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 “จังหวัดศรีสะเกษกำ�ลังเสี่ยงต่อก�รสูญห�ยไปของ

วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพ�ะด้�นคว�มเป็นกลุ่ม

ช�ติพันธุ์และภ�ษ� ห�กคนรุ่นใหม่ไม่เข้�ม�รับช่วง 

ต่อจ�กผู้ใหญ่จะส่งผลกระทบต่อคว�มมั่นคงของชุมชน

ในอน�คต เพร�ะห�กเย�วชนไม่เข้�ใจร�กเหง้�เดิม

เวล�ม�พัฒน�ชุมชนก็จะทำ�อย่�งผิวเผิน” 

สิง่ที ่ “รุง่วชิิต คำ�ง�ม” ในฐานะผูป้ระสานงานวิจัยเพ่ือทอ้งถ่ินจังหวัด

ศรีสะเกษพูดถึงนั้น มิได้ไกลเกินความจริงแต่อย่างใด หากพินิจพิเคราะห์

อย่างถ้วนถี่ โดยเฉพาะกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามหัวเมืองชายแดน

ที่สังคมไม่เข้มแข็งมากนัก 

และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ มิได้ส่งผลเชิงบวก 

หรือเชิงลบเฉพาะระบบเศรษฐกิจเท่านั้น หากยังส่งผลกระทบต่อสังคม  

สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม โดยเฉพาะกับสังคมชนบทที่เปราะบางและ

ขาดภมูคิุม้กันทางสงัคม ย่อมเลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะต้องเผชญิกับสภาวะ “เสีย่งต่อ

การสูญหายของวัฒนธรรมท้องถิ่น” 

ยงัมพิกัต้องเอย่ถงึระบบการศกึษาใหม่ทีบ่างหลกัสตูรมไิดล้งลกึเขา้ไป

ในรายละเอียดของเรือ่งราวทางประวตัศิาสตรแ์ละประเพณขีองคนทอ้งถิน่ 

เพราะหลักสูตรส่วนใหญ่เขียนจาก “ส่วนกล�ง” ออกแบบมาเพ่ือให้เด็ก

เรียนรู้เพื่อการแข่งขันเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีหน้าที่การงานดีๆ และ

จะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดหรือไม่...นั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง

ขณะที่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ประเพณีท้องถิ่นกลับปล่อยให้ 

คนเฒ่าคนแก่สืบทอดกันเองอย่างเงียบๆ ผ่านงานบุญงานประเพณีที่ม ี

ปีละไม่กี่ครั้ง ซ้ำาบางพื้นที่ก็จัดกันแบบผิดๆ ถูกๆ ทำาให้เยาวชนคนรุ่นใหม่

ไม่สามารถเข้าใจถึงแก่นแกนที่แท้จริงของประเพณีวัฒนธรรมนั้นได้
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อีสาน หรอืภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เปน็ภมูภิาคที่

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  มีพ้ืนท่ีประมาณ 106 ล้านไร่ 

หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 

19 จังหวัด และเป็นแหล่งอารยธรรมท่ีเคยเจริญรุ่งเรือง 

มานานหลายพันปี ดังจะเห็นได้จากกู่ ปราสาท และ 

ร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณ 

ประชากรอสีานส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

หากข้อมูลที่ถูกสื่อถึงคนภายนอก กลับบ่งชี้ว่าอีสานเป็น

ดินแดนแห้งแล้ง ผืนดินไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช  

ซ้ำาปริมาณน้ำาฝนน้อย และสิ่งที่ตอกย้ำาความเข้าใจนี้คือ

พ้ืนที่ 2 ล้านไร่คือ “ทุ่งกุล�ร้องไห้” ที่ทำาให้กลายเป็น 

ภาพจำาว่าอีสาน “แห้งแล้ง” และทำาให้ตลอด 40 ปีที่ 

ผ่านมา ทั้งรัฐบาลและองค์กรภายนอกต้องยื่นมือเข้ามา

พัฒนาภาคอีสาน จนขาดมิติเชื่อมต่อระหว่างอดีตกับ

ปัจจุบัน ชุมชนท้องถิ่นเริ่มหารากเหง้าของตัวเองไม่พบ 

และขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง

และศรีสะเกษที่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ใน “ทุ่งกุล�

ร้องไห้” ก็มิอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบในข้อนี้ แม้จะเป็น

เมืองชายแดนที่มีสถานที่ ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อคือ 

“ปร�ส�ทเข�พระวิห�ร” แต่ศรีสะเกษก็อ่อนไหวต่อ

สถานการณ์ เนื่องจาก “ก�รท่องเที่ยว” มิได้สร้างรายได้

เป็นกอบเป็นกำามาสู่เมืองชายแดนแห่งนี้เท่านั้น หากยัง

นำาเอาความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านเข้ามา อาทิ  

การเปลี่ยนแปลงเรื่องของการหาอยู่หากิน การสืบทอด

และธำารงไวซ้ึง่วฒันธรรมประเพณ ีเพราะตอ้งปรบัเปลีย่น

เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวส่วนมากให้ 

ความสำาคัญที่ “ตัวปร�ส�ท” มากกว่าวิถีชีวิตของผู้คน...

ซึง่ทัง้หลายทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้อาจสง่ผลกระทบไมม่ากก็น้อย 

ต่อกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ 

นอกจากการท่องเที่ยวแล้ว “ระบบก�รศึกษ�”  

รวมทั้ง “ระบบเศรษฐกิจ” ก็ส่งผลต่อเยาวชนเช่นกัน 

กลา่วคอื ระบบการศกึษาแบบทอ่งจำาและเรยีนอยูใ่นหอ้ง 

มีครูยืนสอนอยู่หน้าชั้น ตกเย็นได้การบ้าน เช้าเอามาส่ง 

และสำาคัญกว่าน้ัน เด็กๆ ใช้ตำาราเรียนเหมือนกันท่ัวประเทศ 

ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบักลุม่คนรุน่ใหมท่ีศ่รสีะเกษคงไมต่่างจาก

เดก็ๆ ทีจั่งหวัดสงขลา นา่น สมทุรสงคราม และกรุงเทพฯ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ เกี่ยวข้องก็มิได้นิ่งนอนใจกับ

สถานการณท่ี์เกดิขึน้ พยายามต้ังรบักบัสถานการณป์ญัหา

ข้างต้น 

ศรีสะเกษ...เมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และชาติพันธุ์
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เบื้องต้น...คือการเข้ามาหนุนเสริมทั้งด้านงบประมาณและกำาลัง

คนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผ่านการทำางาน 

“วิจัย” ที่ชาวบ้านจะต้องเป็นผู้ลุกขึ้นมาดำาเนินงานด้วยตัวเอง ทั้งใน

เรื่องของการ “คิดโจทย์วิจัย” การเก็บข้อมูล รวมทั้งการลงมือปฏิบัติ

เพื่อ “แก้ไขปัญห�” ด้วยตัวเอง 

ศรสีะเกษเร่ิมต้นใช ้“กระบวนก�รวจัิย” เป็น “เครือ่งมอื” ในการ

พัฒนาคนราวปี พ.ศ.2552 เน้นงานด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์

ชายแดน หากแต่กอ่นหนา้นัน้ชาวบา้นพยายามใชก้ระบวนการวจัิยเพือ่

รื้อฟื้นภูมิปัญญา ผ่านการศึกษาเรื่องราวของ “ตัวเอง” ว่า เป็นใคร มา

จากไหน  และอนาคตจะเป็นอย่างไร...

และหนึ่งในง�นวิจัยทีทำ�ให้คนศรีสะเกษเข้�ใจร�กเหง้�ของ

ตนเองคือ “กอนกวย...ส่วยไม่ลืมช�ติ” 

วิจัยท้องถิ่น...ใครๆ ก็ทำาได้
ง�นวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community-Based Research: CBR) 

เป็นการวิจัยแนวใหม่ ที่ก่อกำาเนิดขึ้นบนสถานการณ์ที่พบว่า การวิจัย

ต่างๆ ที่ผ่านมามีประโยชน์น้อยมากสำาหรับชุมชนท้องถิ่น เพราะงาน

วิจัยส่วนใหญ่เกิดจากคนภายนอกเข้ามาดำาเนินการวิจัย ซึ่งบางคร้ัง

โจทย์วิจัยไม่ใช่ความต้องการของชุมชน 

แต่การที่ชุมชนจะ “ทำ�วิจัยได้” ต้องมีกลไกการหนุนงานที่เรียก

วา่ “พีเ่ลีย้ง” หรือ หนว่ยประสานงาน (Node) เป็นหวัใจสำาคญัของการ

ขบัเคลือ่นการวจิยัแบบนี ้และจะช่วยใหก้ารวจิยัมคีณุภาพ นัน่คอื ชมุชน

มสีว่นรว่มสงูและเข้มข้น โจทย์วิจัยตรงกบัปัญหาของชมุชน โดยเฉพาะ

ปัญหาทีซ่อ่นเร้นใต้ภูเขาน้ำาแข็งและใช้แกป้ญัหาชมุชนไดจ้ริง ซ่ึงผลผลติ

ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยจะได้ 1) นักวิจัยที่ตื่นรู้เรื่องร�วเกี่ยวกับปัญห�

และก�รแก้ปัญห�ของชุมชน 2) คว�มรู้ทั้งที่เป็นคว�มรู้ภูมิปัญญ�

ที่แฝงในตัวคนหรือกลุ่มคน (Tacit knowledge) คว�มรู้เกี่ยวกับ

สถ�นก�รณ์และคว�มเป็นม�ของชุมชน ตลอดจนคว�มรู้เกี่ยวกับ

ก�รระดมพลงัก�รพฒัน�เพือ่สร�้งก�รเปลีย่นแปลงของชุมชน และ 

3) ชมุชนท่ีมีก�รเปลีย่นแปลง โดยเฉพ�ะก�รเปลีย่นแปลงในคว�ม

สัมพันธ์ท�งสังคม ท่ีช่วยก่อให้เกิดคว�มเป็นธรรมท�งสังคมใน

ระยะย�ว

ดว้ยเหตผุลดังกลา่ว ทำาใหช้าวบา้นกลุม่หนึง่เริม่ตืน่ตวัทำางานวิจยั

ทอ้งถิน่ภาคอีสาน เพ่ือหาคำาตอบให้กับตัวเอง และมุง่สร้างพลังอำานาจ

ให้กับชุมชนท้องถิ่น ไปพร้อมๆ กับการเคลื่อนไหวทางสังคม
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“งานวิจัยท้องถ่ินภาคอีสานหลายเร่ืองเร่ิมจากการดึงประเด็นปัญหาจากชมุชน และเปน็

ปัญหาที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรมก็มีการฟื้นฟูทรัพยากร ปัญหาเด็กและ

เยาวชนกม็งีานวจิยัเพือ่คน้หาความรู้เพ่ือแกไ้ขปัญหา ซึง่พบว่าสามารถแกปั้ญหาไดต้รงจุด  

หรือแม้แต่ปัญหาเศรษฐกิจด้านการผลิต เช่น ปัญหาเรื่องของการเกษตร  ซึ่งวันนี้ปัญหา

การเกษตรคอืการผลติทีไ่มส่อดคลอ้งกบัวิถชีวิีตดัง้เดิม กพ็บว่างานวิจัยกช็ว่ยใหเ้กดิการเรียน

รู้และแก้ไข ทิศทางการผลิตท่ีอาศัยภูมิปัญญาเป็นตัวฉุดดึงข้ึนมา แล้วนำามาปรับใช้ หรอืกรณี

ประวัตศิาสตร ์เราก็ใชป้ระวติัศาสตร์ทอ้งถิน่เปน็ตัวสร้างสำานกึ จุดประกายสำานึกของชมุชน” 

(บัญชร แก้วส่อง: วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 2556) 

นอกจากนี้ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นบางโครงการยังสามารถฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม 

ทอ้งถิน่ทีใ่กลส้ญูหาย เพือ่ใชแ้กไ้ขปัญหาเดก็และเยาวชน เชน่ “กลุม่เยาวชนกบัการฟืน้ฟู

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์กวย” โดยใช้พื้นท่ีตำาบลโพธ์ิกระสังข์ อำาเภอ

ขนุหาญ จงัหวดัศรสีะเกษ เป็นพ้ืนทีวิ่จัย  นอกจากนัน้ กลุม่เยาวชนในโครงการยังร่วมกบั

ผู้ใหญ่ผลิตหนังสั้นของชาวกวยเรื่องแรกของโลก ชื่อเรื่อง “กอนกวยส่วยไม่ลืมชาติ” มี

ความยาวประมาณ 40 นาที โดยมี สุรสีห์ ผาธรรม ผู้กำากับภาพยนตร์ชื่อดัง และมีนักเขียน

ชือ่ดงั เชน่ น�ยวรีะ สดุสงัข ์หรอื ฟอน ฝ�้ฟ�ง นกัเขียนจากกลุม่วรรณกรรมลุม่น้ำามาเป็น

ที่ปรึกษา พร้อมทั้งได้แต่งเพลงและทำาเสียงประกอบให้กับหนังสั้นเรื่องนี้ด้วย

วีระผู้ประพันธ์และร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ชาวกวย กล่าวว่า ได้ดูความก้าวหน้า

ของการจัดทำาภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ ทำาให้น้ำาตาไหล และทึ่งที่ทีมงานวิจัย 

ชาวกวยทำาได้ถึงขนาดนี้ ทั้งที่ไม่เคยจับงานด้านนี้มาก่อน 

“หลังจากท่ีหนงัตดัตอ่เสรจ็สมบูรณแ์ลว้ ไดม้กีารนำามาฉายใหช้าวบา้นบา้นตาตา ตำาบล

โพธิ์กระสังข์ อำาเภอขุนหาญได้ดู ซึ่งชาวบ้านตอบรับสูงมาก เนื่องจากพี่น้องชาวกวยภูมิใจ

ที่เรื่องราวของชาวกวย หรือชาวกูย ได้รับการถ่ายทอด ทำาให้ตัวตนของชาติพันธุ์ชัดเจนขึ้น

ในสายตาของสังคม นายสมศักด์ิ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษก็เห็นความสำาคัญ 

และใหก้ารสนบัสนนุมาโดยตลอด รวมทัง้สือ่มวลชนทกุแขนงกใ็หค้วามสำาคญัเชน่กนั ทำาให้

ค่อยๆ ลบล้างปมด้อยที่เคยมี”

สร้างเด็กบ้านเรา....เยาวชนพัฒนาได้
ความสำาเร็จของ “กอนกวย” แม้จะเป็นการค้นพบศักยภาพของเด็กและเยาวชนใน

จังหวัดศรีสะเกษว่า มีความสามารถหลายด้าน อาทิ ในแง่ของการเป็นนักวิจัยน้อยร่วมกับ

ทีมผู้ใหญ่ การเป็นนักแสดงหลักและรองของหนังสั้นเร่ือง กอนกวยส่วยไม่ลืมชาติ แต่ถึง

กระนั้นก็ตาม ข้อจำากัดของ “ง�นวิจัย” คือการพัฒนาโจทย์วิจัยที่ต้องใช้เวลานาน และ 

เพราะเด็กๆ ต้องเรียนหนังสือ โอกาสในการเข้าร่วมทีมกับผู้ใหญ่จึงมีไม่มาก

แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า “ก�รพัฒน�จะทอดทิ้งเย�วชน” 
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กระทั่งมีก�รประส�นง�นจ�กมูลนิธิสย�มกัมม�จล ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) และ 

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) ชักชวนให้ขับเคลื่อนง�น Active Citizen หรือ 

ก�รสร้�งเย�วชนรุ่นใหม่ให้มีสำ�นึกคว�มเป็นพลเมือง

ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ (สกว.ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่น) เป็นองค์กรที่มีหน้าที ่

ส่งเสริมสนับสนุนสร้างการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนฐานความรู้ภูมิปัญญา โดยการมีส่วนร่วมของคน 

ในชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ เห็นว่า รูปแบบการทำางานพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านโครงการ Active Citizen เป็น

ง�นใหม่ที่มีคว�มท้�ท�ย แม้ความยากของจังหวัดศรีสะเกษจะอยู่ที่การมีกลุ่มคน 4 ชาติพันธุ์ ท่ีมีอัตลักษณ์ 

แตกต่างกัน เช่น ส่วย เขมร ลาว เยอ โชคดีที่มีฐานทุนเดิมทำางานวิจัยกับผู้ใหญ่มาเป็นเวลานับสิบปี แต่ข้อค้นพบ

คือขาดการรับช่วงต่อของเยาวชนในการทำาโครงการ อีกทั้งผู้ใหญ่ก็มองว่าเยาวชนไม่มีคุณค่า ทำาอะไรไม่สำาเร็จ  

เดก็ไมส่นใจเรือ่งในชมุชน และผูใ้หญเ่องกไ็มเ่ชือ่มัน่ในตวัเยาวชน จงึคดิวา่ง�น Active Citizen จะสามารถกระตุน้

สำานึกและสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะกับตัวเด็ก เพราะเท่าที่เห็นจากการทำางานของสงขลาฟอร่ัมพบว่า

กระบวนการดังกล่าวสามารถกระตุ้นสำานึกความเป็นพลเมืองของเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้จริง จึงต้ังทีมทำ�ง�น โดยมี 

รุ่งวิชิต คำ�ง�ม ในฐ�นะศูนย์ประส�นง�นก�รวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ (สกว.ฝ่�ยวิจัยเพื่อท้องถิ่น) 

เป็นหัวหน้�โครงก�รเย�วชนพลเมืองดีศรีสะเกษ พร้อมด้วยทีมง�นคือ เบ็ญ-เบ็ญจม�ภรณ์ แดนอินทร์ 

ติ๊ก-ปร�ณี ระงับภัย และ มวล-ประมวล ดวงนิล 
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Learning by doing 
เพราะ “ก�รเรยีนรูท้ีด่ทีีส่ดุคอืก�รคดิและลงมอืทำ�” จึงนำาไปสูก่รอบคดิในการทำางานใหเ้ยาวชนพลเมอืง

ศรีสะเกษเป็น “พลเมืองแห่งก�รตื่นรู้” ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนฐานความรู้ภูมิปัญญาท่ีสร้างสรรค์  

โดยเฉพาะคุณลักษณะของเยาวชนที่โครงการฯ อยากเห็นคือ 1.มีสำานึกความเป็นพลเมือง 2.เป็นแกนนำา 

พัฒนาชุมชน 3.มีสำานึกท้องถิ่น 4.รู้จักตนเอง 5.คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้ ใช้ข้อมูลความรู้ในการทำางาน  

6.รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 7.กล้าแสดงออก 8.ทักษะในการจัดการโครงการ 9.รู้เท่าทันสื่อ 10.มีการ

ทำางานเป็นทีม การทำางานแบบมีส่วนร่วม

“เราต้ังเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกว่า แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ ท่ีเยาวชนได้ลงมือทำา แต่ 2 ส่ิงท่ีเยาวชนต้องมี

คือ ประเด็นหรือโจทย์ในการทำางาน และชุดข้อมูลความรู้”

นอกจากเป้าหมายข้างต้นแล้ว คณะทำางานยังหวังว่าผลจากการทำาโครงการน้ีจะเป็น “พลัง” ในการหนุนเสริม

งานชุมชนของผู้ใหญ่ ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วม มีบทบาท มีการจัดการตนเองในพื้นที่มากขึ้น สามารถ

ต่อยอดการทำางานของชุมชนได้ แม้ว่าความเข้าใจเรื่องพลเมืองจะยังไม่ชัดเจนนัก แต่ก็คิดว่าเด็กในชุมชน 

มีพลังอยู่แล้ว การที่เขาได้มีพื้นที่ทำากิจกรรมบางอย่าง น่าจะสร้างเยาวชนที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และใส่ใจกับ

เรื่องราวความเป็นไปของชุมชนและสังคมได้

เมื่อเป้าหมายการทำางานชัด การหากลุ่มเป้าหมายก็ไม่ยาก งานนี้ใช้การประชาสัมพันธ์ไปตามกลุ่มพ้ืนที่ 

ที่มีงานวิจัยอยู่ ใช้ “เวทีวิจัย” เป็น “เครื่องมือ” พูดคุยทำาความเข้าใจกับนักวิจัยและแกนนำาชุมชนในพื้นที่ก่อน  

ซึ่งทุกคนต่างเห็นด้วยว่าเป็นสิ่งดีที่จะให้เด็กมาทำางานเพื่อชุมชน แต่หากพื้นที่ไหนไม่ได้เป็นพื้นที่วิจัยก็อาศัยเวที

ประชมุสมัมนาทีค่นศรสีะเกษมาประชมุพดูคยุกนัเร่ืองการขับเคลือ่นงานเยาวชน หากใครสนใจกจ็ะจัดเวทพูีดคยุ

ในพื้นที่อีกครั้ง
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รุ่งวิชิตยอมรับว่า สำาหรับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ถ้าเป็นชุมชนที่ยังไม่ผ่าน

งานวิจยัเพ่ือท้องถิน่การทำางานรว่มกนัจะคอ่นขา้งยาก อาจเปน็เพราะฐานความ

สัมพันธ์ที่ยังไม่คุ้นเคยกัน แต่ถ้าเป็นพื้นที่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์

อันดีระหว่างกัน แถมแต่ละคนยังรู้จักฝีไม้ลายมือกันดีอยู่แล้ว การเคลื่อนงานจึง

ทำาไดง้า่ยกวา่ “เหมอืนคนคยุเร่ืองเดยีวกนั งานจึงเดนิไดเ้รว็” ดว้ยเหตุนีก้ารทำางาน

กับพ้ืนท่ีท่ียังไม่ผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ไม่ผ่านกระบวนจึงต้องใช้เวลาสร้าง 

ความคุ้นเคยและสอบทานแนวคิดกันนานกับทีมพี่เลี้ยงชุมชน

เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกของโครงการ แถมยังเป็นการเริ่มต้นอย่างกะทันหัน 

เรยีกไดว่้าเป็นก�รขยบัหน�้ง�นใหม ่ทมีพีเ่ลีย้งจงึต้องระแวดระวงัพอสมควร 

ด้วยการเลือกทำางานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเยาวชนระดับประถมศึกษา 

ตอนปลายและมัธยมศึกษาซึ่งอิงกับพื้นที่ฐานวิจัยและงานเยาวชนเดิม ยังไม่ได้

ขยายกวา้งไปถงึระดบัมหาวทิยาลยั ดว้ยเหตนุีโ้ครงการของเยาวชนทีเ่สนอเขา้มา

จึงมีทั้งจากพื้นที่ที่มีงานวิจัยและพื้นท่ีที่มีฐานงานพัฒนา ซึ่งได้แก่ พื้นที่อำาเภอ 

โนนคูณ ซึ่งเป็นฐานงานของทีมสาธารณสุขและโรงพยาบาลโนนคูณที่ทำางานกับ

กลุ่มเยาวชนในพื้นที่อยู่แล้ว
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กว่าจะเป็น “เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ”

จากกรอบคิดทีต่อ้งการสรา้ง “พลเมอืงแห่งก�รตืน่รู”้ เพือ่สานต่องานพฒันาชมุชนทอ้งถิน่จากผูห้ลกัผูใ้หญ่

ในชุมชน นำาไปสู่การ “ออกแบบ” กระบวนการเรียนรู้ งานนี้ทีมพี่เลี้ยงงัดชุด “เครื่องมือ” ต่างๆ มาปรับใช้ให้

เข้ากับช่วงวัยของเด็กและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ โดยการออกแบบกระบวนดังกล่าวรุ่งวิชิตบอกว่า 

ทำาพร้อมกันใน 2 ส่วนคือ ก�รสร้�งเย�วชน และก�รสร้�งกลไกพัฒน�พลเมืองเย�วชนจังหวัดศรีสะเกษ 

ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการทำางานเข้มแข็งยิ่งขึ้น

กระบวนการ “สร้างเยาวชน”
กระบวนการสร้างเยาวชนจะมีการดำาเนินงานเป็นระยะๆ 

บ้างทำาในพ้ืนท่ี บ้างนำาเด็กมารวมกัน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ “เป้�หม�ย” 

ของกิจกรรมเป็นหลัก

• เรียนรู้แผ่นดินถิ่นเกิดผ่าน “แผนที่ชุมชน” 
เนื่องจ�กโครงก�รนี้เป็นเรื่องใหม่สำ�หรับพื้นที่ และ 

ทีมง�นท่ีต้องเร่ิมต้นทำ�ง�นไปพร้อมกัน ก�รสร้�งคว�มคุ้นเคย

และปรับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งพ่ีเล้ียงพื้นที่และทีมง�นจึง

เป็นสิ่งจำ�เป็น

รุ่งวิชิตบอกว่า ในช่วงพัฒนาโครงการเพื่อหา “ประเด็น” ทำาโครงการ ทีมใช้วิธีนัดทีมวิจัยชุมชนกับเยาวชน

มาพูดคุยเป็นรายพื้นที่ เริ่มจ�กให้เด็กๆ ทำ� “Story board” หรือ แผนที่ชุมชน เพื่อค้นหาว่าปัญหาของชุมชน

อยู่ตรงไหน มีข้อดีข้อเสียอะไรให้ช่วยกันคิดวิเคราะห์ แล้วค่อยนำามาเป็นโจทย์การทำางาน 

เม่ือได้โจทย์แล้วจึงใช้เคร่ืองมือ “ต้นไม้ปัญห�” เพ่ือให้เด็กแตกประเด็น เห็นปัญหา เห็นสาเหตุ เห็นผลกระทบ 

จากนั้นจึงออกแบบการทำางานของทั้งโครงการให้ครบถ้วน  ซึ่งทีมจะใช้กระบวนก�รตั้งคำ�ถ�มเพื่อชวนคิด เช่น 

ตัง้ชือ่โครงการว่าอยา่งไร ชือ่โครงการมีความหมายว่าอยา่งไร โครงการทีท่ำานำาไปสูอ่ะไร วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เป็นอย่างไร พื้นที่ดำาเนินการที่ไหน ทีมเป็นใครบ้าง และมีใครเข้าร่วมบ้าง เป็นต้น 

ก�รตั้งคำ�ถ�มชวนคิดก็เพื่อให้เด็กและเย�วชนแต่ละทีมได้คิดวิเคร�ะห์อย่�งลึกซึ้งถึงสิ่งที่เด็กๆ  

จะต้องทำ�  ถอืเป็นก�รให้เดก็ “จัดระเบียบคว�มคดิ” และ “สร�้งระบบ” ก�รทำ�ง�นทีต้่องมกี�รคดิวเิคร�ะห์

ในทุกขั้นตอน ซึ่งในกระบวนก�รนี้พี่เลี้ยงในชุมชนก็จะได้เรียนรู้วิธีก�รทำ�ง�นไปพร้อมกัน

การตั้งคำาถามชวนคิดก็เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนแต่ละทีมได้คิดวิเคราะห์
อย่างลึกซึ้งถึงสิ่งที่เด็กๆ จะต้องทำา
ถือเป็นการให้เด็ก “จัดระเบียบความคิด” 
และ “สร้างระบบ” การทำางานที่ต้อง
มีการคิดวิเคราะห์ในทุกขั้นตอน
ซึ่งในกระบวนการนี้พี่เลี้ยงในชุมชน
ก็จะได้เรียนรู้วิธีการทำางานไปพร้อมกัน
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• พัฒนาโจทย์โครงการ...เติมทักษะบริหารจัดการโครงการ

3 เดือนหลังจากทีมลงพื้นที่พัฒนาโครงการ เพื่อให้โจทย์แต่ละโครงก�รชัด ไม่สะเปะสะปะเวล�ทำ�ง�น 

ทมีจึงจดัประชมุระดมคว�มคดิระดบัจงัหวดัขึน้ เพือ่ขอคว�มเห็นจ�กคณะกรรมก�รให้ชว่ยขดัเกล�โครงก�ร

ให้คมชัดและส�ม�รถปฏิบัติได้จริง โดยในช่วงต้นๆ ขอความอนุเคราะห์จากเครือข่ายศูนย์ประสานงานวิจัย

เพื่อท้องถิ่นภาคอีสานในจังหวัดใกล้เคียง และนักวิชาการในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษมาช่วยให้ข้อเสนอแนะเวลา

เด็กๆ นำาเสนอโครงการ พร้อมกับเติมทักษะบริหารจัดการโครงการ เช่น “หลักคิด 5 ข้อ” ซึ่งเป็นหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วย เหตุผล ความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรม มาให้เด็กๆ 

ใช้เป็น “แนวท�ง” การบริหารจัดโครงการของตนเอง

• Workshop ออกแบบ “เครื่องมือ” การทำางานกับชุมชน

หลังจากเวทีกลั่นกรองของคณะกรรมการ และการพิจารณาอนุมัติ ทีมถือโอกาส “หนุนเสริม” การทำางาน

ของเยาวชนอีกครัง้ดว้ยการจดัเวทอีอกแบบเครือ่งมอืในก�รทำ�ง�นกบัชมุชนเนือ่งจ�กก�รทำ�ง�นมภี�คบงัคบั

ให้เด็กๆ ตอ้งศึกษ�ขอ้มลูกอ่น จึงจำ�เป็นตอ้งเตมิคว�มรูเ้ย�วชนได้เรยีนรู ้“เครือ่งมอื” ก�รทำ�ง�นกบัชมุชน 

พร้อมทั้งทำ�แผนก�รศึกษ� ว�งกรอบข้อมูล แตกประเด็น และตั้งประเด็นคำ�ถ�มร่วมกัน ซึ่งในการอบรม 

ดงักลา่วมนีกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัในพ้ืนทีใ่กลเ้คยีงร่วมเรยีนรูด้ว้ยการเปน็พีเ่ลีย้งกลุม่ยอ่ย เชน่ 5W 1H ทำาเปน็ 

Action plan ตัวอย่างเช่น ปลูกผัก ผักอะไร ปลูกที่ไหน ทำาอย่างไร เพื่อให้เด็กใช้เป็นเครื่องมือไปสอบถามผู้รู้ใน

ชุมชน ซึ่งในเวทีนี้บางชุมชนก็จะใช้แผนผังชุมชน เช่น กลุ่มที่เรื่องผ้าลายลูกแก้วเขาจะใช้แผนผังเป็นเครื่องมือ 

เป็นต้น

• “สะท้อนการเรียนรู้” เครื่องมือพัฒนากระบวนการทำางานของเยาวชน
ด้วยเป้�หม�ยที่ว่�ทุกโครงก�รต้องทำ�ง�นบนฐ�นข้อมูลและชุดคว�มรู้... 

3 เดือนผา่นไป เมือ่เดก็ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูล ศกึษาหาความรูไ้ดร้ะดับหนึง่ ทีมไดจ้ดัเวทนีำ�เสนอคว�มก�้วหน�้

โครงก�ร เป้�หม�ยของเวทีนี้คือให้เด็กๆ นำ�ข้อมูลคว�มรู้ที่ได้ม�วิเคร�ะห์เพื่อว�งแผนปฏิบัติก�ร ซึ่งทีม

ได้ออกแบบกระบวนการทำางานไว้ว่า ทุกโครงการจะต้องทำางานบนฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น นั่นคือ การทำางาน

ต้องมีฐานความรู้ ฐานข้อมูลก่อน ถ้าข้อมูลพร้อม ข้อมูลพอ การทำางานก็จะเกิดผลสำาเร็จ เพร�ะเชื่อว่�ถ้�มี
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ขอ้มูลชดุคว�มรูชั้ดจะทำ�ให้ก�รปฏบัิตชิดัขึน้ต�มไปด้วย เหมือนเป็น “ข้อบังคบั” กลายๆ ว่าทกุโครงการต้อง

ทำางานบนฐานข้อมูลความรู้ แม้บางกลุ่มจะได้ข้อมูลไม่ชัด แต่สิ่งที่เด็กได้คือ “พวกเขาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

เรื่องการค้นหาข้อมูล”

สว่นคำาว่า “วเิคร�ะหข์อ้มลู” รุง่วชิติมองวา่ สำาหรบัเดก็แลว้

มีความแตกต่างกันตามสภาพของข้อมูล บางพื้นท่ีได้ข้อมูลชัดก็

สามารถเขียนอธบิายชดั บางพืน้ทีอ่าจไดข้อ้มลูยงัไมช่ดั หนา้ทีข่อง

พี่เล้ียงจังหวัดคือ หนุนเสริมต่อในการทำางานกลุ่มย่อย โดยให้

แต่ละทีมทบทวนว่า ข้อมูลของตนมีเรื่องอะไรบ้างที่ยังไม่ได้  หรือ

ได้ไม่ครบ หรือข้อมูลที่เก็บมาได้จะนำาไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผล 

ได้หรือยัง โดยทบทวนร่วมกับแผนงานที่เคยออกแบบไว้ เพราะ

ตอนแรกที่ออกแบบไว้ยังไม่เห็นข้อมูล เม่ือเห็นข้อมูลแล้วจะ

เปลีย่นแปลงแผนการทำางานหรอืไมอ่ยา่งไร ถา้สิง่ท่ีเดก็ๆ ทำาไมไ่ด้

มาจากฐานข้อมูล เด็กต้องบอกให้ได้ว่า เพราะอะไร หรือต้องทำา

อะไรเพิ่มเพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

“เราให้เด็กทบทวนว่า น่ีใช่ส่ิงท่ีเขาอยากทำาจริงหรือไม่ เหตุท่ีเราต้องทบทวนเด็กอยู่ตลอดเวลา เพราะตอนแรก

เดก็วางแผนในขณะทีเ่ขายังไมม่ขีอ้มลูประกอบ แตเ่ม่ือเขาไดล้งพ้ืนทีแ่ละมชีดุข้อมลูแลว้ แผนงานท่ีวางไว้จะมกีาร

ปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร อยากให้เขาทบทวนใหม่อีกครั้งบนพื้นฐานข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ ท้ังนี้เพื่อให้โครงการ

สัมฤทธิ์ผล” มวลเล่า 

ขณะท่ีรุง่วชิติเสรมิวา่ถา้เราไมใ่หเ้ดก็ทบทวนเดก็กจ็ะทำาเรือ่งอืน่ไปเร่ือยๆ  เรากต้็องคอย “กระตุก” ดงึกลบั

มาบ่อยๆ ให้เขามีใจจดจ่อกับเรื่องที่ทำา ไม่เช่นนั้นพอเขาไปเจอเรื่องใหม่ก็ไหลไปเรื่อย สิ่งที่เราทำาก็เพื่อให้เขารู้จัก

ตัวเอง การได้ทบทวนงานก็เหมือนกับการได้ทบทวนตัวเอง ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเอง

เพื่อให้เด็กมีทักษะในก�รทำ�ง�นม�กขึ้น ก�รอบรมครั้งนี้ทีมได้เสริมกระบวนก�รทักษะชีวิต โดยจัด

เป็นฐ�นก�รเรียนรู้ 4 ฐ�นคือ ฐ�นก�รทำ�ง�นเป็นทีม ฐ�นก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล ฐ�นก�รว�งแผน และฐ�น

สร้�งเมือง เหตุที่เสริมเรื่องนี้ให้กับเด็กเพราะตอนนั้นเด็กยังอยู่แต่กลุ่มของตนเอง เราอยากให้เด็กได้เรียนรู้เรื่อง

การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้รู้จักเพื่อนใหม่จากต่างพื้นที่บ้าง จึงละลายข้ัวความต่างด้วยการจับเด็กคละกลุ่มให้เวียน

เรยีนรู้ตามฐานตา่งๆ หลังจบกิจกรรมฐ�น ทมีเห็นคว�มเปลี่ยนแปลงในกลุ่มเดก็ชดัเจนว่� เริ่มมีก�รพูดคยุ

กันข้�มกลุ่มม�กขึ้น มีก�รพูดคุยและว�งแผนก�รทำ�ง�นร่วมกัน แม้จะต่�งภ�ษ�ต่�งช�ติพันธุ์ก็ต�ม

ถ้าเราไม่ให้เด็กทบทวน เด็กก็จะทำา
เรื่องอื่นไปเรื่อยๆ เราก็ต้องคอย
“กระตุก” ดึงกลับมาบ่อยๆ ให้เขา
มีใจจดจ่อกับเรื่องที่ทำา ไม่เช่นนั้น
พอเขาไปเจอเรื่องใหม่ก็ไหลไปเรื่อย
สิ่งที่เราทำาก็เพื่อให้เขารู้จักตัวเอง
การได้ทบทวนงานก็เหมือนกับการ
ได้ทบทวนตัวเอง ได้ทบทวนบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
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• “การสื่อสาร” ทักษะที่ต้องเติม

ระหว่างการทำางาน ทีมวิเคราะห์พบว่า เด็กเยาวชนยังขาดทักษะเรื่องการสื่อสาร กอปรกับต้องการเตรียม

เด็กนำาเสนองานผลงานในเทศกาลการเรียนรู้ ทีมจึงจัดให้มีการเติมเต็มเรื่อง “ก�รออกแบบสื่อส�ร” ทั้งการ 

ถา่ยภาพ ถา่ยวดิโีอ แนวคิดในการนำาเสนองาน เป็นตน้ ซึง่เดมิตัง้ใจจะจดัเวทีการเรยีนรูส้ญัจร แตเ่นือ่งดว้ยกรอบ

เวลาที่จำากัด จึงปรับเป็นเวทีใหญ่ครั้งเดียว 

แม้รู้ว่าเด็กยังขาดเรื่องทักษะการสื่อสาร แต่กิจกรรมนี้ก็มาช้าเกินไป รุ่งวิชิตบอกว่า หากจะให้เกิดประโยชน์

จริงๆ จังหวะที่เหม�ะสมในก�รเติมเต็มคว�มรู้เรื่องนี้น่�จะทำ�ในช่วงเริ่มต้นของก�รดำ�เนินง�น โดยทำ�ไป

พร้อมๆ กับเรื่องก�รออกแบบเครื่องมือก�รทำ�ง�นชุมชนให้เป็นกระบวนเดียวกัน 

“ถ้ามาเตมิเรือ่งการสือ่สารในตอนท้าย วตัถดิุบในการผลติสือ่บางทเีดก็ไมไ่ดเ้กบ็ภาพ ไมไ่ดถ้า่ยวดิโีอไว ้หรือ

ถ้าถ่ายก็คุณภาพไม่ค่อยดี ถ้าเราเติมเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น เด็กๆ ก็จะสามารถถ่ายภาพเก็บวิดีโอระหว่างทำากิจกรรมไว้

ได้เลย”

• เทศกาลการเรียนรู้...งานนี้ต้องขยาย
ผลงานของเด็ก ถ้าไม่นำาเสนอสู่สาธารณชน ความรู้และสิ่งที่เด็ก

ทำามาก็จะสูญเปล่า กอปรกับทีมต้องการให้คนทำ�ง�นด้�นเด็กใน

จังหวัดศรีสะเกษรับรู้ถึง “กระบวนการสร้างพลเมืองเยาวชน”  

และนำ� “แนวคิด” ดังกล่�วไปต่อยอดก�รทำ�ง�นกับเย�วชนใน

พื้นที่ หรือเกิดภ�คีคว�มร่วมมือสนับสนุนก�รทำ�ง�นระหว่�งกัน

ต่อไป จึงวางแผนจัดเวทีขยายผลเพ่ือนำาเสนอผลงานของเด็กๆ ให้

สาธารณชนได้รับรู้

รุง่วชิติบอกว่า เวทีนีน้อกจ�กตอ้งก�รให้ “คนอืน่” ได้รบัรูแ้ลว้ 

เป้�หม�ยสำ�คัญอีกส่วนหนึ่งคือ ก�รให้คนในพื้นท่ี ในหมู่บ้�น  

ในชุมชนที่กลุ่มเย�วชนอ�ศัยอยู่รับรู้รับทร�บ และร่วมช่ืนชม 

ผลง�นของลูกหล�น

“อยากให้คนในชุมชนที่เด็กๆ ทำางานด้วยมาดู เพราะตอนแรกบางพื้นที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ไว้ใจให้เด็กทำา 

วันนี้ก็อยากให้เขามาเห็นว่าเด็กทำาอะไร ให้คนในพื้นที่ได้มาเห็นว่า ลูกหลานเขาไม่ได้ทำาคนเดียว แต่ยังมีพื้นที่

อื่นๆ ด้วย และอยากให้มีคนในจังหวัด รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดมาดูด้วยว่า “พลัง” ของเด็กสามารถสร้าง

การเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนได้อย่างไร”
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กระบวนการสร้าง “กลไก” พัฒนา 
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

อาจกล่าวได้ว่าโครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ไม่เพียงแต่สร้างเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่

ให้ลุกขึ้นมาเอาธุระกับชุมชนท้องถ่ินได้เท่านั้น แต่ยังช่วยสร้าง “กลไกระดับจังหวัด” ให้ 

เข้ามาร่วมเปน็ภาคเีครอืขา่ยขบัเคลือ่นการพฒันาเด็กเยาวชนของจงัหวัดศรสีะเกษไดอ้ย่างเป็น

รปูธรรม สำาหรบักลไกระดบัจงัหวัดทีเ่ขา้มาเป็นคณะกรรมการโครงการประกอบดว้ย เครอืขา่ย

ศูนยป์ระสานงานวิจยัเพือ่ทอ้งถิน่ภาคอสีานในจังหวัดใกลเ้คยีง และนกัวชิาการในพืน้ทีจ่งัหวดั

ศรีสะเกษที่เข้ามาช่วยให้ข้อเสนอแนะการทำาโครงการของเด็กเป็นระยะๆ 

รุง่วชิติบอกต่อวา่ นอกจากกลไกระดบัจงัหวดัแลว้ “กลไกในพืน้ที”่ หรอื “พีเ่ลีย้งชมุชน” 

ก็สำาคัญไมแ่พก้นั ดว้ยเหตนุีท้มีจงึสรา้ง “กลไกรว่ม” ของกลุม่คนทีท่ำางานดา้นเยาวชน มีกลไก

ระดับจังหวัดทำาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการ ให้ข้อเสนอแนะทั้งพี้เลี้ยงจังหวัด พี่เลี้ยง

ชุมชน และการทำาโครงการของเด็ก ส่วนพี่เล้ียงจังหวัดทำาหน้าที่หนุนเสริมและติดตามการ

ดำาเนินงานของเด็ก ขณะทีพ่ี่เลี้ยงชุมชนที่อยู่ในพื้นที่จะทำาหน้าที่กระตุก กระตุ้นให้เด็กลงมือ

ทำาโครงการตามแผนที่วางไว้
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“โคช” ผู้สร้างการเรียนรู้และสร้างคน
“โคช” ทำาหน้าที่อะไร คำาถามนี้คงมีหลายคำาตอบ แต่สำาหรับโครงการ Active Citizen แล้ว “โคช” ก็คือ  

“พี่เลี้ยง” นั่นเอง ซึ่งในทีนี้หมายถึงผู้ทำาหน้าที่สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือทำาได้อย่างเต็มศักยภาพ  

ด้วยการเปิดพื้นท่ีการเรียนรู้ผ่านการทำาโครงการชุมชน ให้คุณค่ากับการที่เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

มากกว่าตำารา ให้เด็กได้ทดลอง สร้างสรรค์ ลงมือทำา ลองผิดลองถูก โดยมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน กล้าปล่อยให้เด็ก

ล้มและลุกด้วยตัวเอง สอนโดยไม่สั่ง แนะโดยไม่นำา เปิดใจกว้าง และที่สำาคัญคือต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็ก 

สำาหรับโครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษแบ่ง “โคช” ออกเป็น 2 ระดับคือ “โคชที่เป็นที่ปรึกษ�เด็ก” 

ซึ่งในที่นี้เรียกว่า “พี่เลี้ยงชุมชน” และ “โคชที่เป็นเจ้�หน้�ที่โหนด” หรือ “พี่เลี้ยงจังหวัด” นั่นเอง โดยโคช 

ทั้งสองจะทำางานหนุนเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้โครงการเดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ทั้งนี้คุณลักษณะการเป็น “โคช” ที่ดีคือ 1.รู้จักสังเกตและเข้�ใจเย�วชน นำาความชอบมาต่อยอดสร้างฝัน

ให้เป็นจริง รู้สถานการณ์ปัญหาท่ีกำาลังเผชิญ และสามารถสนับสนุนได้ทันท่วงทีให้เยาวชนก้าวสู่อนาคตท่ีคาดหวังไว้

อย่างราบรื่น 2.เปิดโอก�สให้เย�วชนเรียนรู้โจทย์จ�กชีวิตจริง ประสบการณ์จริงในชุมชนเพื่อให้เกิดความ 

เช่ือมโยงตัวเองกับพื้นที่ ได้มากกว่าความรู้สำาเร็จรูป 3.มีทักษะสร้�งแรงบันด�ลใจ เติมพลังใจ ให้สร้างความ

เปล่ียนแปลงกับสังคมด้วยพลังพลเมืองในตัวเยาวชน 4.มีทักษะก�ร “ต้ังคำ�ถ�ม” กระตุ้นความคิด สร้างความท้าทาย 

เพื่อยกระดับความสามารถเยาวชน เปิดอิสรภาพทางความคิดโดยไม่ครอบงำา แต่สร้างการเรียนรู้หรือกระตุ้น 

ความคิดจากการตั้งคำาถาม และ 5.ยอมรับคว�มต่�ง ให้คุณค่ากับความคิดที่หลากหลาย และคุณค่าของการ

สร้างสรรค์ไปด้วยกัน
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เทคนิคการโคชเพื่อสร้างเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ
สำาหรับเทคนิคการโคชของพี่เลี้ยงจังหวัดจะใช้วิธี “แบ่งพื้นที่” 

กันดูแล เพื่อความสะดวกในการตามงานอย่างใกล้ชิด โดยมวลดูแล

โครงการในพ้ืนท่ีอำาเภอโนนคูณ ต๊ิกดูแลโครงการในพ้ืนท่ีอำาเภอขุนหาญ 

ส่วนเบ็ญดูแลโครงการในพื้นที่อำาเภอปรางค์กู่

มวลบอกว่า ช่วงแรกที่เขาลงพื้นที่ ทั้งเด็กๆ และพี่เลี้ยงต่างก็

เกร็งกันหมด คงกังวลว่าเขาจะมาตามงาน แต่พอช่วงหลังไม่มีใคร

เกร็งแล้ว แถมยังถามอีกว่า “พ่ีมวลจะมาวันไหนจะเตรียมอาหารไว้รอ”

“ตอนแรกที่เราแบ่งพื้นที่กันดูแล เพราะยังจัดระบบการทำางาน

ของทีมไม่ลงตัว ไหนจะงานประจำาสำานักงาน งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ใครจะลงพ้ืนที่ ใครจะอยู่สำานักงาน เลยต้องมีการสลับกันลงพ้ืนที่  

สว่นใครจะลงพืน้ทีไ่หน ทมีจะใชก้ารเขยีนข้ึนตารางบอกวา่ใครไปทำา

อะไร ที่ไหน อย่างไร” มวลเล่าบรรยากาศการทำางานในทีม 

อย่างไรก็ตามทีมงานจะร่วมกันประเมินเป็นช่วงๆ ว่า แต่ละคร้ังที่ลงไปเยี่ยมในพื้นที่เห็นเด็กเป็นอย่างไร 

ทั้งนี้ทีมงานได้ตั้งข้อสังเกตต่อความแตกต่างประเด็นชาติชาติพันธ์ุและพื้นท่ีงานวิจัยเก่า พื้นที่ใหม่ซึ่งคาดหมาย

ว่าน่าจะเป็นมิติที่จะใช้สังเคราะห์โครงการในช่วงท้ายๆ ได้

• จังหวะ “เข้ามวย” กับพี่เลี้ยงในชุมชน
เป็นสิ่งท่ีทีมทำางานให้ความสำาคัญมาก เพราะต้องอยู่ใกล้ชิดเด็ก รุ่งวิชิตมองว่า โครงการ Active Citizen  

“พี่เลี้ยงชุมชน” คือผู้ที่มีบทบาทมากที่สุด การที่เราจะชวนเด็กมาร่วมเวทีแต่ละครั้งต้องได้รับการไว้วางใจจาก 

พอ่แมผู้่ปกครองในชมุชนดว้ย ไม่เชน่นัน้เขาจะไม่ใหม้า และตอ้งมคีนทีเ่ขาไว้ใจพามาดว้ย ซ่ึงคนทีช่มุชนไวใ้จกคื็อ

พี่เลี้ยงชุมชนนั่นเอง เร�มองว่�ตัวพี่เลี้ยงเองก็ต้องเรียนรู้ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เมื่อทีมจัดอบรมทุกครั้งจึง

ตอ้งเชญิพีเ่ลีย้งชมุชนเข�้รว่มดว้ย แตจ่ะจดัวงพดูคยุกนัเฉพ�ะพีเ่ลีย้ง เพือ่ห�รอืเรือ่งทิศท�ง แนวท�ง และ

กระบวนก�รทำ�ง�น  ด้วยก�ร “สร้�งคว�มเข้�ใจ” ร่วมกันว่� โครงก�รนี้เด็กต้องคิดเองทำ�เอง 

“จังหวะและท่�ที” ในก�รทำ�ง�นกับพี่เลี้ยงในชุมชนเป็นสิ่งสำ�คัญที่ทีมง�นตระหนักว่� มีผลอย่�งยิ่ง

ตอ่ก�รทำ�ง�นของเย�วชน โดยเฉพ�ะก�รบรหิ�รคว�มสมัพนัธ์ระหว�่งทมีพีเ่ลีย้งจงัหวดักบัพีเ่ลีย้งในชมุชน 

ระหว่�งพี่เลี้ยงในชุมชนกับกลุ่มเย�วชน หรือระหว่�งพี่เลี้ยงจังหวัดกับกลุ่มเย�วชน เป็นเรื่องที่ทีมต้อง 

เรียนรู้ที่จะจัดว�งคว�มสัมพันธ์ให้พอดี ให้ต่�งฝ่�ยต่�งสบ�ยใจในก�รทำ�หน้�ที่

“ช่วงแรกๆ ยอมรับว่า ต้องทำาความเข้าใจกันอย่างหนักถึงบทบาทของพี่เลี้ยง เพราะเป้าหมายที่อยากเห็น

ร่วมกันคือ อยากให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้ คิดเอง ทำาเอง ดังนั้นต้องให้เด็กมีบทบาทมากกว่าพี่เลี้ยง แต่พอกลับไป

ในพื้นที่ก็ตกร่องเดิม พี่เลี้ยงเผลอนำาเด็กอีกแล้ว เจอแบบนี้ก็ต้องคุยใหม่เป็นรอบๆ ลงไปพื้นที่ก็คุยเฉพาะตัวบ้าง 

เราเองก็ต้องระวังท่าทีในการห้ามด้วย ก็กลัวอยู่ว่า เขาจะเคืองเอา” มวลสารภาพถึงอาการเกร็ง

เช่นเดียวกับการจัดความสัมพันธ์กับคนที่อยู่รายรอบเด็ก ซึ่งมีทั้งผู้นำาชุมชน ผู้ปกครอง อบต. อสม. ที่ต้อง

เปลี่ยนกระบวนทัศน์การทำางานเยาวชน เน้นให้เด็กได้คิด ได้ออกแบบ ได้วางแผน ได้ลงมือปฏิบัติ และสรุปผล

ด้วยตนเอง โดยมีผู้ใหญ่ที่รายล้อมคอยช่วยประคับประคองอำานวยความสะดวก ไม่ใช่ครอบงำา 
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• “กระดาษปรู๊ฟ” คัมภีร์ตามงานของพี่เลี้ยง
หลงัจากตดิอาวุธการทำางานใหเ้ดก็ดว้ย “เครือ่งมอื” 

การทำางานกับชุมชนแล้ว เม่ือแต่ละทีมกลับเข้าพื้นที่

ทำาการศึกษาข้อมูลความรู้ในเรื่องท่ีทำาตามแผนงานที่

ออกแบบไว้แล้ว ระหว่�งนี้ทีมพี่เลี้ยงจังหวัดก็ต้องคอย

เมียงมองและประเมินดูว่� ทีมไหนเป็นอย่�งไร เพื่อที่

จะไดห้นนุเสรมิไดท้นัทว่งท ีซึง่เคร่ืองมอืการทำางานของ

พี่เลี้ยงจังหวัดคือ “กระด�ษปรู๊ฟ” ที่แต่ละทีมบันทึกไว้ 

เช่น แผนที่ชุมชน แผนง�นที่ออกแบบ ก�รแตกกรอบ

ประเด็น เป็นต้น

“เวลาทีมลงพื้นทุกครั้งจะต้องบอกเด็กๆ ให้นำา

กระดาษปรู๊ฟมาด้วยเพื่อใช้ทบทวนการทำางาน เรียกว่า

เป็น “คัมภีร์” ก็ว่าได้ เพราะบางครั้งสิ่งที่เด็กๆ ทำาก็ไม่

ตรงตามแผนท่ีวางไว้ หากรู้สึกว่าเด็กไม่เข้าใจ เราก็ต้อง 

พาเด็กตั้งต้นใหม่ พยายามชวนคิดชวนคุยแล้วให้เขาทำา 

เอาตัวโครงการมาดูเป็นรายกิจกรรมเลย กิจกรรมนี้ทำา

ทำาไม  ทำาแลว้มใีครมารว่มบา้ง  ทำาแลว้เราจะไดอ้ะไร แลว้

ตอนลงมือทำาจะออกแบบกันอย่างไร ใครจะทำาเรื่องนั้น

เรื่องนี้ ใครจะไปชวนผู้รู้ ใครจะไปชวนผู้นำาชุมชน ถ้าเรา

พยายามกระตุ้นเขาก็ทำา” มวลเล่าถึงวิธีการทำางาน

สำาหรับติ๊กซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใกล้ชิดกับโครงการ

ดักแด้แตกใหม่ทอรักทอไหมสายใย (โซดละเว) โครงการ 

Eng Easy สานใจเติมฝัน เรียนรู้ร่วมกันจากพี่สู่น้อง และ

โครงการสานสัมพันธ์กอนกวยท่รวยอิกท่ีดูแลอยู่ จะมี

ความสนิทสนมกับเด็กๆ มากกว่า เด็กๆ จึงกล้าพูดกล้าถาม 

บางคร้ังก็จะข่ีมอเตอร์ไซค์มาหาถึงบ้าน ถ้าไม่อยู่ก็โทรศัพท์

ถามไถ่ว่า กิจกรรมนี้ต้องเริ่มอย่างไร ต้องเริ่มเก็บข้อมูล

อย่างไร 

• พี่เลี้ยงต้องกระตุก กระตุ้นเด็กตลอดเวลา
คิด 3 เดือน ทำ� 3 เดือน คือ ก�รแบ่งแผนก�ร

ทำ�ง�นของโครงก�รเย�วชน โดยมีเงื่อนไขว่า 3 เดือน

แรกศึกษาข้อมูลความรู้ ทำารายงานสรุปความก้าวหน้า 

และสรปุการเงนิในงวดแรก เพือ่นำามาเบกิงบประมาณชว่ง

ที ่2 ซึง่เปน็ช่วงปฏบิตักิาร ทมีพบบทเรยีนในเชิงของก�ร

บริห�รจัดก�รโครงก�รของหล�ยพื้นที่ว่� ก�รบริห�ร

จดัก�รโครงก�รชว่งแรกหล�ยพืน้ทีย่งัอยูใ่นมอืพีเ่ลีย้ง

เกินครึ่ง แต่ด้วยคว�มหวังดี เพร�ะเงินเยอะไม่กล้� 

ให้เด็กถือเงิน ง�นจึงสะดุด เพร�ะติดที่พี่เลี้ยง เด็กก ็

ไม่กล้�เอ�เงินไปใช้

เม่ือเปน็เชน่นี ้พอถงึงวดที ่2  ทมีตอ้งทำาความเขา้ใจ

กับเด็กและพี่เลี้ยงใหม่ว่า โครงการนี้เราอยากให้เด็ก 

ได้ลองบริหารจัดการเงินเอง อยากให้เด็กลองทำาดู หายก็

ไม่เป็นไร มาถอดบทเรียนดูว่าเงินหายได้อย่างไร เพราะ

เขาดแูลไมด่ ีหรอืเปน็เพราะอะไร บรหิารจัดการกนัอย่างไร 

ให้เขาลองจัดการเขียนบัญชี ลองเก็บเงิน วิธีการก็แล้วแต่

กลุ่ม บางกลุ่มอาจจะแบ่งกันถือเงินก็ได้

ผลของการทดลองบริหารจัดการการเงินพบว่า ไม่มี

เยาวชนกลุ่มไหนที่มีปัญหาเรื่องการดูแลเงิน แต่มีปัญหา

เรื่องการทำาบัญชี เพราะบางกลุ่มก็ลืมจดค่าใช้จ่าย ต้อง

มาช่วยกันคิดว่า กิจกรรมที่จัดไปใช้จ่ายอะไรไปบ้าง 

ในชว่งปฏบิตักิ�รของเดก็ ทมีพีเ่ลีย้งจงัหวดัไมไ่ด้

เนน้ก�รลงพืน้ทีม่�ก แต่จะใช้แรงกระตุ้นจ�กโครงก�ร

ของเด็กๆ ด้วยกันเองผ่�นโซเชียลมีเดีย โดยเฉพ�ะ 

เฟซบุ๊กที่พบว่� ส�ม�รถสร้�งแรงกระเพื่อมแก่กัน 

และกันได้เป็นอย่�งดี

“มบีางกลุม่ทีท่ำางานแลว้อัพ พอกลุม่อ่ืนเห็นกท็ำาตาม 

ทำาไปอพัไป เราใชต้วัน้ีเปน็แรงกระตุน้สว่นหนึง่ เหน็ได้ชดั

เลยว่า ถ้าวันนี้มีกลุ่มไหนอัพรูปแล้วอีกไม่กี่วันกลุ่มอื่นก็

จะอัพบ้าง แต่ก็มีบางกลุ่มที่เฉยๆ เราก็ต้องกระตุ้น เวลา

ที่เด็กอัพเราก็ต้องไปกดไลค์ กดแชร์ และลิงค์มาที่เพจ

โครงการ หรอืหากกลุม่ไหนไมมี่เฟซบุก๊เรากช็ว่ยอพัในเพจ

โครงการ แลว้พีเ่ลีย้งชมุชนกม็าแชร์ต่อ” เบญ็เลา่ถงึการใช้

โซเชียลมีเดียหนุนเสริมการทำางาน

มวลเล่าต่อว่า ในช่วงปฏิบัติการเห็นได้ชัดว่า เมื่อ

เด็กๆ มีพื้นที่เรียนรู้ ทำาให้เกิดความกระตือรือร้น แต่ก็ยัง

มีความครึกครื้นเป็นโซนๆ 

เบ็ญเสริมว่าคว�มครึกครื้นอันหนึ่งเกิดจ�กคว�ม

รู้สึกเป็นเจ้�ของโครงก�ร เข�รู้สึกว่�เป็นโครงก�ร 

ของเข� ส่วนพื้นที่ที่เงียบเป็นเพร�ะเข�ยังไม่รู้สึกถึง

คว�มเป็นเจ้�ของอย่�งกลุ่มโซดละเวเข�มีคว�มในใจ
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ว�่อย�กทำ�เรือ่งผ้� อะไรทีท่ำ�ใหเ้ข�ขยบัเรือ่งผ้�ได้ เข�

ก็จะทำ�เต็มที่ แต่พ้ืนท่ีไหนท่ีเป็นโครงก�รท่ีเข�ยัง 

ไม่อินกับเรื่องนั้น เข�ก็จะเฉื่อยๆ

แตไ่มว่า่จะเปน็กลุม่ท่ีเฉ่ือย หรือกลุม่ทีท่อ้ หนา้ทีข่อง

พี่เลี้ยงต้อง “กระตุก” ด้วยการพูดคุย ซึ่งส่วนใหญ่เด็กๆ 

จะสะท้อนว่า ไม่สนุก เมื่อเกิดอาการเช่นนี้ พี่เลี้ยงก็ต้อง

ชวนสรุปบทเรียนว่า ถ้ารู้สึกไม่สนุก เป็นไปได้ไหมที่เราจะ

ปรับแผนให้สนุกขึ้น ซึ่งทั้งนี้ท้ังนั้นก็ต้องรักษ�สมดุล

ระหว�่งก�รปรับแผนใหมก่บัก�รพย�ย�มสูก้บัปญัห�

“ถ้าจะปรับแผนทำาใหม่เลย ดูเหมือนจะง่ายไป  

เราคิดว่าอันนี้ไม่ใช่แล้ว ไม่ชอบแล้วหยุดทำา เปลี่ยน

ใหม่เลย ไม่ใช่วิธีที่ดี เพราะถ้าเด็กไปเจอภาวะเดิมว่า

ไมช่อบ ไมใ่ชอ่กี เขาจะเปลีย่นอกีไหม  เราต้องกระตุก

เด็กว่าลองหยุดก่อนไหม ชวนคุยว่าปัญหาที่ไม่ชอบ

ไม่ใช่คืออะไร แล้วถ้าจะทำาเรื่องใหม่ ปัญหาเดิมที่เจอ

จะเคลยีรไ์ด้ไหม พยายามให้เขานิง่กบัตัวเองกอ่น ชวน

ทบทวนก่อนจะไปทำาเรือ่งใหม”่ เบญ็ย้ำาถงึกระบวนการ

กระตุกกระตุ้นสร้างสำานึกความรับผิดชอบ

ความครึกครื้นอันหนึ่งเกิดจากความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ เขารู้สึกว่าเป็นโครงการของเขา 
ส่วนพื้นที่ที่เงียบเป็นเพราะเขายังไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ... แต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เฉื่อย หรือ
กลุ่มที่ท้อ หน้าที่ของพี่เลี้ยงต้อง “กระตุก” ด้วยการพูดคุย ชวนสรุปบทเรียนว่า ถ้ารู้สึกไม่สนุก
เป็นไปได้ ไหมที่เราจะปรับแผนให้สนุกขึ้น ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรักษาสมดุลระหว่างการปรับแผนใหม่
กับการพยายามสู้กับปัญหา
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1 ปี...สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น
จากการสร้างเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

ผศ.ดร.เอมอร แสนภูว� คณบดีคณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏศรีสะเกษ 

กลไกระดับจังหวัด บอกว่า “โครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษเป็น

โครงการท่ีดี เพราะมุ่งเน้นไปที่ตัวเยาวชน มีกระบวนการต่างๆ เพื่อฝึก

เยาวชน ตั้งแต่กระบวนการคิด การวางแผน การมีส่วนร่วม การลงมือ

ปฏิบัติ การประเมินผลด้วยตนเอง ให้เยาวชนได้พัฒนาชุมชนสังคมของ

ตนเอง สิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุคอื การฝกึใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูก้ระบวนการคดิอยา่ง

เปน็ระบบ และโครงการนีก้ม็าถูกทางแลว้ทีท่ำาใหเ้ดก็หนัมาใส่ใจความเปน็

ไปของชุมชนตนเอง โดยส่วนตัวคิดว่า ถ้าหน่วยงานต่างๆ จะส่งเสริม

สนับสนุนก็น่าจะออกแบบในรูปแบบนี้จะทำาให้เยาวชนได้รับการพัฒนา

อยา่งแท้จรงิ  เพราะการพฒันาชมุชนจะมัน่คงและยัง่ยนืไดต้อ้งมาจาก

คนในชุมชนเอง”

กมลรัตน์ จูสีม� หัวหน้�กลุ่มง�นเวชศ�สตร์ครอบครัวและปฐมภูมิ 

โรงพย�บ�ลโนนคูณ ในฐ�นะพ่ีเล้ียงชุมชน บอกว่า “เม่ือผ่านกระบวนการ 

1 ปี สัมผัสได้ถึงพัฒนาการของเด็ก เช่น มีความรับผิดชอบมากขึ้น นิ่งขึ้น 

จัดการโครงการได้ จัดการตัวเองได้ดีขึ้น พฤติกรรมเรียกร้องความสนใจ 

ลดลง ปัญหาทะเลาะวิวาทหรือความขัดแย้งในกลุ่มเด็กก็ลดลง มีความเป็น

ผู้ใหญ่ มีจิตอาสา และกล้าแสดงออกมากขึ้น เมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนเป็นไปในทิศทางท่ีตรงตามเป้าหมายท่ีต้ังใจไว้  

จึงคิดว่า ทีม รพ.สต. และโรงพยาบาลน่าจะเข้ามามีบทบาทในการหนุน

เสริมเยาวชนให้มากกว่าเดิม โดยมีการเซ็ตรูปแบบการทำางานที่เป็นระบบมากขึ้น” 

วรวุฒิ ศรีทองธนเดช กรรมก�รหมู่บ้�นบ้�นแต้พัฒน� หมู่ 11 ตำ�บลโพธ์ิกระสังข์ อำ�เภอขุนห�ญ  

จังหวัดศรีสะเกษ “ตอนเขามาบอกว่าจะทำาโครงการ กรรมการบอกว่าถ้าจะทำาต้องทำาจริงจัง ทำาให้เป็น ไม่ทำา 

ท้ิงๆ ขว้างๆ จะเสียชื่อหมู่บ้านไปด้วย ทีแรกไม่เชื่อว่าเด็กจะทำาได้สำาเร็จ ตั้งแต่โตมา ไม่เคยเห็นเด็กกลุ่มไหน

ทำาได้เลย แต่เด็กกลุ่มนี้ทำาได้สำาเร็จ แรกๆ เด็กเขาไปรวมตัวทำากันจนดึกดื่นก็แอบไปดูเหมือนกัน กลัวว่า

เขาจะทำาอะไรไม่ดีหรือเปล่า เพราะชุมชนมียาเสพติดระบาด พอเด็กๆ มาทำาผ้าไหม ยาเสพติดก็หายไป 

แต่ก่อนเด็กมั่วสุม ขับรถออกนอกหมู่บ้าน ตอนนี้พอเลิกเรียน กินข้าวเสร็จ ก็ไปเรียนรู้การทอผ้า ตอนนี้เราก็เริ่ม

มองเขาใหม่แล้ว” 

โครงการนี้ก็มาถูกทางแล้วที่
ทำาให้เด็กหันมาใส่ใจความเป็นไป
ของชุมชนตนเอง โดยส่วนตัวคิดว่า
ถ้าหน่วยงานต่างๆ จะส่งเสริม
สนับสนุนก็น่าจะออกแบบใน
รูปแบบนี้ จะทำาให้เยาวชนได้รับ
การพัฒนาอย่างแท้จริง
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จำ�รูญ น�คนวล ผู้ใหญ่บ้�นบ้�นรงระ ตำ�บลตูม อำ�เภอปร�งค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ พ่ีเล้ียงชุมชน

“การท่ีเยาวชนได้มีความรับผิดชอบในการทำาโครงการเอง ทำาให้

พวกเขาพัฒนาทักษะในหลายๆ ด้าน ผู้สูงอายุดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเวลา

ที่มาสอนเยาวชน ผู้สูงอายุจะดีใจ จะรีบมา รู้สึกอยากเล่น อยากสอน 

เพราะรู้สึกว่ามีคนให้ความสำาคัญ กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีพื้น

บ้านจึงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเด็กและผู้สูงอายุเข้าหากัน ตอนนี้เยาวชนมี

อะไรเขาจะรีบไปหาผู้สูงอายุ ถามหากัน ปรึกษากัน ผูกพันกันมากขึ้น”

ย�ยแก้ว เลิศศร ีผู้รู้วัย 83 ปี ตำ�บลโพธิ์กระสังข์ อำ�เภอขุนห�ญ 

จังหวัดศรีสะเกษ

“รูส้กึดใีจทีล่กูหลานสนใจศกึษาและสบืตอ่ภมูปิญัญา รูส้กึยนิดมีากทีไ่ด้

มสีว่นชว่ยสอนใหเ้ดก็ๆ เลน่ทร่วยอกิจนเป็น การละเลน่นีห้ายไปจากหมูบ้่าน

ระยะหนึ่งแล้ว คนแต่ละรุ่นจะมีวิธีการเล่นไม่เหมือนกัน คนรุ่นเดียวกับยาย

ที่เล่นเป็นมี 2-3 คน แต่มียายจำาได้คนเดียว เด็กๆ มารับไปทำากิจกรรมก็ดี 

ยายก็เพลิดเพลินไปกับเขาด้วย”

คุณแม่น้องน้ำ�ฝน-สุนันท� ทองคำ�ผุย โครงก�รเติมใจวัยใส ใส่ใจวัยเก๋�

“พอลกูเขา้รว่มโครงการนี ้เรารูไ้ดท้นัทเีลยว่าเขาเปลีย่นไป จากทีเ่คยอารมณห์งดุหงดิ ใจร้อน ตอนนีก้ใ็จเยน็ 

เป็นหัวหน้าทีมคอยชักชวนน้องมาเข้าทำาโครงการ รู้สึกภูมิใจในตัวเขาที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เขารู้จักแบ่งเวลา

ทั้งทำาโครงการ ทั้งเรียน รู้จักคิด กล้าทำา กล้าแสดงออก เมื่อก่อนติดโทรศัพท์มาก ตอนนี้เวลาไปโรงเรียนก็ไม่เอา

โทรศัพท์ไปแล้ว ทิ้งไว้ที่บ้าน เพราะอย่างไรก็มีแม่ ป้า และย่า อยู่รับสายให้”

รุ่งวิชิต คำ�ง�ม “โครงการนี้ทำาให้เขาเห็นพลังของพลเมืองรุ่นใหม่ของ

จังหวัดศรีสะเกษที่จะรับช่วงต่องานจากผู้ใหญ่ 3 ด้านด้วยกัน คือ 1.การ

สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ที่กำาลังจะสูญหาย 2.การเรียน

รู้วิถีชีวิตการหาอยู่หากินบนฐานทรัพยากร และ 3.การทำาโครงการจิตอาสา

เพื่อชุมชน”

โครงการนี้ทำาให้เห็นพลังของพลเมืองรุ่นใหม่
ของจังหวัดศรีสะเกษที่จะรับช่วงต่องานจากผู้ใหญ่

154 เยาวชนพลเม ืองด ีศร ีสะเกษ

Ac t i v e  C i t i z e n



บทเรียนของการเริ่มต้น

หน้างานใหม่ และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แน่นอนว่าทีมต้องเผชิญปัญหาใหม่ๆ ให้ได้ 

ลับคมสมอง การดำาเนินงานโครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษก็หนีไม่พ้น ทั้งปัญหาใน

ระดับพื้นที่ และปัญหาเชิงการจัดการ ที่ทีมงานต้องเรียนรู้และก้าวข้ามไปให้ได้

ก้าวข้าม “ปัญหา”
รุ่งวิชิตบอกว่า ปัญหาแรกๆ ที่ทีมต้องเผชิญคือ ความคุ้นชินของคนในพื้นที่ต่อการ

ทำางานเยาวชน ทีบ่างกลุม่ยงัชนิกบัการเปน็ผูน้ำาเดก็ เดก็เปน็แคผู่เ้ขา้รว่มกจิกรรมทีห่นว่ยงาน 

องค์กรตา่งๆ จัดขึน้ แตก่ารทำางานในโครงก�รนีเ้นน้ให้เด็กได้คดิเอง ลงมอืทำ�เอง บรหิ�ร

จัดก�รเอง ก�รพดูคยุเพือ่ทำ�คว�มเข�้ใจกบัพีเ่ลีย้งในชมุชนเปน็สิง่ทีท่มีใหค้ว�มสำ�คญั 

ซ่ึงส่วนน้ีทีมก็ได้รับก�รหนุนเสริมจ�กมูลนิธิสย�มกัมม�จลม�ร่วมพูดคุยเพ่ือทำ�คว�มเข้�ใจ

กระบวนก�รดไปพร้อมกัน 

และปัญหาสำาคัญอีกประการหนึ่งคือ มีโครงการที่ต้องหยุดไปกลางคัน 1 โครงการคือ 

โครงการรู้รัก รู้ออม โกนขยอง สุขใจ ซึ่งเมื่อทีมร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่ก็พบว่า เด็กที่เข้าร่วม

โครงการเปน็เครอืญาตท่ีิพ่ีเลีย้งชมุชนชวนมา  และตดิตามรุน่พีท่ีส่นทิเขา้มาทำากจิกรรม เมือ่

รุน่พีต่อ้งไปเรยีนตอ่ในระดบัอุดมศึกษา กลุม่จงึขาดผูน้ำา เกดิอาการทอ้ ทำาใหไ้มส่ามารถขยบั

งานต่อได้  ซึ่งประเด็นนีท้ีมได้วิเคร�ะห์ก�รทำ�ง�นของตนเองพบว่� พวกเร�อ�จจะมีจุด

ออ่นทีไ่มรู่จั้กพืน้ทีด่พีอ ทำ�ให้เข�้ผดิชอ่งท�ง เนือ่งจากพืน้ทีน่ีเ้ปน็พืน้ทีท่ีม่ฐีานงานพฒันา 

ที่พัฒนาชุมชนได้ไปสร้างฐานการทำางานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ทำาให้ในชุมชนมีกิจกรรม

ค่อนข้างเยอะ หากเราประสานงานผ่านกลไกของผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าของพื้นท่ีน่าจะเป็น

ช่องทางที่ดีกว่า อย่างไรก็ตามทีมก็ยังตั้งใจที่จะนัดหมายกับกลุ่มเยาวชน เพื่อสรุปบทเรียน

การทำางานร่วมกันอีกครั้ง

“เวลาเจอแบบน้ีทีมกแ็ป้วเหมอืนกนั เราตอ้งเยยีวยาตวัเอง ดว้ยการไปหากลุ่มอืน่ 

ไปรับพลังจากกลุ่มอ่ืน อาจจะแวะมาทางโนนคูณบ้าง ขุนหาญบ้าง” มวลพูดถึงยาม 

เสียอาการของทีมที่ต้องเยียวยา

ปัญห�ก�รจัดก�รเวล�เรียนกับเวล�ทำ�กิจกรรมของเด็กเย�วชนไม่ใช่ปัญห�ใหญ่

ในก�รทำ�ง�น แต่ก�รจัดก�รช่วงเวล�ที่เหม�ะสมในก�รทำ�ง�นโครงก�รเป็นบทเรียนที่

ทีมต้องนำ�ม�ปรับใช้ในก�รทำ�ง�นต่อไป จ�กเดิมที่คิดว่� ก�รทำ�ง�นกับเด็กเย�วชนน่�

จะทำ�ได้สะดวกช่วงปิดเทอม แต่ในคว�มเป็นจริงแล้วทำ�ได้ย�ก เพร�ะบริบทของพื้นที่

ท่ีเด็กเย�วชนส่วนหน่ึงนิยมไปทำ�ง�นห�ร�ยได้ในกรุงเทพฯ บ�งส่วนต้องไปอยู่กับพ่อแม่

ที่ทำ�ง�นในจังหวัดอ่ืน หรือบ�งกลุ่มก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่�น ต้องห�ที่เรียนต่อ จึงกล�ย

เปน็ว�่ กจิกรรมหล�ยอย�่งทีว่�งแผนไวว้�่จะขบัเคลือ่นในชว่งปิดเทอมกต็อ้งเรง่ทำ�กอ่น

ปิดเทอม หรือต้องเลื่อนออกไปให้ถึงช่วงเปิดเทอมเด็กๆ จึงจะพร้อมหน้�พร้อมต� 
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“มบีางกลุม่เหมอืนกันท่ีทำาไม่ไดต้ามแผน เดก็ก็บอก

ว่าติดเรียนทำาให้ไม่มีเวลาทำากิจกรรม  หรือกิจกรรมเยอะ 

และเพื่อนไม่ให้ความร่วมมือ แต่พอเราให้เขาทบทวน 

ตวัเองเขาก็รูว้า่เปน็เพราะเขาขีเ้กยีจ” เบญ็เลา่ถงึปญัหาที่

เดก็ๆ สะทอ้น ซึง่มวลเสรมิวา่ บางกลุม่จะมีปัญหาอยูบ้่าง

เรื่องเวลา เพราะในกลุ่มจะมีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่เรียนต่าง

ระดับชั้นกัน เวลาว่างไม่ตรงกัน จึงหาเวลาทำางานร่วมกัน

ได้ยาก แต่เด็กๆ ก็สามารถจัดการเวลาทีมได้เป็นอย่างดี

สำานึกพลเมือง...เกิดได้จากการ
ลงมือทำา

“เร่ิมทำากระบวนวันแรกเด็กๆ ด้ือมาก ไม่ฟังพ่ีเล้ียง  

ทุกคนเอาแต่คุยกันเอง บางคนก็เล่นมือถือ พอผู้ใหญ่

พูดเขาก็พูดแทรกบ้าง แซวเล่นบ้าง พอมาพักหลังๆ 

เขาเริ่มนิ่งข้ึน” ติ๊กสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงที่เธอ

สัมผัสได้

หากจะวิเคราะห์ว่า เด็กๆ เปลี่ยนไปเพราะอะไร คง

ต้องยกความดีให้ “เวที” ต่างๆ ที่นำากลุ่มเด็กเยาวชนมา

พบเจอกัน เพราะการมาเวทีทำาให้เด็กได้เห็น ได้เรียนรู้ 

และซึมซับว่า เพื่อนกลุ่มอื่นๆ เขาทำางานอะไร และทำา

อยา่งไร เปน็เชือ้ไฟทีช่่วยเรง่ให้เดก็ๆ มีพลงัในการทำางาน

ให้ก้าวหน้ามากที่สุด 

รุ่งวิชิตย้ำาว่า กระบวนการในเวทีช่วยได้มากจริงๆ  

เพราะเวลามาเวทีแต่ละคร้ัง เด็กจะได้พบเจอเพ่ือนกลุ่ม

อืน่ๆ เช่น กลุม่โซดละเวท่ีทุกคนในทีมตา่งชว่ยกันวางแผน

การทำางาน  พอเห็นเช่นนี้ กลุ่มอื่นก็อยากทำาบ้าง อยาก

ใหง้านเสรจ็เหมอืนกลุม่โซดละเวบา้ง กเ็ริม่มกีารออกแบบ

หรือวางแผนการทำางานจริงจังมากขึ้น กล่�วได้ว่�เวที

อบรมแต่ละครั้งคือ “เครื่องมือ” สำ�คัญที่จะช่วยปรับ

เปลี่ยนวิธีคิด วิธีก�รทำ�ง�นของเด็กได้เป็นอย่�งดี

นอกจากน้ียังมีอีกองค์ประกอบหน่ึงท่ีสำาคัญคือ การท่ี 

พี่เลี้ยงจังหวัด พี่เลี้ยงจากมูลนิธิสยามกัมมาจล และฝ่าย

สือ่สารสงัคมของมลูนิธิสยามกัมมาจลลงไปพบปะ พูดคุย

ถามไถ่ ก็เป็นสิ่งท่ีทำาให้เด็กๆ รู้สึกได้ว่า เขามีคนคอย

สนับสนุนอยู่ การทำางานของกลุ่มเด็กไม่ได้สิ้นสุดอยู่ที่

ชมุชน แต่จะมคีนคอยเข้ามาเติมเต็ม หรือนำาเรือ่งราวของ

พวกเขาออกไปเผยแพร่สู่ภายนอก 

แตส่ิ่งทีส่ำ�คญัทีส่ดุคอื ก�รไดม้โีอก�สคดิ ว�งแผน 

และลงมือทำ�ที่สร้�งคว�มรู้สึกเป็นเจ้�ของ และสร้�ง

คว�มภ�คภูมิใจในผลลัพธ์ท่ีสัมผัสได้จ�กก�รทำ�ง�น 

ทั้งมิตรภ�พจ�กเพื่อนพ้องน้องพี่ ก�รได้เรียนรู้อย่�ง

ลึกซึ้งกับภูมิปัญญ�ท้องถิ่น หรือก�รได้มีส่วนร่วมใน

ก�รแก้ปัญห�ของชุมชน บรรย�ก�ศเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่

คอ่ยๆ ปรบัให้กลุม่เย�วชนหันม�รบัผดิชอบง�นอย่�ง

จริงจังม�กขึ้น รู้สึกรู้ส�กับสิ่งรอบตัว เอ�ใจเข�ม�ใส ่

ใจเร� รับฟังเป็น กล้�แสดงออก ทั้งหมดนี้เป็นก�ร

เปลี่ยนแปลงชนิดที่ต้องออกป�กว่� เทียบกับครั้งแรก

แล้วเหมือนหน้�มือกับหลังมือเลยทีเดียว

เมือ่วิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงของเดก็ๆ กับกรอบ

คิดเรื่องสำานึกความเป็นพลเมือง รุ่งวิชิตบอกว่ายังหา 

จดุระเบดิไมเ่จอ แตค่ดิวา่การเกดิสำานกึพลเมอืงของเดก็ๆ 

เริ่มจริงจังมากขึ้นในช่วงที่เขาได้ลงมือปฏิบัติการ แต่ทั้งนี้

ทีมประเมินว่า ที่ผ่านมาทีมยังขาดกระบวนการเรื่องการ

สร้างการเรียนรู้ เรื่องสำานึกพลเมือง ซึ่งหากจะปรับ 

ก็คงเป็นเร่ืองของการสรุปขมวดท้ายกิจกรรมเพื่อสร้าง 

การเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้น 

สำาหรับติ๊กและเบ็ญมองว่า สำ�นึกพลเมืองน่�จะ 

เกิดข้ึนในช่วงท่ีเด็กๆ ได้ไปคลุกคลีกับชุมชน โดยเฉพาะ

ในช่วงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ น่าจะเป็นช่วงที่ทำาให้เด็กๆ ได้

ซึมซับ เริ่มรัก และเริ่มเห็นว่า บ้านของเขามีอะไรดีๆ อยู่

มากมาย 

สำานึกพลเมืองน่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่เด็กๆ 
ได้ ไปคลุกคลีกับชุมชน โดยเฉพาะในช่วง
เก็บข้อมูลในพื้นที่ น่าจะเป็นช่วงที่ทำาให้
เด็กๆ ได้ซึมซับ เริ่มรัก และเริ่มเห็นว่า
บ้านของเขามีอะไรดีๆ อยู่มากมาย
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ขณะท่ีมวลบอกวา่ ในความคดิของเขาแลว้คดิวา่สำ�นกึพลเมอืงของเด็กเกดิได้ทกุเวท ี

ทกุระดบั และทุกชว่ง ต้ังแตเ่ริม่พัฒนาโครงการท่ีทีมไลใ่หเ้ดก็เหน็ปญัหาในชมุชนของตนเอง 

โดยเฉพาะการ “ระดมคว�มคิด” จากเด็กๆ ว่า ในความคิดของเขาสำานึกพลเมืองคืออะไร 

เพื่อนำามาใช้เป็นเกณฑ์ในการทำาคุณลักษณะของพลเมืองดีศรีสะเกษว่าควรเป็นอย่างไร  

ซึง่การจดัเวทีทกุครัง้ทมีจะเสรมิความรูเ้รือ่งนีต้ลอด แต่อาจจะไดช้ว่งละนิดละหนอ่ย บางชว่ง

อาจไดเ้รือ่งการทำางานเป็นทมี การเขา้ใจคนอืน่ เอาใจเขามาใสใ่จเรา หรอืบางชว่งอาจไดเ้ร่ือง

การมจีติอาสารว่มงานในชมุชน หลงัจากทีเ่ราเหน็หลายๆ ทมีจับกลุม่กนัไปชว่ยงานในชมุชน 

ไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง งานศพ งานวัด เห็นได้ชัดเลยว่�ช่วงปฏิบัติก�รเด็กๆ จะไปร่วมง�น

กับชุมชนเยอะข้ึน แต่ทีมยังไม่ได้เช่ือมโยงให้เด็กเห็นว่� ส่ิงท่ีเข�ทำ�น้ันเป็นสำ�นึกพลเมือง

ตรงไหนอย่�งไร

จุดที่ยังข้องขัด...
หนึ่งปีผ่านไป แม้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเด็กชัดเจน และเป็นพลังใจที่เติม

เต็มให้กับทีมงาน แต่ทีมพี่เลี้ยงก็สะท้อนตนเองว่า ยังมีจุดที่ยังต้องปรับปรุงหลายอย่าง

มวลบอกว่า ปัญหาของเขาคือเร่ืองการจัดกระบวนการ ท่ีเขาต้องสะสมช่ัวโมงบินให้มากข้ึน 

เพราะทุกวันนี้ยังทำาได้แบบติดๆ ขัดๆ ไม่ราบรื่นนัก นอกจากนี้ยังมีเรื่องของก�รออกแบบ

กระบวนก�รติดต�มเด็กๆ ในพื้นที่ที่แม้จะเตรียมประเด็นพูดคุยไว้แล้ว แต่พอลงพื้นที่

จริงๆ ก็คุยไม่ได้ ต้องปรับวิธีก�รตลอด บ�งทีคุยไปคุยม�ก็ไปไม่เป็น ไปต่อไม่ได้  

ดูติดขัดไปหมด มันไม่ไหลลื่น ซึ่งคิดว่�น่�จะพัฒน�ตัวเองจุดนี้ด้วย

ส่วนต๊ิกบอกว่า การพูดหน้าเวทีคือจุดอ่อนท่ีเธอรู้สึกว่า ทำาไม่ได้ ไปไม่เป็น เธอยอมรับว่า 

ก�รทำ�โครงก�รน้ีของเธออยู่ในข้ันของก�รเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็ก จึงอาศัยครูพักลักจำา

เทคนิคการทำางานจากเพื่อนๆ 
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“เราไมเ่คยทำางานแบบนีม้ากอ่น เหมอืนกบัวา่เราตอ้งเรยีนรูไ้ปพรอ้มกบัเดก็ๆ จำาจาก

หัวหน้ารุ่งวิชิตบ้าง เวลาหัวหน้าพูดก็ต้องฟัง ก็ต้องจำาว่าต้องทำาอะไรบ้าง เราไม่รู้

กระบวนการทำางานกับเด็กต้องทำาอย่างไร ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เวลาใครพูดต้องฟัง 

บางอารมณ์ก็รู้สึกกดดัน ตอนท่ีเราไม่สามารถไปหนุนเขาได้ คิดไม่ออกก็น่ิง เฉย พักก่อน 

แล้วค่อยคิดใหม่”

ขณะที่เบ็ญบอกว่า เธอมีเรื่องที่อยากปรับเยอะเหมือนกัน โดยเฉพาะงานหน้าเวทีที่

เธอไม่ถนัดเช่นกัน “ถ้าจะให้นำาก็ต้องเตรียม ต้องให้บทบาท ให้หน้าที่ จะให้ทำาสดเฉพาะ

หน้าทำาไม่ได้เลย เป็นความไม่ถนัด และความไม่ชอบ นอกจากนี้ก็มีเรื่องบุคลิกส่วนตัวที่

เป็นคนใจร้อน ถ้าไม่ใช่ ก็จะไม่เลยทันที ซึ่งอันนี้ก็ต้องปรับเช่นกัน”

ในฐานะหวัหนา้ รุง่วชิติมองเรือ่งการปรับกระบวนการทำางานว่า เขาเองก็มีหลายเร่ือง

ที่ต้องปรับ เช่น เนื้อหาบางเรื่องที่ไม่ค่อยคุ้น หรือเรื่องการหนุนเสริมเด็กแต่เรายังมี 

ชุดความรู้ไม่พอ และเรื่องการขมวดสรุปรวบยอดที่ยังทำาไม่ได้ เห็นได้จากเวลาเสร็จสิ้น

กิจกรรมแต่ละคร้ัง เราน่าจะมีการขมวดสรุปรวบยอดก็ไม่ได้ทำา พอไม่ได้ทำาบ่อยๆ ก็เลยเก้ๆ  

กังๆ อยู่  แต่ถ้าได้ฝึกบ่อยๆ คิดว่าน่าจะดีขึ้น

ขวบปีแรกของการสร้างพลเมืองดีศรีศรีสะเกษ

1 ปีของการสร้างเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเฉพาะจำานวน

เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น แต่ “กระบวนก�ร” ยังมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพ 

ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย อาทิ ครูที่ปรึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง กลุ่มชาวบ้านที่เด็กๆ เข้าไป

เชื้อเชิญมามารวมกันทำากิจกรรม รวมทั้งกลุ่มพี่เลี้ยงจังหวัดและชุมชนที่ต่างได้เรียนรู้ และ

พัฒนาศักยภาพตนเองไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะทักษะการเป็น “โคช” หรือ “พี่เลี้ยง”  

รุ่งวิชิตเผยว่า พอเข้าโครงการมาแล้วทำาให้เห็นความแตกต่างของการทำางานพัฒนา

ผู้ใหญ่กับเยาวชนว่า การสนับสนุนเยาวชนให้แสดงศักยภาพ ถ้าผู้ใหญ่เห็นก็จะเปิดโอกาส 

เปดิพ้ืนท่ี และเขา้มาชว่ยหนนุทันที ผดิกบัการเข้าไปหนนุผูใ้หญท่ีเ่ยาวชนเข้ามาร่วมแคต่าม

คำาสั่ง มาเกาะรั้วดูผู้ใหญ่ทำางานเท่านั้น จึงคิดว่าวันนี้เร�ม�ถูกท�งแล้ว เพร�ะเกิดคว�ม

ร่วมมือของผู้ใหญ่และเด็กเพิ่มม�กข้ึน โดยเฉพาะกระบวนการที่มูลนิธิสยามกัมมาจล

เข้ามาหนุนเสริม ท้ังกรอบคิดเร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการคัดกรองโครงการ  

ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เวลาใครพูดต้องฟัง บางอารมณ์ก็รู้สึกกดดัน
ตอนที่เราไม่สามารถไปหนุนเขาได้ คิดไม่ออกก็นิ่ง เฉย พักก่อน 
แล้วค่อยคิดใหม่
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หรือการใช้ Project Management ให้เยาวชนได้พัฒนา 

ตัวเอง ได้ความรู้ คิดวิเคราะห์ฐานชุมชนตัวเองว่ามี

สถานการณ์ปัญหาอะไร และตัวเองจะเข้าไปแก้ไขปัญหา

อยา่งไร ท่ีผ่านมามกีลุม่เยาวชนทีค่ดิเชือ่มโยงและกำาหนด

อนาคตตัวเองได้ เช่น น้องเต๋�-อภิช�ติ วันอุบล จ�กกลุ่ม

โซดละเวที่ตอนแรกต้องไปเรียนต่อข้�งนอก แต่หลัง

เข้�โครงก�รก็คิดได้ว่�จะไปทำ�ไม เลือกเรียนใกล้บ้�น

จะได้ไม่เสียเงินเยอะและเก็บเงินไว้เรียนต่อมห�วิทย�ลัย

ดีกว่� เด็กเริ่มเปลี่ยนคว�มคิดตัวเอง ทีมพี่เลี้ยงก็ได้

ทักษะกระบวนก�รวิธีก�รทำ�ง�นเพิ่มขึ้น ส่วนชุมชนก็

มีก�รขยับให้บทบ�ทกับเย�วชนม�กขึ้น เช่น โครงการ

สืบสานภูมิปัญญาการละเล่นดนตรีพ้ืนบ้านชาวกูย โดยกลุ่ม

เยาวชนบ้านรงระ ท่ีเม่ือก่อนเยาวชนมีบทบาทแคบ่างสว่น 

แต่หลังจากชุมชนเห็นว่าเยาวชนมาทำาโครงการฯ นี้ และ

เห็นศักยภาพที่มีมากขึ้น จึงให้มีบทบาทในการนำา

กระบวนการเวลามีคนเข้าศึกษาดูงานในชุมชน

ผลของการทำาโครงการหน่ึงปีท่ีผ่านมาทำาให้ เห็นพลัง

ของพลเมืองรุ่นใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษที่จะรับช่วง

ต่องานจากผู้ใหญ่ 3 ด้านด้วยกัน คือ 1.การสืบทอด

วัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีกำาลังจะสูญหาย 

2.การเรยีนรูว้ถิชีีวติการหาอยูห่ากนิบนฐานทรพัยากร 

และ 3.การทำาโครงการจิตอาสาเพื่อชุมชน 

นอกจ�กน้ันเด็กและเย�วชนยังมี “ศักยภ�พ” และ

เป็น “พลัง” สำ�คัญในก�รพัฒน�สังคมชุมชนท้องถิ่น

เพียงผู้ใหญ่เปิดโอก�สให้เด็กและเย�วชนได้แสดง

ศกัยภ�พของตนเองทีส่ร�้งสรรค ์ทัง้เรือ่งก�รคดิ ศกึษ�

คว�มรู้วิเคร�ะห์ ออกแบบ ว�งแผน และลงมือทำ�

กิจกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น 

ซึง่ทัง้หมดมนัไดเ้กดิข้ึนและเป็นทีป่ระจักษ์ต่อสายตา

ผู้ที่มาร่วมในกิจกรรม Learning Festival ที่เด็กและผู้ใหญ่

ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า 

เย�วชนพร้อมแล้ว...ท่ีจะรับมือกับสถ�นก�รณ์

ท�งสังคมที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลงไป
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