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เพื่อการพัฒนา
เด็ก เยาวชน และครอบครัว

คำ นำ 
 

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ได้สนับสนุน 
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) และ มูลนิธิชุมชน

ท้องถิ่นพัฒนา ดำาเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 1 
เม่ือป ี2551 – 2555 มข้ีอคน้พบวา่เดก็เยาวชนในชมุชนทอ้งถิน่มศีกัยภาพพรอ้มทีจ่ะ
เรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อให้รู้เท่ารู้ทันการเปล่ียนแปลงของชุมชน สังคมและโลก  
หากได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีที่เปิดพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และการสร้าง
การมีส่วนรว่มของทกุภาคสว่นในชมุชนทอ้งถิน่ในการพลิกฟ้ืนบทบาทหนา้ทีก่ารเปน็
แบบอย่างที่ดีและเป็น “เบ้าหลอม” ที่สำาคัญ จนเกิด “กลไกการจัดการ”  ทุนทาง
สังคมหรือทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นในลักษณะ “โรงเรียนครอบครัว” เป็นการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ใน 4 วิชา ได้แก่ 1) วิชาชีวิต 2) วิชาชีพ 3) วิชาชุมชน และ  
4) วิชาการ ที่สอดคล้องกับการดำาเนินวิถีชีวิต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้ทั้งเด็ก  เยาวชน  ครอบครัว  และผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่รอบตัวเด็กเยาวชน ส่งผลให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือมีอุปนิสัยพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชน และแกนนำาเยาวชนสามารถมองเห็น
คณุคา่  ศักดิศ์รแีละศกัยภาพภายในตนเอง  และสามารถใชส้ตปิญัญา  ความรู ้ ความ
สามารถหรือทักษะภายในตนมาร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน  

และตลอดชว่งเวลา 5 ปีทีเ่ข้าไปคลกุคลแีละทำางานรว่มกบักลุม่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ในหลายๆ พ้ืนท่ีในหลายจังหวัด อาทิ อ่างทอง พะเยา นครสวรรค์ สุรินทร์ 
สร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการนำาองค์ความรู้ที่ได้จากการดำาเนินโครงการฯ ระยะ 
ที่ 1 และหลักสูตรเฉพาะตำาแหน่งของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
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จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน หลักสูตรพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนงานของ
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงใช้ชุดข้อมูลความรู้
จากงานวจิยัของสำานกังานกองทุนสนบัสนนุการวจัิย (สกว.) โดยม ี“พีเ่ล้ียง” ทำาหนา้ที ่
ติดตาม ประเมินผลการเรียนรู้ในพื้นที่เป้าหมายนำาร่องอย่างต่อเนื่อง

ซึง่จากการทำางานอยา่งเข้มข้นมาตลอดระยะเวลา 5 ป ีของสถาบนัเสรมิสรา้ง

การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้นมา 1 ชุด สำาหรับ
ขยายผลไปยังบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาทิ นายกอบต. ปลัดฯ เจ้าหน้าท่ี 
อบต. และผู้เกี่ยวข้องในงานเด็กและเยาวชน 

และสำาหรับการจัดประชุมในครั้งน้ี นอกจาก “ความรู้” ที่ได้รับจากการ 
ฝึกอบรมในโครงการอย่างเข้มข้น หนังสือ “ทำาเนียบนักถักทอชุมชน เพื่อการ

พฒันาเดก็เยาวชนและครอบครวั”  ซ่ึงเปรยีบเสมือน “แจกนัดอกไม”้ ทีร่วบรวม
เครือข่ายนักพัฒนา องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ส่วนมากล้วนมีประสบการณ์ในการ
ทำางานพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับแถวหน้า หลายองค์กรมีเครือข่ายท่ีทำางานอยู่ 
ทั่วประเทศ บางองค์กรมียุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยตรง บางองค์กร
นอกจากจะมีองคค์วามรูด้า้นการพฒันาเดก็ ยงัสนบัสนนุทัง้งบประมาณ และบคุลากร
ที่สามารถลงไปหนุนการทำางานของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่าง 
ทันท่วงที

ท้ายที่สุด..ต้องขอขอบคุณองค์กรเครือข่ายที่กรุณาตอบแบบสอบถาม และให้
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะสามารถนำาไปพัฒนา ต่อยอด
การดำาเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติสืบไป 

มูลนิธิสยามกัมมาจล



เพื่อการพัฒนา
เด็ก เยาวชน และครอบครัว

บทเกริ่นนำ 

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 :
“หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว”

มลูนธิสิยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณชิย์ จำากัด (มหาชน) ภายใตย้ทุธศาสตร์
การตอ่ยอดและสง่เสรมิการเรยีนรูข้องเยาวชนจิตอาสาเพ่ือชมุชน  สนบัสนนุใหส้ถาบนั
เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  ดำาเนิน
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน (4 ภาค) ระยะท่ี 2 : “หลักสูตร นักถักทอชุมชน 
เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว” ระยะเวลาดำาเนินงาน 3 ปี (2556-2555)   

เป้าหมายของการบริหารจัดการโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชน 
ท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2  
 ๏ บทบาทภารกิจหลักของมูลนิธิสยามกัมมาจล

เพื่อสนับสนุนการดำาเนินโครงการฯ ของสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อ
ชุมชนเปน็สขุ (สรส.)  ในการสรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมการเรยีนรูด้า้นการบรหิาร
จัดการโครงการ การพัฒนาและบริหารจัดการ “หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อ

พฒันาเดก็ เยาวชนและครอบครวั”  และ “ถา่ยโอนความรู ้ภารกจิความเปน็

เจ้าของพ้ืนท่ี” ให้แก่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย และ/หรือ สถาบันที่เอื้ออำานวยการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ 
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างและหลังการดำาเนินโครงการ
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 ๏ บทบาทภารกจิหลักของสถาบนัเสริมสร้างการเรียนรูเ้พือ่ชมุชนเป็นสุข (สรส.)
เพ่ือร่วมพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร กับสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้

เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล มีบทบาทในการสนับสนุนการ

พฒันาศกัยภาพบุคลากรขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ และกรมการปกครอง
ท้องถิ่น เอื้ออำานวยสถานที่เพื่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ขวัญกำาลังใจกับ 
การทำางานของทีมงาน อปท. 

สาระสำ คัญของหลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน
และครอบครัว

สถาบัน สรส. ได้นำาองค์ความรู้ที่ได้จากการดำาเนินโครงการฯ ระยะท่ี 1   
มาวิเคราะห์หาความจำาเป็นต้องการในการฝึกอบรม และทบทวนเอกสาร ข้อมูล 
โครงการตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้องไดแ้ก ่หลกัสตูรเฉพาะตำาแหนง่ของเจ้าหนา้ท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
แผนงานของสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้แก่ โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ อปท. เพื่อ
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัว (ผ่านมหาวิทยาลัย)  โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านการบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำาบล 
(อบต.) และงานวิจัยของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้แก่  โครงการ
วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล  เพื่อออกแบบโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร  เป็นรูปแบบ
การเรียนรู้บนการทำางานจริง (On the job training)  โดยมี “พี่เลี้ยง” ที่มี

บทบาทหน้าท่ีในการนเิทศ ตดิตาม  ประเมนิผลการเรยีนรูใ้นพืน้ทีเ่ปา้หมาย

นำาร่องอย่างต่อเนื่อง 

 ๏ เป้าหมายหลักของหลักสูตรฯ  
เพือ่พฒันาบคุลากรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ให้มทีศันคตทิีด่ตีอ่การ

ทำางาน มีความรู้ ความสามารถ ทำางานตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน
ให้เกิด “ผลงานที่ดีที่สุด” สามารถทำางานร่วมกันเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์  
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มีความสุขกับการทำางาน และมีประสบการณ์ในการจัดการทุนทางสังคมทั้งภายใน
และภายนอกชุมชนท้องถิ่น สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น อาทิเช่น  
เทศบาลตำาบล  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล  สถาบนั
การศึกษา (ในระบบและนอกระบบการศึกษา) สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว 
องคก์รชมุชน องคก์รพัฒนาเอกชน หนว่ยงานภาครฐั องคก์รภาคธรุกจิ และภาคีเพือ่
พัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ทั้ง 23 องค์กรที่จะกล่าวในบทที่.... ในบทบาท
หน้าที่เป็น “นักถักทอชุมชน” ที่มีความสัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้าง “กลไกการ
จดัการ” ท่ีตระหนักให้ความสำาคญัตอ่การพฒันาพลเมอืงรุน่ใหม ่เพือ่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ด้วยการ “ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมรับผิดชอบ” เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และยกระดับการทำางานด้านพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 

 ๏ เนื้อหาและองค์ประกอบของหลักสูตรฯ 
มุ่งเน้นการเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง องค์กร (ผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน) 

และชุมชน การให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ชุมชน การวิเคราะห์และ
พฒันานโยบาย การสบืคน้ข้อมลู การตคีวามข้อมลูและการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูเพือ่
พัฒนาท้องถิ่น การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว  การแปลงนโยบาย  ยุทธศาสตร์สู่แผนงาน/โครงการ  ความเข้าใจในเรื่อง
ปรัชญาการศึกษาของชุมชน การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน การทำางานร่วมกันเป็นทีม การพัฒนา
ศักยภาพแกนนำาของชุมชน การถอดบทเรียนและนำาเสนอผลงานของตนเอง การ
พฒันาการของเดก็ตามวยั จติวทิยาวยัรุน่ การสือ่สารเชงิบวกในครอบครวั การสือ่สาร
เรื่องเพศ เครื่องมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามช่วงอายุ การรู้เท่าทันสื่อ ฯลฯ 
อันนำาไปสู่การสร้างกลไกการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวใน
ชุมชนท้องถิ่น 

 ๏ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายนำ ร่อง
เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายนำาร่อง 3 ประการ คือ 
1) ทำางานร่วมกันเป็นทีมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสมัครใจ
2)  มีความรับผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทีใ่นการสรา้งกลไกการจดัการทรพัยากร



ทำ เนียบ
นักถักทอชุมชน

หรือทุนทางสังคมทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวใน
ระดับตำาบล  และสามารถเข้ารบัการอบรมไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งตลอดหลกัสตูร เพือ่พฒันา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์กร  

3) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับการสนับสนุนในการหนุนเสริมศักยภาพ
ของทมีงาน อปท. และการดำาเนนิการของกลไก โครงการ โครงงานและกิจกรรมดา้น
พัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย คือ ทีมงานบุคลากรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สมัครใจ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีหรือนายก อบต. ปลัดเทศบาลตำาบล 
หรือปลัด อบต. ที่มีบทบาทหน้าที่ในการติดตาม กำากับดูแล ให้ขวัญและกำาลังใจต่อ
ทมีงานขบัเคลือ่นกลไกเพือ่พฒันาเดก็ เยาวชนและครอบครวัในระดบัพืน้ที ่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการศึกษา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนา
ชุมชน และบุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีหรือนายก อบต. 
ให้รับผิดชอบดูแลเรื่องเด็ก เยาวชนและครอบครัว   

พื้นที่เป้าหมายนำาร่อง 3 ปี (2556 – 2558) จำานวน 60 ตำาบล ที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ  

วิธีการฝึกอบรม (เรียนรู้ไปพร้อมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง) 
1. การบรรยาย กรณีศึกษา กลุ่มอภิปราย (พบกลุ่มทุกเดือน) 
2. การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ของตนเอง 

2.1 ร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนากลไกเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน
และครอบครัวที่มีความต่อเนื่อง และยกระดับการทำางานของตนเอง
และทีมงาน อปท. 

2.2 สามารถจัดการทุนทางสังคมท้ังภายในและภายนอกชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว  
ในบทบาทของ “นักถักทอชุมชน” (ภายใต้คำาแนะนำาของเจ้าหน้าที่
หลักสูตรและวิทยากรจากภาคีที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาเด็ก 
เยาวชนและครอบครัว) 

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

จำานวน 10 ครัง้ (ตอ่เนือ่งและยกระดบัทกุเดอืน) โดยใชเ้วลา 2-3 วนัตอ่ครัง้  



เพื่อการพัฒนา
เด็ก เยาวชน และครอบครัว

แบ่งเป็น การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1-8 เน้นการให้ความรู้ ทักษะ และลงมือ
ปฏิบัติการจริงในพ้ืนที่ ครั้งที่ 9 เป็นการนำาเสนอผลงานความสำาเร็จระดับพื้นท่ีต่อ
ชุมชน และครั้งที่ 10 เป็นการนำาเสนอผลงานความสำาเร็จข้ามพื้นที่

วทิยากร โดย ทมีงานของสถาบนั สรส. ผูท้รงคณุวฒุ ิและภาคเีพือ่พฒันาเดก็ 
เยาวชนและครอบครัว 

ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมตลอดหลักสูตร  
(ค่าอาหาร และที่พัก) คนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. ทีมงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถทำางานเป็นทีมและบูรณาการ
การทำางานอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างกลไก
ที่เข้มแข็งในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่มีความต่อเนื่อง 

2. ทีมงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำาความรู้และทักษะเรื่อง
เด็กและเยาวชนที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันและครอบครัวของ
ตนเอง 

 

บทบาทของภาคีเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว
มูลนิธิสยามกัมมาจล  ร่วมกับสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข 

(สรส.)  และสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
กระทรวงมหาดไทย  ไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของบทบาทหนา้ทีข่องภาคเีพือ่พฒันา
เด็ก เยาวชนและครอบครัว  ซึ่งเป็นภาคียุทธศาสตร์ทั้ง ๒๑ องค์กรที่เข้าร่วมดำาเนิน
โครงการในครั้งนี้    ในฐานะเป็นทุนทางสังคมภายนอกชุมชนท้องถิ่น ที่มีองค์ความ
รู้  เครื่องมือ  วิธีการ  วิทยากร  และงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นำาร่อง  เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการ
พฒันาเดก็ เยาวชนในแตล่ะชว่งวยั  อนัเปน็ประโยชนต์อ่การตอ่ยอดและยกระดบัการ
ทำางานร่วมกันของ “กลไกพัฒนาเด็กเยาวชนระดับตำาบล” ในการส่งเสริมการ
เรยีนรูข้องเดก็ เยาวชน ครอบครวัในชุมชนทอ้งถิน่อยา่งมพีลงัและเกดิการบรูณาการ
ทำางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องยั่งยืน       



ทำ เนียบ
นักถักทอชุมชน

สารบัญ

• สำานักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1
• แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 10
• สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น 14 

“พัฒนาเยาวชน...ด้วยงานวิจัย”
• สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส “ทีวี...ที่เด็กๆ วางใจ” 20
• มูลนิธิกองทุนไทย “กองทุนเพื่อพัฒนาสังคมไทย” 25
• สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)  31
• มูลนิธิสยามกัมมาจล “สร้างจิตอาสาผ่านการพัฒนาเยาวชน และชุมชน” 37
• มูลนิธิรักษ์ไทย 43
• มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว “เพื่อความเข้มแข็งของครอบครัวไทย” 49
• สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ “ผู้สร้างยุวชนที่พึงปรารถนา” 55
• หน้ากากเปลือย “เปลี่ยนคนด้วยละคร” 60
• เครือข่ายพุทธิกา เพื่อศาสนาพุทธและสังคม 66
• โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย 74 

ต้นแบบการดูแลสุขภาพประชากรไทย
• มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ “รุ่งอรุณทางปัญญา” 79
• มูลนิธิขวัญชุมชน ปัญหาเรื่องเพศ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 82
• สถาบันรามจิตติ 87 

“ลดปัญหาความรุนแรงในเด็กกลุ่มเสี่ยง  สร้างโอกาสในกลุ่มเด็กดี”
• สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) 93
• สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 98



1 เพื่อการพัฒนา
เด็ก เยาวชน และครอบครัว

ไม่มอีงคก์รพฒันาเอกชนสำานกัไหนไมม่รีูจ้กั สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการ
สร้างเสริมสุขภาพ หรือ (สสส.) เนืองจาก สสส. ล้วนเข้าไปมีบทบาทสำาคัญในการ
สนบัสนนุ และส่งเสรมิทัง้ดา้นงบประมาณ บคุลากร เพือ่เขา้ไปผลกัดนัใหก้ลุม่ องคก์ร
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรชุมชนทั้งเล็กและใหญ่ มีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชน

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของ
รัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีรายได้
จากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี 

 � เป้าหมายขององค์กร 
มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม เพื่อร่วมสร้าง

ประเทศไทยให้น่าอยู่  

สำ นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 



2ทำ เนียบ
นักถักทอชุมชน

 � พันธกิจ 
ทำาหน้าที่ จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับกลุ่ม

บุคคล องค์กร และชุมชนทั่วไป โดยไม่จำากัดกรอบวิธีการ และยินดีเปิดรับแนวทาง 
ปฏบิตักิารใหม่ๆ ท่ีเปน็ความคดิสรา้งสรรค ์สามารถนำาไปสูก่ารขยายคา่นยิมและการ
สรา้งพฤตกิรรมสรา้งเสรมิสขุภาพแกป่ระชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและกวา้งขวาง 

อย่างไรก็ตาม สสส. มีระบบการสนับสนุนด้านงบประมาณและการทำางาน 
แยกย่อยออกออกไปในรปูของแผนงานรวมทัง้สิ้น 15 แผนงาน แต่ในสว่นทีเ่กีย่วข้อง
โดยตรงกับ “นักถักทอชุมชน” คือ 

• สำานัก 3 สำานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
• สำานัก 4 สำานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก 

เยาวชนและครอบครัว

• สำานัก 5 สำานักรณรงค์สื่อสารสังคม

สำ นักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำ นัก 3) 

 เม่ือชมุชนเข้มแข็ง ทอ้งถิน่ยอ่มเข้มแข็ง สสส.จดัตัง้สำานกันีข้ึน้เพือ่เปน็กลไก
สนบัสนุนการทำางานของชมุชนไมว่า่จะเปน็องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอืเครอืขา่ย
ชุมชนท่ัวประเทศ  ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้กดิเครอืข่ายชมุชนเข้มแขง็เพือ่ร่วมสรา้งชมุชนทอ้งถิน่
น่าอยู ่มีศักยภาพในการผลกัดนัใหม้กีารกำาหนดนโยบายสาธารณะทีเ่ปน็การปกปอ้ง
ภาวะคุกคามสุขภาวะและการลดทุกขภาวะ 

เป้าหมายในการดำ เนินงาน 
1. เกิดการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนมีศักยภาพในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
2. เกิดศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะสี่มิติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เกิดระบบการเรียนรู้ร่วมกันอันนำาไปสู่การปรับแนวคิดในการจัดการตนเองของ

ชุมชนท้องถ่ินและการดำาเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาวะด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสมตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมและสภาพภูมินิเวศของแต่ละพื้นที่
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4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์รชมุชน หนว่ยงานภาครฐั และภาคยีทุธศาสตร์
สามารถร่วมพัฒนากลไกและระบบการทำางานร่วมกัน ขณะเดียวกันก็สามารถยก
ระดับการดำาเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเป็นเครือข่ายเฉพาะประเด็นท่ีทำา
หน้าที่หนุนเสริมปฏิบัติการในพื้นที่และพัฒนานโยบายสาธารณะที่ขับเคลื่อน 
ไปสู่การเป็นจังหวัดน่าอยู่ 

5. สถาบันวิชาการหรือสถาบันการศึกษามี
ระบบและกลไกการจัดการงานวิจัยและ
พัฒนาสุขภาวะชุมชน

6. เกดิชุดความรูด้า้นการจัดการระบบสขุภาวะ
ชุมชนท่ีมีการใช้ในกระบวนการเรียนรู้และ
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อ
สุขภาพของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

7. เกิดต้นแบบของพื้นที่ที่มีการบูรณาการงานเชิงประเด็น และทำาหน้าที่เป็นกลไก
ขับเคลื่อนงานเฉพาะประเด็นในแต่ละแผนภายใต้แผนหลักสสส.

8. เกดิเครอืขา่ยนกัวิชาการของชมุชนทอ้งถ่ินท่ีมคีวามชำานาญเฉพาะประเดน็และเปน็
ผลผลิตจากการจัดการงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนร่วมกันระหว่าง
สถาบันการศึกษากับศูนย์บ่มเพาะด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน (Fellowship 
Program)

สำ นักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำ นัก 4) 

สสส. จัดให้มีแผนการเรียนรู้ เพื่อสุขภาวะ เพื่อมุ่งเพิ่มสุขภาวะให้กับ 
กลุ่มเป้าหมายสำาคัญคือ เด็ก เยาวชนและครอบครัว ด้วยเล็งเห็นว่าการเรียนรู้เป็น
ฐานที่สำาคัญของชีวิต และการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะต้องเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การเรียนรู้เฉพาะในระบบการศึกษานั้น จึงยังไม่เพียงพอ 
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เป้าหมายในการดำ เนินงาน 
1. เด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้าน

กาย ใจ ปัญญา และสังคม รู้จักคิด วิเคราะห์ 
สงัเคราะห ์มีทักษะทัง้เรือ่งวชิาการและทกัษะ
ชีวิต เห็นคุณค่าในตัวเอง รู้เท่าทันสังคม  
พึ่งตนเองได้ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

2. ทุกๆ ครอบครัวมีศักยภาพ และมีความรับผิดชอบในการดูแลสมาชิกให้เกิดการ
เรียนรู้ และมีทักษะ และปรับตัวได้ในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำา
ไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืน

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเด็กและเยาวชน ท้ังระดับชาติ ระดับจังหวัด 
ระดับชุมชนท้องถิ่น และระดับองค์กร มีความเข้มแข็งสามารถสนับสนุนและ 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

4. เกิดระบบ กลไก และนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และนโยบายสาธารณะที่
เอื้อต่อการลดความเหลื่อมล้ำาด้านสุขภาวะของกลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัว

สำ นักรณรงค์สื่อสารสังคม (สำ นัก 5)

ในโลกท่ีไร้พรมแดน และความเจรญิของเทคโนโลยทีางการสือ่สารทำาให้ขอ้มลู
ล่ืนไหลถงึผูบ้ริโภคอย่างรวดเรว็   สสส. จัดต้ังสำานกัรณรงคส์ือ่สารสงัคม เพือ่สนบัสนนุ
และส่งเสริมการเลือกรับสื่ออย่างมีเหตุผล รวมทั้งการผลักด้นกิจกรรมทางสังคมเพื่อ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภค

เป้าหมายในการดำ เนินงาน 
1. ประชาชนเกดิความเขา้ใจ มีการยอมรบั และปรบัเปลีย่นทศันคต ิมแีนวโนม้เปลีย่น

พฤติกรรม เช่น ลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มสุรา ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน 
ลดความชุกของการติดเชื้อเอดส์รายใหม่ในหญิงต้ังครรภ์ ลดความชุกของภาวะ 
น้ำาหนักตัวเกินและโรคอ้วน 
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2. เกิดการเพิ่มการบริโภคผักและผลไม้ เพิ่มกิจกรรมทางกายประจำา เพิ่มสัดส่วน 
คนที่มีความสุขในการดำารงชีวิต ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง 

3. เกดิการพฒันาทกัษะของการรูเ้ทา่ทันสือ่สขุภาวะ ทำาใหม้ขีดีความสามารถในการ
ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

4. เกิดนวัตกรรมการส่ือสารสุขภาวะ ท้ังด้านผลผลิตส่ือ ด้านกิจกรรมส่ือ ด้านช่องทาง
ส่ือ ด้านวิชาการสื่อ ด้านระบบและกลไกสื่อ ด้านเครือข่ายสื่อ และด้านข้อเสนอ
นโยบายสือ่ ทีส่ามารถเผยแพรเ่ปน็ต้นแบบของการสนบัสนนุใหเ้กดิการขบัเคลือ่น
สร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนได้ 

 � สถานที่ติดต่อ 
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2343-1500  โทรสาร 0-2343-1551
เว็บไซต์ : www.thaihealth.or.th
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 � ผลงานเด่นขององค์กร
โครงการปฏิรูปการทำ งานด้านเด็กและเยาวชนแนวทางใหม่ 
“สานเสริมพลัง...พัฒนาเด็กและเยาวชน”

ปัจจุบนั มีหน่วยงานและองค์กรที่เข้ามาทำางานด้านพัฒนา
เดก็และเยาวชนเปน็จำานวนมาก แตต่า่งคนตา่งทำาตามภารกจิ และ
งบประมาณ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานเชิงประเด็นหรือปัญหาเฉพาะ  
ขณะเดียวกันก็เป็นกิจกรรมระยะส้ันๆ  ทำาให้ไม่มีความย่ังยืน เกิดการ
ซับซ้อนในการทำางาน บางพื้นท่ีขาดการสนับสนุนให้เกิดความ 
ต่อเนื่อง ขณะท่ีบางองค์กรที่ปฏิบัติตามนโยบายจากส่วนกลาง เมื่อนโยบายไม่เร่ง 
งานก็หยุด

จากสถานการณป์ญัหาข้างตน้ โครงการปฏิรปูการทำางานด้านเดก็และเยาวชน
แนวทางใหม ่“สานเสรมิพลงั...พฒันาเดก็และตามสถานการณค์วามตอ้งการของพืน้ที่
และของเด็กเยาวชน  ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. โดย “สำานักส่งเสริมและพิทักษ์
เด็กสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ”  
ได้พยายามดำาเนินงานเพื่อให้เกิดกลไกการพัฒนาเด็กพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการขาด
ความต่อเนื่องในการทำางาน ซึ่งจะทำาให้การพัฒนาเด็กเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน
มากขึ้น

เป้าหมายโครงการ
สร้างกลไกการทำางานที่ประกอบด้วยนักพัฒนาเด็กและเยาวชนรุนใหม่ของ

ประเทศที่ประกอบด้วยคณะทำางานจากหน่วยงานรัฐ และเอกชน ใน 4 จังหวัด และ 
2 เขตในกรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก และเยาวชน อบต. ที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ ครู เจ้าหน้าที่อนามัย พ่อแม่  

ผู้ปกครอง 
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พื้นที่ดำ เนินการ
1. องค์การบริหารส่วนตำาบลดอนแก้ว อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2. เทศบาลตำาบลทุ้งแต้ อำาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
3. องค์การบริหารส่วนตำาบลสำานักท้อน อำาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
4. องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลละงูและ องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลทุง่หวา้ จงัหวดั

สตูล 
5. ชุมชนร่มเกล้า 
6. ชุมชนพูนบำาเพ็ญ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วิธีการดำ เนินงานของโครงการ  
สนับสนุนให้มีการรวมกันเป็นทีมในกลุ่มของผู้ทำางานด้านเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัวท่ีหลากหลายหน่วยงานหลายวัย โดยใช้กระบวนการพัฒนากรอบความคิด  
เสริมความรู้ พร้อมกับการปฏิบัติการจริงในพื้นที่  และมีขั้นตอน/ โดยเริ่มตั้งแต่ 

1. หาแนวร่วมระดับนโยบายของหน่วยงาน
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และร่วมปฏิบัติการ  
3. การประชุมค้นหาอนาคตร่วมกัน  
4. เรียนรู้และทดลองออกแบบระบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์ในการ 

ดำาเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของพื้นที่ 
5. การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพภาวการณ์เป็นผู้นำาการเจรจา 
6. การติดตามและประเมินผล  
7. การถอดบทเรียน และ 
8. การนำาเสนอผลงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน เป็นการการจัดเวทีให้ทีมงาน

ระดับพื้นที่นำาเสนอ 

องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำ งาน 
• เทคนิคและกระบวนการการร่วมกันวางอนาคตของท้องถ่ินตนเอง (Future 

search conference)
• เทคนิคการออกแบบงานเชิงระบบกระบวนการ และกลยุทธ์เพื่อความสำาเร็จ  

(อ.วัลยา ปูระ)
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• การประเมินผล และถอดบทเรียน การเขียนคู่มือ (รศ.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์)
• การจัดทำาแผนที่ความคิด
• การพัฒนาความเป็นผู้นำา 
• เทคนิคของการเจรจาต่อรองงานด้านสังคม
• กรอบความรู้ในการทำางานด้านเด็ก เยาวชน  (กฎหมาย หลักการพัฒนาเด็ก 

เยาวชน แผน ยุทธศาสตร์ด้านเด็ก กระบวนการสร้างความตระหนักเรื่อง 
สิทธิเด็ก

วิทยากร 
• อาจารย์วัลยา ปูระ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนการและ และกลยุทธ์เพื่อความสำาเร็จ
• รศ.ประสิทธิ์ ลีระพันธ ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล และการถอดบทเรียน
• สุกัญญา เวชศิลป ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย หลักการพัฒนาเด็ก เยาวชน แผน ยุทธศาสตร์
ด้านเด็ก

เอกสาร/ สื่อประกอบการเรียนรู้
1. แบบฝึกหัดการจัดปฏิบัติการการค้นหาอนาคตร่วมกัน “Future Search 

Conference”  
2. เอกสารแนวคดิ ทฤษฎใีนการออกแบบระบบ กระบวนการ และยทุธศาสตร์

การพัฒนาเด็กและเยาวชน
3. เอกสารแนวคิด ทฤษฎีการปฏิบัติการการติดตามประเมินผลและถอด 

บทเรียน 
4. เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องการพัฒนาการเป็นผู้นำา 

และการเจรจาต่อรองในการดำาเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
5. เอกสาร การเลี้ยงดูเด็ก มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก

และเยาวชน  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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เด็ก เยาวชน และครอบครัว

แผนงานหรือแนวทางที่ต้องการทำ งานร่วมกับอปท.  
คอื การรว่มกนัวางแผนพฒันาเดก็และเยาวชนในพืน้ที ่อปท. การสำารวจขอ้มลู 

สถานการณ์เด็กเยาวชน การทำาแผนที่ชุมชน/ท้องถิ่น การค้นหาภูมิปัญญาความรู้  
ทุนของท้องถิ่น และการขับเคลื่อนงานด้วยกัน โดยโครงการจะทำาหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง 
สนับสนุน และกระตุ้นเครือข่ายองกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำางานร่วมกัน 

สถานที่ติดต่อ
นางสุกัญญา เวชศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
สำานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็กสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
เลขที่ 40/4 ถนนสุขาภิบาล 5 
แขวงออดเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 08-9968-5910
อีเมล : sakanyuaoi@gmail.com
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นักถักทอชุมชน

การอ่าน เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเพลิดเพลิน ความสุข และการ
แสวงหาความรู้ สามารถบ่มเพาะอุดมคติ เปล่ียนแปลงความคิด พฤติกรรม และ 
วิถีการดำารงชีวิต  และการอ่านก็ยังมีส่วนสำาคัญในการพัฒนาสมองของวัยเด็ก สร้าง
ความสขุความเพลดิเพลนิ สรา้งเสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นวยัเดก็และเยาวชน 
และการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในวัยผู้ใหญ่

การสรา้งเสรมิให้เกดิวฒันธรรม และสงัคมการอา่น จงึเปน็ฐานทางภูมปิญัญา
ทั้งภายในและภายนอกอันสำาคัญที่จะนำามาสู่การสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เป็นแผนงานภายใต้กลุ่มแผนงาน 
สือ่สรา้งสรรคเ์พือ่สุขภาวะในแผนสือ่สารการตลาดเพ่ือสังคม เริม่ดำาเนนิงานในฐานะ
แผนงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 

 � เป้าหมายองค์กร
ขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน



11 เพื่อการพัฒนา
เด็ก เยาวชน และครอบครัว

 � พันธกิจ
เชื่อมประสานกลไก นโยบาย และปัจจัยการขยายผลทั้งภาครัฐ ภาคประชา

สงัคม และภาคเอกชน ให้เอือ่ตอ่การขับเคลือ่นการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมและวฒันธรรม
การอ่านให้เข้าถึงเด็กในครอบครัว เด็กในโรงเรียน โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสใน
การเข้าถึงหนังสือ สื่ออ่าน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 � เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนและทำ งานร่วมกัน 
ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ เพ่ือชีวิตและส่ิงแวดล้อม (ศส.ดย.)
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อุทยานการเรียนรู้ (TK park) 
สำานักการศึกษา กรุงเทพมหานครสำานักการศึกษา 
สำานักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 � กลุ่มเป้าหมายในการดำ เนินงาน
เด็กปฐมวัย สมาชิกในครอบครัว โรงเรียน เด็กนักเรียน ครู อาจารย์ กลุ่มเด็ก

พิเศษ และเด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กพิการ 

 � พื้นที่ดำ เนินงาน
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ลำาปาง พะเยา
สุรินทร์ นครราชสีมา
พัทลุง ร้อยเอ็ด
ระนอง กาฬสินธุ์
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นักถักทอชุมชน

 � ผลงาน องค์ความรู้เด่น และนวัตกรรมขององค์กร 
• โครงการ “กว่าจะเป็น 101 เล่มในดวงใจนักเขียนและนักอ่าน” 
• โครงการ “คัดสรร 108 หนงัสอืด ีเปิดหนา้ตา่งแหง่โอกาสในการพฒันา

เด็กปฐมวัย” พร้อมส่งมอบหนังสือดีให้แก่ “5 นครแห่งการอ่าน” ประกอบด้วย 
นครศรีธรรมราช เพชรบุรี ลำาปาง ฉะเชิงเทรา และขอนแก่น 

• กิจกรรม “อบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน” 
ที่หาดใหญ่ ปราจีนบุรี ระยอง และจะแผ่ขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ เพื่อเปิดพื้นที่การอ่าน ผ่านแกนนำาส่งเสริมการอ่าน ให้ชุมชนใน

แต่ละพื้นที่ ทั้งระดับโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน รักการอ่าน 

 � องค์ความรู้ด้านส่งเสริมการอ่าน
• หลักสูตรการให้พ่อแม่สร้างนวัตกรรมการอ่าน ด้วยการเลี้ยงดูผ่านการอ่าน

หนังสือ 
• หลักสูตรสำาหรับครูอนุบาล และครูศูนย์เด็กเล็กในการส่างเสริมด้านการอ่าน

สำาหรับเด็ก
• หลักสูตรการสร้างสรรค์หนังสือสำาหรับเด็กปฐมวัย สำาหรับท้องถิ่นที่ห่างไกล 

• หลักสูตรโรงเรียนอ่านสร้างสุข 

 � ความต้องการร่วมงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ร่วมสร้างสรรค์หนังสือจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ร่วมสร้างหลักสูตร การ “สร้างกลไกแกนนำา

อาสาสมัคร” โดยหลักสูตรดังกล่าวสามารถ
พฒันารว่มกนัไดท้ัง้กับกระทรวงศกึษาธิการ 

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

“ใครๆ ก็ทำาวิจัยได้”  คือ ความเชื่อเมื่อแรกเริ่มมี “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” ขึ้น
ในสารบบของงานวิจัยของประเทศไทย ในปี 2541 โดยจัดกลุ่มงานวิจัยออกมาใน
ลักษณะของ “ชุดประเด็น” หนึ่งในนั้นคือ ประเด็น “เด็กเยาวชนและการศึกษา” 

และกวา่ 14 ปี ฝา่ยวจัิยเพือ่ท้องถ่ินสนับสนนุชมุชนใชก้าร “วิจยั” พฒันาชุมชน
กวา่ 1,500 โครงการ มงีานวจิยัเกดิข้ึนมากวา่ 60 จงัหวดัทัว่ประเทศ สามารถคลีค่ลาย
ปัญหาของชุมชนได้หลายเรื่องหลายประเด็น และหลายโครงสามารถผลักดันเป็น 
ขอ้เสนอเชงินโยบายและสง่ผลตอ่สาธารณะในวงกว้าง อาทิ “การจดัทำาบญัชคีรวัเรอืน” 
สำาหรับงานด้านเด็กเยาวชนและการศึกษา งานวิจัยสามารถทำาให้โรงเรียนขนาดเล็ก
รอดพ้นจากการถูกยุบ 

นอกจากน้ัน สกว.สนับสนุนทั้งงบประมาณ และกำาลังคน ในการพัฒนา 
เครอืขา่ยเดก็และเยาวชนในภมิูภาคตา่งๆ นอกจากนัน้ยงัสนบัสนนุงานวจิยัดา้นศึกษา
เพื่อมีส่วนในการปฎิรูประบบการศึกษาของไทย 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. นอกจากจะมีงบประมาณ
สนับสนุน  สกว. ยังมีเครือข่ายคณะทำางานกระจายครอบคลุมทั่วประเทศ
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 � เป้าหมาย
พัฒนาคน พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และเพิ่ม 

ขดีความสามารถของชมุชนทอ้งถ่ิน ดว้ยกระบวนการ
วิจัย

 � เครือข่ายที่ทำ งานร่วมกัน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำาพูน 
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำาปาง  
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
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 � ผลงาน/องค์ความรู้เด่น และนวัตกรรมขององค์กร 
ระบบสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นถือเป็น “นวัตกรรมใหม่” ของระบบวิจัย

ของประเทศ โดยเฉพาะรปูแบบ และกลไกสนบัสนนุใหช้าวบา้นสามารถทำาวจิยัไดด้ว้ย
ตัวเอง (เม่ือก่อนทำาโดยนักวิชาการ) และงานวิจัยเพื่อท้องถ่ิน (Community-base 
research) ถือว่าเปน็งานของคนทอ้งถิน่ เพือ่คนท้องถิน่ ดงันัน้การวจิยัท้องถิน่จะตอ้ง
เนน้ใหช้าวบา้นเป็นผูร้ะบปุญัหาดว้ยตนเอง เป็นผูล้งมอืทำางานวจิยัดว้ยตนเอง โดยมี
พีเ่ลีย้ง มีผูป้ระสานงาน มนีกัวชิาการมารว่มกนัทำางานวจิยั เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละ
เพิ่มพลังปัญญา โดยมีขั้นตอนการทำางานวิจัยที่แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 การเตรียมการ เตรียมชุมชน  เป็นระยะการเข้าสู่ชุมชน โดยมีการ
คดัเลอืกชมุชน กลุม่ ประเดน็ ปญัหา ทีจ่ะทำางานวจัิย และสรา้งความสมัพนัธก์บัชมุชน
ทุกกลุ่ม

ระยะท่ี 2 ข้ันตอนการดำาเนนิงานวจิยั เปน็ขัน้ตอนทีต่อ้งมกีารเกบ็ขอ้มลูดา้น
เอกสาร การศึกษาบริบทชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีการท่ีจะนำามาแก้ปัญหา รวมถึง
การบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณที่ต้องใช้ ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลแต่ละขั้นตอน 

ระยะท่ี 3 การสรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย ซึ่งต้องอาศัยการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ มีการประชุมสรุปงานทุกครั้ง

 � องค์ความรู้ในการทำ งาน
หนังสือ

• “คุณค่าลักษณะ และ วิธีวิทยางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”
นำาเสนอกระบวนการ “วิจัยเพื่อท้องถิ่น” 

• “ชาวบ้านวิจัย...รากฐานใหม่ของสังคม” ตัวอย่างความสำาเร็จ 
ของชุมชน และชาวบ้านท่ีใช้ “งานวิจัย” ในการพัฒนาชุมชน  
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 � ความต้องการทำ งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ขยายแนวคิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนำาเอาผลงานวิจัยของชาวบ้านไปต่อยอด
• ผลักดันแนวคิด “1 ตำาบล 1 โครงการวิจัย” 

 � สถานที่ติดต่อ
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (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 บวกกับสังคมภายนอกท่ีเข้ามากำาหนดกระบวนการ
เรียนรู้ของเด็กเยาวชน จนไม่มีทางเลือกอื่น แต่กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ ภายใต้การนำา
ของ “ครูอู๊ด” หรือ “นิวัติ โฮ้เต้กิม” ใช้ “งานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น” เข้ามาเป็นเครื่องมือในการทำางานพัฒนากลุ่ม
เดก็ และเยาวชนในพืน้ทีจ่งัหวัดสรุาษฎรธ์าน ีจนกระทัง่
ก่อให้เกิดกลุ่มเครือข่าย “ยุวชนสร้างสรรค์” ทั่วท้ัง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าหมายการทำ งานของเครือข่าย
พฒันาทกัษะและความสามารถของกลุม่เยาวชน

ต่อการทำางานทางสังคมและชุมชนของกลุ่มเยาวชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อ 
ท้องถิ่น  
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พื้นที่ดำ เนินงานงาน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากการทำ งาน
กลุม่เยาวชนทัง้ในระบบโรงเรยีน และนอกระบบโรงเรียน กลุ่มพอ่แมผู้่ปกครอง  

ผู้นำาชุมชน / ครูภูมิปัญญาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำ งาน 
หนังสือ

• “ตน้กลา้..” หนงัสอืทีเ่ลา่เรือ่งราวความเปน็มาของยวุชน
สร้างสรรค์ รวมทั้งประสบการณ์การทำางานวิจัยและ
พัฒนาของสมาชิกในทีม 

วิทยากร

• นิวัติ โฮ้เต้กิม อดีตครูผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการ
เรียนรู้ และจัดทำาแผนการเรียนการสอน

• รัตนา ชูแสง นักพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และดึงการมีส่วนร่วม
ระหว่างเด็ก ชุมชน และผู้ปกครอง 

• เกวลี มีสิทธิ์ นักวิจัย และนักพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน
มคีวามเชี่ยวชาญดา้นการจัดกระบวนการเรยีนรูด้า้นการ
มีส่วนร่วมระหว่าง เด็ก และชุมชน    

ผลการดำ เนินงาน
• เกดิเครอืขา่ยเดก็ในระดบัตำาบลและอำาเภอ อาท ิกลุม่สภาเดก็

และเยาวชน ภูมินเิวศนล์ุม่น้ำาคลองยนั ตำาบลบ้านยาง อำาเภอ
คีรีรัฐนิคม (ประเด็นการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม, การ
สืบสานภูมิปัญญา) กลุ่มเยาวชนไททรงดำา อำาเภอพุนพิน (สืบค้น สืบสาน
ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ไททรงดำา) กลุ่มเยาวชนบ้านควนสุบรรณ อำาเภอ
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บา้นนาสาร (ประเดน็ดา้นสิง่แวดล้อม, เศรษฐกจิพอเพยีง, จติอาสาชว่ยเหลือเพือ่น
ผู้พิการ) กลุ่มเยาวชนรักป่ายูงทอง ตำาบลขุนทะเล (ประเด็นการจัดการป่าชุมชน
อย่างมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชน ชุมชน วัด) เป็นต้น 

• เครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองในแต่ละพื้นที่ 30  คน)
• เครือข่ายผู้นำาชุมชน/ครูภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การแพทย์และ

สมุนไพรกว่า 30 คน     
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 57/7 หมู่ที่ 5 ตำาบลบางกุ้ง อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 08-7620-9762, 08-1677-6301
อีเมล : cyggroup@hotmail.com, banyodyha@hotmail.com
Facebook : กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
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ไทยพีบีเอส เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และเผยแพร่สื่อคุณภาพเพื่อสังคม 
เป็นเวลากว่า 5 ปี โดยมุ่งหวังสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และมีหน่วยงานวิชาการ 
ทำาหน้าที่ศึกษา วิจัย และพัฒนาเครื่องมือ กลไกในการส่งเสริมประสิทธิภาพ และ
มาตรฐานการทำางาน เพื่อควบคุมกำากับคุณภาพงานการผลิตรายการ พร้อมทั้ง
รวบรวมข้อมูลประสบการณ์ ทักษะ องค์ความรู้จากการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของ 
สื่อสาธารณะ รวมถึงออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจอันดีต่อสื่อมวลชน

สำาหรับสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงาน 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสาธารณะให้แก่คนทั้งภายในและภายนอก
องคก์รผา่นงานศกึษา วจัิยเพือ่การพฒันา งานฝกึอบรมทัง้ดา้นวชิาการและการปฏบิตั ิ
และงานให้บริการข้อมูล ทั้งในรูปแบบเอกสารและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ  

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส
“ทีวี...ที่เด็กๆ วางใจ”
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 � เป้าหมายองค์กร
ดำาเนินการผลิตรายการ ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิงที่มีคุณภาพ

และมาตรฐาน ตามข้อบังคับจริยธรรมขององค์กรเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดย

ยึดถือผลประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่าเป็นสำาคัญ

 � พันธกิจขององค์กร
1. ส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของประชาชนในการ

สร้างสังคมประชาธิปไตยที่เป็นธรรม มีความกล้าหาญในการรายงาน
ขา่วสารและเสนอประเดน็โตเ้ถยีง โดยยดึถอืประโยชนส์าธารณะเปน็สำาคญั

2. เปน็เคร่ืองมือแห่งการเรยีนรู ้เสรมิสรา้งสตปิญัญาและสขุภาวะแกป่ระชาชน
ทุกหมู่เหล่า ทุกระดับอายุให้เป็นพลเมืองคุณภาพ

3. สรา้งแรงบนัดาลใจ กระตุน้ให้เกดิจตินาการ
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับ
สุนทรียภาพให้กับสังคม

4. ส่งเสริมเอกลักษณ์และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมเสรมิสรา้งความสมานฉนัท์
ในสังคม

5. สะท้อนความหลากหลายของสงัคม เปดิพ้ืนท่ีใหแ้กก่ลุม่ผู้
ดอ้ยโอกาสและกลุ่มเฉพาะตา่งๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อการมสี่วนรว่มทั้งใน
ระดับชุมชนและระดับชาติ

6. สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ประชาชน และ
ประชาคมโลก

 � เครือข่ายที่ทำ งานร่วมกันหรือเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน
สถานฑูตแคนาดา
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน ภาคอีสาน
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สถาบันการศึกษา
FES

 � ผลงานเด่นขององค์กร
• สื่อสาธารณะกับการพัฒนาสังคม
• งานวิจัยเพื่อพัฒนารายการสำาหรับเด็ก 

และเยาวชน ของสถานีโทรทัศน์ Thai PBS 
• การผลิตรายการรูปแบบสื่อสาธารณะ
• การดูสื่ออย่างรู้เท่าทัน
• พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ

 � ตัวอย่างผลงานเด่นขององค์กร 
โครงการผลิตสารคดีโดยเยาวชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายธนพงษ์  ทิพย์สุขุม    

พื้นท่ีสื่อ โดยมากผลงานการผลิตม้กเป็นของผู้ใหญ่ บางครั้งเนื้อหาและ 
เรื่องราวไม่ตอบสนองความต้องการและความอยากรู้ของเด็ก และในทางตรงกันข้าม 

TPBS เชื่อว่าเด็กๆ ก็มีแง่มุมที่พวกเข้าอยากนำาเสนอให้ผู้ใหญ่รับรู้เช่นเดียวกัน 

เป้าหมายโครงการ 
เพื่อให้เยาวชนรู้จักประเภทของสื่อ เลือกใช้สื่อ และเลือกรับสื่ออย่างมี

วิจารณญาณผ่านกระบวนการที่เยาวชนเป็นผู้ผลิตเอง รวมถึงทราบถึงประเด็นและ
หลักการของสื่อสารมวลชนในสังคมเช่น จริยธรรมสื่อ ข้อความที่ควรและไม่ควรนำา
เสนอเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชน มัธยมศึกษาตอนต้น – ระดับมหาวิทยาลัย
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พื้นที่ดำ เนินการ
พื้นที่ภาคอีสาน เช่น จังหวัดอุบลราชธานี

ขั้นตอนการดำ เนินงาน
1. คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมที่มีศักยภาพจากกระบวนการสรรหาทางเครือข่าย
2. ตอ้งเป็นผูท่ี้มคีวามสนใจในการผลติสือ่ พรอ้มทัง้มอีปุกรณ์ในการทำางานเบือ้งตน้ 

เช่น กล้อง และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการแบ่งกลุ่มละ 3-5 

คน เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ

4. วันแรกของการอบรมเป็นการปูพื้นฐานด้าน
ประเด็นในการผลิตสื่อ เรื่องของการรู้เท่าทันสื่อ 
คณุธรรมจรยิธรรม การเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
และสังคม

5. ในวันท่ีสองจะมีการอธิบายถงึหลกัการการเลา่เรือ่ง วธิกีารใชภ้าษา การใชค้ำา และ
แตล่ะกลุม่จะเขียนสคริปเบือ้งตน้โดยสามารถเลา่เรือ่งอะไรกไ็ด ้มขีอ้กำาหนดเพยีง
ว่าต้องเป็นสารคดี แต่เรื่องราวและวิธีการนั้นขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติจะแสดงความคิด
เห็นเรื่องนั้นๆ ออกมา

6. วันที่สามเป็นการออกไปถ่ายภาพตามแผนของกลุ่มที่วางไว้ว่าต้องใช้ภาพแบบใด
มานำาเสนอ

7. วนัสดุทา้ยเปน็การนำาเสนอผลงานใหก้รรมการ พรอ้มรบัฟงัคำาตชิมจากโปรดวิเซอร์
เพื่อนำาไปพัฒนา

8. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเยาวชนจะนำาผลงานไปเผยแพร่ต่อในช่องทางของตนเอง
เชน่ เฟซบุค๊ และเว็บเพจ แตห่ากผลงานนัน้มคุีณภาพมากกจ็ะถกูนำาไปออกอากาศ
ทางโทรทัศน์

องค์ความรู้ที่ใช้ในการดำ เนินงาน
• เทคนิคการเขียนบท โดยวิทยากรผู้มีความชำานาญด้านการเขียนบท การ

เขียนสคริปต์
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• เทคนิคการถ่ายภาพ ทีมวิทยากรผู้มีความชำานาญด้านการใช้อุปกรณ์ เช่น 
กล้องอัดวิดีโอ 

• เทคนิคการลำาดบัภาพ โดยทมีวทิยากรผู้มคีวามชำานาญดา้นการลำาดบัภาพ
โดยเหล่าวิทยากร จะเน้นการลงมือปฏิบัติมากกว่าการสอนในเชิงทฤษฎี เพื่อ

เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำาจากสถานการณ์จริง และเรียนรู้ท่ีจะแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าจากการลงพื้นที่ โดยทีมวิทยากรมีหน้าท่ีเพียงคอยให้คำาแนะนำาเม่ือเด็กเจอกับ
ปญัหา ใช้การตัง้คำาถามเปน็การถามนำา เพือ่ให้เดก็สามารถแกไ้ขปญัหาไดต้รงจดุมาก

ขึ้น 

ผลการดำ เนินงาน 
• เดก็และเยาวชนรูจ้กัเลอืกใช้สือ่ และรบัสือ่อยา่งมวีจิารณญาณ รวมทัง้สามารถ

ผลิตสื่อเพื่อเล่าเรื่องของตนเองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เยาวชนเท่าทันสื่อมากขึ้น เข้าใจ รู้จักแยกแยะ และคำานึงถึงเรื่องการผลิตสื่อ

ทั้งในฐานะผู้ดูและผู้ผลิต

 � สถานที่ติดต่อ 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

อาคารสำานักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2790-2000
โทรสาร 0-2790-2020
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ในช่วงที่องค์กรทุนต่างประเทศได้ย้ายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ทำาให้องค์กรพัฒนา
เอกชน/องค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็กระดับรากหญ้า 
ต้องปิดตัวลงเพราะขาดแหล่งทุนสนับสนุน

องคก์รพฒันาเอกชน 7 องค์กรไดแ้ก ่คณะกรรมการประสานงานองคก์รเอกชน 
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อ
สังคม สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา 
มลูนธิวิเิทศพฒันา และมูลนธิิอาเซยี จึงรว่มกนักอ่ตัง้ “ภาคคีวามรว่มมอืเพือ่สนบัสนนุ
การพัฒนา” ขึ้นในปี 2539  และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในชื่อ “มูลนิธิ ” ในปี 
2543 เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการทำางานขององค์กรภาคประชาสังคมโดยเฉพาะ
องค์กรระดับรากหญ้าให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้

มูลนิธิกองทุนไทย
“กองทุนเพื่อพัฒนาสังคมไทย”
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 � เป้าหมายขององค์กร
สร้างโอกาสใหค้นในสงัคมสามารถเข้าถงึองคก์รทีท่ำางานสรา้งสรรคส์งัคม และ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนทำางานและองค์กรที่ทำางานสร้างสรรค์สังคม

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

 � ผลงานเด่นขององค์กร 
โครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาเยาวชน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายกรรชิต สุขใจมิตร 

เป้าหมายของโครงการคือการพัฒนาเยาวชนให้มีความเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลง
ทีเ่ขม้แขง็ (Change Agent) เปน็คนรุน่ใหมท่ีม่สีำานกึส่ิงแวดล้อมและมสีำานกึสาธารณะ
ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ (Active Citizen) มีบทบาทในการดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อม และเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนสังคมอนาคต โดยผ่านการฝึกฝน



27 เพื่อการพัฒนา
เด็ก เยาวชน และครอบครัว

หล่อหลอมและการเสริมสร้างศักยภาพ ท่ามกลางการทำากิจกรรมแก้ไขปัญหา 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่ดำ เนินโครงการ
ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด
ระยะเวลาในการดำาเนินงาน 3 ปี (เมษายน 2555-มีนาคม 2558)

การดำ เนินงาน
• สนับสนุนด้านเงินทุน เพื่อให้เด็กและเยาวชนลงมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหา 

สิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
• สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพเพือ่ให้เดก็และเยาวชนสามารถทำากจิกรรมดา้น

สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สนับสนุนด้านการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานพลังในการทำางานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
• สนบัสนนุดา้นการจัดการความรู ้เพ่ือให้เกดิการจดัการความรูท่ี้เปน็การพฒันา

และยกระดบัองคค์วามรูใ้นการทำากจิกรรมแกไ้ขปญัหาสิง่แวดล้อมของเยาวชน
• สนับสนุนด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการขยายผลไปยัง

เยาวชนกลุ่มอื่นๆ และคนอื่นๆ ในสังคม 

กระบวนการทำ งาน
ค้นหาและสนับสนุนกลุ่มเยาวชนที่ “มีใจ” ทำากิจกรรมดูแลรักษาและฟื้นฟู 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนจำานวน 80 กลุ่ม (ปีที่ 1 จำานวน 20 กลุ่ม ปีที่ 2 จำานวน 30 
กลุ่ม และปีที่ 3 จำานวน 30 กลุ่ม) ให้สามารถปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย
การใช้กระบวนการ “กระจายทุน” ในจำานวนที่
เหมาะสม กบักลุม่เยาวชนทีผ่า่นการคดัเลอืกจาก
คณะกรรมการพิจารณาโครงการตามเป้าหมาย 

สำาหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้
รับเงินทุนสนับสนุนการทำากิจกรรมกลุ่มละ 
10,000-30,000 บาท ให้ดำาเนินกิจกรรมระยะ 
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6-8 เดือน โดยระหว่างนี้จะมีเจ้าหน้าที่ลงติดตามการดำาเนินงานของกลุ่มเยาวชน
อย่างน้อยโครงการละ 2 ครั้ง ซึ่งแต่ละโครงการจะต้องมีที่ปรึกษาในพื้นที่ที่สามารถ
ให้คำาปรึกษาแก่กลุ่มเยาวชนได้ 

นอกจากนี้เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้ดำาเนินโครงการจะได้รับการ “ฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพในเรื่องความรู้ความเข้าใจของปัญหา แนวทางการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ภาวะผูน้ำา หรอืตามประเดน็ทีเ่ยาวชนสนใจเกีย่ว
กบัการพฒันาตนเองและการทำางาน และการพฒันาเครอืขา่ยเยาวชนเพือ่สง่เสรมิพลงั
เยาวชนในการทำางานด้านสิ่งแวดล้อม” 

วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ 
รัตนติกา เพชรทองมา ผู้จัดการฝ่าย

พฒันาศกัยภาพ โครงการจัดตัง้กองทนุสิง่แวดลอ้ม
เพื่อการพัฒนาเยาวชน วิทยากรผู้เช่ียวชาญด้าน 
การสำารวจวิจัยทางด้านระบบนิเวศน์ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, งานเยาวชนกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาชุมชน  และการศึกษาและประเมิน
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

วิทยากรนำากิจกรรม

กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร มูลนิธิสยามกัมมาจล และรัตนติกา เพชรทองมา 
วทิยากรรว่มกระบวนการเรยีนรู้และฝกึการเขียนข้อเสนอโครงการ “เรียนรูวิ้ธกีารและ
ฝึกเขียนข้อเสนอโครงการ” 

ศรัทธา ปลื้มสูงเนิน กลุ่มไม้ขีดไฟ วิทยากรกิจกรรม “เปิดโลกทัศน์ คิด
สร้างสรรค์” เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถสืบค้นข้อมูลตัวอย่างวิธีการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ฝึกการคิดนอกกรอบ

สุมณฑา ปลื้มสูงเนิน กลุ่มไม้ขีดไฟ วิทยากรกระบวนการ 
 - “ต้นไม้เจ้าปัญหา” เพื่อให้วิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาที่กลุ่ม
เยาวชนสนใจมีส่วนร่วมแก้ไข
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 - “ภาพฝัน” กำาหนดเป้าหมายทิศทางการดำาเนินกิจกรรมให้สำาเร็จ
 - “กิจกรรมภูเขา 3 ลูก” เพื่อวางแนวทางการดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายที่วางไว้

ไพริน กล้าจริง ขบวนการตาวิเศษ วิทยากรกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพ
ตนเองในการทำาโครงการ หาจุดอ่อนจุดแข็ง ข้อจำากัด และโอกาสในการทำาโครงการ 
“กิจกรรมตลาดนัดโครงการ” เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้าม
โครงการ

องค์ความรู้ที่ใช้ในการดำ เนินงาน
• หลักสูตรในการพัฒนาเยาวชน
• ระบบและกลไกการดำาเนินงานกองทุน 

สิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เยาวชน

ผลการดำ เนินโครงการ 
(เชิงปริมาณ)

• เยาวชนไม่น้อยกว่า 2,500 คนทั่วประเทศไทย ได้เข้าร่วม “ปฏิบัติการ” แก้ไข
ปญัหา ส่ิงแวดลอ้ม ไดร้บัการฝกึฝนหลอ่หลอมใหม้สีำานกึและมแีนวปฏบิติัตน
ที่ “รักษ์สิ่งแวดล้อม”

• ในจำานวนนี ้ไมน่อ้ยกวา่ 200 คน เปน็เยาวชนผูน้ำาการเปลีย่นแปลง (Change 
Agent) ที่มีบทบาทเป็นผู้นำา กระตือรือร้น และเป็นกำาลังสำาคัญในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาอื่นๆ ในสังคม

• กลุม่เยาวชน 80 กลุม่ สามารถลงมอื “ทำากจิกรรมรกัษส์ิง่แวดลอ้ม” อย่างเขม้
แข็ง มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง

• สิ่งแวดล้อม 80 จุด ได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟูให้ดีขึ้น และสามารถ 
จุดประเด็นให้มีการดูแลรักษาต่อเนื่องได้
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(เชิงคุณภาพ) 

• เครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ มีความเข้มแข็ง และมีบทบาทในการ 
สานพลัง “ขบวนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

• “กองทุนส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน” เป็นท่ีรู้จัก ยอมรับ จากกลุ่ม
เยาวชนโดยท่ัวไป และสาธารณชน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธผิลและไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณจากผูส้นบัสนนุตา่งๆ เพยีงพอ
สำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง

• ระบบการกระจายทุนสนับสนุนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพการพัฒนาเครือข่าย การจัดการความรู้ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
มีประสิทธิภาพสามารถค้นหาและเข้าถึงกลุ่มเยาวชนที่ “มีใจ” ได้อย่างทั่วถึง 
และตรงเป้าหมาย

• องคค์วามรูใ้นดา้น การดำาเนนิงานดูแลรกัษา ฟืน้ฟ ูและใชป้ระโยชนท์รพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การทำางานร่วมกันของเยาวชนและ 
การพฒันาเครอืข่ายเยาวชน ทีช่ดัเจนและสามารถเผยแพรเ่ปน็บทเรยีนใหก้บั
เยาวชนอื่นๆ และคนอื่นๆ ในสังคมได้อย่างชัดเจน

 � ความต้องการทำ งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน มีความเชื่อว่า 

เมื่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ดำาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว พวกเขายังคงต้องการ
ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานระดับท้องถิ่นต่างๆ จะเป็นกลไกสำาคัญในการช่วยเหลือ
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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ด้วยความต้องการให้สังคมเกิดการพัฒนาระบบการสร้างสรรค์สื่อและการ 
เผยแพรส่ือ่ท่ีมคีณุภาพตอ่เยาวชน ครอบครวั และสงัคม  สำานกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) รว่มกบัมลูนิธิเพือ่การพฒันาเดก็ (มพด.)  จดัตัง้สถาบนั
สื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 เพื่อทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการ
ประสานงานเครือข่ายด้านสื่อระหว่างภาครัฐ เจ้าของสื่อ ผู้ผลิตสื่อ ภาคธุรกิจ ภาค
สังคม ชุมชน ครอบครัว ตลอดจนเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมาย

• เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนเข้าถงึสือ่สรา้งเสรมิสขุภาวะผา่นชอ่งทางเผยแพรต่า่งๆ
• มีต้นแบบของสื่อสร้างเสริมสุขภาวะเยาวชน
• ผู้ผลิตสื่อเพื่อเยาวชนได้รับการเสริมพลังและสามารถผลิตสื่อคุณภาพสู่สังคม
• ผู้บริโภคสื่อโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ได้เรียนรู้สื่อ สามารถเลือก

บริโภคสื่อ และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) 
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 � วิสัยทัศน ์

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบกลไกสื่อสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก
เยาวชน และครอบครัวอย่างยั่งยืน

 � พันธกิจ 
• ศึกษา วิจัย สำารวจ และเผยแพร่ ข้อมูลสถานการณ์ด้านสื่อเด็ก เยาวชนและ

ครอบครัว
• จัดการความรู้ด้านสื่อเด็กที่หลากหลายซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานจริง 
• สร้างศักยภาพของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
• ผลักดันนโยบายกฎหมาย กฎระเบียบ กลไกด้านสื่อเด็ก

 � ยุทธศาสตร์การดำ เนินงาน
1. พัฒนาช่องทางเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์
2. สนับสนุนการผลิตสื่อ
3. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ
4. สร้างกระแสสังคม และการมีส่วนร่วม
5. ผลักดันนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และ 
 ครอบครัว

 � เป้าหมายขององค์กร
เกิดระบบกลไกสื่อสร้างสรรค์สำาหรับเด็กที่มี

ประสิทธิภาพและยัง่ยนืในการสรา้งสรรคส์ือ่เพือ่การ
เรียนรู้ของเด็กทุกกลุ่มอย่างเพียงพอ รวมถึงเด็ก 
ครอบครัว ชุมชน มีทักษะเท่าทันสื่อและสามารถ
สร้างสรรค์สื่อที่สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการของตนเอง
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 � เครือข่ายที่ทำ งานร่วมกัน
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กเยาวชนภาคเหนือ
ชมรมวิทยุเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก
ชมรมวิทยุเด็กเยาวชนและครอบครัว
เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคกลางและตะวันตก
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ
มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

เครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่นี้ดีจัง

 � ผลงานเด่นขององค์กร
• ผลักดันให้เกิดการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 
• เกิดเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก 
• มีองค์ความรู้ด้านสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่มาจากงานวิจัยทั้งใน

และต่างประเทศ งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ งานภาคสนามและปฏิบัติจริง 
• มีหลักสูตรเรื่องเท่าทันสื่อ และมีกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อสำาหรับเด็ก

เยาวชน รวมถึงเครื่องมือและสื่อสำาหรับการเรียนรู้เท่าทันสื่อ เช่น หนังสือ

การ์ตูน รายการโทรทัศน์

โครงการเสริมสร้างกลไกสื่อเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอัมรินทร์ เปล่งรัศม ี

เป้าหมายโครงการ
1) เปน็กลไกประสานความรว่มมอืกบัภาคเีครือข่ายสือ่เพ่ือเดก็ เยาวชนและครอบครวั

ภาคเหนอื และภาคสว่นตา่งๆในท้องถิน่เพือ่รว่มขบัเคล่ือนงานสือ่เพือ่เดก็ เยาวชน
และครอบครัวในภาคเหนือ
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2) เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมพลังภาคีสื่อเพื่อเด็กภาคเหนือให้มีความเข้มแข็ง
3) เพือ่พฒันาระบบฐานข้อมูลงานด้านสือ่เพือ่เด็กสำาหรบัสนบัสนนุการขับเคล่ือนงาน 

และยกระดับงานส่ือสารสาธารณะเพ่ือสร้างการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและครอบครัว

ในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก เยาวชน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้นำาชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื้นที่ดำ เนินการ
เครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 
สำานักข่าวเด็กเยาวชน และกลุ่มระเบียงไม้ จังหวัดพะเยา 
สำานักกิจกรรมกิ่งก้านใบ จังหวัดอุตรดิตถ์
ศูนย์กิจกรรมเยาวชนโกศัยนครเพื่อการพัฒนา จังหวัดแพร่
เครือข่ายครอบครัว จังหวัดน่าน  
กลุ่มดอยหมอกเพื่อการพัฒนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วิธีการดำ เนินงาน 
1) การจดัเวทีเรยีนรูก้ลาง และการตดิตามหนนุเสรมิในระดบัพืน้ที ่โดยมขีัน้ตอนคอื 

จัดประชุมคณะทำางานเพื่อพัฒนาหลักสูตร ติดตามหนุนเสริมการเรียนรู้ในแต่ละ
เครือข่าย และสรุปบทเรียนการเรียนรู้ของเครือข่ายในแต่ละหลักสูตรสนับสนุน
องค์กรภาคีเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ ให้เป็นภาคีหลักในการประสานความร่วมมือ
กับองค์กรเครือข่ายต่างๆ

2) หนุนเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
ภาคีเครือข่าย และสร้างกระบวนการเรียนรู้
เชื่อมโยงประสบการณ์การทำางานทั้งระดับ
เครอืขา่ยและระดบัพืน้ทีโ่ดยใช ้2 รปูแบบคอื 
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• วางระบบฐานข้อมูลและระบบการสืบค้นข้อมูลการดำาเนินงานของภาคีเครือข่าย
สือ่เพือ่เดก็ โดยมข้ัีนตอน การรวบรวมขอ้มลูสถานการณด์า้นสือ่เพือ่เดก็ ผลก
ระทบจากสือ่ตอ่เดก็ เยาวชนและครอบครวั กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง กระบวนการ
เรียนรู้เท่าทันสื่อฯลฯ จำาแนกข้อมูลตามลักษณะการใช้งาน พัฒนาระบบจัด
เก็บในรูปของเอกสารและไฟล์ข้อมูลกลาง พัฒนาโปรแกรมระบบการสืบค้น 

• จัดเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรภาคีด้านส่ือเพ่ือมีส่วนร่วมนำาเสนอประเด็น
การขับเคลื่อนงาน พัฒนาสื่อสร้างสรรค์กลางในเว็บไซต์และเฟซบุ้ค ถ่ายทอด

สดออนไลน์กิจกรรมของเครือข่าย

องค์ความรู้ที่ใช้ในการดำ เนินโครงการ
• องค์ความรู้ด้านการทำางานเรื่องสื่อเพื่อเด็ก 

เยาวชนและครอบครัว
• กระบวนการเรียนรู้เรื่องเท่าทันสื่อสำาหรับ

เด็ก เยาวชนและครอบครัว

ผลงานการดำ เนินงาน 
• เดก็และเยาวชนในโครงการเกดิทกัษะการรูเ้ทา่ทนัสือ่ และมทีกัษะในการผลติ

สื่อสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวในครอบครัวหรือชุมชนของตนเอง
• พ่อแม่ผู้ปกครองมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สามารถดูแลปกป้องลูกหรือเด็กใน

ปกครองได้ และเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสื่อเพื่อเด็ก
• ชุมชนมีระบบการเฝ้าระวังสื่อโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชน
• สังคมเกิดความรู้เท่าทันสื่อ มีระบบและกลไกในการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์

สำาหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว

 � ความต้องการทำ งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการทำางานเรื่องสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ให้กับกลุ่ม อปท. ที่สนใจที่จะพัฒนากระบวนการทำางานด้านเด็กและเยาวชน
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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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การพฒันาประเทศจำาเปน็ตอ้งสรา้งจติอาสาใหเ้กดิขึน้ในสงัคมไทย เพราะการ
อาสา การเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ   ขณะที่การ
รวมพลังเพื่อการพัฒนาผลงานไปสู่ความสำาเร็จนั้น จำาเป็นต้องสร้างจิตอาสาให้เกิด
ขึน้ในประชากรทกุกลุม่ โดยเฉพาะการปลกูฝงัสำานกึจติอาสาใหเ้กดิขึน้ในเยาวชน เพือ่
ให้เยาวชนเป็นสื่อกลางในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคม  

บทบาทของมูลนิธิสยามกัมมาจล (Siam Commercial Foundation) ซ่ึงก่อต้ัง
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 ในระยะแรกคือ การสนับสนุนงานด้านการศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

และด้วยความตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาเยาวชน ผู้ซึ่งจะเติบโต
เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ในปี พ.ศ.2551  ธนาคารไทยพาณิชย์
ไดม้อบหมายใหมู้ลนธิสิยามกมัมาจล เปน็หนว่ยงานหลกัในการดำาเนนิกจิกรรม

ด้านการพัฒนาเยาวชน และชุมชน

มูลนิธิสยามกัมมาจล
“สร้างจิตอาสาผ่านการพัฒนาเยาวชน และชุมชน”
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 � เป้าหมายองค์กร 
สร้างจิตอาสาของคนไทย ผ่านการพัฒนาเยาวชน และชุมชน 

 � พันธกิจขององค์กร
1. แสวงหาโครงการที่มีคุณค่าต่อชุมชน และการพัฒนาเยาวชน
2. สนับสนุนโครงการที่มีคุณค่าต่อชุมชน และการพัฒนาเยาวชน

3. ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา

 � เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนและทำ งานร่วมกัน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) 
 - มูลนิธิกองทุนไทย 

ด้าน ICT 

 - NECTEC 
ด้านชุมชน 
 - องค์กรพฒันาเยาวชน เช่น มูลนธิิสถาบันวิจัยเพือ่ทอ้งถิน่ สถาบนัเสรมิสรา้ง
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 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงาน
ปลดั กระทรวงศกึษาธิการ โครงการขับเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพยีง สำานกังาน
ทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรย์ิ สำานกังานสง่เสรมิสงัคมแหง่การเรยีนรูแ้ละ
พัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์ อุทยานการเรียนรู้ 
TK Park 
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 - มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

 - โรงเรยีน เช่น โรงเรยีนปรินสร์อแยลวทิยาลยั โรงเรยีนโยธนิบรูณะ โรงเรยีน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนสำาโรงทาบ 
วิทยายน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) เป็นต้น

 � ผลงานเด่นขององค์กร
• โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
• โครงการพัฒนาการเรียนรู้เยาวชนผ่านสถานศึกษา  
• โครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชน  
• โครงการปลูกใจรักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน  
• โครงการต้นกล้าในป่าใหญ่  เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
• โครงการเสริมความเข้มแข็ง กลไกการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนและบุคลากร

ด้านไอที  
• โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำาเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา
• โครงการคนรุ่นใหม่ใจอาสาเพื่อผู้ประสบภัย 
• โครงการเสริมสร้างชุมชนบริหารจัดการตัวเองในพื้นที่ประสบพิบัติภัยสึนามิ
• โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค)  

• โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา 

 � สถานที่ติดต่อ
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่ 
อาคาร Plaza East เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-29379901-7  โทรสาร 0-2937-9900 
อีเมล : info@scbf.or.th
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 � โครงการเด่นขององค์กร
“พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา”

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์

โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ดำาเนินการโดย กลุ่มสงขลาฟอรั่ม 
ด้วยเชื่อว่าการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างสรรค์พลังแห่งอนาคต 
พลังของบ้านเมือง เชื่อเรื่องการเรียนรู้จากเรื่องจริงชีวิตจริง และการปฏิบัติจริงด้วย
กระบวนการท่ีสร้างสรรค์พลังทางความคิด และการเติมทักษะชีวิตท่ีจำาเป็นต่อการ 
อยู่ร่วมกันในสังคม เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ความสำาคัญกับกลุ่มคนท่ีอยู่ใกล้ชิด
เยาวชน ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและเพื่อน ผู้ใหญ่ที่มีอาชีพหลากหลายที่มี
ภมิูปญัญาทัง้ระดับทอ้งถิน่และสากล เข้ามารว่มกจิกรรม และแลกเปลีย่นประสบการณ ์ 
เกิดการหนุนเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ จึงเกิดแนวคิดทำาโครงการนี้ขึ้น

โครงการได้เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปวช. หรือ กศน. อายุ
ระหว่าง 14-18 ปี  ระดับอุดมศึกษา อายุระหว่าง 19-25 ปี หรือเยาวชนในชุมชน 

ใน จ.สงขลา ท่ีสนใจทำาโครงการเพือ่แก้ไขปญัหาในชมุชนของตนเอง ปีละ 30 โครงการ

เป้าหมายโครงการ
พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะชีวิต และมีจิตสำานึกความเป็นพลเมือง มีความเป็น

ผู้นำาแห่งการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิด

กลุ่มเป้าหมาย
เดก็เยาวชน ผูน้ำาชมุชน องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

พื้นที่เป้าหมายที่ดำ เนินการ
16 อำาเภอในจังหวัดสงขลา
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วิธีการดำ เนินงานของโครงการ  
1. รับสมัครเยาวชนทำาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง
2. คัดเลือกเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบปีละ 30 โครงการ
3. พฒันาศักยภาพเยาวชนในการพฒันา

ข้อเสนอโครงการ
4. สนับสนุนเยาวชนทำาโครงการระยะ

เวลา 6-8 เดือน โครงการละ 20,000 
บาท

5. พัฒนาศักยภาพเยาวชนระหว่างทำา
โครงการ เช่น พัฒนาทักษะชีวิต 
พฒันาทักษะการใชไ้อทใีนการสือ่สารการทำาโครงการ

6. ติดตาม ให้คำาปรึกษาเยาวชนทำาโครงการ พัฒนากระบวนการคิด
7. ถอดบทเรียนเยาวชนระหว่าง และหลังเยาวชนทำาโครงการ
8. จัดเทศกาลการเรียนรู้นำาเสนอผลการเรียนรู้จากการทำาโครงการของ

เยาวชนในชุมชนที่ทำาโครงการ และเวทีกลาง จ.สงขลา

องค์ความรู้ที่ใช้ในการดำ เนินโครงการ  
• หลักสูตรการพัฒนาโครงการเยาวชน ในลักษณะ Community Project

• หลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิต

ผลจากการดำ เนินงาน 
เชิงคุณภาพ 
• เกิดเยาวชนที่มีสำานึกความเป็นพลเมือง (Active citizen) มีทักษะชีวิต ที่มี

บทบาทในการทำาประโยชน์เพื่อชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ได้
• เครือข่ายเยาวชนที่เป็นพลเมืองที่ใส่ใจเมืองสงขลา
• ระบบฐานข้อมูลที่เป็นกลไกติดตามเยาวชนในระยะยาว
• องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น
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• สงขลาฟอรั่มมีกลไกจัดการ รายงานผลสำาเร็จ และการติดตามเยาวชนได้
ในระยะยาว

• เยาวชน และขับเคลื่อนงานพัฒนาเยาวชนในจังหวัดวาระต่างๆ
ผลงานเชิงปริมาณ 
• เอกสารสรุปผลการดำาเนินงาน จำานวน 1 ชุด
• เอกสารถอดบทเรียนกรณีศึกษาเด่น จำานวน 1 ชุด 
• ชุดความรู้ /คู่มือ/ หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จำานวน 2 ชุด

ความต้องการทำ งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ขยายผลการดำาเนินงานไปยังพื้นที่ อบต. อื่นๆ

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 97 ถนนนครใน อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
อีเมล : theyoungcitizen@windowslive.com
เว็บไซต์ : www.scbfoundation.com
Facebook : Songkhla Forum
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ในบรรดาองค์กรพัฒนาเอกชน “มูลนิธิรักษ์ไทย” จัดอยู่แถวหน้า ในเรื่อง
ของการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะด้านการจัดการภาวะโลกร้อน  
การส่งเสริมอาชีพ การอนามัยเจริญพันธ์ุ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  
การศึกษาและพัฒนาภาวะผู้นำา และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ประสบการณม์ากกวา่ 2 ทศวรรษบนเสน้ทางการพฒันา ทำาใหม้ลูนธิริกัษไ์ทย 
โดดเด่นในประเด็นต่างๆ เหล่านี้

 � เป้าหมายขององค์กร
ประชาคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้สิทธิความเสมอภาค สามารถกำาหนด

อนาคตของตนเอง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 � พันธกิจ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนยากจน และกลุ่มด้อยโอกาส โดยการวิเคราะห์แก่น

แท้ของปัญหา กำาหนดและดำาเนินการทางเลือกที่เหมาะสมและส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือในงานพัฒนา

มูลนิธิรักษ์ไทย
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 � เป้าหมาย
ผู้นำาการพัฒนาชุมชนเปราะบางในระดับประเทศ และภูมิภาค ด้วยกระบวนการ

ทำางานชุมชน การจัดการองค์ความรู้และการผลักดันสิทธิและนโยบาย

 � เครือข่ายที่ทำ งานร่วมกันหรือเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน
บริษัท เมอร์ค จำากัด (ประเทศไทย)
บริษัท น้ำามันอพอลโล (ไทย) จำากัด
บริษัท ทิปปี้ จำากัด
บริษัท ซิสโก้ จำากัด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำากัด
ร้านอาหารในเครือโออิชิ
บริษัท คิงพาวเวอร์ จำากัด
บริษัท แมทเทล (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท ยูเมด้า จำากัด
ห้างหุ้นส่วนจำากัด โอเอ็น ดีไซด์ 
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัด 
บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)
บริษัท ดอกบัวคู่ จำากัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โพร์เซ่น โปรดักส์ จำากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. บริหารร้านค้าปลีก จำากัด
บริษัท เอเชียนฮอนด้ามอเตอร์ จำากัด
บริษัท โจตันเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำากัด
โครงการปาลิโอ เขาใหญ่ 
บริษัท เขาใหญ่วิลเลจมอลล์ จำากัด
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 � ผลงานเด่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
• โครงการรณรงค์การให้ความรู้และการบริการอนามัยเจริญพันธ์ุแก่เยาวชน

มีเชื้อเอชไอวี ในภาคเหนือ

เป็นโครงการทีต่อ้งการใหค้วามรูแ้ละบรกิารอนามยัเจรญิพนัธุแ์กเ่ยาวชนมเีชือ้
เอชไอวีอายุระหว่าง 7-18 ปี ในพื้นที่เชียงใหม่ พะเยา เพื่อให้เกิดบริการด้านอนามัย
เจริญพันธ์ุที่มีความเฉพาะ ตรงตามความต้องการของเยาวชนท่ีมีเชื้อเอชไอวี เกิด
กิจกรรมที่เยาวชนเป็นผู้ริเริ่มด้วยตนเองและได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจาก
ภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• โครงการเอดส ์และอนามยัเจรญิพันธุใ์นกลุม่เดก็เยาวชนและผูห้ญงิมีเชือ้

เอชไอวี

มูลนธิริกัษไ์ทย ทำางานรว่มกบักลุม่เดก็ เยาวชนและผูห้ญงิทีม่เีช้ือเอชไอว ีหรอื
ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีมายาวนาน โดยโครงการน้ีเน้นส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียน
ระหว่างเครือข่ายองค์กรที่ทำางานด้านสุขภาพทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ 
ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ
จีนตอนใต้
• โครงการป้องกันเอชไอวี เอดส์ ในกลุ่มเยาวชน 

มุ่งให้ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องเอดส์ เพศ และการสร้างความตระหนักเพื่อให้
เยาวชนมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยและ
พัฒนาศักยภาพแกนนำาเยาวชน ให้เป็นกลไกการทำางานในชุมชนตลอดจนเชื่อม
ประสานกับสถานบริการสุขภาพ ในการจัดบริการที่เป็นมิตรสำาหรับเยาวชน และ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล/เทศบาลตำาบล ซึง่เปน็หนว่ยงานนโยบายระดบัทอ้งถ่ินใน
การพัฒนาแผนสุขภาพตำาบล
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• โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 
หลักการทำางานเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมท้ังระดับครัวเรือน ชุมชนและ

เครือข่ายลุ่มน้ำาย่อย และเน้นกิจกรรมการทำาเกษตรที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ดินและน้ำา 
การแบ่งเขตที่ทำากินและป่าไม้ และการทำากิจกรรมรณรงค์เพื่อสิทธิของชุมชนในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
• โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

สง่เสรมิใหเ้ด็กและเยาวชนไดม้ทัีกษะในการคดิ  วเิคราะห ์มีทกัษะชวีติในการ
คุ้มกันตนเอง กล้าแสดงออก เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รวมทั้งมีทักษะด้านอาชีพ 
ที่สามารถนำาไปทำาจริงเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว เช่น ปลูกผัก เลี้ยงปลา ทำาขนม 
เรยีนรูภ้มูปิญัญาท้องถิน่ การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มในชมุชน โดยเนน้ใหเ้ดก็ เยาวชน
คดิและทำาโครงการดว้ยตนเอง ซึง่โครงการเดน่คือ โครงการพฒันาภาวะผูน้ำาเยาวชน
จังหวัดอุดรธานี

 � โครงการเด่นของมูลนิธิรักษ์ไทย
โครงการ 84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำ ดีถวายในหลวง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กุลพิพิทย์ วงศ์แสงจันทร์

เด็กด้อยโอกาสตามชนบทห่างไกล และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมักขาดโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะในประเด็นการคิด วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ โครงการ 84 
พรรษา 84 โรงเรียน ทำาดีถวายในหลวง 

โดยมูลนิธิรักษ์ไทย เปิดโอกาสให้เด็กๆ ที่ขาดโอกาสอยู่ห่างไกลความเจริญ
หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเอง ส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ การทำางานเป็นทีมและภาวะผู้นำา โดยให้เด็กและเยาวชนนำาเสนอในสิ่งท่ี
ตนเองสนใจ หรอืตอ้งการพฒันาทกัษะ องคค์วามรูใ้หม่ๆ  ใหกั้บตนเองหรอืผูอ้ืน่ เพือ่
ให้เด็กเหล่าน้ันได้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และพร้อมที่จะเป็นกำาลังสำาคัญของชาติ 
ในการพัฒนาประเทศต่อไป
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เป้าหมาย
เสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนใน 3 มิติ คือ มิติด้านการพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ มิติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อชุมชนยั่งยืน มิติด้าน
การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและ ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

กลุ่มเป้าหมาย 
• เด็กวัย 4-15 ปี จำานวน 5,880 คน เพ่ือ

พัฒนาการทำางานเป็นทีม และภาวะผู้นำา 
พร้อมๆ กับการเสริมสร้างกระบวนการ
เรยีนรูข้องโรงเรยีน สขุภาพเดก็ สิง่แวดลอ้ม
ชุมชน 

• ครู 252 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระหว่างชุมชนและโรงเรียน
• สถานศึกษาจำานวน 30 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือในการ 

ส่งเสริมการเรียนรู้

วิธีการดำ เนินงาน 
• จดักจิกรรมกบัเดก็ในโรงเรยีนเปา้หมาย ไดแ้ก ่เรยีนรูต้นเอง เรียนรูผู้อ้ืน่ ทักษะ

การทำางานร่วมกัน ภาวะผู้นำา เรียนรู้ชุมชน และเรียนรู้การเขียนโครงการ  
• จัดกิจกรรมกับครูโดยใช้ “หลักสูตรครูเอื้อ” เพื่อเปลี่ยนครูสั่งให้กลายเป็น

ครูที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กโดยมี “โครงการ” ศูนย์กลางการเรียนรู้ 
• เปิดโอกาสให้เด็กในโรงเรียนเขียนโครงการฯ ที่ตนเองอยากทำา (โรงเรียนละ 

3-6 โครงการ) ระยะดำาเนินงาน 3-6 เดือน 
• เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิรักษ์ไทย ติดตามผลการดำาเนินงาน ถอดความรู้ 

ระหว่างเด็กดำาเนินโครงการและหลังเสร็จสิ้นโครงการ
• ทำากจิกรรมตอ่เนือ่งกบัเดก็พี ่(รุน่เกา่)และเดก็รุน่ใหม ่ในโรงเรยีนเดมิตอ่เนือ่ง

ในปีที่ 2 และ 3 กระทั่งครบ 85 โรงเรียน (24 โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 25 โรงเรียนบนดอยจังหวัดเชียงใหม่ ลำาพูน พะเยา 30 โรงเรียน
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ชายแดนภาคอีสาน จังหวัดอุดรธานี หนองคาย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
มกุดาหาร 5 โรงเรยีนในภาคกลาง สมทุรปราการ นครปฐม ซึง่จำานวนโรงเรยีน
ในแต่ละพื้นที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) 

ผลการดำ เนินงาน
• นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้านำาเสนอมากขึ้น มีทักษะ 

ความเป็นผู้นำา รู้จักตนเองรวมถึงสามารถวางแผนการทำางานและอนาคต 
ของตนเองได้ รูจ้กัคดิวเิคราะหแ์ยกแยะ รูจ้กัการทำางานเปน็ทมี รูจ้กัชุมชนของ
ตนเองมากขึ้น

• ครูและผู้บริหารโรงเรียนเกิดแรงบันดาลใจบูรณาการการเรียนรู้โดยมี 
“โครงการ” เครื่องมือสำาคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ของเด็ก 

• ชุมชนมีการปรับตัวและให้ความสำาคัญกับเด็กๆ ในชุมชน รวมถึงหันมา
ตระหนักถึงความรู้ที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น

 � ความต้องการทำ งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีมูลนิธิฯ ลงไปทำาโครงการ
• การสนับสนุนข้อมูล คำาแนะนำา ความช่วยเหลืออื่นๆ เพื่อให้โครงการดำาเนิน

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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เพราะ “ครอบครัว” คือสถาบันแห่งแรกที่มีส่วนสำาคัญในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน หากแต่ที่ผ่านมา แต่ละครอบครัวไม่ได้ร่วมกันเป็นเครือข่าย ดังนั้น บทบาท
ในการดูแลเด็กจึงตกอยู่ในความรับผิดชอบของครูและโรงเรียน 

กระท่ังพ่อแม่กลุ่มหนึ่งก่อตั้ง “ชมรมพ่อแม่” จากนั้นพัฒนามาเป็นองค์กร
สาธารณกุศลที่มีเป้าหมายชัดเจน คือ “เพื่อความเข้มแข็งของครอบครัวไทย”  
ในท้ายท่ีสุดกย็กระดบัเปน็มลูนธิเิครอืข่ายครอบครวั (Family Network Foundation) 
ในปีพ.ศ.2542 เพื่อร่วมกันผลักดันการปฏิรูปการศึกษา 

บทบาทสำาคัญของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว คือ การสร้างความตระหนักและ
สง่เสรมิสถาบนัครอบครวัให้เกดิข้ึนทัง้ในบคุคล ชมุชน และสงัคม ขณะทีพ่นัธกจิสำาคญั
คอื  ส่งเสรมิใหพ้อ่แมช่ัน้กลางใช้โอกาสเปน็พอ่แมข่องตนอยา่งมคีณุคา่ เพือ่ทำาหนา้ที่
ยิ่งใหญ่ให้ประสบผลสำาเร็จ นั่นคือหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่นั่นเอง

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
“เพื่อความเข้มแข็งของครอบครัวไทย”
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 � เป้าหมายขององค์กร 
ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับครอบครัวไทยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนร่วมจัดการศึกษาให้แก่ลูกและเด็ก 

 � เครือข่ายที่ทำ งานร่วมกัน
• สำานักสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำานัก 4) สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
• เครือข่ายครอบครัวท่ีทำางานกับมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนเรื่องอัตรากำาลังคน 

และศักยภาพในการทำางานดว้ยกนั  ความเปน็เครอืขา่ยทีเ่ป็น Network ทำาให้
การประสานงานกันง่าย 

• โรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่เป็นภาคี  เป็นลักษณะให้การ
สนับสนุนเร่ืองของพ้ืนท่ีสำาหรับการจัดกิจกรรม และการสนับสนุนเร่ืองของคน 
โดยเฉพาะผู้ปกครอง เน้นการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อทำางานช่วยเหลือ
โรงเรียนที่จะดูแลบุตรหลานด้วยกัน 

 � กลุ่มเป้าหมาย
พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

 � ผลงานเด่นขององค์กร 
• เครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (Single parent)

ปกตคิวามเป็นครอบครวัจะประกอบดว้ย พอ่ แมแ่ละลูก แตเ่มือ่ตอ้งเหลือเพยีง
คนใดคนหน่ึง การทำาหนา้ทีอ่าจไมส่มบรูณน์กั เครอืข่ายครอบครวัเล้ียงเดีย่ว จะทำาให้
ครอบครัวไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไป เพราะจะทำาให้ครอบครัวในกลุ่มนี้สามารถกลับ
ไปทำาหน้าที่ของครอบครัวได้ดีขึ้น โดยการใช้ “กระบวนการห้องเรียนพ่อแม่” ซึ่งมี
เนื้อหาที่จะให้พ่อแม่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และมีกระบวนการ เรียกว่า “กระบวนการช่วย
เหลือเกื้อกูล” เป็นกระบวนการที่จะให้พ่อหรือแม่จากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวได้แลก
เปลี่ยนทุกข์สุข และแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน 
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• เครือข่ายผู้ปกครองในโรงเรียน

หน้าท่ีของผู้ปกครองมิได้หมายถึงการ
ส่งลูกมาเรียนหนังสือ แล้วปล่อยให้บุตรหลาน
อยู่กับครูบาอาจารย์ที่โรงเรียน แต่ผู้ปกครอง
สามารถรวมตัวกันเป็นเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุนการทำางานของครูทั้งในด้านกิจกรรม
และการเฝ้าระวังเด็กนักเรียน เช่น การเฝ้าระวังความปลอดภัยในเรื่องของร้านเกมส์, 
เร่ืองการพนัน หรือเรื่องเด็กหนีเรียน สำาหรับโครงการนี้ ผู้ท่ีได้ประโยชน์ มีตั้งแต่  
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู เด็ก และโรงเรียน ตลอดจนช่วยให้สังคมในชุมชนมีความ 
น่าอยู่มากขึ้นด้วย

 � องค์ความรู้เด่น
• หลักสูตร “ชุดความรู้การทำางานกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว หรือ ครอบครัว

ลักษณะเฉพาะ” จำานวน 2 เล่ม แบ่งเป็น ชุดเนื้อหา และชุดกระบวนการ 
• สื่อวีดีทัศน์ เก่ียวกับสารคดีเสียงครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ 

วิธีการจัดการปัญหาเรื่องครอบครัว, เรื่องลูก ฯลฯ จำานวน 1 ชุด
• ซีดีภาพ ถอดประสบการณ์เรื่องราวตัวอย่างของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 4 ชีวิต  

4 แบบ จำานวน 1 ชุด

 � ความต้องการทำ งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีความตั้งใจและต้องการร่วมมือในการจัดทำาเรื่อง

เกี่ยวกับครอบครัวกับทาง อปท. โดยเฉพาะครอบครัวลักษณะเฉพาะนั้น ส่วนใหญ่มี
ความยากลำาบาก มีความซับซ้อน และมีทัศนคติมุมมองอีกมิติหนึ่งที่ถูกมองว่าแก้ไข
ลำาบาก  แตแ่นน่อนวา่การทำากบัครอบครวัยอ่มจะตอ้งสง่ผลถงึตวัเดก็ใหเ้ปลีย่นแปลง
ไปในทางท่ีดีข้ึนได้ ดังน้ัน หากได้ทำาร่วมมือกับ อปท.จะทำาให้เข้าถึงครอบครัวเหล่าน้ี 
ได้จรงิๆ เพราะ อปท.เปน็หนว่ยงานทีอ่ยูก่บัใกล้กลุม่เปา้หมายในพืน้ที ่ มทีัง้บคุลากร 
งบประมาณ และทรัพยากร  ขณะที่มูลนิธิฯ มีองค์ความรู้ มีชุดความรู้ และมีความ
ถนัดเร่ืองดังกล่าว ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรให้จนกว่าจะสามารถนำากระบวนการ 
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ไปทำางานกบัพืน้ท่ีตอ่ไปได ้ทางมลูนธิฯิ จะไมป่ลอ่ย
ให้พื้นที่ทำางานเองแต่จะเข้าไปช่วยกันทำางาน 

 � 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

ถ้าคำาว่า “สวัสดิการ”  คือการได้รับการช่วยและดูแลจากรัฐ ซึ่งเป็นสวัสดิการ
ขึ้นพื้นฐานที่แต่ละครอบครัวจะได้รับ แต่ที่ผ่านมาระบบดังกล่าวเดินทางเข้าไปไม่ถึง
ทุกครัวเรือน ดังนั้น การผนึกกำาลังร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนประเด็น
สาธารณะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำาไปสู่สังคมสวัสดิการ นั้น  “ทุกภาคส่วนในสังคม 

ต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันจัดสวัสดิการ” 

เป้าหมายโครงการ
ผลกัดนัใหร้ฐัเปน็ผูส้นบัสนนุสง่เสรมิให้ประชาชนมารว่มจดัสวสัดกิาร ดว้ยการ

ให้ครอบครัวกลุ่มต่างๆ มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแก้ปัญหาพื้นฐานใน
ครอบครัว การฝึกทักษะอาชีพ การทำากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว และส่งเสริมให้
เกิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถสร้างรายได้จากการประกอบการเพื่อให้กิจการสามารถดำารงอยู่ได้อย่าง 
ต่อเนื่องยั่งยืนด้วยตนเอง
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กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
• กลุม่ครอบครวัลกัษณะเฉพาะ (ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว,ครอบครวัแมว่ยัรุ่น,ครอบครวั

เดก็พกิาร,ครอบครวัผูป่้วยซึมเศรา้ เปน็ตน้) โดยครอบครวั จะได้รบัประโยชนจ์าก
ความรูท่ี้ไดจ้ากกระบวนการ สามารถนำากจิกรรมไปใช้ในการดแูลครอบครวั ดแูล
ลูก และสามารถนำาไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อได้ สำาหรับเด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับ
พอ่-แม่ จะไดร้บัความรูว้า่จะอยูแ่ละใชช้วีติกับการเป็นครอบครวัเล้ียงเดีย่วอยา่งไร 
และไมรู่สึ้กโดดเดีย่ว อกีทัง้ยงัเปน็การชว่ยลดปมดอ้ยและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็
ให้กับเด็กเหล่านั้นได้

• ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) โดยคนทำางาน จะได้รับความรู้เก่ียวกับเรื่อง
ครอบครัวชัดเจนขึ้น  หลังรับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะก็จะสามารถทำาเรื่อง
ของครอบครัวได้ และมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นเรื่อง
ของมิติสัมพันธ์ ไม่ใช่โครงสร้าง

• บ้านพักเด็กและครอบครัว ผู้ที่ได้ประโยชน์ คือ เด็กและครอบครัว
• กลุ่มครอบครัวทั่วไปและในเขตเมือง 

พื้นที่ดำ เนินการ
ดำาเนินการอยู่ : 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
• ค้นหาพื้นที่และครอบครัวที่มีความสนใจและต้องการทำางานร่วมกับมูลนิธิฯ 
• จัดทำาฐานข้อมูล 
• วางแผนการทำางาน
• จัดส่งพี่เลี้ยงอาสาในเครือข่ายฯ เข้าไปให้การอบรม ให้คำาแนะนำาการใช้ชุด

ความรู้ 
• การปรับทัศนคติของคนทำางาน
• ทำางานร่วมกับผู้นำา หรือ แกนนำาชุมชน (อปท., อบต., โรงเรียน)
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• คณุสมบติัเบือ้งตน้ของบุคลากรในพืน้ท่ีทีเ่ข้ารว่มโครงการฯ ตอ้งมพีืน้ฐานดา้น
สังคมสงเคราะห์ฯ 

• ทำาความเข้าใจกับครอบครัวเล้ียงเดี่ยวในพื้นท่ีให้เปิดใจยอมรับ และเข้าร่วม
กิจกรรม

• มีพ้ืนท่ีดำาเนินการ หรือศูนย์กลางสำาหรับการเข้ารวมกลุ่มได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ได้อย่างปลอดภัย

• ติดตาม และประเมินผล 
• มีการถอดบทเรียน และสรุปบทเรียนทั้งตัวเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ

วิทยากร 
• วิทยากรจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว อาทิ นางฐานิชชา ลิ้มพานิช
• วิทยากรในหลักสูตร จากนักวิชาชีพ อาทิ นักสังคมสงเคราะห์, นักจิตวิทยา 

หรือ จิตแพทย์ ฯลฯ 

ผลการดำ เนินงาน
• สามารถปรบัเปลีย่นทัศนคตขิองคนในชมุชนหรอืพืน้ทีต่่อครอบครวัเลีย้งเด่ียว

ได้ถูกต้องและดีขึ้น
• กลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีที่ยืนในสังคม/ชุมชน มีพื้นท่ีให้แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้มากขึ้น  
• ใหก้ารดำาเนินงานเกีย่วกบัโครงการดา้นครอบครวั สามารถทำากระบวนการได ้

ทำากิจกรรมได้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำา
• ผลักดันเรื่องของครอบครัวในลักษณะเฉพาะให้เป็นนโยบายระดับจังหวัด
• เมื่อครอบครัวเข้มแข็ง สามารถทำาหน้าที่ของครอบครัวได้ดีขึ้น โดยเฉพาะ

ครอบครัวลักษณะเฉพาะ ก็สามารถลดการพึ่งพิงงบประมาณจากภาครัฐ 
• อปท. สามารถลดงบประมาณของพื้นที่หรือชุมชนลงได้ 
• เกดิการรว่มตัวของเครอืข่ายครอบครวัในชุมชน หนัมาดแูล ชว่ยเหลือกนั และ

เฝ้าระวังสิ่งที่เป็นผลกระทบกับชุมชนและครอบครัวมากขึ้น 
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ในสังคมที่เจริญเติบโตแบบไร้ทิศทาง และระบบการศึกษาเองก็ปรับตัวไม่ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เด็กและเยาวชน หรือ “วัยรุ่น” ส่วนใหญ่ จึงพากัน
เดินหลงทาง 

และในวาระท่ีท่านพุทธทาสอายุครบ 100 ปี จึงมีการจัดต้ัง “สถาบันยุวโพธิชน 
หรอื Young Awakening Institute”  ข้ึนเพือ่ใชเ้ป็นหนว่ยสนบัสนนุและฝกึอบรมกลุม่
เยาวชนใหมี้ความสมารถในการนำาเอาหลกัธรรมคำาสอนของทา่นททุธทาสเขา้สูจ่ติใจ 
ภายใต้หลักปณิธานว่า “ศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลก” 

 � เป้าหมายขององค์กร 
สรา้งผูน้ำาเยาวชนรุน่ใหม่ทีเ่คารพตนเอง รูจั้กตนเองรูจ้กัคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

รู้จักแยกคุณค่าแท้ออกจากคุณค่าเทียม รักท่ีจะฝึกฝนตนเองด้วยสมาธิภาวนาแต่ 

วัยเยาว์ และมีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างรู้เท่าทันสังคม

สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ
 “ผู้สร้างยุวชนที่พึงปรารถนา”
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 � พันธกิจขององค์กร 
• สร้างผู้นำาชาวพุทธรุ่นใหม่ผ่านค่าย “ยุวโพธิชน” 
• ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสา รักการทำางานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
• จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้เด็กและเยาวชนรู้จักตัวเอง ภูมิใจและ

อยู่ในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีศักดิ์ศรี
• อบรมผู้สอนธรรมะอย่างใหม่ ท้ังพระสงฆ์ และฆราวาส โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

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

 � ผลงานเด่นขององค์กร
• โครงการค่ายยุวโพธิชน
• ศูนย์เรียนรู้ชาวดิน (แหล่งเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะเยาวชนท่ีรักและภาคภูมิใจใน

ท้องถิ่น-การรื้อฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่น “ฮีตสิบสองคองสิบสี่”)
• หลักสูตรผู้นำากระบวนทัศน์ใหม่
• หลักสูตรชุมชนนิเวศ (Eco Village)

• กระบวนการเรียนรู้ที่นำาเยาวชนให้เข้าถึงแก่นธรรมะผ่านประสบการณ์จริง
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 � ตัวอย่างโครงการเด่นขององค์กร
โครงการค่ายยุวโพธิชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณวราภรณ์ หลวงมณี

เป้าหมายโครงการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเปลี่ยนโลกทัศน์ทางลบของสังคมที่มีต่อเด็กและ
เยาวชน โดยให้เดก็เรยีนรูก้ระบวนการรูจ้กัตนเอง สังคม และสิง่แวดล้อม หลอ่หลอม
เด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ทุกอย่าง
รอบตัวอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมายในการดำ เนินงาน
เด็ก เยาวชน และกลุ่มคนที่เก่ียวข้อง คือ 

พ่อแม่ ครู พระสงฆ์ หรือผู้นำาชุมชน

พื้นที่ดำ เนินงาน  
โรงเรยีนในชมุชนทอ้งถิน่ กลุม่เดก็และเยาวชนในจงัหวดัขอนแกน่ และชมุชน

อินแปง  

วิธีดำ เนินงานของโครงการ 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย 
• ครู

ใชช้ดุความรู้หนึง่ท่ีเรยีกว่า “วิชาครใูหม่” เปน็การสอนทีไ่มใ่ชค่รเูป็นศนูยก์ลาง
โดยครูกับนักเรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน 
• พระสงฆ์  

อบรมการเป็น “วิทยากระบวนการ” ให้แกพ่ระสงฆท์ีจ่ะออกไปเผยแพรศ่าสนา
แก่เยาวชน
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• เด็กและเยาวชน

เป็นค่ายฤดูร้อนประจำาปี ใช้เวลาประมาณ 20 วัน เน้นความรู้เพื่อการรู้จัก
ตนเอง ส่ิงแวดล้อม การรู้เท่าทันสังคม และเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ เช่น 
การคิด พูด อ่าน เขียน และถาม พร้อมท้ังเติมด้านการพัฒนายุวกระบวนกร 

ด้านการเป็นผู้นำา

องค์ความรู้ที่ใช้ในการดำ เนิน โครงการ
วิทยากร

• อาจารย์ประชา หุตานุวัฒน์ เชี่ยวชาญด้าน “พลัง
กลุ่ม” และการรู้จักตนเอง และกระบวนทัศน์ใหม่

• อ.เทพศิริ สุขโสภา สอนวาดรูป ขับเสภา เพื่อให้เด็ก

เข้าถึงความงาม และการทำาให้จิตใจอ่อนโยน

หนังสือ – วีซีดี

• วีซีดี ประสบการณ์ค่ายฤดูร้อน
• ค่ายยุวกระบวนกร วีซีดี 
• ซีดีของเด็กที่เคยผ่านกระบวนการไปรื้อฟื้นวัฒนธรรม

• วีซีดีชุด “ฝึกพระขึ้นมาเป็นกระบวนการ”   

ผลจากการดำ เนินงาน
 เด็กที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้

เป็นผู้มีภาวะความเป็นผู้นำาสูง มีคุณธรรม 
เข้าใจและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมปัจจุบันและโลก และสามารถใช้
หลักการภาวนาในการดำารงชีวิตอย่างมี 
สติปัญญา
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 � ความต้องการทำ งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รว่มกบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในการออกแบบ Eco Village โดยใชห้ลกั

นเิวศวิทยาในการออกแบบชมุชน ลดการใชพ้ลงังาน ทำาการเกษตรไมใ่ชส้ารเคม ีและ

ใช้หลักแนวคิดใหม่ในการพัฒนา

 � สถานที่ติดต่อ
สถาบันยุวโพธิชน สาขากรุงเทพฯ

573/8 ซอยรามคำาแหง 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
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เพราะเชื่อว่า การพัฒนาเด็กและเยาวชนมิได้มีเพียงองค์ความรู้เดียว กลุ่ม 
หนุ่มสาวในนามหน้ากากเปลือย จึงใช้ความถนัดของตัวเองคือ “ละคร” เข้าไปมีส่วน
ในการพฒันาศักยภาพของเยาวชนรุน่นอ้งๆ  ผา่นการจดัอบรม ฝกึฝนการแสดง  และ
การสัมมนา กระทั่งนำาไปสู่หลักสูตรการละครในโรงเรียน อาทิ โรงเรียนแกนนำาภาคี
ละครเยาวชนพลังบวก และโรงเรียนสมาชิกละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน

นอกจากนั้น ยังมีเครือข่ายเยาวชนละครชุมชนแขวงทุ่งพญาไท เครือข่าย
เยาวชนละครชุมชนรื่นฤดี เครือข่ายเยาวชนละครชุมชนโคกสูง ลพบุรี มหกรรมละคร
เยาวชนพลังบวก เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่ และ ค่ายละครเยาวชน
หน้ากากใหม่ ช่วงปิดเทอม ฯลฯ

 � เป้าหมายขององค์กร
นำากระบวนการละครเยาวชนเพื่อการพัฒนามาเชื่อมโรงเรียนกับชุมชนและ

ผู้นำา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาเยาวชน

หน้ากากเปลือย
“เปลี่ยนคนด้วยละคร”
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 � เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนและทำ งานร่วมกัน
• มลูนธิสิยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย ์

จำากัด (มหาชน) ให้การสนับสนับทางด้าน
งบประมาณ และกระบวนการถอดบทเรียน
มหกรรมละครเยาวชนพลังบวก

• สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสรมิสขุภาพ (สสส.) ใหก้ารสนบัสนนุดา้น
งบประมาณและพื้นที่ชุมชน  

• สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ให้การ
สนับสนุนด้านกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรม

• ชุมชนแขวงทุ่งพญาไท ให้การสนับสนุนด้านพ้ืนท่ี และถือเป็น module 
ของกระบวนการละครสำาหรบัเยาวชน เพือ่เชือ่มโรงเรยีนเขา้กบัชมุชนในพืน้ท่ี

• ชมรมละครเยาวชนพลงับวกในโรงเรยีนภาคทีัง้ 5 ประกอบดว้ย โรงเรยีน 
สนัตริาษฏรว์ทิยาลยั, โรงเรยีนศรอียธุยา ในพระอปุถัมภ,์ โรงเรยีนสวนกหุลาบ
วิทยาลัย, โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า

 � ผลงานเด่นขององค์กร
• เกิดภาคีละครเยาวชนพลังบวกในโรงเรียนแกนนำา 5 โรงเรียน ประกอบด้วย  

โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย, โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์, โรงเรียน 
สวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม และ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า

• เกดิโรงเรียนสมาชิกละครเพือ่การพฒันาเยาวชน ไดแ้ก ่โรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล, 
โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• เกิดเครือข่ายเยาวชนละครชุมชน
- แขวงทุ่งพญาไท
- ชุมชนรื่นฤดี
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- ชุมชนโคกสูง จ.ลพบุรี
- มหกรรมละครเยาวชนพลังบวก
- เทศกาลละครเยาวชนสีสันหน้ากากใหม่
- ค่ายละครเยาวชนหน้ากากใหม่ 
 ช่วงปิดเทอม ฯลฯ

 � โครงการเด่นขององค์กร
โครงการละครเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายนินาท บุญโพธิ์ทอง ผู้อำานวยการ

โครงการละครเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการละคร นอกจากเด็กและเยาวชนที่จะ
ได้รับประโยชน์แล้ว ยังมุ่งหวังให้แกนนำาชุมชนได้รับประโยชน์จากการที่เด็กนำา
โครงการนี้มาทำากิจกรรม แล้วนำาไปสนับสนุนกิจกรรมที่ผู้ใหญ่ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย 
เด็ก เยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นำาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ 
เผยแพร่กระบวนการละครเพ่ือการพัฒนาให้เป็นท่ีรู้จักและสร้างสรรค์บุคคลากร

ที่สามารถนำากระบวนการนี้ไปใช้เพื่อการสร้างสรรค์สังคม

วิธีการดำ เนินงาน แบ่งเป็น 4 ระยะ

ระยะที่ 1 อบรมการละครเพื่อการพัฒนาชุมชนขั้นพื้นฐาน
ระยะที่ 2 อบรมและติดตามผล 
ระยะที่ 3 จัดการแสดงละครในพื้นที่ชุมชน ใช้เวลา 3 วัน  
ระยะที่ 4 จัดการถอดบทเรียน ใช้เวลา 2 วัน เพ่ือค้นหาความรู้ท่ีได้นำาไป 

  พฒันาและฝกึทักษะการถา่ยทอดองคค์วามรูเ้พือ่การสรา้งแกนนำา 
  ต่อเนื่อง
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องค์ความรู้ที่ใช้ในการดำ เนินงาน
กิจกรรม

• หลักสูตรการอบรมการละคร อาทิ 
- ละครเพื่อการสื่อสาร
- ละครเพื่อการเรียนรู้
- ละครเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ
- หลักสูตรอบรมเขียนบทและการแสดง 
- เทศกาลละครสัน้หนา้กากเปลอืย แสดงผลงานของเครอืขา่ยละครหนา้กาก 

 เปลือย (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี http://nakedmasksnetwork. 
 blogspot.com)

บุคลากร

ประกอบด้วย นายนินาท บุญโพธิ์ทอง ผู้คุมกระบวนการ และนักการละครที่
ทำาละคร อาทิ คุณพรเพ็ญ ฟ้าอำานวย, อ.เชิดศักดิ์ ประทุมศรีสาคร ฯลฯ

ผลงานการดำ เนินงาน
• การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชน ดังนี้

 - ทักษะการฟัง การคิด การสืบค้น การสื่อสารกับคนรอบข้าง
 - ทักษะการทำางานเป็นทีม
 - ความชัดต่อเป้าหมายชีวิต คุณค่าในตนเอง เกิดแรงบันดาลใจ
 - การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง (จิตอาสา จิตสาธารณะ)

• การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ดังนี้
 - การเปลี่ยนแปลงของผู้ปกครอง โดยทัศนะคติของพ่อแม่ ผู้ปกครองท่ีมีต่อ 

บุตรหลาน คือ เกิดความเข้าใจ เชื่อมั่น และวางใจ
 - การเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียน โดยทัศนะคติของครู ท่ีมีต่อเยาวชน คือ 

ชื่นชม วางใจ และเชื่อมั่น
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• การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ดังนี้
 - ชุมชนเปดิพืน้ทีใ่ห้กบัเยาวชนมากข้ึน ขณะทีเ่ยาวชนมโีอกาสใชพ้ลงัของตนเอง

ในการพัฒนาตนเองและท้องถิ่นมากขึ้น
• การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อสังคม ดังนี้

 - เกดิการรว่มมอืกนัระหวา่งผูใ้หญแ่ละเยาวชนทีจ่ะมารว่มกนัพฒันาพืน้ท่ีชมุชน
ของตน

• การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อภาคี/องค์กร/แผนงาน/โครงการ ดังนี้
 - เกดิความร่วมมอืในการนำาเอาเครือ่งมอืกระบวนการละครไปใช้ในการพฒันา

และสร้างความต่อเนื่องผ่านแกนนำารุ่นใหม่

นอกจากนี้ ยังคาดหวังว่า ผลงานเชิงปริมาณที่จะเกิดขึ้นจริงหลังดำาเนินการ 
ที่ อปท.จะได้ ประกอบด้วย 

 - เอกสารสรุปผลการดำาเนินงาน จำานวน 1 ชุด 
 - เอกสารถอดบทเรียนกรณีศึกษาเด่น จำานวน 1 ชุด
 - หนังสือเล่ม (เรื่องเล่าจากพื้นที่) จำานวน 1 เล่ม
 - ชุดความรู้/คู่มือ/หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จำานวน 1 ชุด 

 � ความต้องการทำ งานร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
นำากระบวนการละครเขา้ไปสนบัสนนุการพฒันาชมุชนในทอ้งถิน่ ซึง่แบง่ออก

เป็น 2 ส่วน คือ กลุ่ม อบต. และแกนนำาเยาวชน เช่น 
• เสริมทักษะการฟัง การคิดวิเคราะห์ และการสื่อสาร
• สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เกิดจิตอาสา จิตสาธารณะ
• เปิดพื้นท่ีให้กับเยาวชนมากขึ้น ทำาให้เยาวชนมีโอกาสใช้พลังของตนเอง 

ในการพัฒนาตนเองและท้องถิ่นมากขึ้น
• สรา้งพลงัของมวลชน  สรา้งการเรยีนรู ้ เกดิความรว่มมอืระหวา่งผูใ้หญแ่ละ 

เยาวชน ที่จะมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตน และนำาเอาเครื่องมือ
กระบวนการละครไปใช้ในการพัฒนาและสร้างความต่อเนื่องผ่านแกนนำา
รุ่นใหม่ต่อไป 
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 � สถานที่ติดต่อ
นายนินาท บุญโพธิ์ทอง ผู้อำานวยการ
อาคารสมจิตแมนชั่น ซอยเพชรบุรี 7 ถนนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว
แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 08-0281-1698
อีเมล : nakedmasks@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nakedmasksnetwork.blogspot.com
Facebook : เครือข่ายหน้ากากเปลือย
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ความเข้าใจท่ีผิดพลาดคลาดเคล่ือนจากหลักธรรมในพุทธศาสนา ความสัมพันธ์
ที่ไม่สมดุลระหว่าง พระสงฆ์ รัฐกับประชาชน ทั้งหมดนี้ล้วนนำาพระศาสนาเข้าสู่ภาวะ
วกิฤต และจำาเปน็ตอ้งมกีารแกไ้ขอยา่งเรง่ดว่น หากแตก่ารรกัษาพระศาสนาใหย้ัง่ยืน  
มิใช่เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่พุทธศาสนาประสบภาวะวิกฤต 
ชาวพทุธทุกคนจะรว่มมือกนัอยา่งเตม็กำาลงัเพือ่ฟ้ืนฟพูทุธศาสนาใหเ้จรญิงอกงามและ
กลับมามีความหมายต่อสังคมไทย รวมทั้งยังประโยชน์แก่สังคมโลก 

“เครือข่ายพุทธิกา” (Buddhika : Network for Buddhism and Society) จึง
เกดิขึน้เพือ่เปน็จุดเริม่ตน้ของการมีองคก์รประสานงานในภาคประชาชน เพือ่ผลกัดนั
ให้มีการฟื้นฟูพุทธศาสนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 � เป้าหมาย
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และสร้างงานจิตอาสาให้

เกิดขึ้นในสังคมไทย

เครือข่ายพุทธิกา
เพื่อศาสนาพุทธและสังคม
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 � กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชน ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย หน่วยงานด้านสาธารณสุข

 � พื้นที่ดำ เนินการ
โรงพยาบาล โรงเรียน 

 � เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนและทำ งานร่วมกัน
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิโกมลคีมทอง
มูลนิธิพุทธธรรม
มูลนิธิสุขภาพไทย
มูลนิธิเด็ก
มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์
มูลนิธิสานแสงอรุณ
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
เสมสิกขาลัย

กลุ่มเสขิยธรรม   

 � ผลงาน/องค์ความรู้เด่นขององค์กร
โครงการฉลาดทำ บุญด้วยจิตอาสา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวพรทิพย์  ฝนหว่านไฟ

“การทำาบญุ”  จากเดมิเนน้การสละวัตถทุรพัยส์นิ หรอืบำาเพญ็ตนตามประเพณี
ทางศาสนา มาสู่การทำาบุญที่เน้นพัฒนาคุณธรรมในใจบุคคล พร้อมเชื่อมโยงมิติทาง
สงัคม ผา่นกระบวนการทำางานอาสาสมัคร โดยการแบง่ปนั “เวลา แรงกาย สตปัิญญา” 
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
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กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป   

พื้นที่ปฏิบัติการ  
สถานปฏิบัติธรรม โรงพยาบาล โรงเรียน
และอาสาสมัครในองค์กรต่างๆ   

องค์ความรู้
หนังสือ 

• “คู่มือฉลาดทำาบุญ”
• “สอนลูกทำาบุญ” นำาเสนอวธิทีำาบญุรว่มสมยั พรอ้มเรือ่งเลา่การทำาความดขีอง

บุคคลต่างๆ ในสังคม
• “30 วิธีทำาบุญเพื่อสุขภาพใจและสุขภาพสังคม” เพื่อให้ข้อมูลแนะนำาหน่วย

งานซึง่รองรบัผูต้อ้งการทำาบญุ ทัง้ในแงก่ารบรจิาคเงนิและการเปน็อาสาสมคัร
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.budnet.org/boon/boonpage.php

บุคลากร

ทีมวิทยากรจากเสมาสิกขาลัย และวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ได้แก่ 
พระไพศาล วิสาโล

กิจกรรม 

• โครงการประกวดศิลปะเด็กและเยาวชนหัวข้อ “ฉลาดทำาบุญ” 
• การจัดแสดง “สังฆทานยุคใหม่ ใส่ใจชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม” 
• กิจกรรมปลูกป่าในวัดป่ามหาวัน จ.ชัยภูมิ 
• กิจกรรมสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยสึนามิ  

เป็นต้น
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รูปแบบ/การดำ เนินการ  
• กำาหนดกิจกรรมเป้าหมายร่วมกับภาคีเครือข่าย 
• ประชาสัมพันธ์รับสมัครผ่านสื่อหา

อาสาสมัคร 30 - 80 คน 
• จัดปฐมนิเทศเพื่อทำาความเข้าใจกับ

อาสาสมัครในเรื่องของแนวคิดและ
แนวทางการทำางาน รวมถึงการเปิดใจ
ในมุมมองของอาสาสมัคร เพื่อให้เป็น
ไปตามเป้าวัตถุประสงค์เดียวกัน 

• แยกกลุ่มไปตามสายกิจกรรมที่สมัครไว้ตามสมัครใจ เพื่อรับทราบข้อมูลการ
ทำากิจกรรม รวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะกิจกรรม เช่น กิจกรรมการนวดเด็ก  
ที่อาสาสมัครจะต้องมีการฝึกวิธีนวดที่ถูกต้อง

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.budnet.org/boonvolunteer/node/5

หลักสูตรศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพคนรุ่นใหม่ (ป่วน)

เยาวชนอายรุะหวา่ง 16–25 ป ีเป็นกลุม่ทีอ่ยูใ่นชว่งทีก่ำาลังแสวงหาความหมาย
ของชีวิต เป็นกลุ่มที่กำาลังเผชิญปัญหาทางอารมณ์ อยากรู้จักตนเอง และต้องการ 
หลุดพ้นจากอารมณ์ที่บั่นทอนจิตใจ อาทิ ความรัก ความอยาก ความโกรธ ความ
อาฆาต หดหู่ ท้อถอย เหงา เซ็ง ฟุ้งซ่าน สับสน ฯลฯ แต่ไม่มีแนวทางหรือความรู้ 
ทักษะที่จะจัดการ อีกทั้งยังไม่มีความสนใจในเรื่องศาสนาด้วย  

โครงการฯ ต้องการนำาเสนอเรื่องสภาวะอารมณ์ต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้เกิด
ความเขา้ใจและรู้จักตนเองเพิม่มากข้ึน และนำาเสนอทางเลือก และทกัษะบางอย่างเพือ่
เป็นตวัเลือก ทีจ่ะชว่ยใหเ้ยาวชนผ่านพน้ชว่งเวลาทีไ่ม่สามารถจดัการกบัสภาวะอารมณ์
ต่างๆ ได้  
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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 สัน้ๆ เพ่ือใหค้นรุ่นใหม่ไดค้น้หาบคุลกิภาพและอารมณค์วามรูส้กึ
ของตนเอง 

• ถอดบทเรียน ให้กับกลุ่มเยาวชนที่เข้าอบรม Workshop (ระยะเวลา 2 วัน)

• นิทรรศการเพื่อนตัวป่วน
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โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวณพร  นัยสันทัด

แมค้วามตายเปน็สิง่แนน่อนสำาหรบัทุกชวิีต แตข่ณะเดยีวกนักเ็ตม็ไปดว้ยความ
ไม่แน่นอน เพราะเราไม่อาจกำาหนดหรือคาดทำานายได้ว่าจะตายเมื่อใด ที่ไหน และ
ด้วยสาเหตุอะไร โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ จึงพยายามหาวิธีการที่จะเผชิญ
ความตายอย่างสงบ เพื่อนำาไปปฏิบัติได้ทั้งต่อตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่น

กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชน ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา 

ผู้ปฏิบัติธรรม และอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยระยะ สุดท้าย

พื้นที่ปฏิบัติการ  
โรงพยาบาล โรงเรยีน สำานกัสงฆ ์ทัว่ประเทศ

องค์ความรู้
หนังสือ 

• “การเผชิญความตายอย่างสงบ”  
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี : http://budnet.org/
peacefuldeath/node/35

VDO 

• เว็บไซต์ www.youtube.com โดยพิมพ์คำาว่า 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 

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผชิญความตายอย่างสงบ” เน้นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับความตาย 

• เวทีเสวนา “เครือข่ายการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย” โดยนำาเอาประสบการณ์
เรื่องเล่า และแรงบันดาลใจของกลุ่มสมาชิก มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่าง
สม่ำาเสมอทุก 2 เดือน 

• โครงการอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ
และนักศึกษาแพทย์เข้ามาทำางานช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจผู้ป่วยและครอบครัว

• โครงการผลิตหนงัสอืและสือ่การเรยีนรูเ้พือ่เผชญิความตายอยา่งสงบ เช่น คูม่อื
การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ, บทเรียนจากผู้จากไป 
เป็นต้น 

• โครงการอาสาข้างเตียง เป็นกิจกรรมให้กับ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะ
แพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ทีส่นใจเขา้รว่มเปน็อาสาสมคัรทำางาน
ช่วยเหลอืฟืน้ฟสูภาพจติใจของผูป้ว่ย ทีก่ำาลงัเผชญิกบัความทกุขใ์นหว้งสดุทา้ย
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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ปัญหาสุขภาพเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของประชากรซึ่งเกิดได้ในทุก 
ช่วงวัยของคน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยจึงต้องเริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิ
ต่อเนื่องไปจนถึงวัยชราอย่างครบวงจร โดยอาศัยองค์ความรู้ทางการแพทย์และหลัก
การสร้างเสริมสุขภาพท่ีถูกต้องและทันสมัย รวมถึงสภาพสังคมท่ีเก่ียวข้อง นำามาพัฒนา
เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยอย่างเป็นองค์รวม และเผยแพร่ตอ่ไป
ให้กับหน่วยงาน สถาบัน ที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาประชากร ดำาเนินการขยายผล

ไปสู่ระดับชุมชน สังคมและประเทศ

 � พันธกิจ
บูรณาการองค์ความรู้ สรรสร้างต้นแบบด้านการพัฒาเด็ก ผลักดันสู่นโยบาย 

 � เป้าหมาย
สรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันาแนวทางเพือ่เปน็ตน้แบบในการดแูลประชากรไทย 

โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย
ต้นแบบการดูแลสุขภาพประชากรไทย
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 � กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก เยาวชน กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 � วิธีการดำ เนินงาน
เขา้ไปทำางานรว่มกบัภาคเีครอืข่ายโรงพยาบาล ดำาเนนิงานผ่านการสนบัสนนุ

องค์ความรู้ด้านการดูแล สุขภาพตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต 

 � เครือข่ายที่ทำ งานร่วมกัน
• โรงพยาบาล  ศนูยส์ขุภาพชมุชนเมอืง  โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพระดบัตำาบล

นำาร่องทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น  80 แห่ง  
• สถาบันอุดมศึกษาระดับต่างๆ ทั้งระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จำานวน 38 แห่ง 
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่น จำานวน 14 แห่ง  
• เครือข่ายในระดับชุมชนในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล จำานวน 5 แห่ง  และ

เครือข่ายระดับหน่วยงานสาธารณสุข เช่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

สำานักอนามัย ของกรุงเทพมหานคร สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 � ผลงานเด่นขององค์กร
โครงการกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการสมองเด็กปฐมวัย  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล   
เพราะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยง และบุคลากรทางสาธารณสุข ต่างล้วนมี

ความสำาคัญต่อการพัฒนาศักภาพของเด็กปฐมวัย แต่ท่ีผ่านมายังขาดกิจกรรมเพื่อ 
เติมเต็มความรู้การพัฒนาเด็กปฐมวัย โครงการกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ

สมองเด็กปฐมวัย  จึงเชิญชวนกลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยง และบุคลากรทาง
สาธารณสขุ เข้ามารว่มในโครงการ เพือ่พฒันาศกัยภาพในการการสง่เสรมิพฒันาการ
เด็กปฐมวัย
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กลุ่มเป้าหมาย
• พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ดูแลเด็กอายุแรกเกิด - 4 ปี 
• ผู้นำาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• บุคลากรทางสาธารณสุข ครูพี่เลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พื้นที่ดำ เนินงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย 

ศูนย์สาธารณสุขในเขต ต.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

องค์ความรู้ที่ใช้ในการดำ เนินงาน
หนังสือ 

• “หลักสูตรการเลี้ยงเด็ก” 
1. หลักสูตรกิน ว่าด้วยเรื่องนมแม่กับพัฒนาการเด็ก
2. หลักสูตรเล่น ว่าด้วยเร่ืองพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย และของเล่นท่ีเหมาะสม 
 กับเด็กแต่ละวัย
3. หลกัสตูรอา่น วา่ดว้ยการอา่นหนงัสอืใหเ้ดก็ฟงั หนงัสอืทีเ่หมาะสมกบัเดก็
แต่ละวัย และเทคนิกการอ่านหนังสือให้เด็กเล็กฟัง

วิทยากร/ ผู้เชี่ยวชาญ

ผศ.ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล อาจารย์พยาบาลสาขาวิชา 
การพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวิทยาลยัมหดิลมีความชำานาญการพเิศษ
ในด้านการส่งเสริมการอ่านในเด็ก และการพยาบาลเด็กและ
ครอบครัว

อ.ศิริพร นิราพันธ์ อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความชำานาญการพิเศษ การดูแล
ทารกในภาวะวิกฤตการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
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กิจกรรม 

• พัฒนาเด็กผ่านการรณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และอาหารที่
เหมาะสมกับวัย  

• กิจกรรมการเล่นและของเล่นที่เหมาะสมกับวัย  
• การอ่านหนังสือให้เด็กตั้งแต่เด็กอายุ 4 เดือน

ฟังโดยพ่อแม่ ผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยง  
• กิจกรรม “กิน เล่น อ่าน”  
• เย่ียมบา้นเดก็และผู้ปกครองทีเ่ข้ารว่มโครงการ

อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง
• จัดหาของเล่นทีม่คีณุภาพ และหนงัสือสำาหรบั

เด็กตั้งแต่วัยทารกถึงอายุ 4 ปี

ผลการดำ เนินงาน
• เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการที่ดี
• พ่อแม่มีความรู้และทักษะในส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  มีความรักความผูกพัน

ในครอบครัวมากขึ้น  และมีความพึงพอใจในโครงการ
• ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและสามารถทำาได้เองอย่างต่อเนื่อง

• มีเด็กที่จะเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

 � ความต้องการทำ งานร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
 ขยายผลการดำาเนินงานด้านเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะทำางานร่วมกับศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของ อบต. และ หนว่ยงานสาธารณสขุในพืน้ที ่โดย
การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ หลักสูตร เครื่องมือ 
เทคนคิ กระบวนการพฒันาเดก็ เยาวชน ครอบครวั 
และชุมชน พร้อมทั้งมีสื่อประกอบการเรียนรู้ที่
พร้อมจะเผยแพร่ มีวิทยากร ครูภูมิปัญญาและ 

พี่เลี้ยง จำานวน 4 คน
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 � 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
กระบวนการเรยีนการสอนกไ็มม่กีารปรบัใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีนรูใ้นสภาวะทีส่งัคม
มีความสลับซับซ้อน และมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

ปจัจยัเหลา่นีจึ้งทำาเกดิการเคลือ่นไหวในหมู่นกัวชิาการ นกัพฒันาสงัคม ผูใ้หญ่
ในบ้านเมือง และแม้กระทั่งนักธุรกิจรวมทั้งเรียกร้องให้มีการปรับเปล่ียนระบบการ
ศึกษาให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอย่างแท้จริง 

คำาว่า “รุ่งอรุณ” หมายถึง การเกิดรุ่งอรุณทางปัญญา (The Dawn Of Wisdom) 
และโรงเรียนรุ่งอรุณ ถือเป็นโครงการนำาร่องในการจัดการศึกษาที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่
มนุษย์จะพึงทำาได้ โดยรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีดีท่ีสุด
ของเราเองและประเทศต่างๆ ทั่วโลก มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ได้วิธีที่คิดว่าดีที่สุด 

ทดลองทำา ประเมิน แล้วปรับ แล้วประเมิน อย่างนี้เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นเรื่อยไป 
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 � เป้าหมายของโรงเรียน
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนได้เรียนรู้และ

แบง่ปนัความเขา้ใจ รวมถงึประสบการณใ์ห้กบัผูอ้ืน่ โรงเรยีนไดส้รา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่ปน็
ธรรมชาต ิสำาหรับนกัเรยีนทีจ่ะไดส้ำารวจ คน้หาความสมัพนัธท์ีเ่กือ้กลู พอเหมาะพอด ี
ระหว่างธรรมชาติ วัฒนธรรม และเด็กนักเรียนเอง

 � กลุ่มเป้าหมาย
เด็กเยาวชน และผู้ปกครอง 

 � กระบวนการดำ เนินงาน 
รุ่งอรุณเชื่อว่าเด็กสามารถพัฒนาตนเองและศึกษาตนเองได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงจะนำาไปสู่ความมีอิสรภาพทางปัญญาในที่สุด  
ดังนัน้ นกัเรียนทกุคนตัง้แตช้ั่นอนบุาลไปจนถึงระดบัมธัยมของโรงเรยีน จะรูจ้กัพฒันา
คุณภาพชีวิตอย่างมีคุณค่าและเป็นผู้มีจิตใจใฝ่รู้ซึ่งเกิดข้ึนจากการผ่านกระบวนการ 
ทำากิจกรรมตามความเป็นจริงต่างๆ เช่น การทำาอาหาร ทำาสวน ปลูกข้าว ตลอดจน
การรู้จักกลั่นแอลกอฮอล์จากสับปะรดเพื่อผลิตเอทานอลแอลกอฮอล์ และนำาไปผสม
กับน้ำามัน 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 ทำานาข้าวในโรงเรียน และไปทำานากับชาวนาที่ จ.เพชรบุรี 
• ป.6 เรยีนรูเ้รือ่งพลงังาน จากการไปภาคสนามตามรอยเสน้ทางน้ำาประปา

จากรุ่งอรุณจนถึงป่าต้นน้ำาที่ จ.กาญจนบุรี เห็นถึงท่ีมาของพลังงานต่างๆ 
ว่าล้วนมาจากธรรมชาติ และรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า 
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การพัฒนานักเรียนตามธรรมชาติการ
เรยีนรูแ้ละศกัยภาพของชว่งวยัของโรงเรียนรุ่งอรุณ 
ต้ังแต่วัยอนุบาลจนกระท่ังจบช้ันมัธยมปลาย ทำาให้
เด็กค่อยๆ เรียนรู้และพฒันาตนไปจนเปน็ผูที้ด่แูล
ตัวเองเป็น พึ่งพาตนเองได้ มีศักยภาพในการ
เรียนรู้และการทำางาน สามารถสร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เห็นความเช่ือมโยง
ระหว่างตนเองกับสังคมและธรรมชาติแวดล้อม และมีจิตสำานึกความเป็นพลเมืองที่
สามารถเขา้ถึงปญัหาและมสีว่นรว่มในการนำาเสนอการชว่ยเหลอืหรอืแกปั้ญหาสงัคม
อย่างชาญฉลาด

 � ความต้องการทำ งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับทอ้งถิ่น 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
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ปัญหาเรื่องเพศ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ความรุนแรงในครอบครัวที่
เป็นผลกระทบจากสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในขณะที่การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาวะทางเพศที่
ปลอดภัยในเดก็เยาวชนและการสือ่สารในครอบครวั, การสง่เสรมิการศกึษาทางเลือก
สำาหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ยังขาดความต่อเนื่อง 

มูลนิธิขวัญชุมชน จึงเข้ามาอุดช่องว่างดังกล่าว ด้วยการสร้างความต่อเนื่อง 
ในการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่จัดหวัดสุรินทร์ผ่านโครงการด้านการ
พัฒนาและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการศึกษาทางเลือก โดยเน้น
การนำาประเดน็ปญัหาตา่งๆ ในชมุชนมาเปน็สือ่นำาทางการเรยีนรูแ้ละการรว่มมอืแกไ้ข
ปัญหาจากฐานของชุมชนร่วมกัน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่อิสาน
ตอนใต้

มูลนิธิขวัญชุมชน
ปัญหาเรื่องเพศ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
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 � เป้าหมายขององค์กร
ลดปัญหาอันเกิดจากความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นผลกระทบจากสุรา  

ในกลุ่มวัยรุ่นจังหวัดสุรินทร์ และอิสานตอนใต้

 � เครือข่ายสนับสนุนด้านทุนดำ เนินโครงการประกอบด้วย
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กองทุนโลก (The Global Fund)

สำานักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสฯ (สท.) 

 � เครือข่ายที่ทำ งานร่วมกัน
• แกนนำาชุมชนพืน้ทีต่ำาบลนำารอ่งในโครงการพฒันาคณุภาพชวีติเดก็โดยชมุชน 

(Childlife) พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำานวน 42  ตำาบล 
• เด็ก เยาวชน และครอบครัว พ้ืนท่ีนำาร่องตำาบลท่าสว่าง ตำาบลคอโค อำาเภอเมือง 

ตำาบลจารพตั อำาเภอศรขีรภมิู ในโครงการเพศปลอดภยัสรา้งไดโ้ดยชมุชน และ 
งานรณรงค์ป้องกันเอชไอวี/เอดส์ ในกลุ่มเยาวชน 

• ผู้นำาชุมชนรุ่นใหม่ในพื้นที่ตำาบลจารพัต ในโครงการ “มหาวิชาลัย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น” ศูนย์ศรีขรภูมิร่วมกับมหาวิชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถาบัน
อาศรมศิลป์

• กลุ่มแกนนำาหญิงชาย พื้นที่ตำาบลโคกกลาง และตำาบลจารพัต ในโครงการ 
ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

• มูลนิธิโรงเรียนอนุบาลบ้านรัก (การศึกษาทางเลือกสำาหรับเด็กปฐมวัย)
• มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
• มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
• แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา
• สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร ์

• กลุ่มงานป้องกันเอดส์ฯ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
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 � บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ
สุภาพร ทองสุข (พี่หมู) ผู้อำานวยการมูลนิธิขวัญชุมชน
นางสาวสุธาทิพย์ ชูกำาแพง (ก้อมแก้ม) ผู้ประสานงานโครงการ 

สุวรรณา โคษา (ครูเขียว)

 � ผลงานเด่นขององค์กร
โครงการเพศปลอดภัย สร้างได้ โดยชุมชน 
ตำ บลท่าสว่าง อำ เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

จากการสำารวจและศกึษาวจิยัสภาพปัญหาของเยาวชน พบวา่ความรนุแรงของ
สื่อและทัศนคติด้านลบที่มีต่อเรื่องเพศ การไม่ดูแลกันหรือพูดคุยกันในครอบครัว  
ต่างส่งผลต่อปัญหาความเปราะบางด้านเพศ เช่น การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ความไม่
ปลอดภัยและความรุนแรงทางเพศ 

ขณะที่สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ ภาระหนี้สิน พ่อ แม่ไม่มีเวลาพูดคุยกับลูก
รวมทั้งระบบส่งต่อ และช่วยเหลือ กรณีเด็กและเยาวชนประสบปัญหา ยังไม่มีเป็น 
รูปธรรมที่ชัดเจน นั่นจึงทำาให้สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศและความรุนแรงยังคงมี
อยู่ในชุมชน

เป้าหมายโครงการ 
สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ 

ในการสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศ เพือ่ลดปญัหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและปัญหาเรื่องเพศที่ไม่
ปลอดภยัของเยาวชนในชมุชนเยาวชน ครอบครวั 

กลุ่มเป้าหมาย
• แกนนำาเยาวชน ทั้งในโรงเรียนและชุมชน  
• กลไกผูน้ำาชมุชน ทีจ่ะสนบัสนนุและขับเคลือ่นงานสขุภาวะทางเพศในชมุชน
• ภาคเีครอืขา่ยอ่ืนๆ เชน่ กลุม่ครอบครวั, ภาคีเครอืขา่ยทีท่ำางานเกีย่วกบัเดก็

และเยาวชนในจังหวัดสุรินทร์  
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ผลการดำ เนินงาน 
• เกิดแหล่งเรียนรู้สุขภาวะทางเพศในชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมีกระบวนการ

สื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกเกิดขึ้นโดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ท้ังเป็นการ
รับฟังหรือสะท้อนปัญหาที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้อย่างสะดวกใจ   
เปน็การสือ่สารอยา่งกระตอืรอืรน้ (Active Communication) กบักลุ่มครอบครวั  
โรงเรียน และกลุ่มผู้นำาในชุมชน

• มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในชุมชนที่เอื้ออำานวยต่อการเฝ้าระวังปัญหาและ
นำาไปสู่การลดความเส่ียงทางเพศ และการสรา้งความปลอดภยัตอ่ผูห้ญงิ  เดก็ 
และเยาวชนในชุมชน

• กลไกหลัก และคณะทำางานในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการ
ทำางาน ให้คำาปรึกษา และรู้ช่องทางส่งต่อการช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนท่ีประสบ
ปัญหาให้สามารถเข้าถึงแหล่งบริการด้านสุขภาพและการช่วยเหลือต่างๆ 

• เกิดกระบวนการเรียนรู้ และถอดบทเรียนภายในพื้นที่ต้นแบบสร้างเสริม 
สุขภาวะทางเพศในระดับพื้นที่ตำาบล ขยายผลไปสู่หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง
ในระดับจังหวัด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน

เพื่อให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และเด็กท่ีอยู่ในสภาวะเสี่ยงอื่นๆ ใน
ชมุชนท่ีมีสถานการณเ์อดสส์งู ไดร้บัสง่เสรมิพฒันาการและคณุภาพชวีติ รวมทัง้ไดร้บั
การยอมรับในสังคม ในมาตรฐานเดียวกับเด็กทั่วไป
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กลุ่มเป้าหมายหลัก 
• เด็กอายุต่ำากว่า 18 ปี

 - เดก็ท่ีไดร้บัผลกระทบจากเอดส ์ไดแ้ก่ เดก็ทีติ่ดเชือ้เอชไอว ี (จากทกุความเสีย่ง 
– แรกเกิด พฤติกรรมเสี่ยง) เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี แต่พ่อ/แม่ติดเชื้อเอชไอวี 
หรืออาศัยอยู่กับผู้ติดเชื้อฯ หรือผู้มีโอกาสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

 - เดก็ท่ีอยูใ่นสภาวะเสีย่งโดยสาเหตอุืน่  เดก็สภาวะเสีย่ง/ยากลำาบากตามเกณฑ ์
พม. ได้แก่ยากจน เร่ร่อน ไม่มีสถานะบุคคล  สิ้นสุดหรือยังอยู่ในกระบวน

 - เดก็ชาตพินัธ์ทีไ่มไ่ดส้ญัชาตไิทยและเข้าถงึบรกิารพืน้ฐานทีจ่ำาเปน็สำาหรบัเดก็

พื้นที่การดำ เนินงาน 
6 อำาเภอ 48 ตำาบล ในจังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
• ชมุชนมคีวามเข้มแข็งสามารถประสานการทำางานเชือ่มโยงระบบสขุภาพ มสีว่น

ร่วมในการปกป้องทางสังคม เพื่อพัฒนาบริการให้มีคุณภาพ โดยคำานึงถึง
ประเด็นความอ่อนไหวในเด็ก

• เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ เด็กที่อยู่ในภาวะยากลำาบากและเด็ก
อืน่ทีไ่มไ่ดร้บัการดแูลจากสังคมเพือ่เข้าถงึการรกัษาและบรกิารทางสงัคมทีเ่ทา่
เทียม

• ชุมชนมีการยอมรับทางสังคมที่มีต่อเด็กและผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/
เอดส์ รวมทั้งคนที่ถูกรังเกียจหรือไม่ได้รับการยอมรับเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ

• ชุมชนมีศักยภาพ  มีกลยุทธ์ด้านระบบข้อมูลเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาบริการให้
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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มีคำาว่ากล่าวว่า….

“โรงเรียนเป็นพื้นที่ของครู...บ้านเป็นพื้นที่ของพ่อ แม่”   

วัยรุ่นจึงอาศัยพื้นที่ว่างบนถนนและลานกว้างนอกบ้านในการทำากิจกรรมที่
ออกมา “บวก และ ลบ” เป็นที่เอือมระอาของกลุ่มผู้ใหญ่หลายๆ คน 

“ถนนเด็กเดิน” เป็นโครงการยุคแรกๆ ที่สถาบันบันรามจิตติดำาเนินงานขึ้น
เพือ่ใหก้ลุม่วยัรุน่ได้มทีทีางสำาหรบัการทำากจิกรรมสรา้งสรรค ์และในอกีไมน่านตอ่มา 
กจิกรรมดีๆ  แบบนีก้ข็ยายผลออกไปทัว่ประเทศ…ภายใตก้ารดำาเนนิงานของสถาบนั
รามจิตติ ที่ทำางานร่วมกันกับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ทั่วประเทศ 

   

สถาบันรามจิตติ
“ลดปัญหาความรุนแรงในเด็กกลุ่มเสี่ยง 

สร้างโอกาสในกลุ่มเด็กดี”
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 � เป้าหมายขององค์กร
ลดปัญหาความรุนแรงในเด็กกลุ่มเสี่ยง สร้างโอกาสในกลุ่มเด็กดี 

 � พันธกิจ 
• ดูแลโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและ

เยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ระดับ
ประเทศ 

• งานด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน
กลุ่มการศึกษากับชุมชน สกว.

• งานส่งเสริมการเรียนรู้และขับเคลื่อนเครือข่ายครู นักเรียน โรงเรียนและ 
ท้องถิ่น สกว.

• งานขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาเด็กและเยาวชนท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จงัหวดันา่อยูส่ำาหรบัเดก็และเยาวชน ภายใตก้ารสนบัสนนุของสกว.-สสส. รว่ม
กับภาคีจังหวัดและท้องถิ่น รวมถึงองค์กรภาคนโยบายและประชาสังคม

• งานโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พิเศษจังหวัด
ชายแดนภาคใตร้ะหว่างกระทรวงศกึษาธกิาร และสำานกังานกองทุนสนบัสนนุ
การวิจัย

• โครงการโรงเรยีนทำาหนงัวฒันธรรม/ลานเสวนาเดก็ไทยในมติวิฒันธรรม ฯลฯ

 � เครือข่ายที่ทำ งานร่วมกันหรือให้การสนับสนุน
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สคบศ.
กระทรวงสาธารณสุข
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)



89 เพื่อการพัฒนา
เด็ก เยาวชน และครอบครัว

 � ความต้องการทำ งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ข้อแนะนำา วางแผนงาน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

 � โครงการเด่นขององค์กร
โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด  
หรือ Child watch

ปัญหาเด็กเยาวชนที่เริ่มรุนแรงข้ึนในช่วง 2545 ทำาให้สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เห็นถึงความจำาเป็นในการศึกษาวิจัยและติดตามเฝ้าระวัง
สภาวการณ์เด็กเยาวชนเพื่อใช้ข้อมูลในการส่งสัญญาณเตือนแก่สังคมและขับเคลื่อน
นโยบายที่จำาเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมอบหมายให้สถาบันรามจิตติ
เป็นหน่วยงานดำาเนินโครงการ 

ผลจากการเฝ้าติดตามและเก็บข้อมูล   
นำาไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบายด้านเด็กและ
เยาวชนในหลายๆ ด้าน ขณะเดียวกันก็เกิด
กิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย อาทิ ถนนเด็ก
เดิน เมืองน่าอยู่สำาหรับเด็ก และโครงการบ้าน

หลังเรียน เป็นต้น

เป้าหมายของโครงการ 
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบุคลากรในงานเฝ้าระวังทางสังคม และเพื่อ

สนับสนุนข้อมูลวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคท้องถิ่นเพื่อใช้ในการ
กำาหนดแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในระดับต่างๆ

พื้นที่ดำ เนินงาน
ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด 
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วิธีการดำ เนินงาน
• ตดิตามสภาวการณ์เดก็และเยาวชนผา่นเครือ่งมอื “แบบเกบ็ขอ้มูลสภาวการณ์

เด็ก”
• ทำางานร่วมกับนักวิจัยและนักวิชาการในพื้นท่ีซึ่งกระจายอยู่ท่ัวท้ัง 5 ภาค  

รวมกว่า 240 คน 
• ประสานกับชุมชนเพื่อจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
• สังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเป็นสื่อท่ีหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องสามารถนำาไปใช้

ประโยชน์ (2-3 ปีสังเคราะห์ 1 ครั้ง)
• นำาข้อมูลไปขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องที่เชิงปฏิบัติและพัฒนา
• เป็นท่ีปรึกษาให้กับหน่วยงานทั้งระดับนโยบายรัฐและระดับท้องถ่ินเพ่ือการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน

 � องค์ความรู้จากการดำ เนินงาน
หนังสือ
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• “รายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชนระดับภาคและระดับจังหวัด”
• “เพศภิวัฒน์ : เพศ ภัยเพศ และก้าวใหม่เพศศึกษาสำาหรับเด็กไทย” โดย 

คณะนักวิจัยโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคกลาง
• “นโยบายและยุทธศาสตร์วัฒนธรรม เพื่อเด็กไทย” 
• “ครอบครัวคือรั้วแรก : ประสบการณ์และบทเรียนจากกระบวนการครอบครัว

ในเขตภาคตะวันออก” โดยคณะนักวิจัยโครงการติดตามสภาวการณ์เด็ก

และเยาวชนภาคตะวันออก
• “เด็กลอยล่อง” โดยคณะนักวิจัยโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
• “สภาเด็กและเยาวชนตำาบล : ก้าวใหม่และโจทย์ที่ท้าทายของการเสริมพลัง

องคก์รเยาวชน” โดยคณะนกัวจิยัโครงการตดิตามสภาวการณเ์ดก็และเยาวชน
ภาคเหนือ

• “คู่มือ การทำางานติดตามเฝ้าระวังสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด”
• “เมนูการพัฒนาเด็กและเยาวชนสำาหรับท้องถิ่น (ลำาดับที่ 1)” โดยสถาบัน 

รามจิตติ
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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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ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนท้องถ่ินท่ี 
ต้องปรับตัวท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำานักงานกองทุน
สนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) จึงจัดตัง้ สถาบนัเสรมิสรา้งการเรียนรูเ้พือ่

ชุมชนเปน็สขุ (สรส.) ในป ีพ.ศ.2548 เพือ่สง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูใ้นการจดัการ
ตนเองของชุมชนท้องถิน่บนฐานทนุทรพัยากร ความรู ้ภูมปิญัญา วฒันธรรมประเพณี
ทีม่อียู ่และการเช่ือมรอ้ยกบัภมิูปญัญาสมยัใหมจ่ากภายนอกทีเ่หมาะสม ภายใตค้วาม
ร่วมมือของภาคีนักพัฒนา สถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

 � เป้าหมายการดำ เนินงาน
การกอ่เกดิสถาบันการจัดการความรูข้องชมุชนทอ้งถิน่ทีเ่ขม้แขง็ เพือ่เปน็กลไก

ทางสังคมใหม่ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้
เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
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 � กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มบุคคล แกนนำาท่ีอยู่ในองค์กรและสถาบันต่างๆ ของท้องถิ่น อาทิ  

บ้าน – วัด – โรงเรียน – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) สถาบันการ
ศกึษา องคก์รชุมชน/องคก์รภาคประชาสงัคม คนทำางานทางสงัคม บณัฑติคนืถิน่หรอื

ลูกหลานของชุมชน 

 � กระบวนการทำ งาน
• เข้าไปเป็นเพื่อนชวนคิด ชวนเข้าร่วมกระบวนการที่เป็นการเสริมสร้างความรู้

ใหม่ๆ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ชวนทดลองปฏิบัติ  เร่ิมจากเร่ืองใกล้ตัว 
หรอืบนภารกจิงานทีแ่ตล่ะคนรบัผดิชอบอยู ่โดยเนน้ใหเ้กิดการเรยีนรูร้ว่มกนั
ในการปฏิบัติ ทั้งก่อนทำา ระหว่างทำา และภายหลังปฏิบัติ 

• ชวนใหน้ำาเรือ่งราวทีเ่ป็นประสบการณด์ีๆ  จากการลงมอืทำาจรงิ มาแลกเปล่ียน
เรียนรู้กัน ทั้งในกลุ่ม ข้ามกลุ่ม ข้ามพื้นที่ เพื่อขยายเครือข่ายการเรียนรู้ให้
กว้างขวางออกไป และให้เกิดการไหลเทของประสบการณ์ ความรู้ จากการ
ปฏิบัติของคนทำางาน ซ่ึงมุ่งไปสู่ผลทั้งในด้านการตอบสนองเป้าหมายชีวิต 
ด้านใน การเพิ่มขีดความสามารถในการทำางาน การร่วมกันสร้างสรรค์ระบบ
งานที่มีจิตวิญญาณการพัฒนาคนขององค์กร/ชุมชน ให้มีทักษะการเป็นผู้เอื้อ
อำานวยการเรียนรู้และบันทึกความรู้ที่มาจากการทำางานของตนได้ รวมท้ัง

ทักษะที่จำาเป็นอื่นๆ ซึ่งสามารถนำาไปขยายผลในกลุ่ม/องค์กรของตนได้

 � องค์ความรู้ที่ใช้ในการดำ นินงาน
วิทยากร 

คุณทรงพล เจตนาวณิชย์

หลักสูตร

• ใช้หลักการ/เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM)  รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิด 
ทฤษฎีการเรียนรู้อ่ืนๆ เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย 
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 � โครงการเด่นขององค์กร
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน (4 ภาค)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายทรงพล เจตนาวณิชย์ 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ทั้งในระดับปฐมวัย ใน
ระบบการศึกษา (ประถม-มัธยม-อุดมศึกษา) และนอกระบบการศึกษา จำาเป็นต้อง
มีกลไกขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถ่ินอย่างต่อเน่ืองและ
ยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการจัดการความรู้ ฝึกทักษะกระบวนการคิด ใช้เครื่องมือ 
เทคนิค วิธีการและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน
จิตอาสา : คิดดี ทำาดี เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ที่เน้นลงมือปฏิบัติจริง
และสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข เพื่อให้เด็กเยาวชนเกิดคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองที่ดี คือ มีภาวะผู้นำา ใฝ่เรียนรู้ เกิดสำานึกท้องถิ่น  มีจิตอาสา มี
อปุนสิยัพอเพยีง รูเ้ทา่ทนัการเปลีย่นแปลง สามารถใชส้ตปิญัญาและศักยภาพภายใน
ตนเปน็พลังท่ีสำาคญัของทอ้งถิน่ โดยเนน้การทำางาน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ครอบครัว วัด 
สถานศกึษา กศน. สถาบนัการศกึษา สถานอีนามัย 
แหล่งเรียนรู้ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนา
เอกชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน 
เป็นต้น ในลักษณะ “เสริมพลัง (Synergy)” ที่
เนน้ “การมีสว่นรว่ม” และเปน็ “เจา้ของ” ชมุชน
ท้องถิ่น

เป้าหมายของโครงการ 
สนับสนุนให้เกิด “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ชุมชนต่อไป
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วัตถุประสงค์การดำ เนินงาน
• เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน ให้มี

ขีดความสามารถท่ีจะดำารงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี มีความสุข 
สามารถสรา้งประโยชนใ์ห้กบัตนเอง ครอบครวั ชมุชนและมีศกัยภาพทีจ่ะเปน็
กำาลังสำาคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีพลังในอนาคต

• เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายและแผนงานท่ีชัดเจนในการ
สนบัสนนุกจิกรรมการพฒันาเดก็และเยาวชนในทอ้งถิน่ของตน และปพูืน้ฐาน
ไปสู่การสร้างกลไกการจัดการดูแลเด็กและเยาวชนของชุมชนที่เข้มแข็งและมี
ความต่อเนื่องในอนาคต

• เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการจัดการความรู้ในเรื่อง
การพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้าน วัด 
โรงเรียน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย

• เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ท่ีถอดจากการปฏิบัติงานของ
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
• ได้องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนจากการดำาเนินโครงการ เพื่อประโยชน์ 

ในการขยายผล
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• เยาวชนมองเห็นคุณค่า ศักดิ์ศรี และมีความสุข ท่ีสามารถสร้างประโยชน ์
ให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชนของตนเอง จนเกิดแรงบันดาลใจและความ 
ภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้

• เกิดกลไกความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการ
พฒันาเดก็และเยาวชนทัง้ในดา้นการพฒันาทกัษะชีวติ การพฒันาอาชพี และ

จิตอาสา 

 � ความต้องการทำ งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขยายพืน้ท่ีในการสร้าง “ศูนยก์ารเรยีนรูช้มุชน” ใหเ้ปน็เครือ่งมอืในการพฒันา

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
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สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวง
มหาดไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งฝ่าย
การเมือง และฝ่ายประจำาใหส้ามารถทำางานจดับรกิารสาธารณะแกพ่ีน่อ้งประชาชนได ้
ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นงานบริการสาธารณะประเภทหนึ่ง

 � วิสัยทัศน์
เปน็หนว่ยงานหลกัในการสง่เสรมิและพฒันาบคุลากรขององคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่น (อปท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)ให้มีศักยภาพ คุณภาพ

และจริยธรรม

 � พันธกิจ
• ยกระดับการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(อปท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ให้มีศักยภาพ คุณธรรม
และจริยธรรม

• การสร้าง “เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ” ในการพัฒนาบุคลากร

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
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 � เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนและทำ งานร่วมกัน
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จำากัด (มหาชน)

 � ผลงานเด่นหรือความรู้เด่นขององค์กร
โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

“เด็ก”  หากได้รับการบ่มเพาะที่ดี ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  แต่หาก
เราไม่เตรียมการในการพัฒนาท้ังร่างกายและจิตใจตั้งแต่เด็กเรื่องบางเรื่องอาจจะ 
ช้าไป เช่น เรื่องการพัฒนาทางร่างกาย หากปล่อยปะละเลย และเด็กไม่แข็งแรงอาจ
ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านจิตใจ  

แตจ่ะทำาอย่างไรให้เดก็เหลา่นัน้มีจิตใจทีเ่ข้มแขง็ แจม่ใส เบกิบาน จะทำาอยา่งไร
ให้รู้จักยับยั้งชั่งใจ ต่อสิ่งมอมเมาต่างๆ เพื่อต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ในอนาคต รวมถึง
เรื่องสติปัญญา และหากเด็กได้รับการดูแลที่ดี การพัฒนาด้านสติปัญญาก็จะดีตาม 
ไปด้วย 

เป้าหมายของโครงการ 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการพัฒนา

เด็กและเยาวชน 

กลุ่มเป้าหมาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในทุกตำาบล ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนของ

ท้องถิ่นทั้งหมด 

พื้นที่ดำ เนินงาน
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
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งบประมาณ
6,000 บาท ต่อครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 

ระยะเวลาดำ เนินงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 5 วัน

วิธีขั้นตอนการดำ เนินงาน 
• คัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น 1 อำาเภอ 1 คน (ทั้งประเทศมี 887 อำาเภอ) ซึ่งมี

ความรู้พื้นฐานในด้านการดูแลเด็กและเยาวชน
• เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ปีละ 887 คน

เนื้อหาหลักสูตร
1. สรา้งความภาคภมูใิจในวชิาชพีของครผููด้แูลเดก็ เพือ่ใหบ้คุลากรเหน็ความสำาคญั

และคุณค่าในตนเอง (โดย นายวีระชาติ ทศรัตน์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและพัฒนากจิกรรมเยาวชนสำานกัประสานและพฒันาการจดัการศกึษา
ท้องถิ่น (สน.กศ.)

2. เรื่องการจัดทำาหลักสูตรการเรียนการสอน (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. ความรู้ท่ีเท่าทันโลก และการเปล่ียนแปลงสู่อาเซียน (อ.นิติภูมิ นวรัตน์ และทีมงาน
จากกระทรวงต่างประเทศ)

6. ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ครูผู้ดูแลเด็กควรจะได้รับ เพื่อสร้างขวัญและ
กำาลังใจในการปฏิบัติงาน (โดย สำานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(สน.บถ.), นายศริวัิฒน ์บปุผาเจรญิ ผอ.สว่นมาตรฐานทัว่ไปการบรหิารงานบคุคล
ส่วนท้องถิ่น) 
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7. พฒันาการของเดก็ผา่นกระบวนการเล่น สือ่การเรยีนการสอน ทีจ่ะทำาใหเ้ดก็เลน่
และพัฒนาสติปัญญาไปพร้อมๆ กัน (โดย รศ.ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดี 

บัณฑิตวิทยาลัย) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
• ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำาอำาเภอที่ผ่าน

การฝึกอบรม นำาความรู้ไปขยายผล 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูภายในศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ของตนเองและขยายผล
ไปสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ ภายในตำาบล และ
เป็นคนต้นแบบในการพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในที่สุด

• เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแลอย่างถูกต้องท้ังทางร่างกาย จิตใจ และ 
สติปัญญา

• เด็กเล็กก่อนวัยเรียนสามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีศักยภาพเป็นกำาลังหลัก
ในการพัฒนาประเทศ

 � ความต้องการทำ งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)  และ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)ให้มีศักยภาพ คุณภาพ และจริยธรรม

 � สถานที่ติดต่อ
80-81 อาคารสาโรชและอาคารคัชมาตย์ 
ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 0-2516-4080




