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คำนำ

 สิ่งสำคัญประการแรกที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นที่สามารถ
ทำงานร่วมกับเด็กได้หรือไม่นั้น คือ “การฟังเสียงเด็ก” ถ้าผู้ใหญ่คนใดฟังเสียงเด็กเป็น
จะเข้าใจธรรมชาติของเขา ตรงกันข้ามหากฟัง เสียงของเด็กไม่เป็น จะไม่สามารถเข้าใจเด็กและ
ทำงานร่วมกับพวกเขาได้

 เสียงของเด็ก เป็นเสียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมที่สรรค์สร้าง ออกมา
จากจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเขา เด็กย่อมคู่กับการละเล่น ความสนุกสนาน 
การเข้าร่วมกับเพื่อนพ้อง เพื่อเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกัน หากลองจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่
เราไปยืนดูเด็กกลุ่มหน่ึง กำลังรวมตัวกัน ทำกิจกรรมบางอย่าง เสียงของเด็กกลุ่มนั้นอาจเป็น
เสียงหัวเราะ เสียงเพลงบีบอย เสียงจักรยานฟิกเกียร์ เสียงดนตรีไทย เสียงตีกลองสะบัดชัย 
ฯลฯ ซึ่งเป็นเสียง ที่ฟังออกได้ในเชิงสร้างสรรค์ แต่บางครั้งในอีกแง่มุมหน่ึงของผู้ใหญ่ อาจฟัง
เป็น เสียงเด็กมั่วสุม เสียงสุ่มเสี่ยงทางเพศ เสียงการใช้ความรุนแรง เสียงแว้น เสียงเด็กทะเลาะ
วิวาท เสียงเด็กโดดเรียนไม่ตั้งใจเรียน ฯลฯ ซึ่งเป็นเสียงที่สะท้อน ออกมาจากมุมมองในแง่ลบ
ของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็กก็ได้

 หนังสือ “อปท. ฟังเสียงเด็กเป็น / ฟังเสียงเด็กไม่เป็น” จะสะท้อนแนวทางในการฟัง 
เสียงเด็กและเยาวชน ผ่านรูปแบบการดำเนินงานของสภาเด็ก และเยาวชนระดับตำบล ซึ่งมีอยู่
หลายรูปแบบ โดยสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ถือเป็นองค์กรเด็กที่เป็นหัวใจในการพัฒนา
คุณภาพของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพราะเด็กและ
เยาวชนที่เข้มแข็ง และเพียบพร้อมไปด้วย คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดี จะเติบโตขึ้นไป 
เป็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นพลเมืองของสังคมไทยในวันหน้า ผู้วิจัยหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะช่วยเปลี่ยน
มุมมองของผู้ใหญ่ให้มองเด็กในอีกแง่มุมหน่ึงเป็น ฟังเสียงเด็กเป็น และเปลี่ยนเสียงของเด็กๆ 
ให้เป็นโอกาสในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ดังน้ันในวันนี้ถ้าพวกเรายังฟังเสียงของเด็กไม่เป็น
อาจทำให้ประเทศชาติขาดกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคตไปอย่างไม่รู้ตัว

รศ. ดร. สมพงษ์  จิตระดับ
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เสียงของเด็ก / เสียงของผู้ใหญ่

“ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน        
            คำตอบอยู่ที่ชุมชน”

ผู้ใหญ่โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองกลางดง 
อ.สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์
15 พ.ย. 2553

รากฐานของการพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องเริ่มต้นที่ระดับชุมชน

ทัศนคติของผู้นำปกครองท้องถิ่น ที่บริหารแบบขนาน 
ทั้งการพัฒนาทางกายภาพ และคุณภาพชีวิตไปพร้อมๆ กัน

“อบต. มีงบ 13 ล้านบาท ผมเอา 1 ล้านบาท
ไปลงกับสาธารณูปโภค 5 ล้านบาท
ไปลงในส่วนคุณภาพชีวิต ที่เหลือ

เป็นค่าบริหารจัดการ”

นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลวอแก้ว

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
20 พ.ย. 2554

รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลสำโรง
อำเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี
3 ธ.ค. 2554 

แนวทางการทำงานแบบ top-down เพียงอย่างเดียว มิอาจสำเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ต้องคำนึงถึง ความเข้มแข็งภายในองค์กร
เป็นอันดับแรก โดยเฉพาะการสร้างให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ

“มีนโยบายสั่งลงมา จัดงบประมาณให้ 
ยากจะสำเร็จ ถ้าภายในองค์กรไม่ให้

ความสำคัญ และขาดจิตสำนึกในเรื่องนี้”
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ความเอาใจใส่จากส่วนกลาง เป็นกุญแจดอกสำคัญ
ที่จะไขไปสู่ความสำเร็จในการทำงานระดับท้องถิ่น

“ดิฉันใช้หลัก ‘ยอ เยี่ยม ยุ’ ในการทำงาน
กับภาคท้องถิ่น ใช้ ‘ลูกยอ’ เพื่อให้กำลังใจ
เมื่อเขาทำงานได้ดี ลงพื้นที่ ‘เยี่ยมเยียน’ 
เพื่อให้เห็นสภาพจริง ใช้ ‘ลูกยุ’ เพื่อให้เกิด

ความกระตือรือร้น  ฮึกเหิมทำงาน”

คุณมยุรี  ยกตรี
พม. จังหวัดเชียงใหม่

10 ก.ย. 2554 

“นโยบายสำคัญ 3 ด้านของผม คือ
เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด สภาฯอาเซียน 

และสภาเด็กฯ ตำบล”

ประธานสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทย
27 ก.ย. 2554 

นโยบายทั้ง 3 ด้าน ของสภาเด็กฯ แห่งประเทศไทย ที่จะสนับสนุนทั้งใน
ภาพใหญ่ของภูมิภาคอาเซียน ไปจนถึงระดับล่างสุด คือ ตำบล 
เพื่อแก้ปัญหาสำคัญที่กระทบต่อเด็กและเยาวชนไทย

ภาษาของเด็ก จะไม่พูดถึงเงินเป็นตัวตั้ง ดังนั้น ถ้าจะคุยกับเด็ก
 ควรเรียนรู้ภาษาและธรรมชาติของเด็กเสียก่อน

“ถ้าผู้ใหญ่เริ่มต้นว่า ‘คุณมีงบประมาณ
เท่าไร’ แสดงว่าเขากำลังพูดคนละ

ภาษากับเรา (เด็กและเยาวชน) แล้ว”

อดีตประธานสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัดยโสธร

7 ส.ค. 2554

“เรารอจดหมายจากผู้ใหญ่ใน
กระทรวงเพียงฉบับเดียว ช้ามาก 

มิฉะนั้น งานสภาเด็กฯอาเซียน คงไปถึง
ลาว เขมร และเวียดนามแล้ว”

ประธานสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
16 พ.ค. 2554

ความล่าช้าของระบบราชการ โดยเฉพาะเรื่องเอกสาร เป็นอุปสรรค
สำคัญที่ทำให้งานด้านเด็กและเยาวชนไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร
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รักษาการประธานสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัดยโสธร
6 ส.ค. 2554

บางทีการฝึกฟังเสียงเด็ก  ก็เป็นงานที่ผู้นำท้องถิ่นต้องฝึกให้เข้าใจ
จึงจะสามารถทำงานด้านเด็กและเยาวชนได้ด้วยความเข้าใจ
และร่วมงานกับเด็กได้อย่างฉันท์มิตร

“ถ้าผู้ใหญ่ฟังเสียงเด็กเป็น จะได้ยินเสียง
เด็กเป็นเสียงดนตรี แต่ถ้าฟังไม่เป็น 

จะได้ยินเป็น เสียงแว้นซ์ เสียงทะเลาะ 
เสียงติดยา”

ปัญหาสังคม จะถูกแก้ไข ถ้าเริ่มต้นจากการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ทุกคนตั้งแต่ยังเป็นเด็ก สภาเด็กฯ เป็นกลไกหน่ึงที่จะให้เด็กได้ทำงาน

ร่วมกัน จนกลายเป็นเพื่อนกัน ก็จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในสังคม

“เด็กจะไม่ทะเลาะวิวาทกันเลย 
ถ้าเด็กมาทำงานร่วมกันในสภา 

ชุมชนจะไม่แบ่งแยก”

เด็กและเยาวชนตำบลคูหาใต้ 
จังหวัดสงขลา
26 ก.ค. 2554

         “การฟังเสียงของเด็ก และทำงาน
ร่วมกับพวกเขา มีข้อดี 2 ประการ ประการแรก
คือ เด็กและเยาวชนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไร้
ความขัดแย้งรุนแรง เพราะเขาทำงานร่วมกัน
ตั้งแต่เด็ก อีกประการหน่ึงคือ การทำงาน
กับเด็กและเยาวชน เป็นการแก้ไขปัญหาด้าน
เด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ลดกลุ่มเสี่ยง ซึ่ง
เป็นต้นเหตุแห่งปัญหาของเด็กและเยาวชนลงได้”รศ.ดร.สมพงษ์  จิตระดับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22 ก.พ. 2555
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รูปแบบการทำงานแบบมีส่วนร่วม
กับเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น

       “การฟังเสียงเด็ก” จัดเป็นทักษะสำคัญอย่างหน่ึงของผู้นำท้องถิ่นที่ให้
ความสำคัญกับการทำงานด้านเด็กและเยาวชน จากการศึกษาของ โครงการ
การสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น โดยการลงพื้นที่
เยี่ยมชมการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดตรัง และจังหวัดสงขลา พบว่า ผู้นำ
ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น ที่ได้มีโอกาสเข้าพบและพูดคุย มีความสนใจ วิสัยทัศน์
ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
โดยทำงานร่วมกับ “สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล” เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน
ให้มีความเจริญก้าวหน้า ไม่เพียงทางกายภาพ แต่มีความเจริญรวมไปถึงคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนอีกด้วย

หลักสูตรการสร้างความเป็นพลเมือง

 การพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมือง สามารถนำแนวคิด
เรื่องการสร้างสำนึกพลเมืองเข้ามาช่วยได้ โดยหลักสูตรการสร้างความเป็นพลเมืองดี
นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งสอนให้เด็กและ
เยาวชนคิดแก้ปัญหาของชุมชนอย่างเป็นระบบ และสร้างการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น
ในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างสร้างสรรค์
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 หลักสูตรการสร้างความเป็นพลเมือง ประกอบด้วยขั้นตอนการฝึกฝน 
6 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา 

ขั้นที่ 2 คัดเลือกหน่ึงปัญหา

ขั้นที่ 3 รวบรวมข้อมูลของปัญหาที่คัดเลือก

ขั้นที่ 4 จัดทำแฟ้มผลงาน (Portfolio) 
และผังนิทรรศการ

ขั้นที่ 5 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อนำเสนอ

ขั้นที่ 6 ทบทวนประสบการณ์

 หลักสูตรนี้ จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ใช้
เหตุผลในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และฝึกฝนทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติ
และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อน
ประเทศชาติ ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติมโตขึ้นเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ จำเป็นต้อง
เติมเต็มคุณลักษณะอื่นๆ ด้วยหลักสูตรเสริม อาทิ หลักสูตรการเสริมสร้างจิตอาสา
หลักสูตรเรียนรู้วิถีพอเพียง หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรเรียนรู้
ปราชญ์ชุมชน ฯลฯ โดยหลักสูตรเสริมเหล่านี้เปรียบเสมือนวิตามิน ที่จะช่วย
เสริมสร้างคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองให้เข้มแข็ง และยั่งยืนสืบไป
 การทำงานร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ไม่เพียงเริ่มต้นด้วย
การจัดตั้ง แต่ควรดูแลใส่ใจ และร่วมเรียนรู้ไปกับพวกเขา ให้เด็กและเยาวชนค้นหา
รูปแบบการทำงานที่ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของตนเอง 
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรูปแบบ    (โมเดล) 
การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับเด็กและเยาวชน 
โดยผู้ใหญ่จะเป็นผู้ให้การสนับสนุน ในขณะที่  
“คนนำ” คือเด็กและเยาวชน ตามหลักแนวคิด
ที่ว่า “เด็กนำ...ผู้ใหญ่หนุน”
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โมเดลสถานการณ์และปัญหา : วิสัยทัศน์ ยั่งยืน กระบวนการ
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รายละเอียดสำหรับโมเดลนี้

 จากการวิจัยที่ผ่านมา การศึกษาภาคสนาม และการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องระดับหน่วยล่างสุดมารวบรวมเพื่อสรุปสถานการณ์ 
ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้

ระดับรัฐบาล

 - ในระดับรัฐบาลระยะหลังได้ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมากขึ้น   
 - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย
ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลขึ้นให้ครบ
ทุกแห่ง  
 - ในปี พ.ศ.2554 มีตำบลทั้งสิ้น 7,422 แห่ง มีการดำเนินการแล้ว 5,118 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 70  
 -  อย่างไรก็ตาม นโยบายจากส่วนกลางเมื่อลงไปสู่ระดับล่างผู้ปฏิบัติจะพบว่ามีการจัดตั้ง
ตามโครงสร้าง ระบบ และจำนวนรายชื่อที่ถูกเกณฑ์เข้ามา โดยเฉพาะเป็นผู้แทนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวนไม่น้อยเพื่อให้ครบตามโครงสร้างการเลือกตั้ง  
 -   เมือ่ไดร้ายชือ่แลว้จะสง่ใหท้นัตามกรอบเวลาทีม่อียู่   เมื่อพจิารณาตามจำนวนเชงิปรมิาณ
ที่มีอยู่จะพบว่ามีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูง แต่ในข้อเท็จจริงอาจมีเพียง 30% ที่ยังคงดำเนินการ
มีโครงงาน กิจกรรม ตลอดเวลา  
 - ประเด็นปัญหา / อุปสรรคที่พบ

การประสานงาน 
การสนับสนุน ช่วยเหลือ (Facilitation) จากส่วนกลางในบทบาททีมที่ปรึกษา 
วิทยากร พี่เลี้ยง ชุดขับเคลื่อนเพื่อให้คำแนะนำ การลดความขัดแย้งในพื้นที่ 
ยังมีน้อยเกินไป  
ขาดงานวิชาการ องค์ความรู้ คู่มือท้องถิ่น หลักสูตรการฝึกอบรมเน้ือหาสาระ
ที่จำเป็นเกี่ยวข้องและนำไปปฏิบัติได้จริงยังส่งไม่ถึงผู้นำท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ ผู้แทน
สภาเด็กและเยาวชน  
การจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผู้นำท้องถิ่นที่จัดสรรให้ซึ่งมีไม่มากนัก
สภาเด็กและเยาวชนยังไม่เป็นที่รู้จักและการสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับยังมี
ไม่มากนักจนทำให้ผู้นำท้องถิ่นเชื่อมั่นได้
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ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 - ผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน
มีแนวโน้มเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น
ตามลำดับ  
 - ข้อค้นพบนี้ปรากฏทั้งในเชิงวิสัยทัศน์ 
นโยบาย งบประมาณ บุคลากร โครงงาน กิจกรรม
ต่างๆ ที่สนับสนุนส่งเสริม “เด็กคิด ผู้ใหญ่หนุน”  
 - การลงภาคสนามได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยน
กับผู้นำท้องถิ่น พบว่าผู้นำท้องถิ่นประมาณ 30% ที่ให้
ความสนใจปัญหาด้านเด็กและเยาวชน

ผู้นำท้องถิ่นที่สนใจปัญหาด้านเด็ก

เป็นอดีตผู้บริหารโรงเรียน ครูเกษียณ ข้าราชการเก่า 
ผู้หญิง นักกิจกรรมในอดีต ผู้นำที่เคยมีประสบการณ์ 
ผ่านชีวิตด้านมืด รู้ถึงภยันตรายรอบด้าน ปราชญ์ด้าน
เด็กและเยาวชน เป็นต้น

ลักษณะร่วม

กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย งบประมาณ บุคลากรฯลฯ 
เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ที่ปรึกษาเด็กและ
เยาวชนอย่างใกล้ชิด สถานที่ การจัดการประชุม 
การจัดงาน พื้นที่แสดงออกของกิจกรรมต่าง ๆ มบีรรยากาศ
ประชาธิปไตย เด็กและเยาวชนวิ่งเล่น คุ้นเคย พูดคุย
กับผู้บริหารอย่างเป็นกันเอง เรียนรู้การทำงานควบคู่
กันไป   ให้เกียรติ ยกย่อง กลุ่มผู้นำเด็กและเยาวชน 
มีโครงงาน หลักสูตร ฝึกอบรม การศึกษาดูงานทั้งใน
และนอกสถานที่ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดต่าง ๆ ผู้นำ
ท้องถิ่นจะอำนวยความสะดวกแก้ไขลุล่วงไปด้วยดี 
มุมมองของผู้นำท้องถิ่น “นี่คือ ลูกหลานของเรา” 
                มองการเติบใหญ่ของเด็กในอนาคตคือ
      ผู้ที่จะเติบโตขึ้นมาแทนกลุ่มตนอย่างมี
      คุณภาพของท้องถิ่น “เด็กคือต้นกล้า
      ประชาธิปไตย พลเมืองท้องถิ่น”ที่ทุกฝ่าย
      ต้องช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมตลอดเวลา

การปฏิบัติ 

30%
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ผู้นำท้องถิ่นที่สนใจพัฒนาทางกายภาพ

มองการพัฒนาในเชิงทุนนิยม และการหาเสียงสำหรับ
วาระต่อไป พัฒนาชุมชนทางกายภาพมากกว่าด้าน
คุณภาพชีวิต

ลักษณะร่วม

ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการขยายตัวเมืองการสร้าง
การเติบโตด้วยระบบกายภาพสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
สร้างถนนหนทางไฟฟ้าสว่าง การขยายตัวเมือง ด้วย
ความเจริญทางวัตถุ มองปัญหาเด็กและเยาวชนอย่าง
ไม่เข้าใจ มีความสำคัญระดับรอง ๆ ลงมา หลายคน
ยอมรับว่าไม่รู้จักการรวมกลุ่ม รวมตัวของเด็กและ
เยาวชน จะเริ่มต้นพูดคุย ปรึกษาหารือกันอย่างไร 
ทำงานกับเด็กและเยาวชนอดทนไม่นานค่อนข้างมีอคติ
กับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาเชิงพฤติกรรมที่สร้าง
ปัญหา ก่อกวนวุ่นวาย เด็กนอกระบบ เด็กกลุ่มเสี่ยง 
ค่อนข้างมากจนนำไปสู่สัมพันธภาพที่ห่างไกลไม่ร่วมมือ
           ขาดความเชื่อถือ นอกจากนั้น
           ประสบการณ์ความล้มเหลวของ
           การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับ
           ตำบลจะส่งผลต่อความเชื่อถือด้วย

การปฏิบัติ 

70%
ระดับเด็กและเยาวชน

 - ความเจริญทางด้านวัตถุเข้ามามาก แต่สิ่งที่แฝงเข้ามาในเชิงเสื่อม ความเสี่ยง 
ความหายนะทางสังคมก็มีไม่น้อย ในแทบทุกชุมชนท้องถิ่น พ.ท.เสี่ยง : พ.ท.ดี = 2:1 จนทำให้เด็กและ
เยาวชนจำนวนไม่น้อยล่องลอย หลุดจากระบบโรงเรียน ครอบครัว วัด ชุมชน เกือบทุกแห่ง 
บ่อยครั้งที่มั่วสุมอยู่กัน 15-25 คน กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงเด็กนอกระบบที่ใช้เวลาว่างหมดไปกับ
กิจกรรมที่ไม่เหมาะสม  
 -     เด็กนอกระบบ  เด็กกลุ่มเสี่ยงขาดโอกาสทางการศึกษา ถูกผลักออกจากโรงเรียน
ด้วยปัญหาเชิงพฤติกรรม ไม่ตั้งใจเรียน ฯลฯ การรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นจึง
เกิดขึ้นตามสภาวะสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมจนนำไปสู่เส้นทางยุวอาชญากร ถูกปิดกั้น ผลักไส 
ไม่ต้อนรับ และสายตาดูแคลนตลอดเวลาที่ผ่านมา  
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 -     เด็กในระบบโรงเรียนที่ได้รับโอกาสการเข้าสู่ตำแหน่ง   ตามระบบคัดเลือก
ตำแหน่งของสภาเด็กและเยาวชนท้องถิ่นค่อนข้างสะดวกง่ายดายกว่ามากจากผลการเรียน 
รางวัลหัวหน้านักเรียน ความน่าเชื่อถือในเชิงภาวะผู้นำเด็กกลุ่มนี้ที่ได้รับโอกาสเข้ามาทำงานแต่พบ
ความไม่ต่อเน่ือง ขาดเวลา ติดเรียน ติดสอบ เตรียมตัวศึกษาต่อ ไม่อยู่ในท้องถิ่น กลัวบุตรหลาน
เสียการเรียน เกรดตกต่ำ ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาไม่ได้โรงเรียนกลับไม่ให้ความสำคัญไม่ถือ
เป็นวันลาให้ เด็กในระบบโรงเรียนที่อยู่ในสภาเด็กและเยาวชนส่วนหน่ึงจึงมีการพบปะ พูดคุย 
ประชุมกันไม่กี่ครั้งตามงบประมาณที่มีอยู่ขาดความคิดริเริ่ม รวมกลุ่มสร้างผลงานเชิงประจักษ์ 
สุดท้ายการรวมกลุ่มตามโครงสร้าง ก็ค่อยๆ แยกตัวและสลายกลุ่มไปในที่สุด 

จากสถานการณ์สู่การกำหนดปัญหา

 - สถานการณ์และปัญหาการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ถ้าทำได้และ
ประสบผลสำเร็จเชิงนโยบาย ทิศทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ การบูรณาการระดับพื้นที่จะนำมา
สู่การสร้างความเป็นพลเมือง ยุวประชาธิปไตยแกนนำจิตอาสา  
 - จากข้อจำกัดมากมายทั้งในส่วนของรัฐบาลกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำที่เลือกตั้งเข้ามา วิสัยทัศน์นโยบายด้านเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ
กลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในระบบโรงเรียน กลุ่มเสี่ยง เด็กนอกระบบ และอื่น ๆ เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ ผลการวิจัยและแนวทางการในการแก้ไขสถานการณ์และปัญหาดังกล่าว ภายหลัง
จากที่ประมวลแนวคิด ทฤษฎีหลักการต่าง ๆ จนสามารถตั้งเป็นคำถามการวิจัย   (Research 
Questions) ได้ดังนี้

ทำอย่างไรสภาเด็กและเยาวชนที่มีอยู่และกำลังจะเกิดขึ้นจะยั่งยืนและ
ดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทำอย่างไรผู้บริหารท้องถิ่นจะสนใจการรวมกลุ่มจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ระดับตำบลได้ด้วยตนเอง  
สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลจะมีทั้งเด็กในระบบและนอกระบบทำงาน
เป็นทีมได้ด้วยกระบวนการใดบ้าง  
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คูหาใต้ Model : สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล
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รายละเอียดสำหรับโมเดลนี้

 - จุดอ่อน (Weakness) ประการหน่ึงของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 คือ ไม่มีสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลที่เป็น
รากฐานของความเข้มแข็งและการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป ในปีพ.ศ.2553 ได้มี
นโยบายจากส่วนกลางของรัฐบาลผ่านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ให้ทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกท้องถิ่นให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับ
ตำบลทุกแห่ง  
 - สภาเด็กและเยาวชนคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาใช้กระบวนการคิด
และการจัดการกับนโยบายสั่งการจากส่วนกลาง (Top Down)

! จุดเด่นของแนวคิด : เรียนรู้จากความผิดพลาดและความล้มเหลว

 -          คิดเปน็ตามสงัคมบรบิท เรยีนรูจ้ากขอ้ผดิพลาด ความลม้เหลวของการเลอืกตัง้
2-3 ครั้งที่ผ่านมาตามนโยบาย ระบบโครงสร้างและกรอบเวลาที่กำหนดไว้  
 -         ขอความรว่มมอืจากสถานศกึษา   โรงเรยีนในพืน้ทีใ่หช้ว่ยสง่ตวัแทนนกัเรยีน
 สภานักเรียน นักเรียนที่มีภาวะผู้นำมาเป็นส่วนใหญ่ และขอให้สภาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านคัดเลือกบุตรหลานมาร่วมกันเลือกตั้ง ผลปรากฏว่าจะ
เป็นไปตามนโยบาย โครงสร้าง และกรอบเวลาทุกประการ  
 - ได้คณะกรรมการตามตำแหน่งต่าง ๆ ประธาน รองประธาน คณะกรรมการ
เลขานุการ เหรัญญิก ส่วนใหญ่จะได้ตัวแทนจากนักเรียน นิสิตนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 
เพราะมีความพร้อมและมีตำแหน่งหน้าที่อยู่แล้ว  
 - องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลขึ้น
เช่นเดียวกันแม้จะล้มเหลว 2-3 ครั้ง เพราะเด็กและเยาวชนติดเรียน ติดสอบ เด็กใน
ระบบโรงเรียน กิจกรรมไม่ต่อเน่ือง ขาดการประชุม  
 - คณะผู้บริหารนายกอบต.  นายประกอบ  จันทสุวรรณ รองนายกอบต. 
น.ส.สุจินดา เพชรแก้ว เจ้าหน้าที่ระดับสูงของท้องถิ่นหลายท่าน ที่ปรึกษา นักพัฒนา
ชุมชน น.ส.ปัทมา สมศักดิ์  ได้ประชุมถอดบทเรียน สรุปผล  ความล้มเหลวที่ผ่านมา 
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 - แม้ท้องถิ่นจะมีนโยบายและการให้ความสำคัญด้านเด็กและเยาวชนเป็นอย่างย่ิง 
แต่ยังแพ้ปัจจัยแห่งความล้มเหลวที่เกิดจากสาเหตุสำคัญ คือ เด็กและเยาวชนยังมีภาระหน้าที่
เรียนหนังสือ  
 - แก้ไขโดย ::: คัดเลือกจึงมีตัวแทนจากนักเรียนในระบบ นอกระบบ กลุ่มเด็กด้อย
โอกาสคละกัน

มาร่วมกลุ่มสร้างกิจกรรมสนุกสนาน กีฬาและสันทนาการ  
ไม่นานนักจะพบผู้นำธรรมชาติ 3-5 คน ที่เป็นผู้นำ (Core Group) ที่ตำบลคูหาใต้
ได้เยาวชนผู้หญิง 3 คน  
เป็นแกนหลักการขับเคลื่อน การสร้างเครือข่าย การเข้าหากลุ่มเสี่ยง กิจกรรม
เรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในสิทธิของตน การเข้าร่วมโครงการ
จังหวัดและท้องถิ่นต้นแบบในการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก  
ตัวอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้น  :   กิจกรรมลูกโป่งสร้างสรรค์เด็ก   สื่อความคิด 
จุดประกายเด็ก การพัฒนาพรุโต๊ะนายและเขาจังโหลน เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน สนุกสุดมันส์คือวัยเรา เรียนการป้องกันตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น ชมรมรักษ์ถิ่นสวัสดิการออมวันละ 2 บาท การขายขนมทอดเพื่อเชื่อม
สัมพันธ์ ประเพณีชักพระรักษ์พรุ 84 พรรษาเทิดไท้องค์ราชันย์ 

 - ลักษณะของกลุ่มเด็กที่ได้ในตำบลคูหาใต้ที่เป็น  Core Group : ไม่ใช้เงินและ
ผลประโยชน์เป็นตัวตั้ง มาด้วยความชอบ สนุกสนาน ต้องการสังคมเพื่อทำกิจกรรมโครงการ
ด้วยกันให้ประเด็นเงินค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางไม่มีแต่ทุกอย่างให้ฟรีเมื่อเข้าร่วม 
เข้าค่ายผู้นำ กีฬาและสันทนาการ จิตอาสา เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 
เน้นกิจกรรมสาระประโยชน์เป็นหลัก  
 - พัฒนาเต็มศักยภาพมีการขยายเครือข่ายเพื่อนในชุมชนใกล้เคียง 2-3 ชุมชนก่อน
เพื่อสร้างมิตรภาพ ผลงาน และความไว้วางใจจนได้ใจเด็กและเยาวชน กลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น
ตามลำดับ มีการจัดประชุมปรึกษาหารือ จัดตั้งกลุ่ม ชมรมต่าง ๆ ดังเช่นกลุ่มสิ่งแวดล้อมอดออม
วันละ 2 บาท ชมรมจิตอาสา พลเมืองต้นกล้า ประชาธิปไตย ผู้นำท้องถิ่นและกลไกราชการ
ลงมาดูแลให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิด  
 - ปัญหาและอุปสรรคคูหาใต้โมเดลมีไม่น้อยเพราะการเมืองท้องถิ่น บางหมู่บ้านไม่ยอม
ให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วม แบ่งฝักแบ่งฝ่าย กลัวเป็นฐานเสียง 
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นาดี Model : เครือข่ายทั้งจังหวัด

รายละเอียดสำหรับโมเดลนี้

 - สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2553 
เป็นการริเริ่มกันเองภายในท้องถิ่นก่อนมีนโยบายจากส่วนกลางให้มีการจัดตั้ง
สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลทั้งประเทศ นับเป็นนวัตกรรมหน่ึงของตำบลนี้ 
จนทำให้เทศบาลตำบลนาดีได้รับเลือกเป็นตำบลน่าอยู่สำหรับเด็กเมื่อปี พ.ศ. 2552 
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 - จุดเริ่มต้น เริ่มจากทัศนคติของนายกเทศมนตรีตำบลนาดี ที่หวั่นเกรงว่า
ลูกหลานจะเข้าไปเสี่ยงอันตราย จากสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างเสี่ยง จึงจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชนท้องถิ่นในรูปแบบคณะกรรมการพร้อมกับดึงแกนนำเด็กที่มีความสนใจ
เฉพาะร่วมกันเป็น 3 ชมรม คือ ชมรมเทควันโด้ โขน และ B-boy  
 -    ทั้ง 3 ชมรมนี้ เป็นเสมือนจุดรวมของเด็กและเยาวชนเกือบทั้งตำบล โดยอาศัย
การประชาสัมพันธ์และการออกงาน  
 - ผลปรากฏว่า   เด็กและเยาวชนในตำบลนี้ที่เคยมีปัญหาเด็กเสี่ยงติดยา 
ตีกันในงาน มั่วสุมทางเพศค่อย ๆ ลดน้อยลงตามลำดับ 
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 - ช่วงเริ่มต้น: สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาดีมีความเข้มแข็ง ในขณะที่
สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดยังจัดอยู่ในระดับเริ่มต้น สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาดี
จึงรับบทบาท (Acting) เข้ามา ช่วยงานสภาระดับจังหวัดด้วยในหลายกิจกรรม
ที่ผ่านมาจนเป็นที่รับทราบกันทั้งจังหวัด  
 - ในปี พ.ศ.2554 ได้มีการเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร
ขึ้นมาแทนคนเก่าที่หมดวาระลง ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร
คนใหม่ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสังคม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สมุทรสาคร เขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มแกนนำเทศบาลตำบลนาดี รวมถึงผู้บริหาร
ท้องถิ่นในอำเภอเมืองบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน อนุมัติเงินงบประมาณ 
14,200 บาท ในระยะแรก เพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ให้เกิดสภาเด็กและเยาวชน
จำนวน 17 แห่ง  
 - โครงการการสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับ
ท้องถิ่น ได้ขยายงานเทศบาลตำบลนาดีร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลสวนหลวง 
เป็นเครือข่ายหลักของสภาเด็กและเยาวชนในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมสภาเด็กและ
เยาวชนระดับตำบลขึ้นอีก 10 แห่ง รวมมีสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลทั้งสิ้น 27 
แห่ง จากองค์กรบริหารส่วนตำบล 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 67.50 มีเครือข่ายเกือบ
ครบทั้งจังหวัด  

! จุดเด่นของแนวคิด : เพียง “จุดปิ๊งแว๊บ” ของผู้นำท้องถิ่น

 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาดีเป็นการริเริ่มและเห็นความสำคัญของ
ผู้นำท้องถิ่นที่เล็งเห็นปัญหาสังคมของเด็กวัยรุ่น ดึงแกนนำเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
เข้ามาทำกิจกรรม B-boy โขน เทควันโด้ เปิดพื้นที่ให้โอกาส สนับสนุนจนลดปัญหา
ของเด็กและเยาวชนลงไปได้มาก เด็กและเยาวชนเหล่านี้เติบโตยิ่งขึ้นเมื่อมีงานระดับ
จังหวัด ประชาชนสนใจเท่ากับเป็นการยอมรับและให้กำลังใจแก่เด็กเป็นอันมาก ต่อมา
มีการประกาศนโยบายให้มีสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลขึ้นทั้งประเทศ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 อำเภอ คือ อำเภอบ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอเมือง 
ได้เรียนรู้ถึงการมีสภาเด็กและเยาวชนเพื่อแก้ไขปัญหากันเองจึงได้มีการเตรียมการจัด
ตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลขึ้นถึง 27 แห่ง มีการฝึกอบรม การประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ในสภานักเรียนของโรงเรียนต่างๆ การขับเคลื่อนงานผ่านสภาเด็กและ
เยาวชนระดับจังหวัด ตลอดจนเครือข่ายขยายตัวได้อย่างกว้างขวาง มีกลุ่มผู้นำเด็กและ
เยาวชนคอยเป็นพี่เลี้ยง เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและท้องถิ่นดูแล
อย่างใกล้ชิดสุดท้ายสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลที่นี่จะเติบโต เข้มแข็ง และยั่งยืน
ตลอดไป 
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สันทรายหลวง Model : นวัตกรรมในท้องถิ่น
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รายละเอียดสำหรับโมเดลนี้
 - สภาเดก็และเยาวชนจังหวัดเชยีงใหมม่กีารดำเนินการในเชงิมหภาค การกระจาย
อำนาจสู่ท้องถิ่นด้วยการนำนโยบายการมีสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล
ไปสู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการเทคนิค และผลิตนวัตกรรมขึ้นในท้องถิ่นเป็นหน่วย 
(Unit) ที่มีการปฏิบัติ การเคลื่อนไหว ประสานระดับมหภาคและจุลภาคสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน  
 - ระดับหน่วยงานที่ประสานสัมพันธ์ บูรณาการ 3 ฝ่ายอย่างลงตัวอันได้แก่ 
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัด
และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  
 - ทีมงานสนับสนุนอันได้แก่ กศน. ตำบล อสม. และปราชญ์เด็ก ทำงานใกล้ชิด
เป็นกันเอง ให้คำแนะนำตลอดเวลา 
 - สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสันทรายหลวงรวมตัวกันจากชมรม
ต่าง ๆ กลุ่มสนใจเฉพาะเด็กในระบบและนอกระบบ

! จุดเด่นของแนวคิด: พี่สอนน้อง/ป้าสอนหลาน
                /ผู้มีประสบการณ์สอนผู้ด้อยประสบการณ์

 - สิ่งที่เด่นในที่นี่คือ พี่จะมีบทบาทสำคัญคือ “พี่สอนน้อง”  
 - พี่ ๆ ในสภาเด็กจะไปชักชวนเพื่อน น้องกลุ่มเสี่ยง เด็กติดเกม เด็กลอยล่องในชุมชน
ให้มาใช้เวลาว่างร่วมโครงการ กิจกรรม ของสภาเด็กและเยาวชน
 - สมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสันทรายหลวงจึงเป็นกลุ่มคละกัน ตั้งแต่
ปราชญ์เด็ก วัยรุ่น เบญจเพส มีสัดส่วนของจำนวนสมาชิกหญิง ชาย ใกล้เคียงกัน และมีตัวแทน
จากทุกหมู่บ้านเป็นสมาชิกด้วย  
 - ความสำเร็จในระดับจังหวัดที่ประสานสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีระหว่างคุณมยุรี  ยกตรี 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่และ นายชยางกูร ยี่ลังกา ประธาน
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่  
 - พมจ.  เชียงใหม่  ได้ตระหนักถึงปัญหาของอบต.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ 2550 ใช้เทคนิค ลูกเยี่ยม ลูกยุ และลูกยอ  
       ลูกเยี่ยม คือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรม หรือโครงการของท้องถิ่น ให้การสนับสนุน
พูดจาปราศรัย มีน้ำใจ เป็นกันเอง มีมนุษยสัมพันธ์ ผูกพันธ์รักใคร่ มีความสนิทสนม  เอื้อเฟื้อ
ซึ่งกันและกัน  
       ลูกยุ คือ การยุให้สามารถแก้ปัญหาได้ ดำเนินงานได้ สร้างความเข้าใจและมั่นใจ 
ยุให้เกิดการทำงานเอาชนะอุปสรรคที่มีอยู่ให้ได้  
       ลูกยอ คือ ยกย่องชมเชย ให้รางวัล ส่งเสริมคนดี เด็กมีจิตอาสา พูดจาให้กำลังใจ
เสริมแรงบวกเมื่อประสบผลสำเร็จ 

18



รูปแบบ 1 มหาวิทยาลัย 1 สภาเด็กและเยาวชน
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รายละเอียดสำหรับโมเดลนี้
 - รูปแบบ 1 มหาวิทยาลัย 1 สภาเด็ก ใช้แนวคิดการนำมหาวิทยาลัยในชุมชน
ท้องถิ่นมาตอบสนอง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปัญหา ความต้องการกิจกรรมที่เด็ก
และเยาวชนคิดค้น  
 - บทบาทของมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ในรูปแบบนี้ 
        พัฒนาโจทย์วิจัย
        สนับสนุน ส่งเสริมการทำงานร่วมกับท้องถิ่น
        บริการวิชาการ จัดฝึกอบรม เป็นวิทยากร
        นิเทศติดตามผล ให้คำแนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ  
 - มหาวิทยาลัยท้องถิ่น  ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
สภาเด็กและเยาวชนทั้งระดับจังหวัด ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนระดับอำเภอ และตำบล 

! จุดเด่นของแนวคิด: การร่วมมือแบบ 3 เส้า

 - รูปแบบนี้เป็นเสมือนการรวมทรัพยากรพื้นฐานที่แต่ละส่วนมี   มาใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในการตอบโจทย์ หรือเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะด้าน
เด็กและเยาวชน ดังนี้ 
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Cluster and Coaching Model : สภาท้องถิ่นเล็ก กลาง ใหญ่
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รายละเอียดสำหรับโมเดลนี้

 - รูปแบบ Cluster and Coaching สภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่นเป็น
แนวคิดและนวัตกรรมของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นด้วยการจัดสภาเด็กและ
เยาวชนระดับอบต. เทศบาล และเทศบาลนครตามกลุ่มระดับความพร้อม ศักยภาพ 
ระยะเวลา สถานการณ์และปัญหา องค์กร ให้เป็นกลุ่มก้อน “Cluster”  
 - จากผลการศึกษาของโครงการการสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็ก
และเยาวชนระดับท้องถิ่น (2553 – 2555) ได้แบ่งสภาเด็กและเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนท้องถิ่นระยะเริ่มต้น สภาเด็กและเยาวชนระดับกลางและ
สภาเด็กและเยาวชนขนาดใหญ่ 
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 - การแบ่งกลุ่มดังกล่าวทำให้ส่วนกลาง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ปรับเปลี่ยน
วิธีการคิด วัฒนธรรมองค์กร วิธีการสนับสนุน ช่วยเหลือ (Facilitate) และเริ่มเข้าสู่
การเป็นผู้นิเทศองค์กรด้านเด็กอย่างมีคุณภาพ (Coaching) ยึดองค์กรด้านเด็กเป็นสำคัญ 
เป็นที่ปรึกษาที่สามารถให้คำแนะนำต่อเน่ืองได้ การนิเทศ หรือการดูแลสภาเด็กแต่ละ
ระดับจะแตกต่างกัน ดังนี้...
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 - ในส่วนขององค์ประกอบร่วมหลักๆ ของความสำเร็จในการดำเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับจะขึ้นอยู่กับ...

       ทักษะการตีโจทย์เป็น
         เข้าใจโจทย์ของพื้นที่    และสามารถแปลงให้เป็นกิจกรรมและ
โครงการที่สนองต่อโจทย์นั้นได้ตรงเป้า
       ทีมเพลิน
    เป็นทีมงานที่เป็นการทำงานเชิงสาระ + สนุกสนาน   ความเป็น
กันเองเพื่อนกับเพื่อน พี่กับน้อง เป็นลักษณะเด่นของธรรมชาติ การเรียนรู้ ทำงาน
ปนเล่น
       พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาที่รู้ใจ
    เป็นพี่เลี้ยงที่สามารถคุยได้ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องงานและชีวิต
    เป็นพี่เลี้ยงที่ลุยด้วยกันได้ทุกงาน  ไม่ชี้นำ หรือครอบงำให้เด็กทำ
อย่างที่ใจตนเองต้องการ
    ที่ปรึกษาอาจเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนรุ่นก่อน  ปราชญ์
เด็กและเยาวชน ผู้นำท้องถิ่น อสม. กศน.ตำบล ข้าราชการท้องถิ่น องค์กรเอกชน 
และอื่น ๆ
       ผู้นำท้องถิ่น
    เปิดโอกาสและเพิ่มพื้นที่ให้เด็กในระบบและนอกระบบทำงาน
ร่วมกิจกรรมด้วยกัน ให้โอกาสในการฝึกประสบการณ์บริหารความขัดแย้งเป็น 
ไม่เน้นงบประมาณเป็นตัวตั้ง
    จัดสรรงบประมาณที่พอเพียงเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถหา
ทุนดำเนินการเองได้ด้วยตนเอง
    ให้กำลังใจ และเสียสละ ร่วมหัวจมท้ายกับเด็กและเยาวชน
    ไม่ยึดติดกับความสำเร็จที่เป็นผลงานของเด็กและเยาวชน   หาก
สำเร็จด้วยดี ควรให้รางวัลหรือคำชื่นชม หากล้มเหลว ควรปลอบใจ ให้กำลังใจ และ
ให้บทเรียนที่เป็นความรู้เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป
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การจัดให้มีการเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล
ถือเป็นกระบวนการก่อตั้งสภาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นทางการ 

ที่ถือเป็นหน้าที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่หลังจากเลือกตั้งแล้ว บทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คือการสนับสนุน ติดตาม และให้คำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน ที่จัดตั้ง

ขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง หากกระบวนการ
การทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับเด็กและเยาวชนในชุมชนสำเร็จ
ผลลัพธ์ที่จะได้ คือการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม และเด็กๆ 
จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ เต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นพลเมืองดี
ของชาติและเป็นกำลังนำชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 เมื่อเรียนรู้รูปแบบการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่นแล้ว 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
ในท้องถิ่นของท่าน ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากกรณีศึกษาต่อไปนี้
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กรณีศึกษาสภาเด็กและเยาวชน
ระดับท้องถิ่น

 จากโครงการต่างๆ ที่สภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยจำนวน 59 
โครงการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจาก สสส. ผ่านโครงการ
การสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่นใน 10 จังหวัดนั้น
สามารถแบ่งประเภทของโครงการย่อยออกเป็น 12 ประเภท โดยประเภทที่มีจำนวน
มากที่สุด ได้แก่ โครงการประเภทการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร และ
การพัฒนาเครือข่าย ซึ่งมีมากถึง 20 โครงการ เน่ืองจากหลายพื้นที่เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของเด็กและเยาวชน และมีความประสงค์จะจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ระดับตำบลขึ้น แต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ประกอบกับการขาดความรู้และ
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ทำให้กลาย
เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน นอกจากนี้
โครงการเกี่ยวกับการแสดงออกซึ่งภูมิปัญญา การศึกษาและทักษะชีวิต  และโครงการ
ด้านจิตอาสา เป็นอีกประเภทที่จะช่วยสร้างจุดแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นได้เป็น
อย่างด ีเน่ืองจากโครงการประเภทนีเ้ปน็โครงการทีเ่นน้กระบวนการคดิ การวางแผน
และการทำงานของเด็ก เพื่อให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอกรณีตัวอย่างที่ดี (Best Practices) ของสภาเด็กและเยาวชน
4 ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
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สภาเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร 
                                      จังหวัดลำปาง

 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อยู่ในพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยสังคม
เกษตรกรรมโดยสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีเด็กและเยาวชนในตำบลประมาณ 80 – 100
คน และเน่ืองจากพื้นที่นี้ยังคงความเป็นสังคมเชิงเกษตร ทำให้ปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมืองยังเข้าไม่ถึง เช่น ปัญหาเด็กติดอินเตอร์เน็ต ปัญหา
เด็กซิ่งรถมอเตอร์ไซด์ เป็นต้น แต่ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ได้แก่ เด็กติดเกม 
ยาเสพติด ชู้สาว ท้องก่อนแต่ง ทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนทุก
พื้นที่ทั่วประเทศไทย
 พื้นที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้ว ได้แก่ วัด และลานกีฬา รวมไปถึงห้องซ้อม
ดนตรีในตำบล ซึ่งเป็นจุดรวมตัวของเด็กและเยาวชนที่เข้าไปใช้ในเวลาว่าง โดยเฉพาะห้องซ้อม
ดนตรี เป็นพื้นที่หน่ึงที่สำคัญในการแสดงออกของเด็กและเยาวชน โดยเด็กและเยาวชนจะมี
โอกาสได้แสดงฝีมือเวลามีงานต่างๆ ในตำบล เช่น งานวันเยาวชน งานวันเด็ก เป็นต้น ส่วน 
“ร้านเกม” เป็นพื้นที่เสี่ยง ที่หน่วยงานในพื้นที่จะต้องเร่งเข้ามาควบคุมแก้ไข ก่อนที่ปัญหาเด็ก
ติดเกมจะลุกลามไปทั่วทั้งตำบล
 สภาเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้ว นำโดย น.ส.ศิวาพร จริยา ประธานสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลวอแก้ว อยู่ในการสนับสนุนดูแล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว (อบต.
วอแก้ว) ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 30 คน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง ทั้งนี้ ในตำบลวอแก้ว
มีกลุ่มเด็กและเยาวชนที่รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ประมาณ 4 กลุ่ม อาทิ กลุ่มสะล้อ
ซอซึง กลุ่มกลองสะบัดชัยและกลุ่มฟ้อนดาบ และกลุ่มนักกีฬา (วอลเล่ย์บอล) ซึ่งสามารถเป็น
ฐานกำลังสำคัญในการทำกิจกรรมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้วได้
 คณะกรรมการบริหารของสภาเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้ว ได้มาจากการเลือกตั้ง 
ซึ่งตัวแทนมาจากหลายๆ โรงเรียน ที่อยู่ในตำบล ผสมกันทั้งเด็กและเยาวชนที่เรียนในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษานอกระบบโรงเรียน รากฐานของสภาเด็ก
และเยาวชนตำบลวอแก้วมาจากกลุ่มเด็กพัฒนาชุมชน ที่มีองค์ความรู้สั่งสมมามาก ทำให้
การทำงานเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 1-2 ครั้ง/เดือน    
แตไ่มม่กีารประชมุสามญั มเีพยีงการประชมุเตรยีมงานวางแผน และพดูคยุสงัสรรค์ทัว่ไป      นอกจาก
งานที่ต้องทำประจำทุกปีแล้ว ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีระหว่างเยาวชน เช่น 
การแข่งขันโฟล์คซอง และการแสดงประจำหมู่บ้าน เป็นต้น จากข้อมูลดังกล่าวจะสังเกตว่า 
สภาเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้วจะใช้กิจกรรมเป็นฐานในการวางแผนการทำงานมากกว่า
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สภาเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร 
                                      จังหวัดลำปาง การกำหนดแผนงานภายในนโยบายแต่ละปีของกลุ่มโดยสังเกตจากการประชุมที่ไม่ได้กำหนด

ให้มีการประชุมวาระสามัญ เพื่อวางแผน เตรียมการการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า หากแต่มีเพียง
การประชุมเพื่อเตรียมงาน นั่นหมายความว่า สภาเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้วต้องรับงานก่อน 
จึงจะนำเข้ามาปรึกษาและเตรียมแผนการดำเนินงานนั้นๆ อย่างไรก็ตามการประชุมจะเป็น
เครื่องมือสำคัญชิ้นแรกที่จะทำให้เด็กและเยาวชนที่สังกัดอยู่ในสภาเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้ว
รวมกันเป็นกลุ่มก้อนได้ ซึ่งเป็นก้าวแรกของการสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนทุก
ระดับ
 จากการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานให้กับสภาเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้ว
จำนวนหน่ึงภายใต้โครงการการสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น 
พบว่า สภาเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้วได้นำงบประมาณส่วนนี้ ดำเนินงานโครงการรากกล้า 
สร้างสรรค์ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการเชิงจิตอาสา และการกล้าแสดงออก โดยการประชุมร่วมกับ
ชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันคิดแผนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน แล้วนำมาพัฒนาเป็น
นวัตกรรม รวมถึงกิจกรรมที่จะให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้นำ ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
เพื่อร่วมกันพัฒนาตำบลของตนเอง
 ในส่วนของการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พบว่า สภาเด็กและเยาวชนตำบล
วอแก้วได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดี ซึ่งนายก อบต.วอแก้ว 
มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ท่านเอาจริงเอาจังกับ
การทำงานด้านเด็ก และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ดังจะเห็นได้จากวาทะสำคัญของนายก
อบต.วอแก้ว ที่ว่า

“มีงบ 13 ล้านบาท ผมเอา 1 ล้านบาทไปลงกับสาธารณูปโภค 
5 ล้านบาทไปลงในส่วนคุณภาพชีวิต ที่เหลือเป็นค่าบริหารจัดการ”

นายก อบต.วอแก้ว

 จากคำกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นมุมมองที่ให้ความสำคัญกับส่วนคุณภาพชีวิตมากกว่า
สาธารณูปโภคที่เป็นกายภาพ เช่น ตัดถนน สร้างหมู่บ้าน ตั้งเสาไฟฟ้า ฯลฯ แต่มิได้หมายความว่า
จะละเลยการพัฒนาทางกายภาพของตำบลด้วย หากแต่พัฒนาไปพร้อมๆ กัน ทำให้เกิดสภาวะ
อยู่ดีมีสุข (well-being) อย่างแท้จริง ทั้งนี้ทางอบต. ได้ตั้งงบประมาณจำนวน 100,000 บาท 
เพื่อไว้ใช้ในส่วนของกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนด้วย
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 สำหรับกลุ่มภาคประชาสังคมที่ เข้ามาช่วยเหลือ
อยู่เสมอ คือ กลุ่มแม่บ้านอสม. และกลุ่มสตรี จะเข้ามาช่วยดูแล
ในเรื่องของข้าวปลาอาหาร และจัดสถานที่เวลามีกิจกรรมที่ดำเนิน
งานโดยเด็กและเยาวชน

 ในขณะที่นายกอบต. เอาจริงเอาจังกับการทำงานด้าน
เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ในอบต. ก็ให้ความร่วมมือกับสภาเด็ก
และเยาวชนตำบลวอแก้วเป็นอย่างดี นอกจากเจ้าหน้าที่จะทำ
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาแล้ว ยังสนับสนุนช่วยเหลือในส่วนธุรการ และ
ระบบราชการด้วย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วอแก้ว

 นอกจากนี้ สภาเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้วยังได้รับการสนับสนุนจากสภาเด็กและ
เยาวชนระดับจังหวัด และระดับอำเภออีกด้วย โดยเฉพาะสภาเด็กและเยาวชนอำเภอห้างฉัตร
ลงพื้นที่ทั่วอำเภอ เพื่อทำหน้าที่บทบาทพี่เลี้ยงให้กับสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ซึ่งตำบล
วอแก้วเป็นพื้นที่หน่ึงในนั้นด้วย ทำให้สภาเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้วมีความเข้มแข็ง และ
ดำเนินงานได้อย่างมีศักยภาพ ภายใต้แนวคิดของประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้วที่ว่า 
ทำท้องถิ่นให้เข้มแข็ง อำเภอก็จะเข้มแข็งเอง โดยพยายามปลูกฝังให้เขารักถิ่นฐานบ้านเกิดของ
ตนเอง
 อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ยังเป็นปัญหา หรือความต้องการจำเป็นในการดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ต้องการสถานที่ทำงานถาวร เน่ืองจากปัจจุบันทางอบต.ยังไม่สามารถ
จัดสรรพื้นที่ในสถานที่ราชการ ให้เป็นสำนักงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้วได้ 
จึงต้องอาศัย ที่ทำงานอสม. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเป็นสถานที่ทำงานชั่วคราว 
อีกปัญหาหน่ึง คือ ความไว้วางใจของผู้ปกครอง ที่เป็นห่วงเด็กและเยาวชนที่เข้ามาร่วมงานกับ
สภาเด็กและเยาวชน 
 จนบางครั้ง ไม่ยอมให้ลูกหลานมาเข้าร่วมกิจกรรม หรือบางครั้งผู้ปกครองก็เข้ามาช่วย
เตรียมงาน เมื่อลูกหลานต้องอยู่เตรียมงานจนดึกดื่น นอกจากนี้ สภาเด็กและเยาวชนตำบล
วอแก้ว ยังคงต้องการเรียนรู้ในเรื่องของความรู้ด้านวัฒนธรรม จิตสำนึกรักบ้านเกิด กระบวนการ
ทำงานในองค์กร และการบริหารจัดการโครงการ เพื่อเข้ามาเติมเต็มศักยภาพการทำงานของ
ตนเองด้วย
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 จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า สภาเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้ว มี
จุดเด่น คือมีผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังมาก ประธานและคณะกรรมการบริหาร
สามารถดำเนินงานโดยสร้างการมีส่วนร่วมได้ดี มีสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเข้ามาช่วยเหลือ 
ทีมงานตลอดจนที่ปรึกษามีศักยภาพทางความคิดสูง มีแหล่งเรียนรู้มาก และมีกระบวนการ
ทำงานอย่างมีระบบ นับว่าองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สภาเด็กและ
เยาวชนตำบลวอแก้วมีความเข้มแข็ง และเป็นพลเมืองของชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของชาติได้เป็นอย่างดี
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สภาเด็กและเยาวชนตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย    
      จังหวัดเชียงใหม่

 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นตำบลที่อยู่ติดกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ จึงมีพื้นที่ ที่ประกอบด้วยชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ คือ ชุมชนบริบทเมือง และชุมชนบริบท
เกษตรกรรม โดยมีที่ทำการเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อยู่ตรงกลาง ชุมชนที่ค่อนไปทาง
ทิศเหนือจะเป็นสังคมเชิงเกษตร ในขณะที่ชุมชนที่ค่อนไปทางทิศใต้ ซึ่งมีอาณาเขตติดกับอำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จะเป็นสังคมกึ่งเมือง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย และเป็น
ข้าราชการ จากลักษณะดังกล่าวทำให้เทศบาลตำบลสันทรายหลวงมีปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน
ที่หลากหลายไปตามลักษณะของท้องถิ่น กล่าวคือ เด็กและเยาวชนที่อาศัยในเขตบริบทกึ่งเมือง
จะมีสภาพปัญหาคล้ายกับเด็กและเยาวชนในเขตเมืองทั่วไป ได้แก่ เด็กติดเกม ติดอินเทอร์เน็ต 
หรือสังคมออนไลน์ (social network) เด็กและเยาวชนไม่เข้าร่วมกิจกรรม เน่ืองจากเป็นห่วงเรื่อง
การเรียน รวมไปถึงปัญหายาเสพติดด้วย ในขณะที่เด็กและเยาวชนในชุมชนเชิงเกษตรจะมีปัญหา
ด้านการศึกษา ได้แก่ ออกกลางคัน และย้ายเข้าไปเรียนในเมือง และต้องทำงานพิเศษเพื่อ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงหลายแห่ง เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต และพื้นที่เปลี่ยว ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่ง่ายต่อการคุกคามเด็กและเยาวชนอีกด้วย
 สภาเด็กและเยาวชนตำบลสันทรายหลวง เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนงานด้านเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง นำโดย นายสุทธิพงษ์ แก้วป้อม มีสถานที่ทำงาน
ถาวร เป็นอาคารกระจายเสียงสองชั้น ตั้งอยู่ในบริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลสันทรายหลวง 
อาคารนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ทำงานของสภาเด็กและเยาวชนแล้ว ยังเป็นสถานที่สำหรับจัด
รายการวิทยุชุมชนด้วย โดยเด็กและเยาวชนสามารถเข้ามาใช้ห้องกระจายเสียงได้ เมื่อถึงเวลา
ที่กำหนดไว้สำหรับเป็นรายการของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ทางเทศบาลได้จัดให้มี “ดีเจน้อย” 
สำหรับจัดรายการวิทยุของตำบลสันทรายหลวงอีกด้วย
 สภาเด็กและเยาวชนตำบลสันทรายหลวง นับเป็นอีกองค์กรหน่ึงที่มีงานชุกมาก เน่ืองจาก
มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทำให้มีการจัดประชุมสามัญ 1 ครั้งต่อเดือน และมีการประชุม
ปลีกย่อยสำหรับการวางแผน และจัดเตรียมการจัดกิจกรรมขององค์กรด้วย นอกจากนี้ยังมี
การประชุมเพียงเพื่อพบปะสังสรรค์ หรือการประชุมทั่วไปอีกด้วย โดยสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลสันทรายหลวงกล่าวว่า ที่ทำการเทศบาลตำบลสันหรายหลวง เป็นเสมือนจุดศูนย์รวมของ
เด็กและเยาวชนตำบลสันทรายหลวง  เน่ืองจากมีพื้นที่กว้างขวาง มีสนามเด็กเล่น มีกิจกรรม
สำหรับเด็กที่กำหนดโดยสภาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเน่ือง ทำให้เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ
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สภาเด็กและเยาวชนตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย    
      จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเข้ามาใช้พื้นที่ในที่ทำการเทศบาลตำบลสันทรายหลวงบ่อยครั้ง 

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ นับเป็นโอกาสดีที่เด็กและเยาวชนจะได้พบปะแลกเปลี่ยน
และพูดคุยเรื่องต่างๆ และเป็นจุดเด่นของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
 คณะกรรมการบริหารของสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันทรายหลวงมาจากการเลือกตั้ง
โดยคัดเลือกตัวแทนมาจากหลายๆ โรงเรียน มีทั้งเด็กในระบบและนอกระบบโรงเรียนผสมกัน 
ถือว่ามีความหลากหลายทางภูมิหลังของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นสิ่งดีในการทำงานเพื่อฝึก
ประสบการณ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพราะจะได้เรียนรู้มุมมองการทำงานที่หลากหลาย และฝึกฝน
การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความคิดแตกต่างจากเราได้
 กิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรมหลักส่วนใหญ่ของสภาเด็กและเยาวชนสันทรายหลวง
จะเป็นค่ายอบรม เช่น ค่ายพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ค่ายอบรมธรรมะ และค่าย
ธรรมะสัญจร เป็นต้น กิจกรรมที่กำหนดขึ้นจะพยายามตอบสนองความต้องการของเด็กและ
เยาวชนในตำบลเป็นหลักให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบล
สันทรายหลวงเป็นอย่างดี
 การสนับสนุนการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันทรายหลวง โดยเทศบาล
ตำบลสันทรายหลวงนับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เน่ืองจากผู้ใหญ่ในเทศบาลมีทัศนคติที่ดี และให้
ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนของตำบล จึงให้การสนับสนุนทั้งในรูปแบบงบประมาณ
อุปกรณ์การดำเนินงาน สถานที่ ฯลฯ โดยมีเป้าหมายหลักคือ ให้เด็กและเยาวชนสามารถดำเนิน
งานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของตำบลสันทรายหลวงได้ด้วยตนเอง โดยมีเทศบาลเป็น
ผู้เฝ้าดูอยู่เบื้องหลัง ในการให้การสนับสนุนและคำแนะนำต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ เทศบาล
ตำบลสันทรายหลวงได้ลองให้สภาเด็กและเยาวชนตำบลสันทรายหลวงคิดโครงการ และดำเนินงาน
สำหรับงานวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง พบว่า 
เด็กและเยาวชนยังไม่สามารถดำเนินงานด้วยตนเองได้ทั้งหมด และดำเนินงานบางอย่างผิดพลาด 
ทำให้เทศบาลต้องมองย้อนคิดทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และยังคงต้องเข้าไปมีบทบาทมากกว่า
การเป็นผู้สนับสนุนและที่ปรึกษาเพียงอย่างเดียว จะสังเกตว่า ผู้ใหญ่จะต้องเป็นผู้นำเด็กบ้าง
ในบางครั้ง แต่ต้องระวังไม่ให้เป็นการเข้าครอบงำความคิดของเด็กและเยาวชน ดังที่ “พี่ชาติ” 
หน่ึงในคณะที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันทรายหลวงได้กล่าวไว้ว่า
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“เป้าหมายของเราคือการให้เด็กๆ ทำงานกันเองทั้งหมด 
เอามาเสนอเรา เราเฝ้าดูและสนับสนุนตามที่เขาขอ ... ผู้ใหญ่

ต้องเป็นผู้นำเด็กๆ ไป แล้วพยายามให้เขาเดินให้ได้ด้วยตนเอง 
... เราต้องอย่าแก่อย่างเดียว ต้องลดอายุมาให้เท่าบ้าง

 อย่าไปสร้างกำแพงกั้นเด็ก”
พี่ชาติ

ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันทรายหลวง

 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีการสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมกับองค์กรอื่น เพื่อเข้ามาให้
การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันทรายหลวง ได้แก่ กลุ่มอสม. 
และกลุ่มสตรีแม่บ้าน เป็นการหนุนเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนอีกทางหน่ึง โดย
กลุ่มที่เข้ามาให้การสนับสนุนเพิ่มเติม จะมีบทบาทเป็นทั้งที่ปรึกษา และคอยให้ความช่วยเหลือใน
การจัดงาน หรือตอบสนองต่อความต้องการของเด็กและเยาวชนตามที่ร้องขอมา
 เมื่อสอบถามถึงประเด็นปัญหาในการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันทรายหลวง
พบว่าปัญหาใหญ่ที่สุด คือ พ่อแม่ และผู้ปกครองไม่เข้าใจว่าทำไมลูกหลานของเขาต้องมาทำงาน
สภาเด็กและเยาวชน โดยผู้ปกครองต้องการให้ลูกหลานตั้งใจเรียนหนังสือมากกว่า ทั้งนี้เป็น
ค่านิยมในกลุ่มผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกหลานสนใจในการเรียน เพื่อจะได้ศึกษาต่อในสถาบัน
การศึกษาที่มีชื่อเสียง ทำให้บางครั้งไม่ยอมอนุญาตให้เด็กและเยาวชนมาร่วมจัดงานหรือ
กิจกรรมที่จัดขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้รับการแก้ไขไปบ้างแล้ว โดยผู้ใหญ่และ
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของเด็กๆ ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจผ่านเสียงตามสายโดยมีดีเจน้อยเป็นผู้กระจายเสียง

“พ่อแม่เราก็เป็นห่วงเรื่องการเรียน ซึ่งตัวหนูเองก็เริ่มเรียน
ถดถอยลงทั้งที่หนูเรียนดีมาตลอด แต่จริงๆ แล้ว มันเป็น

เพราะตัวเราเองที่ขยันน้อยลง อ่านหนังสือน้อยลงต่างหาก 
ทำงานตรงนี้ก็สนุกดี แต่บางทีก็รู้สึกท้อบ้าง หนูคิดว่า

อะไรที่ให้ได้ก็ให้ ไม่ต้องการอะไรตอบแทน”
น้องน้ำฝน

เหรัญญิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันทรายหลวง
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 สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบล
สันทรายหลวงที่ไม่ต้องการเงินทองอะไร แต่ต้องการให้ผู้ใหญ่เข้าใจและให้ความร่วมมือ
กับสภาเด็กและเยาวชนอย่างเต็มความสามารถ ต้องการกำลังใจ เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนรู้สึกมีกำลังในการทำงาน เพราะมีผู้ใหญ่คอยมองอยู่ข้างหลัง นอกจากนี้
ยังต้องการเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของภาวะผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มทักษะ
ความสามารถกล้าแสดงออก อยากเรียนรู้กระบวนการนำนันทนาการ เพื่อที่จะได้
นำไปใช้ในโครงการต่างๆ ให้งานที่จัดมีความสนุกสนาน เพราะเป็นความต้องการ
พื้นฐานของเด็กๆ ที่ต้องการงานที่มีความสนุกสนาน เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และ
ผ่อนคลาย
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สภาเด็กและเยาวชนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม 
        จังหวัดยโสธร

 ตำบลคำน้ำสร้าง เป็นตำบลเล็กๆ ในอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ที่มีบริบทเป็นสังคม
เกษตร ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว และไร่ข้าวโพด ทำให้มี
ทัศนียภาพที่สวยงามเต็มไปด้วยนาข้าว และไร่ข้าวโพดที่เรียงรายอยู่ตามสองข้างถนนในหมู่บ้าน 
และทางเข้าอ่างเก็บน้ำ อย่างไรก็ตาม ไร่ข้าวโพดอาจเป็นดาบสองคม เน่ืองจากต้นข้าวโพดเป็น
พืชมียอดสูง และขึ้นเบียดเสียดกันเป็นดง จนกลายเป็นทางเปลี่ยว และอาจจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงใน
การก่ออาชญากรรม และปัญหาเชิงชู้สาวของเด็กและเยาวชนในตำบลได้
 ตำบลคำน้ำสร้างมีวัด 12 แห่ง และโรงเรียน 4 แห่ง เป็นโรงเรียนประถมศึกษา 
(ป.1 – ป.6) จำนวน 3 แห่ง และโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส (ป.1 – ม.3) จำนวน 1 แห่ง 
โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง ยังอยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดยโสธร ยังไม่ได้รับ
การถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลของ อบต.คำน้ำสร้าง จึงเป็นอุปสรรคในการเข้าไปบริหาร
จัดการ และทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับโรงเรียนได้ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน
ในการศึกษาระบบโรงเรียน โดยมีอัตรานักเรียนในระบบโรงเรียนต่อนอกระบบโรงเรียนเป็น 
80:20 โดยประมาณ อย่างไรก็ตามเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังหลักของพื้นที่กลับกลายเป็นเด็ก
และเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน

 สภาเด็กและเยาวชนตำบลคำน้ำสร้าง มี นายชัชรินทร์ หอมพะนา เป็นประธาน ซึ่ง
เป็นนักเรียนนอกระบบโรงเรียนเช่นกัน คณะกรรมการได้มาจากการแต่งตั้ง โดยนายชัชรินทร์ 
เป็นประธานรุ่นที่สอง ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำน้ำสร้าง
รุ่นแรกมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม สภาเด็กและเยาวชนคำน้ำสร้างรุ่นแรกยังคงไม่มีบทบาท
มากนัก จนกระทั่งมีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธรเข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษา และขับเคลื่อนงาน
ของตำบลคำน้ำสร้าง จึงทำให้สภาเด็กและเยาวชนตำบลคำน้ำสร้างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้
ดังคำบอกเล่าจากนายกอบต.คำน้ำสร้าง  ดังนี้
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สภาเด็กและเยาวชนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม 
        จังหวัดยโสธร

 เป้าหมายหลักของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำน้ำสร้าง คือ การสร้างจิตอาสา และ
สำนึกรักบ้านเกิดให้กับเด็กและเยาวชนในตำบล ทำให้เกิดแนวคิดในการจัดกิจกรรมเชิงอาสา
สมัครพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวของพื้นที่ นั่นคือ อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ ซึ่ง
เป็นอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ในฐานะเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวอย่างจริงจัง มีแต่คนในพื้นที่ที่จะรู้จักเท่านั้น ทั้งๆ ที่ สถานที่แห่งนี้เหมาะกับ
การใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เน่ืองจากมีลักษณะทางกายภาพที่ชี้ให้เห็นว่า บริเวณนี้เคยเป็น
ทะเลมาก่อน ประกอบด้วยหินทรายและหินดินดาน มีพันธุ์ไม้หลากหลาย และมีทัศนียภาพ
ยามเย็นที่สวยงาม ลมพัดร่มเย็น หากสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ก็จะสามารถ
เสริมสร้างอาชีพและรายได้ของชุมชนได้
 เด็กและเยาวชนมองอ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอเป็นโอกาสของการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน โดยเริ่มจากเด็กและเยาวชนกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 4 – 5 คน ชักชวนเด็กและเยาวชน
คนอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดยโสธร และงบประมาณดำเนินงานจาก สสส. ทำให้เกิดกิจกรรมเล็กๆ แต่
สามารถรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนในตำบลเพื่อพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้ ก่อนที่เด็กและเยาวชน
จะเข้าไปพัฒนาอ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอ พื้นที่นี้เต็มไปด้วยขยะ เศษแก้ว และวัชพืชที่ขึ้นรกชัฏ 
แต่ด้วยมือเล็กๆ ของเด็กและเยาวชนที่ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ด้วยการเก็บขยะ และถางหญ้า 
เปิดทางเดินให้สามารถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวได้ ทำให้อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอมีความสวยงาม
และน่าท่องเที่ยวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำหลุบหนองนอต้องทำอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะการเก็บขยะ และรณรงค์ไม่ทิ้งขยะนอกจุดทิ้งที่จัดเตรียมไว้ให้ รวมไปถึง
การสร้างห้องน้ำบนอ่างเก็บน้ำด้วย

“ในตำบลของเรา จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนมาแล้ว
ก็หลายครั้ง ตั้งแต่มีประกาศให้ทำ เราก็ทำ แต่พอจัดตั้ง
แล้วก็ไม่รู้จะทำต่อไปอย่างไร พอจัดตั้งแล้วก็จึงมีแต่ชื่อ 

ไม่ได้ทำอะไร จนเมื่อสภาเด็กฯ จังหวัดเข้ามาช่วยดู 
ช่วยทำ จึงทำให้มีรุ่นนี้ล่ะ ที่เป็นชิ้นเป็นอัน”

นายกอบต.คำน้ำสร้าง
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 นับเป็นความโชคดีของเด็กและเยาวชนตำบลคำน้ำสร้างที่มีผู้ใหญ่ในพื้นที่ทุกฝ่ายให้
การสนับสนุนกิจการของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำน้ำสร้างอย่างเต็มที่ ถือเป็นจุดเด่นประการ
หน่ึงของสภาเด็กและเยาวชนแห่งนี้ ชาวบ้านและผู้นำชุมชนของตำบลคำน้ำสร้างมีความเข้มแข็ง
สามารถรวมกันเป็นพลังชุมชนเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นลูกหลานของตนเองใน
การทำกิจกรรมเชิงจิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองอย่างเต็มที่ นายกอบต.คำน้ำสร้าง 
เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และเจตคติที่ดีกับการทำงานด้านเด็กและเยาวชน ท่านมีความตั้งใจที่จะ
ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร 
 จนกระทั่งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธรเข้ามาให้การสนับสนุน จึงพร้อมที่จะให้
ความร่วมมือและขับเคลื่อนไปพร้อมกับเด็กและเยาวชน โดยอุดหนุนงบประมาณจาก อบต. 
ประมาณ 40,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ผู้ใหญ่บ้านตลอดจนครูใหญ่ในโรงเรียนก็ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี ให้การสนับสนุนทั้งในบทบาทของที่ปรึกษา และเจ้าของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
และเป็นผู้ประชาสัมพันธ์งานของสภาเด็กและเยาวชนให้ชาวบ้านทราบ อีกทั้งเป็นกำลังหลักใน
การสร้างความร่วมมือกับชาวบ้านอีกด้วย จะสังเกตว่า แม้ ชุมชนจะไม่สามารถสนับสนุนกิจการ
ของเด็กและเยาวชนในรูปของงบประมาณได้ แต่การสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ เช่น 
การประชาสัมพันธ ์ หรืออนุญาตให้ใช้สถานที่ หรือยานพาหนะของตำบลคำน้ำสร้างก็เพียงพอ
ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนดำเนินงานได้อย่างเต็มที่เช่นกัน
 ตำบลคำน้ำสร้างมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่ประมาณ 500 คน เกิดการรวมตัวกันเป็น
กลุ่มต่างๆ กระจายอยู่ทั่วตำบล ได้แก่ กลุ่มเด็กจิตอาสา กลุ่มพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มฟุตบอล
กลุ่มตะกร้อ กลุ่มทอเสื่อ และชมรมดนตรี ก่อนที่สภาเด็กและเยาวชนตำบลคำน้ำสร้างจะเข้ามา
มีบทบาทในตำบล ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนที่สามารถพบได้ในพื้นที่ คือ ปัญหาการทะเลาะวิวาท 
ไม่ตั้งใจเรียน และขาดจิตอาสา แต่ภายหลังจากมีกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบล
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คำน้ำสร้าง พบว่า ปัญหาต่างๆ ดังกล่าวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้สภาเด็กและเยาวชน
คำน้ำสร้างเลือกใช้ยุทธศาสตร์การชักชวนแบบปากต่อปากโดยบอกเล่าถึงความสนุกสนานใน
การทำกิจกรรม และสิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม ตลอดจนใช้กลยุทธ์แบบดาวกระจายคือ 
เด็ก 1 คน ชวนเพื่อนให้ได้ 10 คน มาร่วมกิจกรรม ทำให้มีเด็กและเยาวชนสนใจมาร่วม
กิจกรรมกันมาก
 จุดอ่อนในการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำน้ำสร้าง คือ การประชาสัมพันธ์ 
และสื่อนำเสนอ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในตำบลได้รู้จัก และรับทราบกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำน้ำสร้าง อย่างไรก็ตาม สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธรร่วม
กับ กลุ่มยะโซ่ (Yazo) ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนเล่นสื่อในจังหวัดยโสธร เข้ามาให้ความช่วยเหลือ
ในส่วนนี้ และมีแผนที่จะบูรณาการงานร่วมกันในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้ปัญหาสำคัญอีก
ประการหน่ึงคือ สภาเด็กและเยาวชนตำบลคำน้ำสร้างยังไม่มีสถานที่ทำงานถาวร แต่สามารถ
เข้าไปใช้ห้องประชุมของอบต.คำน้ำสร้างได้ และยังไม่มียานพาหนะในการดำเนินงานในพื้นที่ 
เวลามีการประชุมหรือมีกิจกรรมในพื้นที่ เด็กและเยาวชนจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง

 สภาเด็กและเยาวชนตำบลคำน้ำสร้างสะท้อนให้เห็นจุดแข็งที่น่าสนใจ คือ มีพร้อมทั้ง
พลังเด็ก และพลังชุมชน พลังเด็ก คือเด็กและเยาวชนสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ทำให้
ทำกิจกรรมอย่างเต็มท่ีเพ่ือพัฒนาตำบลและชุมชนของตนเอง ในขณะที่การดำเนินงานของเด็กและ
เยาวชนมีผู้ใหญ่เข้มแข็งที่เป็นพลังชุมชนให้การหนุนเสริมอยู่เบื้องหลัง อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญ
จำเป็น คือ สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดที่เข้ามาช่วยดำเนินงานให้สภาเด็กและเยาวชนตำบล
คำน้ำสร้างรวมตัวเป็นรูปเป็นร่าง และเข้มแข็งพอที่จะขับเคลื่อนงานในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง
การดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนในตำบลคำน้ำสร้าง เป็นตัวอย่างหน่ึงของการบริหารจัดการ 
และขับเคลื่อนงานโดยไม่ยึด “เงิน” เป็นตัวตั้ง แต่ต้องอาศัย “พลังชุมชน”ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อเด็ก
และเยาวชนมากกว่าเงินตรา

38



สภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย 
         จังหวัดนนทบุรี

 ตำบลคลองขวาง เป็นตำบลที่อยู่ในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งยังมีบริบทของ
สังคมเชิงเกษตรกรรมใกล้เมือง เน่ืองจากมีอาณาเขตติดกับอำเภอบางบัวทองที่ในวันนี้เปลี่ยน
เป็นสังคมเมืองโดยสมบูรณ์แล้ว
 แม้ว่าตำบลคลองขวางจะมีสภาพที่เป็นสังคมเชิงเกษตรกรรม แต่มีปัญหาที่ยากจะแก้ไข
เหมือนสังคมเมืองทั่วไปอยู่ประการหน่ึง คือ “ปัญหาขยะล้นเมือง” โดยตำบลคลองขวางมีพื้นที่
โล่งมาก ตลอดจนนโยบายการจัดการของจังหวัด ที่กำหนดให้ตำบลคลองขวางเป็นพื้นที่พักขยะ 
ดังนั้นขยะทั่วจังหวัดจึงถูกลำเลียงมาไว้ในเขตตำบลคลองขวางเป็นจำนวนมาก นอกจากจะส่ง
กลิ่นเหม็นไปทั่วแล้ว ยังทำลายทิวทัศน์ของพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้ ตำบลคลองขวางมีคลอง
หลายสายตัดผ่าน สำหรับการชลประทานและการระบายน้ำ ดังนั้นปัญหาที่ตามมาอีกประการหน่ึง
คือ ปัญหาน้ำในคลองเน่าเสีย เน่ืองจากมีขยะปฏิกูลจากครัวเรือนและโรงงานที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ
เป็นสาเหตุหลักของการเน่าเสียของน้ำ อีกทั้งน้ำเสียจากการเกษตรและการชะล้างกองขยะ
เวลาฝนตกก็จะไหลลงสู่คลองสายต่างๆ เป็นตัวเร่งการเน่าเสียของน้ำ ส่งผลให้ปลาในคลอง
ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติ และปลาที่เลี้ยงในกระชังริมคลองไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้

 ปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นปัญหาที่ดูเหมือนจะโดดเด่นกว่าปัญหาด้านเด็กและเยาวชน 
เน่ืองจากความเป็นเมืองยังเข้ามาไม่ถึงพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนที่เห็นได้
ในพื้นที่คือ ปัญหาเด็กติดเกม และสื่ออินเตอร์เน็ต ถึงแม้ว่าร้านเกมในพื้นที่จะมีไม่มาก แต่ก็มาก
พอที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่สนใจการเล่นเกมมากกว่าการเรียน และการทำกิจกรรม
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สภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย 
         จังหวัดนนทบุรี

 สภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองขวาง นำโดย นางสาวกมลวรรณ  อิสสระกุล ประธาน
สภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองขวาง รับผิดชอบดูแลพื้นที่ชุมชน ตั้งแต่หมู่ 1 ถึงหมู่ 10 ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง มีคณะกรรมการบริหาร 10 คน เป็นผู้ชายเพียง 1 คน 
และเป็นผู้หญิง 9 คน คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนชุดนี้ เป็นชุดก่อตั้ง (รุ่นที่ 1) ดำเนินการ
มาแล้ว 1 ปี สมาชิกสภา มาจากการเลือกตั้ง และคละกันจากหลายๆ โรงเรียนในตำบล 
นอกจากนี้ยังมีสมาชิกอีกประมาณ 10 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง สภาเด็กและเยาวชนตำบล
คลองขวางโดยแต่เดิมเป็นเพียงกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเล็กๆ แต่เมื่อสภาเด็กและเยาวชน
อำเภอไทรน้อยเข้ามาให้การสนับสนุนและผลักดัน ทำให้ปัจจุบันสามารถก่อตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนที่สามารถปฏิบัติการในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็ง

 เน่ืองจากเป็นชุดก่อตั้ง ทำให้ผลงาน
ต่างๆ ยังไม่ปรากฏชัดเจน แม้ 1 ปีที่ผ่านมายัง
ไม่มีกิจกรรมที่สภาเด็กและเยาวชนตำบล
คลองขวางเป็นเจ้าของโครงการอย่างแท้จริง 
แต่จัดให้มีการประชุมสามัญเดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดจนการประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกับ
สภาเด็กและเยาวชนอำเภอไทรน้อย และสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัดนนทบุรี นับได้ว่าสภาเด็กและ

เยาวชนตำบลคลองขวางมีการพบปะกันอยู่เสมอ ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในองค์กรสภาเด็กและเยาวชนระดับเริ่มต้น อย่างไรก็ตามภายหลังจากการได้รับการสนับสนุน
การดำเนินงานจากโครงการการสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น 
ก็ทำให้สภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองขวางได้มีกิจกรรมของตนเองอย่างแท้จริงเป็นโครงการ
แรก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนในเชิงบวกเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงพลัง
เยาวชนกับการพัฒนาชุมชนอย่างเห็นได้ชัด

 กิ จกรรมที่ ส ภา เด็ กแล ะ เยาวชนตำบล
คลองขวางได้ยื่นเสนอต่อโครงการการสร้างความเป็น
พลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น มีชื่อว่า 
“โครงการคลองสวยด้วยใจเยาวชน” เป็นโครงการที่ยึด
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นหลัก คือปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสีย
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ในคลอง และลำคลองเต็มไปด้วยผักตบชวาและวัชพืชน้ำ
มากมาย ทั้งนี้เด็กและเยาวชนต้องการฟื้นฟูคลองของ
ตำบลให้กลับมาสวยใสดังเดิม จึงริเริ่มโครงการขึ้น และ
ดำเนินการเรื่อยมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 ทำให้
ปัจจุบันลำคลองในตำบลคลองขวางกลับมาสวยใสได้
ดังเดิม มีปลากลับมาอาศัยน้ำในคลองเป็นที่พักพิงดำรง
ชีวิตเหมือนเช่นเดิมได้ 

 อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของโครงการคลองสวยด้วยใจเยาวชนไม่ได้มีเพียงคลองที่
ฟื้นฟูสำเร็จ หากแต่เป็นความสำเร็จที่สภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองขวาง สามารถดึงการมี
ส่วนร่วมของชุมชนให้เข้ามาร่วมกันฟื้นฟูคลองได้สำเร็จ เน่ืองจากชุมชนเกิดความตระหนักใน
การรักษาคลองภายหลังจากเห็นความตั้งใจของเด็กและเยาวชนในการรักษาคลองของชุมชน 
จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูคลองของตำบลให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้สำเร็จนอกจากนี้ สภาเด็ก
และเยาวชนตำบลคลองขวางยังวางแผนในการอนุรักษ์คลองที่ฟื้นฟูนี้อย่างยั่งยืน ด้วยการติดป้าย
ชี้แจงชุมชนว่า “คลองนี้ดูแลรักษาโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองขวาง” และจะสานต่อ
โครงการนี้ให้เป็นงานวาระหลักของสภาเด็กและเยาวชนต่อไป

 โครงการแรกของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองขวางจะไม่สามารถสำเร็จได้ ถ้าขาด
การสนับสนุนจากสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอและจังหวัด รวมไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองขวาง และประชาชนในชุมชนริมน้ำทุกครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างย่ิง อบต.คลองขวาง ที่ให้

41



 การสนับสนุนการทำกิจกรรมของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างดี แม้ว่า อบต.คลองขวาง
จะไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนได้อย่างเต็มที่ (เด็กและ
เยาวชนจะต้องเขียนโครงการมาเสนอเพื่อขอรับงบประมาณที่ตั้งไว้ประมาณ 30,000 บาทต่อปี) 
แต่ก็สนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์การจัดกิจกรรม และเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
สภาเด็กและเยวชนเป็นอย่างดี สามารถให้คำปรึกษาให้ทุกเรื่อง ตลอดจนดูแลทั้งในเรื่องของ
แนวทางการปฏิบัติงานและการบัญชี ซึ่งดูเหมือนว่า ผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะนำความคิดของเด็กและ
เยาวชนจนไม่สามารถดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับเด็กและเยาวชนได้ แต่มีสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดนนทบุรีเป็นผู้คอยสร้างความสมดุลระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ให้ทำงานร่วมกันภายใต้
แนวทางเด็กทำผู้ใหญ่หนุนต่อไปได้ ที่เป็นเช่นนี้ เน่ืองจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองขวาง
ยังเป็นสภาเด็กฯ ระดับเริ่มต้น จึงจำเป็นต้องมีผู้ใหญ่และผู้รู้คอยนำทางก่อนในเบื้องต้น
 นายกอบต.คลองขวาง มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่องานด้านเด็กและเยาวชนของพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่
อบต. คอยเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองขวางอย่าง
เต็มที่ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายอสม. และหัวหน้าชุมชน คอยให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของวัสดุ
อุปกรณ์การทำงานและเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการทำกิจกรรมอีกด้วย นอกจากนี้โรงเรียนต่างๆ 
ก็ให้ความร่วมมือกับสภาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างดี โดยจะอนุญาตให้เด็กและเยาวชนสามารถ
ลาเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือประชุมได้
 ปัญหาในการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองขวาง คือ การเดินทาง 
เน่ืองจากลักษณะทางกายภาพของตำบลเป็นแนวยาว ทำให้ระยะทางในการเดินทางค่อนข้าง
ไกล ทำให้เสียเวลาในการเดินทางมาก เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการทำกิจกรรม หรือการประชุม 
ปัญหาสำคัญอีกประการหน่ึง คือการออกนอกพื้นที่ของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น 
เน่ืองจากเด็กและเยาวชนออกไปศึกษาในสถานศึกษาที่อยู่นอกตำบล บางคนไปอาศัยประจำ 
มีน้อยคนที่จะเดินทางไปกลับ โดยมีเพียงเด็กเล็กๆ ที่จะยังดำรงอยู่ในพื้นที่ ทำให้สภาเด็กและ
เยาวชนตำบลคลองขวางขาดกำลังในการทำงานและกิจกรรมจำนวนมาก นอกจากนี้สภาเด็ก
และเยาวชนตำบลคลองขวางยังไม่มีสถานที่ปฏิบัติงานถาวร จึงต้องอาศัยที่ทำการอบต. 
คลองขวาง ในการทำงานและประชุม ทำให้บางครั้งไม่มีสถานที่เตรียมงานในช่วงเวลาราชการ 
และสถานที่ทำงานถาวร ยังเป็นความต้องการจำเป็นอันดับแรกของสภาเด็กและเยาวชนตำบล
คลองขวางอีกด้วย
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 อย่างไรก็ตาม สภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองขวางเป็นตัวอย่างหน่ึงที่ชี้ให้เห็นว่า พลัง
ของเด็กและเยาวชนสามารถสานพลังของชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี แม้ว่าสภาเด็ก
และเยาวชนตำบลคลองขวางจะเป็นสภาเด็กและเยาวชนระดับเริ่มต้น แต่ด้วยความตั้งใจจริงที่
จะพัฒนาชุมชนสื่อไปถึงจิตสำนึกชุมชน จนกลายมาเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนทั้งชุมชน และ
เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน นับเป็นพลังเยาวชน ที่เป็นพลเมืองอย่างแท้จริง
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บทสรุปแห่ง “การฟัง” ... เสียงเด็ก ... เพื่อชุมชน

 ในการทำงานภาคสนาม 10 จังหวัด 37 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุน การให้คำแนะนำ และศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนในเวลาเดียวกัน 
การลงภาคสนามอย่างสม่ำเสมอหลังจากการฝึกอบรมการสร้างความเป็นพลเมืองดีระยะหน่ึง 
เด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่ล้วนมีความกระตือรือร้น การแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ 
วัยใสและบริสุทธิ์ใจ เปิดกว้างและน้อมรับคำแนะนำ ติชมอย่างดียิ่ง เด็กและเยาวชนเล่าถึงสิ่งที่
กลุ่มตัวเองอยากทำ อยากให้เพื่อน ๆ มาร่วมกันทำมากยิ่งขึ้น แทบทุกพื้นที่เด็กไม่เคยเริ่มด้วย
การพูดถึง “งบประมาณ” ว่ามีเท่าไหร่ มากน้อยเพียงใด แต่จะเสนอแต่โครงการและกิจกรรมที่
เด็กร่วมกันคิดร่วมกันฝัน นี่คือธรรมชาติที่เป็นจุดเด่น ถึงการมีจิตอาสามากกว่าเงินตราที่คิด
แตกต่างจากผู้ใหญ่ “เด็กทำกิจกรรมเพื่อสนุกสนาน ผู้ใหญ่ทำงานเพื่อเงิน” การพูดคุยอย่าง
เป็นกันเองกับเด็กและเยาวชน ทำให้เรารู้ว่ามีผู้ใหญ่ ผู้นำท้องถิ่นไม่มากนักที่ยินดีรับฟังความสนใจ
เฉพาะของเด็ก เป็นเสียงสะท้อนของเด็กและเยาวชนที่มีต่อผู้ใหญ่ จากประโยคของประธานสภา
เด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่นหลายคนที่พูดตรงกันว่า...

 “ถ้าผู้ใหญ่ฟังเสียงเด็กไม่เป็น เสียงนั้นจะแปรเปลี่ยนเป็นเสียงแว๊นที่ดังรำคาญ
ในยามค่ำคืน เสียงเมาสุรา ส่งเสียงก่อกวน ทะเลาะวิวาทกัน 

เป็นเสียงของเด็กชาย หญิง แอบมีเพศสัมพันธ์กัน แต่ถ้าผู้ใหญ่ฟังเสียงเด็กเป็น
เสียงนั้นจะสร้างสรรค์ เป็นเสียงพิธีกรบนเวที เสียงดนตรี เสียงหัวเราะสนุกสนาน 

เป็นเสียงของเด็กและเยาวชนร่วมกันประชุม อภิปราย ถกเถียง 
เพื่อหาประเด็นสาระ โครงการที่ช่วยกัน และเป็นเสียงเชิญชวนเพื่อนๆ 

ให้มาสนุกด้วยกัน”

“ฟังเสียงเด็ก” ต้องใช้ใจฟัง 
ไม่ใช่ใช้งบประมาณในการฟัง
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 เด็กและเยาวชนหลายพื้นที่ยังกล้าเปิดเผยความในใจที่คิดต่อผู้ใหญ่รอบข้าง พี่เลี้ยง 
ที่ปรึกษาว่า “พวกเราเสนอโครงการที่เราคิด แต่ผู้ใหญ่หวังดีลากเราเข้าวัดตลอด” มิใช่เด็กและ
เยาวชนไม่รักดี แต่เด็กต้องสนุกสนานรวมกลุ่มกันให้ได้ก่อน แต่ผู้ใหญ่หวังดีเกินเหตุ ชอบชักจูง 
กลัวเสียอนาคต จึงขอให้ทำกิจกรรมเข้าวัดเสียมากกว่า ในหลายเหตุการณ์ยังมีคำพูดในกรณี
ตัวอย่างที่เราได้ถอดประสบการณ์มานำเสนอเพิ่มเติมอีกด้วย
 การลงภาคสนามจึงเป็นบทเรียนสำคัญที่ผู้ใหญ่ ผู้นำท้องถิ่นต้องรู้จัก “ฟังเป็น” จึงจะรู้
ธรรมชาติ ความต้องการ สิ่งที่สนใจ ปัญหาที่เด็กและเยาวชนคัดเลือกกันขึ้นมา ให้โอกาส เปิด
พื้นที่ คัดผู้ช่วยเหลือ ที่ปรึกษาที่เข้ากับเด็กและเยาวชนได้ ลดอคติกับเด็กและเยาวชนบางกลุ่มลง 
เด็กนอกระบบ เด็กที่มีการแสดงออกอาจรุนแรง เด็กสุ่มเสี่ยงกลุ่มต่าง ๆ เด็กและเยาวชนเมื่อได้
โอกาสมอบบทบาทหน้าที่ให้ก็จะเกิดความรับผิดชอบทันที เด็กที่ห่างไกล สร้างปัญหาไม่รู้จักจบ
ก็จะกลับมาใกล้ชิด พูดภาษาเดียวกันและช่วยงานในชุมชนตลอดเวลาดังคำพูดที่ว่า “ถ้ามีสภา ฯ
แบบนี้ พวกผมไม่เกเรอีกแล้ว” กรณีตัวอย่างที่นำเสนอ 11 สภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น 
ล้วนเป็นตัวอย่างที่ล้มลุกคลุกคลาน ต้องต่อสู้ทำงานหนัก มีหลักคิด กลุ่มผู้นำแน่นสนิท พี่เลี้ยง
อดทนใส่ใจ และมีผู้นำท้องถิ่นที่เอ็นดูเด็กและเยาวชนดั่งลูกหลานตนเอง
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 อย่างไรก็ตามบทสรุปของกรณีตัวอย่างน่าจะถอดบทเรียน องค์ความรู้
เพื่อเป็นแนวทางให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนพื้นที่อื่น ๆ ได้เรียนรู้ในเบื้องต้น อันได้แก่

1
 สภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่นเกิดขึ้นตามนโยบาย
จากส่วนกลางกำหนดลงมาให้มีสภาระดับตำบลขึ้นทุกแห่ง
ผลปรากฏว่า ส่วนใหญ่มีการดำเนินการ คือ ขอความร่วมมือ
จากโรงเรียนให้ส่งตัวแทนหัวหน้านักเรียน สภานักเรียน
บุตรหลานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นมาคัดเลือกตาม
ตำแหน่งของโครงสร้างดังเช่น ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก 
กรรมการให้ครบตามจำนวนและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ ผลปรากฏ
ว่า ได้ผลเชิงปริมาณส่งตามนโยบายได้ แต่ในเชิงความสำเร็จที่
ยั่งยืนมีน้อย 
 สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลจะเผชิญปัญหาเด็กติดเรียน
ติดสอบ ไม่มีเวลา ศึกษาต่อในเมืองเวลาว่างไม่ตรงกัน ขาดสถานที่
ไม่มีการประชุม ฯลฯ สุดท้ายก็ค่อย ๆ แยกจากกันไป ไม่มีกิจกรรม
ใด ๆ มากนัก สภาเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่จะมีอายุสั้นประมาณ
    1 ปีเศษ แต่มีการเลือกตั้ง 2-3 ครั้งแล้ว 
 สภาเด็กและเยาวชนที่ประสบผลสำเร็จคือ การเกิดผู้นำ
ธรรมชาติ 3-5 คนที่ผู้นำท้องถิ่นสังเกตและค้นพบ มีจำนวน
ไม่น้อยเป็นเด็กนอกระบบที่มีเวลาทำงานอย่างเต็มที่ การเริ่ม
พัฒนากลุ่มเด็กผู้นำธรรมชาติ 3-5 คน อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
เกิดพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ สนุกสนานตรงกับสิ่งที่สังคม
เด็กต้องการเป็นเบื้องต้น มีกีฬาและสันทนาการเป็นปฐมบท 
การไปค่ายใช้ชีวิตเรียนรู้นิสัย ผูกมิตร การเป็นเพื่อนล้วนแต่นำ
ไปสู่การพัฒนาศักยภาพในเรื่องอื่นๆ ที่ติดตามมา เด็กและเยาวชน
แกนนำเหล่านี้จะชักชวนเพื่อนปากต่อปาก ประชาสัมพันธ์ด้วย
การบอกต่อ พูดคุยเล่าเรื่องตามภาษาของเด็ก เครือข่ายเด็กจะ
ขยายเพิ่มขึ้นตามจำนวนกิจกรรมที่เด็กรู้ว่าจะดึงเพื่อน
มาร่วมได้อย่างไร องค์กรกลุ่ม ชมรมเด็ก ปัญหาสนใจ
เฉพาะด้านเกิดขึ้น      และพัฒนานำไปสู่การเลือกตั้ง
สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลอย่างถูกต้องครรลอง
ของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

46



2
 ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่นประสบผล
สำเร็จนั้นมีรากฐานจากความเชื่อในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย์มากกว่าการสร้างความเจริญทางด้าน
สาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า มีการกำหนดนโยบายด้านการศึกษา
สตรี ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนอย่างชัดเจน มองเด็กและเยาวชน
เชิงบวกด้วยทัศนคติเป็นลูกหลานของทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแล 
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ให้โอกาส พื้นที่ สถานที่ในการแสดงออก
อย่างเต็มที่ เอาใจใส่ร่วมพูดคุยปรึกษาหารืออย่างสม่ำเสมอ   
          หาเจ้าหน้าที่ที่มีความสนใจทุ่มเทเวลาดูแลอย่างต่อเน่ือง
  สิ่งที่ตรงกันมากคือ ผู้นำท้องถิ่นกับผู้นำสภาเด็กและ
  เยาวชนจะไม่พูดเรื่องเงินงบประมาณเป็นเรื่องแรก แต่
  ดูเสมือนจะเป็นสิ่งสำคัญสุดท้าย ผู้นำท้องถิ่นจะให้
  ความสำคัญด้านการริเริ่ม การปรึกษาหารือ การมี
ส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเสียมากกว่าซึ่งจะสอดคล้องกับ
ความใสซื่อ ธรรมชาติ ที่มีในตัวเด็กที่ต้องการเพื่อน สังคม คนที่
เข้าใจมากกว่าผลประโยชน์ตอบแทนในรูปตัวเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าเดินทาง และอื่นๆ เด็กและเยาวชนจะมาร่วมกันด้วยการอำนวย
ความสะดวกของท้องถิ่น ไม่รบกวนครอบครัวด้วยการไม่คิด
ค่าใช้จ่าย แต่สนับสนุนในเรื่องค่าอาหารและน้ำดื่มที่ไม่มากนัก
ปัจจัยเหล่านี้เด็กและเยาวชนจึงมาร่วมกันเป็น“จิตแรก” เพื่อสนุก
สร้างสรรค์สังคมกิจกรรมจนนำไปสู่ “จิตอาสาและจิตสาธารณะ” 
ในที่สุด
 การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ผู้นำท้องถิ่น
ไม่ควรเริ่มด้วย “วัฒนธรรม งบประมาณ” เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม 
ค่าเดินทาง ค่าตอบแทนมาเป็นตัวล่อให้เด็กและเยาวชนมาทำงาน
ร่วมกันเพราะสุดท้ายคือการสอนให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้
การคอรัปชั่น การไม่ซื่อสัตย์ การแสวงหาผลประโยชน์จนระบบ
ธรรมาภิบาลขององค์กรไม่น่าเชื่อถือ เด็กและเยาวชนจำนวน
ไม่น้อยมองการคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาในที่สุด

47



3
 การเขียนโครงการ แผนการดำเนินงานนับเป็นทักษะ
สำคัญที่สภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่นต้องฝึกฝน เขียนเป็น 
และให้ความสำคัญด้านนี้เป็นอย่างยิ่งทั้งในเชิงของความน่าสนใจ
สร้างสรรค์ ระบบข้อมูล แหล่งอ้างอิง หลักการและเหตุผล วัตถุ
ประสงค์ การดำเนินงาน กรอบเวลา จำนวนงบประมาณ และ
อื่น ๆ ต้องมีกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขียนรายงานผล
ความก้าวหน้า บริหารระบบการเงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้

4
 การอำนวยความสะดวกสถานที่ ในเรื่องที่ตั้งของสภาเด็ก
และเยาวชนที่อาจอยู่ในบริเวณเดียวกับที่ตั้งของฝ่ายบริหารของ
ทอ้งถิน่ การใชห้อ้งประชมุในวนัหยดุเสารอ์าทติย์ นอกเวลาตอนเย็น
การให้สถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ วันเด็ก วันสงกรานต์ 
งาน Events ตามโอกาสต่าง ๆ  การมีสถานที่ตั้งและเกิดการประชุม
อย่างสม่ำเสมอทั้งในและนอกเวลา มีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำเมื่อ
เด็กและเยาวชนต้องการล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จและ
ความต่อเน่ืองที่ผู้ใหญ่ควรอำนวยความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง

5
 สภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่นควรมีคณะกรรมการ
จากเด็กในระบบและนอกระบบการศึกษาคละกัน เพื่อลดปัญหา
ข้อจำกัดเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันติดเรียน ติดสอบลงได้ และยังสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกันในกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนให้รู้จักกัน 
เป็นเพื่อนกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องตระเตรียมผู้นำสภาเด็ก
และเยาวชนทั้งรุ่นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผู้นำที่หมดวาระตาม
กรอบเวลา อาจให้มีตำแหน่งที่ปรึกษาในองค์กรสาธารณะ
ประโยชน์ ผู้นำปัจจุบันสานต่องานเดิมและสร้างงานใหม่ตาม
นโยบายที่นำเสนอ ในขณะเดียวกันต้องเตรียมรุ่นน้องขึ้นมา
ทดแทนเพื่อฝึกฝนและหาแววผู้นำที่พร้อมจะขึ้นมาทดแทนรุ่น
ปัจจุบันได้ตลอดเวลา
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6
 ประเภทของโครงการและกิจกรรมที่สภาเด็กและเยาวชน
ระดับท้องถิ่นช่วยกันคิดมักแตกต่างกันไปตามสภาพปัญหา สังคม
บริบท ชนบทในเมือง สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ประเพณีนิยม ยาเสพติด
การทะเลาะวิวาท เด็กติดเกม จิตอาสา การสร้างความเป็นพลเมือง
และอื่น ๆ โครงการที่เด็กร่วมกันคิด กลั่นกรอง คัดเลือกด้วยวิถี
ทางประชาธิปไตย อาจต้องใช้เวลานานมากในการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง แต่เมื่อตัดสินใจร่วมกัน โครงการจะ
ยั่งยืนต่อเน่ือง เพราะเด็กและเยาวชนจะทุ่มเททำงานกันอย่างหามรุ่ง
หามค่ำ ไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย ในทางตรงกันข้าม โครงการที่ผู้ใหญ่ชี้นำ 
ครอบงำความคิดเด็กมากเกินไป การมีส่วนร่วมของเด็กต่ำ มักได้
ผลงานตามที่ผู้ใหญ่ต้องการแต่มักไม่จีรังยั่งยืนนัก สำหรับโครงการ
เริ่มแรก เด็กและเยาวชนจะเน้นกีฬาและสันทนาการ การสร้าง
ความเข้มแข็งองค์กร พัฒนาเครือข่าย การเข้าค่ายพัฒนาผู้นำ 
ทักษะชีวิต จิตอาสา เศรษฐกิจพอเพียง ยุวประชาธิปไตย การจัด
งานวันเด็ก วันเยาวชนแห่งชาติ และอื่น ๆ ผู้ใหญ่มักริเริ่มจากโครงการ
ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ ธรรมะกล่อมเกลา วันสำคัญทางศาสนา 
พิธีกรรม และอื่น ๆ การเชื่อมโยง การลำดับก่อนหลัง การให้ข้อมูล 
การสร้างการยอมรับ การเน้นการมีส่วนร่วม ตัดสินใจเป็นเจ้าของ
โครงการร่วมกัน “เด็กคิด ผู้ใหญ่หนุน” และ “เมื่อเด็กพูด ผู้ใหญ่
ต้องฟัง” จึงเป็นกลอุบายที่ผู้ใหญ่ต้องใส่ใจ ถ้าจะเริ่มทำงานกับเด็ก
และเยาวชน

7
 การใช้เวลาว่างของสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่นเพื่อทำ
กิจกรรมสาธารณะ การสร้างประโยชน์ต่อชุมชน การประชุมปรึกษา
หารือ จิตอาสา การดูแลเพื่อนช่วยเหลือผู้อื่น การปกป้องเพื่อนกลุ่มเสี่ยง
เล่นดนตรี เต้น B-boy และอื่น ๆ บิดามารดา ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อย
จะต่อต้านไม่เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น ห่วงใย มักห้าม
ตักเตือน ด้วยเกรงว่าจะเสียการเรียน มั่วสุมกันเรื่องชู้สาว ไม่เห็นได้อะไร
ตอบแทน และอื่น ๆ อย่างไรก็ตามการทำความเข้าใจให้บิดามารดา 
ผู้ปกครองได้เข้าใจเห็นคุณค่าและการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุตร
หลานของตนเองเป็นสิ่งสำคัญด้วยการพบปะพูดคุยให้ข้อมูล การเชิญ
เข้าร่วมงานสำคัญ การบอกถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี บุคลิกภาพ
กล้าแสดงออก ภาวะผู้นำ และเรื่องสำคัญคือ ห่างไกลจากยาเสพติด 
ปัญหาความรุนแรง ชู้สาว ติดเกม มั่วสุม เป็นต้น
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8

 คณะกรรมการของสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่นก่อตั้งไม่นาน
ผลงานยังมีไม่มากนัก ยังเป็นเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลายจำนวนไม่น้อย มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ ผู้นำ
ผู้ตาม ทักษะการประชุม การพูดในที่สาธารณะ การเขียนโครงการ 
และอื่น ๆ ค่อนข้างจำกัด เด็กและเยาวชนสารภาพว่ากลัวและประหม่า
พูดไม่ออกเมื่อต้องพูดนำเสนอต่อผู้ใหญ่ แต่ปัจจุบันพูดได้ดีคล่องแคล่ว
แล้ว เด็กหลายคนเป็นพิธีกรของงานในชุมชน ตัวอย่างที่เกิดข้ึนสะท้อน
ความแตกต่างของโอกาสที่ได้รับ เด็กในชนบท องค์การบริหารส่วนตำบล
เด็กนอกระบบขัดสนยากจน ถ้าผู้ใหญ่ฟังเป็นให้โอกาส เพิ่มพื้นที่ เติม
กำลังใจ ติชมได้ เด็กจะมีความมั่นใจในตนเองขึ้นตามลำดับ ผู้ใหญ่ ผู้นำ
ท้องถิ่นต้องฟังอย่างตั้งใจ จับใจความ คำสำคัญในเรื่องราว โครงการ
ที่เด็กนำเสนอ รู้จักนำคำสำคัญเกริ่นก่อน ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ 
ติเพื่อก่อ ให้กำลังใจ มิใช่ติเพื่อตำหนิใช้อารมณ์ว่ากล่าว เมื่อผลงานอาจ
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สิ่งที่ผู้ใหญ่ ผู้นำท้องถิ่นต้องเรียนรู้คือ เด็ก
และเยาวชนยังเล็กอยู่ วัยเยาว์ ต้องเรียนรู้ผิดหรือถูกด้วยตนเอง 
ข้อผิดพลาดมีคุณค่าเท่ากับความสำเร็จ บทบาทของผู้ใหญ่ต้องมองอย่าง
เข้าใจ ให้โอกาสใหม่ เสริมกำลังใจอย่างมีศิลปะ สุดท้ายเด็กและเยาวชน
จะก้าวเดินอย่างมั่นใจ มั่นคง และมีแนวทางชีวิตของแต่ละคนที่ประสบ
ผลสำเร็จในอนาคต

 สภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น เป็นความสำเร็จที่น่าเรียนรู้ เป็นองค์กร
ของเด็กและเยาวชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างจากคนในพื้นที่ของตนเองเป็นหลัก 
ผู้ใหญ่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้คอยช่วยเหลือล้วนตระหนักถึงเหตุผลและความจำเป็น
ภายในองค์กรส่วนท้องถิ่นของตนเองเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ถ้าไม่มีความตระหนักและรู้
คุณค่าของการมีสภาเด็กและเยาวชนในชุมชนตนเองแล้ว แม้มีนโยบาย งบประมาณ
สั่งการลงมาก็ยากที่จะสำเร็จได้
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 ช่วงเวลาที่ยากที่สุด คือช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
คู่มือชุดนี้จะช่วยให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าใจเด็กและเยาวชน
มากขึ้น ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนได้อย่างยั่งยืน โดยคู่มือ
ชุดนี้ประกอบด้วย เอกสาร 3 เล่ม ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการวิจัยของโครงการการสร้าง
ความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น และวีซีดีของโครงการอีก 
1 แผ่น ที่จะช่วยให้ผู้ใหญ่เข้าใจและทำงานกับเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 หนังสือเร่ือง “อปท. ฟังเสียงเด็กเป็น/ฟังเสียงเด็ก
ไม่เป็น” เล่มนี้ เป็นเล่มที่ 1 เสมือนว่าเป็นเล่มนำเพื่อทำ
ความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับรูปแบบการทำงานของเด็ก 
และเยาวชน ซ่ึงจะช่วยให้อปท. สามารถทราบบทบาทของ
ตนเองในการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับเด็กและ
เยาวชนได้

   หนังสือเรื ่อง “คู ่มือการสร้างความเป็นพลเมืองดี 
ในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ ่น” เป็นคู่มือท่ีจะช่วย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น สามารถเริ ่มต้น และ
ดำเนินการกับเด็กและเยาวชนได้ เหมาะกับ อปท. ที่
ต้องการจะส่งเสริมการทำงานด้านเด็กและเยาวชน แต่
ยังไม่รู ้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี คู่มือเล่มที่ 2 นี้ จะช่วยให้
เกิดความกระจ่างของคำถามในใจของผู้นำระดับท้องถ่ินได้

 DVD ชุด “โครงการการสร้างความเป็นพลเมืองดี
ในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ ่น” จะนำเสนอ
กระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองดี ผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างความเป็นพลเมืองดี และ
การลงมือปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังนำเสนอกิจกรรมน่าสนใจ
ของสภาเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจอีกด้วย
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 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการสร้างความเป็น 
พลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถ่ิน จะรวบรวมองค์ 
ความรู้ท้ังหมดท่ีได้จากการศึกษารูปแบบและกระบวนการ 
สร้าง ความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถ่ิน  
มีเน้ือหาในเชิงวิชาการท่ีอัดแน่นด้วยความรู้ เหมาะสำหรับผู้ท่ี 
ต้องการเรียนรู้การทำงานกับเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน 
อย่างลึกซ้ึง



โครงการการสร้างความเป็นพลเมืองดี
ในสภาเด็กและเยาวชน

รายนามนักวิจัยโครงการ

รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ  หัวหน้าโครงการ
นายสุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน รองหัวหน้าโครงการ
น.ส.พนิดาพร จงราเชนทร์ นักวิจัยภาคสนาม
น.ส.จิราภรณ์ สอนอ่อง เจ้าหน้าที่การเงิน
นางชุติกาญจน์ ภาคพานิช เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

ขอขอบคุณ
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