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คำนำ
รายงานโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ฉบับสมบูรณ์ฉบับนี้ คณะทางานได้พยายามเก็บรายละเอียดการทางาน
ทุกขั้นตอนไว้เพื่อทาให้มองเห็นภาพการทางานที่ใช้ประสบการณ์ของปีแรก และพลังการขับเคลื่อนด้วยพลังความคิดสดๆใน
ระหว่างปีที่สองร่วมกันของคนทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนักพัฒนาหนุ่มสาวที่เป็นเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่มที่ได้ใช้ ความ
พยายามสร้างสรรค์งาน “โค้ช” ขึ้นมาด้วยความตั้งใจและมองเห็นเป็นเส้นทางของการทางานระหว่างน้องกับพี่ที่ต้องการหนุน
เสริมกันและกันไปสู่เป้าหมายของโครงการพลังพลเมืองเยาวชนร่วมกัน โดยปฏิบัติการเป็นขั้นตอนและรวบรวมเป็นความรู้สดๆ
มาเป็นประสบการณ์การทางานได้อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ
๑.) กำรร่ วมกัน สร้ำงกระบวนกำรพัฒ นำข้ อเสนอโครงกำรของกลุ่มแกนน ำเยำวชน ในแบบที่เรี ยกว่า “การ
กลั่นกรองจากมุมมองหลายมิติ” จนออกมาเป็นแผนปฏิบัติการโครงการที่เข้าใจตรงกัน
๒.) กระบวนกำรเยี่ยมเยียนกลุ่มเฉลี่ยเดือนละ ๓ ครั้ง ที่ปรึกษาหรือโค้ชประเมินสถานการณ์การทางานของกลุ่ม
แกนนาเยาวชนเป็นระยะๆ ไปพร้อมๆการพัฒนาทักษะชีวิตเบื้องต้น ๕ ด้าน ได้แก่เรื่องระบบคิด การจัดการทางอารมณ์ การรู้
เขารู้เรา การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพ และการมีจิตใจเพื่อส่วนรวมโดยโค้ชทาหน้าที่ตั้งคาถาม ชวนคิด ชวนคุย
๓.) กระบวนกำรปลูกฝังสำนึกควำมเป็น พลเมืองให้แ กนนำเยำวชน ในระหว่างลงไปศึกษาความเป็นชุมชนของ
ความเป็นพลเมือง (community of citizens) ที่ชุมชนคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา สัมผัสเรื่องจริงชีวิตจริงในด้านความเป็น
ผู้ น าของสามั ญ ชน การมี ส่ วนร่ ว มในการดู แ ลและส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมของชุ ม ชนทั้ ง ด้ านธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การร่วมกันออกกฎระเบียบและเคารพในกฎระเบียบของชุมชน และการร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชน
๔.) กำรใช้พลังที่มีอยู่ในตัวตนให้เกิดควำมสดชื่นเป็นสุข อำทิพลังถ้อยคำเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ ทาให้เกิดแรง
กระตุ้นพลังความเป็นพลเมืองขึ้นในใจและเห็นคุณค่าของการลุกขึ้นมาทางานเล็กๆที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อบ้านเมืองของตน การรู้จักตั้ง
คาถามที่มีลูกล่อลูกชน การตั้งคาถามเพื่ อท้าทายเพื่อชวนให้ คิดมากขึ้น ฝึกการรู้จักฟังอย่างตั้งใจ เพื่อให้การฟั งช่วยถักทอ
ความคิ ด เข้ าใจปั ญ หามากขึ้ น การฝึ กให้ น้องรู้เท่ าทั นความคิ ดเห็ นของตนเอง ไม่ยั ด เยี ย ดความคิ ด กั นแต่ใ ช้การต่ อยอด
ความคิดแทน มีศิลปะในการสนทนา และนาศิลปะเช่นบทเพลงที่มีแรงบันดาลใจ ภาพที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การสร้าง
บรรยากาศในเรื่อง “พลังปัญญาสร้างสรรค์ร่วมกัน ” (collective wisdom) รวมทั้งความเชื่อในเรื่องการใช้ประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหา มากกว่าความรู้ที่สาเร็จรูป โดยเปิดพื้นที่การเรียนรู้จากเรื่องจริง เรียนรู้และสัมผัสความจริง
๕.) กำรใช้ Social networks อย่ำงรู้เท่ำทัน ใช้สื่อสารระหว่างกันและสื่อสารกับสาธารณะอย่างเข้าใจ
๖.) กำรบันทึกเรื่องรำวกำรทำงำน และพัฒนาไปสู่การสรุปผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการที่น้องทา
ทั้งหมดนี้เป็นหัวใจของเนื้อหาสาระของรายงานการดาเนินโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาในปีที่สอง ที่มี “โค้ช”
ซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่มทาหน้าที่เป็นกลไกที่มีชีวิตและจิตวิญญาณขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีพลัง !!

พรรณิภา โสตถิพันธุ์
ผู้อานวยการสงขลาฟอรั่ม
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บทสรุปผู้บริหำร
Executive Summary
โครงการพลั ง พลเมื องเยาวชนสงขลา ได้ ด าเนิ นงานต่ อเนื่ องมาในปี ที่ ส อง ระหว่ างเดื อนมิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ ถึ ง
กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมีความจาเป็นต้องขยายเวลาการดาเนินงานในกิจกรรมสุดท้ายคือ เทศกาลการเรียนรู้และการสรุปผล
การดาเนินงานฉบับสมบูรณ์มาจนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเปิดภาคเรียนใหม่ของ
สถานศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยตามประชาคมอาเซียน สาหรับ กำรดำเนิน โครงกำรพลังพลเมืองเยำวชน
สงขลำในปีที่สอง มีกลุ่มพลเมืองเยำวชนเข้ำร่วมโครงกำร ๒๔ กลุ่มโครงกำร ใน ๑๑ สถำบันกำรศึกษำ ของ ๘ ชุมชนและ
๑ หน่วยรำชกำร ในพื้นที่ ๗ อำเภอได้แ ก่ อำเภอเมือง อำเภอสิงหนคร อำเภอหำดใหญ่ อำเภอนำหม่อม อำเภอสทิงพระ
อำเภอเทพำ และอำเภอระโนด ของจังหวัดสงขลำ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
๑) เพื่อพัฒนาบุคลากรสงขลาฟอรั่มให้มีศักยภาพในการหนุนเสริมความเป็นพลเมืองให้เยาวชนแกนนาในโครงการ
พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
๒) เพื่อส่งเสริมและปลูกความคิดความเป็นพลเมืองผ่านกิจกรรมในโครงการที่เยาวชนสร้างสรรค์ขึ้น
๓) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและงานเครือข่ายเยาวชน
๔) เพื่อสรุปบทเรียนและจัดการความรู้จากผลการปฏิบัติงานโครงการ
สรุปผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
๑.๑.บุคลำกรสงขลำฟอรั่มซึ่งเป็น เจ้ำหน้ำที่ประจำโครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำ รวม ๘ คน ได้มีความรู้
ความเข้ าใจและมี ศั กยภาพในการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้เ พื่ อสร้ างพลั งพลเมื องเยาวชนผ่ านฐานงานโครงการที่ เยาวชน
ดาเนินการ(แผนปฏิบัติงาน)เป็นขั้นตอนและสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของพี่เลี้ยง หรือโค้ช ตามกระบวนการดังนี้
๑.๑.๑ กระบวนกำรพั ฒ นำโครงกำรเยำวชนด้ ว ย”กำรกลั่ น กรองจำกมุ ม มองหลำยมิ ติ ” โดยดึ ง
ประสบการณ์และมุมมองจากนักพัฒนาหลายสาขาอาชีพมาร่วมทางานพัฒนาข้อเสนอของกลุ่มเยาวชนตั้งแต่แรกเริ่มสมัคร จน
ออกมาเป็นแผนงานที่ชัดเจนเข้าใจตรงกัน
๑.๑.๒. กระบวนกำรเยี่ยมเยียนกลุ่มเยำวชน เฉลี่ยเดือนละ ๓ ครั้ง เจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่มทาหน้าที่เป็น
ที่ ป รึ กษาหรือโค้ ช ลงไปเยี่ ย มกลุ่ มและประเมิ น สถานการณ์ การท างานของกลุ่ ม แกนนาเยาวชนเป็ น ระยะๆ พร้ อมกั บ
กระบวนการสนทนาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตเบื้องต้น ๕ ด้านได้แก่เรื่องระบบคิด การจัดการทางอารมณ์ การรู้เขารู้เรา การ
สื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพ และการมีจิตใจเพื่อส่วนรวมโดยโค้ชทาหน้าที่ตั้งคาถาม ชวนคิด ชวนคุย
๑.๑.๓. กระบวนกำรปลูกฝังสำนึกควำมเป็น พลเมืองให้แ กนนำเยำวชน ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในชุมชนริมน้าคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลาระยะเวลา ๓ วันรวม ๒ ครั้ง ซึ่งคณะทางานสงขลาฟอรั่มได้ศึกษาและคัดเลือกให้
เป็นห้องเรียนพลเมือง (community of citizens) เพื่อให้เยาวชนสัมผัสเรื่องจริงชีวิตจริงในด้านความเป็นผู้นาของสามัญชน
การมีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนทั้งด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การ
ร่วมกันออกกฎระเบียบและเคารพในกฎระเบียบของชุมชนและการร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชน
๑.๑.๔. กำรใช้พลังที่มีอยู่ในตัวตนให้เกิดควำมสดชื่นเป็นสุข อำทิพลังถ้อยคำเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ
ทาให้เกิดแรงกระตุ้นพลังความเป็นพลเมืองขึ้นในใจและเห็นคุณค่าของการลุกขึ้นมาทางานเล็กๆที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อบ้านเมืองของ
ตน การตั้งคาถามเพื่อท้าทายเพื่อชวนให้คิดมากขึ้น การรู้จักฟังอย่างตั้งใจ เพื่อให้การฟังช่วยถักทอความคิด เข้าใจปัญหามาก
ขึ้น การฝึกให้รู้เท่าทันความคิดเห็นของตนเอง การต่อยอดความคิด การมีศิลปะในการสนทนา และการนาศิลปะเช่นบทเพลง
ที่ มี แ รงบั น ดาลใจ ภาพที่ ก ระตุ้ นความคิ ด สร้ างสรรค์ การสร้ างบรรยากาศในเรื่ อ ง “พลั ง ปั ญ ญาสร้ างสรรค์ ร่ วมกั น ”
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(collective wisdom) มาใช้ ในการทางาน รวมทั้งความเชื่ อในเรื่องการใช้ป ระสบการณ์ ในการแก้ ปัญ หา มากกว่าความรู้ ที่
สาเร็จรูป โดยเปิดพื้นที่การเรียนรู้จากเรื่องจริง เรียนรู้และสัมผัสความจริงในสังคม
๑.๑.๕ กำรใช้ Social networks อย่ ำงรู้เท่ ำทั น ใช้สื่ อสารระหว่ างกั นและสื่ อสารกั บ สาธารณะอย่ าง
เข้าใจ
๑.๑.๖ กำรบั น ทึ กเรื่องรำวกำรท ำงำน และพัฒ นาไปสู่การถอดบทเรียนและสรุป ผลการดาเนินงานได้
อย่างชัดเจนเมื่อสิ้นสุดโครงการ
๒. เยำวชนแกนน ำจ ำนวน ๑๒๐ คน รวม ๒๔ กลุ่ มโครงกำร สำมำรถเปิ ดพื้น ที่กำรเรียนรู้ของเยำวชนขึ้น หลำกหลำย
กิจกรรม และเชื่อมโยง ต่อเนื่องและใช้ต่อยอดกำรเรียนรู้กับสถำนศึ กษำและชุ มชนนั้น ๆจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งแกนนา
เยาวชนสามารถทางานเป็นทีม “แตะมือ” กับทีมเยาวชนรุ่นน้องส่งต่อการทางานได้ ดังนี้
๒.๑. โครงกำรหำดเพื่ อชีวิต โดยกลุ่ม Beach For life โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา สร้างเครือข่ายเยาวชน
จานวน ๙ สถาบันการศึ กษาในเขตชุมชนเมืองสงขลา ศึกษาและเรียนรู้สภาพปั ญหาการกัดเซาะหาดทรายและรักษาระบบ
นิเวศน์ ห าดทรายโดยกระบวนการพู ด คุย อย่างมี ส่วนร่วมในการระดมความคิ ดเห็ น และรวบรวมความคิ ดเห็ นจั ดท าเป็ น
ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน ร่วมกันในการจัดกิจกรรมแลเล แลหาด (The World Beach Day )ครั้งที่ ๔
ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีการเซ็นสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนธรรมนูญฯระหว่างเยาวชน
กับเทศบาลนครสงขลา และประกาศใช้ธรรมนูญฯท่ามกลางเยาวชน ๙ สถาบันและประชาชนเป็นพยาน
๒.๒ โครงกำร ภำพเล่ำเรื่องเมืองสงขลำ ๒ โดยกลุ่ม ต้นคิด โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา ใช้วิธีศึกษาชุมชน
เมืองเก่าสงขลา เก็บข้อมูลและภาพถ่ายจุดกาเนิดเมืองสงขลาที่น่าประทับใจ มาเล่าเรื่องเมืองสงขลาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
ผ่านภาพถ่าย Page-Sosial Network นิทรรศการ โดดเด่นในงานศิลปะสมัยใหม่ เช่นตุ๊กตามาสื่ออารมณ์และสร้างแรงบันดาล
ใจให้กลุ่มเยาวชนด้วยกันให้รักและหวงแหนเมืองสงขลา และได้รับเลือกให้ร่วมจัดนิทรรศการแลเล แลหาด ครั้งที่ ๔ ร่วมกับ
กลุ่ม Beach For Life และสื่อชุดนี้ได้รับการนาไปเผยแพร่ในงานต่างๆในจังหวัดสงขลาเป็นประจา
๒.๓ โครงกำร ๓อ. เอำอ้วนออก โดยกลุ่ม Slim Bear lsland โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิท ยามูลนิธิ ต.คลองแห อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน ผ่านกิจกรรมการออกกาลังกายในตอนเช้า การให้ความรู้เรื่อง
การการควบคุม และบริโภคอาหารที่ถูกต้อง เพื่อแก้ปัญหาเพื่อนๆนักเรียนในโรงเรียนประสบปัญหาโรคอ้วน โครงการนี้ได้รับ
การยอมรับจากผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นกิจกรรมประจาโรงเรียน และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนใน
โรงเรียนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการออกกาลังกาย โดยแกนนาเยาวชนกลุ่มนี้เป็นผู้บริหารจัดการ
๒.๔ โครงกำร รักษ์น้ำ ลดไฟ ใส่ในใจหอพัก โดยกลุ่ม miss cleaningโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ ต.คลอง
แห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดระบบบริหารจัดการหอพักของนักเรียนหญิงในโรงเรียน ที่ประสบปัญหาค่าน้าที่สูงและมีความ
สกปรก ผ่านกิจกรรมศึกษาและถ่ายถอดเรื่องราวการผลิตน้าของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ วงเสวนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเรื่องการใช้ น้าและการรักษาความสะอาดภายในหอพั ก การออกแบบกฎระเบี ยบการอยู่ร่วมกันและการใช้น้า
ร่วมกันในหอพักระหว่างแกนนาเยาวชนกับเพื่อนๆสมาชิกในหอพัก การดาเนินงานทาให้ค่าน้าในหอพักลดลงเป็นจานวนมาก
ค่าน้าประปาลดลงจากเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท เหลือ ๗,๐๐๐ บาท จนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆและคุณครูในหอพัก และ
เป็นต้นแบบให้กับหอพักอื่นๆในโรงเรียน
๒.๕ โครงกำร สร้ำงคลองสร้ำงคน โดยกลุ่ม บ้านหนองบัว ชุมชนบ้ านหนองบั ว ต.ท่ าข้ าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ใช้พื้นที่คลองในชุมชน เป็นพื้ นที่ทาความดี เรียนรู้การจัดการขยะ ตระหนักและดูแลความสะอาดตามคาสอนของ
ศาสนาอิสลาม เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองในชุมชน การขับเคลื่อนงานทาให้เป็นที่ยอมรับ
ของคนในชุมชน จนเกิ ดพลังขับเคลื่อนเรื่องการจัดการขยะร่วมกันระหว่างงานผู้ใหญ่บ้าน อบต. และกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้าน
อย่างต่อเนื่อง
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๒.๖ โครงกำร Hero Herbโดยกลุ่ม CD Dr.kampong มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาสร้างพื้นที่ที่เกิดปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคผิวหนัง ของศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จ.สงขลา ให้เป็นห้องเรียนเพื่อนช่วยเพื่อนที่เป็นโรคหิดกัน
อย่างมาก เยาวชนกลุ่มนี้พยายามสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลจากผู้รู้ ทดลองปลูกสมุนไพร ปฏิบั ติ
ทดลองแปรรูปเป็นผลิตภั ณฑ์อาทิ สบู่ก้อน และสบู่ เหลวที่ ทาจากพืชสมุนไพรขมิ้นชั น ทองพันชั่ง สามารถรักษาโรคผิวหนั ง
โดยเฉพาะโรคหิดซึ่งแพร่ระบาดในศูนย์ฝึกฯได้อย่างมาก และสิ่งสาคัญที่เกิดขึ้นทาให้เกิดความเข้าใจในเพื่อนที่ก้าวพลาดและมี
วิถีชีวิตที่ถูกจากัดอิสรภาพอยู่ในศูนย์ฝึกฯ มากขึ้น
๒.๗. โครงกำรกำรเรียนรู้ห ลักศำสนำเพื่ อกำรจัดกำรตนเอง โดยกลุ่ม sullaminulumโรงเรียนทางธรรมวิทยา
มูลนิ ธิ อ.เทพา จ.สงขลา สร้างพื้นที่ในโรงเรียน (พื้ นที่ ว่างและรกร้าง) เป็ นเครื่องมื อเรียนรู้เรื่องหลักคาสอนของศาสนา
อิสลาม โดยการสอดแทรกเรื่องหลักคาสอนศาสนาอิสลามผ่ านกิจกรรมปลูกผัก การทางานของกลุ่มแกนนาเยาวชน ทาใ ห้
นักเรียนในโรงเรียนเข้าใจเรื่องหลักคาสอนของศาสนามากขึ้น เกิดการตื่นตัวในการปฏิบัติตามคาสอนของศาสนาอิสลามและ
เห็นคุณค่าการทางานเป็นทีม การมีจิตใจเพื่อส่วนรวม และเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมของกลุ่มมากขึ้น
๒.๘. โครงกำรครู delivery ๒ โดยกลุ่มเยาวชนสังคมศึกษาพัฒ นาเยาวชน มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลาเปิดพื้นที่
โรงเรียนพังเภา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าเกณฑ์ ถูกยุบ เป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
สร้างการเรียนรู้ จิตวิญญาณความเป็นครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ โดยจัดระบบครูอาสา สร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของคนในพื้นที่ พัฒนากระบวนการสอนวิชาแกนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ห้องเรียน
ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การทางานของกลุ่มส่งผลให้ชุมชนมองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่
ตนเองมี สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสร้างการเรียนรู้ให้กับลูกหลานในชุมชน นักเรียนในโรงเรียนมีผลการสอบ O-NET ที่ติด
อันดั บต้นๆของตาบล และคุณครู ในโรงเรียนมี ความกระตือรือร้นในการจัด การเรียนการสอนมากขึ้น และผลงานระบบครู
Delivery กลายเป็นงานประเพณีจิตอาสาประจาคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณอย่างมาก
จนมหาวิทยาลัยจัดให้เป็นกิจกรรมในการเรียนการสอนและมีงบประมาณสนับสนุนด้วย
๒.๙. โครงกำร Smile by CD. โดยกลุ่ม CD. Share มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาสร้างพื้นที่ในชุมชนบ่อนวัวเก่า ซึ่ง
เป็นชุมชนเมืองที่คนหาเช้ากินค่า ไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรหลาน ทาให้เด็กจานวนมากมั่วสุมกับยาเสพติด แกนนาเยาวชนกลุ่มนี้
ได้ใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนที่ถูกทิ้งร้าง เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและปลูกฝังจิตสานึกดีให้กับเด็กใน
ชุมชนเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้เด็กๆห่างไกลยาเสพติด ใช้กระบวนการทางศิลปะ สอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิต เสริม
ทักษะความรู้ทางวิชาการโดยการสอนการบ้าน ใช้กระบวนการทางศาสนาในการขัดเกลาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใน
การดาเนินชีวิต จุดเด่นของเยาวชนกลุ่มนี้ คือการอดทน อดกลั้นกับพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมของเด็กในชุมชน และการไม่ให้
ความร่วมมือของผู้ปกครอง และผู้นาชุมชนบางคน แต่ความพยายามเหล่านี้ได้สร้างรอยยิ้ม ประสบการณ์ และความสุขที่เด็ก
ในชุ มชนและตั วเยาวชนเองไม่ เคยได้ รับ มาก่ อนและกลายเป็ นกิ จกรรมที่ เป็ นที่ย อมรั บ ของพ่ อแม่ผู้ ป กครองในที่ สุด (ที่ น่า
ประทับ ใจคือ กลุ่มเยาวชน CD. share เป็ นมุ สลิ ม และน้ องในชุ มชนบ่ อนวัว เป็นพุท ธ แต่ เขาจัด กิจกรรมเพื่ อสร้างรักและ
ศรัทธาในศาสนาร่วมกันได้)
๒.๑๐. โครงกำร สำนสำยใยเพื่อนช่วยเพื่อน โดยกลุ่ม พลังคนหัวรั้นเพื่อสังคมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต ๙ จ.สงขลา สร้างพื้นที่ชีวิตและทางเลือกให้กับเพื่อนๆที่ก้าวพลาดในศูนย์ฝึกอบรมฯในระหว่างการฝึกอบรมก่อนที่จะได้รับ
การปล่อยตัว เพื่อป้องกันการทาผิดกฎระเบียบของศูนย์ฝึกฯ ผ่านกิจกรรมจักสานกระเป๋า ตะกร้า กล่องอเนกประสงค์จากเส้น
พลาสติก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้การจักสาน ด้วยการศึกษาดูงานแล้วกลับมาฝึกฝนให้ชานาญ ถ่ายทอดความรู้พร้อมลงมือ
ปฏิบัติให้กับเพื่อนๆที่มีความสนใจในรูปแบบเพื่อนสอนเพื่อน นาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาไปจัดจาหน่ายแล้วนารายได้มาเป็นทุนใน
การจักสานและซื้อของใช้ให้กับ เพื่อนๆที่ไม่มีญ ำติ มำเยี่ยม จุดเด่นของกลุ่มนี้คือแกนนาเยาวชนเป็นผู้ชาย ที่เคยมีอารมณ์
วู่วาม ใจร้อน ไม่มีสมาธิ แต่สามารถจักสานผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆได้อย่างประณีตและสวยงาม อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอด
ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้และปฏิบัติได้ด้วยตนเองได้ การดาเนินงานกลุ่มเป็นที่สนใจของเพื่อนในศูนย์ฝึกทาให้เกิดการสานต่อรุ่ นต่อ
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รุ่น นอกจากนี้ยังที่เป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอกและได้รับเกียติให้ไปเป็น วิทยากรในการฝึกอบรมการจักสานให้ผู้สูงอายุที่
ศูนย์สามวัย สายใยรักแห่งครอบครัวที่ชุมชนเกาะยอ
๒.๑๑. โครงกำรศูน ย์สำมวัย โดยกลุ่ม Volunteers ชุมชนบ้านบางโทง ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ใช้พื้นที่ว่างในชุมชน
สร้างการเรียนรู้ที่สามารถลดช่องว่างระหว่างวัย ของคนวัยเด็ก วัยรุ่น วัยกลางคน โดยแกนนาเยาวชนจัดกิจกรรมออกกาลัง
กายในตอนเย็นของทุกวันเพื่อเชื่อมโยงสัมพันธ์ แล้วจึงจัดกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาโคระ (ใช้สาหรับห่อผลขนุน ซึ่งเป็น
สวนผลไม้ของที่แห่งนั้น) ทาให้คนสามวัยได้มีโอกาสพูดคุยและสนิทสนมกัน การดาเนินงานของกลุ่มเน้นความต้องการของ
ชุมชนเป็นหลัก ทาให้กลุ่มเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และร่วมกันสร้างและ
ฟื้นฟูอาคารให้เป็นที่ทาการศูนย์สามวัย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนจนถึงปัจจุบัน
๒.๑๒. โครงกำรคืน คลองสำโรงสู่ชุมชน โดยกลุ่ม Environmental มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สงขลา สร้างพื้นที่ เกิ ด
ปัญหาน้าเน่าเสียของคลองสาโรงชุมชนเก้าเส้ง ให้เป็นห้องเรียนของเพื่อนในโปรแกรมวิ ชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้การ
สร้างจิตสานึกให้คนในชุมชนเห็นความสาคัญและวิธีการจัดการกับน้าเน่าเสียในคลองสาโรง แต่คนในชุมชนเกิดการต่อต้าน ทา
ให้แกนนาเยาวชนเปลี่ยนพื้นที่ทาโครงการ เป็นคูน้าในมหาวิทยาลัยที่มีสภาพเน่าเสียและเป็นคูน้าที่ไหลสู่คลองสาโรง ผ่ านการ
ชักชวนรุ่นน้องและเพื่อนๆในโปรแกรมมาร่วมกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ การขุดลอกคู เก็บตัวอย่างน้าก่อนและหลังการปลูกพืช
บาบัดน้าเสีย ทดลองปลูกพืชบาบัดน้าเสียโดยใช้ความรู้จากห้องเรียนและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืชที่สามารถบาบัดน้าเสีย การ
ดาเนินงานของกลุ่มทาให้นักศึกษาในภาควิชาเห็นความสาคัญของคลองสาโรงและร่วมกันดูแลรักษา
๒.๑๓. โครงกำร กองทุน ขยะสร้ำงอนำคต โดยกลุ่ม หิ่งห้อยน้อย โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ ต.คลองแห
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนเห็นความสาคัญของการจั ดการขยะ การคัดแยกขยะ
และสร้างจิตสานึกในการรักษาความสะอาด จุดเด่ นของการด าเนินงานของกลุ่มคือการค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการรักษา
ความสะอาดให้กับเพื่อนๆในโรงเรียน โดยการพาเพื่อนๆไปศึกษาดูงานที่ชุมชนท่าข้ามซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการจัดการ
ขยะ กิจกรรมประกวดคาขวัญ และนิทานจากขยะเหลือใช้ กิจกรรมการคัดแยกขยะ ทาให้เกิดพลังขับเคลื่อนเรื่องการรักษา
ความสะอาดด้วยตนเองของเพื่อนๆในโรงเรียน
๒.๑๔. โครงกำร สวยใสสไตล์มุสลิมมะฮ์ โดยกลุ่ ม Muslimah Online โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิ ธิ ใช้
พื้นที่สังคมออนไลน์และโรงเรียน เป็นพื้นที่สร้างจิตสานึก ตระหนักในเรื่องการแต่งกาย การคบเพื่อนต่างเพศให้เหมาะสมและ
ถูกต้ องตามหลั กค าสอนของศาสนาอิ สลาม โดยการจั ดท าสื่อเผยแพร่ท างเพจสวยใส สไตล์ มุส ลี มะฮ์ จัด นิ ท รรศการเพื่ อ
เตือนสติเพื่อนๆมุสลีมะฮ์ เยาวชนกลุ่มนี้สร้างการเปลี่ยนแปลงของเพื่ อนๆมุสลีมะฮ์บางส่วนในโรงเรียนในด้านการแต่งกายที่
ถูกต้อง และเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่สื่อที่ดีงามทางเพจของกลุ่ม
๒.๑๕. โครงกำรรู้รักถิ่น เกิด เปิดประวัติ ศำสตร์ดอนขี้เหล็ก โดยกลุ่ม DKL ไชโย ชุมชนดอนขี้เหล็ก ต.พะวง อ.
เมืองสงขลา ศึกษาประวัติศาสตร์ ในชุมชนบ้านดอนขี้เหล็ก จากผู้นาในชุมชน เรียบเรียงข้อมูลเป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ และร่วม
จัดกิจกรรมกับชุมชนและโรงเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในชุมชนและสร้างจิตสานึกรักและหวง
แหนบ้านเกิด กลุ่มเยาวชนสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชน ผู้นาชุม ชน โรงเรียน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในชุมชนต่อไป
๒.๑๖. โครงกำร เด็กดีเพื่อชุมชน โดยกลุ่ม พลังปลิง โรงเรียนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา รณรงค์เรื่องการรักษาความ
สะอาดในบริเวณตลาดเทพา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของขยะในชุมชนและเป็นที่ที่มีปริมาณขยะจานวนมาก ผ่านกิจกรรมการชักชวน
เพื่อนๆในชั้นเรียนเดินขบวนรณรงค์ โดยใช้คาขวัญและการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเพื่อสร้างแรงสะเทือนและความตระหนักใน
เรื่องการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี การดาเนินงานกลุ่มทาให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเกิดความเอ็นดู
เยาวชน และร่วมมือกันรักษาความสะอาด จนทาให้บริเวณตลาดมีปริมาณขยะที่ลดลง
๒.๑๗. โครงกำร ห้องเรียนประวัติศำสตร์ชุมชนบ้ำนบ่อทรัพย์ โดยกลุ่ม จิตใสอาสา โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ ต.หัว
เขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ศึกษาและพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ในชุมชนบริเวณหลังโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ ร่วมกับโรงเรียนและ
สงขลาฟอรั่ม songkhlaforum@hotmail.com
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วัดในบริเวณโรงเรียน เป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านบ่อทรัพย์เพื่อสร้างจิตสานึกรักและหวงแหนบ้านเกิด ผ่านกิจกรรม
ศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมาของแต่ละสถานที่จากผู้เฒ่ าผู้แก่ในชุมชน พัฒนาเส้นทางประวัติศาสตร์ในชุมชน และอบรม
มัคคุเทศก์น้อยให้น้องๆในโรงเรียนเพื่อสามารถถ่ายถอดเรื่องราวต่างๆให้กับผู้อื่นได้รับรู้ได้ การดาเนินงานของกลุ่มทาให้เกิด
การเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างโรงเรียนกับวัดต่างๆในบริเวณโรงเรียน จนเป็นที่ยอมรับและติดต่อให้เป็นมัคคุเทศก์ในการนาเที่ยว
ตามเส้นทางประวัติศาสตร์ชุมชนบ่อทรัพย์
๒.๑๘. โครงกำร ห้อ งน้ ำในฝั น โดยกลุ่ ม เด็ กรุ่ นใหม่หั วใจเกินร้อย โรงเรียนพะตงประธานคีรี วัฒ น์ สร้ างพื้ นที่
ห้องน้า ในโรงเรียนที่มีความสกปรก มีกลิ่นเหม็น เป็นห้องเรียนเรียนรู้การทาน้าหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการทาความสะอาดและ
แก้ปัญหากลิ่นเหม็นของห้องน้า สร้างความตระหนักให้กับเพื่อนๆนักเรียนในโรงเรียนรักษาความสะอาดของห้องน้า เพื่อนๆใน
โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องน้าในโรงเรียน แกนนาเยาวชนเกิดการขับเคลื่อนเรื่องการรักษาความสะอาด
ห้องน้าที่บ้านด้วยตนเองไปพร้อมๆกันด้วย แกนนาเยาวชนพบว่าการเปลี่ยนสิ่งรอบข้างให้ดีขึ้นต้องเริ่มจากด้านในของตัวเรา
เองก่อน
๒.๑๙. โครงกำร Masok Gembira Sampah (มำมีควำมสุขกับขยะกันเถอะ) โดยกลุ่ม บ.ศ. นักอนุรักษ์เพื่อโลก
สวย โรงเรียนบารุงศาสน์มูลนิธิ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จัดกระบวนการให้เพื่อนๆในโรงเรียนมีความสุขกับการจัดการขยะใน
โรงเรียนเพื่ อสร้ างความตระหนั กในการรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะในโรงเรียน ผ่านกิจกรรมให้ค วามรู้เรื่องการ
จัดการและคัดแยกขยะ จัดทาถังขยะให้มีสีสันที่น่านาขยะมาทิ้ง รณรงค์ให้แม่ค้าในโรงเรียนลดปริมาณขยะและเลื อกใช้ภาชนะ
ในการใส่อาหาร ผลการดาเนินงานแม่ค้าในโรงเรียนหันมาใช้ถ้วยชามแทนถ้วยโฟมและเลิกการใช้หลอดในโรงเรียน ระหว่าง
การท ากิ จกรรมร่วมกับ เพื่อนๆแกนนาเยาวชนพบการเปลี่ย นแปลงในตัวเองหลายเรื่องที่ ท าให้ มีค วามสุข ได้ แก่ การทาให้
โรงเรียนดูดีมีระเบียบ การทาให้พูดสื่อสารกับผู้ใหญ่(แม่ค้า)ให้เข้าใจดีต่อกันได้ การรับฟังความคิดของผู้อื่นมากขึ้น เป็นต้น
๒.๒๐. โครงกำร โตไปไม่ว่ำงงำน โดยกลุ่ม เด็กไทยใจกตัญญู โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
สร้างพื้ นที่เรียนรู้ภูมิปัญ ญาและทักษะการแปรรูป อาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น ฝึกทักษะการจัดจาหน่ายอาหาร เพื่ อ
สามารถนาไปประกอบอาชีพเสริม และสร้างรายได้ในระหว่างเรียนให้กับตนเองและเพื่อนๆในโรงเรียน การดาเนินงานกลุ่มทา
ให้นักเรียนมีทักษะการประกอบอาหารที่สามารถนาไป ประกอบอาชีพได้ เป็นที่ยอมรับของรุ่นน้องในโรงเรียน เกิดการสานต่อ
โครงการรุ่นต่อรุ่น สร้างประโยชน์ มากให้กับครอบครัวในชุมชนบ่อทรัพ ย์ ซึ่ งยากจน เยาวชนแกนนากลุ่มนี้ส ามารถฟื้ นฟู
อาชีพ” การทาไข่ครอบ” ให้ถูกสุขอนามัย มีระบบจาหน่ายที่สร้างรายได้ประจาให้กลุ่มได้
๒.๒๑. โครงกำรกองทุน ขยะเพื่อพัฒ นำบ้ำนเกิด โดยกลุ่ม RN MIX โรงเรียนระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา รณรงค์
และประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะภายในโรงเรียนและชุมชนตลาดระโนด เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย การรักษาความสะอาด
บริ ห ารจัด การขยะในโรงเรี ย นให้ เป็ นทุ นการศึ กษานั กเรีย นยากจน โครงการนี้ เป็ นที่ ยอมรับ ของผู้ บ ริห ารโรงเรีย นให้ เป็ น
โครงการต่อเนื่องของคณะกรรมการนักเรียน และสามารถมอบทุนการศึกษาแกนั กเรียนที่ย ากจน จานวน ๘ ทุนๆละ ๕๐๐
บาท ในปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒.๒๒. โครงกำร หมอน้ อ ย โดยกลุ่ ม รั กษ์ สุ ข ภาพ ชุ ม ชนบ้ านทุ่ ง จั ง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ใช้ พื้ น ที่
สาธารณะ ในชุมชน (ศูนย์บริการสุขภาพที่ทิ้งร้าง)เป็นพื้นที่เรียนรู้การใช้พืชสมุนไพรในการรักษาผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคความ
ดันโลหิตต่า/สูง และโรคเบาหวาน ผ่านกิจกรรมการศึกษาและปลูกพืชผักสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคได้ จัดทาบอร์ดแนะนา
การใช้พืชผักในการรักษาโรค บริการตรวดวัดความดันและบริการน้าดื่มที่สกัดจากสมุนไพรที่มีสรรพคุณรักษาและป้องกันโรค
ให้กับผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันดลหิตสูง/ต่า เบาหวาน การทางานของกลุ่มเป็นที่ยอมรับของชุมชน และชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
๒.๒๓. โครงกำร สื่อเล็กๆ ของเด็กสงขลำ โดยกลุ่ม เด็กดื้อรื้อฝัน โรงเรียนเทศบาล ๕ อ.เมืองสงขลา ใช้พื้นที่การ
ดาเนิ นกิ จกรรมของเยาวชนพลัง พลเมื องเยาวชนสงขลา สร้ างประสบการณ์ เรี ย นรู้แ ละพั ฒ นาตนเองในการเป็ น นั ก ข่ ำว
พลเมือ ง โดยการผลิตข่าวเกี่ ยวกับ การดาเนินงานโครงการของเครือข่ายพลังพลเมื องเยาวชนสงขลา นาเสนอผ่านรายการ
สงขลาฟอรั่ม songkhlaforum@hotmail.com

(7)
นักข่าวพลเมือง ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ Thai PBS ทีวีสาธารณะ การดาเนินงานกลุ่มเริ่มตั้งแต่การประชุมกาหนดประเด็น
ทาข่าว สืบค้นข้อมูลหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลต่างๆ นาข้อมูลมาเขียนบท ลงพื้ นที่ถ่ายทา ตั ดต่อ ประสานงานกับ
Thai PBS ผลงานของกลุ่ม ได้ ออกอากาศในช่ วงข่าว เยาวชนกลุ่ มนี้ย อมรับว่า การทากิ จกรรมทั้งหมดทาให้ เกิ ดการพัฒ นา
ตนเองและการทางานกับเพื่อนๆทาให้มองเห็นมุมมองความคิดมากขึ้น การทางานสื่อทาให้เรียนรู้เท่าทันสถานการณ์บ้านเมือง
๒.๒๔. โครงกำร ปลูกต้นน้ำคืน ชีวิต กลุ่ม CD. POWER มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จากบทเรียนในการดาเนินการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้าใน ชุมชนบ้านต้นปริง อ.นาหม่อม ที่ไม่ประสบผลสาเร็จนัก ทาให้การดาเนินงานของกลุ่มเยาวชนใน
ปีที่ ๒ มุ่งเน้นการศึกษาสาเหตุการขาดแคลนน้าที่แท้จริง ซึ่งพบว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากการบุกรุกและทาลายพื้นที่ป่าต้นน้า
เพื่อปลูกยางพารา จึงได้ศึกษาเรียนรู้สภาพปัญหาและผลกระทบจากการบุกรุกทาลายพื้นที่ป่าต้นน้า ร่วมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่คนในชุมชน จัดกิจกรรมปลูกจิตสานึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้น น้าร่วมกับคนในชุมชน
การดาเนินงานกลุ่มทาให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้าอย่างจริงจัง และเชื่อมโยงการ
ทางานกับหน่วยงานในพื้นที่มากขึ้น
๓. กำรจัดทำฐำนข้อมูล เรื่องรำวพร้อมภำพถ่ำยกลุ่มแกนนำเยำวชน ทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่มโครงการพลังพลเมือง
เยาวชนปีที่ ๑ และ ๒ /ภาพครูและที่ปรึกษากลุ่ม /ภาพกิจกรรม/ทั้งของกลุ่มโครงการและภาพกิจกรรมสาคัญๆของโครงการ
๔. กำรเตรียมห้องเรียนพลเมือง ณ ชุมชนริมน้าคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา พร้อมแกนนาชุมชน (ครูของชุมชน)
๒๐ คนที่พร้อมเป็นครูถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นพลเมืองและความเป็นชุมชนเข้มแข็งที่สามัญชนคนคลองแดนสืบทอดต่อๆ
กันมา
๕. บทเรียนและข้อเสนอแนะ
๕.๑. บทเรียนและข้อเสนอแนะต่อโครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำ
เจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม ๘ คน ที่ปรึกษาโครงการ ๕ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ คน แกนนาเยาวชนโครงการพลังพลเมือง
เยาวชนรวม ๒๔ โครงการ (กลุ่ม) มีเยาวชนแกนนา ๑๒๐ คน มีครู ที่ปรึกษากลุ่ม ๒๔ คน ในพื้นที่ ๖ อาเภอของจังหวัดสงขลา
๘ ชุมชน ใน ๑๑ สถานศึกษาและ ๑ หน่วยราชการสรุปบทเรียนได้ดังนี้
๕.๑.๑. กระบวนกำรทำงำนหนุนเสริมของเจ้ำหน้ำที่สงขลำฟอรั่ มใน ๒ ลักษณะคือ ทีมพี่เลี้ยง ทาหน้าที่
โค้ช จานวน ๕ คน และทีมบริห ารที่ ห นุนเสริมด้านการอานวยความสะดวกและงบประมาณจานวน ๓ คนทั้ ง นี้เพื่ อให้ การ
ดาเนินงานโครงการของเยาวชนไม่ล่าช้าหรือติดขัดและทางานแบบรวมทีมและเสริมกาลังกันและกัน (บุคลากรทาหน้าที่แทน
กันได้ เมื่อมีคนขาด ลากิจ ลาป่วย) ประกอบกับหัวหน้าโครงการ สร้างบรรยากาศให้เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่โค้ชมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ และแสดงบทบาทและความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อหนุนเสริมกลุ่มเยาวชน รวมถึงการร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชน หรือสถานศึกษาตามวิจารณญาณที่เหมาะสม การเปิดโอกาสเช่นนี้ ก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจและได้รับความไว้เนื้อเชื่อ
ใจ ทำให้บุคลำกรในปีที่๒ มีกำรพัฒนำกำรในกำรทำงำนดูแล สนับสนุน เยำวชนที่ดีขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด ทีมบุคลากรยืนยันถึง
ประสบการณ์ จากการคลุกคลีและเรียนรู้โครงการของน้องตั้งแต่ต้นน้า ไปถึงปลายน้า นอกจากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้ว
สามารถเก็บเกี่ยวความรู้สดๆ จากการทางานและจากการบันทึก ไว้ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะ กระบวนการ Coaching “นับเป็น
บทเรียนที่สำคัญมำก ในกำรทำงำนแบบรวมพลังกันนำเช่นนี้”
๕.๑.๒. กระบวนกำรด้ำนกำรเงินและหลักฐำนกำรเงินที่โปร่งใสของกลุ่มเยำวชน เจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม
ทั้ง ๒ ทีมได้จัดทาเป็นกระบวนการหนึ่งของความเป็นพลเมืองที่ต้องโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้น้องเยาวชนได้ใช้ใน
การบริหารจัดการภายในกลุ่ม เป็นการยอมรับในกติกาเบื้องต้นร่วมกัน และทาให้เข้าใจกันด้วยดีระหว่าง เจ้าหน้าที่กลุ่มแกนนา
เยาวชน และครูที่ ป รึกษาตั้ ง แต่ ต้ น “บทเรี ยนนี้ ท ำให้ เยำวชนได้ เรีย นรู้กำรใช้เงิ นอย่ ำงมี คุณ ค่ ำและเป็ นส่ วนหนึ่ งของงำน
โครงกำรด้วย”
๕.๑.๓. กำรจัดทำระบบบันทึกเรื่องรำวของกลุ่มเยำวชน โดยพี่เลี้ยงหรือโค้ชที่เป็นเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม
ซึ่งต้องลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือน ให้คาปรึกษาและติดตามผลการดาเนินงานในพื้ นที่ของเยาวชนอยู่แล้ว การบันทึกเรื่องราว ของ
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กลุ่มทั้งโดยลายมือ การบันทึกเทป การถ่ายภาพ ฯลฯ ล้วนมีคุณ ค่ำมำกต่อ กำรนำมำวิ เครำะห์กำรท ำงำน และกำรเขียน
รำยงำนกลุ่ม อย่ำงง่ำยดำยไม่ตกหล่น เป็นเครื่องมือการทางานที่ทาให้งานโค้ชมีข้อมูลหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากขึ้น
๕.๑.๔. กำรจัดให้ที่ปรึกษำและผู้บริหำรโครงกำรลงพื้น ที่เยี่ยมเยียนสถำบัน กำรศึกษำและชุมชนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนพร้อมหนังสือสรุปผลกำรทำงำน เกียรติบัตร ชื่นชมครูที่มีผลงำนร่วมกับเยำวชนในช่วง
ระยะสิ้นสุดโครงการ ตระเวนไปนั่งพูดคุยกับผู้บริหาร และครูในสถานศึกษาและชุมชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทา
ให้สถานศึกษาต่างๆ ได้รู้จักสงขลาฟอรั่ม และโครงการพลังพลเมืองสงขลามากขึ้น แสดงออกถึงไมตรีจิตและความไว้วางใจใน
การให้เยาวชนเข้าร่วมโครงการ ยิ่งเมื่อเห็นบอร์ดนิทรรศการ และเยาวชนได้ร่วมออกรายการโทรทัศน์ ได้เผยแพร่กิจกรรมใน
สื่อมวลชนและ Social network สู่ สาธารณะ ยิ่งท าให้ผู้บ ริหารสถานศึ กษาที่มีเยาวชนอยู่ ในโครงการเข้าในสาระและหั วใจ
สาคัญของโครงการมากขึ้น โครงการพบว่า กิจกรรมการเดินทางไปเยี่ยมเยียนสถาบันการศึกษาและชุมชนลักษณะนี้ ก่อให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีงามมากมาย อาทิ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ความคิดความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง การขยายกิจกรรม
ลักษณะคล้ายคลึงกันในสถานศึกษา โดยหนุนแกนนาเยาวชนที่ผ่านโครงการนี้มาแล้วมาเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมร่วมกับครู เหล่านี้
เป็นต้น
๕.๑.๕. กำรยกระดับกำรทำงำนของแกนนำเยำวชน โดยเฉพาะกลุ่มโครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องมาเป็น
ปีที่สอง อาทิ กลุ่ม Beach for life ทางานจนเป็นที่ยอมรับของเทศบาลนครสงขลา และเซ็นตกลงร่วมมือในการอนุรักษ์หาดสมิ
หลาแบบยั่งยืนร่วมกัน กลุ่ม ครู Delivery ได้รับการสนับสนุ นจากคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั กษิณในการทางาน
ส่งเสริมทั้ง งบประมาณ และยานพาหนะ ในการอานวยความสะดวกกลุ่มเยาวชน และกลุ่มใหม่ในสายโรงเรีย นสอนศาสนา
อิสลาม (ปอเนาะ) ที่มีความตั้งใจสูงในการยกระดับการทางานสู่ระดับนโยบายมีการเจรจากับผู้บริหารทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับ
สถานศึกษา และระดับชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือประสานใจในการทางานจิตอาสาร่วมกัน อาทิ โครงกำร ๓ อ. เอำอ้วน
ออก ผู้บริหารโรงเรียนอนุมัติให้จัดทาเป็นโปรแกรมสุขภาพประจาวันของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โครงกำรสร้ำงคลองสร้ำงคน
ของหมู่ บ้ านท่ าข้ าม เยาวชนร่ วมกั บผู้ ใหญ่ บ้ าน หมู่ ที่ ๕ จับ มื อกั นท างานบริ ห ารจั ด การขยะในคลอง และรอบๆ คลอง จน
กลายเป็นกิจกรรมสาคัญ ของ อบต.ท่าข้าม โครงกำรรักษ์นำ ลดไฟ ใส่ใจหอพัก จากจุด เล็กๆ ที่เยาวชนช่วยกัน รณรงค์การ
ประหยัดการใช้น้า ไฟฟ้า และรักษาความสะอาดของพัก ทาให้กลายเป็นแบบอย่างของชุมชนในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และลดค่าใช้จ่ายเรื่องน้า และไฟฟ้าแก่คนในชุมชน อาทิ เด็กสามารถลดค่าน้าของหอพักที่กลุ่มเยาวชนอาศัยอยู่จากเดือนละ
๑๔,๐๐๐บาท เหลือเดือนละ ๗,๐๐๐บาท ซึ่งเป็นรูปธรรมของความสาเร็จที่โรงเรียนและกลุ่มแกนนาเยาวชนภูมิใจอย่า งยิ่ ง
และมีแนวโน้มว่าหอพักอื่นๆ ก็จะลดการใช้น้าแบบสุรุ่ยสุร่ายตามลงด้วย เป็นต้น
๕.๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
๕.๒.๑. การหนุนเสริมการเรียนรู้เพื่อการเป็น ผู้นำพลเมืองเยำวชนในลักษณะของความเป็น Collective
leadershipที่โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาดาเนินการอยู่นี้ควรมีการเชื่อมโยงไปสู่การก่อตัวและพัฒนาไปสู่สถาบันวิจัย
หรือพัฒ นาผู้นาในระดับ ชาติ อาจเป็ นการร่วมมื อจากบุ คคลหลายสถาบั น หรือในรูปของเครือข่าย เช่ น เครือข่ายผู้นาแห่ ง
อนาคต ที่ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดลดาเนินการอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้พลเมืองเยาวชนจากโครงการนี้ได้รบการ
หนุนเสริมอย่างต่อเนื่องสู่กระบวนการชุมชนจัดการตนเอง ท้องถิ่นจัดการตนเอง หรือในกระบวนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ
อาทิ การต่อต้านคอรัปชั่น การปฏิรูปคุณภาพคนไทย
๕.๒.๒. นักพัฒ นารุ่นใหม่ที่ได้ผ่านการเรียนรู้ในการเป็นผู้นาที่เกิดจากการปฏิบัติในโครงการพลังพลเมือง
เยาวชน (เจ้าหน้าที่ประจาของสงขลาฟอรั่ม) มีศักยภาพในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติคือ มีจิตใจเพื่อส่วนรวม
เปลี่ยนตัวเองจากคนหนุ่มสาวธรรมดาๆ เป็นพลเมือง คือมีสานึกในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง ตระหนักในเสรีภาพ และ
ศักยภาพของตนเอง รวมตัวกันทางานในโครงการพลังพลเมืองเยาวชนเพื่อให้เกิดฐานพลเมืองรุ่นใหม่ที่ประเทศชาติต้องการ
นักพัฒนาเหล่านี้ควรได้รับการหนุนให้มีฐานการทางานที่เสถียรและมั่นคงเพื่อให้เกิดพลังที่ต่อเนื่อง
๕.๒.๓. โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาควรศึกษาและวิจัยความเป็ นชุมชนพลเมืองของชุมชนริมน้ า
คลองแดนและสืบค้นชุมชนอื่นๆที่มีลักษณะคลายคลึงกันเพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้ต่อไป
---------------------------------------------------------------------------
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สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

คำนำ

(๑)

บทสรุปผู้บริหำร

(๒)

สำรบัญ

(๙)

บทที่ ๑ บทนำ

๑

บทที่ ๒ แนวคิดเบื้องต้น โครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำ

๔

บทที่ ๓ วิธีกำรดำเนินงำน

๑๐

บทที่ ๔ ผลกำรดำเนินงำน

๒๑

ด้านที่ ๑ เกิดพื้นที่การเรียนรู้ให้เยาวชนจากเรื่องจริงชีวิตจริง

๒๑

(ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน)
ด้านที่ ๒ เกิดกลไกและระบบการบริหารงานของโครงการพลังพลเมือง

๔๕

เยาวชนสงขลา โดยสงขลาฟอรั่ม
ด้านที่ ๓ บุคลากรของโครงการมีศักยภาพในการทางานกับเด็ก

๔๘

และเยาวชนเพิ่มขึ้น
ด้านที่ ๔ เกิดเครือข่ายคนทางานด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

๖๘

และสามารถหนุนเสริม/สนับสนุนการทากิจกรรมของเยาวชน
ด้านที่ ๕ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคม

๗๐

และมีจิตสานึกความเป็นพลเมือง
ด้านที่ ๖ เกิดเครือข่ายเยาวชนแกนนาที่ให้ความสาคัญกับการทางานจิตอาสา

๗๖

ด้านที่ ๗ เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนามาปรับใช้กับการทางานพัฒนา

๗๗

ศักยภาพเด็กและเยาวชน
บทที่ ๕ สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะ

๘๓
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สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

บรรณำนุกรม

๘๖

ภำคผนวก
ภาคผนวก ก. ผลการดาเนินงานโครงการและฐานข้อมูลเยาวชนในโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาปีที่ ๒
ภาคผนวก ข. ร่างธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาคผนวก ค. ห้องเรียนพลเมือง
ภาคผนวก ง. ชุมชนริมน้าคลองแดน : ห้องเรียนพลเมืองของเยาวชน
ภาคผนวก จ. ทาเนียบเครือข่ายโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา

สงขลาฟอรั่ม songkhlaforum@hotmail.com

บทที่ ๑
บทนำ
๑. หลักกำรและเหตุผล
ขณะนี้สังคมไทยได้เดินทางมาถึงเวลาของการเร่งสร้าง “พลังพลเมืองแห่งอนำคต หรือพลเมืองรุ่นใหม่” อย่างเร่งด่วน
แล้ว เพราะไม่ว่าการเมืองการปกครองจะปรับเปลี่ยนเป็นเช่นไร การสร้างคุณภาพคนเพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศในทุกๆ
ด้าน ย่อมถือได้ว่าเป็นความแข็งแรงพื้นฐานที่สาคัญของสังคมประชาธิปไตยที่เราจะต้องร่วมกันสร้างขึ้นเป็นทุนของแผ่นดิน
จากการดาเนินงานโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาในระยะ ๒ ปีที่ผ่านมา สงขลาฟอรั่ม มีปัจจัย ๓ ประการ ที่หนุนเสริม
การทางานของโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ขับเคลื่อนการเรียนรู้ของแกนนาเยาวชนไปสู่การสร้างจิตสานึกพลเมืองได้ คือ
๑.๑. กระบวนกำรพัฒนำทักษะชีวิต ๕ ด้ำนให้แกนนำเยำวชนตั้งแต่เริ่มต้นโครงกำร เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในระดับ
ปัจเจกเยาวชน และในระดับกลุ่ม เพื่อให้สามารถทางานร่วมกันในระหว่างโครงการได้ในระดับที่ดี เพราะทุกคนได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการพัฒนาความคิด การรู้เขารู้เรา การสื่อสารที่ดี การจัดการทางอารมณ์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม (เพื่องานของกลุ่ม) ซึ่งถือได้ว่า
เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทาให้เยาวชนแกนนามีความละเอียดอ่อนเพียงพอที่จะพาตนเองและกลุ่มไปถึง “สำนึกควำมเป็นพลเมือง”ได้
๑.๒. กำรสร้ ำงจิ ตส ำนึ กพลเมื อง จำกงำนที่ ท ำและจำกเรื่ องจริง สถำนกำรณ์ จริ งที่ เผชิ ญ อยู่ แ ละเป็ น รู ปธรรม
เนื่องจากพื้นที่ในการท างานของกลุ่มเยาวชนได้มีการกลั่นกรองและโยงใยสั มพันธ์กับชุ มชนของเยาวชนตั้ งแต่ ต้น ได้แก่ ชุมชนที่
เยาวชนอาศัยอยู่ ชุมชนที่เยาวชนลงไปเรียนรู้ ชุมชนที่เป็นพื้นที่ของโรงเรียน/สถานศึกษา ซึ่งโครงการที่กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ขึ้นจะ
มีประเด็นศึกษา หรือปัญหาที่เยาวชนปรารถนาจะเข้าไปมีส่วนร่วม ทาให้กลุ่มเยาวชนต้องขับเคลื่อนงานของตนให้เหมาะสมกับ
ความเป็ นจริงอยู่ เสมอ ประกอบกั บการเลื อกพื้ นที่ “คลองแดน” เป็ นชุมชนที่ มีพลั งพลเมื องที่ เป็ นสามั ญชน มี ผู้ นาชุ มชนที่ มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีพื้นที่สาธารณะในการสร้างพลังการมีส่วนร่วมในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทาให้กลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้
และสัมผัสความเป็นจริงจากเรื่องจิตสานึกพลเมืองซึ่งเป็นเรื่อง “นามธรรม” ได้อย่างดี เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะนาไปปฏิบัติการ
ในชุมชนของตน
๑.๓. กำรสร้ำงพี่เลี้ยง หรือโค้ช ดูแล/ให้คำแนะนำอย่ำงต่อเนื่อง ในเรื่องนี้สงขลาฟอรั่มและมูลนิธิสยามกัมมาจลได้ให้
ความสาคัญมาตั้งแต่ก่อเกิดโครงการ และได้พยายามฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และระบบคิดในการทางานของเจ้าหน้าที่
สงขลาฟอรั่มโดยผ่านการพูดคุย(สร้างสรรค์พลังถ้อยคาในการสื่อสารถึงกัน) การลงมือปฏิบัติจริง การประชุมสะท้อนผลการ
ทางานเป็นประจา รวมทั้งการเฝ้าสังเกตและบันทึกพัฒนาการของกลุ่มเยาวชนได้ด้วยตนเอง ทาให้ผู้ปฏิบัติงานได้ พัฒนาตนเอง
ไปพร้อมๆกับการรู้ลึกและกว้างในงานของกลุ่มเยาวชนที่ตนดูแลรับผิดชอบ (เจ้าหน้าที่ ๑ คน ดูแลกลุ่มเยาวชน ๕-๖ กลุ่ม)
๑.๔. กำรเลือกพื้นที่กำรเรียนรู้ที่เป็น รูปธรรมในเรื่อง พลเมืองที่รับผิดชอบ (Responsible citizens) ชุมชนของ
เหล่าพลเมือง (community of citizens) การทางานเป็นทีม การเป็นผู้นาที่มีคุณธรรมจริยธรรม และวิถีการมีส่วนร่วมในการ
ทางานเพื่อชุมชน ให้แกนนาเยาวชนได้เรียนรู้และศึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งในที่นี้สงขลาฟอรั่มได้พยายามศึกษาและเตรียมความ
พร้อมร่วมกับ “ชุมชนคลองแดน” ชุมชนวิถีพุทธใน อ.ระโนด จ.สงขลา เป็นพื้นที่เรียนรู้ในเรื่องนี้
จากการใช้ปัจจัยดังกล่าว โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาโดยสงขลาฟอรั่ม สามารถทางานถ่ายทอดพลังความเป็น
พลเมืองในระดับพื้นฐานให้กับแกนนาเยาวชน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานรู้สึกได้ถึงความคุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อสังคมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของบ้านเมืองที่ต้องการ “พลเมืองที่รับผิดชอบ” ไว้เป็นข้อต่อที่สาคัญของกระบวนการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการดาเนินงานโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาในปีที่ สอง ระหว่างเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖
ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นระยะการดาเนินการที่สาคัญที่สงขลาฟอรั่มจะได้สร้างคุณภาพในการทางานในทุกระดับให้เข้มแข็ง
และชัดเจนขึ้น ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ การหนุนเสริมศักยภาพกลุ่มเยาวชน พี่เลี้ยงและชุมชน เพื่อใช้ขยายผลเป็นรูปแบบ
หรือหลักสูตรในการพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นพลเมืองในพื้นที่อื่นๆต่อไป
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑. พัฒนาบุคลากรสงขลาฟอรั่มให้มีศักยภาพในการทางานเพื่อสร้างพลเมืองเยาวชน
๒.๒. เพื่อส่งเสริมและปลูกความคิดเรื่องความเป็นพลเมืองผ่านกิจกรรมที่เยาวชนสร้างสรรค์ขึ้น
๒.๓. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและงานเครือข่ายเยาวชน
๒.๔. เพื่อสรุปบทเรียนและจัดการความรู้ในการดาเนินงานโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาได้
๓. กลุ่มเป้ำหมำย
๓.๑. เจ้าหน้าที่ประจาโครงการพลังพลเมืองเด็กของสงขลาฟอรั่ม
๓.๒. แกนนาเยาวชนระดับมัธยมศึกษา/ปวช./กศน. อายุระหว่าง ๑๔-๑๘ ปี
๓.๓. แกนนาเยาวชนระดับอุดมศึกษา อายุระหว่าง ๑๙-๒๕ ปี
๓.๔. แกนนาเยาวชนในระดับชุมชน/ภาคใต้ ๑๔-๒๕ ปี
๔. เชิงปริมำณ
๔.๑. บุค ลากรประจาโครงการพลังพลเมืองเด็ ก เจ้าหน้าที่ โครงการ ๗ คน / ที่ป รึกษาโครงการ ๕ คน ครูห รือที่
ปรึกษากลุ่มเยาวชน ๒๕ คน
๔.๒. โครงการที่เยาวชนสร้างสรรค์ จานวน ๒๕ โครงการ มีเยาวชนแกนนาทั้งสิ้น ๑๒๕ คน
๔.๓. เยาวชนเครือข่าย และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ จานวน ๑,๕๐๐ คน
๕. เชิงคุณภำพ
บุคลากรประจาโครงการพลังพลเมืองเด็ก มีศักยภาพในการดาเนินการให้เกิดผลในเชิงคุณภาพดังนี้
๕.๑. โครงการของเยาวชน มีคุณภาพและคุณสมบัติตามเกณฑ์พื้นฐานของโครงการ และได้รับการพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
๕.๒. กลุ่ มแกนนาเยาวชน มี การพั ฒ นาทั กษะชี วิต และความเป็ น พลเมื อ ง สามารถสร้ างสรรค์ โครงการที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อครอบครัว พื้นที่สาธารณะ ชุมชนที่อยู่อาศัย และสังคมโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมได้
๕.๓. เยาวชนที่ เข้ าร่ วมโครงการแต่ ละโครงการ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจและบรรลุ ต ามวั ตถุ ป ระสงค์ ข องกิจกรรม/
โครงการที่เข้าร่วม
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๖. ภำพรวมกรอบคิดในกำรดำเนินงำนโครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำ ปีที่ ๒ (มิถุนำยน ๒๕๕๖ – พฤษภำคม
๒๕๕๗)
๙) พลังพลเมืองเยำวชน
๘) สรุปผลกำรดำเนินงำน
บทเรียนและแนวทางการพัฒนางาน
กำรสื่อสำรสำธำรณะ
Website ของมูลนิธิ
Social network สื่อมวล
ช น ใน ท้ องถิ่ น แ ล ะ
ระดับชาติ

๗) เทศกำลกำรเรียนรู้
(Learning Festival)

๖) หนุนแกนนำเยำวชน
สร้างเครือข่ายการทางาน- สื่อสารกับสังคม

หนุนเสริมเรื่อง
จิตสำนึก
พลเมือง
ผ่ำนกิจกรรม
ของกลุ่ม/
องค์กร
ด้ำนสังคมใน
พื้นที่

๕) หนุนเยำวชนให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพืน้ ที่
(คนในชุมชน – ระหว่างกลุ่ม)

เตรียมควำม
พร้อม
อำสำสมัคร
ที่จะร่วม
ปฏิบัติงำน
ตำมแผนงำน

เตรียมควำม
พร้อม
เจ้ำหน้ำที่
โครงกำร

๔) WS.๒ พัฒนำควำมเป็นพลเมือง
และคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม

๓) WS.๑ พัฒนำข้อเสนอโครงกำรเยำวชน
ปลูกทักษะชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง

๒) ประชำสัมพันธ์โครงกำร
เพื่อสรรหาแกนนา/คัดเลือกกลุ่ม

๑) สำนักงำนโครงกำร
ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร

• กำรวำงระบบ
• กำรติดตำมผล
• กำรดำเนินงำน
ของกลุ่ม
เยำวชน
• กำรบันทึก
ข้อมูลที่มี
คุณภำพ

บทที่ ๒
แนวคิดเบื้องต้น โครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำ
การดาเนินงานโครงการพลังพลเมืองเยาวชนในปีที่สอง กุญแจสาคัญที่ใช้ดาเนินงาน การลงพื้นที่ปฏิบัติจริงโดยมีพี่
เลี้ยงซึ่งทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม ที่ต้องโค้ชชิ่งให้กับแกนนาเยาวชนในแต่ละกลุ่มในการขับเคลื่อน
กิจกรรมของสังคมไปได้อย่างต่อเนื่อง พี่เลี้ยงหรือโค้ชชิ่งดังกล่าว ต้องทาหน้าที่ตามแนวคิดสาคัญ ๓ เรื่องดังนี้
๑. กำรพัฒนำทักษะชีวิตเยำวชนในโครงกำร
ในระหว่ างรวมกลุ่มท างานทางสั งคมกับ เพื่ อนในกลุ่ มและต้องท างานในชุ มชนซึ่ง ทั กษะชีวิต จะช่ วยให้ เยาวชนใช้
ปรับตัวและพัฒ นาตัวเองให้สามารถเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้อย่างสร้างสรรค์ และ
สามารถดาเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
แนวคิดทักษะชีวิตมีจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ.๒๕๓๖ โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ริเริ่มนาทักษะชีวิตมาใช้ในงาน
ด้านสาธารณสุขคือ การส่งเสริมสุขภาพของมนุษยชาติ โดยเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว ปัญหาของสังคมอัน
เกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมขาดการป้องกันตนเอง
เป็นที่มาของการตั้งครรภ์และการทาแท้งในกลุ่มวัยรุ่น จากปัญหาดังกล่ าวนี้จึงได้มีการนากระบวนการพัฒนาทักษะชีวิตมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยการสอนให้เด็ กและเยาวชนรู้จักคิ ดวิเคราะห์ที่มาของปั ญหา การประเมินความ
เสียหายในผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง การแสวงหาแนวทางแก้ปัญ หา การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับเด็ ก
และเยาวชนและการรู้จักตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมอย่างมีวิจารณญาณ
จากการดาเนินงานดังกล่าวสามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ การพัฒนาทักษะชีวิต จึงมีการนาไปขยายผลต่อโดยการ
เสริมสร้ างให้ ค นในสั งคมมี สุ ข ภาพดี (healthy community) ในเวลาต่ อมาองค์ การอนามั ย โลก (WHO) ได้ เรี ย กหลั กการ
ส่งเสริมสุขภาพดังกล่าวว่า ทักษะชีวิตศึกษา (life skills education) และจัดแบ่งทักษะชีวิตออกเป็น ๕ คู่ อันประกอบด้วย คู่ที่
๑ ความคิดวิเคราะห์กับความคิดสร้างสรรค์ คู่ที่ ๒ ความตระหนักรู้ในตนกับความเห็นใจผู้อื่น คู่ที่ ๓ การสร้างสัมพันธภาพกับ
การสื่อสาร คู่ที่ ๔ การตัดสินใจกับการแก้ปัญหา และคู่ที่ ๕ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
ทักษะชี วิตแต่ ละด้ านมี รายละเอียดดังนี้ ด้านความคิดวิ เคราะห์ วิจารณ์ (critical thinking) คื อความสามารถที่จะ
วิเคราะห์ แ ยกแยะข้อมู ล ข่าวสาร ปั ญ หาและสถานการณ์ ต่ างๆ รอบตั ว ด้ านความคิด สร้างสรรค์ (creative thinking) คื อ
ความสามารถในการคิด ออกไปอย่ างกว้างขวางโดยไม่ ยึ ดติ ดอยู่ในกรอบ ด้ านความตระหนั กรู้ ในตน (self-awareness) คื อ
ความสามารถในการค้ น หาและเข้ าใจจุ ด ดี จุ ด ด้ อยของตนเองและความแตกต่ างจากบุ ค คลอื่ น ด้ านความเห็ น ใจผู้ อื่ น
(empathy) คือความสามารถในการเข้ าใจความรู้สึกและเห็นใจบุค คลที่แตกต่างจากเรา ด้านการสร้างสัมพันธภาพและการ
สื่อสาร (interpersonal communication) คื อความสามารถในการใช้ค าพูดและภาษา ท่าทาง เพื่ อสื่อสารความรู้สึกนึกคิ ด
ของตน และรั บรู้ค วามรู้สึกนึกคิด ของอีกฝ่ าย ด้ านการตั ดสิ นใจและแก้ปั ญ หา (decision making and problem solving)
คือความสามารถในการรับรู้ปัญหา สาเหตุ หาทางเลือกวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสียของทางเลือก ประเมินทางเลือก ตัดสินใจเลือก
และลงมือแก้ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด (coping with emotion and stress)
คือความสามารถในการประเมินและรู้เท่าทันอารมณ์หรือความเครียดว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน เลือกใช้วิธีการจัดการ
กับอารมณ์หรือความเครียด และมีวิธีการป้องกันการเกิดอารมณ์หรือความเครียดที่เหมาะสม ทั้งนี้ยังเพิ่มทักษะชีวิตด้านความ
ภูมิใจในตนเองและความรับผิ ดชอบต่อสังคม เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่มีความรุนแรงของกระแสเจตคติและค่านิยม
สมัยใหม่ ตลอดจนการละเลยหรือขาดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานดิ์ และสุวรรณา
เรืองกาญจนเศรษฐ์ ๒๕๕๓, ออนไลน์)
๒. กำรพัฒนำและปลูกจิตสำนึกพลเมือง
ให้ พ ลเมื องเยาวชนในโครงการพลั ง พลเมื องเยาวชนสงขลาได้ ศึ กษาและได้ รับ ความคิ ด จากหลายประเทศ อาทิ
ประเทศอังกฤษให้ความส าคัญในการพัฒ นาพลเมืองอังกฤษจาก องค์ป ระกอบคื อ ความเป็นพลเมื อง (Civil) ด้านการเมือง
(Political) และด้านที่เกี่ยวกับสังคม (Social) และทั้ง ๓ เรื่องนี้ต้องเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบและจริยธรรม (Social and
maral responsibility) ซึ่งเยาวชนต้องเรียนเพื่อพัฒนาจิตสานึกพลเมืองของตน รวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการรู้จัก
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ร่วมตัดสิ นใจแก้ปั ญ หาไม่ว่าจะเป็ นระดับ ท้องถิ่ น ประเทศภูมิภ าคหรือโลก นอกจากนั้นการเรียนรู้ด้ านพลเมื องของเยาวชน
อังกฤษยังปลูกฝังความรู้ ทักษะและค่านิยมในเรื่อง Political Literacy ด้วย
ในประเทศไทยแนวคิ ดและทิศทางการปลูกฝังคุณสมบัติพื้นฐานของความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มี ๔ ประการคือ
๒.๑ พลเมืองต้องมีจิตสานึกของความเป็นพลเมือง หมายถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและคุณงามความดี การ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อชุมชน และ
๒.๒ พลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ต้องรู้จักเข้าใจ ตระหนัก และหวงแหนในสิทธิตนเอง รับผิดชอบต้อหน้าที่ของ
ตนเอง เคารพในสิทธิของผู้อื่น
๒.๓ ตระหนักและให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อื่น โดยในกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นจาเป็นอย่างยิ่ง
จะต้องให้ความสาคัญ ต่อการเคารพและรับฟังความคิดหรือความเห็นที่แตกต่างหลากหลายอย่างมีเหตุมีผล
๒.๔ พลเมืองในสังคมการปกครองประชาธิปไตย ต้องเคารพในหลักการสาคัญ คือ หลัก การนิติรัฐ อันหมายถึงการ
ปกครองโดยกฎหมาย พลเมืองจึงต้องเคารพกฎหมาย โดยต้องยืดมั่นในความยุติธรรมและความเป็นธรรม
๓. โค้ช
๓.๑. ทฤษฏีโค้ช
เราจะเห็นการเรียนรู้ของเด็กฝรั่งในหนังหลายๆเรื่อง ว่าการเรียนในห้องเรียนของเขาเป็นลักษณะแบบไหน
และก็มักเอามาเปรียบเทียบกับการเรียนของเด็กไทยว่า เด็กไทยเรียนแบบท่องจามากกว่าเรียนจากการคิด สังเกต ที่ เ ป็ น
เช่นนั้น เพราะ ฝรั่งเขาสอนด้วยการตั้งคาถามให้เด็กมีโอกาสคิดและแสดงความเห็นในห้องเรียน ทาให้เด็กเรียนอย่างสนุกและ
เกิดการคิด เห็น เข้าใจ เชื่อมโยง เรื่องต่างๆได้ด้วยตัวเอง นาไปสู่การพัฒนาทักษะอื่นๆของเด็กฝรั่ง การสอนในลักษณะนี้ ได้ถูก
นาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ในเวลาต่อมา
Coach เป็นอาชีพ ที่มีมานาน และแพร่หลายอยู่ในหลายๆประเทศ โค้ ชเป็ นเทคนิคหนึ่ งที่ นาไปใช้ ในการ
พัฒนาบุคคลากร สาหรับคนไทยเมื่อพูดถึง Coach เราจะนึกถึงแต่เรื่ องของกีฬา ที่เรามักเห็นคือ โค้ชกีฬาทั้งกีฬาประเภททีม
และกีฬาเดี่ยว โดยเป้าหมายหลักของโค้ชคือทาให้ทีมหรือ ผู้เล่นชนะการแข่งขัน บทบาทหน้าที่ของโค้ช ที่พอจะสั งเกตได้คือ
โค้ชจะเป็นผู้วางตัว หรือกาหนดตัวนักกีฬาในการเล่นตาแหน่งต่างๆ ให้แต่ละคนเล่นตามศักยภาพ (จุดเด่น) ของตัวเอง โค้ชจะ
เห็นจุดเด่น และจุดอ่อนของผู้เล่น ร่วมวางกลยุทธ์ในการเล่นร่วมกับผู้เล่น เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน มีอิทธิพลในการช่วยเหลือ
จูงใจผู้เล่น เพื่อให้ผู้เล่น เล่นให้ดีที่สุด ดังนั้นการเป็นโค้ช จึงเป็นตาแหน่งที่ช่วยให้ โค้ชชี่ (ผู้เล่น) สามารถใช้ศักยภาพ ในการ
ปฏิบัติภารกิจหรือกิจกรรม ให้ได้ตามเป้าหมายที่โค้ชชี่ต้องการ (เป็นผู้กาหนด) กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือเป็นการทาให้ผู้เล่น เล่นได้ ดี
ขึ้น ตามศักยภาพของผู้เล่นนั้น
“การทาให้ผู้เล่น เล่นได้ดีขึ้น” หากมองสิ่งนี้คือ ภารกิจสาคัญของโค้ช ก็สามารถนาแนวความคิ ดนี้มาใช้ใน
การพัฒนาคนในด้านอื่นๆได้เช่ นกัน ไม่ว่าจะเป็นโค้ชในที่ทางาน, ที่บ้าน หรือแม้กระทั่งการโค้ชตัวเอง และสิ่งที่โค้ชจะต้องทา
และทักษะที่จาเป็นของคนที่ จะเป็ นโค้ชเพื่อที่ จะสามารถท าให้ ผู้เล่น เล่นๆได้ดีขึ้นนี้ คืออะไร ก็เป็ นสิ่งที่ผู้ เป็ นโค้ช ต้องหมั่ น
ศึกษา พัฒนา และ ฝึกฝนเช่นกัน
๓.๒ คุณลักษณะของโค้ช
๓.๒.๑. ชอบเรื่องคน เมื่อต้องยุ่งเกี่ยวกับการพัฒนาคน แน่นอนโค้ชจะ ต้องชอบเรื่องคน และมีจิตวิทยาใน
การรู้จักคน และอยู่ร่วมกับคน
๓.๒.๒. มี Ethic (จริย ธรรม) โค้ช นอกจากจะเห็นจุ ดเด่ น (ศั กยภาพ) ของโค้ ชชี่ แล้ ว ก็ ย่อมสามารถเห็ น
จุดอ่อน (ข้อด้อย) ของโค้ชชี่เช่นกัน การโค้ชที่จะให้ผลดีนั้น ผู้เป็นโค้ชก็ต้องสร้างความไว้วางใจแก่โค้ชชี่ ที่จะเล่าถึงเรื่องต่างๆให้
โค้ชฟัง ทั้งนี้หากโค้ชชี่ถูกจัดให้โดนโค้ชแล้ว และต้องเล่าเรื่องราวต่างๆ แต่โค้ชไม่มี Ethic ที่จะเก็บ ความลั บ ของโค้ ช ชี่ ก็ จ ะ
ทาให้การโค้ชไม่ประสบความสาเร็จ
๓.๒.๓. มี ภาวะความเป็นผู้ นา ในแง่ที่ ต้องมี ส่วนร่ วมในการ กระตุ้น จูงใจ และ ช่ วยเหลือแนะแนวตาม
ความจาเป็น เพื่อให้ Coachee บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
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๓.๓. ทักษะที่สำคัญของโค้ช

๓.๓.๑. กำรใช้คำถำมที่ ดี (Questioning) การใช้คาถามและการรับฟังอย่างตั้งใจ เป็นทักษะที่โค้ชควร
พัฒนาเป็นอย่างยิ่งเพราะพลังในการใช้คาถามที่ดีจะทาให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง, กระตุ้นให้โค้ชชี่เกิดความอยาก เป ลี่ ย น แ ป ล ง
และมุ่งมั่นกับเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งเทคนิคการใช้คาถามที่ดี และถูกต้องก็จะช่วยให้โค้ชชี่พัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้น
๓.๓.๒. กำรรับฟังอย่ำงตั้งใจ (Listening) คือ การฟังเรื่องที่โค้ชชี่ พูดคุยหรือเล่าให้ฟังโดยไม่มีการพู ด
แทรก หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จนกว่าจะแน่ใจว่าโค้ชชี่พูดจบแล้ว จึงค่อยพูดและควรหลีกเลี่ยงที่จะให้แนวความคิดในทั นที
แต่ใช้ คาถามเพิ่มเติมจนแน่ ใจว่าโค้ ชชี่ อยากได้ แนวคามคิ ดของโค้ ช จึ งจะให้ มุมมองแต่ก็ต้องย้าว่ า โค้ช ชี่ต้ องเป็ นผู้ คิด ว่าจะ
นาไปใช้ หรือไม่ ด้ วยตัวโค้ชชี่เอง การแสดงความสนใจฟัง จะทาให้โค้ชชี่รู้สึ กผ่อนคลายที่ได้พูดคุย กับโค้ชมากขึ้น และฟังให้
เข้าใจความรู้สึกของโค้ชชี่เป็นหลัก ไม่ควรใช้ความคิดของตัวเองระหว่างการฟังโค้ชชี่พูด
๓.๓.๓. กำรให้ข้ อมู ล ป้อ นกลั บเชิ งบวก (Positive Feedback) การให้ ความคิ ดเห็ นป้ อนกลั บในเรื่อง
ต่างๆ ควรใช้ภาษาหรือแนวคิดที่เป็นเชิงบวก ไม่ใช่การตาหนิ หรือแสดงตัวเหนือโค้ชชี่ แต่เป็นการให้มุมมองและแนวความคิดที่
เป็ นประโยชน์เพื่อให้ โค้ ชชี่ สนใจและอยากนาไปประยุกต์ใช้กับ ตัวโค้ชชี่ เอง และควรระบุ ให้ชัดว่ า โค้ช ให้ แนวความคิด เห็ น
ป้อนกลับในเรื่องที่เกี่ยวกับด้านใด เช่น แนวความคิดของโค้ชชี่ วิธีการที่โค้ชชี่ปฏิบัติ พฤติกรรมการแสดงออก เรื่องที่กาลังโค้ช
ชิ่งอยู่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
๓.๓.๔. กำรจูงใจและให้กำลังใจ (Motivation) การจูงใจและให้กาลังใจกับโค้ชชี่ จะกระตุ้นให้ โค้ชชี่ มี
ความเชื่ อ มั่ น ในตั วเอง กั บ การเผชิ ญ อุ ป สรรคของการเปลี่ ย นแปลงได้ ดี ขึ้ น เพราะคนส่ วนใหญ่ ก ลั ว และกั ง วลกั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากเป็ นเหตุการณ์ในอนาคตที่มิอาจคาดเดาได้ ดังนั้น โค้ชควรเป็นกาลังใจและจูงใจให้โค้ชชี่มี
มุมมองที่เป็นเชิงบวก และคิดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในด้านที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อโค้ชชี่มากกว่าข้อเสีย จะ ท า ใ ห้ โ ค้ ช ชี่
พร้อมและเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้น
๓.๓.๕. กำรกำหนดเป้ำหมำยร่วมกัน (Goal Setting) การกาหนดเป้าหมายหลังจากการโค้ชชิ่งเสร็จเป็น
สิ่งที่โค้ชละเลยไม่ได้ เพราะการโค้ชชิ่งมุ่งเน้นที่โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตามเป้าหมายที่กาหนดร่วมกัน ดังนั้นโค้ชต้อง
จูงใจให้โค้ ชชี่มองเห็นเป้าหมายนั้นๆ เป็นของโค้ชชี่เองมิ ใช่ของโค้ช ทักษะนี้จึงต้องทาให้เกิด ความชั ดเจน และโค้ชชี่เกิ ดการ
ยอมรับด้วยความเต็มใจ แต่โค้ชก็จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการติดตามผล การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน
๓.๓. บทบำทของโค้ช
โค้ช คือผู้ที่สามารถจูงใจผู้อื่น ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้มากที่สุ ด เพราะตามทฤษฎีแล้ว คนเรายัง
ใช้ศักยภาพของตัวเองไปน้อยมาก ไม่ถึ ง ๑๐% ด้วยซ้า ดังนั้นหากโค้ชสามารถกระตุ้นให้ ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตั วเองโดยการใช้
ศักยภาพของตัวเองมากขึ้น ก็จะเกิดผลดีต่อเขา โค้ชจึงเป็นบทบาทที่สาคัญที่ผู้นาทุกๆ ท่านควรใช้ในการพัฒนาทีมงาน
๓.๔. สิง่ ที่โค้ชต้องทำ
๓.๔.๑. ทำให้ผู้อื่น มองเห็นตัวของเขำเอง ถึงศักยภาพที่ถูกใช้ไปหรือติดอยู่กับหลุมพรางทางความคิดเรื่อง
อะไรอยู่ มีเรื่องอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการทางาน
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๓.๔.๒. ทำให้เขำยอมรับในสิ่งที่เขำเป็น อยู่ ด้วยตัวเขาเอง ไม่ใช่ข้อสรุปของโค้ช เพราะความคิ ดเห็นของ
โค้ช อาจ ไม่ใช่สิ่งที่เขาจะยอมรับก็ได้ ดังนั้น เขาต้องเป็นผู้ยอมรับด้วยตัวเขาเอง
๓.๔.๓. กระตุ้น ให้เขำอยำกเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในสิ่งที่เขาคิดว่าไม่มีประโยชน์กับ ตัวเขา และมองเห็ น
ประโยชน์ในกรณีที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ เพื่อจูงใจให้เขาตัดสินใจเลือก การปฏิบัติกับตัวเองใหม่ (เขาต้องเป็นผู้เลือก)
๓.๔.๔. กำหนดเป้ำหมำย การเปลี่ยนแปลงร่วมกับเขา เพื่อให้เขาเกิดความเชื่อมั่นว่าเขาทาได้ และได้รับ
กาลังใจจากโค้ช และวางแผนดาเนินการร่วมกัน ไม่ควรเป็น Solution ของโค้ช แต่ควรเป็น Solution ของเขา ที่เกิดจากการ
ร่วมกันคิด แต่คนตัดสินใจนาไปใช้ต้องเป็นตัวเขา
๓.๔.๕. สร้ำงควำมไว้วำงใจ ซึ่งกันและกัน โดยทาให้เขาเห็นว่าโค้ชมีจุดประสงค์ที่ดี ในการพัฒนาเขา และ
เขาเลือกที่จะพัฒนาไม่ได้มีการบังคับใดๆ ภาวะผู้นาในตัวโค้ชต้องสูง เพื่อให้เขาเชื่อถือและมั่นใจในสิ่งที่เรากาลังโค้ชชิ่งเขา
๓.๔.๖. กำรรับฟังอย่ำงตั้งใจ เพื่อให้เขาพูดในสิ่งที่เขาติดขัด หรือสิ่งที่เขากังวล การรับฟังจะกระตุ้นให้เขา
พูดข้อเท็จจริงมากขึ้น และเขาจะยอมรับเรามากขึ้น เพราะโค้ชสนใจในปัญหาของเขาอย่างแท้จริง เมื่อโค้ชให้ คาแนะนา หรื อ
แนวคิดใดๆ เขาก็จะอยากนาไปพิจารณาเพราะรู้สึกว่าโค้ชสนใจเขา
๓.๕. บทบำทของกำรเป็นโค้ช
โค้ชควรใช้บทบาทนี้อย่างสม่าเสมอระหว่างการโค้ชชิ่ง คือ
๓.๕.๑. กำรเป็นกระจกเงำ : สะท้อนให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง
๓.๕.๒. กำรเป็นไกด์ทัวร์ : บอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของเราให้ฟัง
๓.๕.๓. กำรเป็นเทียนไข : คอยให้กาลังใจและให้พลังแก่เขาเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค
๓.๕.๔. กำรเป็นแผนที่ : กาหนดเป้าหมายและแผนงานร่วมกับเขา
๓.๖. กระบวนกำร Coaching (Coaching Process)
จากที่แนวทางการโค้ชชิ่ง เป็นการดึงศักยภาพของโค้ชชี่ด้วยการทาให้โค้ชชี่ตระหนักในความสามารถของ
ตนเอง ให้โค้ชชี่มีวิธีการในการปฏิบัติเพื่อให้บ รรลุเป้าหมายด้วยวิธีของตัวเองนั้ น ส่วนหนึ่งคือการปรับพฤติกรรมของบุคคล
พฤติกรรมของบุคคลถูกหล่อหลอม และผ่านขบวนการต่างๆจนบันทึกอยู่ในความจา ดังนั้น การจะปรับพฤติกรรมจึงจาเป็นที่
จะต้องมีขบวนการที่จะทาให้บุคคลตระหนัก และยอมรับ และต้องการเปลี่ยนด้วยตัวเอง ในการดาเนินการโค้ชชิ่ง แบบกลุ่ม
(Group Coaching) หรือ รายบุคคล (๑:๑ Coaching) จะมีขบวนการขั้นตอนหลักคล้ายๆกันคือ
๓.๖.๑. กำหนดหัวข้อ , ตกลงในเรื่องผลลัพธ์/เป้าหมาย ที่ต้องการ แจ้งให้โค้ชชี่ทราบถึง บทบาทของผู้
เป็นโค้ช เพื่อให้เข้าใจในวิธีการระหว่างการสร้างขบวนการการเปลี่ยนแปลงนั้น
๓.๖.๒. กำรประเมินตัวเองของโค้ชชี่เพื่อสร้ำงกำรตระหนัก รู้ และยอมรับในด้านที่เป็นจุดเด่นจุดแข็งของ
ตนเอง
๓.๖.๓. สร้ำงควำมเชื่อมั่นระหว่ำงโค้ช+โค้ชชี่ จากบทบาทที่โค้ชเป็นเพื่อนผู้สะท้อนความคิดและการ
ประเมินสิ่งต่างๆด้วยตัวโค้ชชี่เองจนสามารถสร้างแนวทางและแผนการดาเนินงานของตัวเองจากหรืออาจจะร่วมกันสร้างทาง
แนวทางการดาเนินการ (แผน) ,กิจกรรมต่างๆ และ พิจารณาความคืบหน้าของผลลัพธ์ที่ต้องการว่าเป็นไปตามแผนที่
ได้กาหนดไว้หรือไม่
๓.๖.๔. ดำเนินกำร Coaching ตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ขั้นตอนนี้ Coach จะต้องใช้ทฤษฎีต่างๆความรู้
แนวความคิดและประสบการณ์ตรงของตัวเองที่ได้สะสมมาในการฟัง (Listening) การตั้งคาถาม (Questioning) เพื่อสะท้อน
ความคิดของโค้ชชี่และให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feed back) ตลอดจนกระตุ้นจูงใจ (Motivate) ให้โค้ชชี่ ดาเนินการตามแผนการ
ตัวเองที่ได้กาหนดไว้ตรวจสอบความก้าวหน้าปรับปรุงแผนการตามความเหมาะสม
๓.๖.๕. กำรใช้แนวควำมคิดชื่นชมและเห็นคุณค่ำในควำมสำเร็จ (Appreciative approach) สื่อสาร
ในเชิงบวก เพื่อให้ถึงเป้าหมาย Appreciative approach เป็นแนวทางที่จะช่วยในการปูพื้นฐานต่างๆ สาหรับการโค้ชชิ่ง ที่
ทาให้เห็นว่า สิ่งใดที่เหมาะสม, เป็นที่ต้องการหรือจาเป็นเพื่อให้โค้ชชี่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ เมื่อนามาใช้ในการโค้ชจะทาให้
เกิดทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจากบุคคลสู่ทีมงาน วิธีการของ Appreciative approach เป็นการสอบถามเพื่อค้นหา
โอกาส,และมุ่งไปสู่การกระทา (Proactive) มากกว่าการตั้งรับ (Reactive) เป็นการกระตุ้นท้าทายความคิดและการกระทาของ
โค้ชชี่
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แต่ในการดาเนินการจริงๆแล้ว ทั้งการดาเนินการแบบกลุ่ม (Group Coaching) และรายบุคคล (๑:๑ Coaching) จะ
มีรายละเอียดที่ แตกต่างกัน เนื่องจาก Group Coaching เป็ นการดาเนินการในลักษณะกลุ่มซึ่งมักนาเทคนิ ค Coaching มา
ประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม วัตถุประสงค์หลักคือการให้โค้ชชี่นาสิ่งที่ได้รับการฝึกอบรมนั้นทั้งด้านความรู้ และแนวความคิดใน
เรื่องของพฤติกรรม ไปปรับเปลี่ยนการทางานของโค้ชชี่เองในลักษณะกลุ่ม หรือ องค์ความรู้ทั่วไป แต่ ๑:๑ Coaching โดยมาก
จะเป็นการให้ความรู้/ปรับพฤติกรรมรายบุคคล ซึ่งพฤติกรรม/ลักษณะของแต่ละบุคคล ก็จะส่งผลต่อวิธีการในระหว่างการโค้ช
ชิ่งนั้น อาจสรุปเป็นภาพรวมของขบวนการโค้ชชิ่ง ได้ดังนี้
๓.๖.๕.๑ ขั้นตอน ๑ สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงโค้ช+โค้ชชี่
ตกลงหัวข้อและประเมินจุดแข็ง/สภาพแวดล้อมของโค้ชชี่
ตกลงบทบาทของโค้ช
สร้างความไว้วางใจในการดาเนินงานระหว่างโค้ชและโค้ชชี่
๓.๖.๕.๒ ขั้นตอน ๒ กำหนดเป้ำหมำย+แผนกำรดำเนินงำน
กาหนด value ,วิสัยทัศน์+เป้าหมายที่ต้องการ
สร้าง Action Plan (แผนการดาเนินงาน)
๓.๖.๕.๓ ขั้นตอน ๓ ดำเนินงำนตำมขบวนกำร กำรใช้ควำมถนัดและทฤษฎีต่ำงๆในกำร
กระตุ้นจูงใจ Coachee โดยใช้กระบวนกำร Appreciative approach
ทบทวน,ประเมินผล ผลเทียบกับเป้าหมาย,ปรับแผน
การให้ข้อมูลป้อนกลับ
๓.๖.๕.๔ ขั้นตอน ๔ กำรประเมินและกำรติดตำมผล
ประเมิน
ติดตามผล
สรุปผลการดาเนินการ
๓.๗. ควำมแตกต่ำงของกำร Coach, Consult, Counseling/Therapy, NLP , Mentor
ในบรรดาเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาคนที่มักพบบ่อยๆ และอาจจะสร้างความสงสัยถึงความเหมือน-แตกต่าง
และ Key สาคัญ ของเทคนิคเหล่านั้น แก่ผู้ศึกษา ค้นคว้า หาเทคนิค/วิธีการ มาใช้นั้น เทคนิคเหล่านี้ ได้แก่ Coach, Mentor,
Consult, Counseling/Therapy, NLP , Training ในที่ นี้ จะขอสรุป โดยเปรี ย บเที ย บลักษณะที่ แ ตกต่ างกัน ของแต่ ล ะวิ ธี
เท่านั้น
๓.๗.๑. Coach vs Consulting มี ค วามสั มพั นธ์ กันระหว่ าง ๒ วิธีนี้ คื อ โดยทั่ วไป Consult จะเป็ น
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ (specialist) ใน Area หรื อ ขอบเขตงานที่ เ ฉพาะเจาะจงนั้ น ๆ โดยคนที่ เ ป็ น Consult จะให้ ค าแนะน า
(Recommend) และวิธีการ (Solution) แก่ลูกค้า/ผู้จ้าง และจะทางานร่วมกับลูกค้า/ผู้จ้างในการแก้ปัญหาใดปัญหา ห นึ่ ง
ที่เฉพาะเจาะจง และเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข งานของ Consult ก็จะจบเพียงแค่นั้น แต่ คนที่เป็น Coach จะ ไม่ ใ ห้ วิ ธี ก า ร
หรือคาแนะนา แต่จะช่วย (Facilitate) ลูกค้า/ผู้จ้างในการวิเคราะห์ สถานการณ์, สร้างแผนการดาเนินงาน และร่วมคิดไปกับ
ลูกค้ า/ผู้จ้าง เพื่ อให้ ได้แ นวทางแก้ไขปั ญ หานั้นๆ ด้วยวิธีการของ ลูกค้า/ผู้ จ้าง ที่ คิด ขึ้นได้ เอง (ไม่ได้ให้ วิธีการ แต่ ช่วยสร้าง
แผนการตามความรู้และสถานการณ์ของลูกค้า/ผู้จ้าง)
๓.๗.๒. Coach vs Counseling / Therapy (นักบ ำบัด) ถึงแม้ จะมีลักษณะคล้ายกัน ในเรื่องของการ
ปรับ/เปลี่ยนพฤติกรรม แต่ก็มีสิ่งที่แตกต่างกันของ ๒ วิธีนี้ คือ แนวทางของ Counseling จะโน้มเอียงไปในเรื่องของความรู้สึก
และประสบการณ์ ในอดีต ขณะที่ Coaching มุ่งไปยังเป้าหมายและกระตุ้น / ให้กาลังใจกับลูกค้า /ผู้จ้าง ให้เกิดการกระทาไป
ข้างหน้ าเพื่ อบรรลุ เป้ าหมาย Counseling เป็ นขบวนการที่ผู้ ให้ คาปรึกษา (นั กบ าบั ด (therapist)) จะช่ วยให้ ผู้จ้าง/ลู กค้า/
เข้าใจสาเหตุของปัญหา และแนะนาให้ไปเข้าขบวนการเรียนรู้วิธีการรักษา/บาบัด เพื่อทาให้ผู้จ้าง/ลูกค้า ตัดสินใจ เพื่อชีวิ ตที่ดี
ขึ้น Coaching จะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ (Result) ที่ต้องการไม่ใช่สารวจปัญหา/สาเหตุของปัญหา แต่ให้ดูว่า ผู้จ้าง/ลูกค้า จะทา
อย่างไรเพื่อให้ชีวิต ดาเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ไปสู่จุดหมายปลายทางอาชีพได้อย่างบรรลุเป้าหมาย
๓.๗.๓. Coach vs Mentor (พี่ เลี้ยง) มีห ลายสิ่งที่ทั้ง ๒ วิธีการนี้คล้ายกันแต่ Mentor จะให้ ความรู้สึ ก
ในเรื่ องของประเพณี หรือ วัฒ นธรรม และให้ เกิ ด การด าเนิ นการตามเส้นทางของผู้ มาก่อน ซึ่ง ถือว่าเป็ นผู้ ที่ มีความรู้ และ
ประสบการณ์มากกว่า ในการพัฒนาผู้มาทีหลัง เชิงความรู้ และ/หรือ การดาเนินการวิธีทางานตามรูปแบบ/วิธีการที่ปฏิบัติสืบ
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ต่อกันมา ในขณะที่ Coach ไม่ได้ดาเนินการบนพื้นฐานที่โค้ชมีประสบการณ์ตรง ในสายงานนั้นๆ key ของโค้ชมุ่งเน้นไปที่การ
กระตุ้นจูงใจให้ลูกค้า/ผู้จ้างสร้างเส้นทางชีวิตและดาเนินการในรูปแบบ/แนวทางของตัวเอง โดยปรับกรอบความคิดของลูกค้า /ผู้
จ้าง ไม่ใช่เป็นการให้ความรู้ หรือ วิธีปฏิบัติ ดังนั้นประสบการณ์ของ Coach จึงเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น
๓.๗.๔. Coach กับ NLP NLP เป็นเทคนิค/Model ที่มีประโยชน์มากในการดาเนินกรอบการ Coaching,
เทคนิคของ NLP ให้เครื่องมือและทักษะ เพื่อการพัฒนาส่วนบุค ลที่ดีเยี่ยม เป็นการสร้างระบบ ความเชื่อของมนุษย์ที่ทรงพลัง
อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง ในอีกระดับของ NLP เป็นการช่วยให้มนุษย์ค้นพบตัวตน และสารวจตัวเองเกี่ยวกับเป้าหมาย
ชีวิตส่วนบุคคล อันจะทาให้เกิดความเข้าใจในศักยภาพของตัวเอง ในขณะที่ Coaching เป็นการนา เทคนิ ค ต่ า งๆ, หลั ก การ
และความเชี่ยวชาญของโค้ชเอง รวมถึง NLP มาใช้ในการพั ฒนาศักยภาพของลูกค้ า/ผู้ จ้าง ตัว Coach เองอาจจะได้ศึกษา/
ฝึกฝนโดยใช้เทคนิค NLP และนา NLP มาประยุกต์ใช้ในงาน Coaching ก็ได้
๓.๗.๕.Training และ Teaching: เป็ นการให้ ความรู้ โดยมีล าดับ ขั้ นตอน ในอี กระดั บคื อการฝึ กให้ กับ
ผู้เรียนปฏิบัติต ามขั้นตอนที่ได้ มีการสอน (Teach) เพื่อให้เกิดความชานาญ ส่วน Teaching เป็นการสอนเพื่ อเพิ่ มพูนความรู้
ใหม่ ๆ ให้ กั บ ผู้ เ รีย นบ่ อยครั้ ง ที่ การพั ฒ นาคน ต้ องใช้ ห ลายๆแนวทางผสมผสานกั นไป ขึ้ นอยู่ กับ ปั จ จั ย หลายๆอย่ าง ซึ่ ง
อาจจะสรุปเป็นภาพรวมได้ตามรูป ด้านล่างนี้ (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานดิ์ และสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ๒๕๕๓,
ออนไลน์)

บทที่ ๓
วิธีกำรดำเนินงำน
โครงการพลัง พลเมื องเยาวชนสงขลา ซึ่ งมี วัต ถุ ประสงค์ส าคั ญ คือ การพั ฒ นาทั กษะชี วิต และจิ ต สานึ กความเป็ น
พลเมืองจากการปฏิบัติจริงในโครงการที่เด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรสงขลาฟอรั่มให้มีศักยภาพ
ในการท างานพัฒ นาเด็ กและเยาวชน และมีวิสั ยทัศ น์ที่ต้ องการสร้างพื้นที่แห่ งการเรียนรู้ให้เยาวชนจากเรื่องจริ งชีวิตจริ งที่
นาไปสู่การมีทักษะชีวิตและจิตสานึกความเป็นพลเมือง รู้จักรากเหง้า มี ความเป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง สื่อสารอย่างมีพลัง
และมี ส่วนร่วมในการพั ฒนาบ้านเกิ ดของตนเอง เพื่ อให้บ รรลุวัต ถุประสงค์และวิสัยทั ศน์ดั งกล่าวสงขลาฟอรั่มจึงได้กาหนด
กรอบการประเมินผลโครงการและระบบติดตามการดาเนินงานของเยาวชน ดังนี้
๑. กำรประเมินผลสำเร็จของโครงกำร
การดาเนินงานโครงการพลังพลเมืองเยาวชน ซึ่งมีระยะเวลาดาเนินงานทั้งสิ้น ๓ ปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายของโครงการฯ ดั ง นั้ น โครงการพลั ง พลเมื องเยาวชนสงขลาจึ ง ได้ กาหนดตั วชี้ วั ด ผลส าเร็ จของโครงการ ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.๑. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำ (Keys Result Areas)
๑.๑.๑.วิสัยทัศน์
“สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้เยาวชนจากเรื่องจริงชีวิตจริงที่นาไปสู่การมีทักษะชีวิตและจิตสานึกความเป็น
พลเมืองที่ รู้จักรากเหง้า มี ความเป็นผู้นาแห่งการเปลี่ย นแปลงสื่อสารอย่างมีพ ลังและมีส่วนร่วมในการพัฒ นาบ้านเกิ ดอย่าง
ยั่งยืน”
KRA
KPI
Activity
KRA ๒ เกิ ด กลไกและระบบ KPI ๒.๑ มี คณะกรรมการที่ป รึกษาอย่ างน้ อย ๕ คน ซึ่ง มี Act ๘ ส ร ร ห า แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ
กำรบริ หำรงำนของโครงกำร บทบาทสนั บ สนุ น และให้ ค าแนะน ากั บ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละ กรรมการที่ ป รึ ก ษาโครงการ ซึ่ ง เป็ น
พลั งพลเมื อ งเยำวชนสงขลำ เยาวชนให้สามารถทาโครงการได้บรรลุเป้าหมาย
นั ก พั ฒ น าใน พื้ น ที่ ผู้ มี ค วาม รู้ แ ล ะ
โดยสงขลำฟอรั่ม
KPI ๒.๒ มีฝ่ายบริหารซึ่งมีผู้รับผิดชอบจานวน ๓ คน โดยมี ป ระ ส บ การณ์ เกี่ ย วกั บ การ พั ฒ น า
บทบาทดังนี้
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
๑.บริ ห ารงานส านั ก งานและโครงการ (งานสาร Act ๙ ป ระ ชุ ม วางแ ผ น ร ะ บ บ การ
บรรณ การเงิ น การจั ด ประชุ ม และบริ ห ารทรั พ ยากร บริหารงานโครงการและกาหนดบทบาท
มนุษย์)
หน้าที่ตามศักยภาพของคณะท างานแต่
๒.สร้ า งเครื อ ข่ า ยคนท างานด้ า นการพั ฒ นา ละคน
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
Act ๑๐ ประชุ มติ ด ตามความก้ าวหน้ า
๓.การประสานงานกั บ แหล่ ง ทุ น และองค์ ก ร การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ เดือนละ ๑
ภายนอก
ครั้ง
KPI ๒.๓ มีฝ่ายวิชาการซึ่งมีผู้รับผิดชอบจานวน ๒ คน โดย
มีบทบาทดังนี้
๑.ประเมินผลความสาเร็จของโครงการ
๒.จัดทาฐานข้อมูลโครงการ
๓.วางแผนการดาเนินงานโครงการ
๔.บริหารงานเว็บไซต์โครงการ
๕.ถอดบทเรี ย นและองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการท า
โครงการ
KPI ๒.๔ มีฝ่ ายปฏิ บั ติ การซึ่ ง มีผู้ รั บผิ ด ชอบจานวน ๓ คน
โดยมีบทบาทดังนี้
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KRA

KPI
๑.ออกแบบและจัดทาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ

Activity

เยาวชน

KRA ๓ บุ ค ล ำ ก ร ข อ ง
โครงกำรมี ศั ก ยภำพในกำร
ท ำงำนกั บ เด็ ก และเยำวชน
เ พิ่ ม ขึ้ น ( on the job
training)

๒.สรรหาเยาวชนแกนน า พิ จ ารณากลั่ น กรอง
โครงการเยาวชน และประสานงานโครงการเยาวชน
๓.ติ ด ตามความก้ าวหน้ าและผลการด าเนิ น งาน
โครงการเยาวชน
๔.บันทึกและรวบรวมผลการดาเนิ นงานโครงการ
เยาวชน
KPI ๓.๑ บุ ค ลากรฝ่ า ยบริ ห ารมี ศั ก ยภาพในการท างาน
โครงการ ดังนี้
๑.มีทักษะการบริหารจัดการองค์กรและโครงการ
๒.มี ท าเนี ย บเครื อข่ ายคนท างานด้ านการพั ฒ นา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
๓.มีทักษะในการประสานงานกับองค์กรภายนอก
๔.มี ทั กษะชี วิ ต ๕ ด้ านและจิ ต ส านึ ก ความเป็ น
พลเมืองเพิ่มขึ้น
KPI ๓.๒ บุ ค ลากรฝ่ ายวิ ช าการมี ศั กยภาพในการท างาน
โครงการ ดังนี้
๑.สามารถออกแบบการประเมิ นผลความส าเร็ จ
ของโครงการได้
๒.มีทักษะในการจัดทาฐานข้อมูลโครงการ
๓.สามารถวางแผนการดาเนินงานโครงการ
๔.สามารถบริหารงานเว็บไซต์โครงการและสื่อสาร
กับสาธารณะ
๕.มีทักษะในการถอดบทเรียนและองค์ความรู้ที่ได้
จากการทาโครงการ
๖.มี ทั ก ษะชี วิต ๕ ด้ า นและจิ ต ส านึ ก ความเป็ น
พลเมืองเพิ่มขึ้น
KPI ๓.๓ บุคลากรฝ่ายปฏิ บัติการมี ศักยภาพในการท างาน
โครงการ ดังนี้
๑.สามารถออกแบบและจัดทาหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนได้
๒.มีทักษะในการสรรหาเยาวชนแกนนา พิจารณา
กลั่ น กรองโครงการเยาวชน และประสานงานโครงการ
เยาวชน
๓.สามารถวางแผนการติ ดตามความก้าวหน้าและ
ผลการดาเนินงานโครงการเยาวชน
๔.มี ทั ก ษะในการบั น ทึ ก และรวบรวมผลการ
ดาเนินงานโครงการเยาวชน
๕.มีทักษะในการประสานความร่วมมือกับชุมชน
๖.มี ทั กษะชี วิ ต ๕ ด้ านและจิ ต ส านึ ก ความเป็ น
พลเมืองเพิ่มขึ้น

Act ๑ ๑ ค ณ ะท างานฝึ ก อบ รมแล ะ
พัฒนาศักยภาพร่วมกับองค์กรเครือข่าย
อย่ างต่ อ เนื่ องตามความเหมาะสมของ
งานแต่ละฝ่าย
Act ๑ ๒ ป ร ะ ชุ ม พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ
ค ณ ะ ท า ง า น โ ด ย อ .พ ร ร ณิ ภ า
โสตถิพันธุ์
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KRA
KRA ๔ เ กิ ด เ ค รื อ ข่ ำ ย
คนท ำงำนด้ ำ นกำรพั ฒ นำ
ศักยภำพเด็กและเยำวชนและ
สำมำรถหนุน เสริม/สนับสนุน
กำรทำกิจกรรมของเยำวชน

KRA ๕ เด็ ก แ ละเยำวชน มี
ทั ก ษะชี วิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถำนกำรณ์ ข องสั งคมและมี
จิตสำนึกควำมเป็นพลเมือง

KRA ๖ เกิดเครือข่ำยเยำวชน
แกนน ำที่ ใ ห้ ค วำมส ำคั ญ กั บ
กำรทำงำนจิตอำสำ

KRA ๗ เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ที่
สำมำรถนำมำปรับ ใช้ กับ กำร
ท ำงำนพั ฒ นำศั ก ยภำพเด็ ก
และเยำวชน

KPI
KPI ๔.๑ มีผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ซึ่งเป็ นนั กพั ฒ นาในพื้ นที่เ ข้ ามามี
ส่วนร่วมในการหนุนเสริมการทาโครงการของเยาวชนทั้งเชิง
ประเด็ น และเชิ ง พื้ น ที่ (คณะที่ ป รึ ก ษาโครงการและ
นักพัฒนา)
KPI ๔.๒ มีเครือข่ายคนทางานและผู้สนใจจากองค์กรต่างๆ
เข้ า มามี ส่ ว นร่ วมในการหนุ น เสริ ม การท าโครงการของ
เยาวชนทั้ งเชิงประเด็นและเชิงพื้ นที่ (วิทยากรประจากลุ่ ม
ย่อยและพี่เลี้ยงโครงการ)
KPI ๕.๑ มีเยาวชนแกนนาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๑๐๐
คนต่อปี
KPI ๕.๒ เยาวชนแกนนามีทักษะชีวิต ๕ ด้านเพิ่มขึ้น ดังนี้
๑.ทั กษะชี วิต ด้ านความคิ ด วิ เคราะห์ วิจารณ์ แ ละ
ความคิดสร้างสรรค์การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
๒.ทักษะชีวิตด้านความตระหนักรู้ในตน ความเห็น
ใจผู้อื่น และความภูมิใจในตนเอง
๓.ทั ก ษะชี วิ ต ด้ า นการจั ด การกั บ อารมณ์ และ
ความเครียด
๔.ทั กษะชี วิต ด้ านการสร้ างสั มพั นธภาพและการ
สื่อสาร
๕.ทักษะชีวิตด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
KPI ๕.๓ เยาวชนแกนนามีจิต สานึกความเป็นพลเมืองเช่ น
รู้จักรากเหง้าของตนเอง มี ส่วนร่วมในการพั ฒ นาบ้ านเกิ ด
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน เป็นต้น
KPI ๖.๑ มี แกนนาร่ วมในพื้ นที่ ทาโครงการนอกเหนื อจาก
เยาวชนแกนนาหลัก
KPI ๖.๒ มีเยาวชนแกนนารุ่นพี่ ที่เสร็จสิ้นโครงการแล้วเข้ า
มามีส่วนร่วมเป็นพี่เลี้ยงโครงการร่วมกับคณะทางานในการ
สนับสนุนโครงการแกนนารุ่นน้อง
KPI ๖.๓ เกิ ด การท างานร่ ว มกั น ระหว่ างแกนน าแต่ ล ะ
โครงการเพื่อยกระดับการทางานให้เข้มแข็งขึ้น
KPI ๗.๑ สามารถสร้างหลักสูตรการพัฒ นาเยาวชน ซึ่งเป็น
เทคนิคเฉพาะของสงขลาฟอรั่มอย่างน้อย ๒ ชุด
KPI ๗.๒ สามารถสร้างรูป แบบการจั ดเทศกาลการเรีย นรู้
(Learning Festival) ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบเฉพาะของสงขลา
ฟอรั่มอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี
KPI ๗.๓ มีชุดความรู้จากการทาโครงการของเยาวชนแกน
นา
KPI ๗.๔ ถอดบทเรี ย นการบริ ห ารจั ด การโครงการของ
องค์กร

Activity
Act ๑๓ ประชุมเครือข่ายคนทางานด้าน
การพั ฒ นาศั กยภาพเด็ กและเยาวชนใน
พื้นที่และระดับภูมิภาค

Act ๑๔ (และ Act ๑- ๕) เยาวชนแกน
นาดาเนินงานตามแผนงานโครงการ

Act ๑๕ (และ Act ๓) เยาวชนแกนน า
ด าเนิ น การหาแกนน าร่ ว มในพื้ น ที่ ท า
โครงการ

Act ๑๖ วิ เ คราะห์ ฐ านข้ อ มู ล โครงการ
และฐานข้ อ มู ล เยาวชนเพื่ อ เชื่ อ มร้ อ ย
ศักยภาพของแต่ละโครงการ
Act ๑ ๗ ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสรุ ป
บทเรี ย นโครงการเยาวชนแกนน าและ
ประเมิ น ผลทั ก ษะชี วิ ต และจิ ต ส านึ ก
ความเป็นพลเมือง (Post-test)
Act ๑๘ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผล
การด าเนิ นโครงการพลังพลเมื องเยาวชนสงขลา
ปีที่ ๑ (โดยส่วนกลาง)
Act ๑๙ สั งเคราะห์ ความรู้ ที่ ได้ จากการ
ดาเนินงานโครงการและสื่อสารสาธารณะ
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จากตัวชี้วัดข้างต้นจึงนามาสู่การออกแบบการประเมินผลการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตสานึกความเป็นพลเมือง ใน ๒
ส่วนคือการพั ฒ นาศั กยภาพของคณะท างานที่ มีส่วนอย่ างส าคั ญ ต่ อการบริห ารโครงการและพั ฒ นาศั กยภาพของเยาวชน
เนื่องจากทักษะชีวิตและจิตสานึกความเป็นพลเมือ งเป็นสิ่งที่บุคคลต้องใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และเสริมสร้างสั งคมให้ มีความเข้มแข็ง แต่ทักษะดังกล่าวจาเป็นต้องใช้ ระยะเวลาในการบ่ ม
เพาะและพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวตนของเยาวชน ดังนั้นการประเมินผลการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตสานึกความเป็นพลเมืองจึง
ต้องกาหนดตัวชี้วัดให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาจึงได้
กาหนดตัวชี้วัด ดังนี้
๑.๒. ตัวชี้วัดทักษะชีวิตและจิตสำนึกควำมเป็นพลเมือง
๑.๒.๑. ทักษะชีวิตของเยำวชนแกนนำโครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำ
องค์ประกอบทักษะชีวิต
ตัวชี้วัด
๑) ทักษะการคิด (คิดวิเคราะห์ (๑) สามารถจับประเด็นสภาพปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุ และผลกระทบของสภาพปัญหาต่างๆได้ (๒)
คิดวิพากษ์ คิดวิจารณ์ คิด
สามารถแสดงความคิด เห็ นในประเด็ นต่างๆได้อย่ างเป็นเหตุ เป็นผล (๓) รู้จักคิ ดนอกกรอบเพื่ อหา
สร้างสรรค์ คิดตัดสินใจ คิด
หนทางที่สร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหา (๔) รู้จักสารวจ วิเคราะห์ เชื่อมโยง ช่างน้าหนัก ข้อมูลต่างๆ
เชื่อมโยง ฯ)
อย่างมีเหตุ มีผล พร้อมกับตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของตนเองและทีม (๕)
สามารถกาหนดทางเลื อก ตัด สิ นใจเลือก และลงมือแก้ ปั ญ หาจากฐานข้อมูล หรือฐานความรู้ที่ มีได้
เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองหรือทีม
๒) ทักษะการเคารพตนเองและ (๑) รู้จักจุ ด ดี – จุ ด ด้ อย และเข้ าใจความรู้สึ ก ของตนเองและผู้ อื่น (๒) รู้ จักรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ที่
ผู้อื่น
แตกต่าง ให้เกียรติ เคารพการตัดสินใจ อ่อนน้อมถ่อมตน ให้ อภัย ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นอย่างเต็มใจ
(๓) มีวินัย ความรับผิดชอบ เคารพข้อตกลงร่วม (๔) มีความภูมิใจ มั่นใจ ในตนเอง (๕) มีความยินดี
เมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสาเร็จ (เพิ่มขึ้นมาโดยยอมรับในที่ประชุม)
๓) ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (๑) รู้เท่ าทันและควบคุมสภาวะทางอารมณ์ ได้ (๒) สามารถแสดงออกทางอารมณ์ ผ่านบุค ลิกภาพที่
และความเครียด
เหมาะสมตามกาลเทศะ (๓) มีการยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้
(๔) มีหลักคิด วิธีการในการจัดการกับอารมณ์อย่างเหมาะสม (๕) มีความเข้มแข็ง อดทน มุ่งมั่น เพียร
พยาม ที่จะฝันฝ่าปัญหาอุปสรรค์ในการทางานหรือการดาเนินชีวิต
๔) ทักษะสื่อสารเพื่อสร้าง
(๑) สามารถเขียน พูด อ่าน และแสดงภาษาทาง เพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ
สัมพันธภาพ
ได้ (๒) กล้าคิดกล้า แสดงออก ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ (๓) รู้จักกาลเทศะในการพูดและฟัง
(๔) สามารถสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้ง เยียวยาจิตใจ เสริมพลังและสร้างความร่วมมือกับผู้อื่นได้
(๕) มีการคิดใคร่ครวญ เชื่อมโยง เรียบเรียง ความคิดก่อนการสื่อสารหรือตอบคาถาม (พูดอย่างสติ)
(๖) สามารถสื่อสารและใช้ช่องทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๕) ทักษะความรับผิดชอบต่อ
(๑) สามารถคิ ด และให้ ข้ อเสนอแนะ ในประเด็ นต่ างๆเพื่ อประโยชน์ ส าธารณะได้ (๒) สามารถ
สังคมส่วนรวม
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างเหมาะสม
(๓) มีความเสียสละ อดทน เต็มใจ ภูมิใจ เพียรพยาม ที่จะทากิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (๔) มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
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๑.๒.๒. ทักษะควำมเป็นพลเมืองของเยำวชนแกนนำโครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำ
องค์ประกอบควำมสำเร็จ
๑) การทางานเป็นทีม

๒) การสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้และความร่วมมือในการ
ทางาน
๓) จิตสานึกความเป็นพลเมือง

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(๑) ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ในการทากิจกรรมโครงการกับเพื่อนในทีมอย่าง
สม่าเสมอ (๒) มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ หรือการบริห ารจั ดการในการทางานอย่างเหมาะสม (Team
Work)
(๓) มี การประเมิ น ถอดบทเรีย น เพื่ อพั ฒ นาที มและหนุ นเสริมซึ่ งกันและกัน (๔) มี ช่ องทางในการ
สื่อสารเพื่อสนับสนุนการทางานเป็นทีม (๕) มีสภาวะการเป็นผู้นาและผู้ตามที่เหมาะสม
(๑) สามารถเชื่อมโยงทุนทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมหรือยกระดับการทางานของโครงการ (๒) มองเห็น
ศักยภาพและเชื่อมโยงเพื่อนต่างกลุ่ มมาหนุนเสริมการทางานของตนเองหรือทีมได้ (๓) สามารถเปิ ด
พื้นที่การเรียนรู้ในระดับพื้นที่ได้ (๔) มีเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการอย่างน้อย
๕๐ คนต่อ ๑ โครงการ (ไม่รวมเยาวชนแกนนา ๕ คน)
(๑) มีการพัฒนาทักษะชีวิต ๕ ด้าน ในการทางาน
(๒) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และคุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น ต่อชุมชนและ
สังคม (๓) เข้ าใจ ตระหนั ก ห่วงแหนในสิ ทธิของตนเอง มีค วามรับ ผิดชอบต่อหน้าที่ ของตนเองและ
เคารพในสิทธิข องผู้อื่น (๔) ตระหนักและให้ความส าคัญกั บกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อื่น เคารพ
และรับฟังความคิดที่แตกต่าง หลากหลายอย่างมีเหตุผลที่เหมาะสม (๕) เคารพกฎกติกา มารยาทใน
กลุ่ม และเคารพกฎหมายที่เป็นส่วนรวม ยึดมั่นในความยุติธรรมและเป็นธรรม

ทั้งนี้แนวทางการประเมินผลการพัฒนาทักษะชีวิตได้ถูกออกแบบไว้ ๓ ส่วนคือ ส่วนแรกการประเมินทั กษะชีวิตและ
จิต ส านึ กความเป็ นพลเมื องให้ กับ เยาวชนแกนนา ส่วนที่ ๒ การประเมิ นศั กยภาพคณะท างานในการท างานด้านเด็กและ
เยาวชน และส่วนที่ ๓ การประเมินผลกิจกรรม โดยมีรูปแบบการประเมินผลดังนี้
๑.๒.๓. ส่วนที่ ๑ กำรประเมินทักษะชีวิตและจิตสำนึกควำมเป็นพลเมืองให้กับเยำวชนแกนนำ
เนื่องจากการพั ฒนาทักษะชีวิตและจิตสานึกความเป็นพลเมืองเป็ นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องเก็บ
ข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ วิถีคิด และพฤติกรรมของเยาวชนแกนนา ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงเก็บ
ข้อมู ล การประเมิ นผลตั้ง แต่ค รั้ งแรกที่ พ บเยาวชนจนกระทั่ งสิ้ นสุ ดโครงการ โดยใช้ วิธีการเก็ บ ข้ อมู ล ส าหรั บ ประกอบการ
วิเคราะห์และประเมินผลทักษะชีวิตและจิตสานึกความเป็นพลเมือง ๓ วิธี คือ
๑.๒.๓.๑. กำรสนทนำกลุ่ม (focus group) การเก็บข้อมูลจะเป็นในรูปแบบของการติดตาม
โครงการเยาวชน โดยทุกครั้งที่คณะทางานลงไปร่วมทากิจกรรมในพื้นที่ทาโครงการของเยาวชน หลังเสร็จสิ้นการทากิจกรรม
คณะทางานจะเปิดวงสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชนถึงกระบวนการทางานและสิ่งที่เยาวชนได้เรียนรู้ หรือการ
ติดตามเยี่ยมโครงการเยาวชน ฝ่ายวิชาการออกแบบแนวคาถามประเมินทักษะชีวิตและจิตสานึกความเป็นพลเมือง โดยใช้ ฐาน
จากการทาโครงการของเยาวชนเป็ นประเด็นชวนคุยในวงสนทนาและให้เยาวชนทุ กคนได้ร่ วมแสดงความคิ ดเห็นหรื อหาก
เยาวชนมี ป ระเด็ นเพิ่ มเติ มที่ น่าสนใจก็ จะให้ เยาวชนคนอื่ นๆ ร่วมแลกเปลี่ ย นความคิด เห็ นด้ วย ทั้ งนี้ ทุ กครั้ งที่ มีวงสนทนา
คณะทางานจะบันทึกเสียงและบันทึกภาพ เพื่อนากลั บมาฟังหรือดูซ้าและใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผล ซึ่งจะทาให้
เห็นพัฒนาการของเยาวชนแต่ละคนได้ชัดเจนขึ้น
๑.๒.๓.๒. กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม การเก็บข้อมูลจะใช้รูปแบบบันทึก พฤติกรรมทักษะชีวิต
และจิ ต ส านึ กความเป็ นพลเมื องของกลุ่ มเยาวชน โดยทุ กครั้ งที่ ค ณะท างานลงไปร่ วมท ากิจกรรมกั บ เยาวชน เมื่อเสร็จสิ้ น
กิจกรรมคณะทางานที่ลงพื้นที่จะต้องกลับมาบันทึกข้อมูลพัฒนาการของเยาวชน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสังเกตพัฒนาการใน
ภาพรวมของกลุ่มหรือเยาวชนบางคนที่มีพัฒนาการอย่างโดดเด่น รวมถึงข้อสังเกตต่างๆ ที่มีผลกระทบกับการทาโครงการของ
เยาวชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผล ซึ่งจะทาให้เห็นพัฒนาการในภาพรวมของเยาวชนแต่ละกลุ่ม
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๑.๒.๓.๓. กำรสัมภำษณ์ ที่ปรึกษำโครงกำรเยำวชน การเก็บข้อมูลจะเป็นในรูปแบบของการ
สัมภาษณ์เชิงลึกที่ปรึกษาโครงการเยาวชน ประเด็นการทาโครงการและความเปลี่ยนแปลงของเยาวชน และข้ อเสนอแนะต่างๆ
ในการทางานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน เนื่องจากที่ปรึกษาโครงการมีความใกล้ชิดกับเยาวชนและให้คาแนะนากับเยาวชน
ตลอดระยะเวลาดาเนินงานโครงการ ดังนั้นมุมมองของที่ปรึกษาโครงการกับการทางานของเยาวชนจึงมีส่วนสาคัญที่จะมาหนุน
เสริมข้อมูลที่เป็นพัฒนาการของเยาวชน
๑.๒.๔. ส่วนที่ ๒ กำรประเมินศักยภำพคณะทำงำนในกำรทำงำนด้ำนเด็กและเยำวชน
การทางานด้านเด็กและเยาวชน คณะทางานจาเป็นต้องมีทักษะที่สามารถหนุนเสริมและแก้ไขปัญหาการ
ทาโครงการของเยาวชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการทางานดังกล่าวคณะทางานต้องได้รับการ พั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองอย่ า ง
ต่อเนื่อง ทั้งในลักษณะของการฝึกอบรมและการทบทวนผลการปฏิบัติงานของตนเอง การประเมินศักยภาพคณะทางานจึงมี
การเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ วิธี คือ
๑.๒.๔.๑. กำรสนทนำกลุ่ม (focus group) การเก็บข้อมูลจะเป็นในรูปแบบของการประชุ ม
และทบทวนผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประเด็นมุมมองที่ตนเองได้เรียนรู้จากการทางาน โดยเป็นการสะท้อนทัศนคติ วิถี
คิดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนในบทบาทการทางานของตนเองตลอดระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งจะทาให้เห็นพัฒนาการและศักยภาพใน
การทางานด้านเด็กและเยาวชนของเจ้าหน้าที่ รวมถึงจุดอ่อนที่จะต้อง ปรับปรุงในการดาเนิ นงานครั้งต่ อไป เพื่ อใช้ เป็ นข้อมู ล
ประกอบการวิเคราะห์ผลความสาเร็จของโครงการ
๑.๒.๔.๒. กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม การเก็บข้อมูลจะเป็นในรูปแบบของการสังเกตพฤติกรรม
ทักษะชีวิตและจิตสานึกความเป็นพลเมืองของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ทั้งในส่วนของงานประจาที่รับผิดชอบและการลงพื้นที่ ท า
กิจกรรมร่วมกับเยาวชน ซึ่งจะทาให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่มีการพัฒนาทักษะชีวิตที่สามารถนาไปใช้ในการทางานหนุนเสริมเยาวชน
และพัฒนาเยาวชนให้ทาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
๑.๒.๕. ส่วนที่ ๓ กำรประเมินผลกิจกรรม
เนื่องจากการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตสานึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลา
และการท าซ้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของทั กษะดั งกล่าว การดาเนินงานโครงการพลังพลเมือง
เยาวชนสงขลาจึงออกแบบกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่ งเน้ นให้เกิ ดการพัฒ นาทั กษะชีวิตที ละด้าน เช่น การพัฒ นาทั กษะชีวิตด้าน
ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์และความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา ในกิจกรรมพัฒนาโครงการเยาวชนแกนนา
เป็นต้น ดังนั้นการประเมินผลกิจกรรมจึงเป็นการตั้งคาถามปลายเปิดบนฐานของสิ่งที่เยาวชนได้เรียนรู้จา กกิจกรรม ซึ่งแนว
คาถามดั ง กล่ าวจะมี ความแตกต่ างกันและขึ้ นอยู่ กับ ทั กษะชีวิต ที่ มุ่ง เน้นให้ เกิ ด ขึ้นในการจัด กิ จกรรมแต่ ล ะครั้ ง ทั้ งนี้ การให้
เยาวชนตอบคาถามอย่างอิสระตามความคิดของตนเอง จะทาให้เห็นว่าเยาวชนได้เรียนรู้อะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมและสิ่งที่
เยาวชนได้เรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนั้นๆ หรือไม่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการประเมินผล
สาเร็จของการจัดกิจกรรมและการปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป และข้อมูลดังกล่าวยังเป็นประโยชน์สาหรับ
นามาวิเคราะห์ การพั ฒ นาทั กษะชี วิต ของเยาวชนแต่ ล ะคนตั้ ง แต่ ค รั้งแรกที่ พ วกเขาเข้ าร่ วมพั ฒ นาโครงการจนถึ งกิ จกรรม
เทศกาลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายของแผนการดาเนินงานโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลานอกจากนี้หลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมคณะทางานจะจัดประชุมทบทวนผลการจัดกิจกรรม (AAR) โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อดี ข้อเสีย และข้อควร
ปรับปรุงของการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
แต่ละคนในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการประเมินผลทั้ง ๓ ส่วนมีความครอบคลุมทั้งการประเมินผลเยาวชน เจ้าหน้าที่ และ
กิจกรรมโครงการ ซึ่งการประเมินจะมีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกันไม่ใช่แค่การประเมินทักษะชีวิตและจิตสานึกความเป็น
พลเมืองของเยาวชนเท่านั้นแต่การประเมินผลทุกส่วนสามารถเป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้ เห็นผลการดาเนินงานของโครงการ
พลั งพลเมื องเยาวชนสงขลาควบคู่ กัน ไปด้ วย ซึ่ง ข้ อมู ล ทั้ งหมดจะถู กนามาอ้างอิ ง และวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ร่วมกั น เพื่ อให้ เห็ น
ผลสาเร็จของการดาเนินงานโครงการปีที่ ๒ นอกจากการประเมินผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
ยังมีรูปแบบของการติดตามหนุนเสริมโครงการของเยาวชนในพื้นที่ทาโครงการอย่างต่ อเนื่อง ดังนี้
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๑.๓. ระบบติดตำมและหนุนเสริมโครงกำรเยำวชน
การดาเนินงานโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาได้ออกแบบการติดตามและหนุนเสริมโครงการเยาวชนไว้ ๓ ระยะ ดังนี้
๑.๓.๑. ก่อนเริ่มดำเนินงำนโครงกำร
๑.๓.๑.๑. คณะท างานต้องท าความเข้ าใจเป้ าหมายของโครงการใหญ่ แ ละโครงการเยาวชน
ศึกษาแผนงานของเยาวชน และการติดตามโครงการเยาวชนอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตัวเยาวชนแกนนา
๑.๓.๑.๒. คณะทางานออกแบบกระบวนการและเครื่องมือติดตามโครงการอย่างชัดเจน โดยการ
แบ่งจานวนโครงการให้ พี่เลี้ ยงแต่ ละคนเป็ นผู้ รับผิ ดชอบหลักในการติด ตามและหนุ นเสริ มโครงการเยาวชน และออกแบบ
เครื่องมือการหนุนเสริมการดาเนินงานโครงการของเยาวชน เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการเยาวชน เทคนิคการ
ดาเนินงานโครงการ
๑.๓.๑.๓.. การบริหารจัดการคน งบประมาณ และเวลาในการลงพื้นที่ติดตามอย่างชัดเจน โดย
การทาเป็นปฏิทินงานโครงการของเยาวชน เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของโครงการเยาวชนแต่ละโครงการ และสะดวกต่อการ
ติดตามและหนุนเสริมโครงการ
๑.๓.๑.๔. เตรี ย มที มงาน แบ่ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการคนละ ๕ โครงการ ประสานงานพื้ น ที่
เอกสารติดตามโครงการ และกาหนดประเด็นในการติดตามโครงการเยาวชนแต่ละครั้งอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การเก็บข้อมูลหรือหนุนเสริมเยาวชน หากพบว่าการทาโครงการของเยาวชนกาลังประสบปัญหา
๑.๓.๒. ระหว่ำงกำรดำเนินงำนโครงกำร
๑.๓.๒.๑. แบ่งบทบาทหน้าที่ของทีมติดตามอย่างชัดเจนใครรับผิดชอบเรื่องใด เช่น คนชวนคุย
คนจด และคนบันทึกภาพหรือเสียง เป็นต้น
๑.๓.๒.๒. ติด ตามโครงการเยาวชนและให้คาแนะนาเยาวชน อย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ ทั้งทาง
Facebook โทรศัพท์
๑.๓.๒.๓. ลงพื้ นที่ ติ ด ตาม เก็ บ ข้ อมู ล เสริ มสร้างพลั งเยาวชน ประเมิ นสถานการณ์ แ ละวาง
แผนการหนุนเสริมเยาวชน สร้างการมีส่วนร่วมและทาความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเยาวชน เช่น การติดตาม
ความก้าวหน้าจากที่ปรึกษาโครงการ เป็นต้น
๑.๓.๒.๔. การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อฝึกกระบวนการคิดของเยาวชน พูดคุย ชื่นชมและ
เสริมพลังเยาวชนให้มีกาลังใจในการทาโครงการ
๑.๓.๒.๒. บันทึกภาพ เสียง และบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ลงพื้นที่ติดตามโครงการ เพื่อนาข้อมูลมา
วิเคราะห์พัฒนาการของแกนนาเยาวชน
๑.๓.๒.๒. คณะทางานต้องมีความอดทนและตรงต่อเวลา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน
๑.๓.๓. หลังกำรดำเนินงำนโครงกำร
๑.๓.๓.๑. การจัดการฐานข้อมูลโครงการอย่างเป็นระบบ
๑.๓.๓.๒. คณะทางานต้องมีการสื่อสารข้อมูลการติดตามและหนุนเสริมโครงการเยาวชนร่วมกัน
๑.๓.๓.๓. มีการบั นทึ กข้อมู ลการติ ดตามเยาวชนอย่างละเอี ยดโดยใช้ การประเมินพฤติ กรรม
เยาวชน การเขียนเรื่องเล่า และรายงานผลการลงพื้นที่
๑.๓.๓.๔. การประเมินสถานการณ์การดาเนินโครงการเยาวชนและวางแผนหนุนเสริมครั้งต่อไป
๑.๓.๓.๕.การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และประเมิ น ผลส าเร็ จ ของโครงการ โดยการดึ ง คุ ณ ค่ า การ
ดาเนินงานโครงการและการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตสานึกความเป็นพลเมืองของเยาวชน
๑.๓.๓.๖. การสื่อสารกับสาธารณะและเยาวชน เพื่อให้รับรู้ความเคลื่อนไหวของโครงการอย่างต่อเนื่อง
๑.๓.๓.๗. พัฒนาและวางแผนการดาเนินงานโครงการในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น
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๑.๔. ตำรำงสรุปแผนปฏิบัติงำนโครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำ ระยะปีที่ ๒ (มิถุนำยน ๕๖ – กรกฎำคม ๕๗)
เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

๑. บุคลากรของโครงการฯ ๑. บุคลากรมีทักษะการ
มีศักยภาพในการทางานกับ ออกแบบและจัดกิจกรรม
เด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น
สร้างการเรียนรู้ให้กลุ่ม
เยาวชน และสามารถ
ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการของ
เยาวชนได้

๑. สรรหาคณะที่ปรึกษาโครงการ ๑ ชุด
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ประสบการณ์ในการให้คาแนะนาและ
ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการเยาวชน ดูแลการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ และจัดให้มีการ
ประชุมร่วมกัน ๔ ครั้ง/ปี

๑. เพื่อยกระดับศักยภาพ
บุคลากรให้สามารถ
ดาเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ
พลังพลเมืองเยาวชน
สงขลา

๑. เครือข่ายที่มีความ
ใกล้ชิดในจังหวัด
สงขลา จานวน ๖ คน

๒. บุคลากรมีศักยภาพ
ดาเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการฯ

๒. จัดทีมคณะทางานฝ่ายต่างๆของ
โครงการ ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่าย
ปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมการ
ปฏิบัติการในพื้นที่ รวม ๗ คน

-

๒. เจ้าหน้าที่สงขลา
ฟอรั่ม ๗ คน

วันเวลาที่คาดว่า
วันเวลาที่ได้
จะดาเนินการ
ดาเนินการจริง
มิ.ย. - ส.ค.๕๖ ๑ มิ.ย. ๕๖

มิ.ย. - ก.ค.๕๖

๓ ก.ค.๕๖

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. มีคณะที่ปรึกษา
ของโครงการ ๑ ชุด
จานวน ๖ คน ที่
สามารถเป็นที่ปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะการ
ดาเนินงานของ
โครงการรวมทั้งร่วม
ดูแลการปฏิบัติงาน
เยาวชนในพื้นที่ได้
๒.บุคลากรมีบทบาท
การทางานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน
ดังนี้
- คัดเลือกเยาวชน
- ออกแบบหลักสูตร
พัฒนาเยาวชน
- จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างการ
เรียนรู้ให้เยาวชนใน
โครงการ
- สามารถสนับสนุนให้
เยาวชนทาโครงการ
- ติดตามการทางาน
ของเยาวชน
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เป้าหมาย

๒. เด็กและเยาวชนมีทักษะ
ชีวิตที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของสังคมและมี
จิตสานึกความเป็นพลเมือง

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

๑. เด็กและเยาวชนมี
พัฒนาการทางด้านทักษะ
ชีวิตและจิตสานึกความ
เป็นพลเมืองตามกรอบ
คุณสมบัติที่ทีมวิชาการ
ของโครงการฯ กาหนด

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

๓. ประชุมคณะทางานเพื่อชี้แจงทา
ความเข้าใจโครงการและแบ่ง
ภาระหน้าที่
๔. ฝึกอบรม(on the job training) เพื่อ
เสริมศักยภาพก่อนทางานและระหว่าง
การทางาน
๔.๑ Teamwork and Creativity
System Thinking
๔.๒ การออกแบบและพัฒนาโครงการ
เด็กและเยาวชน การออกแบบหลักสูตร
พัฒนาเยาวชน การติดตามประเมินผล
๔.๓ ภาวะการนา การจัดประชุมแบบ
สร้างสรรค์ การสื่อสารภายในและการ
สื่อสารสาธารณะ การทาเครือข่ายให้มี
ชีวิต
๔.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม

-

๓. เจ้าหน้าที่สงขลา
ฟอรั่ม ๗ คน

-

๔. เจ้าหน้าที่สงขลา
ฟอรั่ม ๘ คน

๑. จัดทาเกณฑ์ การรับสมัคร และการ
กลั่นกรองโครงการจากเยาวชน
๑.๑ กาหนดเกณฑ์และกรอบความคิด
ในการพิจารณาโครงการ
๑.๒ พัฒนาและกาหนดช่องทางการรับ
สมัครเพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการ
ดาเนินงานของโครงการ
๑.๓ รับสมัครโครงการจากกลุ่มเด็ก

๑. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้ด้านทักษะชีวิต
และจิตสานึกความเป็น
พลเมืองจากการปฏิบัติ
จริงในโครงการที่เด็กและ
เยาวชนสร้างสรรค์ขึ้น

วันเวลาที่คาดว่า
วันเวลาที่ได้
จะดาเนินการ
ดาเนินการจริง
มิ.ย. – ก.ค.๕๖ ๓ ก.ค.๕๖
มิ.ย. ๕๖ – ก.ค.
๕๗

มิ.ย. ๕๖ – ก.ค.
๕๗

๑. เยาวชนแกนนา
มิ.ย. ๕๖ – ก.พ. มิ.ย. ๕๖
สงขลาในเขตอาเภอ ๕๗
เมืองและอาเภอ
ใกล้เคียง จานวน
๑๕๐ คน
มิ.ย. – ส.ค.๕๖
หมายเหตุ: เปิดรับ
สมัครโครงการเยาวชน
แกนนา จานวน ๓

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-

๑. เด็กและเยาวชนมี
ทักษะชีวิตและ
จิตสานึกความเป็น
พลเมือง(ตามกรอบ
คุณสมบัติที่ทีม
วิชาการของ
โครงการฯ กาหนด)
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เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

๒. จานวนโครงการที่เด็ก
และเยาวชนได้รับการ
อนุมัติ (เป้าหมายที่
โครงการตั้งไว้จานวน ๓๐
โครงการ)

๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของโครงการฯ และสื่อสาร
สาธารณะเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการทางาน

กิจกรรม
และเยาวชน
๑.๔ พิจารณาคัดเลือกโครงการเด็ก
และเยาวชน ๓๐ โครงการ
๒. การหนุนเสริมศักยภาพเยาวชนแกน
นา
๒.๑ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กและ
เยาวชนแกนนาโครงการละ ๕ คน เพื่อ
พัฒนาโครงการที่ผ่านการพิจารณา
๒.๒ ฝึกอบรมเยาวชนแกนนาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตและจิตสานึกความเป็น
พลเมือง
๒.๓ เสริมศักยภาพแกนนาเยาวชนใน
ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานโดยมีพี่เลี้ยง(คณะทางาน
ประจาโครงการ) คอยดูแลให้คาปรึกษา
๒.๔ เยาวชนแกนนาดาเนินงาน
โครงการตามแผนงาน
๒.๕ คณะทางานหนุนเสริมและติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของเด็กและ
เยาวชนในแต่ละโครงการ

๑. มีฐานข้อมูลเยาวชน
๑. กระบวนการสรุปบทเรียนและจัดการ
แกนนาและฐานข้อมูล
ความรู้จากการดาเนินงานโครงการ
ความรู้จากการดาเนินงาน
โครงการฯ รวมถึง

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

วันเวลาที่คาดว่า
จะดาเนินการ

รอบ

วันเวลาที่ได้
ดาเนินการจริง
มิ.ย. – ส.ค.๕๖

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ก.ย. – พ.ย. ๕๖
-

๑. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
และงานเครือข่ายเด็กและ
เยาวชน
๒. เพื่อสรุปบทเรียนและ

๒. เยาวชนแกนนา
สงขลาในเขตอาเภอ
เมืองและอาเภอ
ใกล้เคียง จานวน
๑๕๐ คน
หมายเหตุ: ฝึกอบรม
และพัฒนาโครงการ
เยาวชนแกนนา
จานวน ๓ รอบ

เยาวชนแกนนาและ
ประชาชนทั่วไป

พ.ย. ๕๖ - ก.พ.
๕๗
เม.ย. ๕๗

๒. โครงการเด็กและ
เยาวชนมีพลังในการ
พ.ย. ๕๖ – ก.พ. สร้างสรรค์และพัฒนา
๕๗
ตนเอง ครอบครัว
พื้นที่สาธารณะ ชุมชน
ที่อยู่อาศัย และสังคม
พ.ค. ๕๗ – มิ.ย. อย่างเป็นรูปธรรม
๕๗

ม.ค. - มิ.ย. ๕๗

ม.ค.- ก.ค.๕๗

ม.ค. - มิ.ย. ๕๗

ม.ค.- ก.ค.๕๗

ม.ค. - มิ.ย. ๕๗

ม.ค.- ก.ค.๕๗

มิ.ย. ๕๖ - ก.ค.
๕๗

มิ.ย. ๕๖ – ก.ค.
๕๗

๑. มีฐานข้อมูลและ
การสื่อสารที่สามารถ
สร้างการเรียนรู้
เกี่ยวกับการทางาน
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เป้าหมาย
ด้านเด็กและเยาวชน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ฐานข้อมูลขององค์กร
เครือข่ายที่ทางานด้านเด็ก
และเยาวชน

๒. เกิดการเรียนรู้การ
ทางานด้านเด็กและ
เยาวชนจากกิจกรรมการ
สื่อสารสาธารณะที่
โครงการฯดาเนินการ

๔. เชื่อมร้อยเครือข่ายงาน
เด็กและเยาวชนเพื่อให้เกิด
การทางานร่วมกันทั้งใน
ระดับพื้นที่และส่วนกลาง

กิจกรรม

วัตถุประสงค์
จัดการความรู้จากการ
ปฏิบัติงานโครงการพลัง
พลเมืองเยาวชนสงขลา
๓.เพื่อสื่อสารสร้างการ
เรียนรู้ต่อกลุ่มต่างๆใน
สังคม
-

๒. สื่อสารสาธารณะ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้การทางานด้านเด็กและเยาวชนใน
๒ ลักษณะ ดังนี้
๒.๑ จัดเทศกาลการเรียนรู้ (Learning
Festival) ร่วมกับเครือข่ายการทางาน
๒.๒ จัดทาข้อมูลรายงาน
ความก้าวหน้า(กิจกรรม/ความรู้/
คนทางาน/ฯลฯ) ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ส่วนกลาง
๑. เครือข่ายการทางาน
๑. ประชุมทางานทางความคิดในเรื่อง
๑. สร้างความร่วมมือกับ
ด้านเด็กและเยาวชนเข้า ทิศทางการทางานร่วมกัน
ภาคีเครือข่ายเพื่อ
มามีส่วนร่วมในการดาเนิน
สนับสนุนการทางาน
กิจกรรมของโครงการ
พัฒนาเยาวชน
๒. หนุนเสริมการทางานกิจกรรมของ
เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย

วันเวลาที่คาดว่า
จะดาเนินการ

วันเวลาที่ได้
ดาเนินการจริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน

เยาวชนแกนนาและ
ประชาชนทั่วไป

๑. เครือข่ายนักพัฒนา
ด้านเด็กและเยาวชน
ในจังหวัดสงขลาและ
ส่วนกลาง
๒. เครือข่ายนักพัฒนา
ด้านเด็กและเยาวชน
ในจังหวัดสงขลาและ
ส่วนกลาง

มิ.ย. ๕๗

ส.ค. ๕๗

มิ.ย. ๕๖ – ก.ค.
๕๗

มิ.ย. ๕๖ – ก.ค.
๕๗

มิ.ย. ๕๖ – ก.ค.
๕๗

มิ.ย. ๕๖ – ก.ค.
๕๗

มิ.ย. ๕๖ – ก.ค.
๕๗

มิ.ย. ๕๖ – ก.ค.
๕๗

๑. ภาคีเครือข่ายหนุน
เสริมการทากิจกรรม
ของเด็กและเยาวชน
อย่างต่อเนื่อง
-

บทที่ ๔
ผลกำรดำเนินงำน
จากการดาเนินงานของโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา โครงการฯได้ดาเนินงาน
และจัดกิจกรรมตามแผนการดาเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ จึงได้กาหนดตั วชี้วัด
ความสาเร็จของโครงการในระยะยาว (ระยะ ๓ ปี) ไว้ทั้งสิ้น ๗ ด้าน โดยการดาเนินงานในปีที่ ๒ ได้สรุปผลสาเร็จในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพของการดาเนินโครงการได้ดังนี้
ด้ำนที่ ๑ เกิดพื้นที่กำรเรียนรู้ของเยำวชน จำกเรื่องจริงชีวิตจริง
จากแผนการด าเนิ นงานโครงการพลั งพลเมื องเยาวชนสงขลา ปี ที่ ๒ (เดื อนมิถุ นายน ๒๕๕๖-เดื อนกรกฎาคม
๒๕๕๗) โครงการได้ วางแผนให้ เกิ ด กลุ่ มเยาวชนในชุ มชน ในสถานศึ กษาอย่ างน้ อย ๒๐ โครงการ ต่ อปี จั ด ประชุ มเชิ ง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนา อย่างน้อย ๒ ครั้ง (ในด้านการพัฒนาโครงการ พัฒนาทักษะชีวิตและจิตสานึกความ
ความเป็ นพลเมื อง) ส่ ง เสริ มศั กยภาพด้ านการสื่ อสารกั บ สาธารณะผ่ านกิ จกรรมรู ป แบบเทศกาลการเรี ย นรู้ ( Learning
Festival) ร่วมกั บ เครื อข่ ายการท างานโครงการ อย่ างน้ อย ๑ ครั้ งต่ อปี พร้อมสร้ างพื้ นที่ การเรี ย นรู้ ข องเยาวชนผ่ าน สื่ อ
ออนไลน์ โดยใช้ Facebook : Songkhla Forum กลุ่ม Facebook โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาปีที่ ๒ (กลุ่มโครงการ
๒๖ กลุ่ม) โครงการ และ Website ของมูลนิธิสยามกัมมาจล และสนับสนุนให้เยาวชนเข้ามาใช้พื้นที่ของอาคารพลังพลเมืองใน
การทากิจกรรมของโครงการเยาวชนแกนนา ตามรายละเอียดผลการดาเนินงานต่อไปนี้
๑.๑ มีพื้น ที่กำรเรียนรู้ของกลุ่มเยำวชน ได้ผ่านการอนุมัติงบประมาณและการดาเนินงานจริงทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ
จาก ๑๑ สถาบันการศึกษา ๖ ชุมชน และ ๑ หน่วยงานราชการ ในพื้นที่ ๕ อาเภอของจังหวัดสงขลา ดังนี้
ที่
โครงกำร
พื้นที่กำรเรียนรู้
๑) โครงการหาดเพื่อชีวิต
แกนนาเยาวชนเห็นความสาคัญของชายหาดสมิหลา ที่อยู่ใจกลางเมืองสงขลา มี
กลุ่ม Beach For life
ความยาว ๗.๘ กิ โลเมตร ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ แ ห่ ง ความสุ ข ของเยาวชนและผู้ ที่ ม าเที่ ย ว
จากโรงเรีย นมหาวชิ ราวุธ ต.บ่ อยาง อ. ตลอดจนเป็นแหล่งทามาหากินของคนสงขลา เช่นอาชีพบริการให้เช่าห่วงยาง อาชีพ
เมื อง จ.สงขลา พื้ นที่ โครงการ หาดสมิ ประมงพื้นบ้าน แต่ปัจจุบันชายหาดสมิหลาเกิดการกัดเซาะและพังทลายของชายหาด
หลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
บริเวณชายหาดเต็มไปด้ วยโครงสร้างแข็ง เช่นกระสอบทราย เขื่อนตัวที เยาวชนจึ ง
รวมกลุ่มเรียนรู้ระบบนิเวศและปัญหาการพังทลายของหาดสมิหลา มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕
จนมีความรู้คามเข้าใจเกี่ยวกับการการกัดเซาะชายหาดได้ดี ด้วยความรัก ความมุ่งมั่น
ที่ จะดู แ ลหาดสมิห ลา แกนนาเยาวชนจึ งสร้ างสรรค์ กิจกรรม อาทิ ศึ กษาข้ อมู ลจาก
นักวิชาการที่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาการพังทลายของชายหาด การลงพื้นที่จริงบริเวณ
หาดชลาทัศ น์ และชุ มชนเก้าเส้ งเพื่ อศึ กษาสภาพปั ญ หาการพั งทลายของหาดมิห ลา
อย่ างลึกซึ้ ง สร้างกระบวนการพู ด คุ ยอย่ างมีส่ วนร่ วมในหมู่ เยาวชนในการดู แลและ
อนุรักษ์หาด จานวน ๑๑ ครั้ง แล้วนาความคิดเห็นที่ได้จากการทาแบบสอบถามและ
การจัดประชุม จานวน ๒๔,๖๗๓ ความคิดเห็น ประมวลเป็นร่างธรรมนูญ เพื่อนุ รักษ์
หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน จัดกระบวนการธรรมนูญดังกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ
และนักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วประกาศใช้ในระหว่างการจัดงานแลเล แลหาด ครั้ง
ที่ ๔ เช่ นสั ญ ญาตกลงความร่ วมมื อ ในการด าเนิ น งานอนุ รั ก ษ์ ห าดสมิ ห ลาร่ วมกั บ
เทศบาลนครสงขลา ร่วมรณรงค์คัดค้านโครงสร้างแข็งที่ทาลายระบบนิเวศหาดทราย
จุดเด่นของกลุ่ มคือ ๑) การพยายามสร้างเครือข่ายเยาวชน ๙ สถาบั นการศึกษา คื อ
๑.๑) ร.ร มหาวชิราวุธ ๑.๒) ร.ร.วรนารีเฉลิม ๑.๓) ร.ร วชิรานุกูล ๑.๔) ร.ร.แจ้งวิทยา
๑.๕) ร.ร.เทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ๑.๖) ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ๑.๗) ม.
ทักษิณ ๑.๘) ม.ราชภักสงขลา ๑.๙) ศู นย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จ.
สงขลา ให้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่คิดและสร้างสรรค์กิจกรรมในการอนุรักษ์หาดสมิหลา
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ที่

โครงกำร

๒)

โครงการ Smile by CD
กลุ่ ม CD Share นั ก ศึ ก ษาโปรแกรม
วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน ชั้ นปี ที่ ๑ คณะ
มนุ ษยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ม.ราช
ภัฎสงขลา พื้นที่ทาโครงการ ชุมชนบ่อน
วัวเก่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

พื้นที่กำรเรียนรู้
๒) การผลัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดประชุม ในแต่ละครั้ง ทาให้สมาชิกกลุ่ม
ได้เรียนรู้การทางานอย่างเท่าเทียมกัน ๓) กลุ่มมีการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาการและนักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่หาดสมิ หลาทาให้เยาวชนเรียนรู้ปั ญหาการพังทลายของชายหาดได้อย่าง
ลึกซึ้งมากขึ้น การจัดกิจกรรมพูด คุยกับเพื่อนๆต่างสถาบันทาให้เยาวชนได้ฝึกทักษะ
การสร้างสัมพันธภาพที่ดี เรียนรู้ว่าการที่จะทางานร่วมกับเพื่อนๆต้องรู้จักพูด รู้จักที่จะ
วางตน เช่ นการเข้าหาผู้ใหญ่ ต้ องมีท่ าที วิธีการพู ด คุย กริย าต่ างๆที่เหมาะสม เพื่ อ
เจรจาต่ อ รองกั บ ผู้ ใหญ่ ใ ห้ เขารั บ ฟั งข้ อ เสนอของกลุ่ ม การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ นในที่
ประชุมทาให้กลุ่มเกิดการเคารพในสิทธิและความคิดเห็นที่คนอื่นเสนอมา เรียนรู้การ
วางแผนหลายๆแผนเพราะเราสามารถปรั บ แผนให้ เ ข้ ากั บ สถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
หลากหลาย และการดาเนินงานของกลุ่มทาให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่ สร้างการ
เรียนรู้เรื่องปัญหาการพังทลายของชายหาดให้กับเพื่อนๆใน ๙ สถาบันการศึกษาของ
อ.เมืองสงขลา และเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หาดอย่าง
ยั่งยืน
ชุมชนบอนวัวเก่า ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา เป็นชุมชนแออัด มีปัญหายาเสพติด
ผู้ปกครองเด็กในชุมชนประกอบอาชีพหาเช้ากินค่า ทาให้ต้องทิ้งลูกหลานให้อยู่ลาพัง
เด็กใช้เวลาว่างกับการดูโทรทัศน์ บางคนก็ไปมั่วสุ่มกับยาเสพติด บ้างก็ผันตัวเป็นผู้ค้า
โดยรั บ ยามาจากผู้ ใหญ่ ใ นชุ ม ชนหรื อไม่ ก็ ต กเป็ น เครื่ องมื อในการขายยา แกนน า
เยาวชนมองเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดทาโครงการเพื่อที่จะสร้างพื้นที่
ความดี ให้ กับ เด็ กๆในชุ มชน โดยในขั้ นตอนแรกแกนนาเยาวชนเข้ าไปพู ด คุ ย และ
ปรึ กษาหารือ คณะกรรมการชุ มชน ซึ่ งชุ มชนให้ค วามเห็ นและคิ ดร่วมกั นที่จะสร้าง
พื้นที่ความดีให้ลูกหลานและได้มอบพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชน ที่ถูกทิ้ง ร้างให้
เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมของเยาวชน หลังจากนั้นใช้วิธีการประชาสัมพันธ์โครงการแบบถึง
ลูกถึ ง คนโดยการเข้ าถึ ง ครอบครัวเด็ กในชุ มชนเพื่ อให้ ไ ด้ รับ ความไว้ เนื้ อเชื่ อใจจาก
ผู้ปกครองเด็ก เมื่อทุกคนเห็นด้วยแล้วจึงจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ใ ห้ กั บ เด็ ก ในชุ ม ชน ดั ง นี้ กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ผ่ า น
กระบวนการทางศิลปะ เช่น การวาดภาพระบายสีน้า พับกระดาษ ระหว่างทากิจกรรม
แกนนาเยาวชนจะสอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิตให้กับเด็กๆในชุมชน เช่น หาก
น้องๆแย่งอุปกรณ์ ก็จะสอนเรื่องการแบ่งปัน หากน้องๆรีบเร่งจนพับกระดาษไม่ได้ ก็
จะให้น้องๆทาสมาธิ กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการโดยการสอนการบ้าน ใช้กระบวนการ
ทางศาสนาในการขั ด เกลาจิ ต ใจโดยการพาเด็ กๆไปท าบุ ญ ที่ วัด ปลู กฝั ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการดาเนินชีวิตแบบพี่สอนน้อง
จุ ด เด่ นของแกนนาเยาวชนคื อการใช้ ใ จท างาน ท าให้ ทุ กครั้ ง ที่ เจออุ ป สรรค์
เยาวชนจะนึ กถึ ง ความสุ ข และหั วใจของเด็ กๆเป็ นหลั ก จนท าให้ มีแ รงผลั กที่ จะท า
โครงการให้ สาเร็จ เช่น เมื่อครั้งที่ไปติดต่อวัดแห่งหนึ่งเพื่ อที่จะพาเด็กๆไปทาบุญ ฟั ง
ธรรม พระท่านบอกว่าพาเด็กๆมาได้เลยแต่พ อบอกว่าเป็นเด็ กจากชุมชนบ่อนวัวเก่ า
พระท่านกลับปฏิเสธไม่รับเด็กมาทาบุญ ทาให้เยาวชนน้าตาตก ด้วยความที่สงสารและ
ไม่อยากให้เด็กๆเสียใจ เยาวชนก็คิดแก้ปัญ หาโดยการไปติ ดต่อวัดที่อยู่ใกล้กับชุมชน
ใกล้เคียงจนสามารถจัดกิจกรรมได้ นอกจากนี้แล้วแกนนาเยาวชนได้ฝึกความอดทน
กับความดื้อรั้นของเด็กๆ ฝึกการคิดตัดสินใจที่เข้ามาในการทางาน ชุมชนบ่อนวัวเก่า
ทาให้เยาวชนเรียนรู้กับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น ทาให้เข้าใจความจริงของสังคมมาก
ขึ้น ที่บางครั้งอาจจะทาให้ท้อกับปัญหาที่พบเจอ ทาให้เขารู้จักความสุขโดยการให้กับ
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โครงการ สร้างคลอง สร้างฅน กลุ่ม
เยาวชนรักษ์หนองบัว
พื้นที่ชุมชนบ้านหนองบัว ต.ท่าข้าม
อ.หาดใหญ่ โดยเยาวชนในชุมชนบ้าน
หนองบัว จากหลายสถานศึกษา ได้แก่
ม.ราชภัฏสงขลา วิทยาลัยประมงติณสุ
ลานนท์ ร.ร.ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

พื้นที่กำรเรียนรู้
คนที่ขาด จะทาให้เยาวชนเหล่านั้นมีความสุขที่ยั่งยืน
ความพยายามในการด าเนินงานของเยาวชนทาให้ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กในชุมชน
บ่อนวัวเก่า เป็นพื้นที่บ่มเพาะความดีให้คนในชุมชนเห็นเป็นพื้นที่ที่สร้างความสุขและ
รอยยิ้มให้ เด็กในชุมชน สร้ างประสบการณ์ ให้ เด็ กได้ ฝึกทั กษะชี วิต เรีย นรู้ คุณธรรม
จริยธรรม
คลองต้นตะเคี ย น เป็ นคลองในชุ มชนบ้ านหนองบั วซึ่งเป็ นบ้ านเกิด และที่ อยู่
อาศัยปัจจุบันของเยาวชน ที่มีความยาวประมาณ ๑ กิโลเมตร เคยเป็นสายน้าใส ที่คน
ในชุ ม ชนใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ างมากมายเช่ น เยาวชนใช้ เ ล่ น น้ า อาบน้ าในตอนเด็ ก ๆ
ชาวบ้ านใช้ ซักผ้ า จั บ ปลา และใช้ ร ดน้ าต้ นไม้ พื ช ผั กของตนเอง ซึ่ ง ปั จจุ บั น คลอง
ดังกล่าวประสบปั ญหาตื้นเขิน น้าเน่าเสียและเต็ มไปด้วยขยะ มีแต่ค นเบือนหน้าหนี
สาเหตุมาจากคนในชุ มชนปล่อยปละละเลย และทิ้ ง ขยะลงในคู น้าที่ อยู่ ห น้ าบ้ านที่
เชื่อมต่อกับคลองทาให้เมื่อฝนตกขยะจะไหลสู่คลอง บางคนก็ทิ้งขยะลงคลองโดยตรง
ทาให้ปั จจุบั นไม่ส ามารถใช้ ประโยชน์ จากคลองเหมื อนในอดี ตได้ ด้ วยความรั กและ
ความผูกพันกับคลองดังกล่าว เยาวชนกลุ่มนี้จึงจับมือกันสร้างสรรค์กิ จกรรมเพื่อฟื้นฟู
คลองต้นตะเคียน ขั้นตอนแรกเยาวชนชักชวนเพื่อนเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย และชวน
เด็กๆในชุมชน จานวน ๒๐ คน เข้าร่วมโครงการ เมื่อได้กลุ่มเป้ าหมายครบแล้วก็เริ่ม
จัดกิจกรรมเรียนรู้การจัดการขยะเพื่อสร้างความตระหนักและดูแลความสะอาดตามคา
สอนของศาสนาอิสลาม โดยลงพื้นที่สารวจเส้นทางขยะ พูดคุย ทาความเข้าใจสาเหตุ
ต้นทางที่ มาของขยะ ท าให้ เ ด็ กๆมองเห็ นปั ญ หาและอยากจะแก้ ไข เมื่ อทุ กคนเห็ น
ความสาคัญของปัญหาแล้วจึ งจัดกิจกรรมรณรงค์การรักษาความสะอาด กิจกรรมการ
เก็บขยะ การคัดแยกขยะ กิจกรรมอาสาพัฒนาคูคลอง และจัดตั้งศูนย์เปลี่ยนขยะให้
เป็นมูลค่า เช่นขยะแลกไข่ ขยะแลกขนม
จุด เด่นของกลุ่มคื อ ๑) การดาเนินงานโดยใช้เด็กๆเป็นพลังในการขับเคลื่อนงาน
โดยเยาวชนมองว่าถ้ าเด็ กๆเข้ าร่วมกิจกรรมแน่นอนอยู่ แล้วเด็กๆจะต้องของอนุญ าต
ผู้ปกครอง ญาติ ผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้าน เขาต้องรับรู้และต้องติดตามเด็กๆอยู่แล้วว่าทาอะไร
อย่างไร ซึ่งถ้าเขาติดตามเขาต้องรู้สึกสานึก และอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิด
๒) การท างานโดยการลงมือท ามากกว่าสั่ งจะท าให้ค นในชุ มชนเห็นสิ่งที่เราท า และ
เห็นว่าเราทาจริง เช่น การไปขุดลอกคูหน้าบ้านในชุมชน เยาวชนไม่สนใจว่าเป็นคูหน้า
บ้านของตนเองหรื อไม่ ท าให้ ผู้ ใหญ่ เห็ นแล้ วเกิ ดความละอายใจ และเอ็นดู เด็ กๆจึ ง
อาสาทาเอง และการดาเนินงานของกลุ่มทาให้ผู้ใหญ่บ้านยืนหยัดเคียงข้างเยาวชน มี
การสนับสนุนศาลาในหมู่บ้านให้เป็นศูนย์การรับซื้อขยะ
พื้นที่คลองทาให้เยาวชนเรียนรู้การทางานเป็นทีมที่จะให้เกิดความเป็นทีมนั้น ต้อง
เน้นการพูดคุย ทบทวนงานอย่างบ่อยครั้ง ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเต็มที่ เรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตยที่ทุกคนต้องฟังความคิดเห็นด้วยเหตุและ
ผล มองความคิดเห็นทุกคนมีค่า เกิดการยอมรับกันและกันภายในกลุ่ม ทาให้แต่ละคน
มองเห็ นศั กยภาพของตนเองและที ม มากขึ้ น เข้ าใจกั นและกั น มากขึ้ น จึ งเกิ ด การ
กระจายงานได้ อย่างเหมาะสมและนาไปสู่การทางานด้วยตนเองโดยไม่ต้ องรอคาสั่ ง
ตลอดจนทางานอย่างมีความสุข นอกจากพื้นที่คลองจะสร้างการเรียนรู้แ ละจิตสานึก
พลเมืองของเยาวชนแล้ว การขับเคลื่อนงานของเยาวชนทาให้ขยะในคลองลดลง น้าใน
คลองใสขึ้นสามารถนามาใช้ในการทาการเกษตรได้ การดาเนินงานของเยาวชนนอกจาก
ที่ผู้ใหญ่บ้านให้การยอมรับและสนับสนุนแล้ว ยังมี ผู้ปกครองเด็ กและคนในชุมชนที่เกิดการตื่นตั ว
และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคลอง การจัดการขยะด้วยตนเองอย่างแข่งขัน
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โครงการ สานสายใยเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น
กลุ่ ม พลั งคนหั วรั้ นเพื่ อสั ง คม เยาวชน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙
ต.บ่ อ ยาง อ.เมื อ ง จ.สงขลา พื้ นที่ ท า
โครงการศู น ย์ ฝึ ก และอบรมเด็ ก และ
เยาวชนเขต ๙ จ.สงขลา

พื้นที่กำรเรียนรู้
แกนนาเยาวชนมองเห็นปัญหาของเพื่อนๆที่อยู่ร่วมกันในศูนย์ฝึกอบรมฯขาดของ
ใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แป้ง เพราะไม่มีญาติมาเยี่ยม เพื่อนบางคนที่ใกล้ถูกปล่อย
ตัวมีฐานะที่บ้านยากจน ขาดทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเอง และจะใช้
เวลาว่างกับ การทาผิด กฎระเบี ย บของศู นย์ฝึ กฯเช่ น สั กตามร่ างกาย ลักขโมย แบ่ ง
พรรค แบ่งพวก และทะเลาะวิวาทกัน ด้วยหัวใจที่อยากช่วยเหลือเพื่อน สมาชิกกลุ่ม
จึงใช้จุดแข็งที่มีอยู่คือ “สมาชิกกลุ่มคนหนึ่ง มีทักษะการจักสานเส้นพลาสติกที่ ติดตัว
จากการสอนจากผู้ปกครองที่บ้าน” นามาสร้างสรรค์เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือเพื่อน
ขั้นตอนการทางานของกลุ่มจะเริ่มจากการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์และทักษะการสาน
เส้นพลาสติกแบบใหม่ๆ จากวิทยากรแล้วฝึกฝนให้ชานาญ รับ สมัครเพื่อนๆมาเรียนรู้
จานวน ๓๐ คน เปิ ด ห้ องเรีย นสานเส้นใยพลาสติ กโดยแกนนาเยาวชนเป็ นผู้ ส อน
เพื่ อนๆ โดยใช้เทคนิคแกนนาเยาวชน ๑ คน สอนเพื่ อน ๓ คน เมื่ อทุ กคนสานเป็ น
แล้ ว ก็ จ ะให้ แ ต่ ล ะคนสานเส้ น พลาสติ ก เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ างๆเช่ น ตะกร้ า กล่ อ ง
อเนกประสงค์ กระเป๋ า แล้วนาเหล่านั้นไปจาหน่ ายและนารายได้ ไปซื้อของใช้ให้กับ
เพื่อนๆ
จุดเด่นของกลุ่มคื อ รูปแบบการจัด กิจกรรมจะมีลั กษณะเพื่อนช่วยเพื่อน ที่คอย
ช่ วยเหลื อเกื้ อกู ล กั น เช่ น ในขั้ นตอนการจั กสาน ถ้ าสมาชิ กคนไหนท าไม่ เป็ น ก็ จะมี
เพื่ อนๆคอยบอก คอยแนะนา และบางครั้ งก็ ช่ วยสานให้ เ สร็จ การจั ด บรรยากาศ
ห้องเรีย นสานเส้ นใยพลาสติ กทุ กคนก็ จะช่วยกั นจั ด ตกแต่ ง และช่วยกั นดู แ ลความ
สะอาด ทาให้บรรยากาศในการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานและผ่อนคลาย
จุด เด่ นอีกอย่ างหนึ่ง คื อการด าเนิ นงานมี ลักษณะแตะมือกั นระหว่างเพื่ อนรุ่นต่ อรุ่ น
เนื่ องจากเยาวชนในศู นย์ ฝึ ก จะมี การปล่ อยตั ว อยู่ ต ลอดเวลา แต่ กระบวนการจั ด
กิจกรรมจะมีคุณครูที่ปรึกษาโครงการและแกนนาเยาวชนจะคอยสังเกตเพื่อนๆที่ตั้งใจ
เข้าร่วมกิจกรรมสม่าเสมอ มีทักษะการจักสานที่ดี ก็จะฝึกให้สอนเพื่อนๆ และชวนมา
เป็นแกนนากลุ่ม ทาให้โครงการมีแกนนาที่จะสานต่อโครงการอยู่ตลอดเวลา
ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจดาเนินงานทาให้เยาวชน ได้เรียนรู้และได้ฝึกทักษะการ
จักสานเส้นพลาสติ กในรูปแบบใหม่ๆ ได้ฝึ กการสื่อสารที่ดี เช่นในการสอนเพื่อนๆให้
สานเส้นใยพลาสติก เยาวชนต้องฝึ กการถ่ ายทอดความรู้ ฝึกสื่อสารที่ ให้ เพื่อนเข้ าใจ
ด้วยการพู ดหรือทาให้ดู ต้องจัดการกั บอารมณ์เมื่อเพื่ อนไม่เข้าใจหรือทาไม่ได้ดั่ งใจ
ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การ ต้ องตรวจสอบวั ส ดุ อุ ป กรณ์ อยู่ ต ลอดเวลา
โดยเฉพาะของมีคมที่ต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ ซึ่งการจัดการตรงนี้เยาวชนต้องระมัดระวัง
ไม่ให้ เพื่ อนรู้สึ กว่าไม่ เข้ าใจเขาและทะเลาะกัน ฝึ กการตรงต่อเวลาเพราะในการท า
กิจกรรมไม่ มีใครคอยบั งคั บ แกนนาเยาวชน ทุ กคนต้ องรั บ ผิ ด ชอบในหน้ าที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย นอกจากเยาวชนได้เรียนรู้แล้ว ผลิตภัณฑ์ที่เยาวชนจักสานมีความสวยงาม
สะดุดตาต่อสังคมภายนอก ทาให้แกนนาเยาวชนได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรสอนการ
สานเส้นใยพลาสติกให้กับผู้สูงอายุ ที่ศูนย์สามวัย สายใยครอบครัวเกาะยอ และการจัด
กิ จกรรมของเยาวชน กลายเป็ นการสร้างพื้ นที่ ชี วิต และทางเลื อกให้ กับ เพื่ อ นๆ ที่
ต้ องการจะหลี กหนี ค วามวุ่ นวายในสถานควบคุ ม สร้ างพื้ น ที่ ไ ว้ วางใจกั น และกั น
ระหว่างเพื่อนๆท าให้ เพื่ อนๆที่ อยู่ต่ างจั งหวัด มีการพู ด คุย และมี ค วามสัมพั นธ์ ที่ดี ขึ้ น
นอกจากนี้ แล้ว การดาเนิ นงานกลุ่มกลายเป็ นการสร้างความหวังในการพึ่งพาตนเอง
ภายหลังจากการได้รับการปล่อยตัว
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กลุ่ม CD Dr.kampong
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎสงขลา
พื้นที่ทาโครงการ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต ๙ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.
สงขลา

พื้นที่กำรเรียนรู้
เยาวชนในศู นย์ฝึกฯประสบปัญ หาการแพร่ระบาดของโรคผิวหนั ง (โรคหิด) ซึ่ ง
ปัจจุบั นเยาวชนได้ รับการรั กษาโรคผิวหนั งด้วยการใช้ ยาปฏิ ชีวนะ ซึ่ งยังไม่ สามารถ
รักษาหรื อยั บ ยั้ งการแพร่ร ะบาดของโรคได้ สภาพปั ญ หาดั ง กล่ าวสร้ างความทุ ก ข์
ทรมานจากอาการคั น ให้ กับ เยาวชนเป็ นอย่ างมาก ท าให้ แ กนน าเยาวชนเป็ นห่ วง
เพื่ อนๆในศู นย์ ฝึ กฯ จึ งรวมกลุ่ มกั นที่ จะสร้างทางเลือกในการรักษาโรคหิ ด ด้ วยพื ช
สมุนไพร เยาวชนเริ่มดาเนินงานด้วยการศึกษาภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรรักษาโรค
ผิวหนัง สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากป้าแนบที่เป็นหมอบ้านใน
ชุมชนบ้ านแม่เปียะ ต.คลองหลัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา (เป็นชุมชนที่เยาวชนลงพื้นที่
ศึกษาชุ มชนในรายวิ ช าเรี ยน) ที่ ใช้ ส มุ นไพรในการรักษาโรคต่ างๆ พบว่า ขมิ้ นและ
สมุ น ไพรทองพั น ชั่ ง สามารถน ามาท าสบู่ เ หลว สบู่ ก้ อ น เพื่ อ รั ก ษาโรคผิ วหนั ง ได้
หลังจากนั้นแกนนาศึกษาวิธีการทาสบู่ก้อนและสบู่เหลว ทดลองแปรรูปเป็นสบู่ และ
จัดหาพืชพันธุ์สมุนไพรดังกล่าวมาเพาะปลูก ขยายพันธุ์แล้วนามาแปรรูปและทดลองใช้
ด้ วยตนเองจนมั่ น ใจแล้ วลงไปยั ง พื้ น ที่ ศู น ย์ ฝึ กอบรมฯเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ชี้ แ จง
โครงการ เชิญชวนเพื่อนๆที่เป็นโรคหิดเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนต่อมาคือนาความรู้ที่
ศึกษามาเกี่ยวกับ สมุนไพรรักษาโรคหิดมาถ่ายทอดให้ กับเพื่อนๆ สอนวิธีการแปรรู ป
ขมิ้น ทองพันชั่ง เป็นสบู่เหลวและก้อน ให้เพื่อนๆในศูนย์ฝึกฯนาสบู่ดังกล่าวไปทดลอง
ใช้ พ ร้อมจดบันทึ กผลการใช้ส บู่ รวมทั้ งให้ เพื่ อนๆปลู กพื ชสมุนไพรทั้ง ๒ ชนิ ด ไว้ ใน
ศูนย์ฝึกฯคนละ ๑ ต้นเพื่อใช้แปรรูปเป็นสบู่รักษาโรคผิวหนังได้อย่างต่อเนื่อง
จุด เด่นของกลุ่มนี้ คือกลุ่มเยาวชนเป็นนักศึกษาที่ไม่เคยเข้าไปเรียนรู้บริบทของ
เจ้าหน้าที่และเพื่อนๆในศูนย์ฝึกมาก่อน ทาให้กลุ่ม เยาวชนต้องทางานด้วยการท้าทาย
กับอุปสรรค์ ที่พบเจอมากมาย เช่น การประสานงานกั บศูนย์ฝึกฯที่ต้องประสานงาน
อย่างเป็นกระบวนการ ทั้งในเรื่องเอกสารและวันเวลาในการจัดกิจกรรม เยาวชนต้อง
จัดสรรเวลาว่างของการเรียนในแต่ละวันมาจัดกิจกรรมที่ศูนย์ฝึกฯ เนื่องจากถ้าวันหยุด
เสาร์ อาทิ ต ย์ ทางศู นย์ ฝึกจะไม่ อนุ ญ าตให้ เข้ ามาท ากิ จกรรม ท้ าทายกั บ ความคิ ด
ความกลัว ที่สร้างขึ้นมาเองก่อนเข้าไปพบเจอกสภาพต่างๆในศูนย์ฝึกฯ แต่ด้วยความ
ตั้งใจและเพื่อนๆในศูนย์ฝึกให้ความร่วมมือทาให้ความกลัวเหล่านั้นหายไป แต่กลับได้
ความสุขมาแทนที่และทากิจกรรมด้วยความสุ ข และจุดเด่นอีกข้อหนึ่งคือการใช้กุศโล
บายในการสร้ างการมี ส่ วนร่ ว มให้ เ พื่ อนๆในศู นย์ ฝึ ก เช่ น การให้ เ พื่ อ นๆปลู ก ต้ น
สมุนไพร คนละ ๑ ต้น ให้ทุกคนดูแลต้นไม้เหมือนการดูแลคนรัก
การดาเนินของเยาวชนในพื้นที่ศูนย์ฝึกฯทาให้เยาวชนเรียนรู้การทางานอย่างเป็น
ระบบ การติ ด ต่ อประสานงานที่เป็ นทางการ เรีย นรู้การยอมรับ การเคารพ การให้
เกียรติ ทาให้เยาวชนเข้าใจเพื่อนๆในศูนย์ฝึกฯมากขึ้น การทางานโดยการใช้ ความ
ตั้งใจ มุงมั่นและใช้ใจทางาน จะทาให้ได้ความไว้วางใจและมิตรภาพที่ดีกลับมา เรียนรู้
การสร้างทีมที่ต้องหนุนเสริมพลังและแรงใจให้กันและกันการทางานต้องผลัดกันนา ถ้า
เพื่ อนที่ นาเหนื่อยคนอื่ นจะต้องลุ กขึ้นมานาต่ อทุ กคนต้องหนุ นเสริ มกั นได้ และการ
ทางานที่มีการประชุม พูดคุยกันบ่อยๆจะทาให้มองเห็นจุดอ่อนการทางานของตนเอง
และทาให้เราเข้าใจกันและกัน จนสามารถดาเนินงานอย่างรวดเร็ว มีความสุขกับการ
ทางานและได้มิตรที่แท้จริงจากการทางาน นอกจากนี้แล้วการดาเนินงานของเยาวชน
ท าให้ พื้ นที่ ศู นย์ ฝึกกลายเป็ นห้ องเรีย นแห่ ง การเรีย นรู้ การใช้ พื ช สมุ นไพรรักษาโรค
ผิวหนัง ของแกนนาเยาวชน บุคลากรและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ เยาวชนในศูนย์ฝึกมี
ทางเลื อ กใหม่ ใ นการรั ก ษาโรคหิ ด เช่ น การใช้ สบู่ ก้อ นและสบู่ เหลวที่ ท าจากพื ช
สมุนไพรทองพันชัง่ ขมิ้นชัน ที่สามารถรักษาโรคผิวหนังได้
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พื้นที่กำรเรียนรู้
กลุ่มเยาวชนเรียนครู มีความสนใจที่จะทาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครูได้
ไปสัมผัสพื้นที่โรงเรียนพังเภา (เชิญประชานุกูล) ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เผชิญหน้า
กับปัญ หามากมาย เช่นเด็ กนั กเรียนจานวนน้อยมากมีแค่ ๕๔ คน เพราะผู้ปกครอง
ย้ายเด็กให้ไปเรียนในโรงเรียนใหญ่ ๆในอาเภอ บุคลากรประจาโรงเรียนทั้งหมดมี ๔
คนซึ่ ง ท าให้ ไ ม่ เ พี ย งพอส าหรั บ การเรี ย นการสอน เด็ กถู ก ปล่ อ ยให้ เ รี ย นกั บ ครู ตู้
(รายการโทรทั ศ น์ ท างไกลของวั ง ไกลกั ง วล) ท าให้ เด็ กมี EQ (Emotion Quotient
ความฉลาดทางอารมณ์ ) และ IQ (Intelligence Quotient ความฉลาดท าง
สติ ปัญ ญา) ต่ าส่ งผลให้ไม่ ผ่ านการประเมินของกระทรวงศึ กษาธิการและโรงเรีย นมี
แนวโน้ ม ที่ จะถู ก ยุ บ แกนน าเยาวชนจึ ง สนใจที่ จะท าโครงการเพื่ อ ช่ ว ยเด็ ก ๆและ
โรงเรียนไม่ให้ถูกยุบ การดาเนิน งานของเยาวชนเริ่มตั้งแต่ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนเพื่อ
สร้างบรรยากาศบริเวณโดยรอบและในห้องเรียนให้ เหมาะกับการพัฒนา พั ฒนาการ
ของเด็กในโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย วิชาสังคม วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาการงาน
อาชีพ วิชาวิทยาศาสตร์ทุกวันอังคารและวันพุธ นอกจากนี้แล้วยังเพิ่มกิจกรรมพัฒนา
ทักษะโดยใช้ ศิล ปะ จั ดท าแปลงเกษตรจาลองให้ เหมาะสมกั บ พื้ นที่ ภ ายในโรงเรีย น
เพื่อให้เด็กเรียนรู้การปลูกพืชผักและนาไปใช้ในครอบครัวได้ จัดกิจกรรมเสริมความรู้
เพิ่ มเติมให้ กับเด็กๆนอกห้องเรีย นโดยการติว เข้ม O-Net และร่วมท ากิจกรรมพิเศษ
เช่น พัฒนาโรงเรียนร่วมกันในวันหยุดเรียน สร้างฐานการเรียนรู้ในท้องถิ่นของนักเรียน
ภายในบริเวณพื้นที่รอบๆโรงเรียน โดยให้ชาวบ้านที่ มีความรู้ เรื่องภู มิปัญ ญาท้องถิ่ น
เป็นผู้ให้ความรู้แก่เด็กๆเพื่อปลูกจิตสานึกรักบ้านเกิดให้กับนักเรียน
จุดเด่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของแกนนาเยาวชน คือการจัดระบบ
ครูอาสาโดยการชักชวนเพื่อนในสาขา จานวน ๑๕ คน โดยรับผิดชอบการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรของโรงเรียนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่
๓ รับผิดชอบชั้นละ ๓ คน รับผิดชอบเรื่องพัฒนาทักษะชีวิตที่นอกชั้นเรียน จานวน ๓
คน และอีก ๒ คน จะเป็นผู้สังเกตการ ดูความเรียบร้อยและนาการประชุมทุกครั้งก่อน
และหลังการจัดกิจกรรม ทาให้แกนนาเยาวชนได้ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม
อยู่ ต ลอดเวลา เยาวชนจะรอบคอบใส่ ใจกั บ ปั ญ หาที่ พ บเจอ ทาให้ เยาวชนสามารถ
แก้ ปั ญ หาที่ พ บเจอได้ เช่ น ลงพื้ น ที่ เยี่ ย มเด็ กนั กเรี ย นที่ บ้ าน และกรณี ที่ เด็ ก ไม่ ม า
โรงเรียน ขาดเรียนหลายวัน เยาวชนจะลงไปเยี่ยมที่บ้าน พูดคุยกับน้องและผู้ปกครอง
ให้พาน้องมาเรียน ทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ นอกจากนี้เยาวชน
มีการสืบค้นข้อมูลใหม่ ๆที่เป็น ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมอยู่สม่าเสมอ เช่นเทคนิ ค
การสอน กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์
ผลการจัดกิจกรรมของเยาวชนทาให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้และทักษะการคิด
มากขึ้นจากเดิมที่ได้รับความรู้จากทางไกล (ดาวเทียม) ซึ่งไม่สามารถโต้ตอบกับครูได้
แต่ การจั ด ระบบครู อ าสาของแกนน าท าให้ นัก เรี ย นมี ค วามกล้ าแสดงออกในการ
สอบถามครู กล้าที่ จะตอบค าถามและแสดงความคิด เห็ น ผลการเรียนของเด็กๆใน
โรงเรียนและผลการสอบ O-Net ผ่านการประเมินและติดอันดับต้นๆของตาบล ทาให้
โรงเรีย นไม่ถู กยุ บ และเด็ กนั กเรี ยนในโรงเรี ยนเรีย นอย่างมี ความสุ ข นอกจากนี้แ ล้ ว
พื้นที่โรงเรียนพังเภากลายเป็นห้ องเรียนฝึกฝนทั กษะความเป็นครู เป็นพื้นที่ แสวงหา
ประสบการณ์ ท างวิช าชีพ ครู ในลักษณะการเรีย นรู้ด้ วยตนเอง ท าให้ แกนนาเยาวชน
และเพื่อนๆมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความภาคภูมิใจและเกิดแรงบันดาลใจในการ
นาความรู้ทางวิชาชีพครูไปพัฒนาสังคมต่อไป
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โครงกำร
โครงการ ๓ อ. เอาอ้วนออก
ก ลุ่ ม Slim Bear Island โ ร ง เรี ย น
ส่ ง เสริ ม ศาสนาวิ ท ยามู ล นิ ธิ (โรงเรี ย น
ปอเนาะเกาะหมี สอนศาสนาควบคู่
สามั ญ ) ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.
สงขล า พื้ นที่ ท าโครงการโรงเรี ย น
ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

พื้นที่กำรเรียนรู้
สมาชิกกลุ่มเป็นห่วงสุขภาพของตนเองและเพื่อนๆในโรงเรียน ร้อยละ ๑๐ ของ
จานวนนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น ประสบปั ญ หาโรคอ้ วนและมี แ นวโน้ ม ที่ จะอ้ ว น ใน
ขณะเดียวกันโรงเรียนขาดการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ แกนนาเยาวชนจึง
เป็นห่วงสถานการณ์ ดังกล่าว และถ้าไม่รีบแก้ปัญ หาจะทาให้โรงเรียนประสบปัญหา
เด็ กในโรงเรี ย นสุ ข ภาพไม่ แ ข็ ง แรง อ้ วน และส่ ง ผลกระทบต่ อการเรี ย น เยาวชน
สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อแก้ ปัญหาดังกล่าว เริ่มจากการชักชวนเพื่อนๆในโรงเรียนเข้ า
ร่วมโครงการจานวน ๓๐ คน พูดคุยให้เห็นความสาคัญของปัญหาโรคอ้วน ชักชวนให้
ทุกคนหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพของตนเอง มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยการชั่ง
น้ าหนั ก วั ด รอบเอว จัด ท าสมุ ด บั นทึ กข้อมู ล เพื่ อนเป็ นรายบุ ค คล เพื่ อเป็ นการจด
บันทึกข้อมูลการบริโภคอาหารในแต่ละวัน แล้วนามาคานวณพลังงานโภชนาการ และ
ควบคุ ม การบริ โภคอาหาร ภายในสมุ ด บั นทึ กมี การเขี ย นข้ อมู ล ให้ ค วามรู้ เรื่อ งการ
บริ โ ภคอาหารที่ ถู ก ต้ อ ง น าข้ อ มู ล สุ ข ภาพไปปรึ ก ษาครู พ ละในโรงเรี ย นเพื่ อ รั บ
คาแนะนาในการออกแบบกายบริหารที่เหมาะสม การให้ความรู้เรื่ องการดูแลสุขภาพ
จัดกิจกรรมออกกาลังกายในทุ กๆเช้าหลังเลิ กแถว สร้างแฟนเพจและกลุ่มในเฟสบุ้ ค
เพื่ อ เป็ นช่ อ งทางในการสื่ อสารระหว่ างเพื่ อนสมาชิ กกั บ เยาวชนแกนน า และเป็ น
ช่องทางติดตามผลเป็นรายบุคคล
จุดเด่นของกลุ่มนี้คือการดาเนินงานที่แข่งกับเวลาเรียนของในแต่ละวันที่มีเวลาว่าง
ในแต่ละวันแค่ ๔๐ นาทีในแต่ละวันซึ่งเวลาว่างดังกล่าวต้องใช้เวลาในการรับประมาณ
อาหาร และประกอบศาสนกิจ (ละหมาด) ทาให้เยาวชนต้องใช้ช่องทางในการติดต่อ
เพื่อนๆที่สะดวกที่สุด โดยสร้างกลุ่มเฟสบุ๊คเพื่อพูดคุย นัดหมายการทากิจกรรม พูดคุย
และติด ตามผลการดู แลสุขภาพของแต่ ละคน และพู ดคุ ยให้ กาลั งใจกันและกั น การ
ต่อรองเวลากับผู้บริหารโรงเรียนที่เยาวชนมีการสื่อสารให้ผู้บริหารเห็นความสาคัญ ของ
โครงการ จนท าให้ ผู้ บ ริ ห ารเห็ น ความส าคั ญ และจั ด ให้ เ ป็ น กิ จ กรรมหนุ น เสริ ม ให้
นักเรียนทุกคนต้องออกกาลังกายทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน แกนนาเยาวชนดาเนินงาน
โดยยึดถื อคุณภาพงานมากกว่าปริมาณ ออกแบบงานโดยนึ กถึงศักยภาพของตนเอง
เพื่อให้โครงการประสบผลสาเร็จและเกิดประโยชน์มากที่สุด เช่นในการรับสมัครเพื่อน
เข้าร่วมโครงการ กาหนดเป้าหมายแค่ ๓๐ คน แต่มีผู้เข้ามาสมัครทั้งหมด ๑๐๐ คน
แกนนาเยาวชน รับเพื่อนๆทั้งหมดเข้าร่วมทากิจกรรมแต่กิจกรรมการติดตามควบคุม
น้าหนักรับแค่ ๓๐ คน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด
การทางานของเยาวชน ที่ดู เหมือนธรรมดาสาหรับคนทั่ วไป แต่ท้ าทายสาหรั บ
กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ ที่เป็นมุสลีมะฮ์ (มุสลิมผู้หญิง) ซึ่งต้องใช้ความพยายามในการจัด
กิจกรรม เพราะมุสลี มะฮ์ในวัฒ นธรรมมุส ลิมต้ องเก็บ ตัวและสารวม แต่เยาวชนก็ ได้
พยายามผสมผสานการทางานเข้ ากับวิ ถีวัฒ นธรรม ท าให้เยาวชนได้ ฝึกคิ ดอย่างเป็ น
ระบบ คิ ด เป็ น เหตุ เ ป็ น ผล รู้ จั ก บริ ห ารจั ด การเวลาที่ มี อ ย่ างจ ากั ด รู้ จั ก ประเมิ น
สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อนามาวิเคราะห์ วางแผน หรือหาแนวทางที่
จะแก้ปัญหาและการจัดการกับความกดดันทางอารมณ์ ต้องฝึกสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้เวลาว่างหลั งจากเรียนที่มีอยู่น้อยมากเพราะต้องเรีย น
และปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จทางศาสนามาจั ด กิ จกรรม ผลการด าเนิ น งานท าให้ โรงเรี ย น
กลายเป็นพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียนโดยการออกกาลังกายทุกวันในตอนเช้า
หลังเลิกแถว และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนหัน
มาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น
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โครงกำร
โครงการ รักษ์น้า ลดไฟ ใส่ในใจหอพัก
กลุ่ ม miss cleaning โรงเรี ย นส่ งเสริ ม
ศาสนาวิทยามูลนิธิ
ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พื้ นที่ ท าโครงการ หอพั กหญิ งโรงเรี ย น
ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

โครงการ ภาพเล่ าเรื่ องเมื อ งสงขลา ๒
กลุ่ ม ต้ น คิ ด นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมปลาย
โรงเรียนมหาวชิ ราวุธ ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา พื้ นที่ ท าโครงการ อ.เมื อง จ.
สงขลา

พื้นที่กำรเรียนรู้
แกนนาเยาวชนต้ อ งการจั ด ระบบบริ ห ารจั ด การหอพั ก ของนั กเรี ย นหญิ ง ใน
โรงเรียน ที่กาลังประสบปัญหาค่าน้าที่สูงและมีความสกปรก สาเหตุมาจากนักเรียนใน
หอพักขาดจิตสานึกในการใช้น้าและการจัดการขยะ แกนนาเยาวชนจัด กิจกรรมด้วย
การเริ่มเล่าที่มาของโครงการหลังจากทาศาสนกิจ (ละหมาด) และเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ
ในหอพักได้ร่วมซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดกิจกรรมศึกษาข้อมูล เรื่องคุณค่า
ที่มาของน้าประปา เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการสร้างจิตสานึก “รักษ์น้า” โดยการพา
ตัวแทนนั กเรียนหอพั กหญิ ง จานวน ๒๓ คน ศึ กษาดู งานที่ การประปาส่วนภู มิภ าค
สาขาหาดใหญ่ เมื่อมีความรู้พื้นฐานแล้วแกนนาเยาวชนจัดกิจกรรมถ่ายถอดเรื่องราว
การผลิตน้าของการประปา และเปิดคลิปวีดีโอเรื่องคุณค่าของน้าเพื่อเป็นการตอกย้า
ให้ทุกคนเห็นคุณค่าความสาคัญของน้า จัดวงเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อ งการ
ใช้ น้าและการรั กษาความสะอาดภายในหอพั ก การออกแบบกฎระเบี ย บการอยู่
ร่วมกั นและการใช้ น้าร่ วมกั นในหอพั กระหว่างแกนนาเยาวชนกั บ เพื่ อนๆสมาชิ กใน
หอพักเช่นช่วยกันปิดไฟเมื่อพักกลางวัน ถ้าหอไหนเปิดน้าทิ้งไว้ล้นถังจะมีการปรับเงิน
ทั้งหอ ห้ามนากล่องโฟมเข้ามาในหอพัก การจัดประกวด การประหยัดน้า ประหยัดไฟ
และการรักษาความสะอาดของหอในแต่ละเดือน จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่รอบๆหอพัก
เพื่อให้สมาชิกแต่ละหอได้มาทากิจกรรมใส่ใจหอพักร่วมกัน
การดาเนินงานในพื้นที่ดังกล่าว ทาให้เยาวชนเรียนรู้การทางานแบบครอบครัวใน
ท่ามกลางความแตกต่างของสมาชิกกลุ่มในเรื่องอายุและระดับชั้นเรียน (สมาชิกในกลุ่ม
มีทั้ ง มัธยมต้ นและมั ธยมปลาย) ท าให้เยาวชนทางานเป็ นที มมากขึ้ น เรียนรู้การคิ ด
อย่างเป็นระบบ คิดเชื่อมโยง ทาให้มองเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่รีบแก้ปัญหาที่
เยาวชนเผชิ ญ อยู่ เช่ น ผู้ ป กครองต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเล่ าเรี ย นสู ง ขึ้ น การ
ดาเนินงานที่เริ่มจากตนเองทาความเข้าใจและปฏิบัติ ให้เห็นจะทาให้เพื่ อนๆมองเห็ น
คุณค่าในสิ่งที่กลุ่มทามากขึ้น หรือเวลาจะไปสื่อสารกับใครก็จะสามารถสื่อสารได้อย่าง
เข้าใจเพราะเราผ่านการลงมือปฏิบัติมาแล้ว นอกจากนี้แล้วผลการดาเนินงานทาให้ค่ า
น้ าในหอพั ก ลดลงเป็ นจ านวนมาก จากสถิ ติ ก่ อ นด าเนิ น โครงการค่ าน้ าในหอพั ก
๑๔,๐๐๐ บาทแต่ห ลัง จากดาเนิ นโครงการได้เดื อนเดีย ว ค่ าน้ าลดลงเหลื อ ๗,๐๐๐
บาท จนเป็ นที่ยอมรับของเพื่อนๆและคุณครูในหอพั ก และหอพั กหญิ งที่ เยาวชนได้
ดาเนินโครงการกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการหอพัก เป็นแบบอย่างให้
รุ่นน้องๆได้ปฏิบัติตาม
เยาวชนมองเห็นว่าเมืองสงขลา มีมรดกทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ามากมาย แต่
คนในเมืองสงขลาไม่เห็นความสาคั ญ ปล่อยปละ ละเลยจนทาสถานที่ ดังกล่าวเสื่อม
โทรม แกนนาเยาวชนอยากปลุกให้ คนในเมืองสงขลาหันมาใส่ใจและรักบ้ านเกิดของ
ตนเอง เยาวชนจนจึงมีแนวคิดที่จะสร้างจิตสานึกให้คนสงขลาหวงแหนบ้านเกิด โดยใช้
ภาพถ่ ายเป็ น สื่ อ ในการปลุ กจิ ต ส านึ ก การด าเนิ นงานของเยาวชน เริ่ ม จากศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา สืบค้นข้อมู ลทางประวัติศาสตร์ ค้นหาภาพเก่ าๆเกี่ยวกั บ
เมืองสงขลา เก็บภาพถ่ายจุด กาเนิ ดเมื องสงขลา นาข้อมูล และภาพถ่ายที่ได้เผยแพร่
ทางเพจภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา นาภาพเก่าเกี่ยวกับเมืองสงขลาเปรียบเที ยบกับภาพ
ปัจจุบั น และสะท้ อนมุมมองที่ ชวนคิ ดและนาภาพตุ๊กตาสื่ออารมณ์ ในภาพถ่ายเพื่ อ
เป็นที่สะดุดใจผู้พบเห็น จัดค่ายนักคิดเปลี่ยนเมืองและสอดแทรกโครงการภาพเล่าเรื่อง
เมื องสงขลาให้ ผู้ เข้ าร่ วมในค่ ายได้ รู้ จัก และให้ ผู้ เข้ าร่ วมได้ เรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ ประวั ติ
สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ และปัญหาของเมืองสงขลา จัดนิทรรศการ “กว่า
จะเป็นเมืองสงขลา” โดยใช้ภาพเล่าเรื่อง จานวน ๒ ครั้งเพื่อต้องการสื่อให้คนในเมือง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

พื้นที่กำรเรียนรู้
สงขลาเห็นคุณค่าของเมืองสงขลา กระบวนการทางานทาให้เกิดความกลมเกลียวกัน
แบบครอบครัวที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันภายในกลุ่ม จนเรียนรู้นิสัยของกันและกันนาไปสู่
การเตือนสติในการทางานเช่นหากคนใดคนหนึ่งช้า ไม่กระตือรือร้นก็จะคุยกันภายใน
กลุ่ม ทุกคนเรียนรู้แ ละฝึกการจัดการกั บอารมณ์ จากเดิมถ้าความคิด เห็ นในกลุ่มไม่
ตรงกันก็จะขัดแย้ง โกรธ และโมโหใส่กัน แต่ การทางานกลุ่มทาให้ทุกคนได้ฝึกที่จะฟัง
ความคิ ด เห็ นของเพื่ อนอย่ างมี เหตุ ผ ล จุ ด เด่ นของกลุ่ มเยาวชนคื อ ๑) การบริ ห าร
จั ด การเวลาในการท ากิ จ กรรม เนื่ องจากเยาวชนเรี ย นโครงการห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร์ – คณิต ศาสตร์ (Science Math Ability :SMA) ทาให้เยาวชนไม่มีเวลา
ในว่างในการกิจกรรม แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทาโครงการ จึงใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน
ประชุมวางแผนการขั บเคลื่อนงานเพื่ อให้ ทุ กคนเข้ าใจตรงกั น หลังจากนั้นใช้วิธีการ
ทางานและประสานงานทางกลุ่ม Facebook เช่นการนาเสนองาน แล้วให้สมาชิกกลุ่ม
ร่วมแสดงความคิด เห็น การสร้างการมีส่ วนร่ วมให้ เพื่ อนๆในชมรมต้ นคิ ดเข้ามาเป็ น
แกนน าร่ ว มในการด าเนิ น งาน การท างานในลั ก ษณะนี้ ท าให้ เ ยาวชนสามารถ
ดาเนินงานตามแผนที่ วางไว้ได้ ๒) การใช้ ศักยภาพของกลุ่ มไปหนุนเสริมเครือข่าย
เยาวชนด้วยกัน เช่น ร่วมจัดนิทรรศการภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลาร่วมกับกลุ่ม Beach
For life ในงานแลเล แลหาดครั้งที่ ๔ นอกจากที่นาภาพไปแสดงแล้วกลุ่มยังอาสาที่
จะเป็นผู้เก็บภาพบรรยากาศภายในงานแลเล แลหาด และกิจกรรมอื่นๆที่ทางสงขลา
ฟอรั่มจัดขึ้น เช่นกิจกรรมพัฒ นาจิตสานึกความเป็นพลเมืองจากฐานงานเยาวชนและ
ชุมชนเข้มแข็ง ที่คลองแดน และงานเทศการเรียนรู้ สงขลาส่องแสงครั้งที่ ๒
การดาเนินงานทาให้เยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเห็นคุณค่าของเมืองสงขลา
ทาให้จากที่เคยเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่สนใจสังคมสักเท่าไหร่ กลายเป็นคนที่ตั้งใจทาสิ่งดีๆ
ตอบแทนสังคม เกิดความห่วงแหนบ้านเกิดของตนเองมากขึ้น และการดาเนินงานของ
กลุ่ ม ท าให้ เ พจภาพเล่ า เรื่ อ งเมื อ งสงขลากลายเป็ น พื้ น ที่ ที่ ท าให้ ค นสงขลาร่ ว ม
แลกเปลี่ย นความคิ ด เห็ นเกี่ย วกั บเมื องสงขลา บางก็มีการนาภาพสงขลาแต่ก่อนมา
มาร่วมเผยแพร่ในเพจ จนทาให้ผู้ที่ เข้าชมเพจมีการพูดถึงเมืองสงขลาแต่แ รกมากขึ้ น
จนทาให้คนสงขลาที่อยู่ต่างถิ่นอยากกลับมาบ้านเกิดมากขึ้น
จากการสั ญ จรไปมาระหว่ างมหาวิ ท ยาลั ย กั บ หอพั กของกลุ่ ม เยาวชน ท าให้
เยาวชนเห็นสภาพน้าเน่าเสียของคลองสาโรงบริเวณชุมชนเก้าเส้ง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.
สงขลา ประกอบกับเยาวชนมีความรู้พื้นฐานในการบาบัดน้าเสียจากห้องเรียน จึงสนใจ
ที่จะทากิจกรรมเพื่ อบาบัดและฟื้นฟูน้าในคลองสาโรงให้มีคุณภาพน้าที่ดีขึ้น แกนนา
เยาวชนเริ่มกิจกรรมโดยการลงพื้นที่สารวจคลองสาโรง เพื่ อศึ กษาที่ มาของปัญ หาน้ า
เน่าเสียในคลองสาโรงและพูดคุย ชี้แจงการดาเนินโครงการกับผู้นาและชุมชนเก้าเส้ง
แต่ ชุ มชนไม่ ให้ การต้ อนรั บ และปฏิ เ สธการให้ ค วามร่ วมมื อ ในการด าเนิ น กิ จกรรม
เยาวชนจึงเปลี่ยนสถานที่ดาเนินงานเป็นคูน้าบริเวณหลังตึก ๑๐ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ของมหาวิทยาลัยที่ ตนเองกาลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งน้าในคูมีสภาพเน่าเสีย เต็มไป
ด้วยสารเคมี ที่นักศึ กเทลงมาจากตึ กที่ ทาการทดลองในห้องเรี ยน และปรับ แผนการ
ดาเนินงานให้สอดคลองกับสภาพพื้นที่ในการดาเนินงาน ชักชวนเพื่ อนๆและน้องใน
โปรแกรมที่ เรี ยนมาร่วมโครงการ ด าเนิ นการเก็ บ ขยะ ท าความสะอาดคู และเริ่ ม
บาบัดน้าเสียโดยใช้วิธี ธรรมชาติ บาบัดธรรมชาติ ด้วยการปลูกต้นผักตบชวา ธูป ฤษี
ซึ่ง พื ช เหล่ านี้ มีคุ ณ สมบั ติ พิ เศษที่ ท นต่ อสภาพน้ าเสี ย สามารถดู ด ซึ มสิ่ ง สกปรกและ
สารเคมีได้ดี
จุดเด่นของกลุ่มนี้คือ เยาวชนมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาน้าเน่าเสียในคลองสาโรง
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ไม่ท้อกับปัญหาที่พบเจอ ใช้สติ คิดทบทวนกับสภาพปัญหาที่พบเจอ เช่นกรณีที่ชุมชน
ไม่ ให้ ค วามร่ วมมื อ และด่ าทอเยาวชน เยาวชนจึ ง เก็ บ ค าด่ าไว้ เป็ นแรงผลั กในการ
ด าเนิ นงานให้ ส าเร็จ แก้ ปั ญ หาอย่ างเร่ งรี บ จนสามารถแก้ ปั ญ หาและปรั บ เปลี่ ย น
แผนการทางานได้ทันท่วงที สมาชิกในกลุ่มมีการให้กาลังใจซึ่งกันและกัน ทาให้ทุกคน
มีแรงที่จะขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
การดาเนินโครงการทาให้เยาวชนเรียนรู้ความเป็นจริงของสังคมมากขึ้น จากตอน
แรกวาดฝันว่าจะเจอสิ่งที่ สวยงาม คนในชุมชนจะให้ค วามร่ วมมื อ แต่สิ่ งที่พ บเจอไม่
เป็ นอย่ างที่ฝันและหวังไว้ จากบทเรียนที่เยาวชนพบเจอท าให้เยาวชนได้ฝึกการท้ า
ทายกับ ปัญ หา การคิด เชื่อมโยงและแก้ปัญ หาอย่ างเป็ นระบบ เช่นกรณี ที่เจอปัญ หา
เยาวชนรีบปรับแผนงานและเปลี่ยนสถานที่ ที่ เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ คลองสาโรง
เยาวชนได้ฝึกการจัดการกับอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการที่ไม่พึงประสงค์
พื้ นที่ ค ลองส าโรงกลายเป็ น ห้ อ งเรี ย นของเพื่ อนในโปรแกรมวิ ช าวิท ยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม เรียนรู้วิธีการบาบัดน้าเน่าเสียจากการลงมือปฏิบัติ และทดลองบาบัดน้า
เน่าเสียด้วยวิธีธรรมชาติ บาบัดธรรมชาติ และเป็นพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่น
พี่กับรุ่นน้อง นอกจากนี้แล้วการทาโครงการทาให้น้าในคูมีคุณภาพที่ดีขึ้น และผลการ
ด าเนิ นงานของเยาวชนท าให้ ค ณบดี ค ณะวิท ยาศาสตร์ เห็ นความส าคั ญ มอบพื้ น ที่
ดั ง กล่ าวให้ เยาวชนเป็ นผู้ ดู แ ลและพร้อ มที่ จะสนั บ สนุ นงบประมาณในการด าเนิ น
โครงการ
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โครงการ การเรียนรู้หลักศาสนาเพื่อการ
จัดการตนเอง กลุ่ม sullamin ulum
โรงเรี ย นทางธรรมวิ ท ยามู ล นิ ธิ (ร.ร .
ปอเนาะสอนวิชาศาสนาและสามัญ)
อ.เทพา จ.สงขลา

เยาวชนมองเห็นสภาพปัญหาที่มีอยู่ในโรงเรียนของตนเองคือ บริเวณพื้นที่รกร้าง
เต็มไปด้วยขยะ และเด็กนักเรียนในโรงเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่เ หมาะสมขัดต่อ
หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม เช่น สูบบุหรี่ โดดเรียนและสร้างความราคาญให้กับผู้อื่น
สาเหตุเกิดจากการขาดจิต สานึกและขาดความละอายต่อการกระทาสิ่ งที่ผิดต่ อหลั ก
ศาสนา แกนนาเยาวชนจึง คิ ด ท าโครงการด้ วยการนาค าสอนและหลั กปฏิ บั ติ ท าง
ศาสนามาผสมผสานกับการท ากิจกรรม โดยใช้พื้นที่ ว่างและรกร้างในโรงเรียนเป็นที่
ดาเนินกิจกรรม เพื่อให้ตนเอง และเพื่อนๆได้เรียนรู้หลักศาสนาจากการลงมือปฏิบัติ
จนสามารถนามาจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสม เยาวชนเริ่มการทาโครงการโดยการ
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม เช่น ศึกษาจากฮาดิษ อัล-กุรอาน
และครูสอนศาสนา ศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจและออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เพื่อนๆได้
เรี ย นรู้ ห ลั กศาสนา เชิ ญ ชวนเพื่ อนๆและน้ องๆในโรงเรี ย นเข้ าร่ วมโครงการ ซึ่ ง มี
นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจานวน ๑๗ คน จัดกิจกรรมอบรมเรียนรู้หลักศาสนา
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและให้ความรู้เรื่องอาหารการกินที่ถูกหลักศาสนาอิสลามโดย
มี ค รู ส อนศาสนาเป็ น วิ ท ยากร จั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง าน (เกษตรพอเพี ย งตามหลั ก
ศาสนา) ที่ บ้านโคกพะยอม อ.เทพา จ.สงขลา จัด กิจกรรมเรีย นรู้ห ลักศาสนาโดยใช้
พื้นที่ว่างในโรงเรียนพัฒนาเป็นแปลงเกษตร ซึ่งในการทาแปลงเกษตรทุกคนที่เข้าร่วม
โครงการต้องมีแปลงเกษตรที่ตนเองรับผิดชอบ ตั้งแต่ทาแปลง ปลูกผัก รถน้า และเก็บ
ผัก ในขณะที่ ท ากิ จกรรมแกนนาเยาวชนจะสอดแทรกเรื่องหลั กศาสนา เช่ นความ
รับ ผิ ด ชอบ การช่ วยเหลื อซึ่ ง กั น และกั น การท างานเพื่ อส่ วนรวม การรั กษาค วาม
สะอาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาและหลักปฏิบัติที่ทุกคนต้องปฏิบัติ
ตาม สิ่งสาคัญในขั้นตอนนี้เยาวชนจะเน้นการดาเนินงานที่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการ
เริ่ มท างานที่ ต้องเริ่มต้นด้วยความศรั ทธา จบด้วยศรัท ธา และการท างานที่ เริ่มด้วย
สติปัญญาและใจบริสุทธิ์จะทาให้การงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมามีคุณค่ามากขึ้น

31

ที่

โครงกำร

๑๒

โครงการ ศูนย์สามวัย กลุ่ม Volunteers
ชุมชนบ้านบางโทง ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่
โดยเยาวชนในชุมชนบ้ านบางโทง จาก
๒ สถานศึ ก ษาได้ แ ก่ ร.ร. ส่ ง เสริ ม
ศาสนาวิทยามูลนิธิ และโรงเรียนส่งเสริม
วิทยามูลนิธิ

พื้นที่กำรเรียนรู้
พื้นที่ในโรงเรียน (พื้นที่ว่างและรกร้าง) กลายเป็นพื้นที่ที่ทาให้แกนนาเยาวชนที่ไม่ เคยมี
ประสบการณ์ ในการท ากิ จกรรมมาก่ อนได้ เรี ยนรู้จากการดาเนิ นงานโครงการอย่าง
มากมาย เช่นการเชิญ ชวนเพื่ อนๆเข้าร่วมโครงการ ท าให้เยาวชนได้ฝึ กความกล้ า ใน
การเข้ าหาเพื่ อนๆ ฝึ กการสื่ อสารที่ จะท าให้ เพื่ อนเข้ าใจและเห็ นความส าคั ญ ของ
โครงการ ฝึกการจัดการกับอารมณ์ เช่น เวลานัดเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆมาไม่ตรงต่อเวลา
เยาวชนต้ องระงับ อารมณ์ โมโห ต้ องโทรตาม พู ด คุ ย โน้ มน้ าวใจให้ เพื่ อนๆเข้ าร่ วม
โครงการ ฝึกความอดทนกับการทางานกลางแดดเช่นการทาแปลงเกษตร การดูแลผัก
นอกจากนี้แล้วการดาเนินงานทาให้เยาวชนเรียนรู้และเข้าใจหลักศาสนามากยิ่งขึ้น นึก
ถึง คนอื่ นมากขึ้ น รู้จักแบ่ ง ปั น เช่ น เยาวชนได้ นาผั กที่ ป ลู กไปให้ แ ม่ ค รั วที่ โรงเรี ย น
ทากับข้าวเลี้ยงเพื่อนๆในโรงเรียน นาผักไปแจกจ่ายให้กับชุมชนที่ อยู่รอบๆโรงเรียน
จนกลายเป็ นการผูกมิ ตรกับ คนในชุ มชนอีกด้ วย นอกจากนี้ แล้ วการดาเนินงานของ
เยาวชนทาให้พื้นที่รกร้างในโรงเรียนมีความสะอาดขึ้น และมีแปลงเกษตรที่สามารถทา
ให้นักเรียน บุคลากรได้เก็บเกี่ยวผักไปใช้ประโยชน์และกลายเป็นชุมชน เป็นพื้นที่ที่ทา
ให้เพื่อนๆในโรงเรียนเรียนรู้เรื่องหลักคาสอนของศาสนาอิสลามมากขึ้น และนักเรียน
บางคนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
เยาวชนแกนนามองเห็นปัญหาที่คนต่างวัยในชุมชน มีการดาเนินชีวิตแบบต่างคน
ต่างอยู่ ทาให้ เกิดช่ องว่างระหว่างวัย แกนนาเยาวชนชุ มจึ งต้องการสร้างพื้ นที่ ให้ค น
สามวัยในชุมชน คือคนสูงอายุ วัยหนุ่มสาว และวัยเด็ก ได้มีโอกาสมาพบกันและทาสิ่ง
ดีๆให้ชุมชนร่วมกัน โดยการนาปัญหาต่างๆ เช่นเด็กในชุมชนไม่สนใจภูมิปัญญาที่มีอยู่
ในชุ ม ชน พ่ อแม่ ไม่ มีเวลาใส่ ใ จเรื่ องการศึ กษาของลู ก ผู้ สู งอายุ ป ระสบปั ญ หาด้ าน
สุขภาพ เช่นเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มาออกแบบกิจกรรม และใช้พื้นที่
ว่างที่มีอยู่ในชุมชนจัดกิจกรรมให้คนสามวัยมีส่วนร่วมดังนี้ กิจกรรมการออกกาลังกาย
ในตอนเย็นของทุกๆวัน กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาโคระ (ที่ห่อผลขนุนที่ทาจาก
ใบมะพร้ าว) จุด เด่นของกลุ่มคื อ ๑) การดาเนินงานที่ เน้นการมี ส่วนร่ วมและความ
ต้องการของชุมชนเป็นหลัก เช่น ก่อนจะดาเนินงานโครงการ เยาวชนมีการจัดประชุม
หารือร่วมกันกับคนในชุมชน ทาให้กลุ่มเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน ๒) ด้วยสมาชิกกลุ่มที่เรียนต่างสถานศึกษาท า
ให้ กลุ่มมี เวลาว่ างที่ ไม่ ตรงกั น ทางกลุ่ มจึ งแก้ ปั ญ หาโดยการพู ด คุ ย ในเวลากลางคื น
หลั ง จากที่ เสร็ จภารกิ จ ของแต่ ล ะวั น ท าให้ เ ยาวชนมี ก ารพู ด คุ ย และวางแผนการ
ดาเนินงานอยู่ตลอดเวลา ๓) เยาวชนมีการประเมินศักยภาพของกลุ่มก่อนที่สร้างสรรค์
กิจกรรมตามความต้ องการของชุมชน เช่ นบางกิ จกรรมที่ ชุมชนต้องการให้ เยาวชน
ดาเนินงานมันเกินความสามารถของเยาวชน เยาวชนจะปฏิเสธและเสนอความคิดเห็น
เพื่อไม่ให้เกิดการขัดแย้งกัน การดาเนินงานทาให้เยาวชนเรียนรู้การทางานเป็นกลุ่มที่
ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องใส่ใจการศึกษาหาความรู้อยู่สม่าเสมอ ต้องมีการนั ด
ประชุมวางแผนทุกครั้งก่อนทากิจกรรมเพื่อให้สมาชิกรู้และเข้าใจการดาเนินโครงการ
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งการดาเนินงานในลักษณะนี้จะทาให้กลุ่มสามารถดาเนินงาน
อย่างมีค วามสุข และประสบผลสาเร็จตามผลที่ วางไว้ นอกจากเยาวชนได้ เรีย นรู้จาก
การดาเนินงานแล้ว การดาเนินงานของเยาวชนท าให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การท าสิ่ ง ดี ๆ ภายในชุ ม ชน ตั้ งแต่ วัย เด็ กจนถึ ง วั ย ผู้ สู ง อายุ และพื้ น ที่ ว่างในชุ มชน
กลายเป็นพื้นที่พบปะ พูดคุย ระหว่างกลุ่มคนสามวัยผ่านกิจกรรมที่คนในชุมชนและ
กลุ่มสร้างสรรค์ขึ้นมา และเกิดการลดช่องว่างระหว่างวัยของคนในชุมชน
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โครงการรู้รักถิ่นเกิด เปิดประวัติศาสตร์
ดอนขี้เหล็ก กลุ่ม DKL ไชโย
ชุ ม ชนดอนขี้ เ หล็ ก ต.พะวง อ.เมื อ ง
สงขลา โดยเยาวชนในชุ ม ชนบ้ านดอน
ขี้เหล็ก จากหลายสถานศึกษาได้แก่
ม.ราชภั ฏ สงขลา โรงเรีย นนวมิ นทราชู
ทิศทักษิณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

พื้นที่กำรเรียนรู้
ชุมชนดอนขี้เหล็กมี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามของชุมชน
มากมายเช่ น พิ ธีทู นพาน เตาเผาเหล็ ก มิ มบั ร (แท่ น ที่ ใ ช้ ในการอ่ า นคุ ต บะห์ การ
บรรยายธรรมในวันศุกร์) ศาลาร้อยปี บ่อน้าและส้วมหลั งแรกของชุมชน หลุมศพโต๊ะ
ปราศรัย หลุ มหลบภั ย แต่ ปั จจุ บั นเยาวชนในชุ มชนไม่ ส นใจและไม่ เห็ นคุ ณค่ าของ
ประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในชุมชน อีกทั้งผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ในชุมชนยังมี
น้อยและในชุมชนไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในชุมชน
แกนนาเยาวชนจึงออกแบบและดาเนินกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน โดย
เริ่มจากการประชุมวางแผนการดาเนินงานโครงการ เพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่และทราบ
ถึงวัต ถุประสงค์ในการด าเนินงาน ศึ กษาวิถีชีวิต ประวัติ ความเป็ นมาของชุมชน โดย
การสืบค้นข้อมูลจากหนังสือเก่าๆที่มีอยู่ในชุมชน สัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่ที่รู้เรื่องราว
ของชุมชน รวมถึงลงพื้นที่เรียนรู้ซึ่งมีผู้นาชุมชนเป็นวิ ทยากรคอยให้ความรู้ เช่นลงไปที่
หลุมหลบภั ยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่ คนในชุ มชนช่ วยกันขุดหลุ มเพื่อหลบภั ยคุกคาม
จากทหารญี่ ปุ่ น หลั ง จากที่ ไ ด้ ข้ อ มู ล แล้ ว แกนน าเยาวชนจั ด ท าแผนที่ เ ส้ น ทาง
ประวั ติ ศาสตร์ ในชุ มชน จั ด ท าป้ ายประวัติ ค วามเป็ นมาของแต่ ล ะสถานที่ รวบรวม
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ศึ ก ษามาจั ด ท าเป็ นวารสารประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชนบ้ านดอนขี้ เหล็ ก จั ด
กิ จกรรมปั่ นจั กรยานเรีย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ โดยการชั กชวนน้ องๆ และบุ ค ลากรใน
โรงเรียนบ้านกลางมาร่วมกิจกรรม โดยมีแกนนาเยาวชนเป็นผู้ถ่ายถอดความรู้ จุดเด่ น
ของการทางานของกลุ่มเยาวชนคือ ๑) การแตะมือกับผู้รู้เรื่องประวัติศาสตร์ในชุมชน
เข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการจั ด กิ จกรรม ตั้ งแต่ ขั้ นตอนการคิ ด การให้ ค วามรู้ และการ
ออกแบบกิจกรรมและร่วมทากิจกรรมทุกขั้นตอน จนทาให้ผู้ใหญ่ในชุมชนอีกหลายๆ
เข้ า มาร่ ว มกิ จ กรรมและช่ วยกั น เสริ ม ข้ อ มู ล เรื่ อ งประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชน และเกิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มเยาวชนกับผู้ใหญ่ในชุมชน ๒) กิจกรรมการเรียนรู้ที่กลุ่ม
เยาวชนได้ เชิญ ชวนน้ องๆและบุ คลากรในโรงเรียนที่ เยาวชนจบการศึ กษามา ท าให้
โรงเรียนเห็นความสาคัญของกิจกรรมของเยาวชนและเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่
อีกทั้ งยังชื่นชมกลุ่มเยาวชนในความพยายามที่ จะทาอะไรเพื่อบ้ านเกิดของตนเอง ๓)
สมาชิกกลุ่ ม เป็ นนั กศึ กษาจากหลายสถาบั นท าให้ มีเวลาว่ างที่ ไม่ ต รงกั น แต่ ทุ กคน
เสียสละเวลาที่ต้องทาภารกิจส่วนตัว หรือกิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อทากิจกรรมให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และการดาเนินงานที่ต้องศึกษาข้อมูลแล้วมาเรียบเรียงทาให้
เยาวชนเรียนรู้และฝึกการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เยาวชนต้องฝึกฝนตนเองเรื่อง
การสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์เยาวชนให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
เข้าใจและเห็นคุณค่าชุมชน
การดาเนินงานของเยาวชนทาให้เยาวชนเรียนรู้ว่างานจะสาเร็จได้ต้องอาศั ยการ
ทางานเป็ นที มที่ ต้ องเข้ าใจนิ สัย ของเพื่ อนร่วมที ม การคิ ด อย่ างเป็ นเหตุ เป็ นผล การ
ทางานโดยการใช้ห ลั กดั งกล่าวท าให้ ท างานอย่ างมีค วามสุ ข และท าให้ สมาชิกกลุ่ ม
อยากท างานอยู่ ต ลอดเวลา เยาวชนมี จิต ส านึ กรั กและห่ วงแหนบ้ านเกิ ด ของตนเอง
และการดาเนินกิจกรรมของเยาวชนท าให้ เกิ ดการเชื่อมร้อยระหว่างโรงเรียน ชุมชน
ท าให้ โรงเรี ยนเห็ นความส าคั ญ ของประวั ติ ศ าสตร์ในชุ มชน เกิด แรงบั นดาลใจที่ จะ
ขับเคลื่อนกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน เช่น มีแผนที่จะท า
นิทานประวัติศาสตร์ชุมชน
โครงการ สวยใสสไตล์ มุ สลิ มมะฮ์ กลุ่ ม
แกนนาเยาวชนเป็นมุสลีมะฮ์ (มสลิมที่เป็นผู้หญิง) ที่เห็นการแต่งกาย การวางตัว
Muslimah Online โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยา ต่อเพศตรงข้ามของเพื่อนมุสลิมในปั จจุบันมีความไม่เหมาะสม อีกทั้งขาดการรักนวล
มูลนิธิ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สงวนตัว เป็นพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ ขมขื่นแล้วฆ่า ปัญหา
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โครงการ Masok Gembira Sampah
กลุ่ม บ.ศ. นักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย
โรงเรียนบารุงศาสน์มูลนิธิ ต.พะวง
อ.เมือง สงขลา

พื้นที่กำรเรียนรู้
ท้ องก่ อนวั ย อั นควร แกนนาเยาวชนจึ งรวมตั วกั นด้ วยแนวคิ ด หลั กที่ ว่า “ถ้ าเราไม่
ช่วยกันตักเตือนเพื่อนๆมุสลีมะฮ์ ที่ทาผิดกฎของศาสนาอิสลาม เราเองก็จะได้รับบาป
เช่ น กั น ” และท ากิ จ กรรมโดยเริ่ ม จากการท าสื่ อ เพื่ อ เตื อ นสติ เพื่ อนมุ ส ลี มะฮ์ ผ่ า น
ภาพถ่ายวิถีชีวิตมุสลีมะฮที่ดี จัดทาคาคม จัดนิทรรศการการแต่งกายที่ เหมาะสม ใช้คา
เตื อนจากอั ล -กุ รอานมาเผยแพร่ ท างเฟสบุ๊ ค และเพจสวยใส สไตล์ มุส ลี มะฮ์ การ
ดาเนินงานทาให้เยาวชนได้ฝึกการทางานอย่างรอบคอบ เนื่องด้วยเนื้องานที่เกี่ยวข้อง
กับศาสนาจึงต้องทาความเข้าใจ และหาข้ อมูล ที่ถู กต้อง ระมัดระวังกับ คาที่ นามาใช้
เพื่อทาให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่สื่อสารได้ดี จึงต้องมีการปรึกษาอาจารย์ที่สอนศาสนาก่อน
จะเผยแพร่ทาง Facebook เยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองในทางที่ดี
ขึ้น รู้จักแบ่งเวลาไหนควรทาโครงการเวลาไหนควรทาเรื่องส่วนตัว เข้าใจเพื่อนมากขึ้น
รู้จักที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ไม่วู่วาม กล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้น
กล้าที่จะแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ต่อหน้าสาธารณชน มีการพัฒนาในด้านการใช้
คาพู ด ถ้อยค าในการสื่ อสารใน Social Network และเกิด ทัศ นคติใ นการเป็ นผู้นา
การเปลี่ยนแปลง ผู้นาต้องเปลี่ย นแปลงก่อน แล้วจะท าให้เพื่อนๆในห้อง และคนใน
สังคมก็จะเปลี่ยนแปลงตาม
การท างานของเยาวชนท าให้ พื้ นที่ สั งคมออนไลน์ และโรงเรีย น เป็ นพื้ นที่ ส ร้าง
จิตสานึก ตระหนักในเรื่องการแต่งกาย การคบเพื่อนต่างเพศให้เหมาะสมและถูกต้อ ง
ตามหลั กค าสอนของศาสนาอิ ส ลาม สร้ างการเปลี่ ย นแปลงของเพื่ อ นๆมุ ส ลี มะฮ์
บางส่วนในโรงเรียนในด้านการแต่งกายที่ถูกต้อง และเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่
สื่อที่ดีงามทางเพจของกลุ่ม
เยาวชนสังเกตเห็นในทุกๆวันจะมีรถเข้ามาเก็บขยะในโรงเรียนมีจานวนมากและ
ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วโรงเรียน เยาวชนจึงต้องการจัดกระบวนการให้เพื่อนๆในโรงเรียน
เข้ามีความสุขกับการจัดการขยะในโรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความ
สะอาดและลดปริ มาณขยะในโรงเรีย น โดยการชั กชวนเพื่ อนๆในโครงการเข้ าร่วม
โครงการและให้ค วามรู้เรื่ องขยะ เช่ น การคั ด แยกขยะ การนาขยะมารี ไซเคิล จั ด
กิจกรรมสารวจเส้นทางขยะเพื่อศึกษาที่มาของการเกิดขยะ จัดทาถังขยะให้มีสีสันที่น่า
นาขยะมาทิ้ง รณรงค์ให้แม่ค้าในโรงเรียนลดปริมาณขยะและเลือกใช้ภาชนะในการใส่
อาหาร จุดเด่นของกลุ่มคือการดาเนินงานที่เน้นการพูดคุยที่ใช้หลักคาสอนของศาสนา
อิสลามสร้างความเข้าใจ และเห็นความสาคัญของการลดขยะ การจัดกิจกรรมเน้นการ
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ตนเอง เพื่อนๆ บุคลากรและแม่ค้าในโรงเรียน การ
ดาเนินงานในช่วงแรกของเยาวชนไม่ค่อยประสบผลสาเร็จเท่าไหร่นัก เช่น การส่งเสริม
ให้ แ ม่ค้ าในโรงเรีย นลดการใช้ห ลอดและถ้วยโฟมในการบรรจุอาหารแต่ แ ม่ค้ าไม่ ให้
ความร่วมมือ แต่ด้วยความมุ่งมั่นของเยาวชนจึงใช้วิธีเจรจาต่อรอง และพูดให้เห็นความสาคัญของ
การลดขยะ ทาให้แม้ค้าเห็นใจและให้ความร่วมมือในที่สุด การดาเนินงานโครงการในพื้นที่ดังกล่าวทา
ให้ยาวชนเรียนรู้การให้เกียรติในความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อน คุณครูในโรงเรียน ทาให้แต่
ละคนเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันและเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทุกขั้นตอน และการ
ฝึกการลงมือทาของเยาวชน ทาให้เยาวชนมีจิตสานึกที่ดีในการทิ้งขยะ เช่นการคิดไตร่ตรองก่อนจะทิ้ง
ขยะ นอกจากเยาวชนได้ เรียนรู้ แล้ ว เยาวชนยังสามารถท าให้ เพื่ อนๆและบุ คลากรในโรงเรี ยนเห็ น
ความสาคัญในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีมากขึ้น แม่ค้าในโรงเรียนเลิกการใช้หลอดดูดน้า ใช้จานแก้ว
แทนถ้วยโฟม ทาให้ขยะในโรงเรียนมีปริมาณที่ลดลง นอกจากนี้แล้วการดาเนินงานของเยาวชนเป็นที่
ยอมรับของผู้บริหารของโรงเรียนจนให้การสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ เช่นอานวยความสะดวกเรื่อง
เวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม
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โครงการ ปลูกต้นน้าคืนชีวิต
ก ลุ่ ม CD POWER โ ด ย นั ก ศึ ก ษ า
โปรแกรมวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สงขลา พื้ น ที่ ท า
โครงการ ชุมชนบ้านต้นปริง ต.คลองหรั่ง
อ.นาหม่อม จ.สงขลา

พื้นที่กำรเรียนรู้
ชุมชนบ้านต้นปริง เป็นพื้นที่ที่เยาวชนลงไปศึกษาชุมชน ซึ่งพบว่าชุมชนมีปัญหา
เรื่องหน้าแล้ งน้ าในคลองจะแห้ง หน้าฝนไม่สามารถเก็บกักน้าได้ เยาวชนจึงต้ องการ
แก้ปัญหาดังกล่าว โดยในปีที่ ๑ เยาวชนเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยการปลูกหญ้าแฝก
และสร้างฝายชะลอน้า แต่กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้รับการดูแลจากชุมชน ทาให้หญ้าแฝก
ที่ปลูกไว้ตายหมด ฝายชะลอน้าก็พังทลายลง ทาให้แกนนาเยาวชนได้ทบทวนและหา
วิธีการแก้ปัญหาใหม่ ในปีที่ ๒ คือเน้นการสร้างจิตสานึกให้กับชุมชน เพราะเชื่อว่าถ้า
ชุมชนมีจิตสานึก ชุมชนก็จะเห็นความสาคัญของป่าต้นน้าและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาอย่างยั่งยืน เยาวชนเริ่มดาเนินกิจกรรมโดยการศึก ษาปัญหาชุมชนและคืน
ข้อมูลชุมชน หาแนวทางแก้ไขร่วมกับชุมชนด้วยการจัดเวทีประชมคมร่วมกับชาวบ้าน
บ้ านต้ น ปริ ง แล้ วน าข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าน ามาออกแบบกิ จ กรรม ชวนน้ อ งในชุ ม ชนจั ด
กิจกรรมเรียนรู้ท รัพ ยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนผ่านโจทย์วาดภาพสิ่งแวดล้อมที่ มี
อยู่ในชุมชนของฉัน จั ดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสานึก การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การให้ ค วามรู้ เ รื่ องการอนุ รั ก ษ์ ผ่ านการแสดงมโนราห์ ในวั นไหว้ ท วด
ประจ าปี ข องชุ ม ชน และจั ด กิ จ กรรมบวชป่ า ผู ก ข้ อ มื อ สั ญ ญาใจในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน จุดเด่นของกลุ่มนี้คือ เยาวชนไม่ใช่คนในพื้นที่ แต่มี
ความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนบ้านต้นปริง เสียสละเวลาเพื่อลงไปทากิจกรรมใน
พื้นที่ซึ่งมีระยะไกลจากมหาวิทยาลัยพอสมควร การดาเนินงานของเยาวชนมีการดึงคน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และใช้วันสาคัญที่มีการรวมตัวของคนใน
ชุมชนมาจั ดกิ จกรรม เช่ นแสดงมโนราห์ อนุ รักษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ ในวั นไหว้ท วด
ประจาปี ของชุมชน จั ดกิจกรรมคืนข้อมูลชุมชนในวันประชุมประจาเดือนของชุมชน
เยาวชนมีการเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชน
กับชุมชน เยาวชนใช้ความเชื่อในสิ่งศัก ดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในชุมชนมามาเป็ นพลังในการดูแล
ธรรมชาติของชุมชน เช่น ทุกครั้งที่จะจัดกิจกรรมเยาวชนจะพูดราลึกถึงทวดงูที่ชุมชน
เชื่อว่า ทวดงูมีความศักดิ์สิทธิ์ คอยปกปักษ์รักษาดูแลชุมชน
การดาเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าวทาให้เยาวชนเรียนรู้การทางานกับชุมชน ต้อง
มีการให้เกียรติ ให้ความสาคัญคนในชุมชน จะทาให้กลุ่มได้รับความไว้วางใจและความ
ร่วมมื อในการจั ดกิ จกรรม เยาวชนเรีย นรู้ภ าวะความเป็ นผู้นาและผู้ต ามที่ ดี ต้ องฟั ง
เพื่ อนร่ วมที ม จึ ง จะท าให้ เกิ ด ข้ อขั ด แย้ ง ภายในกลุ่ มน้ อ ยที่ สุ ด นอกจากนี้ แ ล้ วการ
ดาเนินงานของเยาวชนทาให้ คนในชุ มชนหั นมาใส่ใจและมี ส่วนร่วมในการฟื้ นฟู และ
อนุรักษ์ป่าต้นน้า
โครงการ เด็กดีเพื่อชุมชน
เยาวชนมองเห็ นว่ าบริ เวณตลาดเทพามี ขยะปริ มาณมาก ดู แ ล้วสกปรก ด้ วย
กลุ่ม พลังปลิง
ความที่อยากเห็นตลาด ชุมชนบริเวณใกล้เคียงสะอาดน่าอยู่ และอยากเห็นเยาวชนรุ่น
โรงเรี ย นเทพา ต.เทพ า อ.เทพ า จ. ราวคราวเดี ย วกั น คนในชุ ม ชนเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการแก้ ปั ญ หาขยะ เยาวชนจึ ง
สงขลา
สร้างสรรค์ กิจกรรมขึ้นมาเพื่อแก้ปั ญหาดังกล่ าว โดยเริ่มจากการเชิญ ชวนเพื่ อนๆใน
ห้องเรียนเข้าร่วมโครงการ แต่งคาขวัญรักษาความสะอาด เดินรณรงค์เรื่องการรักษา
ความสะอาดในบริเวณตลาดเทพา จานวน ๒ ครั้ง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของขยะในชุมชน
และเป็นที่ที่มีปริมาณขยะจานวนมาก โดยใช้คาขวัญ และการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า
เพื่อสร้างแรงสะเทือนและความตระหนักในเรื่องการรักษาความสะอาดและการจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยการชั่งน้าหนัก ขยะที่เก็บได้
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ มาเปรียบเทียบ
จุดเด่นของกลุ่มคือ การใช้ความอ่อนน้อม ถ่อมตน เข้ าหาผู้ ใหญ่ เช่นการเข้าไป
ประสานงานกับเทศบาลเพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การเข้าไปคุยกับพ่อค้า
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๑๘

โครงการ สื่อเล็กๆ ของเด็กสงขลา กลุ่ม
เด็กดื้อรื้อฝัน โรงเรียนเทศบาล ๕ ต.บ่อ
ยาง อ.เมือง จ.สงขลา

๑๙

โครงการ ห้องน้าในฝัน
กลุ่มเด็กรุ่นใหม่ หัวใจเกินร้อย โรงเรีย น
พะตงประธานคีรีวัฒน์
พื้ นที่ ท าโค ร งการ โรงเรี ย น พ ะ ต ง
ประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา

พื้นที่กำรเรียนรู้
แม่ ค้ าในตลาดใช้ ภ าษาพู ดคุ ย เหมื อนลูกคุ ยกั บ แม่ ท าให้ เยาวชนเป็ นที่ น่าเอ็ นดู ข อง
ผู้ใหญ่ ในการทางานเยาวชนจะเป็นผู้นาโดยมีครูที่ปรึกษาคอยหนุนเสริมและให้การ
ช่วยเหลือ การดาเนินงานกลุ่มทาให้เยาวชนเรีย นรู้การท างานเป็นที ม รู้จักวางแผน
การท างาน เรี ย นรู้ ก ารคั ด แยกขยะอย่ างถู ก วิ ธี นอกจากที่ เยาวชนได้ เ รี ย นรู้ แ ล้ ว
เยาวชนยังรู้สึกภู มิใจที่ตนเองได้ เป็ นส่วนหนึ่งในการทาให้ ปริมาณขยะในตลาดเทพา
ลดลง และการดาเนินงานกลุ่มทาให้พื้นที่บริเวณตลาดเทพาทาให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าใน
ตลาดเกิดความเอ็นดูเยาวชน และร่วมมือกันรักษาความสะอาด จนทาให้บริเวณตลาด
มีปริมาณขยะที่ลดลง
เยาวชนมีค วามสนใจเรื่องการผลิ ตสื่ อสร้ างสรรค์ จึงต้ องการเรียนรู้แ ละพั ฒ นา
ตนเองผ่านการเป็นนักข่าวพลเมือง โดยต้องการผลิตข่าวเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
โครงการพลั ง พลเมื องเยาวชนสงขลา น าเสนอผ่ านรายการนั กข่ าวพลเมื อง ทาง
รายการโทรทัศ น์ช่อง Thai PBS โดยมี เป้ าหมายในการทาข่าวคือ เสริมแรงใจให้กับ
เพื่ อนกลุ่ มต่ างๆในโครงการพลั งพลเมื องเยาวชนสงขลาและสร้างแรงบั นดาลใจให้
เยาวชนเข้ ามามี ส่วนร่วมในการดู แลชุ มชนของตนเอง การดาเนิ นงานโครงการของ
กลุ่มเยาวชนเริ่มจากการประชุมทีมเพื่อค้นหาประเด็นทาข่าว สืบค้นข้อมูลหาความรู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งจากแหล่ ง ความรู้ ต่ า งๆ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าเขี ย นบท ลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล
บันทึกภาพและวีดีโอตามบทที่ได้เขียนไว้ ตัดต่องาน ประสานกับสถานีโทรทัศน์ไทยพี
บีเอส แก้ไขงานตามคาแนะนาและรอการออกอากาศ จุดเด่นของกลุ่มคือ สมาชิกกลุ่ม
เป็นนักเรียนหลังห้อง ที่ดื้อและไม่สนใจการเรียนสักเท่าไหร่ ไม่เคยผลิตสื่อที่เป็นการ
สื่อสารเรื่องราวที่ เกิ ด ขึ้ นจริ ง แต่ ด้ วยความมุ่ งมั่ นที่ จะสื่อสารความดี ของเพื่ อนๆให้
สังคมได้รับรู้ เยาวชนจึงมีความพยายามและดึงศักยภาพตนเองมาใช้แบบลองผิดลอง
ถู ก เช่ น การเขี ย นบทที่ ต้ องลงไปสั มภาษณ์ ชุ มชน การตั ด ต่ อ การประสานงานกั บ
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS จนผลงานเป็นที่น่าพอใจและได้ออกอากาศในช่วงข่าว บ้าน
ฉันวันนี้ ชุมชนบ่อทรัพย์ เนื้อหาข่าวนาเสนอเกี่ยวกับการทางานของเยาวชนกลุ่ม จิตใส
อาสา โครงการห้ องเรีย นประวั ติ ศาสตร์ ชุมชนบ้ านบ่ อทรั พ ย์ นอกจากผลงานของ
เยาวชนได้ออกอากาศแล้ว พื้นที่ดังกล่าวท าให้เยาวชนได้มีโอกาสผจญภัยและเรียนรู้
ไปกับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง เช่นเรียนรู้การประสานงานกับองค์กรสื่อ
ระดับประเทศ ที่ต้องมีความอดทน เยาวชนเรียนรู้ว่าการทางานใหญ่ไม่สามารถทาคน
เดียวได้ ต้องทางานเป็นทีม เพราะจะทาให้งานสาเร็จได้รวดเร็วและสมบูรณ์กว่า ต้อง
ร่วมนาเสนอความคิดและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอย่างมีเหตุผล และการทางาน
ทาให้เยาวชนตระหนักขึ้นมาว่า บ้านเมืองของเรา ถ้าเราไม่ดูแลใครจะดูแล เราต่างมี
ศักยภาพที่จะแบ่งปันมารับใช้สังคม สังคมที่เราต้องการมันเริ่มสร้างได้จากตัวเราเอง
เริ่มจากสามัญสานึกของตนเอง
ห้องน้านักเรียนชายในโรงเรียน มีความสกปรก มีกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งมั่วสุ่ม
ของยาเสพติด ในขณะเดียวกันห้องน้าอยู่ใกล้โรงอาหาร ทาให้เวลารับประทานอาหาร
กลิ่นดังกล่าวส่งผลให้รู้สึกคลื่นไส้ กินข้าวไม่ลง เยาวชนจึงต้องการทาให้ห้องน้ามีความ
สะอาด สวยงาม ที่ ทุกคนมีความสุ ข ได้ ปลดทุ กข์รวมทั้ งเป็ นที่ส าหรับทุ กคนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการสร้างจิต สานึ กรักษาความสะอาดของห้ องน้าสาธารณะ เยาวชนเริ่ ม
กิจกรรมแรกคือศึกษาวิธีการดับ กลิ่นห้องน้ า พบว่าน้ าหมักชีวภาพสามารถดั บกลิ่ น
เหม็นได้ เยาวชนจึงมีการศึกษาวิธีการทาน้าหมั กชีวภาพจากอินเตอร์เน็ต ศึกษาจากที่
ปรึกษากลุ่มซึ่งความรู้เรื่องการทาน้าหมัก เมื่อมีความรู้แล้วเยาวชนเริ่มทาน้าหมักโดย
ใช้ผลไม้ท้องถิ่นที่มีรสเปรี้ยว เช่น สับปรด มะม่วง จานวน ๓ กิโลกรัม ผสมกับน้า
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สะอาด ๕ ลิตร และน้าตาลทรายแดง ๑ กิโลกรัม หมักไว้ ๓ เดือนแล้วนามาใช้ในการ
ล้างห้ องน้ า นอกจากท าน้ าหมั กแล้ วเยาวชนศึ กษาวิ ธีการท าและท าสบู่ ล้ างมื อและ
น้ ายาล้ างห้ องน้ าเพื่ อน ามาใช้ ในการท ากิ จกรรม จั ด กิ จกรรมปฏิ บั ติ การท าความ
สะอาดห้องน้าโดยการชักชวนเพื่อนๆในห้องเรียนจานวน ๒๐ คนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทาความสะอาดและทาสีห้องน้า ปลูกสมุนไพรที่สามารถดับกลิ่นเหม็น เช่น ใบเตย
ต้ นมะกรู ด ต้ นตะไคร้ห อม มาปลู กเป็ น ส่ วนหย่ อมบริเวณห้ องน้ า จุ ด เด่ นของกลุ่ ม
เยาวชนคือความกระตือรือร้นในการทางาน ที่ไม่รีรอให้ใครมาสั่ง การพลิกแพลงสูตร
การทาน้าหมักให้สามารถดาเนินงานตามแผนได้ เช่นการนาผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมากจะ
ทาให้ย่นระยะเวลาในการหมักได้
การด าเนิ นงานในพื้ นที่ ที่ ห ลายๆคนรั งเกี ย จ “ห้ องน้ าสกปรก” ท าให้ เยาวชน
เรี ย นรู้ การท าน้ าหมั กชี วภาพเพื่ อ ใช้ ในการท าความสะอาดและดั บ กลิ่ นเหม็ นของ
ห้องน้า เยาวชนมีความตระหนักในเรื่องการรักษาความสะอาดของพื้นที่สาธารณะ เช่น
การรักษาความสะอาดของห้องน้าที่บ้านของตนเอง ซึ่งก่อนที่จะทาโครงการเยาวชนไม่
เคยสนใจที่ จะดู แลความสะอาดของห้องน้ าที่บ้ านของตนเอง เยาวชนได้ ฝึกคิ ดอย่าง
เป็ นระบบ รู้ จักบริห ารจัด การเวลาระหว่ างเวลาเรี ยน เวลาท ากิ จกรรม รวมถึง การ
ทางานอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งแต่ก่อนจะทาอะไรแต่ละอย่างไม่สามารถลาดับขั้นตอนได้
ว่าไหนมาก่อนหลัง ฝึกการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนๆ น้องๆในโรงเรียน
รวมถึงเพื่อนต่างโครงการให้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม นอกจากเยาวชนได้
เรียนรู้แล้วการดาเนินงานของเยาวชนทาให้เพื่ อนๆในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ในการท ากิ จกรรมท าความสะอาดและปรั บ ปรุ ง ห้ อ งน้ าในโรงเรี ย น จนเกิ ด ความ
ตระหนักในการรักษาความสะอาดของห้องน้า

๒๐

โครงการ ห้องเรียนประวัติศาสตร์ชุมชน
บ้านบ่อทรัพย์
กลุ่ม จิตใสอาสา
โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ ต.หัวเขา
อ.สิงหนคร จ.สงขลา พื้ นที่ ท าโครงการ
โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์

เยาวชนมองเห็นว่าโรงเรียนของตนเองอยู่ในบริเวณแหล่งประวัติศาสตร์ของเมือง
สงขลาฝั่งหัวเขาแดง ซึ่งเคยเป็นชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองมาก ปัจจุบันเสื่อมโทรมลง คนใน
ชุมชนทะเลาะกัน เด็กเยาวชนติดยาเสพติด คนในชุมชนทิ้งถิ่นฐานไปทามาหากินที่อื่น
ครอบครัวหย่าร้าง ทิ้งลูกให้กับคนแก่ เพื่อนต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ด้วยสภาพ
ปั ญ หาดั ง กล่ าวท าให้ เยาวชนอยากท าให้ ชุมชนของตนเองกลั บ มาเจริ ญ เช่ นในอดี ต
และอยากให้เพื่อนๆในโรงเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในชุมชน เยาวชนจึงได้
ดาเนินกิจกรรมศึ กษาประวัติศาสตร์ชุมชนจากคาบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน
เช่นการก่อตั้งเมืองสงขลาฝังแหลมสน เรื่องเจ้าเมืองและผู้ปกครองชุมชน แหล่งโบราณ
สถานที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อยให้กับเพื่อนๆและน้องๆที่เข้า
ร่วมโครงการ ลงพื้นที่จัดทาแผนที่และพัฒ นาเส้ นทางประวัติศาสตร์ ฝึกเล่าเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ให้เพื่อนๆและน้องๆฟัง จุดเด่นของกลุ่มคือสมาชิกกลุ่มมาจากครอบครัว
ที่ยากจน ต้องช่วยพ่อ แม่ ทามาหากิน ทาให้ต้องบริหารจัดการเวลามาร่วมกิจกรรมได้
ยากเย็น สมาชิกบางคนต้องย้ายสถานศึกษาหรือลาออกกลางคันเพราะครอบครัวย้ าย
ที่ทามาหากิน ทาให้สมาชิกกลุ่มต้องหาสมาชิกเพิ่มโดยการแตะมือเพื่อนๆและชวนมา
เป็นแกนนาหลักในการดาเนินโครงการ และต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่บ่อยครั้ง แกน
นามี ค วามพยายามฝึ กฝนการสื่ อสาร เล่ าเรื่ อ งเรื่ องราวประวั ติ ศ าสตร์ ชุ มชน การ
ดาเนินงานกลุ่มมี ค รูที่ ป รึ กษาคอยหนุ นเสริ ม อานวยความสะดวกในการท างานอยู่
ตลอดเวลา
การดาเนินงานของกลุ่มทาให้เป็นที่ภาคภูมใจของครูที่ปรึกษา ที่เห็นการเติบโต
ของเยาวชน จากเด็กเงียบๆกลายเป็นแกนนาที่มีบทบาทสาคัญในการสื่อสารกับชุมชน
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พื้นที่กำรเรียนรู้
และน้องๆในโรงเรียน เช่นแกนนาสามารถเป็นมัคคุเทศก์น้อยในการแนะนาให้ความรู้
เรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนให้กับคนที่มาเที่ยวงานทอดกฐิน ของวัดสุวรรณคีรี และการ
จัดกิจกรรมของเยาวชน ทาให้ เพื่ อนๆในโรงเรียนมีแ รงบั นดาลใจที่จะทาสิ่งดีๆให้กับ
ชุมชนและมีสานึกรักบ้านเกิดมากขึ้น นอกจากนี้แล้วการจัดกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าว
ทาให้แกนนาเยาวชนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชนกับคนในชุมชน และเป็นที่น่า
ภาคภูมิใจของผู้เฒ่ า ผู้แก่ในชุมชน และการดาเนินงานเกิดการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับวัดในบริเวณโรงเรียน จนเป็นที่ยอมรับและติดต่อให้เป็นมัคคุเทศก์ในการ
นาเที่ยวตามเส้นทางประวัติศาสตร์ชุมชนบ่อทรัพย์
โครงการ กองทุนขยะสร้างอนาคต
ปัญหาขยะในโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทามูลนิธิ เป็นปั ญหาใหญ่ที่ไม่สามารถแก้
กลุ่ม หิ่งห้อยน้อย
ได้เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนขาดจิตสานึกในการรักษาความสะอาด แกนนาเยาวชน
โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
ซึ่งได้รับ แรงสนับสนุ นจากครูในโครงการให้เขามาทาโครงการเพื่ อแก้ปัญ หาดังกล่ าว
ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พื้นที่ กระบวนการท าโครงการเริ่มจากการประชาสั มพั นธ์ใ ห้ นักเรีย นในโรงเรี ยนได้ รับ รู้
ท าโครงการโรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ศาสนา ศึกษาดู ง านด้ านการจั ดการขยะที่ ต.ท่ าข้ าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาซึ่ งมี ผ ลงานและ
วิทยามูลนิธิ
นโยบายด้ านการจั ด ขยะในชุ มชน นาความรู้ ที่ ได้ จากการศึ กษาดู งานมาออกแบบ
กิจกรรม เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักเรียนในวันวิชาการของโรงเรียน จัดการประกวดคา
ขวัญ การทานิทานจากเศษกระดาษเหลือใช้ กิจกรรมร่วมตอบคาถามเกี่ยวกับการคัด
แยกขยะ การดาเนินงานในพื้นที่ดังกล่าวทาให้เยาวชนเปลี่ยนแปลงทัศ นคติเกี่ ยวกั บ
ขยะ จากตอนแรกมองว่ าเป็ น สิ่ ง สกปรก เห็ น แล้ วไม่ อ ยากเก็ บ แต่ เ มื่ อเข้ า มาท า
โครงการทาให้ทุกคนมองเห็นความสาคัญของขยะ เยาวชนสามารถนาความรู้เรื่องการ
คั ด แยกขยะ การรั ก ษาความสะอาด น าไปใช้ ที่ บ้ านและได้ รั บ ความร่ ว มมื อจาก
ครอบครัวเป็นอย่างดี และมีความกล้าท าในสิ่งที่เพื่อนๆไม่ กล้าทา เช่ นนาขยะในถั ง
ขยะที่ มีอยู่ ในโรงเรี ย นไปคั ด แยกและนาขยะไปขาย การด าเนิ นงานท าให้ พื้ นที่ ใ น
โรงเรียนกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้การจัดการขยะอย่างถูกวิธีและสร้างจิตสานึกให้ นักเรียน
ในโรงเรียนตระหนักถึงการรักษาความสะอาดมากขึ้น
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนเห็นความสาคัญของการจัดการ
ขยะ การคั ด แยกขยะและสร้ างจิต ส านึ กในการรักษาความสะอาด จุ ด เด่ นของการ
ดาเนินงานของกลุ่ มคื อการค่ อยๆเปลี่ ยนทั ศ นคติเรื่ องการรั กษาความสะอาดให้ กับ
เพื่ อนๆในโรงเรี ย น โดยการพาเพื่ อนๆไปศึ กษาดู งานที่ ชุ ม ชนท่ าข้ ามซึ่ ง เป็ นชุ มชน
ต้นแบบในเรื่องการจัดการขยะ กิจกรรมประกวดคาขวัญ และนิทานจากขยะเหลือใช้
กิจกรรมการคัด แยกขยะ ท าให้ เกิ ดพลั งขั บ เคลื่อนเรื่องการรักษาความสะอาดด้ วย
ตนเองของเพื่อนๆในโรงเรียน
โครงการ โตไปไม่ว่างงาน
ชุมชนบ่อทรัพย์ ฝังหัวเขาแดงเป็นชุมชนที่ยากจน พ่อ แม่หาเช้ากินค่า เพื่อนบาง
กลุ่ม เด็กไทยใจกตัญญู
คนในโรงเรี ย นวั ด บ่ อทรั พ ย์ ต้ องออกจากโรงเรี ย นกลางคั น เนื่ องด้ วยค่ าใช้ จ่ายใน
โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ ต.หัวเขา
ครัวเรือนไม่พอทาให้ต้องออกมาทางานช่วยเหลือครอบครัว แกนนาเยาวชนจึงจัดท า
อ.สิงหนคร จ.สงขลา พื้ นที่ ท าโครงการ โครงการ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเริ่มจากการชักชวนเพื่อนๆและน้องๆในโรงเรียน
โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์
ศึกษาอาหารที่ เป็นภูมิปัญ ญาท้ องถิ่นจากคนเฒ่ าคนแก่ในชุ มชน ได้แก่ ไข่ ครอบ กุ้ ง
แก้ว ปลาหวาน ทองพับ ฝึกทาอาหาร ฝึกการแปรรูปอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ใน
ชุมชน เช่นทาไข่ครอบจากไข่เป็ดที่มีอยู่ในชุมชน และเป็นที่ต้องการของตลาด การฝึก
จัดจาหน่ายในโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อออนไลน์
เช่น Facebook และแฟนเพจ นารายได้ที่ ได้มาจัดสรรเป็นทุนในการทาโครงการและ
ส่วนหนึ่งเป็นค่าเล่าเรีย นของเยาวชน จุดเด่นของกลุ่มคือ ๑) การเลือกอาหารที่เป็นที่
ต้องการของตลาด คือไข่ครอบ แต่เพิ่มคุณค่าโดยการปรุงให้สะอาด สดและถูกหลัก
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โครงการ หมอน้อย
กลุ่ม รักษ์สุขภาพ
ชุมชนบ้านทุ่งจัง ต.พะตง อ.หาดใหญ่
จ.ส ง ข ล า โด ย เย าวช น จาก ห ล าย
สถานศึ กษา ได้ แ ก่ โรงเรี ย นพ ะต ง
คี รีวัฒ น์ โรงเรี ย นส่ องแสงพาณิ ช ยการ
หาดใหญ่ และการศึกษานอกระบบ

๒๔

โครงการ กองทุ น ขยะเพื่ อพั ฒ นาบ้ าน
เกิด กลุ่ม RN MIX
โรงเรี ย นระโนด ต.ระโนด อ.ระโนด จ.
สงขลา พื้นที่ทาโครงการโรงเรียนระโนด

พื้นที่กำรเรียนรู้
อนามั ย การออกแบบสิ นค้ าให้ น่าสนใจและตอบแทนลูกค้ าด้ วยการนาเสนอข้ อมู ล
โภชนาการเกี่ยวกับไข่ ๒) การดาเนินงานที่แตะมือระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในโรงเรียน
ทาให้ทุกคนมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนงาน การดาเนินงานทาให้เยาวชนเรียนรู้
การท างานเป็ น ที ม ที่ ทุ กคนต้ อ งตรงต่ อ เวลา มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในหน้ าที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย และการดาเนินงานในพื้นที่ ปัญหาทาให้เยาวชนมองเห็นคุณค่าของตนเอง
ไปสู่ การคิ ด พึ่ ง พาตั วเอง แม้ ค รอบครั วยากจนก็ไ ม่ ท้ อแท้ อี กทั้ งเป็ น การสร้างพื้ น ที่
เรียนรู้ภูมิปัญญาและทักษะการแปรรูปอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กับเพื่อนๆและน้องๆ
ในโรงเรียนได้มีทักษะในการเลี้ยงชีพในอนาคต และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาไข่ครอบ
ที่เป็นอาหารที่เชื่อมโยงคนสองอาชีพ คือประมงพื้นบ้านที่ต้องใช้ไข่ขาวไปเคลือบอวน
และเหลือไข่แดงให้คนในชุมชนรับซื้อไปปรุงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนต่อไป
หนึ่งในสมาชิกกลุ่มต้องพาคุณยายไปรับยาและวัดความดันโลหิตที่อนามัยเป็ น
ประจา ทาให้ทราบว่าคุณตาคุณยายในชุมชนเกือบ ๘๐% ของผู้สูงอายุในชุมชนบ้าน
ทุ่งจัง มีโรคประจาตัวเช่นเป็ นความดันโลหิตสูง/ต่า เบาหวาน ไขมันอุดตัน โรคเหล่านี้
ล้วนมาจากพฤติกรรมในชีวิตประจาวันและการบริโภคที่ไม่เหมาะสม จึงรวมกลุ่มกัน
ภายในชุมชนจัดทาโครงการขึ้นมาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุใน
ชุมชน โดยใช้พื้นที่สาธารณะในชุมชน (ศูนย์บริการสุขภาพที่ทิ้งร้าง) เป็นพื้นที่เรียนรู้
การใช้ พื ช สมุ นไพรในการรั กษาผู้ สู ง อายุ ที่ ป่ วยเป็ นโรคความดั นโลหิ ต ต่ า/สู ง และ
โรคเบาหวาน ศึกษาและปลูกพืชผักสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคได้ จัดทาบอร์ดแนะนา
การใช้พืชผักในการรักษาโรค รับสมั ครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ บริการตรวจวัดความ
ดั นและบริ การน้ าดื่ มที่ ส กั ด จากสมุ นไพรที่ มี ส รรพคุ ณ รั กษาและป้ องกั นโรคให้ กั บ
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง/ต่า เบาหวาน การดาเนินงานในพื้นที่ดังกล่าวทา
ให้ เยาวชนรักและเข้ าใจคนในชุมชนมากขึ้น ตระหนักถึงการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มี
ความมุ่งมั่นในการทาโครงการ เรียนรู้ที่จะเสียสละเวลาส่วนตัวให้กับส่วนร่วม เรียนรู้
ที่จะนาพืชผัก สมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และระหว่างการทางาน
ได้ฝึกการสื่อสาร การพูดให้กาลังใจผู้สูงอายุ การดาเนินงานของกลุ่มทาให้พื้นที่รกร้าง
ของชุมชนเป็นพื้ นที่เชื่อมความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ในชุมชนได้ดี และสร้าง
รอยยิ้ม ความภาคภูมิใจให้ผู้สูงอายุในชุมชน
จากโครงการทุ นการศึกษาจากขยะในปี ที่ ๑ ที่ เยาวชนพบว่าขยะในโรงเรีย นมี
จานวนมากและเพื่อนๆในโรงเรียนมีฐานะยากจน จึงจัดทาโครงการโดยการแปลงขยะ
เป็ นทุ นการศึ กษาให้นักเรีย นที่ เรี ยนดี แต่ ข าดทุนทรัพ ย์ ส่ งผลให้ ในปี ที่ ๒ เกิ ด การ
รวมตัวของเยาวชนที่เป็นแกนนาร่วมในปีที่ ๑ ต่อยอดโครงการในปีที่ ๒ ด้วยแนวคิดที่
จะเชื่ อมโยงระบบการจั ด การขยะจากโรงเรี ย นสู่ ชุ ม ชนเขตเทศบาลระโนด การ
ดาเนินงานเยาวชนเริ่มจากการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะภายใน
โรงเรีย นและชุ มชนตลาดระโนด เพื่ อปลู กฝั งระเบี ยบวินัย การรั กษาความสะอาด
บริหารจัดการขยะในโรงเรียนให้เป็นทุนการศึกษานักเรียนยากจน โดยการนาขยะไป
ขายและนาเงินที่ได้มาเป็นทุนการศึกษาให้กับเพื่อนๆ ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์
การดาเนินงานในพื้นที่ดังกล่าวทาให้เยาวชนได้ฝึกการเป็นผู้นาที่ต้องกล้าพูด ต้อง
มีค วามเชื่ อมั่นในตนเอง ต้ องเป็ นแบบอย่ างให้ กับ เพื่ อนๆโดยเฉพาะเรื่องการรักษา
ความสะอาด การดาเนินงานทาให้เยาวชนมีนิสัยที่รักษาความสะอาดที่ติดตัว ฝึกการ
คิดสร้างสรรค์ ในการทากิจกรรม เวลาเห็นอะไรจะชอบมาคิดให้เข้ากับโครงการเช่น
การทาตะแกรง จะทาอย่างไรที่ไม่ใช่แค่ไว้ทิ้งขยะ เห็นเพื่อนๆชอบเล่นขยะไม่เป็นที่ จึง
ออกแบบตะแกรงให้สูงเพื่อให้เพื่อนๆสนุกกับการทิ้งขยะ นอกจากนี้แล้วการ
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ที่

โครงกำร

พื้นที่กำรเรียนรู้
ดาเนินงานของเยาวชนเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นโครงการต่อเนื่องของ
คณะกรรมการนักเรียน และสามารถมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน จานวน ๘
ทุนๆละ ๕๐๐ บาท ในปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑.๒ เกิดพื้นที่เรียนรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ในด้ำนกำรหนุนเสริมเยำวชน (โค้ช)
ด้วยความเชื่อว่า จิตสานึกสร้างได้ แม้เป็นเรื่องยากแต่ต้องผ่านกระบวนการ “หนุนเสริม” อย่างถูกที่และ
ถูกเวลาจากพี่เลี้ยงหรือโค้ช กระบวนการ “coaching” ของเจ้าหน้าที่จึงเริ่มตั้งแต่ข้อเสนอโครงการที่เยาวชนต้องการจะทา ไป
จนถึงพัฒนาเป็นโครงการที่สมบูรณ์ ดังนี้
๑.๒.๑. กำรพั ฒ นำโครงกำรเยำวชน โค้ช ต้ องจับ ประเด็ นและหั วใจของข้อเสนอโครงการเยาวชนว่ า
เยาวชนต้องการทาอะไร ชวนเยาวชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกระตุ้น โดยการตั้งคาถามให้เยาวชนได้คิดเชื่อมโยง และต่อยอด
ความคิดจนเป็นโครงการที่สมบูรณ์ ชวนเยาวชนแบ่งความรับผิดชอบในการดาเนินโครงการของตนเอง แนะนาการบันทึกการ
ดาเนินกิจกรรมในแต่ละครั้ง และการบริหารจัดการเงินให้เหมาะสม และมีความโปร่งใส เช่นมีหลักฐานการเงินทุกครั้งที่ใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ
๑.๒.๒. เป็ น ที่ ปรึ กษำในกำรสร้ำงจิต ส ำนึ กพลเมื องจำกฐำนงำนของเยำวชนและควำมเป็ น ชุ มชน
เข้มแข็ง โค้ชต้องเตรียมความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นพลเมืองจากชุมชนคลองแดนโดยกาหนดเป็ นประเด็นต่างๆ ดังนี้ การ
รวมกลุ่มในชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ผู้นาชุมชนมีบุคลิกภาพ การวางตัว ความสามารถ การได้รับการยอมรับ
จากผู้อื่น ประวัติศาสตร์ชุมชนที่มีความเป็นมาเด่นๆและมีพลังในการสร้างชุมชน การเคารพกฎกติกาของชุมชน ชุมชนวิถีพุทธ
มีพลังในการพั ฒนาชุมชนได้ มากน้อยแค่ไหนอย่างไร เพื่ อให้ เยาวชนได้ศึกษาและเรียนรู้ความเป็นพลเมืองของคนในชุมชน
โดยมีพี่เลี้ยงหรือโค้ชรับผิดชอบอยู่ประจากลุ่มเพื่อให้คาแนะนาและต่อยอด/ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดตลอดเวลาประชุม
๑.๒.๓. ติดตำมผลกำรดำเนิน งำน หนุน เสริมกำรเรียนรู้ และพัฒนำทักษะชีวิต เป็น ขวัญและกำลังใจ
โค้ชแต่ละคนรับผิดชอบดูแลโครงการเยาวชน ๔- ๕ กลุ่ม และใช้วิธีการลงพื้นที่อย่างน้อยเดือนละ ๓ ครั้ง ในการติดตามโครงการ
เยาวชนโค้ชต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ การดาเนินงานของเยาวชนว่าสอดคล้องตามแผนการดาเนินงานของเยาวชนหรือไม่
ต้องเข้าใจข้อจากัดในการดาเนินงานของเยาวชน เช่น เยาวชนมีการดาเนินงานช้าไปกว่าแผนที่วางไว้เพราะมีข้อจากัดในด้าน
เวลา เป็นต้น โค้ชมีหน้าที่ชวนคุยถึงเหตุผลของปรากฏการณ์ดังกล่าว ชวนคิด หาทางออกหากเจอปัญหาและบริหารจัดการกับ
สถานการณ์ต่างๆได้ และต้องฝึกสภาวะจิตให้มีสติ หรือจัดการกับอารมณ์ให้ได้ในเวลาที่เจอสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
การพัฒนาทักษะชีวิต เยาวชน โค้ชต้องตั้งคาถามให้เยาวชนได้ทบทวนตนเอง ได้มองเห็นพัฒนาการของ
ตนเองมากขึ้น เช่นคิดว่าตนเองเกิดการเปลี่ยนแปลงในทักษะชีวิต ๕ ด้านอย่างไรโค้ชต้องทาหน้าที่เชื่อมโยงคุณค่ าการทางาน
ของเยาวชนทีมีต่อส่ วนรวม ให้ เยาวชนมองเห็นความเป็ นพลเมื องของตนและกลุ่ มมี ต้องรู้ จักตั้ งคาถามหรือใช้ เครื่องมือให้
เยาวชนได้ทบทวนแผนการดาเนินงานของตนเอง และในขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงในการใช้เงิน โค้ชหนุนให้เยาวชนมีการใช้
จ่ายให้เหมาะสมกับกิจกรรม ชวนเยาวชนคิดการใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชน แนะนาการทาหลักฐานการเงินที่ถูกต้อง
๑.๒.๔. กำรใช้ Social Network โค้ชสอนการสร้างแฟนเพจใน facebook การใช้เพจในการสื่อสารที่
ทาให้เกิดขวัญและกาลังใจในการทางาน รู้สถานการณ์การทางานของแต่ละกลุ่ม การเรียนรู้ข้ามกลุ่มและการกระตุ้นให้เยาวชน
กระตือรือร้นที่จะทาโครงการอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งให้ความรู้รวมถึงพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ก่อให้เกิดการคิดไตร่ตรองก่อน
สื่อสาร
๑.๒.๕. ทักษะกำรหนุน เสริมโครงกำรเยำวชน รู้จักใช้พลังถ้อยคา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลังความ
เป็นพลเมืองในใจเยาวชน และความศักดิ์สิทธิ์ในการลุกขึ้นมาทาสิ่งเล็กๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง
รู้จัก "ตั้งคาถาม" ในแบบต่างๆ มีลูกล่อ ลูกชน เพื่อชวนคิดในแบบหัวใจของครูที่สอนน้อง สร้างการเรียนรู้
มาก (teach less, learn more) ตั้งคาถามเพื่อท้าทาย ถามเพื่อคิดวิเคราะห์ และถามให้เห็นความเชื่อมโยง ถามเพื่อทบทวน
ความรู้สึก
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รู้จัก "ฟัง" ฟังเพื่อช่วยเชื่อมร้อย ถักทอความคิด ให้น้องๆ เห็นความเชื่อมโยงของตนเอง ต่อความคิดต่างๆ
ที่จะช่วยให้เข้าใจปัญหาได้ดีขึ้น รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาได้แจ่มแจ้ง รู้ว่าเรารู้อะไร และไม่รู้อะไร ที่จะไปค้นหาความรู้เพิ่ม
"เท่ าทั นความรู้ สึกนึกคิด ของตนเอง" ไม่ยั ดเยี ยดความรู้ ของเราให้ น้อ ง แต่ร่วมกั นคิ ด ต่อยอด ยกระดั บ
ความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างเรากับน้อง ให้เห็นแนวทางที่จะทางานต่อให้ดียิ่งขึ้น
"มีศิลปะในการชวนสนทนา" ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือ ชวนพูดชวนคุย เช่ น ใช้เพลงที่สร้างแรงบันดาลใจ ดู
ภาพที่กระตุ้นการคิดสร้างสรรค์ ใช้ศิลปะเป็นเครื่องสร้างแรงบันดาลใจ
เชื่อในเรื่อง "พลังสร้างสรรค์ร่วมกัน" (collective wisdom) เคารพความคิดที่แตกต่างหลากหลาย เปิ ด
โอกาสให้คิดต่อยอด
เชื่อเรื่อง "ประสบการณ์ " ในการแก้ปัญหา มากกว่า ความความรู้ที่สาเร็จรูป เพราะคนเราเก่ง เป็นคนดี
และมีความรู้ จากการได้เจอปัญหา ที่จะเปลี่ยนเป็นประสบการณ์มากกว่า ดังนั้น เราจึง "เปิดพื้นที่" ให้น้องได้เจอของจริง ได้
เรียนรู้จากชีวิตจริง ท้าทายให้กระโดดใส่ปัญหา มากกว่าประคับประคอง ให้เรียนรู้จากประสบการณ์ทางอ้อม
๑.๒.๖. เป็น ที่ปรึกษำในกำรสื่อสำรระหว่ำงกลุ่ม และกำรสื่อสำรสำธำรณะ โค้ชกระตุ้นให้เยาชนมีการ
เตรียมพร้อมในการนาเสนอ โดยการให้การบ้านกลุ่มก่อนที่จะเข้าร่วมงาน เช่น ให้เยาวชนจัดทาปฎิทินการดาเนินงานของกลุ่ม
รวมถึ ง การเรี ย นรู้แ ละสิ่ ง ที่ กลุ่ มพั ฒ นาในระหว่ างการด าเนิ นงานที่ ผ่ านมา โค้ ช รับ ผิ ด ชอบอยู่ ป ระจากลุ่ ม ชวนเยาวชนคุ ย
แลกเปลี่ยนการท างานและสิ่งที่ตนเรียนรู้ให้เพื่อนต่างกลุ่ม ตั้งคาถามให้เยาวชนจับประเด็นและสิ่งที่ตนเองเรียนรู้จากเพื่ อน
รวมถึงคิดเชื่อมโยงสิ่งที่จะขับเคลื่อนร่วมกันกับเพื่อนต่างกลุ่ม อีกทั้งโค้ชคอยให้คาแนะนากลุ่มในการสื่อสารกับสาธารณะอย่าง
มีพ ลั ง เช่ นการนาเสนอให้ ผู้ เข้ าร่วมงานเห็ นหั วใจส าคั ญ และคุ ณ ค่ าของเยาวชนและงานของเยาวชน นาเสนออย่ างไรให้
ผู้เข้าร่วมคิดและอยากทาอะไรดีๆเพื่อบ้านเกิดของตนเอง
๑.๒.๗. กำรบัน ทึกและรำยงำนสรุปกำรดำเนิน งำน โค้ชแนะนาให้เยาวชนบันทึกกิจกรรมหลังจากดาเนิน
กิจกรรมแต่ละครั้งในรูปแบบที่ง่ายๆประกอบด้วยกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม และสิ่งที่เยาวชนได้เรียนรู้
และเมื่ อ จบโครงการโค้ ช กาหนดให้ ก ลุ่ ม จั ด ท ารายงานสรุ ป การด าเนิ น งาน ที่ มีอ งค์ ป ระกอบรายงานคื อ ชื่ อ โครงการ
รายละเอียดโครงการ การดาเนินงาน ผลการดาเนินงานและสิ่งที่เยาวชนเรียนรู้และพัฒนาขึ้นมาจากการดาเนิ นงาน ทั้งนี้โค้ช
จะคอยให้คาแนะนาในการเขียนรายงานอยู่ตลอดเวลา
๑.๓. สร้ำงพื้นที่กำรเรียนรู้ให้แ กนน ำเยำวชน ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชน เพื่อ
เสริมทักษะชีวิตและจิตสานึกพลเมือง จานวน ๒ ครั้งดังนี้
๑.๓.๑. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำและสร้ำงสรรค์กระบวนกำรทำงำนเพื่อส่วนร่วมของเยำวชนฯ จัด
จานวน ๓ รุ่น โดยรุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และรุ่นที่ ๓ วันที่
๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๑.๓.๑.๑. วัตถุประสงค์
ก. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและจิตสานึกความเป็นพลเมือง
ข. เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการเยาวชนให้เป็นโครงการฉบับสมบูรณ์
๑.๓.๑.๒. ผลกำรจัดกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบั ติกำรพั ฒนำและสร้ำงสรรค์กระบวนกำร
ทำงำนเพื่อส่วนร่วมของเยำวชนฯ เยาวชนแกนนาที่เข้าร่วมประชุมเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิด การสื่อสาร การจัดการกับ
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จากกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ทักษะการคิดได้จากการที่ต้อง
วิเคราะห์โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสื่อสารจากกิจกรรมช่วงการถอดหัวใจและการนาโครงการ การเข้าใจ
ตนเองผู้อื่นและการจัด การกับ อารมณ์เกิดขึ้ นในช่วงที่ต้องทางานร่วมกับเพื่ อนในทีมหรือการที่ต้องรับฟั งข้อเสนอแนะจากที่
ปรึกษา ความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดจากการที่ได้รับการจุดประกายจากวิทยากรในช่วงต่างๆ เช่น การสนทนาเรื่องการปฏิรูป
ประเทศฯหรือการบรรยายจุดประกายความคิดเรื่องจิตสานึกความเป็นพลเมืองในโลกยุคใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้การเข้าร่วม
ประชุมยังทาให้ตนเองรู้สึกเห็นคุณค่าของตนเองในการเป็นคนกลุ่มเล็กๆที่สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมรวมถึงรู้สึกมี
พลังและเข้าใจบทบาทหน้ าที่ความเป็ นพลเมืองมากขึ้นเป็นพั ฒนาการด้านจิตสานึกความเป็นพลเมืองของเยาวชน คือ เป็ น
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พลเมืองที่กระตือรือร้น (Active Citizen) พลเมืองที่ตื่นตัว ตื่นรู้ ไม่นิ่งดูดาย สามารถแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นหรือให้
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขประเด็นปัญหาสาธารณะได้อย่างมีเหตุมีผล มีความปรารถนาในการเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและ
เชื่อมั่นต่อกระบวนการมีส่วนร่วม
แกนนาเยาวชนสามารถคิดและสรุปสาระสาคัญของโครงการมานาเสนอให้คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและ
เพื่ อนกลุ่ มอื่ นๆให้ เข้ าใจได้ อย่างมี พ ลั ง และในระหว่ างกระบวนการพั ฒ นาโครงการแกนนาเยาวชนแต่ ละที มได้ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดและวิเคราะห์โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้แกนนาเยาวชนมีความชัดเจนในสิ่งที่ตนเอง
กาลังจะทา รวมถึง รู้จุดอ่อน จุดแข็งของโครงการ สามารถประเมินศักยภาพในการดาเนินงานของทีมว่าสอดคล้องกับสิ่งที่จะทา
หรือไม่อย่างไร มีการประเมินทุนทางสังคมหรือเตรียมแผนรับมือกับสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และแกนนาเยาวชนที่เข้าร่วม
ประชุมได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการให้เป็นโครงการฉบับสมบูรณ์สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานได้
๑.๓.๒ กำรประชุมเชิงปฏิบั ติกำร “สร้ำงจิตสำนึกพลเมืองจำกฐำนงำนเยำวชนและควำมเป็น ชุมชน
เข้มแข็งเป็น ฐำนกำรเรียนรู้ จัดจานวน ๒ รุ่น โดยรุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๑
มิถุนายน ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสานึกพลเมืองจากฐานงานของเยาวชน
กิจกรรมครั้งนี้ เลือกใช้ ชุมชนวิถีพุ ทธคลองแดน ทีมีลั กษณะเด่ นในด้านความเข้ มแข็งของชุมชน ชุมชนมี
ความมีความโดดเด่นในการสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน มีกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่เป็ นตัวอย่างให้
เยาวชนได้มองกลับมาทบทวนตนเองและงานที่กลุ่มทาอยู่ได้ กระบวนการเรียนรู้ของกิจกรรมครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้เยาวชน
ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนและเรียนรู้จิตสานึกพลเมืองของคนชุมชนคลองแดนจากผู้ใหญ่ในชุมชนด้วยตนเองตามประเด็นต่างๆดังนี้
๑) การรวมกลุ่มในชุมชน มีกลุ่มอะไรบ้าง ความเป็นมาของกลุ่มที่โดดเด่น
๒) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
๓) ผู้นาชุมชนมีบุคลิกภาพ การวางตัว ความสามารถ การได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
๔) ประวัติศาสตร์ชุมชนที่มีความเป็นมาเด่นๆและมีพลังในการสร้างชุมชน
๕) การเคารพกฎกติกาของชุมชนมีกฎระเบียบอะไรบ้าง และมีคนยอมรับมากน้อยแค่
ไหน
๖) ชุมชนวิถีพุทธ มีพลังในการพัฒนาชุมชนได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร
ทาให้เยาวชนได้เรียนรู้และสัมผัสความเป็นพลเมืองจากผู้ใหญ่ในชุมชน อาทิเช่น จากการลงไปศึกษาเรียนรู้
ในประเด็นความเป็นผู้นาในชุมชน ทาให้เยาวชนเรียนรู้ว่าผู้นาที่สามารถพัฒนาชุมชนของตนเองได้ต้องเป็นพลเมือง ที่มีความ
เข้ มแข็งไม่ มองข้ามและใส่ใจทุ กความคิด เห็นของคนในชุ มชน จะทาให้ คนในชุ มชนจะร่วมด้วยช่ วยกั นพั ฒ นาชุ มชนตั้ งแต่
ขั้นตอนของการประชุมแสดงความคิดเห็น ร่วมทั้งการลงมือปฏิบัติเช่น การตั้งกฎกติกา การพัฒนาชุมชน ผู้นาจะต้องมองโลก
ในแง่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีกริยาสุภาพ นอบน้อม มีการสื่อสารและการจัดการกับอารมณ์ที่ดี ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
เป็ นผู้นาที่ รู้จักที่ หาแนวทางในการประสานงานแก้ไขปัญ หาที่ เกิ ดขึ้น ระหว่างคนในชุ มชนได้ดี และที่ส าคัญจะต้อง มีความ
เสียสละและจิตสาธารณะต่อส่วนรวม
๑.๓.๒.๑. กำรทบทวนผลกำรดำเนิน งำนโครงกำรเยำวชน กลุ่มเยาวชนได้ทบทวนคุณค่าของ
งานที่มีต่อตนเองและส่วนรวม เป้าหมายของงาน เราทางานร่วมกันแบบไหน อย่างไรและมีสิ่ งที่ค้นพบจากการดาเนินงาน
อย่างไรเยาวชนส่วนใหญ่สะท้อนงานโดยอธิบายไว้ดังนี้
๑.๓.๒.๒. คุณ ค่ำของงำนที่มีต่ อตนเอง เช่น การพัฒ นาทักษะในหลายๆด้าน เช่นการพูดคุ ย
การเข้าหาและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นมากขึ้น ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการทางาน การเรียนรู้จากปัญหาและการหาทางออก
ฝึกความอดทน รักบ้านเกิดของตนเอง และเยาวชนยังสะท้อนอีกว่าการดาเนินงานโครงการทาให้เข้าใจคาว่าจิตสานึกพลเมือง
และมีค วามเป็ นพลเมืองมากขึ้น เช่ น การพึ่ งตนเองเป็ นหลัก การไม่ เบีย ดเบี ยน ไม่ เอาเปรียบผู้อื่น การช่ วยเหลือ มี น้าใจ
เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ไม่เห็นแก่ตัว คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ต้องสานึกรักบ้านเกิด หวงแหน
สมบัติของชุมชน ต้องรักและสามัคคีกัน ต้องร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค์
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๑.๓.๒.๓. คุ ณ ค่ำที่มีต่อ ส่ วนรวม การทาโครงการท าให้ คนในชุ มชนเข้ ามามี ส่วนร่ วมและให้
ความสาคัญกับการทากิจกรรมพั ฒนาชุมชนของตนเอง เกิดการสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่างกลุ่ม สานสัมพั นธ์ระหว่างคน
ต่างวัยภายในชุมชน ทุกคนเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้เพื่อนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม เกิด แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานต่ อไป ซึ่งผลการทางานของเยาวชนส่วนใหญ่ เป็นไปตามวัต ถุประสงค์และ
เป้ าหมายของโครงการของตนเอง เยาวชนมี การท างานที่ มีการปรั บ รูป แบบการท างานตามสถานการณ์ และการเรีย นรู้ ที่
สอดคล้องกั บ โครงการ ทางานบนพื้ นฐานความเข้าใจ เคารพให้ เกี ย รติซึ่งกั นและกั น มี ความยืด หยุ่นให้ กับ เพื่ อนร่วมงาน
ทางานแบบครอบครัว ที่ค่อยให้กาลังใจกันและกัน ใช้ความถนัด ความสมัครใจในการทางานร่วมกัน
๑.๓.๒.๔. กำรเสริมศักยภำพเรื่องกำรสื่อสำรกับสำธำรณะ ผ่ำนรู ปแบบกิจกรรม “เทศกำล
กำรเรียนรู้ ” เมื่ อกลุ่มเยาวชนได้ท างานโครงการของตนไประยะหนึ่ ง โครงการได้ห นุนเสริมกิจกรรมเพื่ อให้ รู้จักสื่อสารกั บ
สาธารณะมากขึ้นโดยจัดเป็น ๒ ลักษณะคือ ก) การสื่อสารในระดับชุมชนหรือในสถานศึกษา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ เยาวชนอาศัยอยู่
ข) การจัดงานรวมกันในระดับเวทีกลาง เพื่อให้โครงการเยาวชน ๒๔ โครงการมีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
สื่ อสารกั บ ประชาชนทั่ วไปรวมกั น ทั้ ง สองรู ป แบบนี้ ใ ช้ ชื่ องานว่ า เทศกำลกำรเรี ยนรู้ (Learning Festival) จั ด เป็ นช่ วง
ระยะเวลายาวต่อเนื่องระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม ๒๕๕๗ ของปี ให้ได้มาเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเยาวชนแกนนา คนใน
ชุมชน เพื่อนในโรงเรียน และเพื่อนระหว่างกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. กำรจั ด เทศกำลกำรเรี ย นรู้ ใ นพื้ น ที่ ท ำโครงกำรของเยำวชน (พื้ น ที่ ชุ ม ชน/
สถำนศึกษำ) ด้วยความตั้งใจให้เยาวชนมีอิสระในการจัดกิจกรรม มีระยะเวลาเตรียมความพร้อมในการคิดรูปแบบกิจกรรม
คณะทางานจึงประสานงาน ชี้แจงและยืนยันการจัดกิจกรรมเทศกาลการเรียนรู้ให้เยาวชนทราบ เพื่อให้จัดทาปฏิทินเวลาและ
เก็บรายละเอียดของงานเยาวชนออกเผยแพร่ร่วมกับสื่อในท้องถิ่นและ social network ที่มีอยู่ ผลปรากฏว่ากลุ่มเยาวชน ๒๐
ใน ๒๔ กลุ่มจัดกิจกรรมในชุมชนของตนเอง (โดยเยาวชนคิดรูปแบบกิจกรรมขึ้นมาใหม่ จานวน ๒ โครงการ และใช้กิจกรรม
เปิดพื้นที่การเรียนรู้ ตามแผนการดาเนินงานของโครงการ จานวน ๑๘ โครงการ) โดยจัดในระหว่าง เดือนมีนาคม มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีลักษณะการจัดกิจกรรมพอเป็นตัวอย่างดังนี้
๑) โครงกำรหำดเพื่อชี วิต (กลุ่ม Beach for Life ) จัดกิจกรรมนิทรรศการ
แลเล แลหาด ณ หาดชลาทัศน์ บริเวณหน้าโรงแรมราชมังคลา พาวิลเลี่ยน โดยเยาวชนแกนนา Beach For Life เครือข่าย
เยาวชน ๙ สถาบันการศึกษา สงขลาฟอรั่ม นักวิชาการ และนักพัฒ นา ร่วมสื่อสารและแสดงพลังขับเคลื่อนปกป้องหาดสมิ
หลา ในวันงานมีการเดินขบวนของนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีนิทรรศการคุณค่าของหาดทราย นิทรรศการธรรมนูญเยาวชน
นิทรรศการภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา การเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการขับเคลื่อนระหว่างเยาวชนกับเทศบาลนคร
สงขลา พิธีประกาศใช้ธรรมนูญฯ: และวงเสวนาว่าด้วยกระบวนการจัดทาธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิ หลา ในช่วงเสวนามี
การอัดรายการวิทยุ FM ๘๘ MHz. ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมีสื่อมวลชนทีให้ความสนใจงาน
และเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ทาให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่ในระดับวงกว้างมากขึ้น
๒) โครงกำรรู้รักษ์ ถิ่น เกิด เปิดประวัติศำสตร์ดอนขี้เหล็ก (กลุ่ม DKL ไชโย)
จัด กิ จกรรมปั่ นจักรยาน เรีย นรู้ป ระวั ติ ศ าสตร์ด อนขี้เหล็ ก ชุมชนบ้ านดอนขี้เหล็ ก ต.พะวง อ.เมื อง มี กลุ่ มเป้ าหมายคื อ
นักเรียนและคุณครูโรงเรียนบ้านกลาง ผู้นาชุ มชนบ้านดอนขี้เหล็ก การจัดกิจกรรมสามารถสื่อสารให้ คนในชุมชนและครูใน
โรงเรียนเห็นความสาคัญของประวัติศาสตร์ชุมชนดอนขี้เหล็ก และคิดจะพัฒนาเป็นสื่อการสอนให้นักเรียนในโรงเรียนได้เรียนรู้
และเห็นคุณค่าของบ้านเกิดของตนเอง
๓) โครงกำรสร้ำงคลอง สร้ำงคน กลุ่ มเยำวชนรักษ์ห นองบั ว จัดค่ายเยาวชน
รักษ์ ห นองบั ว ในชุม ชนบ้ านหนองบั ว โดยมี กิจกรรมขุด ลอก คู คลอง กิ จกรรมปลู กป่า มีกลุ่ มเป้ าหมายคือเยาวชน และ
ประชาชนในชุ มชน บ้ านหนองบั ว การสื่ อสารจึ งอยู่ ในระดั บ ชุมชนและบุ คคลที่ ต นเองรู้ จักหรื อคุ้ นเคยเท่ านั้ น จากการจั ด
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กิจกรรมของเยาวชน ๒๐ โครงการนี้สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนมีวิธีคิด วิธี การทางานและรูปแบบการสื่อสารกับสาธารณะตาม
ความถนัดของกลุ่มส่วนใหญ่เยาวชนจะเน้นการสื่อสารในระดับ ชุมชน โดยการจัดกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานโครงการ
ชักชวนเครือข่ายเยาวชนเข้ามาร่วมเรียนรู้ การจัดกิจกรรมแฝงอยู่ในงานของโรงเรียน (ซึ่งเป็นกิจกรรมของชมรมซึ่งจัดขึ้นทุ กปี
งานวิชาการของโรงเรียน) ส่วนที่เหลืออีก ๔ โครงการ พบว่าไม่สามารถจัดกิจกรรมในพื้นที่ทากิจกรรมของตนได้ เนื่องจากมี
ข้อจากัดของสถานศึกษา ที่มีการจัดกิจกรรมที่เยาวชนแกนนาไม่สามารถจัดสรรเวลาในการจัดนิทรรศการในพื้นที่ของตนเอง
ได้ คือโครงการ Hero Herb กลุ่ม CD Doctor Kampong โครงการ Smile By CD กลุ่ม CD Share โครงการ Masok
Gembira sampah กลุ่ม บ.ศ.นักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย โครงการศูนย์สามวัย กลุ่ม Volunteers แต่ด้วยลักษณะงานของแต่ละ
กลุ่มเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนในพื้ นที่ที่ทาโครงการเข้ามามีส่วนร่วม เข้ามาร่วมเรี ยนรู้ ทาให้กลุ่มเยาวชนมีการสื่อสารใน
ระดับชุมชน ระดับพื้นที่ที่ทาโครงการอยู่ตลอดเวลา
การจัดกิจกรรมสื่อสารในชุมชนนี้โครงการพลังพลเมืองเยาวชนมีความตั้งใจว่า จะ
ให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชนข้ามโครงการ แต่ไม่สามารถทาได้เนื่องจากการจัดกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม ถึง
เดือนมิถุนายน เป็นช่วงสอบปลายภาคและช่วงปิดเทอม จึงทาให้การสื่อสารระหว่างกลุ่มของเยาวชนทาได้น้อย
ข. เวทีกลำงของเทศกำลกำรเรียนรู้ “สงขลำส่องแสง ” เวทีนี้มีวัตถุประสงค์สาคัญ
คือ ๑) ร่วมสร้างพื้ นที่ นาเสนอผลงานพลัง พลเมื องเยาวชนที่ สามารถขับ เคลื่ อนออกมาได้ เด่ นชัด สู่ สาธารณะ ๒) พลเมื อง
เยาวชนนาผลงานมานาเสนอและเรียนรู้กันและกัน ๓) คาราวะเชิ ดชูคลองแดน: ชุมชนพลเมืองแห่งสามัญ (Khlong Dan :
Community of Citizen ) ซึ่งเป็ นห้องเรียนของโครงการพลเมืองเยาวชนมา ๒ ปี ดังนั้นสงขลาฟอรั่มจึงมี การจัดประชุ ม
หารือร่วมกันกับคณะกรรมการชุมชนคลองแดน และ ทีม Art Work เพื่อออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมเทศกาลการเรียนรู้
ซึ่งเป็นเวทีกลางสาหรับนาเสนอผลงานของเยาวชนร่วมกันและประชุมภายใน ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง เดือน
สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่และเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงาน ในขณะเดียวกันคณะทางานได้ประสานกับ
เยาวชนและชี้แจงเรื่องการจัดเทศกาลการเรียนรู้เวทีกลางอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม เพื่อให้เยาวชน
เตรียมความพร้อมและเตรียม ข้ อ มู ล ของกลุ่ ม ตนเองในการจั ด เวที ก ลางของเทศกาลการเรี ย นรู้ การจั ด งานดั ง กล่ า วมี
รายละเอียดดังนี้
๑) ระยะเวลำจัดงำน ๔ วัน คือระหว่ำงวันที่ ๒๑ - ๒๔ สิงหำคม ๒๕๕๗
๑.๑) วัน แรก (ภาคกลางคืน) ลงทะเบียนและปฐมนิเทศ ชี้แจงภาพรวมใน
การจัดงาน
๑.๒ )วั น ที่ สอง (ภาคกลางวั น ) กลุ่ ม เยาวชนเรี ย นรู้ ผ่ า นกลุ่ ม โดยใช้
กระบวนการตลาดนัดความคิด ที่ให้เยาวชนแต่ละโครงการทบทวนการดาเนินงานของกลุ่มตนเอง ตามประเด็นดังนี้ ๑) เรามี
ต้นทุนและพลังที่โดดเด่นตรงไหน ๒) งานที่เราท าสอดคล้องกับ สถานการณ์ ทางสังคมตรงไหนอย่างไร หลังจากนั้นเป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้เพื่อนๆต่างกลุ่มได้เรียนรู้ร่วมกันและร่วมแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อรวมพลังเป็ นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนประเด็นที่เยาวชนค้นพบกับเพื่อนต่างกลุ่ม
ขับเคลื่อนพลังความคิดวิทยากรโดย อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ เป็นกิจกรรมที่ทา
ให้ เยาวชนเห็นความสาคัญ ของการเรีย นรู้อย่ างละเอียดถี่ ถ้วน “ความจริง”เป็ นสิ่งสาคั ญกั บการเรียนรู้ มีการนาทฤษฎีการ
เรียนรู้ของ นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศส มาร์เซล พรูส์ “สิ่งที่สาคัญที่สุดในการเดินทาง มิได้อยู่ที่ได้เห็นทิวทัศน์แปลกใหม่ แต่อยู่ที่
การมี ด วงตาใหม่ ”มาใช้ ในกระบวนการเรี ย นรู้ คื อ เยาวชนได้ ส นทนา เรี ย นรู้ ที่ จะตั้ ง ค าถามเกี่ ย วกั บ ห้ วงเวลาที่ มีคุ ณ ค่ า
(Defining Moment) ของเพื่ อนเยาวชนแล้วนาเสนอห้ วงเวลาของเพื่อนเยาวชนที่ ตนเองได้สัมภาษณ์ นั้นมานาเสนอในกลุ่ ม
ใหญ่ พร้อมบทเรียนที่ตนได้รับจากเรื่องเล่าเหล่านั้น
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(ภาคค่า) เยาวชนแบ่งบทบาทหน้าที่ เตรียมงานและเตรียมความพร้อมในการจัด
งานในวันรุ่งขึ้น
๑.๓) วั น ที่ ส ำม (ภาคกลางวั น ) พิ ธีเปิ ด งานโดยนายแพทย์ ชู ชั ย ศุ ภ วงศ์
ประธานในพิธีกล่าวเปิ ดงาน คุณปิ ยาภรณ์ มัณฑะจิตร ตัวแทนมูลนิธิ สยามกัมมาจลกล่าวโอวาทแก่เยาวชน ๒๔ โครงการ
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ ที่ปรึกษาโครงการผู้นาแห่งอนาคต, นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา และอาจารย์
พรรณิ ภ า โสตถิพั นธุ์ ตัวแทนสงขลาฟอรั่ ม การแสดงมโนราห์ จากชุมชนคลองแดน การแสดงรองเง็ง คณะอัส ลี มาลา
เยาวชนร่วมร้องเพลง “สงขลาส่องแสง” และตัวแทนเยาวชนพาประเชิญและแขกผู้มีเกียรติชมนิ ทรรศการ พิธีค าราวะครู
คลองแดนและมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชน ทั้ง ๒๔ โครงการ
(ภาคค่า) เวทีการแสดง ริมน้าคลองแดน ประกอบด้วยการแสดง ดนตรี
สร้างสรรค์ จากวงดนตรี "กอและแฟมมิลี", เยาวชนในโครงการนั่งริมคลองและร่วมกันร้องเพลง สงขลาส่องแสง, การแสดงรา
วงมาตรฐาน ชุมชนคลองแดน, การแสดงดนตรีและรองเง็งคณะอัสลีมาลา และการแสดงโนราปกป้องมาชมงานหาดสมิหลา
โดยตัวแทนเยาวชนจากกลุ่ม Beach for life
๑.๔) วั น ที่ สี่ – เสวนาและบันทึกเทปรายการเวทีส าธารณะ ช่อง ไทยPBS
ดาเนินรายการโดยคุณนาตยา แวววีรคุปต์ ในหัวข้อ “พลังพลเมือง: พลังจากคนเล็กคนน้อย คนธรรมดาสามัญ มีความหมาย
ต่อบ้านเมือง” เป็นการพูดคุยที่มาของชุมชนแห่งความเป็นพลเมือง การเรียนรู้ของเยาวชนกับความเป็นชุมชนคลองแดนชุ มชน
พลเมือง และการหนุนเสริมการเป็นพลเมืองของคนชุมชนคลองแดนไปสู่การปฏิรูปประเทศปัจจุบัน สร้างความสุขในกับคนใน
ประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมผู้มาชมผลงาน ภาคกลางวันและกลางคืนวันที่ ๒๓ และร่วมวงเสวนา วันที่ ๒๔ จานวน ๕๐๐ คน
๒) สถำนที่จัดงำนเทศกำรกำรเรียนรู้ สงขลำส่องแสงครั้งที่ ๒ เลือกใช้พื้นที่ ที่
เป็นชุมชนแห่งพลเมืองสามัญ ชุมชนคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งเป็นห้องเรียนของโครงการพลเมืองเยาวชนสงขลามา
สองปี และมีพื้นที่ที่รองรับคนประมาณ ๓๐๐ คน มีบริเวณลานกว้างสาหรับจัดนิทรรศการ มีบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์เป็น
ชุมชนริมน้าที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ และคนในชุมชนที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเยาวชนในเรื่องจิตสานึกพลเมือง
๓) กำรผลิตสื่อ เพื่อการสื่อสารกับสาธารณะและหนุนเสริมการทางานของกลุ่มเยาวชน
๓.๑) สื่อวีดีโอ ภาพรวมโครงการ
๓.๒) บอร์ดนิทรรศกำร นาเสนอ วิธีการทางาน ทักษะชีวิต คุณค่าและหัวใจ
สาคัญ ของโครงการเยาวชน จานวน ๔๘ บอร์ด บอร์ ดแสดงความเป็ นมาและหลั กคิ ดในการด าเนินโครงการพลั งพลเมือง
เยาวชนสงขลา จานวน ๒ บอร์ด บอร์ดวิสัยทัศน์ในการดาเนินโครงการ จานวน ๑ บอร์ด บอร์ดทักษะความเป็นโค้ชที่แสดง
ถึงกระบวนการที่เป็ นหัวใจสาคัญ ในการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตสานึกพลเมืองของเยาวชนแกนนา จานวน ๔ บอร์ด บอร์ด
ชุมชนคลองแดนที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่สามารถสร้างการเรียนเรียนรู้เรื่องจิตสานึกพลเมืองให้กับโครงการ จานวน ๒ บอร์ด
๓.๓) จดหมำยข่ำว แนะนาความเป็นมาของโครงการพลังพลเมืองเยาวชน
สงขลาและสาระสาคัญในงานเทศกาลการเรียนรู้ “สงขลาส่องแสง”
๓.๔) เวทีกำรแสดง ริมน้ำคลองแดน ดนตรีสร้างสรรค์ จากวงดนตรี "กอ
และแฟมมิลี่" เยาวชนแกนนาและผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงสงขลาส่องแสง การแสดงราวงมาตรฐาน ชุมชนคลองแดนการแสดง
ดนตรีและลีลารองเง็งคณะอัสลีมาลา การแสดงโนราปกป้องหาดสมิหลา โดยตัวแทนเยาวชนจากกลุ่ม Beach for life
๓.๕) สื่ อ รำยกำรโทรทั ศ น์ ที่ ออกอากาศเผยแพร่ การด าเนิ นงานโครงการ
เยาวชนเพื่อสื่อสารกับสาธารณะก่อนวันงาน จานวน ๓ รายการคือ รายการนักข่าวพลเมืองทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS
นาเสนอข่าวที่กลุ่ม เด็กดื้อรื้อฝัน โครงการสื่อเล็กๆเด็กสงขลา ที่ผลิตข่าวเพื่อนาเสนอการดาเนินงานของกลุ่มจิตใสอาสา ๑ ใน
๒๔ โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา รายการครอบครัวข่าวเด็ ก สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ เสนอกระบวนการทางานของ
เยาวชนแกนนา กลุ่ม Beach For Life โครงการหาดเพื่อชีวิต
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๓.๖) สื่ อหนั งสื อ พิ มพ์ ที่ ตี พิ มพ์ การดาเนิ นงานของเยาวชนเพื่ อสื่ อสารกั บ
สาธารณะ คื อหนั งสือพิ มพ์ค มชัด ลึก นาเสนอการการเชิด ชู คนดี ในวงการ โดยนายห้ องสมุ ดที่ นาเสนอการด าเนินงานของ
เยาวชนโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ พี่สอน กลุ่มจิตใสอาสา ๑ ใน ๒๒ โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาปีที่ ๑ หนังสื่อพิมพ์
บ้านเมือง นาเสนอการดาเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญเพื่อปกป้องหาดสมิหลา ของเยาวชนโครงการหาดเพื่อชีวิต กลุ่ม Beach
for Life
โดยภาพรวมของการจั ด งานเทศกาลการเรีย นรู้ “สงขลาส่องแสง” ทุ กช่วง
ของการจัดกิจกรรมสามารถสื่อสารและถ่ายทอดกระบวนการคิด กระบวนการทางาน และผลสาเร็จของการทาโครงการของ
เยาวชนได้ดี เนื่องจากก่อนถึงวันจัดกิจกรรมได้ชี้แจงให้เยาวชนเตรียมข้อมูลในการทากิจกรรมในแต่ละช่วงการดาเนินงานเพื่อ
ทบทวนการท างานของกลุ่ มเพื่ อนาข้ อมู ล มาแลกเปลี่ ย นกับ เยาวชนกลุ่ มอื่ นๆในวั นจั ด กิ จกรรม อี กทั้ งในวั น จั ด กิ จกรรมมี
ช่วงเวลาให้เยาวชนได้ทบทวนและแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการทาโครงการของตนเองกับเยาวชนกลุ่มอื่น นอกจากกิจกรรม
ที่ให้เยาวชนทบทวนงานตนเองแล้วยังมีกิจกรรมที่เสริมพลังให้เยาวชนเห็น คุณค่าของงาน เห็นคุณค่าและความเป็นพลเมืองที่มี
อยู่ในตนเอง ดังนั้นในช่วงของการจัดกิจกรรมเยาวชนจึงมีความชัดเจนในการนาเสนอผลงานและสามารถสื่อสารสิ่งที่ตนเองทา
และความเป็นพลเมืองได้และเยาวชนยังได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเรียนรู้การทางานของแกนนากลุ่ม อื่น และวิทากร
ผู้เข้าร่วมงาน
รำยงำนด้ำนที่ ๒ กลไกและระบบกำรบริหำรงำนของโครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำ โดยสงขลำฟอรั่ม
๒.๑ ในกำรดำเนิน งำนโครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำปีที่ ๒ กลไกและระบบบริหารโดยภาพรวมจะทางาน
ใกล้ ชิ ด กั น มากขึ้ น และเชื่ อมโยงการท างานกั น อย่ างองค์ ร วมเพื่ อ ส่ ง แรงหนุ น เสริ มไปสู้ กลุ่ มแกนนาเยาวชนให้ ม ากที่ สุ ด
นอกจากนั้นผู้บริหาร จัดวางบุคลากร นักพัฒนารุ่นพี่ ที่ทางานร่วมกันสงขลาฟอรั่มมาเป็นเวลา ๔ - ๕ ปี มาร่วมบริหารจัดการ
และตัดสิ นใจในเรื่องส าคัญๆเพื่ อขับเคลื่อนงานให้มีป ระสิทธิภ าพมากขึ้นและ มองเห็นทิ ศทางการท างานในเชิ งบริหารและ
สัมผัสประสบการณ์ทางานใกล้ชิดกับผู้บริหารมากขึ้นและงานโดยมีพลังความเป็นทีมไปด้วยกันมากขึ้นดังนี้
๒.๒ กลไกและระบบบริหำรโครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำ ได้พยายามดึงศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่ในจังหวัด
สงขลา เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน ด้านการเป็นที่ปรึกษา ให้ข้อ คิดและข้อเสนอต่อการดาเนินงานทั้งในระดับหน่วยงานและกลุ่ม
เยาวชนในโครงการ โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม
๒.๒.๑. คณะที่ ปรึกษำ ทาหน้ าให้ คาปรึกษาและให้ความคิด ทิศ ทางการดาเนินโครงการ ร่วมพิจารณา
กลั่นกรองข้อเสนอโครงการตั้งแต่เริ่มต้น ลงเยี่ยมเยียนติดตามผลการทางานและให้ ขวัญ กาลังใจ ร่วมกิจกรรมของกลุ่มและ
ของโครงการตามความเหมาะสมของเวลา ซึ่งได้แก่
นายนิพนธ์
ภิญโญ
อัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์อารีเฟน
อับดุลกาเดร์
นักวิชาการศึกษานอกโรงเรียน
อดีตผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ภาคใต้
นางสุมนา
จงรุ่งโรจน์
ข้าราชกาลบานาญ, อดี ต ผู้อานวยการสถาน
พินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.สงขลา
ดร. จเร
สุวรรณชาต
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นางพิชญา
แก้วขาว
นักพัฒนาเอกชน
ดร. ณัฐพงษ์
จิตรนิรัตน์
คณบดี ค ณะมนุษย์ ศ าสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นายนาบุญ
นาวาบุญนิยม
เกษตรกร
นางสาวอาณตา
โพธิวิจิตร
นักวิชาการอิสระ
นางดวงฤดี
สุริยันยงค์
นักสังคมสงเคราะห์
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กลุ่มพลังพลเมืองเยาวชน ๒๔ กลุ่ม

งานฝึกอบรมและวิชาการ

งานหนุนเสริมและ IT
การเงินและการบริหารทั่วไป

ผู้บริหารโครงการ
(และทีมนักพัฒนาอีก ๔ คน)
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม

รูปแบบ กลไกและระบบกำรบริหำรงำนของโครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำ

วิทยากร และผู้มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ

คณะที่ปรึกษา / ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น

งานส่งเสริมปฏิบัติการ
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๒.๒.๒. คณะวิ ทยำกร และผู้ มีประสบกำรณ์ ในสำขำต่ ำงๆ วิท ยากรจะท าหน้ าที่ เป็ นวิท ยากรในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนงานของโครงการ การเป็นวิทยากรพิเศษในการเรียนรู้สัญจรของกลุ่มแกนนาเยาวชน (เจาะลึก
บางเรื่องในบางกรณี) ซึ่งได้แก่
นายบรรณจง
นายแพทย์สุภัทร
นายเอกชัย
นายศิวดล

นะแส
ฮาสุวรรณกิจ
อิสระทะ
จิตภักดี

ดร.สมปรารถนา

ฤทธิ์พริ้ง

นายกสมาคมอนุรักษ์ทะเลไทย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจะนะ
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
สถาปนิก

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ทรัพยากรชายหาด
ดร.สมบูรณ์
พรพิเนตพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหาดทราย
อาจารย์กัลยาณี
พรพิเนตพงษ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลา
นครินทร์
นายสุริยา
ยีขุน
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลปริก และคณะ
เจ้าหน้าที่ทั้ง ๑๐ ท่าน
พระครูรัตนสุดากร
เจ้ าอาวาสวั ด คลองแดนร่ ว มกั บ ประชาชน
ชุ ม ชนคลองแดนและครู ข องชุ มชนทั้ ง ๑๒
ท่าน
๒.๒.๒.๑. วิท ยำกรชุมชนคลองแดน ทาหน้าที่เป็ นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติ การตาม
แผนงานของโครงการ การเป็นวิทยากรพิเศษในการเรียนรู้สัญ จรของกลุ่มแกนนาเยาวชน (เจาะลึกบางเรื่องในบางกรณี ) ซึ่ง
ได้แก่
คุณเกรียงไกร
อนันต์พงศ์ (ไกร)
ประธานชุมชน
คุณสมเกียรติ
หนูเนียม (ชาย)
รองประธาน
คุณอภิชาติ
เหมือนทอง (โย)
รองประธาน
คุณอุดม
หยุ้งนา (อุดม)
กรรมการชุมชน
คุณสิทธิโชค
ภักดีฉนวน (โชค)
กรรมการที่ปรึกษาชุมชน
คุณณรงค์
ชลสาคร (ณรงค์)
กรรมการยุทธศาสตร์ชุมชน
คุณกานดา
ทิพย์จันทร์ (ป้ากานดา)
กรรมการชุมชน
คุณอุบล
เหมือนทอง (บล)
กลุ่มยุววิจัย
คุณเครือวัลย์
สุดใจ (ติ่ง)
กลุ่มแม่ค้า
คุณพเยาว์
อนุเชษฐรักษ์ (ติ้ว)
กลุ่มโฮมสเตย์
คุณประจวบ
รัตติโชติ (จวบ)
ช่างไม้พื้นถิ่น
คุณเทียบ
คงขาว (ตาเทียบ)
ปราชญ์ชาวบ้าน
๒.๓. ในกำรดำเนิน โครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนในปีที่ ๒ กลไกและระบบบริหารโครงการได้ปรับเปลี่ยนไปใน
แนวราบมากขึ้น ซึ่งเป็นกลไกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในระหว่างการดาเนินงานปีที่ ๑ ที่ค้นพบว่างานพัฒนาและหนุนเสริมแกน
นาเยาวชนต้องผนึกกาลังกันทางานทุกด้าน ผู้บริหารโครงการจึงใช้การจัดการแบบ เคออร์ดิ ด (chaordic) คือไปจัดการแบบ
ควบคุมสั่งการและแบ่งเป็นฝ่ายๆ แต่เน้นความสัมพันธ์แนวราบ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์และใช้จิตวิญญาณใฝ่ดี ใฝ่ประโยชน์
ใฝ่ คุ ณค่าในการท างานร่ วมกั น โดยใช้ วิธีร่วมกาหนดงานทั้ง หมด ที่ ท าร่วมกั น เป็ น ๔ งานใหญ่ คื อ ๑) งานการเงิ นและการ
บริหารจัดการทั่วไป ๒) งานส่งเสริมปฏิบัติการ ๓) งานวิชาการและฝึกอบรม และ ๔) งานสนับสนุน
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งำน
รำยละเอียดของงำน
๑. งำนกำรเงิน และกำรบริหำรจัดกำร ๑) บริ ห ารการเงิ น อาคารสถานที่ -พั ส ดุ แ ละการ
ทั่วไป
พัฒนาบุคลากร
๒) การส่งเสริมขวัญกาลังใจ
๓) การเก็บรวบรวมหลักฐาน/เอกสารรายงาน
๒. งำนส่งเสริมปฏิบัติกำร
๑) ประสานและควบคุมการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ
๒) ประสานและหนุ นเสริมการท างานกลุ่มพลเมือง
เยาวชน
๓) สั ง เกตการณ์ บั น ทึ ก พั ฒ นาการกลุ่ ม พลเมื อ ง
เยาวชนและรายงานความก้าวหน้า
๓. งำนฝึกอบรมและวิชำกำร
๑) ท าหน้ าที่ วางแผนการปฏิ บั ติ งาน ประเมิ นผล
และถอดบทเรี ย น การออกแบบการประชุ ม และ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ด้ า นวิ ช าการและแนวคิ ด ทิ ศ
ทางการทางาน
๔. งำนสนับสนุน

บุคคลำกร
นางพรรณิภา
โสตถิพันธุ์
นางสุมนา
จงรุ่งโรจน์
นางสาวมนตกานต์ เพ็ชรฤทธิ์
นางสาวนูรอามีนี
นางสาวนงนุช

สาและ
บัวปาน

นางพรรณิภา
โสตถิพันธุ์
นายสมศักดิ์
ชูช่วยคา
(ม.ค. ๕๗ - ส.ค. ๕๗)
นางสาวอาอีเซาะ ดือเระ

๑) ดูแลระบบ รวบรวมข้อมูล และระบบเทคโนโลยี
นายกรกช
สารสนเทศ
๒) หนุ นเสริ ม การรายงานความก้ าวหน้ าของกลุ่ ม นางสาวปรมัตถ์
เยาวชน ผ่านสื่อ สมัยใหม่
๓) ผลิตสื่อ เพื่อการสื่อสารกับสาธารณะ ในทุกระยะ
ดาเนินการ

มณีสว่าง
ศิริยอด

รำยงำนด้ำนที่ ๓ บุคลำกรของโครงกำรมีศักยภำพในกำรทำงำนกับเด็กและเยำวชนเพิ่มขึ้น
ในปีที่ ๒ ของโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา นอกจากบุคลากรจะได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ
ออกแบบแนวทางการปฏิบัติงานมากขึ้นแล้ว การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ พูดคุยเสวนากับ
ผู้บริหารเพื่อเสริมศักยภาพในการทางานทั้งในฐานะ เจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม และพี่เลี้ยงกลุ่มแกนนาเยาวชน หรือโค้ชถือได้ว่า
เป็นการส่งเสริมศักยภาพในการทางานเป็นอย่างมาก รายละเอียดดังนี้
๓.๑ กำรให้ควำมรู้ควำมคิด/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจำกผู้บริหำร ซึ่งประชุมเป็นประจาตามความจาเป็นของงาน
รวมการประชุมทั้งหมด ๒๕ สาระสาคัญดังนี้
๓.๑.๑. ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ การทางานของสงขลาฟอรั่มและโครงการพลังพลเมืองเยาวชน
๓.๑.๒. ภารกิจของสงขลาฟอรั่ม และการแบ่งบทบาท ภารกิจ หรือการร่วมวางแผนปฏิบตั ิการ
๓.๑.๓. การมีสว่ นร่ วมในการวางแผนประชาสัมพันธ์ โครงการ
๓.๑.๔. การจัดทารายละเอียดของงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ (Job description)
๓.๑.๕. ความสาคัญของการบันทึกการประชุม
๓.๑.๖. การร่วมออกแบบกระบวนการกลัน่ กรองโครงการของแกนนาเยาวชน
๓.๑.๗. การทาความเข้ าใจเรื่อง การมีจิตสานึกพลเมือง การนาหัวใจสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
บริหารจัดการกับโครงการของเยาวชน และการทางานขององค์กร
๓.๑.๘. การร่วมออกแบบประชุมเพื่อพัฒนาและสร้ างสรรค์โครงการของเยาวชน
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๓.๑.๙. การเรียนรู้สถานการณ์บ้านเมืองกรณีมวลมหาประชาชน (กปปส.)
๓.๑.๑๐. ทบทวนแนวความคิดการทางาน เรื่อง Public based learning (PBL) จิตสานึกพลเมือง การ
เรียนรู้ สญ
ั จร ความเป็ นผู้นาในโลกยุคใหม่
๓.๑.๑๑. ความสาคัญของ กระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือทำ
๓.๑.๑๒. การวางระบบติดตามเยี่ยมกลุ่มเยาวชน
๓.๑.๑๓. การจัดระบบฐานข้อมูล หรือ การเติมชีวิตลงในงาน IT
๓.๑.๑๔. การใช้พลังของถ้อยคา หรือ การทางานเป็นทีม
๓.๑.๑๕. กระบวนการของพี่เลี้ยง หรือ การเติมพลังความรู้ความคิด – ความไว้เนื้อเชื่อใจ
๓.๑.๑๖. แนวคิดทิศทาง การหนุนเสริมศักยภาพกลุ่มในด้านทักษะชีวิต (ตามบริบท) และทักษะด้านความ
เป็นพลเมือง
๓.๑.๑๗. ลงพื้นที่คลองแดน – ศึกษาเรียนรู้ในความเป็ น Community of Citizen
๓.๒ กำรไปร่วมประชุมและฝึกอบรม

ลำดับ

รำยละเอียด

๑.

เวทีการประชุม“บทเรียนการทางานปีที่ ๑ สู่การออกแบบโครงการปีที่ ๒” วันที่ ๓๐๓๑ พ.ค.๒๕๕๖ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด โดย มูลนิธิ
สยามกัมมาจล

๒.

พัฒนาศักยภาพเยาวชน และพัฒนาเครือข่ายเยาวชน เวทีการเรียนรู้ “สรุปบทเรียน
การทางานโครงการเสริมเทคนิคการระดมทรัพยากรในชุมชน” วันที่ ๒๘ มิ.ย. – ๑
ก.ค. ๕๖ ณ สายธารรีสอร์ท จ.ชลบุรี โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล
อบรมการเขียนรายงานและบทความ เวทีประชุม “รวมโซนนักส่งเสริมสุขภาวะชุมชน
รุ่นที่๙” วันที่ ๖ – ๘ ก.ค. ๕๖ ณ ศูนย์พัฒนาที่ดินเขตที่ ๑๒

๓.

๔.

สัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับระยะถอยร่นสาหรับฝั่งทะเลใน
ประเทศไทย ณ จังหวัดสงขลา
โดยคณะอนุกรรมการศึกษาและประเมินรายงานผลการตรวจสอบ การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน วันที่ ๖ ส.ค. ๕๖ ณ โรงแรมบีพีสมิหลา สงขลา

๕.

เรียนรู้สัญจรในการขับเคลื่อนการทางานเกี่ยวกับเยาวชนและชุมชน
ณ กลุ่มรักษ์เขาชะเมา ชุมชนป่าเตียน ต.ทุ่งควายกิน อ.แถลง จ.ระยอง
วันที่ ๑๕ – ๑๖ ส.ค. ๕๖ โดย มูลนิธิสยามกัมมาจล

๖.

การประชุมเพื่อระดมสมองแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กรณี จังหวัด
สงขลา วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๖ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลียน บีช โดย สงขลาฟอรั่ม

ผู้เข้ำร่วม
นางพรรณิภา
นางสาวมนตกานต์
นางสาวกรรฑิมา
นางสาวนูรอามีนี
นายกรกช
นายกรกช
นางสาวปรมัตถ์

โสตถิพันธุ์
เพ็ชรฤทธิ์
เชาวตะ
สาและ
มณีสว่าง
มณีสว่าง
ศิริยอด

นางสาวนูรอามีนี
นายกรกช
นางสาวนงนุช
นางสาวปรมัตถ์
นางพรรณิภา
นางสาวมนตกานต์
นางสาวนูรอามีนี
นายกรกช
นางสาวนงนุช
นางสาวปรมัตถ์
นางพรรณิภา
นางสาวนูรอามีนี
นายกรกช
นางสาวปรมัตถ์
นางพรรณิภา
นางสาวมนตกานต์
นางสาวนูรอามีนี
นายกรกช
นางสาวนงนุช

สาและ
มณีสว่าง
ปานบัว
ศิริยอด
โสตถิพันธุ์
เพ็ชรฤทธิ์
สาและ
มณีสว่าง
ปานบัว
ศิริยอด
โสตถิพันธุ์
สาและ
มณีสว่าง
ศิริยอด
โสตถิพันธุ์
เพ็ชรฤทธิ์
สาและ
มณีสว่าง
ปานบัว
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ลำดับ
๗.
๘.
๙.

รำยละเอียด
การฝึกอบรมวิธีการใช้เว็บไซต์ www.thaigiving.org
วันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๖ ณ ห้องก้าวใหม่ ๗ ชั้น ๓ อาคารพลาซ่าอีสท์ ธนาคารไทยพาณิชย์
สานักงานใหญ่ โดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
อบรมผลิตภาพยนตร์สารคดีสั้นเพื่อการเรียนรู้ และเผยแพร่กิจกรรม
โครงการเล่าเรื่องเมืองเรา วันที่ ๒๕-๒๙ มี.ค. ๕๗ โดย มูลนิธิสยามกัมมาจล
"การประชุมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน" โครงการพลังพลเมืองเยาวชน
สงขลา (The Young Citizen)
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ณ โรงแรมราชมังคลาพาวีเลี่ยน สงขลา จัดทาโดย สงขลา
ฟอรั่ม และศูนย์จิตตปัญญามหาวิทยาลัยมหิดล

๑๐.

เวที “อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย”
วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

๑๑.

เวทีเรียนรู้ร่วมเพื่อทบทวนวิธีคิด วิธีทางานก่อนดาเนินโครงการ (Program Review)
ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพื่อสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล
วันที่ ๗ พ.ค. ๕๗ ณ ห้องยุคนธร โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ ๒ โครงการ
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง บริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อาเภอเมืองสงขลา วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๗ ณ
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลียน บีช โดย สงขลาฟอรั่ม

๑๒.

๑๓.

๑๔.

ผู้เข้ำร่วม
นางสาวปรมัตถ์ ศิริยอด
นางสาวนูรอามีนี สาและ
นายกรกช
มณีสว่าง
นางสาวมนตกานต์ เพ็ชรฤทธิ์
นางพรรณิภา
โสตถิพันธุ์
นายสมศักดิ์
ชูช่วยคา
นางสาวนูรอามีนี สาและ
นายกรกช
มณีสว่าง
นางสาวนงนุช
ปานบัว
นางสาวปรมัตถ์ ศิริยอด
และครูที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน
นางพรรณิภา
นางสาวมนตกานต์
นางสาวนูรอามีนี
นายกรกช
นางสาวนงนุช
นางสาวปรมัตถ์
นางสาวอาอีเซาะ
นางพรรณิภา
นางสาวนูรอามีนี
นางสาวอาอีเซาะ

โสตถิพันธุ์
เพ็ชรฤทธิ์
สาและ
มณีสว่าง
ปานบัว
ศิริยอด
ดือเระ
โสตถิพันธุ์
สาและ
ดือเระ

นายสมศักดิ์
นางสาวมนตกานต์
นางสาวนูรอามีนี
นายกรกช
นางสาวนงนุช
นางสาวปรมัตถ์
นางสาวอาอีเซาะ
เวที “สร้างวิสัยทัศร่วม และออกแบบองค์กรสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนระดับ
นางพรรณิภา
จังหวัด” วันที่ ๒๑-๑๓ ก.ค. ๕๗ ณ โรงแรมแม่น้ารามาดาพลาซ่า โดย มูลนิธิสยามกัม นายสมศักดิ์
มาจล
นางสาวนูรอามีนี
นายกรกช
นางสาวนงนุช
สงขลาฟอรั่ม เปิดหัวใจศึกษาหาข้อมูล “การฟื้นฟูหาดสมิหลาอย่างยั่งยืน และส่งเสริม นางพรรณิภา
การมีส่วนร่วมของพลเมืองสงขลา” วันที่ ๕ ส.ค. ๕๗ ณ ห้องทะเลสาบ โรงแรมเลค
นายสมศักดิ์
อินน์ โดย สงขลาฟอรั่ม
นางสาวมนตกานต์
นางสาวนูรอามีนี
นายกรกช

ชูช่วยคา
เพ็ชรฤทธิ์
สาและ
มณีสว่าง
ปานบัว
ศิริยอด
ดือเระ
โสตถิพันธุ์
ชูช่วยคา
สาและ
มณีสว่าง
ปานบัว
โสตถิพันธุ์
ชูช่วยคา
เพ็ชรฤทธิ์
สาและ
มณีสว่าง
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ลำดับ

๑๕.
๑๖.

๑๗.

๑๘.

รำยละเอียด

ผู้เข้ำร่วม

นางสาวนงนุช
ปานบัว
นางสาวปรมัตถ์ ศิริยอด
นางสาวอาอีเซาะ ดือเระ
เวที “เครือข่ายการเรียนรู้ผู้นาแห่งอนาคต” กลุ่มที่ ๑
นางสาวนูรอามีนี สาและ
วันที่ ๙-๑๒ ส.ค. ๕๗ ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม โดยศูนย์จิตต นางสาวอลิสา
บินดุส๊ะ
ปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
(เยาวชนในโครงการ)
เวที “เครือข่ายการเรียนรู้ผู้นาแห่งอนาคต” กลุ่มที่ ๒
นางสาวนงนุช
ปานบัว
วันที่ ๑๑-๑๔ ก.ย. ๕๗ ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม โดยศูนย์จิตต นายอภิศักดิ์
ทัศนี
ปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
(เยาวชนในโครงการ)
บันทึกรายการ "เสียงประชาชน ที่ต้องฟังก่อนปฏิรูป"
นางพรรณิภา
โสตถิพันธุ์
ทางช่อง Thai PBS วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๗ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นางสาวมนตกานต์ เพ็ชรฤทธิ์
หาดใหญ่สงขลา โดย ไทยพีบีเอส สงขลาฟอรั่มและเครือข่าย
นางสาวนูรอามีนี สาและ
นายกรกช
มณีสว่าง
นางสาวนงนุช
ปานบัว
นางสาวปรมัตถ์
ศิริยอด
นางสาวอาอีเซาะ ดือเระ
ตัวแทนกลุ่ม Beach for life
ตัวแทนกลุ่ม รอยยิ้มชุมชน
Smile by CD
ตัวแทนกลุ่ม รักษ์น้า ลดไฟ ใส่
ใจหอพัก
ตัวแทนกลุ่ม ครู Delivery ๒
ตัวแทนกลุ่ม Hero Herb
ตัวแทนกลุ่ม ภาพเล่าเรื่องเมือง
สงขลา ปี๒
การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การติดตามสภาพแวดล้อมชายฝั่งโดยการมีส่วน
นางสาวมนตกานต์ เพ็ชรฤทธิ์
ร่วมของเยาวชนสงขลา" วันที่ ๒๕-๒๖ ต.ค. ๕๗
นางสาวนูรอามีนี สาและ
ณ สานักงานสงขลาฟอรั่ม โดยกลุ่มเครือข่ายพลังพลเมืองเยาวชนกลุ่ม Beach for life นายกรกช
มณีสว่าง
กลุ่ม The sand และ ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง
นางสาวนงนุช
ปานบัว
นางสาวปรมัตถ์
ศิริยอด
นางสาวอาอีเซาะ ดือเระ
เยาวชนกลุ่ม Beach for life
เยาวชนกลุ่ม The Sand
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๓.๓ พัฒนำกำรและศักยภำพในกำรทำงำนของบุคลำกร
ในส่วนนี้ผู้ บริห ารโครงการได้ ใช้วิธีให้ บุค ลากรเขี ย นข้อมู ลและประสบการณ์จากมุ มมองของตนเองที่รู้สึ กถึ ง
พัฒนาการในการทางานนี้ และตอนท้ายผู้บริหารได้วิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดที่มองเห็นว่าบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม
สามารถยกระดับงานโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาและสามารถร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสร้างจิตสานึกพลเมืองให้กับ
กลุ่มเยาวชนได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
๓.๓.๑ นำงสำวมนตกำนต์ เพ็ชรฤทธิ์ (ใหม่) เจ้าหน้าที่การเงิน งานธุรการ และงานกิจกรรมโครงการ
๓.๓.๑.๑ ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลพื้นฐำน
เกิ ด วั น ที่ ๒ ม.ค. ๒๕๒๙ ปั จจุ บั น
อายุ ๒๘ ปี จบการศึกษาปริญญาตรี
คณะศึ ก ษาศาสตร์ เอกจิ ต วิ ท ยา
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร แ น ะ แ น ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี เริ่มทางานโครงการเมื่อ
เดื อนเมษายน ๒๕๕๕ ถึ ง ปั จ จุ บั น
(ตุ ล าค ม ๒ ๕ ๕ ๗ ) ท าง าน ใน
โครงการมาแล้ ว เป็ นระยะเวลา ๒
ปี ๗ เดือน

ประสบกำรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ เจ้ าหน้ า ที่
ปฏิบัติงานกิจกรรมและธุรการทั่วไป
โครงการสะพานชีวิตเพื่อการพัฒ นา
ทั ก ษะชี วิต สนั บ สนุ น โดยองค์ ก าร
UNICEF แห่งประเทศไทย
เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารช านาญการ
(การเงิน ธุ รการ และงานกิจกรรม)
โครงการสะพานชี วิ ต เพื่ อ พั ฒ นา
นวั ต กรรมทางเลื อกด้ านการฟื้ น ฟู
และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนใน
กระบวนการยุติธรรม สนับสนุนโดย
องค์การ UNICEF แห่งประเทศไทย

บทบำทหน้ำที่/รำยละเอียดงำน
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
๑) ประสาน จั ด การเอกสารหลั ก ฐาน
ติดตามตรวจสอบ และรายงานการผลการเบิ ก
จ่ าย เงิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ โค ร ง ก าร ฯ แ ล ะ
งบประมาณองค์กรต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒) จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ งานอาคาร
สานักงาน และสวัสดิการบุคลากร
๓) ปฏิบัติการงานธุรการทั่วไป
๔) ป ฏิ บั ติ ก ารกิ จ กรรมโครงการและ
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓.๑.๒ บุคลำกรมองเห็นพัฒนำกำรจำกมุมมองของตนเอง
เราอาจจะเบื่อกับการที่ต้องตื่นเช้ามาทางานทุกวัน และเจอกับงานหนักที่เราก็หนีไม่พ้น แต่สิ่งที่
น่าเบื่อเหล่านั้นทาให้เราเติบโตขึ้นอย่างคนมีคุณภาพ โตขึ้นทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด รู้จักคิดอย่ างเป็นระบบมากขึ้น มี
ความรับ ผิด ชอบสามารถแยกแยะ และล าดับ ความส าคัญ ของงานที่ได้ รับ มอบหมาย งานไหนควรท าก่ อนหรือหลั ง รู้จักใช้
ประสบการณ์ การท างานมาให้ เกิด ความคล่ องตั วในการบริ ห ารจัด การมากขึ้ น มี ระบบการสื่ อสารดี ขึ้ น สั งเกตได้ จากการ
ประสานงานทั้ งเป็นทางการ และไม่เป็ น ทางการ ซึ่งจาเป็นต้องใช้ทักษะความสัมพันธ์ที่ ดีต่อกันเป็นหลัก รวมไปถึงการรับ รู้
และรู้จักความสามารถของตนเองว่าเราเป็นคนอย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เก่งอะไร ไม่เก่งอะไร รู้สึกว่าตนเองมีวิธีการ
จัดการกับอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้น แม้ไม่เห็นด้วยก็จะไม่แสดงปฏิ กิริยาโต้ตอบ และรู้ว่าตนเองควรปรับอารมณ์เช่นใด
เมื่อเผชิญ ปัญหา พยายามเรียนรู้และทดลองทาในสิ่งที่ไม่เคยทามานอกเหนือไปจากงานประจาที่ทาอยู่ เช่น งานสันทนาการ
ซึ่งนอกจากจะทาให้เราได้รับประสบการณ์ ที่แปลกใหม่แล้ว ก็เป็นการเสริมสร้างความสามารถที่มีอยู่ในตนเองให้มากขึ้น ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่เกิด มันอาจจะไม่ดีที่สุด สมบูรณ์แบบที่สุด แต่มันคือแรงผลักดันให้เราตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ซึ่งอาจทาให้เราได้ค้นพบตัวเองในมุมที่แตกต่างออกไปอย่างคาดไม่ถึงก็ได้
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แน่นอนว่าการพัฒนาศักยภาพตัวเองเป็นงานหนัก ต้องใช้เวลา ความสม่าเสมอ และความอดทน แต่ในช่วง ๔ ปี ย่างเข้าปีที่ ๕
กับการทางานในองค์กรนี้ (สงขลาฟอรั่ม) ก็พ บว่าเราเองเริ่มจะเรียนรู้ จะจริงจังกับการเติบ โตของชีวิต มุ่งมั่น และกล้าที่จะ
เผชิญปัญหาหรืออุปสรรคที่เจอ เรียนรู้แนวทางการทางานจากศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ และรู้ว่าควรแสวงหาความรู้อะไรเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขอบคุณสงขลาฟอรั่ม ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่เปิดพื้นที่ และเปิดโอกาสให้คนทางานทุกคนได้พัฒนาตัวเองอยู่
เสมอ
นอกจากนี้แล้วการพัฒนาจิตสานึกความเป็นพลเมืองที่เกิดขึ้นต่อตนเองจากการที่ได้ทางาน
โครงการพลั ง พลเมื องเยาวชนสงขลา และมี ห น้ าที่ ที่ ต นเองต้ องรั บ ผิ ด ชอบ รู้ สึ กได้ ว่าตั วเองมี ค วามมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อหน้าที่ และทาหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ทาด้วยความสานึกในสิ่งที่ต้องทา ทุกครั้งเวลาทางานจะ
คิ ด ว่าจะต้ องให้ เกิ ด ข้ อผิ ด พลาดน้ อยที่ สุ ด หรื อไม่ มี เลย เพื่ อความราบรื่ น ไม่ ใ ห้ มีเรื่ องร าคาญใจจากหั วหน้ างาน มี ค วาม
รับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง และมีความภูมิใจในผลสาเร็จของงาน ซึ่งมองว่าเหล่านั้น คือ การมีความเคารพต่อตนเอง
รวมถึงมีจิตสานึกที่ดีทั้งต่อองค์กร มีความซื่อสัตย์ และรักษาผลประโยชน์ขององค์กรอย่างเต็ มที่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจรรยาบรรณ
ของบุคลากรทุกคนในองค์กรควรมี มีจิตสานึกที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพนับถือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ในฐานะเพื่อนร่วมงาน สาคัญที่สุด คือ “ในฐานนะทีม” จากการสังเกตพฤติกรรมของตนเองรู้สึกได้ว่าสิ่งที่พัฒนาจิตสานึกความ
เป็นพลเมืองอย่างเห็นชัดที่สุด คือ จะไม่ตัดสินผู้อื่นจากท่าทีส่วนตัวของเขา เพราะเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิที่จะคิดและแสดงออก
อย่างมีเหตุผลในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง สุดท้ายนี้ มองว่าถ้าหากเราปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะและบทบาท
หน้าที่แล้วนั้น ก็จะเป็นผู้ที่มีจิตสานึกความเป็นพลเมืองทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมได้ไม่ยาก
๓.๓.๒ นำงสำวนูรอำมีนี สำและ (มีนี) เจ้ำหน้ำที่หัวหน้ำงำนปฏิบัติกำรและพี่เลี้ยงกลุ่มเยำวชน (โค้ช)
๓.๓.๒.๑ ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลพื้นฐำน
ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง
บทบำทหน้ำที่/รำยละเอียดงำน
เกิ ด วั น ที่ ๑ ก.ค. ๒๕๒๙ ปั จจุ บั น พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ บัณฑิตอาสา เจ้ ำหน้ำที่ หั วหน้ำงำนปฏิ บัติ กำรและพี่ เลี้ยง
อายุ ๒๘ ปี จบการศึกษาปริญญาตรี หมาวิ ทยาลั ยสงขลานครินทร์ พื้นที่ กลุม่ เยำวชน (โค้ช)
โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
ร่าหมาด อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
๑) ประสานงานและควบคุมการปฏิบัติงาน
ขั บ เค ลื่ อ นกิ จกรรมต ามแ ผ นป ฏิ บั ติ การ
คณะมนุ ษ ย์ ศ าสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ เจ้ าหน้ า ที่
โครงการฯ และแผนงานองค์ กรให้ บ รรลุ ต าม
ทั ก ษิ ณ เริ่ ม ท างานโครงการเมื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนามเพื่ อ ประเมิ น
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้
เดื อนเมษายน ๒๕๕๕ ถึ ง ปั จ จุ บั น โครงการภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น ของ
๒) หนุ น เสริ ม การด าเนิ น งานของกลุ่ ม
(ตุ ล าค ม ๒ ๕ ๕ ๗ ) ท าง าน ใน ศู นย์ ป ระสานงานวิ ช าการให้ ค วาม
เยาวชน ดังนี้
โครงการมาแล้ ว เป็ นระยะเวลา ๒ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ
๒.๑) พัฒนาโครงการของกลุ่มเยาวชน
ปี ๗ เดือน
ความไม่สงบสามจั งหวัดชายแดนใต้
แกนนา
(ศวชต.) เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายปฏิ บั ติ การ
๒.๒) ประสาน กากับ ติ ดตาม ให้ เกิ ด
เตรี ย มความพร้ อมก่ อนปล่ อ ย:เพื่ อ
การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ
พัฒ นานวัต กรรมทางเลื อกด้านการ
๒.๓) สังเกตการณ์ บันทึก และรายงาน
ฟื้ นฟู และคุ้ มครองเด็ กและเยาวชน
ความก้ า วหน้ า การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม และ
ในกระบวนการยุ ติ ธรรม สนั บ สนุ น
พัฒนาการของเยาวชนแกนนา
โดยองค์การ UNICEF แห่งประเทศไทย
๒ .๔ ) ให้ ค าป รึ ก ษาแ นะ น า แ ล ะ
เสริ ม สร้ า งพลั ง การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมของ
เยาวชนแกนนา
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บทบำทหน้ำที่/รำยละเอียดงำน
๒.๕)รายงานความก้ าวหน้ าการจั ด
กิ จ กรรมของเยาวชนแกนน าผ่ านสื่ อ Social
Network
๓) รายงานผลการด าเนิ น งานโครงการฯ
รายไตรมาสต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓.๒.๒ บุคลำกรมองเห็นพัฒนำกำรจำกมุมมองของตนเอง
จากการด าเนิ น งานในต าแหน่ ง เจ้ าหน้ า ที่ ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร สิ่ ง ที่ ต นเองได้ พั ฒ นาจากงาน
ประสานงานคือ การทางานที่เป็นระบบมากขึ้น ใส่ใจในรายละเอียดงานในทุกขั้นตอน เช่นในการจัดกิจกรรมพัฒนาโครงการ
จะต้องมีการประสานและเตรียมงานอย่างไร โดยเฉพาะการประสานงาน ที่ต้องประสานกับคนที่มีหลายบุคลิก ทาให้ได้ฝึกการ
ใช้ถ่อยคาที่มีพลัง ให้เขาได้เห็นความสาคัญของงาน ความสาคัญของตนเอง ซึ่งในช่วงแรก การประสานงานจะเน้นแค่ให้ได้งาน
อย่างเดียว จนตนเองรู้สึกว่าเสียดายถ้าคนที่เข้ามารู้จักและเข้ามาในชีวิตเรา จะรู้จักกันแค่เพียงเพื่อการทางานเท่านั้น ทาให้
ได้พยายามปรับปรุงวิธีการสื่อสารใหม่ ฝึกการทางานเชิงรุก เช่นในเรื่องการสรรหาเยาวชนที่สนใจที่จะพัฒนาศักยภาพตนเอง
เวลาเจอใคร หรือเพื่ อนๆจะรีบพูดคุยหรือเรียกว่าจีบ ให้เขาได้เห็นความสาคัญของการพัฒนาบ้านเมืองที่เริ่ม จากการพัฒ นา
เยาวชนในชุมชนตนเองโดยอั ตโนมั ติ (แต่ก็ดู กาลเทศะ) ซึ่งผลจากการดาเนินงานในลั กษณะนี้ทาให้ เกิดการประชาสัมพันธ์
โครงการในวงกว้ างมากขึ้น ฝึ กประเมิ นสถานการณ์ ข องการด าเนิ นงานไม่ ว่าจะเป็ นเรื่องกลุ่มเป้ าหมาย เช่ นในการจั ดเวที
ประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้ายืนยันเข้ามาพัฒนาโครงการ ๑๐ กลุ่ม แต่พอใกล้ถึงเวลาจริงไม่สามารถเข้ามาร่วมได้ ทาให้เรา
ต้องรีบมองและประสานกลุ่มเป้ าหมายที่อยู่ใกล้ๆ และมีความพร้อมที่จะเข้ามาพัฒ นาโครงการได้ ซึ่งตรงนี้ได้ฝึกทักษะการ
ตัดสินใจที่ต้องใช้เหตุผลตัดสินใจอย่างพอสมควร คิดตั้งแต่ว่าถ้ากลุ่มเป้าหมายมาน้อยมีผลกระทบอย่างไร เช่นการจัดกิจกรรม
คุ้มกับงบประมาณที่ใช้หรือไม่ คุ้มกับที่คณะกรรมต้องเสียสละเวลามาร่วมให้ข้อเสนอแนะโครงการ มีผลต่อการขับเคลื่อนงาน
ในขั้นตอนต่อไปหรือไม่อย่างไร
ในงานหนุ นเสริ มการด าเนิ นงานกลุ่ ม เยาวชน สิ่ ง ที่ ต นเองได้ พั ฒ นาคื อทั กษะการจั ด การกั บ
อารมณ์ของตนเอง ซึ่งแต่ก่อนจะเป็นคนที่ใจร้อน โมโหง่าย เบื่อง่าย ถ้าเยาวชนเข้าใจยาก จะรู้สึกขัดใจ จนบางครั้งก็ครอบงา
ความคิดเขาเพื่อให้งานเสร็จเร็วๆ แต่การที่เจอสถานการณ์แบบนี้ทาให้เราเริ่มมองและทบทวนตัวเองว่าเราสื่อสารรู้เรื่องหรือไม่
ที่น้องไม่เข้าใจเพราะเราพูดไม่รู้เรื่องหรือน้องไม่เข้าใจ เราจะเริ่มใส่ใจรายละเอียดของน้องแต่ละคนมากขึ้น ทาให้เราเข้าใจเขา
มากขึ้น จนทาให้เราใจเย็นและมีการเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งทาให้เราทางานด้วยความสุข
ในการพัฒนาโครงการและติดตามโครงการเยาวชนทาให้ตนเองได้ฝึกการเป็นวิทยากรกลุ่มย่อยที่
ต้องทาหน้าที่เป็น Coach ที่ต้องมีเทคนิค หรือทักษะที่จะทาให้เยาวชนได้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆ ซึ่งทาให้เรา
ได้ฝึกการตั้งคาถามให้เกิดการเรียนรู้ ฝึกการฟังอย่างครุ่นคิด ฝึกการคิดเชื่อมโยง ฝึก การสื่อสาร ซึ่งรู้สึกว่าน้องจะเข้าใจเรา
มากขึ้นและเราเองก็สามารถต่อยอดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับน้องจนความคิดเห็นเราตรงกันและสามารถสร้างสรรค์
ชิ้นงานได้สมบูรณ์มากขึ้น จนทาให้ทุกครั้งที่เป็นวิทยากรกลุ่มย่อยตนเองสามารถดาเนินงานได้ด้วยความมั่นใจและกล้าที่จะนา
เทคนิคต่างๆมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการชื่นชม การยกกรณีตัวอย่างมาแลกเปลี่ยน การนาสถานการณ์ของบ้านเมืองมาเชื่อมโยงกับ
งานของน้องให้น้องได้เห็นคุณค่าของงานที่น้องทา เห็นถึงจิตสานึกพลเมืองที่น้องมี

55

ตนเองได้ พั ฒ นาทั กษะในด้ านการวางแผนและประเมิ น สถานการณ์ ข องการขั บ เคลื่ อนงาน
โครงการเยาวชน เช่นเกิดกรณีที่ติดตามการดาเนินงานของเยาวชนจากพี่เลี้ยงประจาโครงการแล้วเยาวชนไม่มีการขับเคลื่อน
งาน ท าให้ ต้ องรี บ พู ดคุ ย กับ พี่ เลี้ ยงให้ ชั ด ว่าน้ องๆประสบปั ญ หาอะไร พร้อมประเมิ นศักยภาพของพี่ เลี้ ยงประจาโครงการ
หลั งจากนั้ นตนเองก็ได้ กลับ มาทบทวนแผนงานของเยาวชนและวางแผนงานใหม่ให้ ส อดคล้องกั บ สถานการณ์ ที่ เป็นอยู่ใ น
ขณะนั้น แล้วนาแผนเหล่านั้นไปพูดคุยกับพี่เลี้ยงประจาโครงการให้ชัดและชวนน้องๆคิดและวางแผนงานใหม่ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ ทาให้เยาวชนสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ด้วยตนเอง
นอกจากที่ตนเองได้พัฒนาศักยภาพในด้านการทางานแล้ว เรื่องจิตสานึกพลเมืองของตนเองก็ได้
พัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆ จะเห็นได้จากก่อนหน้านี้ตนเองไม่ค่อยจะสนใจเรื่องการเมือง แต่การทางานที่สงขลาฟอรั่ม ฝึกให้เราใส่
ใจทุกรายละเอียดของสถานการณ์บ้านเมือง ฝึกให้เราคิดถึงที่มาที่ไ ปของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ทาให้มองเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากที่ตัวเราเองที่เป็นคนเพิกเฉย จนทาให้ตัวเองเริ่มมีการปรับปรุงตัวเอง เริ่มนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแลกเปลี่ยนให้
คนในครอบครัว กล้าที่จะเสนอความคิดเห็นและถกเถียงเรื่องปัญหาบ้านเมืองกับคนใกล้ตัว
๓.๓.๓. นำยกรกช มณีสว่ำง (กช) เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร
สำธำรณะและพี่เลี้ยงกลุ่มเยำวชน (โค้ช)
๓.๓.๓.๑ ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลพื้นฐำน
ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เกิ ด วั น ที่ ๒ ๕ มิ .ย.๒ ๕ ๓ ๓
บัณฑิ ต จบใหม่ มีป ระสบการณ์
ปั จ จุ บั น อายุ ๒๔ ปี จ บการศึ ก ษา งานด้ านจิตอาสาขณะที่ กาลั งศึกษา
ปริ ญ ญาตรี ค ณะพาณิ ช ยศาสตร์ เช่ น ร่ วมเป็ นคณะกรรมการชมรม
และการจั ด การ สาขาการจั ด การ อนุรักษ์
ส ารส น เท ศ แ ล ะ ค อ ม พิ วเต อ ร์
มห าวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ท ร์
วิท ยาเขตตรั ง เริ่ มท างานโครงการ
เมื่ อ วั น ที่ ๑ ๓ เดื อ นพ ฤษภาค ม
๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน (ตุลาคม ๒๕๕๗)
ท างานในโครงการมาแล้ ว เป็ น
ระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน

บทบำทหน้ำที่/รำยละเอียดงำน
เจ้ ำหน้ ำที่ ฝ่ ำยข้ อ มู ล และสำรสนเทศและพี่
เลี้ยงกลุ่มเยำวชน (โค้ช)
๑ ) ออกแ บ บ วางแ ผ นการผ ลิ ต แ ล ะ
เผยแพร่สื่ อ เพื่ อการสื่ อสารผลการปฏิ บั ติงาน
ขององค์กรสู่สาธารณะ
๒) ควบคุมดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กร
๓) หนุ น เสริ ม การด าเนิ น งานของกลุ่ ม
เยาวชน ดังนี้
๓.๑) พัฒนาโครงการของกลุ่มเยาวชน
แกนนา
๓.๒) ประสาน กากับ ติ ดตาม ให้ เกิ ด
การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ
๓.๓) สังเกตการณ์ บันทึก และรายงาน
ความก้ า วหน้ า การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม และ
พัฒนาการของเยาวชนแกนนา
๓ .๔ ) ให้ ค าป รึ ก ษาแ นะ น า แ ล ะ
เสริ ม สร้ า งพลั ง การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมของ
เยาวชนแกนนา
๓.๕) รายงานความก้ าวหน้ า การจั ด
กิ จ กรรมของเยาวชนแกนน าผ่ านสื่ อ Social
Network
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บทบำทหน้ำที่/รำยละเอียดงำน
๔.ปฏิ บั ติ ง านกิ จกรรมโครงการและงานอื่ น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓.๓.๒ บุคลำกรมองเห็นพัฒนำกำรจำกมุมมองของตนเอง
ก) ออกแบบ วำงแผนกำรผลิตและ เผยแพร่สื่ อ เพื่อการสื่อสารผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรสู่สาธารณะ สาหรับการทาหน้าที่ในส่วนนี้ทาให้ตนเองได้เรียนรู้ไปในการทางานไม่ว่า จะเป็นเรื่องการ
ถ่ายภาพให้ ภ าพนั้ นดู มีพ ลัง สื่อความหมาย และสามารถถ่ ายทอดเป็ นเรื่องราวได้ จากเมื่ อก่อนเป็ นคนที่ ไม่ เคยได้ ค านึ งถึ ง
องค์ประกอบต่างๆ เช่นการถ่ายรูปแบบไม่มีหลัก ไม่มีพลัง ไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ภาพได้ เป็นต้น และนอกจากนี้ยังได้
เรียนรู้ในเรื่องทักษะการใช้ภาษาในการถ่ายทอดสู่สาธารณะให้คนอ่าน อ่านแล้วเข้าใจ มีทักษะในการคิดอย่างเป็นลาดับคิ ด
อย่ างเป็ น ระบบมากขึ้ น รู้ จั กน าทฤษฎี ที่ เ รี ย นมาน ามาประยุ ท ธ์ ใช้ ใ นการท างาน เช่ น การออกแบบโปสเตอร์ , การท า
ภาพประกอบเพลงสงขลาส่องแสง ซึ่งในแต่ละครั้งในการออกแบบจะต้องนาพวกทฤษฎีต่างๆที่เคยเรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
การดึงดูความสนใจ เพิ่มเสน่ห์ให้กับชิ้นงาน เป็นต้น
ข) ควบคุ มดู แ ลระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศขององค์ กร ส าหรั บการท า
หน้ าที่ ในส่ วนนี้ ท าให้ ต นเองได้ เ รี ย นรู้ ไปในการท างานคื อ เป็ นการฝึ กฝนเรี ย นรู้ ง าน โดยนาวิ ช าความรู้ พื้ นฐานที่ มีอยู่ ม า
ประยุกต์ใช้ ทั้งเป็นการฝึกฝนเพื่อต่อยอดในองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ทาให้ตนเองมีทักษะในเรื่องการ
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนที่จะฝึกฝนตนเองให้มีความทันสมัยในเรื่อง social network และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา
เพื่ อที่ จะสามารถตอบคาถามต่างๆกับ ผู้ร่วมงาน เมื่อมีข้อสงสัย ได้อยู่ เสมอ และเมื่อสิ่งไหนที่ต นเองไม่ มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ
ตนเองก็จะพยายามหาคาตอบนั้นให้ได้จากแหล่งสืบค้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือ หรือแหล่งสืบค้นผ่านทางโลกออนไลน์ เช่น
การใช้กล้องถ่ายภาพจาพวก DSLR ในการถ่ายภาพและวีดีโอ ซึ่งตนเองไม่มีค วามรู้พื้นฐานในการใช้กล้องจาพวกเลย ทาให้
ตนเองจะต้องศึกษาเรี ยนรู้ในการหาเทคนิคต่างๆ เพื่อนามาปรับใช้ในการถ่ายภาพให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นการยกระดับตัวเอง ใน
การฝึกการคิดอย่างสร้างสรรค์ ที่จะผลิตสื่อ ในหลายรูปแบบ
ค) หนุนเสริมกำรดำเนินงำนของกลุ่มเยำวชน ดังนี้
๑) พั ฒ นำโครงกำรของกลุ่มเยำวชนแกนน ำ สาหรั บ การท างานใน
ส่วนนี้ พัฒนาในเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบคิด คิดมีเหตุมีผล มีทักษะในการรู้จักการตั้งคาถามกับเยาวชนมากขึ้น ว่าจะต้อง
มองจาก สภาพปัญหา, สาเหตุปัญหา, ผลกระทบปัญหา, ไอเดียร์ในการแก้ไขปัญหา และภาพฝันที่ตัวเยาวชนเองอยากจะให้
เกิดขึ้นเมื่อทาโครงการเสร็จสิ้น เพื่ อให้ตัวเยาวชนเองได้คิดทบทวนถึงงานที่ตนเองทา ทาให้ตัวเยาวชนเองนั้นรู้จักเป็นคนที่จะ
เรียนรู้ในการตั้งคาถาม และเข้าใจหลักการเขียนโครงการที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้ต นเองได้พัฒ นาในเรื่องการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและระหว่างเยาวชนในโครงการ รู้จักการทางานเป็นทีมงาน รักและมีความสามัคคีกันมากขึ้น
๒) ประสำน กำกับ ติ ดตำม ให้ เกิดกำรขับ เคลื่อ นกิจ กรรมโครงกำร
สาหรับการทางานในส่วนนี้ พัฒนาในเรื่อง การมีทักษะในการสื่อสารในการประสานมากขึ้น มีความกล้าที่จะประสานงานกับ
คุณครูที่ปรึกษาและเยาวชนในโครงการ จากเมื่อก่อนเป็นคนไม่กล้าประสานงาน มีทักษะในการบริหารจัดการเวลาที่มีอยู่ให้
สอดคล้องกับการทางานและการติดตามโครงการของเยาวชน รู้จักการวางแผนงาน ก่อนลงติดตามการทางานของเยาวชน โดย
มีการทาตารางงานในการบันทึกของตนเอง เพื่อง่ายต่อการวางแผน
๓) สังเกตกำรณ์ บั น ทึ ก และรำยงำน ควำมก้ำวหน้ำกำรขับ เคลื่อ น
กิจกรรม และพั ฒนาการของเยาวชนแกนนาสาหรับการทางานในส่วนนี้ พั ฒนาในเรื่องมีทักษะในการสังเกต เป็นการฝึกให้
ตนเองมองตัวเยาวชน และจดบันทึกการทางานของกลุ่มเยาวชน ร่วมถึงตัวเยาวชนแต่ละบุคคล ในการลงไปติดตามโครงการ
เยาวชนในแต่ละครั้งว่ามีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง รู้จักมีการใช้ถ้อยคาและภาษาในการเขียนเรียบเรียง วิเคราะห์
ข้อมูลที่บันทึกจากการลงพื้นที่ กลั่นกรองออกมาเขียนเป็นรายงานได้ เมื่อลงไปติดตามโครงการเยาวชน
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๔) ให้ คำปรึกษำแนะน ำ และเสริมสร้ำงพลั งกำรขับ เคลื่ อนกิจกรรม
ของเยำวชนแกนน ำ ส าหรั บการท างานในส่ วนนี้ ตนเองมี ค วามรู้ สึ กว่ า มี ทั กษะความสามารถในการหนุ นเสริมเติ มเต็ ม
โครงการของเยาวชนในส่วนที่ขาดหายไปได้ในบางส่วน เช่น การลงไปพื้นที่ของโครงการห้องเรียนประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านบ่อ
ทรัพย์ น้องๆไม่มีความรู้ในการทาแผนที่เดินดิน ในฐานะพี่เลี้ยงจะต้องเป็นผู้เติมเต็มทักษะนั้นๆ โดยตนเองจะต้องศึกษาเรียนรู้
จากแหล่งสืบค้นต่างๆ เพื่อนาความรู้ที่ได้นั้นมาถ่ายทอดให้กับเยาวชน เป็นต้น นอกจากนี้ตนเองรู้สึกว่าเมื่อก่อน ตนเองเป็น
คนไม่มีประสบการณ์ในการณ์แลกเปลี่ยนกับเยาวชน ไม่กล้าที่จะทาอะไร ไม่กล้าที่จะตัดสินใจเรื่องใดเลยกลับมากล้าทาในสิ่ง
นั้นๆมากขึ้น
๕) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรจัด กิจกรรมของเยำวชนแกนนำผ่ ำน
สื่อ Social Network สาหรับการท างานในส่วนนี้ พัฒ นาในเรื่องการมีทักษะในการนาข้อมูล ที่มีอยู่ มาวิเคราะห์ เรียบเรีย ง
และถ่ายทอดสื่อสารออกมาเป็นภาษาถ้อยคาที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและมีพลังแสดงสู่สาธารณะ มีทักษะในการใช้ช่องทางการ
สื่อสารให้เกิดประโยชน์ เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างเยาวชนแกนนากับพี่เลี้ยงกลุ่ม เป็นการติดตามโครงการของเยาวชน
และสร้างสัมพันธภาพไปในตัว
ง) ปฏิ บั ติ งำนกิ จ กรรมโครงกำรและงำนอื่ น ๆ ตำมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย
สาหรับการทางานในส่วนนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายเช่น ๑) การเขียนหนังสือ(หนังสือราชการ,บันทึกข้อความ) ทาให้มีทักษะ
เรื่องการเขี ยนหนังสือต่ างๆไม่ว่าจะเป็ นเรื่องหลักการเขียน รูป แบบหนั งสื อ ภาษาถ้อยค าที่ใช้ในการเขีย น เป็ นต้น ๒) การ
ประเมิ น ราคาในการซื้ อ อุ ป กรณ์ ส านั ก งาน ท าให้ มีทั ก ษะให้ ก ารประเมิ น และเปรี ย บเที ย บราคา คุ ณ ภาพ สิ นค้ า เช่ น
คอมพิวเตอร์มี spec ที่มีคุณภาพเหมือนกัน แต่ราคาต่างกัน ถ้าจะซื้อจะต้องซื้อในราคาที่ถูกที่สุด รู้จักการต่อรองราคา ทาให้
เราเป็นคนที่มีวิจารณญาณในการเลือกซื้อสินค้า มัธยัสถ์ ในการซื้อของและนอกจากนี้ยังทาให้ตนเองเป็นคนที่มีความโปร่งใส่ใน
การใช้เงินอีกด้วย ๓) การลงพื้นที่ติดตามโครงการเยาวชน ที่รับผิดชอบและร่วมกับโครงการเยาวชนกลุ่มอื่นๆเพื่อลงไปสังเกต
ร่วมไปเรียนรู้ การทางานของเยาวชนกลุ่มนั้น ทาให้เราได้รู้จักการเสียสละ การที่เราลงไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนทาให้เรา
ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ในบางครั้งในสิ่งที่เยาวชนทาเรายังไม่มีประสบการณ์มาก่อน
๓.๓.๔ นำงสำวนงนุช ปำนบัว (ตำล) เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไปและพี่เลี้ยงกลุ่มเยำวชน (โค้ช)
๓.๓.๔.๑ ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลพื้นฐำน
เกิด ๑๔ มิ.ย. ๒๕๓๓ ปัจจุบันอายุ ๒๓ ปี
ปริญ ญาตรีคณะมนุษย์ศาสตร์ โปรแกรม
วิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เริ่ ม ท างานโครงการเมื่ อ เดื อ น
มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ ถึ ง ปั จ จุ บั น (ตุ ล าคม
๒๕๕๗) ท างานในโครงการมาแล้ว เป็ น
ระยะเวลา ๑ ปี ๕ เดือน

ประสบกำรณ์
บทบำทหน้ำที่ /รำยละเอียด
๑) ทางานอาสาสมัครวัดหาดสมิหลา เจ้ำหน้ำที่ บริห ำรทั่ว ไปและพี่ เลี้ยงกลุ่ มเยำวชน
กับสงขลาฟอรั่ม
(โค้ช)
๒) เจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารงานทั่ วไปและ
๑) จดบันทึ กและรายงานสรุ ปผลการประชุ ม
วิทยากรกลุ่มย่อย
ภายในองค์กร
๒) หนุนเสริมการดาเนินงานของกลุ่ มเยาวชน
ดังนี้
๒.๑) พั ฒ นาโครงการของกลุ่ ม เยาวชน
แกนนา
๒.๒) ประสาน กากับ ติดตาม ให้เกิดการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ
๒.๓) สัง เกตการณ์ บั นทึ ก และรายงาน
ความก้ า วห น้ า การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม และ
พัฒนาการของเยาวชนแกนนา
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ข้อมูลพื้นฐำน

ประสบกำรณ์

บทบำทหน้ำที่ /รำยละเอียด
๒.๔) ให้คาปรึกษาแนะนา และเสริมสร้างพลังการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนแกนนา
๒.๕ ) รายงานความก้ า วหน้ า การจั ด
กิ จ กรรมของเยาวชนแกนน าผ่ า นสื่ อ Social
Network
๓) ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
๔) ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการและงานอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓.๔.๒ บุคลำกรมองเห็นพัฒนำกำรจำกมุมมองของตนเอง
ก. จดบันทึกและรำยงำนสรุปผลกำรประชุมภำยในองค์กร สาหรับการทาหน้าที่ใน
ส่วนนี้ทาให้ตนเองรู้จักที่จะนิ่ง อดทนฟังผู้อื่น และกล้าแสดงความเห็นในที่ประชุม จากเมื่อก่อนเป็นคนที่สมาธิสั้นไม่ค่อยฟั ง
ผูอ้ ื่นและนั่งนานๆไม่ได้จะเบื่อง่าย เมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จดบันทึกการประชุมเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม (ประชุมภายใน)
สามารถจดบันทึกประเด็นที่สาคัญอย่างละเอียดและรอบคอบ สามารถนาประเด็นต่างๆและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ทุกคน
มาเขียนสรุปเป็นรายงานการประชุมที่อ่ านแล้วตนเองและผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย รู้จักศึกษาค้นคว้าเรื่องของคาหรือภาษาที่ควรจะ
เขียนให้ถูกต้อง รวมถึงความละเอียดในการตรวจคาผิดในบันทึกการประชุมแต่ละครั้ง และทาให้เกิดความชานาญในการใช้
คอมพิวเตอร์อีกด้วย จากเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่มีความละเอียดรอบคอบในการเขียนรายงาน การจับประเด็นการประชุมต่างๆยัง
ไม่ละเอียด รวมทั้งการใช้งานคอมพิ วเตอร์ยังไม่ค ล่องตัวเท่ าที ควร เมื่อได้มาทาหน้าที่ในส่วนนี้ท าให้ต นเองมี การพัฒนาการ
ทางานได้มากขึ้น
ข. หนุนเสริมกำรดำเนินงำนของกลุ่มเยำวชน
๑) การพัฒนาโครงการของกลุ่มเยาวชนแกนนา สาหรับการทางานในส่วนนี้ เมื่อ
มี การประชุ มแบ่ ง โครงการรั บ ผิ ด ส าหรั บ การพั ฒ นาโครงการท าให้ ต นเองรู้ จักกั บ การเขี ย นโครงการที่ ชั ด เจน การสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ในสานักงานและระหว่างพี่กับน้องในโครงการต่างๆทาให้เกิดเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน รู้จักการ
ทางานเป็นทีม เช่น หน้าที่ทุกหน้าที่ไม่จาเป็นต้องมีใครคนใดคนหนึ่งทาเท่านั้น แต่ทุกคนสามารถช่วยกันทาได้ทุกหน้าที่ และ
เสริมได้ตลอดเวลาในการทางานนั้นๆ(การจัดเวทีพัฒนาโครงการเยาวชน)
๒) การประสาน กากับ ติ ดตาม ให้ เกิ ดการขับ เคลื่อนกิ จกรรมโครงการ ท าให้
ตนเองได้ มีความกล้าที่ จะประสานงานกับคุ ณครู เยาวชนในโครงการ ด้วยวิ ธีการที่ แต่งต่ างออกไปและเหมาะสม รู้จักที่จะ
วางแผนอย่างละเอียดในการติดตามการทางานของเยาวชน แบ่งเวลาให้เหมาะสมในการติดตาม จากเมื่อก่อนไม่มีความกล้าที่
จะพูดกับผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆและเยาวชน เพราะเป็นคนที่พูดน้อยอยู่แล้วด้วย
๓) สังเกตการณ์ บันทึก และรายงาน ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรม และ
พัฒนาการของเยาวชนแกนนา ทาให้ตนเองรู้จักที่จะสังเกตอย่างมีเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์ สังเกตอย่างละเอียดและนาสิ่งที่
สังเกตมาบันทึกแบบข้อมูลดิบ แล้วนาข้อมูลเหล่านั้นที่เกี่ยวกับโครงการมากลั่นกรอง วิเคราะห์ เขียนออกมาเป็นรายงาน รู้จัก
คิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการบันทึกความก้าวหน้าของโครงการอยู่เสมอ รู้จักตั้งคาถามมาก
ขึ้นในสิ่งที่ตนเองไม่รู้ และสามารถให้คาแนะนา คาปรึกษาแก่เยาวชนได้ จากที่ เมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ชอบการจดบันทึก จะเป็น
คนขี้ลืม การจดบันทึกจะช่วยตนเองสามารถจาได้ดีขึ้น
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๔) ให้คาปรึกษาแนะนา และเสริมสร้างพลังการขับ เคลื่ อนกิจกรรมของเยาวชน
แกนนา ทาให้ตนเองรู้จักศึกษาหาความรู้และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่มีความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ภายนอกหรือ
ความรู้เกี่ยวกั บโครงการของเยาวชน ซึ่งผู้อานวยการสงขลาฟอรั่ม เน้ นย้าเสมอให้ เจ้าหน้าที่ มีความรู้ที่ก้าวหน้ากว่าแกนนา
อย่างน้อย ๕ ก้าว ตนเองต้องศึกษาจากเอกสาร Web site ต่างๆ หนังสือ หรือข้อคาแนะนาจากพี่ๆเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม ทา
ให้สามารถให้คาปรึกษา คาแนะนาแก่เยาวชนได้ ทาให้ตนเองมีความมั่นใจ กล้าตัดสินใจที่เด็ดขาด สามารถวางตัวหรือพัฒนา
บุคลิกให้เยาวชนมีความเชื่อมั่นในตัวของพี่เลี้ยงได้ รู้จักสื่อสารด้วยถ้อยคาที่ออกมาจากหัวใจ คิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะพูด
ออกมา สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ าได้ เมื่อมีกรณีที่แกนนาเจอปัญหาในการดาเนินโครงการ มีวิธีการตั้งคาถามเพื่อให้แกน
นาคิดและแก้ไขปัญหาได้เอง โดยที่เราจะคอยให้คาแนะนาอยู่ข้างๆ
๕) รายงานความก้ าวหน้ าการจั ด กิ จกรรมของเยาวชนแกนนาผ่ านสื่ อ Social
Network ทาให้ตนเองรู้จักกับวิธีการเปิดเพจโครงการของเยาวชน นาข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับโครงการที่รับผิดชอบมาวิเคราะห์
เรียบเรียง ให้เป็นภาษาที่อ่านง่ายไม่ซับซ้อน แล้วสื่อสารหรือเผยแพร่ผ่านช่องทางเพจโครงการสู่สาธารณะ และทาให้เกิดความ
ชานาญในการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งความรู้เกี่ยวเพจตนเองสามารถให้ความรู้แก่แ กนนาที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ได้ รู้จักที่จะใช้
ช่ องทาง Facebook ให้ เกิ ด ประโยชน์ ใ นการติ ด ตามโครงการของเยาวชน ผ่ านการพู ด คุ ย กั น ค้ นหาความรู้ ต่ างๆที่ เป็ น
ประโยชน์มาแชร์ต่อสาธารณะผ่าน Facebook จากเมื่อก่อนใช้ Facebook ไม่เกิดประโยชน์
ค. ควบคุ ม ดู แ ลวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส ำนั ก งำน ท าให้ ต นเองมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ตรวจสอบเครื่องมือ สารวจอุปกรณ์ของสานักงาน รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการเก็บรักษาอุปกรณ์ต่างๆไม่ให้ชารุด ทาให้
ตนเองมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ เช่น การใช้กล้อง VDO ในการถ่าย เพราะแต่ละรุ่นใช้ไม่เหมื อนกัน เป็นต้น รู้จักการจัดท า
บัญชีวัสดุครุภัณฑ์ของสานักงานสงขลาฟอรั่ม
ง. ปฏิบัติงำนกิจกรรมโครงกำรและงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เช่น ๑) การ
ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการถอดเทปพัฒนาโครงการเยาวชน ในการถอดเทปเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่ง ฝึกการฟัง ฝึกการตั้ง
สติ ฝึกการวิเคราะห์ ฝึกการจั บประเด็น เพราะถ้าท าสิ่งเหล่านี้ไม่ ได้ จะท าเราถอดข้อมูลมาวิเคราะห์ ไม่ได้ จะได้ ข้อมู ลที่ ไม่
สมบูรณ์ เมื่อถอดเทปบ่อยขึ้น จะทาให้เกิดความชาชาญในการจดบันทึกรายงานต่างๆได้ ๒) การส่งหนังสือนอกสถานที่ (ตาม
สถานที่ราชการต่างๆ) ทาให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาเพราะถ้าเราส่งไม่ตรงตามเวลาที่กาหนดจะทาให้การทางานคาด
เคลื่อนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ๓) ดูแลอาคารสถานที่ ทาให้ตนเองมีความละเอียดอ่อนในเรื่องการรักษาความสะอาด ไม่ว่า
จะเป็นการกวาดขยะ ทิ้งขยะ เก็บกวาด เช็ด ถู ล้าง อาจจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยสาหรับคนอื่น แต่สาหรับตนเองแล้วถือว่าเป็น
เรื่องใหญ่ ในการทางานแต่ละวันจะต้องตรวจ เก็บ กวาด เช็ด ถู ล้าง ก่อนเริ่มทางานทุกเช้า ๔) การลงพื้นที่ติดตามโครงการ
เยาวชน ทาให้ตนเองมีความเสียสละมากขึ้น เพราะนอกจากจะลงพื้นที่ติดตามโครงการที่รับผิดชอบแล้ว ยังลงพื้นที่ร่วมกับ
กลุ่มอื่นๆเพื่ อลงไปสังเกต เรียนรู้ การทางานของเยาวชนกลุ่มอื่นๆและนาความรู้เหล่านั้ นกลับมาเป็นไอเดีย ร์ใหม่ปรับใช้กับ
โครงการในส่วนที่สามารถนามาใช้ได้
หมำยเหตุ : เนื่องจากผู้อานวยการมอบหมายหน้าที่ใหม่ คือ ทำหน้ำที่เป็น ผู้ช่วยฝ่ำย
ปฏิบัติกำร ซึ่งกาลังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ และเริ่มปฏิบัติการทางาน ได้มีการมอบหมายงานจากหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการคือ
ให้พิจารณากลั่นกรองโครงการของเยาวชนเบื้องต้นในปีที่๓ มีจานวน ๒๑ โครงการ ทาหน้าที่ดังนี้
๑) จั ดทาใบปะหน้ าโครงการซึ่ งประกอบไปด้ วย ลักษณะกิ จกรรม,จุดแข็ ง
,จุดอ่อน ทาให้ได้ฝึ กการวิเคราะห์เนื้อหาของโครงการเยาวชน ว่าเยาวชนต้ องการท าอะไรบ้าง จับ หัวใจของโครงการ และ
กิจกรรมที่เยาวชนต้องการที่จะทาออกมาแล้วเขียนทาใบปะหน้าโครงการให้ผู้ที่อ่านเข้าใจง่ายและเห็นถึงหัวใจของโครงการที่
เยาวชนอยากจะทา
๒) พิจารณากลั่นกรองในมุมมองหลายมิ ติ เบื้ องต้ น โดยเจ้าหน้าที่ ส งขลา
ฟอรั่ม ทาให้ตนเองได้มีสติจดจ่อ รู้จักคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้ เช่น เมื่ออ่านโครงการที่เยาวชนส่งข้อเสนอเข้ามา ต้องนั่งอ่าน
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พิ จารณาตามหลั กเกณฑ์ ข องโครงการ เกิ ด การเชื่ อ มกั บ ทุ นทางสั งคมหรื อไม่ เป็ นต้ น รู้ จัก การตั้ งค าถามกั บ ตนเองและ
กระตือรือร้นที่จะหาคาตอบจากหนังสือ จากเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ทาให้ตนเองมีความคิดที่รอบคอบ ละเอียดละอ่อนมากขึ้น
๓.๓.๕ นำงสำวปรมั ต ถ์ ศิ ริ ยอด (บู ม) เจ้ ำหน้ ำที่ จั ด กำรข้ อ มู ล และพี่ เลี้ ย งกลุ่ ม เยำวชน (โค้ ช )
สานักงานสงขลาฟอรั่ม
๓.๓.๔.๑ ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลพื้นฐำน
เกิดวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๓ อายุ
๒๓ ปี จบการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
คณ ะพ าณิ ชยศ าสต ร์ และ การ
จัดการ การจัดการสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ มหาวิท ยาลั ย สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตตรัง เริ่มทางาน
โค ร งก าร เมื่ อ วั น ที่ ๒ ๘ เดื อ น
มิ ถุ น าย น ๒ ๕ ๕ ๖ ถึ งปั จจุ บั น
(มิ ถุ น าย น ๒ ๕ ๕ ๗ ) ท างานใน
โครงการมาแล้ ว เป็ นระยะเวลา ๑
ปี

ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่เคยมีประสบการณ์ทาโครงการจิต
อาสาใดๆ แต่ เ คยเข้ าร่ ว มกิ จกรรม
อาสาเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยพยาบาล
กิจกรรมรับน้องของสถาบัน

บทบำทหน้ำที่/รำยละเอียดงำน
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ จั ด กำรข้ อ มู ล แ ละพี่ เ ลี้ ย งกลุ่ ม
เยำวชน (โค้ช)
๑.รวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลเยาวชนแกนนา
โครงการฯ
๒.หนุ น เสริม การด าเนิ นงานของกลุ่ มเยาวชน
ดังนี้
๒.๑.พัฒนาโครงการของกลุ่มเยาวชนแกน
นา
๒.๒.ประสาน กากั บ ติ ด ตาม ให้ เกิ ด การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ
๒.๓.สั ง เกตการณ์ บั น ทึ ก และรายงาน
ความก้ า วหน้ า การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม และ
พัฒนาการของเยาวชนแกนนา
๒.๔.ให้ คาปรึ กษาแนะนา และเสริมสร้าง
พลังการขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนแกนนา
๒.๕.รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม
ของเยาวชนแกนนาผ่านสื่อ Social Network
๓.จดบั น ทึ ก และรายงานสรุ ป ผลการจั ด
กิ จกรรมฝึ ก อบรมฯ ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก าร
โครงการ
๔.ปฏิ บั ติ ง านกิ จกรรมโครงการและงานอื่ น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓.๕.๒ บุคลำกรมองเห็นพัฒนำกำรจำกมุมมองของตนเอง
ก. รวบรวมและจัดทำฐำนข้อมูลเยำวชนแกนนำโครงกำรฯ สาหรับการทาหน้าที่ใน
ส่วนของการรวบรวมและจัด ท าฐานข้อมู ลเยาวชนแกนนาโครงการฯท าให้ ตนเองมี ความรอบคอบมากขึ้ นในการเช็ คความ
สมบูรณ์ของใบประวัติของเยาวชน ฝึกความมีระเบียบวินัยในตัวเองในการจัดเก็บข้อมูลตนเองสามารถมองเห็นปัญหาของการ
จัดเก็บข้อมูลโดยมีการเรียนรู้จากเวทีพัฒนาศักยภาพของเยาวชน การรวบรวมและการจัดเก็บทาให้ตนเองมีความอดทนมาก
ขึ้น รู้จักที่ จะควบคุมอารมณ์ เมื่ อต้ องติ ดต่ อประสานขอข้อมูล จากเยาวชนที่ ตกค้ าง และความพยายามในการพิมพ์เอกสาร
ตนเองต้องพยายามบริหารเวลาและวางแผนงานให้ชัดเจนเพื่อที่จะไม่ให้งานซ้อนกันมากนัก
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ข. หนุนเสริมกำรดำเนินงำนของกลุ่มเยำวชน ดังนี้
๑) กำรพั ฒนำโครงกำรของกลุ่มเยำวชนแกนนำ ส าหรับการทางานในส่วนนี้
ตนเองคิดว่างานที่ได้รับมอบหมายฝึกให้ระบบคิดของตนเองดีขึ้น คือก่อนจะพัฒนาโครงการกลุ่มเยาวชนจะมีการประชุมเพื่อ
แบ่ ง โครงการที่ จะรั บ ผิด ชอบ ตนเองจะพยายามเลือกกลุ่ มที่ เห็ นว่าศักยภาพของตนเองสามารถท าได้ ตนเองจะประเมิ น
ศักยภาพของตนเองในเรื่องของการติดตาม ลักษณะของกิจกรรมที่ เห็นว่าตนเองสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนได้
เช่น ตนเองมองเห็นว่าโครงการ “รอยยิ้มเพื่อชุมชน” (Smile by CD.) ตนเองไม่สามารถดูแลได้เนื่องจากประเมินศักยภาพของ
ตนเองแล้ วว่าตนเองต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพู ดคุ ยให้ น้องชัด เจนในสภาพปัญ หาที่ น้องจะลงมือทา กลุ่ม CD
Share เป็นกลุ่มเด็กที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยทาให้น้องมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่และน้องๆ เรียนสาขาการพัฒนาชุมชน ของ
ม.ราชภัฏสงขลา ทาให้น้องๆมีกรอบความคิดของตนเองเมื่อพี่เลี้ยงมีการพูดคุย แชร์ความคิดเห็นน้องจะไม่ยอมรับความคิด เห็น
ของพี่เลี้ยง ดังนั้นพี่เลี้ยงจึงประเมินศักยภาพของตนเองและประเมินสถานการณ์จึงให้เหตุผลว่าในกรณีนี้อาจจะเป็นเพราะพี่
เลี้ยงเองยังไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้และยังอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน จนทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องเกิดกาแพงกั้นกลาง
ไว้ และตัวพี่เลี้ยงเองยังมีความรู้ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับน้องๆกลุ่มนี้ จึงประสานให้เจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่มที่อาวุโสกว่าดูแลแทน
การพั ฒนาโครงการของกลุ่มเยาวชนท าให้ต นเองเรียนรู้รูปแบบการท าให้
โครงการของเยาวชนมีความชัดเจนขึ้นโดยยึดรูปแบบดังนี้ สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ ไอเดียร์ และภาพฝัน (ผลลัพธ์) การ
ทาตามรูปแบบดังกล่าวทาให้เยาวชนมองเห็นสภาพปัญหาชัดเจนขึ้นและสามารถนามาเชื่อมร้อยเป็นหลักการและเหตุผลของ
โครงการได้ การทางานทาให้ตนเองสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ในสานักงานและระหว่างพี่กับน้องในโครงการต่างๆ
ทาให้เกิดเป็นมิตรภาพที่ ดีต่อกันและทาให้ตนเองมีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของน้องๆเยาวชนที่รับผิดชอบ
เป็นการใช้ใจแลกใจ
การพั ฒ นาโครงการ ตนเองมองว่ าการท างานเป็ น ที มมี ค วามส าคั ญ มาก
เพราะทุกคนจะช่วยกันเติมเต็มซึ่งกันและกัน เช่น การจัดเวทีพัฒนาโครงการเยาวชน ตนเองรู้ว่าจะต้องทาหน้าที่ในส่วนใดบ้าง
และจะคอยหนุนเสริมพี่ๆในบางช่วงของกระบวนงาน การทางานบางครั้งต้องเจอปัญหาและไม่เป็นดั่งสิ่งที่ตนเองหวังไว้ ตนเอง
ก็จะพยายามคิดเสมอว่าทาได้แค่ไหนนั่นคื อสิ่งที่เราพยายามแล้ว การควบคุมอารมณ์แ ละการมีส ติอยู่กับ สิ่งที่ทาเป็นเรื่องที่
สาคัญอย่างมากในการทางานการพัฒนาโครงการของกลุ่มเยาวชนแกนนา
๒) กำรประสำน กำกับ ติดตำม ให้เกิดกำรขับเคลื่อนกิจกรรมโครงกำร
ตนเองมองว่าการประสานงานกับที่ป รึกษาโครงการของกลุ่มน้องๆเยาวชนท าให้ ตนเองต้องเรียบเรียงสิ่งจะพูดและคาพูด ที่
สุภาพ รู้จักกาลเทศะคุยกับผู้ใหญ่ต้องพูดจาอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบต่อองค์กร สาหรับส่วนของการติดตามตนเองมองว่าต้องมี
การวางแผนอย่างละเอียดในการติดตามการท างานของเยาวชนเพื่อไม่ให้ชนกับงานที่ตนเองต้องทาและรับผิดชอบตนเองจึง
รู้จักที่จะต้องบริหารเวลาและแบ่งเวลาให้เหมาะสมสาหรับในการติดตาม ในบางครั้งที่เป็นการขับเคลื่อนโครงการกลุ่มเยาวชน
ตนเองต้องมองเห็นปัญหาและประเมินตนเองว่าเราควรจะขอคาแนะนาจากทีมงานสงขลาฟอรั่ม
๓) สั งเกตกำรณ์ บั น ทึ ก รำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำกำรขับ เคลื่อ นกิ จ กรรมและ
พัฒนำ การสังเกตการณ์ บันทึก รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกิ จกรรม และพัฒนา ทาให้ตนเองรู้จักที่จะสังเกตน้องๆ
เยาวชนมากขึ้น มองให้เห็นความเป็นจริงมากขึ้นโดยมองจากการพั ฒนาตัวเยาวชนมากกว่าที่จะมองที่ตั วกิจกรรม ในแต่ล ะ
กิจกรรมที่เยาวชนทา ตนเองจะต้องรู้ว่ากิจกรรมนั้นมีเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์อย่างไร เมื่อลงไปร่วมกิจกรรมพี่ เลี้ยงจะต้องตั้ง
วัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่โครงการเยาวชนว่าตนเองต้องการข้อมูลอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นสังเกตพฤติกรรม การทางานแต่ละ
คน การทางานเป็นทีม การมีส่ วนร่วมของชุมชน นามาบันทึ กเป็ นข้อมู ลดิบ แล้ วนาข้อมูล มาคิดวิเคราะห์ เขียนออกมาเป็ น
รายงาน ตนเองเรียนรู้จากงานโดยรู้จักตั้งคาถามให้มากขึ้นในสิ่งที่ตนเองไม่รู้และต้องศึกษาความรู้อย่างสม่าเสมอ และพี่เลี้ยง
ต้องสามารถให้คาแนะนา คาปรึกษาแก่เยาวชนได้ โดยพี่เลี้ยงจะต้องให้คาปรึกษาบนพื้นฐานข้อมูลที่ได้ศึกษาเพิ่มเติมมา
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๔) ให้ ค ำปรึ ก ษำแนะน ำ และเสริ ม สร้ ำงพลั งกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมของ
เยำวชน ตนเองเรียนรู้จากงานโครงการของกลุ่มเยาวชนโดยทุกครั้งเมื่อน้องเจอปัญหาต้องการคาแนะนา/คาปรึกษา ตนเองจะ
พยายามพูดให้กาลังใจน้องและยกตัวอย่างเพื่อให้น้องมองเห็นภาพ หรือไม่ตนเองก็จะหารูปภาพหรือคลิปวิดีโอที่สื่ อถึงการ
พยายาม การตั้งรับกับปัญหา โพสต์ลงในหน้า Facebook ของแต่ละโครงการที่ได้เปิดไว้ ตนเองมักจะคิดอย่างละเอียดในการ
ตอบข้อสงสัยของน้องๆเยาวชน และพยายามสื่อสารเพื่อให้น้องได้เรียนรู้โดยที่เราไม่จาเป็นต้องบอกคาตอบออกไป แต่เราจะ
ชี้ทางเพื่อให้น้องไปให้ถึงคาตอบนั้น ในการเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนตนเองรู้สึกว่ามีความกล้าที่พูด
มากขึ้นกล้าที่แชร์ความคิดเห็นมากขึ้น และบุคลิกที่ตนเองต้องทาให้น้องเกิดความเชื่อมั่นในตัวพี่เลี้ยงด้วยบุคลิกที่สุขุมมากขึ้น
การพูดคุยที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
๕) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกิ จกรรมของเยำวชนแกนนำผ่ำนสื่อ Social
Network ทาให้ตนเองเรียนรู้การเรียบเรียงคาพูดการใช้คาพูด การลาดับเหตุการณ์ความสาคัญและจับประเด็นของกิจกรรมให้
ได้ โดยข้อมูลที่จะนามาเขียนผ่านสื่อ Social Network ตนเองต้องวิเคราะห์ เรียบเรียง ให้เป็นภาษาที่อ่านง่ายไม่ซับซ้ อน และ
สิ่งที่สาคัญคือการสะกดคาในหลักภาษาไทยอย่างถูกต้อง
ค. จดบันทึก และรำยงำนสรุปผลกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรมฯ ภำยใต้แ ผนปฏิบัติกำร
โครงกำร ทาให้ตนเองมีความรับผิดชอบมากขึ้น ฝึกความอดทน ฝึกความพยายาม ฝึกการฟัง ทาให้ตนเองมีสมาธิและจิตใจที่
นิ่งกับการสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม ฝึกการจับประเด็น การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง เช่น การสะกดคาผิด การใช้คาเชื่อม
เป็นต้น ทาให้ตนเองได้ทบทวนกิจกรรมของเยาวชนไปด้วย
ง. ปฏิ บั ติ งำนกิ จ กรรมโครงกำรและงำนอื่ น ๆ ตำมที่ ได้ รั บ มอบหมำย การเขี ย น
หนังสือ และการส่งหนังสือ (ตามสถานที่ราชการต่างๆ) ทาให้ต้องเรียนรู้การทาหนังสือราชการ รูปแบบหนังสือ การใช้คาพูด
และการตรวจคาผิดทาให้มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น ทาให้ตนเองมีความละเอียดมากขึ้น ความรับผิดชอบและการตรงต่อ
เวลา และต้องศึกษารูปแบบหนังสือราชการจากพี่ๆที่มีประสบการณ์ หรือจากอินเตอร์เน็ต
๓.๓.๖. นำยสมศักดิ์ ชูช่วยคำ (บอย) เจ้ำหน้ำที่วิชำกำรและงำนปฏิบัติกำร
๓.๓.๖.๑. ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลพื้นฐำน
เกิ ด ๑๘ พ.ย. ๒๕๒๕ ปัจจุบั นอายุ
๓๒ ปี จบการระดั บ ปริ ญ ญาตรี
นิเทศศาสตร์มหาวิท ยาลั ย สุ โขทั ย
ธรรมาธิราชเริ่มทางานโครงการเมื่อ
เดื อนมกราคม ๒๕๕๗ ถึ ง ปั จจุ บั น
(สิ งห าค ม ๒ ๕ ๕ ๗ ) ท างานใน
โครงการมาแล้ ว เป็ นระยะเวลา ๘
เดือน

ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙ อาสาสมั ค ร
สงขลาฟอรั่ มฯ ด าเนิ นงาน พี่ เลี้ ย ง
ค่ า ยเยาวชน วิ ท ยุ ชุ ม ชนเด็ ก และ
ครอบครั ว โครงการพั ฒ นาทั กษะ
ชีวิตเยาวชนภาคใต้ ฯลฯ
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕ เจ้ าหน้ า ที่
สงขลาฟอรั่มรับผิดชอบงานโครงการ
สะพานชีวิตเพื่อพัฒ นากระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมทางเลื อกส าหรั บ เด็ ก และ
เยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ เจ้ าหน้ า ที่
ศูนย์ ฝึ กและอบรมเด็ กและเยาวชน
เขต ๙ จังหวัดสงขลา

บทบำทหน้ำที่/รำยละเอียดงำน
เจ้ำหน้ำที่วิชำกำรและงำนปฏิบัติกำร
(๑) วางแผนปฏิ บั ติ การ ประสาน และกากั บ
ติ ด ตามการขั บ เคลื่ อ นแผนงานปฏิ บั ติ ก าร
โครงการฯ
(๒) ประเมิน ถอดบทเรียน และรายงานผลการ
ขั บ เค ลื่ อ น ง าน ป ฏิ บั ติ ก าร โ ค ร ง ก าร ฯ
(๓) จัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงาน
ปฏิบัติการโครงการฯ
(๔) ออกแบบ วางแผน และอ านวยการจั ด
กิ จ กรรมห รื อ การฝึ ก อบ รมตามแผนงาน
โครงการฯ
(๕) แนะนาให้คาปรึกษารวมถึงพัฒนาศักยภาพ
บุคลกรงานปฏิบัติการโครงการฯ
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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๓.๓.๖.๒. บุคลำกรมองเห็นพัฒนำกำรจำกมุมมองของตนเอง
การเริ่มต้ นทางานในโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาของผมเป็นช่วงที่ เขากาลั ง
พิจารณากลั่นกรองและพัฒนาข้อเสนอโครงการของเยาวชน (ต้นปี พ.ศ.๒๕๕๗) ผมศึกษาข้อเสนอโครงการที่เยาวชนส่งมายัง
สงขลาฟอรั่ม พบว่ามีประเด็นการเรียนรู้และวิธีการทางาน ที่แตกต่างหลากหลาย ส่วนใหญ่เยาวชนคิดและสมัครใจเขียนเข้ามา
เอง บางกลุ่มถูกเกณฑ์มาด้วยความปรารถนาดีของครูอาจารย์ก็มี แต่โดยรวมข้อเสนอเหล่านั้นยังไม่ชัดเจนมากนัก ยัง ติดกรอบ
ความคิดโครงการแบบเดิมๆมีโอกาสพัฒนาได้อีกมาก ที่สาคัญมีความคิดตั้งต้นของเยาวชนที่รอให้เราต่อยอด
ก. บทเรียนที่ ๑ ทักษะกำรโค้ชในช่วงที่ต้องลงพื้นที่พัฒนำโครงกำรร่วมกับเยำวชน
สิ่งที่โค้ชต้องทาคือ ศึกษาที่มาที่ไปของกลุ่ม จับแก่นแกนของความคิดตั้งต้นของเขาให้ได้ประเมินทางเลือกสาหรับการพัฒนา
โครงการเอาไว้ก่อนลงพื้นที่ และเมื่อได้ลงพื้นที่ไปพบเยาวชนโค้ชต้องสร้างความคุ้นเคยด้วยบุคลิกภาพและถ้อยคาภาษาที่เป็น
กันเอง เปิดโอกาสให้เขาได้บอกเล่าเรื่องราวและความคิดฝันให้เราฟัง ตั้งคาถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อยอดจากสิ่งที่เขา
นาเสนอ ชี้ชวนให้เห็นข้อห่วงใยของเรา ให้เห็นจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาโครงการ ขึ้นชาร์ตเอาไว้เพื่อที่เขาจะ
ได้นาข้อห่วงใยจากเราไปใช้ตอนพัฒนาโครงการ ทุกการกระทาของเราต้องแสดงออกถึงความจริงใจ ใส่ใจและให้ความสาคัญ
กับสิ่งที่เขากาลังจะทา รู้จักชื่นชมอย่างจริงใจ อย่าดัดจริตทาต้องรู้สึกจริงๆ เยาวชนเขาสัมผัสได้หากเขานาเสนอไม่ได้หรือจับ
ได้ ว่าเขาไม่ ได้ คิดเองก็ไม่เป็นไรตอนนี้ สิ่งที่เราต้องการคือสัมพันธภาพและความไว้วางใจจากนั้นอธิบายให้เขาเข้าใจปรัชญา
แนวคิด วิธีการ เป้าหมาย ของการเรียนรู้ในโครงการพลังพลเมืองฯ ให้เขาฟัง ชวนให้เขาแสดงทัศนะต่อการเรียนรู้ที่เขากาลัง
จะเข้าร่วม สร้างแรงจูงใจด้วยเรื่องเล่าหรือสื่อ สร้างความท้าทายด้วยคาถามหรือชุดความคิดที่ดูเหมือนจะไม่เชื่อมั่นในตัวของ
พวกเขา แล้วถามเขาว่าคิ ดและรู้สึกอย่างไรกับแนวคิดนั้น พลังแห่งการปกป้องหรือพลังกลุ่มจะเกิดขึ้น เราในฐานะโค้ชต้อง
เสริมแรงให้เขาทันที และทาให้เขาเชื่อมั่นในตัวของเราด้วย จากนั้นให้พิ สูจน์ความเป็นทีมโดยมีแนวคาถามให้เขาได้ครุ่นคิด
ทบทวนเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการของเขา เช่น ปัญหาชุมชนที่เลือกมาเป็นโจทย์การเรียนรู้คือเรื่องอะไร สาเหตุของปัญหา
คืออะไร ผลกระทบของปั ญ หานั้ นคื ออะไร มี วิธีการแก้ไขปั ญ หาอย่ างไร ภาพความส าเร็จที่ ป รารถนาเป็ นอย่างไร ภาพ
ความสาเร็จนั้นมีคุณค่าต่อตนเองและชุมชนอย่างไร จะมีขั้นตอนวิธีการหรือกระบวนการในการดาเนินงานอย่างไร ต้องใช้
งบประมาณเท่ าไหร่ ใช้ ไปกับ อะไรบ้าง เป็ นต้ น และในระหว่ างที่เขาคิด หาคาตอบให้ พิจารณาข้ อห่ วงใย จุ ดอ่ อน จุด แข็ ง
โอกาสในการพัฒ นาหรือทางเลื อกที่ถูกนาเสนอไว้ตอนต้นไปพร้อมกั นด้วย ช่วงนี้โค้ชอาจต้องช่วยเป็นที่ป รึกษาอย่างใกล้ชิ ด
ส่วนกลุ่มเยาวชนที่อ่อนหน่อยก็ไม่เป็นไรโค้ชเพียงแต่ต้องใจเย็นและอาจช่วยเชื่อมโยง ต่อยอดความคิดจะสนุกมาก เขาจะภูมิใจ
และรักโค้ชมากเพราะเสมือนหนึ่งโค้ชเป็นคนที่เข้าใจพวกเขาอย่างดีเยี่ยม ความยากในขั้นตอนนี้คือการพูดคุยกันในกลุ่ม เพราะ
ที่ผ่านมาเยาวชนไทยของเราไม่ค่อยได้ฝึกฝนเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่ ดังนั้นบ่อยครั้งที่เราจะเห็นการผูกขาดทางความคิด การไม่รับ
ฟัง ฯลฯ โค้ชอาจให้คาแนะนาเทคนิควิธีการในการสนทนากลุ่ม ให้หลักคิดของการสนทนาไว้เช่น ทุกความคิดมีค่าเราจะไม่ฆ่า
ทิ้ง อย่ายึดติดกับความคิดเดิมๆเพราะในระหว่างการสนทนาอาจมีความคิดปิ๊งแว๊บ หรือความคิดที่สามารถต่อยอดไปสู่สิ่งที่
ดีกว่าได้ เป็ นต้น และเมื่อท างานกลุ่มเสร็จก็ให้นาเสนอใหม่อีกครั้ง ให้ กลุ่มได้ต รวจสอบร่วมกัน จบท้ายด้ วยการให้เยาวชน
สืบค้นแรงบันดาลใจในการทาโครงการของตนเอง สิ่งที่ผมเล่ามาคือช่วงตอนลงพื้นที่พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับเยาวชน ยัง
มีช่วงของการประชุมที่เอาหลายๆกลุ่มมาพัฒนาข้อเสนอโครงการให้เป็นโครงการที่สมบูรณ์พร้อมกัน ช่วงนี้เยาวชนจะมีโอกาส
ได้เรียนรู้แบบข้ามกลุ่ม เราต้องปลูกฝังและทาความเข้าใจเรื่องทักษะชีวิตการทางานทีมและจิตสานึกพลเมืองเพิ่มขึ้น เชิญคน
นอกมาช่วยเสริมความรู้และช่วยพัฒนาโครงการเพราะบางทีโค้ชก็ตันไปไม่เป็นเหมือนกัน ใช้หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมา
ช่วยให้ ในการตรวจสอบโครงการของตนเองก่อนที่ จะลงมื อท า เป็ นต้ น หลั กคิ ด ส าคั ญ ของการเป็ นโค้ ช คื อ ไม่ ได้ มุ่ง เอา
ผลสาเร็จของโครงการเป็นที่ตั้ง โค้ชต้องรู้จักสังเกตการณ์พฤติกรรมการเรียนรู้ของเยาวชนรายบุคคล ต้องสังเกตการณ์ทางาน
เป็นทีมของเขา ตรวจสอบว่าพวกเขากาลังใช้ทักษะชีวิตในการทางานหรือไม่อย่างไรรวมถึงสังเกตบรรยากาศของการเรียนรู้ ทั้ง
ในแง่ของสถานที่หรืออารมณ์ความรู้สึกของเยาวชน โค้ชต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เร้าพลัง ไม่เคร่งเครียดหรือตลกโปก
ฮาจนเกินเลย รู้จังหวะในการทางาน“ตึง หย่อน ตึง” ใช้สัญชาตญาณการเป็นครูเพื่อศิษย์ในการทางานให้มาก
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ข. บทเรียนที่ ๒ กำรลงพื้น ที่ติดตำมหนุนเสริมกำรทำงำนของเยำวชน ซึ่งเป็นหัวใจ
ของการเรียนรู้เลยก็ว่าได้เพราะ การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ที่ได้ลงมือทา ในช่วงที่เยาวชนเริ่มต้นทาโครงการเนื่องจาก
เยาวชนไทยเคยชินกั บการที่ ผู้ ใหญ่ คิด เด็กทา ผู้ใหญ่ นา เด็กตาม ภายใต้ส ถานการเช่ นนี้ ห น้าที่โค้ ช อันดับ แรก คื อต้องคื น
เสรีภาพในการเรียนรู้ให้กับเขา อาจจะคืนแบบค่อยเป็น ค่อยไป เช่น นาเขาทาช่วงแรกๆแล้วให้เยาวชนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
จนสามารถดาเนินการเองได้หรือคืนให้ทีเดียวเลย โดยให้เขาคิดและทาด้วยตัวเอง มีปัญหาอะไรค่อยเข้ามาปรึกษาหรือทาแบบ
ผสมผสานกันไปตามสถานการณ์ โดยพิจารณาจากศักยภาพของกลุ่ม โค้ชต้องฝึกให้เขาซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย ต่อการ
เรียนรู้ของตนเอง ขั้นตอนนี้โค้ชต้องอดทนรอการเติบโตเพราะเราอาจจะเคยชินกับการเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้งานสาเร็จ แต่
ลืมไปว่ามันอาจทาให้ลูกศิษย์เสียโอกาสในการเรียนรู้ไป และต้องระวังระหว่างคาว่าแทรกแซง เพิ กเฉย หรือช่วยเหลือ มันมีเส้น
บางๆขั้นอยู่ ก็เหมือนกับคาว่า ซื่อกับซื่อบื้อ คานี้ผมเคยโดนมาด้วยตนเอง หลายคนพูดกันติดปากว่า เราจะช่วยคนโดยซื้อข้าว
ให้เขากินหรือจะสอนให้เขาปลูกข้าวกินเอง การทางานในขั้นตอนนี้ก็เหมือนกัน วิจารณญาณของโค้ชเป็นเรื่องสาคัญ โค้ชต้อ ง
เท่าทันอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รู้จักวางแผนสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ใช้สามัญสานึกและทักษะแบบครูเพื่อ
ศิษย์ในการทางานหรือจินตนาการว่าเราเป็นโค้ชวอลเลย์บอลทีมชาติ เป็นฤษีที่ฝึกวิชาพลเมือง เป็นอาจารย์ในหนังจีนกาลัง
ภายใน ให้ผ่อนคลายนะครับมันช่วยได้ จริงผมลองมาแล้ว สนุกกับมันเข้าไว้ ในระหว่างทางโค้ชต้องรู้ว่าควรหนุนเสริมความรู้
แบบไหนให้กับเยาวชนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เขา และตัวโค้ชเองก็ต้องพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ของตนเองอย่างสม่าเสมอ ที่
สาคัญอย่าลืมตรวจสอบหรือช่วยเหลือให้เยาวชนได้เก็บเกี่ยวพืชผลจากประสบการณ์ของตนเองด้วย ประเมินว่าจิตสานึกความ
เป็นพลเมืองของเขาเป็นอย่างไรบ้าง ขั้นตอนนี้จะเห็นว่าผมกล่าวถึงคาใหญ่ๆ ที่เป็นนามธรรมมากหน่อย เพราะ มันคือความ
จริงที่โค้ชแต่ละคนต้องนาไปฝึกฝนกันเอาเอง ไม่สามารถบอกกันได้ว่าคุณทาอย่างนั้นซิอย่างนี้ซิ แต่หากเข้าถึงมั นจะเป็นไปของ
มันเอง
ค. บทเรียนที่ ๓ กำรประเมิ น ผลกำรเรียนรู้ข องเยำวชน บทบาททางด้ านวิชาการ
ส่วนนี้ผมเองยังต้องพัฒนาอีกมาก เพราะเป็นอะไรที่ไม่ถนัดเอาเสียเลย แต่ก็มีส่วนที่ชอบและถนัดอยู่บ้าง เช่น การออกแบบ
กระบวนการและจัดอบรมให้เยาวชน หรือประเมินผลภายในที่เ น้นการพูดคุยเพื่อยกระดับศักยภาพของคนทางาน แต่งานที่
ต้องเขียนรายงานเชิงวิชาการนี่ซิเป็นอะไรที่ไม่ชอบเอาเสียมากๆ เป็นข้อจากัดส่วนตัว เพราะผมเองไม่ได้เรียนทางนี้ ถนัดแต่
การเขีย นรายงานแบบทั่วไป จะออกแบบเครื่องมือในการประเมินก็ไม่เป็ น คานวณสถิติอะไรก็ไม่ ได้ แต่ ผ มมีหน้ าที่จะต้อง
นาเสนอให้คนอื่นรู้ถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานโครงการ หรือ รู้ความจริงที่เกิดขึ้นให้ได้ เอาละซิทีนี้ก็ต้องเรียนรู้และเอา
ตัวรอดจากงานนี้อย่างไร หลังจากพยายามอยู่นาน ทาผิด ทาถูก ซึ่งส่วนใหญ่จะทาผิด ที่เขียนมาแล้วก็ยังไม่ใช่ ที่จะทาต่อก็ไ ม่รู้
จะทาอย่างไร โชคดีที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ฝึกได้อย่างเต็มที่ สุดท้ายผมก็ค้นพบว่า “การตามรู้ความจริง” แล้วเขียนออกมาคือ
คาตอบของงานนี้ การประเมินสิ่งที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่รู้ได้ด้วยตา หู จมูก ลิ้นหรือกายสัมผัส นั้นไม่ยากเท่าไหร่เพราะมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ให้เห็นแต่สิ่งที่เป็นนามธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่รู้และสัมผัสได้ด้วยใจ และคือหัวใจของโครงการนี้เพราะโครงการ
เชื่อว่า ปัจจัยต่างๆจากภายในเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของคน การพัฒนาคนจึงต้องพัฒนาจากภายใน โดยใช้ปัจจัยภายนอก
เข้าไปฝึกฝนให้คนได้พัฒนาภายใน การตามรู้ความจริงในสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือพัฒนาการด้านในของเยาวชนจึงเป็นเรื่องยาก
เพราะ พบว่า แม้เราจะพยายามไม่เอาความรู้แ ละประสบการณ์ เข้าไปแทรกในการเขี ยนแต่ มันก็ ท าให้ คุณค่ าและสิ่ง ที่เรา
มองเห็นตกลงไปด้วย เอาละซิทาไงดี ตั้งคาถามกับตัวเองอีกว่าเกิดอะไรขึ้น ก็พบว่า การตามรู้ความจริงนั้น มีมายา มายาคือ
ความรู้และประการณ์ที่เชื่อมโยงอยู่กับการมองเห็นของเราต้องมองกลับไปกลับมา มองให้เห็นความจริงมากที่สุด และค้นพบ
ว่า ความรู้และประสบการณ์ของเราก็จาเป็นเพราะช่วยให้เรามองและเชื่อมโยง ความจริงได้ดีขึ้น รวมถึงค้นพบว่า ไม่มีความ
จริงที่สุด ไม่มีสิ่งหลอกลวงที่สุด อยู่ที่ว่านักประเมินจะสร้าง“สมดุล” ในการมองหรือประเมินอย่างไรก็เท่านั้นเอง สรุปสุดท้าย
การประเมินของผมจึงเน้นการเก็บข้อมูล เฝ้าสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ตั้งคาถามพูดคุยเพื่อค้นหาคาตอบจากประสบการณ์
แล้วให้เยาวชน พี้เลี้ยง และผู้ประเมิน อธิบายและเรียบเรียงการรู้หรือความจริงในมุมมองของตนเองออกมา แล้วเราในฐานะผู้
ประเมินอาจจะช่วยเรียบเรียงให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้น ไม่ได้มีทฤษฏีหรือเครื่องมือซับซ้อนอาจขัดแย้งกับความเป็นวิชาการทาง
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การศึ กษาปั จจุ บันอยู่บ้ าง แต่ อาจคื อคาตอบของการศึ กษาแห่งอนาคตก็เป็ นได้ไม่ รู้เข้าข้างตนเองหรือเปล่าไม่ แน่ใจ แต่มัน
อัศจรรย์ตรงที่ ว่าทาไปทามา งานพาผมกลับ ไปเข้ าหาหลักศาสนาเพื่อใช้ในการประเมิ น แทนที่ จะวิ่งหาหนทางของวิชาการ
ตามที่มันควรจะเป็นหรือนั้นมันอาจจะเป็นเพราะผมประเมินว่าศักยภาพของตนเองไม่ถึงขั้น หรือผมขาดศรัทธาต่ อการประเมิน
การศึกษาที่ผ่านมาก็ไม่รู้แน่ ผมอยากทาอะไรให้มันเรียบง่าย ครูสมัยก่อนเขาก็ทากันมาอย่างนี้ เขาใช้สัญชาตญาณของความ
เป็นครูเพื่อประเมินลูกศิษย์
เรื่ องที่ ผ มเล่ ามา ไม่ใ ช่จู่ๆ แล้ วผมจะเป็ นไปของผมเอง ผมก็มีโค้ ช คือผู้ บ ริห ารโครงการ ที่ ป รึ กษาโครงการ มี ค รู
ที่อบรมมาให้ค วามรู้มา เขาทาหน้าที่เป็นอิฐก้อนแรก เรื่องที่เล่ามาผิ ดถูกไม่รู้ แต่มันคือสิ่งที่ ผมเรียนรู้ จากการท างานที่สร้ าง
ประสบการณ์ และศั กยภาพให้แก่ผม และที่ผ่านมาผมกล้าบอกว่าตนเองเป็น “ครูนอกห้องเรียน” ที่กาลังสร้างเยาวชน ให้ มี
ทักษะชีวิต จิตสานึกความเป็นพลเมือง ทางานเป็น มีอุดมการณ์สามารถยืนหยัดบนฐานสังคมที่สั่นคลอนได้อย่างมั่นคง ด้วย
หวังว่าสักวันหนึ่งเขาเหล่านั้นจะเติบโตและสร้างสรรค์สังคมไทยจากจิตสานึกที่ดี งานที่ทาจึงนามาซึ่งความภาคภูมิใจ ทาให้
ชีวิตมีคุณค่าและความหมายที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลแผ่นดินเกิด
๓.๓.๗. นำงสำวอำอีเซำะ ดือเระ (เจำะห์) เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยฐำนข้อมูล
๓.๓.๗.๑. ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลพื้นฐำน
ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง
บทบำทหน้ำที่/รำยละเอียดงำน
เกิด วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๓๐ ปัจจุบั น พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ บัณฑิตอาสา เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลและกระบวนกำร
อายุ ๒๗ ปี จบการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ พื้นที่ ๑) ประเมิน ถอดบทเรียน และรายงานผลการ
วิ ช าเอกภาษามลายู คณะมนุ ษ ย์ บ้ า นทะเลนอก ต.ก าพวน อ.สุ ข ขับเคลื่อนงานปฏิบัติการโครงการฯ
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ สาราญ จ.ระนอง
๒ ) จดบั นทึ กและรายงานสรุปผลการประชุ ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา พ.ศ.๒๕๕๐- ๒๕๕๐ (ระยะเวลา ๓ ภายในองค์กร
เขตปัตตานี เริ่มทางานโครงการเมื่อ เดื อ น) ครู อ าสาสอนศาสนา พื้ น ที่ ๓) หนุนเสริมการดาเนิ นงานของกลุ่ มเยาวชน
เดื อ น ๑ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ถึ ง ชุ ม ช น มั ส ยิ ด อ .ป า ก ช่ อ ง จ . ดังนี้
ปัจจุบั น (ตุ ล าคม ๒๕๕๗) ท างาน นครราชสีมา
๓.๑.พัฒนาโครงการของกลุ่มเยาวชนแกน
ในโครงการมาแล้ ว เป็ นระยะเวลา
นา
๗ เดือน
๓.๒.ประสาน กากั บ ติ ด ตาม ให้ เกิ ด การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ
๓.๓.สั ง เกตการณ์ บั น ทึ ก และรายงาน
ความก้ า วหน้ า การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม และ
พัฒนาการของเยาวชนแกนนา
๓.๔.ให้ คาปรึ กษาแนะนา และเสริมสร้าง
พลังการขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนแกนนา
๓.๕.รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม
ของเยาวชนแกนนาผ่านสื่อ Social Network
๔ ) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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๓.๓.๖.๒. บุคลำกรมองเห็นพัฒนำกำรจำกมุมมองของตนเอง
ในระยะเวลาทางาน ๗ เดือนที่ผ่านมา ตนเองได้พัฒนาศักยภาพตนเองจากงานต่างๆที่
ได้รับมอบหมายดังนี้
ก. งำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบ
๑) ถอดกระบวนกำรจัดกิจกรรม ในระยะแรก (๓ เดือนแรก) เนื่องจากตนเองยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้ องานและบทบาทหน้ าของตนเองจึงทาให้ขาดความมั่นใจในการทางาน เข้าใจงานแต่ ละงานไม่
ลึกซึ้ง ในการเขียนและถ่ายทอดกระบวนการในการประชุมเชิงปฏิบัติการในแต่ละครั้ง เนื้อหาในการเขียนสรุปมักติดกรอบการ
ถอด การรายงานผลการดาเนินงานจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อีกทั้งใช้เวลาในการจับใจความเนื้อหาของกิจกรรมนาน การใช้
ภาษาในการสื่อสารที่เยินเย่อ เมื่อได้ ทาหลายครั้งซ้ าๆ ตนเองก็ เริ่มเข้ าใจเนื้ องาน รู้จักที่ จะประเมินและบริ หารเวลาในการ
ทางาน และยังพยายามศึกษาวิธีการเขียนจากพี่ๆทีมงาน ซึ่งการเขียนจะต้องไม่ใช้คาใหญ่ที่ยากต่อการเข้าใจ ภาษาที่ใช้จะต้อง
เป็นภาษาทางการแต่ที่เข้าใจง่าย เพื่อป้องกันการตีความเนื้อหาที่ผิดไป การถอดกระบวนการซ้าๆทาให้ตนเองเกิดความชานาญ
ในการเขียนและพยายามค้นหา พัฒนารูปแบบการเขียนให้คนอ่านเข้าใจง่ายขึ้น
๒) บัน ทึกกระบวนกำรจัดกิจกรรม การบันทึ กข้อมูลด้วยวีดีโอและเสียงในการ
ประชุมแต่ครั้งมีความสาคัญอย่างมากต่อการนาไปใช้ถอดกระบวนการ การหามุมกล้องในการอัดกระบวนการดีจะทาให้ตนเอง
เก็บรายละเอียดต่างๆของกิจกรรมได้ดี เช่น ชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมในกรณีที่ไม่ได้ยินเสียงที่ ผู้เข้าร่วมพูด เราสามารถขยายให้
เห็นแผ่นป้ายชื่อที่แขวนไว้ได้ ในขณะที่ทากิจกรรมใช้เวลาทั้งวัน ในการเก็บกระบวนในขณะที่จัดกิจกรรมอาจมีบางจุดที่ตนเอง
มองไม่เห็ น ตกหล่นไปวีดี โอและที่อัดเสียงเป็ นเครื่องมือส าคัญ มากต่อการถอดกระบวนการ และเมื่อนามาฟั งอีกครั้งท าให้
ตนเองเก็บรายละเอียด ผลที่เกิดขึ้น ตลอดจนบรรยากาศในการจัดกิจกรรมได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
ข. งำนที่ได้รับมอบหมำย
๑) บั น ทึ ก กำรประชุ ม ตนเองได้ เรี ย นรู้ ว่าการจดบั น ทึ กการประชุ ม ประจ า
สานักงานนั้นแตกต่างจากการถอดกระบวนการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกการประชุมประจาสานักงานจะต้องบันทึก
แบบสั้นๆจับประเด็นการประชุมและผลสรุปในการประชุมแล้วเขียนให้ชัดเจน การบันทึกการประชุมจะมีแบบฟอร์มในการ
บันทึกอย่างชัดเจน เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เริ่มการประชุมเวลาเท่าไหร่ และใครเป็นผู้จดบันทึก เป็นต้น คาที่ใช้เป็นคาที่
พบเห็นบ่อยในหนังสือราชการ
๒) ติ ดตำมหนุ น เสริ มโครงกำรเยำวชน (ฝึ กกำรเป็ น โค้ ช ) การได้รั บ ผิด ชอบ
ติดตามหนุนเสริมโครงการเยาวชนเป็นอีกงานที่ตนเองไม่เคยทามาก่อน ไม่มีความรู้และวิธีการในการติดตามและหนุนเสริมว่า
ควรหนุนเสริมในเรื่องใดบ้าง แต่จากการทางานมาในระยะหนึ่ งก็ได้สังเกตและสอบถามวิธีการติดตาม ตลอดจนรูปแบบในการ
ติดตามทั้งทาง Social Network และทางโทรศัพท์ ซึ่งการติดตามและหนุนเสริมโครงการตนเองพยายามทาความเข้าใจและ
ประชาสัมพันธ์กับเยาวชนในโครงการ ให้เยาวชนไว้วางใจ ได้เป็นที่ปรึกษากับเยาวชนในทุกๆเรื่อง ตนเองจะหางานวิจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการทางานของเยาวชนเพื่อแชร์เข้าไปบนเพจ Facebook ที่เยาวชนสร้างขึ้น เป็นการหนุนเสริมความรู้ในเยาวชน
ได้ให้ความสาคัญ ของวิธีการและการเรียนรู้ต่างๆ ร่วมถึงการประสานงานระหว่างกลุ่มเยาวชนที่ตนเองดูแลและหัวหน้าฝ่าย
ปฏิบัติการ เช่น แจ้งวันที่เยาวชนจะจัดกิจกรรม เรื่องเอกสารการเงิน เป็นต้น
๓) รวบรวมและพิสูจน์อักษรเล่มรำยงำนโครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำ
ปีที่ ๒ (รำยงำนฉบับสมบูรณ์) เนื่องจากในระยะแรกของการทางาน (๓ - ๔ เดือนแรก) ตนเองจึงได้รับหน้าที่รับผิดชอบเป็น
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการจึงได้รั บมอบหมายให้รวบรวมและพิสูจน์อักษรเนื้อหารายงานโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาปีที่ ๒
ระยะแรกที่ทาตนเองยังขาดความรู้ในการจัดทาเล่มรายงานอยู่มากเช่น การจัดวางหน้า ความละเอียดรอบคอบในการพิสูจน์
อักษรของเล่มรายงาน เป็นต้น เมื่อทามาในระยะหนึ่งแล้ว ตนเองรู้จักวิธีการทาเล่มรายงานมากยิ่งขึ้น รู้จักที่จะเสาะหาวิธีการ
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ทาเล่มรายงานที่ถูกต้อง จากพี่ทีมงาน และในอินเตอร์เน็ต จนปัจจุบันพูดได้ว่าหากจะต้องทาเล่มรายงานอีกครั้งก็จะสามารถ
ทาได้อย่างราบรื่นและรอบคอบกว่าในระยะแรกมากยิ่งขึ้น
๓.๔. พัฒนำกำรของบุคลำกรโครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำ ในมุมมองของผู้บริหารโครงการพลังพลเมือง
เยาวชนสงขลาที่เป็นศักยภาพในการยกระดับการทางาน และทาให้มีศักยภาพในการทางานกับกลุ่มเยาวชนเพิ่มขึ้น คือ
๓.๔.๑. กำรทำงำนเป็ น ทีม ในขณะที่เราวางเกณฑ์ การทาโครงการให้ เยาวชนมาเป็นทีม (อย่างน้อย ๕
คน) พี่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่มก็ทางานเป็น ทีมโค้ช ให้น้องมองเห็นลีลาการทางานเป็นทีมเช่น กัน ได้แก่ การช่วยกัน
ทางานโดยการแบ่งภารกิจกั นในการจัดประชุมเช่น เป็นผู้ดาเนินการประชุม เป็นผู้บั นทึกการประชุม เป็นผู้จัดนันทนาการ
ระหว่างการประชุม การแบ่งงานกันดูแลน้องกลุ่มต่างๆ ฯลฯ
๓.๔.๒. กำรพัฒนำด้ำนทักษะชีวิต โดยภาพรวมจากการประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นในงานปีที่ ๒
เจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่มทุกคนจะกล้าแสดงความคิดเห็นชัดเจนและคมคาย เพราะได้ลงไปดูแลรับผิดชอบกลุ่มเยาวชนโดยการ
ไปเยี่ยมเยียน คลุกคลีในพื้นที่ ไปร่วมเรียนรู้กับงานของเยาวชนจนมองเห็นการขับเคลื่อนงานของกลุ่มเยาวชนและ บุคลิกของ
น้องๆแต่ละคนได้ชัดเจน การแชร์ความคิดของแต่ละกลุ่มจึงมีข้อมูลที่ชัดเจนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้
นอกจากนั้นทักษะชี วิต ที่มีการยกระดั บขึ้นจนเห็ นได้ ชัดคือ ทักษะกำรสื่อสำรเพื่ อสร้ำงปฏิสั มพัน ธ์ กั บ
น้องๆเยาวชนและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง บุคลากรสงขลาฟอรั่ม มีพั ฒนาการด้าน การบันทึ กเรื่องราวของกลุ่ม การนาเสนอ
ผลงานที่รับผิดชอบผ่าน Social Network ด้วยถ้อยคาที่มีพลังและเข้าใจง่าย กิริยาท่าทางในการเข้าถึง คณะที่ปรึกษาที่อาวุโส
กว่า และผู้บริหาร ครูในสถานศึกษา เมื่อลงพื้ นที่ในชุมชนแสดงออกด้วยความอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่จนได้รับการ
ยอมรับและชื่นชม
ส่วนทักษะชีวิตในด้านการจัดการทางอารมณ์ การรู้เขารู้เราเป็นทักษะที่บุคลากรทาได้ดีอยู่แล้ว ในการอยู่
ร่วมกันในสานักงาน อยู่ร่วมกันด้วยความรักความเข้าใจ ไม่อิจฉาริษยากันหรือ ทะเลาะวิวาท มีความเคารพนับถือ ซึ่งกันและ
กันในฐานะพี่น้องและช่วยเหลืองานกันและกัน ผู้อาวุโสกว่าสามารถว่ากล่าวตักเตือนในเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างเมตตา รับฟัง
กันและยอมรับในสิ่งที่ ผิดพลาด นอกจากนั้นบุคลากรสงขลาฟอรั่ม ต้ องร่วมทางานกับกลุ่มองค์กรอื่นๆในจังหวัดสงข ลาเป็ น
ประจาอาทิ กลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลา การร่วมเวทีแสดงความคิ ดเห็ นเรื่องปัญ หาการกัดเซาะชายฝั่ง กับ หน่วยราชการใน
จังหวัดสงขลาการร่วมประชุมงานบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การร่วมแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นการปฏิรูปการศึกษา ความเป็นพลเมือง ร่วมกับรายการโทรทัศน์ Thai PBS ฯลฯ ซึ่งบุคลากรมีทักษะในการรับฟังและ
จับประเด็นได้ดี สามารถแสดงความคิดเห็นได้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมือง
สาหรับทักษะชีวิตด้าน กำรมีจิตใจเพื่อส่วนรวม เป็นบุคลิกที่โดดเด่นมากขึ้น อาจเป็นเพราะได้รับการบ่ม
เพาะให้รับผิดชอบ กลุ่มแกนนาเยาวชนอย่างใกล้ชิด ทาให้บุคลากรสงขลาฟอรั่มมองเห็นประเด็นต่างๆ ของสังคมชัดขึ้น อ่าน
หนังสือ และค้ นคว้าจากแหล่งข้อมูล ต่างๆมากขึ้น อาทิ กรณีที่ กลุ่มเยาวชนในโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา สนใจใน
ประเด็นการจัดการเรื่องขยะ ซึ่งเยาวชนสนใจแต่เรื่องเก็บขยะจากภายนอกไปขาย บุคลากรได้ช่วยกันยกระดับการทางานของ
กลุ่มเยาวชน ให้คิดถึงการเปลี่ยนแปลงจากภายใน การช่วยกันลดขยะจากพลังความรับผิดชอบในใจตนเอง และพี่ๆทาตัวอย่าง
ให้น้องเห็น เช่น การลดปริมาณขยะจากการซื้อสินค้าลดถุงพลาสติก กล่องโฟม ถ้วยกาแฟ พลาสติกจากร้านค้า หันมาใช้ถุงผ้า
ใช้ถ้วยกาแฟประจาตัว นาอาหารใส่ปิ่นโตมารับประทานที่สานักงาน นากล่องอาหารมาใส่อาหารที่ซื้อจากร้านค้า ฯลฯ การจัด
กิจกรรมเรีย นรู้สัญจรไปศึกษาเรียนรู้ การบริห ารจั ดการขยะในระดับเทศบาล ตาบล ที่ ประสบความสาเร็จในด้านการปลุ ก
จิตสานึกคือ ที่เทศบาลตาบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ทาให้เยาวชนในโครงการกระตือรือร้น ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในการ
ลดปริมาณขยะโดยเริ่มที่ตัวเองก่อนมากขึ้น
๓.๔.๓ พัฒนำกำรจำกกำรทำงำนดูแ ลกลุ่มเยำวชน แบบธรรมดาๆ เป็น แบบพี่เลี้ยงหรือโค้ช ซึ่งมาจาก
ศักยภาพการท างานของบุค ลากรที่ มีค วามเป็นทีมอยู่ แล้ ว มีการสะท้อนกลับ ผลการทางานเมื่ อลงไปพบกลุ่มเยาวชนอย่าง
สม่าเสมอ มีความรับ ผิดชอบและมองเห็นความสาคัญของการบันทึกเรื่องราว จากพื้นที่ และกลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนื่องทาให้
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การวิเคราะห์เรื่องราว จัดกลุ่มความรู้และประสบการณ์สดๆที่ได้จากพื้นที่ เป็นหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจนและสามารถนาแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเป็นโค้ชมาอธิบาย ในงานที่ทีมพี่เลี้ยงดาเนินงานได้เป็นระบบ นูรอามีนี สาและ และทีมบุคลากรกล่าวว่า
“เมื่อได้เรียนรู้ และฝึกตนเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มแกนนาเยาวชน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวเองหลายอย่าง ในด้านบวกและ
ด้านความสุข ค้นพบตัวเอง หลายเรื่องพบว่างานแบ่งปันความคิด การนั่งฟังความคิดดีๆจากน้อง การได้ดูแลเอาใจใส่กับงานที่
น้องหวังไว้ ทาให้เรารู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย” (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม บทบาทโค้ชของโครงการพลัง
พลเมืองเยาวชนสงขลาใน หน้าที่ ๔๐ หัวข้อที่ ๑.๒ เกิดพื้นที่เรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในด้านการหนุนเสริมเยาวชน (โค้ช) )
นับว่า พัฒ นาการการทางานเป็นพี่ เลี้ยง ที่ปรึกษา และโค้ช ของบุคลากรสงขลาฟอรั่มที่เติบโตขึ้นในปี ที่
สองของโครงการ เป็นพลังที่ทาให้งานหนุนเสริมเยาวชนของสงขลาฟอรั่มได้มีพื้นฐานและยกระดับเส้นทางการเป็นโค้ชได้อย่าง
เป็นธรรมชาติจากฐานรากของจิตใจบุคลากร
รำยงำนด้ำนที่ ๔ เกิดเครือข่ำยคนทำงำนด้ำนพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชนและสำมำรถหนุน เสริม/สนับสนุน กำรทำ
กิจกรรมของเยำวชน
๔.๑ เครือข่ำยระดับบุคคล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นนักพัฒนาในพื้นที่ เป็นคนทางานและผู้สนใจจากองค์กรต่างๆ
เข้ามามีส่วนร่วมในการหนุนเสริมการทาโครงการของเยาวชนทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ (คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานโครงการเยาวชน)
จากการดาเนินงานพบว่า คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ มีบทบาทสาคัญ ในการหนุนเสริมการทา
โครงการเยาวชนทั้งเชิงประเด็น และเชิงพื้นที่ จานวน ๑๓ คน มีรายชื่อดังนี้
ที่
๑
๒

ชื่อ - สกุล
นายอารีเฟน
อับดุลกาเดร์
นางสุมนา
จงรุ่งโรจน์

สังกัด
ข้าราชการบานาญ/อดีตผู้อานวยการ กศน.ภาคใต้
ข้าราชการบานาญ/อดีตผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จ.สงขลา
๓ ดร.จเร
สุวรรณชาต
อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๔ นางพิชญา
แก้วขาว
นักพัฒนาเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน จ.สงขลา
๕ ดร.ณัฐพงษ์
จิตรนิรัตน์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖ นายบรรจง
นะแส
นายกสมาคมอนุรักษ์ทะเลไทย
๗ นายศิวดล
จิตรภักดี
สถาปนิกรุ่นใหม่
๘ นางสาวอาณตา โพธิวิจิตร
นักวิชาการอิสระ
๙ นางดวงฤดี
สุริยันยงค์
นักสังคมสงเคราะห์สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐ คุณนาบุญ
นาวาบุญนิยม ปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเกษตรกร
๑๑ คุณเอกชัย
อิสระทะ
คณะกรรมการประสานงาน องค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ /
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
๑๒ น.พ.สุภัทร
ฮาสุวรรณกิจ ผู้อานายการโรงพยาบาลจะนะ และอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท
๑๓ คุณนิพนธ์
ภิญโญ
อัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะที่ป รึกษา คณะกรรมการและผู้ท รงคุณวุ ฒิ ทั้ง ๑๓ คน มีส่ วนร่วมในการหนุ นเสริมและให้ ข้อเสนอแนะกั บ
เยาวชนตั้งแต่เริ่มกิจกรรมพิจารณากลั่นกรองโครงการ กิจกรรมพัฒนาโครงการ ซึ่งการหนุนเสริมทางความคิดให้กับเยาวชน
ตั้งแต่เริ่มโครงการ เยาวชนได้รับแนวคิดที่สามารถพัฒนาโครงการให้สมบูรณ์และมีความชัดเจนมากขึ้น
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๔.๒ เครือข่ำยในกำรทำงำนและประสำนงำนโครงกำรในพื้นที่ จ. สงขลำ ทั้งระดับหน่วยงานและองค์กร มีดังนี้
ชื่อ

ลักษณะกลุ่มองค์กร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนมหาวชิราวุธจ.สงขลา

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนบารุงศาสตร์

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนบ้านทุ่งจัง

สถานศึกษาระดับประถมและ
มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์

สถานศึกษาระดับประถมและ
มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนเทพา

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนทางธรรมวิทยา มูลนิธิ

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนระโนด

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัตน์

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนเขต ๙ จังหวัด
สงขลา

หน่วยงานรัฐ

เทศบาลนครสงขลา

หน่วยงานรัฐ

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม

ภาคพลเมือง
หน่วยงานรัฐ

กำรทำงำนของเครือข่ำย
หนุนเสริมกลุ่มแกนนาเยาวชนใน
โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ใน
สถานศึกษา
หนุนเสริมกลุ่มแกนนาเยาวชนใน
โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ใน
สถานศึกษา
หนุนเสริมกลุ่มแกนนาเยาวชนใน
โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ใน
สถานศึกษา
หนุนเสริมกลุ่มแกนนาเยาวชนใน
โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ใน
สถานศึกษา
หนุนเสริมกลุ่มแกนนาเยาวชนใน
โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ใน
สถานศึกษา
หนุนเสริมกลุ่มแกนนาเยาวชนใน
โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ใน
สถานศึกษา
หนุนเสริมกลุ่มแกนนาเยาวชนใน
โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ใน
สถานศึกษา
หนุนเสริมกลุ่มแกนนาเยาวชนใน
โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ใน
สถานศึกษา
หนุนเสริมกลุ่มแกนนาเยาวชนใน
โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ใน
สถานศึกษา
หนุนเสริมกลุ่มแกนนาเยาวชนใน
โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ใน
สถานศึกษา
หนุนเสริมกลุ่มแกนนาเยาวชนใน
โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ใน
สถานศึกษา
หนุนเสริมกลุ่มแกนนาเยาวชนใน
โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ใน
หน่วยงาน
ทาข้อตกลงร่วมกับกลุ่ม Beach for life
(MOU)
สนับสนุนข้อมูลงานวิจัยแก่กลุ่มเยาวชน
หนุนเสริม
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ชื่อ
มูลนิธิชุมชนสงขลา
สมาคมรักษ์ทะเลไทย

ลักษณะกลุ่มองค์กร
ภาคพลเมือง
ภาคพลเมือง

ศูนย์การเรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน อ.จะนะ

องค์กรพัฒนาเอกชน

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

เครือข่ายกลุ่มองค์กรที่สนใจ
เรื่องหาดทราย

สานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จ.สงขลา

หน่วยงานรัฐ

โฟกัสภาคใต้

สื่อมวลชน

ศูนย์ข่าว ๙ อสมท. ประจาภาคใต้

สื่อมวลชน

ศูนย์ข่าวภาคใต้ ไทยพีบีเอส
ศูนย์ข่าว ASTV ผู้จัดการหาดใหญ่
สานักงาน พมจ. สงขลา
ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา

สื่อมวลชน
สื่อมวลชน
หน่วยงานรัฐ
เครือข่ายชุมชน

กำรทำงำนของเครือข่ำย
เครือข่ายด้านความรู้ความคิด
สนับสนุนด้านวิทยากร
ศึกษาเรียนรู้และหนุนเสริมมุมมองด้าน
วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน
งานวิจัยและสร้างเครือข่าย
ศึกษาเรียนรู้และหนุนเสริมมุมมองด้าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน
เผยแพร่ข้อมูลการทางานของสงขลา
ฟอรั่มและกลุ่มเยาวชนในโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลการทางานของสงขลา
ฟอรั่มและกลุ่มเยาวชนในโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลการทางานของสงขลา
ฟอรั่มและกลุ่มเยาวชนในโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลการทางานของสงขลา
ฟอรั่มและกลุ่มเยาวชนในโครงการ
สนับสนุนที่ปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์
เป็นห้องเรียนของชุมชน

รำยงำนด้ำนที่ ๕ แกนนำเยำวชนมีทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์สังคมและมีจิตสำนึกพลเมือง
การดาเนินงานโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาปีที่ ๒ (ในระยะ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ – กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๕๗
และขอต่อเนื่องงานเทศกาลการเรียนรู้ไปถึงเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗) โดยมีแกนนาเยาวชนเข้าร่วมการเรียนรู้ในระยะเวลา ๑๓
เดือน จานวน ๒๔ กลุ่ม/โครงการ จานวน ๑๒๐ คน จากการพัฒนาโครงการตามสถานการณ์จริงในชุมชนที่กลุ่มเยาวชนเลือก
มาเป็นประเด็นเรียนรู้ และใช้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและจิตสานึกความเป็นพลเมืองร่วมกัน โครงการของเยาวชนมีลักษณะ
แบ่งได้ดังนี้
๑) การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ จั ด ท าธรรมนู ญ เยาวชนอนุ รั กษ์ ห าดสมิ ห ลาอย่ างยั่ งยื น และสร้ าง
เครือข่ายเยาวชนเก้าสถาบันใน จ.สงขลา (๑ กลุ่ม)
๒) การศึกษาสภาพและปัญหาของเด็กและเยาวชนชุมชนแออัด (๑ กลุ่ม)
๓) การศึกษาแนวทางและดาเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายพื้ นที่ป่ าต้นน้าและการขาดแคลนน้ า
ร่วมกับชุมชน (๑ กลุ่ม)
๔) การบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน (๓ กลุ่ม)
๕) การเรียนรู้แนวทางฟื้นฟูคลองในชุมชน (๒ กลุ่ม)
๖) การศึกษายาสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ (๒ กลุ่ม)
๗) การศึกษาและแก้ไขปัญหาโรคอ้วนของเยาวชนในโรงเรียน (๑ กลุ่ม)
๘) การบริหารจัดการระบบครูอาสาเพื่อ พัฒนาศักยภาพความเป็นครู จากวิชาที่เรียนและประสบการณ์ ที่
เผชิญหน้าในชุมชน (๑ กลุ่ม)
๙) การสร้างสรรค์สื่อเพื่อปลูกจิตสานึกรักบ้านเกิด (๒ กลุ่ม)
๑๐) การฝึกอาชีพเพื่อสร้างสานึกที่ดีในการพึ่งพาตนเอง (๒กลุ่ม)
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๑๑) การศึ กษาและพั ฒนาการเรียนรู้ป ระวัติ ศาสตร์ชุมชน เพื่อรู้รากเหง้าและสร้างจิตสานึกรักบ้ านเกิ ด
(๒ กลุ่ม)
๑๒) การพัฒ นาหอพัก และห้องน้าให้เป็นพื้ นที่ ต้นแบบด้านความสะอาด ประหยัด ปลอดภัยและน่าอยู่
(๒ กลุ่ม)
๑๓) การสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะของโรงเรียนและชุมชน (๒ กลุ่ม)
๑๔) การเรียนรู้หลักศาสนาอิสลามแนวประยุกต์เพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่น (๒ กลุ่ม)
การได้เรียนรู้จากเรื่องจริง และปฏิบัติตามสถานการณ์จริงของกลุ่มแกนนาเยาวชนต่างๆ รวมถึง การหนุนเสริมด้าน
ความคิดส่งผลให้แกนนาเยาวชนมีพัฒนาการที่มองเห็นได้ชัดจากการลงไปเยี่ยมกลุ่มและการพูดคุยของโค้ช (เดือนละ ๓ ครั้ง
ต่อเนื่องในระยะ ๓ - ๕ เดือน) ดังนี้
๕.๑ กำรทำงำนเป็น ทีม ในระยะแรกเยาวชนในแต่ละกลุ่มต่างคนต่างไม่ค่อยพู ดจาแสดงความคิดเห็นกัน แต่เมื่ อ
ได้รับการแนะนาและให้กาลังใจในการทาแผนงานร่วมกันให้ชัดเจนตรงการมากขึ้นจากครู และโค้ชของโครงการ สมาชิกใน
กลุ่มเยาวชนจะมีความมั่นใจกันและกันมากขึ้นและเริ่มวางแผนการปฏิบัติ การ การแบ่ งบทบาทหน้าที่โดยเฉพาะการบริหาร
จัดการการเงินที่เป็นไปตามระเบียบข้อตกลง (มนตกานต์ เพ็ชรฤทธ์ นูรอามินี สาและ) การมองเห็นทุนทางสังคมในชุมชนและ
สถานศึกษาของตน กล้ารวมกลุ่มไปพบผู้นาในชุมชน หรือชวนคนในชุมชนมาร่วมงาน
๕.๒ กำรมีพัฒนำกำรทักษะชีวิต ๕ ด้ำน คือ ระบบคิด การรู้เขารู้เรา การจัดการทางอารมณ์ การสื่อสารเพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์และการมีจิตใจเพื่อส่วนรวม ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเกิดขึ้นในระหว่างเส้นทางการทางาน ดังคาพูดที่กล่าวกันอยู่เสมอ
ว่า การเรียนรู้ เกิดจากการปฏิบัติจริง ผ่านการพูดคุยในกลุ่ม การลงมือทาแล้วสั มผัสกับการเรียนรู้ผิดถูกตามสถานการณ์ การ
ได้รับคาแนะนาจากครู ผู้นาในชุมชน การร่วมทุกข์ร่วมสุขในการทางานทาให้เยาวชนเข้าใจเพื่อนมากขึ้น การได้รับการชื่นชม
จากเพื่อนและคนในสถานศึกษาและชุมชนทาให้รู้สึกมีความสุขและภูมิใจในการทางานเพื่อส่วนร่วม (สมศักดิ์ ชูช่วยคา) การ
ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นาและผู้ตามในสถานการณ์ที่เหมาะสมตามศักยภาพของสมาชิกในกลุ่ม ทาให้มองเห็นความสาคัญ ของ
ความเป็ นทีมมากกว่าโดดเด่นคนเดียว โค้ชให้ความเห็นตรงกันว่า พัฒนาการทักษะชีวิตในตัวของเยาวชนแต่ละคน จะช่วย
เชื่ อมโยงทักษะความเป็นที มให้ กลุ่มเยาวชนได้ ดี โค้ช จึงใช้วิธีพูด คุย ให้มีการทบทวนตัวเอง พฤติกรรมตั วเองในการทางาน
ร่วมกันในกลุ่มเสมอ (นูรอามีนี สาและ ,นงนุช ปานบัว ,กรกช มณีสว่าง ,ปรมัตถ์ ศิริยอด)
๕.๓ กำรมีจิตสำนึกควำมเป็นพลเมือง
๕.๓.๑. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมือง เข้าไปมีส่วนร่วมดาเนินงาน ร่วมผลักดันและร่วม
ตัด สินใจ เพื่ อแก้ไขปั ญ หาสาธารณะในโรงเรี ยน ชุ มชนรวมทั้ งดึ งการมี ส่ วนร่วมของคนในชุ มชนเข้ามาท างานกั บกลุ่ มของ
เยาวชนได้
๕.๓.๒. การมีทัศนคติต่อประชาธิปไตย การเคารพต่อกฎกติกาบ้านเมือง การเห็นความสาคัญและรับฟั ง
ของความคิดที่ที่แตกต่างในช่วงระหว่างเหตุการณ์มวลมหาประชาชน ที่มีการแบ่งสีของสังคมไทย กลุ่มเยาวชนได้มีการแสดง
ความคิด เห็นอย่ างมีเหตุมีผลในเรื่องของเหตุการณ์ บ้ านเมื อง ระหว่างการประชุมเชิ งปฏิ บั ติการ (WS ๑) และมีห ลายกลุ่ ม
เยาวชนในโครงการได้เข้าร่วมเวทีมวลมหาประชาชนในพื้นที่ตาบลและอาเภอใกล้เ คียง(กลุ่มกองทุนขยะเพื่อพัฒนาบ้านเกิด อ.
ระโนด )
๕.๔ พัฒนำกำรกำรเรียนรู้ของเยำวชน จำกกำรสัมภำษณ์รำยบุคคล
๕.๔.๑. นำงสำวซัลมำ กำรันสันติ (ซันนี่) อำยุ ๑๘ ปี แกนนาเยาวชนโครงการ ๓ อ. เอาอ้วนออก กลุ่ม
Slim Bear Island โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ / การทางานที่ผ่านมาได้เรียนรู้เรื่องการทางานอย่างเป็นระบบ คิดเป็น
เหตุเป็ นผลมากขึ้น รู้จักบริหารจัดการเวลาที่มีอยู่อย่างจากัด รู้จักที่จะประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อนามา
วิเคราะห์ วางแผน หรือหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จัดการกับ ความกดดันทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อ
ทางศาสนาหรือกฎระเบียบของโรงเรียนที่เขาเคร่งครัดไม่ให้มุสลีมะฮ์ (มุสลิมผู้หญิง) เล่นกีฬา ต้องสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
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เจรจากับผู้บริหารโรงเรียนและเพื่อนให้เขาร่วมมือกับเรา รู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่ เกิดขึ้น การทางานใน
กลุ่ม เราจะใช้เวลาว่างหลังจากการเรียนซึ่งมีอยู่น้อยมากเพราะต้องเรียนและปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาเป็นประจา โรงเรียน
สอนศาสนาหยุดวันเสาร์วันเดียวเท่านั้น เรียนตั้งแต่ ๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ดังนั้นการมาทางานเพื่อส่วนรวมของเราทุกคนต้อง
เสี ยสละมาก เรื่องที่ คุย กั นส่ วนใหญ่ คื อ การทาความเข้ าใจกิ จกรรมที่ จะจัด กาหนดช่วงเวลาที่เราสามารถจะจั ดกิ จกรรม
ร่วมกันได้ แบ่งบทบาทหน้าที่การทางาน หรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการทางาน คิดว่า Slim Bear Island
เป็นทีมที่เข้มแข็งเนื่องจากสามารถทาภารกิจหลายเรื่องสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกขั้นตอน รู้สึกภูมิใจมากที่สุดที่โครงการของพวก
เขาท าให้ ผู้ บริ ห าร มองเห็ นความสาคัญ ของงานนี้ ให้ ความส าคั ญ ในสภาพปั ญ หาโรคอ้ วนของนั กเรียน และสนั บ สนุ นโดย
อนุญาตให้จัดกิจกรรมการออกกาลังกายขึ้นทุกเช้าในโรงเรียนและสนับสนุนให้ใส่ใจดูแลสุขภาพของเพื่อนๆในโรงเรียนอย่าง
จริงจัง“จากการบันทึกของกลุ่มเรา ทาให้เพื่อนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขในกิจกรรมนี้ จากที่เมื่อก่อนมีอาการปวดตาม
ร่างกาย อาการเหล่านั้นก็ดีขึ้นตามลาดับ เรามีวิธีการในการจัดการดูแลสุขภาพกันเองได้..”
๕.๔.๒. นำงสำวทิพวรรณ สุขแก้ว (น้อย) อำยุ ๒๐ ปี แกนนาเยาวชนโครงการคืนคลองสาโรงสู่ชุมชน
กลุ่ ม Environmental มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สงขลา งานที่ ท าคื อการแก้ ไขปั ญ หาน้ าเสี ยในคลองส าโรง โดยกระบวนการ
“ธรรมชาติ บาบั ด ธรรมชาติ ” ใช้ความรู้ที่ เรียนมา(เรียนคณะวิทยาศาสตร์ )และศึกษาค้ นคว้าหาข้อ มูลเพิ่ มเติ ม น้อยเล่ าว่ า
“ตนเองเป็ นเด็กกิ จกรรมของมหาวิท ยาลั ย ท ากิ จกรรมมามากพอสมควร แต่ ไม่ ได้ มีค วามรู้ เรื่องของการคิ ด วางแผนหรื อ
ออกแบบกระบวนการทางานแต่อย่างใด การได้มีโอกาสมาทางานกับสงขลาฟอรั่ม ทาให้ตนเองเรียนรู้มากมาย การลงพื้นที่จริง
ได้ เจอกับ ปัญ หาหลายอย่าง” เช่น การต่ อต้านจากคนในชุ มชนเก้ าเส้ง เพราะชาวบ้ านเบื่อหน่ายที่มีนักศึ กษาลงไปในชุมชน
บ่อยๆหลายกลุ่ม และชุมชนไม่ได้รับประโยชน์ อันใด ทาให้เหนื่อย ท้อ แต่ แกนนาทุ กคนคอยให้ กาลังใจซึ่งกันและกัน “ใน
จังหวะที่เผชิญกับปัญหา กาลังใจจากพี่เลี้ยงที่คอยติดตามเฝ้าดู อยู่เคียงข้าง ร่วมแก้ไขปัญหามาด้วยกัน ทาให้แกนนามีแรงฮึดสู้
มีพลังท้าท้ายที่ทาให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะทางานเป็นทีม เคลื่อนตัวเข้ามาช่วยเหลือกัน คิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าร่วมกัน รู้จัก
ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนแผนการทางานให้เข้ากับสถานการณ์ สามารถนาความรู้ในห้องเรียนมาผนวกใช้กับการลงมือปฏิบั ติ
จริง ทาให้ตนเองและเพื่อนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกรักสายน้าเพิ่มมากขึ้น ภูมิใจที่สามารถค้นคว้าและปรับใช้ความรู้ใน
การบาบัดน้าเสียที่มีต้นทุนต่าเพื่อใช้ในชุมชนต่อไปได้ และพวกเราในกลุ่มสรุปหัวใจสาคัญจากการเรียนรู้ครั้งนี้ร่วมกันเอาไว้ว่า
“ปริญญาทาให้คนมีงานทา กิจกรรมทาให้คนทางานเป็น”
๕.๔.๓. นำงสำวรุสณีดำ นิเลำะ(ดำ) อำยุ ๑๙ ปี แกนนาเยาวชนโครงการ Hero herb กลุ่ม CD Dr.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเรื่องการแพร่ระบาดของโรคหิด ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙
จังหวัดสงขลา ปัญหาดังกล่าวสร้างความทุกข์ทรมานจากอาการคัน ให้กับเยาวชนเป็นอย่างมาก เราจึง ศึกษาสมุนไพรไทยเพื่อ
เป็นทางเลือกในการรักษาโรคให้กับเยาวชน นางสาวรุสณีดา นิเลาะเล่าว่า “ก่อนหน้านี้ตัวเองไม่มีความรับผิดชอบ เป็นคนที่ไม่
ค่อยคิดอะไรมาก คิดตื้นๆไม่ค่อยใช้เหตุผล ไม่ควบคุมอารมณ์ของตนเอง รู้สึกอย่างไรก็แสดงออกมา เข้าใจว่าทาอย่างนั้นถูก
แล้วเพราะตรงไปตรงมา รวมทั้งไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่กล้าแสดงออก เมื่อมาทาโครงการรู้สึกว่าตัวเองมีความคิดเป็น
ผู้ใหญ่มากขึ้น คิดอย่างมีเหตุมีผลก่อนจะทาอะไร โดยวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบ ที่จ ะเกิดขึ้นจากการกระทาของ
ตนเอง” รู้จักเรีย บเรีย งลาดั บความสาคั ญในการทางาน ทาให้ ทางานเป็ นระบบ ความคิด ก็มีระบบไปด้วย จึงกล้ าคิด และ
นาเสนอความคิดกับเพื่อน สามารถสอนเพื่อนเยาวชนในศูนย์ฝึกฯให้ เข้าใจวิธีการทาสบู่จากสมุนไพร และการเข้าไปในศูนย์ฝึก
ฯที่มีกฎระเบียบมากมายเราต้องเรียนรู้ เคารพกฎกติกาและปฏิบัติตามกฎของสถานที่ รู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิและมีความเสียสละ
มากขึ้น สามารถควบคุมอารมณ์ ได้ดีกว่าเดิม สามารถพูดให้กาลังใจผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์กับการทางานที่ได้รับ
มอบหมายส าหรั บ การท างานร่ วมกั นในกลุ่ ม เราท างานแบบพี่ แ บบน้ อง ผลั ด กั นเป็ นผู้ น า ผลั ด กั นเป็ นผู้ ต าม ขึ้ น อยู่ กั บ
สถานการณ์ มี ก ารหนุ น เสริ ม การท างานให้ แ ก่ กั น เช่ น ประเมิ น สถานการณ์ ว่าเพื่ อ นไม่ ไ หวจะมี เพื่ อ นเข้ า มาช่ ว ยหนุ น
เปรียบเสมื อน หากมีรูพ รุน คนอีกคนจะเข้ ามาช่วยเติ มเต็มและปิ ดรูพ รุนนั้ นเสีย ทุกครั้งที่ มีการท ากิจกรรม จะมีการพู ดคุ ย
แลกเปลี่ยนความคิดก่อนและหลังทากิจกรรม เมื่อพบข้อผิดพลาดจะช่วยกันแก้ไข และ “สิ่งสาคัญที่ทาให้ทุกคนมีแรงเดินต่อ มี
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แรงที่ จะก้าวไปทาความดี คือการให้กาลังใจกันเองภายในกลุ่มแม้ว่าต่างศาสนาแต่เราก็สามารถอยู่ ร่วมกันได้ การเข้าใจเขา
เข้าใจเรา ทาให้โครงการไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ ภูมิใจที่วันนี้น้องๆและเพื่อนในศูนย์ฝึกฯ มียาสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการคัน
และขอบคุณที่ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน มันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่คงหาไม่พบหากเรายังนั่งอยู่ในห้องเรียนเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ “
๕.๔.๔. นำงสำวอลิสำ บินดุส๊ะ (ฝน) อำยุ ๑๘ ปี และนำยอภิศักดิ์ ทัศนี (น้ำนิ่ง) อำยุ ๑๙ ปี แกนนา
เยาวชน โครงการหาดเพื่ อชีวิต / กลุ่ม Beach for Life โรงเรี ยนมหาวชิ ราวุ ธ จัง หวัด สงขลา /จากการเรี ยนรู้ และสร้าง
กระบวนการพูดคุยอย่างมีส่วนร่วมรวม ๑๑ ครั้ง กับเครือข่ายเพื่อนในสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสงขลา และรวบรวมพัฒนา
เป็นธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์ หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน ทางกลุ่มยังผลักดันเชิงนโยบาย โดยให้เทศบาลนครสงขลาทาสัญญา
ร่ วมมื อ (MOU) กั บ เยาวชนในการร่ ว มและสนั บ สนุ นการขั บ เคลื่ อ นธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ น้ านิ่ งและฝน แกนน ากลุ่ ม เล่ า ว่ า
ธรรมนูญฯฉบับนี้เพื่อนๆได้กาหนดให้มีการจัดตั้งสภาพลเมืองเยาวชน เพื่อใช้บริหารจัดการและขับเคลื่อนงานธรรมนูญฉบับนี้
โดยมีสมาชิกเป็นตัวแทนจากเครือข่ายสถานศึกษาทั้ ง ๙ สถาบัน สถาบันละ ๓ – ๕ คน มี ผู้ใหญ่ จากหน่วยงานต่างๆเป็นที่
ปรึกษา นอกจากนี้ สภาพลเมืองเยาวชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เยาวชนและที่ ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ใหญ่ ได้มาร่วมนาเสนอข้อห่วงใยที่มี
ต่อหาดสมิหลา ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกัน และการที่มีเพื่อนสมาชิกมาจากต่างสถาบัน จะทาให้สามารถนา
แนวทางต่างๆ จากที่ประชุมไปสร้างความรู้ความเข้าใจและประสานให้เกิดการขับเคลื่อนจริงในสถาบั นที่ตนเองสังกัดอยู่ “
การตัดสินใจของสภาพลเมืองฯ จะไม่ใช้วิธีการใส่สูทยกมือแบบพวกมากลากไป เพราะเรื่องหาดเป็นเรื่องละเอียดอ่อน การยก
มือบนฐานความรู้ที่ไม่เพียงพอ ที่ผ่านมานั้นทาลายหาดมามากแล้ว ถึงเวลาแล้วที่เราจะมีพื้นที่ ที่มีเวลามากพอสาหรับให้ทุกคน
ได้แสดงเหตุผลของตนเองอย่างพินิจไตร่ตรอง สภาพลเมืองเยาวชนเป็นพื้นที่ ที่คนสงขลาจะใช้วิจารณญาณและสามัญสานึกใน
การกาหนดอนาคตของหาดสมิหลาร่วมกัน ” และแนวคิดในธรรมนูญที่เยาวชนสงขลาสร้างสรรค์ขึ้นระบุไว้ชัดเจนว่า เยาวชน
สงขลาทุกคนที่มีจิตสานึก รัก เห็นคุณค่า และหวงแหนหาดสมิหลา ต้อ งได้ใช้สิทธิและหน้าทีที่มีอย่างเท่าเทียม เพื่อปกป้องมิ
ให้หาดสมิหลาถูกคุกคามแทรกแซงทาลายหรือใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และเพื่อธารงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ และ
ความสุขตามวิถีชีวิตคนสงขลา โดยอาศัยสิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบารุงรักษาทรัพยากรชาติเพื่ อให้มีชีวิต
ในสิ่งแวดล้ อมที่ดี ซึ่งเป็นสิท ธิขั้นพื้นฐานของบุค คลตามรัฐธรรมนู ญ หาดสมิห ลาต้ องเป็นพื้นที่ แห่ง ความสุข เป็ นมรดกทาง
ธรรมชาติที่คนสงขลาต้องอนุรักษ์ให้อยู่คู่เมืองสงขลาสืบไป
๕.๔.๕. นำยศั ก ดริ น บิ น หรี ม (ซิ ล ) อำยุ ๑๗ ปี แกนนาเยาวชนโครงการสร้ างคลอง สร้า งฅน กลุ่ ม
เยาวชนรักษ์หนองบัว ซิลและเพื่อนๆสนใจศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วมในดูแลสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะในพื้นที่ชุมชนบ้าน
หนองบัว ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซิลเล่าว่า ที่ผ่านมาได้ศึกษาและทาแผนที่ขยะในชุมชน ตั้งศูนย์ เปลี่ยนขยะให้ เป็ น
มูลค่า ชวนให้เด็กๆในชุมชนมาร่วมรณรงค์ให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาขยะในชุมชน ร่วมกันปลูกและดูแลต้นไม้ เด็กๆใน
ชุมชนจะมีต้นไม้ของตนเองต้นไม้ที่จะเติบโตไปพร้อมกับพวกเขา นอกจากนี้คือฟื้นฟูสายคลองเล็กๆในหมู่บ้าน สายน้าในลา
คลองที่ผมรู้สึกรักและผูกพัน การทางานในโครงการช่วงแรกๆผมยอมรับว่าผมนาคนเดียว one man show ไม่ใช่ว่าอยากเด่น
อยากดัง แต่เพราะเพื่อนเขาไว้ใจผม แต่พอทาไปเรื่อยๆผมเรียนรู้ว่านาอย่างนี้มันไม่ยั่งยืน ทางานไม่ทัน เหนื่อยด้วย งานสอน
ให้ผมสร้างทีม ผมเห็นกระบวนการจากสงขลาฟอรั่มเรื่องการพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ก็นามาปรับใช้ ผมเริ่มชวนเพื่อนแกนนามา
พูดคุยอย่างจริงจัง เปิดโอกาสให้เพื่อนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ แม้เพื่อนคิดต่างจากผมแต่ผมก็ต้องค้นหาให้ได้ว่าทาไม
เขาคิดแบบนั้น ฟังไปฟังมาแล้วรู้เลยว่าเพื่อนทุกคนเก่งมาก เก่งกันคนละด้าน จากนั้นเราก็เริ่มแบ่งงานกันรับผิดชอบตามที่แต่
ละคนถนัด ทุกคนทางานของตนเองโดยไม่ต้องรอให้ผมบอกเหมือนเมื่อก่อน มันเป็นประชาธิปไตยนะผมว่า พี่เคยถามว่าทาไม
น้องๆในชุมชนถึงเชื่อฟังผม ผมบอกได้เลยว่า ความจริงใจ พอเราจริงใจกับการทางานเพื่อส่วนรวม คาพูดที่เราพูดกับน้องมันก็
เป็ นค าพู ดที่ จริงใจ และที่ พูด ได้ก็เพราะทางานจริ ง แม้น้ องเขาจะยั งเป็ นเด็ กแต่เขาสั มผัส ได้ว่าเราจริงใจกั บเขาไหม “ผมมี
ความสุ ข ที่ สุ ด กั บ การท างานโครงการนี้ เพราะท าให้ ผ มได้ ท าอะไรเพื่ อบ้ านเกิ ด ของผมเอง และผู้ ใ หญ่ เขาก็ รั กและเอ็ น ดู
ช่วยเหลือทีมงานของเรา”
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๕.๔.๖. นำยจักรินทร์ คงหัด (ก๊อต) อำยุ ๑๘ ปีแกนนาเยาวชนโครงการรู้รั กถิ่นเกิด เปิดประวัติศาสตร์
ดอนขี้เหล็กกลุ่ม DKL ไชโย จากการทาโครงการทาให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆในกลุ่ม เพราะเป็นความคิดที่แตกต่าง
อย่างหลากหลาย สามารถนาความคิดที่เพื่อนเสนอมาปรับใช้กับโครงการได้ รู้จักสืบค้น ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ร่วมกับเพื่อน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละกิจกรรม มีน้าใจช่วยเหลือเพื่อนๆ มีความอดทน และเสียสละ
เวลาในการทากิจกรรมเพราะทุกครั้งที่จัดกิจกรรมก็จะเป็นผู้ประสานงานร่วมกับกิ๊ฟ เช่น ประสานงานขอความร่ วมมือไปยัง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกลาง ในการจัดกิจกรรมปั่นจักยานเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ สามารถพูด สื่อสาร โน้มน้าวใจให้
คุณครูมาร่วมกิ จกรรมได้ เป็นต้ น มี ความตั้งใจเพีย รพยายามในการถ่ายทอดความรู้เรื่องราวประวัติศ าสตร์ในชุมชนให้ เด็ ก
เยาวชน ในโรงเรียนและคนในชุมชนได้รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มีมาช้านาน
๕.๔.๗. นำงสำว ปรีดิยุช วณิ ชชำนนท์ (จิว) อำยุ ๑๖ ปี แกนนาเยาวชนโครงการภาพเล่าเรื่องเมือง
สงขลา ปี๒ กลุ่มต้นคิด จิวเล่าว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเลยที่จะกล้าพูด กล้านาเสนอผลงาน จะเป็นผู้ตามมากกว่าที่จะเป็นผู้นาแต่
ตอนนี้ทาให้ตัวเองกล้าพูดมากขึ้น คิดก่อนพูดเสมอ งานการเงินที่เพื่อนมอบหมายให้ทาให้ตัวเองต้องฝึกความระเอียดรอบคอบ
มีความรับผิดชอบสูงขึ้น ต้องซื่ อสัตย์ ท าทุ กอย่างให้โปร่งใสตรวจสอบได้ และจากการเรียนรู้ทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาในช่วงการ
ทางานโครงการทาให้ซึมซับการเป็นผู้ให้โดยที่เราไม่รู้ตัว เติบโตจากเด็กคนหนึ่งที่ ไม่ได้สนใจอะไรกับสังคมปัจจุบัน กลายเป็น
คนที่ตั้งใจทาสิ่งดีๆตอบแทนสังคม เกิดความห่วงแหนบ้านเกิดมากขึ้น มีกาลังใจที่จะให้บ้านเกิดสวยงามและน่าอยู่และจะส่งต่อ
ความรักที่มีต่อบ้านเมืองให้รุ่นต่อๆไป
๕.๔.๘. นำงสำวชลธำร พุ่มเพ็ ง (มด) อำยุ ๑๖ ปี แกนนาเยาวชน โครงการหาดเพื่อชีวิต กลุ่ม Beach
for Life โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เล่าว่า การทางานในครั้งนี้ทาให้มีความรอบครอบมากขึ้น โดยส่วนตัวจะเป็นคน
ที่ทางานเร็ว แต่มักจะขาดความรอบคอบอยู่สม่าเสมอ เมื่อทางานนี้ทาให้ต้องมีความรอบครอบ ใส่ใจในการทางาน แน่นอนว่า
การทางานในปีนี้เราต้องท างานกับเพื่อนต่างๆสถาบัน ความอดทน การยอมรับในความคิดเห็นของเพื่ อน ต้องมาเป็นอันดั บ
หนึ่ ง การท างานทาให้ฉั นเรียนรู้ที่ จะใส่ ใจเพื่อ นร่ วมงาน เมื่อทางานหรือหน้าที่ ต นเองเสร็จแล้ว ก็จะหั นมาดู เพื่ อนของเรา
ทางานเสร็จหรือยัง ถ้าไม่เสร็จก็จะเข้าไปช่วย เพราะทุกคนที่มาทางานนี้ได้ล้วนมีแต่คนที่มีจิตใจเดียวกัน “จิตใจของเยาวชน
ที่อยากจะปกป้ องหาดสมิหลา” มดทางานฝ่ ายเลขานุการ “การจับใจความสาคัญ ” เป็นสิ่งที่ฉันต้องฝึกฝนและพั ฒนาให้ มี
ความชานาญเพิ่มขึ้น การพูดคุยกับเพื่อนๆสถาบันอื่นๆเป็นสิ่งที่ทาให้ฝึกทักษะการสร้างสั มพันธภาพที่ดี การที่เราจะทางาน
ร่วมกันเพื่อนๆเราต้องรู้จักพูด รู้จักที่จะวางตน เช่นเดียวกับการเข้าหาผู้ใหญ่ มดเรียนรู้ว่าการทางานนี้เราต้องมีท่าที วิธีการ
พูดคุย กิริยาต่างๆที่ เหมาะสม เพื่อเจรจาต่อ รองกับ ผู้ใหญ่ เพื่อให้ เขารับฟั งและท าตามคาขอร้องของเรา และสุ ดท้ ายสิ่งที่ได้
เรียนรู้คือ ไม่ควรตัดสินคนเพียงแค่ครั้งเดียวและมีอคติกับเขา เพราะอาจจะเป็นการสร้างทิฐิในใจเราได้ บางครั้งบางทีที่เขาทา
อย่างนั้นเขาอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวก็ได้ เราต้องเปิดใจให้กว้างและยอมรับ ทาความใจเพื่อนที่ร่วมงานกับเรา
๕.๔.๙.นำงสำวกุ ส ะมำ เขำคง (แป้ ง) อำยุ ๑๙ ปี นิ สิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร์ ม.ทั ก ษิ ณ สงขลา เล่ า
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการเป็นครูสอนนาฏศิลป์ ในโครงการครู Delivery ให้ฟังว่า ครั้งหนึ่งแป้งสอนเด็กปฐมฯ ทามงกุฎ
ดอกไม้แต่เขาไม่สนใจ แถมรบกวนการสอนของแป้งด้วย บอกตรงๆแป้งโกรธและไม่พอใจพยายามจัดการที่จะเอาชนะเขาให้ได้
แต่มันไม่เป็นผล ต่อมา แป้งพยายาม ตั้งสติปรับอารมณ์ เปลี่ยนท่าที น้าเสียง ของตนเองแล้วสื่อสารกับเขาใหม่ เด็กคนนั้นก็หัน
มาสนใจในสิ่ งที่แ ป้ งสอน แถมเขาท ามงกุฎ เสร็จด้วยวิธีการที่ ง่ายกว่ าแป้ งสอนซะด้ วยซ้า จากเหตุการณ์ เล็ กๆที่เกิ ดขึ้ น มั น
กลายเป็นข้อค้นพบที่สาคัญในการเป็นครูของแป้ง คือ “บางครั้งความเป็นครูทาให้เราพยายามยัดเหยียด ความรู้ให้เด็ก จนมอง
ไม่เห็นธรรมชาติในการเรียนรู้ของเขา ซึ่งมันอาจนาไปสู่การปิดกั้นศักยภาพที่เรายังมองไม่เห็น และ การที่เราพยายามจัดการ
กับเด็ก มันทาให้เราที่ลืมจัดการกับตนเอง ซึ่งมันสาคัญกว่าสาหรับการเป็นครู”
๕.๔.๑๐. นำยกฤษศิ ลำ ชัยลังกำ (กฤษ) อำยุ ๑๙ ปี แ กนนาเยาวชนโครงการสานสายใยเพื่ อนช่วย
เพื่อน กลุ่มพลังคนหัวรั้นเพื่อสังคม ปัจจุบัน กฤษ ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา
เขาเล่าว่าบุคลิกส่วนตั วเป็นคนที่นิ่ง เงียบ มีโลกส่วนตัวสูง เมื่อเข้ามาร่วมโครงการ ระหว่างการดาเนินการจักสานเส้นใยในแต่
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ละวัน มีการพูดคุย หยอกล้อ จนเกิดเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน ทาให้รู้จักการปรับตัวในการทางานร่วมกับเพื่อน มีความกล้าที่จะ
พูดคุยกับเพื่อนๆ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดที่แตกต่างจากเพื่อน คือ ชอบทดลองอะไรใหม่ๆเช่น รู้จักคิดสร้างสรรค์
ลวดลายใหม่ๆในการสานเส้นพลาสติก และรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตามความต้ องการของตลาด รวมถึงฝึกฝนให้ชานาญใน
รูป แบบนั้นๆแล้วกล้าที่จะสอนให้เพื่อนๆทาตามได้ การเป็นคนช่างสั งเกต และเรียนรู้ได้ อย่างรวดเร็ ว รู้จักวิธีการจัด การกั บ
อารมณ์ ได้ดี เพราะเมื่อสอนเพื่อนแล้วเกิดอารมณ์โมโห ก็จะชอบเดินเข้าห้องน้าไปร้องเพลง ให้อารมณ์ดีก่อน แล้วจึงมาสอน
เพื่อนต่อ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ การที่ครูจะมอบหมายให้ผมเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยง เช่น กรรไกร
ไม่บรรทัดเหล็ก มีด และให้ดูแลเรื่องของการเปิด -ปิดห้อง ที่ใช้เก็บอุปกรณ์สาหรับการจักสานเส้นใยพลาสติก (ภายในศูนย์ ฝึกฯ
จะเข้มงวดในการใช้อุปกรณ์ประเภทนี้มาก และห้ามเด็กและเยาวชนพกพาของมีคมเพราะอาจใช้ทาอาวุธเวลามีเหตุทะเลาะ
วิวาท การที่ครูมอบภารกิจดูแลเรื่องนี้ให้ ผม การที่ค รูไว้ใจ ผมจึงดูแลอย่างดี ผมยิ่งต้องท าให้ครูเห็นว่าผมเชื่ อถือได้ การ
ทางานในโครงการ”ทาให้ผมมีความรับผิดชอบ ความเสียสละมากขึ้น รู้จักการทางานเป็นทีม โดยการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมทุกข์
ร่วมสุข ตลอดการทาโครงการกับเพื่อน โดยไม่ทาผิดกฎระเบียบของศูนย์ฝึกฯทาให้ภูมิใจในผลงานและเต็มใจที่จะทางานเพื่อ
เพื่อนๆเพื่อส่วนรวมต่อไปเมื่อมีโอกาส”
๕.๔.๑๑. นำงสำวดีนะฮ์ แวสอเฮำะ อำยุ (ดีน ะฮ์)๑๖ ปี แกนนาเยาวชนโครงการ สวยใสสไตล์มุสลิม
มะฮ์ กลุ่ม Muslimah Online สะท้อนความรู้สึกให้ฟังว่า ตั้งแต่ทางานโครงการหนูร้องไห้บ่อยมาก เสียใจและผิดหวังบ่อยมาก
จัดการทางอารมณ์และความเครียดไม่ได้ บางทีก็มีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเช่นพูดทาลายน้าใจเพื่อน ไม่ละหมาด ไม่คลุมผ้าฮีญาบ
เมื่อมาคิดทาโครงการนี้การพูดคุยกับเพื่อนๆในเรื่องความดีความงามตามหลักศาสนา หลายอย่างเปลี่ยนไปและเป็นพลังให้เรา
นาหลักศาสนามาเป็นหลักในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการแต่งกายและการใช้ชีวิต ซึ่งวัยรุ่นกระทาไม่เหมาะสมกันมาก ทุกครั้งที่
ใจอ่อนแอผิดหวังหนูจะคิดถึงพระเจ้า หนูร้องไห้อ้อนวอนต่อพระเจ้า พระเจ้าก็ช่วยหนู เพื่อนในกลุ่มเขาก็กอดหนู ทาให้หนูมี
กาลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและผู้อื่นต่อไป และการทาโครงการทาให้ตัวเองได้เรียนรู้ชีวิตคนมากขึ้น ชอบอ่านหนังสือมาก
ขึ้น เพราะการทาโครงการนี้ต้องหาข้อมูลอยู่ตลอดจนตัวเองกลายเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวและเรื่อง
งานส่วนรวมได้มากขึ้น
๕.๔.๑๒. นำงสำวเมวียำ งำมชื่ น (เม) อำยุ ๑๖ ปี แกนนาเยาวชนโครงการกองทุ นขยะสร้างอนาคต
กลุ่มหิ่งห้อยน้อย สะท้อนว่าสมาชิกกลุ่มของตน เป็นใช้ชีวิตอยู่กับบ้านแบบสบายๆ โดยมีแม่เป็นคนทางานบ้านทุกอย่าง ทาให้
ตนเองเป็นคนไม่มีระเบี ยบ และรังเกีย จขยะมาก ไม่เคยเก็ บขยะ ไม่เห็นคุณค่าของขยะ จะเป็นเด็ กเรียนอย่างเดีย วไม่ ต้อง
รับผิดชอบอะไรเลย และไม่ค่อยกล้าแสดงออก แต่เมื่อมาทาเรื่องกองทุนขยะสร้างอนาคต อ่านและศึกษาข้อมูลมากขึ้นจึงรู้สึก
เรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญ และเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากถ้าไม่มีการบริหารจัดการชุมชนให้ดี จึงชักชวนเพื่อนๆให้เห็นความสาคัญของ
เรื่องนี้ อาจเพราะเป็นคนที่มีความคิดดี มีไหวพริบในการพูดจาสื่อสารชักชวนเพื่อนได้ และเมื่อลงมือทางานตนเองสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องขยะได้ เช่นลงมือเก็บขยะโดยไม่รังเกียจ คัดแยกขยะไปขายนาเงินที่ ขายได้มาช่วยเหลือเพื่อนที่มี
ฐานะยากจน ตนเองเริ่มมองเห็นการทางานเพื่ อส่วนรวมในด้านอื่ นๆมากขึ้นคิดว่า “การทาสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆและส่วนรวม
เป็นความสุข เป็นกิจกรรมคลายเครียดได้อย่างดี”
จากเรื่องราวข้างต้นทาให้ มองเห็นพัฒนาการในระหว่างการดาเนินโครงการพลังพลเมืองเยาวชน ที่ แกน
นาเยาวชนมีพัฒนาการด้านทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับสถานการณ์สังคม มีการทางานเป็นทีม และมีจิตสานึกความเป็นพลเมือง
และจากการที่ แกนนาเยาวชนเข้าไปศึกษาเรียนรู้และมีส่วนร่ วมแก้ไขปั ญหาจากสถานการณ์ จริงในพื้นที่ ก่ อให้เกิด จิตสานึ ก
ความเป็ นพลเมื อง ซึ่ งในอนาคตหากแกนนาเยาวชนเหล่ านี้ มีโอกาสและได้ รั บ การหนุ นเสริ มอย่ า งต่อเนื่ องและจริ งจั ง จะ
สามารถพัฒนาความเป็นพลเมืองและความเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อไปได้
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ด้ำนที่ ๖. เกิดเครือข่ำยแกนนำเยำวชนที่ให้ควำมสำคัญเรื่องจิตอำสำ
การดาเนินงานโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาในช่วง ๒ ปี ที่ผ่านมาส่งผลให้โครงการต่างๆของเยาวชนสามารถ
สร้างเครือข่ายเยาวชนที่ให้ความสาคัญเรื่องจิตอาสาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วง ๑๓ เดือนของการดาเนินโครงการปี
ที่สอง (เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ – กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) ซึ่งโครงการเป็นที่รู้จักของคนใน จ.สงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง
ประกอบกับแกนนาเยาวชนในแต่ละโครงการสามารถสร้างเครือข่ายเพื่อนเยาวชนเพื่อทากิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน ทั้งในระดับ
พื้นที่ ชุมชน โรงเรียนและมหาวิทยาลัยดังนี้
๖.๑ เกิดแกนนำพลังพลเมืองเยำวชนในโครงกำรรวม ๑๒๐ คน
(กลุ่ มละ ๕ คน จานวน ๒๔ กลุ่ ม /โครงการ รวม ๑๒๐ คน ) สามารถชั กชวนเพื่ อนให้ เข้ ามามี ส่ วน
รับผิด ชอบในฐานะคณะท างานที่ทางานร่วมโครงการเพิ่มอีก กลุ่มละประมาณ ๑๐ – ๒๐ คน รวม ๒๔ โครงการทาให้เกิด
เครือข่ายเยาวชนจิตอาสาประมาณ ๒๔๐ - ๔๘๐ คน ในพื้นที่ ๘ อาเภอของจังหวัดสงขลา และสร้างสมาชิกเด็กและเยาวชนที่
เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติการกิจกรรมจิตอาสาเป็นครั้งคราวเฉลี่ยกลุ่มละ ๓๐ คน รวม ๒๔ โครงการประมาณ ๗๒๐ คน รวมมี
เครือข่ายที่ให้ความสาคัญเรื่องจิตอาสาภายใต้โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ประมาณ ๑,๐๘๐ – ๑,๓๒๐ คน
๖.๒ กลุ่มเยำวชนในโครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำเกิด เครือข่ำยหนุนเสริมกำรทำงำนจิตอำสำในประเด็น
สำธำรณะร่วมกันแบบข้ำมกลุ่ม
๖.๒.๑. กรณีปัญหำกำรพังทลำยของหำดสมิหลำ โดยมีกลุ่ม Beach for life เป็นแกนหลัก
๖.๒.๑.๑ เกิด การเชื่ อมโยงเครือข่ายเยาวชนที่สนใจกิ จกรรมหาดทรายผ่านโลกออนไลน์ ซึ่ งมี
สมาชิก Facebook จานวน ๑,๓๐๐ คนและ มีในระดับกลุ่ม ๑,๙๑๑ คน
๖.๒.๑.๒. เครือข่ ายแกนนาก่ อตั้งสภาพลเมืองเพื่ ออนุ รักษ์ห าดสมิหลาอย่างยั่ งยืน โดยมี กลุ่ ม
Beach for Life กลุ่มต้นคิด กลุ่ม Environmental ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนในโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา และเครือข่าย
พลเมื อ งเยาวชนสงขลา๙ สถาบั น ในเขตเทศบาลนครสงขลา ประกอบด้ วย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิชั ย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา มหาวิท ยาลัย ทั กษิ ณ สงขลา โรงเรี ย นมหาวชิ ราวุธ โรงเรี ย นแจ้ งวิ ท ยา โรงเรีย นเทศบาล ๕
โรงเรียนวชิรานุกูล โรงเรียนวรนารีเฉลิม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา รวมแกนนา ๕๕ คน
๖.๒.๑.๓. ผู้มาร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องธรรมนูญเพื่ออนุรักษ์หาดสมิ
หลาอย่างยั่งยืน ๑๑ เวที รวม ๒๔,๖๓๗ คน
๖.๒.๑.๔. เยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมกันศึกษาเรียนรู้ปัญหาการพังทลายของหาดสมิ
หลาและจัดทาธรรมนูญ อนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน ในงานแลเล แลหาด (The World Beach Day ครั้งที่ ๔ ) วันที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อรณรงค์ และจัดทาข้อตกลงร่วมในการขับเคลื่อนธรรมนูญอนุรักษ์หาดสมิหลาฯ ระหว่างเครือข่ายเยาวชน
กับกับเทศบาลนครสงขลา และการดาเนินงานของกลุ่มนี้ยังเชื่อมโยงไปสู่การสร้างเครือข่ายกับผู้ใหญ่อีกด้วย เช่นนักกฎหมาย
นักวิชาการ ครู อาจารย์ NGO นักการเมืองท้องถิ่น แม่ค้า ชาวประมง นักธุรกิจ ประชาชนทั่วไป ก็มีส่วนร่วมกันหนุนเสริมและ
สนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายเยาวชนรวมประมาณ ๓๕๐ คน
๖.๒.๑.๕. กรณีโครงกำรสร้ำงคลอง สร้ำงคน โดยกลุ่มเยาวชนรักษ์หนองบัว สร้างเครือข่ายเพื่อ
เยาวชนชุมชนหนองบัวเพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน ลักษณะของเครือข่าย คือ แกนนาเยาวชน ๕ คน ชักจูงเพื่ อน
เยาวชนในหมู่บ้าน ประมาณ ๑๕ – ๒๐ คน มาเข้าร่วมเป็นแกนนา
ต่อมาเครือข่ายเพื่อนยังได้ไปชักจูงเด็กและเยาวชนในชุมชนมาเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอีก
ประมาณ ๔๐ – ๕๐ คน เพื่ อทากิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน อาทิ เช่น การจัดการปัญ หาขยะ การปลูกและดูต้นไม้ การดูแ ล
ความสะอาดคลองลาคลองที่ตัดผ่านหมู่บ้ าน เป็นต้น นอกจากนี้พลังของเครือข่ายเพื่อนเยาวชนชุมชนหนองบัว ยั งเชื่อมโยง
การทางานและได้รับการสนับสนุนจาก ชาวบ้าน ครู ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตาบล อย่างน่ารัก เช่น ให้ข้าวสารมา
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หุง นาอาหารมาเลี้ยง แบบข้าวหม้ อแกงหม้ อ สนั บสนุนวัส ดุอุป กรณ์ จอบ พร้า เสี ยบ โต๊ ะ เก้าอี้ เต็ นท์ ฯลฯ รวมถึงร่วม
กิจกรรมกับเยาวชนอยู่บ่อยครั้ง
๖.๒.๑.๖. กรณี โครงกำร ครู Delivery โดย กลุ่ ม เยาวชนสั ง คมศึ ก ษาพั ฒ นาเยาวชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถสร้างเครือข่ายเพื่อนนักศึกษาครูในรั้วมหาลัย แบบรุ่นพี่สู่รุ่นน้องและเพื่อนสู่เพื่อน ซึ่งโครงการนี้
รุ่นพี่ปี ๔ ที่ทางานร่วมกับสงขลาฟอรั่มในปีที่ ๑ สามารถผลักดันให้มหาวิทยาลัยทักษิณ สนับสนุนกิจกรรมของโครงการเป็น
หลักสูตรกิจกรรมนอกห้องเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับคะแนนกิจกรรม ๑๐๐ ชั่วโมง และมีงบประมาณหนุนปีละประมาณ
๗๐๐๐๐.บาท ต่ อมา แกนนาเยาวชนโครงการครู Delivery รุ่ นที่ ๒ พวกเขาสามารถชั กจู งเพื่ อนนั กศึ กษาครูอาสา เป็ น
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จานวน ๔๐ คน ให้เข้าร่วมเป็นครูอาสาหรือครู Delivery หมุนเวียนเพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านพังเภา ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลาซึ่งมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ป.๖ รวม ๕๔ คน มี ผู้อานวยการและครู รวม
๔ คน จัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เผชิญปัญหามากมายอาทิเช่น ครูไม่พอ เด็ก มีน้อยลงเรื่อยเพราะผู้ปกครองย้ายให้ไปเรียน
โรงเรียนใหญ่ในตัวอาเภอ เด็กถูกปล่อยให้เรียนกับครูตู้ (รายการโทรทัศน์ทางไกล) ตามลาพัง ความห่างเหินระหว่างโรงเรียน
กับ ชุ มชน ท าให้ ขณะนั้ นโรงเรี ยนมี แ นวโน้ มว่ าจะถู กยุ บ ตามนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิการ แต่ ด้ วยพลั งเครื อข่ ายของ
นักศึกษาครูในโครงการครู Delivery ทาให้นักเรียนในโรงเรียนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทั้งนี้กิจกรรมของโครงการจะถูกส่งต่อ
แบบรุ่นต่อรุ่นเพื่อสร้างประสบการณ์และจิตวิญญาณครูเพื่อศิษย์ต่อไป มีเพื่อนและชาวบ้านในพื้นที่หนุนเสริมเมื่อจัดกิจกรรม
ในโรงเรียน ๒๐๐ คน/ครั้ง และเป็นโครงการที่เป็นที่สนใจของนักศึกษาที่เรียนวิชาครูในมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นอย่างมาก
๖.๒.๑.๗. กำรเปิดกลุ่มโครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำใน www.facebook.com ทา
ให้ กลุ่ มเยาวชน พี่เลี้ ยงกลุ่ม ที่ ป รึกษาและผู้ บริห ารเข้ ามาร่ วมติ ดตามแลกเปลี่ ยนความคิด เห็น หนุ นเสริมความรู้ เผยแพร่
กิจกรรมจิ ต อาสา รวมทั้ งชื่ นชมให้ กาลั ง ใจแก่กันและกั น ซึ่ ง เป็ นประโยชน์ ต่ อเรีย นรู้ เรื่ องจิ ต อาสา เป็ นประโยชน์ ต่ อการ
ดาเนินงานโครงการของกลุ่มเยาวชนอีกทั้งก่อให้เกิ ดพื้นที่ในการทางานร่วมกันในลักษณะของเครือข่าย จึงถือว่าเป็นเครือข่าย
เยาวชนและคนทางานด้านเด็กที่ทางานจิตอาสาผ่านสื่อออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่ง
รำยงำนด้ำนที่ ๗. เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ที่นำมำปรับใช้กับกำรทำงำนพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชน
๗.๑. กำรสร้ำงห้องเรียนชุมชนคลองแดน เป็นห้องเรียน “ชุมชนพลเมือง”
สงขลาฟอรั่ม ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมร่วมกับ ชุมชนริมน้าคลองแดน ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งเป็ น
ชุมชนริมฝั่งคลองใกล้ปากน้าชายทะเลที่เป็นเส้นทางสัญจร และนักเดินเรือของชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ให้เป็นห้องเรียนมีชีวิตใน
เรื่องความเป็นพลเมืองสามัญชน ให้กลุ่มแกนนาเยาวชน เนื่องจากชุมชนริมคลองแดนเป็นชุมชนที่มีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานเป็นตลาด
ริมน้าขนาดใหญ่ กลางท้องทุ่งที่มีดงต้นตาลโตนดห้อมล้อมแน่นขนัด แต่ได้ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างและเปลี่ยนแปลง กล่าวคือบ้านริม
คลองถูกเคลื่อนย้าย นาส่วนใหญ่ถูกเปลี่ ยนเป็นนากุ้ง และต้นตาลโตนดถูกสารเคมีจากนากุ้งทาให้ยืนต้นตาลกลางน้าเค็มและ
น้าเน่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ชุมชนแห่งนี้ได้ถูก ฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งโดยโครงการชุมชนวิถีพุทธ โดยมีกิจกรรมที่เกิดจากรากฐานของ
ชุมชนคื อ การฟื้นฟูป ระเพณี ต่างๆของชุมชน กิ จกรรมกลุ่มสั จจะออมทรั พย์ กิ จกรรมการพั ฒ นาเยาวชน (เน้นเฉพาะ การ
ส่งเสริมกีฬา) และการอนุรักษ์ ศิลปะ สถาปัตยกรรมท้ องถิ่น โดยใช้กระบวนการพั ฒนาแผนมีส่วนร่วมแบบ “บวร” (บ คื อ
บ้าน, ว คือ วัด, ร คือ โรงเรียน) มีวัดคลองแดน โดยท่านเจ้าอาวาส พระมหาปราโมทย์ จนฺทโชโต และชมรมศีลอุโบสถ ที่เกิด
จากการรวมตัวกันของผู้สูงอายุที่เชื่อมั่นในการสืบทอด การสั่งสอนที่ดีงามมีคุณค่าจากบรรพบุรุษรุ่นต่อรุ่น และเป็นพลังหนุน
เนื่องให้เกิดการฟื้นฟู-สร้างสรรค์ชุมชนมาได้อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน
จากฐานรากของชุ มชนริมน้ำคลองแดน ที่มีพัฒ นาการที่โดดเด่นมาเป็นที่รู้จักของคนทั่ วไปในจังหวัดสงขลา และ
จังหวัดใกล้เคียง นอกจากความเป็น “ตลาดริมน้าคลองแดน” ที่สงบ ร่มเย็น มีสีสันชนบทและประเพณีต่างๆของชุมชนที่ มี
ชีวิตชีวาแล้ว ปี ๒๕๕๖ สงขลาฟอรั่มได้ศึกษา ควำมเป็นชุมชนของพลเมือง ของคลองแดนด้วย กล่าวคือ ได้ศึกษาและพบว่า
ชุมชนริมน้าที่ได้รับ การฟื้นฟูขึ้นนี้เกิดขึ้นจาก กลุ่มพลเมืองที่เป็น สำมัญชน ที่ไม่ได้อยู่ในตาแหน่งหรือรับราชกาลใดๆ อยู่ใน
ชุมชน แต่เป็นลูกหลานคลองแดนที่เชื่อมั่นในคาสั่งสอนที่มีคุณค่าของบรรพบุรุษ ต่อเนื่องกันมา และรวมกลุ่มกันทางานแบบ
อาสาสมัครและด้วยความเสียสละ มี ๖ ประเด็นสาคัญที่เยาวชนสงขลาฟอรั่มให้ความสนใจศึกษาคือ
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๑) การรวมกลุ่มของสามัญชนคนธรรมดา
๒) การมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาชุมชนคลองแดน
๓) ผู้นาของชุ มชน (มีบุค ลิกภาพอย่ างไร การวางตัว และมี ความสามารถจนเป็นที่ย อมรับของชาวบ้าน
ด้วยกัน)
๔) ประวัติของชุมชนมีคุณค่าต่อจิตใจหรือสร้างพลังต่อจิตใจอย่างไร
๕) การเคารพ กฎ ข้อตกลงของชุมชน
๖) ชุมชนวิถีพุทธ มีพลังต่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างไร
จาก ๖ ประเด็นการศึกษาเรียนรู้นี้ สงขลาฟอรั่มได้นามาออกแบบเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกความ
เป็นพลเมืองให้กับแกนนาเยาวชน
๗.๒. กระบวนกำรประชุมเชิงปฏิบั ติกำรสร้ำงจิตสำนึกพลเมือ งจำกฐำนงำนของเยำวชนและควำมเป็น ชุมชน
เข้มแข็ง เป็นฐำนกำรเรียนรู้
๗.๒.๑. แนวคิดกำรดำเนินงำน
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสานึกพลเมืองจากฐานงานของเยาวชนและความเป็นชุมชนเข้มแข็งเป็น
ฐานการเรียนรู้ เป็นการให้แกนนาเยาวชนลงพื้นที่ไปสัมผัสและเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนซึ่งโดดเด่นด้านความเข้มแข็งของขบวนการ
ภาคพลเมื อง “เรีย นรู้กับคนจริงที่มีจิตสานึกความเป็นพลเมือง”(กรณี โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาเลือกพื้นที่ชุมชน
คลองแดน อ.ระโนด จังหวัดสงขลา) ซึ่งจะดาเนินการภายหลั งจากที่เยาวชนแกนนาได้ท างานโครงการเพื่อส่วนรวมมาแล้ ว
ระยะเวลาหนึ่งเพราะต้องการให้เยาวชนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่ได้รับจากชุมชนมาสู่ฐานงานของตนเองด้วย มีหัวข้อการ
เรียนรู้จิตสานึกความเป็นพลเมืองจากชุมชน อาทิ การรวมกลุ่มของคนในชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ผู้นาชุมชน
(บุคลิกภาพ การวางตัว ความสามารถ การได้รับ การยอมรับจากผู้อื่น) ประวัติศาสตร์ชุมชนที่มีความเป็นมาที่เด่นๆและมีพลัง
ในการสร้างชุมชน การเคารพในกฎ กติกาของชุมชน (มีกฎระเบียบอะไรบ้างและมีคนยอมรับ มาก – น้อย แค่ไหน) ชุมชนวิถี
พุทธมีพลังในการพัฒนาชุมชนได้มากแค่ไหน อย่างไร เป็นต้น อนึ่งการตั้งประเด็นหรือเนื้อหาการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับบริบทของ
ชุมชนแต่ต้องนาไปสู่การสร้างจิตสานึกความเป็นพลเมือง มีรูปแบบการเรียนรู้ อาทิเช่น แบ่งกลุ่มย่อยให้เยาวชนเตรียมคาถาม
หรือวิธีการสืบค้นความรู้ในประเด็นที่กลุ่มได้รับมอบหมาย ต่อมาเยาวชนลงพื้นที่เรียนรู้ตามฐานที่เตรียมไว้ แล้วกลับมาสรุปสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน นาเสนอต่อกลุ่มใหญ่ เพื่อแชร์สิ่งที่แต่ละกลุ่มได้เรียนรู้มา จากนั้นวิทยากรเสริมความรู้ที่เยาวชนได้รับจาก
ชุมชนและชี้ชวนให้เยาวชนเชื่อมโยงความรู้เข้ากับฐานงานโครงการที่ เยาวชนกาลังดาเนินการอยู่และเชื่อมโยงกับสถานการณ์
สังคม เช่น การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ทั้งในประดับประเทศและระดับโลกรวมถึงให้แกนนาได้ทบทวน
งานโครงการที่เยาวชนรับผิด ชอบในประเด็นต่างๆ เช่น ทาอะไรมาแล้วบ้ าง เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์โครงการในปัจจุ บั น
คุณค่าของโครงการที่มีต่อตนเองและส่วนรวม ที่ผ่านมาทางานร่วมกันแบบไหน อย่างไรแล้วนาเสนอกลุ่มใหญ่เพื่อแชร์ความคิด
เป็นต้น
ทั้งนี้ ผ ลจากการประชุ มในลักษณะนี้ ท าให้ เยาวชนเกิด เรีย นรู้ ว่าพลเมื องที่มีจิตส านึ กความเป็นพลเมื อง
อย่างไร การเห็นของจริงทาให้เข้าใจสิ่งที่ เป็นนามธรรมได้ง่ายขึ้นและการรู้สึกได้ สัมผัสได้ทาให้มีพลังการเรียนรู้แบบทวีคูณ มี
ความสนุกเพลิดเพลินและเป็นสุขจากการได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน เกิดจินตนาการสังคมแห่งอุดมคติ มีพลังผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เชื่อมั่นในพลังการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ เป็นต้น
๗.๑.๓. วัตถุประสงค์
๗.๑.๓.๑. สร้างจิตสานึกความเป็นพลเมืองจากฐานงานที่เยาวชนรับผิดชอบ
๗.๑.๔. กลุ่มเป้ำหมำย
๗.๑.๔.๑. แกนนาเยาวชน
๗.๑.๔.๒. ครูและที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน
๗.๑.๕. ระยะเวลำจัดประชุม ๒ คืน ๓ วัน

79

๗.๑.๖. กระบวนกำรประชุมพัฒนำและสร้ำงสรรค์กระบวนกำรทำงำนเพื่อส่วนรวมของเยำวชน
ที่
๑

กิจกรรม
เตรียมความพร้อมฯ

๒

จัดประชุมฯ

รำยละเอียด
(๑) ประชุมคณะทางานออกแบบกระบวนการและแบ่งบทบาทหน้าที่
(๒) เตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์สาหรับจัดการประชุม
(๓) จัดเตรียมสถานที่ประชุม
วันที่ ๑
(๑) ลงทะเบียน
(๒) เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างสัมพันธภาพก่อนการเรียนรู้ คือ พูดคุย
ทั ก ทายเพื่ อ น าเยาวชนผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม เข้ า สู่ กระบวนการเรี ย นรู้ ท า
กิจกรรมนันทนาการเพื่อให้ ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ ทาความรู้ จักเกิด ความสนิ ท
สนม ผ่อนคลาย ทากฎกติ กาการเรียนรู้ร่วมกัน จากนั้ น Check in คือการ
“ทาจิตให้มีสมาธิและมีพลังที่จะเรียนรู้”
(๓) ปฐมนิเทศ / แนะนาชุมชน
(๔) แบ่งกลุ่มย่อยตามฐานการเรียนรู้
(๕) อธิบายวิธีการและมอบหมายประเด็นการเรียนรู้ ซึ่งมีหัวข้อ “การเรียนรู้
ความเป็นพลเมืองของคนในชุมชนคลองแดน” ทั้งหมด ๖ประเด็น ได้แก่ ๑.
การรวมกลุ่มของคนในชุมชน มีกลุ่มอะไรบ้าง-ความเป็นมากลุ่มที่โดดเด่น
และมีพลัง๒.การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ๓. ผู้นาชุมชนมีบุคลิกภาพ
การวางตัว ความสามารถ การได้รับ การยอมรับจากผู้อื่น ๔. ประวัติศาสตร์
ชุมชนที่มีความเป็นมาที่เด่นๆและมีพลังในการสร้างชุมชน ๕. การเคารพใน
กฎ กติกาของชุมชน มีกฎระเบียบอะไรบ้าง และมีคนยอมรับ มาก – น้อย
แค่ไหน ๖.ชุมชนวิถีพุทธมีพลังในการพัฒนาชุมชนได้มากแค่ไหน อย่างไร
(๖) เตรียมคาถามหรือวิธีการสืบค้นความรู้ในประเด็นที่กลุ่มได้รับมอบหมาย
(๗) ลงพื้นที่เรียนรู้ความเป็นพลเมืองของคนชุมชนคลองแดน
(๘) สรุปรวมรวบข้อมูลนาเสนอที่ประชุมใหญ่อาจเป็นการนาเสนอแบบทั่วไป
หรือจัดวงเสวนาเรื่อง “สิ่งที่เราเรียนรู้และสัมผัสได้ในความเป็นพลเมืองของ
ชุมชนคลองแดน”(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเวลาและบรรยากาศของการเรียนรู้) โดย
ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย
วันที๒่
(๙) ชื่นชมธรรมชาติและสัมผัสวิถีชุมชนยามเช้า (กิจกรรมตามอัธยาศัย)
(๑๐) บรรยายในหัวข้อ จิตสานึกความเป็นพลเมืองกับงานโครงการที่
เยาวชนรับผิดชอบ โดยวิทยากรจะเสริมความรู้ที่เยาวชนได้รับจากชุมชนใน
วันแรกและชี้ชวนให้เยาวชนเชื่อมโยงความรู้เข้ากับฐานงานโครงการของ
เยาวชนและเชื่อมโยงกับสถานการณ์สังคม เช่น การเมือง เศรษฐกิจ
การศึกษา สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ทั้งในประดับประเทศและระดับโลกเป็นต้น
(๑๑) ทบทวนงานโครงการที่เยาวชนรับผิดชอบ (แบ่งกลุ่มย่อยตามโครงการ)
หัวข้อในการทบทวนโครงการได้แก่ ๑. เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์โครงการ
๒.คุณค่าของโครงการที่มีต่อตัวเราและส่วนรวม ๓. เราทางานร่วมกันแบบ
ไหน อย่างไร
(๑๒) นาเสนอคุณค่าของงานและสิ่งที่ค้นพบของแต่ละกลุ่ม

วัตถุประสงค์
ให้ มี ค วามพ ร้ อ มก่ อ น
ดาเนินงาน
- เพื่ อ ให้ เย าว ช น ไ ด้
เรียนรู้เรื่องจิตสานึก
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ที่

กิจกรรม

รำยละเอียด
วันที่ ๓
(๑๓) ชื่นชมธรรมชาติและสัมผัสวิถีชุมชน (กิจกรรมตามอัธยาศัย)
(๑๔) สนทนาธรรมเรื่องข้อคิดในการใช้ชีวิตยุคใหม่ในวิถีทางแห่งพุทธ โดยมี
ดนตรีบทกวีที่ธรรมสร้างบรรยากาศการสนทนาให้ชดชื่นเบิกบานและมีพลัง
(๑๕) วงสนทนาเพื่อประเมินและสรุปผลการเรียนรู้ คือ การสนทนาโดยให้
เยาวชนผู้เข้าร่วมประชุมได้ทบทวนกระบวนการประชุมและสะท้อนความรู้ที่
ได้จากการเรี ยนรู้ ในกระบวนการประชุ มๆรวมถึง สารวจสภาวะจิ ตใจของ
ตนเองที่สัมผัส และรู้สึกได้ จากการเข้าร่ วมประชุ มหรือเรียกว่าการ Check
out

๓

วัตถุประสงค์
ความเป็ น พลเมื อ งจาก
ฐานงานโครงการและ
ฐ าน ก า ร เรี ย น รู้ จ า ก
ชุมชนที่เข้มแข็ง

ป ร ะ เมิ น – ถ อ ด ใช้วิธีการประเมินโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม บันทึกและเก็บข้อมูล พั ฒ นาบุ ค ลากรแล ะ
บทเรียน
ข้อคิดเห็นจากเวที การสนทนาเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของผู้เข้าร่วมประชุม กระบวนการจัดประชุม
และคนในชุมชน การให้ผู้เข้าร่วมประชุมเขียนบันทึกความคิดเห็นของตนเอง
ต่ อ สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จ ากกระบวนการประชุ ม การประชุ ม คณะท างาน
ผู้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม ฯ (AAR) จากนั้ น น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ต าม
วัตถุประสงค์การจัดประชุม เรียบเรียงข้อมูลและเขียนเป็นข้อสรุปผลลัพธ์ที่
ได้จากการประชุมฯ

๗.๓. องค์ควำมรู้เรื่องกระบวนกำรที่ปรึกษำกลุ่มเยำวชน หรือกำร Coaching
จากความชัดเจนของการทางานของเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่มในปีแรกและต่อเนื่องมาปีที่ ๒ จานวน ๘ คนที่ทาหน้าที่
ดูแลเยี่ยมเยียน ติดตามผลงานประเมินผลกลุ่มแกนนาเยาวชนอย่างใกล้ชิด พบว่างานปฏิบัติการ นาโดย นูรอามีนี สาและ
และทีมงานพี่เลี้ยงได้แก่ นงนุช ปานบัว ,ปรมัตถ์ ศิริยอด, กรกช มณีสว่าง, สมศักดิ์ ชูช่วยคา (เข้ามาในระยะ ๗ เดือนก่อน
สิ้นสุดโครงการ) และทีมสนับสนุน พรรณิภา โสตถิพันธุ์, มนตกานต์ เพ็ชรฤทธิ์ และ อาอีเซาะ ดือเระ ได้มองเห็นกระบวนการ
ให้คาปรึกษาทุกขั้นตอนนับตั้งแต่ การรับโครงการจากกลุ่มเยาวชน การพัฒนาโครงการ การติดตามหนุนเสริมการเรียนรู้ การ
ท างานเป็ นอย่ างมี ส่ วนร่ วม การบริห ารจั ด การทางการเงิ น การสื่อสารกั บ ที มเดี ย วกั น กับ เพื่ อนๆข้ามที ม การสื่ อสารกั บ
สาธารณะ ผ่านสื่อ Sosial Netwoke ผ่านกิจกรรม ผ่านชุมชน และสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์และรายการโทรทัศน์) ทาให้ทีม
สงขลาฟอรั่ม ริเริ่มจัดระบบการทางานเรื่องนี้เป็น กระบวนกำรกำรทำงำนโค้ชให้กลุ่มพลังพลเมืองเยำวชน (Coaching for
the Young Citizen) และรวบรวมประสบการณ์และความรู้สดๆที่ได้จากการทางาน มาจัดวางเป็นระบบและเป็ นลาดับได้
ชัดเจนมากขึ้น ผ่านการออกแบบและประชุมร่วมกันหลายครั้งนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ สร้างความเป็น
ทีมในกลุ่มเยาวชน สร้างขวัญกาลังใจ เป็นแรงขับเคลื่อนในการทางานของเยาวชน และปลูกฝังจิตสานึกพลเมืองให้กลุ่มแกนนา
ตามวัตถุประสงค์ข องโครงการแล้ ว กระบวนการโค้ ชชิ้งนี้ ยังเป็นแนวทางปฏิ บัติงานให้บุคลากรอาทิ ที่ปรึกษา อาสาสมัค ร
บุคลากรที่เข้ามาทางานใหม่ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้ด้วย (รายละเอียด กระบวนการโค้ชชิ่งโปรดดูเพิ่มเติมในหน้า ๔๐
หัวข้อที่ ๑.๒ เกิดพื้นที่เรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในด้านการหนุนเสริมเยาวชน (โค้ช))
๗.๔ องค์ควำมรู้ในกำรทำงำนเพื่อยกระดับโครงกำรของเยำวชน
ในการดาเนินงานของกลุ่มเยาวชนในปีที่ ๒ นี้ มีกลุ่มเยาวชนเก่าที่ได้บุกเบิกการทางานนี้มาก่อนแล้วในปีที่ ๑ รวม ๒
กลุ่มได้แก่ โครงการหาดเพื่อชีวิต (กลุ่ม Beach for life), โครงการครู Delivery (กลุ่มเยาวชนสังคมศึกษา) นับได้ว่าเป็นกลุ่ม
พลังพลเมืองเยาวชนที่ ทางานยกระดับ เข้ าสู่ความเป็ นกลุ่มที่ เข้ าใจถึงกระบวนการสร้ างความเป็ นพลเมืองจากฐานงานและ
โครงการของเยาวชนทา เกิดเป็นองค์ความรู้ที่นาไปศึกษาหรือให้เยาวชนอื่นๆได้เรียนรู้ต่อไปได้ดังนี้
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๗.๔.๑. องค์ ค วำมรู้ ใหม่ ที่ ได้ จ ำกงำนโครงกำรหำดเพื่ อ ชี วิ ต โดยกลุ่ มเยาวชน Beach for life จาก
โรงเรียนมหาวชิราวุธ โดยมีครูมณีนุช คุปกานนท์เป็นครูที่ปรึกษา เยาวชนได้รับขับเคลื่อนความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญ หา
การกัดเซาะชายฝั่งและชายหาด เผยแพร่สู่ชุมชนเมืองสงขลา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ-นิทรรศการในปีแรก และยกระดับ
ขึ้นเป็นกิจกรรมการสร้างกลไกความร่วมมือกันและกันระหว่างใน ๙ สถาบันของจังหวัดสงขลา และการตกลงความร่วมมือกับ
เทศบาลนครสงขลาเพื่อพัฒนาหาดสมิหลาอย่างยั่งยืนในปีที่ ๒ โดยกลุ่มเยาวชน Beach for life ได้จัดทา
๗.๔.๑.๑) รูปแบบกระบวนการจัดทาร่างธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน ฉบับที่
๑ พ.ศ. ๒๕๕๗
๗.๔.๑.๒) สาระแห่ ง ธรรมนู ญ เยาวชนอนุ รักษ์ ห าดสมิ ห ลาอย่ างยั่ ง ยืนฉบั บ ที่ ๑ พุ ท ธศั กราช
๒๕๕๗ (รวม ๕ หมวด)
๗.๔.๑.๓) กลไกที่เกิดจากธรรมนูญเยาวชนนี้ได้แก่ สภาพลเมืองเยาวชนสงขลารวมถึงบทบาท
สิทธิและหน้าที่ของสภาพลเมืองเยาวชนสงขลา กลุ่มเยาวชน Beach for life ได้ศึกษารูปแบบธรรมนูญจากสานักธรรมนูญ
สุขภาพ ตาบลชะแล้ อาเภอสทิงพระ จังหวัด สงขลา โดยนายเมธา บุญยประจิตร และความรู้จากความคิดด้านกฎหมาย และ
ระบบนิเวศชายหาดจากผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ และนั กวิ ชาการ คือนายนิ พนธ์ ภิญ โญ (อัย การอาวุโส จ.สงขลา) อ.อารยา สุขสม
(อาจารย์ ส อนกฎหมายและนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา) นางสุ มนา จงรุ่ งโรจน์ (นั กกฎหมายอิ ส ระ) ดร.สม
ปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง (นักวิชาการด้านน้าและทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) รศ.ดร. สมบู รณ์ พรพิเนตรพงศ์
(นักวิชาการด้านวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี (นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา)
สนับสนุนด้านความรู้และการบรรณาธิการด้านถ้อยคาที่เหมาะสมต่อธรรมนูญฉบับนี้ (รายละเอียดธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์
หาดสมิหลาอย่างยั่งยืนโปรดอ่านเอกสารประกอบงาน แลเล แลหาด The World Beach Day ครั้งที่ ๔ ในภาคผนวก)
จากผลงานดังกล่าว กลุ่มแกนนาและเครือข่ายของธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน สมารถ
นามาใช้ เป็ นกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ คนสงขลาได้ ข ยายกว้างมากขึ้ น ตลอดทั้ งที่ เป็ นกลไกที่ มี ชี วิต ในการ
เชื่อมโยงการทางานระหว่างหน่วยงานเทศบาลนครสงขลา หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองเยาวชนรุ่นใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
๗.๔.๒. องค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนิน โครงกำรครู Delivery ของกลุ่มเยาวชนสังคมศึกษาฯ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการโครงการครู Delivery ในโรงเรียนพังเภา อ.สทิง
พระ จังหวัดสงขลา
๗.๔.๒.๑ กระบวนกำรจัดระบบครูอำสำ ซึ่งเป็นนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ให้ความสนใจเข้า
ร่วมงานและสมัครเป็นครูหมุนเวียนในโรงเรียนพังเภา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเผชิญหน้ าอยู่กับปัญหาการถูกยุบ ผู้ปกครอง
ย้ายโรงเรียนให้ไปอยู่โรงเรียนใหญ่ๆในอาเภอ เด็กถูกปล่อยให้เรียนกับครูตู้ (รายการโทรทัศน์ทางไกล) โดยไม่มีครูคอยดูแลให้
คาปรึกษา การจัดระบบครูอาสาขึ้นครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตในแต่ละภาคเรียนเป็นอย่างมากในแต่ละภาคเรียน และ
กลายเป็นสิ่ งที่มีคุ ณค่ าในใจนิสิตที่ ปรารถนาจะเข้ามาร่วมเป็ นครูอาสา หรืออาสาสมัครมาช่ วยทากิ จกรรมต่ างๆในโรงเรีย น
นิสิตคนหนึ่งกล่าวว่า “เราถือเป็นประเพณีที่สาคัญ ของคณะเราไปแล้วที่จะต้อง แตะมือกันรับผิดชอบน้องๆในโรงเรียนเล็กๆ
พบว่า เราได้รับรู้เรื่องชีวิตและปัญหาที่รุมเร้า ครอบครัวของน้องๆอีกมากมายเราจึงต้องสนใจและใส่ใจที่จะสอนชีวิต คือเป็น
กาลั งใจและแนะนาปัญหาในชีวิตให้น้องด้ วย” และที่ เราภูมิใจอย่างยิ่งคือ โรงเรียนได้ผ่านพ้นปั ญหาการถูกยุบ และผลการ
เรียนการสอนติดอันดับต้นๆ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสถานศึกษา
๗.๔.๒.๒. พื้ น ที่ โ รงเรี ย นพั ง เภำ เป็ น พื้ น ที่ ฝึ ก ฝนทั ก ษะความเป็ น ครู เป็ น พื้ น ที่ แ สวงหา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพครู และจิตวิญญาณครู ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครู เป็นแรงบันดาลใจให้เสาะแสวงหาความรู้
ความคิดที่ดีที่เหมาะสมเพื่อมอบให้ลูกศิษย์ จนเกิดพลังที่จะขั บเคลื่อน (ขยาย) ระบบครู Delivery สู่โรงเรียนขนาดเล็กอื่นๆ
ต่อไป
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๗.๔.๒.๓. โครงกำรครู Delivery ได้เป็ นกิ จกรรมที่ มหาวิท ยาลัยทั กษิณ สนั บ สนุนอย่ างเป็ น
ทางการทั้งในด้านงบประมาณ การเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์การเรียน ยานพาหนะ เพื่อให้กิจกรรมดาเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
หมำยเหตุ สงขลาฟอรั่ม อยู่ในระหว่างถอดบทเรียนและบันทึกความรู้และกระบวนการของเยาวชนกลุ่มนี้
ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทที่ ๕
สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะ
๑. บทเรียนและข้อเสนอแนะต่อโครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำ
เจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม ๘ คน ที่ปรึกษาโครงการ ๕ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ คน แกนนาเยาวชนโครงการพลังพลเมือง
เยาวชนรวม ๒๔ โครงการ (กลุ่ม) มีเยาวชนแกนนา ๑๒๐ คน มีครู ที่ปรึกษากลุ่ม ๒๔ คน ในพื้นที่ ๖ อาเภอของจังหวัดสงขลา
๘ ชุมชน ใน ๑๑ สถานศึกษาและ ๑ หน่วยราชการสรุปบทเรียนได้ดังนี้
๑.๑. กระบวนกำรทำงำนหนุนเสริมของเจ้ำหน้ำที่สงขลำฟอรั่ม ใน ๒ ลักษณะคือ ทีมพี่เลี้ยง ทาหน้าที่โค้ชจานวน
๕ คน และที มบริห ารที่ ห นุ นเสริมด้ านการอานวยความสะดวกและงบประมาณจานวน ๓ คนทั้ ง นี้ เพื่ อให้ การด าเนิ น งาน
โครงการของเยาวชนไม่ล่าช้าหรือติดขัดและทางานแบบรวมทีมและเสริมกาลังกันและกัน (บุคลากรทาหน้าที่แทนกันได้ เมื่อมี
คนขาด ลากิจ ลาป่วย) ประกอบกั บหั วหน้าโครงการ สร้ างบรรยากาศให้ เจ้ าหน้ าที่ที่ ทาหน้ าที่โค้ ชมีส่ วนร่ วมในการบริหาร
จัดการ และแสดงบทบาทและความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อหนุ นเสริมกลุ่มเยาวชน รวมถึงการร่วมแก้ไขปั ญห าที่ เกิ ดขึ้นใน
ชุมชน หรือสถานศึกษาตามวิจารณญาณที่เหมาะสม การเปิดโอกาสเช่นนี้ ก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจและได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ
ทำให้บุคลำกรในปีที่ ๒ มีกำรพัฒนำกำรในกำรทำงำนดูแ ล สนับสนุน เยำวชนที่ดีขึ้น อย่ำงเห็น ได้ชัด ทีมบุคลากรยืนยันถึง
ประสบการณ์ จากการคลุกคลีและเรียนรู้โครงการของน้องตั้งแต่ต้นน้า ไปถึงปลายน้า นอกจากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้ว
สามารถเก็บเกี่ยวความรู้สดๆ จากการทางานและจากการบันทึก ไว้ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะ กระบวนการ Coaching “นับเป็น
บทเรียนที่สาคัญมาก ในการทางานแบบรวมพลังกันนาเช่นนี้”
๑.๒. กระบวนกำรด้ำนกำรเงินและหลักฐำนกำรเงินที่โปร่งใสของกลุ่มเยำวชน เจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่มทั้ง ๒ ทีมได้
จัด ทาเป็นกระบวนการหนึ่งของความเป็นพลเมืองที่ต้องโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่ อให้น้องเยาวชนได้ใช้ในการบริหาร
จัดการภายในกลุ่ม เป็นการยอมรับในกติกาเบื้องต้น ร่วมกัน และทาให้เข้าใจกันด้วยดีระหว่าง เจ้าหน้าที่กลุ่มแกนนาเยาวชน
และครูที่ปรึกษาตั้งแต่ต้น “บทเรียนนี้ ทาให้เยาวชนได้เรียนรู้การใช้เงินอย่างมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของงานโครงการด้วย”
๑.๓. กำรจัดทำระบบบัน ทึกเรื่องรำวของกลุ่มเยำวชน โดยพี่เลี้ยงหรือโค้ชที่ เป็นเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่มซึ่งต้องลง
พื้นที่ไปเยี่ยมเยือน ให้คาปรึกษาและติดตามผลการดาเนินงานในพื้นที่ของเยาวชนอยู่แล้ว การบันทึกเรื่องราว ของกลุ่มทั้งโดย
ลายมือ การบันทึกเทป การถ่ายภาพ ฯลฯ ล้วนมีคุณ ค่ำมำกต่อกำรนำมำวิเครำะห์กำรทำงำน และกำรเขียนรำยงำนกลุ่ม
อย่ำงง่ำยดำยไม่ตกหล่น เป็นเครื่องมือการทางานที่ทาให้งานโค้ชมีข้อมูลหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากขึ้น
๑.๔. กำรจัดให้ที่ปรึกษำและผู้บริหำรโครงกำรลงพื้น ที่เยี่ยมเยียนสถำบันกำรศึกษำ และชุมชนที่เข้ำร่วมโครงกำร
พลังพลเมืองเยำวชนพร้อมหนังสือสรุปผลกำรทำงำน เกียรติบัตร ชื่ นชมครูที่มีผลงำนร่วมกับเยำวชน ในช่วงระยะสิ้นสุด
โครงการ ตระเวนไปนั่ งพู ด คุ ย กั บ ผู้ บ ริ ห าร และครู ในสถานศึ กษาและชุ มชน ทั้ ง ที่ เป็ นทางการและไม่ เป็ น ทางการ ท าให้
สถานศึกษาต่างๆ ได้รู้จักสงขลาฟอรั่ม และโครงการพลังพลเมืองสงขลามากขึ้น แสดงออกถึงไมตรีจิตและความไว้วางใจในการ
ให้ เยาวชนเข้าร่ วมโครงการ ยิ่ งเมื่อเห็ นบอร์ด นิท รรศการ และเยาวชนได้ร่ วมออกรายการโทรทัศ น์ ได้ เผยแพร่กิจกรรมใน
สื่อมวลชนและ Social network สู่ สาธารณะ ยิ่งท าให้ผู้บ ริหารสถานศึ กษาที่มีเยาวชนอยู่ ในโครงการเข้าในสาระและหั วใจ
สาคัญของโครงการมากขึ้น โครงการพบว่า กิจ กรรมการเดินทางไปเยี่ยมเยียนสถาบันการศึกษาและชุมชนลักษณะนี้ ก่อให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีงามมากมาย อาทิ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ความคิดความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง การขยายกิจกรรม
ลักษณะคล้ายคลึงกันในสถานศึกษา โดยหนุนแกนนาเยาวชนที่ผ่านโครงการนี้มาแล้วมาเป็ นผู้ดาเนินกิจกรรมร่วมกับครู เหล่านี้
เป็นต้น
๕.๕. กำรยกระดับกำรทำงำนของแกนนำเยำวชน โดยเฉพาะกลุ่มโครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สอง อาทิ
กลุ่ม Beach for life ทางานจนเป็นที่ยอมรับของเทศบาลนครสงขลา และเซ็นตกลงร่วมมื อในการอนุรักษ์ หาดสมิ หลาแบบ
ยั่งยืนร่วมกัน กลุ่ม ครู Delivery ได้รับการสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทักษิณในการทางานส่งเสริมทั้ง
งบประมาณ และยานพาหนะ ในการอานวยความสะดวกกลุ่ มเยาวชน และกลุ่ มใหม่ ในสายโรงเรี ย นสอนศาสนาอิ ส ลาม
(ปอเนาะ) ที่ มี ความตั้ งใจสู งในการยกระดั บ การท างานสู่ ระดับ นโยบายมี การเจรจากั บ ผู้บ ริ ห ารทั้ งในระดั บ ท้ องถิ่ น ระดั บ
สถานศึกษา และระดับชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือประสานใจในการทางานจิตอาสาร่วมกัน อาทิ โครงกำร ๓ อ. เอำอ้วน
ออก ผู้บริหารโรงเรียนอนุมัติให้จัดทาเป็นโปรแกรมสุขภาพประจาวันของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โครงกำรสร้ำงคลอง สร้ำงคน
ของหมู่ บ้ านท่ าข้ าม เยาวชนร่ วมกั บผู้ ใหญ่ บ้ าน หมู่ ที่ ๕ จับ มื อกั นท างานบริ ห ารจั ด การขยะในคลอง และรอบๆ คลอง จน
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กลายเป็นกิจกรรมสาคัญ ของ อบต.ท่าข้าม โครงกำรรักษ์นำ ลดไฟ ใส่ใจหอพัก จากจุด เล็กๆ ที่เยาวชนช่วยกันรณรงค์การ
ประหยัดการใช้น้า ไฟฟ้า และรักษาความสะอาดของพัก ทาให้กลายเป็นแบบอย่างของชุมชนในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และลดค่าใช้จ่ายเรื่องน้า และไฟฟ้าแก่คนในชุมชน อาทิ เด็กสามารถลดค่าน้าของหอพักที่กลุ่มเยาวชนอาศัยอยู่จากเดือนละ
๑๔,๐๐๐ บาท เหลือเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็ นรูปธรรมของความสาเร็จที่โรงเรียนและกลุ่ มแกนนาเยาวชนภูมิใจอย่ายิ่ง
และมีแนวโน้มว่าหอพักอื่นๆ ก็จะมีการลดใช้น้าแบบสุรุ่ยสุร่ายลงตามด้วย เป็นต้น
๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
๒.๑. การหนุนเสริมการเรียนรู้เพื่อการเป็น ผู้นำพลเมืองเยำวชน ในลักษณะของความเป็น Collective leadership
ที่โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาดาเนินการอยู่นี้ควรมีการเชื่อมโยงไปสู่การก่อตัวและพัฒนาไปสู่สถาบันวิจัยหรือพัฒนา
ผู้นาในระดับชาติ อาจเป็นการร่วมมือจากบุคคลหลายสถาบัน หรือในรูปของเครือข่าย เช่น เครือข่ายผู้นาแห่งอนาคต ที่ศูนย์
จิตตปัญญาศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดลดาเนินการอยู่ ทั้งนี้เพื่ อให้พลเมืองเยาวชนจากโครงการนี้ได้รบการหนุนเสริมอย่าง
ต่อเนื่ องสู่กระบวนการชุมชนจัด การตนเอง ท้ องถิ่ นจัด การตนเอง หรื อในกระบวนการปฏิรู ปประเทศด้ านต่างๆ อาทิ การ
ต่อต้านคอรัปชั่น การปฏิรูปคุณภาพคนไทย
๒.๒. นั กพั ฒ นารุ่ นใหม่ ที่ ไ ด้ ผ่ านการเรี ย นรู้ ใ นการเป็ น ผู้ นาที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ในโครงการพั ง พลเมื องเยาวชน
(เจ้ าหน้ าที่ ป ระจาของสงขลาฟอรั่ ม) มี ศั กยภาพในการเป็ นผู้นา นาการเปลี่ย นแปลงที่ มีคุณ สมบั ติ คือ มี จิต ใจเพื่ อส่วนรวม
เปลี่ยนตัวเองจากคนหนุ่มสาวธรรมดาๆ เป็นพลเมือง คือมีสานึกในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง ตระหนักในเสรี ภาพ และ
ศักยภาพของตนเอง รวมตัวกันทางานในโครงการพลังพลเมืองเยาวชนเพื่อให้เกิดฐานพลเมืองรุ่นใหม่ที่ประเทศชาติต้องการควร
มีฐานการทางานที่เสถียรและมั่นคงเพื่อให้เกิดพลังที่ต่อเนื่องในการทางานนี้
๒.๓. โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาควรศึกษาและวิจัยความเป็นชุมชนพลเมืองของชุมชนริมน้าคลองแดนและ
สืบค้นชุมชนอื่นๆที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
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อำยุ ๑๕ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๐๙/๑ ถนนสตู ลธำนี ตำบลพิมำน อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐กำลังศึกษำ ชั้ น
มั ธย มศึ กษ ำปี ที่ ๔ ส ำย วิ ท ย์ - ค ณิ ต โร งเรี ย น ม ห ำวชิ รำวุ ธ เบ อ ร์ โ ท ร ศั พ ท์ ๐ ๘ ๙ -๗ ๓ ๕ ๐ ๓ ๒ ๗ E-mail :
Thitisuda_Khaos@gmail.com Facebook : Thitisuda Iewlek
๓. นายพุฒิพงศ์ เพชรรัตน์ (บิ๊ก)
อำยุ ๑๗ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๑ หมู่๕ ตำบลนำหมอศรี อำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ ๙๐๑๖๐ กำลังศึกษำ
ชั้ น มั ธย ม ศึ ก ษ ำปี ที่ ๔ ส ำย วิ ท ย์ - ค ณิ ต โร งเรี ย น ม ห ำวชิ ร ำวุ ธ โท ร ศั พ ท์ ๐ ๘ ๗ -๒ ๘ ๙ ๗ ๓ ๗ ๙ E-mail :
puttipongpetrat@gmail.com Facebook : Puttipong Petrat
๔. นายพรรษวุฒิ รัตนกาญจน์ (เอ้)
อำยุ ๑๗ ปี ที่อยู่ที่ส ำมำรถติ ดต่อได้ บ้ำนเลข ๔/๖ ถ.พระยำเมือง ต.รูส ะมิแล อ.เมือง จ.ปั ตตำนี กำลังศึกษำชั้ น
มั ธย มศึ ก ษ ำปี ที่ ๖ ส ำย วิ ท ย์ -ค ณิ ต โรงเรี ย น ม ห ำวชิ ร ำวุ ธ เบ อ ร์ โท ร ศั พ ท์ ๐ ๘ ๗ -๒ ๘ ๙ ๗ ๓ ๗ ๙ E-mail :
patsawut_rat@hotmail.com Facebook : Patsawut Rattanakarn
๕. เด็กหญิงแพรชมพู เวทยประสิทธิ์ (เนเน่)
อำยุ ๑๓ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๔๐/๒๔๑ หมู่ ๘ ต.เขำรูปช้ำง อ เมือง จ สงขลำ กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ ๒ โรงเรียนมหำวชิรำวุธ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๔๔๘๒๘๗๑๕ E-mail : neneng๒๒๒๔@gmail.com Facebook : Nene
Praechompoo
ที่ปรึกษาโครงการ:
คุณครูมณีนุช คุปกุลกำนท์ (ฝน) อำยุ ๒๘ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๓๑/๑๐ ถ. เตำหลวง ต. บ่อยำง อ. เมือง จ.
สงขลำ จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี คณะจิตวิทยำกำรแนะแนว ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐๖๗๙๘๔๒๔ E-mail : krufon_manie@hotmail Facebook : kunkru fonkaa
พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำยสมศักดิ์ ชูช่วยคำ ปริญญำตรีนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมมำธิรำช ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่วิชำกำรและ
งำนปฏิบัติกำร
๒. โครงการพลังเยาวชนจัดการชุมชนเรียนรู้หาดสงขลา
โจทย์ปัญหา
กำรกัดเซำะชำยฝั่งหำดสงขลำ เป็นปัญหำที่นับวันยิ่งทวีควำมรุนแรงขึ้นทุกวัน โดยสำเหตุของกำรกัดเซำะชำยฝั่งหำด
สงขลำเกิดจำกควำมเข้ำใจผิดทำงวิชำกำร ที่นำโครงกำรสร้ำงแข็งลงหำด และกำรคอร์รัปชั่น ทำให้ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
เกิดขึ้นอยู่เลื่อยไป ประกอบกับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ของประชำชนที่ไม่ถูกต้องทำให้คนส่วนใหญ่เพิกเฉยกับปัญหำกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่ง ซึ่งตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ กำรกัดเซำะชำยฝั่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ กำรท่องเที่ยว วิถีชีวิตคนกับหำด และระบบ
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นิเวศของหำดสงขลำ ทำให้พวกเรำชมรม Beach for life คิดหำกลไกที่จะทำให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำม
คิดเห็นของเยำวชนสงขลำที่จะนำไปสู่กำรสร้ำงเป็นข้อตกลงร่วมกัน หรือ “ธรรมนูญหำดสมิหลำ” เพื่อปกป้อง พิทักษ์ ฟื้นฟู
หำดสงขลำโดยกระบวนกำรทำงธรรมชำติ ที่นำไปสู่กำรเรียนรู้เพื่อลดปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งหำดสมิหลำขึ้น
๓. เป้าหมาย
เพื่อให้ประชำชนคนสงขลำมีควำมรู้ และตระหนักถึงคุณค่ำของหำดสงขลำโดยเกิดข้อตกลงหรือกติกำทำงสังคมที่เรำ
เรียกว่ำ “ธรรมนูญพิทักษ์หำดสมิหลำ ฉบับที่ ๑”
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ ค่ำยเยำวชนแกนนำ Beach for life
กิจกรรม ๒ ประชุมเครือข่ำยแกนนำ Beach for life ครั้งที่ ๑ (แจ้งกระบวนกำรในปีที่ ๒ และแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดทำธรรมนูญหำดสมิหลำ)
กิจกรรม ๓ ประชุมเครือข่ำยแกนนำ Beach for life ครั้งที่ ๒(ร่วมออกแบบกระบวนกำรในเวทีรับฟังควำมคิดเห็น
เยำวชนสงขลำ)
กิจกรรม ๔ เวทีรับฟังควำมคิดเห็นแต่ละโรงเรียน โดยเยำวชนแต่ละโรงเรียนจะเป็นผู้จัด (มหำวชิรำวุธ/วชิรำนุกุล/
วรนำรีเฉลิม/แจ้งวิทยำ/รำชภัฏสงขลำ/ม.ทักษิณ/มทร./สงขลำเทคโนโลยี/เทศบำล ๕และประชำชนทั่วไป)
กิจกรรม ๕ รวบรวมควำมคิดเห็นและยกร่ำงธรรมนูญหำดสมิหลำ
กิจกรรม ๖ เวทีประชำพิจำรณ์ร่ำงธรรมนูญหำดสมิหลำ
กิจกรรม ๗ ประชุมวำงแผนกำรประกำศธรรมนูญหำดสมิหลำ
กิจกรรม ๘ วันประกำศธรรมนูญหำดสมิหลำ
กิจกรรมที่ ๑๐ สรุปและประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร
๕. กระบวนการทางานของกลุ่ม
พลเมืองเยำวชนกลุ่มหำดเพื่อชีวิต ( Beach for Life) พวกเขำเดินทำงชักชวนเพื่อน นักเรียน นิสิต นักศึกษำจำก
หลำกหลำยสถำบันให้มำเรียนรู้และทำควำมเข้ำใจกับ สภำพปัญหำกำรพังทลำยของหำดสมิหลำ และเพรำะเชื่อมั่นในพลั ง
“กำรพูดคุยแบบมีส่วนร่วม” พวกเขำจึงเริ่มตั้งวงคุยกับเพื่อนต่ำงสถำบัน เพื่อรวบรวมควำมคิดเห็นจัดทำเป็น ธรรมนูญเยำวชน
อนุรักษ์หำดสมิหลำอย่ำงยั่งยืน (ทีมงำนและเครือข่ำยเยำวชนใช้เวลำว่ำงหลังจำกกำรเรียนตั้งวงพูดคุยกันไม่ต่ำกว่ำ ๕๐ ครั้งใน
กำรเตรี ย มงำนและจั ด ท ำธรรมนู ญ ฯ) กำรต่ อสู้ เพื่ อทวงคื น หำดฝื นสุ ด ท้ ำยของคนเมื องสงขลำ กลุ่ ม Beach for Life
ดำเนินงำนอย่ำงเอำจริงเอำจังมำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เช่น เข้ำร่วมศึกษำและทำควำมเข้ำใจระบบนิเวศหำดสมิหลำกับสงขลำ
ฟอรั่ม เข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะ: กรณีกำรใช้ประโยชน์หำดทรำยและกำรอนุรักษ์ โดยคณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำสงขลำนครินทร์ฯ ร่วมเป็นอำสำสมัครวัดแนวหำดเพื่อศึกษำเรื่องกำรเติมทรำยกับเทศบำลนครสงขลำ จัดกิจกรรม
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องระบบนิเวศให้กับเด็กและเยำวชนในชุมชนเก้ำเส้ง ฯลฯ ต่อมำเมื่อกลุ่ม Beach for Life มีโอกำส
ได้ศึกษำรูปแบบกำรจัดทำธรรมนูญชุมชน ที่ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลำ จึงนำมำสู่แนวคิดใน กำรจัดทำธรรมนูญอนุรักษ์
หำดสมิหลำอย่ำงยั่งยืน ในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ที่ผ่ำนมำมีเพื่อนสถำบันเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยแล้ว ๙ สถำบัน และมีผู้ใหญ่
ที่เป็น นักกฎหมำย นักวิชำกำร ครู อำจำรย์ NGO นักกำรเมืองท้องถิ่น แม่ค้ำ ชำวประมง นักธุรกิจ ประชำชนทั่วไปพร้อม
ด้วยพลพรรคกลุ่มเยำวชนในเครือข่ำยโครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำ เข้ำเป็นแนวร่วมอย่ำงต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ ๘
มิถุนำยนพ.ศ. ๒๕๕๗ เครือข่ำยเยำวชนและผู้ใหญ่ได้แสดงพลังครั้งสำคัญ ร่วมกัน ผ่ำนกิจกรรม แลเล แลหำด The World
Beach Day ครั้ ง ที่ ๔ ที่ กลุ่ ม Beach for Life และเพื่ อนจั ด ขึ้ น ในงำนวั นดั ง กล่ ำว มี กำรเดิ น ขบวนของนั กเรี ย น นิ สิ ต
นักศึกษำเพื่อแสดงพลังปกป้องหำดสมิหลำ กำรเซ็นสัญญำข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ในกำรขับเคลื่อนธรรมนูญฯระหว่ำง
เยำวชนกับเทศบำลนครสงขลำ และพิธีประกำศใช้ธรรมนูญ ฯ มีประชำชนและเยำวชนจำนวนมำกเป็นพยำน ๘ มิถุนำยน
พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงกลำยเป็นย่ำงก้ำวสำคัญของประวัติศำสตร์กำรอนุรักษ์หำดสมิหลำ สำระสำคัญที่ระบุไว้ในธรรมนูญ ฉบับนี้
เช่น เยำวชนมีสิทธิและหน้ำที่ในกำรร่วมกำหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์หำดสมิหลำ บทบำทหน้ำที่ของเยำวชนต่อกำรดูแลหำดสมิ
หลำ สิทธิหน้ำที่ในกำรกำหนดและติดตำมนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับหำดฟื้นฟูอนุรักษ์หำดสมิหลำ เป็นต้น ซึ่งกำรดำเนินงำน
ต่ำงๆจะดำเนินกำรโดย “สภำพลเมืองเยำวชน” ที่จัดตั้งขึ้นตำมธรรมนูญฉบับนี้
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นำยอภิศักดิ์ ทัศนี (น้ำนิ่ง) อำยุ ๑๙ ปีและนำงสำวอลิสำ บินดุส๊ะ (ฝน) อำยุ ๑๘ ปี แกนนำเยำวชนกลุ่ม Beach
for Life กล่ำวว่ำ ธรรมนูญ ฯฉบับ นี้ ระบุไว้ ว่ำให้ จัด ตั้ งสภำพลเมืองเยำวชนขึ้ นมำบริห ำรจัด กำรและขั บ เคลื่ อนงำน ให้ มี
สมำชิกเป็นตัวแทนจำกสถำนศึกษำทั้ง ๙ สถำบัน สถำบันละ ๓ – ๕ คน มีผู้ใหญ่จำกหน่วยงำนต่ำงๆเป็นที่ปรึกษำ นอกจำกนี้
สภำพลเมืองเยำวชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เยำวชนและที่ปรึกษำซึ่งเป็นผู้ใหญ่ ได้มำร่วมนำเสนอข้อห่วงใยที่ มีต่อหำด ได้แสดง
ควำมคิ ดเห็นเพื่ อหำทำงออกร่วมกัน และกำรที่มีเพื่ อนสมำชิกมำจำกต่ ำงสถำบั น จะท ำให้ สำมำรถนำแนวทำงต่ำงๆ จำกที่
ประชุมไปสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและประสำนให้เกิดกำรขับเคลื่อนจริงในสถำบันที่ตนเองสังกัดอยู่ ฯลฯ ทั้งนี้ กำรตัดสินใจ
ของสภำพลเมื องฯ จะไม่ ใช้วิธีกำรใส่สู ท ยกมือแบบพวกมำก ลำกไป เพรำะเรื่องหำดเป็ นเรื่องละเอี ยดอ่อน กำรยกมือบน
ฐำนควำมรู้ที่ไม่เพียงพอ ที่ ผ่ำนมำนั้นทำลำยหำดมำมำกแล้ว ถึงเวลำแล้วที่เรำจะมีพื้นที่ ที่มีเวลำมำกพอสำหรับให้ทุกคนได้
แสดงเหตุผลของตนเองอย่ำงพินิจไตรตรอง สภำพลเมืองเยำวชนเป็นพื้นที่คนสงขลำจะใช้วิจำรณญำณและสำมัญสำนึกในกำร
กำหนดอนำคตของหำดสมิหลำร่วมกัน ฯลฯ
นอกจำกนี้กลุ่ม Beach for Life มักจะจัดให้เพื่อนร่วมทีมได้พูดคุยประเมินและสรุปบทเรียนจำกกำรทำงำนอยู่
สม่ำเสมอจนทำให้สำมำรถแปลงประสบกำรณ์จริงมำสู่กำรพัฒนำศักยภำพของตนเองได้อย่ำงเด่นชัด อำทิเช่น นำยพรรษวุฒิ
รัตนกำญจน์ อำยุ 17 ปี เล่ำว่ำที่ผ่ำนมำได้เรียนรู้กำรทำงำนหลำยรูปแบบ ทำให้สำมำรถทำงำนได้หลำยอย่ำง สำมำรถพัฒนำ
ข้อบกพร่องของตนเอง ไม่ให้เป็นจุดอ่อนของทีม รู้จักรับผิดชอบ คิดรอบคอบมำกขึ้น รู้จักรับฟังและยอมรับควำมคิดของผู้อื่น
มำกขึ้น ไม่ถือทิฐิ ทำให้กระตื้อลือร้นที่จะพัฒนำศักยภำพของตนเองอยู่เสมอ เด็กหญิงสวรส โปฏกรัตน์ 14 ปี ประสบกำรณ์ที่
ผ่ำนมำสอนให้รู้จักคุณค่ำของสิ่งแวดล้อม กำรทำงำนร่วมกันเป็นทีม รู้จักแก้ปัญ หำด้วยตนเองรวมถึงกำรเสียสละตัวเองเพื่ อ
ประโยชน์ของสังคม กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองคือ ทำให้ได้รู้จักกำรจัดสรรเวลำระหว่ำง"กิจกรรม" และ "เรียน" ถึงแม้
จะมีปัญ หำทำงบ้ำนบ้ ำง แต่ เพรำะด้ วยขั้นตอนหนึ่งของกระบวนกำรทำงำน ทำให้น้องแก้ ปัญหำนั้นได้โดยตัวน้องเอง รู้จัก
บทบำทและหน้ำที่ตนเองเวลำทำงำนเรำจะต้องทำหน้ำที่ของตัวเองให้เต็มที่ หำกเสร็จสิ้นหน้ำที่ของน้องแล้ว น้องจะหันไปช่วย
พี่ๆ เพื่อนๆ คนอื่น เพื่อแบ่งเบำภำระ และรู้จักกำรทำงำนเพื่อสังคม ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวเรำมำกที่สุดคือ สิ่งแวดล้อม สุดท้ำยอยำก
บอกว่ำ สิ่งที่ผ่ำนมำนั้น ทำให้น้องมีควำมสุขและสนุกกับงำน เพรำะ น้องได้ทำในสิ่งที่ น้องรัก นำงสำวภัฎฏินี คงประดิษฐ์
อำยุ 16 ปี เล่ำว่ำตนเองมีควำมกล้ำแสดงออก กล้ำพูดกล้ำแสดงควำมคิดเห็นของตนเองได้มำกขึ้น รู้จักติดต่อและสื่อสำรกับ
คนอื่นๆได้มำกกว่ำเดิม รู้จักรับฟังผู้อื่นเพรำะงำนที่ทำเป็นกำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นดังนั้นจึงฝึกให้เรำเคำรพในสิทธิและ
ควำมคิดเห็นที่ผู้อื่นแสดงออกมำ ทำให้รู้จักกำรวำงแผนเพรำะกำรทำงำนนั้นหำกมีอะไรผิดแผนเรำก้อต้องรู้จักปรับแผนให้เข้ำ
กับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นและทุกครั้งที่ทำงำนเสร็จก็จะหำข้อผิดพลำดเพื่อแก้ไขในกำรทำงำนครั้งต่อไป นำงสำวชลธำร พุ่มเพ็ง
อำยุ 16 ปี กำรได้ทำงำนกับคน ฝึกให้ต้องมีควำมอดทนเพรำะหลำยๆอย่ำงอำจจะไม่ได้เป็นอย่ำงที่เรำตั้งใจและเมื่อก่อนเป็น
คนที่จับใจควำมสำคัญไม่ค่อยได้เลย มักจะจับได้แต่เรื่องที่เป็นน้ำๆไม่ค่อยเป็นสำระเท่ำไหร่ แต่จำกกำรทำงำนทำให้ สำมำรถจับ
ใจควำมได้ดีขึ้น รวมถึงเรียนรู้ว่ำไม่ควรตัดสินคนอื่นเพียงแค่ครั้งแรกที่รู้จักกับเขำ มันทำให้เรำมีอคติและสร้ำงทิฐิในใจขึ้นมำ
บำงทีที่เขำทำอย่ำงนั้นเขำก็มีเหตุผลของเขำ เรำต้องพยำยำมทำควำมเข้ำใจ
“เยำวชนสงขลำทุกคนที่มีจิตสำนึก รัก เห็นคุณค่ำ และหวงแหนหำดสมิหลำ ต้องได้ใช้สิทธิและหน้ำทีที่มีอย่ำงเท่ำ
เทียม เพื่อปกป้องมิให้หำดสมิหลำถูกคุกคำมแทรกแซงทำลำยหรือใช้แสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ และเพื่อธำรงไว้ซึ่งควำม
อุดมสมบูรณ์และควำมสุขตำมวิถีชีวิตคนสงขลำ โดยอำศัยสิทธิในกำรมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในกำรบำรุงรักษำทรัพยำกร
ชำติเพื่อให้มีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนของบุคคล ทั้งนี้หำดสมิหลำต้องเป็นพื้นที่แห่งควำมสุขเป็นมรดกทำง
ธรรมชำติที่คนสงขลำต้องอนุรักษ์ให้อยู่คู่เมืองสงขลำสืบไป”
ปรัชญำแนวคิดของธรรมนูญเยำวชนอนุรักษ์หำดสมิหลำฯ ๕๗
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๒. โครงการ Smail by CD
๑. กลุ่ม CD share
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๔ คน สำขำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ มีรำยชื่อดังนี้
๑. นางสาว แกมกาญจน์ ปานหมอน (แกม)
อำยุ ๒๐ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๒๑ ถ. ธีระ ซ. ร่วมวิทย์ อ. เบตง จ. ยะลำ กำลังศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำ
กำรพั ฒ นำชุ ม ชน คณะมนุ ษ ย์ ศ ำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ สงขลำ เบอร์ โทรศั พ ท์ ๐๙๑-๓๑๐๙๔๔๘ Facebook :
Kamekarn parnmorn
๒. นางสาวสาฝีหน๊ะ สีหมะ (หน๊ะ)
อำยุ ๒๐ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๖/๑ ต. คู อ. จะนะ จ. สงขลำ กำลังศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำกำรพัฒนำ
ชุ ม ชน คณะมนุ ษ ย์ ศ ำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ สงขลำ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ๐๘๖-๖๙๓๕๑๖๖ E-mail : livevpool
๒๖๔@hotmail.com Facebook : Safeenah Seemah
๓. นางสาวศิริวรรณ มาแซ มีน
อำยุ ๒๐ ปี ที่ อยู่ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อได้ กำลั งศึ กษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี สำขำกำรพั ฒ นำชุ มชน คณะมนุ ษย์ ศ ำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ สงขลำ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๓๙๘๓๘๐๙ Facebook : Sirivan Masa’coppy
๔. นางสาวฟิตรีญา บินวาาแซ (ฟิต)
อำยุ ๑๙ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๘ ม. ๖ ต. ไพรวัน อ. ตำกใบ จ. นรำธิวำส ๙๖๑๑๐ กำลังศึกษำระดับปริญญำ
ตรี สำขำกำรพั ฒ นำชุ มชน คณะมนุ ษย์ ศ ำสตร์ มหำวิ ท ยำลัย รำชภั ฏ สงขลำ เบอร์ โทรศั พ ท์ ๐๘๗-๒๙๔๕๙๓๔ E-mail :
Fit_yaya@hotmail.co.th Facebook : Fitriya Bin-ase
ที่ปรึกษาโครงการ:
อำจำรย์กัลยำภัสร์ อภิโชติเดชำสกุล ที่อยู่ ๕๓ หมู่ ๕ ตำบลวัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัดสงขลำ เบอร์โทรศัพท์
๐ ๘ ๐ -๘ ๘ ๒ ๙ ๗ ๖ ๓ ค ณ ะมนุ ษ ย์ ศำส ตร์ แ ละสั งคมศำสตร์ มห ำวิ ท ย ำลั ย รำชภั ฏ สงขล ำ E-mail : Sumalee_
๒๕๕๖@hotmail.co.th Facebook : พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำยสมศักดิ์ ชูช่วยคำ ปริญญำตรีนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมมำธิรำช ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่วิชำกำรและ
งำนปฏิบัติกำร
๒. โครงการ Smail by CD
โจทย์ปัญหา
จำกกำรที่พวกเรำ CD Share ได้ลงพื้นที่เพื่ อเก็บข้อมูล เชิงคุณภำพชีวิตของคนในชุ มชนบ่อนวัวเก่ ำ ทำให้พ วกเรำ
มองเห็นถึงสภำพปัญหำที่มีอยู่ในชุมชนพบว่ำ สภำพในชุมชนประสบปัญหำทั้งในเรื่องของคูระบำยน้ำ ที่อยู่อำศัย ขยะในชุมชน
และปัญหำที่ใหญ่ที่สุดคือ ปัญหำของยำเสพติดแต่ปัญหำที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่ได้รับกำรพัฒนำไปหมดแล้วเหลือแต่เพียงปัญหำ
ของยำเสพติดที่ทุกหน่วยงำนก็ไม่สำมำรถที่จะแก้ได้ ก็เพรำะเนื่องด้วยปริมำณของชุมชนเมืองที่ครอบครัวไม่มีเวลำที่จะอบรม
สั่งสอนบุตรหลำน ดังนั้นจึงทำให้เกิดช่องว่ำงและมีสภำวะควำมเสี่ยงที่เด็กนั้นจะเข้ำสู่กำรมั่วสุม จึงทำให้พวกเรำรู้สึกเป็นห่วง
เยำวชนในชุมชนเลยท ำให้เรำมี ควำมคิด ที่ จะท ำโครงกำร Smile by CD ขึ้ นมำ พวกเรำก็ ได้นำโครงกำรเข้ ำมำประชุมกั บ
คณะกรรมกำรชุมชน ทำงคณะกรรมกำรก็เห็นด้วยกับโครงกำรและให้กำรสนับสนุนจำกนั้นเรำก็มำประชุมเพื่อที่หำแนวทำงใน
กำรทำโครงกำร พวกเรำได้ลงไปประชำสัมพันธ์โดยที่มุ่งไปที่เยำวชนอำยุ ๔-๑๒ ปี เนื่องจำกปัญหำยำเสพติดเป็นปัญหำที่ใหม่
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และพวกเรำยอมรับว่ำพวกเรำไม่สำมำรถทำให้มันหมดไปได้แต่พวกเรำสำมำรถสร้ำงเกำะป้องกันได้ และด้วยสำเหตุนี้เยำวชน
คือกำลังสำคัญที่จะเติบโตขึ้นและพัฒนำตนเองได้ในอนำคต ทำให้เรำเลือกเยำวชนกลุ่มนี้
เรำได้ ท ำกำรเปิ ด พื้ นที่ ส ร้ ำงสรรค์ โ ดยใช้ ศู น ย์ พั ฒ นำเด็ กเล็ ก เก่ ำที่ ถู กปิ ด กำรใช้ ง ำนมำเป็ นเวลำนำนแล้ ว พื้ น ที่
สร้ำงสรรค์ นั้นแบ่ งออกเป็ น ๓ ส่ วนคือ ส่ วนที่ ๑ เป็ นกำรเสริ มทั กษะควำมรู้ ในรำยวิชำที่น้องๆเยำวชนได้ เรี ยนรู้อยู่ แล้วใน
โรงเรียนเช่นเป็นกำรสอนกำรบ้ำนให้ ส่วนที่ ๒ เป็นกำรเสริมทักษะในเรื่องของกำรคิดและตัดสินใจโดยกำรใช้หลักของศิลปะ
เข้ำมำช่วย เช่น กำรวำดรูประบำยสี , กำรเล่ำนิทำนที่สอดแทรกข้อคิดและคติ และส่วนที่ ๓ เป็นกำรเสริมในเรื่องของกำรปลูก
จิตสำนึกที่ดีให้แก่เยำวชนเพื่อเติบโตขึ้นมำจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้น โดยกำรใช้หลักศำสนำเข้ำมำสอดแทรก เช่น กำรพำเยำวชน
ไปฟังธรรม
ดังนั้นทำงกลุ่ม CD Share จึงหวังว่ำเมื่อดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จเยำวชนจะมีทักษะในด้ำนของควำมรู้ ทักษะในด้ำน
ของกำรคิ ดและตั ดสิ นใจสำมำรถอยู่ ร่วมกั บ คนในชุมชนได้ โดยมี เกรำะป้ องกั นในด้ ำนของตนเองต่ อสภำวะเสี่ย งในชุมชน
รวมถึงตัวแกนนำมีทักษะในกำรจัดกำรควำมเครียดกำรอยู่รวมกันกับคนในชุมชน รวมถึ งได้เป็นแนวทำงเพื่ อนำไปใช้ปรับใช้
ประกอบอำชีพได้ในอนำคต
๓. เป้าหมาย :
เป็นโครงกำรที่ไปเปิดพื้นที่ ปลูกจิตใต้สำนึกดีในกำรอยู่ร่วมกันในสังคมและเพื่อเสริมสร้ำงทักษะทำงด้ำน ควำมคิด
ควำมรู้วิชำกำรและนันทนำกำรให้กับน้องเยำวชนในชุมชนบ่อนวัวเก่ำ
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ ลงศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลชุมชน
๑.๑.รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจำกเทศบำลเมืองนครสงขลำ
๑.๒.ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมจำกแหล่งต่ำงๆในชุมชน
๑.๓.จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรชุมชนบ่อนวัวเก่ำ เพื่อรับข้อเสนอแนะจำกชุมชน
๑.๔.จัดหำเยำวชนเพื่อเป็นเครือข่ำยในกำรจัดกิจกรรมในชุมชนบ่อนวัวเก่ำ
กิจกรรม ๒ จัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้สร้ำงจิตสำนึ กที่ ดีรวมถึงกำรเสริมสร้ำงทักษะและประสบกำรณ์ ให้แก่เยำวชน
ตั้งแต่อำยุ ๔-๑๒ ปี
๒.๑.ประชำสัมพันธ์และออกแบบกิจกรรมโดยจัดพื้นที่เป็น 3 ส่วน
๒.๑.๑.เสริมสร้ำงทักษะในควำมรู้คื อกำรให้ ควำมรู้ในรำยวิช ำที่ น้องศึ กษำอยู่แ ล้วที่
โรงเรียน เช่น กำรนำกำรบ้ ำนมำให้ เรำสอน กำรให้ท ำแบบฝึกหั ดคณิ ตเช่นกำรบวก
ลบ คูณ หำร กำรทำแบบฝึกหัดภำษำไทย เช่นกำรแต่งประโยค เป็นต้น
๒.๒.๒.เสริมสร้ำงทักษะในกำรคิดและตัดสินใจโดยกำรใช้หลักของศิลปะ เช่น กำรให้
น้องๆวำดรูป
๒.๒.๓. กำรปลูกจิตสำนึ กที่ ดีต่อเยำวชนโดยกำรนำหลักของศำสนำเข้ำมำเกี่ย วข้อง
เช่น พำน้องๆไปทำบุญถวำยสังฆทำน ไปฟังธรรมที่วัดสระเกษในหัวข้อสวรรค์อยู่ในอก
นรกอยู่ในใจ ให้น้องๆกวำดลำนวั ดพร้อมให้ น้องๆคิด ถึ งคุ ณงำมควำมดี ของพระศรี
รัตนตรัย
กิจกรรม ๓ ปฏิบัติกำรแสดงพลังในกำรมีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน
๓.๑.ลงชุมชนเพื่อจัดโครงกำร Smile by CD
๓.๒.ประสำนงำนไปยังประธำนชุมชนและคณะกรรมกำรชุมชนวัดสระเกษ
กิจกรรม ๔ สรุปโครงกำร
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๕. กระบวนการทางานของกลุ่ม
พ่อแม่หำเช้ำกินค่ำ เด็กๆ ใช้เวลำว่ำงส่วนใหญ่ไปกับกำรดูโทรทัศน์ เด็กจำนวนมำกมั่วสุ่มยำเสพติด บำงส่วนผันตัวไป
เป็นผู้ค้ำโดยรับยำมำจำกผู้ใหญ่ในชุมชน สภำพปัญหำของชุมชน บ่อนวัวเก่ำ ชุมชนแออัดที่ซ้อนตัวอยู่ใจกลำงเมืองสงขลำ ซึ่ง
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎสงขลำ ชั้นปีที่ ๑ สำขำกำรพัฒนำชุมชน กลุ่ม CD Share จำนวน ๕ คน ได้ลงพื้นที่ศึกษำชุมชน
และใช้เป็นโจทย์ในกำรทำโครงกำร Smile by CD นักศึกษำกลุ่มนี้มีแนวคิดสร้ำงสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒ นำทั กษะชีวิต และ
ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กๆในชุมชน ก่อนเริ่มงำนพวกเขำได้ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พินิจไตร่ตรองถึงศักยภำพใน
กำรแก้ ไขปั ญ หำชุมชน พวกเขำคิ ดว่ ำปั ญ หำยำเสพติด เป็นปั ญ หำใหญ่ จึ งเลือกที่ จะท ำงำนในลักษณะของกำรสร้ำงเกรำะ
ป้องกันให้กับเด็กๆในชุมชนมำกกว่ำกำรมุ่งไปสู่กำรแก้ปัญหำทำงตรง ซึ่งมีควำมเสี่ยงและเกินควำมสำมำรถของพวกเขำ เมื่อได้
แนวทำงในกำรทำงำน แกนนำเยำวชนกลุ่มนี้จึงลงชุมชนไปประชุมทำควำมเข้ำใจ นำเสนอโครงกำรต่อคณะกรรมชุมชน จำก
กำรประชุมครั้งนั้น คณะกรรมกำรชุมชนให้ใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของชุมชนที่ถูกทิ้งล้ำงให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม คนละไม้
คนละมือ พลังของนักศึกษำภำยใต้กำรประสำนงำนของกลุ่ม CD Share ทำให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกลับมำใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง
ต่อมำแกนนำกลุ่มเยำวชนเริ่มทำกำรประชำสัมพันธ์โดยลงพื้นที่เคำะประตูบ้ำนพูดคุยโน้มน้ำว ชี้แจง ทำควำมเข้ำใจกับ พ่อ แม่
ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กๆในชุมชนมำร่วมกิจกรรมทุกๆบ่ำยวันเสำร์ ของช่วงเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ – มีนำคม ๒๕๕๗ จำก
กำรประชำสัมพันธ์แบบถึงลูกถึงคนทำให้เสำร์แรกของกำรเริ่มต้นโครงกำรฯ มีเด็กจำนวนมำกเข้ำร่วมกิจกรรม โครงกำร Smile
by CD แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ ส่วนคือ
(๑) กิจกรรมเสริมสร้ำงทั กษะทั กษะชีวิตผ่ ำนกระบวนกำรทำงศิล ปะ โดย ให้ น้องวำดภำพ ระบำยสีน้ำ และพั บ
กระดำษ ซึ่งในขณะที่เด็กๆกำลังเพลิดเพลินอยู่กิจกรรมศิลปะพี่มักจะพูดคุยสอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิตให้น้อง เช่น
หำกน้องๆแย่งสีกันพี่ก็จะสอนเรื่องกำรแบ่งปัน หำกน้องๆรีบเร่งพับกระดำษไม่ได้ พี่จะสอนให้ทำสมำธิ ฯลฯ
(๒) กิจกรรมเสริมทักษะควำมรู้ทำงวิชำกำรโดยสอนกำรบ้ำนให้กับน้อง ซึ่ง เด็กๆในชุมชนมักหอบกำรบ้ำนมำนั่งทำ
กับพี่ๆที่ศูนย์เด็กเล็ก นอกจำกนี้พี่ก็จะคอยสอนเทคนิคกำรคิดเลขเร็ว กำรอ่ำนให้จำง่ำย เป็นต้น
(๓) กิจกรรมปลูกจิตสำนึกที่ดีโดยใช้กระบวนกำรทำงศำสนำในกำรขัดเกลำจิตใจและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใน
กำรดำเนินชีวิต เช่น พำน้องไปทำบุญและฟังธรรมที่วัด
ต่อมำช่วงเดือนพฤษภำคม ๒๕๕๗ แกนนำเยำวชน กลุ่ม CD Share มีโอกำสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
เรื่องจิตสำนึกควำมเป็นพลเมืองร่ วมกับเพื่อนโครงกำรอื่นกว่ำ ๒๐ โครงกำร ณ ชุมชนคลองแดน พวกเขำเล่ำให้ฟังว่ำกำรได้
ทำงำนและขลุกอยู่กับเด็กๆในชุมชนบ่อนวัวเก่ำ พวกเขำได้เรี ยนรู้ว่ำบริบทของชุมชนเมืองไม่ใช่พ่อแม่ไม่อบรมสั่งสอนลูก แต่
เวลำในกำรอบรมสั่งสอนยังไม่มำกพอหรือไม่รู้ว่ำจะต้องอบรมสั่งสอนอย่ ำงไร ทุกคนต่ำงเร่งรีบทำมำหำกิน เด็กๆจะได้เจอกับ
พ่อแม่ก่อนเข้ำนอนหรือไม่ได้เจอเลย จึงไม่แปลกที่น้องจะมีปมชีวิตที่อำจนำพวกเขำไปสู่ควำมไม่เหมำะสมและเมื่อครั้งไปติดต่อ
วัดแห่งหนึ่งเพื่อที่จะนำเด็กไปทำบุญฟังธรรม พระท่ำนบอกว่ำเอำมำได้เลย แต่พอบอกว่ำเป็นเด็กจำกชุ มชนบ่อนวัวเก่ำ พระ
ท่ำนกลับบอกว่ำหำกเป็นเด็กจำกบ่อนวัวเก่ำ ไม่ต้องเอำมำเพรำะว่ำเด็กมันดื้อฯลฯ พระที่วัดปฏิเสธน้องกลุ่มนี้ พวกเรำรู้สึก
เสีย ใจว่ำทำไมพระท่ำนถึงคิดเช่นนั้ น ทีมของเรำคุยกัน แก้ปัญ หำร่วมกันตอนแรกว่ำจะสอนกันเองแต่แกนนำส่วนใหญ่เป็ น
มุสลิมจะสอนให้ลึกซึ้งก็คงไม่ได้ (มีนเด็กหญิงมุสลิมเล่ำทั้งน้ำตำ) จำกนั้นเรำช่วยกันประสำนกับพระวัดอื่นๆที่ใกล้กับชุมชนจน
ได้วัดที่รองรับกิจกรรมของเรำ แต่ต้องเดินทำงไกลหน่อย เรำสร้ำงสีสันโดยให้เด็กที่เกเรมำช่วยดูแลเพื่อนระหว่ำงเดินทำง เช่น
แม็กที่เมื่อก่อนน้ำก็ไม่อำบ ดื้อไม่ฟังพี่ ก้ำวร้ำวชอบใช้ควำมรุนแรง แต่วันที่ไปวัด แม็ก อำบน้ำทำแป้ง พูดจำไพเรำะเป็นพิเศษ
แม็กไม่ได้ตะคอกข่มขู่เพื่อนแต่เขำดูแลเพื่อนแบบเอำใจใส่ เขำภูมิใจที่พี่ไว้ใจเขำ เมื่อไปถึงวัดเรำรู้ทันทีว่ำน้องๆไม่ค่อยได้มำวั ด
เรำให้เขำถวำยสังฆทำน ฟังพระเทศน์ กรวดน้ำ เขำดูตื่นเต้นพอพระพรมน้ำมนต์เด็กๆก็วิ่งเข้ำไปหำพระยำกโดนน้ำมนต์ ผิดกับ
ที่เรำจินตนำกำรไว้ว่ำเด็กคงซุกซนไม่ฟังพระแต่น้องเรียบร้อยดูมีระเบียบวินัย พระสั่งให้ทำอะไรน้องก็จะทำตำมน่ำเอ็นดู เรำ
สัมผัสได้ถึงควำมอบอุ่น ควำมอ่อนโยนของน้อง ที่ผ่ำนมำทีม CD Share มีปัญหำอุปสรรค์มำกมำยที่เข้ำมำ เช่น ช่วงปิดเทอม
เด็กๆที่มำทำกิจกรรมจะถู กพ่อแม่ส่งไปอยู่ต่ำงจังหวัดกับปู่ ยำตำยำยเพรำะพ่ อ แม่ไม่มีเวลำดู แล หรือผู้ปกครองไม่สำมำรถ
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มำร่วมกิจกรรมได้เช่นตั้งใจว่ำจะให้พ่อแม่พำน้องไปวัดแต่เขำก็มำไม่ได้ รวมถึง บุคลิกนิสัยของเด็กๆในชุมชนที่บ ำงส่วนสมำธิ
สั้น ก้ำวร้ำว และไม่ใส่ใจกับควำมสะอำดของตนเอง นอกจำกนี้ก็มีอุปสรรค์ของเพื่อนร่วมทีมที่บำงครั้งควำมคิดเห็นไม่ตรงกัน
บำงครั้งก็ควบคุมอำรมณ์ของตนเองไม่ได้เวลำเจอกับน้องที่ดื้อ หรืออุปสรรค์จำกกำรประสำนงำน ฯลฯ
ที่ผ่ำนมำกำรได้อยู่กับปัญหำและเรียนรู้ไปกับสถำนกำรณ์จริงที่เกิดขึ้น ทำงกลุ่มคิดว่ำก่อให้เกิดคุณค่ำทั้งต่อแกนนำ
เยำวชนในกลุ่มและน้องๆในชุมชน พี่ กับน้องเรำต่ำงก็ได้รอยยิ้มและประสบกำรณ์ รอยยิ้มคือควำมสุขที่เรำได้ท ำอะไรให้ กับ
น้องๆ ส่วนน้องมีควำมสุขที่เกิดจำกสิ่งที่เขำไม่เคยได้รับ ส่วนประสบกำรณ์สำหรั บน้อง คือกำรที่เขำต้องอยู่ร่วมกันกับหมู่เพื่อน
ออกมำจำกหน้ำจอโทรทัศน์ “ออกจำกควำมเสมือนจริงมำอยู่กับควำมจริง มำสนุก มำเรียนรู้กับ พี่ มำเข้ำวัดขัดเกลำจิตใจ”
สำหรั บพี่ คือกำรที่ต้ องอยู่ ร่วมกับน้ อง อยู่ ร่วมกั บคนที่ แตกต่ำงจำกเรำ เรำกับ น้องมำจำกพื้นฐำนสังคมที่ ไม่เหมือนกันต้อง
เรียนรู้และปรับตัวที่จะต้องอยู่ร่วมกับน้อง เรำต้องคิดและตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหำที่เข้ำมำ คิดสร้ำงสรรค์กิจกรรมที่จะสร้ำง
ประโยชน์ให้กับน้องๆ มันยำกที่จะบอกว่ำโครงกำรที่ทำบรรลุเป้ำหมำยหรือไม่ แต่เรื่องจริงวันนี้คือเรำยังต้องกลับไปหำน้องๆ
เรำยัง ไม่ทิ้ งเขำ เรำจะต่ อยอดกิ จกรรมให้ น้องในชุมชนได้ ท ำอะไรเพื่ อคนอื่นบ้ ำงไม่ ได้เป็ นฝ่ำยที่ รอรับ อย่ ำงเดี ยว สำหรั บ
คำตอบเรื่องจิตสำนึกควำมเป็นพลเมืองของทีม CD Share คือ
“กำรจะเป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกดี นั้นไม่ใช่เรื่องยำก แค่คิด แค่รู้สึก แค่ทำอยำกทำอะไรเพื่อส่วนรวม เริ่มจำกตัวเรำ เพื่อนที่
คิด รู้สึกและอยำกทำอะไรเหมือนกับเรำ จิตสำนึกไม่สำมำรถทำให้เกิดขึ้นหรือใส่ไปในหัวใจของใครให้มี ณ เดี๋ยวนั้น จิตสำนึกที่
ดีมันสำมำรถก่อเกิดได้จำกแรงบันดำลใจในตัวเอง”
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๓. โครงการสร้างคลองสร้างคน
๑. กลุ่มเยาวชนรักษ์หนองบัว
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๕ คน เป็นเยำวชนในชุมชนหนองบัวมีรำยชื่อดังนี้
๑. นางสาวแคทลียา อาหมาด (ป๊ะ)
อำยุ ๑๙ ปี ที่ อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๕๘/๒ หมู่๕ ตำบลท่ำข้ำม อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำระดั บ
ปริ ญ ญำตรี ชั้ น ปี ที่ ๑ คณะศิ ล ปกรรมศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ สงขลำ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ๐๙๐-๔๑๓๕๔๙๑ E-mail :
kattaleya-ya@hotmail.com Facebook : รักนิรันดร เพียงเทอร์
๒. นางสาวนัสยา เปลี่ยนพงศ์ (บี้)
อำยุ ๑๙ ปี ที่ อยู่ที่ ส ำมำรถติ ดต่ อได้ ๕๖ หมู่๕ ต ำบลท่ำข้ำม อำเภอหำดใหญ่ จั งหวัด สงขลำ กำลัง ศึกษำระดั บ
ปริญ ญำตรี ชั้นปีที่๑ คณะ นิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๘๖๓๓๓๑๗ E-mail : bee-bie๑๒-@hotmail.com Facebook : มั่ยชั่ย ผู้วิเศษย์
๓. นางสาวอัสมา บินหรีม (มา)
อำยุ ๑๘ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๒/๕ หมู่๕ ตำบลท่ำข้ำม อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ๙๐๑๑๐ กำลังศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ สำยวิทย์-คณิ ต โรงเรียนอัลมูตำวัส ษิเต๊ำะห์ เบอร์โทรศัพ ท์ ๐๘๔-๗๔๙๕๑๔๑ E-mail : Asmawati๑๑๑@hotmail.com Facebook : Asma Binriem
๔. นายณรงค์ จันสุกแก้ว (บัง)
อำยุ ๑๘ ปี ที่อยู่ที่ สำมำรถติดต่ อได้ ๓๙/๑ หมู่๕ ตำบลท่ ำข้ ำม อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ กำลั งศึกษำ ชั้ น
มัธยมศึ กษำปี ที่ ๖ สำยศิ ลป์ -ภำษำ โรงเรีย นสรรเสริญ อิส ลำม เบอร์โทรศัพ ท์ ๐๙๓-๗๕๘๓๖๗๔ E-mail : bungnarong
๖๗๘@hotmail.com Facebook : Narong BangJSK
๕. นายศักดริน บินหรีม (ซิล)
อำยุ ๑๗ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๖๑ หมู่ ๕ ตำบลท่ำข้ำม อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ๙๐๑๑๐ กำลังศึกษำ
ชั้ น มั ธยมศึ กษำปี ที่ ๕ สำยวิ ท ย์ -คณิ ต โรงเรี ย นส่ ง เสริ มศำสนวิ ท ยำมู ล นิ ธิ เบอร์ โทรศั พ ท์ ๐๘๐-๗๑๖๙๗๕๖ E-mail :
sakdarin-๗๒๙๕@hotmail.com Facebook : Sin Sakdarin Binreem
ที่ปรึกษาโครงการ
นำยสุรเชษ นำมสกุล บิลสัน (ดีด) อำยุ ๒๗ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๓๔/๑ หมู่๕ ตำบลท่ำข้ำม อำเภอหำดใหญ่
จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำระดับปริญญำโท คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมธิรำช เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๙๗๘๗๗๘
E-mail yadid_law@gmail.com Facebook : นำยสุรเชษ บิลสัน
พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำงสำวปรมัตถ์ ศิริยอด ปริญญำตรีคณะพำณิชยศำสตร์ และกำรจัดกำร กำรจัดกำรสำรสนเทศ และคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรังตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่จัดกำรข้อมูล และวิทยำกรกลุ่มย่อย
๒. โครงการสร้างคลองสร้างคน
โจทย์ปัญหา
เนื่องจำกขยะในชุมชนบ้ำนหนองบัวมีขยะเป็นจำนวนมำกซึ่งเกิดจำกแหล่งต่ำงๆเช่น ขยะที่มำจำกคูน้ำหน้ำบ้ำนใกล้
ถนนในชุมชนที่ผู้คนมักจะใช้คูน้ำเป็นที่ทิ้งขยะ ดังนั้นเมื่อฝนตกจึงทำให้ขยะไหลลงสู่ลำคลองส่งผลให้คลองสกปรกเน่ำเสียน้ำไม่
สะอำดและไม่สำมำรถนำมำทำกำรเกษตรได้รวมทั้งระบบนิเวศในลำคลองเสียอีกด้วย เช่น สัตว์น้ำในคลองลดน้อยลง ดังนั้น

10

ทำงกลุ่มรักษ์หนองบัวจึงคิดที่จะศึกษำข้อมูลเส้นทำงของขยะรวมทั้งสร้ำงฝำยดักขยะและชวนเด็กๆมำร่วมรณรงค์เรียนรู้จำก
กำรเก็บขยะและตั้งศูนย์เปลี่ยนขยะให้เป็นมูลค่ำ
ทั้ ง นี้ ผ ลที่ ท ำงกลุ่ มคำดหวั ง จะเกิ ด ขึ้ นเมื่ อ ด ำเนิ น โครงกำรแล้ วเสร็ จ คื อเด็ ก และเยำวชนมี จิ ต ส ำนึ ก ในกำรดู แ ล
สิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะ ซึ่งทำให้ขยะในชุมชนบ้ำนหนองบัว ลดน้อยลง ส่งผลให้ระบบนิเวศดีขึ้น ทำให้
แกนนำและเยำวชนในชุมชนตระหนักถึงกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนรวมทั้งมีจิตสำนึกในกำรรักบ้ำนเกิด
๓. เป้าหมาย :
เด็กและเยำวชนมีจิตสำนึกในกำรดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะ ซึ่งทำให้ขยะในชุมชนบ้ำนหนอง
บัว ลดน้อยลง ส่งผลให้ระบบนิเวศดีขึ้น ทำให้แกนนำและเยำวชนในชุมชนตระหนักถึงกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนรวมทั้งมีจิตสำนึกในกำรรักบ้ำนเกิด
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ ศึกษำข้อมูลเส้นทำงขยะ
๑.๑.นัดประชุมกนนำ
๑.๒.ลงพื้นที่ศึกษำเส้นทำงขยะในชุมชน (แผนที่ - เส้นทำงขยะ)
กิจกรรม ๒ กำรจัดกำรขยะจัดตั้งศูนย์เปลี่ยนขยะให้เป็นมูลค่ำ
๒.๑.ประชุมแกนนำเพื่อวำงแผนแนวทำงในกำรจัดตั้งศูนย์ เช่นกำรทำฝำยดักขยะ แบ่งงำนและ
หน้ำที่ของแต่ละคน
-รูปแบบกำรให้บริกำรของศูนย์/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๒.๒.ลงมือปฏิบัติตำมมติที่ประชุม
กิจกรรม ๓ จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน
๓.๑.กำรรณรงค์ เช่น แบบปำกต่อปำก , ป้ำยคำคม เป็นต้น
๓.๒.กำรปลูกป่ำบริเวณคลองในชุมชน
๓.๓.กำรสำรวจระบบนิเวศที่อยู่รอบๆคลอง
๓.๔.กำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในคลองชุมชน
กิจกรรม ๔ สรุปและประเมินผลโครงกำร
๕. กระบวนการทางานกลุ่ม
คลองต้นตะเคียนในอดีตเป็นสำยน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในหมู่บ้ำนหนองบัวมำช้ำนำน เช่ นกำรทำอำชีพเกษตรกร หำ
ปลำเพื่อยังชีพ เป็นต้นแต่มำวันนี้คลองต้นตะเคียนกลับกลำยเป็นฝันร้ำยของคนในหมู่บ้ำน สำยน้ำที่เคยใสสะอำดและใช้เพื่อ
กำรเกษตรกลั บเต็ มไปด้วยขยะ ท ำให้แ กนนำทั้ ง ๕ คน ที่ เป็นเด็กในชุ มชนหนองบั ว หมู่ 5 ตำบลท่ ำข้ ำม อำเภอหำดใหญ่
จังหวัดสงขลำ ปัญหำที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้ำนเป็นสิ่งที่จุดประกำยควำมคิดให้แกนนำมองเห็นว่ำขยะในชุมชนบ้ำนหนองบัวมีขยะ
เป็นจำนวนมำกซึ่งเกิดจำกแหล่งต่ำงๆเช่น ขยะที่มำจำกคูน้ำหน้ำบ้ำนใกล้ถนนในชุมชนที่ผู้คนมักจะใช้คูน้ำเป็นที่ทิ้งขยะ เมื่อ
ฝนตกจึงทำให้ขยะไหลลงสู่ลำคลอง ซึ่งส่งผลให้คลองสกปรกเน่ำเสีย น้ำไม่สะอำดและไม่สำมำรถนำมำทำกำรเกษตรได้รวมทั้ง
ระบบนิเวศในลำคลองเสียอีกด้วย เช่น สัตว์น้ำในคลองลดน้อยลง ดังนั้นทำงกลุ่มรักษ์หนองบัว จึงได้สร้ำงสรรค์โครงกำรสร้ำง
คลอง สร้ำงฅน ขึ้นเพื่อรวมพลังคนในชุมชนให้ช่วยกันฟื้นฟูคลองแห่งนี้ โดยมีกิจกรรมเป็นเครื่องมือช่วยในกำรรวมเด็กและคน
ในชุมชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมกับกำรพัฒนำบ้ำนเกิดของตนเอง กิจกรรมที่กลุ่มเยำวชนรักษ์หนองบัวจัดขึ้นมี ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมแรก ศึกษำข้อมูลเส้นทำงขยะ ในกิจกรรมนี้แกนนำได้นัดประชุมเพื่อให้แกนนำทุกคนเข้ำใจตรงกันเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ของโครงกำรในปีนี้ คือ ต้องกำรแก้ไขปัญหำขยะในคูคลองซึ่งแกนนำทั้ง ๕คนรวมตัวกันเพื่อที่จะสำรวจเส้นทำงขยะ
ก่อนเพื่อที่จะได้นำทำงให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพำมำสำรวจโดยกลุ่มเป้ำหมำยเป็นเด็กและเยำวชนในชุมชน ๒๐ คน ทำงแกน
นำและเครือข่ำยจึงแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่มกลุ่มละ๕ คน เพื่อสำรวจเส้นทำงขยะก่อนที่พำเด็กและเยำวชนในชุมชนมำท ำ
กิจกรรม ในกระบวนกำรสำรวจเส้นทำงขยะแกนนำยังประสบกับปัญหำในกำรสำรวจเส้นทำงขยะคือแต่ละกลุ่มยังไม่เข้ำใจงำน
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ไม่ตรงกัน ทำงแกนนำจึงแก้ปัญหำโดยแบ่งตำมอำยุและแบ่งตำมควำมถนัดของแต่ละกลุ่มเพื่อให้ง่ำ ยต่อกำรทำงำน ต่อมำทำง
แกนนำและเครือข่ำยได้นัดเด็กและเยำวชนในชุมชนเพื่อออกเดินทำงสำรวจเส้นทำงขยะโดยกำรนำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ซึ่ง
พบว่ำต้นเหตุของขยะที่มีอยู่ในคลองนั้นซึ่งมำจำกคูบริเวณหน้ำบ้ำน ที่มีรอยต่อระหว่ำงท่อไปสู่คลอง มีทั้งหมด ๔ สำย คือ
สำยที่ ๑ อยู่ด้ำนทิศตะวันออกของชุมชน
สำยที่ ๒ อยู่ข้ำงมัสยิดบ้ำนหนองบัว
สำยที่ ๓ อยู่ทำงทิศเหนือของชุมชน
สำยที่ ๔ อยู่ด้ำนทิศตะวันตกของชุมชน
จำกกำรทำกิจกรรมแกนนำมองเห็นว่ำกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมสำมัคคีในกำรทำงำน ซึ่งทำให้กลุ่มเป้ำหมำยและแกนนำ
รู้ถึงเส้นทำงขยะที่แท้จริง เพื่อสะดวดต่อกระบวนกำรกำจัดขยะในชุมชน รวมถึงแกนนำและสมำชิกเครือข่ำย ยังได้มีกำรพัฒนำ
ศักยภำพให้ดี ขึ้นด้ ำนกำรวำงแผนงำน กำรแก้ปัญ หำ กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีมและมีทั กษะในวิเครำะห์ข้ อมูลเส้นทำงขยะ
ออกมำเป็นสื่อในรูปแบบ แผนที่ (ไวนิล) อีกด้วย และเสียงสะท้อนจำกแกนนำบำงส่วนที่ทำกิจกรรมสำรวจเส้นทำงขยะและ
เกิดกำรเรียนรู้จำกกิจกรรม นัสยำ (บี้) กล่ำวว่ำ ในกิจกรรมสำรวจเส้นทำงขยะทำให้ตนเองรู้สำเหตุและแหล่งที่มำของขยะใน
ชุมชนได้ชัดเจนมำกขึ้นและสำมำรถคิดที่จะแก้ไขปัญหำได้อย่ำงตรงจุด ศักดริน (ซิล) กล่ำวว่ำ ทำให้ตนเองได้ทรำบถึงบทบำท
หน้ำที่ของตนเองที่ต้องรับผิดชอบและควำมถนัดของแต่ละคนในกำรทำงำน
กิจกรรมที่สอง กำรจัดตั้งศูนย์เปลี่ยนขยะให้เป็นมูลค่ำ ในกิจกรรมนี้แกนนำได้ประชุมแกนนำทั้ง๕คนและเครือข่ำย
เพื่อชี้แจงให้ทุกคนได้ทรำบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือ เพื่อใช้เป็นสถำนที่ (ศูนย์) รับซื้อขยะในชุมชน โดยให้น้องๆนำขยะ
หลังจำกกำรเดินเก็บในหมู่บ้ำนสัปดำห์ละ ๑ ครั้งและให้ชำวบ้ำนในชุมชนนำขยะที่แยกไว้ในครัวเรือนของตนเองมำขำยที่ศูนย์
เปลี่ยนขยะให้เป็นมูลค่ำ และวำงแผนกำรปฏิบัติงำน โดยในกิจกรรมนี้กลุ่มเป้ำหมำยเป็นเด็กและเยำวชนในชุมชน ๔๕ คน
แกนนำและเครือข่ำยได้นัดกันประชุมเพื่อแบ่งงำนให้แกนนำแต่ละคนรับผิดชอบในกำรซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆที่ใช้ในกำรพัฒนำ
ศูนย์เปลี่ยนขยะให้เป็น มูลค่ำ เด็กๆและเยำวชนในชุมชนหนองบัวช่วยกันทำควำมสะอำดศูนย์และตกแต่งศูนย์ เช่น ทำสีใหม่
ปรับภูมิทัศน์รอบศูนย์ให้ดูสวยงำม ฯลฯ ผลจำกกำรทำกิจกรรมครั้งนี้ได้ศูนย์เปลี่ยนขยะเป็นมูลค่ำที่เป็นที่น่ำพอใจของทุกคน
เด็กและเยำวชนต่ำงมีควำมสนุกสนำนกับกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งทำให้กลุ่มเป้ำหมำยมีจิตสำธำรณะรักษ์บ้ำนเกิด มีจิตสำธำรณะ และ
ยังเป็นที่น่ำประทับใจของทุกๆคนที่ช่วยกันพัฒนำสถำนที่รับซื้อขยะ (ศูนย์เปลี่ยนขยะให้เป็นมูลค่ำ ) ให้ดูสวยงำมยิ่งขึ้น รวมถึง
ทำให้แกนนำและสมำชิกเครือข่ำยมีทักษะในด้ำนกำรทำงำนเป็นทีมด้ำนกำรวำงแผนงำนได้ดี เมื่อผู้ใหญ่ในชุมชนเห็นสิ่งที่แกน
นำและเด็กๆได้ร่วมกันทำเพื่อชุมชนท่ำนจะให้กำรสนับสนุนและคอยให้กำลังชื่นชมเพื่อให้แกนนำมีกำลังใจทำสิ่งดีๆเพื่อชุมชน
เสียงสะท้อนจำกแกนนำบำงส่วนที่ทำกิจกรรมสำรวจเส้นทำงขยะและเกิดกำรเรียนรู้จำกกิจกรรม ณรงค์ (บัง) กล่ำวว่ำ ทำ
ให้ตนเองมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และงำนที่ได้รับมอบหมำยและได้รู้ถึงเจตนำรมณ์ของน้องๆที่มำร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
จิตอำสำ อัสมำ (มำ) กล่ำวว่ำ รู้สึกภำคภูมิใจในผลงำนของตนเองที่ทำประโยชน์ให้กับหมู่บ้ำนหนองบัว
กิจ กรรมที่ ส าม กิ จกรรมกำรมี ส่ วนร่ วมในกำรดู แ ลสิ่ ง แวดล้อมในชุ มชน ในกิ จกรรมนี้ แ กนนำได้ ป ระชุมสมำชิ ก
เครือข่ำยเยำวชนรักษ์หนองบัว เพื่อชี้แจงกำรปฏิบัติงำนแกนนำอธิบำยเกี่ยวกับจุดประสงค์ของกิจกรรมคือ ต้องกำรให้ผู้คนใน
ชุมชนบ้ำนหนองบัว ตระหนักในเรื่องของขยะ ไม่ทิ้งขยะลงในคูน้ำ โดยมีกระบวนกำรคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่ อให้คนใน
หมู่บ้ำนนำขยะที่แยกไว้ไปขำยที่ศูนย์เปลี่ยนขยะให้เป็นมูลค่ำ มีกำรรณรงค์แบบปำกต่อปำก ป้ำยคำคม ฯลฯ กิจกรรมที่น้องๆ
แกนนำเยำวชนได้ชวนเด็กๆในชุมชนหนองบัวมำร่วมรณรงค์ และประชำสัมพั นธ์ ศูนย์ เปลี่ยนขยะเป็ นมู ลค่ำ และมีกำรแจก
ใบปลิวและประชำสัมพันธ์ในกำรคัดแยกขยะให้ถูกต้อง มำเผยแผ่ให้คนในหมู่บ้ำน ในกิจกรรมนี้คนในชุมชนรู้สึกดีใจกับสิ่งที่
เยำวชนและเด็กๆในชุมชนทำสิ่งดีๆให้กับชุมชน ซึ่งคุณป้ำคนหนึ่งพูดขึ้นว่ำเมื่อไรจะเปิดศูนย์เปลี่ยนขยะเป็นมูลค่ำ ป้ำจะได้นำ
กำแฟและปลำปลำกระป๋ องไปให้ เป็ นเสี ยงสะท้ อนจำกป้ำคนหนึ่ งที่ อยู่ ในชุ มชนที่ อยำกมี ส่วนร่วมกับ กิ จกรรมของแกนนำ
กิจกรรมที่น้องๆแกนนำทำและมีเด็กๆตัวเล็กเข้ำร่วมกิจกรรมดูแล้วเป็นภำพบรรยำกำศที่น่ำรัก ในกิจกรรมครั้งนี้เด็กๆที่ร่วม
กิจกรรมเป็นเด็กตัวเล็กๆที่มีควำมซุกซนตำมประสำเด็กๆทำให้แกนนำต้องใช้พลังอย่ำงมำกในกำรควบคุมเด็กๆไม่ ให้ซุกซนและ
เกิด อันตรำยกับเด็กๆ และกิจกรรมปลู กป่ำ ฟื้นฟูสภำพแวดล้อมและพัฒ นำคู คลอง เป็นส่ วนหนึ่ งของของค่ ำยเยำวชนรักษ์
หนองบัว ครั้งที ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ ซึงกิจกรรมนี้จัดโดยแกนนำเยำวชนและเครือข่ำยโครงกำรสร้ำงคลอง สร้ำงคน ได้นัด
ประชุมแกนนำและเครือข่ำยเพื่อวำงแผนงำนและแบ่งบทหน้ำที่ในกำรทำงำนเพื่อให้งำนเป็นระบบ โดยแกนนำและเครือข่ำยได้
นัดเด็กและเยำวชนในชุมชนขึ้นเพื่ อชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับค่ำยเยำวชนรักษ์หนองบัว ครั้งที่ ๔ และได้มอบใบขออนุญ ำต
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ผู้ปกครองให้กับเด็กๆและเยำวชนเพื่อให้ผู้ปกครองรับทรำบ เด็กและเยำวชนในชุมชน จำนวน ๕๐ คนเข้ำร่วมค่ำยเยำวชนรักษ์
หนองบัว ครั้งที ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ้งเป็นค่ำยแบบพักแรม โดยกิจกรรมสันทนำกำรและกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่ำงๆให้เด็กๆและ
เยำวชนได้ร่วมเรียนรู้ เช่น กิจกรรมปลูกป่ำ ฟื้นฟูสภำพแวดล้อมและพัฒนำคูคลอง โดยแกนนำมองเห็นว่ำในแต่ละกระบวน
ของกิจกรรมแกนนำจะใช้หลักศำสนำอิสลำมเข้ำมำเป็นตัวช่วยในกำรให้เด็กและเยำวชนได้เรียนรู้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรทำงำน กำร
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่ค่ำยอยู่กันอย่ำงไรให้สงบสุข มีกำรทำข้อตกลงกันระหว่ำงเด็กๆโดยแกนนำให้เด็กๆเป็นผู้เสนอข้อตกลงและ
ทุกคนต้องยอมรับข้อตกลงที่เพื่อนเสนอด้วย ในกิจกรรมช่วยกันปลูกป่ำ ซึ่งต้นไม้ที่ใช้ในกำรปลูกนั้น คือ ต้นตะเคียนและต้น
หมำก โดยให้เด็กๆแต่ละคนรับผิดชอบและดูแลรดน้ำต้นไม้ ๑คนต่อ๑ต้น เพื่อให้เด็กและเยำวชนมีจิตสำนึกอนุรักษ์คูคลองและ
รักษ์บ้ำนเกิดอยู่เคียงคู่ธรรมชำติ และเพิ่มควำมรับผิดชอบให้กับตัวเองอีกทั้ง ยังช่วยให้ระบบนิเวศบริเวณคลองดีขึ้น ต่อมำจะ
เป็นกิจกรรมขุดลอกคูคลองกิจกรรมนี้แกนนำและเครือข่ำยรวมทั้งเด็กๆและเยำวชนได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนำคูบริเวณตำม
หน้ำบ้ำนของแต่ละบ้ำน ซึ่งกิจกรรมนี้ทุกคนช่วยกันทำจนมีชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนออกมำพูดกับแกนนำว่ำไม่ต้องทำหรอกลูกหน้ ำ
บ้ำนป้ำเดี่ยวป้ำทำเอง หลังจำกนั้นคุณป้ำที่พูดก็เดินเข้ำไปในบ้ำนพร้อมกับหยิบจอบมำขุดลอกคูหน้ำบ้ำนตัวเอง เป็นภำพที่ทำ
ให้ทุกคนยิ้มพร้อมกับบอกว่ำพลังตัวเล็กๆแบบเรำทำให้คนในชุมชนลุกขึ้นมำทำแบบนี้ได้มันเป็นเรื่องที่ภู มิใจและยังคงอยู่ใน
ควำมทรงจำของทุกคนๆ ตลอดเส้ นทำงกำรขุดลอกคูคลองมีเสียงให้กำลังใจจำกผู้ใหญ่ในชุมชุนเมื่อเด็กๆเดินผ่ำนชำวบ้ำนก็จะ
ยิ้มแบบดีใจที่ลูกหลำนทำสิ่งดีให้กับชุมชนแทนที่จะไปทำอย่ำงอื่นที่เป็นสิ่งไม่ดี
กิจกรรมที่ ๔ แกนนำนัดประชุมสมำชิกเครือข่ำยเยำวชนรักษ์หนองบัว เพื่อชี้แจงกำรปรับเปลี่ยนแผนงำนเนื่ องจำ
เดิมเป็นกิจกรรมทำฝำยดักขยะเนื่องจำกสถำนในกำรดำเนินโครงกำรไม่เอื้ออำนวยต่อกำรทำกิจกรรมซึ่งในขณะนั้นตรงกับช่วง
ฤดูร้อน/แล้ง ทำให้น้ำในคูและคลองแห้งจึงเป็นอุปสรรคในกำรทำกิจกรรมนี้ โดยแกนนำได้เล็งเห็นว่ำหำกทำกิจกรรมฝำยดัก
ขยะอำจทำให้ไม่เกิดประโยชน์หรือไม่ เห็นผลเท่ำที่ควร ดังนั้นทำงแกนนำจึงได้ทำกำรประชุมและมีมติในที่ประชุมให้เปลี่ยน
จำกกำรทำฝำยดักขยะเป็นกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำคูคลองให้สมำชิกเครือข่ำยเข้ำใจตรงกัน เกี่ยวกับจุดประสงค์ของกิจกรรมที่
๔ นี้คือ กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำคูคลอง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับแกนนำและกลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคูคลองในชุมชน ซึ่ง
คูเป็นสำเหตุหลักที่เป็นจุดเกิดขยะมำจำกคนในครอบครัวที่นำขยะมำทิ้งไว้ในคูบริเวณหน้ำบ้ำน โดยทำงแกนนำจึงจัดกิจกรรมนี้
ขึ้นโดยให้ แ กนนำและกลุ่ มเป้ ำหมำยช่ วยกั นเอำขยะขึ้ นออกจำกคู แ ละคลอง เพื่ อเอำขยะนั้ นมำแยกไว้ เพื่ อจำหน่ ำย ต่ อไป
รวมทั้งช่วยกันถำกหญ้ำข้ำงๆคูและคลองอีกด้วย เพื่อทำให้คูและคลองในชุมชนสะอำดมำกขึ้น รวมทั้งช่วยทำให้ขยะลดน้อยลง
ตำมบริเวณดังกล่ำวอีกด้วย จำกที่แกนนำกลุ่มเยำวชนรักษ์หนองบัวได้จัดกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำคูคลอง โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย
คือเด็กและเยำวชนในชุมชน จำนวน ๕๐ คน ในกิจกรรมนี้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมสำมัคคีในกำรขุดลอกคูคลอง และตระหนัก
ถึงเรื่องขยะ/สิ่งสกปรกในชุมชนมำกขึ้น เด็กและเยำวชนได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นว่ำถ้ำไม่มีพวกพี่ๆมำช่วยกันทำงำนเพื่อชุมชน
กันแบบนี้ น้องๆก็ไม่มีโอกำสที่จะมำช่วยชุมชนอย่ำงนี้ได้ น้องๆรู้สึกประทับใจ ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของคนในชุมชนได้ออกมำ
ช่วยกันขุดลอกคูคลองกันแบบนี้กันอย่ำงสนุกสนำน และในขณะทำกิจกรรมมีคนในชุมชนบำงคนก็ออกมำด้วยควำมสมัครใจ
ที่มำช่วยกันนำขยะ / สิ่งสกปรกออกจำกคู คลอง ทำให้เกิดควำมประทับใจของของแกนนำและกำรทำงำนของเด็กๆรวมทั้งทำ
ให้แกนนำและสมำชิกเครือข่ำยมีทักษะในด้ำนกำรทำงำนเป็นทีม ด้ำนกำรวำงแผนงำน และสำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ ได้
ดียิ่งขึ้น
เสียงสะท้อนจำกแกนนำบำงส่วนที่ทำกิจกรรมสำรวจเส้นทำงขยะและเกิดกำรเรียนรู้จำกกิจกรรมณรงค์ (บัง) กล่ำว
ว่ำ ทำให้ผมมีทักษะในกำรวำงแผนก่อนกำรทำกิจกรรม เช่น ในกิจกรรมรณรงค์กำรคัดแยกขยะ แกนนำจะต้องแบ่งหน้ำที่กัน
ว่ำใครจะรับผิดชอบในส่วนไหนผมเองต้องวำงแผนในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเพื่อให้งำนในส่วนของผมออกมำดีและไม่มีอุปสรรค
คุณค่าของการเรียนรู้
จำกกำรลงมื อทำโครงกำรครั้งนี้ แกนนำเยำวชนเล่ำว่ำกำรด ำเนิ นโครงกำรทำให้ ตนเองเกิดกำรเปลี่ ยนแปลง เช่ น
น้องซิล บอกว่ำ ก่อนหน้ำทำโครงกำรตัวเองรู้สึกว่ำงำนทั้งหมดตัวเองต้องเป็นคนจัดกำรและรู้สึกว่ำตัวเองเหนื่อยกับงำนที่แบก
รับไว้ แต่พอทำโครงกำรไปทำให้ตัวเองมองเห็นว่ำกำรเป็น one man show ไม่ได้ทำให้ตัวเองมีควำมสุขกับสิ่งที่ทำเลย น้องซิ
ลจึงคิดที่จะให้คนอื่นที่เป็นแกนนำเป็นผู้นำบ้ำงเพรำะคิดว่ำทุกคนเก่งแต่แค่เก่งกันคนละด้ำน สิ่งที่ตัวเองเรียนรู้กำรทำงำนทุก
ครั้งกำรประชุมเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทุกคนได้แสดงควำมคิดเห็นออกมำเพื่อนำไปสู่กิจกรรมที่ จะจัดขึ้น กำรเรียนรู้กำรออก
เสียงแบบประชำธิปไตยทำให้ตัวเองยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่นและทำให้ตัวเองรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตัวเองได้ดี รู้สึกว่ำ
เวลำตัวเองทำกิจกรรมจะภูมิใจและมีควำมสุข น้องมำ ก่อนหน้ำนี้ตัวเองเป็นคนไม่กล้ำแสดงออกไม่กล้ำพูดหรือแสดงควำม

13

คิดเห็น แต่พอทำโครงกำรทำให้รู้ว่ำตัวเองพัฒนำขึ้นกล้ำที่พูดกล้ำที่แสดงควำมคิดเห็น และมีควำมรับผิดชอบมำกขึ้นจำกงำนที่
ส่วนรวมและส่วนตน งำนที่ทำสอนให้ตัวเองอดทนและใจเย็นขึ้น งำนทำให้ตัวเองเคำรพผู้อื่น ไม่เอำเปรียบกันผู้อื่น และรู้สึกตื้น
ตันมำกคือเมื่อเห็นเด็กๆและคนในชุมชนให้ควำมร่วมมือกับกิจกรรมทำให้ตัวเองมีกำลังใจ น้ องบี้ ก่อนหน้ำนี้ไม่เคยเลยที่จะ
กล้ำพูด กล้ำนำเสนอผลงำน จะเป็นผู้ตำมมำกกว่ำที่จะเป็นผู้นำแต่ตอนนี้งำนที่ทำมันสอนให้ตัวเองกล้ำมำกขึ้น ในบำงครั้งเรำ
ต้องเป็ นผู้ นำบ้ ำงแม้ จะท ำได้ไม่ ดีแต่ จะมี เพื่อนค่ อยมำเสริมทำให้ ตัวเองรู้สึกอุ่ นใจเมื่ อมี เพื่ อนอยู่ข้ ำงๆ ตั วเองรู้ สึ กว่ำมี ควำม
รับผิดชอบมำกขึ้น ยอมเสียสละเวลำว่ำงมำทำกิจกรรมเพื่อชุมชนของตัวเองรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำบ้ำนเกิด
น้องป๊ ะ แต่ก่อนเป็นขี้เกียจ ไม่ชอบทำอะไร แต่พอทำโครงกำรนี้ทำให้ตัวเองรู้ว่ำตัวเองเหมำะที่จะทำงำนแบบไหนได้ดี เช่ น
กำรประสำนงำน งำนฝีมือเช่น ทำสี วำดตัวอักษร นอกจำกนี้แล้วตนเองยังเรียนรู้กำรทำงำนเป็นกลุ่มที่ต้องรับฟังควำมคิดเห็น
ของคนอื่นมำกขึ้น เห็นควำมสำมัคคีของเพื่อนๆจนทำให้ตัวเองต้องลงมือช่วยเพื่อนๆอย่ำงเต็มที่ นอกจำกนี้แล้วกำรดำเนินงำน
โครงกำร ทำให้แกนนำเยำวชนและสมำชิกในโครงกำร ได้พูดคุยกันมำกขึ้นจนทำให้เข้ำใจกันมำกขึ้น น้องบัง ก่อนหน้ำนี้ไม่ค่อย
สนใจอะไรเกี่ยวกับชุมชน แต่พอทำกิจกรรมในโครงกำรทำให้เรำได้ฝึกควำมอดทน อดกลั้น จำกที่เป็นคนชอบอยู่เฉยๆ แต่
ตอนนี้ต้องออกมำทำสิ่งดีๆให้กับชุมชนของตัวเอง รู้จักวำงแผนงำนเป็นระบบ เช่น ก่อนทำกิจกรรมเรำจะมีกำรประชุมกันทุก
ครั้ง และที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเยอะคือเมื่อก่อนจะไม่ค่อยกล้ำคิดกล้ำแสดงควำมคิดเห็นต่อเพื่อน แต่พอทำโครงกำรทำให้
กล้ำมำขึ้นเวลำมีประชุมเมื่อตัวเองคิดอะไรได้ก็จะขอแชร์ขอเสนอเพื่อน เมื่อเพื่อนเห็นด้วยเพื่อนๆก็จะให้เรำเป็นผู้นำในเรื่ องนั้น
ผมก็จะมีควำมสุข คนอื่นก็มีควำมสุขที่ได้ทำสิ่งดีๆกับบ้ำนเกิดทำให้ผมและเพื่อนๆทุกคนรักบ้ำนเกิดของตัวเองมำกขึ้น
การทางานเป็นทีม
ทำงกลุ่มยังสะท้อนออกมำว่ำแกนนำและเครือข่ำยประมำณ ๒๐ คน ทุกคนทำงำนกันแบบพี่น้องมีเรื่องอะไรก็จะ
ปรึกษำกันในที่ประชุม ทุกคนเคำรพในทุกควำมคิ ดเห็นของเพื่อนๆแม้ควำมคิดเห็นจะแตกต่ ำงแต่ทุ กควำมคิดเห็นนั่นก็มีค่ ำ
ควรจะเปิดโอกำสให้ทุกคนเสนอควำมคิดเห็น กำรทำงำนเพื่อพัฒนำบ้ำนเกิดทำให้ทุกคนยอมเสียสละเวลำของตัวเองมำทำเพื่อ
ส่วนรวม นั่นคือสิ่งที่เรียกว่ำ จิตสำธำรณะ
กำรเปลี่ยนแปลงของแกนนำเยำวชนที่ค่อยๆเติบโตและพวกเขำได้ซึมซับสิ่งต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็นเรื่องขยะที่น้องๆต้อง
กลับไปบอกที่บ้ำนของตัวเองว่ำถ้ำจะทิ้งขยะให้ใส่ถุงหรือถังขยะอย่ำทิ้งลงคูเพรำะจะทำให้เป็นปัญหำคือคลองของหมู่บ้ำนจะ
สกปรกและน้ำเน่ำ ที่แกนนำได้ดำเนินกำรโครงกำรสร้ำงคลอง สร้ำงฅน เป็นโครงกำรที่สำมำรถทำให้แกนนำเยำวชนและ
เครือข่ำยอีกทั้งคนในชุมชนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำบ้ำนเกิดตัวเองให้ดีขึ้นจำกปัญหำขยะที่ทุกคนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องที่
ทำให้เกิดขึ้นมำวันนี้โครงกำรที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำส่งผลให้ขยะในลำคลองลดลง ตัวโครงกำรเป็นเพียงเครื่องมือที่ทำให้
แกนนำพัฒนำศักยภำพของตัวเอง สร้ำงให้แกนนำเรียนรู้ และยังจะสร้ำงให้คลองที่มีควำมสำคัญกับหมู่บ้ำนกับชุมชนกลับมำมี
สภำพที่ดีขึ้น และยังสร้ำงให้คนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง สร้ำงให้คนในแต่ละวัยเป็นโลกใบเดียวกันช่ว ยเหลือ
กัน สมกับชื่อโครงกำรที่แกนนำได้ให้ชื่อไว้ว่ำ โครงกำรสร้ำงคลอง สร้ำงฅน
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๔. โครงการสานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อน
๑. กลุ่มพลังคนหัวรั้นเพื่อสังคม
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๔ คน เป็นเยำวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยำวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลำ มีรำยชื่อดังนี้
๑. นายกฤษศิลา ไชยลังกา (กฤษ)
อำยุ ๑๙ ปี ที่ อ ยู่ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อ ได้ ศู น ย์ ฝึ ก และอบรมเด็ ก เยำวชนเขต ๙ จั ง หวั ด สงขลำ ก ำลั ง ศึ ก ษำ ที่
สถำบั นกำรศึ ก ษำศู นย์ กำรศึ ก ษำนอกระบบและกำรศึ กษำตำมอั ธยำศั ย เบอร์ โทรศั พ ท์ ๐๘๓-๑๙๓๐๓๔๕ E-mail : Facebook : ๒. นายชีวภัทร กว้องมิ่ง (แบ็งค์)
อำยุ ๒๑ ปี ที่ อ ยู่ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อ ได้ ศู น ย์ ฝึ ก และอบรมเด็ ก เยำวชนเขต ๙ จั ง หวั ด สงขลำ ก ำลั ง ศึ ก ษำ ที่
สถำบันกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยโทรศัพท์ - E-mail : - Facebook : ๓. นายอดิเทพ เส็นธนู (แบงค์)
อำยุ ๑๘ ปี ที่ อ ยู่ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อ ได้ ศู น ย์ ฝึ ก และอบรมเด็ ก เยำวชนเขต ๙ จั ง หวั ด สงขลำ ก ำลั ง ศึ ก ษำ ที่
สถำบันกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เบอร์โทรศัพท์ - E-mail : - Facebook : ๔. นายอาทิตย์ หลักเพรช (ตานิว)
อำยุ ๒๓ ปี ที่ อ ยู่ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อ ได้ ศู น ย์ ฝึ ก และอบรมเด็ ก เยำวชนเขต ๙ จั ง หวั ด สงขลำ ก ำลั ง ศึ ก ษำ –
สถำบันกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เบอร์โทรศัพท์ - E-mail : -Facebook : ๕. นายอัยยุบ บุญคง (ยุบ)
อายุ 18 ปี ที่ อยู่ที่ส ำมำรถติ ดต่อได้ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยำวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำมัธยมศึกษำ
ตอนต้น สถำบันกำรศึกษำ ฟ้ำใหม่วิทยำ เบอร์โทรศัพท์ - E-mail : - Facebook : ๖. นายมูหมัด ทะธัมมัง (เบิ้ม)
อายุ 19 ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยำวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย สถำบันกำรศึกษำ ฟ้ำใหม่วิทยำ เบอร์โทรศัพท์ - E-mail : - Facebook : ๗. นายธีรพงษ์ เจริญกัลป์ (ไฮซ์)
อายุ 21 ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยำวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำมัธยมศึกษำปีที่
3 สถำบันกำรศึกษำ ฟ้ำใหม่วิทยำ เบอร์โทรศัพท์ - E-mail : - Facebook : ๘. นายนิธี เส้งเงิน (เกมส์)
อำยุ 20 ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ 53/5 หมู่ 1 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย สถำบันกำรศึกษำ ฟ้ำใหม่วิทยำ เบอร์โทรศัพท์ 084-9659842 E-mail : - Facebook : ๙. นายรัตนชัย อักษรภักดิ์ (โอ๊ต)
อำยุ 19 ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยำวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำมัธยมศึกษำตอน
ปลำย สถำบันกำรศึกษำ ฟ้ำใหม่วิทยำ เบอร์โทรศัพท์ - E-mail : aot_tr@hotmail.com Facebook : ที่ปรึกษาโครงการ:
คุณครูประชิด ตรงจิต ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยำวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลำ โทรศัพท์ - Email : - Facebook : -
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พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำงสำวนงนุช ปำนบัว ปริญญำตรีคณะมนุษย์ศำสตร์ โปรแกรมวิชำกำรพัฒนำชุมชน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปและวิทยำกรกลุ่มย่อย
๒. โครงการสานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อน
โจทย์ปัญหา
เยำวชนในศูนย์ฝึก เขต ๙ จังหวัดสงขลำ เป็นศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยำวชนใน ๗ จังหวัด ภำคใต้ตอนล่ำง จึงทำให้
เยำวชนที่เข้ำมำฝึ กอบรมมีบุค ลิกที่ห ลำกหลำยและมีควำมคิ ดที่แ ตกต่ำงกัน จนทำให้เกิด กำรแบ่งพรรค แบ่งพวก และกำร
ฝึกอบรมในแต่ละวันมีเวลำว่ำงมำกเกินไป ทำให้เยำวชนมีเวลำที่จะคิดฟุ้งซ่ำน หมกมุ่น ทำให้เกิดควำมหวำดระแวง เครียด จน
นำไปสู่กำรทำผิดกฎระเบียบของศูนย์ฝึก เช่น กำรสัก กำรหลบหนี กำรทะเลำะวิวำทระหว่ำงเยำวชนเอง ฯลฯ
ในขณะเดียวกันก็มีเยำวชนในศูนย์ฝึกบำงส่วนมีฐำนนะที่ยำกลำบำกทำให้ไม่มีญำติมำเยี่ยม เยำวชนดังกล่ำวจึงไม่มี
ของใช้ส่วนตัวทำให้มีกำรลักขโมยของเพื่อน ทำงกลุ่มมองว่ำถ้ำไม่รีบแก้ปัญหำดังกล่ำว เยำวชนในศูนย์ฝึกมีโอกำสที่จะกระผิด
เพิ่ มมำกขึ้ นและถู กตัด สิ ทธิ ป ระโยชน์ต่ ำงๆเช่ น ลำเยี่ ยมบ้ ำน โครงกำรบวชและดำวะฮ์ ตลอดจนมี โอกำสที่จะถู กส่งตั วไป
เรือนจำถ้ำหำกทำผิดกฎขั้นรุนแรง
ดังนั้นทำงกลุ่ม “พลังคนหัวรั้นเพื่อสังคม” จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงกำร จักสำน สำยใย เพื่อนช่วยเพื่อน โดยจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรจักสำนพลำสติก กำรจัดจำหน่ำยและนำรำยได้มำเป็นทุนให้เพื่อนที่ไม่ญำติมำเยี่ยมเพื่อให้เพื่อนมีเงิน
ซื้อของใช้ส่วนตัวและให้เพื่อนที่มีระยะเวลำใกล้ปล่อยตัว ได้มีเงินทุนไปประกอบอำชีพเมื่อได้รับกำรปล่อยตัว หำกโครงกำร
ดำเนิ นแล้วเสร็ จ แกนนำเยำวชนคำดหวังว่ำเยำวชนที่ เข้ ำร่วมโครงกำรมีทั กษะในกำรจักสำนเส้ นพลำสติ กที่ สำมำรถนำไป
ประกอบอำชีพได้ มีเงินทุนในกำรช่วยเหลือเพื่อนที่ไม่มีญำติเยี่ยมและเพื่อนที่ได้ รับกำรปล่อยตัวมีเงินทุนที่จะไปประกอบอำชีพ
รวมทั้งแกนนำเยำวชนได้พัฒนำทักษะกำรจัดกำรกับอำรมณ์ของตนเองอีกด้วย
๓. เป้าหมาย :
โครงกำร จักสำน สำยใย เพื่อนช่วยเพื่อน โดยจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรจักสำนพลำสติก กำรจัดจำหน่ำยและนำ
รำยได้ มำเป็นทุ นให้เพื่อนที่ไม่ญ ำติมำเยี่ยมเพื่ อให้ เพื่อนมี เงินซื้อของใช้ส่วนตัวและให้ เพื่ อนที่ มีระยะเวลำใกล้ ปล่อยตั ว ได้ มี
เงินทุนไปประกอบอำชีพเมื่อได้รับกำรปล่อยตัว
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ รับสมัครแกนนำเข้ำร่วมโครงกำร
กิจกรรม ๒ จัดกิจกรรมฝึกอบรมและปฏิบัติกำรจักสำน
๒.๑. เชิญวิท ยำกรมำฝึกอบรมให้กับ เยำวชนที่เข้ำโครงกำร โดยแบ่งเยำวชนในกำรฝึกจักสำน
ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือเยำวชนที่ญำติไม่มำเยี่ยม จำนวน15 คนและเยำวชนที่ใกล้รับกำร
ปล่อยตัว จำนวน 15 คน
๒.๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรมและปฏิบัติกำรจักสำนพลำสติก ใน 1 สัปดำห์ แบ่งสอนกำรจักสำน 3
วันต่อรุ่น
กิจกรรม ๓ ปฏิบัติกำรจักสำนผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่ำงๆและจัดจำหน่ำย
กิจกรรม ๔ บริหำรจัดกำรเงินทุน
๔.๑. แบ่งสัดส่วนเงินเป็น ๓ ส่วน
-ส่วนที่ ๑ ไว้บริหำรจัดกำรโครงกำร
-ส่วนที่ ๒ ทุนช่วยเหลือเพื่อนไม่มีญำติเยี่ยม
-ส่วนที่ ๓ ทุนสำหรับเพื่อนที่มีระยะฝึกอบรมไม่เกิน ๕ เดือน
กิจกรรม ๕ สรุปผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดตลอดทำกิจกรรม
๕. กระบวนการทางานของกลุ่ม
วัยรุ่นชำยกลุ่มหนึ่งใช้เวลำว่ำงของช่วงชีวิตที่อยู่กับกำรจักรสำนเส้นใยพลำสติกให้เป็ น กระเป๋ำสตำงค์ ตระกล้ำใส่
ของ กล่องใส่กระดำษชำระ ดอกไม้ ฯลฯ ทำให้มีสมำธิจดจ่ออยู่กับชิ้นงำน เงยหน้ำมำยิ้มแกมหยอกกับเพื่อนบ้ำงเป็นบำงครั้ง
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เสมือนหนึ่งกำลังปลดปล่อยให้เวลำไหลผ่ำน โดยมิให้ควำมบอบช้ำของชีวิตเข้ำมำเกำะกุมจิตใจ และภูมิใจที่ชิ้นงำนซึ่งพวกเขำ
สร้ำงสรรค์ขึ้นนั้น ยังนำรำยได้มำให้เก็บออมหรือใช้สอยในช่ว งที่ชีวิตถูกจำกัดอิสรภำพ และช่วยเพื่อนที่มีระยะเวลำใกล้ได้รับ
กำรปล่อยตัวสำมำรถนำไปเป็นอำชีพได้ นั้นคือบรรยำกำศกำรทำงำนของ โครงกำรสำนใยเพื่อนช่วยเพื่อน โดยกลุ่มพลังคนหัว
รั้นเพื่อสังคม ที่แกนนำเยำวชนชำย จำนวน ๕ คนกับครูที่ปรึกษำ ๑ ท่ำนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนเขต ๙ จังหวัด
สงขลำสร้ำงสรรค์ขึ้น โดยมีขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำรเริ่มจำก
ขั้นตอนที่ ๑ ประชำสัมพันธ์และรับสมัครเพื่อน ที่ใกล้จะได้รับกำรปล่อยตัวจำนวน ๑๕ คน (รุ่นที่๑) ประชำสัมพันธ์
โครงกำรหน้ ำเสำธงในช่ วงที่ เพื่ อนๆเข้ ำแถวตอนเช้ ำ ให้ เพื่ อนๆได้ ท รำบถึ ง โครงกำรที่ แ กนน ำกำลั งจะท ำ และระหว่ ำง
ประชำสัมพันธ์มีกำรรับสมัครสมำชิกร่วมโครงกำรจำนวน ๑๕ คน ในรุ่นที่ ๑ ในกำรประชำสัมพันธ์แกนนำหมุนเวียนกันขึ้น
ประชำสัมพันธ์ ครั้งแรกที่ขึ้นไปประชำสัมพันธ์รู้สึกตื่นเต้น พูดไม่ค่อยออก เขินเพื่อนๆ แต่เมื่อประชำสัมพันธ์บ่อยๆทำให้ทรำบ
ว่ำกำรเตรียมควำมพร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมำก เพรำะถ้ำเรำพูดโดยไม่เตรียมข้อมูลมำก่อนจะทำให้พูดผิดและอำยเพื่อนๆได้ และ
ยังได้ฝึกเรื่องของกำรวำงตัวในกำรขึ้นประชำสัมพันธ์หน้ำเสำธง เรำต้องมีควำมมั่นใจในกำรพูด ต้องรู้จักกำรชักชวนให้เพื่อนเข้ำ
มำร่วมเป็นสมำชิกโครงกำร ซึ่งผลของกำรประชำสัมพันธ์ ทำให้เพื่อนๆมีควำมสนใจในโครงกำร สมัครร่วมโครงกำรเยอะมำก
แกนนำต้องแบ่งให้เพื่อนๆที่สมัครเข้ำมำในรุ่นที่๑ อยู่ในรุ่นที่ ๒ อีก ๑๕ คน ทำให้แกนนำรู้สึกดีใจที่เพื่อนๆอยำกเข้ำร่วมและ
เห็นควำมสำคัญของโครงกำร ในส่วนของกำรเปิดเพจโครงกำรที่ปรึกษำจะเป็นผู้ดูแลในส่วนนี้ เนื่องจำกมีข้อจำกัด เช่น ห้ำม
ใช้คอมพิวเตอร์ สื่อต่ำงๆ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ ๒ ที่ปรึกษำเบิกตัวแกนนำทั้ง ๕ คน ไปเข้ำรับกำรอบรมฝึกทักษะกำรจักรสำนเส้นใยพลำสติกจำกครู ภูมิ
ปัญญำ คือ นำงระภีย์ ทองมำก บ้ำนเลขที่ ๔๖๙ อำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง และกลับมำฝึกฝนจนเกิดควำมชำนำญ ซึ่งที่
ปรึกษำโครงกำร(ครูป ระชิด ตรงจิ ต)ได้นำแกนนำทั้ง ๕ คน ออกไปอบรมที่จังหวัด พั ทลุ ง เป็ นเวลำ ๑ วัน ทำให้ แกนนำได้
ออกมำเรียนรู้ข้ำงนอก ซึ่ งแกนนำดีใจมำกที่ได้ออกมำเรียนรู้กำรสำนเส้นพลำสติ ก จำกเมื่อก่อนแกนนำมีควำมรู้มำบ้ ำงแต่ ก็
ไม่ ได้ มีทักษะที่ แน่นเกี่ ยวกับ กำรจักสำน เมื่ อได้ไปอบรมท ำให้ แกนนำได้มีควำมรู้ มีทั กษะใหม่ๆ เพิ่ มมำกขึ้น เช่น กำรเลือก
ลวดลำยของเส้ นพลำสติ ก กำรสำนลำยใหม่ ๆ เทคนิ ค กำรสำนให้ เร็ วขึ้ น รวมถึ ง รูป แบบผลิ ต ภั ณฑ์ ใหม่ ๆ ได้ แ ก่ กระเป๋ ำมี
สำยสะพำย ตะกร้ำมีที่จับ เป็ นต้น หลังจำกนั้นแกนนำกลับมำที่ศูนย์ฝึกได้มำถ่ำยทอดกำรสำนเส้นพลำสติกให้กับสมำชิก
โครงกำรในรุ่นที่๑ ได้ลงมือปฏิบัติกำรจักสำนเส้นใยพลำสติก ซึ่งแกนนำมีกำรวำงแผน แบ่งบทบำทหน้ำที่กัน โดยแกนนำ ๒
คน เป็นผู้ให้ควำมรู้เบื้องต้นในกำรจักสำนเส้นพลำสติก พร้อมทั้งบอกเทคนิคในกำรสำนแบบง่ำยๆให้กับสมำชิกโครงกำร เช่น
นำยชีวภัทธ กว้องมิ่งและนำยกฤษศิลำ ชัยลังกำ กำรสำนเส้นใยพลำสติกถ้ำทำกระเป๋ำ ควรเริ่มจำกฐำนของกระเป๋ำแล้วสำนที่
ละข้ำงของตัวกระเป๋ำขึ้นมำ จะต้องมีสมำธิและจดจ่อในกำรสำน จะทำให้เรำสำมำรถสำนได้เร็วขึ้นและมีรูปแบบที่สำยงำม นี่
คือเทคนิคง่ำยๆ เป็นต้น เริ่มกระบวนกำรเพื่อนสอนเพื่อนในรุ่นที่ ๑ โดยแกนนำ ๑ คนจะต้องรับผิดชอบสอนเพื่อน ๓ คน จน
ทุกคนสำมำรถสร้ำงสรรค์ ให้ มีคุณภำพ โดยให้จับ กลุ่ม แกนนำ ๑ คน ต่อสมำชิกร่วมโครงกำร ๓ คน ท ำกำรสอนสำนเส้ น
พลำสติกใช้เวลำ ๑ เดือน เมื่อสมำชิกโครงกำรในรุ่นที่ ๑ มีควำมรู้ ควำมชำนำญในกำรสำนใยพลำสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงำน
แล้ว แกนนำก็ทำกำรสอนเพื่อนรุ่นที่๒ ต่อไป แกนนำเล่ำว่ำ ระหว่ำงกำรสอน ทำให้มีกำรพูดคุยกัน สนิทสนมกัน ที่สำคัญลด
ช่องว่ำงของกำรแบ่งพรรคแบ่งพวกได้ และผลที่เกิดขึ้ นคือ สมำชิกร่วมโครงกำรมีควำมรู้ มีทักษะ สำมำรถสำนเส้นพลำสติก
ออกมำเป็นผลิภัณฑ์ เช่น กระเป๋ำมีสำยสะพำย ตะกร้ำมีที่จับ เป็นต้น จำกเมื่อก่อนเพื่อนๆจะมำจำกต่ำงจังหวัดมีกำรแบ่งพวก
กัน ทำให้ตอนนี้เพื่อนๆที่ร่วมโครงกำรมีกำรพูดคุยกัน มีสมำธิในกำรสำนเส้นพลำสติก และเมื่อก่อนเพื่อนจะใช้เวลำว่ำงส่วน
ใหญ่รวมตัวกันแอบสักตำมร่ำงกำยใต้ต้นไม้ ก็รู้จักใช้เวลำว่ำงมำสำนเส้นพลำสติก รวมถึงกำรฝึกควำมรับผิดชอบ เพรำะในแต่
ละครั้งที่มีกำรสอนสำนเส้นพลำสติก สมำชิกและแกนนำจะทรำบได้เลยว่ำถึงเวลำที่จะมำสำนเส้นพลำสติกแล้ว ไม่ต้องให้มีกำร
ประกำศบอก แกนนำและสมำชิกก็จะมำทำกำรสำนเส้นใยพลำสติกเองได้เลย
ขั้นตอนที่ ๓ ครูที่ปรึกษำจึงจะขอเบิกตัวเยำวชนชำยที่เป็นแกนนำ ออกมำจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยนอกสถำนควบคุม
เช่น ถนนคนเดิน งำนสำนสัมพันธ์ อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ ซึ่งสิ้นค้ำสวนใหญ่ จะเป็นสิ้นค้ำจำพวก กระเป๋ำ ตะกร้ำ มี
ทั้งใบเล็กและใหญ่ เป็นต้น ในกำรนำไปจำหน่ำย จะได้รับกำรอุดหนุน จำกผู้ปกครองเยำวชน ที่มำเยี่ยมบุตรหลำนและกลุ่ม
คนทั่วไป
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ขั้นตอนที่ ๔ รำยได้จำกกำรขำยเยำวชนแกนนำจะแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนคือ ๑) ต้นทุน ๒) หักเข้ำกองทุนช่วยเพื่อน
เช่น ซื้อของใช้ส่วนตัวให้กับเพื่อนเยำวชนที่ญำติไม่เยี่ยมหรือให้เพื่อนที่ปล่อยตัวแต่ไม่มีเงินกลับบ้ำน เป็นต้น ๓) กำไรที่ปั่นผล
ให้กับเจ้ำของชิ้นงำน
ขั้นตอนที่ ๕ ทำงกลุ่มยังมีกิจกรรมไปจัดอบรมให้ควำมรู้กับผู้สูงอำยุในชุมชนใกล้เคียงกับสถำนที่ควบคุม คือ ศูนย์ ๓
วัย สำนสำยใยรักแห่ งครอบครัว เกำะยอ จังหวัดสงขลำ ซึ่งแกนนำได้มีโอกำสไปทำกำรสอนกำรจักสำนเส้นใยพลำสติกให้กับ
ผู้สู งอำยุ ท ำให้ แ กนนำได้เรี ยนรู้ว่ำ เทคนิ คในกำรสอนสำนเส้ นใยพลำสติ กกับ ผู้ สูงอำยุ ต่ำงกับ กำรสอนเพื่ อนๆในศู นย์ฝึ กฯ
สำหรับผู้สูงอำยุจะต้องสอนแบบตัวต่อตัว กำรใช้ภำษำต้องเป็นกั นเอง ที่สำคัญต้องถ่ำยทอดเทคนิค กำรสำน ควำมรู้ให้ชัดเจน
และเข้ำใจง่ำยที่สุด ซึ่งถือว่ำเป็นเรื่องยำกพอสมควร แต่แกนนำก็สำมำรถทำได้ ทำให้ผู้สูงอำยุรู้สึกซำบซึ้งใจในเจตนำดี ควำมมี
น้ำใจและปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อลูกหลำนที่ก้ำวพลำดเหล่ำนี้
แกนนำเยำวชนกลุ่ม พลังคนหัวรั้นเพื่อสังคม สะท้อนถึงคุณค่ำ และผลกำรทำงำนที่เกิดขึ้นว่ำ กำรทำงำนที่ผ่ำนมำได้
สร้ำงพื้นที่ชีวิตให้กับเพื่อนที่ต้องกำรหลีกหนีจำกควำมวุ่นวำยสับสนในสถำนควบคุม หลีกหนีจำกกำรไปรวมกลุ่มกันแล้วทำผิด
กฎระเบียบวินัยที่ยื้ออิสรภำพเอำไว้ และสร้ำงควำมหวังในกำรพึ่งพำตนเองภำยหลังจำกอิสรภำพกลับคืนมำ รวมถึงสร้ำงรำยได้
ให้เพื่อนมีเงินซื้อของใช้ส่วนตัวหรือเก็บออม ที่สำคัญ คือกำรพัฒนำตนเองเพรำะรู้สึกว่ำ กำรเป็นครูที่ต้องสอนเพื่อนทำให้ต้อง
ฝึกที่จะสื่อสำรให้เพื่อนเข้ำใจด้วยกำรพูดหรือกำรทำให้ดู และต้องจัดกำรกับอำรมณ์เมื่ อเพื่อนไม่เข้ำใจหรือทำไม่ได้ดั่งใจ ต้องมี
ควำมรับ ผิดชอบมำกขึ้นเพรำะต้องมำเปิด -ปิด ชั้นเรียน ซึ่ งปกติก่อนจะใช้ช่วงเวลำว่ำงพักผ่อนหรือไปรวมกลุ่มกั บเพื่ อน แต่
ตอนนี้ต้องรับผิดชอบห้องเรียน เพื่อสอนและดูแลเพื่อนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ต้องตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์โดยเฉพำะสิ่งของมีคม
ที่ต้ องเข้มงวดเป็นพิ เศษ กำรจั ดกำรตรงนี้ ต้องระมั ดระวังไม่ ให้ เพื่ อนรู้สึ กว่ำไม่ไว้ใจเขำ เพรำะเดี๋ ยวเขำไม่พ อใจ ก็จะทำให้
ทะเลำะกัน ที่สำคัญเจ้ำหน้ำที่ก็จะไม่ไว้ใจอำจทำให้ โครงกำรถูกสั่งให้เลิกได้ง่ำยๆ ที่เห็นได้ชัดเจนอีกอย่ำงคือเรื่องของสมำธิ
กำรที่เรำและเพื่อนมีใจจดจ่ออยู่กับชิ้นงำนนั้นทำให้รู้สึกว่ำใจเย็นลงมีสมำธิมำกขึ้น รวมถึง มีควำมสุขและภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือ
เพื่อนที่เขำลำบำกกว่ำเรำ
จำกกำรทำงำนผ่ำนมำแกนนำชำยทั้ง ๕ คน ได้สะท้อนพัฒนำกำรของแต่ละคนจำกกำรทำงำน
๑.นายชีวภัทธ กว้องมิ่ง สะท้อนให้เห็นว่ำกำรใช้ชีวิตที่ถูกจำกัดอิสภำพ ทำให้ควำมคิดไม่หยุดนิ่ง ฟุ้งซ่ำน เครียด ไม่
สำมำรถจัดกำรกับอำรมณ์ตนเองได้เลย เขำใช้เวลำว่ำงส่วนใหญ่กับกำรพักผ่อน เมื่อเขำผ่ำนกิจกรรมโครงกำรระยะหนึ่ง ทำให้
มีวิธีจัดกำรกับอำรมณ์โดยใช้เวลำว่ำงที่มีอยู่กับกำรจดจ่อสร้ำงสรรค์เส้นใยพลำสติกออกมำเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยควำมภำคภูมิใจ
๒.นายอาทิตย์ หลักเพชร สะท้อนเรื่องรำวของชีวิต ให้เห็นว่ำหลังจำกนี้ไปชีวิตของเขำจะเป็นอย่ำงไรยังไม่รู้ เขำต้อง
ถูกย้ำยไปควบคุมในที่ที่เขำไม่รุว่ำเป็นอย่ำงไร (เรือนจำ)แต่เขำได้ทำงำนเพื่อส่วนรวมทำให้เพื่อนๆที่ยำกลำบำกกว่ำได้มีของใช้
เขำรู้สึกมีควำมสุขมำกกับกำรได้เข้ำมำร่วมสำนเส้นใยพลำสติกกับเพื่อนๆกำรจักสำนเส้นใยพลำสติกทำให้เขำมีควำมรับผิดมำก
ขึ้น เช่น เมื่อถึงเวลำของทุกวัน พุธ พฤหัสบดี และศุกร์ จะต้องมำเข้ำร่วมกิจกรรมสำนเส้นใยพลำสติก เป็นต้น มีสมำธิในกำร
อยู่กับกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ขึ้นมำเพื่อจำหน่ำย นำเงินมำช่วยเหลือตัวเขำและเพื่อนๆ
๓. นายอดิ เทพ เสนธนู สะท้อนให้เห็นว่ำกำรใช้ชีวิตที่ ถูกจำกั ดอิสภำพ เขำใช้ชีวิตแต่ละวันให้ เวลำผ่ำนไปโดยไร้
ประโยชน์ ซึ่งในสถำนที่แห่งนี้จะมีกฎระเบียบบังคับมำกมำย ทำให้เขำต้องทำผิดกฎระเบียบอยู่บ่ อยครั้ง เมื่อได้เข้ำมำร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรจักสำนเส้นใยพลำสติกทำให้เขำใช้เวลำส่วนใหญ่สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยใช้พื้นที่ในกำรสำนเส้นใยพลำสติก
เป็นพื้นที่สำหรับหลีกหนีกำรทำผิดกฎระเบียบต่ำงๆได้
๔. นายกฤษศิล า ชัยลังกา สะท้อนให้เห็นว่ำเขำมีโลกส่วนตั วสูงไม่ยุ้ งเกี่ยวกับ เพื่ อน เมื่อเข้ำมำร่วมจักสำนเส้ นใย
พลำสติก ทำให้เขำรูจักปรับตัวเข้ำกับเพื่อน เช่น กล้ำพูดคุย กล้ำสอนเพื่อนๆ ทำให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นต้น มีควำม
รับผิดชอบในกำรดูแลตรวจสอบอุปกรณ์โดยเฉพำะของมีคมต่ำงๆเช่น กรรไกร ไม้บรรทัดเหล็ก เป็นต้น เพื่อไม่เกิดอันตรำยต่อ
เพื่อนๆเขำรู้จักที่จะสื่อสำรให้เพื่อนเข้ำใจในเทคนิคกำรสร้ำงสรรค์เส้นใยพลำสติกให้ออกมำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ สวยงำมได้ เช่น
พูดคุยแบบเป็นกันเอง ไม่เครียด ทำให้เพื่อนเกิดควำมไว้วำงใจ และรักใคร่ เป็นต้น
หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดได้จำกกำรลงพื้นที่ติดตำมโครงกำรและสัมภำษณ์แกนนำกับที่ปรึกษำโครงกำร
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๕. โครงการ Hero Herb
๑.กลุ่ม Dr. Kampong
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๕ คน เป็นนักศึกษำ คณะ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เอกกำรพัฒนำชุมชน สถำบันกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีรำยชื่อดังนี้
๑. ชื่อ นางสาวพรรณิการ์ พึ่งพัฒน์ (กั้ง)
อำยุ ๒๐ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๙/๓ หมู่๓ ตำบลคลองอู่ตะเภำ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศำสตร์แ ละสังคมศำสตร์ เอกกำรพัฒ นำชุมชน มหำวิท ยำลัยรำชภั ฏ เบอร์โทรศัพ ท์
๐๘๙-๐๔๒๕๗๑๐ E-mail : kung_zoo@hotmail.com Facebook : kunggii KC
๒. นางสาวรุสณีดา นิเลาะ (ดา)
อำยุ ๑๙ ปี ที่อยู่ที่ สำมำรถติดต่ อได้ ๓๔๑/๑ หมู่ ๒ ถนนเพชรเกษม ตำบลกำเยำะมำตี อำเภอบำเจำะ จังหวั ด
นรำธิวำส กำลังศึกษำระดับปริญญำตรี ชั้นปีที่ ๑ คณะ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เอกกำรพัฒนำชุมชน มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏ เบอร์โทรศั พท์ ๐๘๔-๙๖๘๔๙๐๒ E-mail : Dada_๑๐_๒๒๐๒๖@hotmail.com Facebook : รุสณี ดำ คนหลังฝุ่น ที่
ครัยคนนั้นไม่ต้องกำรนิเลำะ
๓. นางสาวฮามีดะห์ แดเม๊าะ (ดะห์)
อำยุ ๑๙ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๗๗/๓ หมู่ ๗ ตำบลนำเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี ๙๔๑๒๐ โทรศัพท์
๐๘๔-๗๗๑๔๓๐๔ E-mail : Hameedah_kp@hotmail.com Facebook : Dah Freedom L กำลังศึกษำระดับปริญญำตรี
ชั้นปีที่ ๑ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เอกกำรพัฒนำชุมชน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ สงขลำ
๔. นายมูฮาหมัดซับรี มะนอร์ (ยี)
อำยุ ๑๙ ปี ที่ อยู่ที่ ส ำมำรถติด ต่ อได้ ๕๑ หมู่ ๔ ต ำบลตำแกะ อำเภอยะหริ่ง จั งหวั ดปั ต ตำนี กำลั งศึ กษำระดั บ
ปริญญำตรี ชั้นปีที่ ๑ คณะ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เอกกำรพัฒนำชุมชน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ สงขลำ เบอร์โทรศัพท์
๐๘๒-๒๗๓๑๐๖๑ E-mail : rew_ebola@hotmail.com Facebook: ๕. นายเลิศพร อินทชาติ (โค้ก)
อำยุ ๑๘ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๐๔ หมู่๖ ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลำ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑๖๐๘๔๓๖๓ E-mail : jana๐๖๐๕๓๘@hotmail.com Facebook : Lersporn intachat กำลังศึกษำระดับปริญญำตรี ชั้นปี
ที่ ๑ คณะ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เอกกำรพัฒนำชุมชน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ สงขลำ
ที่ปรึกษาโครงการ
อำจำรย์ถวิล อินทรโม อำจำรย์ประจำโปรแกรมวิชำเอกกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ที่
อยู่: อำคำรโปรแกรมกำรพัฒ นำชุมชน ม.รำชภั ฏสงขลำ ถ.กำญจนวณิช ย์ ต.เขำรูป ช้ำง อ.เมือง จ.สงขลำ ม.รำชภั ฎสงขลำ
โทรศัพท์: ๐๘๙-๔๘๑๘๘๗๑ E-mail : twin_humman@hotmail.com
พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำงสำวปรมั ต ถ์ ศิ ริ ย อด ปริ ญ ญำตรี ค ณะพำณิ ช ยศำสตร์ และกำรจั ด กำร กำรจั ด กำรสำรสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่จัดกำรข้อมูล และวิทยำกรกลุ่มย่อย

19

๒.โครงการ Hero Herb
โจทย์ปัญหา
ปัจจุบันเด็กและเยำวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยำวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลำ ประสบปัญ หำ กำรติดต่อของโรค
ผิวหนั ง เพรำะกำรเป็ นอยู่ของเด็กและเยำวชนในศูนย์ ฝึกมี ควำมแออัด เนื่ องจำกศู นย์ ฝึกมีพื้ นที่ จำกัด แต่เด็ กและเยำวชนมี
จำนวนที่มำกทำให้ง่ำยต่อกำรติดต่อของโรคผิวหนัง ทำงกลุ่มจึงเล็งเห็นว่ำหำกไม่รีบแก้ปัญหำอำจส่งผลต่อสุขภำพและสภำวะ
จิตใจของเด็กในศูนย์ฝึกอีกทั้งเป็นกำรเพิ่มภำระในกำรจัดซื้อยำปฏิชีวนะ อีกด้วย
ดังนั้นทำงกลุ่ม Doctor Kampong จึงมีแนวคิด ที่จะทำโครงกำร Hero Herb โดยมีแนวทำง ในกำรดำเนินงำนคือ
ศึกษำ ภูมิปัญญำ กำรใช้พืชสมุนไพร ในกำรรักษำโรคผิวหนัง ส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพร รักษำโรคผิวหนัง ในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยำวชน เขต ๙ รวมถึงกำรแปรรูป พืชสมุนไพร เพื่อใช้ในกำรรักษำโรคผิวหนัง
ทั้งนี้ หำกโครงกำรดำเนินกำรแล้วเสร็จ ผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น คือ เด็กและเยำวชน ในศูนย์ฝึกและอบรม เยำวชน
เขต ๙ จะมีสุขภำพ และ สภำวะจิตใจ ที่ดีขึ้น และศูนย์ฝึกสำมำรถ ลดค่ำใช้จ่ำย ในกำรจัดซื้อยำปฏิชีวนะ รวมถึง รวมถึง มี
แปลงสมุนไพร และองค์ควำมรู้ ในกำรรักษำโรคผิวหนัง ให้แก่เด็กและเยำวชน ในศูนย์ฝึก ได้อย่ำงยั่งยืน
๓. เป้าหมาย :
เป็นกลุ่มที่ทำในเรื่องที่เกี่ยวกับสมุนไพร ซึ่งกลุ่มจะได้รับทรำบมำว่ำมีเพื่อนๆเยำวชนในศูนย์ฝึกเด็กและเยำวชนเขต
๙ มีปัญหำเกี่ยวกับโรคผิวหนัง ซึ่งหลำยๆคนอำจมองข้ำมไป จึงทำให้แกนนำเยำวชนกลุ่มนี้มีควำมห่วงใยและคิดที่จะนำควำมรู้
ที่มีในเรื่องสมุนไพรมำประยุกต์ใช้ช่วยเหลือเพื่อนๆเยำวชนในศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกเด็กและเยำวชนเขต ๙
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ ศึกษำเรียนรู้และจัดกำรควำมรู้ว่ำด้วยพืชสมุนไพรเพื่อกำรรักษำโรคผิวหนัง
๑.๑.ศึกษำข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆเช่นอินเตอร์เน็ต หนังสือและปรำชญ์ชำวบ้ำนคนเฒ่ ำคนแก่ใน
ชุมชนบ้ำนทุ่งหวัง
- สมุนไพรที่สำมำรถรักษำโรคผิวหนัง
- กำรปลูกพืชกำรเพำะพันธุ์ ดูแลรักษำ
๑.๒.จัดกำรข้อมูลเพื่อเป็นสื่อในกำรเรียนรู้ คู่มือ แผนพับ
กิจกรรม ๒ ถ่ำยทอดทอดควำมรู้ว่ำด้วยพืชสมุนไพรเพื่อกำรรักษำโรคผิวหนังให้กับแกนนำเยำวชนในศูนย์ฝึก
๒.๑.ติดต่อประสำนงำนกับศูนย์ฝึกเพื่อจัดกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้
๒.๒.จัดกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้กับเยำวชนในศูนย์ฝึก
- กำรแปรรูปพืชสมุนไพรเป็นยำรักษำโรคผิวหนัง
- กำรปลูก(กำรเพำะพันธุ์ ขยำยและดูแล)
- จัดทำแปลงพืชสมุนไพร
กิจกรรม ๓ กำรจัดหำพืชสมุนไพรเพื่อให้เยำวชนได้ทดลองใช้อย่ำงต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อวัดประสิทธิภำพของยำสมุนไพร
กิจกรรม ๔ สรุปและประเมินผลกำรทำโครงกำร
๕. กระบวนการทางานของกลุ่ม
กลุ่ ม Doctor Kampong หรื อ กลุ่ มหมอบ้ ำน เป็ นนั กศึ กษำมหำวิท ยำลัย รำชภั ฎ สงขลำ สำขำกำรพั ฒ นำชุ มชน
สนใจเรียนรู้จำกประเด็ นปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคผิวหนัง (โรคหิด) ในพื้นที่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต ๙
จังหวัดสงขลำ สภำพปัญหำดังกล่ำวสร้ำงควำมทุกข์ทรมำนจำกอำกำรคัน ให้กับเยำวชนเป็น อย่ำงมำก โครงกำร Hero Herb
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จึง ต้ องกำรสร้ำงทำงเลื อกในกำรรั กษำโรคชนิ ด นี้ โดยกำรใช้ พื ช สมุ นไพร จึ งริ เริ่ มดำเนิ นโครงกำร Hero herb ขึ้น โดยมี
กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมแรก ศึกษำภูมิปัญญำกำรใช้พืชสมุนไพรรักษำโรคผิวหนัง โดยสืบค้นควำมรู้จำกอินเตอร์เน็ต สอบถำมข้อมูล
จำกหมอบ้ ำนในชุมชน จำกป้ำแนบ (นำงแนบ นวลสุวรรณ) เป็นประธำน อสม. บ้ำนแม่เปี ยะ อ.นำหม่อม ป้ำแนบเป็นหมอ
บ้ำนในชุมชน ป้ำแนบบอกว่ำสมุนไพรทองพันชั่งสำมำรถนำมำทำเป็นสบู่เหลวรักษำโรคดังกล่ำวได้ด้วยเช่นกัน และได้ค้นพบ
ข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ตว่ำมีผู้ที่แปรรูปขมิ้นชันเป็นสบู่รักษำโรคดังกล่ำวได้คือสูตรกำรทำสบู่ขมิ้น โดยมีกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรทำสบู่ก้อนมำจำก ธนำคำร ธ.ก.ส. หำดใหญ่ และข้อมูลส่วนหนึ่งได้มำจำกคุณป้ำแนบ ต่อมำคือกำรหำและขยำยพันธุ์พืช
สมุนไพรทั้ง ๒ ชนิด ได้นำพืชสมุนไพร ทองพันชั่ ง และ ขมิ้น มำปลูกและขยำยพันธุ์เป็นระยะเวลำเกือบสำมเดือนกับกำรเพำะ
ต้นทองพันชั่งและขมิ้นเพื่ อที่นำไปปลูกในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลำ ทำให้แกนนำรู้ว่ำ กำรจะ
ปลูกต้นไม้สักต้นเรำต้องดูแลรักษำอย่ำงไรเพื่ อที่จะให้ต้นไม้อยู่รอด ไม่ตำย ก็เปรียบเสมือนโครงกำรที่พวกเรำท ำอยู่เรำต้อง
ทำงำนกันเป็นทีมเพื่อที่จะไปยังเป้ำหมำยที่เรำวำงไว้ อำจจะเจออุปสรรคบ้ ำง แต่เรำก็ร่วมกันแก้ไขให้ผ่ำนไปได้ เหมือนกำร
ดูแลรักษำต้นไม้ระหว่ำงทำงกว่ำต้นไม้จะสมบูรณ์จะโตได้ เรำต้องดูแลอย่ำงดีไม่ว่ำจะเป็นแสงแดด กำรรดน้ำ กำรใส่ปุ๋ย
กิจ กรรมสอง กิ จกรรมแนะนำตัวโครงกำร Hero herb พร้อมท ำควำมรู้จักระหว่ำงแกนนำ Doctor กั มปง และ
เพื่อนๆกลุ่มเป้ำหมำยในศูนย์ฝึกจำนวน ๒๐ คน ในกิจกรรมนี้แกนนำได้ประชุมเพื่อแบ่งบทบำทหน้ำที่ของแต่ละคนว่ำใครมี
หน้ำที่เป็นวิทยำกรกระบวนกำรดังนี้
กัง : เป็นผู้หำข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร
ด๊ะ : เป็นผู้เรียบเรียงข้อมูล
ดำ : เป็นผู้วำงแผนกำรดำเนินกิจกรรม
ยี กับโค้ก : เป็นผู้เตรียมอุปกรณ์กำรดำเนินกิจกรรม
มิง : เป็นผู้จัดหำเพลง และเกม เพื่อควำมสร้ำงสรรค์
ในครั้ ง นี้ แ กนนำเข้ ำไปประชำสั มพั นธ์ เกี่ ย วกั บ ตั วโครงกำร Hero Herb บอกถึ ง ที่ มำ และรำยละเอี ย ดของตั ว
โครงกำรและได้ทำกิจกรรมสันทนำด้วยกำรเล่นเกมท้ำยปัญหำ เกี่ยวกับสมุนไพร และเกม 6 ช่อง เพื่อทำควำมรู้จักของเพื่อน
ในกลุ่ มเป้ ำหมำย ถ้ ำใครตอบถู ก จะมี ข องรำงวัล ให้ ซึ่ งเป็ นขนม ในกิจกรรมนี้ท ำเพื่ อสร้ ำงรอยยิ้ม ควำมสนุ กสนำน และ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน ผลที่เกิดขึ้นทำให้เพื่ อนๆกลุ่มเป้ำหมำยในศูนย์ฝึกมีกำรตอบรับ เป็นอย่ำงดี ให้ควำมร่วมมือทุ ก
อย่ำง เมื่อเสร็จกิจกรรมแกนนำได้มำนั่งพุดคุยถึงสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ทำได้ไม่ดีเพื่อใช้เป็นบทเรียนในกำรเตรียมตัวเข้ำมำท ำ
กิจกรรมครั้งที่สอง เสียงสะท้อนของแกนนำมองเห็นว่ำกำรเข้ำไปครั้งนี้เกิดปั ญหำตรงที่แกนนำไม่เคยเข้ำศูนย์มำในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยำวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลำ มำก่อนจึงทำให้แกนนำต้องทำหนังสือขออนุญำตเข้ำมำทำกิจกรรมและประสำนผู้
ที่จะดูแลเมื่อเข้ำไปทำกิจกรรม แกนนำสะท้อนอีกด้วยว่ำถึงแม้จะเตรียมตัวมำดีแค่ไหนพอถึงเวลำทำกิจกรรมมักจะไม่เป็น ไป
ตำมแผนเรำต้องแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำให้ได้และแกนนำยังรู้สึกมีควำมสุขเมื่อเห็นรอยยิ้มของเพื่อนๆ และกำรทำกิจกรรมใน
ครั้งนี้แกนนำคิดว่ำอำจจะยังไม่สำเร็จ ๑๐๐ % ส่วนหนึ่งอำจจะเป็นเพรำะเรำยัง กล้ำๆกลัวๆ เพรำะเป็นกำรมำครั้งแรกของ
แกนนำ และแกนนำยังไม่รู้จักกับเพื่อนๆ ยังไม่คุ้นเคยกับสถำนที่ แต่อีกส่วนหนึ่ง ก็เกิดจำกกำรทำงำน ขอแกนนำด้วย ซึ่งเมื่อ
สมำชิกได้พูดคุยกันแล้ว ก็พบว่ำ กำรแบ่งงำนหรือแบ่งหน้ำที่ของเรำในกำรทำงำนยังไม่ชัดเจน และยังมีกำรเขินอำย และเกี่ยง
กันอยู่ เลยทำให้ไม่มีควำมมั่นใจ ทำให้ดูเหมือนไม่จริงจังเท่ำไร แต่ ถึงอย่ำงไรก็ตำม เรำก็ได้มิตรภำพจำกเพื่อนๆมำ กำรตอบรับ
ที่ดี ทำให้แกนนำรู้ว่ำกำรมำทำกิจกรรมในครั้งหน้ำ อำจไม่มีเรื่องตื่นเต้นให้ต้องกังวล
สิ่งที่แกนนำได้เรียนรู้จำกกิจกรรมแนะนำตัวโครงกำร Hero herb
ดำ : กำรวำงตัว ทักษะด้ำนกำรพูด ต้องพัฒนำตนเองให้มำกกว่ำเดิมเพรำะกำรพูดของเรำบำงครั้ง อำจไม่เหมำะสม
กับเพื่อนๆในศูนย์ฝึกฯ อำจจะกระทบจิตใจได้
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ด๊ะ : ทักษะด้ำนกำรพู ด กำรกล้ ำแสดงออก เพรำะตั วเองยังเขินๆ อำยๆ ไม่ กล้ำแสดงออก ไม่กล้ำพูดต่ อหน้ำคน
เยอะๆ จะต้องพัฒนำตนเองให้ดีมำกกว่ำเดิม
ยี : ได้ทักษะในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่ อเอำมำใช้ในชีวิตประจำวันของเรำได้ในสิ่งที่เรำได้ผ่ำนมำรู้สึกภำคภูมิใจที่ได้
ทำกิจกรรมใหม่ๆให้กับตัวเองและมอบควำมสุขให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในศูนย์ฝึกเป็นอย่ำงดี
มิ ง : แรกๆที่ ไ ด้ เข้ ำ ไปในศู น ย์ ฝึ ก รู้ สึ ก ตื่ น เต้ น อย่ ำ งมำก เนื่ อ งจำกว่ ำเป็ น กิ จ กรรมแรกของโครงกำรนี้ และ
กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เคยก้ำวพลำด อำจจะมีควำมรู้สึกหวำดกลัว และพอได้สั มผัส จริงๆแล้วมันไม่ได้
เป็นเป็นอย่ำงที่เรำคิด ซึ่งกลุ่ มเป้ำหมำยก็ ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี และกิจกรรรมที่ไปทำวันนั้นก็ มีบ้ำงที่ไม่เป็นอย่ ำงที่คิ ด
เพรำะเป็นครั้งแรก และระยะเวลำในกำรวำงแผนงำน แต่มันก็ผ่ำนไปด้วยดี
กั้ง : สำหรับตัวกั้งแล้ว สิ่งสำคัญ ที่ได้จำกเข้ำไปในศูนย์ฝึกในครั้งแรก คือ กำร ให้โอกำสคะ เรำไม่ควรจะมอง หรือ
เชื่อ จำกสิ่งที่เรำ ได้ยินหรือเห็นแค่เปลือกนอก หำกแต่เรำ ต้องลองได้สัมผัสกับตัวเองก่อน
โค้ก : ได้รับควำมสนุก ควำมรู้เกี่ยวกับสมุนไพรร่วมกับเพื่อนๆในศูนย์ฝึกฯและทำให้ต้องพัฒนำทักษะควำมกล้ำ กล้ำ
แสดงออกและควำมกล้ำพูดเป็นอย่ำงมำก
กิจกรรมสำม จัดกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้กับเยำวชนในศูนย์ฝึก ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนเขต ๙ จังหวัด
สงขลำ โดยกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำ ร่วมโครงกำรมีจำนวน ๓๐ คน แกนนำได้ทดลองกำรทำสบู่ก้อนและสบู่เหลว แกนนำต้องใช้
ควำมพยำยำมอย่ำงมำกในขั้นตอนกำรทำแต่ละขั้นตอน ต้องอำศัยควำมประณีต ควำมอดทน กำรสังเกต ทุกคนต่ำงมีบทบำท
หน้ำที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมำย งำนจึงเสร็จเร็วและงำนเป็นระบบ ทำให้สบู่ที่ทำออกมำประสบควำมสำเร็จในขั้นตอนกำร
ผลิต แม้จะเหนื่อยแต่ก็รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำได้ หลังจำกนั้นก่อนเข้ำศูนย์ฝึกแกนนำได้ประสำนติดต่อไปยังคุณครูพี่จุ๋ม ซึ่ง
เป็นครูสอนวิชำเกษตร ก่อนเข้ำแกนนำมีกำรประชุมวำงแผนและแบ่งบทบำทหน้ำที่ของแต่ละคน มีกำรจัดเตรียมอุปกรณ์และ
พันธุ์พืชที่จะนำเข้ำไปปลูก ในภำคเช้ำแกนนำได้แบ่งบทบำทหน้ำที่โดยมีกำรแบ่งหน้ำที่ดังนี้
ดำ : เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด
กั้ง : เป็นผู้ให้ควำมรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทองพันชัง
ด๊ะ : เป็นผู้จดบันทึกกระบำนกำรทั้งหมด
มิง : เป็นผู้อธิบำยวิธีกำรทำสบู่ก้อน
ยี : เป็นผู้สำธิตกำรทำสบู่ก้อน
โค้ก : เป็นผู้ช่วยยีในกำรหยิบเอำวัตถุดิบในกำรทำสบู่ก้อน
หลังจำกนั้นแกนนำได้ให้ควำมรู้เกี่ยวกับต้นสมุนไพรทองพันชั่ งและขมิ้นเพื่อนๆกลุ่มเป้ำหมำยให้ควำมสนใจกับสิ่งที่
แกนนำพยำยำมจะถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องสมุนไพรให้ หลังจำกนั้นแกนนำได้สำธิตกำรทำสบู่ก้อนจำกสมุนไพรทองพันชั่งในกำร
ทำสบู่ก้อนครั้งนี้เพื่อนๆกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงก็รุมกันมำดูวิธีกำรทำอย่ำงตั้งใจ และมีเพื่อนๆกลุ่มเป้ำหมำยบำงส่วนที่เป็นอิสลำม
จะพูดภำษำมลำยู ทำให้แกนนำต้องสื่อสำรเป็นภำษำมลำยูเพื่อให้เพื่อนๆที่เป็นอิสลำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น ต่อด้ วยกิจกรรมสันทนำ
กำรเป็นกำรเล่นเกมตอบปัญหำควำมรู้เกี่ยวกับสมุนไพร และวิธีกำรทำสบู่ เพื่อต้องกำรทรำบว่ำเพื่อนๆที่เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำใจ
ในควำมรู้ที่ทำงกลุ่มได้เข้ำไปถ่ำยทอดหรือไม่และเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน ผลที่ได้คือเพื่อนสำมำรถตอบคำถำมได้และ
สนใจในขั้นตอนกำรทำสบู่เป็นอย่ำงมำกทุกคนอยำกลงมือทำด้วยตัวเอง แต่ด้วยอุปกรณ์มีไม่เพี ยงพอทำงแกนนำจึงบอกกั บ
เพื่อนๆกลุ่มเป้ำหมำยว่ำถ้ำใครอยำกได้สบู่ไปทดลองใช้ก็ให้มำตักใส่แป้นพิมพ์ด้วยตัวเอง เพื่อนๆต่ำงก็เข้ำใจเพื่อจะทำสบู่ของ
ตัวเองและที่เป็นภำพบรรยำกำศที่น่ำรักคือแต่ละคนเมื่อตักใส่แป้นพิมพ์ก็จะเขียนชื่อหรือทำสัญลักษณ์เอำไว้ข้ำงๆว่ำเป็นของ
ตัวเอง แกนนำและคุณ ครู พี่ จุ๋มอดอมยิ้มไม่ ได้ กับ ภำพบรรยำกำศที่ น่ำประทั บ ช่วงบ่ ำยแกนนำทั้ ง ๕ คน นำต้ นสมุ นไพร
ทองพั นชั่ งมำให้ เพื่ อนๆ ที่ เข้ ำร่ วมโครงกำรได้ ท ำกิ จกรรมร่วมกันปลู กต้ นสมุ นไพรทองพั นช่ ำงและแบ่ งเวรในกำรดู แ ลต้ น
สมุนไพร อีกทั้งแกนนำได้แจกใบควำมรู้เกี่ยวกับต้นสมุนไพร พร้อมกับสมุดบันทึก เพื่อให้เพื่อนๆในศูนย์ฝึกฯ บันทึกผลกำรใช้
สบู่ ว่ำมี ผลอย่ำงไรบ้ ำง จำกกำรท ำกิ จกรรมครั้งที่ ๓ แกนนำมองเห็ นถึ งปั ญ หำระหว่ ำงกำรด ำเนิ นกิจกรรมในศู นย์ ฝึก คื อ
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ระหว่ำงดำเนินงำนมีเพื่ อนๆ บำงส่วนพู ดคุยเสีย งดัง ทำให้แกนนำต้องหำวิธีแก้ไข้เฉพำะหน้ำ ทำให้แกนนำเรียนรู้ที่ จะแก้ไข
ปัญหำ เช่น กำรเล่นเกมสันทนำกำร เพื่อดึงดูดควำมสนใจใครตอบคำถำมได้จะมีรำงวัลมอบให้ ผลจำกกำรทำกิจกรรมทำให้
แกนนำกล้ำแสดงออก กล้ำพูดมำกขึ้น และควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ อีกทั้งทำให้เรียนรู้กำรทำงำนเป็นทีมที่ต้องช่วยเหลือซึ่ง
กันแหละกันในกำรทำกิจกรรมครั้งนี้ แกนนำรู้สึกภูมิใจมำกกว่ำครั้งแรกเพรำะนอกจำกจะได้ให้ควำมรู้กับเพื่อนๆแล้ว เพื่อนๆ
ยังสำมำรถได้สบู่กลับไปใช้ด้วย ที่สำคัญท ำให้แกนนำได้รู้ว่ำกำรวำงแผนในกำรท ำงำนหรือกำรรู้จักแบ่งหน้ำที่ ในกำรทำงำน
เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐำนที่จะส่งผลทำให้กำรทำงำนผ่ำนไปได้ด้วยดี แกนนำจะปรึกษำหำรือและพูดคุยกันอยู่ตลอดไม่ว่ำจะเป็นก่อน
ทำโครงกำรหรือหลังกำรท ำโครงกำร แกนนำจะมีกำรวำงแผนกำรทำงำนแบ่งหน้ ำที่กัน ทำในแต่ ละส่วนและเมื่ อเกิดควำม
ผิดพลำดหรืองำนที่ออกมำไม่ประสบควำมสำเร็จเรำก็จะมำร่วมกันแชร์ควำมรู้สึกและคิดวิเครำะห์เกี่ยวกับปัญหำที่เกิดขึ้นและ
ช่วยกันหำทำงแก้ไข
สิ่งที่ได้เรียนรู้จำกกิจกรรมครั้งนี้ ดังนี้
ด๊ะ : ในกำรทำกิ จกรรมครั้งนี้ รู้สึ กว่ำ ตัวเรำเองจะต้ องเรียนรู้ อะไรหลำยอย่ ำงเพิ่ มขึ้น ไม่ ว่ำจะเป็นกำรแก้ปัญ หำ
เฉพำะหน้ำ กำรเอำใจเขำมำใส่ใจเรำ และกำรจดบันทึกกำรดำเนินกิจกรรมที่สั้นและเข้ำใจง่ำย
กัง : กำรเข้ำไปทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้สิ่งดีๆกลับมำมำกเลยค่ะ ได้เพื่อนใหม่ๆได้ควำมสนุกสนำน แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไป
กว่ำนั้นคือได้ทักษะที่ดีๆไม่ว่ำจะเป็นกำร กล้ำพูดมำกขึ้นแต่ก็มีข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควรแก้ไขค่ะคือกำร วำงแผนแบ่งหน้ำ ยัง
ไม่ดีเท่ำที่ควร
ดำ : กำรเข้ำไปครั้งนี้ ทำให้ต้องปรับตัวเองในด้ำนกำรพูด และต้องมีไวพริบเป็นอย่ำงมำก เพื่อควำมพร้อมต่อกำร
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
มิง : กำรเข้ำไปครั้งนี้รู้สึกดีขึ้นกว่ำครั้งแรกต้องขอบคุณเพื่อนร่วมงำนที่ให้กำลังใจดีมำก ทำให้เรำพลัดดันตนเอง คิด
ที่จะดำเนินทำโครงกำรต่อไปและกลุ่มเป้ำหมำยก็ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีถึงแม้บ้ำงครั้งอำจท้อก็ตำม
ยี : รู้สึกได้ออกแรงกำยแรงใจเพื่ อนำพืช สมุนไพรที่ ป ลูก ที่ห อ พำไปยังศู นย์ ฝึกฯพร้อมกับ กลุ่มเพื่อนๆ ท ำให้รู้สึ ก
ลำบำกในกำรย้ำยพืชสมุนไพรเพรำะกลุ่มแกนนำเองก็ไม่มียำนพำหนะในกำรเดินทำงที่เพียงพอ รู้สึกภู มิใจที่กลุ่มเป้ำหมำยมี
ควำมรับผิดชอบเป็นอย่ำงมำก
โค้ก : ได้เพื่อนใหม่ๆที่พร้อมจะกลับตัวเป็นคนดีและพร้อมที่ช่วยเหลือสังคม
กิจกรรมครั้งที่สี่ สำธิตกำรทำสบู่เหลวจำกทองพันชัง และป้ำยชื่อกลุ่มเป้ำหมำย พร้อมตรวจเช็ดสมุดบันทึก แกนนำ
ได้จัดประชุมวำงแผนเพื่อแบ่งหน้ำที่ได้ดังนี้
ดำ : เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด
ด๊ะ : เป็นผู้ประเมินและบันทึกกำรดำเนินกิจกรรมทั้งหมด
กัง : เป็นผู้ประสำนงำนในกำรดำเนินกิจกรรม
ยี,มิง : เป็นฝ่ำยจัดหำวัสดุอุปกรณ์กำรทำสบู่และป้ำยชื่อ
โค้ก : ผู้เก็บภำพในกิจกรรมทั้งหมด
หลังจำกนั้นแกนนำได้สำธิตกำรทำสบู่เหลวจำกทองพันชั่ง และป้ำยชื่อกลุ่มเป้ำหมำย พร้อมตรวจเช็คสมุด กำรเข้ำไป
ครั้งนี้แกนนำต้องกำรให้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเรียนรู้วิธีกำรทำสบู่เหลวจำกสมุนไพรทองพันชังและเพื่อประเมินผลกำรใช้สบู่
ของกลุ่ มเป้ ำหมำยจำกสมุ ด บั น ทึ ก ของแต่ ล ะบุ ค คล
ช่ วงเช้ ำแกนน ำได้ ส ำธิ ต กำรท ำสบู่ เหลวจำกทองพั น ชั่ งและให้
กลุ่มเป้ำหมำยทดลองทำสบู่ด้วยตนเอง รวมถึงให้ควำมรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเพิ่มเติม จำกนั้นแกนนำและกลุ่มเป้ำหมำย ๓๐ คน
ไปที่แปลงเกษตร เพื่อไปปักป้ำยชื่อตำมต้นสมุนไพรทองพันชัง ที่กลุ่มเป้ำหมำยดูแลรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเพื่อแสดงควำม
เป็นเจ้ำของ แกนนำสังเกตเห็นได้ว่ำกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรับผิดชอบต่อต้ นสมุนไพรของตนเองเป็นอย่ำงมำก และยังไปช่วย
ดูแลต้นสมุนไพรของกลุ่มเพื่อนๆที่ติดธุระ เห็นได้ถึงควำมสำมัคคีของกลุ่มเป้ำหมำยกันเอง แกนนำเห็นว่ำกำรดำเนินกิจกรรม
ครั้งนี้เป็นไปด้วยดี ไม่มีอุปสรรค์ ช่วงบ่ำย ระหว่ำงที่รอกลุ่มเป้ำหมำยรับประทำนอำหำรเที่ยงแกนนำได้บรรจุ สบู่เหลวลงขวด
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เพื่อจะแจกให้กลุ่มเป้ำหมำย เมื่อกลุ่มเป้ำหมำยมำถึงแกนนำจัดกิจกรรมสันทนำกำรเล็กน้อย เพื่อผ่อนคลำยจำกกำรเหนื่อยล้ำ
ของช่วงเช้ำและเพื่อให้เกิดควำมสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง และควำมเป็นกันเองมำกที่สุด จำกนั้นแกนนำได้แจกสบู่เหลวที่ได้ท ำ
ในช่วงเช้ำให้กับกลุ่มเป้ำหมำยได้ไปใช้ต่อและให้กลุ่มเป้ำหมำยบันทึกผลอย่ำงต่อเนื่อง
สิ่งที่แกนนำได้เรียนรู้จำกกิจกรรมครั้งนี้ ดังนี้
ดำ : กำรได้เข้ำไปครั้งนี้ ทำไห้รู้สึกกดดันเล็กน้อยกังวลว่ำจะทำไม่ได้ แต่ด้วยควำมพยำยำมก็ผ่ำนไปได้ด้วยดี และเป็น
กันเองมำก จนทำให้ควำมกังวลนั้นหำยไป ควำมสนุกเข้ำมำแทนที่ รู้สึกภูมิใจ ที่พวกเรำสำมำรถผ่ำนมันได้
ด๊ะ : ในกำรเข้ำไปทำกิจกรรมครั้ งนี้ ตัวเองรู้สึกว่ำ กดดันมำกๆ เกรงๆกลัวๆ เพรำะกำรเข้ำไปครั้งนี้พี่เลี้ยงไม่ได้เข้ำ
ไปพร้อมกับเรำด้วย แต่พ วกเรำทุกคนก็สำมำรถทำกิจกรรมร่วมกัน อย่ำงเช่นช่วยกันปัก ป้ำยชื่อช่วยจัดโต๊ะ จัดเก้ำอี้ เพื่อนๆ
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมร่วมมืออย่ำงดีมำก ร่วมทั้งยังสำมำรถแก้ปัญหำได้จนมันผ่ำนไปด้วยดีค่ะ
กั้ง : กำรเข้ำไปครั้งนี้ พวกเรำจึงได้มีกำรวำงแผนและกระบวนกำรไว้เป็นอย่ำงดีจึงทำให้ กำรทำงำนงำนเป็นไปได้
ด้วยดีค่ะ
ยี : ได้นำป้ำยที่ป ระดิษฐ์มำปักตำมต้ น แต่ ละตนตำมผู้ที่ ดูแล จะได้แ สดงถึ งควำมเป็นเจ้ำของที่ ได้ดูแ ลแล้ ว พืช ที่
นำเอำมำให้เพื่อนๆปลูกนั้นได้ เจริญเติบโตขึ้นอย่ำงดี มีควำมสมบูรณ์ เกินกว่ำที่พวกเรำคำดไว้ พร้อมกับกำรสอนวิธีกำรทำสบู่
และทบทวน
โค้ก : ได้ควำมสำมัคคี คือได้จำกควำมตั้งใจฟั งในกำรที่กลุ่มพวกเรำให้ควำมรู้และในกำรปลูกต้นไม้ เพื่อนๆ พี่ๆ จะ
ช่วยกันปลูกจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
มิง : พอเข้ำไปครั้งที่สำม รู้สึกดีมำก เนื่องจำกเรำรู้จักเยำวชนดีแล้ว และได้พูดคุยสื่อสำร สร้ำงควำมสัมพันธ์และ
เยำวชนได้ควำมร่วมมือมำก ช่วยกันจัดของ อุปกรณ์ โต๊ะ เก้ำอี้ ที่นี้ต้องขอบคุณครูจุ๋ม มำกที่อำนวยควำมสะดวก แก่พวกเรำ
และรู้สึกดีใจเป็นอย่ำงมำก กำรเข้ำไปทำกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมแรกที่พี่เลี้ยงไม่ได้เข้ำไปร่วมกิจกรรมด้วยกัน ทำให้แกนนำ
รู้สึกกดดันเล็กน้อย แต่ในเมื่อหน้ำที่อยู่ข้ำงหน้ำทำให้แกนนำต้องพร้อมและเตรียมตัวก่อนเข้ำไปเป็นอย่ำงมำก เมื่อเข้ำไปแล้ว
ทุกอย่ำงก็ รำบรื่นแกนนำเริ่มจัด สถำนที่ พร้อมเริ่มด ำเนินกำรและทบทวนวิธีกำรท ำสบู่ เหลวจำกทองพันชั่ ง เพื่อให้เพื่ อนๆ
กลุ่มเป้ำหมำยได้ทำสบู่ด้วยตนเองจำกควำมรู้ที่แกนนำได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเพื่อนๆ
คุณค่าของการเรียนรู้
จำกกำรทำโครงกำรครั้งนี้ แกนนำเยำวชนเล่ำว่ำกำรดำเนินโครงกำรทำให้แกนนำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงมำก เช่น น้อง
กั้ง เล่ำว่ำ ก่อนที่ตนเองจะมำทำโครงกำรตนเอง ไม่เข้ำใจผู้อื่นทำอะไรก็ไม่ค่อยนึกต่อส่วนรวม ไม่กล้ำแสดงออก ขี้อำย พูดไม่
คิด ไม่ชอบทำอะไรที่เป็นทำงกำรที่ต้องใช้ควำมละเอียดรอบคอบ แต่พอได้ทำโครงกำรรู้สึกว่ำตนเองมีควำมรับผิดชอบมำกขึ้น
คิดก่ อนพู ดเสมอ กล้ ำแสดงออกมำกขึ้น เข้ ำใจผู้ อื่นมำกขึ้นก่อนจะท ำอะไรก็จะคิด ก่อนเสมอว่ำสิ่งที่ ตนเองท ำเพื่อส่วนรวม
หรือไม่ถ้ำสิ่งไหนทำเพื่อส่วนรวมตนเองก็จะเสียสละเวลำมำทำเพื่อส่วนรวมก่อ นจำกกิจกรรมที่ทำร่วมกับเพื่อนๆกลุ่มเป้ำหมำย
และทุกครั้งที่ทำกิจกรรมจะคิดเสมอว่ำในแต่ละหน้ำที่มีควำมสำคัญพอๆกันและเอื้อต่อกันจึงทำให้เกิดควำมสำนึกต่อหน้ำที่ของ
ตนเองมำกขึ้น
น้องดา ก่อนหน้ำนี้ตัวเองไม่มีควำมรับผิดชอบ เป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรมำก คิดตื้นๆคิดแบบไม่มีเหตุและผล ควบคุม
อำรมณ์ของตนเองได้ไม่ดีเท่ำที่ควร ไม่กล้ำแสดงควำมคิดเห็นไม่กล้ำแสดงออก แต่พอมำทำโครงกำรรู้สึกว่ำตัวเองมีควำมคิด
เป็นผู้ใหญ่มำกขึ้น มีกำรพัฒนำด้ำนควำมคิด คิดอย่ำงมีเหตุมีผลก่อนจะทำอะไรต้องคิดให้ดีก่อนโดยวิเครำะห์ปั ญหำที่เกิดและ
เรียบเรียงลำดับเหตุกำรณ์ควำมสำคัญทำให้มีระบบคิดที่ดีขึ้น เพรำะกำรเข้ำไปในศูนย์ฝึกมีกฏระเบียบมำกมำยที่เรำต้องเรียนรู้
และรู้สึกว่ำตัวเองมีสมำธิและมีควำมเสียสละมำกขึ้น ตนเองสำมำรถควบคุมอำรมณ์ได้ดีกว่ำเดิมและสำมำรถพูดให้กำลังใจผู้อื่น
ได้ กิจกรรมที่ทำให้ตนเองต้องเป็นคนตรงเวลำ ซื่อสัตย์กับกำรทำงำน
น้องดะห์ ก่อนหน้ำนี้เป็ นคนไม่กล้ำที่ทำไม่กล้ำที่คิดอะไรกลัวผิด แต่งำนที่ทำนี้ทำให้ ตัวเองมีควำมอดทนมำกขึ้น
รู้จักกำรรอคอย กำรระงับอำรมณ์ เป็นคนระเอียดรอบคอบมำกขึ้นจำกกำรดูแลด้ำนกำรเงินของกลุ่ม ก่อนจะทำงำนดูศักยภำพ
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ของตนเองก่อนว่ำสำมำรถทำได้หรือไม่ สำมำรถคิดวิเครำะห์แยกแยะในควำมรับผิดชอบชั่วดีได้มำกขึ้น โครงกำรที่ทำอยู่ท ำ
ตนเองอยำกที่ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม
น้องยี ก่อนหน้ำนี้เป็นคนใจร้อน ไม่กล้ำแสดงออก ไม่ค่อยแชร์ควำมคิดเห็นกับเพื่อนๆ แต่ตอนนี้งำนที่ทำให้ให้ตนเอง
มองว่ำควำมใจร้อนเป็นบ่อเกิดแห่งควำมผิดพลำดเพรำะกำรทำกิจกรรมเรำควรทำอย่ำงเต็มใจและใช้ควำมอดทน ถ้ำรีบร้อนให้
งำนเสร็จเร็วงำนก็ออกมำไม่ดี รู้จักรับฟังควำมคิดเห็ นของเพื่อนๆ พอมำทำโครงกำรรู้สึกว่ำจะเข้ำใจคนอื่นมำกขึ้น ตนเองจะ
มองปัญ หำที่ ตนเหตุ ก่อนที่จะตั ดสินแก้ไขปัญ หำนั้ น และท ำให้ ตนเองกล้ำแชร์ค วำมคิดกั บเพื่อนๆกล้ำที่ จะพู ดต่อสำธำรณะ
น้องโค้ก แต่ก่อนเป็นคนไม่ค่อยพูด ไม่กล้ำแสดงออก แต่พอทำโครงกำรนี้ที่ทำให้ตนเองกล้ำ ที่แสดงออกมำกขึ้นในกำรพุดคุย
กำรคิดอย่ำงมีเหตุมีผล กำรทำงำนรู้ว่ำตัวเองถนัดในด้ำนฝ่ำยสนับสนุน เช่น กำรปลูกต้นไม้ กำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ นอกจำกนี้
แล้วกำรดำเนินงำนโครงกำร ทำให้แกนนำเยำวชนและสมำชิกในโครงกำร ได้พู ดคุยกันมำกจนท ำให้เข้ำใจกันมำกขึ้น มี กำร
เชื่อมควำมสัมพันธ์กันเพื่อนๆกลุ่มเป้ำหมำยจนเกิดเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
การทางานเป็นทีม
แกนนำสะท้อนออกมำว่ำเป็นกำรทำงำนแบบพี่ แบบน้องในบำงโอกำสก็ผลัดกันเป็นผู้นำผลัดกันเป็นผู้ตำมขึ้นอยู่กับ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆและจะมีกำรหนุนเสริมเพื่อนๆเมื่อประเมินสถำนกำรณ์ถ้ำใครไม่ไหวจะมีเพื่ อนเข้ำมำช่วยหนุนเปรียบเสมือนมี
รูพรุนคนที่ว่ำงจะเข้ำมำช่วยเติมเต็มและปิดรูพรุนนั้นเสีย ทุกครั้งที่มีกำรทำกิจกรรมจะมีกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดก่อน
และหลังทำกิจกรรม เมื่อพบข้อผิดพลำดจะช่วยกันแก้ไขและพุดคุยหำแนวทำงแก้ไขต่อไป และสิ่งสำคัญที่ทำให้ทุกคนมีแรง
เดินต่อมีแรงก้ำวท ำสิ่งดีๆคือกำลังใจภำยในกลุ่ม ทำให้สมำชิกภำยในกลุ่มสำมัคคี กันมำกขึ้นถึงแม้ว่ำต่ำงคนจะต่ำงที่มำต่ ำง
ศำสนำแต่เรำก็สำมำรถอยู่ร่วมกันได้ กำรเข้ำใจเขำเข้ำใจเรำทำให้แกนนำสำมำรถทำโครงกำรให้ไปถึงเป้ำหมำยที่วำงไว้ได้ แกน
นำทุกคนได้ทดลองปลูกและแปรรูปสบู่สมุนไพรรวมถึงทดลองใช้ด้วยตนเอง ก่อนที่จะนำสบู่ที่กลุ่มผลิตขึ้นไปให้เพื่อนเยำวชน
ในศูนย์ฝึกฯทดลองใช้และติดตำมผล หำกได้ผลดีจึงจะนำควำมรู้ที่ได้เข้ำไปส่งเสริมให้เพื่อนเยำวชนในศูนย์ฝึกฯทำแปลงปลูก
พืช สมุ นไพรทั้ ง ๒ ชนิ ดไว้ภ ำยในสถำนควบคุ ม เพื่ อใช้แ ปรรูป เป็นสบู่รั กษำโรคผิ วหนัง แต่ หำกไม่ ได้ผ ลทำงกลุ่ มจะด ำเนิ น
กำรศึกษำปรับปรุงและพัฒนำกำรใช้พืชสมุนไพรในกำรรักษำโรคดังกล่ำวต่อไป
นี้คือกำรเปลี่ยนแปลงของแกนนำเยำวชนที่ค่อยๆเติบโตจำกโครงกำร Hero herb กลุ่ม Doctor กัมปง ซึ่งเป็นโครงกำรที่
สำมำรถทำให้แกนนำเยำวชนและเพื่อนๆกลุ่มเป้ ำหมำย ได้เรียนรู้ระหว่ำงกัน ถึงแม้โครงกำร Hero herb จะดำเนินกำรด้วย
พลังกลุ่มนักศึกษำสองศำสนำที่หวังจะทำให้เพื่อนๆที่เป็นโรคผิวหนังหำยทรมำนจำกอำกำรคัน ทุกครั้งที่รู้ว่ำจะเข้ำไปทำ
กิจกรรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลำ เหล่ำแกนนำจะมีควำมสุขและควำมกระตือรือร้นที่
อยำกจะเข้ำไปทำกิจกรรม เพรำะทุกย่ำงก้ำวที่เดินเข้ำไปทำกิจกรรมด้วยรอยยิ้มและกำลังใจจำกเพื่อนๆกลุ่มเป้ำหมำยมันทำให้
เกิดแรงผลักดันที่จะทำให้เหล่ำแกนนำอยำกทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมต่อไป
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๖. โครงการครู Delivery ๒
๑. กลุ่มสังคมศึกษาพัฒนาเยาวชน
แกนนา :
แกนนำเยำวชนมี ๔ คน เป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตสงขลำ คณะศึกษำศำสตร์ มีรำยชื่อดังนี้
๑.นางสาวยมนา การปลูก (เกตุ)
อำยุ ๑๙ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ - กำลังศึกษำระดับปริญญำตรี คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ เบอร์
โทรศัพท์ ๐๘๔-๘๕๔๖๐๙๑ E-mail - Facebook : Gate karnplook
๒. นางสาวอัจฉรา อ่อนเจริญ (ตาล)
อำยุ ๑๙ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๐๓/๓ ม. ๕ ต. เขำรูปช้ำง อ. เมือง จ. สงขลำ ๙๐๐๐๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐๗ ๐ ๔ ๕ ๖ ๔ ๓ ก ำ ลั ง ศึ ก ษ ำ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ ำ ต รี ค ณ ะ ศึ ก ษ ำ ศ ำ ส ต ร์ ม ห ำ วิ ท ย ำลั ย ทั ก ษิ ณ E-mail :
looktan_melody@hotmail.com Facebook : looktan melody
๓. นายศราวุธ แก้วบุตร (เอ็กซ์)
อำยุ ๑๙ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ มหำวิทยำลัยทักษิณ สงขลำกำลังศึกษำระดับปริญ ญำตรี คณะ ศึกษำศำสตร์
มหำวิท ยำลั ยทั กษิ ณโทรศั พ ท์ ๐๘๐-๕๔๐๔๘๑๓ E-mail : sarawut_๙๕๙๗@hotmail.com Facebook : Sarawut
Kaewbut
๔. นายสรศักดิ์ ชิตเชื้อ (บ่าว)
อำยุ ๑๙ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ มหำวิทยำลัยทักษิณ สงขลำกำลังศึกษำระดับปริญญำตรี คณะศึกษำศำสตร์
มหำวิท ยำลั ยทั กษิ ณโทรศัพ ท์ ๐๘๘-๒๔๖๗๙๑๑ E-mail : sorasak_bow@hotmail.com Facebook : สมศักดิ์ ชิ ต
เชื้อ
๕. นายอนันต์ ชูช่วย (นัน)
อำยุ 19 ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ 40 หมู่9 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190 กำลังศึกษำระดับปริญญำตรี
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ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่วิชำกำรและงำนปฏิบัติกำร
๒. โครงการครูเดลิเวอรี่ รุ่น ๒
โจทย์ปัญหา
เนื่องจำกโรงเรียนบ้ำนพังเภำ (เชิญประชำนุกูล) เป็นโรงเรียนขนำดเล็กในอำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลำ ซึ่งมีจำนวนนักเรียน ๕๒ คน และมีบุคลำกรเพียง ๔ คน ทำให้เกิดสภำพปัญหำที่แบ่งออกเป็นปัญหำหลักอยู่ ๒
ประเด็น นั้นก็คือ
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๑. ปัญหำควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำร(IQ)ซึ่งจะเป็นปัญหำทำงด้ำนผลสัมฤทธิ์ในกำรสอบ O-net ต่ำ
และปัญหำกำรขำดบุคลำกรภำยในโรงเรียน
๒. ปัญหำทำงด้ำนควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ) คือปัญหำของนักเรียนที่ไม่อยำกจะมำโรงเรียน
ปํญหำกำรปิดกั้นควำมสำมำรถของเด็ก ปัญหำชุมชนไม่ให้ควำมร่วมมือเท่ำที่ควร และปัญหำครอบครัวที่ไม่อบอุ่น
ซึ่งผลกระทบจำกสำเหตุทั้ง ๓ สำเหตุนั้นคือ กำรที่โรงเรียนบ้ำนพังเภำฯ เข้ำข่ำยกำรเป็นโรงเรียนขนำดเล็กที่กำลังจะ
ถูกยุบตำมนโยบำยทำงกำรศึกษำของไทยที่มำจำกผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียนที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนและทำให้โรงเรียนขำดกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง,เด็กขำดมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมและเด็กไม่สำมำรถแสดงออกถึงควำมสำมำรถของตน จำกสภำพ
ปัญหำของทั้งโรงเรียน ชุมชน และครอบครัวของตัวเด็ก, กำรขำดควำมพร้อมในกำรมำเรียนและขำดกำรเอำใจใส่ต่อกำรเรียน
ตำมสภำพของครอบครัวที่มีปัญหำ
ด้วยผลของสภำพปัญ หำและสำเหตุทำให้โครงกำร “ครูเดลิเวอรี่ รุ่น ๒” มีควำมตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในกำรแก้ไข
ปัญหำต่ำงๆให้กับโรงเรียนช่วยให้ชุมชนเห็นคุณค่ำของโรงเรียน ซึ่งทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่เข้มแข็งได้ในอนำคต และเป็น
ต้นแบบของกำรจัดกำรสภำพปัญหำของโรงเรียนขนำดเล็กที่กำลังจะถูกยุบในพื้นที่ต่ำงๆได้
๓. เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและมีควำมสำมำรถอื่นๆรวมถึงควำมฉลำดทำงอำรมณ์สร้ำง
ควำมมั่นใจให้กับคนในชุมชนและควำมสำนึกรักโรงเรียนของชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและรักษำโรงเรียน
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ แปลงเกษตรจาลอง
๑.๑. ประชุมและวำงแผนกำรดำเนินงำน
๑.๒. สำรวจพื้นที่และสำรวจสภำพดิน และควำมเหมำะสมของพืช
๑.๓. ปรับสภำพดิน และปลูกพืชที่เหมำะสม
๑.๔. อบรมและแนะแนวทำงกำรดูแลรักษำพืชที่ปลูกให้กับนักเรียน
กิจกรรม ๒ การเรียนการสอน
๒.๑ท ำกำรสอนใน 5 หมวดวิ ช ำหลั ก คื อ วิ ช ำวิ ท ยำศำสตร์ วิ ช ำภำษำไทย วิ ช ำ
คณิตศำสตร์ วิชำภำษำอังกฤษ และวิชำสังคมศึกษำฯ
กิจกรรม ๓ กิจกรรมชุมนุม
๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษของนักเรียนใน 2 ชุมนุม คือ ชุมนุมศิลปะ
งำนประดิษฐ์ และนำฏศิลป์ และชุมนุมกีฬำและนันทนำกำร
กิจกรรม ๔ กิจกรรมวันพิเศษ
๔.๑. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงครูกับนักเรียน
๔.๒. กิ จ กรรมบ ำเพ็ ญ ประโยชน์ พั ฒ นำโรงเรี ย น และกิ จกรรมบู ร ณำกำรกำร
นันทนำกำร
๔.๓. กิจกรรมติว ทบทวนและเสริมควำมรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนในแต่ละหมวดวิชำ
กิจกรรม ๕ กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๑. ประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำน และติดต่อประสำนงำนกับผู้นำชุมชน
๕.๒. สำรวจและเก็บข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น
๕.๓. จั ด กำรเรี ย นรู้ ภู มิปั ญ ญำท้ องถิ่ นให้ กับ นั กเรี ย น ลงภำคสนำมเรีย นรู้ ด้ วยกำร
ปฏิบัติจริง
๕.๔. จัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนภูมิปัญญำท้องถิ่นของตน
กิจกรรม ๖ การจัดนิทรรศการวิชาการ
๖.๕. จั ดกิ จกรรมวันวิชำกำรรวบรวมผลงำนของนั กเรีย นในแต่ ละหมวดวิช ำรวมถึ ง
ควำมรู้ ท ำงด้ ำนภู มิปั ญ ญำท้ องถิ่ นในชุ มชนของตน เพื่อเสริ มสร้ำงควำมสั มพั นธ์อันดี ร ะหว่ำง
โรงเรียนกับชุมชนเพิ่มมำกขึ้น
กิจกรรม ๗ สรุปผลการทางานและประเมินการทางาน
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๕. กระบวนการทางานของกลุ่ม
เพรำะเรียนครู จึงทำโครงกำรเกี่ยวกับกำรเป็นครู แรกเริ่มคิดแต่เพียงจะไปสอนวิชำสำมัญต่ำงๆให้กับเด็ก แต่เมื่อลง
ไปสั มผัส สถำนกำรณ์ จริ งของโรงเรี ยนพั งเภำ ต.จะทิ้ งพระ อ.สทิ้ง พระ จ.สงขลำ ซึ่ งเป็ นโรงเรีย นขนำดเล็ กที่ เผชิญ ปัญ หำ
มำกมำยอำทิเช่น ครูไม่พอ เด็กน้อยมำกเพรำะผู้ปกครองย้ำยให้ไปเรียนโรงเรียนใหญ่ในตัวอำเภอ เด็กถูกปล่อยให้เรียนกับครูตู้
(รำยกำรโทรทัศน์ทำงไกล) ตำมลำพัง ควำมห่ำงเหินระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน ทำให้ต้องปรับควำมคิดในกำรทำงำน “ครู” กัน
อย่ำงมำกมำย ตัวแทนเยำวชนกลุ่ม ครู delivery (รุ่นที่ ๑) กล่ำวและเล่ำว่ำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นับตั้งแต่เข้ำร่วมงำนกับสงขลำ
ฟอรั่ม โครงกำรนี้ได้กลำยเป็นพื้นที่กำรเรียนรู้ของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ โดยมหำลัยบรรจุให้เป็นหลักสูตรกิจกรรมนอก
ห้องเรียนนักศึกษำที่เข้ำร่วมจะได้รับคะแนนกิจกรรม ๑๐๐ ชั่วโมง นับเป็นกำรบุกเบิกของนักศึกษำครูรุ่นพี่ปี ๔ ไปสู่น้องปี๑
ในมหำวิทยำลัย ที่ช่วยกันส่งต่องำนครู delivery ให้มีจิตวิญญำณ “ครูเพื่อศิษย์” เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยกำรเรียนรู้จำกเรื่องจริง
สถำนกำรณ์จริง
ครู delivery รุ่นที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีนักศึกษำคณะสังคมศึกษำศำสตร์ ปีที่ ๑ มหำวิทยำทักษิณ สงขลำ กว่ำ ๘๐
คนเข้ำร่วมและรุ่นพี่ได้นำนักศึกษำที่สนใจลงศึกษำพื้นที่จริงจำกนั้นกลับมำวำงแผนทำงำนพร้อมกับคัดเลือกแกนนำขึ้นมำ ๕
คน เพื่อพัฒนำโครงกำรครู Delivery รุ่น ๒ ซึ่งเน้นเรื่องสร้ำงพื้นที่ต้นแบบในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับโรงเรียนขนำดเล็ก โดย
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ พัฒนำกระบวนกำรสอนวิชำแกนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ เชื่อมโยงภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นสู่ห้องเรียน ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้ เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ส่งต่อควำมรู้สู่ชุมชนและโรงเรียนขนำดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง
นำยอนันต์ ชูช่วย (นันต์) หนึ่งในแกนนำที่ได้รับเลือก กล่ ำวและเล่ำต่อว่ำ กำรเข้ำมำทำงำนเป็น ครู delivery ต้องเผชิญกับ
กำรปรับตัวและปัญหำมำกมำย แต่ถือว่ำเป็นเรื่องท้ำทำยกับชีวิตนักเรียนครูปีหนึ่งมำก ทำให้ต้องพัฒ นำตัวเองกันอย่ำงมำก
ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขและร่วมกันวำงแผนตั้งรับปัญหำต่ำงๆไว้ห ลำยๆทำง เพื่อจะได้เลือกใช้ไ ด้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
และนำงสำวกุสมำ เขำคง (แป้ง) นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรเล่ำเสริมว่ำ ลูกศิษย์ในโรงเรียนพังเภำ เป็นเด็กประถม มีปัญหำใน
ชีวิตครอบครัวมำกมำยทั้งในเรื่องฐำนะทำงกำรเงิน และกำรไม่มีเวลำใกล้ชิดกัน กำรเรียนกำรสอนของพวกเรำจึงต้องคิดมำก
คิดมำกๆ ทั้งเรื่องอ่ำนออกเขียนได้และเรื่องของชีวิตรวมทั้งโรงเรียนที่จะถูกยุบและเด็กต้องไปเรียนไกลบ้ำน แป้งขอยืนยันว่ำ
เด็กๆเขำมีสิทธิที่จะเรียนอยู่ในบ้ำนเกิดของพวกเขำ เพรำะเมืองทำให้หลำยสิ่งหลำยอย่ำงในชีวิตขำดหำยไป สิ่งที่ต้องคิดไม่ใช่
เรื่องที่จะทำให้ เด็ กไปเรียนในเมือง แต่สิ่ งที่ ต้องคิดคือ จะท ำอย่ำงไรให้เด็กและและโรงเรียนในชนบทอยู่รอดและเรำจะ ใช้
ควำมไม่พร้อมสร้ำงทักษะชีวิตที่เข้มแข็งให้พวกเขำได้อย่ำงไร
หลังจำกสิ้นสุดกำรดำเนินงำนโครงกำร แกนนำเยำวชนช่วยกันสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำร“ครู Delivery”ปีที่๒
พบว่ำ จำกกำรดำเนินงำนโครงกำรส่งผลให้ชุมชนมองเห็นคุณค่ำของภูมิปัญญำที่ตนเองมี และสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมสร้ำง
กำรเรียนรู้ให้กับลูกหลำนในชุมชนได้ สร้ำงจุดเปลี่ยนที่ดีขึ้นให้กับโรงเรียน คือนักเรียนโรงเรียนบ้ำนพังเภำมีผลกำรสอบโอเน็ต
ติดอันดับต้นๆของตำบล นักเรียนมีควำมสุขเพรำะได้เรียนกับครูจริงๆรวมถึงกล้ำคิด กล้ำแสดงออก ฯลฯ สภำพแวดล้อมใน
ห้องเรี ยนและภู มิทั ศ น์ บ ริเวณโรงเรี ยนดี ขึ้น ครูในโรงเรีย นมีค วำมกระตื อรื อร้ นในกำรเรีย นกำรสอนมำกขึ้น ผู้ ที่ เกี่ย วข้ อง
ทำงด้ำนนโยบำยทำงกำรศึกษำในท้องถิ่นรับรู้กระบวนกำร ผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร และนั กศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
ได้รับประสบกำรณ์ รู้จักแสวงหำควำมรู้ทำงวิชำชีพครูมำเสริมศักยภำพของตนเอง (เรียนรู้ด้วยตนเอง) เกิดกำรพัฒ นำทักษะ
ทำงด้ำนวิชำชีพครู มีจิตสำนึกหรือจิตวิญญำณควำมเป็นครู นอกจำกนี้ทำให้แกนนำที่รับผิดชอบโครงกำร มีประสบกำรณ์ใน
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร รู้จักรับผิดชอบ มีควำมภำคภูมิใจและเกิดแรงบันดำลใจในกำรนำควำมรู้ทำงวิชำชีพครูไปพัฒนำ
สังคมต่อไป
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๗. โครงการ ๓ อ. (เอาอ้วนออก)
๑. กลุ่ม Slim Bear Island
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๕ คน เป็นนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำ มูลนิธิ มีรำยชื่อดังนี้
๑. นางสาว อันรวี ดาดี (ซันวา)
อำยุ ๑๗ ปี ที่อยู่ ที่ส ำมำรถติ ต่ อได้ ๑๕๑ ม. ๕ ต. อ่ ำวนำง อ. เมือง จ. กระบี่ กำลั งศึ กษำชั้นมั ธยมศึ กษำปี ที่ ๕
โรงเรี ยนส่ งเสริมศำสนำวิ ท ยำ มูล นิ ธิ เบอร์โทรศั พ ท์ ๐๘๐-๖๙๔๓๖๔๔ E-mail : Sunwa_love_famiiy@hotmail.com
Facbook : Noo wawa
๒. นางสาว อัสมา ปะหวัง (มา)
อำยุ ๑๗ ปี ที่อยู่ที่ สำมำรถติดต่อได้ ม. ๕ ต. เกำะเพชร อ. หัวไทร จ. นครสรีธรรมรำช ๘๐๑๗๐ กำลังศึกษำชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ ๕ โรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๘-๓๙๑๙๐๑๙ E-mail : Aama_๒๑๑@hotmail.com
Facebook : Asma Jub Jub มูลนิธิ
๓. นางสาว ซัลมา การินสันติ (ซันนี่)
อำยุ ๑๗ ปี ที่ อยู่ ที่ส ำมำรถติ ดต่ อได้ ๑๙/๒ ม. ๑๑ ต. บ้ ำนพรุ อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำ ๙๐๒๕๐ กำลังศึ กษำชั้ น
มัธยมศึ กษำปี ที่ ๕ โรงเรียนส่ง เสริมศำสนำวิท ยำ มูล นิธิ เบอร์ โทรศัพ ท์ ๐๙๐-๔๘๓๘๓๐๒ E-mail : Salmanaruk@Gmail.com Facebook : Salma Naruk
๔. นางสาว ศศินา .เบ็ญสะอิ (นินา)
อำยุ ๑๗ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๒๑๓/๑ ม. ๗ ต. ท่ำช้ำง อ. บำงกล่ำ จ. สงขลำ ๙๐๑๑๐ กำลังศึกษำชัน้ มัธยมศึกษำปี
ที่ ๕ โรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๒-๗๓๒๗๓๒๗๓ E-mail : mini_naloveyou@hotmail.com
Facebook : Sasina Bensa-ih
๕. นางสาว อัศศิณา หมัดอะดัม (ศิญา)
อำยุ ๑๘ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๕๕/๒ ม. ๑๐ ต. กำแพงเพชร อ. รัตภูมิ จ. สงขลำ ๙๐๑๘๐ กำลังศึกษำชั้น
มัธยมศึ กษำปี ที่ ๕ โรงเรีย นส่งเสริมศำสนำวิท ยำมูลนิ ธิ เบอร์โทรศัพ ท์ ๐๘๑-๙๕๗๙๒๕๒ E-mail : AssiyaMadadam@Gmail.com Facebook : YAYA Mad
ที่ปรึกษาโครงการ:
นำงสำวซำอีดะห์ หมำดดำเร๊ะ (ซำอีดะห์) อำยุ ๒๗ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๒๑ ม. ๓ ต. ฉลุง อ. เมือง จ. สตูล
จบกำรศึกษำระดั บปริ ญญำตรี คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยอิส ลำม ยะลำ เบอร์โทรศัพ ท์ ๐๘๗-๔๗๖๑๙๖๘ E-mail :
๓๐๕๕dada@hotmail.com Facebook : Sa-edah Chaheedah Maddareh
พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำยกรกช มณีสว่ำง ปริญญำตรีคณะพำณิชยศำสตร์ และกำรจัดกำร กำรจัด กำรสำรสนเทศ และคอมพิวเตอร์
มหำวิท ยำลัย สงขลำนครินทร์ วิ ทยำเขตตรัง ตำแหน่ง เจ้ ำหน้ำที่ ป ฏิ บัติ กำรรวบรวมข้ อมู ลและสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร
สำธำรณะและวิทยำกรกลุ่มย่อย
๒. โครงการเอาอ้วนออก
โจทย์ปัญหา
โรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ ประสบปัญหำเด็กในโรงเรียนร้อยละ ๑๐ เป็นเด็กอ้วนและมีแนวโน้มที่จะกำลัง
อ้วน อันเนื่องมำจำกโรงเรียนไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพไม่ว่ำจะเป็นกำรออกกำลังกำยอย่ำงต่อเนื่อง กำรให้ควำมรู้เรื่องกำร
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อุปโภคบริโภค ซึ่งทำงกลุ่มมองว่ำ ถ้ำไม่รีบแก้ปัญหำดังกล่ำวจะส่งผลกระทบให้ในอนำคตข้ำงหน้ำเด็กในโรงเรียนจะเต็มไปด้วย
เด็กอ้วน มีโรคแทรกซ้อน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรเรียน
ดังนั้น ทำงกลุ่ม Slim Bear Island จึงคิดทำโครงกำร ๓ อ. (เอำ อ้วน ออก) โดยมีกิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักใน
เรื่องกำรดูแลสุขภำพ เช่น จัดกิจกรรมให้ควำมรู้เรื่องกำรบริโภคที่เหมำะสม ส่งเสริมกำรออกกำลังกำยทุกวันหลังเลิกแถว และ
มีกำรติ ด ตำมโดยกำรชั่ งน้ ำหนั ก/วั ดรอบเอว ตลอดจนมี กิจกรรมที่ สร้ ำงแรงจู งใจให้ นักเรี ยนที่ เข้ ำร่ วมโครงกำรหั นมำดู แ ล
สุขภำพตัวเองให้มำกขึ้น
หำกโครงกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จทำงกลุ่มคำดหวังว่ำ เด็กนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีสุขภำพที่ดีขึ้น และแกนนำ
เยำวชนได้พัฒนำทักษะในด้ำนต่ำงๆและมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
๓. เป้าหมาย :
เพื่อต้องกำรส่งเสริมกำรออกกำลังกำยให้กับผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกวันหลังเลิกแถว และมีกิจกรรมที่สร้ำงแรงจูงใจให้
นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรหันมำดูแลสุขภำพตัวเองให้มำกขึ้น
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ ประชุมวำงแผนโครงกำร
๑.๑. แกนนำทั้ง ๕ คน, ผู้ช่วยแกนนำและครูที่ปรึกษำ
กิจกรรม ๒ ประชำสัมพันธ์โครงกำรและรับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำร
๒.๑. ประชำสัมพันธ์หน้ำเสำธง
๒.๒. เสียงตำมสำย
๒.๓. ตำมห้องเรียนต่ำงๆ
๒.๔. เอกสำรประชำสัมพันธ์
กิจกรรม ๓ รับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำร
๓.๑. ให้นักเรียนที่ภำวะโรคอ้วนที่อยู่ในสำยชั้น ม.๕ หรือผู้ที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร มำสมัครที่
ห้อง ม.๕/๒
กิจกรรม ๔ ศึกษำข้อมูลกำรเข้ำแบบบันทึกสุขภำพและออกแบบสมุดบันทึกประจำตัวของผู้เข้ำร่วม
๔.๑. ศึกษำข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ตและจำกครูในโรงเรียน
๔.๒. ประชุมและออกแบบสมุดบันทึก
๔.๓. จัดทำสมุดบันทึกสุขภำพ
กิจกรรม ๕ จัดกิจกรรมให้ควำมรู้เรื่องกำรบริโภคและกำรดูแลสุขภำพที่เหมำะสม
๕.๑. ติดต่อวิทยำกร
๕.๒. ประสำนงำนกับผู้เข้ำร่วมโครงกำร
๕.๓. ประสำนเรื่องกำรใช้สถำนที่
๕.๔. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้กำรบริโภคและกำรดูแลสุขภำพที่เหมำะสม
๕.๕. แจกแผ่นพับโภชนำกำร
กิจกรรม ๖ ศึกษำวิธีกำรออกกำลังกำยที่ถูกต้องพร้อมฝึกปฏิบัติ
๖.๑. ศึกษำจำกอินเตอร์เน็ตและครูพละในโรงเรียน
๖.๒. ปฏิบัติกำรฝึกกำรออกกำลังกำยที่ถูกวิธี
กิจกรรม ๗ จัดกิจกรรมฝึกกำรออกกำลังกำยทุกวันหลังเลิกแถว
๗.๑. แกนนำเยำวชน ๑๐ คน นำกำรออกกำลังกำยทุกวันหลังเลิกแถวพร้อมกับควบคุมดูแลให้
ผู้เข้ำร่วมปฏิบัติอย่ำงถูกวิธี
กิจกรรม ๘ ตรวจสุขภำพผู้เข้ำร่วมโครงกำรและสมุดบันทึก (อำทิตย์ละ ๑ ครั้ง)
๘.๑. แกนนำเยำวชนนัดตรวจสุขภำพ ชั่งน้ำหนัก/วัดรอบเอว ตรวจสมุดบันทึกทุกวันอำทิตย์
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กิจกรรม ๙ จัดกิจกรรมมอบรำงวัลสำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร
๙.๑. มอบรำงวัลให้กับผู้เข้ำร่วมโครงกำร(จัดขึ้นทุกเดือน)
กิจกรรมที่๑๐ สรุปและประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร
๕. กระบวนการทางานของกลุ่ม
เยำวชนมุ ส ลิ มในโรงเรีย นส่ งเสริ มศำสนำวิ ท ยำมู ล นิ ธิ บ้ ำนเกำะหมี (ปอเนำะเกำะหมี ) ต ำบล คลองแห อำเภอ
หำดใหญ่ จังหวัด สงขลำ ๙๐๑๑๐ ประมำณร้อยละ ๑๐ เป็นเด็กอ้วนและมีแ นวโน้ มที่กำลังอ้วน อันเนื่ องมำจำกสำเหตุท ำง
โรงเรียนไม่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ เช่น ไม่มีกิจกรรมกำรออกกำลังกำย ,ไม่มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน และกำรอุปโภค
บริโภคที่ ถูกวิธีซึ่งปัญ หำดัง กล่ำว ไม่ มีใครให้ ควำมสำคั ญ ซึ่งหำกปั ญ หำไม่ได้รั บกำรแก้ ไขจะส่งผลกระทบให้ อนำคตเด็กใน
โรงเรียนจะเต็มไปด้วยเด็กอ้วน มีโรคแทรกซ้อน ขำดควำมมั่นใจต่อกำรเรียน
ตัวแทนเยำวชนแกนนำกลุ่ม “Slim Bear Island” เล่ำข้อมูลจำกประสบกำรณ์ในฐำนะเป็นเด็กอ้วนและเป็นคนที่มีสุขภำพที่ไม่
ดีคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมำทำ โครงกำร “๓ อ. เอำอ้วนออก” เยำวชนกลุ่มนี้ ออกแบบกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเรียบง่ำย ที่เริ่มมอง
จำกตัวเอง เริ่มมองจำกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ในทุกๆกิจกรรมไม่ว่ำจะเป็น เช่น
กิจกรรมแรก เยำวชนแกนนำเริ่มจำกกำรประชุมวำงแผนกำรทำกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนใน
เรื่อกำรบริหำรกำรจัดกำรเวลำที่มีอยู่อย่ำงจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจำกบริบทของโรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ
มีกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่วันอำทิตย์-วันศุกร์ และในแต่ละวัน นักเรียนในโรงเรียนมีเวลำว่ำงแค่วันละ ๔๐ นำทีเท่ำนั้น
(พั กรั บ ประทำนอำหำรกลำงวั นและละหมำด) จึ ง เป็ นโจทย์ ที่ มี ค วำมยำกและท้ ำทำยส ำหรั บ กลุ่ มเยำวชนแกนนำ และ
นอกจำกนี้มีกำรแบ่งบทบำทหน้ำกำรทำงำนระหว่ำงสมำชิกภำยในกลุ่มอย่ำงชัดเจนเพื่อให้กำรทำงำนเป็นระบบมำกขึ้นดังนี้
๑. นำงสำวซัลมำ กำรันสันติ(ซันนี่) ทำหน้ำที่ในกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรละข้อมูลข่ำวสำรแก่เพื่อนๆในโรงเรียน
๒. นำงสำวศศินำ เบ็ญสะอิ (นินำ) ทำหน้ำที่ในกำรจัดทำสมุดบันทึกและจัดซื้ออุปกรณ์
๓. นำงสำวธันรวี ดำดี(ซันวำ)
ทำหน้ำที่ในกำรสืบค้นข้อมูลในกำรดำเนินงำน เช่น ข้อมูลด้ำนกำร
ออกกำลังกำย ข้อมูลในกำรทำสมุดบันทึก
๔. นำงสำวอัศศิญำ หมัดอะดัม(ศิญำ) ทำหน้ำที่เหรัญญิก ดูแลรำยรับ-รำยจ่ำยของโครงกำรและจัดซื้ออุปกรณ์
๕. นำงสำวอัสมำ ปะหวัง (มำ)
ทำหน้ำที่ในกำรจดบั นทึกกำรทำงำนของโครงกำรในแต่ล ะละครั้ งและท ำ
หน้ำที่ในกำรนำข้อมูลทำงโภชนำกำรของผู้เข้ำร่วมโครงกำรนำมำวิเครำะห์
หลังจำกมีกำรประชุมวำงแผนช่วงเวลำในกำรทำกิจกรรม ทำงเยำวชนแกนนำพบว่ำช่วงเวลำกิจกรรมหน้ำเสำธงเป็น
ช่วงที่เหมำะสมที่สุดในกำรทำกิจกรรมออกกำลังกำย จึงเลือกช่วงเวลำดังกล่ำวเป็นช่วงเวลำที่ทำกิจกรรม เมื่อทำง
เยำวชนแกนนำเลือกช่วงเวลำที่เหมำะสมแล้ว พวกเขำก็ได้เข้ำไปเจรจำกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเช่น คุณครู รวมถึง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน เพื่อจะขอช่วงเวลำดังกล่ำวมำทำกิจกรรมในกำรส่งเสริมสุขภำพ ในที่สุดทำงสถำนศึกษำยอมผ่อนปรนให้
พวกเขำและนักเรียนสำมำรถทำกิจกรรมออกกำลังกำยในช่วงเข้ำแถวตอนเช้ำได้
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมหน้ำเสำธง ประชำสัมพันธ์ตำมห้องเรียนต่ำงๆ เพื่อเชิญชวนและ
รับสมัครเพื่อนสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร ในกำรหันมำดูแล ใส่ใจสุขภำพของตัวเอง ในกิจกรรมดังกล่ำวทำงกลุ่มเยำวชนแกนนำ
ตั้งใจจะรั บเพื่ อนสมำชิ กเข้ ำร่ วมโครงกำรแค่ ๓๐ คนเท่ ำนั้ น แต่ เมื่ อมี กำรเปิ ด รับ สมั คร มีเพื่ อนเข้ ำมำสนใจสมั ครเข้ำร่วม
โครงกำร เกือบ ๑๐๐ คน ทำให้เยำวชนแกนนำหำรือและมีข้อสรุปร่วมกันว่ำ เพื่อนทั้งหมดสำมำรถร่วมกิจกรรมของโครงกำร
ได้ แต่ขอสงวนกิจกรรมในกำรติดตำมดูแลควบคุมน้ำหนักไว้สำหรับเพื่อนที่มีน้ำหนักมำกจริงๆ จำนวน ๓๐ คน เพื่อให้มีประ
สิทธิในกำรติดตำมดูแลสุขภำพ ทำให้กิจกรรมกรรมดังกล่ำวมีวลีติดปำกของกลุ่มเยำวชนที่ว่ำ “ไม่อ้วนคัดออก” เมื่อมีกำรรับ
สมั ค รผู้ เข้ ำร่ วมโครงกำรแล้ วทำงกลุ่มเยำวชนแกนนำมีกำรสร้ ำงแฟนเพจและกลุ่มใน Facebook เพื่ อเป็ นช่องทำงในกำร
สื่อสำรระหว่ำงเพื่ อนสมำชิ กกั บเยำวชนแกนนำเอง อีกทั้งยั งสำมำรถเผยแพร่ค วำมรู้ในกำรดูแ ลและควบคุมน้ำหนั กให้ กับ
เพื่อนๆสมำชิกโครงกำรและผู้ที่มีควำมสนใจเข้ำมำชม ผ่ำนโลกออนไลน์อีกด้วย
กิจ กรรมที่ ๓ กิ จกรรมกำรออกกำลัง กำยในทุ กๆเช้ำขึ้ น ซึ่ งก่อนที่ จะมี ก ำรจั ดกิ จกรรมทำงกลุ่ มเยำวชนแกนนำมี
กำรศึกษำวิธีกำรออกกำลังกำยที่ถูกวิธีและมีกำรประสำนติดต่อคุณครูพละในโรงเรียนในกำรนำท่ำกำยบริหำรที่ถูกต้องให้กับ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ในระยะแรกเยำวชนแกนนำได้จัดกิจกรรมดังกล่ำวภำยกลุ่มผู้เข้ำร่วมโครงกำรและแกนนำเยำวชนเท่ำนั้น
เมื่อกิจกรรมได้จัดไปช่วงระยะหนึ่งทำให้ผู้บริหำรโรงเรียนเห็นถึงคุณค่ำและควำมสำคัญในกำรออกกำลังกำยแบบจริงจัง จึงนำ
โครงกำร ๓ อ. เอำอ้วนออก เป็นโครงกำรที่ทำกิจกรรมร่วมกันทุกคนในโรงเรียน ทำให้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนในโรงเรียนทุกคน
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เข้ ำมำมีส่วนร่วมในกำรออกกำลั งกำยทุกๆเช้ ำ ในระหว่ ำงกำรจัดกิ จกรรมออกกำลังกำย ทำงเยำวชนแกนนำมี กำรทำสมุ ด
บันทึกข้อมูลของเพื่อนเป็นรำยคน (เฉพำะผู้เข้ำร่วมโครงกำร) เพื่อเป็นกำรจดบันทึกข้อมูลในกำรบริโภคอำหำรในแต่ละวัน เพื่อ
นำมำคำนวณพลังงำนโภชนำกำร และควบคุมกำรบริโภคอำหำร และภำยในสมุดบันทึกยังมีกำรสอดแทรกให้ควำมรู้เรื่องกำร
บริโภคอำหำรที่ถูกต้อง และควำมรู้ในกำร เอำอ้วนอก อีกด้วย
หลังจำกกำรทำโครงกำรเยำวชนแกนนำกลุ่ม Slim Bear Island ได้สะท้อนถึงกำรเรียนรู้จำกกำรทำงำนพบว่ำ กำร
ทำงำนที่ผ่ำนมำได้เรียนรู้ในเรื่องกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ กำรคิดเป็นเหตุเป็นผลมำกขึ้น มีกำรจัดลำดับขั้นตอนกำรทำงำน
กำรทำงำนในแต่ละครั้งจะต้องมีกำรประชุมวำงแผนปรึกษำหำรือระหว่ำงสมำชิกก่อน เพื่อที่จะหำวิธีทำงในกำรดำเนินกิจกรรม
ร่วมกัน ว่ำควรทำอะไรก่อน-หลัง และมำร่วมวิเครำะห์ถึงปัญหำที่น่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต หำวิธีกำรแก้ไขป้องกันล่วงหน้ำ เช่ น
กำรนำปัญหำในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรเวลำที่มีอยู่อย่ำงจำกัดที่คำดจะเกิดขึ้นในอนำคตมำวิเครำะห์และหำแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญ หำเหล่ ำนั้นเพื่อปรับ ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เป็นต้น ซึ่ งกิ จกรรมที่พ วกเขำทำ เป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่จะ
แก้ ปั ญ หำอย่ ำงสนุ กมี ชีวิต ชีวำ มี กำรจัด กำรสุข ภำพกั นเอง ของกลุ่ ม Slim Bear Island กลุ่ มพวกเขำได้ ส ร้ำงที มท ำงำนที่
เข้มแข็งจนทำให้หลำยภำรกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจำกนี้ ทำงกลุ่ม Slim Bear Island รู้สึกภูมิใจมำกที่สุดในกำรทำงำน
ครั้งนี้คือ โครงกำรของพวกเขำนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของกำรออกกำลังกำยและกำรใส่ใจดูแลสุขภำพของเพื่อนๆในโรงเรียนอย่ำง
จริงจัง ทั้งยังทำให้พวกเขำรู้จักกำรเสียสละมีจิตใจเพื่อส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน และที่สำคัญที่สุดเมื่อพวกเขำได้จัดกิจกรรม
ดังกล่ำวสิ่งที่พวกเขำได้รับทำให้พวกเขำมีสุขภำพที่ดีขึ้น จำกที่เมื่อก่อนมีอำกำรปวดตำมร่ำงกำยแต่ในตอนนี้อำกำรเหล่ำนั้นก็
ได้ดีขึ้นตำมลำดับ
กำรทำงำนเยำวชนแกนนำกลุ่ม Slim Bear Island ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดำสำหรับคนทั่วไป แต่กลับเป็นเรื่องที่
ท้ำทำยอย่ำงยิ่งสำหรับเยำวชนแกนนำกลุ่มนี้ ที่ทั้งหมดเป็นมุสลีมะฮ์ (มุสลิมผู้หญิง) เพรำะไม่ใช่เรื่องง่ำยนักที่จะทำให้โรงเรียน
ซึ่งเคร่งครัดศำสนำเปิดใจยอมรับในบทบำทของ มุสลีมะฮ์ ยิ่งเป็นเยำวชนด้วยแล้ วจึงเป็นเรื่องที่เพิ่มท้ำทำย ควำมเข้มข้นใน
กำรทำงำนของกลุ่ม หำกมองเข้ำไปดูทักษะชีวิตและหัวใจควำมเป็นพลเมืองก็จะมองเห็น
ทักษะกำรจั ดกำร กำรคิด อย่ ำงเป็ นเหตุเป็ นผล คิด นอกกรอบ ในกำรฝ่ ำฟั นปั ญ หำอุป สรรคต่ ำงๆ ให้ กลั บมำเป็ น
โอกำส เช่น กิจกรรมออกกำลังกำยในครั้งแรกพวกเขำเองตั้งใจไว้ในกำรออกกำลังกำยแค่ ๓๐ คนเท่ำนั้น แต่เมื่อพวกเขำได้มี
ทำกิจกรรมสักระยะ ทำให้โครงกำรของพวกเขำเองได้ถูกเล็งเห็นถึงควำมสำคัญจำกผู้บริหำรโรงเรียนในกำรทำกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพในทุกๆเช้ำ ทำให้นักเรียนในโรงเรียนทุกคนเข้ำมำมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่ำ ว
ทักษะกำรเคำรพตนองและผู้อื่น เช่น ก่อนที่จะทำกิจกรรมทุกๆครั้งพวกเขำเองจะมีกำรประชุมวำงแผนกันระหว่ำง
สมำชิกภำยในกลุ่ม เพื่อหำแนวทำงในกำรดำเนินงำนกิจกรรมต่อไป ในกิจกรรมนี้พวกเขำบอกว่ำเป็นกิจกรรมที่ ฝึกให้ตนเอง
เป็นคนที่รู้จักกำรเสนอควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผลและฝึ กให้ตนเองฝึกในกำรรับฟังควำมคิดเห็นกับผู้อื่น รับฟังอย่ำงเป็นกลำง
ไม่เอำควำมคิดตนเองเป็นที่ตั้งในกำรหำข้อสรุป เคำรพในกำรตัดสินใจมำจำกมติกลุ่ม ที่มีในแต่ละครั้ง กำรประชุม นอกจำกนี้
ยังทำให้พวกเขำมีควำมรับผิดชอบต่อกำรทำงำนในกิจกรรมในเสร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยอีกด้ วย
ทักษะกำรสื่อสำรเพื่อจัดกำรควำมขัดแย้งและสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้อื่น เช่น กำรที่พวกเขำรู้จักกำรเจรจำกับผู้ใหญ่
ในกำรขอเวลำท ำกิจกรรมในกำรส่ง เสริมสุข ภำพ และทำให้ท ำงสถำนศึ กษำเองต้องยอมผ่ อนปรนให้พ วกเขำและนักเรีย น
สำมำรถทำกิจกรรมออกกำลังกำยในช่วงเข้ำแถวตอนเช้ำ ได้ นอกจำกนี้พวกเขำยังมีทักษะในกำรพูดโน้นน้ำวใจและให้กำลังใจ
กับเพื่อนสมำชิกที่ร่วมโครงกำรในกำรลดน้ำหนักและทำให้เพื่อนสมำชิกยังอยำกจะทำโครงกำรต่อไปได้อย่ำงมีกำลังใจ
ทักษะกำรทำงำนเป็นทีม ทักษะกำรจัดกำรกับควำมกดดันทำงอำรมณ์ที่เกิดขึ้นจำกควำมเชื่อทำงศำสนำในกำรเปิดใจยอมรับใน
บทบำทกำรทำงำนของ มุสลีมะฮ์ เป็นต้น
ซึ่งทักษะชีวิตเหล่ำนี้จะหล่อหลอมพวกเขำได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มุ่งมั่น กล้ำหำญ ตระหนักในสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น รวมถึงพลังในตัวของพวกเขำอำจจุดประกำยควำมคิดให้กับเยำวชนมุสลีมะฮ์ในพื้นที่อื่นๆรวมถึงในพื้นที่ ของพวกเขำเอง
ให้กล้ำที่จะลุกขึ้นมำเรียนรู้และสร้ำงสรรค์สังคมบนวิถีทำงของพลเมืองเยำวชนที่ดีต่อไป
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๘. โครงการรักษ์น้าลดไฟใส่ใจหอพัก
๑. กลุ่ม Miss cleaning
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๕ คน เป็นนักเรียนโรงเรียน ส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ มีรำยชื่อดังนี้
๑. เด็กหญิงซินตี้ หลาแหละ (ซินตี้)
อำยุ ๑๔ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๒๐ ต. คลองทรำย อ. นำทวี จ. สงขลำ กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒
โรงเรี ยนส่ ง เสริมศำสนำวิท ยำมู ล นิ ธิ เบอร์โ ทรศั พ ท์ ๐๙๖-๒๐๑๕๑๕๒ E-mail : Sinti_Navee@yahoo Facebook :
Sintee’ty
๒. เด็กหญิงฟิรฮานา หมัดอะดัม (ฟิร)
อำยุ ๑๔ ปี ที่ อยู่ ที่ สำมำรถติ ด ต่อได้ ๔๐ ม. ๘ ต. ทุ่ งนุ้ ย อ.ควนกำหลง จ. สตู ล ๙๑๑๓๐ ระดั บ กำรศึกษำชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ ๒ โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ศำสนำวิ ท ยำมู ล นิ ธิ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ๐๘๖ -๒๘๗๙ ๔๕๗ E-mail : firhana
๒๐๑๒@hotmail.com Facebook : firhana mad.a.dam
๓. นางสาวฟารีดา ขะเดหรี (ด้า)
อำยุ ๑๖ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๐๖ ม.๓ ต. นำทวี อ. นำทวี จ. สงขลำ กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
โรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๖๐๗๓๐๔๙ E-mail : nongda_juju@hotmail.com Facebook
: ฟำรีดำ ขะเดหรี
๔. นางสาวอัสนา สุระคาแหง (วีนัส)
อำยุ ๑๗ ปี ที่ อยู่ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อได้ ๑๙๙ ม.๑ ต. บ่ อตรุ อ. ระโนด จ. สงขลำ ๙๐๑๔๐ กำลั งกำรศึ กษำชั้ น
มั ธยมศึ กษ ำปี ที่ ๓ โรงเรี ย น ส่ งเส ริ ม ศ ำส นำวิ ท ย ำมู ล นิ ธิ เบ อร์ โ ท รศั พ ท์ ๐ ๘ ๖ -๙ ๖ ๗ ๔ ๖ ๓ ๕ E-mail : Asna_narak@hotmail.com Facebook : NaRun FreeLove
๕. นางสาวอัสมา ปานงาม (สมา)
อำยุ ๑๖ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๓๕ ซ. ๑๒ ถ. โชคสมำน๕ ต. หำดใหญ่ อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำ กำลังศึกษำ
มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ ๔ โรงเรี ย น ส่ ง เสริ ม ศำสนำวิ ท ยำมู ล นิ ธิ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ๐๘๙-๔๖๘๓๒๓๔ E-mail : Lainan_
๑๒๓@hotmail.com Facebook : sama binlimad
ที่ปรึกษาโครงการ
นำงสุกัญญำ บิลหมัน (ฟำตีห๊ะ) อำยุ ๓๓ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๕/๙ ม. ๑๑ ต. คลองแห อ. หำดใหญ่ จ.
สงขลำ ๙๐๑๑๐ จบกำรศึ กษำระดับ ปริญ ญำตรี คณะศึ กษำศำสตร์ มหำวิท ยำลังสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัต ตำนี เบอร์
โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๙๐๙๖๗๐ E-mail : fa_saud@hotmail.com Facebook : Fatihah Kheak
พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำยกรกช มณีสว่ำง ปริญญำตรีคณะพำณิชยศำสตร์ และกำรจัดกำร กำรจัด กำรสำรสนเทศ และคอมพิวเตอร์
มหำวิท ยำลัย สงขลำนครินทร์ วิ ทยำเขตตรัง ตำแหน่ง เจ้ ำหน้ำที่ ป ฏิ บัติ กำรรวบรวมข้ อมู ลและสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร
สำธำรณะและวิทยำกรกลุ่มย่อย
๒. โครงการรักษ์น้าลดไฟใส่ใจหอพัก
โจทย์ปัญหา
หอพักนักเรียนหญิงโรงเรียนสงเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ ประสบปัญหำต้องจ่ำยค่ำน้ำที่สูง ส่งผลให้ผู้ปกครองต้องเสีย
ค่ำใช้ จ่ำยน้ำมำกขึ้น เพรำะนักเรียนในหอพั กขำดจิต สำนึกในกำรใช้น้ำอย่ำงไม่รู้คุณค่ำ นอกจำกนั้นแล้ วหอพั กนักเรียนยั งมี
ควำมสกปรก เพรำะปริมำณถังขยะยังไม่เพียงพอ และนักเรียนก็ขำดจิตสำนึกในกำรรักษำควำมสะอำด ทำงกลุ่มมองว่ำถ้ำไม่
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แก้ปัญหำดังกล่ำวจะส่งผลให้ผู้ปกครองมีรำยจ่ำยเพิ่มขึ้นจนเกิดปัญหำในครอบครัว รวมถึงหอพักอำจจะไม่มีน้ำใช้ในอนำคต
และบริเวณหอพักจะเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรคและส่งกลิ่นเหม็น จนกลำยเป็นพำหะนำโรค
ดังนั้นกลุ่ ม Miss cleaning จึงได้จัดท ำโครงกำร รั กษ์น้ำ รักษ์ ไฟ ใส่ ใจหอพัก โดยมีแ นวคิด ที่จะจัด กิจกรรมเพื่ อ
สร้ำงจิตสำนึกเรื่องกำรรักษำควำมสะอำดและกำรประหยัดน้ำ เช่น เรื่องกำรใช้น้ำอย่ำงประหยัดและสร้ำงจิตสำนึกเรื่องกำร
รักษำควำมสะอำดในหอพัก หำกโครงกำรดำเนินแล้วเสร็จทำงกลุ่มหวังว่ำเด็กหอจะมีจิตสำนึกในกำรรั กษำควำมสะอำด มีกำร
ใช้น้ำอย่ำงประหยัดมำกขึ้น จนทำให้หอพักมีควำมสะอำดน่ำอยู่และได้รับควำมชื่นชมจำกบุคคลที่มำเยี่ยมเยือน ตลอดจนแกน
นำเยำวชนเองเกิดกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำน จนเกิดกำรพัฒนำทักษะในด้ำนต่ำงๆ
๓. เป้าหมาย :
ต้องกำรให้เยำวชนในหอพั กเกิดจิตสำนึกมำกยิ่ งขึ้นใช้น้ำอย่ำงประหยัดและรักษำควำมสะอำดกำรและเยำวชนใน
หอพักทุกคนมีควำมสำมัคคีอยู่ด้วยกันแบบเป็นพี่น้อง
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ ประชุมวำงแผน
กิจกรรม ๒ จัดกิจกรรมสร้ำงจิตสำนึกในกำรใช้น้ำอย่ำงประหยัดและกำรรักษำควำมสะอำดของหอพัก
๒.๑.ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องน้ำและกำรใช้น้ำอย่ำงรู้คุณค่ำและกำรรักษำควำมสะอำด
อย่ำงถูกวิธี
- เรื่องสถำนกำรณ์น้ำ ในอำเภอหำดใหญ่ปัจจุบัน(ไปศึกษำที่กำรประปำ อ.หำดใหญ่
- แผนที่เส้นทำงน้ำจำกต้นน้ำถึงหอพัก
๒.๒. อบรมให้ควำมรู้สร้ำงควำมตระหนักและรู้คุณค่ำของน้ำและขยะ
๒.๓. จัดทำสื่อรณรงค์กำรใช้น้ำและรักษำควำมสะอำดในหอพัก (แผ่นพับ,โปสเตอร์,สติกเกอร์)
๒.๔. จัดทำบอร์ดสถิติค่ำน้ำแต่ละเดือน
๒.๕.เสวนำแลกเปลี่ ย นควำมคิ ด เห็ นเรื่ องกำรใช้ น้ำและกำรรั กษำควำมสะอำดร่ วมทั้ งเสนอ
ข้อตกลง กฎระเบียบหอพักระหว่ำงแกนนำกับสมำชิกในหอพัก
๒.๖ ปรับภูมิทัศน์หลังหอพัก เช่น ทำควำมสะอำด ปลูกต้นไม้ ปลูกผักสวนครัว
๒.๗ จัดประกวดควำมสะอำดในหอพัก โดยมีกิจกรรมดังนี้
- สุ่มตรวจหอพักอำทิตย์ละ ๑ ครั้ง
- รวบรวมผลกำรตรวจหอพัก
- ประกำศผล ๓ อำทิตย์ ต่อครั้ง
กิจกรรม ๓ สรุปกำรดำเนินโครงกำร
๕. กระบวนการทางานของกลุ่มเยาวชน
“Miss cleaning” มุสลีมะฮ์ กลุ่มเยำวชนแกนนำผู้ไม่เคยผ่ำนประสบกำรณ์ทำกิจกรรมใดมำก่อน ที่ลุกขึ้นมำทำอะไร
ดีๆเพื่อส่วนรวม ในโครงกำร “รักษ์น้ำ ลดไฟ ใส่ใจหอพัก” ซึ่งพวกเขำเริ่มมองจำกสภำพปัญหำเล็กๆที่อยู่ใกล้ตัวของตนองและ
เพื่อนร่วมหอพักหญิง โรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ (ปอเนำะเกำะหมี) ตำบล คลองแห อำเภอ หำดใหญ่ จังหวัด สงขลำ
๙๐๑๑๐ ที่ยังขำดจิตสำนึกในกำรใช้น้ำอย่ำงไม่รู้คุณค่ำ ทำให้มีค่ำใช้จ่ำยเรื่องน้ำที่สูงมำก และนอกจำกนี้ หอพักนักเรียนหญิง
ยังมีค วำมสกปรกเนื่องจำกนักเรีย นในหอพักหญิ งขำดจิต สำนึ กในกำรรักษำควำมสะอำด เยำวชนแกนนำกลุ่มนี้มีแนวคิด ที่
ต้องกำรที่จะแก้ปัญหำโดยพวกเขำมีกำรออกแบบกระบวนกำรทำงำนที่เรียบง่ำยไม่ซับซ้อนในทุกๆกิจกรรม เช่น
กิจกรรมแรก เยำวชนแกนนำมีกำรประชุมวำงแผนกำรทำกิจกรรมเพื่อเตรียมกำรดำเนินงำน โดยมีกำรแบ่งบทบำท
หน้ำที่ในกำรทำงำนของแต่ละคนในกลุ่มอย่ำงชัดเจนตำมศักยภำพ ควำมถนัดของของตนเอง และจำกที่สมำชิกในกลุ่มมองเห็น
ดังนี้
๑ นำงสำวอัสนำ สุระคำแหง (อัส) ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง ประธำนและผู้ควบคุมงำนหลักทั้งหมด
๒ นำงสำวอัสมำ ปำนงำม (มำร์กี้) ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง รองประธำนและเลขำนุกำรในกำรจดบันทึกต่ำงๆ
๓ นำงสำวฟำรีดำ ขะเดหรี (ด้ำ) ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง เหรัญญิก ดูแลรำยรับ-รำยจ่ำยของโครงกำร
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๔ เด็กหญิงฟิรฮำนำ หมัดอะดั้ม (ฟิร) ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง ผู้ประสำนงำนทั่วไป
๕ เด็กหญิงซินตี้ หลำแหละ (ซินตี้) ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง ผู้ประสำนงำนทั่วไป
อีกทั้งเยำวชนแกนนำมีกำรวำงแผนออกแบบในกำรด ำเนิ นกิจกรรมและในเรื่องกำรบริหำรกำรจัด กำรเวลำที่มีอยู่
อย่ำงจำกัดและกฎระเบี ยบของหอพั กโรงเรียนเพื่ อให้สอดคล้องกั บบริบ ทของโรงเรียนที่ มีอยู่ เนื่องจำกบริบทของโรงเรีย น
ส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ มีกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่วันอำทิตย์ - วันศุกร์ และในแต่ละวัน นักเรียนในโรงเรียนมีเวลำว่ำงแค่วัน
ละ ๔๐ นำทีเท่ ำนั้ น (พั กรับ ประทำนอำหำรกลำงวันและละหมำด) ยั งมีกฎระเบี ยบในกำรอยู่ห อพักและในโรงเรีย นอย่ำง
เคร่งครัด จึงเป็นโจทย์ที่มีควำมยำกและท้ำทำยสำหรับกลุ่มเยำวชนแกนนำกลุ่มนี้ ทำงกลุ่มเยำวชนแกนนำพบว่ำช่วงเวลำที่
เหมำะสำหรับ กำรทำกิจกรรมนั้นคือ ช่วงหลังเลิกเรียน และวันเสำร์ซึ่งเป็ นวันหยุด เป็ นช่วงเวลำที่เหมำะสมสำหรับกำรท ำ
กิจกรรมต่ำงๆของโครงกำรที่สุด จำกกิจกรรมดังกล่ำวกลุ่มเยำวชนแกนนำได้บอกเล่ำถึงควำมรู้สึกว่ำ ทำให้ตนเองรู้สึกทำงำน
อย่ำงเป็นระบบมำกขึ้น มีกำรทำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน ทำให้ตัวเองรู้จักกำรในในกำรวำงแผน กล้ำที่จะแสดงควำมคิดเห็นมำก
ขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นในกำรสร้ำงสัมพันธภำพกันระหว่ำงสมำชิกภำยในกลุ่ม เนื่องจำกสมำชิกในกลุ่มเองเรียนคนละช่วงชั้นปี
กันทำให้ลดช่องว่ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันอีกด้วย
กิจกรรมที่สอง กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร เป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้เพื่อนสมำชิกในหอพักทรำบถึงที่มำที่
ไปของโครงกำร รวมถึงยังเชิญชวนให้เพื่อนในหอพักเข้ำมำมีส่วนร่วมกัน ในกำรหันมำใส่ใจใช้น้ำอย่ำงประหยัด รู้คุ ณค่ำและหัน
มำใส่ใจหอพักมำกยิ่งขึ้น จำกกิจกรรมดังกล่ำวเยำวชนแกนนำได้เล่ำให้ฟังว่ำ เป็นกิจกรรมที่เป็นที่ได้รับควำมสนใจจำกสมำชิก
ในหอพั กหญิ งเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกเมื่อทุกคนได้ท รำบถึ งจุดประสงค์ในกำรทำโครงกำรของเยำวชนแกนนำแล้วทุ กคนก็
อยำกที่จะเข้ำร่วมโครงกำรเพรำะ เมื่อเข้ำร่วมแล้วยังเป็นกำรทำให้มีรำยจ่ำยที่ลด และยังทำให้หอพักพวกเขำเองก็สะอำดน่ำ
อยู่อีกด้วย กิจกรรมนี้ทำให้เยำวชนได้เรียนรู้ในเรื่องกำรสื่อสำรไปยังผู้อื่น ทำอย่ำงไรให้ผู้อื่นมีควำมเข้ำใจได้ง่ำย โดยพวกเขำ
เลือกที่จะถ่ำยทอดเป็น story board (ที่ใช้ในกำรนำเสนอต่อคณะกรรมกำรที่ปรึกษำตอนพัฒนำโครงกำร) ทำให้เพื่อนสมำชิก
ในหอพักสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย
กิ จ กรรมที่ ส าม กิ จกรรมกำรศึ ก ษำที่ ม ำของน้ ำ โดยเยำวชนแกนน ำ กลุ่ ม Miss cleaning ต้ อ งกำรเรี ย นรู้ ถึ ง
แหล่งที่มำของน้ำ ที่กว่ำจะมำถึงหอพักของพวกเขำมีกระบวนกำรวิธีอย่ำงไรบ้ำง โดยเยำวชนแกนนำมีกำรประชุมปรึกษำหำรือ
ในเรื่องกำรจะไปศึ กษำดูงำน ว่ำพวกเขำเองจะสำมำรถไปศึ กษำดูงำนได้ ที่ไหนบ้ ำง สำมำรถประสำนใครได้บ้ ำง แล้วจะท ำ
อย่ำงไรต่อไป ในที่สุดพวกเขำก็ค้นพบว่ำ กำรที่พวกเขำจะไปศึกษำดูงำนในเรื่องของน้ำประปำ พวกน่ำจะไปที่กำรประปำส่วน
ภูมิภำค
สำขำหำดใหญ่ เพรำะเป็นแหล่งต้นกำเนิดที่มำของน้ำประปำที่พวกเขำได้ใช้ หลังจำกนั้นเมื่อพวกเขำได้ข้อสรุปใน
กำรไปจะศึกษำดูงำนที่กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำหำดใหญ่แล้ว พวกเขำจึงนำเรื่องดังกล่ำวไปปรึกษำกับคุณครูที่ปรึกษำเพื่อ
หำแนวทำงในกำรประสำนติดต่อในกำรไปศึ กษำดูงำน ซึ่ งคุณครูที่ปรึกษำได้ แนะนำให้ท ำงเยำวชนแกนนำเองส่งหนังสือขอ
ควำมอนุเครำะห์เพื่อศึกษำดูงำน ไปยัง กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำหำดใหญ่ หลังจำกที่พวกเขำได้รับคำแนะนำจำกคุณครูที่
ปรึกษำ พวกเขำไม่รอช้ำเริ่มปฏิ บัติ กำรส่ งหนั งสือขอควำมอนุ เครำะห์ เพื่อศึกษำดู งำนไปยัง กำรประ ปำส่วนภูมิภำค สำขำ
หำดใหญ่ ไม่ นำนนั กพวกเขำก็ ได้ รั บ ข่ ำวดี กำรตอบรั บ ในกำรไปศึ กษำดู ง ำนจำกกำรประปำส่ วนภู มิภ ำค สำขำหำดใหญ่
หลังจำกที่พวกเขำได้มีกำรประสำนงำนจำกกำรประปำแล้วพวกเขำเหล่ำเยำวชนแกนนำ ได้นำเพื่อนๆสมำชิกในหอพักหญิ ง
(ตัวแทนหอพักละ ๒ คน) โรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ ไปเรียนรู้ศึกษำดูงำนนอกพื้นที่ ณ กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำ
หำดใหญ่ ในกิ จกรรมสร้ ำงจิต ส ำนึ กในกำรใช้ น้ำอย่ ำงประหยั ด เพื่ อไปดู ต้ นทำงน้ำกว่ำจะถึง มำยั งหอพั กให้ เรำได้ ใช้ อย่ ำง
สะดวกสบำย ซึ่ ง มี ขั้ นตอนกระบวนกำรผลิ ต ที่ ล ำบำกจริง ๆ เมื่ อได้ เรี ย นรู้นอกสถำนที่ จำกกำรประปำส่วนภู มิภ ำค สำขำ
หำดใหญ่แล้ว ทำงกลุ่มเยำวชนแกนนำรวมถึงตัวแทนเพื่อนๆสมำชิกในหอพักหญิงที่ไปศึกษำดูงำน รวบรวมข้อมูลที่ได้ไปศึกษำ
เก็ บมำถ่ำยทอดเรื่องรำวให้เพื่ อนในหอพั กส ำหรับ คนที่ ไม่ ได้ไปเรี ยนรู้ได้ฟั งอีกครั้ง จำกกิจกรรมดังกล่ำวพวกเขำบอกว่ำได้
เรียนรู้ในเรื่องกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกว่ำมีขั้นตอนกำรดำเนิ นกำรอย่ ำงไรบ้ำง และหลั งจำกพวกเขำได้
กลับมำจำกกำรไปศึกษำดูงำนทำให้พวกเขำได้รู้ถึงขั้นตอนในกำรผลิตน้ำประปำ ได้รู้ถึงวิธีกำรคิดคำนวณค่ำน้ำด้วยตนเอง และ
นอกจำกนนี้พวกเขำเกิดควำมตระหนักถึงคุณค่ำในกำรใช้น้ำมำกขึ้นอีกด้วย
กิจ กรรมที่ สี่ หลั งจำกพวกเขำได้ ถ่ำยทอดเรื่องรำวจำกกำรไปศึ กษำดู งำนให้ เพื่ อนๆสมำชิ กหอพั กหญิ ง โรงเรีย น
ส่งเสริมศำสนำวิท ยำมูลนิ ธิ ได้รับ ฟังทั้งหมดแล้ ว เยำวชนแกนนำมี กำรเปิดคลิ บวีดีโอในเรื่องคุณค่ำของน้ ำ ให้กับสมำชิ กใน
หอพักหญิงดูเพื่อเป็นกำรตอกย้ำให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่ำควำมสำคัญของน้ำ จำกนั้นมีกำรจัดกิจกรรมกำรจัดวงเสวนำเพื่อเป็น
กำรแลกเปลี่ ยนคิด เห็ นเรื่องกำรใช้น้ำและกำรรักษำควำมสะอำด พร้อมร่วมเสนอกำรออกแบบข้อตกลงกฎระเบี ยบกำรอยู่
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ร่วมกันและกำรใช้น้ำร่วมกันในหอพัก ระหว่ำงเยำวชนแกนนำกับสมำชิกในหอพักด้ วยกัน จำกกิจกรรมนี้เยำวชนแกนนำเล่ำให้
ฟังว่ำ เป็ นกิจกรรมที่ได้รับ ควำมร่วมมื อจำกเพื่อนๆสมำชิ กในหอพักเป็นอย่ำงดี ทุกคนต่ำงเสนอควำมคิดเห็นและออกแบบ
กฎระเบียบมำ นอกจำกนี้เพื่อนสมำชิกในหอพักบอกว่ำดีใจที่พวกขำทุกคนมีส่วนร่วมในกำรออกกฎระเบียบเอง ซึ่งไม่ได้มำจำก
กฎข้อบังคับจำกใครคนใดคนหนึ่ง แล้วมำปฏิบัติตำม
กิจ กรรมที่ ห้ า เมื่ อทุ กคนในหอพั กมี กฎระเบี ยบและข้อตกลงในกำรใช้ น้ำและกำรรักษำควำมสะอำดของหอพั ก
เยำวชนแกนนำเห็นว่ำควรมีกำรจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์หอพักให้สะอำดและน่ำอยู่มำกยิ่งขึ้น จำกกิจกรรมปรับภูมิทัศน์หอพัก
นี้เยำวชนแกนนำ Miss cleaning ได้เล่ำให้ฟังว่ำ ก่อนที่จะจัดกิจกรรมนี้ ขึ้นมำพวกเขำมีกำรแบ่งหน้ำที่กัน ในกำรสำรวจวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อจะใช้ในกำรปรับภูมิทัศน์ว่ำมีอะไรบ้ำง จะสำมำรถหยิบยืมได้ที่ไหนได้ และถ้ำไม่มีอุปกรณ์จะทำอย่ำงไร แต่พวกเขำ
คิดว่ำวัสดุอุปกรณ์ในบำงอย่ำงควรซื้อให้เก็บเป็นของหอพักไม่ว่ำจะเป็น จอม ไม้กวำดก้ำนมะพร้ำว ครำด ฯลฯ เพรำะพวกเขำ
คิดว่ำถ้ำมีกำรจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆไป พวกเขำจะมีอุปกรณ์ในกำรทำกิจกรรมร่วมกันอีกและไม่ต้องไปยิบยืม จำกกิจกรรม
ดังกล่ำว พวกเขำบอกว่ำรู้สึกมีควำมสุขมีควำมภู มิใจที่ สุดที่พวกเขำ รวมถึงพี่ ๆเพื่ อนๆน้องๆชำวหอพักทุกคนได้ทำอะไรเพื่ อ
ส่วนรวม ดีใจที่ทุกคนออกมำทำควำมสะอำดทำให้หอพักของพวกเขำสะอำดและน่ำอยู่มำกขึ้น ที่ สำคัญ พวกเขำยังได้ปฏิบั ติ
ตำมหลักคำสอนขององค์อัลลอฮ์ ที่ว่ำ “ควำมสะอำดเป็นส่วนหนึ่งของกำรศรัทธำ” อีกด้วย และนอกจำกนี้พวกเขำบอกว่ำไม่
เคยนึ กเลยว่ ำจะมี เพื่อนๆ ในหอพักจะเข้ ำมำมี ส่วนร่วมในกำรทำกิ จกรรมกั บพวกเรำกันขนำดนี้ หลังจำกที่ พวกเขำร่วมท ำ
โครงกำรไประยะหนึ่งพวกเขำพบว่ำประมำณกำรใช้น้ำมีจำนวนที่ลดลงจำกเดิม ซึ่งแน่นอนว่ำค่ำใช้จ่ำยก็ลดลงไปด้วย
กำรทำงำนของเยำวชนกลุ่มนี้พ วกเขำบอกว่ำ พวกเขำมีกำรทำงำนเปรียบเสมือนครอบครัวเป็นพี่เป็นน้ องกัน เป็ น
กำรเรียนรู้ที่แก้ปั ญหำโดยกำรเริ่มจำกกำรฝึกตั วเองให้เข้ ำมำใส่ใจเห็ นคุณค่ ำควำมส ำคั ญของน้ำ และใส่ ใจหอพักตัวเองก่อน
และเมื่อได้ฝึกติดเป็นนิสัยพวกเขำได้นำเรื่องรำวดังกล่ำวไปบอกต่อกับเพื่อนคนอื่นให้หันเข้ำมำใส่ใจเห็นคุณค่ำควำมสำคัญของ
น้ำ และใส่ใจหอพัก เพรำะถ้ำทุกคนทำมันก็จะเกิดประโยชน์หลำยๆประกำรตำมมำ เช่น ค่ำน้ำก็จะลดลง, หอพักสะอำดน่ำอยู่
,ช่วยประหยัดทรัพยำกรน้ำ ฯลฯ
หลังจำกกำรทำโครงกำรเยำวชนแกนนำกลุ่ม Miss cleaning ได้สะท้อนถึงคุณค่ำของกำรเรียนรู้กำรทำงำนจำกคำ
บอกเล่ำของเยำวชนพบว่ำ เยำวชนแกนนำเกิดจิต สำนึ กในเรื่องกำรรักษำควำมสะอำดและกำรใช้น้ำอย่ำงประหยั ดและรู้จัก
คุณค่ำของน้ำ รวมถึงเยำวชนแกนนำทั้ง ๕ คน
มีทักษะในกำรทำงำนเป็นทีมอย่ำงเป็นระบบ กล้ำพูดแสดงควำมคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้องและเหมำะสม มีทักษะในกำรคิดเป็น
เหตุเป็นผล จำกที่เยำวชนแกนนำกลุ่มนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ไม่กล้ำที่จะแสดงออกมำกนักมีกำรพัฒนำมำกขึ้น
มีควำมรับผิดชอบต่องำนมำกขึ้น เช่น สมำชิกในกลุ่มเมื่อได้รับมอบหมำยหน้ำที่ในกำรทำงำนพวกเขำจะต้องทำภำระงำนของ
เขำจนเสร็จและเมื่อพวกเขำได้ทำงำนของเสร็จแล้วก็จะมำช่วยในงำนของเพื่อนในกลุ่มจนเสร็จเช่นกัน ทำให้เกิดควำมรักและ
สำมัคคีกันในทีม
มีใจที่เปิ ดกว้ำงในกำรรับฟั งควำมคิดเห็นจำกผู้อื่น เช่นในกำรประชุ มภำยในเยำวชนแกนนำเองหรือกำรจัดเสวนำ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงเยำวชนแกนนำและเพื่อนสมำชิกหอพักหญิงในแต่ละครั้ง เมื่อมีกำรเสนอควำมคิดเห็นใดๆก็
ตำมเยำวชนแกนนำกลุ่มนี้บอกว่ำ สิ่งแรกคือต้องทำใจตนเองให้เป็นกลำงที่สุด ไม่ยึดควำมคิดของตนเองเป็นใหญ่ ใช้เหตุผลเป็น
ที่ตั้งเป็นหลัก
และที่สำคัญสำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำที่มีอยู่อย่ำงจำกัดเพื่อปรับให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เช่นกำรหำ
เวลำว่ำงที่ใช้สำหรับกิจกรรม ว่ำสำมำรถทำกิจกรรมได้ช่วงไหนได้บ้ำง เมื่อมีกำรบริหำรจัดกำรเวลำที่ดีก็จะไม่กระทบในเรื่อง
กำรเรียน
นอกจำกนี้ทำงกลุ่ม Miss cleaning ยังมีควำมรู้สึกเกิดควำมภำคภูมิใจที่ร่วมกันพัฒนำหอพักของเยำวชนเองครั้งนี้
ทำให้ โครงกำรของพวกเขำนั้นเอง เป็นโครงกำรที่ถือได้ว่ำเป็นโครงกำรต้ นแบบของหอพักในโรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำ
มูลนิธิ (ปอเนำะเกำะหมี) ซึ่งทำให้เป็นแบบอย่ำงให้รุ่นน้องต่อๆไปปฏิบัติตำม ในกำรเปิดโอกำสให้เยำวชนอื่น ได้เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรหันมำใส่ใจหอพักและแสดงควำมคิด เห็ น มี กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำงเพื่ อนสมำชิกในหอพั ก ซึ่ งก่ อนหน้ ำนี้
สมำชิกแต่ละห้องจะอยู่แต่ในห้องของตนเองไม่ได้พู ดคุยระหว่ำงกัน เมื่อมีกำรทำโครงกำรขึ้น เพื่ อนๆเยำวชนในหอพักเริ่มมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกัน
กำรทำงำนเยำวชนแกนนำกลุ่ม Miss cleaning ถ้ำจะเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดำสำหรับคนทั่วไป
แต่กลับเป็นเรื่องที่ยำกและท้ำทำยอย่ำงยิ่งสำหรับเยำวชนแกนนำที่เป็นมุสลีมะฮ์ (มุสลิมผู้หญิง) เพรำะไม่ง่ำยนักที่จะทำให้
โรงเรียนซึ่งเคร่งครัดศำสนำเปิดใจยอมรับในบทบำทของ มุสลีมะฮ์ ยิ่งเป็นเยำวชนด้วยแล้วจึงเป็นเรื่องที่เพิ่มควำมท้ำทำยอีก
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หำกถ้ำมองเข้ำไปดูในหัวใจควำมเป็นพลเมืองก็ จะมองเห็น ถึงทักษะในด้ำนต่ำงๆที่เกิดขึ้นจำกกำรทำงำน ซึ่งทักษะชีวิต
เหล่ำนั้นจะหล่อหลอมให้พวกเขำได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีควำมมุ่งมั่น กล้ำหำญ ตระหนักในสิทธิของตนเองและผู้อื่น รวมถึง
อำจจะจุดประกำยควำมคิดให้กับเยำวชนมุสลีมะฮ์อื่นๆ ผู้ที่ถูกจำกัดสิทธิภำยใต้ หลักศำสนำ กล้ำที่จะลุกขึ้นมำเรียนรู้และ
สร้ำงสรรค์สิ่งดีๆบนวิถีทำงของพลเมืองที่ดีต่อไป
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๙. โครงการภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา ปี๒
๑. กลุ่มต้นคิด
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๕ คน เป็นนักเรียน โรงเรียนมหำวชิรำวุธมีรำยชื่อดังนี้
๑. เด็กชายฟาอิส จินเดหวา (ฟาอิส)
อำยุ ๑๔ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ - กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ สถำบันกำรศึกษำโรงเรียนมหำวชิรำวุธ เบอร์
โทรศัพท์ ๐๘๘-๘๙๖๙๒๗๙ E-mail : - Facebook :
๒. นางสาวกุลสินี บารุงศักดิ์ (อิ๊ฟ)
อำยุ ๑๕ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๔๒ ซอยดอกรักษ์ ถนนทะเลหลวง ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ ๙๐๐๐๐ กำลัง
ศึกษำชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ ๓ สถำบันกำรศึกษำโรงเรียนมหำวชิรำวุธ เบอร์โทรศัพท์ - E-mail : - Facebook :
๓. นางสาวพิมพ์ชนก พงษ์กาญจน์ (มุก)
อำยุ ๑๖ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๔/๑ ถนนริมทะเล ตำบลบ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ ๙๐๐๐๐ กำลังศึกษำชั้น
มั ธย มศึ กษ ำปี ที่ ๔ ส ถ ำบั น กำรศึ กษ ำโรงเรี ย น มห ำวชิ ร ำวุ ธ เบ อร์ โ ท รศั พ ท์ ๐ ๘ ๐ -๕ ๔ ๓ ๔ ๖ ๑ ๐ E-mail :
mookpimchanok@hotmail.com Facebook : CupMook Theshock
๔. นายธีรภัทร สุวรรณโณ (เบส)
อำยุ ๑๕ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ - กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ สถำบันกำรศึกษำโรงเรียนมหำวชิรำวุธ เบอร์
โทรศัพท์ - E-mail : - Facebook : Best therapat Suwano
๕. นางสาวปิญชาน์ ทองเจือเพชร (มายด์)
อำยุ ๑๗ ปี ที่อยู่ ๔๐/๙ หมู่ ๖ ซอย ๑๒ ต ำบลน้ำน้ อย อำเภอหำดใหญ่ จังหวัด สงขลำ ๙๐๑๑๐ กำลังศึกษำชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ ๓ สถำบั น กำรศึ ก ษำโรงเรี ย นมหำวชิ ร ำวุ ธ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ๐๘๒-๒๗๕๒๔๗๗ E-mail : pindha
๒๕๕๔@hotmail.com Facebook : Cup'Zmile Theshock
ที่ปรึกษาโครงการ:
อำจำรย์ศิษฐวุฒิ จันทรกรำนต์ (ครูอุ๋ย) อำจำรย์ที่ปรึกษำชมรมต้นคิดที่อยู่ โรงเรียนมหำวชิรำวุธ เบอร์โทรศัพท์
๐๘๖-๖๒๒๐๘๖๘ E-mail : artmorvor@yahoo.com Facebook: ศิษฐวุฒิ จันทรกรำนต์
พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำงสำวปรมัตถ์ ศิริยอด ปริญญำตรีคณะพำณิชยศำสตร์ และกำรจัดกำร กำรจัดกำรสำรสนเทศ และคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่จัดกำรข้อมูล และวิทยำกรกลุ่มย่อย
๒.โครงการภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา ปี๒
โจทย์ปัญหา
เนื่องจำกปัจจุบันชำวสงขลำไม่เห็นคุณค่ำทำงมรดกประวัติศำสตร์เมืองเก่ำสงขลำที่กำลังจะเลือนหำยไปกับคนรุ่นเก่ำ
เป็นสำเหตุทำให้ผู้คนขำดจิตสำนึกในกำรรักบ้ำนเกิด เกิดกำรปล่อยประละเลยไม่หวงแหนไม่ช่วยรักษำ ดังนั้นจำกโครงกำร
ภำพเล่ำเรื่องเมืองสงขลำปีที่ ๑ ได้ทำกิจกรรมปลุกจิตสำนึกให้คนสงขลำหวงแหนบ้ำนเกิด โดยกำรนำภำพถ่ำยมำเป็นสื่อในกำร
ปลุกจิตสำนึกของคน อีกทั้งกำรลงพื้นที่สัมภำษณ์และนำเสนอภำพพร้อมข้อมูลผ่ำนทำง Facebook ในเพจชื่อว่ำ "ภำพเล่ำ
เรื่องเมืองสงขลำ"
ในโครงกำรปีที่ ๒ ทำงกลุ่มจึงมีแนวคิดต่อยอดจำกโครงกำรปีที่ ๑ ที่จะเปิดมุมมองเมืองสงขลำให้กว้ำงขึ้นโดยขยำย
พื้นที่ในกำรทำโครงกำรจำกย่ำนเมืองเก่ำถนน๓สำย (ถนนนครใน ถนนนครนอก ถนนนำงงำม) มำเป็นชุมชนบ้ำนบ่อทรัพ ย์
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ต.หัวเขำ อ.สิงหนคร จ.สงขลำ จนมำถึงตำบลบ่อยำง (เมืองสงขลำปั จจุบัน) เพื่อเป็นกำรเล่ำเรื่องรำวจุด กำเนิด เมืองสงขลำ
ตั้งแต่อดี ตจนถึ งปัจจุบั น มีกำรนำ Idea กำรถ่ำยภำพจำกเพจ BigBangkok ซึ่ งเป็ นกำรนำตุ๊ กตำมำสื่ ออำรมณ์ และให้ ภำพดู
น่ ำสนใจยิ่ งขึ้ นและนอกจำกนั้ นแกนนำจะเปลี่ ยนรู ป แบบเพจเพื่ อกำรดึ งดู ด ชำวสั งคมออนไลน์ ที่ อยู่ ในจัง หวั ดสงขลำและ
ต่ำงจังหวัด ให้ เห็นถึงควำมน่ำสนใจและพัฒ นำกำรของจังหวัด สงขลำตั้งแต่อดีต จนถึงปั จจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนวิถีชีวิต กำร
ประกอบอำชีพและอื่นๆ รวมทั้งทำงเพจก็จะแชร์เรื่องรำวดีๆที่เกี่ยวข้องกับเมืองสงขลำ
ดังนั้นถ้ำดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จทำงกลุ่มแกนนำเยำวชนคำดหวังว่ำชำวสงขลำส่วนหนึ่งจะได้รับรู้ประวัติศำสตร์
เมืองสงขลำผ่ำนทำงภำพถ่ำยข้อมูล เพื่ อเป็นกำรปลุกจิ ตสำนึกให้ ควรอนุ รักษ์สิ่งที่ ดีงำมเหล่ำนี้ ไว้ ท ำให้ ทำงแกนนำเกิดกำร
เรียนรู้ในเรื่องประวัติศำสตร์เมืองสงขลำที่แท้จริง มีจิตสำนึกรักและหวงแหนบ้ำนเกิด กำรเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กำร
ทำงำนร่วมกันเป็นทีมและมีใจรักและหวงแหนเมือง
๓. เป้าหมาย :
ต้องกำรให้คนสงขลำรู้ควำมเป็นมำของเมืองสงขลำเกิดควำมรู้สึกรักและอยำกดูแลบ้ำนเกิดของตนเอง
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ ศึกษำประวัติเมืองสงขลำ
๑.๑. ประชุมสมำชิกในชมรมต้นคิด+แกนนำ
๑.๒. วำงแผนปฏิบัติงำน
๑.๓. ชี้แจงกำรปฏิบัติงำน
๑.๔. แกนนำ+ชมรมต้นคิดร่วมกันศึกษำข้อมูลประวัติเมืองสงขลำ
๑.๕. ลงพื้นที่ถ่ำยภำพ จุดเริ่มต้นเมืองสงขลำ
-สิงหนคร “บ่อทรัพย์”
-แหลมสนอ่อน/บ่อยำง
-ถนน ๓ สำย (ถนนนครใน ถนนนครนอก ถนนนำงงำม)
กิจกรรม ๒ ปรับปรุงเพจ
๒.๑. คิดคำ เชิญชวนให้เพจน่ำสนใจ
๒.๒.เปิดเพจรูปแบบใหม่ season ๒
๒.๓.เริ่มลงภำพในเพจตำมกลุ่มที่แบ่งไว้แล้ว
-ภำพประวัติของเมือง
-วิถีชีวิต
-สถำนที่ท่องเที่ยว
-ปัญหำ
กิจกรรม ๓ ติดตำมกลุ่มพลังพลเมือง
กิจกรรม ๔ สนุกกับเพจภำพเล่ำเรื่องเมืองสงขลำ
๔.๑. วำงแผนกิจกรรมในเพจ
แสดงควำมคิดเห็น
โหวตรูปในเพจ
ฉลองเพจครบ ๓,๐๐๐ ไลค์
ประชำสัมพันธ์ทำง Facebook
กิจกรรม ๕ นักคิดเปลี่ยนเมืองสงขลำ
๕.๑. ประชุม วำงแผนและเตรียมงำนกำรจัดนิทรรศกำร
๕.๒. ประชำสัมพันธ์สงขลำ ผ่ำนทำง Facebook ใบปลิว บอร์ดประชำสัมพันธ์ที่โรงเรียน
๕.๓. จัดเตรียมนิทรรศกำร
๕.๔. จัดนิทรรศกำร
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กิจกรรม ๖ จัดนิทรรศกำร “กว่ำจะเป็นเมืองสงขลำ”
กิจกรรม ๗ สรุปและประเมินผลโครงกำร
๕. กระบวนการทางานของกลุ่ม
แกนนำเก่ำกลุ่มต้นคิด รุ่นที่ ๑ ได้แตะมือกับ แกนนำใหม่กลุ่มต้นคิด รุ่นที่ ๒ซึ่งเป็ นนักเรียนโรงเรียนมหำวชิรำวุธ ชั้ น
มัธยมศึกษำตอนปลำยโดยกลุ่มต้นคิดรุ่นที่๒ มองเห็นสภำพปัญหำปัจจุบันของชำวสงขลำไม่เห็นคุณค่ำทำงมรดกประวัติศำสตร์
เมืองเก่ำสงขลำที่กำลังจะเลือนหำยไปกับคนรุ่นเก่ำ เป็นสำเหตุทำให้ผู้คนขำดจิตสำนึกในกำรรักบ้ำนเกิด เกิดกำรปล่อยประ
ละเลยไม่หวงแหนไม่ช่วยรักษำดังนั้นจำกโครงกำรภำพเล่ำเรื่องเมืองสงขลำปีที่ ๑ ได้ทำกิจกรรมปลุกจิตสำนึกให้คนสงขลำหวง
แหนบ้ำนเกิด โดยกำรนำภำพถ่ำยมำเป็นสื่อในกำรปลุกจิตสำนึกของคน อีกทั้งกำรลงพื้นที่สัมภำษณ์ และนำเสนอภำพพร้อม
ข้อมูลผ่ำนทำง Facebook ในเพจชื่อว่ำ "ภำพเล่ำเรื่องเมืองสงขลำ"
ในโครงกำรปีที่๒ ทำงกลุ่มจึงมีแนวคิดต่อยอดจำกโครงกำรปีที่ ๑ ที่จะเปิดมุมมองเมืองสงขลำให้กว้ำงขึ้นโดยขยำย
พื้นที่ในกำรทำโครงกำรจำกย่ำนเมืองเก่ำถนน ๓ สำย (ถนนนครใน ถนนนครนอก ถนนนำงงำม) มำเป็นชุมชนบ้ำนบ่อทรัพย์
ต.หัวเขำ อ.สิงหนคร จ.สงขลำ จนมำถึงตำบลบ่อยำง (เมืองสงขลำปั จจุบั น) เพื่อเป็นกำรเล่ำเรื่องรำวจุด กำเนิด เมืองสงขลำ
ตั้งแต่ อดี ตจนถึ งปัจจุบั น มีกำรนำ Ideaกำรถ่ำยภำพจำกเพจ BigBangkok ซึ่ งเป็นกำรนำตุ๊ กตำมำสื่ ออำรมณ์ แ ละให้ ภ ำพดู
น่ ำสนใจยิ่ งขึ้ นและนอกจำกนั้ นแกนนำจะเปลี่ ยนรู ป แบบเพจเพื่ อกำรดึ งดู ด ชำวสั งคมออนไลน์ ที่ อยู่ ในจัง หวั ดสงขลำ และ
ต่ำงจังหวัด ให้ เห็นถึงควำมน่ำสนใจและพัฒ นำกำรของจังหวัด สงขลำตั้งแต่อดีต จนถึงปั จจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนวิถีชีวิต กำร
ประกอบอำชีพและอื่นๆ รวมทั้งทำงเพจก็จะแชร์เรื่องรำวดีๆที่เกี่ยวข้องกับเมืองสงขลำ กิจกรรมที่แกนนำได้เริ่มทำเป็นลงมือ
ปฏิบัติ มีดังนี้
กิจ กรรมแรก ศึ กษำกำรประวัติ เมื องสงขลำ แกนนำได้ นัด ประชุมกั นเพื่ อชี้แ จงกำรวำงแผนกำรปฏิ บั ติง ำนและ
แบ่งกลุ่มในกำรทำงำน ในกระบวนกำรขั้นตอนกำรทำงำนแกนนำอธิบำยงำนของโครงกำรปีที่ ๒ ให้สมำชิกในชมรมสมำชิ ก
ชมรมต้นคิด โรงเรียนมหำวชิรำวุธจำนวน ๒๐ คน ให้เข้ำใจตรงกัน เกี่ยวกับจุดประสงค์ของโครงกำรในปีนี้ คือ ต้องกำรใน
ผู้คนทรำบถึงประวั ติของเมื องสงขลำโดยย่ อ และสถำนที่เก่ำส ำคัญ ๆของเมือง โดยจะมีกำรนำรู ปเก่ำของเมืองสงขลำ รู ป
สถำนที่เก่ำสำคัญๆของเมือง และวิถีชีวิต มำเผยแผ่ในเพจ แกนนำมองเห็นถึงปัญหำที่พบในกิจกรรมนี้ คือ กำรประชุมชี้แจง
งำนของแกนนำล้ำช้ำ เนื่องจำกโรงเรียนหยุดหลำยวัน ซึ่งตำมปกติจะสำมำรถนัดประชุมสมำชิกได้ครบทุกคนในวันพฤหัสบดี
เพรำะมีคำบของชุมนม ในส่วนของขั้นตอนกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน แกนนำแบ่งสมำชิกในชมรมต้ นคิดเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละ
๕-๖ คน เกิดปัญหำขึ้นระหว่ำงทำงำน คือ ในแต่ละกลุ่มยังเข้ำใจงำนไม่ตรงกัน ทำงแกนนำจึงแก้ปัญ หำโดยวิธีกำรจับฉลำก
เพื่อกระจำยงำนให้แต่ละกลุ่มร่วมกันทำ ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีสมำชิกที่เป็นแกนนำอยู่ทุกกลุ่ม เพื่อจะได้อธิบำยงำนแค่สมำชิก
ในชมรมได้อย่ำงทั่วถึง ในกำรศึกษำประวัติเมืองสงขลำในช่วงแรกแกนนำได้หำข้อมูลและภำพเก่ำจำกเว็บไซต์ทำให้ได้ข้อมูลที่
บิดเบือนจำกควำมจริงไปบ้ำง แกนนำจึงร่วมประชุมเพื่อหำทำงแก้ปัญหำและมีพี่ในชมรมแนะนำคุณครูภำยในโรงเรียนมหำ
วชิรำวุธ คือ คุณครูจรัส จันทร์พรหมรัตน์ ซึ่งคุณครูได้ทำหนังสือเกี่ยวกับเมืองสงขลำให้แก่โรงเรียนหลำยเล่ม จึงมีข้ อมูลและ
รูปภำพเก่ำของเมืองสงขลำ หลังจำกนั้นแกนนำได้เข้ำไปพุดคุยกับคุณครุเพื่อขอข้อมูลและรูปเก่ำของเมืองสงขลำมำเผยแพร่ใน
เพจ และได้ลงพื้นที่ถ่ำยภำพจุดเริ่มต้นของเมืองสงขลำแกนนำเริ่มลงพื้นที่ฝั่งหัวเขำแดงและแหลมสนก่อนบ่ อยำงเพรำะเป็ น
บริเวณใกล้เคียงกัน ในกำรลงพื้นที่ครั้งแรกซึ่งมีแค่แกนนำ ทำให้พบปัญหำคือ บริเวณฝั่งหัวเขำแดง และแหลมสนนั้ น ไม่มีรถ
โดยสำรเหมื อนในเมือง และโบรำณสถำนต่ำงๆที่ต้องกำรถ่ ำยอยู่ห่ำงกันมำก ท ำให้ ไม่ส ำมำรถนำสมำชิกทั้ งชมรมมำร่วมกั น
ถ่ำยภำพได้ แกนนำจึงแก้ไขโดยให้กำรถ่ำยภำพบริเวณหัวเขำแดงและแหลมสนนั้นเป็นหน้ ำที่ของแกนนำ ส่วนสมำชิกชมรมที่
เหลือให้ลงพื้นที่บริเวณฝั่งบ่อยำง ในกิจกรรมนี้ถึงแม้แกนนำพบเจออุปสรรคแต่แกนนำก็สำมำรถแก้ไขปัญหำที่พบเจอไปได้
กิจกรรมที่สอง แกนนำร่วมกันคิดคำบรรยำยเพจให้น่ำสนใจ เพื่อนำภำพมำลงเพจ และเพื่อให้ผู้คนรู้ประวัติของเมือง
สงขลำ โดยสมำชิกชมรมต้นคิดช่วยกันคิดคำบรรยำยเพจ โดยช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นในเฟสกลุ่มภำพเล่ำเรื่องเมืองสงขลำ
และได้คำบรรยำยเพจ คือ “สร้ำงสรรค์ "ภำพถ่ำย" สะท้อนเรื่องรำวๆดีใน "สงขลำ" ผ่ำนมุมมองเล็กๆ” ปัญหำที่แกนนำพบเจอ
ในกำรคำคำบรรยำยเพจ คือ สมำชิกร่วมกันแสดงควำมคิ ดเห็นได้น้อย เพรำะ มีเวลำออนเฟสไม่ตรงกัน หลังจำกนั้นแกนนำ
และสมำชิกชมรมร่วมกันเปิดเพจรูปแบบใหม่ season ๒ กำรเปิดเพจเป็นไปตำมตำมแผนที่ตั้งไว้จะมีกำรเปลี่ ยนคำบรรยำย
เพจ และภำพหน้ำปก ซึ่งคำบรรยำยเพจ คือ “สร้ำงสรรค์ "ภำพถ่ำย" สะท้อนเรื่องรำวๆดีใน "สงขลำ" ผ่ำนมุมมองเล็กๆ” ส่วน
ภำพหน้ำปก แกนนำและสมำชิกในชมรมบำงส่วนได้ขึ้นไปถ่ำยภำพบนเขำตังกวนเพื่อไปเก็บภำพมุมกว้ำงของเมือ งสงขลำมำตั้ง
เป็นภำพหน้ำปกของเพจ โดยในภำพได้มีกำรใส่ไอเดียกำรถ่ำยแบบใหม่ คือ กำรใช้ตุ๊กตำเป็นตัวละครในภำพเพื่อเป็นตัวสื่อใน
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กำรถ่ำยทอดเรื่องรำวของสถำนที่นั้น ปัญหำที่พบคือ กำรถ่ำยภำพหน้ำปกของเพจ ซึ่งมีกำรใช้ตุ๊กตำ เวลำถ่ำยภำพจะมีปัญหำ
เกี่ยวกับลม ที่ทำให้ตุ๊กตำล้ม แกนนำจึงคิดหำวิธีแก้ไขโดยกำรใช้เทปกำวช่วย พยุงตุ๊กตำไว้ และภำพ cover ภำพแรก ไฟล์เล็ก
และทำให้ภำพแตก แกนนำจึงแก้ไขโดยปรับขนำดภำพให้ใหญ่ขึ้น แกนนำจึงนำภำพลงในเพจแกนนำเริ่ มลงภำพเก่ำก่อน โดย
เริ่ มจำกภำพเก่ ำของฝั่ ง หั วเขำแดงพร้ อมกั บ บรรยำยประวั ติ ข องเมื องสงขลำบริเ วณนั้ น และลงภำพสถำนที่ ส ำคั ญ ทำง
ประวัติศำสตร์ของฝั่งหัวเขำแดง จำกนั้นได้ลงภำพเก่ำของฝั่งแหลมสนพร้อมบรรยำยประวัติของเมือง และได้ลงภำพเก่ำบริเวณ
ฝัง่ บ่อยำงซึ่งเป็นบริเวณที่มีข้อมูลมำกที่สุดพร้อมกับบรรยำยประวัติของกำรตั้งเมืองบริเวณนี้ และลงภำพเก่ำของสถำนที่สำคัญ
ต่ำงๆในบ่อยำง นอกจำกถ่ำยภำพเพื่อลงเพจแล้วแกนนำยังนำภำพที่ได้มำทำเป็นวีดีโออีกด้วย ผลจำกกำรทำกิจกรรมลงภำพ
ในเพจมีคนให้ควำมสนใจเพจมำกขึ้นและคนยังร่วมแสดงควำมคิดเห็นกับภำพที่ได้ลงเพจ แกนนำกล่ำวว่ำถึงแม้ควำมคิดเห็นจะ
ดีหรือไม่ ทุกควำมคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะแกนนำจะนำมำปรังปรุงและทุกควำมคิดเห็นที่ให้กำลังใจแกนนำก็ได้นำสิ่งเหล่ำนี้
มำเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองเติบโตขึ้น พยำยำมมำกขึ้นและเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลำด
กิจกรรมที่ส าม เป็นกิ จกรรม ติ ดตำมกลุ่มพลเมื อง เพื่อเก็บภำพกำรทำงำนของกลุ่ม CD Power ,Beach for life
,RN Mix ,จิตอำสำบ่อทรัพย์ แกนนำได้ลงไปพื้นที่ของโครงกำร Beach for life และRN Mix เนื่องจำกที่ได้ลงแค่สองโครงกำร
แกนนำพบเจอปัญหำคือแกนนำแต่ละคนไม่มีเวลำว่ำงตรงกันและมีกิจกรรมเข้ำค่ำยกับทำงโรงเรียน จึงทำให้แกนนำลงพื้นที่ได้
แค่สองโครงกำร ในขั้นตอนกำรทำงำนแกนนำได้แชร์ภำพจำกเพจของกลุ่มพลังพลเมืองใน facebook เพื่ อต้องกำรให้สื่อให้
สำธำรณะได้เห็ นว่ำพลั งของเด็กสำมำรถเปลี่ย นแปลงสิ่งดี ๆ ให้กับ สังคมได้ ในกิจกรรมนี้ แ กน นำมองเห็นว่ำกำรลงพื้นที่ ท ำ
กิจกรรมถ้ำเจอว่ำคนไม่ค่อยให้ควำมสนใจเรำจะต้องขยันลงพื้นที่ให้เยอะเพื่อว่ำสักวันคนที่ไม่สนใจจะได้กลับมำถำมว่ำลูกๆทำ
อะไร และให้ควำมสนใจในสิ่งที่พลังตัวเล็กๆได้ทำ
กิจกรรมที่สี่ เป็นกิจกรรมนักคิดเปลี่ยนเมื องสงขลำ เป็นส่วนหนึ่งของค่ำย Creative Camp ของชมรมศิล ปะ ใน
กิจกรรมนี้เพื่อแนะนำโครงกำรให้น้องๆในค่ำยได้รู้จักกัน เพื่อให้น้องได้รู้เกี่ยวกับประวัติ, สถำนที่สำคัญและปัญหำเมืองสงขลำ
และเพื่ อให้ ได้รู้แ นวคิ ดวิธีแก้ปั ญ หำจำกน้ องๆในค่ำยคิด อย่ำงไรเกี่ ยวกั บสงขลำ ในขั้นตอนกำรทำงำนแกนนำได้นัดประชุ ม
วำงแผนงำนเพื่อคิดกิจกรรมต่ำงๆ แบ่งพี่เลี้ยงประจำฐำน ๔ ฐำน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยแกนนำโครงกำรภำพเล่ำเรื่องเมืองสงขลำ
และสมำชิกชมรมต้นคิด ชมรมศิลปะ โดยมีกิจกรรมแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงที่แรก เป็นกิจกรรมฐำน แบ่งออกเป็นสี่ ฐำน ซึ่งแต่
ละฐำนจะมีกิจกรรมให้น้องๆร่วมสนุก และยังสอดแทรกกำรให้ ควำมรู้เกี่ยวกับ เมืองสงขลำโดยแกนนำได้ ทำสื่อประกอบกำร
อธิบำย ช่วงที่สอง เป็นกิจกรรมบทบำทสมมติ ซึ่งให้น้องๆแต่ละกลุ่ม สมมติตัวเองว่ำกลุ่มของตัวเองเป็นพรรคกำรเมืองต่ำงๆ
โดยให้คิดนโยบำยและออกมำปรำศรัยเกี่ยวกับประเด็น ประวัติเมือง ปัญหำของเมือ ง และวิธีแก้ปัญหำให้กับเมือง เมื่อปรำศรัย
เสร็จจะให้พี่ๆและเพื่อนๆลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกพรรคที่มีนโยบำยที่ดีที่สุด ปัญหำ/อุปสรรคที่แกนนำมองเห็นคื ออุปกรณ์ใน
ฐำนหำยบำงส่ วน วิ ธีแ ก้ ไขคื อแกนนำต้ องท ำอุ ป กรณ์ เพิ่ มเติ มในช่ วงเวลำนั้ น ปั ญ หำอี กอย่ ำงคื อน้ องไม่ รู้จั กสถำนที่ ท ำง
ประวัติศำสตร์ของเมืองสงขลำเลยทำให้กิจกรรมขัดข้องและล่ำช้ำ วิธีแก้ไขคือแกนนำต้องทำกระดำษคำใบ้เพิ่มเติมเพื่อให้น้อง
สำมำรถคิดได้และอธิบำยได้ว่ำคือที่ ไหน ผลของกิจกรรมน้องๆ มีควำมสนใจกับปัญ หำของเมืองสงขลำมำกขึ้นน้องให้ค วำม
สนใจกับประวัติเมืองสงขลำและน้องพยำยำมหำวิธีแก้ปัญหำให้กับเมืองสงขลำ สิ่งที่แกนนำเรียนรู้จำกกิจกรรมนักคิดเปลี่ยน
เมืองกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำเมื่อเกิดกำรปะทะคำพูดในกำรปรำศรัยของพรรคกำรเมืองในเรื่องของป่ำสน คนที่มีควำมรู้ใน
เรื่องของป่ำสนเยอะจะพูดข่มคนที่มีควำมรู้ในเรื่องของป่ำสนน้อย แกนนำจึงต้องรีบเข้ำไปพูดคุยเอให้ทุกคนยุติกำรพูดจำข่มคน
อื่น กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้แกนนำ เห็นน้องๆที่มีแวว มีควำมเป็นผู้นำที่สำมำรถคัดมำเป็นแกนนำภำพเล่ำเรื่องเมืองสงขลำรุ่น
ต่อไป รวมถึงแกนนำยังได้มีกำรพัฒนำศักยภำพให้ดีขึ้นด้ำนกำรพูด กำรวำงแผนงำน กำรแก้ปัญหำ กำรทำงำนร่วมกันเป็นทีม
กิจกรรมที่ห้า เป็นกิจกรรมนิทรรศกำรกว่ำจะเป็นเมืองสงขลำ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ชมรูปภำพรวมถึงนักท่องเที่ยวอยำก
มำเที่ยวสงขลำและร่วมกั นอนุ รักษ์ เมื องสงขลำ นิ ทรรศกำรครั้งที่ ๑ ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหำวชิ รำวุ ธ ใน
ขั้นตอนกำรทำงำนแกนนำได้ประชุมวำงแผนกำรจัดนิทรรศกำรมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง Facebook หลังจำกนั้นแกนนำ
ได้จัดเตรียมนิทรรศกำรรูป ภำพและสถำนที่ ในวันงำนแกนนำรู้สึกภูมิใจมำกเมื่อมีคนในงำนชื่นชมในสิ่งที่ทำและยังทำให้ คน
เหล่ำนั้นหวนคิดกลับมำบ้ำนเกิด คิดอยำกที่จะทำให้บ้ำนเกิดน่ำอยู่มำกขึ้น แกนนำรู้สึกว่ำสิ่งที่ตัวแกนนำทำแม้จะเป็นเพียงพลัง
ของเด็กตัวน้อยๆแต่พลังของเด็กตัวน้อยไปสะกิดใจให้ผู้ใหญ่รักบ้ำนเกิดมำกขึ้น เสียงตอบรับที่ดีจำกคนสงขลำทำให้แกนนำมี
กำลังใจที่จะสู้ต่อกับงำนดีๆเพื่อสงขลำบ้ำนเกิดของตัวเอง ต่อมำเป็น นิ ทรรศกำรครั้งที่สองโครงกำรภำพเล่ำเรื่องเมืองสงขลำได้
จับมือกับโครงกำร Beach for life ในกำรร่วมกันจัดนิทรรศกำรแลเลแลหำด ครั้งที่ ๔ วันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๕๗ ณ ป่ำสนตรง
ข้ำมมหำวิทยำลัยรำชมงคลศรีวิชัย ฝั่งชำยทะเล ซึ่งขั้นตอนกำรดำเนินงำนแกนนำประชุมวำงแผนร่วมกับ Beach for life เพื่อ
วำงผังนิทรรศกำร และมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง Facebook แกนนำได้เตรียมงำนนิทรรศกำรของโครงกำรภำพเล่ำเรื่อง
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เมืองสงขลำและยังเตรียมของที่ระลึก เช่น พวงกุญแจ เข็มกลัด สมุดโน้ต โปสกำร์ด จัดจำหน่ำยสำหรับผู้คนเข้ำร่วมงำนพร้อม
ทั้ง มีกิจกรรมมำกมำยให้ ได้ ร่วมสนุก กำรท ำงำนครั้ งนี้ มีกำรแตะมื อกั นกับ กำรช่ วยเหลือของเพื่ อนๆโครงกำรพลั งพลเมื อง
เยำวชนสงขลำกลุ่มอื่นๆอีกด้วย ปัญหำที่พบเจอคือป้ำยโครงกำรเมื่อลมพัดแรงทำให้ป้ำยล้มแกนนำจึงต้องรีบหำวิธีกำรแก้ไข
อย่ำงรวดเร็ว แกนนำจะต้องบริหำรจัด กำรเวลำให้ส อดคล้องเป็นไปตำมกำหนดกำรของนิทรรสกำรแลเล แลหำดของกลุ่ ม
Beach for life ผลของกิจกรรมมีคนให้ควำมสนใจภำพและร่วมกิจกรรมเป็นอย่ำงดี แกนนำเรียนรู้จำกกิจกรรมครั้งนี้คือกำร
ทำงำนเป็นทีมที่ต้องคอยช่วยเหลือกันตลอดเวลำและกำรควบคุมสติอำรมณ์เมื่อเจอกับสถำนกำรณ์ที่ทำให้เกิดควำมหงุดหงิด
หรือไม่พอใจ
ดังนั้นเมื่อดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จทำงกลุ่มแกนนำเยำวชนคำดหวังว่ำชำวสงขลำส่วนหนึ่งจะได้รับรู้ประวัติศำสตร์
เมื องสงขลำผ่ ำนทำงภำพถ่ำยข้อมู ลเพื่อเป็นกำรปลุกจิต สำนึ กให้ค วรอนุรักษ์สิ่ งที่ดี งำมเหล่ำนี้ ไว้ ทำให้ ทำงแกนนำเกิ ดกำร
เรียนรู้ในเรื่องประวัติศำสตร์เมื องสงขลำที่แท้จริง มีจิตสำนึกรักและหวงแหนบ้ำนเกิด กำรเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กำร
ทำงำนร่วมกันเป็นทีมและมีใจรักและหวงแหนเมือง
คุณค่าของการเรียนรู้
จำกกำรลงมือทำโครงกำรครั้งนี้ แกนนำเยำวชนเล่ำว่ำกำรดำเนินโครงกำรทำให้ ตนเองเกิดกำรเปลี่ยนแปลง เช่น น้องฟำอิส
บอกว่ำ ก่อนหน้ำทำโครงกำรตัวเองรู้สึกว่ำเป็นคนสมำธิสั้นและมักจะไม่สำมำรถควบคุมอำรมณ์ได้เมื่อเกิดไม่พอใจ แต่พอทำ
โครงกำรไปทำให้ตัวเองมองเห็นว่ำเป็นคนมีสมำธิขึ้น มีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำนมำกขึ้น รู้จักวำงแผนงำนก่อนทุกครั้ง
ควบคุมอำรมณ์ได้ดีและมีควำมรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมำย ทำให้ตนเองอยำกที่จะทำอะไรเพื่อบ้ำนเกิดตัวเองรักบ้ำนเกิด
ตัวเองมำกขึ้น กล้ำพูดกล้ำแสดงออกมำกขึ้น น้องอิ๊ฟ ก่อนหน้ำนี้ตัวเองเป็นคนขี้น้อยใจ ทำงำนจะไม่เป็นระบบ ไม่กล้ำเป็นผู้นำ
แต่พอทำโครงกำรทำให้รู้ว่ำตัวเองพัฒนำขึ้นกล้ำที่พูดกล้ำที่แสดงควำมคิดเห็น และมีควำมรับผิดชอบมำก บำงครั้งงำนก็สอน
ให้เรำเป็นผู้นำ งำนที่ทำสอนให้ตัวเองอดทนและใจเย็นขึ้น รู้จักเคำรพผู้อื่น ไม่เอำเปรียบผู้อื่น น้องจิว ก่อนหน้ำนี้ไม่เคยเลยที่
จะกล้ำพูด กล้ำนำเสนอผลงำน จะเป็นผู้ตำมมำกกว่ำที่จะเป็นผู้นำแต่ตอนนี้ทำให้ตัวเองกล้ ำพูดมำกขึ้น คิดก่อนพูดเสมอ งำน
กำรเงินทำให้ตัวเองต้องฝึกควำมระเอี ยดรอบคอบมีควำมรับผิดชอบสูงขึ้น น้องมุก แต่ก่อนเป็นคน ไม่ค่อยรับรู้ปัญหำผู้อื่น คิด
ไม่รอบคอบ ไม่มีควำมมั่นใจตัวเองในกำรที่จะพูดกับคนอื่น แต่พอทำโครงกำรนี้ทำให้ตัวเองรู้ว่ำตัวเองมั่นใจที่จะพูดกั บคนอื่น
มำกขึ้น ทำอะไรเพื่อส่วนรวมมำกขึ้น ก่อนจะทำอะไรจะคิดให้รอบคอยก่อนเสมอ มีกำรจัดกำรอำรมณ์เมื่อรู้สึกไม่พอใจ รับฟัง
ควำมคิ ดเห็นของเพื่ อนมำกขึ้น น้ องมำย ก่ อนหน้ำนี้ไม่ค่ อยสนใจอะไรเกี่ย วปั ญ หำต่ำงๆ เป็นคนไม่ ค่อยรอบคอบ แต่พ อท ำ
กิจกรรมในโครงกำรทำให้เรำได้ฝึกที่ จะสนใจปัญหำบ้ำนเมืองยิ่งขึ้น ก่อนจะทำอะไรตัวเองจะคิดทบทวนก่อนเสมอ เป็นคนพูด
เก่งร่ำเริง มักจะเข้ำใจเพื่อนๆมำกขึ้นเวลำเจอปัญหำกำรทำงำน มีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำร่วมกันกับเพื่อนๆ น้องเบส ก่อน
หน้ำจะเป็นคนคิดฟุ้ง สมำธิสั้น เวลำทำงำนตนเองจะมักไม่ค่อยแสดงควำมคิดเห็น แต่หลังจำกทำโครงกำรทำให้ตนเองคิดอย่ำง
เป็นระบบ มีสมำธิดีขึ้นในระดับหนึ่ง เวลำมีประชุมกำรทำงำนจะเสนอควำมคิดเห็นต่อเพื่อนๆ งำนโครงกำรท ำให้ตัวเองค้ น
พบว่ำชอบศิลปะ ชอบกำรแต่งภำพ
การทางานเป็นทีม
ทำงกลุ่มยังสะท้อนออกมำว่ำแกนนำ ทุกคนทำงำนกันแบบครอบครัวโดยจะแบ่งงำนตำมควำมถนัดเมื่อมีปัญหำจะพูดคุยกัน
เสมอ กำรทำงำนจะนัดประชุมกันบ่อยเพื่อให้ทุ กคนเห็นภำพไปในทิศทำงเดียวกัน เรำจะคอยตักเตือนกันและกันเสมอ เมื่ อ
ทำงำนทุกคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
กำรทำงำนเพื่อเติมเต็มควำมสุขและควำมหวังให้กับคนเฒ่ำคนแก่กับเรื่องรำวในอดีตที่ถูกถ่ำยทอดต่อรุ่นลูกรุ่นหลำน
ทำให้ น้องๆกลุ่ มต้ นคิ ด รู้สึ กมี ควำมสุ ข ทุกครั้ง ที่ ได้ เป็นผู้ เก็ บ เกี่ย วเรื่ องรำวดี ๆ มำถ่ ำยทอดผ่ ำนสื่ อภำพถ่ ำยและเรื่องรำวต่ อ
สำธำรณะ ให้คนได้รับรู้ว่ำสงขลำคือเมืองแห่งประวัติศำสตร์ เมืองที่มีวิถีชีวิตของสองศำสนำและสำมเชื้อชำติที่อยู่ร่วมกันโดย
สันติสุข
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๑๐. โครงการคืนคลองสาโรงสู่ชุมชน
๑. กลุ่ม Environmental
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๕ คน เป็นนักศึกษำคณะ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฎ สงขลำมีรำยชื่อดังนี้
๑. นางสาวกรกนก เพ็งเพชร (เมย์)
อำยุ ๒๐ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๙๕ ม. ๙ ต. แม่เจ้ำอยู่หัว อ. เชียงใหญ่ จ. นครศรีธรรมรำช ๘๐๑๙๐ กำลั ง
ศึกษำระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฎ สงขลำ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๗๑๐๔๐๖ Email : May๓๖@hotmail.com Facebook : Konkanok Pangpet
๒. นางสาว ปาริฉัตร ชูพลู (หวาน)
อำยุ ๒๑ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๓๓/๒ ม. ๕ ต. บ้ำนโพธิ์ อ. เมือง จ. ตรัง ๙๒๐๐๐ กำลังศึกษำระดับปริญญำ
ตรี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฎ สงขลำ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๓๒๒๕๙๘๑ E-mail : Facebook :
Whan’z Parichat
๓. นางสาว อัญชลี แซ่โง้ว (แอน)
อำยุ ๒๑ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๕๔ ม. ๔ ต. สทิงหม้อ อ. สิงหนคร จ.สงขลำ กำลังศึกษำระดับปริญญำตรี
ค ณ ะวิ ท ย ำศ ำส ต ร์ แ ล ะ มห ำวิ ท ย ำลั ย รำช ภั ฎ ส งข ล ำ เบ อร์ โ ท รศั พ ท์ ๐ ๘ ๐ -๘ ๗ ๕ ๙ ๖ ๔ ๔ E-mail : annanchalee@hotmail.co.th Facebook : Anchalee Ann Sae ho
๔. นางสาวอาสะหน๊ะ เอียดอัด (น๊ะ)
อำยุ ๒๑ ปี ที่ อยู่ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อได้ ๕/๑ ม. ๘ ต. ท่ ำชะมวง อ. รัต ภู มิ จ.สงขลำ ๙๐๑๘๐ กำลั งศึ ก ษำระดั บ
ปริญ ญำตรี คณะวิท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฎ สงขลำ เบอร์โทรศั พ ท์ ๐๘๐-๘๗๕๙๖๔๔ E-mail :
Nunah_๐๗๓@hotmail.com Facebook : หัวใจที่บอบบำง
๕. นางสาวทิพวรรณ สุขแก้ว (น้อย)
อำยุ ๒๐ ปี ที่ อ ยู่ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อ ได้ - ก ำลั ง ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี คณะวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี
สถำบันกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฎ สงขลำ เบอร์โทรศัพท์ - E-mail : Sudteerak๖๐๑@hotmail.com Facebook : นู๋
น้อย ทิพวรรณ สุขแก้ว
ที่ปรึกษาโครงการ:
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
รำชภัฎสงขลำ
พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำงสำวนงนุช ปำนบัว ปริญญำตรีคณะมนุษย์ศำสตร์ โปรแกรมวิชำกำรพัฒนำชุมชน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปและวิทยำกรกลุ่มย่อย
๒. โครงการคืนคลองสาโรงสู่ชุมชน
โจทย์ปัญหา
คลองสำโรงเป็นสำยน้ำสำคัญของชุมชนเก้ำเส้ง ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหำน้ำเน่ำเสีย สำเหตุมำจำกชำวบ้ำนปล่อยน้ำ
เสีย สิ่งปฏิกูลรวมไปถึงโรงงำนอุตสำหกรรมที่ปล่อยของเสียออกจำกโรงงำนลงสู่แม่น้ำ ส่งผลให้ในชุมชนเกิดมลพิษทำงน้ำ มล
พำทำงอำกำศ ระบบนิเวศในน้ำไม่สมดุล ดังนั้นทำงกลุ่ม Environmental จึงคิดจัดทำโครงกำร คืนคลองสำโรงสู่ชุมชน โดยมี
แนวคิดที่จัด กิจกรรมปลุกจิต สำนึกให้คนในชุมชนเห็นควำมสำคัญ ของคลองสำโรง และวิธีกำรจัดกำรกับ น้ำเน่ ำเสียในคล อง
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หำกโครงกำรดำเนินแล้วเสร็จทำงกลุ่มคำดหวังว่ำสิ่งปฏิกูลในคลองจะลดลงคุณภำพน้ำจะดีขึ้น และคนในชุมชนจะมีจิตสำนึกที่
จะอนุรักษ์คลองสำโรงต่อไป
๓. เป้าหมาย :
อยำกให้ชุมชนเห็นถึงควำมสำคัญของ คลองสำโรงและมีจิตสำนึกที่จะดูและรักษำสำยน้ำหลักของคนในชุมชน เพื่อ
ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน ในฐำนะแกนนำของโครงกำร ได้ศึกษำทำงด้ำนนี้โดยตรง ก็อยำกจะนำควำมรู้ที่ศึกษำมำใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้จริง เห็นถึงควำมเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งด้ำนจิตสำนึกและคุณภำพน้ำที่ดีขึ้น
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ ประสำนงำนลงพื้นที่ในชุมชนเก้ำเส้ง (ผู้นำชุมชน)
๑.๑. ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน ชี้แจงกำรทำโครงกำร
๑.๒. สอบถำมควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยนควำมคิดกับผู้นำชุมชน
กิจกรรม ๒ ศึกษำประวัติควำมสำคัญของคลองสำโรง
๒.๑. ศึกษำประวัติควำมเป็นมำของคลองสำโรง
ประวัติศำสตร์คลองสำโรง
ที่มำของน้ำเน่ำเสีย (ปัจจัย) ฯลฯ
๒.๒. สำรวจเส้นทำงของคลองสำโรง เช่น กำรไหลของน้ำ/ต้นน้ำ
๒.๓. สรุป วิเครำะห์ วำงแผนปฏิบัติกำรฟื้นฟูคลองสำโรง (พื้นที่ทดลองปฏิบัติกำร)
กิจกรรม ๓ ลงมือปฏิบัติกำรฟื้นฟูคลองสำโรง
๓.๑. เริ่มต้นจำกแกนนำและผู้ ที่ร่วมสนใจลงพื้นที่ปฏิบัติกำร เช่น จัดเวทีเพื่อพุ ดคุยสร้ำงควำม
เข้ ำใจกั บ ชำวบ้ ำน กำรท ำEM ball เก็ บ ขยะและสิ่ ง ปฏิ กูล (เน้ น ธรรมชำติ บ ำบั ด
ธรรมชำติ) เช่นกำรปลูกหญ้ำแฝก พืชน้ำ
กิจกรรม ๔ ติดตำม/ประเมินผลกำรปฏิบัติกำร
๔.๑. กำหนดระยะเวลำทำหลังจำกกำรทำกำรทดลอง
ดูควำมเปลี่ยนแปลงของน้ำ
ดูควำมสะอำดของน้ำ
ออกซิเจนในน้ำ
๔.๒. นำข้อมูลที่ได้จำกกำรฟื้นฟูมำพัฒนำ ปรับปรุง ทัศนียภำพให้ดีขึ้น
กิจกรรม ๕ สรุปผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดตลอดทำกิจกรรม
๕. กระบวนการทางานของกลุ่ม
จุดเริ่มต้นของแกนนำหญิง หัวใจแกร่ง ที่มองเห็นสภำพปัญหำน้ำเสียของคลองสำโรง ซึ่งเป็นแม่น้ำสำยสำคัญของคน
สงขลำในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันน้ำเสียอย่ำงนักและส่งกลิ่นเหม็น เกิดจำกชำวบ้ำนปล่อยน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลลงในลำคลอง แกนนำ
ได้สังเกตจำกกำรสัญจรไปมำระหว่ำงหอพักกับมหำวิทยำลัย จึงเกิดกำรรวมตัวของแกนนำ ๕ คน ที่ปรึกษำ ๑ ท่ำน สร้ำงสรรค์
โครงกำรคืนคลองสำโรงสู่ชุมชน กลุ่ม Environmental ร่วมกันแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ผ่ำนกิจกรรมปลุกจิตสำนึกให้คนในชุมชน
เห็นควำมสำคัญของคลองสำโรง และวิธีกำรจัดกำรกับน้ำเน่ำเสียในคลองสำโรง ให้มีคุณภำพน้ำที่ดีขึ้น
โดยมีขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำรดังนี้
ขั้น ตอนที่ ๑ เริ่มลงพื้ นที่ศึ กษำชุ มชนเก้ำเส้ง สำรวจคลองส ำโรง แกนนำลงพื้ นศึ กษำชุมชนเก้ำเส้ง พบปะกั บผู้นำ
ชุมชน เพื่อขอควำมร่วมมือในกำรดำเนินโครงกำร ปรำกฏว่ำผลที่ได้รับคือ ผู้นำปฏิเสธกำรทำโครงกำร ไม่ให้ควำมร่วม คนใน
ชุมชนเกิดกำรต่อต้ำน ทำให้แกนนำไม่สำมำรถเข้ำถึงคนในชุมชน จำกกำรสอบถำมข้อมูลเบื้องต้นจำกผู้นำชุมชนทำให้ทรำบว่ำ
พื้นที่คลองสำโรงมีนักวิจัย ผู้ที่มีควำมรู้มำฟื้นฟูและสร้ำงจิตสำนึกให้คนในชุมชนหลำยต่อหลำยครั้ง แต่ก็ไม่เกิดผลอะไรทำให้
ผู้นำและคนในชุมชนเกิดกำรต่อต้ำน แกนนำได้ลงพื้นที่หลำยครั้ง ผลที่ เกิดขึ้นก็ยังเป็นเช่นเดิม จำกกำรที่แกนนำมีควำมมุ่งมั่น
ตั้งใจ และอยำกทำงำนเพื่อส่วนรวม แกนนำไม่ยอมแพ้ ไม่ท้อถอย จึงนัดประชุมแกนนำ
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ขั้นตอนที่ ๒ แกนนำนัดประชุมพูดคุยถึงปัญหำที่เจอจำกชุมชนเก้ำเส้ง ทำให้ได้ข้อสรุปว่ำ เปลี่ยนพื้นทำโครงกำรโดย
มองพื้ นที่ ที่อยู่ ใกล้ ตั ว ซึ่ งเป็ นคู น้ำสำยเดีย วกั นที่ ไหลลงสู่ คลองสำโรง มี ส ภำพปั ญ หำน้ ำเน่ ำเสี ยจำกกำรเทสำรทดลองของ
นั กศึ กษำในคณะวิ ท ยำศำสตร์ หลั ง ท ำกำรทดลองเสร็ จ คื อบริ เวณคู น้ำหลั ง ตึ ก ๑๐ คณะวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อได้พื้นที่คูน้ำ บริเวณหลังตึก ๑๐ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในกำรดำเนินโครงกำร แกนนำ
เริ่มลงพื้นที่สำรวจ ศึกษำ คูน้ำที่เชื่อมต่อกันภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ แล้วทำกำรวำดเป็นแผนที่เส้นทำงกำรไหลและ
กำรเชื่อมต่อของคูน้ำ เพื่อให้ทรำบถึงบริเวณที่คูน้ำเชื่อมต่อและอัตรำน้ำเน่ำเสียในบริเวณต่ำงๆของคูน้ำในมหำวิทยำลัยรำชภัฎ
สงขลำ ทำกำรชักชวนนักศึกษำรุ่นน้องๆเพื่อนๆเข้ำร่วมเป็นสมำชิกโครงกำร โดยกำรชักชวนปำกต่อปำก เช่น เริ่มชวนเพื่อนที่
สนิท แล้วขยำยออกไปเรื่อย ปรำกฏว่ำมีผู้ที่สนใจสมัครจำนวน ๓๐ คน เริ่มปฏิบัติกำรปรับภูมิทัศน์ ขุดลอกคูน้ำหลังตึก ๑๐
โดยแกนนำและสมำชิกโครงกำรช่ วยกันลอกเอำขยะและสิ่งปฏิกูลต่ำงๆออกจำกคูน้ำ ซึ่ งได้รับ ควำมร่วมมือจำกสมำชิกร่วม
โครงกำรเป็นอย่ำงดีใช่เวลำ ๑ วัน ทำให้ภูมิทัศน์ดีขึ้น และขยะหมดไปจำกคูน้ำหลังตึก๑๐ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นตอนที่ ๔ หลังจำกนั้นจัดกิจกรรมทดลองปลูกพืชบำบัดน้ำเสีย “ธรรมชำติบำบัดธรรมชำติ ”บริเวณคูน้ำ หลังตึก
๑๐ คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี โดยแกนนำมีกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่ ที่ชัด เจน คือ ๑) นำงสำวทิพ วรรณ สุขแก้วและ
นำงสำวปำริฉัตร ชูพูล ใช้ควำมรู้จำกเรียนในห้องเรียน ศึกษำค้นคว้ ำหำข้อมูลเกี่ยวกับพืชที่สำมำรถบำบัดน้ำเสียมำรวบรวม
เผยแพร่ควำมรู้ให้กับสมำชิกร่วมโครงกำร เรื่องพืชน้ำที่สำมำรถบำบัดน้ำเสียได้และสำมำรถหำได้ทั่วไป ๒) นำงสำวกรกนก
เพ็ งเพชรและนำงสำวนิ ร มล หมวกแก้ว ท ำกำรจั ด เตรีย มพื ช น้ ำ เช่ น ต้ นธูป ฤษี ผั กตบชวำ ที่ สำมำรถหำได้ บ ริ เวณหลั ง
หอประชุมเฉลิมประเกียติมหำวิทยำลัยรำชภัฎสงขลำ ช่วยลดต้นทุนในกำรซื้อพืชน้ำ แนะนำวิธีกำรปลูก วิธีกำรดูแลรักษำพืช
น้ำที่ถูกต้อง ให้กับสมำชิ กร่วมโครงกำร ๓) นำงสำวกุสุมำ ใบระหมำน ได้เก็บตัวอย่ำงน้ำก่อน-หลัง กำรทดลองปลูกพืชบำบัด
น้ำเสีย เพื่อนำไปตรวจวัดค่ำ PS ของน้ำ กำรเปลี่ยนแปลงของน้ำ แล้วนำมำเปรียบเทียบ ในขั้นนี้กำลังทำกำรศึกษำทดลอง
เมื่อแกนนำและสมำชิกมีควำมรู้ มีต้นธูปฤษี และผักตบชวำ จึงเริ่มทำกำรปลูกในคูน้ำหลังตึก ๑๐ คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี จำกนั้ นแกนนำมำสั งเกตบั นทึ กกำรเปลี่ ยนแปลงคุ ณภำพของน้ ำสัป ดำห์ ละ ๑ ครั้ง เพื่ อดู ผ ลสำเร็จต่ อไป
หลังจำกดำเนินกิจกรรมแล้ว สำมำรถสร้ำงจิตสำนึกให้สมำชิกผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติจริงได้ เช่น กำรสัมภำษณ์สมำชิกระหว่ำงทำ
กิจกรรมปลูกพืชน้ำ ได้สะท้อนว่ำ ถ้ำไม่ได้มำลอกคูน้ำด้วยตนเองคงไม่รู้เลยว่ำสำรเคมีที่พวกเขำเทลงสู่คูน้ำทำให้ น้ำเน่ำเสียและ
ส่งกลิ่นเหม็น ต่อจำกนี้ไปจะไม่เทสำรเคมี ลงในคูน้ำอีกต่อไป จะหำแนวทำงกำจัดสำรเคมีแบบอื่นที่ปลอดภัยต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
แกนนำเยำวชนกลุ่ม Environmental สะท้อนถึงผลกำรทำงำนที่เกิดขึ้น จำกกำรลงพื้นที่เจอกับปัญหำหลำยอย่ำง
เช่น กำรต่อต้ำนจำกคนในชุ มชนเก้ำเส้ง ทำให้เหนื่อย ท้ อ แต่เนื่องจำกแกนนำทุ กคนคอยให้กำลั งใจซึ่ งกันและกัน ที่สำคั ญ
กำลังใจพี่เลี้ยงที่คอยติดตำมเฝ้ำดู เคียงข้ำง ร่วมแก้ไขปัญหำมำด้วยกัน ทำให้แกนนำมีแรงฮึดสู้ และมีเป้ำหมำย มีควำมมุ่งมั่นที่
จะทำงำนเพื่อส่วนรวม ท ำให้รู้จักกับ กำรทำงำนเป็นทีม คือ ในแต่ล ะหน้ำที่ที่มอบหมำย แกนนำสำมำรถมำช่วยได้ โดยกำร
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ยึดหน้ำที่เป็นหลัก แกนนำรู้จักกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้อย่ำงเหมำะ ในกำรเปลี่ยนพื้นที่จัดทำ
โครงกำร แกนนำสำมำรถนำควำมรู้ในห้องเรียนมำผนวกใช้กับกำรลงมือปฏิบัติจริง และกำรสร้ำงจิตสำนึกให้สมำชิกนักเรียน
และบุคลำกรลดกำรทิ้งสำรเคมีลงในคูน้ำ ทำให้สมำชิกโครงกำรมีจิตสำนึกที่จะไม่ทิ้งสำรเคมีที่ทดลองลงสู่แม่น้ำ สำมำรถลด
กำรเกิดน้ำเน่ำเสียได้
แกนนำมองเห็นคุณค่ำต่อสวนรวม ที่สำมำรถสร้ำงจิตสำนึกให้นักศึกษำหรือบุคลำกรลดกำรทิ้งขยะหรือสำรเคมีลงใน
คูน้ำจำกกำรลงมือปฏิบัติจริง ในพื้นที่จริง สำหรับคุณค่ำต่อตนเอง ได้เรียนรู้มำกมำยในกำรทำงำน เช่น รู้จักกำรแก้ปัญหำใน
กำรทำงำน มีกำรวำงแผนพูดคุยกันในกลุ่มจำกปัญหำที่พบเจอมำให้สำมำรถขับเคลื่อนงำนไปได้และประสบควำมสำเร็จ
จำกกำรทำโครงกำรแกนนำเยำวชนทั้ง ๕ คน ได้สะท้อนพัฒนำกำรของแต่ละคนจำกกำรทำงำน
๑. นำงสำวทิพวรรณ สุขแก้ว (น้อย) สะท้อนให้เห็นว่ำตนเองเป็นเด็กกิจกรรมของมหำวิทยำลัย ทำกิจกรรมกับทำง
มหำวิทยำลัยก็มำกพอสมควร แต่ไม่ได้มีควำมรู้เรื่องของกระบวนที่แน่นในกิจกรรม เช่น กำรวำงแผนก่อนกำรทำงำนที่ชัด เจน
กำรแบ่งบทบำทที่ ชัดเจน เป็นต้น จำกกำรทำโครงกำรกับสงขลำฟอรั่มทำให้ตนเองเรียนรู้มำกมำย แต่ที่สำคัญคือ สำมำรถ
จัดกำรกับอำรมณ์ของตนเองได้ เพรำะในช่วงลงพื้นที่เจอคนในชุมชนพูดจำดำทอแรงๆแต่ตนเองตั้งสติได้ไม่มีกำรตอบโต้ กำร
วำงแผนกำรท ำงำนที่ รอบคอบ กำรแก้ไขปั ญ หำเฉพำะหน้ ำในกำรเปลี่ยนพื้นที่ ที่ สำคั ญ กำรให้ กำลั งซึ่งกั นและกั น กำรท ำ
โครงกำรนี้ทำให้รู้จักคำว่ำเพื่อนแท้ที่คอยเคียงข้ำง ร่วมแก้ไขปัญหำ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ไม่ทิ้งกันในทุกยำม
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๒. นำงสำวกรกนก เพ็งเพชร (เมย์) สะท้อนให้เห็นว่ำกำรทำงำนโครงกำรจะต้องใช้ควำมอดทนสูง เจออุปสรรค์ก็ต้อง
สู้ เนื่องจำกพื้นที่จัดกิจกรรมโครงกำรเป็นพื้นที่ชุมชนเก้ำเส้ง ที่ค้อนข้ำงจะมีควำมคิดที่ปิดไม่เปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอกเข้ำไป
แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในชุมชน ไม่มีควำมไว้ใจจำกบุคคลภำยนอก ซึ่งเป็ นอุปสรรค์ที่ต้องเจอทำให้รู้จักแก้ไขปัญ หำอุปสรรคที่
เกิดขึ้นได้จำกกำรพูดคุยระหว่ำงเพื่อนในกลุ่ม
๓. นำงสำวนิรมล หมวกแก้ว (หวำน) สะท้อนให้เห็นว่ำเป็นคนที่ไม่มีควำมกล้ำ ไม่กล้ำแสดงออก บุคลิกส่วนตัวคือนิ่ง
ฟัง แต่ไม่พูด เมื่อผ่ำนกำรทำโครงกำรมีควำมแสดงออกมำกขึ้น เพรำะต้องมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้กันในกลุ่มแกนนำ ตนเอง
สำมำรถสื่อสำรให้เพื่ อนๆแกนนำเข้ำใจ เช่ น เมื่ อเพื่ อนพู ดยื ดเยื้ อ สำมำรถจับ ประเด็ นที่ส ำคัญ ได้ เป็นต้น เป็นคนเชื่ อมให้
เพื่อนๆสำมัคคีกันเมื่อทะเลำะกันในกลุ่ม มีควำมมุ่งมั่น ไม่ท้อแท้ที่จะงำนเพื่อส่วนรวม
๔. นำงสำวปำริฉัตร ชูพูล (แอน) สะท้อนให้เห็นว่ำตนเองเป็นเด็กเรียน กิจกรรมในมหำวิทยำลัยไม่เคยสนใจ เมื่อได้
เข้ ำมำทำกิ จกรรมโครงกำรสำมำรถรู้จักนำควำมรู้ในห้องเรียนมำผนวกใช้ กับ กำรทำงำนจำกเรื่ องจริงพื้ นที่ จริง ได้ สำมำรถ
ปรับตัวให้เข้ำกับเพื่อนๆได้
๕. นำงสำวกุสุมำ ใบระหมำน (น๊ะ) สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่ำของคำว่ำเพื่อนแท้ ในกำรทำงำนครั้งนี้ทำให้ตนเองได้รู้ว่ำ
กำรต่อสู้กับปัญหำและอุปสรรคตนเองไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังยังมีเพื่อนแกนนำที่ค่อยเคียงข้ำง ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ทำให้มี
ควำมมุ่งมั่น ไม่ท้อถอย และมีควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรทำงำนกับเพื่อนๆอีกด้วย
สภำพปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินโครงกำรทำให้พวกเขำเติมโตมำท่ำมกลำงควำมแข็งแกร่ง มุ่งมั่น ต่อสู้กับ
ปัญหำที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอย่ ำงไม่เกรงกลัว สอนให้เขำรู้จักกำรท ำงำนเพื่อส่วนรวมผ่ำนกิจกรรมที่ท ำ ซึ่งพวกเขำตั้งมั่นไ ว้
เสมอว่ำ ปริญญำทำให้คนมีงำนทำกิจกรรมทำให้คนทำงำนเป็นจึงทำให้พวกเขำเติมโตไปเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภำพได้
หมำยเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดได้จำกกำรลงพื้นที่ติดตำมโครงกำรและสัมภำษณ์แกนนำ
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๑๑. โครงการ เรียนรู้หลักศาสนาเพื่อจัดการตนเอง
๑. กลุ่ม sullamin ulum
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๕ คน เป็นนักเรียน โรงเรียนทำงธรรมวิทยำ มูลนิธิ มีรำยชื่อดังนี้
๑. นางสาว มุมีนะ อักษร (มูนะห์)
อำยุ ๑๗ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๑๐ ม. ๖ ต. ปำกบำง อ. เทพำ จ. สงขลำ ๙๐๑๕๐ กำลังศึกษำชัน้ มัธยมศึกษำ
ปีที่ ๕ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๘-๓๙๕๕๔๗๓ E-mail – Facebook ๒. นางสาว ฮันซาลา เด็นมานิ (ดา)
อำยุ ๑๘ ปี ที่อยู่ ที่ สำมำรถติด ต่ อได้ ๑๓ ม. ๗ ต. สะบ้ำย้อย อ. สะบ้ ำย้ อย จ. สงขลำ กำลั งศึ กษำชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ ๕ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๒๐๖๗๓๖ E-mail : - Facebook : Da halsala
๓. นางสาวจุฑามาส มะสะ (มะห์)
อำยุ ๑๘ ปีที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๑ ม. ๑ ต. ท่ำม่วง อ. เทพำ จ. สงขลำ กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๒-๘๓๐๑๓๘๐ E-mail : - Facebook : -Jutamas Masa
๔. นางสาวรอกีเยาะ เดหลา (เยาะ)
อำยุ ๑๘ ปี ที่ อยู่ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อได้ ๒๔ ม. ๖ ต. ปำกบำง อ. เทพำ จ. สงขลำ ๙๐๑๕๐ กำลั งศึ กษำชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ ๕ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๒๐๖๗๓๖ E-mail : - Facebook : ๕. นางสาวณัฐณิชา หัดสมัด (นัต)
อำยุ ๑๗ ปีที่ อยู่ ที่ส ำมำรถติดต่ อได้ ๑๑๙ ม. ๖ ต. ปำกบำง อ. เทพำ จ. สงขลำ ๙๐๑๕๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐๘๗๒๘๓๙๑ E-mail : - Facebook : -natnicha๒๘๑๐@gmail.com
ที่ปรึกษาโครงการ:
นำยมำหำมะ นำมสกุล กูเต๊ะ ชื่อเล่น มะ อำยุ ๒๗ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๖๓ ม. ๖ ต. ปำกบำง อ. เทพำ
จ. สงขลำ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๘๕๙๗๑๙๔ จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ Email : mabkuteh@windowslive.com Facebook : manama kuten
พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำงสำวนู ร อำมี นี สำและ ปริ ญ ญำตรีโ ปรแกรมวิช ำกำรพั ฒ นำชุ มชน คณะมนุ ษย์ ศ ำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย ทั กษิ ณ
ตำแหน่ง หัวหน้ำงำนปฏิบัติกำร
๒.โครงการ เรียนรู้หลักศาสนาเพื่อจัดการตนเอง
โจทย์ปัญหา
โรงเรียนทำงธรรมวิท ยำมูลนิธิป ระสบปัญ หำขยะเยอะ บริเวณพื้นที่ว่ำงรกร่ำง เต็ มไปด้วยขยะและหญ้ ำ และเด็ ก
นักเรียนบำงส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมขัดต่อหลักคำสอนและหลักกำรปฏิบัติของศำสนำอิสลำม เช่น สูบบุหรี่ โดดเรียน
และสร้ำงควำมรำคำญให้กับผู้อื่น สำเหตุมำจำกนักเรียนในโรงเรียนขำดจิตสำนึกเรื่องกำรรักษำควำมสะอำดและขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจเรื่องหลักคำสอนและปฏิบัติของอิสลำม จึงทำให้มีควำมกล้ำที่จะกระพฤติกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น ทำงกลุ่มจึงมองว่ำ
ถ้ำไม่รีบแก้ปัญหำดังกล่ำว ในอนำคต อำจจะทำให้โรงเรียนเต็มไปด้วยขยะ บริเวณพื้นที่ว่ำงก็จะรกร้ำงมำกขึ้น ซึ่งอำจจะเป็นที่
อยู่ของสัตว์ร้ำยต่ำงๆเด็ กนักเรียนจะไม่เกรงกลัวต่ อบำปมำกขึ้นจะท ำให้ นักเรียนเห็นแก่ตัว กล้ำที่จะกระทำสิ่งที่ผิด ต่อหลั ก
ศำสนำอิสลำมและอำจรวมไปถึงกำรกระทำที่ผิดกฎหมำย
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ดังนั้ นทำงกลุ่ม sullamin ulum จึงคิด ที่จะทำโครงกำรเรียนรู้หลักศำสนำเพื่อจัดกำรตนเอง โดยกำรใช้พื้นที่ ว่ำง
และรกร้ำง จัดกิจกรรมเพื่อเรียนรู้หลักคำสอนของศำสนำอิสลำม หำกโครงกำรดำเนินกำรแล้วเสร็จจะทำให้นักเรียนเข้ำใจหลัก
คำสอนของศำสนำอิ สลำมมำกขึ้น มีจิตสำนึ กที่ดี ไม่ ว่ำจะเป็ นกำรรักษำควำมสะอำด เกรงกลัวต่อบำปจนนำไปสู่กำรเปลี่ย น
พฤติกรรมของตนเองไปในทำงที่ดีขึ้น ตลอดจนแกนนำเยำวชนเองได้พัฒนำศักยภำพของตัวเองในด้ำนต่ำงๆ
๓. เป้าหมาย :
เพื่อนได้รู้หลักศำสนำอิสลำมเมื่อรู้แล้วนำไปปฏิบัติ อยำกให้เพื่อนยึดหลักศำสนำไว้ใจ ถ้ำเพื่อนๆเข้ำใจว่ำศำสนำคือ
อะไรศำสนำเกี่ยวกับอะไร เพื่อนจะรู้ถึงบำปบุญคุณโทษก็จะไม่กล้ำที่จะกระทำควำมผิด และแกนนำเยำวชนได้รู้หลักศำสนำ
นำไปปฏิบั ติในชี วิตประจำวัน ทำให้ เพื่ อนเกิ ดควำมสำมัคคี และควำมเสีย สละซึ่งเป็นส่ วนที่ สำคั ญมำก เนื่องจำกว่ำศำสนำ
อิสลำมนั้นสอนให้มนุษย์นั้นเกิดควำมเสียสละให้คนอิสลำมนั้นเกิดควำมรักต่อกัน รักกันฉันท์พี่น้องดั่งคำว่ำ มุสลิมทุกคนคือพี่
น้องกัน เมื่อเรำเป็นพี่น้องเรำก็ต้องมีควำมรักต่อกัน ไม่ทะเลำะในหมู่พี่น้องกันควำมเสียสละ ก็ตำมมำ
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับหลักคำสอนของศำสนำอิสลำมและรวบรวมข้อมูลที่เป็นหลักคำสอนและหลักปฏิบัติ
ที่เป็นคำสอนหลักศำสนำอิสลำม
๑.๑.ศึกษำจำกฮำดิษ
๑.๒.ศึกษำจำกอัลกุรอ่ำน
๑.๓.ศึกษำจำกครูสอนศำสนำ
กิจกรรม ๒ ออกแบบกิจกรรมเพื่อเรียนรู้หลักศำสนำ
กิจกรรม ๓ รับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำร
๓.๑.ประชำสัมพันธ์หน้ำเสำธง
๓.๒.ติดใบประกำศ
๓.๓.รับสมัครกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมสนใจที่จะเข้ำร่วมโครงกำร ๒๐ คน ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ๔
คน
กิจกรรม ๔ อบรมกำรเรียนรู้หลักศำสนำ
กิจกรรม ๕ ศึกษำดูงำน(เกษตรพอเพียงตำมหลักศำสนำ)
กิจกรรม ๖ จัดกิจกรรมเรียนรู้หลักศำสนำโดยใช้พื้นที่ว่ำงพัฒนำเป็นแปลงเกษตร
๖.๑.ประชุมโดยกำรพู ดคุยหำรือกับสมำชิกโครงกำรเพื่อออกแบบแปลงเกษตร(ช่วยออกแบบ
เรียนรู้หลักศำสนำ)
๖.๒.แบ่งบทบำทหน้ำที่ในกำรทำโครงกำร(เรียนรู้หลักศำสนำ)
๖.๓.ปฏิบัติกำรทำแปลงเกษตรปลูกผักตลอดจนดูแลรักษำ(เรียนรู้หลักศำสนำ)
กิจกรรม ๗ สรุปและประเมินโครงกำร
๕.กระบวนการทางานของกลุ่ม
จุดเริ่มต้นของแกนนำแกนนำเยำวชนที่ไม่เคยมีประสบกำรณ์ในกำรทำกิจกรรมมำก่อน แล้วมำหลงรักกำรทำงำนเพื่อ
ส่วนรวม มำกกว่ำกำรที่ต้องดำเนินโครงกำรให้เสร็จตำมหน้ ำที่ คือกำรเริ่มมองเห็นสภำพปัญ หำที่อยู่ใกล้ตั ว คือตัวเองและ
เพื่อนๆในโรงเรียน มีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม ไม่เกรงกลัวต่อบำปบุญคุณโทษ โดดเรียน ติดเสพยำเสพติด สร้ำงควำมรำคำญ
ให้กับเพื่อนๆในโรงเรียน แกนนำแกนนำเยำวชนมองว่ำถ้ำไม่รีบแก้ปัญหำดังกล่ ำวจะทำให้เด็กนักเรียนในอนำคตจะไม่เกรง
กลั วต่อบำป นักเรี ยนเห็ นจะเห็ นแก่ ตั ว กล้ ำที่ จะกระท ำสิ่ งที่ ผิ ด ต่อหลั กศำสนำอิ ส ลำมและอำจรวมไปถึง กำรกระท ำที่ ผิ ด
กฎหมำย จึงรวมตัวกัน 5 คน แล้วสร้ำงสรรค์โครงกำรที่มีกิจกรรมกำรฝึกอบรมเรื่องหลักคำสอนของศำสนำอิสลำม เรียนรู้กำร
ทำเกษตรแบบพอเพียง และกำรใช้พื้นที่ รกร้ำงในโรงเรีย นเป็ นพื้นที่ ทำกำรปลูกผั ก และคำดหวังว่ำกิจกรรมดังกล่ ำวจะเป็ น
เครื่องมือที่จะทำให้ตนเองและเพื่อนในโรงเรียนเกิดกำรเรียนรู้หลักคำสอนศำสนำผ่ำนกำรฟังและลงมือปฏิบัติจริงแล้วหันมำ
จัดกำรตนเองหรือปฏิบัติตนตำมคำสั่งสอนของศำสนำอิสลำม
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กำรเปลี่ยนแปลงของแกนนำเยำวชน จำกที่เป็นลูกคุณหนูทำอะไรไม่ค่อยเป็น หนักไม่เอำเบำไม่สู้ แต่กลับมำทำทุก
อย่ำงเป็น และทำทุกอย่ำงด้วยควำมรักคือ กำรที่แกนนำเยำวชนได้เรียนรู้จำกกำรลงมือทำโครงกำรด้วยตนเองตั้งแต่แรก ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรคิดและสร้ำงสรรค์โครงกำรและพัฒนำโครงกำรด้วยตนเอง จำกกำรไปเข้ำร่วมพัฒนำโครงกำรและเป็นครั้งแรกที่
เข้ำร่วมกิจกรรมในลักษณะที่ตนเองต้องคิดมำก ต้องคิดให้ละเอียดและรอบคอบ ซึ่งจำกกำรที่ได้สังเกตบุคลิกแกนนำเยำวชนใน
ครั้งแรกที่เจอ คือแกนนำเยำวชนจะเป็นคนขี้อำย จะพูดสั้นๆ หรือไม่ก็พูดกว้ำงๆไม่ สำมำรถกระชับให้ตรงประเด็นที่ต้องกำรจะ
ทำ พี่เลี่ยงต้องคอยตั้งคำถำม ต้องขยำยควำมและยกตัวอย่ำงเวลำตั้งคำถำม บำงคนก็จะไม่พูดเลยเวลำถำมก็ยิ้มเป็นส่วนมำก
แต่หลังจำกทำงกลุ่มได้กลับมำดำเนินกิจกรรมตำมแผนที่ได้วำงไว้ใน
ขั้นตอนแรก คือ ประชำสัมพันธ์โครงกำร รับสมัครสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งมีผู้สมัคร ๑๗ คน ในขั้นตอนนี้แกนนำ
แกนนำเยำวชนเล่ำว่ำเขำได้ฝึกควำมกล้ำที่ จะคุยเชิญชวนเพื่อนๆ ได้ฝึกกำรพูดว่ำจะพูดอย่ำงไรที่จะทำให้เพื่อนเข้ำใจตนเอง
และโครงกำรอย่ำงไร เพรำะเป็นกำรเชิญ ชวนปำกต่อปำก บำงคนก็ให้ ควำมร่วมมือ บำงคนก็พู ดจำสบปร ะมำท ว่ำแกนนำ
เยำวชน “จะทำได้ไม จะทำงำนรอดหรือ จะทำได้สักกี่วัน ตัวเองก็ยังเอำตัวไม่รอด” แต่แกนนำเยำวชนก็ได้เอำคำเหล่ำนี้มำ
เป็นแรงผลักว่ำเรำจะทำให้เขำดูว่ำเรำทำได้
ขั้นตอนที่ ๒ คือกำรปลูกผัก โดยให้สมำชิกในโครงกำรร่วมกำรปลูกผัก ทำแปลงเกษตรโดยกำรแบ่งพื้นที่ ทำแปลง
โดยมีผู้รับผิดชอบแปลงละ ๓ คน ซึ่งต้องรับผิดชอบและดูแลรักษำพืชผักของตนเอง ตั้งแต่กำรทำร่องปลูกผัก รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ซึ่ง
ผลกำรดำเนินงำนในช่วงแรกๆ ทุกคนช่วยกันดูแลเป็นอย่ำงดี แต่พอช่วงโรงเรียนปิดเทอมผักบำงแปลงก็ขำดกำรดูแลทำให้ผัก
บำงส่วนตำย แต่แกนนำแกนนำเยำวชนก็ได้เรียนรู้ว่ำกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจน ทำให้เรำเข้ำใจคนอื่นมำกขึ้น ว่ำใคร
เป็นอย่ำงไร ใครมีควำมรับผิดชอบ ไม่มีควำมรับผิดชอบ จนทำให้เรำรู้ว่ำเรำควรมอบหมำยงำนให้กับใครได้บ้ำง และในขั้นตอน
นี้ถ้ำเรำมีกำรวำงแผนที่ดี งำนเรำไม่ออกมำเป็นแบบนี้ และเรำยังเรียนรู้ว่ำ พืชผักเรำจะสมบูรณ์ได้ ถ้ำทุกคนช่วยกันดูแล ซึ่งเรำ
เข้ำใจกำรทำงำนกำรเป็นทีมมำกขึ้น เรำต้องมีกำรเสียสละ มีควำมรับผิดชอบ เพรำะถ้ำเรำไม่ทำอย่ำงนั้นพืชผักของเรำก็จะตำย
หมด
ขั้นตอนที่ ๓ กิจกรรมอบรมเรื่องหลักคำสอนของศำสนำอิสลำม ได้เชิญ วิทยำกรมำให้ควำมรู้ เรื่องหลักคำสอนของ
ศำสนำอิสลำม โดยเชื่อมโยงหลักศำสนำกับกิจกรรมที่ทำว่ำ กำรทำงำนที่ เริ่มต้นด้วยกำรศรัทธำจบด้ วยกำรศรัทธำ มีค วำม
อดทนที่เหมือนท่ำนศำสดำที่มีควำมอดทนและมีควำมรับผิดชอบ ซึ่งวิทยำกรจะใช้หลักจำกคำภีร์ อัลกุรอำน มำบรรยำย ใน
กิจกรรมนี้ทำให้แกนนำเยำวชนได้เรียนรู้ กำรเตรียมสถำนที่ กำรออกแบบงำน กำรประสำนงำน กำรจัดกิจกรรม เพรำะตัวเอง
ก่อนทำโครงกำรส่วนมำกเป็นแค่คนเข้ำร่วมแต่กิจกรรมนี้เรำต้องทำด้วยตนเอง และกิจกรรมนี้ทำให้เรำแกนนำได้เรียนรู้เรื่อง
ศำสนำมำกขึ้น แกนนำเยำวชนรู้สึกว่ำเขำรักผักและโครงกำรนี้มำก เหมือ นหลักคำสอนของศำสนำที่สอนว่ำให้เรำทำทุกอย่ำง
ด้วยควำมศรัทธำ ทำด้วยควำมรักไม่ใช่ทำเพรำะหน้ำที่ เพรำะถ้ำเรำทำอะไรสักอย่ำงตำมหน้ำที่ สักวันหนึ่งพอหมดหน้ำที่เรำก็
จะละเลยมัน แต่ถ้ำเรำทำด้วยควำมรัก เรำไม่สำมำรถทอดทิ้งมันได้เลยเพรำะเรำรัก เหมือนโครงกำรนี้ก็เหมือนกั นในตอนแรก
แกนนำเยำวชนจะบ่นว่ำท ำไมยำก ร้อนก็ร้อน มื อก็เจ็บ และจะโทษครูตลอดว่ำทำไมต้องให้พ วกเขำทำโครงกำร แต่พ อเขำ
เริ่มทำอะไรด้วยตนเองแล้ว เขำรู้สึกว่ำนี้คืองำนเขำ เขำรักมัน เขำอยำกให้สำเร็จ
ขั้นตอนที่ ๔ ศึกษำดูงำนกำรทำเกษตรพอเพียง ที่เกำะสะบ้ำ ในขั้นตอนนี้แกนนำเยำวชนได้เล่ำว่ำเขำได้เรียนรู้กำร
จัดกำรกับอำรมณ์มำก เพรำะกิจกรรมนี้แกนนำเยำวชนจัดช่วงปิดเทอม ทำให้กำรประสำนงำนกับเพื่อนๆลำบำกมำก ต้องโทร
เช็คทีละคน บำงทีโทรไปเพื่อนยังไม่อำบน้ำ ซึ่งตัวเองรู้สึกโกรธมำก แต่ต้องอดทน เก็บอำรมณ์ ดังคำสอนของศำสนำอิสลำม
ที่ว่ำ ควำมอดทนเป็นส่วนหนึ่งของควำมศรัทธำ ทำให้เขำใช้วิธีบอกเพื่อนให้รีบๆ กิจกรรมนี้ทำให้เขำได้เข้ำใจหัวอกของคุณครู
ว่ำ เวลำจัดกิจกรรมที่ต้องรอนักเรียนจะมีควำมรู้สึกอย่ำงไร และกิจกรรมนี้ทำให้แกนนำเยำวชนได้เรียนรู้กำรทำเกษตรแบบ
พอเพียงต้องทำอย่ำงไร และนำควำมรู้มำใช้ในกำรทำกิจกรรมในขั้นตอนที่ ๕ คือปลูกผักและสอดแทรกควำมรู้หลักคำสอนของ
ศำสนำอิสลำม เช่นกำรทำงำนทุกขั้นตอนด้วยควำมศรัทธำต่อพระองค์อัลลอฮ์ ทำให้เรำเริ่มต้นกำรทำงำนด้วยสติปัญญำ ใจที่
บริสุทธิ์ เขำเชื่อว่ำถ้ำเรำทำงำนด้วยควำมศรัทธำงำนของเขำก็จะออกมำดี ซึ่งมันก็เป็ นจริงเมื่อแกนนำเยำวชนเริ่มต้นทำงำน
ในขั้นตอนนี้ โดยนำบทเรียนในกำรปลูกผักครั้งแรกเรำมำปรับใช้ เช่นกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบ และผลัดเวรกันดูแล
พืชผัก โดยแต่ละคนต้องเชิญชวนเพื่อนมำเสริมแรงตัวเอง เพื่อไม่ให้ผักตำยเหมือนกำรปลูกผักในครั้งแรก
สำหรับคุณค่ำของกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือทำครั้งนี้ แกนนำเยำวชนเล่ำว่ำกำรดำเนินโครงกำรทำ
ให้ตนเองเกิดกำรเปลี่ยนแปลงมำก เช่น
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น้ องนะห์ เล่ ำว่ำ ก่ อนที่ จะมำท ำโครงกำรตนเองไม่ ค่ อยมี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ อำรมณ์ ร้ อน พู ด ไม่ คิ ด แต่ พ อได้ ท ำ
โครงกำรรู้สึกว่ำตนเองมีควำมรับผิดชอบมำกขึ้น ทำงำนไม่ใช้ อำรมณ์ คิดก่อนพู ดเพรำะถ้ำเรำทำงำนแล้วใช้อำรมณ์จะทำให้
เพื่อนๆเสียใจไม่อยำกทำงำนร่วมกับเรำ
น้องรอฮีมะห์ ก่อนหน้ำนี้ตัวเองไม่มีควำมรับผิดชอบเวลำว่ำงก็จะอ่ำนแต่นิยำย เป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรมำก คิดตื้นๆ
แต่ พ อมำท ำโครงกำรรู้สึ กว่ำตั วเองมี ควำมคิด เป็ นผู้ใหญ่ เรำมีกำรพั ฒ นำด้ ำนควำมคิด ก่ อนจะท ำอะไรต้องคิ ด มำก คิ ดให้
ละเอียดรอบคอบ ต้องคิดว่ำถ้ำทำแล้วจะเกิดผลอย่ำงไร และรู้สึกว่ำตัวเองมีสมำธิและมีควำมเสียสละมำกขึ้น
น้องเรำะห์ จำกที่เป็นคนหนักไม่เอำเบำไม่สู้ แต่งำนนี้ทำให้ตัวเองมีควำมอดทน อดกลั้นเพื่อให้โครงกำรสำเร็จ น้อง
ดำก่อนหน้ ำนี้เป็นคนที่ ขี้เอำแต่ใจ ไม่ค่ อยฟั งเพื่ อน แต่ ตอนนี้ลดลง พอมำทำโครงกำรรู้สึกว่ำจะเข้ำใจคนอื่นมำกขึ้น จะไม่
พูดจำเพื่อให้เพื่อนเสียใจ สำมำรถทำแปลงผักได้ด้วยตนเอง จำกที่ทำแปลงผักไม่เป็น นอกจำกนี้แล้วตนเองยังเรียนรู้กำรทำงำน
เป็นกลุ่มที่ต้องรับฟังควำมคิดเห็นของคนอื่นมำกขึ้น
น้องเย๊ำะ แต่ก่อนเป็นคนขี้เกียจ ไม่ชอบทำอะไรที่ทำให้เหนื่อยและร้อน เพรำะตัวเองชอบเป็นลมเวลำอยู่กลำงแดด
แต่พ อทำโครงกำรนี้ ที่เห็ นเพื่ อน รุ่ นน้ องมำช่ วยกั น เห็นควำมสำมั คคี แล้วอยำกท ำด้วย จนได้ล องท ำจนท ำเป็น แล้ วยังเอำ
ควำมรู้เรื่องปลูกผักไปปลูกผักสวนครัวให้ คุณแม่ที่บ้ำนอีกด้วย นอกจำกนี้แล้วกำรดำเนินงำนโครงกำร ทำให้แกนนำเยำวชน
และสมำชิกในโครงกำร ได้พูดคุยกันมำกจนทำให้เข้ำใจกันมำกขึ้น มีกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์กัน ระหว่ำงเรำ เพื่อนๆ และ ครู
ในโรงเรียน จนเกิดควำมรัก ควำมเข้ำใจกัน กำรทำโครงกำรทำให้เรำได้ฝึกควำมอดทน อดกลั้น จำกที่เป็นคนที่หนักไม่เอำ
เบำไม่ค่อยสู้ แต่ตอนนี้เรำสู้ทุกอย่ำงเพื่อให้งำนของเรำออกมำดี รู้จักวำงแผนงำนเป็นระบบ นอกจำกนี้แล้วโครงกำรยังทำให้
เรำและเพื่ อนๆเข้ำใจเรื่องที่เกี่ย วกับหลักศำสนำเพิ่ มขึ้นและหันมำปฏิ บัติตั วตำมหลั กคำสอนของศำสนำอิสลำม เกิด กำรให้
เกียรติ กำรเคำรพผู้อื่น ไม่เอำเปรียบกัน และไม่ยึดหลักควำมคิดของตนเองเป็นหลัก ยึดประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน
เช่นก่อนทำกิจกรรมเวลำว่ำงเรำมักจะทำอะไรเพื่อตนเอง แต่ไม่เคยทำเพื่อส่วนรวม แต่พอทำตรงนี้ทำให้เรำรู้ว่ำ ถ้ำเวลำว่ำงที่
เรำหำควำมสุขใส่ตัวเอง แต่ไปทำอย่ำงอื่นที่มีประโยชน์กับคนอื่นและตัวเรำด้วย เรำก็จะมีควำมสุข คนอื่นก็มีควำมสุขอีกด้วย
และกำรทำโครงกำรนี้ทำให้เพื่อนๆในโรงเรียน จำนวน ๑๗ คนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมและเรียนรู้กับพวกเรำ รู้จักกำรแบ่งปัน โดย
กำรนำผักที่ได้เอำไปให้แม่ครัวที่โรงเรียนทำกับข้ำวเลี้ยงเพื่อนๆ นำผักที่ได้มำแจกให้ชำวบ้ำนที่อยู่ข้ำงๆโรงเรียน ส่วนที่เหลือเรำ
นำไปขำยในรำคำถูกๆโดยกำรไปขำยในชุมชนใกล้โรงเรียนทำให้เรำได้ผูกมิตรกับคนในชุมชนอีกด้วย
นอกจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่เยำวชนมองเห็นตัวเองแล้วคุณครูที่ปรึกษำประจำกลุ่มคุณครูมำหำม๊ะ กูเตะ ยังมองว่ำ
นอกจำกที่ แกนนำเยำวชนได้พั ฒ นำแล้ วโครงกำรยัง ท ำให้ คุ ณครู ในโรงเรีย นเข้ำมำมี ส่ วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆของ
โรงเรียนมำกขึ้น นักเรียนในโรงเรียนหันมำจัดกำรตัวเองแบบง่ำยๆเช่นเรื่องกำรแต่งกำยของนักเรียน กำรตรงต่อเวลำ กำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงของโรงเรียนซึ่งถ้ำแต่ก่อนต้องตำม ตำมแล้วก็ไม่มำ และเวลำมีบุคลำกรภำยนอกมำติดต่อโรงเรียน
แกนนำเยำวชนทั้ง ๕ คน สำมำรถต้อนรับและสื่อสำรกับผู้มำเยือนได้อย่ำงคล่องแคล่ว ซึ่งคุณครู รู้สึกภำคภูมิใจกับน้องๆแกนนำ
เยำวชนเป็นอย่ำงมำก
นี้คือกำรเปลี่ยนแปลงของแกนนำเยำวชนที่ค่อยๆเติบโตเหมือนผักที่เขำได้ปลูกไว้ ซึ่งโครงกำรเรียนรู้หลักศำสนำเพื่อ
กำรจัดกำรตนเอง เป็นโครงกำรที่สำมำรถทำให้แกนนำเยำวชนและเพื่อนๆเครือข่ำยจำนวน ๑๗ คน ได้เรียนรู้หลักศำสนำและ
หันมำจัดกำรตนเองได้อย่ำงแท้จริง ซึ่งมองได้จำกที่ช่วงแรกๆที่แกนนำเยำวชนไม่ค่อยมีควำมรับผิดชอบ จะทำๆเพื่อให้เสร็จๆ
เพรำะกลัวคุณครูจะว่ำ เวลำร้อนก็จะบ่นครู ว่ำคุณครู และฝืนทำเพรำะกลัวครูจะเสียหน้ำ แต่พอได้ดำเนินงำนโครงกำร แกน
นำเยำวชนเริ่มเข้ำใจเรื่องของศำสนำที่เป็นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่ทุกคนต้องมี เขำก็เริ่มใช้หัวใจที่เต็มไปด้วยควำมศรัทธำมำ
ทำงำน จนตนเองและเพื่อนๆเกิดกำรเรียนรู้ และนำกำรเรียนรู้เหล่ำนั้นมำจัดกำรตนเองได้
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๑๒. โครงการ ศูนย์ ๓ วัย
๑. กลุ่ม volunteers
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๕ คน เป็นนักเรียนโรงเรียน ส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ มีรำยชื่อดังนี้
๑. นายนัฐวุฒิ อะหมัด (ซิร)ี่
อำยุ ๑๖ ปี ที่ อยู่ ที่ส ำมำรถติ ดต่ อได้ ๗/๓ ม. ๑๐ ต.ครองแห อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำ ๙๐๑๑๐ เบอร์ โทรศั พ ท์
๐ ๘ ๗ -๒ ๙ ๖ ๔ ๑ ๗ ๕ E-mail : nattawutoo๕ ๐ ๐ @hotmail.com Facebook :Nattawut Ahmatก ำลั งศึ กษำอยู่ ชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ ๔ สถำบันกำรศึกษำ โรงเรียน ส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ
๒. นางสาวสุไรพร บิลอะหลี (นา)
อำยุ ๑๗ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๖๒/๑ ม. ๑๐ ต.คู่เต่ำ อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำกำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕
โรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๐-๔๘๐๐๓๗๓ E-mail : Dek-BT@hotmail.com Facebook : จริงจัง
กับฉันมั้ย
๓. นางสาววาริษา บิลอะหลี (ปลื้ม)
อำยุ ๑๗ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๕๙ ม. ๑๐ ต.คู่เต่ำ อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำ กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕
โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ศำสนำวิ ท ยำมู ล นิ ธิ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ๐๘๖-๖๙๓๘๕๒๑ E-mail : WarisaBinhalee@hotmail.com
Facebook : Warisa Pjfc
๔. นายนฤมล ตะอะด้า (แวน)
อำยุ ๑๗ ปี ที่ อ ยู่ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อได้ ๖๐/๑ ม. ๑๐ ต.คู่ เ ต่ ำ อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำ ๙๐๑๑๐ กำลั ง ศึ กษำชั้ น
มั ธย ม ศึ ก ษ ำปี ที่ ๕ โร ง เรี ย น ส่ ง เส ริ ม ศ ำส น ำวิ ท ย ำมู ล นิ ธิ เบ อ ร์ โท ร ศั พ ท์ ๐ ๙ ๓ -๖ ๖ ๗ ๒ ๘ ๓ ๑ E-mail :
narapolbtst@hotmail.com Facebook : Naruepol Ta-adom
๕. เด็กหญิงกาญฐิมา บิลอะหลี (ซาซ่า)
อำยุ ๑๓ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๖๓ ม. ๑๐ ต.คู่เต่ำ อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำ กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
โรงเรี ย น ส่ ง เสริ ม ศำสนำวิ ท ยำมู ล นิ ธิ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ๐๙๓-๗๕๑๓๒๑๕
E-mail : Sanaraksay@hotmail.co
Facebook : มั้ยมีเธอ มั้ยมีใคร
ที่ปรึกษาโครงการ
นำยกอรี บิลอะหลี (ดล) อำยุ ๓๗ ปี ที่อยู่ที่ สำมำรถติดต่ อได้ ๗๘/๑ ม. ๑๐ ต. คูเต่ำ อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๗๗๒๗๖๒ E-mail navave@gmail.com Facebook : วุฒิกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์บัณฑิต
พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำงสำวนงนุช ปำนบัว ปริญญำตรีคณะมนุษย์ศำสตร์ โปรแกรมวิชำกำรพัฒนำชุมชน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปและวิทยำกรกลุ่มย่อย
๒. โครงการโครงการ ศูนย์ ๓ วัย
โจทย์ปัญหำ
เนื่องด้วยชุมชนบำงโทงมีภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ค้อนข้ำงหลำกหลำย เช่น กำรสำรเสื่อ กำรถักปลำตะเพียน เป็นต้น แต่
คนในชุมชนเองกลับไม่ค่อยให้ควำมสนใจกับสิ่งเหล่ำนี้ นอกจำกนี้แล้วคนในชุมชนตั้งแต่เด็ก-ผู้สูงอำยุ ยังประสบปัญหำทำงด้ำน
สุขภำพร่ำงกำยที่ไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัวเช่น โรคเบำหวำน ควำมดัน และยังพบอีกว่ำ เด็กๆในชุมชนไม่ค่อยสนกำรศึกษำ
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อยู่ค่อนข้ำงมำก กำรที่เด็กไม่ค่อยสนใจกำรเรียนนั้นอำจเนื่องมำจำกสำเหตุที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลำให้กับลูก ซึ่งอำจรวมไปถึงกำร
ขำดผู้นำของครอบครัวอี กด้วย ทำงกลุ่ มมองว่ำหำกไม่ รีบแก้ปัญ หำดังกล่ ำว จะส่งผลให้ภู มิปัญ ญำท้องถิ่นเลือนหำยไปจำก
ชุมชน คนในชุมชนมีสุขภำพที่ไม่แข็งแรงมำกขึ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งชุมชนบ้ำนบำงโทงก็จะขำดคนที่มีศักยภำพทำงด้ำนกำรศึกษำ
เพรำะไม่ได้เรียนหนังสือ
ดังนั้นทำงกลุ่ม “Volunteers”จึงได้จัดทำโครงกำรศูนย์สำมวัย โดยประกอบไปด้วย วัยผู้ใหญ่ วัยเด็กและวัยรุ่น ใน
ศูนย์สำมวัยก็จะมีกิจกรรมกำรสร้ำงจิตสำนึกให้คนในชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น สร้ำงจิตสำนึกให้คนในชุมชนใส่ใจสุขภำพ
และให้เด็กใส่ใจกำรศึกษำ โดยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้คำแนะนำด้ำนสุขภำพ และมีกำรจัด
กิจกรรมจูงใจให้เด็กใส่ใจเรื่องกำรศึกษำ
หำกโครงกำรดำเนินแล้วเสร็จทำงกลุ่มคำดว่ำ คนในชุมชนจะให้ควำมสำคัญในเรื่องของภูมิปัญญำท้องถิ่นมำกขึ้น มี
กำรดูแลเอำใจใส่สุขภำพของตน ร่วมถึงกำรสนใจกำรเรียนมำกขึ้น นอกจำกนี้แล้วคนในชุมชนก็จะมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกั น
และตัวแกนนำเยำวชนได้พัฒนำศักยภำพของตนเองและมีจิตสำนึกเพื่อส่วนร่วม
๓. เป้าหมาย :
เป็นโครงกำรที่รวบรวมคนสำมวัยเข้ำด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วย วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่หรือวัยชรำ และวัยรุ่น วัยรุ่นจะเป็น
วัย ที่เป็ นตั วเชื่ อมระหว่ำงวัย เด็ กและวั ยผู้ ใหญ่ ให้ เข้ ำมำท ำกิ จกรรมร่วมกั นรักษำสุ ขภำพของตนเอง ส่วนในวั ยเด็ กแกนนำ
เยำวชนก็ จะมุ้งเน้ นให้เด็กสนใจในเรื่องของกำรศึกษำ มีกำรศึกษำที่ดี ขึ้นให้ ทั้งสำมวัยร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญ ญำของท้ องถิ่ น
ตนเองให้ยังคงอยู่ต่อไป
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ จัดวงเสวนำและประชำสัมพันธ์โครงกำร/รับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำร
๑.๑. เสียงตำมสำยในชุมชน
๑.๒. จัดวงเสวนำชี้แจงรำยละเอียดของโครงกำร
๑.๓. คนในชุมชนออกแบบศูนย์สำมวัย
๑.๔. รับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำร
กิจกรรม ๒ จัดตั้งศูนย์สำมวัย
๒.๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
๒.๒. ประชำสัมพันธ์ ชักชวนคนในชุมชนมำสร้ำงศูนย์สำมวัย
๒.๓. พัฒนำศูนย์สำมวัย
๒.๔. เปิ ดรับบริจำคหนังสื อจำกโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆที่ เกี่ย วข้องกับชุมชน เช่ น
อบต. มัสยิด เป็นต้น
๒.๕. สื บค้นข้อมู ล/ศึกษำเกี่ย วข้องกับ กำรดู แลสุ ขภำพและกิจกรรมสันทนำกำรและสอบถำม
ควำมรู้เรื่องภูมิปัญญำท้องถิ่นในชุมชนจำกผู้รู้ในชุมชน
๒.๖. จัดทำสื่ออุปกรณ์กำรเรียนรู้
๒.๗. สมุดบันทึกสุขภำพ
กิจกรรม ๓ ประชุมออกแบบกำรจัดกิจกรรมและแบ่งบทบำทหน้ำที่ในกำรทำกิจกรรม
๓.๑. แกนนำแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบกิจกรรมในส่วนต่ำง
๓.๒. ระดมควำมคิดเห็นและออกแบบวำงแผนกิจกรรม
กิจกรรม ๔ เปิดให้บริกำรศูนย์สำมวัยและดำเนินกิจกรรมให้ควำมรู้เรื่องภูมิปัญญำท้องถิ่นเรื่องสุขภำพ
กำรออกกำลังกำย กำรตรวจสุขภำพและกำรสร้ำงจิตสำนึกให้เด็กในชุมชน
๔.๑. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้เรื่องภูมิปัญญำท้องถิ่นและฝึกปฏิบัติ
๔.๒. ดำเนินกิจกรรมกำรให้ควำมรู้เรื่องสุขภำพแก่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
๔.๓. ดำเนินกิจกรรมสร้ำงจิตสำนึก เรื่องกำรศึกษำให้กับเด็กในชุมชน
กิจกรรม ๕ สรุปกำรดำเนินโครงกำร
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๕.กระบวนการทางานของกลุ่ม
กำรรวมตัวกันของเยำวชนในชุมชนบำงโทง หมู่ ๑๐ ตำบลคูเต่ำ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
ที่เรียนต่ำงสถำบัน แต่ด้วยควำมที่เป็นเพื่อนกันมำตั้งแต่เด็กอำยุรุ่นรำวครำวเดียวกัน ได้มองเห็นถึงภูมิปั ญญำในท้องถิ่นที่ มี
ค่อนข้ำงหลำกหลำย แต่คนในชุมชนกลับไม่ให้ควำมสนใจ นอกจำกนี้เด็กในชุมชนไม่สนใจเรื่องของกำรศึกษำ เนื่องจำกพ่อแม่
ไม่มีเวลำมำสอนกำรบ้ำนให้กับลูก ผู้สูงอำยุในชุมชนยังประสบปัญหำเกี่ยวกับเรื่องของสุขภำพ เช่น เป็นโรคควำมดันสูง เป็น
ต้น ทำให้เยำวชนรวมตัวกัน ๕ คน มีที่ปรึกษำ ๑ ท่ำน จัดทำโครงกำรศูนย์สำมวัย กลุ่ม Volunteers เนื่องจำกในชุมชนมีพื้น
ว่ำงและสะดวกต่อกำรจัดกิจกรรมให้กับคนในชุมชน สำมำรถลดช่องว่ำงระหว่ำงวัยได้ โดยมีขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำรดังนี้
ขั้นตอนที่๑ กำรดำเนินโครงกำรเริ่มจำกกำรประจัดประชุมคนในชุมชนทุกวัย ณ มัสยิดในชุมชนบ้ำนบำงโทง เพื่อ
รับสมัค รสมำชิ กร่วมโครงกำรและรับ ฟังควำมคิดเห็นของคนในชุมชน นำไปออกแบบกิจกรรมตำมควำมต้องกำรของคนใน
ชุมชน ผลที่เกิดขึ้น คนในชุมชนเข้ำร่วมเป็นสมำชิกโครงกำรและร่วมประชุมแสดงควำมคิดเห็นจำนวน ๕๐ คน ทำให้แกนนำ
เกิดควำมตื้นตันใจ มีควำมมุ่งมั่นที่จะทำโครงกำรให้สำเร็จ
ขั้นตอนที่๒ เมื่อได้ทรำบถึงควำมต้องกำรของคนในชุมชนแล้ว แกนนำดำเนินกิจกรรมพัฒนำศูนย์สำมวัย โดยกำร
ประชำสัมพันธ์ขอควำมร่วมมือจำกคนในชุมชนมำช่วยกันพัฒนำศูนย์ จัดทำบอร์ดให้ควำมรู้เรื่องกำรสืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่น
บอร์ดควำมรู้กำรออกกำลังเพื่อสุขภำพ และบอร์ดควำมรู้เรื่องของกำรศึกษำ รวมทั้งปรับภูมทัศน์บริเวณศูนย์สำมวัยให้สวยงำม
และสะอำด ซึ่งได้รับควำมร่วมจำกคนในชุมชนเป็นอย่ำงดี เพรำะคนในชุมชนมองว่ำกำรทำงำนของแกนนำทำเพื่อชุมชนไม่ได้
เพื่อตนเอง ทำให้แกนนำสำมำรถจัดกิจกรรมลุล่วงไปได้ด้วยดี
ขั้น ตอนที่๓ หลั งจำกนั้ นแกนนำท ำกำรเปิ ดศู นย์ สำมวัย จั ดกิ จกรรมออกกำลังกำยและสอนเรื่องของภูมิปั ญ ญำ
ท้องถิ่น โดยแกนนำแบ่งบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจน คือ นำงสำวกำญฐิมำ บิลอะหลีและนำงสำววำริษำ บิลอะหลี ดูแลกำร
ออกกำลังกำย โดยแกนนำหรือคนในชุมชนผลัดกันทำหน้ำที่เป็นผู้นำออกกำลั งกำย ในทุ กตอนเย็ นของทุ กวันหลังจำกที่ท ำ
ภำรกิจในครัวเรือนเสร็จ ในกิจกรรมนี้มีสมำชิกร่วมโครงกำรจำนวนมำก ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ สูงอำยุ แกนนำจะมีสมุดบันทึก
สุขภำพให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้บันทึ กสุขภำพเพื่อตรวจดูควำมเปลี่ยนแปลงของสุขภำพหลังจำกที่ออกกำลังกำย ผ่ำนไป ๑
สัปดำห์ แกนนำทำกำรตรวจสมุด ๑ ครั้ง แล้วนำผลมำวิเครำะห์ ว่ำมีสุขภำพดีขึ้นหรือไม่ อย่ำงไร สำหรับนำยนฤพล ตะอะด้ำ
นำยณัฐวุฒิ อะหมันและนำงสำวสุไรพร บิลอะหลี ดูแลเรื่องของภูมิปัญญำจะมีผู้รู้ในชุมชน มำสอนกำรจักสำนต่ำงๆเช่น กำร
สำนโคระ ใช้สำหรับห่อผลขนุน หรือผลไม้อื่นๆ เป็นต้น จำกวัสดุที่หำได้ในชุมชน เช่น ใบมะพร้ำว ใบสำคู เป็นต้น ผลของกำร
จัดกิจกรรมคือ ได้รับควำมสนใจจำกคนในชุมชนเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะวัยรุ่น วัยกลำงคน เข้ำร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมจะจัด
ทุกตอนเย็นของทุกวัน ทำให้สมำชิกสำมำรถจักสำนออกมำเป็นผลิตภัณฑ์ได้ (โคระ) ทำให้คนในชุมชนให้ควำมสำคัญและหัน
มำสืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นในชุมชนจำกกำรลงมือปฏิบัติจริง
แกนนำกลุ่ม Volunteers สะท้อนถึงผลกำรทำงำนที่เกิดขึ้นทำให้แกนนำได้เรียนรู้ว่ำกำรทำงำนร่วมกับคนในชุมชน
จะต้องยึ ดควำมคิ ดเห็นและควำมต้องกำรของคนในชุ มชนเป็ นหลัก แต่ต้องท ำตำมควำมสำมำรถของแกนนำ เกิดพื้ นที่กำร
เรียนรู้ในชุมชนที่สำมำรถลดช่องว่ำงระหว่ำงวัย เป็นพื้นที่ให้คนในชุมชนพบปะพูดคุยกันผ่ ำนกิจกรรมดังกล่ำว แกนนำได้เรียนรู้
กำรทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม จำกกำรจัดกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆและคนในชุมชน เรียนรู้กำรใช้ประโยชน์จำกทุนที่มีอยู่ในชุมชน
เช่น วัสดุจำกธรรมชำติ ได้แก่ ใบมะพร้ำว ใบสำคู เป็นต้น มำสร้ำงสรรค์กิจกรรมร่วมกันกับคนในชุมชน ทำให้รู้จักแก้ไ ขปัญหำ
ด้วยตนเอง ด้วยชุมชน ทำให้แกนนำเกิดควำมภำคภูมิใจ ที่ทำให้คนในชุมชนเห็นถึงควำมสำคัญของโครงกำร
แกนนำมองเห็นคุณค่ำต่อส่วนรวม คือ ทำให้เกิดมิตรภำพระว่ำงคนทั้งสำมวัย ทำให้คนในชุมชนมีสุขภำพที่ดีขึ้น และคุณค่ำต่อ
ตนเองคือ ทำให้แกนนำทุกคนมีควำมเสียสละเวลำเพื่ อส่วนรวมหลังจำกเรียนเสร็จ กำรใส่ใจในกำรศึกษำหำควำมรู้ต่ำงๆใน
เรื่องที่ยังไม่รู้ทำให้มีควำมรู้เพิ่มมำกขึ้น กำรรู้จักแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นให้ผ่ำนไปด้วยดี กำรรู้จักวำงแผนก่อนลงมือปฏิบัติงำนทุ ก
ครั้ง ต้องมีกำรนัดประชุมวำงแผนทุกครั้งก่อนกำรจัดกิจกรรม
จำกกำรทำงำนที่ผ่ำนมำแกนนำทั้ง ๕ คน ได้สะท้อนพัฒนำกำรของแต่ละคนจำกกำรทำงำน
๑. นำยนฤพล ตะอะด้ำ (แวน) สะท้อนให้เห็นว่ำตนเองเป็นคนที่ไม่มีค วำมมั่นใจ ไม่กล้ ำคิ ดตัดสินใจ คำพูดหรือ
ภำษำที่ใช้ไม่ชัดเจน เมื่อเข้ำร่วมโครงกำรทำให้มีควำมมั่นใจมำกขึ้น เช่น กล้ำนำเสนอผลงำนในที่ประชุมให้คนในชุมชนได้รับรู้
เป็ นต้น กล้ ำตัดสิ นใจในสิ่งที่ ถูกต้ อง รู้ จักเรียบเรีย งคำพู ดในกำรสื่ อสำรท ำให้สำมำรถสื่อสำรกับ เพื่ อนได้ ชัดเจน เพื่อนๆจึ ง
ไว้วำงใจให้เป็นผู้ประสำนงำนในด้ำนต่ำงๆ
๒. นำยณัฐวุฒิ อะหมัด (ซอรี่) สะท้อนให้เห็นว่ำตนเองมีควำมรับผิดชอบมำกขึ้น เช่น กำรจัดกิจกรรมทุกครั้งจะมำ
ตรงต่อเวลำ เป็นต้น ช่วยเหลือเพื่อนๆในกำรทำงำนอย่ำงเต็มที่
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๓. นำงสำวสุไรพร บิลอะหลี (นำ) สะท้อนให้เห็นว่ำตนเองไม่มีควำมกล้ำไม่ว่ำจะเป็นกล้ำแสดงออก ไม่กล้ำพูด เมื่อ
เข้ำมำร่วมเป็นแกนนำโครงกำรกล้ำพูด กล้ำแสดงออกบ้ำงเล็กน้อย จะถนัดปฏิบัติมำกกว่ำทฤษฎี เพื่อนจึงไว้วำงใจให้ทำหน้ำที่
ดูแลกิจกรรมทั่วไป
๔. นำงสำวกำญฐิมำ บิลอะหลี (ซำซ่ำ) สะท้อนให้เห็นเรื่องของบุคลิก ตนเองเป็นคนที่มีบุคลิกที่อยู่ไม่นิ่ง สมำธิสั้น ไม่
กล้ำพูด เมื่อเข้ำร่วมโครงกำรกล้ำพูดบ้ำงเล็กน้อย บุคลิกนิ่งมำกขึ้น มีสมำธิในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของเพื่อนๆเพรำะเพื่อนจะ
เตือนเสมอว่ำควรฟังเพื่อนพูดก่อน ทำหน้ำที่ดูแลกำรเงิน
๕. นำงสำววำริษำ บิลอะหลี (ปลื้ม) เป็นคนที่ละเอียดอ่อนในเรื่องกำรจดบันทึก กำรจับประเด็นที่สำคัญต่ำงๆเข้ำใจ
เพื่ อนได้ ง่ำยเข้ำร่วมกิ จกรรมทุกครั้ง เพื่ อนๆจึงไว้วำงใจให้ ทำหน้ ำที่บั นทึ กข้อมูล และรำยงำนกำรดำเนิ นโครงกำรผ่ ำนเพ จ
โครงกำร
จำกควำมคิดเล็กๆของเยำวชนในชุมชนที่เริ่มมีกำรพัฒนำชุมชนด้วยตัวของเขำเอง ทำให้ผู้ใหญ่และคนในชุมชนให้
ควำมร่ วมมื อ เยำวชนกลุ่ มนี้ เริ่ มพั ฒ นำตนเองจำกกำรท ำงำนเพื่ อชุมชนและเพื่ อส่ วนรวมอย่ ำงค่ อยเป็ นค่ อยไปก่ อให้ เกิ ด
จิตสำนึกควำมเป็นพลเมืองที่ดีในอนำคต
หมำยเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดได้จำกกำรลงพื้นที่ติดตำมโครงกำรและสัมภำษณ์แกนนำ
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๑๓. โครงการรู้รักษ์ถิ่นเกิด เปิดประวัติศาสตร์ดอนขี้เหล็ก
๑. กลุ่ม DKL ไชโย
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๕ คน เป็นเยำวชนชุมชนดอนขี้เหล็กมีรำยชื่อดังนี้
๑. นางสาวสุฑามาศ สายสลา (ฉ๊ะ)
อำยุ ๒๐ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๘๘ หมู่ ๕ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำระดับปริญญำตรีชั้นปีที่ ๒
คณะ มนุ ษ ยศำสตร์ สถำบั น กำรศึ ก ษำมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ สงขลำ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ๐๙๓-๖๘๙๖๓๐๓ E-mail :
wsp_shah@hotmail.com Facebook : Sutamat Thinkaow
๒. นางสาวสุไบด๊ะ สายสลา (ไบ)
อำยุ ๑๘ ปี ที่ อยู่ ที่สำมำรถติดต่ อได้ ๘๘ หมู่ ๕ ต ำบลพะวง อำเภอเมื อง จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำศึ กษำระดั บ
ปริญ ญำตรี ชั้นปี ที่๑ คณะมนุษย์ศำสตร์ มหำวิทยำลั ยรำชภั ฏสงขลำ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๗๐๗๙๓๙๐ E-mail : parfe_
๓๗@hotmail.com Facebook : parfe saisalam
๓. นายจักรินทร์ คงหัด (ก็อต)
อำยุ ๑๘ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๔๘๑ หมู่ ๕ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำ
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๔. นายรอวีย์ บินหวัง (วี)
อำยุ ๑๙ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๓๓ หมู่ ๕ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ โทรศัพท์ ๐๘๒-๓๐๖๗๔๑๗
E-mail : rovee๑๒๓@hotmail.com Facebook : ๕. นายฮับดุลกอเดร์ บิลหีม (เดร์)
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นำยรัชดี้ บินหวัง (ดี้) อำยุ ๒๗ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๓๓๖ หมู่๕ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ
โทรศัพท์ ๐๘๖-๙๖๗๗๒๓๓ E-mail : rutchadee๑๔๓@hotmail.com Facebok : Rutchadee Binwang จบกำรศึกษำ
ปริญญำโท คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำงสำวนงนุช ปำนบัว ปริญญำตรีคณะมนุษย์ศำสตร์ โปรแกรมวิชำกำรพัฒนำชุมชน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปและวิทยำกรกลุ่มย่อย
๒. โครงการรู้รักษ์ถิ่นเกิด เปิดประวัติศาสตร์ดอนขี้เหล็ก
โจทย์ปัญหา
ชุมชนดอนขี้เหล็ก หมู่ที่๕ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำอิสลำม เรียนรู้
กำรใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชำติและสร้ำงรำกฐำนของชุมชนมำเป็นเวลำนำนกว่ำ ๘๐๐ ปี จนเกิดเป็นวิถีวัฒนธรรมภำยในชุมชน
ที่น่ำสนใจหลำกหลำนด้ำน “วิถีกำรทูนพำน” นำอำหำรไปทำบุญ พิธีกรรมทำบุญกุโบร์ ประวัติศำสตร์ที่น่ำสนต่ำงๆของชุมชน
บ้ำนดอนขี้เหล็ก ควำมงดงำมต่ำงๆเหล่ำนี้กำลังจะถูกกลืนหำยไปพร้อมกับควำมทันสมัยของเทคโนโลยียุคโลกำภิวัตน์และจำก
ไปพร้อมกั บ ผู้รู้ในชุ มชน ปั จจุ บั นเยำวชนไม่ สนใจในควำมเป็นชุ มชนของตน ขำดจิ ตส ำนึ กรักถิ่นฐำนบ้ ำนเกิด มีพ ฤติกรรม
ทำลำยชื่อเสียงและเกียรติประวัติของชุมชน เช่นกำรใช้ควำมรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่นที่เลื่องลือ ซึ่งต่ำงๆเหล่ำนี้มีปรำกฏให้ เห็ น
บ่อยครั้งในชุมชนบ้ำนดอนขี้เหล็กและยิ่งซ้ำทำลำยชื่อเสียงของชุมชนอย่ำงไม่หยุดยั้ง
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ดังนั้นทำงกลุ่ม “DKL ไชโย” จึงคิดที่จะทำโรงกำรรู้รักถิ่นเกิด เปิดประวัติศำสตร์ดอนขี้เหล็ก โดยมีแนวคิดที่จะจัด
กิจกรรมพี่จูงมือน้องเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีจิตสำนึกรักบ้ำนเกิด กลุ่มวัยรุ่นมนชุมชนมีพฤติกรรมดีงำม
พร้อมกู้ชื่อเสียงและเกียรติประวัติที่ดีงำมของชุมชนบ้ำนดอนขี้เหล็กมำเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ต่อไป
๓. เป้าหมาย :
ต้องกำรให้เด็กในหมู่บ้ำนมีจิตสำนึกรักบ้ำนเกิดและสำมำรถที่จะเล่ำให้คนนอกพื้นที่ได้ทรำบรำกเหง้ำชุมชน อีกทั้ง
เพื่ออยำกให้เยำวชนกลุ่มเสี่ยงกับยำเสพติดและห่ำงไกลยำเสพติด
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ ประชุมเพื่อวำงแผนดำเนินโครงกำร
กิจกรรม ๒ ศึกษำประวัติศำสตร์ชุมชนและวัฒนธรรมชุมชน ประเพณีในชุมชน
๒.๑.สำรวจผู้รู้เรื่องประวัติศำสตร์ชุมชน
๒.๒.ศึกษำประวัติศำสตร์ชุมชนวัฒนธรรม/ประเพณี
๒.๓.ทำแผนที่ประวัติศำสตร์ชุมชน (ชักชวนกลุ่มเยำวชน,กลุ่มเสี่ยงในชุมชน)
กิจกรรม ๓ จัดกำรข้อมูลประวัติศำสตร์ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี
๓.๑.จัดทำนิทำนชุมชน (เล่ม)
๓.๒.จัดทำสื่อวิดีโอ
๓.๓.จัดทำป้ำยสัญลักษณ์แหล่งเรียนรู้
กิจกรรม ๔ ปฏิบัติกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชุมชน / ประเพณี วัฒนธรรม
๔.๑.จัดกิจกรรมเล่ำนิทำนให้เด็กโรงเรียนบ้ำนกลำง
ประสำน ผอ.โรงเรียน / ปรึกษำหำรือกำหนดวันจัดกิจกรรม
๔.๒.ปั่นจักรยำนเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชุมชน
ติดป้ำยสัญลักษณ์แหล่งเรียนรู้
กิจกรรม ๕ สรุปและประเมินผลโครงกำร
๕. กระบวนการทางานของกลุ่ม
จุดเริ่มต้นของเยำวชนที่ อยำกรู้เรื่องรำวเกี่ย วกับ วิถี ชีวิต ประวัติศ ำสตร์บ้ ำนเกิ ดของตนจำกอดีต จนถึงปั จจุบั น มี
เรื่องรำววิถีชีวิตที่เก่ำแก่ สถำนที่สำคัญทำงประวัติศำสตร์ศำสนำอิสลำมมำช้ำนำน เยำวชนในชุมชนบำงส่วนไม่เห็นควำมสำคัญ
ประวัติศำสตร์ชุมชน และไม่มีผู้ถ่ำยทอดสิ่งเหล่ำนี้ให้แก่เยำวชนหรือคนในชุมชนได้รับรู้ จนสิ่งสำคัญเหล่ำนี้เลือนหำยไปกั บ
สภำพปัจจุบัน ทำให้เยำวชนในชุมชนมีกำรรวมตัวกัน ๕ คน มีที่ปรึกษำ ๑ ท่ำน ต้องลุกขึ้นมำสร้ำงสรรค์โครงกำรรู้รักถิ่นเกิด
เปิดประวัติศำสตร์ดอนขี้เหล็ก กลุ่ม DKL ไชโย
โดยมีขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำรดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กำรดำเนินโครงกำรเริ่มจำกกำรศึกษำวิถีชีวิต ควำมเป็นมำของชุมชนบ้ำนดอนขี้เหล็ก สืบค้นข้อมูลจำก
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้เฒ่ำผู้แก่ในชุมชน จำกผู้รู้ในชุมชน เริ่มมีกำรบันทึกรวบรวมข้อมูล จัดทำเป็นวำระสำร ซึ่งได้รับคำแนะนำใน
กำรเขียนวำระสำรจำกพี่เลี้ยงและที่ปรึกษำโครงกำร จัดทำนำไปเผยแพร่ให้กับโรงเรียนในชุมชนซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกครู
และเด็กในโรงเรียนสนใจเรื่องรำวประวัติศำสตร์ของชุมชนเพรำะครูและนักเรียนส่วนใหญ่เป็นมีภูมิลำเนำอำศัยในชุมชนดอน
ขี้เหล็ก
ขั้นตอนที่ ๒ ลงพื้นที่เรียนรู้แหล่งประวัติศำสตร์ของศำสนำอิสลำม โดยได้รับควำมร่วมมือจำกวิทยำกรในชุมชน คือ
นำยร่อเขต บินกะเส็ม (นักปรำชญ์ชุมชน) ร่วมลงพื้นที่ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์แต่ละสถำนที่ให้แกนนำได้เรียนรู้
โดยมีแ กนนำและพี่ เลี้ย งโครงกำรลงพื้ นที่ ร่วมเรี ยนรู้ ท ำให้ แ กนนำและพี่ เลี้ ย งได้ ท รำบควำมเป็ นมำในแต่ ล ะสถำนที่ ท ำง
ประวัติศำสตร์ที่สำคัญของคนในชุมชนบ้ำนดอนขี้เหล็ก
ขั้น ตอนที่ ๓ แกนนำได้ นำควำมรู้มำจั ด ท ำเป็ นแผนที่ท ำงประวัติ ศ ำสตร์ ชุมชน โดยมี นำงสำวนูร อำมีนี สำและ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรสงขลำฟอรั่ม ให้ควำมรู้ เทคนิค ในกำรวำดแผนที่ทำงประวัติศำสตร์ ทำให้แกนนำมีควำมรู้ใหม่ในกำร
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วำดแผนที่เพิ่มขึ้น แกนนำร่ว มมือกันวำดแผนที่ทำงประวัติ ศำสตร์บ้ำนดอนขี้เหล็ก ออกมำเป็นเส้นทำง เริ่มจำกจุดที่ ๑ คื อ
เตำเผำเหล็ก(กองขี้เหล็ก) ซึ่งเป็นที่มำของชุมชนบ้ำนดอนขี้เหล็ก
จุดที่๒ คือ ศำลำ ๑๐๐ ปี บริเวณกุโบร์บ้ำนดอนขี้เหล็ก และหลุมฝังศพ โต๊ะปรำศรัย ซึ่งเป็นอิสลำมชำยคนแรกที่เข้ำ
มำก่อตั้งชุมชนนี้ จุดที่๓ คือ ป่ำแก่ ซึ่งเป็นป่ำที่ชำวบ้ำนอพยพหนีไปหลบภัยในสงครำมครั้งที่ ๒ โดยกำรขุดหลุมเข้ำไปอำศัยอยู่
ให้พ้นอำวุธทั้งหลำย จุดที่ ๔ คือ บ่อน้ำลูกแรกที่คนในชุมชนชวยกันขุดขึ้นมำ เพื่อใช้อุปโภคและบริโภค จุดที่ ๕ คือ ส้วมหรือ
ห้องน้ำ หลังแรกที่มีในชุมชน เพื่อใช้ถ่ำยให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งกำรวำดแผนที่จะต้องเน้นจุดเด่นของสถำนที่สำคัญในชุมชน ใส่
เนื้อหำให้อ่ำนแล้วเข้ำใจง่ำย จัดทำขึ้นเป็นแผนที่ทำงประวัติศำสตร์แผนแรกของชุมชนบ้ำนดอนขี้เหล็ก เพื่อนให้น้องๆเพื่อนๆ
และชุมชนใกล้เคียงเข้ำมำเรียนรู้ได้
ขั้นตอนที่ ๔ แกนนำต้องศึกษำ ฝึกฝนควำมชำนำญเรื่องของข้อมูลให้ชัดเจน เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรม
“ปั่นจักยำนพำน้องเรียนรู้ตำมเส้นทำงประวัติสำสตร์ดอนขี้เหล็ก ” ซึ่งแกนนำต้องเป็นวิทยำกรเล่ำหรือถ่ำยทอดควำมรู้แต่ละ
สถำนที่ ส ำคั ญ มี ค รู นั กเรี ย นโรงเรี ย นบ้ ำนกลำงเข้ ำร่ วมจำนวน ๔๐ คน โดยกำรปั่ นจั กยำนตำมเส้ น ทำงในแผนที่ ท ำง
ประวัติศำสตร์ชุมชนบ้ำนดอนขี้เหล็ก ทำให้เยำวชนได้มีควำมรู้ มีจิตสำนึกรักหวงแหนบ้ำนเกิด จำกกำรลงพื้นที่ไปเห็นของจริง
พื้นที่จริง และเยำวชนสำมำรถนำเรื่องรำววิถีชีวิตและประวัติศำสตร์ของชุมชนถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับลูกหลำนต่อไป
แกนนำเยำวชนกลุ่ม DKL ไชโย สะท้อนถึงผลกำรทำงำนที่เกิดขึ้นว่ำ กำรทำงำนที่ผ่ำนมำแกนนำได้มีควำมรู้เกี่ยวกับ
วิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่ในชุมชนตนเอง เกิดพื้นกำรเรียนรู้ท ำงประวัติศำสตร์ของศำสนำอิสลำม ในชุมชนบ้ำนดอนขี้เหล็ก มีพื้นที่
ให้เยำวชนและคนในชุมชนได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น เช่น บ่อน้ำลูกแรกในชุมชน ห้องน้ำ(ส้วม)หลังแรกของคนในชุมชน หลุมฝังศพคน
แรกที่เข้ำมำก่อตั้งชุมชน วิถีชีวิตกำรทำบุญกุโบร์แบบดั่งเดิม เป็นต้น กำรใช้พลังถ้อยคำในกำรเล่ำเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์
เช่น กำรนำเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมำเล่ำให้ฟัง เป็นต้นให้เยำวชนเกิดควำมสนใจ เกิดจิตสำนึก หวงแหนในบ้ำนเกิดตนเอง ทำให้มี
เยำวชนและคนในชุมชนสนใจเป็นอย่ำงมำกจนเกิดเครือข่ำยครูโรงเรียนบ้ำนกลำง ผู้ใหญ่บ้ำนในชุมชน เห็นถึงควำมสำคัญของ
โครงกำร ซึ่ ง กำรท ำงำนต้ องอำศั ย ควำมเป็ นที ม จะไม่ ส ำมำรถท ำคนเดี ย วได้ แกนนำทุ กคนมี ค วำมภู มิใจที่ ส ำมำรถเปิ ด
ประวัติศำสตร์ชุมชนดอนขี้เหล็กให้เยำวชนและคนในชุมชนได้มีจิตสำนึกรักบ้ำนเกิด สำหรับคุณค่ำของโครงกำรที่มีต่อตัวเรำคือ
ทำให้ แกนนำเกิด ควำมสำมั คคีในกำรท ำงำนช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ท ำให้เกิด กำรท ำงำนเป็ นที มขึ้ น และมีค วำมรู้ เกี่ ยวกั บ
ประวัติศำสตร์และสำมำรถถ่ำยทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คุณค่ำต่อส่วนรวมคือ ทำให้คนในชุมชนได้รับรับรู้
ข้อมูลที่ต้องถูกต้องเกี่ยวกับประวัติในชุมชน เพรำะคนในชุมชนบำงคนอำจจะไม่ รู้มำก่อน ซึ่งคนในชุมชนสำมำรถถ่ำยทอดเอง
ได้ และทำให้คนในชุมชนอื่นได้รับรู้อีกด้วย
จำกำรทำงำนที่ผ่ำนมำแกนนำทั้ง ๕ คน ได้สะท้อนพัฒนำกำรของแต่ละคนจำกกำรทำงำน
๑. นำยอับดุลกอเดร์ บิลหีม (กอเดร์) สะท้อนให้เห็นว่ำตนเองเป็นคนที่พูดช้ำ ยืดเยื้อมำก ค้อนข้ำงจะมีควำมมั่นใจสูง
ทำให้เพื่อนๆไว้วำงใจทุกครั้งในกำรนำเสนอผลงำนหรือเล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับประวัติสำสตร์ ทำให้เขำมีควำมมั่นใจมำกขึ้น กล้ำ
แสดงออกในสิ่งที่ เหมำะที่ค วร ทำให้ เขำรู้จักควบคุม กลั่นกรองค ำพูด ให้สั้นลง โดยกำรคิ ดก่อนพู ดทุ กครั้ง เป็นคนที่อดทน
มุ่งมั่น รู้จักแบ่งเวลำระหว่ำงเรียนกับดำเนินโครงกำรได้อย่ำงเหมำะสม
๒. นำยจักรินทร์ คงหัด (ก๊อต) สะท้อนให้เห็นว่ำกำรรับฟังควำมคิดเห็นในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญมำก
ทำให้สำมำรถมองเห็นสิ่งใหม่จำกควำมคิดเพื่อนๆที่แตกต่ำงจำกควำมคิดของตนเอง เพรำะกำรทำกิจกรรมทุกครั้งทำงกลุ่มจะ
นัดประชุมกันเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำให้ทุกคนในกลุ่มรวมทั้งตนเองกล้ำแสดงออก และมีควำมเสียสละเพื่ อ
ส่วนรวมในกำรเผยแพร่ประวัติศำสตร์ให้เยำวชนและคนในชุมชนได้รับรู้
๓. นำยสำโรจน์ บินสัน (กิ๊ฟ) สะท้อนให้เห็นว่ำตนเองมีควำมรับผิดชอบมำกขึ้น จำกกำรไว้วำงใจของเพื่อนๆให้เป็นผู้
ประสำนงำนระหว่ำงพี่เลี้ยงและที่ปรึกษำทุกครั้งที่ต้องจัดกิจกรรม ทำให้ตนเองรู้จักกำรสื่อสำรระหว่ำงเพื่อนกันเอง ระหว่ำงพี่
เลี้ยง ระหว่ำงที่ปรึกษำจะต้องสื่อสำรอย่ำงไรจึงจะเหมำะสม ในกำรทำโครงกำรครั้งนี้ทำให้ตนเองได้รับควำมรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ประวัติศำสตร์ในชุมชนอย่ำงลึกซึ้งและสำมำรถนำไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักต่อไปได้
๔. นำงสำวสุฑำมำศ สำยสลำ (ฉะ) สะท้อนให้เห็ นว่ำจำกเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ชอบกำรจดบันทึกเรื่องรำว ไม่ชอบ
กำรทำกิจกรรมต่ ำงๆไม่ว่ำจะเป็ นกิจกรรมในมหำวิทยำลัยหรื อในชุมชน แต่เมื่อเริ่มเข้ำมำมีส่วนหนึ่งในกำรทำโครงกำรเริ่ ม
เปลี่ย นแนวคิดจำกที่ ไม่ชอบจดบันทึ กได้ รับมอบหมำยจำกเพื่ อนๆให้เป็นเลขำจดบันทึ กก็ถือว่ำเป็ นควำมรับผิดชอบ ท ำให้ มี
ควำมรับผิดชอบมำกขึ้น สนุกกับกำรบันทึกเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์และสำมำรถจดจำได้ดีผ่ำนกำรบันทึก ทุกครั้งที่เพื่อนๆ
จัดกิจกรรมให้ควำมมืออย่ำงเต็มที่ในกำรจั ดกิจกรรมทุกครั้ง เมื่อกิจกรรมสำเร็จ ทำให้ภูมิใจว่ำตนเองและกลุ่มก็สำมำรถทำได้
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ทุกครั้งที่มี กิจกรรมของชุ มชน เช่น กำรแข่งขันกี ฬำก็เข้ำร่วมทุกครั้งโดยที่ผู้นำชุมชนไม่ต้องมำบอก และตนเองสำมำรถเล่ ำ
เรื่องรำวประวัติศำสตร์ของชุมชนให้ผู้อื่นรับรู้ได้
๕. นำงสำวสุใบดะ สำยสลำ (ใบ) สะท้อนให้ว่ำจำกเมื่อก่อนไม่สนใจกำรทำงำนเพื่อส่วนรวม ใช้เวลำว่ำงส่วนใหญ่กับ
พักผ่อนอยู่บ้ำน เมื่อได้เข้ำมำร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรทำให้ตนเองมีควำมรับผิด มีควำมเสียสละเวลำในกำรทำงำนเพื่อ
ส่วนรวม เพื่อชุมชน มำกยิ่งขึ้น และเริ่มที่จะสนุกกับกำรทำงำนในชุมชน
จำกกำรร่วมตัวกัน เสียสละเวลำมำทำงำนเพื่อชุมชนเพื่อส่วนรวม ทำให้เยำวชนกลุ่มนี้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุม
รวมถึงประวัติศำสตร์ที่มีในชุมชนมำช้ำนำน พวกเขำสำมำรถเปิดพื้นที่ทำงประวัติศำสตร์แห่งใหม่ที่พร้อมจะให้ชุมชนใกล้เคียง
เข้ำไปศึกษำ ซึ่งพวกเขำเองจะเป็นผู้ให้ควำมรู้และร่วมพำศึกษำประวัติศำสตร์ในชุมชนของเขำ ทำให้เกิดกำรทำงำนเป็นทีม ทำ
ให้พวกเขำรู้จักนิสัยใจคอของเพื่อนแกนนำได้ดีอีกด้วย
หมำยเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดได้จำกกำรลงพื้นที่ติดตำมโครงกำรและสัมภำษณ์แกนนำกับที่ปรึกษำโครงกำร
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๑๔. โครงการสวยใส สไตล์มุสลีมะฮ์
๑. กลุ่ม Muslimah Online
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๕ คน เป็นนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำ มูลนิธิ มีรำยชื่อดังนี้
๑. นางสาวฉัตรแก้ว ชอบงาม (ฟาด๊ะ)
อำยุ ๑๖ ปี ที่ อยู่ที่ สำมำรถติด ต่อได้ ๗๗ หมู่ ๔ ต ำบลบำงเขีย ด อำเภอสิ งหนคร จั งหวั ดสงขลำ กำลังศึ กษำชั้ น
มั ธยมศึ ก ษำปี ที่ ๔ สำยวิ ท ย์ -คณิ ต โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ศำสนำวิ ท ยำมู ล นิ ธิ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ๐๘๗-๓๙๔๙๐๔๑ E-mail :
fafafadah@hotmail.com Facebook : Fadah Chobngam
๒. นางสาวดีนะฮ์ แวสอเฮาะ (นะฮ์)
อำยุ ๑๖ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๑๐/๖ หมู่๙ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
โรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๕๗๖๓๗๕ E-mail : didee-kaman@hotmail.com Facebook :
d:dee the-wink wink
๓. นางสาวธัญญา ภัยวงศ์ (ซัลญ่า)
อำยุ ๑๖ ปี ที่ อยู่ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อได้ ๑๗ หมู่ ๓ ต ำบลบ้ ำนหำร อำเภอบำงกล่ ำ จั งหวั ด สงขลำ กำลั งศึ กษำชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ ๔ โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ศำสนำวิ ท ยำมู ล นิ ธิ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ๐ ๘๒-๒ ๖๙ ๖๐ ๗๗ E-mail : yaya๑๕๒๐๑๑@hotmail.com Facebbook : ลูกอม หอมหวำน
๔. นางสาวอัญนิชา หนิมุสา (อัน)
อำยุ ๑๖ ปี ที่ อยู่ ที่ ส ำมำรถติ ดต่ อได้ ๑๑๑ หมู่ ๒ ต ำบลควนลั ง อำเภอหำดใหญ่ จัง หวัด สงขลำ กำลั งศึ กษำชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ ๔ โรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๙๙๗๒๘๘ E-mail : - Facebook : อัญ นิชำ
หนิมุสำ
๕. นางสาวอิสรียา มรรคาเขตต์ (อัสนา)
อำยุ ๑๖ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๕๖ หมู่ ๗ ตำบลฉลุง อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ๙๐๑๑๐ กำลังศึกษำชั้น
มั ธย ม ศึ กษ ำปี ที่ ๔ โร งเรี ย น ส่ งเส ริ ม ศ ำส น ำวิ ท ย ำมู ล นิ ธิ เบ อ ร์ โ ท ร ศั พ ท์ ๐ ๙ ๐ - ๐ ๗ ๓ ๖ ๙ ๓ ๔ E-mail :
Hasna_likeyou@hotmail.com Facebook : Issareeya Mankarkhet
ที่ปรึกษาโครงการ:
นำงสำวนฤมล เบ็ญ หมัด (ดะ) อำยุ ๒๔ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๙/๑ หมู่๘ ตำบลคลองแห อำเภอหำดใหญ่
จังหวัดสงขลำ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๔๗๖๐๕๑๑ E-mail : nbenmad@gmail.com Facebook : Firkhoh Najihah
พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำงสำวนูรอำมีนี สำและ ปริญ ญำตรีโปรแกรมวิช ำกำรพัฒ นำชุมชน คณะมนุ ษย์ ศำสตร์มหำวิท ยำลั ยทั กษิ ณ
ตำแหน่ง หัวหน้ำงำนปฏิบัติกำร
๒.โครงการสวยใส สไตล์มุสลีมะฮ์
โจทย์ปัญหา
นักเรียนมุสลีมะฮ์ในปัจจุบัน มีกำรแต่งกำยที่ไม่เหมำะสม ไม่ถูกต้องตำมหลักศำสนำอิสลำมและไม่รักนวล สงวนตัว
รวมถึงกำรวำงตัวต่อเพศตรงข้ำม สำเหตุมำจำกควำมเจริญทำงเทคโนโลยี โดยเฉพำะ social media ที่ทำให้ทุกคนจดจ่ออยู่
กับมันจนเกิดกำรเลียนแบบโดยเฉพำะแฟชั่นกำรแต่งตัว และควำมสัมพันธ์กับเพื่อนต่ำงเพศที่เกินขอบเขตจนลืมหลักปฏิบัติที่
ถูกต้องของศำสนำอิส ลำม ซึ่ งถ้ ำไม่รั บ แก้ ปัญ หำดังกล่ ำวจะท ำให้ นักเรีย นมุส ลีมะฮ์ แต่ งตั วที่ ไม่ ถูกต้องตำมกฎของศำสนำ
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อิสลำม และถ้ำหำกเรำไม่ช่วยแก้ปัญหำตัวเรำเองก็จะได้รับบำปด้วย เนื่องจำกไม่ตักเตือนซึ่งกันและกัน ตลอดจนเกิดปัญ หำ
สังคมที่ตำมมำอีกมำกมำย เช่น กำรข่มขืน ท้องก่อนแต่ง แต่งงำนก่อนวัยอันควร
ดังนั้นทำงกลุ่ม “Muslim Online” จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงกำรสะท้อนวิถีชีวิตมุสลีมะฮ์ที่ ถูกวิธี โดยกำรจัดทำสื่อ
เตือนสติเพื่อนมุสลีมะฮ์ผ่ำนถ่ำยภำพ วิถีชีวิตมุสลีมะฮ์ที่ดี จัดทำคำคม คำเตือนจำกอัลกุรอ่ำนมำเผยแพร่ทำง Facebook และ
จะจั ดนิ ทรรศกำรวิถี ชีวิตมุ สลีมะฮ์ ที่ดี ทั้งนี้ ห ำกโครงกำรดำเนิ นแล้วเสร็จ ทำงกลุ่มคำดหวั งว่ำ สื่ อดัง กล่ำวจะช่วยเตือนสติ
เพื่อนๆมุสลีมะฮ์และแกนนำเยำวชน แต่งกำย ปฏิบัติตัวได้เหมำะสมและถูกต้องตำมหลักศำสนำอิสลำมมำกขึ้น
๓. เป้าหมาย :
เรำเห็นปัญหำสังคม ไม่ว่ำจะเป็นขมขืนแล้วฆ่ำ ขมขืนแล้วท้อง เป้ำหมำย ต้องกำรรณรงค์ให้ผู้หญิงทุกคน ทุกศำสนำ
แต่งกำยให้เรียบร้อย ทำไมถึงทำ ถ้ำผู้ชำยจะเลือกผู้หญิงแต่งงำนคือผู้หญิงเรียบร้อย เป้ำหมำยคือ ต้องกำรให้ผู้หญิงแต่งกำยดี
ขึ้น โดยสร้ำงจิตสำนึก จำกหลักกำรศำสนำเพื่ อให้แต่งกำยตำมศำสนำ เพื่อเป็ นเกรำะป้องกัน ปัญ หำต่ำงๆที่จะเกิดขึ้นมำใน
สังคม
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ ออกแบบเพจเพื่อเพื่อนมุสลีมะฮ์
๑.๑.ประชุมแกนนำเยำวชนและที่ปรึกษำโครงกำร
๑.๒. ออกแบบรูปแบบเพจ และข้อควำมที่จะใช้ในเพจ
๑.๓. ประชุมกำหนดประเด็นที่จะสื่อสำรทำงเพจเฟสบุ๊คและวำงแผนกำรเก็บข้อมูล
กิจกรรม ๒ เปิดเพจวิถีชิวิตมุสลีมะฮ์ และอัพเดทข้อมูลทำงเพจอยู่
๒.๑.ประชำสัมพันธ์เพจ สวยใส สไตล์มุสลีมะฮ์
๒.๒.เปิดเพจสวยใส สไตล์มุสลีมะฮ์
๒.๓. สร้ำงแรงจูงใจในเพจโดยกำรมีกำรตอบ-ถำม เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตั วของมุสลีมะฮ์ที่ ถูกวิธี
และมีของรำงวัลสำหรับผู้ที่ตอบคำถำมได้ถูกต้อง
กิจกรรม ๓ เก็บข้อมูล / เก็บภำพตำมประเด็นที่กำหนดไว้
๓.๑. สอบถำมคนเฒ่ำคนแก่ เรื่องควำมสุขเกี่ยวกับมุสลีมะฮ์ที่เคยมีในอดีต
๓.๒. สอบถำมครูสอนศำสนำ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของมุสลีมะฮ์ที่ถูกต้องตำมหลักคำสอนของศำสนำ
อิสลำม (เช่ น กฎกำรแต่งกำย/ยกฮำดิส ยกอัล กุรอ่ำน กำรพูด คุยกับ เพื่ อนต่ ำงเพศ/ยกอำดิ ส
ยกอัลกุรอ่ำน
๓.๓.ถ่ำยภำพวิถีชีวิตมุสลีมะฮ์ที่ดี กำรแต่งกำยมุสลีมะฮ์ที่ดี
๓.๔. จัดทำคำคม คำเตือน เกี่ยวกับกำรแต่งกำย กำรดำเนินชีวิต กำรคบเพื่อนต่ำงเพศ
กิจกรรม ๔ จัดนิทรรศกำร ภำพถ่ำยวิถีชีวิตมุสลีมะฮ์ที่ดี
๔.๑.จัดนิทรรศกำรในโรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ
๔.๒. ในวันวิชำกำรโดยมีประกวดคำขวัญ คำคม เพื่อสร้ำงจุดสนใจ โดยนำเสนอหน้ำเสำธง
กิจกรรม ๕ สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
๕. กระบวนการทางานของกลุ่ม
ในท่ ำมกลำงควำมเจริ ญ ก้ำวหน้ ำของสื่อ โดยเฉพำะ Social Media แกนนำเยำวชน กลุ่ม Muslimah Online
ได้มองเห็นกำรเปลี่ยนแปลงของนั กเรียนมุสลีมะฮ์ในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นแฟชั่นกำรแต่งกำย ควำมสัมพันธ์กับเพื่อนต่ำงเพศที่
เกินขอบเขตจนลืมหลักปฏิบัติที่ถูกต้องของศำสนำอิสลำม ซึ่งพฤติกรรมดังกล่ำวเกิดจำกกำรเลียนแบบจำก Social Media
จนกลำยเป็นค่ำนิยมที่ผิดๆ แกนนำเยำวชนจึงรวมตัวกัน 5 คน ด้วยหลักคิดที่ว่ำ “ถ้ำเรำไม่ช่วยกันตักเตือนเพื่อนๆมุสลีมะฮ์ที่
ทำผิ ดกฎของศำสนำอิ สลำม เรำเองก็จะได้รับ บำปเช่ นกั น ” ด้วยหลักคิด ดังกล่ำวแกนนำเยำวชนจึงคิ ดที่ จะจั ดท ำสื่ อเพื่ อ
เตือนสติเพื่อนมุสลีมะฮ์ผ่ำนถ่ำยภำพวิถีชีวิตมุสลีมะฮ์ที่ดี จัดทำคำคม คำเตือนจำกอัลกุรอ่ำนมำเผยแพร่ทำง Face Book และ
จัด นิท รรศกำรกำรแต่งกำยที่เหมำะสม ซึ่ง แกนนำเยำวชนเชื่อว่ำสื่ อดั งกล่ำวจะช่วยเตือนสติ เพื่ อนๆ มุส ลีมะฮ์ และแกนนำ
เยำวชน หันมำแต่งกำยและปฏิบัติตัวได้เหมำะสมและถูกต้องตำมหลักศำสนำอิสลำมมำกขึ้น
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แกนนำเยำวชนเป็ นเยำวชนที่ มีค วำมตั้ ง ใจ มุ่ งมั่ นและกระตื อรือร้นที่ จะด ำเนินโครงกำรตำมแผน สั งเกตได้จำก
หลังจำกที่แกนนำเยำวชนได้ผ่ำนกำรพัฒนำโครงกำรแล้ว แกนนำเยำวชนได้สร้ำงเพจชื่อสวยใสสไตล์มุสลีมะฮ์ จัดทำป้ำยไวนิล
เพื่อประชำสัมพั นธ์โครงกำรให้เพื่ อนได้ท รำบเกี่ยวกับโครงกำรและเพจของโครงกำรหน้ำเสำธงและประชำสัมพันธ์ตำมห้อง
ต่ำงๆ ซึ่งทำให้เพื่อนๆในโรงเรียนหันมำสนใจเพจของโครงกำรและเข้ำมำกดไลค์แต่ก็ยังไม่ค่อยแสดงควำมคิดเห็นเท่ำที่ควร ใน
กำรดำเนินโครงกำรในขั้นตอนนี้แกนนำเยำวชนเล่ำว่ำเขำได้ฝึกควำมกล้ำ ฝึกที่จะสื่อสำรต่อหน้ำคนเยอะๆมำกขึ้นซึ่งก่อนหน้ำนี้
ถ้ำอำจำรย์ ไม่ บัง คับ ก็ จะไม่พ ยำยำมนำเสนอควำมคิ ดเห็ นกันเท่ ำไหร่นัก หลั งจำกนั้ นแกนนำเยำวชนได้ มีกำรศึ กษำข้อมู ล
เกี่ยวกับหลักคำสอนของศำสนำอิสลำมในเรื่องกำรแต่งกำย และกำรคบเพื่อนผู้ชำย แล้วนำข้อมูลเหล่ำนั้นมำทำเป็นบทควำม
แล้วเผยแพร่ทำงเฟสบุ๊ค ซึ่งในช่วงแรกจำกกำรสังเกตสิ่งที่แกนนำเยำวชนโพส ส่วนมำกยังเป็นข้อมูลที่คัดลอกจำกFace Book
ของคนอื่น คำที่ใช้โพสก็เป็นคำที่ยำกต่อกำรทำควำมเข้ำใจ บำงครั้งพี่เลี้ยงเองต้องหำข้อมูลและทำควำมเข้ำใจกับสิ่งที่แกนนำ
เยำวชนได้เผยแพร่และพี่เลี้ยงก็ได้นำข้อสังเกตเหล่ำนี้ไปพูดคุยกับแกนนำเยำวชน ซึ่งแกนนำเยำวชนก็ได้สะท้อนว่ำมันเป็นเรื่อง
ยำกมำกที่เขำจะเขียนโพสให้เข้ำใจง่ำย เขำกลัวว่ำถ้ำเขำไปแปลงเป็นคำพูดอื่นจะทำให้ควำมหมำยเปลี่ยนไปแต่แกนนำเยำวชน
ก็จะพยำยำมทำและปรึกษำหำรือกับอำจำรย์ที่สอนศำสนำก่อนที่เขำจะนำข้อ มูลไปเผยแพร่ ซึ่งหลังจำกที่ได้พูดคุยกันแล้ว แกน
นำเยำวชนได้พยำยำมปรับปรุงเพจให้มีควำมสนใจมำกยิ่งขึ้น ก่อนที่จะนำข้อมูลมำเผยแพร่ก็มีกำรศึกษำข้อมูลจำกผู้รู้โดยตรง
คิดคำคมที่เข้ำใจง่ำยมำกขึ้น คิดออกแบบกำร์ตูนและภำพให้เหมำะสมกับคำที่จะโพส บำงครั้งก็นำคำพูดของอำจำรย์ที่พูดถึง
ควำมสำคัญของฮีญำบมำโพสต์ให้เข้ำใจง่ำยมำกขึ้น
นอกจำกนี้ แ ล้ วแกนนำเยำวชนได้ มีกำรจั ด นิ ท รรศกำร สวยใส สไตล์ มุส ลี มะฮ์ ในวั นวิช ำกำรของโรงเรี ย น โดย
นิทรรศกำรจะประกอบไปด้วยควำมสำคัญของฮีญำบ ควำมรู้เกี่ยวกับวันวำเลนไทน์ บอร์ดแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรคลุม
ฮีญำบ จัดทำโปสกำร์ดและที่คั่นหนังสือที่ประกอบด้วยคำคมที่เกี่ยวกับกำรคลุมฮีญำบและกำรดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตำมหลัก
ของศำสนำอิสลำม กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่แกนนำเยำวชนภูมิใจมำกเนื่องจำกเพื่อนๆและคุณครูในโรงเรียนให้ควำมสนใจ
เป็นอย่ำงมำก ทุกคนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและคุณครูบำงคนก็ได้นำหนังสือดีๆมำเผยแพร่ในนิทรรศกำร
ของโครงกำรอีกด้วย
กำรทำงำนของกลุ่ม แกนนำเยำวชนจะทำงำนโดยมีเป้ำหมำยเป็นที่ตั้ง คือไม่ทำให้เรื่องเล็กๆมำทำลำยงำนใหญ่ได้
แกนนำเยำวชนมีกำรจัดสรรงำนตำมควำมถนัด ตำมควำมสำมำรถของแต่ละคน เวลำจะตัดสินใจอะไรสักอย่ำง แกนนำเยำวชน
จะใช้วิธีประชุม ถ้ำมำไม่ครบทุกคนกำรประชุมก็จะไม่เกิดขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ก็ตำม และกำรทำโครงกำร
ครั้ งนี้ เยำวชนได้ ค้ นพบว่ำ แต่ล ะคนจะมี ศั กยภำพที่ จะท ำงำนส่ วนรวม แต่ ไม่ เคยมี โอกำสที่ จะออกมำใช้ แต่ งำนนี้ รู้สึ กว่ ำ
ศักยภำพเล็กๆน้อยๆสำมำรถเป็นนพลังที่จะทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้ เช่นกำรออกแบบกำร์ตูนที่ไม่ยุ่งยำกแล้วใส่คำเกี่ยวกับ
คำสอนของศำสนำ มันสำมำรถทำให้คนหลำยๆคนฉุดคิดและปฏิบัติตำมได้
สำหรับกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือทำครั้งนี้ แกนนำเยำวชนเล่ำว่ำกำรดำเนิน โครงกำรทำให้ตนเองเกิดกำรเรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้นเป็นอย่ำงมำก เช่นน้องฟำด๊ะห์ รู้สึกก่อนเข้ำโครงกำรไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบจะเล่นเป็นส่วนมำก
แต่พอทำโครงกำรรู้สึกว่ำตนเองเป็นผู้ใหญ่ มำกขึ้น รู้จักแบ่ งเวลำให้ เหมำะสมเวลำไหนทำโครงกำร เวลำไหนทำเรื่องส่ วนตั ว
นอกจำกนี้แล้วทำให้เรำเข้ำใจเพื่อนมำกขึ้น รู้จักควบคุมอำรมณ์ตนเองเวลำเพื่อนพูดไม่เข้ำหูพยำยำมทำควำมเข้ำใจเพื่อน ไม่
วู่วำม น้องญำ แต่ก่อนเป็นคนขี้อำย ไม่ชอบกำรเผชิญหน้ำกับคนเยอะๆ แต่พอมำทำโครงกำรตัวเองกล้ำแสดงออก กล้ำเข้ำหำ
เพื่อนมำกขึ้น ฝึกกำรทำงำนให้ตรงต่อเวลำ ไม่ว่ำงำนจะเยอะขนำดไหนเรำต้องทำงำนให้เสร็จตำมกำหนด น้องอัน รู้สึกว่ำตั้งแต่
ทำโครงกำร เรำเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ดีขึ้นเช่นกำรแต่งกำย แต่ก่อนจะแต่งกำยตำมแฟชั่น ไม่สนใจว่ำมันดีหรือไม่ดี แต่พอ
มำทำกิจกรรมรู้สึกว่ำตัวเองมีจิตสำนึกในเรื่องนี้ขึ้น มีควำมกล้ำที่จะแสดงออกจำกที่ว่ำจะนั่งเงียบอย่ำงเดียว น้องธัญญ่ำ กำร
ทำโครงกำรครั้งนี้ ทำให้รู้ตัวเองว่ำเรื่องศำสนำบำงเรื่องเรำยังไม่ เข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง ทำให้ ตนเองต้องศึกษำและถำมอำจำรย์ใน
โรงเรีย นเพื่ อให้ มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเรื่องศำสนำมำกขึ้น กำรทำกิจกรรมท ำให้ ได้ ฝึ กตนเองเกี่ย วกั บกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ให้
เพื่อนๆ น้องดีนะฮ์ กำรทำโครงกำรทำให้ตัวเองได้เรียนรู้ชีวิตคนมำกขึ้น ชอบอ่ำนหนังสือมำกขึ้น เพรำะกำรทำโครงกำรนี้ต้อง
หำข้อมูลอยู่ตลอดจนตัวเองกลำยเป็นคนที่ชอบอ่ำนหนังสือ รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวและเรื่องงำนส่วนรวมได้มำกขึ้ น
คุณค่ำของโครงกำร แกนนำเยำวชนมองกำรทำโครงกำรทำให้เขำได้ปรับ ปรุง เปลี่ยนแปลงตัวเองหลำยๆด้ำน เขำ
ได้รับฟังผู้อื่นมำกขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนควำมคิดของตัวเอง ซึ่งก่อนหน้ำนี้พวกเขำเป็นคนพูดมำก ไม่ค่อยฟังเพื่อน ชอบโวยวำย
เวลำควำมคิดเห็นไม่ตรงกัน พอได้ทำโครงกำรก็ เปลี่ยนตัวเอง พูดจำดีขึ้น เขำได้พัฒนำทักษะในหลำยๆด้ำน เช่นกำรพูดคุย
กำรเข้ำหำ เช่นมีช่วงหนึ่งที่ทำงกลุ่มทะเลำะกันหนักมำก เสียใจมำกแต่ทุกคนช่วยกันสำนสัมพันธ์ให้จนได้เปิดใจและเข้ำใจกัน
มำกขึ้น และได้ข้อคิดว่ำจะทำงำนกันต่อไปได้อย่ำงไร ถ้ำเรำจะทะเลำะกันเรื่องแค่นี้ (จนทำให้เรำเข้ำหำกัน ทำให้เรำสนิทกัน)
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เรำได้เรียนรู้เรื่องของศำสนำได้อย่ำงลึกซึ้ง เรำได้ฝึกโปรแกรมกำรแต่งภำพซึ่งเรำไม่เคยทำมำก่อน สำหรับคุณค่ำต่อส่วนรวม
แล้วแกนนำเยำวชนมองว่ำโครงกำรนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของมุสลีมะฮให้มีควำมตระหนักเรื่องกำร
ปฏิบัติตัวให้เหมำะสมและถูกต้องตำมหลักคำสอนของศำสนำอิสลำม ดังเช่นพวกเรำที่เป็นผู้นำที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง แต่ก่อน
เรำไม่เคยใส่ถุงเท้ำ เพรำะเรำไม่รู้ว่ำมันคือเอำรัต (สิ่งที่ห้ำมเปิดเผย) แต่พอเรำรู้เรำกับเพื่อนๆก็ใส่ถุงเท้ำ ทำให้เรำเรียนรู้ว่ำ ถ้ ำ
ผู้นำมีกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อนๆในกลุ่มก็จะเปลี่ยนแปลง เพื่อนในห้องเปลี่ยนแปลง เพื่อนรอบข้ำงเปลี่ยนแปลง ประเทศชำติก็
เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น (เรียกได้ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มต้นที่ตัวเรำ)
จำกกำรสั ง เกตแกนน ำเยำวชนตั้ ง แต่ เริ่ ม ด ำเนิ นงำนจนถึ ง สิ้ น สุ ด โครงกำร สิ่ ง ที่ ม องเห็ น คื อ แกนน ำเยำวชนจะ
สร้ำงสรรค์กิจกรรมให้ เข้ ำกั บสถำนกำรณ์ท ำงสังคมตลอดเวลำหรือเรียกว่ำเป็นพลเมื องที่ตื่นตัวและเท่ำทั นสถำนกำรณ์ของ
สังคม เช่นกำรจัดนิทรรศกำรในวันวิชำกำรของโรงเรียนที่จัดก่อนวันวำเลนไทน์ แกนนำเยำวชนก็จะสอดแทรกเรื่องวันวำเลน
ไทน์ซึ่งเป็นวันที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญของศำสนำอิสลำม กำรมีควำมรักให้เหมำะสม กำรวำงตัวที่ ดีของมุสลีมะฮ์กับเพศ
ตรงข้ำม กำรโพสคำคมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตัวในเดือนรอมฎอน (ถือศีลอด) กำรทำกิจวัตรอื่นที่สำคัญกว่ำกำรดูบอลโลก และสิ่ง
ที่แกนนำเยำวชนเปลี่ยนแปลงอย่ำงเห็นได้ชัดคื อ กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่นมำกขึ้น ซึ่งในช่วงแรกๆแกนนำเยำวชนบำง
คนจะไม่รับฟังควำมคิดเห็นของเพื่อน ทำให้เพื่อนๆในกลุ่มไม่กล้ำแสดงออกแม้กระทั้งที่ปรึกษำประจำกลุ่มเองก็ยังสะท้อนว่ำ
น้องๆกลุ่มนี้ มีควำมเชื่อมั่นในตัวเองสู ง ไม่ ค่อยรับฟั งควำมคิ ดเห็นของคนอื่น แต่พอเขำได้ ทำโครงกำรสิ่งที่ เห็ นคื อเขำมีกำร
ปรับปรุงตัวมำกขึ้นมีกำรเข้ำหำครูและรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกันและกันมำกขึ้น และผลจำกกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร ทำให้มี
เยำวชนในโรงเรียนอยำกทำโครงกำรดีดีเพื่อสังคม ส่งโครงกำรมำที่โครงกำรพลังพลเมืองเยำวชนสงขลำอีกจำนวน ๒ โครงกำร
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๑๕. โครงการ Masok Gembira Sampah
๑. กลุ่ม บ.ศ.นักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๕ คน เป็นนักเรียน โรงเรียนบำรุงศำสตร์มีรำยชื่อดังนี้
๑. นางสาวฮายาตี มะปูนา (ตี)
อำยุ ๑๗ ปี ที่อยู่ ที่สำมำรถติ ดต่อได้ ๖๙๗/๑ ม. ๓ ต. พะวง อ. เมือง จ. สงขลำกำลังศึกษำชั้ นมัธยมศึ กษำปีที่ ๔
โรงเรียนบำรุงศำสตร์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๒-๘๓๔๗๐๖๔ E-mail : Tee_hafis@@hotmail.com Facebook : ๒. นาย ซูไฮมี บาเหะ (ซูไฮมี)
อำยุ ๑๖ ปี ที่ อยู่ที่ ส ำมำรถติ ดต่ อได้ ๒๖๙/๓ ม. ๘ ต. ตลิ่งชั น อ. บั งนั งสตำ จ. ยะลำ ๙๕๑๓๐ กำลัง ศึกษำชั้ น
มั ธยมศึ กษำปี ที่ ๔ โรงเรี ย นบ ำรุ งศำสตร์ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ๐๘๐-๘๗๕๔๘๔๗ E-mail : ming_๒๖๖๔๑@hotmail.com
Facebook : Rockwen
๓. นายแว เนสะแหละ (แว)
อำยุ ๑๖ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๘๒/๓ ม. ๕ ต. คูเต่ำ อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำ กำลังศึกษำชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ ๔
โรงเรียนบำรุงศำสตร์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๔๗๕๘๕๓๒ E-mail : Facebook : ๔. นายดลรอซี หละตา (รอซี)
อำยุ ๑๖ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๕๔๕/๑ ม. ๒ ต. พะวง อ. เมือง จ. สงขลำ กำลังศึกษำชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ ๔
โรงเรียนบำรุงศำสตร์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๕๕๕๓๙๕ E-mail : student_wc@hotmail.co.th Facebook : ๕. นางสาวซัลวา เกปัน (ซัลวา)
อำยุ ๑๗ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๘๒/๓ ม. ๕ ต. คูเต่ำ อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำกำลังศึกษำชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ ๔
โรงเรียนบำรุงศำสตร์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๔๗๕๘๕๓๒ E-mail : Facebook : ที่ปรึกษาโครงการ
นำงสำวส้อฟีหยะ ยำชะรัด (ซำรีนำ) อำยุ ๒๕ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๕๔ ม. ๖ ต. คลองทรำยขำว อ. กง
หลำ จ. พัท ลุง ๙๓๑๘๐ จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช โทรศัพ ท์
๐๘๓-๓๘๙๓๕๑๔ E-mail :naa_koo@hotmail.com Facebook : sareena yaoharat
พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำงสำวปรมั ต ถ์ ศิ ริ ย อด ปริ ญ ญำตรี ค ณะพำณิ ช ยศำสตร์ และกำรจั ด กำร กำรจั ด กำรสำรสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่จัดกำรข้อมูล และวิทยำกรกลุ่มย่อย
๒. โครงการ Masok Gembira Sampah
โจทย์ปัญหา
เนื่องจำกทำงกลุ่มได้เห็นถึงสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นในโรงเรียนบำรุงศำสน์ มูลนิธิ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลำ คือมีขยะ
เยอะโดยเฉพำะขยะมูลฝอย ซึ่งปริมำณมำกขึ้นโดยมี สำเหตุมำจำกนักเรียน ครูและบุคลำกรในโรงเรียนขำดจิตสำนึกในกำร
รักษำควำมสะอำดและขำดกำรจัดกำรขยะที่ดี ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักเรียนในด้ำนสุขภำพร่ำงกำย จิตใจและกำรเรียน อีกทั้งทำ
ให้โรงเรียนไม่น่ำอยู่
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ดังนั้นทำงกลุ่ม บ.ศ.นักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย จึงมีแนวคิดจัดทำโครงกำร Masok Gambira Sampah ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดกำรจั ดกำรขยะอย่ำงถูกวิธี โดยมีกำรสำรวจเส้นทำงขยะซึ่งจะนำไปสู่กำรคัด แยกขยะ เพื่อลดปริมำณขยะ และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้นักเรียนและบุคลำกรมีกำรจัดกำรขยะที่ดี สร้ำงจิตสำนึกให้ทุกคนเข้ ำมำมีส่วนร่วมในกำรคัดแยก
ขยะและฝึกนิสัยรักกำรออมอีกด้วย
๓. เป้าหมาย :
อยำกให้โรงเรียนของเยำวชนมีควำมสะอำด และให้เยำวชนในโรงเรียนเกิดจิตสำนึกในกำรรักษำควำมสะอำดให้กับ
โรงเรียนและต้องกำรจัดกองทุน ซอดอเกำะห์ (บริจำค) เพื่อช่วยนักเรียนที่ยำกจนจะได้ศึกษำต่อในโรงเรียน
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ ประชำสัมพันธ์
๑.๑. ประชุมวำงแผนงำนกำรประชำสัมพันธ์
๑.๒. แบ่งบทบำทหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบของงำน
๑.๓. ประกำศเสียงตำมสำยตอนเที่ยงของโรงเรียน
๑.๔. รับสมัครสมำชิกที่จะเข้ำร่วมโครงกำร
๑.๕. ติดป้ำยรณรงค์ตำมบริเวณต่ำงๆ
๑.๖. ร่วมรณรงค์กำรลดขยะโดยจะรณรงค์กับแม่ค้ำทั้งในและนอกโรงเรียน
กิจกรรม ๒ ให้ควำมรู้เรื่องขยะ เช่น ประเภทของขยะ กำรคัดแยกขยะ เป็นต้น
๒.๑. จัดทำเอกสำรเรื่องขยะ เช่น แผ่นผับ เป็นต้น
๒.๒. จัดให้ควำมรู้เรื่องขยะแก่สมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำร
๒.๓. จัดประชุมแกนนำโครงกำรเพื่อสรุปผลของกิจกรรมให้ควำมรู้เรื่องขยะ
กิจกรรม ๓ สำรวจเส้นทำงขยะ
๓.๑. ประชุมวำงแผนกำรลงพื้นที่ในกำรสำรวจเส้นทำงขยะ
๓.๒. แบ่งบทบำทหน้ำของแกนนำ
๓.๓. เดินสำรวจเส้นทำงขยะ
๓.๔. จัดทำแผนที่เส้นทำงขยะในรูปแบบของไวนิล
๓.๕. แกนนำและสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรมีกำรพูดคุยกับแม่ค้ำทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
กิจกรรม ๔ จัดตั้งกองทุนซอดำเกำะฮ์
๔.๑. ประชุมแผนงำนบริหำรจัดกำรธนำคำรขยะ
๔.๒. ออกแบบโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร
๔.๓. กำรบริหำรจัดกำรธนำคำรขยะ มีบัญชี 3 ส่วน
-บัญชีกองทุนซอดำเกำะฮ์
-บัญชีเงินฝำกของนักเรียนในโรงเรียนที่ได้จำกกำรขำยขยะ
-บัญชีกำรขำยสินค้ำขยะรีไซเคิล
๔.๔. รับซื้อขยะจำกนักเรียนในโรงเรียน
๔.๕. สมำชิกและแกนนำร่วมกันนำขยะมำคัดแยกตำมประเภทได้ถูกวิธี
๔.๖. นำขยะที่เหลือจำกกำรขำยส่วนหนึ่งไปรีไซเคิลเป็นสินค้ำ
๔.๗. นำเงินจำกกำรขำยเมื่อหักต้นทุนแล้วนำกำไรมำจัดสรรลงใน
กิจกรรม ๕ สรุปกำรดำเนินโครงกำร
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๕. กระบวนการทางานของกลุ่ม
กลุ่ม บ.ศ.นักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลำยของโรงเรียนบำรุงศำสน์ มูลนิธิ นักเรียนกลุ่มนี้รวมตัว
กัน ๕ คน โดยที่ มองเห็ นสภำพปั ญ หำที่ เกิด ขึ้ นในโรงเรี ย นบ ำรุ งศำสน์ มู ล นิ ธิ ต. พะวง อ.เมื อง จ.สงขลำ คื อมี ขยะเยอะ
โดยเฉพำะขยะมูลฝอย ซึ่งปริมำณมำกขึ้นโดยมีสำเหตุมำจำกนักเรียน ครูและบุคลำกรในโรงเรียนขำดจิตสำนึกในกำรรักษำ
ควำมสะอำดและขำดกำรจัดกำรขยะที่ดี ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักเรียนในด้ำนสุขภำพร่ำงกำย จิตใจและกำรเรียน อีกทั้งทำให้
โรงเรี ย นไม่ น่ ำอยู่ แ ละดู ไม่ ส ะอำด ทำงกลุ่ ม บ.ศ.นั กอนุ รั กษ์ เพื่ อโลกสวย จึ ง มี แ นวคิ ด จั ด ท ำโครงกำร Masok Gembira
Sampah ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ “เข้ำมำมีควำมสุขกับขยะ” เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดกำรจัดกำรขยะอย่ำงถูกวิธี จึงมีแนวคิดที่จะ
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะ เช่น กำรคัดแยกขยะ กำรนำขยะมำรีไซเคิล เป็นต้น หลังจำกนั้นจะจัดทำโครงกำรธนำคำรขยะ
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้มีเงินออมและจะนำขยะส่วนหนึ่งไปให้กับกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพของโรงเรียนเพื่ อที่ให้ผู้สนใจใน
งำนกำรงำนอำชีพนำขยะไปรีไซเคิลพัฒนำผลงำนเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่นักเรียนและเงินส่วนหนึ่งที่ได้จำกกำรขำยจะมอบ
เป็นกองทุนซอดำเกำะห์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้นักเรียนและบุคลำกรมีกำรจัดกำรขยะที่ดี สร้ำงจิตสำนึกให้ทุกคนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรคัดแยกขยะและฝึกนิสัยรักกำรออมอีกด้วย
กิจกรรมแรก กิจกรรมประชำสัมพันธ์โครงกำร เพื่อให้นักเรียนได้รับทรำบถึงกำรดำเนินโครงกำรและเพื่อต้องกำรให้
นักเรียนที่ยังไม่เข้ำร่วมกับโครงกำรได้เข้ำมำมีส่วนร่วมกับโครงกำร โดยแกนนำเริ่มจำกกำรนัดประชุมเพื่อวำงแผนงำนเพื่อแบ่ง
บทบำทหน้ำที่ ต ำมควำมรับผิ ดชอบของงำนและให้แ กนนำแต่ล ะคนรับ ผิ ดชอบในส่วนที่ ได้รับ มอบหมำยงำนไป แกนนำได้
กำหนดรูป แบบกำรประชำสั มพั นธ์ โครงกำร เช่ น ประชำสั มพั นธ์ เสี ยงตำมสำยในช่วงเช้ ำและพั กเที่ ย งของโรงเรีย น กำร
ประชำสัมพันธ์แบบตำมห้องเรียนต่ำงๆ และแกนนำเห็นว่ำหลังจำกที่ทำกิจกรรมหน้ำเสำธงเสร็จ แกนนำได้ออกไปหน้ำเสำธง
เพื่อประชำสัมพันธ์ และให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะ เมื่อคัดแยกแล้ว แกนนำจะจัดทำโครงกำรธนำคำรขยะ เพื่อรับฝำก
ขยะและรับซื้อขยะ และแกนนำได้เปิดรับสมัครสมำชิกเพื่อเข้ำร่วมโครงกำรหลังจำกนั้นแกนนำจะนำข้อมูลของสมำชิกมำเก็บ
รวบรวม หลังจำกนั้นแกนนำและสมำชิ กร่วมกันติด ป้ำยรณรงค์ต ำมบริเวณต่ำงๆของโรงเรี ยนเพื่ อให้นักเรีย นทุ กคนได้ร่วม
รณรงค์กำรลดขยะ
กำรทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ผลตอบรับจำกเพื่อนๆ เป็นอย่ำงดี ในช่วงที่แกนนำออกไปหน้ำแถว เพื่อประชำสัมพันธ์
โครงกำร เพื่อนแต่ละคนตั้งใจฟังดี แต่กลับเป็นแกนนำที่ออกไปแบบอำยๆพูดถูกบ้ำงผิดบ้ำง ยังสื่อให้เพื่อนๆไม่ เข้ำใจเท่ำที่ควร
ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง จึงทำให้แกนนำกลับมำคิดว่ำจะทำอย่ำงไรให้เพื่ อนเข้ำใจในตัวโครงกำร ดังนั้นแกนนำจึงตกลงกันว่ำ ในวัน
จันทร์ของทุกสัปดำห์ แกนนำจะออกไปประชำสัมพันธ์หน้ำแถว เพื่อบอกให้เพื่อนๆได้รูว่ำตอนนี้ทำโครงกำรไปถึงไหนแล้ว และ
ก็ช่วยให้พวกเรำไม่เขินอำย กล้ำพูดมำกขึ้น
กิจกรรมที่สอง กิจกรรมให้ควำมรู้เรื่องขยะ เช่น ประเภทของขยะ กำรคัดแยกขยะ ฯลฯ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อ
ต้องกำรให้สมำชิกมีควำมรู้ในเรื่องขยะ เช่น ประเภทขยะ กำรคัดแยะขยะ ฯลฯ โดยแกนนำจัดทำเอกสำรเรื่องขยะเป็นแผ่นพับ
เพื่อใช้ให้ควำมรู้แก่สมำชิก ในกิจกรรมนี้แกนนำมองเห็นทุนของชุมชนคือโรงเรียนของแกนนำว่ำถังขยะในโรงเรียนที่มีอยู่น่ำจะ
นำมำทำควำมสะอำดและทำสีถังขยะเพื่อสร้ำงสีสันให้ดูสวยงำมและอยำกทิ้งขยะลงถัง โดยแกนนำมองว่ำเงินที่มีอยู่ในงบจะได้
นำไปใช้ในกิจกรรมอื่นแทน ต่อมำแกนนำได้จัดให้ควำมรู้เรื่องขยะแก่สมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรโดยใช้เวลำว่ำงหลังเลิกเรียนนัด
สมำชิกที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำรและนักเรียนในโรงเรียนที่สนใจมำเรียนรู้เรื่องขยะ โดยแกนนำสะท้อนออกมำว่ำในกิจกรรมนี้
แกนนำต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำกในกำรพูดให้ควำมรู้เรื่องขยะเพรำะเพื่อนที่เข้ำมำฟังบำงคนไม่ให้ควำมสนใจและบำงคน
ก็พูดในเชิงที่หยอกล้อว่ำจะทำได้หรือ เมื่อแกนนำพบเจอปัญหำแกนนำต้องพยำยำมควบคุมสถำนกำรณ์และควบคุมอำรมณ์ให้
ดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ หลังจำกเสร็จกิจกรรมให้ควำมรู้เรื่องขยะแกนนำได้จัดประชุมแกนนำโครงกำรเพื่อสรุปผลของกิจกรรม
ให้ควำมรู้เรื่องขยะว่ำเจอปั ญหำอะไรบ้ำงและต้องแก้ไขอย่ำงไร แกนนำทุกคนเรียนรู้และนำบทเรียนที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงใน
กิจกรรมต่อไป ผลจำกกำรทำกิจกรรมแกนนำ สมำชิกและนักเรียนในโรงเรียนสำมำรถแยกขยะก่อนทิ้งได้และทิ้งขยะลงถังมำก
ขึ้น
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กิจกรรมที่สาม กิจกรรมสำรวจเส้นทำงขยะเพื่อมีแผนงำนที่ชัดเจนในกำรเดินสำรวจเส้นทำงขยะ เพื่อต้องกำรหำ
แหล่งที่มำของขยะและสำมำรถแยกขยะจำกจุดกำเนิดของขยะได้ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบำรุงศำสน์ มูลนิธิ ได้รู้ถึงแหล่งที่มำ
ของขยะที่เป็นปัญหำในโรงเรียน เพื่อให้แม่ค้ำทั้งในและนอกโรงเรียนร่วมรณรงค์กำรลดขยะโดยจะรณรงค์กับแม่ค้ำทั้งในและ
นอกโรงเรียนอีกด้วย โดยเริ่มต้นจำกในโรงเรียน และรอบๆบริเวณโรงเรียน เพื่อศึกษำที่มำของขยะ ได้ประชำสัมพันธ์เพื่อรวม
สมำชิกที่ เข้ำร่วมโครงกำรลงมือสำรวจเส้นทำงตำมแผนที่ได้กำหนดเส้นทำงในสำรวจเส้นทำงขยะเมื่อแกนนำและสมำชิกได้
เส้นทำงขยะก็นำมำเข้ำที่ประชุมและจัดวำงแผนที่ลงบนกระดำษเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้รับทรำบว่ำจุดกำเนิดขยะมำจำก
แหล่ ง ที่ ใดบ้ ำงในบริ เวณโรงเรีย น เส้ นทำงที่ แ กนนำส ำรวจมำได้ มีเส้ นทำงจำกสหกรณ์ ใ นโรงเรีย น โรงอำหำรในโรงเรี ย น
หลังจำกนั้นแกนนำและสมำชิกร่วมกันทำกิจกรรมกำรรณรงค์เรื่องกำรลดปริมำณขยะและกำรเลือกใช้ภำชนะในกำรใส่อำหำร
สำหรับแม่ค้ำทั้งในและนอกโรงเรียน แกนนำได้พูดคุยกับร้ำนค้ำในโรงเรียน นอกโรงเรียน ถึงปัญหำขยะที่ เกิดขึ้น พู ดคุยท ำ
ควำมเข้ำใจกับแม่ค้ำเกี่ยวกับวัสดุ ภำชนะ ที่ใช้ใส่อำหำร แกนนำไปคุยกับแม่ค้ำนอกโรงเรียน จึงได้รับคำตอบกลั บมำว่ำ “กะ
จะเปลี่ยนที่ใส่อำหำรทีเดียวเลย มันไม่ได้ คงต้องค่อยเป็นค่อยไป”ส่วนในแม่ค้ำในโรงเรียน ก็เริ่มมีกำรปรับเปลี่ยนภำชนะจำก
ถ้วยโฟม มำเป็นใบตองแทน “ดีนะที่ใช้ใบตอง ทำให้ช่วยลดต้นทุนมำกเลย”เพื่อที่จะช่วยลดปริมำณของขยะในโรงเรียนอีกทำง
หนึ่ง นักเรียนในโรงเรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทัศนะคติในกำรทิ้งขยะมำกขึ้นจำกเมื่อก่อนนิ่งเฉยในกำรทิ้งขยะคิดจะทิ้งตรงไหน
ก็ทิ้ง แต่ตอนนี้แกนนำรู้สึกภูมิใจที่สำมำรถลดปริมำณขยะในประเภทหลอดดูดน้ำภำยในโรงเรียนได้ประมำณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์
แกนนำสังเกตว่ำปริมำณขยะในโรงเรียนลดลงเนื่องจำกเมื่อก่อนจะมีรถเก็บขยะมำเก็บขยะในโรงเรียนเกือบจะทุกวันแต่ตอนนี้
รถเก็บขยะเข้ำมำเก็บขยะในโรงเรียนอำทิตย์ละ ๑ ครั้ง
กิจกรรมที่สี่ กำรเปิดธนำคำรขยะ แกนนำได้ประชุม เพื่อแบ่งหน้ำที่กัน ว่ำใครอยำกทำหน้ำที่อะไรในโครงกำร ตำม
ควำมถนัดของตน ซึ่งจำกผลกำรประชุมแบ่งหน้ำที่กัน ดังนี้
หน้ำที่ของคณะทำงำน
๑. ผู้จัดกำรธนำคำรขยะ คือ ดลรอซี หละตำ มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรดำเนินงำนในภำพรวมของธนำคำรขยะ
๒. ครูที่ปรึกษำกิจกรรม คือ ครูซำรีนำ มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรดำเนินงำนของธนำคำรขยะรีไซเคิล กำรประสำนร้ำนรับซื้อ
ของเก่ำ และดูแลเกี่ยวกับกำรเงินของโครงกำร พร้อมทั้งดูแลเอกสำรเบิกจ่ำยเงิน ซึ่งเอกสำรทุกฉบับสำมำรถตรวจสอบได้
๓. เจ้ำหน้ำที่จดบันทึก คือ ฮำยำตี มะปูนำ มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรจดบันทึก รำยละเอียดเกี่ยวกับสมำชิก ประเภท และ
ปริมำณขยะรีไซเคิล เพื่อส่งต่อให้เจ้ำหน้ำที่คิดเงิน
๔. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน คือ ซัลวำ เกปัน มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรคิดจำนวนเงินของขยะรีไซเคิลที่สมำชิกนำมำ
ฝำก พร้อมรับผิ ดชอบกำรฝำก-ถอนเงินของสมำชิ ก สรุป ยอดกำรนำฝำกของสมำชิ ก สรุป ยอดรำยรับรำยจ่ำยของธนำคำร
บันทึกยอดคงเหลือของขยะรีไซเคิล ฯลฯ โดยต้องทำกำรบันทึกทุกวันที่เปิดทำกำร
๕. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ ำยรับซื้อขยะและสมำชิก คือ รัตนวดี อีมหมัน มีหน้ำที่รับสมำชิกใหม่ รับแจ้งกำรรับ ซื้อขยะจำกสมำชิ ก
ประสำนงำนกับร้ำนรับซื้อขยะ
๖. เจ้ำหน้ำที่คัดแยกขยะและชั่งน้ำหนัก คือ นพดล ช่ำงหมัด และแว เนสะแหละ มีหน้ำที่คัดแยกและชั่งน้ำหนักขยะรี
ไซเคิลที่สมำชิกนำมำฝำก
หลังจำกนั้นแกนนำนัดประชุมเพื่อจัดเตรียมสถำนที่ในกำรจัดเก็บขยะรีไซเคิลก่อนนำไปขำย โดยยึดหลักว่ำเป็นสถำนที่ที่
สำมำรถเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลได้ ป้องกันแดดฝนได้ และจัดเตรียม เอกสำร และอุปกรณ์ต่ำงๆ ได้แก่
๑. ใบสมัครสมำชิกธนำคำรขยะ ทะเบียนลูกค้ำ ใบนำฝำก ใบถอนเงิน สมุดคู่ฝำก สมุดกำรนำฝำก และเอกสำรใน
กำรทำบัญชีที่จำเป็น
๒. จัดหำอุปกรณ์ที่จำเป็นในกำรจัดทำธนำคำรขยะ เช่น เครื่องชั่งรับสมัครสมำชิก
แกนนำได้ป รึกษำกันในส่วนของกำรบริห ำรงำนบัญ ชีกองทุนโดยแกนนำมองเห็ นทุนในชุมชนคือโรงเรี ยน ทุนที่ แกนนำ
มองเห็นคือคุณครูในโรงเรียนที่สอนวิชำกำรงำน งำนบ้ำน แกนนำได้เข้ำไปหำคุณครูพิมภำ กำเนิดผล และชี้แจงคุณครูพิมภำ
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กำเนิดผล ว่ำต้องกำรเรียนรู้กำรบริหำรเงิน เช่น กำรบันทึกรำยรับ รำยจ่ำยและกำรรับฝำก คุณครูพิมภำ กำเนิดผล จึงจัดสอน
ให้ กับแกนนำในกำรเรีย นรู้กำรท ำบั ญ ชี กิจกรรมนี้ แกนนำและครูที่ ปรึ กษำได้ ติด ต่อประสำนกับ ร้ำนค้ ำรับ ซื้ อของเก่ ำใกล้
โรงเรียน เกี่ยวกับกำรรับซื้อขยะ รำคำขยะรีไซเคิล ประเภทต่ำงๆ ให้เข้ำมำรับซื้อขยะ และจัดทำตำรำงเปรียบเทียบรำคำขยะ
แต่ละประเภท พร้อมทั้งกำหนดวันที่เข้ำมำรับซื้อจำกธนำคำรขยะ ตัวอย่ำง วัสดุที่รับซื้อ โครงกำรธนำคำรขยะ มีดังนี้
๑. กระดำษ ประเภท กระดำษขำว-ดำ, กระดำษทั่วไป, หนังสือพิมพ์, นิตยสำร-วำรสำร, กล่องนม และกระดำษลัง
๒. พลำสติก ประเภท ขวดยำคูล ท์ , ขวดน้ ำดื่มใส-ขุ่ น, ขวดนมพำสเจอร์ไรซ์ , หลอดกำแฟ ,ถุ งพลำสติก, ฟิวเจอร์
บอร์ด และแก้วพลำสติก
๓. โลหะ-อโลหะ ประเภท กระป๋องอลูมิเนียม และฝำจีบ
๔. กล่องเครื่องดื่ม ประเภท กล่องนม ยูเอชที และกล่องน้ำผลไม้
๕. แก้ว ประเภท ขวดสีชำ, ขวดสีเขียว, ขวดใส และแก้ว
กำรทำกิจกรรมในครั้งนี้ร้ำนค้ำรับซื้อของเก่ำที่แกนนำเข้ำไปติดต่อ สร้ำงควำมภำคภูมิใจให้กับแกนนำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะ
แม่ค้ำได้ชมแกนนำที่ได้คิดโครงกำรนี้ เพรำะเป็นโครงกำรที่ทำแล้วเกิดผลดีต่อส่วนร่วมช่วยลดขยะในบริเวณโรงเรียน และยัง
สร้ำงรำยได้ให้แก่นักเรียนอีกด้วย และเงินที่ได้จำกโครงกำรสำมำรถนำมำช่วยเหลือเพื่อนๆในโรงเรีย น ที่ประสบควำมลำบำก
ด้วยกำรซอดำเกำะฮ์ (บริจำค) แถมยังสร้ำงควำมสะอำดน่ำอยู่ให้แก่โรงเรียนของเรำอีกด้วย และยังสร้ำงจิตสำนึกในกำรรักษำ
ควำมสะอำดแก่นักเรียนในโรงเรียน เมื่อสมำชิกนำขยะมำฝำกที่ธนำคำร มีขั้นตอนดำเนินกำรดังนี้
๑. สมำชิ กเขี ย นใบนำฝำกตำมประเภทขยะรีไซเคิล ที่ นำฝำก แล้ วนำใบนำฝำกพร้ อมขยะรีไซเคิ ลที่ นำมำส่งให้
เจ้ำหน้ำที่คัดแยก
๒. เจ้ำหน้ำที่คัดแยก ทำกำรคัดแยกประเภทขยะตำมใบนำฝำกแล้วชั่งน้ำหนัก เสร็จแล้วส่งใบนำฝำกให้เจ้ำหน้ำที่
จดบันทึก
๓. เจ้ำหน้ำที่จดบันทึก เรียกสมำชิกเจ้ำของบัญชี มำดูกำรชั่งน้ำหนัก และบันทึกข้อมูลน้ำหนักของขยะรีไซเคิลลงใน
ใบนำฝำก แล้วส่งใบนำฝำกให้เจ้ำหน้ำที่คิดเงิน
๔. เจ้ำหน้ำที่คิดเงินจำกใบนำฝำก โดยเปรียบเทียบจำกรำคำที่รับซื้อ แล้วบันทึกลงใบนำฝำก
๕. เจ้ำหน้ำที่บัญชีทำกำรลงบันทึกข้อมูลในสมุดคู่ฝำก เพื่อเก็บเป็นหลักฐำน กำรฝำก-ถอนของสมำชิก
๖. ผู้จัดกำรธนำคำรตรวจสอบควำมถูกต้องของใบนำฝำก(ชื่อ -สกุล เลขที่สมำชิก รำคำต่อหน่วยของขยะรีไซเคิล
กำรคำนวณจำนวนเงินในแต่ละช่อง และจำนวนเงินยอดรวมทั้งหมด) และให้สมำชิกตรวจดูควำมถูกต้อง แล้ว
ทำกำรลงลำยมือชื่อผู้นำฝำก ผู้จัดกำรลงลำยมือชื่อในใบนำฝำก และสมุดคู่ฝำกของสมำชิกรับรองควำมถูกต้อง
หมายเหตุ กำหนดให้วันพุธของทุกสัปดำห์ เป็นวันเปิดทำกำรรับซื้อ รับฝำกขยะ
ในกำรทำกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนๆที่เข้ำร่วมโครงกำร ได้นำขยะที่เก็บไว้มำขำยและฝำกไว้กับธนำคำร หลำยคน ทำให้
แกนนำดีใจและภูมิใจมำกที่เพื่อนๆให้ควำมร่วมมือในกำรก่อตั้งธนำคำรขยะของแกนนำ เมื่อเปิดธนำคำรขยะเป็นครั้งแรกแกน
นำต่ำงยิ้มแย้มและตื่นเต้นมำกและกำรดำเนินงำนของแกนนำครั้งแรกนั้นก็ดำเนินไปได้ด้วยดี
คุณค่าของโครงการที่มีต่อตัวเราและสังคม
จำกกำรท ำโครงกำรในครั้ งนี้ กำรเริ่มทำอะไรสักอย่ำง โดยที่เรำเป็นผู้ ริเริ่ม แล้ วชั กชวนคนอื่ นๆให้ เข้ำมำร่ วมใน
โครงกำรของเรำนั้น เรำในฐำนะผู้นำควรเริ่มต้นด้วยกำรกำหนดเป้ำหมำยและแนวควำมคิดที่ชัดเจน และผู้นำต้องสร้ำงสภำวะ
ที่จะกระตุ้นกำรสร้ำงเสริมควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถพิเศษเฉพำะตัว และในกำรทำกิจกรรมนี้ทำให้ตัวเรำมีควำม
รับผิดชอบมำกขึ้น เปลี่ยนแนวควำมคิดบำงอย่ำง คือเห็นประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน
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คุณค่าการทางาน
แกนนำเยำวชนกลุ่ม กลุ่ม บ.ศ.นักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย สะท้อนถึงคุณค่ำกำรทำงำนที่เกิดขึ้นต่อตัวแกนนำทำให้แกน
นำรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่นมำกขึ้น รู้จักเริ่มมองเห็นกำรแก้ไขปัญหำที่อยู่ใกล้ตัวก่อนโดยขยะที่ลดปริมำณลง คือ หลอดดูด
น้ำ ซึ่งแกนนำเห็นว่ำเป็นเรื่องที่ง่ำยและไม่เกินกำลังของแกนนำที่จะเริ่มจำกจุดเล็กๆก่อน แกนนำจะช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไข
ปัญหำเมื่อเจอปัญ หำในกำรดำเนินกิ จกรรมและกำรท ำงำนกับคนที่มีต่ำงควำมคิดเรำต้องให้เกียรติในควำมคิด ของแต่ละคน
สำหรับคุณค่ำต่อส่วนรวมแกนนำสะท้อนว่ำทำให้นักเรียนในโรงเรียนมีจิตสำนึกที่จะทิ้งขยะให้เป็นที่และทิ้งลงถัง เช่น ก่อนจะ
ทิ้งขยะจะต้องคิดก่อนว่ำขยะที่อยู่ในมือเป็นขยะประเภทไหน กำรนำขยะที่ คัดแยะเรียบร้อยแล้วมำขำยและนำเงินเข้ำกองทุน
ซอดอเกำะห์เพื่อช่วยนักเรียนที่ขำดแคลนทุนทำงกำรศึกษำ โครงกำรที่จัดทำขึ้นเป็นเครื่องมือในกำรช่วยกระตุ้นให้นักเรียนใน
โรงเรียนกระตือรือร้นที่จะรักษำควำมสะอำดมำกขึ้น สุดท้ำยแกนนำกล่ำวไว้ว่ำงำนทุกงำนที่ได้ทำลงไปเป็นเหมื อนแรงบันดำล
ใจที่ทำให้แกนนำทำงำนด้วยควำมสุข
การทางานเป็นทีม
แกนนำสะท้ อนออกว่ำกำรท ำงำนแกนนำท ำงำนร่วมกั นแบบพี่ แบบน้องเข้ำใจซึ่งกันและกั นรับ ฟังควำมคิดเห็นให้
เกียรติเพื่อนๆ กำรแบ่งบทบำทหน้ำจะแบ่งตำมควำมถนัดควำมสำมำรถของแต่ละคนซึ่งทำให้แกนนำคิดเชื่อมโยงจำกงำนที่ทำ
เชื่อมไปถึงจิตสำนึกควำมเป็นพลเมืองของกลุ่ม บ.ศ.นักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย
“กำรที่ ทุ กคนคิ ด ดี ท ำดี ปฏิ บั ติ ตั วดี มี วินั ย มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบและที่ ส ำคั ญ คื อกำรมี จิต สำธำรณะที่ จะช่ ว ยเหลื อ
ส่วนรวม”
พื้นที่กำรเรียนรู้อยู่รอบตัวเรำเสมอหำกเรำมองเห็นปัญหำ จงเรียนรู้จำกสิ่งรอบตัวเพื่อให้เรำเติบโตขึ้นอย่ำงพลเมืองที่
ดีของสังคมจิตสำนึกควำมเป็นพลเมืองที่ดี แกนนำคิดว่ำจิตสำนึกมีอยู่ในตัวทุกคน อยู่ที่เรำว่ำจะมีมำกน้อยแค่ไหน อยู่ที่ว่ำเรำ
จะมีควำมรับผิดชอบแค่ไหน จำกกำรที่ทำโครงกำรนี้ แกนนำได้รับฉำยำว่ำว่ำ “คนซื้อขยะ” แม้แต่คุณครูที่ปรึกษำก็โดนด้วย
เพื่อนๆในโรงเรียนชอบพูดกันว่ำ พวกนี้เห็นขยะเป็นไม่ได้ต้องเก็บ แต่อย่ำงไรผลที่เกิดขึ้นนั้นทำให้พวกเรำยิ้มได้ โรงเรียนของ
เรำมีขยะน้อยลง กำรทิ้งขยะเป็นที่เ ป็นทำง มีกำรคัดแยกขยะอย่ำงถูกต้อง และที่ สำคัญไปกว่ำนั้นกำรที่เพื่อนๆในโรงเรียนมี
ควำมรับผิด ชอบมำกขึ้ น ไม่ เห็นแก่ตัว และมี จิตอำสำที่จะช่วยงำนต่ำงๆและกำรที่เป็น “พลเมือง” หรือสมำชิกคนหนึ่งของ
สังคม เรำก็สำมำรถรับผิดชอบตนเองได้ และต้องเคำรพควำมเสมอภำคกัน และยอมรับข้อแตกต่ำงของกันและกันได้
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๑๖. โครงการปลูกต้นน้าคืนชีวิต
๑. กลุ่ม CD power
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๕ คน เป็นนักศึกษำวิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฎ มีรำยชื่อดังนี้
๑. นางสาวจุรีรัตน์ ประหลาดมานิต (กิ่ง)
อำยุ ๒๐ ปี ที่ อยู่ ที่ส ำมำรถติด ต่อได้ ซอย ๙ ถนนกำญจนวินิช อำเภอเมือง จังหวัด สงขลำ ๙๐๐๐๐ กำลังศึ กษำ
ระดับปริญญำตรี สำขำกำรพัฒนำชุมชน สถำบันกำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๐๘๐๒๘๙๓ Email : ging_a๓๖@hotmail.com Facebook : Jureerat Praladmanit
๒. นางสาววาสนา พรมนุ้ย (ปู)
อำยุ ๒๒ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๓/๕ หมู่ ๔ ตำบลเปียน อำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ ๙๐๒๑๐ กำลังศึกษำ
ระดับปริญญำตรี สำขำกำรพัฒนำชุมชน สถำบันกำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๘๘๒๙๗๖๓ Email : - Facebook :
๓. นายเกรียงไกร สองไทย (หนุ่ม)
อำยุ ๒๐ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๙๒/๗๑ ถนนกำยจนวนิช ซอย ๕๓ อ.เมือง จ.สงขลำ กำลังศึกษำระดับปริญญำ
ตรี สำขำกำรพั ฒ นำชุ ม ชน สถำบั น กำรศึ กษำมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ สงขลำ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ๐๘๕-๖๗๐๔๓๒๐ E-mail :
K.Songthai@gtmail.com Facebook : kniangkrai songthai
๔. นายสุทธิพงษ์ จูเอ้ง (บอย)
อำยุ ๑๙ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๒ หมู่ ๒ ต. นำทอน อำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๙๙๖๒๕๓ Email : boy๓๑๒๘@hotmail.com Facebook : Sutthiphong Chu-areng กำลังศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำกำรพั ฒนำ
ชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สถำบันกำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
๕. นายอภิวัฒน์ เทอดเกียรติ (ซัน)
อำยุ ๒๐ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ โทรศัพ ท์ ๐๘๗-๔๖๙๐๓๓๘ E-mail : sunpop
๒๐ ๕ @gmail.com Facebook : สุ ด เขต ฟ้ ำ ป ลำยตะวั น ก ำลั ง ศึ ก ษ ำระดั บ ป ริ ญ ญ ำตรี สำขำกำรพั ฒ นำชุ ม ชน
สถำบันกำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
ที่ปรึกษาโครงการ
อำจำรย์กัลยำภัสร์ อภิโชติเดชำสกุล ที่อยู่๕๓ หมู่ ๕ ตำบลวัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัดสงขลำอำจำรย์ประจำ
โปรแกรมวิ ช ำกำรพั ฒ นำชุ มชน คณะมนุ ษย์ ศ ำสตร์แ ละสัง คมศำสตร์ มหำวิท ยำลั ยรำชภั ฏ สงขลำ เบอร์โทรศั พ ท์ ๐๘๐๘๘๒๙๗๖๓ E-mail : Sumalee_๒๕๕๖@hotmail.co.th Facebook : พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำยสมศักดิ์ ชูช่วยคำ ปริญญำตรีนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมมำธิรำช ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่วิชำกำรและ
งำนปฏิบัติกำร
๒. โครงการปลูกต้นน้าคืนชีวิต
โจทย์ปัญหา
ในปีที่๑ กลุ่ม CD Power ได้ลงพื้นที่ศึกษำข้อมูลพื้นที่ป่ำต้นน้ำของบ้ำนต้นปริง และได้พบว่ำฤดูแล้งไม่มีน้ำใช้ ฤดูฝน
มีน้ำแต่ไม่สำมำรถเก็บน้ำได้ และมีกำรพังทลำยของหน้ำดิน แกนนำจึงได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนคือกำรปลูกหญ้ำแฝกและ
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กำรสร้ำงฝำย หลังจำกได้ท ำกิจกรรมเสร็จ แกนนำก็ลงไปติดตำมผล พบว่ำหญ้ำแฝกที่ ปลูกขึ้นแค่บ ำงจุด และฝำยที่สร้ำงไว้
แทนที่จะเก็บน้ำกลับกลำยเป็นที่เก็บทรำย และยังขำดกำรเอำใจใส่ดูแลของชำวบ้ำน
จำกกำรลงไปติดตำมผลทำงกลุ่มได้กลับมำประชุม เพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ โดยในปีที่๒ กระบวนกำรที่ทำงกลุ่มได้
วำงไว้จะถูกถ่ำยโอนให้เป็นหน้ำที่ของชุมชน โดยมีกำรจัดตั้งกลุ่มแกนนำในระดับผู้ใหญ่และกลุ่มเยำวชนในชุมชน ซึ่งมีกำรสืบค้น
ข้อมูลและกำรจัดกำรข้อมูล เพื่อใช้ในกำรสร้ำงควำมรู้แก่ชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมรู้ สร้ำงจิตสำนึก สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ในกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน้ำ กำรแสดงพลัง กำรดูแลป่ำต้นน้ำ โดยผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ดังนั้นหำกโครงกำรดำเนินแล้วเสร็จ ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำจะได้รับคือ มีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ป่ำต้นน้ำของชุมชน เพื่อใช้ในกำรเผยแพร่ควำมรู้ให้กับชำวบ้ำนและเยำวชน เยำวชน
และชำวบ้ำนได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตระหนักและมีจิตสำนึก ตลอดจนแสดงพลังในกำรดูแลอนุรักษ์ป่ำต้นน้ำอย่ำงยังยืน
๓. เป้าหมาย :
เพื่อให้ควำมรู้แก่ชุมชน สร้ำงจิตสำนึก สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน้ำ กำรแสดงพลัง กำรดูแลป่ำต้นน้ำ
โดยผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ และเพื่อใช้ในกำรเผยแพร่ควำมรู้ให้กับชำวบ้ำนและเยำวชน เยำวชนและชำวบ้ำนได้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ตระหนักและมีจิตสำนึก ตลอดจนแสดงพลังในกำรดูแลอนุรักษ์ป่ำต้นน้ำอย่ำงยังยืน
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ ศึกษำและจัดกำรข้อมูล ป่ำต้นน้ำ บ้ำนต้นปริง
๑.๑. รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ จำกกำรศึกษำข้อมูลในปีที่1
๑.๒. ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมจำกแหล่งต่ำงๆในชุมชน
๑.๓. บรรยำยสภำพโดยรวมของป่ำ
๑.๔. วำดรูปป่ำในฝัน
กิจกรรม ๒ จัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ สร้ำงจิตสำนึกในกำรฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่ำต้นน้ำ บ้ำนต้นปริง
๒.๑. ออกแบบกิจกรรมและประชุมเตรียมงำน
๒.๒. ประสำนงำนประชำสัมพันธ์
๒.๓. ฉำย VDO สภำพปัญหำเกี่ยวกับป่ำต้นน้ำในชุมชน
๒.๔. ต่อจิกซอสภำพปัญหำ (สันทนำกำร)
๒.๕. เดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึก
๒.๖. จัดทำ AAR
กิจกรรม ๓ ปฏิบัติกำรแสดงพลังในกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน้ำ บ้ำนต้นปริง
๓.๑. ดำเนินกำรตำมที่ชุมชนได้ออกแบบร่วมกับแกนนำ
๓.๒. ศึกษำดูงำนคลองแดน
๓.๓. จัดกิจกรรมบวชป่ำ ปลูกต้นไม้วันเด็ก ปลูกต้นไม้วันสำคัญ
กิจกรรม ๔ สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
๕. กระบวนการทางานของกลุ่ม
“กำรบุกลุกทำลำยป่ำเพื่อเพิ่มพื้นที่สวนยำงพำรำของคนในชุมชนป่ำต้นน้ำบ้ำนต้นปลิง ” ต.คลองหรัง อ. นำหม่อม จ.
สงขลำ คือประเด็นปัญหำที่แกนนำเยำวชนกลุ่ม CD Power ใช้เป็นโจทย์สร้ำงเรียนรู้ทักษะชีวิต กำรทำงำนเป็นที มและสร้ำง
จิตสำนึกควำมเป็นพลเมืองให้กับตนเอง โดยกระบวนกำรดำเนินงำนของโครงกำรปลูกต้นน้ำ คืนชีวิต เริ่มจำกกำร ศึกษำสภำพ
ปัญหำและผลกระทบจำกกำรบุ กลุกท ำลำยพื้ นที่ป่ ำต้นน้ำ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้แก่เด็กเยำวชนและคนในชุมชน จั ด
กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกและสร้ำงกำรมี ส่วนร่วมในกำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่ำต้นน้ำร่วมกับคนในชุมชน สุดท้ำยคือกำรทบทวน
บทเรียนที่ได้จำกกำรทำงำน (AAR) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและปลูกฝังจิตสำนึกให้คนในชุมชนเข้ำมำมีส่วน
ร่ วมในกำรฟื้ น ฟู แ ละอนุ รั กษ์ พื้ น ที่ ป่ ำต้ น น้ ำ พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๗ กว่ ำ ๒ ปี ที่ นั ก ศึ ก ษำคณะมนุ ษ ย์ ศ ำสตร์ แ ละ
สังคมศำสตร์ วิชำเอกกำรพัฒนำชุมชน ซึ่งเป็นแกนนำกลุ่ม CD Power ได้ฝึกฝนตนอยู่กับสภำพปัญ หำที่แม้หน่วยงำนระดับ
นโยบำยเองก็ยังแก้ไขอะไรได้ไม่มำกนัก ซึ่งกำรได้เรียนรู้อยู่กับควำมจริงบนพื้นที่ของชุมชน จะสร้ำงนักพั ฒนำรุ่นใหม่ ให้ มี
หัวใจพลเมืองได้หรือไม่ อย่ำงไร
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แกนนำเยำวชนกลุ่ม CD Power เล่ำประสบกำรณ์ทำงำนให้ฟังว่ำ จำกกำรลงศึกษำชุมชน บ้ำนต้นปลิง พบว่ำ มีลำ
คลองที่ตัดผ่ำนชุมชนและสวนยำงของชำวบ้ำน ซึ่งในอดีตมีควำมสำคัญต่อวิถีของผู้คนในชุมชน เช่น ใช้ในกำรอุปโภค บริโภค
ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่ปัจจุบันเมื่อมีระบบนำประปำทำให้คลองเสื่อมโทรมเพรำะชำวบ้ำนไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกคลอง
และยังเกิดปัญหำกำรกัดเซำะตลิ่งทั้ง ๒ ฝั่งคลองทำให้ชำวบ้ำนสูญเสียพื้นที่กำกิน ช่วงปีที่ ๑ ของโครงกำร ทำงกลุ่มเลยเลือก
กำรทำฝำยชะลอน้ำและปลูกหญ้ำแฝกป้องกันตลิ่งพัง แต่ก็พบว่ำ ฝำยไม่สำมำรถทำให้น้ำอยู่ในคลองได้ตลอด และหญ้ำแฝกที่
ปลูกไว้ส่วนใหญ่ตำยเกือบหมด ซึ่งอำจเกิดจำกขำดคนดูแลอย่ำงต่อเนื่องรวมถึงอำจเกิดจำกสำเหตุอื่นๆ ดังนั้นกำรดำเนินงำน
โครงกำรในปีที่ ๒ จึงให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรศึกษำสำเหตุที่แท้จริงของปัญหำว่ำเกิดจำกอะไร จนพบว่ำ กำรที่ชำวบ้ำนเข้ำ
ไปบุกลุกและทำลำยพื้นที่ป่ำต้นน้ำเพื่อปลูกยำงพำรำทำให้สูญเสียระบบนิเวศน์ป่ำจนส่งผลให้มำสู่คลองและพื้นที่ชุมชนปลำย
น้ำอื่นๆ เช่น หน้ำฝนกระแสน้ำไหลแรงทำให้ตลิ่งพังเพรำะไม่มีต้นไม้ใหญ่และนิเวศน์อื่นชะลอแรงน้ำได้ หน้ำแร้งก็เช่นกันไม่มี
น้ำเพรำะไม้มีต้นไม้ใหญ่และระบบนิเวศน์อื่นซึ่งเป็นแหล่งกำเกิดน้ำ และกระแสน้ำหลำกได้ชะล้ำงควำมอุดมสมบูรณ์ของหน้ำ
ดินพร้อมกั บ พั ดพำตะกอนทรำยไปทั บ ทมไว้ ในพื้ นที่ คลอง อีกทั้ งอำจมี กำรป่ นเปื้ อนของสำรเคมีจำกสวนยำงปะปนไปกั บ
กระแสน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ปลำยน้ำอีกด้วยนอกจำกนี้ยังท ำให้ชุมชนสูญ เสียพื้นที่พั กผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนเพรำะอดี ต
ชุมชนเคยมีน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปีแต่ตอนนี้จะมีน้ำเฉพำะตอนฤดูฝนเท่ำนั้นฯลฯ หลังจำกรับทรำบสำเหตุและผลกระทบแล้ว
ทำงกลุ่มได้ล งพื้ นที่ พ บปะพูด คุย สร้ ำงควำมเข้ ำใจกั บคนในชุมชน จำกนั้ นก็ จัด กิจกรรมวำดภำพป่ำในฝันกั บเด็ กๆในชุ มชน
ต่อมำ จัดกิจกรรมบวชป่ำเพื่อป้องกันกำรตัดต้นไม่ใหญ่รวมถึงปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ำร่วมกับคนในชุมชน เป็นต้น
กำรได้ทำงำนโครงกำรฯที่ผ่ำนมำได้ฝึกฝนทักษะในกำรทำกระบวนกำรกลุ่ม รู้จักนำสิ่งที่ได้เรียนในภำคทฤษฎีไปเชื่อมโยงกับ
กำรทำงำนจริงในชุมชน ทำให้เข้ำใจสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนได้ง่ำยขึ้นกว่ำเดิม กำรได้ทำงำนกับชุมชนจริงๆยังทำให้รู้ว่ำกำรทำ
โครงกำรพัฒนำอะไรสักอย่ำงต้องศึกษำสำเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน พอเรำรับรู้ผลกระทบของชำวบ้ำนในชุมชนมัน
ก็เหมือนกับกำรค้นพบแรงบันดำลในกำรทำงำน ทำให้เรำฮึดสู้ และมีควำมมุ่งมั่นในกำรที่จะร่วมแก้ไขปัญหำให้กับชุมชน และ
ทำให้มีจิตสำนึกที่จะเสียสละผลประโยชน์ของตนเพื่อส่วนรวม นำงสำววำสนำ พรมนุ้ย (ปู) อำยุ ๒๒ปี สะท้อนควำมรู้ถึงสิ่งที่
รับ จำกโครงกำรฯ และนำงสำวจุรีรัตน์ ประหลำดมำนิต (กิ่ง) อำยุ ๒๐ ปี เป็นแกนนำอีกคนที่สะท้อนสิ่งที่ได้รับว่ำจำกกำร
ทำงำนในโครงกำร ด้วยว่ำ กำรเป็นนักศึกษำที่อยู่แต่ในห้องเรียนนั้น ไม่สำมำรถจะทำประโยชน์อะไรให้กับใครได้เลย แล้วชีวิต
จะมีควำมหมำยหรือคุณค่ำได้อย่ำงไร แต่หำกเรำใช้กำลังควำมสำมำรถของกำรเป็นนักศึกษำช่วยเหลือคนอื่นได้ ตัวเรำเองจะ
รู้สึกว่ำชีวิตนั้นมีคุณค่ำและมีควำมหมำย รู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้กำลังควำมสำมำรถของตนเองในกำรช่วยเหลือสังคม กำรได้ลงชุมชน
ไม่ใช่แค่ไปทำโครงกำรแต่ทำให้เรำไปสัมผัสกับ ควำมจริงที่สร้ำงประสบกำรณ์ สัมผัสกับ บำงชีวิตที่กำลังลำบำก แม้มันจะอยู่
นอกเส้นทำงของกำรทำงำน แต่กำรได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชีวิตของคนเพียงหนึ่งคน นั้นอำจนำมำซึ่งกำรได้รับควำมไว้วำงใจจำก
คนอีกจำนวนมำก ซึ่งเมื่อได้รับควำมไว้วำงใจเรำจะทำอะไรเขำก็ช่วยเหลือ ด้ำน นำยเกรียงไกร สองไทย (หนุ่ม) อำยุ ๒๐ ปี
แกนนำเยำวชนที่ได้ร่วมสะท้อนประสบกำรณ์จำกกำรทำงำนที่ผ่ำนมำว่ำ กำรทำงำนที่ผ่ำนมำได้พัฒนำกระบวนกำรคิดใหม่ คิด
อะไรเพื่ อนำไปสู่กำรเปลี่ย นแปลง เมื่อก่อนกำรแก้ปั ญ หำในกำรท ำงำนต้องรอให้อำจำรย์ หรือใครสั่ งก่อนถึงจะทำ แต่กำร
ทำงำนโครงกำรสอนให้คิดใหม่ว่ำ ต้องแก้ปัญหำต่ำงๆทันทีโดยไม่ต้องรอใครมำสั่ง สำมำรถเรียนรู้ด้ว ยตนเองได้ว่ำอะไรควรทำ
อะไรไม่ควรทำ กำรทำงำนที่ผ่ำนมำทำให้มีประสบกำรณ์ ในด้ำนกระบวนกำรคิด กระบวนกำรทำงำน เรำสำมำรถเริ่มได้จำก
เรื่องใกล้ตัวทำจำกเรื่องเล็กๆแล้วเรื่องเล็กๆจะนำเรำไปเรียนรู้และเข้ำใจเรื่องที่ใหญ่กว่ำ
นอกจำกนี้สมำชิกกลุ่ม CD Power ยังได้ร่วมกันสรุปคุณค่ำจำกกำรดำเนินงำนโครงกำร ปลูกต้นน้ำ คืนชีวิต เอำไว้ว่ำ
ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจำกกำรดำเนินงำน คือ คนในชุมชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสภำพปัญหำและผลกระทบจำกกำร
บุกลุกทำลำยพื้นที่ป่ำต้นน้ำ เด็ก เยำวชนและคนในชุมชนเกิดจิตสำนึก หันมำใส่ใจและมีส่วนร่วมต่ อกำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่ำ
ต้นน้ำ ในอนำคตจำกกำรทำกิจกรรมของโครงกำรอำจช่วยเพิ่มพื้นที่ป่ำได้จำนวนมำกหำกคนในชุมชนติดตำมดูแลพันธุ์ไม้ที่ปลูก
ไว้และไม่ทำลำยต้นไม้ใหญ่ที่ได้ทำพิธีกรรมบวชป่ำเอำไว้ ในส่วนคุณค่ำที่เกิดขึ้นกับแกนนำเยำวชน คือ แกนนำรู้สึกผูกพันกับป่ำ
เพรำะได้ทำงำนอยู่กับป่ำ รู้สึกผูกพันกับคนในชุมชนเพรำะเขำก็รักและเอ็นดูเรำเหมือนกับลูกหลำนของเขำเอง เพิ่มศักยภำพ
ในกำรทำงำนให้กับแกนนำ เรำสำมำรถนำประสบกำรณ์จำกตรงนี้ไปใช้ในชีวิตกำรทำงำนได้จริงเพรำะพวกเรำเรียนวิชำเอก
กำรพัฒนำชุมชน กำรทำงำนฝึกให้เรำกระตือรือร้นและมุ้งมั่น เอำจริงเอำจังกับกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำย รู้สึกห่วงแหน
ทรัพยำกรธรรมชำติ แม้ทรัพยำกรเหล่ำนั้นจะไม่ได้อยู่ที่บ้ำนของเรำแต่ก็เป็นทรัพยำกรของชำติที่เขำควรช่วยกันรักษำ
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๑๗. โครงการเด็กดีเพื่อชุมชน
๑. กลุ่มพลังปลิง
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๔ คน โรงเรียนเทพำ ๑๓๖/๑ ถนนประธำนสุขำ หมู่ ๑ ต.เทพำ อ.เทพำ จ.สงขลำ มีรำยชื่อ
ดังนี้
๑. เด็กหญิงกนกวรรณ พูลเพิ่ม
อำยุ ๑๓ ปี ที่ อยู่ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อได้ ๖๓ หมู่ ๑๑ ต ำบลท่ ำม่ วง อ ำเภอเทพำ จั ง หวั ด สงขลำ กำลั ง ศึ ก ษำชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๖๘๖๖๐๑ E-mail : - Facebook : N’Kanokwan Poonperm
๒. เด็กหญิงนภารัตน์ นวลมณี (แพง)
อำยุ ๑๓ ปี ที่ อยู่ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อได้ ๒๐๗/๑ หมู่ ๘ ต ำบลเทพำ อ ำเภอเทพำ จั ง หวั ด สงขลำ กำลั ง ศึ กษำชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๖๘๓๒๑๙ E-mail : - Facebook : ๓. เด็กหญิงมยุรี ศรีเทพ (มาย)
อำยุ ๑๓ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๓๒/๑หมู่ ๓ ตำบลเทพำ อำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ ๙๐๑๔๐ กำลังศึกษำชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๑๗๕๖๔๙ E-mail : - Facebook : ๔. เด็กหญิงสุนันทา สังข์แก้ว (แพรว)
อำยุ ๑๓ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๔ หมู่ ๑๑ ตำบลท่ำม่วง อำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำชัน้ มัธยมศึกษำ
ปีที่ ๑ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๙๐๐๙๗๙ E-mail : - Facebook : ที่ปรึกษาโครงการ:
นำยมงคล ทองเป็นไชย (มง) อำยุ ๔๗ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ โรงเรียนเทพำ อำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ จบ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์ สถำบันกำรศึกษำวิทยำลัยครูภูเก็ต เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๗๙๘๓๕๙ E-mail : Facebook : เลี้ยงกลุ่ม
นำยกรกช มณี สว่ ำง ปริญ ญำตรีค ณะพำณิ ชยศำสตร์ และกำรจัดกำร กำรจัด กำรสำรสนเทศ และคอมพิ วเตอร์
มหำวิท ยำลัย สงขลำนครินทร์ วิ ทยำเขตตรัง ตำแหน่ง เจ้ ำหน้ำที่ ป ฏิ บัติ กำรรวบรวมข้ อมู ลและสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร
สำธำรณะและวิทยำกรกลุ่มย่อย
๒. โครงการเด็กดีเพื่อชุมชน
โจทย์ปัญหา
ด้วยบริบทของอำเภอเทพำ มีควำมหลำกหลำยในศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ร่ วมกันอย่ำงสันติสุขมำอย่ำงช้ำ
นำน ด้วยคนในสมั ยนั้นมี กิจกรรมกำรพัฒ นำ กิจกรรมทำงสั งคมที่ป ฏิบั ติร่วมกันดูแลซึ่ งกันและอย่ำงฉันมิตร แต่ในปั จจุบั น
สภำพทำงสังคมได้ เปลี่ย นไปเมื่ อต่ำงคนต่ ำงอยู่ ต่ำงคนต่ ำงทำงำน มุ่งหำปัจจั ยภำยนอกมำใส่ ตน ปั จจัย ภำยในคือควำมรั ก
ควำมเอื้ออำทรที่มีต่อกันนั้นไม่มีทำให้เกิดปัญหำต่ำงๆ เช่น ปัญหำยำเสพติด เด็กติดเกมออนไลน์ ขยะตำมสถำนที่ต่ำงๆ ผู้คน
ขำดควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทำงกลุ่มมองเห็นว่ำถ้ำไม่แก้ปั ญหำดังกล่ำวก็จะส่งผลกระทบให้เยำวชนในชุมชนเสียกำรเรีย น
สุขภำพทรุดโทรม ในชุมชนเต็มไปด้วยคนติดยำเสพติดทำให้นำไปสู่กำรสร้ำงควำมเดือดร้อนให้ชุมชน นอกจำกนี้แล้วสถำนที่มี
ขยะ มีสภำพทรุดโทรมขำดควำมน่ำเลื่อมใส ทำให้คนในชุมชนเกิดควำมขัดแยงกัน
ดังนั้นทำงกลุ่มพลังปลิงจึงคิดที่จะดำเนินโครงกำรเด็กดีเพื่อชุมชนซึ่งมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมอำสำพัฒนำชุมชนโดย
กำรชักชวนเพื่อนมำจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อแก้ปัญหำดังกล่ำว หำกโครงกำรดำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว จะเป็นกำรจุดประกำยให้
คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหำของยำเสพติด เกมออนไลน์ ขยะ และควำมสมำนฉันท์
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๓. เป้าหมาย :
เป็นกำรจุดประกำยควำมคิดให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหำของยำเสพติด เกมออนไลน์ ขยะ และควำมสมำนฉันท์
จึงร่วมกันพัฒนำชุมชนโดยกำรลดขยะที่มีในชุมชนให้มีจำนวนลดลง
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ ประชุมกลุ่มแกนนำ
กิจกรรม ๒ ชวนเพื่อนมำอำสำ
กิจกรรม ๓ ทำสื่อรณรงค์(ยำเสพติด,เกม,ขยะ)
กิจกรรม ๔ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์
๔.๑.ประชุมวำงแผนกำรเดินรณรงค์และร่ำงกำหนดกำร
๔.๒.กำรมอบหมำยงำนตำมบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบ
๔.๓.ปฏิบัติกำรเดินรณรงค์โดยแบ่งเป็น 4 กิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมรณรงค์กำรเก็บขยะโดยมีอำสำสมัครแต่งกำยด้วยชุดรีไซเคิลถืออุปกรณ์ทำ
ควำมสะอำด (ไม้กวำดก้ำนมะพร้ำว) ลงมือท ำควำมสะอำดแจกถุ งดำกั บแม่ค้ ำและ
แนะนำกำรใช้เข่งหรือถุงดำ เพื่อใช้ในกำรทิ้งขยะ
- กิจกรรมรณรงค์เรื่องยำเสพติดโดยทำสื่อรณรงค์เกี่ยวกับโทษของบุหรี่
- กิจกรรมรณรงค์เรื่องเกมโดยทำสื่อ โดยบอกทั้งข้อดีและข้อเสียของเกม
- กิจกรรมรณรงค์เรื่องสมำนฉันท์ โดยมีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
ของทั้ง 2 ศำสนำ
กิจกรรม ๕ สรุปโครงกำร
๕. กระบวนการทางานกลุ่มเยาวชน
“พลังปลิง” กลุ่มเยำวชนแกนนำโรงเรียนเทพำ ต.เทพำ อ.เทพำ จ.สงขลำ ๙๐๑๕๐ ตัวเล็กแต่หัวใจไม่เล็ก ที่มีควำม
ฝันอยำกจะเห็นชุมชนบ้ำนเกิดของตน สะอำด สดใส น่ำอยู่ และอยำกเห็นเยำวชนรวมถึงคนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
แก้ ปัญ หำพวกเขำเหล่ำเยำวชนตั วน้ อยผู้ ซึ่งไม่ เคยเกรงกลัวต่อปั ญ หำอุ ป สรรค์ จึงลุกขึ้ นมำท ำสิ่ งดี ๆเพื่ อประโยชน์ ส่ วนรวม
โครงกำร “เด็กดีเพื่อชุมชน” จึงเกิดขึ้นมำจำกแรงและพลังควำมศรัทธำคุณงำมควำมดีที่มีอยู่ในตัวตนของพวกเขำ เยำวชนตัว
น้อยกลุ่มนี้ มีกำรทำงำนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีอะไรก็ช่วยเหลื อซึ่งกันและกัน อีกทั้ งยั งมีกระบวนกำรทำงำนอย่ ำงเรียบง่ำย
และน่ำรัก
กิจ กรรมแรก เยำวชนแกนนำเริ่มจำกกิ จกรรมกำรประชุ มวำงแผนในกำรท ำกิ จกรรม ในครั้งแรกพวกเขำพบว่ ำ
กิจกรรมที่พวกเขำคิดนั้นมีเยอะและเกินกำลังควำมสำมำรถกับศักยภำพของพวกเขำเอง เนื่องจำกพวกเขำเห็นถึงสภำพปัญหำ
ที่เยอะ และต้องกำรที่จะนำศักยภำพที่มี อยู่ในตัวเองดึงออกมำแก้ปัญหำต่ำงๆให้หมด ไม่ว่ำจะเป็น ปัญหำยำเสพติด เด็กติด
เกมออนไลน์ ขยะตำมสถำนที่ต่ำงๆ รวมถึ งผู้ คนขำดควำมสัมพั นธ์อันดีต่อกัน ซึ่ งแต่ละเรื่องถือได้ว่ำเป็นปัญ หำที่ใหญ่ หลวง
สำหรับเยำวชนอำยุเพียงแค่ ๑๔ ปี และที่สำคัญพวกเขำคิดว่ำกำรที่จะทำอะไรเยอะๆในครั้งๆเดียวนั้น ทำให้งำนนั้นๆออกมำ
ไม่ดีเท่ำที่ควร และไม่มีประสิทธิภำพ ดังนั้นพวกเขำได้ตัดสินใจเลือกหัวข้อปัญหำที่ต้องกำรแก้ไขให้กันคนในชุมชนเพียงเรื่อง
เดี ยวเพื่อให้ เหมำะกับ ศักยภำพที่มีอยู่ คือ กำรแก้ไขปั ญ หำในเรื่องขยะที่ มีจำนวนเยอะ และพวกเขำได้เลือกบริ เวณในกำร
จัดกำรคือพื้นที่ ตลำดเทพำ ต.เทพำ อ.เทพำ จ.สงขลำ ๙๐๑๕๐ เพรำะพวกเขำคิดว่ำน่ำจะเป็ นจุดเริ่มต้ นของขยะในชุมชน
หลังจำกนั้นพวกเขำมีกำรแบ่งบทบำทหน้ำกำรท ำงำนระหว่ำงสมำชิกภำยในกลุ่มเพื่อให้กำรทำงำนเป็นระบบชัดเจนมำกขึ้น
ดังนี้
๑. ด.ญ.นภำรัตน์ นวลมณี (น้องแพง)
๒. ด.ญ.มยุรี
ศรีเทพ (น้องมำย)
๓. ด.ญ.สุนันทำ สังข์แก้ว (น้องแพรว)

ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง หัวหน้ำโครงกำร
ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง เหรัญญิก ดูแลรำยรับ -รำยจ่ำยของโครงกำร
ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง สืบค้นและรวบรวมข้อมูลในกำรดำเนินงำน
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๔. ด.ญ.อริสำ
สุกหอม (น้องอิง)
ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง ประสำนงำนทั่วไป
๕. ด.ญ.กนกวรรณ พูลเพิ่ม (น้องเดือน) ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง เลขำนุกำร
จำกกิจกรรมนี้ สิ่งที่เยำวชนแกนนำได้เรียนรู้จำกค ำบอกเล่ำคือ ทำให้ พวกเขำรู้จักกำรประเมิ นสถำนกำรณ์งำนกั บ
ศักยภำพของตัวพวกเขำเองว่ำสำมำรถจะทำงำนนั้ นสำเร็จตำมเป้ ำหมำยที่ วำงไว้ห รือไม่ และที่ สำคั ญรู้ จักกำรแบ่ งบทบำท
หน้ำที่เพื่อให้สมำชิกในกลุ่มได้ทำงำนอย่ำงเป็นระบบต่อไปในข้ำงหน้ำ
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมกำรชวนเพื่อนมำอำสำ(ประชำสัมพันธ์)และทำสื่อรณรงค์ สำหรับกิจกรรมนี้พวกเขำได้ทำคือ
กำรเชิญชวนเพื่อนๆในโรงเรียนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมพัฒนำเพื่อชุมชนบ้ำนเกิดของพวกเขำเอง สำหรับในกิจกรรม
นี้เป็นกิจกรรมที่ถือได้ว่ำมีควำมน่ำรักและน่ำสนใจพอสมควร นอกจำกจำกมีกำรเชิญชวนเพื่อนแบบพูดคุยแบบปำกต่อปำกแล้ว
พวกเขำยังมีกำรแต่งเพลงเกี่ยวกับโครงกำรเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับพวกเขำเอง หลังจำกที่พวกเขำมีเพื่อนๆเข้ำมำ
เป็นแนวร่วมแล้ว เหล่ำพลังปลิงตัวน้อยได้เริ่มปฏิบัติกำรต่อไปอย่ำงไม่ย่อท้อ โดยกำรให้เพื่อนๆเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแต่งคำ
ขวัญในกำรรณรงค์กำรรักษำควำมสะอำด เพื่อที่จะนำคำขวัญดังกล่ำวมำเขียนถ่ำยทอดควำมห่วงใย ลงบนผื นผ้ำสีขำวเป็นสื่อ
ในกำรรณรงค์ เพื่อนำไปบอกเหล่ำควำมห่วงใยจำกเยำวชนตัวน้อยสู่ชุมชนเทพำ
กิจกรรมนี้เยำวชนแกนนำเล่ำให้ฟังว่ำ เป็นกิจกรรมที่มีควำมสนุกสนำนมำก เพรำะเป็นกิจกรรมที่ทำให้พวกเขำเหล่ำ
เยำวชนตัวน้อยได้รู้จักกำรคิด สร้ำงสรรค์ ในกำรแต่ง เพลงออกมำเป็นเนื้อร้องที่ถ่ำยทอดบอกเล่ำเกี่ยวโครงกำรที่พวกเขำท ำ
และรู้จักกำรคิด สร้ำงสรรค์ ในกำรฝึกกำรแต่งคำขวัญที่แฝงด้วยควำมห่วงใยและหัวใจอยำกเห็นชุมชนมีกำรพัฒนำในทำงที่ดี
ขึ้นต่อไป
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเดินรณรงค์ หลังจำกที่พวกเขำมีสื่อในกำรรณรงค์แล้ว พวกเขำได้มีกำรประชุมปรึ กษำหำรือว่ำ
จะทำยัง ไงต่ อไป ในกำรลงไปในชุ มชนมีวิธีกำรอย่ ำงไรบ้ ำง พวกเขำจึ งได้ ข้อสรุป ว่ำน่ำจะมีกำรประสำนงำนกับ หน่ วยงำน
รำชกำรเพื่อช่วยเหลือในเรื่องกำรประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย และกำรดูแลควำมปลอดภัยบนท้องถนน แต่ในตอนนั้นพวกเขำ
ไม่รู้ว่ำจะไปติดต่อใครเพรำะเขำเองก็ ถือได้ว่ำยังเป็นเยำวชนตัวเล็กๆคนหนึ่ง จึงนำเรื่องดังกล่ำวไปปรึกษำหำรือกับคุณครูที่
ปรึกษำประจำกลุ่มซึ่งท่ำนได้แนะนำให้เยำวชนแกนนำไปประสำนกับทำงเทศบำลดู หลังจำกนั้นเหล่ำพลังปลิงตัวน้อยได้เข้ำไป
เจรจำพร้อมกับ บอกเล่ำที่มำของโครงกำรให้ กับผู้ ที่มีส่ วนเกี่ย วข้องส่ วนงำนเทศบำลได้รับ ทรำบ จำกนั้ นพวกเขำเองก็ได้รั บ
คำตอบรับในกำรช่วยเหลือจำกผู้ใหญ่ใจดี(นำยกเทศบำลตำบลเทพำ) ในกำรช่วยอำนวยควำมสะดวกควำมปลอดภัยบนถนนใน
กำรเดินรณรงค์และมีกำรประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยบอกเล่ำที่มำของโครงกำรกลุ่มเยำวชนอีกด้วย
หลังจำกกลุ่มเยำวชนแกนนำกลับจำกเทศบำล พวกเขำไม่รอช้ำ รีบนัดเพื่อนๆสมำชิกในกลุ่มมำวำงแผน ในกำรจัด
กิจกรรมรณรงค์ควรจะทำอย่ำงไร ให้กำรรณรงค์ครั้งนี้ ได้สะเทือนเข้ำไปถึงหัวใจของคุณลุงคุณป้ำรวมถึงเยำวชนรุ่นรำวครำว
เดียวกับพวกเขำในชุมชน ให้เข้ำมำตระหนักถึงปัญหำในเรื่องกำรรักษำควำมสะอำดในชุมชน พวกเขำบอกว่ำ กำรที่พวกจะไป
ถื อป้ ำยรณรงค์ ค รั้ ง เดี ย วจบมั น ก็ น่ำจะไม่ เกิ ด ผลอะไรต่ อชุ มชนเลย พวกเขำเริ่ม คิ ด ถึ ง ควำมยั่ ง ยื น โดยพวกเขำออกแบบ
กระบวนกำรเดินรณรงค์อย่ำงง่ำยๆ เริ่มจำกคิดก่อนว่ำพวกเขำเองจะเดินรณรงค์กี่ครั้ง และจะทำอย่ำงไรบ้ำง เมื่อกลุ่มเยำวชน
แกนนำได้มีกำรปรึกษำหำรือก็มีข้อตกลงร่วมกันภำยในกลุ่ม ในกำรเดินรณรงค์พบว่ำกำรจัดรณรงค์ควรจัดอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง
เพรำะสำมำรถนำขยะมำเปรียบเทียบปริมำณได้ว่ำลดลงหรือไม่ และกำรจัดขบวนเดินรณรงค์นั้น จะต้องมีพ ระบรมฉำยำทิ
สลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระบรมรำชินีน ำถ เดินนำหน้ำขบวน เพรำะพวกเขำบอกว่ำ พวกเขำจะทำ
ควำมดีเพื่อแผ่นดินเกิดและจะนำควำมดีนั้นถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระบรมรำชินีนำถอันเป็นที่รัก
ของปวงชนชำวไทยทุกคน ในขบวนของพวกเขำก็จะมีคนถือป้ำยคำขวัญรณรงค์ นอกจำกนี้แล้วพวกเขำยังแบ่งทีมเพื่อนที่ เป็น
คนอัธยำศัยดี พูด จำเป็ นมิต ร ค่ อยเดินแจกใบปลิ วพร้อมกับบอกคุณลุงคุณป้ ำด้วยถ้อยคำและภำษำน้ ำเสีย งที่น่ำรัก ในกำร
รณรงค์ให้คนในชุมชนทิ้งขยะเป็นที่และแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้คนในชุมชนเห็นอกเห็นใจกับเยำวชนลูกหลำนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ
และสมำชิกที่เหลือก็จะถือถุงดำเดินในขบวนเมื่อเดินไปเห็นขยะที่ไหนก็เก็บใส่ถุงทันที และเมื่อเดินรณรงค์เสร็จพวกเขำก็จะนำ
ขยะที่ได้มำแยกประเภท และชั่งน้ำหนักรวมว่ำมีน้ำหนักเท่ำไรเพื่อที่สำมำรถนำมำเปรียบเทียบในครั้งต่อไปได้ ว่ำปริมำณขยะ
นั้นลดลงหรือไม่
กำรทำงำนของเยำวชนแกนนำกลุ่ม “พลังปลิง”หำกลองมองเข้ำไปดูในทักษะชีวิตและควำมเป็นพลเมือง หลังจำก
กำรทำโครงกำรเยำวชนแกนนำ ได้สะท้อนถึงคุณค่ำของกำรเรียนรู้กำรทำงำนจำกคำบอกเล่ำของเยำวชนพบว่ำ เยำวชนแกน

74

นำสำมำรถเป็นตัวกลำงในกำรจุดประกำยให้เด็กเยำวชนและคนในชุมชนมีควำมตระหนักและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ
มีจิตใจเพื่อส่วนรวมและทำให้พวกเขำรักและหวงแหนผูกพันกับชุมชนมำกขึ้นรวมถึงเยำวชนแกนนำทั้ง ๕ คน
มีทักษะในกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีทักษะในกำรคิดเป็นเหตุเป็นผล เช่น ในกำรทำกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมพวก
เขำ จะต้องมี กำรประชุมวำงแผนอย่ ำงเป็ นขั้ นตอน เพื่อให้ งำนนั้ นออกมำดู ดีที่ สุด นอกจำกนี้พ วกเขำยังรู้ จักกำรนำทุ นทำง
สังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมของพวกเขำเอง อำทิ กำรที่พวกเขำได้ไปประสำนงำนติดต่อขอควำมช่วยเหลือจำก
เทศบำลตำบลเทพำในเรื่องกำรประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย และกำรดูแลควำมปลอดภัยบนท้องถนน
มีทักษะในกำรท ำงำนเป็นที ม มีควำมรักควำมสำมัคคี กันในหมู่คณะ มีควำมเพียรพยำยำมในกำรท ำงำนไม่ ว่ำจะมี
ปัญ หำอะไรเกิดขึ้ น มีค วำมรับ ผิด ชอบต่อตนเองต่ องำนที่ได้รับ มอบหมำยเช่น เมื่ อเยำวชนแกนนำมีกิจกรรมอะไรก็แ ล้วแต่
สมำชิกในกลุ่มทุกคนก็จะเข้ำมำร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหำ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ในกำรทำกิจกรรมโครงกำรเสมอมำ ไม่มีใครที่
จะทิ้งให้เพื่อนคนหนึ่งคนใดทำอยู่ฝ่ำยเดียว ซึ่งทุกคนจะมีส่วนร่วมด้วยในทุกๆกิจกรรม ทำให้งำนนั้นๆออกมำดี ทำให้พวกเขำ
เกิดควำมภูมิใจและมั่นใจในตนเอง เป็นต้น
มีทักษะในกำรพูดแสดงควำมคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้องและเหมำะสม มีใจที่ เปิด กว้ำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกที่
แตกต่ำง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เช่น กำรประชุมระหว่ำงเยำวชนแกนนำเองในกำรปรึกษำหำรือ เมื่อมีกำรเสนอควำมคิดเห็น
ใดๆก็ตำม เยำวชนแกนนำกลุ่มนี้บอกว่ำ ทุกควำมคิดเห็นในที่ประชุมนั้นมีค่ำ ไม่ควรเอำตนเองและอำรมณ์คนหนึ่งคนใดเป็น
ที่ตั้ง ควรใช้เหตุผลเป็นตัวตัดสิน ปรับทัศนคติให้เป็นกลำงมำกที่สุด อย่ำอคติตั้งแต่แรกเป็นต้น
ซึ่งทักษะชีวิตเหล่ำนี้ ที่กล่ำวมำได้เกิดขึ้นหลังจำก เหล่ำเยำวชนแกนนำได้ออกไปเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจำกกำรทำงำนจริง
ชีวิตจริง โดยผ่ำนโครงกำรของพวกเขำเอง ซึ่งทำให้ทักษะเหล่ำนั้นเองจะหล่อหลอมรวมตัว และติดลงไปในหัวใจของพวกเขำ
เหล่ำเยำวชนตัวน้อย คือควำมเป็นพลเมืองที่มีหัวใจแข็งแกร่งที่ค่อยเป็นพละกำลังในกำรขับเคลื่อนบ้ำนเมืองให้ดีต่อไปได้ใน
อนำคต
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๑๘. โครงการสื่อเล็กๆเด็กสงขลา
๑. กลุ่มเด็กดื้อรื้อฝัน
แกนนา :
แกนนำเยำวชนมี ๔ คน เป็นนักเรียน มัธยมศึกษำปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบำล๕ (วัดหัวป้อมนอก) มีรำยชื่อดังนี้
๑. นางสาวนนทกร บุญนิตย์ (ไหมฝ้าย)
อำยุ ๑๖ ปี ที่ อยู่ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อได้ ๒๙/๑๙ ถนนชั ย -เพชรมงคล ต.บ่ อยำง อ.เมื อง จ.สงขลำ กำลัง ศึ กษำชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่๔ สำยศิลป์-คำนวณ โรงเรียนเทศบำล๕ (วัดหัวป้อมนอก) เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕-๙๕๒๗๒๒๕ E-mail : maifai--๐๘๘@hotmail.com Facebook : Nong Fai Nontagorn
๒. นางสาวลัดดาวัลย์ จารุวรรณรัตน์ (น้าฝน)
อำยุ ๑๖ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๔๗/๒ ถนนบริรักษ์อุทิศ ตำบลบ่อยำง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำ
ชั้นมั ธยมศึ กษำปี ที่ ๔ สำยศิ ล ป์ -ค ำนวณ โรงเรีย นเทศบำล๕(วัด หั วป้ อมนอก) เบอร์โทรศั พ ท์ ๐๘๐-๓๙๔๔๕๗๓E-mail :
namfon_Jaruwannarat@hotmail.com Facebook : Namfon Jaruwannarat
๓. นายนทีธร สุขะบุญพันธ์ (แชมป์)
อำยุ ๑๖ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๕๕/๒ ถนนกำญจนวนิช๑๓ ตำบลเขำรูปช้ำง อ.เมือง จ.สงขลำกำลังศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่๔ สำยศิลป์-คำนวณ โรงเรียนเทศบำล๕ (วัดหัวป้อมนอก) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๒๑๙๕๔๖๕ E-mail : champ
๖๖๖๖@hotmail.com Facebook :นทีธร สุขะบุญพันธ์
๔. นายนฤเบศร์ บัวสุวรรณ (เบย์)
อำยุ ๑๖ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๕/๒๗ ถนนริมทะเล ตำบลบ่อยำง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำ
ชั้นมั ธยมศึกษำปี ที่ ๔ สำยศิล ป์ -ค ำนวณ โรงเรี ยนเทศบำล๕(วั ด หัวป้ อมนอก) เบอร์โทรศั พ ท์ ๐๘๔-๖๓๓๗๐๕๔ E-mail :
Thaiyoutube@hotmail.com Facebook : หลับในคำบห้องเรียน คือชีวิตจิตใจ
ที่ปรึกษาโครงการ:
ว่ำที่ ร.ต นรำธิป คำสุวรรณ (ใหญ่) อำยุ ๒๓ ปี ที่อยู่ ๓๘๐/๑๘๐ ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยำง อำเภอเมือง จังหวัด
สงขลำ จบกำรศึ กษำระดั บ ปริญ ญำตรี คณะศึ กษำศำสตร์ สถำบั นกำรศึ กษำมหำวิท ยำลั ยทั กษิ ณ เบอร์ โทรศั พ ท์ ๐๘๙๑๙๘๑๒๙๒ E-mail : yaiyaguza@hotmail.com Facebook : นรำธิป คำสุวรรณ
พี่เลี้ยงรับผิดชอบโครงการ
นำยสมศักดิ์ ชูช่วยคำ ปริญญำตรีนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมมำธิรำช ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่วิชำกำรและ
งำนปฏิบัติกำร
๒. โครงการสื่อเล็กๆเด็กสงขลา
โจทย์ปัญหา
เนื่องจำกปัจจุบันกำรขยำยตัวของเมืองสงขลำและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกลไกกำรพัฒนำต่ำงๆ ส่งผลให้แหล่ง
โบรำณสถำนซึ่งมีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ของเมื องสงขลำกำลังถูกลืม และปล่อยปะละเลยจนมีสภำพเสื่อมโทรมและมีเด็ก
และเยำวชนรวมถึงคนสงขลำจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่รับรู้และตระหนักถึงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์จนนำไปสู่กำรขำดจิตสำนึกที่
จะอนุ รั ก ษ์ โบรำณสถำนและมี แ นวโน้ มที่ เด็ กและเยำวชนอำจจะสู ญ เสี ย โอกำสที่ จะได้ เรี ย นรู้ ป ระวั ตศำสตร์ จำกแหล่ ง
โบรำณสถำนเหล่ำนี้
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ดังนั้นทำงกลุ่ม กลุ่มเด็กดื้อรื้อฝัน จึงมีแนวคิดที่ผลิตสื่อประเภทข่ำวพลเมืองเพื่อนำเสนอคุณค่ำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
แหล่ งโบรำณสถำน ในเขตเมืองสงขลำและเพื่อจุ ดประกำยควำมคิด ให้คนสงขลำเกิ ดจิตส ำนึกในกำรที่จะมีส่ วนร่วมต่อกำร
อนุรักษ์แหล่งโบรำณสถำนซึ่งมีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ให้คงอยู่สืบไป
๓. เป้าหมาย :
เพื่อที่จะทำให้ทุกคนที่เห็นสื่ออันนี้แล้วนั้น ลุกขึ้นมำพัฒนำบ้ำนเมืองของตนโดยจิตสำธำรณะ ไม่ หวังสิ่งตอบแทน ซึ่ง
แน่นอนที่คนปัจจุบันมักจะหวังสิ่งตอบแทนแน่นอน แต่เมื่อเยำวชนมีจิตสำธำรณะแล้วนั้น สิ่งตอบแทนที่เยำวชนหวังก็จะกลับ
กลำยเป็นสิ่งตอบแทนที่ตอบแทนกับสำธำรณะที่ส่งผลทำงด้ำนเศรษฐกิจ และกำยภำพ มิใช่สิ่งตอบแทนที่เอื้อต่อประโยชน์ส่วน
ตน
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ ประชุมแกนนำเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรทำโครงกำร เช่น แบ่งหน้ำที่ ประสำนงำน หำแกนนำย่อย
กิจกรรม ๒ จัดอบรมกำรเป็นนักข่ำวพลเมืองโดยทีมงำน TV Thai
กิจกรรม ๓ ผลิตสื่อ/แก้ไขสื่อ
๓.๑.สื่อที่ได้มำจำกกำรอบรมนำมำแก้ไขปรับปรุงและทำเรื่องใหม่
กิจกรรม ๔ นำสื่อไปเผยแพร่หรือนำเสนอทำงนักข่ำวพลเมืองจัดเวทีสำธำรณะในพื้นที่
กิจกรรม ๕ สรุปผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดตลอดทำกิจกรรม
๕. กระบวนการทางานของกลุ่ม
“กลุ่มเด็กดื้อรื้อฝัน” นักเรียนหลังห้องชั้นมัธยมปลำย ของโรงเรียนเทศบำล ๕ จังหวัดสงขลำ ที่ปัจจุบันกำลังเรียนรู้
และพั ฒนำตนเองเป็นนั กข่ำวพลเมื อง โดยกำรผลิต ข่ำวเกี่ยวกับ กำรดำเนินงำนโครงกำรของเครือข่ำยพลั งพลเมืองเยำวชน
สงขลำ กว่ ำ ๒๐ โครงกำร นำเสนอผ่ ำนรำยกำรนั กข่ ำวพลเมื อง ออกอำกำศทำงช่ องโทรทัศ น์ Thai PBS ทีวีสำธำรณะ มี
เป้ ำหมำยในกำรท ำข่ำว คือ (๑) เสริม แรงใจให้กับ เพื่อนเยำวชนกลุ่ มต่ำงๆที่มุ่งมั่ นกับ กำรทำงำนพัฒ นำบ้ ำนเกิดของตนเอง
(๒) สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหน้ำที่พลเมืองของเยำวชน (๓) สร้ำงแรงบันดำลใจให้เยำวชนเข้ำมำมีส่วนร่วมดูแลชุมชน
ของตนเอง กระบวนกำรทำงำนของทีม เด็กดื้อรื้อฝัน เริ่มจำกกำรประชุ มทีมเพื่อค้นหำประเด็นทำข่ำว สืบค้นข้อมูลหำควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ นำข้อมูลที่ได้มำเขียน script ลงพื้นที่ถ่ำยทำ ตัดต่อ ประสำนงำนกับ Thai PBS แก้ไขงำน รอ
กำรออกอำกำศ ฯลฯ วั นนี้ พ วกเขำ “แปลงควำมดื้ อรั้ นจำกเด็ กหลัง ห้ องมำเป็ นพลัง ในกำรเรีย นรู้ เพื่ อพั ฒ นำตนเองและ
สร้ำงสรรค์เมืองสงขลำ” กันอย่ำงไร
สมำชิ กกลุ่ มเด็ กดื้ อ รื้ อฝั น ช่ วยกั นเล่ ำว่ ำ เดิ มที ส มำชิ ก กลุ่ มท ำสื่ อประชำสั มพั น ธ์ กิจกรรมในรั้ วโรงเรี ย นและมี
ประสบกำรณ์ในกำรแสดงและทำหนังสั้น คิดแต่เพียงว่ ำอยำกทำอะไรก็ทำ ไม่เคยคิดว่ำสื่อที่ทำจะไปมีส่วนทำให้สังคมดีขึ้นได้
อย่ำงไร ตอนเริ่มทำงำนข่ำว ก็มีปัญ หำให้ต้องคิดแก้กันทุกขั้นตอน เช่น (๑) ตอนแรกคิดจะทำข่ำวเกี่ยวกับ ปัญหำควำมทรุด
โทรมของ สถูปบนเขำหัวนำยแรง แต่พอจะไปทำเขำซ่อมเสร็จแล้ว คิดอะไรไม่ออก เพรำะ“เรำยังมองปัญหำของสังคมยังไม่
กว้ำง” ตอนนั้นก็เฉยๆ จนพี่เขำเรียกมำคุยว่ำจะเอำยังไง จะหยุดโครงกำรหรือจะทำต่อพี่เขำว่ำปัญหำแค่นี้มันเล็กมำก ปัญหำ
มันอยู่ที่หัวใจคนทำงำนตั้งหำก เหมือนกับเรำโดนท้ำทำย พอเรำบอกว่ำจะทำต่อแต่ไม่รู้จะทำยังไง เขำก็ตั้งคำถำมชวนคิดชวน
คุยจนเรำมีแนวคิดว่ำ ทำไมถึงไม่นำเสนอปัญหำชุมชนในประเด็นที่เพื่อนกลุ่มต่ำงๆเขำทำอยู่แล้ว ซึ่งจะได้เป็นกำรเสริมแรงให้
เพื่อนอีกทำงและบำงทีเรื่องที่นำเสนอยังจะช่วยสร้ำงจิตสำนึกและอำจเป็นแรงบันดำลใจให้เยำวชนในพื้นที่อื่นๆได้ทำอะไรเพื่อ
บ้ำนเกิดของตนเองด้วย ก็เลยไปเริ่มทำข่ำวของกลุ่มเยำวชนจิตใสอำสำ ของโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ (๒) กำรประสำนงำนกับพี่ที่
ทีวีไทยต้องใช้เวลำมำก เช่น ส่งข่ำวไปแล้วกว่ำเขำจะ Comment กลับมำก็ใช้เวลำเกือบเดือน ต้องสื่อสำรและแก้งำนหลำย
ครั้งกว่ำจะผ่ำน พอแก้เสร็จแล้วก็ต้ องรอเวลำออกอำกำศอีกเป็นเดือน แผนงำนเรำไม่ได้มีเวลำมำกมำยขนำดนั้น เพรำะเรำ
ตั้งใจว่ำหำกข่ำวเรื่องแรกได้ออกอำกำศเรำก็จะเอำมำให้เพื่ อนดูแล้วชวนเพื่อนมำเป็ นอบรมเป็นนักข่ำวพลเมืองแต่กว่ำจะได้
ออกอำกำศเวลำ ในกำรทำโครงกำรก็หมดแล้ว พยำมแก้ปัญหำประสำนให้พี่เขำมำอบรมให้ก่อน เขำก็ไม่ว่ำงเพรำะเหตุกำรณ์
กำรเมื อ งในช่ ว งที่ ผ่ ำ นมำมั น ไม่ ป กติ เขำต้ อ ง Standby ที ม ข่ ำ วไว้ ที่ ส่ ว นกลำง เป็ น ต้ น ยอมรั บ ว่ ำ กำรท ำงำนกั บ สื่ อ
ระดับประเทศมันไม่ใช่เรื่องง่ำยเลย ตอนท้ำยเลยคิดว่ำที่ทำข่ำวเพื่อออกอำกำศก็ทำไป ในระหว่ำงรอก็ทำข่ำวกลุ่มอื่นไปพรำง
และเรำจะใช้ social network เผยแพร่งำนของเรำแบบคู่ขนำดไปด้วย (๓) ด้ำนวัสดุอุปกรณ์เดิมทีเรำใช้เครื่องมือของโรงเรียน
แต่พอโรงเรียนปิดเทอมเรำก็ไม่รู้จะไปหยิบยืมจำกที่ไหน ตอนแรกก็หยิบยืมเพื่อนหลำยครั้งเข้ำก็เกรงใจเขำ แต่ตอนท้ำยโชคดี
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หน่ อยที่ส งขลำฟอรั่มให้ ยืม (๔) ปัญ หำเรื่องกำรท ำงำนในที ม ด้ ำนเวลำ บุ คลิก นิสั ย ควำมคิ ด ที่ แตกต่ ำง เพื่ อนในที มต้อง
ถกเถียงกันเพื่อหำประเด็นทำข่ำว ต้องอธิบำยให้เข้ำใจตรงกัน แบ่งงำนกันทำ พองำนไม่ผ่ำนก็เครียด บำงทีต้องทำงำนตัดต่อ
กันแบบหำมรุ่งหำมค่ำ ต้องอดทนใจเย็นและเสียสละ เป็นต้น จนกระทั้งวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๗ ข่ำวเรื่อง บ้ำนฉั นวันนี้ ชุมชน
บ่อทรัพย์ เนื้อหำข่ำวนำเสนอเกี่ยวกับกำรทำงำนของเยำวชนกลุ่มจิตใสอำสำ ในโครงกำรห้องเรียนประวัติศำสตร์วัดบ้ำนบ่อ
ทรัพย์ ได้ออกอำกำศ ยังจำควำมรู้สึกวันนั้นได้ดี รู้สึกตื่นเต้น ดีใจ ภูมิใจ มันเป็นควำมปลื้มปิติ อย่ำงบอกไม่ถูก มันอำจดูเป็น
เรื่องเล็กๆ สำหรับหลำยคนที่คิดว่ำก็แค่ข่ำวได้ออกอำกำศ แต่สำหรับเรำมันไม่ใช่แค่ข่ำวได้ออกอำกำศ แต่มันคือควำมสำเร็จที่
เป็นจุดเริ่มต้นในกำรที่เรำสำมำรถสื่อสำรควำมดี ของเพื่อนให้กับสังคมได้รับรู้ต่ำงหำก ขอบคุณที่สงขลำฟอรั่มให้โอกำสเรำได้
ผจญภัยและเรียนรู้ไปกับประสบกำรณ์จริง ทำให้เรำมองเห็นศักยภำพของตัวเอง ศักยภำพที่จะทำงำนกับองค์สื่อระดับประเทศ
มันเป็นประสบกำรณ์ที่แปลกใหม่สำหรับกลุ่มของเรำ และมันคือประสบกำรณ์ที่มีคุณค่ำและควำมหมำยสำหรับกำรตอบตัวเอง
ว่ำเป็นพลเมืองเยำวชน
ช่วงท้ ำยของกำรดำเนินงำนโครงกำร กลุ่ ม เด็กดื้อ รื้อฝั น ได้ ร่วมพู ดคุ ยสรุป คุณ ค่ำที่ ต นเองได้รับ จำกกำรท ำงำน
พบว่ำ กำรทำงำนที่ผ่ำนมำทำให้พวกเขำเรียนรู้ว่ำกำรที่จะทำงำนใหญ่งำนใดงำนหนึ่งนั้น ไม่สำมำรถที่จะทำคนเดียวได้ ในกำร
ทำงำนจึงควรทำกันเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มเพรำะจะสำมำรถทำให้งำนสำเร็จได้อย่ำงรวดเร็ว กำรทำงำนที่ผ่ำนมำทำให้รู้ว่ำต้องรับ
ฟั ง ควำมคิ ด เห็ นของผู้ อื่น ต้ องร่วมน ำเสนอควำมคิ ด และร่ วมกั น ใช้ เหตุ ผ ลในกำรตั ด สิ น ใจ อย่ ำงตรงไปตรงมำ ท ำให้ ไ ด้
ประสบกำรณ์ที่มีคุณค่ำมำกมำยที่เรำแทบจะหำไม่ได้ในห้องเรียน ประสบกำรณ์ที่สอนให้คิดอย่ำงเป็นกระบวนกำร ส อนให้
หำทำงและแก้ปัญหำด้วยตนเอง ประสำนงำนกับองค์กรใหญ่ ๆ ฝึกให้อดทน ใจเย็น จัดกำรกับอำรมณ์ เรำค้นพบกำรเรียนรู้
เหล่ำนี้ด้วยตนเอง เมื่อได้มีโอกำสทบทวน (AAR) เรำรู้ว่ำผู้ใหญ่ชอบเด็กแบบไหน เรำทำให้ได้แต่มันก็ไม่ใช่ควำมจริงทั้งหมด มัน
คือสิ่งที่เรำทำเพื่อให้เขำพอใจ เรำถูกฝึกมำอย่ำงนั้นจริงๆ ถูกฝึกทำให้ผู้ใหญ่พอใจ ควำมจริงคือว่ำ เรำหลำยคนไม่ใช่จะเป็นเด็ก
ดีอะไรหนักหนำ มีเที่ยวมี แข่งรถซิ่ง มีโดดเรียน ซึ่งมันอำจสวนทำงกับสิ่งที่โครงกำรนี้ต้องกำรหรือเปล่ำเรำไม่แน่ใจ และตอน
แรกยอมรับว่ำเรำก็ไม่รู้สึกกับคำว่ำจิตสำนึกควำมเป็นพลเมืองสักเท่ำไหร่นัก แต่พอทำเข้ำจริงๆ เสมือนหนึ่งเรำค้นพบเสรีภำพ
ในกำรเรียนรู้ของตนเอง เรำสำมำรถกำหนดสิ่งที่เรำอยำกจะเรียนรู้ได้ แต่ควำมยำกของมันคือเรำเองต้องมีวินัยและซื่อสัตย์กับ
กำรเรียนรู้ของตนเอง และกำรทำงำนที่ผ่ำนมำทำให้เรำตระหนักขึ้นมำว่ำ บ้ำนเมืองของเรำ ถ้ำเรำไม่ดูแล ใครจะดูแ ล เรำต่ำงมี
ศักยภำพที่จะแบ่งปันมำรับใช้สังคม สังคมที่เรำต้องกำรมันเริ่มสร้ำงได้จำกตัวเรำเอง เริ่มจำกสำมัญสำนึกของตนเอง พลังเล็กๆ
ยิ่งรวมตัวกันมำกก็สำมำรถเปลี่ยนแปลงบำงสิ่งบำงอย่ำงได้ถึงแม้ว่ำจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันก็เปลี่ยนแปลง ซึ่งดีกว่ำกำรอยู่
เฉยๆประณำมสังคมไปวันๆโดยไม่ทำอะไรเลย
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๑๙. โครงการห้องน้าในฝัน
๑. กลุ่มเด็กรุ่นใหม่หัวใจเกินร้อย
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๓ คน เป็นนักเรียน โรงเรียนพะตงประธำนคีรีวัตน์รำยชื่อดังนี้
๑. เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่โง้ว (เมย์)
อำยุ ๑๕ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๖ หมู่๓ ตำบลพังลำ อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำชัน้ มัธยมศึกษำปีที่
๓ สถำบันกำรศึกษำโรงเรียนพะตงประธำนคีรีวัต น์ เบอร์ โทรศัพ ท์ ๐๙๐-๔๗๙๖๕๓๘ E-mail : -Facebook : เรำไม่ใช่ค ล
น่ำร๊ำก สำหรับคัยๆเขำ
๒. เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วสุวรรณ (อาย)
อำยุ ๑๔ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๔/๑ หมู่๘ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ โรงเรียนพะตงประธำนคีรีวัตน์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓-๗๔๕๔๙๖๘ E-mail : - Facebook : ๓. เด็กหญิงพรรณี ศรีใจ (คิว)
อำยุ ๑๕ ปีที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๓๑/๑ หมู่ ๑ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ ๓
โรงเรียนพะตงประธำนคีรีวัตน์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๗๙๗๖๐๖ E-mail : - FACEBOOK : ที่ปรึกษาโครงการ
นำงสำวนิรมล ทองชอุ่ม (มล) อำยุ ๕๗ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๑ หมู่ ๒ ถนนเพชรเกษม หมู่บ้ำนสยำมธำนี
ซอย ๒ ต ำบลควนลัง อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ จบกำรศึกษำ ระดับ ปริญ ญำตรี คณะจิต วิทยำแนะแนว วิทยำลัยครู
สงขลำ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๑๓๙๙๔๔๓,๐๘๕-๘๙๘๑๒๖๖ E-mail : - Facebook : พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำยกรกช มณีสว่ำง ปริญญำตรีคณะพำณิชยศำสตร์ และกำรจัดกำร กำรจัด กำรสำรสนเทศ และคอมพิวเตอร์
มหำวิท ยำลัย สงขลำนครินทร์ วิ ทยำเขตตรัง ตำแหน่ง เจ้ ำหน้ำที่ ป ฏิ บัติ กำรรวบรวมข้ อมู ลและสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร
สำธำรณะและวิทยำกรกลุ่มย่อย
๒. โครงการห้องน้าในฝัน
โจทย์ปัญหา
เนื่องจำกปัจจุบันห้องน้ำในโรงเรียนพะตงประธำนคีรีวัฒ น์เกิดปัญ หำห้องน้ำไม่สะอำดทำให้ส่งกลิ่นเหม็นและเป็ น
แหล่งมั่วสุมของยำเสพติด อันมำจำกสำเหตุนักเรียนในโรงเรียนพะตงประธำนคีรีวัฒน์ขำดจิตสำนึกในกำรรักษำควำมสะอำด
ห้องน้ำของโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียน มีทั ศนคติไม่ ดีในกำรใช้ห้ องน้ ำ เช่น มีกลิ่นบุห รี่ทำให้ นักเรียนไม่อยำกเข้ ำ
ห้องน้ำ มีกำรมั่วสุมยำเสพติดฯลฯ
ทำงโครงกำรห้องน้ำในฝัน จึงมีแนวคิดที่จะปรับภูมทัศน์ห้องน้ำ มีวิธีกำรศึกษำกำรทำน้ำหมักชีวภำพ เช่น น้ำหมัก
ชีวภำพที่ทำมำจำกเศษผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวที่เหลือใช้ ฯลฯ มีกำรทำสบู่เหลวอนำมัยสำหรับล้ำงมือโดยใช้พืชสมุนไพรจำกแปลง
สมุนไพรที่ได้ปลูกไว้บริเวณหน้ำห้องน้ำ เช่น ใบเตยหอม, ตะไคร้หอม เป็นต้น หลังจำกนั้นทีมแกนนำร่วมกันประชำสัมพันธ์โดย
มีกำรทำป้ำยรณรงค์ ด้วยวิธีกำรใช้คำคม เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนเล็งเห็นถึงควำมสำคั ญของควำมสะอำดในกำรใช้ห้องน้ำ
เมื่อมีกำรดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จทำงกลุ่มคำดหวังว่ำห้องน้ำจะมีควำมสะอำด ไม่ส่งกลิ่นเหม็น ไม่เป็นแหล่งมั่วสุมของยำเสพ
ติด และที่สำคัญคือเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนรวมถึงแกนนำเยำวชนเกิดจิตสำนึกในกำรรักษำควำมสะอำดห้องน้ำของโรงเรียน
พะตงประธำนคีรีวัฒน์มำกขึ้นอีกด้วย

79

๓. เป้าหมาย :
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนเล็งเห็นถึงควำมสำคัญ ของควำมสะอำดในกำรใช้ห้องน้ำ ห้องน้ำจะมีควำมสะอำด ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็น ไม่เป็นแหล่งมั่วสุมของยำเสพติด และที่สำคัญคือเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนรวมถึงแกนนำเยำวชนเกิดจิตสำนึ กใน
กำรรักษำควำมสะอำดห้องน้ำของโรงเรียนพะตงประธำนคีรีวัฒน์มำกขึ้น
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ เรียนรู้และจัดทำน้ำมักและสบู่เหลวชีวภำพจำกสมุนไพร
๑.๑.ศึ ก ษำข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กำรท ำน้ ำมั ก และสบู่ ชี ว ภำพจำกสมุ น ไพรจำกครู ผู้ รู้ และจำก
อินเตอร์เน็ต
กิจกรรม ๒ สำรวจและวำงแผนปรับปรุงห้องน้ำ
๒.๑.ประชุมกลุ่มแกนนำเพื่อวำงแผนในกำรปรับปรุงห้องน้ำ
๒.๒.รับสมัครแกนนำกลุ่มเยำวชนร่วมโครงกำรในกำรทำควำมสะอำดห้องน้ำ
กิจกรรม ๓ ปฏิบัติกำรทำควำมสะอำดห้องน้ำ
๓.๑.จัดทำน้ำมักและสบู่เหลวชีวภำพจำกสมุนไพร
๓.๒.ลงมือปฏิบัติ กำรท ำควำมสะอำดห้ องน้ ำและทดลองกำรใช้น้ำมักและสบู่เหลวชีวภำพจำก
สมุนไพร
๓.๓.นำใบเตยหอมมำใส่ขวดประดับตกแต่งในห้องน้ำเพื่อเป็นกำรดับกลิ่น
๓.๔.ทำสีห้องน้ำจำนวน 2 ห้อง
กิจกรรม ๔ ทำแปลงสมุนไพร
๔.๑.ปรับภูมิทัศน์โดยกำรปลูกแปลงพืชสมุนไพร เช่น ใบเตย, ต้นมะกรูด,ตะไคร้, ดอกไม้ ฯลฯ
ไว้บริเวณหน้ำห้องน้ำ
กิจกรรม ๕ กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์สร้ำงจิตสำนึกในกำรรักษำควำมสะอำด
๕.๑.ทำสื่อป้ำยคำคมในกำรใช้ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะรวมถึงโทษภัยของยำเสพติด
๕.๒.ปฏิบัติกำรติดป้ำยคำคม
๕.๓.ประชำสัมพันธ์กำรใช้ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ
กิจกรรม ๖ สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
๕. กระบวนการทางานของกลุ่ม
“ห้องน้ำ” เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของทุกคน แต่เมื่อทุกคนพูดถึงมักจะจินตนำกำรถึงสิ่งสกปรก สิ่งที่เป็น
ของปฏิกูล มีกลิ่นเหม็น น้อยนัก!!ที่ทุกคนจะจินตนำกำรถึงห้องน้ำในเรื่องที่เป็นสิ่ง สะอำด สดใส สวยงำม
“เด็กรุ่นใหม่หัวใจเกินร้อย”กลุ่มเยำวชนแกนนำโรงเรียนพะตงประธำนคีรีวัฒน์ หมู่ ๒ ถนนเทศบำล ๓๑ ตำบลพะตง
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ๙๐๒๓๐ เป็นกลุ่มเยำวชนที่ลุกขึ้นมำทำให้ห้องน้ำนักเรียนชำย โรงเรียนพะตงประธำนคีรีวัฒน์
ให้มีชีวิตชีวำน่ำใช้มำกยิ่งขึ้น โครงกำร “ห้องน้ำในฝัน” จึงเกิดขึ้นจำกฝันเล็กๆ ของกลุ่มเยำวชนกลุ่มนี้ ที่ต้องกำรเห็นห้องน้ำมี
ควำมสวยงำม สะอำด และเป็นที่ ที่ทุกคนมีควำมสุข ได้ปลดปล่อยควำมทุกข์ออกไป รวมทั้งยังเป็นที่ของทุกคนในกำรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรสร้ำงจิตสำนึกรักษำควำมสะอำดของห้องน้ำสำธำรณะมำกขึ้น
เยำวชนกลุ่มนี้ มีรูปแบบกำรทำงำนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ขำดหำย เช่น เมื่อมีกำรทำงำนในแต่ละ
ครั้ง ทุกคนก็จะเข้ำมำช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนงำนนั้นเสร็จไปได้ด้วยดีในทุกๆกิจกรรม และนอกจำกนี้เยำวชนแกนนำกลุ่มนี้
ยังมีกระบวนกำรทำงำนที่เรียบง่ำยไม่มีขั้น ตอนที่ยุ่งยำก เริ่มคิดและมองจำกสิ่งที่ใกล้ตัวของพวกเขำเองในกำรขับเคลื่อนทุกๆ
กิจกรรม เช่น
กิจกรรมแรก กิจกรรมกำรประชุมวำงแผน ศึ กษำข้อมู ลบำบัด กลิ่นในห้ องน้ำ เยำวชนแกนนำเริ่มจำกกำรประชุ ม
วำงแผนเกี่ย วกับกำรดำเนินกิจกรรมโครงกำรเพื่อให้ตำมแผนงำนกิจกรรมที่ พวกเขำได้ วำงแผนไว้ เมื่อพวกเขำได้ดูแผนงำน
ประกอบสิ่งแรกที่พวกเขำได้ร่วมคิดจะทำร่วมกันคือ และกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่ภำยในสมำชิกกลุ่มให้มีควำมชัดเจนดังนี้
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๑. ด.ญ.พรรณี ศรีใจ
(น้องคิว)
ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง หัวหน้ำโครงกำร
๒. ด.ญ.กนกวรรณ แซ่โง้ว (น้องเมย์)
ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง รองหัวหน้ำโครงกำรและเลขำนุกำร
๓. ด.ญ.กัลยรัตน์ ช้ำงอินทร (น้องเฟิร์น)
ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง เหรัญญิก ดูแลรำยรับ-รำยจ่ำยของโครงกำร
๔. ด.ญ.จิรำภรณ์ แก้วสุวรรณ (น้องอำย)
ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง ผู้ประสำนงำนทั่วไป
๕. ด.ช.ชัยนันท์ จำพำนิชย์ (น้องเบิร์ด)
ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง ผู้ประสำนงำนทั่วไป
เมื่อมีกำรมีกำรแบ่ งบทบำทหน้ำที่ชัดเจนแล้วเยำวชนแกนนำเริ่มหำข้อมูลวิธีกำรจัดกำรห้องน้ำ โดยเยำวชนพบว่ำ
“น้ำหมักชีวภำพ” น่ำจะเป็นตัวที่จะช่วยในกำรบ ำบั ดกลิ่นในห้ องน้ ำได้ จึงท ำกำรศึกษำหำสูตรในกำรทำน้ำหมักชีวภำพโดย
เยำวชนจะแบ่งให้ สมำชิกแต่ละคนไปหำสูตรที่มีควำมแต่ต่ำงกัน เพื่อนำมำเปรียบเทียบว่ำสูตรไหนมีประสิทธิภำพในกำรดับ
กลิ่นมำกที่สุด หลังจำกจำกนั้นกลุ่มเยำวชนได้ไปปรึกษำหำรือกับคุณครูที่ปรึกษำซึ่งท่ำนเป็นผู้ที่มีควำมรู้เรื่องน้ำหมัก ท่ำนให้
คำแนะนำว่ำกำรทำน้ำหมักจำกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจะทำให้น้ำหมักนั้นมีประสิทธิภำพมำกที่สุด และมีระยะเวลำในกำรหมักเร็ว
ที่สุดด้วยโดยมีกระบวนกำรวิธีทำดังนี้ นำน้ำตำลทรำยแดง จำนวน ๑ กิโลกรัม และ น้ำสะอำดในปริมำณ ๕ ลิตร ใส่ลงไปในถัง
และคนให้ละลำยเข้ำกัน จำกนั้นนำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น สับปะรด, มะม่วง, ส้ม จำนวน ๓ กิโลกรัม มำหั่นให้ผลไม้นั้นเป็น
แว่นๆ และใส่ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว ขั้นตอนนี้ไม่ควรใส่จนเต็มเกินไป ปิดฝำให้สนิท หมัก ๓ เดือนเป็นอันใช้ได้และสำมำรถนำมำ
ล้ำงห้องน้ำได้ทันที
และเมื่อเยำวชนได้ สูตรในกำรท ำน้ำหมั กแล้ว เยำวชนคิดว่ำห้องน้ำจะสะอำดอย่ำงเดียวไม่ พอ ทุกคนที่มำห้องน้ ำ
จะต้องมีสุขอนำมัยที่ดีในกำรล้ำงมือ พวกเขำเลยไปศึกษำหำวิธีในกำรทำสบู่เหลวในกำรล้ำงมือสำหรับผู้ที่เข้ำมำใช้ห้องน้ำด้วย
โดยวิธีทำสบู่เหลวในกำรล้ำงมื อมีขั้ นตอนกำรทำดั งนี้ นำ N70 (สำรท ำให้เกิ ดฟอง สำหรับ ใช้ท ำน้ ำยำอเนกประสงค์ต่ ำงๆ)
จำนวน ๑ กิโลกรัม ผสมกับเกลือ (ผงข้น) จำนวน ๑ กิโลกรัม คนไปในทิศทำงเดียวกันและจำกนั้นเติมน้ำสะอำดในปริมำณ ๕
ลิตร จำกนั้นใส่สีหัวน้ำหอมลงไปและสำรกันเสียลงไปคนให้เข้ำกันเป็นอันใช้ได้
เมื่อพวกเขำมีควำมรู้ในเรื่องกำรทำน้ำหมักและสบู่เหลวแล้ว พวกเขำก็เริ่มลงมือปฏิบัติจริง สำหรับกิจกรรมนี้พวกเขำ
บอกว่ำเป็นกิจกรรมที่สนุกมำก รู้สึกเหมือนกับเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ได้ทดลองจำกของจริง และที่สำคัญเป็นสิ่งที่เป็นควำมรู้
ใหม่ที่พวกเขำไม่เคยทำกันมำก่อน
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมปฏิ บัติ กำรทำควำมสะอำดห้ องน้ ำ หลังจำกที่ พ วกเขำได้ ทำน้ ำหมักชี วภำพและทิ้ งไว้เป็ น
ระยะเวลำ ๓ เดือน แต่ในช่วงนั้นพวกเขำบอกว่ำถ้ำจะรอถึง ๓ เดือน ไม่สำมำรถรอได้ พวกเขำจึงคิดหำวิธีกำรที่จะทำงำนต่อ
โดยที่พวกเขำปรึกษำหำรือกันในกลุ่ม และในที่สุดพวกเขำพบว่ำที่บ้ำนของคุณครูที่ปรึก ษำของพวกเขำเองมีน้ำหมักที่จะนำมำ
ทดลองใช้ ก่อนซึ่งเป็ นสู ตรเดียวกัน เมื่ อพวกเขำมีน้ำหมักในกำรทำควำมสะอำดห้องน้ำแล้ว พวกเขำคิด ว่ำถ้ำพวกเขำจะท ำ
กันเองมันไม่สำมำรถทำได้ เลยมีกำรเชิญชวนเพื่อนๆในห้ องเรียน เพื่อนๆต่ำงโรงเรียน รวมถึงเพื่อนๆต่ำงโครงกำร(โครงกำร
หมอน้อย) เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรล้ำงห้องน้ำกับพวกเขำ เมื่อพวกเขำได้ทดลองใช้น้ำหมักในกำรล้ำงห้องน้ำพวกเขำพบว่ำมัน
สำมำรถดับกลิ่นให้ลดลงได้จริง
จำกกิจกรรมดังกล่ำวพวกเขำบอกว่ำทำให้พวกเขำได้พิสูจน์ได้ว่ำ น้ำหมัก ของพวกเขำเอง สำมำรถดับกลิ่นเหม็นของ
ห้องน้ำลงได้จริงๆ และที่สำคัญทำให้พวกเขำเองมีกิจกรรมในกำรสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงเพื่อนอีกด้วย
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมทำสีและปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ หลังจำกนั้นพวกเขำคิดว่ำ จำกที่พวกเขำมีน้ำหมักในกำรดับกลิ่น
แล้ว ตอนนี้มันยังไม่เป็นดังฝัน พวกเขำเองอยำกทำให้ห้องน้ำที่เก่ำๆ ที่ไม่น่ำใช้ก ลับมำใหม่อีกครั้งโดยกำรทำสีห้องน้ำใหม่ให้ดู
สดชื่ นมี ชีวิตชีวำมำกยิ่งขึ้ น โดยในกิ จกรรมนี้พ วกเขำได้ไปเชิญ ชวนน้ องๆในโรงเรีย นที่ สนใจท ำอะไรเพื่อส่วนร่วมเข้ำมำท ำ
กิจกรรมในครั้งนี้กับพวกเขำเหล่ำเยำวชนแกนนำ
เมื่อถึงวันที่กำหนดในกำรทำกิจกรรมทำสีห้องน้ำ พวกเขำเล่ำให้ ฟังว่ำครั้งแรกก็รู้สึกถอดใจที่ไม่มีใครมำเข้ำร่วม แต่
ไม่เป็นไรพวกเขำทั้ง ๕ คนจะทำกันเอง แต่เมื่อเวลำผ่ำนไประยะหนึ่งก็มีน้องๆในโรงเรียนพะตงประธำนคีรีวัฒน์ ประมำณ ๓๐
คน เข้ำมำทำกิจกรรมร่วมกับพวกเขำ พวกเขำรู้สึกดีใจและไม่เคยคิดเลยว่ำจะมีคนมำเข้ำร่วมกิจกรรมครั้ งนี้และจำกกิจกรรมนี้
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มีน้องๆบ้ำงส่วนที่เข้ำร่วมกิจกรรมสนใจน้ำหมักในกำรดับกลิ่นห้องน้ำ ทำงกลุ่มเยำวชนแกนนำได้มีกำรบอกกรรมวิธีในกำรทำ
น้ำหมักให้กับน้องๆได้รับทรำบกัน
นอกจำกนี้ยังมีกำรปรับภูมิทัศน์รอบๆบริเวณห้องน้ำ มีกำรนำพืชสมุนไพรมำจัดเป็นสวน อำทิ ใบเตย, ต้นมะกรูด ,
ตะไคร้หอม เป็ นต้น เยำวชนแกนนำบอกว่ำพืชสมุนไพรที่ปลูกดังกล่ำว เมื่อมันเติบโตจะสำมำรถนำไปดับกลิ่นของห้องน้ำได้
และถ้ำสมุนไพรเหล่ำนี้มีจำนวนมำกพอ ก็ยังสำมำรถนำมำใส่ในน้ำหมักและสบู่เหลวล้ำงมือได้อีกด้วย
กำรท ำงำนของเยำวชนแกนนำกลุ่ม “เด็กรุ่นใหม่หั วใจเกินร้อย” หำกลองมองเข้ำไปดูในทักษะชีวิตและควำมเป็ น
พลเมือง หลังจำกทำโครงกำร พวกเขำได้สะท้อนถึงคุณค่ำของกำรเรียนรู้จำกกำรทำงำนพบว่ำ กลุ่มเยำวชนแกนนำมีจิตสำนึก
ในกำรใช้รักษำควำมสะอำดห้องน้ ำสำธำรณะรวมถึงห้ องน้ ำที่บ้ำนของตั วเองมำกขึ้ นอีกด้วย ยังทั้งกล้ำที่จะทำในสิ่ง ที่คนอื่ น
รังเกียจ เช่น
ด.ญ.พรรณี ศรีใจ (น้องคิว) หนึ่งในเยำวชนแกนนำ บอกว่ำ “หลำยๆ คน ถำมพวกเรำว่ำทำไมเรำต้องมำล้ำงห้องน้ำ
ทั้ง ๆที่ มั นเป็ นเรื่ องสกปรกน่ ำรั งเกี ยจที่ สำคั ญ มั นไม่ใช่ ห น้ ำที่ ข องเรำเลยและถ้ ำมีค นอื่นๆเข้ ำมำใช้ ต่ อ มั นก็กลั บ มำสกปรก
เหมือนเดิม หนูเลยตอบว่ำพวกเรำอยำกทำให้ห้องน้ำมีควำมสะอำด เพรำะพวกเรำคิดว่ำมันเป็นกำรปลูกฝั่งจิตสำนึกในกำรใช้
ห้องน้ ำให้ ถูกสุ ขลักษณะโดยทำงอ้ อม เมื่อพวกเรำทำควำมสะอำดเสร็จแล้ว ห้องน้ ำก็สะอำดน่ำใช้ เมื่อคนเข้ำมำที หลังเห็ น
ห้องน้ำมีควำมสะอำดเลยไม่กล้ำที่จะทำสกปรกต่อ”
และนอกจำกนี้ท ำงกลุ่ มเยำวชนแกนนำได้เรียนรู้ในเรื่อง มีควำมเคำรพซึ่งกันและกันในกำรตั ดสินใจในกำรทำงำน
กลุ่ม กล้ำพูดกล้ำแสดงควำมคิดเห็นมำกยิ่งขึ้น เช่น ในกำรทำกิจกรรมทุกครั้ง ในกำรทำงำนของเยำวชนแกนนำกลุ่มนี้ มีกำร
ตัดสินใจร่วมกัน เมื่องำนนั้นสำเร็จก็ภูมิใจร่วมกัน เมื่อโดนตำหนิก็โดนตำหนิร่วมกัน นอกจำกนี้ทุกคนยังเปิดโอกำสให้สมำชิกใน
กลุ่ม ได้มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น และร่วมตัดสินใจ ทำให้สมำชิกเกิดควำมผูกพันเกิดควำมรักและสำมัคคีภำยในกลุ่มมำก
ยิ่งขึ้น รู้จักกำรเสี ยสละเวลำเพื่ อส่วนรวม ในกำรท ำงำนรู้จักคิ ดอย่ำงเป็ นระบบ คิดเป็นเหตุเป็นผลมำกขึ้ น รู้จักกำรบริหำร
จัดกำรเวลำเพื่อปรับให้สอดคล้องกับเวลำเรียนที่มีอยู่ เช่น ในกำรทำกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมพวกเขำ จะต้องมีกำรประชุม
วำงแผนอย่ำงเป็นขั้นตอน เพื่อให้งำนนั้นออกมำดีที่สุด เป็นต้น
ในกำรเติบ โตขึ้ นมำบนสั งคมปั จจุบั นกำรอยู่ร่ วมกั นในสัง คมได้อย่ำงมี ควำมสุ ขนั้ น สมำชิ กในสังคมต้อง
ปฏิบัติตนเป็นคนดี โดยเริ่มตั้งแต่กำรปฏิบัติตนเป็นเยำวชนที่ดีต่อครอบครัวและโรงเรียน เริ่มจำกกำรทำควำมดีในสิ่งเล็กๆที่คน
อื่นไม่เห็นถึงควำมสำคัญ ซึ่งมันจะเป็นพื้นฐำนในกำรใช้ชีวิตในอนำคตต่อไป ซึ่งทักษะชีวิตเหล่ำนี้ที่เกิดขึ้ นมันจะหล่อหลอมให้
พวกเขำได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพเป็นภำระกำลังของบ้ำนเมืองและสังคมต่อไป
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๒๐. โครงการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนวัดบ่อทรัพย์
๑. กลุ่ม จิตใสอาสา
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๓ คน เป็นนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ รำยชื่อดังนี้
๑. เด็กหญิงธีรักษ์ จิตรพิทักษ์ (ยา)
อำยุ ๑๓ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ - กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ สถำบันกำรศึกษำโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ จ.
สงขลำ เบอร์โทรศัพท์ - E-mail : -Facebook :
๒. เด็กหญิงพิมพิศา ปาณะ (โอ๊ต)
อำยุ ๑๔ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ – กำลังศึกษำชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ ๒ สถำบันกำรศึกษำโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ จ.
สงขลำ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๑-๑๗๐๘๕๔๖ E-mail : - Facebook : ๓. เด็กหญิงอารีรัตน์ งาหัตถี (แนน)
อำยุ ๑๔ ปี ที่ อยู่ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อได้ ๕๑/๘ อำเภอสิ ง หนคร จั งหวั ด สงขลำ กำลัง ศึ กษำชั้ นมั ธยมศึ กษำปี ที่ ๒
สถำบันกำรศึกษำโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ จ.สงขลำ เบอร์โทรศัพท์ - E-mail : - Facebook : ๔. เด็กหญิงณัฐดาวรรณ พูนเมือง (เฟิร์น)
อำยุ 15 ปี ที่ อยู่ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อได้ 143/3 อำเภอสิ งหนคร จั ง หวั ด สงขลำ กำลั ง ศึ กษำชั้ น มั ธยมศึ กษำปี ที่ 3
สถำบันกำรศึกษำโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ จ.สงขลำ เบอร์โทรศัพท์ - E-mail : - Facebook : ๕. เด็กหญิงศรีสุดา พิมพาชะโร (หนิว)
อายุ ๑๔ ปี ที่ อ ยู่ ที่ส ามารถติด ต่ อได้ โรงเรี ยนวัด บ่ อทรั พ ย์ ม.๒ ต.หั วเขำ อ.สิ งหนคร จ.สงขลำ กำลัง ศึกษำชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 สถำบันกำรศึกษำโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ จ.สงขลำ เบอร์โทรศัพท์ - E-mail : - Facebook : ที่ปรึกษาโครงการ
นำงสำววิไลรัตน์ หมัดหลี (นะ) อำยุ ๓๗ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๔๙/๖ หมู่๑ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร
จังหวั ดสงขลำ จบกำรศึกษำระดั บ ปริญ ญำตรี สำขำภำษำไทย คณะศรุ ศ ำสตร์ วิท ยำลั ยครูส งขลำ เบอร์ โทรศั พ ท์ ๐๘๔๙๖๓๓๙๐๓ E-mail : mumena@chaiyol.com Facebook : นู๋นัส
พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำยกรกช มณีสว่ำง ปริญญำตรีคณะพำณิชยศำสตร์ และกำรจัดกำร กำรจัด กำรสำรสนเทศ และคอมพิวเตอร์
มหำวิท ยำลัย สงขลำนครินทร์ วิ ทยำเขตตรัง ตำแหน่ง เจ้ ำหน้ำที่ ป ฏิ บัติ กำรรวบรวมข้ อมู ลและสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร
สำธำรณะและวิทยำกรกลุ่มย่อย
๒. โครงการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนวัดบ่อทรัพย์
โจทย์ปัญหา
เนื่องจำกชุมชนวัดบ่อทรัพย์มีแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ที่มีคุณค่ำ เช่น สุสำนต้นตระกูลณ สงขลำ ,วัดโบรำณ เช่น วัดภูผำเบิก วัดศิริวรรณำวำส วัดบ่อทรัพย์ วัดสุวรรณคีรี เป็นต้น , บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์รูปปั้นเจ้ำป่ำเจ้ำ
เขำ แต่ปัจจุบันเด็กและเยำวชนรวมถึงคนในชุมชน และคนสงขลำไม่รู้เรื่องรำวเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ของชุมชนวัดบ่อทรัพย์ ว่ำ
สถำนที่แ ห่ง นี้ในอดีต คือต้นกำเนิด ของเมื องสงขลำและไม่เห็นควำมส ำคัญ และเรื่องรำวในประวั ติศำสตร์ ไม่ได้ถ่ ำยทอดให้
ลูกหลำนในชุมชน รวมถึงไม่เห็นคุณค่ำของโบรำณสถำนที่มีอยู่ เมื่อเป็ นเช่นนี้ทำให้เกิดควำมขัดแย้งในชุมชนในหลำยเรื่อง เกิด
ควำมเห็นแก่ตัวและมีกำรทำผิดกฎหมำยกันมำก
ดังนั้นกลุ่มจิตใสอำสำ จึงเกิดแนวคิดคืนชีวิตให้เส้นทำงประวัติศำสตร์ชุมชนวัดบ่อทรัพย์ขึ้น โดยลงพื้นที่ศึกษำแหล่ง
เรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ชุมชนวัดบ่อทรัพย์ เพื่อเป็นกำรเล่ำเรื่องรำวประวัติศำสตร์และฟื้นเส้นทำงประวัติศำสตร์เส้นทำงนี้อีก
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ครั้ง และปลูกจิตสำนึกให้กับลูกหลำนและเยำวชนในชุมชนนี้ให้สำนึกรักบ้ำนเกิด และเปิดให้สำธำรณชนที่สนใจได้เข้ำมำศึกษำ
และเยี่ยมชม จนทำให้สำมำรถลดปัญหำที่กล่ำวมำข้ำงต้นได้ และทำให้ชุมชนหันมำพัฒนำบ้ำนเกิด
อนึ่งแนวคิดต่ำงๆเป็นกำรขยำยผลมำจำก กำรดำเนินโครงกำรของ “ห้องสมุดคำเฟ่เคลื่อนที่พี่สอนน้อง”
ในปีที่ ๑ ที่ต้องกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
๓. เป้าหมาย :
เพื่อเป็นกำรเล่ำเรื่องรำวประวัติศำสตร์และฟื้นเส้นทำงประวัติศำสตร์เส้นทำง ปลูกจิตสำนึกให้กับลูกหลำนเยำวชน
ในชุมชนนี้ให้สำนึกรักบ้ำนเกิด และเปิดให้สำธำรณชนที่สนใจได้เข้ำมำศึกษำและเยี่ยมชม ทำให้ชุมชนหันมำพัฒนำบ้ำนเกิด
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ กำรศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติชุมชนวัดบ่อทรัพย์
๑.๑.ลงพื้ นที่เพื่ อสำรวจแหล่งเรียนรู้ทำงประวั ติ ศำสตร์ของชุมชนวัดบ่ อทรัพย์ เพื่ อเก็บ ข้อมู ล
เบื้องต้น(ถ่ำยรูปสถำนที่,จดบันทึกข้อมูลเบื้องต้น)
๑.๒.กำรสืบค้นและศึกษำข้อมูลจำกหนังสือและอินเตอร์เน็ต
๑.๓.ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลประวัติศำสตร์ชุมชนจำกพ่อเฒ่ำ แม่เฒ่ำในชุมชน(เรื่องเล่ำและภำพ
เก่ำเล่ำเรื่องของชุมชน)
๑.๔.นำข้อมูลและภำพถ่ำยมำจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
กิจกรรม ๒ จัดฝึกอบรม มัคคุเทศก์น้อย
๒.๑.เชิญวิทยำกรมำจัดกระบวนกำรฝึกอบรม (ทำแผนที่ประวัติศำสตร์ชุมชนและทักษะกำรเป็น
มัคคุเทศก์น้อย) ให้แก่เยำวชนที่ร่วมโครงกำร จำนวน 30 คน ระยะเวลำ 2วัน
กิจกรรม ๓ พัฒนำเส้นทำงและพื้นที่กำรเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ชุมชนวัดบ่อทรัพย์
๓.๑.ท ำเส้ น ทำงกำรเดิ น เท้ ำ และท ำควำมสะอำดปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณพื้ น ที่ ก ำรเรี ย นรู้
ประวัติศำสตร์
กิจกรรม ๔ กำรทำสื่อแนะนำและประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ชุมชนวัดบ่อทรัพย์
๔.๑.กำรผลิตสื่อ เช่น ป้ำยบอกทำง, ไวนิลประชำสัมพันธ์,บอร์ดแนะนำสถำนที่,แผ่นพับใบปลิว
๔.๒.กำรติดตั้งสื่อ และดำเนินกำรประชำสัมพันธ์
กิจกรรม ๕ เปิดแหล่งเรียนรู้
๕.๑.นำเด็กและเยำวชนโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ ไปเรียนรู้เส้นทำงประวัติศำสตร์
๕.๒.ประชำสัมพันธ์เชิญชวนเครือข่ำยมำเรียนรู้ยังแหล่งประวัติศำสตร์ชุมชนวัดบ่อทรัพย์
กิจกรรม ๖ สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
๕. กระบวนการทางานของกลุ่มเยาวชน
โรงเรียนวัด บ่อทรัพย์ หมู่ ที่ ๒ บ้ำนบ่ อเตย ตำบลหัวเขำ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ ๙๐๒๘๐อยู่ใกล้กับ พื้นที่
แหล่งประวัติศำสตร์ของเมืองสงขลำฝั่งแหลมสน(ฝั่งหัวเขำแดง) ซึ่งเป็นชุมชนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมำก แต่ปัจจุบันเสื่อมโทรมลง
คนในชุมชนทะเลำะกัน เด็กเยำวชนติดยำเสพติด คนในชุมชนทิ้งถิ่นฐำนไปทำมำหำกินที่อื่น ครอบครัวหย่ำร้ำง ทิ้งลูกให้กับคน
แก่ เด็กต้องออกจำกกำรเรียนกลำงคันเนื่องจำกควำมยำกจน ฯลฯ เยำวชนแกนนำกลุ่ม “จิตใสอาสา”จึงคิดว่ำจะทำอย่ำงไรให้
ชุมชนของพวกเขำกลับมำเจริญดังเดิม โครงกำร “ห้องเรียนประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านบ่อทรัพย์ ” จึงเกิดขึ้น โดยเยำวชนแกน
นำ พยำยำมเชิญชวนให้เพื่อนในโรงเรียน ครู และคนในชุมชน กลับมำรักและหวงแหนบ้ำนเกิด มำร่วมพัฒนำชุมชนให้เข้มแข็ง
ขึ้น โดยมีกิจกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนดังนี้
กิจกรรมแรก เยำวชนกลุ่ม จิตใสอำสำพวกเขำเริ่มจำกกำรประชุมเพื่อเป็นกำรแบ่งบทบำทภำยในกลุ่มเพื่อให้สมำชิก
ในกลุ่มเองทรำบถึงบทบำทหน้ำที่ของตัวเองดังนี้
๑. เด็กหญิงอำรีรัตน์ งำหัตถี
ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง หัวหน้ำโครงกำร
๒. เด็กหญิงพิมพิศำ ปำณะ
ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง เหรัญญิก
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๓. เด็กหญิงธีรักษ์ จิตรพิทักษ์
ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง เลขำนุกำร
๔. เด็กหญิงศรีสุดำ พิศพำชะโร
ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง คณะทำงำน
๕. เด็กหญิงณัฐดำวรรณ พูนเมือง
ทำหน้ำที่ในตำแหน่ง คณะทำงำน
หลังจำกนั้นกลุ่มเยำวชนแกนนำและคุณครูที่ปรึกษำได้วำงแผนในกำรทำงำนเพื่อเป็นกำรดำเนินกิจกรรมต่อไป ซึ่ง
พวกเขำคิดว่ำกิจกรรมแรกที่จะต้องทำคือ กิจกรรมศึกษาถึงรากเหง้าประวัติศาสตร์ในชุมชน เพื่อให้ทรำบถึงควำมเป็นของ
ชุมชนในอดี ต จำกคนเฒ่ำคนแก่ในชุมชน และศึกษำเรื่องรำวจำกแหล่ งค้ นคว้ำต่ำงๆ อำทิ เรื่องของเจ้ำเมืองและผู้ปกครอง
ชุมชน แหล่งโบรำณสถำนและควำมเชื่อต่ำงๆที่เชื่อมโยงกั บวิ ถีชีวิต ของคนในสมั ยนั้น เป็ นต้น หลังจำกที่เยำวชนแกนนำมี
กำรศึกษำถึงรำกเหง้ำประวัติศำสตร์ในชุมชนแล้ว พวกเขำได้ นำเรื่องรำวต่ำงที่ได้มำเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นชุดเอกสำรเพื่อจะ
นำมำใช้ในกำรประกอบในกิจกรรมครั้งต่อไป จำกนั้นเยำวชนแกนนำได้มีกำรจัด จำกกิจกรรมดังกล่ำวกลุ่มเยำวชนแกนนำได้
บอกเล่ำถึงควำมรู้สึกว่ำ ทำให้พวกเขำเองได้รู้ในเรื่องประวัติศำสตร์ควำมเป็ นมำสิ่งสถำนที่ ต่ำงๆ โบรำณสถำน โบรำณวัต ถุ
ควำมเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่นของชุมชนตนเองมำกขึ้น และเมื่อพวกเขำได้เรียนรู้ถึงเรื่องรำวควำมเป็นมำต่ำงๆในชุมชน
ทำให้พวกเขำเองเกิดควำมตระหนักถึงคุณค่ำเชิงประวัติศำสตร์ หวงแหนและมีจิตสำนึกรักบ้ำนเกิดของพวกเขำยิ่งขึ้น และที่
สำคัญที่สุดสำหรับกิจกรรมนี้คือพวกขำรู้สึกรักและสนิทสนมกับผู้เฒ่ำผู้แก่ในชุมชนมำกขึ้น สืบเนื่องมำจำกกำรลงพื้นที่ไปเก็บ
ข้อมูลเรื่องรำวต่ำงๆในชุมชนทำให้เป็นกำรสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงเยำวชนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่ำ ทำผู้เฒ่ ำผู้แก่ในชุมชนดีใจ
และภูมิใจที่มีเยำวชนเข้ำมำสนใจเรื่องรำวในอดีตที่กำลังจะลืมหำยไป ให้กลับมำมีชีวิตอีกครั้ง
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการเดินไปสารวจและทาแผนที่เดินดินเพื่อศึกคุณค่าเส้นทางประวัติศาสตร์ชุมชน รวมถึงมี
การจั ดฝึกอบรมให้ ความรู้ในการเป็น “มัคคุเทศก์น้อย” ให้กับเยำวชนแกนนำและเพื่อนๆน้องๆที่สนใจในโรงเรียนวัดบ่ อ
ทรัพย์ มำร่วมเรียนรู้ฝึกหัดให้เป็นผู้ที่มีควำมเข้ำใจในแหล่งประวัติศำสตร์ของชุมชนและสำมำรถถ่ำยทอดเรื่องรำวต่ำงๆให้กับ
ผู้อื่นได้รับรู้ได้ โดยกำรเยำวชนกลุ่มนี้มีกำรฝึกหัดจำกำรปฏิบัติจริง โดยลงไปเรียนรู้ตำมสถำนที่ต่ำงๆ และฝึกกำรเป็นมัคคุเทศก์
น้อยในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวตำมที่ตนเองได้ไปศึกษำมำถ่ำยทอดออกเป็นค ำพู ดให้ ผู้อื่นได้ ฟัง และหลังจำกนั้นเหล่ำเยำวชน
มัคคุเทศก์น้อย กลับ มำจำกเรียนรู้ของจริงแล้ว ครำวนี้ ก็จะฝึกกำรเขี ยนเป็นแผนที่ เดินดินเพื่อเป็ นกำรฝึกกำรบอกต ำแหน่ ง
สถำนที่ตั้งนั้นๆ พร้อมกับฝึกให้พวกเขำได้อธิบำยเล่ำเรื่องรำวควำมสำคัญในสถำนที่ต่ำงๆจำกแผนที่เดินดินอีกครั้ง เพื่อเป็นกำร
ตอกย้ำควำมเข้ำใจในเรื่องรำวประวัติศำสตร์ที่พวกเขำได้ไปศึกษำมำ จำกกิจกรรมนี้พวกเขำบอกว่ำหลังจำกที่พวกเขำได้เรียนรู้
เรื่องรำวเหล่ำนั้ นแล้ ว มั นก็เปรียบเสมื อนดั่ งกระจกเงำที่ สะท้ อนให้ เห็ นควำมเป็นจริงในปั จจุบั น เมื่ อพวกเขำเห็นควำมจริ ง
เหล่ำนั้นแล้ว พวกเขำบอกว่ำพวกเขำรู้สึกเกิดควำมรักและหวงแหนบ้ำนเกิดมำกขึ้น
กิจกรรมที่ ๓ หลังจำกนั้นเมื่อเยำวชนแกนนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแหล่งประวัติศำสตร์ของชุมชนและมีทักษะใน
กำรเป็น “มัคคุเทศก์น้อย”แล้ว ก็ถึงเวลำฝึกทดลองลงสนำมจริงในกำรเป็น “มัคคุเทศก์น้อย” สักที กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
จิตใสอาสา เนื่องจำกครั้งนั้นมีคณะบุญตระกูล ณ สงขลำ จำกกรุงเทพฯมำทำบุ ญประจำปีที่วัดสุวรรณคีรีซึ่งเป็นวัดประจำ
ตระกูล ซึ่งในครั้งนั้นเยำวชนกลุ่ม จิตใส่อำสำ ได้เสนอตัวในกำรเป็น “มัคคุเทศก์น้อย”ในกำรพำลุงป้ำน้ำอำ เดินเยี่ยมชมพร้อม
บอกเล่ำที่มำคุณค่ำรวมถึงเสน่ห์ในเส้นทำงประวัติศำสตร์ของชุมชน หลังจำกที่เยำวชนแกนนำได้พำคณะบุญตระกูล ณ สงขลำ
ได้ไปเยี่ยมชมตำมสำนที่ต่ำงๆแล้ว พวกเขำบอกว่ำเมื่อได้เป็น“มัคคุเทศก์น้อย”จริงๆ แล้วมันไม่ได้ง่ำยอย่ำงที่คิด เลยเพรำะกำร
ที่พวกเขำจะต้องเตรียมกำรศึกษำข้อมูลฝึกซ้อมทำควำมเข้ำใจและฝึกในกำรนำมำถ่ำยทอดเรื่องรำวให้ผู้อื่นเข้ำใจนั้น มันต้องใช้
เวลำที่นำนสำหรับพวกเขำจนทำให้รู้สึกกังวล แต่เมื่อเสร็จสิ้นภำรกิจพวกเขำก็รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ลุงป้ำน้ำอำคณะบุญตระกูล
ณ สงขลำ ชื่นชมและให้กำลังใจในสิ่งที่พวกเขำสร้ำงสรรค์ขึ้นในถ่ำยทอดเรื่องเล่ำของชุมชน จำกกิจกรรมนี้กลุ่มเยำวชนแกนนำ
มีควำมรู้สึกว่ำ พวกเขำเองมีพัฒนำกำรในกำรกล้ำแสดงออกมำกยิ่งขึ้น จำกที่เป็นคนไม่กล้ำพูดไม่กล้ำคุย ไม่กล้ำที่จะสบตำกับ
ผู้คน ทำให้พฤติกรรมเหล่ำนั้นมีลดน้อยลง
หลังจำกกำรทำโครงกำรเยำวชนแกนนำกลุ่ม จิตใสอำสำ ได้สะท้อนถึงคุณค่ำของกำรเรียนรู้กำรทำงำนตำมคำบอก
เล่ำของเยำวชนพบว่ำ เยำวชนแกนนำเกิดจิตส ำนึกควำมรักและหวงแหนบ้ำนเกิดและแหล่งประวัติศ ำสตร์โบรำณสถำนใน

85

ชุมชนมำกขึ้น ทั้งยังเยำวชนแกนนำเองยังเกิดควำมรักควำมผูกพัน ระหว่ ำง พ่อเฒ่ำแม่เฒ่ำ เพื่อนในโรงเรียน และคนในชุมชน
จำกกำรลงไปเก็บข้อมูลเรื่องเล่ำประวัติศำสตร์ในชุมชน รวมถึงเยำวชนแกนนำทั้ง ๕ คน เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทำง
ที่ดีขึ้นไม่ว่ำจะเป็น การเป็น คนที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้น มีความเป็น ผู้นา กล้าพูด กล้าคิด และแสดงความคิดเห็นใน
สิ่งที่ถูกต้องอย่างเหมาะสมเช่น เยำวชนแกนนำจำกเมื่อก่อนเป็นคนที่ขี้อำย ไม่กล้ำพูด กล้ำคุยกับใคร ไม่กล้ำที่จะสบตำ กับ
คนแปลกหน้ำ มำสำมำรถที่จะถ่ำยทอดเรื่องรำวข้อมูลประวัติศำสตร์ในชุมชนได้อย่ำงมั่นใจ(ในระดับหนึ่ง)ได้ และที่สำคัญ
พวกเขำบอกว่ำพวกเขำได้นำศักยภำพพลังพลเมืองตัวเล็กๆที่มีอยู่ในตนเอง พวกเขำสำมำรถดึงออกมำทำให้เกิดประโยชน์กับ
บ้ำนเกิดและชุมชนให้ดีที่สุด ไม่ว่ำจะทำให้เยำวชนในชุมชนหันเข้ำมำใส่ใจดูแลถึงคุณค่ำและประวัติศำสตร์ของชุมชนตนเอง
มำกขึ้น เป็นต้น
ปัจจุบันกระบวนกำรท ำงำนของกลุ่มจิตใสอำสำกำลังค่อยๆขยับไปพร้อมๆกั บกำรเรียนรู้จำกปัญ หำที่ เกิด ขึ้น เช่ น
แกนนำหลำยคนต้ องช่วยพ่ อแม่ท ำมำหำกิ นในช่วงเวลำว่ำงท ำให้ ต้องเสี ยสละและได้ รับ ควำมร่วมมือจำกครอบครัวเพื่ อมำ
ท ำงำนให้ ส่ วนรวม หรือกำรที่ แ กนนำในกลุ่ มบำงคนไม่ ส ำมำรถมำร่ วมกิจกรรมได้ เนื่ องจำกย้ ำยสถำนศึ กษ ำหรือลำออก
กลำงคันทำให้ครูแ ละเพื่อนที่เหลือต้องแก้ปั ญ หำเฉพำะหน้ำอยู่ บ่อยครั้ง นอกจำกนี้แล้วเยำวชนนำต้ องฝึกฝนตนเองในกำร
ถ่ ำยทอดเรื่ องรำวของชุ ม ชนให้ เ ป็ นเรื่ องเล่ ำที่ มี พ ลั ง สำมำรถสร้ ำงจิ ต ส ำนึ กคนให้ ได้ กำรขั บ เคลื่ อ นโครงกำรห้ อ งเรี ย น
ประวัติศำสตร์ชุมชนบ้ำนบ่อทรัพย์ มีควำมโดดเด่นอยู่ที่ครูกับศิษย์ได้หลอมหัวใจเป็นหนึ่งเพื่อเรียนรู้และหนุนเสริมซึ่งกันและ
กันโดยมีแ รงบั นดำลใจจำกควำมห่ วงใยชุ มชนเป็ นฐำนพลังที่ จะเอำชนะกั บปั ญ หำอุ ปสรรค์ต่ ำงๆปั จจุบั นคุณ ครูเองยัง รู้สึ ก
ภำคภูมิใจที่กำรทำงำนได้นำมำซึ่งกำรเติบโตและศักยภำพใหม่ของลูกศิษ ย์ เช่น จำกลูกศิษย์ที่เป็นเด็กเงียบๆไม่กล้ำที่จะคุยกับ
ใครก็กลำยมำเป็นแกนนำที่มีบทบำทสำคัญในกำรเล่ำเรื่องรำวของชุมชนในน้องฟัง และจำกลูกศิษย์ที่เป็นเด็กที่เอำแต่ใจ คน
อื่นต้องทำตำมสิ่งที่ตนเองคิดก็ปรับเปลี่ยนมำยอมรับควำมคิดเห็นของคนอื่น ยอมรับในศักยภำพของเพื่ อนร่วมทีมหรือแม้แต่
ลูกศิษย์ที่เอำแต่รอให้คนอื่นนำอยู่ตลอดเวลำก็เปลี่ยนแปลงมำผู้นำในบำงสถำนที่เขำถนัด ที่สำคัญครูเริ่มมองเห็นควำมหวังว่ำ
ในอนำคต ลูกศิษย์เหล่ำนี้จะเติบโตมำเป็นพลเมืองที่มีบทบำทในกำรพัฒนำและปกป้องบ้ำนเกิดของพวกเขำ“เป็นเด็กบ้ำนนอก
ที่ภูมิใจในรำกเหง้ำของตนเอง”
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๒๑. โครงการขยะสร้างอนาคต
๑. กลุ่มหิ้งห้อยน้อย
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๕ คน เป็นนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำ มูลนิธิ มีรำยชื่อดังนี้
๑.นางสาวซอฟาร์ หวังโสะ (ฟา)
อำยุ ๑๖ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๐๑/๑ ซอยสุมำลี ตำบลหำดใหญ่ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ ๔ วิ ท ย์ -คณิ ต โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ศำสนำวิ ท ยำมู ล นิ ธิ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ๐๘๖-๒๙๑๔๐๖๗ E-mail :
sorfa_za@hotmail.com Facebook : Fa Sorfa
๒. นางสาวนูรียา หมัดอะด้า (ยา)
อำยุ ๑๖ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๓๗/๑ หมู่ ๑๓ ตำบลท่ำช้ำง อ.บำงกล่ำ จ.สงขลำ ๙๐๑๑๐ กำลังศึกษำชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ ๔ โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ศำสนำวิ ท ยำมู ล นิ ธิ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ๐๙๐-๗๑๕๓๔๑๙ E-mail : Nureeya_ya
๓๙@hotmail.com Facebook : Yaya Yuhuu
๓. นางสาวเมวียา งามชื่น (เมย์)
อำยุ ๑๖ ปี ที่ อยู่ที่สำมำรถติด ต่อได้ ๑๘๑/๗ หมู่ ๖ ตำบลหัวเขำ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ ๙๐๒๘๐ กำลั ง
ศึ ก ษำชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ ๔ โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ศำสนำวิ ท ยำมู ล นิ ธิ เบ อร์ โ ทรศั พ ท์ ๐๘๐ -๕๔๙ ๓๗๘ ๓ E-mail :
Mayveeya_jang@hotmail.com Facebook : Smile may
๔. นางสาววานิซา มุหมีน (วาซ่า)
อำยุ ๑๖ ปี ที่ อยู่ที่ สำมำรถติด ต่อได้ ๑๕๑ หมู่ ๑๓ ตำบลท่ ำช้ำง อำเภอบำงกล่ ำ จังหวัดสงขลำ ๙๐๑๑๐ เบอร์
โทรศั พ ท์ ๐๙๓-๖๕๖๗๓๔๖ E-mail : Wanisa_๒๗๐๐@hotmail.com Facebook : Wasa Yuhuu ก ำลั ง ศึ ก ษำชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ ๔ สำยวิทย์-คณิต โรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ
๕. นางสาวอัสมา หมัดหลี (มา)
อำยุ ๑๖ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๔๓/๒ ซอย๔๑/๕ ถนนเพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ ๙๐๑๑๐
กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ โรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๒๗๓๐๒๐ E-mail : asama
๐๐๐๐@hotmail.com Facebook : Ma Mee
ที่ปรึกษาโครงการ:
นำงสำวกุสุมำ บิลอะหลี (เยำะ) อำยุ ๒๗ ปีที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๕๒ หมู่ ๑๐ ตำบลคูเต่ำ อำเภอเมือง จังหวัด
สงขลำ จบกำรศึกษำเมื่อปี ๒๕๕๒ คณะวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เบอร์โทรศัพท์
๐๘๕-๘๙๘๒๙๒๘ E-mail : YoH-BTSooD@hotmail.com facebook : พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำงสำวนงนุช ปำนบัว ปริญญำตรีคณะมนุษย์ศำสตร์ โปรแกรมวิชำกำรพัฒนำชุมชน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปและวิทยำกรกลุ่มย่อย
๒. โครงการขยะสร้างอนาคต
โจทย์ปัญหา
โรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ เป็นโรงเรียนสอนศำสนำควบคู่สำมัญ ซึ่งชั่วโมงเรียนในแต่ละวันมีจำนวนจำกัด
มำก ทำให้นักเรียนมีควำมเครียดเพรำะไม่มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนผ่อนคลำยควำมเครียดจำกกำรเรียน ในขณะเดียวกันใน
โรงเรียนก็มี ขยะเป็นจำนวนมำก เพรำะนักเรียนขำดจิต สำนึ กในกำรจัดกำรขยะและเพื่ อนๆมุสลี มะฮ์บ ำงคนที่ บ้ำนมีฐ ำนะ
ยำกจนท ำให้ ต้องออกจำกโรงเรี ยนกลำงคัน ซึ่ง ถ้ำไม่ รี บ แก้ปั ญ หำดั งกล่ ำวข้ำงต้น ต่อไปโรงเรีย นจะประสบปั ญ หำขยะล้ น
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โรงเรี ยน มี กลิ่นเหม็ นและกลำยเป็ นที่ เพำะพันธุ์ เชื้อโรค และเพื่ อนมุ สลี มะฮ์ บ ำงคนก็ ข ำดโอกำสทำงกำรศึ กษำ ตลอดจน
นักเรียนในโรงเรียนก็จะตกอยู่ในภำวะเครียด เพรำะเรียนอย่ำงเดียวไม่มีเวลำคลำยเครียด
ดังนั้นทำงกลุ่ม “หิ่งห้อยน้อย” จึงได้จัดทำโครงกำรกองทุนมุสลีมะฮ์เพื่อกำรศึกษำโดยกำรจัดกิจกรรมสร้ำงจิตสำนึก
สร้ำงแรงจูงใจในกำรรักษำควำมสะอำด จัดระบบอำสำจัดกำรขยะและจัดตั้งกองทุนมุสลีมะฮ์ โดยนำรำยได้จำกกำรจำหน่ำย
ขยะเป็นทุนกำรศึกษำให้กับเพื่อนมุสลีมะฮ์ที่มีฐำนะยำกจนและอี กส่วนหนึ่งนำมำจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ให้มุสลีมะฮ์ได้คลำย
เครียดมำกขึ้น
ทั้ งนี้ ห ำกโครงกำรด ำเนิ น กำรแล้ วเสร็จผลที่ ค ำดว่ำจะเกิ ด ขึ้ น คื อ โรงเรี ย นมี ค วำมสะอำดนั กเรี ยนในโรงเรี ยนมี
จิต สำนึ กรักบ้ำนเกิ ด เพื่ อนๆมุ สลี มะฮ์มีโอกำสทำงกำรศึ กษำมำกขึ้ น และเพื่ อนๆมุ ส ลีมะฮ์ ได้ คลำย เครีย ดจำกกำรเข้ ำร่วม
กิจกรรมสร้ำงสรรค์เพื่อสังคม
๓. เป้าหมาย :
เพื่ อให้ โรงเรีย นที่ เยำวชนอยู่ นั้นมี สภำพแวดล้ อมที่ สวยงำมและเปลี่ ยนทั ศ นคติ ข องตนเองและเพื่ อนๆทุ กคนใน
โรงเรียน ให้ทุกคนตระหนักถึงกำรทิ้งขยะมำกขึ้น
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ ประชำสัมพันธ์โครงกำร
กิจกรรม ๒ จัดกิจกรรมสร้ำงจิตสำนึกในกำรรักษำควำมสะอำด
๒.๑.จัดทำป้ำยคำคม/คำขวัญ/คำสอนของศำสนำในกำรรักษำควำมสะอำด
๒.๒.ประกวดคำขวัญภำยใต้แนวคิดกำรแยกขยะ เพื่ออนำคตมุสลีมะฮ์
๒.๓.ตกแต่งถังขยะทำเป็นรูปให้เห็นถึงผลลัพธ์ของกำรทิ้งขยะ
กิจกรรม ๓ จัดระบบอำสำจัดกำรขยะ
๓.๑.แบ่งบทบำทหน้ำที่ในกำรเป็นอำสำสมัครจัดกำรขยะ เช่น กำรคัดแยก กำรจำหน่ำย และ
จัดกำรกำรเงิน
๓.๒.ปฏิบัติกำรคัดแยกและจำหน่ำยขยะ
กิจกรรม ๔ จัดทัศนศึกษำดูงำน
๔.๑.นำอำสำสมัครไปดูงำนกำรคัดแยกขยะที่โรงขัดแยกขยะ
๔.๒.มีกำรเรียนรู้กำรจัดทำบัญชี รำยรับ – รำยจ่ำย
กิจกรรม ๕ บริหำรจัดกำร
๕.๑.จัดทำบัญชี 3 บัญชี
- บัญชีกองทุนหมุนเวียนโครงกำร
- บัญชีกองทุนเพื่อกำรศึกษำ
- บัญชีกองทุนเพื่อกิจกรรมสร้ำงสรรค์
กิจกรรม ๖ จัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์
๖.๑.มอบทุ นกำรศึ กษำให้ กับ นั กเรี ยนที่ ด้ อยโอกำส โดยกำรสอบถำมข้อมูล ของเด็กจำกครู ที่
ประจำชั้นนั้นๆ
๖.๒.ประสำนงำนกับชุมชนในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสภำพปัญหำต่ำงๆ
๖.๓.ประสำนงำนกับ วิท ยำลั ยสำรพัด ช่ำง เพื่ อจั ดส่งนั กเรีย นแกนนำและชำวบ้ ำนในชุมชนไป
ศึกษำกระบวนกำรสร้ำงรำยได้กับสถำบันดังกล่ำว
กิจกรรม ๗ สรุปและประเมินผลกำรดำเนินงำน
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๕.กระบวนการทางานของกลุ่ม
จำกกลุ่มลูกคุณหนูที่ ควำมตั้ งใจเรียนอย่ ำงเดีย ว เนื่ องจำกโรงเรี ยนส่งเสริมศำสนำวิท ยำมู ลนิ ธิ เป็ นโรงเรี ยนสอน
ศำสนำควบคู่กับสำมัญทำให้นักเรียนในโรงเรียนไม่มีเวลำว่ำงผ่อนคลำยหลังจำกเลิกเรียน รวมทั้งบริเวณในโรงเรียนมีขยะเป็น
จำนวนมำก เพรำะนักเรียนขำดจิตสำนึกในกำรจัดกำรขยะและเพื่อนๆมุสลีมะฮ์บำงคนที่บ้ำนมีฐำนะยำกจนทำให้ต้องออกจำก
โรงเรียนกลำงคัน จำกปัญหำเหล่ำนี้ ทำให้ลูกคุณหนูต้องเปลี่ยนตัวเองมำเป็นอำสำสมัครซึ่งถ้ำไม่รีบแก้ปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น
ต่อไปโรงเรียนจะประสบปัญหำขยะล้นโรงเรียน มีกลิ่นเหม็นและกลำยเป็นที่เพำะพันธุ์ เชื้อโรค และเพื่อนมุสลีมะฮ์บำงคนก็ขำด
โอกำสทำงกำรศึกษำ ตลอดจนนักเรียนในโรงเรียนก็จะตกอยู่ในภำวะเครียด เพรำะเรียนอย่ำงเดียวไม่มีเวลำคลำยเครียด แกน
นำจึงรวมตัวกัน ๕ คน มีที่ปรึกษำ ๑ ท่ำน จึงได้จัดทำโครงกำรกองทุนขยะสร้ำงอนำคต กลุ่ม “หิ่งห้อยน้อย”
โดยมีขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำรเริ่มจำก
ขั้นตอนที่ ๑ กำรดำเนินโครงกำรเริ่มจำกกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำนหน้ำเสำธงและมัสยิดในโรงเรียน สัปดำห์
ละ ๑ ครั้ง เพื่อให้เพื่อนๆทรำบถึงโครงกำรที่จะจัดกิจกรรม กำรประชำสัมพันธ์จะจัดเวรกันขึ้นประชำสัมพันธ์หน้ำเสำธง เพื่อ
ฝึกควำมกล้ำของเพื่อนๆซึ่งทำให้ได้รับควำมสนใจจำกเพื่อนๆในโรงเรียนมำสมัครเข้ำร่วมโครงกำรจำนวน ๔๐ คน
ขั้น ตอนที่ ๒ ที่ปรึกษำโครงกำร ได้นำแกนนำและสมำชิกโครงกำรศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะและกำรคัด
แยกขยะ ณ เทศบำลตำบลท่ำข้ำม อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ซึ่งแกนนำได้รับคำแนะนำจำกแกนนำโครงกำรสร้ำงคลอง
สร้ำงคน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ตำบลท่ำข้ำม อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ หลังจำกนั้นที่ปรึกษำโครงกำร แกนนำ และสมำชิก
เดินทำงไปศึกษำดูงำน เป็นเวลำ ๑ วัน เพื่อนำควำมรู้ที่ได้ศึกษำดูงำนกลับมำประยุกต์ใช้กับโครงกำร
ขั้น ตอนที่ ๓ หลังจำกนั้นจัดกิจกรรมประกวดคำขวัญและนิทำนจำกขยะที่เหลื อใช้ ในกิจกรรมนี้ท ำให้ได้รับควำม
ร่วมมือจำกครูสอนวิชำภำษำไทยมำเป็นผู้ตัดสินรำงวัลชนะเลิศ ปรำกฏว่ำมีเพื่อนสนใจส่งเข้ำมำประกวดกันมำกมำย ทำให้
เพื่อนๆมองเห็นควำมสำคัญของขยะ โดยแต่ละห้องเรียนจะมีถุงสำหรับกำรคัดแยกขยะโดยเฉพำะ ทำให้ลดขยะในโรงเรียนไป
ได้เยอะ เพื่อนๆได้คลำยเครียดจำกกำรจัดกิจกรรม สำมำรถสร้ำงจิตสำนึก สร้ำงแรงจูงใจในกำรรักษำควำมสะอำด จัดระบบ
อำสำจัดกำรขยะและจัดตั้งกองทุนมุสลีมะฮ์ โดยนำรำยได้จำกกำรจำหน่ำยขยะเป็นทุนกำรศึกษำให้กับเพื่อนมุสลีมะฮ์ที่มีฐำนะ
ยำกจนได้มีกำรศึกษำที่สูงยิ่งขึ้น
แกนนำเยำวชนกลุ่ม “หิ่งห้อยน้อย”สะท้อนถึงผลกำรทำงำนที่เกิดขึ้นว่ำจำกเมื่อก่อนแกนนำเป็นลูกคุณหนูเห็นขยะ
แล้ วไม่ กล้ ำเก็ บ รั งเกี ย จ เดิ นเหยี ย บผ่ำนไป ไม่ เห็ นคุ ณค่ ำของขยะ ไม่ มีค วำมรู้ ในกำรคั ด แยกขยะ ไม่ สนใจในเรื่ องเพื่ อนๆ
หลังจำกที่ได้เข้ำมำทำโครงกำรร่วมกับสงขลำฟอรั่ม เมื่อทำกิจกรรมไประยะหนึ่งมีควำมรู้สึกว่ำควำมเป็นลูกหนูเริ่มหำยไป แกน
นำทุกคนเก็บขยะโดยไม่รังเกียจ มีควำมรู้ในกำรคัดแยกขยะเพื่อนำไปคัดแยกในโรงเรียน เห็นคุณค่ำของขยะที่นำกลับมำใช้ใหม่
ได้ ทำให้เพื่อนๆในโรงเรียนมีควำมรู้ในกำรคัดแยกขยะ เห็นคุณค่ำของขยะและทิ้งขยะลงถังทำให้โ รงเรียนมีควำมสะอำด จำก
กำรจัดกิจกรรมทำให้เพื่อนๆได้ผ่อนคลำยหลังเลิกเรียนผ่ำนกิจกรรมกำรคัดแยกขยะ รู้จักทำงำนเป็นทีมจำกกำรจัดกิจกรรมทำ
ให้แกนนำมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรกิจกรรม ทำให้มีปัญหำในระหว่ำงกำร
ดำเนินโครงกำรบำงกิจกรรมยังไม่ได้จัด เช่น กำรจัดตั้งกองทุนมุสลีมะฮ์ เนื่องเวลำตรงกับช่วงปิดภำคเรียนและเมื่อเปิดเทอม
แกนนำไม่มีเวลำว่ำง เรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอำทิตย์เพรำะแกนนำต้องเรียนสำมัญควบคู่กับศำสนำ ทำให้เป็นปัญหำเรื่องของ
เวลำ
ท ำให้ แ กนนำได้ มองเห็ นคุ ณ ค่ ำต่ อส่ วนรวมคื อ มี ค วำมตระหนั กที่ จะท ำงำนเพื่ อส่ วนรวมมำกขึ้ น ในกำรพั ฒ นำ
โรงเรียน สำมำรถทำให้เพื่อนๆในโรงเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรทิ้งขยะได้ โรงเรียนมีควำมสะอำดมำกขึ้น คุณค่ำที่มีต่อ
ตนเองคือ มีควำมเป็นผู้นำ สำมำรถทำให้เพื่อนๆเห็นก่อนว่ำ ขยะไม่น่ำรังเกียจอย่ำงที่คิด ที่ มีควำมกล้ำ กล้ำคิด กล้ำแสดง และ
มี ค วำมเสี ย สละโดยไม่ ได้ ห วั งผลประโยชน์ อะไรในกำรท ำงำน จำกกำรท ำงำนผ่ ำนโครงกำรแกนน ำทั้ ง ๕ คนได้ ส ะท้ อ น
พัฒนำกำรของแต่ละคนจำกกำรทำงำน
๑. นำงสำวเมวียำ งำมชื่น (เม) สะท้อนให้เห็นว่ำตนเองเป็นลูกคุณหนูกำรชีวิตอยู่กับบ้ำนแม่เป็นคนทำงำนบ้ำนทุก
อย่ำง ทำให้ตนเองไม่ต้องทำงำนบ้ำน เป็นคนที่รังเกียจมำกกับขยะไม่เคยเก็บขยะ ไม่เห็นคุณค่ำของขยะ จะค้อนข้ำงเป็นเด็ก
เรียน ไม่ค่อยกล้ำแสดงออก แต่เป็นคนที่มีควำมคิดดี มีไหวพริบในกำรพูด จำสื่อสำรชั กชวนเพื่ อนให้เห็ นถึงควำมสำคัญของ
โครงกำร เมื่อได้เข้ำมำร่วมทำกิจกรรมโครงกำรทำให้ตนเองสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมำเก็บขยะ คัดแยกขยะไปขำยนำ
เงินที่ขำยได้มำช่วยเหลือเพื่อนที่มีฐำนนะยำกจน ตนเองเริ่มมองเห็นกำรทำงำนเพื่อส่วนรวม กำรทำสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆได้คลำย
เครียดกัน
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๒. นำงสำววำนิซ่ำ มุหมิน (วำซ่ำ) สะท้อนให้เห็นว่ำตนเองเป็นคนที่ค้อนข้ำงจะไม่มีควำมคิดเป็นของตนเอง ตำม
เพื่ อนส่วนใหญ่ ไม่กล้ำสินใจไม่กล้ ำแสดงควำมคิดเห็ น เมื่อเข้ำมำทำโครงกำรผ่ ำนกำรฝึกพู ด ฝึกฟัง จำกกระบวนกำรของ
สงขลำฟอรั่ม และจำกกำรทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆแกนนำ ทำให้ตนเองกล้ำคิดกล้ำทำกล้ำแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้ อง รู้จัก
ก่อนพูดคิด มำกขึ้น กล้ำที่จะตัดสิ้นใจ และสำมำรถแชร์ไอเดียของกิจกรรมที่ จัดจำกกำรคัดแยกขยะ ให้นำขยะที่ เหลือใช้มำ
จัดทำเป็นนิทำน เพื่อลดต้นทุนในกำรจัดซื้อนิทำนมำให้น้องๆในโรงเรียนได้อ่ำน
๓. นำงสำวซอฟำร์ หวังโส๊ะ (ฟำร์) สะท้อนให้เห็นว่ำในกำรจัดกิจกรรมทุกครั้งจะมีปั ญหำเรื่องของเวลำ เนื่องจำก
เรียนเยอะมำก ทำให้รู้จักแบ่งเวลำในกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม โดยใช้เวลำที่เหลือหลังจำกเลิกเรียนมำทำกิจกรรม ทำให้
บำงกิจกรรมยังไม่ได้ดำเนินกำร กำรเสียสละเพื่อส่วนรวมเพรำะเมื่อเลิกเรียนแล้ว เพื่อนๆส่วนใหญ่เดินทำงกลับบ้ ำนแต่แกนนำ
ต้องเสียสละเอำขยะที่แยกไว้ไปขำยเพื่อนำเงินมำช่วยเหลือเพื่อนๆที่ยำกจน
๔. นำงสำวนูรียำ หมัดอะดัม (ยำ) สะท้อนให้เห็นว่ำตนเองเห็นควำมสำคัญในกำรมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมทุกครั้งของ
งำนโครงกำร มีควำมรับผิดต่อหน้ำที่ที่เพื่อนๆมอบหมำยให้และทำด้วยควำมเต็มใจ จะเป็นคนที่อำรมณ์ร้อน หงุดหงิดง่ำยถ้ำ
เพื่อนทำงำนไม่ได้ดั่งใจ แต่เมื่อผ่ำนกำรทำโครงกำร สำมำรถจัดกำรกับอำรมณ์ตนเองได้ เมื่อหงุดหงิด เพื่อนทำงำนไม่ได้ดั่งใจ ก็
จะใช้วิธีหลบไปนั่งคนเดียว วำดรูปคนเดียว เมื่ออำรมณ์ดีก็จะกลับมำทำงำนต่อ
๕. นำงสำวอัสมำ หมัดหลี (มำ) สะท้อนให้เห็นว่ำกำรเรียนหรือกำรทำกิจกรรมโครงกำรย่อมมีอุปสรรคทุกอย่ำง กำร
ทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม จะต้องรับฟังควำมคิดเห็นของเพื่อนๆเป็นสิ่งที่สำคัญ กำรเคำรพในควำมคิดเห็นเพื่อนๆในกลุ่มเพรำะ
ต่ำงคนต่ ำงก็ มี ควำมรู้ไม่ เหมือนกันหำกนำควำมรู้ ควำมคิด ของเพื่ อนมำเติมเต็ม ในกำรท ำงำนก็จะท ำให้ กำรท ำงำนดี ยิ่ งขึ้ น
เนื่องจำกตนเองเป็นคนที่อำรมณ์ดี ใจเย็น เมื่อเกิดปัญหำทะเลำะขึ้นในกลุ่มสำมำรถเป็นตัวเชื่อมให้เพื่อนๆคืนดีกันได้
หมำยเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดได้จำกกำรลงพื้นที่ติดตำมโครงกำรและสัมภำษณ์แกนนำกับที่ปรึกษำโครงกำร
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๒๒. โครงการโตไปไม่ว่างงาน
๑. กลุ่ม เด็กไทยใจกตัญญู
แกนนา :
แกนนำเยำวชนมี ๕ คน เป็นนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ จ.สงขลำ มีรำยชื่อดังนี้
๑. เด็กหญิงศิริรัตน์ คงเพ็ชรดิษฐ์ (ยา)
อำยุ ๑๓ ปี ที่ อยู่ ที่ส ำมำรถติ ดต่ อได้ ๕๐/๒๔ หมู่ ๓ ตำบลหั วเขำ อำเภอสิงหนคร จังหวัด สงขลำ กำลังศึ กษำชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ สถำบันกำรศึกษำโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕-๗๔๗๒๐๒๒ E-mail :Facebook : ๒. เด็กหญิงศลิษา มธุโรรส (แอม)
อำยุ ๑๓ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ ตำบลหัวเขำ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ ๑ สถำบันกำรศึกษำโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์ - E-mail :- Facebook : ๓. เด็กหญิงศศิวิมล ช้างดา (กิ๊บ)
อำยุ ๑๓ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ ตำบลหัวเขำ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ ๑ สถำบันกำรศึกษำโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์ - E-mail :- Facebook : ๔. เด็กหญิงพรชิตา หมานระโต๊ะ (ฟ๊ะ)
อำยุ ๑๓ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ ตำบลหัวเขำ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ ๑ สถำบันกำรศึกษำโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์ - E-mail :- Facebook : ๕. นางสาวสุชานาถ ชัยสุวรรณ (เจน)
อำยุ ๑๓ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ ตำบลหัวเขำ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ ๑ สถำบันกำรศึกษำโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์ - E-mail : - Facebook: ๖. เด็กหญิงวรพรรณ สันตะโร (เมย์)
อำยุ ๑๓ ปี ที่ อยู่ที่ ส ามารถติ ดต่ อได้ ๖๗/๑ หมู่ ๒ ต ำบลหัวเขำ อำเภอสิ งหนคร จั งหวั ดสงขลำ กำลังศึ กษำชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ สถำบันกำรศึกษำโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๖๓๑๙๗๕๒ E-mail : - Facebook: ๗. นางสาววราภรณ์ อาพะสุโร (กุ๊กไก่)
อำยุ ๑๕ ปี ที่อยู่ ที่ สำมำรถติด ต่ อได้ ๙๒/๒ หมู่ ๒ ต ำบลหัวเขำ อำเภอสิ งหนคร จั งหวัด สงขลำ กำลังศึ กษำชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ สถำบันกำรศึกษำโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๐๗๗๒๐๔๔ E-mail : - Facebook: ๘. นางสาวสุกันยา ศิติยามาส (เจน)
อำยุ ๑๕ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๐๒ หมู่ ๒ ตำบลหัวเขำ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ สถำบันกำรศึกษำโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๒ – ๔๓๓๙๔๑๒ E-mail : - Facebook: ๙. นางสาวลลิตา สว่าง (มาย)
อำยุ ๑๕ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๙๒/๒ หมู่ ๒ ตำบลหัวเขำ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ สถำบันกำรศึกษำโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๐ - ๗๑๖๑๔๕๖ E-mail : - Facebook: -
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ที่ปรึกษาโครงการ
ชื่อ นำงศลิษำ มำนะศิริ (สำ) อำยุ ๔๙ ปีที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๖๔ ซ.๒๗ ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยำง อำเภอ
เมืองจังหวัดสงขลำ จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์ วิทยำลัยครูสงขลำ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๙๖๗๗๒๓๓ Email : - Facebook : Salisa Manasiri
พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำงสำวนู รอำมีนี สำและ ปริญ ญำตรี โปรแกรมวิช ำกำรพั ฒ นำชุ มชน คณะมนุ ษย์ ศ ำสตร์ มหำวิ ทยำลั ยทั กษิ ณ
ตำแหน่ง หัวหน้ำงำนปฏิบัติกำร
๒. โครงการ โตไปไม่ว่างงาน
โจทย์ปัญหา
เนื่องจำกชุมชนบ้ำนบ่อทรัพย์เป็นชุมชนที่ทุรกันดำร และคนในชุมชนมีฐำนะยำกจน หำเช้ำกินค่ำ ทำให้ไม่มีรำยได้ส่ง
ลูกเรียนหนังสือทำให้ เพื่อนในโรงเรีย นวัดบ่อทรัพย์บ ำงคนต้องออกจำกโรงเรียนกลำงคัน ทำงกลุ่มมองว่ำถ้ำไม่รีบแก้ปัญหำ
ดังกล่ำว เรำและเพื่อนในโรงเรียนจะขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ รวมทั้งพ่อแม่ทะเลำะกันเพรำะไม่มีเงินมำส่งเสียในด้ำนกำรเรียน
และค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนไม่พอ
ดังนั้นทำงกลุ่ม “เด็กไทยใจกตัญญู” จึงได้จัดทำโครงกำรโตไปไม่ว่ำงงำน โดยมีแนวคิดที่จะทำกำรฝึกทักษะกำรแปร
รูปอำหำรที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นในชุมชนวัดบ่อทรัพย์ โดยมีกิจกรรมดังนี้
ศึกษำอำหำรที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น ฝึกกำรทำอำหำรที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น ฝึกกำรแปรรูปอำหำรโดยใช้วัตถุดิบในชุมชน จัด
จำหน่ำยในโรงเรียนและชุมชนแล้วนำรำยได้มำแบ่งปันกันไว้ใช้จ่ำยในกำรเล่ำเรียน
๓. เป้าหมาย :
ต้องกำรฝึกทักษะกำรแปรรูปอำหำรที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นในชุมชนวัดบ่อทรัพย์ โดยศึกษำอำหำรที่เป็นภูมิปัญญำ
ท้องถิ่ น ฝึกกำรทำอำหำรที่เป็นภูมิปัญ ญำท้องถิ่น ฝึกกำรแปรรูป อำหำรโดยใช้วัตถุดิบในชุมชน จัดจำหน่ำยในโรงเรียนและ
ชุมชนแล้วนำรำยได้มำแบ่งปันกันไว้ใช้จ่ำยในกำรเล่ำเรียน
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ ศึกษำอำหำรที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น
กิจกรรม ๒ สำรวจครูภูมิปัญญำท้องถิ่นและเรียนรู้กำรแปรรูปอำหำร
กิจกรรม ๓ ฝึกกำรทำอำหำรที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น
กิจกรรม ๔ ฝึกกำรแปรรูปอำหำรภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน
กิจกรรม ๕ จัดจำหน่ำยอำหำรในโรงเรียนและชุมชน
กิจกรรม ๖ จัดทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย บัญชีปันผล/กำไร
กิจกรรม ๗ สรุปและประเมินผลกำรทำโครงกำร
๕. กระบวนการทางานของกลุ่ม
แกนนำเยำวชนอำศัยอยู่ในชุมชนบ่ อทรัพย์ ฝังหัวเขำแดงซึ่งเป็นชุมชนที่ทุรกันดำร และคนในชุมชนมีฐำนะยำกจน
หำเช้ำกินค่ำ ทำให้ ไม่มีรำยได้ส่งลูกเรียนหนังสือ จึงทำให้เพื่อนในโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์บำงคนต้องออกจำกโรงเรียนกลำงคัน
ทำงกลุ่มมองว่ำถ้ำไม่รีบแก้ปัญหำดังกล่ำว ตัวเองและเพื่อนในโรงเรียนจะขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ รวมทั้งพ่อแม่ทะเลำะกัน
เพรำะไม่มีเงินมำส่งเสียในด้ำนกำรเรียนและค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนไม่พอ
ด้วยควำมรักและห่ วงใยเพื่อนๆแกนนำเยำวชนโรงเรี ยนวั ดบ่ อทรั พย์ จึ งรวมตั วกัน 5 คน จั ดท ำโครงกำรโตไปไม่
ว่ำงงำน โดยมีแนวคิดที่จะฝึกทักษะกำรแปรรูปและประกอบอำหำรที่เป็นภูมิปัญ ญำท้ องถิ่นชุมชนวัดบ่อทรัพย์ กิจกรรมจะ
ประกอบด้วย กำรศึกษำอำหำรที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น ฝึกกำรทำอำหำรที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น ฝึกกำรแปรรูปอำหำรโดยใช้
วัตถุดิบในชุมชน จัดจำหน่ำยในโรงเรียนและชุมชน แล้วนำรำยได้มำแบ่งปันกันไว้ใช้จ่ำยในกำรเล่ำแกนนำเยำวชนคำดหวังว่ำ
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ถ้ำได้ดำเนินโครงกำรดังกล่ำวแล้ว จะทำให้เพื่อนๆในโรงเรียนรวมถึงตนเองมีรำยได้ระหว่ำงเรียน ช่วยแบ่งเบำภำระของคนใน
ครอบครัว มีทักษะกำรแปรรูปอำหำรที่สำมำรถนำไปประกอบเป็นอำชีพเสริมได้ อีกทั้งยังเป็นกำรสืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นให้
คงอยู่ในชุมชนต่อไป
กำรทำงำน แกนนำเยำวชนมีกำรทำงำนแบบผลัดรุ่นต่อรุ่น โดยรุ่นที่ 1 จะดำเนินงำนในส่วนกำรศึกษำกำรแปรรูป
อำหำรที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น ในขั้นตอนนี้แกนนำเยำวชนพร้อมเพื่อนๆในชั้นเรียนจะลงพื้นที่สำรวจและศึกษำกำรแปรรูป
อำหำรที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น ซึ่งพบว่ำในชุมชนมีกำรทำไข่ครอบ ปลำหวำน ถุงทอง ทองพับ และกุ้งแก้ว หลังจำกที่สำรวจ
เสร็จแล้วแกนนำเยำวชนได้ประสำนผู้ที่สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรแปรรูปอำหำรดังกล่ำว ให้มำถ่ำยทอดควำมรู้และฝึก
ปฏิบัติต่อไป แกนนำเยำวชนเล่ำว่ำในขั้นตอนนี้ เขำได้รู้จักอำหำรที่เป็นภูมิปัญญำท้ องถิ่นทั้ งที่ก่อนหน้ ำนี้เขำไม่เคยรู้มำก่อน
เขำทั้ง 5 คนและเพื่อนๆในชั้นเรียนได้ฝึกแปรรูปอำหำรดังกล่ำวจนตนเองสำมำรถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง และเยำวชนยังเล่ำ
อีกว่ำกำรเรียนรู้ดังกล่ำวทำให้ เขำและชุมชนได้รู้จักกำรมำกขึ้น ครูภูมิปัญญำถึงกับปลื้มปีติที่มีเด็กๆในโรงเรียนที่ มีควำมสนใจ
ภูมิปัญญำกำรแปรรูปอำหำรทำให้คุณครูไม่เหล่ำนั้นถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงไม่หวงวิชำ สำหรับอำหำรที่ได้จำกกำรฝึกปฏิบัติแกน
นำเยำวชนจะนำไปขำยให้กับคุณครูในโรงเรียน ส่วนที่เหลือก็แบ่งให้กับเพื่อนๆไปฝำกผู้ปกครองที่บ้ำน และเนื่องจำกแกนนำ
เยำวชนรุ่นนี้ได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทำให้ต้องออกไปศึกษำต่อข้ำงนอกและไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรให้ เสร็จตำม
แผนที่วำงไว้ แต่ทั้งนี้แกนนำเยำวชนและครูที่ปรึกษำได้มีกำรชักชวนน้องๆในโรงเรียนมำร่วมโครงกิจกรรมในกำรฝึกปฏิบัติกำร
แปรรูปอำหำร ทำให้น้องๆที่เข้ำร่วมกิจกรรมสนใจจนเกิดกำรสำนต่อโครงกำรต่อไป
กำรดำเนินงำนโครงกำรของเยำวชนในรุ่นที่ 2 คุณครูที่ปรึกษำโครงกำรเล่ำว่ำ เนื่องจำกน้องๆแกนนำเยำวชนรุ่นที่ 2
ที่เข้ำมำใหม่ยังเด็ก ยังไม่มีทักษะในกำรแปรรูปอำหำร ให้คุณครู ต้องเริ่มกิจกรรมในขั้นตอนฝึกปฏิบัติกำรแปรรูปอำหำร ทำให้
กำรดำเนินงำนไปอย่ำงล่ ำช้ำ แต่แกนนำเยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำรได้ พัฒ นำทั กษะกำรแปรรู ปอำหำร และสำมำรถแปรรู ป
อำหำรได้ด้วยตนเองได้โดยเฉพำะไข่ครอบและถุงทอง หลังจำกที่แกนนำเยำวชนแปรรูปอำหำรเป็นแล้ว ก็ได้ดำเนินขั้นตอนใน
กำรจัดจำหน่ำย โดยทำงกลุ่มจะทำไข่ครอบขำยตำมที่ลูกค้ำสั่ง
คุณค่ำของกำรด ำเนินโครงกำรแกนนำเยำวชนสะท้ อนว่ำจำกกำรดำเนินงำนโครงกำรท ำให้ แ กนนำเยำวชนได้ฝึ ก
ควำมรับผิดชอบ ฝึกกระบวนกำรกำรทำงำนเป็นที ม กำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์โดยกำรหำรำยได้ช่วยเหลื อครอบครัว
และยังเป็นกำรสืบสำนภูมิปัญญำอำหำรในท้องถิ่น และเรำได้ฝึกกำรถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรทำไข่ครอบเวลำใครถำมว่ำทำไข่
ครอบทำอย่ำงไร เรำก็สำมำรถอธิบำยได้ นอกจำกนี้แล้วยังเกิดควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน
จำกกำรสังเกตและลงพื้นที่ติดตำมแกนนำเยำวชนกลุ่มนี้ จะสังเกตได้ว่ำกำรดำเนินงำนโครงกำรของกลุ่มเยำวชนจะ
เป็นคุณครูที่ปรึกษำที่ คอยควบคุมแผนกำรดำเนินงำนในทุกเรื่อง คุณครูจะเป็นผู้อำนวยควำมสะดวกและกำหนดวันทำกิจกรรม
ในแต่ละขั้นตอน เนื่องจำกแกนนำเยำวชนจะเป็นเด็ก เวลำว่ำต้องคอยช่วยเหลือพ่อแม่ ตั้งแต่รับจ้ำงคัดกุ้งและเลี้ยงดูน้อง ทำให้
แกนนำเยำวชนไม่ ส ำมำรถทำอะไรด้ วยตนเอง เวลำจะท ำกิ จกรรมคุ ณครูจะต้ องใช้ ชั่วโมงเรี ยนมำจัด กิจกรรม ถ้ำจะจั ด ใน
วันหยุดเรียน คุณครูต้องขออนุญำตผู้ปกครอง ซึ่งในกำรติดตำมโครงกำรแต่ละครั้งไม่เคยเจอแกนนำเยำวชนอย่ำงพร้อมหน้ำ
พร้อมตำ ทุกครั้งที่ไปคุณครูก็จะพูดถึงปัญหำในกำรทำงำนกับแกนนำเยำวชน เช่นบำงคนก็ออกจำกโรงเรียนกลำงคัน บำงคน
ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ ทำให้ยำกต่อกำรมองเห็นกำรเปลี่ยนแปลงของแกนนำเยำวชน แต่ครั้งแรกที่ลงพื้นที่ ที่ไปติดตำม
แกนนำเยำวชนรุ่นที่ ๑ ซึ่งได้ไปพบแค่บำงส่วน จะสัมผัสได้ถึงควำมสุขที่แกนนำเยำวชนเล่ำว่ำตอนที่ลงพื้นที่เรียนรู้อำหำรที่ภูมิ
ปัญ ญำท้องถิ่น คือควำมสุขที่เขำได้พูดคุยกับคนเฒ่ำคนแก่ตอนที่เขำลงไปศึกษำข้อมูล และทักษะกำรแปรรูปอำหำรที่เขำได้
เรียนรู้และสำมำรถท ำได้จริง เขำจะนำเสนอได้ว่ำเขำทำขนม ทองพั บ ปลำหวำน ซูชิ ไข่ครอบเป็น กำรดำเนิ นงำนโครงกำร
เยำวชนน้องจำกที่ต้องมีครูที่ปรึกษำควบคุมกำรดำเนินงำนแล้ว พี่ เลี้ยงประจำโครงกำรก็ต้องคอยกระตุ้นให้ทั้งแกนนำเยำวชน
และคุณครูดำเนินงำนไปตำมแผน ซึ่งในช่วงแรกแกนนำเยำวชนจะดำเนินกิจกรรมแค่ในส่วนกำรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกำรแปร
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รูปอำหำรเท่ำนั้น เขำไม่สำมำรถไปถึงกิจกรรมที่ เรียนรู้กำรจัดทำตลำดหรือจำหน่ำยสินค้ำ ท ำให้ พี่เลี้ยงกลุ่ มต้ องลงพื้นที่ ไป
พูดคุยและเสนอแนวทำงกำรดำเนินโครงกำรให้จัด รวมถึงออกแบบวิธีกำรจำหน่ำยและกำรทำกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ แต่กำร
พูด คุ ย ไม่ใช่ เรื่องยำกเพรำะทั้ งแกนนำเยำวชนและครูที่ ป รึ กษำโครงกำรจะรับ ฟั งควำมคิ ด เห็ นและร่ วมแลกเปลี่ย นวี ธีกำร
ดำเนิ นงำนจึง ทำให้กำรด ำเนิ นงำนเป็ นไปตำมแผน ซึ่ งพี่ เลี้ย งกลุ่ มและสงขลำฟอรั่มต้องคอยให้ คำแนะนำและติ ดตำมกำร
ดำเนินงำนอย่ำงอย่ำงใกล้ชิด ส่วนแกนนำเยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำรจะเป็นในลักษณะปฏิบัติตำมคำสั่ง ไม่สำมำรถสร้ำงสรรค์
งำนและดำเนินงำนเองได้ เว้นแต่เรื่องกำรแปรรูปอำหำรที่แกนนำเยำวชนสำมำรถปฏิบั ติเองได้
สำหรับควำมเป็นพลเมืองที่มองเห็นจำกน้องๆกลุ่มนี้เรื่องควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค หรือลูกค้ำที่สั่งซื้อไข่ครอบ คือ
กำรปรุงอำหำรที่สะอำด สด และถูกหลักอนำมัย ไม่ว่ำจะเป็นไข่ที่จะใช้ต้องเป็นไข่เป็ดที่ใหม่สด มีขนำดใหญ่ ใส่ใจเรื่องรสชำติ
ควำมสะอำดของอำหำรในทุ กขั้นตอน กำรคืนกำไรให้กับ ลูกค้ำด้วยฉลำกสินค้ำที่ประกอบด้วยประโยชน์ของกำรบริโภคไข่ที่
ลูกค้ำสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และมีควำมมุ่งมั่นที่จะทำโครงกำรตำมศักยภำพที่ตนเองมี เช่นแกนนำเยำวชนจะไม่ค่อยพูด
ไม่กล้ำนำเสนอควำมคิดเห็นแต่แกนนำเยำวชนมีควำมตั้งใจที่จะฝึกฝนและพยำยำมนำเสนอควำมคิดเห็นอยู่ตลอดเวลำ
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๒๓. โครงการหมอน้อย
๑. กลุ่มเยาวชนรักสุขภาพ
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๕ คน เป็นนักเรียน โรงเรียนบ้ำนทุ่งจัง ม. ๕ ต.พะตง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ มีรำยชื่อดังนี้
๑. เด็กหญิงศศิกานต์ ชะนะพาล (แหม่ม)
อำยุ ๑๔ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๒๖ หมู่๕ ตำบลพะวง อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ โรงเรียนบ้ำนทุ่งจัง ม. ๕
ต.พะตง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๙๓๔๐๓๒ E-mail : - Facebook : ๒. นางสาวลาไย (ลาไย)
อำยุ ๑๖ ปี ที่ อยู่ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อ ได้ ต ำบลพะวง อำเภอหำดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลำ ๙๐๒๓๐กำลั ง ศึ กษำที่ ศู น ย์
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ต.พะตง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ โทรศัพท์ - E-mail : -Facebook : ๓. นางสาวภัทรพร ถาดทอง (ตอง)
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ตำบลพะวง อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำที่โรงเรียนบ้ำนทุ่งจัง ม. ๕ ต.พะตง
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ เบอร์โทรศัพท์ - E-mail : - Facebook : ๔. นายนันทวัฒน์ ชะนะพาล (บาส)
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ตำบลพะวง อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ กำลังศึกษำที่โรงเรียนบ้ำนทุ่งจัง ม. ๕ ต.พะตง
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำเบอร์โทรศัพท์ - E-mail : - Facebook : ๕. นางสาวศิริพร นามสกุลชุมทอง (กิ๊บ)
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ตำบลพะวง อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำกำลังศึกษำที่โรงเรียนบ้ำนทุ่งจัง ม. ๕ ต.พะตง อ.
หำดใหญ่ จ.สงขลำ เบอร์โทรศัพท์ - E-mail : -Facebook : ที่ปรึกษาโครงการ
คุณครูสำรวย รัตตนะ (รวย) อำยุ ๕๖ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๑ หมู่๒ ถนนเพชรเกษม หมู่บ้ำนสยำมธำนี
ซอย๒ ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ จบกำรศึกษำปริญญำตรี คณะศึกษำศำสตร์ วิทยำลัยครูสงขลำ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐๑๓๙๙๔๔๓,๐๘๕-๘๙๘๑๒๖๖ E-mail : - Facebook : พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำงสำวนูรอำมีนี สำและ ปริญญำตรีโปรแกรมวิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษย์ศำสตร์มหำวิทยำลัยทักษิณตำแหน่ง
หัวหน้ำงำนปฏิบัติกำร
๒. โครงการหมอน้อย
โจทย์ปัญหา
ชุมชนบ้ำนทุ่งจังมีผู้สูงอำยุร้อยละ ๘๐ เป็นโรคประจำตัว เช่น โรคควำมดันโลหิตสูง-ต่ำ โรคเบำหวำน โรคไขมันอุด
ตันในเส้นเลือด รวมถึงโรคมะเร็ง สำเหตุมำจำกผู้สูงอำยุเหล่ำนี้ มีพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรที่ไม่เหมำะสม เช่น อำหำรที่มี
ไขมั นสู งจำกเนื้อสั ต ว์ อำหำรที่ มีรสจั ด พื ช ผั กที่มีส ำรพิ ษเจือปน ซึ่ งถ้ ำไม่ รีบ แก้ ปั ญ หำเหล่ ำนี้ ผู้ สู งอำยุ ก็จะประสบปั ญ หำ
ภำวะแทรกซ้อน ทำให้ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสูง และเป็นภำระต่อลูกหลำน เช่น ต้องหยุดเรียนเพื่อพำคุณยำยไปรักษำ
โรค
ดังนั้นทำงกลุ่ม “เยำวชนรักสุขภำพ” จึงได้ จัดทำโครงกำรหมอน้อย โดยมี แนวคิดที่ จะปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมกำร
บริโภคของผู้สูงอำยุในชุมชน เช่น จัดตั้งศูนย์บริกำรสุขภำพในชุมชน ซึ่งหมอน้อยจะทำหน้ำที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับสำเหตุกำรเกิด
โรค วิธีกำรป้องกันและแนะนำสูตรอำหำรเพื่อสุขภำพ หำกโครงกำรดำเนินกำรแล้วเสร็จทำงกลุ่มคำดว่ำผู้สูงอำยุในชุมชนมีกำร
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคให้ดีขึ้น คุณตำ คุณยำย อยู่กับลูกหลำนได้นำนๆไม่เพิ่มภำระให้กับลูกหลำน และตัวแกนนำ
เยำวชนได้พัฒนำทักษะชีวิต เช่น กำรทำงำน กำรสร้ำงสัมพันธ์ภำพระหว่ำงผู้สูงอำยุกับเยำวชน
๓. เป้าหมาย :
ลดพฤติกรรมเสี่ยงกำรบริโภคอำหำรของผู้สูงอำยุ ที่เป็นปัจจัยของกำรเกิดโรคควำมดันโลหิตสูง และโรคเบำหวำน
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ จัดตั้งศูนย์บริกำรชุมชน
กิจกรรม ๒ จัดทำแปลง พืช ผัก สมุนไพร
กิจกรรม ๓ ศึกษำค้นคว้ำ หำข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ
๓.๑. ศึกษำข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับสำเหตุกำรเกิดโรคเบำหวำ ควำมดันโลหิต โรคอ้วน โรคมะเร็ง
๓.๒. ศึกษำข้อมูลวิธีกำรป้องกันโรคต่ำงๆ
๓.๓. ศึกษำข้อมูลสูตรอำหำรเพื่อสุขภำพที่สำมำรถช่วยรักษำโรคต่ำงๆ
๓.๔. ศึกษำข้อมูลเรื่องพืชผัก สมุนไพรที่สำมำรถรักษำโรคได้
กิจกรรม ๔ ประชำสัมพันธ์
กิจกรรม ๕ จัดทำสื่อให้ควำมรู้โดยเอำข้อมูลจำกข้อ ๒
กิจกรรม ๖ ประสำนงำน อสม.ในหมู่บ้ำน
๖.๑.ติดต่อ อสม.ขอควำมร่วมมือเกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้ เรื่องกำรวัดควำมดันที่ถูกต้อง และกำร
ใช้เครื่องมือต่ำงๆ
๖.๒.นำข้อมูลที่ได้จำกกำรฟื้นฟูมำพัฒนำ ปรับปรุง ทัศนียภำพให้ดีขึ้น
กิจกรรม ๗ เปิดศูนย์บริกำรสุขภำพชุมชน
๗.๑. เชิญผู้สูงอำยุในชุมชนเข้ำมำเยี่ยมชม
๗.๒. หมอน้อยสำธิตสื่อต่ำงๆที่มีอยู่ในศูนย์
กิจกรรม ๘ ลงพื้นที่ให้ควำมรู้เรื่องกำรบริโภคที่ถูกวิธีตำมบ้ำนที่มีผู้สูงอำยุ
๘.๑. ให้คำแนะนำเรื่องศูนย์บริกำรสุขภำพชุมชน
๘.๒. เชิญผู้สูงอำยุเข้ำร่วมโครงกำรของหมอน้อยและนัดวันทำข้อตกลง คำชี้แจงในกำรเข้ำร่วม
โครงกำร
กิจกรรม ๙ นัดพบผู้สูงอำยุที่เข้ำร่วมโครงกำรหลังจำก๒เดือน
๙.๑.หมอน้อยจัดกิจกรรมอธิบำยสำธิตสิ่งที่อยู่ในศูนย์บริกำรสุขภำพให้ผู้สูงอำยุเข้ำใจและพำไป
สำธิตกำรปลูกผักโดยปลอดสำรเคมีรวมทั้งข้อดีและข้อเสียของกำรกินผักที่ซื้อ ร่วมทำข้อตกลง
เช่น ยำยต้องกินผัก ลดเนื้อ ควรบริโภคให้ถูกวิธี
๙.๒. ก่อนกลับบ้ำนแลกสมุดจดบันทึกกลับบ้ำนโดยสมุดบันทึกสุขภำพจะมีกำรจดบันทึกทดลอง
แบบที่ ๑ บันทึกเรื่องกำรวัดสุขภำพ ๒ บันทึกควำมรู้สึกของคุณยำยที่มีต่อค่ำยหมอน้อย และใน
สมุดบันทึกจะเขียนสูตรอำหำรเพื่อสุขภำพและก่อนกลับบ้ำนตรวจสุขภำพแล้วนัดหมำยมำตรวจ
อีก ๒ เดือน โดยเรำมีข้อตกลงว่ำถ้ำใครมำตรวจสุขภำพดีขึ้นกว่ำเดิมจะมีรำงวัลให้
กิจกรรม ๑๐ มีกำรบริกำรให้กับผู้สูงอำยุที่ไม่สะดวกมำบริกำรของเรำ
กิจกรรม ๑๑ นัดพบผู้สูงอำยุครั้งที่ ๒
๑๑.๑. ตรวจสุขภำพผู้สูงอำยุ
๑๑.๒. จัดกิจกรรมประกวดเมนูอำหำรเพื่อสุขภำพ
กิจกรรม ๑๒ สรุปผลกำรดำเนินโครงกำร
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๕. กระบวนการทางานของกลุ่ม
หนึ่งในสมำชิกของกลุ่ม ต้องพำคุณยำยไปรับยำและวัดควำมดันโลหิตที่อนำมัยเป็นประจำ ทำให้ได้เห็นคุณตำคุ ณ
ยำยในชุมชนอีกหลำยๆคนเกือบร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอำยุในชุมชน มีโรคประจำตัวไม่ว่ำจะเป็นควำมดันโลหิตสูง/ต่ำ เบำหวำน
ไขมันอุดตัน ซึ่งสำเหตุ มำจำกพฤติกรรมกำรบริโภคที่ไม่เหมำะสม จึงมีควำมรู้สึกเป็นห่ วงเป็นใยคุณตำ คุณยำย ด้วยเหตุ นี้
เยำวชนจึงรวมตัวกับเพื่อนๆในชุมชน จัดทำโครงกำรหมอน้อย โดยมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคของผู้สูงอำยุ
ในชุมชน เช่น จัดตั้งศูนย์บริกำรสุขภำพในชุมชน ซึ่งหมอน้อยจะทำหน้ำที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับสำเหตุกำรเกิดโรค วิธีกำรป้องกั น
และแนะนำสูต รอำหำรเพื่ อสุขภำพ ทำงกลุ่ มคำดหวังว่ำถ้ำผู้สูงอำยุในชุมชนมีกำรปรับ เปลี่ ยนพฤติ กรรมกำรบริโ ภคให้ดีขึ้ น
กำรเป็นโรคก็จะลดลงและคุณตำ คุณยำย ก็จะอยู่กับลูกหลำนได้นำนๆไม่เพิ่มภำระให้กับลูกหลำน และตัวแกนนำเยำวชนได้
พัฒนำทักษะชีวิต เช่น กำรทำงำน กำรสร้ำงสัมพันธ์ภำพระหว่ำงผู้สูงอำยุกับเยำวชนอีกด้วย
กำรดำเนินงำนโครงกำรเยำวชนในช่วงแรกมีปรับเปลี่ยนแกนนำเยำวชน เนื่องจำกบำงคนย้ำยไปอยู่บ้ำนยำยที่ต่ำง
อำเภอ แกนนำเยำวชนบำงคนไม่มีเวลำทำกิจกรรมเพรำะติดกิจกรรมของโรงเรียน ทำให้กำรดำเนินงำนจะมีครูที่ปรึกษำต้อง
คอยควบคุมและกระตุ้นกำรทำงำนอยู่ตลอด แต่ทั้งนี้ แล้วกำรดำเนินงำนก็เป็นไปตำมแผน ไม่ว่ำจะเป็นกิจกรรมกำรพัฒนำพื้นที่
รกร้ำงมำจัดทำเป็นศูนย์สุขภำพของโครงกำร มีกำรปรับปรุงอำคำร เช่นทำสี ถำงหญ้ ำ ปลูกพืชผัก สมุนไพรที่สำมำรถนำมำ
รักษำโรคได้ จัดทำบอร์ดแนะนำพืช ผักสมุนไพร แนะนำสรรพคุณและกำรนำไปรับประทำนเป็ นยำรั กษำโรคเบำหวำนและ
ควำมดันโลหิตสูง กิจกรรมรับสมัครผู้สูงอำยุเข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งในกิจกรรมนี้จะเห็นกำรเชื่อมควำมสั มพันธ์ระหว่ำง อสม.ของ
หมู่บ้ำน ที่เยำวชนต้องไปขอประวัติผู้สูงอำยุที่เป็นโรค ขอควำมอนุเครำะห์อุปกรณ์กำรวัดควำมดัน และควำมรู้เกี่ยวกับกำรวัด
ควำมดัน ซึ่งเขำให้ควำมร่วมมือและคำแนะนำได้เป็นอย่ำงดี และมีผู้สูงอำยุที่เข้ำร่วมโครงกำรจำนวน 10 คน กิจกรรมกำร
บริกำรและดูแลผู้สูงอำยุในโครงกำรไม่ว่ำจะเป็นกำรแจกจ่ำยพืชผักที่ปลูกไว้ให้กับผู้สูงอำยุที่เข้ำร่วมโครงกำร กำรบริกำรน้ำดื่ม
ที่สำมำรถป้องกันและรักษำโรคเบำหวำนและควำมดันได้ สำหรับกำรทำงำนภำยในกลุ่ม ส่วนมำกจะมีคนนำโครงกำรอยู่คน
เดียว ซึ่งเป็นน้องลำไยที่เข้ำมำเป็นสมำชิกในตอนหลัง เนื่องจำกน้องเป็นคนที่กระตือรือร้น เข้ำใจง่ำยทำให้ได้รับควำมไว้วำงใจ
จำกครูที่ปรึกษำและสมำชิกกลุ่ม สำหรับสมำชิกคนอื่นๆแล้วจะถนัดในงำนปฏิบัติตำมคำสั่งของครูที่ปรึกษำหรือของผู้นำกลุ่ม
เท่ำนั้น ซึ่งส่วนมำกจะเป็นน้องลำไยที่รับผิดชอบงำนทุกอย่ำงของโครงกำรรองจำกครูที่ปรึกษำ
คุณค่ำจำกกำรดำเนินโครงกำรแกนนำเยำวชนได้สะท้อนว่ำ จำกกำรดำเนินงำนโครงกำรทำให้เขำได้รู้จักและเข้ำใจ
ชุมชนและรักชุมชนมำกขึ้น เห็นอกเห็ นใจผู้ อื่น มำกขึ้น เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ รู้จักกำรพูดจำให้กำลังใจผู้ สูงอำยุ เช่นแกนนำ
เยำวชนเล่ำว่ำ มีผู้สูงอำยุบำงท่ำนกลัวว่ำจะเป็นภำระแก่ลูกหลำน แล้วเรำก็ให้กำลังใจกับผู้สูงอำยุ ก็บอกว่ำยำยไม่ต้องห่วงนะ
เพรำะว่ำโรคที่ยำยเป็นมันจะต้องหำย ถ้ำยำยตั้งใจที่จะดูแลตนเอง กำรทำโครงกำรทำให้รู้จักกำรทำงำนมำกขึ้น ซึ่งบำงครั้งกำร
ทำงำนก็มีกำรขัดแย้ง แต่แกนนำเยำวชนจะใช้วิธีพูดคุยและปรับปรุงใหม่ โดยกำรเปิดโอกำสและรับฟังควำมคิดเห็น ถ้ำของใคร
ดีก็จะเอำของคนนั้น และนอกจำกนี้แล้วทำให้มีจิตสำธำรณะ รู้จักหวงแหนและรักบ้ำนเกิด มีกำรเชื่อมสัมพันธ์กับผู้สูงอำยุและ
ผู้ใหญ่ชุมชนมำกขึ้น และคนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมมำกขึ้น
จำกกำรสังเกตทักษะกำรทำงำนของแกนนำเยำวชนกลุ่มนี้ ไม่ค่อยเห็นกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำไหร่นัก เนื่องจำกแกนนำ
เยำวชนมีกำรเปลี่ยนตัว บำงคนเวลำพูดหรือถำมอะไรจะไม่ค่อยพูด เช่นน้องแหม่ ม น้องกิ๊บ น้องตอง และน้องบำส ต้องเค้นให้
พูด น้องก็จะพูดและเล่ำสิ่งที่ดำเนินงำน แต่ก็พูดสั้นๆ แต่กำรดำเนินงำนครั้งนี้น้อง ทั้งสี่คนก็ได้สะท้อนว่ำตัวเขำเองก็ยังทำงำน
ไม่เต็มที่จะมำทำก็ต่อเมื่อมีเวลำว่ำงมำกๆ ตอนที่ไม่มีกำรบ้ำนเพรำะห่วงเรื่องเรียน คนที่จะพูดส่วนมำกจะเป็นครูที่ปรึกษำ และ
น้องลำไยซึ่งน้องลำไยก็พึ่งเข้ำในช่วงเวลำที่จะปิดโครงกำร แต่น้องก็เป็นคนที่มีควำมมุ่งมั่น เข้ำใจกำรทำโครงกำรและมีหั วใจที่
อยำกทำโครงกำรนี้จริงๆ สังเกตได้จำกพอพี่เลี้ยงแนะนำกิจกรรมว่ำเป็นอย่ำงไร น้องก็สำมำรถไปชักชวนน้องๆในโครงกำรมำ
ทำกิจกรรมได้ และสิ่งที่น้องลำไยได้เรียนรู้จำกกำรทำกิจกรรมครั้งนี้คือกำรเสียสละ น้องเล่ำว่ำถ้ำน้องต้องรอคนอื่นๆในกลุ่มมำ
ทำงำนพร้อมกันโครงกำรนี้จะไม่เสร็จ ถ้ำเรำว่ำงหรือสะดวกเรำต้ องรีบ ทำงำน รีรอใครไม่ได้ เพรำะมันจะยิ่งช้ำ และกำรท ำ
โครงกำรนี้ทำให้น้องได้เรียนรู้ว่ำพืชผักสมุนไพรหลำยอย่ำงที่มีอยู่ในชุมชนสำมำรถนำมำรับประทำนเป็นยำรักษำโรคได้ และ
น้องรู้สึกมีควำมสุขมำกเวลำลงพื้นที่ตำมบ้ำนผู้สูงอำยุเพรำะได้เห็นรอยยิ้ม ของคุณตำคุณยำยในชุมชน ดีใจทีคุณตำ คุณยำยให้
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พรเวลำลงพื้นที่วัดควำมดันและบริกำรน้ำดื่มเพื่อสุขภำพ นอกจำกนี้แล้วสิ่งที่ได้พี่เลี้ยงเห็นทุกครั้งเวลำลงพื้นที่คือ คนในชุมชน
ทั้งเด็ กเล็กและผู้ ใหญ่ จะเข้ ำมำช่วยน้องๆจัด กิจกรรม บำงคนก็ นำของกิ นมำให้ บำงคนก็ จัดท ำอำหำรเลี้ ยงและยิ้มต้อนรั บ
ทีมงำนอย่ำงเป็นมิตรทุกครั้งที่ลงพื้นที่ติดตำมโครงกำร
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๒๔. โครงการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาบ้านเกิด
๑. กลุ่ม Rn Mix
แกนนา
แกนนำเยำวชนมี ๔ คน โรงเรียนระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ ๙๐๑๔๐ มีรำยชื่อดังนี้
๑. นายกริชกร เจริญวาที (เบนซ์)
อำยุ ๑๖ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๓๔ หมู่ ๒ ตำบลท่ำบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ ๙๐๑๔๐ กำลังศึกษำชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ ๔ สำยวิ ท ย์ - คณิ ต โรงเรี ย นระโนด เบอร์ โ ท รศั พ ท์ ๐ ๘ ๐-๕ ๔๖ ๑ ๖๕ ๒ E-mail : benz-love
๒๐๑๒@hotmail.com Facebook : กริชกร เจริญวำที
๒. นายธนพัฒน์ หนูคง (เอ้)
อำยุ ๑๖ ปีที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑/๒ หมู่ ๕ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ ๙๐๑๔๐ กำลังศึกษำชั้น
มั ธ ย มศึ ก ษำปี ที่ ๔ สำยวิ ท ย์ - คณิ ต โรงเรี ย นระโนด เบอร์ โ ท รศั พ ท์ ๐ ๘ ๕ -๖ ๖ ๗ ๐ ๐ ๕ ๖ E-mail : nookong
๐๑@hotmail.com Facebook : ธนพัฒน์ หนูคง
๓. นาย สรประสิทธิ จิตดาริ (อ้วน)
อำยุ ๑๖ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๖ หมู่ ๗ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ ๙๐๑๔๐ กำลังศึกษำชั้น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ ำ ปี ที่ ๔ ส ำ ย วิ ท ย์ - ค ณิ ต โร ง เรี ย น ร ะ โน ด เบ อ ร์ โท ร ศั พ ท์ ๐ ๘ ๗ -๖ ๓ ๑ ๕ ๔ ๒ ๒ E-mail :
Feedom_oun@hotmail.com Facebook : สรประสิทธิ จิตดำริ
๔. นายสุวิทย์ สวัสดิ์รักษา (อ้วน)
อำยุ ๑๖ ปี ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ๑๖๐ หมู่ ๘ ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ ๙๐๑๔๐ กำลังศึกษำ
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ ๕ สำยวิทย์ - คณิต โรงเรียนระโนด เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๘๘๗๕๐๔ E-mail : - Facebook : ที่ปรึกษาโครงการ:
คุณครูวิสิทธิ์ นุชิต ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ โรงเรียนระโนด
พี่เลี้ยงกลุ่ม
นำงสำวนู ร อำมี นี สำและ ปริ ญ ญำตรีโ ปรแกรมวิช ำกำรพั ฒ นำชุ มชน คณะมนุ ษย์ ศ ำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย ทั กษิ ณ
ตำแหน่ง หัวหน้ำงำนปฏิบัติกำร
๒. โครงการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาบ้านเกิด
โจทย์ปัญหา
เนื่องจำกขยะภำยในโรงเรียนและชุมชนมีจำนวนมำกเพรำะเด็กและคนในชุมชนขำดจิตสำนึก รักษำควำมสะอำด
ขำดระบบกำรจั ดกำรขยะที่ดี ส่ งผลให้ โรงเรีย นและชุ มชนมีขยะมำก และสกปรกก่ อให้เกิด เชื้ อโรค และมลพิ ษทำงอำกำศ
รวมทั้งสถำนที่ท่องเที่ยวมีควำมเสื่อมโทรม ในขณะเดียวกันก็มีเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขำดทุนทรัพย์ทั้งในโรงเรียนระโนดและ
โรงเรียนอื่นๆใน อำเภอระโนดจำนวนมำก
ดังนั้นทำงกลุ่ม RN Mix จึงคิดที่จะทำโครงกำรกองทุนขยะเพื่อพั ฒนำบ้ำนเกิดอย่ำงยั่งยืน เช่นสร้ำงระบบจัดกำรขยะ
สร้ำงจิตสำนึกให้เด็กและคนในชุดชนรักษำควำมสะอำดและรู้จักวิธีกำรแยกขยะ มีทุนกำรศึกษำจำกขยะ จัดหำอุปกรณ์ในกำร
จัดกำรขยะ เป็นต้น โดยคำดหวังว่ำหำกดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จโรงเรียนและชุมชนสะอำดก่อให้เกิดจิตสำนึกรักควำมสะอำด
แก่เด็กและคนในชุมชนสำมำรถนำรำยได้ส่วนหนึ่งมำพัฒนำบ้ำนเกิดของคนเองได้
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๓. เป้าหมาย :
โรงเรียนและชุมชนสะอำดก่อให้เกิดจิตสำนึกรักควำมสะอำดแก่เด็กและคนในชุมชนสำมำรถนำรำยได้ส่วนหนึ่งมำ
พัฒนำบ้ำนเกิดของคนเองได้
๔. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ๑ สร้ำงระบบกำรจัดกำรขยะ
๑.๑. จัดทำแผนที่เส้นทำงขยะเพื่อบอกตำแหน่งที่ตั้งขยะภำยในโรงเรียนและวิธีกำรจัดกำรขยะ
๑.๒. ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะที่ถูกวิธีเพื่อจัดทำเป็นคู่มือประกอบกำรทำงำน
๑.๓. จัดหำอุปกรณ์ในกำรจัดกำรขยะ
๑.๔. ปฏิบัติกำรจัดกำรขยะในโรงเรียนและชุมชน
กิจกรรม ๒ กำรบริหำรจัดกำรกองทุนขยะเพื่อกำรพัฒนำบ้ำนเกิด
๒.๑. ตั้งคณะทำงำนและแบ่งบทบำทหน้ำที่เพื่อบริหำรจัดกำรกองทุน
๒.๒. จัดสรรรำยได้ตำมเจตนำรมณ์ของกองทุน เช่น
-กองทุนกำรศึกษำ -ทุนหมุนเวียน/สำรอง
-ทุนเพื่อจัดกิจกรรม/ค่ำยสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม ๓ สร้ำงจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนรักษำควำมสะอำดและรู้จักวิธีแยกขยะ
๓.๑. จัดทำคำคมรณรงค์รักษำควำมสะอำด
๓.๒. แต่งกลอนมโนรำห์รณรงค์รักษำควำมสะอำด
๓.๓. จัดทำโปสเตอร์ให้ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรขยะ
๓.๔. ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเสียงตำมสำยภำยในโรงเรียน
กิจกรรม ๔ ขยำยควำมรู้สู่ครอบครัวแกนนำเยำวชนและสู่ชุมชน(ตลำดน้ำระโนด)
๔.๑. รณรงค์ประชำสัมพันธ์โครงกำร
-เดินรณรงค์โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมของภำคใต้
-ประชำสัมพันธ์ผ่ำนกองอำนวยกำรของตลำดน้ำอำเภอระโนด
-จัดกิจกรรมรับบริจำคทุกศุกร์ของสิ้นเดือน
-ทำสติ๊กเกอร์ติดที่บ้ำนเครือข่ำยกองทุนพัฒนำบ้ำนเกิด
กิจกรรม ๕. ประเมินผลและสรุปผลกำรดำเนินโครงกำร
๕. กระบวนการทางานของกลุ่ม
เนื่องจำกสมำชิกโครงกำรบำงส่วนเคยเป็นแกนนำร่วมในโครงกำรปีที่ผ่ำนมำ ที่รุ่นพี่ในโรงเรียนมองเห็นสภำพปัญหำ
เพื่อนๆในโรงเรียนที่มำจำกต่ำงตำบล ซึ่งอยู่ไกลและที่บ้ำนมีฐำนะยำกจน ในขณะเดียวกันขยะในโรงเรียนก็มีจำนวนมำก จึง
จัดทำโครงกำรโดยกำรแปลงขยะให้เป็ นทุนกำรศึกษำให้นักเรียนที่ เรี ยนดี แต่ ขำดทุ นทรัพย์ ท ำให้ ในปีนี้สมำชิ กดังกล่ ำวได้
รวมตัวกัน ๕ คน เพรำะอยำกจะแก้ปัญ หำของโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบำลระโนดซึ่งมีขยะจำนวนมำก เนื่องจำกเด็ก
นักเรียนและคนในชุมชนขำดจิตสำนึกที่ดีในกำรจัดกำรขยะ จึงมีแนวคิดที่จะทำโครงกำรกองทุนขยะเพื่อพัฒนำบ้ำนเกิดอย่ำง
ยั่งยืน โดยมีกิจกรรม กำรสร้ำงระบบจัดกำรขยะ สร้ำงจิตสำนึกให้เด็กและคนในชุมชนรักษำควำมสะอำดและรู้จักวิธีกำรแยก
ขยะ รับซื้อขยะ และนำรำยได้ที่ได้เป็นทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขำดทุนทรัพย์และเป็นกองทุนในกำรจัดกิจกรรม
สร้ำงสรรค์เพื่อชุมชน
หลังจำกที่ได้พัฒนำโครงกำรแล้วแกนนำเยำวชนมีกำรดำเนินกิจกรรมดังนี้
๑. กิจกรรมตะแกรงใบใหญ่ ใส่ใจ ใส่ขวด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่มีในแผน แต่เป็นกิจกรรมที่แกนนำเยำวชนมองเห็น
ปัญหำขยะล้นถัง ขยะเกลื่อนกลำกอยูข้ำงนอกถังขยะ แกนนำเยำวชนจึงได้จัดทำตะแกรงใบใหญ่ที่สำมำรถเอำขยะไปใส่ได้ใน
จำนวนมำก และเมื่ อครบ ๑ เดือน แกนนำเยำวชนก็จะคัดแยกขยะ ขยะที่ขำยได้ ก็นำไปขำยแล้ วนำเงินที่ได้ไปเข้ำกองทุ น
พัฒนำบ้ำนเกิด ส่วนขยะที่รีไซเคิลได้ไปมอบให้หมวดกำรงำนนำไปสอนเรื่องกำรรีไซเคิลต่อไป
๒. กิจกรรมไวนิลเตือนใจ ต้ำนภัยขยะ ซึ่งแกนนำเยำวชนจำทำไวนิลขึ้นติดทั่วโรงเรียน เพื่อสร้ำงควำมตระหนักเรื่อง
ควำมสะอำด ควำมเสื่อมเสียของชุมชน โรงเรียน เช่นคำคมที่ว่ำแยกขยะเป็นเรื่องง่ำย เริ่มต้นได้ที่ตัวเรำ ในขั้นตอนนี้แกนนำ
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เยำวชนจะคิ ด ค้นค ำคมที่ นำไปใช้แ ล้ ว ท ำให้ เพื่ อนๆที่ ได้ อ่ำนแล้ วได้ ฉุ ก คิ ด เรื่ องกำรรั กษำควำมสะอำด ในขั้ นตอนนี้ แกนนำ
เยำวชนจะให้สมำชิกโครงกำรร่วมกำรคิดคำคม แล้วใช้วิธีโหวตและแสดงควำมคิดเห็น คำไหนที่ได้รับกำรโหวตมำกที่สุดก็จะ
นำมำทำเป็นไวนิลเตือนใจต่อไป
๓. ให้ควำมรู้เรื่องควำมสะอำดให้กับเยำวชน ซึ่งในขั้นตอนนี้แกนนำเยำวชนจะใช้วิธีสอดแทรกในกิจกรรมรับน้องใหม่
ของโรงเรี ยน และประชำสั มพั นธ์ ห น้ ำแถว ตอนพั กเที่ ย งในโรงเรี ย นและประชำสั มพั นธ์ ที่ ต ลำดริมน้ ำระโนด ซึ่ ง เนื้ อหำที่
ประชำสัมพันธ์ส่วนมำกจะเน้นเรื่องระบบจัดกำรขยะ กำรรักษำควำมสะอำด
๔. จัดทำแผนที่จัดตั้งถังขยะ เรำทำแผนที่ว่ำเรำตั้งถังขยะของโครงกำรไว้ตรงไหน ทำเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับ
เพื่อนๆในโรงเรียนและให้เพื่อนๆเห็นที่มำของขยะที่เริ่มต้นจำกตัวนักเรียนเอง
๕. มอบทุนกำรศึกษำให้กับเพื่อนๆที่เรียนดีแต่ขำดทุนทรัพย์ จำนวน ๘ ทุนๆละ ๕๐๐ บำท โดยทุนที่มอบให้จะเป็น
รำยได้ที่ได้จำกกำรขำยขยะในโรงเรียน
กำรดำเนินงำนของกลุ่มแกนนำเยำวชนเล่ำว่ำ ทุกครั้งที่จะมีกำรทำกิจกรรมแกนนำเยำวชนจะประชุมวำงแผนก่อน
กำรทำงำน กิจกรรมของโครงกำรจะเปลี่ยนแปลงตำมสถำนกำรณ์จริงเช่นกำรจัดทำตะแกรงใบใหญ่ในตอนแรกไม่มีในแผน แต่
พอเห็ นสถำนกำรณ์ ข ยะล้ นถั งจึงได้ มีกำรท ำตะแกรงใบใหญ่ ขึ้ นมำ หลั งจำกที่มีกำรจัด กิจกรรมทุ กครั้งแกนนำเยำวช นก็จะ
ทบทวนกำรทำงำนว่ำทำดี หรือไม่ดีอย่ำงไร ในกำรทำงำนแกนนำเยำวชนจะทำงำนเป็นทีม มีกำรเปิดใจทุกกำรเรียนรู้ เปิดใจ
ว่ำได้อะไรบ้ำง ทำให้แกนนำเยำวชนรู้ใจกันมำกขึ้นนำไปสู่กำรแบ่งงำนที่ถูกคน คุณค่ำของโครงกำรที่มีต่อแกนนำเยำวชน แกน
นำเยำวชนสะท้อนว่ำ กำรทำโครงกำร ทำให้เขำมีกำรพัฒ นำมำกขึ้น เช่นน้องอ้วน (สรประสิทธิ์) กำรทำโครงกำรครั้งนี้ทำให้
ตนเองได้ฝึกกำรเป็นผู้นำที่ต้อง กล้ำพูด ต้องมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง ต้องมีสติ ก่อนหน้ำนี้อ้วนจะเป็นผู้ตำม เห็นพี่นำวทำอะไร
ก็ จะท ำตำม และเป็ น คนที่ เคร่ ง ครั ด เรื่ อ งควำมสะอำดมำกขึ้ น น้ องเบนซ์ จำกที่ ไ ม่ ค่ อยกล้ ำแสดงออกแต่ ก ำรที่ ต้ อ งไป
ประชำสัมพันธ์โครงกำรทำให้กล้ำแสดงออก กล้ำจับไมค์ และกลำยเป็นคนที่ทิ้งขยะเป็นที่มำกขึ้น จำกที่เป็นคนที่กินที่ไหนก็จะ
ทิ้งที่นั้น น้องนิว จำกที่เป็นคนที่กินตรงไหน ก็จะทิ้งตรงนั้นแต่พอมำทำโครงกำรก็จะทิ้งขยะลงถัง จนที่ บ้ำนสงสัยว่ำเกิดอะไร
ขึ้นเพรำะก่อนหน้ำนี้จะเป็นคนที่ไม่มีวินัย เวลำเห็นเพื่อนทิ้งขยะไม่เป็นที่ก็จะบอกและแนะนำเพื่อนว่ำควรทิ้งให้เป็นที่ และก่อน
ทำโครงกำรตัวเองจะเป็นคนพูดเร็วมำกจนเพื่อนๆบอกว่ำฟังไม่รู้เรื่องแต่พอทำโครงกำรนี้เรำต้องพูดให้เพื่อนๆเข้ำใจเรำพี่ ๆใน
โครงกำรจะคอยเตือนเรำ ทำให้ตนเองพูดช้ำลง น้องเอ้ มองว่ำเรื่องควำมสะอำดจะเป็นเรื่องที่ติดตัวพวกเรำ สำหรับตัวเองแล้ว
จะเป็นคนที่คิดมำกขึ้น เวลำเห็นอะไรจะชอบมำคิดให้เข้ำกับโครงกำร เช่นกำรทำตะแกรง จะทำอย่ำงไรที่ไม่ใช่แค่ไว้ทิ้งขยะ
จะทำอย่ำงไรให้เพื่อนอยำกทิ้ งขยะและได้เรียนรู้โทษของขยะจึงทำไวนิลให้เห็นกำรย่อยสลำยของขยะ เห็นเพื่อนๆชอบเล่นโยน
ขยะไม่เป็นที่ จึงออกแบบตะแกรงให้สูงเพื่ อให้เพื่อนๆสำมำรถโยนขยะได้ กำรดำเนินโครงกำรทำให้แกนนำรู้จักกำรทำงำนเป็น
ทีม เปลี่ยนนิสัยกำรทิ้งขยะ เมื่อก่อนจะทิ้งขยะไม่เป็นที่ กินตรงไหนจะทิ้งตรงนั้น แต่ตอนนี้กินเสร็จก็จะทิ้งลงในถัง เวลำเห็น
ขยะก็จะเก็บใส่ถัง ทำให้สร้ำงจิตสำนึกในกำรรักควำมสะอำด คือถ้ำภำยในกลุ่มไม่มีจิตสำนึกรักควำมสะอำด ก็ไม่สำมำรถทำให้
คนอื่นมีจิตสำนึกรักควำมสะอำดด้วย ทำให้เรำได้เพิ่มประสบกำรณ์กำรทำงำน เป็นคนที่ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น กำรใช้
เหตุผลในกำรพูดคุย ถ้ำอันไหนดีเรำก็จะทำตำม ฝึกควำมเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี สำหรับคุณค่ำของโครงกำรที่มีต่อส่วนรวม
กำรทำโครงกำรทำให้นักเรียนและคนในชุมชนมีควำมรั บผิดชอบและมีจิตสำนึกที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคั ญมำกเพรำะหัวใจของ
โครงกำรคือสร้ำงจิตสำนึกให้นักเรียนและคนในชุมชน มีจิตสำนึกที่ดีโดยเฉพำะสำนึกรักบ้ำนเกิดของตนเอง โรงเรียนและชุมชน
มีควำมสะอำดยิ่งขึ้น ทุกคนเข้ำมำมีส่วนร่วมและนำควำมรู้ไปพัฒ นำโรงเรียน คือเรำจะให้ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรขยะให้กับ
น้องๆคนในชุมชน เพื่ อที่เขำได้กลับ ไปแล้วเอำไปเอำควำมรู้ไปบอกพ่ อแม่ และนำควำมรู้ไปพัฒ นำโรงเรีย นในเขตพื้นที่ของ
ตัวเอง นอกจำกนี้แล้วกำรดำเนินงำนโครงกำรทำให้เขำรู้สึกว่ำเขำมีควำมคิดที่มองกำรไกลมำกขึ้น เช่นพอมองเห็นปัญหำที่มีอยู่
ในชุมชนแล้วอยำกจะแก้ไขแล้วนำมำเป็นประเด็นพูดคุยกันในกลุ่ม
จำกกำรติดตำมโครงกำรเยำวชน สิ่งที่เห็นจำกกลุ่มนี้คือบุคลิกกำรท ำงำนของแต่ละคนที่ถนัดในเรื่องกำรพูด กำร
ประชำสัมพันธ์ เพรำะกิจกรรมที่น้องๆทำส่วนมำกจะเน้นกำรประชำสัมพันธ์ สำหรับกิจกรรมอื่นยังขำดรำยละเอียดที่สำคัญ
อีกมำก เช่ นกำรขยำยโครงกำรเข้ำสู่ชุมชน จะทำแค่ประชำสัมพันธ์ในบริเวณตลำดริมน้ำ ไม่ มีกระบวนกำรที่จะเข้ำสู่ชุมชน
อย่ำงจริงจัง แต่เสน่ห์ที่เห็นในกำรดำเนินกำรของเยำวชนคือกำรแตะมือของแกนนำเยำวชนกับเพื่อนๆในโรงเรียนที่มำร่วมด้วย
ช่วยกันในกำรทำโครงกำร ซึ่งเห็นได้จำกกำรลงพื้นที่ไปติดตำมโครงกำรจะเห็นปริมำณสมำชิกของโครงกำรที่ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
และสำมำรถเล่ำกำรดำเนินงำนโครงกำรได้ทุกคน และทุกคนมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเสียงสะท้อนที่ว่ำ “แต่ก่อนเรำจะเป็นคนที่
ไม่มีวินัย ทิ้งขยะไม่เป็นที่ เห็นขยะแล้วจะเตะๆทิ้ง แต่พอเขำได้เข้ำร่วมโครงกำร เขำได้เห็นพฤติกรรม และกำรทำงำนของพี่ๆ
ทำให้เขำปรับปรุงพฤติกรรมกำรทิ้งขยะและมีนิสัยที่รักควำมสะอำดมำกขึ้น”

ภาคผนวก ข.
ร่างธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่าง
ยั่งยืน ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗
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บทนา
กลุ่ม Beach for Life (BFL) เป็นกลุ่มเยาวชนในโครงการพลัง พลเมืองสงขลาที่รวมตัวกัน เพราะสนใจปัญหาการ
พังทลายของหาดสมิหลา มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ แกนนาทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมหาวชิราวุธ
สงขลา ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่อยู่ใกล้หาดสมิหลา และกลุ่มแกนนาและเพื่อนๆ ได้เคยใช้บริเวณหาดที่กว้างใหญ่แห่งนี้เป็นพื้นที่
แห่งความสุขในการจัดกิจกรรม เป็นพื้นที่พักผ่อน และเป็นพื้นที่เชื่อมโยงความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อนและครอบครัว
เสมอมา กลุ่ม BFL จึงให้ความสนใจประเด็นการพังทลายของหาดสมิหลาเป็นอย่างมาก กล่าวคือ
ปี ๒๕๕๕ เสนอโครงการศึกษาและสร้างความเข้าใจระบบนิเวศ หาดสมิหลาของชุมชนเมืองสงขลา โดยเริ่มต้นศึกษา
และร่วมกิจกรรมกับ สงขลาฟอรั่ม และโครงการขั บเคลื่อนนโยบายสาธารณะ : กรณีการใช้ป ระโยชน์ห าดทรายและการ
อนุรักษ์ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งมีกลุ่ มนักวิชาการให้ข้อมูลความรู้และร่วม
กิจกรรมอย่างสม่าเสมอ ขณะเดียวกัน BFL ก็สร้างสรรค์กิจกรรมเรียน รู้จากเหตุการณ์จริง สถานการณ์จริง ที่เกิดขึ้นกับหาดส
มิหลาในกรณีต่างๆได้แก่ กรณีการวางกาแพงกระสอบเป็นแนวยาวริมหาดชลาทัศน์ การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครวัดแนวหาด
เพื่อศึกษาเรื่องการเติมทรายของเทศบาลนครสงขลา การจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเรื่ องระบบนิเวศร่วมกับกลุ่มเด็กและ
เยาวชนชุมชนเก้าเส้ง ซึ่งเป็นชุมชนที่ใช้ชีวิตอยู่กับหาดทรายเก้าเส้ง
ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่ม BFL ได้ศึกษารูปแบบการจัดทา “ธรรมนูญชุมชน” ที่ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา และเกิด
แนวคิดนาแนวคิดการจัดทาธรรมนูญเพื่อการปกป้องหาดสมิหลาอย่างยั่งยืน มาใช้ในการรวบรวมพลังทางความคิด และความ
เข้าใจของเครือข่ ายเยาวชนในเรื่ องปัญ หาการพังทลาย ของหาดสมิห ลา และความรู้เรื่ องระบบนิเ วศหาดทรายไว้เ ป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพราะหาดสมิหลาเป็นมรดกทางธรรมชาติที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองสงขลา เยาวชน แกนนา BFL มุ่งมั่นว่า สิ่งที่เราคิด
และทาเพื่อหาดสมิหลา ไม่ได้เป็นเพียง คาพูดลอยๆ หรือค..าขวัญสวยหรู กิจกรรมดูดีไ ว้ถ่ายรูปเก็บไว้เท่านั้น แต่เรามุ่งมั่ น
เพื่อให้เกิดแนวทางการทางานอนุรักษ์หาดสมิหลาที่เป็นรูปธรรม และแตะมือรุ่นต่อรุ่นได้
ด้วยความหวังว่า หากพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาช่วยหาดสมิหลาได้สาเร็จ จะส่งผลให้คนในชุมชนต่างๆ ในประเทศ
ไทยที่มีหาดทราย มีพลังปกป้องรักษาหาดในชุมชนของตน ก่อนที่หาดทรายของประเทศไทย จะหายไปหมดทั้งระบบ การจัด
งาน The World Beach Day แลเล แลหาด ครั้งที่ ๔ นี้จึงขอภูมิใจเสนอผลงานครั้งสาคัญของพลังพลเมือง เยาวชนสงขลาที่
รวมตัวกันประกาศ ธรรมนูญเยาวชนการอนุรักษ์หาดสมิหลา อย่างยั่งยืน ในวันอาทิตย์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หาดสมิหลา –
ชลาทัศน์ และขอเชิญคนสงขลาร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือของเครือข่าย พลเมืองเยาวชน และนายกเทศมนตรี
นครสงขลา เพื่อการพัฒนาหาดสมิหลา อย่างยั่งยืนถึงลูกหลานสืบไป

พรรณิภา โสตถิพันธุ์
ผู้อานวยการสงขลาฟอรั่ม-โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
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ธรรมนูญเยาวชนอนุรกั ษ์หาดสมิหลาอย่างยัง่ ยืน ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๗
ข้อที่ ๑ ธรรมนูญฉบับนี้ เรียกว่า “ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๗”
ข้อที่ ๒ ธรรมนูญฉบับนี้ให้มีผลให้ใช้ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันประกาศนี้ เป็นต้นไป
ข้อที่ ๓ ธรรมนูญฉบับนี้ มีผลให้ใช้กับพลเมืองเยาวชนสงขลา และกลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เข้ามา
ดาเนินกิจกรรมภายในพื้นที่หาดสมิหลา
นิยามศัพท์
ข้อที่ ๔ ในธรรมนูญนี้
“หาดสมิหลา” หมายถึง หาดทรายภายในเขตเทศบาลนครสงขลา จากหาดบริเวณแหลมสนอ่อน หาดสมิหลา โขด
หินสมิหลา ถึงหาดเก้าเส้ง
“ระบบนิเวศหาดสมิหลา” หมายถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยริมหาดสมิหลา รวมถึงวิถีชีวิตของคนที่ผูกพัน
สิ่งมีชีวิตที่อิงอาศัยกับท้องทะเล หาดทราย และป่าสนเมืองสงขลา
“วิถีชีวิตคนสงขลา” คือ การดาเนินชีวิตของคนสงขลาที่เต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่น ภายใต้ความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติของเมืองสงขลา
“คุกคาม แทรกแซง” หมายถึง การกระทาของมนุษย์ที่ไม่ควรกระทาต่อหาดสมิหลา โดยการใช้โครงสร้างต่างๆ หรือ
การรุกล้าพื้นที่หาดทราย ที่เป็นการกระทาที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศน์หาดทรายและสมดุลชายฝั่งทะเล
“พลเมืองเยาวชนสงขลา” หมายถึง เยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๔ – ๒๔ ปี อาศัยและศึกษาอยู่ในเขตจังหวัดสงขลา มี
จิตสานึกในการเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน
“การมีส่วนร่วม” หมายถึง การแสดงออกถึงการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมนาเสนอ และร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ
เพื่อการปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟู และอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่าง สอดคล้องตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
“วิสัยทัศน์” หมายถึง การมองภาพอนาคตหาดสมิหลาของพลเมืองเยาวชนสงขลา และร่วมกันกาหนดจุดหมายที่
ต้องการไปด้วยกัน ให้ชัดเจน และมีความเป็นไปได้
“พันธกิจ” หมายถึง งาน ภารกิจ หรือหน้าที่ที่มีผลผูกพันธ์กับพลเมืองเยาวชนสงขลาในการร่วมกันอนุรักษ์หาดสมิ
หลาอย่างยั่งยืน
“ยุทธศาสตร์” หมายถึง การกาหนดทิศทางในการอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืนในปัจจุบันและอนาคต
“ภาคีเครือข่าย” หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา องค์กร กลุ่ม หรื อ
อาสาสมัคร ที่ร่วมกันอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน
“สิท ธิพ ลเมืองเยาวชนสงขลา” หมายถึ ง สิท ธิข องเยาวชนสงขลาที่ จะมีส่ วนร่ วมกับ รัฐ และชุมชนในการอนุ รักษ์
บารุงรักษาหาดสมิหลา และป่าสนเมืองสงขลา เพื่อให้มีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี
“หน้าที่พลเมืองเยาวชนสงขลา” หมายถึง เยาวชนสงขลามีหน้าที่อนุรักษ์หาดสมิหลา และป่าสนเมืองสงขลา
“สภาพลเมืองเยาวชนสงขลา” หมายถึง การรวมกลุ่มพลเมืองเยาวชนที่มีอุดมการณ์ แนวคิด ความมุ่งมั่น ในการ
ดาเนินการเพื่อการอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืนตามธรรมนูญฉบับนี้
“การเข้าถึงข้อมูล” หมายถึง การที่พลเมืองเยาวชนสงขลาหรือบุคคลทั่วไปสามารถรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหาดสมิหลา จากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้
“เขตพื้ นที่อนุรั กษ์” หมายถึง อาณาบริ เ วณของหาดสมิ หลาที่พ ลเมื องเยาวชนสงขลาร่วมกั นกาหนด มิ ให้ รุ กล้ า
คุกคาม แทรกแซง ทาลาย หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
“การเฝ้าระวัง” หมายถึง การสอดส่อง ดูแล ติดตาม และประเมินสถานการณ์ของหาดสมิหลา มิให้ผู้ใดกระทาการ
รุกล้า คุกคาม แทรกแซง ทาลาย หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
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หมวดที่ ๑
ปรัชญาแนวคิดของธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน
ข้อที่ ๕ เยาวชนสงขลาทุกคนที่มีจิตสานึก รัก เห็นคุณค่าและหวงแหนหาดสมิหลา ได้ใช้สิทธิและหน้าที่ที่มีในการ
เรียนรู้และมีส่วมร่วมอย่างเท่าเทียมในการร่วมกันบารุงรักษาหาดสมิหลา เพื่อมิให้ถูกคุกคาม แทรกแซง ทาลายหรือให้แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ และเพื่อธารงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์และความสุขตามวิถีชีวิตคนสงขลา โดยอาศัยสิทธิในการมีส่วน
ร่วมกับรัฐและชุมชนในการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้มีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล เพื่อ
อนุรั กษ์ม รดกทางธรรมชาติข องคนสงขลาที่สืบ ทอดมาแต่บ รรพบุรุษให้ค งอยู่คู่เ มืองสงขลา หาดสมิ หลาต้องเป็นพื้นที่ แห่ ง
ความสุขและเป็นมรดกทางธรรมชาติของคนสงขลาทุกคนที่ยังคงมีอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน
หมวดที่ ๒
สภาพลเมืองเยาวชนสงขลา
ข้อที่ ๖ สมาชิกสภาพลเมืองเยาวชนสงขลาตามธรรมนูญฉบับนี้ ให้มีองค์ประกอบดังนี้
๖.๑. ตัวแทนแกนนาเยาวชนจากสถาบันการศึกษาที่ร่วมกันจัดทาธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ
จังหวัดสงขลา, โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา, โรงเรียนแจ้งวิทยา, โรงเรียนวชิรานุกุล, โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อม
นอก), มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ ศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสงขลา เขต ๙ สถาบันละ ๓-๕ คน โดยมีคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกสภาพลเมืองเยาวชนตาม
ธรรมนูญฉบับนี้
๖.๒. ที่ปรึกษาสภาพลเมืองเยาวชน ได้แก่ ผู้แทนเทศบาลนครสงขลา ๒ คน ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม ๒ คน
นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ๒ คน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ๒ คน
ข้อที่ ๗ สภาพลเมืองเยาวชนมี สิทธิ อานาจ และบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๗.๑ ให้สภาพลเมืองเยาวชนเป็นกลไกประสานงานและดาเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นการขับเคลื่ อนธรรมนูญฉบับนี้
๗.๒ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ เพื่อกากับดูแล และบริหารจัดการสภาพลเมืองเยาวชน
๗.๓ การบริหารจัดการสภาพลเมืองเยาวชนสงขลา ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสภาพลเมืองเยาวชนสงขลา
๗.๔ มีอานาจปรับปรุงแก้ไขธรรมนูญฉบับนี้ ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๕ ของธรรมนูญฉบับนี้
๗.๕. ระดมทุนหรือจัดหางบประมาณสนับสนุน จากองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนองค์ภาคประชาสังคม หรืออื่นๆ
ตามความเหมาะสม เพื่อใช้ในการดาเนินงานภายใต้ธรรมนูญฉบับนี้
ข้อที่ ๘ สมาชิกสภาพลเมืองเยาวชนต้องมีคุณลักษณะไม่ขัดต่อหน้าที่พลเมืองเยาวชนที่มีต่อหาดสมิหลาและป่าสนเมืองสงขลา
ตามหมวด ๓ ของธรรมนูญฉบับนี้
หมวดที่ ๓
หน้าที่พลเมืองเยาวชนสงขลาที่มีต่อหาดสมิหลาและป่าสนเมืองสงขลา
ข้อที่ ๙ พลเมืองเยาวชนสงขลาต้องเห็นคุณค่า หวงแหน และตระหนักถึง ความสาคัญของหาดสมิหลาและป่าสน
เมืองสงขลา
ข้อที่ ๑๐ พลเมืองเยาวชนสงขลาต้องตื่นตัว มุ่งมั่น และอดทนที่จะมีส่วนร่วมเพื่อแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในการ
อนุรักษ์ระบบนิเวศน์หาดสมิหลาและป่าสนเมืองสงขลาอย่างยั่งยืน
ข้อที่ ๑๑ พลเมืองเยาวชนสงขลาต้องร่วมกันศึกษา วิจัย และจัดทาฐานข้อมูลระบบนิเวศน์หาดสมิหลาและป่าสน
เมืองสงขลา
ข้อที่ ๑๒ พลเมืองเยาวชนสงขลาต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสนใจในกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน์
ของหาดสมิหลาและป่าสนเมืองสงขลา
ข้ อ ที่ ๑๓ พลเมื องเยาวชนสงขลาต้ องไม่ กระท าการใดๆ ที่ เ ป็ นการคุ กคาม แทรกแซง ท าลายหรื อ แสวงห า
ผลประโยชน์โดยมิชอบจากหาดสมิหลาและป่าสนเมืองสงขลา
ข้อที่ ๑๔ พลเมืองเยาวชนสงขลามีหน้าที่ในการแบ่งเขตความรับผิดชอบเพื่อดูแลรักษาทัศนียภาพ ฟื้นฟู ปกป้อง
และอนุรักษ์เขตพื้นที่อนุรักษ์ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของหาดสมิหลาและป่าสนเมืองสงขลา เช่น การรักษาความสะอาด
ควบคุมสิ่งปฏิกูล เพิ่มพื้นที่ป่า ฯลฯ เป็นต้น
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หมวดที่ ๔
สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อดารงชีพอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
ข้อที่ ๑๕ สิทธิในการมีส่วนร่วมกาหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์หาดสมิหลาและป่าสนเมืองสงขลาอย่างยั่งยืน
ข้อที่ ๑๕.๑ พลเมืองเยาวชนสงขลามีสิทธิในการร่วมกันกาหนดและดูแลเขตพื้นที่อนุรักษ์ของหาดสมิหลาและป่าสน
เมืองสงขลา
ข้อที่ ๑๕.๒ พลเมืองเยาวชนสงขลามีสิทธิร่วมกับรัฐและชุมชนในการยื่นข้อเสนออันเกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับ
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้บังคับหรือดาเนินการกับเขตพื้นที่อนุรักษ์สมิหลาและป่าสนในเขตเทศบาลนครสงขลา รวมถึง
การประสานและติด ตามให้ห น่วยงานซึ่ง มีอานาจหน้ าที่ใ นการออกประกาศเขตพื้นที่ อนุรั กษ์ หาดสมิห ลาและป่าสนในเขต
เทศบาลนครสงขลา และประกาศที่ว่าด้ วยระเบีย บและข้อบั งคับอันเกี่ ยวเนื่องกั บเขตอนุรั กษ์หาดสมิ หลาและป่ าสนในเขต
เทศบาลนครสงขลา
ข้อที่ ๑๕.๓ พลเมืองเยาวชนมีสิทธิร่วมกับรัฐและชุมชนในการยื่นข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ ไขหรือพัฒนาประกาศ
และข้อบังคับต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับเขตพื้นที่อนุรักษ์หาดสมิหลาและป่าสนเมืองสงขลา
ข้อที่ ๑๖ สิทธิในการมีส่วนร่วมจัดการหาดสมิหลาและป่าสนเมืองสงขลา
ข้อที่ ๑๖.๑ พลเมืองเยาวชนสงขลามีสิทธิในการร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
รวมถึงร่วมกันดาเนินการเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์หาดสมิหลาและป่าสนเมืองสงขลา
ข้อที่ ๑๖.๒ พลเมืองเยาวชนสงขลามีสิทธิในการร่วมกันแบ่งเขตความรับผิดชอบเพื่อดูแลรักษาทัศนียภาพ ฟื้นฟู
ปกป้อง และอนุรักษ์เขตพื้นที่อนุรักษ์ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของหาดสมิหลาและป่าสนเมืองสงขลา เช่น การรักษาความ
สะอาด ควบคุมสิ่งปฏิกูล เพิ่มพื้นที่ป่า ฯลฯ เป็นต้น
ข้อที่ ๑๖.๓ พลเมืองเยาวชนมีสิทธิในการร่วมกันแสดงออกหรือดาเนินการเฝ้าระวัง ยับยั้ง การกระทาใดๆอันเป็น
การคุกคาม แทรกแซง ทาลายระบบนิเวศน์ของหาดสมิหลาและป่าสนเมืองสงขลา เช่น เฝ้าระวังการแทรกแซงระบบนิเวศ
หาดสมิหลาจากโครงสร้างต่างๆที่จะส่งผลเชิงลบต่อระบบนิเวศน์หาดสมิหลาทุกรูปแบบ ฯลฯ เป็นต้น
ข้อที่ ๑๖.๔ พลเมืองเยาวชนสงขลามีสิทธิในการร่วมกันจัดตั้งชมรม จัดตั้งกลุ่มองค์กร เครือข่ายอาสาสมัคร เพื่อ
เฝ้าระวัง ติดตามและฟื้นฟูอนุรักษ์หาดสมิหลาและป่าสนเมืองสงขลา
ข้อที่ ๑๖.๕ พลเมืองเยาวชนสงขลาสิทธิในการจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดาเนินการ
ต่างๆเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศหาดสมิหลาให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ เช่น การเติมทราย การรื้อถอนโครงสร้างแข็ง เป็ นต้น
ข้อที่ ๑๗ พลเมืองเยาวชนสงขลามีสิทธิในการเข้าถึงและได้รับบริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ หาดส
มิหลาและป่าสนเมืองสงขลาจากหน่วยงานของรัฐ
ข้อที่ ๑๘ พลเมืองเยาวชนสงขลามีสิทธิในการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายพลเมืองเยาวชน หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
ในการจัดตั้งศูนย์กลางเพื่อการสร้างสื่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูอนุรักษ์ระบบนิเวศน์หาดสมิ
หลาและป่าสนเมืองสงขลาสู่สาธารณะ
ข้อที่ ๑๙ พลเมืองเยาวชนสงขลามีสิทธิในการร่วมกันจัดกิจกรรมหรือกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนคติ หรือ
ข้อเสนอแนะ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ปลูกจิตสานึกและสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศหาดสมิหลาและป่า
สนเมืองสงขลาอย่างยั่งยืน
ข้อที่ ๒๐ พลเมืองเยาวชนมีสิทธิในการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์และกล่าวโทษผู้กระทาผิดต่อเจ้าพนักงาน ในกรณีที่มี
การพบเห็นการกระทาใดๆ อันเป็นการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายหรือการกระทาอันเป็นการทุจริตคอรัปชั่น ในโครงการที่
เกี่ยวเนื่องกับหาดสมิหลาและป่าสนเมืองสงขลา
ข้อที่ ๒๑ พลเมืองเยาวชนสงขลาย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการอนุญาต
หรือการดาเนินโครงการหรื อกิจกรรมใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์หาดสมิหลาและป่าสนเมืองสงขลา และพลเมือง
เยาวชนสงขลามีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
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หมวดที่ ๕
การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญเยาวชนปกป้องหาดสมิหลา
ข้อที่ ๒๒ การแก้ไขธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้กระทาโดยขั้นตอน
เดียวกันกับกระบวนการจัดทาธรรมนูญ หรือ กระทาโดยผ่านสภาพลเมืองเยาวชน ที่จัดตั้งขึ้นตามธรรมนูญฉบับนี้ โดยต้อง
เสนอหลักการและเหตุผลประกอบที่ชัดเจน และแจ้งวาระดังกล่าวแก่สาธารณะก่อนจัดกระบวนการแก้ไขธรรมนูญเยาวชน
ปกป้องหาดสมิหลาฉบับนี้ ไม่น้อยกว่า ๔๐ วัน มติการแก้ไขเพิ่มเติมต้องมีผู้เห็นชอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม
กระบวนการทางานของชมรม Beach for life ปีที่ ๒
๑) การสร้างเครือข่ายเยาวชน Beach for life
เมืองสงขลา นับว่าเป็นเมืองที่โชคดีที่มีหาดสมิหลาอยู่ใจกลางเมือง โรงเรียนของพวกเราอยู่ใกล้หาดสมิหลา เราเห็น
หาดสมิหลาอยู่ทุกวันเห็น การเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ยามที่เราทุกข์หรือสุขหาดสมิหลาจะเป็นพื้นที่ ที่เราได้เดินเล่น และรับ
ความรู้สึกดีๆ ไอของทะเล และหาดทรายที่นุ่มเท้า เมื่อหาดสมิหลาพังทลาย เราก็เอาโครงสร้างแข็งมาลงบนหาดสมิหลาทั้ง
กระสอบทราย กองหิน แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าโครงสร้างแข็งเหล่านั้นทาลายหาดสมิหลาของเรา

จากการทางานในปีที่ ๑ ที่ชมรม Beach for life พยายามสร้าง ความเข้าใจเรื่องการพังทลายของหาดสมิหลาและ
การเปลี่ยนแปลงต่างของ หาดทรายให้คนสงขลาได้เข้าใจ แต่ กระบวนการที่ เราท..ายังเข้าไม่ถึ งการสร้าง การมีส่วนร่วมที่
แท้จริงของคนสงขลา ในปีนี้พวกเราจึงเดินสายหาเครือข่าย พลเมืองเยาวชน ๙ สถาบันการศึกษา คือ โรงเรียนมหาวชิราวุ ธ
จังหวัดสงขลา โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนวชิรานุกูล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวมทั้งศูนย์ฝึกอบรม เด็กและเยาวชนสงขลาเขต
๙ เพื่อสร้างเครือข่ายพลเมืองเยาวชนที่มีหัวใจ ความคิดเดียวกันกับเรานั้นคือ “อยากจะลุกขึ้นมาปกป้องพื้นที่แห่งความสุข
ของเรา หาดสมิหลา” โดยเราก็รวมเพื่อนๆ ๙ สถาบันการศึกษา มาร่วมแลก เปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ค่าย “เยาวชนพลเมือง
ปกป้องหาดสมิหลา” ในวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นพื้นที่ในการตกลงกันเพื่อหาแนวทาง ในการปกป้องหาดสมิหลาอย่าง
ยั่งยืน ในค่ายก็ได้ข้อตกลงว่าเรา จะทา ข้อตกลงร่วมกันหรือธรรมนูญเยาวชน เพื่อข้อตกลงร่วมกันของพลเมืองเยาวชนในการ
อนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน
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๒) กระบวนการระดมความคิดเห็นพลเมืองเยาวชนสงขลา ๙ สถาบันการศึกษา
จากการตกลงกันในค่าย พลเมืองเยาวชนปกป้องหาดสมิหลานามา สู่การร่วมกันออกแบบและวางแผนกระบวนการ
ทางานเพื่อรับรู้ รับฟัง ความคิดเห็นของเยาวชนสงขลา โดยทางชมรม Beach for life ปี ๒ ได้ให้ เยาวชนแต่ละสถาบันได้มา
ร่วมกันออกแบบเวทีระดมความคิดเห็นของแต่ละ โรงเรียนซึ่งสามารถหาแนวทางในการท..างานต่อไปได้ว่าเราต้องเปิดพื้นที่ให้
แก่กลุ่มเยาวชนสงขลาทุกสถาบันได้แสดงความคิดเห็นของตนขึ้นเพราะเรา เชื่อว่าคนทุกคนย่อมมีศักยภาพเป็นของตัวเองอยู่
ที่ว่าเราจะหยิบสิ่งที่เรามีนั้น เอามาใช้หรือเปล่า ซึ้งการจัดเวทีรับฟังความคิ ดเห็นนั้นจัดขึ้นโดยใช้หลักที่ว่า ทางกลุ่มสถาบัน
เครือข่ายใดที่มีความพร้อมก่อนจะจัดเวทีที่นั้นก่อนโดยมีสมาชิกแกนนาจาก Beach for life เข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้
และ แนะนาให้แ ก่เ พื่อนๆเครือข่ายแต่ล ะสถาบันหรื อที่ เรี ยกกันง่ายๆว่าพี่เ ลี้ย งกลุ่ม โดย เวที แรกที่ เราจั ดขึ้ นคื อ เวทีข อง
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนว
ชิรานุกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวมทั้งศูนย์ฝึกอบรมเด็ก
และเยาวชนสงขลาเขต ๙ เพื่อสร้างเครือข่ายพลเมืองเยาวชนที่มีหัวใจ ความคิ ดเดียวกันกับ เรานั้นคือ “อยากจะลุ กขึ้นมา
ปกป้องพื้นที่แห่งความสุขของเรา หาดสมิหลา” โดยเราก็รวมเพื่อนๆ ๙ สถาบันการศึกษา มาร่วมแลก เปลี่ยนความคิดเห็นโดย
ใช้ค่าย “เยาวชนพลเมืองปกป้องหาดสมิหลา” ในวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นพื้นที่ในการตกลงกันเพื่อหาแนวทาง ในการ
ปกป้องหาดสมิหลาอย่างยั่งยืน ในค่ายก็ได้ข้อตกลงว่าเรา จะทาข้อตกลงร่วมกันหรือธรรมนูญเยาวชน เพื่อข้อตกลงร่วมกันของ
พลเมือง เยาวชนในการอนุรักษ์หาดสมิห ลาอย่างยั่งยืน จัดกันที่ป่าสนโดยใช้นักเรี ยนจาก โรงเรียนมหาวชิราวุธจัดขึ้นในวั น
อาทิตย์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวทีแรกนี้ ผ่านไปได้ด้วยดี

เวทีถัดมา คือ เวทีของทางโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) เราเจอปัญหาที่ว่า ทางผู้อานวยการสถานศึกษาไม่
สนับสนุนให้ทางกลุ่มจัด กิจกรรมนี้แต่ด้วยความตั้งใจจากทางแกนนาพวกเราก็สามารถจัดเวทีครั้งนั้น ขึ้นมาได้เพราะความ
ตั้งใจจริงของแกนนาจาก เทศบาล ๕ โดยไม่ต้องขึ้นกับ ทางโรงเรียนเลยเวทีในครั้งนั้นได้มีการให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
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มานั่ ง สมาธิบ นกระสอบทราย Big bag ซึ่ง วิธีนี้ถื อเป็ นการแสดงออกเชิง สัญ ลักษณ์ และเป็นจุ ดสนใจของผู้ คนที่ผ่านไปมา
ละแวกนั้นได้เป็นอย่างดีทีเดียว

พอเวทีครั้งแรกผ่านไปทางกลุ่มแกนนาเทศบาล ๕ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่ จะปรับปรุงให้เวทีครั้งต่อไปนี้ดีขึ้นกว่า
เก่าจากนั้นเราได้เรียนรู้ว่าไม่ควรจัดงานในสถานที่เปิด จากนั้นเวทีครั้งที่ ๒ ก็เกิดขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดย
ใช้วิธีการปรับกระบวนการเพื่อนให้งานในครั้งนี้ออกมาดีขึ้นกว่า เดิมแต่ครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราคิดไว้ เพราะมีเยาวชน
มาในการร่วมแสดงความคิดเห็นกันแค่ ๙ คน ทางกลุ่มเครือข่ายและทางกลุ่มเราก็เริ่มรู้ถึง ของความรู้สึกที่ว่า เมื่อเราหวังอะไร
มากเกินไปแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังพวกเราทุกคนท้อแต่ไม่ยอมถอยเรายังคงจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อไป
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เวทีที่ ต่อมาคือ เวทีของทางมหาวิทยาลัยราชภั ฏสงขลาเราติดต่อไป ทางกลุ่มของ CD Power ว่าเราจะมีการจั ด
กิจกรรมเวทีรับฟังนี้ขึ้นแต่ด้วย ธุระบางประการทาง CD Power ก็ไม่ได้ร่วมงานกับทางเราในครั้งนี้ทางกลุ่มจึงบอกผ่านไปยัง
นายอนุพงศ์ คงยิ่ง นิสิตปี ๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้วยความสนใจพี่อนุพงศ์จึงช่วยหากลุ่มเยาวชนที่จะเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีนี้ได้และเวทีที่นี้ถูกจัดขึ้นในวันพุธ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หลังจากเวทีนี้เสร็จสิ้นทางเราก็ได้กลุ่ม
แกนนาเยาวชนเครือข่ายเพิ่มขึ้นมาอีก

เวทีที่จัดต่อมาคือ เวทีของโรงเรียนแจ้งวิทยาทางกลุ่มได้ปรึกษา อาจารย์มณีนุช คุปกุลกานต์ (ครูฝน) อาจารย์ที่ปรึกษาของ
กลุ่มและได้ข้อสรุป ว่าจะไปหาอาจารย์ธีระพงศ์ คุปกุลกานต์(ครูเบียร์)ตั้งแต่นั้นเราก็เริ่มได้กลุ่มแกนนาเยาวชนนักเรียนชั้น
มัธยมต้นมาเป็นแกนนา โดยเวทีที่โรงเรียนแจ้งได้ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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ทาให้เราได้เห็นถึงศักยภาพของน้องๆที่ร่วมในการแสดงความคิดเห็นนี้เป็น อย่างมาก น้องๆทุกคนน่ารักให้ค วามร่วมมือเป็น
อย่างดีมาก พวกเราประทับใจเวทีที่นี้มากๆเพราะมีทั้งความสนุกของน้องๆและความสงบที่มี เพราะเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

เวทีต่อมาคือ เวทีของโรงเรียนวชิรานุกูล ที่ทางกลุ่มได้ไปติดต่อทาง โรงเรียนแต่ไม่เป็นผลอาจเป็นเพราะทางโรงเรียน
อาจจะไม่สะดวก หรือไม่ว่างในการจัดกิจกรรมเราจึงเปลี่ยนวิธีการใหม่เป็นการติดต่อผ่านเพื่อนๆ และ เพื่อนเหล่านั้นได้กลาย
มาเป็นกลุ่มแกนน..าเยาวชนโดยได้ติดต่อประสานงาน ผ่านทางอาจารย์ของโรงเรียน จากนั้นก็มีการนัดประชุมตัวแทนเยาวชน
และ จากเวทีนี้ทาให้ทางกลุ่มได้แกนนาเยาวชนสงขลาเพิ่มขึ้น

เวทีที่ต่อมาคือ เวทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทางแกนนาเยาวชน Beach for life ได้เข้าไปคุยกับกอง
พัฒนานักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ทางกองพัฒนานักศึกษาจึงให้ตัวแทนนิสิตแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยถือให้
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยเลย
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หลังจากจัดเวทีนี้ทางกลุ่มได้แกนนาเพิ่มมาเพราะมีเยาวชนที่มีความสนใจใน เรื่องนี้อยู่และอาสาที่จะจัดเวทีขึ้นอีก
รอบโดยจะให้เวทีครั้งต่อไปนี้ดีกว่าเวทีที่ผ่านมาโดยเวทีครั้งที่ ๒ นั้นจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เวทีที่ต่อมาคือ เวทีของโรงเรียนวรนารีเฉลิม ทางกลุ่มเราได้เข้าไป ติดต่อกับทางประธานนักเรียนของโรงเรียนคน
ปัจจุบัน จากนั้นทางกลุ่มก็ได้ เข้าไปพบปะกับทาง ผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผลสาเร็จโดยทางโรงเรียนได้ อนุญาตให้จัดร่วมกับ
ค่ายของทางโรงเรียน ในค่ายที่ชื่อว่า “ค่ายอบรมพัฒนาเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมีพี่น..้านิ่ง นายอภิศักดิ์ ทัศนี จากเวที
ทาให้ เราได้แกนนาเยาวชนเพิ่มขึ้น
เวทีที่ต่อมาคือ เวทีของศู นย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสงขลาเขต ๙ คนทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
เท่าเทียมกัน คนเรา ผิดพลาดกันได้แต่เมื่อเราพลาดแล้วเราเอาความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนให้แก่ชีวิตหรือเปล่า ทางกลุ่ม
มีทัศนคติกับเพื่อนๆในศูนย์ฝึกฯ ในการติดต่อ งานตอนแรกพวกเรามีความกังวลในสิ่งต่า งๆที่เรานั้นคิดไปเอง ไม่ว่าทางานกับ
เด็กกลุ่มนี้จะออกมาดีหรือเปล่า พวกเค้าจะให้ความร่วมมือกับทางเรามาก ไหม พวกเค้าจะเกเร อะไรอีกต่างๆนาๆ แต่ด้วย
ความมุ่งมั่นและตั้งใจและ ยืนยันที่จะจัดเวทีนี้ขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
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และจากการจัดเวทีทาให้ เราได้รู้ว่า พวกเราคิดผิดเพราะเราคิดบน พื้นฐานด้านเดียวที่ว่าเด็กในศูนย์ฝึกฯเป็นเด็กที่
ไม่ดี เป็นเด็กที่เกเร ไม่คิดจะเป็นพลเมืองที่ดี ไม่มคี ิดจะทาความดีอะไรหรอก แต่พอเราได้มาจัดเวทีเข้าจริงๆ ทาให้รู้ว่าทุกอย่าง
มันไม่ได้เป็ นอย่างที่เราตั้งแง่เอาไว้เลยแม้ แ ต่น้อย เราได้เห็นถึงความเป็นคนที่อยากจะท าดีเพื่อชดเชยในสิ่งที่ต นเองเคยทา
พลาดไปแต่ไม่มีโอกาสให้ทาเพราะพวกเค้ายังต้องอยู่ในศูนย์ฝึกฯต่อไป ถือได้ว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่พวกเราประทับใจมาก

เวทีที่สุดท้ายคือ เวทีมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา ทางกลุ่มพวกเราได้ ติดต่อไปทางนายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณ โดยได้ทาหนังสือส่งไปทางรองอธิการบดีของมหาลัย จนได้ทางกลุ่มขององค์การนิสิตมาเป็นแกนนาในการจัดเวทีรับฟัง
ความคิ ดเห็นในครั้ง นี้ขึ้นโดยเราได้กลั บมาคิด ทบทวนกันว่า ถ้าเราจัดเวทีโดยมีกระบวนการเดิมๆมันจะได้แ ค่ ความคิดซ้าๆ
เหมือนเราไป ตีกรอบความคิดนั้นไว้เราจึงใช้วิธีที่เรียกว่า วิชาเล่นไพ่ โดยมีไพ่อยู่แล้วให้ ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นนั้นจับมา ๑
ใบโดยเราจะให้ผู้ร่วมในเวทีนั้นรับ บทบาทเป็นบุคคลที่อยู่ในไพ่โดยใช้วิธีการ แนวคิด ในบุคลิกที่เป็นบุคคลที่ตนเองจับได้ ซึ่ง
กระบวนการนี้ถือเป็นกระบวนการที่ได้ผลที่สุดและจะได้ผล ไปในทานองเดียวกันว่าก่อนที่เราจะให้ใครเปลี่ยนแปลงนั้นเราต้อง
เริ่มจะ เปลี่ยนแปลงที่ตนเองก่อน ถือว่าเป็นเวทีที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะเราเปลี่ยน กระบวนการกัน
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โดยในทุกเวทีที่ให้เยาวชนรับฟังความคิดเห็นนั้นเราใช้วิธีการหรือ กระบวนการใหญ่ๆอยู่ ๓ หลัก
๑. การทาให้ทุกคนที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีนั้นรู้สึกมีส่วนร่วม กับกิจ กรรมที่กาลังดาเนินอยู่ในขณะนั้น รู้สึก
อยากมีส่วนร่วม รู้สึกกระตือรือร้นในการร่วมท..ากิจกรรม เราเรียกกระบวนการนี้ว่า “การ Check in” โดยใช้การพูดช้าๆ ฟัง
ช้าๆ คิดตามอย่างช้าๆ จะทาให้งาน หรือกิจกรรมที่เราจะทานั้นออกมามีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น
๒. กระบวนการสร้างความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้องเรื่องธรรมนูญ และเรื่องการพังทลายของหาดการกัดเซาะหาดว่า
เกิดขึ้นอย่างไร โดยใช้การบรรยายเป็นส่วนใหญ่

๓. การแสดงความคิดเห็น โดยจะมี ๒ ขั้นย่อยคือ
- การรวมกันเป็ นกลุ่ มเพื่อแสดงความคิด เห็นร่วมกั นโดยจะให้ มีพี่ เลี้ ยงจากที่ Beach for life ในแต่ล ะ
สถาบันที่ตนรับผิดชอบอยู่มาคอยให้ คาแนะนา รวบทั้งเรามีการเปลี่ยนวิธีการมาเป็นการมีส่วนร่วมแสดงความ คิดเห็นโดยใช้
วิชาเล่นไพ่ การนั่งสมาธิบนกระสอบทราย Big bag ซึ้งวิธีนี้
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ถือเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และเป็นจุดสนใจของผู้ที่ผ่านไปมาได้ดีทีเดียว
- การแสดงความคิด เห็นในรายบุค คลโดยเราใช้ วิธีการที่ให้ ทุกคนเขีย นแสดงความคิ ดเห็ นไม่ว่าจะเป็ น
ความรู้สึกของตนเอง ความรู้สึก ที่มีต่อการจัดกิจกรรม ความรู้สึกที่อยากจะปกป้องหาดสมิหลาของเรา เป็นต้น ซึ่งจะเปิดพื้นที่
ให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
๓) การนาความคิดเห็นที่ได้มาจัดหมวดหมู่และยกร่างธรรมนูญ
จากความคิด เห็ นที่ ไ ด้ จากผู้ เ ข้ าร่วมกิ จกรรมในแต่ ล ะเวที ที่ ผ่ านๆมา ทุ กเวที ทางกลุ่ มได้ มีการบั นทึกไว้ ค รบทุ ก
ความคิดเห็นโดยจะแยกไว้เป็น สถาบันๆไปแล้วให้ทางพี่เลี้ยงกลุ่มรับผิ ดชอบในการแยกความคิดเห็นในแต่ละสถาบันที่ตนดูแล
อยู่ออกเป็นกลุ่มๆตามเนื้อหาสาระของความคิดเห็นที่ทางกลุ่มเยาวชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นมา

จากนั้นเราจะเอากลุ่มของความคิดเห็นแต่ละสถาบันที่แยกแล้วมารวมกันเพื่อ จัดทาเป็นธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์
หาดสมิหลา โดยวิธีข องการยกร่างธรรมนูญ ซึ่งเราได้ผู้มีความรู้ ความเข้าใจและผู้ทรงคุณวุ ฒิเรื่องที่เ กี่ ยวข้องกั บการจัด ท า
ข้อเสนอ ทาธรรมนูญมาช่วยตรวจและพิจารณ์ร่างธรรมนูญ และพวกเราได้นาเสนอนั้น ปรับแก้กับธรรมนูญจนกลายมาเป็น
ธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ปัจจุบันในที่สุด โดยผู้มีความรู้ ความเข้าใจและผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาธรรมนูญ ได้แก่
คุณเมธา บุญยประวิตร (ผู้อานวยการสานักธรรมนูณสุขภาพ ตาบลชะแล้) อาจารย์พรรณิภา โสตถิพันธุ์ (ผู้อานวยการสงขลา
ฟอรั่ม) นายสมศักดิ์ ชูช่วยคา (พี่เลี้ยงประจากลุ่มโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา) ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง (นักวิชาการ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ) นางสุ มนา จงรุ่ ง โรจน์ (ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ท างด้ า นนิ ติ ศ าสตร์ ) รศ.ดร. สมบู ร ณ์ พรพิ เ นตพงศ์
(นักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) อาจารย์อารยา สุขสม (นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา) คุณ
นิพนธ์ ภิญโญ (อัยการอาวุโส) นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี (นายกเทศมนตรีนครสงขลา)
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ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลา
อย่างยั่งยืนฉบับปัจจุบัน

แกนนา
เยาวชน
Beach for
life ปี ๒
ติดต่อและ
ประสานงาน
กับเยาวชน
เครือข่ายทั้ง ๙
สถาบัน
รวมถึงติดต่อ
ประสาน
ผู้เชี่ยวชาญ
และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในด้านต่างๆ
อาทิ ด้าน
กฎหมาย ด้าน
ระบบนิเวศ
หาดทราย

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างธรรมนูญเยาวชนฯ
ที่ปรึกษาชมรมปรับแก้และเพิม่ เติมร่าง
ธรรมนูญเยาวชนฯให้เป็นไปตามหลักการ
ของธรรมนูญและให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์
หาดสมิหลาฯ

แกนนา
เยาวชน
Beach for
life ปี ๒
ร่วมกันตรวจ
พิสูจน์อักษร

และประสาน
การจัดพิมพ์

ผู้อานวยการสานักธรรมนูญตรวจดูร่าง
ธรรมนูญเยาวชนฯและให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของธรรมนูญ
สมาชิกกลุ่มแกนนา Beach for life ปี๒ นา
ความคิดเห็นที่ได้ร่วมกันจัดหมวดหมู่กลุ่ม
ความคิดแล้วมาถกเถียงกันว่าตรงประเด็น
หรือไม่เพื่อให้ได้มาเป็นร่างธรรมนูญเยาวชน
อนุรักษ์หาดสมิหลาฯ
แกนนาชมรมBeach for lifeปี๒ ร่วมกับ
เครือ ข่ายแกนนาเยาวชนทั้ง๙สถาบันจัดเวที
รับฟังและรวบรวมความคิดเห็นในการ
อนุรักษ์หาด สมิหลาในแต่ละสถาบันแล้ว
นามาจัดหมวดหมู่ความคิด
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กาหนดการ
งาน “แลเล แลหาด The World Beach Day ครั้งที่ ๔”
วันอาทิตย์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ริมหาดชลาทัศน์
บริเวณหน้าโรงแรมราชมังคลา พาวิลเลี่ยนบีช รีสอร์ท
-----------๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ขบวนเเห่ “ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลา อย่างยั่งยืน ” รอบเมืองสงขลา
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. พิธีอันเชิญเสลี่ยงธรรมนูญเยาวชนฯ เข้าสู่ลานพิธี
๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ประธานในพิธี (นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา) กล่าวเปิดงาน
“เเลเล เเลหาด The World Beach Day ครั้งที่ ๔”
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. ตัวแทนเยาวชนอ่านคาประกาศพลเมืองเยาวชน สงขลา ว่าด้วยการขับเคลื่อนธรรมนูญเยาวชน
อนุรักษ์หาดสมิหลา เพื่อการอนุรักษ์หาดสมิหลา อย่างยั่งยืน
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อน ธรรมนูญเยาวชนและรับรองธรรมนูญเยาวชน
อนุรักษ์หาดสมิหลา
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. วงเสวนาพลเมืองเยาวชนสงขลา ในหัวข้อ “เด็กสงขลาลุกทาธรรมนูญอนุรักษ์หาดสมิหลา” ดาเนินการ
เสวนา โดยคุณบัญชร วิเชียรศรี
๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. คอนเสิร์ต “Beach Day Music” โดยวง 5all และ วง The Humble
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เครือข่ายเยาวชนแกนนา ๙ สถาบัน
ชมรม Beach for life ปี ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
เด็กหญิงสวรส
โปฏกรัตน์
เด็กหญิงแพรชมพู
เวทยประสิทธิ์
เด็กหญิงกนกวรรณ
แสงแวว
เด็กหญิงปวริศา
มะโนโปธาร์
เด็กหญิงอริสรา
บินดุส๊ะ
เด็กชายชวนเจริญ
ชูจินดา
นายอณากร
สีดา
นายชนินทร์
วงษ์บุดดา
นายณัฐพงษ์
จันทลักขณา
นางสาวกัณญาณัฐ
จันทร์สงเคราะห์
นางสาวชลธาร
พุ่มเพ็ง
นางสาวพิชญาพร
ทองด้วง
นางสาววาสนา
ปรเมษฐานุวัฒน์
นางสาวธิติสุดา
เอี้ยวเหล็ก
นางสาวลักษณา
แสงทองสวัสดิ์

นางสาวภัฎฏินี
นายชานน
นายณฐธร
นายพัชรพล
นายพุฒิพงศ์
นายพรรษวุฒิ
นางสาวอลิสา
นายอภิศักดิ์

คงประดิษฐ์
อนุวรรค
รุกขเศรณี
เหมทานนท์
เพชรรัตน์
รัตนกาญจน์
บินดุส๊ะ
ทัศนี
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กลุ่ม SKRU Love the beach มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นางสาวอัญชลี
แซ่โง้ว
นางสาวนิรวรรณ
ยิ้มมงคล
นางสาวกุสุมา
ใบระหมาน
นางสาวทิพวรรณ
สุขแก้ว
นางสาวอัจริยา
หมาดเด็น
นางสาวสุดารัตน์
เจ๊ะมะ
นางสาวจันทร์จิรา
แก้วสามสี
นางสาวปาริฉัตร
ชูพูล
กลุ่ม Preserve samila โรงเรียนวชิรานุกูล
นางสาวนลินี
สุบหลี
นางสาววริสรา
สินทรัพย์
นางสาวเนตรนภา
ไชยอิน
นางสาววัชรี
พรหมอักษร
นายนัฐพงษ์
จันทร์จะนะ
กลุ่ม Art beach โรงเรียนแจ้งวิทยา
ด.ญ. สิริญา
ผลยฤทธิ์
ด.ญ. ณัฐกานต์
คล้ายเพชร
ด.ญ. ณัฐธิดา
แก้วมณี
ด.ญ. ศศิชา
มีเสน
ด.ญ. ศศินิภา
มีเสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย
นายเสกสรรค์
กาซา
นายภูวรินทร์
ผดุงการณ์
นายสรายุทธ
ชอบหวาน
นายอิศรา
รักไชย
โรงเรียน วรนารีเฉลิม
นางสาวพัชรพร
วิทยสุนทร
นางสาวชนรรค์
บาลัน
นางสาวพุธพรรณ
สุบินรัส
นายกันต์ปภพ
บัวงาม
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิมปี ๒๕๕๗
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
กลุ่ม The Sand โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)
นางสาวพันไทร
คงสุกแก้ว
นางสาวปิยะวดี
ชูพิฤทธิ์
นางสาวธิดารัตน์
แก้ววิจิตร์
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา

นางสาวกรกนก
นายภาสกร
นายเบญจพล
นายอธิวัฒน์
นายธนชาติ

เพ็งเพชร
ใจกระจ่าง
ชุมภูธร
เซ่งหนู
พูนเมือง

นายวัชรภัทร
นางสาวปรียานันท์

นุ่นแก้ว
พันธ์สุข
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“เมื่อใดที่บ้านเมืองมืดมิด ไร้ความหวัง
คนเล็ก ๆ ต้องช่วยกัน ส่องแสง....”

ภาคผนวก ค.
ห้องเรียนพลเมือง

2

รายงานผล
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
“สร้างจิตสานึกพลเมืองจากฐานงานของเยาวชนและความเป็นชุมชนเข้มแข็งเป็นฐานการเรียนรู้ ”
๑. แนวคิดการดาเนินงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสานึกพลเมืองจากฐานงานของเยาวชนและความเป็นชุมชนเข้มแข็งเป็นฐานการ
เรียนรู้ เป็นการให้แกนนาเยาวชนลงพื้นที่ไปสัมผัสและเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนซึ่งโดดเด่นด้านความเข้มแข็งของขบวนการภาค
พลเมือง “เรียนรู้กับคนจริงที่มีจิตสานึกความเป็นพลเมือง”(กรณี โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาเลือกพื้นที่ชุมชนคลอง
แดน อ.ระโนด จังหวัดสงขลา) ซึ่งจะดาเนินการภายหลังจากที่เยาวชนแกนนาได้ทางานโครงการเพื่อส่วนรวมมาแล้วระยะเวลา
หนึ่งเพราะต้องการให้เยาวชนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่ได้รับจากชุมชนมาสู่ ฐานงานของตนเองด้ วย มีหั วข้อการเรียนรู้
จิต ส านึ กความเป็ นพลเมื องจากชุ มชน อาทิ การรวมกลุ่ มของคนในชุ มชน การมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒ นาชุ มชน ผู้ นาชุ มชน
(บุคลิกภาพ การวางตัว ความสามารถ การได้รับ การยอมรับจากผู้อื่น) ประวัติศาสตร์ชุมชนที่มีความเป็นมาที่เด่นๆและมีพลัง
ในการสร้างชุมชน การเคารพในกฎ กติกาของชุมชน (มีกฎระเบียบอะไรบ้างและมีคนยอมรับ มาก – น้อย แค่ไหน) ชุมชนวิถี
พุทธมีพลังในการพัฒนาชุมชนได้มากแค่ไหน อย่างไร เป็นต้น อนึ่งการตั้งประเด็นหรือเนื้อหาการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับบริบทของ
ชุมชนแต่ต้องนาไปสู่การสร้างจิตสานึกความเป็นพลเมือง มีรูป แบบการเรียนรู้ อาทิเช่น แบ่งกลุ่มย่อยให้เยาวชนเตรียมคาถาม
หรือวิธีการสืบค้นความรู้ในประเด็นที่กลุ่มได้รับมอบหมาย ต่อมาเยาวชนลงพื้นที่เรียนรู้ตามฐานที่เตรียมไว้ แล้วกลับมาสรุปสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน นาเสนอต่อกลุ่มใหญ่ เพื่อแชร์สิ่งที่แต่ละกลุ่มได้เรียนรู้มา จากนั้นวิทยากรเสริมความรู้ที่เยาวชนได้รับจาก
ชุมชนและชี้ชวนให้เยาวชนเชื่อมโยงความรู้เข้ากับฐานงานโครงการที่เยาวชนกาลังดาเนินการอยู่และเชื่อมโยงกับสถานการณ์
สังคม เช่น การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ทั้งในประดับประเทศและระดับโลกรวมถึงให้แกนนาได้ท บทวน
งานโครงการที่เยาวชนรับผิด ชอบในประเด็นต่างๆ เช่น ทาอะไรมาแล้วบ้ าง เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์โครงการในปัจจุบั น
คุณค่าของโครงการที่ มีต่อตนเองและส่วนรวม ที่ผ่านมาท างานร่วมกันแบบไหน อย่างไร แล้ วนาเสนอกลุ่มใหญ่ เพื่ อ แบ่งปั น
ความคิด เป็นต้น
ทั้งนี้ผลจากการประชุมในลักษณะนี้ทาให้เยาวชนเกิดเรียนรู้ว่าพลเมืองที่มีจิตสานึกความเป็นพลเมืองอย่างไร การ
เห็นของจริงทาให้เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ง่ายขึ้นและการรู้สึกได้ สัมผัสได้ทาให้ มีพลังการเรียนรู้แบบทวีคูณ มีความสนุ ก
เพลิดเพลินและเป็นสุขจากการได้สัมผั สวิถีชีวิตชุมชน เกิดจินตนาการสังคมแห่งอุดมคติ มีพลังผู้นาการเปลี่ยนแปลง เชื่อมั่นใน
พลังการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ เป็นต้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อสร้างจิตสานึกพลเมืองจากฐานงานของเยาวชน
๓. กลุ่มเป้าหมาย
๓.๑. แกนนาเยาวชนในโครงการฯ
๓.๒. ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนในโครงการฯ เครือข่ายคนทางานด้านเด็กและเยาวชน
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
๔.๑. ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
จานวน ๑๒ กลุ่ม
๔.๒. ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
จานวน ๑๒ กลุ่ม
๕. ขั้นตอนการดาเนินงาน
๕.๑. ก่อนการดาเนินงาน
๕.๑.๑. ลงสารวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมก่อนดาเนินงาน
๕.๑.๒. จัดประชุม ๑ ครั้ง
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๕.๒. หลังการดาเนินงาน
๕.๒.๑. บันทึกผลการปฏิบัติงาน
๕.๒.๒. ประเมินผลภายหลังการจัดประชุมฯเพื่อพัฒนากระบวนการและคนทางาน
๕.๒.๓. ถอดบทเรียนภาพรวมและรายงานผลการดาเนินงาน
๖. ผลการดาเนินงาน
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่โครงการฯ จานวน ๗ คน พูดคุยหารือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัด
ประชุมฯ โดยการพูด คุยหารือ ผู้ร่วมหารือได้ท บทวนวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ คาดหวังว่าจะได้รับจากการจั ด
ประชุม วิเคราะห์ความต้ องการและสิ่งที่ ควรหนุนเสริมให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นศึกษาและอภิปรายแลกเปลี่ย น
ความคิดทาความเข้าใจ (ร่าง) กระบวนการและลาดับขั้ นตอนการจัดประชุมซึ่งผู้บริหารโครงการฯ วางไว้เป็นแนวทางสาหรับ
จัดการประชุมฯ ก่อนที่จะร่วมกันเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนากระบวนการและออกแบบวิธีการรายละเอียดการดาเนินงานใน
แต่ละขั้นตอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงการกาหนดวัน เวลา สถานที่ และแบ่งบทบาทหน้าที่ใน
การจัดประชุมพัฒนาและสรรค์กระบวนการทางานเพื่อส่วนรวมของเยาวชนโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาปีที่ ๒ (เตรียม
งานครั้งที่ ๑)
ผลลัพธ์ที่ได้รับคือ เจ้าหน้าที่เข้าใจในวัตถุประสงค์ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน สิ่งที่ควรหนุนเสริมให้แก่เยาวชน
แกนน าและมี ทิ ศ ทางในการพั ฒ นาโครงการให้ แ ก่ เยาวชน เจ้ าหน้ าที่ เข้ าใจกระบวนการ ขั้ นตอน วิ ธีการ และการสร้ าง
บรรยากาศในการจัดประชุม รวมถึงมีกาหนดวัน สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย วัสดุอุปกรณ์ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การจั ดประชุม โดยมีรายละเอีย ดดั งนี้ นางสาวนู รอามีนี สาและ แจ้ง มีการแบ่งออกเป็น ๒ รุ่ น ซึ่ งใช้ห ลักคิด ในการแบ่ ง
โครงการคือ จัดแบ่งโครงการตามความเข็มข้นของการดาเนินโครงการและความอ่อนของการดาเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อให้
เยาวชนได้มีการเรียนรู้การทางานซึ่งกันและกัน
๗. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๗.๑. โดย รุ่นที่๑ วันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมีจานวน ๑๒ โครงการดังนี้
๗.๑.๑. โครงการพลังเยาวชนเรียนรู้หาดสงขลา
กลุ่ม Beach For Life
๗.๑.๒. โครงการภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา ๒
กลุ่ม ต้นคิด
๗.๑.๓. โครงการสวยใส สไตล์มุสลีมะฮ์
กลุ่ม MuslimahOnline
๗.๑.๔. โครงการ ๓ อ. เอาอ้วนออก
กลุ่ม Slim Bear Island
๗.๑.๕. โครงการรู้รักษ์ถิ่นเกิด เปิดประวัติศาสตร์ดอนขี้เหล็ก กลุ่ม DKL ไชโย
๗.๑.๖. โครงการสร้างคลอง สร้างคน
กลุ่ม เยาวชนรักษ์หนองบัว
๗.๑.๗. โครงการคืนคลองสาโรงสู่ชุมชน
กลุ่ม Environmental
๗.๑.๘. โครงการครู Delivery ๒
กลุ่ม เยาวชนสังคมศึกษาพัฒนาเยาวชน
๗.๑.๙. โครงการห้องน้าในฝัน
กลุ่ม เด็กรุ่นใหม่หัวใจเกินร้อย
๗.๑.๑๐. โครงการแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์วัดบ่อทรัพย์ กลุ่ม จิตใสอาสา
๗.๑.๑๑. โครงการเด็กดื้อ รื้อฝัน
กลุ่ม เด็กดื้อรื้อฝัน
๗.๑.๑๒. โครงการ สานสายใย เพื่อนช่วยเพื่อน
กลุ่ม พลังคนหัวรั้นเพื่อสังคม
๗.๒. รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีจานวน ๑๓ โครงการดังนี้
๗.๒.๑. โครงการหมอน้อย
กลุ่ม รักษ์สุขภาพ
๗.๒.๒. โครงการรักษ์น้า ลดไฟ ใส่ใจหอพัก
กลุ่ม miss cleanning
๗.๒.๓. โครงการ Smile By CD.
กลุ่ม CD Share
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๗.๒.๔. โครงการHeroHerb
กลุ่ม DoctorKampong
๗.๒.๕. โครงการปลูกต้นน้าคืนชีวิต
กลุ่ม CD Power
๗.๒.๖. โครงการเรียนรู้หลักศาสนาเพื่อการจัดการตนเอง กลุ่ม SullaminUlum
๗.๒.๗. โครงการศูนย์สามวัย
กลุ่ม Voluteers
๗.๒.๘. โครงการเด็กดีเพื่อชุมชน
กลุ่ม พลังปลิง
๗.๒.๙. โครงการโตไปไม่ว่างงาน
กลุ่ม เด็กไทยใจกตัญญู
๗.๒.๑๐. โครงการMasukGembiraSampah
กลุ่ม บศ.อนุรักษ์เพื่อโลกสวย
๗.๒.๑๑. โครงการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาบ้านเกิด
กลุ่ม RN’MIX
๗.๒.๑๒. โครงการกองทุนขยะสร้างอนาคต
กลุ่ม หิ่งห้อยน้อย
นางสาวมนตกานต์ เพ็ชรฤทธิ์ ฝ่ายการจัดการ (๑) แจ้งเรื่องของสถานที่ ณ ชุมชนคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัด
สงขลา ใช้ ที่ศาลาประชุมตรงข้ามบ้าน ๑๐๐ ปี ซึ่งจะมีการเสริมด้ วยเต้นจานวน ๒ หลัง แต่ยังมีค วามกังวลเรื่องของสภาพ
อากาศ(ฝนตก) (๒) นางสาวนูรอามีนี สาและ แจ้งเรื่องอาหาร จะเป็นอาหารประเภททะเล และต้องคิดเมนูอาหารแจ้งให้กับ
ทางชุมชนทราบ โดยหลีกเหลี่ยงเนื้อสัตว์ เนื่องจากมีเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามจานวนหนึ่ ง ซึ่งไมไว้ใจในการเชือดเนื้อที่
ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม สาหรับภาชนะในการจัดท าอาหารใช้ภ าชนะที่ใหม่ ที่ทาอาหารสาหรับ อิสลามโดยตรง ทาง
ชุมชนก็มีภาชนะอยู่แล้วด้วย (๓) เรื่องที่พัก ยังจัดแบ่งที่พักไม่ได้ทั้งหมด เนื่องจากต้องแบ่งตามเพศ ซึ่งยังไม่มีความแน่นอน จะ
รีบดาเนินการให้เสร็จภายในวันนี้ (๔) เรื่องพาหนะในการเดินทาง ใช้รถตู้ จานวน ๒ คัน และรถบัสจาวน ๑ คัน
ผู้อานวยการแจ้ง ทาไมถึ งเลื อกพื้ นที่ ชุมชนคลองแดน เพราะสามารถเป็ นพื้ นที่ แห่ งการเรี ยนรู้ ให้เยาวชนได้ โดย
สามารถพูดคุยกับคนในชุมชนเรื่องความเป็นชุมชนเข้มแข็ง หลังจากนั้นมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทางาน
๘. รายละเอียดกระบวนการจัดประชุม มีดังนี้
๘.๑. กระบวนการประชุม วันที่ ๑
๘.๑.๑. พร้อมกัน ตรงจุดนัดและการลงทะเบียน คือ รวมพลเยาวชนยังจุดนัดพบบริเวณหน้าสานักงาน
ป่าไม้เขตสงขลาเพื่อเดินทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเพื่อแสดงตัว
๘.๑.๒. กิ จกรรมเสริมสร้างสัมพั น ธภาพ คื อ การทากิจกรรมนันทนาการ เช่น ลูกบอลหรรษา คื อให้
เยาวชนตอบคาถามจากลูกบอลกระดาษซึ่งภายในลูกบอลจะมีคาถามให้เยาวชนได้ตอบคาถามดังกล่าว เช่น
๘.๑.๓. การสร้างสรรค์ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอข้อตกลงในการประชุม
ร่วมกัน เช่น ตรงต่อเวลา (ช้าได้ไม่เกิน ๕ นาที) ห้ามนอนดึกเกินกว่า 3 ทุ่ม รักษาความสะอาดทุกที่รอบตัว ห้ามเสพ อบายมุข
ยิ้มแย้ม ให้กาลังใจ มีน้าใจ ช่วยกันแสดงความคิดเห็น ห้ามเปลี่ยนสถานที่พักโดยพลการ จะออกไปทาธุระให้แจ้งพี่ๆ หากรู้สึก
เจ็บป่วย ให้น้องมารับยาที่พี่ๆ เกรงใจเจ้าของบ้าน เป็นต้น
๘.๑.๔. ปฐมนิเทศกิจกรรมกลุ่มเยาวชนโครงการพลังพลเมืองเยาวชน โดยมี อาจารย์พรรณิภา โสตถิ
พันธุ์ ผู้อานวยการสงขลาฟอรั่ม เป็นการกล่าวที่มาที่ไปในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ที่มีจุดประสงค์ให้เยาวชนเด็กๆหวังที่จะได้เห็น
อะไรจากคลองแดน ความเข้มแข็งของคนในชุมชน กับความเป็นพลเมืองในตนเอง การมีประชาธิปไตยแบบใคร่ครวญ พินิจ
ไตร่ตรองของคนคลองแดน การพินิจพิเคราะห์ ในการตั้งกฎที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การดูแลชุมชนของคนในชุมชนคลองแดน ที่
คล้ายกับหมู่บ้าน Yellow spring รัฐ Ohio
การเรียนรู้ในกิจกรรมครั้งนี้จะมีการลงพื้นที่สัมภาษณ์ความเป็นพลเมืองในด้านต่างๆ ซึ่งทางสงขลาฟอรั่ม
ได้ตั้งในการเรียนรู้ครั้งนี้ขึ้นมา ๖ ประเด็นที่เชื่อมกับประชาธิปไตย แบบพินิจพิเคราะห์ได้อย่างไรซึ่งประเด็นนั้นได้แก่ ๑. การ
ร่วมกลุ่ม ๒. การมีส่วนร่วม ๓. ผู้นาชุมชน ๔. ประวัติศาสตร์ชุมชน ๕. การเข้าเคารพกฎกติกา ๖. ชุมชนวิถีพุทธ ๗. คลอง
แดนเป็นฐานในการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนได้อย่างไร
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๘.๑.๕. แนะนาความเป็น ชุมชนคลองแดน โดยคุณเกรียงไกร อนันตพงศ์ และคุณอภิชาต เหมือนทอง
เป็นการกล่าวต้อนรับกลุ่มเยาวชนโครงการพลั งพลเมืองเยาวชน เล่าประวัติศาสตร์ ความรุ่งเรืองของชุมชนคลองแดนในอดีต
และการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปนาไปสู่การเกือบล่มสลายของชุมชน ตลอดจนความเข้มแข็งของคนในชุมชนนามาสู่การฟื้นฟูชุมชน
ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง
๘.๑.๖. ลงพื้น ที่ “เรียนรู้ความเป็น พลเมืองของคนในชุมชนคลองแดน” โดยการให้เยาวชนแบ่ งคละ
กลุ่มกัน แล้วตั้งคาถามและลงพื้นที่ศึกษาประเด็นที่ตนเองได้รับตามฐานต่างๆ ซึ่งมีประเด็นให้เยาวชนศึกษาทั้งหมด ๖ ประเด็น
ได้แก่ ๑) การรวมกลุ่มของคนในชุมชน(มีกลุ่มอะไรบ้าง-ความเป็นมา) กลุ่มที่โดดเด่นและมีพลัง ๒) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน ๓) ผู้นาชุมชน(บุคลิกภาพ การวางตัว ความสามารถ การได้รับ การยอมรับจากผู้อื่น) ๔) ประวัติศาสตร์ชุมชนมีความ
เป็นมาที่เด่นๆ ๕) การเคารพในกฎ กติกาของชุมชน (มีกฎระเบียบอะไรบ้าง และมีคนยอมรับ มาก – น้อย แค่ไหน ๖) ชุมชน
วิถีพุทธมี
พลังในการพัฒนาชุมชนได้มากแค่ไหนอย่างไร
๘.๑.๗. รวบรวมข้อมูลและนาเสนอ “สิ่งที่เราเรียนรู้และสัมผัสได้ในความเป็นพลเมืองของชุมชนคลอง
แดน” ที่ได้จากการสัมภาษณ์ครูคลองแดน ตัวอย่างการนาเสนอของเยาวชนในแต่ละประเด็นการเรียนรู้
ประเด็น
เนื้อหาการนาเสนอ
๑.การมีส่วนร่วมในการ
การร่วมกลุ่มกันเริ่มจากการทาแผนแม่บทของชุมชน ที่มีการนัดประชุมครั้งแรก
พัฒนาชุมชน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ สถานที่วัด มี ผู้เข้าร่วมประชุม ๓-๔ คน ในการประชุมครั้งนี้ ขาด
ความร่ วมมื อจากคนในชุ มชน จึง มี วิธีการแก้ ปั ญ หาเพื่ อที่ ชุมชนจะได้ ส่ วนร่ วมในการ
พัฒนาชุมชนและทราบถึงผลประโยชน์ ที่ตนเองจะได้รับโดย แกนนาจึงทาการเดินสาย
พูดคุยกับชาวบ้านเป็นรายบุคคล เมื่อทาให้คนในชุมชนรับรู้แล้ว
มีการทาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยซึ่งมีชื่อโครงการที่ชื่อว่า โครงการนา
ร่องปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชนบทภาคใต้ โดยมีการพัฒนาทั้ง ๓ ด้าน คือด้านสังคม ด้าน
กายภาพ และด้ านเศรษฐกิ จ เกิด เป็ น ทฤษฎี พั ฒ นา ๓ ห่ วงในห่วงที่ ๑ คื อห่ วงสั งคม
ประกอบไปด้วยการพั ฒนาเกี่ยวกับศาสนา ห่ วงที่ ๒ คือห่วงเศรษฐกิจ พัฒ นาเกี่ ยวกั บ
การท านา การเลี้ยงปลา การค้าขาย ห่ วงที่ ๓ คื อห่ วงกายภาพ คือการปรั บปรุงที่ อยู่
อาศัย
การเกิดการร่วมกลุ่มของชุมชนเกิดจากความถนัดของแต่ละคน แต่บางกลุ่มเกิด
จากการนาผู้เชี่ยวชาญมาเสริมความสามารถให้กับคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น กลุ่ มในชุมชนมี
กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มช่างไม้ กลุ่มกะปิ กลุ่ มแปรรูปผลิ ตภัณฑ์สั ตว์น้า กลุ่ ม
ร้ อ ยลู ก ปั ด มโนราห์ (ของที่ ร ะลึ ก ) เยาวชนได้ ย กตั ว อย่ า งการร่ ว มกลุ่ ม แม่ ค้ า
ปัจจุบันกลุ่มแม่ค้ามี คุณเครือวรรณ สุขใจเป็นประธานกลุ่ม เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่ อปี พ.ศ.
๒๕๕๒ มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมดเพียง ๗-๘ คน ที่ค้าขายบริเวณริมน้า แต่ปัจจุบันมีสมาชิก
แม่ ค้ าในบริเวณตลาดน้ า ๕๐ กว่ าคน เนื่ องจากมี ส มาชิ กหลายคน ทางกลุ่มจึ งมี การ
ตรวจสอบคุณภาพและรสชาติอาหารโดยคณะกรรมการของกลุ่มทุกสิ้นเดือน กลุ่มมีการ
ตั้งกฎขึ้น คือ
๑ . สมาชิกกลุ่มจะต้องแต่งตัวเหมือนกันเช่น ใส่เสื้อสีชมพู่ หมวกสีขาวและผ้าถุง
๒ . ภาชนะในการใส่อาหาร เป็นไปได้ให้ใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติเช่น ใบตอง
๓ . อาหารที่ขายจะต้องเป็นวัตถุดิบที่สดและสะอาด
๔ . สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าร่วมประชุมในทุกวันเสาร์
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๕ . อาหารที่ขายจะต้องไม่ซ้ากันเกินไป อาหาร ๑ อย่างจะต้องไม่ซ้าเกิน
กว่า 2 ร้าน

๒. การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน

๓. ผู้นาชุมชน(บุคลิก
ภาพ การวางตัว ความ
สามารถ การได้รับการ
ยอมรับจากผู้อื่น)

๖ . จะมีการแบ่งกลุ่มสมาชิกในการเก็บขยะอย่างสม่าเสมอ
การเกิดกลุ่มแต่ละกลุ่มจะเกิดจาก สมาชิกส่วนใหญ่มีจิตสาธารณะ เล็งเห็นถึงประโยชน์
ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน
เยาวชนมีการไปสัมภาษณ์ ในหัวข้ อดังกล่ าวมา ๓ ท่าน ซึ่ งได้ แก่ หมอไกร ลุงจ๊วบ น้ า
โชค สรุปข้อมูลได้ว่า ในลาดับแรก
- ชุมชนจะให้ความสาคัญกับคุณค่าของตนเอง เพื่อที่จะทาให้ตนเองไม่มองข้ามสิ่งที่มีอยู่
ในตนเอง และจะสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนได้
- ผู้นาชุมชนจะต้องมีความเข้มแข็งไม่มองข้ามและใส่ใจทุกความคิดเห็นของคนในชุมชน
ซึ่งคนในชุมชนจะร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่ขั้นตอนของการประชุมแสดงความคิดเห็น ร่วม
ทั้งการลงมือปฏิบัติเช่น การตั้งกฎกติกา การพัฒนาชุมชน
- การประชุมออกกฎและความคิดเห็น ร่วมกันและจะยึดถือความคิดเห็นในที่ประชุมเป็น
หลักในการตัดสิน เพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด
- การสร้ างจิ ต สานึกและการให้ เยาวชนเข้ ามามี ส่ วนร่วมนั้ น ชุ มชนมีวิถีข องการสร้าง
จิ ต ส านึ กรั ก บ้ านที่ มีค วามก้ าวหน้ าและยั่ ง ยื นอย่ างมาก คื อ หั วหน้ าชุ ม ชมมี ก ารน า
เยาวชนที่ มีใจรักษ์ บ้านเกิด เข้ามามีส่ วนร่วมในการพั ฒ นาบ้ านเกิด และเป็นคนที่ส่ งต่ อ
ความมีจิตสานึกรักษ์บ้านเกิดระหว่างเยาวชนด้วยกัน
- ชุ มชนมีค วามเคารพ และให้เกี ยรติซึ่งกั นและกัน ไม่ แบ่ งระดับ การศึ กษาและฐานะ
ผ่านคาพูดที่กลั่นมาจากใจคนในชุมชนที่ว่า “อย่าถือว่าตัวเองอยู่สูงอย่าถือว่าเรารวยเรา
จบปริญญาเราเป็นแกนนาจริงๆแล้วมันไม่ใช่จะปริญญาหรือ ป. 4 จริงแล้วมันก็มีความ
รู้อยู่ จะจบด๊อกเตอร์บ้างทีอาจจะเลื่อยไม้ไม่ข าดก็ยังได้ เพราะคนเราอาจจะมีภูมิปัญญา
ที่มีอยู่ ในแต่ ละคน เพราะฉะนั้นคนทุ กคนจึงมี ค วามเท่าเที ย มกั น ” ซึ่ง เยาวชนมีค วาม
ทราบซึ่งถึงคาพูดที่ได้มาเป็นอย่างมาก
จัดให้มีผู้ให้ความรู้ ๔ ท่าน พี่โชค หมอไกร พี่โย ป้าติ๋ว ซึ่งจากการสังเกตของเยาวชน
พี่โชคซึ่งเป็นเจ้าโรงสีในชุมชนนั้นมีอุปนิสัยที่จริงใจ พูดตรงไปตรงมา ให้ความช่วยเหลือ
โดยทีไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนและกอบโกยผลประโยชน์จากชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นาทุกคน
ควรจะมี เห็นถึงความโอบอ้อมอารี มีความเสียสละต่อคนในชุมชน มีความมุ่งมั่นในการ
พัฒ นาชุมชน มีแบบแผนในการพัฒ นาชุมชนให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของชุมชน
แข่งกับ ตัวเราเอง และมีจิตสานึกรักบ้านเกิดของตนเอง จากคาบอกกล่าวของพี่โชค พี่
โชคมี ความสุข ที่ได้ เห็ นเด็ กๆได้ เดินบนสะพานริมล าคลอง ใช้ป ระโยชน์ บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรม ซึ่งที่ดินบริเวณอาคารอเนกประสงค์คือที่ดินของพี่โชค
เอง และสะพานริมคลองนั้น ก็ มาจากน้ าพั กน้ าแรงที่ เกิดจากการรวมกลุ่ มกั นระหว่าง
เพื่อนในชุมชนประมาณ ๔-๕ คนช่วยกันสร้างขึ้นมา
หมอไกร ในอดีต หมอไกรมี อุป นิสั ยเป็ นคนที่ค่ อนข้างใจร้อน หลังจากที่ ได้ มาเป็ นผู้ นา
ชุมชนแล้วได้รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนมากขึ้น การทาเพื่อชุมชนทาให้หมอไกร
รู้จักที่จะเปลี่ยนตนเองเพื่อที่จะสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ การมองโลกในแง่ดี คาติ
เตียนของชุมชนเปรียบเสมือนคาชม ที่ช่วยเป็นแรงกระตุ้นในการทางาน หากมีประเด็น
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ปัญหาจะมีการพู ดคุยชี้แ จงเป็ นรายบุค คล ส่วนรูปแบบในการท าหน้าที่ จะแบ่งหน้ าที่
ตามความถนัดของแต่ละคน
พี่โย เป็ นผู้นาที่สามารถดึงศั กยภาพของคนมาใช้อย่างถูกจุด ใช้ ทฤษฎีที่ได้ มาจากการ
เห็นธรรมชาติมาใช้กับการทางาน เช่นทฤษฎีของการวิ่งเข้าโพรงหนู คือการจัดการกับ
ปัญหาในหลายๆวิธี เช่นเดีย วกับสัตว์ประเภทหนูที่มีเส้นทางการวิ่งได้ห ลากหลายทาง
ทฤษฎีโยนก้อนหินลงน้า ที่มีเมื่อโยนแล้วจะมีการกระจายของวงน้า คือการทางานที่เริ่ม
จากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่งที่ใหญ่ขึ้น เชิญผู้มีความรู้เฉพาะด้านมาพัฒนาชุมชนเข้ามามีบทบาท
รู้จักแก้ไขปั ญหา เช่นเมื่อคนในชุ มชนขาดความร่วมมือในการจัดประชุม ผู้นาชุมชนจึ ง
แก้ไขปัญหานี้โดยการนาเวทีประชุมไปจัดบริเวณที่เป็นพื้นที่ร่วมกลุ่มของคนในชุมชนกัน
เสียเลย มีการจัดการกับอารมณ์ได้ดีและมีเหตุผล การแสดงแบบอย่างการเป็นพลเมือง
ให้ ค นในชุ มชนได้ เห็ น ปลู กฝัง เยาวชนรุ่นใหม่ ใ ห้ มีจิต ส านึ กรั กษ์ บ้ านเกิด ป้ าติ๋ ว ผู้น า
จะต้องมองโลกในแง่ดี มีมนุษยสัมพั นธ์ การสื่อสารที่ดีและมีการจัดการกับอารมณ์ได้ดี
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นผู้นาที่มีกริยาสุภาพ นอบน้อม รู้จักที่หาแนวทางในการ
ประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนในชุมชนได้ดี และที่สาคัญจะต้อง มีความ
เสี ย สละและจิ ต สาธารณะต่ อส่ ว นรวม ดั่ ง ที่ ป้ าติ๋ วกล่ าวไว้ ว่า “สุ ข ที่ เห็ นคนอื่ น สุ ข ”
นาเสนอโดยน้องนันท์กลุ่มสังคมศึกษาพัฒนาเยาวชน 2 และ น้องฟาอีซจากกลุ่มต้นคิด ผู้นามีความมุ่งมั่น ใจกว้างยึดมั่นในอุดมการณ์ เยาวชนมีความเข้าใจลึกซึ้งในหลักเกณฑ์
นี้ เพราะน้าโชคได้ยกตัวอย่าง การทางานของตนเองเมื่อครั้งเริ่มต้ นที่ยังไม่มีองค์กรใดมา
สนั บสนุนด้านงบประมาณ ที่มีความมุ่งมั่น มีอุดมการณ์ ในการพัฒนาชุมชน เช่นคาพู ด
ของน้าโชคที่ว่า “มีเราก็ทา ไม่มีเราก็ทา” คาพูดเหล่านี้สื่อให้ถึงความมุ่งมันและตั้งใจมั่น
ของผู้นาชุมชน เมื่อชุมชนมองเห็นความมุ่งมั่นเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติของน้ าโชคแล้วนั้น
ทาให้ค นชุมชนมี กาลัง ใจในการพั ฒ นาชุ มชนของตนเองต่ อๆไป ซึ่ งเมื่อชุ มชนเกิ ด การ
พัฒนา มีความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น ท าให้คนในชุมชนเห็นถึงคุณค่าและปลื้มปิติในตนเอง
มากยิ่งขึ้น
- ผู้นาชุมชนเน้นการปฏิบัติให้คนในชุมชนเห็นเป็นรูปธรรม ชุมชนรู้จะทาอะไรบ้างที่จะ
ทาให้ชุมชนมีการพัฒนา
- ชุมชนมีความสามัคคี เสียสละและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนร่วมกันซึ่งเป็นหัวใจหลักเมื่อคน
ในชุมชนมีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาชุมชนแล้ว สุดท้ายแล้วการมีส่วนร่วมก็จะเกิดขึ้น
เองเพราะการมีจิตสาธารณะของชุมชนคลองแดน
๔ . ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ประวัติศาสตร์ชุมชนคลองแดน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๖ ได้ชื่อว่า คลองแดน เนื่องจาก
ชุมชนที่ มี ค วามเป็ น มา ชุมชนมีคลองที่กั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา ชุมชนที่นี่
ที่ เ ด่ น ๆและมี พ ลั ง ใน ได้ชื่อว่าเป็นดินแดน ๓ คลอง ๒ น้า เพราะคลองในชุมชนมีนั้นประกอบไปด้วย ๓ คลอง
การสร้างชุมชน
คือ คลองชะอวด คลองปากพนัง และคลองบ้านคลองแดน ประกอบไปด้วย ๒ เมือง คือ
เมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา คนสมัยก่อนจะทาทั้งนาข้าวและนากุ้ง แต่ได้ มีการ
เปลี่ ย นแปลงใน พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ เ ริ่ ม มี ก ารสร้ างถนน คนในหมู่ บ้ า นออกไปจาก
หมู่ บ้าน จึงมี กลุ่ มแกนนาคิ ดที่ จะทายั งไงให้ ชาวบ้ านกลั บมาอยู่ ในหมู่บ้ านดังเดิ ม การ
รวมกลุ่มเกิดการรวมกลุ่มกันเล็กๆ พัฒนาจนมาถึงปัจจุบัน ที่ชาวบ้านมีความร่วมมือกัน
ทั้งหมด ชุมชนคลองแดนในอดีตเป็นชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองมาก มีชาวจีนเข้ามาค้าขายกัน
ในหมู่บ้าน จากการสารวจจะได้ชัด จากการที่ชุมชนมีโรงสี มีร้านทองหลายๆร้าน และ
เช่นเดียวกันย่อมมีโจรผู้ร้ายชุกชุมแต่ด้วยความที่ว่ามีนายตารวจน้อย ในแต่ละเดือนจะ
มาประจาการได้แค่ ๓ วันจึงจัดเวรยามจากคนในหมู่บ้าน ครูและอาสาสมัคร มารักษา
ความตลอดภัยของหมู่บ้าน แม้ในอดีตหมู่บ้านจะมีความรุ่งเรืองมากแค่ไหน แต่คนใน
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๕. การเคารพในกฎ
กติกาของชุมชน มี
กฎระเบียบอะไรบ้าง
และมีคนยอมรับ มาก –
น้อย แค่ไหน

เนื้อหาการนาเสนอ
ชุมชนก็ยังรักษาสถาปัตยกรรมไว้ให้เราได้เห็นในปัจจุบัน ผู้นาและคนในชุมชนมีความ
เสียสละซึ่งกันและกัน ผู้นาในชุมชนทาตัวเองเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชนได้เห็น
และปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ คนในชุมชนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น จะเห็นได้ว่าแต่ละ
ฝั่งของชุมชนมีการแบ่งเขตการประกอบอาชีพกัน ฝั่งหนึ่งเป็นนาข้าวอีกฝั่งหนึ่งเป็นนากุ้ง
แล้วตั้งกฎกติกาขึ้นเพื่อไม่รบกวนการทางานของแต่ละคน แต่ละฝ่ายก็จะทาตามกฎของ
แต่คนรวมกันปฏิบัติตามกัน ทาให้คนในชุมชนเกิดความสันติไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน พลัง
แห่งศรัท ธาความเชื่อมั่นศักยภาพของคนในชุมชน ทุกคนมีเป้าหมายให้ การดูแลชุมชน
ของตนเองร่วมกัน มีนายทุ นมาซื้อที่เพื่อทาธุรกิจ ให้ เงินเพื่อซื้อที่ ในราคาที่สูงแต่ คนใน
ชุมชนก็ปฏิเสธ เพราะทาเพื่อชุมชน ทั้งในอดีตและปัจจุบันคนในชุมชนจะช่ วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ดูแลสอดส่องเพื่อนความปลอดภัยของกันและกัน ทาให้ไม่เกิดการลักทรัพย์
เกิดขึ้น

สิ่งที่เยาวชนได้เรียนรู้อย่างแรกเลยก็คือ กฎจะต้องเกิดจากผู้ที่ใช้กฎ คือการสร้าง
กฎของชุมชนนั้ นจะสร้างจากการมี ส่ วนร่ วมของชาวบ้านในการสร้ างกฎกติกา คือมั น
ไม่ ใช่ แค่ หัวหน้ าชุ มชนนึกอยากตั้ งกฎขึ้ นมาหนึ่ งข้อนั้ น คนในชุ มชนนั้ นจะต้ องทาตาม
ทั้ ง หมด แต่ การจะเกิ ด กฎขึ้ นมาหนึ่ ง ข้ อนั้ น จะต้ องผ่ านการรับ ฟั ง ความคิ ด เห็ นของ
ชาวบ้ า น การเลื อ กผู้ ที่ เ ข้ า ไปท างานเป็ น เสมื อ นสภาของหมู่ บ้ า นนั้ น คนๆนั้ น
เปรียบเสมือนผู้อาวุโสที่ทุกคนเชื่อใจและยอมรับ กฎของที่นี่จะเป็นกฎที่ทุกคนสามารถ
ทาได้และเข้าใจตรงกัน กฎของที่นี้จะไม่ได้ใช้ภาษาที่สวยหรูเหมือนในรัฐธรรมนูญ เป็น
ภาษาที่ ทุ กคนสามารถตี ค วามได้ ต รงกัน การปฏิ บั ติ ต ามกฎของคนในชุ มชนแน่ นการ
ปฏิบัติที่เริ่มจากตนเอง คนอื่นเป็นอย่างไรไม่รู้แต่เราทาดีแล้วเมื่อคนอื่นเห็นแล้วคนอื่นก็
เริ่ มท าตามเรา เป็ นเสมื อนกฎที่ เกิ ด ขึ้นเองในชุมชน ที่เป็ นจิต สานึ กของคนในชุ มชนมี
ชุมชนจะตั้งกฎโดยใช้ศูนย์รวมของจิตใจในการตั้งกฎ อาจเป็นบุคคล สถานที่หรือวัด ซึ่ง
วัดเป็นศูนย์รวมของคนที่นี่ กฎของที่นี่เป็นเหมือนวัฒนธรรมที่ส่งต่อๆกันมา คนที่นี่มีการ
ยอมรั บ ข้อผิด พลาดที่ เกิ ด ขึ้นจากตนเองและพร้ อมที่ จะแก้ไขอยู่ เสมอ กฎเป็ นเสมื อน
วัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอด ตั้ งแต่เกิดมาเราอยู่ในกฎมาตลอด แต่เราไม่ ได้ เรีย กมันว่ากฎ
มันคือสิ่งที่พ่อแม่ถ่ายทอดให้กับลูกให้กับหลาน สิ่งที่ยายพาลูกเข้าวัด โดยถือกุศโลบาย
ว่า ถือปิ่นโตให้ยายหน่อย
เมื่อมีการทาผิดกฎจะใช่การพูดคุยกันให้การแก้ปัญหา ไม่ทาการประท้วงเรียกร้อง
คนที่ไม่ทาตามกฎ แต่จะเป็นการคุยแบบพี่น้องกัน คนที่นี่อยู่ด้วยกันเหมือนพี่น้อง พูดคุย
กันเป็นสิ่งที่ทาให้สังคมที่นี่เกิดความสงบสุขหรืออาจเป็นสังคมวิถีพุทธที่ยิ่งทาให้สังคมที่นี่
สงบ เป็นตัวช่วยที่ดี ที่ท าให้สังคมสงบยิ่งขึ้น ชาวบ้ านท าให้ กฎนั้นศั กดิ์ สิทธิ์ไม่ สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ จากที่เยาวชนได้เรียนรู้ เมื่อก่อนสามารถเปลี่ยนแปลงได้นั้น เพิ่ มคาว่า
และ หรือ ฯลฯ นั้นทาให้คนในชุมชนมีความคิดว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันไม่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ คนก็จะไม่ทาตาม กฎของที่นี่ไม่ได้เป็นกฎที่ทรมานชาวบ้าน เป็นสิ่งที่ชาวบ้าน
ทาอยู่แล้ว แต่เพียงนามาเขียนเป็นกฎ เป็นสิ่งที่ดีงามที่ทุกคนควรทา คนในชุมชนมีความ
เคารพต่ อกฎท าให้ ค นในชุ มชนเกิ ด ความสุ ข สรุ ป ก็ คื อกฎกติ ก าของที่ นี่ เป็ น เสมื อ น
วัฒ นธรรมที่ ทุกคนปฏิบัติ ตามกันมา จนกลายเป็นกฎเป็นสิ่งที่ ทุกคนสามารถทาได้ง่าย
หากเกิดมีใครไม่ทาตามเราก็ต้องเป็นคนทาให้ดู เกิดคาที่ว่า ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคาสอน
๖. ชุมชนวิถีพุทธมีพลังใน
กลุ่ มบุ ค คลที่ มีที่ ตั้ง ที่ เป็ นที่ เป็ นทาง มี การพบปะซึ่ งกั นและกั น วิถี พุ ทธคือแนว
การพัฒนาชุมชนได้มากแค่ ทางการจัดการโดยใช้ห ลักคาสอนของศาสนาพุทธเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่ง
ไหน อย่างไร
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนคลองแดนที่ความเกี่ยวข้องกับวัดตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน จาก
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เนื้อหาการนาเสนอ
การสัมภาษณ์จาก พี่โย หมอไกรและพระครูรัตนสุธากร กล่าวว่าตั้งแต่ เจ้าอาวาส
หลวงพ่อพร้อมเข้ามาอยู่ ได้มีการปลูกฝังรากฐานเกี่ยวกับคาสอนและวิถีพุทธมาตั้ งแต่
อดีต และปั จจุ บัน ส่วนหัวใจหลักในการพั ฒ นาในปัจจุบั นคื อการนาชุมชนวิถี พุท ธเป็ น
ศูนย์กลางในการดึงคนในชุมชนเข้ามาร่วมกลุ่มกัน เมื่อมีการอยู่ร่วมกันแล้วจะทาให้เกิด
พลังในการที่คิดกิจกรรมที่จะเป็นการพัฒนาชุมชนเช่น การทาตลาดน้า การพาเยาวชน
เข้าวัด ( แม่พาลูกเข้าวัด ) แต่การทางานกับคนหมู่มากก็เป็นปกติวิสัยที่จะมีคนบางกลุ่ม
ที่ ไม่ ให้ ค วามร่ วมมื อ หรื อมี ค วามคิ ด ที่ มีค วามขั ด แย้ งกั น ชุ มชนก็ จะมี วิธีในการแก้ ไ ข
ปัญหาด้วยการ
ปฏิ บั ติให้ ค นเหล่านั้นได้เห็ นถึงวิ ธีการ และความจริงใจที่ จะพั ฒ นาชุมชนอย่าง
จริงจัง ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา ไม่จาเป็นต้องรอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ การ
มีวิถีชีวิตในวิถีพุทธมิใช่การที่ชาวบ้านเข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัด แต่การใช้ชีวิตอย่างวิถี
พุทธนั้นเป็นสิ่งที่ทาให้คนในชุมชนห่างไกลจากอบายมุข เมื่อชุมชนใช้หลักวิถีพุทธเข้ามา
พัฒนาชุมชน ด้วยความมีจิตสานึกของคนในชุมชน ความเป็นพุทธศาสนิกชนจึงทาให้คน
ในชุมชนมีความละอายในการนาสิ่งที่เป็นอบายมุขเข้ามาในชุมชน
ชุมชนมีการนาทฤษฎี วชร ซึ่ง ว ตัวแรก คือการทาให้วัดเป็นศูนย์รวม เป็นสถานที่
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่จะทาการพัฒนาชุมชน ส่วน ช คือชุมชน ให้คนในชุมชนเป็น
บุคคลที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมที่จัดขึ้น เช่นกิจกรรมอุปสมบท กิจกรรมแม่พาลูกเข้าวัด
เป็นต้น และ ร คือการนาองค์กรของรัฐ และโรงเรียนเข้ามามีบทบาทในการเข้ามาช่วย
ในของการกิ จกรรม ต่ างในชุ มชน ในการพั ฒ นาชุ มชนโดยการใช้ วิถี พุ ท ธนั้นเป็ นการ
พัฒนาโดยการนาหลักพื้นฐานคาสอนของศาสนาพุทธเข้ามาอย่างค่อยเป็นค่อยไป

๘.๒.กระบวนการประชุมวันที่ ๒
๘.๒.๑. จิตสานึก พลเมืองกับ งานโครงการที่เราท า โดย อ.พรรณิภ า โสตถิ พัน ธุ์ เป็นการบรรยายถึ ง
สถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศในปัจจุบันเพื่อให้เยาวชนได้ตื่นตัวกับเหตุการณ์บ้านเมืองที่กาลังเสื่อมโสมลง การละเลยต่อ
ปัญหาของบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นปัญหาการ คอรัปชั่น นโยบายการศึกษาที่ไม่ได้เอื้อให้เยาวชนได้คิดวิเคราะห์และเรียนรู้จาก
การลงมือทา ลอยตัวจากปัญหาที่เกิดขึ้น หากเราเรียนรู้ที่จะขลี่ปัญหาเล็กๆที่มีอยู่ในชุมชนของเราเองแล้วค้นคว้าอย่างจริงจัง
จะทาให้เยาวชนได้รับรู้ปัญหาในระดับประเทศได้ การตื่นตัวกับปัญหาที่เกิดขึ้น และเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ผิดไปสู่สิ่งที่
ถูกต้องและการเรียนรู้จากการลงมือท าสาคัญเป็นสิ่งสาหรับการเป็นพลเมือง ซึ่งพ้องกับวิธีคิดของคุณหมอประเวศ วะสี ที่ได้
กล่าวไว้ว่า ถ้าเราเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสิ่งที่จะได้คือทางานเป็น
จิตสานึกที่ดีสามารถเริ่มได้ตัวเราเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจเราแล้ว ก็จะสามารถส่งต่อความเป็นพลเมืองไป
ยังคนอื่นได้ดังข้อค้นพบของงานวิจัยที่ได้กล่าวไว้ว่าจากคนไทย ๖๓ ล้าน มี ๑๐% เท่านั้นที่เป็น active citizen คือพลเมืองที่
กระตือรือร้น ส่วนอีก ๒๕% มีใจแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน ที่เหลืออีก ๖๕% นั้นไม่คิดจะทาอะไรเลยแต่พร้อมที่จะทาตาม จึงเลือก
ที่ใช้กลุ่ม ๒๕% ในการสร้างพลังพลเมืองให้มีจิตสานึกในตนเอง เมื่อนากลุ่ม ๑๐% รวมกับกลุ่ม ๒๕% ก็จะกลายเป็น ๓๕%
เมื่อกลุ่ม ๖๕% เห็นกลุ่มใหญ่ๆมากๆ กลุ่มนี้ก็พร้อมจะทาตาม เหมือนคนไทยเราเมื่อเห็นอะไรมากๆก็ทาตาม เพราะเชื่อมั่น
อบอุ่น เด็กไทยมักชอบคาตอบที่สาเร็จรูป ไม่ชอบอะไรที่สร้างสรรค์อะไรที่สาเร็จรูปแล้วก็ทาตาม ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่เพราะคน
ไทยมีอุปนิสัยเช่นนี้จึงต้องใช้วิธีนี้จะเป็นการง่ายกว่า
เปิดวีดีทัศน์สงขลาส่องแสงมีเนื้อการทากิจกรรมของเยาวชนแต่ละโครงการและทิ้งท้ายด้วยการส่องมอง
โครงการของเยาวชนและกระตุ้นให้เยาวชนได้ทบทวนเป้าหมายของตนเอง
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๘.๒.๒. น าเสนอคุณค่าของงานและสิ่งที่ค้นพบของแต่ละกลุ่ม เยาวชนนาเสนอสิ่งที่ตนเองได้ทาและผล
การจาการด าเนิ นการและคุณ ค่า สิ่ งที่ ค้นพบที่ ต นเองได้รั บ ต่อเพื่ อนเยาวชนและที่ ปรึ กษาโครงการ ซึ่ งมี กรณี ตั วอย่างการ
นาเสนอคุณค่าของงานและสิ่งที่ค้นพบของเยาวชน
โครงการ /ทีม
คุณค่าของงานและสิ่งที่ค้นพบ
โครงการพลั งเยาวชนเรี ย นรู้ กระบวนการท างาน ๑)การสร้ า งเครื อ ข่ า ยพลเมื อ งเยาวชนสงขลาจาก ๙
ห า ด ส มิ ห ล า ก ลุ่ ม Beach สถาบั น การศึ ก ษา ๒)เปิ ด พื้ น ที่ ใ นการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ๓) กระบวนการจั ด
หมวดหมู่และยกร่างโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๔) ประกาศใช้ธรรมนูญ
for life
คุณค่าของโครงการต่อตัวเราและส่วนรวม
๑) การเชื่อมร้อยเครือข่ายทั้ง ๙ สถาบันให้มีความรู้สึกร่วมกับงาน ๒) เราให้เกียรติ
และความเคารพในความคิดข้อเสนอแนะผู้อื่น ๓)เรียนรู้จากข้อผิดพลาด เพื่อนามา
เป็นบทเรียนในการทางานครั้งต่อไปให้ดีขึ้น ๔) เราเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ความเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้เพื่อนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
๕) งานทุกงานที่เราทาร่วมกัน คือแรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างสรรค์งานต่อไป
เราทางานร่วมกันแบบ
เข้าใจ เคารพให้ เกียรติซึ่งกันและกัน มีความยืดหยุ่นให้กับเพื่อนร่วมงาน
ทางานแบบเพื่ อนต่ อเพื่อนที่ค่ อยให้กาลังใจกันและกั น เราใช้ ความถนัดและความ
สมัครใจในการทางานร่วมกัน เราอาศัยระบบราชการน้อยมาก บางครั้งในการ
ทางานของเราทางานแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
เราเติบโตจากการทางาน
๑) รู้จักยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ๒) รู้จักจัดการณ์อารมณ์ของ
ตนเอง ๓) รู้จักคิดอย่างเป็นระบบและคิดอย่างรอบคอบ ๔) รู้จักประเมิน คาดเดา
สถานการณ์ ล่วงหน้า ๕) ยอมรับในความผิด พลาดและพร้อมจะแก้ ไข ๖) เรารู้จัก
เสียสละให้เกียรติให้อภัยเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์
จิตสานึกความเป็ น พลเมือ ง คือ พลเมืองที่รักหวงแหนและเห็นคุ ณค่าในมรดกซึ่ ง
เป็นทรัพยากรของชุมชนเป็นผู้ตื่นรู้ รู้จักเรียนรู้ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตนเอง
และสังคม รู้จักเสียสละ ซื่อสัตย์ ให้อภัย รู้จักหน้าที่ เคารพกฎกติกาและพร้อมที่จะ
ร่วมคิดร่วมทา ร่วมนาเสนอและร่วมรับผิดชอบเรื่องราวปัญหาของบ้านเมือง : ถอด
จากธรรมนูญเยาวชนฯและวงเสวนา Beach for life ปี ๒
โ ค ร ง ก า ร Smail by CD
อุป สรรคในการท างาน ๑) ขาดความต่ อเนื่ องในการเข้ าร่ วมกิจกรรมของ
กลุ่ม CD share
เยาวชนที่เข้าร่วมฯ ๒) ผู้ปกครองของเยาวชนไม่มีเวลาในการร่วมทากิจกรรม ซึ่งใน
กิจกรรมทาบุญ กาหนดให้ผู้ปกครองของเยาวชนในโครงการร่วมทาบุญกับเยาวชน
เอง ๓) ความอดทน อดกลั้นของแกนนาเอง ที่ต้องอดทนอดกลั้นต่ออุปนิสัยก้าวร้าว
ที่ เกิด จากปมที่ ได้ รับ จากครอบครั ว ของเยาวชนที่ เข้ าร่วมโครงการฯคุ ณ ค่ าของ
โครงการ
เกิดรอยยิ้ม ความสุขและประสบการณ์ในการทางาน ต่อตนเอง เยาวชนเกิด
รอยยิ้ม ความสุขจากการได้ให้ต่อน้องๆเยาวชนในชุมชน ต่อส่วนรวม น้องๆเยาวชน
เกิดรอยยิ้ม ความสุขจากการได้รับสิ่งดีๆที่ตนเองไม่เคยได้รับจาก พี่ๆแกนนาเยาวชน
เกิดทักษะในการคิด ตัดสินใจ การอยู่ร่วมกัน ต่อตนเอง แกนนาเยาวชนเอง
รู้จักที่จะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม รู้จักที่จะอดทน อดกลั้นต่อพฤติกรรม
ก้าวร้าวของน้องๆเยาวชนมากยิ่งขึ้น ต่อ ส่วนรวม น้องๆเยาวชนเกิดทั กษะการอยู่
ร่วมกัน สามารถที่จะอยู่ร่วมกับพี่ๆที่มาร่วมทากิจกรรมได้
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๘.๒.๓. ข้อคิดในการใช้ชีวิตยุคใหม่ในวิถีพุทธ เป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์รัตนสุทากรณ์เจ้า
อาวาส วัดคลองแดนและ และการนาบทกวีเหล่านั้นมาแต่งและบรรเลงเพลงโดยคุณสุริยา ล่องแก้ว (พี่หมี) สอดแทรกคาสอน
และการใช้ชีวิตประจาวันที่สอดคล้องกับการเป็นอยู่ของชุมชนและธรรมชาติ
ตัวอย่างเนื้อหาในการบรรยายธรรม
ในปัจจุบันที่มีความเสื่อมโสมลงด้วยการพัฒนาอย่างฉาบฉวย จากที่มีดงตาลยืนต้น กลายเป็นสุสานต้นตาล
ที่มียอดปลายด้วน วิถีการทานาที่เปลี่ยนไป เป็นการทานาแบบเร่งด่วน ที่เน้นแต่ปริมาณไม่เน้นคุณภาพ ทาหลายๆครั้งต่อปี
เพื่อตัวเงินที่ใช้แลกปัจจัยตอบสนองความต้องการของตนเองซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนที่ ทานาเพี ยงปี ละ ๑ ครั้ง จึงท าให้ค น
ชุมชนไม่มีเวลาให้แก่กัน“คนในชุมชนไม่มีเวลามาอยู่ด้วยกันที่จะทาให้เกิดการสร้างสรรค์ สร้ างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่
ร่วมกันทาให้วัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วเกิดการเสื่อมถอยไปตามลาดับ”เป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก
ความเข้มแข็งในการพั ฒนาของชุมชนเกิดจากคนในชุมชนบางกลุ่มเท่ านั้น หากมองโดยรวมแล้วยังมีอีก
หลายกลุ่มที่ยังกระจัดกระจายกันและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเงิน ดั่งคาที่กล่าวไว้ ว่า เงินตราเป็นของมายา ข้าวปลาเป็นของ
จริงแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นว่า ข้าวปลาเป็นของมายาเงินตราเป็นของจริง การทานาที่ไม่มีคุณภาพนั้นมุ่งแต่ทาลายธรรมชาติ
การเห็ นสิ่ งที่เกิ ดขึ้ น ท าให้วิทยากรแต่งบทกวีบ ทหนึ่ งขึ้นมา เป็ นบทกวีที่ สะท้อนให้ เห็นถึงธรรมชาติเดิ มๆ วิถีชี วิตเดิ มๆ ที่
เกิด ขึ้นจริงของชุมชนคลองแดนในยุค ก่อนๆและปรารถนาที่จะเห็ นวิถีเหล่านั้นกลับมาอีกครั้ง ชุ มชนจะได้มีการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม เกิดการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน นาไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งจริงๆขึ้น
บทกวีมีชื่อว่า ทุ่งแสงตะวัน นาไปแต่งเป็นบทเพลงโดยคุณสุริยา ล่องแก้ว (พี่หมี) มีเนื้อหาที่เล่าถึง ความงามของธรรมชาติท้อง
ทุ่งนารวงข้าวสีทอง วิถีชีวิตวัฒนธรรมเดิมๆที่เอื้อเฟื่อซึ่งกันและกัน เชิญชวนกันมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้ดีขึ้นเหมือนเดิม
สร้างรากฐานทางสังคมให้ดีขึ้น
รากฐานสังคมที่ดีเป็นอี กสิ่งหนึ่งที่จะสกั ดกั้นความชั่วร้ายของอานาจของเงินตราที่ ทาให้คนในชุมชนเกิ ด
การแย่ งชิ ง ผลประโยชน์ กันท าให้ ธรรมชาติ เสื่ อมโสมซึ่งเป็ นปั ญ หาอี กอย่างหนึ่ง ของทุ กๆสั งคมในปั จจุ บั น เมื่ อเกิ ด ปั ญ หา
ดังกล่าวแล้ว การเน้นย้าถึงเรื่องของการสานึกรักษ์บ้านเกิดจึงเป็นเรื่องสาคัญ
การลงลืมบ้านเกิดของตนเองมองข้ามคุณค่าที่มีอยู่ในบ้านของตัวเองเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ควรตระหนักอยู่
เสมอ เกิดจากการที่เราได้พบเจอสิ่งๆนั้นทุกวันทาให้เกิดความชิน จึงทาให้เกิด การมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่ ชีวิต เรามัวแต่มองแต่
วิธีคิดที่อยู่นอกตัวเรา นอกประเทศเรา จะมีสักครั้งหรือไม่ที่เราจะหันมามองตัวตนของบ้านเรา นาความรู้ที่ตนเองมีไปพัฒนา
บ้านเมืองอื่น
เรามองข้ามตั้งแต่สิ่งเล็กๆอย่าง ฝาบ้าน หมอหุงข้าวการเป็นอยู่ มองข้ามวิถีชีวิต ที่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน
มองข้ามสิ่งที่ทาให้ตัวเราเป็นคนดีอยู่ทุกวันนี้ จากสิ่งเหล่านี้เราเห็นอะไรเป็นสิ่งสาคัญบ้าง เราชินกับทุกการกระทาที่มีอยู่ ทาให้
เราเห็นสิ่งที่มีอยู่ต่างประเทศนั้นดีงาม การที่เรามองเห็นแต่สิ่งอยู่ข้างนอกนั้น เป็นอีกวิธีคิดที่อันตรายอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น สัก
ครั้งไหมที่เราจะมองเห็นคุณค่าที่มีอยู่ อะไรบ้างที่เราประเมินว่าเป็นคุณค่า และสามารถที่จะพัฒนาคุณค่าอันนี้ ให้สามารถเอา
ไปใช้กับประเทศอื่น เช่น แบรนดังๆของเกาหลีที่มีชื่อเสียงส่งออกนอกประเทศได้ เป็นต้น
ประเทศของเรานั้นสามารถพัฒนาสิ่งๆหนึ่งที่มีอยู่ตามบ้านเรา ให้ดังไปทั่วประเทศได้เช่นกัน แต่เราจะทา
เช่นนั้นได้นั้น เราจะต้องเห็นถึงคุณค่าในสิ่งๆนั้นเสียก่อน เช่น การเห็นคุณค่าใน คาสอน ความสามัคคี ความอบอุ่น เพื่อนบ้าน
ธรรมชาติรอบข้าง เราเห็นคุณค่าสิ่งๆนั้นมากแค่ไหน แล้วสร้างสรรค์ขึ้นมาสักชิ้นเพื่อทาให้ทั่วโลกได้รู้จักได้หรือไม่
การ
มองแต่ เทคโนโลยี ความก้าวหน้ าเหล่านั้น จนทาให้เราคิด ที่จะทาให้ เท่าทันเขานั้น ทาให้เราลืมรากเหง้าของตัวเอง หากคิ ด
อย่างนั้นจริงประเทศเราคงล้มละลาย
สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นตั วตนของคนเรา ว่าใครอยู่ชาติ พันธุ์ไหนอย่ างไรนั้ น คือ วิถี วัฒ นธรรมของเรา
นั้นเองที่ เป็ นตัวบ่ งบอกว่าเราเป็ นชาติ พันธุ์ไหนอย่ างไร แต่ถ้าเราลืม วิถี ของเราหมดจนไม่เหลื อรากแกนแท้ เราจะตอบได้
อย่างไรว่าเราเป็นชาติพั นธุ์ไหนอย่างไร วัฒนธรรมเราเป็นอย่างไร สิ่งๆนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพัฒ นาอย่างเร่งด่วน สิ่งที่ บอกไปนั้น
เป็นเพียงมุมมองของคนเป็นพระเท่านั้น ที่สะท้อนออกมาให้เห็น
จากสิ่งที่หลวงพี่เห็นนั้นทาให้เกิดบทกวีหนึ่งขึ้นมาที่สะท้อนให้เห็น วิถีชีวิตของเรานั้นมีความเป็นอยู่อย่างไร
เขียนขึ้นในขณะที่ไปเรียนที่มอ.หาดใหญ่ ก่อนเข้าวิชาเรียนก็เกิดจินตนาการ เพราะก่ อนเรียนนั้นไปนั่งรอในสวนป่านั้น มีชื่อบท
กวีว่า มาตุภูมิ โดยคุณสุริยา ล่องแก้ว (พี่หมี) จึงนาไปแต่งเป็นบทเพลงขึ้น ซึ่งเนื้อหาของเพลงบอกถึง สิ่งที่มีอยู่ในบ้านเกิดของ
ตัวเอง ท้องนา สายน้า ท้องฟ้า อากาศบริสุทธิ์ และความห่วงแหนในสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเกิด คิดปกป้ องไม่ให้ความชั่วร้ายเข้ามา
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ทาลายได้ เพลงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกว่าจาเป็นหรือไม่ว่าเราจะต้องเป็นแบบคนอื่น เราจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่บ่งบอก ถึงความ
เป็นชาติพันธุ์ของเราเหล่านั้น ซึ่งในมุมมองของพระคุณเจ้านั้นคือการมองคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองได้ชัดหรือไม่
หลั งจากที่ เรามองถึง ภาพรวมแล้ว เรามามองถึง ครอบครั วกั น ซึ่ง ครอบครั วนั้ นเกิ ด ขึ้น ก็ ต่ อเมื่ อคนใน
ครอบครัวนั้นมาอยู่รวมกันพร้อมหน้าพร้อมตากัน บางทีเราอาจจะออกไปอยู่ข้างนอกมากเกินไปจนเราลืมทาความเข้าใจกับ
ครอบครัวพี่น้อง พ่อแม่ เพราะครอบครัวเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุ ดของชุมชน เพราะถ้าครอบครัวล้มสลาย ประเทศก็จะล้มสลาย
ไปด้วย หลวงพี่มองว่าถ้าคนในครอบครัวเข้มแข็ง พ่อแม่ลูกนั้นมีปฏิสัมพันธ์กัน สามารถที่จะสื่อสารกันอย่างสมบูรณ์ เห็นอก
เห็นใจ มีความสามัคคีกันได้ทั้งครอบครัว อย่างน้อยเราก็มีเสาหลักของสังคมอยู่ แต่ปัจจุบันนี้ เราจะเห็นว่าครอบครัวนั้นต่าง
คนต่างอยู่หาย พ่อไปอีกทาง พี่ก็ไปอยู่อีกที่หนึ่ง เป็นปีกว่าจะได้เจอกัน จะมีความแน่นเฟ้นกันได้อย่างไร ประเทศชาติเราจะอยู่
ได้อย่างไรในเมื่อครอบครัวเป็นอย่างทุกวันนี้ จริงอยู่ที่สังคมเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทาให้เราเป็นเช่นนี้ แต่หากเราลองคิดว่าแม้
สังคมจะผลักดันให้เราไปอยู่ไกลๆอย่างไร มุมไหน ของประเทศก็ตาม หากเรามีจิตนึกถึงและห่วงใยพ่อแม่ นึกถึงพี่น้อง เราก็จะ
หวนกลับมาหาคนในครอบครัว แต่ในกรณีคนบางคนที่ไม่กลับเลย ทั้งๆที่มีเวลา แต่กลับเอาเวลานั้นไปทาอะไรต่างๆ จนเราลืม
ไปว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเขารอเขาหวังความห่ วงใยจากเรา ต้องการความอบอุ่ น และเป็นการชาร์ตความรู้สึกที่สึกหรอไป
ให้กับตัวเอง
ครอบครัวเป็นเครื่องชาร์ตที่ดี ที่ไม่เหมือนเครื่องชาร์ต ไอโฟน ชาร์ตบ่อยๆแล้วพังทุกทีเสียกันไม่รู้กี่รอบ
เพราะฉะนั้นความเป็นครอบครัวนั้นจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญ ที่สุด ในการเป็นฐานปลูกความรู้สึกทางด้ านจิตใจ บางคนนางานของ
ตนเองมาเป็นข้ออ้างในการไม่กลับบ้าน “หนูไม่ว่างเลย ไม่ได้มาหาแม่เลย” ใช้โทรศัพท์โทรหากัน วันหนึ่งพระคุณเจ้าเทศธรรม
อยู่ พระคุณเจ้านั่ งเทศนา นโมอยู่มีลูกโทรมาหาแม่ แม่ต้องรับโทรศัพท์ก่อน พระคุณเจ้าจะต้ องหยุดก่อน ให้โยมคุยให้เสร็จ
ก่อน เพราะลูกต้องการจะคุยกับแม่ผ่านโทรศัพท์ ผ่านสื่อไร้สาย พระคุณเจ้าว่าการคุยแบบนั้นมันดูแข็งกระด้างไป การสวด
มนต์ก็เช่นกัน ผ่านสายสิจญ์ แต่เดี๋ยวนี้มีการสวดไร้สาย ผ่านออนไลน์
เวลาว่างของเรานั้นมีเยอะแยะ เรียนหนังสือนั้นเราเรียนหนักก็จริง แต่เวลาหนึ่งที่เราว่างนั้นเราได้กลับบ้าน
หรือไม่ เรากลับ ไปทาอะไรกันที่ อื่น อย่ างนี้เราเรีย กว่าท าให้ ฐานมั นขาดหายไป จึงท าให้ความสุขมันไม่มี ความสุขที่ แท้จริ ง
หลวงพี่ว่ามันอยู่ที่คน คนที่ให้ความสุขเราได้มากที่สุดคือ พ่อแม่พี่น้อง มีความอบอุ่น มีค วามรักให้เราเสมอ ฐานอันนี้เราต้อง
สร้างให้ดีถ้าครอบครัวขาดสะบั้นเมื่อไรนั้น สังคมจะพัฒนาไปไม่รอดหรอก เพราะเราพัฒนาแต่ส่วนยอดแต่ส่วนฐานนั้นเราไม่
แน่น เมื่อไม่แน่นแล้ว ก็จะเป็นปัญหาเรื้อรัง เกิดช่องว่างระหว่างครอบครัว มีสิ่งชั่วร้ายเข้ามาแทรกเต็มไปหมด เช่นยาเสพติด
พฤติกรรมชั่วร้ายก็จะเข้ามาแทรกช่องว่างนั้น ถ้าฐานครอบครัวเราแน่น สิ่งชั่วร้ายจะเข้ามาทาอะไรเราไม่ได้ทั้งเราก็เป็นคนดี
ด้วย เราตั้งใจเรียนด้วย เราก็จะกลับมาอย่างมีความสุข ส่วนที่เพิ่มเต็มให้เราได้ก็คือพ่อ แม่ พี่น้อง จากสิ่งเหล่านี้ หลวงพี่ก็ได้
แต่งบทกวีบทหนึ่ง ณ ขณะที่กาลังกวาดขยะที่ลานเกิดนึกได้ จึงได้แต่งขึ้น ชื่อบทกวีว่า กล่อม ซึ่งเนื้อหากล่าวถึง เด็กคนหนึ่งที่
ไปเล่าเรียนที่ไกลจากบ้าน คิดมาพัฒนา คิดถึงบ้านเกิด ธรรมชาติ พ่อแม่ พี่น้อง ที่บ้าน คิดถึงเพลง กล่อมนอน ที่เคยได้ฟังเมื่อ
ครั้งยังเด็ก เป็นส่วนหนึ่งของบทเพลง ใจจริงเราโหยหาที่จะกลับบ้านเพียงแต่เราไม่กลับ ถ้าเราหันไปมอง ความสุขนั้นหาได้ง่าย
ไม่ได้ยากแต่อย่างใด
หันมามองรายบุคคลบ้ าง สิ่งที่ จะทาให้เกิดฐานของคน การที่เราจะพัฒ นาคนสักคนนั้นเราคิดว่าควรเริ่ม
จากจุดไหนก่อน สิ่งที่เห็นได้ชัดมากที่สุดคือ การเรียนรู้ เราจะต้องรู้จักที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ภาษาพระเรียกว่า สิกขาขวา
ตา การเคารพต่อการเรียนรู้ ที่คนทั่วไปมองว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ประเสริฐ แท้จริงในมุมมองของพุทธศาสนามองว่า มนุษย์นั้น
ประเสริฐได้ด้วยการพัฒนา ถ้าไม่มีการพัฒนาแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับสามัญสั ตว์ธรรมดาทั่วไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นช่องทางที่
จะทาการพัฒ นาศั กยภาพของมนุษย์ได้นั้น จะต้องมองการศึ กษาเรียนรู้เป็ นเรื่องสาคั ญเพราะการเรียนรู้จะท าให้ คนเราจั ด
ระเบี ย บความคิ ด ของตั วเองความคิ ด วิ ถี ชี วิต การมองโลก โลกทั ศ น์ เหล่ านั้ น ให้ เป็ น ระบบ ถ้ าเราขาดการศึ กษา จะ
เปรียบเสมือนการท าลายตั วเอง ท าลายมนุษย์ที่ เป็ นทรัพยากรที่ดี ที่สุ ดในโลกหรือจั กรวาล สิ่ งที่ดีที่ สุด ในโลกนี้ ก็ คือมนุษย์
เพราะมนุษย์นั้นทาอะไรได้ทุกอย่างเป็นสิ่งเล็กในจักรวาลที่พิเศษที่สุด พูดได้ เดินได้ กินได้ ธรรมชาติสร้างสรรค์มา แต่ไม่เพียง
เท่านั้น การที่จะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์นั้นจะต้องศึกษาเรียนรู้ ให้ความรู้ เห็นความรู้นั้นเป็นสิ่งสาคัญ เป็นฐาน หากผู้ใดคิด
ว่ามนุษย์นั้นเกิดความรู้ได้เองนั้น แสดงว่าเกิดความคิดที่ผิด เป็นวิธีคิดที่สะเปะสะปะ เพราะรู้ไม่เป็นระบบ จับความรู้ผิดๆมาใช้
แทนที่ความรู้นั้นจะสร้างสรรค์สังคม กลายเป็นการทาลายสังคม แต่จะต้องมีข้อแม้ว่า ความรู้จะต้องพ่วงกับคุณธรรม ควบคู่ไป
ด้วยกัน จึงจะสามารถสร้างสรรค์ได้ ดังนั้นเราจะต้องพัฒนาทั้งสองสิ่งนั้นให้เท่าเทียมกัน
สิ่งที่เป็นโศกนาฏกรรมในชีวิตนั้นมีอยู่ ๒ อย่างคือ ๑. โอกาสมาแล้วไม่คว้าไว้ปล่อยให้ โอกาสนั้นหลุดลอย
๒. มักจะคิดว่าตัวเองนั้นโง่ คิดว่าตัวเองนั้นไม่สามารถเรียนได้นั้น มันหนักเกินไป ไม่ทาแล้ว นี้คือโศกนาฏกรรมอย่างหนึ่งที่จะ
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เป็นตัวปิดกักช่องทางของศักยภาพตัวเองไม่ให้สามารถเรียนรู้ได้ ในครึ่งของชีวิตโอกาสเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วสาหรับ
คนเรา ไม่ต้องมากครั้ง แต่คนเรากลับปล่อยให้มันผ่านไป เช่น โอกาสทางการศึกษา ถ้าเราทาไม่เต็มที่ เราตัดทิ้งเสียแล้วน ก็จะ
ทาให้ศักยภาพมนุษย์ลดลงด้วย ดังนั้นโดยพื้นฐานนั้น การศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญ เมื่อก่อนหลวงพี่ไม่คิดจะเรียนหนังสือ เพราะ
ไม่รู้เรียนทาไม ฉันท์ๆ สวดมนต์ แล้วก็นอนเสีย แต่เมื่อได้มาอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ถูกเขียนเมื่อพันปีที่แล้ว จารึกไว้แปลเป็ น
หลายภาษาทั่วโลก เป็นหนังสือที่มาจากอินเดียมาถึงประเทศไทยมีชื่อว่า อีโตประเทศ เป็นหนังสือ คัมภีร์ที่สอนการดาเนินชีวิต
ตั้งแต่ต้นจนถึงปรมัตฐาน หน้าแรกเป็นปฐมบท บทนา เมื่อได้อ่านแล้วทาให้ได้คิดเลยทีเดียว
หลั ง จากนั้ นก็ พ ลิ ก พั น
ชีวิตตนเองเลย มีบทนานั้นเขียนไว้ว่า วิธีเดียวที่จะทาให้ลูกคนจนขึ้นไปกระทบไหล่กับชนชั้นสูงคือการศึกษา เมื่ออ่านแล้วก็เกิด
การปลุกใจให้มุ่งเรียน เรียนหนังสือต่อเรื่อยมาไม่ได้หยุด วิธีเดียวที่จะทาให้ คนธรรมดาอย่างเรากระทบไหลกับชนชั้นสูงได้นั้น
คือการศึกษาเท่านั้นเอง คนบางส่วนคิดว่า ถ้าหากถูกหวยก็อาจจะ ทาให้รวยกระทบไหล่ผู้มั่งมีได้ แต่ทาอย่างนั้นทาได้แค่ระดับ
ต้นเท่ านั้น แต่การศึกษานั้น ทาให้เราสามารถเข้าไปเจรจากับชนชั้ นสูง การหาความรู้นั้นก็เปรียบได้กับแ ม่น้า ที่มาจากสาย
เล็กๆที่ไหลมาจากขุนเขา ไหลลงมาชุมชนและรวมกัน จากสายเล็กๆกลายเป็นแม่น้าใหญ่กลายเป็นทะเล ถ้าเราอยากเปลี่ยน
ศักยภาพของตนเองเราก็จะต้องศึกษาได้ตลอดเวลา ขวนขวายและการเรียนรู้
การเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเรา ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเราจะเรียนรู้แต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งนั้น
เป็นพิษเป็นภัย ความคิดเลวร้ายเข้ามามีอิทธิพลต่อสมองมาปลูกฝังแต่เรื่องไม่ดี เราจะต้องเลือกสรรในเรื่องของการศึกษาให้กับ
ชีวิตตัวเอง จะต้องตั้งเป้าความสาเร็จของตนเอง เก็บเกี่ยว ศึกษา ว่าจะทาอย่างไรให้มนุษย์ที่มีสภาพดีอยู่ แล้วนั้นได้ใช้กาลังของ
ตนเองให้ส มบู รณ์ ที่ สุ ด ครั้ง หนึ่ งมี ผู้ ชายท่ านหนึ่ งมาฟั งพระเทศที่ วัด อายุ ๘๐ กว่าปี แ ล้ว ท่ านเคยเป็ นครูมโนราห์ มาก่ อน
ปัจจุบันไม่ได้ทาอะไร ปัจจุบัน ปัจจุบันชายคนนั้นเป็นคนหูตึง ฟังไม่ค่อยได้ยินเวลามาฟังพระเทศจะต้องไปอยู่ข้างลาโพงสายตา
มองไม่ค่อยเห็น ต้องอ่านให้ฟัง พระเองเลยถามไปว่า “โยมเองหนังสือก็อ่านไม่ได้ มองก็ไม่เห็น ฟังพระเทศก็ไม่ได้ยินแล้ว โยม
จะมาท าไม” โยมผู้นั้นจึงตอบมาแบบที่ท าให้หลวงพี่หงายหลังเลยที เดี ยวว่า “ท่านมหา โยมมาวัดนั้น โยมมาเอาความเป็ น
มนุษย์เข้าวัด ให้สัมผัสกับคุณธรรม ถึงแม้ว่า หูไม่ได้ยิน ตาก็ไม่เห็นก็ตาม แต่คุณค่าของมนุษย์นั้นสมควรที่จะอยู่ใกล้วัด ” ตั้งแต่
นั้นมาหลวงพี่ก็ไม่กล้าว่าโยมนั้นเลย สิ่งที่โยมผู้นั้นคิดนั้นเสมือนปรัชญาขั้นสูง เราเอาความเป็นมนุษย์ของเราเข้าใกล้สิ่งดีๆ มาก
น้อยแค่ไหนแต่ละวัน มั่วแต่พาความเป็นมนุษย์ข องตนเองเข้าไป คาราโอเกะ ไปพับ ไปในที่ๆอโคจร ที่เหล่านั้นล้วนแต่เป็นที่
ทาลายความเป็ นมนุษย์ ทั้งนั้ น ต้ องคิ ดอยู่ เสมอนี้คื อมนุษย์ มนุษย์จะต้องได้รั บสิ่ งที่ส วยงามที่ สุด เราเป็ นเยาวชนในโลกยุ ค
ปัจจุบันเราตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร ว่าจะหาสิ่งที่ดีที่สุด ที่มาเติมเต็มศั กยภาพของตัวเราไว้ สิ่งที่หามานั้นได้เพิ่มความเป็นมนุษย์
ของเราหรือเปล่า หลวงพี่เห็นการศึกษาเป็นเรื่องสาคัญ ในขณะที่นั่งรอวิชาเรียนห้อง Common จึงได้เขียนบทกวีหนึ่งขึ้น เล่า
เรื่องราวความยากลาบากเกี่ยวกับการเรียน อดทนเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจน คือมีชีวิตที่ดีขึ้ น ความสาคัญของการศึกษา ชื่อบท
กวีว่า มาเรียน เราลองเริ่มต้นคัดสรรสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับชีวิต ด้วยการเริ่มต้นที่การศึกษา เอาความเป็นมนุษย์เข้าหาสิ่งที่ดีกัน
ลองมามองให้ ลึ กไปกว่ านั้ น ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งปรั ช ญา แท้ ที่ จริ ง ทุ ก สรรพสิ่ ง นั้ น เขาว่ า กั น ว่ ามั ก จะมี การ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเราคิดว่าอะไรเป็นตัวกาหนดหรือเอาอะไรเป็นตัววัดว่ามั นมีความ
เปลี่ยนแปลงตัวที่กาหนดการเปลี่ยนแปลงนั้นมี ๒ อย่างก็คือ ๑) ขนาดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบขนาดนั้น เราจะเห็นได้
จากการขยายขนาดเล็กหรือใหญ่ ๒) คือเวลา จากเวลาหนึ่งไปเวลาหนึ่ง เราจะเห็นทันที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้นทั้งสอง
อย่างนี้จะเป็นตัวกาหนดให้เราเห็นซึ่งลักษณะของการเปลี่ยนแปลง และธรรมชาติก็เป็นเช่นนี้ ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
มีหลายรูปแบบ ๑) การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในลักษณะวิวัฒนาการ จะค่อยเคลื่อนไป
เรื่ อยๆ จึ งเกิด การเปลี่ย นแปลงในแบบวิ วัฒ นาการ ๒) การเปลี่ย นแปลงในรูป แบบของการปฏิรู ป reforme เข้ าปฏิรู ป ใน
บางส่วนแต่โครงสร้างยังอยู่ ๓) การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการปฏิวัติ revolution ถอนรากถอนโคนสิ่งเก่าๆ แล้วก็ทาสิ่ง
ใหม่ขึ้นมา เขาเรียกว่าปฏิวัติ
มี ก ารตั้ ง ข้ อ สั ง เกตและคาดการไว้ ว่ า มั น จะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ เ ช่ น นี้ ไ หมในรู ป แบบ tranefomer การ
เปลี่ ย นแปลงแบบนี้ เป็ นการเปลี่ ย นแปลงแบบฉั บ พลั นทั นด่ วน เป็ น แบบ extreme even ครั้ง เดี ย วพั ด ผ่ านไปเลย การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับโลกเราหรือเปล่า หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมาอย่างฉับพลันเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
เลย ซึ่งธรรมชาติมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลง แบบนี้ เราเห็นคุณค่า เห็นอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ เราเห็นคุณค่าเห็นอะไรกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูปปฏิวัติหรืออะไรก็แล้วแต่ เราเห็น
อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้น เราเตรียมตัวตั้งรับกับเหตุการณ์นั้นอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น บางคนตั้งรับกับสิ่งที่เกิดขึ้ นไม่ทันเกิดความตื่น
ตระหนก มีคนๆหนึ่งบอกว่าจะมีการเกิดสึนามิขึ้น เลยตกใจวิ่งพล่าน จนถูกรถชนตายทั้งๆที่สึนามิไม่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเลย
เหตุการณ์ ที่ว่านั้นเราเรียกว่าตั้งรับกับเหตุการณ์ไม่ทัน น้าท่วมอาเภอหาดใหญ่ครั้งใหญ่ ผู้คนลอยคอกัน ผู้ที่เตรียมพร้อมกับ
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เหตุการณ์ อยู่ตลอดเวลาก็จะมีการซื้อเรือเพื่อประทังชีวิตกัน เหตุ ที่เกิด ขึ้นจะเห็ นว่าเทคโนโลยีไม่ได้ช่วยอะไรเลย เกิด ความ
เสียหาย เกิดหายะขึ้น
มนุษย์เรานั้นมีลักษณะพิเศษ ที่สามารถเปลี่ยนได้ เพื่อรองรับสถานการณ์ให้ได้อย่างมั่นคง แต่ถ้าเราใช้ชีวิต
เรื่อยเปื่อยไปแต่ ละวัน ไม่เตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง และวางความคิดว่าเราจะทาอย่างไร เมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยน
อย่างเร่งด่วน จะรับมือกับมันอย่างไร เป็นทักษะในการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร สิ่งนี้เรียกว่าศิลปะการเอาตัวรอดแต่
ปัจจุบัน เช่นเหตุการณ์น้าท่วมกรุงเทพฯ ผู้คนเอาตัวรอดกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เลย แต่คนใต้กลับพลิกสถานการณ์นั้นให้เป็นการ
เป็นโอกาส โดยการทอดแหหาปลาขายกันอย่างสบาย การร้องโวยวายร้องไห้กับสถานการณ์นั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลย สู้เราคิดเอา
ตัวรอดกับ สถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงนั้นดีกว่า เราเห็ นคุณค่าอะไรกับ การเปลี่ ยนแปลงนั้นบ้าง เราฝึกทั กษะ ฝึกคิ ด ถ้าเกิ ด
สถานการณ์นั้นๆแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่กับสถานการณ์นั้นได้อย่างไร หากเกิดการปฏิวัติในสังคมแล้ว เราจะอยู่รอดได้อย่างไร เรา
ต้ อ งคิ ด อยู่ เสมอว่ า หากเกิ ด กรณี นี้ เ กิ ด ขึ้ น เราควรมองที่ ตั วเราก่ อ นว่ า เราสามารถที่ จะต่ อ สู้ แ ล้ วอยู่ ร อด ได้ อ ย่ า งไร ใน
ปรากฏการณ์นั้นที่เกิดขึ้น การรู้จักเอาตัวรอดนั้น คือศิลปะขั้นสุดยอดในการใช้ชีวิต ดั้งสุภาษิตที่ว่า รู้อะไรไม่สู้รู้จักเอาตัวรอด
มีนิทานเรื่องหนึ่งหลวงพี่จะเล่าให้ฟัง วันหนึ่งมีนักวิจัยท่านหนึ่งจะไปทาวิจัยที่เกาะแห่งหนึ่งเกาะแห่งนี้อยู่
ห่างจากแผ่นดินใหญ่อยู่หลายกิโลเมตร นักวิจัยคนนี้มีเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถทาวิจัยได้อย่างครบถ้วน ทางทีมงานของ
นักวิจัยก็ตระเตรียมเรือเพื่อจะไปทาวิจัย เป็นเรือชาวบ้านธรรมดา คือเรือแจ่วธรรมดาๆ เพื่อที่จะข้ามไปที่เกาะ เมื่อทุกคนขึ้น
ไปบนเรือ คนแจ่วเรือก็แจ่วเรือไป สักพักหนึ่ง นักวิจัยคนนั้นก็เอ๋ยปากถามคนแจ่วเรือว่า
นักวิจัย : นี่ท่าน ท่านทาอาชีพนี้มานานหรือยัง คนแจ่วเรือ : ผมแจ่วเรือนี้ข้ามเกาะมานานมากแล้ว นักวิจัย : ตอนนี้ท่าน
รู้จักคอมพิ วเตอร์ ไหม คนแจ่วเรือ : ไม่รู้ จักหรอก คอมพิ วเตอร์ คืออะไร ลูกๆผมเล่ นบ่อย ผมไม่ มีค วามจาเป็นจะต้องเล่ น
นักวิจัย : หากคุณไม่รู้จักเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เหล่านี้ คุณจะเสื่อมคุณภาพได้กว่า ๘๐% เชียวน่ะ ขณะนักวิจัยล่องเรือไปสัก
พักก็เกิดคลื่นลมขึ้นมา ส่อเค้าว่าจะเกิดพายุ คนแจ่วเรือก็แจ่วเรือไปเรื่อยๆ นักวิจัย : นี่เกิดอะไรขึ้น คนแจ่วเรือ : พายุ
กาลังจะเกิดขึ้น นักวิจัย : แล้วมันจะทาให้เรือจมหรือเปล่า แล้วจะมันจะพัดเราไปจนถึงเกาะไหม คนแจ่ว : แล้วคุณว่ายน้าได้
หรือไหมหล่ะ นักวิจัย : ผมว่ายน้าไม่ได้ คนแจ่วเรือ : ถ้าอย่างนั้นร้อยทั้งร้อยคุณก็คงจมน้าตายแน่ๆ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า บ้ างทีเรารู้อะไรมากเกินไป แต่ศิลปะการเอาตัวรอดนั้นสาคัญ เพราะฉะนั้นเป็นการจุด
ประกายว่าแท้ที่จริง การทาทุกอย่างเรายอมรับความเป็นจริงได้มากแค่ไหน แล้วสร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นให้กับเราได้อย่างไรบ้าง
จึงเป็นเรื่องที่สาคัญเรามีทุกอย่างเป็นคุณค่า แต่ว่าคุณค่าที่เรามีบางอย่างเราลืมไปจนสิ่งเหล่านั้นมันหมดไปจากเราสิ่งเหล่านี้
เมื่อก่อนเราเคยเห็นคุณค่าเยอะแยะเรามีความดี เป็นความสวยงามที่มีอยู่ในชีวิตเรา แต่จะเห็นว่าเราลืมสิ่งเหล่านั้นมันหายไป
โดยที่เราไม่ทันรู้สึกตัวว่าหายไปแล้ว แล้วมานั่งทบทวนนึกถึงว่า เราเคยมีอะไรดีอยู่ หลากหลายสิ่ง แต่มันกลับหายไปหมดแล้ว
เคยมีคนบางคนที่เคยทาดีกับเราหรือสิ่งๆหนึ่งที่ดีมากๆ จนเรามองไม่เห็นคุณค่า สุดท้ายเมื่อสิ่งๆนั้นหายไป จึงเพิ่งนึกได้ว่าสิ่ง
เหล่านั้น เมื่อก่อนมีคุณค่ากับเรามากๆแล้วเราก็มานั่งเสียดายทีหลัง นั่งคิดได้ว่า เราไม่สามารถรักษาสิ่งสวยงามได้ แม้ว่าจะเป็น
ความรู้สึกของความดี เรื่ องเพื่ อน ครอบครั ว เรื่องวัต ถุสักสิ่ งสั กอย่าง ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเรื่องของเสียงนก เสีย งกา เรื่อง
ดอกไม้ที่เราเห็นทุกวันว่ามันสวยงาม แล้วเมื่อมันหมดไป มานั่งคิดนั่งทบทวนทีหลังแล้วมานั่งจินตนาการว่าสิ่งเหล่านี้ ถามว่าสิ่ง
เหล่านี้สวยงาม แต่ก่อนอยู่กับเราๆเสียดายสิ่งเหล่านั้น เราสามารถที่จะเห็นคุณค่า แล้วอนุรักษ์เอาไว้ได้มากยาวนานมากแค่
ไหนแทนที่เราจะนั่งห่วง นั่งคิดว่าชุมชนเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มาก่อนเคยมีสิ่งเหล่านี้ เมื่อก่อนธรรมชาติตรงนี้ เคยมีคุณค่า
แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีคุณค่าแล้วลองมาจินตนาการความรู้สึกดีงาม หลวงพี่จึงเขียนบทกวีบทหนึ่งมีชื่อว่า “ในสายลม” บทกวีพูดถึงสิ่ง
ที่หายไปแล้วกับสายลม บทกวีที่นามาแต่งเป็นบทเพลงโดยพี่หมี บอกถึงความเศร้าใจที่ ไม่ได้บอกรักสิ่งที่มีคุณค่าเคยมีมา ที่
หายไปกับวันเวลาปรารถนาสิ่งที่มีคุณค่ากลับมา
สิ่งที่เป็ นอันตรายอีกสิ่ งหนึ่ งคือ บางทีเราต้องการบางอย่ างที่เป็นไปไม่ได้ คือบางสิ่งบางอย่างเราท าตาม
อานาจของความยากมากเกิ นไป เราอยากได้แ ต่เราไม่สามารถเอามาได้มันไกลเกินความจริง คนบางคนลืมปั จจุบั น ไปมอง
อนาคตมากเกินไป ครั้งหนึ่งเคยมีเพื่อนเพราะมาจากเยอรมันเป็นอาสาสมัค รมาเยี่ ยมหลวงพี่แล้วนั่งคุยกัน มี โปสการ์ดเป็ น
ภาษาอังกฤษ มีความหมายว่า แท้จริงแล้วความสุขอยู่ที่ตรงนี้ที่ๆเราเดินความสุขไม่ได้อยู่ข้างหน้า ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ทุ ก
ย่างก้าวที่เราเดิน ถ้าความสุขเอาไปไว้ข้างหน้าแล้วนี้คุณจะเดินอย่างไม่มีความสุขในแต่ละวัน เมื่อเราแปลความหมายเช่นนี้แล้ว
ปัจจุบันเราไปตั้งธงไปที่ตรงนั้นไกลมาก แล้ววิ่งหาสิ่งเหล่านั้นจนเราไม่รู้ ว่าเราจะพบหรือเปล่ากับสิ่งที่เราว่างเอาไว้จะไขว้คว้า
มา สุดท้ายเราตามไป ก็ยังหาความสุขไม่เจอ ได้อ่านบทความของท่าน อาลัยลามะเขี ยนไว้ได้ดี ท่านบอกว่า เราเอาเวลาไปหา
เงินแล้วซ่อมสุขภาพทางานจนเราป่วย เอาเงินที่ได้มาซ่อมสุขภาพ แล้วทาไมในขณะที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ ทาไมไม่เดินไปด้วยแล้ว
มีความสุขไปด้วยใหม่ได้ไหม แล้วไม่จาเป็นต้องอยู่ข้างหน้า สุขทุกย่างก้าวที่เราเดินมีความสุขได้ นี้คือศิลปะ
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ปัจจุบั นเกิ ดการแข่งขั นกันจะต้ องจบปริ ญ ญาเท่ านั้น เท่านี้เด็ กปั จจุ บันไปเรียนพิ เศษกันจะเป็นจะตาย
ตั้งแต่เกิดมา อนุบาลก็เข้าสู่โรงเรียนเอกชนซะแล้ว แล้วพ่อแม่ก็แข่งขันกันแต่ให้ลูกเรียนแต่โรงเรียนดีๆ ไม่รู้ว่าลูกเราจะโง่หรือ
ฉลาดกันแน่ แข็งกันเพื่อที่จะแข็งกันอยู่แถวหน้า การแข่งขันความสุขนั้นมีไหม ไม่มีความสุขเลยมีแต่เครียด อารมณ์ความรู้สึก
ต่างๆไม่สามารถที่จะควบคุมได้อยู่ในสังคมได้โดยไม่มีความสุขเลย อยู่ในลักษณะหวาดระแวง เพราะที่การเดินที่ผ่านมาไม่ได้
เดินอย่างมีสติอย่างรู้ว่าขณะนี้ นั่นหาความสุขได้อย่างทีเราได้ม านั่งอยู่ เราไม่ได้หวังอนาคตอะไรมากมายทาหน้าที่ของตัวเองให้
ดีที่สุด แล้วปัจจุบันอนาคตก็จะมาเอง และก็มีความสุขด้วย มีอิสรเสรี ชีวิตรู้สึกมีความสุขเหลือเกินไม่เหงา ไม่เศร้า ไม่รู้สึกว่า
บีบรัดจากอะไรต่างๆ สังคมปัจจุบันมีลักษณะ อคติ มีความคิดที่ผิดๆว่าทุกคนจะต้ องแข็งขัน ลูกชั้นดีกว่าเธอ ลูกเธอดีกว่าฉัน
ลูกฉันต้องเข้าเรียนโรงเรียนดีๆ จบปริญญาจากนั้นนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทานั้นมีความสุขหรือไม่ แทบไม่พบความสุขเลย เห็นได้
จากเด็กอนุบาลที่เรียนโรงเรียนเอกชน กลับมาจากโรงเรียนก็มุ่งทาแต่การบ้านใช้เวลาจนเกินไป ระดับการเรียนของไทยอยู่ที่
อันดับ ๘ ของอาเซียนการคอรัปชั่นอันดับ ๘๘ ของโลก สิ่งที่บอกได้ไม่ได้ให้มองถึงตาแหน่งหรือสถานะแต่เส้นทางที่เดินไปนั้น
สิ่งที่ทาอยู่มีความสุขบ้างหรือไม่ หาความสุขจากสิ่งที่ทา แทบไม่เจอ มองหน้าแต่ละคนเหมือนไม่หลับได้นอนเพราะอยู่กับการ
แข่งขันไม่เห็นสิ่งรอบข้างเราไม่สามารถสัมผัสถึงสิ่งใกล้ๆมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่จริง ถ้ายังทาอยู่อย่างนี้สังคมไม่มีทางไปรอด
ได้เลยเพราะฉะนั้นจะต้องคิดว่าทาอย่างไรให้สังคม สร้างสรรค์ไปด้วยมีความสุขไปด้วยเห็นคุณค่ากับสิ่งที่มีอยู่จริง สุขกับงานที่
ทาสุขกับสิ่งที่เป็นปัจจุบัน ปัจจุบันถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญที่สุด อย่าเอาความสุขไปฝากไว้กับอนาคต แล้วจะไม่เจอความสุข
อีกเลยแข่งขันได้ ขยันเรียนได้ไม่ว่าแต่ในลักษณะของบรรยากาศต้องรู้ด้วยว่าเราสูญ เสียพลังงาน สูญเสียอารมณ์ที่ดี ไปไหม
ความสวยงามในชีวิตของเราไปไหม นี้เขาเรียกว่าสังคมที่เราประสบอยู่ หลวงพี่เชื่อเหลือเกินว่าเยาวชนเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้
สามารถที่จะวางตัวอย่างไร สร้างสรรค์ได้ว่า ต้องมีความสุขด้วยไม่เครียดด้วย สังคมปัจจุบันนั้นเครียด เหมือนกับว่าจะฟันจะ
กัดกันให้ได้ แข็งขันกันนั่งใกล้ๆกันไม่พูดกันแล้ว ใช้โปรแกรมไลน์กัน แทนที่จะพูดกันต่อหน้าที่หาความสุขไม่เจอ แก่ตายไปก็ไม่
พบความสุขไม่รู้จักเลย ว่าเมตตาคืออะไร ไม่รู้จักเลยว่าอารมณ์ที่ลึกซึ้งในเรื่องของจิตวิญญาณอยู่อย่างตายซาก มีชีวิตแต่ไม่มี
ชีวา แล้วสังคมมันจะเจริญขึ้นได้อย่างไร อย่างประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างประเทศญี่ ปุ่นนั้นมีการฆ่าตัวตาย อเมริกันนั้นมีการ
ล้มละลาย พระอาจารย์ มีที่ป รึกษาเป็นชาวอเมริกา อาจารย์ที่ ปรึ กษาบอกไว้ ว่า สังคมไทยเป็ นสังคมที่ ดี อบอุ่นแล้วก็ มีการ
พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีความคิดเป็นระเบียบ แข็งขันก็กันก็อย่าให้มากเกินจนไม่มีความสุข ไม่มากเกินจนไม่ มีความสุข
ไม่มากเกินไป การเล่าเรียนนั้นไม่จาเป็นต้องกาหนดสถาบันเรามีความสุขได้ก็พอแล้ว แค่ทาหน้ าที่ของตนเองให้ดี ที่สุด ไม่ ขี้
เกียจ หลวงพี่จึงได้เขียนบทกวีขึ้นบทหนึ่งในคืนหนึ่ง สื่อให้เห็นธรรมชาติ มีความสุขได้กับธรรมชาติ หิ้งห้อยกับแสงดาว การชื่น
ชมความงามของแสงดาวและหิ้งห้อย ค้นหาความหมายคุณค่าของ แสงดาวหิ้งห้อย การทาอะไรก็ตามแต่เราจะต้องทาอย่าง
จริงจังไม่เหลาะแหละต้องตั้งใจจริง และรักในสิ่งที่ทา และสิ่งที่เราทาไปนั้นมีคุณประโยชน์กับเรามากแค่ไหน แล้วสิ่งเหล่านั้น
สร้างสรรค์สังคมสังคมมากน้อยแค่ไหน แล้วสิ่งที่เ รารักที่จะทาแล้วนั้นมันทาให้เรารู้สึกว่ามีคุณค่ามากแค่ไหน กับตัวสังคมนั้น
บางที่เราไปทาในสิ่งที่เราไม่ชอบ พอเราชอบไม่ชอบสิ่งนั้นแล้วเราทาไปเกิดเหลวไหลไม่ดี ไม่เกิดคุณค่ากับสังคมสุดท้ายก็เป็น
ชิ้นงานที่เหลว เห็นได้ชัดเลยก็คือ แลเล แลหาด มีน้องกลุ่มหนึ่ง เราลุ กขึ้นมาเพื่อต่อสู้ถึงขนาดเกิดธรรมนูญชายหาด เรื่องนี้เป็น
เรื่องที่ดีมาก เป็นเรื่องที่จะขอยกตัวอย่างให้เห็นเรารักที่จะทาสิ่งไหนเราจะต้องทาสิ่งนั้นให้ดีหรือไม่ดี แต่ว่ามีคนรู้จักชุมชนนั้ น
ไม่ใช่เพราะคลองแดนดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันมีผลประโยชน์ต่อชุมชนกับบ้านเกิดและสังคมของบ้านเรา เราจึงรวมพลังเยาวชนที่
แท้จริงไม่ใช่ ว่ามีเป็นพลังนั้นได้อย่างไรเป็นตัวขับเคลื่อนอย่างไร ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ ถ้าเกิดว่าท่านอาจารย์พูดมาเยอะ แต่ส่วนที่
พระอาจารย์คิดไว้คือ อย่าปล่อยความฝันหรือจินตนาการที่ดีอยู่แล้วนั้น ปล่อยแล้วก็ทิ้งไปกับสายลมโดยที่ไม่เอาความฝันหรือ
จินตนาการเหล่านั้นไปทาให้เป็นชิ้นงาน เป็นชิ้นเป็นอัน แล้วก็ผลักดันสังคมด้วยพลังของเราเอง นักคิดระดับโลกอย่างอัลเบิร์ต
ไอน์สไตน์อย่างเช่น รุ่นหลวงพี่นั้นคงจินตนาการยากแล้ว เยาวชนมีความฝัน มีจินตนาการที่สวยงาม เอาความคิดจินตนาการ
เหล่ านั้ น นามาเป็นชิ้ นงาน ผลั กดันด้ วยพลั งเราได้ ไหม ทุ กๆอย่ างในสิ่ งแวดล้ อม รายรอบเราทุ กอย่ างนั้ น เราจั บ มาสร้าง
จิน ตนาการเรามาพลิ กมาเป็ น ชิ้ นงานได้ ห รื อไม่ เพื่ อที่ จะสร้ างสรรค์ สั ง คม เพราะฉะนั้ นจะต้ องกระตุ้ น ตั วเองเสมอ สร้ าง
จินตนาการไปเรื่อย อย่างให้มันดับฝัน แต่ไม่ใช่ คิดเพ้อเจ้อหาสาระหาที่ลงไม่ได้ จินตนาการเป็นสิ่งที่ความคิดที่สวยงาม เมื่อ
รวมตั วกันขับเคลื่อนเพื่อที่ ท าให้ สังคมที่ มันไม่ ดีด้ วยความดี ของเราด้ วยพลังของเยาวชน ถ้าท าได้อย่างนี้ แล้วนั้นอย่าท้ อแท้
ทาไมกลุ่ มโน้นทา กลุ่มนี้ไม่ ทา ทาแต่ เราทากันตาย อย่าไปคิดเช่นนั้น เคยมีหลายชุมชน ท่านเอ๋ย ฉั นทาแล้วแต่คนอื่นไม่ท า
พระครูเลยตอบไปว่า แล้วคุณก็ ไม่ต้องสนใจคนอื่น อย่าไปสนคนอื่น เราทาอยู่คนเดียว ถ้ามีหลายคนคิดอย่างนี้ สังคมหลาย
สังคมจะดีขึ้นแน่นอน ด้วยพลังของเยาวชนด้วยจินตนาการที่สวยงามทิ้งท้ายด้วยบทกวีนี้เขียนขึ้นตอนไปเที่ย วเกาะสมุย แล
มองทะเลทิ้งท้ายตรงนี้ หลวงพี่เชื่อว่าเยาวชนมีพลังที่สวยงาม และอย่าทิ้งความฝัน ทาให้เป็นจริงแล้วผลักดันสังคมนี้ให้อยู่รอด
ได้บทกวีนี้มีชื่อว่า แลเล บอกถึงความงามของธรรมชาติ ระบบนิเวศของท้องทะเล
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๘.๒.๔. ประเมิ น ผล–สรุป ผลการประชุม โดยในรุ่นที่ ๑ ให้เยาวชนได้ ขมวดการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
อิสระ บรรยายลงกระดาษ A4 ในรุ่นที่ ๒ ให้เยาวชนขมวดการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งได้ตั้งโจทย์ในการประเมินเพื่อให้เยาวชนได้
ชัดเจนกับการเรียนรู้ของตนเอง ๓ ข้อดังนี้ ๑) กระบวนการเรียนรู้ชุมชนคลองแดนทาให้ความรู้ความเป็นพลเมืองบ้ างหรือไม่
อย่ างไร ๒) กระบวนการเรีย นรู้ ชุมชนคลองแดนและทบทวนสาระส าคั ญ ในโครงการของเยาวชนเองคิด ว่ าตนเองก่ อเกิ ด
พั ฒ นาการทางด้ าน จิ ต ส านึ กความเป็ นพลเมื องบ้ างอย่ างไร (เล่ าเรื่ องให้ เห็ น ภาพ) ๓) เชื่ อมโยงความรู้ ค วามเข้ าใจและ
ประสบการณ์การทางานในโครงการที่ผ่านมาแล้วสรุปคุ ณลักษณะที่โดเด่นในการเป็นเยาวชนที่มี “จิตสานึกความเป็นพลเมือง
ของตนเอง” ซึ่งมีตัวอย่างจากการประเมินการเรียนรู้ดังนี้
๘.๒.๔.๑. ตัวอย่างจากการประเมินการเรียนรู้
ก. นางสาวศิริวรรณ มาแซ (โครงการ Smile by CD. กลุ่ม CD. Share)
(1) กระบวนการเรียนรู้ชุมชนคลองแดนทาให้มีความรู้เข้าใจเรื่องที่เป็นจิตสานึกความ
เป็นพลเมือง บ้างหรือไม่อย่างไร
ตอบ กระบวนการเรี ย นรู้ ชุ มชนคลองแดนท าให้ มีค วามรู้ ค วามเข้ าใจ ถึ ง จิต ส านึ ก
พลเมื อง เพราะ การดาเนินชีวิตของเราใช่ว่าจะเก่งและทาได้ไปทุกเรื่อง คนอื่ นก็เช่ นกัน และในการที่ เราอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขนั้น เราก็ต้องมีจิตสานึกในการอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทาในสิ่ งที่ทาได้ หากสามารถทาได้แล้วลงมือทาไปเลย
อย่ามัวเพ้อฝัน คิดดี ทาดี สิ่งดีๆก็จะเกิด
(2) กระบวนการเรีย นรู้ชุ ม ชนคลองแดนและทบทวนสาระส าคั ญ ในโครงการของ
เยาวชนเอง คิดว่าตนเองก่อเกิดการพัฒนาการทางด้าน จิตสานึกความเป็นพลเมืองบ้างอย่างไร (เล่าเรื่องให้เห็นภาพ)
ตอบ เรื่องของจิตสานึก เราไม่สามารถทาให้เกิดขึ้นหรือใส่ลงไปในใจของใครให้มี ณ
เดี๋ยวนั้นได้ แต่จิตสานึกที่ดี มันสามารถก่อเกิดได้ดั่งใจต้องการในตัวของเราเอง ดังเช่น คุณลุงจวบ (ช่างไม้)ที่แกสร้างสะพาน
โดยคิดแค่ว่า “ฉันจะทา เพราะฉันอยากให้ทุกคนเดินได้สะดวก แม้ต้องทาคนเดียวฉันก็ทา” ทาให้หนูมีพัฒนาการขึ้นมาว่า การ
ที่เราจะเป็นพลเมืองที่มีจิตสานึกดี มันไม่ใช่เรื่องยาก แค่คิด แค่รู้สึกอยากทาอะไรเพื่อส่วนรวม เราก็สามารถทาได้ โดยเริ่มจาก
ตัวเราเอง แล้วคนที่ คิดเหมือนกันเราก็จะเข้าหาเรา หรืออาจจะเป็นเราที่เดิน เข้ าหาเขา แค่เพี ยงเพราะเรามีจิตสานึกที่ดีต่ อ
ส่วนรวมเหมือนกัน
(3) เชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ท างาน ในโครงการที่ ผ่านมาแล้ ว
สรุปคุณลักษณะที่โดดเด่นในการเป็นเยาวชนที่มี “จิตสานึกความเป็นพลเมือง” ของตนเอง
ตอบ หนูไม่รู้ว่ามีอะไรที่โดดเด่น แต่ ที่รู้สึกและเข้าใจ คื อ มี ความสุขทุกครั้งที่ ได้ เป็ น
ผู้ให้โดยหวังสิ่งตอบแทนที่ไม่ต้องเอ๋ยปากขอเลย นั่นคือ ความสุขที่ได้เป็นผู้รับ
ข. นางสาว อลิ สา บิ น ดุ๊ สะ โครงการ (พลังเยาวชนจัด การชุมชนเรี ยนรู้ หาดสมิ หลา กลุ่ ม
Beach For life)
จิตสานึกความเป็นผลเมือง
(1) ประมวลความรู้ที่ได้ ต้องคิดว่าตนมีค่า มีความสาคัญต่อแผ่นดิน เลยต้องร่วม
รับผิดชอบ และกล้าที่จะเสียสละ กล้าที่จะคิด กล้าที่จะนา ทาอะไรเพื่อแผ่นดิน แต่ไม่ยึดติดกับตัวเอง พลเมืองต้องไม่ถือตัว
หรือทาตัวเป็นน้าเต็มแก้ว ต้องรับฟังคนอื่น และมีความเท่าเทียบ ไม่ถือตัว พัฒนาตนอยู่ตลอด ให้ความสาคัญต่อสิ่งต่างๆ
รอบตัว รู้เท่าทันสิ่งใหม่ และต้องไม่ทาในสิ่งที่ทาร้ายตัวเอง พลเมืองต้องภูมิใจและหวงแหนรากเหง้าของตน
(2) ทบทวนตัวเอง ตอนนี้ทาให้ได้รู้ว่า เหตุผลที่ทาให้ตัวเองรู้สึกมีความอิสระ มี
ความสุขมากขึ้น และหาคาตอบให้ตนเองไม่ได้ว่า ทางานนี้เพื่ออะไร ได้อะไรกับตัวเอง ทาไมต้องทา ไม่ทาไม่ได้เหรอ และที่น่า
แปลก คือ ทาไปโดยไม่ได้สนใจ จะคิดถึงคาถามเหล่านี้ด้วยซ้าก็เพราะว่า ตัวเราไม่ได้ยึดติดกับตัวเอง เราเลยทาไปได้โดยมี
ความสุข และตลอดเวลาที่ทางานมา ไม่เคยทะเราะกับเพื่อนร่วมงาน ก็เพราะเราไม่ได้ยึดติดกับตนเอง เราเลยยอมที่จะรับฟัง
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เหตุผลของคนอื่น ตอนนี้รู้สึกว่าตนมีจิตสานึกพลเมืองแล้ว แต่บางครั้งก็ยอมให้สิ่งที่หาสาระไม่ได้มาทาร้ายตัวเองอยู่ แต่
หลังจากนี้จะไม่ยอมให้มันมาทาอะไรกับความคิดของเราได้อีก และได้รู้ว่าที่จริง สิ่งที่เราควรจะตั้งคาถามว่าทาไปเพื่ออะไร คือ
สิ่งที่มันไร้สาระ และทาแล้วมันทาร้ายตนเองต่างหาก
๙. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
ผู้ประเมินใช้วิธีการประเมินโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม บันทึกและเก็บข้อมูลข้อคิดเห็นทั้งจากเวทีและที่เป็น
เอกสาร การสนทนาเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของผู้เข้าร่วมประชุม การให้ผู้เข้าร่วมประชุมเขียนบันทึกความคิดเห็นของตนเอง
ต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกระบวนการประชุม การประชุมคณะทางานผู้ดาเนินการจัดประชุมฯ จากนั้นนาข้อมู ลที่ได้มาวิเคราะห์
ตามวัตถุประสงค์การจัดประชุม เรียบเรียงข้อมูลและเขียนเป็นข้อสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมฯ พบว่า
๙.๑. เพื่อสร้างจิตสานึกพลเมืองจากฐานงานของเยาวชน Herbert A. Simon นักเศรษฐศาสตร์และนักจิตวิทยา
การเรียนรู้ ได้กล่าวไว้ว่า “การเรียนรู้เป็นผลของการกระทาคือการลงมือทาและการคิดของผู้ที่จะเรียนเท่านั้น ครูช่วยได้แต่
เพียงช่วยทาให้เขาทาและคิดเพื่อที่จะเรียน ครูไม่สามารถทาให้เขาเรียนได้ ”พูดง่ายๆคือ การเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ผ่านการลงมือทาและคิด จะทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง (หนังสือ การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดย คุณวิจารณ์
พานิช) นั้นทาให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้จากฐานงานของตนเอง ฐานงานของชุมชน
ผลจากการประชุมทาให้เยาวชนเกิดเรียนรู้ว่าพลเมืองที่มีจิตสานึกความเป็นพลเมือง การเห็นของจริงทาให้เข้าใจสิ่งที่
เป็นนามธรรมได้ง่ายขึ้นและการรู้สึกได้ สัมผัสได้ทาให้มีพลังการเรียนรู้แบบทวีคูณ มีความสนุกเพลิดเพลินและเป็นสุขจากการ
ได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน เกิดจินตนาการสังคมแห่งอุดมคติ มีพลังผู้นาการเปลี่ยนแปลง เชื่อมั่นในพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง
ในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่
๑๐. บทเรียนและข้อค้นพบ
๑๐.๑. ที่ปรึกษากลุ่มมีความสาคัญต่อกลุ่มเยาวชนในแง่การให้ข้อมูลหรือคาแนะนา การให้ความมั่นใจและเสริมพลัง
ฯลฯ แต่การประชุมเพื่อพัฒนาโครงการเยาวชนฯยังขาดกระบวนการที่สร้างความเข้าใจหรือหนุนเสริมที่ปรึกษากลุ่มในการทา
หน้าที่ในฐานะโค้ชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้จัดประชุมควรออกแบบกระบวนการทางานกับที่ปรึกษากลุ่มให้ชัดเจน
๑๐.๒. การจัดประชุมผู้จัดประชุมต้องใส่ใจในรายละเอียดของกระบวนการประชุม ใส่ใจผู้ร่วมประชุม รวมถึงเตรียม
สถานที่ สร้างบรรยายการประชุมให้ศักดิ์สิทธิ์ มีกระบวนการประชุมที่เร้าพลัง มีการสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจต่อกัน
จะทาให้การประชุมมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดปัญญาร่วม (ดวงตาใหม่)
๑๐.๓. การจัด ประชุมและการขับเคลื่อนงานของเยาวชน ยุท ธศาสตร์ที่สาคัญและควรคานึงถึงคือเรื่องของการใช้
ถ้อยคาและภาษาให้เป็นพลังซึ่งกันและกัน
๑๐.๔. การทางานซ้าๆและถอดบทเรียนอยู่เสมอจะทาให้คนทางานพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน มีสัญชาตญาณใน
การปฏิบั ติงาน เกิดการท างานเป็ นที ม ท างานอย่างพลั งมีส ติ มีค วามพร้อมในการปฏิบั ติงาน และใส่ใจรายระเอี ยดในการ
ทางานเพิ่มขึ้น หรือ เรียกว่าการมีประสบการณ์และภูมิคุ้มกันในการทางาน
๑๐.๕. ทั กษะชี วิต และจิ ตส านึ กความเป็ นพลเมืองของพี่ เลี้ย งและเยาวชนสามารถเห็ นได้ จากการแสดงออกทาง
พฤติกรรม
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รายงานผลการดาเนินงาน
เทศกาลการเรียนรู้ “สงขลาส่องแสง”
ณ คลองแดน : ชุมชนแห่งพลเมืองอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา สนับสนุนโดย สงขลาฟอรั่มและมูลนิธิสยามกัมมาจล
๑. แนวคิดการดาเนินงาน
การประชุมพั ฒ นาเพื่อร่วมสร้ างพื้นที่ นาเสนอผลงานพลังพลเมื องเยาวชนที่สามารถขั บเคลื่อนออกมาได้เด่นชัด สู่
สาธารณะ ส่งเสริมให้พลเมืองเยาวชนนาผลงานมานาเสนอและเรียนรู้กันและกัน รวมทั้งทาการขอบคุณครูพลเมืองในชุมชน
คลองแดน คารวะเชิดชูคลองแดน : ชุมชนแห่งพลเมืองสามัญ (khlong Dan : Community of Citizens) ซึ่งเป็นห้องเรียน
ของโครงการพลเมืองเยาวชนสงขลามาสองปี
๒. วัตถุประสงค์

เป็น

๒.๑. ร่วมสร้างพื้นที่นาเสนอผลงานพลังพลเมืองเยาวชนที่สามารถขับเคลื่อนออกมาได้เด่นชัดสู่สาธารณะ
๒.๒. พลเมืองเยาวชนนาผลงานมานาเสนอและเรียนรู้กันและกัน
๒.๓. คารวะเชิ ดชู คลองแดน : ชุ มชนแห่ งพลเมื องสามั ญ (khongDan : Community of Citizens) ซึ่ ง
ห้องเรียนของโครงการพลเมืองเยาวชนสงขลามาสองปี

๓. กลุ่มเป้าหมาย
๓.๑. แกนนาเยาวชนในโครงการฯ ๒๔ โครงการ และที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนในโครงการฯ จานวน 86 คน
๓.๒. เครือข่ายคนทางานด้านเด็กและเยาวชน วิทยากรพลเมืองคลองแดน (ครูคลองแดน) และเจ้าหน้าที่
โครงการฯจานวน ๓๕ คน
๓.๓. ผู้เข้าร่วมงาน จานวน ๑๙๐ คน
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ ๒๑ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
๕. ขั้นตอนการดาเนินงาน
๕.๑. ก่อนการดาเนินงาน
๕.๑.๑. จัดประชุม ๓ ครั้ง
๕.๑.๒. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนการดาเนินงาน
๕.๒. หลังการดาเนินงาน
๕.๒.๑. บันทึกผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง
๕.๒.๒. ประเมินผลภายหลังการจัดประชุมฯทุกครั้งเพื่อพัฒนากระบวนการและคนทางาน
๕.๒.๓. ถอดบทเรียนภาพรวมและรายงานผลการดาเนินงาน
๖. ผลการดาเนินงาน
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่โครงการฯ จานวน ๘ คน พูดคุยหารือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดประชุม
ฯ โดยการพู ดคุยหารือ ผู้ร่วมหารือได้ทบทวนวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ าหมาย ผลลัพ ธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ จากการจัดประชุ ม
วิเคราะห์ความต้องการและสิ่งที่ควรหนุนเสริมให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นศึกษาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดทา
ความเข้าใจ (ร่าง) กระบวนการและล าดับ ขั้ นตอนการจัด ประชุ มซึ่ งผู้บ ริห ารโครงการฯ วางไว้เป็นแนวทางส าหรับ จัด การ
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ประชุมฯ ก่อนที่จะร่วมกันเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนากระบวนการและออกแบบวิธีการรายละเอียดการดาเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงการกาหนดวัน เวลา สถานที่ และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการ
จัดเทศกาลการเรียนรู้ “สงขลาส่องแสง” (เตรียมงานครั้งที่๑)
ผลลัพธ์ที่ได้รับคือ เจ้าหน้าที่เข้าใจในวัตถุประสงค์ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน สิ่งที่ควรหนุนเสริมให้แก่
เยาวชนแกนนาและมีทิศทางในการพัฒนาโครงการให้แก่เยาวชน เจ้าหน้าที่เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ และการสร้าง
บรรยากาศในการจัดประชุม รวมถึงมีกาหนดวัน สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย วัสดุอุปกรณ์ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การจัดประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ จัดประชุมวันที่ ๒๑ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ คลองแดน : ชุมชนแห่งพลเมือง
อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเยาวชนโครงการพลังพลเมืองเยาวชน ส่วนบทบาทหน้าที่ เช่น การเป็น
วิทยากรกลุ่มย่อย ประสานงาน การเงินสวัสดิการ บันทึกข้อมูล เป็นต้น
ต่อมาเป็นลงพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนการดาเนินงาน เจ้าหน้าที่โครงการฯและคนในชุมชนคลองแดน ได้ประชุม
เตรียมและออกแบบสถานที่จัดงาน (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ) โดยรูปแบบจะเป็นการร่วมกันออกแบบการจัดงานระหว่าง
ทีมงานสงขลาฟอรั่มและแกนนาชุมชน จากนั้นเข้าสู่ช่วงของการจัดเทศกาลการเรียนรู้ “สงขลาส่องแสง”
ณ คลองแดน : ชุมชนแห่งพลเมืองอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งกระบวนการการดาเนินงานมีดังนี้
๗. รายละเอียดกระบวนการจัดประชุม มีดังนี้
๗.๑. วันที่ ๑
๗.๑.๑. พร้อมกัน ตรงจุดนัดและการลงทะเบียน คือ รวมพลเยาวชนยังจุดนัดพบบริเวณหน้าสานักงาน
ป่าไม้เขตสงขลาเพื่อเดินทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเพื่อแสดงตัว
๗.๒. วันที่ ๒
๗.๒.๑. ตลาดนัดความคิดพลเมืองเยาวชน คือ ให้เยาวชนแบ่งกลุ่มตามแต่ละโครงการของตนเองเพื่ อ
ทบทวนสิ่งที่ได้จากการทากิจกรรมในโครงการของตนเอง โดยการตั้งโจทย์ดังนี้ (เขียนใส่ลงกระดาษ A4)
๑) เรามีต้นทุน และพลังที่โดดเด่นตรงไหน
๒) งานที่เราทาสอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงไหนอย่างไร
ให้เยาวชนแบ่งกลุ่มๆละ ๒๐ คน โดยให้ค ละกลุ่มโครงการกัน ใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มจากประเด็นปัญหา
ของแต่ละโครงการ และร่วมแบ่งปันความคิดเห็นระหว่างกัน โดยมีกติกาในการพูดคุย คือหากใครต้องการที่จะแบ่งปันความคิด
ของตนเองให้หยิบก้อนหินมากาไว้ในมือก่อนพูดแสดงความคิดของตนเอง ซึ่งวิทยากรได้ตั้ งโจทย์ในการพูดคุยดังนี้
๑) เราได้เรียนรู้ประเด็นอะไรจากงานของเพื่อน
๒) เรารวมพลังเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนประเด็นที่เราค้นพบกับเพื่อนต่างกลุ่มที่เราศึกษา
มาอย่างไรประเด็นมีดังนี้
ชื่อประเด็นกลุ่ม
โจทย์ข้อที่ ๑
โจทย์ข้อที่ ๒
๑. การอนุ รักษ์ แ ละฟื้ น ฟู
กลุ่ ม CD Power กล่ าวว่ า ๑) การ ๑) จัดตั้งเครือข่าย “ป่าคลองน้าเล”
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ น ท างานกั บ ชุ ม ชนเราต้ อ งมี ใ จอยากจะลง ๒ ) ร่ ว ม กั นส ร้ า งจิ ต ส านึ กผ่ าน สื่ อ เช่ น
ท้องถิ่น
ชุ มชน มี ค วามจริ ง ใจมี หั วใจที่ อยากท า ๒) Facebook, Youtube,Line
การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งกลุ่ ม กั บ ๓) สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ ง “ป่ า
ชุมชนสร้ างความสั มพั นธ์ที่ ดีร ะหว่างชุมชน คลอง น้าเล” ให้แก่แกนนาและเครือข่าย
กับนักศึกษา
๔) ส่ ง ต่ อความรู้ ค วามเข้ าใจให้ แ ก่ เยาวชน
กลุ่ ม Environmental กล่ าวว่า ๑) และแกนนาในชุมชน
ชุมชนไม่ให้ ค วามร่วมมื อในการท างานกลุ่ ม ๕) ลงมือทาร่วมกับชุมชน
๒) พลังความตั้งใจของกลุ่มแม้จะถูกปฏิเสธ ๖) สรุปบทเรียนร่วมกัน
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ชื่อประเด็นกลุ่ม

โจทย์ข้อที่ ๑
จากชาวบ้ านในชุ มชน ที่ อ ยากจะท าโยชน์
ให้ แ ก่ ชุ ม ชน ๓) การชั ก ชวน เชื่ อ มร้ อ ย
เพื่ อ นๆในมหาลั ย ร่ ว มกั น ท ากิ จ กรรม ๔)
การบู รณาการวิ ชาที่ เรีย นมาใช้ในโครงการ
กลุ่ ม เยาวชนรั ก ษ์ ห นองบั ว กล่ า วว่ า ๑)
ก่อนการทางานเป็นทีมเราต้องมีการประชุม
กันก่ อน ๒) ศึ กษาเส้ นทางการเดิ นของขยะ
๓) รณรงค์ เพื่ อกระตุ้ นจิ ตสานึกให้ แก่ คนใน
ชุมชนมีรณรงค์เรื่องขยะ ๔) คนในชุมชนเห็น
พลั ง ของกลุ่ มที่ เ กิ ด จากการเข้ า มี ส่ วนร่ ว ม
ของเด็กในชุมชน
กลุ่ ม Beach for life ๑) การใช้
โลกออนไลน์ facebook ,เพจในการสื่อสาร
และกระจายข่ าว ๒) การสร้ างเครื อ ข่ า ย
ให้กับทั้ง ๙ สถาบัน ๓) การสร้างการต่อรอง
กับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นๆ

โจทย์ข้อที่ ๒

๒ .ก าร ศึ ก ษ า ป ร ะ วั ติ ๑) การจัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์
ศาสตร์ของชุมชน
๒) ทากิจกรรมค่ายเพื่อส่งต่อการเรียนรู้ของ
ตนเอง
๓) ค้ นหาความจริ งประวั ติ ศ าสตร์โ ดยการ
สอบถามผู้รู้
๔) เผยแพร่ ง านของต้ น เองผ่ า น Social
Media
๕)จัด กิจกรรม Walk Rally ปั่นจักรยาน ๖)
จัดนิทรรศการบนพื้นที่จริง
๗) นาข้อมูลที่หาได้มาจัดทาหนังสือ
๘ ) การถ่ า ยภ าพ เพื่ อเล่ า เรื่ อ งราวท าง
ประวัติศาสตร์

๑) เผยแพร่ ข้ อมู ล ประวั ติ ศ าสตร์ ข องแต่ ล ะ
กลุ่มให้สมาชิกในเครือข่ายรู้
๒) ลงพื้ น ที่ ท ากิ จกรรมเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของ
เครือข่าย
๓) นาข้อมูลเครือข่ายมาเผยแพร่ผ่าน Social
Media
๔) ร่วมจัดนิทรรศการด้วยกัน

๓ ก ารศึ กษ าแ ละก าร ๑) มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกัน
เรี ย นรู้ ห ลั ก ศาสนาที่ ต น ๒) มีจิตอาสา จิตอาสาทางาน
นับถือ
๓) ใช้ความรู้ที่เรามีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์

๑) ความรู้และประสบการณ์จากกลุ่ม รักษ์น้า
ลดไฟ ใส่ ใจหอพั ก ไปร่ วมให้ ค วามรู้ กับ กลุ่ ม
Smile by CD เพื่ อ ป ลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ กั บ
เยาวชนในชุมชนบอนวัวเก่า
๒)น าหลั ก ศ าสนาที่ สอดค ล้ อ ง มาสร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี แ ละสร้ างความสามั ค คี ใ น
ชุมชนบอนวัวเก่า
๓) กลุ่ ม Smail by CD สามารถไปสั น ทนา
การสร้างสัมพันธ์ให้กับสมาชิกในห้องของกลุ่ม
รั กษ์ น้ า ลดไฟ ใส่ ใจหอพั ก และกลุ่ มเรี ย นรู้
หลักศาสนาเพื่อการจัดการตนเอง
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ชื่อประเด็นกลุ่ม

โจทย์ข้อที่ ๑

๔.การร่วมสร้างสุ ขภาวะ กลุ่ ม slim bear Island ได้ ส ะท้ อนว่ า ๑)
ที่ดีในชุมชน
ตนเองให้ ค วามส าคั ญ กั บ สุ ภ าพตนเองมาก
ยิ่ ง ขึ้ น ๒) ตนเองมี ค วามพยายามอดทน
และตั้งใจเพิ่มขึ้น ๓) มีจิตสาธารณะ
กลุ่ ม volunteers ได้ สะท้ อนว่ า ๑)
ตนเองเห็นถึงความสาคัญกับคนในชุมชน ๒)
เสริ มสร้างภู มิปั ญญาที่ มีในชุมชนตนเอง ๓)
สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน
กลุ่ ม Dr. Kampong สะท้ อนว่า ๑)
เสริ ม สร้ างภู มิ ปั ญ ญาที่ มี ให้ เ กิ ด ประโยชน์
ยิ่งขึ้น ๒) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่
ตนเองมี อ ยู่ ๓) ตนเองมี น้ าใจ ,ช่ วยเหลื อ
เพื่อนๆ ๔) มีจิตคิดถึงสาธารณะมากยิ่งขึ้น
กลุ่ ม พลั ง คนหั ว รั้ น สะท้ อ นว่ า ๑)
ตนเองได้เปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นโอกาส
๒) ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๓) สามารถ
สร้างอาชีพให้กับตนเอง ๓) มีจิตสาธารณะ

๕. การบริหารจัดการขยะ ๑) ทุกคนต้องการพัฒนามีจิตสานึกต้องเป็น
แ ล ะ ก ารผ ลิ ต สื่ อ เพื่ อ จุ ด เริ่ ม ต้ อ งมี ค นท าต่ อ ไป มี จิ ต ส านึ ก ของ
สังคม
ตัวเอง
๒) พ ลั ง เล็ ก ๆเมื่ อ ร่ ว มกั น จะเป็ น พลั ง ที่
ยิ่งใหญ่ได้
๓) ปรับเปลี่ยนนิสัยเพื่อให้เข้ากับคนอื่น ท า
ให้เกิ ดความสามั ค คีแ ละท าให้ เกิด ความคิ ด
เหมือนกั นและท าให้ โครงการดาเนิ นต่ อไป
และประสบความสาเร็จ
๔) เสี ย สละเวลาส่ ว นตั ว มาช่ ว ยส่ ว นร่ ว ม
เพื่อให้งานขับเคลื่อนต่อไป

โจทย์ข้อที่ ๒
๔) เพื่ อ การติ ด ตามผลเราก็ ส ร้ า งเพจ เพื่ อ
ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหว การท างานของ
เครือข่าย
๑) ได้ทาสบู่สมุนไพรให้กลุ่มพลังคนหัวรั้นและ
เพื่ อ นๆที่ ศู น ย์ ฝึ ก ใช้ ใ ห้ ค วามรู้ กั บ ศู น ย์ ฝึ ก
เกี่ยวกับสมุนไพร
๒) สามารถให้ ค วามรู้ กั บ กลุ่ ม slim bear
Island เพ ร า ะ ก ลุ่ ม slim bear Island ก็
เกี่ยวกับสุขภาพ
๓) ให้ ค วามรู้ กั บ กลุ่ ม volunteers เพราะ
กลุ่ม volunteers ให้ความรู้กับชุมชน
๔) กลุ่ ม พลั ง คนหั ว รั้ น สามารถให้ ค วามรู้
เกี่ ย วกั บ ก าร ส าน ก ร ะ เป๋ าให้ กั บ ก ลุ่ ม
volunteers เพ ร าะกลุ่ ม volunteers ท า
เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญา (สามารถให้
ความรู้กับทุกกลุ่มเพราะเป็นการสร้างอาชีพ)
๕ ) ก ลุ่ ม slim bear Island ส าม าร ถ ให้
ความรู้กับกลุ่ม volunteers นาไปใช้ในชุมชน
และสามารถให้ ค วามรู้ แก่ กลุ่ มพลังคนหั วรั้ น
สามารถนาไปใช้เพื่ อพัฒ นาด้านสุขภาวะโดย
การนาท่าต่างไปออกกาลังกายและนาความรู้
ด้านสุขภาพไปปรับใช้กับตัวเองและเพื่อนๆใน
ศูนย์ฝึกฯ(สามารถนาไปใช้กับทุกกลุ่มเยาวชน)
๖) จากประเด็นด้านสุขภาพและการพัฒนาสิ่ง
ที่มีอยู่ ให้ ดี ขึ้ น,ด้ านอาชี พจากความตั้งใจของ
พวกเรา สิ่ ง เหล่ า นี้ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นไป
ด้วยกันได้โดยผ่านทาง Facebook
๗) ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพและการพัฒนา
สิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
สื่อกั บขยะ
สื่ อช่วยกระจายข่ าวประ
ชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับขยะ
เพจกับสื่อ
อิสลามรู้แต่ไม่ปฏิบัติและ
การแต่ ง กายเรี ย บร้อยไม่ จาเป็ นต้ องเป็ น คน
อิสลามก็ได้ แต่เกิดขึ้นได้กับทุกศาสนา
เพจกับขยะ
ช่ ว ย เผ ย แ พ ร่ ค ว าม รู้
เกี่ ย วกั บ ขยะและสอดคล้ อ งกั บ ศาสนาคื อ
“ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา”
ขยะกับขยะ
เมื่ อ ร่ วมมื อ กั น จะมี พ ลั ง
มากขึ้น สร้างเเรงกระตุ้นทาให้สังคมตื่นรู้มาก
ขึ้น
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ชื่อประเด็นกลุ่ม

โจทย์ข้อที่ ๑
๕) เอาความรู้ พื้ น ฐานมาต่ อ ยอดให้ เ กิ ด
ประโยชน์ส่วนร่วม
๖) ทุกคนอยากเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นดี
๗) ได้ รับ รู้ จากเพจและข่ าวสารต่ างๆ “ทุ ก
คนมีจุดประสงค์เดียวกันคือปลูกฝังจริยธรรม
คุณ ธรรมเพื่ อให้ ซึมซั บ ในตั วเองและบุ ค คล
อื่น

โจทย์ข้อที่ ๒

๗.๒.๒. ขั บ เคลื่อ นพลั งความคิด วิท ยากรโดย อ.ชั ยวัฒ น์ ถิ ระพั น ธุ์ เป็ นกิจกรรมที่ท าให้ เยาวชนเห็ น
ความส าคัญ ของการเรีย นรู้อย่ างละเอียดถี่ถ้วน “ความจริง”เป็ นสิ่ งสาคัญ กับ การเรี ยนรู้ มี การนาทฤษฎีการเรียนรู้ของ นั ก
ประพันธ์ชาวฝรั่งเศส มาร์เซล พรูส์ “สิ่งที่สาคัญที่สุดในการเดินทาง มิได้อยู่ที่ได้เห็นทิวทัศน์แปลกใหม่ แต่อยู่ที่การมีดวงตา
ใหม่ ”มาใช้ ในกระบวนการเรี ย นรู้ คื อ เยาวชนได้ ส นทนา เรี ย นรู้ ที่ จะตั้ ง ค าถามเกี่ ย วกั บ ห้ วงเวลาที่ มี คุ ณ ค่ า (Defining
Moment) ของเพื่อนเยาวชนแล้วนาเสนอห้วงเวลาของเพื่อนเยาวชนที่ตนเองได้สัมภาษณ์นั้นมานาเสนอในกลุ่มใหญ่ พร้อม
บทเรียนที่ตนได้รับจากเรื่องเล่าเหล่านั้น
๗.๒.๒.๑. กรณีตัวอย่างการบรรยายจากเวทีการประชุมฯ
ก. นางสาวทิ พวรรณ สุขแก้ว(น้องน้อย กลุ่ม Environmental) : น้อยเล่าประสบการณ์
ของ น้ องนิด น้อยเล่าว่าก่อนที่นิดจะเข้ามหาวิทยาลัย น้องนิดเป็นเด็กที่ไม่เคยทางานบ้าน พ่อแม่ของนิดจะเป็นคนดูแลงาน
บ้านร่วมทั้งดูแลจัดการให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ซักผ้า ทางานกับข้างและอื่นๆให้ทุกอย่าง แต่เมื่อน้องนิดเข้ามหาวิทยาลัยนิด
ต้องจัดการดูแลตนเองเองทุกอย่าง น้องนิ ดต้องต่อสู้กับความลาบาก ทาในสิ่งที่ตนเองไม่เคยทา เพื่อที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองให้ได้
จากที่มีพ่อแม่คอยจัดการให้ทุกอย่างสู่การอยู่ได้ด้วยตนเอง ทาให้นิดเข้มแข็งและเติบโตมากยิ่งขึ้น น้องนิดมีวันนี้ได้เพราะน้อง
นิดทาหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งมีพ่อแม่ของตนเองเป็นพลังในการพลักดันให้ตนเองเติบโตขึ้น เรื่องราวของนิดทาให้น้อย
เข้าใจและเห็นใจต่อน้องนิด เพราะน้องน้อยเองก็เคยมีประสบการณ์เช่นเดียวกับน้องนิด เป็นลูกคนเดียว ที่ชอบเอาแต่ใจที่มีพ่อ
แม่คอยดูแลอะไรๆและตามใจทุกอย่าง จนทุกวันนี้น้อยก็ยังรีดผ้าด้วยตนเองไม่เป็นจนมาถึงปัจจุบันแต่น้อยก็พยายามฝึกตนเอง
แต่เมื่อครั้นต้องเข้าโรงเรียนประจาน้อยก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการอยู่ได้ด้วยตนเองมาจนทุกวันนี้
ข. นางสาวซั ล วา เกปั น (ซั ล วา กลุ่ ม บศ.นั ก อนุ รั ก ษเพื่ อ โลกสวย) : น้ อ งซั ล วาเล่ า
ประสบการณ์ ของ น้ องมะฮ์ จากน้ องฟา น้องมะฮ์เล่าว่าในวัยเด็กนั้นน้ องมะฮ์อยากไปเรี ยน น้องมะฮ์เลยมั กตามพี่ชายไป
โรงเรียน แต่พี่ชายของมะฮ์ไม่อยากให้มะฮ์ตามไปโรงเรียนด้วยจึงแกล้งพลักน้องสาวให้ตกคู มะฮ์จึงร้องไห้ไปหาแม่พี่ชายจึงถูก
แม่ว่ากล่าว เมื่อพี่ชายไปโรงเรียนครั้งต่อไปมะฮ์จึงตามพี่ชายไปโรงเรียนอีกครั้ง โดยให้พ่อไปส่งแทน แต่มะฮ์กับพ่อไม่ค่อยได้
พูดคุยระหว่างกันมาตั้งแต่มะฮ์อายุ ๔ ขวบจนมะฮ์เรียนม.๑ก็ยังไม่ค่อยคุยกัน มะฮ์จึงไปปรึกษาแม่ว่าจะทาอย่างไรถึงจะกล้าคุย
กั บ พ่ อ แม่ จึ ง ให้ ค าแนะนาให้ ล องพยายามกล้ าและฝึ กที่ จ ะพู ด คุ ย กั บ พ่ อ น้ องมะฮ์ แ ละพ่ อก็ พู ด คุ ย กั น มาจนปั จ จุ บั นนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและลูกก็ดีขึ้น น้องซัลวาได้เรียนรู้จากเรื่องของมะฮ์ว่าเราต้องกล้าที่คิด กล้าทา หากเราไม่กล้าที่จะคิด
กล้าที่จะทาเราคงไม่รู้ว่าความสาเร็จนั้นเป็นอย่างไร
เป็ นอีกเรื่ องเล็ กๆ ชีวิต ในครอบครั ว เราไม่ รู้ห รอกว่าคนในครอบครัวเรานั้ น ห รื อแม้ กระทั่ ง
ระหว่างเพื่อนฝูง พี่น้องอาจมีกาแพงอะไรบางอย่างที่เราข้ามมันไปไม่ได้ แต่พอวันหนึ่งแล้วเราสามารถข้ามมันไปได้ก็เกิดการ
ปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆ นี่คือชีวิตง่ายๆที่สามารถถอดบทเรียนว่าความสัมพันธ์มันอยู่ที่ว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งเปิดประตูรับให้คน
อื่นเขาเข้ามา รู้จัก พูดคุยแล้วเราก็จะได้เห็นหน้าต่างหัวใจของกันและกันซึ่งสิ่งนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราปิดกั้นหลายสิ่งหลายอย่าง
เอาไว้โดยที่เราไม่ทันสังเกต
ค. นายพรรษวุฒิ รัตนกาญจน์ (น้องเอ้ กลุ่ม Beach for life) ได้แบ่งปันประสบการณ์ของ
น้องเบส(กลุ่มต้นคิด) เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตนเองซึ่งน้องเบสเล่าว่า เมื่อครั้งที่เบสเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ ๖ น้อง
เบสได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนกล่าวรายงานในงานปัจฉิมนิเทศของโรงเรียน น้องเบสรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เพราะกลัวว่า
ตนเองจะพูดผิดไปบ้าง อะไรบ้างทั้งๆที่ เบสได้ซ้อมกล่าวรายงานไปแล้ว แต่เมื่อวันจริงมันกลับไม่เป็นไปตามที่น้องเบสซ้อมไว้
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น้องเบสจึงถูกเพื่อนๆล้อเลียนในความผิดพลาดของตนเอง ทาให้น้องเบสกลายเป็นเด็กที่ขาดความมั่นใจตั้งแต่นั้นมา จนน้อง
เบสเข้ามาเรียนในระดับมัธยมเบสได้รับเลือกให้เข้าค่ายอัจฉริยะสร้างชาติทาให้น้องเบสค้นพบตัวเองว่าต้องการทาอะไร ทาให้
น้องเบสกลับมามีความมั่นใจตนเองอีกครั้ง ซึ่งประสบการณ์ของน้องเบสสอนให้น้องเอ้ได้เรียนรู้ว่า สิ่งไหนที่เราทาไปแล้วมันไม่
ดี เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขมัน เราไม่อยากให้เพื่อนล้อเลียนในสิ่งที่เราทาไม่ดี เราก็ต้องพั ฒนาจุดที่เราบกพร่องให้มันดีขึ้น
ง. นายธีรภัทร สุว รรณโณ (น้ อ งเบส กลุ่ มต้ น คิ ด ) เพื่ อมาแบ่ ง ปั นเรื่องราวที่ พ ลิ กผันไม่
เป็นไปตามสคริปครั้งนั้น ส่งผลให้เบสกลายเป็นคนขาดความมั่นใจครั้งนั้น น้องเบสเล่าว่าครั้งนั้นเบสกลัวมากเพราะมีแต่สคริป
น้องเบสได้คาแนะนาจากเพื่อนให้พูดกล่าวไปสดๆ แต่ด้วยความตื่นเต้นทาให้น้องเบสกล่าวเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติสับสนมั่วไป
หมด ทาให้ถูกเพื่อนหัวเราะ ล้อเลียนกัน เมื่อเสร็จจากหน้าที่ตรงนั้น น้องเบสก็มานั่งคิดกับตนเองและมองดูเพื่อนๆทาหน้าที่
ของตนเองได้ดีกันหมด มีเพียงน้องเบสเท่านั้นที่ทาหน้าที่ผิดพลาด ทาให้งานไม่ไหลลื่น หลังจากงานวันนั้น น้องเบสก็กลายเป็น
คนกลัวไมค์ ขาดความมั่นใจมาตลอด เมื่อมาเข้าค่าย Genius Camp ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่นั้นจะเป็นกิจกรรมที่ต้องนาเสนอ
งานของกลุ่ม น้องเบสจึงเกิดความคิดจะลองเรียกความมั่นใจของตนเอง มันไม่เสียหายหากเราลองดู หลังจากเสร็จสิ้นค่าย น้อง
เบสก็กลายเป็นคนกล้าพูดมากขึ้นเพราะได้รับคาชมเป็นกาลังใจ จากการตั้งคาถามว่าหากมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเราจะตั้ง
รับกับมันได้หรือไม่ น้องเบสกล่าวว่า หากมีเหตุการณ์เช่นนี้อีกครั้ง น้องเบสคงจะตั้งสติและรับมือกับเหตุการณ์นี้ไ ด้เพราะน้อง
เบสรู้จักที่จะเรียนรู้กับเหตุการณ์ที่ผิดพลาดครั้งนั้น และไม่ทาให้เกิดความผิดพลาดอีกเป็นครั้งที่สอง
จ. นางสาวศิริวรรณ มาแซ (น้องมีน กลุ่มCD power) น้องมีน เล่าว่า เมื่อตอนน้องมีนอยู่
ม.๔ น้องมีนเป็นคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ วันหนึ่งครูให้น้องมีนมาตอบโจทย์บนกระดานทาหน้าห้องแต่น้องมีนตอบโจทย์ข้อนั้น
ไม่ได้ ครูจึงให้เพื่อนอีกคนมาทาโจทย์อีกครั้ง ซึ่งเพื่อคนนั้นก็ไม่เก่งคณิตศาสตร์เช่นกัน แต่เพื่อนอีกคนทาโจทย์ ข้อนั้นได้ครูจึงสั่ง
ให้น้องมีนไหว้เพื่อนที่สามารถทาโจทย์ข้อนั้นได้ ทาให้น้องมีนเกิดความคิดที่จะพัฒนาตนเองให้เก่งคณิตขึ้น หลังจากเหตุการณ์
ครั้งนั้นทาให้น้องมีนเก่งวิชาคณิ ตศาสตร์ตลอดมา วิทยากรตั้งคาถามกับน้องมีนว่าทาไมเหตุการณ์ ครั้งนั้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ ที่
เหมือนกับว่าเป็นการหักหน้ากัน ไม่ได้ทาให้น้องมีนเกิดไขว่เขว แต่กลับตั้งหลักกับสถานการณ์ครั้งนั้นได้ รับมือกับมันได้และ
ผลักดันตนเองให้เก่งคณิตศาสตร์ขึ้นมา มันเกิดอะไรขึ้นในใจของน้องมีนเอง
น้องมีน กล่าวว่า พูดง่ายๆคือ เหตุการณ์ครั้งนั้นทาให้ตัวเองเสียศักดิ์ ศรีมาก เพราะเราเองก็ไม่ได้
ไม่เก่งคณิตศาสตร์มากขนาดนั้น และโจทย์ที่ทาผิดก็เป็นโจทย์เพียงข้อเดียวที่ตอบไม่ได้ แต่ทาให้เราถึงขนาดต้องไหว้เพื่อนเลย
นั้น ในความคิดของตนเองเป็นเรื่องที่เสียศักดิ์ศรีที่สุด หลังจากนั้นน้องมีนเลยมีความคิดว่าต่อไปนี้ตนเองจะต้องไม่ทาให้ตัวเอง
ดูตกต่า เพราะแม่จะสอนน้องมีนตลอดว่า เวลาไปอยู่ที่ไหนอย่าทาตัวต่าๆ ให้ทาตัวสูงๆเขาไว้อย่าให้คนอื่นเขาดูถูกเพราะว่า
หากเราต่าตัวอย่างนั้นแม่นั้นละที่จะเป็นคนเสียใจที่สุดเมื่อมีคนมาดูถูกเรา น้องเลยตั้งใจเรียนมาตลอดตั้งแต่วันนั้นเป็นตนมา
น้องมีนจะเป็นคนที่สมาธิสั้นอยู่บ้าง หากมีใครที่มาชวนคุยก็จะทาให้เสียสมาธิในการเรียนทันที น้องมีนจึงคิดตั้งมั่นกับตนเองไว้
ว่าเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์จะต้องตั้งใจเรียน เมื่อไม่เข้าใจตนเองก็จะยกมือถามทันที ทาให้ตนเองมีความเข้าใจวิชานี้มากกว่า
เพื่ อนๆ และสิ่งที่ น่าสนใจก็ คือแม่จะเป็ นคนสอนน้องมี นว่าอย่าทาตั วต่ าๆ ต้ องท าตั วให้ สูงเข้าไว้ แต่ คาว่ าสูงของน้ องมีน มี
ความหมายอย่ างไรสาหรับ น้องมี นบ้าง น้องมีนกล่าวว่า คาว่าสูงในที่นี่ห มายถึ ง จิ ตใจของเรานั้นต้องให้ สูงเข้ าไว้ เพราะเรา
ลูกผู้หญิ งเป็นเหมือนดั่งข้าวสารเวลาตกน้าแล้วนั้นมักละลายไปกับน้า ไม่เหมือนลูกผู้ชายที่ เป็นเหมือนข้าวเปลือกตกที่ไหนก็
งอกงาม เป็นลูกผู้หญิงอย่าทาตัวให้สุภาษิตไทยด่าเราได้ เราจะต้องอยู่อย่างแข็งแกร่ง แต่มีมารยาท การพูดการจาอย่าให้มันบ่ง
บอกถึงสันดารแต่จงพูดให้มีพลังที่แสดงถึงศักยภาพของตนเอง จากคาสอนของแม่ที่ผ่านมาจึงทาให้ น้องมีน คิดก่อนทา ระวัง
ตนเองอยู่เสมอ
สิ่งที่แม่สอนน้องมีนนั้นมันเกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมือง เป็นคนรุ่นใหม่อย่างไร น้องมีนกล่าวว่า
การไม่ทาตัวให้ต่าเกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองคือ เราอย่าทาตัวต่าต้อย ให้คนไม่ดีมาเหยียบย่าเราได้ เราจะต้องสู้ๆเพื่อสิ่งที่
ดีกว่า ถ้าเรามั่วแต่ยอม จะทาให้บ้านเมืองย่าอยู่กับที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรดีขึ้น เหมือนเช่นตอไม้ เราอย่าปล่อยให้
คนไม่ดีโค่นเราได้ในเมื่อเรานั้นมีสิทธิ์ที่จะงอกออกมา เราก็จงงอกออกมาให้สุดกาลัง ต่อให้เขาจะตัดเราอีกสักกี่ครั้งหากเขาไม่
ถอนรากตัดต่อของเราเราก็ต้องสู้และเจริญงอกงามขึ้นมาให้ได้ เราพลเมืองจะอยู่ให้ได้อย่างแข็งแกร่งที่สุด
คนในชุมชนคลองแดนได้แสดงให้เราได้เห็นถึงความเป็นพลเมืองอย่างไรบ้าง น้องมีนกล่าวว่า ใน
ความรู้สึกของน้องมีน แรกที่ลงจากรถมาสังเกตได้ทันทีเลยว่าชุมชนมีสะพานใหม่กันแล้ว ทาให้น้องมีนได้เรียนรู้จากชุมชนได้ว่า
ชุมชนนี้แม้ ว่าจะเป็นชุมชนขนาดเล็ก อยู่ไกลจากตั วเมื องมาก แต่ชุมชนเองก็ไม่ย อมที่ จะหยุดให้อยู่ที่เดิม ชุ มชนพร้อมที่จะ
พัฒนาตนเองขึ้นให้เติ บโตอยู่สม่าเสมอ คนที่ นี่นั้นมีค วามเป็ นพลเมืองสูง คือรักบ้านเกิดของตนเองซึ่ งเป็นคุ ณสมบัติ ที่ดีมาก
เพราะว่าบ้านเมืองของเราถ้าเราไม่รักไม่พัฒนาบ้านเรา มั่วแต่ไปพัฒนาที่อื่น บ้านเราก็ไม่เจริญสักที
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๗.๒.๓. เตรียมความพร้อมเพื่อนาเสนอผลงานและพิธีเปิด เยาวชนร่วมกันวางแผนและซ้อมร้องเพลง
และการดาเนินงานในวันรุ่งขึ้นวิทยากรกระบวนการ มอบบทบาทหน้าที่ให้กับเยาวชน รายละเอียดงานในวันงานมีดังนี้
๗.๒.๓.๑. พิธีกรในพิธีการ มีหน้าที่กล่าวเชิญ แขกผู้อาวุโสกล่าวรายงานและกล่าวโอวาท ฯลฯ
ได้แก่ น้องไหมฝ้าย และน้องฝน
๗.๒.๓.๒. พิ ธีกร(พิ ธีเปิ ด ภาคเช้ า) บอกกล่ าวรายละเอี ยดของงานในช่วงเช้ า ได้ แ ก่ นางสาว
ศิริวรรณ มาแซ (มีน) และนางสาว แกมกาญจน์ ปานหมอน (แกม)
๗.๒.๓.๓. พิธีกร(ภาคค่า) บอกรายละเอียดการแสดงในช่วงค่า ได้แก่ นายศักดริน บินหรีม (ซิล)
และนางสาวมลธิรา ขาวหนูนา (ปิว)
๗.๒.๓.๔. ตัวแทนเยาวชนกล่าวรายงาน ได้แก่ นางสาวซัลมา การินสันติ (ซันนี)
๗.๒.๓.๕. ฝ่ ายตอนรับแขกผู้เข้าร่วมงาน(จุดลงทะเบียน) และปฏิบั ติการพิ ธีการ คอยส่งมอบ
เกียรติบัตรและพวงมาลัย ได้แก่นางสาวกุลสินี บารุงศักดิ์ (จิว) และนางสาวปรีดิยุช วณิชชานนท์ (อี๊ฟ)
๗.๒.๓.๖. ฝ่ายนาแขกผู้อาวุโสเดินชมบอร์ดโครงการเยาวชน นางสาวกรกนก เพ็งเพชร (เมย์ )
และนางสาวทิพวรรณ สุขแก้ว (น้อย)
๗.๒.๓.๗. เยาวชนร้องนาเพลงสงขลาส่องแสง ได้แก่ เยาวชนจาก กลุ่ม CD power กลุ่ม DKL
ไชโย กลุ่มบศ.นักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย
๗.๒.๓.๘. เยาวชนร้องเพลงสงขลาส่องแสง ได้แก่ เยาวชนทุกกลุ่มโครงการ
๗.๒.๓.๙. เยาวชนประจาบอร์ดโครงการ ได้แก่ ตัวแทนเยาวชนประจาบอร์ดโครงการของตนเอง
๗.๒.๓.๑๐. ฝ่ายสถานที่ ได้แก่เยาวชนกลุ่มพลังคนหัวรั้น
๗.๒.๓.๑๑. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ นายนทีธร สุขะบุญพันธ์ (แชมป์) กลุ่มเด็กดื้อรื้อฝัน
๗.๒. วันที่ ๓
๗.๒.๑. พิธีเปิดงาน “สงขลาส่องแสง” มีรายละเอียดดังนี้ ๑) พิธีกรพิธีการกล่าวเรียนเชิญประธานในพิธี
ขึ้นแท่นพิธี ๒) กล่าวเชิญตัวแทนเยาวชนขึ้นกล่าวรายงาน นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานเนื้อหาคากล่าว
รายงาน, นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานในพิธี,คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ตัวแทนมูลนิธิสยามกัมมาจล, อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
ที่ปรึกษาโครงการผู้นาแห่งอนาคต, นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา และอาจารย์พรรณิภา โสตถิพันธุ์
ตัวแทนสงขลาฟอรั่ม ร่วมทาพิธีเปิด และมอบของที่ระลึก ๓) การแสดงมโนราห์ จากชุมชนคลองแดนและรองเง็ง คณะอั สลี
มาลา ๔) เยาวชนร่วมร้องเพลง “สงขลาส่องแสง” โดยการร้องนาจากตั วแทนเยาวชนพลั งพลเมื องเยาวชน (๑๐ คน) ๕)
เยาวชนเรียนเชิญคุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ตัวแทนมูลนิธิสยามกัมมาจล ขึ้นกล่าวโอวาทแก่เยาวชนในโครงการ ๖) ตัวแทน
เยาวชนพาประธาน และผู้มีเกียรติชมนิทรรศการและกระบวนการโค้ช ๗) พิธีกราบคารวะครูคลองแดน ๘) พิธีมอบเกียรติบัตร
ชื่นชมแกนนาเยาวชนและทีมโค้ช ดาเนินรายการโดยอาจารย์พรรณิภา โสตถิพันธุ์ ๙) พลเมืองเยาวชนประจาบอร์ดนิทรรศการ
เพื่อสื่อสารกับคนทั่วไป ๑๐) เวทีการแสดง ริมน้าคลองแดน ประกอบด้วยการแสดง ดนตรีสร้างสรรค์ จากวงดนตรี "กอและแฟม
มิลี" ,เยาวชนในโครงการนั่งริมคลองและร่วมกันร้องเพลง สงขลาส่องแสง ดังไปทั่วตลาดริมน้า ,การแสดงราวงมาตรฐาน ชุมชน
คลองแดน, การแสดงดนตรีและลีลารองเง็งคณะอัสลีมาลา, การแสดงโนราปกป้องหาดสมิหลา โดยตัวแทนเยาวชนจากกลุ่ม
Beach for life

25

๗.๒.๒. เสวนาร่วมกับรายการเวทีสาธารณะ ช่อง ไทยPBS ดาเนินรายการโดยคุณนาตยา แวววีรคุปต์
ในหัวข้อ “พลังพลเมือง: พลังจากคนเล็กคนน้อย คนธรรมดาสามัญ มีความหมายต่อบ้านเมือง” เป็นการพูดคุยที่มาของ
ชุมชนแห่งความเป็นพลเมือง การเรียนรู้ของเยาวชนกับความเป็นชุมชนคลองแดนชุมชนพลเมือง และการหนุนเสริมการเป็น
พลเมืองของคนชุมชนคลองแดนไปสู่การปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน สร้างความสุขในกับคนในประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งมีตัวอย่าง
การเสวนาดั่งนี้
อาจารย์พรรณิภา โสตถิพันธุ์ : ชุมชนคลองแดนเป็นชุมชนวิถีพุทธจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นเยาวชน
มุสลิมลงไปพู ดคุย กับพระอาจารย์(เจ้าอาวาสวัดคลองแดน) ด้ วยเรื่องความเป็นชุมชนวิถีพุ ทธนั้ นทาให้ คลองแดนเกิ ดความ
เข้มแข็งตรงไหน ทั้งเยาวชนมุสลิมและพระอาจารย์ก็ได้มีการพูดคุยกัน และนี้เป็นแค่การยกตัวอย่างให้เห็นว่ามีหลายประเด็นที่
เราพยายามที่จะหนุนให้เด็กตั้งคาถามกับชุ มชนตรงนี้ แล้วปรากฏว่ามันได้ความรู้หลายสิ่งในปีแรก ในปีที่ ๒ เราก็จะชัดขึ้นเด็ก
จะเขียนคาบรรยายจากสิ่งที่เขาได้อยู่ที่นี่(คลองแดน)ทั้ง ๓ วัน เขาก็จะเขียนในสิ่งที่เขาได้รับ คลองแดนในมิติที่จะพาไปสู่ความ
เป็นพลเมืองว่าเค้าค้นพบอะไรบ้าง คือไม่ ใช่แค่สนุกกับชุมชนริมน้าวันเสาร์ แจกคูปองให้ไปซื้ออาหารกันสนุกสนาน เด็กเขา
ไม่ได้มองแค่นั้น
พิธีกร : น่าสนใจนะคะ ชาวพลเมือง เราต้องมาถามว่าพลเมืองรุ่นใหญ่ที่คลองแดนนั้นพร้อมที่จะฟังสิ่งที่
เด็กๆเขาสะท้อนกันหรือยังคะ ว่าเขามองเห็นอะไรในคลองแดนบ้าง น้องมีนพร้อมไหมคะ น้องมีนก็เป็นเยาวชนในโครงการ
พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา น้องมีนทาโครงการ ทาโปรเจคอะไรอยู่คะ
นางสาวศิริวรรณ มาแซ (มี น ): .ในส่วนของมีนนะคะ มีนท าโครงการ Smail by CD คือโครงการสร้าง
รอยยิ้มให้ชุมชนโดยการพัฒนาชุมชน คือ Community Development ที่ชุมชนบ่อนวัวเก่า ทากับเพื่อนทั้ง ๕ คน
พิธีกร : น้องมีนและเพื่อนๆในโครงการจากโรงเรียนอื่นได้มาที่นี่ ๓ วันนั้นน้องมีนรู้อะไรจากที่นี่บ้างคะ
นางสาวศิริวรรณ มาแซ (มีน ) : จากการที่ เราได้ลงมาเรียนพลเมืองที่ นี่ ท าให้ มีนได้สัมผัสถึ งความเป็ น
พลเมืองของชุมชนคลองแดน ก็คือว่าจากที่มีนได้ลงไปคุยกับคุณครูคลองแดนนะคะ มีนขออนุญาตยกตัวอย่างเช่น “ลุงจวบ”
นะคะ ลุงจวบนั้นเป็นช่างไม้ ที่เราได้เห็นที่เราได้เดินอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นก็เป็นสะพานที่ลุงจวบเป็นคนทาขึ้นมาทั้งสิ้น มีนได้คุ ย
กับลุงจวบ มีนได้จับใจความสาคัญอย่างหนึ่ง แกบอกว่าคนอื่นไม่ทาไม่เป็ นไร เราออกปากแล้วเราตั้งใจที่จะทาแล้วเราก็ต้องทา
มันไปให้เสร็จ ทามันไปในสุดทาให้มีนเกิดแว๊บขึ้นในใจว่า ความเป็นพลเมืองที่ดีนั้นที่จริงต้องเริ่มจากตัวเองเลยเป็นหลัก เรา
จะต้องรู้จักหน้าที่ของเราและเราก็ต้องรู้จักที่จะเปิดใจที่จะยอมรับว่าแต่ละคนเขาก็มีเหตุผลของเขา ซึ่งถ้าเขาว่างเขาก็คงมา
ช่วยเราแต่ถ้าเขาไม่ว่างเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาไม่วางเดี๋ยวถ้าเขาวางเขาก็คงมาช่วยเอง
พิธีกร : น้องมีนเรียนรู้จากลุงจวบนี้เอง และลุงจวบก็อยู่ตรงนี้นี่เอง (เยาวชนร่วมกันปรบมือให้กับลุงจ๊วบ)
ลุงจ๊วบรู้ไหมคะว่ามีเด็กๆเขาเรียนรู้ เขาสัมผัสเรื่องนี้จากลุงจวบนะคะ
ประจวบ รัตติโชติ (ลุงจวบ) : ลุงก็ไม่ ได้รู้ตัว รู้แต่ ว่ามีคนให้ลุงไปบรรยายในเรื่องที่ ลุงท าอยู่ แต่มีเรื่อง
หนึ่งมันใจที่สุดก็คือ บั้นปลายของลุงคงอยู่ที่นี่ เฉพาะฉะนั้นลุงจึงทุมเทให้ไปหมดทั้งชีวิตนี้คือความตั้งใจของลุง แม้ว่ าลุงจะตาย
ไปแล้วแต่ลุงก็สร้างมันเพื่อคนที่ได้มา ได้มีที่นั่ง เมื่อตั้งใจมาทาแล้ว ใครทาไม่ทาไม่รู้ แต่ลุงก็ทาให้ทั้งหมดนั้นละ ใครจะมาทาก็
ได้ ไม่ทาก็ได้แล้วแต่เลย
พิธีกร : แล้วทีนี่น้องมีนและเด็กๆนั้น ได้เห็นแล้วลุงจวบนั้นคือพลเมืองไอดอลเลย ลุงจวบพอจะรู้จัก ไอดอล
ใช่ไหมคะ คือเป็นแบบอย่างของเขาเลยละคะ ลุงจวบรู้ตัวหรือไหมว่า ลุงกลายเป็น Hero แล้วนะคะ เป็นต้นแบบให้กับเด็กแล้ว
นะคะ รู้สึกอย่างไรบ้างคะ น้องเขารู้สึกภูมิใจที่ได้เรียนรู้กับลุงจวบนะคะ
ประจวบ รัตติโชติ (ลุงจวบ) : ลุงรู้สึกภูมิใจมากๆเลยที่ลูกรู้สึกอย่างนั้น ทั้งที่ลูกเป็นเด็กรุ่นใหม่นี้
น้องมีน : แล้วตรงนี้นะคะ ตัวอย่างจากลุงจวบนะคะทาให้มีนมีใจฮึดสู้อีกทีหนึ่งว่า หากเราคิดอะไรนะคะ
ให้เราทาลงไปเลย ทาไป ณ เดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องรออะไรหลายๆอย่างเหมือนกับการที่เราจะทาอะไรสักอย่างหนึ่ง เราอยากสร้าง
บ้ านเราไม่ จาเป็ นต้ องรอเงิ นให้ มากมาย หากเรามี ไม่ เราก็ ล งเสาบ้ านไปเลยคะ แล้ วเราก็ ท าไปเรื่ อยๆ สั กวั นหนึ่ ง มั นก็ จะ
กลายเป็นบ้านไปเองละคะ มันอยู่ที่ความตั้งใจของเราเองละคะว่าเราจะทามัน แล้วเรามีความตั้งใจกับมัน เราตั้งใจจะให้มันดี
สักแค่ไหน แล้วผลที่ออกมามันก็จะตรงอย่างที่เราวางไว้ มันอาจจะไม่เลิศหรูตามที่เราฝันไว้ แต่ถ้าเราปูฝันแล้วไม่เดินตามฝัน
ฝันอันนั้นก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้
พิธีกร : ขอบคุณน้องมีนมากนะคะ เป็นเรื่องที่พลเมืองรุ่นหลังได้เรียนรู้จากพลเมืองรุ่นใหญ่นะคะ ที่ไม่รู้ตัว
ว่าตนเองเป็นพลเมืองที่เป็น ไอดอลของเด็กๆนะคะ เป็นพลเมืองที่ยิ่งใหญ่มากๆอยากจะถามถึงสะพานฝีมือลุงจวบสักนิดหนึ่ง
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นะคะสะพานนี่ที่มาที่ไปเป็นอย่างไร แล้วมันสาเร็จได้ด้วยมือของคนที่ไม่ได้คิดหวังอะไรเลยแบบลุงจ๊วบนั้น คิดว่าตัวเองทาได้ก็
ทาไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นสมบัติของสังคม สมบัติส่วนรวมของชุมชนใครพอจะเล่าเรื่องนี้ได้บ้างคะ ว่าสะพานนี้นั้นที่มาที่
ไปมันเป็นอย่างไร สวยด้วยนะคะสะพานนี้นะคะ แข็งแรงด้วยนะคะ
คุณเกรียงไกร อนัน ตพงษ์ (ไก่) : สะพานไม้คลองแดน วันนั้นที่เราเริ่มกันทา ครั้งแรกเราก็ต้องเรี่ยไรเงิน
ในการสร้าง ใครมีทุนทรัพย์ก็ช่วยกันมา ก็ได้เกิดกิจกรรมๆหนึ่ง คือกิจกรรมทอดผ้าป่าสร้างสะพานกันวันนั้นเราได้เงินกันมา
ประมาณ แสนกว่าบาทเป็นเงินที่ได้จากชุมชนด้วยกันเอง วันนั้นเราทอดผ้าป่าด้วยกันแล้วก็เริ่มกันทา การลงมือทาครั้งแรกครั้ง
นั้นละครับที่จุดประกายให้ชาวชุมชนได้เห็นว่า การร่วมกันสร้างสะพานกันนั้นเกิดจากพลังของเราเอง ลุงจ๊วบเป็นนายช่างใหญ่
ที่เป็นผู้ออกแบบ ต้นคิดในการวางแผนว่าจะต้องใช้ไม้อะไรดี ดั้งนั้นตอนนั้นเราก็ได้เอาเงินสดจากการทอดผ้าในครั้งนั้นเอามา
สร้าง เราตั้งใจว่าเราจะสร้างสะพานจากวัดคลองแดนมายังตลาดริมน้า เราจึงเขาไปปรึกษากับท่านพระครูท่านให้ความเห็ นว่า
เราไม่จาเป็นต้องสร้างจากวัดมายังตลาดแต่ให้สร้างจากตลาดไปหาวัดดีกว่า เราจึงเริ่มสร้างสะพานจากตลาดไปหาวัด สะพาน
สายแรกก็คือสะพานสายนี้สายใกล้ที่เรานั่งนี้ละครับ (ริมคลองคลองแดนทางฝั่งสงขลา) ยาวไปประมาณ ๑๐ เมตรแล้วต่อไป
เรื่อยๆ จนสุดสายฝั่งสงขลาก่อนแล้วจึงสร้างอีกสายหนึ่งทางฝั่งนครศรีธรรมราช
พิธีกร : เยาวชนรุ่นหลังคงได้ใช้ประโยชน์อีกมากมายทีเดียวในอนาคต งั้นเราลองมาฟังคนอื่นๆอีกดีไหมคะ
เพื่อนๆของน้องมีน น้องเอ้ น้องซิล น้องดา แล้วอีกหลายคนที่นั่งตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะ มีใครอยากพูดถึงสิ่งที่ได้จากการมา
เรียนรู้ที่คลองแดน ที่ตัวเองได้เก็บควประทับใจได้เก็บพลังไปทางานของตนเองต่อ มีไหมคะ น้องเอ้ใช่ไหมคะ เชิญเลยคะ
นายพรรษวุฒิ รัตนกาญจน์ (เอ้) : สวัสดีดีครับ ก็จากที่ได้มาชุมชนคลองแดนครั้งนี้นะครับจะเห็นว่าทุก
คน ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือผู้นานั้น ทุกคนจะเข้ ามามีส่วนร่วมของการทากิจกรรม ดาเนินงานต่างๆ ผมก็เหมือนเมื่อ
ครั้ง ที่ ผ มมาคลองแดนผมได้ ฟั ง พระอาจารย์ (เจ้ าอาวาทวั ด คลองแดน)ได้ พู ด ไว้ว่า ชุ มชนเรานั้ นจะยื น อยู่ ได้ นั้นก็ จะต้ องมี
องค์ประกอบ วชร คือวัด ชุมชน และโรงเรียน ที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับ ก็คือว่าทุกคนในแต่ละฝ่ายนั้นต้องมามีส่วนร่วม
ในการพัฒนานะครับ ซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีความถนัดในสาขาอาชีที่ตนเองที่ตนเองถนัด เราสามารถร่วมไม่ร่วมมือกัน อย่างเช่น
ลุงจ๊วบนั้นมีความถนัดทางด้านช่างไม้ท่านก็ทาสะพาน ใครที่ถนัดในด้านของค้าขายก็ช่วยกันค้าขายในตลาดกันนะครับ ตรงนี้
ผมมองว่ามันเป็นจุดเชื่อมโยงที่ดีในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งได้
นางสาวมลธิรา ขาวหนูน า (ปิว) : ในฐานะเยาวชนของชุมชนคลองแดนนะคะ ที่ว่าได้เป็นตัวแทนที่ได้พา
เยาวชนนอกสถานที่เข้ามาเรียนรู้ในชุมชนของตนนะคะ ทาให้ตนเองคิดว่าเรานั้นเป็นเด็กในชุมชนเอง ทาไม่เราไม่หันกลับมาดู
บ้านตัวเองบ้ างโดยตัวของปิวเองนั้นก็ได้ทาโครงการล่องนาวา ภูมิปัญญาคลองแดนอยู่ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในโครงการพลั ง
พลเมืองเยาวชนสงขลาด้วยนะคะ เหตุเพราะว่าเมื่อก่อนมีการสัญจรกันทางเรือได้ แล้วทาไมปัจจุบันนี้ถึงสัญจรไม่ได้ แล้วก็ภูมิ
ปัญญาของทั้งสองฝั่งคลองก็จะมี ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ที่เมื่อคนข้างนอกสามารถเข้ามาเรีย นรู้ เขายังไม่ทราบเขาก็จะได้
ทราบได้ความรู้ ไม่ใช่ว่าแค่เดินตลาดเสร็จแล้วก็กลับไป
พิธีกร : น้องปิวนี่เป็นเยาวชนที่พาเพื่อนๆมาเรียนรู้ที่นี่ในช่วงใช่ไหมคะ ก่อนที่ตัวเองจะมาทาโครงการพลัง
พลเมืองเยาวชนสงขลา ใช่ไหมคะ เมื่อสักครู่มีน้องเอ้น้องมีนเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้ว คนอื่นๆน้องซิล น้องดา หรือว่าทางนี้มีอีก
ไหมคะ
นายชนิน ทร์ วงศ์บุดดา (เอฟ) : สิ่งที่ได้จากคลองแดนสาหรับผมก็เป็นคนระโนดเดิมอยู่แล้วนะครับ แต่ก็
ไม่เคยมาที่คลองแดนเลยครับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาคลองแดน รู้สึกว่าประทับใจในตัวของชาวบ้านแล้วก็ผู้นาชุมชนนะครับ
เพราะเขามีความเป็นมิตรต่อคนที่เขามาชุมชนของเขา และเห็นการทางานของเขาที่ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งกันนะครับ ชุมชน
น่าเลียนแบบ น่าเอาเป็นตัวอย่าง น่าเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันของทุกชุมชนนะครับ
พิธีกร : อะไรบ้างคะที่เราน่าเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันบ้างคะ
นายชนิน ทร์ วงศ์บุดดา (เอฟ) : ก็อย่างเช่นการทางานร่วมกันของคนในชุมชนนะครับ การช่วยเหลือกัน
แบ่งเบาภาระของชุมชน ดดยการฟื้นฟูชุมชนแบบชุมชนนี้นะครับ
พิธีกร : ก็น้องก็ได้แรงบันดารใจ ได้แบบอย่างนะคะ แล้วน้องซิลละคะมองว่าเห็นอะไรที่นี่บ้างคะ
นายศักดริน บิน หรีม (ซิล) : ครับสาหรับผมนะครับ ที่ได้มาทากิจกรรมที่นี่ไดเห็นผู้นาชุมชนได้ร่วมพลัง
กันพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้เกิดความเจริญ จึงเกิดแรงบันดารใจว่า บ้านเราหากว่าเราไม่พัฒนาบ้านเกิดของเราเองแล้วจะ
ให้ใครมาช่วย นี่คือพลังที่ทาให้เราเป็นพลเมืองที่ดี
พิธีกร : น้องซิลทาโครงการอะไรในโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาคะ
นายศักดริน บินหรีม (ซิล) : ผมทาโครงการสร้างคลองสร้างคน
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พิธีก ร : เป็นโครงการที่เกี่ยวกั บคลองเหมือนนิ คะ น้องซิ ลได้อะไรที่เป็นแนวทาง ตัวอย่ างจากที่ นี่ก็เป็ น
ชุมชนที่สร้างครอง คลองสร้างคน คนสร้างคลองเหมือนกัน มีอะไรที่เป็นประโยชน์ในแง่นี้หรือไหมคะสาหรับน้องซิลนะคะ
นายศักดริน บินหรีม (ซิล) : เกี่ยวกับการสร้างคลองก็คือว่า ผมก็ได้เรียนรู้ไปว่าเราจะทาอย่างไรให้คลอง
ของเรานั้นงามตาสามารถที่จะทาให้สิ่งแวดหรือระบบนิเวศนั้นสวยงามขึ้นแล้วก็มีธรรมชาติที่ดีขึ้น ผมก็ได้ประสบการณ์จากที่นี่
แล้วก็ได้ไปทาแล้วส่วนหนึ่ง ผมได้ดูจากผู้นา เราจะไปรวมพลังแล้วเราก็จะไปตั้งข้อคิดในตัวของแกนนาเอง
พิธีกร : น้องซิลนี่เป็นเยาวชนอายุเท่าไหรคะ
นายศักดริน บินหรีม (ซิล) : ๑๘ ย่าง ๑๙ ปีครับ
พิธีกร : น้องซิลได้แนวคิดที่นี้ จะไปรวมพลังผู้นาในชุมชนของน้องซิลนั้น หมายถึงใครบ้างคะที่จะไปชวน
เขามา มาชวนกันคิดอย่างนี้
นายศักดริน บิน หรีม (ซิล) : คือผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่น ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านก็คือเชิญมามีส่วน
ร่วม ให้ความร่วมมือ
พิธีกร : น้องซิลได้ไปคุยหรือยังคะ คุยแล้วเป็นยังไงบ้าง
นายศักดริน บินหรีม (ซิล) : คือเราจะตั้งประเด็นว่าให้คลองที่บ้านของเรานั้นได้มีระบบนิเวศ มีธรรมชาติ
มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น นี่เป็นประเด็นในการแก้ปัญหาในชุมชนของเรา
พิธีกร : ก็ได้เห็นตัวอย่างนะคะของงานที่ใกล้เคียงกันกับ งานที่เราตั้งใจและจะได้เอาไปต่อยอดกับงานที่
ตนเองทา จะรอฟังความสาเร็จ หรือสิ่งที่เรียนรู้จากที่น้องซิลได้กลับเอาไปทา น้องดาหละคะ น้องดาเรี ยนรู้อะไรจากที่นี่บ้างคะ
นางสาวรุสรีดา นิเลาะ (ดา) : สาหรับดาเองนะคะในฐานะที่เป็นมุสลิม ก็คือได้เรียนรู้ว่าชุมชนที่นี่มีการ
ยอมรับ ไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาไหน คนที่นี่ก็ยอมรับ เขาสามารถที่จะทาให้คนทั้ง ๒ ศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้ นี่คือเสน่ห์
อีกอย่างหนึ่งที่เราได้มองเห็น แม้เราจะนับถือคนละศาสนากันก็ตาม เป็นวิธีชีวิตที่น่ารัก วิถีชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าไม่
เคยสัมผัสวิถีชีวิตแบบพุทธมาก่อน เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็อยู่กินด้วยกันนะคะ ทาให้เราได้เรียนรู้อะไร
ด้วยกันหลายๆอย่าง ที่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
พิธีกร : คะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเด็กๆ คือต้องเรียกว่า พลเมืองรุ่นใหม่ทั้งหมดนะคะที่ช่วยกันสะท้อนมี
ใครที่อยากจะสะท้อนอะไรอีกหรือไม่คะ น้องฟาอีสมีอะไรจะบอกไหมคะ
นายฟาอิส จิน เดหวา (ฟาอีส) : ครับของผม ผมเห็นคนที่นี่นั้นมีความหวงแหนบ้านเกิดของเขา โครงการ
ของผมก็ จะท าโครงการที่ มีจุด ประสงค์ ให้ ค นสงขลานั้ นรั กและหวงแหนบ้ าน ผมเห็ นคนที่ นี่นั้นแม้ กระทั้ ง เด็ กเขาก็ ยั ง รั ก
บ้านเมืองของเขาเลย ผมจึงมีความรู้สึกอยากให้เยาวชนที่สงขลารักบ้านเกิดของเขาบ้าง แต่ยังไม่ได้เอาไปทา แต่ที่ได้เรียนรู้คือ
อยากให้เด็กสงขลารักเมืองสงขลาบางครับ
พิธีกร : คะ ขอบคุณนะคะ ก็คงจะได้เห็นนะคะว่าน้องๆจะทาอะไรกันต่อไปนะคะ กลับมาถามที่ป้าหนูบ้าง
คะ ว่าการที่เด็กๆ พลเมืองรุ่นใหม่เล่านี้มาเรียนรู้พลเมืองรุ่นเก่า กับงานจริงๆของชุมชนคลองแดนแล้วป้าหนูละคะได้อะไร
อ.พรรณิภา (ป้าหนู) : ได้ความระทึกใจ พอเด็กลงไปศึกษาประเด็นต่างๆ ๖ ประเด็นอย่างที่ยกตัวอย่างใน
ตอนแรกแล้วนั้นเราเจอกับแกนนาของชุมชน แกนนาของชุมชนนั้นมาพูดกับตนเองว่า ในสิ่งที่เด็กไดลงไปได้ไปขุดขุยกับเรานั้น
เรายังไม่รู้ตัวเลย ว่าเรานั้นเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งหรือที่รับผิดชอบทั้งหลายนั้น เขาก็จะมีความรู้สึกเริ่มให้ความสนใจกับเรื่องนี้
เนื่องจากว่าเราลงมาทุกครั้งนั้น ก็มักจะพูดสื่อสารกับสาธารณะทั้งโซเซียลเน็ตเวิกร์หรือสื่อมวลชนที่มาคุยด้วยนะคะ เรามักจะ
บอกว่าเราค้นพบแล้วห้องเรียนเรื่องพลเมืองให้เด็กๆ แต่ชาวชุมชนยังมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นหรือเปล่า ก็เลยคิดว่าในเมื่อ
พี่ได้ เอ็ มเพาว์ เวอร์เยาวชนแล้ ว ท าไมพี่ ถึงไม่ เอ็ มเพาว์ เวอร์ต นเองด้ วย อันนี้ ก็เป็ นโจทย์ ที่ให้ ที่ เริ่มที่ จะคิ ดร่ วมกันว่าจะท า
อย่างไร ถ้าบอกว่าที่นี่เป็นห้องเรียนแล้ว มันก็จะได้เป็นห้องเรียนที่ครูเองก็ได้แจ่มชัดในวิชานี้ ที่ทั้งๆที่มั นเป็นอยู่แล้วหละแต่มัน
เป็นธรรมชาติของเขา หรือไม่เขาอาจจะถ่อมตัวกับเราก็ได้
พิธีกร : ซึ่งครูในที่นี่ก็หมายถึง ลุงจวบ หมายถึงคนในชุมชนคลองแดน?
อ.พรรณิภา (ป้าหนู) : คะ หมายถึงลุงจวบ ป้าดา น้าโย ลุงโยทั้งหลาย นั้นหละคือครูในความหมายของ
โลกยุคใหม่คงไม่ใช่อยู่แต่ในชั้นเรียน ชั้นเรียนที่มีแต่กระดานดากับช๊อก ชุดความคิดเดิมๆนั้นคือตัวเองคิดว่าประเทศไทยมัน
เดินทางมาถึงแล้ว จุดที่ว่า คนเล็กๆที่ทาอะไรกับบ้านเมืองนั้น มันสามารถเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้ แต่เราไม่เคยยืนยันสิ่ งนี้ให้
กันและกัน จนถึงเวลานี้เหมือนมีโครงการใหญ่ขึ้นมาใช่ไหม คือโครงการผู้นาแห่งอนาคต แล้วก็เริ่มที่จะเอาความรู้ คนที่อยู่ใน
ระดับมหาวิทยาลัย คนที่อยู่ในตาแหน่งใหญ่ๆ เริ่มที่จะยืนหยัดกันได้ไหมว่าคนเล็กที่คุณหมอประเวศ ได้บอกว่า คนเล็กคนน้อย
คนสามัญธรรมดานี้นั้น มันมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงชุมชนได้ แล้วยิ่งเขามารวมตัวกันเป็นชุมชนหนึ่งพลเมือง มันน่าจะมี
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ความหมายมากกั บ โลกยุ ค ใหม่ และนี่ คื อมุ มมองของป้ าหนู ที่ มั่นใจนะกั บ เด็ กที่ มาร่ วมเปิ ด ห้ องเรีย น คื อเปิ ด ห้ องเรีย นใน
โครงการของเราก่อนแต่ชาวชุมชนนั้นเขาอาจจะยังไม่มั่นใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
พิธีกร : ถ้าอย่างนั้นเรามาถามอ.พะเยาว์ดี กว่านะคะ อาจารย์พ ะเยาว์มั่นใจไหมคะว่า เป็นอย่างที่ป้ าหนู
บอก ว่าที่นี่เป็นชุมชนแห่งพลเมืองแล้วก็เป็นห้องเรียนพลเมืองทั้งชุมชนด้วย อาจารย์พะเยาว์ว่าอย่างไรบ้างคะ
อ.คุณพเยาว์ อนุเชษฐรักษ์ (ป้าติ้ว) : ในส่วนตัวแล้วนั้นตัวเองเข้าใจ แต่ว่ากับชาวบ้านทั่วไปๆนั้นไม่มันใจ
ว่าเขาจะทราบหรือเปล่าตรงนี้ว่าเขาเป็นพลังพลเมืองส่วนหนึ่งที่จะนาพาบ้านเมืองหรือเป็นครูของเด็กนั้น บ้างทีเขาเป็นแต่เขา
ไม่รู้ว่าตัวนะคะ เพราะว่าเรานั้นไม่ยกย่อซึ่งกันแหละกันแต่เราจะดู กันที่การกระทาว่าเขาเป็นพลังพลเมืองหรือไม่ คนนี้เป็นครู
เป็ นภูมิ ปัญ ญาของชุมชนหรือไม่จะไม่ มีการยกย่องกันแต่ จะรู้กันด้วยใจ เหมื อนเมื่อสักครู่นี้ที่ลุ งจวบบอกว่าตั วเองไม่รู้ตัวว่ า
ตัวเองทานั้นเป็นครูแล้ว เป็นพลังพลเมืองแล้วแต่ว่าน้องรุ่นใหม่นี้เขาจะทราบ
พิธีกร : เป็นอยู่ในตัวเอง ในเนื้อตัวจิตใจขอตนเองแต่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ อย่างที่ป้า
บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าชุมชนก็ต้องทาความรู้นี่ให้แจ่มชัดด้วยแต่จริงๆแล้วบางที การที่ชัดเจนที่คา เราเชื่อมั่นว่าเป็นแบบนั้นอย่าง
หลงผิดก็มีเยอะนะในสังคมตอนนั้นคิดว่าสิ่งที่ตนเองทาคือผลเมืองที่เข้มแข็งแล้วโดยเนื้อแท้จริงๆอาจตรงกันข้ามกัน นี่คือความ
วุ่นวายพอสมควรในสังคมตอนนี่แต่สาหรับที่คลองแดนนั้นมันถูกพิสูจน์โดยคนอื่นว่าใช่ อาจารย์พิพิธเห็นว่ายังไงคะ
อาจารย์นิธิ : คือในสายตาของคนที่มองที่นี่แล้วเขาบอกว่า ที่นี่มีน้าใจ แล้วก็ชุมชนเข้มแข็งนะครับ ถ้าถาม
ผมนะผมบอกตรงๆนะว่า ชุมชนเข้มแข็งในระดับที่น่าพอใจ ถ้าไปดูงานจากชุมชนต่างๆที่เขาทาเสนอว่าอาจจะมีรูปภาพแบบ
ป้ายก็ดูดีนะครับ บางทีผมก็แบบไม่ค่อยเชื่อนะครับ แต่ถามที่นี่เป็นอย่างไรเข้มแข็งระดับไหน ระดับที่น่าพอใจ ถ้ าถามคนคลอง
แดนอย่างผมพอใจสูงสุดหรือยัง ผมยังไม่พอใจครับ ผมยังคิดว่ามันอีกหลายอย่างที่มันต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกันและอีกเยอะ
เลยทีเดียวถ้าเรามานั่งคุยกันแบบเปิดใจกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน เช่นว่าเราทาหน้าที่ของเราบ้างครั้งเราก็ทาไป อย่างเช่น น้า
จวบนะครับ น้าจวบท่านจะทางานของท่านเต็มทีเลยและเป็นแบบอย่างที่ดีบริสุทธิ์มากๆเลยดูใสสะอาดมากๆ ถ้าเรามองในมุม
ของคนอื่นที่ เราจะอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนเราก็ต้องมาปรับต้องมาจู นเข้าหากันว่าเราจะเพิ่มความรักความสามัคคี การพูดคุ ย
ปรึกษาให้มากขึ้นกว่านี้ที่นี่ดีหรือไม่เราจะมีน้าใจที่ใสสะอาดที่มีทั้งมอบให้คนต่างถิ่นและมอบให้คนในบ้านเดียวกันให้ได้อย่าง
สมานสามัคคีจริงๆ
พิธีกร : คะ ขอบคุณอาจารย์นิธินะคะ มีทั้งส่วนที่พอใจ และส่วนที่คิดว่าต้องทาเพิ่มเติมแล้วก็สามารถทา
เพิ่มเติมได้อีกได้ ส่วนหนึ่งน่าสนใจก็คือการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นด้วย ทั้งอบจ.นั้นเล็งเห็นอยู่ว่าที่นี่คือพื้นที่
ศักยภาพ ส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองสงขลา ทางอบจ.สงขลา ตัวแทนมาก็คือ ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลาคุณเชิดเกียรติ คุณ
เชิ ดเกียรติรู้จักชุมชนที่นี่ดีอยู่ แล้วแล้ววั นนี้ นั้นได้ มาฟั งสิ่งที่ แลกเปลี่ ยนกันทั้ งมุมมองของชุ มชนเอง และส่วนของเด็ กๆนอก
ชุมชนได้สะท้อนตรงนี้อีกทีหนึ่งนั้น คุณเชิดเกียรติมองศักยภาพตรงนี้ การร่วมไม้ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างไรบ้าง
คะ
คุณเชิดเกียรติ : ก่อนอื่นก็ต้องเรียนเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วท่านนายกนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์กรบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลามีความตั้งใจที่จะมาร่วมเสวนาด้วยตนเอง แต่เนื่องจากว่าติดภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศตอนนี้นะครับ
ท่านผู้ ว่าเรี ยกพบปะด่วนซึ่งพื้นฐานตั วแทนขอท่ านนายกก็ต้ องกราบเรียนว่าท่ านนายกนั้ นเป็นนักการเมื องโดยจิ ตวิญ ญาณ
เนื่องจากว่าจบเนติบัณฑิตและมาเป็นสมาชิกสภาจังหวัดพร้อมผม
พิธีกร : ที่นี้ถ้าหากว่าจะต้องทาในเรื่องปฏิรูปประเทศไทยแล้วนั้น แล้วท่านก็ใส่ใจให้ความสนใจกับชุมชน
ในลักษณะแบบนี้ การสร้างพลเมืองแบบนี้นั้น ท่านคิดว่านี้จะเป็นอะไรบ้างอย่างการปฏิรูปประเทศผ่านทางท้องถิ่นผ่านผู้นา
ท้องถิ่นของระดับจังหวัดสงขลาอย่างนี้นะคะ เป็นไปได้อย่างไรบ้างคะ
คุณเชิดเกียรติ : เนื่องจากว่าขณะนี้องค์บริหารส่วนจังหวัดก็มีการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปอย่าง
ที่ คสช. ตั้งศู นย์ร ะดั บจั งหวัด เราก็ มีโครงการไปสร้ างคนใหม่ ไปอบรมคนใหม่ ไปฟื้ นฟู คนเก่าแต่ ตรงนี้ เราต้ องเริ่ มต้ นจาก
รากฐานเพราะฉะนั้นการปลูกฝั่งจากรากฐานจะเป็นพลังสาคัญในการทาให้ชุมชนเข้มแข็งนอกจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา ส่งเสริมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ดังที่กราบเรียนข้างนอกซึ่งผมดูแล้วจากโครงสร้างทั้งหมดที่เด็กๆและผู้ริเริ่ม ท่านเจ้า
อาวาทตลอดจนคณะกรรมการชุมชนวิถีพุทธคลองแดนได้พูดไปนั้น ก็ดูว่าเป็นความมุ่งมั่นของชุมชนจริงๆ เขาเริ่มจากปี ๒๕๔๗
เป็นรูปแบบข้าราชการจนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล นับเป็นองค์กรสาธารณะนั้นซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่จะประกาศให้คนได้รู้ว่า
ชุมชนเล่านี้ทาด้วยเปิดเผย ทาด้วยบริสุทธิ์ใจร่วมทาร่วมแบ่งปันร่วมแก้ปั ญหา คนนอกเพียงแค่มาเสริมแต่ศักยภาพในการเสริม
ของส่วนท้องถิ่นองค์บริหารส่วนจังหวัดสงขลา โครงสร้างที่เป็นรูปร่างชัดเจนอย่างนี้เราเสริมสร้างได้ง่ายเพราะว่าเราจะเสริม
ส่วนที่ขาดของคณะกรรมการ ตอนนี้นั้นที่เห็นได้ชัดคือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม คณะกรรมการชุมชนได้ของบประมาณไปยังองค์
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บริ ห ารส่ วนจั ง หวั ด สงขลาไปทั้ ง หมด ๑๒ โครงการเป็ นโครงการโครงสร้ างพื้ นฐานการพั ฒ นาอบรมบุ ค ลากร เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นการส่งเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั้นร่วมแล้วเป็นเงิน ๕,๔๖๙,๒๐๐ บาทเราบรรจุเข้าไปในปีงบประมาณ
๒๕๕๘ และเข้ าไปในแผนของปี ๒๕๕๘แล้ ว ผมเข้ าใจว่าพวกนี้ ได้เข้าไปในงบประมาณในวาระ ๒๓ แล้ว คงคิด ว่าได้เกือบ
๑๐๐% ที่คณะกรรมการขอไปจะได้รับการตอบสนองจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลาแน่นอน
พิธีกร : งบเหล่านี้คิดว่าจะทาอะไรบ้างคะ
คุณเกรียงไกร: ครับที่เราต้องการก็คือ ส่วนหนึ่งเราจะไม่เน้นสิ่งก่อสร้างแต่เราจะเน้นช่วยเรา ให้ความรู้แก่
เราเช่นการอบรม เช่นการที่ให้เราไปดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้เห็นก็อย่างเช่นก็มีการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวด้วยการส่งหนังสือ
ประชาสัมพันธ์เช่นป้ายบอกระยะทางหน้าถนนใหญ่ ป้ายที่สื่อความหมายของชุมชนก็เรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง
การแสดง เช่นต้องมาอบรมเรื่องมโนราห์ ครูมโนราห์ ครูหนังตะลุง ครูเพลงบอก ซึ่งมีอยู่ในชุมชน
พิธีกร :ซึ่งก็เป็นงบประมาณที่เข้ามาพัฒนาชุมชน ไม่ใช่งบที่จะเอามาซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรือสร้างโครงสร้าง
แต่อย่างใด อยากจะเรียนถามทางท้องถิ่นอีกสักนิดหนึ่งว่าการสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนได้ทางานตามวัตถุประสงค์ที่ขอไป
นั้น ก็น่าจะถือว่าเป็นส่วนสาคัญมากอย่างหนึ่งที่จะสนับสนุนให้ทางานต่อได้ภายใต้ฐานที่เข้มแข็งของเขาอยู่แล้วแล้วทีนี้นั้นใน
ส่วนที่ชุมชนมีนั้นเป็นชุมชนแบบอย่างเป็นชุมชนต้นแบบแล้วก็เป็นห้องเรียนการพัฒนาพลเมืองที่เข้มแข็งท่านพูดถึงการปฏิรูป
ประเทศที่ท้องถิ่นต้องเข้าไปร่วมกับทางรัฐบาลในการดาเนินการพอจะมองเห็นหรือเล็งเห็นโอกาสอะไรที่จะใช้ศักยภาพของ
ห้องเรียนนี้นะคะเป็นห้องเรียนในการปฏิรูปประเทศได้บ้าง
คุ ณ เชิ ด เกี ยรติ : ที่ เห็ นได้ ชั ด ก็ คื อว่าเป็ น เอกภาพในการท างานส่ วนร่วม โดยเป็ นรู ป แบบขององค์ ก ร
สาธารณะเป็นตัวที่ชัดเจน ว่าคนที่เข้ามานั้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในภาพร่วมในอนาคต เพราะฉะนั้นในการปฏิรูปประเทศใน
ขณะนี้มีความแตกต่างทางด้านความคิด แตกต่างทางด้านความเชื่อจนคนไม่ สามารถมาร่วมกันในสิ่งที่ส่วนร่วมได้แต่ที่นี่ได้รวม
เป็นจุดเล็กๆ และทาให้เห็นว่าเขาทาได้ ถ้าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมจริง
พิ ธีก ร : แต่ที่ จริงประเด็ นในแง่นี้ป้ าหนู เคยพู ด ประเด็ นที่ข ยายไปเป็ นเป็ นเรื่ องของคนที่จะสร้ างความ
เปลี่ยนแปลงของที่อื่นๆของประเทศ ป้าหนูจะช่วยสานต่อกับแนวทางที่คนที่มีภาระในการปฏิรูปคนที่จะทานั้นมองเห็นโอกาส
และแนะนาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่คะ
อ.พรรณิ ภ า (ป้าหนู ) : ตามจริงไม่อาจเอือมนะ แต่ ว่าน่ าจะถึงเวลาแล้ วละที่ องค์ กรส่วนปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องไม่มองคาว่า โครงสร้างพื้นฐานเพียงแค่ ถนน ไฟฟ้า สิ่งของ ถ้าอบจ.ยุคใหม่ ณ ประเทศไทยในยุคที่จะร่วมกันสร้าง
ประเทศไทยยุคใหม่นั้น มองในเรื่องของคนแล้วหนุนเสริมในเรื่องนี้มากขึ้นนั้นคิดว่าการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การปฏิรูป
นั้น คือว่าการปรองดอง ถ้าเรายกตัวอย่าง ว่าการปรองดอง ณ ตอนนี้ก็มองแค่รูปธรรมของการนาสิ่งบั นเทิงเริงรมณ์มานาเสนอ
คืนความสุขให้ประชาชนแค่ชั่วครั้งชั่วคราวตอนนี้ ได้ดูศิลปินเต้น แต่ถ้าอบจ.สงขลานี้ถือว่าเป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น
มองเห็นชัดในเรื่องนี้ โดยส่วนตัวแล้วชุมชนในลักษณะนี้ที่สงขลามีไม่น้อยเหมือนกันอย่างน้อยสัก ๒-๕ แห่งนั้นน่าจะต้องมีแ ล้ว
มาสัมนากันอย่างที่จะเป็นอย่างที่ชุมชนพลเมืองเราจะช่วยขับเคลื่อนความสุขคืนประเทศไทยได้อย่างไรนั้นเป็นมิติหนี่ง ป้าหนู
หวังไว้เช่นนี้ แล้วก็หวังว่านายกคนปัจจุบันมีพลังในเรื่องนี้ ท่านก็เจ็บปวดของการเมืองในระดับประเทศมาแล้วลงมาในระดับ
ท้องถิ่นนั้นน่าจะมองเรื่องนี้ให้คมชัดมากขึ้น แล้วก็สงขลานั้นก็เป็นศูนย์กลางของพลเมืองที่รับผิดชอบเป็น Active Citizen ที่
ตื่นตัวตื่ นรู้ห ลายกลุ่มมาก แต่เรายังไม่ได้เคลื่อนตัวเขาหากัน แต่ อย่าไปคิดจะใช้ประโยชน์จากเขานะถือว่าเคลื่อนตัวที่ จะมา
เรีย นรู้ ด้วยกัน มาหนุนเสริม ป้าหนูคิ ดว่ าตรงนี้คื อความหวัง เราคงจะตรงสบตากันมากขึ้นเรี ยนรู้กันด้วยใจว่าใครท าอะไร
อย่างไรตรงไหนที่จะมาเสริม ไม่อย่างนั้นมันจะเป็นแบบเดิมๆ แล้วสังคมไทยมันก็จะจมเหมือนเดิม เช่นเดียวกับเด็กๆเหล่านี้
ไม่ใช่ แ ค่ ๒๔ กลุ่ มทั้ งจั งหวั ดสงขลายั งมี อีกหลายกลุ่ มที่เขาสร้างด้ วยใจ แต่ ว่ าเด็กไม่ มีพื้นที่ ที่ จะลงไปเรีย นรู้จริง ๆ เหมื อน
งานวิ จัยของด๊ อกเตอร์ อมรวิช ญ์ นั้น บอกเราที่ เศร้ าสลดมากก็ คื อเมื องใหญ่ ๆ มี แ ต่ พื้ นที่ ชั่ วไม่ มีพื้ นที่ ดี ให้ เด็ ก ค ามั นอาจจะ
ตรงไปตรงมา เจ็บปวดแต่มันคือความจริงแล้วพื้นที่ในลักษณะนี้คือพื้นที่ดี มีพลังในการสร้างชาติด้วย ป้าหนูคิดว่าขออาจเอือม
ฝากไปถึงอบจ.
พิธีก ร : ขอบคุณคะ ป้าหนูค ะ ในฐานะที่ ท่านพระครูเป็นผู้นาทางพุ ท ธและผู้นาทางปั ญ ญาส าหรั บการ
เปลี่ยนแปลงปัญหา เปลี่ยนแปลงอดีตที่เคยถูกทิ้งร้างมาเป็นความเข้มแข็งในปัจจุบันแล้วก็ความสามัคคีร่วมไม้ร่วมมือกันเป็น
หนึ่ งเดี ยว ความเสีย สละและอีกหลายสิ่ งหลายอย่ างของชาวชุมชนคลองแดนเลย อยากจะขอนิ มนต์ ท่านพระครูได้กรุณ า
สะท้ อนมุ มมองจากสิ่ง ที่เราได้ แ ลกเปลี่ย นสนทนากั นระหว่ างพลเมื องรุ่นใหญ่ กับพลเมื องที่ไม่ รู้ ตัวว่าตนเองเป็ นพลเมื องที่
เข้มแข็งชาวคลองแดน กับเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้ที่นี่
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เจ้าอาวาสวัดคลองแดน : เจริญพรนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดคือชุมชนต้องรู้จักตนเองก่อนว่าเรามีศักยภาพ
มีความสามารถอย่างไรเท่าไร แล้วก็สามารถที่จะสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาให้ได้ก่อน เรามีทุนทางสังคมเยอะแต่เรานั้นรู้จักเอาทุน
เหล่านั้นเข้ามาบริหารจัดการแล้วทาให้เต็มที่ด้วยความรับผิดชอบของสังคม ชุมชนก็สามารถที่ก้าวไปได้แล้วก็มีพื้นที่ที่จะยืนบน
โลกนี้ได้อย่างองอาจ เมื่อเราทาร่วมกันแล้วนั้นก็จะเป็นแรงผลักให้ สังคมนี้ นั้นร่วมกันทาในชุมชนหนึ่งสู่ชุมชนหนึ่งไปสู่ชุมชน
หนึ่งตามลาดับทุกชุมชนที่เกิดขึ้นมา ก็จะสามารถผลักดันระบบประเทศได้ เคยอ่านหนังสือของประเทศศรีลังกา ชุมชนเขาก็
ใหญ่แล้วก็มีอัตลักษณ์ และร่วมมือกันทาแต่การร่วมมือกันทานั้นไม่ต้องเพิ่งคนอื่นมากนัก ไม่งอมืองอเท้าเเล้วก็ไม่ต้องไปแบมือ
ขอ แต่ให้ตนแลเป็นที่เพิ่งของตนให้ดีที่สุด ถึงขีดสุดเสียก่อนแล้วค่อยไปขอคนอื่นถ้าทาเช่ นนี้ได้ชุมชนเข้มแข็งแน่นอนนี่เป็ น
มุมมองของพระ
พิธีกร : กราบนมัสการ ขอบคุณท่านพระครูคะ ดิฉันได้มีโอกาสก่อนหน้านี่ ไปร่วมสัมมนา เสวนาพูดคุยกับ
บุคคลสาคัญหลายท่านที่มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตเรื่องของประเทศไทยแล้วก็พลังในการเปลี่ยนแปลงซึ่งสิ่งที่สาคัญที่
พบก็คือการขาดหายไปของการฉายภาพที่เห็นพลังเล็กๆที่กระจายตัวอยู่และเป็นผู้นาจากจุดเล็กๆในการเปลี่ยนแปลงประเทศ
เปลี่ยนแปลงสังคมที่กาลังเป็นอยู่ ทุกครั้งที่จะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาใดๆสปอตไลต์ก็มักจะส่องไปที่คนตัวโตเสียง
ดังที่จะเสนอทางออก วันนี้เราได้ เห็นผู้นามากมายเลยแล้วก็พลเมืองที่เข้มแข็งที่แทบจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นบุคคลสาคัญมากกับ
ความมั่นคงของชุมชนของตัวเองเราจะปิดการสนทนาในวันนี้จากคนตัวเล็กที่สุดของวงสนทนานี้แล้วกันนะคะ น้องมีนมีอะไร
อยากจะฝากเอาไว้สาหรับอนาคตของประเทศไทยที่สะท้อนจากชุมชนเล็กๆแล้วก็คนตัวเล็กอย่างพวกเราบ้าง
นางสาวศิริวรรณ มาแซ (มีน ) : มีนก็อยากฝากให้สังคมนะคะ เก็บความเข้มแข็งของพลเมืองที่นี่เป็นแง่
คิดว่า ได้เวลาแล้วที่เราจะเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ เปิดใจแล้วฟังซึ่งกันและกันนะคะว่าประเทศของเราจะเดินหน้าไปได้
ไม่ใช่ว่าแค่คนแค่กลุ่มเดียวนะคะแต่ต้องเป็นคนหลายๆกลุ่ม หลายๆภาคส่วนมารวมกัน แล้วก็เปิดใจกันรับฟังสิ่งที่ดีๆประเทศ
ของเราจะได้เดินไปข้างหน้าต่อไปไม่ได้หยุดอยู่ที่เดิมแบบนี้
พิธีกร :เปิดกว้างใจกว้างฟังความเห็นที่แตกต่างด้วยและสิ่งที่เพื่อนๆร่วมสะท้อนก็คือการแลกเปลี่ยน การ
ยอมรับความผิดพลาดซึ่งกันและกันด้วย
๘. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
๘.๑.ร่วมสร้างพื้น ที่น าเสนอผลงานพลังพลเมืองเยาวชนที่สามารถขับเคลื่อนออกมาได้เด่น ชัดสู่สาธารณะ พลัง
พลเมื องเยาวชนในโครงการฯสามารถขั บ เคลื่ อนงานที่ ได้ รั บ มอบหมายและงานในส่วนกลุ่มโครงการของตนเองออกมาสู่
สาธารณะอย่างเด่นชัด สื่อโทรทัศน์ทาให้ผลงานของเยาวชนได้เผยแพร่ไปสู่คนทั้งประเทศได้ เป็นการกระตุ้นให้คนที่มาเยี่ยม
ชมและผู้ที่ได้รับชมตระหนักในเรื่องของพลเมืองที่มีคุณค่าได้อีกทางหนึ่ง
๘.๒. พลเมื องเยาวชนน าผลงานมาน าเสนอและเรียนรู้กั น และกัน ทีมงานมี กระบวนการให้ เยาวชนได้ส่องมอง
คุณค่าของตนเอง ให้เยาวชนได้ย้าสิ่งที่ตนเองได้ทาไป ร่วมไปถึงการได้นาเสนอความคิด คิดเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มตนเองและ
กลุ่มเพื่อนเยาวชน เกิดความคิดสร้างสรรค์ยกระดับความคิดของตนเองทาให้เยาวชนได้มองเห็นประเด็นของตนเองคือประเด็น
สาคัญของสาธารณะ เยาวชนได้คิดวิเคราะห์ว่าตนเองได้อะไรมาบ้างในกิจกรรมที่ตนทา แล้วสามารถที่จะนาไปต่อยอดงานของ
ตนเองได้อย่างไรบ้าง
๘.๓. คารวะเชิดชูคลองแดน : ชุมชนแห่งพลเมือ งสามัญ (khong Dan : Community of Citizens) ซึ่งเป็ น
ห้องเรียนของโครงการพลเมืองเยาวชนสงขลามาสองปี เยาวชนเชิดชูความเป็นครูพลเมืองของคนในชุมชนคลองแดนที่แสดง
ความเป็นพลเมืองของตนเอง ความเป็นคลองแดนทาให้เยาวชนได้มองเห็นมิติของคนชุมชนพลเมืองที่มีอยู่จริง ที่นี่เป็นเสมือน
ห้องเรียน เป็นแหล่งพลังงานที่เพิ่มความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนผ่านการทาให้ได้เห็นและสัมผัสจริง
๙. บทเรียนและข้อค้นพบ
๙.๑. การมอบหมายงาน หน้าที่ให้เยาวชนแต่ละกลุ่มมีความรับผิดชอบในงานที่ตนเองได้รับ เช่นน้องนิว และจิวที่
ได้รับหน้าที่เป็นฝ่ายรั บลงทะเบียนและตัวแทนเยาวชนถือของที่ระลึกมอบให้แขกผู้อาวุโสในงาน มีความรับผิดชอบในการที่
ตนเองได้รับ มีไหวพริบ คิดเชื่อมโยงในการตัดสินใจและถามความเห็นพี่ๆในฝ่ายงานที่รับชอบเพื่อความมั่นใจทุกครั้ง
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๙.๒. เบื้องหลังการติด ต่อประสานงาน การรับสารยังมีข้อบกพร่องอยู่ บ้างแต่ด้วยประสบการณ์ ในการท างานของ
ทีมงานและเยาวชนแกนนาในโครงการ จึงมีการปรับเปลี่ยนแผนเพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
๙.๓. การจั ดประชุ มผู้ จัดประชุ มใส่ ใจในรายละเอีย ดของกระบวนการประชุ ม ใส่ ใจผู้ ร่วมประชุ ม รวมถึ งเตรี ย ม
สถานที่ สร้างบรรยายการประชุมให้ศั กดิ์สิทธิ์ มีกระบวนการประชุมที่เร้าพลัง มีการสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจต่อกัน
จะทาให้การประชุมมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดปัญญาร่วม (ดวงตาใหม่)
๙.๔. การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ (นอกห้องประชุม) ประกอบด้วยความเป็นเอกลักษณ์ ของชุมชนคลองแดนที่เป็น
ชุมชนริมคลองทาให้บรรยากาศภายในงานดูแปลกตาและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น แต่รูปแบบการจัดผังอุปกรณ์ต่างๆยังขาดความ
สะดวกรวมทั้งสภาพอากาศร้อนทาให้เยาวชนในโครงการเหนื่อยล้า แต่เยาวชนก็ยังคงรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ ดี
เป็นสถานการณ์ที่ทาให้เห็นทักษะความเป็นพลเมืองของเยาวชนเอง

ภาคผนวก ง.
ชุมชนริมน้าคลองแดน :
ห้องเรียนพลเมืองของเยาวชน

ชุมชนริมน้าคลองแดน : ห้องเรียนพลเมืองของเยาวชน
“ย่างก้าวลงจากรถบัสใหญ่ เดินข้ามสะพานไม้เล็กๆเข้าชุมชนริมน้้าคลองแดน ผมรู้สึกตื้นตันในใจ ขอบตาร้อนผ่าว
ผมจับความรู้สึกในใจผมได้ว่า ผมคิดถึงบ้านเกิดของผมที่มีบรรยากาศในอดีตเช่นนี้เหมือนกัน แต่มันก็เป็นภาพที่เลือนลางอยู่
ในความทรงจ้าเท่านั้น แต่มาที่นี่ ณ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ ชุมชนริมน้้าคลองแดน คนที่นี่เขาช่วยกันเก็บรักษาและฟื้นฟูสิ่งดีๆเอาไว้
ครบครันแจ่มชัด สิ่งดีๆที่พ่อสั่งไว้ สิ่งดีๆที่แม่บอกให้ลูกกลับมาท้าเพื่อบ้านเกิดลูกหลานคลองแดนเขากลับมาฟื้นฟูสร้างสรรค์
จนคนทั่วไปสัมผัสและจับจองได้ทั้งด้วยมือ และหัวใจ....” (ครูเขี้ยว กลุ่มสานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อน)
สงขลาฟอรั่ม ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมร่วมกับ ชุมชนริมน้าคลองแดน ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งเป็ น
ชุมชนริมฝั่งคลองใกล้ปากน้าชายทะเลที่เป็นเส้นทางสัญจร และนักเดินเรือของชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ให้เป็นห้องเรียนมีชีวิ ตใน
เรื่องความเป็นพลเมืองสามัญชน ให้กลุ่มแกนน้าเยาวชน เนื่องจากชุมชนริมคลองแดนเป็นชุมชนที่มีผู้คนมาตังถิ่นฐานเป็นตลาด
ริมน้าขนาดใหญ่ กลางท้องทุ่งที่มีดงต้นตาลโตนดห้อมล้อมแน่นขนัด แต่ได้ถูกปล่อยให้ทิงร้างและเปลี่ยนแปลง กล่าวคือบ้านริม
คลองถูกเคลื่อนย้าย นาส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนเป็นนากุ้ง และต้นตาลโตนดถูกสารเคมีจากนากุ้งท้าให้ยืนต้นตาลกลางน้าเค็มและ
น้าเน่า ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ชุมชนแห่งนีได้ถูก ฟื้นฟูขึนอีกครังโดยโครงการชุมชนวิถีพุทธ โดยมีกิจกรรมที่เกิดจากรากฐานของ
ชุมชนคื อ การฟื้นฟูป ระเพณี ต่างๆของชุมชน กิ จกรรมกลุ่มสั จจะออมทรั พย์ กิ จกรรมการพั ฒ นาเยาวชน (เน้นเฉพาะ การ
ส่งเสริมกีฬา) และการอนุรักษ์ ศิลปะ สถาปัตยกรรมท้ องถิ่น โดยใช้กระบวนการพั ฒนาแผนมีส่วนร่วมแบบ “บวร” (บ คื อ
บ้าน, ว คือ วัด, ร คือ โรงเรียน) มีวัดคลองแดน โดยท่านเจ้าอาวาส พระมหาปราโมทย์ จนฺทโชโต และชมรมศีลอุโบสถ ที่ เกิด
จากการรวมตัวกันของผู้สูงอายุที่เชื่อมั่นในการสืบทอด การสั่งสอนที่ดีงามมีคุณค่าจากบรรพบุรุษรุ่นต่อรุ่น และเป็นพลังหนุน
เนื่องให้เกิดการฟื้นฟู-สร้างสรรค์ชุมชนมาได้อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน
จากฐานรากของชุมชนริมน้ าคลองแดน ที่ มีพั ฒ นาการที่ โดดเด่นมาเป็นที่รู้ จักของคนทั่ วไปในจังหวัดสงขลา และ
จังหวัดใกล้เคียง นอกจากความเป็น “ตลาดริมน้าคลองแดน” ที่สงบ ร่มเย็น มีสีสันชนบทและประเพณีต่างๆของชุมชนที่ มี
ชีวิตชีวาแล้ว ปี ๒๕๕๖ สงขลาฟอรั่มได้ลงไปศึกษา ความเป็นชุมชนของพลเมืองของคลองแดนด้วยความรู้สึกระทึกใจที่พบว่า
ชุมชนริมน้าที่ ได้รับการฟื้นฟู ขึนนีเกิดขึนจาก กลุ่มพลเมื องที่เป็ น สามั ญ ชน ไม่ได้อยู่ในต้าแหน่งหรือรับราชการใดๆ อยู่ ใน
ชุมชน แต่เป็นพลังการขับเคลื่อนของลูกหลานคลองแดนที่เคารพและศรัทธาในค้าสอนที่มีคุณค่าของบรรพบุรุษ ต่อเนื่องกันมา
และรวมกลุ่มกันท้างานแบบอาสาสมัครและด้วยความเสียสละ หมอไก่ หรือคุณเกรียงไกร อนันตพงษ์ เล่าให้ฟังว่า “พ่อเป็น
หมอยาแผนโบราณ มีร้านยาที่ลูกช่วยกันสืบทอดแผนยาหรือสูตรยาโบราณมาจนถึงปัจจุบัน พ่อแม่อบรมสั่งสอนให้รักบ้านเกิด
และมีจิตใจเพื่อส่วนรวม “หรือจากถ้อยค้าที่ตอกย้าพลังของคนเล็กๆแต่หัวใจยิ่งใหญ่ของลุงโชค หรือคุณสิทธิโชค ภักดีฉนวน
กรรมการที่ปรึกษาของชุมชน เล่าว่า “บรรพบุรษของลุง ท้าโรงสีข้าวสืบทอดมานาน ปู่ย่าตายายสอนให้ท้าการค้ากับชาวบ้าน
ด้วยความซื่อตรง อย่ากอบโกยเอาแต่ก้าไร ต้องมีน้าใจและร่วมทุกข์กับส่วนรวม ต้องโอบโอ้มอารีและมีความเสียสละต่อบ้าน
เกิดตนเอง สิ่งนี้เข้มข้นอยู่ในใจลูกหลานบ้านลุงเสมอมา” และสิ่งที่เราเห็นชัดเจนกับที่ครอบครัวนีได้ให้กับชุมชนคลองแดนคือ
การเสียสละพืนที่กว้างขวางริมคลองให้เป็นที่ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อกิจกรรมของส่วนรวม การร่วมกันสร้างสะพาน
ริมคลองด้วยน้าพักน้าแรงของเพื่ อนๆในคลองแดน ลุงโชคบอกเด็กๆว่า “ลุงจะรู้สึกมีความสุขมาก เมื่อเห็นเด็กมาท้ากิจกรรม
อยู่บนที่ดินแถบนี้ ลุงชื่นใจที่ลูกๆได้เดินเล่นริมคลอง บนสะพานไม้ที่ลุงๆน้าๆได้ช่วยกันสร้างขึ้น ความสุขแบบนี้หาซื้อไม่ได้
มันสุขอยู่ในหัวใจลุงเงียบๆ...” ลุงชาย หรือคุณสมเกียรติ หนูเนียม เล่าว่า “ ลุงได้ลงมาท้างานให้บ้านเกิดคลองแดน หลังจาก
ออกไปเรียนหนังสือและท้างานอยู่ที่กรุงเทพฯและเชียงใหม่กว่า ๓๐ปี แต่ก็จ้าค้าสอนของแม่ได้เสมอว่า ที่ดินบ้านพ่อและแม่
ต้องเอามาท้าประโยชน์ให้ส่วนรวมนะ พี่น้องของลุงท้าตามแรงศรัทธาของแม่ เราอุทิศที่ดินผื นใหญ่ใจกลางชุมชนริมน้้าคลอง
แดนให้เป็นที่ตั้งของตลาดริมน้้า และลุงก็มาสร้างบ้านเล็กๆและมาเป็นกรรมการชุมชนโดยไม่มีเงินเดือนใดๆอยู่ที่นี่ ลุงเชื่อมั่น
ในพลังคนเล็กๆที่มีหัวใจเพื่อบ้านเกิด เราเคยมองเห็นชุมชนที่เราอยู่สมัยเด็ก มันสงบ มีน้าใจที่ดีต่อกัน เราก็อยากใ ห้มันเป็ น
อย่างนั้น เราเท่านั้นที่ต้องฟื้นฟูและเอามาสร้างสรรค์ให้ลูกหลานเราได้รู้จักและได้อยู่อย่างเป็นสุข...”
สงขลาฟอรั่มโดย อาจารย์พรรณิภา โสตถิพันธุ์ ซึ่งเป็นเลือดเนือเชือไขของชาวชุมชนแถบนีเล่าว่า “ เมื่อครั้งยังเด็ก
แม่เคยพานั่งเรือมาเยี่ยมญาติที่คลองแดนบ่อยๆ ในความทรงจ้าคือสองฝั่งคลองมีข้าวในนา มีต้นตาลโตนด มีบ้านเรือนไม้ริม
คลองที่สวยงามมาก เป็นชุมทางการค้าขายทางเรือที่อุดมสมบูรณ์ คนมีน้าใจอารีต่อกัน เมื่อกลับมาเยี่ยมเยือนอีกครั้งคนอื่น
อาจมองเห็นความสวยงามของตลาดริมคลองที่ถูกฟื้นฟูให้โดดเด่นในเชิงท่องเที่ยว แต่พวกเราทีมสงขลาฟอรั่มกลับมองเห็นลึก
ลงไปในความเป็นชุมชนพลเมือง” สงขลาฟอรั่มจึงชวนคนหนุ่มสาวนักพัฒนารุ่นใหม่และ เยาวชนแกนน้าทุกรุ่นของโครงการ

พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ลงพืนที่ชุมชนริมน้าคลองแดน เพื่อค้นหาความหมายของค้าว่า “ชุมชนพลเมือง”ผ่านค้าถามใน ๖
ประเด็นส้าคัญคือ
๑) การรวมกลุ่มของสามัญชนคนธรรมดา เขาท้าได้อย่างไร
๒) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคลองแดน ชาวชุมชนเขาท้ากันอย่างไร
๓) ผู้ น้าของชุมชน มี บุค ลิ กภาพอย่างไร การวางตัว และมี ความสามารถจนเป็ นที่ย อมรับ ของชาวบ้ าน
ด้วยกันหรือไม่อย่างไร
๔) ประวัติของชุมชนมีคุณค่าต่อจิตใจหรือสร้างพลังชุมชนเข้มแข็งอย่างไร
๕) การเคารพ กฎ ข้อตกลงของชุมชน ชาวบ้านยอมรับและปฏิบัติตามหรือไม่
๖) ชุมชนวิถีพุทธ มีพลังต่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างไร
เมื่อรบรวมค้าตอบจาก ๖ ประเด็นการศึกษาเรียนรู้นี สงขลาฟอรั่มได้น้ามาให้เยาวชนแกนน้าใช้ในการตังวงพูดคุย
แลกเปลี่ยนและเสริมพลังความคิดกันและกันระหว่างเยาวชนและครูของชุมชนคลองแดน และในตอนท้ายเยาวชนมีบทสรุปใน
ความเป็น ชุมชนพลเมือง ของชุมชนแห่งนีดังนี
๑. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
การร่วมกลุ่มกันเริ่มจากการท้าแผนแม่บทของชุมชน ที่มีการนัดประชุมครังแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ณ สถานที่วัด มี
ผู้เข้าร่วมประชุม ๓-๔คน ในการประชุมครังนีขาดความร่วมมือจากคนในชุมชน จึงมีวิธีการแก้ปัญหาเพื่อที่ชุมชนจะได้ส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและทราบถึงผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับโดย แกนน้าจึงท้าการเดินสายพูดคุยกับชาวบ้านเป็นรายบุคคล
เมื่อท้าให้คนในชุมชนรับรู้แล้ว
มีการท้าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยซึ่งมีชื่อโครงการที่ชื่อว่า โครงการน้าร่องปรับปรุงที่อยู่อาศั ยและ
ชนบทภาคใต้โดยมีการพัฒนาทัง ๓ ด้าน คือด้านสังคม ด้านกายภาพ และด้านเศรษฐกิจ เกิดเป็นทฤษฎีพัฒนา ๓ ห่วงในห่วงที่
๑ คือห่วงสังคม ประกอบไปด้วยการพัฒนาเกี่ยวกับศาสนา ห่วงที่ ๒ คือห่วงเศรษฐกิจ พัฒนาเกี่ยวกับการท้านา การเลียงปลา
การค้าขาย ห่วงที่ ๓ คือห่วงกายภาพ คือการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
การเกิ ดการร่วมกลุ่ มของชุ มชนเกิ ด จากความถนั ด ของแต่ ล ะคน แต่ บ างกลุ่ มเกิด จากการน้ าผู้เชี่ ย วชาญมาเสริ ม
ความสามารถให้ กับ คนในชุมชนให้ ดี ยิ่ง ขึน กลุ่ มในชุ มชนมี กลุ่ มโฮมสเตย์ กลุ่ มแม่บ้ าน กลุ่มช่ างไม้ กลุ่ มกะปิ กลุ่ มแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า กลุ่มร้อยลูกปัดมโนราห์ (ของที่ระลึก) เยาวชนได้ยกตัวอย่างการร่วมกลุ่มแม่ค้าปัจจุบันกลุ่มแม่ค้ามีคุณเครือ
วรรณ สุขใจเป็นประธานกลุ่ม เริ่มก่อตังกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีสมาชิกกลุ่มทังหมดเพียง ๗-๘ คน ที่ค้าขายบริเวณริมน้า
แต่ปัจจุบันมีสมาชิกแม่ค้าในบริเวณตลาดน้า ๕๐ กว่าคน เนื่องจากมีสมาชิกหลายคน ทางกลุ่มจึงมีการตรวจสอบคุณภาพและ
รสชาติอาหารโดยคณะกรรมการของกลุ่มทุกสินเดือน กลุ่มมีการตังกฎขึน คือ
๑ ) สมาชิกกลุ่มจะต้องแต่งตัวเหมือนกันเช่น ใส่เสือสีชมพู่ หมวกสีขาวและผ้าถุง
๒ ) ภาชนะในการใส่อาหาร เป็นไปได้ให้ใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติเช่น ใบตอง
๓ ) อาหารที่ขายจะต้องเป็นวัตถุดิบที่สดและสะอาด
๔ ) สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าร่วมประชุมในทุกวันเสาร์
๕ ) อาหารที่ขายจะต้องไม่ซ้ากันเกินไป อาหาร ๑ อย่างจะต้องไม่ซ้าเกินกว่า ๒ ร้าน
๖ ) จะมีการแบ่งกลุ่มสมาชิกในการเก็บขยะอย่างสม่้าเสมอ
การเกิดกลุ่มแต่ละกลุ่มจะเกิดจาก สมาชิกส่วนใหญ่มีจิตสาธารณะ เล็งเห็นถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน

๒. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
เยาวชนมีการไปสัมภาษณ์ในหัวข้อดังกล่าวมา ๓ ท่าน ซึ่งได้แก่ หมอไกร ลุงจวบ น้าโชค สรุปข้อมูลได้ว่า ในล้าดับแรก
๒.๑. ชุมชนจะให้ ความส้ าคัญ กับคุ ณค่ าของตนเอง เพื่อที่ จะท้าให้ต นเองไม่มองข้ามสิ่งที่มีอยู่ในตนเอง และจะ
สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนได้
๒.๒. ผู้น้าชุมชนจะต้องมีความเข้มแข็ง ไม่มองข้ามและใส่ใจทุกความคิดเห็นของคนในชุมชน ซึ่งคนในชุมชนจะร่วม
ด้วยช่วยกันตังแต่ขันตอนของการประชุมแสดงความคิดเห็น ร่วมทังการลงมือปฏิบัติเช่น การตังกฎกติกา การพัฒนาชุมชน
๒.๓. การประชุมออกกฎและความคิด เห็ น ร่วมกันและจะยึ ดถือความคิดเห็นในที่ ประชุมเป็ นหลั กในการตัดสิ น
เพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด
๒.๔. การสร้างจิต ส้ านึ ก และการให้ เยาวชนเข้ ามามี ส่ วนร่ว ม นันชุ มชนมีวิถีข องการสร้างจิต ส้านึกรักบ้ านที่ มี
ความก้าวหน้าและยั่งยืนอย่างมาก คือ หัวหน้าชุมชมมีการน้าเยาวชนที่มีใจรักษ์บ้านเกิดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิด
และเป็นคนที่ส่งต่อความมีจิตส้านึกรักษ์บ้านเกิดระหว่างเยาวชนด้วยกัน
๒.๕. ชุมชนมีความเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่แบ่งระดับการศึกษาและฐานะ ผ่านค้าพูดที่กลั่นมาจากใจ
คนในชุมชนที่ว่า “อย่าถือว่าตัวเองอยู่สูงอย่าถือว่าเรารวยเราจบปริญญาเราเป็นแกนน้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่จะปริญญาหรือ ป.๔
จริงแล้วมันก็มีความรู้อยู่ จะจบ Doctor บ้างทีอาจจะเลื่อยไม้ไม่ขาดก็ยังได้ เพราะคนเราอาจจะมีภูมิปัญญาที่มีอยู่ในแต่ละคน
เพราะฉะนันคนทุกคนจึงมีความเท่าเทียมกัน” ซึ่งเยาวชนมีความทราบซึ่งถึงค้าพูดที่ได้มาเป็นอย่างมาก
๓. ผู้น้าชุมชน(บุคลิกภาพ การวางตัว ความสามารถ การได้รับการยอมรับจากผู้อื่น)
จัดให้มีผู้ให้ความรู้ ๔ ท่าน พี่โชค หมอไกร พี่โย ป้าติ๋ว ซึ่งจากการสังเกตของเยาวชนพี่โชคซึ่งเป็นเจ้าโรงสีในชุมชน
นันมีอุปนิสัยที่จริงใจ พูดตรงไปตรงมา ให้ความช่วยเหลือโดยทีไม่ได้หวั งสิ่งตอบแทนและกอบโกยผลประโยชน์จากชุมชน ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ผู้ น้าทุกคนควรจะมี เห็ นถึงความโอบอ้ อมอารี มีความเสียสละต่อคนในชุมชน มีความมุ่งมั่นในการพัฒ นาชุมชน มี
แบบแผนในการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของชุมชน แข่งกับตัวเราเอง และมีจิตส้านึกรักบ้านเกิดของตนเอง
จากค้ าบอกกล่ า วของพี่ โ ชค พี่ โ ชคมี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้ เ ห็ น เด็ ก ๆได้ เ ดิ น บนสะพานริ ม ล้ าคลอง ใช้ ป ระโยชน์ บ ริ เวณอาคาร
อเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรม ซึ่งที่ดินบริเวณอาคารอเนกประสงค์คือที่ดินของพี่โชคเอง และสะพานริมคลองนัน ก็มาจาก
น้าพักน้าแรงที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันระหว่างเพื่อนในชุมชนประมาณ ๔-๕คนช่วยกันสร้างขึนมา
หมอไกร ในอดีตหมอไกรมีอุปนิสัยเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อน หลังจากที่ได้มาเป็นผู้น้าชุมชนแล้วได้รับฟังความคิดเห็น
ของคนในชุมชนมากขึน การท้าเพื่อชุมชนท้าให้หมอไกรรู้จักที่จะเปลี่ยนตนเองเพื่อที่จะสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ การมอง
โลกในแง่ดี ค้าติเตียนของชุมชนเปรียบเสมือนค้า ชม ที่ช่วยเป็นแรงกระตุ้นในการท้างาน หากมีประเด็นปัญหาจะมีการพูดคุย
ชีแจงเป็นรายบุคคล ส่วนรูปแบบในการท้าหน้าที่ จะแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของแต่ละคน
พี่โย เป็นผู้น้าที่ส ามารถดึงศั กยภาพของคนมาใช้อย่ างถูกจุด ใช้ท ฤษฎีที่ ได้มาจากการเห็นธรรมชาติมาใช้กับการ
ท้างาน เช่นทฤษฎีของการวิ่งเข้าโพรงหนู คือการจัดการกับปัญหาในหลายๆวิธี เช่นเดียวกับสัตว์ประเภทหนูที่มีเส้นทางการวิ่ง
ได้หลากหลายทาง ทฤษฎีโยนก้อนหินลงน้า ที่มีเมื่อโยนแล้วจะมีการกระจายของวงน้า คือการท้างานที่เริ่มจากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่ง
ที่ใหญ่ขึน เชิญผู้มีความรู้เฉพาะด้านมาพัฒนาชุมชนเข้ามามีบทบาท รู้จักแก้ไขปัญหา เช่นเมื่อคนในชุมชนขาดความร่วมมือใน
การจัดประชุม ผู้น้าชุมชนจึงแก้ไขปัญหานีโดยการน้าเวทีประชุมไปจัดบริเวณที่เป็นพืนที่ร่วมกลุ่มของคนในชุมชนกันเสียเลยมี
การจัดการกับอารมณ์ได้ดีและมีเหตุผล การแสดงแบบอย่างการเป็นพลเมือ งให้คนในชุมชนได้เห็น ปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้มี
จิตส้านึกรักษ์บ้านเกิดป้าติ๋ว ผู้น้าจะต้องมองโลกในแง่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารที่ดีและมีการจัดการกับอารมณ์ได้ดี รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นผู้น้าที่มีกริยาสุภาพ นอบน้อม รู้จักที่หาแนวทางในการประสานงานแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึนระหว่างคน
ในชุมชนได้ดี และที่ส้าคัญจะต้ อง มีความเสียสละและจิ ตสาธารณะต่อส่วนรวม ดั่งที่ป้าติ๋วกล่าวไว้ว่า “สุข ที่เห็ นคนอื่นสุข ”
น้าเสนอโดยน้องนันท์กลุ่มสังคมศึกษาพัฒนาเยาวชน ๒ และน้องฟาอีซจากกลุ่มต้นคิด - ผู้น้ามีความมุ่งมั่น ใจกว้างยึดมั่นใน

อุดมการณ์ เยาวชนมีความเข้าใจลึกซึงในหลักเกณฑ์นี เพราะน้าโชคได้ยกตัวอย่าง การท้างานของตนเองเมื่อครังเริ่มต้นที่ยังไม่
มีองค์กรใดมาสนับสนุนด้านงบประมาณ ที่มีความมุ่งมั่น มีอุดมการณ์ในการพัฒนาชุมชน เช่นค้าพูดของน้าโชคที่ว่า “มีเราก็ท้า
ไม่มีเราก็ท้า” ค้าพูด เหล่านีสื่อให้ถึงความมุ่งมันและตังใจมั่นของผู้น้าชุมชน เมื่อชุมชนมองเห็ นความมุ่งมั่ นเหล่านันผ่านการ
ปฏิบัติของน้าโชคแล้วนัน ท้าให้คนชุมชนมีก้าลังใจในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อๆไป ซึ่งเมื่อชุมชนเกิดการพัฒนา มีความ
รุ่งเรืองมากยิ่งขึน ท้าให้คนในชุมชนเห็นถึงคุณค่าและปลื มปิติในตนเองมากยิ่งขึนผู้น้าชุมชนเน้นการปฏิบัติให้คนในชุมชนเห็น
เป็ นรูปธรรม ชุมชนรู้จะท้ าอะไรบ้ างที่จะท้ าให้ชุมชนมี การพัฒ นา ชุมชนมี ความสามัคคี เสียสละและจุดมุ่ งหมายที่ชัด เจน
ร่วมกั นซึ่งเป็นหัวใจหลักเมื่ อคนในชุมชนมีเป้าหมายร่วมกั นที่จะพัฒ นาชุมชนแล้ว สุดท้ายแล้ วการมีส่ วนร่วมก็จะเกิด ขึนเอง
เพราะการมีจิตสาธารณะของชุมชนคลองแดน
๔. ประวัติศาสตร์ชุมชนที่มีความเป็นมาที่เด่นๆและมีพลังในการสร้างชุมชน
ประวัติศาสตร์ชุมชนคลองแดน ก่อตั งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๖ ได้ชื่อว่า คลองแดน เนื่องจากชุมชนมี คลองที่กันเขตแดน
ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา ชุมชนที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดน ๓ คลอง ๒ น้า เพราะคลองในชุมชนมีนัน
ประกอบไปด้ วย ๓ คลอง คือ คลองชะอวด คลองปากพนั ง และคลองบ้ านคลองแดน ประกอบไปด้ วย ๒ เมือง คื อเมื อง
นครศรีธรรมราช เมืองสงขลา คนสมัยก่อนจะท้ าทังนาข้าวและนากุ้ง แต่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงใน พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้เริ่มมี การ
สร้างถนน คนในหมู่ บ้ านออกไปจากหมู่บ้ าน จึง มีกลุ่มแกนน้าคิ ด ที่จะท้ ายั งไงให้ ชาวบ้ านกลั บมาอยู่ในหมู่บ้ านดั งเดิม การ
รวมกลุ่มเกิดการรวมกลุ่มกันเล็กๆ พัฒนาจนมาถึงปัจจุบัน ที่ชาวบ้านมีความร่วมมือกันทังหมด ชุมชนคลองแดนในอดีตเป็น
ชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองมาก มีชาวจีนเข้ามาค้าขายกันในหมู่บ้าน จากการส้ารวจจะได้ชัดจากการที่ชุมชนมีโรงสี มีร้านทองหลายๆ
ร้าน และเช่นเดียวกันย่อมมีโจรผู้ร้ายชุกชุมแต่ด้วยความที่ว่ามีนายต้ารวจน้อย ในแต่ละเดือนจะมาประจ้าการได้แค่ ๓ วันจึง
จัดเวรยามจากคนในหมู่บ้าน ครูแ ละอาสาสมัคร มารักษาความตลอดภัยของหมู่บ้าน แม้ในอดีตหมู่บ้านจะมีความรุ่งเรืองมาก
แค่ไหน แต่คนในชุมชนก็ยังรักษาสถาปัตยกรรมไว้ให้เราได้เห็นในปัจจุบัน ผู้น้าและคนในชุมชนมีความเสียสละซึ่งกันและกัน
ผู้น้าในชุมชนท้าตัวเองเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชนได้เห็นและปฏิบั ติตามอย่างเต็มใจ คนในชุมชนรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น จะเห็นได้ว่าแต่ละฝั่งของชุมชนมีการแบ่งเขตการประกอบอาชีพกัน ฝั่งหนึ่งเป็นนาข้าวอีกฝั่งหนึ่งเป็นนากุ้งแล้วตังกฎ
กติกาขึนเพื่อไม่รบกวนการท้างานของแต่ละคน แต่ละฝ่ายก็จะท้าตามกฎของแต่คนรวมกันปฏิบัติตามกัน ท้า ให้คนในชุมชน
เกิดความสันติไม่ท ะเลาะเบาะแว้งกั น พลังแห่งศรัท ธาความเชื่อมั่นศั กยภาพของคนในชุมชน ทุกคนมี เป้ าหมายให้การดูแ ล
ชุมชนของตนเองร่วมกัน มี นายทุนมาซื อที่ เพื่ อท้ าธุรกิ จ ให้เงินเพื่ อซือที่ในราคาที่ สูงแต่ค นในชุ มชนก็ป ฏิ เสธ เพราะท้าเพื่ อ
ชุมชน ทังในอดีตและปัจจุบันคนในชุมชนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดูแลสอดส่องเพื่อนความปลอดภัยของกันและกัน ท้าให้ไม่
เกิดการลักทรัพย์เกิดขึน
๕. การเคารพในกฎ กติกาของชุมชน มีกฎระเบียบอะไรบ้าง และมีคนยอมรับ มาก – น้อย แค่ไหน
สิ่งที่เยาวชนได้เรียนรู้อย่างแรกเลยก็คือ กฎจะต้องเกิดจากผู้ ที่ใช้กฎ คือการสร้างกฎของชุมชนนันจะสร้างจากการมี
ส่วนร่วมของชาวบ้านในการสร้างกฎกติกา คือมันไม่ใช่แค่หัวหน้าชุมชนนึกอยากตังกฎขึนมาหนึ่งข้อนัน คนในชุมชนนันจะต้อง
ท้าตามทังหมด แต่การจะเกิดกฎขึนมาหนึ่งข้อนัน จะต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน การเลื อกผู้ที่เข้าไปท้างาน
เป็นเสมือนสภาของหมู่บ้านนัน คนๆนันเปรียบเสมือนผู้อาวุโสที่ทุกคนเชื่อใจและยอมรับ กฎของที่นี่จะเป็นกฎที่ทุกคนสามารถ
ท้าได้และเข้าใจตรงกัน กฎของที่นีจะไม่ได้ใช้ภาษาที่สวยหรูเหมือนในรัฐธรรมนูญ เป็นภาษาที่ทุกคนสามารถตีความได้ตรงกัน
การปฏิบัติตามกฎของคนในชุมชนแน่นการปฏิบัติที่เริ่มจากตนเอง คนอื่นเป็นอย่างไรไม่รู้แต่เราท้าดีแล้วเมื่อคนอื่นเห็นแล้วคน
อื่นก็เริ่มท้าตามเรา เป็นเสมือนกฎที่เกิดขึนเองในชุมชน ที่เป็นจิตส้านึกของคนในชุมชนมี ชุมชนจะตังกฎโดยใช้ศูนย์รวมของ
จิตใจในการตังกฎ อาจเป็นบุคคล สถานที่ หรือวัด ซึ่งวัดเป็นศูนย์รวมของคนที่นี่ กฎของที่นี่เป็นเหมือนวัฒนธรรมที่ส่งต่อๆกัน
มา คนที่นี่มีการยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึนจากตนเองและพร้อมที่จะแก้ไขอยู่เสมอ กฎเป็นเสมือนวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอด

ตังแต่เกิดมาเราอยู่ในกฎมาตลอด แต่เราไม่ได้เรียกมันว่ากฎ มันคื อสิ่งที่พ่อแม่ถ่ายทอดให้กับลูกให้กับหลาน สิ่งที่ยายพาลูกเข้า
วัด โดยถือกุศโลบายว่า ถือปิ่นโตให้ยายหน่อย
เมื่อมีการท้าผิดกฎจะใช่การพูดคุยกันให้การแก้ปัญหา ไม่ท้าการประท้วงเรียกร้องคนที่ไม่ท้าตามกฎ แต่จะเป็นการคุยแบบพี่
น้องกัน คนที่นี่อยู่ด้วยกันเหมือนพี่น้อง พูดคุยกันเป็นสิ่งที่ท้าให้สังคมที่นี่เกิดความสงบสุขหรืออาจเป็นสังคมวิถีพุทธที่ยิ่งท้าให้
สังคมที่นี่สงบ เป็นตัวช่วยที่ดีที่ท้าให้สังคมสงบยิ่งขึน ชาวบ้านท้าให้กฎนันศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากที่เยาวชนได้
เรียนรู้ เมื่อก่อนสามารถเปลี่ยนแปลงได้นัน เพิ่มค้าว่า และ หรือ ฯลฯ นันท้าให้คนในชุมชนมีความคิดว่าสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้มันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ คนก็จะไม่ท้าตาม กฎของที่นี่ไม่ได้เป็นกฎที่ท รมานชาวบ้าน เป็นสิ่งที่ ชาวบ้านท้าอยู่แล้ว แต่เพี ยง
น้ามาเขียนเป็นกฎ เป็นสิ่งที่ดีงามที่ทุกคนควรท้า คนในชุมชนมีความเคารพต่ อกฎท้าให้คนในชุมชนเกิดความสุข สรุปก็คือกฎ
กติกาของที่นี่เป็นเสมือนวัฒนธรรมที่ทุกคนปฏิบัติตามกันมา จนกลายเป็นกฎเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถท้าได้ง่าย หากเกิดมีใครไม่
ท้าตามเราก็ต้องเป็นคนท้าให้ดู เกิดค้าที่ว่า ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าค้าสอน
๖. ชุมชนวิถีพุทธมีพลังในการพัฒนาชุมชนได้มากแค่ไหน อย่างไร
กลุ่มบุคคลที่มีที่ตังที่เป็นที่เป็นทาง มีการพบปะซึ่งกันและกัน วิถีพุทธคือแนวทางการจัดการโดยใช้หลักค้าสอนของ
ศาสนาพุทธเข้ามาเกี่ยวข้องตังแต่เกิ ดจนตาย ซึ่งสอดคล้องกั บวิถีชีวิตของคนคลองแดนที่ค วามเกี่ยวข้องกับวัดตังอดีตจนถึ ง
ปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์ จาก พี่โย หมอไกรและพระครูรัตนสุธากร กล่าวว่าตังแต่ เจ้าอาวาสหลวงพ่อพร้อมเข้ามาอยู่ ได้มี
การปลูกฝังรากฐานเกี่ย วกับค้าสอนและวิถี พุทธมาตังแต่อดีต และปัจจุบัน ส่วนหั วใจหลักในการพัฒนาในปั จจุบันคือการน้ า
ชุมชนวิถี พุท ธเป็นศูนย์กลางในการดึ งคนในชุมชนเข้ ามาร่ วมกลุ่มกั น เมื่อมีการอยู่ ร่วมกั นแล้วจะท้าให้ เกิดพลังในการที่คิ ด
กิจกรรมที่จะเป็นการพัฒนาชุมชนเช่น การท้าตลาดน้า การพาเยาวชนเข้าวัด (แม่พาลูกเข้าวัด ) แต่การท้างานกับคนหมู่มากก็
เป็นปกติวิสัยที่จะมีคนบางกลุ่มที่ไม่ให้ความร่วมมือ หรือมีความคิดที่มีความขัดแย้ งกัน ชุมชนก็จะมีวิธีในการแก้ไขปัญหาด้วย
การปฏิ บั ติให้ ค นเหล่านันได้เห็ นถึงวิ ธีการ และความจริงใจที่จะพั ฒ นาชุ มชนอย่างจริ งจัง ร่ วมแรงร่ วมใจในการพั ฒ นา ไม่
จ้าเป็นต้องรอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ การมีวิถีชีวิตในวิถีพุทธมิใช่การที่ชาวบ้านเข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัด แต่การใช้
ชีวิตอย่างวิถีพุทธนันเป็นสิ่งที่ท้าให้คนในชุมชนห่างไกลจากอบายมุข เมื่อชุมชนใช้หลักวิถีพุทธเข้ามาพัฒนาชุมชน ด้วยความมี
จิตส้านึกของคนในชุมชน ความเป็นพุ ทธศาสนิกชนจึงท้าให้ค นในชุมชนมีค วามละอายในการน้าสิ่ งที่เป็นอบายมุข เข้ามาใน
ชุมชน
ชุมชนมีการน้าทฤษฎี วชร ซึ่ง ว ตัวแรก คือการท้าให้วัดเป็นศูนย์รวม เป็นสถานที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่จะท้า
การพัฒนาชุมชน ส่วน ช คือชุมชน ให้คนในชุมชนเป็นบุคคลที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมที่จัดขึน เช่นกิจกรรมอุปสมบท กิจกรรม
แม่พาลูกเข้าวัด เป็นต้น และ ร คือการน้าองค์กรของรัฐ และโรงเรีย นเข้ามามีบทบาทในการเข้ามาช่วยในของการกิจกรรม ต่าง
ในชุมชน ในการพัฒ นาชุมชนโดยการใช้วิถีพุทธนันเป็นการพัฒนาโดยการน้าหลักพืนฐานค้าสอนของศาสนาพุทธเข้ามาอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป
ทังหมดนีคือเรื่องราวของชุมชนพลเมืองคลองแดน ที่โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาได้ร่วมกันบันทึกจาก
ผลของการศึกษาและเรียนรู้ในระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ“สร้างจิตส้านึกพลเมืองจากฐาน
งานของเยาวชนและความเป็นชุมชนเข้มแข็งเป็นฐานการเรียนรู้ ”ครังที่ ๑วันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครังที่ ๒ วันที่ ๓๐
พฤษภาคม-๑ มิถุ นายน ๒๕๕๗ โดยรวบรวมข้อมูล และการน้าเสนอ“สิ่งที่เราเรียนรู้และสั มผัสได้ ในความเป็ นพลเมื องของ
ชุมชนคลองแดน” ที่ได้จากการสัมภาษณ์ครูคลองแดน ๒๐ คน

“ คลองแดน เป็นชุมชนที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ เป็นต้นแบบที่ดีให้คนชุมชนอื่นๆ ที่คนเล็กๆสามัญชนช่วยกันด้วยน้้าพัก น้้าแรง
ของคนในชุมชนจริงๆ โดยไม่เสแสร้งเอาหน้า มีระบบการจัดการแก้ปัญหากันเอง โดยวิธีใช้กฎกติกาเป็นเกณฑ์ ถือเป็นต้นแบบ
ที่หาดูได้ยากในปั จจุบัน สงขลาฟอรั่มได้เปิดชุ มชนออกมาให้พวกเราทั้งครูแ ละกลุ่มแกนน้าเยาวชนได้เรียนรู้ของจริง ดีกว่า
บรรยายโดยใช้วิชาการน้า คิดหาวิ ธีให้เด็กได้สืบค้นและเรียนรู้สัมผัสจากเรื่องจริงๆ จากชาวบ้านที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองในชีวิต
จริง ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่สมสมัยที่สุด ” จากครูประชิด ตรงจิต ตัวแทนครูที่ปรึกษาเยาวชน

พรรณิภา โสตถิพันธุ์ และ อาอีเซาะ ดือเระ
ผู้เรียบเรียง

ภาคผนวก จ.
ทาเนียบเครือข่ายโครงการพลังพลเมือง
เยาวชนสงขลา

ที่

ชื่อ-สกุล

๑

อ.อารีเฟน

อับดุลกาเดร์

๒

คุณสุมนา

จงรุ่งโรจน์

๓

คุณนาบุญ

นาวาบุญนิยม

๔

คุณอาณตา

โพธิจิตร

๕

คุณดวงฤดี

สุรยิ ันยงค์

๖

คุณกิตติภพ

สุทธิสว่าง

๗

ผศ.รัศมี

กฤษณมิษ

ฐานข้อมูลทาเนียบเครือข่าย
เครือข่ายปรึกษาโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
สังกัด/หน่วยงาน-ที่อยู่
ข้าราชการบานาญ /กศน.ภาค
๓๖/๕๖ หมู่ที่๑ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐
ข้าราชการบานาญ อดีตผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดสงขลา
ปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเกษตรกร
๔๔๐ ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๒๕๐
นักวิชาการอิสระ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จ.สงขลา
ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน
๑ หมู่ที่ ๒ ซ.คุณแม่ ถ.ดารงวัฒนา ต.บ้านนา อ.จะนะ
จ.สงขลา ๙๐๑๓๐
ข้าราชการบานาญ อดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

E-mail/Facebook

เบอร์โทรศัพท์

A_Rree_Fan@hotmail.com

๐๘๒-๔๓๘๘๙๑๐

smuninto@yahoo.com

๐๘๙-๗๓๔๒๐๐๓

-

๐๘๖-๗๕๒๘๑๑๖

Tukta_dtp@yahoo.co.th

๐๘๖-๙๖๗๕๕๔๔

daveelapa@hotmail.com

๐๘๑-๓๔๒๐๖๐๗

Junhon.wanmisa๓@gmail.com

๐๘๙-๗๓๓๘๖๐๙

rkrisanamis@yahoo.com

๐๘๑-๓๑๑๙๑๑๗,
๐๘๕-๙๔๘๗๕๙๕
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ที่
๑
๒
๓

ชื่อ-สกุล
อ.โกศล
แสงสุวรรณ
อ.ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์
คุณพิชญ์กิตติ์
แก้วละเอียด

๔

อ.หริรักษ์

แก้วกับทอง

๕

คุณโตมร

อภิวันทนากร

๖.

คุณรัตนสุดา

ถาวรรัตน์

๗.

คุณศิวดล

จิตรภักดี

เครือข่ายอาสาสมัครสงขลาฟอรั่ม
สังกัด/หน่วยงาน-ที่อยู่
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
สถาบันสันติศึกษา มอ.หาดใหญ่
ผู้จัดการหาดใหญ่การบริบาล
คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี
๒๖/๓ หมู่ที่ ๖ ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ๙๐๒๑๐
กลุ่มมานีมานะ(Social-Profit Organization)
๑๔๑ ถนนราษฎร์ยินดี ซอย ๙ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
กลุ่มมานีมานะ(Social-Profit Organization)
๑๔๑ ถนนราษฎร์ยินดี ซอย ๙ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา ๙๐๑๑๐

E-mail/Facebook
koson.sansuwan@ facebook.com
porsotthi@hotmail.com
March๘๗๘@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๕-๖๓๕๔๑๒๖
๐๘๑-๕๔๒๐๐๔๔
๐๘๘-๗๘๔๒๒๗๐

Ktharris๒๒@gmail.com

๐๘๑-๓๔๖๑๘๔๔

atomorn@gmail.com

๐๘๙-๔๖๗๙๙๐๙

kal_burana@hotmail.com

๐๘๒-๕๔๐๕๙๘๗

https://www.facebook.com/siwadon.jitpakdee?fref=ts

๐๘๖๕๖๑๘๗๗๓
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ที่
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อ-สกุล
อ.ชัยวัฒน์
ถิระพันธุ์
(Civicnet Institute)
ดร.สมบูรณ์
พรพิเนตรพงค์
อ.กัลยาณี
พรพิเนตรพงศ์
คุณวิโชติ
จงรุ่งโรจน์
อ.เยาวนิจ
กิตติธรกุล (อ.ตุ่ม)
ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง
คุณชวนินทร์
เกตุปราชญ์
คุณวรรณิภา
สอิ้วทอง (ออย)
อ.อารยา
สุขสม
รศ.ประชีพ
ชูพันธ์
รศ.มุกดา
สุขสวัสดิ์

๑๒

คุณจุ้ย ศุ

บุญเลี้ยง

๑๓

คุณพจนาจ

พจนาพิทักษ์ (เอก)

๑๔

ดร.จเร

สุวรรณชาต

๑๕

น.พ.สุภัทร

ฮาสุวรรณกิจ

๑๖

คุณนิพนธ์

ภิณโญ

๑

เครือข่ายนักวิชาการ/วิทยากร
สังกัด/หน่วยงาน-ที่อยู่
สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม
๖๙๓ ถ.บารุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสุข คณะ
เศรษฐศาสตร์ มอ.หาดใหญ่
สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสงขลา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์
อนุกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
นักจัดการงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
บริษัท กะทิ กะลา จากัด ๑๘๕๗/๒ อาคารพรีเมี่ยม ชั้น ๔ ถ.
พหลโยธิน แขวงราดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

E-mail/Facebook

เบอร์โทรศัพท์

http://thaicivicnet.com

(๐๒) ๖๒๑-๗๘๑๔-๕

Somboon.p@psu.ac.th
kunlayanee.P@psu.ac.th
vichotej@yahoo.com
jawanit@gmail.com
ritphring@gmail.com
Cket๔@hotmail.com
Aaoy_aoy@hotmail.com

๐๘๙-๗๓๔๒๐๐๔
๐๘๗-๐๕๗๐๔๐๔
๐๒-๑๔๑๓๙๖๓
๐๘๙-๕๓๒๕๒๙๗

๐๘๑-๙๑๐๐๐๒๒
๐๘๑-๖๔๗๕๕๖๗

โครงการฟื้นฟูเมืองเก่าสงขลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร./
ภาคีคนรักเมืองสงขลา
ผู้อานายการโรงพยาบาลจะนะ และอดีตประธานชมรมแพทย์
ชนบท
อัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

J_ray๑๙๑@hotmail.com

๐๘๙-๕๙๙๗๘๙๓

๐๘๕-๘๙๘๘๑๙๙
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ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อ-สกุล
อ.พิชญา
พรรคทองสุข (หมอพิช)
คุณพิชญา
แก้วขาว (พี่ดุก)
คุณบรรจง
นะแส
คุณศุภวรรณ ชนะสงคราม (แก๊ส)
คุณชโลม
เกตุจินดา
คุณจุทา
สังขชาติ (สุ)
คุณครุศักดิ์ สุขช่วย (ชาย,กั้ง)

เครือข่ายภาคพลเมืองสงขลา
สังกัด/หน่วยงาน-ที่อยู่
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
มูลนิธิชุมชนสงขลา
นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย
ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา
เครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูปสังคม

๘

ดร.ณัฐพงศ์

จิตร์นิรัตน์

อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา

๙

คุณเอกชัย

อิสระทะ

กลุ่มรักษ์เขาคูหา อาเภอรัตภูมิ

๑๐

คุณพิษณุ

เจริญเนตรกุล

๑๑

คุณสิทธิศักด์

ตันมงคล

ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง (นัก
บริหารงานช่าง ๘) เทศบาลนครสงขลา
ผู้ประสานงานเครือข่ายผังเมืองสงขลา

E-mail/Facebook
pphakthongsuk@gmail.com
p.duk๑๒๓@gmail.com
BNASAE@GMAIL.COM
gazza๒๕๔๙@gmail.com
Chalanla_hi@hotmail.com
so_conet@hotmail.com
songkhlaartist@hotmail.com
nathapong@tsu.ac.th
nchitniratna@yahoo.com
saanhatyai@gmail.com
kowkuha@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๕๔๑๔๐๖๔
๐๘๖-๙๖๓๗๗๔๔
๐๘๑-๔๗๙๕๒๑๓
๐๘๑-๕๙๙๘๑๑๐
๐๘๔-๖๖๙๒๓๘๐
๐๘๑-๕๔๓๕๘๙๙
๐๘๗-๓๙๒๔๗๐๐
๐๘๕-๘๙๑๑๗๕๘

๐๘๙-๗๓๙๔๙๔๔
๐๘๑-๒๗๖๓๑๐๗
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ที่

เครือข่ายภาคพลเมืองภาคใต้
สังกัด/หน่วยงาน-ที่อยู่

ชื่อ-สกุล

๑

คุณอานนท์

มีศรี

สื่อชุมชนภาคใต้

๒

ครูฉิ้น

บัวบาน

กลุ่มเด็กใต้จายข่าว
๑๘๖ หมู่ที่ ๓ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๙๓๑๕๐

๓

คุณแสงนภา

สุทธิภาค

สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟัง

๔

คุณวณิชญา

ฉันสาราญ

คุณพฤหัส

พหลกุลบุตร (พี่ก๋วย)

๙
๑๐

คุณสิทธิพงศ์
คุณฐิดารัตน์

สังข์เศรษฐ์
เสฐพิสิษฐ์

เครือข่ายยุวทัศน์ นครศรีฯ
โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง
มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)
๒๒๒-๒๒๔ ปากซอยอินทามระ ๑๒ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
ประชาสังคมชุมพร
นกนางนวล

๑๑

คุณสิทธิชัย

ชูโตชนะ

มีดหม้อสีขาว

๑๒
๑๓

คุณวิลาวัลย์
คุณเดชา

ดาจันทร์
เข็มทอง

เครือข่ายยุวทัศน์ นครศรีฯ
รู้สึกดี...สตูดิโอ

๕

E-mail/Facebook
for_my_mine@hotmail.com
https://www.facebook.com/for.my.mine
c_buaban@yahoo.com
https://www.facebook.com/c.buaban
sao_sangnapa@hotmail.com
https://www.facebook.com/sao.sangnapa
cwanidchaya@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๐-๖๒๖๗๘๐๕
๐๘๑-๕๔๑๖๑๒๑
๐๘๗-๘๘๗๐๕๗๐
๐๘๐-๕๒๐๘๘๖๐
๐๒-๖๑๖๒๒๗๔

t_theatre@hotmail.com
Sittipong๐๔๐@gmail.com
tanwa.๙๖@hotmail.com
Jom_thehero@hotmail.com
https://www.facebook.com/jom.thehero
lovely_dew๑๓๐๒@hotmail.com
Jk_juns@hotmail.com

๐๘๔-๗๔๘๖๔๐๐
๐๘๖-๙๕๑๔๖๖๑
๐๘๒-๔๒๘๔๔๑๘
๐๘๗-๔๗๑๖๙๓๑
๐๘๑-๔๕๖๐๑๔๕
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ที่

ชื่อ-สกุล

๑

คุณสนธยา

แก้วขา

๒
๓
๔
๕
๖

คุณอามีเน๊าะ
คุณสุดารัตน์
คุณแยม
คุณกุ้ง
คุณอภิเชษฐ์

อารง
ขจรวุฒิเดช
ฐาปณีย์ (ช่อง ๓)

๗

คุณโรสนี

แกสมาน

สุขแก้ว

เครือข่ายสื่อ/สื่อมวลชน
สังกัด/หน่วยงาน-ที่อยู่
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ทีวี
ไทย Thai PBS)
สานักเครือข่ายสื่อพลเมือง ThaiPBS
สานักเครือข่ายสื่อพลเมือง ThaiPBS
ช่อง ๓
หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้
เครือข่ายสื่อชุมชนภาคใต้
ศูนย์ข่าว ASTV ผู้จัดการหาดใหญ่
www.ASTVSonth.com

ที่
๑

คุณณัฐพล

๒

เทศบาลนครสงขลา

๓

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สงขลา

เครือข่ายระดับหน่วยงาน
สังกัด/หน่วยงาน-ที่อยู่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เทศบาลนครสงขลา
ถ.ราชดาเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ศาลากลางจังหวัดสงขลา ชั้น ๔ ถ.ราชดาเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.
สงขลา ๙๐๐๐๐

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙
จังหวัดสงขลา
คุณเกษมา
นิมะพันธ์
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสงขลา

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา
ถ.ราชดาเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา
๑๔๐ หมู่ ๕ ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐

๔
๕
๖

ชื่อ-สกุล
ศิริชนะ

E-mail/Facebook

เบอร์โทรศัพท์

sunsetsetsun@live.com

๐๘๑-๗๙๘๘๔๘๓

chick๓n.breezy@gmail.com
kajon.sudarat@gmail.com
Yam๑๔๑@hotmail.com

๐๘๖-๙๕๖๑๕๘๒
๐๘๗-๖๗๒๔๓๔๘

as.studio@hotmail.com

๐๘๒-๘๓๐๖๒๖๘
๐๘๑-๕๓๖๔๐๘๒

mgrhatyai@gmail.com

E-mail/Facebook

เบอร์โทรศัพท์
๐๗๔-๓๑๓๐๐๓

skcity@songkhlacity.go.th

๐๗๔-๓๑๑๐๑๕

sk-local.go.th

๐๗๔-๓๑๑๗๔๗
๐๗๔-๓๒๗๐๘๒
๐๗๔-๓๒๗๔๓๕

tr๙๐๓๐@djop.moj.go.th

๐๗๔-๓๑๒๓๙๑
๐๘๑-๙๐๙๐๗๗๖
๐๔๗-๕๙๘๘๔๓-๖
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ที่
๗

ชื่อ-สกุล
คุณจุรี

เพชรศรี

สังกัด/หน่วยงาน-ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลเขารูปช้าง
ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสงขลา
ผอ.อนันต์
ดิสระ
คุณดวงฤดี
สุริยันยงค์ (พี่ตา)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถ.ราชดาเนินนอก ต.บ่อยาง
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐

๑๑

คุณอัญชลี

ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๑๕ ถ.กาญจนวณิชย์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐

๑๒
๑๓
๑๔

คุณนาจิตร
จันทร์หอม
ผอ.จินตวดี
พิทยเมธากุล
คุณเอ็ม (เลขานุการ)

๑๕

คุณรัชนี

สิทธิพันธุ์

๑๖

พ.ต.อ.ประภาพร

โรจนาพัสดิน

๑๗

คุณขัญชิษฐา

พรหมอินทร์

๑๘

สถานสงเคราะห์บ้านเด็กสงขลา

๑๙

คุณสมศิริ

ชูสกุล

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

คุณรจนา
คุณวงค์แข
คุณวิภารัตน์
คุณยุทธพงษ์
คุณศันสนีย์

ศรีใส
ภัทรภู
ชัยเพชร
ชนะณรงค์
วงศ์ธร

๘
๙
๑๐

ทองคง (พี่กบ)

E-mail/Facebook

สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้ อม จังหวัดสงขลำ

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๘๙๘๑๙๒๖

songkhla@m-society.go.th,
msociety.songkhla@gmail.com
daveelapa@hotmail.com

๐๗๔-๓๑๑๑๘๘,
๐๗๔-๓๑๓๖๒๐
๐๘๑-๗๖๖๘๒๓๔
๐๘๑-๓๔๒๐๖๐๗
๐๗๔-๒๘๒๐๐๐

Am๒๘๙๑๒@gmail.com

๐๗๔-๓๑๖๒๓๔
๐๘๖-๔๖๕๓๖๙๒

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคใต้
๑๖๕ ถ.กาญจนวนิช ต.น้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ตารวจภูธรจังหวัดสงขลา
โครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลา
๓๓ หมู่ที่ ๑ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สถานสงเคราะห์บ้านเด็กสงขลา
๕๗/๕ ม.๒ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๐๘๑-๕๔๑๐๔๕๔
๐๘๑-๘๙๘๗๖๐๖
๐๘๙-๗๓๘๑๙๐๕
bansongkhla@yahoo.com

๐๗๔-๓๓๐๒๑๘
๐๘๑-๗๓๘๐๑๘๕
๐๘๙-๗๓๖๖๙๕๖
๐๘๑-๕๔๒๗๕๔๖
๐๘๔-๙๙๙๙๒๕๐
๐๘๙-๖๕๗๓๙๓๒
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ที่
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

ชื่อ-สกุล
คุณภานุพงศ์
เกิดทิพย์
คุณภีรกาญจน์
ใค่คุ่นนา (พี่หนุ่ม)
คุณกฤษฎา
บุญราช
คุณพิชัย
อุทัยเชฎฐ์
Greenpeace Southeast Asia
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย

๓๑

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓๒

คุณจารึก

สังกัด/หน่วยงาน-ที่อยู่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะนิเทศศาสตร์ มอ.ปัตตานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
กรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

E-mail/Facebook

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๖๕๓๐๗๒๒
๐๘๙-๑๙๕๖๙๒๐
๐๘๙-๒๐๓๐๔๘๐
๐๘๙-๙๗๓๖๑๐๙

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคาร
รัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ๑๒๐ หมู่ที่๓ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสอง
ห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

ตันติเศรณี

๐๘๑-๙๖๓๘๘๒๒
เครือข่ายชุมชน

ที่

ชื่อ-สกุล

๑

คุณเกรียงไกร

อนันตพงศ์

๒

คุณสมเกียรติ

หนูเนียม

๓

คุณอุดม

ทักขระ

๔

คุณเชิดพงศ์

บุญที่สุด(ผู้ประสาน)

๕

คุณสินทบ

อินทร์รัตน์

สังกัด/หน่วยงาน-ที่อยู่
ประธานชุมชนคลองแดน
หมู่ที่ ๕ ตาบลคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ๙๐๑๔๐
รองประธานชุมชนคลองแดน
หมู่ที่ ๕ ตาบลคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ๙๐๑๔๐
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลราแดง
หมู่ที่ ๒ ต.ราแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ๙๐๓๓๐
นักพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลราแดง
หมู่ที่ ๒ ต.ราแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ๙๐๓๓๐
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม

E-mail/Facebook

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๙-๒๓๑๕๒๘๑
๐๘๐-๐๕๕๓๖๓๔
๐๘๖-๔๘๘๒๕๔๙,
๐๗๔-๓๑๘๔๕๑
๐๘๖-๖๙๖๗๗๕๓
๐๘๑-๘๙๘๐๘๕๓
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ทาเนียบเครือข่าย(สงขลาฟอรั่ม)
เครือข่ายเยาวชนในโครงการพลังพลเมืองเยาวชน ปีที่ ๒
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวยมนา
การปลูก
นางสาวอัจฉรา
อ่อนเจริญ
นายอนันต์
ชูช่วย
นายศราวุธ
แก้วบุตร
นายสมศักดิ์
ชิตเชื้อ
ว่าที่ ร.ต.นราธิป
คาสุวรรณ
ปรึกษาโครงการ
นางสาวนนทกร
บุญนิตย์
นางสาวลัดดาวัลย์ จารุวรรณรัตน์
นายนทีธร
สุขะบุญพันธ์
นายนฤเบศร์
บัวสุวรรณ
นางสาวจุรีรัตน์
สุวรรณรัตน์
คุณครูซาอีดะห์
หมาดดาเร๊ะ
ปรึกษาโครงการ
นางสาวอันรวี
ดาดี
นางสาวอัสมา
ปะหวัง
นางสาวซัลมา
การินสันติ
นางสาวศศินา
เบ็ญสะอิ
นางสาวอัศศิณา
หมัดอะดัม
คุณครูมณีนุช
คุปกุลกานท์
ปรึกษาโครงการ

สังกัด/หน่วยงาน-ที่อยู่

กลุ่ม/ทีม : สังคมศึกษาพัฒนาเยาวชน
โครงการ : ครู DELIVERY ๒
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา

กลุ่ม/ทีม : เด็กดื้อรื้อฝัน
โครงการ : สื่อเล็กๆเด็กสงขลา
ที่อยู่ : โรงเรียนเทศบาล๕ (วัดหัวป้อมนอก)
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
โทร.๐๗๔-๓๒๑๖๐๑
กลุ่ม/ทีม : Slim Bear Island
โครงการ : ๓ อ. เอาอ้วนออก
ที่อยู่ : โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ
ตาบล คลองแห อาเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ๙๐๑๑๐

E-mail/Facebook
maymonta@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๕๔๓๑๓๓๔

looktan_melody@hotmail.com
zxzanunzxz@hotmail.com
sarawut_๙๕๙๗@hotmail.com
sarawut_๙๕๙๗@hotmail.com
sorasak_bow@hotmail.com
yaiyaguza@hotmail.com

๐๘๐-๗๐๔๕๖๔๓
๐๘๔-๗๔๘๑๕๒๒
๐๘๐-๕๔๐๔๘๑๓
๐๘๐-๕๔๐๔๘๑๓
๐๘๘-๒๔๖๗๙๑๑

maifai---๐๘๘@hotmail.com
namfon_Jaruwannarat@hotmail.com
champ๖๖๖๖@hotmail.com
Thaiyoutube@hotmail.com

๐๙๔-๕๘๗๕๒๘๖
๐๘๐-๓๙๔๔๕๗๓

๓๐๕๕dada@hotmail.com
Sunwa_love_famiiy@hotmail.com
Aama_๒๑๑@hotmail.com
Salmanaruk@gmail.com
mini_naloveyou@hotmail.com
AssiyaMadadam@gmail.com

กลุ่ม/ทีม : หาดเพื่อชีวิต( Beach for life)
krufon_manie@hotmail
โครงการ : พลังเยาวชนพลังเยาวชนจัดการชุมชนเรียนรู้หาดสมิหลา

๐๘๙-๑๙๘๑๒๙๒

๐๘๗-๔๗๖๑๙๖๘
๐๘๐-๖๙๔๓๖๔๔
๐๘๘-๓๙๑๙๐๑๙
๐๙๐-๔๘๓๘๓๐๒
๐๘๒-๗๓๒๗๓๒๗๓
๐๘๑-๙๕๗๙๒๕๒
๐๘๐-๖๗๙๘๔๒๔
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ที่

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

ชื่อ-สกุล

นางสาวชลธาร
พุ่มเพ็ง
นางสาวธิติสุดา
เอี้ยวเหล็ก
นายพุฒิพงศ์
เพชรรัตน์
นายพรรษวุฒิ
รัตนกาญจน์
นางสาวแพรชมพู เวทยประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ขุนพิทักษ์
ปรึกษาโครงการ
นางสาวกรกนก
เพ็งเพชร
นางสาว ปาริฉัตร
ชูพลู
นางสาว อัญชลี
แซ่โง้ว
นางสาวอาสะหน๊ะ เอียดอัด
นางสาวทิพวรรณ
สุขแก้ว
นางสาวนฤมล
เบ็ญหมัด
ปรึกษาโครงการ
นางสาวฉัตรแก้ว
ชอบงาม
นางสาวดีนะฮ์
แวสอเฮาะ
นางสาวธัญญา
ภัยวงศ์
นางสาวอิสรียา
มรรคาเขตต์
คุณครูประชิด
ตรงจิต
ปรึกษาโครงการ
นายกฤษศิลา
ไชยลังกา
นายชีวภัทร
กว้องมิ่ง
นายอดิเทพ
เส็นธนู

สังกัด/หน่วยงาน-ที่อยู่
ที่อยู่ : โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
เลขที่ ๑๙ ถ.ราชดาเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
โทรศัพท์.๐๗๔-๓๑๑๐๐๖
กลุ่ม/ทีม : หาดเพื่อชีวิต( Beach for life)
โครงการ : พลังเยาวชนพลังเยาวชนจัดการชุมชนเรียนรู้หาดสมิหลา
ที่อยู่ : โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
เลขที่ ๑๙ ถ.ราชดาเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
โทรศัพท์.๐๗๔-๓๑๑๐๐๖
กลุ่ม/ทีม : Environmental
โครงการ : รู้คืนคลองสาโรงสู่ชุมชน
ที่อยู่ : คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา

กลุ่ม/ทีม : Muslimah Online
โครงการ : สวยใส สไตล์มุสลีมะฮ์
ที่อยู่ : โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ
กลุ่ม/ทีม : พลังคนหัวรั้นเพื่อสังคม
โครงการ : สานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อน
ที่อยู่ : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา

E-mail/Facebook

เบอร์โทรศัพท์

mod_chonlatan@hotmail.com
Thitisuda_Khaos@gmail.com
puttipongpetrat@gmail.com
patsawut_rat@hotmail.com
neneng๒๒๒๔@gmail.com

๐๘๒-๔๙๖๙๙๕๔
๐๘๙-๗๓๕๐๓๒๗
๐๘๗-๒๘๙๗๓๗๙
๐๘๗-๒๘๙๗๓๗๙
๐๙๔๔๘๒๘๗๑๕

May๓๖@hotmail.com

๐๘๖-๒๗๑๐๔๐๖
๐๘๕-๓๒๒๕๙๘๑
๐๘๐-๘๗๕๙๖๔๔
๐๘๐-๘๗๕๙๖๔๔

ann-anchalee@hotmail.co.th
Nunah_๐๗๓@hotmail.com
Sudteerak๖๐๑@hotmail.com
nbenmad@gmail.com

๐๘๗-๔๗๖๐๕๑๑

fafafadah@hotmail.com
didee-kaman@hotmail.com
yaya-๑๕๒๐๑๑@hotmail.com
Hasna_likeyou@hotmail.com

๐๘๗-๓๙๔๙๐๔๑
๐๘๙-๖๕๗๖๓๗๕
๐๘๒-๒๖๙๖๐๗๗
๐๙๐-๐๗๓๖๙๓๔
๐๘๓-๑๙๓๐๓๔๕
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ที่
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

ชื่อ-สกุล
นายอาทิตย์
หลักเพรช
นายอัยยุบ
บุญคง
นายมูหมัด
ทะธัมมัง
นายธีรพงษ์
เจริญกัลป์
นายนิธี
เส้งเงิน
นายรัตนชัย
อักษรภักดิ์
อาจารย์ศิษฐวุฒิ จันทรกรานต์
ปรึกษาโครงการ
เด็กชายฟาอิส
จินเดหวา
นางสาวกุลสินี
บารุงศักดิ์
นางสาวพิมพ์ชนก พงษ์กาญจน์
นายธีรภัทร
สุวรรณโณ
นางสาวปิญชาน์ ทองเจือเพชร
นายรัชดี้
บินหวัง
ปรึกษาโครงการ
นางสาวสุฑามาศ สายสลา
นางสาวสุไบด๊ะ สายสลา
นายจักรินทร์
คงหัด
นายรอวีย์
บินหวัง
นายฮับดุลกอเดร์ บิลหีม
นายสุรเชษ
บิลสัน
ปรึกษาโครงการ
นางสาวแคทลียา อาหมาด
นางสาวนัสยา
เปลี่ยนพงศ์
นางสาวอัสมา
บินหรีม
นายณรงค์
จันสุกแก้ว (บัง)

สังกัด/หน่วยงาน-ที่อยู่

E-mail/Facebook

เบอร์โทรศัพท์

กลุ่ม/ทีม : พลังคนหัวรั้นเพื่อสังคม
โครงการ : สานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อน
ที่อยู่ : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา
๐๘๔-๙๖๕๙๘๔๒
artmorvor@yahoo.com
กลุ่ม/ทีม : ต้นคิด
โครงการ : ภาพเล่าเรื่องเมืองสงขลา ปี๒
ที่อยู่ : โรงเรียนมหาวชิราวุธ

กลุ่ม/ทีม : DKL ไชโย
โครงการ : รู้รักษ์ถิ่นเกิด เปิดประวัติศาสตร์ดอนขี้เหล็ก
ที่อยู่ : ชุมชนดอนขี้เหล็ก ตาบลพะวง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๐๘๖-๖๒๒๐๘๖๘
๐๘๘-๘๙๖๙๒๗๙

mookpimchanok@hotmail.com

๐๘๐-๕๔๓๔๖๑๐

pindha๒๕๕๔@hotmail.com
: rutchadee๑๔๓@hotmail.com

๐๘๒-๒๗๕๒๔๗๗

wsp_shah@hotmail.com
parfe_๓๗@hotmail.com
dklza@hotmail.com
rovee๑๒๓@hotmail.com
Ab.koday_๔๙๖๕@hotmail.com

๐๙๓-๖๘๙๖๓๐๓
๐๘๐-๗๐๗๙๓๙๐
๐๘๐-๕๔๙๓๗๘๓
๐๘๒-๓๐๖๗๔๑๗
๐๘๒-๘๒๓๙๔๓๘

yadid_law@gmail.com

๐๘๖-๒๙๗๘๗๗๘

กลุ่ม/ทีม : เยาวชนรักษ์หนองบัว
kattaleya-ya@hotmail.com
โครงการ : สร้างคลองสร้างคน
bee-bie-๑๒-@hotmail.com
ที่อยู่ : ชุมชนหนองบัว ตาบลท่าข้าม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Asmawati-๑๑๑@hotmail.com
bungnarong๖๗๘@hotmail.com

๐๘๖-๙๖๗๗๒๓๓

๐๙๐-๔๑๓๕๔๙๑
๐๘๐-๘๖๓๓๓๑๗
๐๘๔-๗๔๙๕๑๔๑
๐๙๓-๗๕๘๓๖๗๔
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ที่
นายศักดริน

ชื่อ-สกุล
บินหรีม

๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

นางสาวนิรมล
ปรึกษาโครงการ
เด็กหญิงกนกวรรณ
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงพรรณี
นางสาววิไลรัตน์
ปรึกษาโครงการ
เด็กหญิงธีรักษ์
เด็กหญิงพิมพิศา
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กหญิงณัฐดาวรรณ
เด็กหญิงศรีสุดา
อาจารย์กัลยาภัสร์
ปรึกษาโครงการ
นางสาวจุรีรัตน์
นางสาววาสนา
นายเกรียงไกร
นายสุทธิพงษ์
นายอภิวัฒน์
นางสุกัญญา
ปรึกษาโครงการ
เด็กหญิงซินตี้
เด็กหญิงฟิรฮานา

ทองชอุ่ม
แซ่โง้ว
แก้วสุวรรณ
ศรีใจ
หมัดหลี
จิตรพิทักษ์
ปาณะ
งาหัตถี
พูนเมือง
พิมพาชะโร
อภิโชติเดชาสกุล
ประหลาดมานิต
พรมนุ้ย
สองไทย
จูเอ้ง
เทอดเกียรติ
บิลหมัน
หลาแหละ
หมัดอะดัม

สังกัด/หน่วยงาน-ที่อยู่
E-mail/Facebook
กลุ่ม/ทีม : เยาวชนรักษ์หนองบัว
โครงการ : สร้างคลองสร้างคน
sakdarin-๗๒๙๕@hotmail.com
ที่อยู่ : ชุมชนหนองบัว ตาบลท่าข้าม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๐๙๐-๔๗๙๖๕๓๘
๐๙๓-๗๔๕๔๙๖๘
๐๘๙-๘๗๙๗๖๐๖
mumena@chaiyol.com

กลุ่ม/ทีม : จิตใสอาสา
โครงการ : แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนวัดบ่อทรัพย์
ที่อยู่ : โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

กลุ่ม/ทีม Miss cleaning
โครงการ : รักษ์น้าลดไฟใส่ใจหอพัก
ที่อยู่ : โรงเรียน ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

๐๘๐-๗๑๖๙๗๕๖
๐๘๐-๑๓๙๙๔๔๓

กลุ่ม/ทีม : เด็กรุ่นใหม่หัวใจเกินร้อย
โครงการ : ห้องน้าในฝัน
ที่อยู่ : โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัตน์ ตาบลพังลา อาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา

กลุ่ม/ทีม : CD power
โครงการ : ปลูกต้นน้าคืนชีวิต
ที่อยู่ : โปรแกรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เบอร์โทรศัพท์

๐๘๔-๙๖๓๓๙๐๓
๐๙๑-๑๗๐๘๕๔๖

Sumalee_๒๕๕๖@hotmail.co.th

๐๘๐-๘๘๒๙๗๖๓

ging_a๓๖@hotmail.com
K.Songthai@gtmail.com
boy๓๑๒๘@hotmail.com
sunpop๒๐๕@gmail.com

๐๘๕-๐๘๐๒๘๙๓
๐๘๐-๘๘๒๙๗๖๓
๐๘๕-๖๗๐๔๓๒๐
๐๘๗-๒๙๙๖๒๕๓
๐๘๗-๔๖๙๐๓๓๘

fa_saud@hotmail.com

๐๘๗-๒๙๐๙๖๗๐

Sinti_Navee@yahoo
firhana๒๐๑๒@hotmail.com

๐๙๖-๒๐๑๕๑๕๒
๐๘๖-๒๘๗๙๔๕๗
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ที่
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

ชื่อ-สกุล
นางสาวฟารีดา
ขะเดหรี
นางสาวอัสนา
สุระคาแหง
นางสาวอัสมา
ปานงาม
นายกอรี
บิลอะหลี
ปรึกษาโครงการ
นายนัฐวุฒิ
อะหมัด
นางสาวสุไรพร
บิลอะหลี
นางสาววาริษา
บิลอะหลี
นายนฤพล
ตะอะด้า
เด็กหญิงกาญฐิมา บิลอะหลี
นางสาวส้อฟีหยะ ยาชะรัด
ปรึกษาโครงการ
นางสาวฮายาตี
มะปูนา
นาย ซูไฮมี
บาเหะ
นายแว
เนสะแหละ
นายดลรอซี
หละตา
นางสาวซัลวา
เกปัน
คุณครูสารวย
รัตตนะ
ปรึกษาโครงการ
เด็กหญิงศศิกานต์ ชะนะพาล
นางสาวลาไย
นางสาวภัทรพร
ถาดทอง
นายนันทวัฒน์
ชะนะพาล
นางสาวศิริพร
ชุมทอง
นางศลิษา
มานะศิริ
ปรึกษาโครงการ

สังกัด/หน่วยงาน-ที่อยู่
กลุ่ม/ทีม Miss cleaning
โครงการ : รักษ์น้าลดไฟใส่ใจหอพัก
ที่อยู่ : โรงเรียน ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

ชื่อกลุ่ม/ทีม : volunteers
โครงการ : ศูนย์ ๓ วัย
ที่อยู่ : ชุมชนบ้านบางโทง ต.คูเต่า อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

ชื่อกลุ่ม/ทีม : บ.ศ.นักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย
โครงการ : Masok Gembira Sampah
ที่อยู่ : โรงเรียนบารุงศาสตร์ ต. พะวง อ. เมือง จ. สงขลา

E-mail/Facebook
nongda_juju@hotmail.com
As-na_narak@hotmail.com
Lainan_๑๒๓@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๐-๖๐๗๓๐๔๙
๐๘๖-๙๖๗๔๖๓๕
๐๘๙-๔๖๘๓๒๓๔

navave@gmail.com

๐๘๙-๙๗๗๒๗๖๒

nattawutoo๕๐๐@hotmail.com
Dek-BT@hotmail.com
WarisaBinhalee@hotmail.com
narapolbtst@hotmail.com
Sanaraksay@hotmail.com

๐๘๗-๒๙๖๔๑๗๕
๐๙๐-๔๘๐๐๓๗๓
๐๘๖-๖๙๓๘๕๒๑
๐๙๓-๖๖๗๒๘๓๑
๐๙๓-๗๕๑๓๒๑๕

naa_koo@hotmail.com

๐๘๓-๓๘๙๓๕๑๔

Tee_hafis@@hotmail.com
ming_๒๖๖๔๑@hotmail.com

๐๘๒-๘๓๔๗๐๖๔
๐๘๐-๘๗๕๔๘๔๗
๐๘๗-๔๗๕๘๕๓๒
๐๘๙-๖๕๕๕๓๙๕
๐๘๗-๔๗๕๘๕๓๒

student_wc@hotmail.co.th

๐๘๐-๑๓๙๙๔๔๓
ชื่อกลุ่ม/ทีม : เยาวชนรักสุขภาพ
โครงการ : หมอน้อย
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านทุ่งจัง ม. ๕ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ชื่อกลุ่ม/ทีม : เด็กไทยใจกตัญญู โครงการ : โตไปไม่ว่างงาน ที่อยู่ :
โรงเรียนโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๐๘๗-๒๙๓๔๐๓๒

๐๘๖-๙๖๗๗๒๓๓
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ที่
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงศิริรัตน์
คงเพ็ชรดิษฐ์
เด็กหญิงศลิษา
มธุโรรส
เด็กหญิงศศิวิมล
ช้างดา
เด็กหญิงพรชิตา
หมานระโต๊ะ
นางสาวสุชานาถ
ชัยสุวรรณ
เด็กหญิงวรพรรณ
สันตะโร
นางสาววราภรณ์
อาพะสุโร
นางสาวสุกันยา
ศิติยามาส
นางสาวลลิตา
สว่าง
อาจารย์ถวิล
อินทรโม
ปรึกษาโครงการ
นางสาวพรรณิการ์
พึ่งพัฒน์
นางสาวรุสณีดา
นิเลาะ
นางสาวฮามีดะห์
แดเม๊าะ
นายมูฮาหมัดซับรี
มะนอร์
นายเลิศพร
อินทชาติ
นายมงคล
ทองเป็นไชย
ปรึกษาโครงการ
เด็กหญิงกนกวรรณ พูลเพิ่ม
เด็กหญิงนภารัตน์
นวลมณี
เด็กหญิงมยุรี
ศรีเทพ
เด็กหญิงสุนันทา
สังข์แก้ว
นายมาหามะ
กูเต๊ะ
ปรึกษาโครงการ
นางสาว มุมีนะ
อักษร
นางสาว ฮันซาลา
เด็นมานิ

สังกัด/หน่วยงาน-ที่อยู่

E-mail/Facebook

ชื่อกลุ่ม/ทีม : เด็กไทยใจกตัญญู
โครงการ : โตไปไม่ว่างงาน
ที่อยู่ : โรงเรียนโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ อาเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา

ชื่อกลุ่ม/ทีม : Dr. Kampong
โครงการ : Hero Herb
ที่อยู่ : โปรแกรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ชื่อกลุ่ม/ทีม : พลังปลิง
โครงการ : เด็กดีเพื่อชุมชน
ที่อยู่ : โรงเรียนเทพา ๑๓๖/๑ ถนนประธานสุขา หมู่ ๑ ต.เทพา
อ.เทพา จ.สงขลา
ชื่อกลุ่ม/ทีม : sullamin ulum
โครงการ : เรียนรู้หลักศาสนาเพื่อจัดการตนเอง

เบอร์โทรศัพท์
๐๙๕-๗๔๗๒๐๒๒

๐๘๗-๖๓๑๙๗๕๒
๐๘๕-๐๗๗๒๐๔๔
๐๘๒ – ๔๓๓๙๔๑๒
๐๙๐ - ๗๑๖๑๔๕๖
twin_humman@hotmail.com

๐๘๙-๔๘๑๘๘๗๑

kung_zoo@hotmail.com
Dada_๑๐_๒๒๐๒๖@hotmail.com
Hameedah_kp@hotmail.com
rew_ebola@hotmail.com
jana๐๖๐๕๓๘@hotmail.com

๐๘๙-๐๔๒๕๗๑๐
๐๘๔-๙๖๘๔๙๐๒
๐๘๔-๗๗๑๔๓๐๔
๐๘๒-๒๗๓๑๐๖๑
๐๘๑-๖๐๘๔๓๖๓
๐๘๙-๘๗๙๘๓๕๙

N’Kanokwan Poonperm

๐๘๓-๑๖๘๖๖๐๑
๐๘๙-๘๖๘๓๒๑๙
๐๘๑-๖๑๗๕๖๔๙
๐๘๖-๒๙๐๐๙๗๙

mabkuteh@windowslive.com

๐๘๔-๘๕๙๗๑๙๔
๐๘๘-๓๙๕๕๔๗๓
๐๘๗-๒๒๐๖๗๓๖
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ที่
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

ชื่อ-สกุล
นางสาวจุฑามาส
นางสาวรอกีเยาะ
นางสาวณัฐณิชา
นางสาวกุสุมา
ปรึกษาโครงการ
นางสาวซอฟาร์
นางสาวนูรียา
นางสาวเมวียา
นางสาววานิซา
นางสาวอัสมา
อาจารย์กัลยาภัสร์
ปรึกษาโครงการ
นางสาว แกมกาญจน์
นางสาวสาฝีหน๊ะ
นางสาวศิริวรรณ
นางสาวฟิตรีญา
คุณครูวิสิทธิ์
ปรึกษาโครงการ
นายกริชกร
นายธนพัฒน์
นาย สรประสิทธิ
นายสุวิทย์

มะสะ
เดหลา
หัดสมัด
บิลอะหลี
หวังโสะ
หมัดอะด้า
งามชื่น
มุหมีน
หมัดหลี
อภิโชติเดชาสกุล
ปานหมอน
สีหมะ
มาแซ
บินวาแซ
นุชิต
เจริญวาที
หนูคง
จิตดาริ
สวัสดิ์รักษา

สังกัด/หน่วยงาน-ที่อยู่
ที่อยู่ : โรงเรียนทางธรรมวิทยา มูลนิธิ ต. ปากบาง อ. เทพา จ.
สงขลา

ชื่อกลุ่ม/ทีม : หิ้งห้อยน้อย
โครงการ : ขยะสร้างอนาคต
ที่อยู่: โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ

ชื่อกลุ่ม/ทีม : CD share
โครงการ : Smail by CD
ที่อยู่:โปรแกรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา

ชื่อกลุ่ม/ทีม : Rn Mix
โครงการ : กองทุนขยะเพื่อพัฒนาบ้านเกิด
ที่อยู่: โรงเรียนระโนด อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา

E-mail/Facebook
natnicha๒๘๑๐@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์
๐๘๒-๘๓๐๑๓๘๐
๐๘๗-๒๒๐๖๗๓๖
๐๘๐-๘๗๒๘๓๙๑

YoH-BTSooD@hotmail.com

๐๘๕-๘๙๘๒๙๒๘

sorfa_za@hotmail.com
Nureeya_ya๓๙@hotmail.com
Mayveeya_jang@hotmail.com
Wanisa_๒๗๐๐@hotmail.com
asama๐๐๐๐@hotmail.com

๐๘๖-๒๙๑๔๐๖๗
๐๙๐-๗๑๕๓๔๑๙
๐๘๐-๕๔๙๓๗๘๓
๐๙๓-๖๕๖๗๓๔๖
๐๘๙-๐๒๗๓๐๒๐

Sumalee_๒๕๕๖@hotmail.co.th

๐๘๐-๘๘๒๙๗๖๓

Kamekarn parnmorn
livevpool๒๖๔@hotmail.com
Sirivan Masa’coppy
Fit_yaya@hotmail.co.th

๐๙๑-๓๑๐๙๔๔๘
๐๘๖-๖๙๓๕๑๖๖
๐๘๓-๓๙๘๓๘๐๙
๐๘๗-๒๙๔๕๙๓๔

benz-love๒๐๑๒@hotmail.com
nookong๐๑@hotmail.com
Feedom_oun@hotmail.com

๐๘๐-๕๔๖๑๖๕๒
๐๘๕-๖๖๗๐๐๕๖
๐๘๗-๖๓๑๕๔๒๒

1

แบบรายงานการเงินโครงการ
วันที่รายงาน…15 พฤษภาคม 2557……
ชื่อโครงการ…….…พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา…….…………..
เลขที่สญ
ั ญา………ส.ก.จ.002/010756…………………………
ระยะเวลาโครงการ…มิถนุ ายน 56 - พฤษภาคม 57……….……..
จานวนเงินงบประมาณตามสัญญา………4,480,780…….…..บาท
จำนวนเงิ น
รายรั บ : (1) รับโอนจริงจาก มูลนิธิสยามกัมมาจล
………4,430,780…….…..บาท
(2) ดอกเบี ้ยรับ
……………7,491.77……..บาท
(3) ยอดรวมรายรับ (1) + (2)
………4,438,271.77……..บาท
รายจ่ าย : (4) รายจ่ายทั ้งโครงการ
………3,932,372.64……..บาท
ยอดคงเหลือสุทธิ : (5) =(3) – (4)
………...505,899.13……..บาท
ตารางการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้ รับการอนุ มัติ กับงบที่ใช้ จ่ายจริ ง
หมวดงบประมาณ
งบที่ได้ รับการอนุมัติ
งบที่ใช้ จ่ายจริ ง
1.หมวดค่ าตอบแทน
1,488,000
1,399,000
2.หมวดค่ าจ้ าง
3.หมวดค่ าใช้ สอย
4.หมวดค่ าวัสดุ
140,000
58,595
5.หมวดค่ าดาเนินการ/บริ หารจัดการ
2,852,780
2,470,766
6.หมวดค่ าอุปกรณ์ และครุ ภัณฑ์
7.หมวดค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
4,011.64
ยอดรวม 4,480,780
3,932,372.64
ยอดรวมของงบที่ใช้ จ่ายจริ ง จะต้ องเท่ากับ (4) รายจ่ายทั ้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้ างต้ นถูกต้ องตามความเป็ นจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………..หัวหน้ าโครงการ
(…………………………………)
หมายเหตุ 1. กรณีมีเงินคงเหลือสุทธิจากการดาเนินโครงการ ให้ ผ้ รู ับทุนสนับสนุนโอนคืนเข้ าบัญชีมูลนิธิสยามกัมมาจล
หรือมูลนิธิฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคงเหลือสุทธิ ก่อนโอนค่าบริหารจัดการโครงการงวดสุดท้ าย
หลังจากที่ โครงการได้ ส่งมอบรายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ และได้ รับความเห็นชอบจากมูลนิธิฯ
เรียบร้ อยแล้ ว
2. กรณีที่โครงการ ได้ รับทุนสนับสนุนการดาเนินงานจากมูลนิธิสยามกัมมาจล วงเงินตั ้งแต่ 5 ล้ านบาทขึ ้นไป
จะต้ องมีลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีได้ รับอนุญาตลงนามรับรองรายงานการเงินฉบับนี ้ด้ วย

2

ข้ าพเจ้ า (นาย/นางสาว/นาง/ยศ)………………………………………………….……………………………
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ …………………………………………
ได้ ทาการตรวจสอบรายงานการใช้ จ่ายเงินดังกล่าวแล้ วถูกต้ องตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์เรียบร้ อยแล้ ว
พร้ อมนี ้ ได้ แนบเอกสารสาคัญเพื่อไว้ เป็ นหลักฐาน ดังต่อไปนี ้คือ
(1) สาเนาบัตรอนุญาตผู้สอบบัญชีพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
(2) รายงานการตรวจสอบบัญชีของโครงการ

ลงชื่อ……………………………………………………..
(………………………………………….)

