คณะทำ�งาน

ทำ�เนียบ “นักถักทอชุมชน”

เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว
ดำ�เนินการโดย

มูลนิธิสยามกัมมาจล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่
อาคาร Plaza East เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2937-9901-7
โทรสาร : 0-2937-9900
อีเมล : info@scbf.or.th

ISBN
978-616-91531-3-9
พิมพ์ครั้งแรก
มีนาคม 2556
				
ที่ปรึกษา
คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
บรรณาธิการ
คุณสุทิน ศิรินคร			
จัดทำ�เนื้อหา ออกแบบ บริษัท คิดค้นคว้า จำ�กัด
และควบคุมการผลิต 57/357 หมู่ 1 ตำ�บลบางบัวทอง
อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 0-2270-1350
อีเมล : kidkomkwa@gmail.com
พิมพ์ที่

บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำ�กัด

ทำ�เนียบ

นักถักทอชุมชน

เพื่อการพัฒนา

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

คำ�นำ�

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ได้สนับสนุน
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) และ มูลนิธิชุมชน
ท้องถิ่นพัฒนา ดำ�เนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 1
เมือ่ ปี 2551 – 2555 มีขอ้ ค้นพบว่าเด็กเยาวชนในชุมชนท้องถิน่ มีศกั ยภาพพร้อมทีจ่ ะ
เรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อให้รู้เท่ารู้ทันการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคมและโลก
หากได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีที่เปิดพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และการสร้าง
การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนท้องถิน่ ในการพลิกฟืน้ บทบาทหน้าทีก่ ารเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น “เบ้าหลอม” ที่สำ�คัญ จนเกิด “กลไกการจัดการ” ทุนทาง
สังคมหรือทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นในลักษณะ “โรงเรียนครอบครัว” เป็นการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ใน 4 วิชา ได้แก่ 1) วิชาชีวิต 2) วิชาชีพ 3) วิชาชุมชน และ
4) วิชาการ ที่สอดคล้องกับการดำ�เนินวิถีชีวิต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้ทั้งเด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่รอบตัวเด็กเยาวชน ส่งผลให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือมีอุปนิสัยพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชน และแกนนำ�เยาวชนสามารถมองเห็น
คุณค่า ศักดิศ์ รีและศักยภาพภายในตนเอง และสามารถใช้สติปญ
ั ญา ความรู้ ความ
สามารถหรือทักษะภายในตนมาร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน
และตลอดช่วงเวลา 5 ปีทเี่ ข้าไปคลุกคลีและทำ�งานร่วมกับกลุม่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในหลายๆ พืน้ ทีใ่ นหลายจังหวัด อาทิ อ่างทอง พะเยา นครสวรรค์ สุรนิ ทร์
สร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการนำ�องค์ความรู้ที่ได้จากการดำ�เนินโครงการฯ ระยะ
ที่ 1 และหลักสูตรเฉพาะตำ�แหน่งของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
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จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนงานของ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงใช้ชุดข้อมูลความรู้
จากงานวิจยั ของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) โดยมี “พีเ่ ลีย้ ง” ทำ�หน้าที่
ติดตาม ประเมินผลการเรียนรู้ในพื้นที่เป้าหมายนำ�ร่องอย่างต่อเนื่อง
ซึง่ จากการทำ�งานอย่างเข้มข้นมาตลอดระยะเวลา 5 ปี ของสถาบันเสริมสร้าง
การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้นมา 1 ชุด สำ�หรับ
ขยายผลไปยังบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาทิ นายกอบต. ปลัดฯ เจ้าหน้าที่
อบต. และผู้เกี่ยวข้องในงานเด็กและเยาวชน
และสำ�หรับการจัดประชุมในครั้งนี้ นอกจาก “ความรู้” ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมในโครงการอย่างเข้มข้น หนังสือ “ทำ�เนียบนักถักทอชุมชน เพื่อการ
พัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว” ซึง่ เปรียบเสมือน “แจกันดอกไม้” ทีร่ วบรวม
เครือข่ายนักพัฒนา องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ส่วนมากล้วนมีประสบการณ์ในการ
ทำ�งานพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับแถวหน้า หลายองค์กรมีเครือข่ายที่ทำ�งานอยู่
ทั่วประเทศ บางองค์กรมียุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยตรง บางองค์กร
นอกจากจะมีองค์ความรูด้ า้ นการพัฒนาเด็ก ยังสนับสนุนทัง้ งบประมาณ และบุคลากร
ที่สามารถลงไปหนุนการทำ�งานของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่าง
ทันท่วงที
ท้ายที่สุด..ต้องขอขอบคุณองค์กรเครือข่ายที่กรุณาตอบแบบสอบถาม และให้
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ตอ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะสามารถนำ�ไปพัฒนา ต่อยอด
การดำ�เนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติสืบไป
มูลนิธิสยามกัมมาจล
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บทเกริ่นนำ�
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 :
“หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพือ่ พัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว”

มูลนิธสิ ยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ภายใต้ยทุ ธศาสตร์
การต่อยอดและส่งเสริมการเรียนรูข้ องเยาวชนจิตอาสาเพือ่ ชุมชน สนับสนุนให้สถาบัน
เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ดำ�เนิน
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิน่ (4 ภาค) ระยะที่ 2 : “หลักสูตร นักถักทอชุมชน
เพือ่ พัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว” ระยะเวลาดำ�เนินงาน 3 ปี (2556-2555)

เป้าหมายของการบริหารจัดการโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชน
ท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2
๏๏ บทบาทภารกิจหลักของมูลนิธิสยามกัมมาจล
เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินโครงการฯ ของสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อ
ชุมชนเป็นสุข (สรส.) ในการสร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมการเรียนรูด้ า้ นการบริหาร
จัดการโครงการ การพัฒนาและบริหารจัดการ “หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อ
พัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว” และ “ถ่ายโอนความรู้ ภารกิจความเป็น
เจ้าของพืน้ ที”่ ให้แก่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กระทรวงมหาดไทย และ/หรือ สถาบันที่เอื้ออำ�นวยการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างและหลังการดำ�เนินโครงการ
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๏๏ บทบาทภารกิจหลักของสถาบันเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็นสุข (สรส.)
เพือ่ ร่วมพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร กับสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้
เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล มีบทบาทในการสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และกรมการปกครอง
ท้องถิ่น เอื้ออำ�นวยสถานที่เพื่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ขวัญกำ�ลังใจกับ
การทำ�งานของทีมงาน อปท.

สาระสำ�คัญของหลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน
และครอบครัว
สถาบัน สรส. ได้นำ�องค์ความรู้ที่ได้จากการดำ�เนินโครงการฯ ระยะที่ 1
มาวิเคราะห์หาความจำ�เป็นต้องการในการฝึกอบรม และทบทวนเอกสาร ข้อมูล
โครงการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ หลักสูตรเฉพาะตำ�แหน่งของเจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แผนงานของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้แก่ โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท. เพื่อ
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัว (ผ่านมหาวิทยาลัย) โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านการบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำ�บล
(อบต.) และงานวิจัยของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้แก่ โครงการ
วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล เพื่อออกแบบโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร เป็นรูปแบบ
การเรียนรู้บนการทำ�งานจริง (On the job training) โดยมี “พี่เลี้ยง” ที่มี
บทบาทหน้าทีใ่ นการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการเรียนรูใ้ นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
นำ�ร่องอย่างต่อเนื่อง
๏๏ เป้าหมายหลักของหลักสูตรฯ
เพือ่ พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มที ศั นคติทดี่ ตี อ่ การ
ทำ�งาน มีความรู้ ความสามารถ ทำ�งานตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน
ให้เกิด “ผลงานที่ดีที่สุด” สามารถทำ�งานร่วมกันเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์
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มีความสุขกับการทำ�งาน และมีประสบการณ์ในการจัดการทุนทางสังคมทั้งภายใน
และภายนอกชุมชนท้องถิ่น สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น อาทิเช่น
เทศบาลตำ�บล องค์การบริหารส่วนตำ�บล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล สถาบัน
การศึกษา (ในระบบและนอกระบบการศึกษา) สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ และภาคีเพือ่
พัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ทั้ง 23 องค์กรที่จะกล่าวในบทที่.... ในบทบาท
หน้าที่เป็น “นักถักทอชุมชน” ที่มีความสัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้าง “กลไกการ
จัดการ” ทีต่ ระหนักให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาพลเมืองรุน่ ใหม่ เพือ่ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ด้วยการ “ร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมรับผิดชอบ” เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และยกระดับการทำ�งานด้านพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
๏๏ เนื้อหาและองค์ประกอบของหลักสูตรฯ
มุง่ เน้นการเสริมสร้างทัศนคติทด่ี ตี อ่ ตนเอง องค์กร (ผูบ้ ริหารและเพือ่ นร่วมงาน)
และชุมชน การให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ชุมชน การวิเคราะห์และ
พัฒนานโยบาย การสืบค้นข้อมูล การตีความข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพือ่
พัฒนาท้องถิ่น การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว การแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์สู่แผนงาน/โครงการ ความเข้าใจในเรื่อง
ปรัชญาการศึกษาของชุมชน การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การทำ�งานร่วมกันเป็นทีม การพัฒนา
ศักยภาพแกนนำ�ของชุมชน การถอดบทเรียนและนำ�เสนอผลงานของตนเอง การ
พัฒนาการของเด็กตามวัย จิตวิทยาวัยรุน่ การสือ่ สารเชิงบวกในครอบครัว การสือ่ สาร
เรื่องเพศ เครื่องมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามช่วงอายุ การรู้เท่าทันสื่อ ฯลฯ
อันนำ�ไปสู่การสร้างกลไกการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวใน
ชุมชนท้องถิ่น
๏๏ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายนำ�ร่อง
เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายนำ�ร่อง 3 ประการ คือ
1) ทำ�งานร่วมกันเป็นทีมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสมัครใจ
2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าทีใ่ นการสร้างกลไกการจัดการทรัพยากร
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หรือทุนทางสังคมทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวใน
ระดับตำ�บล และสามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างต่อเนือ่ งตลอดหลักสูตร เพือ่ พัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์กร
3) มีการจัดสรรงบประมาณเพือ่ รองรับการสนับสนุนในการหนุนเสริมศักยภาพ
ของทีมงาน อปท. และการดำ�เนินการของกลไก โครงการ โครงงานและกิจกรรมด้าน
พัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย คือ ทีมงานบุคลากรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สมัครใจ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีหรือนายก อบต. ปลัดเทศบาลตำ�บล
หรือปลัด อบต. ที่มีบทบาทหน้าที่ในการติดตาม กำ�กับดูแล ให้ขวัญและกำ�ลังใจต่อ
ทีมงานขับเคลือ่ นกลไกเพือ่ พัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวในระดับพืน้ ที่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนา
ชุมชน และบุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีหรือนายก อบต.
ให้รับผิดชอบดูแลเรื่องเด็ก เยาวชนและครอบครัว
พื้นที่เป้าหมายนำ�ร่อง 3 ปี (2556 – 2558) จำ�นวน 60 ตำ�บล ที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
วิธีการฝึกอบรม (เรียนรู้ไปพร้อมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง)
1. การบรรยาย กรณีศึกษา กลุ่มอภิปราย (พบกลุ่มทุกเดือน)
2. การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ของตนเอง
2.1 ร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการพัฒนากลไกเพือ่ พัฒนาเด็ก เยาวชน
และครอบครัวที่มีความต่อเนื่อง และยกระดับการทำ�งานของตนเอง
และทีมงาน อปท.
2.2 สามารถจัดการทุนทางสังคมทัง้ ภายในและภายนอกชุมชนท้องถิน่ เพือ่
สร้างนวัตกรรมการเรียนรูด้ า้ นการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว
ในบทบาทของ “นักถักทอชุมชน” (ภายใต้คำ�แนะนำ�ของเจ้าหน้าที่
หลักสูตรและวิทยากรจากภาคีที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาเด็ก
เยาวชนและครอบครัว)
ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จำ�นวน 10 ครัง้ (ต่อเนือ่ งและยกระดับทุกเดือน) โดยใช้เวลา 2-3 วันต่อครัง้
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แบ่งเป็น การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1-8 เน้นการให้ความรู้ ทักษะ และลงมือ
ปฏิบัติการจริงในพื้นที่ ครั้งที่ 9 เป็นการนำ�เสนอผลงานความสำ�เร็จระดับพื้นที่ต่อ
ชุมชน และครั้งที่ 10 เป็นการนำ�เสนอผลงานความสำ�เร็จข้ามพื้นที่
วิทยากร โดย ทีมงานของสถาบัน สรส. ผูท้ รงคุณวุฒิ และภาคีเพือ่ พัฒนาเด็ก
เยาวชนและครอบครัว
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมตลอดหลักสูตร
(ค่าอาหาร และที่พัก) คนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ทีมงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถทำ�งานเป็นทีมและบูรณาการ
การทำ�งานอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างกลไก
ที่เข้มแข็งในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่มีความต่อเนื่อง
2. ทีมงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำ�ความรู้และทักษะเรื่อง
เด็กและเยาวชนที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำ�วันและครอบครัวของ
ตนเอง

บทบาทของภาคีเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว
มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข
(สรส.) และสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของบทบาทหน้าทีข่ องภาคีเพือ่ พัฒนา
เด็ก เยาวชนและครอบครัว ซึ่งเป็นภาคียุทธศาสตร์ทั้ง ๒๑ องค์กรที่เข้าร่วมดำ�เนิน
โครงการในครั้งนี้ ในฐานะเป็นทุนทางสังคมภายนอกชุมชนท้องถิ่น ที่มีองค์ความ
รู้ เครื่องมือ วิธีการ วิทยากร และงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นำ�ร่อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการ
พัฒนาเด็ก เยาวชนในแต่ละช่วงวัย อันเป็นประโยชน์ตอ่ การต่อยอดและยกระดับการ
ทำ�งานร่วมกันของ “กลไกพัฒนาเด็กเยาวชนระดับตำ�บล” ในการส่งเสริมการ
เรียนรูข้ องเด็ก เยาวชน ครอบครัวในชุมชนท้องถิน่ อย่างมีพลังและเกิดการบูรณาการ
ทำ�งานร่วมกันอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
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สารบัญ
• สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
• สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
“พัฒนาเยาวชน...ด้วยงานวิจัย”
• สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส “ทีวี...ที่เด็กๆ วางใจ”
• มูลนิธิกองทุนไทย “กองทุนเพื่อพัฒนาสังคมไทย”
• สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
• มูลนิธิสยามกัมมาจล “สร้างจิตอาสาผ่านการพัฒนาเยาวชน และชุมชน”
• มูลนิธิรักษ์ไทย
• มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว “เพื่อความเข้มแข็งของครอบครัวไทย”
• สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ “ผู้สร้างยุวชนที่พึงปรารถนา”
• หน้ากากเปลือย “เปลี่ยนคนด้วยละคร”
• เครือข่ายพุทธิกา เพื่อศาสนาพุทธและสังคม
• โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย
ต้นแบบการดูแลสุขภาพประชากรไทย
• มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ “รุ่งอรุณทางปัญญา”
• มูลนิธิขวัญชุมชน ปัญหาเรื่องเพศ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
• สถาบันรามจิตติ
“ลดปัญหาความรุนแรงในเด็กกลุ่มเสี่ยง สร้างโอกาสในกลุ่มเด็กดี”
• สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
• สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
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สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ไม่มอี งค์กรพัฒนาเอกชนสำ�นักไหนไม่มรี จู้ กั สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ หรือ (สสส.) เนืองจาก สสส. ล้วนเข้าไปมีบทบาทสำ�คัญในการ
สนับสนุน และส่งเสริมทัง้ ด้านงบประมาณ บุคลากร เพือ่ เข้าไปผลักดันให้กลุม่ องค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรชุมชนทั้งเล็กและใหญ่ มีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชน
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของ
รัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 อยูภ่ ายใต้การกำ�กับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีรายได้
จากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี

เป้าหมายขององค์กร
มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม เพื่อร่วมสร้าง
ประเทศไทยให้น่าอยู่
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พันธกิจ
ทำ�หน้าที่ จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับกลุ่ม
บุคคล องค์กร และชุมชนทั่วไป โดยไม่จำ�กัดกรอบวิธีการ และยินดีเปิดรับแนวทาง
ปฏิบตั กิ ารใหม่ๆ ทีเ่ ป็นความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำ�ไปสูก่ ารขยายค่านิยมและการ
สร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง
อย่างไรก็ตาม สสส. มีระบบการสนับสนุนด้านงบประมาณและการทำ�งาน
แยกย่อยออกออกไปในรูปของแผนงานรวมทัง้ สิ้น 15 แผนงาน แต่ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงกับ “นักถักทอชุมชน” คือ
• สำ�นัก 3 สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
• สำ�นัก 4 สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก
เยาวชนและครอบครัว
• สำ�นัก 5 สำ�นักรณรงค์สื่อสารสังคม

สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำ�นัก 3)
เมือ่ ชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิน่ ย่อมเข้มแข็ง สสส.จัดตัง้ สำ�นักนีข้ นึ้ เพือ่ เป็นกลไก
สนับสนุนการทำ�งานของชุมชนไม่วา่ จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือเครือข่าย
ชุมชนทัว่ ประเทศ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเพือ่ ร่วมสร้างชุมชนท้องถิน่
น่าอยู่ มีศกั ยภาพในการผลักดันให้มกี ารกำ�หนดนโยบายสาธารณะทีเ่ ป็นการปกป้อง
ภาวะคุกคามสุขภาวะและการลดทุกขภาวะ
เป้าหมายในการดำ�เนินงาน
1. เกิดการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนมีศักยภาพในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. เกิดศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะสี่มิติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เกิดระบบการเรียนรู้ร่วมกันอันนำ�ไปสู่การปรับแนวคิดในการจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่นและการดำ�เนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาวะด้วยวิธีการที่
เหมาะสมตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมและสภาพภูมินิเวศของแต่ละพื้นที่
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4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคียทุ ธศาสตร์
สามารถร่วมพัฒนากลไกและระบบการทำ�งานร่วมกัน ขณะเดียวกันก็สามารถยก
ระดับการดำ�เนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเป็นเครือข่ายเฉพาะประเด็นที่ทำ�
หน้าที่หนุนเสริมปฏิบัติการในพื้นที่และพัฒนานโยบายสาธารณะที่ขับเคลื่อน
ไปสู่การเป็นจังหวัดน่าอยู่
5. สถาบันวิชาการหรือสถาบันการศึกษามี
ระบบและกลไกการจัดการงานวิจัยและ
พัฒนาสุขภาวะชุมชน
6. เกิดชุดความรูด้ า้ นการจัดการระบบสุขภาวะ
ชุมชนที่มีการใช้ในกระบวนการเรียนรู้และ
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อ
สุขภาพของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
7. เกิดต้นแบบของพื้นที่ที่มีการบูรณาการงานเชิงประเด็น และทำ�หน้าที่เป็นกลไก
ขับเคลื่อนงานเฉพาะประเด็นในแต่ละแผนภายใต้แผนหลักสสส.
8. เกิดเครือข่ายนักวิชาการของชุมชนท้องถิน่ ทีม่ คี วามชำ�นาญเฉพาะประเด็นและเป็น
ผลผลิตจากการจัดการงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนร่วมกันระหว่าง
สถาบันการศึกษากับศูนย์บ่มเพาะด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน (Fellowship
Program)

สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำ�นัก 4)
สสส. จั ด ให้ มี แ ผนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ สุ ข ภาวะ เพื่ อ มุ่ ง เพิ่ ม สุ ข ภาวะให้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายสำ�คัญคือ เด็ก เยาวชนและครอบครัว ด้วยเล็งเห็นว่าการเรียนรู้เป็น
ฐานที่สำ�คัญของชีวิต และการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะต้องเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเรียนรู้เฉพาะในระบบการศึกษานั้น จึงยังไม่เพียงพอ

ทำ�เนียบ
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เป้าหมายในการดำ�เนินงาน
1. เด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้าน
กาย ใจ ปัญญา และสังคม รู้จักคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ มีทกั ษะทัง้ เรือ่ งวิชาการและทักษะ
ชีวิต เห็นคุณค่าในตัวเอง รู้เท่าทันสังคม
พึ่งตนเองได้ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2. ทุกๆ ครอบครัวมีศักยภาพ และมีความรับผิดชอบในการดูแลสมาชิกให้เกิดการ
เรียนรู้ และมีทักษะ และปรับตัวได้ในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำ�
ไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืน
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด
ระดับชุมชนท้องถิ่น และระดับองค์กร มีความเข้มแข็งสามารถสนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. เกิดระบบ กลไก และนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และนโยบายสาธารณะที่
เอื้อต่อการลดความเหลื่อมล้ำ�ด้านสุขภาวะของกลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัว

สำ�นักรณรงค์สื่อสารสังคม (สำ�นัก 5)
ในโลกทีไ่ ร้พรมแดน และความเจริญของเทคโนโลยีทางการสือ่ สารทำ�ให้ขอ้ มูล
ลืน่ ไหลถึงผูบ้ ริโภคอย่างรวดเร็ว สสส. จัดตัง้ สำ�นักรณรงค์สอื่ สารสังคม เพือ่ สนับสนุน
และส่งเสริมการเลือกรับสื่ออย่างมีเหตุผล รวมทั้งการผลักด้นกิจกรรมทางสังคมเพื่อ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภค
เป้าหมายในการดำ�เนินงาน
1. ประชาชนเกิดความเข้าใจ มีการยอมรับ และปรับเปลีย่ นทัศนคติ มีแนวโน้มเปลีย่ น
พฤติกรรม เช่น ลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มสุรา ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ลดความชุกของการติดเชื้อเอดส์รายใหม่ในหญิงตั้งครรภ์ ลดความชุกของภาวะ
น้ำ�หนักตัวเกินและโรคอ้วน
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2. เกิดการเพิ่มการบริโภคผักและผลไม้ เพิ่มกิจกรรมทางกายประจำ� เพิ่มสัดส่วน
คนที่มีความสุขในการดำ�รงชีวิต ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง
3. เกิดการพัฒนาทักษะของการรูเ้ ท่าทันสือ่ สุขภาวะ ทำ�ให้มขี ดี ความสามารถในการ
ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
4. เกิดนวัตกรรมการสือ่ สารสุขภาวะ ทัง้ ด้านผลผลิตสือ่ ด้านกิจกรรมสือ่ ด้านช่องทาง
สือ่ ด้านวิชาการสื่อ ด้านระบบและกลไกสื่อ ด้านเครือข่ายสื่อ และด้านข้อเสนอ
นโยบายสือ่ ทีส่ ามารถเผยแพร่เป็นต้นแบบของการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลือ่ น
สร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

สถานที่ติดต่อ
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2343-1500 โทรสาร 0-2343-1551
เว็บไซต์ : www.thaihealth.or.th

ทำ�เนียบ
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ผลงานเด่นขององค์กร
โครงการปฏิรูปการทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนแนวทางใหม่
“สานเสริมพลัง...พัฒนาเด็กและเยาวชน”
ปัจจุบนั มีหน่วยงานและองค์กรที่เข้ามาทำ�งานด้านพัฒนา
เด็กและเยาวชนเป็นจำ�นวนมาก แต่ตา่ งคนต่างทำ�ตามภารกิจ และ
งบประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานเชิงประเด็นหรือปัญหาเฉพาะ
ขณะเดียวกันก็เป็นกิจกรรมระยะสัน้ ๆ ทำ�ให้ไม่มคี วามยัง่ ยืน เกิดการ
ซับซ้อนในการทำ�งาน บางพื้นที่ขาดการสนับสนุนให้เกิดความ
ต่อเนื่อง ขณะที่บางองค์กรที่ปฏิบัติตามนโยบายจากส่วนกลาง เมื่อนโยบายไม่เร่ง
งานก็หยุด
จากสถานการณ์ปญ
ั หาข้างต้น โครงการปฏิรปู การทำ�งานด้านเด็กและเยาวชน
แนวทางใหม่ “สานเสริมพลัง...พัฒนาเด็กและตามสถานการณ์ความต้องการของพืน้ ที่
และของเด็กเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. โดย “สำ�นักส่งเสริมและพิทักษ์
เด็กสำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ”
ได้พยายามดำ�เนินงานเพื่อให้เกิดกลไกการพัฒนาเด็กพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการขาด
ความต่อเนื่องในการทำ�งาน ซึ่งจะทำ�ให้การพัฒนาเด็กเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน
มากขึ้น
เป้าหมายโครงการ
สร้างกลไกการทำ�งานที่ประกอบด้วยนักพัฒนาเด็กและเยาวชนรุนใหม่ของ
ประเทศที่ประกอบด้วยคณะทำ�งานจากหน่วยงานรัฐ และเอกชน ใน 4 จังหวัด และ
2 เขตในกรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก และเยาวชน อบต. ที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ ครู เจ้าหน้าที่อนามัย พ่อแม่
ผู้ปกครอง
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พื้นที่ดำ�เนินการ
1. องค์การบริหารส่วนตำ�บลดอนแก้ว อำ�เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2. เทศบาลตำ�บลทุ้งแต้ อำ�เภอเมือง จังหวัดยโสธร
3. องค์การบริหารส่วนตำ�บลสำ�นักท้อน อำ�เภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
4. องค์การบริหารส่วนตำ�บลละงูและ องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุง่ หว้า จังหวัด
สตูล
5. ชุมชนร่มเกล้า
6. ชุมชนพูนบำ�เพ็ญ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วิธีการดำ�เนินงานของโครงการ
สนับสนุนให้มีการรวมกันเป็นทีมในกลุ่มของผู้ทำ�งานด้านเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวทีห่ ลากหลายหน่วยงานหลายวัย โดยใช้กระบวนการพัฒนากรอบความคิด
เสริมความรู้ พร้อมกับการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ และมีขั้นตอน/ โดยเริ่มตั้งแต่
1. หาแนวร่วมระดับนโยบายของหน่วยงาน
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และร่วมปฏิบัติการ
3. การประชุมค้นหาอนาคตร่วมกัน
4. เรียนรู้และทดลองออกแบบระบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์ในการ
ดำ�เนินงานด้านเด็กและเยาวชนของพื้นที่
5. การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพภาวการณ์เป็นผู้นำ�การเจรจา
6. การติดตามและประเมินผล
7. การถอดบทเรียน และ
8. การนำ�เสนอผลงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน เป็นการการจัดเวทีให้ทีมงาน
ระดับพื้นที่นำ�เสนอ
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำ�งาน
• เทคนิคและกระบวนการการร่วมกันวางอนาคตของท้องถิ่นตนเอง (Future
search conference)
• เทคนิคการออกแบบงานเชิงระบบกระบวนการ และกลยุทธ์เพื่อความสำ�เร็จ
(อ.วัลยา ปูระ)

ทำ�เนียบ
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การประเมินผล และถอดบทเรียน การเขียนคู่มือ (รศ.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์)
การจัดทำ�แผนที่ความคิด
การพัฒนาความเป็นผู้นำ�
เทคนิคของการเจรจาต่อรองงานด้านสังคม
กรอบความรู้ในการทำ�งานด้านเด็ก เยาวชน (กฎหมาย หลักการพัฒนาเด็ก
เยาวชน แผน ยุทธศาสตร์ด้านเด็ก กระบวนการสร้างความตระหนักเรื่อง
สิทธิเด็ก

วิทยากร
• อาจารย์วัลยา ปูระ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนการและ และกลยุทธ์เพื่อความสำ�เร็จ
• รศ.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล และการถอดบทเรียน
• สุกัญญา เวชศิลป์
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย หลักการพัฒนาเด็ก เยาวชน แผน ยุทธศาสตร์
ด้านเด็ก
เอกสาร/ สื่อประกอบการเรียนรู้
1. แบบฝึกหัดการจัดปฏิบัติการการค้นหาอนาคตร่วมกัน “Future Search
Conference”
2. เอกสารแนวคิด ทฤษฎีในการออกแบบระบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาเด็กและเยาวชน
3. เอกสารแนวคิด ทฤษฎีการปฏิบัติการการติดตามประเมินผลและถอด
บทเรียน
4. เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องการพัฒนาการเป็นผู้นำ�
และการเจรจาต่อรองในการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
5. เอกสาร การเลี้ยงดูเด็ก มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
และเยาวชน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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เด็ก เยาวชน และครอบครัว

แผนงานหรือแนวทางที่ต้องการทำ�งานร่วมกับอปท.
คือ การร่วมกันวางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในพืน้ ที่ อปท. การสำ�รวจข้อมูล
สถานการณ์เด็กเยาวชน การทำ�แผนที่ชุมชน/ท้องถิ่น การค้นหาภูมิปัญญาความรู้
ทุนของท้องถิ่น และการขับเคลื่อนงานด้วยกัน โดยโครงการจะทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
สนับสนุน และกระตุ้นเครือข่ายองกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำ�งานร่วมกัน
สถานที่ติดต่อ
นางสุกัญญา เวชศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
สำ�นักส่งเสริมและพิทักษ์เด็กสำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
เลขที่ 40/4 ถนนสุขาภิบาล 5
แขวงออดเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 08-9968-5910
อีเมล : sakanyuaoi@gmail.com

ทำ�เนียบ

10

นักถักทอชุมชน

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

การอ่าน เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเพลิดเพลิน ความสุข และการ
แสวงหาความรู้ สามารถบ่มเพาะอุดมคติ เปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรม และ
วิถีการดำ�รงชีวิต และการอ่านก็ยังมีส่วนสำ�คัญในการพัฒนาสมองของวัยเด็ก สร้าง
ความสุขความเพลิดเพลิน สร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในวัยเด็กและเยาวชน
และการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในวัยผู้ใหญ่
การสร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรม และสังคมการอ่าน จึงเป็นฐานทางภูมปิ ญ
ั ญา
ทั้งภายในและภายนอกอันสำ�คัญที่จะนำ�มาสู่การสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เป็นแผนงานภายใต้กลุ่มแผนงาน
สือ่ สร้างสรรค์เพือ่ สุขภาวะในแผนสือ่ สารการตลาดเพือ่ สังคม เริม่ ดำ�เนินงานในฐานะ
แผนงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

เป้าหมายองค์กร
ขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

11

เพื่อการพัฒนา

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

พันธกิจ
เชื่อมประสานกลไก นโยบาย และปัจจัยการขยายผลทั้งภาครัฐ ภาคประชา
สังคม และภาคเอกชน ให้เอือ่ ต่อการขับเคลือ่ นการสร้างเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรม
การอ่านให้เข้าถึงเด็กในครอบครัว เด็กในโรงเรียน โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสใน
การเข้าถึงหนังสือ สื่ออ่าน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนและทำ�งานร่วมกัน
ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ เพือ่ ชีวติ และสิง่ แวดล้อม (ศส.ดย.)
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อุทยานการเรียนรู้ (TK park)
สำ�นักการศึกษา กรุงเทพมหานครสำ�นักการศึกษา
สำ�นักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมายในการดำ�เนินงาน
เด็กปฐมวัย สมาชิกในครอบครัว โรงเรียน เด็กนักเรียน ครู อาจารย์ กลุ่มเด็ก
พิเศษ และเด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กพิการ

พื้นที่ดำ�เนินงาน
เชียงใหม่
ลำ�ปาง
สุรินทร์
พัทลุง
ระนอง

แม่ฮ่องสอน
พะเยา
นครราชสีมา
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์

ทำ�เนียบ

นักถักทอชุมชน
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ผลงาน องค์ความรู้เด่น และนวัตกรรมขององค์กร
• โครงการ “กว่าจะเป็น 101 เล่มในดวงใจนักเขียนและนักอ่าน”
• โครงการ “คัดสรร 108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย” พร้อมส่งมอบหนังสือดีให้แก่ “5 นครแห่งการอ่าน” ประกอบด้วย
นครศรีธรรมราช เพชรบุรี ลำ�ปาง ฉะเชิงเทรา และขอนแก่น
• กิจกรรม “อบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำ�อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน”
ที่หาดใหญ่ ปราจีนบุรี ระยอง และจะแผ่ขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ เพื่อเปิดพื้นที่การอ่าน ผ่านแกนนำ�ส่งเสริมการอ่าน ให้ชุมชนใน
แต่ละพื้นที่ ทั้งระดับโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน รักการอ่าน

องค์ความรู้ด้านส่งเสริมการอ่าน
• หลักสูตรการให้พ่อแม่สร้างนวัตกรรมการอ่าน ด้วยการเลี้ยงดูผ่านการอ่าน
หนังสือ
• หลักสูตรสำ�หรับครูอนุบาล และครูศูนย์เด็กเล็กในการส่างเสริมด้านการอ่าน
สำ�หรับเด็ก
• หลักสูตรการสร้างสรรค์หนังสือสำ�หรับเด็กปฐมวัย สำ�หรับท้องถิ่นที่ห่างไกล
• หลักสูตรโรงเรียนอ่านสร้างสุข

ความต้องการร่วมงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ร่วมสร้างสรรค์หนังสือจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ร่วมสร้างหลักสูตร การ “สร้างกลไกแกนนำ�
อาสาสมัคร” โดยหลักสูตรดังกล่าวสามารถ
พัฒนาร่วมกันได้ทงั้ กับกระทรวงศึกษาธิการ
และ การศึกษานอกระบบ
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สถานที่ติดต่อ
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
(Reading Culture Promotion Program)
เลขที่ 424 หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แยก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2424-4616 โทรสาร 0-2424-4617
Facebook : แผนงาน สร้างเสริม วัฒนธรรมการอ่าน

ทำ�เนียบ

นักถักทอชุมชน
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สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
“พัฒนาเยาวชน...ด้วยงานวิจัย”

“ใครๆ ก็ทำ�วิจัยได้” คือ ความเชื่อเมื่อแรกเริ่มมี “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” ขึ้น
ในสารบบของงานวิจัยของประเทศไทย ในปี 2541 โดยจัดกลุ่มงานวิจัยออกมาใน
ลักษณะของ “ชุดประเด็น” หนึ่งในนั้นคือ ประเด็น “เด็กเยาวชนและการศึกษา”
และกว่า 14 ปี ฝ่ายวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ สนับสนุนชุมชนใช้การ “วิจยั ” พัฒนาชุมชน
กว่า 1,500 โครงการ มีงานวิจยั เกิดขึน้ มากว่า 60 จังหวัดทัว่ ประเทศ สามารถคลีค่ ลาย
ปัญหาของชุมชนได้หลายเรื่องหลายประเด็น และหลายโครงสามารถผลักดันเป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายและส่งผลต่อสาธารณะในวงกว้าง อาทิ “การจัดทำ�บัญชีครัวเรือน”
สำ�หรับงานด้านเด็กเยาวชนและการศึกษา งานวิจัยสามารถทำ�ให้โรงเรียนขนาดเล็ก
รอดพ้นจากการถูกยุบ
นอกจากนั้น สกว.สนับสนุนทั้งงบประมาณ และกำ�ลังคน ในการพัฒนา
เครือข่ายเด็กและเยาวชนในภูมภิ าคต่างๆ นอกจากนัน้ ยังสนับสนุนงานวิจยั ด้านศึกษา
เพื่อมีส่วนในการปฎิรูประบบการศึกษาของไทย
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. นอกจากจะมีงบประมาณ
สนับสนุน สกว. ยังมีเครือข่ายคณะทำ�งานกระจายครอบคลุมทั่วประเทศ
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เป้าหมาย
พัฒนาคน พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และเพิ่ม
ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิน่ ด้วยกระบวนการ
วิจัย

เครือข่ายที่ทำ�งานร่วมกัน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำ�พูน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำ�ปาง
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต (NatureCare) จังหวัดอุบลราชธานี
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มูลนิธิประชาสังคม จังหวัดอุบลฯ
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออก
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เครือข่ายยุวชนสร้างสรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพังงา
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสงขลา
ศูนย์ประสานงานอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม จังหวัดยะลา

ทำ�เนียบ
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ผลงาน/องค์ความรู้เด่น และนวัตกรรมขององค์กร
ระบบสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นถือเป็น “นวัตกรรมใหม่” ของระบบวิจัย
ของประเทศ โดยเฉพาะรูปแบบ และกลไกสนับสนุนให้ชาวบ้านสามารถทำ�วิจยั ได้ดว้ ย
ตัวเอง (เมื่อก่อนทำ�โดยนักวิชาการ) และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community-base
research) ถือว่าเป็นงานของคนท้องถิน่ เพือ่ คนท้องถิน่ ดังนัน้ การวิจยั ท้องถิน่ จะต้อง
เน้นให้ชาวบ้านเป็นผูร้ ะบุปญ
ั หาด้วยตนเอง เป็นผูล้ งมือทำ�งานวิจยั ด้วยตนเอง โดยมี
พีเ่ ลีย้ ง มีผปู้ ระสานงาน มีนกั วิชาการมาร่วมกันทำ�งานวิจยั เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละ
เพิ่มพลังปัญญา โดยมีขั้นตอนการทำ�งานวิจัยที่แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การเตรียมการ เตรียมชุมชน เป็นระยะการเข้าสู่ชุมชน โดยมีการ
คัดเลือกชุมชน กลุม่ ประเด็น ปัญหา ทีจ่ ะทำ�งานวิจยั และสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน
ทุกกลุ่ม
ระยะที่ 2 ขัน้ ตอนการดำ�เนินงานวิจยั เป็นขัน้ ตอนทีต่ อ้ งมีการเก็บข้อมูลด้าน
เอกสาร การศึกษาบริบทชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีการที่จะนำ�มาแก้ปัญหา รวมถึง
การบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณที่ต้องใช้ ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลแต่ละขั้นตอน
ระยะที่ 3 การสรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย ซึ่งต้องอาศัยการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ มีการประชุมสรุปงานทุกครั้ง

องค์ความรู้ในการทำ�งาน
หนังสือ
• “คุณค่าลักษณะ และ วิธีวิทยางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”
นำ�เสนอกระบวนการ “วิจัยเพื่อท้องถิ่น”
• “ชาวบ้านวิจัย...รากฐานใหม่ของสังคม” ตัวอย่างความสำ�เร็จ
ของชุมชน และชาวบ้านทีใ่ ช้ “งานวิจยั ” ในการพัฒนาชุมชน
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ความต้องการทำ�งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ขยายแนวคิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นำ�เอาผลงานวิจยั ของชาวบ้านไปต่อยอด
• ผลักดันแนวคิด “1 ตำ�บล 1 โครงการวิจัย”

สถานที่ติดต่อ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ชั้น 23 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8309-8314, 8332-8340
โทรสาร 0-2298-0462

ผลงานเด่นขององค์กร
เครือข่ายยุวชนสร้างสรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นิวัติ โฮ้เต้กิม
ระบบการศึกษาและยุคสมัย บวกกับสังคมภายนอกทีเ่ ข้ามากำ�หนดกระบวนการ
เรียนรู้ของเด็กเยาวชน จนไม่มีทางเลือกอื่น แต่กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ ภายใต้การนำ�
ของ “ครูอู๊ด” หรือ “นิวัติ โฮ้เต้กิม” ใช้ “งานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น” เข้ามาเป็นเครื่องมือในการทำ�งานพัฒนากลุ่ม
เด็ก และเยาวชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุราษฎร์ธานี จนกระทัง่
ก่อให้เกิดกลุ่มเครือข่าย “ยุวชนสร้างสรรค์” ทั่วทั้ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป้าหมายการทำ�งานของเครือข่าย
พัฒนาทักษะและความสามารถของกลุม่ เยาวชน
ต่อการทำ�งานทางสังคมและชุมชนของกลุ่มเยาวชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น

ทำ�เนียบ

นักถักทอชุมชน
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พื้นที่ดำ�เนินงานงาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากการทำ�งาน
กลุม่ เยาวชนทัง้ ในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน กลุม่ พ่อแม่ผปู้ กครอง
ผู้นำ�ชุมชน / ครูภูมิปัญญาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำ�งาน

หนังสือ
• “ต้นกล้า..” หนังสือทีเ่ ล่าเรือ่ งราวความเป็นมาของยุวชน
สร้างสรรค์ รวมทั้งประสบการณ์การทำ�งานวิจัยและ
พัฒนาของสมาชิกในทีม
วิทยากร
• นิวัติ โฮ้เต้กิม อดีตครูผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการ
เรียนรู้ และจัดทำ�แผนการเรียนการสอน
• รัตนา ชูแสง นักพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน เชี่ยวชาญ
ด้ า นการจั ด กระบวนการเรียนรู้และดึงการมีส่วนร่วม
ระหว่างเด็ก ชุมชน และผู้ปกครอง
• เกวลี มีสิทธิ์ นักวิจัย และนักพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน
มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดกระบวนการเรียนรูด้ า้ นการ
มีส่วนร่วมระหว่าง เด็ก และชุมชน
ผลการดำ�เนินงาน
• เกิดเครือข่ายเด็กในระดับตำ�บลและอำ�เภอ อาทิ กลุม่ สภาเด็ก
และเยาวชน ภูมนิ เิ วศน์ลมุ่ น้�ำ คลองยัน ตำ�บลบ้านยาง อำ�เภอ
คีรีรัฐนิคม (ประเด็นการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม, การ
สืบสานภูมิปัญญา) กลุ่มเยาวชนไททรงดำ� อำ�เภอพุนพิน (สืบค้น สืบสาน
ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ไททรงดำ�) กลุ่มเยาวชนบ้านควนสุบรรณ อำ�เภอ
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บ้านนาสาร (ประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม, เศรษฐกิจพอเพียง, จิตอาสาช่วยเหลือเพือ่ น
ผู้พิการ) กลุ่มเยาวชนรักป่ายูงทอง ตำ�บลขุนทะเล (ประเด็นการจัดการป่าชุมชน
อย่างมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชน ชุมชน วัด) เป็นต้น
• เครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองในแต่ละพื้นที่ 30 คน)
• เครือข่ายผู้นำ�ชุมชน/ครูภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การแพทย์และ
สมุนไพรกว่า 30 คน
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 57/7 หมู่ที่ 5 ตำ�บลบางกุ้ง อำ�เภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 08-7620-9762, 08-1677-6301
อีเมล : cyggroup@hotmail.com, banyodyha@hotmail.com
Facebook : กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ทำ�เนียบ

นักถักทอชุมชน
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สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส
“ทีวี...ที่เด็กๆ วางใจ”

ไทยพีบีเอส เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และเผยแพร่สื่อคุณภาพเพื่อสังคม
เป็นเวลากว่า 5 ปี โดยมุ่งหวังสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และมีหน่วยงานวิชาการ
ทำ�หน้าที่ศึกษา วิจัย และพัฒนาเครื่องมือ กลไกในการส่งเสริมประสิทธิภาพ และ
มาตรฐานการทำ�งาน เพื่อควบคุมกำ�กับคุณภาพงานการผลิตรายการ พร้อมทั้ง
รวบรวมข้อมูลประสบการณ์ ทักษะ องค์ความรู้จากการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของ
สื่อสาธารณะ รวมถึงออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจอันดีต่อสื่อมวลชน
สำ�หรับสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงาน
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสาธารณะให้แก่คนทั้งภายในและภายนอก
องค์กรผ่านงานศึกษา วิจยั เพือ่ การพัฒนา งานฝึกอบรมทัง้ ด้านวิชาการและการปฏิบตั ิ
และงานให้บริการข้อมูล ทั้งในรูปแบบเอกสารและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
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เป้าหมายองค์กร
ดำ�เนินการผลิตรายการ ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิงที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ตามข้อบังคับจริยธรรมขององค์กรเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดย
ยึดถือผลประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่าเป็นสำ�คัญ

พันธกิจขององค์กร
1. ส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของประชาชนในการ
สร้างสังคมประชาธิปไตยที่เป็นธรรม มีความกล้าหาญในการรายงาน
ข่าวสารและเสนอประเด็นโต้เถียง โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำ�คัญ
2. เป็นเครือ่ งมือแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสติปญ
ั ญาและสุขภาวะแก่ประชาชน
ทุกหมู่เหล่า ทุกระดับอายุให้เป็นพลเมืองคุณภาพ
3. สร้างแรงบันดาลใจ กระตุน้ ให้เกิดจิตนาการ
และความคิ ด สร้ า งสรรค์ เพื่ อ ยกระดั บ
สุนทรียภาพให้กับสังคม
4. ส่งเสริมเอกลักษณ์และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์
ในสังคม
5. สะท้อนความหลากหลายของสังคม เปิดพืน้ ทีใ่ ห้แก่กลุม่ ผู้
ด้อยโอกาสและกลุ่มเฉพาะต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อการมีส่วนร่วมทั้งใน
ระดับชุมชนและระดับชาติ
6. สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ประชาชน และ
ประชาคมโลก

เครือข่ายที่ทำ�งานร่วมกันหรือเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน
สถานฑูตแคนาดา
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน ภาคอีสาน

ทำ�เนียบ
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นักถักทอชุมชน

สถาบันการศึกษา
FES

ผลงานเด่นขององค์กร
• สื่อสาธารณะกับการพัฒนาสังคม
• งานวิจัยเพื่อพัฒนารายการสำ�หรับเด็ก
และเยาวชน ของสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
• การผลิตรายการรูปแบบสื่อสาธารณะ
• การดูสื่ออย่างรู้เท่าทัน
• พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ

ตัวอย่างผลงานเด่นขององค์กร
โครงการผลิตสารคดีโดยเยาวชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายธนพงษ์ ทิพย์สุขุม
พื้นที่สื่อ โดยมากผลงานการผลิตม้กเป็นของผู้ใหญ่ บางครั้งเนื้อหาและ
เรื่องราวไม่ตอบสนองความต้องการและความอยากรู้ของเด็ก และในทางตรงกันข้าม
TPBS เชื่อว่าเด็กๆ ก็มีแง่มุมที่พวกเข้าอยากนำ�เสนอให้ผู้ใหญ่รับรู้เช่นเดียวกัน
เป้าหมายโครงการ
เพื่ อ ให้ เ ยาวชนรู้ จั ก ประเภทของสื่ อ เลื อ กใช้ สื่ อ และเลื อ กรั บ สื่ อ อย่ า งมี
วิจารณญาณผ่านกระบวนการที่เยาวชนเป็นผู้ผลิตเอง รวมถึงทราบถึงประเด็นและ
หลักการของสื่อสารมวลชนในสังคมเช่น จริยธรรมสื่อ ข้อความที่ควรและไม่ควรนำ�
เสนอเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชน มัธยมศึกษาตอนต้น – ระดับมหาวิทยาลัย
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พื้นที่ดำ�เนินการ
พื้นที่ภาคอีสาน เช่น จังหวัดอุบลราชธานี
ขั้นตอนการดำ�เนินงาน
1. คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมที่มีศักยภาพจากกระบวนการสรรหาทางเครือข่าย
2. ต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามสนใจในการผลิตสือ่ พร้อมทัง้ มีอปุ กรณ์ในการทำ�งานเบือ้ งต้น
เช่น กล้อง และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการแบ่งกลุ่มละ 3-5
คน เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ
4. วั น แรกของการอบรมเป็ น การปู พื้ น ฐานด้ า น
ประเด็นในการผลิตสื่อ เรื่องของการรู้เท่าทันสื่อ
คุณธรรมจริยธรรม การเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
และสังคม
5. ในวันทีส่ องจะมีการอธิบายถึงหลักการการเล่าเรือ่ ง วิธกี ารใช้ภาษา การใช้ค�ำ และ
แต่ละกลุม่ จะเขียนสคริปเบือ้ งต้นโดยสามารถเล่าเรือ่ งอะไรก็ได้ มีขอ้ กำ�หนดเพียง
ว่าต้องเป็นสารคดี แต่เรื่องราวและวิธีการนั้นขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติจะแสดงความคิด
เห็นเรื่องนั้นๆ ออกมา
6. วันที่สามเป็นการออกไปถ่ายภาพตามแผนของกลุ่มที่วางไว้ว่าต้องใช้ภาพแบบใด
มานำ�เสนอ
7. วันสุดท้ายเป็นการนำ�เสนอผลงานให้กรรมการ พร้อมรับฟังคำ�ติชมจากโปรดิวเซอร์
เพื่อนำ�ไปพัฒนา
8. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเยาวชนจะนำ�ผลงานไปเผยแพร่ต่อในช่องทางของตนเอง
เช่น เฟซบุค๊ และเว็บเพจ แต่หากผลงานนัน้ มีคณ
ุ ภาพมากก็จะถูกนำ�ไปออกอากาศ
ทางโทรทัศน์
องค์ความรู้ที่ใช้ในการดำ�เนินงาน
• เทคนิคการเขียนบท โดยวิทยากรผู้มีความชำ�นาญด้านการเขียนบท การ
เขียนสคริปต์

ทำ�เนียบ
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• เทคนิคการถ่ายภาพ ทีมวิทยากรผู้มีความชำ�นาญด้านการใช้อุปกรณ์ เช่น
กล้องอัดวิดีโอ
• เทคนิคการลำ�ดับภาพ โดยทีมวิทยากรผูม้ คี วามชำ�นาญด้านการลำ�ดับภาพ
โดยเหล่าวิทยากร จะเน้นการลงมือปฏิบัติมากกว่าการสอนในเชิงทฤษฎี เพื่อ
เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำ�จากสถานการณ์จริง และเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าจากการลงพื้นที่ โดยทีมวิทยากรมีหน้าที่เพียงคอยให้คำ�แนะนำ�เมื่อเด็กเจอกับ
ปัญหา ใช้การตัง้ คำ�ถามเป็นการถามนำ� เพือ่ ให้เด็กสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมาก
ขึ้น
ผลการดำ�เนินงาน
• เด็กและเยาวชนรูจ้ กั เลือกใช้สอื่ และรับสือ่ อย่างมีวจิ ารณญาณ รวมทัง้ สามารถ
ผลิตสื่อเพื่อเล่าเรื่องของตนเองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เยาวชนเท่าทันสื่อมากขึ้น เข้าใจ รู้จักแยกแยะ และคำ�นึงถึงเรื่องการผลิตสื่อ
ทั้งในฐานะผู้ดูและผู้ผลิต

สถานที่ติดต่อ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
อาคารสำ�นักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2790-2000
โทรสาร 0-2790-2020
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มูลนิธิกองทุนไทย

“กองทุนเพื่อพัฒนาสังคมไทย”

ในช่วงที่องค์กรทุนต่างประเทศได้ย้ายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ทำ�ให้องค์กรพัฒนา
เอกชน/องค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็กระดับรากหญ้า
ต้องปิดตัวลงเพราะขาดแหล่งทุนสนับสนุน
องค์กรพัฒนาเอกชน 7 องค์กรได้แก่ คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชน
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อ
สังคม สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา
มูลนิธวิ เิ ทศพัฒนา และมูลนิธอิ าเซีย จึงร่วมกันก่อตัง้ “ภาคีความร่วมมือเพือ่ สนับสนุน
การพัฒนา” ขึ้นในปี 2539 และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในชื่อ “มูลนิธิ ” ในปี
2543 เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการทำ�งานขององค์กรภาคประชาสังคมโดยเฉพาะ
องค์กรระดับรากหญ้าให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้

ทำ�เนียบ
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เป้าหมายขององค์กร
สร้างโอกาสให้คนในสังคมสามารถเข้าถึงองค์กรทีท่ �ำ งานสร้างสรรค์สงั คม และ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนทำ�งานและองค์กรที่ทำ�งานสร้างสรรค์สังคม

เครือข่ายที่ทำ�งานร่วมกันหรือเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน
สมาคมสร้างสรรค์ไทย
มูลนิธิสยามกัมมาจล
RECOFTC
WWF
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร
นักวิชาการกรมป่าไม้
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศูนย์ประสานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม
กลุ่มหุ่นไล่กา
กลุ่มไม้ขีดไฟ
สมาคมป่าชุมชนอีสาน
นักวิชาการอิสระด้านการจัดการความรู้

ผลงานเด่นขององค์กร
โครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาเยาวชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายกรรชิต สุขใจมิตร
เป้าหมายของโครงการคือการพัฒนาเยาวชนให้มคี วามเป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ ข้มแข็ง (Change Agent) เป็นคนรุน่ ใหม่ทมี่ สี �ำ นึกสิง่ แวดล้อมและมีส�ำ นึกสาธารณะ
ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ (Active Citizen) มีบทบาทในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม และเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการขับเคลื่อนสังคมอนาคต โดยผ่านการฝึกฝน
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หล่ อ หลอมและการเสริมสร้างศักยภาพ ท่ามกลางการทำ�กิจกรรมแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่ดำ�เนินโครงการ
ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด
ระยะเวลาในการดำ�เนินงาน 3 ปี (เมษายน 2555-มีนาคม 2558)
การดำ�เนินงาน
• สนับสนุนด้านเงินทุน เพื่อให้เด็กและเยาวชนลงมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
• สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเพือ่ ให้เด็กและเยาวชนสามารถทำ�กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สนับสนุนด้านการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานพลังในการทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
• สนับสนุนด้านการจัดการความรู้ เพือ่ ให้เกิดการจัดการความรูท้ เี่ ป็นการพัฒนา
และยกระดับองค์ความรูใ้ นการทำ�กิจกรรมแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมของเยาวชน
• สนับสนุนด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการขยายผลไปยัง
เยาวชนกลุ่มอื่นๆ และคนอื่นๆ ในสังคม
กระบวนการทำ�งาน
ค้นหาและสนับสนุนกลุ่มเยาวชนที่ “มีใจ” ทำ�กิจกรรมดูแลรักษาและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนจำ�นวน 80 กลุ่ม (ปีที่ 1 จำ�นวน 20 กลุ่ม ปีที่ 2 จำ�นวน 30
กลุ่ม และปีที่ 3 จำ�นวน 30 กลุ่ม) ให้สามารถปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย
การใช้กระบวนการ “กระจายทุน” ในจำ�นวนที่
เหมาะสม กับกลุม่ เยาวชนทีผ่ า่ นการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการพิจารณาโครงการตามเป้าหมาย
สำ�หรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้
รั บ เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น การทำ � กิ จ กรรมกลุ่ ม ละ
10,000-30,000 บาท ให้ดำ�เนินกิจกรรมระยะ

ทำ�เนียบ
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6-8 เดือน โดยระหว่างนี้จะมีเจ้าหน้าที่ลงติดตามการดำ�เนินงานของกลุ่มเยาวชน
อย่างน้อยโครงการละ 2 ครั้ง ซึ่งแต่ละโครงการจะต้องมีที่ปรึกษาในพื้นที่ที่สามารถ
ให้คำ�ปรึกษาแก่กลุ่มเยาวชนได้
นอกจากนี้เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้ดำ�เนินโครงการจะได้รับการ “ฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพในเรื่องความรู้ความเข้าใจของปัญหา แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ภาวะผูน้ �ำ หรือตามประเด็นทีเ่ ยาวชนสนใจเกีย่ ว
กับการพัฒนาตนเองและการทำ�งาน และการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพือ่ ส่งเสริมพลัง
เยาวชนในการทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อม”
วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ
รั ตนติ ก า เพชรทองมา ผู้จัดการฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ โครงการจัดตัง้ กองทุนสิง่ แวดล้อม
เพื่อการพัฒนาเยาวชน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสำ�รวจวิจัยทางด้านระบบนิเวศน์ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, งานเยาวชนกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาชุมชน และการศึกษาและประเมิน
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
วิทยากรนำ�กิจกรรม

กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร มูลนิธิสยามกัมมาจล และรัตนติกา เพชรทองมา
วิทยากรร่วมกระบวนการเรียนรูแ้ ละฝึกการเขียนข้อเสนอโครงการ “เรียนรูว้ ธิ กี ารและ
ฝึกเขียนข้อเสนอโครงการ”
ศรัทธา ปลื้มสูงเนิน กลุ่มไม้ขีดไฟ วิทยากรกิจกรรม “เปิดโลกทัศน์ คิด
สร้างสรรค์” เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถสืบค้นข้อมูลตัวอย่างวิธีการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ฝึกการคิดนอกกรอบ
สุมณฑา ปลื้มสูงเนิน กลุ่มไม้ขีดไฟ วิทยากรกระบวนการ
-- “ต้นไม้เจ้าปัญหา” เพื่อให้วิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาที่กลุ่ม
เยาวชนสนใจมีส่วนร่วมแก้ไข
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-- “ภาพฝัน” กำ�หนดเป้าหมายทิศทางการดำ�เนินกิจกรรมให้สำ�เร็จ
-- “กิจกรรมภูเขา 3 ลูก” เพื่อวางแนวทางการดำ�เนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้
ไพริน กล้าจริง ขบวนการตาวิเศษ วิทยากรกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพ
ตนเองในการทำ�โครงการ หาจุดอ่อนจุดแข็ง ข้อจำ�กัด และโอกาสในการทำ�โครงการ
“กิจกรรมตลาดนัดโครงการ” เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ าร
ออกแบบกิจกรรมเพือ่ แก้ปญ
ั หาสิ่งแวดล้อมข้าม
โครงการ
องค์ความรู้ที่ใช้ในการดำ�เนินงาน
• หลักสูตรในการพัฒนาเยาวชน
• ระบบและกลไกการดำ�เนินงานกองทุน
สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
เยาวชน
ผลการดำ�เนินโครงการ

(เชิงปริมาณ)
• เยาวชนไม่น้อยกว่า 2,500 คนทั่วประเทศไทย ได้เข้าร่วม “ปฏิบัติการ” แก้ไข
ปัญหา สิง่ แวดล้อม ได้รบั การฝึกฝนหล่อหลอมให้มสี �ำ นึกและมีแนวปฏิบตั ติ น
ที่ “รักษ์สิ่งแวดล้อม”
• ในจำ�นวนนี้ ไม่นอ้ ยกว่า 200 คน เป็นเยาวชนผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง (Change
Agent) ที่มีบทบาทเป็นผู้นำ� กระตือรือร้น และเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาอื่นๆ ในสังคม
• กลุม่ เยาวชน 80 กลุม่ สามารถลงมือ “ทำ�กิจกรรมรักษ์สงิ่ แวดล้อม” อย่างเข้ม
แข็ง มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
• สิ่งแวดล้อม 80 จุด ได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟูให้ดีขึ้น และสามารถ
จุดประเด็นให้มีการดูแลรักษาต่อเนื่องได้

ทำ�เนียบ
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(เชิงคุณภาพ)
• เครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ มีความเข้มแข็ง และมีบทบาทในการ
สานพลัง “ขบวนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม”
• “กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน” เป็นที่รู้จัก ยอมรับ จากกลุ่ม
เยาวชนโดยทัว่ ไป และสาธารณชน และสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากผูส้ นับสนุนต่างๆ เพียงพอ
สำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
• ระบบการกระจายทุนสนับสนุนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพการพัฒนาเครือข่าย การจัดการความรู้ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
มีประสิทธิภาพสามารถค้นหาและเข้าถึงกลุ่มเยาวชนที่ “มีใจ” ได้อย่างทั่วถึง
และตรงเป้าหมาย
• องค์ความรูใ้ นด้าน การดำ�เนินงานดูแลรักษา ฟืน้ ฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การทำ�งานร่วมกันของเยาวชนและ
การพัฒนาเครือข่ายเยาวชน ทีช่ ดั เจนและสามารถเผยแพร่เป็นบทเรียนให้กบั
เยาวชนอื่นๆ และคนอื่นๆ ในสังคมได้อย่างชัดเจน

ความต้องการทำ�งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน มีความเชื่อว่า
เมื่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ดำ�เนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว พวกเขายังคงต้องการ
ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานระดับท้องถิ่นต่างๆ จะเป็นกลไกสำ�คัญในการช่วยเหลือ
สนับสนุนกิจกรรมดีๆ ของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

สถานที่ติดต่อ
มูลนิธิกองทุนไทย
เลขที่ 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2318-3959, 0-2314-4112-3 โทรสาร 0-2718-1850
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สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

ด้วยความต้องการให้สังคมเกิดการพัฒนาระบบการสร้างสรรค์สื่อและการ
เผยแพร่สอื่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่อเยาวชน ครอบครัว และสังคม สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาเด็ก (มพด.) จัดตัง้ สถาบัน
สื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 เพื่อทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางการ
ประสานงานเครือข่ายด้านสื่อระหว่างภาครัฐ เจ้าของสื่อ ผู้ผลิตสื่อ ภาคธุรกิจ ภาค
สังคม ชุมชน ครอบครัว ตลอดจนเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมาย
• เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงสือ่ สร้างเสริมสุขภาวะผ่านช่องทางเผยแพร่ตา่ งๆ
• มีต้นแบบของสื่อสร้างเสริมสุขภาวะเยาวชน
• ผู้ผลิตสื่อเพื่อเยาวชนได้รับการเสริมพลังและสามารถผลิตสื่อคุณภาพสู่สังคม
• ผู้บริโภคสื่อโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ได้เรียนรู้สื่อ สามารถเลือก
บริโภคสื่อ และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์

ทำ�เนียบ
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วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบกลไกสื่อสร้างสรรค์สำ�หรับเด็ก
เยาวชน และครอบครัวอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
• ศึกษา วิจัย สำ�รวจ และเผยแพร่ ข้อมูลสถานการณ์ด้านสื่อเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว
• จัดการความรู้ด้านสื่อเด็กที่หลากหลายซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานจริง
• สร้างศักยภาพของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
• ผลักดันนโยบายกฎหมาย กฎระเบียบ กลไกด้านสื่อเด็ก

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาช่องทางเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์
สนับสนุนการผลิตสื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ
สร้างกระแสสังคม และการมีส่วนร่วม
ผลักดันนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว

เป้าหมายขององค์กร
เกิดระบบกลไกสื่อสร้างสรรค์สำ�หรับเด็กที่มี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืนในการสร้างสรรค์สอื่ เพือ่ การ
เรียนรู้ของเด็กทุกกลุ่มอย่างเพียงพอ รวมถึงเด็ก
ครอบครัว ชุมชน มีทักษะเท่าทันสื่อและสามารถ
สร้ า งสรรค์ สื่ อ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและความ
ต้องการของตนเอง
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เครือข่ายที่ทำ�งานร่วมกัน
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กเยาวชนภาคเหนือ
ชมรมวิทยุเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก
ชมรมวิทยุเด็กเยาวชนและครอบครัว
เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคกลางและตะวันตก
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ
มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา
เครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่นี้ดีจัง

ผลงานเด่นขององค์กร
• ผลักดันให้เกิดการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
• เกิดเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก
• มีองค์ความรู้ด้านสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่มาจากงานวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ งานภาคสนามและปฏิบัติจริง
• มีหลักสูตรเรื่องเท่าทันสื่อ และมีกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อสำ�หรับเด็ก
เยาวชน รวมถึงเครื่องมือและสื่อสำ�หรับการเรียนรู้เท่าทันสื่อ เช่น หนังสือ
การ์ตูน รายการโทรทัศน์

โครงการเสริมสร้างกลไกสื่อเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอัมรินทร์ เปล่งรัศมี
เป้าหมายโครงการ
1) เป็นกลไกประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสือ่ เพือ่ เด็ก เยาวชนและครอบครัว
ภาคเหนือ และภาคส่วนต่างๆในท้องถิน่ เพือ่ ร่วมขับเคลือ่ นงานสือ่ เพือ่ เด็ก เยาวชน
และครอบครัวในภาคเหนือ

ทำ�เนียบ
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2) เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมพลังภาคีสื่อเพื่อเด็กภาคเหนือให้มีความเข้มแข็ง
3) เพือ่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานด้านสือ่ เพือ่ เด็กสำ�หรับสนับสนุนการขับเคลือ่ นงาน
และยกระดับงานสือ่ สารสาธารณะเพือ่ สร้างการเรียนรูข้ องเด็กเยาวชนและครอบครัว
ในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก เยาวชน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้นำ�ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พื้นที่ดำ�เนินการ
เครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
สำ�นักข่าวเด็กเยาวชน และกลุ่มระเบียงไม้ จังหวัดพะเยา
สำ�นักกิจกรรมกิ่งก้านใบ จังหวัดอุตรดิตถ์
ศูนย์กิจกรรมเยาวชนโกศัยนครเพื่อการพัฒนา จังหวัดแพร่
เครือข่ายครอบครัว จังหวัดน่าน
กลุ่มดอยหมอกเพื่อการพัฒนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วิธีการดำ�เนินงาน
1) การจัดเวทีเรียนรูก้ ลาง และการติดตามหนุนเสริมในระดับพืน้ ที่ โดยมีขนั้ ตอนคือ
จัดประชุมคณะทำ�งานเพื่อพัฒนาหลักสูตร ติดตามหนุนเสริมการเรียนรู้ในแต่ละ
เครือข่าย และสรุปบทเรียนการเรียนรู้ของเครือข่ายในแต่ละหลักสูตรสนับสนุน
องค์กรภาคีเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ ให้เป็นภาคีหลักในการประสานความร่วมมือ
กับองค์กรเครือข่ายต่างๆ
2) หนุนเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
ภาคีเครือข่าย และสร้างกระบวนการเรียนรู้
เชื่อมโยงประสบการณ์การทำ�งานทั้งระดับ
เครือข่ายและระดับพืน้ ทีโ่ ดยใช้ 2 รูปแบบคือ
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• วางระบบฐานข้อมูลและระบบการสืบค้นข้อมูลการดำ�เนินงานของภาคีเครือข่าย
สือ่ เพือ่ เด็ก โดยมีขนั้ ตอน การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ดา้ นสือ่ เพือ่ เด็ก ผลก
ระทบจากสือ่ ต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง กระบวนการ
เรียนรู้เท่าทันสื่อฯลฯ จำ�แนกข้อมูลตามลักษณะการใช้งาน พัฒนาระบบจัด
เก็บในรูปของเอกสารและไฟล์ข้อมูลกลาง พัฒนาโปรแกรมระบบการสืบค้น
• จัดเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรภาคีดา้ นสือ่ เพือ่ มีสว่ นร่วมนำ�เสนอประเด็น
การขับเคลื่อนงาน พัฒนาสื่อสร้างสรรค์กลางในเว็บไซต์และเฟซบุ้ค ถ่ายทอด
สดออนไลน์กิจกรรมของเครือข่าย
องค์ความรู้ที่ใช้ในการดำ�เนินโครงการ
• องค์ความรู้ด้านการทำ�งานเรื่องสื่อเพื่อเด็ก
เยาวชนและครอบครัว
• กระบวนการเรียนรู้เรื่องเท่าทันสื่อสำ�หรับ
เด็ก เยาวชนและครอบครัว
ผลงานการดำ�เนินงาน
• เด็กและเยาวชนในโครงการเกิดทักษะการรูเ้ ท่าทันสือ่ และมีทกั ษะในการผลิต
สื่อสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวในครอบครัวหรือชุมชนของตนเอง
• พ่อแม่ผู้ปกครองมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สามารถดูแลปกป้องลูกหรือเด็กใน
ปกครองได้ และเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสื่อเพื่อเด็ก
• ชุมชนมีระบบการเฝ้าระวังสื่อโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชน
• สังคมเกิดความรู้เท่าทันสื่อ มีระบบและกลไกในการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์
สำ�หรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว

ความต้องการทำ�งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการทำ�งานเรื่องสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ให้กับกลุ่ม อปท. ที่สนใจที่จะพัฒนากระบวนการทำ�งานด้านเด็กและเยาวชน

ทำ�เนียบ
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สถานที่ติดต่อ
นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงาน
6/5 ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2617-1919-20
อีเมล : childsmedia@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.childmedia.net.
Facebook : www.facebook.com/childmedia thailand
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เด็ก เยาวชน และครอบครัว

มูลนิธิสยามกัมมาจล

“สร้างจิตอาสาผ่านการพัฒนาเยาวชน และชุมชน”

การพัฒนาประเทศจำ�เป็นต้องสร้างจิตอาสาให้เกิดขึน้ ในสังคมไทย เพราะการ
อาสา การเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ขณะที่การ
รวมพลังเพื่อการพัฒนาผลงานไปสู่ความสำ�เร็จนั้น จำ�เป็นต้องสร้างจิตอาสาให้เกิด
ขึน้ ในประชากรทุกกลุม่ โดยเฉพาะการปลูกฝังสำ�นึกจิตอาสาให้เกิดขึน้ ในเยาวชน เพือ่
ให้เยาวชนเป็นสื่อกลางในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคม
บทบาทของมูลนิธสิ ยามกัมมาจล (Siam Commercial Foundation) ซึง่ ก่อตัง้
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 ในระยะแรกคือ การสนับสนุนงานด้านการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
และด้วยความตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนาเยาวชน ผู้ซึ่งจะเติบโต
เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ในปี พ.ศ.2551 ธนาคารไทยพาณิชย์
ได้มอบหมายให้มลู นิธสิ ยามกัมมาจล เป็นหน่วยงานหลักในการดำ�เนินกิจกรรม
ด้านการพัฒนาเยาวชน และชุมชน

ทำ�เนียบ
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นักถักทอชุมชน

เป้าหมายองค์กร
สร้างจิตอาสาของคนไทย ผ่านการพัฒนาเยาวชน และชุมชน

พันธกิจขององค์กร
1. แสวงหาโครงการที่มีคุณค่าต่อชุมชน และการพัฒนาเยาวชน
2. สนับสนุนโครงการทีม่ ีคุณค่าต่อชุมชน และการพัฒนาเยาวชน
3. ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา

เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนและทำ�งานร่วมกัน
ด้านสิ่งแวดล้อม
-- ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC)
-- มูลนิธิกองทุนไทย
ด้าน ICT
-- NECTEC
ด้านชุมชน
-- องค์กรพัฒนาเยาวชน เช่น มูลนิธสิ ถาบันวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ สถาบันเสริมสร้าง
การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และกลุ่มสงขลาฟอรั่ม
-- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต.เนินศาลา อบต.ตะเคียนเลื่อน
จ.นครสวรรค์ อบต.หนองสาหร่าย และ อบต.วัดดาว จ.สุพรรณบุรี และ
อบต.หนองอียอ จ.สุรินทร์
-- องค์กรภาคี เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงาน
ปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โครงการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง สำ�นักงาน
ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ สำ�นักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์ อุทยานการเรียนรู้
TK Park
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เด็ก เยาวชน และครอบครัว

-- มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำ�แพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
-- โรงเรียน เช่น โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนสำ�โรงทาบ
วิทยายน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) เป็นต้น

ผลงานเด่นขององค์กร
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาการเรียนรู้เยาวชนผ่านสถานศึกษา
โครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชน
โครงการปลูกใจรักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
โครงการต้นกล้าในป่าใหญ่ เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โครงการเสริมความเข้มแข็ง กลไกการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนและบุคลากร
ด้านไอที
โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำ�เยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา
โครงการคนรุ่นใหม่ใจอาสาเพื่อผู้ประสบภัย
โครงการเสริมสร้างชุมชนบริหารจัดการตัวเองในพื้นที่ประสบพิบัติภัยสึนามิ
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค)
โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา

สถานที่ติดต่อ
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่
อาคาร Plaza East เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-29379901-7 โทรสาร 0-2937-9900
อีเมล : info@scbf.or.th

ทำ�เนียบ
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โครงการเด่นขององค์กร
“พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา”
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์
โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ดำ�เนินการโดย กลุ่มสงขลาฟอรั่ม
ด้วยเชื่อว่าการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างสรรค์พลังแห่งอนาคต
พลังของบ้านเมือง เชื่อเรื่องการเรียนรู้จากเรื่องจริงชีวิตจริง และการปฏิบัติจริงด้วย
กระบวนการที่สร้างสรรค์พลังทางความคิด และการเติมทักษะชีวิตที่จำ�เป็นต่อการ
อยู่ร่วมกันในสังคม เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ความสำ�คัญกับกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิด
เยาวชน ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและเพื่อน ผู้ใหญ่ที่มีอาชีพหลากหลายที่มี
ภูมปิ ญ
ั ญาทัง้ ระดับท้องถิน่ และสากล เข้ามาร่วมกิจกรรม และแลกเปลีย่ นประสบการณ์
เกิดการหนุนเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ จึงเกิดแนวคิดทำ�โครงการนี้ขึ้น
โครงการได้เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปวช. หรือ กศน. อายุ
ระหว่าง 14-18 ปี ระดับอุดมศึกษา อายุระหว่าง 19-25 ปี หรือเยาวชนในชุมชน
ใน จ.สงขลา ทีส่ นใจทำ�โครงการเพือ่ แก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง ปีละ 30 โครงการ
เป้าหมายโครงการ
พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะชีวิต และมีจิตสำ�นึกความเป็นพลเมือง มีความเป็น
ผู้นำ�แห่งการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิด
กลุ่มเป้าหมาย
เด็กเยาวชน ผูน้ �ำ ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
พื้นที่เป้าหมายที่ดำ�เนินการ
16 อำ�เภอในจังหวัดสงขลา
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วิธีการดำ�เนินงานของโครงการ
1. รับสมัครเยาวชนทำ�โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง
2. คัดเลือกเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบปีละ 30 โครงการ
3. พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการ
4. สนับสนุนเยาวชนทำ�โครงการระยะ
เวลา 6-8 เดือน โครงการละ 20,000
บาท
5. พัฒนาศักยภาพเยาวชนระหว่างทำ�
โครงการ เช่ น พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต
พัฒนาทักษะการใช้ไอทีในการสือ่ สารการทำ�โครงการ
6. ติดตาม ให้คำ�ปรึกษาเยาวชนทำ�โครงการ พัฒนากระบวนการคิด
7. ถอดบทเรียนเยาวชนระหว่าง และหลังเยาวชนทำ�โครงการ
8. จัดเทศกาลการเรียนรู้นำ�เสนอผลการเรียนรู้จากการทำ�โครงการของ
เยาวชนในชุมชนที่ทำ�โครงการ และเวทีกลาง จ.สงขลา
องค์ความรู้ที่ใช้ในการดำ�เนินโครงการ
• หลักสูตรการพัฒนาโครงการเยาวชน ในลักษณะ Community Project
• หลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิต
ผลจากการดำ�เนินงาน
เชิงคุณภาพ
• เกิดเยาวชนที่มีสำ�นึกความเป็นพลเมือง (Active citizen) มีทักษะชีวิต ที่มี
บทบาทในการทำ�ประโยชน์เพื่อชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ได้
• เครือข่ายเยาวชนที่เป็นพลเมืองที่ใส่ใจเมืองสงขลา
• ระบบฐานข้อมูลที่เป็นกลไกติดตามเยาวชนในระยะยาว
• องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น

ทำ�เนียบ
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• สงขลาฟอรั่มมีกลไกจัดการ รายงานผลสำ�เร็จ และการติดตามเยาวชนได้
ในระยะยาว
• เยาวชน และขับเคลื่อนงานพัฒนาเยาวชนในจังหวัดวาระต่างๆ
ผลงานเชิงปริมาณ
• เอกสารสรุปผลการดำ�เนินงาน
จำ�นวน 1 ชุด
• เอกสารถอดบทเรียนกรณีศึกษาเด่น
จำ�นวน 1 ชุด
• ชุดความรู้ /คู่มือ/ หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จำ�นวน 2 ชุด
ความต้องการทำ�งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขยายผลการดำ�เนินงานไปยังพื้นที่ อบต. อื่นๆ
สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 97 ถนนนครใน อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
อีเมล : theyoungcitizen@windowslive.com
เว็บไซต์ : www.scbfoundation.com
Facebook : Songkhla Forum
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มูลนิธิรักษ์ไทย

ในบรรดาองค์กรพัฒนาเอกชน “มูลนิธิรักษ์ไทย” จัดอยู่แถวหน้า ในเรื่อง
ของการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะด้านการจัดการภาวะโลกร้อน
การส่งเสริมอาชีพ การอนามัยเจริญพันธุ์ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
การศึกษาและพัฒนาภาวะผู้นำ� และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ประสบการณ์มากกว่า 2 ทศวรรษบนเส้นทางการพัฒนา ทำ�ให้มลู นิธริ กั ษ์ไทย
โดดเด่นในประเด็นต่างๆ เหล่านี้

เป้าหมายขององค์กร
ประชาคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้สิทธิความเสมอภาค สามารถกำ�หนด
อนาคตของตนเอง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนยากจน และกลุ่มด้อยโอกาส โดยการวิเคราะห์แก่น
แท้ของปัญหา กำ�หนดและดำ�เนินการทางเลือกที่เหมาะสมและส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือในงานพัฒนา

ทำ�เนียบ
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เป้าหมาย
ผูน้ �ำ การพัฒนาชุมชนเปราะบางในระดับประเทศ และภูมภิ าค ด้วยกระบวนการ
ทำ�งานชุมชน การจัดการองค์ความรู้และการผลักดันสิทธิและนโยบาย

เครือข่ายที่ทำ�งานร่วมกันหรือเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน
บริษัท เมอร์ค จำ�กัด (ประเทศไทย)
บริษัท น้ำ�มันอพอลโล (ไทย) จำ�กัด
บริษัท ทิปปี้ จำ�กัด
บริษัท ซิสโก้ จำ�กัด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำ�กัด
ร้านอาหารในเครือโออิชิ
บริษัท คิงพาวเวอร์ จำ�กัด
บริษัท แมทเทล (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ยูเมด้า จำ�กัด
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด โอเอ็น ดีไซด์
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำ�กัด
บริษัท อาร์เอส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ดอกบัวคู่ จำ�กัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โพร์เซ่น โปรดักส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. บริหารร้านค้าปลีก จำ�กัด
บริษัท เอเชียนฮอนด้ามอเตอร์ จำ�กัด
บริษัท โจตันเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
โครงการปาลิโอ เขาใหญ่
บริษัท เขาใหญ่วิลเลจมอลล์ จำ�กัด
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ผลงานเด่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
• โครงการรณรงค์การให้ความรูแ้ ละการบริการอนามัยเจริญพันธุแ์ ก่เยาวชน
มีเชื้อเอชไอวี ในภาคเหนือ
เป็นโครงการทีต่ อ้ งการให้ความรูแ้ ละบริการอนามัยเจริญพันธุแ์ ก่เยาวชนมีเชือ้
เอชไอวีอายุระหว่าง 7-18 ปี ในพื้นที่เชียงใหม่ พะเยา เพื่อให้เกิดบริการด้านอนามัย
เจริญพันธุ์ที่มีความเฉพาะ ตรงตามความต้องการของเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวี เกิด
กิจกรรมที่เยาวชนเป็นผู้ริเริ่มด้วยตนเองและได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจาก
ภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• โครงการเอดส์ และอนามัยเจริญพันธุใ์ นกลุม่ เด็กเยาวชนและผูห้ ญิงมีเชือ้
เอชไอวี
มูลนิธริ กั ษ์ไทย ทำ�งานร่วมกับกลุม่ เด็ก เยาวชนและผูห้ ญิงทีม่ เี ชือ้ เอชไอวี หรือ
ได้รบั ผลกระทบจากเอชไอวีมายาวนาน โดยโครงการนีเ้ น้นส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลีย่ น
ระหว่างเครือข่ายองค์กรที่ทำ�งานด้านสุขภาพทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ
จีนตอนใต้
• โครงการป้องกันเอชไอวี เอดส์ ในกลุ่มเยาวชน
มุ่งให้ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องเอดส์ เพศ และการสร้างความตระหนักเพื่อให้
เยาวชนมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยและ
พัฒนาศักยภาพแกนนำ�เยาวชน ให้เป็นกลไกการทำ�งานในชุมชนตลอดจนเชื่อม
ประสานกับสถานบริการสุขภาพ ในการจัดบริการที่เป็นมิตรสำ�หรับเยาวชน และ
องค์การบริหารส่วนตำ�บล/เทศบาลตำ�บล ซึง่ เป็นหน่วยงานนโยบายระดับท้องถิน่ ใน
การพัฒนาแผนสุขภาพตำ�บล
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• โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน
หลักการทำ�งานเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งระดับครัวเรือน ชุมชนและ
เครือข่ายลุ่มน้ำ�ย่อย และเน้นกิจกรรมการทำ�เกษตรที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ดินและน้ำ�
การแบ่งเขตที่ท�ำ กินและป่าไม้ และการทำ�กิจกรรมรณรงค์เพื่อสิทธิของชุมชนในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
• โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มที กั ษะในการคิด วิเคราะห์ มีทกั ษะชีวติ ในการ
คุ้มกันตนเอง กล้าแสดงออก เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รวมทั้งมีทักษะด้านอาชีพ
ที่สามารถนำ�ไปทำ�จริงเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว เช่น ปลูกผัก เลี้ยงปลา ทำ�ขนม
เรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมในชุมชน โดยเน้นให้เด็ก เยาวชน
คิดและทำ�โครงการด้วยตนเอง ซึง่ โครงการเด่นคือ โครงการพัฒนาภาวะผูน้ �ำ เยาวชน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการเด่นของมูลนิธิรักษ์ไทย
โครงการ 84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำ�ดีถวายในหลวง
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กุลพิพิทย์ วงศ์แสงจันทร์
เด็กด้อยโอกาสตามชนบทห่างไกล และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมักขาดโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะในประเด็นการคิด วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ โครงการ 84
พรรษา 84 โรงเรียน ทำ�ดีถวายในหลวง
โดยมูลนิธิรักษ์ไทย เปิดโอกาสให้เด็กๆ ที่ขาดโอกาสอยู่ห่างไกลความเจริญ
หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเอง ส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ การทำ�งานเป็นทีมและภาวะผู้นำ� โดยให้เด็กและเยาวชนนำ�เสนอในสิ่งที่
ตนเองสนใจ หรือต้องการพัฒนาทักษะ องค์ความรูใ้ หม่ๆ ให้กบั ตนเองหรือผูอ้ นื่ เพือ่
ให้เด็กเหล่านั้นได้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และพร้อมที่จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญของชาติ
ในการพัฒนาประเทศต่อไป
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เป้าหมาย
เสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนใน 3 มิติ คือ มิติด้านการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ มิติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อชุมชนยั่งยืน มิติด้าน
การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและ ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย
• เด็กวัย 4-15 ปี จำ�นวน 5,880 คน เพื่อ
พัฒนาการทำ�งานเป็นทีม และภาวะผู้นำ�
พร้อมๆ กับการเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรูข้ องโรงเรียน สุขภาพเด็ก สิง่ แวดล้อม
ชุมชน
• ครู 252 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระหว่างชุมชนและโรงเรียน
• สถานศึกษาจำ�นวน 30 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
วิธีการดำ�เนินงาน
• จัดกิจกรรมกับเด็กในโรงเรียนเป้าหมาย ได้แก่ เรียนรูต้ นเอง เรียนรูผ้ อู้ นื่ ทักษะ
การทำ�งานร่วมกัน ภาวะผู้นำ� เรียนรู้ชุมชน และเรียนรู้การเขียนโครงการ
• จัดกิจกรรมกับครูโดยใช้ “หลักสูตรครูเอื้อ” เพื่อเปลี่ยนครูสั่งให้กลายเป็น
ครูที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กโดยมี “โครงการ” ศูนย์กลางการเรียนรู้
• เปิดโอกาสให้เด็กในโรงเรียนเขียนโครงการฯ ที่ตนเองอยากทำ� (โรงเรียนละ
3-6 โครงการ) ระยะดำ�เนินงาน 3-6 เดือน
• เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิรักษ์ไทย ติดตามผลการดำ�เนินงาน ถอดความรู้
ระหว่างเด็กดำ�เนินโครงการและหลังเสร็จสิ้นโครงการ
• ทำ�กิจกรรมต่อเนือ่ งกับเด็กพี่ (รุน่ เก่า)และเด็กรุน่ ใหม่ ในโรงเรียนเดิมต่อเนือ่ ง
ในปีที่ 2 และ 3 กระทั่งครบ 85 โรงเรียน (24 โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 25 โรงเรียนบนดอยจังหวัดเชียงใหม่ ลำ�พูน พะเยา 30 โรงเรียน
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ชายแดนภาคอีสาน จังหวัดอุดรธานี หนองคาย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
มุกดาหาร 5 โรงเรียนในภาคกลาง สมุทรปราการ นครปฐม ซึง่ จำ�นวนโรงเรียน
ในแต่ละพื้นที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
ผลการดำ�เนินงาน
• นั ก เรี ย นมี ค วามกล้ า คิ ด กล้ า แสดงออก กล้ า นำ � เสนอมากขึ้ น มี ทั ก ษะ
ความเป็นผู้นำ� รู้จักตนเองรวมถึงสามารถวางแผนการทำ�งานและอนาคต
ของตนเองได้ รูจ้ กั คิดวิเคราะห์แยกแยะ รูจ้ กั การทำ�งานเป็นทีม รูจ้ กั ชุมชนของ
ตนเองมากขึ้น
• ครูและผู้บริหารโรงเรียนเกิดแรงบันดาลใจบูรณาการการเรียนรู้โดยมี
“โครงการ” เครื่องมือสำ�คัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ของเด็ก
• ชุมชนมีการปรับตัวและให้ความสำ�คัญกับเด็กๆ ในชุมชน รวมถึงหันมา
ตระหนักถึงความรู้ที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น

ความต้องการทำ�งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีท่ ม่ี ลู นิธฯิ ลงไปทำ�โครงการ
• การสนับสนุนข้อมูล คำ�แนะนำ� ความช่วยเหลืออื่นๆ เพื่อให้โครงการดำ�เนิน
ไปได้อย่างราบรื่น
• สนับสนุนโครงการของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องจากมูลนิธิรักษ์ไทย

สถานที่ติดต่อ
มูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
เลขที่ 185 ถนนประดิพัทธ์ ซอยประดิพัทธ์ 6
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2265-6888
โทรสาร : 0-2271-4467
อีเมล : info@raksthai.org
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มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

“เพื่อความเข้มแข็งของครอบครัวไทย”

เพราะ “ครอบครัว” คือสถาบันแห่งแรกที่มีส่วนสำ�คัญในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน หากแต่ที่ผ่านมา แต่ละครอบครัวไม่ได้ร่วมกันเป็นเครือข่าย ดังนั้น บทบาท
ในการดูแลเด็กจึงตกอยู่ในความรับผิดชอบของครูและโรงเรียน
กระทั่งพ่อแม่กลุ่มหนึ่งก่อตั้ง “ชมรมพ่อแม่” จากนั้นพัฒนามาเป็นองค์กร
สาธารณกุศลที่มีเป้าหมายชัดเจน คือ “เพื่อความเข้มแข็งของครอบครัวไทย”
ในท้ายทีส่ ดุ ก็ยกระดับเป็นมูลนิธเิ ครือข่ายครอบครัว (Family Network Foundation)
ในปีพ.ศ.2542 เพื่อร่วมกันผลักดันการปฏิรูปการศึกษา
บทบาทสำ�คัญของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว คือ การสร้างความตระหนักและ
ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึน้ ทัง้ ในบุคคล ชุมชน และสังคม ขณะทีพ่ นั ธกิจสำ�คัญ
คือ ส่งเสริมให้พอ่ แม่ชนั้ กลางใช้โอกาสเป็นพ่อแม่ของตนอย่างมีคณ
ุ ค่า เพือ่ ทำ�หน้าที่
ยิ่งใหญ่ให้ประสบผลสำ�เร็จ นั่นคือหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่นั่นเอง
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เป้าหมายขององค์กร
ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับครอบครัวไทยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนร่วมจัดการศึกษาให้แก่ลูกและเด็ก

เครือข่ายที่ทำ�งานร่วมกัน
• สำ�นักสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำ�นัก 4) สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
• เครือข่ายครอบครัวที่ทำ�งานกับมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนเรื่องอัตรากำ�ลังคน
และศักยภาพในการทำ�งานด้วยกัน ความเป็นเครือข่ายทีเ่ ป็น Network ทำ�ให้
การประสานงานกันง่าย
• โรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่เป็นภาคี เป็นลักษณะให้การ
สนับสนุนเรือ่ งของพืน้ ทีส่ �ำ หรับการจัดกิจกรรม และการสนับสนุนเรือ่ งของคน
โดยเฉพาะผู้ปกครอง เน้นการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อทำ�งานช่วยเหลือ
โรงเรียนที่จะดูแลบุตรหลานด้วยกัน

กลุ่มเป้าหมาย
พ่อแม่ ผู้ปกครอง

ผลงานเด่นขององค์กร
• เครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (Single parent)
ปกติความเป็นครอบครัวจะประกอบด้วย พ่อ แม่และลูก แต่เมือ่ ต้องเหลือเพียง
คนใดคนหนึง่ การทำ�หน้าทีอ่ าจไม่สมบูรณ์นกั เครือข่ายครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว จะทำ�ให้
ครอบครัวไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไป เพราะจะทำ�ให้ครอบครัวในกลุ่มนี้สามารถกลับ
ไปทำ�หน้าที่ของครอบครัวได้ดีขึ้น โดยการใช้ “กระบวนการห้องเรียนพ่อแม่” ซึ่งมี
เนื้อหาที่จะให้พ่อแม่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และมีกระบวนการ เรียกว่า “กระบวนการช่วย
เหลือเกื้อกูล” เป็นกระบวนการที่จะให้พ่อหรือแม่จากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวได้แลก
เปลี่ยนทุกข์สุข และแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน
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• เครือข่ายผู้ปกครองในโรงเรียน
หน้าที่ของผู้ปกครองมิได้หมายถึงการ
ส่งลูกมาเรียนหนังสือ แล้วปล่อยให้บุตรหลาน
อยู่กับครูบาอาจารย์ที่โรงเรียน แต่ผู้ปกครอง
สามารถรวมตัวกันเป็นเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุนการทำ�งานของครูทั้งในด้านกิจกรรม
และการเฝ้าระวังเด็กนักเรียน เช่น การเฝ้าระวังความปลอดภัยในเรื่องของร้านเกมส์,
เรื่องการพนัน หรือเรื่องเด็กหนีเรียน สำ�หรับโครงการนี้ ผู้ที่ได้ประโยชน์ มีตั้งแต่
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู เด็ก และโรงเรียน ตลอดจนช่วยให้สังคมในชุมชนมีความ
น่าอยู่มากขึ้นด้วย

องค์ความรู้เด่น
• หลักสูตร “ชุดความรู้การทำ�งานกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว หรือ ครอบครัว
ลักษณะเฉพาะ” จำ�นวน 2 เล่ม แบ่งเป็น ชุดเนื้อหา และชุดกระบวนการ
• สื่อวีดีทัศน์ เกี่ยวกับสารคดีเสียงครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการจัดการปัญหาเรื่องครอบครัว, เรื่องลูก ฯลฯ จำ�นวน 1 ชุด
• ซีดีภาพ ถอดประสบการณ์เรื่องราวตัวอย่างของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 4 ชีวิต
4 แบบ จำ�นวน 1 ชุด

ความต้องการทำ�งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีความตั้งใจและต้องการร่วมมือในการจัดทำ�เรื่อง
เกี่ยวกับครอบครัวกับทาง อปท. โดยเฉพาะครอบครัวลักษณะเฉพาะนั้น ส่วนใหญ่มี
ความยากลำ�บาก มีความซับซ้อน และมีทัศนคติมุมมองอีกมิติหนึ่งที่ถูกมองว่าแก้ไข
ลำ�บาก แต่แน่นอนว่าการทำ�กับครอบครัวย่อมจะต้องส่งผลถึงตัวเด็กให้เปลีย่ นแปลง
ไปในทางทีด่ ขี น้ึ ได้ ดังนัน้ หากได้ท�ำ ร่วมมือกับ อปท.จะทำ�ให้เข้าถึงครอบครัวเหล่านี้
ได้จริงๆ เพราะ อปท.เป็นหน่วยงานทีอ่ ยูก่ บั ใกล้กลุม่ เป้าหมายในพืน้ ที่ มีทงั้ บุคลากร
งบประมาณ และทรัพยากร ขณะที่มูลนิธิฯ มีองค์ความรู้ มีชุดความรู้ และมีความ
ถนัดเรื่องดังกล่าว ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรให้จนกว่าจะสามารถนำ�กระบวนการ
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ไปทำ�งานกับพืน้ ทีต่ อ่ ไปได้ ทางมูลนิธฯิ จะไม่ปล่อย
ให้พื้นที่ทำ�งานเองแต่จะเข้าไปช่วยกันทำ�งาน

สถานที่ติดต่อ
นายโสภณ สุภาพงษ์ ประธานมูลนิธิ
นางฐานิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการ
192 ซอย 8 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ ประชานิเวศน์ 1
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2954-2346-7 โทรสาร 0-2954-2348
อีเมล : famnet@familynetwork.or.th
เว็บไซต์ : www.familynetwork.or.th

โครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายครอบครัวเพื่อร่วมสร้างสวัสดิการ
ผ่านพื้นที่เรียนรู้ครอบครัวในเขตเมือง
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางฐานิชชา ลิ้มพานิช
ถ้าคำ�ว่า “สวัสดิการ” คือการได้รับการช่วยและดูแลจากรัฐ ซึ่งเป็นสวัสดิการ
ขึ้นพื้นฐานที่แต่ละครอบครัวจะได้รับ แต่ที่ผ่านมาระบบดังกล่าวเดินทางเข้าไปไม่ถึง
ทุกครัวเรือน ดังนั้น การผนึกกำ�ลังร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนประเด็น
สาธารณะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำ�ไปสู่สังคมสวัสดิการ นั้น “ทุกภาคส่วนในสังคม
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันจัดสวัสดิการ”
เป้าหมายโครงการ
ผลักดันให้รฐั เป็นผูส้ นับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมาร่วมจัดสวัสดิการ ด้วยการ
ให้ครอบครัวกลุ่มต่างๆ มีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแก้ปัญหาพื้นฐานใน
ครอบครัว การฝึกทักษะอาชีพ การทำ�กิจกรรมร่วมกันในครอบครัว และส่งเสริมให้
เกิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สามารถสร้างรายได้จากการประกอบการเพื่อให้กิจการสามารถดำ�รงอยู่ได้อย่าง
ต่อเนื่องยั่งยืนด้วยตนเอง
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กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
• กลุม่ ครอบครัวลักษณะเฉพาะ (ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว,ครอบครัวแม่วยั รุน่ ,ครอบครัว
เด็กพิการ,ครอบครัวผูป้ ว่ ยซึมเศร้า เป็นต้น) โดยครอบครัว จะได้รบั ประโยชน์จาก
ความรูท้ ไี่ ด้จากกระบวนการ สามารถนำ�กิจกรรมไปใช้ในการดูแลครอบครัว ดูแล
ลูก และสามารถนำ�ไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อได้ สำ�หรับเด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับ
พ่อ-แม่ จะได้รบั ความรูว้ า่ จะอยูแ่ ละใช้ชวี ติ กับการเป็นครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วอย่างไร
และไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว อีกทัง้ ยังเป็นการช่วยลดปมด้อยและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเด็กเหล่านั้นได้
• ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) โดยคนทำ�งาน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ครอบครัวชัดเจนขึ้น หลังรับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะก็จะสามารถทำ�เรื่อง
ของครอบครัวได้ และมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นเรื่อง
ของมิติสัมพันธ์ ไม่ใช่โครงสร้าง
• บ้านพักเด็กและครอบครัว ผู้ที่ได้ประโยชน์ คือ เด็กและครอบครัว
• กลุ่มครอบครัวทั่วไปและในเขตเมือง
พื้นที่ดำ�เนินการ
ดำ�เนินการอยู่ : กรุงเทพมหานคร/ อ.กาบเชิง, อ.เมือง จ.สุรินทร์/ อ.หางดง,
อ.ดอนแก้ว, อ.ออนใต้ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
ขยายเพิ่ม : จ.เลย, จ.อุบลราชธานี และ จ.พะเยา
วิธีการดำ�เนินงานของโครงการ
• ค้นหาพื้นที่และครอบครัวที่มีความสนใจและต้องการทำ�งานร่วมกับมูลนิธิฯ
• จัดทำ�ฐานข้อมูล
• วางแผนการทำ�งาน
• จัดส่งพี่เลี้ยงอาสาในเครือข่ายฯ เข้าไปให้การอบรม ให้คำ�แนะนำ�การใช้ชุด
ความรู้
• การปรับทัศนคติของคนทำ�งาน
• ทำ�งานร่วมกับผู้นำ� หรือ แกนนำ�ชุมชน (อปท., อบต., โรงเรียน)
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• คุณสมบัตเิ บือ้ งต้นของบุคลากรในพืน้ ทีท่ เี่ ข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีพนื้ ฐานด้าน
สังคมสงเคราะห์ฯ
• ทำ�ความเข้าใจกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่ให้เปิดใจยอมรับ และเข้าร่วม
กิจกรรม
• มีพน้ื ทีด่ �ำ เนินการ หรือศูนย์กลางสำ�หรับการเข้ารวมกลุม่ ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ได้อย่างปลอดภัย
• ติดตาม และประเมินผล
• มีการถอดบทเรียน และสรุปบทเรียนทั้งตัวเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ
วิทยากร
• วิทยากรจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว อาทิ นางฐานิชชา ลิ้มพานิช
• วิทยากรในหลักสูตร จากนักวิชาชีพ อาทิ นักสังคมสงเคราะห์, นักจิตวิทยา
หรือ จิตแพทย์ ฯลฯ
ผลการดำ�เนินงาน
• สามารถปรับเปลีย่ นทัศนคติของคนในชุมชนหรือพืน้ ทีต่ อ่ ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว
ได้ถูกต้องและดีขึ้น
• กลุ่ ม ครอบครั ว เลี้ ย งเดี่ ย วมี ที่ ยื น ในสั ง คม/ชุ ม ชน มี พื้ น ที่ ใ ห้ แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้มากขึ้น
• ให้การดำ�เนินงานเกีย่ วกับโครงการด้านครอบครัว สามารถทำ�กระบวนการได้
ทำ�กิจกรรมได้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำ�
• ผลักดันเรื่องของครอบครัวในลักษณะเฉพาะให้เป็นนโยบายระดับจังหวัด
• เมื่อครอบครัวเข้มแข็ง สามารถทำ�หน้าที่ของครอบครัวได้ดีขึ้น โดยเฉพาะ
ครอบครัวลักษณะเฉพาะ ก็สามารถลดการพึ่งพิงงบประมาณจากภาครัฐ
• อปท. สามารถลดงบประมาณของพื้นที่หรือชุมชนลงได้
• เกิดการร่วมตัวของเครือข่ายครอบครัวในชุมชน หันมาดูแล ช่วยเหลือกัน และ
เฝ้าระวังสิ่งที่เป็นผลกระทบกับชุมชนและครอบครัวมากขึ้น
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สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ

“ผู้สร้างยุวชนที่พึงปรารถนา”

ในสังคมที่เจริญเติบโตแบบไร้ทิศทาง และระบบการศึกษาเองก็ปรับตัวไม่ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เด็กและเยาวชน หรือ “วัยรุ่น” ส่วนใหญ่ จึงพากัน
เดินหลงทาง
และในวาระทีท่ า่ นพุทธทาสอายุครบ 100 ปี จึงมีการจัดตัง้ “สถาบันยุวโพธิชน
หรือ Young Awakening Institute” ขึน้ เพือ่ ใช้เป็นหน่วยสนับสนุนและฝึกอบรมกลุม่
เยาวชนให้มคี วามสมารถในการนำ�เอาหลักธรรมคำ�สอนของท่านทุทธทาสเข้าสูจ่ ติ ใจ
ภายใต้หลักปณิธานว่า “ศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลก”

เป้าหมายขององค์กร
สร้างผูน้ �ำ เยาวชนรุน่ ใหม่ทเี่ คารพตนเอง รูจ้ กั ตนเองรูจ้ กั คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
รู้จักแยกคุณค่าแท้ออกจากคุณค่าเทียม รักที่จะฝึกฝนตนเองด้วยสมาธิภาวนาแต่
วัยเยาว์ และมีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างรู้เท่าทันสังคม
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พันธกิจขององค์กร
• สร้างผู้นำ�ชาวพุทธรุ่นใหม่ผ่านค่าย “ยุวโพธิชน”
• ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสา รักการทำ�งานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
• จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้เด็กและเยาวชนรู้จักตัวเอง ภูมิใจและ
อยู่ในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีศักดิ์ศรี
• อบรมผู้สอนธรรมะอย่างใหม่ ทั้งพระสงฆ์ และฆราวาส โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนและทำ�งานร่วมกัน
มูลนิธิสยามกัมมาจล
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ
เสมสิกขาลัย
มูลนิธิเด็ก
เทศบาลนครขอนแก่น และกลุ่มครูในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ศูนย์อินแปง และวัดต่างๆ

ผลงานเด่นขององค์กร
• โครงการค่ายยุวโพธิชน
• ศูนย์เรียนรู้ชาวดิน (แหล่งเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะเยาวชนที่รักและภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น-การรื้อฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่น “ฮีตสิบสองคองสิบสี่”)
• หลักสูตรผู้นำ�กระบวนทัศน์ใหม่
• หลักสูตรชุมชนนิเวศ (Eco Village)
• กระบวนการเรียนรู้ที่นำ�เยาวชนให้เข้าถึงแก่นธรรมะผ่านประสบการณ์จริง
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ตัวอย่างโครงการเด่นขององค์กร
โครงการค่ายยุวโพธิชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณวราภรณ์ หลวงมณี
เป้าหมายโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเปลี่ยนโลกทัศน์ทางลบของสังคมที่มีต่อเด็กและ
เยาวชน โดยให้เด็กเรียนรูก้ ระบวนการรูจ้ กั ตนเอง สังคม และสิง่ แวดล้อม หล่อหลอม
เด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ทุกอย่าง
รอบตัวอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมายในการดำ�เนินงาน
เด็ก เยาวชน และกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง คือ
พ่อแม่ ครู พระสงฆ์ หรือผู้นำ�ชุมชน
พื้นที่ดำ�เนินงาน
โรงเรียนในชุมชนท้องถิน่ กลุม่ เด็กและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น และชุมชน
อินแปง
วิธีดำ�เนินงานของโครงการ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย
• ครู
ใช้ชดุ ความรูห้ นึง่ ทีเ่ รียกว่า “วิชาครูใหม่” เป็นการสอนทีไ่ ม่ใช่ครูเป็นศูนย์กลาง
โดยครูกับนักเรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน
• พระสงฆ์
อบรมการเป็น “วิทยากระบวนการ” ให้แก่พระสงฆ์ทจี่ ะออกไปเผยแพร่ศาสนา
แก่เยาวชน

ทำ�เนียบ
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• เด็กและเยาวชน
เป็นค่ายฤดูร้อนประจำ�ปี ใช้เวลาประมาณ 20 วัน เน้นความรู้เพื่อการรู้จัก
ตนเอง สิง่ แวดล้อม การรูเ้ ท่าทันสังคม และเครือ่ งมือในการแสวงหาความรู้ เช่น
การคิด พูด อ่าน เขียน และถาม พร้อมทัง้ เติมด้านการพัฒนายุวกระบวนกร
ด้านการเป็นผู้นำ�
องค์ความรู้ที่ใช้ในการดำ�เนิน โครงการ

วิทยากร
• อาจารย์ประชา หุตานุวัฒน์ เชี่ยวชาญด้าน “พลัง
กลุ่ม” และการรู้จักตนเอง และกระบวนทัศน์ใหม่
• อ.เทพศิริ สุขโสภา สอนวาดรูป ขับเสภา เพื่อให้เด็ก
เข้าถึงความงาม และการทำ�ให้จิตใจอ่อนโยน
หนังสือ – วีซีดี
•
•
•
•

วีซีดี ประสบการณ์ค่ายฤดูร้อน
ค่ายยุวกระบวนกร วีซีดี
ซีดีของเด็กที่เคยผ่านกระบวนการไปรื้อฟื้นวัฒนธรรม
วีซีดีชุด “ฝึกพระขึ้นมาเป็นกระบวนการ”

ผลจากการดำ�เนินงาน
เด็ ก ที่ ผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้
เป็นผู้มีภาวะความเป็นผู้นำ�สูง มีคุณธรรม
เข้าใจและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมปัจจุบันและโลก และสามารถใช้
หลักการภาวนาในการดำ�รงชีวิตอย่างมี
สติปัญญา
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ความต้องการทำ�งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการออกแบบ Eco Village โดยใช้หลัก
นิเวศวิทยาในการออกแบบชุมชน ลดการใช้พลังงาน ทำ�การเกษตรไม่ใช้สารเคมี และ
ใช้หลักแนวคิดใหม่ในการพัฒนา

สถานที่ติดต่อ
สถาบันยุวโพธิชน สาขากรุงเทพฯ
573/8 ซอยรามคำ�แหง 39 (ศรีวรา) ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2936-6613 โทรสาร 0-2936-6614
สถาบันยุวโพธิชน สาขาขอนแก่น
83 หมู่15 ถนนเหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 08-9422-4544
อีเมล : w.loungmanee@gmail.com, w_loungmanee@gmail.com
เว็บไซต์ : www.right-livelihoods.org
Facebook : สถาบันยุวโพธิชน

ทำ�เนียบ

นักถักทอชุมชน

60

หน้ากากเปลือย

“เปลี่ยนคนด้วยละคร”

เพราะเชื่อว่า การพัฒนาเด็กและเยาวชนมิได้มีเพียงองค์ความรู้เดียว กลุ่ม
หนุ่มสาวในนามหน้ากากเปลือย จึงใช้ความถนัดของตัวเองคือ “ละคร” เข้าไปมีส่วน
ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนรุน่ น้องๆ ผ่านการจัดอบรม ฝึกฝนการแสดง และ
การสัมมนา กระทั่งนำ�ไปสู่หลักสูตรการละครในโรงเรียน อาทิ โรงเรียนแกนนำ�ภาคี
ละครเยาวชนพลังบวก และโรงเรียนสมาชิกละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน
นอกจากนั้น ยังมีเครือข่ายเยาวชนละครชุมชนแขวงทุ่งพญาไท เครือข่าย
เยาวชนละครชุมชนรื่นฤดี เครือข่ายเยาวชนละครชุมชนโคกสูง ลพบุรี มหกรรมละคร
เยาวชนพลังบวก เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ และ ค่ายละครเยาวชน
หน้ากากใหม่ ช่วงปิดเทอม ฯลฯ

เป้าหมายขององค์กร
นำ�กระบวนการละครเยาวชนเพื่อการพัฒนามาเชื่อมโรงเรียนกับชุมชนและ
ผู้นำ� เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาเยาวชน
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เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนและทำ�งานร่วมกัน
• มูลนิธสิ ยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์
จำ�กัด (มหาชน) ให้การสนับสนับทางด้าน
งบประมาณ และกระบวนการถอดบทเรียน
มหกรรมละครเยาวชนพลังบวก
• สำ � นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า ง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณและพื้นที่ชุมชน
• สำ � นั ก งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย กระทรวงวั ฒ นธรรม ให้ ก าร
สนับสนุนด้านกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรม
• ชุมชนแขวงทุ่งพญาไท ให้การสนับสนุนด้านพื้นที่ และถือเป็น module
ของกระบวนการละครสำ�หรับเยาวชน เพือ่ เชือ่ มโรงเรียนเข้ากับชุมชนในพืน้ ที่
• ชมรมละครเยาวชนพลังบวกในโรงเรียนภาคีทงั้ 5 ประกอบด้วย โรงเรียน
สันติราษฏร์วทิ ยาลัย, โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์, โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย, โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า

ผลงานเด่นขององค์กร
• เกิดภาคีละครเยาวชนพลังบวกในโรงเรียนแกนนำ� 5 โรงเรียน ประกอบด้วย
โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย, โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์, โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม และ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า
• เกิดโรงเรียนสมาชิกละครเพือ่ การพัฒนาเยาวชน ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล,
โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เกิดเครือข่ายเยาวชนละครชุมชน
- แขวงทุ่งพญาไท
- ชุมชนรื่นฤดี

ทำ�เนียบ
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-

ชุมชนโคกสูง จ.ลพบุรี
มหกรรมละครเยาวชนพลังบวก
เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่
ค่ายละครเยาวชนหน้ากากใหม่
ช่วงปิดเทอม ฯลฯ

โครงการเด่นขององค์กร
โครงการละครเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายนินาท บุญโพธิ์ทอง ผู้อำ�นวยการ
โครงการละครเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการละคร นอกจากเด็กและเยาวชนที่จะ
ได้รับประโยชน์แล้ว ยังมุ่งหวังให้แกนนำ�ชุมชนได้รับประโยชน์จากการที่เด็กนำ�
โครงการนี้มาทำ�กิจกรรม แล้วนำ�ไปสนับสนุนกิจกรรมที่ผู้ใหญ่ต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก เยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นำ�ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
เผยแพร่กระบวนการละครเพือ่ การพัฒนาให้เป็นทีร่ จู้ กั และสร้างสรรค์บคุ คลากร
ที่สามารถนำ�กระบวนการนี้ไปใช้เพื่อการสร้างสรรค์สังคม
วิธีการดำ�เนินงาน แบ่งเป็น 4 ระยะ
ระยะที่ 1 อบรมการละครเพื่อการพัฒนาชุมชนขั้นพื้นฐาน
ระยะที่ 2 อบรมและติดตามผล
ระยะที่ 3 จัดการแสดงละครในพื้นที่ชุมชน ใช้เวลา 3 วัน
ระยะที่ 4 จัดการถอดบทเรียน ใช้เวลา 2 วัน เพื่อค้นหาความรู้ที่ได้นำ�ไป
		
พัฒนาและฝึกทักษะการถ่ายทอดองค์ความรูเ้ พือ่ การสร้างแกนนำ�
		
ต่อเนื่อง
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องค์ความรู้ที่ใช้ในการดำ�เนินงาน

กิจกรรม
• หลักสูตรการอบรมการละคร อาทิ
- ละครเพื่อการสื่อสาร
- ละครเพื่อการเรียนรู้
- ละครเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ
- หลักสูตรอบรมเขียนบทและการแสดง
- เทศกาลละครสัน้ หน้ากากเปลือย แสดงผลงานของเครือข่ายละครหน้ากาก
เปลือย (สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี http://nakedmasksnetwork.
blogspot.com)
บุคลากร
ประกอบด้วย นายนินาท บุญโพธิ์ทอง ผู้คุมกระบวนการ และนักการละครที่
ทำ�ละคร อาทิ คุณพรเพ็ญ ฟ้าอำ�นวย, อ.เชิดศักดิ์ ประทุมศรีสาคร ฯลฯ
ผลงานการดำ�เนินงาน
• การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชน ดังนี้
-- ทักษะการฟัง การคิด การสืบค้น การสื่อสารกับคนรอบข้าง
-- ทักษะการทำ�งานเป็นทีม
-- ความชัดต่อเป้าหมายชีวิต คุณค่าในตนเอง เกิดแรงบันดาลใจ
-- การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง (จิตอาสา จิตสาธารณะ)
• การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ดังนี้
-- การเปลี่ยนแปลงของผู้ปกครอง โดยทัศนะคติของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีต่อ
บุตรหลาน คือ เกิดความเข้าใจ เชื่อมั่น และวางใจ
-- การเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียน โดยทัศนะคติของครู ที่มีต่อเยาวชน คือ
ชื่นชม วางใจ และเชื่อมั่น

ทำ�เนียบ

นักถักทอชุมชน

64

• การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ดังนี้
-- ชุมชนเปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั เยาวชนมากขึน้ ขณะทีเ่ ยาวชนมีโอกาสใช้พลังของตนเอง
ในการพัฒนาตนเองและท้องถิ่นมากขึ้น
• การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อสังคม ดังนี้
-- เกิดการร่วมมือกันระหว่างผูใ้ หญ่และเยาวชนทีจ่ ะมาร่วมกันพัฒนาพืน้ ทีช่ มุ ชน
ของตน
• การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อภาคี/องค์กร/แผนงาน/โครงการ ดังนี้
-- เกิดความร่วมมือในการนำ�เอาเครือ่ งมือกระบวนการละครไปใช้ในการพัฒนา
และสร้างความต่อเนื่องผ่านแกนนำ�รุ่นใหม่
นอกจากนี้ ยังคาดหวังว่า ผลงานเชิงปริมาณที่จะเกิดขึ้นจริงหลังดำ�เนินการ
ที่ อปท.จะได้ ประกอบด้วย
-- เอกสารสรุปผลการดำ�เนินงาน จำ�นวน 1 ชุด
-- เอกสารถอดบทเรียนกรณีศึกษาเด่น จำ�นวน 1 ชุด
-- หนังสือเล่ม (เรื่องเล่าจากพื้นที่) จำ�นวน 1 เล่ม
-- ชุดความรู้/คู่มือ/หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จำ�นวน 1 ชุด

ความต้องการทำ�งานร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
นำ�กระบวนการละครเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในท้องถิน่ ซึง่ แบ่งออก
เป็น 2 ส่วน คือ กลุ่ม อบต. และแกนนำ�เยาวชน เช่น
• เสริมทักษะการฟัง การคิดวิเคราะห์ และการสื่อสาร
• สร้างการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เกิดจิตอาสา จิตสาธารณะ
• เปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนมากขึ้น ทำ�ให้เยาวชนมีโอกาสใช้พลังของตนเอง
ในการพัฒนาตนเองและท้องถิ่นมากขึ้น
• สร้างพลังของมวลชน สร้างการเรียนรู้ เกิดความร่วมมือระหว่างผูใ้ หญ่และ
เยาวชน ที่จะมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตน และนำ�เอาเครื่องมือ
กระบวนการละครไปใช้ในการพัฒนาและสร้างความต่อเนื่องผ่านแกนนำ�
รุ่นใหม่ต่อไป
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สถานที่ติดต่อ
นายนินาท บุญโพธิ์ทอง ผู้อำ�นวยการ
อาคารสมจิตแมนชั่น ซอยเพชรบุรี 7 ถนนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว
แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 08-0281-1698
อีเมล : nakedmasks@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nakedmasksnetwork.blogspot.com
Facebook : เครือข่ายหน้ากากเปลือย

ทำ�เนียบ
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เครือข่ายพุทธิกา

เพื่อศาสนาพุทธและสังคม

ความเข้าใจทีผ่ ดิ พลาดคลาดเคลือ่ นจากหลักธรรมในพุทธศาสนา ความสัมพันธ์
ที่ไม่สมดุลระหว่าง พระสงฆ์ รัฐกับประชาชน ทั้งหมดนี้ล้วนนำ�พระศาสนาเข้าสู่ภาวะ
วิกฤต และจำ�เป็นต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หากแต่การรักษาพระศาสนาให้ยงั่ ยืน
มิใช่เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่พุทธศาสนาประสบภาวะวิกฤต
ชาวพุทธทุกคนจะร่วมมือกันอย่างเต็มกำ�ลังเพือ่ ฟืน้ ฟูพทุ ธศาสนาให้เจริญงอกงามและ
กลับมามีความหมายต่อสังคมไทย รวมทั้งยังประโยชน์แก่สังคมโลก
“เครือข่ายพุทธิกา” (Buddhika : Network for Buddhism and Society) จึง
เกิดขึน้ เพือ่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการมีองค์กรประสานงานในภาคประชาชน เพือ่ ผลักดัน
ให้มีการฟื้นฟูพุทธศาสนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

เป้าหมาย
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และสร้างงานจิตอาสาให้
เกิดขึ้นในสังคมไทย
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กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชน ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย หน่วยงานด้านสาธารณสุข

พื้นที่ดำ�เนินการ
โรงพยาบาล โรงเรียน

เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนและทำ�งานร่วมกัน
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิโกมลคีมทอง
มูลนิธิพุทธธรรม
มูลนิธิสุขภาพไทย
มูลนิธิเด็ก
มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์
มูลนิธิสานแสงอรุณ
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
เสมสิกขาลัย
กลุ่มเสขิยธรรม

ผลงาน/องค์ความรู้เด่นขององค์กร
โครงการฉลาดทำ�บุญด้วยจิตอาสา
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวพรทิพย์ ฝนหว่านไฟ
“การทำ�บุญ” จากเดิมเน้นการสละวัตถุทรัพย์สนิ หรือบำ�เพ็ญตนตามประเพณี
ทางศาสนา มาสู่การทำ�บุญที่เน้นพัฒนาคุณธรรมในใจบุคคล พร้อมเชื่อมโยงมิติทาง
สังคม ผ่านกระบวนการทำ�งานอาสาสมัคร โดยการแบ่งปัน “เวลา แรงกาย สติปญ
ั ญา”
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ทำ�เนียบ
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กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
พื้นที่ปฏิบัติการ
สถานปฏิบัติธรรม โรงพยาบาล โรงเรียน
และอาสาสมัครในองค์กรต่างๆ
องค์ความรู้

หนังสือ
• “คู่มือฉลาดทำ�บุญ”
• “สอนลูกทำ�บุญ” นำ�เสนอวิธที �ำ บุญร่วมสมัย พร้อมเรือ่ งเล่าการทำ�ความดีของ
บุคคลต่างๆ ในสังคม
• “30 วิธีทำ�บุญเพื่อสุขภาพใจและสุขภาพสังคม” เพื่อให้ข้อมูลแนะนำ�หน่วย
งานซึง่ รองรับผูต้ อ้ งการทำ�บุญ ทัง้ ในแง่การบริจาคเงินและการเป็นอาสาสมัคร
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.budnet.org/boon/boonpage.php
บุคลากร
ทีมวิทยากรจากเสมาสิกขาลัย และวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ได้แก่
พระไพศาล วิสาโล
กิจกรรม
•
•
•
•

โครงการประกวดศิลปะเด็กและเยาวชนหัวข้อ “ฉลาดทำ�บุญ”
การจัดแสดง “สังฆทานยุคใหม่ ใส่ใจชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม”
กิจกรรมปลูกป่าในวัดป่ามหาวัน จ.ชัยภูมิ
กิจกรรมสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยสึนามิ
เป็นต้น
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รูปแบบ/การดำ�เนินการ
• กำ�หนดกิจกรรมเป้าหมายร่วมกับภาคีเครือข่าย
• ประชาสั ม พั น ธ์ รั บ สมั ค รผ่ า นสื่ อ หา
อาสาสมัคร 30 - 80 คน
• จั ด ปฐมนิ เ ทศเพื่ อ ทำ � ความเข้ า ใจกั บ
อาสาสมั ค รในเรื่ อ งของแนวคิ ด และ
แนวทางการทำ�งาน รวมถึงการเปิดใจ
ในมุมมองของอาสาสมัคร เพื่อให้เป็น
ไปตามเป้าวัตถุประสงค์เดียวกัน
• แยกกลุ่มไปตามสายกิจกรรมที่สมัครไว้ตามสมัครใจ เพื่อรับทราบข้อมูลการ
ทำ�กิจกรรม รวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะกิจกรรม เช่น กิจกรรมการนวดเด็ก
ที่อาสาสมัครจะต้องมีการฝึกวิธีนวดที่ถูกต้อง
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.budnet.org/boonvolunteer/node/5

หลักสูตรศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพคนรุ่นใหม่ (ป่วน)
เยาวชนอายุระหว่าง 16–25 ปี เป็นกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นช่วงทีก่ �ำ ลังแสวงหาความหมาย
ของชีวิต เป็นกลุ่มที่กำ�ลังเผชิญปัญหาทางอารมณ์ อยากรู้จักตนเอง และต้องการ
หลุดพ้นจากอารมณ์ที่บั่นทอนจิตใจ อาทิ ความรัก ความอยาก ความโกรธ ความ
อาฆาต หดหู่ ท้อถอย เหงา เซ็ง ฟุ้งซ่าน สับสน ฯลฯ แต่ไม่มีแนวทางหรือความรู้
ทักษะที่จะจัดการ อีกทั้งยังไม่มีความสนใจในเรื่องศาสนาด้วย
โครงการฯ ต้องการนำ�เสนอเรื่องสภาวะอารมณ์ต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้เกิด
ความเข้าใจและรูจ้ กั ตนเองเพิม่ มากขึน้ และนำ�เสนอทางเลือก และทักษะบางอย่างเพือ่
เป็นตัวเลือก ทีจ่ ะช่วยให้เยาวชนผ่านพ้นช่วงเวลาทีไ่ ม่สามารถจัดการกับสภาวะอารมณ์
ต่างๆ ได้

ทำ�เนียบ
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กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนอายุระหว่าง 16–25 ปี
พื้นที่ปฏิบัติการ
โรงเรียน มหาวิทยาลัย
องค์ความรู้

หนังสือ
• “คู่มือป่วน” เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องนิวรณ์ 5 และการจัดการอารมณ์ทั้ง 5
• จดหมายข่าวออนไลน์ /จัดตั้งกลุ่มเพื่อการเปลี่ยนแปลงผ่าน Social Network
หนังสั้น
• ความอยาก
• ควาเหงา
• ความลังเล
• ความฟุ้งซ่าน
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://budnet.org/puan/taxonomy/term/1
บุคลากร
ทีมวิทยากรจากเครือข่ายพุทธิกา
กิจกรรม
• Workshop สัน้ ๆ เพือ่ ให้คนรุน่ ใหม่ได้คน้ หาบุคลิกภาพและอารมณ์ความรูส้ กึ
ของตนเอง
• ถอดบทเรียน ให้กับกลุ่มเยาวชนที่เข้าอบรม Workshop (ระยะเวลา 2 วัน)
• นิทรรศการเพื่อนตัวป่วน
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โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวณพร นัยสันทัด
แม้ความตายเป็นสิง่ แน่นอนสำ�หรับทุกชีวติ แต่ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความ
ไม่แน่นอน เพราะเราไม่อาจกำ�หนดหรือคาดทำ�นายได้ว่าจะตายเมื่อใด ที่ไหน และ
ด้วยสาเหตุอะไร โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ จึงพยายามหาวิธีการที่จะเผชิญ
ความตายอย่างสงบ เพื่อนำ�ไปปฏิบัติได้ทั้งต่อตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่น
กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชน ผูป้ ว่ ย บุคลากรทางการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา
ผู้ ป ฏิ บั ติ ธ รรม และอาสาสมั ค รดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะ สุดท้าย
พื้นที่ปฏิบัติการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สำ�นักสงฆ์ ทัว่ ประเทศ
องค์ความรู้

หนังสือ
• “การเผชิญความตายอย่างสงบ”
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี : http://budnet.org/
peacefuldeath/node/35
VDO
• เว็บไซต์ www.youtube.com โดยพิมพ์คำ�ว่า การเผชิญความตายอย่างสงบ
บุคลากร
• ทีมกระบวนการจากเสมาสิกขาลัย และวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ได้แก่
พระไพศาล วิสาโล, นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี, นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว
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หลักสูตร
• เผชิญความตายอย่างสงบ
ข้อมูลเพิ่มเติม www.budnet.org/peacefuldeath/node/33
กิจกรรม
• โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การเผชิญความตายอย่างสงบ” เน้นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับความตาย
• เวทีเสวนา “เครือข่ายการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย” โดยนำ�เอาประสบการณ์
เรื่องเล่า และแรงบันดาลใจของกลุ่มสมาชิก มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่าง
สม่ำ�เสมอทุก 2 เดือน
• โครงการอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ
และนักศึกษาแพทย์เข้ามาทำ�งานช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจผู้ป่วยและครอบครัว
• โครงการผลิตหนังสือและสือ่ การเรียนรูเ้ พือ่ เผชิญความตายอย่างสงบ เช่น คูม่ อื
การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ, บทเรียนจากผู้จากไป
เป็นต้น
• โครงการอาสาข้างเตียง เป็นกิจกรรมให้กับ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีส่ นใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครทำ�งาน
ช่วยเหลือฟืน้ ฟูสภาพจิตใจของผูป้ ว่ ย ทีก่ �ำ ลังเผชิญกับความทุกข์ในห้วงสุดท้าย
ของชีวิต เป็นต้น
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สถานที่ติดต่อ
เครือข่ายพุทธิกา เพื่อศาสนาพุทธและสังคม
เลขที่ 45/4 ซอยอรุณอมรินทร์ 39 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2882-4387 โทรสาร 0-2882-5043
อีเมล : b_netmail@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.buddnet.org
Facebook : เครือข่ายพุทธิกา
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โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย
ต้นแบบการดูแลสุขภาพประชากรไทย

ปัญหาสุขภาพเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของประชากรซึ่งเกิดได้ในทุก
ช่วงวัยของคน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยจึงต้องเริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิ
ต่อเนื่องไปจนถึงวัยชราอย่างครบวงจร โดยอาศัยองค์ความรู้ทางการแพทย์และหลัก
การสร้างเสริมสุขภาพทีถ่ กู ต้องและทันสมัย รวมถึงสภาพสังคมทีเ่ กีย่ วข้อง นำ�มาพัฒนา
เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยอย่างเป็นองค์รวม และเผยแพร่ตอ่ ไป
ให้กับหน่วยงาน สถาบัน ที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาประชากร ดำ�เนินการขยายผล
ไปสู่ระดับชุมชน สังคมและประเทศ

พันธกิจ
บูรณาการองค์ความรู้ สรรสร้างต้นแบบด้านการพัฒาเด็ก ผลักดันสู่นโยบาย

เป้าหมาย
สร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนาแนวทางเพือ่ เป็นต้นแบบในการดูแลประชากรไทย
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กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก เยาวชน กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

วิธีการดำ�เนินงาน
เข้าไปทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงพยาบาล ดำ�เนินงานผ่านการสนับสนุน
องค์ความรู้ด้านการดูแล สุขภาพตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต

เครือข่ายที่ทำ�งานร่วมกัน
• โรงพยาบาล ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำ�บล
นำ�ร่องทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 80 แห่ง
• สถาบันอุดมศึกษาระดับต่างๆ ทั้งระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จำ�นวน 38 แห่ง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น จำ�นวน 14 แห่ง
• เครือข่ายในระดับชุมชนในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล จำ�นวน 5 แห่ง และ
เครือข่ายระดับหน่วยงานสาธารณสุข เช่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สำ�นักอนามัย ของกรุงเทพมหานคร สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผลงานเด่นขององค์กร
โครงการกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการสมองเด็กปฐมวัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล
เพราะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยง และบุคลากรทางสาธารณสุข ต่างล้วนมี
ความสำ�คัญต่อการพัฒนาศักภาพของเด็กปฐมวัย แต่ที่ผ่านมายังขาดกิจกรรมเพื่อ
เติมเต็มความรู้การพัฒนาเด็กปฐมวัย โครงการกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ
สมองเด็กปฐมวัย จึงเชิญชวนกลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยง และบุคลากรทาง
สาธารณสุข เข้ามาร่วมในโครงการ เพือ่ พัฒนาศักยภาพในการการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

ทำ�เนียบ
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กลุ่มเป้าหมาย
• พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ดูแลเด็กอายุแรกเกิด - 4 ปี
• ผู้นำ�ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• บุคลากรทางสาธารณสุข ครูพี่เลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พื้นที่ดำ�เนินงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย
ศูนย์สาธารณสุขในเขต ต.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
องค์ความรู้ที่ใช้ในการดำ�เนินงาน

หนังสือ
• “หลักสูตรการเลี้ยงเด็ก”
1. หลักสูตรกิน ว่าด้วยเรื่องนมแม่กับพัฒนาการเด็ก
2. หลักสูตรเล่น ว่าด้วยเรือ่ งพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย และของเล่นทีเ่ หมาะสม
กับเด็กแต่ละวัย
3. หลักสูตรอ่าน ว่าด้วยการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง หนังสือทีเ่ หมาะสมกับเด็ก
แต่ละวัย และเทคนิกการอ่านหนังสือให้เด็กเล็กฟัง
วิทยากร/ ผู้เชี่ยวชาญ
ผศ.ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล อาจารย์พยาบาลสาขาวิชา
การพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลมีความชำ�นาญการพิเศษ
ในด้านการส่งเสริมการอ่านในเด็ก และการพยาบาลเด็กและ
ครอบครัว
อ.ศิริพร นิราพันธ์ อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความชำ�นาญการพิเศษ การดูแล
ทารกในภาวะวิกฤตการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
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กิจกรรม
• พัฒนาเด็กผ่านการรณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และอาหารที่
เหมาะสมกับวัย
• กิจกรรมการเล่นและของเล่นที่เหมาะสมกับวัย
• การอ่านหนังสือให้เด็กตั้งแต่เด็กอายุ 4 เดือน
ฟังโดยพ่อแม่ ผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยง
• กิจกรรม “กิน เล่น อ่าน”
• เยีย่ มบ้านเด็กและผูป้ กครองทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง
• จัดหาของเล่นทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และหนังสือสำ�หรับ
เด็กตั้งแต่วัยทารกถึงอายุ 4 ปี
ผลการดำ�เนินงาน
• เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการที่ดี
• พ่อแม่มีความรู้และทักษะในส่งเสริมพัฒนาการเด็ก มีความรักความผูกพัน
ในครอบครัวมากขึ้น และมีความพึงพอใจในโครงการ
• ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและสามารถทำ�ได้เองอย่างต่อเนื่อง
• มีเด็กที่จะเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

ความต้องการทำ�งานร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ขยายผลการดำ�เนินงานด้านเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะทำ�งานร่วมกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยูภ่ ายใต้การควบคุมของ อบต. และ หน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ ที่ โดย
การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ หลักสูตร เครื่องมือ
เทคนิค กระบวนการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว
และชุมชน พร้อมทั้งมีสื่อประกอบการเรียนรู้ที่
พร้อมจะเผยแพร่ มีวิทยากร ครูภูมิปัญญาและ
พี่เลี้ยง จำ�นวน 4 คน

ทำ�เนียบ

78

นักถักทอชุมชน

สถานที่ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ โทรศัพท์ 08-1848-2142
ศ.นพ.ชัชลิต รัตรสาร
โทรศัพท์ 08-1798-2529
อีเมล : ramahealth@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.ra.mahidol.ac.th/sdmc/service/
		
ResearchDevelopThaiPopulation-th
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มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ

“รุ่งอรุณทางปัญญา”

ด้วยระบบการเรียนการสอนที่เน้นการแข่งขัน สนใจแต่การสอนในเนื้อหา
วิชาการ โดยละเลยเรื่องการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ขณะที่
กระบวนการเรียนการสอนก็ไม่มกี ารปรับให้สอดคล้องกับการเรียนรูใ้ นสภาวะทีส่ งั คม
มีความสลับซับซ้อน และมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ปัจจัยเหล่านีจ้ งึ ทำ�เกิดการเคลือ่ นไหวในหมูน่ กั วิชาการ นักพัฒนาสังคม ผูใ้ หญ่
ในบ้านเมือง และแม้กระทั่งนักธุรกิจรวมทั้งเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการ
ศึกษาให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอย่างแท้จริง
คำ�ว่า “รุง่ อรุณ” หมายถึง การเกิดรุง่ อรุณทางปัญญา (The Dawn Of Wisdom)
และโรงเรียนรุ่งอรุณ ถือเป็นโครงการนำ�ร่องในการจัดการศึกษาที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่
มนุษย์จะพึงทำ�ได้ โดยรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุด
ของเราเองและประเทศต่างๆ ทั่วโลก มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ได้วิธีที่คิดว่าดีที่สุด
ทดลองทำ� ประเมิน แล้วปรับ แล้วประเมิน อย่างนี้เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นเรื่อยไป

ทำ�เนียบ
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เป้าหมายของโรงเรียน
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนได้เรียนรู้และ
แบ่งปันความเข้าใจ รวมถึงประสบการณ์ให้กบั ผูอ้ นื่ โรงเรียนได้สร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็น
ธรรมชาติ สำ�หรับนักเรียนทีจ่ ะได้ส�ำ รวจ ค้นหาความสัมพันธ์ทเ่ี กือ้ กูล พอเหมาะพอดี
ระหว่างธรรมชาติ วัฒนธรรม และเด็กนักเรียนเอง

กลุ่มเป้าหมาย
เด็กเยาวชน และผู้ปกครอง

กระบวนการดำ�เนินงาน
รุ่งอรุณเชื่อว่าเด็กสามารถพัฒนาตนเองและศึกษาตนเองได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะนำ�ไปสู่ความมีอิสรภาพทางปัญญาในที่สุด
ดังนัน้ นักเรียนทุกคนตัง้ แต่ชนั้ อนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมของโรงเรียน จะรูจ้ กั พัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างมีคุณค่าและเป็นผู้มีจิตใจใฝ่รู้ซึ่งเกิดขึ้นจากการผ่านกระบวนการ
ทำ�กิจกรรมตามความเป็นจริงต่างๆ เช่น การทำ�อาหาร ทำ�สวน ปลูกข้าว ตลอดจน
การรู้จักกลั่นแอลกอฮอล์จากสับปะรดเพื่อผลิตเอทานอลแอลกอฮอล์ และนำ�ไปผสม
กับน้ำ�มัน เรียกว่า แก๊สโซฮอลได้ เป็นต้น
และนอกจากนั้นนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังให้มีความคิดเชิงจริยธรรม และ
สามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ เช่น
• ป.1-ป.2 การฝึกฝนทักษะพื้นฐานต่อเนื่องมาจากอนุบาล โดยเฉพาะใน
เรื่องวิถีของการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น เป็นการขยายความลึกซึ้งในการเข้าใจ
สิ่งต่างๆ รอบตัวให้มากขึ้น
• ป.3 เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนเองกับชุมชนรอบโรงเรียน
• ป.4 เรียนรู้วิถีพอเพียงที่ชุมชนปฐมอโศก จ.นครปฐม
• ป.5 ทำ�นาข้าวในโรงเรียน และไปทำ�นากับชาวนาที่ จ.เพชรบุรี
• ป.6 เรียนรูเ้ รือ่ งพลังงาน จากการไปภาคสนามตามรอยเส้นทางน้�ำ ประปา
จากรุ่งอรุณจนถึงป่าต้นน้ำ�ที่ จ.กาญจนบุรี เห็นถึงที่มาของพลังงานต่างๆ
ว่าล้วนมาจากธรรมชาติ และรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
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การพั ฒ นานั ก เรี ย นตามธรรมชาติ ก าร
เรียนรูแ้ ละศักยภาพของช่วงวัยของโรงเรียนรุง่ อรุณ
ตัง้ แต่วยั อนุบาลจนกระทัง่ จบชัน้ มัธยมปลาย ทำ�ให้
เด็กค่อยๆ เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนไปจนเป็นผูท้ ดี่ แู ล
ตัวเองเป็น พึ่งพาตนเองได้ มีศักยภาพในการ
เรียนรู้และการทำ�งาน สามารถสร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เห็นความเชื่อมโยง
ระหว่างตนเองกับสังคมและธรรมชาติแวดล้อม และมีจิตสำ�นึกความเป็นพลเมืองที่
สามารถเข้าถึงปัญหาและมีสว่ นร่วมในการนำ�เสนอการช่วยเหลือหรือแก้ปญ
ั หาสังคม
อย่างชาญฉลาด

ความต้องการทำ�งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับท้องถิ่น ในด้าน
วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น และการศึกษา

สถานที่ติดต่อ
โรงเรียนรุ่งอรุณ
เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 24 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2840-2501-4, 0-2870-7512-3 โทรสาร 0-2870-7514
อีเมล : info@roong-aroon.ac.th

ทำ�เนียบ
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มูลนิธิขวัญชุมชน

ปัญหาเรื่องเพศ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ปัญหาเรื่องเพศ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ความรุนแรงในครอบครัวที่
เป็นผลกระทบจากสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในขณะที่การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาวะทางเพศที่
ปลอดภัยในเด็กเยาวชนและการสือ่ สารในครอบครัว, การส่งเสริมการศึกษาทางเลือก
สำ�หรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ยังขาดความต่อเนื่อง
มูลนิธิขวัญชุมชน จึงเข้ามาอุดช่องว่างดังกล่าว ด้วยการสร้างความต่อเนื่อง
ในการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่จัดหวัดสุรินทร์ผ่านโครงการด้านการ
พัฒนาและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการศึกษาทางเลือก โดยเน้น
การนำ�ประเด็นปัญหาต่างๆ ในชุมชนมาเป็นสือ่ นำ�ทางการเรียนรูแ้ ละการร่วมมือแก้ไข
ปัญหาจากฐานของชุมชนร่วมกัน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่อิสาน
ตอนใต้
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เป้าหมายขององค์กร
ลดปั ญ หาอั น เกิ ด จากความรุ น แรงในครอบครั ว ที่ เ ป็ น ผลกระทบจากสุ ร า
ในกลุ่มวัยรุ่นจังหวัดสุรินทร์ และอิสานตอนใต้

เครือข่ายสนับสนุนด้านทุนดำ�เนินโครงการประกอบด้วย
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กองทุนโลก (The Global Fund)
สำ�นักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสฯ (สท.)

เครือข่ายที่ทำ�งานร่วมกัน
• แกนนำ�ชุมชนพืน้ ทีต่ �ำ บลนำ�ร่องในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กโดยชุมชน
(Childlife) พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำ�นวน 42 ตำ�บล
• เด็ก เยาวชน และครอบครัว พืน้ ทีน่ �ำ ร่องตำ�บลท่าสว่าง ตำ�บลคอโค อำ�เภอเมือง
ตำ�บลจารพัต อำ�เภอศรีขรภูมิ ในโครงการเพศปลอดภัยสร้างได้โดยชุมชน และ
งานรณรงค์ป้องกันเอชไอวี/เอดส์ ในกลุ่มเยาวชน
• ผู้นำ�ชุมชนรุ่นใหม่ในพื้นที่ตำ�บลจารพัต ในโครงการ “มหาวิชาลัย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น” ศูนย์ศรีขรภูมิร่วมกับมหาวิชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถาบัน
อาศรมศิลป์
• กลุ่มแกนนำ�หญิงชาย พื้นที่ตำ�บลโคกกลาง และตำ�บลจารพัต ในโครงการ
ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
• มูลนิธิโรงเรียนอนุบาลบ้านรัก (การศึกษาทางเลือกสำ�หรับเด็กปฐมวัย)
• มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
• มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
• แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา
• สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์
• กลุ่มงานป้องกันเอดส์ฯ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ทำ�เนียบ
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บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ
สุภาพร ทองสุข (พี่หมู) ผู้อำ�นวยการมูลนิธิขวัญชุมชน
นางสาวสุธาทิพย์ ชูกำ�แพง (ก้อมแก้ม) ผู้ประสานงานโครงการ
สุวรรณา โคษา (ครูเขียว)

ผลงานเด่นขององค์กร
โครงการเพศปลอดภัย สร้างได้ โดยชุมชน
ตำ�บลท่าสว่าง อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
จากการสำ�รวจและศึกษาวิจยั สภาพปัญหาของเยาวชน พบว่าความรุนแรงของ
สื่อและทัศนคติด้านลบที่มีต่อเรื่องเพศ การไม่ดูแลกันหรือพูดคุยกันในครอบครัว
ต่างส่งผลต่อปัญหาความเปราะบางด้านเพศ เช่น การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ความไม่
ปลอดภัยและความรุนแรงทางเพศ
ขณะที่สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ ภาระหนี้สิน พ่อ แม่ไม่มีเวลาพูดคุยกับลูก
รวมทั้งระบบส่งต่อ และช่วยเหลือ กรณีเด็กและเยาวชนประสบปัญหา ยังไม่มีเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน นั่นจึงทำ�ให้สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศและความรุนแรงยังคงมี
อยู่ในชุมชน
เป้าหมายโครงการ
สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ
ในการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ เพือ่ ลดปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและปัญหาเรื่องเพศที่ไม่
ปลอดภัยของเยาวชนในชุมชนเยาวชน ครอบครัว
กลุ่มเป้าหมาย
• แกนนำ�เยาวชน ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
• กลไกผูน้ �ำ ชุมชน ทีจ่ ะสนับสนุนและขับเคลือ่ นงานสุขภาวะทางเพศในชุมชน
• ภาคีเครือข่ายอืน่ ๆ เช่น กลุม่ ครอบครัว, ภาคีเครือข่ายทีท่ �ำ งานเกีย่ วกับเด็ก
และเยาวชนในจังหวัดสุรินทร์
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ผลการดำ�เนินงาน
• เกิดแหล่งเรียนรู้สุขภาวะทางเพศในชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมีกระบวนการ
สื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกเกิดขึ้นโดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ทั้งเป็นการ
รับฟังหรือสะท้อนปัญหาที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้อย่างสะดวกใจ
เป็นการสือ่ สารอย่างกระตือรือร้น (Active Communication) กับกลุม่ ครอบครัว
โรงเรียน และกลุ่มผู้นำ�ในชุมชน
• มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในชุมชนที่เอื้ออำ�นวยต่อการเฝ้าระวังปัญหาและ
นำ�ไปสูก่ ารลดความเสีย่ งทางเพศ และการสร้างความปลอดภัยต่อผูห้ ญิง เด็ก
และเยาวชนในชุมชน
• กลไกหลัก และคณะทำ�งานในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการ
ทำ�งาน ให้ค�ำ ปรึกษา และรูช้ อ่ งทางส่งต่อการช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนทีป่ ระสบ
ปัญหาให้สามารถเข้าถึงแหลงบริการด้านสุขภาพและการช่วยเหลือต่างๆ
• เกิดกระบวนการเรียนรู้ และถอดบทเรียนภายในพื้นที่ต้นแบบสร้างเสริม
สุขภาวะทางเพศในระดับพื้นที่ตำ�บล ขยายผลไปสูหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง
ในระดับจังหวัด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน
เพื่อให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงอื่นๆ ใน
ชุมชนทีม่ สี ถานการณ์เอดส์สงู ได้รบั ส่งเสริมพัฒนาการและคุณภาพชีวติ รวมทัง้ ได้รบั
การยอมรับในสังคม ในมาตรฐานเดียวกับเด็กทั่วไป

ทำ�เนียบ
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กลุ่มเป้าหมายหลัก
• เด็กอายุต่ำ�กว่า 18 ปี
-- เด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเอดส์ ได้แก่ เด็กทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี (จากทุกความเสีย่ ง
– แรกเกิด พฤติกรรมเสี่ยง) เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี แต่พ่อ/แม่ติดเชื้อเอชไอวี
หรืออาศัยอยู่กับผู้ติดเชื้อฯ หรือผู้มีโอกาสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ
-- เด็กทีอ่ ยูใ่ นสภาวะเสีย่ งโดยสาเหตุอนื่ เด็กสภาวะเสีย่ ง/ยากลำ�บากตามเกณฑ์
พม. ได้แก่ยากจน เร่ร่อน ไม่มีสถานะบุคคล สิ้นสุดหรือยังอยู่ในกระบวน
-- เด็กชาติพนั ธ์ทไี่ ม่ได้สญ
ั ชาติไทยและเข้าถึงบริการพืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับเด็ก
พื้นที่การดำ�เนินงาน
6 อำ�เภอ 48 ตำ�บล ในจังหวัดสุรินทร์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
• ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถประสานการทำ�งานเชือ่ มโยงระบบสุขภาพ มีสว่ น
ร่วมในการปกป้องทางสังคม เพื่อพัฒนาบริการให้มีคุณภาพ โดยคำ�นึงถึง
ประเด็นความอ่อนไหวในเด็ก
• เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ เด็กที่อยู่ในภาวะยากลำ�บากและเด็ก
อืน่ ทีไ่ ม่ได้รบั การดูแลจากสังคมเพือ่ เข้าถึงการรักษาและบริการทางสังคมทีเ่ ท่า
เทียม
• ชุมชนมีการยอมรับทางสังคมที่มีต่อเด็กและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/
เอดส์ รวมทั้งคนที่ถูกรังเกียจหรือไม่ได้รับการยอมรับเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ
• ชุมชนมีศักยภาพ มีกลยุทธ์ด้านระบบข้อมูลเพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาบริการให้
กับเด็ก

ที่อยู่ติดต่อ
280/3 ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 0-4452-0845, 0-4451-9301 มือถือ 08-7976-4700
อีเมล : fcssurin@gmail.com
เว็บไซต์ : www.fcssurin.org
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สถาบันรามจิตติ

“ลดปัญหาความรุนแรงในเด็กกลุ่มเสี่ยง
สร้างโอกาสในกลุ่มเด็กดี”

มีคำ�ว่ากล่าวว่า….
“โรงเรียนเป็นพื้นที่ของครู...บ้านเป็นพื้นที่ของพ่อ แม่”
วัยรุ่นจึงอาศัยพื้นที่ว่างบนถนนและลานกว้างนอกบ้านในการทำ�กิจกรรมที่
ออกมา “บวก และ ลบ” เป็นที่เอือมระอาของกลุ่มผู้ใหญ่หลายๆ คน
“ถนนเด็กเดิน” เป็นโครงการยุคแรกๆ ที่สถาบันบันรามจิตติดำ�เนินงานขึ้น
เพือ่ ให้กลุม่ วัยรุน่ ได้มที ที างสำ�หรับการทำ�กิจกรรมสร้างสรรค์ และในอีกไม่นานต่อมา
กิจกรรมดีๆ แบบนีก้ ข็ ยายผลออกไปทัว่ ประเทศ…ภายใต้การดำ�เนินงานของสถาบัน
รามจิตติ ที่ทำ�งานร่วมกันกับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วประเทศ

ทำ�เนียบ
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เป้าหมายขององค์กร
ลดปัญหาความรุนแรงในเด็กกลุ่มเสี่ยง สร้างโอกาสในกลุ่มเด็กดี

พันธกิจ
• ดูแลโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและ
เยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ระดับ
ประเทศ
• งานด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน
กลุ่มการศึกษากับชุมชน สกว.
• งานส่งเสริมการเรียนรู้และขับเคลื่อนเครือข่ายครู นักเรียน โรงเรียนและ
ท้องถิ่น สกว.
• งานขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาเด็กและเยาวชนท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัดน่าอยูส่ �ำ หรับเด็กและเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของสกว.-สสส. ร่วม
กับภาคีจังหวัดและท้องถิ่น รวมถึงองค์กรภาคนโยบายและประชาสังคม
• งานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พิเศษจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
• โครงการโรงเรียนทำ�หนังวัฒนธรรม/ลานเสวนาเด็กไทยในมิตวิ ฒ
ั นธรรม ฯลฯ

เครือข่ายที่ทำ�งานร่วมกันหรือให้การสนับสนุน
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สคบศ.
กระทรวงสาธารณสุข
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
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ความต้องการทำ�งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ข้อแนะนำ� วางแผนงาน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

โครงการเด่นขององค์กร
โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด
หรือ Child watch
ปัญหาเด็กเยาวชนที่เริ่มรุนแรงขึ้นในช่วง 2545 ทำ�ให้สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เห็นถึงความจำ�เป็นในการศึกษาวิจัยและติดตามเฝ้าระวัง
สภาวการณ์เด็กเยาวชนเพื่อใช้ข้อมูลในการส่งสัญญาณเตือนแก่สังคมและขับเคลื่อน
นโยบายที่จำ�เป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมอบหมายให้สถาบันรามจิตติ
เป็นหน่วยงานดำ�เนินโครงการ
ผลจากการเฝ้ า ติ ด ตามและเก็ บ ข้ อ มู ล
นำ�ไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบายด้านเด็กและ
เยาวชนในหลายๆ ด้ า น ขณะเดี ย วกั น ก็ เ กิ ด
กิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย อาทิ ถนนเด็ก
เดิน เมืองน่าอยู่สำ�หรับเด็ก และโครงการบ้าน
หลังเรียน เป็นต้น
เป้าหมายของโครงการ
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบุคลากรในงานเฝ้าระวังทางสังคม และเพื่อ
สนับสนุนข้อมูลวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคท้องถิ่นเพื่อใช้ในการ
กำ�หนดแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในระดับต่างๆ
พื้นที่ดำ�เนินงาน
ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด

ทำ�เนียบ
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วิธีการดำ�เนินงาน
• ติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนผ่านเครือ่ งมือ “แบบเก็บข้อมูลสภาวการณ์
เด็ก”
• ทำ�งานร่วมกับนักวิจัยและนักวิชาการในพื้นที่ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทั้ง 5 ภาค
รวมกว่า 240 คน
• ประสานกับชุมชนเพื่อจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
• สังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเป็นสื่อที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำ�ไปใช้
ประโยชน์ (2-3 ปีสังเคราะห์ 1 ครั้ง)
• นำ�ข้อมูลไปขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องที่เชิงปฏิบัติและพัฒนา
• เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานทั้งระดับนโยบายรัฐและระดับท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน

องค์ความรู้จากการดำ�เนินงาน
หนังสือ
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• “รายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชนระดับภาคและระดับจังหวัด”
• “เพศภิวัฒน์ : เพศ ภัยเพศ และก้าวใหม่เพศศึกษาสำ�หรับเด็กไทย” โดย
คณะนักวิจัยโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคกลาง
• “นโยบายและยุทธศาสตร์วัฒนธรรม เพื่อเด็กไทย”
• “ครอบครัวคือรั้วแรก : ประสบการณ์และบทเรียนจากกระบวนการครอบครัว
ในเขตภาคตะวันออก” โดยคณะนักวิจัยโครงการติดตามสภาวการณ์เด็ก
และเยาวชนภาคตะวันออก
• “เด็กลอยล่อง” โดยคณะนักวิจัยโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
• “สภาเด็กและเยาวชนตำ�บล : ก้าวใหม่และโจทย์ที่ท้าทายของการเสริมพลัง
องค์กรเยาวชน” โดยคณะนักวิจยั โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน
ภาคเหนือ
• “คู่มือ การทำ�งานติดตามเฝ้าระวังสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด”
• “เมนูการพัฒนาเด็กและเยาวชนสำ�หรับท้องถิ่น (ลำ�ดับที่ 1)” โดยสถาบัน
รามจิตติ

ทำ�เนียบ
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บุคลากรและผู้เชียวชาญ

สถานที่ติดต่อ
สถาบันรามจิตติ
เลขที่ 59/5 ซอยพหลโยธิน 4 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2279-9546 โทรสาร 0-2278-2954
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สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้
เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

ด้ ว ยตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของกระบวนการเรี ย นรู้ ข องชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่
ต้องปรับตัวท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจัดตัง้ สถาบันเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พือ่
ชุมชนเป็นสุข (สรส.) ในปี พ.ศ.2548 เพือ่ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูใ้ นการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิน่ บนฐานทุนทรัพยากร ความรู้ ภูมปิ ญ
ั ญา วัฒนธรรมประเพณี
ทีม่ อี ยู่ และการเชือ่ มร้อยกับภูมปิ ญ
ั ญาสมัยใหม่จากภายนอกทีเ่ หมาะสม ภายใต้ความ
ร่วมมือของภาคีนักพัฒนา สถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

เป้าหมายการดำ�เนินงาน
การก่อเกิดสถาบันการจัดการความรูข้ องชุมชนท้องถิน่ ทีเ่ ข้มแข็ง เพือ่ เป็นกลไก
ทางสังคมใหม่ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ทำ�เนียบ
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม บุ ค คล แกนนำ � ที่ อ ยู่ ใ นองค์ ก รและสถาบั น ต่ า งๆ ของท้ อ งถิ่ น อาทิ
บ้าน – วัด – โรงเรียน – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) สถาบันการ
ศึกษา องค์กรชุมชน/องค์กรภาคประชาสังคม คนทำ�งานทางสังคม บัณฑิตคืนถิน่ หรือ
ลูกหลานของชุมชน

กระบวนการทำ�งาน
• เข้าไปเป็นเพื่อนชวนคิด ชวนเข้าร่วมกระบวนการที่เป็นการเสริมสร้างความรู้
ใหม่ๆ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ชวนทดลองปฏิบตั ิ เริม่ จากเรือ่ งใกล้ตวั
หรือบนภารกิจงานทีแ่ ต่ละคนรับผิดชอบอยู่ โดยเน้นให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ในการปฏิบัติ ทั้งก่อนทำ� ระหว่างทำ� และภายหลังปฏิบัติ
• ชวนให้น�ำ เรือ่ งราวทีเ่ ป็นประสบการณ์ดๆี จากการลงมือทำ�จริง มาแลกเปลีย่ น
เรียนรู้กัน ทั้งในกลุ่ม ข้ามกลุ่ม ข้ามพื้นที่ เพื่อขยายเครือข่ายการเรียนรู้ให้
กว้างขวางออกไป และให้เกิดการไหลเทของประสบการณ์ ความรู้ จากการ
ปฏิบัติของคนทำ�งาน ซึ่งมุ่งไปสู่ผลทั้งในด้านการตอบสนองเป้าหมายชีวิต
ด้านใน การเพิ่มขีดความสามารถในการทำ�งาน การร่วมกันสร้างสรรค์ระบบ
งานที่มีจิตวิญญาณการพัฒนาคนขององค์กร/ชุมชน ให้มีทักษะการเป็นผู้เอื้อ
อำ�นวยการเรียนรู้และบันทึกความรู้ที่มาจากการทำ�งานของตนได้ รวมทั้ง
ทักษะที่จำ�เป็นอื่นๆ ซึ่งสามารถนำ�ไปขยายผลในกลุ่ม/องค์กรของตนได้

องค์ความรู้ที่ใช้ในการดำ�นินงาน
วิทยากร
คุณทรงพล เจตนาวณิชย์
หลักสูตร
• ใช้หลักการ/เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM) รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย
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โครงการเด่นขององค์กร
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิน่ (4 ภาค)
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทรงพล เจตนาวณิชย์
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ทั้งในระดับปฐมวัย ใน
ระบบการศึกษา (ประถม-มัธยม-อุดมศึกษา) และนอกระบบการศึกษา จำ�เป็นต้อง
มีกลไกขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการจัดการความรู้ ฝึกทักษะกระบวนการคิด ใช้เครื่องมือ
เทคนิค วิธีการและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน
จิตอาสา : คิดดี ทำ�ดี เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ที่เน้นลงมือปฏิบัติจริง
และสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข เพื่อให้เด็กเยาวชนเกิดคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองที่ดี คือ มีภาวะผู้นำ� ใฝ่เรียนรู้ เกิดสำ�นึกท้องถิ่น มีจิตอาสา มี
อุปนิสยั พอเพียง รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง สามารถใช้สติปญ
ั ญาและศักยภาพภายใน
ตนเป็นพลังทีส่ �ำ คัญของท้องถิน่ โดยเน้นการทำ�งาน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ครอบครัว วัด
สถานศึกษา กศน. สถาบันการศึกษา สถานีอนามัย
แหล่งเรียนรู้ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนา
เอกชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน
เป็นต้น ในลักษณะ “เสริมพลัง (Synergy)” ที่
เน้น “การมีสว่ นร่วม” และเป็น “เจ้าของ” ชุมชน
ท้องถิ่น
เป้าหมายของโครงการ
สนับสนุนให้เกิด “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ชุมชนต่อไป
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วัตถุประสงค์การดำ�เนินงาน
• เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการจัดการความรูข้ องเยาวชนในชุมชนท้องถิน่ ให้มี
ขีดความสามารถทีจ่ ะดำ�รงชีวติ อยูใ่ นชุมชนอย่างมีคณ
ุ ค่า มีศกั ดิศ์ รี มีความสุข
สามารถสร้างประโยชน์ให้กบั ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและมีศกั ยภาพทีจ่ ะเป็น
กำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีพลังในอนาคต
• เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนในการ
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิน่ ของตน และปูพนื้ ฐาน
ไปสู่การสร้างกลไกการจัดการดูแลเด็กและเยาวชนของชุมชนที่เข้มแข็งและมี
ความต่อเนื่องในอนาคต
• เพื่อให้เกิดเครือข่ายการจัดการความรู้ในเรื่อง
การพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้าน วัด
โรงเรียน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย
• เพือ่ ให้ได้องค์ความรูท้ ถ่ี อดจากการปฏิบตั งิ านของ
โครงการ เผยแพร่ในรูปเอกสารและสื่อวีดีทัศน์
เพื่อประโยชน์ในการขยายผล
พื้นที่ดำ�เนินงาน
ภาคกลาง : จ.สุพรรณบุรี, จ.สิงห์บุรี, จ.นครสวรรค์, จ.อ่างทอง
ภาคใต้ : จ.นครศรีธรรมราช, จ.สงขลา
ภาคเหนือ : จ.พะเยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.สุรินทร์
ผลการดำ�เนินงาน
• ได้องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนจากการดำ�เนินโครงการ เพื่อประโยชน์
ในการขยายผล

97

เพื่อการพัฒนา

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

• เยาวชนมองเห็นคุณค่า ศักดิ์ศรี และมีความสุข ที่สามารถสร้างประโยชน์
ให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชนของตนเอง จนเกิดแรงบันดาลใจและความ
ภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้
• เกิดกลไกความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนทัง้ ในด้านการพัฒนาทักษะชีวติ การพัฒนาอาชีพ และ
จิตอาสา

ความต้องการทำ�งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขยายพืน้ ทีใ่ นการสร้าง “ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชน” ให้เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนา
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อื่นๆ

สถานที่ติดต่อ
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
เลขที่ 386/59-60 ถนนรัชดาภิเษก 42 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0–2513–8823, 0–2513–8525–6
โทรสาร 0–2513–8824

ทำ�เนียบ
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สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวง
มหาดไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่าย
การเมือง และฝ่ายประจำ�ให้สามารถทำ�งานจัดบริการสาธารณะแก่พนี่ อ้ งประชาชนได้
ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นงานบริการสาธารณะประเภทหนึ่ง

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)ให้มีศักยภาพ คุณภาพ
และจริยธรรม

พันธกิจ
• ยกระดับการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(อปท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ให้มีศักยภาพ คุณธรรม
และจริยธรรม
• การสร้าง “เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ” ในการพัฒนาบุคลากร
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เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนและทำ�งานร่วมกัน
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จำ�กัด (มหาชน)

ผลงานเด่นหรือความรู้เด่นขององค์กร
โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
“เด็ก” หากได้รับการบ่มเพาะที่ดี ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ แต่หาก
เราไม่เตรียมการในการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจตั้งแต่เด็กเรื่องบางเรื่องอาจจะ
ช้าไป เช่น เรื่องการพัฒนาทางร่างกาย หากปล่อยปะละเลย และเด็กไม่แข็งแรงอาจ
ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านจิตใจ
แต่จะทำ�อย่างไรให้เด็กเหล่านัน้ มีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง แจ่มใส เบิกบาน จะทำ�อย่างไร
ให้รู้จักยับยั้งชั่งใจ ต่อสิ่งมอมเมาต่างๆ เพื่อต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ในอนาคต รวมถึง
เรื่องสติปัญญา และหากเด็กได้รับการดูแลที่ดี การพัฒนาด้านสติปัญญาก็จะดีตาม
ไปด้วย
เป้าหมายของโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการพัฒนา
เด็กและเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในทุกตำ�บล ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนของ
ท้องถิ่นทั้งหมด
พื้นที่ดำ�เนินงาน
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ทำ�เนียบ
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งบประมาณ
6,000 บาท ต่อครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน
ระยะเวลาดำ�เนินงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 5 วัน
วิธีขั้นตอนการดำ�เนินงาน
• คัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น 1 อำ�เภอ 1 คน (ทั้งประเทศมี 887 อำ�เภอ) ซึ่งมี
ความรู้พื้นฐานในด้านการดูแลเด็กและเยาวชน
• เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ปีละ 887 คน
เนื้อหาหลักสูตร
1. สร้างความภาคภูมใิ จในวิชาชีพของครูผดู้ แู ลเด็ก เพือ่ ให้บคุ ลากรเห็นความสำ�คัญ
และคุณค่าในตนเอง (โดย นายวีระชาติ ทศรัตน์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชนสำ�นักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (สน.กศ.)
2. เรื่องการจัดทำ�หลักสูตรการเรียนการสอน (โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล จาก
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
3. วิชาการด้านการพัฒนาการทางด้านร่างกายเด็ก และการดูแลเด็กตั้งแต่ในครรภ์
มารดา (โดย ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์)
4. พัฒนาการด้านภายใน (จิตใจ จริยธรรม คุณงามความดี (โดย พลอากาศตรี
นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ หรือ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต)
5. ความรูท้ เ่ี ท่าทันโลก และการเปลีย่ นแปลงสูอ่ าเซียน (อ.นิตภิ มู ิ นวรัตน์ และทีมงาน
จากกระทรวงต่างประเทศ)
6. ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ครูผู้ดูแลเด็กควรจะได้รับ เพื่อสร้างขวัญและ
กำ�ลังใจในการปฏิบัติงาน (โดย สำ�นักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(สน.บถ.), นายศิรวิ ฒ
ั น์ บุปผาเจริญ ผอ.ส่วนมาตรฐานทัว่ ไปการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น)
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7. พัฒนาการของเด็กผ่านกระบวนการเล่น สือ่ การเรียนการสอน ทีจ่ ะทำ�ให้เด็กเล่น
และพัฒนาสติปัญญาไปพร้อมๆ กัน (โดย รศ.ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
• ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำ�อำ�เภอที่ผ่าน
การฝึกอบรม นำ�ความรู้ไปขยายผล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของตนเองและขยายผล
ไปสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ ภายในตำ�บล และ
เป็นคนต้นแบบในการพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในที่สุด
• เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแลอย่างถูกต้องทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา
• เด็กเล็กก่อนวัยเรียนสามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพเป็นกำ�ลังหลัก
ในการพัฒนาประเทศ
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