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คำำ�นำำ�

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

5 องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) จัังหวััดสุุริินทร์์ โดยมีีวััตถุุประสงค์์ ประการแรก

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

บริิบทชนบทและบริิบทกึ่่�งเมืืองกึ่่�งชนบท และรููปแบบการส่่งเสริิมกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�

เหมาะสมของเด็็กและเยาวชนในการเสริิมสร้้างทัักษะชีีวิิตและทัักษะอาชีีพที่่�เหมาะสม

ในแต่่ละบริิบท และประการที่่�สาม เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายการเรีียนรู้้ด้้
� านการพััฒนาเด็็กและ

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

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

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

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

ถอดบทเรีียนกระบวนการวิิจััยเพื่� ่อท้้องถิ่่�น โครงการ ระบบและกลไกการพััฒนาส่่งเสริิม

อาชีีพเยาวชนในและนอกระบบ ตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์

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

ตำำ�บลสลัักได ถอดบทเรีียนกระบวนการวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น โครงการ กลไกการพััฒนาเด็็ก

และเยาวชนแบบมีีส่่วนร่่วมในพื้้� นที่่�กึ่่�งเมืืองกึ่่�งชนบท ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
สุุรินทร์
ิ
์

2

เล่่ ม ที่่� 4 “สานพลัั ง ภาคีีเครืื อ ข่่ า ย” กลไกการพัั ฒ นาเด็็ ก ตำำ� บลหนองอีียอ

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

เล่่มที่่� 5 “ผสานการทำำ�งานทุุกหน่่วยงาน” แนวคิิดการพััฒนาเด็็กและเยาวชน

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

อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์

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

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

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

ในการนี้้มููลนิ
�
ธิิ ฯิ ใคร่่ขอขอบคุุณสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และ

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

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

และนัักเรีียนแกนนำำ�จากสถาบัันการศึึกษา สาธารณสุุขอำำ�เภอ อาสาสมััครสาธารณสุุข

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

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

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

ร่่วมกัันคิิดทบทวนสถานการณ์์ ตั้้�งคำำ�ถาม วางแผน หาข้้อมููล ทดลองทำำ� วิิเคราะห์์

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ระเบีียบแบบแผนทางวิิชาการมากนััก แต่่เป็็นการสร้้างความรู้้ใ� นตััวคนท้้องถิ่่�น โดยคน

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

สิิทธิ์์ที่่
� �ผููกขาดอยู่่�กัับครููบาอาจารย์์ แต่่เป็็นเครื่่�องมืือธรรมดาที่่�ชาวบ้้านก็็ใช้้ประโยชน์์ใน

ชีีวิิตประจำำ�วัันได้้

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

และหลัักการดัังกล่่าวมาแล้้วในระยะเวลาหนึ่่�ง พบว่่า ชาวบ้้านหรืือทีีมวิิจััยส่่วนใหญ่่

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

ด้้วยความตระหนัักถึึงสถานการณ์์ปัญ
ั หาดัังกล่่าว สกว.ฝ่่ายวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น จึึงได้้ปรัับ

รููปแบบการเขีียนรายงานวิิจััย ให้้มีีความยืืดหยุ่่�น และมีีความง่่ายต่่อการนำำ�เสนองาน

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

กระบวนการวิิจััยมากกว่่าผลลััพธ์ที่่
์ �ได้้จากการวิิจััย โดยกลไกสำำ�คััญที่่�จะช่่วยให้้นัักวิิจััย

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

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

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

การวิิเคราะห์์เนื้้� อหาหรืือกิิจกรรมของโครงการจึึงเป็็นการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่าง Node

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

แต่่อย่่างไรก็็ตาม รายงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น อาจไม่่สมบููรณ์์แบบดัังเช่่นรายงานวิิจััย

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

สกว.ฝ่่ายวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น
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บทเกริ่่น
� นำำ�

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

คณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (สกสว.) หรืือสำำ�นัักงานกองทุุน

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

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

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

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

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

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

ทัักษะการใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลความรู้้� และทัักษะการสื่่� อสารเพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วม

กัับทุุกภาคส่่วนในชุุมชนท้้องถิ่่�น รวมทั้�้งเป็็นเจ้้าภาพหลัักในการขัับเคลื่่�อนกลไกเพื่� ่อ

การพััฒนาเด็็กและเยาวชนในพื้้� นที่่� ประการที่่�สอง เพื่่�อยกระดัับและสมรรถนะของ

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

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

และประการที่่�สาม เพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้/� นวััตกรรมด้้านการพััฒนาเด็็กและเยาวชนทั้้�ง

ในและนอกระบบการศึึกษาเพื่� อ
่ พััฒนาสมรรถนะคนรุ่่�นใหม่่ โดยใช้้กระบวนการจััดการ

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

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

ที่่�เยาวชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมดำำ�เนิินงานวิิจััย และกระบวนการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับ

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

จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (สกสว.) ได้้แก่่

1. โครงการ “ระบบและกลไกการพััฒนาส่่งเสริิมอาชีีพเยาวชนในและนอกระบบ

ตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุุริินทร์์” โดย นางสาวรััตนา สุุขสบาย

ตำำ�แหน่่ง หััวหน้้าสำำ�นัักปลััดเทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล หััวหน้้าโครงการวิิจัย
ั และคณะ
นัักวิิจััย

2. โครงการ “การพััฒนาระบบและกลไกการพััฒนาเด็็กเยาวชนตำำ�บลเมืืองแก

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

3. โครงการ “กลไกการพััฒนาเด็็กและเยาวชนแบบมีีส่่วนร่่วมในพื้้� นที่่�กึ่่�งเมืืองกึ่่�ง

ชนบท ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
”์ โดย นางสุุมาลััย แถบทอง ตำำ�แหน่่ง
หััวหน้้าสำำ�นัักปลััด อบต.สลัักไดและคณะนัักวิิจััย

4. โครงการ “การพััฒนาระบบและกลไกการสนัับสนุุนกระบวนการพััฒนาเด็็กและ

เยาวชนและชุุมชน ตำำ�บลหนองสนิิท อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
”์ โดย นายสมเกีียรติิ

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

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

และคณะนัักวิิจััย

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

CBR เป็็นเครื่่�องมืือหลัักในการยกระดัับกลไก ระบบสนัับสนุุน และค้้นหารููปแบบการ

พััฒนาเด็็กและเยาวชนทั้้�งในและนอกระบบการศึึกษาที่่�สอดคล้้องและเหมาะสมกัับ

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

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

ด้้านประวััติิศาสตร์์ชุุมชน ด้้านภููมิิศาสตร์์ ด้้านประชากร ด้้านทรััพยากร/สิ่่�งแวดล้้อม

ด้้านวััฒนธรรมประเพณีี และด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม เป็็นต้้น

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

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

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

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

ออกแบบกระบวนการเรีียนรู้้ใ� นขั้้�นตอนที่่� 4

ขั้้�นตอนที่่� 4 การออกแบบและลงมืือทดลองปฏิิบัติ
ั ิการ เป็็นการค้้นหาวิิธีีการหรืือ

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

ขั้้�นตอนที่่� 5 การติิดตามและสรุุปผลการวิิจััย เป็็นระบบสนัับสนุุนการวิิจััยเพื่่�อให้้

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

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

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

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

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

ความต้้องการตั้้� งแต่่ เริ่่�มศึึกษาบริิบทชุุ มชน การเก็็บรวบรวมข้้อมููล วิิ เคราะห์์ข้้อมููล

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

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

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

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

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

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

คืืนข้้อมููลชุุมชน และเวทีีประชุุมกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ซึ่�่งท่่านผู้้�อ่่านสามารถติิดตาม

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

นอกจากมููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจลจะมีีบทบาทหน้้าที่่�ประสานงานวิิจััย ยัังคงมีีหน้้าที่่�

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

โดย นางสาววราภรณ์์ หลวงมณีี จััดให้้มีีการประชุุม/อบรมเชิิงปฏิิบัติ
ั /ิ ค่่ายสร้้างเครืือข่่าย

เด็็กและเยาวชน ทีีมพี่่�เลี้้ย
� งและทีีมนัักวิิจััยตลอดโครงการ ดัังนี้้�
Workshop 1

เวทีีทำำ�ความเข้้าใจ หาแนวทางและการพััฒนาโจทย์์วิจั
ิ ย
ั 5 อปท.จัังหวััด

สุุรินทร์
ิ
์

Workshop 2

เวทีีการพััฒนาโจทย์์วิิจััยรายพื้้� นที่่� 5 อปท.จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์

Workshop 3

เวทีีวิิเคราะห์์โครงการ กลั่่�นกรองและนำำ�เสนอโครงการวิิจัย
ั ต่่อ สกสว.

Workshop 4

เวทีีพิิจารณาโครงการวิิจััย 5 อปท.จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์ ต่่อคณะกรรมการ

Workshop 5

เวทีีออกแบบวิิจััย วางแผน ทดลองปฏิิบัติ
ั ิ และแบ่่งบทบาทวางระบบ

หรืือ สกว.เดิิม
ผู้้ทร
� งคุุณวุุฒิิ

ติิดตาม

Workshop 6

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

Workshop 7

เวทีีหนุุนเสริิมศัักยภาพทีีมนัักวิิจััย/สรุุ ปบทเรีียน และถอดบทเรีียน

โครงการวิิจััยหลััก
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Workshop 8
Workshop 9
Workshop 10
Workshop 11

เวทีีสนัับสนุุนโครงการวิิจััยย่่อย วางแผน ทดลองปฏิิบัติ
ั ิและวางระบบ

ติิดตาม

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

นัักวิิจััยโครงการย่่อย

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

ความก้้าวหน้้าโครงการวิิจััย

เวทีีนำำ�เสนอรายงานความก้้าวหน้้าโครงการวิิ จััยต่่ อคณะกรรมการ

ผู้้ทร
� งคุุณวุุฒิิ

Workshop 12

เวทีีสัังเคราะห์์ข้้อมููล และจััดทำำ�รายงานผลการศึึกษาวิิจัย
ั ฉบัับสมบููรณ์์

Workshop 13

เวทีีนำำ�เสนอผลงานวิิจััย 5 อปท.สุุริินทร์์ เพื่่�อขอข้้อคิิดเห็็น ข้้อเสนอ

Site visit

แนะจากคณะกรรมการ ผู้้ทร
� งคุุณวุุฒิิ

การติิดตาม ประเมิินสถานการณ์์ และปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานตลอด
ระยะเวลาดำำ�เนิินโครงการ

โดยที่่�เนื้้� อหาในหนัังสืือถอดบทเรีียนโครงการวิิจััยของ 5 อปท.จัังหวััดสุุริินทร์์นี้้�

จะเน้้นการถอดบทเรีียนกระบวนการวิิ จััยเพื่่�อท้้องถิ่่� นและตัั วอย่่างความสำำ�เร็็จของ

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

เรีียนรู้้�และสนัับสนุุนเด็็กและเยาวชนทั้้�งในและนอกระบบการศึึกษา หากท่่านใดหรืือ

หน่่วยงาน/องค์์กรใดสนใจสามารถเดิินทางไปศึึกษาดููงานแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้แ
� ละสััมผััส
จริิงในพื้้� นที่่�เป้้าหมายทั้้�ง 5 อปท.ในจัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์
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“ตำำ�บล + หน่่วยงาน + สถานศึึกษา”
3 กลไกหลัักร่่วมพัั ฒนาเด็็กเยาวชน
ตำำ�บลสลัักได
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“สลัักได” เป็็นตำำ�บลในเขตอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุริินทร์์ มีีลัักษณะชุุมชนแบบ

ชนบทกึ่่�งเมืือง ที่่�ยังั คงมีีความเป็็นท้้องถิ่่น
� แต่่ได้้รัับอิิทธิิพลจากการพััฒนาและความเจริิญ

จากภายนอก ประกอบด้้วย 16 หมู่่�บ้้าน มีีประชากรประมาณ 12,000 คน แต่่ละหมู่่�บ้้าน
ประกอบอาชีีพหลากหลายเกี่่�ยวข้้องกัับงานเกษตรกรรม บางหมู่่�บ้้านเลี้้�ยงวัั ววากิิว
เนื้้� ออร่่อย ขณะที่่�บ้้านโคกกระชายหมู่่� 13 และบ้้านโคกเพชรหมู่่� 14 นิิยมเลี้้ย
� งกบเพื่่�อ

นำำ�มาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในการทำำ� “กบยััดไส้้” รสชาติิ ขึ้้�นชื่่�อของชุุ มชน แต่่ มีีสััญญาณ

บางอย่่างที่่�ทำำ�ให้้ชาวบ้้านโคกเพชร ในพื้้� นที่่�องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสลัักไดเห็็นว่่า

อาชีีพการทำำ�กบยััดไส้้สมุุนไพรของชุุมชนที่่�ทำำ�ต่่อเนื่่� องกัันมากว่่า 100 ปีี มีีแนวโน้้ม
หายไป

ประการแรก คืือ “กบเริ่่�มหายาก” ประการที่่� 2 เริ่่ม
ิ
� มีีการเลีียนแบบและใช้้วััตถุุดิบ

อื่่�นแทนเนื้้� อกบจากพ่่อค้้านอกหมู่่�บ้้าน ประการที่่� 3 เด็็กรุ่่�นใหม่่ไม่่ค่่อยให้้ความสนใจ

อาชีีพทำำ�กบยััดไส้้ของชุุมชน ทำำ�ให้้ชาวบ้้านโคกเพชร และทีีมเจ้้าหน้้าที่่�องค์์การบริิหาร

ส่่วนตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุริินทร์์ สนใจทำำ�โครงการวิิจััยกระบวนการ

เรีียนรู้้�ภููมิิปััญญาอาหารพื้้� นถิ่่�น เพื่่�อพััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชน กรณีีศึึกษา: กบยััดไส้้

บ้้านโคกเพชร หมู่่�ที่่� 14 และบ้้านโคกกระชาย หมู่่�ที่่� 13 ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ ภายใต้้การสนัับสนุุนของมููลนิธิ
ิ ส
ิ ยามกััมมาจล และสำำ�นัก
ั งานกองทุุน

สนัับสนุุนการวิิจััย (ฝ่่ายวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น)
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สถานการณ์์ปัญ
ั หาเด็็กและเยาวชน
ด้้วยสภาพพื้้� นที่่�ของตำำ�บลสลัักไดที่่�มีีลัก
ั ษณะ “กึ่่�งเมืืองกึ่่�งชนบท” สถานการณ์์

เด็็กและเยาวชนของตำำ�บลสลัักไดจึึงมีีลัักษณะร่่วมกัันของความเป็็นเมืืองและชนบทอยู่่�

ในพื้้� นที่่�เดีียวกััน ปััญหาสัังคมที่่�พบเห็็นส่ว่ นใหญ่่เกี่่�ยวข้้องกัับ การประกอบอาชีีพ การ
คมนาคม และคุุณภาพชีีวิิต และรููปแบบทางสัังคมที่่�เปลี่่�ยนไป จากเดิิมที่่�เป็็นชุุมชน

ชนบทที่่�ให้้ความร่่วมมืือช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน ปััจจุุบัันหัันมาใช้้ชีีวิิตแบบชุุมชนเมืือง

ที่่� ต่่างคนต่่ างอยู่่�มากขึ้้� น เด็็ กและเยาวชนในหมู่่�บ้้านมีีการแข่่งขัันกัันสููง ทั้้� งในเรื่่�อง

การศึึกษาและวิิถีีชีีวิต
ิ ที่่�ได้้รัับอิิทธิิพลจากภายนอก ไม่่ว่า่ จะเป็็นการใช้้ชีีวิิตที่่�จะต้้องทำำ�ตัวั

ให้้ทัันสมััยจนกลายเป็็นความฟุ้้�งเฟ้้อเพราะหลงในวััตถุุนิิยม จากที่่�เคยมีีความสััมพัันธ์์

กัับครอบครััวและชุุมชน เด็็กและเยาวชนก็็เริ่่ม
� ห่่างเหิินและผลัักตััวเองออกนอกชุุมชน

เพราะสนใจเรื่่�องราวที่่�เกิิดขึ้้�นภายนอกมากกว่่าเรื่่�องราวใกล้้ตััว ผลที่่�ตามมาคืือการ

มองข้้ามและละเลยชุุมชนของตนเอง เด็็กและเยาวชนแทบไม่่มีีส่ว
่ นร่่วมทำำ�กิจ
ิ กรรม
อาสาของชุุมชน

ทั้้ง� นี้้จ
� ากการสัังเกตพฤติิกรรมเด็็กและเยาวชน การประชุุมผู้้ป
� กครอง การสััมภาษณ์์

ชาวบ้้านเกี่่�ยวกัับเด็็ กและเยาวชนในตำำ�บลสลัักได พบพฤติิ กรรมเสี่่�ยงหลายเรื่่�องที่่�

เกิิดขึ้้�นจากการขาดความภาคภููมิิใจในตนเอง การขาดความเชื่่�อมั่่�นและไม่่เห็็นคุณ
ุ ค่่าใน

ตนเองของเด็็กและเยาวชน พวกเขาเลืือกแสดงพฤติิกรรมเชิิงลบภายใต้้ความนึึกคิิดว่่า
สิ่่ง� ที่่�ทำำ�อยู่่�กำำ�ลังั ช่่วยสร้้างตััวตนรููปแบบหนึ่่�งให้้กัับพวกเขา ไม่่ว่่าจะเป็็น อบายมุุข เช่่น

การพนััน การเสพสื่่� อลามกอนาจาร ยาเสพติิด เหล้้าบุุหรี่่� การติิดเกม การมีีเพศสััมพัันธ์์

ก่่อนวััยอัันควร การลัักขโมย เนื่่� องจากไม่่มีีงานทำำ� พฤติิกรรมไม่่พึงึ ประสงค์์เกี่่�ยวกัับ
มารยาทและการเข้้าสัังคม เช่่น การขัับขี่่�มอเตอร์์ไซค์์รบกวนผู้้อื่่
� � น การทะเลาะเบาะแว้้ง

และยกพวกตีีกััน เป็็นต้้น

ด้้านการศึึกษา ชุุมชนมีีทั้้�งเด็็กและเยาวชนในระบบและนอกระบบการศึึกษา

การจััดการเรีียนรู้้�สำ�ำ หรัับเด็็กและเยาวชนที่่�ผ่่านมาทั้้�งในระบบครอบครััวและโรงเรีียน

ขาดกระบวนการฝึึกฝนทัั กษะชีีวิิ ตผ่่านการลงมืือทำำ� ทำำ�ให้้พวกเขาขาดความมุ่่�งมั่่�น

อดทนที่่�จะทำำ�สิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�งอย่่างต่่อเนื่่� อง สิ่่�งที่่�น่่ากัังวลใจเกิิดขึ้้�นเมื่่�อเด็็กและเยาวชน
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ที่่�อยู่่�นอกระบบมีีแนวโน้้มชัักจููงเพื่่�อนวััยเดีียวกัันให้้เข้้ากลุ่่�มเพิ่่�มมากขึ้้�น พบเด็็กและ

เยาวชนหนีีเรีียน ขาดเรีียน ลาออกกลางคััน เรีียนไม่่จบและไม่่ประสงค์์เรีียนต่่อ สะท้้อน

ให้้เห็็นปัญ
ั หาด้้านการศึึกษาที่่�เกิิดจากหลายสาเหตุุด้้วยกััน ได้้แก่่ เพื่่�อนชัักจููงไปในทาง
ที่่�ผิด
ิ ไม่่มีีความสนใจอยากเรีียน ฐานะยากจนไม่่มีีทุน
ุ เรีียนต่่อ ปััญหาครอบครััวแตกแยก
หย่่าร้้าง และการว่่างงานหลัังจากเรีียนจบที่่�ส่ง่ ผลให้้ไม่่มีีแรงจููงใจในการเรีียน เป็็นต้้น

ดึึง “พลััง” ความร่่วมมืือของชุุมชน
เมื่่�อชาวบ้้านกำำ�ลัังพบกัับวิิกฤติิเรื่่�องกบขาดแคลน ไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการ

เพื่� ่อนำำ�มาแปรรููปเป็็นกบยััดไส้้ ผสมรวมกัับปััญหาเด็็กและเยาวชนที่่�ทั้้�งมีีพฤติิกรรม

ไม่่พึงึ ประสงค์์ ไม่่สนใจการศึึกษา มานพ แสงดำำ� นายกองค์์การบริิหารตำำ�บลสลัักได

ที่่�มีีโอกาสพููดคุุยกัับนายกฯ ประเสริิฐ สุุขจิิตร จาก อบต. เมืืองลีีง ทำำ�ให้้ทราบว่่ามููลนิิธิิ
สยามกััมมาจลธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กัด
ั (มหาชน) กำำ�ลังั ขัับเคลื่่�อนงานเด็็กและเยาวชน
จึึงสนใจเข้้าร่่วมเรีียนรู้้ต
� ามเวทีีต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2558 เป็็นต้้นมา

จากการได้้เข้้าร่่วมเรีียนรู้้ห
� ลาย ๆ ครั้้�งทำำ�ให้้นายก อบต.สลัักได พบว่่า มููลนิิธิฯ
ิ มีี

“กระบวนการและองค์์ความรู้้�” ในการพััฒนาเด็็กและเยาวชน และพััฒนาศัักยภาพ
เจ้้าหน้้าที่่� อบต. และมีี “เครื่่�องมืือ” สร้้างการเรีียนรู้้แ
� ก่่

เด็็ ก และเยาวชนในพื้้� นที่่� จึึ ง ตัั ด สิิ น ใจเข้้าร่่ ว มโครงการ
โดยมีีเป้้าหมายคืื อ สร้้าง “กลไกในชุุ มชน” ที่่� มีีความ
เข้้มแข็็งโดยภาคประชาชนเอง เพื่่� อ ติิ ด เครื่่�อ งมืือทาง

ความคิิดให้้ชุม
ุ ชนคิิดเป็็น ทำำ�เป็็น หาวิิธีีการใช้้ประโยชน์์

จากศัักยภาพของตนเอง และสร้้างเด็็ กและเยาวชน
ลูู ก หลานรุ่่�นต่่ อ รุ่่�นเข้้ า มารัั บ รู้้�และทำำ� งานร่่ ว มกัั น ได้้

ซึ่ง�่ จะเป็็นตััวบ่่งบอกถึึงความยั่่�งยืืนในการพััฒนาชุุมชน

มานพ แสงดำำ�

ในระยะยาว

ด้้วยเหตุุนี้เ้� มื่่�อได้้รัับการชัักชวนให้้เข้้าร่่วมกระบวนวิิจัย
ั ในปีี พ.ศ. 2560 นายก อบต.

สลัักได จึึงตอบรัับอย่่างเต็็มใจ เพราะเห็็นเป็็นโอกาสดีีที่่�จะสานต่่อความฝัันเรื่่�องการ
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พััฒนาเด็็กและเยาวชนให้้เป็็นจริิงขึ้้�นมา ควบคู่่�ไปกัับการแก้้ปััญหาเศรษฐกิิจชุุ มชน
กรณีีกบหายากในชุุมชน

ในส่่วนของการทำำ�งานวิิจััย นายกฯ มานพ บอกว่่า ที่่�ต้้องทำำ�เพื่� ่อยกระดัับการ

ทำำ�งานของทีีมนัักถัักทอชุุมชน เพราะ “งานวิิจััย” เหมืือนเป็็น “เครื่่�องมืือ” หนึ่่�งใน
การทำำ�งานพััฒนา เป็็นการเลืือกโจทย์์การพััฒนาชุุมชนบนฐานข้้อมููลความรู้้� ซึ่่�งใน
กรณีีการแปรรููปกบยััดไส้้สมุุนไพรภููมิิปัญ
ั ญาท้้องถิ่่�น ชาวบ้้านเองก็็อยากทำำ�อยู่่�แล้้ว ทีีนี้้�

ก็็เหลืือเพีียงหาแนวทางว่่าการจะได้้กบสมุุนไพรภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นจะต้้องทำำ�อะไรบ้้าง
มีีบริิบทอะไร ซึ่่�งได้้มีีการเก็็บข้้อมููลมาทั้้�งหมด ไม่่ว่่าจะเป็็นผัังชุุมชน เรื่่�องวััฒนธรรม

เรื่่�องของทุุนชุุมชน ด้้านเศรษฐกิิจ การวิิเคราะห์์เศรษฐกิิจของชุุมชน เพื่� ่อที่่�จะมาวาง
แนวทางให้้การทำำ�กบยััดไส้้ให้้สำำ�เร็็จ ทั้้�งวิิธีีการเลี้้�ยงกบ วิิธีีการปลููกสมุุนไพร วิิธีีการ

แปรรููปวิิธีีทำำ�การตลาด ให้้ครบวงจร ซึ่่�งหลัักการต่่าง ๆ เหล่่านี้้� โค้้ชหรืือเจ้้าหน้้าที่่�จาก
มููลนิิธิิพััฒนาท้้องถิ่่�นอีีสานจะเข้้ามาให้้ความรู้้� และสร้้างความเข้้าใจให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�

เพื่่�อให้้ทีีมเจ้้าหน้้าที่่�หรืือนัักถัักทอชุุมชนจะเป็็นฝ่่ายไปโค้้ชผู้้�นำ�ำ ชุุมชนและคนในชุุมชน

ให้้มีีความรู้้� มีีหลัักการ มีีเครื่่�องมืือ จากนั้้�นเราถึึงจะดึึงเอาทีีมเด็็กและเยาวชนในหมู่่�บ้้าน
มาเรีียนรู้้ร่� ว่ มกัันต่่อไป

“ผมมองว่่า งานวิิจััยคืือ ‘เครื่่� องมืือ’ เรีียนรู้้�ที่่�สำ�คั
ำ ัญมาก เพราะกว่่าที่่�เราจะได้้

ความรู้้ม
� ามัันมีีขั้�น
้ ตอนกระบวนการต่่าง ๆ มากมาย ทั้้�งกระบวนการทางความคิิดว่่าจะ

ต้้องทำำ�อะไร มีีแนวทางอย่่างไร ทั้้�งการเก็็บข้้อมููล สถานการณ์์ก่อ
่ น แล้้วนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้
มาวิิเคราะห์์ วางแผน และลงมืือทำำ�”

ด้้วยเหตุุนี้้� อบต. สลัักได จึึงได้้ชัักชวนชาวบ้้านจากบ้้านโคกเพชรและบ้้าน

โคกกระชาย ซึ่�ง่ เป็็นหมู่่�บ้้านที่่�ขึ้้�นชื่่�อเรื่่�องการทำำ�กบยััดไส้้และกำำ�ลังั ประสบปััญหาเรื่่�อง
การเพาะเลี้้ย
� งกบเข้้าร่่วมโครงการวิิจััยก่่อน

นายก อบต.สลัั กได บอกว่่ า เป้้าหมายระยะยาว คืือ ชุุ มชนสามารถผลิิ ต

และจำำ�หน่่ายกบยััดไส้้ได้้เบ็็ดเสร็็จในตััวเอง ขณะที่่�เป้้าหมายระหว่่างทางคืือ ทั้้�งทีีม

นัักถัักทอชุุมชน ชาวบ้้าน รวมถึึงกลุ่่�มเด็็กและเยาวชน ได้้รับ
ั ความรู้้� ได้้เรีียนรู้้�จาก
การปฏิิบัติ
ั ิกิิจกรรมและนำำ�หลัักคิิดด้้านงานวิิจััย ด้้านการจััดการความรู้้� ติิดตััวไปใช้้

ประโยชน์์ในอนาคต เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตให้้ดีีขึ้้�น

17

งานวิิจััยระยะที่่� 1 ตอบโจทย์์เศรษฐกิิจชุุมชน...
ไม่่ตอบโจทย์์การพัั ฒนาเด็็กและเยาวชน
อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่าจะมีีโจทย์์การทำำ�โครงการวิิจััยที่่�ชัด
ั เจนว่่าต้้องการแก้้ปััญหา

เด็็กและเยาวชนและเศรษฐกิิจชุุมชนผ่่านกรณีีกบยััดไส้้ แต่่ทีีมวิิจััยที่่�เข้้าร่่วมโครงการ

ก็็ใช้้กระบวนการมีีส่่วนร่่วมในการสร้้างเครืือข่่ายการทำำ�งานของเด็็กและเยาวชน
ด้้วยการส่่งเสริิมให้้เด็็กและเยาวชนได้้เข้้าอบรมเพื่่�อค้้นหาแนวทางการเพิ่่�มศัักยภาพ

ของตนเอง เน้้นการใช้้โครงการวิิจััยในการฝึึกฝน พััฒนาความรู้้�และทัักษะชีีวิิต

โดยกลุ่่�มเป้้าหมายในการทำำ�โครงการ ได้้แก่่ โรงเรีียนบ้้านตระแบก บ้้านตระแบก

หมู่่�ที่่� 4 บ้้านโคกกระชาย หมู่่�ที่่� 13 โรงเรีียนสุุรินทร์
ิ
พิ
์ ท
ิ ยาคม หมู่่�ที่่� 12 และกลุ่่�มสภาเด็็ก

และเยาวชน

นายกฯ มานพ เล่่าว่่า ที่่�ผ่่านมาองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสลัักได ได้้ดำำ�เนิินการ

ตามโครงการเข้้าค่่ายพััฒนาศัักยภาพเยาวชนห่่างไกลยาเสพติิด ให้้ความรู้้เ� กี่่�ยวกัับโทษ

ของยาเสพติิด และทัักษะการปฏิิเสธยาเสพติิดให้้แก่่เด็็กและเยาวชนในพื้้� นที่่� แต่่เป็็นการ
ดำำ�เนิินงานเพีียงระยะสั้้�น ในเบื้้� องต้้นช่่วยให้้เด็็กและเยาวชนมีีพฤติิกรรมดีีขึ้้�น แต่่ขาด

การติิดตามประเมิินผล ขาดความต่่อเนื่่� องในการทำำ�กิจ
ิ กรรมและขาดการประชาสััมพัันธ์์
เน้้นย้ำำ�จากผู้้�นำ�ำ ชุุมชน นอกจากนี้้�ยัังส่่งเสริิมเด็็กและเยาวชนให้้ทำำ�กิิจกรรมอื่่�น ๆ เช่่น

การเลี้้�ยงจิ้้�งหรีีด แต่่ไม่่ประสบความสำำ�เร็็จเนื่่� องจากไม่่มีีการรวมกลุ่่�มทำำ�กิิจกรรมอย่่าง
จริิงจัังจึึงคาดหวัังว่่าการทำำ�วิิจััยในครั้้�งนี้้จ
� ะช่่วยแก้้ปััญหาเด็็กและเยาวชนได้้บ้้าง

ผลจากการสรุุปบทเรีียนในการดำำ�เนิินโครงการวิิจัย
ั กระบวนการเรีียนรู้้ภููมิ
� ปั
ิ ญ
ั ญา

ท้้องถิ่่�นเพื่� อ
่ พััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชน กรณีีศึึกษา: กบยััดไส้้บ้้านโคกเพชร หมู่่�ที่่� 14 และ
บ้้านโคกกระชาย หมู่่� 13 ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์ พบว่่า กระบวนการ

วิิ จัั ย ตอบโจทย์์ เ รื่่�อ งเศรษฐกิิ จ ชุุ ม ชน คืือ เกิิ ด การจัั ด ตั้้� ง กลุ่่�มวิิ ส าหกิิ จ ชุุ ม ชนชื่่� อ
“แก๊๊ บบ๊๊อบสองโคก” (กบยััดไส้้สองหมู่่�บ้้าน) ที่่�มีีองค์์ ประกอบกรรมการมาจาก

ผู้้�เลี้้�ยงกบ ผู้้�แปรรููปกบ และผู้้�นำำ� จำำ�นวน 13 คน โดยมีีสมาชิิกกลุ่่�มวิิสาหกิิจเริ่่�มต้้น
อยู่่�ที่่� 17 คน มีีโครงสร้้างการทำำ�งานและระเบีียบชััดเจน รวมทั้้�งมีีทุุนตั้้�งต้้นเป็็นของ
ตนเอง ทั้้�งยัังเกิิดการลดช่่องว่่างในระบบของกบยััดไส้้ นั่่�นคืือมีีการตกลงร่่วมกัันของ
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ผู้้�แปรรูู ป ที่่� รัั บ ซื้้� อกบสดกัั บ ผู้้�เลี้้� ย งกบในเรื่่� องขนาดและจำำ� นวนกบที่่� ต้้ อ งการ
ในราคาที่่�ยอมรัับกัันได้้ทั้้�งสองฝ่่าย โดยซื้้�อขายกบกัันที่่�ขนาดน้ำำ�หนัักตััว 12-14 ตััว/

กิิโลกรััม ในราคากิิโลกรััมละ 70 บาท และรัับซื้้�อตลอดปีี โดยมีีข้้อตกลงร่่วมกัันว่่า

หากมีีกบจากนอกชุุมชนเข้้ามาจำำ�หน่่ายจะรัับซื้้�อในชุุมชนทั้ง้� หมดก่่อนรัับซื้้�อจากภายนอก

และมีีการจััดการระบบนิิเวศชุุมชน คืือ ที่่�ดิิน แหล่่งน้ำำ� พืืช ให้้เอื้้�อต่่อการขยายพัันธุ์์�กบ
ธรรมชาติิ เช่่น สร้้างแหล่่งอนุุรัักษ์์ ฟื้้� นฟููระบบนิิเวศ และสร้้างกติิกาชุุมชนเป็็นต้้น

รวมถึึงจััดกระบวนการเรีียนรู้้เ� รื่่�องการเลี้้ย
� งกบ การฟื้้� นฟููกบธรรมชาติิ การทำำ�กบยััดไส้้
และระบบเศรษฐกิิจของกบยััดไส้้ให้้คนในชุุมชนรัับรู้้�และเห็็นคุุณค่่าด้้วยการทำำ�งานนี้้�

ร่่วมกัันมากขึ้้�น (ทั้้�งเด็็กและผู้้ใ� หญ่่)

นอกจากนี้้�ยัังเกิิดช่่องทางการยกระดัับการตลาดอย่่างน้้อยสามช่่องทาง คืื อ

1. การขายแบบออนไลน์์ สร้้างเป็็นแฟนเพจของชุุมชน และมีีวิิธีีการส่่งสิินค้้าหลาย

ช่่องทาง ได้้แก่่ ส่่งทางพััสดุไุ ปรษณีีย์์ ส่่งทางรถโดยสารประจำำ�ทาง และทางรถไฟ เป็็นต้้น

2. พััฒนาบรรจุุภััณฑ์์กบยััดไส้้ให้้สามารถเก็็บได้้นานขึ้้�น จััดส่่งได้้สะดวกขึ้้�น 3. มีีการ
พััฒนาเพิ่่�มเติิมรายการอาหารที่่�ทำำ�จากกบ ที่่�นอกจากอนุุรัก
ั ษ์์วััฒนธรรมท้้องถิ่่�นแล้้ว
ยัังร่่วมสมััยกัับปััจจุุบัน
ั เพื่่�อเข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้บ
� ริิโภคปััจจุุบัน
ั และเยาวชนได้้ด้้วย

แต่่โครงการไม่่ตอบโจทย์์เรื่่�องกระบวนการพััฒนาเด็็กและเยาวชน เนื่่�องจาก

ยัังเข้้าไม่่ถึึงความต้้องการที่่�แท้้จริงิ ของเด็็กและเยาวชน โครงการที่่�ผ่า่ นมาเป็็นเรื่่�อง
การศึึกษาอาชีีพดั้้�งเดิิมของคนในชุุมชน ที่่�สามารถต่่อยอดสร้้างรายได้้ให้้กัับครอบครััว

และชุุ มชนก็็จริิง แต่่สมาชิิกกลุ่่�มแปรรูู ปกัับกลุ่่�มเลี้้�ยงกบล้้วนเป็็นผู้้�ใหญ่่ในชุุมชน

มีีเด็็กและเยาวชนที่่�เป็็นบุุตรหลานเข้้าเรีียนรู้้�และช่่วยเหลืืออาชีีพของครอบครััว
อยู่่�บ้้างแต่่ไม่่มากนััก

ยกตััวอย่่างเช่่น กระบวนการวิิจััยในระยะที่่� 1 ได้้จััดกระบวนการเรีียนรู้้�ให้้กัับ

เด็็กและเยาวชนเข้้าร่่วมและใช้้ศัักยภาพในการผลิิตสื่่�อประชาสััมพัันธ์เ์ รื่่�องราวในชุุมชน
เกี่่�ยวกัับอาหารพื้้� นถิ่่�นอย่่างกบยััดไส้้

เริ่่ม
� งกบให้้แก่่เด็็กและเยาวชนร่่วมกัับพ่่อแม่่ ผู้้ป
� กครอง
� ต้้นด้้วยการฝึึกฝนการเลี้้ย

จนเกิิดความชำำ�นาญ เป็็นการแสดงให้้เด็็กและเยาวชนเห็็นโอกาสในการพััฒนาอาชีีพ

มีีความรู้้ค
� วามสามารถในการผลิิตวััตถุุดิิบให้้เพีียงพอต่่อความต้้องการขาย โดยคาดหวััง
ว่่าเด็็กรุ่่�นหลัังจะมารัับช่่วงต่่ออาชีีพจากพ่่อแม่่
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หลายครััวเรืือนพยายามส่่งต่่ อความรู้้�นี้้�ให้้กัับลููกหลาน ด้้วยการชวนเด็็ กและ

เยาวชนมาช่่วยในกระบวนการบัันทึึกข้้อมููล เช่่น เวลาให้้อาหาร ช่่วงเวลาผสมพัันธุ์์�

ช่่วงเวลาเก็็บไข่่ การวััดและรัักษาอุุณหภููมิิของบ่่อเลี้้�ยง การวััดขนาดและน้ำำ�หนัักของ

ลููกกบแต่่ละระยะ การปลููกสมุุนไพร และการฝึึกเลี้้ย
� งกบ

แมว-พิิกุล
ุ เตโพธิ์์� สมาชิิก อบต.สลัักได เสริิมต่่อว่่า

การส่่งต่่อความรู้้�ให้้ลููกหลานนั้้�นไม่่ได้้ให้้น้ำำ�หนัักไปที่่�เด็็ก ๆ
เรีียนรู้้โ� ดยตรง เนื่่� องจากเด็็กและเยาวชนส่่วนใหญ่่มีีภารกิิจ

ต้้องเรีียนหนัังสืือ แต่่ ให้้เด็็ ก ๆ มีีส่่วนร่่วมทำำ�กิิจกรรมกัับ
พ่่อแม่่ ผู้้ป
� กครอง

“เป็็นการเชื่� ่อมโยงกัันระหว่่างพ่่อแม่่ลููก จริิง ๆ เด็็ก

หลายคนช่่วยพ่่อแม่่ทำำ�กบยััดไส้้อยู่่�แล้้ว สำำ�หรัับในโครงการ

วิิจััยเราจััดเป็็นฐานการเรีียนรู้้�ให้้เด็็ก ๆ โดยเฉพาะ ให้้เด็็ก

เรีียนรู้้�เรื่่�องการเลี้้�ยงกบ การทำำ�กบยััดไส้้ แล้้วก็็เรีียนรู้้�เรื่่�อง

ระบบนิิเวศชุุมชน ผ่่านการทำำ�สื่่�อคลิิปวิิดีีโอ ซึ่่�งเขาก็็ทำำ�ออกมาค่่อนข้้างดีี เราเอาวิิดีีโอที่่�

เด็็กทำำ�ไปฉายให้้คนในชุุมชนดูู ทุุกคนก็็บอกตรงกัันว่่า เด็็กค่่อนข้้างเข้้าใจกระบวนการ

เป็็นอย่่างดีี เมื่่�อเด็็ก ๆ มีีความรู้้เ� รื่่�องการเลี้้�ยงกบ มีีทัักษะในการทำำ�งาน เมื่่�อโตขึ้้�นก็็จะมีี
อาชีีพติิดตััว คนในครอบครััวก็ไ็ ด้้ใกล้้ชิิดกัน
ั ลัักษณะครอบครััวอบอุ่่�น ซึ่่�งเชื่่�อมกัับการ

ทำำ�ให้้เด็็กปลอดภััยห่่างไกลยาเสพติิด”

แต่่ทว่่าหลัังจากดำำ�เนิินงานวิิจััยเสร็็จสิ้้�นแล้้ว ทีีมนัักวิิจััยได้้สรุุปบทเรีียนแล้้ว

เกิิดข้้อเรีียนรู้้�ว่่าเรื่่�องกบยััดไส้้ยังั ไม่่ใช่่ความสนใจหรืือความถนััดของเด็็กและเยาวชน

แต่่เป็็นเรื่่�องของผู้้�ใหญ่่ในชุุมชน อบต.สลัักไดจึึงส่่งเสริิมการอบรมศัักยภาพในการ

เล่่นกีีฬา สอนทัั กษะการเป็็นผู้้�ตััดสิินกีีฬาให้้กัับเด็็ กและเยาวชนที่่� สนใจ แต่่ ไม่่สร้้าง

ความเปลี่่�ยนแปลงเท่่าที่่�ควร ส่่วนในระบบโรงเรีียนมีีการอบรมทำำ�ค่า่ ยรัักการอ่่านให้้กัับ
เยาวชน ซึ่�่งเป็็นที่่�สนใจของเด็็กและเยาวชนในระบบและมีีการดำำ�เนิินการต่่อเนื่่� องเป็็น

เวลา 2 ปีี
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เริ่่ม
� ต้้นนัับ 2 ตั้้�งโจทย์์วิิจััยให้้ตรงใจ
เด็็กและเยาวชน
เมื่่�อต้้องทำำ�วิิจััยต่่อในระยะที่่� 2 อบต.สลัักไดนำำ�สถานการณ์์ปัญ
ั หาและฐานทุุนเดิิม

ที่่� อบต. และทีีมวิิจัย
ั ได้้ดำำ�เนิินการในเรื่่�องการเลี้้�ยงกบมาต่่อยอดขยายผลในเชิิงพััฒนา
เพื่� อ
่ ส่่งเสริิมการเลี้้ย
� งกบ การแปรรููปและการบรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อจััดจำำ�หน่่าย และหาโอกาส

ขยายผลด้้านเศรษฐกิิจชุุมชนต่่อ

ส่่วนด้้านเด็็กและเยาวชน อบต. ก็็หัันมาส่่งเสริิม สนัับสนุุนการพััฒนาเด็็ก

และเยาวชนให้้สอดคล้้องกัับบริิบทที่่�เด็็กและเยาวชนสนใจ เปิิดโอกาสให้้เด็็กและ

เยาวชนเลืือกทำำ�โครงการตามความสนใจและความถนััดของตนเอง ได้้แก่่ กิิจกรรม
ปลููกผัักในโรงเรีียนบ้้านตระแบกและชุุมชนบ้้านตระแบก นำำ�ผลผลิิตมาประกอบ

อาหารปลอดภััยในโรงเรีียนและชุุมชน สามารถต่่อยอดเป็็นอาชีีพ สร้้างรายได้้ให้้

แก่่เด็็กและเยาวชน ครอบครััวและชุุมชน อีีกทั้้�งหากสามารถผลิิตพืืชสมุุนไพรได้้

ในอนาคตก็็จะเป็็นการต่่อยอดอาชีีพกบยััดไส้้ในชุุมชนได้้ เด็็กและเยาวชนบางกลุ่่�ม

มีีความสนใจฝึึกทัักษะการซ่่อมรถจัักรยานยนต์์ และเลืือกทำำ�โครงการเกี่่�ยวกัับการ
จััดการขยะในชุุมชน จนเกิิดเป็็นโครงการย่่อย 3 โครงการ คืือ

1. โครงการฝึึกทัักษะอาชีีพการซ่่อมรถจัักรยานยนต์์ของเยาวชนบ้้านโคกกระชาย
หมู่่�ที่่� 13

2. โครงการผลิิตอาหารปลอดภััยในโรงเรีียนและชุุมชนบ้้านตระแบก
3. โครงการกระบวนการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมและการเรีียนรู้้�ระบบการจััดการ
ขยะมููลฝอยในชุุมชนบ้้านตระแบก หมู่่�ที่่� 4
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รููปแบบกลไกสนัับสนุุนเด็็กและเยาวชน
เพราะมีีประสบการณ์์การทำำ�งานมาระยะหนึ่่�ง ประกอบกัับเป้้าหมายของ อบต.

สลัักไดคืือ “การสร้้างกลไกพััฒนาเด็็กและเยาวชน” ให้้เกิิดขึ้้�นในตำำ�บล อบต.สลัักได

จึึงนำำ�ประสบการณ์์เดิิมมาใช้้ออกแบบรููปแบบและกลไกสนัับสนุุนเด็็กและเยาวชนของ

ตำำ�บลสลัักได ดึึง 3 กลไกหลัักที่่�มีีส่ว่ นสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนงานพััฒนาเด็็กและเยาวชน
เข้้ามามีีส่่วนร่่วม คืือ

1. กลไกระดัับตำำ�บล ได้้แก่่ ผู้้นำ
� �ำ ชุุมชน สมาชิิกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสลัักได

ประธานอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน สภาเด็็กและเยาวชน คณะครููโรงเรีียน
บ้้านตระแบกและโรงเรีียนสุุ ริิ นทร์์ พิิ ท ยาคม สภาวัั ฒ นธรรม และสภาศููนย์์ พัั ฒ นา
ครอบครััว

2. กลไกระดัับหน่่วยงาน ได้้แก่่ โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลสลัักได ชุุมชน

เคหะเอื้้�ออาทร และเกษตรตำำ�บลสลัักได

3. กลไกสถานศึึกษา ได้้แก่่ โรงเรีียนสุุริินทร์์พิิทยาคม โรงเรีียนบ้้านตระแบก

วิิทยาลััยเทคนิิคสุุรินทร์
ิ
์ และวิิทยาลััยสารพััดช่่างสุุรินทร์
ิ
์

โดยมีีนางสุุมาลััย แถบทอง เป็็นหััวหน้้าโครงการวิิจััย และมีีการแบ่่งทีีมพี่่�เลี้้ย
� ง

รัับผิิดชอบประจำำ�โครงการย่่อย 3 โครงการ ดัังนี้้�

โครงการย่่อยที่่� 1 ฝึึกทัักษะอาชีีพการซ่่อมรถจัักรยานยนต์์ของเยาวชนบ้้าน

โคกกระชายหมู่่�ที่่� 13 ตำำ�บลสลัั กได อำำ�เภอเมืือง จัั งหวัั ดสุุริินทร์์ มีีพี่่�เลี้้�ยงหลัักที่่�
สนัับสนุุนทีีมวิิจััยย่่อย ดัังนี้้�
1.

นายสุุรินทร์
ิ
์ อยู่่�ดีีรััมย์์

3.

นายสาโรจน์์ เที่่�ยงตรง

2.
4.

นายคััมภีีรภาพ ยวนจิิต
นางสาวสถาพร ใจใหญ่่
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โครงการย่่อยที่่� 2 การผลิิตอาหารปลอดภััยในโรงเรีียนและชุุมชนบ้้านตระแบก

ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ มีีพี่่�เลี้้ย
� งหลัักที่่�สนัับสนุุนทีีมวิิจัย
ั ย่่อย ดัังนี้้�
1.	นายวิิทยา ก่่อแก้้ว

2.	ส.อ.ภิิญโญ ปรางค์์ชัย
ั กุุล
3.	นายจัักรพัันธ์์ ยิ่่ง� ชื่่�น

4.	นางสาวปรีียาภััสสร์์ โกรธกล้้า

โครงการย่่อยที่่� 3 กระบวนการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมและการเรีียนรู้้�ระบบการ

จััดการขยะมููลฝอยในชุุมชนบ้้านตระแบก ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์
มีีทีีมพี่่�เลี้้ย
� งหลัักที่่�สนัับสนุุนทีีมวิิจััยย่่อย ดัังนี้้�
1.	พ.จ.อ. อภิิวััฒน์์ โกรธกล้้า

2.	นางสาวสายสุุนีีย์์ แก้้วสอน
3.	นางนัันทนะ บุุญสอน
4.	นางสาวโยษิิตา ใจมั่่�น
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“เด็็กต้้องคิิดเอง...ทำำ�เอง”
แนวคิิดการจััดการงานพัั ฒนาเด็็กและเยาวชน
หััวใจสำำ�คััญของการทำำ�โครงการเด็็กและเยาวชน คืือ โครงการต่่าง ๆ ต้้องเกิิดขึ้้�น

จากความต้้องการของเด็็กและเยาวชนเอง เป็็นเรื่่�องที่่�พวกเขาสนใจ ซึ่่�งอาจมีีความ

เกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาที่่�ชุม
ุ ชนกำำ�ลังั ประสบอยู่่� หรืือเชื่่�อมโยงกัับสถานการณ์์ภายนอกชุุมชน
ก็็ได้้

ทีีมวิิจััย เล่่าว่่า ประสบการณ์์จากการทำำ�วิิจััยตั้้�งแต่่ในระยะแรก ทำำ�ให้้เรีียนรู้้�ว่่า

ทีีมวิิจััยทั้้�งผู้้�ใหญ่่ เด็็กและเยาวชน รวมถึึงทีีมพี่่เ� ลี้้�ยงในฐานะคนในชุุมชน ต้้องเป็็น

ผู้้�ค้้นหาวิิธีีการแก้้ปััญหาและดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาด้้วยชุุมชนเอง เพื่่�อคลี่่�คลาย

ปััญหาได้้อย่่างถููกจุุด เพราะคนในชุุมชนรู้้�จัักปััญหาของชุุมชนดีีที่่�สุด
ุ

ด้้วยเหตุุนี้้� เมื่่�อต้้องทำำ�งานวิิจัย
ั ในระยะที่่� 2 โครงการจึึงมีีกรอบการศึึกษาเพื่� อ
่ บรรลุุ

เป้้าหมายการวิิจััยโครงการ มีีวิิธีีการ เครื่่�องมืือการเก็็บข้้อมููลที่่�ช่่วยให้้กลไกต่่าง ๆ ใน
ชุุมชน ทำำ�งานตอบโจทย์์การวิิจััยและแก้้ไขปััญหาเด็็กและเยาวชนได้้ นอกจากนี้้� ทีีมวิิจััย

ยัังได้้เรีียนรู้้�ชุุดประสบการณ์์ด้้านอื่่� น ๆ จากการแลกเปลี่่�ยนกัับเครืือข่่ายที่่�เข้้าร่่วมฝึึก

อบรม เรีียนรู้้แ
� นวทางการใช้้เครื่่�องมืือในการทำำ�งานและการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างชุุมชน

กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

วิิธีีการทำำ�งานผ่่านโครงการเด็็กและเยาวชน
เมื่่�อเป้้าหมายงานวิิ จััยในระยะที่่� 2 คืื อการ “สร้้างกลไกการพััฒนาเด็็กและ

เยาวชน” โครงการกลไกการพััฒนาเด็็กและเยาวชนแบบมีีส่่วนร่่วมในพื้้� นที่่�กึ่่�งเมืืองกึ่่�ง

ชนบท ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์ จึึง “เปิิดโอกาส” ให้้เด็็กและเยาวชน
ได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการทำำ�งานเป็็น “ทีีมนัักวิิจััยย่่อย” กล่่าวคืือ ทีีมวิิจััยเด็็กและ

เยาวชนได้้ร่่วมเรีียนรู้้ก
� ระบวนการดำำ�เนิินงานวิิจััย เช่่น ทัักษะการจััดเก็็บข้้อมููล ได้้ร่่วม
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ลงเก็็บข้้อมููลในชุุมชน ด้้วยเครื่่�องมืือต่่าง ๆ เช่่น แผนที่่�หมู่่�บ้้าน แผนที่่�สิ่่ง� แวดล้้อมและ

ทรััพยากร การศึึกษาดููงานนอกสถานที่่� การวิิเคราะห์์และการสรุุ ปข้้อมููลเพื่� ่อนำำ�มา

ต่่อยอดการพััฒนาในอนาคต

กระบวนการและวิิ ธีีดำำ�เนิินงานวิิ จััยในโครงการ มุ่่�งเน้้นสองส่่วนหลัั ก ได้้ แก่่

1. การศึึกษาเชิิงพััฒนาการ เน้้นกระบวนการทบทวนชุุดประสบการณ์์การแก้้ไข
ปััญหาผ่่านบริิบทชุุมชนมิิติิต่่าง ๆ เช่่น ทรััพยากร ลมฟ้้าอากาศ วิิถีีชีีวิิตและการ

ปรัับตััวของชาวบ้้านตระแบกและบ้้านโคกกระชาย รวมถึึงโรงเรีียนบ้้านตระแบก

จากอดีีตถึึงปััจจุุบัน
ั และ 2. การศึึกษากระบวนการเรีียนรู้้�และสถานการณ์์ด้้านเด็็ก
และเยาวชน

โดยกระบวนการทำำ�งานประกอบด้้วยทีีมทำำ�งาน 3 ส่่วน ได้้แก่่ 1. ทีีมวิิจััยหลััก

(เจ้้าหน้้าที่่� อบต.) 2. ทีีมกลไกตำำ�บล (ผู้้นำ
� �ำ ชุุมชน) 3. ทีีมวิิจััยย่่อย แบ่่งการทำำ�งานเป็็น

โครงการหลัักและโครงการย่่อย 3 โครงการที่่�มีีเด็็กและเยาวชนเป็็นผู้้�ริิเริ่่�มซึ่่�งมีีความ
สอดคล้้องกัับบริิบทของชุุมชน

ทั้�้ งนี้้� เพื่� ่อเสริิมความเข้้มแข็็งในการทำำ�โครงการ ในส่่วนของโครงการย่่อยมีี

พี่่เ� ลี้้�ยง (นัักวิิจััยโครงการหลััก) และที่่�ปรึก
ึ ษาโครงการช่่วยขัับเคลื่่�อนงานของเด็็ก

และเยาวชนแต่่ละกลุ่่�ม ทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุนทีีมวิิจััยเด็็กและเยาวชนให้้ศึึกษาข้้อมููล

ชุุมชนและข้้อมููลที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับโครงการย่่อยของตนเอง โดยให้้เครื่่�องมืือจััดเก็็บข้้อมููล
อย่่างเป็็นระบบ ภายใต้้โจทย์์การทำำ�งานที่่�ว่่า “ทำำ�อย่่างไรให้้เด็็กและเยาวชนเรีียนรู้้ด้
� ้วย

ตััวเองได้้มากที่่�สุด
ุ โดยไม่่ต้้องมีีผู้้ใ� หญ่่พาทำำ�”

เมื่่�อเริ่่�มต้้นทำำ�โครงการเพื่่�อพััฒนาเด็็กและเยาวชนอย่่างจริิงจััง กระบวนการ

แรกที่่�เกิิดขึ้้�น คืือ “การสร้้างความเข้้าใจ” ในการปฏิิบัติ
ั ิงานตามเป้้าหมายร่่วมกััน

ทุุกฝ่่าย หลัังจากนั้้�นจึึงเข้้าสู่่� “กระบวนการเก็็บข้้อมููล” ในพื้้� นที่่�

มีีการประชุุ มทีีมวิิ จััยและประชุุ มเชิิงปฏิิ บััติิการ ระหว่่ างทีีมวิิ จััยหลัั กและ

ทีีมวิิจััยย่่อย เพื่่�อชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์ของโครงการ กำำ�หนดแนวทางการทำำ�งานร่่วมกััน

กำำ�หนดบทบาทของแต่่ ล ะคนแต่่ ล ะฝ่่ าย และออกแบบเครื่่�อ งมืื อ ในการดำำ� เนิิ น งาน
หลัั ง จากนั้้� นจึึ ง จัั ด เวทีีประชุุ ม เชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก าร เพื่� ่ อ นำำ� เสนอข้้อมููลภาพรวมกลไกแก่่
ทีีมกลไกตำำ�บล
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การเก็็บข้้อมููลบริิบทชุุมชน เน้้นประเด็็นทรัพ
ั ยากร สัังคม เศรษฐกิิจชุุมชน และ

วััฒนธรรม โดยมีีทีีมนัักวิิจััยและชาวบ้้านร่่วมเก็็บข้้อมููล ใช้้เครื่่�องมืือแบบสััมภาษณ์์
ผัังวาดทรััพยากร ผัังเครืือญาติิ เส้้นประวััติิศาสตร์์ และปฏิิทิินวััฒนธรรม เป็็นตััวช่่วย

รวมทั้�้งจััดเก็็บข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นเฉพาะของโครงการย่่อยทั้้�ง 3 โครงการ

กลุ่่�มเยาวชนแบ่่งบทบาทหน้้าที่่� แบ่่งทีีมสััมภาษณ์์ผู้รู้้� ้แ
� ละผู้้นำ
� �ำ ชุุมชน เพื่� อ
่ สืืบค้้น

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับขอบเขตพื้้� นที่่�หมู่่�บ้้าน จำำ�นวนที่่�นา และแหล่่งน้ำำ� ขนาดแหล่่งน้ำำ� และ

ป่่าชุุมชนของหมู่่�บ้้าน จากนั้้�นจึึงร่่างแผนวาดทรััพยากร แล้้วให้้ผู้้รู้� ้แ
� ละผู้้ใ� หญ่่บ้้านช่่วย
ตรวจสอบความถููกต้้อง ถััดมาร่่างแผนวาดแสดงพััฒนาการการตั้้�งถิ่่�นฐานของชาวบ้้าน

โดยอาศััยแผนวาดชุุดแรกเป็็นแนวทาง แสดงที่่�ตั้้ง� หมู่่�บ้้านตั้้�งแต่่ยุค
ุ แรกจนถึึงยุุคปััจจุบั
ุ น
ั

ระบุุถึึงบรรพบุุรุุษแต่่ละกลุ่่�มที่่�ตั้้�งถิ่่�นฐานในแต่่ละช่่วง เพื่� อ
่ ให้้เข้้าใจระบบเครืือญาติิของ

หมู่่�บ้้าน ในช่่วงท้้ายตั้้�งวงคุุยเรื่่�องตระกููลหลััก ๆ ของหมู่่�บ้้านพอสัังเขปเพื่� ่อรวบรวม
ประเด็็นในการจััดเก็็บข้้อมููลต่่อไป ส่่วนเรื่่�องประเพณีีวััฒนธรรมและภููมิิปัญ
ั ญาท้้องถิ่่�น

กลุ่่�มเยาวชนใช้้วิิธีีการสอบถามผู้้�รู้้� ปราชญ์์ชาวบ้้านและผู้้�สููงอายุุ พร้้อมทั้�้งเก็็บข้้อมููล
พื้้� นฐานรายครััวเรืือนในด้้านเศรษฐกิิจ

เมื่่�อเก็็บรวบรวมข้้อมููลได้้ในระดัั บหนึ่่� ง ทีีมวิิ จััยจัั ดประชุุ มทีีมวิิ เคราะห์์ข้้อมููล

บริิ บ ทชุุ ม ชน โดยนำำ� ข้้ อ มููล บริิบ ทที่่� ไ ด้้ ม าแยกประเด็็ น ตามกรอบการศึึก ษา เช่่ น

ด้้านทรััพยากรใช้้ผัังวาดเพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์เชื่่�อมโยงประเด็็นวิิจััย ด้้านเศรษฐกิิจใช้้
ตารางข้้อมููลนำำ�มาเปรีียบเทีียบรายได้้รายจ่่ายของชุุมชน ด้้านสัังคมใช้้เครื่่�องมืือจาก

ผัังเครืือญาติิและเส้้นประวััติิศาสตร์์การเปลี่่�ยนแปลงของชุุมชน ส่่วนด้้านวััฒนธรรม
ใช้้ปฏิิทิินวััฒนธรรมและประเพณีีมาเป็็นตััวเปรีียบเทีียบ

นอกจากนี้้ยั
� งั มีี การทบทวนโครงการและทบทวนการออกแบบการเก็็บข้้อมููล

ความรู้้�ของโครงการย่่อย เพื่่�อตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููลในกลุ่่�มนัักวิิจััยหลััก
และนัักวิิจััยย่่อย ก่่อนจััดเวทีีนำำ�เสนอข้้อมููลและวิิเคราะห์์ข้้อมููล เพื่่�อสรุุ ปผลการ

ศึึกษาและกำำ�หนดแนวทางปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารในแต่่ละโครงการย่่อยต่่อไป การทำำ�งานลัักษณะ
นี้้�ทำำ�ให้้นัักวิิจััยและชุุมชน รวมถึึงเด็็กและเยาวชนได้้แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกัันทั้้�งด้้าน

ข้้อมููลและการสร้้างความสััมพัันธ์ที่่
์ �ดีีต่่อกัันระหว่่างการทำำ�งาน และเพื่� ่อให้้การทำำ�วิิจััย

ประสบผลสำำ�เร็็จตามที่่�ตั้้�งไว้้ โครงการย่่อยแต่่ละโครงการจะมีีพี่่�เลี้้ย
� งโครงการวิิจััยหลััก

และโครงการย่่อยจััดกระบวนการติิดตามและสนัับสนุุน ตามขั้้�นตอนต่่อไปนี้้�
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โครงการที่่� 1 การฝึึกทัักษะอาชีีพการซ่่อมรถจัักรยานยนต์์ของเยาวชน
บ้้านโคกกระชาย หมู่่�ที่่� 13
1. การประชุุมทีีมวิิจััย
2. การจััดเก็็บข้้อมููลบริิบทชุุมชน
3. การเก็็บข้้อมููลสถานการณ์์เด็็กและเยาวชนในชุุมชน
4. การวิิเคราะห์์ข้้อมููลบริิบทและสถานการณ์์เด็็กและเยาวชนในปััจจุุบัน
ั
5. การศึึกษาดููงานจากพื้้� นที่่�ตััวอย่่าง
6. การติิดตามการทดลองปฏิิบัติ
ั ิการ
7. การสรุุปผลการปฏิิบัติ
ั ิการ
8. การจััดทำำ�รายงานฉบัับสมบููรณ์์
โครงการที่่� 2 การผลิิตอาหารปลอดภััยในโรงเรีียนและชุุมชนบ้้านตระแบก
1. การประชุุมทีีมวิิจััย
2. การจััดเวทีีพััฒนาศัักยภาพของทีีมนัักวิิจััย
3. การจััดเก็็บข้้อมููลบริิบทชุุมชน
4. การจััดเก็็บข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการปลููกผัักปลอดภััยในชุุมชน
5. การวิิเคราะห์์ข้้อมููลบริิบทและสถานการณ์์การปลููกผัักในชุุมชน
6. 	กิิจกรรมการอบรมให้้ความรู้้แ
� ก่่เด็็กและเยาวชนในการปฏิิบัติ
ั ิการ
7. การทดลองและปฏิิบัติ
ั ิ
8. การจััดเวทีีสรุุปผลการศึึกษา
โครงการที่่� 3 โครงการกระบวนการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมและการเรีียนรู้้�ระบบ
การจััดการขยะมููลฝอยในชุุมชนบ้้านตระแบก
1. การประชุุมทีีมวิิจััย
2. การจััดเก็็บข้้อมููลบริิบท
3. การจััดเก็็บข้้อมููลประเด็็นสถานการณ์์ขยะในชุุมชน
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4. การวิิเคราะห์์ข้้อมููลบริิบทชุุมชนและสถานการณ์์ขยะในชุุมชน
5. การศึึกษาดููงานด้้านการจััดการขยะในชุุมชน
6. การทดลองปฏิิบัติ
ั ิการ
7. การสรุุปผลการศึึกษา
8. การจััดทำำ�รายงาน
การทำำ�งานร่่วมกัันของเด็็กและเยาวชนระหว่่างหมู่่�บ้้านส่่งผลให้้เกิิดปฏิิสัม
ั พัันธ์ที่่
์ �

ดีีระหว่่างเยาวชน โครงการคาดหวัังว่่าเด็็กและเยาวชนจะสามารถเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีคิิด
ของตััวเอง มุุมมองที่่�มีีต่่อสัังคม เกิิดความภาคภููมิิใจในตนเอง เกิิดความตระหนัักถึึง

ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชน มีีความไว้้เนื้้� อเชื่่�อใจกััน พร้้อมทั้�้งมีีความยิินดีีที่่�จะให้้ความ

ร่่วมมืือในการแก้้ไขปััญหาชุุ มชนให้้เป็็นผลสำำ�เร็็จและเกิิดความต่่ อเนื่่� องอย่่างยั่่�งยืืน
ต่่อไป

รููปแบบระบบกลไกการพัั ฒนาเด็็กและเยาวชน
ตำำ�บลสลัักได
สำำ�หรัับรููปแบบและกลไกการพััฒนาเด็็กและเยาวชนตำำ�บลสลัักไดที่่�มีีบริิบทชุุมชน

กึ่่�งเมืือง มีีการดึึงพลัังของทุุกภาคส่่วนเข้้ามาประสานการทำำ�งานร่่วมกััน มีีการจััดสรร

ทีีมวิิจััยเข้้าไปอยู่่�ในกลไกทุุกระดัับ คืือ 1. กลไกระดัับตำำ�บล 2. กลไกระดัับหน่่วยงาน

และ 3. กลไกสถานศึึกษา เช่่น หััวหน้้าสำำ�นัักปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสลัักได
นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน นัักพััฒนาชุุมชน เจ้้าพนัักงานสััตวบาล เจ้้าพนัักงาน

ป้้องกััน เจ้้าพนัักงานธุุรการ และพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ในสำำ�นัักปลััด ประสานความร่่วมมืือ
กัับโรงเรีียนบ้้านตระแบกและโรงเรีียนสุุรินทร์
ิ
พิ
์ ท
ิ ยาคม ตั้้�งทีีมที่่�ปรึก
ึ ษาโครงการวิิจััยที่่�

มีีความเข้้มแข็็งและมีีความสามารถขัับเคลื่่�อนงานเด็็กและเยาวชนในชุุมชนได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ผลของการจััดกระบวนการทำำ�ให้้ชุุมชนได้้มองเห็็นประเด็็นปััญหาและ

ความต้้องการที่่�แท้้จริิงของเด็็กและเยาวชน
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เมื่่�อผู้้�ใหญ่่และเด็็กจัับมืือกััน “สร้้างกลไก
การพัั ฒนาเด็็กและเยาวชนตำำ�บลสลัักได”
นััน-นัันทนะ บุุญสอน พี่่เ� ลี้้�ยงกลไก อบต.สลัักได

อ.เมืือง จ.สุุริน
ิ ทร์์ เล่่าว่่า งานวิิจััยระยะที่่� 1 ทีีมนัักวิิจััย
ได้้ทำำ�วิิจััยเรื่่�องภููมิิปััญญาการทำำ�กบยััดไส้้ให้้เป็็นอาชีีพที่่�

มั่่�นคง โดยเน้้นมิิติิเรื่่�องปากท้้องตามความต้้องการของ

ชุุมชน คืือ บ้้านโคกเพชรและบ้้านโคกกระชาย โดยดึึง

เด็็กและเยาวชนมาร่่วมเรีียนรู้้�การทำำ�กบยััดไส้้ผ่่านการ

ทำำ�หน้้าที่่�จััดทำำ�สื่่�อที่่�ได้้รัับมอบหมาย แต่่พบว่่าเด็็กและ
เยาวชนไม่่เกิิดการเรีียนรู้้�เท่่าที่่�ควรเนื่่� องจากไม่่มีีความ

สนใจในการทำำ�กบยััดไส้้

“งานวิิจััยระยะที่่� 1 ทำำ�ให้้เรีียนรู้้�เรื่่�องของการวางแผนการทำำ�งานว่่าเราต้้องทำำ�

อะไรก่่อน และข้้อค้้นพบสำำ�คััญในฐานะนัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผนคืือ “ต้้องรู้้�ใน
เรื่่�องที่่จ
� ะไปชวนชาวบ้้านทำำ�” เหมืือนเราส่่งเสริิมให้้ทุุกคนในทีีมวิิจัย
ั เลี้้�ยงกบ เราคิิดว่่า

จะไปพููดเรื่่�องการเลี้้�ยงกบได้้อย่่างไรถ้้าเราไม่่ลงมืือเอง เราเลยเลี้้�ยงกบด้้วย ในฐานะ

คนกลางที่่�คอยประสานหาข้้อมููลให้้กัับกลุ่่�มที่่�มีีปััญหา ถ้้าเกิิดปััญหาแบบนี้้�เราต้้องทำำ�

อย่่างไร เราต้้องเป็็นแกนกลางที่่�จะต้้องสื่่�อสารผ่่านไลน์์กลุ่่�มได้้ ในฐานะนัักวิิจััยเรามีี
หน้้าที่่�ประสานงานจากทีีมงานพี่่เ� ลี้้�ยงกัับชุุมชน กลุ่่�มสมาชิิกวิิจััย”

นอกจากได้้เทคนิิคการทำำ�งานกัับชุุมชน ยัังได้้ออกแบบเครื่่�องมืือการทำำ�งาน

ว่่าควรมีีกิิจกรรมอะไร มีีแผนอย่่างไร กิิจกรรมนี้้�ทำำ�แล้้วดีีหรืือไม่่ดีีอย่่างไร กิิจกรรม

นี้้�ทำำ�กัับใคร เป้้าหมายคืืออะไร ทำำ�ให้้เธอสามารถแยกแยะงานได้้ละเอีียดขึ้้�น

เมื่่�อต้้องทำำ�โครงการวิิจััยต่่อในระยะที่่� 2 ทีีมนัักวิิจััย อบต.สลัักไดซึ่่�งผัันตััวมาเป็็น

พี่่�เลี้้ย
� งให้้แก่่นัก
ั วิิจััยเยาวชนจึึงจััดประชุุมสภาเด็็กและเยาวชนและกลุ่่�มเยาวชนที่่�เคยทำำ�

กิิจกรรมร่่วมกัันมาก่่อน เพื่่�อสอบถามความสนใจว่่าเด็็กและเยาวชนต้้องการทำำ�อะไร

จึึงเกิิดเป็็น 3 โครงการย่่อย สอดคล้้องกัับความสนใจและทุุนฐานเดิิมที่่�มีีอยู่่�
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ทั้�้ง 3 โครงการ ได้้แก่่ 1. โครงการอาหารปลอดภััยในโรงเรีียนและชุุมชน โรงเรีียน

บ้้านตระแบก (ระดัับประถมศึึกษา) 2. โครงการจััดการขยะในชุุมชน โรงเรีียนสุุรินทร์
ิ
์

พิิทยาคม (ระดัับมััธยมศึึกษา) และ 3. โครงการซ่่อมรถจัักรยานยนต์์โดยกลุ่่�มเยาวชน
นอกระบบ

ทั้้�งนี้้� มีีเป้้าหมายเพื่� ่อต้้องการให้้เด็็กและเยาวชนรู้้�จัักตััวเอง คิิดเป็็น ทำำ�งานเป็็น

สื่่�อสารเป็็น รู้้�จัักการทำำ�งานเป็็นทีีม และมีีทัักษะพื้้� นฐานในการดำำ�รงชีีวิิต โดยได้้เรื่่�อง

การประกอบอาชีีพเป็็นผลพลอยได้้

“ผลที่่� ไ ด้้รัั บ จากการทำำ�วิิ จัั ย ในระยะที่่� 1 เราเป็็ น ผู้้� ป ฏิิ บัั ติิ เ องทั้้� ง หมด ทั้้� ง การ

ประสานงานกัับชุุมชน การเก็็บข้้อมููล และการวิิเคราะห์์ข้้อมููล จนตััวเองเกิิดการเรีียนรู้้�
จากการลงมืือทำำ� แต่่พอระยะที่่� 2 ต้้องเปลี่่ย
� นมาเป็็นโค้้ช เป็็นพี่่เ� ลี้้�ยง ถืือเป็็นโจทย์์ที่่�ยาก

และท้้าทายมาก เรามองว่่าตััวเองยัังไม่่ได้้มีีองค์์ความรู้้ค
� รอบคลุุมทุุกอย่่าง เราก็็เรีียนรู้้�
ไปเรื่่�อย ๆ เรีียนรู้้�จากเด็็กบ้้าง แต่่บางทีีเจอปััญหาก็็แย่่เหมืือนกัันว่่าเราจะแก้้ปััญหา
อย่่างไรในบทบาทการเป็็นโค้้ช” นััน กล่่าว

วิิธีีการแก้้ปััญหาเฉพาะหน้้าจึึงเป็็นการเรีียนรู้้ไ� ปพร้้อมกัับเยาวชน อีีกจุุดหนึ่่�งคืือ

การนำำ�เอาประสบการณ์์เดิิมที่่�เคยผ่่านกระบวนการมาเรีียนรู้้เ� พิ่่ม
� เติิมเอง ทำำ�ให้้รู้้ว่� ่าต้้อง

ทำำ�อย่่างไร แต่่การเป็็นพี่่เ� ลี้้ย
� งก็็ยังั ไม่่ได้้ตััดขาดจากการปฏิิบัติ
ั ิ “เราต้้องช่่วยน้้องด้้วย”

ในการทำำ�หน้้าที่่� โค้้ช นัันยกตัั วอย่่างการเก็็บข้้อมููลว่่ า พี่่�เลี้้�ยงต้้องสอนการใช้้

เครื่่�องมืือและวิิธีีการให้้เยาวชน ว่่าต้้องเก็็บข้้อมููลอย่่างไร ถามแบบไหนถึึงจะได้้คำำ�ตอบ
และจะวิิเคราะห์์อย่่างไรเพื่� ่อให้้ได้้ข้้อมููลที่่�ต้้องการ อีีกทั้้�งเมื่่�อมีีการนััดหมายลงพื้้� นที่่�

ทีีมจะต้้องลงไปเป็็นพี่่เ� ลี้้ย
� งด้้วย โดยยืืนดููอยู่่�ห่่าง ๆ ไม่่เข้้าไปทำำ�เอง หากเห็็นน้้องติิดขััด
จริิง ๆ จึึงเข้้าไปช่่วยเหลืือ เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่เขา

ขณะที่่�การทำำ�หน้้าที่่�โค้้ชให้้พี่่�เลี้้�ยงชุุมชนไม่่ใช่่งานยากนัักเพราะพี่่�เลี้้�ยงชุุมชนมีี

พื้้� น ฐานการทำำ� งานด้้านเด็็ ก และเยาวชนมาก่่ อ น ทีีมพี่่� เ ลี้้� ย งกลไกจึึ ง จัั ด อบรมเสริิ ม

ศัักยภาพ และเข้้าไปพููดคุุยแนะนำำ�อีีกเพีียงเล็็กน้้อย พี่่�เลี้้ย
� งชุุมชนก็็ทำ�ำ งานของตนได้้ดีี

ยูู - คัั ม ภีีรภาพ ยวนจิิ ต นัั ก พัั ฒ นาชุุ ม ชน อบต.สลัั ก ได อ.เมืือง จ.สุุ ริิน ทร์์

ในฐานะพี่่�เลี้้�ยงนัักวิิจััยเยาวชน โครงการซ่่อมรถจัักรยานยนต์์ แบ่่งปัันเทคนิิควิิธีี

ทำำ�งานกัับเยาวชนนอกระบบว่่า คืือการเปิิดโอกาสให้้เขาเลืือกทำำ�กิิจกรรมที่่�เขาสนใจ
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เพราะถ้้าเขาสนใจ เขาจะอยู่่�กัับเรา เขาจะไม่่ปฏิิเสธเรา ทั้�้งนี้้�ต้้องไม่่พยายามยััดเยีียด
กิิจกรรมที่่�เขาไม่่ชอบ

“ตััวผมเองเคยผ่่านจุุดนี้้ม
� าก่่อน เราเคยเป็็นวััยรุ่่�นมาก่่อนก็็เข้้าใจเขาว่่าตอนเป็็น

วััยรุ่่�น เขาไม่่ชอบให้้ใครมาบัังคัับมาฝืืนใจ เขาอยากมีีความคิิดเป็็นของตััวเอง เอาใจเรา

ไปอยู่่�ในใจเขา จะทำำ�ให้้เขาสนิิทกับ
ั เรามากขึ้้�น กล้้าเปิิดใจ กล้้าพููดคุุยกัับเรา”

สำำ�หรัับสิ่่ง� ที่่�ได้้เรีียนรู้้จ
� ากการเข้้าร่่วมการวิิจััย ยููกล่่าวว่่า ที่่�เห็็นได้้ชััดคืือ “ทัักษะ

การพููด” เมื่่�อเป็็นทีีมวิิจััย ได้้ลงพื้้� นที่่�บ่อ
่ ยขึ้้�นทำำ�ให้้ได้้พููดกัับที่่�ชุุมชน ต่่อหน้้าคนเยอะ ๆ

อีีกสิ่่ง� หนึ่่�งคืือได้้ “ทัักษะการคิิด” มีีการวางแผนงานเป็็นขั้้น
� เป็็นตอนมากขึ้้�น รวมไปถึึง
“ทัักษะการนำำ�สัน
ั ทนาการละลายพฤติิกรรม”

“แต่่ก่อ
่ นผมละลายพฤติิกรรมไม่่เป็็น มาถึึงก็็ใส่่เลย พอมาสู่่�กระบวนการนี้้� ผมได้้

พาเด็็กเล่่น พาเด็็กละลายพฤติิกรรมประมาณ 30 นาทีีก่่อนเข้้าสู่่�กระบวนการ พบว่่า
มัันทำำ�ให้้เด็็กเปิิดใจกัับเรามากขึ้้�น กล้้าพููดกล้้าคุุย ให้้ความร่่วมมืือ ความรัักความนัับถืือ
ก็็มีี เวลามีีงานอะไรในชุุมชน เราเรีียกเขามาช่่วย เราแทบไม่่ต้้องเหนื่่� อยเลย”

ด้้าน ณรงค์์ คำำ�ชาย ผอ.โรงเรีียนบ้้านตระแบก และที่่�ปรึก
ึ ษาโครงการอาหาร

ปลอดภััยในโรงเรีียนและชุุมชน ต.สลัักได อ.เมืือง จ.สุุริินทร์์ พููดถึึงเรื่่�องการเป็็น

พี่่�เลี้้ย
� งเยาวชนว่่ามีีการรัับลููกกัันเป็็นทอด ๆ โดยทีีมพี่่�เลี้้ย
� งกลไก อบต.สลัักได ได้้เข้้ามา

เป็็นโค้้ชอบรมให้้ความรู้้แ
� ก่่ทีีมวิิจััยในเรื่่�องของการสร้้างทีีม การจััดเก็็บข้้อมููล ตลอดจน

ทัักษะการปฏิิบัติ
ั ิงาน จากนั้้�นทีีมพี่่�เลี้้ย
� งในโรงเรีียนจะไปสร้้างความมั่่�นใจและกระตุ้้�นให้้
เยาวชนนัักวิิ จััยมีีความอยากรู้้�อยากเห็็น อยากค้้นหาคำำ�ตอบ และลงมืือปฏิิ บััติิด้้ วย
ตััวเองอย่่างเป็็นระบบ เป็็นขั้้น
� เป็็นตอน

ตััวอย่่างการเข้้าไปโค้้ชน้้อง ๆ ของ ผอ.ณรงค์์ คืือ การลงไปพููดคุุยกัับทีีมวิิจััย โดย

ใช้้เทคนิิคการตั้้�งคำำ�ถามให้้เขาได้้คิิดวิิเคราะห์์ให้้เกิิดสิ่่ง� ที่่�เขาอยากรู้้� อยากเห็็น อยากทำำ�
สร้้างความเป็็นทีีม และพยายามค้้นหาศัักยภาพของแต่่ละคน โดยใช้้กิิจกรรมต่่าง ๆ

ทำำ�ให้้เยาวชนแสดงศัักยภาพออกมา ตััวอย่่างที่่�เห็็นได้้ชััดคืืองานของดีีตำำ�บลสลัักได

ซึ่่ง� จััดที่่�ห้้างโรบิินสัน
ั จ.สุุรินทร์
ิ
์ ทีีมวิิจัย
ั ได้้ขึ้้�นเวทีีนำำ�เสนอข้้อมููลให้้สาธารณชนได้้รัับทราบ
เหตุุการณ์์นี้ทำ
้� ำ�ให้้เห็็นว่่าเขามีีความเป็็นผู้นำ
้� �ำ มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ กล้้าแสดงออก และ
มีีความมั่่�นใจในตััวเอง
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อีีกหนึ่่� งความเปลี่่�ยนแปลงที่่� เห็็นได้้ชััดของผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�วิิจััยคืื อ

แต่่ก่่อนคุุณครููจะเป็็นผู้้�พานัักเรีียนปลููกผัักเพื่� ่อนำำ�ผลผลิิตที่่�ได้้มาใช้้ประกอบอาหาร

กลางวััน ซึ่่�งคุุณครููหลายท่่านไม่่มีีความรู้้�เรื่่�องการปลููกผััก แต่่พอเข้้าร่่วมโครงการวิิจััย

คุุณครููและนัักเรีียนได้้รัับความรู้้จ
� ากวิิทยากรภายนอก และนำำ�ความรู้้ที่่
� ไ� ด้้ไปปฏิิบัติ
ั ตั้้
ิ ง� แต่่

ปลููกจนเก็็บเกี่่�ยว เป็็นการใช้้ความรู้้ม
� ากขึ้้�นกว่่าแต่่ก่อ
่ น ส่่งผลถึึง “ผลผลิิตที่่�ได้้หลัังจาก
การเข้้าร่่วมวิิจััย เห็็นได้้ชััดว่่าผลผลิิตผัักของนัักเรีียนเติิบโตได้้ดีีขึ้้�น”

ทางด้้านเสีียงสะท้้อนจากเยาวชนนัักวิิจััย แบงค์์-หาญพล เที่่�ยงตรง หััวหน้้า

โครงการซ่่อมรถจัักรยานยนต์์ อบต.สลัักได อ.เมืือง จ.สุุริินทร์์ เล่่าว่่า ได้้เข้้าร่่วม
งานวิิจััยตามคำำ�ชัก
ั ชวนของสาโรช เที่่�ยงตรง ซึ่่�งเป็็นน้้าแท้้ ๆ ที่่�ทำำ�งานอยู่่� อบต.สลัักได

แบงค์์เลืือกกิิจกรรมซ่่อมรถจัักรยานยนต์์ เพราะเป็็นความชอบ และเป็็นเรื่่�อง

ใกล้้ตััวอยู่่�ในชีีวิิตประจำำ�วััน ก่่อนหน้้านี้้แ
� บงค์์เรีียนจบมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 แล้้วไปเรีียนต่่อ

ในเมืืองแต่่เรีียนไม่่จบ พอเข้้าร่่วมโครงการวิิจััย ตอนนี้้�แบงค์์กลัับมาสมััครเรีียน กศน.
เพื่� อ
่ เรีียนต่่อชั้้�น ม.ปลาย และตั้้�งใจจะเรีียนต่่อระดัับมหาวิิทยาลััยในตััวจัังหวััด โดยสาขา

วิิชาที่่�เขาสนใจคืือวิิศวกรรมเครื่่�องกล เพื่่�อต่่อยอดความใฝ่่ฝัันอยากทำำ�งานในบริิษััท
อะไหล่่รถและเครื่่�องจัักรต่่าง ๆ

“ก่่อนหน้้านี้้�ผมยัังสัับสนอยู่่� พอมาทำำ�เรื่่�องซ่่อมรถจัั กรยานยนต์์ ทำำ�ให้้ผมเห็็น

แนวทางอาชีีพชััดเจนขึ้้�น”
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ผลของการเข้้าโครงการวิิจััยนี้้�ทำำ�ให้้แบงค์์และเพื่่�อนในกลุ่่�มได้้รัับการเติิมทัักษะ

จากพี่่�เลี้้ย
� งกลไก และจากการดููงานนอกพื้้� นที่่� ปััจจุุบัน
ั แบงค์์และเพื่่�อนสามารถซ่่อมรถ
จัักรยานยนต์์เป็็นเกืือบทุุกอย่่างแล้้ว พบว่่าเป็็นอาชีีพที่่�มีีรายได้้ดีี มีีรายได้้หลายทาง

ทั้้�งขายอะไหล่่มือ
ื สอง ซื้้�อรถจัักรยานยนต์์เก่่ามาซ่่อมแล้้วปล่่อยขาย การรัับจ้้างซ่่อมรถ
จัักรยานยนต์์และเครื่่�องจัักรกลการเกษตรให้้คนในหมู่่�บ้้าน ทั้�้งยัังได้้งานรัับเหมาซ่่อม

รถพ่่วงข้้างขายไอศกรีีมให้้กัับโรงงานไอศกรีีมวอลล์์ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในพื้้� นที่่�

แบงค์์ สะท้้อนความเปลี่่�ยนแปลงที่่� เห็็นได้้ชััดในตัั วเขาด้้วยว่่ า มีีความกล้้าคิิ ด

กล้้าพููด กล้้าแสดงออก ส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลมาจากการเข้้าค่่ายพััฒนาศัักยภาพ 21 วััน

ที่่� จ.น่่าน จััดโดยสถาบัันยุุวโพธิิชน “เมื่่�อก่่อนถ้้ามีีงานกลุ่่�ม ผมจะให้้เพื่่� อนแสดงความ

คิิดเห็็น จะฝากเพื่่� อนพููด ผมจะไม่่พููดเอง แต่่ตอนนี้้�ผมกล้้าพููดเองแล้้ว ไม่่ต้้องวานใคร
ให้้ช่่วยบอกความคิิดเห็็นของเราอีีก”

ด้้านงานจิิตอาสาช่่วยเหลืือชุุมชน แบงค์์และเพื่่�อน ๆ ยัังได้้ใช้้ความรู้้ค
� วามสามารถ

ที่่�มีีแบ่่งปัันให้้ผู้้อื่่
� � นด้้วย “เมื่่�อก่่อนถ้้าชุุมชนจะซ่่อมรถ ซ่่อมอะไร ชาวบ้้านจะไม่่ยอมรัับ

เราเลย แต่่ในระยะหลััง เวลามีีงานเทศกาล งานชุุมชน ผมจะพากลุ่่�มเพื่่� อนไปช่่วยงาน

เสีียงตอบรัับก็็ดีีขึ้้�น เขามีีงานมาให้้เราซ่่อมตลอด แล้้วพอเขามีีอะไรให้้เราช่่วย เราก็็ช่ว่ ย

ความสััมพัันธ์์ของเรากัับชุุมชนก็็ดีีขึ้้�น”

อีีกหนึ่่�งความตั้้�งใจที่่�จะทำำ�เพื่� ่อชุุมชนของแบงค์์ คืือ การขยายผลสิ่่�งที่่�ทำำ�อยู่่�ให้้

รุ่่�นน้้องในชุุมชนได้้มีีโอกาสดีี ๆ เหมืือนกัับเขา คืือได้้เข้้ามาฝึึกทัักษะอาชีีพ ให้้สามารถ
มีีรายได้้พึ่่�งพาตนเอง และแบ่่งเบาภาระของครอบครััว

“ถ้้ามีีน้้อง ๆ สนใจ ผมจะสอนเรื่่�องการซ่่อมรถให้้เขา เหมืือนเป็็นความรู้้พื้้
� � นฐาน

ให้้เขาติิดตััวไป” ส่่วนตััวแบงค์์เองเขาตั้้�งเป้้าหมายอยากพััฒนาและต่่อยอดสิ่่�งที่่�ทำำ�อยู่่�

ตรงนี้้ต่
� ่อไปเรื่่�อย ๆ

ด้้าน ออม-ด.ญ.พััชราภรณ์์ จัันดีี อายุุ 13 ปีี นัักเรีียนชั้้�น ป.6 เยาวชนนัักวิิจััย

หััวหน้้าโครงการอาหารปลอดภัั ยในโรงเรีียนและชุุ มชน โรงเรีียนบ้้านตระแบก
อบต.สลัักได อ.เมืือง จ.สุุริน
ิ ทร์์ เล่่าว่่า เป็็นโครงการที่่�แตกย่่อยมาจากกิิจกรรมที่่�มีีอยู่่�

ก่่อนแล้้วของโรงเรีียน คืือการปลููกผัักสวนครััว ซึ่ง�่ โรงเรีียนจะแบ่่งหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ให้้นัักเรีียนชั้้�น ป.1 - ป.6 เป็็นผู้ปลูู
้� ก โดยไม่่ใช้้สารเคมีี มีีคุุณครููให้้ความรู้้� ให้้คำำ�แนะนำำ�

และพาทำำ� จนเมื่่�อได้้ผลผลิิตจะนำำ�มาประกอบอาหารกลางวัันในโรงเรีียน เมื่่�อเหลืือก็็
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แบ่่งขายให้้ชาวชุุมชน มีีนัักเรีียนชั้้�น ป. 6 เป็็นพี่่ใ� หญ่่ดููแลการขายผัักร่่วมกัับคุุณครูู เช่่น

ช่่วยดููน้้องเวรทอนเงิิน

สำำ�หรัับโครงการวิิจััยที่่�ออมทำำ� ทางโรงเรีียนกำำ�หนดให้้นัักเรีียนชั้้�น ป.6 จำำ�นวน

14 คนเป็็นกลุ่่�มเป้้าหมาย เป้้าหมายเพื่� ่อให้้โรงเรีียนและชุุมชนมีีผัักปลอดสารพิิษไว้้

รัับประทาน จากปกติิที่่�ซื้้�อผัักจากตลาด เราไม่่ทราบได้้ว่่ามีีสารเคมีีปนเปื้้� อนหรืือไม่่

โครงการนี้้� ยัั ง เปิิ ด โอกาสให้้ออมและเพื่่� อ น ๆ ได้้ฝึึ ก ทัั ก ษะการแก้้ปัั ญ หาด้้วย

“ปััญหาก็็มีีบ้้างค่่ะ เช่่น เวลาอากาศร้้อนทำำ�ให้้ผัักเหี่่ย
� ว พวกหนููคิิดวิิธีีแล้้วเสนอให้้ครููเอา

สแลนสีีดำำ�มาปิิด พอทำำ�แล้้วก็็ได้้ผล ผัักไม่่เหี่่ย
� ว”

ออม บอกด้้วยว่่า เดิิมไม่่ชอบปลููกผััก แต่่ตอนนี้้ช
� อบ รู้้สึ
� ก
ึ ดีีและยัังได้้เรีียนรู้้เ� รื่่�อง

การทำำ�ปุ๋๋ย
� หมัักที่่�พี่่� ๆ อบต.สลัักไดมาสอนวิิธีีทำำ� นอกจากนั้้�นแต่่ก่อ
่ นยัังเป็็นคนไม่่ชอบ

กิินผััก โดยเฉพาะผัักใบเขีียวรสขม เช่่น คะน้้า กวางตุ้้�ง ตำำ�ลึึง มาตอนนี้้�ออมสามารถ
กิินผัก
ั พวกนี้้ไ� ด้้แล้้ว “เห็็นเพื่่� อน ๆ กิินแล้้วดููอร่่อย ก็็อยากลองกิินเองบ้้าง พอกิินไปกิินมา
ก็็รู้้สึึ
� กว่่าอร่่อยค่่ะ”

ไอซ์์-พุุทธมาศ โพธิ์์�หิิรััญ อายุุ 17 ปีี นัักเรีียนชั้้�น ม.6 และเยาวชนนัักวิิจััย

โครงการจััดการขยะในชุุมชน โรงเรีียนสุุริน
ิ ทร์์พิท
ิ ยาคม ต.สลัักได อ.เมืือง จ.สุุริน
ิ ทร์์

กล่่าวว่่า โครงการจััดการขยะในชุุมชนเป็็นการขยายผลกิิจกรรมที่่�มีีอยู่่�เดิิมในโรงเรีียน

โดยมีีการคััดแยกขยะและขายขยะในโรงเรีียน ทุุกเย็็นแต่่ละห้้องจะนำำ�ขยะมาคััดแยก

โดยมีีนัักเรีียนชั้้�น ม.4 เป็็นผู้้�ดููแลเรื่่�องการคััดแยกและขายขยะในโรงเรีียน เมื่่�อ อบต.

สนัับสนุุนให้้ทำำ�วิิจััยจึึงเลืือกบ้้านตระแบกเป็็นพื้้�นที่่�ทดลอง โดยให้้ชาวบ้้านนำำ�ขยะมา
ขายโดยได้้ราคาสููงกว่่าทั่่�วไป 0.50 - 1 บาทต่่อกิิโลกรััม “เป้้าหมายของเราคืือ อยากลด
ขยะในชุุมชน และอยากให้้ชาวบ้้านรู้้วิ� ิธีีการคััดแยกขยะ”

ปััจจุุบััน โครงการจััดการขยะในชุุมชนมีีสมาชิิก 25 คน ทั้�้งหมดเป็็นนัักเรีียน

โรงเรีียนสุุริินทร์์พิิทยาคมที่่�อาศััยอยู่่�ในบ้้านตระแบก บทบาทของทีีมวิิจััยคืือรณรงค์์

ให้้ความรู้้กั
� บ
ั เพื่� อ
่ นนัักเรีียนเพื่่�อนำำ�ไปบอกพ่่อแม่่ผู้ป
้� กครอง มีีการรณรงค์์ตามท้้องถนน
ในวัันสำ�คั
ำ ัญ และการเปิิดรัับซื้้�อขยะนำำ�มาคััดแยกและขาย จากการเก็็บข้้อมููล ชาวบ้้าน
บางคนมีีความรู้้เ� รื่่�องการคััดแยกและขายขยะเป็็นอย่่างดีีด้้วย
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ไอซ์์บอกด้้วยว่่า การทำำ�วิิจััยนี้้�ทำำ�ให้้ไอซ์์รู้้�จัักหมู่่�บ้้านตััวเองมากขึ้้�น กล้้าเปิิดเผย

ตััวเองต่่อชุุมชน จากแต่่เดิิมเป็็นคนเก็็บตััวในบ้้าน สนใจแต่่การเรีียน ไม่่ได้้สนใจเรื่่�อง
ในหมู่่�บ้้าน การทำำ�วิิจััยทำำ�ให้้ไอซ์์ได้้พููดคุุยกัับชาวบ้้านมากขึ้้�น ได้้ซัักถาม ได้้รู้้บ
� ริิบทของ

หมู่่�บ้้าน ทำำ�ให้้รู้้ใ� นเรื่่�องที่่�ไม่่เคยรู้้ม
� าก่่อน

“เมื่่�อก่่อนเจอหน้้าผู้้�ใหญ่่ก็็แค่่ยิ้้�ม แต่่ไม่่ได้้คุุยกัันต่่อ พอมาทำำ�วิิจััย มัันทำำ�ให้้เรา

สนิิทกับ
ั คนในชุุมชนมากขึ้้�น ได้้พููดคุุยกัันมากขึ้้�น” ไอซ์์ สะท้้อน

ทั้�้งนี้้� ในการทำำ�โครงการวิิจััยก็็เหมืือนกัับการทำำ�โครงการอื่่� น ๆ มีีบ้้างที่่�จะพบกัับ

อุุปสรรคปััญหา นัันที่่�มีีหน้้าที่่�รับ
ั ผิิดชอบโครงการ ชี้้ว่� ่า ปััญหาหลัักคืือเรื่่�องของเวลาที่่�

ไม่่ตรงกัันของเด็็กและเยาวชน กล่่าวคืือเยาวชนจากโรงเรีียนสุุรินทร์
ิ
พิ
์ ท
ิ ยาคมหลายคน
ใกล้้สอบเข้้ามหาวิิทยาลััย เยาวชนนอกระบบต้้องทำำ�งานหารายได้้เลี้้�ยงชีีพ ตลอดจน

ทีีมพี่่�เลี้้�ยง อบต.สลัักไดติิดภารกิิจจากงานประจำำ� จึึงไม่่สามารถทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัันได้้
มากนััก

ยิ่่�งมีีสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 เข้้ามาในช่่วงต้้นปีี ยิ่่�งส่่งผล

กระทบต่่อการดำำ�เนิินการวิิจััยเข้้าไปอีีก นัันเล่่าว่่า โควิิดมีีผลมาก แม้้กระบวนการของ

เยาวชนได้้จบลงแล้้วตั้้�งแต่่ต้้นเดืือนมีีนาคม แต่่การให้้เขาได้้มาเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมหรืือการ

วิิเคราะห์์ข้้อมููลหลัังการทำำ�งานไม่่สามารถทำำ�ได้้ การวิิจััยจึึงขาดช่่วง ตอนนี้้ก
� ารระบาด

ของเชื้้�อโควิิด-19 เริ่่ม
็ าจจะมีีเยาวชนหลายคนที่่�หลุุดออกไป
� ซาลง แต่่ก็อ

“อย่่างเช่่นวัันก่่อนได้้นััดประชุุมเด็็กเพื่่� อสัังเคราะห์์ข้้อมููลที่่เ� ขาทำำ�มา ว่่าเขาได้้อะไร

เปลี่่ย
� นแปลงอะไร แต่่บางคนเขาต้้องเตรีียมสอบ เตรีียมเปลี่่ย
� นโรงเรีียนแล้้ว อย่่างเด็็ก

มััธยมก็็จะไปเรีียนมหาวิิทยาลััย เขาบอกกัับเราว่่า พี่่นั
� น
ั ถ้้ามีีการประชุุมหรืือรวมทีีมอีีก

หนููเกรงว่่าหนููจะมาไม่่ได้้ หนููคงไม่่มีีเวลาแล้้วนะ เพราะต้้องเตรีียมตััวเข้้ามหาวิิทยาลััย”
สุุดท้้ายที่่� ข้้อเสนอแนะ ทีีมพี่่�เลี้้�ยงกลไกเสนอว่่ า ทีีม อบต.สลัักไดยัังต้้องการ

การเสริิมศัักยภาพการเป็็นพี่่�เลี้้�ยงนัักวิิจััยเพิ่่�มขึ้้�น จากปััจจุุบัันที่่�มองว่่ายัังทำำ�ได้้ไม่่ดีีนััก

“จริิง ๆ แล้้วอยากเพิ่่�มเติิมองค์์ความรู้้�มากกว่่านี้้� อย่่างการเป็็นพี่่�เลี้้�ยง เราอยากเป็็น

พี่่เ� ลี้้�ยงที่่�สมบููรณ์์แบบ เวลาเราลงชุุมชนก็็อยากโค้้ชคนในชุุมชนให้้เขาสามารถทำำ�งานได้้
คล่่องขึ้้�น เข้้มแข็็งมากขึ้้�น ถ้้ามีีโครงการดีี ๆ ก็็สามารถที่่�จะมาเชื่่�อมโยงกัับ อบต.ได้้”

พี่่�เลี้้ย
� งกลไกกล่่าวทิ้้�งท้้าย
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บทสัังเคราะห์์

กลไกสนัับสนุุนการพัั ฒนาเด็็กและเยาวชน
ตำำ�บลสลัักได

ด้้วยบริิบทชุุมชนตำำ�บลสลัักไดที่่�เป็็นแบบกึ่่�งชนบทกึ่่�งเมืือง คนในชุุมชนดำำ�เนิินชีีวิต
ิ

แบบต่่ า งคนต่่ า งอยู่่� และขาดศรัั ทธ าในตัั ว ผู้้� นำ�ำ ชุุ ม ชน ทำำ� ให้้ไม่่ ส ามารถสร้้างการมีี

ส่่วนร่่วมได้้ แม้้จะมีีการกำำ�หนดระบบกลไกการทำำ�งานไว้้ดีีแล้้ว แต่่กลไกการพััฒนาเด็็ก
และเยาวชนที่่� อบต.สลัักไดออกแบบไว้้เป็็น 3 ระดัับ คืือ กลไกระดัับตำำ�บล กลไกระดัับ
หน่่วยงาน และ กลไกสถานศึึกษา ที่่�มีีการประสานการทำำ�งานกัันอย่่างใกล้้ชิิด ก็็ยััง

ไม่่สามารถขัับเคลื่่�อนงานได้้เต็็มที่่� และหากจะทำำ�ให้้เกิิดผลสำำ�เร็็จชัด
ั เจน กลไกการทำำ�งาน

เพื่� อ
่ พััฒนาเด็็กและเยาวชนจึึงต้้องมีีการดำำ�เนิินการหลากหลายรููปแบบเพื่่�อให้้เหมาะสม

และสอดคล้้องกัับบริิบทชุุมชน ดัังนี้้�

1. เด็็กนอกระบบกึ่่�งเมืือง ใช้้กลไกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลและชุุมชนพััฒนา

เด็็กและเยาวชนด้้วยตนเองทั้้�งหมดไม่่ได้้ ต้้องมีีภาคีีเครืือข่่ายจากภายนอกเข้้ามาร่่วมมืือ

เช่่น ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม เป็็นต้้น

2. เด็็กในชนบท ใช้้กลไกที่่�ค้้นพบจากการวิิจััยมาพััฒนาได้้ เนื่่� องจากมีีระบบ

ความสััมพัันธ์ที่่
์ �ดีีกับ
ั ในชุุมชนที่่�สามารถพููดคุุยกัันได้้

3. ฐานข้้อมููลเยาวชน ถืือเป็็น ‘เครื่่�องมืือและระบบ’ สำำ�คััญที่่�จะช่่วยงานพััฒนา

เด็็กและเยาวชนให้้ประสบผลสำำ�เร็็จ

4. บริิบ ทชุุ ม ชนชนบทกึ่่� ง เมืือง มีีองค์์ ปร ะกอบที่่� ซัั บ ซ้้อน การทำำ� งานเพีียง

หน่่วยงานเดีียวในตำำ�บลไม่่สามารถทำำ�ได้้ ต้้องมีีระบบเชื่่�อมประสานหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เข้้ามาเป็็นกลไกจึึงจะสามารถขัับเคลื่่�อนงานได้้ดีี
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ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
การเปลี่่ย
� นแปลงของเด็็กและเยาวชน เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงทั้้ง� แนวความคิิดและ

พฤติิกรรม มีีการจััดการแยกขยะในบ้้าน โรงเรีียน และชุุมชน มีีการทำำ�งานเป็็นทีีมกล้้า

คิิดกล้้าแสดงออก มีีทัักษะอาชีีพในด้้านต่่าง ๆ เพิ่่ม
� ขึ้้�น เช่่น การปลููกผัักปลอดสารเคมีี
การซ่่อมรถจัักรยานยนต์์ เด็็กและเยาวชนบางคนกลัับเข้้าสู่่�ระบบการศึึกษา

การเปลี่่�ยนแปลงของชุุมชน คนในชุุมชนมีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อทีีมวิิจััย และตััวแทน

เยาวชนที่่� เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการวิิ จััย มีีการขัับเคลื่่� อนต่่ อเรื่่�องการพััฒนาเด็็ กและ
เยาวชน

การเปลี่่�ยนแปลงของทีีมพี่่เ� ลี้้�ยงวิิจััย เชื่่�อว่่าการทำำ�วิิจััยโครงการในลัักษณะนี้้�มีี

ความคุ้้�มค่่า คุ้้�มกัับงบประมาณที่่�ใช้้ในโครงการ สามารถพััฒนาศัักยภาพของเยาวชน
ทีีมพี่่�เลี้้ย
� ง สร้้างกระบวนการเรีียนรู้้จ
� ากการลงมืือปฏิิบัติ
ั ิจริงิ สร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการ

ทำำ�งานระดัับชุุมชน สามารถนำำ�กลไกนี้้ไ� ปใช้้ในการดำำ�เนิินงานด้้านอื่่� น ๆ ได้้เห็็นว่่าการ
ทำำ�งานแบบมีีส่่วนร่่วมจะช่่วยให้้เกิิดความยั่่�งยืืน ช่่วยสร้้างสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่ างเด็็ ก

เยาวชน ผู้้�นำ�ำ ชุุมชน และผู้้�ปกครองเพิ่่�มขึ้้�น ทีีมพี่่�เลี้้�ยงกล้้าแสดงออก มีีแนวคิิดในการ
ทำำ�งานที่่�เป็็นระบบ เป็็นขั้้น
� ตอน มีีการขัับเคลื่่�อนงานเป็็นรููปธรรมอย่่างต่่อเนื่่� อง เกิิดผล
การพััฒนาที่่�ดีีขึ้้�น มีีการติิดตามผลการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นระบบ

การเปลี่่ย
� นแปลงที่่เ� กิิดขึ้้�นกัับนโยบายผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น ผู้้บ
� ริิหารเล็็งเห็็นและให้้

ความสำำ�คััญในการทำำ�งานผ่่านระบบที่่�เกี่่�ยวข้้องและการทำำ�งานผ่่านกลไกทั้้�งในระดัับ
ตำำ�บล และระดัับหมู่่�บ้้าน เช่่น ใช้้กลไกการทำำ�งานของคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ระดัับตำำ�บลขัับเคลื่่�อนการทำำ�งานด้้านสุุขภาพและชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของคนในพื้้� นที่่�
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เงื่่�อนไขอุุปสรรคในการทำำ�งาน
1. เงื่่�อนไขเรื่่�อง “เวลา” เป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการดำำ�เนิินงาน
ช่่วงเวลาในการดำำ�เนิินโครงการคาบเกี่่�ยวกัับช่่วงปิิดเทอม ทำำ�ให้้กลุ่่�มเด็็กและเยาวชน

กระจายตััวออกจากพื้้� นที่่� หรืือแม้้ขณะเปิิดภาคเรีียนเด็็กและเยาวชนที่่�เป็็นแกนนำำ�หลััก
ส่่วนใหญ่่มีีภารกิิจทำำ�กิจ
ิ กรรมร่่วมกัับโรงเรีียน ทำำ�ให้้ไม่่สามารถเข้้าร่่วมกิิจกรรมในพื้้� นที่่�
ได้้ทุุกครั้้�ง และขาดความต่่อเนื่่� องในการเรีียนรู้้ร่� ว่ มกััน

จากการติิดตามการจััดเก็็บข้้อมููลพบว่่า ทีีมวิิจััยเยาวชนของแต่่ละโครงการย่่อย

มีีเวลาในการจััดเก็็บข้้อมููลน้้อย และข้้อมููลบางข้้อ บางประเด็็นจััดเก็็บไม่่ได้้ และไม่่มีี
รายละเอีียดข้้อมููลที่่�ชัด
ั เจน

2. ความแตกต่่างของเด็็กและเยาวชน (พื้้� นฐานครอบครััว ชุุมชน กลุ่่�มชาติิพันธุ์์�
ั

ต่่างอายุุ ต่่างชุุมชน ต่่างโรงเรีียน ต่่างระดัับชั้้�นเรีียน) ทำำ�ให้้การจััดกระบวนเรีียนรู้้เ� พื่่�อ
พััฒนาความเข้้าใจต่่อการทำำ�โครงการในแต่่ละขั้้�นตอนค่่อนข้้างลำำ�บาก

3. ในระยะแรกผู้้�ปกครองบางส่่วนยัังไม่่มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับโครงการ

ทำำ�ให้้ไม่่ไว้้วางใจให้้บุุตรหลานมาเข้้าร่่วมกิิจกรรม

4. การวางบทบาท จััดระบบการทำำ�งานของพี่่เ� ลี้้�ยงโครงการย่่อยในระยะแรก

ยัังไม่่ชัด
ั เจน พี่่�เลี้้ย
� งจึึงไม่่เข้้าใจบทบาทของตนเองในการขัับเคลื่่�อนโครงการเท่่าที่่�ควร

5. การเข้้าหากลุ่่�มเป้้าหมายในการพััฒนาโครงการที่่�ผิิดขั้้�วโครงสร้้างอำำ�นาจ

ในชุุมชน/ทีีมโครงการ

6. ทีีมเจ้้ าหน้้าที่่� โครงการยัังขาดการสร้้างการเรีียนรู้้�ต่่ อยอดจากประเด็็ น

เนื้้� อ หาในโครงการของเด็็ กและเยาวชน หากทีีมเจ้้าหน้้าที่่� ส ามารถหนุุ น เสริิ ม ใน

ส่่วนนี้้จ
� ะช่่วยให้้เด็็กและเยาวชนคิิดต่่อยอดโครงการที่่�ทำ�ำ อยู่่� เห็็นคุณ
ุ ค่่าในตััวเองและงาน
ที่่�ทำำ�มากขึ้้�นมีีความมั่่�นใจมากขึ้้�น และสามารถเชื่่�อมโยงไปสู่่�สำำ�นึก
ึ ความเป็็นพลเมืือง

7. ปััญหาการขัับเคลื่่�อนงานกลไก ในส่่วนของกลไกการขัับเคลื่่�อนการพััฒนา

เด็็กและเยาวชน จำำ�เป็็นต้้องสร้้างการรัับรู้้�ร่่วมและสร้้างการมีีส่่วนร่่วมตั้้�งแต่่ต้้นทาง

ในการดำำ�เนิินโครงการ เพราะกลไกความร่่วมมืือของภาคีีเครืือข่่ายแต่่ละส่่วนจะเป็็น
กำำ�ลังั สำำ�คััญในการสร้้างความเปลี่่�ยนแปลง
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การดำำ�เนิินการที่่�ผ่่านมามองข้้ามการมีีส่่วนร่่วมของภาคีีเครืือข่่ายในพื้้� นที่่� เช่่น

อบต. รพ.สต. โรงเรีียน และวััด ภาคีีเหล่่านี้้ยั
� งั ไม่่ได้้มีีส่่วนเข้้ามารัับรู้้แ
� นวทางขัับเคลื่่�อน
งานของเด็็กและเยาวชนในพื้้� นที่่� ทำำ�ให้้ไม่่รับ
ั รู้้ก
� ารดำำ�เนิินงานโครงการเลย

8.	จากการลงพื้้� นที่่�เพื่่�อพััฒนาโจทย์์ร่ว
่ มกัับเด็็กและเยาวชนในพื้้� นที่่� พบว่่า

เด็็กและเยาวชนเกืือบทุุกพื้้� นที่่�รู้้�จัักชุุมชนตนเองน้้อยมาก ไม่่มีีข้้อมููลชุุมชน ไม่่รู้้�
ความเป็็นมา โครงสร้้างชุุ มชน ซึ่�่งข้้อมููลเหล่่านี้้�เป็็นข้้อมููลที่่� สำ�คั
ำ ั ญที่่� ทำำ�ให้้เด็็ กและ

เยาวชนเห็็นภาพรวมของชุุมชน เพื่� อ
่ นำำ�มาวิิเคราะห์์ชุุมชน ส่่งผลต่่อการเลืือกโจทย์์หรืือ
เลืือกเรื่่�องที่่�จะทำำ�โครงการต่่อไป

ข้้อเสนอแนะ
1. การติิดตามสร้้างการเรีียนรู้้� ควรจะมีีการจััดแบ่่งโซนตามบริิบทพื้้� นที่่�
2. การวางเนื้้� อหาให้้เหมาะสมกัับระยะเวลาและกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรม

พััฒนาเยาวชน ซึ่�ง่ ที่่�ผ่า่ นมาเกิิดจากแรงผลัักดัันจากผู้้นำ
� �ำ /ท้้องถิ่่�น ที่่�ต้้องการให้้เยาวชน
ดำำ�เนิินการ แต่่เยาวชนยัังขาดการมีีส่่วนร่่วมที่่�เพีียงพอ ทำำ�ให้้กิิจกรรมไม่่สอดคล้้องกัับ

เด็็กและเยาวชน

3.	ทำำ�ความเข้้าใจกัับเยาวชนให้้เห็็นความสำำ�คััญของการเรีียนรู้้ร่� ว่ มกัันที่่�ต่่อเนื่่� อง

และควรมีีการสร้้างเงื่่�อนไขกติิกาการเข้้าร่่วมโครงการ

4. วางบทบาทพี่่�เลี้้�ยงเยาวชนในพื้้� นที่่� ในการทำำ�ความเข้้าใจกัับผู้้�ปกครองของ

เยาวชนเพื่� อ
่ สร้้างความไว้้วางใจ

5. ควรทำำ�ความเข้้าใจบทบาทพี่่�เลี้้ย
� งตั้้�งแต่่เริ่่ม
� โครงการ และเสริิมทัักษะเทคนิิค

การสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้� ชวนคิิด ชวนคุุย และชวนวิิเคราะห์์ให้้กัับพี่่�เลี้้ย
� งในพื้้� นที่่�

6. การจััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนทั้้�งในระบบครอบครััวและโรงเรีียน

ที่่�ผ่่านมาขาดกระบวนการฝึึกฝนทัักษะชีีวิิตผ่่านการลงมืือทำำ� ทำำ�ให้้ขาดความมุ่่�งมั่่�น

อดทนที่่�จะทำำ�สิ่่ง� ใดอย่่างต่่อเนื่่� อง ซึ่่�งสิ่่ง� นี้้เ� ป็็นปัจ
ั จััยสำำ�คััญของความสำำ�เร็็จ
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7.	กิิจกรรมโครงการที่่�ผ่า่ นมาเป็็นการมุ่่�งให้้ความรู้้� (เทคนิิค) การทำำ�กิจ
ิ กรรมและ

สนัับสนุุนทุุน แต่่ขาดกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�จะช่่วยสร้้างระบบคิิดอย่่างครบวงจรให้้กัับ

เด็็กและเยาวชน โดยเฉพาะเรื่่�องการวิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้ ความเหมาะสมว่่าควร

ทำำ�กิิจกรรมหรืือไม่่ อย่่างไร ซึ่�่งจะเป็็นทัักษะที่่� เด็็ กและเยาวชนสามารถนำำ�ไปใช้้กัับ

กิิจกรรมอื่่�น ๆ ได้้ในอนาคต

8.	ทีีมโครงการควรทำำ�ความเข้้าใจบริิบทโครงสร้้างของชุุมชน วิิเคราะห์์กลุ่่�ม

เป้้าหมาย ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�มเด็็กและเยาวชน เพื่่�อให้้เกิิดการสนัับสนุุนการดำำ�เนิิน

โครงการของกลุ่่�มเยาวชนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

9.	ทีีมวิิจััยมีีกระบวนการที่่�ทำำ�ให้้เด็็กและเยาวชนได้้เรีียนรู้้�ชุุมชนตนเองให้้ลึึก

และละเอีียดก่่อน ก่่อนที่่�จะมีีการวิิเคราะห์์ชุุมชนเพื่่�อพััฒนาข้้อเสนอโครงการ

10.	ทีีมโครงการควรมีีความแม่่นยำ�ำ มีีความรู้้ค
� วามเข้้าใจในเรื่่�องความเป็็นพลเมืือง

เพื่่�อการอธิิบายเชื่่�อมโยง สร้้างการเรีียนรู้้ร่� ว่ มกัับกลุ่่�มเยาวชนในพื้้� นที่่�

11. การค้้นหาจุุ ดร่่วมหรืือประเด็็ นร่่วมในการขัับเคลื่่�อนงานเชื่่�อมร้้อยองค์์ กร

หน่่วยงานต่่าง ๆ จำำ�เป็็นต้้องมีีประเด็็นเชื่่�อมร้้อย เพื่่�อการหนุุนเสริิมการทำำ�งานด้้านเด็็ก
และเยาวชนของแต่่ละหน่่วย ซึ่่�งจะช่่วยให้้หน่่วยงานมีีความคล่่องตััวในการหนุุนเสริิม

คน ประเด็็นงาน และงบประมาณสนัับสนุุน

12.	ทีีมวิิจััยควรสร้้างการมีีส่่วนร่่วมหรืือสร้้างการรัับรู้้ใ� ห้้แก่่ชุุมชนและหน่่วยงาน

ต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่ต้้น เพราะจะส่่งผลดีีในการหนุุนเสริิมทั้ง้� เรื่่�องข้้อมููล องค์์ความรู้้� และสถานที่่�

องค์์ประกอบเหล่่านี้้�จะเป็็นตััวช่่วยสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนงานโครงการของเด็็กและ
เยาวชนในแต่่ละพื้้� นที่่�ได้้เป็็นอย่่างดีี
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ภาคผนวก

รายนามคณะผู้้�วิิจััย
และที่่�ปรึก
ึ ษาโครงการ

1 	หััวหน้้าโครงการวิิจััย
นางสุุมาลััย แถบทอง

ตำำ�แหน่่ง หััวหน้้าสำำ�นัักปลััด

สัังกััด องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสลัักได

ที่่�อยู่่�: หมู่่�ที่่� 4 ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์ 32000

โทรศััพท์์: 044-558830 โทรศััพท์์มือ
ื ถืือ: 09-0268-1424		

e-mail: salakdai@hotmail.com

2	คณะผู้้�วิิจััยร่่วมโครงการวิิจััยหลััก
นายคััมภีีรภาพ ยวนจิิต

ตำำ�แหน่่ง นัักพััฒนาชุุมชน

สัังกััด องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสลัักได

ที่่�อยู่่�: หมู่่�ที่่� 4 ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์ 32000
โทรศััพท์์: 044-558830
นายสาโรจน์์ เที่่�ยงตรง

ตำำ�แหน่่ง นัักพััฒนาชุุมชน

สัังกััด องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสลัักได

ที่่�อยู่่�: หมู่่�ที่่� 4 ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์ 32000
โทรศััพท์์: 044-558830
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นายสุุริน
ิ ทร์์ อยู่่�ดีีรััมย์์

ตำำ�แหน่่ง นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน
สัังกััด องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสลัักได

ที่่�อยู่่�: หมู่่�ที่่� 4 ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์ 32000
โทรศััพท์์: 044-558830
นางนัันทนะ บุุญสอน

ตำำ�แหน่่ง นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน
สัังกััด องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสลัักได

ที่่�อยู่่�: หมู่่�ที่่� 4 ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์ 32000
โทรศััพท์์: 044-558830

นางสาวสายสุุนีีย์์ แก้้วสอน

ตำำ�แหน่่ง นัักวิิชาการสาธารณสุุข

สัังกััด องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสลัักได

ที่่�อยู่่�: หมู่่�ที่่� 4 ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุรินทร์
ิ
์ 32000
โทรศััพท์์: 044-558830 โทรศััพท์์มือ
ื ถืือ: 09-5605-5579

3	คณะผู้้�วิิจััยร่่วมโครงการวิิจััยย่่อย
โครงการย่่อยที่่� 1 : การฝึึกทัักษะอาชีีพซ่่อมจัักรยานยนต์์ของเยาวชน

บ้้านโคกกระชาย หมู่่�ที่่� 13 ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์
ทีีมพี่่เ� ลี้้�ยงวิิจััย

นางสุุมาลััย แถบทอง	นายสุุรินทร์
ิ
์ อยู่่�ดีีรััมย์์

นายสาโรจน์์ เที่่�ยงตรง	นายคััมภีีรภาพ ยวนจิิต

นางสาวสถาพร ใจใหญ่่
ทีีมนัักวิิจััยเยาวชน

นายหาญพล เที่่�ยงตรง	นายธีีรพััฒน์์ สัันทััด

นายธวััชชัย
ั ขอชััย	นายปรเมศ ปรึึกษาดีี

นายอนิิรุุต สำำ�ราญกาย	นายกรวิิชณ์์ การกระสััง
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โครงการย่่อยที่่� 2 : การผลิิตอาหารปลอดภััยในโรงเรีียนและชุุมชนบ้้านตระแบก
หมู่่�ที่่� 4 ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์
ทีีมพี่่เ� ลี้้�ยงวิิจััย

นางสุุมาลััย แถบทอง	นางสาวสายสุุนีีย์์ แก้้วสอน
นางนัันทนะ บุุญสอน	นายวิิทยา ก่่อแก้้ว

ส.อ.ภิิญโญ ปรางค์์ชัย
ั กุุล	นายจัักรพัันธ์์ ยิ่่ง� ชื่่�น
นางสาวปรีียาภััสสร์์ โกรธกล้้า
ทีีมนัักวิิจััยเยาวชน

นัักเรีียนแกนนำำ�ระดัับประถมศึึกษาจากโรงเรีียนบ้้านตระแบก
โครงการย่่อยที่่� 3 : กระบวนการมีีส่่วนร่่วมและการเรีียนรู้้�ระบบจััดการขยะมููลฝอย
ในชุุมชนบ้้านตระแบก หมู่่�ที่่� 4 ตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์
ทีีมพี่่เ� ลี้้�ยงวิิจััย

นางสุุมาลััย แถบทอง	นางนัันทนะ บุุญสอน

นางสาวสายสุุนีีย์์ แก้้วสอน	พ.จ.อ.อภิิวััฒน์์ โกรธกล้้า
นางสาวโยษิิตา ใจมั่่�น
ทีีมนัักวิิจััยเยาวชน

นัักเรีียนแกนนำำ�ระดัับมััธยมศึึกษาจากโรงเรีียนสุุรินทร์
ิ
พิ
์ ท
ิ ยาคม

4 คณะที่่�ปรึก
ึ ษาโครงการวิิจััย

นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสลัักได
ปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสลัักได

ผู้้อำ
� ำ�นวยการโรงเรีียนบ้้านตระแบก

ผู้้อำ
� ำ�นวยการโรงเรีียนสุุรินทร์
ิ
พิ
์ ท
ิ ยาคม

นางปาลีี พงษ์์ศัก
ั ดิ์์�ดีี ครูู คศ.3 โรงเรีียนสุุรินทร์
ิ
พิ
์ ท
ิ ยาคม

คณะทำำ�งาน
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3 กลไกหลัักร่่วมพัั ฒนาเด็็กเยาวชนตำำ�บลสลัักได
ดำำ�เนิินการโดย	มููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจล ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กัด
ั (มหาชน)
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หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน เพื่� อ
่ พััฒนาเด็็ก เยาวชน และครอบครััว

	มููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจล ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กัด
ั (มหาชน)
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บรรณาธิิการ	คุุณสุุทิิน ศิิริน
ิ คร
จััดทำำ�เนื้้� อหา ออกแบบ บริิษัท
ั คิิดค้้นคว้้า จำำ�กัด
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