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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
คณะผูว้จิยัได้พบ UNSEEN ทำงวชิำกำรมำกมำยใน 12 พืน้ท่ีท่ีลงไปฝังตัว 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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สรุปงานวิจัยสู่นโยบายด้านเด็กและเยาวชน

สรุปผลการวิจัย

การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นโยบายด้านเด็กและเยาวชน

บูรณาการเชิงนโยบาย



สรุปงานวิจัยสู่นโยบาย
ด้านเด็กและเยาวชน

 โครงกำรวิจัย “กำรบูรณำกำรพลังเด็กและเยำวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่น” 
ในกำรขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์ด้ำนเดก็และเยำวชน” เป็นควำมรเิริม่ของส�ำนกังำนกองทนุ
สนับสนุนกำรส่งเสริมสุขภำพ (สสส.) ที่ต้องกำรให้หน่วยงำนภำยใน อันได้แก่
ส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะชุมชนฝ่ำย 3 และส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชนและ
ครอบครัว ฝ่ำย 4 ได้ประสำนงำนร่วมมือกันบูรณำกำรในเชิงเนื้อหำ กลุ่มเฉพำะด้ำน 
พื้นที่หลัก เพื่อน�ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ นวัตกรรมกำรศึกษำ ข้อค้นพบจำก
งำนวิจัยเพื่อน�ำผลกำรศึกษำท่ีได้เปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนเด็กและ
เยำวชนได้อย่ำงถูกต้อง มีทิศทำงและต่อเนื่องชัดเจนในทุกข้ันตอนจำกองค์ควำมรู้
ข้อค้นพบจำกล่ำงสู่บน บนสู่ล่ำง สร้ำงเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง คู่มือกำรน�ำไปใช้ เกิดพลัง
ขบัเคลือ่นนโยบำยสำธำรณะจำกท้องถิน่ กำรค้นหำต้นแบบทีดี่ทีบ่รูณำกำรพลงั 2 มติินี้
ได้อย่ำงมีคุณภำพ กำรพัฒนำตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญ และที่ส�ำคัญยิ่งคือกำรแปลงผลงำนวิจัย
ข้อค้นพบโครงกำรนี้ขับเคล่ือนไปสู่นโยบำยสำธำรณะ กลไกกำรบริหำรจัดกำรของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ  
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02   องค์ความรู้สู่นโยบายและการขับเคลื่อน

 ส�ำหรับโครงกำรบูรณำกำรพลังเด็กและเยำวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนเด็กและเยำวชน มีวัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ งำนวิชำกำร
คูม่อื (Guideline) หลกัสตูร และแนวทำงรปูแบบกำรจัดกจิกรรมคดัสรรประเภทต่ำงๆ 
ให้กับกลุ่มองค์กรของเด็กและเยำวชนและเครือข่ำยท่ีท�ำงำนด้ำนเด็กและเยำวชน 
รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่โดยยึดหลักควำมสอดคล้องกับสภำพปัญหำ 
ควำมต้องกำร และควำมสนใจในกำรขับเคลื่อนให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับสังคมบริบทใน
แต่ละพื้นที่กำรด�ำเนินงำนด้ำนสร้ำงเสริมสุขภำวะที่ดีแก่เด็กและเยำวชน

   2. เพ่ือพัฒนำระบบฐำนข้อมลูและกำรน�ำใช้ข้อมลูจริง เพือ่พฒันำงำนด้ำนเด็ก
และเยำวชนในพื้นท่ี ตลอดจนเสริมสร้ำงระบบกลไกและควำมสัมพันธ์ในกำรสร้ำง
เครือข่ำย (เครือข่ำยแกนน�ำ เครือข่ำยพี่เลี้ยง เครือข่ำยนักวิชำกำร เครือข่ำยสื่อสำร) 
แบบมีส่วนร่วมและเป็นเจ้ำของร่วมกันในกำรด�ำเนินงำนเสริมสร้ำงสุขภำวะท่ีดีและ
ลดปัจจยัเสีย่งด้ำนสขุภำพของเดก็และเยำวชน พร้อมยกระดับศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนเด็ก
และเยำวชนระดับต�ำบลให้เกิดกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย โดยพัฒนำข้อมูลระดับล่ำง
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรขยำยตัวต้นแบบให้กับชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ ที่สนใจและ
ต้องกำรแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

    3. เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถและศักยภำพเครือข่ำยในกำรวิเครำะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน กำรฝึกอบรม กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรถอดองค์ควำมรู้ กำรสร้ำงคู่มือ/
ศูนย์กำรเรียนรู้ กำรติดตำมประเมินผล และทักษะที่จ�ำเป็นในกำรบูรณำกำรงำน
ด้ำนเด็กและเยำวชนเช่ือมโยงกับชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงให้มี
กำรลงมือปฏิบัติ และน�ำไปใช้จริงจำกแนวทำงคู่มือที่สนับสนุนกำรฝึกอบรมและ
กำรศึกษำดูงำนศูนย์กำรเรียนรู้

   4. เพือ่สนบัสนนุพลงัขับเคลือ่นและพลงักำรเปลีย่นแปลงของเครอืข่ำยระดบัล่ำง
ตลอดจนชมุชนและองค์กรเด็กและเยำวชนให้สำมำรถจัดกำรตนเองและผลักดันนโยบำย
สำธำรณะระดับท้องถิ่นประเด็นด้ำนเด็กและเยำวชน



1. องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลแม่วิน อ�ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่
2. เทศบำลต�ำบลสันทรำยหลวง อ�ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
3. องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหำดสองแคว อ�ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
4. องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลคลองน�้ำไหล อ�ำเภอคลองลำน จังหวัดก�ำแพงเพชร
5. องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลพิมำน อ�ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม
6. เทศบำลต�ำบลอำกำศอ�ำนวย อ�ำเภออำกำศอ�ำนวย จังหวัดสกลนคร
7. เทศบำลเมืองวังน�้ำเย็น อ�ำเภอวังน�้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
8. องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลจอมบึง อ�ำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี
9. องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลเสม็ดใต้ อ�ำเภอบำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
10. องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลคลองขวำง อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
11. องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนขำว อ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ
12. เทศบำลต�ำบลควนโดน อ�ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
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 กำรด�ำเนินงำนของโครงกำรกำรบูรณำกำรพลังเด็กและเยำวชนกับพลังชุมชน
ท้องถิ่นในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนเด็กและเยำวชนได้คัดเลือกพื้นที่ด�ำเนินกำร
จ�ำนวน 12 พื้นที่ ดังรำยกำรต่อไปนี้



 ในแต่ละพื้นที่จะมีควำมหลำกหลำยในด้ำนบริบทต่ำงๆ ทั้งในส่วนของสภำเด็ก
และเยำวชนระดบัท้องถิน่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมถงึชมุชนแวดล้อม ดังนัน้
กำรด�ำเนนิงำนของโครงกำรจึงออกแบบให้สอดคล้องกบับรบิทของท้องถิน่ทีร่่วมโครงกำร
โดยเริ่มต้นจำกกำรส�ำรวจสภำพควำมพร้อมขององค์ประกอบเชิงบูรณำกำรพลังเด็ก
และเยำวชนกบัพลงัชมุชนท้องถิน่ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบ ได้แก่ พลงัประชำคม
พลังเด็กและเยำวชน พลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พลังต้นทุน พลังเครือข่ำย
ภำยในและพลงัเครอืข่ำยภำยนอก จำกนัน้จงึก�ำหนดแผนกำรด�ำเนนิงำนร่วมกบัสภำเดก็
และเยำวชนในแต่ละท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกำรขับเคล่ือนเติมเต็ม
พลงับรูณำกำรทีย่งัไม่สมบูรณ์ รวมถงึกำรด�ำเนินงำนเพือ่จัดกำรองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ทีม่อียู่
ในท้องถิน่ให้เป็นระบบมำกยิง่ขึน้ เพือ่เป็นรำกฐำนส�ำคัญในกำรบรูณำกำรพลังเด็กและ
เยำวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่นในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนเด็กและเยำวชนระดับ
ท้องถิ่นต่อไป

 จำกผลกำรด�ำเนินงำนโดยกลุ่มแกนน�ำหรือสภำเด็กและเยำวชน พร้อมด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรขับเคลื่อนเชิงบูรณำกำรดังกล่ำวสำมำรถจ�ำแนก
รูปแบบกิจกรรมตำมควำมสนใจของเด็กและเยำวชนออกเป็น 8 ประเภทโดยกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นมำกที่สุดคือกำรส�ำรวจพื้นที่เพื่อท�ำควำมรู้จักชุมชนของตนเอง รองลงมำ คือ
กำรจดักำรภมูปัิญญำท้องถิน่ กำรอบรมหรอืประชมุเพือ่เสริมศกัยภำพเด็กและเยำวชน
ในชุมชน ค่ำยเยำวชน กิจกรรมจิตอำสำ กำรพัฒนำเครือข่ำยเยำวชน กิจกรรมกีฬำ 
และกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็กและเยำวชนในชุมชน ตำมล�ำดับ ดังตำรำงที่ 1
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 สรุปข้อค้นพบที่ตอบวัตถุประสงค์ 4 ข้อข้ำงต้นได้ดังนี้ 

   1. เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ งำนวิชำกำร และพัฒนำนวัตกรรมใน
พื้นที่ ทำงโครงกำรได้ด�ำเนินกำรสนับสนุนผ่ำนกำรส่งเสริม 2 ทำง ทั้งจำกคณะผู้วิจัย
ของโครงกำรและผู้ประสำนงำนเครือค่ำยภูมิภำค โดยรำยละเอียดกำรสนับสนุนมี 
ดังนี้
 1.1 ทำงคณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เครือข่ำยของโครงกำรเพื่อประเมินควำมพร้อม
องค์ประกอบของพลังกำรบูรณำกำรซึ่งประกอบไปด้วยพลังประชำคม พลังเด็กและ
เยำวชน พลังองค์กำรปกครองท้องถิ่น พลังต้นทุนทำงสังคม พลังเครือข่ำยภำยใน 
และพลังเครือข่ำยภำยนอก เมื่อได้ผังพลังกำรบูรณกำรแล้ว แต่ละพื้นที่จึงมีข้อมูลใน
กำรออกแบบโครงกำร วำงแผนกำรด�ำเนินงำน เพื่อพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชน
ในท้องถิน่ สร้ำงฐำนข้อมลูชมุชน ตลอดจนสร้ำงองค์ควำมรู้เฉพำะท้องถ่ิน เพ่ือเพ่ิมเติม
ผังพลังกำรบูรณำกำรในแต่ละแกนให้เต็มศักยภำพ 
 1.2 กำรด�ำเนินโครงกำรย่อยของแต่ละพื้นที่ได้รับกำรสนับสนุนและติดตำม
ให้ค�ำปรกึษำจำกโครงกำรในหลำกหลำยรปูแบบ โดยคณะผูว้จิยัมกีำรสนบัสนนุ 3 รปูแบบ
ซึ่งประกอบด้วย
 1) ค่ำยเสริมศักยภำพกลุ่มแกนน�ำเด็กและเยำวชน (Empowerment) ตำม
ภูมิภำค โดยมีกิจกรรมเสริมพลังกลุ่มแกนน�ำเด็กและเยำวชนให้สอดคล้องตรงตำม
ควำมต้องกำรของกลุ่มเด็กและเยำวชนในแต่ละภูมิภำค อำทิ กำรเสริมศักยภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร กำรพัฒนำภำวะผู้น�ำในกลุ่มเด็กและเยำวชน กิจกรรม
ส่งเสริมกำรรับรู้บทบำทผู้น�ำผู้ตำมที่ดี กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรเก็บข้อมูล ทักษะ
กำรถอดบทเรียน และกำรนันทนำกำร เป็นต้น
 2) กำรติดตำมและให้ค�ำปรึกษำกลุ่มแกนน�ำเด็กและเยำวชนในกำรด�ำเนิน
โครงกำรย่อยผ่ำนผู้ประสำนงำนเครือข่ำยภูมิภำค (node) ซึ่งจำกกำรวิจัยครั้งนี้
สรุปรูปแบบของผู้ประสำนงำนได้ 3 รูปแบบ คือ ผู้ประสำนงำนที่อยู่ในสถำนศึกษำ
ผูป้ระสำนงำนทีอ่ยูใ่นอปท. และผูป้ระสำนงำนท่ีเป็นผูเ้ชีย่วชำญรุ่นเยำว์ มปีระสบกำรณ์
ในกำรท�ำงำนด้ำนเดก็และเยำวชนมำก่อน ซึง่รปูแบบกำรประสำนงำนของผูป้ระสำนงำน
ต่ำงๆ มีวิธีกำรเข้ำให้กำรสนับสนุนแตกต่ำงกัน มีจุดเด่นและข้อจ�ำกัดในกำรติดตำม
ให้ค�ำปรึกษำแตกต่ำงกันด้วย
 3) กำรประเมนิผลควำมก้ำวหน้ำ (monitoring) โดยคณะผูว้จิยัเองในบำงพืน้ที่
เช่น สภำเดก็และเยำวชนต�ำบลคลองน�ำ้ไหล และสภำเดก็และเยำวชนต�ำบลพมิำน เป็นต้น
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        2.   โครงกำรได้พัฒนำระบบฐำนข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ข้อ 2 โดยสนับสนุนให ้
พืน้ทีเ่ครอืข่ำยทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรจดักิจกรรมส�ำรวจต้นทนุในท้องถิน่ของตนเพือ่รวบรวม
ฐำนข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนในรูปแบบต่ำงๆ เช่น แผนที่ชุมชน กิจกรรมเดินป่ำส�ำรวจ
สมุนไพรธรรมชำติ เป็นต้น ดังปรำกฏในบทที่ 5 เรื่องกิจกรรมคัดสรรในแต่ละพื้นที่ 
และคู่มือสุดยอดกจิกรรมจำกเรือ่งเล่ำ 12 พืน้ท่ี เล่ม 1 ซึง่ได้ให้หลกักำร แนวคดิโครงกำร
กจิกรรมคดัสรร บทสรปุทีเ่ป็นแนวทำงของกำรศกึษำด้วยตนเองได้ เพือ่น�ำไปประยกุต์ใช้
ต่อยอด หรอืเตรยีมกำรในท้องถิน่ทีม่คีวำมพร้อมแตกต่ำงหลำกหลำยได้ตำมสงัคมบรบิท
ที่มีอยู่

        3.   ทำงโครงกำรตอบโจทย์กำรสกดัองค์ควำมรูด้้วยกำรขยำยเครอืข่ำยกำรท�ำงำน
เด็กและเยำวชนไปยังองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลเต่ำงอย อ.เต่ำงอย จ.สกลนคร และ
องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลคลองทรำย อ.นำทว ีจ.สงขลำ ได้ข้อสรุป 2 ทศิทำง เครือข่ำย
อบต.เต่ำงอยตอบรับกำรขยำยองค์ควำมรู้งำนด้ำนเด็กและเยำวชนเป็นอย่ำงดี ถึงแม้
ในช่วงแรกจะยังไม่มกีลุ่มเดก็และเยำวชนชดัเจน แต่หลงัจำกกำรลงพ้ืนทีข่องทำงโครงกำร
ท�ำให้เจ้ำหน้ำที่ที่ด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษำสภำเด็กและเยำวชน ที่ก�ำลังจะแต่งตั้งขึ้น
เหน็ทศิทำงกำรท�ำงำน ประกอบกับวสิยัทัศน์ของผูบ้รหิำรท้องถิน่ท�ำให้งำนด้ำนเด็กและ
เยำวชนของอบต.เต่ำงอยมพีฒันำกำรมำก จำกไม่มกีลุม่เดก็ก็เริม่มแีกนน�ำทีเ่ข้ำมำศกึษำ
เรียนรู้งำนด้ำนเด็กและเยำวชนจำกพื้นที่เครือข่ำยเดิม ผู้บริหำรยิ่งได้ขยำยมุมมอง
ต่อกำรเคลื่อนงำนด้ำนเด็กและเยำวชนผ่ำนกำรศึกษำดูงำนและแลกเปล่ียนกับนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหำดสองแควอีกด้วย ในขณะเดียวกัน อีกพื้นที่หน่ึงไม่มี
ควำมคืบหน้ำของกำรท�ำงำนด้ำนเด็กและเยำวชนมำกนัก ทั้งๆ ที่มีกลุ่มเด็กแกนน�ำ
อยูก่่อนแล้ว พบข้อจ�ำกดัเนือ่งจำกทีป่รกึษำแกนน�ำเดก็และเยำวชนไม่มใีจและไม่ให้เวลำ
 โครงกำรได้ขยำยเครือข่ำยเข้ำสู่สถำนศึกษำ ศูนย์กำรเรียนรู้ 3 แห่งในรูปของ 
กำรพฒันำหลกัสตูรบรูณำกำร ภมูสิงัคมในองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลเสมด็ใต้ อ.บำงคล้ำ
จ.ฉะเชงิเทรำ องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลแม่วิน อ.แม่วำง จ.เชียงใหม่ และองค์กำรบรหิำร
ส่วนต�ำบลบ้ำนขำว อ.ระโนด จ.สงขลำ กำรด�ำเนินกำรยังพบว่ำ โรงเรียน ผู้บริหำร
สถำนศกึษำ คณะคร ูเหน็ควำมส�ำคญัในเรือ่งนี ้ยนิดร่ีวมมอือย่ำงเตม็ที ่แต่มปัีญหำตดิขดั
นโยบำยส่วนกลำง เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีกำรประเมินเลื่อนขั้น
เล่ือนต�ำแหน่ง คะแนน O-NET กิจกรรมแข่งขันและอื่นๆ ดึงควำมส�ำคัญไปหมด
อย่ำงไรกต็ำมระดบัล่ำงท้องถิน่ โรงเรยีน ผูบ้รหิำรระดบัต่ำงๆ บุคลำกร และคณะครู
สำมำรถจดักำรได้ถ้ำนโยบำยล่ำงสูบ่นและบนสูล่่ำง คอื ทศิทำง และเป้ำหมำยกำรพฒันำ
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เดก็และเยำวชนเข้ำใจตรงกันทกุหน่วยงำน อนัจกัช่วยท�ำให้โจทย์มปัีญหำด้ำนเด็กและ
เยำวชนเกดิกำรประสำนบูรณำกำรกำรขับเคลือ่นสร้ำงควำมต่อเน่ืองอย่ำงย่ังยืนตลอดไป

        4.    กำรสนับสนุนพลังกำรเปลี่ยนแปลงของเครือข่ำยระดับล่ำงสู่กำรผลักดัน
เชงินโยบำยตำมวตัถปุระสงค์ของที ่ 4 จำกกำรจดัเสวนำผลกำรวจัิยสู่กำรเปล่ียนแปลง
นโยบำยด้ำนเด็กและเยำวชน พบว่ำ หน่วยงำนรำชกำรที่มีอ�ำนำจมีบทบำทส�ำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เชิงนโยบำย เพรำะเปรียบหน่วยงำนเหล่ำนั้นเป็นตัวต่อ
(jigsaw) ตัวส�ำคัญที่ที่พร้อมจะปะติดปะต่อ เชื่อมองค์ควำมรู้ เชื่อมกำรสนับสนุน
ระหว่ำงกนัได้ ซึง่หำกสำมำรถเชือ่มประสำนนโยบำยในระดบักระทรวงได้ กำรเคลือ่นงำน
ด้ำนเดก็และเยำวชนจะเป็นกำรบรูณำกำรเพ่ือสร้ำงและพฒันำทรัพยำกรมนษุย์ทีม่คีณุภำพ
และมีศักยภำพสูง พร้อมที่จะเป็นผู้น�ำกำรเปลี่ยน (Change Agent) ในศตวรรษที่ 21 
ของประเทศต่อไปได้ ประเด็นปัญหำ อุปสรรค ระบบรำชกำรยังด�ำเนินกำรนโยบำย
บนสู่ล่ำง กำรบูรณำกำรข้ำมกระทรวงเกิดขึ้นยำก ข้ำรำชกำรท�ำงำนติดกรอบระเบียบ
รำชกำรมำก จะเห็นได้ว่ำแนวคิด ข้อค้นพบ นโยบำยล่ำงสู่บน หน่วยเล็กที่สุดของ
กำรกระจำยอ�ำนำจสำมำรถบรูณำกำรเชงิภำรกจิ งบประมำณ บคุลำกรพ่ีเล้ียงในพ้ืนท่ี
(node) ได้ง่ำย สมบรูณ์แบบด้วยตนเอง ช่วยท�ำให้นโยบำยและกำรขับเคล่ือนนโยบำย
ด้ำนเด็กและเยำวชนเกิดควำมเข้ำใจตรงกัน เกิดกำรประสำนงำนทุกมิติ และต่อเนื่อง
จนบรรลุผลส�ำเร็จได้
 จำกกำรด�ำเนนิกจิกรรมดงักล่ำวท�ำให้เดก็และเยำวชนในแต่ละพืน้ทีไ่ด้มโีอกำส
เปิดโลกทัศน์ รับประสบกำรณ์ใหม่ๆ นอกห้องเรียน เรียนรู้วิถีชุมชน และรู้จักเพื่อน
เยำวชนด้วยกันเอง สำมำรถเป็นพลเมืองของชุมชนได้ อย่ำงไรก็ตำมกำรด�ำเนินงำน
ของเด็กและเยำวชนมีรูปแบบกำรท�ำงำนที่หลำกหลำย รวมทั้งมีจุดเด่นและข้อจ�ำกัด
แตกต่ำงกันไปภำยใต้องค์ประกอบทำงด้ำนต้นทนุทำงสงัคมและประสบกำรณ์ขององค์กร
จำกควำมหลำกหลำยดังกล่ำว ท�ำให้เกิดองค์ควำมรู้ที่ส�ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนเชิง
บูรณำกำรพลังเด็กและเยำวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่นเพื่อกำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำ
สขุภำวะของเดก็และเยำวชนในชุมชน ประกอบด้วย หลกัการฟังเสยีงเดก็เป็น กิจกรรม
คัดสรร การมีส่วนร่วมจากภายใน และชุมชนแห่งการขัดเกลา กำรบูรณำกำรพลังเด็ก
และเยำวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่นได้มีข้อค้นพบกำรบูรณำกำรพลัง 2 ส่วนเข้ำด้วยกัน
จนเกิดเป็นหลักกำร แนวคิด แนวนโยบำยและทิศทำงของกำรสร้ำงคุณลักษณะของ
เด็กไทยที่ส�ำคัญได้ กำรก�ำหนดดัชนีบ่งชี้ที่ช่วยบ่งบอกถึงสภำวกำรณ์ ข้อเท็จจริง 
ควำมยัง่ยนืของกำรบรูณำกำรพลงัเดก็และเยำวชนกบัพลงัของชมุชนท้องถิน่ได้อกีด้วย
ดังบทสรุปต่อไปนี้
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คุณลักษณะ
ของเด็กไทย
10 ประการ

การมีส่วนร่วมภายใน

ฟังเสียงเด็กเป็น

ชุมชนแห่งการขัดเกลา

กิจกรรมคัดสรร
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          การฟังเสียงเด็กเป็น (Listen by heart)

 ผูใ้หญ่ต้องรับฟังเสยีงเดก็อย่ำงตัง้ใจ มองเดก็เป็นศนูย์กลำงบนพืน้ฐำนควำมสนใจ
ควำมต้องกำร และปัญหำใกล้ตัวที่เด็กร่วมกันคิดว่ำเป็นโจทย์ส�ำคัญของกำรแก้ไข 
กำรเรียนรู้ ท้ำทำย สนุกสนำน และสังคมเพื่อน ผู้ใหญ่ต้องลดอคติ กำรรู้มำกกว่ำ 
ผ่ำนประสบกำรณ์มำแล้ว รู้ดีกว่ำ ต้องพูดน้อยลง เงียบเป็น ปรำมควำมรู้สึกตัวเองใน
กำรลดกำรบรรยำย กำรอธิบำยให้เท่ำที่จ�ำเป็น เปิดโอกำสให้พื้นที่เด็กร่วมกันพัฒนำ
โจทย์วจิยัปัญหำกนัเอง ผูใ้หญ่เปลีย่นบทบำทเป็นผูอ้�ำนวยควำมสะดวก ผู้แนะแนวทำง
และเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ร่วมศึกษำไปกับกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกขั้นตอน ให้ควำมส�ำคัญ
กับสิทธิเด็กในเรื่องของกำรมีส่วนร่วม พลังคิด ค�ำส�ำคัญที่บ่งบอกถึงแรงบันดำลใจ
ของเด็กทุกคนที่ร่วมใจกันก�ำหนดโครงกำร หัวข้อส�ำคัญ กิจกรรมที่น�ำมำใช้และอื่นๆ

     กิจกรรมคัดสรร (Selected Activities)

 กำรจัดกิจกรรมต้องไม่ด�ำเนินกำรในรูปแบบงำนกิจกรรมตำมวำระโอกำส 
(events) ที่มักถูกก�ำหนดขึ้นตำมควำมต้องกำร วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน ผู้ใหญ่ที่
สั่งให้ด�ำเนินกำร ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยำวชนไม่มำกนัก กิจกรรมคัดสรรต้อง
ออกแบบ (design) ให้สอดคล้องกับเสียงควำมต้องกำร ควำมสนใจและปัญหำใกล้ตัว
ของเด็กเป็นส�ำคัญ กำรบูรณำกำรกับชุมชนแห่งกำรเรียนรู้และขัดเกลำ ทุนทำงสังคม 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญำท้องถิ่น ประวัติศำสตร์ชุมชน สัมมำชีพ สถำนที่ส�ำคัญ
และอื่นๆ กำรขึ้นโจทย์วิจัยชุมชนจึงเป็นเรื่องส�ำคัญต้องเป็นปัญหำใกล้ตัวเด็ก ท้ำทำย 
น่ำสนใจและสำมำรถลงภำคสนำม เก็บรวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็นระบบได้ กิจกรรมจึงมี
ลกัษณะเป็นโครงงำน (project based) หรอืงำนวจิยัชุมชนทีเ่ด็กร่วมกนัก�ำหนดปัญหำ
วิจัยด้วยกัน กิจกรรมคัดสรรจึงถูกออกแบบมำให้สัมพันธ์สอดคล้อง มีควำมหมำยและ
คุณค่ำต่อกำรพัฒนำคุณลักษณะของเด็กไทยเป็นส�ำคัญ ตอบโจทย์กำรวิจัยชุมชนและ
สร้ำงเสริมทักษะชีวิต กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ กำรเรียนด้วยตนเองได้ 
ตัวอย่ำงกิจกรรมคัดสรรที่เด็กและเยำวชนน�ำมำใช้ ได้แก่ กิจกรรมสันทนำกำร เดินป่ำ
สร้ำงจิตส�ำนึกชุมชน จักรยำนสำนฝัน ศูนย์กำรเรียนรู้ ค่ำยหุ่นยนต์ เป็นต้น
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          การมีส่วนร่วมจากภายใน (Inside-out Participation) 

 กำรมีส่วนร่วมมักถูกก�ำหนดจำกภำยนอกจำกสถำบันกำรศึกษำ หน่วยวิจัย 
นกัวชิำกำร ผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะด้ำน (Outside-in Participation) ให้เกดิกำรรวมตัวกนั
ปรกึษำหำรอื กำรประชุมเพือ่ด�ำเนินกิจกรรมตำมโจทย์ ปัญหำกำรศกึษำตำมกรอบวจัิย
และขั้นตอนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำย มีลักษณะเชิงบังคับทำงวิชำกำร มิใช่เกิดจำก
รวมตัวตำมสังคมบริบทที่มีอยู่ เกิดแกนน�ำเด็กและผู้น�ำเยำวชนตำมธรรมชำติจำก
กำรเล่นด้วยกัน ท�ำกิจกรรมจำกกลุ่มข้ำงบ้ำน วัด โรงเรียนมำเป็นเพื่อนที่สนใจร่วมกัน 
เป็นผู้น�ำธรรมชำติที่ชุมชนช่วยกันดูแล ให้ค�ำแนะน�ำและส่งเสริมให้มีภำวะผู้น�ำของ
กลุม่ได้ เกดิกำรขยำยตวัเชือ่มโยงเป็นกลุม่ชมรมเฉพำะด้ำน สร้ำงผลงำน ชือ่เสยีง ได้รับ
กำรยอมรับ มีโอกำสพัฒนำตัวเองอย่ำงสม�่ำเสมอ จนเกิดเป็นเครือข่ำยในท้องถ่ิน
ชุมชนของตนเอง จำกองค์กรธรรมชำติพัฒนำขึ้นเป็นองค์กรโครงสร้ำงอย่ำงค่อยเป็น
ค่อยไป เกิดภำวะกำรมีส่วนร่วมภำยในอย่ำงแท้จริงจำกสมำชิกทุกคนด้วยกิจกรรม
คัดสรรที่พัฒนำและตอบโจทย์ท้องถิ่นได้มีควำมยั่งยืน แน่นแฟ้น และเกิดกิจกรรมที่
เคลือ่นไหวตลอดเวลำด้วยกำรพัฒนำโจทย์ส�ำคญัทีส่มำชกิร่วมกนัตดัสนิใจ ควำมสมบรูณ์
ดังกล่ำวจึงเชื่อมต่อกับเครือข่ำยภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป

     ชุมชนแห่งการขัดเกลา (Community of Socialization)

 เป็นทุนทำงสังคมเดิมที่มีอยู่ ที่ผู้ใหญ่ในชุมชนจะเป็นผู้ดูแล เอำใจใส่ อบรม
สั่งสอน ตักเตือนชี้แนะเด็กทุกคนประดุจลูกหลำนตนเอง เป็นควำมสัมพันธ์เครือญำติ 
กำรขัดเกลำให้เป็นคนดีมีคุณภำพ รับช่วงต่อของภูมิปัญญำที่สั่งสมกันมำ กำรดึงกลับ
ชมุชนให้เป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรู ้(learning community) จึงเป็นเร่ืองส�ำคญัยิง่ ด้วย
กระบวนกำรสร้ำงกลุ่มเด็ก ฟังเสียงเด็กเป็น ขึ้นโจทย์ปัญหำใกล้ตัว เชื่อมโยงลงสู่
ภำคสนำมด้วยงำนวิจัยชุมชน กำรสงภำคสนำม กำรเก็บข้อมูล กำรเรียนรู้ในศูนย์กำร
เรียนรู้ กำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับปรำชญ์ชำวบ้ำน กำรท�ำแผนที่ชุมชน กำรฝึกหัดลงมือ
ปฏิบัติ กำรขี่จักรยำน เดินป่ำ กำรส�ำรวจพื้นที่ดี พื้นที่เสี่ยงอันตรำย สถิติ ข้อมูลต่ำงๆ 
กำรรวบรวมเป็นองค์ควำมรู ้ภมูปัิญญำท้องถิน่ตำมหน่วยและหวัข้อทีก่�ำหนด กำรน�ำเสนอ
ในรูปแบบกำรเรียนรู้ กำรเล่ำเรื่องผ่ำนวิทยำกำรสมัยใหม่ DVD ไวนิล ยูทูป เฟสบุ๊ค
และอืน่ๆ ชมุชนต้องกลบัมำเป็นฐำนกำรเรยีนรูข้องศำสตร์ท้องถ่ินตนเอง (indigenous
knowledge) ด้วยกำรเดนิเรือ่งจำกกลุม่เดก็และเยำวชนในชุมชนของตนเองเป็นส�ำคญั

องค์ความรู้สู่นโยบายและการขับเคลื่อน   11



ยิง่บรูณำกำรเข้ำไปในหลกัสตูรท้องถิน่ สถำนศึกษำ หรอืภมูสิงัคมได้ โรงเรียนจะกลบัมำ
เป็นหน่วยส�ำคัญทีช่่วยสร้ำง ผลติพลเมอืงทีม่คีณุลกัษณะตำมทีท้่องถิน่ต้องกำรได้ ยิง่ท�ำให้
กำรบูรณำกำรพลังเด็กและเยำวชนกลับพลังชุมชนท้องถ่ินเกิดกำรขัดเกลำ รับช่วง 
สร้ำงเสริมพัฒนำรุ่นแล้วรุ่นเล่ำ ต่อยอดควำมส�ำเร็จและควำมยั่งยืนได้ตลอดเวลำ

 กำรบูรณำกำรพลังเด็กและเยำวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่นเกิดเป็นองค์ควำมรู้
ศำสตร์ภูมิปัญญำ แก่นสำระที่ส�ำคัญอันน�ำไปสู่กำรออกแบบกำรเรียนรู้ กำรศึกษำ
วิจัยชุมชน กำรท�ำโครงกำร กำรลงมือปฏิบัติและอื่นๆ ด้วยกำรให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรสร้ำงคุณลักษณะคุณสมบัติของเด็กไทยท้ังเป็นคุณลักษณะร่วมที่ประเทศชำติและ
ท้องถิ่นต้องกำรให้เกิดขึ้น ได้แก่ คุณลักษณะของเด็กไทย 10 ประกำร 

 1. ควำมเป็นพลเมืองดี รู้จักสิทธิ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ จิตส�ำนึกในระบอบ
ประชำธิปไตย
 2. มั่นใจในตนแบบสำกล อ่อนน้อมถ่อมตนแบบวัฒนธรรมไทย
 3. ด�ำเนินชีวิตแบบพอเพียง เรียบง่ำย มีควำมสุข
 4. ยึดมั่น ค่ำนิยมไทย ยิ้มง่ำย ใจดีมีน�้ำใจ ใฝ่สันติ ปรองดอง สำมัคคี
 5. คิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหำเป็น ในกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
 6. รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมสำรสนเทศ
 7. มีทักษะชีวิต กำรจัดกำร แข่งขันและร่วมมือได้
 8. กำรสร้ำงงำนอำชีพด้วยตนเองได้
 9. ใฝ่ดี มีธรรมะ ควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลำ กตัญญูกตเวที
 10. เคำรพควำมแตกต่ำงหลำกหลำย สิทธิมนุษยชน ชำติพันธุ์ ทรัพยำกร
สิ่งแวดล้อม

 ในส่วนของดัชนีบ่งชี้ส�ำคัญท่ีสำมำรถบ่งบอกถึงสภำวกำรณ์ ข้อเท็จจริง 
ควำมน่ำจะเป็น ควำมยัง่ยนื กำรแสดงนยัยะถึงสิง่ทีด่�ำเนนิมำยำวนำน ควำมเป็นปัจจบุนั
และอนำคต มีดัชนีบ่งชี้ส�ำคัญ 5 ด้ำน คือ
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 1. ควำมเป็นพี่เลี้ยง ผู้ช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่มีประวัติ ภูมิหลังผ่ำนงำน
ด้ำนสภำเด็กและเยำวชน สภำนักเรียน ประธำนที่ปรึกษำกิจกรรมด้ำนเด็กและเยำวชน 
นักด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมำก่อนและในปัจจุบันมีฐำนะบทบำทและต�ำแหน่งหน้ำที่
เป็นผูช่้วยเหลอืให้ค�ำแนะน�ำ ปรกึษำหำรอื ร่วมเรียนรู ้ผูอ้�ำนวยควำมสะดวก และผูเ้สนอ
แนะแนวทำงให้กบักลุม่เดก็และเยำวชนเป็นส�ำคญั
 2. กำรเตรียมกำรคน 3 รุ่นให้มีกำรส่งต่อภำรกิจของงำนบูรณำกำรพลังเด็ก
และเยำวชนกับพลังของชุมชนท้องถิ่น คน 3 รุ่นยกตัวอย่ำง ได้แก่ ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
พีเ่ลีย้งเดก็และเยำวชน และแกนน�ำเดก็และเยำวชนท�ำงำนสบืทอดส่งต่อกนั เตรียมกำร
รุ่นต่อรุ่นอย่ำงต่อเนือ่ง ไม่ขำดตอน ทดแทนข้ึนมำเป็นบคุคลส�ำคญัทีย่ดึโยงกบัควำมยัง่ยนื
ของชุมชนตลอดเวลำ 
 3. ทุนทำงสังคม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศำสตร์ องค์ควำมรู้ที่คิดค้น สั่งสมและ
ถ่ำยทอดกันมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนำคตมีผู้รู้ ผู้สั่งสม ปรำชญ์ชำวบ้ำนใน
ท้องถิน่ทีส่ำมำรถบอกเล่ำเรือ่งรำว ให้ข้อมลู ควำมเป็นมำ ข้อค้นพบ วธิกีำรแก้ไขปัญหำ
กำรสรุปกำรเรียนรู้ และอื่นๆ 
 4. วิสัยทศัน์ นโยบำยของผูน้�ำท้องถิน่ทีใ่ห้ควำมส�ำคญัด้ำนกำรศกึษำ กำรพฒันำ
ทรัพยำกรมนุษย์ คุณภำพของเด็กและเยำวชนเป็นส�ำคัญมำกกว่ำกำรทุ่มเทด้ำน
สำธำรณูปโภค กำรสร้ำงควำมเจริญทำงด้ำนวัตถุ ถนนหนทำง ไฟฟ้ำ และกำรเติบโต
ของเมือง
 5. กำรมีสถำบัน หน่วยงำนสนับสนุน ช่วยเหลือวิชำกำรในท้องถิ่น (Nodes) 
มหำวิทยำลัย วิทยำลัยชุมชน สถำบันกำรศึกษำที่มีหน่วยงำนด้ำนวิจัยชุมชน ภำรกิจ
ของกำรเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำ กำรนิเทศ กำรขึ้นโครงกำร กำรเป็นผู้อ�ำนวยควำมสะดวก 
กำรลงพื้นที่อย่ำงสม�่ำเสมอ ให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำด้ำนวิชำกำร กำรวิจัย องค์ควำมรู้ที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 ดัชนีบ่งชี้ 5 ด้ำนนี้ถือได้ว่ำเป็นตัวก�ำหนดบ่งชี้ในเชิงปริมำณและคุณภำพของ
กำรบรูณำกำรพลงัเดก็กบัท้องถ่ินได้ค่อนข้ำงมำก ยิง่มคีรบทุกด้ำนจะพบควำมก้ำวหน้ำ
และควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืน นอกจำกนี้ยังมีดัชนีบ่งชี้เสริมให้ครบสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 
แม้นจะไม่ใช่ตัวส�ำคัญที่สุดดังเช่น งบประมำณที่ลงทุนด้ำนเด็กและเยำวชน กำรจัดท�ำ
ฐำนข้อมูล แผนที่ชุมชน ศูนย์กำรเรียน กำรประชุมปรึกษำหำรือ กำรร่วมคิดโครงกำร
ต่ำงๆ เป็นต้น
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 กำรบรูณำกำรพลงัเดก็และเยำวชนกบัพลงัของชุมชนท้องถิน่ได้ถอดองค์ควำมรู้
ส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นนโยบำยด้ำนเดก็และเยำวชน มเีคร่ืองมอื 4 ชดุ อนัได้แก่

 1. สุดยอดกิจกรรมคัดสรรจากเรื่องเล่า 12 พื้นที่  กำรสร้ำง
กลอุบำยน�ำไปสู่กำรขึ้นโครงกำร 2 พลังมิติ เด็กและเยำวชนบูรณำกำร
กบัพลงัภมูปัิญญำท้องถ่ินทีห่ลำกหลำยแตกต่ำงไปตำมสงัคมบริบททีม่อียู่
เกิดกิจกรรมคัดสรรที่น�ำไปสู่กระบวนกำรถ่ำยทอดขัดเกลำ  สนุกสนำน
ปนสำระ เรือ่งเล่ำในพืน้ที ่กำรป่ันจกัรยำน พำยเรอื กำรสร้ำงแผนทีช่มุชน
กำรสนทนำวิสำสะ  (dialogue)  กำรเดินป่ำผจญภัย ค่ำยฝึกฝนผู้น�ำ
กำรฝึกหดัในศนูย์กำรเรยีน เรยีนรูล้งมอืปฏบิตักิบัปรำชญ์ชำวบ้ำน และอืน่ๆ จนสำมำรถ
สรุปได้เป็น 10 สุดยอดกิจกรรมคัดสรรที่สร้ำงและพัฒนำเด็กได้

   2. หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum) ด้วย 
  กำรยึดเด็กเป็นศูนย์กลำงตำมควำมสนใจ ควำมต้องกำร ปัญหำใกล้
  ตัวด้วยค�ำถำมวิจัย วัตถุประสงค์สืบค้นภูมิปัญญำในชุมชนน�ำมำสร้ำง
  เป็นหลักสูตรบูรณำกำร โครงสร้ำง หน่วยกำรเรียนรู้ โครงกำรสอน 
  แผนกำรสอนและอื่นๆ 

 3. งานวิจัยชุมชนส�าหรับเด็กและเยาวชน เป็นกระบวนกำร
ศึกษำวจิยัเชงิชำตพินัธ์ุวรรณำ สงัคมวฒันธรรม แผนทีช่มุชน แหล่งเรยีนรู้
ปรำชญ์ชำวบ้ำน เป็นกำรลงภำคสนำมเพื่อศึกษำสังคมบริบทในท้องถิ่น
ตนเอง กำรพฒันำโจทย์ค�ำถำมวจิยัท่ีน่ำศึกษำเรียนรู้ ฝึกฝนกำรคิดวเิครำะห์
สังเครำะห์ กำรเขียนล�ำดับข้อมูล กำรสรุปผลกำรวิจัย ข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะต่ำงๆ

   4. การส่งไม้ต่อคน 3 รุ่น กำรเตรียมกำรวำงแผนคน 3 รุ่น
  ในแต่ละท้องถิ่นให้เติบโตอย่ำงมีควำมพร้อม วุฒิภำวะ เจตคติ
  จติสำธำรณะ เพือ่ให้เกดิกำรด�ำเนนิกำร สำนต่อ รบัช่วงกันอย่ำงมรีะบบ
  แบบแผน และสอดรับกันในกำรดูแลชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืนด้วย
  กระบวนกำรเรียนรู้ กำรขัดเกลำของชุมชน กิจกรรมคัดสรร และ
  กำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวข้อง
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 กำรได้องค์ควำมรู้ใหม่ ศำสตร์จำกท้องถ่ินและกำรพัฒนำเครื่องมือ 4 ชุด
น�ำมำสู่กำรขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ น�ำหลักสูตรบูรณำกำร ภูมิสังคม เข้ำสู่โรงเรียน 3 แห่ง 
กำรเปิดชุมชนพื้นที่ใหม่ที่สนใจสมัครเข้ำมำเอง 2 พื้นที่ อันได้แก่ อบต.แม่วิน อ.แม่วำง
จ.เชยีงใหม่ อบต.บ้ำนขำว อ.ระโนด จ.สงขลำ และอบต.เสมด็ใต้ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชงิเทรำ
ท่ีขับเคลื่อนหลักสูตรบูรณำกำรภูมิสังคมเข้ำสู่ระบบโรงเรียนในชุมชนผ่ำนหลักสูตร
แกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน พ.ศ. 2551 ในส่วนอบต.เต่ำงอย อ.เต่ำงอย จ.สกลนคร
ได้มีกำรศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อบต.หำดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ กำรศึกษำ
ดูงำนในพื้นที่ดีต้นแบบ กำรรวมประชุมเสวนำทำงวิชำกำร กำรเยี่ยมชมศูนย์กิจกรรม 
12 ฐำน กำรขับเคลื่อนด�ำเนินไปตำมปกติ ธรรมชำติและวัฒนธรรมขององค์กร พบว่ำ
ในระดับกระทรวงศึกษำธิกำร โรงเรียนมีปัญหำและข้อจ�ำกัดมำก หลักสูตรท้องถิ่น
บูรณำกำรกับชุมชนเกิดได้ยำก เนื่องจำกโรงเรียนมีงำนเอกสำร หน่วยสำระกำร
เรยีนรู้มำก เน้นมำตรฐำน ตวับ่งช้ี ผูบ้รหิำรและครตู้องให้ควำมส�ำคญัเร่ืองคะแนน O-NET
กำรท�ำผลงำนเลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่งตำมกรอบระเบียบกฎเกณฑ์ตำมที่ส่วนกลำง
ก�ำหนด ในขณะที่ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของหลักสูตรบูรณำกำร กำรวิจัยท้องถิ่น
กิจกรรมนอกชั้นเรียน แต่ทุ่มเทน้อยมำก กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนษุย์ กลบัเหน็ควำมส�ำคญัข้อค้นพบงำนวิจัยนี ้ด้วยกำรรับพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ี พ่ีเล้ียง
เด็กและเยำวชนด้วยข้อมูลกำรสัมภำษณ์ภูมิหลัง ประวัติกำรท�ำกิจกรรม ผู้น�ำสภำเด็ก
และเยำวชนมำก่อนหรอืไม่ เตรยีมร่ำงแก้ไขพ.ร.บ. ให้มสีภำเด็กและเยำวชนระดับต�ำบล
กำรฝึกอบรมพี่เลี้ยง บุคลำกรด้ำนเด็กและเยำวชนจำกหลักสูตรที่คณะผู้วิจัยสร้ำงขึ้น 
กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ มกีำรประชมุประจ�ำปี กำรกระจำย
อ�ำนำจมำกขึน้ องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลจ�ำนวนไม่น้อยกลับมำมนีโยบำยด้ำนคณุภำพ
ส่ิงแวดล้อม กำรศกึษำ เดก็และเยำวชนหลำยมิต ิมกีำรเตรยีมกำร ศกึษำดงูำน น�ำเครือ่งมือ
ไปปฏบิตัจิรงิ มกีลุม่เดก็รวมตวักันท�ำกิจกรรมหลำกหลำย ในขณะเดียวกนั สสส. ต้องมี
นโยบำยเชิงบูรณำกำรภำยในหน่วยงำนตนเองจริงจัง เข้มข้น และประสำนงำนกัน
ตัง้แต่ต้นทำง กลำงทำง และปลำยทำง พีเ่ลีย้งในพืน้ที ่(nodes) ต้องช่วยเหลือ แบ่งปัน
และช่วยด�ำเนินกำรรับผิดชอบไปด้วยกัน ไม่แยกสังกัดกัน กำรพัฒนำเครื่องมือให้ง่ำย 
สะดวกต่อกำรน�ำไปใช้ กำรน�ำผลวจิยันีต่้อยอดในพืน้ทีเ่ป้ำหมำย 400 แห่ง กำรขบัเคลือ่น
เชงินโยบำยในระดบัพืน้ที ่มปัีญหำอปุสรรคและข้อจ�ำกดัมำกมำย ยำกยิง่จะประสบผล
ส�ำเรจ็ได้ กำรบรูณำกำรจึงต้องถกูก�ำหนดจำกนโยบำยส่วนกลำงให้ชดัเจน เข้ำใจตรงกัน
มีควำมรับผิดชอบ (accountability) กำรประชุมปรึกษำหำรือ วำงแผนงำนร่วมกัน 
กำรขึ้นโครงกำรด้วยกัน กำรสนับสนุนและติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง กำรช่วยกันลด
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- ชุดควำมรู้

- 400 พื้นที่

- บูรณำกำร

- กำรรับพี่เลี้ยง

- แก้พ.ร.บ.

- หลักสูตรอบรม

ระเบียบ กฎเกณฑ์ ปัญหำข้อยุ่งยำก กำรอ�ำนวยควำมสะดวก ข้อมูลข้อชี้แนะต่ำงๆ 
เป็นต้น ต่อจำกนั้นจึงร่วมกันผลักดันเป็นนโยบำยด้ำนเด็กและเยำวชนที่ริเริ่มจำกล่ำง
สู่บน สอดประสำนกับนโยบำยบนสู่ล่ำงให้สัมพันธ์กัน สร้ำงศำสตร์องค์ควำมรู้ ทฤษฎี
หลักกำรของสังคมไทย กำรบูรณำกำรภำคทฤษฎีและปฏิบัติไปด้วยกัน และจะได้ผล
ส�ำเรจ็ทีย่ัง่ยนื คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของเด็กและเยำวชนทีท่กุฝ่ำยร่วมสร้ำง ขดัเกลำ
และหล่อหลอมไปด้วยกัน ดังแผนภำพที่ 1

ควำมสนใจ

พลังเด็กและเยาวชน พลังชุมชนท้องถิ่น

ควำมต้องกำร

ปัญหำใกล้ตัว

เด็กเป็น
ศูนย์กลำง

ศูนย์กำรเรียน ปรำชญ์ชำวบ้ำน

ทุนทำงสังคม

ชุมชน
กำรเรียนรู้
12 พื้นที่

บูรณาการ

ฟังเสียงเด็กเป็น

กำรมีส่วนร่วมภำยใน ชุมชนแห่งกำรขัดเกลำ

กิจกรรมคัดสรร

คุณลักษณะ
เด็กไทย 10 ประกำร
ดัชนีบ่งชี้ 5 ตัวหลัก

องค์ควำมรู้ใหม่ขับเคลื่อน
เชื่อมนโยบำย

คู่มือ

- สุดยอดกิจกรรมคัดสรร

- หลักสูตรบูรณำกำร

- วิจัยชุมชน

- ไม้ต่อ 3 รุ่น

กระทรวงศธ. กระทรวงพม. กระทรวงมท. สสส.

- หลักสูตรท้องถิ่น

- ลดเวลำเรียน

- วิจัยชุมชน

- หลักสูตรบูรณำกำร

- เปิดพื้นที่

- ศึกษำดูงำน

กิจกรรมคัดสรร

นโยบำยล่ำงสู่บน ทฤษฎีไทย ศำสตร์บูรณำกำร เด็กดีรักท้องถิ่น
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การขับเคลื่อนงานวิจัย
สู่นโยบายด้านเด็กและเยาวชน

 กำรศกึษำโครงกำรวจิยัด้ำนเดก็และเยำวชนโดยคณะผู้วจิยัทีไ่ด้รบัเงนิงบประมำณ
จำกแหล่งทนุต่ำงๆ ไม่ว่ำจะสภำวจิยัแห่งชำต ิ(วช.) ส�ำนักงำนกองทนุสนบัสนนุกำรวจัิย
(สกว.) ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรส่งเสริมสุขภำพ (สสส.) จะมีข้อมูลผูกมัดกำรวิจัย
ตำมวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ จ�ำนวนงบประมำณ กำรรำยงำนผล และกำรส่งรำยงำน
ฉบับสมบูรณ์แก่ผู้ให้ทุน ส่วนใหญ่กำรน�ำไปใช้นอกจำกคณะผู้วิจัยจะด�ำเนินกำรมำก
ในเร่ืองกำรขอต�ำแหน่งทำงวิชำกำร เช่น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
ศำสตรำจำรย์ กำรปรับเลื่อนขั้นต�ำแหน่งให้สูงขึ้น กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงกับนโยบำย
ด้ำนนีม้ไีม่มำกนกั สดุท้ำยรำยงำนผลกำรวจิยัจะเป็นเอกสำรขึน้หิง้ ใช้ประโยชน์ได้น้อย
ผู้ก�ำหนดนโยบำยติงว่ำ งำนวิชำกำรเป็นภำษำอ่ำนยำก มีควำมหนำมำก หรือเต็มไป
ด้วยค�ำศัพท์ ข้อค้นพบที่สลับซับซ้อนจนยำกที่จะน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ ทั้งๆ ที่งำนวิจัย
หลำยฉบับล้วนแล้วแต่ตอบโจทย์ข้อค�ำถำมวิจัยด้ำนเด็กและเยำวชนได้หลำยประเด็น
ค�ำถำมทีเดียว กำรศึกษำวิจัยที่ผ่ำนมำจึงประสบปัญหำและจุดอ่อนกับปรำกฏกำรณ์
ทำงวิชำกำรนี้มำโดยตลอด เพื่อให้ได้แนวทำง วิธีกำร และกำรจัดกำรงำนวิจัยด้ำนเด็ก
และเยำวชนไปสู่นโยบำยสำธำรณะของรัฐ กระทรวงทบวงกรม องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ภำคเอกชน ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีคุณภำพและต่อเนื่อง กำรลงภำคสนำม
ในกำรเก็บข้อมลูในระดบัเครอืข่ำย กำรจดัประชมุสมัมนำทำงวชิำกำร กำรประชำสมัพนัธ์
ในสื่อมวลชนประเภทต่ำงๆ กำรเป็นคณะกรรมกำร (Board) ในชุดต่ำงๆ กำรร่วมท�ำ
แผนระดับชำติให้กับหน่วยรำชกำร กำรติดต่อประสำนงำนกับสถำบันด้ำนเด็กและ
เยำวชนจ�ำนวนมำก ข้อค้นพบจำกรำยงำนกำรวิจัยที่ด�ำเนินกำรมำหลำยโครงกำร และ
อืน่ๆ นีค่อืกำรประมวลควำมรู ้ทฤษฎ ีหลกักำร ข้อค้นพบ ประสบกำรณ์ตรงมำเรยีบเรยีง
ให้เกิดยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยด้ำนเด็กและเยำวชนดังต่อไปนี้
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 1. กำรปรับภำษำงำนวิจัยที่อ่ำนยำก เนื้อหำซับซ้อน วิชำกำรที่สื่อควำมหมำย
เข้ำใจยำกให้กลำยเป็นเนื้อหำ (content) ที่ง่ำย สั้น กระชับ สื่อตรง เข้ำใจได้รวดเร็ว
ตรงกัน เป็นกำรเขียนเพื่อให้สื่อประเภทต่ำงๆ น�ำเสนอได้ง่ำย เวลำกระชับ รวดเร็วขึ้น 
(social media content writing) ดังเช่น กำรน�ำเสนอรำยงำนกำรวิจัยที่มีข้อค้นพบ
มำกมำย น่ำสนใจตำมปกติอำจต้องน�ำเสนอ 20 – 30 กรอบรำยละเอียดแต่อำจสรุป
ให้สั้น กะทัดรัด มีประเด็นส�ำคัญเพียง 3 – 5 กรอบเท่ำนั้น หรืออำจเขียนงำนวิจัยที่มี
ควำมหนำ 400 – 500 หน้ำให้เป็นบทสรุปคัดย่อ (abstract) ฉบับสื่อมวลชนให้น�ำไป
ดัดแปลง เขียนใหม่ มีรูปภำพหรือเรื่องรำวตัวอย่ำงประกอบ น�ำเสนอในรูปแบบที่สื่อ
ได้อย่ำงน่ำสนใจ ตรงกลุม่เป้ำหมำย นกัวจิยักบันกัสือ่สำรมวลชนอำจต้องท�ำงำนใกล้ชดิกนั
เพ่ือให้เกิดกำรน�ำสำรไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงควำมเคลื่อนไหวทำงสังคม (social 
movements) ทีส่�ำคญัอันจกัช่วยให้สงัคมในภำพกว้ำงรับรู้ร่วมกนั นอกจำกนัน้นกัวจัิย
ยงัอำจต้องมทีกัษะวชิำกำรส�ำคญัคอื กำรวพิำกษ์ วจิำรณ์ กำรสมัภำษณ์ปัญหำด้ำนเด็ก
และเยำวชนร่วมสมัย โดยใช้งำนวิจัยเป็นฐำนแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำ 
บทวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล และกำรเสนอทำงออกเชิงนโยบำยและกำรแก้ปัญหำที่
หลำกหลำยได้ กำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำรลงในวำรสำรทั้งในและต่ำงประเทศ
เพื่อใช้เป็นฐำนอ้ำงอิงในกำรรวบรวมประเด็นปัญหำข้อค้นพบที่ปรำกฏเป็นลำยลักษณ์
อักษร social media ในทุกรูปแบบ และอื่นๆ
 กำรหยบิยืน่รำยงำนกำรวจิยัฉบับสมบูรณ์ให้กับสือ่มวลชนแขนงต่ำงๆ เพือ่หวงั
เผยแพร่ประชำสมัพนัธ์อย่ำงกว้ำงขวำงและหวงัว่ำข้อค้นพบจะน�ำไปสูก่ำรก่อตวัก�ำหนด
นโยบำยสำธำรณะด้ำนเดก็และเยำวชนจะประสบผลส�ำเร็จได้ยำก หำกนกัวจัิยไม่เข้ำใจ
ธรรมชำตแิละวฒันธรรมของสือ่แต่ละประเภทท่ีเรำต้องประสำนร่วมมอืด้วย สือ่มวลชน
ต้องกำรเนื้อหำ (content) ที่น่ำสนใจ สั้น มีค�ำหรือประโยคที่หวือหวำพำดหัวข่ำวได้
กระชบั ตรงประเด็น เข้ำใจง่ำย และอยูใ่นกรอบเวลำทีก่�ำหนด ไม่เยิน่เย้อ กำรน�ำเสนอท่ี
ยำวนำน ภำษำวิชำกำรที่คนทั่วไปเข้ำไม่ถึง และย่อยเนื้อหำไม่เป็น ควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรจะเกิดขึ้นได้ยำก แม้นรำยงำนวิจัยนั้นจะมีข้อค้นพบที่สมบูรณ์ยิ่งก็ตำมที
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 2. แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำต ิส�ำนกังำนคณะกรรมกำรเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ กระทรวงพัฒนำสังคมและ
ควำมม่ันคงของมนุษย์ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร และอื่นๆ 
กองทุนประชำกรแห่งสหประชำชำติ (UNFPA) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ 
(UNICEF) ธนำคำรโลก (World Bank) และอื่นๆ กลไกรำชกำรและกองทุนเหล่ำนี้
ล้วนมบีทบำทส�ำคญัในกำรก�ำหนดวสิยัทศัน์ นโยบำย ทศิทำงและกำรขบัเคลือ่นประเทศ
ด้ำนเด็กและเยำวชนเป็นส�ำคัญ เป็นแผนแม่บท กำรก�ำหนดแผนกำรด�ำเนินกำร 
(Road Map) ยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนและตัวบ่งชี้ทั้งในภำครำชกำรและองค์กรที่
เกีย่วข้องตำมกรอบระยะเวลำ 4 – 6 ปี ในแผนท่ีก�ำหนดขึน้จะมกีำรระดมควำมคดิเหน็
จำกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย กำรร่ำงแผนฉบับเบื้องต้น กำรท�ำประชำพิจำรณ์ กำรรวบรวม
ข้อมลูรำยงำนกำรวจิยัด้ำนคณุภำพ สถำนกำรณ์ปัญหำด้ำนเด้กและเยำวชน สถติ ิ ข้อมลู
ตัวเลขที่เกี่ยวข้อง กำรก�ำหนดมำตรฐำนตัวบ่งชี้ส�ำคัญ และอื่นๆ คณะผู้วิจัยต้องเตรียม 
กำรน�ำเสนอผลกำรศึกษำให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหำส�ำคัญของประเทศ ดังเช่น 
กำรตัง้ครรภ์ในวยัเรยีน กำรใช้ควำมรนุแรงในกลุม่เยำวชน สงัคมก้มหน้ำในเด็ก Gen Z
เป็นต้น กำรเสนอทำงเลือกและทำงออกของประเทศไทย สุดยอดกิจกรรมคัดสรร
เรื่องเล่ำจำก 12 พื้นที่ หลักสูตรบูรณำกำรภูมิสังคม งำนวิจัยชุมชนที่เด็กและเยำวชน
ท�ำได้
 กำรจดัท�ำแผนระดบัมหภำค ระดบัชำต ิแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 12 เป็นแผนแม่บทที่วำงแผนไว้ระยะยำวระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 - 2564 ที่วำง
วิสัยทัศน์ไว้ มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน เน้นทรัพยำกรมนุษย์ เศรษฐกิจพอเพียง คุณภำพของ
เด็กและเยำวชนเป็นส�ำคัญ อันมีผลต่อเนื่องไปถึงแผนระดับกระทรวงทบวงกรมท่ี
เกี่ยวข้องและได้สร้ำงแผนด้ำนเด็กและเยำวชนตำมหน้ำที่และภำรกิจของกระทรวงที่
ดูแลรับผิดชอบอยู่ ดังเช่น แผนพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ กระทรวงพัฒนำสังคม
และควำมมัน่คงของมนษุย์ และแผนกำรศกึษำแห่งชำต ิกระทรวงศกึษำธกิำรก�ำหนดขึน้
งำนวิจัยและกิจกรรมทำงวิชำกำรจึงมีส่วนส�ำคัญในกำรเป็นฐำนข้อมูล ข้อก�ำหนด
หลักกำรและเหตุผล กำรวำงวิสัยทัศน์ นโยบำยและทิศทำงของประเทศเป็นอย่ำงยิ่ง 
กำรเป็นผู้วิจัยจึงต้องพร้อมต่อกำรน�ำเสนอผลในรูปแบบต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นตัวแทน
ในคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ (Board) กำรสัมมนำทำงวิชำกำร (Forum) กำรอภิปรำย
ประเด็นส�ำคัญ (Focus Group) กำรเชื่อมโยงบูรณำกำรเครือข่ำยงำนวิชำกำรด้ำนเด็ก
และเยำวชน เป็นต้น กล่ำวได้ว่ำ บทบำทส�ำคัญของนักวิจัยที่ศึกษำปัญหำด้ำนเด็กและ
เยำวชนต้องเป็น (Policy Maker) ด้วยจำกกำรใช้งำนวิจัยเป็นฐำนผลักดันผ่ำนงำน
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กิจกรรมทำงวิชำกำรท่ีน�ำไปใช้ในกำรตัดสินใจเชิงริเริ่มนโยบำยด้ำนเด็กและเยำวชนได้
ด้วยกำรประสำนงำนร่วมมอืกับกลไกรำชกำรและกองทุนต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสมลงตัว
 ส�ำหรับกองทุน UNFPA กองทุน UNICEF ธนำคำรโลก และอื่นๆ เป็นกองทุน
สำกลระดบันำนำชำตท่ีิท�ำงำนด้ำนข้อมลู งำนวจิยั สถติิตัวเลขทีน่่ำเชือ่ถอื เปรียบเทยีบ
กับประเทศอื่นๆ และมีกำรเคลื่อนไหว จัดอันดับ และน�ำเสนองำนวิจัยเชิงวิเครำะห์ 
สังเครำะห์ ดัชนีบ่งชี้ที่เป็นเสมือนชุดกำรวิจัยที่กดดัน เปรียบเทียบ สะท้อนมุมมองจำก
ภำยนอกสู่ภำยในประเทศ กำรด�ำเนินกำรของกองทุนเหล่ำนี้ ล้วนมีควำมส�ำคัญต่อ
กำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนคุณภำพของเด็กและเยำวชนมำกขึ้นทุกทีที่กำรก�ำหนดแผน
ระดับชำติและกระทรวงจะเกิดขึ้นใหม่ แนวทำงควำมร่วมมือและกิจกรรมทำงวิชำกำร
ที่อ้ำงอิงอย่ำงน่ำเชื่อถือจะยิ่งประสำนเข้ำหำกันมำกขึ้นทุกที

 3. นโยบำยของพรรคกำรเมืองด้ำนเด็กและเยำวชน กำรเขียนนโยบำยของ
พรรคกำรเมืองแตกต่ำงกันไป บำงพรรคเขียนขึ้นมำอย่ำงน่ำสนใจตรงประเด็นปัญหำ
และขับเคลื่อนได้ มีทีมงำนคอยติดตำมข่ำวสำรข้อมูลจำกสื่อมวลชนแขนงต่ำงๆ 
กำรลงภำคสนำมสัมภำษณ์ระดับล่ำงเพื่อหวังคะแนนเสียงจำกคนส่วนใหญ่ พัฒนำ
ปรับปรุงนโยบำยให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันจำกกำรสืบค้นจำกอินเทอร์เน็ต กำรรับฟัง
ข้อคดิเหน็ บทสรปุงำนวจิยัจำกนักวชิำกำรสำขำต่ำงๆ จนได้บทสรุปนโยบำยทีดี่ต่อกำร
บริหำรประเทศ เช่นเดียวกันบำงพรรคก็เขียนขึ้นจำกสมำชิกของพรรกลุ่มบุคคลหรือ
บุคคลท่ีสนใจเฉพำะด้ำน ลักษณะนโยบำยแบบนี้จะเป็นนโยบำยร่วมสมัยเปลี่ยนไป
ตำมกำลเวลำ ไม่ยัง่ยนืแน่นอน และค่อนข้ำงคบัแคบเพรำะเป็นควำมต้องกำรของกลุม่คน
หรือเฉพำะตัว เฉพำะด้ำนมำกเกินไป อำจกล่ำวได้ว่ำนโยบำยของพรรคกำรเมืองต่ำงๆ 
ในเชิงนโยบำยด้ำนเด็กและเยำวชนขำดกำรเขียนในเชิงคุณภำพ นโยบำยส่วนใหญ่
ไม่เน้นและให้ควำมส�ำคัญมำกนัก มีควำมส�ำคัญระดับกลำงลงมำ ขำดกำรสังเครำะห์
อย่ำงเข้มข้นจำกข้อมลูรอบด้ำนและงำนวจิยัท่ีมอียู่ เป็นนโยบำยทีไ่ม่โดดเด่น ปกติทัว่ไป
และขำดกำรวำงแผนนโยบำยด้ำนนีค่้อนข้ำงมำกเมือ่เทียบกบันโยบำยทำงด้ำนกำรเมอืง
เศรษฐกิจ กำรลงทุน อุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยว กำรส่งออก เป็นต้น

สังคม

เศรษฐกิจ

เกษตร

กีฬา

ท่องเที่ยว

นโยบาย

แล้วนโยบายเรื่องเด็ก
หายไปไหน?

???
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 ส�ำหรบัจดุอ่อนนโยบำยด้ำนเดก็และเยำวชนทีเ่กดิขึน้มำก คอื ขำดควำมต่อเนือ่ง
เชงินโยบำยอนัเนือ่งมำจำกเสถยีรภำพและควำมไม่มัน่คงของรัฐบำล มกีำรเปลีย่นแปลง
ทำงกำรเมอืงอนัเนือ่งมำจำกควำมขัดแย้ง แตกต่ำง ควำมคดิสดุขัว้ทำงกำรเมอืง รัฐบำล
รัฐมนตรีมีเวลำบริหำรรำชกำรช่วงสั้นๆ มีกำรเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีที่เข้ำมำดูแลก�ำกับ
ด้ำนคุณภำพ กำรศึกษำ เด็กและเยำวชนบ่อยครั้ง กำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำยเกิดขึ้น
ตลอดเวลำ กลบัไปกลับมำ ต้องรเิริม่ใหม่ไปตำมรฐัมนตรีทีเ่ข้ำมำดูแลก�ำกบัใหม่ทกุคร้ัง
จนมีผลให้กระบวนกำรแก้ไขปัญหำด้ำนสังคม เด็กและเยำวชนขำดพัฒนำกำร ติดหล่ม
อยู่กับที่ ชักช้ำไม่ทันกำรณ์ ควำมต่อเนื่อง กำรรับต่อสำนต่อขำดหำยไป เหตุกำรณ์
ท�ำนองนี้เกิดขึ้นแทบตลอดเวลำเมื่อมีกำรเปลี่ยนรัฐมนตรีแม้นจะมำจำกพรรคเดียวกัน
หรอืต่ำงพรรคต่ำงรฐับำลก็ตำมที ควำมท่ีรฐัมนตรแีต่ละคนเข้ำมำบริหำรงำน มนีโยบำย
และทศิทำงของตนเองอย่ำงเชือ่มัน่ มีควำมเป็นตวัของตัวเองสงูจึงต้องกำรให้ข้ำรำชกำร
สนองนโยบำยตำมที่ตนเองก�ำหนดไว้เท่ำนั้นเอง แม้นจะเป็นเรื่องเดียวกัน นโยบำย
ด้ำนเด็กและเยำวชนไม่แตกต่ำงมำกนัก มักยกเลิกของเก่ำและใช้ของตนเองใหม่ นี่คือ 
จุดอ่อนนโยบำยด้ำนเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำและอุปสรรคมำกอันเกิดจำกนโยบำย
ของพรรคกำรเมืองท่ีขำดควำมใส่ใจและไม่เห็นคำมส�ำคัญด้ำนนี้มำกนักและรัฐมนตรีที่
เข้ำมำดูแลก�ำกับมีควำมเชื่อมั่นในเชิงนโยบำยของตนเอง กลไกรำชกำรต้องสนองตอบ
ปรับตนเองบ่อยครั้ง สุดท้ำยขำดควำมต่อเนื่องและล่ำช้ำต่อกำรจัดกำรปัญหำเด็กและ
เยำวชนได้ในที่สุด
 กำรวำงต�ำแหน่งของนักวิจัยหรือนักวิชำกำรด้ำนเด็กและเยำวชนต่อกำร
เปลี่ยนแปลงและควำมผันผวนทำงกำรเมือง รัฐบำล และรัฐมนตรีจึงเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่ง
ต้องด�ำรงควำมเป็นกลำง ไม่ฝักใฝ่อ�ำนำจทำงกำรเมือง กำรยนืหยัดบนหลกักำร ควำมถกูต้อง
ควำมน่ำเชือ่ถอืของข้อมูล ข้อค้นพบจำกงำนวจิยั องค์ควำมรู้ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง มคีวำม
กล้ำหำญทำงวิชำกำร ยึดประโยชน์ของเด็กและเยำวชนเป็นส�ำคัญ ท�ำงำนเชื่อมโยงกับ
นโยบำย บุคคลส�ำคัญของพรรคกำรเมืองได้ รู้จักทักษะและเทคนิคกำรด�ำเนินกำร
นโยบำยด้ำนเด็กและเยำวชนให้เกิดควำมต่อเนื่องได้ ดังเช่น กำรเปลี่ยนแปลงค�ำส�ำคัญ 
ชื่อบุคคลออกเมื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบำลหรือรัฐมนตรีแล้วน�ำค�ำส�ำคัญของรัฐบำลใหม่
ใส่แทน ให้ควำมส�ำคัญของรัฐมนตรีเชิงวิสัยทัศน์และนโยบำยเฉพำะตนได้ เพียงใส่ชื่อ
บุคคล รัฐมนตรี ให้เกิดควำมเป็นเจ้ำของเกิดขึ้น ทั้งที่สำระเนื้อหำ แนวด�ำเนินกำรจะ
เหมือนเดิม 80 – 90% แต่นโยบำยด้ำนเด็กและเยำวชนจะด�ำเนินกำรได้ต่อเนื่องต่อไป 
นอกจำกนั้นนักวิชำกำรหรือนักวิจัยท่ีมีบทสรุปข้อค้นพบงำนวิจัยด้ำนเด็กและเยำวชน
ควรด�ำเนินกำรในเรื่องกำรย่อยงำนวิจัยให้เป็นนโยบำยสำธำรณะด้ำนเด็กและเยำวชน
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ได้ในรูปของบทควำม ข่ำวสำรทำงสื่อมวลชนกำรส่งบทสรุปผู้บริหำร บทคัดย่อให้กับ
พรรคกำรเมืองกลุ่มบุคคลส�ำคัญที่มีหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำยด้ำนเด็กและเยำวชนตลอด
เวลำ กำรพบปะแลกเปล่ียนมุมมองทัศนะงำนด้ำนเด็กและเยำวชนในเวทีวิชำกำร
กำรแสดงวิสัยทัศน์ นโยบำยด้ำนเด็กและเยำวชนช่วงใกล้เลือกตั้ง เป็นต้น

 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรกระจำยอ�ำนำจกำรบริหำรลงสู่ท้องถิ่นด้วย
ภำรกิจและงบประมำณจ�ำนวนมำก กำรเลือกตั้งทีมผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น
มีควำมก้ำวหน้ำเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้นตำมล�ำดับ ปลำยสุดอยู่ที่องค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบล (อบต.) เป็นหน่วยเล็กที่สุด แต่ส�ำคัญมำกเพรำะอยู่ใกล้ชิด รับรู้ปัญหำ และ
สำมำรถด�ำเนนิกำรได้รวดเรว็ทนัที ในอบต.ท่ีให้ควำมส�ำคญัด้ำนคุณภำพชวิีตควำมเป็นอยู่
กำรศกึษำ ครอบครัว สิง่แวดล้อม ทนุทำงสงัคม เดก็เยำวชน ผูพ้กิำร ผูส้งูอำย ุเพิม่มำกขึน้
ตำมล�ำดบั อนัเน่ืองจำกควำมเจรญิทำงวตัถ ุศนูย์กำรค้ำ สงัคมเมอืงขยำยตวั กำรเน้นถนน
ไฟฟ้ำเริ่มมีครบทุกท้องถิ่น และเริ่มเห็นปัญหำสังคมมำกมำยที่มำพร้อมกับกำรเติบโต
ของเมืองที่เปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนมำกขึ้น ยำเสพติดในชุมชน กำรมั่วสุมของเด็กวัยรุ่น
เดก็แว้น คณุแม่วยัใส เด็กตดิเกม สงัคมก้มหน้ำ และอืน่ๆ สงัคมเครือญำตค่ิอยๆ หำยไป
เกดิบ้ำนจดัสรรทีต่่ำงคนต่ำงอยู่มำกขึน้ เดก็เรยีนต่อนอกชมุชน ทยอยทิง้ถิน่ฐำนมำกขึน้
ตำมล�ำดับ ผู้สูงอำยุถูกทอดทิ้ง ครอบครัวเปรำะบำงแตกแยก เป็นต้น ในท่ำมกลำง
ควำมเป็นชนบทเปลี่ยนผ่ำนมำเป็นสังคมเมืองมำกขึ้น กำรมอบหมำยหน้ำที่ภำรกิจ
ส�ำคัญของส่วนกลำง รัฐบำล กระทรวงทบวงกรมเริ่มตระหนักว่ำ กำรบูรณำกำรของรัฐ
และกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยำวชนท�ำงำนประสบผลส�ำเร็จได้มำกขึ้นทุกวัน 
นับแต่ คุณแม่วัยใส ยำเสพติด เด็กติดเกม เด็กแว้น ควำมรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่น สังคม
ผู้สูงอำยุ กำรทอดทิ้งปล่อยปละละเลยไม่ลดลง มีแต่จะเพิ่มขึ้นเพรำะระบบรำชกำรที่
ใหญ่โตเทอะทะอุ้ยอ้ำย รวมศูนย์ คิดติดกรอบ ระเบียบกฎเกณฑ์เข้มงวด จนยำกแก่
กำรประสำนงำน บูรณำกำรข้ำมกระทรวง หน่วยงำนหรือองค์กรได้ กำรด�ำเนินงำน
เตม็ไปด้วยควำมล่ำช้ำ ติดกรอบแทบทุกด้ำน กระทรวงใครกระทรวงมนัยงัด�ำเนนิต่อไป
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 ในทำงตรงกันข้ำม จุดแขง็ทีส่ดุของกำรลงพืน้ท่ี 12 แห่งในอบต. ทีใ่ห้ควำมส�ำคัญ
เรื่องคุณภำพชีวิต ครอบครัว ศิลปวัฒนธรรม กำรศึกษำ เด็กเยำวชน ผู้ด้อยโอกำส
กลับเฝ้ำมอง ใคร่ครวญ ตระหนัก และหำวิธีกำรจัดกำรปัญหำต่ำงๆ ที่ส่วนกลำงมีและ
เริ่มเกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเองได้ กำรบูรณำกำรที่ท�ำได้ยำกและเกิดขึ้นแทบไม่ได้ใน
ส่วนกลำง กลับเกิดขึ้นได้ในหน่วยระดับล่ำง ดังเช่น อบต.และเทศบำลต�ำบลหลำยแห่ง 
กล่ำวคอื นโยบำยแก้ปัญหำเดก็หญิงตัง้ครรภ์ในวยัเรยีนผ่ำนมำ 4 - 5 รัฐบำล ตัวเลขสงู
เป็นอันดับ 2 ของโลก กระทรวงทีเ่ก่ียวข้องแก้ไขไปตำมวฒันธรรมองค์กรตวัเอง เป้ำหมำย
และวิธีกำรแตกต่ำงกัน บูรณำกำรเชิงนโยบำยไม่ส�ำเร็จ แต่ที่เทศบำลเมืองวังน�้ำเย็น 
อ.วงัน�ำ้เย็น จ.สระแก้ว สภำเดก็และเยำวชนเมอืงวงัน�ำ้เยน็ร่วมกบัครปูระจ�ำกำร พยำบำล
สำธำรณสขุจงัหวดัจดัโครงกำร “เครอืค่ำยจติอำสำป้องกนัปัญหำเด็กหญงิแม่” สดุท้ำย
ปัญหำแก้ไขได้ลดลงกว่ำ 78% ปัญหำเด็กแว้นซ่ิงกวนเมือง ท�ำควำมร�ำคำญและ
อำจก่ออุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรไปมำ รัฐบำลใช้นโยบำยเด็ดขำด จับกักขัง ยึดรถ เอำผิด
ผู้ปกครอง เข้มงวดรุนแรง เด็กแว้นหลบหำยไปชัวครั้งชั่วครำวแต่จะกลับรุนแรงขึ้น
น่ำกลัวกว่ำเดิม เสียงยิ่งดังรบกวนมำกขึ้น แต่ที่อบต.หำดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
แก้ไขปัญหำอย่ำงเข้ำใจธรรมชำติเด็กวัยรุ่น เข้ำถึงหัวหน้ำกลุ่ม ชักชวนเข้ำสู่โครงกำร 
“รถโบรำณ” แทนรถแว้น ชักชวนแต่งรถขับขี่อย่ำงปลอดภัย เที่ยวทำงไกล ช่วยเหลือ
ชุมชน เปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันเครื่อง ซ่อมรถฟรี เป็นต้น ปัจจุบันไม่มีรถแว้นในอบต.แห่งนี้
ทุกคนเติบโตขึ้นและเรียนต่อได้แทบทุกคน ไม่เป็นปัญหำและภำระกับสังคมต่อไป 
สงัคมผูส้งูอำยกุ�ำลงัเป็นปัญหำส�ำคญัในอนำคตทีจ่ะถกูทอดทิง้มำกขึน้ ในทำงตรงกนัข้ำม
ใน 12 พืน้ทีท่ีล่งศกึษำปรำกฏว่ำท้ังอบต.และเทศบำลต�ำบลหลำยแห่งมกีำรจัดกจิกรรม
เรยีนรูร้ะหว่ำงเดก็เยำวชนกบัปรำชญ์ชำวบ้ำนผูส้งูอำย ุ ด้วยกระบวนกำรถ่ำยทอดเล่ำเรือ่ง
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น บุคคลส�ำคัญในอดีต ภูมิปัญญำชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง 
สัมมำชีพ กำรสอดแทรกคติชน คุณธรรมจริยธรรม เกิดกำรขัดเกลำ ส่งต่อจำกรุ่นสู่รุ่น 
กำรสืบทอดทุนสังคมเกิดขึ้นอย่ำงเป็นธรรมชำติ และอื่นๆ
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 กำรประมวลปัญหำ อุปสรรค สภำพข้อเท็จจริง สิ่งที่ด�ำเนินกำรอยู่ ทำงเลือก
ทำงออกของกำรบูรณำกำรนโยบำยด้ำนเด็กและเยำวชนกับพลังชุมชนท้องถ่ินเพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนเด็กและเยำวชน เรำจะพบว่ำ กำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนเด็ก
และเยำวชนมกีำรก�ำหนดไว้ในแผนระดบัประเทศ ระดบักระทรวงทบวงกรมเฉพำะทำง
กำรบริหำรจัดกำรแตกต่ำงกันไปตำมภำรกิจของระบบรำชกำรท่ีเน้นไปคนละด้ำน 
ตัวบ่งชีค้นละชดุ แต่สดุท้ำยมกัปรำกฏผลไม่ได้มำกเท่ำทีค่วรกำรบรูณำกำรเกดิขึน้ได้ยำก
แม้นระบบรฐับำลจะมนีโยบำย ค�ำสัง่ และกรอบงบประมำณ เวลำให้เสร็จส้ิน ท่ีผ่ำนมำ
จึงเกิดควำมซ�้ำซ้อน สิ้นเปลืองงบประมำณมำก กำรขับเคลื่อนด�ำเนินกำรไปคนละทิศ
คนละทำง กำรบูรณำกำรเชิงนโยบำยระดับบน ข้ำมกระทรวงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกัน 
จึงเป็นหลักกำรที่ถูกต้องแต่เมื่อลงภำคปฏิบัติด�ำเนินกำรจริงจังกลับแยกกันท�ำเหมือน 
เดิมทุกประกำร 
 ในอีกด้ำนหน่ึงรัฐบำลที่มำจำกพรรคกำรเมืองส่วนใหญ่ขำดเสถียรภำพ 
เปลีย่นแปลงทัง้คณะรฐัมนตรบ่ีอยครัง้ น�ำไปสูค่วำมไม่ต่อเนือ่งเชงินโยบำยแทบทกุด้ำน
โดยเฉพำะนโยบำยด้ำนเด็กและเยำวชนที่ก�ำหนดขึ้นตำมกระแสสังคม ควำมสนใจ
เฉพำะกลุ่ม บุคคลมำกกว่ำสร้ำงขึ้นมำจำกฐำนกำรวิจัยด้ำนเด็กและเยำวชนโดยตรง 
กำรด�ำเนินกำรเพื่อก�ำหนดนโยบำยรัฐในกำรบริหำรด้ำนเด็กและเยำวชนจึงต้องผ่ำน
กระบวนจัดท�ำจำกข้อมูลหลำยด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นข่ำวสำรข้อมูลร่วมสมัยผ่ำนสื่อมวลชน
ประเภทต่ำงๆ กิจกรรมทำงวิชำกำร กำรประชุมสัมมนำ กำรรำยงำนผลกำรวิจัยที่
เกีย่วข้อง กำรสังเครำะห์งำนวจิยั บทควำม วำรสำร ข้อมลูตวับ่งชี ้กำรท�ำ Focus Group
กำรลงภำคสนำม และอื่นๆ เกิดกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ข้อมูลชุดควำมรู้ 
ข้อเปรียบเทียบกับองค์กรด้ำนเด็กและเยำวชนที่เป็นสำกล ดังเช่น กองทุน UNFPA 
กองทุน UNICEF ธนำคำรโลก (World Bank) เป็นต้น

นโยบาย

รัฐบาลกลาง
40

รัฐบาลท้องถิ่น
60

:
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 กำรได้มำซึง่นโยบำยท่ีดด้ีำนเดก็และเยำวชนจงึต้องเกิดข้ึนในหลำยมติิกจิกรรม
หลำกหลำยข้อมูลเชิงปริมำณและคุณภำพ กำรมีต้นแบบที่ดีในระดับปฏิบัติกำร และ
อ่ืนๆ กล่ำวได้ว่ำ นโยบำยทีด่ย่ีอมมำจำกปรัชญำ แนวคิด อดุมกำรณ์ของพรรคกำรเมืองนัน้
กำรรวมกลุม่กนัเพือ่น�ำพำประเทศไทยไปในทศิทำงใด อดุมกำรณ์ยดึหลักกำรปกครอง
ประเทศเพ่ือสร้ำงสงัคมอย่ำงไร กำรก�ำหนดนโยบำยแต่ละด้ำนมพีืน้ฐำนมำจำกด้ำนใดบ้ำง
ดังเช่น มำจำกอุดมกำรณ์รัฐสวัสดิกำร ควำมเคลื่อนไหวทำงสังคม รำยงำนกำรวิจัย 
กำรสงัเครำะห์รวบรวมเปรยีบเทียบข้อมลู ควำมเป็นสำกลนำนำชำติ เป็นต้น กำรเข้ำมำ
บรหิำรประเทศตำมนโยบำยสำธำรณะทีป่ระกำศไว้ผ่ำนกลไกระบบรำชกำร งบประมำณ
แผ่นดิน กำรบูรณำกำรนโยบำยส่วนกลำง กำรสนับสนุนติดตำมตรวจสอบและก�ำกับ
ให้มกีำรด�ำเนนิกำรขบัเคลือ่นตำมนโยบำย ผลทีค่ำดหวงั ดัชนบ่ีงชีท่ี้ก�ำหนดข้ึน จัดสรร
งบประมำณและแบ่งอ�ำนำจหน้ำทีใ่ห้ชัดเจนระหว่ำงรัฐบำลกลำงและรฐับำลส่วนท้องถิน่
ดังเช่น รัฐบำลกลำง 40% : รัฐบำลท้องถิ่น 60% เป็นต้น
 กำรแบ่งสรรอ�ำนำจหน้ำท่ีดังกล่ำวจะท�ำให้รัฐบำลกลำงมีบทบำทส�ำคัญใน
กำรก�ำหนดนโยบำยที่ดี แก้ปัญหำ พัฒนำประเทศได้ สนับสนุนส่งเสริม บูรณำกำร
เชิงนโยบำยร่วมกับกระทรวงทบวงกรม ติดตำมประเมินผล สร้ำงเครื่องมือ ก�ำหนด
มำตรฐำนตวับ่งชีใ้ห้พร้อมกบัผลทีจ่ะเกดิข้ึน ส่วนท้องถิน่รบันโยบำย ทศิทำง งบประมำณ
มำด�ำเนินกำร ลงมือขับเคลื่อนปฏิบัติ บูรณำกำรเชิงพื้นที่ กลุ่มผู้รับผิดชอบ ติดตำม
ประเมินผลตำมกรอบนโยบำยโครงกำร มำตรฐำนตัวบ่งชี้ที่ส่วนกลำงเสนอแนะให้ไว้ 
รวมถึงรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปี เป็นต้น ดังแผนภูมิที่ 2 ที่น�ำเสนอต่อไปนี้
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อบจ. เทศบำล อบต. 60%

โครงกำรย่อย

ปรัชญำ อุดมกำรณ์ 
พรรคกำรเมือง

นโยบายด้านเด็กและเยาวชน บนสู่ล่าง ล่างสู่บน

ควำมเคลื่อนไหว
ทำงสังคม

วิจัยเป็นฐำน
นโยบำยสสส.

แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
เด็ก กำรศึกษำ

กองทุน UNFPA
UNICEF

รัฐบำล คณะรัฐมนตรี
นโยบำยภำคประชำสังคม เด็กและเยำวชน

ก�ำหนดนโยบำย ส่งเสริม สนับสนุน ก�ำกับ
ติดตำม ตรวจสอบ ดัชนีบ่งชี้ 40%

งบประมำณประจ�ำปี

นโยบำยบูรณำกำร
ด้ำนเด็กและเยำวชน

กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

กระทรวงทบวงกรม

กำรก�ำหนดแผนงำนโครงกำร

คู่มือเครื่องมือ ดัชนีบ่งชี้

บูรณำกำรนโยบำย 
ขับเคลื่อน ปฏิบัติงำน

ข้ำรำชกำร
พี่เลี้ยง

สภำเด็ก
และเยำวชนต�ำบล

เครือข่ำย
สังคม

ผลลัพธ์ ดัชนีบังชี้ กำรเปลี่ยนแปลง
ตำมนโยบำย วัตถุประสงค์ โครงกำร

องค์กรก�ำกับ
ติดตำม

สนับสนุน

บน
สู่

ล่ำง

ล่ำง
สู่

บน

26   องค์ความรู้สู่นโยบายและการขับเคลื่อน



 ในเชิงกำรก�ำหนดนโยบำย วำงวิสัยทัศน์ ร่วมก�ำหนดคุณลักษณะเด็กและ
เยำวชนไทยในอนำคต (share future) กำรบูรณำกำรข้ำมกระทรวง ทบวง กรม 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรส่งเสริมสนับสนุน กำรติดตำม ตรวจสอบ กำรสร้ำงคู่มือ 
แนวปฏบิตั ิกรอบงบประมำณ โครงกำรหลกัทีส่�ำคญั เป้ำหมำย วตัถุประสงค์ ดัชนบ่ีงชี้
ที่ส�ำคัญ เน้นกำรมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง เอกชน องค์กรเอกชน กองทุน
ต่ำงประเทศ สื่อมวลชน สสส. สกว. และอื่นๆ สิ่งที่ส�ำคัญยิ่งคือกำรกระจำยอ�ำนำจ
ให้ท้องถิน่ องค์กำรบรหิำรส่วนท้องถิน่ (อปท.) ร่วมกบักรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่
กระทรวงมหำดไทย ร่วมกันด�ำเนินกำร ขับเคลื่อน ลงมือปฏิบัติ บูรณำกำรระดับหน่วย
ล่ำงสุดตำมนโยบำยรัฐบำลส่วนกลำง ได้ตำมสภำพปัญหำ สังคมบริบท ควำมพร้อมใน
แต่ละท้องถิ่นด้วยองค์กร ดังเช่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล และองค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบล (60%) สอดรับประสำนงำนกันจำกบนสู่ล่ำง และล่ำงสู่บน ด้วยกำร
มีองค์กรกลำงที่เป็นหน่วยก�ำกับติดตำม ตรวจสอบสนับสนุน ส่งเสริมและดัชนีบ่งชี้ที่
คอยบูรณำกำรตั้งแต่รัฐบำลกลำงจนถึงรัฐบำลท้องถิ่นตลอดเวลำจนงำนด้ำนเด็กและ
เยำวชนด�ำเนินไปอย่ำงมีวิสัยทัศน์ตรงกับคุณลักษณะเด็กไทยที่พึงประสงค์ แก้ปัญหำ
ได้ตรงจดุ ลดปัญหำอปุสรรคบรูณำกำรข้ำมหน่วยงำนได้และเกดิควำมชดัเจน ต่อเนือ่ง
สร้ำงคุณภำพทรัพยำกรได้คุ้มค่ำคุ้มทุนมำกที่สุด

 ในภำพรวมเชิงนโยบำยระดับชำติ กำรกระจำยอ�ำนำจและกำรบูรณำกำร
งำนด้ำนเด็กและเยำวชนต้องแบ่งสรรอ�ำนำจหน้ำที่ให้ชัดเจนเข้ำใจตรงกัน ส่วนกลำง
บูรณำกำรเชิงนโยบำย ทิศทำง สนับสนุน ส่งเสริม และกำรก�ำกับติดตำมตรวจสอบ
เท่ำนั้น ในขณะที่ส่วนท้องถิ่นบูรณำกำรหน่วยลงมือปฏิบัติกำรรำยงำนผล และเน้นผล
ที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ นี่คือวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยใหญ่ของประเทศที่ทุกหน่วยงำนเข้ำใจ
ตรงกัน อย่ำงไรก็ตำมยังมีภำรกิจ นโยบำยบำงด้ำนที่กระทรวงทบวงกรมได้ก�ำหนดขึ้น 
ข้อค้นพบจำกงำนวิจัยนี้สำมำรถน�ำไปปรับใช้ บูรณำกำรเข้ำได้กับนโยบำยของหลำย
กระทรวง หลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
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      1.  กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส�ำคัญของทุกรัฐบำลในส่วนนี้คือ กำรปฏิรูป
กำรศึกษำ ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องของกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำหลักสูตรให้
สอดคล้องกับผู้เรียนเป็นส�ำคัญกำรเปลี่ยนแปลงบทบำทครูผู้สอน หนังสือ ให้มำเป็น
วทิยำกรกระบวนกำร ผูค้อยสนับสนนุช่วยเหลอื ผูร่้วมเรยีนรู้ไปด้วยกนั กำรจัดโครงกำร
กิจกรรมสำระกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนมำกขึ้น กำรวิจัยในชั้นเรียน กำรวิจัยชุมชน 
กำรลงภำคสนำม กำรลงมอืปฏบิตั ิเป็นต้น กำรพฒันำคณุลกัษณะ สมรรถนะของผูเ้รยีน
ที่พึงประสงค์เป็นเป้ำหมำยส�ำคัญของรัฐบำลทุกยุคทุกสมัยที่ผ่ำนมำ ดังเช่น กำรจัด
โครงสร้ำงเนือ้หำสำระให้น้อยลง แต่เน้นกจิกรรมให้มำกข้ึน “เรียนคร่ึงวนั ท�ำกจิกรรม
ครึ่งวัน” กระทรวงศึกษำธิกำรในยุคปัจจุบันเน้นแนวคิด “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 
โดยจดักจิกรรมออกเป็น 4 หมวด 16 กลุม่กิจกรรม ดงัเช่น หมวดกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน
หมวดสร้ำงเสริมสมรรถนะและกำรเรียนรู้ หมวดสร้ำงเสริมคุณลักษณะและค่ำนิยม 
และหมวดสร้ำงเสริมทักษะกำรท�ำงำน กำรด�ำรงชีวิต และทักษะชีวิต เป็นต้น ส�ำหรับ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 จะมีกำรยกเลิกปรับเปลี่ยนให้
เหมำะสมสอดคล้องกับแนวคิดนี้ หลักสูตรอำจจัดแยกเป็น 3 ส่วน คือ 1) หลักสูตร
แกนกลำง 2) หลกัสตูรตำมภมูสิงัคม 3) หลกัสตูรเฉพำะ และอืน่ๆ ในฐำนะผู้วิจัยทีต้่อง
ผลักดันขับเคลื่อนข้อค้นพบ บทสรุปงำนวิจัยสู่นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นเรื่อง
ยำกมำกทีผู่บ้รหิำรระดบัสงู ข้ำรำชกำรท่ีเก่ียวข้องจะน�ำผลวจัิยไปใช้โดยตรงกบันโยบำย
ของรัฐมนตรีที่สั่งกำรลงมำ ผู้วิจัยจ�ำเป็นต้องศึกษำแนวนโยบำย ทิศทำง กำรบริหำร
กำรศกึษำให้ดเีสยีก่อน อำจจ�ำเป็นต้องศกึษำวจิยัร่วมกันแต่เร่ิมแรกกบักลุ่มด�ำเนนิกำร
ในกระทรวง เขียนหัวข้อโครงกำรวิจัย (Proposal) ไปด้วยกัน วำงแผนงบประมำณ
ตำมสดัส่วนทีเ่หมำะสม กำรขออนุญำตลงศกึษำในโรงเรียนกบัต้นสงักดั กำรรำยงำนผล
เป็นระยะ กำรสรุปผลงำนวิจัยและกำรน�ำไปใช้ กิจกรรมวิชำกำรเพื่อน�ำเสนอต่อกำร
ตัดสินใจเชิงนโยบำยต่อรัฐมนตรี เป็นต้น นอกจำกนั้น คณะผู้วิจัยยังต้องปรับเปลี่ยน 
ย่อยงำนวิจัยให้อ่ำนง่ำย สั้น กะทัดรัด ยกตัวอย่ำงที่ประสบผลส�ำเร็จ รูปภำพควำม
เคลื่อนไหวให้น�ำไปศึกษำปฏิบัติได้โดยตรงแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ หำจุดเหมือนที่ไป
ด้วยกนัได้ แก้จดุต่ำงควำมขดัแย้งให้ยอมรบัได้ น�ำนโยบำยรฐับำล ทศิทำงกำรบรหิำรงำน
ของกระทรวงเป็นหลกั เสรมิใส่บรูณำกำรสิง่ทีด่ไีปด้วยกนัได้ ควำมเหมำะสมคล้องจอง
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดควำมร่วมมือประสำนงำนทำงวิชำกำร กิจกรรมคัดสรร 
และน�ำไปสู่นโยบำยที่ดี มีคุณภำพ ตลอดไป
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        2.   กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโครงกำรวิจัยนี้มำกที่สุด ไม่ว่ำจะเป็นกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 
คณะกรรมกำรคุ้มครองเด็กแห่งชำติ และคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและ
เยำวชนแห่งชำติ ที่มีนำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร 
มีคณะอนุกรรมกำรสภำเด็กและเยำวชน เป็นกลไกรับฟังกำรด�ำเนินกำรของสภำเด็ก
และเยำวชนระดับประเทศ จังหวัดและอ�ำเภอ เป็นต้น ส�ำหรับโครงกำรวิจัยนี้ได้
ประสำนงำน ร่วมมือกับกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์มำโดยตลอด
บทสรุปงำนวิจัยหลำยเรื่องถูกน�ำมำสู่กำรแก้ไขเชิงนโยบำยด้ำนเด็กและเยำวชนผ่ำน
คณะกรรมกำรทุกระดับ นับแต่กำรแก้ไขพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและ
เยำวชนแห่งชำติ พ.ศ. 2550 ให้ด�ำเนินกำรเพ่ิมสภำเด็กและเยำวชนระดับต�ำบล
กำรจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมในสภำเด็กและเยำวชนทุกระดับตำมขนำดของจังหวัด 
ประชำกร และกลุม่เป้ำหมำย กำรรบับคุลำกรพีเ่ลีย้งของสภำเดก็และเยำวชนทีม่ภีมูหิลงั
ประวัติกำรท�ำงำนด้ำนเด็กและเยำวชน กิจกรรมที่มีส่วนร่วมด้ำนนี้มำก่อน และอื่นๆ 
 กล่ำวได้ว่ำกำรผลกัดนัขบัเคลือ่นเชิงนโยบำยด้ำนเด็กและเยำวชนผ่ำนกระทรวง
พฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์โดยใช้ฐำนกำรวจิยัเป็นแหล่งอ้ำงองิ กำรเปลีย่นแปลง
และช่วยในกำรตัดสินใจได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ทั้งในแง่ของกำรยอมรับ กำรน�ำ
ไปใช้ และกำรด�ำเนินกำรได้จริง คณะผู้วิจัยได้มองเห็นปัญหำและอุปสรรคของระบบ
รำชกำรที่คิดติดกรอบปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย ด้วยกำรน�ำสำร
ข้อค้นพบจำกงำนวจิยัสูค่วำมเคลือ่นไหวทำงสังคม (Social movement) ผ่ำนสือ่มวลชน
แขนงต่ำงๆ ศกึษำวจิยังำนวจิยัด้ำนเด็กและเยำวชนยำวนำน ต่อเนือ่ง ผ่ำนสสส. ฝ่ำย 4
ส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว น�ำผลกำรศึกษำวิจัย บทสรุป
ผู้บริหำรผ่ำนคณะกรรมกำรทุกระดับไปในทิศทำงเดียวกัน ฟังเสียงเด็กเป็น เน้นกำรมี
ส่วนร่วมภำยใน กิจกรรมคัดสรร ดัชนีบ่งชี้ จนรู้ปัญหำข้อเท็จจริงทั้งในระดับบนและ
ระดับล่ำง สอดประสำนกับกำรด�ำเนินกำรของสภำเด็กและเยำวชนระดับล่ำงสู่บน
จนเกิดควำมเข้มแข็ง ค่อยเป็นค่อยไป เด็กและเยำวชนที่ผ่ำนกิจกรรมมีวุฒิภำวะเป็น
ผู้น�ำ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดีมีคุณภำพในปัจจุบันนี้
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คู่มือ เครื่องมือ
สร้ำงร่วมกัน

ดัชนีบ่งชี้ชุดเดียวกัน

      3.   ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  (สสส.)  โครงกำรกำร
บูรณำกำรพลังเด็กและเยำวชนกับพลังชุมชนท้องถ่ินในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำน
เด็กและเยำวชน เป็นควำมร่วมมือ ประสำนงำนกันภำยในองค์กร เป็นนโยบำยเพื่อ
ให้เกิดกำรบูรณำกำรของส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะชุมชน ฝ่ำย 3 และส�ำนักสนับสนุน
สุขภำวะเด็ก เยำวชนและครอบครัว ฝ่ำย 4 ของสสส. นับเป็นควำมคิดริเริ่มและเป็น
แนวนโยบำย ทิศทำงที่เป็นต้นแบบของกำรประสำนงำนระดับล่ำงสู่บน บนสู่ล่ำง
ด้วยกำรปรกึษำหำรอื ท�ำควำมเข้ำใจตรงกันในเชงิหลกักำร เป้ำหมำย ก�ำหนดวสิยัทศัน์
วำงอนำคตของเด็กเยำวชนและชุมชนท้องถิ่นให้ไปด้วยกัน เกิดบูรณำกำรข้ำมองค์กร
เปิดโอกำส เปิดพ้ืนที ่ให้มกีำรน�ำจดุเด่น จดุแขง็ของพืน้ทีท่ีม่พีลงัศกัยภำพครบทัง้ 2 มติิ
แต่ยงัขำดกำรบรูณำกำรเข้ำหำกัน หลงัจำกท่ีฝ่ำย 3 เน้นชมุชนเข้มแขง็ จัดกำรตนเองได้
มีทุนทำงสังคมมำกมำย แต่เด็กและเยำวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่มำกนัก ในขณะที่
ฝ่ำย 4 เน้นโครงงำน กิจกรรมที่เป็นควำมคิดริเริ่มของเด็กและเยำวชนเป็นส�ำคัญ 
ควำมตกลงดังกล่ำวน�ำมำสู่ข้อค้นพบ โจทย์ปัญหำที่ยำกแก่กำรแก้ไขด�ำเนินกำรได้ใน
ระดับล่ำงสุด ไม่ว่ำจะว่ำจะเป็นปัญหำแม่วัยใส สังคมผู้สูงอำยุ ผู้สืบทอดสำนต่อเชิง
ศิลปวัฒนธรรม กำรส่งต่อชุมชนรุ่นสู่รุ่น และอื่นๆ ดังแผนภำพที่ 3 ต่อไปนี้

ฝ่ำย 3
สุขภำวะชุมชน

ฝ่ำย 4
สุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว

นโยบำยบูรณำกำร
ข้ำมหน่วยงำน

วัตถุประสงค์องค์กร งบประมำณร่วมกัน บุคลำกร
เป้ำหมำยตรงกัน

กำรก�ำหนดแผนงำนโครงกำร

โครงกำรย่อย
ตำมสังคมบริบท

ผลลัพธ์ตำมวัตถุประสงค์

NODE
พี่เลี้ยงโครงกำร

สถำบันกำร
ศึกษำ

บน
สู่

ล่ำง

วำงอนำคต วิสัยทัศน์ร่วมกัน
เด็กเยำวชน ท้องถิ่น

ล่ำง
สู่

บน
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 กำรบรูณำกำรฝ่ำย 3 และฝ่ำย 4 ของสสส. ควรเร่ิมต้นจำกนโยบำย ควำมเป็น
ต้นแบบของกำรบูรณำกำรในเชิงนโยบำยบนลงล่ำง ล่ำงสู่บนเพื่อควำมเข้ำใจ ร่วมมือ
ตรงกัน ด้วยกำรพบปะพูดคุย ปรึกษำหำรือ กำรวำงอนำคต วิสัยทัศน์ของคุณลักษณะ 
สมรรถนะของเด็กและเยำวชน ชุมชนจัดกำรตนเองอย่ำงยั่งยืนในเชิงบูรณำกำร 2 มิติ
ให้เกิดแนวทำงและเป้ำหมำยที่สำมำรถเข้ำใจตรงกันได้ เป็นจุดบูรณำกำรปรัชญำ  
หลักกำรและเป้ำหมำย เพื่อสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่ส�ำคัญ องค์กรฝ่ำย 3 และฝ่ำย 4
ล้วนมีภำรกิจและวัตถุประสงค์ร่วมและแตกต่ำงกันน�ำมำสู่จุดลงตัวของกำรบูรณำกำร
ข้ำมหน่วยงำนของทั้งสองฝ่ำยได้ด้วยกำรยอมรับวัตถุประสงค์ระยะยำว กำรจัดสรร
งบประมำณร่วมกัน สื่อควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรต่ำงส�ำนักให้เข้ำใจ รับรู้ และร่วม
ด�ำเนินกำรด้วยกันได้ ช่วยกันก�ำหนดแผนงำนโครงกำรหลักร่วม เขียนโครงกำรย่อย
ตำมสังคมบริบทแต่ละแห่ง สร้ำงคู่มือ เครื่องมือเพื่อน�ำไปประยุกต์ต่อยอดได้ มีดัชนี
บ่งชีช้ดุเดยีวกนัทีพ่อเหมำะและสะท้อนสภำพข้อเทจ็จริงได้ กำรติดตำมผลงำน ผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และดัชนีบ่งชี้มำกน้อยเพียงใด ตรงตำมวิสัยทัศน์
และคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์โดยมพีีเ่ลีย้ง (NODE) เป็นผูใ้ห้ควำมช่วยเหลอืเชงิวชิำกำร
ศึกษำวิจัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรบูรณำกำร กำรสนับสนุนส่งเสริม ประเมินผล
โครงกำรที่เกิดขึ้น เป็นต้น

        4.      กระทรวงมหำดไทย  โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นสำมำรถน�ำ
องค์ควำมรู้จำกโครงกำรฯ ไปใช้ส่งเสริมกำรท�ำงำนขององค์กำรปกครองท้องถิ่นได้ 
อันเนื่องจำก ส�ำนักส่งเสริมสุขภำพเด็ก เยำวชน และครอบครัว (สสส. ส�ำนัก 4) ได้ลง
ข้อตกลงท�ำควำมร่วมมือร่วมกับกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นเพื่อให้สำมำรถน�ำใช้
ควำมรู้ คู่มือทั้ง 5 เล่ม ชุดเครื่องมือต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินศักยภำพพี่เลี้ยง 
แบบประเมนิระดบักำรมส่ีวนร่วมของเดก็และเยำวชนในสภำเดก็และเยำวชนระดบัต่ำงๆ
กำรประเมินควำมพร้อมกำรท�ำงำนเชิงบูรณำกำรระหว่ำงเด็กและเยำวชนกับชุมชน
ท้องถิ่น และเครื่องมืออื่นๆ ให้ไปใช้ขยำยในพื้นที่ในเครือข่ำยของสสส. อีก 400 พื้นที่ 
ซึง่สสส.ควรจดัประชมุวชิำกำรเพ่ืออบรมและแนะน�ำกำรน�ำใช้เครือ่งมอื คูม่อื องค์ควำมรู้
ต่ำงๆ ให้สอดคล้องกบัสภำพควำมพร้อมในกำรขับเคลือ่นงำนด้ำนเด็กและเยำวชนของ
แต่ละพ้ืนที ่โดยม ี12 พืน้ทีข่องโครงกำรเป็นพืน้ท่ีเรยีนรูแ้ละเป็นต้นแบบในกำรด�ำเนนิงำน
ด้ำนเด็กและเยำวชน โดยทำงโครงกำรฯ ได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดีจำกผู้ประสำนงำน
เครือข่ำยภูมิภำค (node) ช่วยเป็นผู้ประสำนงำนและเป็นตัวเชื่อมเครือข่ำยต่ำงๆ ใน
กำรลงศึกษำพื้นที่ต้นแบบทั้ง 12 พื้นที่อีกด้วย
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        5.     องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น   กำรลงพ้ืนที่ไปด�ำเนินโครงกำร   กิจกรรมใน

12 พื้นที่ของมิติพลังเด็กและเยำวชนบูรณำกำรกับพลังชุมชนท้องถิ่น ได้ข้อค้นพบ 
ผลงำนวิจัยที่เป็นรูปธรรมอย่ำงยิ่ง มิต้องพูดถึงควำมส�ำคัญของกำรกระจำยอ�ำนำจ
ทำงกำรเมอืงว่ำสมควรหรือไม่ ข้อเทจ็จรงิถึงปัญหำและวิกฤตขิองคนในชำต ิไม่ว่ำจะเป็น
สังคมผู้สูงอำยุจ�ำนวนมำกขึ้น ขำดคนดูแลในอนำคต ควำมขัดแย้งแบ่งกลุ่มแบ่งสี 
ปัญหำสงัคมแม่วัยใส เด็กแว้น ควำมรนุแรง ยำเสพติด ตดิเหล้ำบหุรี ่และอ่ืนๆ หน่วยท่ีเลก็
ดังเช่น อบต. และเทศบำลต�ำบล 12 พื้นที่ล้วนเกิดกำรบูรณำกำรพลังทุกส่วนเข้ำ
แก้ไขด�ำเนนิกำรได้แทบทุกเรือ่ง นับแต่สภำเดก็และเยำวชน กลุม่เด็กเรียนรู้กบัผูส้งูอำยุ
ปรำชญ์ชำวบ้ำน เกิดกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ให้ข้อคิด เด็กและเยำวชนตั้งใจฟัง
อย่ำงตัง้ใจ ให้ควำมเคำรพเชือ่ฟัง ระบบเครอืญำต ินบัถือดูแลผู้สูงอำย ุผู้พิกำร กลุ่มคน
ด้อยโอกำสกลับมำ ทุนทำงสังคม ศิลปวัฒนธรรม ควำมงดงำมด้ำนจิตใจฟื้นขึ้นและ
มีกลุ่มคนรุ่นรับช่วงต่ออย่ำงประณีต ดังเช่น เทศบำลต�ำบลสันทรำยหลวง อ.สันทรำย 
จ.เชยีงใหม่ ได้สร้ำงแนวคดิ “ฮตีเก่ำ ฮอยเดมิ” ผ่ำนโครงกำร “เยำวชนรุน่ใหม่แกะกล่อง
ชุมชน เรียนรู้วิถีดั่งเดิมคนสันทรำย” ด้วยกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน สัมภำษณ์
ปรำชญ์ชำวบ้ำน แผนที่ชุมชน ลงมือปฏิบัติ และได้สร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้ 5 ฐำน ได้แก่ 
1) เข้ำวัดฟังธรรม 2) ประวัติศำสตร์ผู้กล้ำพระยำผำบ 3) เงิน เขิน เพลินลงมือ
4) เทียน ตุง มุ่งรำยได้ 5) ข้ำวแต๋นน�้ำแตงโม เด็กและเยำวชนได้เรียนรู้ซึมซับวัฒนธรรม
ล้ำนนำอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป อบต.หำดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เตรียมกำรสร้ำง
ผู้น�ำรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ  มัธยมศึกษำ อุดมศึกษำ พี่เลี้ยงและ
ผู้น�ำท้องถิ่น สภำเด็กและเยำวชนระดับต�ำบลที่นี่มีวิถีประชำธิปไตยทุกขั้นตอน ระบบ
กำรเมืองกำรปกครอง ประชำธิปไตยแบบไทย พ่อสอนลูก กำรเชื่อมโยงดูแลระบบ
เครอืข่ำยผูแ้ทนกลุม่ ตวัแทนเดก็และเยำวชน ทกุอย่ำงจบเบด็เสร็จแก้ไขปัญหำจัดกำร
ตนเองได้ในท้องถิ่นแทบทุกด้ำน กำรน�ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำสร้ำงหลักสูตรบูรณำกำร 
ภูมิสังคม เพื่อเรียนรู้ศำสตร์ของแต่ละชุมชนอย่ำงตื่นตำตื่นใจ สนุกสนำนและได้สำระ
ควบคู่กันไป กิจกรรม UNSEEN ที่เด็กทุ่มเทจำกกำรลงพื้นที่ สนทนำวิสำสะ กำรท�ำ
แผนที่ชุมชน สอนให้เด็กตั้งค�ำถำมเป็น คิดวิเครำะห์ได้ สรุปองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง
จำกกำรวิจัยชุมชนแบบง่ำยๆ เกิดขึ้นในหลำยพื้นที่ ดังเช่น อบต.บ้ำนขำว อ.ระโนด 
จ.สงขลำ อบต.แม่วิน อ.แม่วำง จ.เชียงใหม่ อบต.เสม็ดใต้ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ 
และที่อื่นๆ 

 กำรลงภำคสนำม 12 พืน้ท่ี ใน 11 จังหวดั ล้วนเป็นตัวอย่ำงทีดี่ (Best Practices)
ทีต่ัง้กระจดักระจำยอยูท่ัว่ประเทศไทยดงัแผนภำพทีย่กเป็นตัวอย่ำงใน 4 ภมูภิำค ดังนี้
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 กำรบ่มเพำะเตรยีมกำรสร้ำงยุวประชำธปิไตยสภำเด็กและเยำวชนและเยำวชน
ระดับท้องถิน่ต้องถอืว่ำเป็นนโยบำยทีส่�ำคญัยิง่ เพรำะกำรศกึษำดงูำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่เป็นหวัใจของกำรสร้ำงแรงบันดำลใจของกำรกลบัไปเตรียมกำรประยกุต์ใช้ 
ต่อยอดของตนเองได้ ด้วยกำรให้โจทย์ของกำรศึกษำดูงำน เตรียมงบประมำณ และ
บุคลำกรภำรกิจใหม่ที่เกิดขึ้น กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่ำจะเป็นระดับองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบำลระดับต่ำงๆ องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล (อบต.) 
ควรขยำยเครือข่ำยให้เพิ่มมำกขึ้นอำจร่วมมือกับสสส. ฝ่ำย 3 และฝ่ำย 4 ขับเคลื่อน
ท้องถิ่นจัดกำรตนเองได้ด้วยพลัง 2 มิติของของเด็กเยำวชนกับภูมิปัญญำท้องถิ่นให้
เพิ่มมำกขึ้นตำมล�ำดับ ค่อยเป็นค่อยไป เรียนรู้แนวปฏิบัติจำกคู่มือ 4 เล่มที่เขียนเป็น
แนวทำงปฏิบัติไว้ศึกษำดูงำน 12 พื้นที่เป็นตัวอย่ำง สนทนำพูดคุยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น เตรียมบุคลำกรพี่เลี้ยง งบประมำณ ทีมผู้น�ำเด็กให้ออกมำเยี่ยมเยือน ติดต่อ
สร้ำงเครอืข่ำยภำยในได้ ดงัเช่น อบต.เต่ำงอย อ.เต่ำงอย จ.สกลนคร ได้ริเร่ิมอย่ำงต้ังใจ
เข้ำร่วมกจิกรรมทกุขัน้ตอนและด�ำเนนิกำรอย่ำงมีขัน้ตอน มพ่ีีเล้ียง สถำนท่ีดูงำนอย่ำง
เหมำะสม สดุท้ำยใกล้จะประสบผลส�ำเรจ็แล้ว นบัเป็นตัวอย่ำงของกำรขยำยเครือข่ำย
ขบัเคลือ่นอย่ำงมอีงค์ควำมรูแ้ละเครือ่งมอืท่ีใช้ได้ อบต.เต่ำงอยน่ำจะเป็นแบบอย่ำงอนัดี
ให้แก่ท้องถิน่อืน่ๆ กว่ำ 7,000 แห่งทีเ่มือ่ตระหนกั เห็นควำมส�ำคญั แล้วจะเริม่ต้นอย่ำงไร
ด้วยวิธีกำรใดบ้ำง ผู้ช่วยเหลือให้ข้อเสนอแนะมีใครบ้ำง กำรขับเคลื่อนด�ำเนินกำรตำม
ควำมพร้อม เหมำะสมกบัสงัคมบริบทจนภำรกจิบรรลเุป้ำหมำยนบัเป็นบทเรยีนอนัล�ำ้ค่ำ
แก่ท้องถิ่นอื่นๆ อย่ำงมิต้องสงสัยทีเดียว
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บูรณาการเชิงนโยบาย

 ค�ำว่ำบูรณำกำร (Integration) เป็นศัพท์วิชำกำรที่น�ำเนื้อหำ แนวนโยบำย 
ศำสตร์แต่ละด้ำนมำผสมผสำนได้สดัส่วน สมดลุ จนเกดิส่ิงใหม่ เนือ้หำท่ีไม่แยกเป็นชัน้
นโยบำยองค์รวมที่เข้ำใจตรงกันในระดับต่ำงๆ กำรบูรณำกำรเชิงนโยบำยถูกก�ำหนด
และมกีำรบงัคบัให้กระทรวง ทบวง กรม องค์กำร หน่วยงำนต่ำงๆ รวมทัง้ สสส. ร่วมกนั
จัดท�ำเพื่อหวังให้เกิดกำรประสำนงำนท�ำงำนใกล้ชิดกัน ร่วมมือเพื่อลดควำมซ�้ำซ้อน 
ลดควำมสูญเปล่ำ กำรใช้ทรพัยำกรพืน้ทีด่�ำเนนิกำรด้วยกนั กำรได้ประโยชน์ควำมพงึพอใจ
ต่อควำมส�ำเร็จที่เกิดขึ้น อย่ำงไรก็ตำม แม้นจะมีแนวนโยบำยให้เกิดกำรบูรณำกำร
ร่วมกันตั้งแต่ระดับส่วนกลำงองค์กรต้นทำง หน่วยก�ำหนดแนวแผนด�ำเนินกำร
กำรบรูณำกำรกย็งัไม่เกดิขึน้จรงิหรือมคีวำมร่วมมอื ประสำนงำนระดบัเบ้ืองต้นพืน้ฐำน
เท่ำนัน้ กำรด�ำเนินงำนยงัมลีกัษณะยดึกระทรวง องค์กรหน่วยงำนของตนเองเป็นหลัก
แยกกนัด�ำเนนิงำน มกีำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้กำรประชมุร่วมเป็นคร้ังครำว ให้ข้อคดิเหน็
ข้อเสนอแนะที่หลำกหลำยแตกต่ำง แต่สุดท้ำยมักกลับไปใช้ฐำน สังกัด เครื่องมือ 
องค์ควำมรู้ของตนทีม่อียู ่กำรบรูณำกำรเพือ่ได้สิง่ใหม่จึงเกิดขึน้ได้ยำกยิง่ เพรำะวฒันธรรม
องค์กร บุคลำกร ระบบกำรใช้เงิน มีวธิกีำรปฏบิตัยิำกแก่กำรปรับตวัเข้ำหำกนั สูด้�ำเนนิกำร
แบบดั้งเดิมที่ผ่ำนมำสะดวกกว่ำ ง่ำยกว่ำ และเห็นเป็นผลงำนเฉพำะขององค์กรตัวเอง
ชดัเจนดกีว่ำ อำจกล่ำวได้ว่ำ ระบบกำรท�ำงำนทีด่�ำเนนิกำรอยูไ่ม่สอดคล้องกับนโยบำย
เชิงบูรณำกำรแต่ประกำรใด
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 กำรบูรณำกำรเชิงนโยบำยต้องเกิดจำกคณะบุคคล (Key Persons) ได้วำง
วสิยัทศัน์ วำงอนำคตร่วมกนั ก�ำหนดเป้ำหมำย ยทุธศำสตร์ แผนด�ำเนนิกำรทุกข้ันตอน
ให้มีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำย เกิดกำรยอมรับและกำรลงนำมควำมร่วมมือกัน ต่อจำกนั้น
ต้องมกีำรจดัสรรงบประมำณร่วมกันเพ่ือควำมผกูพนั ควำมรับผดิชอบทีเ่กดิขึน้ ก�ำหนด
บคุลำกรทีร่บัหน้ำทีโ่ดยตรงให้เกดิคณะท�ำงำนทีม่ำจำกทุกฝ่ำย น�ำข้อมลูมำแลกเปล่ียน
กำรยนิยอมในกำรด�ำเนนิกำรในพืน้ทีข่องตนเองอย่ำงเต็มใจ กำรสนบัสนนุผู้ปฏิบตังิำน
ลงภำคสนำม กำรแลกเปลีย่นเครือ่งมือ สร้ำงตัวบ่งชีช้ดุเดยีวกนั กำรยอมรับควำมแตกต่ำง
ทำงวัฒนธรรมองค์กรซึ่งกันและกัน กำรหมั่นประชุมปรึกษำหำรือ กำรประเมินผล
เพื่อพัฒนำปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น กำรเสริมพลังของเพื่อนร่วมงำนให้เกิดเจตคติที่ดีต่อกัน
มหีน่วยงำนกลำงช่วยก�ำกบัตดิตำมบรูณำกำร กำรแบ่งปันผลงำนอย่ำงยตุธิรรม เหมำะสม
ถกูต้อง และโปร่งใสแก่ทุกฝ่ำย นโยบำยกำรบูรณำกำรจึงจะส�ำเร็จต้ังแต่แรกจนเสร็จสิน้
กระบวนกำร 

 สดุท้ำยนโยบำยกำรบูรณำกำรไม่มทีำงส�ำเรจ็ได้เลยถ้ำถกูสัง่กำรลงมำกึง่บงัคับ
ให้หน่วยงำนต้องมำเชือ่มโยงกนั เมือ่ด�ำเนนิกำรไประยะหนึง่ กจ็ะค่อยๆ แยกส่วนและ
ท�ำงำนแบบกระทรวงใครกระทรวงมนั กำรบรูณำกำรจะถกูก�ำหนดทีต้่นทำงแต่กลำงทำง
และปลำยทำงแทบไม่สัมพันธ์กันเลยในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ
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