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ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช 

มูลนิธสิยามกมัมาจล มเีป้าหมายเพื่อการพฒันาเยาวชนในประเทศไทย หวัใจคอืท างานเพื่อ
น าไปสู่คุณภาพเยาวชนที่ดขี ึน้ กรรมการมูลนิธฯิ มแีนวทางมอบให้ว่า ในการท างานจะไม่เน้นเงนิ และ
ไม่ไดเ้ป็นการท าเพื่อประชาสมัพนัธ์ธนาคาร แต่เน้นใหเ้กดิประโยชน์กบัประเทศไทย โดยมลูนิธฯิ ไม่ได้
น าเงนิเป็นตวัตัง้ ไมไ่ดมุ้ง่ท างานเอง แต่มุง่ท างานร่วมกบัภาค ีทัง้ภาคทีีต่้องการการสนับสนุนและภาคทีี่
เป็นผู้สนับสนุน แต่สิง่ทีเ่หน็คอืคุณค่าของมลูนิธฯิ ไม่ใช่เงนิ แต่เป็นการจดัใหม้กีารจดัการทีด่ ีสมยัก่อน
สิง่ที่เหน็คอืรฐักบัเอกชนต่างคนต่างท างาน เอน็จโีอท างานด้วยใจ แต่การจดัการไม่ค่อยเขม้แขง็ ดงันัน้ 
มลูนิธฯิ จงึเขา้ไปหนุนท างานเป็นเพื่อนกบัคนที่ท างานพฒันาเยาวชน โดยใส่วธิคีดิ การจดัการ เพื่อให้
เกดิความยัง่ยนืต่อเนื่อง เป็นตวัของตวัเอง และเน้นท้องถิน่ ซึง่แนวโน้ม 20 – 30 ปี เยาวชนจะอยู่ใน
ฐานะล าบาก เป็นผู้ถูกกระท า จงึหวงัว่าเยาวชนจะมชีีวติที่ดใีนอนาคต ซึ่งเยาวชนจ านวนหนึ่งมกีาร
เพลีย่งพล ้าในชวีติ จงึน่าจะช่วยท าใหลู้กหลานเหล่านัน้ไม่ตกไปในทางทีต่ดิลบได ้ทัง้นี้ หลกัวชิาว่าดว้ย
การเรยีนรูน้ัน้งา่ยนิดเดยีว คอื ใหห้วัโจกของกลุ่มเยาวชนลุกขึน้มาท าอะไรบางอย่างทีเ่ป็นประโยชน์ แต่
สงัคมไมค่่อยเปิดโอกาสใหเ้ขา แต่เชื่อว่าพวกเราทุกคนน่าจะอยูร่ว่มในอุดมการณ์เดยีวกนั 
 
คณุนงนาท สนธิสวุรรณ  
ทีป่รกึษากจิกรรมเพื่อสงัคม  ธนาคารไทยพาณชิย ์ จ ากดั  (มหาชน) 

เท่าทีท่ างานกบัมลูนิธฯิ 7 – 8 ปี เหน็สิง่ทีร่่วมกนัคดิ แยกกนัท า มเีรื่องเศรษฐกจิพอเพยีงเป็น
พื้นฐาน ส่วนที่พูดถึงเยาวชนรกัท้องถิน่ Active Citizen น าไปสู่ตรงนัน้ บทบาทน าแต่ละโครงการ
แตกต่างกัน เยาวชนเศรษฐกิจพอเพียงคือเยาวชนจรงิๆ เศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง 
เยาวชนรกัท้องถิ่น นักถักทอชุมชน มุ่งเน้นพฒันาตรงนัน้ ในส่วนโครงการนี้มุ่งเน้นองค์กรที่พฒันา
เยาวชน 4 จงัหวดั ฝากมูลนิธฯิ ไว้ว่า ต้องท าแผนที่รวมพื้นที่ที่มูลนิธสิยามกมัมาจลเข้าไปเชื่อมรอ้ย
ภายใต้โครงการพฒันาเยาวชน ซึง่มลูนิธสิ านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ์มกีารท าโครงการเธอ
คอืแรงบนัดาลใจก้าวสู่ปีที ่7 เริม่จากสิง่ทีเ่ดก็ท าขึน้มา และกลา้ทีจ่ะมาน าเสนอ โดยน าเดก็เยาวชนใน 6 
ภูมภิาคทีไ่ดร้างวลัดเีด่น น ามาลงในแผนทีโ่ครงการพฒันาเยาวชนดว้ย เพื่อเขา้มาเชื่อมรอ้ย มบีทเรยีน
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ในเชงิปฏบิตัจิรงิ เยาวชนตวัจรงิเสยีงจรงิทีส่ามารถน ามาเรยีนรูร้ว่มกนัได ้ 
 
คณุพิชญา รตันพล  
รกัษาการ ผูจ้ดัการมลูนิธสิ านกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์
 

มูลนิธิส านักงานทรพัย์สินส่วนพระมหากษัตรยิ์ เป็นส่วนหนึ่งของส านักงานทรพัย์สินส่วน
พระมหากษตัรยิ ์โดยมุง่พฒันา 4 มติทิีย่ ัง่ยนื คอื สงัคม สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ และวฒันธรรม ในมติทิาง
เศรษฐกจินัน้ รวมถงึเรื่องปากทอ้งของชาวบา้น ซึง่จะมโีครงการพฒันาศกัยภาพชุมชน ในมติทิางสงัคม 
จะให้ความส าคญักบัเรื่องเดก็และเยาวชน ซึ่งจะมโีครงการต่างๆ เช่น โครงการเธอคอืแรงบนัดาลใจ มี
การให้ทุนการศกึษาเดก็ยากจนทีทู่ลเกลา้ฯ ถวายฎกีา ในมติสิิง่แวดล้อม จะมกีารท าเรื่องปะการงัเทยีม 
ซึง่ท าร่วมกบักรมประมงมานาน อกีมติหินึ่งคอื วฒันธรรม ซึง่เป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะท าใหป้ระเทศชาติคงอยู ่ 
จงึมกีารท าเรื่องโขน เรื่องรากเรา ทีเ่ป็นรากเหงา้ของชาต ิโดยคน้หาศลิปวฒันธรรมประจ าทอ้งถิน่นัน้ๆ 
สิง่เหล่านี้เป็นงานในภาพรวมของมลูนิธสิ านกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์

 
 

น าเสนอเป้าหมายและการออกแบบการด าเนิน 
โครงการพฒันาองคก์รระดบัจงัหวดัสร้างพลเมืองเพ่ือประเทศไทยท่ีน่าอยู ่

 
โดย คณุอบุลวรรณ เสือเดช 

หวัหน้าโครงการฯ 
มลูนิธสิยามกมัมาจล 

 
 โครงการพฒันาองค์กรระดบัจงัหวดัสรา้งพลเมอืงเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่  เกดิขึน้ด้วยความ
เชือ่ในเรือ่ง 

1. จิตส านึกพลเมือง สรา้งได้จากการที่เดก็ได้เรยีนรูผ้่านการลงมอืท าจรงิ จงึเปิดพื้นที่
และเปิดโอกาสใหเ้ดก็เรยีนรูจ้ากเรือ่งจรงิ ชวีติจรงิ   

2. โจทย์ชุมชน โจทย์ของบ้านเกิดเป็นเครื่องมอืที่จะท าให้เด็กเข้าใจบรบิทสถานการณ์
บา้นของตนเอง สามารถเชื่อมโยงไดว้่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน แลว้ความรูส้กึ
รกับา้นเกดิ อยากท าอะไรเพื่อบา้นเกดิของตนเองกจ็ะตามมา เพราะฉะนัน้โครงการนี้จงึ
เน้นทีโ่จทยช์ุมชนของเดก็เอง 

3. โครงการเพ่ือชุมชน (Community Project) เป็นกระบวนการเรยีนรู้ที่ท าใหเ้ดก็รูจ้กั
ตนเอง รู้จกัชุมชน ได้พฒันาทกัษะ ลกัษณะนิสยั และสรา้งความรูจ้ากการปฏบิตัิของ
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ตนเอง  
4. โค้ชหรือพ่ีเล้ียง เป็นส่วนส าคญัที่จะช่วยเดก็ในกระบวนการเรยีนรูน้ัน้ ซึ่งโค้ชต้องท า

หน้าทีย่ ัว่ใหค้ดิ ยใุหท้ า และเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง  
5. องคก์รในพื้นท่ีระดบัจงัหวดั (Area Based) มคีวามเหมาะสมทีจ่ะเป็นกลไกในการท า

บทบาทโคช้ในการพฒันาเยาวชน เพราะ 
1) องคก์รในระดบัจงัหวดัมตี้นทุนที่เขา้ใจสถานการณ์ในชุมชน และสามารถเชื่อมรอ้ย

มาสนบัสนุนในการพฒันาเยาวชนได ้
2) องค์กรในระดบัจงัหวดัไม่ได้นับหนึ่งใหม่ แต่เป็นองคก์รที่มตี้นทุนเครอืข่ายองค์กร

และพลเมอืงผูใ้หญ่ทีพ่รอ้มจะเชื่อมรอ้ยและหนุนเสรมิเดก็ได ้
3) องคก์รในระดบัจงัหวดัสามารถตดิตามสนับสนุนเดก็ไดอ้ยา่งต่อเนื่อง  

6. องคก์รในระดบัจงัหวดัสามารถเป็นกลไกในการพฒันาผู้ใหญ่รอบตวัเดก็ ไม่ว่าจะเป็น
องคก์รด้านการศกึษา องคก์รภาครฐั เอกชน หรอืประชาสงัคม ให้เปลี่ยนวธิคีดิวธิกีาร
ท างานในการพฒันาเยาวชนจากน าเป็นหนุนได ้

7. กระบวนการพฒันาเยาวชน เป็นการสร้างส านึกร่วมของเครือข่ายพลเมืองกลุ่ม
ต่างๆ ในจงัหวดั ซึง่ขบวนทีท่ านี้จะไปกระทบใหเ้กดิส านึกรว่มในจงัหวดัได้ 

8. ความสามารถในการบริหารจดัการองค์กร เป็นปจัจยัส าคญัที่จะท าให้การบรหิาร
จดัการโครงการพฒันาเยาวชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและต่อเนื่อง  

9. ในขณะเดยีวกนัการท าโครงการยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพองคก์รดว้ย 
 

จากความเชื่อทัง้ 9 ขอ้นี้ น าไปสู่กรอบแนวคิด ในการท าโครงการ ดงันี้ 
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ปจัจยัส าคญัทีท่ าใหเ้กดิพลเมอืงเยาวชน คอื องคก์รพฒันาเยาวชนระดบัจงัหวดัทีม่รีะบบบรหิาร
จดัการทีด่ ีมคีนท างานทีม่ศีกัยภาพและมคีวามรู ้โดยมปีจัจยัสนับสนุน คอื เครอืข่ายผูใ้หญ่ในจงัหวดั พี่
เลี้ยงเยาวชนที่อยู่กับเด็ก ในการช่วยกันสนับสนุนการพัฒนาพลเมืองเยาวชน โดยมี Community 
Project เป็นเครือ่งมอื  
 ในการท างานร่วมกนัครัง้นี้ ตัง้ใจทีจ่ะท างานร่วมกนั 3 ปี เนื่องจากการทีจ่ะเกดิสิง่ทีค่าดหวงัได้
นัน้ ตอ้งใชก้ระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาไปดว้ยกนั จงึคดิว่า 3 ปี น่าจะเป็นระยะเวลาทีอ่งคก์รไดพ้ฒันา
อยา่งต่อเนื่อง ซึง่เป้าหมายปลายทาง 3 ปี แบ่งเป็น 2 ระดบั คอื 

1. เกดิองคก์รพฒันาพลเมอืงระดบัจงัหวดั ทีม่รีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ มโีคช้ที่
มศีกัยภาพ และองคก์รทีเ่ป็นกลไกเชื่อมรอ้ยระดบัจงัหวดัมารว่มพฒันาเยาวชนได้ 

2. เกดิพลเมอืงเยาวชนกลุ่มต่างๆ ในแต่ละจงัหวดัที่สามารถชีเ้ป้าปญัหาหรอืทุนศกัยภาพ
ของชุมชนได้ มทีกัษะ และใช้ศกัยภาพของตนเองร่วมกบัผู้ใหญ่ในการลงมอืคลี่คลาย
ปญัหาในชุมชนได ้ 

สาเหตุที่มุ่งเป้าไปที่พลเมอืงเยาวชนเป็นระดบัที่สอง เนื่องจากหากมุ่งไปที่งานพฒันาเยาวชน
โดยตรงจะจบัต้องค่อนข้างยาก เพราะเยาวชนจะเติบโตไปเรื่อยๆ บางครัง้ไม่อยู่ติดพื้นที่ แต่คนที่มี
บทบาทเป็น Change Agent ที่ท างานกบัเดก็ทุกวนัและอยู่ในพื้นที ่เช่น ครูอาจารย ์พ่อแม่ ฯลฯ ซึ่ง
โครงการนี้เน้นทีเ่อน็จโีอในจงัหวดั หากเป้าหมายระดบัทีห่น่ึงแขง็แรง ทัง้ในการบรหิารจดัการ ก าลงัคน 
องค์ความรูใ้นการพฒันาเยาวชน จะเป็น Change Agent ทีจ่ะท างานกบัเดก็ไดจ้ านวนมากในแต่ละปี 
โดยโครงการจะชีว้ดัจากเยาวชนทีล่งไปท างานดว้ยว่า เขาจะเตบิโตอยา่งไร  

ทัง้นี้ องคก์รพฒันาพลเมอืงเยาวชนระดบัจงัหวดัที่คาดหวงั ควรพฒันางาน 6 ดา้น เพื่อสรา้ง
องคก์รทีเ่ขม้แขง็ในการท างานในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างต่อเนื่อง ดงันี้ 

1. ก ากบัยุทธศาสตร ์ ต้องมเีป้าหมายว่าองคก์รก าลงัจะเดนิไปทศิทางไหน อะไรคอืหมุด
หมายความส าเรจ็ แลว้มกีารทบทวนการท างานเป็นระยะว่า มาถงึจุดไหนแลว้ ซึง่แต่ละ
องค์กรจะมกีลไกกรรมการทีเ่ป็นผู้ใหญ่ในจงัหวดัเขา้มามสี่วนร่วม จงึมทีัง้กลไกภายใน
องคก์รในการก าหนดเป้าหมาย ทบทวนการท างานเป็นระยะ และเชื่อมองคก์รภาคขีา้ง
นอกทีจ่ะเขา้มาช่วยใหค้วามคดิเหน็และขอ้เสนอแนะในการท างาน 

2. พฒันาศกัยภาพเยาวชน เป็นเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
3. ฐานข้อมลูและเครือข่าย ท าเรือ่งการตดิตามการเรยีนรูแ้ละการเปลีย่นแปลงของเดก็ที่

เขา้รว่มโครงการ มกีารตดิตามเยาวชนทีผ่่านกระบวนการไปแลว้ว่า เขามคีวามต้องการ
อยากท าอะไรต่อ แล้วโครงการจะช่วยหนุนให้เขาไปต่อได้ไกลกว่าเดิมอย่างไรบ้าง 
เพราะฉะนัน้ จะมทีัง้เดก็ทีเ่ราท างานอยูแ่ละเดก็ที่อาจจะหมดโครงการไปแลว้ แต่ยงัเป็น
เครอืข่ายที่หนุนเสรมิกันต่อได้ นอกจากข้อมูลเด็กแล้ว ยงัมขี้อมูลที่จะชี้คุณค่าของ
โครงการดว้ย 

4. ส่ือสารสงัคม เป็นการน าขอ้มลูทีม่คีุณค่าสื่อสารต่อสงัคม 
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5. ระดมทุน เมื่อโครงการมกีารสื่อสารคุณค่าออกมาแล้ว จะช่วยในการระดมทุนหรอื
สื่อสารกบัแหล่งทุนไดว้่า โครงการไดท้ าอะไร มคีุณค่าหรอืความส าเรจ็อะไรเกดิขึน้  

6. จดัการความรู้ ทัง้ของโครงการและการท างานของโคช้ รวมทัง้เดก็ ซึง่ขอ้มลูนี้สามารถ
น าไปสื่อสารสงัคมไดเ้ช่นเดยีวกนั 

 
พลเมอืงเยาวชนในโครงการ เมือ่เขา้มาในกระบวนการเรยีนรูแ้ลว้ จะมคีุณลกัษณะ ดงันี้ 

1. รู้จกัชุมชนถิ่นเกิด รู้ว่าบ้านตนเองมสีถานการณ์หรอืการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น 
สามารถเชื่อมไปสู่ระดบัสงัคมและโลกได ้

2. มสี านึกความเป็นพลเมอืง 
3. มทีกัษะการคดิวเิคราะห ์คดิวจิารณญาณ 
4. รูจ้กัตนเอง 
5. พฒันาลกัษณะนิสยั เช่น ความรบัผดิชอบ การตรงต่อเวลา ฯลฯ 
6. ทกัษะการบรหิารจดัการ การท างานเป็นทมี 
7. ทกัษะการสื่อสารและเท่าทนัสื่อ  

 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของโครงการ 6 ดา้น จากการตกลงร่วมกนัมลูนิธสิยามกมัมาจลและ 4 พืน้ที ่

ประกอบดว้ย 
1. พลเมอืงเยาวชน มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไรบา้ง 
2. ระบบบรหิารจดัการ ศกัยภาพเจา้หน้าที ่
3. กลไกการเชื่อมรอ้ยเครอืขา่ยพฒันาเยาวชนระดบัจงัหวดั 
4. พีเ่ลีย้งเยาวชนในพืน้ที ่
5. เกดิเครอืขา่ยเยาวชน 
6. ความรูเ้รือ่งการพฒันาเยาวชนพลเมอืง 
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เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ รูปแบบการขบัเคลื่อนงานจงึเป็นการหนุนเสรมิกนัเป็นชัน้ๆ เพื่อให้
เกิดพลเมอืงเยาวชน โดยเกิดจากองค์กรที่มรีะบบบรหิารจดัการที่เข้มแขง็ มพีี่เลี้ยงที่เป็นโค้ชที่จะท า
หน้าที่พฒันาพลเมอืงเยาวชน ภายใต้การท างานขององค์กรจะมทีมีมูลนิธสิยามกมัมาจลท าหน้าที่ช่วย
หนุนให้ท า จดัการความรู ้สื่อสารสงัคม และพฒันาศกัยภาพ นอกจากนี้ ภายใต้การท างานของมูลนิธิ
สยามกมัมาจลกบัภาคทีี่ช่วยคดิช่วยท า จะมกีรรมการก ากบัทศิทางช่วยใหข้อ้เสนอแนะการพฒันางาน
ของมลูนิธสิยามกมัมาจลและภาค ี4 องคก์รดว้ย ซึง่เป็นทีม่าของการจดัเวทใีนครัง้นี้ 
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น าเสนอผลการด าเนินงานพฒันาพลเมืองเยาวชนระดบัพืน้ท่ี 
และแผนการด าเนินงานปีท่ี 2 

 
โครงการพลงัเดก็และเยาวชนเพ่ือการเรียนรู้ภมิูสงัคมภาคตะวนัตก 

โดย ศูนยป์ระสานงานวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ จ.สมทุรสงคราม 
 

คณุชิษนุวฒัน์ มณีศรีข า 
 เริม่จากตนเองกลบัไปอยูบ่า้น ท างานกบั สกว.เพื่อบา้นตนเอง ตัง้แต่ปี 2543 โดยท างานกบั 7 – 
8 จงัหวดัในภาคตะวนัตก เป็นการท างานวจิยัที่ผู้ใหญ่ลุกขึน้มาแก้ปญัหากนัเอง เช่น การศึกษาเด็ก
เยาวชนทีไ่ปเชื่อมโยงกบังานผูใ้หญ่  เน้นทีจ่งัหวดัสมทุรสงคราม เป็นโครงการทีช่าวบา้นลุกขึน้มาท า ซึง่
ภายหลงัพบว่า ชาวบ้านจดัการได้บางส่วน แต่มปีญัหาเดก็ในเยาวชนทีรุ่นแรงขึน้ จงึเชื่อมโยงใหม้าท า
เรือ่งการศกึษาในระยะ 5 ปีหลงั  
 ในจงัหวดัสมุทรสงครามมกีารปูพรมทัง้ในเรื่องงานการศกึษาและงานชุมชนค่อนขา้งมาก เกิด
แกนน าในพืน้ที ่มกีารท างานต่อเนื่อง โอกาสทีเ่ขา้มาคอื มลูนิธฯิ มาชวนใหท้ างาน Active Citizen จงึ
อาสาท าเรื่องนี้เพิม่ เนื่องจากเหน็สถานการณ์ในพืน้ทีเ่รื่องเดก็เยาวชนในจงัหวดัสมุทรสงคราม ซึง่เป็น
จงัหวดัเลก็ๆ ม ี3 อ าเภอ แต่ตดิอนัดบัต้นๆ ปญัหาเดก็เยาวชน โดยเฉพาะปญัหาเรื่องการทอ้งก่อนวยั
อนัควร เดก็แว๊น ครอบครวัแตกแยก ยาเสพตดิ ฯลฯ ขณะที่ผู้ใหญ่พยายามสรา้งให้จงัหวดัน่าอยู่ เป็น
จงัหวดัทีม่สี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีแต่ขณะเดยีวกนัปญัหาเยาวชนลุกลามไปเรื่อยๆ และเน่ืองจากจงัหวดัมเีสน่ห์
และเอกลกัษณ์เรือ่งสิง่แวดลอ้มทีด่ ีมแีม่น ้าแม่กลอง แม่น ้าเพชรบุร ีเป็นเสน้โยงใยระหว่างความสมัพนัธ์
ในพืน้ที ่เพราะฉะนัน้ภายใตโ้ครงการฯ นี้ ทางศูนยฯ์ จงึเลอืกเชื่อมโยงจงัหวดัขา้งเคยีงเพิม่อกี 3 จงัหวดั 
คอื กาญจนบุร ีราชบุร ีเพชรบุร ีโดยมองเรื่องระบบนิเวศเป็นตวัเชื่อม ให้เด็กในพื้นที่เห็นคุณค่าของ
ระบบนิเวศควบคู่กบัการพฒันา 
 ทัง้นี้ มคีวามเชื่อว่าเดก็เยาวชนสามารถพฒันาได ้เดก็และเยาวชนไม่ใช่ต้นเหตุของปญัหา ทีจ่รงิ
ปญัหาเชื่อมโยงมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและการเปลี่ยนของสังคมที่รุกเร้าเข้ามาในพื้นที ่
นอกจากนี้จากการท างานมา 10 ปี จงึเชื่อมัน่เครื่องมอืงานวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ในการพฒันาชาวบา้นใหเ้ก่ง
ขึน้ แก้ปญัหาของตนเองได ้คดิว่าเครื่องมอืน้ีสามารถพฒันาเดก็ได ้และในการท าวจิยั 5 ปีหลงั พบว่า
เด็กที่ผ่านงานวจิยั เป็นเด็กที่คดิเป็น แก้ปญัหาเองได้ สามารถจดัการตนเองได้จากงานวิจยัชุดเด็ก
เยาวชนเพื่อการเรยีนรู ้  

เมื่อเริม่งาน Active Citizen กบัมลูนิธสิยามกมัมาจล ภายใต้ 4 จงัหวดันี้ ท าใหพ้บขอ้คน้พบ
มากมายว่า ช่วงเวลา 1 ปี สามารถท าใหเ้ดก็เปลี่ยนแปลงตนเงจากการผ่านกระบวนการแบบนี้ คดิว่า
ความรูเ้หล่านี้จะตดิตวัในการท างานเรือ่งอื่นๆ ต่อไปดว้ย 

สภาพปญัหาเดก็เยาวชนในพืน้ที ่พบว่า มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออก เช่น ยาเสพตดิ แข่งรถ ตดิเกม 
กา้วรา้ว ตดิเพื่อน รกัสบาย ตื่นสาย ฯลฯ ซึง่เหตุปจัจยัทีน่ าไปสู่ปญัหาเหล่าน้ี คอื ปญัหาครอบครวั เดก็
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ไม่มเีป้าหมายในชวีติ ไม่รู้สกึว่าตนเองมคีุณค่า ในขณะเดยีวกนัเดก็ขาดทกัษะการจดัการอารมณ์ ไม่
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได ้เชื่อมโยงไปถงึเดก็ขาดความเท่าทนัในเรือ่งสื่อ 

ดงันัน้ จงึน ามาสู่การออกแบบการท างาน ซึง่เชื่อว่าเดก็ทีม่สี านึกรกัทอ้งถิน่ จะเป็นคนทีม่สี านึกด ี
เพราะฉะนัน้ท าอย่างไรให้เขาเห็นคุณค่าของตนเอง รกับ้านเกิด มคีวามรบัผิดชอบ เห็นปญัหาการ
เปลีย่นแปลงในชุมชนตนเอง และเชื่อมโยงตนเองกบัชุมชน สิง่ทีท่้าทายคอื ท าอย่างไรเดก็จะวเิคราะห์
แยกแยะปญัหาได ้ดงันัน้จงึคดิน าศกัยภาพเยาวชนมาแก้ปญัหาในพืน้ที ่และมโีจทยต่์อว่า กระบวนการ
เหล่านี้จะกลบัไปเป็นภมูคิุม้กนัใหเ้ดก็และเยาวชนอยา่งไร  

ด้วยเหตุนี้ การออกแบบโครงการจงึให้ความส าคญักบัการเรยีนรู้เรื่องราวในท้องถิ่น ซึ่งเคย
ทดลองใหเ้ดก็ชมิน ้าในแมน่ ้า แต่เดก็ไมก่ลา้ชมิและบอกว่าน ้าไม่สะอาด ซึง่เดก็ยงัไม่สามารถเชื่อมโยงได้
ว่า น ้าประปาที่ใช้ทุกวนันัน้มาจากที่ไหน จงึท าให้ฉุกคดิว่า เรื่องราวในท้องถิน่เป็นสิง่ส าคญัที่เดก็ต้อง
เรยีนรู ้ ท าอยา่งไรใหเ้ดก็มจีติส านึกสาธารณะ ลุกขึน้มาท าอะไรไดด้ว้ยตนเอง รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
ได ้ 

เพราะฉะนัน้ เป้าหมายโครงการจงึมองว่า เราต้องสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้ดก็เรยีนรูเ้รื่องราว
ในทอ้งถิน่ สามารถเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง เป็นเจเนอเรชัน่ต่อไปทีจ่ะเขา้มาทดแทน โดยตัง้ใจพฒันา
น้องในทมีทีเ่ป็นเดก็ในภมูภิาคตะวนัตก และไดว้างแผนเรือ่งนี้ใหเ้ดก็รุน่หลงัไดเ้รยีนรูต่้อ 

สิง่ที่คดิต่อไป คอื กลไกในจงัหวดัหรอืภูมภิาค ต้องการให้มคีนลุกขึ้นมาท าเรื่องเด็กเยาวชน
อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่รอกระทรวง พม. หรอืท้องถิ่นลุกขึ้นมา แต่ต้องมตีัวกระตุ้นการเรยีนรู้ให้เขามี
เครือ่งมอืหรอืวธิกีารในการท างานต่อไป   
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สิง่ทีเ่กดิขึน้จากด าเนินท างานในระยะ 1 ปีทีผ่่านมา คอื   
1. การพฒันาพลเมืองเยาวชน เดก็จ านวน 100 กว่าคนทีเ่ขา้ร่วมโครงการคดักรองเหลอื 

21 โครงการ เกดิการเปลีย่นแปลงทีเ่ยาวชน  
2. กลไกการบริหารจดัการ โหนดวจิยัท้องถิน่มภีารกิจค่อนขา้งมาก ใช้กระบวนการ

จดัการสูง ท าอย่างไรให้ทมีงานท างานได้แบบ one stop service สามารถท างาน
ตดิตามโครงการ เนื้อหา บรหิารจดัการ ไดทุ้กเรื่อง ซึง่จากกระบวนการฝึกท าใหน้้องๆ 
ท างานได้ทัง้กระบวนตัง้แต่ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า เป็นสิง่ที่น้องได้จากการมาร่วม
กระบวนการเรยีนรูน้ี้ 

3. ชุดความรู้ มกีารออกแบบกระบวนการ โดยก าหนดเงื่อนไขให้เดก็ต้องผ่านกจิกรรม
ตัง้แต่นบัหนึ่งถงึนบัหา้ เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

สิง่ทีเ่ป็นหวัใจส าคญัและจะท าต่อไป คอื การสร้างกลไก ท าอย่างไรให้เกดิกลไกในพื้นที่ให้ได ้
โดยเฉพาะกลไกพฒันาเดก็เยาวชน เป็นเรื่องทีอ่ยากท ามากทีสุ่ด ท าอย่างไรให ้อปท.และภาคเีครอืข่าย
ในพืน้ทีเ่หน็ความส าคญัเรือ่งเดก็เยาวชน และช่วยหนุนเสรมิ เช่น หลงัจากนี้ 3 ปี อาจเกดิกองทุนพฒันา
เดก็ในจงัหวดั มอีงค์กรในจงัหวดัขบัเคลื่อนต่อ งานฐานข้อมูล ต้องรูว้่าใครท าอะไรที่ไหน เพื่อเขา้ไป
ท างานต่อ กลไกพ่ีเล้ียง พยายามเชื่อมโยงงานวจิยัท้องถิ่นกบังานพลเมอืงเยาวชนให้ไปด้วยกนั ท า
อย่างไรจะสรา้งคนเหล่านี้ได้ เช่น อาจารยม์หาวทิยาลยั แกนน าชุมชน หมออนามยั ครูในวทิยาลยั ครู
โรงเรยีนมธัยมศกึษาและประถมศกึษาทีใ่กลช้ดิเดก็ โดยเราไปโคช้คนเหล่านี้ให้มาเป็นพีเ่ลี้ยง แลว้ขยบั
ตนเองมาช่วยหนุนงานในพื้นที่ นอกจากนี้จากที่ผ่านมา 1 ปี เห็นศกัยภาพเด็กทีมงานที่สามารถ
ด าเนินงานแทนตนเองได้ สามารถจดัการงานได้ เติบโตเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งผลลพัธ์การเติบโตนี้เกิดขึ้นที่
เยาวชนดว้ย 

 
คณุค ารณ  น่ิมอนงค ์
เนื่องจากแต่ละทีมมคีวามหลากหลาย จงึพยายามจดักลุ่มเด็ก เช่น เด็กมหาวิทยาลยั  เด็ก

มธัยมศึกษา เดก็ที่มคีวามหลากหลายที่มาจากหลายสถาบนัหรอืหลายคนไม่ได้เรยีนแล้ว ซึ่งในที่นี้จะ
หยบิยกตวัอยา่งโครงการเยาวชนขึน้มา 3 กรณ ีเพื่อใหเ้หน็ความหลากหลาย ดงันี้ 

ทีมหญ้าสาน : การจดัการระบบน ้าเสีย เป็นน้องๆ จากมหาวทิยาลยัศลิปากร จ.เพชรบุร ีที่
เรยีนสาขาการจดัการชุมชน แต่เป็นเดก็หลงัหอ้งทีไ่มค่่อยไดล้งชุมชน โดยเฉพาะชุมชนขา้งมหาวทิยาลยั  
ไมส่นใจคนอื่น จะอยู่กบัตนเองมากกว่า จากการมาร่วมโครงการฯ ขัน้ตอนแรกคอื น้องต้องลงไปเรยีนรู้
ชุมชน ซึ่งหลังจากลงชุมชนแล้ว น้องได้ข้อมูลจากชุมชนว่า การที่ชุมชนขาดน ้ านั ้น เนื่ องจาก
มหาวทิยาลยัดูดน ้าจากชุมชนไปใช้หมด น้องจงึกลบัมารวมกลุ่มเพื่อนและต้องการท าเพื่อชุมชนรอบ
มหาวทิยาลยั คดิอยากแก้การจดัการน ้าระดบัชุมชน แต่เมื่อลงไปพูดคุยในชุมชนพบว่า มคีวามขดัแยง้
มาก เพราะมทีัง้หอพกั มหาวทิยาลยั น้องจงึลองมาเริม่ท าสิง่ทีท่ าไดก่้อน โดยเริม่ท าเรื่องการจดัการน ้า
ในมหาวทิยาลยัก่อน มกีารพดูคุยกบัเพื่อน อาจารย ์เจา้หน้าทีใ่นมหาวทิยาลยัในเรื่องการใชน้ ้า เมื่อน้อง
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ผ่านกระบวนการของโครงการฯ ตัง้แต่นับหนึ่งถงึนับห้า สิง่ที่เกดิขึน้คอื จากเดมิที่น้องไม่เคยสนใจสิง่
รอบข้างเลย แต่น้องมารู้สกึว่า เราอยู่เฉยๆ ไม่ได้ เพราะเราอยู่ร่วมกับชุมชน และรู้สึกว่าชุมชนกับ
มหาวทิยาลยัเป็นสิง่ที่เชื่อมโยงกนั ต้องท าอะไรร่วมกนั รูส้กึรกัชุมชนมากขึน้ ส่วนตวัของน้องเอง น้อง
สะทอ้นว่าตนเองกลา้พดูแสดงความคดิเหน็มากขึน้ รบัฟงัเพื่อนมากขึน้ พูดคุยกนัมากขึน้ จากเดมิทีต่่าง
คนต่างอยู ่พอมกีระบวนการแบบน้ี จงึท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นกนั เกดิการท างานร่วมกนั นอกจากนี้ทัง้
อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีท่ีใ่ชน้ ้ารู้สกึว่าต้องลุกมาท าอะไรมากขึน้ เพราะนักศกึษาลงมอืท าแลว้ จงึอยู่เฉยๆ 
ไม่ได้ ดงันัน้โครงการฯ นี้ นอกจากท าให้น้องเกดิการเปลี่ยนแปลงแล้ว คนในมหาวทิยาลยั และชุมชน
โดยรอบยงัเกดิการเปลีย่นแปลงตามไปดว้ย  

ทีมปลุกพลงัคนรกันาเกลือ : นาเกลือ  เป็นเด็กมธัยมจากโรงเรยีนใน จ.สมุทรสงคราม 
หวัหน้าโครงการ คอื จมิมี ่ซึง่เป็นลูกคนท านาเกลอื แต่ไม่ได้ชื่นชอบอาชพีนี้นัก ด้วยความทีโ่ครงการมี
แนวทางใหเ้รยีนรูผ้่านโครงการท้องถิน่ จมิมีจ่งึคดิท าเรื่องนาเกลอื และด้วยบุคลกิของจมิมีท่ี่มลีกัษณะ
เป็นผูน้ า เชื่อมัน่ในตนเองสูง  ไม่ให้ความส าคญักบัทมี คดิทีจ่ะท ากจิกรรมเรยีนรูน้าเกลอืครัง้เดยีวแล้ว
จบ แต่เมื่อผ่านกระบวนการแล้ว จมิมี่ได้เรยีนรู้ว่า การท ากิจกรรมครัง้เดยีวไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
โรงเรยีนและเพื่อนได ้น้องเริม่ศกึษาขอ้มลู เรยีนรูแ้ละเหน็วถิคีนท าอาชพีนาเกลอื รูส้กึเหน็อกเหน็ใจคน
ท าอาชพีนาเกลอื พาเพื่อนในโรงเรยีนไปลงพื้นที่ เป็นวทิยากรให้เพื่อนโรงเรยีนอื่น (โรงเรยีนไทยรฐั
วทิยา) เมื่อไดเ้รยีนรูแ้ละซมึซบั ท าใหจ้มิมี่จากเดมิไม่ฟงัใครกฟ็งัเพื่อนมากขึน้ น้องในทมีทีเ่ดมิรบัค าสัง่
อย่างเดยีวก็ลุกมาแสดงความคดิเหน็มากขึน้ น้องคนอื่นที่บ้านไม่ไดท้ าอาชพีนาเกลอื แต่สามารถเป็น
ตวัแทนของคนท านาเกลอืได้ ที่ส าคญัน้องได้รบัการสนับสนุนจากหลายพื้นที่และจากชุมชนภายนอก
ดว้ย  

ทีมเยาวชนปลายโพงพาง : การจดัการสนามฟตุบอล เป็นเดก็ในชุมชนปลายโพงพาง น้องๆ 
อยากท าอะไรเพื่อบา้นเกดิของตนเองบา้ง โดยเฉพาะเรื่องสนามฟุตบอล ซึง่เดมิสนามฟุตบอลถูกทิง้รา้ง 
น้องๆ จงึรวมกลุ่มดูแลปรบัปรุงสนาม เดมิขอโครงการที่ท าครัง้เดยีวจบ เช่น ขอสปอรต์ไลท์ตดิสนาม 
หรอืขอเตมิน ้ามนัรถตดัหญ้า เป็นต้น แต่เมื่อผ่านกระบวนการ น้องจงึเริม่รูว้่า หากท าเช่นนี้จะไม่ส าเรจ็ 
ต้องหาภาครี่วม จงึเริม่เก็บขอ้มูล พูดคุยกบัคนในชุมชนมากขึน้ ดงึน้องๆ ในชุมชนมาเล่นกฬีาและฝึก
กีฬาฟุตบอล นอกจากนี้ช่วยกนัตดัหญ้า ดูแลสนาม ที่ส าคญัสนามฟุตบอลกลายเป็นที่ที่ชุมชนมาท า
กจิกรรมร่วมกนัทุกเยน็ โดยม ีอปท.สนับสนุนงบประมาณในการดูแลสนาม และมเีด็กๆ เป็นคนดูแล
สนาม 

บทเรียนการด าเนินงาน ภายใตค้วามส าเรจ็ ไดพ้บกบัดกัในการท างานดว้ย ดงันี้ 
1. การท างานกับอาจารย์มหาวิทยาลยั ครูในโรงเรยีน และแกนน าชุมชน ซึ่งก าลงัค้น

วธิกีารทีล่งตวัว่าตอ้งท าอยา่งไร ทีพ่บคอืช่วงแรก อาจารยม์หาวทิยาลยัรูส้กึว่าโครงการ
นี้ค่อนข้างยุ่งยาก เช่น โครงการสร้างเงื่อนไขว่าทุกครัง้ที่ เด็กมาพี่เลี้ยงต้องมาด้วย 
เนื่องจากต้องการให้พี่เลี้ยงได้ฝึกไปด้วยกนั ซึ่งในกระบวนการจะบอกว่า แต่ละทมีพี่
เลีย้งตอ้งมบีทบาทอยา่งไร เพราะฉะนัน้สิง่ทีพ่บคอื กระบวนการเหล่านี้จะช่วยปรบัใหพ้ี่
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เลีย้งไดเ้รยีนรูว้่า เขาจะสามารถโคช้และดแูลเดก็ของตนเองไดอ้ยา่งไร  
2. กลไกภาคีจงัหวดั ปีหน้าจะต้องท าเรื่องนี้มากขึ้น โดยจะยกระดบัการพฒันาพี่เลี้ยง

ชุมชน 
3. เดก็เยาวชน จะเน้นย า้เรือ่งการปฏบิตัติามแผน หากจะมกีารปรบัต้องปรกึษาครพูีเ่ลีย้ง

หรอืแกนน าชุมชนที่เป็นพี่เลี้ยงแล้วท างานด้วยกนั แต่ทมีโหนดหรอืทมีส านักงานศูนย์
ประสานงานที่เป็นพี่ลี้ยงอีกระดบัหนึ่ง พบว่า ทกัษะน้องๆ ยงัท าให้เห็นเรื่อง Active 
Citizen น้อยเกนิไป จงึพาน้องๆ ไปเรยีนรูจ้ากสงขลาฟอรัม่ ท าใหท้มีกลบัมาตัง้ค าถาม
ต่อค าว่า “ส านึกพลเมอืง” ไดช้ดัเจนมากขึน้  

4. ปีที ่2 มกีารออกแบบแลว้ว่า จะเน้นเรื่องพีเ่ลีย้งชุมชน สรา้งกลไกเชื่อมโยงภาคจีงัหวดั
ใหม้าร่วมงานมากขึน้ เน้นการท าให้เดก็เรยีนรูท้อ้งถิน่ เชื่อมโยงไปสู่เรื่องเดก็ทอ้งก่อน
วยัอนัควร ความปลอดภยัของเดก็เยาวชน เป็นตน้ เป็นจดุเลก็ๆ ใหเ้ขาท างานต่อไปได้ 

5. ปีนี้จะเชื่อมต่อกบัภาคใีนจงัหวดั เช่น โครงการอมัพวาชยัพฒันานุรกัษ์ โดยจะจดังาน
เยาวชนร่วมกนั เนื่องในวนัเยาวชนแห่งชาต ิอาจมนีิทรรศการเรื่องนี้ในสมุทรสงคราม
ต่อไป ใหเ้กดิกระแสเดก็เยาวชนในจงัหวดั 

 
คณะกรรมการก ากบัทิศทางโครงการฯ ร่วมแลกเปล่ียนและให้ข้อเสนอแนะ 
 คณุนงนาท สนธิสวุรรณ ใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะดงันี้ 
  ในการท างานสิง่ที่จะพจิารณา คอื  พจิารณาว่าผู้ท าโครงการมคีวามศรทัธาหรอืไม่ ซึ่งเหน็ว่า
โครงการมกีารเริม่ต้นทีค่วามเชื่อ แล้วมโีอกาสที่จะท าหรอืไม่ มปีจัจยัสนับสนุนทีจ่ะเอื้อต่อความส าเรจ็
หรอืไม่ น าไปสู่สิง่ทีจ่ะสนับสนุนอย่างเป็นรปูธรรม คอื 3P - Policy (เป้าหมายหรอืนโยบายด าเนินงาน
เป็นอย่างไร) Process (กระบวนการท างานเป็นอย่างไร) People (ผูท้ีเ่ขา้มาท าโครงการนี้เป็นใครบา้ง) 
จากตรงนี้  ปจัจยัความส าเร็จที่ยึดตลอดมาคือ แนวทางตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัในเรือ่ง เขา้ใจ เขา้ถงึ และพฒันา ซึง่เหน็ว่าโครงการในกรอบใหญ่กไ็ดย้ดึตามแนวทางนี้ เพราะ
ทุกขัน้ตอนคอืกระบวนการท างานทีเ่ขา้มาอยูใ่นกรอบนี้ทัง้สิน้  

คตินิยมที่พูดว่าถ้าเริม่ต้นดี น่าจะจบดีนัน้ ในการท างานปีที่ 1 เห็นว่าเริม่ต้นได้เกินความ
คาดหมาย เพยีงอยากเตมิว่า ในส่วนการประเมนิผลความส าเรจ็ จ.สมทุรสงคราม ไดพู้ดเรื่องปญัหา ทีจ่ะ
น าไปสู่การท างานปีที ่2 ได ้อยากใหล้งลกึในการท าตารางอสิรภาพบนปญัหาทีพ่บ และปีที ่2 จะเน้นใน
เรื่องอะไรบ้าง เป็นตารางที่จะประเมนิเตมิเต็มศกัยภาพที่เรายงัขาดอยู่ เช่น หน่วยงานหรอืภาคขีาด
ความรู้สกึร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการ ทัง้นี้ ภาคเีป็นฐานความยัง่ยนืในการพฒันา ถ้าภาครีะดบั
จงัหวดัไมเ่ขา้ใจงานทีเ่ราท า เขากจ็ะไมเ่สรมิหนุน  ยกตวัอย่างเยาวชนนักถกัทอชุมชน เชื่อมโยงกบักรม
พฒันาของกระทรวงมหาดไทย ทัง้นี้ตอ้งเริม่จากท าความเขา้ใจก่อน ซึง่อาจใชเ้วลาต่างกนั เนื่องจากเอน็
จโีอเป็นนักพฒันาขึ้นมาจากศรทัธาความเชื่อของตนเอง แต่ในระดบัจงัหวดัเขามคีวามเชื่อร่วมกบัเรา
หรอืไม่ ซึง่เป็นจุดใหญ่ หากจะท าในปีที ่2  การท างานต่อไป คอื  ต้องเขา้ใจปญัหา แต่ทางทีจ่ะน าไปสู่
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การแก้ปญัหา อยากให้เขียนอยู่ในตารางแห่งอิสรภาพ ว่าอยากให้เขาไปถึงระดบัไหน ให้เห็นเป็น
ขัน้ตอน และตอ้งหาเทคนิควธิกีาร ท าอย่างไรใหเ้ขาเขา้ใจมากขึน้ ทางมลูนิธฯิ มกีารพฒันาหลกัสูตรนัก
ถกัทอชุมชน จะเชื่อมโยงกนัไดอ้ยา่งไร เมือ่เขา้ใจแลว้ ขัน้ต่อมาต้องเขา้ถงึ คอื การดงึมามสี่วนร่วม แลว้
น าไปสู่การพฒันาได ้ในปีที ่2 ควรบอกไดว้่าจะน าไปสู่การแก้ปญัหาอย่างไร โดยใคร เมื่อไหร่ ซึง่เป็น
การประเมนิตนเองของเราดว้ย 
 คณุปิยาภรณ์ มณัฑะจิตร ตัง้ค าถามเพื่อใหเ้ขา้มากขึน้ว่า กรณีทีเ่ดก็ศลิปากรท าโครงการ แลว้
ทางทมีบอกว่า ช่วยกระตุน้ใหม้หาวทิยาลยัเขา้มาสนใจนัน้ มหาวทิยาลยัเขา้มามากน้อยแค่ไหน และเขา้
มาท าอะไรบา้ง  
 คุณชิษณุวฒัน์ มณีศรีข า ให้ขอ้มูลเพิม่เติมว่า จากการพูดคุยกนั อาจารย์ที่เป็นพี่เลี้ยงมกีาร
เชื่อมงานกบัเจา้หน้าที่ เช่น การประหยดัไฟ ประหยดัน ้า ในมหาวทิยาลยั ซึ่งคณบดมีาพูดคุยเมื่อปีที่
แลว้ว่า จะใหง้บประมาณมาเตมิโครงการนี้ จ านวน 100,000 บาท แต่ทมีงานท าไม่ไหว เพราะต้องเพิม่
อกีถงึ 5 โครงการ อาจารยจ์งึบอกว่า ต่อไปเดก็ทีผ่่าน Active Citizen จะใหโ้ควตาไปเรยีนทีก่ารจดัการ
ชุมชน ทัง้นี้ มกีารยกระดบัของอาจารย์ ซึ่งมาร่วมเวริค์ช้อปทุกครัง้ และบอกว่าจะน าเรื่องนี้ไปเติมใน
กระบวนการเรยีนการสอนดว้ย  
 คุณปิยาภรณ์ มณัฑะจิตร มคี าแนะน าเพิม่เติมว่า แทนที่จะรบัเงนิจากท่านคณบด ี100,000 
บาทมาท าเอง แต่ใหน้ างบประมาณนัน้มาร่วมกบัท างาน โดยขอใหม้หาวทิยาลยัส่งทมีแม่ข่าย มาท างาน
รว่มกบัเรา เมือ่จบโครงการนี้แลว้ จะท าใหม้หาวทิยาลยัมทีมีโคช้ชิง่ของตนเองทีส่ามารถสนับสนุนเดก็ใน
การท างานและเชื่อมโยงวชิาจดัการชุมชนต่อได ้ 
 คณุชิษณุวฒัน์ มณีศรีข า ให้ขอ้มูลเพิม่เตมิว่า ขณะนี้นี้มน้ีองในทมีคนหนึ่ง ไปเป็นเจา้หน้าที่
ของคณะนัน้แลว้ และจะเป็นตวัช่วยในการเชื่อมงานกบัทมีโครงการฯ ทัง้นี้ไดม้กีารน าโครงการนักถกัทอ
ชุมชนลงไปใน 6 อบต. ซึง่เงื่อนไขในปีหน้าน้องเยาวชนต้องมาจาก อบต. และนักถกัทอต้องเป็นพีเ่ลีย้ง
พาน้องเยาวชนในต าบลเรยีนรู ้ส่วนทมีจะไปโคช้นกัถกัทอในชุมชนใหเ้ป็นพีเ่ลีย้งอกีท ี  
 คุณปิยาภรณ์ มณัฑะจิตร เสนอแนะเพิ่มเติมว่า หากโครงการนักถักทอชุมชนสามารถน า
งบประมาณมาสนบัสนุนโครงการไดจ้ะท าใหส้ามารถท างานต่อเนื่องได ้
 พระครสูจิุณนันทกิจ ชื่นชมความตัง้ใจของโครงการสมุทรสงคราม แต่สิง่หนึ่งทีพู่ดถงึเรื่องฐาน
ชุมชน ซึง่จะจะมัน่คงและตอกย า้ความตระหนกัไดน้ัน้ สงัคมวฒันธรรมไทยจะมเีรื่องความเชื่อทางศาสนา
มาเกี่ยวข้อง ไม่แน่ใจว่าโครงการนี้ได้เชื่อมร้อยกบัวดัหรอืพระสงฆ์บางหรอืไม่ ซึ่งเป็นฐานความเชื่อ
สงัคมวฒันธรรม และเป็นฐานการเปลีย่นแปลง 
 คุณชิษณุวฒัน์ มณีศรีข า ชี้แจงว่า เดมิไม่ได้ออกแบบเรื่องพระพุทธศาสนาอย่างเด่นชดั แต่
ภายใตโ้ครงการ 20 โครงการ ส่วนใหญ่ใชพ้ืน้ทีป่ฏบิตักิารในวดั เช่น โครงการก าจดัขยะของเดก็ เดก็ไป
จดัการขยะในวดัซึง่เป็นตลาดนดั เดก็อยูก่บัวดัอยูแ่ลว้ ขณะนี้หลวงพ่อทีเ่ป็นเจา้อาวาสขยบัลงมาร่วมกบั
เดก็ในการจดัการเรื่องความสะอาดในวดั แต่สิง่ที่เน้นย ้าเดก็มากๆ คอื เราไม่ไดท้ ากจิกรรมอย่างเดยีว 
แต่เด็กต้องเรยีนรูเ้รื่องวฒันธรรม การไปลามาไหว้ การท าสมาธ ิและมกีารท าเรื่องภายในทุกครัง้ที่มี
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เวริค์ชอ้ป  นอกจากนี้จะมเีจา้คณะจงัหวดัทีท่ าเรือ่งการศกึษา ใหค้ าแนะน าและท างานรว่มกนัดว้ย 
 
โครงการพฒันาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 
 โดย ศูนยป์ระสานงานวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ จ.ศรสีะเกษ 
 
 คณุรุ่งวิชิต  ค างาม 
 จ.ศรสีะเกษ เป็นจงัหวดัทีม่พีืน้ทีช่ายแดนตดิกบัประเทศกมัพูชา มคีวามเปราะบางในการท างาน
ในพื้นที่ ทัง้งานเยาวชน สภาพเศรษฐกจิและสงัคมของคนในพื้นที่ เพราะเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดศูนยร์วม
อ านาจเรื่องเขตแดน มกีรณีปญัหาระหว่างประเทศ เป็นเมอืงหน้าด่านทีม่คีนและสนิคา้ทัง้ทีถู่กกฎหมาย
และผดิกฎหมายผ่านเขา้ออก เป็นความเสี่ยงและความเปราะบางซึง่เป็นสิง่ยัว่ยุใหเ้ยาวชนเขา้ไปมสี่วน
เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก จากฐานงานเดิม คอื งานวจิยัท้องถิ่นในพื้นที่ มกีารสนับสนุนผู้น าชุมชนและ
ชาวบา้นในการท างานวจิยัในพืน้ที ่ทัง้ใน จ.ศรสีะเกษ และมงีานวิจยัร่วมของผูน้ าชุมชนของจ.ศรสีะเกษ
และขา้มแดนกมัพชูา ซึง่พีน้่องสองฝ ัง่มาเป็นนกัวจิยัและท างานวจิยัร่วมกนั เพื่อสรา้งความส ามพนัธร์่วม
ระหว่างพีน้่องสองฝ ัง่  
  สถานการณ์เยาวชนในพื้นที่ จ.ศรสีะเกษ จากฐานงานเดมิเรื่องงานวจิยัท้องถิ่น กบัฐานงานที่
เป็นสถานการณ์ปญัหาในพื้นที่ กบัฐานที่เห็นจากปรากฏการณ์ในพื้นที่ที่ท างานวจิยัและมเียาวชนไป
รว่มงานกบัผูใ้หญ่และผูใ้หญ่ใหเ้ยาวชนท า กบัฐานงานทีเ่ยาวชนไม่ไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมในกลุ่มผูใ้หญ่ ซึง่
จะเหน็ความแตกต่างของการท างานในพืน้ที ่เพราะฉะนัน้งานเยาวชนทีจ่ะเขา้ไปร่วมกบัผูใ้หญ่ในชุมชน 
เป็นพลงัการสานงานต่อในพื้นที ่แต่พื้นที่ทีไ่ม่มเียาวชนเขา้ไปมสี่วนร่วม ผู้ใหญ่จะท ากจิกรรมเอง ส่วน
เยาวชนจะไปเกาะรัว้ดู บางคนจะขีม่อเตอรไ์ซคเ์สยีงดงัผ่าน ผูใ้หญ่กจ็ะบ่น หรอืเวลามงีานบุญประเพณ ี
เมือ่เสรจ็งานมกัมคีนเสยีชวีติ เป็นปญัหาความรนุแรงในพืน้ที ่จากฐานการท างานวจิยัในพืน้ที ่ท าใหเ้หน็
ว่า หากมเียาวชนไปรว่มในพืน้ทีจ่ะเหน็ศกัยภาพบางอย่าง ทีส่ามารถพฒันาต่อได ้ทีผ่่านมามกีารท างาน
วจิยักบัผูใ้หญ่ ซึง่จะไปบดบงัเยาวชน ท าใหไ้ม่ไดด้งึศกัยภาพออกมา จงึท าใหฉุ้กคดิไดว้่า ท าอย่างไรจะ
ใชศ้กัยภาพเยาวชนใหเ้ขา้มาสานงานต่อ ท าอย่างไรจะมกีลไกในจงัหวดัทีจ่ะสามารถท างานเยาวชนใน
พืน้ที่อย่างต่อเน่ือง เพราะปจัจุบนัในศรสีะเกษไม่มกีลุ่มองค์กรที่จะมาท างานเยาวชนโดยเฉพาะ ซึ่งได้
พูดคุยกับมูลนิธิสยามกัมมาจลว่า ถ้าจะพฒันาต่อโดยใช้ศักยภาพของเยาวชน ในการให้เยาวชนมี
ศกัยภาพและสานงานชุมชนต่อจะมแีนวทางหรอืมวีธิกีารอย่างไร แลว้จงึมกีารท างานร่วมกนักบัมลูนิธฯิ 
โดยมคีวามคดิเบือ้งตน้ว่า ถา้ใหเ้ยาวชนท าจากฐานงานเดมิ ไดร้ว่มคดิวเิคราะหป์ญัหา และร่วมมอืกนัท า 
จะเกิดเป็นพลงัพลเมอืงขึ้น ทัง้นี้ เชื่อมัน่ว่า ถ้าให้เยาวชนคดิเอง ท าเอง วเิคราะห์ปญัหาเอง ทัง้เรื่อง
ปญัหาของตนเองและปญัหาของชุมชนท้องถิน่หรอืสงัคม แลว้ร่วมกนัท า จะน าไปสู่พลเมอืงที่มลีกัษณะ
ตามตอ้งการในสถานการณ์การเปลีย่นแปลงนี้ 

ดว้ยฐานงานวจิยัทอ้งถิน่ จงึใชก้ระบวนการเรื่องการศกึษาความรูใ้นทอ้งถิน่เป็นหลกั จงึมองว่า
จะน ามาใชใ้นการพฒันาเยาวชนไดอ้ยา่งไร ถา้จะท าใหเ้ยาวชนใน จ.ศรสีะเกษเป็นพลงัพลเมอืงทีม่คีวาม
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ตื่นรู้ด้วยภูมปิญัญาที่สร้างสรรค์ในการพฒันาท้องถิ่นนัน้จะท าอย่างไร จงึตัง้เป็นวสิยัทศัน์ร่วมในการ
ท างานนี้ร่วมกัน โดยมวีตัถุประสงค์คอื พฒันาศกัยภาพของเยาวชน สร้างเครอืข่ายเยาวชนในพื้นที ่
พฒันากลไกหลกัในจงัหวดัซึง่ยงัไม่มรีะบบกลไกทีช่ดัเจนในพืน้ทีร่บัผดิชอบเรื่องงานเยาวชน การจดัท า
ฐานขอ้มลู และหลกัสตูรการพฒันาเยาวชน  

ปีทีผ่่านมาท า มรการด าเนินงาน 11 โครงการ ใน 5 อ าเภอ ส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีต่ามแนวชายแดน 
จะแบ่งเป็นสองส่วนคอื เรือ่งสมัมาชพี และเรื่องสงัคมวฒันธรรมของคนในพืน้ที่ กระบวนการทีท่ าเริม่ต้น 
เป็นกระบวนการพฒันาเยาวชนเป็นเส้นทาง ซึ่งปีแรกวางไว ้7 ขัน้ตอน คอื เริม่จากหาคนทีจ่ะพฒันา
โครงการ เมื่อได้โครงการแล้วมกีารเตรยีมการออกแบบ ให้ความรู้เรื่องเครื่องมอืกบัเยาวชนในการ
ท างานกบัชุมชน มกีารตดิตามสนับสนุน น าเสนอขอ้มูล และออกแบบปฏบิตักิารเสรมิทกัษะเรื่องชวีติ
ของเยาวชน โดยมฐีานว่า ให้เยาวชนใด้ศึกษาหาความรู้ก่อนปฏิบตัิการ ซึ่งจะช่วยสร้างและท าให้
เยาวชนเกิดส านึกเรื่องท้องถิ่น ความเป็นพลเมอืง โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกบัวฒันธรรมและภูมิ
ปญัญาท้องถิน่ ให้เขารู้จกัท้องถิน่ตนเอง และตอกย ้าให้มัน่ใจมากขึ้นในตอนปฏบิตักิาร สุดท้ายมกีาร
ถอดบทเรยีน โดยจะมกีารน าเสนอในเวทเีทศกาลแห่งการเรยีนรู ้พลงัคุณค่าเยาวชนพลเมอืงศรสีะเกษ
ในเดอืนสงิหาคม      
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ผลลพัธค์วามส าเรจ็ในปีท่ี 1 
1. เยาวชนศรีสะเกษเป็นพลเมืองในการพฒันาชุมชนท้องถ่ิน จากเดมิทีไ่ม่ไดท้ างาน

กบัมลูนิธสิยามกมัมาจล กลุ่มเยาวชนจะมาแตกต่างหลากหลาย ต่างโรงเรยีน ต่างฐานะ
ครอบครวั ต่างอายุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเดก็จากรอบนอก ไม่กลา้แสดงออก แต่เมื่อมาร่วม
กระบวนการในปีที่ 1 นี้ พบว่าเด็กกลุ่มนี้สามารถเป็นพลงั เป็นแกนน าหลกัในการ
พฒันาชุมชนทอ้งถิน่ตนเองได ้ซึง่จะเหน็ไดจ้ากทัง้ชุมชน โรงเรยีน หน่วยงานราชการจะ
ใช้พลงัของกลุ่มนี้ เป็นพลงัในการขยบังานต่อในท้องถิน่ เป็นการเปลี่ยนแปลงกล้าคดิ
กลา้ท า ซึง่เป็นพลงัในการพฒันาชุมชนต่อ 

2. พ่ีเล้ียง ที่ผ่านมาพี่เลี้ยงยงัไม่เขา้ใจการสรา้งกระบวนการเรยีนรูร้่วม เพราะไม่เชื่อมัน่ 
เมื่อไม่เชื่อมัน่ กม็กัจะเขา้ไปท าแทน ซึง่จากการพูดคุยคอื เป้าหมายในการท างานอยู่ที่
เดก็เยาวชน อาจไม่ใช่เป้าหมายทีค่วามส าเรจ็ของโครงการ  ส่วนใหญ่ทมีพี่เลีย้งไม่คุ้น
กบัการท างานแบบน้ี แต่เมือ่ท าไปช่วงหนึ่ง เหน็การเปลีย่นแปลงของเดก็ เหน็ศกัยภาพ
ของเดก็ เหน็ทศันคตขิองเดก็ที่มต่ีอชุมชน จงึเริม่ขยบัเขา้มา และเริม่เชื่อว่าแนวทางนี้
เป็นแนวทางในการพฒันา ถงึช่วงกลางทางและปลายทางกเ็ขา้มาร่วมขบวนในการขยบั
งานพลงัเยาวชนรว่มกนั  

3. พื้นท่ีเรียนรู้รปูธรรม เดมิในพืน้ที่ไม่มกีารท างานกบัเยาวชนโดยตรง ถ้าเป็นนักเรยีน
จะเป็นสภาเด็กและเยาวช ซึ่งจะเป็นงานเครือข่าย งานขบัเคลื่อนในระดับจงัหวัด 
รณรงคเ์ป็นครัง้ๆ ไป แต่ไม่มงีานพื้นทีรู่ปธรรมที่เดก็คดิเองท าเอง เมื่อมาท างานตรงนี้ 
พื้นที่รูปธรรมหลายพื้นที่เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละเป็นตวัอย่างให้หน่วยงานรฐัในพื้นที่และ
องคก์รทอ้ถิน่ และมกีารขยบัหนุนช่วยกลุ่มในพืน้ทีด่ว้ย  

4. เครือข่ายเยาวชนพลเมือง ในส่วนนี้ยงัไม่คบืหน้าเท่าไหร่ เพราะเป็นปีแรก แต่จะมี
เครอืข่ายเยาวชนที่เขา้มาร่วมภายใน 10 กลุ่มและพื้นที่ใกล้เคยีงมกีารหนุนช่วย แต่
กลไกเครอืขา่ยระดบัจงัหวดัยงัไมเ่กดิ 

5. ชุดองค์ความรู้ในการพฒันาเยาวชน ที่ผ่านมามชีุดงานวจิยัที่ท างานกบัผู้ใหญ่ แต่
เมือ่มาท างานนี้เริม่เหน็ชุดความรูใ้นการท างานกบัเยาวชน เริม่เหน็แนวคดิเรื่องการเป็น
พลเมอืง การจดัการโครงการ ซึ่งได้เรยีนรูเ้รื่องนี้ค่อนขา้งมาก มชีุดความรูใ้นเรื่องการ
จดักระบวนการกบัเดก็เยาวชน 

6. กลไกและระบบท างานท่ีสนับสนุนบทบาทเยาวชน กลไกนี้จะเป็นกลไกทัง้ในระดบั
โครงการทีเ่ป็นทมีงานท า ทัง้กลไกทีเ่ป็นระดบัเครอืข่ายพีเ่ลีย้งในพืน้ที ่และกลไกทีเ่ป็น
ระดบัชุมชนในพืน้ที ่ทีผ่่านมาเมื่อท างานกบั สกว. กลไกในการหนุนเสรมิจะเป็นพ่องาน
ทีเ่ป็นทมีเจา้หน้าที ่2 คน ในการตดิตามและสรา้งกระบวนการกบัทมีในพืน้ที ่แต่เมื่อมา
ท าร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล จะมีการสร้างระบบกลไกนี้ขึ้นมา มีการเลือก
คณะกรรมการขึน้มาหนุนช่วยกนัในพืน้ที ่มกีรรมการโครงการ เครอืข่ายพีเ่ลีย้งในพืน้ที ่



เวทีรายงานผลด าเนินงานตอ่คณะกรรมการก ากบัทิศทางโครงการพฒันาองค์กรระดบัจงัหวดัสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ 
วนัที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องวิคทอร่ี โรงแรมวิค ทรี กรุงเทพฯ  หนา้ 16 

 

และเครอืข่ายเยาวชน ที่ชดัเจนมากขึ้น ซึ่งมีผู้น าชุมชน พระอาจารย์ พยาบาล คร ู
อาจารยม์หาวทิยาลยัมารว่มเป็นคณะกรรมการ     

ในปีต่อไป ในส่วนของเยาวชนศรีสะเกษจะมกีารขยบังานต่อ ในส่วนพ่ีเล้ียงจะใหน้ ้าหนักมาก
ขึน้ในการพฒันาพีเ่ลีย้ง เพราะทีผ่่านมามบีทเรยีนคอื แรกๆ ไม่ไดคุ้ยท าความเขา้ใจชดัเจนกบัทมีพีเ่ลีย้ง 
ช่วงปีนี้จงึตัง้ใจจะขยบัร่วมกนัตัง้แต่แรก สรา้งความรูค้วามเขา้ใจโครงการร่วมกนัก่อนพฒันาโครงการ
รว่มกบัทมีพีเ่ลีย้ง นอกจากนี้มพีีเ่ลีย้งทีเ่สนอตวัเขา้มาช่วยท างานดว้ย พื้นท่ีรปูธรรมจะขยบัต่อไป ส่วน
เรื่องเครือข่ายจะหาประเดน็ร่วมของจงัหวดัในการสรา้งเครอืข่ายร่วมของเยาวชน ที่สามารถสรา้งผล
กระเทอืนในระดบัจงัหวดั ในส่วนชุดความรู้ จะพฒันาเป็นหลกัสูตร ส่วนกลไกและระบบการท างาน 
จะให้น ้าหนักเพิม่ขึน้เป็นล าดบัที่สองรองจากเรื่องพีเ่ลี้ยง ทัง้นี้ คณะกรรมการกลไกจะอยู่ในระดบัพื้นที ่
แต่อยากให้มีกลไกที่มีศักยภาพในพื้นที่ในการประสานเชื่อ มต่อกับองค์กรในระดับจังหวัดและ
ภายในประเทศ  

 ผลลพัธ ์จากทัง้หมด 11 โครงการ มเียาวชน 71 คน ตามตวัชีว้ดั (ดงัภาพ) 
 

 
 
ตวัอยา่งโครงการ ทีเ่หน็การเปลีย่นแปลงไดช้ดัเจน มดีงันี้ 
โครงการดกัแด้แตกใหม่ ทอรกัทอไหมสายใย โซดละเว เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ชาวกุย ซึ่งผ้า

โซดละเวเริม่จะหายไปจากชุมชน เพราะมผีา้รุ่นใหม่เขา้มาแทนที ่คนจงึไม่ค่อยนิยม ราคากถ็ูก คนเริ่ม
ลดการใช ้ลดการทอ แต่เมื่อทมีเยาวชนเขา้มาฟ้ืนฟูผา้ เพราะอยากเหน็คนในพืน้ทีใ่ส่ผา้โซดละเว อยาก
เห็นคนในพื้นที่มีเวทีพูดคุยกัน ฟ้ืนฟูภูมิปญัญาน้ีขึ้นมา จนท าให้ปจัจุบันผ้าโซดละเวมีราคาสูงขึ้น 
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เนื่องจากผ้าโซดละเวนัน้ท ายาก เดก็ต้องใช้ความอดทน และความมุ่งมัน่ค่อนขา้งมาก โดยต้องใช้ไหม
สองเส้นมาทอ จึงมีความคงทน แน่นหนากว่าผ้าอื่นๆ จุดเด่นของทีมนี้คือ เยาวชนสามารถเป็น
ทรพัยากรดงึศกัยภาพของคนในพืน้ทีใ่หม้ามสี่วนร่วมไดค้่อนขา้งมาก มกีารวางแผนเป็นขัน้ตอน ซึง่ตวั
จดุประกายใหก้ลุ่มนี้มาร่วมกนัท าคอื ในช่วงการศกึษาขอ้มลูเยาวชนเหน็ประวตัขิองผา้ว่า ผา้แต่ละชนิด
ใชใ้นพธิกีรรมอะไร ซึง่ท าใหเ้กดิส านึกเรื่องทอ้งถิน่ขึน้มา จงึอยากมกีารฟ้ืนต่อ ทีส่ าคญัโครงการนี้ท าให้
กลุ่มผูใ้หญ่ทีม่ภีมูปิญัญาไดม้เีวทพีดูคุยกนั สานสมัพนัธ ์ชุมชนมชีวีติชวีาจากผา้โซดละเว 

โครงการสวนผกัปลอดภยั เพ่ือลมหายใจชุมชน โครงการนี้เริม่จากเยาวชนเหน็รถพุ่มพวง
ที่มาขายผกัตามตลาดนัดหรอืพื้นที่ในชุมชน ท าให้เยาวชนมาคุยกนัว่า ท าไมต้องซื้อผกั ทัง้ที่สามารถ
ปลกูเองได ้ผกัทีซ่ือ้มาจากไหน ปลอดภยัหรอืไม่ เยาวชนกลุ่มนี้จงึอยากมกีจิกรรมร่วมกนั จงึขอใหพ้ืน้ที่
สาธารณะของชุมชนมาท ากจิกรรมปลูกผกัปลอดภยัร่วมกนั ผลทีเ่กดิขึน้คอื ท าใหผู้สู้งอายุทีม่ภีูมปิญัญา
ปลกูผกัปลอดสารพษิรูส้กึมคีุณค่า ชุมชนเหน็ศกัยภาพของเยาวชนมากขึน้ สนับสนุนเยาวชนใหท้ าพืน้ที่
นัน้เป็นศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 

โครงการ Eng easy สานใจเติมฝัน เรียนรู้ร่วมกนัจากพ่ีสู่น้อง โครงการน้ีเกดิจากปญัหา
ของโรงเรยีน ทีเ่ดก็นักเรยีนชัน้ ม.1 โดดเรยีนวชิาภาษาองักฤษ จงึท าใหม้แีกนน าเยาวชนมาช่วยปรบั
ทศันคตใิห้น้อง ม.1 รกัภาษาองักฤษมากขึน้ บวกกบัเยาวชนมฐีานภาษาองักฤษค่อนขา้งด ีจงึสอน
ภาษาอังกฤษให้เด็ก ม.1 ผลที่เกิดขึ้นคือ เด็ก ม.1 รกัภาษาอังกฤษมากขึ้น ไม่โดดเรียนคาบ
ภาษาอังกฤษ และกลุ่มที่ท าก็มคีวามรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษมากขึ้น ทางโรงเรยีนเห็นบทบาทและ
ศกัยภาพเดก็กลุ่มนี้มากขึน้ เวลามโีครงการในชุมชนหรอืโรงเรยีน กลุ่มนี้จะเขา้มารบัเป็นหลกัในการ
ท างานกบัทางโรงเรยีน 

ในส่วนชุดความรูข้องทมีโครงการ กระบวนการทีเ่หน็ไดช้ดัคอื มกีารใชฐ้านงานเดมิเรื่องการวจิยั
ท้องถิน่ มาปรบัประยุกต์ใช้กบักลุ่มเดก็ มกีารศกึษาขอ้มูลก่อน และปฏบิตักิารบนฐานขอ้มูล เป็นการ
ตอกย ้าการสรา้งพลเมอืงทอ้งถิน่ได้ ที่เหน็ไดช้ดัว่าเยาวชนมคีวามรูใ้หม่ขึน้คอื เรื่องพลเมอืง การสรา้ง
พลเมอืง กระบวนการท างานกบักลุ่มเยาวชนทีช่ดัเจนขึน้ ทัง้เรือ่งระบบการจดัการโครงการ การจดักลไก
ตดิตามสนบัสนุน เป็นเรื่องการเรยีนรูจ้ากการทีม่ลูนิธสิยามกมัมาจลเขา้ไปหนุน แมก้ระทัง่เรื่องการถอด
บทเรยีน วธิกีารในการถอดบทเรยีน ท าใหไ้ดเ้หน็และสรุปร่วมกนัได้ว่า ทีผ่่านมาจะไม่ใชก้ารสอน แต่จะ
พดูกนัแบบไมเ่ป็นทางการ ใหล้องท าดกู่อน แลว้ค่อยเสรมิ นอกจากนี้มกีารใชส้ื่อเขา้มาช่วย 

 
คณะกรรมการก ากบัทิศทางโครงการฯ ร่วมแลกเปล่ียนและให้ข้อเสนอแนะ 
 คณุพรรณิภา  โสตถิพนัธุ ์ 

จากทีฟ่งัสองจงัหวดัเล่าเรือ่ง จะคลา้ยกบัตอนทีส่งขลาเริม่ในปีทีห่นึ่ง จุดทีต่่างกนัคอื สงขลาเริม่
ทีค่ าว่าพลเมอืง ว่าจะสรา้งเดก็ใหเ้ป็นพลเมอืงต้องท าอย่างไร จะไม่ไปท ากจิกรรมอื่นๆ ระหว่างทาง ใน
เรื่องนี้ศรสีะเกษมองอย่างไร เพราะวกิฤตของประเทศ การศกึษาสายหนึ่งต้องสรา้งพลงัพลเมอืงอย่าง
รบีด่วนใหท้นัต่อสถานการณ์ เพราะฉะนัน้การศกึษาในระบบก็ยงัคงท าไป แต่สิง่นี้เป็นอกีสายหนึ่งทีต่้อง
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ท าใหไ้ด ้สองจงัหวดัมเีครื่องมอืคอืงานวจิยั ขบวนทีเ่ดนิจงึเป็นระบะบ แต่เรื่องพลเมอืงไม่สามารถวดัได ้
จงึอยากรูว้่าในตอนเริม่ต้นคดิอย่างไร เป็นขอ้เสนอเพื่อจบัทศิทางการท างาน แต่สงขลาฟอรัม่จะรู้สกึ
แขง็แรงมากกบัค าว่าพลเมอืงนี้ ซึง่ตอ้งสรา้งทัง้คนท างานและเยาวชนใหเ้ขา้ถงึค าๆ นี้ แมจ้ะยากกต็าม 
 คณุรุ่งวิชิต  ค างาม 
 เรื่องความเป็นพลเมือง วันที่มาสรุปบทเรียน ป้าหนูเคยพูดว่า พลังพลเมืองมีคุณค่า  มี
ความส าคญั กลวัจะสูญหายไปเหมอืนค าอื่นๆ เช่น ประชาสงัคม ที่ผ่านมาค าเหล่านัน้ตายหมดแล้ว 
ตนเองก็กลวัจะเป็นเหมอืนกนั จงึระมดัระวงัว่าจะใชค้ าว่า พลเมอืง อย่างพร ่าเพรื่อไม่ได ้คอื จะใช้เป็น
บางสถานการณ์ บางพืน้ทีท่ีพ่อคุยได ้ทัง้นี้ทมียงัอ่อนในเรือ่งพลเมอืง เช่น เมื่อเราเหน็เดก็ท าแบบนี้ เหน็
ประเดน็จุดประกายเรื่องพลเมอืงแล้ว แต่ทีมงานยงัไม่สามารถเรยีนรูต่้อ เพื่อน าประเดน็ที่เยาวชนหยบิ
ยกมาสรา้งการเรยีนรูเ้รือ่งพลเมอืงต่อ เป็นจดุอ่อนของทมีงาน ซึง่อยากเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 
 คณุชิษนุวฒัน์ มณีศรีข า 

จดุเปลีย่นทีค่ดิว่าเปลีย่นมาก คอื เดมิไมไ่ดส้นใจเรือ่งบา้นเมอืง แต่ถูกถ่ายทอดจากกลไกประชา
สงัคมในแมก่ลอง ปญัหาคอืไมส่ามารถถ่ายทอดใหน้้องรุน่ใหมท่ีม่เีง ือ่นไขสงัคมต่าง ซึง่ทมีงานถูกฝึกโดย
น าพาให้ไปเรยีนรู้ โดยใช้วธิตีัง้ค าถามว่าจากการไปดูน้องในพื้นที่ เขาเห็นเรื่องเล็กๆ ที่น้องท าเป็น
พลเมืองอย่างไร เป็นสิ่งที่ท าก่อนไปสงขลา แต่เมื่อไปสงขลา  ให้น้องไปเห็นจริง แล้วเห็นการ
เปลีย่นแปลง ซึง่คนรุ่นใหม่สมัผสักบัค าว่าส านึกพลเมอืง ที่อาจเป็นเรื่องเลก็ทีเ่ขามองไม่เหน็ แต่พีเ่ลีย้ง
ตอ้งเป็นคนจดุประกายตัง้ค าถามเพื่อใหเ้หน็สิง่ทีเ่ขาท า 

คณุค ารณ  น่ิมอนงค ์
ช่วงแรกทีไ่ปโค้ชน้อง ดว้ยความที่ถูกฝึกมาด้วยงานวจิยัทอ้งถิน่ว่า เรามแีผน กระบวนการเดนิ

ตามแผนเป็นขัน้ตอน เพราะฉะนัน้เวลาไปโคช้กจ็ะดูว่าน้องท าไปถงึไหนแลว้ เดนิไปตามทีเ่ราอยากเหน็
หรอืไม่ แต่ไม่ได้ไปในแบบที่ให้น้องได้พูดในสิ่งที่อยากพูด หรอืเวลาน้องพูดอะไรก็จะโยงเข้าแผน 
สุดทา้ยถูกกระตุกโดยพีธ่เนศใหม้าเล่าใหฟ้งัว่า แต่ละโครงการมคีวามเป็นพลเมอืงอย่างไร ซึง่พวกเราไม่
สามารถเล่าได ้เพราะเราเคยเชื่อว่าถ้าเดนิไม่ตรงตามแผนจะไม่ถงึจุดหมาย แต่เมื่อไดไ้ปดูสงขลาฟอรัม่  
จงึมองเหน็มมุเลก็ๆ ทีน้่องชขูึน้มาเป็นเรือ่งพลเมอืง บางทอีาจไม่ต้องตามแผนมากนัก แต่ใหม้เีป้าหมาย
ทีช่ดัเจน นอกจากนี้ท าใหต้นเองรบัฟงัน้องมากขึน้ จากสิง่ทีน้่องเจอจรงิๆ และเขาคดิว่าเป็นความส าเรจ็
ของเขา มมุมองนี้ของตนเองจงึเปลีย่นไป  
 ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 
 เราก าลงัคุยกนัในจดุส าคญัคอื การสรา้งส านึกพลเมอืง กลไกของการสรา้งคอื เยาวชนมาท างาน
โครงการ แลว้ส านึกค่อยๆ ก่อตวัเตบิโตขึน้มา ค าถามคอื ทีท่ าอยูใ่นขณะน้ีมเียาวชนเป้าหมายครอบคลุม
หรอืรบัประโยชน์กี่เปอรเ์ซน็ต์ ท าอย่างไรทีจ่ะไม่ได้มแีค่ 5 - 10 เปอรเ์ซน็ต์ แต่ครอบคลุมทัง้หมด อาจ
เป็นโจทย์ที่ต้องคิดอีกหลายปี แต่อยากให้ช่วยคิด หากพิจารณาตามโครงการเห็นว่า เยาวชนได้
ประโยชน์เพยีงส่วนน้อยหรอืน้อยมาก ค าถามคอื มวีธิทีีจ่ะไมไ่ดเ้ฉพาะเดก็บางคนหรอืไม่ ซึง่เป็นจุดอ่อน
ของการศกึษาไทย เดก็ทีไ่ดป้ระโยชน์จรงิๆ จากการศึกษาไทยมจี านวนน้อย ท าอย่างไรใหส้่วนใหญ่ 90 
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เปอรเ์ซน็ตไ์ดป้ระโยชน์  
คณุชิษนุวฒัน์ มณีศรีข า  
เนื่องจากโครงการของสมุทรสงครามท ากบัเดก็ 5 คน ซึง่ครูจะคาดหวงั ถ้าเป็นระบบโรงเรยีน 

ครจูะคดัเดก็มา โดยเลอืกเดก็ทีพ่ดูเก่ง น าเสนอเก่ง จงึโคช้น้องใหพ้ยายามท าใหส้มดุลใหไ้ดว้่า ใน  5 คน
นัน้ไมใ่หม้คีนน าเพยีงคนเดยีว แต่ถ้างานมหาวทิยาลยั ท าอย่างไรใหน้้องสุมหวัคดิ สุดทา้ยเดก็ในชุมชน 
หากเป็นโรงเรยีนขยายโอกาสจะไมก่ลา้แสดงออก ซึง่ต้องจดัการแบบหนึ่ง ประเดน็คอื ต้องใหเ้ขามพีืน้ที่
ปฏบิตักิารและ ไมใ่ช่ปฏบิตักิารคนเดยีว ยกตวัอย่างมลูนิธสิยามกมัมาจลสอนใหใ้ชโ้พสอทิเป็นเครื่องมอื
ในการระดมความคดิ ใหทุ้กคนไดเ้ขยีน ซึง่เป็นเครื่องมอืส าคญัทีไ่ม่ท าใหเ้ดก็น าคนเดยีว เวลาลงท างาน
กิจกรรมต้องท าให้เขาวางแผนร่วม คิดร่วม ไม่ใช่ฟงัคนเก่งเพยีงคนเดยีว แต่จะชวนคุยให้ทุกคนได้
แลกเปลี่ยนความคดิ ให้เด็กเก่งรู้จกัน่ิงและฟงัเพื่อน ซึ่งจะมกีระบวนการน้ีตลอดในการท าโครงการ 
นอกจากนี้มองเหน็เรื่องการสื่อสารที่มูลนิธฯิ เขา้มาช่วย โดยใช้สิง่เหล่านี้เป็นเครื่องมอื เช่น กลุ่มไลน์ 
เพื่อใหเ้ดก็ทุกคนใด้แสดงความคดิเหน็ออกมา เป็นบทเรยีน 1 ปีว่าไม่ควรใหเ้ดก็น าคนเดยีว ต้องท าให้
สมดุลให้ได้ ยกตัวอย่างเหลนติดคอมพิวเตอร์ เมื่อดึงเข้ามาร่วมโครงการ ท าให้เขามสีงัคม ซึ่งเขา
สะท้อนว่า ถ้านัง่อยู่หน้าจอเขาต้องเสยีคนแน่ แต่ตอนนี้มเีพื่อนๆ พี่ๆ เตอืนให้ไปสนามบอล แล้วช่วย
ดแูลกนัเอง มกีารออกไปช่วยสงัคมและสามารถสะทอ้นอะไรไดม้ากขึน้ เพราะฉะนัน้ เราต้องสรา้งโอกาส
ใหเ้ดก็ไมเ่ก่ง โดยพีเ่ลีย้งเปิดพืน้ทีแ่ละโอกาสไมป่ล่อยใหเ้ดก็เก่งท าคนเดยีว 

คณุนงนาท สนธิสวุรรณ  
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการท าโครงการเธอคอืแรงบนัดาลใจ เป็นปีที่ 7 สิง่หนึ่งทีใ่ชเ้ป็น

เกณฑค์ดัเลอืก คอื เขาสามารถขยายผลและสรา้งแรงบนัดาลใจได้อย่างไรดงันัน้ อาจเขา้ไปช่วยเสรมิ
ตรงนี้ เช่น 5 คนนี้จะสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้พื่อนๆ อย่างไร อาจไปสู่การสรา้งเครอืข่ายภายในโรงเรยีน 
ระหว่างโรงเรยีน ซึง่พีเ่ลีย้งอาจมชี่องว่างกบัเยาววชน แต่เดก็กบัเดก็จะมชี่องว่างน้อย แต่ต้องใชเ้ทคนิค
หลายอยา่งเขา้มาช่วย เช่น รณรงคห์น้าเสาธง ตัง้กลุ่มวนัเสารอ์าทติยอ์อกไปเดนิขบวนร่วมมอืท าความด ี
ไปในทีม่ชีุมชนมากๆ เช่น ตลาด โดยคนทีไ่ปรณรงคจ์ะท าเอง เชือ้เชญิพ่อแม่ ชวนเดก็ๆ ในครอบครวั
ออกมาดเูรือ่งประเดน็ปญัหาในชุมชน เช่น เรือ่งขยะ ยาเสพตดิ การทอ้งก่อนวยัอนัควร อาศยัเดก็ทีโ่อภา
ปราศรยัเก่งในการขยายวงออกไป ทัง้นี้ ต้องบูรณาการ สรา้งแผนทีพ่ฒันาเยาวชนในจงัหวดัและจงัหวดั
ขา้งเคยีง จดัเวทเีรยีนรูร้่วมกนั ถ้าบูรณาการทุกโครงการที่พฒันาเยาวชนภายใต้เครอืข่ายเราก่อน จะ
เห็นว่า ในอีสานมคีนท างานแบบนี้มาก เป็นต้น จงึอยากฝากเทคนิคในการสร้างแรงบนัดาลใจที่จะ
สามารถท าได ้  

คณุรุ่งวิชิต  ค างาม 
ประเด็นที่อาจารย์ถามเรื่องเปอร์เซ็นต์นัน้ เป็นประเด็นที่ทางทีมคิดกันว่า ในศรีสะเกษ 22 

อ าเภอทีม่กีลุ่มเยาวชน ท าอย่างไรจะสรา้งพื้นทีใ่หข้ยายวงออกไปนอกพืน้ทีใ่หม้ากทีสุ่ด เพราะถ้าเทยีบ
กนัแลว้ สิง่ทีโ่ครงการท าอาจยงัไม่ถงึ 1 เปอรเ์ซน็ต์ดว้ยซ ้า เพราะต้องใชเ้วลาค่อนขา้งนานทีจ่ะสรา้ง แต่
เหน็ว่าสามารถขยายได ้เพราะเราไม่ไดท้ างานกบัเฉพาะเยาวชน แต่ทีจ่ะสามารถขยายวงเยาวชนไดค้อื 
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วงพี่เลี้ยงในพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้ชดิกบัเยาวชน และพ่อแม่ผูป้กครองก็ไว้เนื้อเชื่อใจคนกลุ่มนี้ที่จะเขา้มาร่วม
ขบวนในการเรยีนรูด้ว้ย ทัง้ผูน้ าชุมชน ครใูนโรงเรยีน ฯลฯ นอกจากนี้ต้องท างานกบัผูป้กครองและทมีพี่
เลีย้งดว้ย จงึจะขยายวงออกไปได ้แต่อาจตอ้งใชเ้วลา    
 ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช   
  ประเดน็ทีพ่ดูนี้ส าคญัมาก เราท าเป้าหมายเพื่อเยาวชนไดป้ฏบิตัติามโครงการ และงอกงามเรื่อง
ความดงีามในใจที่ได้ท าความดเีพื่อบ้านเมอืง เป้าหมายไม่ไดห้ยุดที่คนดทีี่มาร่วมโครงการ แต่ต้องการ
ทัง้หมด พ่อแม่ปจัจุบนัทีม่ลีูกวยัรุ่นจะกลวัลูกตดิยา เป็นเดก็แว๊น หรอืทอ้งก่อนวยั ถ้าเราสามารถพูดคุย
ว่ามวีธิทีีจ่ะท าใหลู้กของคุณอยู่ในแนวทางที่ด ีแต่ถ้ารอโครงการท าไม่ไดก้ต็้องท าเอง ต้องช่วยกนั หาก
เป็นแบบนี้จะสามารถขยายไดห้รอืไม ่
 คณุชิษนุวฒัน์ มณีศรีข า 
 โครงการ สสส.ส านักอื่นทีท่มีไปร่วมท างาน เช่น  เบาหวาน ความดนั ท ากบั อสม. ใหส้รา้งเดก็
ในชุมชนต่อ โดยใช้ชุดความรู้นี้ไปเชื่อมงาน บูรณาการเหล้าบุหรี่ในเยาวชน ส่วนนักวจิยัท้องถิ่นทุก
โครงการ จะน าน้องๆ มาเล่าให้ฟงัว่าเกดิการเตบิโตแบบน้ี แล้วเดก็ในชุมชนที่เราท าวจิยัอยู่ด้วยไม่ท า
บา้งหรอื ท าอยา่งไรใหเ้ดก็เขา้มาเรยีนรูเ้ครือ่งมอืบางอยา่ง เพื่อขยายใหเ้รว็ขึน้ แต่สิ่งทีอ่ยากท ามากทีสุ่ด
คอื ใหห้น่วยงานปกตทิ า เช่น มหาวทิยาลยั โรงเรยีน พมจ.ซึง่มีสภาเดก็และเยาวชน ทัง้นี้ทางทมีจะน า
กระบวนการเหล่านี้ไปปรบั โดยมกีลไกในพืน้ทีช่่วย ซึง่ตอ้งสรา้งแกนน าทีเ่ขา้ใจเพิม่ 
 คณุรุ่งวิชิต  ค างาม 
 เมือ่ฟงัแลว้เหน็วธิ ีเหน็แสงสว่างขึน้มาอยู่บา้งทีจ่ะท างานต่อไป ซึง่อาจจะไม่ใช่เราเขา้ไปจดัการ 
แต่เป็นการจดัการภายในชุมชนที่เหน็ผลจากศกัยภาพที่เดก็ท า แล้วมอีงคก์รทอ้งถิน่เขา้มาขยบัด้วย ปี
ต่อไปถา้ไมไ่ดท้ ากบัมลูนิธสิยามกมัมาจลต่อ แต่องคก์รทอ้งถิน่จะต้องมกีารขยบังานต่อในพืน้ที ่สมมตมิี
เยาวชนอยู่ 60 คน แต่มาท าโครงการแค่ 5 คน  แลว้จงึขยายไปใหถ้งึ 60 คนในหมู่บา้นนี้ โดยมอีงคก์ร
ทอ้งถิน่มาสนบัสนุนต่อเนื่อง โดยมเีวทพีดูคุยโดยองคก์รทอ้งถิน่ ผูน้ าชุมชน ไดม้าคุยกนั และใชฐ้านงาน
เยาวชนมาเป็นตวัอยา่งในการขยายงานต่อ 
 ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 
 ประเดน็ทีพ่ดูคุยอยูน่ี้จะเชื่อมโยงไปสู่งานของทีม่ลูนิธสิยามกมัมาจลท าอยู่ โดยต้องคล าหาว่าลง
ท้ายแล้วในการท างาน 4 จงัหวดันี้ จะเชื่อมโยงไปสู่ภาคทีี่กว้างขวางขึ้นได้อย่างไร สิง่ที่ท านี้เป็นสิง่
เรยีนรู ้4 จงัหวดัอยูใ่นพืน้ที ่ซึง่มพีรรคพวกโยงใย จงึอยากเหน็ตรงนัน้เกดิขึน้โดยอตัโนมตั ิสุดทา้ยไม่ใช่
แค่ 4 จงัหวดั แต่เป็น 77 จงัหวดั เพราะเราต้องการใหส้งัคมไทยทัง้หมดไดป้ระโยชน์จากการทีเ่ยาวชน
ท าประโยชน์ให้แก่สงัคม ฝึกฝนตนเองเดนิไปในทางที่ด ีซึ่ง 4 จงัวหวดัจะเป็นหวัเรีย่วหวัแรงช่วยท า
โครงการและเรยีนรูร้ว่มกนั 
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โครงการพลงัพลเมืองเยาวชนสงขลา 
 โดย สงขลาฟอรัม่ 
 
 คณุพรรณิภา   โสตถิพนัธุ ์ 

โครงการพลงัเยาวชนพลเมอืงสงขลา ท ามาแลว้ 3 ปี ทุกคนอาจคาดหวงัว่าสงขลาคงไดอ้ะไรดีๆ  
มากมาย ทัง้นี้โครงการฯ เกดิขึน้เพราะปญัหาเยาวชนเรื่องเดมิๆ  เช่น เดก็แว๊น รวมทัง้สงขลาฟอรัม่เคย
ท าโครงการกบัเดก็ทีก่้าวพลาดร่วมกบัยนูิเซฟมา 12 ปี จงึอยู่กบัปญัหามาตลอด  ไม่มทีางออก สุดทา้ย
คน้พบว่า น่าจะมเีสน้ทางส าหรบัเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นเดก็แว๊น สก๊อย ซึง่อยู่ในกลุ่มเราทัง้หมด หากเรา
ท าพืน้ทีห่รอืกระบวนการเรยีนรูท้ีท่ าใหเ้ดก็ทุกกลุ่มเขา้ถงึความเป็นพลเมอืง น่าจะเป็นกระบวนการสรา้ง
พลเมอืงทีเ่รง่รบีภายใตส้ถานการณ์ช่วงนี้ เริม่แรกจงึเน้นทีก่ารสรา้งพลเมอืงเยาวชน วธิคีดิตรงนี้เป็นการ
สรา้งคุณภาพของประชากร ซึง่มหีลายเรื่อง แต่เป็นคุณภาพทีเ่ขาเหน็ในแผ่นดนิเกดิ อาจเริม่จากชุมชน
เลก็ๆ ในสถานศกึษา ชุมชนทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยั ใหเ้ขามเีสน้ทางทีจ่ะท าประโยชน์ให้กบัพืน้ทีเ่หล่านัน้ได ้ให้
เขาคิดว่ามีเรื่องอะไรที่อยากท า หนุนเพิ่มให้ชัดหรอืเด่นขึ้น มปีระโยชน์ขึ้น ถ้าจะเริ่มต้นต้องไม่ใช่
กจิกรรมเดมิๆ ทีค่รคูดิใหแ้ลว้บอกใหเ้ดก็ท าตาม จงึพยายามท าความเขา้ในเรื่องนี้ แมเ้ดก็จะต้องการท า
เรือ่งทีเ่ลก็ทีสุ่ด จะเหน็ไดว้่าความเป็นพลเมอืงท าให้เดก็ทุกกลุ่มมคีวามหวงั ความฝนั และเขาท าไดจ้รงิ 
 สงขลาเป็นเมอืงเลก็ๆ เป็นศูนยก์ลาง ทีม่มีหาวทิยาลยั 5 แห่ง มธัยมศกึษา 64 แห่ง อาชวีศกึษา 
21 แห่ง และการศกึษานอกระบบอกีจ านวนมาก เป็นศูนยร์าชการระดบัภูมภิาค เป็นศูนยธ์ุรกจิ เป็น
ศูนย์กลางเอ็นจีโอใต้ (กป.อพช.ภาคใต้) ท าให้การเคลื่อนงานของเด็กไปแตะกับทุกส่วน จากการ
ตรวจสอบพบว่า มเีดก็หลากหลาย แต่ขอ้จ ากดัคอื เรามศีกัยภาพทีจ่ะเริม่ต้นสรา้งเดก็ไดไ้ม่เกนิปีละ 150 
คน 25 กลุ่ม สรา้งแกนน า 5 คน แต่แกนมศีกัยภาพในการขยายกลุ่มเพิม่ขึน้ในชุมชน 

จากการท าโครงการฯ ในระยะ 2 ปี พบว่า กจิกรรมส าหรบัเยาวชนในสถานศกึษามมีาก มคีน
ปรารถนาดทีี่จะสร้างเด็กให้เป็นคนดมีคีุณภาพจ านวนมาก แต่ถูกกดีกนัว่าเด็กไม่ควรยุ่งกบัการเมอืง 
ขณะนี้สถานการณ์ของสงขลาที่ส าคญัมากคอื เรื่องเมกะโปรเจค ที่จะลงในอ าเภอที่งดงามของสงขลา 
เช่น เทพา จะนะ เมอืง นอกจากนี้ยงัมเีรื่องผงัเมอืงทีเ่คยเขา้ไปมสี่วนร่วม สถานการณ์แบบนี้เดก็สงขลา
ต้องมโีอกาสเขา้ไปแตะ เช่น ผงัเมอืงเขา้ไปกระทบกบัชุมชนเขาอย่างไร ซึง่จะท าใหเ้ขาตื่นตวัในความ
เป็นพลเมอืง ไมใ่ช่ตดิกบักจิกรรมเพื่อกจิกรรมเท่านัน้ นอกจากนี้การบรหิารจดัการเรื่องเวลามผีลต่อการ
เคลื่อนไหวในภาคพลเมอืง สงขลาฟอรัม่มกัจะนัง่คุยกนั ผอ.ไม่ไดเ้ป็นคนน าคนเดยีว แต่คณะกรรมการ 
ทุกคนมสี่วนพจิารณาสถานการณ์ที่จะเกดิขึน้ และแก้ปญัหาด้วยกนั ทุกคนทีเ่ป็นเจา้หน้าทีค่อืโคช้ของ
น้อง ย่อมรู้สถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ เรื่องการเชื่อมไปสู่สถานการณ์จริงก็ท ายาก จะมวีิธีแยบยล
อย่างไรที่เด็กจะรอดพ้น มกีารออกแบบการท างาน เช่น การที่ต้องเผชญิกบักรณีหาดสะมหิลา จะท า
อยา่งไร มกีารคดิโจทยน์ี้กนัมาก อกีประการหน่ึงสงขลามอีงคก์รเอน็จโีอและประชาสงัคม ซึง่เกดิจากการ
รวมตวักนัอกีหลายกลุ่ม ทีใ่หน้้องเคลื่อนเขา้ไปเรยีนรูใ้นส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการของเขา 

ทัง้นี้ สงขลาฟอรัม่ได้วางวิสัยทศัน์ไว้ โดยเรยีกว่า ปลุกหวัใจไปให้ถึง คือ  โครงการนี้เป็น
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กระบวนการสร้างพลเมืองเยาวชนเพื่อพฒันาทัง้ตนเองและกลุ่ม มีประสบการณ์เรื่องทักษะชีวิตที่
น ามาใช ้การท ากจิกรรมเพื่อการเปลีย่นแปลงอะไรบางอย่าง เช่น ลดค่าไฟฟ้าในหอพกัลง เป็นต้น แล้ว
ยกระดบัเชื่อมโยงกบันโยบายโรงเรยีน สิง่เหล่านี้จะเป็นตวัสรา้งพลงัพลเมอืง สงขลามกีารท ากองทุนรกั
บา้นเกดิมานาน คดิว่าการเริม่ตน้จากชุมชนบา้นเกดิของตนเองจะผูกโยงไปสู่ประเทศชาตไิทย เราจะคดิ
ให้แคบหรอืคดิระดบัชาตกิ็ได้ เป็นสิง่ที่จะพาน้องไปให้ถงึ โดยใช้กระบวนสรา้งพลเมอืงเยาวชนด้วย 4 
จงัหวะ คอื 

1. กระบวนการพฒันาโครงการของเยาวชน  ด้วยวธิกีลัน่กรองหลายมติ ิ สิง่ที่น้องฝนั
อยากจะท าในซอยบา้นตนเอง หรอืในโรงเรยีน ในมหาวทิยาลยั ในชุมชนตนเอง โดยท าให้
ชดัก่อน เป็นโครงการหรอืข้อเสนอที่น้องเสนอมา แล้วพฒันาร่วมกนัทัง้พี่และน้อง โดยมี
ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามสี่วนร่วม ทัง้พี่เลี้ยง คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก นักพฒันา
อาวุโส เป็นตน้ เวลาน้องเสนอโครงการ จะมกีารลงพืน้ทีใ่หพ้ีพ่บน้อง จดัเวท ีดูจุดอ่อน แลว้
ปรบัเป็นวงกลมของการสะทอ้นกลบัและน าเสนอ ท าให้มกีระบวนการที่น่าสนใจ ได้เรยีนรู้
มากขึ้น มคีวามใกล้ชดิกนัมากขึน้ เป็นการพฒันาที่พี่เลี้ยงเตบิโตไปพรอ้มกบัน้อง โดยใช้
เครือ่งมอืเขา้มาช่วย 

2. กระบวนการโค้ชช่ิง (พ่ีเล้ียงท่ีปรึกษา) พี่เลี้ยงเตบิโตไปพรอ้มกบัน้อง มกีารทบทวน
เป้าหมายเป็นระยะ ปลกูฝงัทกัษะชวีติ 5 ดา้น คอื ทกัษะการคดิ  การรูเ้ขารูเ้รา  การจดัการ
ทางอารมณ์  การสื่อสารเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ด ี และการมจีติใจเพื่อส่วนรวม เป็นตวั
ขยายไปสู่จติส านึกพลเมอืง ท าในระดบัปจัเจกแต่ทีสุ่ดเป็นทกัษะชวีติในระดบักลุ่มดว้ย หลกั
ของโคช้ชิง่ คอื ตอ้งเกบ็เกีย่วเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ 

3. กระบวนการเรียนรู้ความเป็นพลเมือง พลเมอืงเป็นนามธรรม เพราะฉะนัน้ท าอย่างไรให้
เรื่องนี้น้องพอทีจ่ะมตีวัแทนหรอืรปูธรรมทีจ่บัต้องได ้จงึไปศกึษาชุมชนรมิน ้าคลองแดน ซึง่
เป็น community of citizen คนที่สรา้งชุมชนรมิน ้าคลองแดนขึน้มาเป็นสามญัชนทัง้หมด 
ไม่ใช่ อบต. การสรา้งพลเมอืงต้องสรา้งจากคนมอีสิระเสรี แต่มขีอบเขตท าประโยน์เพื่อ
บา้นเมอืง เคารพกฎกตกิามารยาท เป็นผูน้ าร่วมกบัคนอื่นได ้มพีืน้ทีส่าธารณะใหเ้รยีนรูก้บั
เพื่อนได ้สรา้งการมสี่วนรว่มทัง้งานของตนเองทีจ่ะดงึคนมามสี่วนร่วม และตนเองทีต่้องเดนิ
ไปมสี่วนรว่มกบักจิกรรมอื่นๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนัหรอืตนเองชอบ ตวันี้จะเป็นตวัชีว้ดัทีเ่ราไดค้ดิ
ไวก่้อนแลว้ และชุมชนนี้มลีกัษณะแบบน้ีทัง้หมด ทีค่ลองแดนเป็นชุมชนวถิพีุทธ ทมีเยาวชน
ของเรามวีถิมีุสลมิ เป็นความงดงามทีเ่ป็นวถิมีนุษยไ์ม่ไดแ้ยกศาสนา ซึง่น้องๆ ไดไ้ปเรยีนรู้
สิง่เหล่านี้จากวถิทีีเ่ป็นจรงิในชุมชน 

4. กระบวนการสรปุบทเรียน/ส่ือสารกบัสาธารณะ จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู้ ตัง้แต่เริม่ต้น
ไปถึงสิ้นสุด กิจกรรมเสร็จก็มีการถอดบทเรียนและบันทึก มีการสื่อสารสาธารณะผ่าน
โซเชยีลเน็ตเวริค์ เป็นพืน้ทีก่ลางของกลุ่มทีน้่องสามารถมาตดิตามได ้เป็นภารกจิส าคญัของ
เจา้หน้าที่พีเ่ลีย้งสงขลาฟอรัม่ และมเีวทใีหน้้องขมวดสิง่ทีไ่ดท้ ามาสื่อสารกบัเพื่อนต่างกลุ่ม
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และกบัสงัคม โดยแต่ละปีจะมรีปูแบบแตกต่างกนั เช่น มกีารน าโครงการครเูดลเิวอรี ่ครเูพื่อ
ศษิย ์ทชีฟอรไ์ทยแลนด ์มาร่วมมองและถกเถยีงกนัอย่างสรา้งสรรค์ จนคณะครุศาสตรแ์ละ
คณะศกึษาศาสตร ์มาทบทวนในหลายเรือ่ง เช่น การฝึกสอนทีจ่ะเริม่ปีที ่5 อาจมาเริม่ในปีที ่
1 เลย หรอืมหาวทิยาลยัทกัษณิน าครเูดลเิวอรีไ่ปอยู่ในหลกัสูตร โดยมงีบประมาณในส่วนนี้ 
กลุ่มที่ท าเรื่องหาดทรายพฒันาตนเองปีนี้เป็นปีที่ 3 จากการเรยีนรูจ้ากกลุ่มนักวจิยั จาก
งานวิจยั มอ.หาดใหญ่ แล้วน าข้อมูลความรู้นัน้มาเผยแพร่ให้กับชุมชนเมอืง ในที่สุดท า
ธรรมนูญการปกป้องหาดสะมหิลา ลงนาม MOU กบันายกเทศมนตรนีครสงขลา ซึ่งเป็น
เจา้ของพืน้ที ่ต่อสูท้างความคดิหรอืยนืหยดัทางความคดิกบักรมเจา้ท่า กรมโยธา ซึง่น่าจะมี
แนวโน้มทีด่ ีถอืเป็นการเคลื่อนไหวภาคพลเมอืงของเดก็จากงานเดมิทีเ่ขาท าไดต้ลอดเวลา  

 
พื้นท่ีท าโครงการเยาวชน 
ตลอด 3 ปี มโีครงการเกอืบ 70 กลุ่ม อกี 10 กลุ่มทีเ่คลื่อนจาก สสส. มาเกี่ยวรอ้ยในภายหลงั 

เป็นประเด็นทรพัยากร 21 โครงการ วฒันธรรมและภูมปิญัญา 13 โครงการ การพฒันาชุมชน 12 
โครงการ ประเดน็สุขภาพ 8 โครงการ ประเดน็การเรยีนรู ้8 โครงการ หรอืประเดน็อาชพีกบัน้องทีอ่ยู่ใน
สถานพนิิจฯ โดยเพื่อนจะรวมกลุ่มกนัช่วยเพื่อน ท างานอาชพีเครื่องสานต่อเนื่องมาถงึปีที ่2 น าเงนิมา
ช่วยเพื่อนทีไ่มม่ญีาตมิาเยีย่มใหม้กี าลงัใจ 

 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
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จุดเด่นที่สุด คอื เจา้หน้าที่พี่เลี้ยง/โค้ช ระหว่างที่เป็นโค้ชก็มกีารเก็บเกี่ยวบนัทกึประสบการณ์ 
ศกึษาเรยีนรูก้บัผู้รู ้แหล่งขอ้มูลต่างๆ ท าให้เขาชดัเจน และท าหน้าที่อย่างมคีวามสุขและมสีายสมัพนัธ์
กบัน้องไดด้ ีถดัมาเป็นเรื่องกลไกและระบบบรหิาร ทัง้ทีเ่ป็นกลไกที่เราดงึบุคลากรจากขา้งนอกมา และ
การท างานรว่มกนัทีป่รบัเป็นระบบทีไ่มใ่ช่เป็นผูน้ าเดีย่วและเป็นผูน้ ารว่ม แลว้ท างานรว่มกนั  

ช่วงที ่สสส.เขา้มาหนุนเสรมิในช่วงกลางปีที ่2 มกีลุ่มเขา้มา 10 กลุ่ม กลุ่มเด่นๆ ทีจ่ะน าเสนอใน
ครัง้น้ีจะมกีลุ่มทีเ่ฝ้าระวงัหาดสะมหิลา คอื แตกมาจากกลุ่มทีต่อนแรกเป็นบชีฟอรไ์ลฟ์ แต่ภารกจิในการ
เฝ้าระวงัหาดเพิม่มากขึน้ จงึเป็นเครอืขา่ยของกลุ่มนัน้มาตัง้เป็นกลุ่มใหม่ พอดมีเีรอืสนิคา้ล าหนึ่งมาตดิที่
หาดสะมหิลา กลุ่มนี้จะแอคชัน่ในเรื่องของหาดอกีมติหินึ่ง และก าลงัพฒันาเป็นศูนยข์อ้มูลของเดก็ที่ว่า
ดว้ยหาดสะมหิลา โดยจบัมอืกบัหน่วยราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่เริม่จากความเขม้แขง็ของเดก็ก่อน อกีกลุ่ม
หนึ่งคอื โครงการมหศัจรรย์โลกยิ้ม เด็กมหาวทิยาลยัราชภฎันครศรธีรรมราช ท าเรื่องป่าชุมชนหน้า
มหาวทิยาลยั แต่มหาวทิยาลยักบัชุมชนไม่เคยมองหน้ากนัดว้ยเรื่องป่าชุมชน อกีโครงการคอื โครงการ
ครเูพื่อศษิย ์ทัง้นี้เมื่อมาประเมนิร่วมกนั พบว่า จุดเด่นของ 10 กลุ่มหลงั คอืเรื่องกลไกและระบบบรหิาร 
และเรือ่งพีเ่ลีย้ง   

ตวัอย่างโครงการเยาวชน 
 โครงการเฝ้าระวงัหาดสมิหลา  กรณีศึกษาเรืออรพิน 4 กลุ่ม The Sand เริม่ต้นตัง้แต่ปี 
2555 ไดส้รา้งความตื่นตวัครัง้ใหญ่ใหก้บัคนเมอืงสงขลา โดยเฉพาะเยาวชน ซึง่มเีครอืข่าย 11 สถาบนั 
ทัง้อาชวีศกึษาและมหาวทิยาลยั และโรงเรยีนมธัยมปลาย โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆ หาดสะมหิลา ใน
ขณะเดยีวกนัมกีลุ่มเดก็ๆ โรงเรยีนเทศบาล 5 ที่ใหค้วามสนใจเรื่องหาดเป็นพเิศษ กรณีทีเ่รอือรพนิมา
จอดเกยตื้นที่หาดสะมหิลา พอจะกู้เรอืออก เดก็กลวัว่าหาดจะพงั เพราะเทศบาลไม่ได้สนใจ แต่คนทัง้
เมอืงสงขลาใหค้วามสนใจ แต่ความตื่นตวัของคนสงขลาคอื เป็นการมาดูเรอืแบบท่องเทีย่ว เดก็กลุ่มนี้จงึ
รวมตวักนัใหเ้หน็คุณค่าว่า เรอืทีม่าตดิจะสรา้งการเรยีนรูใ้หก้ลุ่มเราอยา่งไรบา้ง โดยเริม่จากเฝ้าสงัเกตว่า
สภาพหาดจะเปลีย่นแปลงหรอืไม่จากการทีเ่รอือรพนิเขา้มาจอด หาดจะซ่อมแซมตนเองได้จรงิหรอืไม ่
ถา้น าเรอืออกแลว้หาดจะมกีารเปลีย่นแปลงกลบัสู่สภาพเดมิได้อย่างไร โดยใชเ้วลา 3 เดอืน วชิาเหล่านี้
มนีักวชิาการในพืน้ที่เขา้มาร่วม จากคณะวศิวกรรมศาสตร ์ที่เรยีนจบดา้นทรพัยากรน ้า เคยท างานวจิยั
เรื่องหาดสะมหิลา และชอบที่จะท างานกบัเดก็ สรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้รื่องการวดัหาด เดก็กลุ่มนี้ได้
ขยายเครือข่าย มีอาสาสมัครของเมืองวัดหาดทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เพื่อให้เห็นการ
เปลีย่นแปลงของหาดทีพ่งัทลายในแต่ละจดุ ซึง่เป็นปฏบิตักิารคุณค่าทีเ่กดิขึน้มากมาย แต่ทีเ่ป็นอุปสรรค
ตามมาคอืเดก็ก าลงัอยู่ ม.6 ต้องเตรยีมตวัสอบเขา้มหาวทิยาลยั ทัง้นี้พีเ่ลีย้งต้องเล่นกบัเรื่องความเป็น
พลเมอืงตลอดเวลา เน้นการท างานเป็นทมี การเป็นผูน้ าร่วม คดิวางแผนปฏบิตักิาร เหน็คุณค่าการเป็น
พี่เลี้ยง เป็นต้น นอกจากนี้ การได้ศกึษาระบบนิเวศหาดทราย รกัและหวงแหนทรพัยากรของแผ่นดนิ 
เป็นฐานการท างานเป็นทมี และเป็นฐานการท างานทีร่าชการควรส่งเสรมิใหพ้ลเมอืงไดเ้ขา้มามสี่วนร่วม
ในเรือ่งบา้นเมอืง การเป็นอาสาสมคัรพลเมอืงเพื่อฝึกฝนความเป็นพลเมอืง 

โครงการมหศัจรรยโ์ลกย้ิม กลุ่มเยาวชน คนสร้างป่า เดมิไม่เคยสนใจชุมชนทีอ่ยู่ตรงขา้ม
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มหาวทิยาลยั ภายหลงัมกีารรวมตวักนัที่จะท าให้คนในมหาวทิยาลยัหนัมาสนใจ โดยเริม่จากที่ตวัเขา
สนใจก่อน เมื่อท าไปชุมชนเกดิความเอ็นดูทีเ่ดก็มาฟ้ืนฟูสิง่นี้ทีชุ่มชนแห่งนัน้เคยท ามาก่อน เคยใชเ้ป็น
ซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนมาก่อน แต่ถูกละเลยไป เมื่อเด็กมาน าฟ้ืนฟู ท าให้ชุมชนหนัมามองเด็ก
มหาวทิยาลยัดว้ยสายตาอกีแบบหนึ่ง ซึง่เดก็ได้ดงึเพื่อนๆ ในคณะมนุษยศาสตรม์าเป็นอาสาสมคัรมาก
ขึน้ และมปีฏบิตักิารทีจ่ะฟ้ืนฟูป่าชุมชนร่วมกนั  จนกลายเป็นโครงการร่วมที่มหาวทิยาลยัอาจจะไปท า
ต่อ 

โครงการครเูพ่ือศิษย ์เยาวชนกลุ่มครอูาสา โจทยต์อนแรกมานัง่คุยกนัว่าทีม่าเลอืกเรยีนครู
นัน้ รกัอาชพีครูหรอืเลอืกไปแบบนัน้ จากโจทยน์ี้จงึมาคดิว่า เพื่อให้รูจ้กัอาชพีนี้มากขึน้ควรท าอย่างไร 
ก่อนจะถงึปี 5 ทีจ่ะไปฝึกสอน เวลาไปสมัผสัความเป็นครชูอบหรอืไม่ชอบอย่างไร โดยเขาไดส้รา้งสรรค์
กจิกรรมดว้ยการจุดประกายความคดิจากครคูนหนึ่งทีเ่ขาเลอืกทีท่ าอาชพีครไูดด้ ีคอื อดตีอธกิารบดีมห
หาวอทยาลยัราชภฎัฯ อ.ไพโรจน์ โรจน์วเิศษ มาพูดให้แรงบนัดาลใจ แล้วมาออกแบบ เช่น ออกแบบ
เรือ่งการฝึกสอน จากลุ่มทีม่อียู ่5 คน เป็น  37 คน และปฏบิตัสิอนจรงิตามทีอ่อกแบบไว ้ซึง่กจิกรรมของ
เขากา้วไปสู่ครอบครวัของเดก็ เพื่อไปถงึตน้ตอปญัหาของเดก็ทีเ่ขาเจอ เช่น เดก็ทีอุ่จจาระรดกางเกงทุก
วนั เป็นต้น ท าใหจ้ติใจเขาอ่อนโยนขึน้ เขา้ใจเรื่องความเป็นครูทีไ่ม่ได้สอนเฉพาะวชิา แต่เป็นเรื่องชวีติ
ของลกูศษิยด์ว้ย  

พลังความเป็นพลเมืองที่เขาได้ คือ การได้ลงมือปฏิบัติจริง เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น ซึ่งถ้าครู
เปลี่ยนแปลงหรอืพฒันาในเชงิสรา้งสรรค์ขึน้ ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลง เขาเหน็คุณค่าและพยายาม
สร้างแรงบนัดาลใจเรื่องนี้ คณบดแีละรองคณบด ีได้น าแนวคดิต่างๆ ไปปรบัใช้ในคณะ เด็กเป็นแรง
บนัดาลใจใหรุ้น่น้อง เป็นตน้ ซึง่ตวัชีว้ดัหนึ่งคอื มกีลุ่มอื่นๆ ในคณะฯ เสนอโครงการมาทีเ่รา 

ทัง้นี้ ทีมสงขลาฟอรัม่ได้เห็นเชิงปญัหา สิ่งที่ส าคญัมากคือ หนึ่ง ทุกปีที่ท าจะมเีรื่องเวลาที่
ก าหนดไว ้12 เดอืน ซึง่ไม่สามารถท าได้จรงิ แต่การท างานจะอยู่ที ่16 – 18 เดอืน เนื่องจากกจิกรรม
ของเดก็และของครูค่อนขา้งมาก การสบัหลกีคอืสภาพความเป็นจรงิที่ต้องบรหิารจดัการ เพราะฉะนัน้
เรือ่งเวลาจงึส่งผลกระเทอืนไปสู่วถิกีารท างานของน้อง ท าใหใ้นบางครัง้ยงัไมส่ามารถขมวดได ้เจา้หน้าที่
โครงการมกีารสบัเปลีย่น ต้องใชก้ระบวนการเสรมิสรา้งตลอด ซึง่มูลนิธสิยามกมัมาจล ช่วยเอื้อให้ เช่น 
ช่วงขมวดทา้ยโครงการจะยดืเวลาให ้อกีประการคอื เดก็มเีจา้ของ ถา้ท างานเคลื่อนไหวเพื่อบา้นเมอืงคน
จะมองว่าเป็นเอน็จโีอ จงึต้องท างานหนักในการพูดคุยกบัผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั บางคนกลวัว่าลูกหลาน
มาท ากิจกรรมคะแนนจะตก คดิว่าท าอย่างไรให้พ่อแม่ภูมใิจที่ลูกมาเป็นแบบนี้ ซึ่งเป็นทัง้ปญัหาและ
โจทยท์ีจ่ะตอ้งท าต่อไป แนวทางทีพ่ฒันาปีหน้าม ี3 – 4 เรื่อง เยาวชนบางกลุ่มชดัเจนว่าสามารถท างาน
ความเป็นพลเมอืงในขัน้ที่ก้าวหน้าขึน้ ซึ่งเราจะหนุนเสรมิเขาอย่างไร มแีหล่งทุนสนใจสนับสนุน สอง 
การท างานรว่มกนักบัผูใ้หญ่ทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัเยาวชน โดยต้องดงึเขาเขา้มาร่วม  แนวทางพฒันาใน
ปีหน้าต้องให้ความสนใจกลุ่มเป้าหมายน้ีมากขึน้ สาม การขยายโครงการ 3 ปีขา้งหน้า ไม่ใช่สงขลา
อยา่งเดยีว อาจขยายในลุ่มน ้าทะเลสาบ ทีม่โีครงการหลายอย่างเคลื่อนเขา้มา มหาวทิยาลยัทีเ่ป็นวทิยา
เขตย่อยๆ เช่น พทัลุง อยู่ในพื้นที่ลุ่มน ้า เราเน้นสถานการณ์บ้านเมอืง โดยเฉพาะบ้านเกิด ถ้าเรามี
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เครอืข่ายเช่นนี้จะท าให้การท างานของน้องคมชดัลกึมากขึน้ สุดท้ายทีต่้องท าคอืเรื่องการระดมทุนของ
สงขลาฟอรัม่  
 
คณะกรรมการก ากบัทิศทางโครงการฯ ร่วมแลกเปล่ียนและให้ข้อเสนอแนะ 
 คณุนงนาท สนธิสวุรรณ  
 แนวทางด าเนินงานปีที่ 2 แนวคดิที่จะเคลื่อนตวัไปยงัผู้บรหิารคณะ หรอืแมแ้ต่โรงเรยีนควร
บูรณาการให้ความส าคญัของการเห็นปญัหาเรื่องการแบ่งเวลาของเยาวชนและการเรยีน ท าเรื่องการ
พฒันาเยาวชนเศรษฐกจิพอเพยีง บูรณาการการเรยีนการสอนใน 8 คณะวชิาเขา้กบัแนวคดิเศรษฐกจิ
พอเพยีง ซึง่จะบูรณาการอย่างไร ลองดูว่างานจติอาสาหรอืส านึกพลเมอืงจะสามารถบูรณาการในสาระ
วชิาการการเรยีนการสอนอย่างไร เป็นส่วนหนึ่งในการปฏริูปการศกึษาของประเทศ อาจมกีารระดม
ความคดิกนั มลูนิธฯิ มปีระสบการณ์เขา้ไปช่วยท า ซึง่การสรา้งความเขา้ใจส าคญัทีสุ่ด 
 คณุวาริฉัตร  ดวงจินดา (สสส.)  

ชื่นชมและใหก้ าลงัใจทัง้ 3 โครงการ สสส.เหน็ศกัยภาพโครงการพี่เลีย้ง เหน็พลงัโคช้ชิง่เยาวชน 
เป็นก าลงัใจใหค้ าปรกึษา ใหเ้ขาเหน็ตวัอย่างจรงิในการท างาน ทีเ่หน็ความส าคญัคอืการเชื่อมเครอืข่าย 
เช่น สถาบนัการศกึษา พระ ปราชญช์าวบา้น ใหเ้กดิการขบัเคลื่อนขยายผลต่อ เหน็ว่ามคีวามคบืหน้าใน
ระยะ 1 ปีไปไกลกว่าทีค่ดิ กลไกของพีเ่ลีย้ง มกีารขยบักลไกจงัหวดั การเชื่อมต่อภาค ีการเปลีย่นแปลง
ของเดก็ การท างานเป็นทมี สามารถคดิวเิคราะห์ได้ มกีารดงึศกัยภาพของเยาวชนให้มาท าสิง่ที่ดเีพื่อ
สงัคม ในส่วน สสส.มองอกีเรื่องที่ส าคญั คอื การสื่อสารออกไปสู่วงกวา้ง สสส.อาจช่วยมองในเรื่องนี้ได ้
ทีส่ามารถไปต่อยอดกบัองคก์รต่างๆ ทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งต่อไปได ้สสส. มโีครงการปลุกพลงัเปลีย่นไทย เราจะ
ไปต่อยอดกบัองคก์รทีเ่รยีกว่า หอการคา้จงัหวดั บางโครงการมองว่าน่าจะขบัเคลื่อนในระดบัจงัหวดัต่อ
ได้ หรอืบางโครงการไปเชื่อมกับร้อยโครงการเปลี่ยนประเทศ ของมูลนิธิเพื่อคนไทยได้ ซึ่งไม่ได้ใช้
เน็ตเวริ์คอย่างเดยีว ไม่ได้แลกเปลี่ยนแค่ทุนอย่างเดยีว แต่เป็นการแบ่งปนัประสบการณ์ ทุน ความ
เชีย่วชาญ องคค์วามรู ้ต่างๆ ได ้ถ้าท าสื่ออย่างง่าย เช่น อนิโฟกราฟฟิค แลว้ไปสื่อสารต่อผลลพัธจ์ะไป
ไดก้วา้งกว่าทีเ่ราคดิ เพราะการสื่อสารในโซเชยีลเน็ตเวริค์เรว็มาก หวงัผลว่าการท างานในปีที ่2 – 3 จะ
เหน็พลงัการขบัเคลื่อนงานทัว่ประเทศ 
 คณุเมธว์ดี  เลิศผดงุธรรม (มลูนิธิอโชก้า ประเทศไทย) 

ทัง้ 3 โครงการท างานอย่างเขม้ขน้ในการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ ทีน่่าสนใจคอื ทัง้ 3 องคก์รสนใจ
สนับสนุนโค้ชหรอืพี่เลีย้งด้วย ที่อโชก้าเรยีกคนกลุ่มน้ีว่าแชมป์เป้ียน ในการท างานปีต่อๆ ไปอยากบ่ม
เพาะพฒันาศกัยภาพมากขึน้ อยากให้คดิเผื่อว่า เมื่อสรา้งคนเหล่านี้แล้ว หากเขาจะท าเองโดยไม่มเีรา 
เราจะสรา้ง ecosystem ให้คนที่เป็นโคช้ไดอ้ย่างไรต่อ ซึ่งอาจมแีหล่งทุนใหเ้ขาสามารถคดิเองได ้หรอื
หากเขาเป็นคณาจารยใ์นโรงเรยีนมธัยมอาจไม่สามารถดวิกบัผูบ้รหิารได้โดยตรง แลว้เราจะช่วยเขาต่อ
ไดอ้ย่างไร อาจมกีารจดัเวทแีลกเปลีย่นความคดิระหว่างกนั เพราะเวทลีกัษณะนี้ท าใหเ้ราไดเ้หน็ว่า แต่
ละทีม่คีวามรูห้รอืเครือ่งมอืทีน่่าจะน ามาแลกเปลีย่นกนัได ้
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 คณุปิยาภรณ์ มณัฑะจิตร แนะน าว่า หนังสอืถอดบทเรยีนสงขลาฟอรัม่ ปีที ่1 และ 2 ปีทีส่อง
นอกจากถอดบทเนรยีนน้องแล้ว ยงัมกีารถอดบทเรยีนพี่เลี้ยงว่าได้เรยีนรู้อะไร มีเทคนิคอะไรในการ
พฒันาส านึกความเป็นพลเมอืง เป็นความรูท้ีส่ามารถน าไปขยายผลทีจ่งัหวดัอื่นๆ ซึง่อาจลองน าไปดูและ
ปรบัใชใ้นพืน้ทีอ่ื่นดว้ย 
 

โครงการเสริมสร้างศกัยภาพเครือข่ายเยาวชนจงัหวดัน่าน 
 โดย มลูนิธสิ่งเสรมิการเรยีนรูชุ้มชน (วดัโปง่ค า) 
 

พระครสูจิุณนันทกิจ 
ในนามโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพเครอืข่ายเยาวชน จงัหวดัน่าน ซึง่เป็นเมอืงวฒันธรรม และ

เป็นเมอืงที่มตี้นทุนสูงไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ต้นทุนองค์กรเครอืข่าย 
และนัยยะของต้นทุนน่านระยะหนึ่งก็ถูกปิดบงัด้วย ค าว่า “การคบืคลานการพฒันาภายใต้ทุน” การ
พฒันาเป็นเครื่องมอื จงึท าให้ต้นทุนเหล่านัน้ถูกหลบซ่อนไป แต่ในส่วนของพระอาจารย์เหน็ว่า วกิฤต
เหล่านัน้เป็นโอกาสยกระดบัวดัเป็นศูนยก์ารเรยีนรู ้เป็นมลูนิธสิ่งเสรมิการเรยีนรูชุ้มชน (วดัโป่งค า) ต.ดู่
พงษ์ อ.สนัติสุข จ.น่าน  ซึ่งใช้ฐานทุนเดมิของมูลนิธิฯ ที่มอียู่มาใช้ในการขบัเคลื่อนงาน ในส่วนของ
เครอืข่ายที่ใช้ในการขบัเคลื่อนก็เป็นเครอืข่ายองค์กรชุมชนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม เครอืข่ายพระสงฆ ์หรอืที่เรยีกว่า “หวัวดั” เครอืข่ายโรงเรยีนทัง้ในระดบัประถมและมธัยม 
และเครอืขา่ยงานวจิยัเดมิทีท่ าอยู่หลายเรื่อง งานวจิยัสามารถท าใหเ้กดิการกระตุ้นของคนน่านใหฟ้ื้นตื่น
ขึน้มาว่ามภียับางอย่างไดเ้กดิขึน้ สรา้งภูมคิุม้กนัใหก้บัคนน่าน และไดเ้ชื่อมงานกบัมลูนิธสิยามกมัมาจล 
ซึง่ตอนน้ีมกีจิกรรมหน่ึงทีน่่าสนใจอยากใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคลื่อน และมเีป้าหมายในส่วนเยาวชน 
ซึง่น่านมฐีานเดมิอยู่แล้ว สอดคลอ้งกบัทีท่ าอยู่แลว้ จงึมกีารวางแผน ซึ่งเป้าหมายของน่านน่าจะอยู่บน
พื้นฐานวฒันธรรมของความเป็นน่านเพื่อสอดคล้องและขบัเคลื่อนไปได้  ส่วนหนึ่งที่เห็นชดัคอืความ
เป็นศาสนทายาท เครอืข่ายวดัทีท่ าอยู่ มเีครอืข่าย 15 โรงเรยีนปรยิตัธิรรม เริม่ต้นสกั 2 – 3 กลุ่ม มกีาร
ขบัเคลื่อนและสอดรบักนั หลายคนบอกว่าเณรทีไ่ปอยูว่ดัไปเรยีนหนงัสอื น่านถอืว่าวดัเป็นสถานทีเ่รยีนรู ้
หลายคนทีผ่่านวดัถอืว่าเป็นบุคคลทีถู่กวางตวัว่าเป็นผูน้ าในอนาคต 
 วสิยัทศัน์โครงการพฒันาศกัยภาพพลงัเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการพฒันาชุมชนสงัคมจงัหวดัน่าน 
ใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ฐานวฒันธรรมชุมชนทอ้งถิน่และปลกูจติส านึกรกัถิน่ฐานบา้นเกดิของตน 
 

คณุอภิสิทธ์ิ  ลมัยศ 
 กระบวนการก่อนที่มลูนิธสิยามกมัมาจลจะเขา้มานัน้ จะมกีารรวมตวักนัมาก่อนอยู่ในระดบัหนึ่ง 
ในส่วนของการพฒันาโครงการ ใหค้วามส าคญัต่อระยะต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า คน้หาเยาวชน จากการ
ลงพืน้ที ่ไดเ้หน็สภาพพืน้ทีจ่รงิ เหน็คน เหน็ปญัหา ท าใหร้่วมกนัวเิคราะหใ์นพืน้ทีม่ศีกัยภาพชุมชน และ
เยาวชน เนื่องจากเวลาท ากจิกรรมต้องไม่เกนิศกัยภาพของกลุ่ม ซึ่งต้องมภีารกจิที่ส าคญั คอืการเรยีน 
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การอยูก่บัครอบครวั ซึง่เป็นปจัจยัพืน้ฐาน เพราะการทีใ่หเ้หน็ปญัหา ร่วมวเิคราะหป์ญัหา เพื่อใหไ้ม่เกนิ
ศกัยภาพของเดก็ เป็นสิง่ทีใ่กลต้วั สามารถท าไดใ้นระยะเวลาทีก่ าหนด รวมถงึเรื่องของการเรยีน ในการ
พฒันาจงึใชก้ระบวนการงานวจิยัทอ้งถิน่เขา้ไปด้วย จนกระทัง่ไดข้อ้เสนอโครงการมาระดบัหนึ่งกม็กีาร
พจิารณาโครงการผ่านการเวริ์คชอ็ป ใช้ project management เขา้ไปช่วย จนได้ขอ้เสนอโครงการ
ออกมา ซึ่งใช้เวลานาน จงึใหค้วามส าคญัต่อระยะต้นน ้ามาก ประเดน็ในเรื่องของการจดัการทรพัยากร
ความมัน่คงทางอาหาร สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรมประเพณีที่ได้เห็นจากสื่อ รวมถึงการท่องเที่ยว
วฒันธรรม จากจุดเลก็ๆ ท าใหเ้หน็ศกัยภาพ ผ่านพีเ่ลีย้งโครงการ เจา้หน้าทีไ่ดห้นุนเสรมิการท างาน จะ
เหน็ไดว้่า เป็นสิง่ทีเ่หน็ตัง้แต่พฒันาโครงการกระบวนการหนุนเสรมิ   
 

 
 

ผลลพัธท์ีอ่อกมา คอื การท างานเป็นทมี การท างานกบัชุมชน แต่สิง่ทีต่้องมกีารพฒันา คอื การ
บนัทกึ จดัท าฐานขอ้มลู กลไกการด าเนินงานของเจา้หน้าทีโ่ครงการอยู่ในเกณฑท์ีค่่อนขา้งด ีแต่ว่ายงัมี
ปญัหาอุปสรรคการบรหิารจดัการทมี การพฒันาศกัยภาพของการท างาน ตลอดจนองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้าก
การท างานหลกัๆ กค็อื การพฒันาโครงการ การหนุนเสรมิการท างานเป็นเทคนิคและวธีกีารทีจ่ะต้องไป
โค้ชน้อง พี่เลี้ยงต้องเรยีนจากตนเองและไปสอนน้องได้ เพราะฉะนัน้องค์ความรู้ต่างๆ สถานการณ์
ปญัหา รวมถงึขอ้คน้พบต่างๆ ถอืว่าเป็นบทเรยีนระดบัหนึ่งของโครงการทีจ่ะตอ้งไปปรบั นอกจากนี้ เกดิ
เครอืข่ายเยาวชนที่ตัง้ใจไว้ว่า ภาคเีครอืข่ายจะเขา้มาหนุนเสรมิมากขึน้ รวมถงึเขา้ใจโครงการเยาวชน
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มากขึน้ ซึ่งไม่ใช่ว่าน่านเพิง่จะมโีครงการเยาวชนเกดิขึ้น แต่จะมคีวามเหมอืนและความต่างที่จะเน้นถงึ
การใหทุ้น และการส่งผลงาน แต่จะมกีารตดิตามหนุนเสรมิ การเตมิพลงั มกีารถอดบทเรยีน  ขอ้คน้พบ
หนึ่งปีท าใหเ้กดิกระบวนการเครอืข่าย แกนน าเยาวชนทีม่คีุณภาพเพิม่มากขึน้ เช่น กลุ่มฟ้อนดาบทีเ่ป็น
แนวคดิว่าเยาวชนสนใจและถอืว่าเป็นมรดก และอตัลกัษณ์ของคนเมอืงน่าน เด็กกลุ่มนี้จงึคดิว่าจะท า
อย่างไรให้เกิดกระบวนการสืบทอด จงึค้นคว้าปญัหาและความส าคญัว่าการฟ้อนดาบมคีวามส าคญั
อยา่งไรต่อคนน่าน และมกีระบวนการท างานตัง้แต่การปรกึษาหารอื การคน้หาแหล่งขอ้งมลู หาปราชญ์
ในพืน้ที ่หาขอ้มลูในการสบืทอด เทคนิคการฟ้อนหรอืองคค์วามรูต่้างๆ มาเป็นครใูนการฝึกสอน ซกัซอ้ม
การแสดง และสุดท้ายคอื การน าความรู้ที่ได้จากการร ่าเรยีนจากครูผู้รู้ไปสอนน้องๆ ในโรงเรยีน ซึ่ง
ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างด ีเพราะในแต่ละโรงเรยีนมวีชิากจิกรรม เดก็ก็จะมาเรยีน จนมโีรงเรยีนเพิม่
มากขึน้และมหีลายโรงเรยีนใชบ้รกิารนี้อยู่ ผลลพัธค์อื เดก็ไดค้วามรูแ้ละมกีารปรบัพฤตกิรรมของตนเอง 
เรือ่งความเกเร เพราะการใชว้ดัเป็นสถานทีอ่บรมพบปะกนั ในอดตีก่อนมโีครงการ เดก็ไม่สามารถเขา้วดั
ได้ เพราะวดัเป็นแหล่งมัว่สุมของเดก็ๆ กลายเป็นอย่างนัน้ จนชาวบา้นประกาศห้ามเดก็เขา้วดัหลงั 16 
นาฬิกา แต่กลางวนัเขา้ได้ กลางคนืถ้าไม่จ าเป็นห้าม พระจงึคุยกนัว่า จะท าอย่างไรให้เดก็เยาวชนท า
กจิกรรม และลบภาพทีต่ดิลบของสงัคมหรอืในชุมชนมอง จงึเกดิการรวมกลุ่มกนั ท าอะไรทีแ่ปลกและทา้
ทายกลุ่มเยาวชน แล้วน ากิจกกรมฟ้อนดาบมาเป็นตัวเชื่อม ผลการท างานเด็กเริ่มเข้ามาหาวัด 
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมจากการมัว่สุม มาเป็นการฝึกซอ้มฟ้อนดาบ จนสามารถสรา้งการยอมรบัระดบัหน่ึง
ได ้ รวมถงึการสรา้งการยอมรบัในการพฒันาและการออกงานได ้สามารถใชบ้รกิารน้องๆ และถ่ายทอด
ประสบการณ์จากรุน่สู่รุ่นได ้  

การเปลี่ยนแปลงคอื เดก็มคีวามเป็นผูน้ า เสยีสละ การเป็นผู้น า - ผู้ตาม ทกัษะการท างานเป็น
ทมี การคดิวเิคราะห ์วางแผนการท างาน เหน็ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ส านึกรกัถิน่ฐานบา้นเกดิ 
รูจ้กัรากเหงา้ วฒันธรรม ประเพณีของตนเอง มกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเอง มคีวามรบัผดิชอบ
ทัง้หน้าทีข่องตนเองและการท ากจิกรรม แบ่งเวลาใหถู้กต้อง ปจัจยัความส าเรจ็คอื การไดร้บัโอกาสจาก
คนในชุมชน ครอูาจารย/์พระสงฆ ์เขา้มามสี่วนในการขดัเกลาจติใจ โดยใชศ้ลิปะพืน้บา้น เป็นตวัเชื่อมใน
การรวมกลุ่มและสรา้งพลงักลุ่มทีเ่ขม้แขง็ ไดเ้พื่อนและกลุ่มทีด่ ีซึง่มผีลต่อการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของ
ตนเอง ปจัจุบนัจะมกีารรวมกลุ่มกนัและสร้างกองทุนขึน้มาเป็นสวสัดกิารให้กบัน้องๆ เพราะบางครัง้
สมาชกิอาจเจบ็ปว่ยบา้ง อาจจะมขีองฝากบา้ง สิง่นี้เป็นผลจากทีน้่องร่วมท ากิจกรรมมาภายใต้กจิกรรมที่
สนับสนุนโดยมูลนิธสิยามกมัมาจล กล่าวโดยสรุป กิจกรรมที่ท านัน้ เริม่ตัง้แต่การค้นคว้าข้อมูล การ
ฝึกซ้อม การออกงานต่างๆ และการถ่ายทอดให้กบัน้องๆ เยาวชนในพื้นที่ทัง้ในระดบัประถมศึกษา 
มธัยมศกึษา และในหมูบ่า้น  

 
 
 

 ตวัอยา่งโครงการเยาวชน มดีงันี้ 
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โครงการ คุณค่าและความงามกบัการอนุรกัษ์ ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ฉบบัเมืองน่าน กลุ่ม
เยาวชนต าบลพระพทุธบาท (นาฏยะเภรี สะหลีเจียงกลาง) 

น้องแจค็กี้ เป็นลูกผูใ้หญ่บา้น ค่อนขา้งมอีทิธพิล ก่อนการเรยีนรูโ้ครงการเป็นเดก็ที่ไม่เคยเชื่อ
ฟงัพ่อแม ่ดือ้ เอาใจตนเอง เชื่อเพื่อนและอยู่กบัเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ กนิเทีย่ว จนวนัหนึ่งไดรู้จ้กัโครงการ
เพราะมาจากการเที่ยว และเพื่อนๆ ชวนให้มาร่วมกลุ่ม มหีน้าทีใ่นการตฉีาบช่วยในกลุ่ม เพราะไม่ยาก
นัก สามารถท าได้ แต่ไม่คดิอะไร คดิว่าทีท่ าไปคอืตามเพื่อนมากกว่า ระหว่างท าโครงการ ความทีเ่ป็น
คนตวัใหญ่กต็กีลอง แลว้ความคดิกเ็ริม่เปลีย่นมากขึน้  การเปลีย่นแปลงตนเองเริม่เกดิขึน้เมื่อไดเ้หน็พี่ๆ  
ทีม่าตดิตามโครงการไดม้าแนะน า รวมทัง้การไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมทีโ่ครงการจดั  ท าใหไ้ดเ้หน็ว่าโครงการ
ทีท่ านัน้มปีระโยชน์กบัตนเองและชุมชนอย่างไร และไดม้องเหน็ทศิทางของโครงการว่าน่าจะเดนิไปทาง
ไหน มวีธิกีารอย่างไรที่จะให้คงอยู่ และจะสบืทอดอย่างไร เมื่อ พี่ๆ ตัง้ค าถามจะท าให้เราเกิดการคดิ
ค าตอบขึน้มาในใจ จุดประกายให้เริม่หนัมาสนใจต่อกจิกรรมนัน้ๆ  เช่น เราจะท าอย่างไรแลว้คดิต่อ ท า
ใหเ้ริม่สนุกกบัมนั มขี ัน้ตอนอยา่งไร เมือ่เกดิแลว้จะน าไปสู่อะไร จงึเหมอืนเป็นความรบัผดิชอบของเราที่
จะต้องท าหลงัจากทีไ่ดเ้กดิการเรยีนรูข้ ึน้มา ท าใหเ้ราไดม้องเหน็ความสามารถของตนเอง ท าใหรู้ส้กึว่า
เสยีดายโอกาสที่ผ่านมาที่ไม่คดิท าสิง่นี้ตัง้แต่แรก หลงัจากที่ได้ท ากิจกรรมนี้ท าให้ได้ค้นพบตนเอง มี
ความรบัผดิชอบมากขึน้ ไดเ้รยีนรูก้ารท างานกบัเพื่อนๆ มากขึน้ รูจ้กัทีจ่ะคดิก่อนท า ไม่วู่วาม มคีวาม
เป็นตวัของตวัเองมากขึน้  คดิและวเิคราะหโ์ดยใชเ้หตุและผลไดม้ากขึน้ กลา้ทีจ่ะแสดงออก ไม่ท าใหพ้่อ
แมต่อ้งเสยีใจอกี และรกัชุมชนบา้นเกดิของตวัเองมากขึน้ 
 โครงการอนุรกัษ์ป่าชุมชนต้นน ้าบ้านหวันา กลุ่มเยาวชนบ้านหวันา  

วตัถุประสงค์โครงการฟ้ืนฟูแหล่งอาหาร และพืชสมุนไพร ในเขตพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหวันา 
อนุรกัษ์พื้นที่ป่าชุมชนเป็นที่อยู่อาศยัของสตัว์ป่าและสตัว์น ้าในเขตพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหวันา ปลูก
จติส านึกใหค้นในชุมชนเหน็ความส าคญัของป่าต้นน ้าป่าชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน จงึเป็นทีม่าของ
ปญัหาว่าจะท าอยา่งไรใหเ้ยาวชนเขา้มา และมกีระบวนการอย่างไรในการท างานร่วมกนัของเยาวชนและ
ผูใ้หญ่ และจะสรา้งการยอมรบัไดอ้ย่างไร นี่เป็นค าถามที่เกดิขึน้ในใจของเยาวชน แลว้เดก็ๆ จงึเริม่จบั
เข่าคุยกนัว่า จะใช้กระบวนการอย่างไร แรกๆ ยงัไม่เข้าใจว่าการส ารวจป่าต้องท าอย่างไร แต่ได้รบั
โอกาสจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ว่า การส ารวจป่าอย่างง่ายท าอย่างไร มเีทคนิคกระบวนอย่างไร เด็ก
สามารถเขา้ใจได้ หลงัจากที่มกีระบวนการเรยีนรูร้บัฟงัแล้ว มกีารส ารวจพื้นที่จรงิ เดก็ก็สามารถท าได ้
โดยมผีูใ้หญ่และเจา้หน้าทีก่รมปา่ไมเ้ขา้มาใหก้ารสนับสนุนท าใหเ้กดิการมสี่วนร่วมมากขึน้ เดก็ไดเ้รยีนรู ้
พชืสมุนไพร พชืต้นไม ้การใช้ประโยชน์ต่างๆ มกีารบวชป่า และสรา้งฐานการเรยีนรูข้องเยาวชน การ
เปลีย่นแปลงท าใหม้คีวามเป็นผูน้ าเสยีสละ การเป็นผู้น า - ผูต้าม  มทีกัษะการท างานเป็นทมี การคดิ
วเิคราะห์ วางแผนการท างาน เหน็ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ส านึกรกัถิ่นฐานบ้านเกดิ รู้รกั
ทรพัยากรของตนเอง การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเอง การมทีกัษะการประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ปจัจยัเงือ่นไขความส าเรจ็ คอื การไดร้บัโอกาสจากคนในชุมชน ครอูาจารย ์หน่วยงานเขา้มามี
ส่วนในการขดัเกลาจติใจ ใชป้่าชุมชนซึง่เป็นสิง่ทีชุ่มชนใชร้่วมกนั เป็นตวัเชื่อมในการรวมกลุ่มและสรา้ง
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พลงัรว่มกบักลุ่มผูใ้หญ่ ไดเ้พื่อนและกลุ่มทีด่ ีซึง่มผีลต่อการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเอง   
ตวัอย่างเยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกกรรม คอื น้องนิ ก่อนเรยีนรูจ้ากโครงการ เมื่อมโีครงการนี้

เกดิขึน้ และไดม้คีนมาชวนใหเ้ขา้รว่ม ไมม่คีวามมัน่ใจในตนเอง  เพราะโดยนิสยัแลว้เป็นคนที่ ไม่มคีวาม
รบัผดิชอบ  ขาดทกัษะกระบวนการกลุ่ม  เวลาท างานกลุ่มจะใหค้นใดคนหนึ่งท าหมด  ซึง่บางครัง้ตนเอง
จะไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบังานกลุ่ม ไม่มกีารวางแผนในการท างาน ไม่รูก้ารแบ่งบทบาทหน้าที่  บางครัง้
การส่งงานอาจล่าช้าและส่งไม่ได้  ไม่กล้าเดนิเขา้ไปถามหรอืตดิต่อผู้ใหญ่และคุณครู ขาดระเบยีบวนิัย 
เช่น เวลาอยูใ่นแถวมกัจะเล่นกบัเพื่อน โทรศพัทใ์นเวลาเรยีน ไมเ่คยช่วยงานในหมูบ่า้น เช่น การท าแนว
กนัไฟ พฒันาหมู่บ้าน เป็นต้น ขณะทีท่ าโครงการนี้มาไดร้ะยะหนึ่ง จงึเรยีนรูแ้ละพยายามเขา้ใจสิง่ทีท่ า 
ว่าคอือะไร  โดยมพีี่ๆ  ทีม่าตดิตามโครงการไดม้าแนะน า จงึท าใหรู้ส้กึว่าตนเองเริม่เขา้ใจ เวลาที่พีช่วน
ท ากจิกรรมจงึเขา้ร่วม ซึง่ท าใหต้นเองเกดิความกลา้แสดงออกโดยไม่ตัง้ใจคอื การไดน้ าเสนอกจิกรรมที่
ตนเองท ามา มคีวามมัน่ใจมากขึน้ รูส้กึว่าตนเองมคีวามเก่ง และท าไดเ้หมอืนกนั เวลาทีว่ทิยากรบอกให้
เต้น หรอืให้ตอบค าถาม ก็กล้าแสดงออก โดยจะสงัเกตวธิที างานของวทิยากร หรอืพี่ๆ ว่ามกีารแบ่ง
บทบาทหน้าที่การท างานเป็นกลุ่มกนัอย่างไร และได้น ามาปรบัใช้กบัการท างานในทมีตนเอง  ถ้าใม่
เขา้ใจจะถามพี่ๆ  โครงการ และครทูีป่รกึษาโครงการอยู่ตลอดเวลา ท าใหรู้ว้่าการตัง้ค าถามไม่ใช่เรื่องน่า
อาย  ตลอดเวลาทีไ่ดท้ าโครงการนี้ท าใหผู้กพนักบัหมู่บ้านและผู้น า เวลาทีห่มู่บ้านมกีจิกรรมกจ็ะเขา้ไป
ช่วย เมื่อตนเองมกีจิกรรมอะไร ผู้ใหญ่ก็จะช่วยประกาศให้คนเขา้มามสี่วนร่วม ได้เหน็วธิกีารเชื่อมโยง
งานกบัชุมชนว่ามขี ัน้ตอนอย่างไรบา้ง  เกดิการยอมรบัความคดิเหน็ หลงัท าโครงการท าใหไ้ดเ้หน็การ
พฒันาตนเองมากขึน้ เช่น มคีวามมัน่ใจในตนเองมากขึน้ มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่ มทีกัษะการท างาน
กลุ่ม ไม่ว่าจะท าอะไรสิง่ทีจ่ะคดิก่อนคอื การวางแผน มกีารแก้ปญัหาเฉพาะหน้าได ้มรีะเบยีบวนิัยมาก
ขึน้ มจีติสาธารณะมากขึน้ เกดิความรกัและหวงแหนปา่ชุมชนของตนเอง รูจ้กัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

โครงการเรียนรู้เครือญาติและการสืบเสาะเร่ืองราวภาพแห่งอดีตถึงปัจจบุนั กลุ่มเยาวชน
ไทลื้อบ้านหนองบวั  

ยา้ยถิ่นมาจากมณฑลยูนาน ประเทศจนี แต่ในปจัจุบนัความเป็นอตัลกัษณ์ในกลุ่มเยาวชนยงั
น้อย ขาดการเชื่อมต่อ เช่น ภาษา วฒันธรรม ความเป็นเครอืญาติ การทีเ่ป็นชุมชนขนาดเลก็กลายเป็น
ชุมชนขยาย การเป็นเครอืญาตกิห็ายไป เดก็เริม่ไม่รูจ้กัว่าใครเป็นญาตใิคร มปีญัหาทะเลาะเบาะแวง้ จงึ
คดิว่าจะท าใหรู้จ้กักนัไดอ้ย่างไร หลงัจากนัน้ไดศ้กึษาการเขยีนผงัเครอืญาต ิและสบืเสาะขอ้มลูเรื่องราว
ประวตัศิาสตรช์ุมชนผ่านเรื่องราวในรูปภาพเก่า เพื่อน าผลงานผงัเครอืญาตขิองเยาวชน พรอ้มขอ้มูล
เรื่องราวของรูปภาพในอดตีถงึปจัจุบนัมาจดัแสดงในงานเทศกาลส าคญัของหมู่บ้านและสรา้งจติส านึก
ความเป็นกลุ่มชาตพินัธช์าวไทลือ้และพรอ้มสบืทอดประเพณวีฒันธรรมทีด่งีามไดอ้ยา่งไร  

กระบวนการท างานเริม่ตัง้แต่วางแผนการท างาน การทดสอบความรูข้องเยาวชน เช่น กจิกรรม
ทายปญัหาเกีย่วกบัหมูบ่า้นและหมูเ่ครอืญาต ิการเขยีนแผนผงัเครอืญาต ิน าผลการศกึษาคน้ควา้หรอืสิง่
ที่ได้เรียนรู้ น าเสนอต่อคนในชุมชนได้ร ับทราบ ผ่านการจัดนิทรรศการผังเครือญาติและภาพ
ประวตัศิาสตรว์ถิชีวีติ วถิกีารผลติ สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน จดัท าละครสัน้เกี่ยวกบัประวตัศิาสตร์
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หมู่บา้น การจดักฬีายอ้นยุค การจดัตลาดยอ้นยุคไทลื้อ ฝึกอบรมมคัคุเทศก์น้อย เพื่อบอกเล่าเรื่องราว
ต่าง ๆ ของพีน้่องไทลือ้บา้นหนอง ใหก้บันกัท่องเทีย่วไดร้บัทราบ 

ผลที่ได้เรยีนรูร้่วมกนัผ่านการปฏบิตัจิรงิ ท าให้เกดิความรกั ความสามคัค ีเกดิจติส านึกรกับา้น
เกดิ เกดิระบบการท างานทีม่โีครงสรา้งการบรหิาร  การท างานเป็นทมี การแบ่งบทบาทความรบัผดิชอบ
ต่อหน้าที่ที่ได้รบัหมอบหมาย มองเหน็คุณค่าสิง่ที่มใีนชุมชน ซึ่งความรู้ความสามารถที่เด็กได้จะเป็น
ช่องทางในการขยายผลใหก้บัชุมชนต่อไป  
 ตวัอย่างเยาวชน คอื น้องป่ิน ก่อนท าโครงการเป็นคนที่ไม่มคีวามมัน่ใจในตนเอง จะท าตาม
เพื่อน พูดไม่เก่ง ขี้อาย ไม่ค่อยมเีพื่อนมากนัก ขาดการมสี่วนร่วมกบัคนในหมู่บ้าน จนได้มาเข้าร่วม
โครงการนี้ การท างานกย็งัท าตามทีเ่พื่อนๆ บอก ระหว่างท าโครงการเกดิการเปลี่ยนแปลงตนเอง เมื่อ
พี่ๆ  ทีม่าตดิตามโครงการไดม้าแนะน า จงึมโีอกาสไดน้ าเสนออยู่บ่อยๆ  การไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ที่
พีโ่ครงการจดั  ซึง่พี่ๆ  ได ้ชวยคุยและตัง้ค าถามทีท่ าใหค้ดิเป็น ออกแบบ และเขยีนเป็น น าไปสู่การเล่า  
ท าให้เกดิความมัน่ใจในสิง่ที่ท าว่าไม่ยาก ถ้าเปิดใจที่จะเรยีนรูม้นั  การได้ฝึกฝนบ่อยๆ จากการปฏบิตัิ
จรงิในสถานทีจ่รงิ อยา่งมขี ัน้ตอน  และท าใหต้อนนี้คดิว่าตนเองมคีวามสามารถในตวั พรอ้มทีจ่ะสานต่อ
งาน การเป็นมคัุคเทศก์น้อย คอยต้อนรบันักท่องเที่ยวในบ้านตนเองไดอ้ย่างไม่อาย หลงัท าโครงการมี
ความมัน่ใจในตนเองมากขึน้ กล้าที่จะแสดงออกต่อหน้าผู้คนมากๆ ได้ สามารถพูดได้อย่างเป็นขัน้เป็น
ตอน มปีฏญิาณไหวพรบิทีส่ามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้าไดเ้มื่อนักท่องเทีย่วถาม มคีวามรบัผดิชอบต่อ
หน้าที ่มทีกัษะกระบวนการท างานทีเ่ป็นขัน้เป็นตอนมากขึน้ 
 ปัญหาอปุสรรค ขอ้คน้พบทีเ่ป็นบทเรยีนจากการท าโครงการ ดว้ยเงื่อนไขของระยะการท างาน
และระยะการเรยีนของเดก็ต้องสอดคล้องกนั ท าใหไ้ม่สามารถท ากจิกรรมได้รอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ ต้องท าใน
ระยะเวลาทีเ่อือ้ เช่น ตอนเยน็ ซึง่พืน้ทีจ่.น่านมรีะยะทางทีไ่กล จากเหนือถงึใต้กว่าสองรอ้ยกโิลเมตร ท า
ใหพ้ีเ่ลีย้งต้องแบ่งโซนพืน้ที่การท างาน เช่น การตดิตามหนุนเสรมิ แบ่งเป็นเหนือ กลาง ใต้ ในส่วนของ
การท างานกบัเยาวชนตอ้งเขา้ใจ เขา้ถงึ และพฒันา เพราะมคีวามหลากหลายทางชาตพินัธุ ์ 
 พระครสูจิุณนันทกิจ 
 นี่ก็เป็นภาพรวมของโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชน จังหวัดน่าน เมื่อก่อน
ถงึแมว้่าจะมกีจิกรรมอยู่แลว้ แต่ยงัไม่มคีวามแน่นเเฟ้น การท ากจิกรรมบางอย่างยงัตดิกรอบขอ้ก าหนด
บางเรื่อง และกระจายในตวักจิกรรมไม่ทัว่ถึง แต่เมื่อมโีครงการเข้ามา จะเห็นได้ว่ามกีารกระชบัภาคี
เครอืข่ายทุกระดบั เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง การสนใจของคนในชุมชน เยาวชน กลุ่มครูในโรงเรยีน 
ระยะหลงัได้รบัการไถ่ถามมากขึน้ ได้ขบัเคลื่อนงานที่เป็นเชงิระบบมากขึน้ การถอดบทเรยีน การเก็บ
ขอ้มลู การลงรายละเอยีด ทีผ่่านมาไมค่่อยใหค้วามส าคญั มกีลุ่มเยาวชนต้นแบบ กลุ่มชุมชนต้นแบบ ซึง่
เป็นตวัอย่างทีพ่รอ้มขยายผล ถ้าจะให้ญาตโิยมเขา้ใจมากขึน้ วนัที่ 18-19 กค. ชวนไปดูกจิกรรมของ
เยาวชนโครงการพลงัสรา้งสรรค ์ละอ่อนน่านฮกับา้นเกดิ จะไดเ้หน็ภาพการตื่นตวัทางวฒันธรรม และได้
เห็นพระ สามเณรเข้ามาเป็นกลไกเกี่ยวข้อง ขบัเคลื่อนของการพฒันาความเป็นน่าน ซึ่งหลกัในการ
ท างาน คอื ท างานบนฐานทีใ่ชว้ฒันธรรมเป็นฐาน งานเป็นทุน บุญคอืเป้าหมาย  
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คณะกรรมการก ากบัทิศทางโครงการฯ ร่วมแลกเปล่ียนและให้ข้อเสนอแนะ 
 คณุนงนาท สนธิสวุรรณ  
 รู้สกึว่าน่านจะดงัมาก ซึ่งคุณบนัฑูร ได้ไปปลุกความดงัของน่านในหลายมติิ และได้ทราบว่า
หมอ่มราชวงศด์ศินดัดา ดศิกุล ไปท าโครงการปิดทองหลงัพระทีน่่าน จากการน าเสนอ และจากโครงการ
ศูนยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง ทีม่ลูนิธฯิ ไดด้ าเนินการจนก่อตวัเป็นศูนยเ์รยีนรู ้ไดก้ว่า 40 โครงการ
แลว้ โดยผ่องถ่ายไปทีม่ลูนิธปิิดทองหลงัพระนัน้ อยากทราบว่า มกีารเชื่อมโยงกบัโครงการปิดทองหลงั
พระอยา่งไร 
 พระครสูจิุณนันทกิจ 
 ตอนนี้ทางโครงการปิดทองหลงัพระไดน้ิมนต์ให้พระอาจารยเ์ป็นทีป่รกึษาของโครงการ และได้
ท าโครงการใส่หมวกให้ภูเขาใส่รองเท้าให้ตนีดอย ซึ่งมกีารได้เชื่อมต่อกบัโครงการปิดทองหลงัพระอยู ่
เพราะเป้าหมายของโครงการชุมชนบางกลุ่มทีไ่ดด้ าเนินงานเป็นพืน้ทีท่ีท่ าโครงการปิดทองหลงัพระ ซึง่ที่
นัน่มศีูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง ไดใ้ชป้รชัญาของพระบาทสมเดก็พระเจา้อยูห่วั มคีนไปศกึษาดงูาน  
 คณุนงนาท สนธิสวุรรณ  
  มขีอ้สงัเกตเพิม่เตมิว่า เนื่องจากความเชื่อมโยงระหว่างโครงการ หรอืองคก์รทีเ่ชื่อมหนุนกนั มี
การเลอืกโครงการที่เยาวชนท า และไปช่วยหนุนเสรมิหรอืต่อยอดให้ระบบการจดัการเขา้ทีเ่ขา้ทาง  ซึ่ง
ภายใต้โครงการปิดทองหลงัพระ หรอืศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง อยากจะให้เป็นความสมัพนัธ์กบั
มูลนิธสิยามกมัมาจลด้วย คดิว่าคงจะมแีนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงที่ต้องปกัเป็นฐานล่างของเยาวชนใน
ทุกๆ โครงการไม่ว่าจะเรื่องอะไร ความมเีหตุมผีล มภีูมคิุม้กนั ความพอประมาณ ความรูคู้่คุณธรรม จะ
ช่วยเสรมิความเขม้แขง็ ซึง่มชี่องทางทีจ่ะเรยีนรูก้นั มวีทิยากร มกีารท างานทีเ่กีย่วโยงกนั 
 คณุวิลยัลกัษณ์  หงษ์วรางกรู (สสส.)  
 ได้เหน็การท างานการขบัเคลื่อนงานในพื้นที่ในแต่ละจงัหวดั มเียาวชนในพื้นที่ที่มมีุมมองและ
แนวความคดิ ที่เริม่จะพฒันาในพื้นที่ของตนเอง ในฐานนะสสส. ได้ฟงัภาพรวมทัง้หมด คดิว่า น่าจะมี
โอกาสในการท า workshop coaching ในส่วนกลางร่วมกนั น่าจะเป็นโอกาสอนันี้ ทีจ่ะน าไปสู่การพฒันา
เยาวชนในพื้นที่ได้ และอีกประเดน็ คอื มเียาวชนในพื้นที่ท าเรื่องคล้ายกนั แต่มรีูปแบบที่แตกต่างกนั
ออกไป ซึ่งในปีนี้เราน่าจะมกีารดึงข้อมูลโครงการน้องออกมาเพื่อขยายผลที่เป็นรูปธรรม หรอืเป็น
ตน้แบบใหโ้ครงการอื่นๆ รวมถงึเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัคนอื่น ภาคอื่นดว้ย  
 คณุชิษนุวฒัน์ มณีศรีข า  
 ขณะนี้ ในพื้นที่ภาคกลางมีมิติในเรื่องพระพุทธศาสนา แต่ความเข้มข้นจะไม่เหมือนทาง
ภาคเหนือ เงื่อนไขของภาคกลางจะมชี่องว่างระหว่างพระกบัคนท างานพอสมควร จงึเลอืกเฉพาะที่
สามารถร่วมงานกันได้  เพราะส่วนใหญ่มักเจอพุทธพานิชย์ ท าอย่างไรจึงจะน าคุณค่าของ
พระพุทธศาสนาออกมาได้ คดิว่าน่าจะมเีวททีีเ่ชญิพระอาจารยไ์ปกระตุ้นพระในพื้นทีส่มุทรสงครามบา้ง 
เพื่อแลกเปลีย่นกนั  
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 พระครสูจิุณนันทกิจ 
 เรือ่งวดักบัชุมชน เราต้องเขา้ใจว่าพระกค็อืลูกชาวบา้น แต่ทีเ่หนือวดัเป็นของชาวบา้น พระกจ็ะ
ดูแลชาวบ้าน ชาวบ้านก็จะดูแลวดั สงัเกตได้จากก าแพงวดัสูงแค่เขา ถงึสูงกจ็ะแค่เข่า เพราะจะไดเ้หน็
กนั ดูแลกนั วดัเป็นสถานทีก่ารเรยีนรูข้องชุมชน พระอาจารยก์็มเีพื่อนทางภาคกลาง หากใช้ตรงนี้เป็น
โอกาสกเ็ป็นเรือ่งด ี 
 คณุรุ่งวิชิต  ค างาม  
 เรื่องวดัทางภาคเหนือกบัอสีานจะคลา้ยกนั มโีรงเรยีนปรยิตัธิรรม 8 ที ่ซึง่เราสนใจการท างาน
กบัสามเณร สนใจการท างานรว่มกนั เนื่องจากจะต่างกบันักเรยีนปกตทิีเ่ป็นฆราวาส ชุดความรูข้องเราก็
มคี่อนขา้งมากที่ท ากบัโรงเรยีน การท างานกบัเยาวชนจะเหน็ภาพตรงนี้ แต่ถ้ามชีุดองค์ความรูใ้นการ
ท างานกบักลุ่มที่ท างานกบัคนที่โรงงาน เมื่อคนมาท างานแล้วกลบับ้านก็จะมคีวามรูน้ี้ตดิตวั แต่เรายงั
ขาดตรงนี้ ถ้ามกีารขยบังานในกลุ่มที่อยู่ชนบทแต่ไม่ได้เรยีนหนังสอื ไม่ได้อยู่ที่บ้าน มาอยู่ที่กรุงเทพฯ 
กลุ่มน้ีเวลากลบับา้นกจ็ะเป็นตวัปว่น พอสรา้งปญัหาเสรจ็กม็ากรงุเทพฯ ซึง่คนทีร่บัปญัหาคอืทีชุ่มชน ถ้า
เราขยบังานตรงน้ีน่าจะเป็นพลงัรว่มในการสรา้งพลเมอืงเยาวชน 
 คณุปิยาภรณ์ มณัฑะจิตร  
 ศรสีะเกษไดช้ีป้ระเดน็ว่า ทแีรกกว่าจะกา้วขา้มมาไดก้ม็ตีกหลุม พีเ่ลีย้งทัง้หลายคดิถงึโครงการนี้
แบบเดมิ ไมไ่ดใ้หค้วามส าคญัต่อการพฒันาเดก็เป็นเป้าหมายแรก แต่ว่าเหน็เรือ่งผลงานปลายทางว่า ถ้า
เด็กท าไม่ได้ ผลงานจะไม่ส าเรจ็ จงึไปท าแทนบ้าง คดิกนัใหญ่ ลงมอืท ากนัใหญ่ ปรากฎการณ์แบบนี้
เกดิขึน้ทีน่่านบา้งหรอืไม ่
 คณุอภิสิทธ์ิ  ลมัยศ 
 ส่วนของพี่เลี้ยงคาดหวงัในส่วนจ านวนโครงการ เงื่อนไขโครงการ มมีุมมองว่าสิ่งน้องๆ  ได้
เรียนรู้ เราให้ความส าคญักับตรงนัน้มากน้อยแค่ไหน เรามกัให้ความส าเร็จกับเป้าหมายโครงการ 
เพราะฉะนัน้การคลีค่ลายปญัหากผ็่านกจิกรรมสกั 2 – 3 กจิกรรม เราไปลงพืน้ที ่เหน็การท างานของเดก็ 
สิง่ทีน้่องๆ ท าเราไม่น่าจะมองถงึความส าเรจ็อย่างเดยีว แต่สิง่ทีน้่องท า อย่างเช่น การรูจ้กัผกัชนิดหนึ่ง 
กเ็ป็นเรือ่งใกลต้วัทีเ่ราอาจจะมองไมเ่หน็คุณค่า วธิกีารปรงุอาหาร เดก็สามารถเล่าเรื่องไดห้มด แต่เราให้
ความส าคญักบัการจดบนัทกึ เราน่าจะใหค้วามส าคญักบัการเล่าเรื่องเป็นเรื่องราวดไีหม เป็นการปรบัวธิี
คดิของกระบวนการท างาน เป็นการบนัทกึขอ้มูลแบบเขยีนเรยีงความดกีว่า กระบวนการแก้ปญัหาคอื 
การสรา้งความเขา้ใจทัง้ในส่วนของเยาวชน พีเ่ลี้ยง อย่างที่บอกว่าพีเ่ลี้ยงมกัท าเอง หลายๆ โครงการก็
เป็นเช่นนัน้ เนื่องจากเป็นความเคยชนิของพีเ่ลีย้งเอง เดก็กจ็ะเป็นแค่ตวัประกอบในการด าเนินกจิกรรม 
แต่เรื่องของฐานคดิเป็นเรื่องผู้ใหญ่ที่ไปครอบง า เพราะฉะนัน้การแก้ไขปญัหาคอืการจดัเวทที าความ
เขา้ใจบทบาทของพีเ่ลีย้งในพืน้ทีว่่าอยูใ่นระดบัไหน ในปีที ่2 เรือ่งของพีเ่ลีย้งต้องสรา้งความเขา้ใจ ถอืว่า
เป็นตวัชีว้ดัหนึ่งของโครงการนี้ 
 
 คณุนูรอามีนี  สาและ 
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 ในการตดิตามโครงการเดก็ เราตอ้งมสีองธง ธงแรกคอืเขาอยากท าอะไร ธงทีส่องคอื ทกัษะชวีติ
ของพลเมอืง และในการตดิตามเราไม่ยดึตดิกบัเป้าหมายโครงการ เน่ืองจากจะมน้ีองท าไม่เป็นตามเป้า 
ยกตวัอยา่งกรณน้ีองๆ ทีส่นใจเรือ่งคลองส าโรง ตัง้เป้าว่า จะท าใหค้นในชุมชนหนัมาสนใจคลองส าโรงให้
ได ้โดยตอ้งเขา้มามสี่วนรว่ม เหน็ความส าคญั แต่เอาเขา้จรงิๆ แลว้ชุมชนต่อตา้น และแตกแยกดว้ย เป็น
ชุมชนปิด หน่วยงานเขา้มาท างานกนัมาก จนขาดความเชื่อมัน่ โชคดทีีน้่องจะนึกถงึพีเ่ป็นคนแรก ตัง้แต่
เริม่ตน้โครงการ เราสรา้งความเชื่อมัน่กบัน้องว่า งานน้องก็เหมอืนงานพี ่ไม่ใช่ว่าพีจ่ะท า แต่น้องเป็นคน
ท า ซึง่พี่ช่วยหนุนเสรมิใหก้ าลงัใจ เราจะร่วมทุกขร์่วมสุขกบัน้อง พอเจอปญัหากม็าคุยกนั ระหว่างทีไ่ป
เจอปญัหาเราเรยีนรูอ้ะไร มกีารสะทอ้นว่าเขาเขา้ใจความเป็นจรงิของสงัคมมากขึน้ มองเรื่องใกลต้วัมาก
ขึ้น  ชวนคิด เป้าหมายก็ยงัเหมอืนเดมิ ถ้าเราจดัการปญัหาได้ก็จะเป็นหน้าที่พลเมอืง ถ้าเรามองที่
เป้าหมายโครงการ เราจะไมเ่หน็ความสวยงามระหว่างทาง การเรยีนรูข้องเดก็กจ็ะมองไม่เหน็ เรื่องหัวใจ
เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลกนั ยกตวัอย่างการที่พี่เลี้ยงไม่ท าแทนน้อง เช่น พอน้องมาเล่าว่า เขาอยากท า
อะไร พีก่จ็ะมองแลว้ว่า โครงการนี้ต้องท าอะไรบา้ง แต่เราพยายามแลกเปลีย่นกบัน้อง ต้องน่ิง ต้องฟงั 
ฟงัแล้วไม่ใช่ว่าไปคดิแทนว่า น้องต้องเป็นแบบนี้แบบนัน้ แต่เราต้องเชื่อมให้ตดิว่า น้องอยากท าอะไร 
เราต้องจบัหวัใจโครงการของน้องให้ได้ ไม่ท าให้หวัใจ และฝนัของโครงการของน้องต้องเสยีไป เราจะ
สงัเกตได้ หากเราไปครอบง า น้องก็เริม่มปีฏกิิรยิา เขาจะเริม่ถามไม่ได้ ตอบไม่ได้ มนัไม่ใช่สิง่ที่เค้า
อยากจะท า 
 คณุปิยาภรณ์ มณัฑะจิตร  
 จากทีเ่ริม่ตน้แบบนัน้แลว้ พอลงมอืท า ถา้ไม่ไดม้าจากความสนใจ ความอยากทีจ่ะท า พอเขาเจอ
อุปสรรคกอ็ยากจะถอย ถา้เป็นสิง่ทีเ่กดิจากตวัเขาเอง กย็งัอยากสู้ต่อไป ถ้าเราเตมิก าลงัใจกย็งัพอไปได ้
ท าให้เราเหน็หลายๆ โครงการเจอปญัหาแล้วน้องทิ้ง หลายโครงการยงัคงมอียู่ จงึอยากตัง้ค าถามว่า 
โครงการทีใ่หน้้องท า เป็นโครงการของน้องหรอืโครงการของพี่ 
 คณุสิทธิลกัษณ์  โตกทอง  
 ช่วงที่มแีลกเปลี่ยนไอเดยีร่วมกบัน้อง เราคุยกนับนพื้นฐานศกัยภาพของน้องกบัไอเดยีที่น้อง
อยากท าว่าไปดว้ยกนัไดไ้หม น้องคดิว่าท าครัง้เดยีวแลว้จบ พอท ารว่มกบัเรามานับหนึ่ง นับสอง นับสาม 
น้องเริม่สงสยัว่าเมือ่ไหรจ่ะนบั เริม่สงสยักจิกรรมแลว้ว่าเมื่อไหร่จะจบ ตอนทีเ่รามาแลกเปลีย่นไอเดยีกนั
เหมอืนเป็นการพฒันาโจทย ์น้องเริม่เขา้ใจ เราก็เขา้ใจโครงการของน้องมากขึน้ แต่ว่าพอเราเริม่ตดิกบั
น้อง มคีวามสมัพนัธ์มากขึ้น ท าให้เราลมืเป็นพี่เลี้ยง ท าให้เราห่างกบัพี่เลี้ยงชุมชน ซึ่งน้องบางคนมี
ปญัหาในทีม แต่อยู่ได้เพราะพี่เลี้ยง เป็นการสร้างก าลงัใจทมีเราและทมีน้องด้วย สิง่ที่ได้เรยีนรู้จาก
โครงการนี้คอื การทีเ่ขา้ไปหนุนกเ็หมอืนท างานวจิยั สิง่ทีน้่องอยากรู ้อยากท าอะไรเพื่อสงัคมในบรเิวณที่
น้องอยู่ สุดทา้ยจะได้ค าตอบ พอเราเริม่ท าความเขา้ใจมากขึน้ เราลมืดอกไมร้ายทาง เรามองเป้าหมาย
มากกว่า กิจกรรมต่างๆ ที่ชวนน้องคดิ ชวนท า เป็นการเสรมิน้อง เราคดิปลายทาง เราท ากจิกรรมให้
ครบ ผลจะออกดอกปลายทาง แต่การที่เราไปท ากิจกรรมกบัน้อง ท าให้เรากระตุกคดิมา ช่วงน าเสนอ
ครัง้สุดทา้ยทีเ่ราจะไดเ้จอกนั น้องจงึจะพยายาม ถงึแมบ้รรยากาศจะไมเ่อือ้ใหน้้องพูดนัก แต่เราพยายาม
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ออกแบบว่า จะท าอยา่งไรทีเ่มือ่น้องมอีะไรกอ็ยากบอกกบัเรา เราอยากสกดัว่าระยะเวลาทีท่ างานมาน้อง
ไดอ้ะไรบา้ง ดงึออกมาใหท้มีใหรู้ ้คดิว่าไดผ้ลออกมาระดบัหนึ่งเป็นบทเรยีนทีเ่ราไดท้ ารว่มกนั   
 คณุปิยาภรณ์ มณัฑะจิตร 
 ไดเ้หน็ตวัอย่างจาก 4 โครงการนี้  โดยอยากขยบัออกมามนเรอ่ืงทีบ่อกว่ามูลนิธฯิ เป็นตวัช่วย
นัน้ช่วยอะไรบา้ง ผลลพัธ์ภาพรวมของ 4 โครงการเป็นอย่างไร ช่วงท้ายจะเชญิกรรมการใหค้วามเหน็
และขอ้เสนอแนะในภาพรวมถงึการด าเนินงานในระยะต่อไป 
 

น าเสนอเป้าหมายและการออกแบบการด าเนิน 
โครงการพฒันาองคก์รระดบัจงัหวดัสร้างพลเมืองเพ่ือประเทศไทยท่ีน่าอยู ่(ต่อ) 

 
คณุกิตติรตัน์ ปล้ืมจิตร  
มลูนิธิสยามกมัมาจล 
 เป้าหมายของโครงการมสีองระดบั คอื หนึง่ องค์กรพฒันาเยาวชนใน 4 จงัหวดั จะมรีะบบ
บรหิารจดัการทีแ่ขง็แรง มคีนท างาน มทีมีโค้ชทีเ่ก่งขึน้ มเีครอืข่าย ซึง่หนึ่งปีทีผ่่านมามลูนิธฯิ วางระบบ
การท างานอย่างไร เรามกีารส่งคนท างานในองคก์รไปผสมทมีทัง้ 4 จงัหวดั โดยทีค่นท างานหลกั 4 คน 
และมทีมีสื่อสารที่เขา้ไปช่วยน าภาพของเดก็มาสื่อสารสงัคม มหีน่วยถอดบทเรยีนที่ช่วยน้องๆ ตลอด
โครงการ ดงึการเรยีนรูด้ ีๆ  ขึน้มา สิง่ที่มูลนิธฯิ ท างานจะไม่ใช่เรื่องของเงนิเป็นหลกั งบประมาณส่วน
ใหญ่ได้รบัการสนับสนุนมาจาก สสส. ร่วมกับมูลนิธิส านักงานทรพัย์สินฯ มูลนิธิฯ ท าหน้าที่เป็นคน
จดัการกลาง เมื่อเงนิโอนมากจ็ดัระบบเงนิไปยงั 4 จงัหวดัเป็นงวดๆ สิง่ทีย่ากคอื การน าคนขององคก์ร
รว่มคดิพฒันาใน 4 ดา้น คอื งบประมาณ จดัการความรู ้สื่อสารสงัคม และพฒันาศกัยภาพ  
 ในปีที ่1 ลงน ้าหนกัไปทีก่ารพฒันาศกัยภาพ สิง่ทีย่งัไม่ไดท้ าอย่างเขม้ขน้ คอื การจดัการความรู้
และการสื่อสาร ในช่วง 14 เดอืนตัง้แต่ต้นน ้ายนัปลายน ้า ช่วงต้นน ้า เมื่อคุยกนัถงึแนวคดิของงานกบัทมี
หวัหน้าองคก์รทัง้ 4 จงัหวดั ก่อนทีเ่ราจะคน้หาเยาวชน เราจดัเวททีีก่ าหนดวสิยัทศัน์ของโครงการ เป็น
เวทตีัง้สติก่อนท า เพื่อที่จะเดก็ๆ จะมธีง องค์กรก็มธีง เราใช้เวลาสามวนัที่จะมาตกผลกึกนั อะไรคอื
คุณค่าส าคญัทีจ่ะท า แลกเปลีย่นเป้าหมาย 3 ปีทีเ่ราจะท าร่วมกนั จนไดว้สิยัทศัน์ทีม่าใชร้่วมกนัใน 3 ปี 
หลงัจากนัน้เราลงไปพื้นที่เพื่อก าหนดตัวชี้วดัและผลลพัธ์ น าวิสยัทศัน์ที่เป็นนามธรรมมาแปลงเป็น
รปูธรรม วางเป้าหมายรายทางทีอ่ยากเหน็ใน 5 – 6 มติทิีช่ดัเจนขึน้ หลงัจากทีเ่ริม่ชดัแลว้ สิง่ทีม่ลูนิธฯิ 
ท าเมื่อ 4 จงัหวดั มเีวริค์ชอ็ป กจ็ะไปผสมทมีกบัทมีจงัหวดั เขา้ไป BAR ว่าเราอยากเหน็อะไร หลงัจาก
นัน้ AAR รว่มกนัทนัทใีนแต่ละครัง้ กจิกรรมเพื่อนเยีย่มเพื่อนในแต่ละจงัหวดั เป็นสิง่ทีร่อ้งขอจากพี่ๆ  ทัง้ 
4 จงัหวดั ซึง่เราไปถูกจงัหวะพอด ีพอไปเหน็งาน เรากก็ลบัมาปรบัปรงุการท างานทนัท ี 
 ทัง้นี้ ในปีที่สองจะท าให้ดขีึน้ กจิกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนท าหน้าที่เป็นช่างเชื่อมได้มากขึน้ จาก
การที่ลงไปพืน้ที่ เราพบว่า เงื่อนไขส าคญั คอื เจา้หน้าทีท่มีโค้ชของแต่ละโครงการที่เป็นน้องใหม่ทัง้ใน
เรือ่งของอาย ุและการท างานกบัเยาวชน เราจงึเชิญทมีเสมสกิขาลยัทีม่คีวามถนัดในการจดักระบวนการ 
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การเรยีนรูท้ีจ่ะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง ต่อเนื่อง 4 ครัง้ตลอดทัง้ปี ทีจ่ะท าใหท้ัง้ 4 จงัหวดัมาเจอกนัมา
ฝึกฝนทกัษะการตัง้ค าถาม การจบัประเดน็ การท างานเป็นทมี การออกแบบ การเรยีนรูแ้ละสรุปบทเรยีน 
และสุดท้ายเพิง่จดัไปเมื่อเดอืนที่ผ่านมา คอื เวทสีุดท้ายการประเมนิผลเสรมิพลงั มกีารเรยีกสติ น า
วสิยัทศัน์ทีเ่คยคดิไวเ้มื่อตอนต้นน ้า KPI ตวัชีว้ดัต่างๆ กลบัมาทบทวนมาเรยีกสตกินัอกีครัง้ เพื่อทีจ่ะดู
จุดแขง็จุดอ่อนในแต่ละปี โดยที่มูลนิธิฯ ไม่ได้ท างานแค่เปิดพื้นที่ให้มาตกผลกึ แต่มาถกเถยีงกนั มา
ปรบัปรงุการท างาน ตัง้ค าถามทีท่า้ทาย  
 ส่วนภารกจิด้านที่สอง การถอดบทเรยีน ตัง้โจทยว์่าปีนี้กรอบในการจดัภาพการเรยีนรูข้องเดก็
จะใช้มติไิหนบ้าง ซึ่งจะมทีมีถอดบทเรยีนนัง่คุยกบัทมีโค้ช จุดเด่นของแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร เรื่องราว
ดีๆ  เป็นอย่างไร เราควรจะมองมติไิหน เรามกีารลงพืน้ทีไ่ปด้วยกนั ซึ่งการถอดบทเรยีนนัน้ดมีาก เป็น
การตัง้ค าถามที่ท าให้น้องๆ เยาวชนได้สะท้อนตนเอง ได้คุยกับหลายจงัหวดั การที่มคีนนอกไปตัง้
ค าถามท าใหเ้กดิการเรยีนรูอ้กีมุมหนึ่ง นอกเหนือจากทมีโค้ชท าอยู่แลว้ อกีส่วนคอื การสื่อสารสงัคมได้
น าเรือ่งการเรยีนรูด้ ีๆ  ของน้องไปส่งข่าวใหจ้งัหวดัอื่นๆ ไดเ้รยีนรู ้จงัหวดัหนึ่งกม็ตีวัอย่างดีๆ  หลงัจากนี้
จะทะยอยเผยแพร่วธิกีารคดิและการท างานของเด็กให้คนทัว่ไปได้รู้ รวมถงึการดงึการเรยีนรูข้องโค้ช 
วธิกีารท างานของโค้ชมาสื่อสารต่อ ซึ่งจะเป็นโจทย์ต่อไป ตอนนี้ ใช้ในส่วนของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
มลูนิธฯิ  ซึ่งตอนนี้เรามพีืน้ทีท่ างานอยู่ 4 องค์กรทัง้หมด 8 จงัหวดั มพีลเมอืงเยาวชนในแต่ละจงัหวดั
รวม 280 คน แบ่งเป็นน่าน 80 คน ศรสีะเกษ 50 คน สงขลาและนครศรธีรรมราช 50 คน และสีจ่งัหวดั
ภาคตะวนัตก 90 คน มจี านวน 56 โครงการ และขบัเคลื่อนอยู่ใน 51 ชุมชน ประเดน็ทีเ่ยาวชนท าส่วน
ใหญ่เป็นการจดัการทรพัยากรดนิน ้าป่า 27 เปอร์เซน็ต์ รองลงมาเป็นการลงไปขบัเคลื่อนสรา้งการ
เปลีย่นแปลงของชุมชนในเรื่องของพื้นที ่ สุขภาพ 13 เปอรเ์ซน็ต์ และวฒันธรรม 24 เปอรเ์ซน็ต์ การ
พึง่พาตนเอง ความมัน่คนทางอาหาร  15 เปอรเ์ซน็ต ์อาชพี  5 เปอรเ์ซน็ต ์ การศกึษา 5 เปอรเ์ซน็ต ์
 ผลการด าเนินงานในภาพรวมใน 3 ดา้นทีเ่ราไดค้ะแนนเกนิ 7 คะแนน คอื การสรา้งเยาวชนของ
จงัหวดั ระบบการบรหิารจดัการทีช่ดัเจนพรอ้มทีพ่ฒันาปรบัปรุงไดด้ขีึน้ มอีงคค์วามรูท้ ัง้ 4  จงัหวดั มี
หลกัสูตรที่พรอ้มทดลองท าต่อในปีต่อไปได้ชดัขึ้น ส่วนตวัชี้วดัที่ยงัท าได้ไม่ด ีเรื่องแรกเป็นกลไกการ
เชื่อมรอ้ยภาคเีครอืข่ายพฒันาเยาวชน พี่เลีย้งเยาวชนในพืน้ทีท่ีเ่ป็นเจา้หน้าทีสุ่ขภาพ ครูหรอืผูใ้หญ่ใน
ชุมชน การทีเ่ขาจะเปลีย่นบทบาทเป็นหนุน เครอืข่ายเยาวชนทีย่งัเหน็ภาพไม่ชดั ทุกโครงการเราใชก้าร
ประเมนิแบบเสรมิพลงัทีเ่ราได้ประเมนิกนัทุกปี โครงการนี้เป็นปีแรกเพิง่ผ่านการประเมนิตนเองในครัง้
แรก  
 สรุปผลการประเมนิที่เป็นโจทยร์่วมกนัของทัง้ 4 จงัหวดั เรื่องแรก เยาวชน แมว้่าเราสามารถ
สรา้งส านึกใหเ้ยาวชนไดจ้ านวนมาก แต่สิง่ทีเ่หน็ตรงกนัคอื ทกัษะการสื่อสาร การจดบนัทกึ การท าสื่อที่
เล่าคุณค่าการท างานได ้ระบบบรหิารจดัการ ระบบการตดิการประเมนิผลการเรยีนรูท้ี่คลา้ยแบบฟอรม์ที่
ตดิตามน้องๆ ได ้และระบบฐานขอ้มลูทีส่ามารถใชไ้ดใ้นระยะยาว  
 
 คณะกรรมการก ากบัทิศทางโครงการฯ ร่วมแลกเปล่ียนและให้ข้อเสนอแนะ 
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 คณุนงนาท สนธิสวุรรณ  
 หนึง่ เยาวชนเป็นตวัน าเรา ไม่ใช่เราไปน า ซึ่งเป็นสิง่ทีท่ าถูกแล้ว บทบาทการเป็นพี่เลีย้งที่ลด
จากเป็นโค้ช ลงมาเป็นเพื่อนซี้เยาวชนได้ จะท าให้เดก็แสดงออกมากขึน้ ควรมุ่งเน้นการวเิคราะห์ การ
ปรบัปรุงปญัหาว่าปรบัปรุงโดยใคร ท าอย่างไร เป้าหมายทีป่รบัปรุงมรีะยะเวลาหรอืไม่ ถ้าจะอพัคะแนน
ขึน้ไปมขีัน้ตอนอย่างไร ถ้าเราหาพี่เลี้ยงมอือาชพีไม่ได้ มกีารมองใครไว้หรอืไม่ เราควรทีจ่ะต้องเปิดใจ
หรอืหาองค์กรที่มพีี่เลี้ยงมอือาชพี จะมใีครมาเพิม่เตมิศกัยภาพให้พี่เลี้ยงเป็นที่ยอมรบั มผีลงานเป็นที่
ยอมรบัเพื่อเปิดหาวทิยาการใหม่ๆ ทีม่าเพิม่ประสบการณ์ท างาน สอง เมื่อเรามกีารเชื่อมศกัยภาพของ
เยาวชน ควรจะหาโคช้ผูช้่วยทีเ่ป็นแกนน าเยาวชนเก่งๆ เดก็สอนเดก็ มแีนวความคดิใหม่ ช่วยกนัหามา
เพราะท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นทุนทางสงัคมไม่เหมอืนกัน เชื่อว่าในแต่ละท้องถิ่นมีโค้ชมอือาชีพและมี
ประสบการณ์ รวมทัง้โคช้ผูช้่วยไปหาเยาวชนทีเ่ก่งงาน และหาว่าเครอืข่ายที่มาช่วยรอ้ยกบัเรา เขาจะได้
อะไร ไมใ่ช่เพยีงว่าเขามาใหอ้ะไร ตอ้งมานัง่ลสิตร์ายการว่า ปจัจยัไหนเป็นปจัจยัแห่งความส าเรจ็บา้ง ซึง่
อาจจะมปีระมาณ 5-6 รายการ แล้วไปดูว่า ปจัจยัแห่งความส าเรจ็ต้องการปจัจยัย่อยอะไรบา้ง ปจัจยั
อะไรที่ยงัไปไม่ถึง ต้องมกีารระดมความเหน็ผู้ปฎิบตัิว่า เครอืข่ายที่ไปเชื่อมแล้วเชื่อมไม่ติดเป็นนัน้มี
อุปสรรคอะไร  
 รศ.ดร.วิลาสินี  อดลุยานนท ์(สสส.) 
 เป้าหมายของโครงการนี้ค่อนขา้งใหญ่ เพราะจะต้องตัง้องค์กรให้ได้ และท าให้คนเก่งขึน้ มทีัง้
เป้าหมายทีเ่ป็นเชงิระบบ และทีเ่ป็นตวัคน ซึ่งทัง้ 4 จงัหวดัเป็นตวัสะท้อนเป้าหมาย มคีวามยากและมี
ความท้าทาย การพุ่งเป้าให้คนเก่งท างานพฒันาดว้ยตนเองนัน้ เป้าหมายนี้ไม่น่าเป็นห่วง เพราะมภีาค ี
ซึ่งการเชื่อมร้อยต่างๆ นี้ สสส.มเีครื่องมอืที่ช่วยเสรมิได้ ซึ่งมภีาคทีี่ด าเนินการอยู่มาช่วยกันเติมเต็ม 
ส่วนการสื่อสารที่สสส. ได้ด าเนินการอยู่กบัสื่อรุ่นใหม่ เช่น a day พฒันาศกัยภาพที่จะยกระดบัเป็น 
social enterprise  อาจจะไดคุ้ยต่อว่าโครงการเหล่านี้จะเชื่อมต่อกนัไดอ้ย่างไร ส าหรบัประเดน็ทีใ่หม้กีาร
พฒันาเป็นองค์กร เราต้องช่วยกนัพฒันาต่อ การด าเนินงานใน 4 จงัหวดัสามารถด าเนินงานเชื่อมต่อ
กลไกภาครฐัในจงัหวดัได้หรอืไม่ เช่น พมจ. ซึ่งสิ่งที่ภาครฐัไม่มี แต่องค์กรชุมชนมคีือ ฐานข้อมูล 
ประสบการณ์การท างานในจงัหวดั การถอดองค์ความรูร้ะดบัไหนที่พรอ้มใหข้ยายต่อเพื่อขบัเคลื่อนใน
ระดบัจงัหวดั และตอ้งดวู่ามโีอกาสรว่มกบักลไกในระดบัจงัหวดัไดห้รอืไม ่ 
 ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  
 การพฒันาองค์กรที่ได้มาฉายภาพนัน้ เป็นการพฒันาองค์กรด้วยตนเอง คอื 4 หน่วยงาน 4 
จงัหวดั มาเรยีนรู้และพฒันาตนเอง ถ้าเรยีนรู้ได้ดีก็จะมคีวามต่อเน่ืองไปได้ จากที่ฟงัแล้วโครงการมี
ความก้าวหน้าน่าชื่นชม เป็นการเดนิทางทีจ่ะต้องเรยีนรูไ้ปอกี ขอ้ดคีอื 4 จงัหวดัเป็นเพื่อนกนั สามารถ
แบ่งปนักันได้ ฟงัแล้วมีต้นทุนที่แตกต่างกันที่สามารถท างานร่วมกันได้ ยกตัวอย่างที่จ ังหวัด
สมุทรสงครามทีม่กีารแสดงพฤตกิรรมของเยาวชน เช่น การแข่งรถ การตดิเกม ลองพยายามท าออกมา
เป็นตวัเลขว่ามากน้อยแค่ไหน พอท าไปแลว้มนัดขีึน้หรอืเลวลงอย่างไร พอลสิต์ปญัหาแลว้ต้องหาวธิวีดั
ออกมา โดยวดัเป็นระยะๆ เพื่อบอกไดว้่า เราท าอย่างนี้แลว้ไดผ้ล อนันี้จะมปีระโยชน์ในแง่เครอืข่ายมา
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ช่วยกันท างานในการที่จะท าให้เกิดก าลงัใจ วธิทีี่จะท าให้ได้ตวัเลข เยาวชนจะเป็นคนท า จะแม่นย า
หรอืไม ่ไมเ่ป็นไร แต่ตอ้งหาทางใหเ้ขาไดท้ า ใหไ้ดรู้ว้่าจะพดูอะไรตอ้งมหีลกัฐานเชงิประจกัษ์จะท าใหก้าร
ท างานมพีลงัมากขึน้ และท าอย่างไรให้เกดิการท างานต่อเนื่องยัง่ยนืมากกว่าจะคดิเป็นโครงการ เช่น 
การท าตวัเลขใหท้ าแบบต่อเนื่อง ไม่ใช่เยาวชนกลุ่มเดมิท า แต่ต้องหารุ่นน้องมาช่วยท าต่อเรื่อยๆ ท าให้
เป็นทีมต่างรุ่น จะท าให้มีพลัง ประการทีส่อง โยงเข้ากับสถาบันการศึกษา อยากเห็นตัวอย่าง
สถาบนัการศกึษามา capture เยาวชนเหล่านี้ สิง่ที่เขาท านัน้อยู่ในวชิาที่สอนในมหาวทิยาลยัหรอืใน
โรงเรยีนจะไดเ้กรด คอื การเรยีนแบบ PBL (Project Based Learning) ท ากจิกรรมไดห้ลายต่อและเป็น
การเรยีนรู้ที่โรงเรยีน สิง่ที่จะได้มากคอื การดงึครูเข้ามา เราอยากให้ 4 จงัหวดัเป็นตวัคูณของ 77 
จงัหวดั  ต้องใช้ยุทธศาสตรต์วัคูณ จะท าใหเ้ชื่อมโยงและท าใหเ้ดก็เหน็คุณค่าในสิง่ทีเ่ขาท า ไม่ใช่แค่ตวั
โครงการ แต่เป็นแงว่ชิาการดว้ยทีส่ามารถเชื่อมโยงไดห้มด เป็นการเรยีนจากชวีติจรงิ อีกเรือ่งหนึง่ คอื
เรื่องโค้ช โคช้เดก็ไม่ยาก ถ้าหากพี่เลีย้งแม่นกบัวธิกีาร ด้วยการ BAR และ AAR แต่ว่าใช้เป็นหรอื
ช านาญหรอืไม ่ตนเองอยากท าอะไรตอ้งชดั แต่ละโครงการมไีม่เหมอืนกนั ต้องใหเ้ขาบอกว่าต้องการท า
อะไรบา้ง แต่จะเหน็จุดเน้น ไม่มถีูกไม่มผีดิ เสรจ็แลว้พอไปท ากจิกรรม จะเหน็เป้าหมายว่าคอือะไร จะมี
การทบทวน ตรงไหนยงัไดน้้อยเพราะอะไร จะแก้ไขอย่างไร และต่อไปจะใชค้วามรู้ท าต่ออย่างไร ท าให้
มุง่มัน่อยูก่บัความฝนัของเขา ตรงไหนยงัไม่บรรลุเพื่อนกพ็อมองเหน็ สิง่ส าคญัคอื พีเ่ลีย้งอย่าไปบอกว่า
อนันี้ต้องท าแบบนี้ แบบโน่น  แต่ถ้าเดก็นึกไม่ออก เราจ าเป็นต้องแนะน าใหไ้ปค้นควา้อ่าน หรอืลองไป
ถามคนอื่นทีรู่ว้่าเขาท าอยา่งไร ใหแ้นะน า แต่อยา่ไปบอกทัง้หมด เพราะฉะนัน้ควรใช ้BAR และ AAR ให้
มพีลงั ซึง่เท่ากบัเป็นการฝึกพีเ่ลีย้งดว้ย  
 
 


