รู้าะจัะป็ล่่อยให�ไก่ผอมไม่ได� เพื่รู้าะถ�าไก่ผอม 
ตล่าดจัะไมต่�องการู้
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“พอมาที่ำาแลว้ร้้สก่ภม้ใิจ เราเป็นพ่�เล่�ยงแลว้ เราต้องชว่ย อยา่งนอ้ยใหค้วามมั�นใจ
กบัเข้า ไมใ่ชเ่อาแต่สั�งแลว้เราไม่ที่ำา เราใหแ้ต่คำาแนะนำาอาจจะไม่พอ เมื�อกอ่นหม้บ่า้น
ไม่ม่โครงการแบบน่� พอม่โครงการแบบน่�เด็็กได้็ม่กิจกรรมร่วมกัน เด็็ก ๆ บอกว่าชอบ 
พอเข้ามาที่ำา เห็นเด็็กเข้าชว่ยกันด่็ จะลองผู้ดิ็ลองถ้้กอะไรไปบา้งกด่็็กว่าไมท่ี่ำาอะไรเลย 
บางคนกบ็อกว่าอยากเอาไปที่ำาเป็นอาชพ่สว่นตัว” 

โดยเคล่็ดล่ับการู้เป็็นัโค�ชุของลุ่งติ� คือหล่ักคิดท้ั้�ว่า อย่าให์้แต่เด็กเข้้าใจัเรา  
แต่เราต้องเข้้าใจัเด็กด้วย ถ้ิ่าผู้นำาแล่ะผู้ให์ญ่ไม่ดึงเด็กเข้้ามาห์าเราแล้่วจัะให้์เด็ก 
เชุ่�อเราได้อย่างไร “หากเราอย้่เฉีย ๆ แล้วหวังให้เด็็กมาหาเรา เข้าไม่มาหาเราหรอก
บางท่ี่ถ่้งเข้าอยากมา กไ็มก่ลา้ เพราะเราไม่ไปจับเข้ามา”

สืุดทั้�ายท้ั้� ปั๋า-รัตนา สุข้สบาย หัวหนั�าสืำานัักป็ล่ัด แล่ะหัวหนั�าโครู้งการู้วิจััย  
ทั้ต.กนััตวจัรู้ะมวล่ ชุว่ยขมวดภาพื่การู้ทั้ำาหนั�าท้ั้�โค�ชุเยาวชุนัภายในัพื่ื�นัท้ั้�ว่า ท้ั้มพื่้�เล่้�ยง
กล่ไกได�เข�าไป็โค�ชุพื่้�เล้่�ยงชุุมชุนัแล่ะโค�ชุนัักวิจััยเยาวชุนัทัั้�ง 2 กลุ่่มตามเทั้คนิัคแล่ะ 
เครู้ื�องมือท้ั้�ได�รู้ับการู้อบรู้มเสืรู้ิมศึักยภาพื่มาจัากโครู้งการู้ โดยนัำามาป็รู้ับให�เหมาะสืม 
กับศัึกยภาพื่แล่ะความพื่รู้�อมของกลุ่่มเป้็าหมายแต่ล่ะกลุ่่ม แต่ล่ะวัย ทัั้�งพื่้�เล้่�ยงชุุมชุนั 
เยาวชุนัในัรู้ะบบ แล่ะเยาวชุนันัอกรู้ะบบ โดยย่อยให�เป็็นัเรู้ื�องท้ั้�ทั้ำาความเข�าใจัได�ง่าย  
ไม่ใชุ�ชุุดภาษาท้ั้�ยากแกก่ารู้ทั้ำาความเข�าใจั แล่ะต�องใจัเยน็ั ทั้ำาอย่างค่อยเป็น็ัค่อยไป็ 

“เราไมค่่อยม่เวท่ี่เป็นที่างการเพื�อโค้ชเข้า แต่จะลงพื�นท่ี่�เข้า้ไปคุยเป็นคน ๆ ไป” 
ป็๋าเล่่าโดยยกตัวอย่าง ลุ่งกิตติ มิฆเนตร์ พ้ื่�เล่้�ยงนัักวิจััยเยาวชุนักลุ่่มเล่้�ยงไก่ หม่้ท้ั้� 3  
บ�านัตาแก�ว 

“เรากโ็ค้ชพ่�กติติว่ามันต้องเป็นแบบน่�นะ แต่พ่�ไมต้่องเอาวิชาการไปมาก เพราะว่า
ถ้้าที่ำางานกบัเด็็กเยาวชนนอกระบบเข้าจะไมช่อบ เราไมต้่องไปอะไรกบันอ้งเยอะ ถ้้าไป
จ้้จ่�กบัเข้ามากเข้าจะไมม่าอ่ก ซ่�งพอที่ำาไปแลว้เราสังเกตเด็็กนะ ความเปล่�ยนแปลงข้อง
เด็็กคนน่� ๆ เป็นอย่างน่� หรือถ้้าเด็็กเข้าที่ำาแลว้สำาเร็จ พ่�กิตติต้องบอกได้็ว่าสำาเร็จเพราะ
อะไร แกตอบว่าเด็็กผู้้ช้ายกช็ว่ยกนั ตอนข้ายไกเ่ข้าชว่ยกนัเชอืด็ไก ่ที่ำาไก ่เด็็กผู้้ห้ญงิเปน็
คนข้าย เป็นคนลงบัญช่ ตอนน่�เด็็กที่ำาโครงการเสร็จแล้ว เหมือนแกกำาลังรอเราเข้้าไป
สรุปว่าเราจะใหเ้ด็็กที่ำากจิกรรมอะไรต่อ” 

หรู้อืแม�กบัการู้เป็น็ัโค�ชุให�เยาวชุนั ท้ั้มพื่้�เล่้�ยงกล่ไกจัะทั้ำาแบบเป็น็ัธิรู้รู้มชุาติ ไมเ่นั�นั
เทั้คนัิควิธิท้้ั้�ซึ่ับซึ่�อนั “เหมือนเราคุยกับเด็็ก เราคุยไป สังเกตไป มันไม่ได้็ที่ำาเหมือนท่ี่�
วิที่ยากรแนะนำาเรามาทัี่�งหมด็ แต่ว่าเอาแนวข้องเข้ามาใชก้บันอ้ง”
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ในัส่ืวนัของการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งของท้ั้มงานั ป็๋าบอกว่า กับโครู้งการู้วิจััยน้ั�ท้ั้มกล่ไก 
พื่้�เล่้�ยงทัุ้กคนัม้ความตั�งใจัมากแล่ะทัุ้กคนัม้ความเป็ล่้�ยนัแป็ล่ง ม้ทัั้กษะการู้ทั้ำางานักับ
ชุุมชุนั มทั้ั้กษะกรู้ะบวนัการู้คิด แล่ะมทั้ั้ศึนัคติกบัเยาวชุนัด้ขึ�นั พื่ยายามเข�าใจัธิรู้รู้มชุาติ
ความเป็น็ัวัยรุู้น่ั อดทั้นัแล่ะใจัเยน็ักบัเขา ในัด�านัการู้ทั้ำางานักม็ก้ารู้วางแผนักอ่นัล่งชุุมชุนั
สืามารู้ถจััดการู้เวล่าได� แล่ะให�ความสืำาคัญกบัการู้เก็บเก้�ยวแล่ะใชุ�ป็รู้ะโยชุน์ัจัากข�อมล้่
แล่ะความรู้้�ในัการู้วางแผนัทั้ำางานั 

การู้ทั้ำาวิจััยรู้ะยะท้ั้� 2 ยงัเหมอืนัเป็น็ัการู้ทั้บทั้วนัให�ท้ั้มเกดิความเข�าใจัการู้ทั้ำาวิจััย
รู้ะยะ 1 ได�ชุัดเจันัขึ�นั “ทั้ำาให�เรู้ารู้้�แล่�วว่าทั้ำาไมเขาถึงให�เรู้ามาเก็บอันันั้� รู้้�แล่�วทั้ำาไมมันั
ต�องเป็น็ัแบบนั้� แล่�วเรู้าต�องให�นั�องทั้ำาอยา่งไรู้ คือใชุ�ป็รู้ะสืบการู้ณต์รู้งนัั�นัมาสือนัเขา” 

ยิ�งเมื�อเหน็ัเยาวชุนัป็รู้ะสืบความสืำาเร็ู้จักบัสืิ�งท้ั้�ทั้ำากเ็กดิเป็น็ัความภาคภมิ้ใจั 

“โครงการน่�ที่ำาใหเ้ด็็กได้็ฝึกึทัี่กษะอาชพ่จริง ๆ  ฟิงัจากท่ี่�มาง-จิราพร นา่ชม เลา่ให้
ฟิังว่า เด็็กเข้าข้ายไก่ย่างได้็แล้ว เราก็ด่็ใจท่ี่�เข้าประสบความสำาเร็จกับการเล่�ยงไก่แล้ว
ข้ายได้็จริง จะเห็นได้็เลยว่าวันแรก ๆ กอ่นเริ�มที่ำาโครงการเราบอกเข้าไปว่า ถ้้าเข้าไม่ม่
อาชพ่ เข้าสามารถ้เล่�ยงไกไ่ด้็ แลว้มันเป็นการลงทุี่นท่ี่�ไมเ่ยอะ หรือบางคนบอกว่าจะไป
เล่�ยงปลาท่ี่�นาข้องพ่อข้องแม่ อันนั�นคือความตั�งใจข้องเรา พอน้องเล่�ยงได้็ ข้ายได้็  
ม่ความสุข้ เรากพ็ลอยม่ความสขุ้ไปด้็วย” ป็า๋ สืรุู้ป็ทิั้�งทั้�าย
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บทสังเคำริ่�ะห์
“กล่ไกก�ริ่พััฒนำ�เด็็กแล่ะเย�วชื่นำ”

เทศึบ�ล่ตำ�บล่กันำตวจริ่ะมวล่

ผล่จัากการู้ทั้ำาวิจััยทัั้�ง 2 รู้ะยะ ทั้ำาให�เทั้ศึบาล่ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ค�นัพื่บว่า  
การู้พัื่ฒนัาอาชุ้พื่เด็กแล่ะเยาวชุนัจัะป็รู้ะสืบผล่สืำาเรู้็จัได� ต�องป็รู้ะกอบด�วย ‘3 กล่ไก’  
ท่ี่�ที่ำางานเชุ่�อมปัระสานกัน ค่อ 1. กล่ไกระดับตำาบล่ 2. กล่ไกระดับพ่�นท่ี่� แล่ะ  
3. กล่ไกปัฏิิบติัการ

 ซึ่ึ�งทัั้�ง 3 กล่ไกม้จุัดเด่นัแตกต่างกันัไป็ คือ 

1. กล่ไกตำาบล่ ป็รู้ะกอบด�วย คณะผ้�บรู้หิารู้เทั้ศึบาล่ตำาบล่กนััตวจัรู้ะมวล่ สืมาชุกิ
สืภาเทั้ศึบาล่ เจั�าหนั�าท้ั้�เทั้ศึบาล่ ท้ั้�มง้บป็รู้ะมาณ มค้วามรู้้� มท้ั้รู้พัื่ยากรู้บุคคล่ ทั้ำาหนั�าท้ั้�
เสืนัอแผนังานัโครู้งการู้ด�านัเด็กแล่ะเยาวชุนั กล่ั�นักรู้อง แล่ะให�ข�อเสืนัอแนัะต่าง ๆ  แล่ะ
ยังม้เจั�าหนั�าท้ั้�บุคล่ากรู้คอยกำากับด้แล่ ติดตามงานัโครู้งการู้หรืู้อกิจักรู้รู้มของเด็กแล่ะ
เยาวชุนั 

2. กล่ไกพ่�นท่ี่� ม้หนั�าท้ั้�สืนัับสืนัุนัติดตาม ป็รู้ะกอบด�วย พื่้�เล่้�ยงโครู้งการู้ ผ้�นัำา
ชุุมชุนั ป็รู้าชุญ์ ผ้�รู้้� พ้ื่�เล่้�ยงเจั�าหนั�าท้ั้�จัากเทั้ศึบาล่ ครู้้ แกนันัำาเยาวชุนั ทั้ำาหนั�าท้ั้�คอย
ติดตามกำากบัดแ้ล่ให�คำาแนัะนัำาต่าง ๆ  เก้�ยวกับโครู้งการู้หรืู้อกจิักรู้รู้มของเยาวชุนั ซึ่ึ�งในั
ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ ม้ทัั้�งหมด 10 กิจักรู้รู้มย่อย พื่บว่า ในักิจักรู้รู้มการู้เล่้�ยงไก่ของ
เยาวชุนับ�านัสืรู้ะ พื่้�เล่้�ยงโครู้งการู้แล่ะผ้�นัำาชุุมชุนั ไม่ได�เข�าไป็ติดตาม แนัะนัำาองค์ความ
รู้้�ให�กับเด็กแล่ะเยาวชุนั ทั้ำาให�การู้เล้่�ยงไกไ่มป่็รู้ะสืบความสืำาเร็ู้จั ขณะหม้บ่�านัขยายผล่ 
ท้ั้�พื่้�เล่้�ยงชุุมชุนัคอยติดตาม มป้็รู้าชุญ์ผ้�รู้้�คอยให�คำาแนัะนัำากส็ืามารู้ถเล่้�ยงไกไ่ด�ผล่ด้ 

3. กล่ไกปัฏิิบติัการ ป็รู้ะกอบด�วย ชุุมชุนั เด็กแล่ะเยาวชุนันัอกรู้ะบบ แกนันัำา
เยาวชุนั โรู้งเรู้ย้นั ครู้้ นัักเรู้ย้นั หล่กัสืต้รู้ พ้ื่�เล่้�ยงในัชุุมชุนั ผ้�นัำาชุุมชุนั ทั้ำาหนั�าท้ั้�ล่งมอื
ป็ฏิิบติั/ดำาเนันิัการู้ตามแผนักจิักรู้รู้มต่าง ๆ
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แนำวท�งก�ริ่พััฒนำ�แล่ะขอ้เสนำอแนำะ

การพฒันาเด็กแล่ะเยาวชุนรว่มกับผูน้ำาชุุมชุนแล่ะผูป้ักครอง โดยแบง่เด็กแล่ะ
เยาวชุนัออกเป็็นั 2 กลุ่่มคือ เด็กแกนันัำาแล่ะเด็กป็ฏิิบัติการู้ บที่บาที่ข้องแกนนำาเด็ก
แล่ะเยาวชุนจัะที่ำาห์น้าท่ี่�ชุกัชุวนเพ่�อนเข้า้รว่มโครงการ เสนอแนะ สำารวจัความสนใจั
ความถิ่นัดเปั็นแกนนำาห์ลั่กในการที่ำากิจักรรม ซึ�งเปั็นทัี่�งกล่ไกระดับพ่�นท่ี่�แล่ะเปั็น
กล่ไกระดับปัฏิิบัติการ บที่บาที่ข้องผู้นำาชุุมชุนเป็ันผู้สนับสนุนการใชุ้ทีุ่นในชุุมชุน 
สนับสนุนงบปัระมาณ กลั่�นกรองเสนอแนะโครงการเด็กแล่ะเยาวชุน แล่ะติดตาม
ชุ่วยเห์ล่่อการที่ำากิจักรรมข้องเยาวชุน บที่บาที่ข้องผู้ปักครอง ซึ�งเปั็นกล่ไกพ่�นท่ี่� 
แล่ะเปัน็ผูใ้กล้่ชุดิกับเยาวชุนมากท่ี่�สดุ จัะเปัน็ผูชุ้ว่ยเห์ล่่อสนับสนุนการที่ำากิจักรรม
ข้องกลุ่่มเยาวชุน ทัี่�งการให์้ความรู้แล่ะติดตาม ปัระเมินผล่การเปัล่่�ยนแปัล่งข้อง
เยาวชุน

การพฒันาเยาวชุนในโรงเรย่นรว่มกับครูในโรงเรย่น เป็็นักรู้ะบวนัการู้พัื่ฒนัา
เด็กแล่ะเยาวชุนัในัรู้ะบบ ซึึ่�งเยาวชุนัเป้็าหมายจัะม้ความชัุดเจันัแล่ะแน่ันัอนัมากกว่า
การู้พัื่ฒนัาเยาวชุนัในัชุุมชุนั ท้ั้�มก้ารู้เข�าออกไมแ่นัน่ัอนัชุดัเจันั มค้รู้้ในัโรู้งเรู้ย้นัทั้ำาหนั�าท้ั้�
เป็็นักล่ไกพื่ื�นัท้ั้� เป็็นัทัั้�งผ้�สืนัับสืนุันัการู้ทั้ำากิจักรู้รู้มของเด็กแล่ะเยาวชุนั ติดตาม แล่ะ
ป็รู้ะเมินั แต่ด�วยภารู้ะงานัทั้ำาให�การู้รู้่วมกิจักรู้รู้มกับท้ั้มนัักวิจััยหล่ักหรู้ือท้ั้มเทั้ศึบาล่ 
กันัตวจัรู้ะมวล่ไม่ต่อเนัื�อง สื่งผล่ให�การู้ทั้ำากิจักรู้รู้มของเด็กแล่ะเยาวชุนัไม่ม้การู้บันัทึั้ก
ข�อมล้่รู้ะหว่างการู้ดำาเนันิัการู้ ไมม่ก้ารู้ถอดบทั้เรู้ย้นัรู้ายกิจักรู้รู้ม

การพัฒนาระบบแล่ะกล่ไกพัฒนาเด็กแล่ะเยาวชุนตำาบล่แบบม้ส่ืวนัรู้่วม โดย
การู้จััดเวท้ั้ติดตามการู้ทั้ำากจิักรู้รู้มทั้กุรู้ะยะ ทั้ำาให�ท้ั้มรู้บัรู้้�ข�อม้ล่การู้ทั้ำางานั รู้วมถึงปั็ญหา
การู้ทั้ำางานัของกล่ไกในัแต่ล่ะรู้ะดับได�ชัุดเจันัยิ�งขึ�นั ซึึ่�งการู้แบ่งบทั้บาทั้หนั�าท้ั้�ของกล่ไก
ในัแต่ล่ะรู้ะดับ ทั้ำาให�การู้ทั้ำางานัมค้วามชัุดเจันัมากขึ�นั 

อย่างไรู้ก็ตามเพื่ื�อให�การู้ศึึกษารู้ะบบแล่ะกล่ไกสื่งเสืรู้ิมอาชุ้พื่เด็กแล่ะเยาวชุนั
ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่สัืมฤทั้ธิผิล่ เทั้ศึบาล่กันัตวจัรู้ะมวล่ได�แบง่แนัวทั้างการู้พัื่ฒนัากล่ไก
ออกเป็น็ั 3 รู้ะดับ คือ 1. แนัวทั้างการู้พื่ฒันัากล่ไกรู้ะดับตำาบล่ 2. แนัวทั้างการู้พื่ฒันัา
กล่ไกรู้ะดับพื่ื�นัท้ั้� แล่ะ 3. แนัวทั้างการู้พัื่ฒนัากล่ไกรู้ะดับป็ฏิิบติัการู้ ดังนั้�
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แนวที่างการพฒันากล่ไก
ระดับตำาบล่

แนวที่างการพฒันากล่ไก
ระดับพ่�นท่ี่�

แนวที่างการพฒันากล่ไก
ระดับปัฏิิบติัการ

1. การเตรย่มความพรอ้มกล่ไก
1.1 เวท้ั้ป็รู้ะชุุมกล่ไกตำาบล่

เพืื่�อวางแผนัการู้ทั้ำางานั
2. การสรุปัผล่การสง่เสรมิ 

สนับสนุนการสรา้งอาชุพ่
เยาวชุน 
2.1 การู้ติดตามป็รู้ะเมินัผล่ 

การู้สืนับัสืนุันัการู้สืรู้�าง
อาชุพ้ื่เยาวชุนั รู้ะหว่าง
แล่ะหล่งัดำาเนันิัโครู้งการู้

 2.2 การู้ป็รู้ะมวล่ผล่แล่ะ
กำาหนัดแนัวทั้าง 
บ้รู้ณาการู้

2.3 เวท้ั้สืรุู้ป็ผล่การู้วิจััย

1. การเตรย่มความพรอ้มกล่ไก
1.1 เวท้ั้ป็รู้ะชุุมกล่ไกตำาบล่

เพื่ื�อวางแผนัการู้ทั้ำางานั
2. กระบวนการพฒันาโครงการ 

2.1 การู้พื่ฒันัาโจัทั้ยวิ์จััย
2.2 การู้กล่ั�นักรู้องโครู้งการู้
2.3 การู้เสืนัออนัมุติัโครู้งการู้

3. กระบวนการเสรมิศึกัยภาพ 
พ่�เล่่�ยง
3.1 เข�ารู้ว่มฝ่กึอบรู้ม 

หล่กัสืต้รู้พื่ฒันัาทัั้กษะ 
นักัจััดกรู้ะบวนัการู้ 
เรู้ย้นัรู้้�งานัวิจััยทั้�องถิ�นั

4. กระบวนการพฒันากล่ไก
4.1 เวท้ั้สืนับัสืนันุัการู้ 

เกบ็ข�อมล้่บรู้บิทั้
4.2 การู้รู้ายงานัผล่ 

การู้ดำาเนันิัโครู้งการู้ในั
เวท้ั้ติดตามป็รู้ะเมนิัผล่ 
เวท้ั้สืรุู้ป็ผล่การู้ดำาเนันิั
โครู้งการู้

1. การเตรย่มความพรอ้มกล่ไก
1.1 เวท้ั้ป็รู้ะชุุมกล่ไกตำาบล่

เพื่ื�อวางแผนัการู้ทั้ำางานั
2. กระบวนการเตรย่ม 

ความพรอ้มกล่ไก 
2.1 ค่ายสืรู้�างแรู้งบันัดาล่ใจั 

(2 ครู้ั�ง)
3. กระบวนการสง่เสรมิ

สนับสนุนปัฏิิบติัการพฒันา
อาชุพ่เยาวชุน
3.1 การู้ออกแบบ 

ชุุดองค์ความรู้้� 
โครู้งการู้ย่อย

3.2 การู้สืง่เสืริู้มการู้ 
ฝ่กึอาชุพ้ื่เยาวชุนัด�านั
ต่าง ๆ ตามต�นัทุั้นัของ
ชุุมชุนัทัั้�ง 4 ด�านั
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ผ่ล่กริ่ะทบแล่ะก�ริ่เปลี่�ยนำแปล่งที�เก่ด็ขึ�นำ

ตล่อดรู้ะยะเวล่า 2 ป็ีของการู้เรู้้ยนัรู้้�แล่ะการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งท้ั้� เกิดขึ�นัจัาก
กรู้ะบวนัการู้งานัวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั พื่บการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งของแต่ล่ะภาคสืว่นั ดังนั้�

การเปัล่่�ยนแปัล่งข้องเยาวชุน พื่บว่าเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบม้การู้รู้วมกลุ่ม่
กันัชุวนัเพืื่�อนัมารู่้วมกิจักรู้รู้มมากขึ�นั กล่�าแสืดงออก กล่�าพื่้ดเสืนัอความคิดเห็นัต่อท้ั้�
สืาธิารู้ณะมากขึ�นั เกดิความภมิ้ใจัในัตนัเอง เกดิการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งด�านัวิธิคิ้ด การู้ใชุ�ชุวิ้ต
เหน็ัคณุค่าของตัวเองมากขึ�นั รู้้�จัักวางเป้็าหมายในัชุวิ้ต มค้วามรัู้บผดิชุอบมากขึ�นั แล่ะ
ใชุ�เวล่าว่างให�เกดิป็รู้ะโยชุน์ั ขณะท้ั้�กลุ่ม่เยาวชุนัเล้่�ยงไกส่ืามสืายพื่นััธิุบ์�านัตาแก�วมก้ารู้
ต่อยอดโครู้งการู้โดยการู้ขยายโรู้งเรืู้อนัเล้่�ยงไก่ แล่ะมก้ารู้เล้่�ยงไก่ไข่ เป็ด็ไข่ แล่ะป็ล่ก้ผัก
เพิื่�มเติม สืง่ผล่ให�มรู้้ายได�เพิื่�มขึ�นั นัอกจัากน้ั�ยงัมก้ารู้แป็รู้รู้้ป็ผล่ผล่ติเพื่ื�อเพื่ิ�มมล้่ค่าของ
สืนิัค�ามากขึ�นั สืว่นัเยาวชุนัท้ั้�เข�ารู่้วมโครู้งการู้วิจััยในัรู้ะยะท้ั้� 1 สืามารู้ถยกฐานัะตัวเอง
เป็็นัวิทั้ยากรู้ เชุ่นั นั�องปุ็ม๋ สืามารู้ถเป็น็ัวิทั้ยากรู้ด�านัการู้ทั้ำาขนัมพื่ื�นับ�านัได� พื่้�ต๋องเป็น็ั
ผ้�ท้ั้�ม้ความรู้้�ความชุำานัาญในัเรู้ื�องการู้ซึ่่อมรู้ถจัักรู้ยานัยนัต์ แล่ะท้ั้�สืำาคัญกิจักรู้รู้มฝ่ึก
ทัั้กษะกฬ้าฟุตุบอล่ สืามารู้ถล่ดพื่ฤติกรู้รู้มการู้ติดเกมได� แล่ะมค้วามรู้บัผดิชุอบมากขึ�นั
ชุว่ยเหล่อืงานับ�านัแบง่เบาภารู้ะของผ้�ป็กครู้องได�ด้

การเปัล่่�ยนแปัล่งข้องชุุมชุน คือ ชุุมชุนัม้เด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�ม้คุณภาพื่มารู้่วม 
ในัการู้พัื่ฒนัาชุุมชุนั คนัในัชุุมชุนัให�ความสืนัใจั คอยติดตามงานั สื่งเสืริู้มสืนัับสืนุันั  
ให�คำาแนัะนัำาต่าง ๆ ในักจิักรู้รู้มของเยาวชุนัมากยิ�งขึ�นั เป็ดิโอกาสื เปิ็ดใจัยอมรัู้บในัตัว
เยาวชุนัมากขึ�นั เป็ล่้�ยนัทัั้ศึนัคติมมุมองต่อเยาวชุนัในัทั้างท้ั้�ด้ขึ�นั แล่ะผ้�นัำาชุุมชุนัเป็ดิใจั
แล่ะยอมรู้บัให�เยาวชุนัมบ้ทั้บาทั้ในักจิักรู้รู้มของชุุมชุนัมากขึ�นั

การเปัล่่�ยนแปัล่งกับท่ี่มวิจััย เห็นัป็รู้ะโยชุน์ัของกรู้ะบวนัการู้วิจััย ท้ั้�ชุ่วยให�
กรู้ะบวนัการู้คิด การู้ค�นัหาข�อมล้่แบบมส่้ืวนัรู่้วม ทั้ำาให�เกิดพื่ลั่งในัการู้แก�ปั็ญหาเด็กแล่ะ
เยาวชุนั มองเห็นัความสืำาคัญแล่ะป็รู้ะโยชุนั์ของข�อม้ล่ในัการู้ทั้ำางานั สืามารู้ถจััดการู้
ด�านัอารู้มณข์องตัวเองไมใ่ห�ส่ืงผล่กรู้ะทั้บกบัการู้ทั้ำางานัเป็น็ัท้ั้ม ทัั้�งการู้ให�กำาลั่งใจัตนัเอง
แล่ะการู้มองโล่กในัแง่บวก รู้้�จัักการู้แสืดงบทั้บาทั้หนั�าท้ั้�ท้ั้�เหมาะสืมกับสืถานัการู้ณ ์ 
(ผ้�นัำา/ผ้�ตาม) ท้ั้�ด้ รู้้�จััก เข�าใจัแล่ะยอมรัู้บในัตัวบุคคล่ ความแตกต่างรู้ะหว่างบุคคล่  
ทัั้�งในัท้ั้มงานัเอง แล่ะตัวเยาวชุนั รู้้�ปั็ญหาของชุุมชุนั
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ปจัจยัเง่�อนำไข คำว�มสำ�เริ่จ็แล่ะไมส่ำ�เริ่จ็

1. ในัรู้ะยะแรู้กกล่ไกหน่ัวยงานั กล่ไกตำาบล่ แล่ะภาค้เครืู้อข่าย ยังไม่ค่อยม้
บทั้บาทั้แล่ะมส่้ืวนัรู่้วมในัการู้พัื่ฒนัาอาชุพ้ื่ของเยาวชุนัเท่ั้าท้ั้�ควรู้ เนัื�องจัากไมไ่ด�แจั�งแล่ะ
ป็รู้ะสืานัการู้ทั้ำางานัรู้ว่มกันั ทั้ำาให�แต่ล่ะหนัว่ยงานัไมรู่้บัทั้รู้าบความคืบหนั�าแล่ะทิั้ศึทั้าง
การู้ทั้ำาโครู้งการู้ของเด็กแล่ะเยาวชุนั

2. ความรู้้� ความเข�าใจัในัการู้ดำาเนิันังานัของท้ั้มพื่้�เล่้�ยงโครู้งการู้ มค้วามสืำาคัญ
มาก เพื่รู้าะนัอกจัากจัะชุว่ยสืรู้�างความมั�นัใจัให�พื่้�เล่้�ยงโครู้งการู้แล่�ว ยงัสืรู้�างความมั�นัใจั
ให�กบัเด็กแล่ะเยาวชุนัด�วยเชุน่ักนัั เห็นัได�จัากปั็ญหาท้ั้�พื่บจัากกลุ่ม่เยาวชุนับ�านัตาแก�ว  
2 โครู้งการู้ ได�แก ่โครู้งการู้เล่้�ยงไก ่กบัโครู้งการู้เล้่�ยงป็ล่า กลุ่ม่เยาวชุนัตั�งใจัรู่้วมมอืทั้ำา
ทัั้�ง 2 โครู้งการู้รู่้วมกันั เพื่รู้าะเป็็นัการู้รู้วมกลุ่่มกันัครู้ั�งแรู้กของเยาวชุนันัอกรู้ะบบ  
เด็กเยาวชุนัแต่ล่ะคนัยังไม่ม้ความมั�นัใจัในัศัึกยภาพื่ของตนัเองว่าสืามารู้ถทั้ำาโครู้งการู้
ตามแผนังานัได� ขณะท้ั้�พื่้�เล่้�ยงก็ยังไม่มั�นัใจัในัตัวเยาวชุนั การู้ทั้ำากิจักรู้รู้มครัู้�งนัั�นัจึัง
เป็น็ัการู้ทั้ดล่องเชุงิป็ฏิิบติัของเด็กแล่ะเยาวชุนั ท้ั้�ชุว่ยสืรู้�างความมั�นัใจัในัตัวเองแล่ะสืรู้�าง
ความเชุื�อมั�นัให�กับท้ั้มพื่้�เล่้�ยง ป็รู้ะสืบการู้ณ์ทั้ำางานัยังทั้ำาให�เรู้้ยนัรู้้�ว่า การู้เข�าถึงเด็กแล่ะ
เยาวชุนัท้ั้�มพ้ื่ฤติกรู้รู้มเสื้�ยง ต�องอาศัึยเวล่าแล่ะความอดทั้นั เพืื่�อให�เด็กแล่ะเยาวชุนัเกิด
ความไว�วางใจั

3. โครู้งการู้ย่อยในัแต่ล่ะชุุมชุนัสืามารู้ถดำาเนิันังานัให�ลุ่ล่่วงตามเป้็าหมายได�  
หากม้กล่ไกชุุมชุนัเข�มแข็ง คอยติดตามแล่ะหนุันัเสืริู้มการู้ทั้ำาโครู้งการู้ของเด็กแล่ะ
เยาวชุนัอยา่งต่อเนัื�อง 

4. ความสืัมพื่ันัธิท้์ั้�แนั่นัแฟุ้นัของแกนันัำาเด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�เข�ารู้่วมโครู้งการู้กับ
ชุุมชุนั ไมว่่าจัะอย้ใ่นับทั้บาทั้ท้ั้มวิจััยหรืู้อเป็น็ักลุ่ม่เป้็าหมาย มบ้ทั้บาทั้สืำาคัญอยา่งมาก
ต่อการู้ขับเคลื่�อนัโครู้งการู้ หากแกนันัำาเด็กแล่ะเยาวชุนัล่ะทิั้�งโครู้งการู้เพื่รู้าะต�อง 
ออกไป็เรู้ย้นัต่อหรู้อืทั้ำางานันัอกชุุมชุนั โดยไมม่ท้้ั้มงานัรู้บัชุว่งต่อ นัั�นัอาจัเป็น็ัสัืญญาณ
“ความล่�มเหล่ว” ของโครู้งการู้ อยา่งท้ั้�ป็รู้ากฏิในัโครู้งการู้ยอ่ยหล่ายพื่ื�นัท้ั้�
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ริ่�ยนำ�มคำณ์ะผ้้่วจ่ยั
แล่ะที�ปริ่กึษ�โคำริ่งก�ริ่

ภ�คำผ่นำวก

1  หวัหน้ำ�โคำริ่งก�ริ่วจ่ยั
นางสาวรตันา  สขุ้สบาย
ตำาแหนัง่ หวัหนั�าสืำานัักป็ลั่ดเทั้ศึบาล่ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่
สืงักดั เทั้ศึบาล่ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้: 044-558702, 09-1054-4202  โทั้รู้สืารู้: 044-558702 
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้มอืถือ: 09-2747-5823  e-mail: kapa7234@gmail.com 

2  คำณ์ะผ้้่วจ่ยัริ่ว่มโคำริ่งก�ริ่วจ่ยัหลั่ก
นางสาวจิัราพร  น่าชุม
ตำาแหนัง่ ผ้�ชุว่ยนักัวิชุาการู้เกษตรู้
สืงักดั เทั้ศึบาล่ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้: 044-558702, 09-1054-4202  โทั้รู้สืารู้: 044-558702 
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้มอืถือ: 08-8580-6892  e-mail: Nachomj27@gmail.com

นางสาวอาทิี่ตยา  บุญสม
ตำาแหนัง่ ผ้�ชุว่ยนัักวิเครู้าะห์นัโยบายแล่ะแผนั
สืงักดั เทั้ศึบาล่ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้ : 044-558702, 09-1054-4202  โทั้รู้สืารู้: 044-558702 
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้มอืถือ: 08-5102-4948  e-mail: atitaya4948@gmail.com 
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นางสาววรร่ตัน์  สขุ้สบาย
ตำาแหนัง่ ผ้�ชุวยเจั�าพื่นัักงานัธิรุู้การู้ 
สืงักดั เทั้ศึบาล่ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้: 044-558702, 09-1054-4202  โทั้รู้สืารู้ : 044-558702 
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้มอืถือ: 08-1730-6132 e-mail: kantuad@gmail.com 

นางปัรารถิ่นา  โกรมัย์
ตำาแหนัง่ ผ้�ชุว่ยเจั�าพื่นัักงานัการู้เงินัแล่ะบญัชุ้
สืงักดั เทั้ศึบาล่ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้: 044-558702, 09-1054-4202  โทั้รู้สืารู้: 044-558702 
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้มอืถือ: 09-0768-4127

นางมนัญชุยา  เปัน็ตามวา
ตำาแหนัง่ ผ้�ใหญบ่�านัสืรู้ะ หม้ท้่ั้� 2 
ท้ั้�อย้:่ เล่ขท้ั้� 48 หม้ท้่ั้� 2 ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้มอืถือ: 08-5264-7724

นางพธุ์สด่  บุญยง
ตำาแหนัง่ นักัวิจััย
ท้ั้�อย้:่ เล่ขท้ั้� 117 หม้ท้่ั้� 5 ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้มอืถือ: 09-1016-9817

นางอรุณรตัน์  สอดศึรจั่ันที่ร์
ตำาแหนัง่ นักัวิจััย
ท้ั้�อย้:่ เทั้ศึบาล่ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้: 044-558702, 09-1054-4202  โทั้รู้สืารู้: 044-558702

นางสาวอรนลิ่น  มั�นยน่
 ตำาแหนัง่ นักัวิจััย
ท้ั้�อย้:่ เล่ขท้ั้� 90/3 หม้ท้่ั้� 5 ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์
 โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้: 044-558702, 09-1054-4202  โทั้รู้สืารู้: 044-558702
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3  คำณ์ะผ้้่วจ่ยัริ่ว่มโคำริ่งก�ริ่ยอ่ย

โครงการยอ่ยท่ี่� 1 : กระบวนการเรย่นรูเ้พ่�อส่งเสรมิอาชุพ่ซอ่มรถิ่จัักรยานยนต์ 
(ศึนูยก์ารเรย่นรูร้ะดับตำาบล่ข้องกลุ่่มเยาวชุนบา้นสระ ห์มูท่่ี่� 2

ผูน้ำา/ปัราชุญ/์ผูรู้ด้้านการซอ่มรถิ่จัักรยานยนต์: นัายกติติศึกัดิ�  เป็น็ัตามวา
ท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย
นัางป็รู้ารู้ถนัา  โกรัู้มย ์ นัางสืาววรู้รัู้้ตนั ์ สืขุสืบาย
ท่ี่มนักวิจััยเยาวชุน
นัายกติติศึกัดิ�  เป็น็ัตามวา นัายนันัทั้กรู้  พื่อกทั้รู้พัื่ย์
นัายณฐัพื่ล่  ไชุยผง นัายภรู้าดรู้  แรู้งจับ
นัายกติติพื่งษ์  เป็น็ัตามวา นัายจัักรู้กริู้ชุ  ดาวเรืู้อง 
นัายวิชุยั  มณรู้้ตัน์ั นัายกติติศึกัดิ�  ยิ�งเสืมอ
นัายศึภุฤทั้ธิิ�  กะการู้ด้ นัายแค็บ  กล่ิ�นักล่�า

โครงการยอ่ยท่ี่� 2 : กระบวนการเรย่นรูเ้พ่�อส่งเสรมิอาชุพ่เล่่�ยงไก่ข้องเยาวชุน 
บา้นสระ ห์มูท่่ี่� 2 

ท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย
นัางสืาวอาทิั้ตยา  บุญสืม นัางสืาวป็รู้ารู้ถนัา  โกรัู้มย์
ท่ี่มนักวิจััยเยาวชุน
นัายอนัวัุฒนั ์ สืกลุ่ทั้อง เด็กชุายอานันัท์ั้  อภิวันั 
เด็กชุายธินัภัทั้รู้  หสืนััแดง เด็กชุายพ้ื่ชุ  แจ่ัมฟุา้ 
เด็กชุายฐติิวัฒนั ์ แดงดา เด็กชุายเดชุากรู้  แรู้งจับ 
เด็กชุายภิมเดชุ  สืะอาดเอ้�ยม เด็กชุายศิึล่า  เสืนัเคนั
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โครงการยอ่ยท่ี่� 3 : กระบวนการเรย่นรูเ้พ่�อส่งเสรมิอาชุพ่เล่่�ยงไก่ข้องเยาวชุนบา้น
ตาแก้ว ห์มูท่่ี่� 3

ผูน้ำา/ปัราชุญ/์ผูรู้ด้้านการเล่่�ยงไก่สามสายพนัธ์ุ์: นัายกิตติ  มฆิเนัตร์ู้
ท่ี่มพ่�เล่่�ยง
นัางสืาวจิัรู้าพื่รู้  นัา่ชุม นัางสืาววรู้รัู้้ตนั ์ สืขุสืบาย
ท่ี่มนักวิจััยเยาวชุน 
นัายไพื่ศึาล่  บุญสืม นัายภัทั้รู้พื่ล่  มั�นัยนืั
นัายรู้ตันัพื่ล่  เล่ไธิสืง เด็กชุายจัารุู้วัฒน์ั  มั�นัยืนั
นัายกมล่  เจันัรู้อบ นัายเดชุพื่งศึพั์ื่นัธิุ ์ ขอชุนัะ
นัายพื่งเทั้พื่  แรู้งจับ นัายอนัพัุื่นัธิุ ์ กณัธิเนัตรู้
นัายเจัษฎาพื่รู้  สืมานัทั้อง นัางสืาวธินััวรู้าล่กัษณ ์ อินัทั้รู้เรู้อืงศึรู้

โครงการย่อยท่ี่� 4 : กระบวนการเรย่นรูเ้พ่�อส่งเสรมิอาชุพ่เล่่�ยงปัล่าในกระชัุงข้อง
เยาวชุน บา้นสระ ห์มูท่่ี่� 2   

ท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย
นัางสืาวจิัรู้าพื่รู้  น่ัาชุม นัางสืาววรู้รัู้้ตน์ั  สืขุสืบาย
ท่ี่มนักวิจััยเยาวชุนบา้นสระ ห์มูท่่ี่� 2 
เด็กหญงิฐติิกาญ  ศึรู้น้ั�อย เด็กหญิงณันัฐถิาญ  ศึรู้น้ั�อย
เด็กหญงิพื่ยิะดา  จุัไรู้ นัายสิืงหนัาทั้  มณรู้้ตันั์
เด็กหญงิชุญาดา  พุื่ตโต เด็กหญิงกานัดา  แรู้งจับ
เด็กชุายธิรู้้วัฒนั ์ โกสืน้ัาม เด็กหญิงตรู้ทิ้ั้พื่ย ์ ศึรู้น้ั�อย
เด็กหญงิณฏัิฐชิุา  แจ่ัมฟุ้า เด็กหญิงมานิัตา  ยิ�งเสืมอ

โครงการย่อยท่ี่� 5 : กระบวนการเรย่นรูเ้พ่�อส่งเสรมิอาชุพ่เล่่�ยงปัล่าในกระชัุงข้อง
เยาวชุน  บา้นตาแก้ว ห์มูท่่ี่� 3 

ผูน้ำา/ปัราชุญ/์ผูรู้ด้้านการเล่่�ยงปัล่า บา้นตาแก้ว ห์มูท่่ี่� 3: นัายทั้ว้ศึกัดิ�  แรู้งจับ
ท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย
นัางสืาวจิัรู้าพื่รู้  นัา่ชุม นัายรัู้งสืรู้รู้ค์  สืมานัทั้อง
ท่ี่มนักวิจััยเยาวชุน
นัายณฐัพื่งศ์ึ  เสืาศึรู้ ้ นัางสืาวธินััวรู้าล่กัษณ ์ อินัทั้รู้าเรืู้องศึรู้
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นัายภัทั้รู้พื่ล่  มั�นัยนืั นัางสืาวจิัรู้วรู้รู้ณ์  แรู้งจับ
นัายสืวิุทั้ย ์ สืมานัทั้อง เด็กหญิงวันัวิสืา  เขย้นัด้ 
นัายป็รู้าโมทั้ย ์ รู้กังาม เด็กหญิงนุัชุนัาถ  ไมพ่ื่รู้ั�นัใจั

โครงการยอ่ยท่ี่� 6 : กระบวนการเรย่นรูเ้พ่�อส่งเสรมิอาชุพ่ที่ำาข้นมข้องเยาวชุนบา้น
ตาแจ๊ัต ห์มูท่่ี่� 5

ผูน้ำา/ปัราชุญ/์ผูรู้ด้้านการที่ำาข้นม
นัางสืาวธิติิกรู้ กะการู้ด้ แล่ะนัางพุื่ธิสืด้  บุญยง
ท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย
นัางอรุู้ณรู้ตันั ์ สือดศึรู้จั้ันัทั้รู้ ์ นัางอรู้นัล่นิั  มั�นัยนืั
ท่ี่มนักวิจััยเยาวชุน  
นัางสืาวธิติิกรู้  กะการู้ด้ เด็กหญิงวิภาศิึรู้ ิ บุญยง
นัางสืาววรู้รู้ณวล่ ้ บุตรู้นัาค เด็กชุายภานุัวัตนั ์ ซึ่ื�อสืตัย์
นัางสืาวทัั้ศึนัย้วรู้รู้ณ  วรู้จิัตรู้ เด็กหญิงป็พิื่ชุญา  ยามป็รู้ะโคนั
นัางสืาวนัภัสืสืรู้า  ผล่พ้ื่นั เด็กหญิงสืชุุาวด้  ทั้องสืงัข์
นัางสืาวณฐัณชิุา  บุญยง

โครงการยอ่ยท่ี่� 7 : กระบวนการเรย่นรูเ้พ่�อส่งเสรมิอาชุพ่ที่ำาข้นมข้องเยาวชุนบา้น
โคกเพชุร ห์มูท่่ี่� 6

ท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย
นัางสืาวรู้ตันัา  สืขุสืบาย นัางสืาวธิติิกรู้  กะการู้ด้
ท่ี่มนักวิจััยเยาวชุน 
เด็กหญงิทิั้วาพื่รู้  วิโรู้จัรู้ตัน์ั เด็กหญิงป็ณิดา  เกษแก�ว
เด็กหญงิภษ้ณศิึา  ภาคตอนั เด็กชุายพื่งศ์ึศึรู้ณัญ์  รู้ะเมย้ดด้
เด็กหญงิภัทั้รู้ธิดิา  แยกยอง เด็กหญิงป็ริู้ยาภัทั้รู้  ศึรู้ท้ั้องสืขุ

โครงการยอ่ยท่ี่� 8 : กระบวนการเรย่นรูเ้พ่�อส่งเสรมิอาชุพ่เกษตรปัล่อดสารพษิข้อง
นักเรย่นระดับมธั์ยมศึกึษา โรงเรย่นไที่รแก้ววิที่ยา

ท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย
นัายคมสัืนัต์  ชุมพ้ื่วงษ ์ นัางสืาวอาทิั้ตยา  บุญสืม



54 55

ท่ี่มนักวิจััยเยาวชุน
เด็กหญงิกติติมา  สืงัขท์ั้อง เด็กหญิงเอวิตรู้า  สืกุล่จัันัทั้รู้์
เด็กหญงิเป็รู้มผกา  เล่นัทั้ำาด้ เด็กหญิงป็าริู้ษา  แย�มชุ้
เด็กหญงิธินัาภา  บุญญาจัันัทั้รู้์

โครงการยอ่ยท่ี่� 9 : กระบวนการเรย่นรูเ้พ่�อสง่เสรมิอาชุพ่ก่ฬายกนำาห์นักข้องนักเรย่น
ระดับมธั์ยมศึกึษา โรงเรย่นไที่รแก้ววิที่ยา

ท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย 
นัายสืมยศึ  ใยวันั นัางสืาวอาทิั้ตยา  บุญสืม
ท่ี่มนักวิจััยเยาวชุน
นัางสืาววันัวิสืา  เขย้นัด้ นัางสืาวอรู้อนังค์  นัาคทั้รัู้พื่ย์
นัางสืาวสืนุัสิืา  แก�วสือนั นัายสืรู้ยุทั้รู้  สืดุแสืนัฉนุั
นัายอาทิั้ตย ์ บุญนัาค

โครงการยอ่ยท่ี่� 10 : กระบวนการเรย่นรูเ้พ่�อสง่เสรมิอาชุพ่ก่ฬาฟัตุบอล่ข้องนักเรย่น
ระดับปัระถิ่มศึกึษา โรงเรย่นกันที่ราราม (นุ่นศึกึษาคาร)

ท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย
นัายอรู้รู้ถพื่รู้  ป็รู้ะจุัทั้รู้พัื่ย ์ นัายณรู้งค์ศึกัดิ�  มทัั้ธิรุู้้
ท่ี่มนักวิจััยเยาวชุน
เด็กชุายภานัพุื่งษ ์ ซืึ่�อสืตัย ์ เด็กชุายชุยุตพ์ื่  สืบืสืนััต์
เด็กชุายพื่ทิั้วัสื  แรู้งจับ เด็กชุายธินักฤต  พุื่กสืกุ
เด็กชุายอภิสืทิั้ธิิ�  มั�นัยนืั เด็กชุายสุืขสืนััชุยั  ชุยัด้
เด็กชุายเอกรู้ฐั  ศึรู้โ้พื่ธิิ�ทั้อง เด็กชุายอสืรู้าพื่รู้  โคบุตรู้
เด็กชุายพื่สิืฏิิฐพื่ล่  หิ�งห�อยด้ เด็กชุายณัฐดนััย  ยิ�งเสืมอ



54 55

4  คำณ์ะที�ปริ่กึษ�โคำริ่งก�ริ่วจ่ยั
นายสขุ้  แนมด่
ตำาแหนัง่ นัายกเทั้ศึมนัตรู้ต้ำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่
สืงักดั เทั้ศึบาล่ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้: 044-558702, 09-1054-4202  โทั้รู้สืารู้: 044-558702 
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้มอืถือ: 08-1558-6365

นางนิภารตัน์  บุญยงค์
ตำาแหนัง่ รู้องนัายกเทั้ศึมนัตรู้ต้ำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่
สืงักดั เทั้ศึบาล่ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้: 044-558702, 09-1054-4202  โทั้รู้สืารู้: 044-558702 
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้มอืถือ: 06-1137-0129

นายธ์ร่ชุาติ  แสนชุมภู
ตำาแหนัง่ ป็ล่ดัเทั้ศึบาล่ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่
สืงักดั เทั้ศึบาล่ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้: 044-558702, 09-1054-4202  โทั้รู้สืารู้: 044-558702 
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้มอืถือ: 08-1977-96 80
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ดำาเนันิัการู้โดย มล้่นัธิิสิืยามกมัมาจัล่ ธินัาคารู้ไทั้ยพื่าณิชุย ์จัำากัด (มหาชุนั)
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พื่มิพื่ค์รู้ั�งแรู้ก มกรู้าคม 2564

จัำานัวนัพื่มิพื่ ์ 1,000 เล่ม่

สืงวนัล่ขิสืทิั้ธิิ� โครู้งการู้พื่ฒันัาเยาวชุนัในัชุุมชุนัทั้�องถิ�นั 4 ภาค รู้ะยะท้ั้� 3:  
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 โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้ 0-2937-9901-7 โทั้รู้สืารู้ 0-2937-9900 
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ภ�คีำเคำริ่อ่ข�่ยริ่ว่มสนัำบสนุำนำก�ริ่วจ่ยั
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“3 กล่ไก” เชื่่�อมปริ่ะส�นำพััฒนำ�
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โครงการ การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาเด็กเยาวชน
ตําบลเมอืงแกอย่างมส่ีวนรว่ม อาํเภอท่าตมู จงัหวดัสุรนิทร์

ใช ้“วิจยั” แก้ปญัหาชมุชน
เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน

ตําบลเมอืงแก
ถอดบทเรยีนกระบวนการวจิยัเพ่ือท้องถ่ิน
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“3 กลไก” เชื่อมประสานพัฒนา
เด็กและเยาวชนตําบลกันตวจระมวล


