รายงาน
การถอดบทเรียนและกําหนดแนวทางการทํางาน
พัฒนาเด็กและเยาวชน จังหวัดมหาสารคาม
ระหวางวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๕
หองประชุมกันทรวิชัย ๑ โรงแรมนิวพัฒนา มหาสารคาม

โครงการฮักแพง เบิ่งแญง คนสารคาม
ประเด็นเด็กและเยาวชน
กันยายน ๒๕๕๕
สํานักประสานงาน
สมาคมไทบาน ๖๘ ม. ๑๔ ต.หนองแสง อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม ๔๔๑๒๐
โทรศัพท ๐๘๑ ๕๔๖ ๐๒๕๒
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สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการถอดบทเรียนและวางแผนยุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕
หองประชุมกันทรวิชัย ๑ โรงแรมนิวพัฒนา เมืองมหาสารคาม
***************************
ผูเขารวมประชุม
ภาคีเครือขาย เพื่อการทํางานดานเด็กและเยาวชน ในสวนประสานงานภายใตโครงการฮักแพงเบิ่ง
แญงคนสารคาม และ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการถอดบทเรียนและวางแนวทางยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน ระหวางวันที่ ๒๖
– ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๘๕ คน
(เอกสารแนบทาย)
๑. แรงบันดาลใจตอการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชนแบบบูรณการ
แรงบันดาลใจที่สําคัญในการทํางานดานเด็กและเยาวชน ไดแก เด็กและเยาวชนเปนหุนสวนของ
สังคมที่ตองไดรับการพัฒนาทักษะชีวิตใหสามารถอยูรอดในสังคมนี้ได อยากใหเด็กเติบโต มีความรู ขยัน
อยากใหเด็กเปนคนดี รับผิดชอบ เปนหวงลูกหลาน อยากมีสวนรวม อยากสะทอนปญหาสูหนวยงานที่มี
สวนเกี่ยวของเพื่อเขาสูกระบวนการการแกไขปญหา มีความสุขกับการทํางานเด็กและไดแกไขปญหาใหเด็ก
เมื่อกอนเคยแตตรวจรักษาคนไข ดูแลครอบครัว พอไดเขามาเกี่ยวของกับกับการทํางานเด็กและ
เยาวชน รูสึกภูมิใจ เนื่องจากไดอุทิศแรงกายแรงใจชวยเหลือเด็ก จา กการประสานงานกับคนที่ทํางาน
เหมือนกัน ไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดรูจักคนดีๆ ที่มีทัศนคติตรงกัน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ออกมา
จากเด็กๆ เวลาทํากิจกรรมแมจะเล็กนอยก็ตาม อยากเห็นเด็กทุกคนดีในแบบที่เขาเปนไมใชเพราะถูก หรือผิด
เปนหนาที่ และนึกถึงตัวเองตอนที่เปนเด็ก นึกถึงลูกหลานของเราเอง และคิดถึงอนาคตของประเทศ
อยากเจอเพื่อน อยากทําอะไรรวมกับเด็ก เสริมสรางภูมิคุมกันภัยทางสังคมตอเด็กและเยาวชน
อยากเห็นผูใหญที่ดี จึงตองเริ่มตนที่ตัวเด็กกอน การใหความรัก ใหโอกาส ใหพื้นที่ ใหตัวตน เด็กมีจิตใจ
สาธารณะคือความอยากใหเปน
๒. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
โดยแบงกลุมออกเปน ๕ กลุมแบบคละคนทํางาน ซึ่ง
ประกอบดวย เจาหนาที่ภาครัฐ ไดแก เจาหนาที่สาธารณะสุขจากโรงพยาบาลจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับ
ตําบล (รพสต.), คณะครูจากโรงเรียนมัธยมและประถมศึกษา, นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย, เจาหนาที่อบต.,
เจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชน, ครูชุมชน และ เด็กและเยาวชน ซึ่งผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีรายละเอียดดังนี้
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๒.๑ แนวคิดเพื่อการทํางานดานเด็กและเยาวชน
หลักการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน จากการระดมและรวบรวมจากผูเขารวมประชุม
สามารถสรุปพอสังเขปไดดังนี้
๒.๑.๑ การพัฒนาเด็กและเยาวชน คือ การเปลี่ยนแปลงและสรางอนาคตของประเทศชาติ
เพราะหาก เยาวชนเปนเด็กดี มีศักยภาพและความสามารถใน การปรับตัวใหเขากับสถานการณสังคมโลก
และมีการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหกับเด็กเยาวชนตั้งแตเบื้องตนได ก็จะเปนตนทุนที่สําคัญตอการ สราง
อนาคตที่สดใสใหโลกใบนี้ไดในที่สุด
๒.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงอนาคตของชาติ ขึ้นกับการสราง จิตสํานึก รวมของภาคสวนตางๆ
ที่ตองทํางานรวมกัน มองเห็นเด็กและเยาวชน คือ หุนสวนสําคัญของสังคม ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพเด็ก/
เยาวชนดานทักษะชีวิต มีสวนรวมในการทํางาน สรางแรงบันดาลใจตอการเปนผูนําและตนแบบในการเห็น
คุณคาตนเอง เขาใจ วิถีชุมชน มี ความรักในชุมชน คิดไดคิดเปน เห็นรากเหงาตัวเอง อยากใหเยาวชนมี
ระเบียบวินัย และมีสวนรับผิดชอบตอสังคม อยากใหเด็กเยาวชนรูจักแกปญหาและพึ่งตนเองไดเห็นปญหา
ในชุมชน ไมติดสื่อ เทาทันการเปลี่ยนแปลงภายนอกและสามารถเลือกตัดสินใจไดอยางถูกตอ ง อนาคตของ
ชาติก็จะถูกพัฒนาในทางที่ถูกตอง
๒.๑.๓ ความสุขและคุณคาของการทํางานสงผลตอความภาคภูมิใจของคนทํางาน ซึ่งการ
ดําเนินงานในระยะเริ่มตนอาจจะเปนเพราะนโยบาย บทบาท หนาที่ และมีคนชวนมาทํางานแลวเกิดแนวคิด
ในการขยับงานตอ รูสึกวาไดทํางานกับสิ่งมีคุณคาที่สุด ซึ่งการดําเนินงานจะสําเร็จลงไดตองอาศัยความ
เขมแข็งของเครือขายคนทํางาน การใฝรู ศึกษา หาประสบการณและมีสวนรวมในการแกไขปญหา เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็ก/เยาวชนใหเกิดความเหมาะสม
กระบวนการดําเนินงานมีหลากหลาย ไดแก
สนับสนุนใหเด็กเยาวชนมีจิตอาสา สราง
ภูมิคุมกันที่ดี การทํางานดวยใจการยอมรับธรรมชาติของเด็ก แบบไมมีเงื่อนไข แกปญหาเด็กในชุมชน เรื่อง
สูบบุรี่ ติดเหลา เด็กซิ่งมอเตอรไซค สถานการณปญหายาเสพยติด ทะเลาะวิวาท เพศสัมพันธ ทอง แทง
ครอบครัวแตกแยก
ตองสรางการเรียนรูใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงปญหา สรางพื้นที่/กิจกรรมสรางสวรรค
ใหเด็กไดเรียนรู ติดอาวุธทางปญญา รักและเปนหวงเด็ก เปดอกาสใหเด็กไดแสดงออก ใหโอกาสที่แตกตาง
และที่สําคัญเกิดทีมงานดานเด็ก/เยาวชนที่เขาใจกัน
๒.๑.๔ รูปแบบและวิธีการดําเนินงาน เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยากใหมีพื้นที่
สรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน หรือเวทีประชาคม ครอบครัวเกิดความอบอุนคนในครอบครัวเขาใจกัน
มีแบบอยางที่ดีมีคําสอนสรางกิจกรรมเด็ก มีความรักกันในหมูบาน/ชุมชนทํางานเพื่อสวนรวมมีจิตอาสา หา
งานทําพอมาทํางานกับเด็กทําใหเห็นปญหา แลวอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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๒.๒ สภาพปญหา
๒.๒.๑ พฤติกรรมของเด็ก/เยาวชนมีพื้นฐาน
จากครอบครัว และพฤติกรรมของสังคมสงผล
ตอพฤติกรรมเด็ก นอกจากนี้กระแสการพัฒนาประเทศที่มีความไรพรมแดน รุนแรง รวดเร็ว สงผลใหคนใน
ชุมชนและคนอื่นๆไมเขาใจ ไมเทาทันการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสภาพของเศรษฐกิจ ความยากจน ความไม
พรอม รวมถึงคนทํางานดานเด็ก/เยาวชนเอง ไมเขาใจการเรียนรู เขาไมถึงเด็ก ไมมีเวลา ไมเขาใจเด็ก
ลักษณะเฉพาะของเด็กและเยาวชนในปจจุบัน มีสวนในการพัฒนา เชน ปดกั้นตนเองไม
เปดใจเรียนรู ไมคอยใฝการเรียนรู ภาวะผูนําต่ํา แรงบันดาลใจตอการพัฒนาตนเองนอย ซึ่งในขณะเดียวกัน
ปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอตัวเด็ก/เยาวชนมีจํานวนมาก เชน ยาเสพติด (ตามกระแส วัตถุนิยม ชวนดื่มเหลาเขา
บังกะโล) การทะเลาะ เพศสัมพันธ ครอบครัวแตกแยก ขาดสิ่งยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจ
โดยสรุป คือ พื้นฐานของครอบครัว พฤติกรรมดานลบของคนในสังคม มุมมองที่ผูใหญ
มองเด็ก ไมไดเขาใจวาเด็กกําลังเผชิญปญหาอะไร สิ่งแวดลอมภายนอกเปนพิษ รากฐานทางสังคม และ
ครอบครัวออนแอ ลวนเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอยางหลีกเลี่ยงไมได
๒.๒.๒ ทักษะของเจาหนาที่ในการทํางานเด็กและเยาวชน เชน ความรู ประสบการณการ
ทํางานยังไมเพียงพอ ความตอเนื่องของงาน ก็นอย การทํางานแบบแยกสวน ไมบูรณาการ ตางคนตางทํา
เนื่องจากเงื่อนไขของ เวลาที่ ไมสอดคลอง กัน ทัศนคติของคนทํางานกับเด็ก/เยาวชน มองวาเด็กเปนปญหา
ของสังคม บางกลุมก็ทํางานเพียงรักษาผลประโยชนสวนตัวเปนที่ตั้ง ขาดความตอเนื่อง ขาดการบูรณาการ
และทักษะการดําเนินงานของบุคคลากรยังไมสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงได
หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงไมเห็นความสําคัญของการดําเนินงานรวมกันแบบมีสวน
รวมเทาที่ควร ขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน ขาดคน/ที่มี ความจริงจังในการทางานดานเด็กและ
เยาวชน และความไมเขาใจระหวางคนทํางาน+เด็ก
๒.๒.๓ ทัศนคติของสังคม (มุมมองตอเด็ก/เยาวชน) และพื้นที่ทางสังคม เด็กขาดโอกาส
ในการแสดงออก ทําใหไมกลาแสดงออกและไมกลาตัดสินใจ คนในชุมชนยังไมเขาใจการสรางการมีสวน
รวม ยังมีการดําเนินงานที่เปนการครอบงําเด็ก ขาดผูนําที่มีภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ผูนําขาด
ความตระหนักในการจัดการตนเอง ขาดการเชื่อมโยงการดําเนินงานอยางเปนระบบ เชน แยกการศึกษาออก
จากชีวิตจริง สิ่งที่เรียนถูกนํามาใชเพียงนอยนิดเทานั้น ขาดการยอมรับการจัดศึกษานอกระบบ(รร.สวน
เกี่ยวกับชีวิตไมมี)
รากฐานทางสังคมไมเขมแข็ง การสรางความรูใหตระหนักในสภาพปญหารวมยังไมเกิดขึ้น
อยางเขมแข็ง ชองวางระหวางวัย(ทัศนคติ)และยุคสมัยเปนอุปสรรคตอการสื่อสารระหวางวัยในปจจุบัน การ
ใหคุณคาและการยอมรับกับตัวเด็กของผูใหญ(ทัศนคติ) โครงสรางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สื่อ
สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงที่ยากจะควบคุมหรือติดตาม เพราะความอิสระของการใชชีวิต สังคมขาด
ระเบียบวินัยมากขึ้น
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ความเอาใจใสของผูรับผิดชอบหลัก ในทองถิ่นไมเห็นความสําคัญของการทํางานกับเด็ก
และเยาวชน อีกทั้งเจาหนาที่./ผูใหญ มีทัศนคติไมดีตอกันและมีชองวางระหวางความคิด
๒.๒.๔ รูปแบบการดําเนินงานของคนทํางานดานเด็กและเยาวชน เชน
ระบบขอมูลไม
เชื่อมโยงกัน หนุนเสริมไมไดจริง การรวมคน รวมงาน รวมพลังในระดับจังหวัดยังไมเปนจริง ขอมูล
สถานการณความรุนแรง การเชื่อมโยงขอมูล ขาดการแลกเปลี่ยน การสรางระบบฐานขอมูลระบบบริการยัง
ไมเชื่อมโยง ขาดความสัมพันธที่ดีตอการสรางการเปลี่ยนแปลงรวมกันอยางเปนระบบและที่สําคัญขาด
อุดมการณรวมและเปาหมายรวม
งบประมาณในการดําเนินงานนอย ภาคราชการ มีปญหาเรื่องเวลา คน งาน เงิน โลกทัศน
หรือสถานการณโลกเปลี่ยนไป ผูใหญหรือคนทํางานไมเทาทันและไมเขาใจธรรมชาติเด็ก ทัศนคติของ
บุคลากร ผูใหญมองเด็กเปนปญหา ไมไดเขาใจวาเด็กกําลังเผชิญปญหา ที่สําคัญการการรักษาจรรยาบรรณ
ของผูใหคําปรึกษาและบริการ และ ระบบกฎหมายไมสามารถนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๓ ความสําเร็จ
๒.๓.๑
เกิดเวที หรือพื้นที่ของเด็กและเยาวชนแบบสรางสรรค มีกิจกรรมสรางสรรค
ระหวางเด็กและเยาวชน เริ่มมีกลุมเด็กๆ มีกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน เกิดศูนยเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ชุมชน มีบุคคลและเยาวชนที่ เปนแบบอยางที่ดีได เกิดครูชุมชนที่ทําหนาที่ถายทอดความรู ภูมิปญญา เกิด
กิจกรรมสรางสรรค มีสื่อในการทํางาน (วงดนตรี วิทยุ โปงลาง ละคร สรภัญญะ มโหรี) ที่หลากหลาย
๒.๓.๒ พฤติกรรมของเด็กมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น ไดแก เด็กมีความคิดชวยเหลือสังคม
มากขึ้น รักเพื่อนมากขึ้น รับผิดชอบสังคม เกิดแกนนําเยาวชน เด็กใหความสําคัญเคารพเชื่อฟงนับถือ เด็ก
และเยาวชนคิดได คิดเปน พฤติกรรมเด็กเปลี่ยน มีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน กลาแสดงออก
เด็กกลา
แสดงออก ผูใหญมีสวนรวม เด็กมีความรับผิดชอบ พอแมเขาใจ เด็กเกิดความรัก สามัคคี เด็กแยกแยะผิด-ถูก
ได ไดรับความรูจากผูใหญ มีขอมูลเพียงพอ มีเด็กดีเกิดจากการทํางาน มีแกนนําเด็ก/เยาวชนและเกิดการ
ประสานงานเครือขายระหวางแกนนําเด็ก/เยาวชนดวยกัน
๒.๓.๓ ความสําเร็จของคนทํางาน การหนุนเสริมจากภาคสวนตางๆ อยางตอเนื่อง ได
ชวยเหลือเด็กมากขึ้น มีการขยายผลได คนทํางานมีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เกิดการเรียนรูและพัฒนาทักษะ
การทํางานมากขึ้น เกิดบทเรียนการทํางาน ไดทํางานเด็กและเยาวชนที่อยากทํา ทําใหรูสึกรักและเขาใจเด็ก/
เยาวชนมากขึ้น มีผูใหญหนุน พอแมเขาใจเด็ก
เกิดกลุมเครือขายผูปกครอง
เห็นวาเด็กมีความสําคัญมา กยิ่งขึ้น เกิดการขยายผลการทํางาน
สูพื้นที่อื่นๆ เกิดแกนนําชุมชน เกิดครูชุมชนชุมชนและทองถิ่นและเขามามีสวนรวมในการทํางานมากขึ้น
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มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธเพื่อการสนับสนุนการทํางาน มีกองทุนพัฒนาตําบล/ จังหวัด
ในการสนับสนุนกิจกรรมสรางสรรค มีขอมูลดานเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนา มีใจเสียสละ มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู ภูมิใจที่ตนเองไดเปนสวนหนึ่งของการทํางาน
เกิดภาคีเครือขายทุกภาคสวน เกิดการเปลี่ยนแปลงถึงนอยแตก็ไดทําอยางตอเนื่อง มีเพื่อน
รวมแนวคิด รูจักคนเยอะ เห็นรอยยิ้มทุกคนที่รวมงาน ภูมิใจที่ไดเปนจุดเริ่มตนกับทีมงานไดมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาเด็ก จะแกไขปญหาไดมากหรือนอยก็ดีหมด เพราะทุกคนมีความตั้งใจ มีเพื่อน มีภาคีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น
๒.๓.๔ เกิดรูปธรรมความสําเร็จ เชน โรงเรียนชุมชนชาวนาบานปลาบู อําเภอวาปปทุม
ศูนยใหคําปรึกษาโรงเรียนประชาพัฒนา ศูนยฝกอาชีพเด็กผูขาดแคลน โรงเรียนประชาพัฒนา โรงเรียนสอน
เพศศึกษาตนแบบ เด็กรวมกิจกรรมกับชุมชนไดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อาศรมตนบาก ตําบลหนองซอน
ตลาดเขียว เกิดแผนโครงการเกี่ยวกับเด็ก เกิดคณะทํางานระดับตําบล อบต.มีกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก มีคลินิก
ใหคําปรึกษา มีสภาเด็กและเยาวชนที่ชัดเจน
เด็ก/เยาวชนหลุดจากปญหา
(ไมทําอีก เลิกเสพยยา) เกิดภาคีเครือขาย เกิดมาตรการในการ
ปองกัน โครงการตาสับปะรด บูรณาการชุมชน เด็กชวยเหลือครอบครัวและพึ่งตนเองไดสรางคนได ไดเด็ก
คืนมา เด็กมีจิตอาสา เด็กรักชุมชน มีพื้นที่การเรียนรู พื้นที่การทํากิจกรรมของเด็ก
๒.๔ ปจจัยแหงความสําเร็จ
๒.๔.๑ ปจจัยของคนทํางานและเครือขายการดําเนินงาน ไดแก
คนทํางานมีความเสียสละ
ทุมเท มีใจรักการทํางาน มีเปาหมายที่ชัดเจน เกิดทีมงานที่เขาใจกัน มีคนชวยทํางานจากหลากหลายองคกร
การสรางภาคีเครือขาย ชุมชน ผูปกครอง ครู โรงเรียน เพื่อน เกิดเครือขายคนทํางานเด็ก โดยกระบวนการ
ดําเนินงานอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน
การไดรับการยอมรับจากตัวเด็กและเยาวชน
เกิดแรงบันดาลใจในการทํางานที่ตอเนื่อง
สรางกระบวนการเรียนรูใหเด็กคิดเองเปน คนทํางานตองเขาใจเด็กและเยาวชนมีความสุข การทํางานของ
องคกรทองถิ่น มีการวางแผนการทํางาน และจริงใจตอการทํางาน
๒.๔.๒ รูปแบบการดําเนินงาน กระบวนการทําใหเด็กไดคิดใครครวญ
ตัดสินใจเอง การมี
สวนรวมของเด็ก รูความตองการของเด็ก และมีกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการ มีกระบวนการสราง
แรงจูงใจ ผูใหญมีสวนรวมในกิจกรรมเด็ก มีพื้นที่ใหเด็ก/เยาวชนยืน เปดโอกาส
แสดงออก เขาสูระบบ
บริการไดเอง การยอมรับของเด็ก รูวามีขอมูล เพราะตัวเขาเอง รูปแบบการทํางาน การดูแลที่ครบวงจรและ
ตอเนื่อง การประสานสงตอ
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การทํางานเชิงบูรณาการ เรารวมกันทํางาน ทุกคนตางไดงานของตัวเอง ความภูมิใจใน
ตัวเอง มาทํางานเพื่อสรางคนที่เปนอนาคตของชาติ เกิด จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล การสราง
เครือขายการดูแลเด็กระดับตําบล จะตองไดรับความรวมมือจากแกนนําชุมชนและภาคสวนอื่นๆ
๒.๔.๓ ทรัพยากร งบประมาณ ความรู
มีทรัพยากรคน เปนปจจัยหนุนเสริมความสําเร็จ
ปจจัยแหงความสําเร็จ เชน คนทํางานมีความเสียสละ ทํางานเต็มที่ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ มี
การสื่อสารหรือการประชาสัมพันธตอคนในชุมชน เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการทํางาน มีกองทุน
การเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีฐานขอมูลเชิงการพัฒนาของเด็กและเยาวชน เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับภาคีสวนตางๆ เปนการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนกันมากยิ่งขึ้น เห็นอะไรที่กวางขึ้นกวาเดิม
๒.๔.๔ ปจจัยที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กและเยาวชน เครือขายเด็กและเยาวชนมีความเขมแข็งภูมิใจ
ที่เกิดเครือขายเด็ก เห็นเด็กเปนคนดีอยูในสังคมอยางมีความสุข เด็กสามารถคิดเองทําเอง แกปญหาได เด็ก
สามารถแยกแยะถูกผิดได
๒.๕
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ทําอยางไร คนอื่นจะรับรูเรื่องราวที่เราทําดวย
ภาวะผูนําของคนที่เปนผูใหญนั้นมีนอย
ทิศทางการนําไปสูการปฏิบัติและการขยายผลจะเกิดขึ้นไดอยางไร
ผูใหญคือปญหาที่แทจริง ทัศนคติที่มีตอเด็ก คือ ขาดความเขาใจตอเด็กและสถานการณโ ลก
จะทํางานใหเกิดความตอเนื่องไดอยางไร
การขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการรวมกันอยางไร
เด็กมีคุณคาที่สุด ตองติดอาวุธทางปญญา
ทุกวันนี้คนทํางานทุมเทมากจนบางครั้งรูสึกวาชุมชนเขมแข็ง แตครอบคัวออนแอ
ความสุขในวันนี้ คือ การเริ่มตนในการสรางความสุขในวันหนา
เปดโอกาสใหเด็กๆ ไดแสดงออกในดานใดดานหนึ่ง
การพัฒนารูปธรรมสู แผนพัฒนาในระดับทองถิ่น (อบต.) และหนวยงาน ภาคี จะจัดการเปน
แบบอยางอยางไร
ขอมูลเชิงลึกจะสามารถนํามาใชและแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางไร
กลไกลจากชุมชน(อบต.) จะจริงจังกับการทํางานดานเด็กไดอยางไร
รูสึกวาทุกอยางดีหมดแลว ดูแตงานตนเอง แตภาพรวมเปนอยางไร กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีคุณคา
หรือไม?
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⋅ ชื่นชมสิ่งที่เรากําลังทําและสามารถนํารูปธรรมบางอยางขยายผลไดขยายผลได โดยการทําพื้นที่
เล็กๆ ใหสําเร็จแลวขยายผลสูพื้นที่อื่นๆ
ขอสังเกตและเสนอแนะ จาก ดร. เสนห เสาวพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนปากบุง จังหวัดรอยเอ็ด
ดร.เสนหกลาววา ปจจุบันชุมชนเรากําลังลมสลาย ประชาชนเปนนี้วันละ ๒๐๐ บาท คนมีชีวิตอยู
ดวย “ความกลัว” นอนเฝาหนี้สินและหลาน
สังคมเหมือนคนตาบอดจูงกันเดิน แลวลูกหลานเราจะอยูไดอยางไร เรามีความสุข แตคนรอบขางไม
มีความสุข เราก็ไมมีความสุข สังคมไทยเราออนแอทั้งระบบ และแยกสวนกันทํางาน ตนทุนที่สําคัญที่สุดคือ
ใจ เปนเหตุปจจัยของความสําเร็จทั้งหมด เมืองมหาสารคามเปนเมือง ตักสิกลา เมืองแหงปญญา เราตองสราง
ปญญาใหเกิด
การสรางเด็กใหเห็นสัมมาทิฐิ เราหมดทุกขหรือยัง เราปลดทุกขคนอื่นเราตองหมดทุกข ของเราเอง
เรากําลังตามแกไข สิ่งที่เรากําลังทํา คือ การชะลอความเสื่อม การสรางสรรคภูมิปญญา สังคมแหงการรักษ
ถิ่นฐาน การพัฒนาฐานชีวิตจริง ซึ่งอนาคตของชาติอยูในเมือเรา
๓. วิเคราะหสถานการณการดําเนินงาน (SWOT Analysis) โดย อาจารยศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท
จากการระดม แลกเปลี่ยน เรียนรูผานประสบการณคนและหนวยงานที่ทํางานดานเด็กและเยาวชน
จังหวัดมหาสารคาม สามารถวิเคราะหยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงานดังรายละเอียด
๓.๑ วิเคราะหสถานการณ
จุดแข็ง (S)
จุดออน (W)
⋅ มีภาคีพัฒนาเพิ่มขึ้น
⋅ การรวมคน /การรวมงานในจังหวัด ยังมีนอย
⋅ มีความสําเร็จเปนรูปธรรมหลายพื้นที่
⋅ เยาวชนขาดความกลา แสดงออก
⋅ คนทํางานทุมเท และมีความเขาใจในเด็ก/เยาวชน ⋅ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณนอยในหมู
คนทํางาน
⋅ เด็ก ๆ มีสวนรวมในกิจกรรมที่ผูใหญคิดบนความ
⋅ เจาหนาที่/ ผูเกี่ยวของมีทัศนคติที่ไมดีตอเด็ก
ตองการของเด็ก
⋅ มีเด็ก/เยาวชนอีกจํานวนมากที่ตองการการพัฒนา
⋅ มีกระบวนการสรางการเรียนรูใหเด็กคิดเปน
⋅ เด็กเขาสูระบบบริการไดมากขึ้น /มีพื้นที่ในการ ⋅ โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาเด็ก / เยาวชน ยังไม
ชัดเจน ทั้งวัตถุประสงคและวิธีดําเนินการ
แสดงออกมากขึ้น
⋅ เด็กเยาวชนยังมีสวนรวมยังไมเต็มที่
⋅ ประสบความสําเร็จเปนจุด ๆ กระจายในพื้นที่
⋅ ทัศนคติของชุมชนยังไมเขาใจ ในการพัฒนาลูกหลาน
⋅ เกิดกลุมเครือขาย เด็ก /เยาชน / ผูปกครอง
⋅ เกิดแกนนําเยาวชน / เด็กเยาวชนมีจิตสํานึกที่ดีขึ้น ⋅ งานพัฒนาเด็ก/เยาวชนขาดความตอเนื่อง
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⋅ ผูปฏิบัติงานเกิดกําลังใจ จากผลงานที่เกิดขึ้น
⋅ มีใจเปนตนทุน

โอกาส (O)
⋅ ผูสนับสนุนงบประมาณ (อบต.)
⋅ แนวคิดการทํางาน “ตัวอยางที่ดี มีคามากกวาคํา
สอน”
⋅ นโยบายภาครัฐในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
⋅ กระแสการพัฒนาประเทศแบบทุนนิยม และ
ทําลายระบบคุณธรรมดั้งเดิม สงผลตอปญหาเด็ก
และเยาวชนที่เกิดขึ้นอยางรุนแรง
⋅ สภาพปญหาที่รุนแรงกระจายเปนภาพกวาง
ครอบคลุมพื้นที่จํานวนมาก

⋅ ชุมชนเขมแข็ง / ครอบครัวออนแอ (ไมมีเวลาดูแล
ครอบครัว)
⋅ ผูปฏิบัติงานบริหารเวลาไมไดงานมาก เวลานอย
⋅ ระบบการสั่งการ ใชอํานาจในการปฏิบัติกับเด็ก/
เยาวชน
⋅ หนวยงาน ตางคนตางทํา จึงขาดพลัง ไดผลไมเต็มที่
⋅ ทํางานตามเวลาราชการ
อุปสรรค (T)
⋅ อปท.สนับสนุนและใหความสนใจในการทํางานที่
ตอเนื่องนอย
⋅ ความสนใจของคนมหาสารคามมีนอย
⋅ สถานการณทาเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
⋅ นโยบายรัฐยังไมถูกใจคนทํางาน /นโยบายเด็ก/เยาวชน
ไมชัด ไมแนนอน
⋅ คานิยมทางสังคมที่ไมเหมาะสม
⋅ สังคมขาดการยอมรับเรื่องการศึกษานอกระบบ
⋅ กระแสโลกาภิวัฒน / บริโภคนิยม / สุขนิยม / ทุนนิยม
⋅ ฐานชุมชนไมเขมแข็ง เราไปไมถึงดวงดาว
⋅ เปนงานเฉพาะกิจ งบหมดงานหมด งบมางานมี งาน
จึงไมตอเนื่อง นับหนึ่งใหมทุกที
⋅ ผูใหญเปนปญหา ไปโทษเด็ก
⋅ พื้นฐานทางวัฒนธรรมอีสาน

๓.๒ วิเคราะหยุทธศาสตร
จังหวัดมหาสารคามมีภาคี หนวยงาน องคกร กลุม และ บุคคลในระดับจังหวัดที่ทํางานดานเด็กและ
เยาวชนจํานวนมากและมีความชํานาญการที่หลากหลาย ( S) แตขาดการทํางานเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ
และขาดพลังตอการเปลี่ยนแปลง (W) ขณะที่สถานการณความรุนแรงของปญหานั้นมีรอบดาน สงผลใหเด็ก
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และเยาวชนมีความออนแอ ขาดภูมิคุมกันตั้งแตระดับครอบครัวเปนตนมา ( T) ทั้งที่นโยบายรัฐและเอกชน
ตางมุงแกไขปญหาอยางองครวมและสรางระบบการดําเนินงานอยางเปนเอกภาพรวมกัน (O)
ดังนั้นยุทธศาสตรการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ
การทํางานเชิงบูรณาการ “เราตองรวมกําลังกันตี ”
ดวยกระบวนการเชื่อมโยงความรู ประสบการณของบุคลากร ความตั้งใจ มุงมั่นของการทํางาน การหนุน
เสริมงบประมาณ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางเปาหมายรวมกัน และ การสรางการเปลี่ยนแปลงรวมกัน
อยางเปนระบบและกระบวนการ มีความตอเนื่อง มีการพัฒนากลไกการเชื่อมโยง โดยอาศัยการดําเนินงาน
แบบมีสวนรวมเปนสําคัญ
๔. แนวทางการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน
ทําอะไร
รูปแบบ/กิจกรรม
ระดับปฏิบัติการ • มีศูนยเรียนรูระดับชุมชน ที่สามารถบูรณาการ
กับทุกภาคสวน
ทองถิ่น ชุมชน
• สนับสนุนกลไกสภาเด็กและเยาวชนที่สามารถ
ครอบครัว
ขับเคลื่อนไดจริงและมีรูปธรรม ไดรับการ
สนับสนุนจากอบต. ที่ตอเนื่อง
• ในระดับโรงเรียนตองมีหลักสูตรสงเสริมให
นักเรียน ในการเรียนรูชีวิต
• การแลกเปลี่ยนเรียนรูของทองถิ่น โดยมี
ตัวแทนทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
• คายพัฒนาเพื่อคนหากิจกรรมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนรวมกัน
• การพัฒนาศักยภาพเยาวชน เพื่อความเขาใจตอ
การเขาใจตนเอง
• พัฒนาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับตําบล
เพื่อการสรางการมีสวนรวมของภาคีตางๆ
• การผลักดันแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ระดับชุมชน-ทองถิ่น
• สรางองคกรทํางานเด็กที่ไมขึ้นอยูกับหนวยงาน
ของราชการเทานั้น

•
•
•
•
•

•
•

ทําอะไรไดทันที
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให
สอดคลองกับบริบทพื้นที่ดวย
ผลักดันงานเด็กและเยาวชนในระดับ
พื้นที่ใหเกิดรูปธรรม
การหนุนเสริมซึ่งกันและกัน การ
ทํางานเชิงบูรณาการรวมกัน
พัฒนาศูนยกา ร เรียนรูในระดับ
โรงเรียน
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับทองถิ่น
เพื่อการพัฒนาแผนการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
ทําประชาเสวนา ทําธรรมนูญดานเด็ก
และชุมชน โดยการมีสวนรวม
การพัฒนาศักยภาพของคนในระดับ
ชุมชน มีความสําคัญและเปนตนทุนใน
การทํางาน
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ทําอะไร

รูปแบบ/กิจกรรม

ทําอะไรไดทันที

• การพัฒนาเด็กและเยาวชนบนฐานชุมชน เชน
กระจ้ํา ผูเฒาผูแก คนในชุมชน เขามามีสวน
รวมในการดูแลเด็ก
• ประชาเสวนา ทําธรรมนูญตําบลในดาน
ปญหาเด็กและเยาวชน แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน
• การตั้งกลุมเพื่อนชวยเพื่อนในชุมชน
• การพัฒนาเพื่อการอยูไดดวยตนเอง
ระดับปฏิบัติ
จังหวัด

• มีการนําประสบการณมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน
• มีการบูรณาการการทํางาน ของหนวยงาน
ระดับจังหวัด
• ผลักดันนโยบายการทํางานดานเด็กละเยาวชน
• การประชุม สัมมา อบรม สรางการมีสวนรวม
• พัฒนาทักษะในการเรียนรู การติดตาม
ประเมินผล
• การถอดประสบการณ เพื่อการขยายผล
• ผลักดันเปนนโยบายระดับจังหวัด
• พัฒนากลไกในการสรางรูปธรรมและนําเสนอ
ตอจังหวัด
• ออกกฎธรรมนูญ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
ระดับจังหวัด จากระดับทองถิ่นขึ้นมา จัดตั้ง
คณะทํางานระดับจังหวัด
• การอบรมใหความรู โดยมีตัวแทนระดับ
ทองถิ่นมาสงเสริมการพัฒนาทีมงานการทํางาน
รวมกัน เพื่อการพัฒนาอุดมการณการทํางาน
• การสรางเครือขายการทํางานรวมกัน
• ฮักแพงฯ ตองจดทะเบียนองคกรนิติบุคคล มี
หนวยประสานงานชัดเจนในแตละพื้นที่ เชน

• กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบเวที
สัญจรในการเรียนรูรวมกัน
• พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใน
ระดับจังหวัด ในรูปแบบโครงงาน เพื่อ
การเปดมุมมองและพัฒนาทักษะ และ
สรางคุณคาใหมีมากขึ้น
• การประชุมแลกเปลี่ยน วิเคราะห
สังเคราะห เพื่อหนุนเสริมกัน
• การผลักดันนโยบาย
• การแตงตั้งคณะทํางานและคนหาแนว
ทางการทํางานในระดับจังหวัด
• จัดตั้งเปนองคกรนิติบุคคล
• มีการคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อการ
ทํางาน
• จัดตั้งคณะทํางาน เพื่อการผลักดันงาน
ระดับจังหวัด
• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับจังหวัด
โดยมีตัวแทนทุกลุมเปาหมาย เชน
ตัวแทนเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม
สภาพปญหามาแสดงความคิดเห็นและ
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ทําอะไร

รูปแบบ/กิจกรรม
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด
มีคณะทํางานในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล
หมูบาน
มีการประชุมสามัญประจําป เพื่อการพบปะ
แลกเปลี่ยน เรียนรูอยางตอเนื่อง (ประสบการณ
บทเรียน)
นําเสนอปญหาของภาพรวมจังหวัด มีการ
วิเคราะหปญหารวมกัน
การพัฒนาเครือขายการทํางาน
มีนําเสนอขอมูลผาน website
มีระบบฐานขอมูลชัดเจน
การแสดงตัวตนที่ชัดเจน แนนอนตอสาธารณะ
มีกิจกรรมการรณรงค แสดงความเปนตัวตน
ของเรา เปนกิจกรรมใหญรวมกัน เพื่อการ
ประกวด คัดเลือก และสรางตัวชี้วัด เพื่อการ
ประเมินการเปนตนแบบฮักแพงฯ
มีปาย สื่อ ประชาสัมพันธ วารสาร สื่อสาร
อยางตอเนื่อง
มีเจาภาพหลักในการทํางาน เชน ผูวาราชการ
จังหวัดตองเขามามีสวนรวมหลัก โดยเฉพาะ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยตองเขามามีสวนรวมหลัก
หัวหนาสวนของหนวยงานตางๆ ในระดับ
จังหวัดมามีสวนรวมหลัก และ เปนคณะทํางาน
ในการขับเคลื่อนรวมกัน
มีการบูรณาการการทํางานในระดับจังหวัด โดย
การตั้งโครงการรวม ที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม

ทําอะไรไดทันที
เรียนรูรวมกัน เพื่อจะไดเห็นความ
ตองการและสภาพปญหาที่แทจริง
คณะทํางานระดับจังหวัดวิเคราะห
ปญหาบนฐานขอมูลที่ได เพื่อการ
คนหาวิธีการทํางาน
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๕. กลไกการทํางานในการขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชน
๕.๑. การบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕.๒. กลไกการทํางานระดับจังหวัด จากระดับพื้นที่ (ที่ปรึกษา –ทีมผูวา)
๕.๓. กลไกระดับพื้นที่ (ครอบครัว ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด
๕.๔. กลไกระดับจังหวัด ทีมที่ปรึกษา ทีมประสานงาน(องคกร กลไก) ทีมปฏิบัติการ วิชาการ
นักพัฒนา ชุมชน
คณะทํางาน(กอการ)ดานเด็กและเยาวชน
อําเภอ
ชื่อ-สกุล
๑.อําเภอวาปปทุม นางบุญทัน วัฒนศิกดิ์สุรกุล
นายวิเชียร อัปมรตา
นางจันทรศิริ ขูรีรัง
กํานันบัวสอน
กํานัน จาก ต.ประชาพัฒนา
พี่แมว(ไมทราบชื่อ-นามสกุลจริง)
๒.อําเภอชื่นชม
นายยกจรัส ชินเฮือง
นายธงชัย หมื่นสา
๓.อําเภอโกสุม
อาจารยสุรชัย ภูนา
พิสัย
นางสาวลัดดารา รัตนรองใตนาย
ศักดา นามโยธา
คุณวิวัฒนา เรืองฤทธิ์
๔.อําเภอนาดูน
นายเสาศิลป เพ็งสุวรรณ
อาจารยสมทรง
๕.อําเภอแกดํา
นายคํากอน สุธรรม
นายสิทธิชัย เกตุมาลา
นายหนูกัณฑ
๖. อําเภอเมือง
นางสุริยนต ชอประพันธ
นางเกศมุกดา จันทรสิริ
นางวัลภา รินทรึก

ที่อยู /หนวยงาน
ผอ.โรงเรียนประชาพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลนาขา
โรงพยาบาลวาปปทุม
ตําบลเสือโกก
ต.ประชาพัฒนา
นายกองคการบริหารสวนตําบลเหลาดอกไม
รองผอ.โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม
นักพัฒนาชุมชนองคการบริหารตําบลเขวาไร
ผูนําชุมชน ตําบลเหลา
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
เครือขายเด็กและเยาวชนตําบลพระธาตุ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลวังแสง
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลวังแสง
ประธานสภาอบต.วังแสง
สสจ.มหาสารคาม
บานรมเย็นโรงพยาบาลมหาสารคาม
เครือขายผูปกครองบานสอง
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อําเภอ
๗.อําเภอกุดรัง

ชื่อ-สกุล
นางสาวรพีพร นามโคตร
กํานันตําบลกุดรัง
๘.อําเภอบรบือ
ดร.กริชพัฒน ภูวนา
นายพินธ คําภูเมือง
๙.อําเภอเชียงยืน นายยงยุทธ พงสาลี
หมอแจม
๑๐. เครือขายอื่นๆ อาจารยบุญเลิศ สดสุชาติ
อาจารยประยูร ขูรีรัง
อาจารยวัฒนาสาร ปานเพชร
อาจารยอนงค
อาจารยเมตตา
ประธานสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู /หนวยงาน
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง
ศูนย กศน อําเภอบรบือ
เครือขายเยาวชนตําบลหัวงัว
เจาหนาที่สถาบันชุมชนอีสาน
โรงพยาบาลเชียงยืน
เครือขายครูสอนดี
เครือขายครูสอนดี
เครือขายครูสอนดี
กองกิจการนิสิต มมส.
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
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บทสรุปแนวทางการดําเนินงาน โดย คุณสุเมธ ปานจําลอง
ทําไมตองทํางานดานเด็ก
o สังคมเด็ก

จะทําอะไรรวมกัน

“สังคมแหงการ

เรียนรู”
 เลียนแบบ ทําตาม กิน
เหลา เลนเกม หนีเรียน
ทอง เปนตน
o สังคมชนบท “สังคมเมือง”
 ไมมีขอบเขต
 เปนไปตามนโยบายรัฐ
o สังคมไทย “ สังคมการคา ”
 บริโภคนิยม
 สังคมทุน รัฐเล็กลง การ
ทําตามนโยบาย
o สังคมอาเซียน “สังคมหนึ่ง
เดียว”

ที่ผานมา
o

o

o
o

o
o

ปญหาเขาถึงตัวเด็กได
เร็วขึ้น
ชุมชนยังไมตระหนัก
และยังไมสวนรวม
ไมมีเจาภาพหลัก
ไมมีกิจกรรมของ
จังหวัด
ทําใครทํามัน
ไมมีการบูรณาการ
รวมกัน

เรามีจุดรวมกันจริงไหม
o
o
o

o

o

เครือขายเด็ก
สภาเด็ก
องคกรทํางาน
ดานเด็ก
เยาวชน
มีภารกิจ
ขององคกร
ทองถิ่น
มีแผนนโยบาย
ทองถิ่นและ

o
o

o

รักเพื่อน
ดูแล
เพื่อน
แกไข
ปญหาได
เอง

* จัดตั้ง
คณะทํางาน
ระดับจังหวัด
* นําตนแบบมา
ขยายผล สราง
เวที “ฟงเด็ก”
* พัฒนากลไก
ทองถิ่น

๑. การทํางานระดับจังหวัด
⋅ เปนองคกรดูแลเด็ก
⋅ แลกเปลี่ยนกัน
⋅ เสนอนโยบายจังหวัด
⋅ สรางแกนนํา
⋅ คณะทํางานระดับ
จังหวัด
๒.การทํางานระดับอําเภอ
⋅ สรางแผน
⋅ สรางกลุม
๓.ระดับกลุม
⋅ เพื่อนชวยเพื่อน
⋅ มาตามสังคม ชุมชน
กติกาขอตกลง
๔.ระดับชุมชน สรางกลุม
องคกรของชุมชนในการ
ดูแลเด็ก

ทําไปทําไม
อยากเห็นเด็ก
เปนคนดี
(หลุดพนจาก
ปญหา คิด
แกปญหาได
รูทันปญหา)
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