


 
 

ผู้สูงอายุตื่นรู ้
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

 
          บ้านค าเมย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ หนึ่งในพ้ืนที่ที่สร้างกลไก
ปกป้องดูแลเยาวชนชุมชนโดยอาศัยผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการเกษียณเป็นแกนน า  
พาเด็กท ากิจกรรมเกษตร งานศิลปะพ้ืนบ้าน และการสอนหนังสือให้ความรู้   
เป็นที่มาของการกระชับช่องว่างระหว่างวัยควบคู่ไปกับการดูแลเด็กและเยาวชน  
ในชุมชนใหป้ลอดภัยจากยาเสพติด 
 
ที่มา : http://www.cydcenter.com/ผู้สูงอายุตื่นรู้/ 

 

 

http://www.cydcenter.com/ผู้สูงอายุตื่นรู้/


 
 

นิสิต นักศึกษา พ้นกรอบกิจกรรมทาสี กินเหล้า 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

 
           “นิสิตนักศึกษา ทาสี กินเหล้า” เมื่อนึกถึงกิจกรรมค่ายหรือชมรมอาสาของ
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เรานึกถึงอะไร ? มารู้จักกับชมรมรากดิน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ กับรูปแบบกิจกรรมของนิสิต นักศึกษาที่เน้น 
การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ศึกษาสภาพปัญหาในมิติรายได้ครัวเรือน และการก้าวข้าม
กับดักงานกิจกรรมสร้างวัตถุ ทาสี กินเหล้า 

ที่มา : มติชนออนไลน์ 
        https://www.matichon.co.th/bullet-news-today/news_1022077 

https://www.matichon.co.th/bullet-news-today/news_1022077


 
 

 

 

 

 

ระเบียงโรงเรียน 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 

 
          “ระเบียงโรงเรียน” จากสภาพสังคมในปัจจุบันที่ผู้สูงอายุถูกทิ้งให้อยู่ 
ในชุมชน เด็ก ๆ เริ่มทยอยเข้าไปเรียนในเมือง ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเริ่มมี
ช่องว่างมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของระเบียงโรงเรียน น าโดย ‘หนานบูม’ เยาวชน 
ในชุมชน ที่เริ่มคิดวิธีการจัดการเรียนอยู่เพ่ือสร้างความใกล้ชิดให้กับเด็กในชุมชน  
จัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับผู้สูงอายุ ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าหากสามารถสร้ างเด็ก 
ในชุมชนเป็นเพื่อนกันได้ พวกเขาก็จะช่วยดูแลชุมชนต่อไปเมื่อเติบโตขึ้น 
 
ที่มา : http://www.cydcenter.com/ระเบียงโรงเรียน/ 



 
 

ท.ทหาร ฟังเสียงเด็ก 
วันที่ 28 กันยายน 2561 

 
          “ท.ทหาร ฟังเสียงเด็ก” ท้าทายความเชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ การตั้งค าถามต่อโครงสร้างรัฐ และบทบาทของสื่อ
ต่อการสร้างความไม่เข้าใจกันในสังคมท่ีมีอัตลักษณ์ที่หลากหลาย 
 

ที่มา : มติชนออนไลน์ 
        https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1149402 

 

 



 
 

 

ผลิทางออก…ความเหลื่อมล ้าการศึกษาไทย 
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 
 

 
          “กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา” องค์กรที่จะเป็นค าตอบ 
สวัสดิการสังคมด้านการศึกษา โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน กอปรกับเครื่องมือคัดกรองที่
น่าเชื่อถือ จนน าไปสู่การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มยากจนได้อย่างแท้จริง มิใช่การถัว
เฉลี่ยถ้วนหน้าให้กับทุกคนทุกฐานะดังที่ผ่านมานั้น ได้จริงหรือไม ่? 
 

ที่มา : มติชนออนไลน์ 
         https://www.matichon.co.th/article/news_1178504 



 
 

วันเด็ก…แก่นแท้คืออะไร 
วันที่ 18 มกราคม 2562 
 

 

 
        “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” แล้ววันเด็กปีนี้ ประเทศไทยท าอะไร
ให้เด็กบ้าง ? เราฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่ด้วยค าว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติ  
แต่เด็กจะมีอนาคตท่ีดีได้ต้องเริ่มจากการเตรียมการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งกาย 
จิต และสังคม เพ่ือให้เขาเติบโตอย่างงดงามแบบที่ตัวเขาอยากเป็นและใช้ชีวิตอย่าง
มีความสุข ควบคู่ไปกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคมรอบตัวเขา   
 
ที่มา : มติชนออนไลน์ 
         https://www.matichon.co.th/columnists/news_1320695 



 
 

 

เด็กหลังห้อง 
วันที่ 9 มีนาคม 2562 
 

 

        “เด็กหลังห้อง” เด็กที่ทุกคนต่างหันหลังให้ และกลับมาให้ความสนใจเมื่อ
แสดงพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าทุกคนลดอคติ ร่วมกัน
ออกแบบกระบวนการหล่อหลอมที่ค านึงถึงความต้องการ เปิดโอกาส ให้พ้ืนที่แก่เด็ก
และเยาวชนกลุ่มนี้ตั้งแต่ต้นทาง ให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพ ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กแถว
หน้าห้อง 
 
ที่มา : มติชนออนไลน์ 
         https://www.matichon.co.th/article/news_1395089 



 
 

 

ปรัชญาโรงเรียนคืออะไร 
วันที่ 14 มีนาคม 2562 

 

 
 

        เปิดรั้วโรงเรียน"ระเบียงเรียนรู้" โรงเรียนทางเลือกในชุมชนที่เกิดขึ้นจากการ
รวมกลุ่มของคนหนุ่มสาวยุคใหม่เพ่ือสร้างพ้ืนที่ให้เด็กได้เรียนรู้ชุมชนของตนเองผ่าน
การลงมือปฏิบัติจริง โรงเรียนที่ใช้ต้นไม้เป็นรั้ว และมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นครู 
 
ที่มา : มติชนออนไลน์ 
         https://www.matichon.co.th/article/news_1402221 



 
 

เด็กก้าวพลาด 
วันที่ 7 เมษายน 2562 

 
 

        เด็กก้าวพลาด กับรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จ.เชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม
บนพ้ืนฐาน “เชื่อมั่น ปลอดภัย ให้ความรัก” พัฒนาและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
กลุ่มนี้สามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เมื่ออกจากศูนย์ฝึกไป
แล้ว 
 
ที่มา : มติชนออนไลน์ 
         https://www.matichon.co.th/columnists/news_1438840 



 
 

 

 

สื่อสงบ ลดอคติชายแดนใต้ 
วันที่ 13 เมษายน 2562 

 
 

          หนึ่ งในทางแก้หรือทางออกส าหรับแก้ปัญหาชายแดนใต้ โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีลดอคติในใจทั้งกับฝ่ายความมั่นคง และบุคคลภายนอกเพ่ือให้เกิดพ้ืนที่ 
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อันน าไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
 
ที่มา : มติชนออนไลน์ 
         https://www.matichon.co.th/article/news_1446971 



 
 

สิทธิการเล่น 
วันที่ 2 มิถุนายน 2562 
 

 
 

          สิทธิการเล่นของเด็ก เวลาและโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกพรากไป 
ใครบ้างที่ต้องมีส่วนร่วมในการสร้างความทรงจ าและประสบการณ์ให้กับเด็ก  
ท าหน้าที่จัดสรรกิจกรรม เวลา หรือพ้ืนที่ให้กับเด็กได้เล่นเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ 
เพ่ือให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ 
 
ที่มา : มติชนออนไลน์ 
         https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1518061 



 
 

 

วัฒนธรรมถุงผ้า 
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 
 

 
 

          ในชีวิตประจ าวันเรามักสร้างขยะจากพลาสติกโดยไม่รู้ตัว ทางเลือกหรือ
ทางออกหนึ่งที่ช่วยลดการใช้พลาสติก ปฏิเสธโฟมอาหาร นั้นคือการใช้ถุงผ้า 
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต คุ้นชินกับพลาสติก “วัฒนธรรมถุงผ้า” จะกลายเป็นเรื่องปกติ
และง่ายดายที่ใครก็ท าได้ 
 
ที่มา : มติชนออนไลน์ 
         https://www.matichon.co.th/article/news_1537177 



 
 

NODE…ช่างเชื่อมนวัตกรรมทางสังคม 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 
 

 
 

 

          Node ข้อต่อส าคัญในงานพัฒนา ผู้เชื่อมประสานและสร้างความสมดุล
ระหว่างการท างานแบบบนลงล่างและล่างสู่บน เป็นการรวบรวมข้อค้นพบจากการ
ท างานเชิงพ้ืนที่กับงานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนจากโครงการบูรณาการพลังเด็ก
และเยาวชนกับชุมชนท้องถิ่นฯ ปี 2556-2558 และโครงการย่อยภายใต้ศูนย์
วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัวทั้งหมด 22 พ้ืนที่  
 
ที่มา : มติชนออนไลน์ 
         https://www.matichon.co.th/article/news_1561612 



 
 

 

เมื่อเด็กส่งเสียง 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 
 

 
 

          ในภาวะที่แนวคิดอนุรักษ์นิยมในสังคมไทยก าลังถูกตั้งค าถามจากคนรุ่นใหม่
อย่างหนักหน่วง แต่ในทางกลับกันเราก็พบการใช้ถ้อยค ารุนแรงในโซเชียลมีเดียเพ่ือ
เหยียดความคิดของคนที่ช่วงอายุแตกต่างจากเรา อาจมาจากความรู้สึกที่ว่าเราต่างก็
ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน อคติเหล่านี้ท าให้เราไม่ฟังกันและเมื่อเราไม่ฟังกันความเข้าใจ
จึงไม่มีทางเกิดขึ้น    
 
ที่มา : มติชนออนไลน์ 
         https://www.matichon.co.th/article/news_1565601 



 
 

โรงเรียนที่หายไป 
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 

 
 

          กระแสการยุบ ควบ รวมโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15 ,000 โรง ที่ทาง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) ได้สื่อสารมาก่อนหน้านี้ ท าให้เกิดการตั้ง
ค าถามต่อนโยบายดังกล่าวจะกระทบต่อผู้ใดบ้าง เด็ก ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ได้รับ
ผลกระทบเหล่านี้อยู่ในสมการการแก้ปัญหาหรือไม่ แล้วทางออกของโรงเรียนขนาด
เล็กจะจบที่การถูกยุบเพียงอย่างเดียวหรือ ? 

ที่มา : มติชนออนไลน์ 
         https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1611567 



 
 

 

 

 

อาหารเช้า กลางวัน กับการพัฒนาเด็กสู่ IQ 120 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 

 

 
 

          กรณีข่าวทุจริตอาหารกลางวันโรงเรียนของนักเรียน สอดคล้องกับ
สถานการณ์เด็กไทยที่พบว่า เตี้ย แคระแกร็น รูปร่างไม่สมส่วน พัฒนาการล่าช้า IQ 
ต่ า เมื่อเทียบกับชาติในเอเชีย บทความนี้จะน าท่านไปพบกับการแก้ปัญหาดังกล่าว
ซึ่งเป็นทางออกหนึ่งทีช่่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได ้
 
ที่มา : มติชนออนไลน์ 
         https://www.matichon.co.th/article/news_1770524 



 
 

 

 

โรงเรียนวันเสาร์ : หยุดวงจรยาบ้าในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
 

 

          “โรงเรียนวันเสาร์: หยุดวงจรยาบ้าในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง” สะท้อนภาพการ
ต่อสู้กับภัยสิ่งเสพติดจากการสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ ให้เยาวชนที่เสี่ยงต่อการเข้าสู่
วงจรอบายมุขและสิ่งเสพติดได้มาใช้เวลาร่วมกันที่ศูนย์แสงอรุณ (บ าบัดและฟ้ืนฟู  
ผู้ติดยาเสพติดโดยพระกิตติคุณ) จนเกิดเป็นโรงเรียนวันเสาร์ โลกอีกหนึ่งใบที่
ปลอดภัยของเด็ก ๆ  

ที่มา : มติชนออนไลน์ 
         https://www.matichon.co.th/article/news_1776283 



 
 

LGBTQ+กับเสรีภาพการแต่งกายในรั วมหาวิทยาลัย 
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 

 

          ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสังคมที่มี
ความหลากหลายทางเพศ แม้ว่าจะมีการออกกฎหมาย พ.ร.บ. ความเท่าเทียมทาง
เพศ พ.ศ. 2558 แต่ในระดับสังคมและวัฒนธรรมนั้นการยอมรับผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศในฐานะมนุษย์คนหนึ่งของสังคมที่ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไป 
ยังคงเป็นเรื่องย้อนแย้ง และลักลั่นในหลายแง่มุม 

ที่มา : มติชนออนไลน์ 
         https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1776929 



 
 

กองทุนที่เด็กและเยาวชนใฝ่ฝัน 
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 

 

          แหล่งทุนหรือกองทุนเพ่ือเด็กและเยาวชนในฐานะหน่วยสนับสนุน
งบประมาณเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยเข้ามาเติมเต็มกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในระดับชุมชนสู่ระดับภูมิภาค ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนริเริ่มและลงมือปฏิบัติ  
เราจะเห็นศักยภาพและการแสดงออกอย่างเต็มที่ ยกระดับจาก “ผู้ เข้าร่วม
โครงการ” สู่การเป็น “ผู้รับผิดชอบโครงการ” มิใช่เพียงไม้ประดับของกิจกรรมอย่าง
ที่ผ่านมา 

ที่มา : มติชนออนไลน์ 
         https://www.matichon.co.th/columnists/news_1822435 



 
 

อุบลราชธานี สู่เป้าหมายจังหวัดน่าอยู่ ส้าหรับเด็กและ
เยาวชน 
วันที่ 22 ธันวาคม 2562 

 

          การรวมกันของหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาสังคมเพ่ือขับเคลื่อนงาน
พัฒนาด้านเด็กและเยาวชนให้ เกิดขึ้นจริง โดยกลุ่มขับเคลื่อนงานเยาวชน 
ของ จ.อุบลราชธานี โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน ทีมงาน 4ct PED 
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ที่มา : มติชนออนไลน์ 
        https://www.matichon.co.th/columnists/news_1829512 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

เด็ก เยาวชน พลเมือง 
วันที่ 10 มกราคม 2563 

 

 

 

          สิ่งที่ซ่อนอยู่ไหนค าขวัญวันเด็กคือวิธีคิดเชิงอุดมการณ์ชาตินิยมที่มุ่งหวังให้
เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองของประเทศตามความมุ่งหมายของรัฐ “เด็กไทย
ยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” คือค าขวัญวันเด็กประจ าปี 2563 ค าขวัญ
นี้สะท้อนวิธีคิดในการมองเยาวชนอย่างไร ? และนิยามนี้อธิบายความต้องการ 
ในการพัฒนาพลเมืองในแง่ไหน ? 

ที่มา : มติชนออนไลน์ 
         https://www.matichon.co.th/columnists/news_1878019 



 
 

คุณท้าอะไร หลังเลิกเรียน ? 
วันที่ 25 มกราคม 2563 

 

 

 

 

          สังคมเปลี่ยนแปลง เปราะบาง เสี่ยง อันตราย ส าหรับเด็กและเยาวชนเข้าไป
ทุกวัน หลังเลิกเรียนคุณท าอะไร ? ค าถามนี้คงเป็นค าถามที่ต้องใส่ใจ ทวนกระแส
ส าหรับผู้ก าหนดนโยบาย พ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่ต้องเคย
ประสบพบกับการหากิจกรรมท าหลังเลิกเรียน 

ที่มา : มติชนออนไลน์ 
         https://www.matichon.co.th/article/news_1913731 



 
 

 

พื นท่ีนวัตกรรมเพื่อดูแล เด็กและเยาวชนเปราะบาง 
วันที่ 25 มีนาคม 2563 

 

 
 

          ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งที่สามารถหลุดพ้นจากการเป็น
จังหวัดยากจนได้ ปัญหาสถานการณ์ด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัวเบาบางลง  
อะไรเป็นเคล็ดลับความส าเร็จของจังหวัดศรีสะเกษในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดของตนเอง ? 

ที่มา : มติชนออนไลน์ 
         https://www.matichon.co.th/columnists/news_2087092 



 
 

 

New Normal โฉมหน้าใหม่ของการศึกษาไทย 
วันที่ 7 มิถุนายน 2563 

 

 
 

          ท าไมเราจึงเท หรือไหลการศึกษาให้มาอยู่กับครอบครัว ผิดบทบาทระบบ
โรงเรียนใช่หรือไม่? ปรัชญาการสอนออนไลน์ หรือ DLTV คืออะไร ? New Normal 
การปฏิรูปการศึกษาแนวทางเป็นอย่างไร ? 

ที่มา : มติชนออนไลน์ 
         https://www.matichon.co.th/article/news_2216743 



 
 

โลกสีเทาที่ต้องการแสงสว่าง 
วันที่ 16 สิงหาคม 2563 

 
          บทความนี้น าเสนอ 10 ประเด็นโลกสีเทาด้านเด็กและเยาวชนที่พบใน
ปัจจุบัน ได้แก่ เด็กหลุดจากระบบการศึกษา, เด็กและเยาวชนกลั่นแกล้งกัน, เยาวชน
ใช้โซเชียลมีเดียอย่างรู้ไม่เท่าทัน, วัยรุ่นมีภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย, ความเหลื่อม
ล้ าในการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้, พ้ืนที่ไม่ปลอดภัยในครอบครัวและโรงเรียน , 
การผลิตซ้ าความรุนแรง ยาเสพติด เพศ, การก้าวพลาดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม , 
เด็กและเยาวชนต้องการพ้ืนที่ทางความคิดและพ้ืนที่ประชาธิปไตย, ลดระบบอ านาจ
นิยมครอบง าเด็กและเยาวชน 
ที่มา:    มติชนออนไลน์ 
          https://www.matichon.co.th/article/news_230771 



 
 

 

เปลี่ยนโลกสีเทา ของเด็กและเยาวชน 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 

 
 

          ปัจจุบันเด็กและเยาวชนต้องพบเจอปัญหาในสังคมสีเทามากมาย เราที่เป็น
ผู้ใหญ่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ท่ามกลางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ บทความนี้จะน าทุกท่านไปพบกับโครงการวิจัยระยะสั้นที่
อาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ สร้างแนวปฏิบัติการเชิงรุกในการแก้ไขประเด็นปัญหาด้าน
เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางทั้งที่เป็นเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมหรือเยาวชน
กลุ่มชาติพันธุ์ ประเด็นเฉพาะหรือกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะโดยตั้งต้นจากการใช้
งานวิจัยเป็นฐาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดข้ึนให้น้อยลง 

ที่มา :    มติชนออนไลน์ 
           https://www.matichon.co.th/article/news_2311207 


