
 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์ 

 

 

โครงการ 

การเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

โดยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

 

 

 

โดย 

สุภาวดี เพชรรัตน์ และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

เมษายน 2564 



 

รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์ 

 

 

โครงการ 

การเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

โดยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

 

 

คณะผู้วิจัย 

 

  น.ส.สภุาวดี   เพชรรัตน์   (หัวหน้าโครงการ)    

 ดร.สธุาทิพย์   เกตุแก้ว 

   น.ส.เบญจมาศ  เป็งเรือน 

   น.ส.ลาวรรณ  วิชัยเลิศ 

   นายพูลสมบัติ  นามหล้า 

   น.ส.รตันา   ชูแสง 

   นายพงศกร  กาวิชัย 

 

 

 

 

 

สนับสนุนโดย  

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 



ก 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันประเทศไทย ได้ก้าวสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่

เน้นหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา" และการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล ้า และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้

ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  ในกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี มุ่งเน้นให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ในยุทธศาสตร์

ที่ 3 เรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้ เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของ

ประเทศ โดยมีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ในยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และในยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการ

สร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

อย่างไรก็ดี ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาความเหลื่อมล ้าของสังคมที่มีความซับซ้อนผนวกกับวิธีการ

แก้ปัญหาของภาครัฐที่ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน นโยบายสนับสนุนที่ไม่สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาที่เกิดขึ นจริงตามบริบทของพื นที่ และการขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมหรือชุมชนท้องถิ่น 

เป็นผลพวงที่ท้าให้ประชาชนหลายพื นที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั นพื นฐานและการมี

คุณภาพชีวิตที่ดี  ดังนั นเพ่ือน้ามาสู่การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาให้ตรงจุดควรเริ่มต้นจากการท้าความเข้าใจให้

ลึกถึงรากของสาเหตุโดยการฟังเสียงของผู้ที่ เผชิญกับปัญหาที่ต้องมาพร้อมกับฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

(Evidence base) ด้วยการขับเคลื่อนงานไปพร้อมกันจากทุกภาคส่วนจึงจะน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) เป็นหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั งมาเมื่อปี พ.ศ. 2523  

มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้มีส้านึก ความรู้ และทักษะในการท้างานเพ่ือสังคม พร้อมก้าวสู่

การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ทั งระดับตนเอง ชุมชนท้องถิ่น และสังคมโดยรวม  ซึ่งที่ผ่าน

มา มอส. มีบทบาทในการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี 

เพ่ือมีส้านึกการเป็นอาสาสมัคร มีทักษะและความรู้โดยเฉพาะสถานการณ์สังคมของคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 

มีประสบการณ์ในการท้างานเพ่ือสังคม และเป็นผู้ที่มีส่วนการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม โดยผ่าน

กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยหนึ่งปี  ได้แก่ 1) การเรียนรู้ท่ามกลางปฏิบัติ (Learning by doing) 

โดยอาสาสมัครจะถูกส่งไปท้างานในประเด็นที่ตนเองสนใจ 2) การเรียนรู้จากการอบรมและสัมมนาที่ มอส. จัด

ขึ นอย่างต่อเนื่อง และ 3) กระบวนการติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน โดยทีมพ่ีเลี ยงจาก มอส. เพ่ือหนุนเสริม

ทั งความคิด วิถีชีวิต และจิตใจของอาสาสมัครที่อยู่ในช่วงการปฏิบัติงาน รวมทั งการน้าแนวคิดและ

ข้อเสนอแนะของอาสาสมัคร มาพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของอาสาสมัคร 

จากการด้าเนินโครงการฯ ดังกล่าว มอส. เห็นความส้าคัญในการพัฒนาศักยภาพ การเสริมพลังของ

เยาวชนในท้องถิ่น และการหนุนเสริมให้เกิด "กลไกเด็ก/เยาวชนในพื นที่"  ให้มีบทบาทในการแก้ปัญหาชุมชน

ท้องถิ่นของตนเองโดยปฏิบัติการบนฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ให้มีทักษะในการท้าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
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ร่วม มีทักษะในการท้างานชุมชน และเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นให้ "คน" ใน

ชุมชนท้องถิ่นใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยการเข้าร่วมกระบวนการวิจัยทุกขั นตอน เน้นให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างเยาวชนคนรุ่นใหม่ สมาชิกในชุมชน เครือข่ายในพื นที่  นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่จาก

องค์กรหรือหน่วยงานท้องถิ่น เพ่ือสร้างความรู้และกลไกการจัดการปัญหาและการพ่ึงตนเองของชุมชนท้องถิ่น

ในพื นที่การวิจัย  โดยมีจุดมุ่งเน้นของงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น คือ 1) สร้างคน 2) สร้างความรู้ และ 3) สร้างการ

เปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี  เยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื นที่จึงกลายมาเป็นก้าลังหลักส้าคัญในฐานะทั งผู้กระจายเสียง

เพ่ือสื่อสารปัญหาชุมชนและผู้ขับเคลื่อนที่จะพาคนในชุมชนให้ลุกขึ นมาแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน ด้วยเหตุนี 

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจึงควรถูกออกแบบเพ่ือหล่อหลอมให้เยาวชนมีทั งอุดมคติ 

อุดมการณ์ทางสังคมหรือส้านึกความเป็นพลเมืองที่ควบคู่ไปกับการมีความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาด้วย

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) ผ่านการเรียนรู้ท่ามกลาง

การปฏิบัติตามบริบทจริงของพื นที่  

 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพ่ือน้าไปสู่การหาแนวทางการเสริมศักยภาพเยาวชนในการท้างานพัฒนาชุมชนโดยงานวิจัยเพ่ือ

ท้องถิน่ มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ 

2.1 เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

2.2 รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

2.3 สร้างกลไกการท้างานสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

3. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework) ครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

เยาวชนจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ซึ่งมีฐานคิดในการด้าเนินวิจัยที่ค้านึงถึง

การพัฒนาควบคู่กันไปทั ง 3 ด้าน ได้แก่  

 3.1 ด้ำนเยำวชน ถือเป็นหัวใจส้าคัญของการด้าเนินงานวิจัยครั งนี  เนื่องจาก “กระแสตั งถิ่นฐานใน

ชุมชนหรือการกลับบ้านเกิด” ท้าให้เยาวชนเหล่านี ถูกคาดหวังจากสังคมว่าจะเป็นทั งก้าลังและแกนหลักส้าคัญ

ในการท้างานร่วมกับองค์กร/กลุ่มต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้ดีขึ น จึงน้ามาสู่การตั งโจทย์ว่า “จะท้าอย่างไรให้

เยาวชนสามารถพัฒนาชุมชนผ่านการท้างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้”    

 3.2 ด้ำนเครื่องมือ โดยใช้ฐานคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) มาออกแบบเป็น

เครื่องมือที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทพื นที่และกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งเชื่อว่า “การสร้างเครื่องมือที่ยึด

แนวทางของ PAR จะช่วยให้ชุมชนมีอ้านาจต่อรองกับภายนอก และข้อมูลที่ได้น้าไปสู่การพัฒนาจากฐานล่าง

ขึ นบน” ดังนั น เครื่องมือ PAR เอื อให้เยาวชนร่วมกับคนในชุมชนสามารถส้ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล และลงมือ

ปฏิบัติเพื่อน้าไปสู่การพัฒนาชุมชนบนฐานข้อมูลของพื นที่จริงๆ  
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 3.3 ด้ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชนกับชุมชน เป็นการ “เปิดพื นที่กลาง” ให้เยาวชนและ

คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เกิดความรู้สึกร่วม ตระหนักถึงปัญหาในชุมชน และร่วมวางแผนและลงมือ

ปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน  อย่างไรก็ดี การท้างานแบบมีส่วนร่วมควรค้านึงถึง “การให้น ้าหนักของการมี

ส่วนร่วม” ว่าใครจะเป็นกลุ่มหลักหรือกลุ่มรอง ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องก้าหนดบทบาทให้ชัดเจน ทั งนี  การมองเห็น

เป้าหมายเดียวกันจะช่วยสร้างความกระจ่างในการด้าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม  

เพ่ือน้าไปสู่การสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่า โดยเริ่มจากการให้เยาวชนได้มีบทบาทในการแก้ปัญหาชุมชน

ในท้องถิ่นของตนเองแบบมีส่วนร่วมกับสมาชิกในชุมชนและภาคีเครือข่าย นับเป็นการออกแบบชุมชนตาม

ความต้องการของคนในชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและเกิดความสุขอย่างยั่งยืน 

 

4. วิธีกำรวิจัย 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น มี

เป้าหมายเพ่ือสร้างแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการท้างานพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้

วิธีการวิจัยวิจัยและการพัฒนา (Research and development)  ควบคู่กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม (Participatory action research) ที่ให้ความส้าคัญกับหลักประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพ

ในการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยตั งแต่การ

วิเคราะห์ปัญหาถึงการปฏิบัติเพ่ือน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีกว่า ดังมีรายละเอียดดังนี  

4.1 กรอบแนวคิดในกำรด ำเนินงำน 

จากฐานคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหรืองานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น คณะท้างาน

โครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. จึงประสานไปยังเครือข่ายอาสาสมัครที่ด้าเนินงานในระดับพื นที่ทั ง 6 แห่ง 

เพ่ือร่วมกันพัฒนาชุดโครงการวิจัยควบคู่กันไป โดยการจัดตั งคณะท้างานโครงการวิจัยระดับพื นที่โดยการเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive sampling)  ได้แก่ เจ้าหน้าที่โครงการระดับพื นที่ พ่ีเลี ยงเยาวชน เยาวชน (ที่

จะรับบทบาทใหม่เป็นแกนน้าเยาวชน) สมาชิกในชุมชน เครือข่ายชุมชน และองค์กรหรือหน่วยงานท้องถิ่น 

เพ่ือร่วมกันเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและออกแบบกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนส้าหรับการแก้ปัญหาหรือ

พัฒนาชุมชนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือส้าคัญในการด้าเนินงานครั งนี   ผลจาก

การด้าเนินงานจะถูกรวบรวมเพ่ือวิเคราะห์เอาองค์ความรู้และกลไกการท้างานเพ่ือสนับสนุนเยาวชนในการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืนต่อไป 

4.2 ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย 

 4.2.1 กลุ่มเป้ำหมำยหลัก ได้แก่ กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ จ้านวน 30 คน จาก 6 พื นที่ ได้แก่  

(1) เยาวชนเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน ้าแม่ทา จ.ล้าพูน (2) เยาวชนละอ่อน Home จ. พะเยา (3) เยาวชนรักษ์ยาง

เปา จ. เชียงใหม่ (4) เยาวชนเครือข่ายนกนางนวล จ.ชุมพร (5) เยาวชนหัวไทรรักษ์บ้านเกิด จ.

นครศรีธรรมราช และ (6) กลุ่ม WE-LIFE จ. มหาสารคาม     
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 4.2.2 กลุ่มเป้ำหมำยรอง ได้แก่ กลุ่มพ่ีเลี ยงเยาวชน จ้านวน 18 คน ได้แก่ (1) เยาวชนคนรุ่นใหม่

ระดับพื นที่ จ้านวน 12 คน (2) พี่เลี ยงระดับภาค จ้านวน 3 คน และ (3) เจ้าหน้าที่โครงการของ มอส. จ้านวน 

3 คน ที่จะร่วมพัฒนาและเรียนรู้กระบวนการไปพร้อมกับเยาวชน  

 ภายหลังจากการด้าเนินโครงการวิจัยไปสักระยะหนึ่ง พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา

ชุมชนแบบมีส่วนร่วมปรากฏเพิ่มขึ น ประกอบไปด้วยผู้ที่มีบทบาทในการด้าเนินงานในโครงการวิจัยระดับพื นที่  

 

ตำรำง 1 จ้านวนผู้ที่มีบทบาทในการด้าเนินโครงการวิจัยระดับพื นท่ี 

 
 

พืน้ที่โครงกำร 

จ ำนวนผู้ที่มีบทบำท 
พี่เลี้ยง
เยำวชน 

(คน) 

เยำวชน 
คนรุ่นใหม่ 

(คน) 

สมำชิกใน
ชุมชน 
(คน) 

เครือข่ำย
ของชุมชน 

(หน่วย) 

องค์กร/
หน่วยงำนท้องถิ่น  

(หน่วย) 
เยาวชนเครือข่ายนิเวศนล์ุ่มน า้ 

แมท่า จ.ล้าพนู 
7 10 10 5 3 

เยาวชนละอ่อน Home 
จ.พะเยา 

4 6 (+6) 10 3 4 

เยาวชนรักษ์ยางเปา 
จ.เชียงใหม ่

2 8 16 3 3 

เยาวชนเครือข่ายนกนางนวล 
จ.ชุมพร 

3 7 (+6) 20 5 9 

เยาวชนหัวไทรรักบ้านเกิด 
จ.นครศรีธรรมราช 

2 8 (+19) 7 5 3 

กลุ่ม WE-LIFE  
จ.มหาสารคาม 

3 11 30 (+170) 2 5 

รวม 20 50(+31) 93(+170) 23 27 
หมายเหตุ (+) หมายถึง จ้านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่อยู่ไม่ครบทั งกระบวนการ 

 

4.3 ขั้นตอนกำรวิจัย 

 ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นให้ “คนในพื นที่” มีอิสระในค้นหา ออกแบบ วางแผน

และลงมือปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนด้วยตนเอง ในฐานะของ “คนนอกพื นที่” อย่างคณะท้างาน

โครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. จึงมีบทบาทหลักเป็นเพียงผู้หนุนเสริมองค์ความรู้และผู้สนับสนุนการ

ปฏิบัติการของเยาวชนในพื นที่เท่านั น ดังนั นจึงน้ามาสู่การออกแบบกิจกรรมที่แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือจัดอบรมเสริมศักยภาพเยาวชน  (2) การลงมือปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน 

(Take action) และ (3) การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)  โดยที่ในทุกกิจกรรมจะเปิดพื นที่ให้เยาวชน

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนคิดและวางแผนการด้าเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะแทรก

อยู่ในขั นตอนหลักในการวิจัย ดังนี   

4.3.1 กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนวิจัย จัดขึ นเพ่ือให้คณะท้างานโครงการทั งในระดับ

ส่วนกลางของ มอส. และระดับพื นที่รับรู้และเข้าใจเป้าหมายหลักของชุดโครงการวิจัยครั งนี  น้าไปสู่ การ
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ออกแบบวิธีการวิจัย สรรหาบุคคลและเครือข่ายร่วมงานและวางแผนการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

หลักของชุดโครงการวิจัย คือ การเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการท้างานพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม   

4.3.2 กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนหลักสูตร เนื้อหำและกิจกรรม ส้าหรับหนุนเสริมเยาวชนให้มี 

องค์ความรู้ที่จ้าเป็นส้าหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ในทุกขั นตอนจะมีที่ปรึกษาโครงการและ

ตัวแทนของแหล่งทุนสนับสนุนโครงการจากส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ

ตัวแทนจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้ามามีส่วนร่วม โดยมี

ขั นตอนดังนี  (1) ศึกษาหลักคิด กระบวนการ เครื่องมือและบทเรียนด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน (2) 

ประชุมออกแบบกระบวนการอบรมเพ่ือเสริมศักยภาพเยาวชน (3)  ทดลองจัดกระบวนการอบรมเพ่ือเสริม

ศักยภาพเยาวชน (4) ทดลองจัดอบรมความรู้เชิงทฤษฎีเพ่ือใช้ในการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม (5) ทดลอง

จัดอบรมความรู้เชิงกระบวนการเพ่ือใช้ในการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม (6) ทดลองจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ

หลักคิด กระบวนการ และเครื่องมือของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action 

research: PAR)  

 4.3.3 กำรเตรียมควำมพร้อมเยำวชน เป็นการจัดตั งกลุ่มเยาวชนที่จะเข้ามาร่วมโครงการวิจัย ซึ่งมี

บทบาทเป็นทั งผู้ร่วมเรียนรู้ควบคู่กับการขับเคลื่อนเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตนเองตามบริบท

ของพื นที่ทั ง 6 แห่ง และประเด็นในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไป โดยการประชุมคณะท้างานโครงการระดับ

พื นที่ และคณะนักวิจัยรุ่นใหม่ในระดับพื นท่ี เพื่อร่วมกันระดมความคิด ออกแบบกระบวนการและวางแผนการ

ด้าเนินงานวิจัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก้าหนดไว้  ในขณะเดียวกับคณะท้างานโครงการส่วนกลางของ 

มอส. ต้องวางแผนเพ่ือหนุนเสริม สนับสนุนและติดตามงานของพื นที่ควบคู่กันไป  

 4.3.4 กำรจัดกระบวนกำรพัฒนำศักยภำพเยำวชน เพ่ือเสริมศักยภาพเยาวชนทั งด้านความรู้ ทักษะ 

และพลังใจส้าหรับใช้ในการปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวถูกออกแบบและ

พัฒนาร่วมกันระหว่างคณะท้างานโครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. และคณะท้างานโครงการวิจัยระดับพื นที่  

โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายผ่านระบบออนไลน์ และ 

การจัดดูงานนอกสถานที่  โดยกิจกรรมให้ความส้าคัญของ “การเรียนรู้ร่วมกัน” จึงได้ออกแบบให้เกิดการ

เรียนรู้ร่วมกันทั งในระดับพื นที่ ระดับภูมิภาค และระดับโครงการทั ง 6 พื นที่ เพ่ือสร้างพื นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สร้างความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายการท้างานร่วมกันในอนาคต  

 4.3.5 กำรปฏิบัติกำรเพื่อแก้ปัญหำชุมชนของเยำวชนในพื้นที่โครงกำร เป็นขั นตอนที่เยาวชนได้น้า

องค์ความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม นับเป็น “การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง” โดย

เยาวชนมีส่วนร่วมตั งแต่การออกแบบแผนปฏิบัติการ (Action plan) สู่การปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชน (Take 

action) 

 4.3.6 กำรจัดเวทีน ำเสนอผลงำนวิจัย คณะท้างานโครงการวิจัยระดับพื นที่น้าเสนอผลการด้าเนิน

งานวิจัย ให้คณะท้างานโครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนของแหล่งทุนสนับสนุนการ

วิจัย ได้แก่ ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และตัวแทนจากส้านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือน้าข้อเสนอแนะที่
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ได้รับมาพัฒนารูปเล่มของงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้มีคุณภาพ ตลอดจนน้าข้อคิดเห็นไปปรับปรุงการด้าเนินงาน

ด้านการพัฒนาชุมชนและเสริมศักยภาพเยาวชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น  

 4.3.7 กำรจัดเวทีสรุปบทเรียนกระบวนกำรเรียนรู้โครงกำรวิจัย เพ่ือประมวลผลการด้าเนินงานและ

ผลการวิจัยของพื นที่ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาเยาวชน

เพ่ือให้เป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงในตนเอง ชุมชนและสังคม สู่การสร้างเครือข่ายในการด้าเนินงานร่วมกันใน

อนาคต  

 4.3.8 กำรสื่อสำรสู่สำธำรณะ เป็นการประมวลผลการด้าเนินงานวิจัยทั งชุดโครงการ และสกัด

ประเด็นส้าคัญที่ส่งผลกระทบ (Impact) ต่อสังคมวงกว้าง มาผลิตในรูปแบบของสื่อต่างๆ ได้แก่ คลิปวิดีโอ 

หลักสูตร แผนภาพอินโฟกราฟฟิค รูปเล่มงานวิจัยและการประเมินภายในของโครงการ ส้าหรับเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางสื่อสารทั งออนไลน์และออฟไลน์ โดยมุ่งหวังให้ประชาชน บุคคลที่สนใจหรือเครือข่ายที่ท้างานด้านการ

พัฒนาเยาวชนและการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมได้น้าไปใช้ประโยชน์ทั งในเชิงการพัฒนาและเชิงวิชาการ 

4.4 เครื่องมือในกำรวิจัยและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การด้าเนินงานตามขั นตอนการวิจัยที่กล่าวไว้ข้างต้น จะมีการติดตามและการประเมินผลกิจกรรมที่

เกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดปรากฏในการประเมินภายในโครงการ) อย่างไรก็ดี ในการวิจัยครั งนี จะ

มุ่งเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ที่ให้ความส้าคัญกับการ

สังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและกลไกในการท้างานสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนา

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในระดับบุคคลและระดับชุมชน  

 ด้วยเหตุนี การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้เน้นไปที่การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น

รายบุคคล (In-depth interview) การใช้สุนทรียสนทนา (Dialogue) และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus 

group) ควบคู่กับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและบันทึกภาคสนาม โดยมีเครื่องมือ ได้แก่ กระบวนการที่ใช้ใน

การเสริมศักยภาพเยาวชนทั งในระดับส่วนกลางและระดับพื นที่  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาชุมชน

แบบมีส่วนร่วม และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์เดิม-ใหม่  โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื อหา

(Content analysis) วิเคราะห์เนื อหาหรือใจความส้าคัญของเรื่องราว (Thematic Analysis) ตามวิธีของ 

Strauss and Corbin (1990) และสังเคราะห์กระบวนการ 

 ส้าหรับการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล ภายหลังการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว 

ผู้วิจัยส่งข้อมูลกลับไปยังผู้ที่ให้ข้อมูล (member check) และคณะท้างานโครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. 

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื อหา และสร้างการยอมรับและท้าความเข้าใจที่มีต่อเนื อเรื่องให้ตรงกันทั ง

สองฝ่าย ผลสรุปว่าส่วนใหญ่ไม่ปรับแก้รายละเอียดโดยให้เหตุผลว่าเนื อหาถูกต้องและครบถ้วน  

 

5. สรุปผลกำรวิจัย 

 จากข้อค้นพบที่ได้จากกรณีศึกษาทั ง 6 พื นที่ฉายภาพให้เห็นถึงลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของบริบท

พื นที่ บริบทของกลุ่มพ่ีเลี ยงและเยาวชน สถานการณ์ปัญหาในพื นที่ วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม วิธีการ
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แก้ปัญหาในพื นที่แบบมีส่วนร่วม ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น และการเสริมศักยภาพเยาวชนที่เกิดขึ นตลอด

การท้าโครงการวิจัยครั งนี  ซึ่งจะถูกน้ามาสังเคราะห์เพ่ือสร้างแนวทางในการเสริมศักยภาพเยาวชนในการ

ท้างานพัฒนาชุมชนโดยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น รายละเอียดดังนี  

5.1 กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลและชุมชน  

 จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นของพ่ีเลี ยงเยาวชน เยาวชนและสมาชิกในชุมชนที่เกี่ยวข้อง

ในโครงการวิจัย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การถอดบทเรียนเป็นกลุ่ม

และการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม พบว่าทั งหมดเกิดการเปลี่ยนแปลงทั งด้านคิด ความรู้ ทักษะและจิตใจ แต่

แตกต่างกันตามระดับความเข้มข้นของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละหัวข้อ ดังที่ผู้วิจัยได้น้าข้อมูลมาถอดความ 

วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ แบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ ดังนี  

 5.1.1 ศักยภำพด้ำนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (PAR) เป็นการสร้างเสริม เติมเต็มหรือ

ดึงความสามารถที่มีอยู่ในตนเองเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) มาเป็นฐานในการท้างาน

เพ่ือท้าความเข้าใจบริบทของพื นที่น้าไปสู่การเลือกใช้เครื่องมือ การออกแบบกระบวนการและการปฏิบัติการ

แก้ปัญหาชุมชนได้อย่างเหมาะสมและอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ แบ่งออกเป็น  ความรู้ด้านการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ทักษะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ทัศนคติในการท้างานวิจัย 

และทักษะการคิดเชิงระบบ  

 5.1.2 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำชุมชน เป็นการดึงความรู้ ทักษะและคุณลักษณะของตนเองที่

สะสมมาจากประสบการณ์เดิมและที่ได้รับเพ่ิมเติมจากการเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการหรือการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ มาใช้ในการลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นได้ทั งในพ่ีเลี ยง เยาวชนและ

สมาชิกในชุมชนที่มีส่วนร่วมในแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม สะท้อนผ่านขั นตอน การ

วิเคราะห์ปัญหา การออกแบบกระบวนการ และการปฏิบัติการ  

 5.1.3 ควำมตระหนักรู้ในตนเอง การรับรู้สิ่งที่เกิดขึ นภายในตนทั งด้านความคิด ความรู้สึกและ

พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเกิดขึ นในทุกขณะ และเข้าใจลักษณะเฉพาะของตนเองอย่างเป็นกลางตามความจริง

เพ่ือน้ามาสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ซึ่งความตระหนักรู้ในตนเองเป็นหนึ่งในกลไกส้าคัญ

ของการควบคุมตนเอง ประกอบไปด้วยการเข้าใจตนเอง การเท่าทันความรู้สึกนึกคิด และการจัดการตนเอง 

 5.1.4 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล เป็นพฤติกรรมและการแสดงออกอย่างมีชั นเชิงในการ

ปฏิสัมพันธ์ทั งด้านการวางตัว การสื่อสารหรือการท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บ่อยครั งการมี

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะขึ นอยู่กับความสามารถในการประเมินหรือรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของ

บุคคลรอบข้างแล้วสามารถตีความเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์นั นได้อย่างแม่นย้าและทันท่วงที แบ่งเป็นการ

มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหลายระดับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวกว้างหรือลึก และการสานต่อความสัมพันธ์เพ่ือ

สร้างเครือข่าย 

 5.1.5 กำรมีส ำนึกในกำรเป็นเจ้ำของชุมชน เป็นแรงจูงใจพื นฐานของเยาวชนที่ต้องการได้รับการ

ยอมรับจากสมาชิกในฐานะการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอาจทั งทาง  

ด้านความรู้สึก ความเชื่อและความคาดหวังของกลุ่มที่มีร่วมกัน น้าไปสู่การเสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวมด้ วย
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ความเต็มใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นของคนในชุมชน ประกอบไปด้วยการเห็นคุณค่าของการมีอยู่ของชุมชน การ

ตระหนักและรู้บทบาทของตนเอง 

 5.1.6 ทักษะเฉพำะด้ำนที่มุ่งสู่อำชีพ เป็นความสามารถเฉพาะด้านที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้  

การแสวงหาความรู้และทักษะเฉพาะที่จ้าเป็น ที่มีส่วนส้าคัญในการเสริมให้เยาวชนบรรลุผลในการท้างานหรือ

จัดการด้านอาชีพตามเป้าหมายที่วางไว้ ประกอบด้วยการมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ การเรียนรู้

ผ่านการเป็นผู้ช่วยในอาชีพนั น และการลงมือสร้างอาชีพ 

 5.1.7 ท่ำทีต่อเยำวชน ความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกของสมาชิกในชุมชนที่มีต่อเยาวชนที่ผ่าน

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วยการยอมรับในความสามารถของเยาวชน การเปิด

พื นที่ให้กับเยาวชน   

 5.1.8 มุมมองต่อกำรพัฒนำชุมชน เป็นการแสดงทัศนะที่มีต่อการปรับปรุงหรือพัฒนาสภาพความ

เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนทั งด้านกายภาพและตัวบุคคล เพ่ือให้ทุกคนได้ด้ารงชีวิตท่ามกลาง

สังคมท่ีดีกว่าและอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมและสันติ ได้แก่ การขยับกรอบคิดในการพัฒนาชุมชน 

 5.1.9 กำรเป็นแหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็นการใช้เครื่องมือวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วมในการรวบรวมองค์ความรู้ในชุมชน แล้วจัดท้าเป็นฐานข้อมูล ศูนย์การเรียนรู้หรือเป็นพื นที่แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์แก่ผู้เข้ามาศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และน้าไปใช้ประโยชน์  ได้แก่ การมีฐานข้อมูลชุมชน 

การเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชน และการเกิดพื นที่ร่วมของชุมชน 

5.2 วิธีกำรและองค์ควำมรู้เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพเยำวชนในกำรท ำงำนพัฒนำชุมชนท้องถิ่นโดย

งำนวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

 ส้าหรับองค์ความรู้ที่จ้าเป็นและที่มาจากความต้องการของเยาวชน เพ่ือใช้เป็นรากฐานส้าหรับการ

ออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมศักยภาพเยาวชน รายละเอียดดังนี  

5.2.1 กำรเรียนรู้ตนเองและผู้อ่ืน เป็นกระบวนการที่จัดขึ นเพ่ือให้เยาวชนได้ใคร่ครวญตนเองผ่าน 

การทบทวนเรื่องราวชีวิตและประสบการณ์ที่หล่อหลอมความเป็นตัวตนขึ นมา น้ามาสู่ความเข้าใจตนเองอย่าง

ลึกซึ งถึงความรู้สึกนึกคิดและศักยภาพในตนเองก่อนที่จะเชื่อมโยงกับผู้อ่ืน  โดยหัวข้อที่ถูกน้ามาหยิบยกให้

เยาวชนได้ใคร่ครวญตนเอง เช่น ลักษณะนิสัยใจคอ ความสนใจ ความถนัด ความคิดความเชื่อ เป้าหมายชีวิต 

และอารมณ์ความรู้สึก ณ ช่วงขณะนั น เป็นต้น บทสนทนาเหล่านี เป็นการปลุกเยาวชนให้กลับเข้ามาสู่  

โลกภายในเพื่อท้าความรู้จักและเข้าใจตนเองมากขึ นควบคู่กับการเป็นผู้ฟังด้วยเช่นกัน   

5.2.2 กำรเสริมพลังใจ เป็นวิธีการปลุกหรือกระตุ้นแรงขับเคลื่อนภายในที่มีอิทธิพลต่อการก้าวข้าม

อุปสรรคที่ก้าลังเผชิญอยู่ไปสู่เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ หรือสามารถท้าให้สภาวะอารมณ์และความรู้สึกปรับเปลี่ยน

หรือฟ้ืนตัวให้กลับมาด้าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล การเสริมพลังใจจึงเป็นเรื่องจ้าเป็นส้าหรับเยาวชนที่ก้าลังก้าวสู่

บทบาทการเป็นนักขับเคลื่อนชุมชนที่ต้องทุ่มเททั งพลังกายและใจในการท้างานพร้อมกับจัดสรรเวลาให้กับ  

การด้าเนินชีวิตประจ้าวัน 

5.2.3 กำรออกแบบวิธีกำรวิจัย เป็นขั นตอนการก้าหนดขอบเขตและวางแผนการจัดการ

โครงการวิจัยอย่างเป็นระบบเพ่ือตอบโจทย์วิจัยและเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องในเชิง
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วิชาการ โดยที่เยาวชนควรได้เรียนรู้เนื อหาสาระทั งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ ฐานคิดของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การตั งวัตถุประสงค์การวิจัย กลุ่มเป้าหมายและขอบเขตการวิจัย วิธีการและ

เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน้าไปสู่การแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

5.2.4 กำรเติมควำมรู้เชิงวิชำกำร เป็นการค้นคว้า รวบรวมและประมวลผลงานทางวิชาการอย่างเป็น

ระบบในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงกับเรื่องที่ท้าการวิจัยเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส้าคัญของปัญหาที่ต้องการแก้ไข 

และเพ่ือให้เข้าถึงช่องว่างของความรู้ (Gap of knowledge) ที่มาสนับสนุนว่างานวิจัยที่เยาวชนก้าลังจะ

ด้าเนินการนั นจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงเครื่องมือ วิธีการ หรือวิธีคิด โดยมีองค์ความรู้

เชิงวิชาการที่ถูกอ้างอิง ดังปรากฏในงานวิจัยครั งนี  ได้แก่  ทฤษฎีทางสังคม การเสริมศักยภาพชุมชน ความ

มั่นคงทางอาหาร การประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการจัดการ  

 5.2.5 กำรปฏิบัติกำรเพื่อแก้ปัญหำชุมชน หรือการลงมือปฏิบัติการ (Take action) เป็นขั นตอนที่

เยาวชนสวมบทบาทในการเป็นผู้ขับเคลื่อนเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการลงมือแก้ปัญหาชุมชนแบบ

มีส่วนร่วมกับสมาชิกในชุมชนและภาคีเครือข่ายของตนเอง โดยมีแผนปฏิบัติการในการแก้ปัญหาชุมชน ดังนี  

  1. กลุ่มเยาวชนเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน ้าแม่ทา อ.แม่ทา จ.ล้าพูน ส้ารวจพบปัญหาในพื นที่ คือ 

การขาดแรงงานคนหนุ่มสาวที่จะมารับไม้ต่อในการสร้างอาชีพจากฐานทรัพยากรชุมชน ประกอบกับระหว่าง

ท้าโครงการเกิดวิกฤตโควิด-19 ยิ่งชี ชัดว่ามีคนหนุ่มสาวที่ได้รับผลกระทบจากการท้างานนอกพื นที่แล้วต้อง

กลับมาอยู่บ้าน เกิดภาวะที่ไม่รู้ว่า “จะท้ามาหาเลี ยงชีพอย่างไรในชุมชน” ดังนั นเยาวชนในกลุ่มจึงด้าเนิน

โครงการ “พัฒนาศักยภาพเยาวชนอาสาสมัครในการสนับสนุนงานเศรษฐกิจชุมชนด้านการตลาดที่เหมาะสม

กับชุมชน และการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ผลกระทบจากโควิด-19” เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของ

เยาวชนในการต่อยอดอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นรายได้ให้กับชุมชน 

  2. กลุ่มละอ่อน Home อ.ภูซาง จ.พะเยา ส้ารวจพบปัญหาในพื นที่ คือ เยาวชนและสมาชิก

ในชุมชนขาดประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั งๆที่ในพื นที่มีทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

ที่เป็นเอกลักษณ์และมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดังนั นเยาวชนจึงด้าเนินโครงการ “การพัฒนา

ศักยภาพเยาวชนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยว” โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่

เข้ามาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเยาวชนและร่วมทดลองโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน 

  3. กลุ่มรักษ์ยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ส้ารวจพบปัญหาในพื นที่ คือ สถานการณ์ความ

มั่นคงทางอาหารและพืชผักปลอดสารในท้องถิ่นมีแนวโน้มลดลง ดังนั นเยาวชนจึงด้าเนินโครงการ “สวนหลัง

บ้าน” เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเชิงเดี่ยวตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรของตนเอง

จากการท้าแปลงผักสวนผสมพร้อมกับแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าและคุณค่าในการท้า

การเกษตรเชิงเดี่ยวและกลุ่มเกษตรทางเลือก  

  4. กลุ่มเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล อ.ละแม จ.ชุมพร ส้ารวจพบปัญหาในพื นที่ คือ เยาวชน

และสมาชิกในชุมชนยังขาดความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจชุมชน ดังนั นเยาวชนจึงด้าเนินโครงการ 

“โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนละแม : N-Nor By Srakhaw. (New normal by srakhaw )”  

โดยการเปิดคาเฟ่ให้เป็นพื นที่เรียนรู้ให้กับเยาวชนและชาวบ้านในการด้าเนินธุรกิจ พร้อมทั งจัดอบรมเชิง
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ปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการ การสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชน การจัดการศูนย์กระจายสินค้าชุมชน และ  

การคิดค้นสูตรอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือน้าประสบการณ์ไปสร้างหรือต่อยอดอาชีพจากฐานทรัพยากรชุมชน  

  5. กลุ่มเยาวชนหัวไทรรักษ์บ้านเกิด อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ส้ารวจพบปัญหาในพื นที่ 

คือ เยาวชนขาดการรับรู้วิถีชีวิตดั งเดิมและการพึ่งพาตนเองบนฐานทรัพยากร ดังนั นเยาวชนจึงด้าเนินโครงการ 

“เปลี่ยนพื นที่ร้างเป็นพื นที่รัก” เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตดั งเดิมของคนริมคลองหัวไทรที่ด้ารงชีวิตที่พ่ึงพิง

ทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจนการปลูกพืชผักสวนครัวและรักษาเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นเพ่ือด้ารงชีพในยามเกิด

วิกฤตโควิด-19 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้เยาวชนและผู้ใหญ่ในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ น  

  6. กลุ่ม WE-LIFE อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ส้ารวจพบปัญหาในพื นที่ คือ การขาดการ

จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของคนในชุมชน ดังนั นเยาวชนจึงด้าเนินโครงการ 

“ครอบครัวจัดการขยะ” โดยการหากลุ่มตัวอย่างในระดับครัวเรือนเข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงานและจัดการขยะ

ภายในครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับการรณรงค์เรื่องการจัดการขยะกับร้านค้าและผู้ซื อในตลาดสด 

 ผลลัพธ์จากการด้าเนินแผนปฏิบัติการของทั ง 6 พื นที่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ นทั งในระดับ

บุคคล ได้แก่ พ่ีเลี ยงเยาวชน เยาวชน และสมาชิกในชุมชน และระดับชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงพื นที่ที่

พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้ฐานชุมชน  

 5.2.6 กำรถอดบทเรียน เป็นกระบวนการที่ให้เยาวชนและผู้มีส่วนร่วมในโครงการได้เข้าร่วมเพ่ือสกัด

ความรู้ที่มีอยู่ในตัวตนออกมาเป็นบทเรียนหรือชุดความรู้ร่วมกันส้าหรับน้าไปใช้ต่อยอดวิธีการท้างานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ นในอนาคต ผู้ที่เข้าร่วมทุกคนควรมีโอกาสในการบอกเล่าเรื่องราว (Story telling) 

ความรู้สึกนึกคิด ชีวิต จิตใจ การแบ่งปัน (Sharing) ประสบการณ์ท้างานในโครงการวิจัย และการสะท้อนคิด

(Reflection) กับเพ่ือนร่วมวง โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพ่ือมุ่งหวังให้ทุกคนลงลึกถึงความหมายและเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ถึงคุณค่าที่เกิดขึ นต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมตลอดการด้าเนินงานโครงการวิจัยครั งนี  

ส้าหรับหัวข้อค้าถามที่น้าใช้ในการถอดบทเรียน เช่น (1) การด้าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการหรือไม่

อย่างไร (2) ความพึงพอใจกับบทบาทของตนเองในการด้าเนินโครงการ (3) ความท้าทายและอุปสรรคในการ

ด้าเนินโครงการ และ (4) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นภายหลังเสร็จสิ นการด้าเนินโครงการ    

5.2.7 กำรสื่อสำร เป็นทักษะส้าคัญที่เยาวชนควรได้รับการฝึกฝนเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ 

ข้อมูล ความรู้สึกนึกคิดและความคิดเห็นแก่ผู้รับสาร ซึ่งการสื่อสารมีทั งรูปแบบการพูดหรือการจัดท้าสื่อเพ่ือ

ขยายผลการด้าเนินงานออกสู่สังคมวงกว้าง อย่างไรก็ดี สิ่งส้าคัญขององค์ความรู้เรื่องการสื่อสาร คือ การฝึกให้

เยาวชนตกผลึกในเนื องานของตนเองและคัดเลือกประเด็นที่คิดว่ามีผลกระทบ (Impact) ต่อสังคม ก่อนน้ามาสู่

การร้อยเรียงเรื่องราวพร้อมน้าเสนอในช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

 

โดยสรุป องค์ความรู้ในการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือ

ท้องถิ่นนั น ต้องเป็นองค์ความรู้แบบองค์รวม (Holistic) ที่เสริมให้เยาวชนแม่นย้าด้านเนื อหา มีทักษะใน 

การปฏิบัติ และจิตใจที่เข้มแข็ง ดังนั นในฐานะคณะท้างานโครงการวิจัยส่วนกลาง ต้องน้าองค์ความรู้เหล่านี ไป
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ใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนสามารถตั งแกนชีวิตของตนเองได้และพร้อมสร้าง

ความมั่นคงให้กับชุมชนของตนเอง 

 

5.3 กลไกกำรท ำงำนสนับสนุนเยำวชนในกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นโดยงำนวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

 กลไกการท้างานสนับสนุนอาสาสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ผ่านมาของ มอส. ประกอบด้วย   

เจ้าหน้าที่ มอส. (ประจ้าโครงการ) พ่ีเลี ยงในพื นที่ คณะที่ปรึกษา และทีมประเมินภายในที่ด้าเนินงานต่าง

บทบาท เช่น ประสานงาน หนุนเสริมกลุ่มเครือข่าย สนับสนุนการปฏิบัติการในชุมชน และติดตามเพ่ือ

ประเมินผล ซึ่งกลไกดังกล่าวถูกเรียกรวมว่า “กลไกการติดตาม” ส้าหรับโครงกำรวิจัยครั้งนี้ได้หยิบยกกลไก

ดังกล่าวมาใช้ในการสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ดีภายหลังการถอดบทเรียนของ

กรณีศึกษาทั ง 6 พื นที่ตลอดการด้าเนินงานชี ให้เห็นกลไกที่แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ (1) กลไกภำยนอก 

(ชุมชน) เป็นกลไกที่ถูกจัดตั งขึ นมาเพ่ือให้โครงการสามารถด้าเนินต่อไปได้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่มูลนิธิ

อาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) ที่ประจ้าโครงการ ทีมพ่ีเลี ยงภาค และที่ปรึกษาโครงการ และ (2) กลไกภำยใน 

(ชุมชน) เป็นกลไกที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติภายหลังที่โครงการด้าเนินงานสักระยะหนึ่ง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม

หลัก คือ ผู้น้าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ หัวหน้าโครงการระดับพื นที่ พ่ีเลี ยงเยาวชน และเยาวชน  และผู้มีส่วน

ร่วม ได้แก่ สมาชิกในชุมชน เครือข่ายของพื นที่และองค์กรหรือหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งกลไกทั งสองระดับมี

บทบาทส้าคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีหน้ำที่หลักแบ่งเป็น 6 ส่วน ดังแสดงในภาพ 1 

ดังนี   รายละเอียดดังนี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพ 1 กลไกการท้างานสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
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 5.3.1 บริหำรโครงกำร เป็นการจัดกิจกรรมภายในโครงการให้สัมพันธ์กับระยะเวลาและงบประมาณ

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ภายใต้กรอบโครงการอย่างมีคุณภาพ ส้าหรับโครงการวิจัยครั งนี ได้

ด้าเนินงานเป็นชุดโครงการ โดยมีมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคมเป็นร่มใหญ่ในการดูแลโครงการวิจัยหลัก ที่คลุ ม

โครงการวิจัยของพื นที่ทั ง 6 แห่ง ดังนั น ในการบริหารโครงการจึงแบ่งการท้างานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมท่ีประจ้าโครงการ และหัวหน้าโครงการระดับพื นที่ ซึ่งมีหน้าที่คล้ายกันแต่

ต่างกันที่ขอบเขตและรายละเอียดของงาน ได้แก่ (1) การริเริ่มโครงการ (2) การพัฒนาเอกสารโครงการ  

(3) การด้าเนินกิจกรรมของโครงการ (4) การติดตามและประเมินผลโครงการ และ (5) การปิดโครงการ  

 5.3.2 จัดสรรงบประมำณ เป็นหน้าที่ที่ท้าควบคู่ไปกับการบริหารโครงการ ในกรณีการด้าเนิน

โครงการวิจัยครั งนี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 2 องค์กร ได้แก่ ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยทั ง

ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคมต้องกระจายงบให้กับพื นที่ที่ เขียนเสนอขอท้าโครงการ ใน

ขณะเดียวกันหัวหน้าโครงการระดับพื นที่ต้องจัดจัดสรรงบให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ด้าเนินงาน ผ่านการ

จัดการด้านเอกสารการเงินบัญชีตามที่แหล่งทุนระบุไว้ ทั งนี สิ่งส้าคัญของการจัดสรรงบประมาณต้องแสดงถึง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความโปร่งใส 

 5.3.3 ประสำนงำนเครือข่ำย ในการท้างานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนนั น  

การประสานงานไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้ามามีบทบาทในการด้าเนินโครงการเป็นสิ่งจ้าเป็น ส้าหรับ

โครงการวิจัยครั งนี มีการประสานงานเครือข่ายแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ (1) โครงการวิจัยหลัก ที่ด้าเนินงาน

โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม ที่ต้องประสานงานเพ่ือสรรหาบุคลากรเข้าเป็นคณะท้างานโครงการวิจัย

ส่วนกลางของ มอส. ได้แก่ (1) เจ้าหน้าที่โครงการ พ่ีเลี ยงระดับและที่ปรึกษาโครงการ ทั งหมดนี เรียกรวมว่า 

“กลไกภายนอก” ที่ท้าหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการวิจัยหลักและติดตามโครงการวิจัยระดับพื นที่ให้ด้าเนินงาน

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ และ (2) โครงการวิจัยระดับพื นที่ (1) เจ้าหน้าที่โครงการระดับพื นที่ (2) พ่ีเลี ยง

และเยาวชน (3) เยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

ชุมชนผ่านงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (4) สมาชิกใน เครือข่ายชุมชน และองค์กรหรือหน่วยงาน

ท้องถิ่น ทั งหมดนี เรียกรวมว่า “กลไกภายในชุมชน” ที่ท้าหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการวิจัยระดับพื นที่ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ และมีศักยภาพในการขยายผลงานวิจัยในอนาคตได้เองหากกลไกภายนอกได้ถอนตัว

ออกจากพื นที่หรือเมื่อปิดโครงการวิจัยครั งนี   

5.3.4 หนุนเสริมองค์ควำมรู้ เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีอิทธิพลผลต่อความส้าเร็จของการด้าเนินงาน

โครงการวิจัยครั งนี  เกิดขึ นจากการที่เจ้าหน้าที่โครงการวิจัยระดับพื นที่ พ่ี เลี ยงเยาวชนและเยาวชนได้รับการ

หนุนเสริมจากคณะท้างานวิจัยโครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. ทั งด้านความรู้ ทักษะ และพลังใจ ที่จ้าเป็นต่อ

การด้าเนินงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม (ดังแสดงไว้ในหัวข้อองค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

เยาวชน) ผ่านหลักสูตรด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยายผ่านการออนไลน์ ศึกษา  

ดูงาน ลงมือปฏิบัติการ น้าเสนอรายงานวิจัย และถอดบทเรียน เป็นต้น นอกจากนั นในระดับพื นที่เองก็ได้น้า

องค์ความรู้เหล่านี ไปถ่ายทอดต่อเยาวชนหรือสมาชิกในชุมชนผู้มีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการวิจัยครั งนี ด้วย  
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 5.3.5 สนับสนุนกำรปฏิบัติกำร คณะท้างานโครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. มีหน้าที่ในการ

สนับสนุนเยาวชนเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วมในลักษณะของ “เพ่ือนคู่คิด” เริ่มต้นจากการช่วยตรวจ

โครงร่างแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของพื นที่เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างหลักการและเหตุผล วิธีการในการแก้ปัญหา ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องมีความสอดคล้องและ

เหมาะสม ตลอดจนในช่วงที่เยาวชนลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชน คณะท้างานโครงการวิจัยส่วนกลางฯ ต้อง

คอยติดตาม เฝ้าดู และอยู่เคียงข้างพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเมื่อเยาวชนต้องการ เช่น การเสริมความรู้หรือ

ทักษะ ความต้องการก้าลังใจ หรือการรับฟังปัญหาและช่วยคลี่คลายให้บรรเทาลง เป็นต้น  

5.3.6 ติดตำมและประเมินผล ในกระบวนการเสริมศักยภาพเยาวชนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จ้าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลทั งรายบุคคลและผลลัพธ์ของกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่องตั งแต่

ช่วงเริ่มต้น ช่วงกลางและช่วงปลายโครงการ โดยการท้าหน้าที่ร่วมกันระหว่างกลไกภายนอก คือ เจ้าหน้าที่

โครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. และพ่ีเลี ยงระดับภาค และกลไกภายในชุมชน คือ เจ้าหน้าที่โครงการระดับ

พื นที่และพ่ีเลี ยงเยาวชน  ในการติดตามพื นที่มีเป้าหมาย ดังนี  (1) เท่าทันสถานการณ์ของพื นที่ (2) หาแนวทาง

ในการเข้าไปสนับสนุนและหนุนเสริมการปฏิบัติงานของพื นที่ และ (3) เชื่อมความสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความไว้

เนื อเชื่อใจและพื นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนความคิด ชีวิตและจิตใจ  

ส้าหรับการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การประเมินโครงการส่วนกลาง ที่เรียกว่า  

“การประเมินภายใน” ที่ด้าเนินงานโดยเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. และผู้เชี่ยวชาญจาก

ภายนอก เพ่ือประเมินความส้าเร็จของโครงการผ่านกิจกรรมที่ด้าเนินการเสร็จสิ น ผลลัพธ์ที่ได้จะน้าไปสู่  

การพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการในอนาคต และการประเมินผ่านการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในระดับ

ปัจเจกของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการวิจัยระดับพื นที่ทั งในด้านของความรู้ ความคิด ทักษะและจิตใจ และ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในระดับชุมชน 

 

โดยสรุป กลไกการท้างานสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น เป็นกลไกที่มี

ความเป็นพลวัต (Dynamic) เกิดจากการท้างานร่วมกันระหว่างกลไกภายนอกและกลไกภายในชุมชน ที่มี

ปฏิสัมพันธ์กันตลอดการด้าเนินโครงการ ผ่านบทบาทหน้าที่หลักๆ ได้แก่ การบริหารโครงการ การจัดสรร

งบประมาณ การประสานงานเครือข่าย การหนุนเสริม การสนับสนุนการปฏิบัติการ และการติดตามและ

ประเมินผล อย่างไรก็ดีหากโครงการวิจัยครั งนี เสร็จสิ นลง ก็มุ่งหวังว่ากลไกภายในชุมชนจะสามารถขับเคลื่อน

การพัฒนาชุมชนได้เองผ่านการแบ่งบทบาทหน้าที่ดังแสดงข้างต้น 

 

5.4 แนวทำงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพเยำวชนในกำรท ำงำนพัฒนำชุมชนท้องถิ่นโดยงำนวิจัย 

เพื่อท้องถิ่น 

 จากการสังเคราะห์ประสบการณ์จากพื นที่วิจัยทั ง 6 กรณีศึกษา ได้แก่ วิธีการเสริมสร้างศักยภาพ   

องค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น สามารถสรุปเป็นแนวทำงกำรเสริมสร้ำง
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ศักยภำพเยำวชนในกำรท ำงำนพัฒนำชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 ขั นตอน  

ดังแสดงในภาพ 2 รายละเอียดดังนี    

  ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดตั้งคณะท ำงำน เป็นการสรรหาบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะท้างานโครงการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับส่วนกลางและระดับพื นที่เพ่ือร่วมกันพัฒนา  

และบริหารจัดการโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ดี ในส่วนนี จะขอกล่าวถึงการจัดตั งคณะท้างาน

ในระดับพื นที่เท่านั นเพ่ือฉายภาพให้เห็นบทบาทของกลไกภายในชุมชน ที่สามารถขับเคลื่อนโครงการวิจัย  

ได้เมื่อกลไกลภายนอกชุมชนได้ถอนตัวออกจากพื นที่ ได้แก่ (1) หัวหน้าโครงการ (2) ผู้ประสานงานโครงการ 

(3) นักวิจัยโครงการ (4) เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน (5) พ่ีเลี ยงเยาวชน (6) เยาวชน และ (7) ที่ปรึกษาโครงการ  

 ในขั นตอนนี  คณะท้างานต้องก้าหนดวาระส้าหรับการประชุมอย่างต่อเนื่อง ก้าหนดเป้าหมายทั งใน

ระยะสั นและระยะยาวหรือผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการเพ่ือใช้เป็นกรอบในการออกแบบกิจกรรมเกี่ยวกับ  

การเสริมศักยภาพเยาวชนในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเนื อหาในโครงการเพ่ือน้าไปสู่ 

การแบ่งบทบาทหน้าที่หลักและเสริมกันอย่างชัดเจน  

 ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม เป็นการค้นหาและคัดสรรบุคคลหรือเครือข่ายในชุมชน (กลไก

ภายในชุมชน) ที่จะเข้ามามีบทบาทในการเสริมศักยภาพเยาวชน ประกอบด้วย  3 กลุ่ม ได้แก่ สมาชิกในชุมชน  

เครือข่ายชุมชน และองค์กรหรือหน่วยงานท้องถิ่น  การสร้างการมีส่วนร่วมกับบุคคลหรือเครือข่ายที่จะเข้ามามี

บทบาทในการขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง ต้องเกิดขึ นจากความพร้อมหรือความสอดคล้องระหว่าง

บทบาทเก่า (หน้าที่หรือภารกิจเดิม) และบทบาทใหม่ (หน้าที่หรือภารกิจในโครงการ) ตลอดจนระดับในการมี

ส่วนร่วมที่แตกต่างกันไป 

 ขั้นตอนที่ 3 กำรวำงแผนจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ ในขั นตอนนี คณะท้างานและผู้มีส่วนร่วมใน

โครงการต้องร่วมกันออกแบบประสบการณ์เรียนรู้โดยมุ่งเป้าหมายเพ่ือเสริมศักยภาพเยาวชนในการแก้ปัญหา

ชุมชนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 ขั นตอนย่อย ได้แก่ การเสริมความรู้และ

ทักษะ การสรรหาและท้าความรู้จักเยาวชน  การสร้างพื นที่ปลอดภัย  แล ะกา รออกแบบหลั ก สู ต ร และ

กิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ 4 กำรจัดกระบวนกำรเสริมศักยภำพเยำวชน เป็นขั นตอนที่ให้เยาวชนได้ลุกขึ นมามี

บทบาทส้าคัญในการเป็นผู้น้าการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยคณะท้างานและผู้มีส่วนร่วม

ในโครงการมีบทบาทเป็นผู้หนุนเสริม อ้านวยความสะดวก และสนับสนุนการท้างานของเยาวชน ประกอบด้วย 

5 ขั นตอน ได้แก่ (1) การรู้จักตนเองและผู้อ่ืน (2) การติดตั งอุดมการณ์ (3) การส้ารวจชุมชน และ (4)  

การปฏิบัติการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน และ (5) การแลกเปลี่ยน 

 ขั้นตอนที่ 5 กำรประเมินผลโครงกำร หรือการประเมินภายใน เป็นการประเมินผลความส้าเร็จของ

การด้าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ นอกจากนั นควรสะท้อนให้เห็นถึงข้อควรปรับปรุงส้าหรับ  

การด้าเนินงานในระยะต่อไป และแนวทางการขยายผลสู่สังคมวงกว้างในอนาคต ข้อควรปฏิบัติส้าหรับขั นตอน

นี  คือ คณะท้างานและผู้มีส่วนร่วมในโครงการควรมีการปรึกษาหารือเพ่ือก้าหนดวิธีหรือเกณฑ์การประเมินไว้
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ล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมแรกของโครงการวิจัย ซึ่งครอบคลุมเนื อหาการประเมินทั งด้านบริหารจัดการ

โครงการ ผลการจัดกิจกรรมของโครงการ และผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นทั งในระดับปัจเจกและระดับชุมชน  

 ขั้นตอนที่ 6 กำรสื่อสำรสู่สังคม ฐานคิดของขั นตอนนี  คือ การฝึกให้เยาวชนคิดอย่างเป็นองค์รวม

เกี่ยวกับการด้าเนินงานและผลลัพธ์ของแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ ก่อนที่จะ

สกัดเอาประเด็นที่คิดว่าจะมีผลกระทบ (Impact) ต่อสังคม น้ามาเรียบเรียงสร้างเนื อหา (Content) เพ่ือ

น้าเสนอสู่ช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม มีเป้าหมายเพ่ือให้สาธารณชนเกิดความสนใจ ตระหนัก ปรับเปลี่ยนวิธีคิด

และพฤติกรรมที่น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีกว่า อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการเปิดพื นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ในประเด็นที่เยาวชนขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพ 2 แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการท้างานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการท้างานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น 

ดังกล่าวข้างต้น เกิดจากการสังเคราะห์ประสบการณ์จากพื นที่วิจัยทั ง 6 กรณีศึกษาที่มีบริบทเฉพาะตัว ผนวก

การถอดบทเรียนการท้างานด้านการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ภายใต้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือ

สังคม (มอส.) ดังนั นจึงกล่าวได้ว่าแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนดังกล่าว มีประสิทธิภาพและสามารถ

พัฒนาเยาวชนให้ขยับไปสู่การเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ  

อย่างไรก็ดี ส้าหรับผู้ที่จะน้าแนวทางดังกล่าวไปใช้ ควรมีการศึกษาบริบทของพื นที่และบริบทของ

เยาวชนนั นๆ อย่างเข้าใจและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพจริง และเพ่ือง่ายต่อการติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของพ่ีเลี ยง เยาวชน หรือสมาชิกในชุมชน ควรน้าข้อค้นพบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล

และชุมชนมาพัฒนาเป็นเครื่องมือหรือตัวชี วัดเพ่ือประเมินผลภายหลังเสร็จสิ นโครงการ   
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6. อภิปรำยผล 

การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานวิจัยครั งนี ได้มีส่วนเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการลงมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื นที่ชุดโครงการวิจัยทั ง 6 แห่ง 

ท้าให้เห็นประเด็นที่ควรน้ามาอภิปรายเกี่ยวกับการเสริมศักยภาพเยาวชน การใช้เครื่องมือการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในระดับบุคคลและชุมชน ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี   

 6.1 กำรพัฒนำเยำวชนในศตวรรษที่ 21  

เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นหัวใจส้าคัญของงานวิจัยครั งนี  ด้วยความเชื่อว่าเยาวชนมีพลัง มีความเป็น

พลเมืองและมีศักยภาพเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมให้น่าอยู่ส้าหรับคนทั งมวล (Inclusive society) ด้วย

เหตุนี การลงทุนกับเยาวชนนับเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและมีคุณค่ายิ่ง เป็นการเตรียมพร้อมให้พวกเขาก้าวเข้าสู่สังคม

แห่งศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมั่นคง โดยเป้าหมายของกำรพัฒนำเยำวชนคือกำรเรียนรู้ เพ่ือให้เยาวชนได้น้าสิ่งที่

เรียนรู้ไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อย่างน้อยที่สุดในระดับปัจเจกก็เป็นการน้าสิ่งที่ได้เรียนรู้มา

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมขึ น (ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2556)  

จากผลการวิจัยครั งนี ชี ให้เห็นว่าการจัดกระบวนกำรเสริมศักยภำพเยำวชนและองค์ควำมรู้ที่ติดตั ง

ให้กับเยาวชนทั ง 7 หัวข้อ ได้แก่ การเรียนรู้ตนเองและผู้อ่ืน การเสริมพลังใจ การออกแบบวิธีการวิจัย การเติม

ความรู้เชิงวิชาการ การปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน การถอดบทเรียน และการสื่อสาร นั นสอดรับกับ  

กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Framework for 21st century learning) ที่กล่าวถึง 

ทักษะส้าคัญ 3 กลุ่ม คือ ทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ  

สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งมีความจ้าเป็นส้าหรับเยาวชน (UNESCO, 2012) เพ่ือการด้าเนินชีวิตในโลกที่เปลี่ยนไป 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้แบบ Active learning โดย

การเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ (Learning by doing) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติกาญจน์ หาญกุล 

(2558) ที่ได้ศึกษาและสังเคราะห์กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ส ำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงสังคมใน

ศตวรรษท่ี21 ที่ชี ให้เห็นว่าแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ คือ (1) การศึกษาทางตรงที่ให้ความส้าคัญกับ

การเรียนรู้ในระดับปัจเจกผ่านกระบวนการกลุ่มที่สร้างให้เกิดพื นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง

อิสระ (2) การเรียนรู้ท่ามกลางปฏิบัติที่เน้นการลงมือท้า ได้ทดลองผลิตชิ นงานหรือแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  

และ (3) วิธีการวิถีระนาบที่ให้ความส้าคัญกับการจัดความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมกระบวนการให้มีระนาบ

เดียวกัน และมีการจัดการอ้านาจที่เหมาะสม  

ส้าหรับบทบำทของผู้มีส่วนร่วมในกำรจัดกระบวนกำร เสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนครั งนี  

ประกอบไปด้วยกลไก 2 ระดับ ได้แก่ กลไกภำยนอก ได้แก่ คณะท้างานโครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. 

ได้แก่ เจ้าหน้าที่โครงการ พ่ีเลี ยงระดับภาค และที่ปรึกษาโครงการ และกลไกภำยในชุมชน ได้แก่ พ่ีเลี ยง

เยาวชน สมาชิกในชุมชน และเครือข่ายของชุมชน ที่มีส่วนส้าคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับเยาวชน เช่น 

การหนุนเสริมด้านความรู้ ทักษะและพลังใจ และการสนับสนุนการปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วน

ร่วม จากผลการวิจัยชี ให้เห็นว่ากลไกทั งสองระดับมีอิทธิพลต่อกำรเรียนรู้ของเยำวชน โดยเฉพาะการช่วยให้

เยาวชน “มองเห็นบทบาทของตนเองน้าไปสู่การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะ” ให้เพียงพอต่อการ
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แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีราพร ทองปัญญา และคณะ (2558) ที่ให้ข้อเสนอแนะ

ว่ากลุ่มผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้น้าชุมชนและสมาชิกในชุมชน ควรส่งเสริมให้เยาวชนได้เป็นแกนน้าในการด้าเนิน

กิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน โดยเข้ามามีส่วนร่วมตั งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมประเมินผล 

จึงจะช่วยให้เยาวชนรับรู้ถึง “ความคาดหวังของคนในสังคม” และมองเห็นบทบาทในการพัฒนาชุมชนของ

ตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของเอื ออนุช ถนอมวงษ์ และคณะ (2561) ที่อธิบายว่าเยาวชนที่ได้รับการ

สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว โรงเรียน และชุมชนจะมีทักษะในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาชุมชนต่อไป 

ในขณะที่ ลักษณะกำรรวมกลุ่มของเยำวชนในโครงการวิจัยครั งนี  ก็มีส่วนส้าคัญที่ท้าให้เกิด

บรรยากาศที่เอื อต่อการเรียนรู้และการท้างานร่วมกัน ดังจะเห็นได้ว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี ทั งหมดล้วน

มาจากการเป็น “สมาชิกกลุ่มที่ท้างานอาสาสมัครในพื นที่” ที่มักด้าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การระดมแรงตามงานเทศกาลของหมู่บ้าน การดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางใน

ชุมชนตามอัตภาพ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็ก และการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น งานเหล่านี 

สะท้อนให้เห็นว่าเยำวชนมีจิตอำสำเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้ว เพียงรอวันที่จะได้รับการเสริมศักยภาพเพ่ือเติมเต็ม

ความรู้ ทักษะและพลังใจส้าหรับการท้างานสาธารณประโยชน์ในระดับที่ใหญ่ขึ นกว่าเดิม ลักษณะการร่วมกลุ่ม

ของเยาวชนสอดคล้องกับแนวทางการสร้างกลุ่มแกนน้าเยาวชนจิตสาธารณะที่รวมเอาคนที่มีความตระหนักใน

ประเด็นจิตสาธารณะ เข้าใจความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่ม  และมีความเอาจริงเอาจัง

เพ่ือรณรงค์หรือด้าเนินงานนั นๆ ให้ประสบผลส้าเร็จ (เมธาวี จ้าเนียร, 2561) ด้วยเหตุนี  จึงพบว่าการเรียนรู้

และการท้างานร่วมกันภายในกลุ่มเยาวชนของพื นที่วิจัยทั ง 6 แห่ง ด้าเนินไปด้วยความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม

อย่างราบรื่นตลอดโครงการ ผลการวิจัยดังกล่าวชี ให้เห็นว่าหากมีการด้าเนินงานวิจัยในลักษณะนี  ควรเลือก

กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่พร้อมและมีจิตอาสาเป็นล้าดับแรก 

สิ่งที่ละเลยไม่ได้ส้าหรับการพัฒนาเยาวชน คือ กำรสร้ำงบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำร

ท ำงำนของเยาวชน โดยเฉพาะในงานวิจัยครั งนี ที่มุ่งเน้นเรื่อง “การมีส่วนร่วม” ในทุกขั นตอนของการ

ด้าเนินงาน จากผลการวิจัยครั งนี ชี ให้เห็นว่าบรรยำกำศที่เสริมทำงด้ำนจิตใจมีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนา

ศักยภาพของเยาวชน ได้แก่ บรรยากาศที่ท้าให้เยาวชนรู้สึก “ปลอดภัย ไว้เนื อเชื่อใจ ผ่อนคลาย” ทั งนี 

บรรยากาศเหล่านี จะเกิดขึ นได้เมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั งความรู้สึกนึกคิด ชีวิตและจิตใจ ซึ่งเป็นหั วใจ

ส้าคัญหรือเป็นฐานคิดในการพัฒนาเยาวชนครั งนี   ดังที่ Vygotsky (1978) นักจิตวิทยาและนักวิชาการชื่อดัง 

ที่เชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืนในบริบทของสังคมและวัฒนธรรม 

(Socio-cultural context) (Bransford, Brown, and Cocking, 2000) ดังนั น บรรยากาศที่ช่วยให้เยาวชน

พัฒนาตนเอง ต้องเกิดจากบรรยากาศที่น้ามาสู่การเสริมพลังอ้านาจซึ่งกันและกัน (กมลวรรณ วรรณธนัง, 

2562)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีราพร ทองปัญญา และคณะ (2559) ที่ชี ให้เห็นความส้าคัญของการ

สร้างความไว้วางใจกัน การกระตุ้น-ให้ก้าลังใจ การให้อิสระทางความคิด การติดตาม-ให้ค้าปรึกษา ของ

เยาวชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนจนเกิดเป็นการเรียนรู้และเชื่อมั่นในตนเองมากขึ น  
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จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการให้ความส้าคัญกับการพัฒนาเยาวชนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เยาวชนมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ซึ่งชี ให้เห็นถึงองค์ประกอบส้าคัญในการ

จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลไกการการท้างานสนับสนุนเยาวชน ลักษณะของเยาวชน องค์ความรู้ และบรรยากาศที่

เอื อต่อการเรียนรู้และการท้างานของเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่ จ้าเป็น

ส้าหรับการด้ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเหมาะสม 

6.2 กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำชุมชน  

การพัฒนาชุมชนจะบรรลุผลและยั่งยืนได้ต้องเกิดจากควำมร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่ ดังปรากฏ

ในผลการวิจัยครั งนี  ซึ่งชี ให้เห็นว่าทั ง 6 พื นที่โครงการวิจัยสามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได้ โดยการมีส่วนร่วมของ

กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ สมาชิกในชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรท้องถิ่น และเครือข่ายของชุมชน ที่ตอบโจทย์

รากสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริงและเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของคนในท้องถิ่น ดังนั น  

การพัฒนาชุมชนโดยคนในชุมชนสะท้อนแนวทางการป้องกันการเสื่อมถอยของสังคมได้ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ และคณะ (2562) ที่ชี ให้เห็นว่า การพัฒนาชุมชนที่ดีควรค ำนึงถึงทุนทำงสังคมของ

ชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการกับปัญหาและความต้องการของชุมชน  

การมีส่วนร่วมจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อสามารถสนับสนุนทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 

ส่งเสริมให้บุคคลในกลุ่มสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ และสนับสนุนการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติหรือกระท้า

ด้วยตนเอง (อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ และพิมพิมล วงศ์ไชยา, 2560) ด้วยเหตุนี  การด้าเนินงานวิจัยครั งนี จึงเปิด

พื นที่ให้กลุ่มเยาวชน สมาชิกในชุมชนและภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื นที่ได้ออกแบบ วางแผนงาน และ

ปฏิบัติการด้วยตนเองผ่านการท้างานวิจัยท้องถิ่นในระดับพื นที่ โดยที่กลไกภายนอกอย่างคณะท้างาน

โครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. มีบทบาทในการหนุนเสริมและสนับสนุนการท้างานของพื นที่เท่านั น จึง

ชี ให้เห็นว่าผลการด้าเนินงานเพื่อแก้ปัญหาชุมชนเกิดขึ นโดย “คนในชุมชน” อย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ดี  ในงานวิจัยครั งนี ชี ให้เห็นถึงข้อจ ำกัดในการท้างานกับบางพื นที่ที่เยาวชนและสมาชิกใน

ชุมชน “ไม่มี/มีน้อย” เกี่ยวกับประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนวิจัย หรือมีลักษณะของ “นักปฏิบัติที่ไม่สนใจ

ข้อมูล” จ้าเป็นอย่างยิ่งที่มีตัวแทนจากคณะท้างานโครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. (ในกรณีนี  คือ เจ้าหน้าที่

โครงการและพ่ีเลี ยงระดับภาค) คอยติดตามพื นที่อย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ 

และพิมพิมล วงศ์ไชยา (2560) ที่ชี ให้เห็นว่า การปล่อยให้คนในพื นที่ด้าเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือน้าไปสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนนั น จ้าเป็นต้องมีนักวิจัยหรือผู้มีประสบการณ์ต้องเข้ามามี

บทบาทในการเป็น “ผู้น้าในการวิเคราะห์ข้อมูล”  ในขณะที่เยาวชนและสมาชิกชุมชนต้องเป็น “ผู้น้าใน

ขั นตอนการลงมือปฏิบัติ” เพ่ือพัฒนาประเด็นที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนาตามบริบทที่พวกเขาอยู่   

ดังนั นจึงน้ามาสู่แนวทางการลดและป้องกันการเกิดข้อจ้ากัดดังกล่าว ด้วยการเสริมศักยภาพเยาวชน

ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรทั้งภำคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ ซึ่ง

เนื อหาและกระบวนการดังกล่าวเกิดจากความต้องการของเยาวชนและสมาชิกในชุมชน ที่รู้ว่า “ตนเองมี

จุดอ่อนและควรได้รับการเสริมด้านใด” ส้าหรับหัวข้อที่เสริม ได้แก่ เครื่องมือการวิจัย PAR การวิเคราะห์ข้อมูล 

การเขียนโครงการ (Action plan) การเขียนรายงานวิจัย และการเป็นโค้ชชิ่ง ด้วยเหตุนี เยาวชนจึงสามารถ
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ด้าเนินงานได้จนส้าเร็จตามเป้าที่ก้าหนดไว้ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในงานวิจัยของ สัญญา ยือรานและ

ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร (2561) กล่าวว่า ประชาชนและผู้มีส่วนร่วมทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จึงจะแสดงควำมสำมำรถและศักยภำพอย่ำงเป็นอิสระ ดังนั นจึงควรการจัด

กระบวนการเรียนรู้ หรือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการถ่ายทอดความรู้ของการลงมือปฏิบัติการวิจัย

หลากหลายแนวทาง และการพัฒนาหลักสูตรให้มีการเข้าถึงและเข้าใจง่าย เพ่ือเป็นการพัฒนาต่อยอดและลด

ข้อจ้ากัดดังกล่าว ทางโครงการวิจัยครั งนี จึงได้รวบรวมกระบวนการและองค์ความรู้โดยการจัดท้าเป็นหลักสูตร

เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยใช้งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   

ส้าหรับประเด็นของระดับของกำรมีส่วนร่วมของชำวบ้ำนในชุมชน ชี ให้เห็นว่าในงานวิจัยระดับพื นที่

ทั ง 6 แห่ง เยาวชนได้ใช้เครื่องมือของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชุมชน โดยให้

ความส้าคัญกับ “การมีส่วนร่วม” มากที่สุด อย่างไรก็ดี เยาวชนก็ไม่สามารถดึงการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน 

ได้ทุกคน (ชาวบ้านในที่นี  หมายถึง กลุ่มคนที่นอกเหนือจากสมาชิกในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการลงมือแก้ปัญหา

ตามแผนปฏิบัติการ) เนื่องจากข้อจ้ากัดในเรื่องของประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข ระยะเวลา และภารกิจ

ส่วนตัวของชาวบ้าน นอกจากนั นผลการวิจัยชี ให้เห็นว่า ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวท้าให้เยาวชนปรับเปลี่ยน  

วิธีกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชำวบ้ำนตามระดับของการมีส่วนร่วมและบทบาทที่แตกต่างกันไป โดยการใช้

เทคนิคกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรโดยการจัดประชุมในเวทีหมู่บ้าน การเล่าแบบปากต่อปาก “เคาะประตูบ้าน” 

และฝากผู้น้าหมู่บ้านไปกระจายข่าวต่อ เพ่ือให้ชาวบ้านรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการวิจัย และประเด็นส้าคัญ

ต่างๆที่เยาวชนก้าลังด้าเนินงานอยู่ เพ่ือให้ชาวบ้านใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะให้การสนับสนุนหรือคัดค้าน

หรือไม่/อย่างไร (จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, 2555) ซึ่งพบว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ปัณณทัต บนขุดทด และคณะ (2562) ที่อธิบายไว้ว่าชาวบ้านมักให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ การด้าเนินงาน การรับผลประโยชน์ และการประเมินผลกับโครงการที่พวกเขาได้รับประโยชน์ไม่ว่า

จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติการโครงการของทั ง 6 พื นที่ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาทางด้าน

เศรษฐกิจชุมชน สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น วิถีชีวิตที่เกื อกูลกัน และความมั่นคงทางด้านอาหาร แล้วหากผลการ

ด้าเนินงานเหล่านี ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทด้านการพัฒนาชุมชน เข้ามาผลักดันให้

ขึ นสู่ในระดับเชิงนโยบาย ก็ส่งผลให้ให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ น 

ที่กล่าวมาสะท้อนถึงการพัฒนาชุมชนโดยใช้กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม ที่เชื่อว่า

สามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้สามารถคิดและแก้ปัญหำของชุมชนอย่ำงยั่งยืนทั งด้านสังคม เศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดล้อม (รัถยานภิศ พละศึก และคณะ, 2561) โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีนัยยะ  

3 ประการ (วรรณดี สุทธินรากร, 2557) คือ การวิจัยเพ่ือให้ได้ความรู้ การปฏิบัติการจากการใช้ความรู้และ

สะท้อนผลการปฏิบัติ  ซึ่งค้าว่า “การมีส่วนร่วม” มีความหมายของการเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลงในด้าน

จิตส้านึกและคุณภาพชีวิตของผู้วิจัย และโครงสร้างและความสัมพันธ์ทางสังคม ชี ให้เห็นว่างานวิจัยครั งนี 

สามารถตอบโจทย์ของการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมได้จริง สะท้อนจากข้อค้นพบของการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ นในระดับบุคคลและชุมชนในงานวิจัยครั งนี  ใน 9 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม ความสามารถในการแก้ปัญหาชุมชน ความตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
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การมีส้านึกในการเป็นเจ้าของชุมชน ทักษะเฉพาะด้านที่มุ่งสู่อาชีพ ท่าทีต่อเยาวชน มุมมองต่อการพัฒนา

ชุมชน และการเป็นแหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  

 6.3 กำรเปลี่ยนแปลงตนเองสู่สังคม  

การพัฒนาศักยภาพตนเอง คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้งอกงามหรือเป็นคนที่สมบูรณ์แบบขึ นทั ง

ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เพ่ือให้สามารถปรับตัวและเลื่อนไหลไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ นได้

อย่างเหมาะสม ดังที่เยาวชนคนรุ่นใหม่และสมาชิกในชุมชนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทำงที่พึง

ประสงค์เพื่อมุ่งสู่กำรแก้ปัญหำชุมชนท้องถิ่นของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษราภรณ์ ติเยาว์ (2562) 

ชี ให้ว่า เยาวชนที่ผ่านขบวนการจิตอาสาเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ นทั ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกาย คือ 

พฤติกรรมและบุคลิกภาพ ด้านจิตใจ คือ อารมณ์และความรู้สึก และด้านความคิดสติปัญญา คือ ความ

รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นผลจากการสร้างการเรียนรู้แบบสะท้อนกลับผ่านการ

ปฏิบัติการ (Reflective learning through action) ผ่านกิจกรรมอาสาต่างๆ  

 ทั งนี การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในระดับบุคคล ชี ให้เห็นถึงประเด็นที่น่าสนใจ คือ กำรเปลี่ยนในระดับ 

มโนทัศน์ (Perspective, Attitude, Mindset) เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกเปรียบได้กับการ “มองโลกใบเดิม

ด้วยมุมมองใหม”่ ซ่ึงนับเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่คงทน เช่น ภายหลังที่สมำชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาชุมชนก็เปลี่ยนท่าทีที่ดีต่อเยาวชน เกิดการยอมรับในความสามารถและเปิดพื นที่ให้กับเยาวชนได้

แสดงออกทางความคิดและการกระท้ามากขึ น หรือการที่ เยำวชนมีส้านึกในการเป็นเจ้าของชุมชน เกิด 

การมองเห็นคุณค่าของนิเวศวัฒนธรรมในท้องถิ่น และความตระหนักรู้ในบทบาทของตนเองที่มีต่อการพัฒนา

ชุมชน ส่งผลให้เยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสืบสานสิ่งเหล่านี ให้คงอยู่ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เอื ออนุช ถนอมวงษ์ และคณะ (2561) ที่ชี ให้เห็นว่าภายหลังที่เยาวชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เกิด

ความรู้สึกว่าตนเองต้องมีพันธะหน้าที่ (Commitment) พร้อมจะต้องคงอยู่และสนับสนุนตอบแผนบุญคุณของ

ชุมชน น้าไปสู่การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นเป็น “จุดเริ่มต้น” ที่มี

เส้นทำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงจากการปรับพฤติกรรมของตนเอง ไปสู่การท้ากิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงชุมชน

ของตน และมีแนวโน้มจะขยับไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกับกลุ่มคนที่ใหญ่ขึ น (วุฒิชัย สายบุญจวง, 2562) 

 ด้วยเหตุนี  จึงกล่าวได้ว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ที่ผ่านกระบวนการวิจัยครั งนี ก้าลังก้าวสู่การเป็น 

“ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง (Change agent)” เนื่องจากผลการวิจัยชี ให้เห็นว่า เยาวชนที่มีความเท่าทันและ

เข้าใจปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในชุมชนและสังคม และสามารถเป็นคนกลางทั งการท้าหน้าที่ขับเคลื่อน

ประเด็นที่ต้องการแก้ไข การวางแผน การด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประสานงานกับบุคคลได้ทุก

ระดับโดยมีเป้าหมายส้าคัญอยู่ที่ “การพัฒนาชุมชนที่ดีกว่าเดิม” (ณัฐปาลิน  นิลเป็ง, 2560)  

 นอกจากนั น ข้อค้นพบด้านการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนครั งนี  ยังท้าให้มั่นใจได้ว่าเยาวชนเหล่านี มี

ศักยภาพเพียงพอในการเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง เนื่องจากสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chuvie 

et.al (2018) กล่าวไว้ว่า กำรเรียนรู้สู่กำรเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) เกิดขึ นจากความเต็มใจ

และมุ่งมั่นลงมือปฏิบัติซ ้าๆ จนท้าให้อาสาสมัครนั นเกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมอง (shifts in perspectives) ที่มี

ต่อตนเองและสังคม ขับเคลื่อนโดยแรงปรารถนาที่ต้องการเปลี่ยนแปลง (desire to change) น้ามาสู่การมี
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พันธะ (commitment) ที่เป็นแรงกระตุ้นให้อาสาสมัครตั งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง และลงมือปฏิบัติจน

บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวก็ถูกแทรกไว้ในหลักสูตรการเสริมศักยภาพเยาวชนใน

งานวิจัยครั งนี เช่นกัน  ส่วนสาเหตุที่ผู้วิจัยหยิบยกเอาทฤษฎีของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงมาอธิบายเพ่ือ

สร้างความมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกของเยาวชนจะน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่าง

แท้จริง เนื่องจากว่า นักวิชาการ O’Sullivan (2002) ชี ให้เห็นว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงให้ความส้าคัญ

กับประสบการณ์ ฐานคิด ความรู้สึก และการกระท้า จาก “จิตส้านึกเดิมไปสู่จิตส้านึกใหม่” ที่เกิดจากความ

ตระหนักรู้ในตนเอง และมองเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับโครงสร้างหรือบริบททางสังคมและธรรมชาติ 

เพ่ือน้าไปสู่ทางเลือกในการด้าเนินชีวิต ที่ค้านึงถึงความเท่าเทียมทางสังคม สันติภาพ และความปีติยินดีใน

ตนเอง (Coghlan, 2011) จากที่กล่าวมาล้วนปรากฏในรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นกับเยาวชน  

 จากประสบกำรณ์เรียนรู้ของเยำวชนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยครั งนี  ชี ให้เห็นว่ากระบวนการและองค์

ความรู้ในการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นช่วยให้เยาวชนเปลี่ยนแปลงตนเองและ

สังคมได้ เนื่องจากเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงนั นเชื่อมโยงระหว่าง “ปัญหาของเยาวชนและปัญหาของ

ชุมชน” ที่เกิดจากการส้ารวจเพ่ือท้าความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ ง สภาพบริบทของชุมชน การวิเคราะห์

ใคร่ครวญเพ่ือตั งค้าถาม และลงมือปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นสู่การ

เปลี่ยนแปลงสังคมวงกว้างในอนาคต (Dirkx, 2006; Taylor, 2007; Çimen & Yılmaz, 2014)  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 1. ด้านงานพัฒนา: เพ่ือให้งานด้านการพัฒนาเยาวชนสามารถด้าเนินงานควบคู่ไปกับงานด้าน

การพัฒนาชุมชนได้ กลุ่มอิสระหรือองค์กรพัฒนาเยาวชนที่มีบทบาทด้านงานพัฒนาควรด้าเนินงานวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้แนวทางการเสริมศักยภาพเยาวชนในการท้างานพัฒนาชุมชน ที่ให้

ความส้าคัญต่อการพัฒนาเยาวชน เครื่องมือการวิจัย PAR และกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชุมชน 

เพ่ือน้าไปสู่การสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่า  

 2. ด้านนโยบาย: เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ หน่วยงานภาครัฐควรน้า

ข้อมูลในงานวิจัยไปใช้ในการก้าหนดนโยบายที่เอื อต่อการพัฒนาเยาวชน เช่น การสร้างพื นที่เรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี21 การเปิดพื นที่ให้มีการแสดงออกอย่างอิสระทั งความคิดและการ

กระท้า และการส่งเสริมด้านอาชีพบนฐานทรัพยากรชุมชน เป็นต้น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการ

ท้างานสนับสนุนเยาวชนให้มีศักยภาพส้าหรับการเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณภาพ  

 3. ด้านวิชาการ:  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทางวิชาการ สถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ด้านการออกแบบหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาเยาวชน ควรน้าเอาวิธีการและองค์ความรู้ที่เรียบเรียงในรูปแบบของ

หลักสูตรการเสริมศักยภาพเยาวชนในการท้างานพัฒนาชุมชน ไปใช้เป็นตัวอย่างในการจัดกระบวนการเรียนรู้

ให้กับเยาวชนที่มีบริบทใกล้เคียงกับงานวิจัยครั งนี  เพ่ือน้าไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ให้มีคุณภาพ

และเหมาะสมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วไป  
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7.2 ข้อเสนอส ำหรับกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 

 1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื นที่วิจัยทั ง 6 แห่ง โดยให้เยาวชนกลุ่มเดิมรับ

บทบาทเป็นตัวหลักในการด้าเนินงานและถ่ายทอดกระบวนการสู่สมาชิกใหม่ เพ่ือขยายฐานการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ทั งเป็นการติดตามความการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนภายหลังจบโครงการ 

 2. การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรการเสริมศักยภาพเยาวชนในการท้างานพัฒนาชุมชน

แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกกลุ่ม 

 3. การสร้างตัวชี วัดและวิธีประเมินผลความยั่งยืนของเยาวชน ส้าหรับการการเสริมศักยภาพ

เยาวชนในการท้างานพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยพัฒนาขึ นจากผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในระดับ

บุคคลและชุมชน  

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 

 ท่ามกลางความเหลื่อมล ้าทางสังคมท้าให้ประชาชนขาดโอกาสในการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค 

ขั นพื นฐานและปิดกั นให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) ได้ตระหนัก

ถึงปัญหาดังกล่าวจึงประสานกับภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไขเพ่ือให้เยาวชนและคนในชุมชน 

มีชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนได้ ผ่านการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นก้าลังส้าคัญที่ขับเคลื่อนงาน

ครั งนี   ทั งนี คณะท้างานโครงการวิจัยขอขอบพระคุณส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (สกสว.) และส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เห็นความส้าคัญและให้การ

สนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินงานโครงการวิจัยและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  

  ในระหว่างการด้าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดย

งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น คณะท้างานโครงการวิจัยขอขอบพระคุณที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร. มณฑาวดี ครุธมีชัย 

และคุณสินธุ แก้วสินธุ์ ที่คอยให้ค้าปรึกษาในด้านการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน การพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ 

และการท้างานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิดนี กับเยาวชนในพื นท่ี ตลอดจนให้ก้าลังใจ 

ท้าให้คณะท้างานโครงการวิจัยด้าเนินงานด้วยพลังใจที่ดี นอกจากนั น ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ  

ผศ.ดร. บัญชร แก้วส่อง (อดีตผู้อ้านวยการฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) )  

อ.ดร. สมคิด แก้วทิพย์ (วิทยาลัยบริการศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และคุณสุภาพรรณ โทขัน (ส้านักงานการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้ค้าแนะน้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาโครงการวิจัยของส่วนกลางและระดับพื นที่ 6 แห่ง 

ให้มีคุณภาพยิ่งขึ น ตลอดจนแนวทางการขยายผลการวิจัยเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด 

 การด้าเนินงานโครงการวิจัยครั งนี จะประสบผลส้าเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจจาก

อาสาสมัครที่เป็นกัลยาณมิตรและมีอุดมการณ์เดียวกัน ที่เข้ามามีบทบาทเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยระดับพื นที่

และด้าเนินงานร่วมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั ง 6 พื นที่ ได้แก่ เยาวชนเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน ้าแม่ทา จ.ล้าพูน 

เยาวชนละอ่อน Home จ. พะเยา เยาวชนรักษ์ยางเปา จ. เชียงใหม่ เยาวชนเครือข่ายนกนางนวล จ.ชุมพร 

เยาวชนหัวไทรรักษ์บ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช และกลุ่ม WE-LIFE จ. มหาสารคาม ที่ทุกคนมีความมุ่งมั่น 

“กัดฟันสู้ด้วยรอยยิ ม” ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ร่วมกันตลอดระยะเวลา 18 เดือน จนก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์และ

พร้อมจะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่เท่าเทียมและสันติต่อไป ตลอดจนสมาชิกในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มี

ส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองแบบมีส่วนร่วม  คณะท้างานโครงการวิจัย

ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี   

 

คณะท้างานโครงการวิจัย 

   19 เมษายน 2564 

       

 

 



บทคัดย่อ 

  

 การวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือหาแนวทางการเสริมศักยภาพเยาวชนในการท างานพัฒนาชุมชนโดย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ (1) เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถและ

ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (2) รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนใน

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และ (3) สร้างกลไกการท างานสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยการ

ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้ง 6 พ้ืนที่ ได้แก่ เยาวชนเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ าแม่ทา จ.ล าพูน เยาวชนละอ่อน Home 

จ. พะเยา เยาวชนรักษ์ยางเปา จ. เชียงใหม่  เยาวชนเครือข่ายนกนางนวล จ.ชุมพร เยาวชนหัวไทรรักษ์บ้าน

เกิด จ.นครศรีธรรมราช และกลุ่ม WE-LIFE จ. มหาสารคาม ที่ได้รับการหนุนเสริมองค์ความรู้และผ่านการ

อบรมการใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชนร่วมกับสมาชิกใน

ชุมชน เครือข่าย และเจ้าหน้าที่จากองค์กรหรือหน่วยงานท้องถิ่น จากนั้นคณะผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก การใช้สุนทรียสนทนา การประชุมกลุ่มย่อยและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและวิเคราะห์ใจความส าคัญของเรื่องราว และสังเคราะห์กระบวนการ องค์ความรู้ 

กลไกการท างาน และแนวทางเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 

 ผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ส าหรับการเสริมศักยภาพเยาวชน ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ได้แก่  

(1) การเรียนรู้ตนเองและผู้อ่ืน (2) การเสริมพลังใจ (3) การออกแบบวิธีการวิจัย (4) การเติมความรู้เชิงวิชาการ 

(5) การปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน (6) การถอดบทเรียน และ(7) การสื่อสาร และออกแบบเป็น

กระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ผ่านกลไกการท างานสนับสนุน 2 ระดับ ได้ แก่ (1) กลไกภายนอก จาก

คณะท างานโครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. และ (2) กลไกภายในชุมชน ประกอบด้วยพ่ีเลี้ยงเยาวชน 

เยาวชน สมาชิกในชุมชน เครือข่ายของพ้ืนที่และองค์กรหรือหน่วยงานท้องถิ่น โดยกลไกทั้งสองระดับต้องท า

หน้าที่ควบคู่กันไป ได้แก่ บริหารโครงการ จัดสรรงบประมาณ ประสานงานเครือข่าย หนุนเสริม สนับสนุนการ

ปฏิบัติการ และติดตามและประเมินผล น ามาสู่แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน ประกอบด้วย  

6 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การจัดตั้งคณะท างาน (2) การสร้างการมีส่วนร่วม (3) การวางแผนจัดประสบการณ์

เรียนรู้ (4) การจัดกระบวนการเสริมศักยภาพเยาวชน (5) การประเมินผลโครงการ และ (6) การสื่อสารสู่สังคม  

 การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน (1) ด้านงานพัฒนาสามารถน าแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพ

เยาวชนไปใช้ควบคู่กับงานพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมได้ (2) ด้านนโยบายควรมีการก าหนดนโยบายที่เอ้ือต่อ

การพัฒนาเยาวชนและภาครัฐควรร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการท างานสนับสนุนเยาวชน และ(3) ด้าน

วิชาการควรน าหลักสูตรการเสริมศักยภาพเยาวชนไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือต่อยอดและพัฒนา

หลักสูตรให้เหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วไป ส าหรับข้อเสนอส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป หัวข้อส าคัญคือ 

ควรมีการสร้างตัวชี้วัดและประเมินผลความยั่งยืนของเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเสริมศักยภาพ โดยเครื่องมือ

สามารถพัฒนาขึ้นจากผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลและชุมชนที่ปรากฏในงานวิจัยครั้งนี้ 

 

ค ำส ำคัญ: การเสริมศักยภาพเยาวชน/อาสาสมัคร/การพัฒนาชุมชน/การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันประเทศไทย ได้ก้าวสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่

เน้นหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา" และการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ที่ลดความเหลื่อมล ้า และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้

ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  ในกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี มุ่งเน้นให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ในยุทธศาสตร์

ที่ 3 เรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของ

ประเทศ มีความพร้อมทั งกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  

มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส้าคัญได้แก่  

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี และในยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาสในการพัฒนา และสร้าง

ความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล ้าไปสู่สังคมที่เสมอภาค และเป็นธรรม โดยให้ความส้าคัญใน เรื่อง 

การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบบริการและ

ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื อต่อการด้ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งชุมชน ในยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสร้าง

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงทางด้านน ้า รวมทั งมีความสามารถในการป้องกัน

ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนาไปสู่สังคมสีเขียว 

อย่างไรก็ดี จากนโยบายต่างๆ ในปัจจุบัน ยังไม่สอดคล้องกับปัญหาจริงที่เกิดขึ น ไม่อยู่บนพื นฐานการ

เคารพสิทธิชุมชน เอื อผลประโยชน์ให้คนบางกลุ่ม และขาดการศึกษาการมองผลกระทบที่จะเกิดขึ นอย่างรอบ

ด้านทั งในระยะสั นและระยะยาว เช่น นโยบายทวงคืนผืนป่าที่ขาดการมองในเรื่องมิติความเชื่อ วัฒนธรรมภูมิ

ปัญญา ของกลุ่มคนดั งเดิมที่อาศัยในผืนป่า  นโยบายในเรื่องพลังงานน้ามาสู่โครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ส่งผลต่อความขัดแย้งทั งในระดับชุมชนและระดับประเทศ  ที่ส้าคัญคือ การขาดการมีส่วน

ร่วมของประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่น  ดังนั น การที่จะท้าให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้อง

อาศัยการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน ทั งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และที่ส้าคัญคือภาคประชาชนและ

ภาคประชาสังคมชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทและประสบการณ์การท้างานในการพัฒนาประเทศมาโตยตลอด  

อย่างไรก็ดี การด้าเนินงานของภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ยังมี

ความจ้าเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้เท่าทันกับสถานการณ์ปัญหา และสภาพสังคมที่มีความ
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สลับขับซ้อน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการท้างานที่มีข้อมูล (Evidence base) เป็นพื นฐานในการขับเคลื่อน

และสร้างการเปลี่ยนแปลง 

มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) เป็นหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั งมาเมื่อปี  พ.ศ. 2523  

มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้มีส้านึก ความรู้ และทักษะในการท้างานเพ่ือสังคม พร้อมก้าวสู่

การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ทั งระดับตนเอง ชุมชนท้องถิ่น และสังคมโดยรวม  ซึ่งที่ผ่าน

มา มอส. มีบทบาทในการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี 

เพ่ือมีส้านึกการเป็นอาสาสมัคร มีทักษะและความรู้โดยเฉพาะสถานการณ์สังคมของคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 

มีประสบการณ์ในการท้างานเพ่ือสังคม และเป็นผู้ที่มีส่วนการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม โดยผ่าน

กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยหนึ่งปี  ได้แก่ 1) การเรียนรู้ท่ามกลางปฏิบัติ (Learning by doing) 

โดยอาสาสมัครจะถูกส่งไปท้างานในประเด็นที่ตนเองสนใจ 2) การเรียนรู้จากการอบรมและสัมมนาที่ มอส. จัด

ขึ นอย่างต่อเนื่อง และ 3) กระบวนการติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน โดยทีมพ่ีเลี ยงจาก มอส. เพ่ือหนุนเสริม

ทั งความคิด วิถีชีวิต และจิตใจของอาสาสมัครที่อยู่ในช่วงการปฏิบัติงาน รวมทั งการน้าแนวคิดและ

ข้อเสนอแนะของอาสาสมัคร มาพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของอาสาสมัคร 

ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาของสังคมและชุมชนท้องถิ่นที่มีความซับซ้อนนั น ยากเกินกว่าที่ภาครัฐ 

หน่วยงานราชการหรือภาคเอกชนจะแก้ปัญหาได้เพียงล้าพัง  ด้วยเหตุนี  จ้าต้องอาศัยบทบาทของภาคชุมชน

ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนที่จะเป็นก้าลังหลักในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นใน

อนาคต  "ยุวชนคือสันติภาพของโลก" อย่างไรก็ดี กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างเยาวชนที่ด้าเนินการแบบเดิม

อาจยังไม่เพียงพอกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ดงันั น จึงจ้าเป็นต้องใช้กระบวนการวิจัยที่ออกแบบร่วมกับ

กระบวนการหล่อหลอมอุดมคติ อุดมการณ์ทางสังคม หรือ ส้านึกความเป็นพลเมือง ให้แก่เยาวชนในชุมชน

ท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้  รวมถึงการสร้างกระบวนการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

และการเสริมกระบวนการวิจัยเพ่ือท้องถิ่นผสานกับกระบวนการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการเสริมพลังปัญญาให้กับ

ชุมชนอันน้าไปสู่การลดความเหลื่อมล ้าให้แก่ชาวบ้าน 

จากการด้าเนินโครงการฯ ดังกล่าว มอส. เห็นความส้าคัญในการพัฒนาศักยภาพ การเสริมพลังของ

เยาวชนในท้องถิ่น และการหนุนเสริมให้เกิด "กลไกเด็ก/เยาวชนในพื นที่"  ให้มีบทบาทในการแก้ปัญหาชุมชน

ท้องถิ่นของตนเอง โดยปฏิบัติการบนฐานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ให้มีทักษะในการท้าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม มีทักษะในการท้างานชุมชน และเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนโดยเน้นให้ "คน" ในชุมชน

ท้องถิ่นใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยการเข้าร่วมกระบวนการวิจัยทุกขั นตอน เน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกันระหว่างเยาวชนคนรุ่นใหม่ สมาชิกในชุมชน เครือข่ายในพื นที่  นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่จากองค์กร

หรือหน่วยงานท้องถิ่น เพ่ือสร้างความรู้และกลไกการจัดการปัญหาและการพ่ึงตนเองของชุมชนท้องถิ่นในพื นที่

การวิจัย  จุดมุ่งเน้นของงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น คือ 1) สร้างคน 2) สร้างความรู้ และ 3) สร้างการเปลี่ยนแปลง 

ด้วยเหตุนี  เยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื นที่จึงกลายมาเป็นก้าลังหลักส้าคัญในฐานะทั งผู้กระจายเสียงเพ่ือสื่อสาร

ปัญหาชุมชนและผู้ขับเคลื่อนที่จะพาคนในชุมชนให้ลุกขึ นมาแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน ด้วยเหตุนี กระบวนการ

เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจึงควรถูกออกแบบเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนมีทั งอุดมคติ อุดมการณ์ทาง
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สังคมหรือส้านึกความเป็นพลเมืองที่ควบคู่ไปกับการมีความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) ผ่านการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติตาม

บริบทจริงของพื นที ่

 

1.2 ปัญหำ/โจทย์กำรวิจัย 

แนวทางการเสริมศักยภาพเยาวชนในการท้างานพัฒนาชุมชนโดยงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นมีองค์ประกอบ 

ขั นตอนและกระบวนการในการด้าเนินงานอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

1.3.1 เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาให้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

1.3.2 รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

1.3.3 สร้างกลไกการท้างานสนับสนุนเยาวชนจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือ

ท้องถิ่น 

 

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย  

 1.4.1 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ โครงการวิจัยนี เป็นการศึกษาแบบหลายพื นที่ (Multi-site Study)  

ในภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเลือกพื นที่ของอาสาสมัครที่เป็นเครือข่ายของ มอส.  

ได้แก่ (1) ชุมชนดอยแช่ อ.แม่ทา จ.ล้าพูน (2) ชุมชนบ้านธาตุภูซางและบ้านหนองเลา อ.ภูซาง จ.พะเยา  

(3) ชุมชนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (4) ชุมชนบ้านสระขาว อ.ละแม จ.ชุมพร  (5) ชุมชนหัวไทร  

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช และ (6) ชุมชนหนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม   

1.4.2 ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) เยาวชนคนรุ่นใหม่จาก 6 พื นที่ พื นที่

ละ 5 คน ได้แก่ เยาวชนเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน ้าแม่ทา จ.ล้าพูน เยาวชนละอ่อน Home จ. พะเยา เยาวชนรักษ ์

ยางเปา จ. เชียงใหม่ เยาวชนเครือข่ายนกนางนวล จ.ชุมพร เยาวชนหัวไทรรักษ์บ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช 

และกลุ่ม WE-LIFE จ. มหาสารคาม และ (2) กลุ่มพ่ีเลี ยงเยาวชนจ้านวน 18 คน 

1.4.3 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  ศึกษางานด้านพัฒนาเยาวชนโดยใช้ฐานคิดและกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหรืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการท้างานพัฒนาชุมชน  

1.4.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ในการด้าเนินโครงการ วันที่ 1 ส.ค. 2562 – 30 เม.ย. 2564  
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1.5.1 เยำวชน หรือเยาวชนจิตอาสาหรือคนรุ่นใหม่ หมายถึง คนที่มีอายุระหว่าง 15-35 ปีที่อาศัยอยู่

ในพื นที่ด้าเนินงานโครงการหรือเป็นสมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

ตนเองเป็นนักวิจัยท้องถิ่นเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

 1.5.2 พี่เลี้ยงเยำวชน หมายถึง อาสาสมัครที่เป็นเครือข่ายของมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) ที่

ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื นที่ด้าเนินงานโครงการ มีบทบาทในการหนุนเสริมและสนับสนุนการท้างาน

ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ  

 1.5.3 กำรพัฒนำชุมชน หมายถึง การด้าเนินงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชน พ่ีเลี ยงเยาวชน 

สมาชิกในชุมชน สมาชิกในเครือข่ายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน เพ่ือมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่

ช่วยให้คนในชุมชนนั นๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น  

 1.5.4  แนวทำงกำรเสริมศักยภำพเยำวชน หมายถึง ขั นตอนและกระบวนการในการพัฒนาเยาวชน

ให้มีศักยภาพในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนโดยใช้เครื่องมือของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน

การด้าเนินงาน ก่อนที่เยาวชนจะขยับบทบาทไปสู่การเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต  

 1.5.5 กลไกกำรท ำงำนสนับสนุนเยำวชน หมายถึง ขั นตอนและกระบวนการพัฒนาเยาวชนที่

ขับเคลื่อนโดยคณะท้างานโครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. และคณะท้างานโครงการวิจัยระดับพื นที่ซึ่งมี

บทบาทหน้าที่ต่างกันทั งด้านบริหารโครงการ จัดสรรงบประมาณ ประสานงานเครือข่าย หนุนเสริมองค์ความรู้ 

สนับสนุนการปฏิบัติการ และติดตามและประเมินผล  

 

1.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.6.1 ผลผลิต (Output:ผลที่ได้จากการด าเนินโครงการ) 

   เชิงกำรวิจัย 

   1. หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการพัฒนาชุมชนโดยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

   2. องค์ความรู้และแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการพัฒนาชุมชน 

เชิงกำรพัฒนำ 

   1. นักวิจัยรุ่นใหม่อย่างน้อย 30 คน มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนโดยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

   2. พ่ีเลี ยงเยาวชนอย่างน้อย 15 คน มีศักยภาพในการหนุนเสริมและสนับสนุนเยาวชนใน  

การท้างานพัฒนาชุมชน 

3. เยาวชนมีบทบาทเป็นแกนน้าหลักในการแก้ไขปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

4. เครือข่ายการประสานความร่วมมือระหว่างคณะท้างานของ มอส.  กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ 

ที่เป็นเยาวชนในพื นท่ี และภาคีด้านการพัฒนา เพ่ือขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

 

 

 



5 
 

 
 

1.6.2 ผลลัพธ์ (Outcome: ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากผลผลิตของการด าเนินโครงการ) 

1. แนวทางการแก้ปัญหาชุมชนที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มีหลักฐาน

เชิงประจักษ ์(Evidence based) อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 

2. การรวบรวมบทเรียนและประสบการณ์จากการท้างานพัฒนาชุมชนโดยงานวิจัยเพ่ือ

ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 

1.6.3 ผลกระทบ (Impact: ผลที่ตามมาจากการด าเนินโครงการและการใช้ประโยชน์โครงการ) 

1. เยาวชนที่ท้างานพัฒนาชุมชนมองเห็นพลังของตนเองในการขับเคลื่อนงานเพ่ือสร้างการ

เปลี่ยนแปลงสังคม โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน สมาชิกในเครือข่ายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน

สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 

2. สมาชิกในชุมชน สมาชิกในเครือข่ายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนตระหนักถึงบทบาท

ของตนเองและเห็นความส้าคัญของเยาวชนจิตในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 

3. การเป็นแหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่เกิดจากการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

ได้แก่ การมีฐานข้อมูลชุมชน การเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนและการเกิดพื นที่ร่วมของชุมชน 
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บทที่ 2 

การทบทวนเอกสาร 

 

เป้าหมายของงานวิจัยครั้งนี้มุ่งหวังจะได้แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการพัฒนาชุมชน

โดยงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ด้วยความเชื่อว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นพลังส าคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม 

โดยเฉพาะกับเยาวชนที่มีจิตสาธารณะ ดังนั้นเพ่ือช่วยให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มของ

กระบวนการพัฒนาเยาวชนผ่านงานอาสาสมัคร รวมถึงค้นหาช่องว่างของความรู้เพ่ือเติมเต็มงานวิจัยครั้งนี้ จึง

น ามาสู่การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังนี้ 

 

2.1 อาสาสมัครเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในศตวรรษที่ 21 

ในปัจจุบัน กระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่ามกลางยุคโลกาภิวัตน์ได้เลื่อนไหลและรุกคืบเข้าสู่

สังคมไทยและสังคมโลกอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นแรง

กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ประเทศไทยกลับต้องเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ าที่เรื้อรัง

มาโดยตลอด โดยเฉพาะในรอบสิบปีหลัง (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558)  หากจะรอให้ภาครัฐ

จัดการแก้ปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียวคงจะไม่ทันการและอาจไม่ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนใน

แต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น องค์กรพัฒนาเอกชนจึงลุกขึ้นมามีบทบาทส าคัญ มุ่งเน้นการท างานเชิงรุกกับภาคประชาชน 

โดยมี “อาสาสมัคร” เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนงาน ลักษณะงานอาสาสมัครสามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 

ได้แก่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือการพ่ึงตนเอง (Mutual aid or self-help)  การบริจาคหรือบริการผู้อ่ืน 

(Philanthropy or service to others)  การมีส่วนร่วม (Participation) และ การเรียกร้องความเป็นธรรม

เพ่ือสังคม (Advocacy or Campaigning)  (United Nations Development Programme, 2003)  ทั้งนี้ 

ขอบเขตงานของอาสาสมัครขึ้นอยู่กับบทบาทการด าเนินงานขององค์กรที่มีต่อสังคม   

ด้วยลักษณะของงานดังกล่าว จึงกล่าวได้ว่า อาสาสมัคร คือ บุคคลที่ท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้างตอบ

แทนจากการอุทิศเวลาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรที่ไม่หวังผลก าไร หรือการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนที่

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง (Volunteering England as cited in Home Office, 2005) และเป็นการ

กระท าท่ีไม่ถือเป็นภาระงานที่ต้องท าตามหน้าที่  (ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, 2544) ซึ่งการกระท าดังกล่าว เกิดขึ้นด้วย

จิตที่พร้อมจะเสียสละเพ่ือผู้อื่น หรือเรียกว่า “จิตอาสา”  จากนิยามดังกล่าว การระบุว่า “ใครเป็นอาสาสมัคร” 

อาจประเมินคร่าวๆ ได้จากองค์ประกอบที่ครอบคลุมประเด็นเหล่านี้ (Ellis and Campbell, 2005) ได้แก่  

(1) การเลือก (Choose) หมายถึง เจตจ านงอิสระที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดๆ (2) ความรับผิดชอบต่อ

สังคม (Social Responsibility) หมายถึง การกระท าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม กลุ่มคน หรือบุคคลอ่ืนโดยรวม

เป็นส าคัญ (3) การไม่คาดหวังผลตอบแทนเป็นเงินทอง (Non- Monetary Expectations) หมายถึง การไม่ได้

หวังผลตอบแทนที่เป็นเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่า แต่อาจได้รับค่าใช้จ่ายส าหรับการท างาน หรือการหวังผลจาก

คุณค่าของงานที่ท า และ (4) การท างานนอกเหนือจากหน้าที่ (Beyond Basic Obligations) หมายถึง  

การกระท าในเรื่องที่อยู่นอกเหนือภาระหน้าที่ทั้งด้านการท างานหรือครอบครัว 
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นอกจากนั้น  ในสถานการณ์จริง พบว่าอาสาสมัครแต่ละคนต่างมีจุดประสงค์ในการท างานอาสาที่

แตกต่างกันไป เช่น ความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคม ความต้องการในการพัฒนาตนเอง เพ่ือผู้อ่ืน การใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การเติมเต็มความรู้สึกในชีวิตของตนเอง หรือแม้กระทั่งการเป็นอาสาสมัครตาม

กระแสนิยม (เอกสิทธิ์ พิสิฐพจมาน, 2551)  ด้วยเหตุนี้ องค์กรพัฒนาเอกชนจึงเปิดรับอาสาสมัครที่อาจจะมี

หรือไม่มีทั้งทักษะ หรือความถนัดเฉพาะด้าน แต่สามารถอุทิศเวลาท างานทั้งในระยะสั้นเป็นครั้งคราวเพ่ือ

ด าเนินงานเฉพาะหน้า หรือระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพ่ือมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคม (เครือข่ายจิตอาสา, 

2558) ความยืดหยุ่นในการเปิดรับอาสาสมัครในลักษณะนี้ ไดต้อบโจทย์ความต้องการในการด าเนินงานร่วมกัน

ทั้งสองฝ่าย สอดคล้องกับระดับความผูกพัน/การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 

(Rosenblatt, 2010) ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: The engagement pyramid: Six levels of connecting people and social change (Rosenblatt, 2010) 

 

ภาพพีระมิดได้อธิบายถึงระดับความผูกพัน/การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง

สังคม ผ่านการรับรู้หรือการร่วมงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนใน “ฐานะอาสาสมัคร” โดยไล่ระดับตั้งแต่ฐาน

พีระมิดที่แสดงถึงจ านวนประชาชนหรืออาสาสมัครที่ผูกพัน/มีส่วนร่วมในระดับ 1  เป็นจ านวนมากในสังคม 

จนกระทั่งถึงยอดพีระมิดที่เรียวเล็กที่แสดงถึงจ านวนประชาชนหรืออาสาสมัครที่ผูกพัน/มีส่วนร่วมในระดับ 6 

ที่มีจ านวนน้อยมาในสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับ 1 ผู้สังเกตการณ์ (Observing) เกิดแรงบันดาลใจและสนใจเกี่ยวกับบทบาทการ

ด าเนินงานขององค์กรในช่วงเวลานั้น มองเห็นความจ าเป็นของการมีองค์กร และเริ่มอยากติดต่อกับองค์กร  

ระดับ 2 ผู้ตาม (Following) เข้าใจบทบาทขององค์กร เริ่มสร้างและแสดงค่านิยมของตนเอง 

และติดต่อสื่อสารไปยังองค์กร  

ระดับ 3 ผู้ร่วมลงชื่อ (Endorsing) เกิดความเชื่อใจในองค์กรมากพอที่จะให้การสนับสนุน เช่น

การให้ชื่อของตนเองไปปรากฏในแผนงาน หรือการรณรงค์ต่างๆ เพ่ือรับรองการด าเนินงานขององค์กร  
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ระดับ 4 ผู้บริจาค (Contributing) เริ่มยอมรับในพันธะหน้าที่และภารกิจงานขององค์กร จน

ยอมสละเวลาและการให้สนับสนุนทั้งเงินหรือทุนทางสังคมแก่องค์กร  

  ระดับ 5 ผู้เป็นเจ้าของ (Owning)  เกิดความรับผิดชอบต่อองค์กร โดยถือว่าภารกิจ แผนงาน 

และหรือกิจกรรมขับเคลื่อนต่างๆ ขององค์กรเป็นเรื่องของตนเอง โดยที่ตนเองต้องมีบทบาทในการมีส่วนร่วม 

สามารถเป็นที่พ่ึงให้กับองค์กรทั้งในด้านความรู้และทักษะเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายองค์กร  

ระดับ 6 ผู้น า (Leading) มีการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและสร้างโอกาสให้ตนเองเสมอ โดย

มักจะเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ขององค์กร 

จากค าอธิบายภาพข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าหากประชาชนหรืออาสาสมัครสามารถพัฒนาตนเองขึ้นไปสู่

ระดับความผูกพัน/การมีส่วนร่วมได้สูงมากขึ้นเท่าไร องค์กรก็จะมีบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถท าหน้าที่เป็น

ตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Catalyst for change) ทางสังคมที่ดีขึ้น  ทั้งนี้จากรายงานสถานการณ์

อาสาสมัครในประเทศไทย ในการประชุมระดับชาติด้านอาสาสมัคร ครั้งที่ 1 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่

เห็นความส าคัญและมีแนวโน้มที่จะท างานอาสาเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่

เน้นท าเสร็จและจบในระยะสั้นหรือเป็นครั้งคราว  อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันองค์กรพัฒนาเอกชนยังคงขาดแคลน

อาสาสมัครที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง (Change agent) ชุมชนท้องถิ่นหรือสังคมวงกว้าง 

ดังนั้น องค์กรจึงต้องกลับไปทบทวนเกี่ยวกับการจัดการ กลไก หรือกระบวนการพัฒนาอาสาสมัครกันใหม่

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (เครือข่ายจิตอาสา, 2558) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนา

อาสาสมัครเยาวชนให้มีส านึกความเป็นพลเมือง และเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ (Active citizen) ซึ่งจะเป็นก าลัง

ส าคัญในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นในอนาคต  

ยูเนสโก ระบุว่า ความเป็นพลเมืองโลก (Global citizenship) หมายถึง ส านึกของการเป็นเจ้าของ

หรือการเป็นส่วนหนึ่งในสังคม และความเป็นมนุษย์ร่วมกัน โดยให้ความส าคัญที่ประเด็นทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มีการพึ่งพาและเชื่อมโยงระหว่างกันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับนานาชาติ และ

ระดับโลก (UNESCO, 2014: p14)  ทั้งนี้ Westheimer และ Kahne (2004) ได้แบ่งประเภทของการเป็น

พลเมืองออกเป็น 3 แบบ โดยใช้เกณฑ์การให้คุณค่าและการกระท าที่สะท้อนถึงการเป็นพลเมืองที่ดี  โดยมีฐาน

คติหลัก (assumption) เดียวกัน คือ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น แต่ต่างกันที่คุณลักษณะเฉพาะ

ของพลเมืองแต่ละกลุ่ม  ได้แก่ (1) พลเมืองที่รับผิดชอบตนเองต่อสังคม (Personally Responsible Citizen) 

มีคุณลักษณะเฉพาะ เช่น ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เคารพกฎหมายและกติกาของสังคม (2) พลเมืองที่แสดงออกถึง

การมีส่วนร่วมทางสังคม (Participatory Citizen) มีคุณลักษณะเฉพาะ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่าง

แข็งขัน และมักถูกวางต าแหน่งให้เป็นผู้วางระบบงานและโครงสร้างทางสังคม และ (3) พลเมืองที่มุ่งเน้นความ

เป็นธรรมทางสังคม (Justice-Oriented Citizen) มีคุณลักษณะเฉพาะ เช่น ตั้งค าถาม และเปลี่ยนระบบหรือ

โครงสร้างทางสังคมเดิมทุกครั้งเมื่อเกิดความไม่เป็นธรรมทางสังคม 

ทั้งนี้ ก่อนที่อาสาสมัครเยาวชนจะก้าวขึ้นสู่การเป็นพลเมืองโลกได้นั้น จ าเป็นต้องเข้าใจและมีส านึก

ความเป็นพลเมืองในระดับท้องถิ่นหรือประเทศ เพ่ือจะสามารถเชื่อมโยงไปสู่การเป็นพลเมืองโลกได้  ดังนั้น

องค์กรพัฒนาเอกชนที่ด าเนินงานด้านอาสาสมัคร จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาอาสาสมัครเยาวชนให้กลายเป็น 
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พลเมืองที่ตื่นรู้ (Active citizen) จะครอบคลุมมิติของการเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความคิด 

(Cognitive) เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ

โครงสร้างการบริหารของประเทศ หรือ การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  (2) ด้าน

อารมณ์และสังคม (Socio-Emotional) เช่น การเกิดความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของพ้ืนที่ หรือการเป็นส่วนหนึ่ง

ในแง่ความเป็นมนุษย์ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนค่านิยม และความรับผิดชอบร่วมกันบนฐานของสิทธิมนุษยชน 

หรือ การพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ที่เข้าอกเข้าใจผู้อ่ืนอย่างลึกซึ้ง ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และการเคารพใน

ความแตกต่างและหลากหลาย และ (3) ด้านพฤติกรรม (Behavioral) เช่น การกระท าที่รับผิดชอบต่อสังคม

เพ่ือให้เกิดสันติภาพและโลกที่ยั่งยืน หรือ การพัฒนาแรงขับเคลื่อนภายในและความสมัครใจที่กระท าการใดๆ 

ในประเด็นที่ส าคัญและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ความส าคัญและบทบาทของอาสาสมัครต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้น อาจสรุป

ได้ว่า อาสาสมัครจะเป็นเครื่องมือส าคัญทีผ่ลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ในยุคที่ประชากรโลกก าลังเผชิญ

กับภาวะที่ “ไม่สมดุล” ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ระหว่างมนุษย์และมนุษย์ และระหว่าง

มนุษย์และเทคโนโลยี (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2562) ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21  โดยแนวโน้มงานด้านอาสาสมัครใน

ระดับโลกนั้น ได้ด าเนินไปเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย  (Sustainable 

Development Goals: SDGs)  สะท้อนได้จากการที่อาสาสมัครได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานหลายระดับ เพ่ือ

ขับเคลื่อนประเด็นที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ในขณะเดียวกัน เมื่อหันมาทบทวนทิศทางการด าเนินงานด้านอาสาสมัครในประเทศไทย ก็พบว่า

สามารถตอบโจทย์ต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เช่นกัน  จากผลสรุปในงานประชุมระดับชาติด้าน

อาสาสมัคร ครั้งที่ 1 (เครือข่ายจิตอาสา, 2558) ได้กล่าวถึงบทบาทของอาสาสมัครในการขับเคลื่อนเพื่อสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถแบ่งได้ 10 ประเด็น ดังนี้ 

1. อาสาสมัครกับการศึกษา โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นภาคส่วนส าคัญ เนื่องจากมีทรัพยากร

บุคคล มีความรู้ และสามารถสร้างช่องทางให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์ในการ

ท างานผ่านกิจกรรมงานอาสาเพ่ือสังคม ควบคู่กับการเรียนรู้แบบ Active learning เพ่ือเสริมสร้างส านึกความ

เป็นพลเมืองให้รู้จักตนเอง (ภายใน) และรู้จักโลก (ภายนอก) 

2. อาสาสมัครกับการจัดการภัยพิบัติ  ในภาวะที่เกิดภัยพิบัติ คนในชุมชนมีบทบาทส าคัญใน

การผันตัวมาเป็นอาสาสมัครชุมชน และอาสาสมัครจากภายนอกมีบทบาทในการหนุนเสริม ประเด็นส าคัญ

ที่สุด คือ “การเตรียมอาสาสมัคร” ให้มีความพร้อมโดยการยกระดับอาสาสมัครสมัครเล่น เปลี่ยนเป็น

อาสาสมัครมืออาชีพ  “กระบวนการจัดการอาสาสมัคร” และ “การมีศูนย์ประสานงานข้อมูล” เพ่ือจัดการ

ข้อมูลเหตุการณ์และความเสียหาย พร้อมประสานหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ส าหรับการช่วยเหลือและเข้าถึงกลุ่มที่

ประสบภัยจริง และ “ระบบการประเมิน-วิเคราะห์-ท านาย” เพ่ือการวางแผน จ าเป็นจะต้องมีระบบเตือนภัย

แจ้งเหตุที่มีประสิทธิภาพ มีการระดมทรัพยากรและแรงงานเข้าไปจัดการแก้ไขอย่างมีระบบและทันท่วงที  

3. อาสาสมัครกับการสร้างสุขภาวะทางปัญญา เป็นงานที่ช่วยให้อาสาสมัครเข้าใจตนเอง เห็น

ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน และเชื่อมโยงความรู้สู่ตนเองได้ โดยปัจจัยที่ส่งผลให้อาสาสมัครเกิด
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สุขภาวะทางปัญญาและพัฒนาจิตวิญญาณได้นั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบกระบวนการส่งเสริมให้อาสาสมัคร 

ผู้ร่วมงาน และผู้รับความช่วยเหลือ ให้มีช่วงเวลาได้ใคร่ครวญตนเองและสะท้อนคิด เพ่ือส่งผ่านความคิดและ

ความรู้สึกตลอดโครงการ  

4. อาสาสมัครกับสวัสดิการทางสังคม มีเป้าหมายส าคัญสู่การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของ

ประชาชน โดยผลักดันให้รัฐมีกลไกการส่งเสริมเรื่องการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุ และการเตรียมความพร้อม

ของสังคมผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกลไกหนึ่ง คือ การพยายามสร้างและสนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่อง

การสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ  

5. อาสาสมัครกับการเสริมสร้างสุขภาพ ในมิตดิ้านสุขภาพต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และความ

เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากเป็นการท างานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นความตาย อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยัง

พบช่องว่างระหว่างการท างานของภาครัฐและประชาชน ดังนั้นอาสาสมัครจึงมีบทบาทส าคัญในการเป็น  

ผู้ประสานการด าเนินงานของทั้งสองฝั่ง 

  6. อาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมือง โดยสิ่งส าคัญคือการสร้างเงื่อนไขให้เกิดการ

เรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองเพ่ือน าไปสู่การสร้างสังคมพลเมือง ที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลสังคมและสามารถ

จัดการปัญหาในสังคมร่วมกันได้   

  7. อาสาสมัครกับสิทธิมนุษยชน ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องการอาสาสมัครเข้ามาหนุนเสริม 

และมีบทบาทส าคัญในด้านการเก็บข้อมูล  

  8. อาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชน เนื่องจากปัญหาในชนบทมีความซับซ้อนขึ้น ดังนั้น

อาสาสมัครต้องเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้ ซึ่งบทบาทส าคัญของอาสาสมัครในการท างานกับ

ชุมชน คือ การท างานด้านข้อมูลให้ชาวบ้านได้มองเห็นสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เพ่ือให้คนใน

ชุมชนเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และลุกขึ้นมามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง อีกบทบาทคือการเสริมพลัง

และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  

9. อาสาสมัครกับเยาวชน การใช้ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentor) มีความส าคัญในการประคับ 

ประคองให้เยาวชนสามารถด าเนินงานอาสาสมัครได้บรรลุเป้าหมาย และรู้คุณค่าของสิ่งที่ตนเอ งกระท า ซึ่ง 

คุณลักษณะส าคัญของพ่ีเลี้ยง ได้แก่ (1) มีความจริงใจและสื่อสารผ่านการกระท าอย่างสม่ าเสมอ  (2) การให้

พ้ืนที่ในการลงมือท าสิ่งต่างๆ (3) การเป็นตัวแบบที่ด ี (4) เปิดใจรับฟังและไม่ตัดสิน และ (5) ดูแลกันทั้งในด้าน

การท างานร่วมกันและด้านอ่ืนๆ  

10. อาสาสมัครกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่อาศัยระยะเวลาและต้องท า

ต่อเนื่องเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีอาสาสมัครจ านวนมากในการขับเคลื่อน โดยเริ่มจาก

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาความรู้และทักษะให้

เกิดความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม   

 

กล่าวได้ว่า งานด้านอาสาสมัครเป็นเรื่องของการสร้างส านึกความเป็นพลเมืองเพ่ือน าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงสังคมท่ีเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรูปแบบการด าเนินงานที่หลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน



11 
 

 
 

ในแต่ละช่วงเวลา  นอกจากอาสาสมัครจะอาศัยต้นทุนเดิมทั้งความรู้และทักษะมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาแล้ว ยังต้อง

ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนงาน ด้วยเหตุนี้ องค์กรพัฒนาเอกชนที่

ด าเนินงานร่วมกับอาสาสมัครจ าเป็นต้องมีระบบบริหาร การจัดการอาสาสมัคร และกลไกการท างานที่

สนับสนุนการด าเนินงานอาสาสมัครอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.2 สถานการณ์การพัฒนาอาสาสมัครขององค์กรพัฒนาเอกชนและสถาบันการศึกษา 

แนวโน้มสถานการณ์งานด้านอาสาสมัครทั้งในระดับโลกและระดับประเทศได้ด าเนินไปในทิศทางที่ดี

และมีความชัดเจนในเนื้องานมากขึ้น ดังตัวอย่างบทบาท ภารกิจ และการด าเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน

และสถาบันทางการศึกษา ดังนี้   

2.2.1 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) 

 ย้อนไปปี พ.ศ. 2523  โครงการอาสาสมัครเพ่ือสังคม มีสถานะเป็นโครงการพิเศษของสถาบันวิจัย

สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด้วยการรับอาสาสมัครรุ่นที่ 1 จ านวน 19 คน ไปปฏิบัติงานเต็มเวลาใน

โครงการพัฒนาสังคมต่างๆ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยหนึ่งปี เพ่ือให้อาสาสมัครมีจิต

สาธารณะ มีทักษะ มีความรู้ทางสังคมโดยเฉพาะประเด็นความเหลื่อมล้ า  และกลายเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้  

(Active citizen) เป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม (Change agent)  จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2529 

โครงการได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) และด าเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วย 

“จุดมุ่งหมายที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ยุติธรรมและสันติสุข” (กรรณิกา ควรขจร, 2557) ผ่านการขับเคลื่อน

จากอาสาสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานเพ่ือสังคมอย่างเต็มเวลา 1-2 ปีเต็ม ซึ่งเป็น

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเรียนรู้   

 มูลนิธิฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกอาสาสมัครเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง โดยใช้

หลัก “ตั้งก าแพง” มีขั้นตอนหลัก 3 ขั้น ได้แก่  (1) การเขียนใบสมัคร พร้อมเขียนเรียงความเรื่องอุดมคติใน

การท างานเพ่ือสังคม หรือการท ารายงานการไปพูดคุยกับกลุ่มผู้ขาดโอกาสในสังคม เพ่ือเป็นการกรอง

อาสาสมัครในชั้นแรก  (2) การรับฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ที่ต้องการรับ

อาสาสมัครไปปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ  และ (3) การสัมภาษณ์  อย่างไรก็ดี ทางมูลนิธิฯ ค านึงถึงความรู้สึก

ของอาสาสมัครที่อาจผิดหวังจากการไม่ได้รับเลือก ดังนั้น จึงจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้สมัครเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย 

การเชื่อมมิตรภาพระหว่างกัน และมุ่งเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาสังคม ดังนั้น หากวันนี้ผู้สมัครที่พลาดหวัง

ก็ต้องยอมรับและไม่ย่อท้อที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือสังคมต่อไป ในขณะเดียวกันก็ร่วมยินดีกับเพ่ือนที่ได้เข้าร่วม

โครงการ เมื่อได้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว มูลนิธิฯจะส่งอาสาสมัครไปร่วมงานกับองค์กรเครือข่าย โดยหลักการ

ส าคัญส าหรับองค์กรที่ทางมูลนิธิฯ จะส่งอาสาสมัครเข้าไปร่วมงานนั้น มีดังนี้ 

1. มีเป้าหมายในการท างานเพ่ือความเป็นธรรมและสันติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ

เสริมสร้างพลังของผู้ด้อยโอกาส 

2. มีการมอบหมายให้อาสาสมัครท างานกับกลุ่มเป้าหมายหรือคลุกคลีกับประเด็นปัญหา

อย่างนอ้ย 70 เปอร์เซ็นต์ของเวลาการท างาน 
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3. มีความพร้อมที่จะให้อาสาสมัครท างานได้จนครบวาระ 

4. มีพ่ีเลี้ยงดูแล เสริมสร้างการเรียนรู้และให้ค าปรึกษาในการท างาน  

 ทั้งนี้  อาสาสมัครจากมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคมจะมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในประเด็นที่

หลากหลายที่ขึ้นอยู่กับบทหน้าขององค์กรที่รับอาสาสมัคร ได้แก่ ประเด็นด้านเด็กและเยาวชน ด้านการศึกษา

ทางเลือก การคุ้มครองและสิทธิผู้บริโภค แรงงานข้ามชาติ ด้านสตรี ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ด้านเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ด้านแรงงาน ด้านงานชุมชนบท ด้านชุมชนเมือง สื่อทางเลือกและนักสิทธิมนุษยชน 

ฯลฯ  โดยมีพ้ืนที่การท างานขององค์กรกระจายทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑลและต่างจังหวัด  

 เพ่ือน าไปสู่ความมุ่งหวังว่าการเสริมสร้างอาสาสมัครให้เติบโตเป็นบุคลากรที่เข้มแข็งในองค์กรพัฒนา

เอกชนเพ่ือสานต่อการด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาสังคมอย่างต่อเนื่อง หรือการเป็นคนธรรมดาที่มีอุดมคติในการ

ท างานเพ่ือสังคมในจุดที่ตนเองยืนอยู่ได้ มูลนิธิฯ จึงได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ส าคัญ ไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติงาน อาสาสมัครจะถูกส่งไปเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติงานจริงกับ

องค์กรที่เป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ส าคัญ เพ่ือให้อาสาสมัครได้บ่มเพาะการเรียนรู้จากการท างานร่วมกับองค์กร

พัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม และผู้ขาดโอกาสทางสังคม โดยคลุกคลีกับประเด็นปัญหาที่ต้องการ

แก้ไข ด้วยการเรียนรู้แบบ “เห็นจริง รู้สึกจริง และลงมือปฏิบัติจริง” นับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก

ประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นความรู้ที่คงทนทั้งด้านการเติบโตทางความคิด จิตใจและทักษะที่จ าเป็น 

2. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการอบรม-สัมมนา เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และศักยภาพในการ

ท างานเพ่ือสังคม โดยมูลนิธิฯ มุ่งหวังว่า อาสาสมัครจะเกิดการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิดหรือการ

วิเคราะห์ ด้านทักษะหรือการปฏิบัติงาน ด้านจิตใจหรือความมุ่งมั่นเข้มแข็งที่เป็นพลังงานจากภายในที่หล่อ

หลอมอุดมคติในการท างานเพ่ือสังคม และด้านการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตร  โดยหลักคิดส าคัญของการจัด

กระบวนการเรียนรู้ คือ การเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้สอดคล้องกับงาน สถานการณ์สังคมและสถานการณ์

อาสาสมัคร ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับพ้ืนหลังและประสบการณ์เดิมของอาสาสมัคร ความสนใจ 

และปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากอาสาสมัครเพ่ือให้อาสาสมัครได้เรียนรู้ร่วมกัน

กับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ  

3. การติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน โดยทีมพ่ีเลี้ยงจากมูลนิธิฯ มาติดตามเพ่ือให้อาสาสมัคร

ได้ทบทวนและสรุปบทเรียนชีวิตในช่วงระหว่างการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานการณ์การด าเนินงาน และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อหนุนเสริมและคลี่คลายปัญหาในประเด็น “งาน ความคิด ชีวิต จิตใจ” อีกทั้งเพ่ือ

น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของอาสาสมัคร 

 โดยในแต่ละปี มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคมมีอาสาสมัครที่เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ประมาณ 100 – 150 คน/ปี  มีอายุในช่วง 20-30 ปี ผ่านโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ เช่น โครงการอาสาสมัคร

นัก (กฎหมาย) สิทธิมนุษยชน โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม และโครงการอาสาสมัคร

เพ่ือสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน โครงการอาสาสมัครนักวิจัย PAR และ โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ

องค์กรท างานด้านเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างพลเมืองเข้มแข็ง เป็นต้น  จากผลการด า เนินงานโครงการทั้งหมด

ของมูลนิธิฯ แสดงให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ของมูลนิธิฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้
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อาสาสมัครได้เรียนรู้ “โลก สังคม ผู้คน และการแบ่งปันผู้อ่ืน” ผ่านการมองเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง

ตั้งแต่รากเหง้าของปัญหาจนถึงวิธีการแก้ปัญหาที่น าไปสู่การปลดปล่อย เพ่ือให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม

และสงบสุข หรือเปรียบได้กับเป็นกระบวนการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

 

2.2.2 ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บอ.) 

ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ได้ให้นิยามของค าว่า “อาสาสมัคร” กับบัณฑิตอาสาสมัคร  

ม. ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 8 ไว้ว่า “อาสาสมัคร คือ ความสมัครใจ สมัครเข้าช่วยเหลือหรือร่วมด้วยจิตใจที่

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน หรือโดยส่วนรวมและไม่ได้คิดถึงประโยชน์ตอบแทน อาสาสมัครไม่ได้บังคับ ถ้า

หากว่าไม่สมัครใจก็อยู่เฉยๆ ไม่ต้องท า ต่อเมื่อสมัครใจ พร้อมเมื่อไหร่ ก็อาสาสมัครท าต่อไป” (ส านักบัณฑิต

อาสาสมัคร, 2542 หน้า 43-44)  สะท้อนถึงอุดมการณ์ของการเป็นอาสาสมัคร และผู้ที่เข้ามาศึกษาต่อที่

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ หรือชื่อเดิม คือ ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2512 

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาได้เรียนรู้กระบวนการท างานอาสาสมัคร

ผ่านวิถีชีวิตสังคมชนบทตามสภาพจริง ท่ามกลางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีความรู้

ความเข้าใจและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในสังคม ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตร (บัณฑิตอาสาสมัคร) ด้วย

ระยะเวลา 1 ปี  โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตอาสาสมัคร (วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์, 

2562). ดังนี้ 

1. สร้างคนให้มีจิตส านึกสาธารณะ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม 

2. สร้างคนให้มีความเข้าใจถึงความซับซ้อนของโครงสร้างและระบบต่างๆในชุมชน

หลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชนบท เข้าใจปัญหาความยากจนอย่างลึกซึ้ง 

3. พัฒนาให้เกิดทักษะการท างานกับชุมชน เป็นนักพัฒนาชุมชน นักวิชาการ นักวิจัยชุมชน 

นักประเมนิสถานการณ์ชุมชน นักจัดการงานอาสาสมัคร หรือโครงการจัดการตนเองโดยชุมชน เป็นนักส่งเสริม

งานวัฒนธรรมชุมชน นักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และคนท างานด้าน Social 

Responsibility ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจ 

4. สร้างความพร้อมให้นักศึกษาและบัณฑิตประกอบอาชีพอิสระ และกิจการเพ่ือสังคม 

(Social Enterprise) และ 

5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพ่ือประชาชน เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 

หลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัครใช้หลักคิด “การศึกษาและการให้บริการสังคม” (Study & Service) ใน

การอบรมบัณฑิตอาสาสมัครโดยกระบวนการให้ความรู้และเนื้อหาวิชาการ และองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือน าไปใช้

ในการปฏิบัติงานภาคสนาม โดยมุ่งตรงที่ไป “สังคมชนบท” เพ่ือให้บัณฑิตอาสาสมัคร “น าความรู้

ความสามารถร่วมท างานกับชาวบ้าน”  มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบทและภาคชนบทให้

เข้มแข็ง  ด้วยความเชื่อมั่นว่า “ชนบท คือ รากฐานที่ส าคัญที่สุดของสังคมไทย” ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตอาสาสมัคร

จะลงไปปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกับหน่วยงานในหมู่บ้านในลักษณะโครงการปฏิบัติงานประกอบด้วยโครงการ

ของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน ในประเด็นที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่นั้นๆ เช่น การปกครอง 
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สิทธิชุมชน/สิทธิมนุษยชน การศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกลหรือการศึกษาทางเลือก การสาธารณสุข การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน  

เป็นต้น  ดังนั้น ภายในระยะเวลา 1 ปี บัณฑิตอาสาสมัครต้องผ่านการเรียนรู้ของหลักสูตรจ านวน 30 หน่วยกิต 

โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 

 ช่วงที่ 1 คือ 3 เดือน ในการเรียนรู้ทฤษฎี (15 หน่วยกิต ช่วงสิงหาคม – ตุลาคม) ได้แก่ 

หมวดวิชาเสริมสร้างจิตส านึกอาสาสมัคร (บอ. 510 อาสาสมัครและความรับผิดชอบต่อสังคม) หมวดวิชา

เสริมสร้างทักษะการท างานพัฒนา (บอ.520 วิธีวิทยาวิจัยทางสังคมศาสตร์ และ บอ. 521 กระบวนการท างาน

ชุมชน) หมวดวิชาความรู้และโลกทัศน์ทางสังคม (บอ.530 สังคมพหุวัฒนธรรม และ บอ.531 ชนบทไทยใน

บริบทโลกาภิวัฒน์และท้องถิ่นภิวัฒน์)  

 ช่วงที่ 2 คือ 7 เดือน ในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติจริง ( 9 หน่วยกิต ช่วงพฤศจิกายน – พฤษภาคม) 

ได้แก่ บอ.540 การปฏิบัติงานอาสาสมัครในสังคมพหุวัฒนธรรม  

 ช่วงที่ 3 คือ 2 เดือน ในการสรุปบทเรียนรู้ (6 หน่วยกิต ช่วงมิถุนายน – กรกฎาคม) ได้แก่ 

บอ. 550 การวิจัยเฉพาะเรื่อง และการสอบ เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร  

จากหลักสูตรที่ประกอบด้วยรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังที่กล่าวข้างต้น ส านักบัณฑิต

อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชื่อมั่นว่าบัณฑิตอาสาสมัครจะสามารถค้นพบความหมายของชีวิตจาก

ประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ

สังคมโลกได้  

 

2.2.3 โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โครงการ บอ.มอ.) 

 จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิด

ความหวาดระแวงและเป็นข้อจ ากัดต่อนักวิชาการในพ้ืนที่ ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) 

เล็งเห็นว่าอาสาสมัครเป็นกลไกส าคัญในการเป็นสะพานเชื่อมความไว้วางใจระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

ภาคใต้ จึงด าเนินโครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โครงการ บอ.มอ.)  มาตั้งแต่ปลายปี 

2547 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการพัฒนาชุมชน 

และเชื่อมโยงโจทย์วิจัยจากชุมชนกับนักวิชาการ โดยในระยะแรกส่งบัณฑิตอาสาลงพ้ืนที่เป้าหมายหลักใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ และต่อมาได้ขยายพ้ืนที่คลอบคลุมทั่วภาคใต้  ทางโครงการฯ ใช้กลยุทธ์ “บัณฑิตพลัด

ถิ่น” คือ บัณฑิตอาสาสมัครต้องท างานในชุมชนที่ไม่ใช่จังหวัดภูมิล าเนาของตัวเอง เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม

และประเพณีท่ีแตกต่าง (วัลภา ฐาน์กาญจน์ และคณะ, 2557)  

 ส าหรับกระบวนการด าเนินงาน ทางโครงการได้แนวคิดการด าเนินงานจากส านึกบัณฑิตอาสาสมัคร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ

ภาคใต้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

1. การคัดเลือกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์ คือ มีประเด็นที่ต้องการพัฒนา มีครูพ่ีเลี้ยง มี

ครอบครัวอุปถัมภ์/ที่พักท่ีปลอดภัย และมีแกนน าร่วมท างาน 
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2. การคัดเลือกครูพ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการหนุนเสริมการท างานของบัณฑิต

อาสาทั้งการดูและและให้ค าปรึกษาด้านการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ โดยอาจจะเป็นแกนน ากลุ่มองค์กร นักพัฒนาใน

พ้ืนที่ ครู นักปราชญ์หรือครูภูมิปัญญาในพ้ืนที่ 

3. การคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของบัณฑิตอาสาตลอด

ระยะเวลา 1 ปี โดยต้องสมัครใจและเต็มใจดูแลเหมือนลูกหลาน 

4. การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เป็นผู้ดูแลกระบวนการท างานของบัณฑิตอาสาให้มี

ความคิดที่เป็นระบบ ตั้งแต่การพัฒนาโครงการตลอดจนการสรุปผลการด าเนินงาน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่

เลือกอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถตรงกับประเด็นพัฒนา มีเวลาให้ค าปรึกษา และเวลาในการลงพ้ืนที่ 

5. การคัดเลือกบัณฑิตอาสา โดยมีการคัดเลือก 2 รอบ คือ รอบที่ 1 การพิจารณาจากประวัติ

และบทความเพ่ือดูความพร้อมในการงาน ทัศนคติและกระบวนการความคิดของบัณฑิตอาสาต่อการท างาน

พัฒนาชุมชน และรอบที่ 2 การสัมภาษณ์แบบกลุ่มย่อย พิจารณาจากคุณลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสม 

เช่น ความอดทน ความมุ่งมั่น การใฝ่เรียนรู้ การช่วยเหลือผู้อ่ืน/ส่วนร่วม หรือทัศนคติเชิงบวกต่องาอาสา เป็น

ต้น  โดยมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

 (1) การหล่อหลอมอุดมการณ์อาสาสมัคร เริ่มจากการเปิดโอกาสให้บัณฑิตอาสาได้

เลือกประเด็นที่ “ชอบ” ในการท างานพัฒนาชุมชนร่วมกับชุมชน โดย “เชื่อ” ว่าการท าความดีนั้นได้ดี เชื่อว่า

ตนมีความสามารถ ตนเป็นคนดี และเชื่อในหลักการของศาสนา พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจด้วยวิธีการต่างๆ 

เช่น การอ่านหนังสือหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท างานเพ่ือสังคม และ “ศรัทธา” ในการท าความดีซ้ าๆ 

อย่างต่อเนื่อง เห็นผลดีและคุณค่า ตลอดจนศึกษาชีวิตจากบุคคลต้นแบบ  และ  

  (2) การพัฒนาความสามารถใน 3 ด้าน คือ “การพัฒนาตนเอง” ครบทั้ง 4 มิติ ได้แก่ 

กาย จิตใจ สังคมและปัญหา เพ่ือให้เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน น าไปสู่ “การพัฒนา

ชุมชน” ตั้งแต่การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน การเป็นวิทยากรกระบนการ การพัฒนาโครงการและบริหาร

จัดการโครงการอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานเพ่ือร่วมกับชุมชนในการ

พัฒนาท้องถิ่น และ “บทบาทการท างานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน” ได้แก่ การเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง นักส่งเสริมสุขภาวะชุมชน และนักจัดการความรู้ด้านสุขภาวะชุมชน 

  6. การก ากับติดตามและประเมินผล โดยพ่ีเลี้ยงภาคสนามและอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าโซน

ประสานงานกับครูพ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่ โดยมีเป้าหมายของกรพัฒนาบัณฑิตอาสาเป็นระยะตามช่วงเวลาการ

ปฏิบัติงาน มีทั้ง  

    (1) การก ากับติดตามโดยพ่ีเลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าโซน ได้แก่ เยี่ยมนิเทศงาน

บัณฑิตอาสาและกลุ่มแกนน าทุก 2-3 เดือน  ประเมินคุณภาพรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน จัด

ประชุมเฉพาะโซน และรวมโซนทุก 3-4 เดือน และประเมินผลภายในอย่างมีส่วนร่วม ปีละ 2 ครั้ง และ  

    (2) การประเมินผล โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ “ส่วนที่ 1 การประเมินคุณภาพบัณฑิต

อาสา” ทั้งด้านคุณลักษณะที่เหมาะสม ด้านความสามารถในการท างานวิจัยและพัฒนาร่วมกับชุมชน และด้าน

คุณภาพผลงาน “ส่วนที่ 2 การประเมินผลกระบวนการด าเนินงานของโครงการ” เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
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ต่างๆ ในการด าเนินงานให้ทันและเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้น และ 

“ส่วนที่ 3” การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานในแต่ละปี  

 จากผลการด าเนินงานโครงการฯ พบว่าสามารถ (1) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตอาสาด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และความสามารถในการพัฒนาชุมชนได้ตรงตามคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ทั้งในด้านการ

เปลี่ยนแปลงด้านความคิดและจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ด้านความรับผิดชอบในการกระท าด้วยความบริสุทธิ์ใจ

และมีวินัยเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ  และด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ (2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย

วัดผลและประเมินผลจากการด าเนินโครงการร่วมกับชุมชน จ านวน 166 โครงการ (จากบัณฑิตอาสา 8 รุ่น) ที่

เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในประเด็นสุขภาพ 54 โครงการ ประเด็นการส่งเสริมอาชีพ 43 โครงการ 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม 35 โครงการ ประเด็นเด็ก/เยาวชน 27 โครงการ ประเด็นสุขภาวะในปอเนาะ 4 โครงการ 

และประเด็นการจัดการภัยพิบัติ 3 โครงการ นอกจากนั้นพบว่าบัณฑิตอาสาที่จบจากโครงการ มีงานท ากว่า

ร้อยละ 90 ที่กระจายในยังหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม และ (3) การเชื่อมโยงโจทย์

วิจัยจากชุมชนกับนักวิชาการ โดยมีการพัฒนาและด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในบางชุมชนสามารถเป็นแหล่ง

ศึกษาดูงานของชุมชนอ่ืนได้ ความส าเร็จมาจากการมีส่วนร่วมของพหุภาคีที่เข้ามามีบทบาทในการด าเนินงาน

ร่วมกับบัณฑิตอาสาและชุมชนมากขึ้น  

 จากรายละเอียดของโครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้กล่าวข้างต้น ทาง

โครงการมีความมุ่งหวังและเชื่อมั่นว่าบัณฑิตอาสาจะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและเป็นก าลังส าคัญในการ

พัฒนาชุมชนและสร้างสันติภาพในภาคใต้ได้  

 

2.2.4 มูลนิธิสยามกัมมาจล   

 มูลนิธิสยามกัมมาจล (Siam Commercial Foundation) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 เพ่ือให้เป็น

หน่วยงานที่ด าเนินการในส่วนของกิจกรรมเพ่ือสังคม โดยมีเจตนารมณ์ขององค์กรที่ “ค านึงถึงประโยชน์ต่อ

ประชาชนและประเทศชาติ” โดยในระยะแรกมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการศึกษา ศิลปะ-

วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 ได้ด าเนินงานส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนและชุมชน โดยมีหน้าที่หลักเพ่ือบ่มเพาะให้เด็กพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ คือ 

ต้องรู้จักคิดเป็น ท าเป็น ริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ ท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น า รับผิดชอบต่อสังคม 

ควบคู่กับการเป็นคนจิตใจดี มีน้ าใจ และมีจิตอาสาพร้อมจะแบ่งปันศักยภาพตนเองกับสังคม ให้เป็นเยาวชน

คุณภาพ นั้นหมายถึง เป็นคนที่ตื่นรู้ รู้ทัน ตระหนักรู้ (Informed citizen) พร้อมมีส านึกความเป็นพลเมือง 

(Active citizen) เพียบพร้อมไปด้วยทักษะของศตวรรษที่ 21 

 โดยกระบวนการด าเนินงาน โดยใช้หลักคิด “จับมือกับผู้ใหญ่ใกล้ตัวเด็ก” ในการเปิดพ้ืนที่การเรียนรู้

ด้วยการท าโครงการชุมชนให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทั้งการทดลอง สร้างสรรค์ ลงมือท า โดยมี

ผู้ใหญ่คอยสนับสนุนและเปิดใจกว้างเรียนรู้ร่วมกับเด็ก เพ่ือเป็นการเปิดอิสระแห่งการเรียนรู้ให้เด็กได้พัฒนา

ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ควบคู่กับการปลูกฝังจิตอาสาโดยการน าความรู้และทักษะของตนเองคืนสู่สังคม 

อย่างไรก็ดี การท างานร่วมกับเด็กนั้น ผู้ใหญ่ต้องเปลี่ยนทั้งวิธีคิดและวิธีการท างาน ดังนี้ 
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1. เปลี่ยนวิธีคิด โดยที่ เชื่อว่าจิตอาสาต้องระเบิดมาจากภายใน เลิกยึดติดกับคะแนนสอบแต่

ให้คุณค่ากับการท างาน ให้ความส าคัญกับคุณธรรมความดีและการเสียสละหรือแบ่งปัน เข้าใจความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม และเชื่อว่าเก่งเป็นทีมดีกว่าเก่งคนเดียว 

2. เปลี่ยนวิธีการท างาน โดยที่ สร้างการเรียนรู้ให้เยาวชนรู้วิธีการหาความรู้และการน าไปใช้

ให้เกิดประโยชน์  เปิดโอกาสให้เยาวชนแสวงหาความรู้จากการลงมือท า สนับสนุนให้เยาวชนท าโครงการชุมชน 

(Community Project) เพ่ือเรียนรู้และเข้าใจสังคม และสอนให้น้อยท าตัวเป็น “โค้ช” ที่ด ี

 ผู้ใหญ่ในที่นี้ ได้แก่ ผู้ใหญ่ใจดี (ผู้สนับสนุน) ครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่

ขององค์กรสนับสนุน สื่อมวลชน แกนน าเยาวชน NGO พ่ีเลี้ยงที่ท างานกับเด็ก และผู้น าชุมชน ซึ่งรวมตัวกัน

เป็นภาคีพัฒนาเยาวชนและคนใกล้ตัวเด็ก  

 ทั้งนี ้ภาคีพัฒนาเยาวชนและคนใกล้ตัวเด็กจะต้องเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ ที่ทางมูลนิธิสยามกัมมาจล

ได้พัฒนาขึ้น โดยใช้แนวคิด “เสริมพลัง” (Empowerment) ให้ผู้ใหญ่มีทักษะพร้อมในการท าหน้าที่เป็น “ครู

ฝึก” (Coach) เพ่ือสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือท าได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยครูฝึก (Coach) ที่ดี ต้องมี

คุณลักษณะ ดังนี้ (1) รู้จักสังเกต และเข้าใจเยาวชนน าความชอบมาต่อยอดสร้างฝันให้เป็นจริง รู้สถานการณ์

ปัญหาที่ก าลังเผชิญ และสามารถสนับสนุนได้ทันท่วงทีให้เยาวชนก้าวสู่อนาคตที่คาดหวังได้อย่างราบรื่น (2) 

เปิดโอกาส ให้เยาวชนเรียนรู้โจทย์จากชีวิตจริง ประสบการณ์จริงในชุมชนเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงตัวเองกับ

พ้ืนที่ ได้มากกว่าความรู้ส าเร็จรูป (3) มีทักษะสร้างแรงบันดาลใจ เติมพลังใจ ให้สร้างความเปลี่ยนแปลงกับ

สังคมด้วยพลังพลเมืองในตัวเยาวชน (4)  มีทักษะการ “ตั้งค าถาม” กระตุ้นความคิด สร้างความท้าทาย เพ่ือ

ยกระดับความสามารถเยาวชน เปิดอิสรภาพทางความคิดโดยไม่ครอบง าแต่สร้างการเรียนรู้หรือกระตุ้น

ความคิดจากการตั้งค าถาม และ (5) ยอมรับความต่าง ให้คุณค่ากับความคิดที่หลากหลาย และคุณค่าของการ

สร้างสรรค์ไปด้วยกัน 

 ด้วยเหตุนี้  เ พ่ือน าไปสู่ เป้าหมายที่ตั้งไว้  มูลนิธิสยามกัมมาจลได้ก าหนดขอบเขตงานไว้ ดังนี้   

(1) ค้นหา โครงการที่มีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพในตัวเด็กผ่านการเรียนรู้จากการลงมือท า (2) พัฒนาต่อ

ยอด โครงการด าเนินได้ดีให้ขยายผลและให้ท างานอย่างยั่งยืน (3) สนับสนุน ทุนทางความคิดและงบประมาณ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับโครงการต่างๆ (4) เชื่อมโยง การท างานของโครงการในรูปแบบเครือข่ายเพ่ือ

ขับเคลื่อนการท างานพัฒนาเยาวชนร่วมกันให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว (5) ถอดบทเรียน ผลส าเร็จและองค์

ความรู้ใหม่ในการพัฒนาเยาวชนของภาคีและโครงการมาเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อยอด ยกระดับการ

ท างาน (6) สื่อสาร ให้สังคมรับรู้ถึงความส าคัญในพลังของเยาวชนและองค์ความรู้ใหม่ผ่านสื่อต่างๆเพ่ือสร้าง

การรับรู้-การเรียนรู้ของสังคมในวงกว้าง (7) ขยายผล เชิงนโยบายโดยน าความรู้ความส าเร็จในระดับโครงการ 

สู่การขยายผลเชิงนโยบายด้วยการท างานร่วมกับภาคียุทธศาสตร์   

 โครงการของมูลนิธิสยามกัมมาจลที่ผ่านมา ได้สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองรุ่นใหม่ให้มี

คุณภาพและมีจิตอาสาผ่านการสนับสนุนโครงการขององค์กรภาคีในภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทส าคัญในการ

พัฒนาเยาวชน ดังนี้  
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1. สถาบันการศึกษา สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้จาก “โจทย์จริง” ของชุมชน สังคม เพ่ือให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีส านึกความเป็นพลเมือง 

ได้แก่  

x  โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี

เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นก าลัง

ส าคัญในการขยายเครือข่ายโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ 

x  โครงการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้าง

กลไกพัฒนาพลเมืองอาสา (Active Citizen) ในระดับมหาวิทยาลัย 

x  เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network for Change : 

UNC) ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพ่ือสังคมไทยน่าอยู่ 

 2. ชุมชนท้องถิ่น (อปท.) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น “เจ้าภาพ” ในการ

พัฒนา คุณภาพก าลังคนรุ่นใหม่ของท้องถิ่น ได้แก่ โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค แบ่งเป็น 

ระยะที่ 1 โรงเรียนครอบครัว และ ระยะที่ 2 หลักสูตรนักถักทอชุมชน โดยมีเป้าหมายโครงการเพ่ือสร้างกลไก

พัฒนาเยาวชนในพื้นท่ีระดับต าบล 

 3. หน่วยงาน /องค์กรภาครัฐ  สนับสนุนการ “ต่อยอด” งานพัฒนาเยาวชนของหน่วยงาน

ภาครัฐให้เกิดผลส าเร็จ สามารถน าไป “ขยายผล” สู่การใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งข้ึน ได้แก่ โครงการ “ต่อกล้าให้เติบ

ใหญ”่  เป็นโครงการต่อยอดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยมีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน สร้างฐานข้อมูลและเครือข่าย เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการ

พัฒนาศักยภาพของเยาวชนอย่างม่ันคงและยั่งยืน 

  4. องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) สนับสนุนให้องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในพ้ืนที่ระดับจังหวัดและ

องค์กร ขับเคลื่อนงาน “เชิงประเด็น” ด าเนินการพัฒนาเยาวชนให้มีส านึกความเป็นพลเมือง (Active citizen) 

ได้แก่  

x โครงการ “พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา” โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกลไกพัฒนาเมือง

อาสา(Active Citizen) ในระดับจังหวัด 

x โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน” โดยมีเป้าหมายเพ่ือ 

สร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างศักยภาพของเครือข่ายเยาวชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่น

จังหวัดน่านบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

x โครงการ “จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาเยาวชน” โดยมีเป้าหมายเพ่ือ 

พัฒนาพลเมืองรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม (Active citizen) ผ่านการท าโครงการในลักษณะ Community 

Project 
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x โครงการ “พลังเด็กและเยาวชนเพ่ือการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก” โดยมี

เป้าหมายเพ่ือการเสริมสร้างพลังพลเมืองของเด็กและเยาวชนโดยการเรียนรู้ท้ องถิ่นและภูมิสังคมผ่านกลไก

ขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือยกระดับความรู้ในการจัดการท้องถิ่น 

x โครงการ “ต้นกล้าในป่าใหญ่” การเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายเยาวชน ซึ่งมีความเข้าใจอย่าง

ลึกซึ้งถึงแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

x โครงการ “เสริมสร้างชุมชนบริหารจัดการตัวเองในพ้ืนที่ประสบภัยสึนามิ” โดยมี

เป้าหมายเพ่ือสร้าง “กลุ่มคน” ที่ท างานร่วมกัน ร่วมกันคิดร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในชุมชน 

x โครงการ “พลเมืองเยาวชน” (กลุ่มมหาวิทยาลัย) โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา

เยาวชนในสถานศึกษาให้มีจิตส านึกความเป็นพลเมือง โดยใช้โครงการเป็นเครื่องมือ 

 5. แกนน าเยาวชน สนับสนุนแกนน าเยาวชนสร้าง “เครือข่าย” เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนรุ่น

ใหม่ ได้แก่ โครงการเครือข่ายเกษตรกรกล้าใหม่ โครงการอบรมสารคดีสั้น เล่าเรื่องเมืองเรา และโครงการ

พัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่ายจิตอาสาในสถานศึกษาปี 2557 (ค่ายปลาดาว) โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาเด็ก

และเยาวชนสู่ความเป็น “Elite” คือ ผู้น าทางสังคมรุ่นใหม่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ “A List” 

คือ ชนชั้นน าที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเป็นที่รู้จักของสังคมอีกด้วยเพ่ือก้าวสู่การเป็น Trend 

setter คือ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและสามารถสร้าง Life setting คือก าหนดชีวิตตัวเองได้ ให้เป็น

คนดีที่มีคุณค่าต่อสังคม  

 จากการด าเนินโครงการต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล เต็มไปด้วยความความ

คาดหวังว่า หน่วยงาน องค์กรภาคี ที่ร่วมท างานกับมูลนิธิฯ จะได้ร่วมเรียนรู้พัฒนาการท างานขององค์กรให้มี

ระบบการพัฒนาเยาวชนที่มี ประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็ง สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

และมีบทบาทเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change agent) การพัฒนาเยาวชนได้อย่างยั่งยืน 

 

  2.2.5 องค์กรหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ (Voluntary Service Overseas: VSO) 

องค์กรหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ หรือที่รู้จักในนาม  VSO เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนชั้นน าระหว่าง

ประเทศ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพ่ือพัฒนาและมุ่งสร้างนวัตกรรมการจัดการอาสาสมัครระดับโลกอย่าง

ต่อเนื่อง ในปัจจุบัน VSO ท างานร่วมกับ 500 องค์กรทั้งในประเทศและ 25 ประเทศทั่วโลก โดยมีอาสาสมัคร 

3 ประเภท ได้แก่  (1) อาสาสมัครเยาวชน เป็นเยาวชนอายุ 18 – 25 ปี ที่อาสาเข้าไปท างานในชุมชนเป็นเวลา  

3 เดือน ร่วมกับองค์กรในพื้นที่  (2) อาสาสมัครพนักงาน เป็นอาสาสมัครในภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการ

ท าอาสาสมัครให้กับองค์กรในพ้ืนที่ และ (3) อาสาสมัครวิชาชีพ คือ ผู้ที่ใช้ความถนัดทางอาชีพของตนเองไป

ท างานอาสาสมัคร  โดยในประเทศอังกฤษให้ความส าคัญกับงานอาสาสมัครโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาสาสมัคร
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เยาวชน เพราะคาดหวังว่า เมื่ออาสาสมัครเยาวชนกลับมาที่ประเทศอังกฤษก็จะน าเอาส านึกพลเมืองที่เกิดขึ้น

จากการไปท างานอาสาสมัครกลับมาด้วย  ภาพรวมระบบการจัดการอาสาสมัครของ VSO มีกระบวนการดังนี้  

1. การหา Partners และ/หรือ Placement ในการที่จะมาร่วมงานและร่วมกันก าหนด

คุณสมบัติอาสาสมัคร  

2. คัดสรร เลือกอาสาสมัคร และการอบรมเตรียมความพร้อมให้อาสาสมัครก่อนปฏิบัติงาน 

3. การดูแลอาสาสมัครในระหว่างการปฏิบัติงาน การให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษา  

4. การติดตามการท างานของอาสาสมัคร  

5. การประเมินผลการท างานของอาสาสมัคร  

เนื่องจาก VSO ท างานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ก็ได้

มีการพัฒนาหรือขับเคลื่อนสังคมในประเด็นที่ต่างบริบทกันไป ดังนั้น ในการคัดเลือกองค์กรที่จะเข้ารับ

อาสาสมัครจากการจัดสรรโดยทาง VSO ต้องมีการพูดคุยกันเพ่ือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ “ความต้องการ

หรือลักษณะของอาสาสมัคร” ที่จะเข้าไปช่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านนี้กระจายอยู่ใน 15 

ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับองค์กรที่ต้องการรับอาสาสมัคร ภายหลังเมื่อทราบ

คุณลักษณะของอาสาสมัครที่ต้องการแล้ว จะด าเนินการคัดเลือก และเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครโดย

มุ่งเน้นไปที่ “การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร” เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร เช่น หากเป็นองค์กรที่

ต้องการอาสาสมัครที่เป็นครู นอกจาก VSO จะส่งอาสาสมัครที่เป็นครูไปแล้ว ยังส่งบุคลากรที่จะเข้าไปพัฒนา

ครูในพ้ืนที่ ที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นด้วยเพ่ือที่จะสามารถท างานได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

หากวันใดวันหนึ่งอาสาสมัครต้องถอนตัวออกจากพ้ืนที่ ประเด็นนี้ นับว่า VSO ค านึงถึงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

สร้างความยั่งยืนอย่างยิ่ง   

จากการร่วมมือกันทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ องค์กรที่ต้องการอาสาสมัคร องค์การจัดหาอาสาสมัคร (VSO) 

และตัวอาสาสมัคร จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสร้างข้อตกลงร่วมกัน และแจกแจงภารกิจของตนเองอย่าง

ชัดเจนเพ่ือสร้างความกระจ่างในการด าเนินงานก่อนการลงพ้ืนที่ เช่น หน่วยงานที่ดูแลอาสาสมัครต้องจริงใ จ

และสร้างความเชื่อมั่นให้เห็นว่าสามารถดูแลและสนับสนุนอาสาสมัครได้เป็นอย่างดี โดยการตกลงกันว่า 

“สามารถดูแลเรื่องอะไรได้บ้าง ได้มากขนาดไหน หรืออะไรที่ไม่สามารถดูแล จัดการให้ได้ ” นอกจากนั้น ใน

เรื่องของพ้ืนที่ (Placement) ที่จะจัดส่งอาสาสมัครไปท างาน ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องค านึงถึงโดยเฉพาะด้าน

ความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้จ าเป็นต้องแลกเปลี่ยนร่วมกันเพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจและไม่คิด

ว่าทุกอย่างเกิดจากการตัดสินใจจากฝ่ายบริหารหรือทาง VSO เท่านั้น  นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาในพ้ืนที่

ท างานของอาสาสมัครต้องมีความชัดเจนว่า “ใครเป็นผู้บังคับบัญชาของอาสาสมัคร” และต้องชัดเจนในเรื่อง

กฎ ระเบียบ และข้อตกลงต่างๆ เช่นกัน เพื่อน าไปสู่ระบบความปลอดภัย 

ส าหรับ การคัดเลือกและเตรียมความพร้อมอาสาสมัครก่อนปฏิบัติงาน ทาง VSO คัดเลือกอาสาสมัคร

โดยพิจารณาจาก Resume ก่อนว่าน่าสนใจหรือไม่ หลังจากนั้นจะติดต่อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เบื้องต้นเพ่ือท า

ความรู้จักและให้เป็นที่แน่ใจว่าอาสาสมัครมีความพร้อมในการด าเนินงาน นั้นหมายถึง ความพร้อมทางด้าน

สุขภาพ ภาระทางการเงิน การดูแลครอบครัว ซึ่งหากยังไม่พร้อม ทาง VSO ก็ต้องปฏิเสธ ถ้าหากเห็นว่า
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อาสาสมัครมีความพร้อมก็จะเชิญมาท ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือสังเกตพฤติกรรมเพ่ือประเมินว่า “สิ่งที่อาสาสมัคร

บอกผ่าน resume หรือ ทางโทรศัพท์เป็นความจริงหรือไม่” เช่น การท ากิจกรรมเพ่ือประเมินความสามารถใน

การรับมือต่อแรงกดดัน เพ่ือสังเกตพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง อย่างไรก็ดี ด้วยเทคโนโลที่ทันสมัย

ขึ้นประกอบกับการเชิญอาสาสมัครมาท ากิจกรรมกลุ่มค่อนข้างใช้เวลา และบประมาณสูง จึงมีการปรับเปลี่ยน

การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และการท าแบบทดสอบออนไลน์แทน เว้นเสียว่าอาสาสมัครที่ต้องท างานกับเด็ก

และเยาวชน ก็ยังต้องเชิญมาท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันอยู่  หลังจากนั้น คนที่ผ่านรอบของการเข้าร่วมกิจกรรม

หรือแบบทดสอบออนไลน์แล้ว จะมีการสัมภาษณ์อีกครั้ง ซึ่ง VSO ใช้เวลากับการสัมภาษณ์ครั้งนี้ นานมากขึ้น

ตั้งแต ่1 – 2 ชั่วโมง เพ่ือให้แน่ใจว่าอาสาสมัครจะสามารถไปท างานในพ้ืนที่จริงได้ครบตามระยะเวลาที่ก าหนด 

โดยการสัมภาษณ์จะมีเจ้าหน้าที่ 2 คนที่แบ่งหน้าที่กันเป็นผู้สัมภาษณ์และผู้สังเกตการณ์เท่านั้น จากนั้นจะมี

การประชุมเพ่ือตัดสินใจคัดเลือกร่วมกันโดยใช้มาตรฐานเดียวกันในการคัดเลือก  

 เมื่อท าการคัดเลือกอาสาสมัครแล้ว สิ่งที่อาสาสมัครต้องจ าขึ้นใจคือ “พวกเขา คือ นักพัฒนา” นั้น

หมายความว่า อาสาสมัครต้องสามารถด าเนินงานและจัดการงานได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอค าสั่งจากทาง 

VSO เท่านั้น และต้องไม่เรียกร้องสิ่งต่างๆ ที่เกิดความจ าเป็นทั้งกับ VSO และองค์กรที่รับอาสาสมัคร ซึ่งชุด

ความคิดเหล่านี้ อาสาสมัครจะได้เรียนรู้ในช่วงระหว่างการเตรียมพร้อมอาสาสมัคร เริ่มตั้งแต่ “ต้องปฏิบัติ

ตัวอย่างไร จนถึงความท้าทายที่ต้องเจอในพ้ืนที่” โดยจะท าการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมผ่านทาง

ออนไลน์ ซึ่งอาสาสมัครต้องเรียนให้ครบตามเวลาที่ก าหนด เป้าหมายหลักของขั้นตอนนี้ คือ เพ่ือให้อาสาสมัคร

ตระหนักถึงความรับผิดชอบและสามารถจัดการตัวเองและงานให้ได้มากที่สุด วิธีการหนึ่งที่จ าช่วยอาสาสมัคร

มือใหม่เข้าใจและเรียนรู้งานได้เร็วขึ้น คือ การพูดคุยกับอาสาสมัครรุ่นพ่ี ที่เคยไปท างานในพ้ืนที่ เดียวกันมา

ก่อน และสิ่งที่ VSO ท า คือ การให้อาสาสมัครรุ่นพี่มาร่วมคัดเลือกอาสาสมัครมือใหม่ที่จะเข้าไปท างานในพ้ืนที่ 

เนื่องจาก อาสาสมัครรุ่นพ่ีจะทราบดีว่า “พ้ืนที่แห่งนั้นต้องการคนแบบไหนไปท างาน”  

 ส าหรับผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอาสาสมัครของ VSO ชี้ให้เห็นว่า “การพัฒนาคนมีความสัมพันธ์

อย่างชัดเจนในการพัฒนาสังคม” เนื่องจากคนที่เคยเป็นอาสาสมัครจะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่าน

กระบวนการท างานอาสาสมัคร ตลอดจนทักษะที่เกิดจากการท างานในชุมชนก็จะติดตัวอาสาสมัครไปตลอด 

ซึ่งอาสาสมัครสามารถน าประสบการณ์นี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง  

 

2.2.6 หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps) ประจ าประเทศไทย 

  หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาเป็นองค์กรอิสระภายใต้สังกัดของรัฐบาลอเมริกัน ประธานาธิบดี จอห์น 

เอฟ เคเนดี้  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 เพ่ือเสริมสร้างสันติภาพด้วยการส่งอาสาสมัครอเมริกันไปใช้ชีวิตและ

ช่วยปฏิบัติงานในประเทศก าลังพัฒนา โดยมีบทบาท ดังนี้ 

1. ให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรบุคคล แก่ประเทศที่ก าลังพัฒนาและขาดแคลนบุคลากร

ในสายงานที่จ าเป็นต่อการพัฒนา  

2. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ดีของประชาชนเจ้าของประเทศที่มีต่อคนอเมริกัน  

3. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ดีของคนอเมริกันที่มีต่อประชาชนเจ้าของประเทศ  
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ในปัจจุบันหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาท างานครอบคลุม 141 ประเทศ โดยมีอาสาสมัครจ านวน

มากกว่า 230,000 คน หนึ่งในนั้น คือ ประเทศไทย ที่มีอาสาสมัครอเมริกาเข้ามาปฏิบัติงานกว่า 5,300 คน ใน

หลายโครงการ เช่น การศึกษา การพัฒนาชุมชน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ชนบทที่

ห่างไกลความเจริญหรือมีทรัพยากรน้อยกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ โดยมี 2 โครงการหลัก ได้แก่  (1) “โครงการเพ่ือนครู

และพัฒนาชุมชน” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยครูโรงเรียนประถมศึกษาในการสนับสนุนและพัฒนาวิธีการเรียนการ

สอนแบบมีส่วนร่วมในห้องเรียน การออกแบบบทเรียนและสื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์ที่เน้นการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ ควบคู่กับการร่วมสอนในชั้นเรียนกับครูไทยท าให้นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะกับเจ้าของภาษาโดยตรง 

และ (2) “โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา” เล็งเห็นว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญที่ควร

ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสามารถท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีได้  ดังนั้น

จุดประสงค์ของโครงการได้มุ่งเน้นให้เยาวชน (อายุระหว่าง 9-15 ปี) ได้เปิดโลกทัศน์และพัฒนาทักษะชีวิต

ต่างๆ ที่ท าให้เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยที่อาสาสมัครจะท างานร่วมกับองค์การปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และ หน่วยราชการอ่ืนๆ ในระดับต าบล โดยมีเวลางานจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 -

16.30 น. เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่คนอ่ืน และการลงพ้ืนที่พบปะเยาวชน/ชุมชน เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยในพ้ืนที่

ห่างไกล และเตรียมความพร้อมเยาวชนส าหรับบทบาทในการเป็นผู้ใหญ่ 

เงื่อนไขของการเป็นอาสาสมัครของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา มีดังนี้ (1) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ทั้งสิ้น 27 เดือน (รวมช่วงฝึกอบรม 11 สัปดาห์และปฏิบัติงานจริง 24 เดือน) (2) สามารถสมัครได้ตลอดเวลา 

โดยระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาใบสมัครอยู่ประมาณ  9-12 เดือน (3) อายุขั้นต่ าในการสมัครตั้งแต่ 18 ปีขึ้น

ไป (4) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย (5) อาสาสมัครจะไม่ได้รับเงินเดือน แต่มีเงินยังชีพราย

เดือนซึ่งเพียงพอต่อการยังชีพในชุมชน และ (6) หน่วยสันติภาพฯ ให้ความส าคัญสูงสุดกับเรื่องสุขภาพและ

ความปลอดภัยของอาสาสมัคร โดยที่ทางหน่วยสันติภาพฯ ทุ่มเทเต็มที่กับการฝึกอบรมและให้ความช่วยเหลือ 

เพ่ือให้อาสาสมัครสามารถท างานได้อย่างแข็งแรงและปลอดภัย  หลังจากนั้น อาสาสมัครจะต้องเข้ารับการ

ฝึกอบรมก่อนการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  โดยหน่วยสันติภาพฯ เป็นเวลา 11 สัปดาห์ เนื้อหาของการอบรม

ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาพรวมของการปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขและความปลอดภัย การพัฒนาการเกษตร

และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเยาวชน และบทบาทของหญิงชายในการพัฒนาประเทศ เป็นต้น เพ่ือให้

อาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานและการใช้ชีวิตร่วมกับคนไทย พร้อม

ทั้งต้องได้รับการประเมินผลตามเกณฑ์ที่หน่วยสันติภาพฯ ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าอาสาสมัครมีความรู้และ

ความสามารถเพียงพอที่จะท าประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างแท้จริง 

 

 จากตัวอย่าง การด าเนินงานด้านการจัดการและงานพัฒนาอาสาสมัครขององค์กรพัฒนาเอกชนและ

สถาบันการศึกษาดังที่ได้กล่าวข้างต้น ท าให้เข้าใจกลไกสนับสนุนอาสาสมัครในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่หรืองาน

ด้นการพัฒนาชุมชน  อย่างไรก็ดี หากต้องการพัฒนาอาสาสมัครหรือเยาวชนในพ้ืนที่โครงการวิจัยครั้งนี้ให้มี

ส านึกทางสังคมควบคู่กับความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองนั้น จ าเป็นต้องท าความเข้าใจ
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ภูมิหลังประสบการณ์เดิม ลักษณะและท่าทีและการสร้างความรู้ของเยาวชน ตลอดจนโครงสร้างทางสังคมและ

บริบทของพ้ืนที่ จึงจะน าไปสู่การออกแบบและจัดกระบวนการ และหนุนเสริมองค์ความรู้ที่เหมาะสมส าหรับ

การเสริมศักยภาพเยาวชนในการท างานเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วมได้  

 

2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน  

กระบวนการพัฒนาเยาวชนแบบดั้งเดิมมักถูกออกแบบตามประสบการณ์ของผู้จัดกระบวนการเป็น

หลัก บนหลักคิดที่ว่าเยาวชนเป็นผู้เรียนที่มีบทบาทเป็นผู้รับความรู้ ดังนั้น จึงให้ความส าคัญกับการสอนหรือ

การป้อนความรู้และทักษะโดยที่เยาวชนไม่ต้องสืบค้นหรือแสวงหาความรู้หรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง ท าให้

เยาวชนขาดการพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ หลักการส าคัญส าหรับผู้จัดกระบวนการที่ควร

ตระหนักคือ “การพัฒนาเยาวชนหมายถึงการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” จึงจ าเป็นต้องมีการ

วางแผนกิจกรรม การสร้างหรือกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ (จันทนา อุดม, 2559)  

เพ่ือให้สอดรับกับการเป็นเยาวชนในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานด้าน

การพัฒนาเยาวชนเปรียบเป็นผู้จัดกระบวนการควรน าแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาปรับ

ใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนรู้ 4 ลักษณะ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2561) ได้แก่  

 1. การเรียนรู้เพ่ือรู้ (Learning to know) หมายถึง การศึกษามุ่งพัฒนากระบวนการคิด 

กระบวนการการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือให้สามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้ตลอดชีวิต กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกสมาธิ ความจ า ความคิดผสมผสานกับสภาพจริงและ

ประสบการณ์ในการปฏิบัต ิ

2. การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง (Learning to do) หมายถึงการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความ 

สามารถและความช านาญรวมทั้งสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ปรับประยุกต์องค์

ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานและอาชีพได้อย่างเหมาะสม กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการระหว่างความรู้

ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติงานที่เน้นประสบการณ์ต่างๆ ทางสังคม 

3. การเรียนรู้เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกันและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน (Learning to live 

together) หมายถึงการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมี

ความสุข มีความตระหนักในการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มี

ความเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความ

เชื่อของแต่ละบุคคลในสังคม 

4. การเรียนรู้เพ่ือชีวิต (Learning to be) หมายถึงการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกด้านทั้ง

จิตใจและร่างกาย สติปัญญา ให้ความส าคัญกับจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือ

พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ศีลธรรม สามารถปรับตัวและ

ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง เข้าใจตนเองและผู้อื่น  

การจัดกระบวนการที่ครอบคลุมลักษณะการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพ

ตนเองของเยาวชนได้หลากมิติท้ังด้านความคิด ความรู้ จิตใจและทักษะที่จ าเป็นในยุคปัจจุบัน ซึ่งพบว่าเยาวชน
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ในปัจจุบันมีโอกาสในการพัฒนาตนเองมากขึ้นกว่าเยาวชนในสมัยก่อน โดยเฉพาะการมีอิสระที่อยากเป็น

นักพัฒนาเพ่ือเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม  อย่างไรก็ดี 

ท่ามกลางกระแสที่เปลี่ยนแปลงและซับซ้อน เยาวชนจ าเป็นต้องมีวิจารณญาณอย่างรอบด้าน (อุทัย ดุลยเกษม, 

2562) ด้วยการใคร่ครวญตนเองอย่างมีวิจารณญาณ (Critical self-reflection) และการสนทนาเชิงวิพากษ์ 

(Critical discourse) เพ่ือตรวจสอบความเชื่อ คุณค่า ฐานคติที่เป็นจริง ถูกต้องและคลอบคลุมมากขึ้น ก่อนที่

จะลงมือกระท าหรือตัดสินใจในเรื่องต่างๆ (Mezirow, 200) ด้วยเหตุนี้การพัฒนาทักษะด้านการคิดจึงส าคัญ 

การเรียนรู้ที่ตอบสนองให้เยาวชนมีทักษะด้านการคิดขั้นสูง คือ Active learning เป็นการสอนที่

สนับสนุนด้วยปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) มีแนวคิดส าคัญมาจากจอห์น ดิวอ้ี (John 

Dewey) นักการศึกษาที่มีความเชื่อและให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือลงมือกระท า 

(Learning by doing) อย่างเป็นอิสระทางความคิด ซึ่งประสบการณ์เรียนรู้เหล่านี้จะช่วยให้เยาวชนสามารถ

สืบค้นและสร้างความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เยาวชนงอกงามเต็มศักยภาพของตนเอง ลักษณะเด่น คือ เป็นการ

เรียนรู้ที่ผ่านการลงมือท าและคิดใคร่ครวญไตร่ตรอง (Reflection) เน้นการเรียนรู้ในพ้ืนที่ ความเป็นพลเมือง 

การรับใช้สังคม (Service learning) และการเรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based learning)  

ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการท าประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน (วิจารณ์ พานิช, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับการจัดกระบวนการ

เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพเยาวชนในครั้งนี้ ที่มุ่งหวังให้เยาวชนปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนของตนเอง

อย่างไรก็ดี ก่อนที่เยาวชนจะสามารถแก้ไขหรือพัฒนาชุมชนได้นั้นควรเริ่มต้นจากการเรียนรู้ชุมชนของตนเอง

อย่างเข้าใจและลึกซึ้ง  

 การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based learning) เป็นการเรียนรู้จากประสบ- 

การณ์ที่ผู้เรียน (เยาวชน) ได้เรียนรู้จากพ้ืนที่จริง เพ่ือเข้าใจสภาพปัญหา ความต้องการและบริบทของชุมชน

เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจความหลากหลายและเท่าเทียมกันของคนในชุมชน (วรวี ศิริปริชยากร, 2563)  

โดยความร่วมมือกันระหว่างผู้สอน ชาวบ้านและองค์กรในชุมชนที่ร่วมเป็นผู้จัดกระบวนการและอ านวยความ

สะดวกต่อผู้เรียน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานสามารถแบ่งออกเป็น 6 วิธีการ (Melaville, Berg 

and Blank, 2558, อ้างถึงใน วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์, 2561)  

  1. การบริการชุมชนเชิงวิชาการ (Academically based community service : ABCS) 

หลักการส าคัญ คือ การเชื่อมโยงภารกิจของสถานศึกษากับชุมชนใกล้เคียงเพ่ือมุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาหรือ

พัฒนาชุมชนตามสภาพจริง ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย โดยการ

ให้บริการความรู้ งานวิจัยหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มาจากความต้องการของชุมชน  

2. การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง (Civic education) เพ่ือเตรียมพร้อมความเป็นพลเมืองที่

พร้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการมอบประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้เชิงวิชาการ

กับการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ซึ่งมีความส าคัญกับหลักการประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ  

3. สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental education) เป็นการเปิดพ้ืนที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้

ด้วยการลงมือปฏิบัติผ่านการเรียนรู้ระบบนิเวศทางธรรมชาติที่สัมพันธ์กับนิเวศวิทยาสังคม เพ่ือค้นหาสาเหตุ

ของปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและแนวทางแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม 
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4. การเรียนรู้โดยใช้สถานที่เป็นฐาน (Place-based learning) เป็นการเรียนรู้บริบทของ

ชุมชนทั้งด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของ

ชุมชน โดยมีสมาชิกในชุมชนท าหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูล สนับสนุนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการประเมินผล

การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย 

5. การเรียนรู้ด้วยการบริการชุมชน (Service learning) คือการให้ผู้เรียนในฐานะผู้ที่มีส่วน

ร่วมรับผิดชอบต่อภาคประชาสังคมและชุมชนด าเนินกิจกรรมทางวิชาการที่ตรงกับเป้าหมายของหลักสูตรและ

บริการไปสู่ชุมชน ในการบริการชุมชนนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและชุมชน ซึ่งผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการและด าเนินงานตามภาระที่ได้รับมอบหมาย มีการสะท้อนคิด

ตลอดโครงการบริการชุมชน และประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน 

6. การเรียนรู้โดยการท างานเป็นฐาน (Work-Based Learning) เป็นการให้ผู้เรียนได้ฝึกงาน

เพ่ือเรียนรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการอาชีพนั้นๆ ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนได้น าไปใช้ใน

การประกอบอาชีพในอนาคต มากกว่านั้นคือการได้ซึมซับแบบอย่างที่ดีจากคนท างานจริงๆ  

เช่นเดียวกับการศึกษาอิงสถานที่ (Place-based education) ที่สามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมใน

การเรียนรู้ของผู้เรียนและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นได้ โดยมีองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญ 

3 ประการ (ออมสิน จตุพร และอมรรัตน์ วัฒนาธร, 2558)  ได้แก่ 

1. การศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้ชุมชนท าให้ผู้เรียนเข้าใจมโนทัศน์ที่มีความซับซ้อน เช่น 

ประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและขยายวงกว้างไปส่วนอ่ืนๆ เช่น ภูมิภาค 

ประเทศและโลก  

2. การเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ กระตือรือร้น และ

มีความใส่ใจชุมชนในฐานะพลเมืองของพ้ืนที่  

3. การเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถมีส่วนสร้างสรรค์ชุมชนของตนเองเรียนรู้

ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความอดทน สันติและเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตนเองและชุมชน 

ดังนั้น ชุมชนต้องมีการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการเรียนรู้ของเยาวชน และการมีบทบาทในการ

แก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทุนทางสังคมใน

ชุมชนแต่ละด้าน (วิทยา สุจริตธนารักษ์ และคณะ, 2660) มีดังนี้ 

1. ด้านการถ่ายทอดความรู้ และการเรียนรู้ในการพัฒนาทุนทางสังคม ควรให้ความส าคัญกับ

วิธีการและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในกระบวนการกลุ่ม ที่เกิดจากพลังอ านาจของชุมชน เช่น เวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนตามปัญหาหรือความสนใจ 

2. ด้านองค์ความรู้ ควรมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และความต้องการของชุมชน เช่น 

การน าองค์ความรู้เดิมมาพัฒนา ต่อยอดหรือปรับปรุงให้มันสมัยและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในชุมชน 

3. ด้านวิธีการและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ควรมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือเป็น

ภาคีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่รอบด้านมากขึ้น 
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4. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้น าชุมชนควรมีบทบาทหลักในการส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้ของชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดเวทีให้สมาชิกในชุมชนมีโอกาสร่วมคิด วิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

สถานการณ์จริงของชุมชนและประเด็นท่ีสนใจร่วมกัน และการให้ความส าคัญกับการค้นหาระบบคุณค่าดั้งเดิม

ของชุมชนมาประยุกต์หรือต่อยอดให้เป็นฐานการพัฒนาทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน 

5. ด้านจุดมุ่งหมายของความรู้ ผู้น าทางสังคมมีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การ

กระตุ้นให้ประชาชนในจิตส านึกในการพ่ึงพาตนเอง ร่วมคิด ร่วมตันสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบในชุมชน

ของตนเอง  

 อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากบทบาทของผู้จัดกระบวนการและสมาชิกในชุมชนในการจัดการเรียนรู้แล้ว 

การจัดกระบวนการเสริมอ านาจเพื่อสร้างจิตส านึกในการพัฒนาชุมชนก็เป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน แบ่งเป็น  

4 องค์ประกอบ (ธีราพร ทองปัญญา และคณะ, 2559)  

1. การสร้างความไว้วางใจ (Trust) เพ่ือน าไปสู่การกล้าเปิดเผยความต้องการ ความคิดเห็น

และความรู้สึกที่แท้จริงออกมา ความไว้วางใจเกิดจากผู้มีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการสื่อสารเพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน และท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความคุ้นเคย 

2. การกระตุ้น-ให้ก าลังใจ (Encouragement) เนื่องจากเยาวชนไม่มีประสบการณ์หรือมีน้อย

เกี่ยวกับการท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง ท าให้เยาวชนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้าแสดง

ความคิดเห็นต่อหน้ากลุ่มคน ดังนั้นต้อยคอยกระตุ้นให้เยาวชนพยายามคิด มองถึงคุณค่าของตนเองที่มีต่อ

ชุมชน และสนับสนุนให้ก าลังใจในทุกขั้นตอน  

3. การให้อิสระทางความคิด (Autonomy) คือการให้เยาวชนสามารถปลดปล่อยความคิด

ออกจากข้อจ ากัดที่ปิดกั้นโอกาสและสิทธิต่างๆ ดังนั้นต้องท าลายก าแพงที่บดบังความคิดของเยาวชน และ

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานระหว่างวัยให้เกิดข้ึน พยายามเลี่ยงสถานการณ์ท่ีเยาวชนจะถูกครอบง า

ความคิดจากกลุ่มผู้ใหญ่  

4. การติดตาม-ให้ค าปรึกษา (Mentoring) เป็นการช่วยเหลือ สนับสนุนและเสริมแรง ผ่าน

การลงพ้ืนที่ติดตามผลที่เกิดขึ้นโดยการสังเกตพฤติกรรม การรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ที่มีส่วนร่วม รวมถึงการ

ปรึกษาพูดคุยระหว่างทีมผู้วิจัยเพื่อน าไปปรับหรือวางแผนส าหรับการลงพ้ืนที่ครั้งต่อไป  

 ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแนวทางของการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้มุ่งสู่การเป็น 

นักปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อความหลากหลาย

ของลักษณะการเรียนรู้ (Learning style) และประสบการณ์เดิมของเยาวชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคน

รุ่นใหม่ในโครงการที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ซึ่งมีวุฒิภาวะในระดับที่สามารถคิดและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง จึง

ต้องปล่อยให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีอิสระทางความคิด การกระท า การให้คุณค่าและความหมาย จึงจะน าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงที่คงทนที่ลึกลงในระดับมโนทัศน์ (Paradigm shift) เริ่มจากการเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง 

มองเห็นบทบาทของตนเองที่สัมพันธ์กับโครงสร้างหรือบริบททางสังคมและลงมือปฏิบัติ จึงจะเรียกได้ว่าเป็น

การพัฒนาตนเองเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม (O’Sullivan, 2003)  ที่ค านึงถึงความเท่าเทียมทางสังคม 

สันติภาพ และความปีติยินดีในตนเอง หรือเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงสู่การมีวิถีชีวิตยั่งยืน 
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2.4 เยาวชนกับการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

นอกจากการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมศักยภาพเยาวชนทั้งด้านความรู้และทักษะแล้ว การติดตั้ง

อุดมการณ์ให้เยาวชนอาสาสมัครมีจิตที่มั่งคงเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมก็เป็นสิ่งที่ส าคัญเช่นกัน  ดังนั้น

เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมเยาวชนให้มีจิตอาสาเพื่อสังคม ควรค านึงถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่อิงกับรูปแบบ

ของขบวนการจิตอาสาทีม่ีองค์ประกอบ 4 ส่วน (บุษราภรณ์ ติเยาว์, 2562) ดังนี้ 

1. ความคิดและอุดมการณ์ เป็นความชอบความสนใจที่เหมือนกัน มีแรงบันดาลใจจาก

ครอบครัว ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษากลุ่มเพ่ือนรุ่นพ่ี และแรงจูงใจต้องการมีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคม 

2. ลักษณะงานจิตอาสา เป็นการร่วมกลุ่มของเยาวชนเพ่ือด าเนินกิจกรรมเชิงประเด็นทาง

สังคม เช่น การพัฒนาชนบท การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษาและสิทธิมนุษยชน และการ

ด าเนินกิจกรรมท างานกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในชุมชน 

3. โครงสร้างและระบบงาน เป็นการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างาน ด้านงานบริหาร

จัดการ งานธุรการเอกสาร งานนันทนาการ งานด้านแรงงาน หรือการใช้แรงงานต่างๆ  

5. การหล่อหลอมปลูกฝังวิธีคิดและการปฏิบัติงาน เป็นการท างานภายในกลุ่ม มีการถ่ายทอด

วิธีคิด เทคนิคข้ันตอนการท างาน มีการประชุมแก้ไขปัญหาร่วมกัน และการก าหนดเป้าหมายของงาน 

 ขบวนจิตอาสามีองค์ประกอบคล้ายกับการรวมกลุ่มของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพ้ืนที่ (โครงการ) ที่มี

เป้าหมายการตั้งกลุ่มเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ดี ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

เครื่องมือที่นิยมใช้และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง  คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory action research: PAR) ที่ให้ความส าคัญกับหลักประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ

เสรีภาพในการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย  

ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาถึงการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีกว่า โดย Freire (1970) ได้ 

ขยายฐานคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมมากขึ้น เพ่ือให้

ประชาชนในชุมชนที่ถูกกดขี่สามารถหลุดพ้นได้โดยการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนด้วยตนเอง โดยก าหนด

มโนทัศน์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (วรรณดี สุทธินรากร, 2560: 117) ดังนี้ 

  1. ต้องแสดงถึงเจตจ านงอย่างแน่วแน่และแสดงออกในทางสังคมที่เกี่ยวร้อยให้คนจนและ

กลุ่มคนในสังคมซึ่งเป็นชนชั้นของผู้ถูกกดขี่หลุดพ้นจากภาวะการครอบง าและการถูกกดขี่ 

  2. ต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นตลอดกระบวนการวิจัยซึ่งเป็นพ้ืนฐาน

ส าคัญในการวิจัย 

  3. ความรู้คือตัวแทนที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเป็นการสร้างพลังในเชิง

อ านาจที่ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบได้เห็นความรู้จากทางทฤษฎีและความรู้ที่เชื่อมโยง

กับการปฏิบัติ 

  4. ฐานความรู้เป็นรากของทฤษฎีวิพากษ์ (Critical theory) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิพากษ์

ความสัมพันธ์ของวัตถุและจิตใจที่เกิดขึ้นในกระบวนการวิจัย 
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  5. ต้องยกระดับจิตส านึกของบุคคล กลุ่มคน และคนในชาติ 

 นอกจากนั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมยังมีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญที่แตกต่างจากงานวิจัย

อ่ืนๆ ดังที ่อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ และพิมพิมล วงศ์ไชยา (2560) ได้รวบรวมไว้ ดังนี้ 

  1. PAR เป็นวงจรส าคัญที่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การสังเกต การสะท้อนคิด 

การวางแผนการปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

  2. PAR เป็นวิธีที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปฏิบัติและสะท้อน

ผล เป็นกระบวนการที่มีชีวิตและเป็นพลวัตร โดยผู้มีส่วนร่วมต้องร่วมกันระบุปัญหา ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล 

และลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน  

  3. PAR เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ที่ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดกระบวนการสร้างความรู้

เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาที่มาจากความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง 

  4. PAR เป็นพลวัตร คือ เป็นกระบวนการที่มีความยืดหยุ่นทั้งในด้านกิจกรรม เวลา และ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับความพร้อมและภูมิหลังของผู้ร่วมวิจัย 

  5. PAR เป็นการพัฒนา ที่ช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมจะพัฒนาความสามารถในการคิดและการท างาน

ร่วมกันเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม โดยที่องค์ความรู้ ทักษะและทรัพยากรจะถูกน ามาแบ่งปันอย่างเสมอภาค 

ยุติธรรมภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นธรรม 

  6. PAR เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างมีวิจารณญาณเพ่ือให้เกิดความเข้าใจบริบทหรือ

สถานการณ์ของพ้ืนที่ตามความเป็นจริง เพ่ือน าไปสู่การหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างลึกซึ้งและเหมาะสม 

 ดังนั้น ในการเสริมศักยภาพเยาวชนในการท างานพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

สอดแทรกองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังหลักการที่ Wagner, 

Moody & Dumond (2014) ได้เสนอไว้เพ่ือใช้ในการพัฒนาเยาวชน ดังนี้  

  1. การมีส่วนร่วม เยาวชนและสมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานวิจัย 

โดยเฉพาะเยาวชนที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคิดประเด็นจนถึงการลงมือปฏิบัติเพ่ือ

แก้ปัญหาชุมชน สิ่งส าคัญงานวิจัยนั้นควรแทรกกิจกรรมที่สนุก ดึงดูใจและเกี่ยวข้องโดยตรงกับเยาวชน 

  2. การเสริมพลัง ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยควรเกิดความตระหนักเกี่ยวกับบริบททางสังคม 

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโครงการสร้างของชุมชนที่อาศัยอยู่ เกิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรและ

ยุทธวิธีเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคม และพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ชุมชนและจัดการแก้ปัญหาชุมชน 

  3. การมีประสบการณ์  การวิจัยเชิงปฏิบัติควรตั้งอยู่บนฐานของประสบการณ์ ความรู้ และ

การวิเคราะห์ของผู้มีส่วนร่วม ดังนั้นเยาวชนต้องได้รับการเสริมพลังเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งด้าน

ความรู้และทักษะในการท าวิจัย 

  4. ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ที่เกิดขึ้นจากแผนปฏิบัติการมีความเหมาะสมส าหรับชุมชน ซึ่ง

แผนปฏิบัติการนั้นควรมีลักษณะเฉพาะกับบริบทของชุมชนและดึงมาจากทรัพยากรชุมชน 

  5. ความร่วมมือ เยาวชนและสมาชิกในชุมชนร่วมมือกันเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการวางแผน การสร้างเครื่องมือและวิธีการในการแก้ปัญหา รวมทั้งการประเมินผล 
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  6. กิจกรรมทางการเมือง ในการด าเนินงานวิจัยควรมีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนเพ่ือหาแสวงหา

แนวทางในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางอ านาจ โดยการส่งเสริมให้เยาวชนและสมาชิกในชุมชนเข้าถึง

ความรู้และทักษะที่จ าเป็น ที่เคยผูกขาดอยู่เพียงในกลุ่มนักวิจัยและผู้มีอ านาจตัดสินใจเท่านั้น 

ด้วยเหตุนี้ เยาวชนและสมาชิกในชุมชนสามารถหลุดพ้นจากสถานการณ์หรือภาวะที่คล้ายกับการ 

“ถูกกดขี่” จากนโยบายที่ไม่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคม ด้วยการลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาชุมชน

ท้องถิ่นด้วยตนเอง ดังที่ Attwood (1997) กล่าวว่า ปรัชญาของ PAR คือ คนมีสิทธิในการตัดสินการพัฒนา

และตระหนักถึงความต้องการ โดยใช้การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจริง

เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

เยาวชนจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ซึ่งมีฐานคิดในการด าเนินวิจัยที่ค านึงถึง

การพัฒนาควบคู่กันไปท้ัง 3 ด้าน ได้แก่  

  1. ด้านเยาวชน ถือเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ เนื่องจาก “กระแสตั้งถิ่นฐาน

ในชุมชนหรือการกลับบ้านเกิด” ท าให้เยาวชนเหล่านี้ถูกคาดหวังจากสังคมว่าจะเป็นทั้งก าลังและแกนหลัก

ส าคัญในการท างานร่วมกับองค์กร/กลุ่มต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น จึงน ามาสู่การตั้งโจทย์ว่า “จะท า

อย่างไรให้เยาวชนสามารถพัฒนาชุมชนผ่านการท างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้”    

 2. ด้านเครื่องมือ โดยใช้ฐานคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) มาออกแบบ

เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเชื่อว่า “การสร้างเครื่องมือที่ยึด

แนวทางของ PAR จะช่วยให้ชุมชนมีอ านาจต่อรองกับภายนอก และข้อมูลที่ได้น าไปสู่การพัฒนาจากฐานล่าง

ขึ้นบน” ดังนั้น เครื่องมือ PAR เอ้ือให้เยาวชนร่วมกับคนในชุมชนสามารถส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล และลงมือ

ปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนบนฐานข้อมูลของพ้ืนที่จริงๆ  

 3. ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชนกับชุมชน เป็นการ “เปิดพ้ืนที่กลาง” ให้เยาวชน

และคนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เกิดความรู้สึกร่วม ตระหนักถึงปัญหาในชุมชน และร่วมวางแผนและลงมือ

ปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน  อย่างไรก็ดี การท างานแบบมีส่วนร่วมควรค านึงถึง “การให้น้ าหนักของการมี

ส่วนร่วม” ว่าใครจะเป็นกลุ่มหลักหรือกลุ่มรอง ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องก าหนดบทบาทให้ชัดเจน ทั้งนี้ การมองเห็น

เป้าหมายเดียวกันจะช่วยสร้างความกระจ่างในการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม  

เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่า โดยเริ่มจากการให้เยาวชนได้มีบทบาทในการแก้ปัญหาชุมชน

ในท้องถิ่นของตนเองแบบมีส่วนร่วมกับสมาชิกในชุมชนและภาคีเครือข่าย นับเป็นการออกแบบชุมชนตาม

ความต้องการของคนในชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและเกิดความสุขอย่างยั่งยืน 
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 บทที่ 3  

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น  มี

เป้าหมายเพ่ือสร้างแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการท างานพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้

วิธีการวิจัยวิจัยและการพัฒนา (Research and development)  ควบคู่กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม (Participatory action research) ที่ให้ความส าคัญกับหลักประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพ

ในการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยตั้งแต่การ

วิเคราะห์ปัญหาถึงการปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีกว่า ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

  

3.1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน 

จากฐานคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหรืองานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น คณะท างาน

โครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. จึงประสานไปยังเครือข่ายอาสาสมัครที่ด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ทั้ง 6 แห่ง 

เพ่ือร่วมกันพัฒนาชุดโครงการวิจัยควบคู่กันไป โดยการจัดตั้งคณะท างานโครงการวิจัยระดับพ้ืนที่โดยการเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive sampling)  ได้แก่ เจ้าหน้าที่โครงการระดับพ้ืนที่ พ่ีเลี้ยงเยาวชน เยาวชน (ที่

จะรับบทบาทใหม่เป็นแกนน าเยาวชน) สมาชิกในชุมชน เครือข่ายชุมชน และองค์กรหรือหน่วยงานท้องถิ่น 

เพ่ือร่วมกันเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและออกแบบกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนส าหรับการแก้ปัญหาหรือ

พัฒนาชุมชนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินงานครั้งนี้  ผลจาก

การด าเนินงานจะถูกรวบรวมเพ่ือวิเคราะห์เอาองค์ความรู้และกลไกการท างานเพ่ือสนับสนุนเยาวชนในการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืนต่อไป 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

 3.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ จ านวน 30 คน จาก 6 พ้ืนที่ ได้แก่ (1) 

เยาวชนเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ าแม่ทา จ.ล าพูน (2) เยาวชนละอ่อน Home จ. พะเยา (3) เยาวชนรักษ์ยางเปา 

จ. เชียงใหม่ (4) เยาวชนเครือข่ายนกนางนวล จ.ชุมพร (5) เยาวชนหัวไทรรักษ์บ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช 

และ (6) กลุ่ม WE-LIFE จ. มหาสารคาม     

 3.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ กลุ่มพ่ีเลี้ยงเยาวชน จ านวน 18 คน ได้แก่ (1) เยาวชนคนรุ่นใหม่

ระดับพ้ืนที่ จ านวน 12 คน (2) พี่เลี้ยงระดับภาค จ านวน 3 คน และ (3) เจ้าหน้าที่โครงการของ มอส. จ านวน 

3 คน ที่จะร่วมพัฒนาและเรียนรู้กระบวนการไปพร้อมกับเยาวชน  

  

 ภายหลังจากการด าเนินโครงการวิจัยไปสักระยะหนึ่ง พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา

ชุมชนแบบมีส่วนร่วมปรากฏเพ่ิมข้ึน ประกอบไปด้วยผู้ที่มีบทบาทในการด าเนินงานในโครงการวิจัยระดับพ้ืนที่ 

(รายละเอียดปรากฏในบทที่ 5) ดังแสดงในตาราง 3-1 
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ตาราง 3-1 จ านวนผู้ที่มีบทบาทในการด าเนินโครงการวิจัยระดับพ้ืนที่ 

 

 

พื้นทีโ่ครงการ 

จ านวนผู้ที่มีบทบาท 

พี่เลี้ยง

เยาวชน 

(คน) 

เยาวชน 

คนรุ่นใหม่ 

(คน) 

สมาชิกใน

ชุมชน 

(คน) 

เครือข่าย

ของชุมชน 

(หน่วย) 

องค์กร/

หน่วยงานท้องถิ่น  

(หน่วย) 

เยาวชนเครือข่ายนิเวศนล์ุ่มน้ า 

แมท่า จ.ล าพนู 

7 10 10 5 3 

เยาวชนละอ่อน Home 

จ.พะเยา 

4 6 (+6) 10 3 4 

เยาวชนรักษ์ยางเปา 

จ.เชียงใหม ่

2 8 16 3 3 

เยาวชนเครือข่ายนกนางนวล 

จ.ชุมพร 

3 7 (+6) 20 5 9 

เยาวชนหัวไทรรักบ้านเกิด 

จ.นครศรีธรรมราช 

2 8 (+19) 7 5 3 

กลุ่ม WE-LIFE  

จ.มหาสารคาม 

3 11 30 (+170) 2 5 

รวม 20 50(+31) 93(+170) 23 27 

หมายเหตุ (+) หมายถึง จ านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่อยู่ไม่ครบท้ังกระบวนการ 

 

3.3 ขั้นตอนการวิจัย 

 ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นให้ “คนในพ้ืนที่” มีอิสระในค้นหา ออกแบบ วางแผน

และลงมือปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนด้วยตนเอง ในฐานะของ “คนนอกพ้ืนที่” อย่างคณะท างาน

โครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. จึงมีบทบาทหลักเป็นเพียงผู้หนุนเสริมองค์ความรู้และผู้สนับสนุนการ

ปฏิบัติการของเยาวชนในพ้ืนที่เท่านั้น ดังนั้นจึงน ามาสู่การออกแบบกิจกรรมที่แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือจัดอบรมเสริมศักยภาพเยาวชน  (2) การลงมือปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน 

(Take action) และ (3) การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)  โดยที่ในทุกกิจกรรมจะเปิดพ้ืนที่ให้เยาวชน

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนคิดและวางแผนการด าเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะแทรก

อยู่ในขั้นตอนหลักในการวิจัย ดังนี้  

3.3.1 การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานวิจัย จัดขึ้นเพ่ือให้คณะท างานโครงการทั้งในระดับ

ส่วนกลางของ มอส. และระดับพ้ืนที่รับรู้และเข้าใจเป้าหมายหลักของชุดโครงการวิจัยครั้งนี้ น าไปสู่การ

ออกแบบวิธีการวิจัย สรรหาบุคคลและเครือข่ายร่วมงานและวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

หลักของชุดโครงการวิจัย คือ การเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการท างานพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม   
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3.3.2 การเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตร เนื้อหาและกิจกรรม ส าหรับหนุนเสริมเยาวชนให้มี 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ในทุกขั้นตอนจะมีที่ปรึกษาโครงการและ

ตัวแทนของแหล่งทุนสนับสนุนโครงการจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ

ตัวแทนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้ามามีส่วนร่วม โดยมี

ขั้นตอนดังนี้  

x ศึกษาหลักคิด กระบวนการ เครื่องมือและบทเรียนด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน โดย

การค้นคว้าเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์และการสัมภาษณ์บุคคลที่มีประสบการณ์ เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์

เนื้อหาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการด าเนินโครงการ 

x ประชุมออกแบบกระบวนการอบรมเพ่ือเสริมศักยภาพเยาวชนในการพัฒนาชุมชนแบบมี

ส่วนร่วมโดยการใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่เอ้ือกับการส ารวจปัญหาและหาแนว

ทางการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของชุมชน ตลอดจนการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการ

ด าเนินกิจกรรม  

x ทดลองจัดกระบวนการอบรมเพ่ือเสริมศักยภาพเยาวชน เพ่ือรวบรวมข้อจ ากัดไปปรับปรุง

หรือพัฒนากระบวนการให้เหมาะสมกับเยาวชนแต่ละพ้ืนที่  โดยมีกิจกรรมให้เยาวชนได้บอกเล่าบริบทของ

ชุมชน ค้นหาสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่  มองเป้าหมายร่วมกันเกี่ยวกับ “การเปลี่ยนแปลงที่อยากเห็นในชุมชน 

/ บทบาทของเยาวชนในชุมชน” โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มที่เน้นการระดมความคิดเห็นและ

อภิปรายหาข้อสรุป 

x ทดลองจัดอบรมความรู้เชิงทฤษฎี เพ่ือใช้ในการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การ

พัฒนาแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการพื้นฐานในการท างานชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การเสริมพลังอ านาจ การตัดสินใจด้วยตนเองของประชาชน (Self-determination)  การเรียนรู้ท่ามกลาง

ปฏิบัติ (Experimental learning) การพ่ึงพาตนเองของประชาชน ประชาชน (People self-reliance)  และ

หลัก 14 ประการในการท างานกับชาวบ้านในชุมชนของ Y.C.Yen 

x ทดลองจัดอบรมความรู้เชิงกระบวนการ เพ่ือใช้ในการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 

การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่การเตรียมพร้อมคณะท างานถึงการติดตามและประเมินผล การออกแบบ

ชุมชนในฝันที่เอ้ือประโยชน์ต่อคนทั้งมวล การศึกษาชุมชนด้วยการใช้เครื่องมือเพ่ือสืบค้นจากแหล่งข้อมูลใน

ชุมชน เช่น การสัมภาษณ์ การแลกเปลี่ยนเป็นกลุ่ม การสังเกต เป็นต้น  

x ทดลองจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักคิด กระบวนการ และเครื่องมือของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research: PAR) ซึ่งเป็น “หัวใจ” ของการพัฒนาชุมชน

แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง นอกจากนั้นผลการวิจัยสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการอ้างอิงได้    
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 ภายหลังการทดลองจัดอบรมองค์ความรู้ส าหรับใช้ในการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมแล้ว ทาง

คณะท างานโครงการวิจัยส่วนกลาง ได้รวบรวมข้อจ ากัดเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้เหมาะสม

กับเยาวชน ก่อนที่จะน าไปอบรมให้กับคณะท างานโครงการวิจัยระดับพ้ืนที่และเยาวชน   

 3.3.3 การเตรียมความพร้อมเยาวชน เป็นการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนที่จะเข้ามาร่วมโครงการวิจัย ซึ่งมี

บทบาทเป็นทั้งผู้ร่วมเรียนรู้ควบคู่กับการขับเคลื่อนเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตนเองตามบริบท

ของพ้ืนทีท่ั้ง 6 แห่ง และประเด็นในการแก้ปัญหาทีแ่ตกต่างกันไป โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

x ประชุมคณะท างานโครงการระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โครงการ พ่ีเลี้ยง เยาวชน

และเยาวชน ที่มีบทบาทในการเป็น “นักวิจัยรุ่นใหม่” และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการเพ่ือรับทราบ

รายละเอียดของโครงการวิจัยระดับพื้นท่ี โดยมีคณะท างานโครงการส่วนกลางของ มอส. และตัวแทนของแหล่ง

ทุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และตัวแทนจากส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้าร่วมชี้แจงด้วย  

x ประชุมทีมนักวิจัยรุ่นใหม่ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันระดมความคิด ออกแบบกระบวนการ

และวางแผนการด าเนินงานวิจัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในขณะเดียวกับคณะท างานโครงการ

ส่วนกลางของ มอส. ต้องวางแผนเพื่อหนุนเสริม สนับสนุนและติดตามงานของพ้ืนที่ควบคู่กันไป  

 3.3.4 การจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน เพ่ือเสริมศักยภาพเยาวชนทั้งด้านความรู้ ทักษะ 

และพลังใจส าหรับใช้ในการปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวถูกออกแบบและ

พัฒนาร่วมกันระหว่างคณะท างานโครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. และคณะท างานโครงการวิจัยระดับพ้ืนที่  

โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้  

x การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวคิด เครื่องมือและกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

x การบรรยายผ่านระบบออนไลน์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนแผนปฏิบัติการ และ

การเขียนรายงานวิจัย ที่จัดขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 เพราะไมส่ามารถลงพื้นที่ได้ 

x การจัดดูงานนอกสถานที่เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาเยาวชนและชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

x การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมเป็นโค้ชและเสริมพลังใจ  

 โดยกิจกรรมที่กล่าวมานั้น ทางคณะท างานโครงการวิจัยส่วนกลาง ได้เล็งเห็นความส าคัญของ 

“การเรียนรู้ร่วมกัน” จึงได้ออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งในระดับพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค และระดับ

โครงการทั้ง 6 พ้ืนที่ เพ่ือสร้างพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายการท างาน

ร่วมกันในอนาคต  

 3.3.5 การปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาชุมชนของเยาวชนในพื้นที่โครงการ เป็นขั้นตอนที่เยาวชนได้น า

องค์ความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม นับเป็น “การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง” โดย

เยาวชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การออกแบบแผนปฏิบัติการ (Action plan) สู่การปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชน (Take 

action) 



34 
 

 
 

 3.3.6 การจัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัย คณะท างานโครงการวิจัยระดับพ้ืนที่น าเสนอผลการด าเนิน

งานวิจัย ให้คณะท างานโครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนของแหล่งทุนสนับสนุนการ

วิจัย ได้แก่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และตัวแทนจากส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือน าข้อเสนอแนะที่

ได้รับมาพัฒนารูปเล่มของงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้มีคุณภาพ ตลอดจนน าข้อคิดเห็นไปปรับปรุงการด าเนินงาน

ด้านการพัฒนาชุมชนและเสริมศักยภาพเยาวชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 3.3.7 การจัดเวทีสรุปบทเรียนกระบวนการเรียนรู้โครงการวิจัย เพ่ือประมวลผลการด าเนินงานและ

ผลการวิจัยของพ้ืนที่ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาเยาวชน

เพ่ือให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในตนเอง ชุมชนและสังคม สู่การสร้างเครือข่ายในการด าเนินงานร่วมกันใน

อนาคต  

 3.3.8 การสื่อสารสู่สาธารณะ เป็นการประมวลผลการด าเนินงานวิจัยทั้งชุดโครงการ และสกัด

ประเด็นส าคัญที่ส่งผลกระทบ (Impact) ต่อสังคมวงกว้าง มาผลิตในรูปแบบของสื่อต่างๆ ได้แก่ คลิปวิดีโอ 

หลักสูตร แผนภาพอินโฟกราฟฟิค รูปเล่มงานวิจัยและการประเมินภายในของโครงการ ส าหรับเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางสื่อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยมุ่งหวังให้ประชาชน บุคคลที่สนใจหรือเครือข่ายที่ท างานด้านการ

พัฒนาเยาวชนและการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมได้น าไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงการพัฒนาและเชิงวิชาการ 

 

3.4 เครื่องมือในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การด าเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยที่กล่าวไว้ข้างต้น จะมีการติดตามและการประเมินผลกิจกรรมที่

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดปรากฏในการประเมินภายในโครงการ) อย่างไรก็ดี ในการวิจัยครั้งนี้จะ

มุ่งเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจั ย ที่ให้ความส าคัญกับการ

สังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและกลไกในการท างานสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนา

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลและระดับชุมชน  

 ด้วยเหตุนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้เน้นไปที่การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น

รายบุคคล (In-depth interview) การใช้สุนทรียสนทนา (Dialogue) และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus 

group) ควบคู่กับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและบันทึกภาคสนาม โดยมีเครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล  

ดังรายละเอียดในตาราง 3-2 และภาคผนวก ก เครื่องมือในการวิจัย 
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ตาราง 3-2 เครื่องมือในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

วัตถุประสงค์การวิจัย เครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจติอาสาให้มี

ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจใน

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพื่อ

ท้องถิ่น 

 

x กระบวนการที่ใช้ในการเสริม

ศักยภาพเยาวชนทั้งในระดับ

ส่วนกลางและระดับพืน้ที่ 

x วิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

(Content analysis)  

 

2. รวบรวมและพฒันาองค์ความรู้เพื่อ

เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวจิยัเพื่อท้องถิ่น 

 

x กระบวนการที่ใช้ในการเสริม

ศักยภาพเยาวชนทั้งในระดับ

ส่วนกลางและระดับพืน้ที่ 

x วิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

(Content analysis)  

 

3. สร้างกลไกการท างานสนับสนุนเยาวชน

จิตอาสาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดย

งานวิจยัเพื่อท้องถิ่น 

 

x แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการ

แก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

x กระบวนการที่ใช้ในการเสริม

ศักยภาพเยาวชนทั้งในระดับ

ส่วนกลางและระดับพืน้ที่ 

 

 

x วิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

(Content analysis)  

x สังเคราะห์กระบวนการ 

 

เป้าหมายของการวิจัย   

แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนใน

การท างานพัฒนาชุมชนโดยงานวิจัยเพื่อ

ท้องถิ่น 

 

x แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการ

แก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

x กระบวนการที่ใช้ในการเสริม

ศักยภาพเยาวชนทั้งในระดับ

ส่วนกลางและระดับพืน้ที่ 

x สังเคราะห์กระบวนการ 

 

การประเมินผลที่เกดิขึ้นจากการวิจัย   

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับบคุคลและ

ระดับชุมชน 

 

x แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับ

ประสบการณ์เดิม-ใหม่ 

x แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการ

แก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

x วิเคราะห์เนื้อหาหรือ

ใจความส าคัญของเร่ืองราว 

(Thematic Analysis) ตามวิธี

ของ Strauss and Corbin 

(1990) 

 

 ส าหรับการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล ภายหลังการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว 

ผู้วิจัยส่งข้อมูลกลับไปยังผู้ที่ให้ข้อมูล (member check) และคณะท างานโครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. 
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เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และสร้างการยอมรับและท าความเข้าใจที่มีต่อเนื้อเรื่องให้ตรงกันทั้ง

สองฝ่าย ผลสรุปว่าส่วนใหญ่ไม่ปรับแก้รายละเอียดโดยให้เหตุผลว่าเนื้อหาถูกต้องและครบถ้วน  

 

3.5 การรายงานผลการวิจัย 

3.5.1 ส าหรับวัตถุประสงค์ในเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาให้มีความรู้ ความสามารถ และความ

เข้าใจในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ใช้วิธีการเขียนบรรยายฐานคิด ขั้นตอนและ

กระบวนการในการด าเนินกิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ ซึ่งจะถูกรวบรวมไว้ในหลักสูตรเสริมศักยภาพเยาวชน 

 3.5.2 ส าหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิต

อาสาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ใช้วิธีการเขียนบรรยายเกี่ยวกับประเภท ความคิด 

รวบยอดและเนื้อหาส าคัญขององค์ความรู้ที่ใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน  

 3.5.3 ส าหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างกลไกการท างานสนับสนุนเยาวชนจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ใช้วิธีการเขียนบรรยายให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของกลไกการท างาน 2 ระดับ 

ได้แก่ กลไกภายนอก คือ คณะท างานโครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. และกลไกภายใน (ชุมชน) ที่มีส่วน

ส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย  

3.5.4 ส าหรับแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน ใช้วิธีการเขียนบรรยายแยกเป็นรายพ้ืนที่ ที่

แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของการเสริมศักยภาพเยาวชน ที่สอดแทรกอยู่ในขั้นตอนการด าเนินงาน จากนั้น

จะถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมเชิงกระบวนการในการเสริมศักยภาพเยาวชนในการพัฒนาชุมชนโดย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

3.5.5 ส าหรับการประเมินผลที่เกิดจากการวิจัยจะใช้วิธีการเขียนสรุปและบรรยายให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลและระดับชุมชนตามผลที่เกิดขึ้นจริง  



37 
 

 
 

บทที่ 4  

ผลการศึกษา 

 

การทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับอาสาสมัครคนรุ่นใหม่นั้น นอกจากจะชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของพลังคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสังคม

แล้วยังช่วยให้เข้าใจกลไกการท างานสนับสนุนเยาวชนที่เป็นเบื้องหลังความส าเร็จของโครงการต่างๆ 

รายละเอียดดังแสดงในบทนี้ อย่างไรก็ดี ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป การน ากลไกแบบเดิมมาใช้อาจยังไม่

เพียงพอ  จึงน ามาสู่การวิจัยครั้งนี้เพื่อท าความเข้าใจว่า หากสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นตามกรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จะมีแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพ

และกลไกในการสนับสนุนเยาวชนอย่างไร ผลการศึกษาสะท้อนผ่านการเขียนบรรยายเชิงกรณีศึกษาของ  

6 พื้นที่ในการโครงการวิจัย รายละเอียดดังนี้  

 

4.1 แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครเพื่อสังคมที่ผ่านมา  

บทบาทของมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคมในการท างานด้านการพัฒนาเยาวชนตลอดระยะเวลา 40 ปี 

ตั้งอยู่บนฐานคิดที่เชื่อว่าการเปิดพ้ืนที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ท างานใกล้ชิดกับผู้ด้อยโอกาสในสังคมผ่านการ 

ลงมือปฏิบัติการในพ้ืนที่จริงจะช่วยให้เข้าใจปัญหาสังคมอย่างลึกซึ้ง ท าให้มีอุดมการณ์ที่ฝังแน่นพร้อม

สร้างสรรค์งานเพื่อสังคม  ด้วยเหตุนี้ มอส. จึงมีโครงการต่างๆ ที่เปรียบเหมือนสถานที่บ่มเพาะเยาวชน ให้เข้า

มาเรียนรู้ผ่านการลงมือท า (Learning by doing) ก่อนที่เยาวชนจะขยับบทบาทเป็นนักขับเคลื่อนเพ่ือ

เปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต โครงการดังกล่าวมีดังนี้ 

 4.1.1 โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เป็นโครงการที่ด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 

2555  จากฐานคิดที่ว่า “ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพและพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม่ในการก้าวเข้ามามี

บทบาทและมีส่วนร่วมเป็นผู้น าเปลี่ยนแปลงสังคม” โดยเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเยาวชนให้

สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก มุ่งเน้นการพัฒนาแกนน าเยาวชนที่มีต้นทุน

ประสบการณ์มาแล้วระดับหนึ่ง เพ่ือพัฒนาต่อยอดศักยภาพแกนน าเยาวชนไปสู่วุฒิภาวะของการเป็นผู้น าเพ่ือ

การเปลี่ยนแปลงสังคม (Change agent)  โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้(หลักสูตร) ที่เหมาะกับวัย สร้าง

เครือข่ายเยาวชนและภาคีความร่วมมือที่เข้มแข็ง และสร้างพ้ืนที่ปฏิบัติการการเคลื่อนไหวทางสังคมของ

เยาวชนโดยเยาวชน เพ่ือส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้  

(1) สร้างเยาวชนที่มีวิสัยทัศน์ มีอุดมการณ์ทางสังคม มีทักษะชีวิต มีภาวะผู้น าที่เอ้ือต่อการพัฒนาสังคม เพ่ือ

สร้างสังคมสุขภาวะ (2) สร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรในกลุ่มเยาวชนและองค์กรภาคีที่ท างานเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาเยาวชน ที่มาจากหลายภาคส่วนในการเรียนรู้และท างานร่วมกันอย่างมีพลัง เพ่ือพัฒนางาน ตนเอง และ

ร่วมกันสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน (3) ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ และ (4) พัฒนา

หลักสูตรการเรียนรู้ในการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม 
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โครงการนี้ให้ความส าคัญกับเวทีแลกเปลี่ยน การเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะผ่านกระบวนการ

เรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติและการอบรมเชิงปฏิบัติด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เยาวชน

ค้นพบตนเองหรือมี “ปัญญาแห่งการตื่นรู้” ในการสร้างทางเลือกหรือทางออกสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม 

เยาวชนแต่ละรุ่นที่เข้าร่วมโครงการมีระยะเวลาด าเนินงาน  1 ปี 6 เดือน ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) มี

อาสาสมัครที่ผ่านเข้าร่วมโครงการมาแล้ว 4 รุ่น ร่วม 116 คน โดยมีทั้งหมด 6 หลักสูตร ได้แก่  

 หลักสูตรที่ 1 “ไปด้วยกัน เราจะไม่เดียวดาย” เน้นเรื่องการรู้จักตนเองและผู้อ่ืน การสร้าง

เครือข่าย การเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพ่ือ (1) เข้าใจตนเอง เห็นคุณค่า และข้อจ ากัดของตนเองเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลง (2) ตระหนักถึงความหลากหลาย เห็นคุณค่า เข้าใจและเคารพผู้อ่ืน (3) สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

และความเป็นกัลยาณมิตรในหมู่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ (4) มีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้และให้ความส าคัญ

กับการท างานร่วมกัน และ (5) สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ และผู้ฝึกอบรมต่อการเข้า

ร่วมโครงการฯ   

 หลักสูตรที่ 2 “ความเหลื่อมล้ าท าให้เรามาเจอกัน” เน้นการท าความเข้าใจเรื่องวิสัยทัศน์  

การพัฒนาชุมชนและสังคมสุขภาวะ ปฏิบัติการจิตอาสา เน้นการลงพ้ืนที่สัมผัสชีวิตจริงเพ่ือพัฒนาการคิด

วิเคราะห์ในมิติต่างๆ และความเข้าใจความเหลื่อมล้ าจากโครงสร้างสังคมมีเป้าหมายเพ่ือ (1) มีความรู้และ

ความเข้าใจสถานการณ์ความขัดแย้ง ความเคลื่อนไหวภาคประชาชน ผลกระทบกับสั งคมไทย และแนวทาง

แก้ไขปัญหาด้วยปัญญา ไม่ด่วนตัดสิน (2) ฝึกการวิเคราะห์ เชื่อมโยงระดับจุลภาคสู่มหาภาค เห็นปัจจัยและ

ความเชื่อมโยงของปัญหา เข้าใจรากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้น  (3) สร้างวิสัยทัศน์และจิตส านึกใหม่ในการ

เปลี่ยนแปลงสังคม ที่เปิดกว้าง ยอมรับ เห็นคุณค่า ความแตกต่างหลากหลาย และยึดมั่นสันติวิธีในการแก้ไข

ปัญหาทุกระดับ และ (4) ฝึกปฏิบัติการจิตอาสาเพ่ือรับใช้สังคม เกิดความตระหนักในการเรียนรู้บนความต่าง 

สามารถขยายพลังเครือข่ายคนรุ่นใหม่ฯ 

 หลักสูตรที่ 3 “เมื่ออ่อนล้าเรามาเจอกัน” เป็นการจัดสมดุลชีวิตและการท างาน ที่เรียกว่า 

“ตั้งแกน” การคิดเชื่อมโยงเป็นระบบ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มีเป้าหมายเพ่ือ (1) เรียนรู้ มีความเข้าใจ

ตนเอง และตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาด้านใน ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ประเด็นทางสังคม และการ

ท างานเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม (2) ทบทวนโครงการและกิจกรรม น าไปสู่การคิดใหม่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่จะ

น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริง (3) สร้างจิตส านึกใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่ยอมรับและเห็นคุณค่าของ

ความแตกต่างหลากหลายในสังคม ยึดมั่นสันติวิธีในการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ทั้งตนเอง ชุมชนและสังคม  และ

(4) เกิดแรงบันดาลใจจากการเรียนรู้และมีสายสัมพันธ์กับกลุ่มกิจกรรมทางสังคม ที่มีบทเรียนในการคิดและ

ประสบการณ์ในการท างานจริง 

 หลักสูตรที่ 4 “อยากบอกให้เธอรับรู้” คนรุ่นใหม่กับการสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม 

เพ่ือนิยามความหมายและยุทธศาสตร์การสื่อสาร มีเป้าหมายเพ่ือ (1) นิยามความหมาย สร้างแนวคิด 

ยุทธศาสตร์การสื่อสารทางสังคมร่วมกัน (2) สร้างชุดปฏิบัติการสื่อสารทางสังคมร่วมกันอย่างมีพลัง (3) สร้าง

การเรียนรู้ การสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยคนรุ่นใหม่  และ (4) สร้างแนวทางการขับเคลื่อนการ

สื่อสารทางสังคมเพ่ือเปลี่ยนแปลงโดยคนรุ่นใหม่ 
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 หลักสูตรที่ 5 “คนรุ่นใหม่ไร้พรมแดน” การศึกษาดูงาน เรียนรู้เพ่ือนบ้านในอาเซียนและ

ความเข้าใจเรื่องการสร้างชุมชนอาเซียน มีเป้าหมายเพ่ือ (1) มีความรู้ ความเข้าใจ และเท่าทันผลกระทบจาก

ทิศทางการพัฒนาอาเซียน (2) ตระหนักและเห็นบทบาทของเยาวชนต่อการมีส่วนร่วมในการผลักดันโยบาย

และก าหนดทิศทาง ASEAN Community ร่วมกับผู้ใหญ่ในอนาคต (3) สร้างแรงบันดาลใจและเปิดโลกทัศน์

การเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านด้วยการไปศึกษาดูงาน (4) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและขยายเครือข่ายผู้น า

เด็กเยาวชนไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 

 หลักสูตรที่ 6 “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงชีวิต

และสังคมมีเป้าหมายเพ่ือ (1) ถอดบทเรียนการเรียนรู้ ความรู้ ที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมและกระบวนการ

ต่อเนื่อง (2) ทบทวนและถอดผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ที่ผ่านมาของตนเอง การน าไปปรับใช้

ต่องานในองค์กร เครือข่าย มุมมองและทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปต่อสังคม ชุมชน และโลก (3) ถอดข้อค้นพบ

จากการเรียนรู้ที่ผ่านมาทั้งในระดับทักษะชีวิต ระดับปฏิบัติการทางสังคม ระดับแนวคิด วิธีคิด ระดับ

อุดมการณ์ทางสังคม และ (4) ร่วมกันออกแบบจังหวะก้าวข้างหน้าคนรุ่นใหม่ 

อย่างไรก็ดี ได้มีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรที่ค านึงถึงการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม

เป็นรายบุคคล โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และสรุปบทเรียนเพ่ือ

ปรับปรุงให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) ได้

สนับสนุน “โครงการนวัตกรรมทางสังคม” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทดลองรับผิดชอบงาน

และโครงการของตนเอง โดยมีทีมจัดกระบวนการเป็นผู้ให้ค าปรึกษาใกล้ชิด และทีมจากส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณและทักษะในเชิงการจัดการโครงการและการ

จัดการงบประมาณ โดยมีทีมมอส. และทีมกระบวนการกลาง (รุ่นพี่ที่ผ่านโครงการฯ) ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง   

ส าหรับกลไกการติดตาม ในกรณีรุ่นที่ 3 มีการปรับเปลี่ยนไปโดยให้บทบาทพ่ีเลี้ยงจาก มอส. และ 

ทีมจัดกระบวนการมือใหม่ (คนรุ่นใหม่ที่ 1 และ2 ที่เข้าร่วมทีม) ได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการ และติดตามเพ่ือ

หนุนเสริมผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 3 ดังนั้น ในการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงไม่ใช่แค่เรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับ

ความรู้และทักษะเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ที่ขยับไปสู่การมีบทบาทหน้าที่ในโครงการด้วย 

 

4.1.2  โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน  ในปี พ.ศ. 2549 ได้เกิดโครงการอาสาสมัครนัก

กฎหมายสิทธิมนุษยชน โดยมีที่มาจากการประชุมร่วมกันของนักสิทธิมนุษยชนที่ท างานในองค์กรพัฒนาเอกชน

ด้านสิทธิ  นักพัฒนา นักสิทธิมนุษยชน อาจารย์คณะนิติศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม ซึ่งมีบทบาทในการสร้าง

อาสาสมัครเต็มเวลาให้กับองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์หลักๆ คือ (1) ปัญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ ที่เกิดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งต้องการบุคลากรด้าน

กฎหมายที่เข้าใจหลักการสิทธิมนุษยชนเข้าไปคลี่คลายปัญหาให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริง  (2) ปัญหา

ความขาดแคลนนักกฎหมายที่มีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพ่ือเข้าไปช่วยคดีที่ชาวบ้านถูกจับหรือถูกฟ้อง 

และ (3) การเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์ ของบางมหาวิทยาลัยยังขาดคุณภาพในการสร้างนักกฎหมายให้
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เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนการเรียนการสอนที่ขาดการวิเคราะห์จากปัญหาจริง เน้นการสอนในห้อง

มากกว่าลงศึกษาพ้ืนที่จริง วิชาสิทธิมนุษยชนยังเป็นเพียงวิชาเลือก และขาดบุคลากรทางการศึกษาในด้านนี้

โดยตรง    

จากการด าเนินโครงการฯ ได้ก่อเกิดการจัดตั้งเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนขึ้นมา และปัจจุบัน 

(ปี พ.ศ.2556) ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นผลของการที่อดีตอาสาสมัครได้

รวมตัวกันขึ้นมาเพ่ือท ากิจกรรมต่อเนื่อง และเป็นพ้ืนที่ให้กับอดีตอาสาสมัครและคนที่สนใจในประเด็นสิทธิ

มนุษยชนได้มีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยน พูดคุยและท ากิจกรรมทางสังคมร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ดังนี้ (1) เสริมสร้างนักกฎหมายและคนรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจปัญหาสังคม ปัญหาประชาชน ผู้เสียเปรียบ 

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตระหนักในบทบาทที่จะใช้วิชาชีพและความรู้ให้เอ้ือต่อการสร้างสรรค์สังคมที่

เป็นธรรมและมีอุดมคติในการท างานเพ่ือสังคม (2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบุคลากรทางกฎหมายและผู้ที่มีใจ

ช่วยเหลือ ได้เข้ามาหนุนช่วยการแก้ปัญหาของผู้ด้อยโอกาส องค์กรชุมชน และหนุนช่วยการท างานขององค์กร

พัฒนาเอกชน (3) ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ที่เอ้ือให้นักศึกษาด้านนิติศาสตร์ได้เข้าใจปัญหาและมี

การฝึกปฏิบัติกับกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และ (4) ส่งเสริมเวทีการแลกเปลี่ยนของอาสาสมัครทั้งอดีตและ

ปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่จะหนุนช่วยกันท างานแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิใน

อนาคต 

โดยเปิดรับอาสาสมัครที่จบด้านกฎหมายเพ่ือไปปฏิบัติงานในองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานแก้ปัญหา

การละเมิดสิทธิฯ ในประเด็นต่างๆ เป็นเวลา 1 ปี ในฐานะอาสาสมัครเต็มเวลา โดยถือว่าเป็นการเรียนรู้ใน

องค์กรเป็น “การเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติงาน” และมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับอาสาสมัครเป็นระยะ 

ระหว่างการปฏิบัติงานเพ่ือเสริมความรู้ การวิเคราะห์สถานการณ์ การสรุปบทเรียน การเสริมสร้างพลังใจ  

อุดมการณ์ในการท างาน และการสร้างเครือข่ายระหว่างอาสาสมัคร อาสาสมัครจะได้รับค่ายังชีพรายเดือนจน

ครบ 1 ปีและมีเงินสมทบให้เมื่อครบวาระ  

ส าหรับกลไกขับเคลื่อนงาน คือ คณะกรรมการโครงการฯ ประกอบด้วยคณะผู้ก่อตั้งและผู้ที่เชิญมา

ประมาณ 8-10 คน เพ่ือช่วยก ากับทิศทาง ออกแบบหลักสูตร ประเมินผล โดยที่  มอส. เป็นองค์กรเลขาและ

องค์กรหลักในการพัฒนาโครงการฯ หาทุนจากแหล่งต่างๆ และด าเนินงานในฐานะที่เป็นองค์กรที่มี

ประสบการณ์เรื่องการเสริมสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ท างานเพ่ือสังคม อย่างไรก็ดี มอส. ได้ด าเนินการ

โครงการฯ มาถึงรุ่นที่ 10 (ปี พ.ศ. 2558) โดยในรุ่นที่ 8-10 ทาง มอส. ได้เปิดโอกาสให้คนที่ไม่จบกฎหมายเข้า

ร่วมกระบวนการด้วยจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” 

กระบวนการเสริมศักยภาพอาสาสมัครในระยะเวลา 1 ปี ที่ มอส. เรียกว่า “การเรียนรู้ท่ามกลางการ

ปฏิบัติงาน” ด าเนินงานโดย 2 องค์กร ได้แก่ องค์กรเครือข่ายที่รับอาสาสมัครเข้าท างาน มีบทบาทเป็นผู้ดูแล

ทุกข์สุข คอยมอบหมาย ติดตามผลการท างาน และจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะให้กับอาสาสมัคร และ  

มอส. ที่จัดการเรียนรู้ร่วมกับอาสาสมัครผ่านการฝึกอบรม และสัมมนา จ านวน 4 ครั้ง/ปี เพ่ือเสริมการเรียนรู้

ร่วมกันในด้านความรู้ การวิเคราะห์-สังเคราะห์ การสรุปบทเรียน และความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร โดยมี

กระบวนการ ดังนี้  
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(1) การปฐมนิเทศ ก่อนออกปฏิบัติงาน มีเป้าหมายเพ่ือเตรียมพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจ

ในหลักการสิทธิมนุษยชน ความพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชน ความพร้อมในการ

ปรับตัวหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กร และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาสาสมัครกันเอง 

และกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งหัวใจส าคัญของการปฐมนิเทศ คือ การสร้างความเป็นเพ่ือนระหว่างอาสาสมัครที่มีความ

มุ่งม่ันตั้งใจร่วมกัน มีความเข้าใจและไว้ใจซึ่งกันและกัน ช่วยให้อาสาสมัครมีก าลังใจก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ 

(2) การอบรม-สัมมนาครบระยะการปฏิบัติงาน 4 เดือน มีเป้าหมายเพ่ือให้อาสาสมัครสรุป

บทเรียนการท างาน 4 เดือน  การเสริมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ในสถานการณ์ด้านสิทธิ สังคมเชื่อมโยงระดับ

อาเซียน หรือระดับโลก การเรียนรู้ประเด็นสังคมในพ้ืนที่จริง และการเตรียมความเข้าใจเรื่องการท ารายงาน

การศึกษา  

(3) การอบรม-สัมมนาคมครบระยะการปฏิบัติงาน 8 เดือน มีเป้าหมายเพ่ือให้อาสาสมัครสรุป

บทเรียนการท างาน 8 เดือน การเสริมการเรียนรู้โดยการศึกษาดูงาน การทดลองน าเสนอร่างหัวข้อ เค้า

โครงการศึกษา และเนื้อหาเบื้องต้นของรายงานการศึกษา 

(4) การน าเสนอรายงานการศึกษา บทเรียน และการสัมมนาสิ้นสุดวาระ 1 ปี มีเป้าหมาย

เพ่ือให้อาสาสมัครน าเสนอรายงานการศึกษาในเวทีสัมมนาโดยมีผู้วิจารณ์ที่เกี่ยวข้องในประเด็นนั้นๆ และ  

การสรุปบทเรียน และการเปลี่ยนแปลงตนเองตลอดระยะเวลา1 ปีของการเป็นอาสาสมัคร 

 ส าหรับกลไกการติดตามอาสาสมัครและองค์กรเครือข่าย เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเสริมศักยภาพ

อาสาสมัครทั้งด้านความคิด การวิเคราะห์ ทักษะ และมีอุดมการณ์การท างานที่ยึดหลักการของสิทธิมนุษยชน 

ท าให้องค์กรเครือข่ายมีก าลังคนที่เข้าไปสนับสนุนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเจ้าหน้าที่โครงการมี

บทบาทหลักในการติดตามหนุนเสริม โดยมีเป้าหมายเพ่ือพูดคุยและรับฟังเรื่องราวชีวิต ความคิด จิตใจ  

ความต้องการเรียนรู้ของอาสาสมัคร และเปิดพ้ืนที่ให้อาสาสมัครได้ทบทวนการท างานของตนเอง ทั้งในรูปแบบ

ของการสื่อสารออนไลน์ การนัดหมายช่วงหลักเลิกงาน การไปพบอาสาสมัครที่องค์กรเครือข่าย การพบในเวที

สัมมนา และการเยี่ยมในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  

 

4.1.3 โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน (อาสาคืนถิ่น) รุ่นที่ 4 ในปี พ.ศ. 2563 

เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.)  เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน และ 

สถาบันการจัดการเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 22-35 ปี จบการศึกษา

ตั้งแต่วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ท างาน 2 ปี และมีภูมิล าเนาในภาคอีสาน ที่มีความมุ่งมั่นอยาก

กลับไปท างานในบ้านเกิดของตนเอง หรือมีความตั้งใจที่จะตั้งถิ่นฐานในภาคอีสาน และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งใน

การสร้างชุมชนยั่งยืน ควบคู่กับพัฒนาตนเองและพัฒนาสัมมาชีพที่ร่วมกับชุมชน เช่น การท าเกษตร

อินทรีย์  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม  การพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานทอจักสาน 

หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากชุมชน เป็นต้น  

โดยที่อาสาสมัครต้องกลับไปปฏิบัติงานตามวิถีที่เลือกในชุมชนตนเองตลอด 9 เดือน ระหว่างนั้นทาง

โครงการฯ จะจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวาระ เพ่ือให้อาสาสมัครสามารถ
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สร้างสัมมาชีพร่วมกับชุมชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน และสานเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งได้ ใน

รูปแบบของกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา จ านวน 4 ครั้ง ได้แก่ 

 (1) การปฐมนิเทศ (6 วัน)  มีเป้าหมายเพ่ือสร้างมิตรภาพและสานสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมรุ่น

โครงการ การเรียนรู้วิเคราะห์สังคม ชุมชนและบริบทของอีสาน สร้างแรงบันดาลใจกับกลุ่มรุ่นพ่ีคนรุ่นใหม่ที่

กลับมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านเกิด การเรียนรู้เครื่องมือการศึกษาชุมชน และบทบาทการเป็นอาสาสมัคร  จากนั้น 

ทางโครงการฯ จะมีโจทย์ให้อาสาสมัครกลับไปศึกษาข้อมูลในชุมชนตนเอง และคิดประเด็นที่ต้องการพัฒนา

เพ่ือสร้างฐานยังชีพร่วมกับชุมชน 

(2) การสัมมนาในวาระครบ 3 เดือน (4-5 วัน) มีเป้าหมายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 

การด าเนินงาน ความคิด วิถชีีวิต และสภาวะจิตใจ  พร้อมให้อาสาสมัครเสนอผลการศึกษาและประเด็นสนใจที่

ต้องการขับเคลื่อน และเรียนรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม  

(3) การสัมมนาในวาระครบ 6 เดือน (4-5 วัน) มีเป้าหมายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ  

การด าเนินงาน ความคิด วิถีชีวิต และสภาวะจิตใจ  พร้อมจัดการเรียนรู้ในการเขียนโครงการที่เป็นประโยชน์

ต่อการสร้างฐานยังชีพร่วมกับชุมชน 

(4) การสัมมนาในวาระครบ 9 เดือน มีเป้าหมายเพ่ือให้อาสาสมัครน าเสนอผลการด าเนิน

โครงการ และบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในชุมชน ตลอดจนแผนอนาคตภายหลังครบวาระ 

อย่างไรก็ดี เนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและความ

ต้องการของอาสาสมัคร โดยสรุปสิ่งที่อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการอาสาคืนถิ่นจะได้รับ ได้แก่ (1) ความรู้และ

ทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนาอาชีพเฉพาะด้าน (2) เรียนรู้และพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการเป็น

อาสาสมัคร (3) พัฒนาทักษะด้านการเขียนโครงการ (4) ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม (SE) 

รวมทั้งการสร้างเครือข่าย และการเชื่อมโยงส่วนต่างๆเพ่ือสนับสนุนกันและกันต่อไปในระยะยาว  (5) ได้รับ

สนับสนุนทุนยังชีพรายเดือน เดือนละ 4,000 บาท เป็นระยะเวลา  6 เดือน และ(6) ได้รับทุนสนับสนุนส าหรับ

การท าโครงการในชุมชน วงเงิน 10,000 บาท  

ส าหรับกลไกการติดตามนั้น ในระหว่างที่อาสาสมัครปฏิบัติงานในชุมชน จะมีทีมพ่ีเลี้ยงติดตามหนุน

เสริมและโค้ช (Coaching)  ในประเด็นที่อาสาสมัครให้ความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานเพ่ือให้

บรรลุฐานคิดของโครงการ คือ  การสร้างคนรุ่นใหม่ให้หมั่นฝึกฝนตนเอง มีวิถีชีวิตที่อยู่รอดและสร้างสรรค์

บทบาทเพ่ือชุมชนและสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืนกว่า 

 

 4.1.4 โครงการประสานความร่วมมือเพื่อคนรุ่นใหม่ในลุ่มน ้าโขง (The Collaboration for the 

Young Generation in Mekong Region) ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2546 เป็นงานที่มุ่งส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาสังคม 

โดยที่อาสาสมัครจะขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นที่สนใจภายในประเทศของตนเอง และท างานเชื่อมโยงเป็น

เครือข่ายระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาที่เป็น

ประเด็นร่วมในระดับภูมิภาค โดยมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ไทย ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา 



43 
 

 
 

และจีน เนื่องมาจากกลุ่มประเทศต่างๆ ในภูมิภาค มีประชาชนยากจนและผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย

การค้าเสรีเป็นจ านวนมาก ก่อเกิดเป็นปัญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมา ดังนั้น มอส. จึงได้ พิจารณาว่าบทเรียนงาน

อาสาสมัครที่สร้างคนท างานเพ่ือสังคม จะเป็นบทเรียนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับบุคคล และองค์กร

พัฒนาเอกชนในประเทศเพ่ือนบ้าน น าไปสู่ความร่วมมือในการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มาท างานเพ่ือสังคมไปใน

ทิศทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม   

โดยด าเนินงานมุ่งเน้นไปที่การประสานงานกับบุคคล และองค์กรต่างๆ ในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือ

แลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องงานอาสาสมัคร และงานเสริมสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ จนเกิดแนวความคิดและความ

ร่วมมือที่จะพัฒนาโครงการอาสาสมัครในลุ่มแม่น้ าโขง ส าหรับบทบาทของ มอส. ในการท างานความร่วมมือใน

ระดับภูมิภาคนี้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ประเทศบ้านเพ่ือนบ้าน ในมิติต่างๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง วัฒนธรรม ต้องยึดแนวของการเรียนรู้ การเคารพความคิดซึ่งกันและกัน และอ านวยความสะดวกให้

เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมจากส่วนต่างๆ เพ่ือให้การท างานเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ 

แต่ละประเทศอย่างแท้จริง  

 

จากตัวอย่างโครงการของ มอส. ที่กล่าวข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า มอส. เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่

ด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่อง เพราะ มอส . เชื่อว่าคนรุ่นใหม่เป็น

ฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับโครงการวิจัยครั้งนี้ 

แม้จะเป็นโครงการใหม่ของ มอส. แต่ด้วยประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่และเครือข่ายที่ท างานร่วมกันมา จึงได้มี

การถอดบทเรียนจากกระบวนการพัฒนาเยาวชนที่ผ่านมา เพ่ือใช้เป็นกรอบหลวมๆ ในการด าเนินโครงการวิจัย

ครั้งนี้ อย่างไรก็ดี โครงการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

ชุมชนโดยใช้เครื่องมือและกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนั้นกระบวนการเสริมศักยภาพ

เยาวชนต้องค านึงและออกแบบกระบวนการให้สอดคล้องกันระหว่างประสบการณ์เดิมของเยาวชน บริบทของ

พ้ืนที่ การสร้างการมีส่วนร่วมและกลไกการสนับสนุนการท างานของเยาวชนในการแก้ปัญหาชุมชนแบบมี 

ส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดดังผลการศึกษาในล าดับถัดไป 

 

4.2 ข้อค้นพบของกรณีศึกษาทั ง 6 พื นที่ 

 กระบวนการเสริมศักยภาพเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นหรืองานวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ มีฐานคิดเพ่ือใช้เป็นกรอบในการออกแบบกระบวนการที่ต้องค านึงถึงการ

พัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ (1) เยาวชน ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนชุมชน  

(2) เครื่องมือของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ที่ช่วยให้เยาวชนและสมาชิกในชุมชนรู้จักตนเอง

และชุมชนผ่านการส ารวจ วิเคราะห์ และออกแบบวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ทั้งยังเป็น

เครื่องมือที่ใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานในการต่อรองกับภายนอก และ (3) กระบวนการมีส่วนร่วม ถูกน ามาใช้เพ่ือ

เปิดพื้นท่ีกลางให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการลงมือแก้ปัญหาที่มาจากความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง 

ฐานคิดทั้งหมดนี้น าไปสู่การสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่าที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเสมอภาคและสันติ 
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ส าหรับข้อค้นพบที่เกิดขึ้นกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ผ่านกระบวนการหนุนเสริม สนับสนุน ติดตามและประเมินผล

ภายใต้โครงการวิจัยครั้งนี้ ปรากฏขึ้นดังรายละเอียดของกรณีศึกษาทั้ง 6 พ้ืนที่ ซึ่งมีความแตกต่างกันตาม

บริบทของพ้ืนที่และกลุ่มเยาวชน ได้แก่ ลักษณะพ้ืนที่ทางกายภาพ ความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ 

สถานการณ์ปัญหาทีเ่กิดข้ึนในพื้นท่ี ภูมหิลังและประสบการณ์เดิมของพ่ีเลี้ยงเยาวชนและเยาวชน ดังนี้ 

 

 4.2.1 กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน ้าแม่ทา อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน  

 บริบทของพื้นที่ กลุ่มเยาวชนเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ าแม่ทาตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน มี

ลักษณะกายภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบหุบเขาและทีร่าบลุ่มมีแมน่้ าแม่ทาไหลผ่านหมู่บ้านต่างๆในต าบลทาขุมเงิน 

ต าบลทาแม่ลอบ ต าบลทากาศ ต าบลทาทุ่งหลวง ต าบลทาสบเส้า ต าบลทาปลาดุก และต าบลทาเหนือ 

ปัจจุบันเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ าแม่ทามีเยาวชนด าเนินงานอยู่ใน 4 พ้ืนที่ ได้แก่ เยาวชนบ้านแม่ขนาด เยาวชน

หนองยางฟ้า เยาวชนชุมชนรอบศูนย์นิเวศน์ลุ่มน้ าแม่ทา และเยาวชนบ้านมอญหนองดู่ จากการส ารวจข้อมูล

พ้ืนฐานชุมชนโดยเยาวชนทั้ง 4 กลุ่ม พบว่าทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ทา  

คือ พืชอาหารจากป่าโดยเฉพาะเห็ด ได้แก่ เห็ดถอบ เห็ดโคน ที่สร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่หลายล้านบาทต่อ

ฤดูกาล อีกท้ังสภาพภูมิอากาศและพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มจึงเหมาะกับการท าเกษตร เช่น ท าสวนล าไย ท านา และ

ปลูกพืชผักสมุนไพรเพ่ือสร้างรายได้ อีกส่วนมีอาชีพเกี่ยวกับหัตถกรรม เช่น การทอผ้า งานแกะสลัก และงาน  

จักสาน นอกนั้นคือรับจ้างทั่วไป ค้าขาย และหากเป็นวัยหนุ่มสาวจะออกไปท างานที่นิคมอุตสาหกรรมล าพูน 

ลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมในชุมชนมีความเป็นอยู่ฉันท์เครือญาติ มีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ 

ได้แก่ คนเมือง ไตยวน กะเหรี่ยงและมอญ ที่ยังสามารถพบเห็นวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวได้จาก

ภาษาพูดและอาหารการกิน  

 บริบทของกลุ่ม พี่เลี้ยง และเยาวชน การรวมตัวกันของกลุ่มเยาวชนเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ าแม่ทา

เกิดขึ้นจากนุและหญิงคนรุ่นใหม่สองสามีภรรยาที่กลับไปตั้งถิ่นฐานยังบ้านเกิดในอ าเภอแม่ทา มีความสนใจ

และมีประสบการณ์ในการท างานขบวนเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมผ่านการเป็นบัณฑิตอาสา (บอ.)และ

งานอาสาสมัคร ก่อนที่จะขยับไปสู่การท างานพัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน  ส าหรับโครงการวิจัยครั้งนี้จึง

นับเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ที่ต้องมารับบทเป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือท างานร่วมกับเด็กและเยาวชน ด้วยฐานคิดที่ว่า “เด็ก

และเยาวชนเป็นข้อต่อส าคัญของการพัฒนาชุมชน” ดังนั้นจึงมีเป้าหมายว่า (1) อยากเชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่ในครอบครัวเพ่ือลดช่องว่างระหว่างวัยและสนับสนุนให้เกิดการท างานร่วมกัน (2) 

ส่งเสริมเยาวชนให้สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองและจุนเจือครอบครัว และ (3) สื่อสารผลงานของเยาวชนให้

สังคมได้รู้จักชุมชนในเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ าแม่ทา อย่างไรก็ดี ทั้งคู่ยอมรับว่าภาพที่จินตนาการไว้ในการท างาน

ร่วมกับเยาวชนกับสถานการณ์จริงต่างกันอย่างสิ้นเชิง “แรกเริ่มเราคิดว่าจะให้เยาวชนมาช่วยงานผู้ใหญ่แต่

ปรากฏว่าเยาวชนไม่ได้อยากเป็นแค่ผู้ช่วยเพราะเขาอยากเป็นผู้ริเริ่มและลงมือท าด้วยตนเอง” นั่นท าให้นุและ

หญิงตระหนักว่า “เยาวชนมีความคิด ความฝันเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นคนละภาพกับที่ผู้ใหญ่ตั้งเอาไว้ ” และ

งานวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม ด้วยเหตุนี้ในฐานะพ่ีเลี้ยงจึงต้องถอยกลับมาตั้งหลักและปรับวิธี

คิดในการออกแบบกระบวนการและกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชน 
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 เยาวชนในกลุ่มเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ าแม่ทาที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 13-18 ปีที่ก าลัง

ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา และบางส่วนที่อายุ 19 ปีขึ้นไป ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและท างานประจ า

จึงสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้เป็นครั้งคราว จากค าบอกเล่าของพ่ีเลี้ยงเยาวชนให้ข้อมูลว่าการเกิดช่องว่าง

ระหว่างวัยท าให้เยาวชนกับผู้ใหญ่ในครอบครัวเกิดความขัดแย้งทางความคิด บ่อยครั้งเยาวชนมีพฤติกรรมแข็ง

กระด้างต่อผู้ใหญ่ในขณะที่ผู้ใหญ่เองก็ไม่เข้าใจหรือตามไม่ทันความคิดความอ่านของเยาวชน ซึ่งมีผลต่อการ

ถ่ายทอดหรือสืบสานอาชีพดั้งเดิมของคนรุ่นก่อน “เยาวชนก็อยากทอผ้า แกะสลัก จักสานเป็น แต่ผู้ปกครอง

บ้างก็ไม่ยอมสอน หรือบางคนก็สอนไม่เป็น” ในฐานะพ่ีเลี้ยงและเป็น “คนกลาง” ที่มีวัยใกล้เคียงและความ

สนิทสนมกับคนทั้งสองฝั่งจ าเป็นต้องเป็นตัวประสานทางความคิดระหว่างคนสองวัยเพ่ือปรับความเข้าใจ

ร่วมกัน ซึ่งนี้เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการดึงเยาวชนเข้ามาร่วมกลุ่ม  

 ส าหรับบริบทของเยาวชน พบว่าเยาวชนบางคน (ประมาณ 2-3 คน) มีลักษณะของความเป็นผู้น าโดย

ธรรมชาติเนื่องจากเป็น “เด็กกิจกรรม” มักเป็นตัวแทนโรงเรียนในการเข้าค่ายพัฒนาต่างๆ ในขณะที่เยาวชน

ส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้รับประสบการณ์นั้น บุคลิกลักษณะทั่วไปของเยาวชนที่เห็นได้ชัด คือ ผู้หญิงมีความกล้า

แสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง พูดจาชัดถ้อยชัดค า แสดงความคิดเห็นและอารมณ์ความรู้สึกผ่านสีหน้า

ท่าทางได้อย่างไม่เขินอาย ซ่ึงต่างจากผู้ชายท่ีมักพูดน้อย เก็บอารมณ์ความรู้สึกและมักมีความคิดเห็นคล้อยตาม

กันเป็นกลุ่ม ส าหรับจุดร่วมที่เหมือนกันคือเยาวชนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจ

และความถนัดของตนเอง ดังค าพูดของเยาวชนที่มักกล่าวเสมอภายหลังการอบรม คือ “อยากเรียนรู้และลงมือ

ท าซ้ าๆ เราจะได้เก่งขึ้นและพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น” โดยที่เยาวชนแต่ละคนมีความใฝ่รู้ในเรื่องที่ต่างกัน เช่น สื่อ

เทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การท ากราฟิก ทักษะทางภาษา (ฟัง จับประเด็น เรียบเรียงและเขียน) ทักษะกา ร

สื่อสารเน้นที่การพูด เป็นต้น ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นที่ติดตัวเยาวชนก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ  

 สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ เนื่องด้วยสภาวะปัจจุบันเกิดการแข่งขันด้านธุรกิจและเปิดการค้าเสรีมาก

ขึ้นประกอบกับวิกฤตการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ชุมชนในเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ าแม่ทามีรายได้ลดลง โดยเฉพาะ

กลุ่มชาวสวนล าไยถูกกดราคาจากนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาควบคุมกลไกการตลาด การขาดที่ดินท ากิน (นา) 

การถูกเลิกจ้างจากการปิดตัวของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมล าพูน กลุ่ มวิสาหกิจในชุมชนเกิดการชะงัก

ทางการค้า นอกจากนั้นชุมชนก าลังเผชิญกับการขาดแรงงานวัยหนุ่มสาวที่จะเข้ามาสานต่ออาชีพที่สร้างขึ้น

จากฐานทรัพยากรชุมชนที่เข้มแข็งในอดีต  อย่างไรก็ดี วิกฤตดังกล่าวท าให้เสียงส่วนใหญ่ในชุมชนเล็งเห็นถึง

ความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือด้วยการ

สนับสนุนให้ทุกคนพึ่งพาตนเองด้วยทรัพยากรที่มี เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ 

ส าหรับจัดจ าหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเยาวชนในกลุ่มได้ลุกขึ้นมาบทบาทส าคัญที่เข้ามาเสนอความคิด

และสนับสนุนการด าเนินงานของชุมชน เนื่องมาจากเยาวชนในโครงการที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เครื่องมือการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) การอบรมเสริมความรู้ ทักษะและเสริมพลังใจ ที่จัดโดยคณะท างาน

วิจัยส่วนกลางของ มอส. และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้เยาวชนมีคุณลักษณะ 10 ข้อส าคัญ ตามที่พ่ีเลี้ยง

เยาวชนได้ประมวลไว้ ดังนี้   
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(1) ทักษะในการส ารวจข้อมูลชุมชน การตั้งค าถาม การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

(2) ทักษะในการเตรียมและเป็นผู้น าเสนอ ได้แก่ เตรียมข้อมูลผ่านเครื่องมือ Time line 

ประวัติกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท าแผนที่ประวัติศาสตร์ชุมชน และการเป็นไกด์ชุมชน 

(3) ทักษะในการประสานงาน 

(4) ทักษะการสื่อสาร เช่น วิทยากรกระบวนการโดยเริ่มจากกลุ่มขนาดเล็ก ท าคลิปวิดีโอสั้น

และงานศิลปะเพ่ือสื่อสารเรื่องราวของชุมชน 

(5) หมั่นฝึกตนเองในการเป็นผู้น าและพ่ีเลี้ยงในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กเล็กในชุมชน 

(6) สามารถเป็นผู้ช่วยในการจัดการด้านการเงินของกลุ่ม 

(7) สนับสนุนการจัดการด้านตลาดของกลุ่มและทดลองการขายของออนไลน์ 

(8) ประยุกต์ลวดลายผ้าปักสมัยใหม่ให้เข้ากับการทอผ้ากะเหรี่ยงดั้งเดิมเพ่ือยกระดับและเพ่ิม

มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 

(9) สนใจเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาชุมชนที่ใกล้สูญหาย เช่น งานจักสาน 

(10) ริเริ่มการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาเยาวชนและสามารถเขียนโครงการขอทุน 

 จากคุณลักษณะที่กล่าวมานั้น พ่ีเลี้ยงเยาวชน ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีความหวังว่าเยาวชนกลุ่มนี้

จะเข้ามาเติมเต็มและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ดีขึ้น  ดังเสียงสะท้อนของผู้น ากลุ่มวิสาหกิจได้กล่าวว่า  

“เยาวชนช่วยท าให้ข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นระบบมากขึ้น และง่ายต่อการจ าหน่าย” ด้วยเหตุนี้

จึงน ามาสู่การวางแผนร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนแบบเฉพาะหน้าและระยะยาว  โดย 

การพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการสนับสนุนงานเศรษฐกิจชุมชนด้านการตลาดที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน  

 วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม ด้วยทัศนคติของพ่ีเลี้ยงเยาวชนที่ให้ความส าคัญกับการท างานแบบมีส่วน

ร่วมส่งผลให้บรรยากาศของการท างานในวงเยาวชนเป็นไปแบบ “พ่ีดูแลน้อง” ที่ทุกคนสามารถไว้เนื้อเชื่อใจ 

แลกเปลี่ยนหรือเสริมมุมมองที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน  ในขณะที่การดึงการ

มีส่วนร่วมในผู้ใหญ่ พบว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้เยาวชนเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ าแม่ทาได้รับการสนับสนุนในการ

ด าเนินกิจกรรมเนื่องจากพ่ีเลี้ยงเยาวชน (นุและหญิง)  ท างานพัฒนาชุมชนร่วมกับเครือข่ายที่ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยอธิบายให้เห็นถึงโครงสร้างการท างานของเครือข่ายที่เป็น “กลไก

ภายในชุมชน” ในการด าเนินงานพัฒนาเยาวชน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากที่ทั้งคู่ได้ก่อตั้ง “กิจการเพ่ือสังคมแม่ทา 

หรือ แม่ทา SE” ที่เป็นร่มใหญ่ในการจัดการด้านธุรกิจชุมชน โดยมีเครือข่ายที่ดูแลฐานเศรษฐกิจในระดับชุมชน 

ได้แก่ กลุ่มวิถีมอญหนองดู่ กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงแม่ขนาด กลุ่มฟ้ารักษ์ดินหนองยางฟ้า และชุมชนรอบศูนย์ฯ 

โดยที่ผู้น าและสมาชิกกลุ่มเหล่านี้มีบทบาทส าคัญในการเป็น “พ่ีเลี้ยง” ที่ดูแลกลุ่มเยาวชนแต่ละชุมชนอีกที 

หญิงกล่าวว่า “ผู้ใหญ่เหล่านี้ เป็นมากกว่าผู้ให้ความรู้” โดยมีบทบาทต่างๆ ได้แก่ (1) เสริมทักษะชีวิต  

ฝึกระเบียบวินัยให้เยาวชนอยู่ร่วมในสังคม (2) น าโครงการจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาพัฒนาเยาวชน  

(3) ถ่ายทอดวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การแปรรูปสมุนไพร การแกะสลัก การทอผ้า และการจักสาน 

เป็นต้น และ (4) เป็นผู้รับรองกับผู้ปกครองในการน าเยาวชนไปร่วมกิจกรรมภายนอกชุมชน โดยสรุปคือเป็นทั้ง

ผู้ติดตามและคอยหนุนเสริม ดังที่สมาชิกกลุ่มได้กล่าวว่า “พวกเราทั้งไปแอ่ว ไปเยี่ยม และไปติดตามละอ่อน”  
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อย่างไรก็ดี พบว่าเครือข่ายเหล่านี้ยังจ าเป็นต้องอาศัยนุและหญิงในการเป็นผู้ประสาน งานเพ่ือให้เกิด 

การแลกเปลี่ยนกระบวนการท างานและการเรียนรู้ร่วมกันในเชิงเครือข่าย นอกจากนั้นเยาวชนเครือข่ายนิเวศน์

ลุ่มน้ าแม่ทายังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่นุและหญิงเคยเข้าร่วมโครงการ  จาก

ต้นทุนเรื่องการมีส่วนร่วมที่กล่าวข้างต้นได้น ามาสู่การวางแผนและออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

เยาวชนในการสนับสนุนงานเศรษฐกิจชุมชนด้านการตลาดที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน  

 วิธีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม ภายหลังที่พ่ีเลี้ยงและเยาวชนในพ้ืนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

อบรมเสริมศักยภาพที่จัดโดยคณะท างานวิจัยส่วนกลางของ มอส. จึงได้กลับมาวางแผนร่วมกันโดยน าหลักคิด

และกิจกรรมอบรมไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือการแก้ปัญหาโดยดึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

ได้แก่ ผู้น าและสมาชิกเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปกครองเยาวชน เจ้าอาวาสและสามเณร อดีตข้าราชการ

ครูและหน่วยงานภายนอกให้เข้ามามีส่วนในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ครั้งนี้  โดยจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ได้แก่  

1. การฝึกทักษะในการเป็นอาสาสมัคร โดยมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นให้

เยาวชนเป็นตัวหลักในการวิจัยและลงมือปฏิบัติการ โดยมีพ่ีเลี้ยงหนุนเสริมในลักษณะของการ “PAR = พาคิด 

พาท า” มีเป้าหมายเพ่ือ (1)  ให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง  (2) รู้จักชุมชน ถิ่นที่อยู่  และ (3) รู้จัก

นิเวศน์ของลุ่มน้ าแม่ทา ที่ครอบคลุมระบบนิเวศทางธรรมชาติ ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ปัญหาด้าน

ทรัพยากรและสังคม ในส่วนของบทบาทของเครือข่ายในการขับเคลื่อนชุมชนได้มีการจัดเวทีชี้แจงเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ และทบทวนต้นทุนศักยภาพของพ้ืนที่ และสร้างข้อตกลงร่วมกัน 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 20 คน ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนและพ่ีเลี้ยงของบ้านแม่ขนาด บ้านหนองยางฟ้า 

ชมรมฟุตบอลลุ่มแมน่้ าแม่ทา FC. ชุมชนมอญหนองดู่ และเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ าแม่ทาและบัณฑิตอาสาสมัคร 

โดยรูปแบบเวทีเน้นการบรรยายลักษณะ “ชวนคุย ชวนคิด ชวนถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้” น าไปสู่การ

ก าหนดวิสัยทัศน์ของเยาวชนลุ่มน้ าแม่ทา คือ  “ลุ่มน้ าแม่ทาอุดมสมบูรณ์ พูนสุข วิถีชีวิตดั้งเดิม ชุมชนผัก

ปลอดภัยอยู่ดีกินม่วน” และเริ่มลงมือปฏิบัติการในโครงการ 

2. การฝึกปฏิบัติการในการจัดเก็บและท าข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนเบื้องต้นและการวิเคราะห์

สถานการณ์ชุมชน เริ่มต้นจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการออกแบบเครื่องมือการเก็บข้อมูลแบบมี

ส่วนร่วม (PAR) ควบคู่กับการจัดค่ายเยาวชนลุ่มน้ าแม่ทาเพ่ือขยายแกนน าเยาวชนนักวิจัยให้มีทักษะการ

ท างานเป็นทีม การสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชนในเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ าแม่ทา ภายหลังที่

เยาวชนได้เรียนรู้เครื่องมือในการศึกษาชุมชนจึงน าไปสู่การวางแผนงานในการกลับไปค้นหาข้อมูลชุมชนแต่ละ

แห่งเพ่ือวิเคราะห์ถึงต้นทุนชุมชน โอกาส จุดเด่นและข้อจ ากัดตลอดจนทิศทางการพัฒนากลุ่มอาชีพก่อนที่จะ

น าเสนอให้ผู้ที่เก่ียวข้องในงานวิจัยได้รับรู้ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน   

   3. การท าแผนปฏิบัติการที่ออกแบบโดยเยาวชนบนฐานความสนใจและความถนัดของแต่ละ

บุคคลที่มีเป้าหมายเดียวกันคือมุ่งสู่ “การแก้ไขปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม” เยาวชนได้ร่วมกันออกแบบ

กิจกรรมที่เริ่มจากดึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น จ๊อกสัมพันธ์ 

คลินิกฟุตบอล การตั้งวงดนตรี การสร้างแชนแนลเผยแพร่กิจกรรมกลุ่ม และการแปรรูปขนม เป็นต้น กิจกรรม
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ดังกล่าวได้จุดประกายให้กับเด็กและเยาวชนเกิดการตั้งค าถามเพ่ือค้นหาตัวเอง การจัดสรรเวลาเพ่ือสร้างสรรค์

ประโยชน์แก่ชุมชน และการเพ่ิมศักยภาพให้กับตนเองจนเกิดความมั่นใจและกล้าที่จะลุกขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหา

ชุมชน ในขณะที่เยาวชนได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการได้สักระยะหนึ่งก็เกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 ส่งผล

ให้พ่ีเลี้ยงเยาวชนและเยาวชนต้องปรับแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับสถานการณ์ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

ทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้เยาวชนกลุ่มหนึ่งจึงหันมาให้ความสนใจกับการเรียนรู้แนวคิดพ้ืนฐานการตลาด

ออนไลน์เพื่อปรับตัวและรับมือกับโควิด-19 เช่น การโฆษณาบนตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาด Storytelling 

เพ่ือการตลาด และการศึกษาดูงานต้นแบบการตลาด และเกิดปฏิบัติการในการสร้างสรรค์สื่อด้วยการถ่าย

สินค้าเพ่ือการโฆษณาเบื้องต้นและการออกแบบกราฟิกด้วยเครื่องมือส าเร็จรูป CANVA และการน าเสนอ

เรื่องราวผ่านการโฆษณาออนไลน์ เป็นต้น 

 ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ภายหลังการด าเนินแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นท้ังในระดับบุคคลและชุมชน ดังนี้  

  พี่เลี ยงเยาวชน 

  การได้ “รับความรู้และทักษะในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)” โดยเฉพาะ

เครื่องมือ PAR มีประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงการเก็บรวบรวมข้อมูล พ่ีเลี้ยงอธิบายว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 

มีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของเยาวชนและสมาชิกในชุมชนเพ่ือให้หันมามองเป้าหมาย

ร่วมที่ชัดเจนส าหรับการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน น าไปสู่การก าหนดวัตถุประสงค์และออกแบบแผนงาน

อย่างเป็นระบบ สิ่งส าคัญคือเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมคิดและลงมือท าตั้งแต่ 

เริ่มโครงการ  

  ด้วยการเล็งเห็นความส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท าให้พ่ีเลี้ยง “เปิด

มุมมองที่มีต่อการเสริมศักยภาพเยาวชน” เนื่องจากพ่ีเลี้ยงไม่เคยท างานร่วมกับเยาวชนเลยเพราะคิดว่า 

“เยาวชนคงไม่มีเวลาท ากิจกรรมอ่ืนนอกจากการเรียน” จุดเปลี่ยนทางความคิดของพ่ีเลี้ยง คือ เยาวชนมีเวลา

ว่างเสมอหากเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดและถูกจริตกับพวกเขา ภายหลังการด าเนินงานสักระยะพ่ีเลี้ยงมองเห็น 

ความอยากในการลุกขึ้นมาแก้ปัญหาชุมชนด้วยตนเองของเยาวชนในฐานะ “ผู้เล่นหลักที่ไม่ใช่เพียงผู้ช่วย” จึง

น ามาสู่การเปิดพ้ืนที่ให้เยาวชนได้มีอิสระทั้งความคิดและการกระท า ดังประโยคสนับสนุนของเยาวชนที่กล่าว

ว่า “โครงการนี้พวกหนูได้ท าอะไรด้วยตัวเองมากขึ้น...ได้เรียนรู้และเข้าใจชุมชนมากขึ้นด้วย”  

  ความสามารถในการประเมินศักยภาพของเยาวชนเป็นรายบุคคลผ่านการหมั่นคอยสังเกต

พฤติกรรมและพูดคุยช่วยให้พ่ีเลี้ยงสามารถเสนอบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องตามความสนใจและความถนัดของ

เยาวชน เช่น บางคนสื่อสารผ่านค าพูดไม่ได้แต่สื่อสารผ่านภาพวาดได้ดี  บางคนมีทักษะการถ่ายภาพ การใช้

เทคโนโลยี หรือมีความสามารถในการตั้งค าถาม จดบันทึก เป็นต้น มุมมองของพ่ีเลี้ยงที่มีต่อการเสริมศักยภาพ

เยาวชนที่เปลี่ยนไปนี้ส่งผลโดยตรงต่อการออกแบบกระบวนการเสริมศักยภาพเยาวชน ดังที่พ่ีเลี้ยงกล่าวว่า 

“เมื่อเราได้รู้ว่าเด็กเป็นอย่างไร เราก็จะรู้ว่าควรพัฒนาเด็กไปทางไหน” ดังนั้นคุณลักษณะส าคัญของพ่ีเลี้ยงต้อง

อาศัยการฟังอย่างลึกซึ้งและการตั้งค าถามให้เยาวชนได้ใคร่ครวญตนเองบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและ  

รู้สึกปลอดภัย จนกระทั่งเยาวชนสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดังค าพูดของพ่ีเลี้ยงที่กล่าวว่า  
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“ไม่มีสูตรส าเร็จในการพัฒนาเยาวชนแต่ให้เขาออกแบบชีวิตด้วยตนเอง” ทั้งนี้พ่ีเลี้ยงมุ่งหวังว่าเยาวชนเหล่านี้

จะข้ึนมาเป็น “แถวสอง” ในการพัฒนาชุมชนต่อจากผู้ใหญ่ในรุ่นนี้  

  เยาวชน  

  จากการที่เยาวชนได้ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน พบว่าเยาวชนเกิด “ทักษะในการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” ในการสืบค้นข้อมูลโดยเฉพาะการตั้งค าถามและสัมภาษณ์ผู้รู้และคนในชุมชน 

เยาวชนบางคนสามารถปรับแต่งประโยคจากการอ่านภาษาเขียนให้เป็นภาษาพูดได้เพ่ือสร้างความเป็นกันเอง

และใช้ภาษาที่ง่ายต่อการสื่อสาร ดังที่เยาวชนคนหนึ่งกล่าวว่า “เราต้องแปลภาษาเขียนทางการให้เป็นภาษา 

ค าเมืองบ้านเราก่อน แล้วถึงค่อยถามผู้ใหญ่” เยาวชนให้ความเห็นว่าการใช้ภาษาค าเมืองจะช่วยให้ 

ผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจประเด็นที่ต้องตอบมากขึ้น นอกจากนั้นเยาวชนยังได้พัฒนาทักษะการฟัง การจดบันทึก

และการเขียนสรุป ดังที่เยาวชนกล่าวว่า“หนูฟังเก่งและนานขึ้น เพราะการสัมภาษณ์ต้องอาศัยการฟังถึงจะรู้

เรื่อง” โดยเฉพาะการฟังเพ่ือจับใจความส าคัญที่น าไปสู่การวิเคราะห์และสรุปผล ต่างจากครั้งแรกที่เยาวชนลง

พ้ืนที่อาจอยู่ ใน “ภาวะตื่นสนาม” และรีบจดทุกอย่างตามที่ได้ฟังมาแต่หาข้อสรุปไม่ได้  อย่างไรก็ดี 

ประสบการณ์ในการลงพ้ืนที่สอนให้เยาวชนเรียนรู้ว่าควรจดค าหรือประโยคส าคัญจากนั้นน ามาอ่านทวนและ

เรียบเรียงประโยคอีกครั้งก่อนที่จะสรุปผล  

  นอกจากนั้น พบว่าเยาวชนมี “ทักษะการคิดเชิงระบบ” หมายถึงความสามารถในการคิดใน

ระดับภาพรวมของกิจกรรม ลงลึกในรายละเอียด และเชื่อมโยงเพ่ือล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมได้ 

เนื่องมาจากพ่ีเลี้ยงได้ให้อิสระกับเยาวชนในการคิด ตัดสินใจและลงมือท าด้วยตนเอง ดังที่พ่ีเลี้ยงกล่าวว่า “เรา

ต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนมากกว่าผลลัพธ์สุดท้าย...ช่วงแรกเขาอาจจะส่งงานช้าไป

หน่อยแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เขาได้เรียนรู้และพัฒนาต่อ” ด้วยเหตุนี้จึงพบว่าในช่วงกลางโครงการเยาวชน

สามารถบริหารจัดการงานได้ดีขึ้นและส่งงานค่อนข้างตรงเวลา สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเยาวชนมีการสร้าง

ข้อตกลงร่วม (commitment) ระหว่างตนเองกับงานที่รับผิดชอบ ดังที่เยาวชนกล่าวว่า “รับงานมาแล้วก็ต้อง

ท าให้ดีที่สุด ถ้าท าไม่ได้มันจะคาใจ”  

  อย่างไรก็ดี ในฐานะเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี ที่ลุกขึ้นมามีบทบาทในการแก้ไขปัญหา

ชุมชนก็นับว่าเป็นงานท้าทาย บ่อยครั้งที่เยาวชนมีภาวะเครียดจากการท างานผนวกกับเรื่องเรียนและชีวิต

ส่วนตัวจนกลายเป็นความท้อแท้ ดังค าพูดของเยาวชนหลายคนที่สะท้อนว่า “ตอนแรกถอดใจเพราะเอกสาร

เยอะมาก...รู้สึกหนักหน่วงกับชีวิต...บางทีก็ร้องไห้” เสียงสะท้อนเหล่านี้คือ “การเท่าทันความรู้สึกนึกคิด 

ของตนเอง” ก่อนที่เยาวชนจะหาวิธีการบรรเทาความรู้สึกดังกล่าว เช่น “พอหนูท างานคนเดียวไม่ไหวแต่โชคดี

ที่ขอร้องให้เพ่ือนมาช่วย...เพ่ือนก็เต็มใจ” หรือ “หนูเป็นคนชอบระบาย พอได้โทรคุยกับเพ่ือนหรือมีคนรับฟัง

มันก็จะดีขึ้นเอง” ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่ีเลี้ยงและเพ่ือนเยาวชนในกลุ่มเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เยาวชนเกิด 

“การจัดการตนเอง” ผ่านพ้ืนที่ระบายและสะท้อนความรู้สึกนึกคิดให้ผู้อ่ืนรับรู้  แต่ส าหรับเยาวชนบางคนกลับ 

มีวิธีในการจัดการตนเองโดยใช้แรงขับเคลื่อนภายใน เช่น ความรู้สึกอยากท างานช่วยชุมชน ความอดทนและ

มุ่งม่ัน และความสนุกท่ีได้ท าสิ่งที่ท้าทาย ดังค ากล่าวของเยาวชนกลุ่มนี้ว่า “ถ้าเราม่วนกับมันก็จะไม่จ่ม...รู้สึกดี

แล้วก็ตั้งใจท าใหม่...ต้องมีความสุขที่ได้ท า” วิธีการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนพยายามหาจุดสมดุลใน 
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การท างานเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ แล้วเมื่อเยาวชนผ่านจุดวิกฤตนี้ไปได้จะขยับไปสู่ “การเติบโตภายใน” 

หรือการมองเห็นคุณค่าในตนเอง ดังค าพูดในท านองเดียวกันว่า “ก่อนหน้าเข้าโครงการได้แต่นอนเล่น เล่นมือ

ถือหรือเที่ยวไปวันๆ...แต่วันนี้รู้ว่าตัวเองก็สามารถท าประโยชน์ให้กับชุมชนได้”    

  การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมยังสนับสนุนให้ เยาวชนได้มี “ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้คนที่

หลากหลาย” เช่น พ่ีเลี้ยง เพ่ือน ผู้รู้และผู้ใหญ่ในชุมชน เป็นต้น การปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนเริ่มต้นจากการชวน

พูดคุยเพ่ือสร้างสัมพันธ์ช่วยให้เยาวชนบางคนเกิดความสนิทสนมกับเพ่ือนเยาวชนที่มาจากต่างพ้ืนที่มากขึ้น 

ดังเช่นค ากล่าวว่า “แต่ก่อนไม่ค่อยได้พูดคุยกัน ตอนนี้มีอะไรก็ปรึกษาหารือกัน” รวมถึงการมีเพ่ือนต่างเพศ

เพ่ิมขึ้น ดังเช่นเยาวชนชายคนหนึ่งพูดว่า “ผมสนิทกับเพ่ือนผู้หญิงมากขึ้นเพราะโครงการนี้” ความสัมพันธ์ที่

เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลดีเพียงแค่การพูดคุยกันถูกคอเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการมองเห็นความสนใจและความถนัด

ของเพ่ือน “ตอนแรกคิดว่า A ไม่น่าจะใช่ทีมเวิร์คที่ดี...แต่ตอนนี้เปลี่ยนไป” ชี้ให้เห็นว่าการมีปฏิสัมพันธ์ช่วยให้

เกิดการยอมรับความแตกต่างและน ามาสู่การแบ่งบทบาทหน้าที่ในการท างานร่วมกัน นอกจากนั้นเยาวชนบาง

คนที่มีภาวะผู้น าหรือมีต้นทุนเดิมในการท างานร่วมกับผู้ใหญ่ก็มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นต่อ

สาธารณะและในวงประชุมที่มีผู้ใหญ่เป็นแกนหลักต่างจากเม่ือก่อนที่เป็นเพียงผู้รับฟัง 

  การที่เยาวชนได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาชุมชน ท าให้พวกเขาเกิดความมั่นใจและเข้า

ร่วมกิจกรรมอ่ืนของชุมชนมากขึ้นแม้จะไม่มีเพ่ือนไปด้วยก็ตาม เพราะตระหนักว่า “ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ

ชุมชน” เยาวชนส่วนหนึ่ง “มองเห็นคุณค่าและยอมรับวิถีของชาติพันธุ์” ตนเอง ดังค ากล่าวที่ว่า “เมื่อก่อนไม่

อยากเปิดเผยว่าเราเป็นกะเหรี่ยงเพราะคนข้างนอกจะดูถูกว่าเราเป็น “ยาง”...แต่หลังได้ซึมซับจากสิ่งที่เรียนรู้

หนูก็ยอมรับตัวเอง แล้วเริ่มกลับมาใส่โดยไม่รู้สึกอาย...รู้สึกว่าผ้าของเราสวย” ความตระหนักนี้พัฒนาขึ้นเป็น 

“การรู้บทบาทของตนเอง” ในการอยู่ร่วมกับชุมชน เช่น ความต้องการในการเป็นผู้สืบสานและผู้สื่อสารนิเวศ

วัฒนธรรมของชุมชน หรือความมุ่งมั่นในการเรียนสายสามัญเพ่ือกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเอง ในขณะที่

เยาวชนส่วนหนึ่ง “มองเห็นช่องทางในการมุ่งสร้างอาชีพ” ผ่านการใช้ทักษะความสามารถของตนเอง เช่น  

การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพสินค้า และการจัดการตลาดออนไลน์ เป็นต้น ผลงานของเยาวชน

เป็นที่ชื่นชอบของพ่ีเลี้ยงและผู้ใหญ่ในชุมชนดังค าพูดที่ว่า “เยาวชนกลุ่มนี้มีความสามารถในการเรียนรู้ จน

สามารถท างานสร้างรายได้ด้วยตนเอง” ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของเยาวชนที่ว่า “แต่ก่อนคิดเสมอว่าเป็น

เรื่องยากที่จะน าสิ่งที่ชอบมาเลี้ยงชีวิตได้” นั้นสะท้อนว่าโครงการวิจัยได้เปิดพ้ืนที่ให้เยาวชนได้พัฒนา “ทักษะ

เฉพาะด้านที่มุ่งสู่อาชีพ” ที่ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน  

  สมาชิกในชุมชน 

  การท างานแบบมีส่วนร่วมมีผลต่อ “การวางท่าทีต่อกัน” ไปในทิศทางบวกเห็นได้จากผู้ใหญ่ใน

ชุมชน “ยอมรับและเปิดพ้ืนที่” ให้เยาวชนได้แสดงออกทางความคิดและการกระท ามากขึ้น มีการเปลี่ยน

มุมมองในการพัฒนาเยาวชน ดังค ากล่าวที่ว่า “เมื่อเด็กรู้จักตัวเองมากขึ้น...ผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องไปควบคุมเด็กเหมือน

แต่ก่อน” แต่ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอนมาเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปกับเยาวชน มีการรับฟังเสียงของ

เยาวชนโดยไม่เอาความคิดของตนเองครอบง าหรือการปล่อย “ให้เด็กคิดเองท าเอง” และคอยท าหน้าที่เป็น

ผู้ติดตามและคอยสนับสนุนเมื่อเยาวชนต้องการความช่วยเหลือ  
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 การเสริมศักยภาพเยาวชน จากการที่พ่ีเลี้ยงและเยาวชนได้ร่วมกันถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ

สนับสนุนงานเศรษฐกิจชุมชนบนฐานนิเวศน์ลุ่มน้ าแม่ทาแบบมีส่วนร่วม พบว่า ฐานคิดของการเสริมศักยภาพ

เยาวชน คือ การเปิดพ้ืนที่ให้เยาวชนได้แสดงออกตามวัยและศักยภาพของเยาวชนเป็นรายบุคคล ดังที่พ่ีเลี้ยง

กล่าวไว้ว่า “เราไม่สามารถเอาประสบการณ์เดิมมาสวมทับให้เยาวชนได้ 100% เพราะสิ่งที่เราเชื่อ ไม่ได้เป็นสิ่ง

ที่พวกเขาต้องการ” โดยมีหลักส าคัญ ดังนี้  

  1. สรรหาเยาวชนในพ้ืนที่เข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ าแม่ทา โดยเริ่มจากการเปิดรับ

เยาวชนที่เป็นลูกหลานของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเยาวชนทั่วไปในหมู่บ้านที่มีความสนใจได้เข้ามา

ทดลองร่วมท ากิจกรรมของกลุ่มตามความถนัดเพ่ือช่วยคัดกรองเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นได้อีกข้ัน  

  2. สร้างพ้ืนที่ปลอดภัยให้กับเยาวชนในการแสดงออกทางความรู้สึกนึกคิดและการกระท า โดย

พ่ีเลี้ยงควรมีคุณลักษณะของผู้ที่ เปิดใจรับฟังความคิดและพฤติกรรมของเยาวชน ดังที่ พ่ีเลี้ยงกล่าวว่า  

“หากอยากรู้ว่าเด็กสมัยนี้มีค่านิยมและความคิดอย่างไร ก็ต้องพยายามเรียนรู้และฟังเขาให้มากขึ้น” การเป็น

ผู้ฟังที่ดีช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับเยาวชนที่จะกล้าเล่าเรื่องราวปัญหาชีวิต เพ่ือพ่ีเลี้ยงจะได้เข้าใจและ

ตามทันความคิดความอ่านของเยาวชน   

  3. ประเมินศักยภาพเยาวชน จากการเปิดพ้ืนที่ให้เยาวชนได้ค้นหาความสนใจและความถนัด

ของตนเอง ผ่านการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติแบบซ้ าๆ จนเกิดเป็นทักษะ วิธีการดังกล่าวช่วยให้พ่ีเลี้ยงสามารถ

ประเมินศักยภาพและเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนได้เป็นรายบุคคล ไปพร้อมกับเยาวชนได้ประเมินและทบทวน

ตนเองไปด้วย สิ่งส าคัญคือเยาวชนต้องรู้ว่าตนเอง “ก าลังท าอะไร เพ่ืออะไร” สิ่งส าคัญคือเยาวชนต้องมีความ

รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองผ่านการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการท างานร่วมกัน 

  4. ปล่อยให้เยาวชนได้ออกแบบและวางแผนการด าเนินงานด้วยตนเอง ดังในกรณีของการ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนแบบมีส่วนร่วมกับสมาชิกในชุมชนและภาคีในพ้ืนที่ ภายใต้กรอบคิดกว้างๆ ว่า 

“เยาวชนและชุมชนจะต้องมีส่วนในการเสริมซึ่งกันและกัน” โดยพ่ีเลี้ยงจะเข้าไปช่วยเหลือเท่าที่จ าเป็นและ

ตามความต้องการของเยาวชน เช่น การเสริมความรู้และทักษะในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นิเวศวัฒนธรรม

ชุมชน และฐานเศรษฐกิจของชุมชน เป็นต้น เพ่ือให้เยาวชนด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้วยความมั่นใจ 

อย่างไรก็ดี บางครั้งพ่ีเลี้ยงก็ต้องกล้าที่จะให้เยาวชนได้เรียนรู้ในการเผชิญหน้ากับปัญหาและลองฝึกแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าด้วยตนเอง 

  5. ถอดบทเรียนร่วมกันในวงพ่ีเลี้ยงและเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับการ

ด าเนินงาน และคุณค่าและความหมายที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการหาจุดร่วมเพ่ือ

วางแผนในการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมในอนาคต  

 

 4.2.2 กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนละอ่อน Home จังหวัดพะเยา 

 บริบทของพื้นที่  พ้ืนที่ตั้งของกลุ่มละอ่อน Home เป็นการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนที่อาศัยใน

บ้านหนองเลาหมู่ 8 และบ้านธาตุภูซางหมู่ 10 ต าบลภูซาง อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  เป็นชุมชนที่มีทุนทาง

ทรัพยากร ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สังเกตจากที่ตั้งซึ่งอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติภูซางประมาณ 3 กิโลเมตร 
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อีกทั้งบ้านหนองเลายังมีป่าชุมชนประมาณ 115 ไร่ที่ชาวบ้านได้รักษาพืชท้องถิ่นไว้และอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่อยู่

ในล าห้วยบริเวณหมู่บ้าน  ลักษณะทางกายภาพโดยรวมของพ้ืนที่ชุมชนเป็นที่ราบเชิงดอยล้อมรอบไปด้วย

เทือกเขาที่แบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มียอดเขาดอยผาหม่น

เป็นแหล่งต้นน้ าที่ไหลลงสู่แม่น้ าลาว แม่น้ าหงาว แม่น้ าบง แม่น้ าญวนและแม่น้ าเปือยที่เป็นแหล่งน้ าส าคัญใน

การท าเกษตรกรรมของชุมชนซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพ้ืนที่ ได้แก่ ไร่ข้าวโพด กระเทียม หอมแดง ถั่วลิสง 

สวนล าไย กล้วย ยางพาราและท านาปีที่เน้นไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นต้น นอกนั้นมีอาชีพค้าขาย รับจ้างท า

เกษตร รับจ้างทั่วไป การแปรรูปสินค้าจากวัตถุดิบชุมชนและการสร้างผลิตภัณฑ์งานฝีมือตามแบบชาวไทลื้อ 

ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ที่อาศัยในพ้ืนที่ ด้วยเหตุนี้จึงสามารถพบเห็นวัฒนธรรมของไทลื้อสะท้อนผ่านวิถี

ชีวิตทั้งด้านการใช้ภาษา อาหาร การแต่งกาย ตลอดจนความเชื่อและประเพณีที่คงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ 

ไทลื้อท่ีอาศัยในชุมชน  

  บริบทของกลุ่ม พี่เลี้ยง และเยาวชน ก่อนจะมาเป็นกลุ่มเยาวชนละอ่อน Home นั้น มีที่มาจากการ

รวมตัวของคนรุ่นใหม่ทีก่ลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ภายใต้ชื่อกลุ่ม “Moose” หนึ่งในนั้น คือ เน็ทซึ่งเป็น

ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Moose และในโครงการนี้เขามีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงเยาวชน (พ่ีเลี้ยงเยาวชน ประกอบด้วยหนุ่มสาว

ในหมู่บ้านและบัณฑิตอาสาที่มาฝึกงานในหมู่บ้าน รวม 4 คน) เน็ทเป็นคนรุ่นใหม่ที่เคยผ่านกระบวนการพัฒนา

ศักยภาพของ มอส. มาแล้วถึงสองโครงการ ได้แก่ โครงการคนรุ่นใหม่เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 2 และ

โครงการอาสาคืนถิ่น รุ่นที่ 3 เขาจึงมีประสบการณ์ในการท างานพัฒนาชุมชน มีความเข้าใจและเท่าทัน

ความคิดความอ่านของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ เน็ทและเพ่ือนในกลุ่ม Moose มีภารกิจในการเปิดพ้ืนที่เรียนรู้ 

การสนับสนุนการเรียนรู้ การเสริมพลัง (empowerment) การดึงเครือข่ายภายนอกมาหนุนเสริมการท างาน

ของเยาวชนและสร้างฐานให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการพัฒนาชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ 

เช่น การเสริมความรู้ด้านวิชาการหลังเลิกเรียน การเรียนรู้วิถีชุมชน และเสริมวิชาชีพโดยการขายของเพ่ือหา

รายได้เข้ากลุ่ม การรวมตัวของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องน ามาสู่การตั้งชื่อกลุ่มเพ่ือแสดงตัวตน และทุกคน

ก็ลงเอยที่ชื่อ “ละอ่อน Home”  

  กลุ่ม “ละอ่อน Home” ประกอบไปด้วยเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 8-17 ปี ประมาณ 15 คนที่

อาศัยอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน  ในวันหยุดเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จะมารวมตัวกันที่บ้านของเน็ท เพราะมีพ้ืนที่

ให้พวกเขาได้มาพูดคุย ท ากิจกรรม กินอยู่หรือวิ่งเล่นตามธรรมชาติของแต่ละวัย เน็ทกล่าวว่า “เด็กที่นี่จะสไตล์

บ้านๆ” หมายถึง ยังคงความเป็นเด็กชนบทที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเอง พูดน้อย เขินอาย ไม่กล้าแสดงออก 

เขาอธิบายว่าบุคลิกเช่นนี้เกิดจาก “การถูกกดทับทางความคิด” เพราะเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่อยู่ในสังคมที่

ผู้ใหญ่ใช้อ านาจของการเป็นผู้ปกครองหรือครูอาจารย์ในการ “สั่งการ” โดยไม่ฟังความคิดเห็น ในขณะที่

สมาชิกส่วนใหญ่กลุ่มละอ่อน Home อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่เริ่มมีความคิดเป็นของตนเอง พยายามค้นหาตนเอง 

ทดลองลงมือท าและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จึงท าให้เกิดการกระทบกระทั่งทางความคิดและพฤติกรรมกับผู้ใหญ่

อยู่เป็นระยะ ด้วยเหตุนี้ เน็ทจึงน าเอาประสบการณ์ที่เคยผ่านการพัฒนาศักยภาพมาจัดกระบวนการกับเด็ก

และเยาวชน โดยเฉพาะการน า “กระบวนการโอบอุ้ม” ที่เน้นการช่วยเหลือเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัว และ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (โดยเฉพาะเชิงวิชาการ) ทีอ่ยู่ในเกณฑแ์ยต่ามมาตรฐานการเรียนรู้ในระบบการศึกษา

จนไม่ถูกยอมรับจากสังคม มาใช้เป็นฐานคิดในการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในครั้งนี้  

 สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ เนื่องจากชาวบ้านมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตจาก 

การขยายเขตอุตสาหกรรม (โรงโม่หิน) ในพ้ืนที่ จึงเรียกร้องให้ภาครัฐยุติโครงการดังกล่าวแต่กลับถูกตอบกลับ

ว่า “หากชุมชนไม่รับการพัฒนาจากภาครัฐ แล้วชุมชนจะมีแนวทางในการดูแลหรือสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นได้

อย่างไร” แกนน าชาวบ้านและกลุ่ม Moose จึงผุดแนวคิดในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

โดยเริ่มจากการศึกษาบริบทในพ้ืนที่ การออกแบบเส้นทางและทดลองเส้นทางท่องเที่ยวให้ผู้รับบริการเกิด

ความพึงพอใจมากที่สุดจนพ้ืนที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ส าคัญคือต้องให้คนในชุมชนมีส่วน

ร่วมในการจัดการ ร่วมกันรับผิดชอบและร่วมกันได้รับผลประโยชน์ด้วย จึงเกิดเป็น “โครงการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” เมื่อเริ่มต้นโครงการได้มี

การแบ่งบทบาทให้เด็กและเยาวชนกลุ่มละอ่อน Home เป็นแกนหลักควบคู่กับสมาชิกในชุมชนด าเนินงาน

โครงการตามแผนที่ออกแบบไว้ร่วมกัน จนกระทั่งเกิดวิกฤตการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนทั้ง

เกษตรกรและพ่อค้าแม่ค้าขาดรายได้ในขณะที่รายจ่ายเพ่ิมขึ้น บ้างก็ตกงานเช่นเดียวกับจ านวนนักท่องเที่ยวที่

ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ด้วยเหตุนี้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่น าโดยพ่ีเลี้ยงเยาวชนจึงกลับมาทบทวนต้นทุนชุมชนทั้ง

ฐานทรัพยากรและความถนัดของแต่ละบุคคลเพ่ือวางแผนการด าเนินงานอีกครั้ง พบว่าในพ้ืนที่มีกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนแปรรูปอาหาร ในขณะเดียวกันเยาวชนกลุ่มละอ่อน Home มีความสนใจในการท าอาหาร (ทั้งของคาว 

ของหวานและเครื่องดื่ม) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเชฟมืออาชีพที่เข้ามาท ากิจกรรมในพ้ืนที่ จึงเกิดเป็น

แนวคิดในการแปรรูปผลผลิตที่มาจากวัตถุดิบในท้องถิ่นในรูปแบบของ “อาหารพ้ืนเมืองประยุกต์” ที่สามารถ

สร้างมูลค่าและคุณค่าของอาหารพ้ืนถิ่นได้ จึงเกิดกระบวนการเสริมศักยภาพชุมชนเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ

รองรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 และเปิดรับในกรณีที่สถานการณ์เริ่มบรรเทา 

 วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม เนื่องจากทั้งพ่ีเลี้ยงเยาวชนและเยาวชนที่อยู่ในสถานะ “ลูกหลานของคน

ในชุมชน” ซึ่งมีทั้งข้อได้เปรียบและความท้าทายในการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนนั้นคือการถูกมองว่าเป็น 

“เด็ก” ตลอดเวลา จากการเก็บข้อมูลพบว่ากลุ่มพ่ีเลี้ยงเยาวชนพยายามที่จะให้คนในชุมชนก้าวข้ามทัศนคติ

ดังกล่าว โดยมีการปูพ้ืนฐานการดึงการมีส่วนร่วม ดังนี้ (1) แสดงให้เห็นว่าตนเอง “มีศักยภาพจนเป็นที่

ยอมรับ” ของชุมชนในฐานะผู้ที่จะลุกข้ึนมามีบทบาทในการขับเคลื่อนชุมชนผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ ที่เน้นไป

ในทางพัฒนาชุมชนหรือผลประโยชน์ที่ดีต่อลูกหลานของชาวบ้าน (2) จากนั้นพี่เลี้ยงต้อง “ผลักดันให้เยาวชนมี

ตัวตน” โดยการเปิดพ้ืนที่ให้กลุ่มละอ่อน Home ได้มีส่วนในการจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ที่ใหญ่ในระดับชุมชน 

เพ่ือให้ผู้น าชุมชนและผู้ใหญ่เกิดการยอมรับและไว้วางใจในตัวเยาวชนเช่นกัน ทั้งนี้พี่เลี้ยงต้องมีหน้าที่หนุนเสริม

และติดตามเยาวชนตลอด เมื่อ “คนใน” ชุมชนเชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชนจึงถึงคราวที่ (3) เยาวชนต้องดึง

การมีส่วนร่วมจาก “คนนอก” ชุมชน ซึ่งพ้ืนที่นี่ได้ใช้ “เครือข่ายเดิม” ที่มี เช่น กลุ่ม At North ที่รวมตัว

เยาวชนคนรุ่นใหม่ภาคเหนือที่กลับไปพัฒนาชุมชนบ้านเกิด และองค์กรที่ท างานเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว 

เช่น อุทยานแห่งชาติภูซาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านการ

จัดการท่องเที่ยว เป็นต้น ให้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการด าเนินโครงการวิจัย นอกจากนี้  พ่ีเลี้ยง
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เยาวชนยังมีแนวคิดว่าการดึงการมีส่วนร่วมจากภายนอกเป็นการคานอ านาจเพ่ือสร้างสมดุลในการเป็นเจ้าของ

งาน (ชุมชน) ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและเยาวชนกลุ่มละอ่อน Home  (4) เมื่อผลงานของกลุ่มละอ่อน 

Home เป็นที่ประจักษ์จึงขยับขยายไปสู่การขอทุนสนับสนุนการท างานกับภาครัฐ แต่เงื่อนไขต้องมีการจด

ทะเบียนอย่างถูกต้อง จึงน ามาสู่การสรรหาความร่วมมือจากคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้ปกครองของเยาวชนกลุ่ม

ละอ่อนโฮมเพ่ือร่วมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่เน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน กระบวนการนี้ พ่ี

เลี้ยงเยาวชนเรียกว่า “การจัดตั้งผู้ใหญ่” ให้เข้ามามีบทบาททั้งทางตรงและทางอ้อม ในการพัฒนาศักยภาพ

เยาวชน และมีท่าทีจะด าเนินการไปได้ด้วยดีเพราะมีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและรายได้เข้ามา และ (5) ภายหลัง

มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิกราว 10 คน จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกับเยาวชนกลุ่มละ

อ่อน Home อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางกลุ่มเยาวชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกในชุมชนเริ่มมองหาทิศทาง

ของการด าเนินงานที่ควรขยับไปสู่ “การท างานด้านความคิด” มากกว่าอยู่ที่กระบวนการผลิต การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ เช่น การมองภาพใหญ่เก่ียวกับการจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชน การออมเงินแบบระบบสหกรณ์เพ่ือ

ขยายก าลังผลิตในอนาคต การจัดการเรื่องสวัสดิการให้กับเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ในชุมชน และการดูแลสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยครั้งนี้ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม  

 วิธีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม หลังจากพ่ีเลี้ยงเยาวชนและเยาวชนได้เข้าร่วมอบรม

กระบวนการและเครื่องมือวิจัย PAR จึงกลับมาประชุมทีมร่วมกับสมาชิกในชุมชน ได้แก่ ละอ่อน Home  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เจ้าอาวาส หน่วยงานท้องถิ่นและตัวแทนผู้น า/ปราชญ์ชุมชน เพ่ือร่วมกันออกแบบการเก็บ

ข้อมูลชุมชนส าหรับเลือกเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พร้อมทดลองปั่นจักรยานตามเส้นทางที่ก าหนด มีจุด

แวะพักและเรียนรู้ในเชิงธรรมชาติ สถานที่ทางวัฒนธรรม และเชิงเกษตรชองชาวบ้าน โดยมีเยาวชนละอ่อน 

Home ท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ ผลจากการทดลองกิจกรรมและสรุปงานร่วมกันพบเห็นข้อจ ากัดและอุปสรรค 

เช่น สภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท่องเที่ยว ข้อมูลส าหรับการน าเสนอยังไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 

และท่ีส าคัญคือเยาวชนไม่ถนัดหรือไม่มีความสนใจในการเป็นมัคคุเทศก์จึงท าหน้าที่นี้ได้ไม่ดี ด้วยเหตุนี้จึงหาจุด

ร่วมใหม่อีกครั้งซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับท่ีเยาวชนได้รับแรงบันดาลใจจากสื่อและมีเชฟมืออาชีพเข้ามาท ากิจกรรม

ในพ้ืนที ่เยาวชนจึงมุ่งไปเรียนรู้ด้านการท าอาหาร เช่น กะหรี่ปั๊บ น้ าเต้าหู้ และนมสดที่ท าไปขายที่กาดละอ่อน 

Home ในหมู่บ้าน  

 กิจกรรมครั้งนี้ด าเนินไปสู่การต่อยอดเพ่ือขายนักท่องเที่ยวและออกแบบเป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่

น าเสนอนิเวศวัฒนธรรมผ่าน “อาหารและเครื่องดื่ม” จึงเกิดการรวมกลุ่มระหว่างละอ่อน Home และ 

กลุ่มโฮมฮอมฮัก เป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร ที่จะลุกขึ้นมาขับเคลื่อนและจัดการงานนี้ โดยมีพ่ีเลี้ยง

เยาวชนและเชฟมืออาชีพเป็นหลักในการสนับสนุนการเรียนรู้และการด าเนินงาน ตั้งแต่ (1) การวางแผนงาน

และแบ่งบทบาทหน้าที่ ได้แก่ พ่ีเลี้ยงเยาวชนเป็นผู้ประสานงานหลัก เยาวชนละอ่อน Home เป็นผู้ปฏิบัติการ

และเรียนรู้ไปพร้อมกัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นก าลังหลักในการเสริมเรื่องการแปรรูปอาหาร ผู้ประกอบการ

ท้องถิ่นเป็นผู้ให้ค าแนะน าเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าส าหรับการท่องเที่ยว และสมาชิกในชุมชนเป็นมีผู้ร่วมในการแบ่ง

ผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร เป็นต้น (2) การจัดระบบพ้ืนที่การท างานเพ่ือเสริมบรรยากาศที่ดีในการ

ท างานร่วมกันและสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และ (3) การเสริมศักยภาพด้านการท าอาหาร
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และเครื่องดื่มเพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งเยาวชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือ

รังสรรค์อาหารพ้ืนถิ่นที่ดึงวัตถุดิบท้องถิ่นมายกระดับให้กลายเป็นอาหารและเครื่องดื่มที่สร้างมูลค่าโดยเน้น

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งพ่ีเลี้ยงเยาวชนได้ประสานไปยังอุทยานแห่งชาติภูซางและการท่องเที่ยว

จังหวัดเพ่ือเชื่อมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ผลปฏิบัติการสุดท้ายของโครงการ คือ การทดลองเสมือนจริงใน

จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบอาหาร ผ่านกิจกรรม “Good morning Phusang” เพ่ือแสดงศักยภาพ

และประชาสัมพันธ์ว่าทางกลุ่มละอ่อน Home กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว 

เพ่ือสร้างรายได้ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนต่อไป  

 ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

  พี่เลี ยงเยาวชน 

  การเปลี่ยนแปลง “ศักยภาพด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)” ที่พ่ีเลี้ยงเห็น

ความส าคัญ คือ ความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

น าไปสู่การออกแบบแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม แม้ว่าสุดท้ายของ

โครงการนี้ เยาวชนจะตัดสินใจเลือกที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร นอกจากนั้น พ่ีเลี้ยงเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในด้าน “ทัศนคติในการท าวิจัย” จากที่เคยคิดเห็นว่างานเป็นวิจัยเป็นเรื่องของนักวิชาการและ

ยากเกินกว่าที่พวกเขาจะท าให้ส าเร็จได้ แต่เมื่อจบโครงการพ่ีเลี้ยงกลับมีมุมมองที่เปลี่ยนไปดังค ากล่าวที่ว่า 

“เอาเข้าจริงงานวิจัยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด...เพราะมีพ่ีเลี้ยงส่วนกลางที่เข้ามาช่วยอธิบายให้เราเข้าใจและพวก

เราก็ท าได้จนส าเร็จ” พ่ีเลี้ยงอธิบายเพ่ิมว่าภายหลังที่เขียนเล่มวิจัยเสร็จเรียบร้อย งานวิจัยเล่มนี้จะเป็น

ฐานข้อมูลเชิงวิชาการที่สามารถใช้อ้างอิงและเสนอต่อภาครัฐหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่อยากสนับสนุนให้พ้ืนที่

ได้รับการพัฒนาในอนาคต นอกจากนั้น พี่เลี้ยงเยาวชนกล่าวว่าการท าวิจัยยังเป็นการฝึกให้คิดและท างานอย่าง

เป็นขั้นตอน โดยเฉพาะในช่วงการวางแผนและแบ่งบทบาทหน้ าที่อย่างชัดเจนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน

กระบวนการท างานและช่วยให้สามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที 

  ส าหรับการท างานในฐานะ “คนกลาง” ระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นเรื่องที่ท้าทาย

มาก ดังที่พ่ีเลี้ยงกล่าวว่า “ด้วยช่วงวัยที่ต่างกัน ความคิดเห็นก็ต่างกัน ดังนั้นเราก็ต้องหากระบวนการที่จะท าให้

ทั้งสองกลุ่มท างานไปพร้อมกันด้วยเป้าหมายเดียวกัน” ด้วยเหตุนี้พ่ีเลี้ยงจึงต้องพัฒนาตนเองในด้าน “ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล”  โดยเริ่มจากการมีทักษะการสื่อสารที่ดี หมายถึง ต้องสามารถแปลงภาษาเพ่ือ

สื่อสารให้เยาวชนและผู้ใหญ่เข้าใจถึงเป้าหมายเดียวกัน “บางครั้งพูดกับเด็กไม่เหมือนพูดกับผู้ใหญ่...ระดับ

ภาษาที่ใช้ก็ไม่เหมือนกัน” นอกจากนั้นต้องสื่อสารเพ่ือให้ทั้งสองฝั่งเกิดความเข้าใจกันและกันด้วยจึงจะท าให้

การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น พ่ีเลี้ยงกล่าวเสริมว่าเมื่อได้ลงมือปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแรกที่ต้อง

ปรับเปลี่ยนคือวิธีคิดในการท างานร่วมกับเยาวชนและผู้ใหญ่ เพราะธรรมชาติของทั้งสองฝ่ายต่างกัน “เด็กมัน

จะเล่นๆ ท าๆ ในขณะที่ผู้ใหญ่ท างานอย่างเป็นระบบ” ดังนั้นพ่ีเลี้ยงจ าเป็นต้องปรับกิจกรรมและแจกแจงงาน

ให้เหมาะสมกับความถนัดของแต่ละบุคคล ผลของการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนต่างวัยและต่างบทบาทใน

ชุมชน พบว่าจะมีสมาชิกในชุมชนที่อยู่ในวัยกลางคนและผู้ใหญ่ตอนปลายเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการ

เรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในกลุ่มเพ่ิมข้ึน ส่วนหนึ่งเพราะผู้ใหญ่ได้รับรู้และเข้าใจผ่านการบอกเล่า อธิบายและ
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เชื้อเชิญของพ่ีเลี้ยงเยาวชน  นั้นคือความมุ่งหวังว่าในอนาคตผู้ใหญ่และเยาวชนเกิดความเข้าใจและเคารพใน

ความเป็นตัวตนของกันและกัน 

  เยาวชน 

  ด้วยวัยของเยาวชนในกลุ่มละอ่อน Home ที่ค่อนไปทางเด็กและวัยรุ่นตอนต้นที่อยู่ในช่วง

เรียนรู้และทดลองสิ่งใหม่ๆ เพื่อค้นหาตัวเองประกอบกับภารกิจในชีวิตประจ าวัน ด้วยเหตุนี้บ่อยครั้งจึงพบว่ามี

เด็กและเยาวชนสลับเข้า-ออกตลอดช่วงการด าเนินโครงการวิจัย เหลือเพียงเยาวชนส่วนน้อยที่ได้เข้าร่วมทั้ง

กระบวนการและสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ได้ โดยเฉพาะ “ความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” ที่ช่วยให้พวกเขาได้สืบค้น ส ารวจและท าความเข้าใจประวัติของชุมชน วิถีชีวิตของ

คนในชุมชนและทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือน าไปออกแบบแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน ในส่วนของ

การท างานโครงการวิจัยครั้งนี้ พ่ีเลี้ยงได้มีพาเยาวชนคิดและออกแบบร่วมกันว่า  “ใครจะมีบทบาทหน้าที่

อย่างไร” โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนตัดสินใจเลือกหน้าที่ด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี ในช่วงแรกของการท างานก็พบ

ข้อจ ากัด ดังที่พ่ีเลี้ยงกว่าว่า “เยาวชนบางส่วนไม่รับผิดชอบในหน้าที่ อาจเพราะเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้

ท างานจริง” ด้วยเหตุนี้จึงต้องให้เด็กและเยาวชนเริ่มท างานเล็กๆ หมั่นฝึกให้พวกเขามีส านึกต่อส่วนรวมเพ่ือ

น าไปสู่ความรับผิดชอบมากข้ึนจนกระท่ังเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังที่เยาวชนคนหนึ่งกล่าวว่า “ถ้าเป็นสมัยก่อนก็

ทิ้งแล้ว (หัวเราะ) แต่ตอนนี้ทิ้งงานให้คนอ่ืนมันไม่ใช่ตัวเอง...เราต้องท าให้เสร็จ”  

  การเรียนรู้ด้วยการออกส ารวจและสืบค้นเรื่องราวของชุมชนท าให้เด็กและเยาวชนได้มี 

“ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนต่างวัยและผู้ใหญ่มากขึ้น” เป็นเป้าหมายหนึ่งที่พ่ีเลี้ยงมุ่งหวังไว้ว่าอยากจะลดช่องว่าง

ระหว่างวัยซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่ปิดกั้นการแสดงออกทางความคิดและการกระท าของเด็กและเยาวชน ดังที่พ่ีเลี้ยง

กล่าวว่า “การที่ผู้ใหญ่รู้ว่าเด็กก าลังท าอะไร...ผู้ใหญ่จะได้เข้าใจและช่วยสนับสนุนเด็ก” ในขณะเดียวกัน ก็ก่อ

เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนทั้งสองกลุ่ม ดังที่เยาวชนกล่าวว่า “แต่ก่อนเราไม่มีเพ่ือน...แต่ตอนนี้ก็

ได้รู้จักเพ่ือน แม่ๆ และพ่ีๆมากขึ้น” และ “หนูชอบลงไปเก็บข้อมูลชุมชนเพราะจะได้คุยกับผู้ใหญ่...และมันจะ

เซอร์ไพรส์มากเขาจ าเราได้ตั้งแต่สมัยเด็กๆ” ความรู้สึกที่ดีต่อกันมีแนวโน้มที่จะท าให้เด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่

สามารถท างานร่วมกันได้ดีขึ้นในอนาคต นอกจากนั้นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด คือ เยาวชนเริ่ม “มองหา

อาชีพและพยายามเรียนรู้ทักษะที่มุ่งสู่การประกอบอาชีพ” จากผู้ใหญ่กลุ่มวิสาหกิจแปรูปและผู้ใหญ่จาก

เครือข่ายภายนอกที่เข้ามามีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และทักษะเพ่ือยกระดับอาหารพ้ืนถิ่น สังเกตจาก

ความพยายามและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ความพร้อมในการเป็นลูกมือและลงมือท าด้วยตนเอง ตาม

หน้าที่ที่ตนเองถนัด เช่น ท าอาหาร ขนมหวานและเครื่องดื่ม และการเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ เป็นต้น  

  อย่างไรก็ดี ความท้าทายของเด็กและเยาวชนที่ต้องเข้ามาเรียนรู้งานที่ผู้ใหญ่ท านั้นเป็นเรื่องท้า

ทาย ดังที่พ่ีเลี้ยงเยาวชนและผู้ใหญ่ในชุมชนกล่าวในท านองว่า “ขึ้นชื่อว่าเด็กก็ยังเป็นเด็ก จะให้มาเหมือน

ผู้ใหญ่ก็ยังไม่ได้” ดังนั้นพฤติกรรม เช่น งอแง ละทิ้งงาน บ่น และทะเลาะหรือถกเถียงกันเอง จึงมีให้เห็นอยู่

เป็นระยะตลอดการด าเนินโครงการ แต่เมื่อปล่อยให้เด็กและเยาวชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ความรู้สึกโดยที่ 

พ่ีเลี้ยงและผู้ใหญ่ไม่บีบคั้นหรือเร่งเร้า และการชวนคุยเพ่ือคิดทบทวนถึงที่มาของอารมณ์ความรู้สึกนี้ ก็มีส่วน

ส าคัญที่ท าให้เด็กและเยาวชนบางคน “สามารถจัดการตนเองได้” และลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ มีเพียงเยาวชนบาง
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คน (1-2คน) ที่สามารถจัดการตนเองได้โดยอาศัย “แรงฮึดสู้” ภายในตนเองเพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังที่

เยาวชนกล่าวว่า “เราต้องท าให้ครอบครัวเห็นว่า เราสามารถเลี้ยงดูตนเองได้” ซึ่งสอดคล้องกับที่พ่ีเลี้ยงอธิบาย

ว่า เยาวชนที่มี “ความฉลาดทางอารมณ์” ในการรับมือกับอุปสรรคสามารถท างานได้ส าเร็จ เช่น ในกรณีของ

เยาวชนคนหนึ่งที่มีความสนใจเรื่องการท าอาหารและคอยเป็นลูกมือของแม่ครัวในการเตรียมงาน แม้ว่าหลาย

ครั้งเขาจะโดนต าหนิหรือต้องท างานให้ได้ตามมาตรฐานของผู้ใหญ่ แต่ก็อดทนและรับแรงกดดันได้เสมอจน

ตอนนี้เยาวชนคนนั้นกลายเป็นหนึ่งในลูกทีมของเชฟมืออาชีพ ที่พาเดินสายออกงานอยู่เสมอ  

  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ชุมชน คือ เด็กและเยาวชน เริ่ม “ตระหนักถึงคุณค่า

ของนิเวศวัฒนธรรมในท้องถิ่น” โดยเฉพาะเยาวชนที่มีเชื้อสายไทลื้อที่กล่าวว่า ““ตอนแรกหนูอายเพราะบ้าน

หนูเป็นเรือนไม้ผุพัง แต่บ้านคนอ่ืนเขาเป็นปูนหมด” แต่เมื่อทราบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านแบบไทลื้อโบราณหลัง

สุดท้ายของชุมชน ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชื่นชมความสวยงามของบ้าน กลับกลายเป็นความรู้สึก 

หวงแหนมากและอยากรักษาบ้านหลังนี้ไว้ “หนูก็คงเก็บไว้ตามที่แม่เฒ่าบอก แต่ก็อยากปรับปรุงให้แข็งแรง

ขึ้น” นอกจากนั้นเด็กและเยาวชนบางคนเริ่มมองเห็น “บทบาทของตนเองในชุมชน” ที่อยากมีส่วนในการ

พัฒนาชุมชนของตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในกรณีนี้คือการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดังนั้นเยาวชนจึง

หมั่นฝึกฝนเพือ่เป็นนักเล่าเรื่องเพ่ือสื่อสารเรื่องราวของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอก หรือการมี

ส่วนร่วมในการจัดการ “กาดละอ่อน Home” เพ่ือสร้างรายได้ให้กับกลุ่มพร้อมๆ กับเตรียมความพร้อมให้กับ

ผู้ใหญ่ในชุมชนเพ่ือเตรียมรับนักท่องเที่ยวในอนาคต   

  สมาชิกในชุมชน 

จากการเรียนรู้และท างานร่วมกันระหว่างเด็กและเยาวชนและผู้ใหญ่ในชุมชนเพ่ือเตรียมพร้อม

รับมือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการชูอาหารพ้ืนถิ่นประยุกต์ขึ้นมาเป็นจุดเด่น ท าให้ความสัมพันธ์ของทั้ง

สองฝ่ายพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น จากเดิมที่ผู้ใหญ่มองว่าเยาวชนเป็นเพียง “เด็กที่วิ่งเล่นไปวันๆ” จึงมักจะห้าม

ปรามหากมีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมกันเพราะเกรงว่าสิ่งที่ท าจะไม่เกิดประโยชน์ แต่ภายหลังที่ผู้ใหญ่เข้ามามี

บทบาทในงานจึงมีมุมมองที่เปลี่ยนไป ดังที่ผู้ใหญ่กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปกล่าวว่า “มองเห็นว่าเด็กมีความ

รับผิดชอบมากขึ้น” และหันมาให้การสนับสนุนเยาวชนโดยเป็นพ่ีเลี้ยงเรื่องการท าอาหาร การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์และการปลูกพืชผักสวนครัว หรือแม้แต่การเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ “ป้ายังไปเล่นเหยียบลูกโป่ง

กับเด็กเลย...สนุกดีเหมือนกัน” ผลที่ตามมา คือ ทั้งสองกลุ่มเกิดการฟังกันมากขึ้นจึงเข้าใจและสนับสนุนกัน

และกัน ส่วนในระดับผู้น าชุมชนได้เปลี่ยน “มุมมองในการพัฒนาชุมชน” ต่างไปจากเดิม แรกเริ่มผู้น าชุมชนให้

ความส าคัญกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปที่การสร้างสิ่งปลูกสร้างเพ่ือเรียกนักท่องเที่ยว  (Landmark) 

เช่น การท ารูปปั้นถัวลิสงที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชุมชน ภายหลังเมื่อทางพ่ีเลี้ยงเยาวชนได้เข้าไปชี้แจง

เพ่ือให้เห็นเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน ผู้น าชุมชนจึงเปลี่ยนมาสนับสนุนการท างานของ

เยาวชนโดยเล็งเห็นถึงความจ าเป็นของการ “สร้างพ้ืนที่” ให้เด็กและเยาวชนท ากิจกรรม โดยให้เหตุผลว่าพ้ืนที่

เหล่านี้จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้ค้นหาตัวเอง ซึ่งเป็นการให้คุณค่ากับการพัฒนาศักยภาพ

ของเด็กและเยาวชน  



58 
 

 
 

ในขณะเดียวกัน สมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมี “ทักษะในการท างานร่วมกัน” ได้แก่ การ

ร่วมแก้ปัญหาและคิดหากระบวนการใหม่ๆในการพัฒนางาน โดยมีฐานการท างานจากความถนัดของแต่ละ

บุคคล เช่น ผู้ที่ท างานในกรมอุทยานก็รับหน้าที่ติดต่อขอใช้สถานที่เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวของกลุ่ม เกษตรกร

น าวัตถุดิบในสวน-ไร่มาใช้ประกอบอาหาร แม่ครัวรับหน้าที่เป็นหัวหน้าครัว และผู้ที่เก่งงานประดิษฐ์ก็มาช่วย

ในการออกแบบตกแต่งภายในงาน เป็นต้น เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์การท่องเที่ยวโดยชุมชน

อย่างแท้จริง ผลการด าเนินงานท าให้สมาชิกในชุมชนเกิด “ความตระหนักในการเป็นเจ้าของชุมชน” ผ่านการมี

ส่วนร่วมในการด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน (ตามแผนปฏิบัติการ) ในฐานะ “เจ้าบ้าน” ที่

สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิตชุมชนได้ อย่างไรก็ดี สมาชิกในชุมชนควรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือ

เตรียมพร้อมด้านการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต   

 การเสริมศักยภาพเยาวชน จากค าบอกเล่าของพ่ีเลี้ยงเยาวชนที่เข้าใจสภาพบริบทของพ้ืนที่และมี

ความใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน ได้กล่าวถึงลักษณะการเลี้ยงดูลูกหลานของคนในชุมชน ที่มักใช้อ านาจเป็น

หลัก ประกอบกับผู้ใหญ่ในพ้ืนที่ขาดมิติของการให้ความส าคัญกับการพัฒนาเยาวชน ส่งผลให้เด็กและเยาวชน

ไม่กล้าคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง ตลอดจน “ไม่รู้ และไม่เข้าใจถึงสถานะหรือบทบาทของตนเองที่มีต่อ 

การพัฒนาชุมชน” ด้วยเหตุนี้พ่ีเลี้ยงเยาวชนจึงออกแบบการเสริมศักยภาพเยาวชน โดยมีหลักส าคัญ ดังนี้ 

 1. ปลุกให้เด็กและเยาวชนเข้าใจตนเอง ให้ รู้ว่าตนเองสนใจและถนัดสิ่งใดบ้างน าไปสู่ 

การลงมือท าและมองเห็นคุณค่าในตนเอง ในขณะเดียวกันต้องมีความเข้าใจบริบทของชุมชน ประเด็นเหล่านี้

จะช่วยให้เด็กและเยาวชนประเมินตนเองเบื้องต้นได้ว่า “สิ่งที่ตนเองมีกับสังคมที่เป็นอยู่นั้นสามารถพัฒนาไปใน

ทิศทางเดียวกันได้หรือไม่/อย่างไร” ก่อนที่จะตัดสินใจลงมือแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน 

 2. สร้างความมั่นใจ โดยให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมเล็กๆ ตามความ

ถนัดหรือสนใจ ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นพ่ีเลี้ยงต้องประเมินแล้วว่าเด็กและเยาวชนสามารถจัดการได้จนส าเร็จ 

สาเหตุที่ต้องท าเช่นนี้เนื่องจาก ที่ผ่านมาเด็กและเยาวชนในกลุ่มมักได้รับบทบาทเป็น “ผู้รับหรือผู้ช่วย”  

มีหน้าที่ท าตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ดังที่เยาวชนเล่าว่า “ตอนเรียนท ากล้วยฉาบ ครูก็ให้หนูเอากล้วยฉาบ

ใส่ถุงเท่านั้น” ดังนั้นหากจะให้เด็กและเยาวชนลุกขึ้นมารับผิดชอบงานใหญ่ ก็ควรให้พวกเขาได้เรียนรู้ครบทั้ง

กระบวนการตามหัวข้อที่เขาสนใจ เช่น หากพวกเขาอยากขายกล้วยฉาบ ก็ต้องเรียนรู้ตั้งแต่การหาวัตถุดิบ 

วิธีการผลิตและการจ าหน่าย จึงจะเป็นการปฏิบัติที่ครบกระบวนการเรียนรู้  ท าให้รู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของ

ชิ้นงานและมีความม่ันใจในศักยภาพตนเองมากข้ึน 

 3. สนับสนุนให้แสดงศักยภาพ โดยให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทเป็น “ตัวเล่นหลัก” ตั้งแต่การ

ส ารวจชุมชน ตัดสินใจเลือกประเด็นที่ต้องการแก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติการ  ภายใต้ฐานคิดที่ว่าให้  

“ได้ลองผิด ลองถูก และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง” ด้วยเหตุนี้ จึงพบว่าเด็กและเยาวชนได้ออกแบบ

กิจกรรมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวและ 

การทดลองจัดการท่องเที่ยวโดยใช้อาหารพื้นบ้านประยุกต์เป็นตัวชูโรง เป็นต้น  

 4. เปิดพื้นท่ีแสดงตัวตน เป็นการช่วยให้เด็กและเยาวชนขยับกรอบความกลัวจากความคิดที่ว่า 

“ผู้ใหญ่ไม่มีทางเชื่อเด็กอย่างเรา” พ่ีเลี้ยงเยาวชนจึงต้องท าหน้าที่ประสานไปยังกับผู้น าชุมชนเพ่ือขอใช้สถานที่



59 
 

 
 

ให้เยาวชนได้แสดงผลงาน ในกรณีนี้ คือ การจัดงานเวทีกลางน้ าซึ่งเปรียบเป็นงานใหญ่ของหมู่บ้าน ซึ่งเด็กและ

เยาวชนต้องด าเนินงานและจัดการงานด้วยตนเองทั้งหมด ผลที่ตามมา คือเด็กและเยาวชนรู้สึกว่าตนเองมี

ตัวตน มีอ านาจและได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ ดังที่เยาวชนกล่าวว่า “พวกเราไม่ถูกปฏิเสธ แต่กลับได้รับ

ความสนใจจากผู้ใหญ่”  

  5. เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน โดยให้เด็กและเยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกงาน

เทศกาลหรือกิจกรรมทั้งในระดับชุมชนและอ าเภออย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดประสบการณ์การ

ท างานแบบมืออาชีพและให้ผู้ใหญ่เกิดความไว้ใจและเชื่อถือในตัวเด็กและเยาวชน จนกระทั่งปัจจุบันได้มี

เยาวชนบางคนได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคณะท างานของหมู่บ้านโดยมีบทบาทเช่นเดียวกับผู้ใหญ่  

 

 4.2.3 กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนรักษ์ยางเปา จังหวัดเชียงใหม่ 

 บริบทของพื้นที่ กลุ่มเยาวชนรักษ์ยางเปา ตั้งอยู่ในหมู่บ้านยางเปาเหนือและยางเปาใต้ อ าเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรในหมู่บ้านยางเปาประมาณ 200 ครัวเรือนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปว์ที่ย้ายถิ่น

มาทางบริเวณชายแดนไทย-พม่าเข้าทางสบเมยและเทือกเขาถนนธงชัยตอนใต้ ลักษณะความสัมพันธ์แบบ 

เครือญาติและยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีส าคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ไว้ จากค าบอกเล่าของคนในชุมชน ค าว่า 

“ยางเปา” เป็นภาษาที่กร่อนเสียงมาจากภาษากะเหรี่ยง แต่ชื่อพ้ืนที่ภาษาไทยเรียกว่า “ดอนบวกแดง ที่

แปลว่า หนองน้ าสีแดงที่เกิดจากความขุ่นของดิน” ลักษณะกายภาพโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่สูงมีภูเขาล้อมรอบ

หมู่บ้าน และมีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่คงความหลากหลายทางชีวภาพ บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่เหนือระดับน้ าทะเล

ปานกลางประมาณ 900-1,100 เมตร มีแม่น้ าระมีดเป็นล าน้ าสายหลักที่แตกย่อยเป็นแม่น้ าสายรองและแม่น้ า

สาขาที่ใช้เพ่ือท าการเกษตรของคนในชุมชน ส่วนน้ าส าหรับใช้อุปโภคบริโภคมาจากประปาภูเขาที่ดึงน้ าจาก

พ้ืนที่ป่าต้นน้ าใกล้ชุมชน อย่างไรก็ดีในช่วงฤดูแล้งชุมชนต้องเผชิญกับการขาดแคลนน้ าใช้ คนในชุมชนเล่าว่า

ส าหรับบ้านที่มีฐานะจะลงทุนซื้อเครื่องสูบน้ าและติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญซึ่งวางเรียงรายเป็นจุดตั้งแต่

ปากทางเข้าหมู่บ้าน “ถ้าใครไม่อยากเดินลงไปซักผ้าที่ล าน้ าก็ต้องเสียเงินซักผ้า” สภาพแวดล้อมรอบนอก

ชุมชนเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนและมากถึงร้อยละ 80 ท าเกษตรเชิงเดี่ยวที่ 

เน้นปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ฟักทอง มะเขือเทศและพริกหนุ่ม สังเกตได้จากในพ้ืนที่มีโรงหรือลานที่มี

หลังคาไว้ส าหรับให้เกษตรกรเช่าเพ่ือวางกองฟักทอง ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะมีรถกระบะบรรทุกฟักทองวิ่ง

เข้าออกในหมู่บ้านตลอดทั้งวัน จากค าบอกว่าของคนในชุมชนเล่าว่า “หลายปีมีคนภายนอกเข้ามาปลูกแล้วมี

รายได้...คนในพ้ืนที่จึงหันมาปลูกตามกัน” ด้วยเหตุนี้จึงพบเห็นร้านค้าขายปุ๋ยเคมี สารเคมีและผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตรตั้งเรียงรายในพ้ืนที่  

  บริบทของกลุ่ม พี่เลี้ยง และเยาวชน กลุ่มรักษ์ยางเปาเป็นการรวมตัวกันของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มี 

“อุดมการณ์เดียวกัน” ในการพัฒนาหมู่บ้านโดยมีโจ เกษตรกรคนรุ่นใหม่เป็นแกนน ากลุ่มที่ “ชวนคิดชวนท า” 

และเสกเป็นที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน าและเสริมพลังใจให้กับน้องๆ ในกลุ่ม ทั้งคู่เคยท างานในองค์กรพัฒนา

ชุมชนและพัฒนาการเกษตรก่อนที่จะผันตัวกลับมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านเกิด กลุ่มรักษ์ยางเปาด าเนินกิจกรรมใน

ประเด็นที่หลากหลาย เช่น การท าฝายชะลอน้ าโดยใช้ไม้ไผ่เพ่ือกักน้ าในฤดูท าเกษตร การเก็บขยะในหมู่บ้าน 
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การตั้งชมรมฟุตบอลเพ่ือเด็กเยาวชนในหมู่บ้าน หรือแม้แต่งานประเด็นร้อน เช่น เข้าร่วมการคัดค้านการสร้าง

เหมืองแร่ เป็นต้น โจกล่าวว่า “พวกเราท าทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์แก่หมู่บ้านของเรา” ด้วยความที่ทั้งคู่มี

อัธยาศัยดีและท างานเพ่ือเป็นต้นแบบของน้องๆ ท าให้เยาวชนกล่าวถึงโจและเสกในท านองเดียวกันว่า “เป็นพ่ี

ที่ไว้ใจได้...คอยสอนเราในทางที่ดี” ดังนั้นทุกปีจึงมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น  

  เยาวชนในกลุ่มรักษ์ยางเปามีอายุระหว่าง 20-36 ปี ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี มีส่วนน้อยที่ไม่ได้

เรียนต่อเนื่องจากมีฐานะขัดสนและข้อจ ากัดด้านการใช้ภาษาไทย เยาวชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และบางคน

เป็นเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่ประจ าอยู่ในพ้ืนที่บ้านยางเปา ลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มเป็นอยู่

ร่วมกัน “แบบเพ่ือนพี่น้อง” มีการแสดงความคิดเห็นที่คล้อยตามกันมากกว่าขัดแย้งและมีวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน 

(collaborative learning) ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ทุกคนถูกวางบทบาทและมีขอบเขตความรับผิดชอบที่

ชัดเจนจนกลายเป็นข้อจ ากัดในระยะต่อมา ดังที่เสกกล่าวว่า “แต่ละคนมีความถนัดคนละด้าน ความรู้ความ

เข้าใจก็ไม่เท่ากันหากใครคนใดคนหนึ่งหายไปก็เท่ากับว่างานส่วนนั้นก็ขาดไปเลย”  จึงน ามาสู่การพูดคุยและ

แลกเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้และท างานใหม่โดยการเรียนรู้พร้อมกันและทวนรายละเอียดงานทุกครั้งเวลามีการ

รวมกลุ่ม เพ่ือแก้ปัญหาในกรณีที่เยาวชนบางคนไม่สามารถเข้าร่วมกระบวนการได้ครบหรือไม่ต่อเนื่อง 

 สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่  ด้วยฐานคิดที่ว่าแหล่งอาหารเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีพ  

กลุ่มเยาวชนรักษ์ยางเปาจึงได้ท าการสืบค้นและส ารวจข้อมูลแหล่งอาหารในหมู่บ้านทั้งพืชอาหารที่เกิดขึ้นในป่า

และแหล่งท าเกษตรกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพ่ือเตรียมวางแผนในการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐาน

ชุมชน จากการเก็บข้อมูลพบว่าสถานการณ์การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ที่ส่งผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศ เช่น การถางป่าเพ่ือเปิดพ้ืนที่ ความเสื่อมโทรมของดินและแหล่งน้ าจากการใช้สารเคมีและการลด

หลากหลายของชนิดพืชผักสมุนไพรท้องถิ่น นอกจากนั้นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดจากค าบอกเล่าของเยาวชน

ในกลุ่ม คือชาวบ้านรวมถึงเกษตรกรพ่ึงตนเองน้องลง “แม้กระทั่งพริก ก็ยังซื้อกิน” เยาวชนอธิบายเพ่ิมว่า 

วิถีเช่นนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะส่งผลเสียต่อความมั่นคงทางอาหารหากเกษตรกรยังต้องซื้อแม้กระทั่งผักสวนครัว

จากนอกพ้ืนที่เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว พ่ีเลี้ยงและเยาวชนคิดเห็นว่าควรมุ่งเป้าไป

ที่การหวนคืนหรือเขยิบเข้าใกล้ “วิถีเกษตรดั่งเดิม” ที่มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองและแลกเปลี่ยนระหว่าง

ชุมชน การเพาะปลูกพืชตามฤดูกาลและการท าเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ป่าต้นน้ าเพ่ือคงไว้ซึ่งความเป็น  

“อู่ข้าวอู่น้ า” ของคนในชุมชน ด้วยการเชิญชวนเยาวชนและกลุ่มเกษตรกรทั้งกลุ่มที่ท าเกษตรเชิงเดี่ยว เกษตร

ทางเลือกและเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองและลงมือทดลองท าเกษตรที่ค านึงถึงความคุ้มค่า 

คุณค่าและมูลค่าท่ีจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน 

 วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม เนื่องจากความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านยางเปาอยู่กันแบบเครือญาติอีก

ทั้งเยาวชนในกลุ่มรักษ์ยางเปาก็เป็นลูกหลานของคนในชุมชน ดังนั้นการขอความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม

ต่างๆ ของกลุ่มจึงค่อนข้างเป็นไปอย่างราบรื่น นอกเหนือจากนั้นสิ่งส าคัญที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน

กลุ่มรักษ์ยางเปาและชาวบ้านไว้ คือผลงานเชิงประจักษ์ของกลุ่มในการท างานพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

มากกว่า 3 ปี ดังค ากล่าวของโจที่สะท้อนเสียงที่ชาวบ้านพูดถึงกลุ่มว่า “ชาวบ้านรู้ว่าเราไม่ได้ท าไปเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตัว” ด้วยความสัมพันธ์อันดีนี้ เยาวชนจึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีที่เข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
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เช่น ในช่วงฤดูกาลทางการเกษตรจะมีวัน “เอามื้อเอาแรง” เยาวชนจะร่วมลงแรงกับชาวบ้านในการเพาะปลูก

และเก็บเกี่ยว (ตามช่วง) ระหว่างนั้นจะมีการพูดคุยไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบโดยไม่ลืมที่จะเก็บประเด็นที่ต้องการ

น ามาวิเคราะห์ในงานวิจัยด้วย ในส่วนของการสร้างการมีส่วนร่วมในระดับผู้น าชุมชน พ่ีเลี้ยงและเยาวชนจะใช้

วิธีการบอกกล่าวและแจ้งให้ผู้น าชุมชนทราบเสมอ “เราไม่ได้ท างานข้ามหน้าข้ามตา เวลามีกิจกรรมจะแจ้งให้

ผู้น าชุมชนทราบอยู่ตลอด” การแจ้งเพ่ือทราบหรืออีกนัยยะคือการอ่อนน้อมกับผู้ใหญ่ส่งผลให้ผู้น าชุมชน

กลายเป็นกระบอกเสียงที่ดีในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มเยาวชนให้ชาวบ้านได้รับทราบ สุดท้ายคือ

การสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก เนื่องจากพ่ีเลี้ยงและเยาวชนบางคนเคยและท างาน

กับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกด้านการพัฒนาชุมชนและพัฒนาด้านการเกษตร ดังนั้นจึงสามารถขอความ

ร่วมมือองค์กรหรือหน่วยงานเหล่านี้ให้มาช่วยเหลือทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือสร้างความมั่นคงและพ่ึงพา

ตนเองได้ โดยมีหน่วยงานหลักๆ ได้แก่ สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืนและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น ส่วน

เยาวชนที่ท างานองค์กรพัฒนาเอกชนในพ้ืนที่ก็มีต้นทุนในด้านการประสานงานหรือท างานร่วมกับผู้ใหญ่ ผู้น า

ชุมชน ผู้น าศาสนา เด็กและเยาวชน ในภาพรวมนับว่าเยาวชนกลุ่มรักษ์ยางเปาค่อนข้างมีเครือข่ายและสามารถ

ดึงการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกชุมชนได้เป็นอย่างดี   

 วิธีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม ภายหลังที่พ่ีเลี้ยงและเยาวชนในพ้ืนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

อบรมเสริมศักยภาพที่จัดโดยคณะท างานวิจัยส่วนกลางของ มอส. จึงได้กลับมาพูดคุยและถามความต้องการ

ของกลุ่มคนรุ่นใหม่เพ่ือแก้ปัญหาชุมชน มีการด าเนินงานในการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับการผลิตเกษตรกรรม พืชอาหารในธรรมชาติ ภูมิปัญญาทางการเกษตร และวิถีของเกษตรกรในชุมชน จาก

การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาของชุมชนจึงได้ข้อสรุปที่น าไปสู่การหาแนวทางการพัฒนาวิถีการผลิต

เกษตรกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานศักยภาพชุมชน จากนั้นมีการตั้งคณะท างานโดยมีแกน

หลักเป็นคนรุ่นใหม่ในกลุ่มเยาวชนรักษ์ยางเปาจ านวน 10 คน ที่เข้าร่วมอบรมเสริมศักยภาพเพ่ือเตรียมพร้อม

เป็นแกนน าในการแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

 ส าหรับการปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน พ่ีเลี้ยงและเยาวชนได้ออกแบบกิจกรรมที่เน้นการมีส่วน

ร่วมของชุมชนโดยเฉพาะเกษตรกร โดยเริ่มจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนโดยการเชิญกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ 20 

คนที่ท าเกษตรเชิงเดี่ยว เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ที่ “มีความสนใจและพร้อมลงมือท าจริง” มาเข้า

ร่วมกิจกรรม “โครงการสวนหลังบ้าน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรให้

เข้าใจและลงมือเพาะปลูกพืชสวนผสมเพ่ือลดการใช้สารเคมีและลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีการด าเนิน

กิจกรรมหลัก แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  (1) ภาคทฤษฎี เช่น การอบรมเรื่องการวางแผนการผลิตและการจัดการ

ผลผลิต (2) ภาคปฏิบัติ เช่น การท าปุ๋ยหมักกอง การท าสารไล่แมลง และการเพาะปลูกพืชผักสวนผสมที่เน้น

ผักสวนครัว และ (3) การแลกเปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับความคุ้มค่า คุณค่าและมูลค่าที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งใน

เชิงปริมาณที่ได้จากการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการสะท้อนคิด ทั้งนี้ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา

นั้น แกนน าเยาวชนทั้ง 10 คนจะต้องร่วมเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติพร้อมกับการเก็บข้อมูลตามแผนการด าเนินงาน

วิจัยควบคู่ไปด้วย ท้ายสุดคือการถอดบทเรียนการท างานและสรุปผลการวิจัย 
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 ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

  พี่เลี ยงเยาวชน  

  ด้วยวัยที่ใกล้เคียงกันระหว่างพ่ีเลี้ยงและเยาวชนของกลุ่มรักษ์ยางเปา กระบวนกรจึงสามารถ

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มนี้ได้ค่อนข้างราบรื่นท าให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกันทั้ง  “ความรู้และ

ทักษะในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)” แต่แตกต่างกันที่ระดับการรับรู้และความเข้าใจใน

เนื้อหาและวิธีการใช้เครื่องมือ ซึ่งพี่เลี้ยงเยาวชนที่เคยผ่านการท าวิจัยมาสมัยเรียนปริญญาตรีก็สามารถตามทัน

สิ่งที่กระบวนกรถ่ายทอด ดังที่พ่ีเลี้ยงกล่าวว่า “เคยท าวิจัยสมัยเรียน ป.ตรี แต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจมากนัก... แต่วันนี้

เราสามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีขึ้น” และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าเอกสารอ้างอิง

ความรู้จากฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นการวิจัยยังสอนให้เกิด “การท างานอย่างเป็นระบบ” 

ทั้งวิธีการคิด การจัดสรรเวลา การแบ่งหน้าที่และการวางแผนงานได้อย่างเป็นขั้นตอน   

  ส าหรับในมุมมองของพ่ีเลี้ยงที่มีต่อ “การเสริมศักยภาพเยาวชน” ที่อยู่ในวัยท างานหรือก าลังตั้ง

ตัวเห็นว่าเยาวชนทั้งหมดที่มาเข้าร่วมกลุ่มรักษ์ยางเปามีพ้ืนฐานจิตใจที่อยากพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือให้คนในชุมชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้ขบวนการท างานเป็นไปอย่างยั่งยืน สิ่งส าคัญคือ “เยาวชนต้องเลี้ยงตัวเองให้

ได้ด้วย” ดังนั้น พ่ีเลี้ยงคิดเห็นว่ากระบวนการในการพัฒนาเยาวชนในอนาคตต้องมุ่งเป้าไปที่การเสริมศักยภาพ

เยาวชนในการท างานพัฒนาชุมชนควบคู่กับการมีความรู้และทักษะด้านอาชีพที่สร้างรายได้ส าหรับเลี้ยงดู

ตนเองและครอบครัวให้มั่นคงตามอัตภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการ “หาจุดร่วม” ที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน

ระหว่างเยาวชนและสมาชิกในชุมชน ด้วยแนวคิดนี้พ่ีเลี้ยงมั่นใจว่าจะมีเยาวชนสนใจเข้าร่วมกลุ่มได้อีกเป็น

จ านวนมาก  

  เยาวชน 

  เยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์ท างานพัฒนาชุมชนร่วมกับกลุ่มรักษ์ยางเปา

มาบ้างแล้ว มีทั้งผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการวางแผนงานและผู้ที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร อย่างไรก็ดี การเข้า

ร่วมโครงการครั้งนี้นับเป็นเรื่องใหม่ที่เยาวชนต้อง “เรียนรู้และมีทักษะทางด้านการวิจัยเพ่ือน าไปใช้เป็น

เครื่องมือในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน” ดังที่เยาวชนกล่าวว่า “แต่ก่อนคิดว่าอยากเก็บข้อมูลชุมชนแต่ไม่รู้

ว่าจะเริ่มจากตรงไหน” ภายหลังจึงเกิดความเข้าใจสะท้อนผ่านค าอธิบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ PAR   

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย เป็นต้น ในส่วนของทักษะในการท าวิจัย 

เกิดขึ้นจากการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าเยาวชนสามารถ “ประยุกต์วิธีการเก็บข้อมูลให้เข้ากับบริบท

ของคนในพ้ืนที่” ได้ดังเยาวชนกล่าวว่า “ถ้าอยากได้ข้อมูลเกษตรกร ก็ต้องลงไปถามตอนเขาท านาท าสวน” 

เยาวชนอธิบายเพิ่มว่า วิธีการดังกล่าวช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการสัมภาษณ์มากกว่าการลงไปสัมภาษณ์ตาม

บ้านเรือน แต่ก็ท าให้เยาวชนหลงลืมว่าการพูดคุยโดยขาดการจดบันทึกก็ไม่มีประโยชน์อันใด จึงน าไปสู่การ

เตรียมพร้อมในการลงพ้ืนที่ให้รัดกุมมากขึ้น “แต่ก่อนคุยเสร็จก็จบที่นาเพราะลืมหมดว่าคุยอะไรไปบ้าง 

(หัวเราะ) แต่หลังๆ มีการน าสมุดบันทึกไปจดด้วยเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อ” สุดท้ายเยาวชนได้ “ลง

ปฏิบัติการในฐานะนักวิจัย PAR และนักพัฒนาชุมชน” ซึ่งเยาวชนเห็นพ้องกันว่าการท างานวิจัยไม่ได้แยกส่วน

จากการท างานพัฒนาชุมชนเพราะทั้งสองเรื่องใช้พ้ืนฐานของการสืบสาวราวเรื่องเพ่ือหาสาเหตุและแนวทางที่
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เหมาะสมในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับบริบท นอกจากนั้น เยาวชนส่วนใหญ่อธิบายว่างานในโครงการช่วย

ให้ตนเองมีทักษะด้านอ่ืนๆ ตามมา โดยเฉพาะการเขียน การอ่าน การวิเคราะห์และการสื่อสารล้วนเกิดจาก

ประสบการณ์ตรงที่ได้จากการท างานวิจัย และข้อมูลเชิงวิชาการจนเกิดเป็นความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง 

ส าหรับเยาวชนที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าองค์กรด้านการพัฒนาชุมชนได้เล่าถึงความแตกต่างระหว่างการ

ท างานไว้ว่า “โครงการนี้เรามีอิสระในการท างานมากกว่าที่เคยท างานประจ า” เพราะงานเดิมที่เคยท ามี

ลักษณะของการ “ท าตามที่เขาบอก” จึงเป็นการจ ากัดศักยภาพของตนเองในการแสดงออกทางด้านความคิด

และการกระท า  

  แม้ว่าความสนิทสนมกลมกลืนของเยาวชนในกลุ่มรักษ์ยางเปาเป็นไปแบบพ่ีน้องหรือคนบ้าน

เดียวกัน แต่โครงการครั้งนี้ได้เพ่ิม “มิติความสัมพันธ์แบบเพ่ือนร่วมงาน” เข้ามาโดยทุกคนต้องมีบทบาทหน้าที่

ร่วมรับผิดชอบ เยาวชนจึงพยายามปรับตัวเพ่ือให้งานกลุ่มลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังที่กล่าวว่า “แต่ก่อนชอบท างาน

คนเดียว พอรู้ว่าต้องท างานร่วมกับคนอ่ืนก็ต้องปรับตัวเพราะกลัวว่าเราจะท าได้ไม่ดี” ความกลัวว่า “จะท าได้

ไม่ดี” เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความไม่มั่นใจในความรู้ความสามารถของตนเอง  การขาดทักษะการสื่อสาร

ภาษาไทย หรือการเป็นน้องใหม่ของกลุ่ม เป็นต้น ข้อจ ากัดเหล่านี้ค่อยๆ หายไปเพราะพ่ีเลี้ยงที่เข้าใจธรรมชาติ

ของเยาวชนเป็นรายบุคคล ได้จัดวงแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดและเสริมพลังใจเพ่ือให้พวกเขาก้าวพ้นข้อจ ากัด

เหล่านี้เพื่อมองไปสู่เป้าหมายร่วมกัน จากนั้นทุกคนก็รู้สึกว่าตนเองส่วนหนึ่งของทีม ผลที่ตามมา คือ กล้าแสดง

ความคิดเห็นในวงประชุม มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ดียิ่งขึ้น ดังที่เยาวชนกล่าวว่า 

“พอได้ท างานร่วมกับคนอ่ืนมากขึ้นก็เลยได้ประสบการณ์ใหม่ๆ”   

  การพบปะพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนหรือปะทะความคิดกันเองภายในกลุ่มเยาวชน และขยายถึง

สมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ท าให้เยาวชนรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ดังที่เยาวชนกล่าวว่า 

“ปกติเป็นคนมองด้านเดียว แต่เดี๋ยวนี้เวลาได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรมาก็จะรับฟังเหตุผลทั้งสองฝั่ง ” ด้วยเหตุนี้

เยาวชนที่เป็นเกษตรกรทางเลือกและอินทรีย์จึงมี “ทัศนคติเชิงบวก” กับกลุ่มเกษตรกรเชิงเดี่ยวหรือเกษตรเคมี

มากขึ้นจากเดิมที่มุ่งคิดแต่ว่าวิถีเกษตรเหล่านี้เป็นต้นเหตุที่ท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมโดยไม่รับฟังเงื่อนไขหรือ

ข้อจ ากัดของเกษตรกรกลุ่มนี้เลย  อย่างไรก็ดี ความอคติที่มีต่อการท าเกษตรเชิงเดี่ยวก็ค่อยๆ จางหายไปเมื่อ

เยาวชนได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจึงได้แลกเปลี่ยนแนวคิด รับรู้ที่มาและความจ าเป็นของเกษตรกรเชิงเดี่ยว จึงเกิด

เป็นความเข้าใจในวิถีเกษตรกรที่ตรงข้ามกับวิถีของตนเองโดยไม่เข้าไม่ตัดสินว่า “เขาถูกหรือผิด” แต่ไม่ละทิ้ง

ความพยายามในการหว่านล้อมหรือชักชวนให้เปลี่ยนมาเป็นวิถีเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นั่นเพราะ

เยาวชนเล็งเห็นถึงการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน  

  แม้ว่าเยาวชนกลุ่มนี้มีต้นทุนเดิมในเรื่อง “ส านึกในการเป็นเจ้าของชุมชน” มาแล้วในระดับหนึ่ง 

แต่การได้ศึกษาชุมชนของตนเองทั้งบริบทแวดล้อมน าไปสู่ความตระหนักและเห็นความส าคัญของความมั่นคง

ทางอาหารมากขึ้น  โดยยกระดับจากการมองเห็นปรากฏการณ์ของปัญหาในพ้ืนที่ไปสู่การสืบค้นสาเหตุของ

ปัญหาที่เกิดจากขยายวงของการท าเกษตรเชิงเดี่ยว ท าให้เยาวชนไม่สามารถนิ่งดูดายกับปัญหานั้นได้จึงลุก

ขึ้นมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของในฐานะสมาชิกชุมชน และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองขึ้นเพ่ือ

ประโยชน์ของส่วนร่วม เช่น เยาวชนกลุ่มเกษตรเชิงเดี่ยวที่สานต่อแปลงเกษตรของครอบครัวเริ่มหันมาลดใช้
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สารเคมี ส่วนเยาวชนกลุ่มเกษตรทางเลือกก็เริ่มเขยิบเป้าหมายสู่การท าเกษตรอินทรีย์แบบเต็มตัว เป็นต้น 

“การตระหนักและรู้บทบาทของตนเอง” ในการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนของเยาวชนกลุ่มนี้สะท้อนจากค าพูดที่

กล่าวว่า “เราได้เรียนรู้วิถีการท าเกษตรที่ค านึงถึงความคุ้มค่าของคุณค่าและมูลค่าที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน” 

เยาวชนกลุ่มเกษตรกรจึงร่วมกันวางแผนขยายผลงานเพ่ือมุ่งเป้าไปสู่การพัฒนาวิถีเกษตรที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (PGS) ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านยางเปา เช่นเดียวกับเยาวชนบางกลุ่มก็เกิดแรงบันดาลใจที่

อยากกลับมาท างานประจ าในชุมชนของตนเอง เช่น การท างานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือขับเคลื่อนเรื่อง

อาหารปลอดภัย การจับมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลในการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พ้ืนบ้านที่มีแนวโน้มจะ

สูญหาย เช่น มันขี้หนู ข้าวฟ่างหางหมา และผักอีหลืน โดยการแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่ได้ปลูกเพาะพันธุ์

เพ่ือบริโภค แบ่งปันและจ าหน่ายต่อไป 

  สมาชิกในชุมชน 

  จากการที่สมาชิกในชุมชนได้ร่วมมือกับเยาวชนในการแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม  จึงเกิด 

“การยอมรับและเชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชน” กลุ่มรักษ์ยางเปาและเกษตรกรรุ่นใหม่ในชุมชนเพ่ิมขึ้น 

สะท้อนได้จากการที่ผู้ใหญ่ในชุมชนเปิดโอกาสให้เยาวชนมีบทบาทหลักในการรับผิดชอบด าเนินงานโครงการ

พัฒนาชุมชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ต่างจากเดิมที่คณะท างานมีแต่กลุ่มผู้น าหรือ

ผู้ใหญ่ในชุมชนเท่านั้น นอกจากนั้นพบว่าสมาชิกในชุมชนมี “มุมมองในการพัฒนาชุมชน” ที่เปลี่ยนไปจากที่

เชื่อว่าการพัฒนาชุมชนเป็นเรื่องของการจัดการหรือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ระบบไฟ น้ าหรือ

ถนนหนทางเท่านั้น เปลี่ยนมาเป็นการให้ความส าคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะผลผลิตทาง

การเกษตรที่ปลอดภัยไว้ส าหรับบริโภคในครัวเรือนแทนการซื้อจากแหล่งผลิตภายนอก   

 การเสริมศักยภาพเยาวชน จากการถอดบทเรียนในการด าเนินโครงการครั้งนี้ พ่ีเลี้ยง เยาวชนและ

สมาชิกในชุมชนมีฐานคิดของการเสริมศักยภาพเยาวชนในอนาคตว่า “กลุ่มเยาวชนต้องไม่ลืมรากเหง้าของ

ตนเอง ต้องมีการผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตแบบเก่าและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพ่ือจะได้มีกินมีใช้อย่างยั่งยืน”  

ดังนั้น เยาวชนจะต้องเท่าทันและสามารถคัดกรองความรู้และเครื่องมือที่จะน าเข้ามาใช้ในชุมชนให้เหมาะสม

กับพ้ืนที่และบริบทของตนเอง สิ่งส าคัญคือต้องไม่สร้างความเหลื่อมล้ าและเอาเปรียบเพ่ือนมนุษย์ โดยมีหลัก

ส าคัญ ดังนี้ 

1. เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนผ่านการหล่อหลอมอุดมการณ์ร่วมกันในประเด็นส านึกรักบ้านเกิด ซึ่ง

เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาเป้าหมายชีวิตของแต่ละบุคคล และทิศทางในการพัฒนาชุมชนที่สามารถ

ด าเนินงานควบคู่ไปด้วยกันได้อย่างสมดุล เพราะมี“จุดร่วม” ที่ท าให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน หากท า

ได้อย่างนี้จะช่วยให้มีฐานสมาชิกของกลุ่มเยาวชนรักษ์ยางเปาเพ่ิมข้ึนอย่างยั่งยืน   

2. สร้างแรงบันดาลใจหรือกระตุ้นความอยาก โดยให้เยาวชนได้ศึกษาดูงานต่างพ้ืนที่ในประเด็น

ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเยาวชน เพ่ือน าไปสู่การค้นหาหรือผุดความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการแก้ปัญหาหรือ

พัฒนาชุมชน  

3. ดึงการมีส่วนร่วม โดยการสร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันทั้งชุมชน ในกรณีของพ้ืนที่นี้ 

อาจเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดของคนในชุมชนที่ว่า “คนที่มีเงินเดือนหรือคนที่มีหน้าที่เท่านั้นที่ต้อง
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รับผิดชอบงานชุมชน” มาเป็น “ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบชุมชน” และร่วมกันก าหนดแนวทาง

และบทบาทการท างานร่วมกัน ตลอดจนเชื่อมโยงองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก เช่น งานด้านวิชาการจากการ

สนับสนุนของมหาวิทยาลัย งบประมาณจากหน่วยงานท้องถิ่น 

4. ลงมือปฏิบัติ เริ่มจากการเสริมความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน

แบบมีส่วนร่วม การจัดวงประชุมเพ่ือตกผลึกองค์ความรู้ที่ได้รับ และการเปิดพ้ืนที่ให้เยาวชนได้ทดลองปฏิบัติ

ด้วยตนเอง เช่น ในกรณีของพ้ืนที่โครงการที่ส่งเสริมเรื่องวิถีเกษตรทางเลือก พี่เลี้ยงหรือสมาชิกในชุมชนควรหา

ที่ทางเพ่ือท าแปลงทดลอง หรือการวางแผนเปิดตลาด (ออนไลน์) เพ่ือเรียนรู้หลักการจัดการตลาดเพ่ือเชื่อม

แหล่งปล่อยผลผลิตให้กับชุมชน  การลงมือปฏิบัติควรหมั่นฝึกฝนท าซ้ าๆ ให้เกิดเป็นความช านาญ และหมั่น

แลกเปลี่ยนเทคนิคการพัฒนาผลผลิตกับเครือข่าย เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองและยกระดับไปสู่พ้ืนการเป็น

พ้ืนที่เรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ 

5. เสริมพลังใจหรือการเติมเชื้อไฟในการท างาน เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเยาวชนที่มีบทบาทในการ

ท างานพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่ต้องอาศัยทั้งพลังกายและพลังใจในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย  

โดยมีวิธีการ เช่น การเชิญผู้ที่เป็นศูนย์รวมใจของชุมชนหรือกลุ่มรักษ์ยางเปาเข้ามาแลก เปลี่ยนประสบการณ์

การก้าวข้ามอุปสรรคในการท างาน หรือพ่ีเลี้ยงต้องมีบทบาทส าคัญในการรับฟังอย่างเข้าถึงอารมณ์และ

ความรู้สึกของเยาวชน 

6. เตรียมเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะสานต่อแนวคิดของกลุ่ม เป็นหลักส าคัญของการเสริมศักยภาพ

เยาวชนให้เกิดการท างานพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เพราะ “วิถีชีวิต ความรู้ และอาชีพดั่ง

เดิม” ในชุมชนเริ่มเลือนหายไป ดังนั้นพ่ีเลี้ยงและเยาวชนชุดปัจจุบันต้องพร้อมเป็นผู้ถ่ายทอดชุดความรู้และ

ประสบการณ์นี้สืบต่อไป   

 

 4.2.4 กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล จังหวัดชุมพร 

 บริบทของพื้นที่ กลุ่มเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านสระขาว ต าบลละแม 

อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร มีสภาพภูมิประเทศด้านทิศตะวันออกสุดติดแนวฝั่งทะเลของอ่าวไทยและ 

ทิศตะวันตกมีเทือกเขาเป็นแนวกั้นเขตแดนธรรมชาติ ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ที่มีทั้งที่ราบลุ่ม ที่ราบสูงสลับเนิน

เขาประปรายและความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรท าให้คนในพ้ืนที่กล่าวว่า “ที่นี้ผืนดินเปรียบดั่งทอง” ชาวบ้าน

ส่วนใหญ่จึงมีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งสวนผสมและพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ สวนผลไม้ พืชผัก 

ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และการท าประมงพ้ืนบ้าน แล้วด้วยความมุ่งหวังที่จะพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน จึงน ามาสู่การรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนละแม ( ในกรณีนี้

จะกล่าวถึงบ้านสระขาว) ที่ด าเนินงานโดยสถาบันการเงินชุมชนบ้านสระขาว เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มและ

เครือข่ายสามารถต่อยอดอาชีพของตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่คณะท างานจัดขึ้น เช่น การปลูกพืชและ

สมุนไพรท้องถิ่น การเพาะขยายพันธุ์ไม้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทั้งยาพ้ืนบ้าน ของกินและของใช้ การท าปศุสัตว์ 

และหัตถกรรมจักสาน เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจและความถนัดของสมาชิก จากผลงานเชิงประจักษ์ที่

สะท้อนผ่านปริมาณของผลผลิต สินค้าและผลิตภัณฑ์หลากชนิดของชุมชนที่ส่งออกเพ่ือค้าขาย และรายได้ของ
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สมาชิกในเครือข่ายที่ค่อนข้างมั่นคง “มีกิน มีใช้และเหลือเก็บ” ประกอบกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจใน

ปัจจุบันที่ก าลังถดถอย ท าให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนตัดสินใจที่อยากจะลงหลักปักฐาน สร้างอาชีพและ 

ด ารงชีพอยู่ในชุมชนของตนเองเพ่ิมข้ึน    

 บริบทของกลุ่ม พี่เลี้ยงและเยาวชน กลุ่มเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล (ละแมตอนบน) เริ่มก่อตั้งปี 

พ.ศ. 2548 โดยการสนับสนุนจากโครงการเรียนรู้อยู่ดีที่ปักษ์ใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เยาวชนในพ้ืนที่ได้เรียนรู้

หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น การท าเกษตรและการแปรรูปผลผลิต จากนั้นในปี พ.ศ. 2558 ได้

มีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และเท่าทันต่อสถานการณ์ขึ้น คือ การแทรกประเด็น

การเรียนรู้ทั้งเรื่องสิทธิชุมชน สุขภาพ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ  หลักสูตร

ท้องถิ่นดังกล่าวท าให้เกิดกลุ่มแกนน าเยาวชนในเครือข่ายที่เติบโตในสายงานพัฒนาชุมชนพร้อมสนับสนุนการ

เรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน พบว่าสมาชิกในกลุ่มเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล 

ที่เคยเป็น “ผู้รับ” ได้ลุกขึ้นเป็น “ผู้ถ่ายทอด” อย่างเต็มตัว และยังคงสานต่อแนวคิดไปยังเยาวชนรุ่นใหม่อย่าง

ต่อเนื่อง แม้ว่าตนเองจะก้าวเข้าสู่วัย 30-37 ปี เป็นผู้ใหญ่ มีครอบครัวและอาชีพที่มั่นคงแล้ว หนึ่งในนั้น คือ  

อร ศรี และกุ้ง ที่มีบทบาทเป็นพ่ีเลี้ยงเยาวชนของโครงการวิจัยครั้งนี้ ด้วยความเชื่อที่ว่า “ในการท างานกับ

ชุมชนและเยาวชน เราต้องอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว...มองเห็นเยาวชนเป็นเหมือนลูกเหมือนหลาน” ด้วยเหตุนี้

จึงมักปรากฏภาพของทั้งสามคนหยอกล้อ พูดคุยและเล่นสนุกสนานกับเยาวชนหรือแม้กระทั่งกับผู้สูงอายุใน

ชุมชน ทั้งในเวลานอก-ในการท างานตลอดโครงการนี้ 

 เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีอายุระหว่าง 16-25 ปี เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เกิดและเติบโตในชุมชนมี

เพียงบางคนที่ย้ายตามผู้ปกครอง (ที่มาจากต่างถ่ิน ต่างภูมิภาค) เข้ามาอาศัยในชุมชนตั้งแต่เด็ก แต่มิได้ปรากฏ

ถึงอุปสรรคในการอยู่ร่วมกับคนในพ้ืนที่ซึ่งสอดคล้องกับผู้ใหญ่ในชุมชนที่กล่าวว่า “มองเด็กทุกคนก็เหมือน

ลูกหลานคนบ้านเดียวกัน” เยาวชนในกลุ่มมีความหลากหลาย ได้แก่ นักเรียนในระบบการศึกษา เยาวชนที่

ไม่ได้ศึกษาต่อเพราะมุ่งสายอาชีพ เยาวชนที่เป็นคุณแม่วัยใสหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและเยาวชนที่กลับมาหา

อาชีพในชุมชน ในส่วนความสัมพันธ์และความสนใจของเยาวชนในกลุ่มค่อนข้างแบ่งแยกชัดเจน เช่น (1) กลุ่ม

นักเรียนในระบบการศึกษามักจะจับกลุ่มกันเอง และสนใจเรียนรู้เนื้อหาและทักษะที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ เช่น 

การใช้เครื่องมือส ารวจบริบทชุมชน การจดบันทึกและเขียนรายงาน (2) กลุ่มเยาวชนนอกระบบมุ่งเน้นเรียนรู้

การสร้างอาชีพและทักษะที่ใช้ในการประกอบอาชีพ และ (3) กลุ่มเยาวชนที่เป็นเครือญาติกันก็มักจะรวมกลุ่ม

ท ากิจกรรมเดียวกันและพร้อมจะเลื่อนไหลไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ พ่ีเลี้ยงจึงแบ่งบทบาทหน้าที่ให้

สอดคล้องกับบริบทของเยาวชนเป็นหลัก เช่น ฝ่ายจัดท าข้อมูลและฝ่ายจัดการร้านค้า อย่างไรก็ดี พ่ีเลี้ยงได้

ออกแบบกิจกรรมที่ให้เยาวชนทั้งหมดได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากความสนใจและความถนัดของตนเอง

เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีกันภายในกลุ่ม  

 สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่  เนื่องด้วยทุนด้านทรัพยากรในพ้ืนที่เอ้ือต่อการท าเกษตรกรรมทั้ง 

สวนผลไม้ ท านา ฟาร์มสัตว์ ประมงพ้ืนบ้าน และปลูกไม้เศรษฐกิจอย่างปาล์มและยางพารา ประกอบกับ

โครงสร้างที่เข้มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด าเนินงานโดยสถาบัน

การเงินชุมชนบ้านสระขาวที่เป็นแหล่งทุนให้กับเกษตรกรและผู้มีอาชีพ โดยมีแนวคิดที่ว่า “ปล่อยกู้พร้อมกับ
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พัฒนาศักยภาพคนกู้” ให้มีรายได้ทั้งในส่วนของการช าระหนี้ควบคู่กับการเก็บออม โดยการส่งเสริมให้ลูกหนี้

พัฒนาผลผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์และเรียนรู้การตลาดเพ่ือกระจายสินค้าอย่างสม่ าเสมอ  ด้วยเหตุนี้อาจเรียกได้

ว่ารายได้และเศรษฐกิจในชุมชนบ้านสระขาวค่อนข้างมีการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จภายในชุมชน  ดังจะเห็นได้ว่า

สมาชิกในชุมชนมีทั้งเกษตรกรซึ่งเปรียบเหมือนผู้ผลิต ที่มีผู้รับซื้อคือกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิต และกลุ่ม 

ผู้ประกอบกิจการค้าขายที่ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันเพ่ือการอยู่รอดอยู่ร่วม 

 อย่างไรก็ดี สภาพเศรษฐกิจชุมชนคงมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีและคล่องตัวมากขึ้นหากไม่เกิด

วิกฤตการณ์ COVID-19 ที่ท าให้การค้าขายเกิดภาวะหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่ที่ย้อนกลับ

ไปสู่ต้นทางการผลิต (กลุ่มเกษตรกร) สมาชิกในชุมชนมีรายได้ลดลงในขณะที่หนี้สิ้นเท่าเดิมและรายจ่ายเพ่ิมขึ้น

จากการว่างงานของลูกหลานที่กลับบ้านหรือความสูญเสียที่เกิดจากผลผลิตเกิดความเสียหาย  การเกิดวิกฤต

ดังกล่าวท าให้พ่ีเลี้ยงเยาวชน เยาวชนคนรุ่นใหม่ สมาชิกในชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องได้กลับมาทบทวนเพ่ือ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการฟื้นตัวเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดวิกฤตเช่นนี้อีกครั้งในอนาคต ดังนั้น 

“เยาวชน” จึงถูกหยิบยกขึ้นมาให้เป็นก าลังหลักในการแก้ปัญหาครั้งนี้ เนื่องจากผู้ใหญ่เล็งเห็นศักยภาพของ

เยาวชนกลุ่มนี้ที่พร้อมเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ด้วยเหตุนี้จึงน ามาสู่การออกแบบและวางแผนที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนควบคู่กับสมาชิกใน

ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการให้เรียนรู้และเตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจจากต้นทุนหรือฐานทรัพยากรที่ม ี

ในชุมชน ผ่านการเรียนรู้และมีทักษะด้านการเกษตร การผลิตและแปรรูปและการตลาด เพ่ือต่อยอดเป็นสินค้า

ผลิตภัณฑ์ที่ขยายตลาดได้ไกลกว่าเดิม ดังที่หัวหน้าโครงการวิจัยระดับพื้นท่ีมุ่งหวังว่า “เยาวชนเป็นกลไกส าคัญ

ในการพัฒนาชุมชน เลยอยากให้เยาวชนมีอาชีพ มีรายได้เพ่ือที่อยู่ในชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและมีศักดิ์ศรี”  

สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนที่ยั่งยืน 

 วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม นอกจากความสัมพันธ์ในเชิง “ความเป็นลูกหลาน” ที่เกิดขึ้นระหว่าง 

พ่ีเลี้ยงเยาวชนและสมาชิกในชุมชนแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังมีความสัมพันธ์เชิงบทบาท คือ พ่ีเลี้ยงเยาวชนทั้งสามคน

มีหน้าที่หลักในการจัดการสถาบันการเงินชุมชนบ้านสระขาว หนึ่งในพ่ีเลี้ยงเยาวชนซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

ระดับพ้ืนที่ครั้งนี้กล่าวติดตลกว่า “สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหนี้ เลยให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม

เป็นอย่างดี (หัวเราะ)” ในความเป็นจริงพบว่าการที่สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเนื่องมาจาก

กิจกรรมในโครงการล้วนมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเยาวชนและสมาชิกในชุมชน 

“ให้อยู่ดีกินด”ี เงื่อนไขนี้จึงดึงดูดให้ทุกคนอยากเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ นอกจากนั้นการที่พ่ีเลี้ยงเยาวชน

ประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการใช้ชีวิตและการท างาน ก็มีผลต่อการตัดสินใจของสมาชิกในชุมชนที่

จะส่งลูกหลานของตนเองให้เข้าร่วมโครงการวิจัย พ่ีเลี้ยงเยาวชนกล่าวว่า “สิ่งแรกคือ เราต้องท าให้ผู้ปกครอง

ไว้ใจเรา เขาถึงยอมส่งลูกหลานมาเข้าร่วมกิจกรรม” ในขณะที่พ่ีเลี้ยงเยาวชนก็ต้องหามีวิธีในการดึงการมีส่วน

ร่วมของเยาวชนด้วยการ “ให้เด็กได้เรียนๆ เล่นๆ หยอกล้อไปด้วย” เพ่ือเสริมบรรยากาศที่ผ่อนคลายในการ

เรียนรู้ไปพร้อมกัน 

 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและสมาชิกในชุมชนที่ร่วมโครงการวิจัยมีลักษณะความสัมพันธ์

ในเชิงคนในครอบครัวมีส่วนช่วยให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างคล่องตัว ประเด็นที่น่าสนใจส าหรับพ้ืนที่นี้
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พบว่าผู้ใหญ่ในชุมชนให้การสนับสนุนด้านการเรียนรู้ของเยาวชนดีมาก สังเกตจากการช่วยเหลือทั้งแรงกาย 

แรงใจและต้นทุนทัง้เงินและสิ่งของ และยอมรับบทบาทในการเป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเยาวชน ไม่มี

ท่าทีของการใช้อ านาจจากการเป็นผู้ใหญ่ในการสั่งการหรือสั่งสอนเยาวชน แต่กลับมีภาพของการเรียนรู้ที่เสริม

กัน คือ “ผู้ใหญ่ถ่ายทอดภูมิปัญญา ส่วนเยาวชนเสริมเทคโนโลยี” ที่สะท้อนภาพของผู้ใหญ่ที่มีองค์ความรู้ด้าน

การเกษตรกรรมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ก าลังถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเยาวชน ในขณะที่เยาวชนได้ใช้

ความสามารถและทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและการออกแบบโลโก้ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก 

เพ่ือสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์และวางขายในตลาดออนไลน์ 

 การสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยครั้งนี้ขยายไปสู่ภาคีและเครือข่ายทั้งภายใน-นอกชุมชนเข้ามี

บทบาทในการเสริมศักยภาพเยาวชนและสมาชิกในชุมชนด้วย หนึ่งในบุคคลส าคัญ คือน้าเผือก ที่พ่ีเลี้ยง

เยาวชนต่างยกย่องและพูดถึงเสมอในฐานะของหนึ่งในผู้ก่อตั้ งกลุ่มเยาวชนเครือข่ายนกนางนวลและประธาน

สถาบันการเงินชุมชนบ้านสระขาว ที่เปรียบเหมือนหัวเรือใหญ่ที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อพ่ีเลี้ยงเยาวชน ดังที่พ่ี

เลี้ยงเยาวชนกล่าวว่า “น้าเผือกมักตั้งค าถามให้พวกเราคิดและท าตัวอย่างให้ดู...เราก็ซึมซับวิธีคิดของน้าเผือก

มาเรื่อยๆ จนโตถึงทุกวันนี้” นอกจากนั้นน้าเผือกยังเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยครั้งนี้ และมีส่วนส าคัญในการ

ช่วยประสานความร่วมมือไปยังทีมพ่ีเลี้ยงจากประชาสังคมจังหวัดชุมพรและเครือข่ายในระดับจังหวัด  เพ่ือเข้า

มาสนับสนุนด้านความรู้ทั้งเรื่องการบริหารจัดการ การเงินบัญชี การพัฒนาอาชีพ และระบบการพัฒนา

คุณภาพสินค้าให้กับเยาวชนและสมาชิกในชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาตนเองในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ชุมชนคนรุ่นใหม่  

 วิธีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม ภายหลังที่พ่ีเลี้ยงและเยาวชนในพ้ืนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

อบรมเสริมศักยภาพที่จัดโดยคณะท างานวิจัยส่วนกลางของ มอส. จึงได้กลับไปศึกษาบริบทของพ้ืนที่ ค้นหา

ศักยภาพของกลุ่มเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล และวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน เพ่ือสรุป

เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนคนรุ่นใหม่ภายใต้แผนปฏิบัติ

การ “โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนละแม: N-Nor By Srakhaw” ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ส่งเสริม

และพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือผู้ประกอบการชุมชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพทั้งในระดับครัวเรือน ระดับ

กลุ่มกิจกรรม และชุมชนท้องถิ่น (2) พัฒนาระบบจัดการตลาด ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของครัวเรือน

สมาชิกผ่านร้าน: N-Nor By Srakhaw และ (3) ให้สมาชิกในเครือข่ายชุมชนมีแหล่งอาหารและสินค้าอุปโภค

บริโภคในราคาสมเหตุสมผลเป็นการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจยุคโควิด-19  โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 

เยาวชนที่เตรียมพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนที่ต้องเรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานจริง และ

กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้แปรรูปและกลุ่มผู้ประกอบการที่มีบทบาทในการสนับสนุน 

องค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้กับเยาวชน  

 โดยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน คือ สบู่และแชมพูสมุนไพร น้ ายาเอนกประสงค์ เพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือน

และสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว (2) การยกระดับผลิตภัณฑ์โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือการสร้าง  

แบรนด์สินค้า และฝึกทักษะการเป็นนักขายมืออาชีพ เพื่อเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารโดยการ
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ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทางการค้า และ (3) การท าเกษตรโดยการเพาะขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น เพ่ือรู้จัก

ชนิดพันธุ์พืชท้องถิ่นและมีทักษะในการเก็บเมล็ดพันธุ์ การเพาะพันธุ์และดูแลอย่างถูกวิธี การเรียนรู้เพ่ือสร้าง

อาชีพดังที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างที่ให้เยาวชนมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งการเป็น

ผู้ผลิต ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์และผู้ขาย นอกจากนั้นเยาวชนยังได้เข้ามา “เรียนรู้ผ่านการท างานจริง” ในร้าน  

N-Nor By Srakhaw ที่เปิดรับเยาวชนหน้าใหม่ให้เข้ามามีบทบาทในร้านและเป็นการค้นหาแนวธุรกิจของ

ตนเองเพ่ือพัฒนาแผนธุรกิจชุมชมตามความถนัดสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

  พี่เลี ยงเยาวชน 

  การเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือและกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนับเป็น

ครั้งแรกของพ่ีเลี้ยงเยาวชนทั้งสามคน ความสนใจและตั้งใจเรียนรู้ท าให้พวกเขา “มีความรู้และทักษะในระดับที่

สามารถถ่ายทอดให้กับเยาวชนได้” พ่ีเลี้ยงเยาวชนอธิบายเพ่ิมว่ากระบวนการอบรมที่จัดโดยคณะท างานวิจัย

ส่วนกลางของ มอส. ท าให้ได้เรียนรู้เทคนิคการท าวิจัยที่เข้าใจได้ง่าย ดังค ากล่าวของพ่ีเลี้ยงเยาวชน “ตอนแรก

รู้สึกตื่นเต้นเพราะคิดว่าต้องยากแน่ๆ เพราะมีค าว่า “วิจัย”” ภายหลังที่ได้ร่วมเรียนรู้จึงมี “ทัศนคติในการท า

วิจัย” เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี ในส่วนของการเขียนรายงานวิจัยยังคงเป็นเรื่องที่ “คล้ายกับยา

ขม” ที่ยังต้องหมั่นฝึกฝนเพราะเห็นประโยชน์ว่าเล่มรายงานวิจัยเป็นฐานข้อมูลชุมชนที่ส าคัญส าหรับน าไป

อ้างอิงหรือตอ่ยอดเพ่ือการพัฒนาชุมชนและเยาวชนได้   

  เบื้องต้นด้วยภารกิจในชีวิตประจ าวันของพ่ีเลี้ยงเยาวชนทั้งการงานและครอบครัวส่งผลให้เกิด

ความกังวลว่าจะไม่มีเวลาเต็มที่ในการด าเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ ท าให้พ่ีเลี้ยงเยาวชนต้องมานั่งทบทวนร่วมกัน

เพ่ือหาทางออกจนพบว่าแท้จริงแล้ว “งานโครงการกับงานที่ท ามันก็ซ้อนๆ กัน...มันคืองานเดียวกัน” แต่ติด

ที่ว่าผู้ร่วมรับผิดชอบงานมีจ านวนน้อย จึงน ามาสู่การค้นหาเยาวชนที่มีศักยภาพเข้ามาแบ่งเบาภาระงานส่วน

บริหารจัดการโครงการนับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทที่ เ พ่ิมขึ้น

นอกเหนือจากเป็นผู้ร่วมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน พอเป็นเช่นนี้พ่ีเลี้ยงเยาวชนทั้งสามคน

จึงแบ่งบทบาทหน้าที่ในการด าเนินโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ผู้ที่คอยมองภาพรวมของโครงการและ

ท างานเชิงวิชาการ ผู้ที่คอยดูแลและจัดการร้านค้าและกระจายสินค้าของชุมชน และผู้ที่ดูแลให้ค าปรึกษาด้าน

การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งบทบาทดังกล่าวมีไว้เพ่ือรองรับความต้องการเรียนรู้ของเยาวชนในการ

เตรียมพร้อมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน  

  พ่ีเลี้ยงเยาวชนสังเกตพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของเยาวชนจากการคลุกคลีและท างาน

ร่วมกันเพ่ือหาวิธีเสริมศักยภาพของเยาวชนเป็นรายบุคคล เริ่มตั้งแต่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความ

ถนัดและมีอิสระในการเรียนรู้ แม้ว่าบางครั้งต้องแลกมาด้วยการยอมขาดทุน ดังเช่นที่พ่ีเลี้ยงเยาวชนกล่าวว่า 

“เด็กบางคนอยากคิดค้นสูตรเครื่องดื่มหรือลองท าอาหาร เราก็ปล่อยให้ท า แม้จะต้องทิ้งบ้างแต่ก็คุ้มค่าที่ปล่อย

ให้เด็กได้ลองท า” การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจะช่วยให้เยาวชนได้หมั่นท าซ้ าๆ แก้ปัญหา เกิดความ

ช านาญและมีความมั่นใจในตนเองเพ่ิมขึ้น โดยที่พ่ีเลี้ยงมีหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชน 

ตลอดจนการวางตัวต่อเยาวชนในลักษณะของการเป็นทั้งเพ่ือนและพ่ีที่คอยให้ค าปรึกษาและตักเตือนได้ทุก
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เรื่องและกับทุกคน “ถ้าเจอเจอวัยรุ่นหัวร้อน เราก็จะเงียบในช่วงเวลานั้นและตักเตือนเขาภายหลัง” ค าพูดนี้

เป็นเสียงสะท้อนที่พ่ีเลี้ยงเยาวชนได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้าได้กับเยาวชนทุกกลุ่ม สิ่งส าคัญคือพ่ีเลี้ยงควรเป็น

แบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนสะท้อนผ่านวิถีการด าเนินชีวิตและปล่อยให้เยาวชนได้หยิบยกบางแง่มุมมาปรับใช้

กับตนเอง นอกจากนั้นการได้ท างานในโครงการวิจัยครั้งนี้ยิ่งตอกย้ าให้พ่ีเลี้ยงเห็นความส าคัญของการ “เปิด

โอกาสและเปิดพ้ืนที่” ให้กับเยาวชนนอกระบบการศึกษาซึ่งมีถึงร้อยละ 80 ของเยาวชนในชุมชน โดยได้มีการ

ขยายแผนงานเพ่ือรองรับเยาวชนกลุ่มนี้ ดังจะเห็นได้จากช่วงเย็นๆ จะมีเยาวชนแวะเวียนเข้ามาลงชื่อเพ่ือเข้า

รับการอบรมด้านวิชาชีพ เช่นเดียวกับเยาวชนที่กลับมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านเกิดเพ่ิมขึ้นเนื่องจากวิกฤตการณ์ 

โควิด-19 ซึ่งเยาวชนกลุ่มนี้กล่าวอย่างมั่นใจว่า “กลับมาบ้านยังไงก็อยู่รอด” 

  เยาวชน 

การรวมตัวกันของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยกลุ่มที่เรียนต่อในระบบการศึกษา

และกลุ่มที่เลือกเส้นทางสายอาชีพที่พร้อมจะเรียนรู้และเก็บเกี่ยวเนื้อหาสาระและทักษะภายใต้โครงการวิจัย

และแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนด้วยการใช้เครื่องมือและกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

พบว่า “ความสนใจของเยาวชนมีผลต่อการเลือกบทบาทหน้าที่” ในโครงการ ได้แก่ เยาวชนในระบบการศึกษา

ให้ความสนใจ พร้อมเรียนรู้และฝึกทักษะในเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบ

อาชีพ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และรายได้ในครัวเรือน และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือส่งต่อไปยังเยาวชนที่มุ่งสายอาชีพ 

ส าหรับประเมินตนเองว่าจะสามารถต่อยอดหรือสานต่ออาชีพใดได้บ้างเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน  

การท างานร่วมกันก่อให้เกิด “มิติด้านความสัมพันธ์” ที่ท าให้เยาวชนทั้งสองกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์และเข้าใจกันมาก

ขึ้นส่งผลต่อมุมมองที่เปลี่ยนไป ดังที่เยาวชนกล่าวว่า “เราไม่ค่อยพูดกับเพ่ือนกลุ่มนี้เพราะเขาไม่เรียนหนังสือ...

วันนี้เรารู้ว่าแม้เขาจะไม่ได้เรียนต่อ แต่เขาท างานเก่ง” ส่วนหนึ่งเพราะการออกแบบกิจกรรมที่เอ้ือให้ทั้งสอง

กลุ่มได้มีโอกาสเรียนรู้และมองเห็นข้อดีของกันและกันมากข้ึน    

เยาวชนที่ลงพ้ืนเก็บข้อมูลและมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ในชุมชน กล่าวว่าพวกเขามี 

“ทักษะในการสื่อสาร” ทั้งวิธีการชวนคุย การรับฟัง การจับประเด็นและการโต้ตอบ ดังที่อธิบายถึงเหตุการณ์

เมื่อครั้งสัมภาษณ์ชาวบ้านว่า“เราต้องให้เขาพูดก่อนเผื่อมีประเด็นที่น่าสนใจเราจะได้บันทึก และเมื่อเขาเว้น

จังหวะ...เราถึงถามในสิ่งที่เราอยากรู้ เ พ่ิมเติม” ซึ่งนับว่าเป็นคุณลักษณะที่ดีของนักวิจัย นอกจากนั้น

ประสบการณ์ครั้งนี้ท าให้เยาวชนเกิดความมั่นใจที่จะพูดจากับคนแปลกหน้าและกล้าแสดงความคิดเห็น ดังที่

กล่าวว่า “ตอนนี้เรากล้าที่จะจับไมค์ กล้าที่จะพูดในสิ่งที่คิดและยังสามารถให้ข้อมูลกับคนอ่ืนได้” เช่นเดียวกับ

การแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองทุกครั้งที่มีวงประชุมถอดบทเรียนหรือสะท้อนผลการท างาน    

ส าหรับเยาวชนที่มุ่งเน้นสายอาชีพก็ได้แสดงศักยภาพของตนเองในการช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนในการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ การถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ลงโซเชียลมีเดีย เพ่ือขยายฐานลูกค้า ดังเช่น

เยาวชนที่กล่าวว่า “หนูก็บอกยายว่าต้องพัฒนาสินค้าของเราอย่างไรให้ถูกตาถูกใจคนซื้อ” สอดคล้องกับผู้ใหญ่

หลายคนที่กล่าวถึงเยาวชนกลุ่มนี้ว่า “เด็กสมัยนี้...ต้องยอมรับเลยว่าเขาเก่งมาก” ซึ่งสะท้อนภาพของการ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนสองวัยที่มุ่งเป้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  
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  สมาชิกในชุมชน 

  ภายใตแ้นวคิดของผู้น าชุมชนที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการสนับสนุนการ

เรียนรู้ด้านอาชีพเพ่ือให้เยาวชนและสมาชิกในชุมชนสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง ดังที่ผู้น ากล่าวว่า “ปัญหา

เรื่องปากท้องเป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือดึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน” ด้วยเหตุนี้สมาชิกในชุมชนต่างให้

ความร่วมมือด้วยความเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการวิจัย สามารถแบ่งสมาชิกในชุมชนออกเป็น 

3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์และกลุ่มผู้ประกอบการ โดยที่ทั้งสามกลุ่มนี้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงตนเองให้มีบทบาทในการหนุนเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ด้วยการเป็นวิทยากรและการแปลง

สถานที่ของตนเองให้กลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ เช่น การปลูกข้าวไร่ การท าสวนผลไม้ สวนผัก

ปลอดสารพิษ การเลี้ยงและแปรรูปไข่เป็ด การท าขนมหวาน การแปรรูปผลไม้และการทอผ้า เป็นต้น ด้วย

ความมุ่งหวังที่อยากให้เยาวชนได้มีอาชีพและเป็นผู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังที่สมาชิกในชุมชนกล่าวว่า  

“เพราะว่าป้าแก่แล้ว ก็อยากให้เด็กได้มีความรู้ติดตัวไป ไว้สอนรุ่นลูกรุ่นหลานให้มีอาชีพ” นอกจากนั้นยัง

พบว่าผู้ใหญ่บางคนได้สละทุนส่วนตัวส าหรับการสร้างเครื่องทอผ้าขนาดเล็กท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้ ให้เยาวชน

ได้ยืมไปฝึกทอผ้าเมื่อมีเวลาว่าง ผลจากการท างานร่วมกับเยาวชนท าให้สมาชิกในชุมชนขยับจากความเอ็นดูใน

ฐานะลูกหลานเป็น “การยอมรับในความสามารถของเยาวชน” สังเกตจากการชื่นชมอย่างไม่ขาดปากใน

ท านองที่ว่า “เด็กสมัยนี้เก่ง...ทุ่นแรงพวกป้าๆ ไปได้เยอะ” นั้นเป็นเพราะสมาชิกในชุมชนเป็นผู้ใหญ่ที่ “เปิด

กว้างทางความคิด” และเปิดพ้ืนที่ให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในชุมชน   

 การเสริมศักยภาพเยาวชน  คณะท างานโครงการวิจัยระดับพ้ืนที่ได้ร่วมกันถอดบทเรียนของเพ่ือหา

แนวทางในการเสริมศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ ด้วยความเชื่อที่ว่า “เยาวชน

คือกลไกส าคัญในการพัฒนาชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” โดยมีหลักส าคัญ ดังนี้ 

  1. ประเมินเยาวชนเป็นรายบุคคล จากการพูดคุยถึงภูมิหลัง การสังเกตลักษณะนิสัยใจคอ 

ความสนใจและความถนัด และความรู้ความสามารถเพ่ือที่ พ่ีเลี้ยงจะได้ออกแบบการเรียนรู้หรือเสนอทางเลือก

ด้านอาชีพให้สอดคล้องกับเยาวชน 

  2. สร้างแรงบันดาลใจและสอดแทรกแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน โดยการจัด

กิจกรรมศึกษาดูงาน สืบค้นข้อมูลธุรกิจชุมชน รับฟังบทเรียนจากผู้มีประสบการณ์ และสร้างแรงจูงใจให้

เยาวชนได้พัฒนาแบรนด์สินค้าของตนเอง 

  3. สนับสนุนและหนุนเสริมความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 

ที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิตถึงการตลาดเพ่ือจัดจ าหน่ายสินค้า  

  4. เปิดพ้ืนที่ให้เยาวชนได้ทดลงปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน โดยพ่ีเลี้ยง

เยาวชนต้องเป็นผู้ประสานงานเพื่อจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนและช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรชุมชน 

  5. มอบโอกาสให้เยาวชนพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน โดยการจัดหา

ตลาดจัดจ าหน่ายสินค้าในรูปแบบตลาดชุมชน ตลาดของกลุ่มเครือข่าย และตลาดออนไลน์ เพ่ือ เสริมรายได้

ให้กับกลุ่มเยาวชน   
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 4.2.5 กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนหัวไทรรักษ์บ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 บริบทของพื้นที่ กลุ่มเยาวชนหัวไทรรักษ์บ้านเกิด เป็นการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนที่อาศัยอยู่ใน 

ต าบลหน้าสตน ควนชะลิก บางนบ หัวไทรและทรายขาว ในอ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีสภาพ 

ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มติดฝั่งทะเลอ่าวไทย ความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรและลักษณะของดินท าให้

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านาข้าวทั้งนาปีและนาปรัง ปศุสัตว์ และประมงพ้ืนบ้าน  

ด้วยลักษณะของความเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท ท าให้ยังสามารถพบเห็นวิถีการด ารงชีวิตดั่งเดิมของชาวบ้านใน

พ้ืนที่โดยเฉพาะ “คนริมคลอง” ที่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้เครื่องมือประมงพ้ืนบ้าน การแปรรูปอาหาร

ทะเลและการกินอยู่ที่เน้นการพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก เช่นเดียวกับคนในท้องถิ่นที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี

และสิ่งปลูกสร้างที่คงร่องรอยให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชน  อย่างไรก็ดีด้วยกระแส 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ไหลเข้าสู่พ้ืนที่ย่อมส่งผลให้วิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปตาม 

ยุคสมัย จนท าให้ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งต้องลุกข้ึนมาจัดกิจกรรมเพ่ือย้ าเตือนให้คนรุ่นหลังไม่ลืมรากเหง้าของตนเอง  

 บริบทของกลุ่ม พี่เลี้ยงและเยาวชน ในปีพ.ศ. 2557 เกิดการร่วมกลุ่มของเยาวชนในพ้ืนที่อ าเภอ 

หัวไทรเพ่ือเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายท างานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมในประเด็นต่างๆ เช่น 

ค่ายเยาวชนจิตอาสา การจัดท าแผนพัฒนาเยาวชนระดับจังหวัด ค่ายพ้ืนที่สร้างสรรค์ ค่ายอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และค่ายเยาวชนศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นต้น ผลพวงจากการเข้า

ร่วมกิจกรรมเหล่านี้ท าให้เยาวชนในกลุ่มมีทักษะติดตัวในการท างานพัฒนาชุมชน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน และการประสานงานเครือข่าย ปัจจุบันเยาวชนหลายคนพัฒนาตนเองสู่การเป็น 

“แกนน าเยาวชน” ที่ยังคงเดินสายงานพัฒนาชุมชนเช่นเดียวกับ “ตานุ” คนรุ่นใหม่วัย 27 ปี ที่เกิดและเติบโต

ในอ าเภอหัวไทร และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง “กลุ่มเยาวชนหัวไทรรักษ์บ้านเกิด” ขึ้นในปีพ.ศ. 2561 และปัจจุบัน

เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพ่ือนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน ส าหรับในโครงการวิจัยครั้งนี้ เขามี

บทบาทเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยระดับพ้ืนที่และพ่ีเลี้ยงเยาวชน ตานุมีลักษณะทั่วไป (Stereotype) ของ

เยาวชนที่เติบโตขึ้นจากการเป็น “เด็กค่ายหรือเด็กกิจกรรม” คือ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ มีทักษะหลายด้าน กล้า

ตัดสินใจ ปรับตัวเก่งและมีเครือข่าย ดังที่เขากล่าวว่า “ผมเป็นพ่ีเลี้ยงค่ายตอน ม.2 ในขณะที่เพ่ือนเป็น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม” ด้วยเหตุนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จึงรักและยึดถือตานุเป็นต้นแบบ 

 ปัจจุบันสมาชิกของเยาวชนหัวไทรรักษ์บ้านเกิดที่เข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ มีอายุระหว่าง 15 -19 ปี 

ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาประมาณ 30 คน แต่เนื่องจากโครงการวิจัยมีระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 12 เดือน ส่งผลให้เยาวชนที่เรียนอยูใ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ต้องย้ายไปเรียนต่อหรือท างาน

นอกพ้ืนทีจ่ึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทั้งกระบวนการ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการเปลี่ยนถ่ายสมาชิกในกลุ่ม

ตลอดทั้งโครงการ ดังที่พ่ีเลี้ยงกล่าวว่า “นับหนึ่งใหม่ตลอดเวลา” บุคลิกลักษณะทั่วไปของเยาวชนที่เห็นได้ชัด 

คือ มักไม่กล้าแสดงออก เขินอาย จับกลุ่มกันเอง เชื่อฟังรุ่นพ่ีและเรียนรู้แบบคล้อยตามกัน แต่มีความพยายาม

และมุ่งมั่นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ สังเกตได้จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลบริบทชุมชนที่ทุกคนต่างกระตือรือร้นในการ

ซักถามผู้รู้ การจดบันทึก และตื่นเต้นเมื่อได้รับรู้ข้อมูลใหม่ผ่านสีหน้าท่าทางที่เห็นได้ชัด   
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 สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่  ในปัจจุบันบริบทของพ้ืนที่ในอ าเภอหัวไทรและพ้ืนที่ใกล้เคียงเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิถีการด ารงชีวิตที่ขึ้นอยู่กับกระแสการพัฒนาแบบทุนนิยม 

สถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างความตื่นตัวให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่ โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการคงไว้ซึ่งวิถีดั่งเดิมของ 

คนหัวไทร จึงเกิดการจัดงาน (อีเว้นท์) สืบสานวัฒนธรรมหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เห็นอยู่เป็นระยะ 

ในขณะที่กลุ่มเยาวชนหัวไทรรักษ์บ้านเกิดได้ตั้งค าถามกับกระแสการพัฒนาเรื่องการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินใน

พ้ืนที่ จึงน าไปสู่การค้นหาข้อมูลว่า “เหตุใดพ้ืนที่ในอ าเภอหัวไทรจึงถูกเลือกให้เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน”  ที่

กล่าวมาสะท้อนภาพบางส่วนของการเป็นส่วนหนึ่งที่จะรักษาวิถีดั่งเดิมและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพ

ของคนในชุมชน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  

วิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่อยู่ร่วมและพ่ึงพิงทรัพยากรของคนหัวไทรในอดีต เพ่ือท าฐานข้อมูลความรู้ส่งต่อให้กับ

เยาวชนคนรุ่นหลังผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่ถูกวางแผนไว้ในโครงการวิจัยครั้งนี้  

 อย่างไรก็ดี เนื่องจากวิกฤตการณ์โควิด-19 เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบรวมกลุ่มได้

โดยเฉพาะกับการลงพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุในชุมชน  ดังนั้นพ่ีเลี้ยง เยาวชนและ

สมาชิกในชุมชนจึงทบทวนแผนการด าเนินงานเพ่ือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเปลี่ยน

ไปสู่การศึกษาผลกระทบของชุมชนที่เกิดจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ซึ่งพบว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ถูกเลิกจ้างงาน

ต่างพากันย้ายกลับเข้ามาในชุมชนท าให้ครอบครัวต้องมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น เช่นเดียวกับคนในชุมชนที่หากิน

ล าบากขึ้นเพราะส่วนใหญ่พึ่งพิงทรัพยากรภายนอก ดังค าสัมภาษณ์ที่ว่า “คนในชุมชนเริ่มไม่มีข้าวกิน ไม่มีตังค์

ใช้” ด้วยเหตุนี้กลุ่มเยาวชนจึงหวนคิดถึงวิถเีกษตรของคนสมัยก่อน จึงน ามาสู่ข้อสรุปร่วมกันที่จะช่วยแก้ปัญหา

ดังกล่าวด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวส าหรับการบริโภค แบ่งปันและจ าหน่าย เพ่ือซึมซับและเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วย

การพ่ึงพาตนเองและสามารถเป็นที่พ่ึงให้กับผู้ที่ประสบปัญหาได้  

 วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม  ด้วยบุคลิกของผู้ที่มีอัธยาศัยดี มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน และเมื่อมีเวลาว่าง

จะช่วยท างานในทีมกู้ภัยท าให้ตานุเป็นที่รู้จักคนในพ้ืนที่ ประกอบกับเป็น “คนมีพรรคพวก” ที่ท างานในภาค

ส่วนต่างๆ ท าให้สามารถขอความร่วมมือและดึงการมีส่วนร่วมจากสมาชิกในชุมชน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

ท้องถิ่นโดยเฉพาะภาคีเครือข่ายที่รู้จักกันผ่านการท างานและท ากิจกรรมร่วมกันมาตั้งแต่เด็ก ดังที่เขากล่าวว่า 

“ผมไม่มีปัญหาเรื่องการดึงการมีส่วนร่วมเลยเพราะ NGOs ภาคใต้อยู่แบบพ่ีน้อง มีอะไรก็ปรึกษากันตลอด” 

ดังนั้นในโครงการวิจัยครั้งนี้จะพบว่าทุกกิจกรรมจะมี "คนในและคนนอกพ้ืนที่” เข้ามาช่วยเหลืออย่างสม่ าเสมอ

ทั้งเรื่องการจัดการ เช่น อ านวยความสะดวกด้านอุปกรณ์และสถานที่ พาหนะส าหรับรับส่งเยาวชนเรียนรู้ใน

พ้ืนที่ และดูแลความปลอดภัยให้กับเยาวชน  และเรื่องการเรียนรู้ของเยาวชน เช่น การมีผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถิ่น

มาให้ความรู้และอนุญาตให้พ้ืนที่สวนผักของตนเองเป็นแหล่งการเรียนรู้  การมีส่วนร่วมที่กล่าวมาข้างต้น

สะท้อนถึงฐานความสัมพันธ์ที่ตานุได้สร้างขึ้นจึงท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม

เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นเดียวกับเยาวชนที่ได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ในชุมชน ประกอบกับกิจกรรมภายใน

โครงการเป็นเรื่องที่สมาชิกในชุมชนและเครือข่ายให้ความสนใจและตรงกับวิถีชีวิตหรือหน้าที่การงานที่

รับผิดชอบอยู่แล้ว  
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 วิธีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม  ภายหลังเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 เยาวชนได้น า

เครื่องมือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือศึกษา

ผลกระทบของชาวบ้านที่เกิดจากวิกฤตดังกล่าว ส าหรับน าไปออกแบบหาแนวทางการบรรเทาหรือแก้ไขปัญหา

ชุมชนได้อย่างทันท่วงที จึงน ามาสู่การเขียนแผนปฏิบัติการและท าโครงการ “เปลี่ยนพ้ืนที่ร้างเป็นพ้ืนที่รัก” 

โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้เยาวชนกลุ่มหัวไทรรักษ์บ้านเกิดได้น าความรู้ภูมิปัญญาทางการเกษตรและ 

การรื้อฟ้ืนประเพณี “ลงแขก” โดยการร่วมลงแรงร่วมใจกันในการเตรียมแปลงเกษตรถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ส าหรับวัตถุประสงค์ย่อยของแผนปฏิบัติการได้แก่ (1) ส่งเสริมให้เยาวชนได้น าความรู้ วิถีการท าเกษตรสู่การ

ปฏิบัติจริง (2) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชนและชาวบ้านในการช่วยเหลือ แบ่งปันและดูแลกันภายใต้

สถานการณ์โควิด-19 และ (3) ขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โรงเรียนและชุมชน  

 กระบวนการปฏิบัติการเริ่มต้นจากการให้เยาวชนลงพ้ืนที่เพ่ือขอรับและเก็บเมล็ดพันธุ์จากสวนหลัง

บ้านของชาวบ้านในชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเปิดพ้ืนที่ให้ชาวบ้านได้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

และทักษะสู่เยาวชน  จากนั้นเยาวชนต้องสรรหาพ้ืนที่รกร้างส าหรับใช้เป็นแปลงปลูกพืชผักจากการส ารวจ

พบว่ามพ้ืีนที่ว่างเปล่าของชุมชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ของโรงเรียน และพ้ืนที่ในบริเวณบ้าน

ของตนเอง และร่วมกันท ากิจกรรม “ลงแขก” โดยมีเยาวชน ชาวบ้านและเครือข่ายร่วมกันเปลี่ยนพ้ืนที่รกร้าง

ให้กลายเป็นแปลงปลูกพืชผัก พร้อมก าหนดตารางหมุนเวียนในการดูแลพืชผักตามความสมัครใจทั้งนี้ต้องมีการ

บันทึกเรื่องราวการเติบโตของพืชและการท างาน เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตเยาวชนและชาวบ้านได้ร่วมกัน

แบ่งพืชผักไปใช้บริโภคในครัวเรือน แจกจ่ายให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย คนชราที่ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ 

และจ าหน่ายในตลาดนัดสีเขียวของโรงเรียนและตลาดนัดในชุมชนด้วยราคาย่อมเยา นอกจากนี้มีการจัด

กิจกรรมวิถีการท าเกษตรเพ่ือเติมเต็มความรู้ให้กับเยาวชนระหว่างการด าเนินโครงการ ท้ายสุดเยาวชนและ

ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดเวทีสรุปผลการด าเนินกิจกรรมเพ่ือถอด “สิ่งที่ท า วิธีการเรียนรู้ และประโยชน์” ที่ได้รับ

จากการปฏิบัติการครั้งนี้  

 ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

  พี่เลี ยงเยาวชน 

  การเปลี่ยนแปลง “ศักยภาพด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)” ที่พ่ีเลี้ยง

กล่าวถึงคือความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมได้เหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล เช่น การใช้แบบสอบถามเพ่ือสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญา แผนที่คนดีเพ่ือลง

ต าแหน่งของภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครื่องมือ Time line ในการสรุปผลการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลชุมชนส าหรับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการหาแนวทางในการแก้ปัญหา

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม พ่ีเลี้ยงเยาวชนอธิบายว่าการเก็บข้อมูลกับชุมชนจะแตกต่างจากการลงพ้ืนที่เพ่ือ 

พูดคุยเยี่ยมเยียนชาวบ้าน โดยเฉพาะ “ท่าทีและภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร” เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้

ประโยชน์ต่อได้ ดังค ากล่าวที่ว่า “ต้องพูดให้ชัดเจนและชัดถ้อยชัดค าเพ่ือให้ผู้ฟังจับใจความและฟังได้ง่ายขึ้น”  

  นอกจากนั้นพ่ีเลี้ยงได้เปลี่ยน “มุมมองในการพัฒนาเยาวชน” จากเดิมที่คิดว่ากระบวนการ 

พัฒนาเยาวชน คือ การเป็น “ผู้ป้อนความรู้ให้กับเยาวชน” ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยพ่ีเลี้ยงหรือ 
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ผู้ที่มีประสบการณ์เท่านั้น แต่เมื่อได้ร่วมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมก็พบว่า แท้จริงแล้วการ

พัฒนาหรือเสริมศักยภาพเยาวชนควรเริ่มตั้งแต่การให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งค าถามหรือโจทย์ 

การวิจัย การออกแบบกระบวนการ การลงมือปฏิบัติลองผิดลองถูกด้วยตนเองและการแก้ปัญหาชุมชนแบบมี

ส่วนร่วม โดยที่พ่ีเลี้ยงควรมีบทบาทหลักในการอ านวยความสะดวกและสนับสนุนเพ่ือให้เยาวชนด าเนินงานได้

บรรลุเป้าหมาย ดังที่พ่ีเลี้ยงกล่าวว่า “สมัยก่อนรู้สึกว่าตัวเองต้องเป็น Actor แต่วันนี้รู้แล้วว่าเราต้องถอย

ออกมาเป็น Monitor แทน” การปรับเปลี่ยนบทบาทส่งผลต่อการออกแบบกระบวนการพัฒนาเยาวชน ที่ต่าง

ไปจากเดิมดังเสียงสะท้อนของพ่ีเลี้ยง “แต่ก่อนเราจะเตรียมงานและท าเองทุกอย่างเพ่ือให้งานออกมาสมบูรณ์ 

เลยท าให้เด็กไม่ได้เรียนรู้กระบวนการท างาน” ด้วยเหตุนี้พ่ีเลี้ยงจึงเปิดพ้ืนที่และให้อิสระกับเยาวชนได้ใช้

ความสามารถและเรียนรู้ตามความสนใจ และมุ่งประโยชน์ไปท่ีการเรียนรู้ระหว่างทางของเยาวชน  

  เยาวชน 

จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ลงมือแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วมช่วยให้เยาวชนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงหลายมิติ โดยเฉพาะ “ทักษะที่ได้จากการลงพ้ืนที่” เช่น ทักษะการตั้งค าถามเพ่ือค้นหาความรู้โดย

การสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาและชาวบ้านในชุมชน ดังที่เยาวชนกล่าวว่า “ค าถามที่เราเตรียมมามันไม่ลึก แต่พอ

คุยไปเรื่อยๆ ก็จะมีค าถามผุดขึ้นมาให้เราถามต่อ” นั้นสะท้อนว่าเยาวชนสามารถคิดค าถามแบบแตกประเด็น

และลงรายละเอียดเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ทักษะการสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานในวัยใกล้เคียงกันและ

ผู้ใหญ่ “จากเดิมที่เป็นคนขี้อายไม่กล้าพูด ตอนนี้พูดมากขึ้นจนครูสงสัย” เพราะเยาวชนต้องท างานแบบมี 

ส่วนร่วมดังนั้นจึงไม่สามารถเลี่ยงที่จะไม่พูดหรือแสดงความคิดเห็นได้ การพูดคุยร่วมกันอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอท าให้พวกเขาเกิดความมั่นใจในตนเอง กล้าที่จะพูดและแสดงออกตามความคิด ดังที่เยาวชนคนหนึ่ง

กล่าวว่า “หนูเป็นคนชอบน าเสนอหน้าห้องแต่ที่ผ่านมาเป็นการพูดแบบท่องจ า แต่ครั้งนี้หนูสามารถพูดตาม

ความรู้สึกของตนเองได้...พูดอย่างเข้าใจเนื้อหาจริงๆ” และทักษะการสังเกตสิ่งรอบตัวโดยเฉพาะกับเพ่ือนร่วม

โครงการ เป็นการสังเกตเชิงลึกถึงท่าทีอารมณ์ความรู้สึกและความถนัดของผู้อ่ืนได้ ท าให้เยาวชนเข้าใจความ

หลากหลายของคนและพร้อมจะปรับตัวเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยเฉพาะในกรณีพ้ืนที่นี้ที่มักมี

สมาชิกใหม่สลับสับเปลี่ยนในกลุ่มอยู่เสมอ จากที่กล่าวมาสะท้อนถึงทักษะในเชิงพฤติกรรมเกิดขึ้นภายใต้

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เยาวชนส่วนใหญ่กล่าวในท านองที่ว่า “สนุกที่ได้รู้จักและท ากิจกรรมกับเพ่ือน 

พ่ี และน้องๆ แม้ว่ามาจากต่างกลุ่มต่างเครือข่าย แต่เราก็ท างานด้วยกันได้ดี ” มากกว่านั้นเยาวชนขยับ

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันโดยมีการปรึกษาหารือท้ังเรื่องเรียน การท าโครงการและชีวิตส่วนตัว ดังเช่นรุ่นน้องคน

หนึ่งกล่าวถึงรุ่นพ่ีว่า “พ่ีที่มีประสบการณ์เยอะก็จะคอยแนะน าสิ่งที่ดี สิ่งที่เราไม่รู้อยู่เสมอ” 

แม้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะเกิดหรือเติบโตขึ้นในชุมชนแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าเยาวชนส่วน

ใหญ่แทบไม่รู้จักหรือไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีหรือโบราณสถานในท้องถิ่นได้ 

ดังค ากล่าวในท านองที่ว่า “นี่เป็นความรู้ใหม่ ที่หนูไม่เคยรู้มาก่อน”  และ “หนูก็มาที่นี่บ่อย แต่ก็ไม่เคยรู้

ประวัติมาก่อน” ภายหลังจากการสืบค้นความรู้ด้วยตนเองกลับกลายเป็นรู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาและ

บริบทของท้องถิ่นมากขึ้น ผลที่ตามมาคือ เยาวชนมีความ “รัก ภูมิใจ และเห็นคุณค่าของการมีอยู่ของ 
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นิเวศวัฒนธรรมในท้องถิ่น” น าไปสู่การ “ตระหนักต่อบทบาทของตนเองในชุมชน” เช่น การเป็นผู้ถ่ายทอด

หรือสืบสาน ดังที่เยาวชนกล่าวว่า “ถ้ารู้ข้อมูลแล้ว หนูจะได้ไปบอกเล่าให้รุ่นต่อไปได้รับรู้”  

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากการลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชน ด้วยการ

ด าเนินโครงการเปลี่ยนพ้ืนที่ร้างเป็นพ้ืนที่รัก สิ่งที่เห็นชัดได้คือ “มิติความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่” 

เยาวชนคนหนึ่งกล่าวว่า “ตอนแรกก็กลัวว่าป้าๆ เขาจะไม่ต้อนรับ ไม่พูดกับพวกเรา...แต่จริงๆแล้ว ป้าใจดีและ

เล่าเรื่องปลูกผักให้ฟัง ทั้งท่ีเรายังไม่กล้าถาม”  การมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องโดยมีประเด็นสนใจร่วมอย่าง

การปลูกผักยิ่งท าให้กลุ่มคนสองวัยพูดคุยกันถูกคอยิ่งและพัฒนาเป็นความความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ดังที่เยาวชน

กล่าวว่า “ผมสัมผัสได้ว่าป้ามีความสุขมากที่ได้เล่าเรื่องสวนของแก” และ “หนูก็ภูมิใจไปกับป้าเพราะเวลาแก

เล่าไปก็ยิ้มไป” นอกจากความรู้ที่ได้รับโดยตรงแล้วการได้รับ “แรงบันดาลใจ” ยังเป็นการเสริมพลังที่มี

ความหมายกับเยาวชนทั้งในเรื่องของทัศนคติที่มีต่อการด าเนินชีวิต เช่น เยาวชนหลายคนกล่าวถึงการใช้ชีวิตที่

เรียบง่าย “อยู่อย่างป้าก็ดี อยู่ง่ายๆ กินง่ายๆ” หรือบางคนมีความมุ่งมั่นในการปลูกผักสะท้อนจากค ากล่าวที่ว่า 

“แม่ก็ปลูกผักเหมือนกันแต่หนูไม่อยากท าเพราะมันน่าเบื่อ ยาก...แต่ตอนนี้เหมือนได้เปิดโลกใหม่ ก็คิดว่าจะ

ลองเปลี่ยนใจปลูกผักดูบ้าง” และ “เป็นคนปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น แต่พอได้มาเรียนรู้ก็คิดว่าไม่น่าจะยาก” มากกว่า

นั้นประสบการณ์ครั้งนี้ท าให้เยาวชนบางคนเห็นช่องทางในการเป็นเกษตรกร เช่น การกลับไปดูพ้ืนที่เพ่ือ

วางแผนท าเกษตรผสมผสาน หรือการเพิ่มชนิดพันธุ์พืชผักในสวนของที่บ้านเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 

  สมาชิกในชุมชน 

สมาชิกในชุมชนที่มีบทบาทเป็น “ผู้รู้” ในด้านวิถีเกษตรมีความพึงพอใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วน

ร่วมกับโครงการนี้ ดังค าพูดที่สะท้อนว่า “รู้สึกมีความสุข...ดีใจ และอุ่นใจ” ที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญ

กับการพึ่งพาตนเอง โดยเริ่มต้นจากการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือบริโภค ทั้งนี้ผู้รู้กลุ่มนี้สะท้อนว่าตนเองได้ 

“พัฒนาศักยภาพในการเป็นวิทยากรและผู้ถ่ายทอดความรู้” ให้กับเยาวชน ทั้งการพาชมสวน การบรรยาย 

และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยว เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีบทบาทเช่นนี้

มาก่อน ดังค ากล่าวที่ว่า “แต่ก่อนก็ปลูกอยู่บ้าน ไม่เคยสอนใคร” กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ท าให้

ผู้รู้เหล่านี้เกิดความภูมิใจในตนเองที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชน นอกจากนั้นผู้น าและสมาชิกในชุมชนยัง

ไดม้ีส่วนร่วมในออกแบบกระบวนการและเข้าร่วมกิจกรรม “ลงแขก” ร่วมกับเยาวชนด้วย สิ่งสุดท้ายที่สมาชิก

ในชุมชนมุ่งหวังคือการให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่พ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในยามที่เกิดวิกฤต 

ส าหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเชิงพ้ืนที่  ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 

พบว่า โครงการนี้สามารถเปลี่ยนพ้ืนที่รกร้างให้กลายเป็นพ้ืนที่แปลงผักสวนครัวได้ในหลายพ้ืนที่ หลักๆ ได้แก่ 

(1) การเปลี่ยนพ้ืนรกร้างของชุมชนประมาณหนึ่งไร่เศษให้กลายเป็นแปลงพืชผักสวนครัว ที่สามารถสร้าง

ผลผลิตไว้ส าหรับการจ าหน่ายสมาชิกในชุมชนด้วยราคาย่อมเยาหรือน าไปแจกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติด

เตียงที่มีรายได้น้อย ตลอดจนน าไปเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารในงานเลี้ยงของชุมชน  (2) การจับมือร่วมกับ

โรงเรียนในการเปลี่ยนพื้นที่เล็กๆ หลังโรงเรียนและริมบ่อน้ าให้กลายเป็นแปลงผักท่ีเยาวชนในกลุ่มและนักเรียน

จ านวนหนึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเพาะปลูก ดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ือจ าหน่ายให้กับครู นักเรี ยนและ
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ชาวบ้านในตลาดนัดของโรงเรียน และ (3) เยาวชนในกลุ่มน าเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในพ้ืนที่บริเวณบ้านของตนเอง 

ถึงแม้จะผลผลิตจะยังไม่งอกงามแต่ก็สร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในครอบครัวได ้

 การเสริมศักยภาพเยาวชน จากการถอดบทเรียนตลอดโครงการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปกระบวนการ

เสริมศักยภาพเยาวชนกลุ่มหัวไทรรักษ์บ้านเกิดให้มีส านึกรักบ้านเกิดผ่านการศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญา 

วัฒนธรรมของท้องถิ่นของคนหัวไทร และลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม  โดยที่ทุกคนมี 

“อิสระในการร่วมออกแบบ ร่วมกันวางแผน และปฏิบัติงาน” มีหลักส าคัญ ดังนี้  

  1. กระตุ้นความสนใจของเยาวชนในการเรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่น ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่

หลากหลาย เช่น การทัศนศึกษาเยี่ยมชม “ของดี” ในชุมชน การเข้าค่าย และการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้รู้

ท้องถิ่น เป็นต้น 

  2. ชวนให้เรียนรู้ โดยการเสริมความรู้และทักษะในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้กับ

เยาวชนได้มีเครื่องมือที่เน้น “การตั้งค าถาม ชวนคุย และเรียนรู้จริง” ส าหรับการลงพ้ืนที่ส ารวจบริบทของ

ท้องถิ่น และท าความเข้าใจสถานการณ์เรื่องราวของชุมชน 

  3. ชวนดู-ชวนท า โดยการให้เยาวชนใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเข้าไป

ท างานชุมชนโดยเริ่มตั้งแต่การตั้งค าถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบกิจกรรม และการปฏิบัติการ

แก้ปัญหาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

  4. เน้นย้ าการสรุปความรู้และสิ่งที่ได้รับ โดยมีวงประชุมให้เยาวชนได้สะท้อนคิดเพ่ือเป็น 

การถอดและสรุปบทเรียนที่ได้รับตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการวิจัย นอกจากจะช่วย

ให้เยาวชนได้รู้สถานะของตนเองแล้ว พ่ีเลี้ยงยังได้ประโยชน์จากวงประชุมนี้เพ่ือน าไปปรับกระบวนการเรียนรู้

ของเยาวชนและการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

  5. น าไปปรับใช้และรักษา เป็นการน าบทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินโครงการวิจัยไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง เช่น ความรู้และทักษะจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนน า

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ศึกษาวิถีชุมชน ไปออกแบบแนวทางในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี

คุณค่าให้คงอยู่ 

  6. สร้างคุณค่าและพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเยาวชนเกิดส านึกและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น

แล้ว จะน าไปสู่การร่วมดูแลรักษาภูมิปัญญาและทรัพยากรของตนเอง สิ่งส าคัญคือการท างานพัฒนาชุมชนแบบ

มีส่วนร่วมกับชาวบ้านและเครือข่ายในชุมชนต่อไป 

 

 4.2.6 กรณีศึกษากลุ่ม We-Life จังหวัดมหาสารคาม 

 บริบทของพื้นที่ กลุ่มการศึกษาเพ่ือความยั่งยืนของชีวิต หรือเรียกสั้นๆว่ากลุ่ม We-Life อยู่ในพ้ืนที่

ของอาศรมต้นบากซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่มีความสนใจในการท างานพัฒนาชุมชน ตั้งอยู่ในต าบล 

หนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ าธรรมชาติและ

คลองชลประทานไหลผ่านส าหรับการท าเกษตรกรรม เช่น ท านาข้าว เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ซึ่งเป็นอาชีพหลัก 

ของคนในพ้ืนที่ ด้วยความที่ต าบลหนองซอนอยู่ห่างจากตัวเมืองมหาสารคามประมาณ 30 กิโลเมตรท าให้
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ชุมชนในต าบลนี้มีลักษณะเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท ที่มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเข้าถึงเกือบทุกหมู่บ้านรวมถึง

การกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจ ที่พบว่าชุมชนที่ท าอาชีพค้าขายร้อยละ 70 มีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีจาก

การค้าขาย “ซื้อง่ายขายคล่อง” อย่างไรก็ดี ผลที่ตามมาคือปัญหาเรื่องการจัดการขยะของชุมชนที่ได้ส่งผล

กระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่      

 บริบทของกลุ่ม พี่เลี้ยงและเยาวชน กลุ่มการศึกษาเพ่ือความยั่งยืนของชีวิตหรือกลุ่ม We-Life ก่อตั้ง

ขึ้นในปี พ.ศ. 2557 โดยนักพัฒนาชุมชนสองคนที่ท างานในพ้ืนที่ ด้วยประสบการณ์ด้านงานพัฒนามาร่วม 

สิบกว่าปี พวกเขาได้ตกผลึกว่า “งานพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาคนเพ่ือไปเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ยั่งยืน” จึงได้

ชักชวนเยาวชนคนหนุ่มสาวในพ้ืนที่ต าบลหนองซอนและใกล้เคียงมาร่วมกันเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนในประเด็น

ต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้กลุ่ม We-Life จึงเปรียบเป็นลาน

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตามประเด็นที่

สนใจ ดังที่ “พ่ีโต” นักพัฒนารุ่นใหญ่และผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มกล่าวว่า “เรามองคนเป็นเรื่องของการพัฒนา แสดง

ว่าเขาไม่จ าเป็นต้องเก่ง...แต่มีแววพัฒนาต่อได้และมีใจท างานสาธารณะ” ส าหรับพ่ีเลี้ยงเยาวชนในกลุ่ม  

We-Life อย่างยุทธและเมย์ก็เติบโตมากับสายงานพัฒนาชุมชน ทั้งคู่เคยเข้าร่วมโครงการ “คนรุ่นใหม่เพ่ือการ

เปลี่ยนแปลงสังคม” ที่จัดโดยมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) จึงมีประสบการณ์ทั้งความรู้ ทักษะและ

อุดมการณ์ที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในกลุ่ม 

 เยาวชนในกลุ่ม We-Life ที่เข้าร่วมโครงการมีอายุระหว่าง 23-39 ปี ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่หรือ

ท างานอยู่ในพ้ืนที่จนเข้าใจสถานการณ์และบริบทของชุมชน มีทั้งกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มวัยท างาน เช่น ท า

เกษตร ธุรกิจส่วนตัว เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐของท้องถิ่น แม้จะมี

ความหลากหลายด้วยสถานะทางสังคมแต่ทุกคนอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว ดังที่เยาวชนกล่าวว่า “พวกเราเคย

ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกันมา ผ่านหลายเหตุการณ์ร่วมกันจนเกิดเป็นความผูกพัน” ลักษณะร่วมของเยาวชนกลุ่มนี้ 

คือ ความมีใจมุ่งมั่นที่อยากให้คนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี การมีทักษะในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับเด็ก 

เยาวชนและผู้ใหญ่ในชุมชน อย่างไรก็ดี พบว่าเยาวชนแต่ละคนมีบุคลิกและลักษณะนิสัยที่หลากหลายจน

บางครั้งเหมือนกลายเป็น “คู่ตรงข้ามหรือคนละขั้ว” เช่น ประนีประนอม เข้มงวด ช่างพูดช่างเจรจา เงียบขรึม 

ครุ่นคิด อัธยาศัยดี กล้าสื่อสารแบบตรงไปตรงมา หรือเก็บความรู้สึก เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการแบ่ง

บทบาทหน้าที่ตามลักษณะของแต่ละคน และต้องมีวงสะท้อนทุกครั้งหลังจบกระบวนการเพ่ือน าข้อเสนอแนะ

จากพ่ีเลี้ยงและเพ่ือนไปปรับปรุงหรือพัฒนาให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างราบรื่น   

สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่  จากปริมาณขยะในอ าเภอเชียงยืนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมา

จากการพฤติกรรมของผู้บริโภคท้ังในระดับครัวเรือนและผู้ประกอบการค้าขายที่ละเลยต่อการจัดการขยะอย่าง

ถูกวิธี ประกอบกับการจัดการขยะของภาครัฐที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น การมีพ้ืนที่บ่อขยะเพียงแหล่ง

เดียวแต่ต้องรองรับขยะจาก 6 ต าบลที่มีปริมาณเฉลี่ย 400 ตัน/เดือน ซึ่งคาดการจะสามารถรอบรับขยะได้อีก

เพียง 2 ปี และหน่วยงานยังไม่มีมาตรการชัดเจนหรือมีแนวทางเป็นรูปธรรมว่าจะสามารถลดปริมาณขยะใน

ระดับชุมชนได้ แล้วเมื่อหันมามองในระดับต าบลหนองซอนที่ประกอบด้วย 16 หมู่บ้าน พบว่ามีรถเก็บขยะของ

องค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถใช้งานได้มีเพียง 1 คัน ท าให้สามารถจัดเก็บขยะได้เฉลี่ย 2 ครั้ง/เดือน 
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ในขณะที่ชาวบ้านก็จัดการขยะตามวิถีปฏิบัติที่คุ้นเคยโดยไม่รู้หรือไม่ค านึงถึงความเหมาะสม ทั้งหมดที่กล่าวมา

กลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การเกิดมลภาวะจากกลิ่นเหม็นเน่า โรคที่เกิดจากพาหะน าโรค 

และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้เยาวชนในกลุ่มและสมาชิกในชุมชนจึงร่วมกันท าแผนปฏิบัติการ 

“ครอบครัวจัดการขยะ” เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครอบครัวอาสาสมัครที่เข้าร่วม

โครงการมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี จากนั้นเยาวชนในโครงการวิจัยจะถอด

องค์ความรู้จากการจัดการขยะในครัวเรือนไปขยายผลกับครอบครัว และชุมชนอื่นๆ ในต าบลหนองซอนต่อไป  

 วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม  จากบทบาทของกลุ่ม We-Life ที่ด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนมา

อย่างต่อเนื่องถึง 7 ปีโดยมีผลงานเชิงประจักษ์ ประกอบกับแกนน าหรือพ่ีเลี้ยงของกลุ่มที่เป็นนักพัฒนาชุมชน

ได้สร้างฐานความสัมพันธ์อันดีกับคนในพื้นที่และภาคีเครือข่ายทั้งใน-นอกชุมชน ดังนั้นการใช้ชื่อกลุ่มในการดึง

การมีส่วนร่วมจึงเป็นไปอย่างราบรื่น ดังที่พ่ีเลี้ยงกล่าวไว้ว่า “ช่วงเริ่มต้นที่ตั้งกลุ่ม คนที่เป็นผู้น ากลุ่มต้องเร่ง

แสดงผลงานและสร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้กับชาวบ้านได้รู้ว่าเราก าลังท างานเพ่ือชุมชน”  และนี่ก็

เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ท าให้ผู้ปกครองยินยอมให้ลูกหลานของตนเองเข้ามาร่วมด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม  ในขณะ

ที่เยาวชนซึ่งมีสถานะเป็น “ลูกหลาน” ของคนในชุมชนก็ต้องพัฒนาตนเองให้ญาติและชาวบ้านยอมรับใน

ความสามารถมากกว่าที่จะได้รับการช่วยเหลือเพราะความเอ็นดู นอกจากนั้น ดังที่กล่าวข้างต้นว่าเยาวชนส่วน

หนึ่งเคยหรือท างานในภาคส่วนต่างๆ ของชุมชน จึงง่ายในการขอความร่วมมือจากองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ 

เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ เช่น เจ้าหน้าที่ อบต. ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการประสานงานในระดับ

ท้องถิ่นท่ีต้องใช้หนังสือราชการ หรือเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรมกับชุมชน เป็นต้น  

 ส าหรับการสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะ  

เช่น ครอบครัวที่จะเข้าร่วมโครงการ ชาวบ้านทั่วไปทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการค้าขาย เป็นต้น พ่ีเลี้ยงและ

เยาวชนต้องอาศัยการเข้าหาหรือที่ทางกลุ่มเรียกว่า “ยุทธการเคาะประตูบ้าน” เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี

ร่วมกับการสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายเห็นความส าคัญของปัญหาขยะในพ้ืนที่ ดังที่เยาวชนกล่าวว่า 

“ต้องให้พวกเขาตระหนักว่าขยะไม่ใช่เรื่องของคนอ่ืน แต่เป็นเรื่องความรับผิดชอบของตนเอง” จากนั้น 

ถึงเริ่มเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมบนฐานความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย พ่ีเลี้ยงเยาวชน  

เสริมว่าการเปิดเวทีให้ชาวบ้านได้ “คิด วิเคราะห์ และตัดสินใจร่วมกัน” เป็นวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมได้ดี

ที่สุดเพราะชาวบ้านจะรู้สึกว่า “ตนเองมีสิทธิ์ มีเสียงในการท างานจริง” ซึ่งจะตรงข้ามกับการเข้าร่วมประชุม

กับหน่วยงานอื่นๆ ที่มักจะเชิญชาวบ้านแค่เป็นพิธี จนมักจะได้ยินชาวบ้านสะท้อนว่า “มาฟังเพ้ินว่า เพ้ินจะให้

พวกเฮาเฮ็ดอีหยัง”  

 วิธีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม ภายหลังพ่ีเลี้ยงและเยาวชนได้เก็บข้อมูลสถานการณ์

ปัญหาขยะในพ้ืนที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองจิก หมู่ 8 บ้านหนองจิก หมู่ 13 และบ้านหนองซอน หมู่ 15 

ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

เช่น การท าประวัติศาสตร์ชุมชน แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่มย่อย จากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหา

แนวทางในการแก้ปัญหาด้านการจัดการขยะในครัวเรือนให้เหมาะสมกับวิถีปฏิบัติและความต้องการของคนใน

ชุมชน จึงเกิดเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ การคัดแยกขยะเพ่ือสร้างรายได้ การจัดการขยะเปียกโดยการแปรรูปเป็น
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น้ าหมักชีวภาพ และการลดจ านวนการใช้พลาสติกและโฟมโดยการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติมาใช้

ทดแทน เป็นต้น จึงน ามาสู่การออกแบบและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “ครอบครัวจัดการขยะ” โดยมี

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 ครอบครัว และเยาวชนจ านวน 30 คนที่อาศัยในพ้ืนที่เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะและฝึก

การลงมือปฏิบัติเพ่ือจัดการขยะในครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและยั่งยืน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 

เช่น การอบรมบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาขยะที่ใกล้ตัว  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 

ในการจัดการขยะ และการทดลองจัดการขยะในครัวเรือน โดยตลอดระยะเวลาด าเนินงานพ่ีเลี้ยงและเยาวชน

ท าหน้าที่ติดตามเก็บข้อมูล หนุนเสริมความรู้ และสร้างก าลังใจพร้อมรับฟังปัญหาหรืออุปสรรคในการท างาน  

 การแก้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมที่ใช้กรณีศึกษา 3 หมู่บ้านท าให้เห็นวิธีการจัดการ

ขยะและการต่อยอดเพ่ือขยายผลที่แตกต่างกันตามบริบทของพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่  บ้านหนองจิก หมู่ 8 ให้

ความส าคัญและมีระเบียบวินัยกับการคัดแยกขยะ และการสร้างมูลค่าจากขยะโดยการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ เช่น น้ าหมักชีวภาพและน้ ายาล้างจาน บ้านหนองจิก หมู่ 13 ให้ความส าคัญกับผลกระทบที่เกิดจาก

การทิ้งขยะไม่ถูกสุขลักษณะและการใช้ถุงพลาสติกเกินความจ าเป็น และบ้านหนองซอน หมู่ 15 เห็นคุณค่า

ของการคัดแยกขยะเพ่ือสร้างมูลค่าและความสะอาดในชุมชน โดยเป็นชุมชนแรกที่น าร่องคืนถังขยะเพ่ือ

สะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านสามารถลดปริมาณขยะได้จริงๆ อย่างไรก็ดี การด าเนินงานทั้ง 3 หมู่บ้านก็ยังพบ

ปัญหาและอุปสรรค เช่น ชาวบ้านส่วนหนึ่งยังขาดจิตส านึกเพราะความเคยชิน และหน่วยงานท้องถิ่นยังไม่

พร้อมสนับสนุนหรือยังไม่ออกมาตรการควบคู่ในการลดปริมาณขยะชุมชน  

 ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

  พี่เลี ยงเยาวชน 

  ในฐานะพ่ีเลี้ยงเยาวชนที่ท างานด้านพัฒนาชุมชนและมีประสบการณ์ในการท างานวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นว่า “งานวิจัย PAR พิเศษการงานพัฒนาชุมชนตรงที่มีข้อมูลที่

น่าเชื่อถือและน าไปใช้อ้างอิงได้” ภายหลังที่เข้ารับอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่จัดโดย

คณะท างานวิจัยส่วนกลางของ มอส. ก็ช่วยให้พี่เลี้ยงทั้งผู้ที่มแีละไม่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยได้ “เข้าใจหลัก

คิดและรายละเอียดขององค์ประกอบของงานวิจัยแต่ละบท” รวมถึงการท างานอย่างเป็นระบบที่มีส่วนส าคัญ

ในการน าไปสู่การอภิปรายผลเพ่ือให้งานวิจัยสมบูรณ์ขึ้น ดังค ากล่าวที่ว่า “การท าวิจัยช่วยให้เราเห็นความ

เชื่อมโยงจาก 1 ไป 2 ไป 3...”  นอกจากนั้น พ่ีเลี้ยงได้เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้เพ่ือเก็บ

เกี่ยวองค์ความรู้ส าหรับถ่ายทอดให้กับเยาวชนที่ส่วนใหญ่ไม่เคยท างานวิจัยมาก่อน  ดังนั้นพ่ีเลี้ยงจึงเกิดความ

ตื่นตัวในการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นโค้ช 

  ด้วยความที่พ่ีเลี้ยงและเยาวชนมีวัยใกล้เคียงกันแล้วต้องมาท างานร่วมกันก็มีข้อดีในเรื่อง 

ของบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานร่วมกัน “สนุกดีนะเพราะได้ท างานกับคนรุ่นเดียวกัน...บาง

วันก็มีวงสวนเสเฮฮาไว้คุยเล่น”  พ่ีเลี้ยงอธิบายเพ่ิมเติมว่าการท าโครงการวิจัยครั้งนี้ก่อให้เกิดการรวมตัวและ

สร้างมิตรภาพภายในกลุ่มเยาวชนมากขึ้นเพราะทุกคนต่างมีเวลาให้กันนอกเหนือจากเวลางาน อย่างไรก็ดีการ

ท างานที่มีกลุ่มคนวัยใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะกับพ่ีเลี้ยงและเยาวชนวัยท างานที่ต่างฝ่ายต่างมีความเป็นตัวตนสูง

ก็มีข้อพึงระวังในเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก ที่ส่งผลต่อการสื่อสารและการกระท าที่อาจ
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ท าให้ผิดใจกันและเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้น หากพ่ีเลี้ยง “เท่าทันความรู้สึกนึกคิด”ของตนเองก็จะน าไปสู่ 

“การจัดการตนเอง”ได้ไวขึ้น ดังที่พ่ีเลี้ยงกล่าวว่า “สมัยก่อนถ้าเพ่ือนรับปากแล้วไม่มาก็จะโมโหแล้วไม่คุยต่อ...

ตอนนี้เรารู้ว่าต้องจัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนที่จะสื่อสารดีๆกับเพ่ือนอีกรอบ” พ่ีเลี้ยงอธิบายความรู้สึก

โมโหว่าแท้จริงคือความกลัวว่างานก าลังท าอยู่จะไม่ส าเร็จหากไม่ได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนเยาวชนในกลุ่ม 

ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้อีกจึงต้องมีการพูดคุยเพ่ือท าความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย และรู้วิธี รับมือได้ดีขึ้นเมื่อ

ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ในลักษณะนี้  

  ในส่วนของการท างานพัฒนาชุมชน พ่ีเลี้ยงกล่าวว่าได้เข้าใจบทบาทของตนเองในการท างาน

พัฒนาชุมชนโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น ดังค ากล่าวที่ว่า “เรารู้สึกเป็นเจ้าของงานวิจัย

มากขึ้น” เนื่องจากต้องท างานด้านข้อมูลมากขึ้น มีการวางแผนงาน ประชุมกับคณะท างาน สร้างการมีส่วนร่วม 

และลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและปฏิบัติการแล้วก็วนกลับมาปรับแก้เพ่ือพัฒนางานให้ดีขึ้น สิ่งส าคัญคือการท างาน

พัฒนาชุมชนที่เข้าถึงคนในชุมชน ดังเสียงสะท้อนของพ่ีเลี้ยงที่กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกับชาวบ้าน...

เหมือนพายุท่ีหมุนรวมไปพร้อมๆกัน” ซึ่งพลังดังกล่าวจะขับเคลื่อนให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

  เยาวชน 

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการท างานวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม ดังนั้นก่อนเริ่มโครงการจึงมีเสียงสะท้อนในท านองที่ว่า “งานวิจัยยาก...น่าเบื่อ...ไม่ทันใจ” แต่

เมื่อเริ่มเรียนรู้และลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ความรู้สึกดังกล่าวก็เริ่มเปลี่ยนไปเยาวชนส่วนหนึ่งเล่าว่าความรู้สึกที่ 

กล่าวข้างต้นเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการเรียนวิจัย “เรียนแต่เนื้อหาแต่ไม่ได้ลงมือท า” จึงไม่เข้าใจ

กระบวนการและความจ าเป็นของการท างานอย่างเป็นขั้นตอน การท าวิจัยยังเป็นการเพ่ิมทักษะทั้ งด้านการใช้

เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลบริบทชุมชน ทักษะในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะการเลือกใช้

ค าที่เหมาะสมและสื่อความหมายชัดเจน หรือการสกัดเอาข้อมูลเชิงวิชาการมาเล่าให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้น “ใน

ภาษาที่ชาวบ้านใช้กัน” ทักษะในการจดบันทึกและจับประเด็น และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะการ

จัดหมวดหมู่ เยาวชนพูดติดตลกว่า “ตั้งแต่เรียนเรื่องการจัดหมวดหมู่ ผมก็เอาวิธีนี้ไปจัดไฟล์ในโน้ตบุ๊กให้เป็น

ระเบียบขึ้น” สะท้อนถึงการประยุกต์ความรู้เข้าสู่ชีวิตประจ าวัน ด้วยเหตุนี้ในช่วงท้ายของการด าเนินงานวิจัย 

เยาวชนได้เปลี่ยนความคิดว่างานวิจัยเป็นการเรียนรู้ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาได้จริง และเห็นความส าคัญของการ

ท างานอย่างเป็นระบบ ดังค าพูดที่เยาวชนกล่าวว่า “ถ้าไม่มีหลัก ก็ไม่มีเป้า”  

จากการที่เยาวชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะในชุมชน ตั้งแต่เริ่มต้นสืบค้น

ปัญหาถึงการลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาและเรียนรู้ไปพร้อมกับชุมชน มีส่วนส าคัญที่ท าให้เยาวชนเกิดความ

ตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การจัดการขยะที่เหมาะสม เช่น การเปลี่ยนวิธีคิดว่า “การจัดการขยะ

ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราใสใ่จ...คนเก็บก็เก็บง่ายขึ้น” และ “แต่ก่อนคิดว่าขยะล้นเมืองเพราะ อบต. ไม่มาเก็บ...พอ

เข้าร่วมโครงการถึงรู้ว่าเป็นเพราะตัวเอง” จึงน ามาสู่การการคัดแยกขยะในครัวเรือน การเรียกร้องให้มีการ

จัดการขยะในชุมชนผ่านการโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชักชวนให้มีการแยกขยะ

โดยเริ่มจากคนรอบตัว การสื่อสารกับแม่ค้าให้ลดแจกถุงพลาสติกหรือกล่องโฟม และการปฏิบัติจนเป็นนิสัย

เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น  
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ส าหรับมิติในเรื่องความสัมพันธ์ที่มีต่อพ่ีเลี้ยง เพ่ือนเยาวชนและสมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วม

โครงการ พบว่าเยาวชนได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีและเปิดใจรับฟังผู้ อ่ืนมากขึ้น สังเกตได้จากในช่วงเริ่ม

โครงการมักเกิดการถกเถียงแบบใช้อารมณ์ระหว่างคณะท างาน นั้นเพราะ “ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตนเอง 

แต่เลี่ยงที่จะสะท้อนตรงๆ กับผู้อ่ืน” จนกลายเป็นความรู้สึกเชิงลบ แต่เมื่อพ่ีเลี้ยงได้จัดให้มีวงสะท้อนและ

แลกเปลี่ยนทุกครั้งที่มาพบกันทั้งในลักษณะของ “วงจัดตั้งและวงธรรมชาติ” ท าให้เยาวชนได้ใคร่ครวญ 

คลี่คลายและจัดการอารมณ์ความรู้สึกได้ดีขึ้น ดังที่เยาวชนกล่าวว่า “ถ้าเป็นสมัยก่อนใครพูดโต้แย้ง เรามักจะ

เบรกด้วยการตะโกนว่า “หยุด” แต่มาช่วงหลังๆ ได้ซึมซับจากพ่ีเลี้ยงบ้าง จากเพ่ือนบ้างก็ใจเย็นขึ้น” วิธีการ

ดังกล่าวนอกจากจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์แล้ว ยังส่งผลดีต่อการท างานที่ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างเข้าใจ

และการพูดเพ่ือให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเยาวชนต่อไป  

  สมาชิกในชุมชน 

  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในการแก้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะในชุมชน เป็นเรื่องที่

ต้องอาศัยการมองเห็นความส าคัญ ความตระหนักและผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งในยุคที่

คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของตนเอง อย่างไรก็ดีการผลการด าเนินโครงการวิจัย

ครั้งนี้ พบว่าสมาชิกในชุมชนมากกว่า 60 คนให้ความสนใจและพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาดังกล่าว

ด้วยความเต็มใจประกอบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ปัจจัยส าคัญเกิดจาก 

“ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชน” ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วม ที่เปิดพ้ืนที่ให้สมาชิกในชุมชนได้

ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมเรียนรู้ และร่วมแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ  ด้วยเหตุนี้จึงพบว่าสมาชิกใน

ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความตระหนักและทักษะในการจัดการขยะในชุมชนได้อย่างเหมาะสมตรง

ตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ และเกิดเป็นแนวทางการจัดการขยะที่สามารถน าไปขยายผลต่อได้กับ

หมู่บ้านที่มีบริบทใกล้เคียงกับพ้ืนที่ศึกษา  

 การเสริมศักยภาพเยาวชน จากการถอดบทเรียนเพ่ือค้นหาการเสริมศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ของ

กลุ่ม We-life ให้ขยับไปสู่การเป็นนักพัฒนาชุมชนที่มีทักษะในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบ

ไปด้วยการเปิดพ้ืนที่การเรียนรู้ด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่ การประชุม การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ การลง

พ้ืนที่เก็บข้อมูล และการท ากิจกรรมสันทนาการ โดยมีหลักคิดส าคัญ ดังนี้ 

  1. สร้างพ้ืนที่ปลอดภัยพร้อมพ้ืนที่เรียนรู้ ให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา

ด้วยแนวคิดที่ว่า “ถ้าเขาไม่เปิดใจ เขาก็จะไม่กล้าเปลี่ยน” พร้อมเปิดวงให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง

ความคิด เรื่องราวชีวิตและอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งเป็นหัวข้อส าคัญโดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนที่ก าลังตั้งตัวหรือ

ท างานที่ต้องมีภาระส่วนตัวแต่มีใจท างานเพ่ือสังคม 

  2. เปิดโอกาสให้เป็นตัวเอกในการด าเนินกิจกรรม โดยเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาเยาวชนจากที่

คิดว่า “เขาเป็นผู้เข้าร่วม” ไปสู่ “เขาเป็นคนท า” คือ การปล่อยให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน

ให้มากที่สุด บนฐานความต้องการของเยาวชนเองซึ่งอาจจะแตกต่างกันที่บทบาทและช่วงเวลาที่เหมาะสม 

 3. หมั่นฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เยาวชนได้มีทักษะในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง

ในบทบาทที่ตนเองถนัดและหลากหลาย ดังแนวคิดที่ว่า “ต้องฝึกฝนซ้ าๆ และเปลี่ยนบทบาทไปให้ครบทุก
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ต าแหน่งตามโอกาสที่ได้รับ”  ทั้งนี้เพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่เยาวชนบางคนที่มักหมุนเวียนสลับเข้า-

ออกภายในโครงการจนส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

  4. หนุนเสริมและสนับสนุนเยาวชน โดยการที่พ่ีเลี้ยงต้องเป็นแบบอย่างหรือให้ค าปรึกษากับได้

ทั้งด้านวิชาการ การบริหารงาน และการด าเนินชีวิต ซึ่งพบว่าเยาวชนกลุ่มนี้ค่อนข้างให้ความส าคัญกับการมี 

พ่ีเลี้ยงที่จะคอยชี้แนะและสามารถแนะน าวิธีการในการพัฒนาตนเอง  

 

 โดยสรุป จากข้อค้นพบที่ได้จากกรณีศึกษาทั้ง 6 พ้ืนที่ที่กล่าวไว้ข้างต้นได้ฉายภาพให้เห็นถึงลักษณะที่

เฉพาะเจาะจงของบริบทพ้ืนที่ บริบทของกลุ่มพี่เลี้ยงและเยาวชน สถานการณ์ปัญหาในพ้ืนที่ วิธีการสร้างการมี

ส่วนร่วม วิธีการแก้ปัญหาในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการเสริมศักยภาพเยาวชน

ที่เกิดขึ้นตลอดการท าโครงการวิจัยครั้งนี้  ซึ่งจะถูกน ามาสังเคราะห์เพ่ือสร้างแนวทางในการเสริมศักยภาพ

เยาวชนในการท างานพัฒนาชุมชนโดยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

 

4.3 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในระดับบุคคลและชุมชน  

 จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของพ่ีเลี้ยงเยาวชน เยาวชนและสมาชิกในชุมชนที่เกี่ยวข้อง

ในโครงการวิจัย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การถอดบทเรียนเป็นกลุ่ม

และการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม พบว่าทั้งหมดเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านคิด ความรู้ ทักษะและจิตใจ แต่

แตกต่างกันตามระดับความเข้มข้นของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละหัวข้อ ดังที่ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาถอดความ 

วิเคราะห์และจัดหมวดหมู ่แบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ ดังนี้ 

 4.3.1 ศักยภาพด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เป็นการสร้างเสริม เติมเต็มหรือ

ดึงความสามารถที่มีอยู่ในตนเองเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) มาเป็นฐานในการท างาน

เพ่ือท าความเข้าใจบริบทของพ้ืนที่น าไปสู่การเลือกใช้เครื่องมือ การออกแบบกระบวนการและการปฏิบัติการ

แก้ปัญหาชุมชนได้อย่างเหมาะสมและอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ แบ่งออกเป็น 

 ความรู้ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 

  พ่ีเลี้ยงและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

สังเกตจากการที่พ่ีเลี้ยงและเยาวชนสามารถอธิบายขั้นตอนการวิจัยได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าช่วงแรกที่เริ่ม

โครงการวิจัย โดยส่วนใหญ่จะกล่าวถึง แนวคิดพ้ืนฐานของการวิจัย PAR วิธีการใช้เครื่องมือ ขั้นตอนการ

ด าเนินงานวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และหลักในการเขียนเล่มงานเป็นวิจัย เป็นต้น  ในกรณีนี้พบว่าความรู้

ด้านการวิจัย PAR จะยกระดับเพ่ิมขึ้นก็ต่อเมื่อพ่ีเลี้ยงและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติควบคู่กันไปด้วย พร้อมกับ 

การทบทวนความรู้และปฏิบัติซ้ าอย่างต่อเนื่องจึงจะมีความรู้ความเข้าใจที่คงทนมากข้ึน  

 ทักษะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 

  จากฐานคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (แบบมีส่วนร่วม) มุ่งเน้นให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ผ่านการลงมือ

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ทั้งพ่ีเลี้ยงและเยาวชนจึงมีทักษะด้านการวิจัย PAR เพ่ิมขึ้น สิ่งที่เห็นเป็น

รูปธรรมคือความส าเร็จในการลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชน เมื่อถอดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็น
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รายบุคคล พบว่าทั้งสองกลุ่มกล่าวถึงทักษะที่เพ่ิมเข้ามา ได้แก่ (1) ทักษะการสืบค้นและแสวงหาความรู้ที่ได้

จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยและการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์ 

(2) ทักษะด้านการฟัง พูด สังเกต และจดบันทึก ที่ส่วนใหญ่ปรากฏในกลุ่มเยาวชนช่วงวัยรุ่น หลายคนกล่าวว่า 

“นี่เป็นครั้งแรก” ที่ได้ฝึกทักษะในด้านนี้ (3) การประยุกต์วิธีการเก็บข้อมูลเพ่ือให้เข้ากับบริบทของคนในพ้ืนที่ 

เช่น การปรับภาษาวิชาการในแบบสอบถามให้เป็นภาษาพูดในท้องถิ่น การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย  

และการสร้างความไว้วางใจ เป็นต้น ทักษะในด้านนี้เกิดขึ้นจากการที่พ่ีเลี้ยงและเยาวชนต้องลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล

กับผู้คนที่หลากหลายจนค้นพบวิธีสื่อสารที่เหมาะสม (4) ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแทรกอยู่ในทุกขั้นตอน

ของการวิจัย แรกเริ่มพ่ีเลี้ยงและเยาวชนไม่สามารถจ าแนกความแตกต่างของวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

การเก็บข้อมูลเพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาชุมชน กับการเก็บข้อมูลเพ่ือวัดหรือประเมินความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาชุมชน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ทีมวิจัยส่วนกลาง มอส. ต้องจัดอบรมเรื่องนี้โดยเฉพาะ 

ภาวะของความมึนงงจึงเริ่มคลี่คลายขึ้น และ (5) ทักษะในการลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชน เป็นการรวม

เอาความรู้และทักษะทั้งหมดที่ได้รับมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้น ผลที่ตามมาพ่ีเลี้ยงและเยาวชน

เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะในการท างานเพ่ิมข้ึน  

  ทัศนคติในการท างานวิจัย  

  ภายหลังการด าเนินงานวิจัยเสร็จสิ้น พ่ีเลี้ยงและเยาวชนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขามี

มุมมองในงานวิจัยเปลี่ยนไป พบว่าครั้งแรกทุกคนมีภาพประสบการณ์เดิมว่า “งานวิจัย” เป็นเรื่องของ

นักวิชาการเพราะงานวิจัยมีขั้นตอนที่เป็นระเบียบแบบแผน และการพัฒนาชุมชนโดยการใช้งานวิจัยเป็นฐาน

นั้น ชุมชนจะได้ประโยชน์จริงหรือไม่เพราะเคยได้ยินมาว่าส่วนใหญ่นักวิจัยจะเป็นคนนอกที่เข้ามาในพ้ืนที่เพ่ือ

เก็บข้อมูลเสร็จแล้วก็ออกไปส่วนคนในชุมชนก็มีชี วิตความเป็นอยู่ที่ เหมือนเดิม แต่ภายหลังที่ทุกคนได้ 

ท างานวิจัยท้องถิ่นด้วยตนเอง พวกเขากลับมีมุมมองกว้างขึ้น ดังเช่นที่เยาวชนกล่าวว่า “งานวิจัยไม่ได้ยากมาก

เหมือนที่คิด...เราเป็นเด็กตัวแค่นี้ก็สามารถท าได้”  สะท้อนให้เห็นมุมมองเชิงบวกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชน

พัฒนาตนเองสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพในอนาคต หรือจากค ากล่าวของพ่ีเลี้ยงเยาวชนว่า “เมื่อเราเป็น  

“คนใน” ที่ท าวิจัยเป็น เราก็สามารถแก้ปัญหาชุมชนของเราได้ตรงจุดมากขึ้น” ดังนั้นทัศนคติต่อการท างาน

วิจัยจึงมีความส าคัญในแง่ของการตั้งแกนของหลักคิดในการท างานพัฒนาชุมชนเพ่ือชุมชนของตนเอง 

 ทักษะการคิดเชิงระบบ  

  เนื่องจากการท างานวิจัยต้องมีระเบียบแบบแผนและความเป็นเหตุเป็นผล ดังนั้นพ่ีเลี้ยงและ

เยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น “ฐานหัว” ในการวางแผนงานจึงกล่าวว่าตนเองมีทักษะการคิดเชิงระบบมากขึ้น 

ในด้าน  (1) คิดอย่างเป็นองค์รวม คือ ความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางการแก้ปัญหาชุมชน

และผลที่เกิดขึ้น และ (2) คิดละเอียดและรอบคอบ ในที่นี่หมายถึงการคิดถึงรายละเอียดขององค์ประกอบที่มี

ความสัมพันธ์กัน เช่น ใครบ้างที่จะเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาชุมชน และแต่ละคนควรมีหน้าที่อย่างไร 

ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่เกิดจากการมีทักษะการคิดเชิงระบบ คือ การท างานได้อย่างเป็นขั้นตอน การมองภาพรวมและ

บริหารจัดการโครงการได้ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง 
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 เพ่ิมเติม  ผลต่อเนื่องจากการที่พ่ีเลี้ยงและเยาวชนที่มีการเปลี่ยนแปลงศักยภาพด้านการวิจัยแบบมี

ส่วนร่วม (PAR) คือ กล้าแสดงออกทางความคิดและการกระท า และสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วย

ตนเองผ่านการค้นคว้า การตั้งค าถาม-หาค าตอบ และลงมือท าในประเดน็ที่สนใจ  

 

 4.3.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาชุมชน เป็นการดึงความรู้ ทักษะและคุณลักษณะของตนเองที่

สะสมมาจากประสบการณ์เดิมและที่ได้รับเพ่ิมเติมจากการเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการหรือการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ มาใช้ในการลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทั้งในพ่ีเลี้ยง เยาวชนและ

สมาชิกในชุมชนที่มีส่วนร่วมในแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม สะท้อนผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 การวิเคราะห์ปัญหา 

  เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งพ่ีเลี้ยง เยาวชนและสมาชิกในชุมชนล้วนเป็น “คนในพ้ืนที่” 

จึงรับรู้ถึงปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ปัญหาชุมชนที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีมีเพียงส่วนน้อยที่จะเข้าใจรากของ

ปัญหาอย่างแท้จริง การเข้าร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นการเปิดประตูให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นหาและท าความ

เข้าใจสาเหตุของปัญหาชุมชน พ่ีเลี้ยงและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการวิจัยจะสามารถเลือกใช้  (1) เครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ปฏิทินฤดูกาล แผนที่ชุมชน เส้นทางประวัติศาสตร์ (time line) ต้นไม้ปัญหา 

แผนผังก้างปลา เป็นต้น และ (2) เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การจัดกลุ่มหรือจัดหมวดหมู่ การ

วิเคราะห์น้ าหนักเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และการวิเคราะห์กระบวนการเพ่ือแยกองค์ประกอบให้

ง่ายต่อการท าความเข้าใจและประเมินสถานการณ์เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาให้เหมาะสมและตรงประเด็น

มากที่สุด  

 การออกแบบกระบวนการ 

  เมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาชุมชนแล้วจึงน ามาสู่การออกแบบกระบวนการเพ่ือแก้ปัญหา 

พบว่าแต่ละพ้ืนที่มีวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของตนเอง นั่นสะท้อนให้เห็นว่าพ่ีเลี้ยง

และเยาวชนสามารถน าความรู้และทักษะด้านการวิจัยประยุกต์ใช้ได้จริง รายละเอียดดังปรากฏในแผนปฏิบัติ

การของพ้ืนที่ (action plan) ที่วางแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน เช่น มีการระบุสาเหตุของปัญหา ทุน

ทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่ การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามีบทบาทในงาน การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน และ

วิธีการในการแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม นับว่าเป็นการออกแบบกระบวนการที่อาศัยหลักการหรือข้อมูล

ทางวิชาการมาสนับสนุนการท างาน มากกว่าการใช้แต่ประสบการณห์รือปฏิบัติตามกันมา  

 การปฏิบัติการ 

   ภายหลังการปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชนแล้ว พ่ีเลี้ยง เยาวชนและสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่เกิด

ความตื่นตัวและมีความรับผิดชอบต่อ “บทบาทหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย” โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนช่วง

วัยรุ่นที่ไม่เคยเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนงานในระดับชุมชนเช่นนี้ ในขณะที่สมาชิกในชุมชนได้เปิด

ประสบการณ์ในการมีส่วนร่วม เช่น การเป็นที่ปรึกษาโครงการ การเป็นวิทยากรให้ความรู้ การลงมือเพ่ือร่วม

สร้างความเปลี่ยนแปลง หรือการเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กับพ่ีเลี้ยงและเยาวชน  
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 เพ่ิมเติม ผลพลอยได้การได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชุมชน คือ ความสมัครสามัคคีที่เกิดจากการ 

ร่วมคิด ร่วมลงแรงและร่วมใจในการท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และมองเห็นต าแหน่งแห่งหนหรือบทบาท

ของตนเองในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนมากขึ้น  

 

 4.3.3 ความตระหนักรู้ในตนเอง การรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตนทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและ

พฤติกรรมการแสดงออกที่เกิดขึ้นในทุกขณะ และเข้าใจลักษณะเฉพาะของตนเองอย่างเป็นกลางตามความจริง

เพ่ือน ามาสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ซึ่งความตระหนักรู้ในตนเองเป็นหนึ่งในกลไกส าคัญ

ของการควบคุมตนเอง ประกอบไปด้วย 

 การเข้าใจตนเอง  

  ในบรรดาผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยนั้น เยาวชนจัดเป็นกลุ่มใหญ่ที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อนี้ 

ดังที่เยาวชนคนหนึ่งกล่าวว่า “พอเราได้ลองท ากิจกรรมที่หลากหลาย เราก็จะรู้ว่าตนเองชอบ ไม่ชอบหรือถนัด

อะไร” จากค าพูดนี้สะท้อนภาพให้เห็นว่าการเปิดพ้ืนที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ และตัดสินใจเลือก

ท าสิ่งนั้นจากความต้องการที่แท้จริงเป็นกระบวนการที่ช่วยเร่งให้เยาวชนเข้าใจตนเองเร็วขึ้น  นอกจากนั้น 

การท างานร่วมกันกับพ่ีเลี้ยง สมาชิกในชุมชน เครือข่ายภายนอกและกับกลุ่มเยาวชนด้วยกันเองตลอด

ระยะเวลา 1 ปี ยิ่งช่วยให้เยาวชนมองเห็นความแตกต่างหรือสอดคล้องระหว่างตนเองและผู้อ่ืนทั้งด้านนิสัย 

ใจคอ พฤติกรรม หรือข้อเด่นข้อด้อยของตนเองได้อย่างเด่นชัด ดังที่เยาวชนมักกล่าวถึงผู้อ่ืน เช่น “หนูรู้ว่า

เพ่ือนมีนิสัย...หรือเพ่ือนกับหนูเก่งด้าน....เหมือนกัน หรือถ้าหนูท าแบบนี้พ่ีต้องไม่พอใจแน่ เป็นต้น” สิ่งส าคัญ

คือ พ่ีเลี้ยงของเยาวชนควรสร้างบรรยากาศของวงพูดคุยที่ช่วยให้เยาวชนได้ใคร่ครวญ วิเคราะห์และแบ่งปัน

ความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่างสม่ าเสมอ  

 การเท่าทันความรู้สึกนึกคิด 

  การด าเนินงานโครงการวิจัยครั้งนี้ถือเป็นการท างานที่มีขอบเขตภาระหน้าที่ในระดับชุมชน จึง

ไม่แปลกหากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยเฉพาะกับเยาวชนจะสะท้อนความรู้สึกนึกคิดที่มีค าว่า “เหนื่อย...

ยาก..บางทีก็ท้อ...คิดว่าไม่น่าจะท าได้...กลัวจะท าได้ไม่ดี” เพราะนี่คือประสบการณ์ท างานครั้งแรกของเยาวชน

ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงพ่ีเลี้ยงบางคนที่เป็นมือใหม่ในการบริหารงานโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้ จากการ

สัมภาษณ์และการสังเกตพบว่า การตกอยู่ในภวังค์ของอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบที่มีต่องานหรือเพ่ือนร่วมงานนั้น

มีผลท าให้พ่ีเลี้ยงหรือเยาวชนมักหลีกเลี่ยงเพ่ือลดการเผชิญหน้า โดยคนกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะหลบเพ่ืออยู่กับ

ตนเอง อีกส่วนคือการเข้าหาบุคคลที่ตนเองรู้สึกปลอดภัย และมีบางคนเลือกที่จะแสดงความรู้สึกนึกคิดหรือ

ปล่อยอารมณ์ท่ีมีต่อเพ่ือนร่วมงานออกไปตรงๆ  

  จากการพูดคุยจึงทราบเหตุผลของการกระท าเช่นนั้นเพราะพวกเขารับรู้ได้ว่าตนเองอยู่ใน

สภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติ ทั้งนี้ภาวะอารมณ์และสถานการณ์ด้านความสัมพันธ์จะคลี่คลายหรือดีขึ้นจะเกิดขึ้น

ต่อเมื่อพ่ีเลี้ยงและเยาวชนเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการส ารวจตนเองหรือให้ผู้ อ่ืน (ที่ไว้ใจ) เป็นผู้ให้ข้อมูล

ป้อนกลับ (feedback) อย่างสม่ าเสมอจนพวกเขายอมรับจุดบกพร่องนี้ และเปิดโอกาสให้ตนเองได้ปรับปรุง
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หรือระวังตัวในการแสดงออกทางอารมณ์และค าพูดมากขึ้น หรือรู้จักการระบายอารมณ์ในวิธีที่เหมาะสมซึ่งก็

ขึ้นอยู่กับการจัดการตนเองของแต่ละบุคคล  

 การจัดการตนเอง 

  เมื่อพ่ีเลี้ยงและเยาวชนตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของ

ตนเองได้ทันท่วงที ก็จะหาวิธีจัดการตนเองจนระดับอารมณ์กลับสู่ภาวะปกติ พบว่าหากเป็นพ่ีเลี้ยงที่ผ่าน

ประสบการณ์ตั้งแกนฐานคิด กายและใจมาแล้วจะสามารถระงับอารมณ์ด้วยการเจริญสติหรือการผ่อนคลาย

ตนเองได้ค่อนข้างรวดเร็วกว่าเยาวชนโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นที่ ยังต้องการได้รับการเสริมพลังใจ เช่น ความ

ต้องการก าลังใจ ค าปลอบโยน การประคับประคอง กระตุ้นแรงจูงใจ และการได้รับความเชื่อถือจากผู้อ่ืน  

เป็นต้น  ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพ่ีเลี้ยงหรือบุคคลที่ได้รับการไว้วางใจหรือรู้สึกปลอดภัยต้องออกแบบ

กระบวนการเพ่ือเยียวยาเยาวชนเหล่านี้   

  สุดท้ายเมื่อพ่ีเลี้ยงและเยาวชนมีความสามารถในการจัดการตนเอง จนกลายเป็นวิถีปฏิบัติแล้ว 

หากถึงคราวที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่บีบรัดภาวะจิตใจอีกครั้งทั้งในการท างานหรือการใช้ชีวิตประจ าวัน ก็

จะสามารถก้าวข้ามไปได ้ อย่างไรก็ดี พี่เลี้ยงต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า “เราต้องหาจุดสมดุลของการใช้ชีวิต

ให้ได”้ ทั้งบทบาทด้านการท างานและฐานะสมาชิกของครอบครัว    

 เพ่ิมเติม  ความตระหนักรู้ในตนเองจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต่อเมื่อพ่ีเลี้ยงและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติการ ใน

กรณีนี้คือการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานวิจัย PAR ที่เปรียบเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้พวกเขาได้ลงสนามเพ่ือ

ส ารวจและเรียนรู้ตนเอง เข้าใจสภาวะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง และหาวิธีการจัดการตัวเองท่ีเหมาะสม เพ่ือรักษา

สภาพจิตใจและความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลรอบข้าง ท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน  

 

 4.3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นพฤติกรรมและการแสดงออกอย่างมีชั้นเชิงในการ

ปฏิสัมพันธ์ทั้งด้านการวางตัว การสื่อสารหรือการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บ่อยครั้งการมี

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการประเมินหรือรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของ

บุคคลรอบข้างแล้วสามารถตีความเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นได้อย่างแม่นย าและทันท่วงที แบ่งเป็น 

 การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหลายระดับ 

  จากการที่พ่ีเลี้ยงและเยาวชนด าเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ในการ

แก้ปัญหาชุมชนนั้นได้เปิดโอกาสให้พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหลายระดับมากขึ้น เช่น พ่ีเลี้ยงบางคนกล่าว

ว่า “ก่อนหน้านี้ท างานกับผู้ใหญ่มาตลอด นี่เป็นครั้งแรกที่ต้องท างานกับเยาวชน” หรือการที่เยาวชนเล่าว่า 

“แต่ก่อนหนูก็ไม่เคยไปเรียนรู้กับป้าลุงในชุมชนเลย” หรือ “การวิจัยครั้งนี้ท าให้พวกผมต้องประสานกับ

หน่วยงานท้องถิ่น” จะเห็นได้ว่าในการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมนั้นจ าเป็นต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือดึง

การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลายระดับ ด้วยเหตุนี้เองพ่ีเลี้ยงและเยาวชนต้องเรียนรู้ที่จะเข้าหา

บุคคลที่หลากหลายทั้งด้านอายุหรือบทบาททางสังคม   

  โดยเฉพาะในขั้นตอนของการศึกษาบริบทชุมชนที่ต้องมีการสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม

หรือวิถีปฏิบัติของคนในชุมชน การจัดวงประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชนที่
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ต้องเชิญผู้รู้ในชุมชนมาเป็นวิทยากร และการท ากิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน ด้วยเหตุนี้เองพ่ีเลี้ยงและเยาวชนต้อง

พัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล เช่น การฟังอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการผู้พูด การยอมรับความคิดและ

พฤติกรรมที่หลากหลาย ความสามารถเลือกใช้ค าเพ่ือการสื่อสารที่เหมาะสมตนเองเพ่ืออยู่ร่วมและท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้  

 การแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวกว้างหรือลึก 

  การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นวิธีการหนึ่งเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ (1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลในแนวกว้าง เป็นการสนทนาพูดคุยในเรื่องราว

ทั่วไป เช่น การที่พ่ีเลี้ยงและเยาวชนสัมภาษณ์ชาวบ้าน ปราชญ์หรือผู้น าชุมชนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ

ชุมชน ทรัพยากร วิถีชีวิต วัฒนธรรม หรือรายได้ครัวเรือน เป็นต้น นับเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลพ้ืนฐานที่

ใจความส าคัญอยู่ที่ “เนื้อหาสาระของเรื่องนั้น” อย่างไรก็ดี ประเด็นเหล่านี้มีแง่ดีที่ว่าหากเป็นเรื่องราวที่ทั้ง 

ผู้ถามและผู้ตอบสนใจเหมือนกัน ก็ง่ายต่อการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังที่เยาวชนกล่าวว่า “ผมสนใจ

เรื่องผักพืชบ้าน ป้าก็ชอบปลูกผักเหมือนกันเลยท าให้มีเรื่องคุยกันต่อ” หรือ “พอหนูถามว่าป้าปลูกผัก

อะไรบ้าง ป้าก็ยิ้มแล้วตอบใหญ่เลย” ซึ่งหลายครั้งที่เยาวชนสามารถจับความรู้สึกของผู้เล่าได้ว่ายินดีที่จะตอบ

ค าถามในประเด็นไหน หรือพยายามพลิกแพงค าถามที่ “มีลูกล่อลูกชน” เพ่ือให้ชาวบ้านตอบด้วยความรู้สึก

ปลอดภัย ในขณะที่เยาวชนก็ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ นอกจากนั้นประเด็นพูดคุยแล้วถูกคอกันก็น ามาสู่รูปแบบ

ความสัมพันธ์ใหม่ๆ เช่น จากป้าที่เคยเห็นหน้าในหมู่บ้านก็กลายเป็นป้าที่ เยาวชนจะนึกถึงและไปเยี่ยมบ้านทุก

ครั้งที่อยากรู้เรื่องพืชผักท้องถิ่น  และ  

  (2) การแลกเปลี่ยนข้อมูลในแนวลึก เป็นการพูดคุยที่ขยับไปสู่การเล่า “เรื่องส่วนตัว” มากขึ้น 

มีการใส่ความรู้สึกนึกคิด มุมมองและความเป็นตัวเองสูงในบทสนทนา ในกรณีนี้จะเกิดขึ้นชัดระหว่างพ่ีเลี้ยง

และเยาวชน หรือในกลุ่มเยาวชนกันเอง หรือพ่ีเลี้ยงและคณะผู้ท างานโครงการวิจัยส่วนกลาง ซึ่งเกิดทั้งใน 

วงธรรมชาติและวงจัดตั้ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมพลังใจและดูแลชีวิตจิตใจของกันและกัน ทักษะส าคัญ คือการ

ฟังอย่างไร้อคติ (ไม่ตัดสิน) และเคารพต่อคู่สนทนาอย่างจริงใจเพ่ือช่วยให้เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนอย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ดีผู้ที่จะมีทักษะเช่นนี้ได้ต้องอาศัยการสะสมประสบการณ์   

 การสานต่อความสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่าย 

  เป้าหมายหนึ่งของการด าเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ คือ การสร้างพ้ืนที่ให้อาสาสมัครนักวิจัย PAR 

ทั้ง 6 พ้ืนที่ได้ท าความรู้จักกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเป็นมิตรภาพของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นท างานด้าน

การพัฒนาชุมชนควบคู่กับงานพัฒนาเยาวชน ด้วยเหตุนี้คณะผู้ท างานโครงการวิจัยส่วนกลางจึงออกแบบ

กระบวนการให้อาสาสมัครนักวิจัยทั้งพ่ีเลี้ยงและเยาวชนได้มาพบปะพูดคุย ท ากิจกรรมร่วมกัน และแบ่งปัน

ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งในระบบออนไลน์และพ้ืนที่จริง  ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาพรวมจะเห็น

ได้ว่ามีทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มมากขึ้น โดยกล้าที่จะเล่าเรื่องชีวิตส่วนตัว ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเนื้องาน 

ที่ท า มีการพูดคุยเชิงหยอกล้อ และคอมเมนต์ให้ก าลังใจกันทั้งในโซเชียลมีเดียและการพบกันซึ่งหน้า จากการ

สัมภาษณ์พ่ีเลี้ยงเยาวชนของแต่ละพ้ืนที่ กล่าวว่าอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แม้จะการด าเนินงานโครงการจะ

เสร็จสิ้น และต่างมองเห็นความส าคัญของการสร้างเครือข่ายเพ่ือการต่อยอดงานร่วมกันในอนาคต 
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 เพ่ิมเติม ผลพลอยได้จากการที่ พ่ีเลี้ยง เยาวชนและสมาชิกในชุมชนมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลเพ่ิมขึ้น คือ การลดช่องว่างระหว่างวัยจากการที่คนสองวัยได้พูดคุยและท างานร่วมกันมากขึ้น ช่องว่าง

ทางความรู้ที่ถูกอุดโดยการร่วมกันแสวงหาความรู้ที่จ าเป็นในการแก้ปัญหาชุมชน และช่องว่างทางความคิดจาก

การแลกเปลี่ยนและสะท้อนความคิดเห็นในหลายแง่มุมจากกลุ่มคนที่ต่างกัน  

 

 4.3.5 การมีส้านึกในการเป็นเจ้าของชุมชน เป็นแรงจูงใจพ้ืนฐานของเยาวชนที่ต้องการได้รับการ

ยอมรับจากสมาชิกในฐานะการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอาจทั้งทาง 

ด้านความรู้สึก ความเชื่อและความคาดหวังของกลุ่มที่มีร่วมกัน น าไปสู่การเสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวมด้วย

ความเต็มใจเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของคนในชุมชน ประกอบไปด้วย 

 การเห็นคุณค่าของการมีอยู่ของชุมชน 

  เนื่องด้วยอาสาสมัครนักวิจัย PAR โดยเฉพาะพ่ีเลี้ยงเยาวชนทั้งหมดเกิดและเติบโตหรือกลับมา

ตั้งถิ่นฐานที่บ้านเกิดมาเป็นระยะเวลานานมากพอที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน จนน ามาสู่การ

ก่อตั้งกลุ่มอิสระที่รวมตัวเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเอง ดังนั้นในแง่ของการมีส านึกใน

การเป็นเจ้าของชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ติดตัวพ่ีเลี้ยงเยาวชนกลุ่มนี้มาตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการวิจัย ในขณะที่เยาวชน

ส่วนใหญ่โดยเฉพาะวัยเรียนหนังสือแม้จะอาศัยอยู่ในชุมชนแต่ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่การศึกษาในระบบโรงเรียน 

ส่วนเยาวชนวัยท างานก็มุ่งมั่นกับการหาเลี้ยงชีพ ด้วยเหตุนี้ภายหลังที่เยาวชนใช้เครื่องมือ PAR ในการศึกษา

บริบทชุมชนจึงมักได้เสียงสะท้อนในแง่ของการได้เรียนรู้ “ของดี” ที่มีอยู่ในชุมชนทั้งทรัพยากร วิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมต่างๆ ดังที่เยาวชนสะท้อนถึงความสมบูรณ์ทางชีวภาพว่า “อยู่ที่บ้านเราไม่อดตาย...เข้าป่าเข้าสวนก็

มีของกิน”  หรือการเห็นคุณค่าเกิดข้ึนจากการพวกเขาทราบว่าสิ่งเหล่านั้นก าลังจะเลือนหายไป หากยังไม่ได้รับ

สานต่อ  ดังที่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์กล่าวว่า “พอหนูได้เรียนรู้ลายผ้า ก็อยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าผ้าทอกะเหรี่ยง

ของพวกเราสวยที่สุด”  ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้ที่เปิดให้เยาวชนได้หันกลับไปเหลียวมอง ค้นหา และเรียนรู้

สิ่งที่ชุมชนมี จึงเป็นประตูบานแรกที่ให้พวกเขากลับไปท าความรู้จักกับรากเหง้าของตนเอง เกิดเป็นความภูมิใจ

ในถิ่นที่อยู่อาศัยและผู้คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชน  

 การตระหนักและรู้บทบาทของตนเอง 

  นอกจากความรู้สึกภูมิใจในชุมชนแล้วหากย้อนมองกลับไปถึงการที่เยาวชนได้มีปฏิสัมพันธ์กับ

สมาชิกในชุมชนที่มีส่วนส าคัญที่ท าให้เยาวชนตระหนักหรือรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สังเกตจาก

ค าพูดและการกระท าของเยาวชนในการแก้ปัญหาชุมชน  ในบางพ้ืนที่เยาวชนเริ่มต้นจากการเปลี่ยนพฤติกรรม

ส่วนตัวหรือการกระท า เช่น การท าตัวกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคนในชุมชนโดยเริ่มใส่เสื้อผ้าของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ตนเอง การหันมาปลูกพืชผักตามวิถีเกษตรทางเลือกแทนเกษตรเชิงเดี่ยว การสละเวลามาช่วยเหลือ

งานของชุมชน หรือการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพ่ือลดขยะในหมู่บ้าน เป็นต้น  จากนั้นค่อยขยับ

บทบาทการท างานที่กว้างขึ้นแต่ยังตั้งอยู่บนฐาน “ความถนัดและความสนใจ” ของเยาวชนเอง โดยท างาน

ควบคู่กับชาวบ้านและเครือข่ายในการแก้ปัญหาชุมชนดังรายละเอียดที่แสดงในโครงการปฏิบัติการของแต่ละ

พ้ืนที่ สุดท้ายภายหลังเสร็จสิ้นโครงการเยาวชนส่วนหนึ่งสามารถระบุบทบาทของตนเองเพ่ือพัฒนาชุมชนต่อใน
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อนาคตได ้เช่น การเป็นนักสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน การเป็นผู้สืบสานวิถีและวัฒนธรรมกลุ่ม

ชาติพันธุ์ หรือความต้องการเรียนต่อสายพัฒนาชุมชนเพ่ือกลับมาท างานด้านนี้ที่บ้านเกิด เป็นต้น   

 เพ่ิมเติม  เมื่อเยาวชนเกิดส านึกในการเป็นเจ้าของชุมชนจึงมีแนวโน้มที่อยากจะอาศัยอยู่ต่อในชุมชน 

พร้อมกับการท างานพัฒนาเช่นเดียวกับพ่ีเลี้ยง ส่วนหนึ่งเพราะพวกเขามองเห็นคุณค่าในตนเองว่าจะสามารถ

ท าประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างไรบ้าง ในขณะที่สมาชิกในชุมชนก็ยอมรับในการมีอยู่ของเยาวชน กลายเป็น

ความสัมพันธ์อันด ีนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ทั้งสองฝั่งมีปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึนด้วยฐานคิดที่ว่าพวกเราทุกคนเป็นส่วน

หนึ่งของชุมชนเช่นเดียวกัน 

 

 4.3.6 ทักษะเฉพาะด้านที่มุ่งสู่อาชีพ เป็นความสามารถเฉพาะด้านที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้  

การแสวงหาความรู้และทักษะเฉพาะที่จ าเป็น ที่มีส่วนส าคัญในการเสริมให้เยาวชนบรรลุผลในการท างานหรือ

จัดการด้านอาชีพตามเปา้หมายที่วางไว้ ประกอบด้วย 

 การมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ  

  เป้าหมายในการแก้ปัญหาชุมชนของพ้ืนที่โครงการ 5 ใน 6 แห่ง ได้ตอบโจทย์ในแง่ของการ

พัฒนาเศรษฐกิจทั้งการเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือนเพ่ือให้สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น เช่น การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปวัตถุดิบท้องถิ่น การประยุกต์อาหารพ้ืนบ้าน การท าเกษตรทางเลือก และการ

ส่งเสริมอาชีพผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ดว้ยเหตุนี้ทั้งพ่ีเลี้ยง เยาวชนและสมาชิกในชุมชนจึงมีโอกาสได้เรียนรู้ ลงมือ

สร้างชิ้นงานหรือทดลองงานเพ่ือค้นหาความถนัดในอาชีพที่หลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่โครงการ ดังเช่น

เยาวชนได้กล่าวว่า “หนูได้หัดทอผ้าแต่มันยาก เลยเปลี่ยนมาท าสบู่แทน มันง่ายกว่าและขายได้เร็วกว่า”  

ส าหรับบางพ้ืนที่ พ่ีเลี้ยงได้เชิญเครือข่ายภาคธุรกิจเข้ามาบรรยายการจัดการตลาดเบื้องต้นและเทคนิค 

การค้าขายทางออนไลน์เพ่ือสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งช่วยให้สมาชิกในกลุ่มสามารถวิเคราะห์

ความต้องการของผู้บริโภค เช่น “หากจะทอกระเป๋าส าหรับขายวัยรุ่น ก็จะต้องเพ่ิมลวดลายและสีของเส้นด้าย

ให้สดใสกว่าเดิม” หรือ “ช่วงนี้เทรนด์สุขภาพมา พวกเราอาจต้องเปลี่ยนมาขายอาหารเพ่ือสุขภาพกัน...ถึงจะ

อยู่ต่างจังหวัดแต่เราก็ส่งแบบเดลิเวอร์รี่ได้”  กระบวนการเหล่านี้ล้วนเป็นโอกาสที่สนับสนุนให้ทั้งอาสาสมัคร

นักวิจัย PAR และชาวบ้านได้มองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพของตนเองที่เปิดกว้างหลากหลายขึ้น    

 การเรียนรู้ผ่านการเป็นผู้ช่วยในอาชีพนั้น 

  ส าหรับเยาวชนหรือสมาชิกในชุมชนที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านอาชีพนั้นๆ ได้เข้ามาเรียนรู้โดย

อยู่ในสถานะ “ผู้ช่วยหรือลูกมือ” ไปพลางๆเพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ตัวอย่างโครงการที่เห็นได้ชัด เช่น 

การเพ่ิมมูลค่าของอาหารพ้ืนถิ่นสู่อาหารพ้ืนบ้านประยุกต์ในสไตล์เชฟเทเบิ้ล ซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่ส าหรับ

เยาวชนและกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปที่เคยกล่าวว่า “ฉันก็เคยท าแต่อาหารจัดในขันโตกตามงานบุญ” ดังนั้น 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน พวกเขาจ าเป็นต้องฝึกการท าอาหารโดยเริ่มจากการเป็นลูกมือของเชฟ 

มืออาชีพที่เข้ามาช่วยเป็นวิทยากรสอนการท าอาหาร ซึ่งผลลัพธ์คือมีทั้งคนที่เรียนรู้ได้ไวและมั่นใจว่าจะเดิน

สายในอาชีพนี้ และคนที่รู้ตนเองว่าไม่ถนัดและละทิ้งไป หรือการสนับสนุนเกษตรทางเลือก ที่เปิดโอกาสให้

เยาวชนที่ท าเกษตรเคมีเข้ามาใช้และเรียนรู้และรับค่าแรงในการท าสวนของพ่ีเลี้ยงที่ท าเกษตรทางเลือก เพ่ือให้
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เยาวชนได้กลับไปคิดทบทวน เปลี่ยนเทียบความคุ้มค่าและคุณค่าในการท าเกษตรทั้งสองรูปแบบ หรือการสร้าง

ศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพในรูปแบบของร้านคาเฟ่ เพ่ือให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของร้าน และสวม

บทบาทการท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การดูแลจัดการสถานที่ พนักงานบัญชี พนักงานเสิร์ฟ 

หรือแม่ครัว เป็นต้น ประสบการณ์ท่ีได้ทดลองท าอาชีพที่ตนเองสนใจโดยเริ่มจากการเป็นผู้ช่วยหรือลูกมือนั้น มี

ส่วนส าคัญที่ช่วยให้อาสาสมัครนักวิจัย PAR และสมาชิกในชุมชนได้พัฒนาตนเอง และมีแรงบันดาลใจใน 

การสร้างอาชีพ 

 การลงมือสร้างอาชีพ 

  ส าหรับการลงมือสร้างอาชีพส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ค้นพบความชอบและความถนัดของ

ตนเอง ตลอดจนมีทักษะติดตัวมาก่อนเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เปรียบเหมือน 

“สนามอาชีพ” ให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพที่มี เช่น เยาวชนที่มีทักษะด้านงานกราฟิกดีไซน์ก็รับงาน

ออกแบบโลโก้ของกลุ่ม โดยพ่ีเลี้ยงได้จ่ายค่าจ้างให้เป็นขวัญก าลังใจ “ผมไม่คิดว่างานที่ผมชอบ จะสามารถ

สร้างรายได้ได้”  หรือกลุ่มเยาวชนที่เป็นเกษตรกรก็ถือโอกาสใช้แปลงพืชผักตนเองให้เป็นทั้งแปลงสาธิตและ

เก็บเกี่ยวเพ่ือสร้างรายได้มาแบ่งปันสมาชิกกลุ่ม  หรือบางคนที่เป็นมืออาชีพ ได้ใช้โอกาสนี้ในการร่วมกัน

ก าหนดแผนการตลาดของชุมชนอย่างเป็นกิจจะลักษณะเพ่ือพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน  

 เพ่ิมเติม  การหยิบยกประเด็นด้านเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาเป็นตัวชูโรงเพ่ือสร้างรายได้หรือลดรายจ่าย

เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องปากท้องให้กับสมาชิกในชุมชนนั้น  พบว่ามีผู้ที่ได้รับประโยชน์ทางอ้อมคือพ่ีเลี้ยงและ

เยาวชนที่นอกจากจะได้เข้าร่วมกระบวนการเสริมศักยภาพเพ่ือเตรียมพร้อมเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสังคม

แล้ว ยังได้เติมความรู้ ทักษะและเทคนิคเฉพาะด้านเพื่อสร้างอาชีพด้วย จุดเริ่มต้นเหล่านี้อาจท าให้พวกเขาเป็น

นักพัฒนายุคใหม่ที่มีทั้งแรงใจมุ่งมั่นในการท าประโยชน์เพ่ือชุมชน ในขณะเดียวกันก็มีรายได้ที่มั่นคงจากอาชีพ

บนฐานทรัพยากรชุมชนที่อาศัยอยู่ 

 

 4.3.7 ท่าทีต่อเยาวชน ความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกของสมาชิกในชุมชนที่มีต่อเยาวชนที่ผ่าน

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 

 การยอมรับในความสามารถของเยาวชน 

   พ่ีเลี้ยงและเยาวชนส่วนใหญ่มีสถานะเป็นลูกหลานหรือเครือญาติของสมาชิกในชุมชนจึงมัก

ถูกมองว่า “เป็นเด็ก” ในสายตาของผู้ใหญ่อยู่เสมอ โดยเฉพาะในบางพ้ืนที่ ที่ผู้ใหญ่มักใช้อ านาจในการเลี้ยงดู

ท าให้เยาวชนรู้สึกว่าตนเองโดนกดทับ และบ่อยครั้งเกิดการกระทบกระทั่งกันทางความคิดและการแสดงออก

กลายเป็นปัญหา “ช่องว่างระหว่างวัย” อย่างไรก็ดี ภายหลังที่พ่ีเลี้ยงได้จัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วมโดยให้

เยาวชนและผู้ ใหญ่ได้ท ากิจกรรมที่สนใจร่วมกัน  เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด การสลับบทบาท 

ของผู้ถ่ายทอดและผู้รับ และการให้มองเห็นความส าคัญของกันและกันที่มีต่อการพัฒนาชุมชน ก็นับว่าท าให้

ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ใหญ่มองเห็นศักยภาพของเยาวชน ดังเช่นที่กล่าวว่า “เด็กสมัยนี้

มีความสามารถนะ ทั้งเรื่องเทคโนโลยี...ไม่ใช่แค่เล่นมือถือไปวันๆ” หรือ “บางทีป้าก็ให้เด็กมันถ่ายรูปสินค้า

ส าหรับขายออนไลน์” หรือ “ถ้ามีพวกเขาอยู่ คนรุ่นป้าก็สบายใจที่จะมีคนมาสานต่ออาชีพ” เป็นต้น  
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การเปลี่ยนท่าทีต่อเยาวชนทั้งการยอมรับในความสามารถและมองเห็นการมีตัวตนนั้น พ่ีเลี้ยงได้อธิบายเพ่ิมว่า

ส่วนหนึ่งเพราะชาวบ้านเริ่มเข้าใจและเท่าทันความคิดความอ่านของเยาวชน และได้เห็นผลงานเชิงประจักษ์ที่

เยาวชนได้สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน    

 การเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชน 

  ในการด าเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน นอกจากพ่ีเลี้ยงและเยาวชนจะ

ท างานโดยตรงร่วมกับสมาชิกในชุมชนแล้ว ในบางพ้ืนที่ต้องประสานไปยังผู้น าชุมชนเพ่ือชี้แจงโครงการและ 

ขอความอนุเคราะห์เพ่ือให้การด าเนินงานราบรื่นขึ้น เช่น การใช้สถานที่ การท าจดหมายถึงภาคีเครือข่าย  

ด้วยเหตุนี้ หากพ้ืนที่ใดที่มีผู้น าชุมชนที่ใส่ใจและติดตามโครงการของอาสาสมัครนักวิจัย PAR ก็จะมองเห็น

พัฒนาการของการท างานและผลงานเชิงประจักษ์ของกลุ่ม  ดังนั้นเมื่อโครงการเสร็จสิ้นจึงพบว่าผู้น าชุมชนมี

ท่าทีที่ดีขึ้นต่อเยาวชน เช่น การเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทในงานของชุมชนมากขึ้น ซึ่งเดิมทีหน้าที่

เหล่านี้จะถูกจัดการโดยคณะท างานชุมชนเท่านั้น  เช่น การจัดสรรงบประมาณภายนอกให้เยาวชนด าเนินงาน

พัฒนาชุมชน เยาวชนเข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือในวาระส าคัญของหมู่บ้าน หรือการไว้ใจให้เยาวชนจัดกิจกรรม

ในเทศกาลชุมชน เป็นต้น พ่ีเลี้ยงสรุปการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อนี้ โดยกล่าวว่า “แต่ก่อนพวกเราต้องวิ่งเข้าหา

ผู้ใหญ่ แต่ตอนนี้ผู้ใหญ่ต้องเข้าหาเรา” นอกจากนั้น ในบางพ้ืนที่ผู้ใหญ่ได้อนุญาตให้เยาวชนได้เข้ามาใช้พ้ืนที่

สาธารณะในหมู่บ้านเพื่อจัดกิจกรรม ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยมีการเจรจาแล้วแต่ไม่ส าเร็จ ทั้งหมดได้สะท้อนถึงท่าที

ที่เปลี่ยนแปลงของผู้น าชุมชนที่มีต่อเยาวชนได้เป็นอย่างดี  

 เพ่ิมเติม  ปัจจัยที่ท าให้สมาชิกในชุมชนเกิดการเปลี่ยนท่าทีต่อเยาวชน คือการมองเห็นและเชื่อมั่นใน

ศักยภาพของเยาวชน  อย่างไรก็ดี พ่ีเลี้ยงทุกคนกล่าวในท านองเดียวกันว่าการเชื่อมั่นในตัวเยาวชนควรเป็น

ฐานคิดแรกของงานด้านพัฒนาเยาวชน “ควรเชื่อมั่นในเยาวชน มากกว่าการเห็นผลงานของเยาวชนแล้วค่อย

เชื่อมั่นในตัวเขา” เพราะเยาวชนแต่ละคนย่อมมีข้อดี-ข้ออ่อนที่แตกต่างกัน หากเชื่อในศักยภาพที่หลากหลาย

แล้วก็จะง่ายต่อการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเยาวชนแต่ละคน ส าหรับผลพลอยได้ของการมี

ท่าทีที่เปลี่ยนไปต่อเยาวชน พบว่าสมาชิกในชุมชนจะค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนทุกครั้ง ทั้งเรื่อง

ของการเปลี่ยนบทบาทตัวเอง หรือการหาช่องทางให้ให้เยาวชนได้เรียนรู้สิ่งใหม่  

 

 4.3.8 มุมมองต่อการพัฒนาชุมชน เป็นการแสดงทัศนะที่มีต่อการปรับปรุงหรือพัฒนาสภาพความ

เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนทั้งด้านกายภาพและตัวบุคคล เพ่ือให้ทุกคนได้ด ารงชีวิตท่ามกลาง

สังคมท่ีดีกว่าและอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมและสันติ 

 การขยับกรอบคิดในการพัฒนาชุมชน 

  หากกล่าวถึงการพัฒนาชุมชน มุมมองของชาวบ้านและผู้น าส่วนใหญ่จะนึกถึงการปรับปรุง

ระบบสาธารณูปโภคหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพ่ือมุ่งหวังจะยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งบางครั้งก็ขัดกับความ

ต้องการของคนในชุมชน พ่ีเลี้ยงส่วนใหญ่จึงเล่าถึงข้อจ ากัดที่ผ่านมาของงานพัฒนาเยาวชนว่าเป็นประเด็นที่ไม่

เคยถูกหยิบยกขึ้นมาในวงประชุมหมู่บ้าน “เพราะผู้ใหญ่ไม่เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาคนกับการ

พัฒนาชุมชน” จนกระทั่งในการด าเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ที่จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากชาวบ้านและ 
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ผู้น าเข้ามาขับเคลื่อนเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน ด้วยกระบวนการที่จัดขึ้นช่วยให้พวกเขาเกิดความเข้าใจว่า “เยาวชน

เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน” ดังนั้น ชุมชนที่ยั่งยืนต้องเป็นชุมชนที่เหมาะกับการด ารง

อยู่ของเยาวชนในอนาคต จึงควรให้เยาวชนได้มีสิทธิในการออกแบบและเลือกว่าพวกเขาต้องการชุมชนแบบ

ไหน ความคิดเห็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านและผู้น าได้ขยับกรอบคิดหรือมีมุมมองที่เปลี่ยนไปในเรื่อง

ของการพัฒนาชุมชน และเห็นความส าคัญของการพัฒนาหน่อยย่อยของชุมชนก่อน นั้นคือเยาวชน  

 เพ่ิมเติม  ผลการด าเนินงานแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วมท าให้สมาชิกในชุมชนตระหนักว่างาน

พัฒนาชุมชนที่ถูกออกแบบและด าเนินงานโดยคนในชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน มากกว่าการเป็น  

ผู้ตั้งรับรอนโยบายการช่วยเหลือจากส่วนกลาง อย่างไรก็ดี หน่วยงานท้องถิ่นก็ต้องเข้ามามีบทบาทในการ

ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร “ไม่ใช่ปล่อยให้ชาวบ้านแก้ไขปัญหาเพียงฝ่ายเดียว” 

 

 4.3.9 การเป็นแหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็นการใช้เครื่องมือวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วมในการรวบรวมองค์ความรู้ในชุมชน แล้วจัดท าเป็นฐานข้อมูล ศูนย์การเรียนรู้หรือเป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยน

ประสบการณแ์ก่ผู้เข้ามาศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ 

 การมีฐานข้อมูลชุมชน 

  ประเด็นส าคัญของการวิจัย (เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม) นอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้

เข้าใจบริบทของชุมชนเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาชุมชนอย่างเป็นระบบแล้ว องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย

นับเป็นขุมทรัพย์ส าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชน องค์กรหรือหน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไปที่ได้ศึกษา

เรียนรู้เพื่อน าไปปรับใช้ให้เขากับบริบทอ่ืนที่ใกล้เคียง ดังนั้นผลลัพธ์ชิ้นหนึ่งของการวิจัยของทั้ง 6 พ้ืนที่นั้น คือ 

ฐานข้อมูลชุมชนที่ถูกเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ที่มีประโยชน์ในทั้งในแง่ การเปิดอ่านเพ่ือใช้อ้างอิง  

การน าไปใช้เพื่อเป็นอ านาจต่อรองกับโครงการพัฒนาต่างๆ จากภาครัฐ ในกรณีที่ต้องการถกเถียงกันด้วยข้อมูล 

และการคงไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชุมชน ดังที่พ่ีเลี้ยงเยาวชนกล่าวว่า “นี่เป็นเหมือนต าราเล่มแรกที่

รวบรวมวิถีของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงของหมู่บ้านเรา เพราะกะเหรี่ยงไม่มีตัวเขียน” ท้ายสุดฐานข้อมูลชุมชน

จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้อ่านน าไปต่อยอดหรือแตกแขนงเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ต่อไป 

 การเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชน 

  เนื่องจากพ่ีเลี้ยงและเยาวชนเป็นคนในพ้ืนที่ ดังนั้นแม้การด าเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้วแต่พวก

เขายังคงเดินหน้าเพ่ือพัฒนาชุมชนต่อไป ในหลายพ้ืนที่ที่ พ่ีเลี้ยงและเยาวชนได้ลุกขึ้นมามีบทบาทเป็น 

ผู้ถ่ายทอดเพ่ือท าหน้าที่แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ท างานกับแขกผู้เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งในโครงการนี้มี

ประเด็นเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การพัฒนาเยาวชนเพ่ือส านึกรักบ้านเกิด การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  

การประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม การท าเกษตรทางเลือก การจัดการขยะในชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่

เน้นไปในเรื่องอาหารพ้ืนถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้หากจะขยายผลต่อไปสู่สังคมวงกว้างมากขึ้นคงต้องอาศัยการ

สนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลักดันพ้ืนที่กลายเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่าง

เป็นระบบมากขึ้น  
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 การเกิดพื้นที่ร่วมของชุมชน 

  เมื่อการแก้ปัญหาชุมชนมีเป้าหมายเพ่ือคนในชุมชน ดังนั้นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และ

เลือกพ้ืนที่ตั้งจึงเอื้อต่อทุกคนให้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในเชิง “การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่และการแสดงศักยภาพ” 

เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น การแปลงพ้ืนที่รกร้างให้กลายเป็นแปลงพืชผักสวนครัว การใช้พ้ืนที่สวนปาล์ม

ชุมชนให้กลายเป็นตลาดนัดของเยาวชน การจัดมุมในโรงเรียนให้เป็นตลาดสีเขียว การสร้างศูนย์กระจาย

ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน และการสละพ้ืนที่ส่วนบุคคลให้เป็น พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 

การเกิดพ้ืนที่ร่วมของชุมชนอกจากจะช่วยให้คนในชุมชนได้มีสถานที่ไว้พบปะพูดคุย หรือมีปฏิสัมพันธ์กันมาก

ขึ้นแล้ว ยังช่วยกล่อมเกลาให้พวกเขาเกิดส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วย สังเกตจากการดูแลรักษาและใช้

ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด    

 เพ่ิมเติม  จุดเด่นของการเป็นแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ชุมชนของทั้ง 6 พ้ืนที่ในโครงการวิจัยครั้งนี้  

คือ ผู้ใช้ประโยชน์สามารถน าข้อมูลไปอ้างอิงได้ในเชิงวิชาการ และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานเรียนรู้ที่  

กล่าวมาถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติตามวิถีปฏิบัติของอาสาสมัครนักวิจัย PAR และสมาชิกในชุมชนที่  

“ลงมือท าจริง” จึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา 

 

 จากข้อค้นพบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลและชุมชนที่กล่าวข้างต้น สามารถน ามา

จ าแนกเพ่ือให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น ในรูปของตาราง 4-1 ดังนี้ 

 

ตาราง 4-1 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในระดับบุคคลและชุมชน 

หัวข้อ พี่เลี ยง 
เยาวชน 

เยาวชน สมาชิกใน 
ชุมชน 

ชุมชน 

ศักยภาพด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) √ √ - - 
   ความรู้ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)     
   ทักษะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)     
   ทัศนคติในการท างานวิจัย     
   ทักษะการคิดเชิงระบบ     
ความสามารถในการแก้ปัญหาชุมชน √ √ √ - 
   การวิเคราะห์ปัญหา     
   การออกแบบกระบวนการ     
   การปฏิบัติการ     
ความตระหนักรู้ในตนเอง √ √ - - 
   การเข้าใจตนเอง     
   การเท่าทันความรู้สึกนึกคิด     
   การจัดการตนเอง     
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล √ √ √ - 
   การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหลายระดับ     
   การแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับกว้างหรือลึก     
   การสานต่อความสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่าย     
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หัวข้อ พี่เลี ยง 
เยาวชน 

เยาวชน สมาชิกใน 
ชุมชน 

ชุมชน 

การมีส้านึกในการเป็นเจ้าของชุมชน - √ - - 
   การเห็นคุณค่าของการมีอยู่ของชุมชน     
   การตระหนักและรู้บทบาทตนเอง     
ทักษะเฉพาะด้านที่มุ่งสู่อาชีพ √ √ √ - 
   การมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ     
   การเรียนรู้ผ่านการเป็นผู้ช่วยในอาชีพนั้น     
   การลงมือสร้างอาชีพ      
ท่าทีต่อเยาวชน - - √ - 
   การยอมรับในความสามารถของเยาวชน     
   การเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชน     
มุมมองต่อการพัฒนาชุมชน - - √ - 
   การขยับกรอบคิดในการพัฒนาชุมชน     
การเป็นแหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชน - - - √ 
   การมีฐานข้อมูลชุมชน     
   การเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชน     
   การเกิดพื้นที่ร่วมของชุมชน     

 

กล่าวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลและชุมชน สามารถใช้เป็นหลักฐานเพ่ือยืนยัน

ได้ว่ากระบวนการและองค์ความรู้ที่ใช้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนนั้นมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นผลการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปรียบได้กับ “คุณลักษณะอันพึงประสงค์” ของพ่ีเลี้ยง เยาวชน และสมาชิกในชุมชนที่

เกิดขึ้นภายหลังที่เข้าร่วมกระบวนการแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวสามารถน ามา

พัฒนาเป็นเครื่องมือหรือตัวชี้วัดในการประเมินศักยภาพของเยาวชนได้ในอนาคต  
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 บทที่ 5 

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สามข้อ คือ (1) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ ความ 

สามารถและความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (2) เพ่ือรวบรวมและพัฒนาองค์

ความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น และ (3) เพ่ือสร้าง

กลไกการท างานสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ส าหรับใช้ในการตอบ

โจทย์การวิจัยทีต่้องการหาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัย

เพื่อท้องถิ่น ภายใต้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) สรุป

ผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

 

5.1.1 วิธีการและองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการท างานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

โดยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

 จากผลการศึกษากระบวนการเสริมศักยภาพอาสาสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ผ่านมาของมูลนิธิ

อาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) ชี้ให้เห็นว่าฐานคิดของกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน คือ “การเรียนรู้

ท่ามกลางการปฏิบัติ” เป็นส าคัญ  โดยที่อาสาสมัครจะได้เรียนรู้ผ่านขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมที่บรรจุอยู่ใน

หลักสูตรการอบรมของโครงการที่ มอส. ได้ด าเนินงานอยู่  อย่างไรก็ดี ในทุกหลักสูตรนั้น ประกอบไปด้วย

กระบวนการที่มุ่งเน้น  (1) การเสริมพลังใจ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการท างานร่วมกันระหว่างทีม   

(2) การสร้างอุดมการณ์ในการท างาน  หรือส านึกทางสังคม ที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยน แสวงหาบทบาทในการ

เป็นอาสาสมัครเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมเดิมสู่สังคมใหม่ที่ดีกว่า (3) การเชื่อมโยงสถานการณ์ทางสังคม ที่ช่วยให้

เข้าใจรากเหง้าของปัญหา การเชื่อมโยงปัญหาในระดับจุลภาคสู่มหาภาคท่ามกลางสถานการณ์ทางสังคมที่

ขัดแย้ง และการรู้เท่าทันผลกระทบของการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ และอาเซียน (4) การวิเคราะห์ผล 

เน้นการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งถึงทฤษฏี หลักการวิชาการ และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา  

แล้วน ามาวิเคราะห์ ใคร่ครวญอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

(5) การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ที่เปิดโอกาส และสร้างพ้ืนที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาได้ท างานรับใช้สังคม

ผ่านการท างานอาสาสมัคร (6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิถีชีวิต 

ความรู้สึกนึกคิด สภาวะจิตใจ และการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือร่วมกันหาแนวทางและข้อค้นพบจาก

การเรียนรู้ที่ผ่านมา (7) การสร้างเครือข่าย ที่เน้นการพัฒนาทักษะทางสังคมที่จ าเป็นในการขยายพลังเครือข่าย

เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นในการรวมกลุ่มท ากิจกรรมเพ่ือสังคม และ (8) การสื่อสาร ที่เน้นเรียนรู้และ

พัฒนาทักษะเกี่ยวกับหลักการสื่อสารสู่สังคมโดยเฉพาะการสื่อสารเพ่ือเสริมพลังของคนรุ่นใหม่  
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 ที่กล่าวสรุปข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึง “แก่น” ของกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครที่ 

มอส. ได้ด าเนินงานพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ตลอด 40 ปี   ส าหรับโครงการวิจัยครั้งนี้ได้น าฐานคิดดังกล่าว 

มาใช้ในการออกแบบกระบวนการเสริมศักยภาพเยาวชนด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดีคณะท างานโครงการ วิจัยได้

เสริมองค์ความรู้ที่จ าเป็น และที่มาจากความต้องการของเยาวชน เพ่ือใช้เป็นรากฐานส าหรับการด าเนินงาน

โครงการวิจัยครั้งนี้ รายละเอียดดังนี้ 

1. การเรียนรู้ตนเองและผู้อ่ืน เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือให้เยาวชนได้ใคร่ครวญตนเองผ่าน 

การทบทวนเรื่องราวชีวิตและประสบการณ์ที่หล่อหลอมความเป็นตัวตนขึ้นมา น ามาสู่ความเข้าใจตนเองอย่าง

ลึกซึ้งถึงความรู้สึกนึกคิดและศักยภาพในตนเองก่อนที่จะเชื่อมโยงกับผู้อ่ืน  โดยหัวข้อที่ถูกน ามาหยิบยกให้

เยาวชนได้ใคร่ครวญตนเอง เช่น ลักษณะนิสัยใจคอ ความสนใจ ความถนัด ความคิดความเชื่อ เป้าหมายชีวิต 

และอารมณ์ความรู้สึก ณ ช่วงขณะนั้น เป็นต้น บทสนทนาเหล่านี้เป็นการปลุกเยาวชนให้กลับเข้ามาสู่ 

โลกภายในเพื่อท าความรู้จักและเข้าใจตนเองมากข้ึนควบคู่กับการเป็นผู้ฟังด้วยเช่นกัน   

สิ่งส าคัญคือบรรยากาศของวงแลกเปลี่ยนต้องเอ้ือให้เยาวชนรู้สึกได้ว่า “ที่แห่งนี้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัย” 

สามารถไว้วางใจกันได้และเกิดความเห็นอกเห็นใจ ผู้ที่เป็นกระบวนกรหรือพ่ีเลี้ยงในการน าวงแลกเปลี่ยนควร 

มีลักษณะของผู้ฟังที่ดี คือ ฟังอย่างลึกซึ้งและเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูด (Empathy)  นอกจากนั้น 

การเรียนรู้ตนเองสามารถเกิดขึ้นได้ในวงคุยแบบธรรมชาติ จากการที่เยาวชนเปิดใจและเข้าหาพ่ีเลี้ยงเพ่ือ

ระบายความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ซึ่งพ่ีเลี้ยงต้องเท่าทันความรู้สึกของเยาวชนจึงจะสามารถเสนอแนะได้ 

การเรียนรู้ตนเองและผู้อ่ืนจึงเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการด าเนินโครงการที่พ่ีเลี้ยงต้องจัดให้กับ

เยาวชนเพ่ือใช้เป็นฐานในการประเมินเบื้องต้นว่า “สิ่งที่ตนเองมีจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไร”  

ในขณะเดียวกันยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีเลี้ยงกับเยาวชน และเยาวชนกันเองที่ต้องท างาน

ร่วมกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน  

2. การเสริมพลังใจ เป็นวิธีการปลุกหรือกระตุ้นแรงขับเคลื่อนภายในที่มีอิทธิพลต่อการก้าวข้าม

อุปสรรคที่ก าลังเผชิญอยู่ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือสามารถท าให้สภาวะอารมณ์และความรู้สึกปรับเปลี่ยน

หรือฟ้ืนตัวให้กลับมาด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล การเสริมพลังใจจึงเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับเยาวชนที่ก าลังก้าวสู่

บทบาทการเป็นนักขับเคลื่อนชุมชนที่ต้องทุ่มเททั้งพลังกายและใจในการท างานพร้อมกับจัดสรรเวลาให้กับ  

การด าเนินชีวิตประจ าวัน 

ผู้ที่เข้ามามีบทบาทในการเสริมพลังใจหรือเติมเชื้อไฟมีทั้งกลุ่มพ่ีเลี้ยงที่ท าหน้าที่ติดตาม ให้ค าปรึกษา 

ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบทั้งชีวิต จิตใจและการด าเนินงาน กลุ่มเพ่ือนเยาวชนด้วยกันเองที่มีหน้าที่แลกเปลี่ยน

ความรู้สึกนึกคิดร่วมกันเพ่ือบรรเทา เยียวยาและหาทางออกร่วมกัน และกลุ่มบุคคลภายนอกที่เปรียบเหมือน 

“ศูนย์รวมใจ” ของเยาวชนในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลงสังคม ทั้งหมดจะเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมิตรและผ่อนคลายที่ท าให้ผู้เล่าและผู้ฟังได้

แลกเปลี่ยนพลังบวกเพ่ือเติมเต็มชีวิตจิตใจกันและกัน 
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3. การออกแบบวิธีการวิจัย เป็นขั้นตอนการก าหนดขอบเขตและวางแผนการจัดการโครงการวิจัย

อย่างเป็นระบบเพ่ือตอบโจทย์วิจัยและเกิดองค์ความรู้ ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องในเชิงวิชาการ โดยที่

เยาวชนควรได้เรียนรู้เนื้อหาสาระทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ ฐานคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ มี

ส่วนร่วม การตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย กลุ่มเป้าหมายและขอบเขตการวิจัย วิธีการและเครื่องมือในการเก็บ

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่ปรากฏในงานวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ 

1. เครื่องมือส าหรับศึกษาสถานการณ์ของชุมชน เช่น แผนที่ชุมชน แผนที่คนดี นาฬิกาชีวิต 

ปฏิทินฤดูกาล  และแผนที่ประวัติศาสตร์  

2. เครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ปัญหาชุมชน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจเลือกปัญหาที่ต้องการ

แก้ไข เช่น ต้นไม้ปัญหา ผังกางปลา การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์แบบให้น้ าหนัก และแผนผังความคิด  

3. เครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ผลลัพธ์เพ่ือวัดหรือติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน 

การด าเนินโครงการวิจัย เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบส ารวจ และแบบสอบถาม  

ผู้ที่เป็นกระบวนกรควรมีความเชี่ยวชาญด้านการท าวิจัยจึงจะสามารถถ่ายทอดและอ านวยการเรียนรู้

ให้กับเยาวชนสามารถด าเนินงานวิจัยจนเสร็จสิ้นโครงการ คุณลักษณะหนึ่งที่ส าคัญ คือ ความสามารถใน  

การมองเห็นวิธีการ (Approach) ที่น าไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของงานวิจัย เพ่ือแนะแนวทางให้เยาวชนได้หาก

พวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาหรืออยู่ในภาวะ “ทางตัน” ในงานวิจัยนั้นๆ  การเรียนรู้ในหมวดการออกแบบ

วิธีการวิจัยที่จะท าให้เยาวชนพัฒนาตนเองไปได้ไกล ผู้จัดกิจกรรมควรสร้างบรรยากาศที่เปิดให้เยาวชนมีอิสระ

ทางความคิดในการท างาน “ลองคิดลองท า” หรือแม้แต่ปล่อยให้เยาวชนได้ลองเผชิญกับปัญหาบ้างเพ่ือให้พวก

เขาฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองซึ่งวิธีการดังกล่าวสอดคล้องกับฐานคิดของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เชื่อ

ว่า “ความรู้จะเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติซ้ าๆ” เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น  

4. การเติมความรู้เชิงวิชาการ เป็นการค้นคว้า รวบรวมและประมวลผลงานทางวิชาการอย่างเป็น

ระบบในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงกับเรื่องที่ท าการวิจัยเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่ต้องการแก้ไข 

และเพ่ือให้เข้าถึงช่องว่างของความรู้ (Gap of knowledge) ที่มาสนับสนุนว่างานวิจัยที่เยาวชนก าลังจะ

ด าเนินการนั้นจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงเครื่องมือ วิธีการ หรือวิธีคิด  

ในขั้นตอนของการเติมความรู้เชิงวิชาการเกิดขึ้นแบบคู่ขนานกันไป ซึ่งมีทั้งในส่วนที่คณะท างาน

โครงการวิจัยส่วนกลางได้จัดการอบรมขึ้น ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แนวคิด

ในการท างานพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และอีกส่วนเกิดจากการที่เยาวชนได้

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการสืบค้นต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเรียนรู้จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีองค์ความรู้เชิงวิชาการท่ีถูกอ้างอิง ดังปรากฏในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  

 1. ทฤษฎีทางสังคม เช่น วิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม ความเหลื่อมล้ า แนวคิดการพัฒนา  

ที่ยั่งยืน เพ่ือให้เยาวชนได้เข้าใจและสามารถเชื่อมโยงปัญหาแบบองค์รวมจากระดับชุมชนสู่โครงสร้างสังคมที่

สะท้อนผ่านนโยบายสาธารณะต่างๆ  
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 2. การเสริมศักยภาพชุมชน เช่น การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน 

การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การเรียนรู้จากประสบการณ์และทักษะชีวิตส าหรับเยาวชน ซึ่งหัวข้อเหล่านี้

เป็นเนื้อหาที่พ่ีเลี้ยงศึกษาและท าความเข้าใจเพ่ือใช้ในการออกแบบกระบวนการเสริมศักยภาพเยาวชนที่

สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กและเยาวชนและบริบทของชุมชน  

 3. ความมั่นคงทางอาหาร เช่น การผลิตอาหารปลอดภัย การท าเกษตรปลอดภัย และการท า

เกษตรยั่งยืน เป็นองค์ความรู้ที่เหมาะกับพ้ืนที่ที่ต้องการศึกษาและทดลองการท าเกษตรทางเลือกหรือขยับไปสู่

เกษตรอินทรีย์ โดยที่เยาวชนจะได้เรียนรู้วิถีของการท าเกษตรไปจนถึงกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเพ่ือ

กระจายผลผลิตไปสู่ตลาดภายนอก 

 4. การประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม เช่น แนวคิดการท าธุรกิจชุมชน การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

และการจัดท าแผนธุรกิจ ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้ถึงวงจรการตลาดตั้งแต่การผลิต การขายผลผลิต การจ าหน่าย

และพฤติกรรมของผู้บริโภค   

 5. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์และวัฒนธรรม พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้เยาวชนได้เตรียมพร้อม

และพัฒนาศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยว 

 6. การจัดการขยะ ที่มีเป้าหมายหลักไปที่การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่ ครัวเรือนเพ่ือลด

ปริมาณขยะที่ปล่อยออกมา และพฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือเยาวชนจะได้เท่าทันและหาวิธีการจัดการขยะ

ควบคู่กับการรณรงค์ให้ผู้บริโภคร่วมกันลดปริมาณขยะในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการหาแนวทางร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะในชุมชน  

ทั้งนี้ในข้ันตอนดังกล่าวเยาวชนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพ่ีเลี้ยงเยาวชนและ

คณะท างานควรมีบทบาทในอ านวยความสะดวกให้เยาวชนสามารถเข้าถึงช่องความรู้ในประเด็นที่สนใจ เช่น 

การจัดหาวิทยากรบรรยายหรือการแนะน าเว็บไซต์ท่ีเชื่อถือได้ให้กับเยาวชน  

 5. การปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาชุมชน หรือการลงมือปฏิบัติการ (Take action) เป็นขั้นตอนที่

เยาวชนสวมบทบาทในการเป็นผู้ขับเคลื่อนเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการลงมือแก้ปัญหาชุมชนแบบ

มีส่วนร่วมกับสมาชิกในชุมชนและภาคีเครือข่ายของตนเอง โดยมีแผนปฏิบัติการในการแก้ปัญหาชุมชน ดังนี้ 

  1. กลุ่มเยาวชนเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ าแม่ทา อ.แม่ทา จ.ล าพูน ส ารวจพบปัญหาในพ้ืนที่ คือ 

การขาดแรงงานคนหนุ่มสาวที่จะมารับไม้ต่อในการสร้างอาชีพจากฐานทรัพยากรชุมชน ประกอบกับระหว่าง

ท าโครงการเกิดวิกฤตโควิด-19 ยิ่งชี้ชัดว่ามีคนหนุ่มสาวที่ได้รับผลกระทบจากการท างานนอกพ้ืนที่แล้วต้อง

กลับมาอยู่บ้าน เกิดภาวะที่ไม่รู้ว่า “จะท ามาหาเลี้ยงชีพอย่างไรในชุมชน” ดังนั้นเยาวชนในกลุ่มจึงด าเนิน

โครงการ “พัฒนาศักยภาพเยาวชนอาสาสมัครในการสนับสนุนงานเศรษฐกิจชุมชนด้านการตลาดที่เหมาะสม

กับชุมชน และการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ผลกระทบจากโควิด-19” เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของ

เยาวชนในการต่อยอดอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นรายได้ให้กับชุมชน 

  2. กลุ่มละอ่อน Home อ.ภูซาง จ.พะเยา ส ารวจพบปัญหาในพ้ืนที่ คือ เยาวชนและสมาชิก

ในชุมชนขาดประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งๆที่ในพ้ืนที่มีทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
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ที่เป็นเอกลักษณ์และมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นเยาวชนจึงด าเนินโครงการ “การพัฒนา

ศักยภาพเยาวชนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยว” โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่

เข้ามาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเยาวชนและร่วมทดลองโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน 

  3. กลุ่มรักษ์ยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ส ารวจพบปัญหาในพ้ืนที่ คือ สถานการณ์ความ

มั่นคงทางอาหารและพืชผักปลอดสารในท้องถิ่นมีแนวโน้มลดลง ดังนั้นเยาวชนจึงด าเนินโครงการ “สวนหลัง

บ้าน” เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเชิงเดี่ยวตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรของตนเอง

จากการท าแปลงผักสวนผสมพร้อมกับแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าและคุณค่า ในการท า

การเกษตรเชิงเดี่ยวและกลุ่มเกษตรทางเลือก  

  4. กลุ่มเยาวชนเครือข่ายนกนางนวล อ.ละแม จ.ชุมพร ส ารวจพบปัญหาในพ้ืนที่ คือ เยาวชน

และสมาชิกในชุมชนยังขาดความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจชุมชน ดังนั้นเยาวชนจึงด าเนินโครงการ 

“โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนละแม : N-Nor By Srakhaw. (New normal by srakhaw )”  

โดยการเปิดคาเฟ่ให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้ให้กับเยาวชนและชาวบ้านในการด าเนินธุรกิจ พร้อมทั้งจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการ การสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชน การจัดการศูนย์กระจายสินค้าชุมชน และ  

การคิดค้นสูตรอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือน าประสบการณ์ไปสร้างหรือต่อยอดอาชีพจากฐานทรัพยากรชุมชน  

  5. กลุ่มเยาวชนหัวไทรรักษ์บ้านเกิด อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ส ารวจพบปัญหาในพ้ืนที่ 

คือ เยาวชนขาดการรับรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมและการพึ่งพาตนเองบนฐานทรัพยากร ดังนั้นเยาวชนจึงด าเนินโครงการ 

“เปลี่ยนพื้นที่ร้างเป็นพ้ืนที่รัก” เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนริมคลองหัวไทรที่ด ารงชีวิตที่พ่ึงพิง

ทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจนการปลูกพืชผักสวนครัวและรักษาเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นเพ่ือด ารงชีพในยามเกิด

วิกฤตโควิด-19 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้เยาวชนและผู้ใหญ่ในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึน  

  6. กลุ่ม WE-LIFE อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ส ารวจพบปัญหาในพ้ืนที่ คือ การขาดการ

จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของคนในชุมชน ดังนั้นเยาวชนจึงด าเนินโครงการ 

“ครอบครัวจัดการขยะ” โดยการหากลุ่มตัวอย่างในระดับครัวเรือนเข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงานและจัดการขยะ

ภายในครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับการรณรงค์เรื่องการจัดการขยะกับร้านค้าและผู้ซื้อในตลาดสด 

 ผลลัพธ์จากการด าเนินแผนปฏิบัติการของทั้ง 6 พ้ืนที่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งในระดับ

บุคคล ได้แก่ พ่ีเลี้ยงเยาวชน เยาวชน และสมาชิกในชุมชน และระดับชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงพ้ืนที่ที่

พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้ฐานชุมชน  

 6. การถอดบทเรียน เป็นกระบวนการที่ให้เยาวชนและผู้มีส่วนร่วมในโครงการได้เข้าร่วมเพ่ือสกัด

ความรู้ที่มีอยู่ในตัวตนออกมาเป็นบทเรียนหรือชุดความรู้ร่วมกันส าหรับน าไปใช้ต่อยอดวิธีการท างานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต ผู้ที่เข้าร่วมทุกคนควรมีโอกาสในการบอกเล่าเรื่องราว (Story telling) 

ความรู้สึกนึกคิด ชีวิต จิตใจ การแบ่งปัน (Sharing) ประสบการณ์ท างานในโครงการวิจัย และการสะท้อนคิด

(Reflection) กับเพ่ือนร่วมวง โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพ่ือมุ่งหวังให้ทุกคนลงลึกถึงความหมายและเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมตลอดการด าเนินงานโครงการวิจัยครั้งนี้ 

ส าหรับหัวข้อค าถามที่น าใช้ในการถอดบทเรียน เช่น (1) การด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการหรือไม่
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อย่างไร (2) ความพึงพอใจกับบทบาทของตนเองในการด าเนินโครงการ (3) ความท้าทายและอุปสรรคในการ

ด าเนินโครงการ และ (4) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ   

 นอกจากนั้นควรมีการถอดบทเรียนภายหลังที่โครงการเสร็จสิ้นไปสักระยะหนึ่ง เพ่ือติดตาม

ความก้าวหน้าของเยาวชนและแนวโน้มในการขยายผลการด าเนินงาน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการท างาน

ร่วมกันในอนาคต โดยมีหัวข้อที่ให้ทุกคนได้ (1) แลกเปลี่ยนประสบการณ์เดิมในการท างานขับเคลื่อน เช่น 

ความคิดความเชื่อในการขับเคลื่อนสังคม (2) การเติบโตของกลุ่ม เช่น ฐานคิดของการตั้งกลุ่ม ภารกิจกลุ่ม การ

สร้างกระบวนการเรียนรู้ ผลที่เกิดขึ้น และสิ่งท้าทายในการท างาน (3) ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังจบโครงการ 

(4) การต่อยอดหรือขยายผลสู่สังคมวงกว้าง และ(5) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมในเชิงเครื่องมือ วิธีการ หรือวิธี

คิดในการด าเนินงาน ทั้งหมดนี้เพ่ือน าไปสู่การหาจุดร่วมในการท างานร่วมกันในอนาคต  

7. การสื่อสาร เป็นทักษะส าคัญที่เยาวชนควรได้รับการฝึกฝนเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ 

ข้อมูล ความรู้สึกนึกคิดและความคิดเห็นแก่ผู้รับสาร ซึ่งการสื่อสารมีทั้งรูปแบบการพูดหรือการจัดท าสื่อเพ่ือ

ขยายผลการด าเนินงานออกสู่สังคมวงกว้าง อย่างไรก็ดี สิ่งส าคัญขององค์ความรู้เรื่องการสื่อสาร คือ การฝึกให้

เยาวชนตกผลึกในเนื้องานของตนเองและคัดเลือกประเด็นที่คิดว่ามีผลกระทบ (Impact) ต่อสังคม ก่อนน ามาสู่

การร้อยเรียงเรื่องราวพร้อมน าเสนอในช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

 

โดยสรุป องค์ความรู้ในการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือ

ท้องถิ่นนั้น ต้องเป็นองค์ความรู้แบบองค์รวม (Holistic) ที่เสริมให้เยาวชนแม่นย าด้านเนื้อหา มีทักษะใน 

การปฏิบัติ และจิตใจที่เข้มแข็ง ดังนั้นในฐานะคณะท างานโครงการวิจัยส่วนกลาง ต้องน าองค์ความรู้เหล่านี้ไป

ใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนสามารถตั้งแกนชีวิตของตนเองได้และพร้อมสร้าง

ความมั่นคงให้กับชุมชนของตนเอง 

 

5.1.2 กลไกการท างานสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

 กลไกการท างานสนับสนุนอาสาสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ผ่านมาของ มอส. ประกอบด้วย   

เจ้าหน้าที่ มอส. (ประจ าโครงการ) พ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่ คณะที่ปรึกษา และทีมประเมินภายในที่ด าเนินงานต่าง

บทบาท เช่น ประสานงาน หนุนเสริมกลุ่มเครือข่าย สนับสนุนการปฏิบัติการในชุมชน และติดตามเพ่ือ

ประเมินผล ซึ่งกลไกดังกล่าวถูกเรียกรวมว่า “กลไกการติดตาม” ส าหรับโครงการวิจัยครั้งนี้ได้หยิบยกกลไก

ดังกล่าวมาใช้ในการสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ดีภายหลังการถอดบทเรียนของ

กรณีศึกษาทั้ง 6 พ้ืนที่ตลอดการด าเนินงานชี้ให้เห็นกลไกที่แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ (1) กลไกภายนอก 

(ชุมชน) เป็นกลไกที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินต่อไปได้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่มูลนิธิ

อาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) ที่ประจ าโครงการ ทีมพ่ีเลี้ยงภาค และที่ปรึกษาโครงการ และ(2) กลไกภายใน 

(ชุมชน) เป็นกลไกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติภายหลังที่โครงการด าเนินงานสักระยะหนึ่ง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม

หลัก คือ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ หัวหน้าโครงการระดับพ้ืนที่ พ่ีเลี้ยงเยาวชน และเยาวชน และผู้มีส่วน

ร่วม ได้แก่ สมาชิกในชุมชน เครือข่ายของพ้ืนที่และองค์กรหรือหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งกลไกทั้งสองระดับมี
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บทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีหน้าที่หลักแบ่งเป็น 6 ส่วน ดังแสดงในภาพ 

5-1 ดังนี้  รายละเอียดดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5-1 กลไกการท างานสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

 1. บริหารโครงการ เป็นการจัดกิจกรรมภายในโครงการให้สัมพันธ์กับระยะเวลาและงบประมาณ

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ภายใต้กรอบโครงการอย่างมีคุณภาพ ส าหรับโครงการวิจัยครั้งนี้ได้

ด าเนินงานเป็นชุดโครงการ โดยมีมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคมเป็นร่มใหญ่ในการดูแลโครงการวิจัยหลัก ที่คลุม

โครงการวิจัยของพ้ืนทีท่ั้ง 6 แห่ง ดังนั้น ในการบริหารโครงการจึงแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมท่ีประจ าโครงการ และหัวหน้าโครงการระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีหน้าที่คล้ายกันแต่

ต่างกันที่ขอบเขตและรายละเอียดของงาน ดังนี้  

  1.1 การริเริ่มโครงการ คณะท างานต้องร่วมกันก าหนดเป้าหมายสุดท้ายของโครงการและ

ประเมินภาพรวมถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงานที่ต้องสอดคล้องเหมาะสมกับทรัพยากรบุคคล ค่าใช้จ่าย 

ระยะเวลาและข้อก าหนดต่างๆ ของแหล่งทุนเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจว่า “จะท าโครงการนี้หรือไม่”  

 1.2 การพัฒนาเอกสารโครงการ เพ่ือเสนอต่อแหล่งทุนโดยเนื้อหาในเอกสารจะต้องลง

รายละเอียดคร่าวๆ ของขอบเขตเนื้อหา แผนการด าเนินงาน กิจกรรม บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมและผลที่คาดว่า

จะได้รับเพื่อช่วยในการจัดสรรงบประมาณและการติดตามหรือควบคุมโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน 

 1.3 การด าเนินกิจกรรมของโครงการ ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ระบุไว้ ทั้งนี้ในความ

เป็นจริงอาจมีเงื่อนไขหรือปัจจัยที่เข้าส่งผลต่อการด าเนินงาน เช่น วิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลให้การด าเนิน

กิจกรรมต้องล่าช้าหรือยกเลิกไป ดังนั้นผู้รับผิดชอบควรต้องเตรียมแผนงานส ารองไว้และพร้อมจะปรับเปลี่ยน
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หรือยืดหยุ่นกิจกรรมได้ตามสถานการณ์ อย่างไรก็ดีก็ต้องสามารถคุมสภาพได้เพ่ือไม่ให้กระทบกับระยะเวลา

และงบประมาณ 

 1.4 การติดตามและประเมินผลโครงการ ควรเริ่มท าทุกช่วงของการด าเนินโครงการเพ่ือ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงกิจกรรมในอนาคต และวัดความเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตาม

ตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ในกรณีของโครงการวิจัยครั้งนี้จะเน้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก

และระดับชุมชน   

 1.5 การปิดโครงการ เป็นครั้งตอนสุดท้ายของการบริหารโครงการที่ต้องจัดท าในรูปเล่มของ

เอกสารที่ปรากฏข้อมูลและรายละเอียดเชิงลึกที่จะใช้เป็นบทเรียนส าหรับการด าเนินโครงการต่อไปในอนาคต 

 2. จัดสรรงบประมาณ เป็นหน้าที่ที่ท าควบคู่ไปกับการบริหารโครงการ ในกรณีการด าเนิน

โครงการวิจัยครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 2 องค์กร ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยทั้ง

ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคมต้องกระจายงบให้กับพ้ืนที่ที่ เขียนเสนอขอท าโครงการ ใน

ขณะเดียวกันหัวหน้าโครงการระดับพ้ืนที่ต้องจัดจัดสรรงบให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ด าเนินงาน ผ่านการ

จัดการด้านเอกสารการเงินบัญชีตามที่แหล่งทุนระบุไว้ ทั้งนี้สิ่งส าคัญของการจัดสรรงบประมาณต้องแสดงถึง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความโปร่งใส 

 3. ประสานงานเครือข่าย ในการท างานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนนั้น  

การประสานงานไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินโครงการเป็นสิ่งจ าเป็น ส าหรับ

โครงการวิจัยครั้งนี้มีการประสานงานเครือข่ายแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่  

3.1 โครงการวิจัยหลัก ที่ด าเนินงานโดยมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม ที่ต้องประสานงานเพ่ือ

สรรหาบุคลากรเข้าเป็นคณะท างานโครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. ได้แก่ (1) เจ้าหน้าที่โครงการ

ประกอบด้วยผู้ประสานงานโครงการ นักวิจัยโครงการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน ที่มีบทบาทในการบริหาร

โครงการ (2) พ่ีเลี้ยงระดับภาค ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของโครงการหลักและโครงการระดับพ้ืนที่ 

และ (3) ที่ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่ดูภาพรวมเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ ทั้งหมดนี้เรียกรวมว่า 

“กลไกภายนอก” ที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการวิจัยหลักและติดตามโครงการวิจัยระดับพ้ืนที่ให้ด าเนินงาน

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

  3.2 โครงการวิจัยระดับพ้ืนที่ ที่ด าเนินงานโดยหัวหน้าโครงการระดับพ้ืนที่ 6 แห่ง ที่ต้อง

ประสานเพ่ือสรรหาบุคลากรเข้าเป็นคณะท างานโครงการ ได้แก่ (1)  เจ้าหน้าที่โครงการระดับพ้ืนที่

ประกอบด้วยหัวหน้าโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน (2) พ่ีเลี้ยงเยาวชน ซึ่งเป็นหัว

เรือหลักทั้งในการขับเคลื่อนโครงการวิจัยและสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาศักยภาพ (3) เยาวชน ที่เข้าร่วม

โครงการที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชุมชนผ่านงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม (4) สมาชิกในชุมชน เช่น เยาวชนคนรุ่นใหม่ พ่อแม่ผู้ปกครองของเยาวชน ผู้รู้ ผู้น าชุมชน และ

ชาวบ้าน เครือข่ายชุมชน เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการชุมชน เป็น

ต้น และองค์กรหรือหน่วยงานท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เกษตรอ าเภอ สถานศึกษา อุทยาน
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แห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ระดับจังหวัด) เป็นต้น ทั้งหมดนี้เรียกรวมว่า “กลไกภายในชุมชน” ที่

ท าหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการวิจัยระดับพ้ืนที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้ และมีศักยภาพในการขยาย

ผลงานวิจัยในอนาคตได้เองหากกลไกภายนอกได้ถอนตัวออกจากพ้ืนที่หรือเมื่อปิดโครงการวิจัยครั้งนี้  

 ภายหลังการประสานเครือข่ายเพ่ือจัดเตรียมคณะท างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว ควรมี การจัดวาง

ต าแหน่งให้แต่ละบุคคลมีบทบาทหน้าที่เสริมกันในโครงการและท างานร่วมกันอย่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  

4. หนุนเสริมองค์ความรู้ เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีอิทธิพลผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน

โครงการวิจัยครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่โครงการวิจัยระดับพ้ืนที่ พ่ีเลี้ยงเยาวชนและเยาวชนได้รับการ

หนุนเสริมจากคณะท างานวิจัยโครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และพลังใจ ที่จ าเป็นต่อ

การด าเนินงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม (ดังแสดงไว้ในหัวข้อองค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

เยาวชน) ผ่านหลักสูตรด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยายผ่านการออนไลน์ ศึกษา  

ดูงาน ลงมือปฏิบัติการ น าเสนอรายงานวิจัย และถอดบทเรียน เป็นต้น นอกจากนั้นในระดับพ้ืนที่เองก็ได้น า

องค์ความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดต่อเยาวชนหรือสมาชิกในชุมชนผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ด้วย  

 5. สนับสนุนการปฏิบัติการ คณะท างานโครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. มีหน้าที่ในการสนับสนุน

เยาวชนเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วมในลักษณะของ “เพ่ือนคู่คิด” เริ่มต้นจากการช่วยตรวจโครงร่าง

แผนปฏิบัติการ (Action plan) ของพ้ืนที่เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

หลักการและเหตุผล วิธีการในการแก้ปัญหา ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสม 

ตลอดจนในช่วงที่เยาวชนลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชน คณะท างานโครงการวิจัยส่วนกลางฯ ต้องคอย

ติดตาม เฝ้าดู และอยู่เคียงข้างพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเมื่อเยาวชนต้องการ เช่น การเสริมความรู้หรือทักษะ 

ความต้องการก าลังใจ หรือการรับฟังปัญหาและช่วยคลี่คลายให้บรรเทาลง เป็นต้น  

6. ติดตามและประเมินผล ในกระบวนการเสริมศักยภาพเยาวชนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลทั้งรายบุคคลและผลลัพธ์ของกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่

ช่วงเริ่มต้น ช่วงกลางและช่วงปลายโครงการ โดยการท าหน้าที่ร่วมกันระหว่างกลไกภายนอก คือ เจ้าหน้าที่

โครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. และพ่ีเลี้ยงระดับภาค และกลไกภายในชุมชน คือ เจ้าหน้าที่โครงการระดับ

พ้ืนที่และพ่ีเลี้ยงเยาวชน  ในการติดตามพ้ืนที่มีเป้าหมาย ดังนี้  

 6.1 เท่าทันสถานการณ์ของพ้ืนที่ เนื่องจากโครงการวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลาประมาณ 18 เดือน

ซึ่งนานพอที่ท าให้พบเงื่อนไขที่เข้ามามีผลต่อการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ การปรับเปลี่ยนประเด็นในการ

แก้ปัญหาชุมชน เช่น วิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ท าให้หัวหน้าโครงการระดับพ้ืนที่หลายแห่งต้องวิเคราะห์ข้อมูล

ใหม่เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาชุมชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และการเปลี่ยนถ่ายหรือหมุนเวียนของ

คณะท างานโครงการระดับพ้ืนที่โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่โครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. 

และพ่ีเลี้ยงระดับภาคเข้าไปติดตามพ้ืนที่อย่างใกล้ชิดจะสามารถช่วยประเมินสถานการณ์และให้ข้อเสนอแนะ

เพ่ือให้พ้ืนที่ตัดสินใจหาวิธีการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
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 6.2 หาแนวทางในการเข้าไปสนับสนุนและหนุนเสริมการปฏิบัติงานของพ้ืนที่ จะเกิดขึ้น

ภายหลังทีเ่จ้าหน้าที่โครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. และพ่ีเลี้ยงระดับภาคเท่าทันและเข้าใจสถานการณ์ของ

พ้ืนทีเ่พ่ือน าไปสู่การออกแบบกระบวนการเรียนรู้และการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

พ้ืนที่อย่างแท้จริง  

6.3 เชื่อมความสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและพ้ืนที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยน

ความคิด ชีวิตและจิตใจ ด้วยการติดตามพ้ืนที่ในลักษณะเหมือน “เพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน” ซึ่งในบางจังหวะ

เจ้าหน้าที่โครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. และพ่ีเลี้ยงระดับภาคต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการติดตามเพ่ือให้ได้ 

“งาน” เป็นติดตามเพ่ือให้ได้ “ความสัมพันธ์” แทนเพ่ือเป็นช่องทางที่ช่วยให้เข้าใจวิถีชีวิตของคณะท างานใน

พ้ืนที่เพ่ิมข้ึน  

ส าหรับการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การประเมินโครงการส่วนกลาง ที่เรียกว่า 

“การประเมินภายใน” ที่ด าเนินงานโดยเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. และผู้เชี่ยวชาญจาก

ภายนอก เพ่ือประเมินความส าเร็จของโครงการผ่านกิจกรรมที่ด าเนินการเสร็จสิ้น ผลลัพธ์ที่ได้จะน าไปสู่  

การพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการในอนาคต และการประเมินผ่านการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับ

ปัจเจกของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการวิจัยระดับพ้ืนที่ทั้งในด้านของความรู้ ความคิด ทักษะและจิตใจ และ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับชุมชน 

 

โดยสรุป กลไกการท างานสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น เป็นกลไกที่มี

ความเป็นพลวัต (Dynamic) เกิดจากการท างานร่วมกันระหว่างกลไกภายนอกและกลไกภายในชุมชน ที่มี

ปฏิสัมพันธ์กันตลอดการด าเนินโครงการ ผ่านบทบาทหน้าที่หลักๆ ได้แก่ การบริหารโครงการ การจัดสรร

งบประมาณ การประสานงานเครือข่าย การหนุนเสริม การสนับสนุนการปฏิบัติการ และการติดตามและ

ประเมินผล อย่างไรก็ดีหากโครงการวิจัยครั้งนี้เสร็จสิ้นลง ก็มุ่งหวังว่ากลไกภายในชุมชนจะสามารถขับเคลื่อน

การพัฒนาชุมชนได้เองผ่านการแบ่งบทบาทหน้าที่ดังแสดงข้างต้น 

 

5.1.3 แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการท างานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัย 

เพื่อท้องถิ่น 

 จากการสังเคราะห์ประสบการณ์จากพ้ืนที่วิจัยทั้ง 6 กรณีศึกษา ได้แก่ วิธีการเสริมสร้างศักยภาพ   

องค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถสรุปเป็นแนวทางการเสริมสร้าง

ศักยภาพเยาวชนในการท างานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน  

ดังแสดงในภาพ 5-2 รายละเอียดดังนี้   

  ขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้งคณะท างาน เป็นการสรรหาบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะท างานโครงการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที่เพ่ือร่วมกันพัฒนาและ

บริหารจัดการโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ดี ในส่วนนี้จะขอกล่าวถึงการจัดตั้งคณะท างานใน
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ระดับพ้ืนที่เท่านั้นเพ่ือฉายภาพให้เห็นบทบาทของกลไกภายในชุมชน ที่สามารถขับเคลื่อนโครงการวิจัยได้เมื่อ

กลไกลภายนอกชุมชนได้ถอนตัวออกจากพ้ืนที่ รายละเอียดดังนี้  

   1.1 หัวหน้าโครงการ ควรเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็น “คนในชุมชน” ที่มีทุนทางสังคมทั้ง

ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี การได้รับความไว้เนื้อใจจากสมาชิกในชุมชน และมีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

ชุมชน สิ่งส าคัญต้องมีความเข้าใจและเท่าทันสถานการณ์สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นอย่างดี 

เพ่ือมองเห็นทิศทางที่น าไปสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

  1.2 ผู้ประสานงานโครงการ ต้องมีความเข้าใจรายละเอียดของโครงการวิจัย สามารถชี้แจง

และตอบข้อซักถามเมื่อต้องประสานงานกับผู้มีส่วนร่วมในโครงการได้ มีความคล่องตัวในการเจรจาสื่อสาร เป็น

ที่รู้จัก เข้าถึงและรู้จังหวะในการเข้าหาสมาชิกในชุมชนและเครือข่ายภายนอก ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ดี  

  1.3 นักวิจัยโครงการ ในกรณีของนักวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมถือว่าผู้ที่มีส่วนร่วมใน

โครงการทุกคน คือ “นักวิจัย” ที่พากันขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่า แต่ละ

บุคคลมีระดับของการมีส่วนร่วมที่ต่างกันแต่มองเห็นเป้าหมายเดียวกัน อย่างไรก็ดี บทบาทของนักวิจัยที่จะ

กล่าวถึงในโครงการนี้ คือ บุคคลที่ท าหน้าที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือค้นหาข้อสรุปของงานวิจัยและ

ผลลัพธ์หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากงานวิจัย ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

  1.4 เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบ วางแผนบริหาร

งบประมาณ จัดเก็บเอกสารและหลักฐานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และพร้อมส่งมอบเพ่ือรอการตรวจสอบ 

ส าหรับข้อพึงระวังของโครงการที่ต้องมีการจัดสรรงบประมาณไปยังกลุ่มย่อยในพ้ืนที่โดยเฉพาะกับ “บุคคล

หรือเครือข่ายที่คุ้นเคย” เจ้าหน้าที่ต้องมีความเข้มงวดในการเรียกดูเอกสารหรือหลักฐานทางการเงินเพ่ือ

ป้องกันความหละหลวมที่เกิดจาก “คนกันเอง” ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการงบประมาณ  

  1.5 พ่ีเลี้ยงเยาวชน ควรเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเยาวชนหรือเป็นบุคคลที่เยาวชนไว้เนื้อเชื่อใจ 

มีความเข้าใจและเท่าทันต่อความรู้สึกนึกคิดและความคิดความอ่านของเยาวชน เป็นทั้งผู้รับฟังและ ให้

ค าปรึกษาทั้งความคิด ชีวิต จิตใจ และสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนได้เป็นรายบุคคล

หรือรายกลุ่มบนฐานของความแตกต่างหลากหลาย ด้วยหน้าที่ที่ต้องคลุกคลีตีโมงกับเยาวชนดังนั้นพ่ีเลี้ยง

เยาวชนต้องมีการ “ตั้งแกน” ชีวิตที่มั่นคงมาระดับหนึ่งแล้ว จึงจะสามารถบริหารหรือจัดการชีวิตของตนเอง

พร้อมกับการด าเนินโครงการได้อย่างสมดุล 

  1.6 เยาวชน เป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 15-35 ปี มีถิ่นฐานอาศัยอยู่ในชุมชน 

และมีใจที่มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น เยาวชนควรถูกน าเข้ามาเป็นคณะท างานโครงการที่

เลือกบทบาทหน้าที่ตามความสมัครใจ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีประเด็นสนใจที่จะเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา

หรือพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในอนาคตเยาวชนเหล่านี้จะขยับบทบาทไปสู่การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม 

  1.7 ที่ปรึกษาโครงการ ประกอบไปด้วยผู้รู้ ปราชญ์ท้องถิ่น หรือนักวิชาการด้านการศึกษาจาก

หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา ซึ่งต้องด าเนินงานร่วมกับคณะท างานโครงการวิจัยในส่วนการสนับสนุนหรือ

ส่งเสริมเนื้อหาทางวิชาการเพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์  
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   3.2 การสรรหาและท าความรู้จักเยาวชน เบื้องต้นควรมุ่งเป้าไปที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ตั้งถิ่น

ฐานในชุมชน มีการแสดงท่าทีสนใจและกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมเพ่ือ

แก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน จากนั้นเป็นหน้าที่ของหัวหน้าโครงการและพ่ีเลี้ยงเยาวชนที่ต้องสังเกตและพูดคุย

กับเยาวชนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย เพ่ือท าความรู้จักและเข้าใจถึงภูมิหลัง พ้ืนฐานนิสัย ประสบการณ์เดิม

ความสนใจ ความถนัด ความรู้ และความสามารถที่จะถูกน ามาพัฒนาต่อยอดหรือเสริมศักยภาพในการพัฒนา

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม นอกจากนั้นการท าความเข้าใจเยาวชนจะช่วยให้พ่ีเลี้ยงเยาวชนสามารถติดตามความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือคอยหนุนเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถแปลงเป็นตัวชี้วัดเพ่ือ

ประเมินเยาวชนเป็นรายบุคคลก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ  

   ส าหรับข้อพึงระวังในการสรรหาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ หากเป็นเยาวชนในวัยเรียนที่อยู่

ในช่วงคาบเกี่ยวของการเลื่อนระดับชั้นที่จ าเป็นต้องย้ายไปเรียนต่อหรือออกไปหางานท านอกพ้ืนที่ และหาก

เป็นเยาวชนในวัยช่วงสร้างตัวเริ่มต้นท างาน เยาวชนกลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะละทิ้งงานโครงการแบบ

กลางคัน หรือขาดการส่วนร่วมในโครงการแบบครบวงจร ซึ่งหัวหน้าโครงการหรือพ่ีเลี้ยงเยาวชนควรมีแผน

ส ารองเพ่ือเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ดังกล่าว 

   3.3 การสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย ให้เยาวชนได้แสดงออกทางด้านความคิด ความเชื่อ ชีวิต จิตใจ

และพฤติกรรมโดย “ไม่ถูกตัดสินว่าสิ่งที่พูดหรือกระท านั้นถูกหรือผิด” แต่มุ่งเน้นให้ทุกคนได้ร่วมแลกเปลี่ยน

และแบ่งปันช่วยให้เยาวชนเกิดความกล้าที่จะออกจาก “กรอบความคิด” ที่หล่อหลอมตนเองเปลี่ยนไปสู่ 

การคิดและกระท าสิ่งใหม่ ทั้งยังช่วยให้เยาวชนเป็นผู้ฟังที่เข้าถึงความรู้สึกนึกคิดและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ซึ่งเป็น

พ้ืนฐานส าคัญในการท างานแบบมีส่วนร่วม   

   3.4 การออกแบบหลักสูตรและกิจกรรม เพ่ือเสริมศักยภาพเยาวชนในการแก้ปัญหาชุมชน

ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) และ

ค านึงถึงความต้องการของเยาวชน ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ต้องครอบคลุม (1) การเสริมความรู้ความเข้าใจ

และทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และเครื่องมือ PAR เพ่ือการเรียนรู้ชุมชน  

(2) การเสริมองค์ความรู้เฉพาะด้านที่จะถูกน าไปใช้ตามและแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชนของพ้ืนที่ และ (3) 

การก าหนดวิธีการหรือเกณฑ์การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในระดับบุคคลและชุมชน  

 ขั้นตอนที่ 4 การจัดกระบวนการเสริมศักยภาพเยาวชน เป็นขั้นตอนที่ให้เยาวชนได้ลุกขึ้นมามี

บทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยคณะท างานและผู้มีส่วนร่วม

ในโครงการมีบทบาทเป็นผู้หนุนเสริม อ านวยความสะดวก และสนับสนุนการท างานของเยาวชน ประกอบด้วย 

5 ขั้นตอน ได้แก่ 

4.1 การรู้จักตนเองและผู้อ่ืน เป็นการท าความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งถึงความรู้สึกนึกคิดและ

รับรู้ถึงศักยภาพที่มี ควบคู่กับการเปิดใจรับฟังผู้อ่ืนอย่างเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้อ่ืน รับรู้ถึงความ

เหมือน ความต่างและความคล้ายเพื่อหาจุดร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม   
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   4.2 การติดตั้งอุดมการณ์ เพ่ือให้เยาวชนเกิดส านึกทางสังคมผ่านการตระหนักรู้ถึงประเด็น

โครงสร้างทางสังคมและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมน าไปสู่การแสวงหา ปรับเปลี่ยน และทดลองบทบาทใหม่ใน

การขับเคลื่อนสังคมที่เกิดจากความคิด ความเชื่อและความฝันที่อยากเห็นสังคมใหม่ที่เอ้ือต่อคนทั้งมวล 

   4.3 การส ารวจชุมชน เป็นการศึกษาบริบทของชุมชนทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับท าความเข้าใจสถานการณ์ของชุมชน และน ามาวิเคราะห์เพ่ือสรุป

ประเด็นปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น นอกจากนั้นการส ารวจชุมชนจะช่วยให้มองเห็นแนว

ทางการดึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนหรือเครือข่ายที่จะเข้ามามีบทบาทร่วมในโครงการ 

   4.4 การปฏิบัติการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน เป็นขั้นแรกเริ่มจากการออกแบบและวางแผน

ปฏิบัติการ (Action plan) จากนั้นลงมือปฏิบัติการตามแผนที่ก าหนดไว้พร้อมกับหมั่นสังเกตผลจากการปฏิบัติ

หรือประเมินผลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกิจกรรม และสุดท้ายคือการสะท้อนผลเพ่ือวางแผน

ปรับปรุงการปฏิบัติการในรอบต่อไป ซึ่งวงจรของการปฏิบัติการนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ส าคัญที่ช่วยให้

เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง  

   4.5 การแลกเปลี่ยน เป็นขั้นตอนในการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และสะท้อนผลที่ได้รับจากการ

กระบวนการเสริมศักยภาพเยาวชน การแลกเปลี่ยนไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงภายในกลุ่มเยาวชนเท่านั้น แต่ควร

ปล่อยให้เยาวชนได้ออกไปเรียนรู้แลกกับบุคคลหรือเครือข่ายภายนอกด้วย เพ่ือเปิดประสบการณ์ใหม่และได้

ขยายมุมมองความคิดในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลโครงการ หรือการประเมินภายใน เป็นการประเมินผลความส าเร็จของ

การด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ นอกจากนั้นควรสะท้อนให้เห็นถึงข้อควรปรับปรุงส าหรับ 

การด าเนินงานในระยะต่อไป และแนวทางการขยายผลสู่สังคมวงกว้างในอนาคต ข้อควรปฏิบัติส าหรับขั้นตอน

นี้ คือ คณะท างานและผู้มีส่วนร่วมในโครงการควรมีการปรึกษาหารือเพ่ือก าหนดวิธีหรือเกณฑ์การประเมินไว้

ล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมแรกของโครงการวิจัย ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาการประเมินทั้งด้านบริหารจัดการ

โครงการ ผลการจัดกิจกรรมของโครงการ และผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจกและระดับชุมชน  

 ขั้นตอนที่ 6 การสื่อสารสู่สังคม ฐานคิดของขั้นตอนนี้ คือ การฝึกให้เยาวชนคิดอย่างเป็นองค์รวม

เกี่ยวกับการด าเนินงานและผลลัพธ์ของแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ ก่อนที่จะ

สกัดเอาประเด็นที่คิดว่าจะมีผลกระทบ (Impact) ต่อสังคม น ามาเรียบเรียงสร้างเนื้อหา (Content) เพ่ือ

น าเสนอสู่ช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม มีเป้าหมายเพ่ือให้สาธารณชนเกิดความสนใจ ตระหนัก ปรับเปลี่ยนวิธีคิด

และพฤติกรรมที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีกว่า อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการเปิดพ้ืนที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ในประเด็นที่เยาวชนขับเคลื่อนเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน  
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ภาพ 5-2 แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการท างานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการท างานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น 

ดังกล่าวข้างต้น เกิดจากการสังเคราะห์ประสบการณ์จากพ้ืนที่วิจัยทั้ง 6 กรณีศึกษาที่มีบริบทเฉพาะตัว ผนวก

การถอดบทเรียนการท างานด้านการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ภายใต้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือ

สังคม (มอส.) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนดังกล่าว มีประสิทธิภาพและสามารถ

พัฒนาเยาวชนให้ขยับไปสู่การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ  

อย่างไรก็ดี ส าหรับผู้ที่จะน าแนวทางดังกล่าวไปใช้ ควรมีการศึกษาบริบทของพ้ืนที่และบริบทของ

เยาวชนนั้นๆ อย่างเข้าใจและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพจริง และเพ่ือง่ายต่อการติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของพ่ีเลี้ยง เยาวชน หรือสมาชิกในชุมชน ควรน าข้อค้นพบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล

และชุมชน (ดังแสดงในบทที่ 4) มาพัฒนาเป็นเครื่องมือหรือตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ   

 

5.2 อภิปรายผล 

 การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานวิจัยครั้งนี้ได้มีส่วนเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการลงมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ชุดโครงการวิจัยทั้ง 6 แห่ง 

ท าให้เห็นประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายเกี่ยวกับการเสริมศักยภาพเยาวชน การใช้เครื่องมือการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในระดับบุคคลและชุมชน ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้  
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 5.2.1 การพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21  

เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นหัวใจส าคัญของงานวิจัยครั้งนี้ ด้วยความเชื่อว่าเยาวชนมีพลัง มีความเป็น

พลเมืองและมีศักยภาพเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมให้น่าอยู่ส าหรับคนทั้งมวล (Inclusive society) ด้วย

เหตุนี้การลงทุนกับเยาวชนนับเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและมีคุณค่ายิ่ง เป็นการเตรียมพร้อมให้พวกเขาก้าวเข้าสู่สังคม

แห่งศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมั่นคง โดยเป้าหมายของการพัฒนาเยาวชนคือการเรียนรู้ เพ่ือให้เยาวชนได้น าสิ่งที่

เรียนรู้ไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อย่างน้อยที่สุดในระดับปัจเจกก็เป็นการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มา

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมขึ้น (ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2556)  

จากผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการจัดกระบวนการเสริมศักยภาพเยาวชนและองค์ความรู้ที่ติดตั้ง

ให้กับเยาวชนทั้ง 7 หัวข้อ ได้แก่ การเรียนรู้ตนเองและผู้อ่ืน การเสริมพลังใจ การออกแบบวิธีการวิจัย การเติม

ความรู้เชิงวิชาการ การปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน การถอดบทเรียน และการสื่อสาร นั้นสอดรับกับ  

กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Framework for 21st century learning) ที่กล่าวถึง 

ทักษะส าคัญ 3 กลุ่ม คือ ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ  

สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับเยาวชน (UNESCO, 2012) เพ่ือการด าเนินชีวิตในโลกที่เปลี่ยนไป 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้แบบ Active learning โดย

การเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ (Learning by doing) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติกาญจน์ หาญกุล 

(2558) ที่ได้ศึกษาและสังเคราะห์การจัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมใน

ศตวรรษท่ี21 ที่ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ คือ (1) การศึกษาทางตรงที่ให้ความส าคัญกับ

การเรียนรู้ในระดับปัจเจกผ่านกระบวนการกลุ่มที่สร้างให้เกิดพ้ืนที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง

อิสระ (2) การเรียนรู้ท่ามกลางปฏิบัติที่เน้นการลงมือท า ได้ทดลองผลิตชิ้นงานหรือแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

และ (3) วิธีการวิถีระนาบที่ให้ความส าคัญกับการจัดความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมกระบวนการให้มีระนาบ

เดียวกัน และมีการจัดการอ านาจที่เหมาะสม  

ส าหรับบทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนครั้งนี้ 

ประกอบไปด้วยกลไก 2 ระดับ ได้แก่ กลไกภายนอก ได้แก่ คณะท างานโครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. 

ได้แก่ เจ้าหน้าที่โครงการ พ่ีเลี้ยงระดับภาค และที่ปรึกษาโครงการ และกลไกภายในชุมชน ได้แก่ พ่ีเลี้ยง

เยาวชน สมาชิกในชุมชน และเครือข่ายของชุมชน ที่มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับเยาวชน เช่น 

การหนุนเสริมด้านความรู้ ทักษะและพลังใจ และการสนับสนุนการปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วน

ร่วม จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ากลไกทั้งสองระดับมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเยาวชน โดยเฉพาะการช่วยให้

เยาวชน “มองเห็นบทบาทของตนเองน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะ” ให้เพียงพอต่อการ

แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีราพร ทองปัญญา และคณะ (2558) ที่ให้ข้อเสนอแนะ

ว่ากลุ่มผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้น าชุมชนและสมาชิกในชุมชน ควรส่งเสริมให้เยาวชนได้เป็นแกนน าในการด าเนิน

กิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน โดยเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมประเมินผล 

จึงจะช่วยให้เยาวชนรับรู้ถึง “ความคาดหวังของคนในสังคม” และมองเห็นบทบาทในการพัฒนาชุมชนของ

ตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของเอ้ืออนุช ถนอมวงษ์ และคณะ (2561) ที่อธิบายว่าเยาวชนที่ได้รับการ
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สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว โรงเรียน และชุมชนจะมีทักษะในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาชุมชนต่อไป 

ในขณะที่ ลักษณะการรวมกลุ่มของเยาวชนในโครงการวิจัยครั้งนี้ ก็มีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิด

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานร่วมกัน ดังจะเห็นได้ว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมดล้วน

มาจากการเป็น “สมาชิกกลุ่มที่ท างานอาสาสมัครในพ้ืนที่” ที่มักด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การระดมแรงตามงานเทศกาลของหมู่บ้าน การดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางใน

ชุมชนตามอัตภาพ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็ก และการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น งานเหล่านี้

สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนมีจิตอาสาเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้ว เพียงรอวันที่จะได้รับการเสริมศักยภาพเพ่ือเติมเต็ม

ความรู้ ทักษะและพลังใจส าหรับการท างานสาธารณประโยชน์ในระดับที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ลักษณะการร่วมกลุ่ม

ของเยาวชนสอดคล้องกับแนวทางการสร้างกลุ่มแกนน าเยาวชนจิตสาธารณะที่รวมเอาคนที่มีความตระหนักใน

ประเด็นจิตสาธารณะ เข้าใจความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่ม และมีความเอาจริงเอาจัง

เพ่ือรณรงค์หรือด าเนินงานนั้นๆ ให้ประสบผลส าเร็จ (เมธาวี จ าเนียร, 2561) ด้วยเหตุนี้ จึงพบว่าการเรียนรู้

และการท างานร่วมกันภายในกลุ่มเยาวชนของพ้ืนที่วิจัยทั้ง 6 แห่ง ด าเนินไปด้วยความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม

อย่างราบรื่นตลอดโครงการ ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าหากมีการด าเนินงานวิจัยในลักษณะนี้ ควรเลือก

กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่พร้อมและมีจิตอาสาเป็นล าดับแรก 

สิ่งที่ละเลยไม่ได้ส าหรับการพัฒนาเยาวชน คือ การสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการ

ท างานของเยาวชน โดยเฉพาะในงานวิจัยครั้งนี้ที่มุ่งเน้นเรื่อง “การมีส่วนร่วม” ในทุกขั้นตอนของการ

ด าเนินงาน จากผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าบรรยากาศที่เสริมทางด้านจิตใจมีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนา

ศักยภาพของเยาวชน ได้แก่ บรรยากาศที่ท าให้เยาวชนรู้สึก “ปลอดภัย ไว้เนื้อเชื่อใจ ผ่อนคลาย” ทั้งนี้

บรรยากาศเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งความรู้สึกนึกคิด ชีวิตและจิตใจ ซึ่งเป็นหัวใจ

ส าคัญหรือเป็นฐานคิดในการพัฒนาเยาวชนครั้งนี้  ดังที่ Vygotsky (1978) นักจิตวิทยาและนักวิชาการชื่อดัง 

ที่เชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืนในบริบทของสังคมและวัฒนธรรม 

(Socio-cultural context) (Bransford, Brown, and Cocking, 2000) ดังนั้น บรรยากาศที่ช่วยให้เยาวชน

พัฒนาตนเอง ต้องเกิดจากบรรยากาศที่น ามาสู่การเสริมพลังอ านาจซึ่งกันและกัน (กมลวรรณ วรรณธนัง, 

2562)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีราพร ทองปัญญา และคณะ (2559) ที่ชี้ให้เห็นความส าคัญของการ

สร้างความไว้วางใจกัน การกระตุ้น-ให้ก าลังใจ การให้อิสระทางความคิด การติดตาม-ให้ค าปรึกษา ของ

เยาวชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนจนเกิดเป็นการเรียนรู้และเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น  

จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการให้ความส าคัญกับการพัฒนาเยาวชนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เยาวชนมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ซึ่งชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบส าคัญในการ

จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลไกการการท างานสนับสนุนเยาวชน ลักษณะของเยาวชน องค์ความรู้ และบรรยากาศที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานของเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็น

ส าหรับการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเหมาะสม 
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5.2.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน  

การพัฒนาชุมชนจะบรรลุผลและยั่งยืนได้ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่ ดังปรากฏ

ในผลการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าทั้ง 6 พื้นท่ีโครงการวิจัยสามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได้ โดยการมีส่วนร่วมของ

กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ สมาชิกในชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรท้องถิ่น และเครือข่ายของชุมชน ที่ตอบโจทย์

รากสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริงและเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของคนในท้องถิ่น ดังนั้น 

การพัฒนาชุมชนโดยคนในชุมชนสะท้อนแนวทางการป้องกันการเสื่อมถอยของสังคมได้ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ และคณะ (2562) ที่ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาชุมชนที่ดีควรค านึงถึงทุนทางสังคมของ

ชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการกับปัญหาและความต้องการของชุมชน  

การมีส่วนร่วมจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อสามารถสนับสนุนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 

ส่งเสริมให้บุคคลในกลุ่มสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ และสนับสนุนการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติหรือกระท า

ด้วยตนเอง (อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ และพิมพิมล วงศ์ไชยา, 2560) ด้วยเหตุนี้ การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้จึงเปิด

พ้ืนที่ให้กลุ่มเยาวชน สมาชิกในชุมชนและภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ได้ออกแบบ วางแผนงาน และ

ปฏิบัติการด้วยตนเองผ่านการท างานวิจัยท้องถิ่นในระดับพ้ืนที่  โดยที่กลไกภายนอกอย่างคณะท างาน

โครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. มีบทบาทในการหนุนเสริมและสนับสนุนการท างานของพ้ืนที่เท่านั้น จึง

ชี้ให้เห็นว่าผลการด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหาชุมชนเกิดข้ึนโดย “คนในชุมชน” อย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ดี  ในงานวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการท างานกับบางพ้ืนที่ที่เยาวชนและสมาชิกใน

ชุมชน “ไม่มี/มีน้อย” เกี่ยวกับประสบการณ์ในการท างานวิจัย หรือมีลักษณะของ “นักปฏิบัติที่ไม่สนใจ

ข้อมูล” จ าเป็นอย่างยิ่งที่มีตัวแทนจากคณะท างานโครงการวิจัยส่วนกลางของ มอส. (ในกรณีนี้ คือ เจ้าหน้าที่

โครงการและพ่ีเลี้ยงระดับภาค) คอยติดตามพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ 

และพิมพิมล วงศ์ไชยา (2560) ที่ชี้ให้เห็นว่า การปล่อยให้คนในพ้ืนที่ด าเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนนั้น จ าเป็นต้องมีนักวิจัยหรือผู้มีประสบการณ์ต้องเข้ามามี

บทบาทในการเป็น “ผู้น าในการวิเคราะห์ข้อมูล”  ในขณะที่เยาวชนและสมาชิกชุมชนต้องเป็น “ผู้น าใน

ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ” เพ่ือพัฒนาประเด็นที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนาตามบริบทที่พวกเขาอยู่   

ดังนั้นจึงน ามาสู่แนวทางการลดและป้องกันการเกิดข้อจ ากัดดังกล่าว ด้วยการเสริมศักยภาพเยาวชน

ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ ซึ่ง

เนื้อหาและกระบวนการดังกล่าวเกิดจากความต้องการของเยาวชนและสมาชิกในชุมชน ที่รู้ว่า  “ตนเองมี

จุดอ่อนและควรได้รับการเสริมด้านใด” ส าหรับหัวข้อที่เสริม ได้แก่ เครื่องมือการวิจัย PAR การวิเคราะห์ข้อมูล 

การเขียนโครงการ (Action plan) การเขียนรายงานวิจัย และการเป็นโค้ชชิ่ง ด้วยเหตุนี้เยาวชนจึงสามารถ

ด าเนินงานได้จนส าเร็จตามเป้าที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในงานวิจัยของ สัญญา ยือรานและ

ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร (2561) กล่าวว่า ประชาชนและผู้มีส่วนร่วมทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จึงจะแสดงความสามารถและศักยภาพอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นจึงควรการจัด

กระบวนการเรียนรู้ หรือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการถ่ายทอดความรู้ของการลงมือปฏิบัติการวิจัย

หลากหลายแนวทาง และการพัฒนาหลักสูตรให้มีการเข้าถึงและเข้าใจง่าย เพ่ือเป็นการพัฒนาต่อยอดและลด
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ข้อจ ากัดดังกล่าว ทางโครงการวิจัยครั้งนี้จึงได้รวบรวมกระบวนการและองค์ความรู้โดยการจัดท าเป็นหลักสูตร

เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยใช้งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   

ส าหรับประเด็นของระดับของการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน ชี้ให้เห็นว่าในงานวิจัยระดับพ้ืนที่

ทั้ง 6 แห่ง เยาวชนได้ใช้เครื่องมือของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชุมชน โดยให้

ความส าคัญกับ “การมีส่วนร่วม” มากที่สุด อย่างไรก็ดี เยาวชนก็ไม่สามารถดึงการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน 

ได้ทุกคน (ชาวบ้านในที่นี้ หมายถึง กลุ่มคนที่นอกเหนือจากสมาชิกในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการลงมือแก้ปัญหา

ตามแผนปฏิบัติการ) เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข ระยะเวลา และภารกิจ

ส่วนตัวของชาวบ้าน นอกจากนั้นผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวท าให้เยาวชนปรับเปลี่ยน 

วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมกับชาวบ้านตามระดับของการมีส่วนร่วมและบทบาทที่แตกต่างกันไป โดยการใช้

เทคนิคการให้ข้อมูลข่าวสารโดยการจัดประชุมในเวทีหมู่บ้าน การเล่าแบบปากต่อปาก “เคาะประตูบ้าน” 

และฝากผู้น าหมู่บ้านไปกระจายข่าวต่อ เพ่ือให้ชาวบ้านรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการวิจัย และประเด็นส าคัญ

ต่างๆที่เยาวชนก าลังด าเนินงานอยู่ เพ่ือให้ชาวบ้านใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะให้การสนับสนุนหรือคัดค้าน

หรือไม่/อย่างไร (จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, 2555) ซึ่งพบว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ปัณณทัต บนขุดทด และคณะ (2562) ที่อธิบายไว้ว่าชาวบ้านมักให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ การด าเนินงาน การรับผลประโยชน์ และการประเมินผลกับโครงการที่พวกเขาได้รับประโยชน์ไม่ว่า

จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติการโครงการของทั้ง 6 พ้ืนที่ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาทางด้าน

เศรษฐกิจชุมชน สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น วิถีชีวิตที่เกื้อกูลกัน และความมั่นคงทางด้านอาหาร แล้วหากผลการ

ด าเนินงานเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทด้านการพัฒนาชุมชน เข้ามาผลักดันให้

ขึ้นสู่ในระดับเชิงนโยบาย ก็ส่งผลให้ให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

นอกจากนั้น ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าเยาวชนที่ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเกิด 

ทักษะเฉพาะด้านที่มุ่งสู่อาชีพที่น าไปสู่การสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและสมาชิกในชุมชนสอดคล้อง

กับโรจนา ธรรมจินดา และคณะ (2560) ได้น ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปใช้กับสมาชิก

กลุ่มปลอดสารและผู้น าชุมชนเพ่ือร่วมกันค้นหารูปแบบการร่วมกลุ่มธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ช่วยให้สมาชิกใน

กลุ่มลดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง และพัฒนาไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ที่ กล่าวมาสะท้อนถึง

การพัฒนาชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่เชื่อว่าสามารถพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชนให้สามารถคิดและแก้ปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (รัถยานภิศ 

พละศึก และคณะ, 2561 โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีนัยยะ 3 ประการ (วรรณดี สุทธินรากร, 

2557) คือ การวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้ การปฏิบัติการจากการใช้ความรู้และสะท้อนผลการปฏิบัติ  ซึ่งค าว่า “การ

มีส่วนร่วม” มีความหมายของการเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลงในด้านจิตส านึกและคุณภาพชีวิตของผู้วิจัย และ

โครงสร้างและความสัมพันธ์ทางสังคม ชี้ให้เห็นว่างานวิจัยครั้งนี้สามารถตอบโจทย์ของการพัฒนาชุมชนแบบมี

ส่วนร่วมได้จริง สะท้อนจากข้อค้นพบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลและชุมชนในงานวิจัยครั้งนี้ 

ใน 9 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการแก้ปัญหาชุมชน 

ความตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การมีส านึกในการเป็นเจ้าของชุมชน ทักษะ



115 
 

 
 

เฉพาะด้านที่มุ่งสู่อาชีพ ท่าทีต่อเยาวชน มุมมองต่อการพัฒนาชุมชน และการเป็นแหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้

ของชุมชน  

 

 5.2.3 การเปลี่ยนแปลงตนเองสู่สังคม  

การพัฒนาศักยภาพตนเอง คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้งอกงามหรือเป็นคนที่สมบูรณ์แบบขึ้นทั้ง

ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เพ่ือให้สามารถปรับตัวและเลื่อนไหลไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

อย่างเหมาะสม ดังที่เยาวชนคนรุ่นใหม่และสมาชิกในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่พึง

ประสงค์เพื่อมุ่งสู่การแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษราภรณ์ ติเยาว์ (2562) 

ชี้ให้ว่า เยาวชนที่ผ่านขบวนการจิตอาสาเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกาย คือ 

พฤติกรรมและบุคลิกภาพ ด้านจิตใจ คือ อารมณ์และความรู้สึก และด้านความคิดสติปัญญา คือ ความ

รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นผลจากการสร้างการเรียนรู้แบบสะท้อนกลับผ่านการ

ปฏิบัติการ (Reflective learning through action) ผ่านกิจกรรมอาสาต่างๆ  

 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล ชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่น่าสนใจ คือ การเปลี่ยนในระดับ 

มโนทัศน์ (Perspective, Attitude, Mindset) เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกเปรียบได้กับการ “มองโลกใบเดิม

ด้วยมุมมองใหม”่ ซ่ึงนับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คงทน เช่น ภายหลังที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาชุมชนก็เปลี่ยนท่าทีที่ดีต่อเยาวชน เกิดการยอมรับในความสามารถและเปิดพ้ืนที่ให้กับเยาวชนได้

แสดงออกทางความคิดและการกระท ามากขึ้น หรือการที่ เยาวชนมีส านึกในการเป็นเจ้าของชุมชน เกิด 

การมองเห็นคุณค่าของนิเวศวัฒนธรรมในท้องถิ่น และความตระหนักรู้ในบทบาทของตนเองที่มีต่อการพัฒนา

ชุมชน ส่งผลให้เยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสืบสานสิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เอ้ืออนุช ถนอมวงษ์ และคณะ (2561) ที่ชี้ให้เห็นว่าภายหลังที่เยาวชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เกิด

ความรู้สึกว่าตนเองต้องมีพันธะหน้าที่ (Commitment) พร้อมจะต้องคงอยู่และสนับสนุนตอบแผนบุญคุณของ

ชุมชน น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญา ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็น “จุดเริ่มต้น” ที่มี

เส้นทางจากการเปลี่ยนแปลงจากการปรับพฤติกรรมของตนเอง ไปสู่การท ากิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงชุมชน

ของตน และมีแนวโน้มจะขยับไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกับกลุ่มคนที่ใหญ่ข้ึน (วุฒิชัย สายบุญจวง, 2562) 

 ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ที่ผ่านกระบวนการวิจัยครั้งนี้ก าลังก้าวสู่การเป็น 

“ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change agent)” เนื่องจากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า เยาวชนที่มีความเท่าทันและ

เข้าใจปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในชุมชนและสังคม และสามารถเป็นคนกลางทั้งการท าหน้าที่ขับเคลื่อน

ประเด็นที่ต้องการแก้ไข การวางแผน การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประสานงานกับบุคคลได้ทุก

ระดับโดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่ “การพัฒนาชุมชนที่ดีกว่าเดิม” (ณัฐปาลิน  นิลเป็ง, 2560)  

 นอกจากนั้น ข้อค้นพบด้านการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนครั้งนี้ ยังท าให้มั่นใจได้ว่าเยาวชนเหล่านี้มี

ศักยภาพเพียงพอในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง เนื่องจากสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chuvie 

et.al (2018) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) เกิดขึ้นจากความเต็มใจ

และมุ่งมั่นลงมือปฏิบัติซ้ าๆ จนท าให้อาสาสมัครนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมอง (Shifts in perspectives) ที่มี



116 
 

 
 

ต่อตนเองและสังคม ขับเคลื่อนโดยแรงปรารถนาที่ต้องการเปลี่ยนแปลง (Desire to change) น ามาสู่การมี

พันธะ (Commitment) ที่เป็นแรงกระตุ้นให้อาสาสมัครตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง และลงมือปฏิบัติจน

บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวก็ถูกแทรกไว้ในหลักสูตรการเสริมศักยภาพเยาวชนใน

งานวิจัยครั้งนี้เช่นกัน  ส่วนสาเหตุที่ผู้วิจัยหยิบยกเอาทฤษฎีของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงมาอธิบายเพ่ือ

สร้างความมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกของเยาวชนจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่าง

แท้จริง เนื่องจากว่า นักวิชาการ O’Sullivan (2002) ชี้ให้เห็นว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงให้ความส าคัญ

กับประสบการณ์ ฐานคิด ความรู้สึก และการกระท า จาก “จิตส านึกเดิมไปสู่จิตส านึกใหม่” ที่เกิดจากความ

ตระหนักรู้ในตนเอง และมองเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับโครงสร้างหรือบริบททางสังคมและธรรมชาติ 

เพ่ือน าไปสู่ทางเลือกในการด าเนินชีวิต ที่ค านึงถึงความเท่าเทียมทางสังคม สันติภาพ และความปีติยินดีใน

ตนเอง (Coghlan, 2011) จากที่กล่าวมาล้วนปรากฏในรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเยาวชน  

 จากประสบการณ์เรียนรู้ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการและองค์

ความรู้ในการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นช่วยให้เยาวชนเปลี่ยนแปลงตนเองและ

สังคมได้ เนื่องจากเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงนั้นเชื่อมโยงระหว่าง “ปัญหาของเยาวชนและปัญหาของ

ชุมชน” ที่เกิดจากการส ารวจเพ่ือท าความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง สภาพบริบทของชุมชน การวิเคราะห์

ใคร่ครวญเพ่ือตั้งค าถาม และลงมือปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นสู่การ

เปลี่ยนแปลงสังคมวงกว้างในอนาคต (Dirkx, 2007; Çimen & Yılmaz, 2014)  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 1. ด้านงานพัฒนา: เพ่ือให้งานด้านการพัฒนาเยาวชนสามารถด าเนินงานควบคู่ไปกับงาน

ด้านการพัฒนาชุมชนได้ กลุ่มอิสระหรือองค์กรพัฒนาเยาวชนที่มีบทบาทด้านงานพัฒนาควรด าเนินงานวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้แนวทางการเสริมศักยภาพเยาวชนในการท างานพัฒนาชุมชน ที่ให้

ความส าคัญต่อการพัฒนาเยาวชน เครื่องมือการวิจัย PAR และกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชุมชน 

เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่า  

 2. ด้านนโยบาย: เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ หน่วยงานภาครัฐควรน า

ข้อมูลในงานวิจัยไปใช้ในการก าหนดนโยบายที่เอ้ือต่อการพัฒนาเยาวชน เช่น การสร้างพ้ืนที่เรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี21 การเปิดพ้ืนที่ให้มีการแสดงออกอย่างอิสระทั้งความคิดและการ

กระท า และการส่งเสริมด้านอาชีพบนฐานทรัพยากรชุมชน เป็นต้น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการ

ท างานสนับสนุนเยาวชนให้มีศักยภาพส าหรับการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณภาพ  

 3. ด้านวิชาการ:  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทางวิชาการ สถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ด้านการออกแบบหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาเยาวชน ควรน าเอาวิธีการและองค์ความรู้ที่เรียบเรียงในรูปแบบของ

หลักสูตรการเสริมศักยภาพเยาวชนในการท างานพัฒนาชุมชน ไปใช้เป็นตัวอย่างในการจัดกระบวนการเรียนรู้
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ให้กับเยาวชนที่มีบริบทใกล้เคียงกับงานวิจัยครั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ

และเหมาะสมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วไป  

 

5.3.2 ข้อเสนอส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่วิจัยทั้ง 6 แห่ง โดยให้เยาวชนที่ผ่าน

กระบวนการรับบทบาทเป็นตัวหลักในการด าเนินงานและถ่ายทอดกระบวนการสู่สมาชิกใหม่  เพ่ือขยายฐาน

การมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่อ่ืน ทั้งเป็นการติดตามความการเปลี่ยนแปลงที่คงทนของเยาวชนภายหลัง 

จบโครงการ 

 2. การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรการเสริมศักยภาพเยาวชนในการท างานพัฒนาชุมชน

แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกกลุ่ม 

 3. การสร้างตัวชี้วัดและวิธีประเมินผลความยั่งยืนของเยาวชน ส าหรับการการเสริมศักยภาพ

เยาวชนในการท างานพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยพัฒนาขึ้นจากผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับ

บุคคลและชุมชน  
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ภาคผนวก 

เครื่องมือในการวิจัย 

 

ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง จ านวน 2 ชุด ดังนี้ 

 

1. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์เดิม-ใหม่ เพ่ือติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

ผู้ให้ข้อมูล: พ่ีเลี้ยงเยาวชน เยาวชน และสมาชิกในชุมชน 

ข้อค าถาม: แนวค าถามปลายเปิดประกอบด้วยประเด็นดังนี้ 

(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์: ชื่อ อายุ อาชีพ การศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

(2) ข้อสังเกตเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ  การอยู่ร่วมกับเพ่ือนร่วมกลุ่ม สภาพการด ารงชีวิต 

และลักษณะความสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชน   

(3) มุมมอง บทบาท และประสบการณ์เดิมในการท างานพัฒนาชุมชน การพัฒนาเยาวชน และ

กิจกรรมจิตอาสาที่ด าเนินร่วมกับกลุ่ม 

(4) การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เช่น บทบาทหน้าที่ การเข้าร่วมกิจกรรม   

(5) กระบวนการเรียนรู้และวิธีการในการพัฒนาตนเอง 

(6) ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดการเข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ 

 

2. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพ่ือถอดข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์กระบวนการ องค์ความรู้ กลไกการท างาน และแนวทางการเสริมศักยภาพเยาวชนในการท างาน

พัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

ผู้ให้ข้อมูล: พ่ีเลี้ยงเยาวชน เยาวชน และสมาชิกในชุมชน 

ข้อค าถาม: แนวค าถามปลายเปิดประกอบด้วยประเด็นดังนี้ 

(1) ประสบการณ์จากการเข้าร่วมอบรมและได้รับการหนุนเสริมความรู้ ทักษะ และพลังใจ 

(2) มุมมอง บทบาท และประสบการณ์จากการปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

(3) ปัจจัยที่ช่วยเสริมให้เยาวชนสามารถแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วมได้ 

(4) ปัญหา ข้อจ ากัดและแนวทางการแก้ไขในการด าเนินโครงการวิจัย 

(5) ผลที่เกิดขึ้นภายหลังการปฏิบัติการแก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

 

 

 


