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ค�าน�า

 โครงกำรกำรบรูณำกำรพลังเดก็และเยำวชนกับพลงัชมุชนท้องถิน่ในกำรขับเคลือ่น
ยุทธศำสตร์ด้ำนเด็กและเยำวชนเป็นควำมร่วมมือกันของส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะชุมชน
ฝ่ำย 3 และส�ำนกัสนบัสนนุสขุภำวะเดก็ เยำวชนและครอบครัวฝ่ำย 4 ของสสส. ด้วยกำร
เปิดพื้นที่ เชื่อมโยง บูรณำกำรพลัง 2 มิติด้ำนควำมทันสมัย จินตนำกำร สร้ำงสรรค์
พบเตม็เป่ียมในกจิกรรมของเดก็และเยำวชน ในขณะทีค่วำมลุม่ลกึ จติวญิญำณ ทนุสงัคม
สะสมอย่ำงเป็นธรรมชำติในผู้ใหญ่ ปรำชญ์ชำวบ้ำน เมื่อมีโจทย์กลอุบำยที่แยบยลให้
พลัง 2 มิตินี้มำเรียนรู้ถ่ำยทอดร่วมกันอย่ำงมีเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของโครงกำรนี้
คณะผูวิ้จยัได้พบ UNSEEN ทำงวชิำกำรมำกมำยใน 12 พ้ืนท่ีท่ีลงไปฝังตัว คลกุคล ีซอกแซก
ไต่ถำมจนได้องค์ควำมรู้ ทฤษฎีไทย กิจกรรมแก่นสำระ ตัวอย่ำงที่ประสบผลส�ำเร็จ 
ค�ำตอบลุ่มลึกที่ตอบปัญหำระดับประเทศได้ นี่คือควำมสดใส งดงำม ควำมประณีตที่
สรรค์สร้ำงของชุมชนที่แต่ละแห่งได้ส่งต่อกันมำยำวนำน และเม่ือเด็กและเยำวชนได้มี
ส่วนร่วมส�ำคัญเป็นรุ่นอนำคตท่ีจะรับช่วงต่อผู้ใหญ่ ปรำชญ์ชำวบ้ำนน้ีด้วยควำมเต็มใจ 
สนุกสนำน มีควำมสุขทั้งกำยใจ ยิ่งท�ำให้ควำมเป็นภูมิสังคมของประเทศไทยมีอนำคต
และเส้นทำงที่มั่นคงและยั่งยืนอย่ำงแน่นอน เพื่อน�ำภำพประทับใจ ประสบกำรณ์ล�้ำค่ำ 
ข้อคิดที่แก้ปัญหำของชุมชนตนเองได้ คณะผู้วิจัยได้เขียนรำยงำนโครงกำรน้ีให้เสร็จส้ิน
สมบูรณ์ เรียบง่ำย น่ำอ่ำน น�ำไปประยุกต์ด้วยตนเองได้ จึงปรำกฏร่องรอยงำน 6 เล่ม 
ทั้งรำยงำนกำรวิจัยฉบับเต็มและชุดควำมรู้อีก 5 เล่มที่สั้น กะทัดรัด แทรกตัวอย่ำงให้
เห็นแนวทำงปฏิบัติได้ง่ำยขึ้น หวังว่ำงำนวิชำกำร 6 เล่มนี้จะยังประโยชน์ให้แก่ท่ำนได้
ไม่มำกก็น้อย คุณควำมดทัีง้ปวงขอมอบให้กบัพลังทัง้ 2 มติินีร้บัไปอย่ำงเต็มเป่ียมเพือ่สร้ำง
แบบอย่ำงและแรงบันดำลใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

     สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวำทิน
         บรรณำธิกำร
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 ในกำรด�ำเนนิชวีติยำมปกตขิองผูค้นในท้องถิน่ ชมุชนใกล้เมอืง ผูใ้หญ่แต่ละคน
จะมวีถิชีวีติในกำรท�ำมำหำกนิ มอีำชพีรำยได้เลีย้งสมำชกิครอบครัว ชวีติวนัแล้ววนัเล่ำ
ต้องอยู่กับกำรเผชิญปัญหำอุปสรรคในที่ท�ำกิน เกษตรกรรม ป่ำไม้ แม่น�้ำล�ำคลอง นำ
ไร่สวน ควำมแปรปรวนของสภำพดินฟ้ำอำกำศ องค์ประกอบเหล่ำนี้ล้วนเป็นต้นทุน
ท�ำกนิทำงสงัคมให้มนษุย์อยู่กับธรรมชำต ิสิง่แวดล้อม ภมูสิงัคม ในลกัษณะกำรอยู่แบบ
เกื้อกูลกัน สร้ำงองค์ควำมรู้ สะสมประสบกำรณ์ ลองผิดลองถูก กำรสังเกตจดจ�ำ
กำรเล่ำสืบต่อสั่งสอนรุ่นสู่รุ่นด้วยควำมรู้ที่แก้ปัญหำเลี้ยงตัวเองได้ ผู้ใหญ่จ�ำนวนมำก
เป็นผู้รู้ ผู้ศึกษำค้นคว้ำ เป็นนักวิจัย นักทดลองด้วยตนเองมำยำวนำนจนเป็นที่ยอมรับ 
เมื่อครำใดเกิดปัญหำอุปสรรคที่ยุ่งยำกในท้องถิ่น ผู้คนในชุมชนที่กล่ำวขำน “ปรำชญ์
ชำวบ้ำน” จะเป็นผู้น�ำทำงควำมคิด กระบวนกำรแก้ไขตำมควำมเชื่อ ศำสตร์ที่สั่งสม
มำจะถกูน�ำมำปฏิบตัปิระยุกต์ใช้ในทนัท ีอย่ำงไรกต็ำมวิถชีวีติดังกล่ำวทีเ่รยีบง่ำย พอเพยีง
มคีวำมสขุ แก้ปัญหำได้ กลบัมกีำรถ่ำยทอดสูเ่ดก็และเยำวชนไม่มำกนกั จนเป็นบทสรุป
ชุมชนที่เห็นพ้องต้องกัน คือ “เฮ้อ! ลูกหลำนไม่มีใครเอำใจใส่เลย” ทุนทำงสังคมใน
หลำยท้องถิน่เริม่ขำดคนรบัช่วง สำนต่อ และปฏเิสธคุณค่ำและควำมงดงำมของวิถีชีวิต
ศลิปวัฒนธรรม สัมมำอำชพีของผู้ใหญ่รุน่เก่ำอย่ำงง่ำยดำย ปรำกฏกำรณ์นีมี้กำรคำดหมำย
กันว่ำในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ ควำมสั่นคลอน ขำดช่วง ผุกร่อนของวัฒนธรรมไทยใน
ทกุภมูภิำค ทกุจงัหวดั ทกุสงัคมจะเกดิขึน้มำกกว่ำคร่ึงทีเดียว ประเทศไทยอำจถูกกลนื
ด้วยควำมเจริญทำงวัตถุ โลกำภิวัตน์ เมืองใหญ่ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทุนวัตถุจะเข้ำมำ
แทนที่ทุนทำงสังคมมำกขึ้นทุกที และสิ่งที่บรรพบุรุษคิดค้น สั่งสอน ฝึกฝนลงมือท�ำ
ก็อำจกลำยเป็นเรื่องรำว ต�ำนำน ของตัวอย่ำง กำรโชว์ในงำนเทศกำล และรวมอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์ของโบรำณก็เป็นได้
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 ในทำงตรงกันข้ำม วิถีชีวิตของเด็กและเยำวชนเป็นปกติ คือ ไปโรงเรียน
เรียนหนังสือ วิ่งเล่นกันเป็นกลุ่ม ท�ำกำรบ้ำน สอบเรียนต่อ เรียนพิเศษ กวดวิชำ 
แข่งขันกันในระบบแพ้คัดออก สนใจของเล่น เกม มือถือ แท๊ปเล็ต กีฬำ ศูนย์กำรค้ำ 
เหล้ำ บุหรี่ ยำเสพติด และอื่นๆ วิถีชีวิตส่วนใหญ่ถูกสร้ำงให้ปฏิเสธทุนสังคมแต่ให้
ยอมรับทุนเมืองทุนวัตถุเพิ่มขึ้นทุกขณะ แม้ชีวิตของเด็กและเยำวชนแต่ละคนจะ
คุ้นเคยกับวิถีชีวิตดั้งเดิมอยู่ แต่ไม่มีควำมผูกพันมำกนัก กำรเรียนรู้ในระบบโรงเรียน
ในปัจจุบันจึงดึงเด็กออกจำกวิถีชีวิตชุมชน กำรรับช่วงสำนต่อในระบบดั้งเดิมที่สอน
ด้วยกำรบอกต่อ ลงมือปฏิบัติจริงจึงขำดหำย เจือจำงลงตำมล�ำดับ วิถีชีวิตผู้ใหญ่กับ
วิถีชีวิตเด็กและเยำวชนจึงไปกันคนละทำงที่เรียนรู้แตกต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิง เด็กและ
เยำวชนมักมีควำมหวั่นเกรง ไม่กล้ำเข้ำ กลัว เกรงใจ ดังค�ำพูดที่ว่ำ “ดูมันเหนื่อย 
สกปรก ไม่สนุกเลย” ประโยคเหล่ำนี้รวบรวมจำกเด็กที่ไม่กล้ำพบปรำชญ์ชำวบ้ำน
ที่สูงอำยุ ไม่รู้จะเริ่มคุยอะไร ซักถำมไม่เป็น กลัวมือเปื้อน เหม็นกลิ่นไอสีธรรมชำติ 
ไม่ชอบเรยีนรูแ้บบนี ้สดุท้ำยเด็กและเยำวชนแม้นจะรูจั้กคุ้นเคยอยู่บ้ำง ได้เหน็กำรปฏิบติั
เป็นคร้ังครำว แต่ก็ไม่สมบูรณ์สู้ควำมรู้จำกระบบโรงเรียนที่จับต้องได้ในเชิงปริมำณ 
คะแนน รำงวัล กำรศึกษำต่อ เป็นต้น

02   สุดยอดกิจกรรมคัดสรรจากเรื่องเล่า 12 พื้นที่

 โครงกำรกำรบูรณำกำรพลงัเดก็และเยำวชน
กับพลังชุมชนท้องถิ่นฯ จึงมีกำรออกแบบกลอุบำย
ให้เกดิกำรพบปะ กำรต้องเผชญิหน้ำ กำรลดวิถีชวิีต
ปกติ ต่ำงคนต่ำงอยู่ ต่ำงมีหน้ำที่ของตนเอง ให้มำ
อยูร่่วมกนัระยะหนึง่จำกกำรขึน้ค�ำถำมวจิยั โจทย์เด็ก
ในชมุชนให้กลบัลงไปส�ำรวจชมุชนตนเอง ท�ำแผนท่ี
ชมุชน สร้ำงเครือ่งมอื ท�ำแบบสอบถำม แบบสมัภำษณ์
เพื่อบังคับทำงอ้อมให้มีกำรส่ังสอน ถ่ำยทอดจำก
ผู้ใหญ่สู่ลูกหลำนด้วยบรรยำกำศที่สนุกสนำน เป็นกันเองและจำกผู้ทรงภูมิที่น่ำเชื่อถือ 
ท�ำให้ช่องว่ำงระหว่ำงวัยลดลง ภูมิควำมรู้ที่แตกต่ำงกันได้รับกำรยอมรับมำกขึ้น เกิด
กิจกรรมกำรเรียนรู้มำกมำย พ้ืนฐำนเดิมท่ีพอมีอยู่บ้ำงได้รับกำรสำนต่อ ขัดเกลำ
อย่ำงพิถีพิถัน ได้ลงมือปฏิบัติอย่ำงเรียนปนเล่น มิติคน 2 วัยจึงค่อยๆ เชื่อมบูรณำกำร
พลังเด็กและเยำวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่นได้อย่ำงสนิท แนบเนียน และลงตัวเป็นที่สุด
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 กำรขึ้นโจทย์ผูกปัญหำของพลังทั้ง 2 ส่วนน�ำมำสู่กิจกรรมสร้ำงสรรค์มำกมำย
ที่ริเริ่มจำกเด็กและเยำวชนเป็นส�ำคัญมุ่งลงสู่พ้ืนฐำน ชีวิตด้ังเดิมของชุมชนตนเอง 
ปัญหำใกล้ตัว กำรมีกลุ่มเพื่อนเข้ำค่ำยด้วยกัน ขี่จักรยำน นั่งเรือ เก็บข้อมูลสัมภำษณ์
ปรำชญ์ชำวบ้ำนอย่ำงทุ่มเท มีชีวิตชีวำ กำรจัดข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรน�ำเสนอ
ผลกำรศึกษำอย่ำงน่ำสนใจจำกสื่อทันสมัย DVD Powerpoint กำรตัดต่อวีดีทัศน์ 
แผ่นไวนิล ล้วนท�ำให้ศำสตร์ชำวบ้ำนมีชีวิตกลับคืนมำ เด็กรักและภำคภูมิใจในผลงำน
เปิดโอกำสให้กลุ่มต่ำงๆ รักใคร่กลมเกลียวสำมัคคีกัน รักท้องถิ่นและเชื่อมั่นในพลังที่
สะสมกันมำยำวนำน ดังตัวอย่ำง 12 แห่ง ที่ช่วยกันคิดค้น สร้ำงสรรค์กิจกรรมโดดเด่น
สำระปนควำมสุขของเด็กและเยำวชนที่มีรำยละเอียดปรำกฏงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์
และกำรถอดบทเรียนของพี่เลี้ยงในแต่ละชุมชน ดังนี้



หาดสองแคว...จักรยานสานฝัน กับการสานสร้างท้องถิ่นจัดการตนเอง 

  ต�าบลน่าอยู่  เรียนรู้ร่วมกัน
  สร้างสรรค์สังคม  ชุมชนเข้มแข็ง
  ร่วมแรงพัฒนา  ประชาสุขใจ

 ณ ต�ำบลเล็กๆ ที่สงบเงียบแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังมีกลุ่มพลังส�ำคัญที่
เป็นแกนน�ำขบัเคลือ่นกำรเสรมิสร้ำงสขุภำวะเดก็และเยำวชนของประเทศ ณ ท่ีแห่งนัน้
มีชื่อว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหำดสองแคว อ�ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ดินแดน
ที่มีภูมิประเทศที่ตั้งของหมู่บ้ำนเป็นจุดบรรจบของสำยน�้ำ 2 สำย คือ แม่น�้ำน่ำนและ
คลองตรอน ณ บริเวณแห่งนี้เองที่มีเนินสันทรำยดูคล้ำยหำดทรำย จึงเป็นที่มำของชื่อ 
“ต�ำบลหำดสองแคว”
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 ด้วยกำรด�ำเนินชีวิตตำมวิถีเกษตรกรรมของชำวบ้ำนในชุมชนแห่งนี้ ท�ำให้
กำรด�ำเนนิชวีติเข้ำตำมหลกั Slow Life City ท่ีชำวบ้ำนต่ำงปฏบิติัวถิชีวีติแบบไม่เร่งรีบ
ด�ำเนินไปตำมครรลองของธรรมชำติ มีวิสำหกิจชุมชนที่เอื้อเฟื้อต่อกันและกัน และ
ทีส่�ำคญัคอืเดก็และเยำวชนในชมุชนแห่งนีต่้ำงมคีวำมสุขกบักำรด�ำเนนิชวีติ ณ ท้องถ่ิน
บ้ำนเกิดของตนเองเช่นเดียวกัน

 ควำมสุขดังกล่ำวข้ำงต้น หำได้เกิดขึ้นเพียงข้ำมวันข้ำมคืน แต่เกิดขึ้นจำก
กำรต่อยอดสั่งสมควำมสุข และฟูมฟักวิถีแห่งสันติสุขเช่นนี้เรื่อยมำ ภำยใต้กำรน�ำของ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหำดสองแควคนปัจจุบัน ซึ่งท่ำนได้ด�ำรงต�ำแหน่งนี้
มำแล้วหลำยวำระ ก็ด้วยชำวบ้ำนได้เล็งเห็นถึงควำมสำมำรถและควำมจริงใจในกำร
บริหำรต�ำบลของทุกคนให้ก้ำวสู่ต�ำบลสุขภำวะท่ีน่ำอยู่ส�ำหรับทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่
กำรดูแลเรื่องสำธำรณูปโภคที่เป็นรูปธรรมเท่ำนั้น แต่ยังมองกำรณ์ไกลถึงอนำคตที่ดี
ที่ต้องเกิดขึ้นจำกกำรมีส่วนร่วมของเด็กและเยำวชน คนรุ่นใหม่ของชุมชนด้วย จึงจะ
ท�ำให้ควำมสุขของชุมชนเกิดขึ้นได้อย่ำงยั่งยืน 

 อำจด้วยภมูหิลงัของท่ำนนำยกฯ ทีเ่คยมีประสบกำรณ์เป็นแกนน�ำในกำรขบัเคลือ่น
งำนด้ำนเดก็และเยำวชนในสมยัท่ียังอยู่ในวยัเยำวชน ท�ำให้ท่ำนมวีสิยัทศัน์และมองเหน็
ถึงควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำรำกฐำนส�ำคัญของชุมชน คือเด็กและเยำวชนเป็นที่ตั้ง 
จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญประกำรหน่ึงท่ีท�ำให้งำนขับเคล่ือนนโยบำยกำรพัฒนำสุขภำวะเด็ก
และเยำวชนของทีน่ีม่คีวำมโดดเด่นและก้ำวหน้ำอย่ำงเหน็ได้ชดั นอกจำกนีท่้ำนยงัน�ำพำ
ต�ำบลแห่งน้ีเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ำยชุมชนจัดกำรตนเองภำยใต้แผนกำรจัดกำร
ของส�ำนกัสนบัสนนุสขุภำวะชมุชน (ส�ำนัก 3) ส�ำนักงำนกองทนุสนับสนนุกำรสร้ำงเสรมิ
สุขภำพ (สสส.) เพื่อกำรหนุนเสริมกลไกกำรท�ำงำนเพื่อกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะทุกด้ำน
ของทกุคนในชมุชน โดยใช้กลไกกำรขับเคลือ่นงำนด้ำนเดก็และเยำวชนเป็นเครือ่งมอืหลกั
ส�ำคัญ เนื่องจำกท่ำนได้เล็งเห็นว่ำ งำนเด็กและเยำวชนเยำวชนสำมำรถปฏิบัติร่วมได้
กับทุกงำนที่อยู่ในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวคิดหลัก
ของโครงกำรกำรบรูณำกำรพลงัเดก็และเยำวชนกบัพลงัชมุชนท้องถิน่ในกำรขบัเคลือ่น
ยุทธศำสตร์ด้ำนเด็กและเยำวชนอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ อบต.หำดสองแควได้รับกำรชี้แนะ
แนวทำงกำรท�ำงำน ตลอดจนองค์ควำมรูส้�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นงำนด้ำนเดก็และเยำวชน
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จำก อาจารย์ชยภรณ์ ดีเอม อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งถือเป็นบุคคล
ส�ำคัญท่ีอยู่เบื้องหลังควำมส�ำเร็จในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนเด็กและเยำวชนของที่นี่
   
  

วสิยัทัศน์ ภมูหิลังของนายพงษ์เทพ ชยัอ่อน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหำดสองแคว
เป็นส่วนส�ำคัญ น�ำควำมก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืนมำสู่ที่นี่ กลไกขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และ
นโยบำยด้ำนเด็กและเยำวชน พี่เลี้ยงที่ทุ่มเทและจับงำนด้ำนนี้อย่ำงจริงจัง คุณภมร 
สงเย็น (พี่ต่อ) ที่มีประวัติกำรท�ำงำนเป็นผู้น�ำของนักเรียนนักศึกษำมำแล้วเล่ำว่ำ เด็ก
และเยำวชนที่นี่มีแรงบันดำลใจจำกกำรดูรำยกำรโทรทัศน์
“ทุ่งแสงตะวัน” ท�ำให้อยำกออกทีวีบ้ำง จึงรวมกลุ่มกันท�ำ
ปุ๋ยคอก เก็บใบไม้  กำกน�้ำตำล  ขี้วัว  ท�ำตำมประสำเด็กๆ
ล้มลุกคลุกคลำน   บังคับขำยให้ผู้น�ำชุมชน   ได้เงินปันผล
เข้ำกองทุนกิจกรรมพัฒนำเรื่อยมำจนกลำยเป็นปุ๋ยหมัก
ชีวภำพ    ปลูกผักปลอดสำรพิษ    ท�ำกันอย่ำงสนุกสนำน
ท�ำให้คนในชุมชนเริ่มขัดลูกหูลูกตำ ผู้ใหญ่แต่ละครอบครัวจึงเข้ำมำช่วย นอกจำกนี้
เด็กๆ ยังได้คิดโครงกำรปั่นจักรยำนขำยผัก จนน�ำมำสู่กำรเก็บขยะในชุมชน และเกิด
โครงกำรหลกั “จักรยำนสำนฝัน” ชวนกนัมำเก็บขยะทกุวันเสำร์-อำทติย์ เกดิขบวนกำร
Recycle ตลำดรับซื้อขยะ มีเงินปันผลและกองทุนมำกขึ้น ล้มเลิกกำรใช้ถังขยะและ
รถเก็บขยะ ทุกคนในชุมชนช่วยกันดูแลรักษำ มีกำรปลูกต้นเข็มแทนถังขยะ ต่ำงคน
ต่ำงรับผิดชอบพื้นที่หน้ำบ้ำนของตนเอง กระบวนกำรชุมชนนี้ได้แพร่ขยำยอย่ำง
ค่อยเป็นค่อยไป เป็นตัวอย่ำงให้หมู่บ้ำนใกล้เคียงผ่ำนกำรใช้วิทยุเสียงตำมสำย เกิดกำร
รวมตัวกนัของกลุม่เดก็อกีหลำยกลุม่  มกีำรน�ำ อสม. น้อยเพ่ือเยีย่มเยยีนผู้สูงอำยุ  ชวนพูดคยุ
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ช่วยวัดควำมดัน แจกปลำหำงนกยงูแก้ปัญหำยงุลำย มกีลุม่รถโบรำณ แก้ปัญหำเดก็แว้น
ที่ส่งเสียงดังรบกวนชุมชน ที่ให้เหล่ำเด็กแว้นได้เข้ำกลุ่มช่วยกันตกแต่งรถโบรำณ 
สร้ำงกำรยอมรบัให้กบัชมุชนด้วยกำรบรกิำรซ่อมรถฟรี ถ่ำยน�ำ้มนัเคร่ืองให้ ผลสดุท้ำย
ปัญหำเด็กแว้นหำยไปมีโอกำสเติบโตและได้เรียนต่อ มีกิจกรรมเยำวชนจิตอำสำ
สร้ำงห้องน�ำ้ให้ผูพ้กิำร นอกจำกนีย้งัช่วยกนัคดิกิจกรรมลำนนมชมจนัทร์แทนทีล่ำนเบยีร์
โดยชกัชวนเดก็ๆ มำร่วมกนัดืม่นมเพือ่สขุภำพ และกจิกรรมงำนวดัย้อนยคุท่ีสนกุสนำน
และอื่นๆ

 พีต่่อสงัเกตเหน็ว่ำเดก็ทีเ่ข้ำมำมส่ีวนร่วมในชมุชนมอียูป่ระมาณ 30% ส่วนอกี
70% นัน้ยังคอยดอูยู่ห่างๆ ยงัไม่กล้าเข้าร่วมกจิกรรม และร่วมแสดงควำมคิดเหน็มำกนกั
กำรดงึเดก็ 70% ทีเ่หลอืมำเข้ำร่วมกจิกรรมจ�ำเป็นต้องมรูีปแบบกจิกรรมท่ีหลำกหลำย
สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันได้ ท่ีนี่เด็กและเยำวชนลง
คะแนนเสยีงให้ อบต. สร้ำงสนำมฟตุซอลมโีดมทีส่ำมำรถเล่นได้ทัง้กลำงวนัและกลำงคนื
แม้ฝนจะตก ส่วนเด็กผู้หญิงก็ขอให้มีสนำมวอลเล่ย์บอลที่เป็นกีฬำที่นิยมในขณะนี้
กำรเล่นกฬีำทีน่ีป่ลอดเหล้ำและเบียร์โดยสิน้เชงิ กลไกเพือ่นบอกต่อ ช่วยดึงและชกัชวน
ให้มกีำรพฒันำชมุชนเกดิขึน้ตำมทีเ่ดก็คดิโจทย์ขึน้มำ เร่ิมมมีติิท่ีคดิเร่ืองคณุภำพชมุชน
เป็นหลกั เยำวชนสำมำรถศกึษำต่อระดบัอุดมศกึษำได้โดยได้รับทนุกำรศกึษำจำก อบต.
ทกุคน เมือ่เดก็ศกึษำในชัน้ปีที ่2 หรอื 3 กจ็ะให้ท�ำโครงกำรเกีย่วกบัปัญหำชมุชนน�ำเสนอ
วิธีกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำด้วย กำรเตรียมกำรของ อบต. หำดสองแคว เตรียมผู้น�ำ
รุ่นต่อรุ่นตั้งแต่กำรศึกษำขั้นปฐมวัย ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ จนถึงอุดมศึกษำ
เพื่อเป็นพี่เลี้ยง และผู้น�ำท้องถิ่น กล่ำวได้ว่ำเป็นต�ำบลสุขภำวะและยั่งยืนอย่ำงแท้จริง 
เป็น Best Practice ที่ควรมำศึกษำดูงำนเป็นอย่ำงยิ่ง

 แม้ว่ำ อบต. หำดสองแคว จะพึ่งรู้จักกับโครงกำรฯ ภำยใต้กำรสนับสนุนของ
ส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว (ส�ำนัก 4) ส�ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) แต่จำกกำรส�ำรวจและประเมินสถำนกำรณ์
กำรท�ำงำนในระยะแรกๆ พบว่ำ หลกักำรท�ำงำนด้ำนเด็กและเยำวชนของท้องถ่ินแห่งนี้
สอดคล้องตำมหลัก “เด็กน�า ผู้ใหญ่หนุน” เช่นกัน กำรก�ำหนดกิจกรรมและประเด็น
กำรขบัเคล่ือนด้ำนเดก็และเยำวชนจะยดึตำมควำมต้องกำรของเดก็และเยำวชนในพืน้ที่
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เป็นหลัก ถึงแม้ว่ำในระยะแรกๆ นำยกฯ จะเป็นผู้ก�ำหนดทิศทำงกำรท�ำงำนของเด็ก
และเยำวชนบ้ำง แต่ก็เพื่อกำรเรียนรู้ของเด็กและเยำวชนในขณะนั้น จนเมื่อกลุ่มเด็ก
และเยำวชนมีควำมเข้มแข็งมำกพอ ท่ำนจึงเริ่มลดบทบำทลง ปล่อยให้เด็กๆ คิดและ
ท�ำด้วยตนเอง จนกระท่ังปัจจบัุน นำยกฯ มหีน้ำท่ีเพยีงแค่ร่วมประชมุและให้ค�ำปรึกษำ
ในที่ประชุมของเด็กๆ เท่ำนั้น

 ปัจจุบันนี้ เด็กและเยำวชนต�ำบลหำดสองแควมีอำวุธส�ำคัญคือ “จักรยำน” 
ที่ใช้ในหลำยๆ กิจกรรมที่น่ำสนใจ ยกตัวอย่ำงเช่น กิจกรรมสำนฝันฯ เป็นกิจกรรมที่
รวมพลงัเดก็และเยำวชนป่ันจกัรยำนเรยีนรูว้ถีิชมุชน และท�ำกจิกรรมเตมิเตม็ควำมใฝ่ฝัน
ของตนเอง ตลอดจนกจิกรรมส�ำรวจชมุชน และกจิกรรมจติอำสำ กใ็ช้จกัรยำนเป็นพำหนะ
พำเด็กๆ ไปยังส่วนพ้ืนที่สร้ำงสรรค์ต่ำงๆ ในต�ำบลเพื่อท�ำกิจกรรมของพวกเขำเอง 
ท�ำให้ต�ำบลนี้ “ไร้แว้น” “ไร้เสียงทะเลำะเบำะแว้ง” และ “ไร้มลพิษ” เพรำะทุกคน
หนัมำใช้จกัรยำนในกำรเดนิทำง ท้ังได้ออกก�ำลงักำยเสริมสขุภำวะแล้ว กำรป่ันจักรยำน
ไปพร้อมๆ กัน ยงัท�ำให้พวกเขำได้มีเวลำผูกมติรสมัพนัธ์ และสนุกสนำนกบักำรป่ันจกัรยำน
ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย นับได้ว่ำ กลยุทธ์นี้เป็นควำมฉลำดที่แยบยลของผู้ใหญ่ในชุมชน
แห่งนี้เลยทีเดียว

 นอกจำกนี้กำรปลูกฝังให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนเห็นคุณค่ำของขยะ และ
กำรจัดแยกขยะยังจัดเป็นกำรสร้ำงภูมิต้ำนทำนจำกภำยในในกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะ
ของทุกคนในชุมชน ด้วยกลยุทธ์นี้ ท�ำให้ต�ำบลหำดสองแควกลำยเป็นพื้นที่ปลอดขยะ
(zero waste area) ไปโดยปรยิำย ด้วยกำรจดักำรขยะท่ีเร่ิมต้นจำกครัวเรือนไปจนถึง
กำรคัดแยกขยะ และกำรจ�ำหน่ำยขยะที่สำมำรถน�ำกลับมำใช้หรือรีไซเคิล ท�ำให้เกิด
กลไกกำรเปลี่ยนขยะให้เป็นสิ่งมีค่ำมีรำคำ ในขณะที่ขยะเปียกสำมำรถน�ำมำท�ำเป็น
ปุ๋ยหรือหมักเป็นก๊ำซไว้ใช้ในครัวเรือนได้ หลักกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้ ชำวบ้ำนต่ำงรู้กันดี 
เพรำะมีศูนย์กำรเรียนรู้ที่คอยให้ควำมรู้กับทุกๆ คน ในชุมชน ท�ำให้ไม่มีควำมจ�ำเป็น
ต้องมีถังขยะวำงไว้ตำมถนนหนทำง ท�ำลำยทัศนียภำพที่สวยงำมของชุมชนอีกต่อไป
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 สิง่ดีๆ  ทีเ่กดิข้ึนในชมุชนเหล่ำนี ้ ต้องยกควำมดคีวำมชอบให้กบัควำมชำญฉลำด
ของผูน้�ำท้องถิน่ และควำมสำมคัคอีย่ำงเป็นน�ำ้หนึง่ใจเดยีวกนัของชำวบ้ำน ทีต่่ำงยอมรบั
และเห็นพ้องกับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรตนเองที่มุ่งสู่ควำมเป็นต�ำบลสุขภำวะ และ
เหน็ควำมส�ำคญัของเดก็และเยำวชน ในฐำนะพลเมอืงของชมุชนท้ังในวนันีแ้ละวนัข้ำงหน้ำ
จึงท�ำให้ต�ำบลสุขภำวะแห่งน้ีเป็นพื้นท่ีต้นแบบท่ีส�ำคัญของกำรบูรณำกำรพลังเด็กและ
เยำวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่นที่น่ำสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน

           กิจกรรมคัดสรร
 1. โครงกำรจกัรยำนสำนฝัน กำรเก็บขยะในชมุชน กระบวนกำร Recycle
ครบวงจร ชมุชนปลอดขยะ ถังขยะ และรถขยะ จกัรยำนขำยผกั ปุย๋ชีวภำพ เป็นต้น
 2. กิจกรรมรถโบรำณแทนรถแว้น เพือ่เพิม่ทกัษะกำรแต่งรถตำมควำมชอบ
และควำมถนดั ช่วยแก้ปัญหำเดก็กลุม่เสีย่ง ลดเสยีงดังและควำมรุนแรง
 3. กิจกรรมลำนนมชมจันทร์แทนลำนเบยีร์ ดืม่นมแทนดืม่เบยีร์เพือ่สขุภำพ
ลดปัญหำกำรเมำสุรำ กำรเสียเงินโดยไม่จ�ำเป็นและกำรทะเลำะวิวำท สร้ำงกำร
มีส่วนร่วมในชุมชนโดยมีงำนวัดปลอดเหล้ำ
 4. กจิกรรมจติอำสำ อสม.น้อย เยีย่มผูส้งูอำย ุกำรสร้ำงห้องน�ำ้เพือ่ผูพิ้กำร
 5. กิจกรรมกีฬำปลอดเหล้ำและเบียร์ ผู้ชำยเล่นฟุตซอลและผู้หญิงเล่น
วอลเลย์บอล
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เดินป่าผจญภัย สร้างผู้น�ารุ่นสู่รุ่นที่คลองน�้าไหล

 สภำเดก็และเยำวชนองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลคลองน�ำ้ไหล อ�ำเภอคลองลำน
จังหวัดก�ำแพงเพชร หนึ่งในพื้นที่ที่เครือข่ำยเด็กและเยำวชนยังคงมีพลังขับเคลื่อนงำน
อย่ำงต่อเนื่องนี้ มีปัจจัยส่งเสริมควำมเข้มแข็งของพลังจำกพี่เลี้ยงสภำเด็กและเยำวชน
ซึ่งมีภูมิหลังท�ำงำนด้ำนเด็กและเยำวชนมำก่อน สุรัตน์ ค�าจันทน์หรือโอเ๋ป็นที่ปรึกษำ
ที่เคยท�ำงำนสภำเด็กและเยำวชนและเป็นคนในพื้นที่ ได้เรียนรู้กำรท�ำงำนและเห็น
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในงำนด้ำนเด็กและเยำวชนอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับได้รับ
โอกำสดีๆ  จำกผูใ้หญ่ทีเ่หน็ควำมสำมำรถ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลคลองน�ำ้ไหล
และผู้อ�ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม พี่ไม้ป่า ธิรานนท์ ผู้ซึ่งทั้งคอยดูแลให้ค�ำปรึกษำ 
ตลอดจนเปิดโอกำสให้เด็กได้คิดสร้ำงสรรค์และสนับสนุนให้ท�ำกิจกรรมดีๆ ในชุมชน
อย่ำงต่อเนื่อง 
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 ก่อนที่สภำเด็กและเยำวชนองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลคลองน�้ำไหลจะประสบ
ควำมส�ำเร็จอย่ำงทุกวันนี้ ก็ผ่ำนช่วงเวลำยำกล�ำบำกและมีปัญหำเหมือนกับสภำเด็ก 
และเยำวชนที่อื่นๆ คือ ขำดกำรส่งไม้ต่อระหว่ำงสภำเด็กฯ รุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง เมื่อผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรส�ำคญัๆ ในสภำเดก็ฯ จ�ำเป็นจะต้องออกไปศกึษำต่อในระบบกำรศกึษำ
ที่สูงขึ้น ต้องย้ำยออกจำกโรงเรียนในชุมชนของตนเองเข้ำไปเรียนในเมือง ระยะทำง
ที่ห่ำงไกลจำกบ้ำนและโรงเรียนใหม่ท�ำให้ต้องตัดสินใจย้ำยออกไปพักอีกที่หนึ่งที่ใกล้
สถำนศกึษำ กระแสกำรยกย้ำยออกจำกถิน่เริม่เห็นเป็นวงัวนไปเร่ือยๆ พีเ่ลีย้ง ทีป่รึกษำ
และคนท�ำงำนด้ำนเด็กและเยำวชนก็ไม่สำมำรถเหนี่ยวรั้งควำมเจริญก้ำวหน้ำทำง
กำรศึกษำของเด็กได้ จึงต้องเริ่มคุยเริ่มคิดกันใหม่ว่ำจะมีวิธีใดบ้ำง ที่จะสร้ำงกลุ่มเด็ก
และเยำวชนกลุ่มใหม่ขึ้นมำทดแทนกันได้

 น้องโอ๋ในฐำนะอดีตประธำนสภำเด็กและเยำวชนและที่ปรึกษำสภำเด็กและ
เยำวชนปัจจุบัน เล็งเห็นว่ำทำงออกของปัญหำขำดกำรส่งไม้ต่อนั้น คือ การสร้างแถว
เด็กและเยาวชนรุ่นต่อไป แถวปัจจุบัน คือ สภำเด็กและเยำวชนของท้องถิ่น แถวต่อ
คือ กลุ่มที่จะเจริญเติบโต เรียนรู้ สั่งสมประสบกำรณ์จนพร้อมมำเป็นสภำเด็กและ
เยำวชนรุ่นต่อไป วิธีกำรคัดเลือกเด็กและเยำวชนแถวต่อไปนี้ สภำเด็กเยำวชนร่วมกับ
ทีป่รกึษำเลอืกกิจกรรมค่ำยอบรมสร้ำงนสิยั ซ่ึงทำงองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลคลองน�ำ้ไหล
ร่วมกบัโรงเรยีนประถมศกึษำสงักัดสพฐ.ในชมุชน เลอืกท�ำกิจกรรมค่ำยอบรมสร้ำงนสิยั
ในวันเสำร์อำทิตย์ที่เด็กๆ ในชุมชนว่ำงเพื่อให้เห็นกลุ่มเด็กและเยำวชนที่เกิดขึ้นจำก
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม ในทีแรกจ�ำเป็นต้องใช้วิธีกำรบังคับ ให้ทำงโรงเรียนส่งตัวแทน
และขออำสำสมคัร เมือ่ผ่ำนกิจกรรมค่ำยอบรมแรก กลุม่สภำเด็กและเยำวชนพร้อมด้วย
ท่ีปรึกษำจะเริ่มเห็นแววเด็กที่สนใจและมีศักยภำพในกำรท�ำงำนสภำเด็กและเยำวชน
ต่อไป

 วธิกีำรคดัสรรเดก็แถวใหม่ของสภำเดก็และเยำวชนองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล
คลองน�ำ้ไหลเกดิขึน้ ณ วนัท่ีม ีกจิกรรมการเดินป่าท่ีน�า้ตกคลองน�า้ไหล หนึง่ในกจิกรรม
ทีเ่ดก็ๆ ทกุๆ คนตืน่เต้นและอยำกท่ีจะเข้ำร่วมมำกกจิกรรมหนึง่ สภำเด็กฯ และพ่ีเลีย้ง
วำงแผนกันว่ำจะคัดเลือกกลุ่มเด็กอีกกลุ่มหน่ึงเพื่อสืบทอดบทบำทหน้ำที่ส�ำคัญในกำร
ก่อกำรดีและเป็นสภำเดก็ฯ รุน่ต่อไป โดยต้ังเป็นกลุ่มทีช่ือ่ว่ำ “กลุม่อำสำพฒันำสงัคมน้อย”
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กิจกรรมเดินเรื่องคือกำรเดินป่ำ ส�ำรวจสิ่งแวดล้อม เข้ำไปรู้จักต้นไม้ ต้นน�้ำ ล�ำธำร 
กจิกรรมเชงิอนรุกัษ์ ได้แก่ กำรเก็บขยะทีท่ิง้บรเิวณน�ำ้ตกคลองน�ำ้ไหลในอุทยำนแห่งชำติ
คลองลำน และมกีจิกรรมย่อยๆ ทีอ่อกแบบให้ได้เหน็แววกำรมภีำวะผู้น�ำของเด็กๆ เอง
กจิกรรมฝึกทกัษะกำรคดิ ฝึกควำมอดทน ฝึกควำมสำมคัค ีเช่น กิจกรรมหย่อนเหรียญ
ให้ตรงรู กิจกรรมยกขวด กิจกรรมเลี้ยงลูกโป่ง กิจกรรมส่งต่อยำง เป็นต้น

 กจิกรรมสร้ำงสรรค์ท่ีท่ีปรกึษำและสภำเด็กฯ ร่วมกนัจัดขึน้นัน้ จะแบ่งกลุม่เด็ก
ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยแต่ละกลุ่มจะคละโรงเรียนและระดับชั้น อีกทั้งมีตัวแทนพี่ๆ 
สภำเด็กฯ คอยดูแลอยู่ในแต่ละกลุ่มด้วย จำกกำรจัดกลุ่มรูปแบบนี้ ท�ำให้พี่ๆ สภำเด็กฯ
และพี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้ใหญ่ประจ�ำกลุ่ม สังเกตพฤติกรรม ควำมมีภำวะผู้น�ำ หรือเด็กที่
ฉำยแววผูก้ล้ำ มคีณุลกัษณะท่ีพร้อมจะเรยีนรูแ้ละท�ำงำนด้ำนเด็กและเยำวชน สำนงำน
จิตอำสำต่อไปได้ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมต่ำงๆ แล้ว ก็เป็นช่วงเวลำที่พี่เลี้ยงประจ�ำกลุ่ม
และพี่ๆ  สภำเดก็ฯ ให้น้องๆ ช่วยกนัสรปุสิง่ทีเ่รียนรูจ้ำกกำรเข้ำร่วมกจิกรรมกำรเดินป่ำ
ครัง้นี ้ ซึง่เป็นเวลำเดยีวกนัทีพ่ีเ่ลีย้งประจ�ำกลุม่จะเสนอชือ่เด็กๆ ในกลุ่มให้เป็นตัวแทน
หรือคณะกรรมกำรกลุม่อำสำพฒันำสงัคมน้อย กลุม่เดก็และเยำวชนซึง่จะเป็นแถวทีส่ำม
แห่งกำรส่งไม้ต่อของสภำเด็กฯ ต่อไป

นวพร สุนันท์ลิกานนท์
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           กิจกรรมคัดสรร
 1. กิจกรรมเดินป่ำที่น�้ำตกคลองน�้ำไหล เป็นกำรเดินป่ำผจญภัย ส�ำรวจ
ต้นไม้ น�้ำตก สัตว์ป่ำ เส้นทำงขึ้นสู่ยอดน�้ำตก สร้ำงควำมมีวินัย ควำมอดทน 
ควำมสำมัคคี กำรสังเกต กำรเก็บข้อมูล และอื่นๆ
 2. กิจกรรมเก็บขยะบริเวณน�้ำตกคลองน�้ำไหลที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้
กลำดเกลื่อน เป็นกำรฝึกฝนกำรท�ำงำนกลุ่มจิตอำสำร่วมกัน
 3. กิจกรรมค่ำยผู้น�ำ ภำวะผู้น�ำรุ่นต่อรุ่น กำรรู้จักกัน มีมนุษยสัมพันธ์ 
ฝึกกำรคิด กำรวำงแผน กำรประชุมร่วมกัน กำรกล้ำแสดงออก เป็นต้น

สุดยอดกิจกรรมคัดสรรจากเรื่องเล่า 12 พื้นที่   13

กลุ่มอาสาพัฒนาสังคมน้อย



เด็กน�าผู้ใหญ่หนุน...แนวทางของเทศบาลต�าบลสันทรายหลวง

 เป็นเวลำกว่ำ 5 ปีทีท่ำงชมรมอำสำสมคัรสำธำรณสุขเทศบำลต�ำบลสันทรำยหลวง
ได้หันมำดูแลเด็กและเยำวชนอย่ำงจริงจัง อันเนื่องมำจำกกำรที่ตัวข้ำพเจ้ำเองได้อำสำ
เข้ำมำเป็น อสม. หรืออำสำสมัครสำธำรณสุข มีภำรกิจในกำรช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ของ
กระทรวงสำธำรณสุขดูแลด้ำนสุขภำพแก่ประชำชนในชุมชนของเรำ ตำมแนวทำงของ 
นพ.อมร นนทสุต ผู้ก่อตั้ง “อสม.” หรืออำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน

 จำกประสบกำรณ์กำรท�ำงำนด้ำนนี้มำมำกกว่ำ 30 ปี ได้ดูแลชุมชนในด้ำน
สขุภำพตัง้แต่ก่อนเกดิ คือตัง้แต่อยูใ่นครรภ์มำรดำ จนกระทัง่หลังควำมตำย คอื จนกระทัง่
ประกอบพธีิเผำและเกบ็กระดกูตำมประเพณเีป็นทีเ่รยีบร้อย ข้ำพเจ้ำได้เลง็เหน็ว่ำกำรดแูล
สุขภำพของชุมชนอย่ำงยั่งยืนนั้น   จะต้องเป็นเรื่องของคนในชุมชนที่ต้องช่วยกันดูแล
อย่ำงเป็นระบบ และกำรทีจ่ะสร้ำงจติส�ำนกึให้ชมุชนรักษ์สุขภำพนัน้กต้็องเร่ิมต้ังแต่เด็ก
เยำวชน และครอบครัว ไปสู่ชุมชน จึงจะยั่งยืน  ช่วงแรกๆ นั้นก็ริเริ่มจำกกำรดึงลูกๆ
หลำนๆ ของ อสม.ที่อยู่ในชุมชนเข้ำมำร่วมในทุกกิจกรรมที่ อสม. ลงท�ำงำนในพื้นที่  
จึงได้เกิดกลุ่มเด็กและเยำวชนที่เรำเรียกว่ำ “อสม.น้อย” มีภำรกิจในกำรช่วยดูแล
สุขภำพทั้งของตนเอง ครอบครัว และชุมชนเป็นหลัก     
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 นอกจำกเรื่องของกำรดูแลสุขภำพทำงกำยแล้ว ก็ยังต้องดูแลสุขภำพทำงใจ
อีกด้วย เพรำะในสังคมปัจจุบันสภำพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปจำกวิถีชุมชนดั้งเดิมที่
เป็นครอบครัวขนำดใหญ่ มีปู่ย่ำ ตำยำย ลุง ป้ำ น้ำ อำอยู่ในครอบครัวเดียวกัน หรือ
อำศยัอยูบ่รเิวณเดยีวกนัทีม่กีำรดแูลลกูหลำนอย่ำงใกล้ชดิ กเ็ปล่ียนเป็นครอบครัวเด่ียว
ทีม่เีพยีง พ่อ แม่ ลกู หรอืบำงครอบครวัก็มีเพยีง พ่อหรอืแม่ และบำงครอบครัวพ่อแม่
ต้องออกไปประกอบอำชพี  ปล่อยให้ลกูอยูก่บัพีเ่ลีย้ง หรือญำติ ท�ำให้เด็กและเยำวชน
ขำดควำมอบอุ่นและขำดที่พึ่งทำงใจ ควำมมั่นคงทำงอำรมณ์ - ทำงจิตใจก็ขำดหำยไป
ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนค่อนข้ำงห่ำงเหิน  สังคมและวัฒนธรรมที่ยึดโยง
กันไว้ก็แปรเปลี่ยนไปด้วย ต่ำงคนต่ำงอยู่ ขำดควำมเอื้ออำทรต่อกันเหมือนเช่นเคย 

 ปัญหำทีเ่กดิขึน้ในกลุม่เดก็และเยำวชนส่วนใหญ่เป็นปัญหำทำงสงัคม ทัง้ควำม 
รุนแรงหรือภัยคุกคำม   มีกำรรวมกลุ่มกันท่ีอำจน�ำไปสู่กำรกระท�ำสิ่งที่ไม่เหมำะสม 
เรำจะพบเห็นเหตุกำรณ์เหล่ำนี้ได้เกือบทุกพื้นที่  สร้ำงควำมหวั่นวิตกให้แก่สังคมและ
อนำคตของชำต ิ มผีลกระทบต่อเดก็และเยำวชนรวมทัง้ครอบครวั และยงัเกดิผลกระทบ
ต่อคุณภำพชีวิตของคนในสังคมอีกด้วย  เนื่องจำกสถำบันครอบครัวเป็นสถำบันแรก
และเป็นสถำบนัทีส่�ำคญัทีส่ดุของสงัคม ดงันัน้การเริม่ขดัเกลาคนใดคนหนึง่ในสังคมท่ีดี
ทีส่ดุคอืการอบรมสัง่สอนตัง้แต่วยัเดก็ ดงัวลทีีก่ล่ำวไว้ว่ำ “เดก็วันนีค้อืผูใ้หญ่ในวนัหน้ำ”
นัน่คอืหำกเรำสำมำรถขดัเกลำเดก็และเยำวชนให้เป็นคนดีและมคีณุธรรมแล้ว เด็กและ
เยำวชนเหล่ำน้ีกจ็ะเป็นแรงพลงัส�ำคญัในกำรผลักดนัสังคมให้ย่ังยืนและเจรญิย่ิงขึน้ต่อไป
โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้เป็นผูใ้หญ่เสยีก่อน หำกเป็นเด็กท่ีมคีณุธรรมอยูเ่ป็นนจิแล้วกจ็ะ
สำมำรถขับเคลื่อนควำมเจริญก้ำวหน้ำของสังคมได้ไม่แพ้กัน  

 เมื่อเด็กและเยำวชนเหล่ำนี้ได้รับ
กำรอบรมสั่งสอนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมอยู่
เป็นหลกัแล้ว  กจิกรรมใดๆ ต่อไปไม่ว่ำจะ
เป็นด้ำนกำรเรียนหรือกำรท�ำงำนก็จะ
ส�ำเร็จตำมจุดมุ่งหมำย    ดังจะเห็นได้ว่ำ
เป้ำหมำยหลกัของกจิกรรมต่ำงๆ ทีจ่ดัขึน้
ก็เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรมให้แก่เด็กและ
เยำวชน   โดยใช้กุศโลบำยในกำรเชื่อม
ท้องถิ่นและชุมชน   กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
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เหล่ำนี้ท�ำให้เด็กได้รู้เท่ำทันสังคมในโลกปัจจุบัน มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีกำรอนุรักษ์
และรักษำวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมของพ้ืนถิ่น  ที่เป็นรำกเหง้ำวิถีชีวิตของคนไทย
จำกรุน่สูรุ่่น และกล้ำท่ีจะดงึควำมสำมำรถในตวัเองออกมำแสดงให้สงัคมเหน็ และยอมรบั

 พืน้ทีต่�ำบลสนัทรำยหลวงเป็นพืน้ทีก่ึ่งเมืองก่ึงชนบท ทีย่งัคงรกัษำขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิม มีปรำชญ์ชำวบ้ำน มีกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
กระบวนกำรทีจ่ะสำมำรถรกัษำไว้ซึง่ควำมเป็นภมูปัิญญำ ชมรมอำสำสมคัรสำธำรณสุข
และสภำเด็กและเยำวชนเทศบำลต�ำบลสันทรำยหลวงได้อำศัยวัฒนธรรมประเพณี
พื้นเมืองล้ำนนำ หรือ “ฮีตเก่า ฮอยเดิม” มำเป็นสื่อในกำรท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ในกำร
สำนต่อวัฒนธรรมที่ดีงำมเหล่ำนี้ เพื่อถ่ำยถอดให้แก่เด็กและเยำวชนและสำมำรถน�ำ
องค์ควำมรู้เหล่ำนี้ออกเผยแพร่สู่สำธำรณะชนตำมช่องทำงสังคมโลกปัจจุบันได้อย่ำง
ถูกต้อง และยังเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันแนบแน่นให้แก่คนในชุมชน ระหว่ำงเด็ก 
เยำวชน ครอบครัว ชุมชน จึงได้เกิดกิจกรรมต่ำงๆ ดังโครงกำร “เยาวชนรุ่นใหม่
แกะกล่องชุมชนเรียนรู้วิถีดั้งเดิมคนสันทราย”   

      เรำได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่เก็บ 
     ข้อมูลชุมชนโดยกำรไปสัมภำษณ์จำกผู้รู้ 
     ปรำชญ์ชมุชน แหล่งเรยีนรูต่้ำงๆ ในชมุชน
     เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนทั้งหมด 
     ได้ลงพื้นที่จริง สัมภำษณ์ครูภูมิปัญญำ
     ด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรท�ำข้ำวแต๋น กำรท�ำ
     เครือ่งสกักำระล้ำนนำ กำรต้องสลงุเงินฯลฯ
พร้อมทั้งกำรสัมภำษณ์ถึงประวัติศำสตร์และเรื่องรำวในอดีตของชุมชน  เช่นประวัติ
หรือต�ำนำนของเจดีย์เก้ำองค์  และเป็นที่ประดิษฐำนพระอัฐิของครูบำเจ้ำศรีวิชัย 
นักบุญแห่งล้ำนนำ ณ วัดข้ำวแท่นน้อย  พิพิธภัณฑ์สันติยำนุสำสน์ วัดข้ำวแท่นหลวง  
ประวัตขิองหอค�ำพญำผำบ หรอืพระยำปรำบสงครำม ผูต่้อสูเ้พือ่เรียกร้องควำมเป็นธรรม
ของล้ำนนำ  ณ บ้ำนสันป่ำสัก  ฯลฯ พร้อมทั้งพำเยำวชนไปยังสถำนที่จริงเพื่อศึกษำ
เรียนรู้จำกของจริง  มีกำรประชุมเพื่อสรุปผลกำรจัดเก็บข้อมูล  กำรจัดควำมส�ำคัญ
ของข้อมูลที่ได้รับ และน�ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้บอกเล่ำให้
ผู้อื่นรู้ได้
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 ซึ่งบำงข้อมูลที่ได้ อำจยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด  เนื่องจำกวิธีกำรจัดเก็บ
ข้อมลูเป็นแบบพ้ืนฐำน สมัภำษณ์ ส�ำรวจ ซ่ึงท�ำให้ได้ข้อมลูอำจไม่ครบถ้วน อีกทัง้เยำวชน
ที่เข้ำร่วมโครงกำร มีหลำยช่วงอำยุ ท�ำให้ควำมสนใจในกิจกรรมที่เป็นเนื้อหำสำระ
อำจมีน้อย ต้องอำศัยเครื่องมือ หรือวิธีกำรท�ำงำนที่มีเทคนิคเฉพำะตัวมำกขึ้น มีกำร
ประชมุร่วมกนัของคณะท�ำงำน สภำเดก็และเยำวชน เครือข่ำยเด็กและเยำวชน รวมท้ัง
ปรำชญ์ชุมชน รับทรำบแผนกำรด�ำเนินงำนโครงกำร และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ท�ำงำนทุกภำคส่วน ในควำมคำดหวังของชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขเทศบำลต�ำบล
สันทรำยหลวงนั้น ได้เน้นกำรสร้ำงเกรำะป้องกัน หรือสร้ำงภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับ
เด็กและเยำวชน ถึงเวลำแล้วที่เรำจะต้องสร้ำงสรรค์สิ่งดีๆ สร้ำงจิตส�ำนึกที่ดี ให้ควำม
ส�ำคัญ มองเด็กและเยำวชนอย่ำงมีคุณค่ำ ซึ่งต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
ที่เกี่ยวข้องจึงจะยั่งยืน

ปฐมา หงษ์ทอง

           กิจกรรมคัดสรร
 1. โครงกำร “เยำวชนรุ่นใหม่แกะกล่องชุมชนเรียนรู้วิถีด้ังเดิม
คนสนัทรำยหลวง” เป็นหวัข้อหลกัในกำรบรูณำกำรพลงัเดก็เยำวชนกบัพลงัท้องถิน่
ภูมิปัญญำ น�ำไปสู่กิจกรรมคัดสรร กำรข่ีจักรยำนเก็บข้อมูล กำรท�ำข้ำวแต๋น 
ลงมอืปฏบิตัทิ�ำเครือ่งเงนิ กำรท�ำตงุ หล่อเทยีน กำรศกึษำประวติัศำสตร์เร่ืองรำว
ในอดีต หอค�ำพญำผำบ เจดีย์เก้ำองค์ที่ประดิษฐำนพระอัฐิครูบำเจ้ำศรีวิชัย
วัดข้ำวแท่นน้อย พิพิธภัณฑ์สันติยำนุสำสน์ วัดข้ำวแท่นหลวง และอื่นๆ 
 2. แผนทีชุ่มชน ฐำนกำรเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง ศนูย์กำรเรียนเทศบำล
สันทรำยหลวง
 3. เส้นทำงจักรยำนเชื่อมโยงแหล่งกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงถึงกัน
 4. กำรเชื่อมโยงบูรณำกำร “ฮีตเก่ำ ฮอยเดิม” เข้ำสู่กิจกรรมสภำเด็ก
และเยำวชนได้อย่ำงเหมำะสม
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เทศบาลเมืองวังน�้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
“เครือข่ายจิตอาสาป้องกันปัญหาเด็กหญิงแม่”

 จำกทีม่กีำรศกึษำสถำนกำรณ์กำรต้ังครรภ์ในวยัรุ่นหรือท่ีเรียกว่ำ คณุแม่วยัใส 
ในประเทศไทยปี 2556 พบว่ำ จังหวัดสระแก้วตดิ 1 ใน 10 จงัหวดัทีม่อีตัรำกำรคลอดในวยั
15 - 19 ปี สูงที่สุดในประเทศไทย และเทศบำลเมืองวังน�้ำเย็น อ�ำเภอวังน�้ำเย็น 
จงัหวดัสระแก้ว เป็นพืน้ท่ีเสีย่งท่ีมอัีตรำแม่วยัใสสงูสดุเป็นอนัดับ 1 ของจังหวดัสระแก้ว
จึงท�ำให้เทศบำลฯ เล็งเห็นว่ำ กำรรณรงค์แก้ไขและป้องกันกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในกลุ่มวัยรุ่น เป็นภำรกิจที่ต้องท�ำอย่ำงบูรณำกำรจึงได้เกิดเป็นโครงกำร  “เครือข่ำย
จิตอำสำป้องกันปัญหำเด็กหญิงแม่”   ซึ่งเป็น
ส่วน 1 ใน 12  โครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
โครงกำรกำรบูรณำกำรพลังเด็กและเยำวชนกับ
พลงัชุมชนท้องถ่ินในกำรขับเคลือ่นยุทธศำสตร์ด้ำนเด็ก
และเยำวชน คณะครศุำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
โดยมพ่ีีเมย์ “จริณัฐกานต์ อนิตบุตร” นักวิชำกำรศึกษำ
เทศบำลเมืองวังน�้ำเย็น เป็นพี่เลี้ยงหลักในกำรด�ำเนิน
โครงกำรครั้งนี้
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 จำกกำรที่ได้ลงพื้นที่ในครั้งแรกนั้น นอกจำกจะเป็นกำรชี้แจงในเรื่องของ
กำรด�ำเนินโครงกำร และแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในกำรส�ำรวจจุดเสี่ยงแต่ละหมู่แล้วนั้น
ยังมีกำรวิเครำะห์ SWOT โดยให้น้องๆ ที่เป็นตัวแทนจำก 10 โรงเรียนได้ช่วยกัน
วเิครำะห์ จงึท�ำให้พบว่ำพืน้ทีเ่ทศบำลเมอืงวงัน�ำ้เยน็ อ�ำเภอวงัน�ำ้เยน็ จังหวดัสระแก้ว
นับว่ำเป็นพื้นที่ที่ควำมเข้มแข็งในส่วนของเครือข่ำยภำยในเป็นอย่ำงมำก เพรำะมีกำร
ร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหำนี้ด้วยกำรตั้งคณะกรรมกำรด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์ขึ้น โดยมี
กำรด�ำเนนิงำนแบบสหวชิำชพี ทัง้พยำบำล คร ูเดก็และเยำวชน โดยได้รับกำรสนบัสนนุ
จำกทำงเทศบำลฯ ใคนรั้งนั้นได้มีโอกำสพบกับ คุณครูราตรี วีระวัฒน์โสภณ ที่เป็น
หัวหน้ำกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม โรงเรียนวังน�้ำเย็นวิทยำคม 
เป็นทีป่รกึษำหลกัในโครงกำรน้ี เน่ืองจำกว่ำครรูำตรไีด้ด�ำเนนิกจิกรรมจิตอำสำกบัเด็กๆ
มำอย่ำงต่อเนื่องอยู่แล้ว จึงมีควำมใกล้ชิดกับเด็ก และท�ำให้มีควำมเข้ำใจในตัวเด็ก
เป็นอย่ำงดี จึงยิ่งหนุนเสริมให้เครือข่ำยภำยในของพื้นที่มีควำมเข้มแข็งมำกขึ้นไปอีก
ซึ่งน้องๆ ที่เป็นแกนน�ำหลักที่มำร่วมในโครงกำรนี้ก็เป็นนักเรียนจำกโรงเรียนวังน�้ำเย็น
วทิยำคม ทีเ่ข้ำร่วมกลุ่มจติอำสำกับครรูำตรอียูแ่ล้ว อกีท้ังยงัเป็นสมำชกิสภำเดก็และเยำวชน
ของทำงอ�ำเภออกีด้วย ส่วนในเรือ่งของจดุอ่อนนัน้ เดก็ๆ มองร่วมกนัว่ำปัญหำต้ังครรภ์
ก่อนวัยอันควรเป็นเรื่องมำเป็นอันดับ 1 และยังมีเรื่องของกำรท�ำงำนของสภำเด็กและ
เยำวชนทีย่งัขำดควำมเข้ำใจและควำมต่อเนือ่งจำกรุน่สูรุ่่น (ซึง่จดุนีไ้ด้รบักำร Empower
จำกโครงกำรกำรบูรณำกำรพลังเด็กและเยำวชนฯ เรียบร้อยแล้ว)

 หลังจำกน้ันทำงโครงกำรก็ได้เริ่มจัดโครงกำรอบรมแกนน�ำรณรงค์ยุติปัญหำ
วัยไม่พร้อมต้องไม่ท้อง โดยมีนักเรียนที่เป็นวิทยำกรแกนน�ำ 2 คน เป็นตัวหลักใน
กำรให้เทคนิคและวิธีกำร โดยกลุ่มแกนน�ำที่มำเข้ำร่วมน้ันก็จะเป็นนักเรียนตัวแทน 
10 คนจำกแต่ละโรงเรียนท่ีจะมำเข้ำอบรมและจะน�ำเทคนิคควำมรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้
ขยำยผลในกำรอบรมนักเรียนในโรงเรียนของตนเองต่อไป นอกจำกนี้ในส่วนของกำร
ประสำนงำนอ�ำนวยควำมสะดวกในเรือ่งของกำรจดัประชมุทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นอำหำรว่ำง
หรืออำหำรกลำงวันก็จะเป็นทีมน้องๆ จำกสภำเด็กและเยำวชนของอ�ำเภอและต�ำบล
มำช่วยกันทั้งหมด
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 ในกำรอบรมคร้ังนี้ท�ำให้เรำได้พบกับอีกหนึ่งพลังส�ำคัญที่มีส่วนช่วยให้กำร
ด�ำเนินโครงกำรนี้เป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพก็คือ ตัวแทนจำกทำงโรงพยำบำลวังน�้ำเย็น 
นางประทุม จ�าปา พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร กลุ่มงำนเวชปฏิบัติและครอบครัว
โรงพยำบำลวังน�้ำเย็น หรือที่ชำวบ้ำนนิยมเรียกกันติดปำกว่ำ “หมอทุม” ที่ปกติแล้ว
หมอทุมจะคอยลงพื้นที่ เข้ำไปให้ควำมรู้เรื่องทักษะชีวิตในกลุ่มเด็กประถมศึกษำ และ
เร่ืองเพศศึกษำแก่เด็กมัธยมศึกษำเป็นประจ�ำอยู่แล้ว อีกทั้งหมอทุมยังเป็นผู้ที่มีส่วน
ผลักดันให้มีการต้ังตู้ถุงยางอนามัยในโรงเรียนวังบูรพาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ถงึแม้ตอนแรกจะมแีรงต้ำนจำกหลำยฝ่ำย แต่สดุท้ำยกม็กีำรปรบัทศันคตผิูใ้หญ่ในชมุชน
จนสำมำรถเห็นผลได้ว่ำจ�ำนวนแม่วัยใสมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ซึ่งโครงกำรเครือข่ำย
จิตอำสำฯ จึงได้ขอควำมร่วมมือจำกหมอทุมมำช่วยเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษำหลักในด้ำน
กำรให้ควำมรูท้ีถ่กูต้อง และคอยฝึกฝนวทิยำกรแกนน�ำเดก็อกีด้วย โดยหมอทมุมหีลกัคดิ
ทีว่่ำ เรำจะต้องช่วยให้วยัรุน่เข้ำใจตนเอง และผูใ้หญ่ควรเปิดใจมองเร่ืองเพศว่ำเป็นเร่ือง
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิต นอกจำกนี้ยังต้องคิดว่ำจะท�ำอย่ำงไรให้เด็กๆ ตระหนักและ
รู้ว่ำโอกำสในกำรมีเพศสัมพันธ์มันเกิดขึ้นได้ จึงควรจะต้องรู้จักกำรป้องกันที่เหมำะสม 
รวมถึงรู้จักเคำรพและเห็นคุณค่ำในตัวเอง

 ถึงแม้ว่ำในกำรอบรมยังต้องอำศัยควำมช่วยเหลือจำกทำงผู้ใหญ่ในบำงกิจกรรม
แต่นับได้ว่ำเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ผู้ใหญ่ได้เปิดโอกำสให้เด็กๆ ลงมือท�ำและลองผิดลองถูก
ลองสอนด้วยตัวเอง ซึ่งจะท�ำให้เด็กมีควำมมั่นใจและกล้ำที่จะแสดงออกมำกขึ้นใน
กำรสื่อสำรกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน ซึ่งจะท�ำให้กำรให้ข้อมูลเรื่องเพศศึกษำนั้นไม่ใช่เรื่อง
น่ำอำยและเข้ำใจยำกอีกต่อไป เพรำะมีกำรเรียนรู้เรื่องเพศอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีมิติทำง
สังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับเด็ก ไม่ใช่พูดแต่เรื่องเดิมๆ ในเมื่อสภำพแวดล้อม 
และบริบททำงสังคมเปล่ียนไปแล้ว เด็กจะสำมำรถสื่อสำรกับเพื่อนรุ่นเดียวกันได้ดี
กว่ำผู้ใหญ่สอนอย่ำงแน่นอน
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 ส่วนที่เหลือของโครงกำรนั้นจะเป็นในส่วนของกำรส�ำรวจจุดเส่ียงของชุมชน 
กำรสรุปสถิติกำรตั้งครรภ์ในวัยเรียนหลังด�ำเนินโครงกำร และกำรด�ำเนินกิจกรรม
ถอดบทเรียนและสรุปโครงกำรที่จะด�ำเนินกำรต่อไป

      อรสุมน ศานติวงศ์สกุล 

           กิจกรรมคัดสรร
 
 1. โครงกำร “เครอืข่ำยจิตอำสำป้องกนัปัญหำเดก็หญงิแม่” เป็นหวัข้อหลกั
ของกำรแก้ไขปัญหำที่เครือข่ำยในชุมชนร่วมกันก�ำหนดขึ้น เป็นค�ำถำมวิจัยที่
ขับเคลื่อนจำกกิจกรรมสภำเด็กและเยำวชนเป็นส�ำคัญ กิจกรรมค่ำยฝึกอบรม 
วทิยำกรแกนน�ำ กำรเฝ้ำระวงัตดิตำมอย่ำงใกล้ชดิ กำรเพ่ิมพลังรุ่นสู่รุ่น กำรขยำย
เครือข่ำย ระบบข้อมูลส�ำคัญในกำรตัดสินใจ และอื่นๆ
 2. กจิกรรมกำรจัดตัง้ตู้ถงุยำงอนำมยัในโรงเรยีน นวตักรรมทำงเพศศกึษำ
 3. กิจกรรมฝึกอบรมสอดคล้องกับสภำพปัญหำที่ต้องกำรแก้ไข
 4. กจิกรรมสอนทกัษะชีวติเดก็ประถมศึกษำ เพศศกึษำในระดบัมัธยมศกึษำ
ที่สร้ำงสรรค์ มิติทำงสังคม วัฒนธรรมที่แตกต่ำงจำกวิธีคิดแบบเดิมที่แก้ปัญหำ
ไม่ได้
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 ต�ำบลบ้ำนขำว  เป็นต�ำบลเล็กๆ ต�ำบลหนึ่ง ของอ�ำเภอระโนด  จังหวัดสงขลำ
อยูติ่ดชำยขอบเขตแดนจงัหวดัพทัลงุ ตัง้อยูใ่นพืน้ทีชุ่ม่น�ำ้แรมซำร์ไซต์ ประชำกรส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพกำรประมง ท�ำนำ และปลูกพืชสวน  เป็นพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยำกร
ทำงทะเล และมำกมำยไปด้วยบุคลำกรทำงปัญญำที่หลำกหลำย  เนื่องจำกห่ำงไกล
ควำมเจริญจึงท�ำให้ประชำกรมีควำมขยัน  อดทน ต่อสู้ดิ้นรนในกำรท�ำมำหำกิน และ
เล่ำเรียนศึกษำ  คนในพื้นที่หลำยคนประสบควำมส�ำเร็จในชีวิตกำรเรียน  มีกำรงำน
ท�ำมัน่คงก้ำวหน้ำ มตี�ำแหน่งทำงสงัคมชัน้สงูเป็นแบบอย่ำงแก่คนในพ้ืนท่ีได้เป็นอย่ำงดี

 ต�ำบลบ้ำนขำวในช่วง 4 – 5 ปี ย้อนหลงั ได้มกีำรพัฒนำทำงด้ำนภมูปัิญญำ 
บคุลำกร ชมุชน จงึถอืเสมอืนว่ำต�ำบลบ้ำนขำวเป็นแหล่งสะสมคลงัปัญญำท้องถิน่ชุมชน
กว่็ำได้  มหีน่วยงำนต่ำงๆมำกมำยเข้ำมำพฒันำชมุชน  จัดต้ังกลุ่มอำชพีต่ำงๆ  เช่น 
กลุม่ท�ำปลำดกุร้ำทีข่ึน้ชือ่ กลุม่เครือ่งแกง กลุม่แปรรูปกะลำมะพร้ำว และกลุม่มคัคเุทศก์
ล่องเรอืบ้ำนขำว หน่วยงำนต่ำงๆทีเ่ข้ำมำพฒันำ อำทเิช่น กรมกำรพฒันำชมุชน ทีว่่ำกำร
อ�ำเภอระโนด กำรศกึษำนอกโรงเรียน หน่วยงำนในกระทรวงพฒันำสงัคมและควำมมัน่คง
ของมนษุย์ และหน่วยงำนภำคเอกชน

เรื่องเล่าชุมชนบ้านขาว
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 กระผมได้มโีอกำสน�ำโครงกำรกำรบรูณำกำรพลังเด็กและเยำวชนกับพลังชุมชน
ท้องถิ่นฯ เข้ำมำพัฒนำในชุมชนบ้ำนขำวเนื่องจำกเห็นว่ำ ต�ำบลบ้ำนขำวมีศักยภำพ
ควำมพร้อม 3  ด้ำนหลัก ดังนี้
 1. ควำมพร้อมด้ำนผู้น�ำ ผู้น�ำชุมชนทุกรุ่นที่ผ่ำนมำ  สำนต่อโครงกำรดีๆ 
หลำยอย่ำงของชุมชน  เช่น โครงกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้ำนขำว เที่ยวชมทะเลน้อย  
กระผมได้ติดตำมส�ำรวจแล้วพบว่ำกิจกรรมดังกล่ำวนั้นมีกำรพัฒนำมำเป็นล�ำดับ
ท้ังควำมพร้อมของชุมชน  บุคลำกร  องค์ควำมรู้ และมัคคุเทศก์ซึ่งมีทั้งที่เป็นผู้ใหญ่ 
และระดับเยำวชน
 2. ด้ำนชมุชน กลุม่แกนน�ำชมุชนภำคประชำชน ให้ควำมร่วมมอืกบัภำครำชกำร
โดยเฉพำะ  อบต.  เป็นอย่ำงดี  
 3. ด้ำนหน่วยงำนสนับสนุน  พบว่ำมีหน่วยงำนภำยนอก  เช่น ส�ำนักงำน
วัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม กรมพัฒนำชุมชน  กระทรวงมหำดไทย  ส�ำนักงำน
พัฒนำสังคม กระทรวงพัฒนำสังคม เข้ำมำเสริมหนุนและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง
องค์กรภำคเอกชน เช่น ศนูย์ภยัพบิตัแิละเฝ้ำระวงัภยั ส�ำนกัหลกัประกันสขุภำพแห่งชำติ
เป็นต้น

 โครงการเล่าเรือ่งชมุชนคนบ้านขาว  เป็นอกีโครงกำรหน่ึงทีส่นบัสนนุกำรท�ำงำน
ของเด็กและเยำวชนในพื้นที่ให้รู้จักหน้ำที่  ควำมรับผิดชอบ  ตำมบทบำทหน้ำที่ของ
เด็กและเยำวชน  ซึ่งท�ำให้เกิดกระบวนกำรกลุ่มที่เหนียวแน่น  เกิดกำรช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันระหว่ำงผู้ใหญ่กับเด็ก เด็กและผู้ใหญ่กับชุมชน มี อบต. โรงเรียน รวมทั้ง
หน่วยงำนเสริมหนุนอย่ำง พมจ. เป็นต้น
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 นอกจำกนั้นยังได้เกิดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้คู่ชุมชนมิให้เสื่อมคลำยหำยไป
จำกชุมชน เช่น กำรร�ำมโนรำห์ ศิลปะกำรแสดงของภำคใต้ เป็นต้น รวมทั้งยังต่อยอด
แต่งเตมิให้เดก็ได้ฝึกปรอืกำรเป็นวทิยำกร ด้ำนมคัคเุทศก์น้อยเล่ำเร่ืองร้อยเรียง จุดเด่น
ของควำมสวยงำมในระบบนิเวศของวถิชีีวติชมุชนทะเลน้อย และยงัพบอกีว่ำ  โครงกำร
เล่ำเรื่องชุมชนคนบ้ำนขำวสำมำรถสร้ำงพลังควำมอยำกเข้ำร่วมกิจกรรมให้กับเด็กๆ
ที่อยำกท�ำกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนของตนเอง พวกเขำสำมำรถถอด
บทเรียนจำกตัวแกนน�ำหลักได้ว่ำ เขำควรที่จะยืนอยู่ ณ จุดใดในต�ำบล เช่นพี่ถ่ำยทอด
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ให้กับน้องๆ ได้ กระผมอยำกใช้ค�ำว่ำ “เกิดพลังควำมอยำก” 
คอื อยำกท�ำกจิกรรมอย่ำงต่อเนือ่ง เกิดกำรกระตุน้ ชีใ้ห้เหน็ว่ำ ท้องถิน่ควรจะสนบัสนนุ
พื้นที่  ชุมชน ในเรื่องของเยำวชนอย่ำงไรบ้ำง?

 เหตุผลหลักส�ำคัญหลำยประกำรที่ท�ำให้กระผมคัดเลือกต�ำบลบ้ำนขำวเพื่อให้
เป็นต�ำบลต้นแบบของโครงกำร บูรณำกำร 1 ใน 12  พื้นที่ คือ
 ประกำรที ่1 เป็นต�ำบลท่ีขับเคลือ่นกจิกรรมอย่ำงต่อเนือ่ง สม�ำ่เสมอ มหีน่วยงำน
ต่ำงๆ เข้ำมำศึกษำดูงำนในชุมชนอยู่เป็นประจ�ำ
 ประกำรที่ 2 กลุ่มองค์กรในชุมชนต�ำบลบ้ำนขำว โดยเฉพำะผู้น�ำกลุ่ม  ผู้น�ำ
องค์กร ล้วนต่ำงมีอัธยำศัยที่ดี พูดจำไพเรำะ  เป็นมิตรกับผู้มำเยี่ยมเยือน
 ประกำรที่ 3 ผมอยำกเติมเต็มองค์ควำมรู้  พัฒนำเยำวชนให้เป็นวิทยำกร
เยำวชน  ในรูปแบบกำรบูรณำกำรกับชุมชน
 ประกำรที่ 4 ผู้น�ำองค์กร  ผู้น�ำชุมชน  ผู้น�ำกลุ่มในชุมชนต่ำงมีวิสัยทัศน์ที่
กว้ำงไกล  และมีจิตอำสำในกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง
 ประกำรที่ 5 ตัวเด็กและเยำวชนในชุมชน และสถำนศึกษำมีควำมพร้อมที่จะ
ท�ำกิจกรรม

 ในกำรท�ำกิจกรรมของเด็กและเยำวชนต�ำบลบ้ำนขำวนั้น  พบว่ำหำกได้ท�ำ
กิจกรรมใดก็ตำม หำกพวกเขำไม่สำมำรถไปร่วมกิจกรรมในครั้งนั้นได้  เขำก็จะไปท�ำ
กิจกรรมในครั้งต่อไป และพวกเขำจะสอบถำมรุ่นพี่อยู่เสมอว่ำจะมีกิจกรรมอะไรบ้ำง

 สิ่งที่ประทับใจเยำวชนต�ำบลบ้ำนขำว  พวกเรำจะให้กำรทักทำยปรำศรัยเป็น
อย่ำงดี  มีมำรยำทอ่อนน้อมถ่อมตน ไปลำมำไหว้ ให้ควำมเคำรพผู้ใหญ่
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 โดยล่ำสุดได้น�ำแกนน�ำจ�ำนวน 5 คน  ไปอบรมเพื่อขยำยผลเป็นอำสำสมัคร
ด้ำนกำรพฒันำสงัคมดแูลคนพกิำรและผูส้งูอำยเุพือ่ให้สอดคล้องกบัโครงกำรจัดต้ังศนูย์
ผู้สูงอำยุต�ำบลบ้ำนขำว เพื่อจะพัฒนำท�ำเป็นฐำนใหม่ส�ำหรับเยำวชนต่อไป

 ควำมประทบัใจด้ำนผูน้�ำท้องถ่ิน ทีต่�ำบลบ้ำนขำว มผีูบ้รหิำรท้องถิน่ ทีส่ำมำรถ
สำนต่อโครงกำรต่ำงๆ ของผู้น�ำคนเก่ำได้อย่ำงดีย่ิง โดยไม่ได้เพิกเฉย แต่สำนต่อ
โครงกำรเก่ำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 ควำมประทบัใจด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีและบุคลำกรใน อบต. มเีจ้ำหน้ำทีใ่ห้ควำมสนใจ
ต่อโครงกำรและเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆแกนน�ำเยำวชน  อีกทั้งคอยประสำนงำน
ระหว่ำงผูร่้วมงำนโครงกำรเครอืข่ำยและประสำนควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง
เช่น พมจ. อ�ำเภอ  องค์กรชุมชน  เป็นต้น

 ควำมประทับใจด้ำนกำรประสำนงำนโครงกำรระดับจังหวัด ทำงพัฒนำสังคม 
และควำมมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดสงขลำ  ได้ให้ควำมส�ำคัญกับโครงกำรดังกล่ำว
อย่ำงดียิ่ง  เห็นได้จำกกำรที่ให้เจ้ำหน้ำที่มำรำยงำนผลควำมคืบหน้ำโครงกำร  เป็นต้น
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           กิจกรรมคัดสรร
 
 1. โครงกำร “เล่ำเรื่องชุมชนคนบ้ำนขำว” เป็นหัวข้อหลักในกำรเดิน
กจิกรรมทุกประเภททีส่ภำเดก็และเยำวชนช่วยกนัคิดก�ำหนดขึน้ตำมสภำพสงัคม
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยมีพี่เลี้ยงเป็นผู้ช่วยเหลือแนะน�ำ
จนเกิดกิจกรรมกำรส�ำรวจข้อมูลวิจัยชุมชนที่น่ำสนใจยิ่ง
 2. กิจกรรมขี่จักรยำนยนต์เก็บข้อมูล สัมภำษณ์ปรำชญ์ชำวบ้ำน ลงเรือ
ส�ำรวจทะเลน้อย บันทึกประวัติศำสตร์กำรศึกษำเอกสำรข้อมูลต่ำงๆ
 3. กำรจดัค่ำยฝึกอบรม ศนูย์กำรเรียนรู ้ลงพืน้ที ่ทศันศกึษำ ข้อมลูท้องถิน่
กำรฝึกอบรม ภำวะผู้น�ำ ทักษะชีวิต กำรน�ำเสนอผลงำน และอื่นๆ
 4. กิจกรรมผลิตส่ือจำกโครงกำรเล่ำเรื่องบ้ำนขำว แผ่นไวนิล DVD
กำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ Youtube ศนูย์กำรเรยีนในองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล
และสถำนศึกษำ
 5. กิจกรรมตัวอย่ำง Best Practice ของกำรศึกษำดูงำนด้ำนเด็กและ
เยำวชนให้แก่ อบต. อืน่ๆมำเยีย่มชม กำรแลกเปลีย่นควำมคิดเหน็และพฒันำกำร
ของสภำเด็กและเยำวชน
 6. ปรับเปล่ียนจำกข้อมูลงำนวิจัยชุมชนสู่หลักสูตรท้องถ่ิน ภูมิสังคม 
เพื่อเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่ำงแท้จริง

 ท้ำยที่สุดแล้ว กระผมมีควำมภำคภูมิใจอย่ำงยิ่ง ที่โครงกำรนี้ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในกำรพฒันำน�ำร่อง เป็นต้นแบบ โครงกำรกำรบูรณำกำรพลังเดก็และเยำวชนกับพลงัชมุชน
ท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง

 อกีทัง้ ได้ร่วมงำนกบัทำงคณะครศุำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ในกำรวจัิย
และพัฒนำงำนด้ำนเด็ก  เพื่อเป็นประโยชน์กับองค์กำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  และได้
รับแรงสนับสนุนผลักดันให้ก่อเกิดองค์ควำมรู้ใหม่ในกำรน�ำไปใช้ปฏิบัติได้จริง

 ผมขอขอบพระคุณท่ำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ พร้อมคณะ
ผู้ด�ำเนนิงำนวจัิยจำกคณะครุศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย เป็นอย่ำงสูง มำ ณ  โอกำสน้ี
กระผมจะน�ำองค์ควำมรูไ้ปใช้ปฏบัิติในพืน้ท่ีและเป็นตวัอย่ำงต้นแบบของกำรพฒันำงำน
ในกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

ทรงพล  ขุทะกะพันธุ์
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รักษ์ผืนป่า: ดูแลปกป้องด้วยพลังเด็กและเยาวชน

 พื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลพิมำน อ�ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม มีกำร
ด�ำเนินงำนด้ำนเดก็และเยำวชนมำอย่ำงต่อเนือ่ง  เป็นพ้ืนทีท่ีม่แีหล่งกำรเรียนรู้ของชุมชน
ไม่ว่ำจะเป็นปรำชญ์ชำวบ้ำน ป่ำภูพำนที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ จึงนับว่ำเป็นพื้นที่ที่มีทุน
ให้เด็กและเยำวชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้มำกพอสมควร  แต่มีปัญหำที่พบในกำรท�ำงำน
ด้ำนและเยำวชน คือ เรื่องกำรสำนต่อกิจกรรมจำกรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  จำกปัญหำดังกล่ำว
ท�ำให้กลุ่มเด็กและเยำวชนต�ำบลพิมำนมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหำ  และได้จัดท�ำโครงการ
รวมพลังเยาวชนต�าบลพมิานขึน้  ในโครงกำรจะมกีำรจัดกจิกรรมทีห่ลำกหลำยเพ่ือให้
เกดิกำรพฒันำศกัยภำพของกลุม่เดก็และเยำวชนต�ำบลพิมำน นอกจำกนีย้งัเป็นกำรให้
เด็กและเยำวชนรุน่พีก่บัรุน่น้องได้ท�ำควำมรูจ้กั ได้พบปะกนัผ่ำนกจิกรรม ซึง่กจิกรรมแรก
ที่น้องๆ ท�ำ คือ  กำรประชุมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด�ำเนินโครงกำร  และเตรียม
ควำมพร้อมในกำรลงส�ำรวจแผนที่ข้อมูลของชุมชน  โดยเริ่มจำกกำรแนะน�ำตนเอง  
จำกนั้นรุ่นพี่เป็นผู้ถ่ำยทอดกำรท�ำกิจกรรม  ตลอดจนกำรสอนเทคนิคและขั้นตอน
กำรลงส�ำรวจข้อมูลแผนที่ชุมชน  เพ่ือให้น้องๆ ได้ลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูลแผนที่ชุมชน
ของตนเอง โดยกำรแบ่งให้น้องแต่ละหมูบ้่ำนลงส�ำรวจหมูบ้่ำนของตนเอง และน�ำข้อมลู
ที่ได้มำรวบรวมและน�ำเสนอในโอกำสต่อไป
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 กิจกรรมต่อมำ คือ กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่ อบต.พิมำน  
กจิกรรม 2 วนั 1 คนื มกีำรขึน้ไปจดัท�ำกจิกรรมในบรเิวณป่ำภพูำนซ่ึงเป็นเขตป่ำชมุชน
ของชำว อบต.พิมำน ซึ่งเป็นกิจกรรมกำรอนุรักษ์ป่ำชุมชน  เพื่อเป็นกำรปลูกฝังให้
เดก็และเยำวชนรกัษ์สิง่แวดล้อม และมคีวำมหวงแหนในป่ำชมุชน กำรจัดค่ำยในคร้ังนี้
ถือเป็นสิ่งที่น่ำสนใจส�ำหรับเด็กและเยำวชนต�ำบลพิมำนเป็นอย่ำงมำก  จึงท�ำให้เด็กที่
เข้ำร่วมมีควำมสนใจที่อยำกจะท�ำกิจกรรมต่อจำกรุ่นพี่  น้องๆ มีควำมพยำยำมที่จะ
เรียนรู้กำรท�ำกิจกรรมจำกรุ่นพี่ นอกจำกนี้ยังมีปรำชญ์ในชุมชนที่คอยถ่ำยทอดควำมรู้
ข้อมลูชมุชน และยงัมหีน่วยงำนภำยนอกทีใ่ห้กำรสนบัสนนุกำรท�ำกจิกรรมกำรอนรุกัษ์ป่ำ
โดย  ปตท.  พี่ๆ จำกทีมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่สนับสนุนกิจกรรมกรรมให้น้องๆ
ได้ท�ำ พี่ทีม Node จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี  ที่คอยเป็นที่ปรึกษำและ
หนนุเสรมิกำรท�ำงำน และส�ำนกักองทนุสนบัสนุนกำรสร้ำงเสรมิสขุภำพให้กำรสนบัสนนุ
ทุนในกำรท�ำงำน  โดยในกำรท�ำกิจกรรมทุกครั้งเด็กและเยำวชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
    ในกำรด�ำเนินกิจกรรมไม่ว่ำจะเป็นกิจกรรมของ
    เด็กเอง  หรือกิจกรรมของ อบต. นอกจำกนี้กำรท�ำ
    กิจกรรมทกุคร้ังจะม ีท่านปลดั ธรีะพล กลางประพนัธ์
    ที่เป็นปลัด อบต.เป็นคนพำเด็กๆ ท�ำกิจกรรมเป็น
    ผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นควำมส�ำคัญกับเป็นท่ีปรึกษำและ
    คอยให้กำรสนับสนุนกำรท�ำกิจกรรมตลอดจนกำร
    คอยช่วยหำทำงแก้ไขปัญหำในกำรท�ำงำน ท�ำให้
    เด็กๆ รักและอยำกท�ำงำน  กล้ำที่จะท�ำกิจกรรม
    มคีวำมกล้ำแสดงออกมำกข้ึน และมพีีเ่ลีย้งคอืพ่ีอ้อม
ซึง่เป็นพีเ่ลีย้งทีค่อยช่วยเหลอืในกำรท�ำกจิกรรม พีเ่อ๋และพ่ีๆ เจ้ำหน้ำท่ีใน อบต. ท่ีคอย
ช่วยเป็นพี่เลี้ยงและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท�ำกิจกรรมทุกครั้ง และที่ขำดไม่ได้คือ
คณะกรรมกำรสภำเด็กและเยำวชนต�ำบลพิมำน  ที่มีน้องเดียรค์อยเป็นหลักในกำรท�ำ
กิจกรรมและช่วยถ่ำยทอดควำมรู้  และสอนงำนให้น้อง  เป็นแบบอย่ำงให้น้องๆ ใน
กำรท�ำกิจกรรม
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 จำกกำรท�ำกิจกรรมท่ีผ่ำนมำจะเห็นได้ว่ำเด็กและเยาวชนต�าบลพิมาน
มกีารพฒันาการท�างานและส่งต่องานให้รุ่นน้องด้วยกำรให้น้องๆ  ได้เข้ำมำร่วมกจิกรรม
เรยีนรูง้ำน และผลกัดนัให้น้องๆ ได้แสดงออกและเป็นแกนน�ำในกำรท�ำกจิกรรม  เพือ่ให้
น้องๆ ได้พัฒนำศักยภำพตนเอง  นอกจำกจะเห็นกลไกกำรท�ำงำนและกระบวนกำร
ส่งไม้ต่อของสภำเดก็และเยำวชนต�ำบลพมิำนให้กับรุ่นน้องแล้ว ยงัได้เหน็ควำมพยำยำม
ทีส่ภำเดก็และเยำวชนต�ำบลพมิำนได้เริม่จำกกำรลองผดิลองถกูในกำรท�ำกจิกรรมจนมี
ควำมเข้มแข็งได้ด้วยตนเอง  ส่วนกำรหนุนเสริมของทีม  Node  จำกมหำวิทยำลัย
รำชภัฏอุบลรำชธำนี  จะหนุนเสริมในเรื่องกำรแนะน�ำกำรท�ำกิจกรรม   รับฟังปัญหำ
และให้ค�ำปรึกษำในกำรท�ำงำน  ตลอดจนกำรลงพื้นที่เพื่อติดตำมให้ก�ำลังใจในกำรท�ำ
กิจกรรม     

เพ็ญพร ค�าศรี

           กิจกรรมคัดสรร
 
 1. กจิกรรมค่ำยอำสำพฒันำชมุชน กำรเตรยีมกำรพบปะพดูคยุ สร้ำงภำวะ
ผู้น�ำรุ่นสู่รุ่น กิจกรรมสันทนำกำร ทักษะชีวิต กำรเรียนรู้อยู่ร่วมกัน แผนที่ชุมชน
 2. กิจกรรมเสริมสร้ำงรักผืนป่ำภูพำน  กำรเดินป่ำเรียนรู้วิถีชีวิตป่ำ 
ชนิดของต้นไม้ สัตว์ป่ำ เห็ดกินได้ กำรท�ำแนวกันไฟป่ำ สร้ำงฝำยแหล่งชุ่มน�้ำ 
กำรชะลอของน�้ำ กำรท�ำให้ป่ำกลับมำอุดมสมบูรณ์ ไม่มีไฟไหม้ป่ำต่อไป
กำรประชำสัมพันธ์ให้ช่วยกันดูแลแหล่งอำหำรของชุมชน และอื่นๆ
 3. กำรศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้ ปรำชญ์ชำวบ้ำน ศูนย์กำรเรียน กำรฟัง
ค�ำบรรยำย สนทนำ กำรลงภำคสนำม และกำรฝึกปฏิบัติ
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 พื้นที่เทศบำลต�ำบลอำกำศอ�ำนวย อ�ำเภออำกำศอ�ำนวย จังหวัดสกลนคร
เป็นพื้นที่ที่มีควำมโดดเด่นและท้ำทำยในกำรท�ำงำนบูรณำกำรพลังเด็กและเยำวชน 
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีต้นทุนทำงสังคมที่ดี  มีเครือข่ำย มีกลุ่มเด็กเยำวชนที่ท�ำงำนด้ำนเด็ก
รวมกลุม่กนัอย่ำงเข้มแขง็และทีส่�ำคญัเป็นพืน้ทีท่ีไ่ม่เคยได้รับทุนจำก สสส. ซ่ึงท่ีผ่ำนมำ
กำรท�ำงำนมีกำรด�ำเนนิงำนโดยเทศบำลต�ำบลอำกำศอ�ำนวยให้กำรสนบัสนนุงบประมำณ
ในกำรท�ำกจิกรรม ซึง่เป็นควำมโชคดขีองน้องๆ ในพืน้ที ่เพรำะมีอดตีสภำเดก็และเยำวชน
จังหวัดสกลนคร ซึ่งท�ำงำนด้ำนเด็กและเยำวชนมำอย่ำงยำวนำน และมีประสบกำรณ์
ในกำรท�ำงำนและเข้ำใจเดก็รูค้วำมต้องกำรของเดก็และฟังเสยีงเด็กเป็น สำมำรถปฏบิติั
หน้ำทีท่ีป่รกึษำของสภำเดก็และเยำวชนได้อย่ำงสมบรูณ์แบบท�ำให้เส้นทำงกำรท�ำงำน
ของสภำเดก็และเยำวชนเทศบำลต�ำบลอำกำศอ�ำนวยรำบร่ืน และมเีครือข่ำยท่ีเพ่ิมข้ึน

   ไทโย้ย (ชาวโย้ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งในจังหวัดสกลนครมีความเป็นอยู่ในการด�าเนินชีวิตอย่างมัธยัสถ์และ
สมถะมีรูปแบบแนวทางวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาพูดในกลุ่มของตนและยังมีการเรียนรู้
และใช้ภาษาไทยลาวภาษาไทยกลาง)

เรื่องเล่าจากไทอุบลฯ ในพื้นที่ไทโย้ย

30   สุดยอดกิจกรรมคัดสรรจากเรื่องเล่า 12 พื้นที่



 สภำเดก็และเยำวชนเทศบำลต�ำบลอำกำศอ�ำนวยยดึการท�างานโดยเอาพืน้ที่
เป็นตัวตัง้ มกีารบูรณาการพลัง 5 ส่วน คือ พลงัพลังเยาวชน พลงัประชาคม พลงัเครอืข่าย
ภายนอก พลังต้นทนุ พลังอปท. มีกำรก�ำหนดนโยบำย ทีร่องรบักำรท�ำงำนด้ำนเดก็และ
เยำวชนอย่ำงเป็นรปูธรรม ซ่ึงจำกกำรลงพืน้ท่ีตดิตำมกำรท�ำงำนในคร้ังแรก มรีองนำยก
เทศบำลต�ำบลอำกำศอ�ำนวยเข้ำร่วมประชมุ และร่วมพูดคยุถึงปัญหำเด็กและเยำวชน
ในพืน้ที ่ ท�ำให้เข้ำใจบรบิทและควำมตัง้ใจจรงิของผูใ้หญ่ในพ้ืนท่ี ซ่ึงทำงผู้ประสำนงำน
โครงกำรได้เล่ำถงึกำรท�ำงำนด้ำนเด็กและเยำวชนของจงัหวดัอบุลรำชธำนทีีม่คีวำมคล้ำยคลงึ
กบัจงัหวดัสกลนคร และได้แลกเปลีย่นถงึกำรท�ำงำนเพ่ือพัฒนำศกัยภำพเยำวชน ซ่ึงท�ำ
กจิกรรมโดยเน้นให้เดก็และเยำวชนตัง้โจทย์ในกำรท�ำงำน และให้เด็กเยำวชนคิดกิจกรรม
ทีอ่ยำกท�ำ และลงมอืท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบ โดยมพีีเ่ลีย้งและผูป้ระสำนงำนให้ค�ำแนะน�ำ
ในแต่ละกจิกรรม

 
 จำกกำรเล่ำภำพกำรท�ำงำนของทีมเด็กและเยำวชนจังหวัดอุบลรำชธำนีให้
ทมีสกลนครฟัง ท�ำให้เดก็เยำวชนต้องกำรมำศกึษำดงูำน ดูพ้ืนท่ีต้นแบบ และจัดอบรม
เร่ืองกำรผลิตส่ือที่จังหวัดอุบลรำชธำนี ซึ่งเป็นโจทย์ของทีมแกนน�ำเยำวชนสกลนคร
ท่ีต้องกำรให้ผู้ประสำนงำนช่วยจัดอบรมในเรื่องนี้ ซึ่งนอกจำกเด็กและเยำวชนจะได้
เรยีนรูก้ระบวนกำรผลติสือ่ กำรใช้อปุกรณ์ถ่ำยท�ำ กำรถ่ำยภำพ กำรถ่ำยวดีิโอ กำรเกบ็
ข้อมูลส�ำคัญๆ ในกำรน�ำเสนอรวมถึงกำรตัดต่อ และยังได้ดูงำนที่สถำนีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย ช่อง 11 อบุลฯ สือ่สร้ำงสขุอบุลรำชธำนซ่ึีงเป็นเคเบิล้ทีวท้ีองถ่ิน และ
ศนูย์ประสำนงำนสือ่สร้ำงสขุภำวะเดก็เยำวชนภำคอสีำน ซึง่เป็นทมีสือ่ท้องถิน่ทีน่�ำเสนอ
ผลงำนในระดบัประเทศทำงช่อง 3 ท�ำให้น้องๆ เกบ็เกีย่วควำมรู้ ประสบกำรณ์ได้อย่ำง
เตม็ท่ี ท�ำให้ทกุคร้ังทีน้่องๆ จัดกิจกรรมจะมทีมีสือ่ในกลุม่ทีเ่ป็นเดก็ท่ีมแีววด้ำนกำรผลติสือ่
ได้ตดัต่องำนออกมำให้ได้ชม เกบ็ภำพกจิกรรม เบือ้งหลัง ควำมสำมคัค ี สนกุสนำน

สุดยอดกิจกรรมคัดสรรจากเรื่องเล่า 12 พื้นที่   31



ถ่ำยทอดได้อย่ำงละเอยีดและสวยงำม  ซึง่เป็นสิง่ทีน้่องๆ รกัและสนใจอย่ำงแท้จริง และ
นัน่กเ็ป็นผลผลติทีเ่กดิจำกำรให้เดก็ตัง้โจทย์ในกำรท�ำกจิกรรม และเด็กไม่โดนยดัเยยีด 
เพรำะเขำสนใจในกำรเรยีนรูเ้รือ่งนี ้และตัง้ใจท�ำ

 สิ่งส�ำคัญของกำรท�ำงำนพัฒนำเด็กและเยำวชนเทศบำลต�ำบลอำกำศอ�ำนวย 
คอื กระตุน้และจดุประกำยเดก็ทีอ่ยูใ่นจดุด้อยให้มคีวำมสนใจในกจิกรรมเพิม่ขึน้ พลงัเด็ก
และเยำวชน พลังชมุชนท้องถิน่ คือ พลงัในกำรขบัเคลือ่นกจิกรรม มีควำมคดิสร้ำงสรรค์
คดิท�ำโครงกำรดีๆ  เพือ่กำรพฒันำชุมชนของตนเองโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน มพีืน้ทีร่วมตวั
รวมกลุม่ เพือ่ท�ำงำนร่วมกนัในลกัษณะทีต่อบโจทย์ประเดน็สำธำรณะได้ เป็นกำรถ่ำยทอด
หล่อหลอม สบืสำน และต่อยอด ควำมรูข้องชมุชน ประวติัศำสตร์ วฒันธรรมประเพณี
อนัดงีำม และควำมเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชน ซึง่น้องๆ ในพ้ืนท่ีได้เร่ิมเดินและประคอง
กันมำโดยมีองค์ประกอบของกำรพัฒนำท่ีสมบูรณ์แบบซึ่งเสริมกับพลังชุมชนท้องถิ่น
เป็นพลงัทีอ่ยูใ่นรปูของควำมรู ้ปรำชญ์ชมุชน พืน้ทีเ่ป้ำหมำย วถีิชวีติ โจทย์กำรท�ำงำน
แหล่งทุน และกำรสนับสนุนต่ำงๆ ซึ่งเป็นต้นทุนในกำรคิด และต่อยอดกำรท�ำงำนของ
เด็กและเยำวชน เพื่อให้เยำวชนพัฒนำศักยภำพของตนเองได้ผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ
ซึง่จะท�ำให้กำรท�ำงำนมคีวำมยัง่ยืน กำรบรูณำกำรคร้ังนีจ้ะหล่อหลอม สร้ำงบรรทัดฐำนใหม่
ให้กับเด็ก โดยให้เด็กคิดโจทย์เองในสิ่งที่อยำกท�ำ และน้องๆ ก็พิสูจน์ให้เห็นว่ำน้องๆ
ร่วมมือกันและท�ำได้อย่ำงสมบูรณ์แบบที่สุด

 สิ่งที่น่ำสนใจในพื้นที่เทศบำลต�ำบลอำกำศอ�ำนวยคือกำรเอำพ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง
มต้ีนทนุในการท�ากจิกรรม มศีนูย์เรยีนรู ้มผีูน้�าชมุชนทีใ่ส่ใจเด็กอย่างแท้จริง ไม่ปล่อย
เดก็เคว้ง มภีมูปัิญญำท้องถิน่ทีม่เีสน่ห์ และส่งต่อโดยใช้วธิกีำรท่ีเด็กสนใจในกำรเรียนรู้
เช่น การท�าผ้าย้อมคราม จำกทีเ่ยำวชนไม่ค่อยสนใจ แต่มกีำรใช้กจิกรรมนีด้งึเยำวชน
ให้สนใจในกำรท�ำผ้ำย้อมครำม โดยใช้วิธกีำรประกวดลำยผ้ำย้อมครำม และเกดิเป็นลำย
ทีเ่ยำวชนคดิเอง และเป็นผ้ำทีม่ชีิน้เดยีวในโลก ซึง่ท�ำให้ทุกคนเรียนรูอ้ย่ำงสนกุสนำน 
เกดิกำรบรูณำกำรได้นวตักรรมในพืน้ที ่ เกดิกำรเรยีนรู้ต่อยอด สภำเด็กและเยำวชน
เทศบำลต�ำบลอำกำศอ�ำนวยได้ก้ำวเดินทีละก้ำวอย่ำงต่อเนื่อง น้องๆ ทุกคนก้ำวไป
พร้อมกนั ผูใ้หญ่ในพืน้ท่ีคอยเชยีร์ข้ำงสนำม มกีำรส่งไม้ต่ออย่ำงเป็นระบบ ซ่ึงเป็นนวตักรรม
ของกำรพฒันำเดก็ทีน่่ำสนใจในพืน้ทีเ่ทศบำลต�ำบลอำกำศอ�ำนวย

 กำรต่อยอดของสภำเดก็และเยำวชนเทศบำลต�ำบลอำกำศอ�ำนวยในครัง้ต่อไป 
คอื กำรท�ำโรงเรยีนชมุชน โดยกำรท�ำเป็นศนูย์กำรเรียนรู้ในชมุชน ซ่ึงเทศบำลต�ำบล
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อำกำศอ�ำนวยมศีนูย์กำรเรยีนรูท้ีเ่ข้มแขง็อยูแ่ล้ว เพียงแต่ต้องต่อยอดโดยน�ำภมูปัิญญำ
ในพืน้ทีม่ำใช้อย่ำงครบถ้วนและลงตวั เช่น น�ำครภูมิูปัญญำมำสอน เนือ่งจำกปัจจุบนั
วยัรุน่ปฏเิสธภมูปัิญญำท้องถิน่ มกีำรจัดค่ำยให้เดก็อยูร่่วมกนั เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
โดยมีทีมสภำเด็กในรุ่นแรกท่ีผำ่นกำรอบรมพัฒนำศักยภำพแกนน�ำเยำวชนเป็นพี่เลี้ยง 
ให้เดก็ได้แสดงออก และอยำกให้มหำวิทยำลยัรำชภัฏสกลนครเป็นแม่ข่ำยเข้ำไปเป็น
พีเ่ลีย้งช่วยชมุชนท�ำวจิยัถอดบทเรยีนน�ำองค์ควำมรูม้ำสร้ำงหลักสูตร แบบเรียน ต�ำรำ 
ชดุควำมรูใ้นพืน้ทีเ่พือ่ไม่ให้ภมูปัิญญำในท้องถิน่หำยไป ซ่ึงกำรประสำนควำมร่วมมอืใน
ลกัษณะนีจ้ะท�ำให้เกดิกำรบรูณำกำรงำนด้ำนเดก็และเยำวชนในพ้ืนทีสู่่กำรขยำยผลใน
ระดบัจงัหวดั กลุม่จงัหวดั และระดับประเทศต่อไป 

     สุพรรณษา มาลา

           กิจกรรมคัดสรร
 
 1. กำรศกึษำดงูำนพืน้ท่ีต้นแบบท่ีประสบผลส�ำเร็จในกำรจัดกำรด้ำนเด็ก
และเยำวชน มหำวทิยำลยัรำชภฏัอบุลรำชธำน ีกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ และกำรน�ำ
ข้อดีและประสบกำรณ์มำประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตนเอง
 2. กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกระบวนกำรผลิตสื่อ อุปกรณ์ถ่ำยท�ำ 
กำรถ่ำยภำพ วีดีโอ กำรเรียนรู้ในเหตุกำรณ์จริงช่อง 11 จังหวัดอุบลรำชธำนี 
กิจกรรมน่ำสนใจและสนุกสนำนมำก น�ำไปสู่กำรจัดท�ำสำรคดี เรื่องรำว
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป
 3. กิจกรรมประกวดผ้ำย้อมครำม ริเริ่มสร้ำงลำยที่คิดค้นกันเอง ในอดีต
เดก็และเยำวชนไม่สนใจกันเลย แต่กำรก�ำหนดโจทย์และกลอบุำยให้พบปะพดูคยุ
สนทนำและเรียนรู้อย่ำงเป็นกันเอง ปรำชญ์ชำวบ้ำนยินดีถ่ำยทอดอย่ำงเต็มที่
สดุท้ำยกิจกรรมผ้ำย้อมครำมได้มีเดก็และเยำวชนรบัช่วงสำนต่อกำรย้อมผ้ำครำม
แล้ว และมีกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นตำมล�ำดับ
 4. ศูนย์กำรเรียนรู้ในชุมชน น�ำภูมิปัญญำชำวบ้ำนมำสอนต่อยอด
องค์ควำมรู้ท้องถิ่น ประวัติศำสตร์ชุมชน กำรย้อมผ้ำ กำรต่อเรือ ควำมเชื่อค่ำนิยม 
ชำวพืน้เมอืงไทยโย้ยมำสอนให้กบัเดก็และเยำวชนรุ่นใหม่ทีผ่ลัดเปล่ียนกนัเข้ำมำ
เรียนรู้ตลอดเวลำ
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 “สื่อศิลป์สร้ำงสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่น” เป็นโครงกำรท่ีสภำเด็กและเยำวชน
ต�ำบลเสม็ดใต้ร่วมกันสร้ำงสรรค์ขึ้น หลังจำกมีกำรจัดตั้งสภำเด็กและเยำวชนรุ่นใหม่
วยักระเตำะ ประธำนสภำเดก็ฯ เสมด็ใต้มอีำยเุพยีง 14 ปี เขำคอื ด.ช. จตุรวชิญ์ ณีคง
แต่สำเหตทุีไ่ด้รบัเลอืกให้เป็นประธำนสภำน้ัน เดก็ๆ ในสภำได้ให้เหตุผลว่ำน้องจตุรวชิญ์
หรอืน้องดรมี เป็นคนทีเ่หมำะสมทีส่ดุแล้ว มคีวำมเป็นผู้ใหญ่ เพรำะหุ่นให้บ้ำง เพรำะ
เรยีนรูง้ำนและท�ำงำนมำกบัสภำเดก็ฯ รุน่ก่อน ผูใ้หญ่ใน อบต. ต้ังแต่นำยก ปลัด และ
ทีป่รกึษำต่ำงมองว่ำ น้องดรมีมคีวำมรบัผดิชอบ และเชือ่ว่ำถึงแม้น้องยงัเด็กแต่สำมำรถ
ดแูลและจดักำรโครงกำรได้ กำรท�ำโครงกำรใดๆ ให้ส�ำเร็จ ไม่สำมำรถท�ำให้ลุล่วงได้
เพยีงแรงเดยีว เดก็ๆ ในท้องถิน่ คนเสมด็ใต้ทีเ่รยีนชัน้ประถมศกึษำในต�ำบลของตนเอง 
และเด็กๆ ทีเ่รยีนทีอ่ืน่ยังร่วมกนัเป็นพลงัสมอง พลงักำย ขบัเคล่ือนงำนโครงกำรสือ่ศิลป์
สร้ำงสรรค์วฒันธรรมท้องถิน่ให้ด�ำเนนิมำตัง้แต่ต้นจนจบ

เรื่องเล่า พลังเด็กร่วมใจ บันทึกเรื่องราวเสม็ดใต้ไว้บนฟิล์ม
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 แรกเร่ิมโครงกำร สภำเด็กฯ รวมท้ังกลุ่มเด็กและเยำวชนประชุมร่วมกัน 
เพื่อช่วยกันทบทวน ค้นหำแหล่งเรียนรู้ และแหล่งประโยชน์ของต�ำบลเพื่อรวบรวม
ในรปูแบบสือ่วีดีทศัน์ ในกำรประชมุคร้ังนี ้ประธำนได้แจกจ่ำยงำนและอธบิำยกระบวนกำร
ท�ำงำนให้สมำชกิสภำฯ รบัทรำบและเข้ำใจบทบำทหน้ำท่ี อธบิำยกจิกรรมและข้ันตอน
ต่ำงๆ ของโครงกำร เพื่อให้บรรลุผลได้สื่อประชำสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และ
สำมำรถคืนข้อมูลเหล่ำนั้นให้กับคนในชุมชนได้ จำกกำรประชุมสรุปแหล่งเรียนรู้ที่
เด็กๆ จะลงไปเก็บข้อมูลประกอบกำรท�ำวดีทีศัน์ได้ทัง้สิน้ 4 แหล่ง ได้แก่ กลุม่ปุย๋หมกั
ชวีภาพ เมธอีาชาอุสภุาฟาร์ม ศูนย์การเรยีนรูก้ารเพาะเหด็ และศูนย์การเรยีนรูป้ลากัด
นกัสู ้ในแหล่งเรยีนรู้แต่ละทีน่ัน้ เดก็ๆ ไม่เพยีงได้องค์ควำมรูเ้ฉพำะเรือ่ง แต่ยังได้ฝึกทักษะ
กำรเป็นนกัเก็บข้อมลู ฝึกกำรต้ังค�ำถำม ฝึกกำรสรปุย่อในกำรจดข้อมลูส�ำคัญทีต้่องบนัทึก
ลงในวีดีทัศน์ ฝึกสังเกต เมื่อได้ลงพื้นที่ดูแหล่งเรียนรู้ เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำ
ฐำนข้อมูลฉบับย่อมด้วยฝีมือแบบเด็กๆ ก็ท�ำให้เกิดควำมภำคภูมิใจ และสร้ำงควำมรัก
ท้องถิ่นของตนมำกขึ้น 

 ต�ำบลเสมด็ใต้เป็นต�ำบลเลก็ๆ ทีย่งัมคีวำมเข้มแขง็ของชมุชนอยู ่ผูใ้หญ่ในชมุชน
สนใจและห่วงใยบุตรหลำน กำรที่สภำเด็กฯ ได้ท�ำกิจกรรมของโครงกำร ท�ำให้ผู้ใหญ่
หลำยคนในชุมชนเปิดใจกับกิจกรรมของเด็กๆ มำกขึ้น เห็นตัวตน เห็นคุณค่ำของเด็ก
ในพื้นที่มำกขึ้น แต่ก็ยังมีหลำยส่วนท่ีมุ่งให้บุตรหลำนเรียนหนังสือเพียงอย่ำงเดียว 
สภำเดก็ฯ ภำยใต้กำรสนบัสนนุจำก อบต. จงึจดักำรสอนและฝึกทักษะกำรเล่นฟุตซอล
และกำรแข่งขนักฬีำฟตุซอลในต�ำบลขึน้ เป็นกำรกระชบัควำมสัมพันธ์ของคนในชมุชน
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยมีกำรจัดกำรฝึกซ้อมจำกคุณครูพลศึกษำของ อบต. ครูโต๋
เป็นที่รักของเด็กๆ และผู้ใหญ่ที่เสม็ดใต้ ครูโต๋สอนทักษะกำรเล่นฟุตซอลและสอนให้
รู้จักกติกำในกำรแข่งขัน อบต. เสม็ดใต้ จัดกำรแข่งขันฟุตซอลโดยแบ่งกลุ่มชุมชนออก
เป็น 4 กลุม่ จำกบ้ำนหนองโสนและบ้ำนสนำมช้ำง สภำเดก็ฯ มองว่ำกิจกรรมกำรแข่งขนั
ฟุตซอลจะเป็นกิจกรรมสร้ำงสรรค์ที่จัดขึ้นได้ทุกปี และมีแนวคิดที่จะจัดกำรแข่งขัน
กีฬำสำมัคคีแบบนี้อย่ำงต่อเนื่อง
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 ก่อนที่เด็กและเยำวชนทีมถ่ำยท�ำสื่อจะถ่ำยท�ำวีดีทัศน์เป็นนั้น นอกจำก
ต้องผ่ำนกำรท�ำควำมเข้ำใจจำกกำรประชุมร่วมกับสภำเด็กฯ ตำมที่กล่ำวมำแล้ว
ข้ำงต้น เด็กๆ ยังต้องมีควำมรู้ในกำรท�ำส่ือด้วย น้องดรีม ประธำนสภำเด็กฯ และพี่นุ่ม 
ที่ปรึกษำสภำเด็กในโครงกำรนี้ ประสำนงำนหำทีมวิทยำกรมำสอนเด็กๆ ในกำรท�ำสื่อ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้รับกำรอนุเครำะห์สถำนท่ีฝึกสอน และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์จำกทำงอบต. เด็กๆ ได้ลองฝึกใช้โปรแกรมในกำรตัดต่อภำพ เสียง และ
กำรท�ำบทบรรยำย เป็นกำรอบรมพัฒนำศักยภำพกำรท�ำสื่อเบื้องต้นส�ำหรับเด็กๆ 
และเป็นหนึ่งเคร่ืองมือที่จะใช้ในกำรท�ำสื่อศิลป์สร้ำงสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย

 ขัน้ตอนในกำรด�ำเนนิกจิกรรมกำรท�ำสือ่ต้องเริม่โดยกำรประชมุวำงแผนเสมอ
น้องดรีมและทีมงำนประชุมเพื่อขอวันและเวลำที่เด็กๆ จะว่ำงพร้อมๆ กัน เพื่อลงเก็บ
ข้อมูลในแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ที่ระบุไว้แล้ว 4 แหล่ง เริ่มต้นด้วยกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภำพของ
ป้ำสมปอง ผำสุก ที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้ำนวังสีทอง ป้ำสมปองเล่ำถึงควำมเป็นมำในกำร
พฒันำบ้ำนเป็นแหล่งเรยีนรูเ้รือ่งปุ๋ยหมกัชวีภำพ แรกเร่ิมแล้ว ป้ำท�ำนำแต่สงัเกตต้นข้ำว
แล้วพบว่ำไม่แข็งแรง ได้ทดลองใช้น�้ำหมักชีวภำพแล้วพบว่ำต้นข้ำวกลับมำแข็งแรงขึ้น 
และไม่อันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม คุณป้ำสมปองจึงสนใจที่จะท�ำน�้ำหมักชีวภำพขึ้นเอง 
ได้อธิบำยวัตถุดิบและขั้นตอนกำรท�ำปุ๋ยหมักให้เด็กๆ ฟัง และพำเด็กๆ ไปทดลองท�ำ
ปุ๋ยหมักจริง แหล่งเรียนรู้ต่อมำ คืออำชำอุสุภำฟำร์มของเสี่ยหลำน หรือนำยสุรพันธ์ 
ข�ำส�ำอำง ที่หมู่ 2 แต่เดิมเสี่ยหลำนสนใจขยำยพันธ์ปลำ และตั้งใจเพำะพันธุ์ปลำขำย 
ด้วยควำมทรงจ�ำในวยัเดก็ทีผ่กูพนักบัววั จงึสนใจขยำยพันธุว์วัด้วย ต่อมำมคีวำมคดิว่ำ
ท้องถิ่นของเรำน่ำจะมีม้ำไว้ให้เด็กๆ ในชุมชนได้ขี่ ได้ศึกษำ และเห็นประโยชน์จำก
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อำชำบ�ำบัดที่สำมำรถช่วยสร้ำงสมำธิ ควำมสงบให้แก่เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ หรือ
เดก็ทีเ่ป็นออทสิตกิ เสีย่หลำนจงึเพำะม้ำสวยงำมไว้ด้วย เส่ียหลำนถ่ำยทอดเร่ืองรำวดีๆ
เกี่ยวกับฟำร์มให้เด็กๆ ฟัง ตลอดจนวิธีกำรคัดเลือกสำยพันธุ์ กำรเลี้ยงดูให้แข็งแรง
อย่ำงไม่มีปิดบัง เป็นต้นแบบปรำชญ์ชุมชนที่ทรงคุณค่ำและไม่ละท้ิงบ้ำนของตน
ทีมงำนถ่ำยท�ำสื่อศิลป์ด�ำเนินกำรเก็บข้อมูลต่อท่ีศูนย์กำรเรียนรู้กำรเพำะเห็ดของ
คณุลงุสถติย์ สณัฐติ ิหมูท่ี่ 4 คณุลงุได้เปล่ียนมำเพำะเหด็เนือ่งจำกไม่สำมำรถท�ำสวนผลไม้
เหมือนเดิมได้ เพรำะร่องน�้ำเดิมไม่มีน�้ำผันเข้ำ จึงปรับตัวมำเพำะเห็ดแทน คุณลุงได้
เรยีนรูว้ธิกีำรเพำะเหด็ต่อจำกลกูชำยท่ีไปอบรมเรือ่งกำรเพำะเหด็ทีเ่ขำหนิซ้อน กลบัมำ
ก็น�ำควำมรู้มำทดลองแล้วพัฒนำต่อเป็นโรงเพำะเห็ดของตนเอง จนปัจจุบันคุณลุง
และลกูชำยเป็นวทิยำกรให้ควำมรูกั้บผูอ่ื้นได้เองแล้ว คณุลงุพำทมีงำนดูวตัถดิุบ อปุกรณ์
หวัเชือ้เหด็ชนดิต่ำงๆ และอธบิำยขัน้ตอนกำรท�ำให้เดก็ๆ ฟัง พร้อมน�ำชมโรงเพำะเหด็
และบอกวิธีกำรรักษำ และกำรเก็บผลผลิตจนเชื้อหมด แหล่งเรียนรู้สุดท้ำย ทีมงำน
เดินทำงไปที่บ้ำนคุณลุงวัล รัตนำธิปัตย์ ศูนย์กำรเรียนรู้ปลำกัดนักสู้ ก่อนที่คุณลุงจะ
ผนัมำเป็นนกัเพำะพนัธุป์ลำกดันกัสู ้คณุลงุเป็นชำวสวน ปลกูมะม่วงเป็นหลกั แต่หลงัจำก
น�้ำท่วม ต้นมะม่วงตำยหมด ลุงวัลคิดว่ำจะเปลี่ยนกำรเลี้ยงปลำกัดจำกกำรท�ำเป็นงำน
อดิเรกเป็นกำรเพำะพันธ์ุขำยอย่ำงจริงจัง โดยเพำะอยู่ 4 สำยพันธุ์ ได้แก่ ปลำกัดหม้อ 
ปลำกดัยกัษ์ ปลำกดัส ีและปลำกดัทุง่ ซึง่แต่ละสำยพนัธุก็์มนีสิยัแตกต่ำงกัน ดแุละกดัเก่ง
ไม่เท่ำกัน คณุลุงเพำะพันธุข์ำยส่งให้ทำงใต้ และกรงุเทพฯ ตลอดจนส่งออกทำงมำเลเซียด้วย
เด็กๆ ให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกเพรำะปลำกัดนักสู้สำยพันธุ์ใด ก็สู้ต้นต�ำรับปลำกัด
ฉะเชิงเทรำไม่ได้

สุดยอดกิจกรรมคัดสรรจากเรื่องเล่า 12 พื้นที่   37



 จำกกำรท�ำกจิกรรม เดก็ๆ ร่วมกนัประเมนิพลังของตนเองและท้องถ่ินพบว่ำ 
มพีลงับูรณำกำร 6 ด้ำน ได้แก่ พลงัประชำคม พลังเดก็และเยำวชน พลงั อปท. พลงัต้นทนุ
พลงัเครอืข่ำยภำยใน และพลงัเครอืข่ำยภำยนอก เพิม่ข้ึนอย่ำงเห็นได้ชดัทุกแกนพลัง เด็กๆ
สะท้อนว่ำกิจกรรมช่วยให้ได้รู้จักชุมชนของตนเองมำกข้ึน เกิดควำมสำมัคคี และ
ช่วยเหลอืกนัในหมูเ่ดก็ๆ และผูใ้หญ่ในชมุชน ตลอดจนผู้ใหญ่ใน อบต. มำกข้ึน รู้สึกถึง
ควำมเป็นน�ำ้หนึง่ใจเดยีวกนัมำกขึน้ นอกจำกนีเ้ดก็ๆ มองเห็นจุดท่ีควรพัฒนำต่อไป
คอื พฒันำศกัยภำพเดก็และเยำวชนในด้ำนอืน่ๆ เพิม่เติม เช่น เสริมศกัยภำพควำมเป็น
ผูน้�ำ ให้กล้ำคดิ กล้ำพดู กล้ำแสดงออก ทกัษะกำรสอบถำม กำรน�ำเสนอ สร้ำงเครอืข่ำย
ให้เกดิควำมเข้มแขง็ อบรมให้ควำมรูเ้รือ่งบทบำทหน้ำท่ีของสภำเด็กและเยำวชนให้กบั
สภำเด็กฯ และเด็กและเยำวชนในชุมชนให้รู้จักและเข้ำใจร่วมด้วย เป็นกำรดึงดูด
กำรสร้ำงเครอืข่ำยเดก็และเยำวชนทีจ่ะท�ำงำนให้พืน้ทีไ่ด้อย่ำงต่อเนือ่ง มรีะบบพ่ีเล้ียง
ทีป่รกึษำทีเ่ข้มแขง็ เพือ่ให้เกดิควำมยัง่ยนืในกำรด�ำเนนิกำรสภำเด็กและเยำวชนต่อไป
ตลอดจนร่วมกบัทำง อบต. จดัท�ำฐำนข้อมลูชมุชนเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ แหล่งประโยชน์
ของชมุชนให้เป็นระบบอนัจะยงัประโยชน์ต่อกำรพฒันำท้องถ่ินต่อไป

นวพร สุนนัท์ลิกานนท์

           กิจกรรมคัดสรร
 
 1. โครงกำร “สือ่ศลิป์สร้ำงสรรค์วัฒนธรรมท้องถ่ิน” เป็นกจิกรรมรวบรวม
ค้นหำ ทบทวน แหล่งเรยีนรูท้้องถิน่ในรปูวดีทัีศน์ 4 แหล่ง กลุม่ปุย๋หมกัชวีภำพ 
อำชำอสุภุำฟำร์ม กำรเพำะเห็ด และปลำกัดนักสู้
 2. พฒันำแหล่งเรยีนรูเ้ป็นหลกัสตูรท้องถิน่ “ท้องถิน่ไทย อุ่นไอเสมด็ใต้”
เพือ่น�ำไปใช้จัดกจิรรมกำรเรยีนกำรสอนในโรงเรยีนหนองโสน ม ี4 หน่วยกำรเรียนรู้
ได้แก่ สวรรค์ชัน้เห็ด ปลำกัดไทยใจนักสู ้ ฟำร์มภูมใิจของชำวเสม็ดใต้ วดัสมำน
ผสำนใจ และศนูย์กำรเรยีนรูเ้ชงิศลิปวฒันธรรมอีกมำกมำย
 3. พลังขับเคลื่อนในท้องถ่ิน จำกกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มพลังเด็กและ
เยำวชน เกดิพลงัเครอืข่ำย 6 ด้ำน ทีเ่กิดกำรรือ้ฟ้ืนและบรูณำกำรกนัมำกยิง่ขึน้
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จอมบึง....ถิ่นสร้างสรรค์เด็ก

 องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลจอมบึง เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหนึง่ในจ�ำนวน
ทั้งหมด 6 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลของอ�ำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี ตั้งอยู่ทำง
ทิศตะวันออกของอ�ำเภอจอมบึง และอยู่ทำงทิศตะวันตกของจังหวัดรำชบุรี ระยะห่ำง
จำกจังหวัดรำชบุร ีประมำณ 23 ก.ม. และห่ำงจำกทีว่่ำกำรอ�ำเภอจอมบงึประมำณ 2 ก.ม. 

 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลจอมบึงนับเป็นอีก
พื้นที่ตัวอย่ำงหนึ่ง  ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ด้ำนเด็กและเยำวชน นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง ชำยหนุ่ม
ร่ำงใหญ่หรือที่เด็กเรียกติดปำกกันว่ำนำยกชัย  ผู้ท�ำ
หน้ำท่ีนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลจอมบงึเล่ำให้ฟัง
ว่ำ “อบต.จอมบึง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็ก ๆ ที่เล็งเห็นความส�าคัญของ
เด็กและเยาวชน โดยในปัจจุบันได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เช่น 
ด้านการแข่งกีฬา อุปกรณ์การกีฬา ฯลฯ และในฐานะที่เป็นต�าบลสุขภาวะ แห่งแรก
ของจังหวัดราชบุรี จึงมีฐานการเรียนรู้ในชุมชนเป็นจ�านวนมาก จึงอยากที่จะให้เด็ก
และเยาวชนในต�าบลจอมบึงรู้จักการพึ่งพาตนเองและการมีจิตสาธารณะ” 
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 นำยกชำญชัยได้เล่ำควำมในใจว่ำ อยำกเห็นเด็กและเยำวชนต�ำบลจอมบึง
ทุกหมู่บ้ำนมำรวมตัวกันท�ำกิจกรรมเพื่อชุมชนเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยเด็กและเยำวชน 
อีกท้ังยังเป็นกำรสร้ำงพ้ืนที่สร้ำงสรรค์ให้เกิดข้ึนในชุมชนลดกำรรวมตัวกันท�ำเร่ืองที่
ไม่เป็นประโยชน์ของเด็กและเยำวชน จึงได้สนับสนุนกำรจัดตั้งสภำเด็กและเยำวชน
ต�ำบลจอมบึงขึ้น โดยในระยะเริ่มแรกได้คัดเลือกตัวแทนเด็กและเยำวชนหมู่บ้ำนละ
2 คน มำรวมกันและจัดตั้งเป็นสภำเด็กและเยำวชน เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของกำรสร้ำง
อนำคตของชำต ิโดยให้เดก็และเยำวชนได้ประชมุเสนอควำมคิดเห็น อยำกท�ำกจิกรรมใด
ก็ให้น�ำเสนอมำทำง อบต. ยินดีสนับสนุนเต็มที่

 นางสาวธนภรณ์ แจ้งขันหรอืน้องป็อป ประธำนสภำเดก็และเยำวชนต�ำบลจอมบึง
เล่ำให้ฟังว่ำ  “เริ่มต้นเป็นตัวแทนหมู่บ้านเข้ามารวมตัวกับเพ่ือนๆ จัดตั้งเป็นสภาเด็ก
และเยาวชนต�าบลจอมบึง และได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนต�าบล
จอมบึง” เป็นควำมโชคดีของสภำเด็กและเยำวชนต�ำบลจอมบึงนอกจำกได้โอกำสดีๆ
จำกนำยกชัยแล้วยังมีที่ปรึกษำที่เป็นทั้งแม่ เป็นทั้งพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษำ ในบำงเวลำ
กเ็ป็นคนขบัรถรบัส่งเดก็ ๆ ในกำรท�ำกจิกรรมในทีต่่ำง ๆ เรำก�ำลังพูดถึง นางสาววรวร์ี
คานภูห่รอืผูใ้หญ่ว ีของเดก็ ๆ  สำววยักลำงคนท่ีมอุีดมกำรณ์ทีอ่ยำกเหน็เด็กและเยำวชน
ต�ำบลจอมบึงเข้มแข็ง มีศักยภำพในกำรท�ำกิจกรรมเพื่อพัฒนำท้องถิ่นตนเอง รู้จัก
เรียนรู้วิถีชุมชน เป็นผู้รับช่วงในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำที่มีอยู่ในชุมชน
หนึ่งในเด็กและเยำวชนที่ผู้ใหญ่วี คำดหวังที่จะให้เป็นเช่นดังเจตนำรมย์ของตน คือ
นำงสำวธนภรณ์ แจ้งขันหรือน้องป็อป บุตรสำวของผู้ใหญ่วีนั่นเอง
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 เม่ือได้รับโอกำสดีๆ จำกโครงกำรกำรบูรณำกำรพลังเด็กและเยำวชนกับ
พลงัชุมชนท้องถ่ินในกำรขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์ด้ำนเดก็และเยำวชน โดยส�ำนกังำนกองทนุ
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) และคณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
โดยศำสตรำจำรย์ ดร.สมพงษ์ จติระดบั เด็กๆ และนำยกชำญชยั กไ็ม่รอช้ำทีจ่ะเข้ำร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในโครงกำรเพื่อจะได้พัฒนำภำวะผู้น�ำแกนน�ำสภำเด็กและเยำวชน และ
เชิญชวนเด็กและเยำวชนในจอมบึงเข้ำร่วมกิจกรรม น้องป็อปได้เล่ำว่ำ “เนื่องจาก
ในปัจจุบันประเทศไทยของเรานั้นได้รับวัฒนธรรมจากชาวตะวันตกมามาก ท�าให้ชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปทุกครอบครัว ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เล็งเห็นความส�าคัญของวัตถุมากกว่าจิตใจ จึงน�ามาซึ่งปัญหาครอบครัว
หลายๆ ด้านด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาเด็กและเยาวชน ดงันัน้สภาเด็กและเยาวชน
ต�าบลจอมบงึ จงึมแีนวคดิท่ีจะเริม่ต้นแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชมุชน โดยเร่ิมจากการขยาย
กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนที่มีอยู่ในจอมบึงให้มีจ�านวนเพิ่มขึ้น และครอบคลุมทั้งต�าบล 
อีกทั้งยังจะขยายเครือข่ายไปสู่ อปท.อื่น รวมทั้งพี่ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบงึด้วย โดยการจัดกิจกรรมแรลลีจ่กัรยาน จดัท�าแผนทีต่�าบล เรียนรู้ฐานการเรียนรู้
ที่มีอยู่ในชุมชน ประกอบกันเป็นโครงการห้องเรียนมีชีวิต”

 เด็กๆ ได้ก�ำหนดจัดกิจกรรมเริ่มต้นด้วยประชุมเตรียมควำมพร้อมกิจกรรม
ส�ำรวจชุมชนต�ำบลจอมบึง จ�ำนวน 13 หมู่บ้ำน ลงพื้นที่เข้ำฐำนกำรเรียนรู้ห้องเรียน
มีชีวิต เร่ิมต้นด้วยเช้ำวันที่ 13 ตุลำคม 2557  เด็กๆ ต่ืนกันแต่เช้ำมำพร้อมกัน
ที่ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลจอมบึง ซ่ึงลุงนำยกชำญชัยได้ให้เด็กๆใช้
ห้องประชมุของ อบต. เป็นสถำนทีป่ระชมุ เริม่ต้นประธำนสภำเด็กให้ทกุคนแนะน�ำตัว
แต่ดูเหมือนเด็กๆ ยังเขินอำยกันอยู่ไม่ค่อยกล้ำแสดงออก เป็นควำมท้ำทำยแรกของ
แกนน�ำทีจ่ะท�ำอย่ำงให้ตวัเองเข้มแขง็กล้ำแสดงออกกล้ำพดู โชคดทีีพี่เ่ลีย้งคอยช่วยเหลือ
ท�ำให้กำรประชุมผ่ำนไปได้ทุกคนเริ่มกล้ำเล่ำเรื่องรำวต่ำงๆ ของตัวเอง ของหมู่บ้ำน
ตัวเองมำกขึน้ เดก็ๆ เริม่สนใจฟังเรือ่งรำวทีเ่พือ่นๆ เล่ำให้ฟังโดยเฉพำะภมูปัิญญำท้องถิน่
กับฐำนกำรเรียนรู้ที่มีอยู่ในหมู่บ้ำนต่ำงๆ เพรำะวันนี้ประชุมเสร็จเด็กๆ จะลงพื้นที่
ส�ำรวจฐำนกำรเรยีนรูแ้ละเส้นทำงท่ีจะชวนเพือ่นๆ ในต�ำบลร่วมกจิกรรมแรลล่ีจกัรยำน
เรยีนรูฐ้ำนกำรเรยีนรูชุ้มชนในสปัดำห์ต่อไป หลงัจำกกำรประชมุเสรจ็สิน้ก็ได้ เวลำชวนกนั
ลยุลงพืน้ทีส่�ำรวจเส้นทำงวนัน้ีมรีถบรกิำรจำกพีเ่ลีย้ง เจ้ำประจ�ำผูใ้หญ่วนีัน่เอง เริม่จาก
ฐานการเรียนรู้แรกศูนย์ต้นแบบการผลิตพืชอาหารปลอดภัย ตามมาด้วยกลุ่มเลี้ยง
ไส้เดอืนและปิดท้ายทีไ่ร่สขุพ่วงวนันีส้�ำรวจกนัสำมฐำนหลักๆ และยงัมฐีำนกำรเรียนรู้
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อืน่ๆ อกี เดก็ๆ กลบัมำแล้วประชมุกนัต่อว่ำจะวำงแผนท�ำกจิกรรมในคร้ังต่อไปอย่ำงไร
กำรจัดกำรเส้นทำงอย่ำงไรดูเด็กๆ มีแววตำที่มุ่งมั่น ใจจดจ่อรอคอยให้วันท�ำกิจกรรม
มำถึงเร็วๆ

 เวลำทีเ่ดก็ๆ รอคอยมำถงึวนัที ่17 ตลุำคม 2557 แดดร้อนรอเด็กๆ ต้ังแต่เช้ำ
วันนี้มีผู้คนหลำกหลำยทั้งเด็กและเยำวชนจำกหมู่บ้ำนต่ำงๆ ผู้น�ำชุมชน ผู้ปกครอง
เด็กๆ มำพร้อมกับจักรยำนคู่ใจที่พร้อมจะออกเดินทำงสู่กำรเรียนรู้ในวันนี้ ที่ส�ำคัญ
ยังมีพี่ๆ นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง มำช่วยเป็นพี่เลี้ยงแนะน�ำ
กำรขับขี่จักรยำน กฎจรำจร วิธีกำรขับขี่ที่ปลอดภัย วันนี้เริ่มต้นด้วยบรรยำกำศที่ดี
ได้รับเกียรติจำกนำยกชำญชัยมำบรรยำยพิเศษพบปะอย่ำงเป็นกันเองกับเด็กๆ นำยก
บรรยำยได้อย่ำงน่ำสนใจเด็กๆ ตั้งใจฟังอย่ำงใจจดใจจ่อ ท่ำนพูดถึงควำมหวังของ
คนจอมบึงที่อยำกเห็นเด็กๆ เป็นอนำคตของชำติที่มีคุณภำพ มีจิตอำสำ รักษ์ท้องถิ่น
ของตวัเอง อบต. และผูใ้หญ่ใจดพีร้อมสนับสนุนเดก็และเยำวชนท�ำกจิกรรม ทกุรูปแบบ
ที่เป็นประโยชน์และสร้ำงสรรค์ 

 หลังจำกนำยกชำญชัยบรรยำยจบพี่ๆ นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จอมบึง ก็ได้อธิบำยวิธีกำรขับขี่จักรยำนที่ปลอดภัย กฎจรำจรที่ถูกต้อง เมื่อเด็กๆ
พร้อมก็ได้เวลำออกเดินทำงปั่นแรลลี่เริ่มต้นจำกที่ท�ำกำร อบต. จอมบึง มุ่งหน้ำสู่ฐำน
กำรเรยีนรูแ้รกของวนันีน่ั้นคอืฐำนกำรเรยีนรู้กำรเลีย้งไส้เดอืนดนิ ระยะทำงไกลพอสมควร
เดก็ๆ กไ็ม่หวัน่ ป่ันกนัอย่ำงสนุกสนำน ใช้เวลำไม่นำนมำกก็มำถงึฐำนกำรเรยีนรู ้วทิยำกร
ประจ�ำฐำนได้อธบิำยประโยชน์และกำรใช้ประโยชน์จำกไส้เดอืนดนิ วธิกีำรเลีย้ง ใช้เวลำ
เรียนรู้กันประมำณหนึ่งชั่วโมงก็เคลื่อนขบวนกันต่อไปยังฐำนกำรเรียนรู้บ้ำนพอเพียง
ฐำนนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชำยวัยเกษียณอำยุรำชกำรกลับมำสู่วิถีกำรพึ่งตนเอง
วิทยำกรได้ถ่ำยทอดกำรใช้ชีวิตอย่ำงไรให้ประสบควำมส�ำเร็จ ใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเองได้
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อย่ำงไร ท�ำอย่ำงไรให้อยู่รอดท่ำมกลำงโลกในยุคโลกำภวิตัน์ ใช้เวลำเรียนรู้กนัประมำณ
หนึง่ชัว่โมงกเ็ดนิทำงกันต่อไปยังไร่สขุพ่วงอีกฐำนกำรเรียนรูห้นึง่ทีเ่ด็กๆ ต้ังหน้ำต้ังตำรอ
ป่ันกนันำนพอสมควรเพรำะระยะทำงไกลรำวสำมถงึห้ำกโิลเมตร ควำมเหนือ่ยเมือ่ยล้ำ
ทีถ่กูกลบด้วยควำมมุง่มัน่ตัง้ใจในกำรเรยีนรูค้รัง้นี ้กน็�ำพำเดก็ๆ มำถงึไร่สขุพ่วง แต่ควำม
เหนื่อยล้ำก็หำยไปกับบรรยำกำศร่มรื่นของไร่สุขพ่วงได้พบกับพี่วิทยำกรวัยกลำงคน
ทีเ่รยีนจบน�ำควำมรูท้ีเ่รยีนกลบัมำท�ำไร่ ท�ำเกษตรปลอดสำรพิษ สร้ำงฐำนกำรเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีง เดก็ๆ ได้เดินชมฐำนกำรเรยีนรูภ้ำยในไร่ อำท ิกำรเล้ียงหม ูกำรเลีย้งเป็ด
กำรเลีย้งปลำ กำรปลูกผกัปลอดสำรพษิ กำรท�ำนำ กำรปลูกผักในตะกร้ำทีท่�ำเองเด็ก ๆ
ได้ลงมอืท�ำตะกร้ำปลูกผกัท�ำเองตดิไม้ตดิมอืตำมๆ กันไป บรรยำกำศเต็มไปด้วยรอยยิม้
เสยีงหวัเรำะพร้อมควำมรูท้ีค่่อยๆ แทรกซมึผ่ำนกำรอธบิำยของวทิยำกรคนเก่งท่ีพำเด็กๆ
เรยีนรูแ้ม้อำกำศจะร้อนไปบ้ำง แต่ด้วยเทคนคิท่ีน่ำสนใจท�ำให้เด็กๆ ลมือำกำศร้อนไปเลย
พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนักนัทีไ่ร่สขุพ่วง หนงัท้องตึง หนงัตำหย่อน แต่ไม่เป็น
อปุสรรค เดก็ๆ เดนิทำงกันต่อไปยังฐำนกำรเรยีนรูต่้อไปฐำนกำรเรียนรู้กำรผลติกระเป๋ำ
จำกวสัดเุหลอืใช้เดก็ ๆ ได้เรยีนรูก้ำรน�ำวสัดเุหลอืมำท�ำเป็นกระเป๋ำได้ ข้ันตอนกำรท�ำ 
วธิคีดิของวทิยำกร ใช้เวลำเรยีนรูก้นัประมำณหนึง่ชัว่โมงกไ็ด้เวลำเดินทำงกลับ อบต.
แต่ยงัไม่แยกย้ำยกนักลบันะครบั พีเ่ลีย้งอย่ำงผูใ้หญ่วยีงัชวนเด็ก ๆ สรุปผลกำรเรียนรู้
ของวันนี้โดย  พี่ป็อปประธำนสภำเด็กและเยำวชนท�ำหน้ำที่เป็นคนชวนน้องสะท้อน
ควำมรู ้ปัญหำ สิง่ทีท่ีไ่ด้รบัในวนันีเ้พือ่จะได้ปรบัปรงุกำรท�ำกจิกรรมคร้ังต่อไป

 ตลอดกำรเดนิทำงในวนันีผู้เ้ขยีนได้ตดิตำมเด็ก ๆ ลงพ้ืนทีใ่นกำรเรียนรู้ได้เหน็
บรรยำกำศของผู้ใหญ่ในชุมชนที่ประสำนควำมร่วมมือกันในกำรอ�ำนวยควำมสะดวก
กำรจดักจิกรรมของสภำเดก็และเยำวชนในวนันีโ้ดยเฉพำะผู้ใหญ่ว ี และสมำชกิ อบต. 
จอมบงึ ทีค่อยให้ควำมช่วยเหลอืเดก็ๆ และยังได้รบักำรสนบัสนนุกำรอ�ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนกำรจรำจรจำกพี่ๆ  อปพร.จอมบงึ อกีด้วย
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 จะเห็นได้ว่ำกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนนั้นต้องให้เด็กและเยำวชนร่วมกันคิด
ลงมือท�ำ ลองผิดลองถูกเองโดยมีผู้ใหญ่คอยให้กำรสนับสนุนโดยเฉพำะชุมชนที่มี
องค์ควำมรูอ้ยูม่ำกมำย หำกมกีำรจดักำรควำมรูแ้ละมีผู้ถ่ำยทอดให้กบัเด็กและเยำวชน
ควำมรู้หรือภูมิปัญญำเหล่ำนี้จะไม่หำยไปไหนและท่ีส�ำคัญเป็นกำรร่วมมือกันของผู้น�ำ
ใน อบต.จอมบึง ในกำรเปิดพื้นที่สร้ำงสรรค์ให้เด็กและเยำวชน ดึงเด็กจำกกิจกรรม
ทีไ่ม่เป็นประโยชน์ อกีทัง้เป็นกำรสร้ำงเสรมิจติส�ำนกึรักษ์บ้ำนเกดิ เด็กและเยำวชนได้
เรยีนรูว้ชิำชพี วชิำกำร วชิำชวีติ และวชิำชมุชนโดยไม่ได้เป็นควำมรู้ท่ีอยูใ่นห้องเรียน
แต่เป็นวชิำทีจ่ะท�ำให้เดก็ๆ เหล่ำนีเ้กดิทกัษะชวีติสำมำรถอยูใ่นสังคมได้อย่ำงมคีวำมสุข
ผ่ำนแนวคดิของผู้ใหญ่อย่ำงนำยกชำญชัย ผูใ้หญ่วแีละลงุ ป้ำ น้ำ อำ ผูใ้หญ่ใจดใีนชมุชน 

สถาพร  พันธุป์ระดิษฐ 

           กิจกรรมคัดสรร
 
 1. กจิกรรมแรลล่ีจกัรยำนเรียนรู้ชุมชน กำรส�ำรวจแหล่งเรียนรู ้ศนูย์ต้นแบบ
กำรจัดท�ำแผนที่ชุมชน ฐำนกำรเรียนรู้ 3 ฐำนหลัก ศูนย์ต้นแบบกำรผลิตพื้นที่
ปลอดภัย กลุ่มเลี้ยงไส้เดือน และไร่สุขพ่วง
 2. กิจกรรมพี่ดูแลน้อง ผู้ใหญ่อ�ำนวยควำมสะดวก กำรเตรียมคน 3 รุ่น
ในระยะเริม่ต้น กำรประสำนงำน สถำบันอุดมศกึษำ องค์กำรปกครองส่วนท้องถิน่
พลังเด็กและเยำวชน เกิดกิจกรรมกลไกขับเคลื่อนไปสู่กำรเรียนรู้นอกห้องเรียน 
กำรศึกษำดูงำน กำรสนทนำพูดคุยแลกเปลี่ยน กำรสำธิตกำรลงมือปฏิบัติจำก
ปรำชญ์ชุมชนป้ำยแดง คนรุ่นใหม่ที่ทิ้งเมืองใหญ่กลับสู่บ้ำนเกิดชนบท ใช้ชีวิตที่
พอเพียงเรียบง่ำย และมีควำมสุข
 3. กจิกรรมพฒันำสภำเดก็และเยำวชนให้กล้ำคดิกล้ำแสดงออก กล้ำพูด
ในทีส่ำธำรณะ จำกกลุม่เดก็ทีค่่อนข้ำงเงียบ ขีอ้ำย เกรงใจผูค้น ภำวะเด็กต่ำงจังหวดั
ให้มีภำวะผู้น�ำมำกขึ้น เขียนโครงกำรเป็น จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สู่ฐำนชุมชนที่
คัดสรรน่ำสนใจ
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บ้านหนองเต่า...ชุมชนปราชญ์ธรรมชาติแห่งปกาเกอะญอ

 เหนือขึ้นไปบนควำมสูงห่ำงจำกระดับน�้ำทะเลประมำณ 900 เมตร ในพื้นที่
เขตต�ำบลแม่วนิ อ�ำเภอแม่วำง จงัหวดัเชยีงใหม่ ยงัมหีมู่บ้ำนเล็กๆ ชือ่ว่ำบ้ำนหนองเต่ำ
ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนของชนเผ่ำปกำเกอะญอ สมำชิกตัวน้อยกลุ่มหนึ่งของหมู่บ้ำนแห่งนี้ได้
รวมตัวกันด้วยควำมหวังดีต่อหมู่บ้ำนหนองเต่ำแห่งนี้ และน�ำกลุ่มเด็กและเยำวชนท�ำ
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนแห่งนี้ร่วมกัน 
 
 ด้วยวิถีชีวิตแบบเรียบง่ำยไม่ได้ถูกครอบง�ำด้วยควำมเจริญทำงวัตถุดั่งเช่น
คนเมอืง ควำมอุดมสมบูรณ์ทำงธรรมชำตแิละภมูปัิญญำจึงเป็นทรัพยำกรชมุชนทีส่�ำคญั
ต่อกำรด�ำเนนิกจิกรรมของกลุ่มหนุม่สำวเหล่ำนี ้“พะต”ี หรอืผูเ้ฒ่าทีเ่คารพของหมูบ้่าน
เป็นปราชญ์ชุมชนคนส�าคญัของหมูบ้่าน กำรสัง่สมองค์ควำมรู้จำกอดีตกำลถูกถ่ำยทอด
ผ่ำนรุน่แล้วรุน่เล่ำจวบจนปัจจบุนั ควำมรูท้ัง้หลำยนัน้เกดิจำกกำรเรียนรู้เพ่ืออยูร่่วมกบั
ธรรมชำต ิ เกิดจำกกำรสงัเกตปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงชำญฉลำดของปรำชญ์ท้ังหลำย 
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แต่เป็นที่น่ำเสียดำยท่ีไม่มีกำรบันทึกไว้
เป็นลำยลักษณ์อักษร ในขณะเดียวกัน
คนรุ ่นใหม่เริ่มใส่ใจท่ีจะศึกษำเรียนรู ้
องค์ควำมรู้อันทรงคุณค่ำเหล่ำนี้น้อยลง
ไปเรื่อยๆ จนน่ำเป็นห่วงว่ำในอนำคตจะ
ไร ้ผู ้สืบทอดองค ์ควำมรู ้ของชนเผ ่ำ
ปกำเกอะญอต่อไป

 เยำวชนผู้เป็นพลเมืองส�ำคัญใน
หมูบ้่ำนได้รวมตวักนัเป็น “กลุ่มหนุม่สาว”
มีบทบำทในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำร

พัฒนำเด็กและเยำวชนของหมู่บ้ำน ด้วยควำมอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยำกรธรรมชำติ
และต้นทุนทำงสังคมต่ำงๆ อำทิ ป่ำไม้ แหล่งน�้ำ วัฒนธรรม ประเพณี ควำมเชื่อ และ
องค์ควำมรู้ของปรำชญ์ชุมชน อันเป็นรำกฐำนอนัดท่ีีเป็นประโยชน์ต่อกำรท�ำกจิกรรม
ของเดก็กลุม่นีอ้ย่ำงยิง่ 

 จำกกำรเข้ำร่วมเป็นหนึง่ในสบิสองแกนน�ำกำรบูรณำกำรพลงัเดก็และเยำวชน
กับพลังชุมชนท้องถิ่นในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนเด็กและเยำวชน ภำยใต้กำร
สนบัสนนุจำกส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพ (สสส.) กลุ่มหนุม่สำว
บ้ำนหนองเต่ำจึงได้ร่วมกับสมำชิกในชุมชนทั้งชำวบ้ำน ปรำชญ์ชุมชน ศำสนสถำน 
และโรงเรยีน ท�ำกจิกรรมเพือ่ธ�ำรงไว้ซึง่วถีิชีวติทีท่รงคุณค่ำของชมุชน

 กจิกรรมทีก่ลุม่หนุม่สำวบ้ำนหนองเต่ำให้ควำมสนใจจึงเป็นกิจกรรมเชิงอนรัุกษ์
เพือ่สำนต่อวฒันธรรมและวิถีชีวติของชนเผ่ำปกำเกอะญอ ด้วยควำมกงัวลว่ำในกำลข้ำงหน้ำ
เมือ่เวลำผ่ำนไป คนในวยัหนุ่มสำวของชนเผ่ำมแีนวโน้มออกจำกหมูบ้่ำน ลงเขำเข้ำเมอืง
กนัมำกขึน้ ซมึซับวถิชีวีติคนเมอืงมำกยิง่ขึน้ จนในทีส่ดุคนรุ่นใหม่กจ็ะหลงลืมควำมเป็น
ตนเอง ด้วยเหตนุีก้ลุม่หนุม่สำวบ้ำนหนองเต่ำจงึได้เร่ิมต้นพูดคุยกนัและวำงแผนด�ำเนนิ
กำรเพือ่จดักจิกรรมให้เดก็และเยำวชนของบ้ำนหนองเต่ำได้รู้จักควำมเป็นตนเองมำกขึน้
ด้วยกำรท�ำควำมรูจ้กัชมุชนตนเอง รูจ้กัวถิชีวีติและวฒันธรรม รู้จักกำรรักษำทรัพยำกร
ของชมุชน ให้เกดิควำมรูส้กึรักหวงแหน เกดิควำมรูส้กึเป็นเจ้ำของชมุชน และภมูใิจใน
ควำมเป็นปกำเกอะญอ “ชมุชนแห่งปราชญ์ธรรมชาติ”
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กำรเป็นสมำชิกของบ้ำนหนองเต่ำแห่งนี้

สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน

           กิจกรรมคัดสรร
 
 1. กิจกรรมเปิดป่ำ ส�ำรวจหมู่บ้ำนของกลุ่มหนุ่มสำวกับนักเรียนบ้ำน
หนองเต่ำ เพื่อศึกษำชุมชน ท�ำแผนที่ป่ำ กำรศึกษำประวัติศำสตร์ที่มำที่ไป
ลำนเฮลิคอปเตอร์ กำรเรียนรู้ศูนย์กำรเรียน ต�ำนำนเรื่องรำวชุมชน สมุนไพร 
เรียนดนตรี ร�ำดำบปกำเกอะญอ พืชสมุนไพร ชนิดของต้นไม้  ประเพณีบวชป่ำ 
กำรน�ำเสนอแผนอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำ ต้นน�้ำล�ำธำร และอื่นๆ
 2. โรงเรียนเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมปกำเกอะญอ บ้ำนเรือนแบบเดิม 
ตัวอักษร หนังสือแบบเรียนปกำเกอะญอ วิถีชีวิต วัฒนธรรมไหว้ผี เครื่องเซ่น 
เครื่องจักสำน เครื่องดนตรี ฯลฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสมำชิกทุกคนในชุมชน
หนองเต่ำ
 3. กำรพฒันำหลกัสตูรสเีขียว กำรอนุรกัษ์ทรัพยำกรเช่ือมโยงกบัวัฒนธรรม
ปกำเกอะญอทีดู่แลต้นน�ำ้ กำรรักษำผนืป่ำ กำรเดนิเปิดป่ำ กำรเรยีนรู้ของนกัเรยีน
ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชุมชนมำกขึ้น

 กำรด�ำเนนิกำรของกลุม่หนุม่สำว
บ้ำนหนองเต่ำนอกจำกจะเป็นกำรเปิด
โอกำสให้เด็กและเยำวชนคนรุ่นใหม่ได้
พบปะพูดคุยกับพะตีและเรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชนแล้ว ยังได้เปิดประสบกำรณ์จำก
กจิกรรมกำรส�ำรวจหมู่บ้ำนอกีด้วย กลุม่เด็ก
หนุ่มสำวบ้ำนหนองเต่ำได้วำงแผนกำร
พฒันำ กำรเรยีนรูแ้ละเส้นทำงกำรส�ำรวจ
หมู่บ้ำน เพื่อเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ของ
เด็กและเยำวชนในหมู่บ้ำน ท�ำให้บ้ำน
หนองเต่ำ มีระบบกำรสืบทอด คนรุ่น
ใหม่ของชนเผ่ำให้มีควำมภำคภูมิใจกับ
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 สภำเด็กและเยำวชนต�ำบลคลองขวำง จัดต้ังขึ้นโดยสภำเด็กและเยำวชน
จงัหวดันนทบรุ ีร่วมมอืกบัองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลคลองขวำง และสภำเดก็และเยำวชน
อ�ำเภอไทรน้อย จำกกำรด�ำเนนิโครงกำรตลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำ สำมำรถสรปุภำพรวม
กำรด�ำเนินงำนได้ ดังนี้

 ภาพรวม : กำรด�ำเนินโครงกำรของสภำเด็กและเยำวชนต�ำบลคลองขวำง
มีควำมล่ำช้ำเนื่องจำกมีเรื่องติดขัดเกี่ยวกับปัญหำผักตบชวำถูกก�ำจัดออกไปก่อนท่ีจะ
ถึงแผนกำรจัดกิจกรรมที่วำงไว้ เพรำะผู้น�ำ อปท. ได้รับกำรประสำนงำนจำก คสช. 
เกี่ยวกับกำรลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ของคณะกรรมกำร จึงมีกำรก�ำจัดผักตบชวำ และ
ด�ำเนินกำรลอกคลองไปก่อนล่วงหน้ำโดยใช้รถตักและเจ้ำหน้ำที่ของ อบต. ท�ำให้
คณะท�ำงำนตำมโครงกำร ต้องรอผกัตบชวำชดุใหม่ขึน้มำในคลองและด�ำเนนิกำรจัดเกบ็
ผักตบชวำ ตำมแผนกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ ในขั้นแรก จึงได้ด�ำเนินกำรเรื่อง
กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมแก่กลุ่มเด็กและเยำวชน รวมถึงกำรจัดท�ำแผนที่ชุมชน
ในระยะแรกให้เสร็จสิ้นไปก่อน

ลอกคลอง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน
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 บทสรปุการสนบัสนนุการด�าเนนิงาน : กำรสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำน ในส่วน
ควำมรับผิดชอบได้ด�ำเนินกำรให้ค�ำปรึกษำ ลงตรวจเยี่ยมติดตำมควำมคืบหน้ำอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดเวลำ รวมถึงมองแนวทำงกำรแก้ปัญหำในกรณีที่กำรด�ำเนินโครงกำร
ไม่สำมำรถด�ำเนนิกำรต่อไปได้ ในฐำนะทีป่รกึษำได้เตรยีมโครงกำรอืน่ๆ ส�ำหรบักำรแก้ไข
ปัญหำเฉพำะหน้ำด้วย กำรสนบัสนนุกำรด�ำเนินงำนทีส่�ำคัญต้องเกิดขึน้ตัง้แต่กระบวนกำร
ท�ำงำน ชุดเครื่องมือ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และกำรแก้ไขปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
ซ่ึงในส่วนของศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำยเด็กและเยำวชนจังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็น
ควำมส�ำคัญและให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนอย่ำงเต็มที่

 บทสรุปการให้ค�าปรึกษา : ในส่วนของกำรให้ค�ำปรึกษำนั้นแบ่งออกเป็น 
สองส่วน คือ
 - ให้ค�ำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่/พี่เลี้ยง
 - ให้ค�ำปรึกษำแก่แกนน�ำสภำเด็กและเยำวชนต�ำบลคลองขวำง 

 กำรให้ค�ำปรึกษำทั้งสองส่วนท�ำให้มองเห็นมุมมอง และทัศนคติ วิธีแก้ปัญหำ
ของเด็กและผู้ใหญ่ ในพื้นที่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสำมำรถน�ำมำปรับแนวคิด เชื่อมโยง
ควำมเข้ำใจต่อกันได้ดียิ่งขึ้น กำรให้ค�ำปรึกษำจึงต้องอยู่บนพื้นฐำนของกำรไม่ครอบง�ำ
ควำมคิด แต่ต้องรู้จังหวะในกำรเข้ำช่วยเหลือหรือให้แนวคิดในกำรแก้ไขปัญหำท่ีจะ
เกิดขึ้น และกำรให้ค�ำปรึกษำแก่เด็กและเยำวชน ต้องอยู่บนพื้นฐำนของกำรให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ทักษะต่ำงๆที่จ�ำเป็นเหมำะสม สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในกำรท�ำงำน 
ตำมแผนกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรที่วำงไว้
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 บทสรุปการหนุนเสริมพลัง : กำรเสริมพลังให้กับสภำเด็กและเยำวชนต�ำบล
คลองขวำง ต้องใช้ควำมเข้ำใจในบริบทของพื้นที่ เพรำะสภำเด็กและเยำวชนต�ำบล
คลองขวำง เกิดขึน้จำกกำรจดัตัง้ส่วนหน่ึง และควำมตัง้ใจของเด็กและเยำวชนส่วนหนึง่
มีกำรเปลี่ยนผ่ำนแกนน�ำกลุ่มเด็กและเยำวชน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นผลท�ำให้เกิดควำมไม่นิ่ง
ของกลุ่มเดก็และเยำวชนในพืน้ที ่แต่ปัจจยัหนนุเสรมิท่ีส�ำคญั คอื พ่ีเล้ียงและเจ้ำหน้ำท่ี
ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบดูแล สภำเด็กและเยำวชนมีควำมเข้ำใจและให้ค�ำปรึกษำได้ดี
โดยเฉพำะกำรให้ควำมส�ำคญัและควำมสนทิใจแก่เด็กและเยำวชน ท�ำให้กำรรวมกลุ่ม
ของสภำเด็กและเยำวชนต�ำบลคลองขวำงยังคงด�ำเนินกำรต่อไปได้อย่ำงเหนียวแน่น
ประกอบกบัพลงักำรขับเคลือ่นและพลงัประชำคม ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ในเชงิบวก ส่งผลให้
กำรประสำนงำน และกำรรวมพลังกันขับเคลื่อนโครงกำรเป็นไปได้ด้วยดี นอกจำกนี้
ในส่วนของผู้น�ำ อปท. ก็ยังคงให้ควำมส�ำคัญแก่กำรด�ำเนินโครงกำร และสนับสนุน
ก�ำลังคน และเคร่ืองมือในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่เด็กและเยำวชนในกำรท�ำ
กิจกรรม รวมไปถึงกำรจัดเจ้ำหน้ำที่ดูแลควำมปลอดภัยแก่เด็กและเยำวชนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมด้วย 

 บทสรุปความส�าเร็จของโครงการ : กำรด�ำเนินโครงกำรคลองสวยด้วยใจ
เยำวชน ปี 2 แม้จะมีอุปสรรคในกำรด�ำเนินงำน จนเกิดควำมล่ำช้ำในกำรจัดกิจกรรม
ตำมแผนงำนที่วำงไว้ แต่ด้วยกำรด�ำเนินงำนโดยกลุ่มเด็กและเยำวชน และพี่เลี้ยง
เจ้ำหน้ำทีท่ีด่�ำเนินโครงกำรนีม้ำอย่ำงต่อเน่ือง ท�ำให้ปัญหำเรือ่งควำมเข้ำใจในวตัถปุระสงค์
และเป้ำหมำยของโครงกำรลดน้อยลง ประกอบกบักจิกรรมนี ้ ก่อประโยชน์แก่ประชำชน
ในพืน้ทีท่�ำให้ได้รบัควำมร่วมมอืเป็นอย่ำงดจีำกประชำชนในต�ำบล ปัจจัยหนนุเสริม คอื
ผูน้�ำ อปท. ทีมี่ควำมเข้ำใจและฟังเสยีงเดก็เป็น ท�ำให้กลุม่เดก็และเยำวชนมีขวญัก�ำลงัใจ
ในกำรท�ำกจิกรรม ไม่ได้ท�ำไปเพรำะควำมต้องกำร หรอื ถูกครอบง�ำโดยผูใ้หญ่ในชุมชน
เป็นกจิกรรมทีเ่กดิจำกควำมคดิริเริม่ของเดก็และเยำวชน ต่อยอดไปสู่กำรขอค�ำแนะน�ำ 
ค�ำปรึกษำจำกผู้ใหญ่ในท้องถิ่น และร่วมกันด�ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนท่ีวำงไว้
กำรถอดบทเรยีนจงึสรปุได้ว่ำ กำรท�ำงำนในบรบิทของสภำเด็กและเยำวชนระดับต�ำบล
ควรจะได้รบัควำมสนใจจำกผูบ้รหิำรท้องถิน่ มเีจ้ำหน้ำทีห่รือพีเ่ลีย้งทีดู่แลอย่ำงต่อเนือ่ง
และมกีลุม่ประชำคม ผูป้กครองของเดก็และเยำวชนเป็นฐำนเสยีงในกำรให้ควำมร่วมมอื
ผลักดันโครงกำรไปสู่ควำมส�ำเร็จดังที่ตั้งใจไว้

       ณัฐกิตติ์  จิตร์ตรีสินธุ์
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           กิจกรรมคัดสรร
 
 1. กจิกรรมกำรลอกคลองก�ำจดัผกัตบชวำ เป็นควำมคิดรเิริม่ของสภำเดก็
และเยำวชนต�ำบลคลองขวำง จติอำสำเพือ่ท้องถิน่ กำรวำงแผนงำน ประชำสมัพนัธ์
กำรระดมสรรพก�ำลัง กำรด�ำเนินกำรร่วมกับท้องถิ่น ภำคประชำสังคม กำรแบ่ง
พื้นที่ช่วยกันดูแล กำรรักษำควำมสะอำดคูคลอง เป็นต้น
 2. กำรรือ้ฟ้ืนและกำรเรยีนรูว้ถิวีฒันธรรมชมุชน กำรท่องเทีย่วเชงินเิวศ
ตีกลองยำว กำรจัดดอกไม้ กำรรื้อฟื้นบอนสีต่ำงพันธุ์ ปลูกผักปลอดสำรพิษ และ
อื่นๆ กำรเกิดศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนจำกปรำชญ์ชำวบ้ำน กำรสำนต่อภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นจำกคนรุ่นใหม่ ด้วยกำรต่อยอด สร้ำงสรรค์และเกิดรำยได้จำกผลิตภัณฑ์
ที่สร้ำงขึ้น
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 ล�ำแสงแดดอ่อนๆ ส่องผ่ำนช่องหน้ำต่ำงในห้องนอน ปลุกฉันให้ตื่นขึ้นมำ
ในยำมเช้ำวนัหนึง่ เสยีงพลกิตวัอย่ำงช้ำๆ บนฟกูเสือ่กระจูด พร้อมกบัขยบัผ้ำห่มข้ึนมำ
เพือ่เพิม่ควำมอุน่ ท่ำมกลำงละอองแห่งควำมเยน็ของเคร่ืองปรับอำกำศเก่ำๆ ช่ำงน่ำนอน
เสียจริงๆ ฉันรวบรวมควำมคิด....วันนี้วันอำทิตย์นี่นำ เป็นวันหยุด ไม่ต้องมำท�ำงำน....
นอนต่ออีกหน่อยก็ได้ เสียงสะท้อนของตัวเองอยู่ในควำมคิด แต่..เอ๊ย....เกือบบรรลัย
แล้วหว่ำ....วนันีเ้รำมนีดันีน่ำ...นดักบัน้องโจ....และเดก็ๆ เยำวชนทีค่วนโดน นีน่ำ ว่ำแล้ว
กต้็องรบีขมวดเปลอืกตำเปิดขึน้กวำดสำยตำหันหำนำฬิกำทีแ่ขวนอยูต่รงฝำผนงั เขม็สัน้
ชีเ้ลขหก เขม็ยำวอยู่เลขสำม ตำยละหว่ำ นดัน้องไว้แปดคร่ึง รีบสลดัผ้ำห่ม ลกุขึน้ปิดแอร์
เข้ำห้องน�ำ้ แปรงฟันพร้อมกบัท�ำภำรกิจเฉพำะในห้องน�ำ้ อำบน�ำ้ เสร็จภำยใน 10 นำที
เดินลงมำข้ำงล่ำง “ป๊ำ....น้อง แม่ลืมไป วันนี้แม่มีงำนที่ควนโดนนะ” “แม่ไม่กินไรก่อน
เหรอ.....” เสียงลูกสำวคนเล็กถำมมำ ขณะที่แม่มันไม่ได้หันไปดูเพรำะมัวแต่มองหำ
กล้องถ่ำยรูปอยู่ “ไม่ล่ะ เดี๋ยวค่อยกินสำยๆ ตอนไปถึงที่โน่น ....แม่ไปนะ....ถึงแล้ว
จะโทรหำนะ” ว่ำแล้วก็หยิบกุญแจรถ พร้อมกุญแจบ้ำน….นึกในใจ คุณสำมีกับคุณลูก

The Heart of Kuan Done Community
 เบื้องหลัง หนังควนโดน
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คงชินกับพฤติกรรมแบบนี้ของแม่มันไปแล้วนะ………หยิบกุญแจ สตำร์ทรถ ....มุ่งหน้ำ
สูถ่นนไปควนโดน...มอืถอืพวงมำลยั...ในขณะท่ีล้อหมุนไปอย่ำงรวดเรว็ ภำพต่ำงๆ กป็รำกฏ
วนเวียนเข้ำมำให้ห้วงแห่งควำมคิด

 โจทย์ที่เราก�าลังจะตอบในวันนี้ ถูกก�าหนดกรอบอยู่ภายใต้โครงการวิจัย 
“การบรูณาการพลงัเดก็และเยาวชน กับพลงัชมุชนท้องถิน่ ในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์
ด้านเด็กและเยาวชน” ที่ตัวเองรู้สึกว่า ได้รับเกียรติอย่างสูง เนื่องจากหัวหน้าโครงการ 
คือ ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ท่านเป็นผู้รอบรู้และท�างานเด็กเยาวชนมา
ยาวนาน ตวัเราเองเป็นเพยีงคนภูธร เสมือนครบู้านนอก ทีไ่ด้มโีอกาสได้เข้าร่วมเรยีนรู้
กบั Node อกี 11 แห่ง ทัว่ประเทศ นบัเป็นอกีหนึง่โอกาสท่ีท่านได้หยบิยืน่ให้ รวมถึง
น้องๆ ในทีมงาน ที่ได้ช่วยกันสรรสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้การ
ก�าหนดกจิกรรมหลกัของเดก็และเยาวชนควนโดน ในหัวข้อ “บ้านฉันมดีี”และแน่นอน
งานนี้ เราจะเห็นสองพลังที่ยิ่งใหญ่ ระหว่างท้องถิ่น และเยาวชน พลังแรก เป็นพลัง
แห่งท้องถิ่น ที่มีผู้อยู่เบื้องหลัง คือ นักสาธารณสุข ผู้เป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อน
ชุมชน 

 น้องโจ  เป็นเด็กหนุ่มที่ฉันได้พบและรู้จัก
เมื่อประมำณ ปี 2552 ด้วยหนทำงแห่งงำนพัฒนำ
ศักยภำพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ สสส.
ภำรกจิร่วมทีส่�ำคญัคอื เรำต้องกำรสร้ำงเสริมสขุภำวะ
ให้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่ละแห่งไปด้วยกัน ภำยใต้กำร
ท�ำให้ศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น  โดยบำงทีเรำหำรู้ไม่ว่ำ  ศักยภำพ
ในตัวของบำงคนมีอยู่มำกมำย เพียงแต่โอกำส
จงัหวะแห่งเวลำและเวที ยังไม่เหมำะเจำะท่ีจะให้เขำได้แสดง และแน่นอน ควำมประทบัใจ
ทีเ่กิดขึน้ตลอดระยะเวลำเกอืบ 7 ปี ย่อมพิสจูน์ได้ว่ำ เขำคือนกัพฒันำตวัจรงิ ทีจ่ะท�ำให้
สุขภำวะของพลเมืองในชุมชนเกิดขึ้นแน่นอน 7 ปีส�ำหรับบำงคนอำจจะเนิ่นนำน แต่
ส�ำหรบัฉนัแล้วมนัเป็นเวลำทีท่�ำให้เรำได้รูจ้กั รกั และเรียนรู้ควำมดีงำมจำกผู้ชำยคนนี้
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 น้องโจเป็นบุคคลท่ีคนในชุมชนทุกชุมชนรู้จักเป็นอย่ำงดี ทุกตำรำงนิ้วของ
พืน้ทีท่ัง้สบิชมุชนในเขตเทศบำลควนโดน ไม่มใีครไม่รูจ้กั “หมอโจ” รอยยิม้ของชำวบ้ำน
ผูน้�ำชมุชน กำรทกัทำย สมัผสั ด้วยมติรไมตร ีทีท่กุคนแสดงออกเมือ่พบเขำ บ่งบอกถึง
กำรเข้ำถงึ ควำมสขุทีช่ำวบ้ำนได้รบัจำกหนุ่มน้อยคนนี ้เช่นเดียวกนั ใบหน้ำและแววตำ
ทีเ่ตม็ไปด้วยรอยยิม้ของเขำ เรยีกชือ่ชำวบ้ำนถกูทกุคน เป็นเหมอืนเสน่ห์แห่งมติรภำพ
เขำไม่ได้เป็นพีน้่องมสุลมิ เหมอืนกบัทีค่นอกีร้อยละ 99 ของพืน้ท่ีนีเ้ป็น แต่เพรำะอะไร
เขำจึงเป็นที่รัก ยอมรับของคนในชุมชน และท�ำให้ชุมชนแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปในทำง
ที่ดีได้

 ภำยใต้โครงกำรวิจัยนี้ ท�ำให้ครั้งหนึ่งฉันได้มีโอกำสพูดคุยกับน้องแหม่ม 
(มสัน ีมำลนิ)ี หนึง่ในคณะกรรมกำรธนำคำรขยะ เธอยงัเป็นทัง้ อสม. ของชมุชนควนโดน
ใน หนึ่งในชุมชน “บ้ำนฉันมีดี” ของเยำวชนควนโดน “เราท�างานกันด้วยใจค่ะ ไม่ได้
มค่ีาตอบแทนอะไรให้หรอก ตัง้แต่ปี 49 แล้ว ตอนน้ัน เทศบาลต้ังต้นทนุให้ 3,900 บาท
ท�าไปเรือ่ยๆ จนตอนนีเ้ป็นแสนแล้ว” น้องแหม่มเล่าให้ฟังด้วยน�า้เสยีงแห่งความภาคภูมใิจ
“น้องแหม่มกับคณะกรรมการเคยคิด หรือนั่งคุยกันมั้ยคะว่า ที่เราท�าส�าเร็จ ธนาคาร
เรามั่นคงขึ้นนี่เพราะอะไร” ฉันพยายามป้อนค�าถามให้ฉุกคิด “กรรมการเรามีกัน 
15 คนค่ะ ช่วยกนั งานน้ีบอกได้เลยค่ะ ถ้าไม่มีพีโ่จ ไปไม่รอด เขาทุม่เทจริงๆ” “มล้ีมลกุ
คลุกคลานกันบ้างมั้ยคะ” “มีค่ะ น�้าท่วม เหนื่อยแสนเหนื่อย บางทีร้านค้าที่รับคูปอง
จากการแลกขยะจะมาขึน้เงินเลย เราก็ต้องเสยีสละเวลาส่วนตัวเรามาจัดการให้ หมอโจ
เป็นคนที่ให้ก�าลังใจเราตลอด ค่าตอบแทนไม่เคยถามหา ขนาดว่าในปีหลังๆ ที่กลุ่ม
มีรายได้มากขึ้น เราก็เริ่มมีกฎ ข้อตกลงให้มีการจัดสรรค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ
เลก็ๆ น้อยๆ พีโ่จแกยงัไม่รบัค่าตอบแทนนีเ้ลย เรยีกว่าพ่ีเขาท�าโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน
หรอือยากได้เงนิเลยค่ะ เวลามคีณะมาศกึษาดงูาน พวกเรากจ็ะได้รับค่าตอบแทน พ่ีโจ
ก็ไม่เคยรับอีก ทั้งๆ ที่เขาก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่มีสิทธิ์เท่ากับคนอื่นที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนนี้” เสียงน้องแหม่มย�้ำอย่ำงหนักแน่น    
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 คณุสมบตัทิีด่งีำมทีค่นท�ำงำนชมุชน นกัพฒันำท้องถ่ิน หรือบคุลำกรท้ังภำครัฐ
ข้ำรำชกำร หรอืนกัพฒันำเดก็ เยำวชน ควรจะเอำเป็นแบบจำกน้องโจ สำมำรถค้นพบ
ได้จำกกำรที่เรำได้มีโอกำสพูดคุยกับประธำนกลุ่มชุมชน 3 แห่ง อสม. และพบข้อมูล
ดังเช่นที่ อสม. น้องแหม่ม บัง (พี่) บังซำฟีอี (คุณซำฟีอี หลีเส็น) บังหวันแอ คุณครูใน
โรงเรียนควนโดนวิทยำ หรือแม้กระทั่งกลุ่มน้องๆ เยำวชนในโครงกำรเองต่ำงให้ข้อมูล
ที่ตรงกัน

 “ฝนตก ฟ้าร้อง น�า้ท่วม พีเ่ขาจะอยูกั่บเราตลอด ทุม่เท ไม่เคยทอดท้ิง ไม่เคยคดิ
ว่าตนเองเป็นหัวหน้า แม้กระทั่งวันหยุด ที่จริงพี่เขาควรจะได้พักผ่อน แต่เมื่อมีงาน 
เช่นวันก่อนมีคณะจากเบตงมาดูงาน พี่เขาก็มาแล้วก็ขับรถไปหาลูกที่หาดใหญ่ คิดดู
แล้วกันว่าเขาทุ่มเทให้ชุมชนเราขนาดไหน ชาวบ้านและพวกเรารักเขาค่ะ รักเพราะ
เขาเป็นคนดี เป็นคนเสียสละ ร่วมทุกข์กับเรา อยู่เบื้องหลังแห่งความส�าเร็จของชุมชน
เราจริงๆ”

 “หมอโจ เขาเป็นผูน้�าทีน่�าพาชมุชนเราไปสูส่ิง่ทีด่ีๆ  ไม่ว่าจะท�างานหรอืกจิกรรม
อะไร ทัง้ในและนอกสถานทีท่ีเ่ราไปด้วยกัน เขาจะเป็นคนท่ีกนิข้าวหลังเพ่ือน ให้คนอืน่
กินก่อนเสมอ จะขึ้นรถ จะนอน เป็นสิ่งที่เขาท�าหลังสุด เพื่อให้คนอื่นได้สบายก่อน 
นอนหลังสุดเพือ่ดวู่าทกุคนสบายดมีัย้ ได้กนิอิม่ ได้นอนหลบักนัหรอืยงั แล้วแกถงึจะนอน
แถมยงัตืน่เช้าสดุ เพ่ือมาดแูลความเรยีบร้อย อาหาร ประทบัใจ รัก งานทีท่�าอยู่เบือ้งหลงั
ผอ.กองพลังงาน ที่ปรึกษา ถ้าขาดเขา งานจะไม่เดิน ความสมบูรณ์มีมาก ท�างาน
แบบเพื่อน พี่ น้อง รักในบทบาท หน้าที่ ดูแล นอนหลัง”

 “หมอโจ เป็นสดุยอดของข้าราชการ เขาน่าจะมาท�างานทีน่ีเ่มือ่ประมาณปี 50
ครับ เป็นคนที่ทุ่มเทมาก ท�างานกับชุมชน ตรงไปตรงมา ไม่มีนอกไม่มีใน สมควรที่
คนอืน่จะเอาเป็นแบบอย่างในการท�างานจรงิๆ คนท�างานแบบนีห้ายากครับ หน่วยงาน
ราชการ โดยเฉพาะท้องถิ่น ส่วนใหญ่ไม่ติดดินครับ หาคนรับผิดชอบงาน และทุ่มเท
ทั้งแรงกายแรงใจแบบนี้ยากจริงๆ”
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 “ถ้าเทศบาลต�าบลควนโดนขาดหมอโจ ผมว่า ท่าจะไปไม่รอดครับ เพราะเขา
เป็นก�าลงัส�าคญั ทัง้เป็นคนคดิ กระตุ้น ลงมอืท�า เขาท�าด้วยกนักบัชาวบ้าน ไม่เคยชีน้ิว้
ไม่เคยสั่ง แต่จะลงมาลุยร่วมกันกับเรา กับชาวบ้านเสมอ ท�าเหมือนเป็นคนคนหนึ่ง
ของชุมชน ไม่เคยท�าตัวว่าเป็น ผอ.เลยครับ น่านับถือ ชาวบ้านนับถือในน�้าใจ
ในความดีงามของเขา”

 “เวลาเรยีกเจ้าหน้าที ่หรอืคนในชมุชนประชมุเร่ืองอะไร เขาจะถามกนัก่อนว่า
งานของใคร ถ้ารู้ว่าเป็นงานของหมอโจ เขาจะมากันพรึบเลยครับ มามากกว่างานของ
คนอื่นๆ เราะเขารู้ว่าหมอโจแกเป็นคนตั้งใจท�างานมาก”

 เช่นเดยีวกนักบักำรท�ำงำนในโครงกำรนีที้เ่ดก็ๆ ต่ำงแสดงควำมรู้สึกท่ีมต่ีอพ่ีโจ
พีเ่ลีย้งของเขำ “พีเ่ขาทุ่มเท และเข้าใจค่ะ เข้าใจว่าช่วงไหนเราสอบ เราต้องท�ากจิกรรม
ของโรงเรียน เราต้องมีภารกิจอีกมาก ให้เวลา มาถึงที่เสมอ”

 อกีพลงัหนึง่ซึง่มคีวำมส�ำคญัอย่ำงยิง่ นัน่คอื พลงัเยำวชน คนควนโดน กลุม่ของ
เยำวชนกลุ่มนี้เป็นนักเรียนของโรงเรียนควนโดนวิทยำ ในนำมของสภำนักเรียน 
ด้วยควำมเชื่อมั่นและคำดหวังว่ำพวกเขำเหล่ำนี้ จะเป็นผู้น�ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลงและ
ท�ำให้ผู้ใหญ่ทั้งหลำยที่มีหน้ำที่ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของเยำวชน ไม่ว่ำเรำจะอยู่
ในสถำนะของครู นักพัฒนำชุมชน นักพัฒนำเยำวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มองค์กรในชุมชน หรือประชำชนทั่วไป ต้องกลับมำทบทวนถึงภำรกิจของผู้ใหญ่ว่ำ
จะต้องท�ำอะไร เพ่ือให้เด็กและเยำวชนบนผืนแผ่นดินไทย มีควำมเข้มแข็ง และ
ด�ำเนินชีวิตด้วยสุขภำวะ
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 เมือ่ครัง้เริม่โครงกำรใหม่ๆ กลุม่ของเขำเหล่ำนีย้งัมคีวำมรู้สึกเหมือนมช่ีองว่ำง
ระหว่ำงควำมเป็นพีน้่อง พีอ่ำวโุสสดุเป็นพีป่ระธำนสภำนกัเรียน อยู ่ม.6 น้องสดุอยู ่ม.3
ครัง้หนึง่ฉนัได้ร่วมท�ำกจิกรรม AAR หรอื After Action Review ท�ำให้เรียนรู้ร่วมไป
กบัพวกเขำว่ำ ระบบอำวุโส หรอื SOTUS ในระดับมัธยมก็มเีช่นกนั น้องๆ ม.3 ยงัรูส้กึว่ำ
พีส่�ำคญั ไม่กล้ำมองหน้ำ สบตำ เดนิสวนทำงกนักจ็ะก้มให้ เสมอืนเป็นกำรคำรวะรุ่นพ่ี
ประมำณนัน้ เวลำล่วงเลยไปภำยใต้กำรท�ำกจิกรรมทีส่วยงำมภำยใต้ชือ่ “บ้ำนฉันมดีี”
ก�ำแพงระหว่ำงพีน้่อง ได้ถกูพงัทลำยลงไปจนหมดสิน้ น้อง ม.3 ท่ีไม่กล้ำพูดในวนัแรก 
กลบักล้ำเสนอควำมเหน็ในวนัถดัมำ และเมือ่มกีำรประชมุ ทุกคนสำมำรถแสดงควำม
คดิเหน็ในส่วนทีต่นเองมองต่ำงจำกคนอืน่ หรอืกล้ำท่ีจะบอกจุดอ่อนของกลุ่ม ดังเช่น
กำรสะท้อนควำมรูส้กึ “เรำรูส้กึเสยีใจ ทีต้่องมำนัง่รอคนท่ีมำสำย นดักนัแล้วว่ำจะไป
ถ่ำยวดิโีอทีช่มุชนนี ้เวลำ 10 โมง รออยูเ่กอืบสองชัว่โมงกย็งัไม่มำ นดัไม่เป็นนดั คงไม่รู้
ว่ำท�ำให้คนอืน่เขำเสยีเวลำ เสยีควำมรูส้กึ ท่ีเจบ็ใจหนกั คอืไม่มำตำมนดัเรำ แต่ไปเท่ียว
กบัคนอืน่ มนัน่ำมัย้ล่ะ” สมำชกิในกลุม่สำรภำพควำมรู้สึกท่ีอดัอัน้มำนำน หลังจำกที่
ได้รบัฟังควำมรูส้กึของเพือ่น ค�ำถำมจำกฉนัท่ีโยนเข้ำกลุม่ “ถ้ำเรำเป็นฝ่ำยรอเหมอืนกบั
เพือ่นคนนี ้เรำจะรูส้กึอย่ำงไรคะ” หลำยคนเสยีงอ่อยๆ แต่มกีำรตอบสนองเหมอืนรูต้วัว่ำ
ตวัเองกม็ำสำย ผดิเวลำเหมอืนกนั “เสยีใจครบั” “ไม่คดิว่ำจะท�ำให้คนอืน่เสยีใจขนำดน้ี”
“ผมขอโทษครบั ผมเองทีไ่ปเทีย่วกบัเพือ่น เพรำะเพือ่นชวน เลยลืมไปว่ำจะต้องมำ
ท�ำหน้ำท่ีช่วยถ่ำยวิดีโอด้วย” ประโยคหลังสุด เล่นเอำทั้งวงเงียบไปเหมือนกัน
แต่บทเรยีนจำกกำรลงมอืท�ำงำนจรงิ ท�ำให้ทุกคนเรยีนรู้ทีจ่ะอยู ่ท�ำงำน เล่น มคีวำมสขุ
ไปด้วยกนั กจิกรรมของนกัข่ำวเยำวชน คนท�ำสือ่ “บ้ำนฉนัมดี”ี อำจเป็นอกีบทเรยีนหนึง่
ทีม่ำช่วยเตมิเตม็ชวีติกำรท�ำงำนกลุม่ กำรท�ำงำนกบัเพ่ือนๆ กำรท�ำงำนกบัชมุชนของ
เขำด้วย 
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 น้องมาย ประธานสภาเยาวชน ผูน้�าคนส�าคญัของกลุ่ม จัดกระบวนทัพของ
พวกเขาด้วยทมีทีเ่ข้มแขง็ท้ังรองประธาน เลขา ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายสือ่ สวสัดิการ ทีส่�าคญั
เหรัญญิก ผู้คอยดูแลความเรียบร้อยในการจัดสรร
งบประมาณในการท�ากิจกรรมแต่ละอย่าง
การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ   เพ่ือให้เกิดการบรรลุ
เป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนดร่วมกนันัน้ มกีารประชมุกลุม่
วางแผนเตรียมการ จะมีใครรู้บ้างหรือไม่ว่า  สิ่งที่
ปรากฏให้เราเหน็ความเข้มแขง็ของเธอน้ัน มรีากฐาน
ที่ส�าคัญจากครอบครัว  เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่เติบโต
มากับครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัว คือ พ่อเป็น
ผู้พิการ แม่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป แต่ภายใต้ข้อจ�ากัดดังกล่าว ครอบครัวของเธอ
ไม่เคยย่อท้อต่อการขัดเกลา ปลูกฝังความเป็นคนดีงาม ความอดทน และความเป็น
คนดี ให้กับเธอ คุณยาย ผู้แปลงหลักค�าสอนของศาสนาสู่การปฏิบัติจริง จนกลายมา
เป็นเด็กที่มีคุณลักษณะของการเป็นจิตอาสาสูง มีความเสียสละ อดทน

 ภำรกิจของกลุ่มเยำวชนของน้องมำยในกำรด�ำเนินโครงกำร “พลังเยำวชน
ร่วมใจ สร้ำงชุมชนให้น่ำอยู่ ร่วมกับคณะกรรมกำรหรือกลุ่มของเขำเอง” ด้วยกำรเปิด
แนวคิดส�ำคัญ “บ้ำนฉันมีดี” เป็นควำมคิดที่จุดประกำยและสร้ำงแรงบันดำลใจใน
กำรค้นหำควำมดีงำมในชุมชนของเขำเองโดยน�ำเอำจุดเด่นของควำมสำมำรถแห่ง
ควำมเป็นวยัรุน่มำเป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีจ่ะถ่ำยทอดควำมดีงำมให้แก่สังคมของเขำได้รับรู้

 กลุ่มของเขำ ด�ำเนินกำรถอดทุนแห่งควำมรู้ที่ถูกฝังอยู่ในชุมชนมำยำวนำน 
กำรประชุมปรึกษำหำรือตำมประสำเด็กๆ ของเขำได้ร่วมให้ควำมเห็นว่ำ “เรำจะเป็น
นักข่ำวเยำวชน เพื่อค้นหำของดีที่บ้ำนเรำ” เสียงสรุปของน้องมำยชัดเจนในครั้งหนึ่ง
ของกำรประชุมเพื่อคัดเลือกกิจกรรมในกำรด�ำเนินงำน

 กำรส�ำรวจต้นทุนของกลุ่มเอง เพื่อกำรท�ำงำนชิ้นนี้ “เรำจะท�ำให้เขำรู้ว่ำ
กำรจดักำรขยะของชมุชนควนโดนในเป็นของดบ้ีำนเรำ” “แล้วมอีะไรอกีล่ะทีเ่ป็นของด”ี
เสียงจำกสมำชิกคนหนึ่งของกลุ่มดังออกมำ  “เรำยังไม่รู้เลยว่ำบ้ำนเรำมีดีอะไรบ้ำง” 
มีคนรับลูกต่อ “นึกไม่ออก...” วงประชุมเรำเงียบไปพักหนึ่ง ....... “ในควำมหมำยของ
สิง่ทีเ่รำเรยีกว่ำ ของด ีหรอื บ้ำนฉนัมดีีนีค่อือะไร” ฉนัโยนค�ำถำม เพ่ือกระตุ้นให้เด็กๆ
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ได้ร่วมกันคิด..........เสียงซุบซิบ หันหน้ำเข้ำหำกัน พูดคุยเสียงเบำๆ และก็มีเสียงหนึ่ง
ดังขึ้น “ของดีน่ำจะมีอย่ำงอื่นด้วย.......” “ไหนพวกเรำลองให้ควำมเห็นกันหน่อย
ได้ม้ัยคะว่ำ ของดีในบ้ำนเรำน่ำจะมีอะไรอีกบ้ำง นอกจำกกำรจัดกำรขยะ”  “กำรมี
อำชีพหลักของคนในชุมชน”……… “กำรท�ำควำมดีของคนในชุมชน” เริ่มมีบรรยำกำศ
กำรตอบรับมำกขึ้น “ดีมำกลูก” ฉันรีบเสริมแรงให้เขำได้รู้ว่ำ ใช้ได้ จะได้กระตุ้นให้
เกิดควำมคิดเพิ่มเติม ของดีมีได้หลำกหลำย แต่คนส่วนใหญ่มักจะลืมและมองข้ำม
ควำมเป็นของดี เพรำะเรำจะมองส่วนที่เป็นข้อเสียมำกกว่ำ “ของดี หรือควำมดี” 
โจทย์ในหัวข้อของดีจึงได้รับกำรขยำยจำกของดีทำงกำยภำพหรือวัตถุเพียงอย่ำงเดียว 
มำเป็น คุณงำมควำมดี ด้วย

 กำรวำงแผนงำนเพื่อหำของดีได้เริ่มขึ้น ด้วยกำรค้นหำคนที่จะให้ข้อมูลของดี
ในแต่ละชุมชน โดยกำรท�ำหน้ำที่ในบทบำทของ นักข่ำวเยำวชน โดยกำรอบรมทักษะ
กำรเป็นนกัข่ำว เช่น กำรเขยีนบท กำรถ่ำยวดิโีอ กำรตัดต่อวดีิโอ  เมือ่ถึงช่วงกำรค้นหำ
ข้อมลูเพือ่จะน�ำมำเขยีนบทเพือ่ท�ำข่ำว กลุม่เจอทำงตนัอกีรอบหนึง่ แล้วคนๆ นัน้คอืใคร
ใครจะเป็นคนรูเ้รือ่งชมุชนหรอืรูว่้ำใครรูเ้ร่ืองนัน้เร่ืองนี ้“อสม. ประธำนชมุชน” จึงเป็น
ที่มำของกำรเรียนเชิญ อสม. และประธำนชุมชนเข้ำมำที่ห้องประชุมโรงเรียน เพื่อให้
ข้อมูลแก่เด็ก และลงไปหำผู้รู้ในเรื่องของดีแต่ละเรื่องนั้นเพื่อขอข้อมูลและเตรียมบท

 ระหว่ำงกำรลงไปท�ำหน้ำทีข่องกำรเป็นนกัข่าวเยาวชน เดก็ๆ เริม่มกีำรวำงแผน
จัดแบ่งหน้ำที่ตำมควำมถนัด เช่น กำรเขียนบท ให้เสียง ถ่ำยท�ำ จัดอำหำรเครื่องดื่ม 
กำรประสำนงำน ภำรกิจของแต่ละคนได้รับมอบและปฏิบัติกำร เรำได้ถอดบทเรียน
ครั้งหนึ่งเมื่อท�ำกำรเก็บข้อมูลได้ครึ่งทำง “เป็นไงกันบ้ำงคะ สนุกมั้ย” เกือบทั้งหมด
ตอบเป็นเสยีงเดยีวกบั “สนุกค่ะ ชำวบ้ำนชอบ” แต่มเีสยีงตอบมำเสยีงหนึง่ “หนเูสยีใจ
อยู่อย่ำงหนึ่งค่ะ เพื่อนมำสำย บำงคนไม่มำ เรำคอยกันเกือบชั่วโมง” “ผมเองครับ
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ผมท�ำหน้ำที่ช่วยพ่ีถ่ำยวิดีโอ ช่วยถือของ อุปกรณ์ ผมว่ำ ขำดผมสักคน คงไม่เป็นไร 
คงท�ำกันได้ ไม่คิดว่ำเพื่อนรอ ไม่คิดว่ำท�ำให้เสียงำน ผมขอโทษครับ” ฉันนึกซำบซึ้ง
ในใจของควำมกล้ำหำญในกำรยอมรับข้อผิดพลำดของตนเอง จึงโยนค�ำถำมเข้ำวงไป
“เรำพอจะให้อภัยเพื่อนได้มั้ยลูก เพื่อนรู้แล้วว่ำท�ำให้งำนเสีย โดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ 
แล้วต่อไปจะไม่ท�ำแบบนีอ้กีใช่มัย้ลกู” “ครบัผม” เจ้ำของต้นเร่ือง สีหน้ำ และรอยยิม้
ควำมรู้สึกเป็นสุขเกิดขึ้นในกลุ่มอีกครั้ง

 และแล้วก็ถึงวันเวลำแห่งกำรคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน ห้องประชุมดอกโดนใน
โรงเรียนแน่นขนัดไปด้วยสมำชิกจำกทั้งสิบชุมชน เด็กๆ เตรียมควำมพร้อมในกำร
น�ำเสนอและถ่ำยทอดข้อมูลจำกกำรไปท�ำข่ำว ท่ำมกลำงควำมเงียบ สีหน้ำยิ้มแย้ม 
สลับกับเสียงหัวเรำะอย่ำงสนุกสนำนของผู้ชม สะท้อนให้เห็นถึงควำมอิ่มอกอิ่มใจ 
หลังจำกดูวิดีโอ ข้อมูลย้อนกลับจำกชุมชนพรั่งพรูออกมำ “ทึ่งมำก ไม่คิดว่ำเด็กเรำ
ท�ำได้ถึงขนำดนี้”

 “เดก็ มคีวามรู ้ตัง้ใจ การท่ีเขาเข้าไปหาข้อมูลเร่ือขยะ ท�าให้เขาปรับตัวเองขึน้
เช่นจากเดมิ ทิง้ขยะเพ่นพ่าน ไม่รูค้ณุค่า ตอนนีช้วนมาแยกขยะ ระบายสีกระถางต้นไม้
ท�าน�้าหมัก”

 “ดีมากเลยครับ ทั้งข้อมูล ภาพ การถ่ายท�า บางเรื่องเราก็ไม่รู้ว่าชุมชนเรามีดี
เช่น ประวตัขิองชมุชนสะพานโยง ท�าให้เรารู้ว่าชมุชนเราเก่ง เรามคีวามสามคัคมีานาน”
“คนในชุมชนจะได้รู้ มีที่พึ่ง เช่น ในกลุ่มสวัสดิการชุมชน จัดตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาความ
เดอืดร้อนของสมาชกิ เช่น ช่วงใกล้เปิดเทอม สมาชกิจะมากูเ้ยอะ หรือร้านค้าสวสัดิการ
ชมุชน ก็จะช่วยให้เกิดการหมนุเวยีนรายได้ในชมุชน ผลผลติทีน่�าส่งร้านค้ากม็าจากชมุชน
สนบัสนนุรายได้ของคนในชมุชน ท�าให้ชมุชนอยูไ่ด้” “ขอบคณุเด็กๆ ของเรา ท่ียงัเหน็
ความดีงามของชุมชน เห็นคุณค่า ความหมายของคนเฒ่าคนแก่ ไม่ลืมประวัติศาสตร์
ของชุมชน”
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 เรือ่งเล่ำเรือ่งนี ้อำจจะเป็นเรือ่งเลก็ๆ ส�ำหรบัคนฟัง หรอืคนอ่ำน แต่ส�ำหรบัฉนั
ในฐำนะ Node เพือ่น พี ่ผูร่้วมงำน ไม่เคยรูส้กึว่ำมนัเป็นเรือ่งเล็กเลย เพราะเบือ้งหลงั
แห่งความส�าเรจ็ของเรือ่งราวใดเรือ่งราวหนึง่ ย่อมมผีูท้�าให้ส�าเร็จเสมอ และเร่ืองรำวน้ี
เขำคนนัน้คอื “น้องโจ พีโ่จ” หรอื “หมอโจ” ผูย้ิง่ใหญ่ในดวงใจของมวลมหำประชำชน
คนควนโดน และ “น้องมำย” เยำวชนคนยิ่งใหญ่ในควำมอำสำ และพัฒนำชุมชนของ
ตนให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

ผศ.ดร. จุฑารัตน์ สถิรปัญญา

           กิจกรรมคัดสรร
 
 1. โครงกำรบ้ำนฉันมีดี เป็นกำรสืบเสำะค้นหำโครงกำรดีเด่นในชุมชน
อย่ำงต่อเนือ่ง ต่อยอด นบัตัง้แต่โครงกำรดเีด่นกำรจ�ำกัดขยะชมุชน กำรมอีำชพีหลกั
ในชุมชน กำรท�ำควำมดีของคนในชุมชน กำรขึ้นโครงกำร โจทย์หลัก น�ำไปสู่
โจทย์ร่วม กิจกรรมสบืเสำะ ค้นหำ และยกย่องผูท้�ำดี มจิีตอำสำและจิตสำธำรณะ
 2. กิจกรรมนักข่ำวเยำวชน ท�ำสำรคดีในโครงกำรบ้ำนฉันมีดี กำรเขียน
บทถ่ำยวีดีโอ กำรตัดต่อ กำรสัมภำษณ์พูดคุย กำรเขียนบท และอื่นๆ กิจกรรมนี้
ท�ำให้กำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกชุมชนได้เห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ำย ผู้คนดูแล
เอำใจใส่ กำรท�ำงำนแบบทุ่มเท กำรได้รับกำรยอมรับ และอื่นๆ
 3. กจิกรรมคนืข้อมลูให้แก่ชมุชน เป็นกำรเปิดโอกำสให้พืน้ทีส่ือ่แสดงออก
แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง สร้ำงจิตส�ำนึกในชุมชนได้มำกมำย เกิดพลังขับเคลื่อนในรูป
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมมำอีกมำกมำย
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บทสรุป
กิจกรรมคัดสรร

 ในประเทศไทยเรำมกีำรจดักิจกรรมเพือ่เดก็และเยำวชนค่อนข้ำงมำกตำมวำระ
และโอกำสต่ำงๆ เพื่อให้ควำมส�ำคัญกับเด็กและเยำวชนเป็นส�ำคัญ ดังเช่นงำนวันเด็ก
แห่งชำติ วันเยำวชนแห่งชำติ และอื่นๆ กิจกรรมส่วนใหญ่เน้นควำมสนุกสนำน กล้ำ
แสดงออก ตอบค�ำถำมปรศินำ กำรแจกรำงวลั มอบโล่เกยีรติยศ เป็นต้น เป็นกจิกรรม
หน่วยงำนรัฐ กระทรวง ทบวง กรม ภำคเอกชนจัดขึ้นเป็นประจ�ำปี (Events) เด็กจะ
เข้ำร่วมงำนมำก บรรยำกำศดีแต่เม่ืองำนเสร็จสิ้นสำระประโยชน์และกำรเสริมสร้ำง
คณุลกัษณะ คณุธรรม ค่ำนยิม เกดิขึน้ค่อนข้ำงน้อย แต่กจิกรรมคัดสรรทีเ่ด็กและเยำวชน
ช่วยกนัคดิภำยใต้ค�ำถำมวจิยัโจทย์เดก็ในชมุชนไปไกลกว่ำนัน้ ให้คณุค่ำ สำระกำรเรียนรู้
กำรส่งต่อรุน่ต่อรุน่อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป กระบวนกำรขดัเกลำของชมุชนอย่ำงแนบเนยีน
ทกัษะชวีติ กำรแก้ไขปัญหำ กำรคดิวเิครำะห์ กำรสรปุบทเรียนด้วยตนเอง กำรเสริมสร้ำง
เจตคตใิห้รกัและภำคภูมใิจท้องถ่ินของตนเอง กำรพฒันำภำวะผูน้�ำของตนเอง และอืน่ๆ
กำรประมวลลักษณะที่ดีของกิจกรรมคัดสรรจำกพื้นที่ 12 แห่ง มีลักษณะดังนี้

 1. กำรข้ึนโจทย์เป็น เห็นกระบวนกำรน�ำสู่กจิกรรมคดัสรรท่ีสอดคล้องสมัพนัธ์กัน
กำรต้ังค�ำถำมวจิยั จงึต้องเป็นปัญหำใกล้ตัวทีเ่ดก็และเยำวชนเหน็ร่วมกนั ไม่ซับซ้อนยุง่ยำก
กว้ำงไกล เห็นกระบวนกำรเกบ็ข้อมลู แหล่งค้นคว้ำ และน�ำไปสู่กจิกรรมต่ำงๆ ท่ีร่วมกนั
พัฒนำแก้ไขปัญหำนั้นไว้ ดังเช่นโครงกำรเครือข่ำยจิตอำสำป้องกันปัญหำเด็กหญิงแม่
ที่สำมำรถลดจ�ำนวนลงได้

 2. กำรเล่ำเรื่องในเชิงประวัติศำสตร์ชุมชน ต�ำนำน ควำมเชื่อ ภูมิปัญญำ 
ศลิปวัฒนธรรม ท่ีเดก็และเยำวชนได้ฟังได้ยนิ บอกต่อกันมำแต่เป็นบำงช่วงหรอืไม่สมบรูณ์
ทัง้หมด โจทย์แบบนีเ้ป็นกำรศกึษำค้นคว้ำเชงิวจัิยชมุชน กำรสนทนำวสิำสะกับภมูปัิญญำ
ท้องถิ่น กำรค้นคว้ำจำกแหล่งอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้ ดังเช่นโครงกำรเล่ำเรื่องคนบ้ำนขำว 
และโครงกำรเยำวชนรุ่นใหม่แกะกล่องชุมชนเรียนรู้วิถีดั้งเดิมคนสันทรำย
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 3. กำรจัดกจิกรรมจติอำสำ จติสำธำรณะเพ่ือสือ่ในกำรแก้ปัญหำสำธำรณะที่
ชมุชนเหน็ร่วมกนั แต่ขำดแกนน�ำรเิริม่ด�ำเนินกำร เดก็และเยำวชนน�ำประเด็น (Issues) 
ดงักล่ำวมำเป็นนโยบำยและกิจกรรมสำธำรณะเพือ่ขบัเคลือ่นไปด้วยกนั ดังเช่นกจิกรรม
กำรลอกคลอง กำรเก็บขยะในชมุชน ปลกูป่ำชำยเลน เป็นต้น

 4. กจิกรรมเดนิเรือ่งรำว ศลิปวฒันธรรม โดยกำรผลติสือ่ผสมในรปูแบบสำรคดี
หนงัสอืชวนอ่ำน DVD Youtube แผ่นไวนิล และอืน่ๆ กจิกรรมนีท้�ำให้เด็กมมีมุมอง
สร้ำงสรรค์บนฐำนทนุทำงสงัคม วถีิชวีติ วฒันธรรมร่วมสมยั กำรปลอดเหล้ำและบหุร่ีใน
วนัเข้ำพรรษำ ดงัเช่นโครงกำรบันทึกเรือ่งรำวเสมด็ใต้ไว้บนฟิล์ม

 5. กำรจดักจิกรรมสนกุสนำน กำรผจญภยั กำรส�ำรวจเส้นทำง กำรเรยีนรูส้งัคม
บรบิทสิง่แวดล้อมอนัเป็นธรรมชำตป่ิำเขำ ต้นน�ำ้ล�ำธำร สตัว์ป่ำ สนกุปนสำระผจญภยั 
กจิกรรมนีใ้ช้แนวคดิกำรท�ำแผนท่ีชมุชนให้เดก็และเยำวชนป่ันจักรยำน ล่องเรือ ขับขี่
มอเตอร์ไซค์อย่ำงปลอดภยั เดนิเท้ำส�ำรวจป่ำชมุชน กำรเตรยีมตวัเดนิทำง ส�ำรวจเส้นทำง
ศกึษำชือ่ ท�ำประวัติ จดุแหล่งส�ำคญั ทรัพยำกรท่ีขำดหำย เสือ่มโทรม และอืน่ๆ เมือ่ส�ำรวจ
ผจญภยัเสรจ็สิน้กก็ลบัมำร่วมกันจดัท�ำแผนท่ีชมุชน ด้วยระบบข้อมลูทีน่�ำมำแบ่งปันกนั 
ใช้งำนศลิปะฝีมอืวำดรปูเขยีนต�ำแหน่ง ระบุจดุเสีย่ง สถำนทีส่�ำคญั ท้ำยทีส่ดุจะท�ำให้ได้
ข้อมลูแผนทีช่มุชนุทีม่รีำยละเอียดอย่ำงเป็นธรรมชำติจำกฝีมอืของเด็กและเยำวชน
 
 6. กำรพฒันำควำมเป็นผูน้�ำ กำรฝึกควำมเป็นพลเมอืงดใีนระบอบประชำธปิไตย
กำรเลอืกตัง้ตำมต�ำแหน่งต่ำงๆ ค่ำยพฒันำศกัยภำพของกลุม่แกนน�ำ กำรเขยีนโครงกำร 
ระบบกำรเงนิ ทกัษะกำรประชมุกลุม่ กำรพดูในท่ีสำธำรณะ และอืน่ๆ

 7. กจิกรรมฝังตวัเรยีนรูกั้บปรำชญ์ชำวบ้ำน เศรษฐกจิพอเพยีงด้วยกำรฝำกตัว
เป็นศษิย์ใกล้ชดิ ปฏบิตัแิละเรยีนรูว้ถิชีวีติ กำรท�ำงำน วธิคีดิ กำรแก้ไขปัญหำ กำรอบรม
สัง่สอน กำรเป็นแบบอย่ำงท่ีด ีกำรฝังตวัอยูน่ำนหลำยวนั เป็นสปัดำห์ หรอืตลอดทัง้เทอม 
เพือ่ให้ได้องค์ควำมรูท้ีถ่กูต้อง ดงัเช่น กจิกรรม 1 ไร่ 1 แสน ไร่นำผสมผสำน แก้มลงิ ฯลฯ
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 8. กิจกรรมนวัตกรรมชุมชนด้วยแนวคิดทำงเลือกใหม่ๆ กำรคิดนอกกรอบ
คิดแบบสร้ำงสรรค์ ดังเช่น กำรชักชวนเด็กแว้นมำเข้ำชมรมรถโบรำณ ให้มำแต่งรถ
และซ่อมรถในชุมชน มีลำนนมชมจันทร์มำแทนที่ลำนเบียร์ เปลี่ยนจำกสถำนที่สร้ำง
ควำมเมำมำยเป็นสถำนที่สร้ำงสุขภำพ และจัดกิจกรรมงำนวัดปลอดเหล้ำและบุหรี่ 
เป็นต้น

 9. กิจกรรมกำรเรียนรู้ ศึกษำนอกพื้นที่ กำรสร้ำงเครือข่ำยเชื่อมโยงสัมพันธ์
จำกภำยในสู่ภำยนอก กำรศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มสภำเด็กและเยำวชนและ
กลุ่มอื่นๆ กำรพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ข้อคิดเห็น กำรฝึกฝนดูงำนชุมชน
ประสบควำมส�ำเร็จด้ำนเด็กและเยำวชน (Best Practices) ดังเช่น กลุ่มงำนสภำเด็ก
และเยำวชนต�ำบลหำดสองแคว อ�ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

 10. กจิกรรมถอดองค์ควำมรู ้ กำรประเมนิผลโครงกำรกจิกรรมทีด่�ำเนนิกำรมำ
องค์ควำมรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น กำรต่อยอดเพิ่มเติม จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อที่ควรแก้ไขปรับปรุง 
กำรสรุปรวบยอดผลกำรด�ำเนินงำนทั้งหมด กำรถอดองค์ควำมรู้และกำรประเมินผล
เป็นกิจกรรมส�ำคัญมำก ส่วนใหญ่มักละเลยหรือให้ควำมส�ำคัญน้อยมำก

 กิจกรรมคัดสรร 10 ประเภทนี้ ประมวลมำจำกกิจกรรมในพื้นที่ 12 แห่งของ
สภำเดก็และเยำวชนในแต่ละจงัหวดัทีไ่ด้ช่วยกันคิดและออกแบบ วำงแผนจัดกจิกรรม
และด�ำเนนิกำรด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ทกุพืน้ทีจ่ะมีกิจกรรมหลำยประเภท หลำยสำระ
หลำยสนกุสนำน คละเคล้ำกนัไปแต่กส็ำมำรถจบลงด้วยดีและสร้ำงสรรค์ มบีรรยำกำศ
ควำมรักควำมสำมัคคี มีกำรพัฒนำตนเอง สำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น และ
ประกำรส�ำคัญยิ่งนี้คือกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้
ทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศไทยในระยะยำวต่อไป
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