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ค�าน�า

 โครงกำรบูรณำกำรพลังเด็กและเยำวชนกับพลังชุมชนท้องถ่ินในกำรขับเคลื่อน
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
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บทที่1 วงจรนับ 0 
 - วงจรนับ 0 คืออะไร
 - ผลกระทบของวงจรนับ 0 
 - สำเหตุของวงจรนับ 0
 - สัญญำณอันตรำยของกำรเกิดวงจรนับ 0

บทที่ 2 การส่งไม้ต่อ : กลยุทธ์หยุดวงจรนับ  0
 - กำรส่งไม้ต่อคืออะไร
 - กำรส่งไม้ต่อให้ส�ำเร็จ
 - ตรวจ check ควำมพร้อมก่อนกำรส่งไม้ต่อกำรส่งไม้ต่อ
 - ตัวอย่ำงรูปแบบกำรส่งไม้ต่อ

บทที่ 3 เคล็ดลับบันได 3 ขั้นสู่การส่งไม้ต่อ
 - บันไดขั้นที่ 0 : กำรเตรียมควำมพร้อมของตนเอง
 - บันไดขั้นที่ 1 : ขั้นเตรียม
 - บันไดขั้นที่ 2 : ขั้นสร้ำง
 - บันไดขั้นที่ 3 : ขั้นเสริมเติมเต็ม

บทที่ 4 บทส่งท้ายสู่การส่งไม้ต่อ
 - ตรวจสอบสัญญำณของควำมยั่งยืนของกำรส่งไม้ต่อ
 - ตรวจสอบคุณภำพของกำรส่งไม้ต่อ
 - FAQ ปัญหำที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงทำงของกำรส่งไม้ต่อ
 - ก�ำลังใจ

สารบัญ



บทที่ 1 
วงจรนับ 0

     ทุกคนคงเคยปลูกต้นไม้...บำงคนปลูก
     ไม้ยนืต้นเพ่ือให้ผลิดอกออกผลได้ยำวนำน
     แต่หลำยคนคงเคยปลูกพืชผักสวนครัว
     หรือที่เรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่ำ ไม้ล้มลุก  
     เนือ่งจำกพชืชนิดนีจ้ะให้ผลเพยีงครัง้เดียว
     แล้วกจ็ะตำย เรำกต้็องหว่ำนเมลด็ ปลกูขึน้
     มำใหม่ เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนเป็นวัฏจักร  
     วงจรลักษณะนี้ เรียกว่ำ  “วงจรนับ 0”  
     (The zero-cycle )

 จำกกำรส�ำรวจสภำพปัญหำกำรขบัเคลือ่นงำนด้ำนเด็กและเยำวชนระดับท้องถิน่
ต่ำงพบว่ำส่วนใหญ่มสีภำพเข้ำข่ำยวงจรนับ 0 อันเป็นเหตุให้กำรขบัเคลือ่นงำนด้ำนเด็ก
และเยำวชนในหลำยพื้นที่ทั่วประเทศไทยไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
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วงจรนับ 0 คืออะไร

 วงจรนบั 0 สำมำรถเกิดขึน้ได้ในทุกๆ องค์กร หำกไม่มกีำรเตรียมกำรรับมอืกบั
ปัจจยัหมนุวงจร ทีด่พีอในทำงพระพทุธศำสนำได้กล่ำวถงึวงจรนบั 0 ไว้ในลกัษณะของ
กำรเกดิ – ดบั แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน คอื กำรเกดิ-ตัง้อยู-่ดบัไป แล้วจึงเกดิข้ึนใหม่ เป็นเช่นนี้
เรือ่ยไป ดงันัน้ วงจรนบั 0 จงึมคีวำมหมำยถงึรปูแบบของกระบวนกำรท่ีเกิดข้ึนอย่ำง
เป็นวฏัจกัร  และทกุๆรอบของวฏัจกัรนัน้จะเริม่ต้นด้วยกำรสร้ำงใหม่  และส้ินสดุลง
ด้วยกำรดบัสญู 

 ส�ำหรบักำรขบัเคลือ่นงำนด้ำนเดก็และเยำวชนแล้ววงจรนบั 0 หมำยถงึ รปูแบบ
ของกระบวนกำร ทีเ่กดิข้ึนวนซ�ำ้ เป็นวงรอบไม่สิน้สดุ เร่ิมต้นจำกกำรรวมกลุ่ม / จัดต้ัง
กลุม่เดก็และเยำวชน และจบลงด้วยกำรสลำยกลุม่ จนต้องกลับมำ ณ จุดเร่ิมต้นใหม่
อกีครัง้

เกิดขึ้น

ตั้งอยู่ดับไป

ปัจจัย
หมุนวงจร
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ผลกระทบของวงจรนับ 0 ในงานด้านเด็กและเยาวชน

 ส�ำหรับกำรท�ำงำนด้ำนเด็กเละเยำวชนแล้ว กำรเริ่มต้นใหม่บ่อย ๆ คงเป็น
เหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์เท่ำใดนัก  เน่ืองจำกผลกระทบของวงจรนับ 0 อำจท�ำให้
เกิดผลในระยะยำว หรืออำจท�ำให้กำรขับเคลื่อนงำนสภำเด็กและเยำวชนในพื้นท่ีนั้น
ต้องจบลง โดยสรุปแล้วงจรนับ 0 ส่งผลกระทบต่อกำรท�ำงำนด้ำนเด็กและเยำวชน 
เป็นล�ำดับ ดังนี้

ควำมน่ำกลัวของวงจรนับ 0 เริ่มต้นจำกกำรท�ำลำยควำมต่อเนื่องของวงจร
กำรท�ำงำน แม้ว่ำสภำเด็กฯจะท�ำงำนจะมีประสบกำรณ์มำกสักเพียงใดก็ตำม  
แต่เมือ่ครบวำระ หรอืมสีมำชกิแกนน�ำทีม่ปีระสบกำรณ์พ้นจำกวยัเยำวชนหรอื
ต้องออกไปศึกษำนอกพื้นที่ ก็จะเป็นเหตุให้ต้องแยกย้ำยจำกกลุ่ม กำรสำน
ต่องำนก็จะมีอุปสรรคด้วย

ความต่อเนื่องของงาน1

เมือ่ทมีงำนเดก็และเยำชนทีต่นตัง้ใจก่อตัง้และพฒันำขึน้จนเข้มแขง็และสำมำรถ
เดินได้ด้วยตนเองมีอันต้องแยกย้ำยและปิดตัวลง ไม่สำมำรถขับเคลื่อนงำน
ต่อได้ ที่ปรึกษำ / พี่เลี้ยงก็จะเริ่มรู้สึกเหน่ือยและท้อกับงำนนี้ และเริ่มที่จะ
ถอดใจ

ก�าลังใจของพี่เลี้ยง2

ที่ปรึกษำ/พี่เลี้ยงเป็นคนส�ำคัญของกำรสร้ำงกลุ่มและขับเคลื่อนงำนด้ำนเด็ก
และเยำวชน  จำกผลกระทบ 2 ข้อแรกข้ำงต้น จะส่งผลให้ที่ปรึกษำ /พี่เลี้ยง
อยู่ในสภำพหยุดนิ่ง  เมื่อถึงจุดนี้งำนด้ำนเด็กฯ ในพื้นที่นั้นๆ จะตกอยู่ใน
สถำนกำรณ์ที่เรียกว่ำ “ทำงตัน”

ทางตันของงานด้านเด็กฯในพื้นที่3



วงจรนับ 0 เกิดขึ้นได้อย่างไร?

วงจรนับ 0 เกิดขึ้นได้เสมอ
ถ้ำสถำนกำรณ์เกื้อหนุนไปใน

ทิศทำงที่ก่อให้เกิด 

“สุญญากาศ”
ในวงจรกำรท�ำงำนด้ำน

เด็กและเยำวชนทุกระดับ 
ปัจจัย 4 ประกำรที่ขับเคลื่อน

สถำนกำรณ์สู่ควำมเป็น
สุญญำกำศ ประกอบด้วย...

   No plan    No hand

   No man

- ขำดตัวตำยตัวแทน
- สมำชิกรุ่นใหม่ไม่ได้รับกำรเสริมศักยภำพ
เพียงพอหรือไม่มีกำรเตรียมพร้อม
- แกนน�ำพ้นวำระออกนอกพื้นที่

      No land

- ไม่มีพื้นที่ส�ำหรับเด็กและเยำวชนที่คงทน
ถำวรและยั่งยืน
- ไม่มทีีย่นืในกำรมส่ีวนร่วมกบัท้องถิน่ส�ำหรบั
กำรพัฒนำชุมชน

- ไม่ได้เตรียมกำรไว้
ล่วงหน้ำ (งบประมำณ /
ควำมพร้อมด้ำนต่ำงๆ)
- ไม่มีแผนรองรับ
สถำนกำรณ์เมื่อเกิดกำร
เปลี่ยนแปลง
- ไม่มีแผนกำรถอด
บทเรียนและกำร
ถ่ำยถอดสู่รุ่นต่อไป 

    - ไม่ได้รับกำรสนับสนุน
    จำกผู้น�ำชุมชน
    - พี่เลี้ยงหมดก�ำลังใจ 
    และหมดแรง
    - กำรท�ำงำนที่ผ่ำนมำ
    ไม่ได้รับกำรยอมรับ
    จำกชุมชน
    - ผู้ปกครองไม่อนุญำต
    - โรงเรียนไม่สนับสนุน

ยิ่งมีปัจจัยเหล่ำนี้มำกเท่ำไร...
ก็จะยิ่งเกิดสุญญำกำศได้มำกเท่ำนั้น

ไม่ได้
เตรียมแผน
ไว้ล่วงหน้ำ

ขำดกำร
สนับสนุน

และเอำใจใส่
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 หำกทีป่รกึษำ / พีเ่ลีย้งเดก็ สภำเดก็และเยำวชน มโีอกำสทบทวนตนเองอยูเ่สมอ
บำงทอีำจจะพบเหน็สญัญำณอนัตรำยของกำรเกิดวงจรนบั 0 ได้ เมือ่พบแล้วหำกรีบ
แก้ไขกอ็ำจสำมำรถรบัมอื ยบัยัง้วงจรนีไ้ด้ทนัท่วงท ีแต้ถ้ำปล่อยท้ิงไว้กอ็ำจสำยเกนิแก้

 สัญญำณใดที่จะบอกให้ทรำบถึงกำรเกิดวงจรนับ 0... ก่อนอื่นมำลองท�ำ
ควำมเข้ำใจวงจรสภำเดก็และเยำวชนกนัก่อน

สัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเกิดวงจรนับ 0 

A

หมดวาระ 

สรรหา เลือกตั้ง

แต่งตั้ง 

ปฏิบัติงาน เสริมพลัง

วงจรสภาเดก็ฯทีส่ามารถพบเหน็ได้ทัว่ไป
ค�าถาม
1. ท่ำนคดิว่ำวงจรนีส้มบรูณ์หรอืไม่?
2. หำกเหน็ว่ำยงัไม่สมบรูณ์ ท่ำนคดิว่ำจดุอ่อนอยูท่ีใ่ด?
3. ท่ำนจะปรบัเปลีย่นวงจรนีใ้ห้สมบรูณ์อย่ำงไร 

โปรดลองออกแบบวงจรสภาเดก็ฯ ทีค่วรจะเป็น ในความคดิเหน็ของท่าน
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จากผลวจิยัโครงการการสร้าง
ความเป็นพลเมอืงดใีนสภาเด็ก

และเยาวชนระดบัท้องถ่ิน
  (สมพงษ์ จติระดบั, 2555)

มข้ีอค้นพบประการหนึง่ทีน่่าสนใจ คอื ส่วนใหญ่สภาเด็กและเยาวชน
ระดบัท้องถิน่ขาดการถอดบทเรยีนและสกัดองค์ความรู้ จากการปฏบิติั
อกีทัง้ในหลายพืน้ทีย่งัมกีารจดัตัง้ลอยอกีด้วย กล่าวคอื สมาชิกมแีต่ช่ือ

แต่ไม่มตีวัตนทีจ่ะสามารถขับเคล่ือนงานได้

สาเหตทุีท่�าให้
วงจรสภาเดก็ฯ ข้างต้น

ไม่สมบรูณ์

1
ไม่มกีารสรรหาตวัแทนทีม่ี

ประสทิธภิาพ

2
การเสรมิพลงั

ไม่ได้ท�าอย่างต่อเนือ่ง

3
หมดวาระเรว็
งานไม่ต่อเนือ่ง

4
ไม่มกีระบวนการ

ถอดบทเรยีน

5
ไม่มกีจิกรรมสมัพนัธ์ระหว่าง

สภาเดก็ฯ รุน่ใหม่กบัรุน่ก่อนหน้า

จำกเหตผุลต่ำงๆข้ำงต้นอำจน�ำไปสูร่ปูแบบของวงจรท่ีพึงประสงค์ได้ดังนี้
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 จำกวงจรสภำเด็กและเยำวชนทั้ง 2 แบบข้ำงต้น จะพบว่ำวงจร A มีลักษณะ
ใกล้เคยีงกบัวงจรนบั 0 และมจีดุทีแ่ตกต่ำงกับวงจร B อยู ่3 ประกำร คอื
 1) กระบวนกำรสรรหำ       
 2) ลกัษณะกำรท�ำงำนแบบทวปิฎสิมัพนัธ์ (Dyadic Approach)
 3) กำรประเมนิ  กำรจดักำรควำมรู ้ และกำรถ่ำยทอดส่งต่องำน

 นอกจำกน้ีวงจร   B   ยังมีลักษณะแบบบิดเกลียว ซึ่งแสดงถึงกำรเร่ิมต้นที่มี
ควำมแตกต่ำงจำกวงรอบต่อๆไป  และจดุเริม่ต้นของวงรอบแต่ละรอบจะมคีวำมพิเศษ
แตกต่ำงออกไป  เช่นเดยีวกนั  นัน่คอืกระบวนกำรสรรหำท่ีมุง่เน้นกำรเฟ้นหำสมำชกิท่ี
จะเข้ำมำรับบทบำทคณะกรรมกำรส�ำรองท่ีจะเข้ำมำทดแทนสภำเด็กฯ รุ่นปัจจุบัน
เมือ่หมดวำระแล้ว ในขณะทีว่งจร  A จะสรรหำเดก็และเยำวชนทีจ่ะเข้ำมำรับบทบำท
เป็นคณะกรรมกำรสภำเด็กฯ  ท�ำให้เมือ่หมดวำระ กจ็ะหมดไป ดังนัน้สัญญำณอนัตรำย
ทีบ่่งชีถ้งึวงจรนบั 0 ตวัแรก คอื

“การไร้แผนการก�าหนดตวัตายตัวแทน”

 นอกจำกกำรท�ำงำนเชิงเดี่ยวไม่มีทีมคู่ขนำนท�ำให้ทำยำทรุ่นต่อไปไม่สำมำรถ
ต่อยอดกำรเรยีนรูค้วำมคิดและทกัษะกำรท�ำงำนจำกรุน่พีไ่ด้แต่ถ้ำมทีมีงำนแบบคูข่นำน
จะท�ำให้มทีรพัยำกรบคุคลทีพ่ร้อมจะเข้ำแทนต�ำแหน่งเมือ่ต�ำแหน่งว่ำงลงทันที ดังนัน้
สญัญำณที ่2 ของวงจรนบั 0 คอื

“ไร้ทายาททีจ่ะเข้ารบัการต่องาน”
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ระบบกำรท�ำงำนแบบทวปิฏสิมัพนัธ์
(Dyadic Approach)

หมำยถงึ ระบบกำรท�ำงำนที่
ออกแบบให้มทีมีงำน 2 ชดุท�ำงำน
คูข่นำนไปด้วยกนั มโีครงสร้ำงของ
ทมีคล้ำยกนัแต่มบีทบำทเฉพำะตวั
หรอืมเีป้ำหมำยแตกต่ำงกนั เช่น

สภำเดก็ฯ ท้องถิน่ – ยุวอสม. เป็นต้น

ถงึแม้ว่ำองค์กรจะมตัีวตำยตัวแทนแล้ว
แต่หำกไม่มีกระบวนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

และประสบกำรณ์ท่ีได้จำกกำรท�ำงำน
ย่อมจะมโีอกำส “ไปไม่รอด”  จนต้อง
กลบัมำนบัจำก0 ใหม่อกีคร้ังด้วยเหตุนี้
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) จึงมี

ควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่เช่นเดียวกบักำรประเมนิ
ซึง่ท�ำให้องค์กรสำมำรถต่อยอด องค์ควำมรู้
และพฒันำขีดควำมสำมำรถขององค์กรให้
สงูขึน้ยิง่ๆข้ึนไปได้  ดังนัน้สัญญำณท่ี 3 คอื

 สัญญำณทั้ง 3 ประกำรสำมำรถตรวจสอบได้ในเบื้องต้นด้วยตนเอง  ผ่ำนกำร
ทบทวน (Review) ตนเองด้วยค�ำถำมดังนี้

1. เรำมกีลุม่เดก็และเยำวชนส�ำรองแล้วหรอืไม่
2. กลุม่เดก็และเยำวชนส�ำรองเหล่ำนัน้มศีกัยภำพพร้อมแล้วหรือไม่
3. กลุม่เดก็และเยำวชนส�ำรองเหล่ำนัน้พร้อมจะเข้ำมำเป็นสภำเด็กฯ หรอืไม่
4. เรำมอีงค์ควำมรู ้/ เอกสำร/ ต�ำรำทีจ่ะถ่ำยทอดต่อแล้วหรือไม่
5. กำรขบัเคลือ่นงำนของสภำเด็กฯ ของเรำและทีมส�ำรองยงัมจุีดอ่อน
อนัใดอกีหรอืไม่

 ถ้ำหำกเรำพบเจอสัญญำณของวงจรนับ 0  ได้ทันท่วงทีก็จะสำมำรถหำวิธี
ยับยั้งวงจรนับ 0  ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทั้งน้ีส่ิงส�ำคัญของกำรหยุดวงจรนับ 0 ที่ได้ผล คือ 
กระบวนการส่งไม้ต่อ  ซึ่งมีรำยละเอียดที่น่ำสนใจในบทต่อไป    
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บทที่ 2
การส่งไม้ต่อ : กลยทุธ์หยุดวงจรนับ 0

     หลักกำรง่ำยๆในกำรหยุดวงจรนับ 0  คือ  
    กำรนับต่อไปอย่ำงต่อเนื่องให้ได้กระบวนกำรที่
    เอื้ออ�ำนวยให้เกิดกำรนับอย่ำงต่อเนื่องเรื่อยๆ คือ  
    “กำรส่งไม้ต่อ” นั่นเอง

 กำรส่งไม้ต่อ เป็นแนวคิดที่ได้จำกกีฬำวิ่งผลัด เนื่องจำกวงจรของสภำเด็กและ
เยำวชน จะมีเหตุกำรณ์ “หมดวำระ” เสมือนระยะสุดทำงกำรวิ่งของนักวิ่งแต่ละคน
และจะต้องส่งไม้ต่อให้กับนักวิ่งคนต่อไป ก็เสมือนว่ำ สภำเด็กและเยำวชนจะต้อง
ส่งทอดงำน  ควำมรู้  หรือประสบกำรณ์จำกรุ่นที่ก�ำลังจะหมดวำระไปสู่รุ่นที่ก�ำลังจะ
ก้ำวขึน้มำสำนต่องำนนัน่เอง

การส่งไม้ต่อ  คืออะไร  

START

GOAL

ออกตัว เตรียม

เตรียม
รับไม้ต่อ

รับไม้ต่อ มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด

ไม้ผลัด = งาน/องค์ความรู้/ประสบการณ์
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- สร้ำงกลไกกำรท�ำงำนทีต้่องท�ำควบคูก่นัทัง้ทีมหลกัและทีมรอง
- ท�ำกจิกรรมทัง้เชงิประชมุ และเชงิขบัเคลือ่นร่วมกัน เพือ่สำนสมัพนัธ์ระหว่ำงทัง้ 2 ทมี
ให้เกดิควำมรูส้กึแบบเพือ่น-พี-่น้อง
- สร้ำงกจิกรรมเลก็ๆ น้อยๆ ทีท่�ำให้สองทมีได้เรยีนรูกั้นและกนั และไม่รู้สึกว่ำเป็น
คนละทมี

Duo style … การท�างานแบบคู่ขนาน

การสร้างความไม่แตกต่างระหว่าง
เด็กและเยาวชน
...เป็นหลกักำรข้ำงต้นของกำรเตรยีม
ผู้สืบทอด ซึ่งต้องท�ำให้ทุกคนรู้สึก
เป็นหนึ่งเดียวกัน สนุกด้วยกันเมื่อ
ถึงเวลำต้องผลัดเปลี่ยนรุ่น จะได้
มีใจที่ได้รับกำรซ้อมควำมพร้อมไว้
เรียบร้อยแล้ว

รูห้รอืไม่ กจิกรรมอำจแบ่งได้หลำยประเภท
ขึน้อยูก่บัเกณฑ์ ทีใ่ช้แบ่ง

  มุมกิจกรรม

เกณฑ์ ประเภทกิจกรรม

ลักษณะของ
กิจกรรม

- เชิงประชุม
- เชิงขับเคลื่อน

ควำมต่อเนื่อง
ของกิจกรรม

- เชิง Event (ท�ำแล้วจบไป)
- เชงิ Routine (ท�ำประจ�ำทกุปี)

ลักษณะกำร
ขับเคลื่อน

-กิจกรรมรณรงค์
-กิจกรรมจิตอำสำ
-กิจกรรมกีฬำ
-กิจกรรมสันทนำกำร
-ค่ำยอบรม
-กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
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- กำรจดักำรควำมรูเ้ป็นกำรสะสมขมุทรพัย์ทำงปัญญำ
- กำรจดักำรควำมรูต้้องใช้ทักษะในกำรสบืค้นและสรปุองค์ควำมรู้ของบคุคลต้อง ซึง่อำจ
ต้องฝึกฝนหรอืขอควำมช่วยเหลอืจำกผูเ้ชีย่วชำญ
- เม่ือจัดกิจกรรมจัดกำรควำมรู้แล้ว ควรจัดท�ำเป็นรำยงำนหรือเอกสำรรูปแบบต่ำงๆ
เกบ็ไว้เป็นรุน่ๆ
- กำรจดักำรควำมรูค้วรท�ำอย่ำงต่อเนือ่ง เช่นทกุครัง้ทีเ่สรจ็สิน้จำกกำรท�ำกจิกรรม  หรอื
ก่อนหมดวำระของสภำเด็กฯ

Knowledge Management …ถอดองค์ความรู้มุ่งสู่ความส�าเร็จ

1. จุดแข็ง (strength)
2. ข้อจ�ำกัด (weakness)
3. โอกำสในกำรท�ำงำน (opportunity)
4. ภัย ควำมเสียหำย (threat)
5. รำยละเอียดกิจกรรม (activities)
6. ปัญหำอุปสรรคที่พบในแต่ละกิจกรรมที่ท�ำ (problems/obstructions)
7. เทคนิควิธีหรือเคล็ดลับกำรท�ำงำน (techniques & tactics)

ความรู้ที่ควรจัดการเพื่อส่งต่อรุ่นต่อรุ่น7
หลักการจัดค่าย (ส-ส-ส)
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- กจิกรรมค่ำยเป็นเครือ่งมอืทีท่รงประสทิธิภำพอย่ำงมำก ท้ังในส่วนของกำรคดัสรรและ
กำรจัดกำรองค์ควำมรู้
- ค่ำยส�ำหรบั การคดัสรร ควรมกิีจกรรมเพือ่ให้ผูร่้วมสำมำรถแสดงศักยภำพของตนเอง
ออกมำให้ได้มำกที่สุดเพื่อมองหำผู้ที่ “มีแวว”
- ค่ำยส�ำหรับ  การจัดการความรู้  ควรมีผู้เข้ำร่วมครบทุกต�ำแหน่งรวมถึงสมำชิก
ทีมรองด้วย ที่ส�ำคัญคือ ทุกคนควรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น ดังนั้นทักษะ
และควำมกล้ำแสดงออกจึงเป็นสิ่งส�ำคัญในกำรเข้ำร่วมในค่ำยนี้

Camping so Fun… ค่ายสร้างสรรค์ปันความรู้จากรุ่นสู่รุ่น

หลักการจัดค่าย (ส-ส-ส)

เพิ่มควำมสนุกด้วย
กิจกรรมสันทนำกำรหรือ
เกมต่ำงๆ จะช่วยท�ำให้

ค่ำยมีชีวิตชีวำและ
เป็นกำรผ่อนคลำย
ควำมเครยีดจำก

กำรท�ำกจิกรรมหลกัด้วย

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในค่ำย
ควรเป็นกิจกรรมเชิง

สร้ำงสรรค์ที่ส่งเสริมให้
เกิดกำรพัฒนำควำมรู้ 

ทักษะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำม
วัตถุประสงค์ของ

กำรจัดค่ำย

วัตถุประสงค์แฝงในทุกๆ
ค่ำย คือ กำรสร้ำง
สัมพันธภำพอันดี
ระหว่ำงผู้เข้ำร่วม

อันจะน�ำไปสู่กำรสร้ำง
เครือข่ำยและมิตรภำพ

ในอนำคต

สนุก สร้างสรรค์ สมัพนัธภาพ 
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 แม้ว่ำวงจรนบั 0 จะปรำกฏให้เหน็ในสภำเดก็และเยำวชนส่วนใหญ่ในประเทศไทย
และในทุกระดับแต่จำกกำรศึกษำภำยใต้ “โครงการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชน
กบัพลังชุมชนท้องถ่ินในการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ด้านเดก็และเยาวชนระดบัท้องถิน่” 
พบว่ำ ยังมีสภำเด็กและเยำวชนระดับต�ำบลส่วนหนึ่งที่เข้ำใจวงจรนับ 0 และเตรียมกำร
รับมือโดยวำงรูปแบบกำรส่งไม้ต่อไว้อย่ำงน่ำสนใจที่ขอหยิบยกไว้เป็นกรณีศึกษำ ดังนี้

รูปแบบการส่งไม้ต่อ

“ก�าแพง 3 ชั้น”
- สภำเด็กและเยำวชนต�ำบลคลองน�้ำไหล 
อ.คลองน�้ำไหล จ.ก�ำแพงเพชร

รูปแบบที่ 1

“ยุวทายาท”
- สภำเด็กและเยำวชนต�ำบลอำกำศอ�ำนวย 
อ.อำกำศอ�ำนวย จ.สกลนคร

รูปแบบที่ 2
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“ยุวทายาท”
- สภำเด็กและเยำวชนต�ำบลอำกำศอ�ำนวย 
อ.อำกำศอ�ำนวย จ.สกลนคร

รูปแบบที่ 1: ก�าแพง 3 ชั้น

ก�าแพงที่ 1 : ก�าแพงพี่เลี้ยง

ก�าแพงที่ 2 : ก�าแพงสภาเด็กฯ

ก�าแพงที่ 3 : ก�าแพงทีมรอง

ก�าแพงที่ 1 : ก�าแพงพี่เลี้ยง
พี่เลี้ยงเป็นบุคคลส�ำคัญที่อยู่ทั้งเบื้องหน้ำและเบื้องหลัง ควำมส�ำเร็จของ
สภำเด็กและเยำวชนทุกระดับ  พี่เล้ียงควรเป็นผู้ที่เข้ำใจหลักกำรท�ำงำน
ด้ำนเด็กและเยำวชน หรือมีภูมิหลังในกำรท�ำงำนด้ำนเด็กและเยำวชน

ก�าแพงที่ 2 : ก�าแพงสภาเด็กฯ
สภำเด็กและเยำวชนเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรขับเคล่ือนงำนด้ำนเด็กและเยำวชนที่
ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร มีบทบำทหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยหรือระเบียบ
ก�ำหนดไว้

ก�าแพงที่ 3 : ก�าแพงทีมรอง
กลุ่มเด็กและเยำวชนทีมรองที่มีควำมสนใจในกำรท�ำงำน/กิจกรรมเพื่อชุมชน/สังคม 
และได้รบักำรจดัตัง้เป็นกลุม่เดก็และเยำวชนทีม่บีทบำทและวตัถปุระสงค์เฉพำะประเดน็
เช่นกลุ่ม อสม.น้อย หรือกลุ่มเยำวชนจิตอำสำ เป็นต้น กำรท�ำงำนของยุวชนกลุ่มนี้จะ
ช่วยเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะที่จ�ำเป็นต่อกำรเป็นคณะกรรมกำรสภำเด็กฯรุ่นต่อไป

เส้นทาง
การสืบทอด

ส่งไม้ต่อ

ความเสี่ยงส�าหรับเด็กและเยาวชน
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บทวิเคราะห์รูปแบบที่ 1

- มีทีมรอง ซึ่งเป็นกลไกในกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับสมำชิก / คณะกรรมกำร
สภำเด็กฯ รุ่นต่อไป
- มกีลไกกำรท�ำงำนแบบคูข่นำนทีเ่สรมิสร้ำงควำมสมัพันธ์ระหว่ำงสภำเด็กและเยำวชน
กับกลุ่มยุวชนที่สำมำรถก้ำวขึ้นมำเป็นหนึ่งในสภำเด็กและเยำวชนได้ด้วย
- สำมำรถด�ำเนินกิจกรรมถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น

จุดแข็ง

- กำรสร้ำงทีมรองจะต้องพิจำรณำคุณสมบัติ 3 ประกำร ดังนี้
 1) วัยวุฒิ: ควำมพร้อมของวัยกับลักษณะของงำน
 2) จิตอาสา: มีควำมต้องกำรเล่นกิจกรรมเพื่อชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทน
 3) ความมุ่งมั่น: มีใจพร้อมจะสู้ทุกสถำนกำรณ์ 
- กำรคัดเลือกสมำชิกรุ่นใหม่จะต้องมองหำ “แวว”
ตำมคณุสมบตัดิงักล่ำวซึง่อำจหำได้ยำกในบำงโอกำส
- สมำชกิในทมีรองมโีอกำสเปลีย่นใจหรอืพบข้อจ�ำกดั
ไม่สำมำรถขึ้นเป็นสมำชิกสภำเด็กและเยำวชนได้จึง
ควรก�ำหนดแผนส�ำรองพร้อมทัง้วำงกุศโลบำยเพ่ือรับมอื
กบัสถำนกำรณ์ดังกล่ำวด้วย

ข้อจ�ากัด

      ทีมรอง

      กำรท�ำงำนคู่ขนำน

      KM

      กำรถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น

องค์ประกอบของการส่งไม้ต่อ
- ปัจจัยส�ำคัญของควำมส�ำเร็จ คือ “พี่เลี้ยง”ที่
ต้องวำงแผนและมองกำรณ์ไกลเพื่อเตรียมควำม
พร้อมรับมือกับวงจรนับ 0 ด้วย
- กำรเชื่อมประสำนให้เกิดกลไกกำรท�ำงำนแบบ
คู่ขนำนถือเป็นจุดเด่นของกำรส่งไม้ต่อรูปแบบนี้
ทัง้นี ้ กำรด�ำเนนิกำรให้เกดิกลไกดังกล่ำวเป็นเรือ่ง
ที่ท�ำได้ยำกเพรำะต้องอำศัยควำมร่วมมือจำก
ทุกภำคส่วนเข้ำด้วยกันจึงจะส�ำเร็จ

ข้อสังเกต
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รูปแบบที่ 2: ยุวทายาท

 กำรส่งไม้ต่อรปูแบบยวุทำยำทของสภำเดก็และ
เยำวชนเทศบำลต�ำบลอำกำศอ�ำนวย เริ่มกำรสืบทอด
จำกกำรก�ำหนดให้บุคคลที่มีภูมิหลังหรือประสบกำรณ์
กำรท�ำงำนด้ำนเดก็และเยำวชนมำก่อนเป็นข้ำรำชกำร
ท้องถ่ิน เมือ่พ้นวยัเยำวชนแล้ว และท�ำหน้ำทีเ่ป็นพ่ีเลีย้ง
สภำเด็กและเยำวชน กระบวนกำรดังกล่ำวจะช่วยให้
เกิดกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
ตลอดเวลำ ทั้งในขั้นตอนกำรวำงแผน กำรปฏิบัติกำร
และกำรสรปุงำน เมือ่ก�ำหนดให้มพีีเ่ลีย้งทีม่คีณุลกัษณะ
ดังกล่ำวแล้ว คณะกรรมกำรบริหำรสภำเด็กแต่ละคน 
ต้องมี “ทำยำท” ทีต้่องท�ำงำนและเรียนรูไ้ปพร้อมๆ กัน
กับคณะกรรมกำรรุ่นปัจจุบัน เมื่อผสมผสำนเข้ำกับ
โมเดลกำรท�ำงำนแบบหลำยระดับท่ีใช้กันแพร่หลำย
ในแผนธุรกิจขำยตรงท�ำให้สภำเด็กฯ มีสมำชิกที่ได้รับ
กำรเตรยีมพร้อมด้ำนประสบกำรณ์กำรท�ำงำนไม่สิน้สดุ

Multi-level marketing: MLM

 รูปแบบธุรกิจขำยตรงแบบหลำย
ระดับเป็นลักษณะกำรท�ำงำนที่ได้ผลในเชิง
กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรท�ำงำนทีส่มำชกิ 1 คน
จะต้องหำสมำชิกมำเสริมเครือข่ำยของ
ตนเอง เพือ่สร้ำงฐำนกำรท�ำงำนของเครอืข่ำย
ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น หรืออำจมองในรูปแบบ
ดำวกระจำยก็ได้

พีเ่ล้ียง (รุน่พ่ี) = ข้ำรำชกำรท้องถิน่

ประธำนฯ ประธำนฯ น้อย

เลขำฯ เลขำฯ น้อย

เหรัญญกิ เหรัญญกิน้อย
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บทวิเคราะห์รูปแบบที่ 2

- มีตัวตำยตัวแทนที่ได้รับกำรฝึกประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในต�ำแหน่งนั้นๆ โดยตรง
แบบ 1:1
- กำรสร้ำงฐำนกำรท�ำงำนโดยประยกุต์โมเดล MLM เข้ำมำผสมผสำนกบักำรส่งรุ่นต่อรุ่น
เป็นกำรเตรียมรับมือกับปัญหำ “กำรขำดคน” ได้เป็นอย่ำงดี

จุดแข็ง

- กำรก�ำหนดสมำชกิตัวตำยตวัแทน ทีเ่ข้มงวดอำจท�ำให้ขำดควำมยดืหยุน่ในกำรท�ำงำน
และอำจไม่เหมำะกับลักษณะหรือควำมถนัดของสมำชิกคนนั้นได้
- ในโมเดล MLM หรอืดำวกระจำยมข้ีอจ�ำกดัในเรือ่งของควำมยัง่ยนือยูบ้่ำง รวมไปถึง
กำรจูงใจให้สมำชิกเครือข่ำยคงอยู่อย่ำงต่อเนื่อง อำจท�ำได้ยำก ดังนั้นสมำชิกต้นทำง 
(Up-line) จะต้องคอยประเมินสถำนกำรณ์ และเตรียมแผนส�ำรองรับมือด้วย

ข้อจ�ากัด

      ทีมรอง

      กำรท�ำงำนคู่ขนำน

      KM

      กำรถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น

องค์ประกอบของการส่งไม้ต่อ

- กำรส่งไม้ต่อรูปแบบนี้ บุคคลส�ำคัญยังคงเป็น
พี่เลี้ยงซึ่งเป็นเสมือนหัวหน้ำองค์กรที่จะต้องดูแล
เครือข่ำย Down-line ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน
- เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพของเครือข่ำยควรพจิำรณำ
ควำมหลำกหลำยของกลุ่มเด็กและเยำวชนด้วย
- Down-line อำจหมำยถึงสมำชกิรำยบคุคลหรือ
รำยกลุ่มก็ได้

ข้อสังเกต
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- พี่เลี้ยง คือบุคคลที่คอยอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท�ำงำน
ของสภำเด็กและเยำชนให้ลุล่วงไปได้ตำมเป้ำประสงค์
- พี่เลี้ยง ≠ ที่ปรึกษำ
- ที่ปรึกษำเป็นต�ำแหน่งของบุคคลที่ได้รับมอบหมำยให้ดูแล
กิจกำรของสภำเด็กและเยำวชน
- ที่ปรึกษำส่วนใหญ่ท�ำบทบำทในฐำนะพี่เล้ียงด้วยในขณะ
บำงส่วนมเีพยีงต�ำแหน่ง แต่ไม่ปฏบัิตบิทบำทหน้ำทีข่องพ่ีเลีย้ง

ส�ำหรับเคล็ดลับกำรส่งไม้ต่อให้ส�ำเร็จ
จะน�ำเสนอใบบทต่อไป.... 

กล่องแห่งปัญหา
สภาเด็กและเยาวชน

 กำรท�ำงำนของสภำเดก็และเยำวชน
ทุกระดับมักจะประสบพบเจอปัญหำหรือ
อปุสรรคต่ำงๆรวมไปถงึกำรส่งไม้ต่อกเ็ช่นกนั
จำกรูปกำรส่งไม้ต่อทั้ง 2 แบบ จะพบว่ำ 
“พีเ่ลีย้ง” เป็นบคุคลส�ำคัญทีเ่ป็นกุญแจหลกั
ในกำรวำงแผนรับมือกับวงจรนับ 0 ได้ 
ดังนั้นกำรส่งเสริมให้พี่เลี้ยงมีศักยภำพใน
กำรท�ำงำนในฐำนะที่ปรึกษำสภำเด็กและ
เยำวชนได้อย่ำงเต็มที่ จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่
สนบัสนนุให้กำรส่งไม้ต่อมโีอกำสส�ำเรจ็ยิง่ขึน้

-   ไม่มีคนสืบทอด
-   กำรท�ำงำนไม่ต่อนื่อง
-   ปัญหำกำรท�ำงำนต่ำงๆ
-   ผูน้�ำท้องถิน่/ชำวบ้ำนไม่เข้ำใจ

-   ปัญหำหนักใจต่ำงๆ
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บทที่ 3
เคล็ดลับบันได 3 ขั้นสู่การส่งไม้ต่อ

 กำรส่งไม้ต่อให้ประสบควำมส�ำเรจ็มเีคลด็ลบั
ในกำรด�ำเนินกำร 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ ขั้นเตรียม 
ขัน้สร้ำง และขัน้เสรมิเตมิเตม็ อย่ำงไรกต็ำม ก่อนเริม่
กำรด�ำเนินกำรในขั้นใดๆ นั้นจะต้องมีกำรเตรียมตัว
เพื่อเป็นรำกฐำนที่มั่นคงในกำรก้ำวต่อไปได้

บันไดขั้นที่ 3: ขั้นเสริมเติมเต็ม
- เสริมกลไกกำรท�ำงำน
- เสริมเครือข่ำย
- เสรมิจดุแข็ง ทลำยจดุอ่อน

บันไดขั้นที่ 2: ขั้นสร้าง
- สร้ำงเสริมพลัง (Empowerment)
- สร้ำงฐำนข้อมูล
- สร้ำงระบบที่ยั่งยืน

บันไดขั้นที่ 1: ขั้นเตรียมการส่งไม้ต่อ
- เตรียมคน
- เตรียมกลไก
- เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือ 

ฐานบันได

- การเตรียมความพร้อมของตนเอง

พี่เลี้ยง
สภำเด็ก
ผู้ใหญ่ใจดี
ทรัพยำกร

กำรจับวงจรนับ 0
แผนกำรส่งไม้ต่อ
รูปแบบกำรส่งไม้ต่อ

- รากฐานที่ส�าคัญ 
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บันไดขั้นที่ 2: ขั้นสร้าง
- สร้ำงเสริมพลัง (Empowerment)
- สร้ำงฐำนข้อมูล
- สร้ำงระบบที่ยั่งยืน

กำรจับวงจรนับ 0
แผนกำรส่งไม้ต่อ
รูปแบบกำรส่งไม้ต่อ

 ฐำน (base) เป็นองค์ประกอบของทุกโครงสร้ำง ถ้ำฐำนตั้งมั่นไว้ดีโครงสร้ำง
ต่ำงๆ ย่อมอยู่ได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน กระบวนกำรส่งไม้ต่อก็มีโครงสร้ำงเฉพำะแบบ
เช่นกัน จึงจ�ำเป็นต้องออกแบบและก�ำหนดรำกฐำนของกำรส่งไม้ต่อให้มั่นคงก่อนจะ
ก้ำวต่อไป

เคล็ดลับการเตรียมรากฐานการส่งไม้ต่อ
ฐานบนัได

 องค์ประกอบของรำกฐำนในกำรส่งไม้ต่ออำจสรุปเป็นโมเดล “3 พืน้ที ่4 เสำ” 
ได้ดงันี้

รากฐานของการส่งไม้ต่อ

3 พืน้ที่

 หมำยถึง กำรเตรียมพื้นฐำนของ
กำรส่งไม้ต่อให้สมบูรณ์ ซึ่งได้กล่ำวไปแล้ว
ในบทที่ 2 ประกอบด้วย

 1  รูปแบบกำรส่งไม้ต่อ    มี  ยังไม่มี
 2  แผนกำรส่งไม้ต่อ    มี  ยังไม่มี
 3  กำรจับวงจรนับ 0    มี  ยังไม่มี

4 เสา

 หมำยถึง กำรเตรียมควำมพร้อมท้ังในด้ำนควำมเข้ำใจตลอดจนสมรรถนะ
ด้ำนต่ำงๆ ของบุคคลส�ำคัญ 4 กลุ่มประกอบด้วย

 1  สภำเด็กและเยำวชน พร้อมหรือไม่     พร้อม  ไม่พร้อม
 2  พี่เลี้ยง พร้อมหรือไม่       พร้อม  ไม่พร้อม
 3  ผู้ใหญ่ใจดี พร้อมหรือไม่      พร้อม  ไม่พร้อม
 4  ทรัพยำกรในกำรส่งไม้ต่อ พร้อมหรือไม่     พร้อม  ไม่พร้อม

พ
ี่เล

ี้ยง

ผู้ใ
หญ

่ใจ
ดี

สภ
าเ

ด็ก

ทร
ัพ

ยา
กร

รปูแบบการ
ส่งไม้ต่อ

แผนการส่งไม้ต่อ

การจบัวงจรนับ 0
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ตรวจสอบความพร้อมของจตุปัจจัยในการส่งไม้ต่อ
(โปรดท�าเครื่องหมาย      เมื่อท่านได้เตรียมพร้อมตามข้อความที่ก�าหนดให้แล้ว)

      1) มทีมีรองทีพ่ร้อมจะขึน้มำเป็นสภำเดก็ฯ
รุ่นต่อไป
      2) ทมีรองเหล่ำนัน้ได้รบักำรเสรมิศกัยภำพ
พร้อมทีจ่ะท�ำงำนแทนรุน่ทีก่�ำลงัจะหมดวำระได้
      3) สภำเด็กฯ รุ่นที่จะหมดวำระได้จัด
กิจกรรมถอดบทเรียนหรือ KM แล้ว
      4) มีกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้จำกกำรถอด
บทเรยีนหรอื KM ไว้เป็นเอกสำรทีเ่ผยแพร่ต่อได้
      5) มีกิจกรรม/แผนกำรด�ำเนินงำนที่เป็น
กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนและถ่ำยทอดควำมรู้
จำกรุ่นสู่รุ่น

      1) พี่เลี้ยงเข้ำใจวงจรนับ 0
      2) พี่เลี้ยงเตรียมกำรรับมือกับวงจรนับ 0
      3) พี่เลี้ยงมีควำมรู้และทักษะในกำรให้
ค�ำปรึกษำและพัฒนำศักยภำพของเด็กและ
เยำวชนได้
      4) พี่เลี้ยงมีควำมตั้งใจกับกำรท�ำงำน
ด้ำนเด็กและเยำวชนอย่ำงต่อเนื่อง
      5) พี่เลี้ยงมีศักยภำพและควำมสำมำรถ
ในกำรสำนต่องำนด้ำนเด็กและเยำวชนอย่ำง
ต่อเนื่อง

สภาเด็กและเยาวชน พีเ่ล้ียง

นยิำม: ผูใ้หญ่ใจดี หมำยถงึ ผูน้�ำชุมชน ผูบ้รหิำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้สนับสนุน
จำกภำคส่วนต่ำงๆ ทัง้ภำครฐั เอกชน และ NGO
      1) ในพืน้ทีม่ผีูใ้หญ่ใจดใีห้กำรสนบัสนนุงำน
ด้ำนเด็กและเยำวชนอย่ำงต่อเนื่อง
      2) ผูใ้หญ่ใจดเีข้ำใจหลกักำรท�ำงำน “เด็กน�ำ
ผู้ใหญ่หนุน” และพร้อมให้กำรสนับสนุนอย่ำง
เต็มที่ตำมควำมสำมำรถ
      3) ผูใ้หญ่ใจดีมองเหน็ควำมส�ำคัญ/มเีจตคติ
ที่ดีต่อกำรด้ำนเด็กและเยำวชน
      4) ผูใ้หญ่ใจดีพร้อมจะยอมรบัควำมล้มเหลว
จำกกำรท�ำงำนของเด็กและเยำวชนได้
      5) ผู้ใหญ่ใจดีเห็นด้วยกับกระบวนกำรส่ง
ไม้ต่อ

นิยำม: ทรัพยำกรในกำรส่งไม้ต่อ หมำยถึง วัสดุ 
อปุกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิกำรส่งไม้ต่อ
รวมถึงแหล่งเรียนรู้หรือพื้นที่สร้ำงสรรค์ส�ำหรับ
เด็กและเยำวชนด้วย
      1) หน่วยงำนของท่ำนมีงบประมำณที่
ก�ำหนดไว้ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนตำมแผนกำร
ส่งไม้ต่อ
      2) หน่วยงำนของท่ำนมีวัสดุ อุปกรณ์เพียง
พอส�ำหรับกำรส่งไม้ต่อตลอดกระบวนกำร
      3) หน่วยงำนของท่ำนมทีมีพีเ่ลีย้ง/บุคลำกร
เพียงพอที่จะช่วยกันด�ำเนินกำรส่งไม้ต่อ
      4) พื้นที่ปฏิบัติกำรของท่ำนมีแหล่งเรียนรู้
หรือสถำนที่ที่ใช้จัดกิจกรรมส่งไม้ต่อได้
      5) พืน้ทีป่ฏบัิติกำรของท่ำนมพีืน้ท่ีสร้ำงสรรค์
ส�ำหรับเด็กในกำรจัดกิจกรรมส่งไม้ต่อได้

ทรพัยากรในการส่งไม้ต่อผูใ้หญ่ใจดี

22   คัมภีร์เคล็ดวิชาฝ่าวงจรนับ  0 



จากแบบประเมินความพร้อมข้างต้น
 แต่ละปัจจัยควรตอบ       ครบทั้ง 5 ข้อ หำกขำดข้อใดไป ก็ควร
เตรียมกำรข้อที่ยังไม่พร้อมให้มีควำมพร้อมเสียก่อน

การให้คะแนน โปรดลำกเส้นไปตำมเส้นทำงท่ีก�ำหนดตำมค�ำตอบท่ีเลือก
(กำรตอบบำงข้อ อำจส่งผลให้ไม่ต้องพิจำรณำค�ำตอบของข้ออื่นๆ ได้)

ปัจจยัท่ี 1 : สภาเดก็และเยาวชน

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5

ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5

ข้อ 5

ข้อ 5

3
2
3
2
2
1
1
0

NO

NO
NO NO

NO NO

NO

NO

NO

NO

ปัจจยัท่ี 2 : พีเ่ลีย้ง

ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5

ข้อ 5

3
2
2
2
3
1
2
1

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1
0
0
0

NO

NO

3
2NO

2
1NO

ข้อ 2ข้อ 1

ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5

ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5

ข้อ 4 ข้อ 5

ข้อ 5

ข้อ 4 ข้อ 5

ข้อ 5

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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NO

ปัจจยัท่ี 3 : ผู้ใหญ่ใจดี

ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5

ข้อ 5

3
2
3
2

NO

NO

NO

NO

NO

1
0NO

ข้อ 5
2
1NO

NO ข้อ 5
1
0NO

0NO

ข้อ 3 ข้อ 4

ข้อ 5

ปัจจยัท่ี 4 : ทรัพยากรในการส่งไม้ต่อ

โปรดนับจ�านวน       และให้คะแนนดังนี้
 0 ข้อ   =   0 คะแนน  1-2 ข้อ   =   1 คะแนน   
 3 ข้อ   =   2 คะแนน  4-5 ข้อ   =   3 คะแนน  

ข้อ 1

น�ำคะแนนใส่ช่อง        ไว้ ดังนี้

ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยที่ 4

รวมคะแนนทั้งสิ้น =                        คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน

+ + +

0  คะแนน     =   ไม่พร้อมอย่ำงย่ิง
1-4 คะแนน   =   ยังไม่พร้อม แต่เตรียมแผนกำรส่งไม้ต่อไว้ก่อนได้
5-8 คะแนน   =   ค่อนข้ำงพร้อม เตรียมกำรส่งไม้ต่อโดยคู่ขนำนไปกับงำนหลักได้
9-12 คะแนน  =  พร้อมส่งไม้ต่ออย่ำงยิ่ง สำมำรถก้ำวสู่บันไดขั้นต่อไปได้

การแปลความหมาย

รวมคะแนน

24   คัมภีร์เคล็ดวิชาฝ่าวงจรนับ  0 



เคล็ดลับบันไดขั้นที่ 1 : การเตรียมการส่งไม้ต่อ บนัไดขัน้ท่ี 1

 กระบวนกำรเตรียมกำรส่งไม้ต่อประกอบด้วยกำรเตรียมตัว 3 ส่วน

การเตรียมคน

- ควำมต่อเนื่องจะเกิดได้ต้องเตรียมคนส�ำรองไว้อยู่เสมอ = ทีมรอง

- คนมำจำกไหนได้บ้ำง 

- สร้ำงระบบในทีมหลักและทีมรองได้ท�ำงำนร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน
- ส่งเสริมให้ทีมรองมีเจตคติที่ดีต่อกำรท�ำงำนกับทีมสภำเด็กและเยำวชน
- กระตุ้นแรงจูงใจในกำรท�ำงำน ภำคภูมิใจในบทบำทหน้ำที่ที่ได้รับ

กลุ่มเด็กและเยำวชนในชุมชน
สภำนักเรียน
ผู้เรียนในระบบกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน

การเตรียมกลไก
- กลไกกำรส่งไม้ต่อ = งำน เงิน คน
- กำรเตรียมงำน = ก�ำหนดกิจกรรมสร้ำงสรรค์อย่ำงต่อเนื่อง

- กำรเตรียมเงิน: งบประมำณประจ�ำปี, กิจกรรมสร้ำงอำชีพของเด็กและเยำวชน, 
ซุ้มกิจกรรมสภำเด็กฯ, กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน/องค์กรต่ำงๆ ฯลฯ

กิจกรรม Routine

กิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี 
เช่น กิจกรรมตำมเทศกำล 

กีฬำประจ�ำปี เป็นต้น

กิจกรรม Event

กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นโครงกำร
เฉพำะกำล เช่น กิจกรรมค่ำย 

กิจกรรมจิตอำสำ เป็นต้น

การเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือ

- จัดเตรียมเครื่องมือใน
กำรส่งไม้ต่อให้พร้อม
ประกอบด้วย

Plan :
แผนกำรเตรียมรับมือวงจรนับ 0

Material : 
วัสดุอุปกรณ์ส�ำหรับ
กิจกรรมส่งไม้ต่อ

Manual :  
คู่มือกำรส่งไม้ต่อ

 คู่มือกำรจัดกิจกรรมคัดสรร
ส�ำหรับเด็กและเยำวชน

    คัมภีร์เคล็ดวิชาฝ่าวงจรนับ  0   25



 หำกเปรียบเทียบกำรสร้ำงกระบวนกำร
ส่งไม้ต่อให้มีควำมยั่งยืนเสมือนกำรสร้ำงอำคำร
ทีม่คีวำมมัน่คงนอกจำก 3 รำกฐำน และ 4 เสำแล้ว
(ดหูน้ำ 21)  จะต้องมหีลงัคำทีแ่ขง็แรงและมัน่คงด้วย

เคล็ดลับบันไดขั้นที่ 2 : ขั้นสร้าง
บนัไดขัน้ที ่2

 เมื่อวิเครำะห์หลักของหลังคำจะพบว่ำ
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่
 - โครงสร้ำงหลังคำ = ฐำนข้อมูล
 - ส่วนยึดติด = กำรเสริมพลัง
 - วัสดุมุงหลังคำ = ระบบที่ยั่งยืน

ฐำนข้อมูลเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ ฐำนข้อมูลส�ำหรับ
กำรส่งไม้ต่อประกอบด้วย
1. ฐำนข้อมูลกลุ่มเด็กและเยำวชน   มีแล้ว     ก�ำลังด�ำเนินกำร       ยังไม่มี
2. ฐำนข้อมูลสภำวกำรณ์เด็กและเยำวชน    มีแล้ว     ก�ำลังด�ำเนินกำร       ยังไม่มี
3. ฐำนข้อมูลกิจกรรมเด็กและเยำวชน  มีแล้ว     ก�ำลังด�ำเนินกำร       ยังไม่มี

การสร้างฐานข้อมูลส�าหรับการส่งไม้ต่อ
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 กำรเสริมพลังแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
 - กำรเสริมพลังส�ำหรับทีมหลักและทีมรอง
 - กำรเสริมพลังส�ำหรับทีมหลัก
 - กำรเสริมพลังส�ำหรับทีมรอง
ก่อนอื่นเรำมำลองท�ำควำมเข้ำใจสมรรถนะของเด็กและเยำวชนทั้งทีมหลักและทีมรอง
กันก่อน

กิจกรรมเสริมพลัง (Empowerment)

สมรรถนะที่ทีมหลักพึงมี สมรรถนะที่ทีมรองพึงมี

กลุ่มทักษะการบริหารจัดการ
1. กำรบริหำรจัดกำรองค์กร
2. กำรเขียนและน�ำเสนอโครงกำร
3. กำรประชุมและงำนธุรกำร
4. กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
5. กำรบริหำรจัดกำรบุคคลและเครือข่ำย
6. กำรจัดกำรควำมรู้
กลุ่มความรู้พื้นฐาน
1. กฎหมำยและพ.ร.บ.ต่ำงๆ 
2. หลักกำรท�ำงำนระบบรำชกำร
3. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
4. กำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์และนันทนำกำร
5. กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำและระยะยำว
กลุ่มคุณลักษณะ
1. ภำวะผู้น�ำ
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น
ควำมซื่อสัตย์ ควำมตรงต่อเวลำ ฯลฯ
3. รักท้องถิ่น
4. ควำมคิดสร้ำงสรรค์
5. จิตอำสำ

กลุ่มความรู้และทักษะทั่วไป
1. ควำมรูแ้ละทักษะทีเ่ก่ียวข้องกับกลุม่ของตน
2. ควำมรู้เรื่องสิทธิเด็กและพ.ร.บ.ส่งเสริม
กำรพัฒนำเด็กและเยำวชนฯ พ.ศ. 2550
3. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
หรือทุนสนับสนุนกิจกรรม
4. ควำมรู้ + ควำมเข้ำใจกำรท�ำงำนร่วมกับ
สภำเด็กและเยำวชนระดับต่ำงๆ
กลุ่มความรู้และทักษะเฉพาะ
1. กำรวำงแผน
2. กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย
3. กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลของกลุ่ม
4. กำรจัดกิจกรรมและกำรเขียนโครงกำร
5. กำรจัดกิจกรรมนันทนำกำร
6. กำรจัดกำรควำมรู้
คุณลักษณะ
1. จิตอำสำ
2. รักท้องถิ่น
3. ควำมสำมัคคี
4. ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน 
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กิจกรรมส�ำหรับกำรเสริมพลังของทีมหลักและทีมรองพร้อมกัน
- กิจกรรมนันทนำกำร
- กิจกรรมมุ่งเสริมควำมรู้และทักษะหัวข้อต่ำงๆ
 • กำรบรรยำยให้ควำมรู้
 • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร
 • กำรลงส�ำรวจชุมชน
 • ค่ำยอบรมเชิงปฏิบัติกำร

หัวข้อส�าคัญที่สามารถอบรมร่วมกัน

• ภำวะผู้น�ำ
• กำรบริหำรจัดกำรองค์กร
• กำรจัดประชุม
• ทักษะกำรแก้ปัญหำและควำมคิด
สร้ำงสรรค์
• กฎหมำยและพ.ร.บ.
• กำรจัดกำรควำมรู้/ถอดบทเรียน
• กำรเขียนและบริหำรโครงกำรเคล็ดลับ

ลักษณะของกิจกรรมควรเน้นควำม
สนกุสนำน ไม่เครยีด ไม่เน้นวชิำกำรจนเกินไป มกีจิกรรมนนัทนำกำร
สอดแทรกบ้ำงบำงจังหวะตำมเหมำะสม
วิทยากร/ทีมวิทยากร
ควรเลือกเฟ้นกิจกรรมที่น่ำสนใจ ชวนเด็กให้ฉุกคิดและสนุกกับ
กิจกรรมนั้นๆ ได้

กิจกรรม
Empowerment

ถอดรหัสกิจกรรมเสริมพลัง
กำรจัดกิจกรรมเสริมพลังโดยทั่วไป
ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้น�ำ ขัน้ท�ำ
ขั้นสรุป
ขั้นน�า – กิจกรรมขั้นน�ำควรยึดหลัก ดังนี้
: น่ำสนใจ, สนุก, ชวนสงสัย, ให้ลงมือท�ำ
ขั้นท�า – กิจกรรมขั้นนี้ มีหลักส�ำคัญ ดังนี้
: ให้ควำมรู,้ ไขข้อสงสยั, พูดให้น้อย, ท�ำให้มำก,
เชื่อมโยงกับประสบกำรณ์เดิมของผู้เข้ำอบรม
ข้ันสรปุ – กจิกรรมข้ันสรปุ มีหลกัส�ำคัญ ดงันี้
: ประมวลควำมรู้, ย่อยให้ง่ำย, สลำยข้อสงสัย
ใส่ใจเก็บรำยละเอียด

วิทยากร/ทีมวิทยากรมาจากไหน
           ไม่ว่ำจะเป็นกำรเสรมิพลงัหรอืกำรถอด
บทเรยีนจ�ำเป็นต้องอำศยัทกัษะ/ควำมช�ำนำญ
ของผู้น�ำกจิกรรม ถ้ำพ่ีเลีย้งหรือทีป่รกึษำประเมนิ
แล้วว่ำ  ไม่สำมำรถน�ำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง 
จ�ำเป็นต้องอำศัยวิทยำกร/ทีมวิทยำกร
ซึ่งสำมำรถหำได้จำกแหล่งต่อไปนี้
1. มหำวิทยำลัยต่ำงๆ 
2. ทมีแกนน�ำสภำเดก็และเยำวชนระดบัจงัหวดั
3. ทีมวิทยำกรกระบวนกำรอิสระ
4. กลุ่ม NGO ด้ำนเด็กและเยำวชน
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กิจกรรมภาวะผู้น�า โดยนายสถาพร พันธุ์ประดิษฐ

  ขั้นน�า
- แบ่งกลุ่มผู้เข้ำร่วมกำรอบรมเป็นกลุ่มต่ำง
- แต่ละกลุ่มจะได้รับหลอด 3 สี
- สมำชิกแต่ละกลุ่มจะแบ่งบทบำทออกเป็น 3 ส่วน
 A : มีหน้ำที่ต่อหลอดตำมค�ำบอกของ B 
 B : สำมำรถดูหลอดหอคอยเฉลยได้และต้องให้ข้อมูลกับ A และอยู่ใน
 ขอบเขตที่ก�ำหนด
 C : สำมำรถเดินดูสถำนกำรณ์ได้ทั่วไปแต่ห้ำมพูด
- ก�ำหนดเวลำให้ต่อหอคอย กลุ่มใดต่อเสร็จก่อนจะเป็นกลุ่มชนะ

  ขั้นท�า
- อภิปรำยผลจำกขั้นน�ำเกี่ยวกับภำวะผู้น�ำ
- บรรยำยสรุปสำระส�ำคัญเกี่ยวกับควำมหมำยและลักษณะของภำวะผู้น�ำ

  ขั้นสรุป
- แต่ละกลุ่มจะได้รับกระดำษ flip chart และปำกกำเมจิกพร้อมสีชอล์ค
- วิทยำกรก�ำหนดให้แต่ละกลุ่มอภิปรำยและสรุปเกี่ยวกับภำวะผู้น�ำโดยใช้ผังมโนทัศน์
- ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน�ำเสนอผังมโนทัศน์ของกลุ่ม
- สรุปกิจกรรมและถำม-ตอบ

ตัวอย่างกิจกรรมเสริมพลัง

1. Learning by doing: เรียนรู้จำกกำรลงมือท�ำ
2. Learning from the past: เรียนรู้จำกควำมผิดพลำดในอดีต
3. Learning to be create the future: เรียนรู้ที่จะสร้ำงอนำคต
4. Learning from inside: เรียนรู้จำกภำยใน (กำรคิด)
5. Learning with the team: เรียนรู้ที่จะท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น

Key of Success

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

1. หลอดกำแฟขนำดยำว 3 สี
2. เทปกำว
3. กรรไกร
4. กระดำษ flip chart
5. ปำกกำเมจิกและสีชอล์ค
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ระบบที่ยั่งยืนของกำรส่งไม้ต่อประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประกำร คือ
 - กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (knowledge management: KM)
 - กำรถ่ำยถอดองค์ควำมรู้ (knowledge transferring: KT)

การสร้างระบบที่ยั่งยืน

กลไกการท�างานของระบบที่ยั่งยืน

KM 

ความตระหนักที่จะเรียนรู้
(Learning Awareness)

การพัฒนาตนเอง
(Self-Development)

KT

การเรียนรู้
(Learning)

 กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) จะท�ำให้ได้ทรัพยำกรส�ำคัญ คือ องค์ความรู ้(body 
of knowledge: BOK) ทัง้ด้ำนกระบวนกำรด�ำเนนิงำน ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำง
แก้ไขปัญหำ ตลอดจนเทคนิควธิใีนกำรท�ำงำนท่ีเกิดขึน้จำกกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์
ในกำรท�ำงำน องค์ควำมรู้ท้ังหมดจะถ่ำยทอดให้กับกลุ่มสมำชิกรุ่นต่อไปได้โดยผ่ำน
กระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ (knowledge transferring)

 กำรจัดกำรควำมรู้จะช่วยให้สมำชิกในองค์กรเกิดควำมตระหนักที่จะเรียนรู้
และเตรยีมควำมพร้อมทีจ่ะรบักำรถ่ำยโอนควำมรู้ เมือ่สมำชกิผ่ำนกระบวนกำรถ่ำยทอด
ควำมรูแ้ล้วจะเกดิกำรเรยีนรู ้(learning) และใช้ควำมรู้ท้ังหลำยนัน้ในกำรพัฒนำตนเอง
จนเกิดเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ที่จะต้องได้รับกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ต่อไป
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 กำรจัดกำรควำมรู้ส�ำหรับเด็กและเยำวชนจะต้องใช้กิจกรรมท่ีน่ำสนใจและเน้นกำรมี
ส่วนร่วมของเด็กและเยำวชนให้มำกที่สุด กิจกรรมจะต้องกระตุ้นให้เด็กและเยำวชนคิดและแสดง
สิ่งที่ได้เรียนรู้
 ลักษณะของกิจกรรมไม่ควรเน้นกิจกรรมเชิงประชุมแต่ต้องเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดกำรอภิปรำยกันเองภำยในกลุ่มของเด็กและเยำวชน และถ่ำยทอดข้อมูลเหล่ำนั้นผ่ำน
กิจกรรมที่เหมำะสมส�ำหรับเด็กและเยำวชน ยกตัวอย่ำง เช่น

- ผังมโนทัศน์ (mind map) 

- สายกาลเวลา (timeline) 

- ดินน�้ามันเหตุการณ์ (situation clay)
(สร้างสรรค์โดยนายศุภชัย ไตรไทยธีระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ส�าหรับเด็กและเยาวชน

หลักกำรถ่ำยทอดควำมรู้ควรค�ำนึงถึงหลักต่อไปนี้
1. ผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ควรเป็นผู้จัดกำรควำมรู้
2. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ควรใช้กิจกรรมที่หลำกหลำยไม่น่ำเบื่อ และเน้นกำรปฏิบัติ
3. กิจกรรมต่ำงๆ จะต้องมีสรุปปิดท้ำยที่ชวนให้คิดและให้ควำมรู้ที่เชื่อมโยงกับประสบกำรณ์จำก 
กำรร่วมกิจกรรม
 รูปแบบกิจกรรมที่เหมำะสมกับกำรถ่ำยทอดควำมรู้มำกที่สุด คือ “ค่ำยเชิงปฏิบัติกำร”
- ค่ำยเชิงปฏิบัติกำรเป็นกำรเปิดโอกำสให้รุ่นพี่และรุ่นน้องได้มีโอกำสได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน
- กิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้จะช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ประสบกำรณ์หลำยๆ อย่ำงในระยะ
เวลำอันสั้น
- ค่ำยกจิกรรมทีเ่น้นกำรท�ำควำมรู้จกัคุน้เคยควรจดัขึน้ 3–5 วนั โดยอำจจดัในช่วงปิดภำคกำรศกึษำ
- ค่ำยกิจกรรมที่เน้นฝึกประสบกำรณ์และควำมรู้อำจจัดขึ้น 2 – 3 วัน
- ยิ่งสมำชิกมีควำมหลำกหลำย ควำมเป็นค่ำยยิ่งสนุกสนำน
- ผู้ใหญ่มีบทบำทเป็นผู้อ�ำนวยควำมสะดวกและดูแลควำมปลอดภัยให้กำรจัดค่ำยด�ำเนินไปด้วย
ควำมปกติเรียบร้อย

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ส�าหรับเด็กและเยาวชน
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เคล็ดลับบันไดขั้นที่ 3 : ขั้นเสริมเติมเต็ม

บนัไดขัน้ที ่3

 เมือ่ด�ำเนนิกำรผ่ำนขัน้ตอนของกำรสร้ำงกลไกกำรส่งไม้ต่อแล้ว ข้ันตอนต่อไป
คือ กำรหนุนเสริมให้กลไกกำรส่งไม้ต่อมีควำมยั่งยืน โดยกำรสร้ำงโอกำสกำรส่งไม้ต่อ 
จำกรุน่สูรุ่น่อย่ำงต่อเนือ่งเป็นประจ�ำ กำรส่งเสรมิเตมิเต็มกลไกดังกล่ำวจะต้องด�ำเนนิกำร
3 เรื่องได้แก่
1. กำรเสริมกลไกกำรท�ำงำนให้เข็มแข็ง
2. กำรเสริมเครือข่ำยกำรท�ำงำน
3. กำรเสริมจุดแข็ง ทลำยจุดอ่อน

 กลไกกำรท�ำงำนในกำรส่งไม้ต่อ คือ งำน เงิน คน (ดูหน้ำ 25) สิ่งที่ต้องท�ำ
คือ กำรก�ำหนดมำตรกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องของปัจจัยทั้ง 3 ประกำรนี้ พร้อมทั้งดักจับ
สัญญำณของวงจรนับ 0 อยู่เสมอ เมื่อพบข้อบกพร่องอันใด ต้องรีบวำงแผนรับมือและ
ด�ำเนินกำรให้ทันท่วงที โดยประสำนควำมร่วมมือกันทุกฝ่ำยและใช้ข้อมูลเป็นฐำนใน
กำรพิจำรณำแผนรับมือกับควำมเสี่ยงทุกประกำร

การเสริมกลไกการท�างานให้เข้มแข็ง

หากไม่มีสิ่งต่อไปนี้ ความเสี่ยงในการส่งไม้ต่อจะมากขึ้น
 • ฐำนข้อมูลกำรท�ำงำน
 • เครือข่ำยกำรท�ำงำน
 • งบประมำณและวัสดุอุปกรณ์
 • กำรจัดกำรองค์ควำมรู้
 • แผนกำรท�ำงำนที่รับมือกับวงจรนับ 0

     องค์ประกอบทั้ง 5 ประกำรนี้ นอกจำกจะเป็นปัจจัยส�ำคัญของ
กำรส่งไม้ต่อแล้ว  ยังเป็นเกรำะป้องกันที่ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของ
กลไกในกำรส่งไม้ต่ออีกด้วย
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- เปิดโอกำสกำรท�ำงำนร่วมกับองค์กรหรือบุคคลอื่นมำกขึ้น
- เครือข่ำยกำรท�ำงำนมีส่วนร่วมได้ 5 ระดับ* คือ

การเสริมเครือข่ายการท�างาน

ระดับที่ 1: เครือข่ายร่วมงาน (networking)
- เข้ำร่วมกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น
- มีกำรสื่อสำรพูดคุยอย่ำงไม่เป็นทำงกำรและผิวเผิน

ระดับที่ 2: ผู้ร่วมมือ (cooperation)
- ให้กำรสนับสนุน มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจบำงเรื่อง
- มีกำรสื่อสำรกันอย่ำงเป็นทำงกำร

ระดับที่ 3: หุ้นส่วน (partnership)
- แลกเปลี่ยนทรัพยำกรด�ำเนินงำน (งบและคน) เพื่อบรรลุเป้ำหมำยเฉพำะประเด็นร่วมกัน
- มีอ�ำนำจตัดสินใจร่วมกับผู้น�ำองค์กร
- มีกำรติดต่อสื่อสำรกันอยู่บ่อยครั้ง

ระดับที่ 4: พันธมิตร (coalition)
- เป็นผู้น�ำกิจกรรมร่วมกัน
- มีอ�ำนำจตัดสินใจและแสดงควำมคิดเห็นเสมือนหนึ่งในสมำชิกขององค์กร

ระดับที่ 5: ร่วมมือรวมพลัง (collaboration)
- ร่วมทีม รวมพลัง รวมทรัพยำกร เสมือนเป็นทีมเดียวกัน
- มีควำมเชื่อถือ เชื่อมั่น และเชื่อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงสุด
- แลกเปลี่ยนควำมคิดและตัดสินใจอย่ำงเท่ำเทียม
- ร่วมรับผลควำมดีควำมชอบและควำมผิดพลำดร่วมกัน

คตปิระจ�าใจในการสร้างเครอืข่าย  - เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ
    - ควำมดีต้องตอบแทน ควำมแค้นให้ฝังกลบ
    - ยอมเสยีสละเพยีง 1 เพ่ือแลกกบัมิตรภำพท่ียัง่ยนื

* Hogue,T.(1994). Community Based Collaboration. Retrive from http://www.uvm.edu
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- มองหำจดุแข็งขององค์กรและส่งเสรมิจดุแขง็ให้แขง็แกร่งมำกยิง่ขึน้ โดยใช้โอกำสกำรท�ำงำน
ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์
- มองหำจดุอ่อนขององค์กร พยำยำมท�ำลำยจดุอ่อนโดยมองหำสำเหตท่ีุแท้จรงิของจุดอ่อนนัน้
และแก้ไขที่ต้นเหตุดังกล่ำว ที่ส�ำคัญ “อย่ำใจร้อน” ค่อยๆ แก้ไปทีละจุดจนกว่ำจะก�ำจัด
จุดอ่อนได้ทั้งหมด
- กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและภัยคุกคำม เรียกว่ำ กำรวิเครำะห์ SWOT
 • จุดแข็ง (strength) : คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่นที่ช่วยส่งเสริมให้งำนขององค์กร
ลุล่วงไปได้
 • จุดอ่อน (weakness) : ปัญหำ อุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกองค์กรและขัดขวำงควำม
ส�ำเร็จขององค์กร
 • โอกาส (opportunity) : ปัจจัยหนุนเสริมจำกภำยนอกที่ช่วยให้กำรท�ำงำนของ
องค์กรส�ำเร็จลุล่วงไปได้
 • ภัยคุกคาม (threat) : ปัจจัยเสี่ยงภำยนอกที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรท�ำงำนของ
องค์กรได้
- เมือ่วเิครำะห์ SWOT แล้วสำมำรถน�ำผลกำรวเิครำะห์มำใช้ประกอบกำรวำงแผนกำรท�ำงำน
ต่อไปได้

เสริมจุดแข็ง ทลายจุดอ่อน

บทสรุป

 เคลด็ลบับนัได 3 ขัน้เป็นเคลด็ลบัของกำรส่งไม้ต่อให้ประสบควำมส�ำเร็จแต่
สิง่ส�ำคญัอยูท่ีก่ำรเตรยีมควำมพร้อมปัจจยัต่ำงๆ และกำรเตรยีมกำรรบัมอืกบัวงจรนบั 0
บำงครัง้เรำต้องต่อสูก้บัเวลำและระบบต่ำงๆ ดงันัน้ กำรวำงแผนต้องเตรียมกำรเสียแต่
เนิน่ๆ ให้สอดคล้องกบัระบบกำรท�ำงำน แผนงำนสำมำรถยดืหยุน่ได้ตำมสถำนกำรณ์
แต่ต้องไม่เปลีย่นแปลงบ่อยจนเกนิไป มฉิะนัน้อำจหลงทำงและไม่สำมำรถส่งไม้ต่อให้
ส�ำเรจ็ได้
 กำรส่งไม้ต่อให้ส�ำเรจ็ยงัต้องขึน้อยูก่บัควำมร่วมมอืร่วมใจของทมีหลกัและทมีรอง
ทีต้่องมองเหน็เป้ำหมำยเดยีวกนั มคีวำมจรงิใจ และเชือ่ใจกนั กำรเสริมสร้ำงส่ิงเหล่ำนี้
ให้เกดิขึน้จะต้องได้ท�ำงำนร่วมกนัหรือท�ำกิจกรรมร่วมกนั กจิรรมท่ีท�ำอำจเป็นกจิกรรม
เลก็ๆ น้อยๆ ทีช่่วยสำนควำมสมัพนัธ์ของ 2 ทมีให้แน่นแฟ้น ซ่ึงเป็นรำกฐำนท่ีส�ำคญั
ทีส่ดุของกำรส่งไม้ต่อให้ประสบควำมส�ำเรจ็ต่อไป
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บทส่งท้าย
สู่การส่งไม้ต่อ

 เมื่อเดินทำงมำถึงส่วนสุดท้ำยคือกำรตรวจสอบควำมยั่งยืนของระบบกำร
ส่งไม้ต่อที่สร้ำงขึ้นตลอดจนคุณภำพของกำรส่งไม้ต่อ  ซึ่งเป็นกำรมองภำพอนำคต
โดยพิจำรณำจำกปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังรำยละเอียดส�ำคัญ ต่อไปนี้

 กำรตรวจสอบควำมย่ังยืนของกำรส่งไม้ต่อเป็นกำรมองไปข้ำงหน้ำโดยกำร
วเิครำะห์ตำมหลกัต่อไปน้ี

การตรวจสอบความยั่งยืนของการส่งไม้ต่อ

A      = กำรวเิครำะห์ระดบักำรเกิดวงจรนับ 0 ในอนำคต
B      = กำรวเิครำะห์ควำมย่ังยืนของทีมหลกั
C      = กำรวเิครำะห์อัตรำก�ำลงัของทีมรอง
AB    = กำรวเิครำะห์ผลกระทบของวงจรนับ 0 กับควำมยัง่ยนื
AC    = กำรวิเครำะห์ประเมินกำรสลำยวงจรนบั 0 กับกำรอตัรำก�ำลงัชดเชยทมีรอง
BC    = กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรชดเชยทมีหลกัด้วยอัตรำก�ำลังของทมีรอง
ABC   = กำรวเิครำะห์ควำมสำมำรถในกำรส่งไม้ต่ออย่ำงยัง่ยนืโดยค�ำนงึถงึโอกำส
กำรเกดิวงจรนบั 0 ควำมย่ังยืนของทีมหลกัและอตัรำกำรชดเชยของทมีรอง

A

B C
ABC

ACAB

BC
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 หมำยถึง สถำนกำรณ์ OK
 หมำยถึง สถำนกำรณ์มีควำมเสี่ยง

Mode ผลวิเคราะห์
ผล

A

B

C

AB

AC

BC

ABC

ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ความยั่งยืนของการส่งไม้ต่อ

เพื่อกำรส่งไม้ต่อที่ยั่งยืนควรพิจำรณำ MODE ที่ยังเป็น
เครื่องหมำย        และวำงแผนเพื่อสร้ำงควำมยั่งยืน

ในส่วนนั้นให้ดีนะครับ
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 กำรพิจำรณำคุณภำพของกำรส่งไม้ต่อ จะสังเกตได้จำกคุณภำพขององค์ประกอบ
ในกำรส่งไม้ต่อ อันได้แก่
1. คุณภำพของรูปแบบกำรส่งไม้ต่อ (ดูบทที่ 2 เพิ่มเติม)
: รูปแบบกำรส่งไม้ต่อของท่ำนเรียกชื่อว่ำ ____________________________________
: โปรดอธิบำยแนวทำงคร่ำวๆ ของรูปแบบกำรส่งไม้ต่อ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 ต้องมีทีมรอง
 ท�ำงำนระบบคู่ขนำนได้
 ค�ำนึงถึงกำรจัดกำรควำมรู้
 มีกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้จำกรุ่นสู่รุ่น

2. คณุภำพของทีมรอง
 ทีมรองประกอบด้วยสมำชิกที่มำจำกหลำกหลำยกลุ่ม
 สมำชกิในทมีรองได้รบักำรเสรมิพลงัให้มคีวำมรูแ้ละทกัษะส�ำคญัทีจ่ะก้ำวขึ้นมำเป็น
 ทีมหลัก
 สมำชกิทมีรองส่วนใหญ่สำมำรถท�ำงำนในพืน้ทีไ่ด้และไม่มแีผนกำรเดนิทำงออกนอก
 พื้นที่อย่ำงน้อย 2 ปี ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
 สมำชกิทมีรองมีทศันคตท่ีิดแีละสนใจท�ำงำนสภำเดก็และเยำวชนในอนำคต

3. คุณภำพขององค์ควำมรู้ที่จัดกำรไว้
 มีกำรวิเครำะห์สรุปผลกำรท�ำงำนของสภำเด็กฯ แต่ละรุ่น
 มีกำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรท�ำงำนของสภำเด็กฯ แต่ละรุ่น
 มีกำรประชุมจัดกำรควำมรู้ที่จัดร่วมกันทั้งทีมหลักและทีมรอง
 มีกำรประชุมทีมหลักเพื่อจัดกำร 7 ควำมรู้ (ดูหน้ำ 12)
 มีกำรประชุมทีมรองเพื่อจัดกำร 7 ควำมรู้ (ดูหน้ำ 12)
 มีกำรจัดท�ำสรุปควำมรู้ไว้เป็นเอกสำร เช่น คู่มือ หรือรำยงำน ฯลฯ
 มีกำรขอค�ำชี้แนะเพิ่มเติมจำกผู้เชี่ยวชำญเพื่อเติมเต็มองค์ควำมรู้ให้สมบูรณ์

คุณภาพของการส่งไม้ต่อ

กำรตรวจสอบองค์ประกอบทั้ง 3 ประกำรนี้จะช่วยให้มองเห็นคุณภำพของกำรส่งไม้ต่อ ถ้ำหำกข้อใดไม่ได้ถูกท�ำ
เครื่องหมำยในกล่อง        โปรดพิจำรณำประเด็นเหล่ำนั้นเพิ่มเติมและวำงแผนบริหำรจัดกำรให้แน่ใจว่ำท่ำนจะ
สำมำรถท�ำเครื่องหมำยในกล่อง         ที่ยังขำดอยู่ได้เพื่อเสริมคุณภำพของกำรส่งไม้ต่อให้ดียิ่งขึ้นได้
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ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางของการส่งไม้ต่อ

Q1 : ไม่มีงบประมาณส�าหรับด�าเนินการส่งไม้ต่อจะท�าอย่างไร?
 
 A1 : กำรส่งไม้ต่อจ�ำเป็นที่จะต้องมีกำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำ ดังนั้น พี่เลี้ยงหรือ
ที่ปรึกษำจะต้องระบุไว้เป็นวำระหนึ่งของแผนกำรท�ำงำนขององค์กร  เพื่อส�ำรอง
งบประมำณไว้ส�ำหรับด�ำเนินกำรส่งไม้ต่อ ทั้งนี้ควรมีแผนกำรด�ำเนินงำนท่ีชัดเจน
เพื่อน�ำเสนอในที่ประชุมด้วย นอกจำกนี้ งบประมำณอำจมำจำกแหล่งอื่นๆ ได้ เช่น 
กำรขอ sponsor หรือกำรจัดกิจกรรมเชิงอำชีพเพื่อหำรำยได้พิเศษแต่จะท�ำให้กำรส่ง
ไม้ต่อต้องใช้เวลำมำกกว่ำเดิม

Q2 : จะเริ่มต้นการส่งไม้ต่ออย่างไร?
 
 A2 : เริ่มจำกกำรเตรียมองค์ประกอบของกำรส่งไม้ต่อให้พร้อมและใช้คู่มือ
เล่มนี้ในกำรวำงแผนและด�ำเนินกำร

Q3: ถ้าไม่มีทีมรองจะท�าอย่างไรดี?
 
 A3 : กำรมองหำทีมรองเป็นเรื่องส�ำคัญ กิจกรรมค่ำยเป็นกิจกรรมที่
ทรงประสิทธิภำพที่จะใช้ในกำรคัดสรรสมำชิกทั้งทีมหลักและทีมรอง (ดูหน้ำ 13)
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Q4 : จะก�าหนดรูปแบบของการส่งไม้ต่ออย่างไร?
 
 A4 : กำรส่งไม้ต่อไม่มีรปูแบบตำยตัว กำรก�ำหนดรปูแบบกำรส่งไม้ต่อควรค�ำนงึ
ถึงควำมเหมำะสมของบริบทแวดล้อมและปัจจัยของกำรส่งไม้ต่อ ได้แก่ กำรมีทีมรอง 
กำรท�ำงำนระบบคู่ขนำน กำรจัดกำรควำมรู้ และกำรส่งไม้ต่อจำกรุ่นสู่รุ่น (ดูตัวอย่ำง
รูปแบบกำรส่งไม้ต่อหน้ำ 14 ถึง 18)

Q5 : ถ้าทีมรองที่คัดเลือกไว้ไม่สามารถท�างานสภาเด็กฯได้ควรท�าอย่างไร?
 
 A5 : ก่อนอืน่ต้องจ�ำแนกสถำนกำรณ์ของกำร “ไม่สำมำรถท�ำงำน” ไว้ 2 กรณี
ดังนี้
 1) ถ้ำหำกสมำชกิของทมีรองสนใจท�ำงำนสภำเด็กฯ แต่ยงัขำดควำมสำมำรถ
บำงประกำร
 - กรณีนี้สำมำรถเสริมพลังได้ (ดูหน้ำ 27)
 2) ถ้ำสมำชิกของทีมรองสนใจท�ำงำนสภำเด็กฯ แต่ไม่สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำง
ต่อเนื่อง อำจด้วยสำเหตุที่ต้องออกไปศึกษำต่อนอกเขตภูมิล�ำเนำ หรือใกล้ครบวำระ
อำยุเยำวชน
 - กรณีนี้ควรให้โอกำสแก่เยำวชนแต่ต้องเตรียมตัวแทนชดเชยด้วย อำจให้
ท�ำงำนคู่ขนำนไปด้วยกัน
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การส่งไม้ต่อไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแต่ต้องใช้เวลาและความพยายาม
อย่างมาก ในช่วงแรกๆ บางครั้งต้องลองผิดลองถูกจนกว่าจะได้รูปแบบ
การส่งไม้ต่อที่เหมาะสมกับองค์กรของเราเอง

อย่าท้อแท้  แม้จะไม่ส�าเร็จ
อย่ากลัว  ที่จะลงมือท�า
อย่าหวั่น แม้จะต้องเหนื่อยมาก

มันก็เหมือนปั่นจักรยานที่ต้องออกแรงปั่นในครั้งแรกอย่างมาก แต่เมื่อ
ระบบเข้าทีเ่รยีบร้อยแล้ว ทกุอย่างจะด�าเนินต่อไปได้ด้วยตนเอง อย่างไร
ก็ตาม มีบางครั้งที่ต้องปั่นขึ้นเนิน ก็เหมือนกับการได้พบเจอกับอุปสรรค
ใหม่ ซึ่งต้องออกแรงอย่างมากเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้ แต่เมื่อ
เราผ่านอุปสรรคได้ส�าเร็จแล้ว เราจะได้พบกับความภาคภูมิใจข้างหลัง
เนินนั้น ซึ่งไม่อาจบรรยายความรู้สึกนั้นได้... นอกจากจะลงมือปฏิบัติ
จนได้ประสบด้วยตนเอง

ก�าลังใจ
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