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เกริ่นนำา

“สานฝัน สู่ความเป็นจริง”
 แนวคิดของสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคใต้ 
ท่ามกลางความหวังที่ทุกคนพยายามและมีความตั้งใจในการร่วมกัน
จับมือเพื่อขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชน ภาคใต้ สู่ “ขบวนเด็กและ
เยาวชนภาคใต้บ้านเรา”  
 ข้อมูลสถานการณ์เด็กไทยในปัจจุบันมีความซับซ้อนเพิ่ม 
มากขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม อยู่ท่ามกลาง 
ของปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน ทั้งการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การใช้สารเสพติด 
ท้องก่อนวัยอันควร การทำาแท้ง ติดเกม ก่ออาชญากรรมเป็นโรค 
ซมึเศรา้ ไปจนถงึการฆา่ตวัตาย รวมไปถงึเทคโนโลยทีีเ่ขา้มามอีำานาจ
และบทบาทตอ่เดก็อยา่งมาก กลายเปน็ปญัหาสงัคมทีเ่ราตอ้งชว่ยกนั
ดูแลเป็นหูเป็นตา เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนบ้านเรา   



 สถานการณ์เด็กภาคใต้ก็เช่นเดียวกัน ด้วยบริบทความเป็น
ภาคใต้ ปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงมีความซับซ้อนมาก  
การทบทวนสถานการณแ์ละปญัหาท่ีเกดิขึน้ในปจัจบุนัในเวทกีารรว่ม
ระดมความคดิเหน็ในประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครวั ของงานสรา้ง
สุขภาคใต้ เพื่อหาปัจจัยสาเหตุที่เกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยเอื้อ และปัจจัย
อุปสรรค ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านคน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านกลไก 
รวมทั้งการมองถึงต้นทุนและแนวทางในการเคลื่อนงานต่อ เพื่อให้
เกิดการดำาเนินงานการเคลื่อนงานเด็กเยาวชนและครอบครัวไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
 การสานพลงัขบวนเยาวชน จงึเปน็หวัใจสำาคญัทีท่กุหนว่ยงาน 
ทกุองคก์ร ไดร้ว่มระดมความคดิในการทบทวนขอ้เสนอตอ่หนว่ยงาน
และองค์กรต่างๆ ในปีที่ผ่านมา เพื่อยกระดับงานที่เกิดขึ้น พร้อมกับ
ออกแบบยุทธศาสตร์สู่การสานพลังให้เกิดขบวนเยาวชนภาคใต้  
ด้วยการสร้างความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนทางความคิด ทุน พื้นที่ 
รวมถึงประเด็นร่วมกันกับเครือข่ายทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ภาควชิาการ ตลอดจนภาคนโยบาย สูก่ารขยายผลกจิกรรม
ด้านสร้างเสริมสุขภาพและเชื่อมโยง บูรณาการ และขยายเครือข่าย
ให้ครอบคลุมในภาคใต้  



 สร้างสุขภาคใต้ จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เครือข่ายภาคใต้จะได้ 
ร่วมกันออกแบบและพัฒนากิจกรรมร่วมกัน สู่การก้าวข้ามข้อจำากัด
ด้านสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมของการทำางานเด็กเยาวชน 
และครอบครัว ไปพร้อมกับการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ส่งผล 
ต่อเด็กเยาวชนและครอบครัวต่อไป 
 จากความหวงัความสุขเด็กใตบ้า้นเรา ในป ี2558 สูก่ารรบัฟงั
จากเสียงเล็ก..เล็ก เด็กเยาวชน และครอบครัว ภาคใต้ ในปี 2559 
เพราะเราเชื่อว่า เสียงเล็ก เล็ก เหล่านี้จะเป็นพลังไปพร้อมกับ 
การสร้างสรรค์ให้เกิดพลเมืองที่ดีในสังคมภาคใต้ และพวกเราหวังว่า 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับปัญหาในปัจจุบันที่เป็นปัญหาท้าทายให้ 
เครือข่ายได้ร่วมล้อมวงพูดคุยสานคน สานพลัง สานงาน สานความ
ฝัน สู่ความเป็นจริง ในปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และรวมพลัง
สู่การขับเคลื่อนและสะท้อนปัญหาสู่แนวทางของการร่วมกันแก้ไข 
ต่อไป

   ฮาริส มาศชาย
   หัวหน้าองค์กรศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ 
   (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 4314)



สารบัญ

• แนวโน้มสถานการณ์
• ทบทวนข้อเสนอจากงานสร้างสุข ปี 2559
 และการขับเคลื่อนที่ผ่านมา
  1. ขอ้เสนอหอ้งเด็ก เยาวชน จากงานสรา้งสขุ ป ี2559
  2. การขับเคลื่อนข้อเสนอที่ผ่านมา
  3. ผล สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  4. การสังเคราะหแ์ละถอดบทเรยีน ปจัจยั กระบวนการ 
   และกลไกต่อการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามข้อเสนอ 
   ที่ผ่านมา
  5. ข้อเสนอในปี 2561 กระบวนการและกลไกใหม่
   5.1 ข้อเสนอการขับเคลื่อนในระดับภาคสู่รูปธรรม 
    ของพื้นที่
   5.2 ข้อเสนอต่อหน่วยงานและองค์กร
• สถานการณ์การดำาเนินงานด้านเด็ก
  1. พัฒนาการเด็กด้วยการอ่าน
  2. รู้เท่าทันสื่อด้วยชุมชน 3 ดี
  3. Active Citizen พลังพลเมืองสร้างนักสื่อสาร 
   สุขภาวะที่ตื่นรู้
  4. พื้นที่นี้...ดีจัง สู่พื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัย
  5. สิทธิของเด็กๆ เรื่องไม่เล็กที่ผู้ใหญ่ต้องใส่ใจ
  6. เยาวชนค้นหาสันติภาพ
  7. สร้างพลงัความรว่มมอืสูก่ารเปลีย่นแปลงการศกึษา
   เพื่อเด็กเพื่อชุมชน
  8. 13 ปี เครือข่ายเยาวชนชาวเลอันดามัน
• กรณีศึกษาพื้นที่ร่วมปฏิบัติการ
  1. พัทลุงยิ้ม
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แนวโน้มสถานการณ์

 สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น ได้สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน รวมถึง 
เดก็เยาวชนเปน็อย่างมาก เนือ่งจากระบบครอบครวั ระบบการศกึษา 
กระบวนการการเรยีนรูแ้ละถา่ยทอดทางสงัคมแบบในอดตีกา้วไมทั่น
ต่อการเปลี่ยนแปลง เด็กและเยาวชนไทยขณะนี้กำาลังเผชิญกับความ
เสี่ยงมากมายจากสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันตรายท่ีล้อม 
รอบตัว เด็กและเยาวชนจำานวนมากซึมซับพฤติกรรมความรุนแรง 
สื่อลามกอนาจาร เสพยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  
อยู่ในแหล่งมั่วสุมและอื่นๆ จนพฤติกรรมเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตร่วมสมัยของเด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นทุกวัน
 สำาหรับสถานการณ์เด็กและเยาวชนในภาคใต้ในปัจจุบัน 
เป็นผลจากการพัฒนาที่ผ่านมา มีทั้งสถานการณ์ทั่วไป สถานการณ์
เชิงลบ และสถานการณ์เชิงบวก ซึ่งประมวลได้ดังนี้

 • ประชากรวัยเด็ก (0-14ปี) จะมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 
28 ในป ี2543 เปน็รอ้ยละ 26 ในป ี2549 ขณะทีป่ระชากร
วัยแรงงานเพิ่มขึ้นมาก และประชากรวัยสูงอายุเพิ่มข้ึน 
เล็กน้อย

 • อัตราการตายของทารกเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองจาก 6.6 คน
ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ในปี 2544 เป็น 7.3 และ 
7.9 คน ในปี 2545 และปี 2546 ตามลำาดับ โดย 3 
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สานฝัน สู่ความเป็นจริง

จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอัตราการตายของทารกสูงมาก
ที่สุดมาโดยตลอด เนื่องจากบริการสาธารณสุขของรัฐ 
ที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความเชื่อของท้องถิ่น

 • คุณภาพการศึกษามีปัญหาค่อนข้างมาก โดยคะแนน 
ผลการทดสอบเฉลี่ยปี 2544-2546 ระดับประถมศึกษา 
สงูกวา่รอ้ยละ 40 แตส่ว่นใหญย่งัอยู่ในระดับต่ำากวา่เกณฑ์ 
การผ่านร้อยละ 50 และคะแนนดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง
ในทกุวชิา ระดับมธัยมศกึษาตอนตน้ สว่นใหญอ่ยูใ่นระดบั
ต่ำากว่าเกณฑ์การผ่านร้อยละ 50 แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ยกเว้นความถนัดด้านภาษาอังกฤษที่มีแนวโน้มลดลง  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยต่ำากว่า
ร้อยละ 40 ในทุกวิชาและมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นความ
ถนัดด้านภาษาไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน เมื่อเปรียบกับ 
ในระดับประเทศแล้วพบว่าภาคใต้มีปัญหาคุณภาพการ
ศกึษาคอ่นขา้งมากเชน่เดยีวกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

 • เยาวชนมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาหลายประการที่สำาคัญ
ได้แก่ ขับรถประมาทหวาดเสียว/ผิดกฎจราจร ติดยา 
เสพตดิ ตัง้แกง๊จีป้ลน้ลกัขโมย ทะเลาะววิาท เลน่การพนนั 
เที่ยวกลางคืน คบเพื่อนไม่ดี เอาแต่ใจตัวเอง ติดโทรทัศน์ 
นยิมมเีพศสัมพนัธก่์อนแตง่ ด่ืมสรุาสบูบหุรี ่(กลุม่เยาวชน
อายุ 15-19 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่เท่ากับภาคเหนือ 
ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าทุกภาค) ส่วนเยาวชนอายุ 20-24 
ป ีมแีนวโนม้การดืม่สรุาและสบูบุหร่ีเพิม่ข้ึน ในขณะท่ีกลุม่
อายุ 25-29 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้ม 

การดื่มสุราและสูบบุหรี่ลดลง
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 เวทีการพูดคุยประเด็นสถานการณ์เด็กและเยาวชนของ 

ภาคใต้ ปี 2561 พบว่า ปัญหาสำาคัญที่จำาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

ดังนี้

 • พัฒนาการเด็ก เช่น ทุพโภชนาการ การส่งเสริมการอ่าน

ในเด็กปฐมวัย เพิ่มพื้นที่ทางกาย

 • ทักษะการรู้เท่าทัน เช่น เท่าทันสื่อ การบริโภคสื่อ 

นักสื่อสารสร้างสรรค์ สื่อศิลปวัฒนธรรม

 • พลเมืองตื่นรู้ Active citizen เช่น พฤติกรรม พลังสื่อ

พลเมือง
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 • ปัจจัยเสี่ยง เช่น ปกป้องนักสูบหน้าใหม่ แอลกอฮอล์  

สารเสพติด ท้องไม่พร้อม ภาวะโภชนาการ การค้ามนุษย์ 

การพนัน อุบัติเหตุบนท้องถนน

 • สิทธิเด็ก เช่น การอยู่รอด ได้รับการศึกษา ที่อยู่อาศัย 

การละเมิดสิทธิ์, ความเหลื่อมล้ำา สวัสดิการ

 • เยาวชนกับความรุนแรง เช่น สันติภาพ ครอบครัว

 • การศึกษา เช่น คุณภาพการเข้าถึงการศึกษา การศึกษา

ทางเลือก

 • พื้นที่สร้างสรรค์ เช่น พื้นที่ เ รียนรู้ พื้นท่ีปลอดภัย  

พื้นที่เล่น

 • ชาติพันธุ์

9



สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว:
สานฝัน สู่ความเป็นจริง

ทบทวนข้อเสนอ
จากงานสร้างสุข ปี 2559
และการขับเคลื่อนที่ผ่านมา

 จากแนวคดิ “ความหวงั...ความสุข เด็กใตบ้า้นเรา” เปน็หวัขอ้

ประเด็นของห้องเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในประเด็นความมั่นคง

ของมนุษย์สู่การขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่ภาคใต้ ในปี 2558 ได้เห็นภาพ

กลุ่มเด็กเยาวชนของจังหวะก้าวความมั่นคงของมนุษย์ ด้านเด็ก

ภาพแสดง: แนวคิดจากห้องเด็กเยาวชนและครอบครัว ในปี 2558
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สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว:
สานฝัน สู่ความเป็นจริง

เยาวชนและครอบครัว ว่ามีภาคีใด ทำาอะไร อยู่ที่ไหน มีการ 

ดำาเนินงานอย่างไร สู่การเชื่อมสัมพันธ์ การเชื่อมพื้นที่ การเชื่อมคน

และการเชื่อมงานของคนรุ่นใหม่ภาคใต้ สู่ความหวังความสุขเด็กใต้

บ้านเรา

 แนวคิดดังกล่าว สู่การเชื่อมงานเด็กใต้สร้างสุขในปี 2559 

เป็นการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดข้อเสนอและนโยบายกับหลายองค์กร 

เช่น สช. สปสช. พม. สธ. ThaiPBS/สสวท. สสส. เพื่อเรียนรู้

สถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซับซ้อนมากขึ้น 

ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน รวมถึงเด็ก-เยาวชนและครอบครัว  

เพื่อสร้างกลไกระดับภาคใต้ ในการเรียนรู้สู่การขยายผลกิจกรรม 

ด้านสร้างเสริมสุขภาพและเชื่อมโยง บูรณาการ และขยายเครือข่าย

ภาพแสดง: แนวทางในการขับเคลื่อนงาน
ประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว ปี 2559
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สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว:
สานฝัน สู่ความเป็นจริง

เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพของการทำางานเด็ก-

เยาวชน และครอบครัว สู่การพัฒนานโยบายสาธารณะ

 ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา นักวิชาการ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ได้สรุปประเด็นของการจัดห้อง พูดคุยสถานการณ์

เด็กและเยาวชน ดังนี้ เรามีเด็กและเยาวชน คือ 23% ของประชากร 

ทั้งประเทศ ลักษณะปัญหาของเด็กและเยาวชนเป็นสหปัจจัยที่มี

สาเหตุทั้งปัจจัยภายในตัวเด็ก โดยเฉพาะสุขภาวะทางจิตใจ ปัจจัย

ด้านครอบครัว ระบบการศึกษา สื่อ ข่าวสาร และปัจจัยด้านสภาพ

แวดลอ้มอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่การดำาเนนิชวีติของเด็ก และครอบครัว 

ความไมรู่ ้ไมเ่ขาใจ และไมพ่รอ้มในการดแูลเดก็และเยาวชนของสังคม

และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมข้อเสนอแนะประเด็นการทำางานด้านเด็กและ

เยาวชน ดังนี้

ภาพแสดง: บรรยากาศเวทีเสวนา และล้อมวงคุย
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว:
สานฝัน สู่ความเป็นจริง

 1. เรามีการทำางานแบบเครือข่ายเชิงหลากหลาย ต้องมีการ

ทำางานเชิงเครือข่าย สิ่งสำาคัญคือระบบข้อมูล องค์ความรู้การทำางาน

ด้านเด็กและเยาวชน ต้องยกระดับความรู้เอาไปใช้ต่อ

 2. กลุ่มเด็กและเยาวชนมีความหลากหลาย ภาคใต้มีความ

เปราะบาง บริบทศาสนาที่แตกต่างกัน ระบบการคัดกรองเด็กเป็น 

สิ่งสำาคัญ เราพัฒนาเด็กให้เป็นกำาลังสำาคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ 

จำาเป็นต้องมีระบบสรา้งความเข้าใจให้กับพี่เลี้ยงในการสนับสนุนและ

ช่วยเหลืองานของเด็กและเยาวชน

 3. การสร้างความมั่นคงและคุณค่าของคนทำางานด้านเด็ก 

และเยาวชน

 4. การสรา้งความรู ้เครือ่งมอื หรอืเราต้องมกีารถอดบทเรียน 

ซึ่งมีกระบวนการต่างๆ เช่น การทำางานเชิง Area-based โดยปลูก

ฝังให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ จะได้มีภูมิต้านทาน สามารถเรียนรู้เป็น 

วิเคราะห์เป็น

 5. การมีพื้นที่สร้างสรรค์สำาหรับเด็ก

 6. ผู้ใหญต่อ้งปรบัทศันคตใินการทำางานดา้นเดก็และเยาวชน 

ฟังเสียงเด็กเป็น ลดช่องว่าง และสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ให้เป็นต้นแบบการทำางาน

 7. การยกระดับคุณค่าการทำางานด้านเด็กและเยาวชน 

การเสริมระบบคุณค่า และยกระดับมาตรฐานการทำางาน

 8. กลไกการพฒันางานของภาครฐั ต้องเข้ามาเชือ่มหนุนเสริม

การทำางานกับคนในพื้นที่ เช่น ระดับตำาบล ให้มีการปฏิบัติการจริง 

อย่าถีบเด็กออกจากกลไกของภาครัฐ
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สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว:
สานฝัน สู่ความเป็นจริง

 9. ระบบกระทรวงศึกษาธิการน่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในการแก้ปัญหาเด็กใน Setting ของพื้นที่ โดยมีหลักสูตร การเรียน 

การสอน บุคลากรในโรงเรียนเป็นความหวังให้กับเด็กและเยาวชน 

โรงเรียนจำาเป็นต้องยึดหลักคุณค่า ความดี ของเด็กและสร้าง 

อนาคตใหก้บัเดก็ ตอ้งไมเ่นน้เฉพาะเดก็เกง่ ควรมรีะบบชว่ยเหลอืเด็ก  

คัดกรอง และช่วยเหลือแก้ปัญหาเด็กไม่ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง

 10. โรงเรียนพ่อแม่ น่าจะมีกลุ่มสาธารณสุขมาเป็นวิทยากร

เข้ามาพัฒนาคนที่เป็นพ่อหรือแม่

 11. อยากใหม้ศีนูยป์ระสานงาน หรอืศนูยร์บัเรือ่งราวของเดก็

และเยาวชน

 12. อยากให้มีระบบกองทุนสุขภาพตำาบล ของบประมาณ

สนับสนุนด้านเด็กและเยาวชน ถ้าเป็น สปสช.งบประมาณสำาหรับ 

เด็กจะน้อยมาก เพราะจำากัดให้ทำาเฉพาะด้านสุขภาพ ควรมีงบ

ประมาณให้เด็กทำากิจกรรมสร้างสรรค์

 13. ควรมีส่ือสร้างสรรค์ที่ดีสำาหรับเด็กและเยาวชนเป็น 

เครื่องมือสำาคัญให้เด็กเกิดการเรียนรู้

 14. ข้อเสนอจะส่งไปตระกูล ส.ถึงบอร์ดของกองทุน เรามี 

การเชิญชวนขอนัดภาคีที่เกี่ยวข้องกับส่ือของภาคใต้ หลายเรื่อง 

เป็นนิมิตใหม่ที่ดี เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านสื่อร่วมกันในภาคใต้

 15. อยากใหก้ำาหนดเปน็รปูธรรม โดยมวีาระรว่มเชงิประเดน็ 

เชิงเครือข่าย น่าจะมีกรรมการของพื้นที่สัก 1 ชุด เชิงโครงสร้างเพื่อ

เป็นตัวแทนในการทำางานเป็นรูปธรรม โดยมีเด็กและเยาวชนเข้ามา 

มีส่วนร่วม เพื่อทดลองปฏิบัติการ สสส.จะร่วมสนับสนุนให้เกิด
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สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว:
สานฝัน สู่ความเป็นจริง

1. ข้อเสนอห้องเด็ก เยาวชน
 จากงานสร้างสุข ปี 2559

ทบทวนข้อเสนอจากงานสร้างสุขปี 2559 และปีที่ผ่านมา
 สสส.
 1. สนับสนุนให้มีการจัดการฐานข้อมูลเครือข่ายคนทำางาน

เรื่องเด็กและเยาวชน 

 2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถ

ของเครือข่ายคนทำางาน ทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ รวมถึง 

การพัฒนาเครื่องมือ วิธีการ และความรู้ในการทำางาน เพื่อพัฒนา

เด็กและเยาวชน
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สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว:
สานฝัน สู่ความเป็นจริง

 3. เพิ่มแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อใช้

ศิลปวฒันธรรม เปน็เครือ่งมอืการพฒันาสขุภาวะของเดก็และเยาวชน

 4. สนับสนุนการศึกษาหรือการถอดบทเรียน วิธีการท่ีได้ผล

ในการทำางานพัฒนาเด็กเยาวชน เช่น Project Base, Case Study 

ฯลฯ (เปิดพ้ืนท่ีให้เด็กทำางานจริง เปิดพื้นท่ีสร้างสรรค์ ให้โอกาส  

ปรับทัศนคติผู้ใหญ่/สังคมที่มีต่อเด็ก)

 สช.
 ใหม้มีาตรการขบัเคลือ่นมตสิมชัชาสุขภาพแห่งชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง

กับปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัวอย่างจริงจังและสนับสนุนให้มี

เครือข่าย คณะทำางานเรื่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีส่วนร่วม 

ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาดังกล่าว

 สปสช.
 ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบลมีโครงการที่เกี่ยวข้อง 

กับการจัดการสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
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สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว:
สานฝัน สู่ความเป็นจริง

 กระทรวงสาธารณสุข
 เพิ่มและขยายโรงเรียนหรือห้องเรียนพ่อแม่ให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่
 สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
 1. ออกแบบการสื่อสารที่สร้างสรรค์ และเป็นไปเพื่อการ 
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
 2. เพิ่มเวลาการส่ือสารท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาวะของเด็กและ
เยาวชน
 องค์กรอื่นๆ:
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 เพิ่มกลไกการทำางานของสภาเด็กและเยาวชน และสร้าง 
เครอืขา่ยการทำางานร่วมกันของสภาเด็กและเยาวชนทกุระดบั รวมทัง้
การจัดตั้งศูนย์การจัดการปัญหาเด็กและเยาวชนระดับชุมชน เช่น  
มกีารคดักรองเด็กกลุม่ทีต่อ้งการความช่วยเหลอืตามระดบัความเสีย่ง 

(เด็กเปราะบางใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
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สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว:
สานฝัน สู่ความเป็นจริง

2. การขับเคลื่อนข้อเสนอที่ผ่านมา

 ที่ผ่านมาเครือข่ายเด็กและเยาวชนภาคใต้ ได้มีการติดตาม

และประเมินสถานการณ์จากข้อเสนอในงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559 

ตอ่หนว่ยงานและองคก์รตา่งๆ ในรูปแบบรายประเดน็หรอืหน่วยงาน

และองคก์รทีท่ำางานหรอืเกีย่วขอ้งไปขยบัและเคลือ่นงานอยา่งไมเ่ปน็

ทางการ เน่ืองจากเครือข่ายประเด็นด้านเด็กและเยาวชน มิได้มี

ศูนย์กลางหรือกลไกในการทำางานร่วมกัน แต่ก็พยายามขับเคลื่อน 

ในมิติที่ตนเองเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้ใช้กิจกรรมจากการหนุน

เสรมิของงานสรา้งสุขภาคใตเ้ป็นตวัเช่ือมใหเ้กิดกระบวนการรอ้ยเรือ่ง

ร้อยประเด็นงานในพื้นที่ ดังนี้ 

 การ Mapping ขอ้มลูเครอืขา่ยองคก์รหรอืหนว่ยงานทีท่ำางาน

ดา้นเดก็และเยาวชนในพืน้ทีภ่าคใต ้ผา่นการเชือ่มขอ้มลูและประเดน็

ของการทำางานด้านเด็กและเยาวชน โดยเป็นฐานข้อมูลเครือข่าย 

คนทำางานเรื่องเด็กและเยาวชน 
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 การสนับสนุนการศึกษาหรือการถอดบทเรียน ผ่านวิธีการ 
ที่ได้ผลในการทำางานพัฒนาเด็กเยาวชน เช่น Project Based, Case 
Study ฯลฯ โดยไดร้บัการหนนุเสรมิผา่นกลไกของ สจรส.มอ. ในงาน
สร้างสุขภาคใต้ ผ่านการร่วมถอดบทเรียนและเรียนรู้ในพื้นที่ของ 
เครือข่ายพัทลุงยิ้ม ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กทำางานจริง เปิดพื้นที่
สร้างสรรค์ ให้โอกาส ปรับทัศนคติผู้ใหญ่/สังคมที่มีต่อเด็ก 
 การเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ผ่านแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม
สร้างเสริมสุขภาพ เพื่อใช้ศิลปวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือการพัฒนา
สุขภาวะของเด็กและเยาวชน โดยได้มีเครือข่ายในภาคใต้ที่ได้ร่วม
ออกแบบและได้รับการสนับสนุนและพัฒนาโครงการผ่านกิจกรรม 
ของสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
 ทั้งนี้ ข้อค้นพบดังกล่าว หากมองในภาพรวมสู่ข้อเสนอ 
ในระดับนโยบาย พบว่า หลายองค์กรไม่สามารถนำาข้อเสนอหรือ
นโยบายไปปรับใช้หรือใหเ้กิดได้จริง เนือ่งจากหลายองคก์รไมส่ามารถ
ไปบังคับหรือบังคับองค์กรนั้นๆ ได้ จึงควรออกแบบข้อเสนอที่เป็น
รูปธรรมในการปฏิบัติการร่วมกัน 
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3. ผล สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 ป ี2561 ได้มกีารขยบัการขบัเคลือ่นงานผา่นแนวคดิ กา้วขา้ม

ขีดจำากัด สิ่งที่อยากเห็นคือ พื้นที่รูปธรรมการเคลื่อนงานร่วมกับภาคี 

และเรียนรู้ข้ามเครือข่ายที่หลากหลายประเด็นยิ่งขึ้น โดยการเชื่อม

ประสานการทำางานเด็กเพือ่พฒันาศกัยภาพเด็ก/พฒันากระบวนการ

ทำางาน แบ่งได้ 2 ระดับ คือ ผู้ใหญ่กับเด็ก และ เด็กกับเด็ก

ภาพแสดง: แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อน
ประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว ปี 2561
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 ปัจจัย กลไก กระบวนการ ในการขับเคลื่อนงาน 
ให้เกิดผลเชิงรูปธรรม
 1. ภาคีเครือข่ายตัวแทนของกลุ่มคนทำางานด้านเด็กภาคใต้ 

มปีระเดน็การทำางานท่ีหลากหลาย อาท ิประเดน็เรือ่งพฒันาการเดก็ 

เช่น สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประเด็นการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ 

สรา้งการเรยีนรู้สำาหรับเด็ก เยาวชน และครอบครวั เมอืงสือ่สรา้งสรรค์

ของชุมชน 3 ดีวิถีสุข พื้นที่นี้ดีจัง ประเด็นการศึกษาทางเลือก  

การศกึษาบนฐานชมุชน ประเดน็สือ่ศลิปวฒันธรรม ประเด็นสิทธเิด็ก 

ประเดน็ทกัษะชวีติ ประเด็นสันตภิาพ ประเดน็พลเมอืงตืน่รู ้ประเดน็

สุขภาวะทางเพศ ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม ประเด็นเท่าทันสื่อ 

ประเดน็ผูบ้รโิภค และประเดน็พลเมอืงนกัสือ่สารสรา้งสรรค ์ทีก่ระจาย

ตัวอยู่ทั่วภาคใต้ แต่ขาดการทำางานเชื่อมร้อยกันเป็นเครือข่ายเชิง

ประเด็น และเชิงพื้นที่ จึงไม่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

เพื่อขับเคลื่อนสู่รูปธรรม

 2. กลไก การทำางานของภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชน 

ภาคใต ้ในภาพรวมมองวา่ยงัขาดการเชือ่มรอ้ยการทำางานเชงิประเดน็ 

ในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกันเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย  

การทำางานสู่การขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ยังขาดกลไกตัวเชื่อมกลาง

ทุกเครือข่าย รวมไปถึงการหนุนเสริมทางวิชาการ ท้ังงานวิจัยและ

ข้อมลูชดุประสบการณข์องเครอืขา่ยเพือ่ใหเ้กดิขบวนเดก็และเยาวชน

ภาคใต้ร่วมกันที่ผ่านมา อาจจะมีการขับเคลื่อนงานท่ีเป็นรูปธรรม 

ของภาคใต้ โดยการเชื่อมร้อยระหว่างประเด็นและระหว่างพื้นที่  

สู่การดำาเนินงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ ของสังคม 

เชน่ การจดัพืน้ทีส่รา้งสรรคเ์พือ่สรา้งแรงบนัดาลใจในมหกรรมปลกุใจ
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เมืองใต้ Spark U การจัดเวทีของเครือข่ายนักสื่อสารสร้างสรรค์ 

ไอเดียสุขภาวะภาคใต้ (คิดดีไอดอล) ใน 7 จังหวัดภาคใต้สู่การ

สร้างสรรค์สื่อเพื่อการสร้างพลเมืองของสำานัก 5 สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และการขับเคลื่อนงานเชิง

นวัตกรรมคนทำางานด้านเด็ก 14 องค์กรในภาคใต้และ 58 องค์กร 

ในระดับประเทศ โดยกลไกมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ผ่านเครื่อง

มือการทำางานของแต่ละองค์กร เช่น กิจกรรมเรียนรู้ หลักสูตรการ

เรียนรู้ การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ การสร้างสื่อดี การขับเคลื่อนงาน 

ดังกล่าวยังขาดมิติของการทำางานเชื่อมร้อยเครือข่ายด้านเด็กและ

เยาวชนภาคใต้ ในมิติของ “ขบวนเด็กและเยาวชนภาคใต้” ร่วมกัน

4. การสังเคราะห์และถอดบทเรียน ปัจจัย 
 กระบวนการ และกลไกต่อการขับเคลื่อน
 ให้เป็นตามข้อเสนอที่ผ่านมา

 ในปี 2561 ทางเครือข่ายห้องเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ภาคใต้ ได้ร่วมออกแบบกระบวนการในการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มเด็ก 

เยาวชน และครอบครัว สู่การเลือกถอดบทเรียนและสังเคราะห์ 

การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ของเครือข่ายพัทลุงยิ้ม พื้นที่จังหวัดพัทลุง 

การลงพื้นที่ถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อมูลต้นแบบเพื่อถอดชุด

ประสบการณ์ความรู้ในการขับเคลื่อนงานสุขภาวะเด็กเยาวชนและ

ครอบครัวสู่การก้าวข้อจำากัดในการทำางานบูรณาการทุกภาคส่วน 
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ในแต่ละระดับ และค้นหาจุดคานงัด ข้อเสนอนโยบายต่อองค์กร 

ต่างๆ จากปี 2558 เพื่อเป็นบทเรียนให้กับห้องเด็กและเยาวชน 

ในปี 2561 และออกแบบการเขียนข้อมูลนำาเข้าสู่ข้อเสนอในเวที 

สร้างสุข ผ่านกระบวนการลงพื้นที่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการ 

ก้าวข้ามข้อจำากัดในประเด็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อร่วม

ปฏิบัติการถอดรหัสพื้นที่ร่วมกัน พร้อมนำาเครื่องมือวิจัยชุมชนมา 

ร่วมใช้และเรียนรู้ร่วมกัน ตามข้อเสนอแนะในเวทีของการพูดคุยในปี 

2559 จากแนวคิด หัวข้อ เด็กใต้สร้างสุข สู่การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิด

ข้อเสนอและนโยบายกับหลายองค์กร เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านสร้าง

เสรมิสขุภาพของการทำางานเดก็ เยาวชน และครอบครัว สู่การพฒันา

นโยบายสาธารณะ

 กระบวนการในการปฏิบัติการของพื้นที่ผ่านการเป็นเมือง

สร้างสรรค์ สู่ชุมชน 3ดีวิถีสุข ได้แก่ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี สู่การ

สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ เริ่มต้นจากชุมชนเล็กภายในหมู่บ้าน ใช้พื้นที่

สวนยางเปน็พืน้ทีร่ว่มปฏบิตักิารรว่มกนัผา่นการสร้างแกนนำาเยาวชน

ในชุมชนสู่การแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่  

นำาเอาเครื่องมือศิลปวัฒนธรรมชุมชน เช่น มโนราห์ การร้อยลูกปัด 
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หนังตะลุง ทักษะชีวิตมาร่วมเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนปัญหาและ

สถานการณใ์นชมุชน รวมไปถงึสือ่วฒันธรรมชมุชน “ผา้ถงุ” ท่ีกอ่ให้

เกิดกระบวนการและทักษะจากภายในจิตใจของเด็กและเยาวชน  

สูก่ารนำามาขบัเคล่ือนเป็นวาระของจังหวดั โดยมกีารเชือ่มโยงระหวา่ง

กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มสวนผักคนเมือง มาร่วมหนุนเสริม 

ให้เกิดพลังในชุมชนขยายต่อไปในระดับจังหวัดหวัด ท้ังยังสามารถ

ขยายไปยังชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจ โดยกระบวนการสร้างแรง

บันดาลใจในพื้นท่ีอื่นพร้อมหภาคีมาช่วยหนุนเสริมการสร้างพื้นที่

กลาง สร้างเครือข่ายผ่านพื้นท่ีสวนสาธารณะพัทลุง สู่การจัดงาน

มหกรรมภายใต้ “พัทลุงยิ้ม” ที่เป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน พัทลุง

และเครือข่ายอื่นๆ ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยน ฉายภาพชัดเจน 

ของพ้ืนที ่ประเดน็ แกนนำาเยาวชน ผูใ้หญใ่นการหนนุเสรมิ และภาคี

เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สู่การก้าว 

ข้อจำากัดในการดำาเนินงานร่วมกัน

 “เด็ก สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ใหญ่มาร่วมหนุนเสริม
กิจกรรม สู่วาระของผ้าถุงเปลี่ยนเมือง”   

 กระบวนการเรียนรู้ของพื้นที่สร้างสรรค์ “พัทลุงยิ้ม” มีการ 

นำาศลิปวฒันธรรมชมุชน “ผา้ถงุ” เขา้มาเปน็เครือ่งมอืหน่ึงท่ีเดก็รว่ม

กันคิด ร่วมกันออกแบบกับผู้ใหญ่ที่เป็นพี่เลี้ยง และร่วมมองหา 

เป้าหมายในการสร้างทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตท่ีดีสำาหรับเด็ก  

รวมทั้งร่วมเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนปัญหาและสถานการณ์ในชุมชน  

โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็ก เยาวชน และครอบครัว ผ่านการ

สรา้งแกนนำาในชมุชน และใหเ้ด็กได้เป็นผูอ้อกแบบและสือ่สารกนัเอง 

โดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้หนุนเสริมงบประมาณและแรงบันดาลใจในการ

ทำางานร่วมกัน
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 ปัจจัยที่นำาสู่ความสำาเร็จ ข้อค้นพบสำาคัญจากการร่วม 

ถอดบทเรียนของเครือข่าย “พัทลุงยิ้ม” ทำาให้ได้เห็นการนำา “ทุน” 

ในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้ง “คน” บุคลากรหรือผู้ใหญ่ที่เป็น

แบบอย่างการทำางานทีด่ ีและการสรา้งแกนนำาจากรุน่ตอ่รุน่ ดว้ยการ

สร้างแกนนำากันเองแบบพี่สอนน้องและน้องเดินตามพี่ ภายใต้ความ

มีอิสระในการออกแบบหรือแสดงความคิดเห็น ปัจจัยที่สอง คือ  

การมุ่งเป้าหมายการทำางานมากกว่า“เงิน” โดยพบว่าภาคีเครือข่าย

หรือแหล่งทุนที่มีการทำางานแบบบูรณาการจะเน้นเป้าหมายในการ

ดำาเนินงานเป็นหลัก ไม่ได้มองที่ตัวแหล่งทุนหรือผู้สนับสนุนอย่าง

เดียว ปัจจัยที่สาม คือ “งาน” มีความต่อเนื่อง การดำาเนินการ 

ของกิจกรรมมีความถี่ในแต่ละเดือนที่กิจกรรมที่หลากหลาย มีการ 

สอดรับระหว่างกิจกรรมมีเครื่องมือที่สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรม 

ในการสร้างสรรค์และสามารถเป็นต้นแบบได้ และมีการปล่อยของ 

ของเยาวชนที่สามารถสร้างให้เกิดพื้นท่ีสร้างสรรค์และพื้นที่เรียนรู้ได้ 
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ทำาให้เด็กและเยาวชนรู้สึกภาคภูมิใจ และครอบครัวให้ความสำาคัญ 

กับกิจกรรมของกระบวนการท่ีเกิดขึ้น จนทำาให้หน่วยงานหรือภาคี 

เข้ามามสีว่นรว่มในการหนนุเสรมิและสามารถผลักดนัสูน่โยบายระดบั

พื้นที่ ท้องถิ่น ตำาบล อำาเภอ ไปถึงจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นำาไปเป็นบทเรียนสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

5. ข้อเสนอในปี 2561 กระบวนการและกลไกใหม่
 

 5.1 ข้อเสนอการขับเคลื่อนงานในระดับภาคใต้
   สู่รูปธรรมของพื้นที่
 1. เสนอให้ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดต้ังให้เกิดกลไก 

ผูป้ระสานในระดบัภาคเพือ่เชือ่มงานและทำางานร่วมกนัเป็นเครือข่าย

หรือขบวนเด็กและเยาวชนของภาคใต้

 2. เสนอให้ สถาบันวิชาการ เข้ามามีบทบาทในการหนุน

เสริมวิชาการและเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน
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 3. เสนอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเด็กในพื้นที่ สร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือกับหน่วยงานที่ทำางานเด็กและเยาวชน

เพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนที่ยั่งยืน

 4. เสนอให้ สสส. เข้ามามีบทบาทในการจัดทำาฐานข้อมูล

องค์กรเด็กและเยาวชน ภูมิหลังของเด็ก การก้าวของเด็ก ทุนเดิมที่มี 

รูปแบบ และวิธีการ ที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

 5. เสนอให้ หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข สปสช. 
สสส. สช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ควรใช้พลังของ 

นักสื่อสารเข้ามาเป็นกลไกในการสื่อสารเพื่อ “สื่อ” เด็กและเยาวชน

ในการขับเคลื่อนงาน “นักสื่อสารสร้างสรรค์” สร้างการมีส่วนร่วม 

ให้เกิดพลังภายในของเด็กและเยาวชน

 5.2 ข้อเสนอต่อหน่วยงานและองค์กร
 1. เสนอให้ สสส. ควรมีการสนับสนุนการจัดทำาฐานข้อมูล

เด็กและเยาวชน องค์กรงานด้านเด็กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็น

ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการบูรณาการหรือทำางานร่วมกัน 

สู่การก้าวข้าม คน งาน ประเด็น และเครือข่าย และสามารถ 

ใช้ได้จริง

 2. เสนอให ้สสส. สง่เสรมิและสนบัสนุนพืน้ท่ีรูปธรรมในระดับ
พื้นที่เพื่อการขยายผลการทำางานด้านเด็กและเยาวชน

 3. เสนอให้ สสส. ส่งเสริมให้เกิดกลไกสนับสนุนการทำางาน
ด้านเด็ก เยาวชน ตั้งแต่ระดับพื้นที่ชุมชน จังหวัด และภาค

 4. เสนอให ้สช. ควรมวีาระสมชัชาเดก็และเยาวชนในภาคใต ้
ว่าด้วยสุขภาวะที่ยั่งยืน
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 5. เสนอให้ สปสช. กำาหนดให้มีนโยบายการใช้งบประมาณ
ทอ้งถิน่และหรอืงบประมาณจากกองทนุสขุภาพประท้องถิน่หรอืพืน้ท่ี
เพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรม 
ส่งเสริมการอ่าน
 6. เสนอให้ สปสช. มีการกำาหนดแนวปฏิบัติให้เกิดการ 
ใช้หนังสือและการอ่านเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและศักยภาพเด็ก
ปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ด้วยหนังสือเป็นสื่อและ
เครื่องมือที่ใช้งานง่ายสามารถส่งเสริม สร้างพัฒนาการและสุขภาวะ
ให้เด็กปฐมวัยรวมไปถึงครอบครัวได้ เช่น การมีสวัสดิการหนังสือ 
เพื่อเด็กแรกเกิด-3 ปี 
 7. เสนอให้ กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สช. สสส.  
ส่งเสริมและสร้างพื้นที่ให้หน่วยงานเด็กและเยาวชนได้มีบทบาทและ
มีส่วนร่วมในการทำางานทางสังคม
 8. เสนอให้ กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. สช. 
สนับสนุนให้เกิดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนด้านเด็กและเยาวชน 
ที่มีมาตรฐานร่วมกัน
 9. เสนอให้ กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. สช. 
สนับสนุนการทำางานของเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน 
คนทำางานด้านเด็กและเยาวชน อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมจาก 
เด็กและเยาวชน และคนทำางานด้านเด็กและเยาวชน ให้เป็น
ยุทธศาสตร์หลักขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 
 10. เสนอให ้กองทนุสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ สนับสนุน
การสร้างเครือข่ายของนักสื่อสารสร้างสรรค์ให้เกิดพื้นท่ีเรียนรู้ 
และพื้นที่สร้างสรรค์ และมีพื้นที่ปลอดภัย ในรูปแบบของการเข้าถึง 
เข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนภาคใต้
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ข้อเสนอ
ห้องเด็ก เยาวชน
จากงานสร้างสุข

ปี 2559

การขับเคลื่อน
ข้อเสนอ
ที่ผ่านมา

ผลการดำาเนินการ
และสถานการณ์ 

ปี 2560

ข้อเสนอ
ในปี 2561

สสส.
1 . สนั บ สนุ น ใ ห้ มี  
การจัดการฐาน
ข้อมูลเครือข่าย 
คนทำางานเรื่ อง
เด็กและเยาวชน

2.สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาศักยภาพ
แ ล ะ ขี ด ค ว า ม
สามารถของเครือ
ข่ า ยคนทำ า ง าน 
ทั้งในเชิงประเด็น
และเชิงพื้นที่รวม
ถึ ง ก า ร พั ฒ น า
เคร่ืองมือวิธีการ
และความรู้ในการ
ทำางานเพือ่พฒันา
เด็กและเยาวชน

เครือข่าย
ได้ดำาเนินการ
1 . อ อ ก แ บ บ
ลั ก ษณะก า ร
ทำ า ง า น เ ป็ น
ขบวนเด็กและ
เยาวชน โดย 
ไ ด้ ร ว บ ร ว ม
ข้อมูลเพื่อจัด
ทำาฐานข้อมูล 
แต่ยังไม่เต็มรูป
แบบเนื่องจาก
ขาดหน่วยงาน
ก ล า ง ที่ ทำ า
หน้าที่ จัด เ ก็บ
ข้อมูล

2.ได้ดำาเนินงาน
เ ชิ ง ป ร ะ เ ด็ น  
ในพื้ น ที่ ผ่ า น
เ ว ที พั ฒ น า
ศักยภาพเด็ก
และ เยาวชน
เพื่อสร้างแกน
นำา

1.จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า กลุ่มคนทำางาน
ด้านเด็กและเยาวชนมี  
2 ระดับ คอื ผูใ้หญท่ำางาน
ทำากับเดก็ และเดก็ทำางาน
กับเด็กด้วยกัน มีหลาย
หน่วยงานและองค์กร 
ที่กระจายตัวตามชุมชน
ต่างๆ ในภาคใต้ ทั้งนี้ 
กระบวนการที่จะได้มา 
ซึ่งการรวบรวมข้อมูล คือ 
กลไกของผู้ประสานงาน
เชื่อมข้อมูลที่มีผลต่อการ
ขับ เคลื่ อนให้ เป็นตาม 
ข้อเสนอที่ผ่านมา

2.จากสถานการณ์เรื่องสิทธิ
ของเด็กๆ เร่ืองไม่เล็ก 
ที่ผู้ใหญ่ต้องใส่ใจ ได้มี 
การพยายามเชื่อมโยง 
เ พ่ือสร้างกระบวนการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล งพั ฒน า
ศักยภาพ ของเครือข่าย 
ทั้ งในเชิ งประเ ด็นและ 
เชิงพื้นที่กลไกที่มีผลต่อ
การขับเคลื่อนให้เป็นตาม
ข้อ เสนอที่ ผ่ านมาคื อ 
เครือข่ายที่ร่วมกันในการ
จั ดกา รและออกแบบ
กิจกรรมร่วมกัน

เสนอให้หน่วยงาน 
องค์กรต่อไปนี้
1.สสส.สนับสนุน
การจัดทำาฐาน
ข้อมูลเด็กและ
เยาวชน องค์กร
ด้ า น เ ด็ ก แ ล ะ
ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องที่เป็น
ปัจจุบัน เพื่อให้
เกิดการบูรณา
การหรือทำางาน
ร่ ว มกั น สู่ ก า ร
ก้ าวข้ าม คน
งาน ประเด็น 
และเครือข่าย 
แ ล ะส าม า ร ถ
ใช้ได้จริงอย่าง
เป็นรูปธรรม

2.สสส.ส่ ง เสริม
และสนับสนุน
พื้ นที่ รู ปธรรม
เพื่อการขยาย
ผลการทำางาน
ด้ า น เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน
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ข้อเสนอ
ห้องเด็ก เยาวชน
จากงานสร้างสุข

ปี 2559

การขับเคลื่อน
ข้อเสนอ
ที่ผ่านมา

ผลการดำาเนินการ
และสถานการณ์ 

ปี 2560

ข้อเสนอ
ในปี 2561

3.เพิ่มแผนงานสื่อ
ศิลปวัฒนธรรม
สร้างเสริมสุขภาพ
เ พื่ อ ใ ช้ ศิ ล ป
วัฒนธรรม เ ป็น
เ ค รื่ อ ง มื อ ก า ร
พัฒนาสุขภาวะ
ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน

4 . สนั บ สนุ น ก า ร
ศึ กษ าห รื อ ก า ร
ถอดบทเรียนวิธี
การที่ได้ผลในการ
ทำางานพัฒนาเด็ก
เยาวชนเชน่ Pro-
ject-based Case 
Study, ฯลฯ (เปิด
พื้ น ที่ ใ ห้ เ ด็ ก
ทำ า งานจ ริ ง เ ปิด
พื้นที่สร้างสรรค์ 
ใ ห้ โ อ ก า สป รั บ
ทัศนคติ ผู้ ใหญ่/
สังคมที่มีต่อเด็ก

3 . ไ ด้ ออกแบบ
กระบวนการ
และกิ จกรรม
โดยใช้ส่ือศิลป
วัฒนธรรมเป็น
เครื่องมือสร้าง
สุ ขภาวะ เด็ ก
และเยาวชน

4 . อ อ ก แ บ บ 
เครื่องมือวิจัย
ชุมชนอยา่งงา่ย
ในการร่วมกัน
เรียนรู้กับพื้นที่
กลางเพือ่ศกึษา
และการถอด
บทเรยีนทีไ่ดผ้ล
ในการทำางาน
พั ฒ น า เ ด็ ก
เยาวชน

3 . จ า ก ก า ร นำ า สื่ อ 
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
เข้ามาออกแบบและ
จั ด ก ร ะ บ ว น ก า ร 
ในก า รพัฒนา เ ด็ ก 
และเยาวชนพบว่า 
เครื่ อ ง มือสามารถ 
เข้าถึงและทำาให้เด็ก
และเยาวชนห่วงแหน
คุณค่า และอัตลักษณ์
ของการเปน็เยาวชนใต้

4.จากการศกึษาและการ
ถอดบทเรียนโดยการ
หาพื้นที่กลางร่วมกัน
คือพัทลุงยิ้มได้ค้นพบ
พลังกลไกในการขับ
เคลื่อนงานเด็กและ
เยาวชนคือการหนุน
เสริมจากผู้ใหญ่โดยที่
เด็กได้ร่วมกันคิดกับ
ผู้ใหญ่ร่วมออกแบบ
และมีพื้นที่ของตนเอง
ในการแสดงความคิด
เห็นทำาให้เกิดแกนนำา
เยาวชนในพื้นที่สู่การ
เปลี่ยนแปลงได้

3.สสส.ส่งเสริมให้เกิด
กลไกสนับสนุนการ
ทำ า ง า น ด้ า น เ ด็ ก
เยาวชน ตัง้แตร่ะดบั
พื้นที่ชุมชน จังหวัด 
และภาค
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ข้อเสนอห้อง
เด็ก เยาวชน

จากงาน
สร้างสุข
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ปี 2560

ข้อเสนอ
ในปี 2561

สช.
1.ให้มีมาตรการ
ขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุขภาพ
แ ห่ ง ช า ติ ที่
เ กี่ ย วข้องกับ
ปั ญ ห า เ ด็ ก 
เยาวชนและ
ค ร อ บ ค รั ว
อย่ า ง จ ริ ง จั ง
และสนับสนุน
ให้มีเครือข่าย
คณะทำ า ง าน
เ ร่ื อ ง เ ด็ ก
เยาวชนและ
ค ร อ บ ค รั ว มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น 
การขับเคลื่อน
ม ติ ส มั ช ช า 
ดังกล่าว

1 . ผ ล จ า ก ก า ร 
ขับเคลื่อนงาน
ในปีที่ ผ่ านมา 
พบวา่ มาตรการ
ขับ เคลื่ อนมติ
สมัชชาสุขภาพ
แ ห่ ง ช า ติ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ปัญหา เด็ ก ไ ด้  
มีข้อเสนอและ
กำ าหนดอยู่ ใน
วาระของสมชัชา
ชาติแต่ยังขาด
การมีส่วนร่วม
จ า ก ภ า ค
ประชาคมด้าน
เ ด็ ก เ ย า ว ช น 
และครอบครัว
อย่างจริงจัง

สถานการณก์ารอา่นของเดก็ไทย 
โดยเฉพาะเด็กใต้บ้านเรายัง
ล่ า ช้ า  มีพัฒนากา รล่ า ช้ า
ประมาณ 30% ผลจากการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
อายุ 0-5 ปี พบว่า เด็กอายุ 
0-2 ปี มีพัฒนาการล่าช้า  
22% และเด็กอายุ 3-5 ปี  
มี พั ฒน า ก า ร ล่ า ช้ า  3 4%  
โดยเฉพาะปัญหาพัฒนาการ
ล่าช้าทางด้านภาษา ส่งผล
ให้การเรียนไม่มีประสิทธิภาพ 
เด็กไทย ป.4-ป.6 ประมาณ 
10-15% อา่นไม่ออกเขยีนไมไ่ด ้
และคิดไม่เป็น อาจเป็นสาเหตุ
สำาคัญที่ทำาให้คนไทยมีศักยภาพ
ด้อยกว่าที่ควร โดยมีปัจจัยที่
เก่ียวข้อง เช่น การเขา้ถึงหนงัสอื
หรือนิทานในเด็กเล็ก รวมถึง
เศรษฐกิจ อาชีพของผู้ปกครอง 
การสง่เสรมิพฒันาการอา่น และ
การพัฒนาสมองด้วยเครื่องมือ
พัฒนาทักษะสมอง Executive 
Functions-EF ด้วยวิธีการให้
เด็กสามารถคิดเป็น ทำาเป็น 
เรียนรู้เป็น อยู่กับผู้อ่ืนเป็น และ
มีความสุขเป็น โดยการนำาการ
อ่านเ ป็นเค ร่ืองมือซึ่ งกลไก 
ที่สามารถช่วยในการพูดคุย 
และนำาเสนอปัญหา คือ การมี
วาระสมัชชาเด็กและเยาวชน 
ในภาคใต้

1 .สช .มี ว า ร ะ
สมั ช ช า เ ด็ ก
และเยาวชน
ในภาคใต้ ว่า
ด้วยสุขภาวะ 
ที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ
ส ร้ า ง ก า ร มี
ส่วนร่วมผ่าน
กลไกเครอืขา่ย
ด้านเด็กและ
เ ย า ว ช น ใ น
ร ะ ดั บ ภ า ค 
แ ล ะ ไ ด้ ร่ ว ม
กำ า ห น ด
อนาคตร่ วม
กันกับผู้ใหญ่ 
ไ ม่ ค ว ร ใ ห้
ผู้ใหญ่คิดแทน
เด็ก
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สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว:
สานฝัน สู่ความเป็นจริง
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สร้างสุข
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ปี 2560

ข้อเสนอ
ในปี 2561

สปสช.
1.ให้กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
ตำ า บ ล มี
โ ค ร ง ก า ร ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ
ก า ร จั ด ก า ร 
สุ ขภาวะของ
เ ด็ ก เ ย า ว ชน
และครอบครัว

1 . ใ น ปี ที่ ผ่ า น ม า  
มี ก ลุ่ ม ด้ า น เ ด็ ก 
และเยาวชนบาง
ก ลุ่ ม เ ค ย ยื่ น
โค ร งกา รขอรั บ 
ทุนจากกองทุนฯ 
แต่ ด้วยระเบียบ
และวิธีการปฏิบัติ
ไ ม่ เ อื้ อ ต่ อ ก า ร
ดำาเนินการจึงไม่
ค่อยได้ เสนอขอ
งบฯ จากกองทนุฯ 

สถานการณ์ที่ เกิดขึ้น 
งบประมาณกองทุน 
ของ สปสช. มีทกุตำาบล
แต่การถูกใช้ประโยชน์
นอ้ยมาก เนือ่งจากการ
เ ข้ า ใ จ  และวิ ธี ก า ร
จัดการยั งไ ม่ เอื้ อต่อ 
การใช้ประโยชน์ของ
กองทุนฯ ดังนั้น กลไก
หนึ่งที่สามารถนำาเสนอ
ได้คือ การมีหน่วยงาน
พี่เลี้ยงหรือชุดโครงการ 
ที่ เ อื้ อต่อบริบทและ
สถานกา รณ์ ปัญหา 
ในพื้ นที่ ม า ใ ช้ สู่ ก า ร
เปลี่ยนแปลง

1 . ส ป ส ช . กำ า ห น ด 
ให้มีนโยบายการ 
ใช้งบประมาณ จาก
กองทุนสุ ขภาพฯ 
เพื่อพัฒนาสุขภาวะ
เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ด้ ว ย
นิทาน หนังสือ และ
กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน ฯลฯ

2.สปสช.กำาหนดแนว
ปฏิบั ติ ใ ห้ เกิ ดการ 
ใช้หนังสือและการ
อ่านเพื่อสร้างเสริม 
สุ ข ภ า ว ะ แ ล ะ
ศกัยภาพเดก็ปฐมวยั
ด้วยการบูรณาการ
อ ย่ า ง มี ส่ ว น ร่ ว ม  
เช่น การมีสวัสดิการ
หนังสือเพื่อเด็กแรก
เกิด-3 ปี 
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สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว:
สานฝัน สู่ความเป็นจริง
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สร้างสุข
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และสถานการณ์ 

ปี 2560

ข้อเสนอ
ในปี 2561

กระทรวง
สาธารณสุข
1.เพิ่มและขยาย
โรงเรียนหรือ
ห้องเรียนพ่อ
แม่ ใ ห้ ค รอบ 
คลุมทุกพื้นที่

1.จากการดำาเนิน
โ ค ร ง ก า ร ขอ ง 
สธ. พบว่า ยังไม่
ครอบคลุมและ
เ ข้ า ถึ ง ข อ ง 
เ ค รื อ ข่ า ย ทั้ ง 
กลุ่ มคน และ
องค์กรด้านเด็ก

1.จากปัญหาสถานการณ์
ในพื้นที่ภาคใต้ การเข้า
ถึงและเข้าใจสุขภาวะ
ของ สธ. ยังมองแค่ 
ในมิติสุขภาพ ยังไม่
มองเป็นองค์รวมรวม
ไปถึ งการสนับสนุน 
หรือหนุนเสริมเครือ
ข่ายด้านเด็กยังน้อย  
มุ่ ง เ น้ น กิ จ ก ร ร ม
ประกวด แข่งขัน แต่ไม่
มุ่ ง เน้นทั กษะความ
ภมูคิุม้กนั กลไกทีอ่ยาก
ให ้สธ.เข้ามาสนบัสนนุ
คือ การให้ความสำาคัญ
และบทบาทองค์กร
ด้านเด็กเข้าไปมีที่นั่ง
เป็นปากเสียง ในการ
เ ส น อ ห รื อ ร่ ว ม ทำ า
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน

1.กระทรวงสาธารณสุข 
สปสช. สช. สสส.  
ส่ ง เสริมและสร้ าง
พื้นที่ ให้หน่วยงาน
เด็กและเยาวชนได้มี
บทบาทและมีส่วน
ร่วมในการทำางาน
ทางสังคม

2.เสนอให้ กระทรวง
สาธารณสุข สปสช. 
สช. สสส. สนับสนุน
ให้เกิดประเด็นร่วม
ในการขั บ เคลื่ อน 
ด้านเด็กและเยาวชน
ที่มีมาตรฐานร่วมกัน

3. เสนอให้กระทรวง
สาธารณสุข สปสช. 
สช. สสส. สนับสนุน
การทำางานของเด็ก
และเยาวชน กลุ่ม
เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ชน  
คนทำางานด้านเด็ก
และเยาวชน อย่าง
ต่อเนื่องและมีส่วน
ร่ ว ม จ าก เ ด็ ก และ
เยาวชน และคน
ทำ า ง า น ด้ า น เ ด็ ก 
และเยาวชน ให้เป็น
ยุทธศาสตร์หลักของ
องค์กรที่ เกี่ยวข้อง 
กับเด็กและเยาวชน
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สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว:
สานฝัน สู่ความเป็นจริง

ข้อเสนอห้อง
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ปี 2560

ข้อเสนอ
ในปี 2561

สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส
1.ออกแบบการ
สื่ อ ส า ร ที่
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
แ ล ะ เ ป็ น ไ ป
เพื่อการเรียนรู้
ของเด็กและ
เยาวชน

2.เพิ่มเวลาการ
สื่ อ ส า ร ที่
เกี่ ยวข้องกับ
สุขภาวะของ
เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน

1 . เ ค รื อ ข่ า ย ไ ด้  
ส่งเสริม เรื่อง
ของเท่าทันสื่อ 
และการสร้ า ง 
นั ก สื่ อ ส า ร
สร้างสรรค์โดย
นำาสถานการณ์
ปัญหาสุขภาวะ
ในพื้นที่มาร่วม
ออกแบบและ
สื่อสาร

1 .ภาคใต้ มี เ ค รื อข่ า ย 
กลุ่มเด็กเยาวชนและ
ครอบครวัที ่ดำาเนนิการ
ในประเด็นรู้เท่าทันสื่อ
เป็นจำานวนมากซึ่งอาจ
จะมีระดับการดำาเนิน
งานของกระบวนการ 
ที่แตกต่างกัน แต่ต่างก็
มี เ ป้าหมายเดียวกัน 
ในการส่ ง เสริมและ
พั ฒ น า ใ ห้ เ กิ ด
กระบวนการเรียนรู้
ประเด็นทักษะเท่าทัน
สื่อกระบวนการและ
กลไกในการสร้างการ 
มีส่วนร่วม คือ การ
ส ร้ า ง นั ก สื่ อ ส า ร
ส ร้ า ง ส ร รค์  ให้ คน 
รุ่ นใหม่ ได้มีพื้ นที่ ใน
ก า ร นำ า เ ส น อ สื่ อ ดี  
พร้อมสร้างความเป็น
พลเมือง

1 . ไทยพีบี เอส ควร
ส นั บ ส นุ น ร่ ว ม
ออกแบบและสร้าง
นักสื่อสารสร้างสรรค์ 
ใ ห้คนรุ่ นให ม่ ได้ มี
พื้นที่ในการนำาเสนอ
สื่อดี พร้อมสร้าง
ความ เป็นนั กข่ าว
พลเมืองคนรุ่นใหม่
เพิ่มขึ้น

2.กองทุนสื่อปลอดภัย
แ ล ะ ส ร้ า ง ส ร ร ค์   
ค ว ร สนั บ สนุ น ใ น 
การสร้างเครือข่าย
ข อ ง นั ก สื่ อ ส า ร
สร้ า งสรรค์ ให้ เกิ ด
พื้ น ที่ เ รี ย น รู้ แ ล ะ 
พื้ น ที่ ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
และมีพื้นที่ปลอดภัย 
ในรูปแบบของการ
เข้าถึง เข้าใจให้กับ
เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ชน 
ภาคใต้
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สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว:
สานฝัน สู่ความเป็นจริง
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ปี 2560

ข้อเสนอ
ในปี 2561

องค์กรอื่นๆ:
กระทรวงการ
พัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
1.เพิ่มกลไกการ
ทำ า ง า น ข อ ง 
สภา เด็ ก และ
เ ย า วชนและ
สร้างเครือข่าย
การทำางานร่วม
กันของสภาเด็ก
แ ล ะ เ ย า วชน 
ทกุระดบัรวมทัง้
การจัดตั้งศูนย์
ก า ร จั ด ก า ร
ปัญหาเด็กและ
เยาวชนระดับ
ชมุชนเชน่มกีาร
คั ด ก รอ ง เ ด็ ก
กลุ่มที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ
ตามระดบัความ
เ สี่ ย ง  ( เ ด็ ก
เปราะบางใน 3 
จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้)

1.ที่ผ่านมา ได้มี
ความพยายาม
ใ น ก า ร ส ร้ า ง
ความร่วมมือ
กั บ ส ภ า เ ด็ ก 
และ เยาวชน 
แต่ยั งขาดมิติ
ของการสร้าง
ค ว า ม มี ส่ ว น
ร่วม ทั้งความ
คิด การลงมือ
ทำาอย่างแท้จริง

จากฐานข้อมูลของศูนย์ 
เฝ้าระวงัสถานการณภ์าคใต ้
พบว่า ในระหว่างเดือน
มกราคมปี 2547 ถึงเดือน
เมษายน 2560 มเีหตกุารณ์
ความไม่สงบรวมทั้ งสิ้น 
19,279 เหตุการณ์ ในช่วง
เวลาดังกล่าว มีผู้เสียชีวิต
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
6,544 ราย มีผู้บาดเจ็บ 
12,963 ราย สรุปได้ว่า 
ในรอบ 13 ปี ระหว่างปี 
2547-2559 มีผู้เสียชีวิต
และบาดเจ็บรวม 19,507 
ราย ทางเครือข่ายมีการ
สร้างความร่วมมือสู่การ
ออกแบบกิ จกรรมและ
กระบวนการ โดยเฉพาะ 
กั บกลุ่ ม เ ส่ี ย งหรื อกลุ่ ม
เปราะบาง ร่วมมากกว่า  
20 กลุ่มองค์กร ทั้งนี้ กลไก
ทีส่ามารถชว่ยใหก้ารดำาเนิน
งานสมบรูณ ์คอืสรา้งความ
เข้าใจและความร่วมมือ 
กับหน่วยงานที่ทำางานเด็ก
และเยาวชนเพื่อให้ เกิด
กระบวนการขับเคลื่อนที่
ยั่งยืน

1 . ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องด้านเด็ก
ในพืน้ที ่เชน่ พมจ. 
หรือบ้านพักเด็ก
และเยาวชน สร้าง
ความเข้ าใจและ
ความร่วมมือกับ
หนว่ยงานทีท่ำางาน
เด็กและเยาวชน
ภาคประชาชนเพือ่
ใหเ้กดิกระบวนการ
ขับเคลื่อนที่ยั่งยืน
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 จากข้อเสนอ แนวทางในการขับเคลื่อนงานในระดับภาคใต้ 

สู่รูปธรรมของพื้นที่และข้อเสนอต่อหน่วยงานและองค์กร พบว่า 

กระบวนการที่สามารถทำาให้เกิดการขับเคลื่อนในการดำาเนินงาน  

คือ การขับเคลื่อนในรูปแบบของการสานพลังขบวนเยาวชน  

ภาคใต้ โดยการร่วมพลังทั้ง ภาคประชาชน ภาควิชาการ และ

ภาคนโยบายให้เกิด “หัวใจเดียวกัน” ผ่านกลไกของงานวิชาการ 

ฐานข้อมูล และตัวเชื่อมสานพลังเพื่อสร้างเพ่ือนร่วมทางในการ

ร่วมขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบาย สร้างการทำางานของเครือข่าย

ร่วมกันและแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน รวมไปถึงพลัง

ของการส่ือสารให้เกิดมิติพลังขบวนเด็กและเยาวชนภาคใต้  

ต่อไป
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สถานการณ์
การดำาเนินงานด้านเด็ก

1. พัฒนาการเด็กด้วยการอ่าน
 ปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ เกาะแห่งการอ่าน กลุ่มละครมาหยา

 

1. ข้อมูลพื้นฐาน
 การอ่านเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานสำาคัญในการแสวงหาความรู้ 

เป็นช่องทางในการเสริมสร้างจินตนาการและความคิดไปสู่การเพิ่ม 

ขีดความสามารถของตนเอง ก่อให้เกิดความคิดและวิสัยทัศน์ที่ 

หลากหลาย กว้างไกล นับเป็นปัจจัยและมูลเหตุสำาคัญท่ีก่อให้เกิด 

องค์ความรู้ การรับรู้ข่าวสารต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ สามารถนำามา

ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการดำาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และ 

มคีวามสามารถในการพฒันาคณุภาพชีวติให้ดขีึน้ เปน็พืน้ฐานสำาคญั

ย่ิงของผู้เรียนที่จะแสวงหาความรู้ที่สูงขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้ทั้งใน

ระบบและนอกระบบ 

 การส่งเสริมการอ่านจนกลายเป็นวิถีและวัฒนธรรม มาจาก

การวางรากฐานอย่างเหมาะสมตั้งแต่ปฐมวัย (0-6 ปี) เพราะ

โครงสร้างต่างๆ ของสมองกำาลังพัฒนาสูงสุดถึง 80% ความสุข 

จากการอ่านช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และลูก และ

บุคคลในครอบครัว เสริมศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ 

มนุษย์ โดยเฉพาะการสง่ตอ่การเรยีน และการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ
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ในวัยเรียน จึงจำาเป็นที่ต้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันให้มีการ

ดำาเนินงานส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนของสถาบัน

ครอบครัว ระบบสาธารณสุข ระบบการศึกษา โดยมีนโยบาย 

ทั้งระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ รวมถึงทุกโครงสร้างของสังคม 

ต้องเอื้ออำานวยให้เด็กและครอบครัวเข้าถึงคุณภาพของการอ่าน  

เพื่อร่วมสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีจะส่งผลต่อการเกิดสังคมสุขภาวะ 

ในระยะยาว

 เครือข่ายศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

ในชุมชน ภาคใต้ ภายใต้การดำาเนินงานของแผนงานสร้างเสริม

วฒันธรรมการอ่าน สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

สสส. ไดข้บัเคลือ่นการอ่านสู่เด็กปฐมวยั โดยมเีครอืขา่ยอา่นยกกำาลงั

สุขใน 15 พื้นที่ทั่วประเทศ มีพื้นที่ดำาเนินงานในภาคใต้ จำานวน  

4 พื้นที่ ได้แก่ โครงการอ่านสันติภาพ อ่านยกกำาลังสุขชายแดนใต้ 

กลุ่มลูกเหรียงหรือ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 

จังหวดัยะลา โครงการสานพลงัอา่นยกกำาลงัสขุเพือ่พฒันาเดก็ปฐมวยั
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จังหวัดตรัง ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาตรังย่ังยืนจังหวัดตรัง 

โครงการอ่านยกกำาลังสุข สนุกท่ีบ้านในสวน ศูนย์การจัดการศึกษา

ทางเลือก จังหวัดพัทลุง และ โครงการเกาะแห่งการอ่าน กลุ่มละคร

มาหยา จังหวัดกระบี่

 ศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชน 

ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่รวมตัวคณะทำางานหลัก ร่วมขับเคลื่อน 

เครือข่ายมุ่งเป้าหมายให้เกิดการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการอ่านเพื่อ 

นำาไปสู่วิถีสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นผ่านยุทธศาสตร์ดำาเนินงาน:  

4 ยุทธศาสตร์หลัก สาน-สร้าง-เสริม-สื่อสาร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

หลักที่ได้รับประโยชน์ คือกลุ่มเด็กปฐมวัย 0-6 ปี ทั้งนี้ได้ขับเคลื่อน

ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในการดำาเนินงาน เช่น พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง/ 

ครู/ ผู้นำาชมุชน/ ทอ้งถิน่ (แกนนำาในกลุม่วยัตา่งๆ และตามบทบาท

หน้าที่ทั้งรัฐและเอกชน) ซึ่งกระบวนการในการดำาเนินงานของ 

เครือข่ายอ่านยกกำาลังสุขในพื้นท่ีภาคใต้ มีแนวคิดในการดำาเนิน

กระบวนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดังนี้

  โครงการอ่านสันติภาพ อ่านยกกำาลังสุขชายแดนใต้ “กลุ่ม 

ลูกเหรียง” หรือ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 

ดำาเนนิโครงการตัง้แตป่ ี2554 จนถงึปจัจบุนั เพือ่สนับสนุนให้เด็กและ

เยาวชนเข้าถึงหนังสือ สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในระดับอำาเภอ 

จังหวัด เพื่อให้เกิดการสนับสนุนพื้นที่การอ่าน รวมทั้งระดมหนังสือ

จากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะ

เวลา 6 ปี กลุ่มลูกเหรียงทำาให้เกิดโมเดลการอ่านยกกำาลังสุข  

อ่านสันติภาพที่อำาเภอต่างๆ โดยเร่ิมต้นจากการสนับสนุนกิจกรรม 

Book start จัดหนังสือสำาหรับเด็กในโรงพยาบาลกรงปินัง ขยายสู ่
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โรงพยาบาลรามันและโรงพยาบาลธารโต ทำาโครงการกองทุน 

ซ้ือหนังสอืใหน้้องภายใตก้ารสนบัสนนุจากภาคธรุกจิ พฒันาห้องสมดุ

โรงเรียนจำานวน 26 โรง สร้างตะกร้าหนังสือเดินทางไปตามบ้าน 

ในชุมชนโดยอาศัยเครือข่ายอาสาสมัครผู้หญิงชอบอ่านหนังสือ

จำานวน 61 ชุมชน รณรงค์แคมเปญ “ให้หนังสือ = ให้สันติภาพ” 

สามารถระดมหนังสือจากการบริจาคมากกว่า 10,000 เล่ม สร้าง 

เครือข่ายนักอ่านหนังสือในกลุ่มคนรุ่นใหม่ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ผ่านเครือข่ายสภานักเรียนร่วมกับภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน 

ในการจัดเวทีเสวนา “อ่านเปลี่ยนชีวิต” ตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็น

กิจกรรมสาธารณะ 

 การขับเคลื่อนประเด็นส่งเสริมการอ่านให้ภาพของโอกาส 

ในการสร้างสันติภาพ ด้วยการใช้ “หนังสือ” เป็นเครื่องมือสันติวิธี  

ซึ่งง่ายและถูกที่สุด การมอบหนังสือให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้าง

และหล่อหลอมความเป็นพลเมืองท่ีดี จึงเป็นการสร้างโอกาสแห่ง

สันติภาพ จากการอ่าน โดยการลงทุนกับเด็กและเยาวชน 
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อ่านยกกำาลังสุขชายแดนใต้ กลุ่มลูกเหรียง จ.ยะลา
 โครงการสานพลังอ่านยกกำาลังสุขเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

จังหวัดตรัง โดยศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาตรังยั่งยืน ซึ่งเชื่อว่า 

“ความรักและความสุข” มีความสำาคัญต่อชีวิตมนุษย์ โครงการเชื่อ 

ในความมหศัจรรยแ์หง่การอ่านท่ีมผีลตอ่พฒันาการของเดก็ ดา้นจติใจ 

สมอง สติปัญญา ความรู้ และจริยธรรม ใช้ “อุ้มลูกนั่งตัก ชวนลูก

รักอ่านหนังสือ” เป็นกิจกรรมที่สำาคัญในโครงการฯ จัดตั้งครอบครัว

อ่านยกกำาลังสุขตรัง (ครอบครัวอาสาสมัคร ที่เป็นพ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดู) 

ที่อ่านหนังสือให้เด็กๆ วัย 0-6 ขวบ ฟังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 

5-15 นาที และเขียน “บันทึกแห่งรัก เมื่ออ่านให้เจ้าฟัง” หลังอ่าน 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการบันทึกเรื่องราว ความรู้สึก พัฒนาการของ

ลูกที่เกิดจากการอ่านหนังสือให้ฟัง และใช้ข้อมูลจากบันทึกเป็นบท

พิสูจน์เพื่อการขยายผล และสานต่อแนวคิดการพัฒนาเด็กด้วยการ

อ่านให้ลึกในระดับชุมชน ซึ่งจะสร้างความเปลี่ยนแปลงฐานราก 

ของการพัฒนาคนของประเทศไทยได้แท้จริง

อ่านยกกำาลังสุขเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดตรัง
ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาตรังยั่งยืน
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 โครงการอ่านยกกำาลังสุข สนุกที่บ้านในสวน โดยศูนย์การ

จัดการศึกษาทางเลือก เพื่อการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาองค์กรและ

ชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดพัทลุง มีแนวทางการทำางานที่ค้นพบมาว่า 

“…โอกาสทางการศึกษามีความสำาคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ให้มีคุณภาพและพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติได้ 

ในอนาคต…”

 “อ่านในสวน” เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำาหรับเด็ก 

และเยาวชนในชุมชนบ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ 4 ตำาบลวังใหม่ 

อำาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยโรงเรียนบ้านในสวน ซึ่งเป็น 

ศูนย์การจัดการศึกษาทางเลือกที่เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มี 

การรวมตัวกันมาทำากิจกรรมในวันหยุดเรียนเสาร์ อาทิตย์ และช่วง

ปิดภาคเรียน กิจกรรมหลักคือการอ่าน การฟัง และการสังเกต ที่ได้

จากการลงพื้นที่ศึกษาประวัติความเป็นมา ภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา

ตา่งๆ ของชมุชน และการใหเ้ดก็และเยาวชนไดน้ำาองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บั 

มาทดลองฝึกปฏิบัติในห้องเรียนบ้านในสวน ในการทำาขนม การทำา

อาหาร การรำามโนราห์ การเลี้ยงไก่ การอนุรักษ์พันธ์ต้นไม้

อ่านยกกำาลังสุข สนุกที่บ้านในสวน
ศูนย์การจัดการศึกษาทางเลือกจังหวัดพัทลุง
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 โครงการเกาะแห่งการอ่าน จังหวัดกระบี่ สู่แผนแม่บทส่งเสริม

วัฒนธรรมการอ่าน ดำาเนินงานโดย กลุ่มละครมาหยา ด้วยแววตา

และรอยยิม้ของนอ้งนอ้ยในเกาะพ้ืนท่ีหา่งไกล คอืพลงัใจใหโ้ครงการฯ 

ได้ส่งมอบความรักด้วยหนังสือ “เกาะแห่งการอ่าน” ดำาเนินงาน 

ในพื้นที่ตำาบลเกาะศรีบอยา จ.กระบี่ ประกอบไปด้วย เกาะจำา  

เกาะปู เกาะฮั่ง เกาะนอกคอม เกาะศรีบอยา บ้านติ่งไหร และ 

บา้นคลองเตาะ โครงการฯ ไดน้ำาความสขุผา่นการอา่น โดยใชก้ระเปา๋

นิทานเคลื่อนที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้ความร่วมมือ 

ของสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ สู่การขับเคลื่อนแผ่นแม่บท 

ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านร่วมกัน พร้อมการป้ันแกนนำา “หัวกะทิ

การอา่น” รว่มสรา้งสรรคก์จิกรรมในโรงเรยีน และศูนย์พฒันาเด็กเลก็

ด้วยกองทุนหนังสือดีเพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกล  

กลุ่มละครมาหยา จังหวัดกระบี่
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2. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 ปฐมวัย เป็นช่วงวัยที่ทุกหน่วยงานกำาลังให้ความสนใจ
เพราะเปน็วยัทีส่ำาคญัเนือ่งจากสงัคมไทยกา้วเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุ
มีเด็กเกิดน้อยลง สังคมจึงต้องหันมาลงทุนและให้ความสำาคัญ
พัฒนาทรัพยากรตั้งแต่ปฐมวัย ซึ่งการลงทุนกับเด็กปฐมวัย 
ได้ผลคืนมา 7-12 เท่า (เจม เฮกแมน)
 การพัฒนาการเด็ก ถือเป็นประเด็นท่ีมีความสำาคัญ และ

จำาเป็นทีจ่ะต้องไดร้บัการดูแลและพฒันาท้ังในระดบัประเทศและระดบั

พื้นที่ ล่าสุดจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขสำารวจได้ผลออกมาว่า  

เด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้าประมาณ 30% ผลจากการประเมิน

พัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 0-5 ปี เมื่อปี พ.ศ.2557 พบว่า  

เด็กอายุ 0-2 ปี มีพัฒนาการล่าช้า 22% และเด็กอายุ 3-5 ปี  
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มีพัฒนาการล่าช้า 34% โดยเฉพาะปัญหาพัฒนาการล่าช้าทางด้าน

ภาษา ส่งผลให้การเรียนไม่มีประสิทธิภาพ เด็กไทย ป.4-ป.6 

ประมาณ 10-15% อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และคิดไม่เป็น และ 

อาจเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้คนไทยมีศักยภาพด้อยกว่าท่ีควร  

เด็กอายุ 3-5 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กที่พ่อแม่เอาไปฝากเลี้ยง 

ผู้ดูแลเด็กรับค่าตอบแทนต่ำา และภาษาที่ 2 ไม่ได้รับการเอาใจใส่  

ที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่า คือ ยังมีเด็กอีกหลายคนไม่มีโอกาสได้รับการ

ดูแลและพัฒนาในศูนย์เด็กเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้ง

ให้อยู่กับปู่ ย่า ตา ยายท่ีเลี้ยงดูอย่างขาดความรู้ สอดคล้องกับ 

หลักฐานที่ระบุว่าพัฒนาการล่าช้าส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจาก

ความเครียดรนุแรง ท่ีเกดิจากการท่ีเด็กถกูทอดทิง้หรอืทำารา้ยรา่งกาย 

การลงทนุของทอ้งถิน่และรัฐบาลเพือ่ป้องกนัแกไ้ขสาเหตแุละสง่เสรมิ

พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า 

มีผลดีต่อการสร้างคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

 จากสถานการณ์ดังกลา่ว ส่งผลใหป้ญัหาการอา่นของเดก็ไทย

เปน็ปญัหาทีม่มีาอยา่งเนิน่นาน โดยปญัหาเหลา่นีก้ระจายอยูท่ัว่พืน้ที่

ประเทศไทย หากเด็กไทยไม่อ่าน จะเกิดผลกระทบท้ังการพัฒนา

ทักษะการอ่าน เด็กขาดการจดจ่อ ขาดการควบคุมตนเอง ไม่มีสมาธิ 

ออกจากโรงเรียนกลางคัน และอีกหลายๆ ปัญหาที่จะตามมา  

โดยเฉพาะคุณภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ค่อนข้างขาดโอกาส

จากการรับรู้และเข้าถึงโอกาส เหตุผลเนื่องจากท้ังสภาพพื้นท่ีท่ีไกล 

ทุรกันดารรวมไปถึงการใส่ใจของผู้ปกครอง ที่ส่วนใหญ่มุ่งแต่การ 

ให้ความสำาคัญกับการประกอบอาชีพและทำางานต่างพื้นที่ ทำาให้

โอกาสที่เด็กในพื้นที่เกาะท่ีห่างไกลจะได้รับโอกาสในการถึงหนังสือ

น้อยมาก ส่งผลให้คุณภาพชีวิตในพื้นที่ค่อนข้างวิกฤติ
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 การอา่น ถอืเปน็พืน้ฐานสำาคญัของการเรยีนรู ้เปน็ประโยชน์

ต่อการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาประเทศ 

ในระยะยาว การสรา้งวฒันธรรมการอา่นสู่สังคมแหง่การเรยีนรูจ้งึเปน็

กลไกหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของคนให้มีความรู้ มีขีดความสามารถ

และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปและการคิด

อย่างสร้างสรรค์ จนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นกำาลังสำาคัญในการ

พัฒนาสังคมและประเทศชาติ แม้ว่าที่ผ่านมา คนไทยในทุกช่วงวัย

มแีน้วโน้มการอ่านและใชเ้วลาในการอา่นเพิม่มากข้ึน แต่ยังขาดความ

ตระหนักถึงความสำาคัญของการอ่านและขาดแรงจูงใจ รวมทั้งขาด

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่าน

 ปี 2559 เครอืขา่ยศนูยป์ระสานงานสรา้งเสรมิวฒันธรรมการ

อ่านในชุมชนท้องถิ่น โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  

ได้ร่วมกับกรมอนามัยในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  

ครั้งที่ 9 วาระ การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการ

อย่างมีส่วนร่วม จึงได้มีการพัฒนาแนวแนะและแนวปฏิบัติในการใช้

หนังสือและการอา่นเพื่อสร้างเสรมิสุขภาวะและศักยภาพเด็กปฐมวยั 

ซึ่งสามารถนำาข้อมูลวิชาการส่วนนี้และผลจากการปฏิบัติในพื้นที่จัด

ทำาเป็นข้อเสนอให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อน “มหัศจรรย์การอ่าน
เพื่อเด็กปฐมวัย : แนวแนะและแนวปฏิบัติในการใช้หนังสือและ
การอ่านเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วย 
การบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม”
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3. กระบวนการทำางาน 
  กลุ่มละครมาหยา จังหวัดกระบ่ี ดำาเนินกระบวนการสร้าง

เสริมวัฒนธรรม การอ่าน เกาะแห่งการอ่านในเด็กปฐมวัย ในพื้นที่

ตำาบลเกาะศรีบอยา อำาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ที่มีผู้คนอาศัย

อยู่เป็นจำานวนมาก แต่ด้วยสภาพภูมิศาสตร์เป็นเกาะน้อยใหญ่ 

ประกอบไปด้วย เกาะศรีบอยา เกาะปู เกาะจำา บ้านติงไหร  

บ้านคลองเตาะ อยู่กระจายตัว ทำาให้การเดินทางและการเข้าถึง

คณุภาพชวีติในเด็กประสบปัญหา โดยเฉพาะกลุม่เดก็เลก็ภายในเกาะ

ที่ขาดโอกาสในหลายๆ ด้าน รวมไปถึงการขาดโอกาสการเข้าถึง
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หนังสือดีและการอ่าน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงเข้ามา

หนุนเสริมเกาะแห่งการอ่าน ในพื้นที่เกาะศรีบอยา เริ่มจากอบรมครู

อาสาสมัครเด็กเล็ก ผู้ปกครอง อสม.เป็นแกนนำาขับเคลื่อนโครงการ 

สรา้งความตระหนกัรู ้และแนวทางในการสรา้งสรรคใ์หเ้ดก็ภายในเกาะ

รักการอ่าน ผลจากการดำาเนินงานเกิดแกนนำาหัวกะทิการอ่าน 

ในสถานศึกษา 5 แห่ง ได้ร่วมออกแบบกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม

การอา่น ไดแ้ก ่โรงเรยีนบา้นเกาะจำากบักจิกรรมชายหาดสรา้งนักอา่น 

โรงเรียนบ้านเกาะปูกับกิจกรรมศาลาสร้างนักอ่าน โรงเรียนบ้าน 

เกาะศรีบอยากับกิจกรรมพักเที่ยงชวนมาอ่าน โรงเรียนบ้านติงไหร 

กับกิจกรรมเกมสร้างนักอ่าน โรงเรียนบ้านคลองเตาะกับกิจกรรม 

เล่านิทานผ่านละคร รวมไปถึงกลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิดตำาบล 

เกาะศรีบอยา กับกิจกรรมขยะสร้างนักอ่าน บูรณาการการเก็บขยะ

ริมชายหาดกับการอ่านทุกวันอาทิตย์ โดยนำาขยะที่เก็บได้มาทำาเป็น

ตวัละครตามเร่ืองราวในหนงัสอืนทิาน เกดินทิานเรือ่ง “เพือ่นตวันอ้ย

ของหอยชักตีน”  

 ในสว่นการทำางานดา้นชมุชน กระบวนการทำางานสำาคญัของ

เกาะแห่งการอ่านในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน

ผ่านกิจกรรม “บ้านอ่านยกกำาลังสุข” ยังช่วยสร้างความอบอุ่น 

ในครอบครัวของพ่อ แม่ ลูก ด้วยการมอบของขวัญที่งดงามที่สุด 

ให้แก่ชีวิตที่กำาลังเติบโต จากการอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟัง ที่จะมา

พร้อมความรัก ความผูกพัน และพัฒนาการของเด็ก ด้วยหนังสือ

นิทานมีความมหัศจรรย์ที่ลึกซึ้ง ทั้งจากภาพ ตัวอักษร โทนเสียง 

อ่อนโยนจากการอ่านให้ลูกฟัง ซึ่งความรู้ทางการแพทย์และงานวิจัย
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หลายชิน้สอดคลอ้งตอ้งกันวา่ ช่วงวยัท่ีสำาคญัของมนุษย์ ทัง้การเติบโต

ทางสมอง จิต จิตวิญญาณ และความดีงามทั้งมวลล้วนบ่มเพาะ 

ได้ตั้งแต่ “ปฐมวัย” บ้านอ่านยกกำาลังสุข จึงเป็นบ้านที่มีชีวิต มีมุม

อ่านหนังสือ มีมุมเล่น และมีครอบครัวเพื่อนบ้านมาร่วมแบ่งปัน

ประสบการณ์ดีๆ ร่วมกัน  

 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของรัฐบาลที่เข้ามาหนุนเสริม 

เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนงานร่วมกันทั้งแนวราบและแนวดิ่ง  

โดยสำานักงานวฒันธรรมจงัหวดักระบีร่ว่มหนนุเสรมิเกาะแหง่การอา่น 

49



สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว:
สานฝัน สู่ความเป็นจริง

ผ่านกระเป๋านิทานส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ภายใต้แผนแม่บท 

สง่เสริมวฒันธรรมการอา่นสูส่งัคมแหง่การเรยีนรูข้องไทย พ.ศ.2560– 

2564 จัดกระบวนการสร้างแกนนำาหัวกะทิ และร่วมสร้างสมุดนิทาน

ทำามือใส่ในกระเป๋านิทานเคลื่อนที่ ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังบ้าน

อ่านยกกำาลังสุขในชุมชนและในโรงเรียน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

และบ้านพัฒนาการอ่านในครอบครัวที่มีเด็กเล็ก พ่อแม่ ลูก ด้วย

สำานักงานวฒันธรรมจงัหวดักระบี ่เหน็ถงึความสำาคญัของการพฒันา

คุณภาพประชากรผ่านการอ่านและการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ประชาชน

ทุกคนได้รับโอกาสทางการอ่านโดยเฉพาะในเด็ก การเข้าถึงการอ่าน

จะช่วยสร้างเสริมพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่าน ซึ่งต้องทำาควบคู่ 

กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่านและนิสัย 

รักการอ่าน ซึ่งวัยเด็กก่อนเรียนจำาเป็นต้องรีบรับการบ่มเพาะและ 

ปลูกฝังนิสัยจากพ่อแม่และผู้ปกครอง รวมทั้งชุมชน นอกจากน้ี

กองทุนคุ้มครองเด็ก สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ให้การสนับสนุน ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 

ผ่านการอ่านของเด็กและครอบครัว โดยร่วมจัดตั้งกองทุนหนังสือดี

เพือ่น้องในพืน้ทีห่า่งไกล เกดิกระบวนการหนงัสอืหมนุเวยีนใหเ้ดก็ได้

เข้าถึงหนังสือเพิ่มขึ้น สร้างนิสัยการอ่านและส่งเสริมการอ่านที่มี

คณุภาพ ดว้ยการสอดแทรกประเดน็การสง่เสรมิการอ่านในการศึกษา

ทั้งในและนอกโรงเรียน และกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา

สมองแบบ Executive Functions (EF) ให้เกิดศักยภาพของสมอง 

ในทักษะ 9 ด้าน เพื่อการบริหารจัดการชีวิต ด้วยการอ่านในเด็ก

ปฐมวัยรวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมต่อการ

พัฒนาการในเด็ก
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4. การก้าวข้ามข้อจำากัด (คน/งาน/เครือข่าย)
 การดำาเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของเกาะแห่งการอ่านเกิดการ 
บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาคีในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตำาบลเกาะศรีบอยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล กศน.
ตำาบล สำานักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจ์งัหวดักระบี ่
สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และสื่อมวลชนท้องถิ่นพื้นท่ีได้ 
ร่วมกันออกแบบกระบวนการของกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมการ
อ่านสู่เด็กปฐมวัย  
 การดำาเนินการดังกล่าว สู่การก้าวผ่านข้อกำาจัด ผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วม การนำาเอากลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้ง  
ผ่านการกระจายงานตามพันธกิจร่วมกัน โดยอาศัยทุนทรัพยากร 
ของแต่ละองค์กร มาร่วมแชร์ ร่วมเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 
ทั้งนี้ การดำาเนินการของกระบวนการดังกล่าวได้จัดทำาเวทีข้อตกลง 
MOU ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ส่ือมวลชน และ 
ภาคประชาชน เพื่อร่วมกันสู่การดำาเนินงานเป้าหมายในเด็กปฐมวัย

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการอ่านในชุมชน
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5. บทเรียน ข้อเสนอแนะ
 กระบวนการในการส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก การสร้าง 

ความรัก ความเข้าใจ และการสร้างความอบอุ่นให้แก่ลูก คือ  

“พ่อแม่” และหน้าที่ในการบ่มเพาะลักษณะนิสัย นำาไปสู่ปัญญา 

ที่ดีสำาหรับวัยปฐมวัย คือ “ครู” “ช่วงวัย 0-6 ปี เป็นช่วงโอกาสทอง

ของชีวิต” ที่จะแต่งเติม เสริมแต่งให้สวยงามได้อย่างไรได้บ้าง  

ภายใตก้ารทำางานแบบบรูณาการรว่มกนั กระบวนการหนึง่ในการสรา้ง

พัฒนาการที่ดีในเด็กปฐมวัย คือการการส่งเสริมการอ่านสำาหรับ 

เด็กปฐมวัยด้วยหนังสือนิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

 ข้อเสนอสู่การผลักดันของงานสร้างสุขในปี 2561 ครั้งนี้  

สู่การสร้างคน สร้างงาน สร้างสุข เพื่อสานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำากัด 

สู่สุขภาวะที่ยั่งยืนมีดังนี้

 หนึ่ง ขอให้มีการกำาหนดแนวปฏิบัติให้เกิดการใช้หนังสือ 

และการอ่านเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและศักยภาพเด็กปฐมวัย 

ดว้ยการบรูณาการอยา่งมสีว่นรว่ม ดว้ยหนงัสอืเปน็สือ่และเครือ่งมอื

ที่ใช้งานง่ายสามารถส่งเสริมสร้างพัฒนาการและสุขภาวะให้เด็ก
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ปฐมวัยรวมไปถึงครอบครัวได้ เช่น การมีสวัสดิการหนังสือเพื่อ 

เด็กแรกเกิด-3 ปี , การจัดให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นแบบแผน

ในชีวิตประจำาวัน ในครอบครัว และการนำาเรื่องของการสร้างเสริม 

ให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านในกลุ่มเด็กปฐมวัยสามารถช่วยให้เกิดการ

พฒันาคณุภาพชวีติของเดก็ ชว่ยสรา้งเสรมิพฒันาการและสมรรถนะ

แก่เด็ก และกระบวนการที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ร่วมกันในการเสริมสร้างสุขภาวะในเด็กปฐมวัย คือการ

เชื่อมประสานงานภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงานท้ังภาครัฐ  

ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม รวมถึงการสร้างพื้นที่ให้เกิด

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย และการใช้กระบวนการ

สื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้และตระหนักรู้สู่การพัฒนาการเด็กในเด็ก

ปฐมวัยได้อย่างยั่งยืน

 สอง กำาหนดให้มีนโยบายการใช้งบประมาณท้องถิ่นและ 

หรอืงบประมาณจากกองทุนสุขภาพประทอ้งถิน่หรอืพืน้ทีเ่พือ่พฒันา

สุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริม 

การอ่าน
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2. รู้เท่าทันสื่อ ด้วยชุมชน 3ดี
 ชุมชน 3ดี วิถีสุข (เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชน)

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 การรู้เท่าทันส่ือ ถือเป็นเร่ืองสำาคัญของคนในสังคมยุคน้ี 

เพราะจะทำาใหเ้ราสามารถเลอืกรบัรูข้า่วสารไดอ้ยา่งเหมาะสม และไม่

ตกเป็นเหยื่อของข่าวสารท่ีได้ข้อเท็จจริงจากรากฐานข้อมูลที่แตกต่าง

กนั และยิง่ไดเ้ขา้ในกระบวนการของทีม่าของสือ่แลว้เรากจ็ะไมต่กเปน็

เครื่องมือของสื่อ

 ปัจจบัุน เด็กและเยาวชนมพีฤตกิรรมในการเสพสือ่เปน็อยา่ง

มาก เดก็และเยาวชนภาคใตก็้เช่นกัน ด้วยการเขา้ถงึสือ่สามารถทำาได้
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อย่างอิสระ ไม่มีข้อจำากัดเรื่องเวลาและสถานที่เหมือนอดีต การเข้า

ถึงสื่อของเด็กและเยาวชน การรู้จักใช้สื่ออย่างเท่าทันในการบริโภค

ข้อมูลที่หลากหลายจึงสำาคัญในการ “รู้เท่าทัน”  

 ภาคใต้ มีเครือข่ายกลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัวท่ี 

ดำาเนินการในประเด็นรู้เท่าทันสื่อ เป็นจำานวนมาก แม้มีระดับ 

การดำาเนินงานของกระบวนการที่แตกต่างกัน แต่ต่างมีเป้าหมาย

เดียวกันในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ประเด็น

ทักษะเท่าทันสื่อ เครือข่ายเหล่านี้ ได้แก่ ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม 

จังหวัดกระบี่ กลุ่มดอกลำาพู จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มมานีมานะ 

ศูนย์อาสา กลุ่มมะนาวหวาน จังหวัดสงขลา โรงเรียนนักข่าว จังหวัด

ปัตตานี กลุ่มฟ้าใส จังหวัดยะลา และกลุ่มอื่นๆ ในภาคใต้
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2. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกภายใต้กระแส 

โลกาภิวัติน์ส่งผลต่อสังคมไทย โดยเฉพาะ “สื่อ” ที่เข้ามามีบทบาท

สำาคัญต่อการดำารงชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การเข้ามาของข้อมูลสื่อ 

จึงเป็นความท้าทายต่อการบริโภคสื่อในโลกท่ีข้อมูลข่าวสารเข้ามา 

ที่ต่างระดับหลากหลายด้านและหลากหลายมุมมองในโลกข่าวสาร 

ที่ไร้พรมแดนเช่นปัจจุบัน  

 โลกทีก่ำาลงัเปลีย่นไปทีเ่ตม็ไปดา้นขอ้มลูขา่วสารทีห่ลากหลาย

รอบตัวเรา ส่งผลต่ออิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อและพฤติกรรม 

ของคนเราโดยไม่รู้ตัว จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ถือเป็น

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้คนอย่างรวดเร็วในรูปแบบที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้คน

ทุกเชื้อชาติสามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างไร้พรมแดนและรวดเร็ว

ทันใจ 

 ในยุคสื่อหลอมรวม (media convergence) ที่ผสมผสาน

ระหว่างสื่อเก่าและสื่อใหม่ ที่ซับซ้อนจนบางครั้งก็อาจแยกไม่ออก 

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นของส่ือที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะสื่อใหม่ที่มี 

รูปแบบการสื่อสารใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มส่วนขยายทางการสื่อสาร 

เปิดโอกาสให้มนุษย์สามารถนำาเสนอเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิด  

ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีบนพื้นท่ีส่วนตัว หรือ  

โลกเสมือนจริง (Virtual Reality) และยังสามารถสร้างความ 

สัมพันธ์กับผู้คนท่ีมีพื้นท่ีเสมือนจริงได้ จนขยายเป็นเครือข่ายสังคม

แบบออนไลน์ (Social Networking) สร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ 

หลากหลาย ทั้งการตอบกลับในเวลาต่อมา และโต้ตอบแบบทันที
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ทันใด (Real Time Interaction) อย่างไรก็ตามผลลัพธ์แห่ง 

การเปลี่ยนแปลงอาจไม่ใช่เพียงแค่ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ของการสื่อสารเพียงอย่างเดียว แต่อาจหมายรวมถึงพฤติกรรม

ทางการสื่อสารของมนุษย์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากการพัฒนารูปแบบ

การสื่อสารใหม่ๆ อีกด้วย

 ทักษะรู้เท่าทันส่ือ จึงมีความสำาคัญต่อเด็ก เยาวชนที่จะไม่

ต้องตกเป็นเหยือ่ในการถกูหลอก หรอืหลงเชือ่ แตอ่าจจะตอ้งสามารถ

คิด วิเคราะห์ สงสัยตั้งคำาถาม และรู้จักแยกแยะได้ว่าใครเป็นผู้ให้

ข้อมูล เขามีความต้องการสื่อสารอะไร กับใคร เรื่องอะไร หรือมีจุด

มุ่งหมายแอบแฝงด้วยหรือเปล่า   

  การพัฒนาการของส่ือ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจัทัล 

ในช่วงหลายทศวรรคที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรู้

เท่าทันสื่อ (Media Literacy) การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Informa-

tion Literacy) และการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) จึงมี
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ความสำาคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของความเป็น

พลเมืองนักสื่อสารสร้างสรรค์ Creative Communication for 

Health  

 ปัจจุบัน เด็ก และเยาวชน ภาคใต้ คงไม่ต่างกับเด็กใน 

ภูมิภาคอื่นๆ ที่สื่อเข้ามามีอิทธิพลในทุกมิติและทุกระดับที่

อินเตอร์เน็ตเข้าถึงแม้ในพื้นที่ห่างไกล การให้เด็กได้รู้จักคิด รู้จัก 

เท่าทัน และตื่นรู้ สามารถใช้ส่ือให้เกิดเป็นผู้สื่อสารที่เป็นประโยชน์ 

ได้ด้วย ถือเป็นโอกาสในการสร้างช่องทาง เพื่อการเสริมสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ และดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนให้เป็นคน

ใฝเ่รยีนรู ้จดุประกายความคดิและจินตนาการใหม่ๆ  ในเชงิสรา้งสรรค์

อีกด้วย

3. กระบวนการทำางาน
 เมื่อ 3 ดีสู่การสร้างวิถีสุขในชุมชน 

 3 ดี มาจาก“ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี” ถือเป็นการสร้างสรรค์ 

มีความเกี่ยวข้องและสอดรับจาก “ต้นน้ำา” สู่ “ปลายน้ำา” การมี  

“สื่อดี” ก็เหมือน “ต้นน้ำา” ที่ทำาให้เกิดกระบวนการจัดการด้าน 

“พื้นที่” ในชุมชน เกิดพื้นที่ดี พร้อมกับภูมิปัญญาและภูมิคุ้มกันที่ดี 

 ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม เป็นกลุ่มหน่ึงท่ีขับเคลื่อน

ประเด็นรู้เท่าทันสื่อ ผ่านกระบวนการสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริม 

สุขภาพ สสส. โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว ผ่านกระบวนการสื่อสร้างสรรค์และสร้างพื้นท่ีปลอดภัย 

โดยใช้กลไกของเมือง 3ดีวิถีสุข (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) ผ่านรู้เท่าทัน

สื่อ มีการดำาเนินการในพื้นที่ต้นแบบ คือ ชุมชนบ้านคลองหมาก 
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ตำาบลคลองขนาน อำาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และชุมชน 

บ้านท่ามะพร้าว ตำาบลคลองพน อำาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  

ยังได้ทดลองนำาเครื่องมือตัวชี้วัดเมือง 3ดี ไปใช้ในชุมชนบ้าน 

คลองรั้ว ตำาบลตลิ่งชัน อำาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

 การดำาเนินการขับเคลื่อนประเด็นเท่าทันสื่อส่งผลต่อเด็ก 

และเยาวชนสู่การสร้างสรรค์ให้เกิดเป็น “พลเมืองต่ืนรู้” และ  

“ฉลาดรู้” ในการใช้สื่อ ส่งผลกระทบต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ  

โดยมีบทบาทสำาคัญในการสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ปัจจัยเสี่ยงผ่านการ 

บ่มเพาะ หล่อหลอม กระตุ้น และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน

พัฒนาตนเองสู่การเป็น “พลเมืองและนักสื่อสารสุขภาวะที่ตื่นรู้”  

สู่การพัฒนาตนเองในระดับปัจเจกสู่สังคม ผ่านกระบวนการสร้าง 

เมืองสื่อสร้างสรรค์ 3ดี วิถีสุข คือ สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี และนักสื่อสาร

สร้างสรรค์ ดังนี้

 สื่อดี เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้เด็กและเยาวชนร่วมคิด 

ร่วมออกแบบ และร่วมสร้างสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เด็กและ

เยาวชนจะได้รับและได้ใช้สื่อที่เหมาะสมกับการพัฒนาตามช่วงวัย  
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ทัง้เดก็ เยาวชน และครอบครวัมโีอกาสเขา้สือ่ดไีดโ้ดยไมจ่ำากดัโอกาส 

เวลา และสถานที่ “สื่อ” ในที่นี้ หมายถึง สื่อทุกประเภท  

ทั้งสื่อมวลชน สื่อท้องถิ่น สื่อพื้นบ้าน ปราชญ์ท้องถิ่น และสื่อใหม่

 พื้นที่ดี พื้นที่สร้างสรรค์ หรือพื้นที่สุขภาวะ กระบวนการ
ให้เด็กและเยาวชนร่วมสร้างพื้นที่ท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบ

และใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นพื้นที่ที่บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้มา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เสริมพลังซึ่งกัน

และกัน “พื้นที่ดี” ในที่นี้ อาจเป็นได้ทั้งพื้นที่สร้างสรรค์ทางกายภาพ

และพืน้ทีส่รา้งสรรคท์างความคดิทีส่ามารถลดช่องวา่งในการออกจาก

หน้าจอได้ด้วย

 พื้นที่สร้างสรรค์ทางกายภาพ พื้นที่สาธารณะที่มีความ

ปลอดภัย เป็นพื้นที่ที่จัดให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมาใช้ประโยชน์ 

ร่วมกัน หรือใช้ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นประจำา เช่น การจัด

สวนหย่อมให้เป็น “พื้นที่กิจกรรมทางกายและออกกำาลังกาย”  

การจัดลานวัดเป็น “ลานแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม” การจัดสนาม

กฬีาใหเ้ปน็ “ตลาดนดัอาหารปลอดภยั” การจดัหอ้งสมดุของโรงเรยีน 

ให้เป็น “แหล่งเรียนรู้โลกกว้าง” ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ได้

อย่างไม่มีข้อจำากัดด้านโอกาสและเวลา เป็นต้น

 พื้นที่สร้างสรรค์ทางความคิด เป็นกระบวนการจัดให้มีเวที 

เพื่อการแลกเปลี่ยนทางความคิด ทั้งอย่างเป็นทางการ เช่น  

การประชุมหารือเป็นวาระประจำา และอย่างไม่เป็นทางการ เช่น  

สภากาแฟ เพื่อให้บุคคลหลากหลายกลุ่ม เพศ วัย ได้มาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองหรือ

ในชุมชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาอันเอื้อต่อ 

ความสุขและการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยของทุกคน
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 ภูมิดี เป็นการร่วมสร้างภูมิปัญญาในการฉลาดรู้เรื่องสื่อ  

การเท่าทันสื่อ เท่าทันตนเอง เท่าทันสังคม มีทักษะในการคิด 

วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง 

ครอบครัวและชุมชนในการป้องกันภัยรอบด้านและสามารถจัดการ 

กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม คำาว่า “ภูมิดี” ยังหมายรวม 

ถงึการใชภ้มูปิญัญาของทกุฝา่ยในชมุชน ในการมสีว่นรว่มปกปอ้งดแูล

และสร้างชุมชนร่วมกัน

 กระบวนการที่ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิมใช้เครื่องมือของ

ชุมชน 3 ดีวิถีสุขผ่านสื่อศิลปวัฒนธรรมสู่การเมืองส่ือสร้างสรรค์  

เพื่อให้เกิดแกนนำาเด็กและเยาวชนสร้างความเป็นเจ้าของและการ 

มีส่วนร่วม เกิดทักษะเท่าทันตนเอง และสังคมที่ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์

สู่การเป็นเมืองแห่งวิถีสุขภาวะที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ท้ังด้วยปัญญาที่เข้าถึงความดี ความ

งามและความจริง

4. การก้าวข้ามข้อจำากัด (คน/งาน/เครือข่าย)
 การดำาเนินการของศูนย์ส่ือสารเด็กไทยมุสลิม ในการ 

ขับเคลื่อนงานสู่การก้าวข้ามข้อจำากัดได้ มีการทำางานทั้งในระดับ 

ของ คน งาน และการสร้างเครือข่าย ดังนี้

 คน ได้มีการสร้างแกนนำาของกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เกิดการ 

ขับเคลื่อนกระตุ้นท้ังมิติกำาลังกาย กำาลังใจ สู่แรงบันดาลใจในการ

ดำาเนินงาน ทั้งนี้ ได้สร้างกระบวนการถ่ายทอดจากรุ่นสุ่รุ่นให้เกิด 

เป็นแกนนำาและพี่เลี้ยงของกลุ่มสู่ความยั่งยืน เพื่อเป็นต้นทุนให้กับ

ชุมชนในการสร้างพลเมืองที่ดีในชุมชน
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 งาน ในการสานงานระหว่างกัน ในระดับปัจเจกบุคคล 

กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยนำาเอาหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องท้ังในระดบั

นโยบายในพื้นที่ ชุมชน และจังหวัดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการหนุน

เสริมการทำางานรว่มกนั เชน่ ประเดน็ดา้นสือ่ การสานงานท้ังในระดบั

ของหน่วยงานภาควิชาการในสถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน 

ในท้องถิ่นเข้ามาดำาเนินการร่วมกัน เป็นต้น  

 เครือข่าย รูปแบบการทำางานในการดำาเนินการของโครงการ 
มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำางานร่วมกัน ในระดับพื้นที่ชุมชน  

ระดับภาค และระหว่างเครือข่ายประเด็น โดยดำาเนินการในลักษณะ

การหนุนเสริมวิทยากรร่วมกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ระหว่างกันในกลุ่ม

5. บทเรียน ข้อเสนอแนะ
 ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม ดำาเนินกระบวนการในการ

สร้างสรรค์สื่อดี พื้นที่ดีตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา การรวม

กลุ่มเล็กๆ ที่เคยได้โอกาสและมีประสบการณ์การทำางานผ่านสื่อ 

ศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสร้างวิถีสุขภาวะท่ีดีในกลุ่มเด็ก

และเยาวชนในพื้นที่และภาคใต้ ได้ข้อค้นพบว่า กลไกสำาคัญหนึ่งที่มี

ผลต่อการดำาเนินงานที่สำาเร็จของกลุ่ม คือ การดำาเนินกิจกรรมโดยใช้

กระบวนการชุมชน 3 ดีวิถีสุข ที่ทุกคนในชุมชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์

โดยตรงอย่างทางใดทางหนึง่ เชน่ การรูเ้ท่าทนัส่ือของเดก็และเยาวชน

ในชุมชน เด็กได้เรียนรู้เรื่องชุมชน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากเหง้า

ของชมุชน ผูใ้หญห่รอืหนว่ยงานไดใ้ชก้ารพฒันาทกัษะแกนนำาเยาวชน
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ไปใช้ เพิ่มแกนนำาในชุมชน ช่วยพัฒนาและสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ 

ครอบครวัเกดิความภมูใิจ เดก็เลก็ไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมในชมุชนตนเอง 

เกิดค่านิยมที่ดีให้กับชุมชน ไม่ต้องห่วงลูกหลาน ได้มีเวลาเพิ่มมาก

ขึ้นพบปะพูดคุยสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับชุมชน เป็นต้น

 ส่วน “ผลพลอยได้” ของชุมชน อาจจะเป็นเรื่อง การพัฒนา

ตัวพื้นที่ การเช่ือมความสัมพันธ์ในมิติเครือญาติ เกิดแนวคิดต่อ 

ในการสร้างแกนนำาชุมชนให้เกิดการพัฒนากับธรรมชาติ ศิลปะ  

และวัฒนธรรมสู่คุณค่าความดี ความงาม ความสุขที่แท้จริง
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3. Active Citizen
 พลังพลเมืองสร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่ตื่นรู้
 เครือข่ายนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้: Kiddee idol 
 (Creative Communication for Health)

1. ข้อมูลพื้นฐาน
 นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ (คิดดีไอดอล-ส่ือดี 

มีไอเดีย) เปลี่ยนสังคมด้วยพลังคนส่ือรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้  

จากการประกาศโจทย์ของแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา 

สำานักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำานัก 5) สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีมีเป้าหมายในการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระบบสื่อเพื่อสุขภาวะที่จะเอื้อให้ประชาชน 

มีขีดความสามารถในการเข้าถึงวิถีพัฒนาและการเรียนรู้เพื่อสร้าง 

สขุภาวะ เพือ่การขบัเคลือ่นกระบวนการพฒันา “นักสือ่สารสรา้งสรรค์

สุขภาวะ” (Creative Communication for Health) ผ่านการ 

สร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ปัจจัยเสี่ยงในลักษณะต่างๆ ด้วยการบ่มเพาะ 

หลอ่หลอม กระตุน้ และสร้างโอกาสใหเ้ด็กและเยาวชนพฒันาตนเอง

สู่ Active Citizen“พลเมืองและนักสื่อสารสุขภาวะที่ตื่นรู้และ 

ฉลาดรู้” กล้าคิด กล้าทำา ในการสร้างสรรค์สังคมในพื้นที่ของชุมชน

ตนเอง  

 ข้อมูลจากเวทีงานเสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

ความมั่นคงทางสุขภาวะ วาระสร้างสุขภาคใต้ ปี 2558 ณ ศูนย์

ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร ์หาดใหญ ่จังหวดัสงขลา สำานกังานกองทนุสนับสนุน
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การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีด้านสุขภาพ 

และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ได้นำาสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ 

จากเวทีย่อยเชิงปฏิบัติการห้องประเด็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ที่พบว่าในการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีเหมาะสมต่อการดำารงชีพ ปัจจัย 

ทีส่ง่ผลตอ่ความมัน่คงของมนษุย ์ประเดน็เด็ก เยาวชนและครอบครัว

ในปัจจุบันมีหลายมิติด้วยกัน ท้ังมิติภายในของคน (เด็ก เยาวชน 

และครอบครัว) มิติด้านสภาพแวดล้อม และ มิติทางด้านนโยบาย

กลไก โดยปัจจัยเหล่านี้ได้แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำาวันท่ามกลาง 

โลกของเทคโนโลยีท่ีกำาลังเปลี่ยนไป มาตั้งวงแลกเปลี่ยนประเด็น 
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“ความหวัง ความสุข ของเด็กใต้บ้านเรา” สู่การพัฒนาเชื่อมโยง

ประเด็นการทำางานของนักส่ือสารสร้างสรรค์สุขภาวะส่งผลต่อการ

สรา้งแกนนำาเยาวชนภาคใตสู้ค่วามเปน็พลเมอืงสือ่ต่ืนรูข้องคนรุน่ใหม ่

ที่มีจิตสำานึกรู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันสุขภาวะ  

 เครือข่ายนักส่ือสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้  

(Kiddee idol) ประกอบไปด้วย 7 จังหวัด ใน 20 พื้นที่ ได้แก่  

ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และ

ปัตตานี มีแกนนำาเยาวชนนักส่ือสารสร้างสรรค์สุขภาวะมากกว่า  

90 คน ที่พร้อมเป็นนักสื่อสาร มีทักษะ ด้านการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ 

มคีวามเปน็พลเมอืงสือ่สามารถขยายผลของสือ่ดผ่ีานพืน้ท่ีปฏบัิติการ

จนเกดิเปน็แนวทางในการสรา้งความรว่มมอืในพืน้ท่ี และยังสามารถ

ขยายสร้างเป็นแรงบันดาลใจในสื่อออนไลน์ กว่า สองหมื่นคน ทั้งนี้

สามารถสกดัองคค์วามรูใ้หเ้กดิชดุประสบการณค์วามรูข้องนักสือ่สาร

สร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้อีกด้วย 

2. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและ 

มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน รวมถึง

การเคลื่อนตัวของสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

สู่สังคมต่างๆ ท่ัวโลก ถือได้ว่าเป็นยุคแห่งความก้าวหน้าทาง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีม่กีารพฒันาเปน็อยา่งมาก ทัง้อปุกรณ์

เคร่ืองมือสื่อสารและคมนาคม ที่เป็นยุคของสื่อหลอมรวม ทำาให้ 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

สามารถถ่ายโอนกันได้ในเวลาอันสั้น ระบบต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
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สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการสื่อสาร 

ส่งอิทธิพลต่อกันและกัน เกิดกระแสทุนนิยมที่ทวีคูณรุนแรงมากขึ้น 

 ประเทศไทยมีการกำาหนดนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”  

เพื่อรองรับความเจริญที่กำาลังเปลี่ยนไปและมีความซับซ้อนมากขึ้น 

โดยเฉพาะในยุคสื่อหลอมรวม Media Convergence ท่ีมีการ 

ผสมผสานระหว่างสื่อเก่าและสื่อใหม่เข้าด้วยกัน การบริโภคในการ 

รับรู้จึงมีความสำาคัญกับคนในยุคปัจจุบัน ย่ิงส่ือมีเพิ่มมากข้ึน 

มีหลากหลายช่องทางในการรับข้อมูล ปรากฏการณ์ของสื่อก็เพิ่มขึ้น 

ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีสุขภาวะของคนเช่นกัน เพราะภูมิ

ทัศน์และเนื้อหาในระบบสื่อที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดภายใน

ระยะเวลาสัน้ๆ สง่ผลกระทบตอ่สขุภาวะของคนไทยทุกคน ทุกระดบั 

ทุกเพศ และทุกวัย  
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 การสรา้งพลเมืองนักสื่อสารสรา้งสรรค์ จึงเป็นอีกหนึง่ในการ

สร้างพลังของสังคม เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อสภาพแวดล้อมที่ 

เปลี่ยนไป โดยเฉพาะสื่อที่ทรงอิทธิพลต่อความคิด พฤติกรรมและ 

วิถีชีวิตของมนุษย์ ในเด็กและเยาวชนที่ใช้เวลาอยู่กับสื่อที่มีความ

หลากหลายจนขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การรู้จักใช้และฉลาด 

ใช้สื่อจึงมีความสำาคัญ รวมถึงการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัย 

พื้นที่สีขาวที่เหมาะสม การเปลี่ยนแนวคิดให้เด็กได้ลุกขึ้นมาผลิตสื่อ

เองใชส้ือ่เองทีด่แีละมคีณุภาพสง่ผลใหเ้กดิ Active Citizen “พลเมอืง

สื่อ” ที่ “ฉลาดใช้สื่อ” และ “สร้างสรรค์สื่อ” ให้เป็น “นักสื่อสาร

สร้างสรรค์” นอกจากจะเป็นผู้รับส่ือต่างๆ หลากหลายแล้ว  

ยังสามารถเป็นผู้ผลิตสื่อเองได้ การที่มีพลังพลเมืองในการสื่อสาร

จำาเป็นต้องมีทักษะชีวิตในหลายมิติ เพ่ือดำาเนินชีวิตให้เหมาะสม 

และมีสุขภาวะที่ดี ไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งมอมเมาต่างๆ ที่มาพร้อม

กับสื่อได้ง่าย ทักษะที่มีความจำาเป็นและสำาคัญต่อเด็กและเยาวชน 

ในปัจจุบัน คือ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี หรือความ
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สามารถในการอ่านสื่อออก เขียนสื่อได้ หรือความสามารถในการ

เขา้ใจเนือ้หาท่ีส่ือเสนอ รู้จักแสวงหาแหลง่ทีม่าทีห่ลากหลาย วเิคราะห์ 

วิจารณ์ แยกแยะ คัดกรอง สามารถใช้ประโยชน์ และพัฒนาสื่อ 

ในแบบฉบับของตนได้ กระบวนการเท่าทันสื่อ ช่วยพัฒนาความคิด 

เป็นกระบวนการพลังพลเมืองที่จำาเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะ

ทำาให้เด็กและเยาวชนสามารถดำารงชีวิตและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี

คุณภาพ  

 

3. กระบวนการทำางาน
 การดำาเนินโครงการของนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ 

(คิดดีไอดอลสื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคมด้วยพลังคนสื่อรุ่นใหม่  

ในพื้นที่ภาคใต้ เน้นการขับเคลื่อนเยาวชนให้เกิดพลเมืองต่ืนรู้ และ

ตระหนักรู้ผ่านกระบวนการพัฒนา “นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” 

(Creative Communication for Health) เชื่อมโยงประเด็นในการ

ทำางานของนักส่ือสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ให้เกิดการสร้างแกนนำา

เยาวชนภาคใต้สู่ความเป็น Active Citizen พลเมืองสื่อตื่นรู้ของคน

รุ่นใหม่ ที่มีจิตสำานึกรู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันสุขภาวะ สร้างพื้นที่กลาง

และวาระร่วมในการขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับการเกิดข้ึนของ

สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนภาคใต้ สู่การแก้ไข

ปัญหาสถานการณ์ในชุมชน โดยคนรุ่นใหม่ได้ออกแบบการสื่อสาร 

ไปพร้อมการใช้พลังของสื่อให้เกิดเป็นนักส่ือสารสร้างสรรค์สุขภาวะ 

ที่เกิดจากความเป็นพลเมืองในการรับผิดชอบชุมชน และการสื่อสาร

ในชุมชนสู่การดำาเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เพื่อให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับตัวบุคคลจากภายใน ด้วยทักษะ  
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ความรู้ การสร้างสรรค์ไอเดีย สู่การสร้างสื่อ สร้างพื้นที่ภายใต้ความ

รว่มมอืจากชมุชนจนเกิดเป็นเครือขา่ยนกัส่ือสารสรา้งสรรคค์นรุน่ใหม่

ภาคใต้ขึ้น  

 ผลจาการดำาเนินงานนักส่ือสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ  

ถือเป็นการสร้างพลังสื่อพลเมืองของเยาวชนที่สามารถเปลี่ยนสังคม

ด้วยพลังคนรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการสื่อสารในการส่งเสริมการ

ตระหนักรู้และต้องการให้สังคมเกิดการตื่นตัวและเป็นส่วนหน่ึง 

ของการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการสะท้อนปัญหาผ่านการผลิตสื่อดี

และสร้างสรรค์ ภายใต้การสร้างพื้นที่เรียนรู้นำาไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี

ของกลุ่มเป้าหมาย โดยผลลัพธ์จากการดำาเนินงานและการสะท้อน

คิดของกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสังเคราะห์จุดร่วม 

ของการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์ ไอเดียสุขภาวะให้เกิดพลัง

พลเมือง Active Citizen ภายใต้คำาว่า CREATIVE เพื่อเป็น

แนวทางในการขับเคลื่อนนักส่ือสารสร้างสรรค์ ของพลเมืองที่มี 

ส่วนร่วมผ่านมิติการสื่อสารชุมชน ดังนี้
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C=Communication/Community/Chang หมายถึง การสื่อสาร

ของกลุ่มเยาวชนรุ่นคนใหม่ผ่านกระบวนการผลิตสื่อรณรงค์ การรู้ 

เท่าทันสื่อ ปัจจัยเสี่ยง และท้องไม่พร้อม ในรูปแบบของโฆษณา  

หนังสั้น และสารคดี สู่พื้นที่ปฏิบัติการตามความถนัด ความสนใจ 

จากน้ันถา่ยทอดผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ สือ่สงัคมออนไลน ์สือ่บคุคล 

สื่อสิ่งพิมพ์ youtube เป็นต้น เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและเกิดการ

ตระหนักรู้ของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเข้าร่วม

โครงการได้แสดงความคิดเห็นและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา 

ของสังคม

 R=Relation หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

กลุ่มเยาวชนกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจ และเข้าถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 

สื่อสร้างสรรค์ และวิถีสุขภาวะทางปัญญา ด้วยการเรียนรู้จากสื่อ

รณรงค์ที่กลุ่มเยาวชนได้ผลิตขึ้น และใช้ช่องทางดังกล่าวในการสร้าง

ความสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ในรปูแบบตา่งๆ เช่น การสนทนากลุม่ยอ่ย การถอดบทเรยีน กจิกรรม

กลุ่มสัมพันธ์ 

 E=Energy หมายถึง การรวมพลังของเครือข่ายนักสื่อสาร

สร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการ 

เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เข้าถึงวิถีสุขภาวะและการเติบโต 

ทางปัญญาอยา่งมปีระสิทธภิาพ ด้วยการใชพ้ลงัของคนรุน่ใหมท่ีเ่ขา้ใจ

ปัญหา และนำาปญัหาดงักลา่วมาถา่ยทอดผา่นชอ่งทางต่างๆ เพือ่ให้

ตนเอง กลุ่มเป้าหมายและสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึน  

เช่น การสร้างนักเรียนแกนนำา การสร้างเยาวชนต้นแบบ และการ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้หันกลับมาเป็น 

ส่วนหนึ่งของการรณรงค์และป้องกันปัญหาสังคม

 A=Active หมายถึง การส่งเสริมให้นักสื่อสารสร้างสรรค์ 

ไอเดียสุขภาวะภาคใต้เกิดการตระหนักรู้และสามารถที่จะแก้ปัญหา

ของสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ศักยภาพของการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจินตนาการ  

การพัฒนาปัญญา และการพัฒนาองค์ความรู้ ในการเป็นกลไกหนึ่ง

ของการสร้างสังคมให้มีความสุขผ่านการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ เช่น 

ชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และใช้สื่อรณรงค์ในการสร้างการ 

ตื่นรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้เล็งเห็นความสำาคัญของปัญหาและ

สามารถนำาองค์ความรู้ดังกล่าวไปขยายผลอย่างมีประสิทธิภาพ

 T=Team หมายถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะในการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยมี

เป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่  

การดำาเนินงานที่ผ่านมาต้องอาศัยหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะ

ภาคีสร้างความร่วมมือในการทำางาน และการถ่ายทอดองค์ความรู้

ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ เชน่ การสรา้งภาคคีวามรว่มมอืระหวา่ง

กลุ่มเยาวชน การสร้างภาคีความร่วมมือกับพื้นที่ปฏิบัติการ เป็นต้น 

จากกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้เกิดความร่วมมือและเกิดเป็น 

เครือข่ายในการทำางานที่มีการขยายผลในวงกว้าง โดยการนำา 

องค์ความรู้และสื่อรณรงค์ ไปประยุกต์ใช้นอกเหนือจากพื้นที่ปฏิบัติ

การ ด้วยการให้ผู้ที่สนใจนำาสื่อรณรงค์ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 

หรือจัดแสดงในการเปิดพื้นที่กิจกรรมต่างๆ 
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 I=Idol /Inspiration หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจ 
ในการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดการตระหนักรู้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีจิตสำานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพ จนเกดิความยั่งยืน โดยอาศัยพลังทางความคิด
ของพลังสื่อคนรุ่นใหม่ในการร่วมกันแก้ปัญหาของสังคมตามความ
ถนัดและความสนใจของตนเอง กอ่ใหเ้กดิพลังขับเคลือ่นในการสือ่สาร
เพื่อการเปลี่ยนแปลงอันนำาไปสู่กระบวนการเรียนรู้ภายใต้พื้นที่
สร้างสรรค์ที่มีความเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 V=Volunteer หมายถึงการส่งเสริมให้เครือข่ายนักสื่อสาร
สร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะเกิดคุณค่าในตนเองสู่การสร้างแรงบันดาล
ใจการมจีติสำานกึสาธารณะและสร้างกระบวนการมสีว่นรว่มกบัชมุชน 
ท้องถิ่น และประเทศชาติ ภายใต้การเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่ความสำาคัญ
กับการแก้ปัญหาของสังคมด้วยการแบ่งปันแนวคิด บทเรียน  
องค์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาสังคมให้เป็นพื้นที่
สร้างสรรค์ที่มีความมั่นคง แข็งแกร่งและมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 E=Empowerment หมายถึงการเสริมพลังของนักสื่อสาร
สร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
สื่อสารประเด็นสุขภาวะ พื้นที่สุขภาวะทางปัญญา และพื้นที่
สร้างสรรค์ด้วยการสร้างสื่อรณรงค์ถ่ายทอดสู่พื้นท่ีปฏิบัติการให้เป็น
พ้ืนทีแ่หง่การเรยีนรูท้ีเ่ปดิโอกาสใหท้กุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ปน็สว่นหนึง่
ในการแก้ปัญหาสังคมให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่สามารถบ่มเพาะ
จิตสำานึกในการป้องกันและแก้ปัญหาของสังคมโดยใช้ต้นทุนทาง 
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อทางวัฒนธรรมในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่สำาคัญภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกีย่วขอ้งในการสรา้งสงัคมใหน้า่อยู ่ควบคูก่บัการสง่เสรมิการตระหนกั

รู้ในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
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4. การก้าวข้ามข้อจำากัด (คน/งาน/เครือข่าย) 
 ทีผ่า่นมา การดำาเนนิการนกัส่ือสารสร้างสรรคไ์อเดยีสขุภาวะ 
(คิดดีไอดอล-สื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคมด้วยพลังคนสื่อรุ่นใหม่  
ในพื้นที่ภาคใต้ สู่การกา้วข้อจำากัดในการดำาเนินงานเพราะทุกคนมีใจ 
มีพลัง ที่เห็นความสำาคัญของพลังการส่ือสารที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลีย่นแปลงทีส่ามารถลกุขึน้มาสรา้งสรรค ์“สือ่ด”ี ดว้ยการลงมอืทำา
ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคี และใช้พลังจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วม
สำาคัญในการปลูกฝังตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการ เกิด Gen A  
(Generation Active) “พลังจิตอาสา” เพื่อปลูกฝังจิตสำานึก 
ให้เยาวชนนักสื่อสารสร้างสรรค์เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งมั่น 
ในการทำาความดี เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ (Active Citizen)
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5. บทเรียน ข้อเสนอแนะ
 ความจำาเป็นท่ีจะต้องใช้กระบวนการนักสื่อสารสร้างสรรค์  
สูก่ารสรา้งพลเมอืงตืน่รู้ เป็นแนวทางพฒันาตอ่การกา้วสูยุ่คไทยแลนด ์
4.0 ที่มีความจำาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเด็กและเยาวชน  
ย่ิงสภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนสู่วิถีชีวิตแบบเดิม 
ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย เด็กและเยาวชนในชุมชนชนบทก็ต้องเรียนรู้ 
มีทัศนคติที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคม เกิดทักษะชีวิตที่ดีในชุมชน  
โลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรวมเร็ว รุนแรง ซับซ้อน พลิกผัน เต็มไป
ด้วยสิ่งเร้าเย้ายวน คนที่มีความยับยั้งชั่งใจ สามารถควบคุมกำากับ
ตนเองได้ ก็ยากท่ีจะตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ต่างๆ นักสื่อ
สร้างสรรค์สุขภาวะจึงจำาเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อ 
สรา้งใหเ้ปน็ตน้แบบของคนรุน่ใหม ่(IDOL) สูแ่รงบนัดาลใจของสงัคม
และชุมชน พร้อมการสร้างค่านิยมปลูกฝังในจิตสำานึกสาธารณะ  
 ข้อเสนอแนะ ในการเห็นความสำาคัญของพลเมืองสู่  
“ACTIVE CITIZENSHIP” พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม 
เปลี่ยนสังคมได้ด้วยตัวเรา คือ การเห็นความสำาคัญของเด็กและ
เยาวชน ตอ่คณุคา่ในตวัเด็ก ในยคุ 4.0 เด็กเตบิโตมาพรอ้มเทคโนโลย ี
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การเปิดโอกาสให้เด็กได้เป็นส่วนหนึ่งในการคิดให้เป็น ทำาให้เป็น  
สู่ความเป็นพลเมืองที่ฉลาดรู้จึงมีความสำาคัญ ดังนั้น การเสริมทักษะ 
4 ด้าน เพื่อสร้างศักยภาพของเยาวชนผู้ใช้สื่อสูการเปลี่ยนแปลง 
แห่งศตวรรษที่ 21 และนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ประกอบด้วย 
1) ทกัษะการรูเ้ทา่ทนัส่ือ สารสนเทศและดิจทิลั 2) ทกัษะการสือ่สาร
และการสร้างความร่วมมือ 3) ทักษะการเป็นผู้นำา และ 4) ทักษะ
การตระหนักรู้เทา่ทนัตนและการสะท้อนความคดิ ภายใตแ้นวคดิสรา้ง
เยาวชนให้ฉลาดใช้สื่อเพื่อเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ จึงเป็นข้อเสนอ 
ในการสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และสร้างโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนพัฒนาตนเองสู่พลเมืองและนักสื่อสารที่ตื่นรู้ มีศักยภาพ 
ในการสร้างสรรค์วิถีชีวิตสุขภาวะของตนเอง สู่การขับเคลื่อนให้เกิด
ความหวังจากคนรุ่นใหม่ ใช้พลังของสื่อให้เกิดเป็นนักสื่อสาร
สร้างสรรค์สุขภาวะพร้อมการเป็นไอดอล แบบอย่างที่ดี เพื่อสร้าง 
แรงบันดาลใจนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ (Creative Communi-
cation for Health) ในการขับเคลื่อนวิถีสุขภาวะแบบองค์รวม และ

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายของภาคใต้อย่างยั่งยืน
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4. พื้นที่นี้...ดีจัง 
 สู่พื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัย
 ดอกไม้ยิ้ม อ.เมือง จ.ยะลา

 

 เด็กและเยาวชนเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ แต่สภาพแวดล้อม 

ในปัจจุบัน กลับไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเท่าไร 

การสรา้งพ้ืนทีป่ลอดภยัหรอืพืน้ทีส่รา้งสรรคจ์งึจำาเปน็อยา่งยิง่สำาหรบั

สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน พื้นที่สร้างสรรค์เป็นพื้นที่ ที่เด็กและ

เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ ริเร่ิม แบ่งปัน ผ่านกระบวนการเล่น 

กิน อ่าน หรือทำากิจกรรม อาจเป็นพื้นที่ทางกายภาพที่ให้เด็กๆ  

ได้ทำากิจกรรมต่างๆ ทั้งที่บ้าน โรงเรียน สวนสาธารณะ และชุมชน 

เป็นพื้นที่ทางความคิดที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงออกถึงความ

สามารถและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จัดกระบวนการ จัดกิจกรรม 
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ของตวัเองใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเดก็ๆ สง่เสรมิใหเ้กดิการ

ค้นพบศักยภาพและคุณค่าของตัวเอง พื้นที่ทางส่ือท่ีเป็นบริบท 

ทางสังคมที่เป็นสาธารณะ ทุกคนสามารถรับรู้และเข้าถึงได้ จึงควร

มีหน้าที่แบ่งปันพื้นที่ทางสังคมให้เด็กอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

โดยเปดิโอกาสใหเ้ดก็มสีทิธ ิมสีว่นรว่มในการแบง่ปัน จัดสรรทรัพยากร

ในสงัคม มสีว่นกำาหนดทศิทางในการบรกิารหรอืสวสัดิการสำาหรับเด็ก 

พื้นที่สร้างสรรค์จึงเป็นพื้นที่ที่ครอบคลุมแนวคิดกิจกรรม ทั้งมิติด้าน

กายภาพ ความคิด สื่อและสังคม ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

โดยเด็กและเยาวชนเป็นผู้นำา ผู้ใหญ่เป็นฝ่ายสนับสนุน เพื่อเป็น 

ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้น่าอยู่ สู่การมีสุขภาวะ

ทีด่แีละการพฒันาคณุภาพชวีติทีย่ัง่ยนืของเดก็ เยาวชนทีเ่ปน็รากฐาน

ของครอบครัว และชุมชนต่อไป

 ภาคใตเ้ปน็พืน้ท่ีหนึง่ทีม่กีลุม่และองคก์รทีท่ำาประเดน็เกีย่วกบั

พืน้ทีส่ร้างสรรคอ์ยูม่ากมาย กลุม่ดอกไมย้ิม้ ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 

ทำากิจกรรมเกี่ยวกับพื้นที่สร้างสรรค์ โดยการจัดต้ังกลุ่มให้เด็กๆ  

ในชุมชน ได้เรียนรู้เรือ่งราวต่างๆ ในชมุชนของตนเอง สรา้งความรัก

และห่วงแหนชุมชนของตนเอง ด้วยความเชื่อท่ีว่าเด็กและเยาวชน 

จะเปน็กำาลงัสำาคญัของครอบครวัและชมุชนตอ่ไปในอนาคต การปลกู

ฝังและสร้างสรรค์กิจกรรมในด้านต่างๆ เป็นเรื่องจำาเป็นที่จะทำาให้ 

เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพในอนาคต

 สะเตงเปน็ส่วนหนึง่ของประวตัศิาสตร์จังหวดัยะลา มชีือ่เรยีก

ตามภาษามาลายู คือซือแต แปลว่า ต้นสะเตง ลักษณะคล้าย 
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ต้นสะเดา เคยเป็นศูนย์ร่วมของหน่วยงานราชการในอดีต และเคย

เป็นย่านการค้าการคมนาคมทางน้ำา เป็นจุดขนสินค้าทางการเกษตร

จากฝั่งท่าสาปมายังสะเตง สะเตงยังมีความหลากหลายที่โดดเด่น  

ทัง้ในเรือ่งวถิชีวีติความเปน็อยู ่การทำามาหากนิ วฒันธรรม ขนบเนยีม

ประเพณี ความเชื่อ ภาษา ภูมิปัญญา (ขนมพื้นบ้าน สมุนไพร  

การจักสาน กรงนกและนิทาน) สภาพภูมิศาสตร์ บ้านเมือง และ

ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น รวมทั้งมิติทางสังคม ท่ีมีการพึ่งพาอาศัย 

กนัและกนั ฉนัทพ์ีน่อ้ง เครอืญาต ิใชช้วีติรว่มกนัอยา่งสงบสขุในอดตี 

 ชุมชนห้าแยกกำาปงบาโงย ชุมชนบ้านร่ม ชุมชนหัวสะพาน

สะเตง และชุมชนตลาดเกษตร สี่ชุมชนนี้ เป็นชุมชนท่ียังคงความ 

เป็นเอกลักษณ์ของสะเตงอยู่ แต่ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคนในชุมชน จากอดีตที่เคย

อยู่ร่วมกัน ไปมาหาสู่กัน เด็กกับผู้ใหญ่ทำากิจกรรมร่วมกัน เปลี่ยนไป

เป็นต่างคนต่างใช้ชีวิต เกิดความระแวงและไม่ไว้ใจกัน เด็กรุ่นใหม่ 

เริ่มห่างไกลจากส่ิงท่ีอยู่รอบๆ ตัว ไม่เข้าใจและเรียนรู้การใช้ชีวิต 
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ในอดีตของคนในชุมชนที่ยังคงมีให้เห็นอยู่ ขณะที่โลกยุคโลกาภิวัตน์ 

เด็กๆ จึงไม่มีโอกาสเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน 

มีความเห็นอกเห็นใจ มองโลกในแง่บวก และรู้สึกรักห่วงแหนชุมชน

และบ้านเกิดของตนเอง 

 ในช่วงเวลา 4 ปี ท่ีกลุ่มดอกไม้ยิ้มเปิดพื้นที่สร้างสรรค์  

พบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ดีขึ้น ทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ 

ระหว่างวัย การทำางานร่วมกันของเด็กๆ ความรู้สึกรักและหวงแหน

ชมุชนของตนเอง ผูใ้หญเ่หน็ด้วยกับกิจกรรมทีเ่กดิขึน้ พรอ้มทีจ่ะผลกั

ดันและให้ความร่วมมือในการกิจกรรมคร้ังต่อไป ชุมชนกลายเป็น 

แกนกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และวิถีชีวิต ผ่านผู้ใหญ่  

ครู ภูมิปัญญา และปราชญ์ในชุมชน ในรูปแบบการตามหาเรื่องเล่า 

นิทานพื้นบ้าน การเล่น การกิน และเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคน 

ในชมุชน เพือ่กอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจซึง่กนัและกนัระหวา่งคนในชมุชน

และชุมชนรอบข้าง ภูมิใจในชุมชนของตนเอง และนำามาซึ่งสันติสุข
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5. สิทธิของเด็กๆ เรื่องไม่เล็กที่ผู้ใหญ่ต้องใส่ใจ
 สมาคมฟ้าใส ส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนชายแดนแดนใต้

  “เด็ก” หมายถึง บุคคลที่อายุต่ำากว่า 18 ปี บริบูรณ์
 “เด็ก” วัยที่ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันว่า คือ อนาคต 

ของสังคม คือ ผ้าขาว ที่ต้องร่วมกัน แต่งแต้มสีสันให้ผ้าแต่ละผืน

อย่างสร้างสรรค์ คือต้นกล้าเล็กๆ ที่ต้องดูแล ปกป้อง คุ้มครอง  

เพื่อให้เติบโตขึ้น ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง จึงไม่ใช่เร่ืองแปลก 

ที่ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานต่างต้องดูแลเอาใจใส่กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

ลดปัจจยัเสีย่งตา่งๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่ตวัเดก็เพือ่ใหเ้ดก็เหลา่นัน้

เติบโตมาเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศ
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 ด้วยเหตุนี้ทุกประเทศจึงร่วมกันประกาศข้อกำาหนดเกี่ยวกับ 

“สิทธิเด็ก” โดยกำาหนดวันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวัน 

ประกาศปฏิญญาสากลว่าว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนขององค์การ

สหประชาชาติ เพื่อเป็นมาตรฐานในสิ่งที่ “เด็ก” พึงได้รับ จำานวน 

10 ข้อ คือ

 1. เด็กและเยาวชนพึงได้รับสิทธิเท่าเทียมกันโดยปราศจาก 

การแบ่งแยก หรือกีดกันไม่วาโดยวิธีใดๆ ในเรื่อง เชื้อชาติ ผิว เพศ 

ภาษา ศาสนาความคดิเหน็ทางการเมอืง เผาพนัธแ์หง่ชาต ิหรอืสงัคม 

ทรพัยส์นิ กำาเนดิ หรือสถานะอ่ืนๆ ไมว่า่จะของเดก็หรอืของครอบครวั

ก็ตาม

 2. เด็กและเยาวชน พึงได้รับการพิทักษ์คุ้มครองเป็นพิเศษ 

อันจะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทั้งทาง กาย ทางสมอง และจิตใจ

เพื่อให้ร่วมอยู่ในสังคมได้อย่างปกติชน

 3. เดก็และเยาวชน มสิีทธทิีจ่ะได้มชีือ่และมสีญัชาตแิตก่ำาเนดิ

 4. เดก็และเยาวชน พงึไดร้บัความมัน่คงทางสงัคม และเติบโต

อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นทั้งแม่และเด็ก ควรได้รับการดูแลและคุ้มครอง

เป็นพิเศษ ทั้งเมื่ออยู่ในครรภ์และภายหลังเมื่อคลอดแล้ว โดยได้รับ
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สิทธิในเรื่องที่อยู่อาศัยได้รับอาหาร ได้รับการดูแลทางแพทย์ และ 

โดยเฉพาะเด็กๆ ให้ได้รับการเล่นรื่นเริงเพลิดเพลินด้วย

 5. เด็กและเยาวชน ที่พิการทั้งทางร่างกาย สมอง และจิตใจ 

มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการรกัษาพเิศษ หมายถงึ การดแูลรกัษาและการศกึษา

ที่เหมาะสมกับสภาวะของเด็กโดยเฉพาะ

 6. เด็กและเยาวชน พึงได้รับความรักและความเข้าใจ อันจะ

ช่วยพัฒนาบุคลิกของตน โดยเติบโตอยู่ในความรับผิดชอบของบิดา

มารดาของเด็กเองและในทุกกรณี เด็กจะต้องอยู่ในบรรยากาศที่เต็ม

ไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ปลอดภัยและไม่พลัดพรากจากพ่อแม่ 

ในกรณีที่เด็กไม่มีครอบครัว หรือมาจากครอบครัวที่ยากจนและมีลูก

มากก็จะได้รับความช่วยเหลือ

 7. เด็กและเยาวชน มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา ซึ่งครูควรจะ

จัดให้เปล่าอย่างน้อยในชั้นประถมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม

วัฒนธรรมโดยทั่วๆ ไป และให้เด็กเติบโตเป็นสมาชิกผู้ยังประโยชน์

ต่อสังคมคนหนึ่ง การศึกษานี้คลุมไปถึงการแนะแนวทางชีวิต ซึ่งมี

บิดามารดาเป็นผู้รับผิดชอบก่อนบุคคลอื่นๆ เด็กจะต้องมีโอกาส 

ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่นและรื่นเริงพร้อมกัน 

ไปด้วย

 8. เด็กและเยาวชน จะเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการคุ้มครอง 

และสงเคราะห์ในทุกกรณี

 9. เดก็และเยาวชน พงึไดร้บัการปกปอ้งใหพ้น้จากการถกูทอด

ทิ้งจากความโหดร้ายทารุณและการถูก ข่มเหง รังแกทุกชนิด เด็กจะ

ต้องไม่กลายเป็นสินค้าไม่ว่าในรูปแบบใด จะต้องไม่มีการรับเด็ก 
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เข้าทำางานกอ่นวยัอนัสมควร ไมม่กีารกระทำาใดๆ อนัจะมชีกัจงู หรอื

อนุญาตเด็กให้จำาต้องรับจ้างทำางาน ซึ่งอาจจะเป็นผลร้ายต่อสุขภาพ

ของเดก็ หรือเป็นเหตใุหก้ารพฒันาทางกาย ทางสมอง และทางจติใจ

ของเด็กต้องเสื่อมลง

 10. เด็กและเยาวชน พึงได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากการ 

กระทำาทีแ่สดงถงึการกดีกนั แบง่แยก ไมว่า่ทางเชือ้ชาติ ศาสนา หรอื

รูปใดๆ เด็กจะต้องได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตข้ึนมาในภาวะแห่งจิต 

ที่เต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจและมีการหย่อนหนักหย่อนเบา 

มติรภาพระหวา่งชนชาตติา่งๆ สนัตภิาพและภาพสากล และด้วยการ

สำานกึเต็มทีว่า่พละกำาลงัและความสามารถพเิศษในตวัเขาควรจะอทุศิ 

เพื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

 สิ่งที่เด็กทุกคนควรจะได้รับเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือ 

จากทุกฝ่ายในสังคม ทั้ง หน่วยงานของรัฐ ครอบครัว ร่วมถึงคนรอบ

ขา้งในสงัคม เพือ่การเตบิโตขึน้ไดอ้ยา่งเปน็สขุ แตด่ว้ยสภาพของสงัคม

ในปัจจุบัน ทั้งเรื่องยาเสพติด ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม 

ที่มีรูปแบบแตกต่างกันออกไป รวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ทั้งความ

ยากจน ขาดแคลน และการปลูกฝังค่านิยมที่ผิดผ่านสื่อ ต่างส่งผล 

ให้ “เด็ก” เหล่านี้ต่างต้องเผชิญกับภาวะที่ขาดซึ่งการดูแลปกป้อง

คุ้มครองอย่างเหมาะสม

 ในหลายจงัหวดัภาคใตม้กีารดำาเนนิการเรือ่งการคุม้ครองเดก็ 

เช่น ชุมพรมีโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน 

ในการคุม้ครองเดก็ ใหเ้หน็ความเปลีย่นแปลงในเร่ืองการคุม้ครองเด็ก 

รู้สภาวะของเด็กในพื้นที่เป็นรายบุคคล เรียนรู้เรื่องการคัดกรองเด็ก 
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ให้ทราบสภาพปัญหานำาไปสู่การช่วยเหลือเด็ก โดยการจัดต้ังคณะ

ทำางานคุ้มครองเด็กในระดับชุมชน พังงา สุราษฎร์ธานี จัดให้มีการ

อบรมสทิธิเดก็เพือ่ใหค้รแูละเด็กได้เขา้ใจการดแูลปกปอ้งคุม้ครองเดก็

 ในจังหวัดชายแดนใต้ มีความพยายามให้เด็กๆ ได้เข้าใจ 

และเรยีนรูว้า่เมือ่ใดเด็กได้รับผลกระทบไมว่า่จะไดร้บัผลกระทบโดยตรง

ที่อยู่ในรูปของการได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต กลายเป็นเด็กกำาพร้า  

ต้องพบกับผลกระทบทางจิตใจที่ต้องพบเจอกับภาพของความรุนแรง

เมื่อครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือครูของตัวเองถูกจับ ถูกยิง หรือถูก

ลอบทำาร้าย เห็นโรงเรียน บ้านพักของตนเองถูกเผาทำาลาย ต้องรับ

รึถึงความไม่ยุติธรรมที่ต้องเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิด ซึ่งเด็กๆ จะไม่ได้รับ

ผลกระทบใดๆ ต่อวิธีการคิดของพวกเขาเหล่านั้นเลย หากได้เรียนรู้

ตั้งแต่ต้นถึงสิทธิของตนเองในความเป็น “เด็ก” 

 โครงการเสียงเด็กเพื่อสันติภาพได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เหตุการณ์ที่เด็กถูกละเมิดทำาให้พบว่า เด็กท่ีอยู่ในโรงเรียน อยู่ใน

ชุมชน หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นสาเหตุท่ีทำาให้เด็กตกเป็น 

เหย่ือของการละเมิดส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิที่จะได้รับการ

ปกป้องจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จึงมีข้อเสนอ ในการปกป้อง

คุ้มครองเด็กดังนี้

 1. ควรจดัใหม้กีารอบรมหรอืเผยแพรเ่รือ่งสทิธเิดก็ ในโรงเรยีน 

ชุมชน วัด มัสยิด เข้าไปในหลักสูตร และเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ 

 2. การคุ้มครองเด็กไม่ใช่เรื่องที่บุคคลใดหรือหน่วยงานหนึ่ง

สามารถทำาได้สำาเร็จตามลำาพัง ต้องส่งเสริมให้คนที่อยู่แวดล้อมเด็ก 

ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำาหน้าที่ให้
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ถูกต้องสมบูรณ์ เด็กๆ จะได้อยู่อย่างมีความสุข ปลอดภัย ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา และได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพด้วย

 3. ต้องเกิดกลไกสำาหรับส่งเสริมและคุ้มครองเด็กในระดับ

ชุมชนรากหญ้า และในภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

ต่อไป

 ในการปกป้องคุ้มครองเด็ก กฎหมายได้กำาหนดหน้าที่ของ 

ผูเ้ปน็ผูป้กครองและผูท่ี้เป็นคนเลีย้งดูเอาไวอ้ยา่งชดัเจน ผูใ้ดทีท่ำาการ

ฝ่าฝืนย่อมมีโทษทั้งทางปกครองและทางอาญา 

 กฎหมายสิทธิเด็ก มีที่มาจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

(Convention on the Rights of the Child) ซึ่งเป็นกฎหมาย

ระหว่างประเทศที่ได้กำาหนดสิทธิพื้นฐานของเด็กไว้ 4 ประการ คือ

 1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอด เป็นสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจ ตลอดจนที่อยู่อาศัยให้เกิดความปลอดภัย และต้องได้

รับการดูแลด้านสุขภาพจากบริการทางการแพทย์

 2. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา เด็กทุกคนต้องได้รับสิทธิรับการ

ศึกษาที่ดี ได้รับโภชนาการที่เหมาะสม

 3. สทิธทิีจ่ะได้รับความคุม้ครอง เป็นสิทธทิีเ่ดก็ทกุคนจะไดร้บั

ความคุ้มครองให้รอดพ้นจากการทารุณทุกรูปแบบ เช่น การทำาร้าย 

การนำาไปขาย ใช้แรงงานเด็ก หรือแสวงหาประโยชน์มิชอบจากเด็ก

 4. สิทธิที่ในการมีส่วนร่วม มีสิทธิที่จะแสดงออกและแสดง

ความคิดเห็นต่อสังคมในเรื่องที่มีผลกระทบกับเด็ก
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6. เยาวชนค้นหาสันติภาพ
 บัณฑิตอาสา (อานัติ หวังกุหลำา)

 เหตุการณ์ความขัดแย้ง ความรุนแรง และความไม่สงบ 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความยืดเยื้อมานานกว่า 13 ปี จากฐาน

ข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident 

Database-DSID) พบวา่ ในระหวา่งเดือนมกราคมป ี2547 ถงึเดอืน

เมษายน 2560 มเีหตกุารณค์วามไมส่งบรวมท้ังสิน้ 19,279 เหตุการณ ์

ในช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 6,544 

ราย มีผู้บาดเจ็บ 12,963 ราย สรุปได้ว่าในรอบ 13 ปี ระหว่าง 

ปี 2547-2559 มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวม 19,507 ราย (https://

www.deepsouth watch.org/node/11053 เข้าถึงวันที่ 2 มีนาคม 

2561) ซึ่งเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในพื้นที่กลายเป็นเหยื่อหรือได้รับผล 

กระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มจากสถานการณค์วามไมส่งบในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ ทั้งเสียชีวิต บาดเจ็บ กลายเป็นเด็กกำาพร้าจาก 

พ่อแม่เสียชีวิต การโยกย้ายถิ่นอาศัยเพราะความไม่ปลอดภัย  

การศึกษาเล่าเรียนบางจังหวะก็ไม่ได้รับอย่างเต็มท่ีเน่ืองจากความ

ปลอดภัยของครูผู้สอน เป็นต้น ตลอด 13 ปี ท่ีผ่านมา ภาครัฐ 

เอกชน และภาคประชาสังคม พยายามแก้ไขปัญหา และสนับสนุน

ส่งเสริม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการพัฒนาเหมือนพื้นที่อื่นๆ  

โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรประชาสังคมในระยะสามสี่ปีให้หลังมาน้ีได้ 

ก่อตัวเกิดข้ึนมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มที่ทำางานเกี่ยวกับ 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนมีมากกว่า 20 กลุ่มองค์กร ได้แก่ มูลนิธิ

นูซันตาราเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา มูลนิธิเพื่อการพัฒนา
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เด็ก มูลนิธิผสานวัฒนธรรม มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้าง 

ความสมานฉันท์ชายแดนใต้ สมาคมฟ้าใส สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิต

อาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชน

ปาตานี สภาประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ ประชาสังคมนราธิวาส 

ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก 

เหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งปัตตานี ยะลา นราธิวาส  

กลุ่มด้วยใจ กลุ่มบุหงารายา กลุ่มพิราบขาว กลุ่มสลาตันเนเจอร์  

กลุ่มป่านวงเดือน ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Leap Project 

กลุ่มเยาวชนคนควนรักบ้านเกิด โครงการพัฒนาเด็ก CCF จังหวัด

นราธิวาส กลุ่มหัวใจเดียวกัน กลุ่มธนาคารใจอาสา และโรงเรียน 

นกัขา่วชายแดนใต ้โดยหวงัวา่จะได้ช่วย ร่วมไมร้ว่มมอืกนัในการสรา้ง

กลไกการปกป้องคุ้มครอง รวมถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนงานเพื่อไปสู่

สันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ 

 สันติภาพในความเข้าใจของคนพื้นท่ีที่ทำางานภาคประชา

สังคมมี 3 ระดับ ได้แก่ เส้นทางหรือแทร็คที่ 1 ระดับกลุ่มผู้มีอำานาจ

ตัดสินใจทางการเมือง ได้แก่ รัฐบาลไทยกับกลุ่มเห็นต่างจากรัฐ 

ในนามกลุ่มมาราปาตานี แทร็คที่ 2 ระดับองค์กรภาคประชาสังคม 

ที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างผู้มีอำานาจตัดสินใจและชุมชน ได้แก่ 

นักการศาสนา นักวิชาการ สื่อมวล กลุ่มองค์กรต่างๆ และแทร็ค 

ที่ 3 ระดับชุมชนฐานรากในพื้นที่(https://www.deepsouthwatch.

org/node/4014เข้าถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561) การขับเคลื่อนงาน

เพื่อนำาไปสู่เป้าหมายเพื่อสันติภาพในแต่ละระดับก็ทำาในบทบาท 

ของตัวเอง กรณีตัวอย่างด้านการส่ือสารเชิงบวกมีเป้าหมายสุดท้าย
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คือสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ ที่ดำาเนินการโดย โรงเรียนนักข่าว

ชายแดนใต้ (Deep South Journalism School: DSJ) ก่อตั้งเมื่อ

เดอืนธนัวาคม 2553 มภีารกิจจัดอบรมและพฒันาศกัยภาพนักสือ่สาร

รุ่นใหม่หรือน้องๆ เยาวชนที่สนใจด้านการสื่อสารเชิงบวกและ

สร้างสรรค์เพื่อสื่อสารออกสู่สาธารณะ ภายใต้แนวคิดการส่ือสาร

ข้อมูลในพื้นท่ีออกสู่ภายนอกโดยคนในพื้นที่ โดยมีคุณสะรอนี  

ดือเระ เป็นบรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ กระบวนการ 

สร้างนักสื่อสารเป็นอย่างไร ขณะนี้สามารถผลิตนักสื่อสารได้เท่าไหร่ 

และผลงานของน้องๆ ได้ออกสู่สังคมไปมากน้อยเพียงไหนแล้ว  

คุณฮัสซัน โตะดง ผู้สื่อข่าวโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ เล่าให้ฟังว่า 

เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ถึง เดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา  

89



สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว:
สานฝัน สู่ความเป็นจริง

มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการสร้างนักส่ือสารเยาวชน Gen 

Peace Reporters และต่อมาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข่าวและ

ผลิตคลิปข่าวสั้น (Mobile Journalist: MoJo) รวม 3 รุ่น โดยมี

น้องๆ เยาวชนสนใจเข้าร่วมกว่า 140 คน ทั่วทั้ง 3 จังหวัด ปัตตานี 

ยะลา นราธิวาส โดยเนื้อหา แนวคิดและทำาความเข้าใจเร่ืองการ

สื่อสารเชิงบวกต่อเรื่องราวในกัมปง (หมู่บ้าน) หรือโรงเรียน ได้แก่ 

วถิชีวีติ ประเพณ ีวฒันธรรม สถานทีท่อ่งเทีย่ว เปน็ต้น มกีารพฒันา

เยาวชนให้มีทักษะด้านการเขียนข่าวที่ทุกคนสามารถทำาได้ และการ

ถา่ย/ตดัตอ่วดีโีออยา่งงา่ยสำาหรบัเยาวชน นอกจากนีท้มีงานโรงเรยีน

นักข่าวได้เปิดพื้นที่ท้ังออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้น้องๆ ได้โชว์ 

ผลงานออกสู่สาธารณะในเว็บไซด์ ท่ีผ่านมาสามารถผลิตนักสื่อสาร

เยาวชนจำานวน 140 คน มีผลงานที่เป็นงานข่าวเรื่องเล่ากว่า 50 ชิ้น

งานที่โพสลงใน https://sinaran.news/th และคลิปวีดีโอกว่า  

40 ชิน้ทีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันาใหส้ามารถโพสได ้โดยเรือ่งราวทีส่ือ่สาร

จะเป็นเรื่องสถานที่ท่องเท่ียว วัฒนธรรม อาหารการกินที่เป็น

เอกลักษณ์ และกิจกรรมดีๆ ในโรงเรียน 

 ตัวอย่างผลงานเยาวชน เช่น ข่าวเรื่อง “นักเรียนโรงเรียน
เอกชนนราธิวาส โกอินเตอร์ถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่อเมริกา”  
โดย นางสาวณฐัธณิ ีนโิซะ๊ นกัเรยีนโรงเรยีนอตัตัรกยีะห์อสิลามยีะห์ 

ที่เล่าเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งจากจังหวัดชายแดนใต้ท่ีมีประสบการณ์

ใชช้วีตินักเรียนแลกเปลีย่นเปน็เวลา 10 เดอืนกบัครอบครวัชาวครสิต์

และโรงเรียนคริสตจักรที่เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา มียอดคนอ่าน

เรื่องเล่าของเธอ 5,600 กว่าครั้ง 
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 ข่าวเรื่อง “สวมครุยลุยชุมชน บัณฑิตจบใหม่นักศึกษา 
ปาตานีสร้างแรงบันดาลใจสู่เด็กกำาพร้า” เมื่อบัณฑิตนักศึกษา 
ปาตานีกว่า 50 คน รวมตัวกันสวมชุดครุยทำาความดีแก่น้องๆ 
เยาวชนเดก็กำาพรา้และด้อยโอกาสในกจิกรรมบณัฑติอาสาเพือ่สงัคม 
ผ่านโครงการที่มีชื่อว่า MAJLIS KESYUKURAN SERJANA 
MUDA PATANI “MOTIVASI ANAK YATIM” แรงบันดาล
ใจสู่เด็กกำาพร้า ณ ศูนย์เด็กกำาพร้ามูลนิธินูซันตารา ต.บาโลย 
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี มียอดคนอ่านเรื่องเล่าของเธอ 2,400 กว่าครั้ง 
เล่าเร่ืองโดยน.ส.แวอัสมีร์ แวมะนอ นักข่าวเยาวชน (พิราบขาว 
จูเนียร์)
 คณุฮัสซัน เลา่ตอ่วา่จากท่ีได้สังเกตน้องๆ เยาวชน เห็นวา่การ
ฝึกให้เยาวชนได้สื่อสารเรือ่งราวดีๆ จากกัมปงหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวนำา
มาเขยีนเปน็ขา่วเลา่เร่ืองเป็นการพฒันาศกัยภาพเยาวชน โดยเฉพาะ

ด้านการคิด การอ่าน การจับประเด็น จนทำาให้น้องๆ เก่งขึ้น 
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 ทัง้หมดน้ีคอืเสยีงของเดก็ เยาวชน ทีเ่ปลง่ออกมาผา่นผลงาน

ทีพ่วกเขาภาคภูมใิจ เพือ่หวงัวา่จะเปน็สว่นหนึง่ในการสรา้งสนัตภิาพ

ชายแดนใต้ในบทบาทและศักยภาพของเยาวชน

 คุณสะรอนี และคุณฮัสซัน ได้สะท้อนว่า การได้ทำางานกับ

กลุม่เยาวชนทัง้ทีเ่รียนในโรงเรียนและเรียนนอกระบบ โดยใชเ้รือ่งการ

สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชนน้ัน  

เราพบว่า เยาวชนให้ความสนใจกับเร่ืองดังกล่าวมาก หน้าที่เราคือ 

การให้ไอเดีย ให้ความคิดว่า การสื่อสารสำาคัญอย่างไร เรื่องอะไร 

ที่เราสามารถสื่อได้ด้วยศักยภาพของเยาวชน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะ

หยิบยกเรื่องใกล้ตัวมาสื่อสาร ถ้าจะสรุปก็คือ ทำาเรื่องง่ายๆ เห็นผล

เร็วๆ ต่อมาการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงผลงานผ่านเว็บไซด์  

เฟสบุ๊ค และมียอดคนดู คนชม ก็จะสร้างความภาคภูมิใจ และทำาให้

เยาวชนอยากทำาอย่างต่อเนื่อง

 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงาน

ดา้นการศึกษา ใหบ้รรจหุลกัสตูรเรือ่งการกระบวนการสือ่สารทีท่นัยคุ

ทนัสมยัโรงเรยีนระดบัมธัยมและระดบัอดุมศกึษาเพือ่ใชเ้ปน็เครือ่งมอื

ฝึกกระบวนการคิด การอ่าน การจับประเด็นให้แก่นักเรียน นักศึกษา
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7. สร้างพลังความร่วมมือสู่การเปลี่ยนแปลง
 การศึกษาเพื่อเด็กเพื่อชุมชน
 (ยุวชนสร้างสรรค์ สุราษฎร์ธานี)

 

 การศึกษาที่แท้เป็นการศึกษาที่เข้าถึงความจริง ความดี  

ความงาม และความเป็นไปของชีวิต จึงต้องให้เด็กรู้จักตนเอง ชุมชน 

สังคม โลก  หลายคนอยากเห็นการจัดการศึกษาที่นำาไปสู่การสร้าง

พลเมอืงทีม่คีณุภาพด ีทัง้ทกัษะความสามารถและคณุธรรมจรยิธรรม 

รับผิดชอบ มีวินัย เป็นมิตร คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีสติ

ปญัญา สามารถผสานทักษะความรู้ระหวา่งศาสตรแ์ละศลิปน์ำามาปรบั

ใช้ในชีวิตจริงได้ ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงจึงต้องปฏิรูปการ

เรียนรู้ของผู้เรียนโดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นตัวตั้ง

 ปัจจุบันพบว่า การปฏิรูปการศึกษายังไม่สามารถนำาไปสู่การ

พัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนให้มีคุณภาพเพียงพอและยังไม่มีการ 

แก้ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง แต่กลับพบการแก้ไข

ปัญหาเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษา

เป็นส่วนใหญ่ สถานการณ์ปัญหาที่พบบ่อยในการจัดการศึกษาของ

ประเทศคือ ระบบการบริหารจัดการ การกระจายอำานาจบริหารงาน 

รวมถึงการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่เกิดขึ้น 

บ่อยครั้ง ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการศึกษาที่เป็น 

ไปตามทัศนะของรัฐมนตรีและคณะท่ีเข้ามารับผิดชอบในแต่ละช่วง 

การจัดการศึกษาโดยส่วนใหญ่ยังให้ความสำาคัญกับการวัดค่า GDP 

ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน เด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาวต้องออกไปเรียน
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และทำางานนอกพื้นที่ทำาให้เด็กออกห่างจากชุมชน ขณะที่การจัด

กระบวนการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา ส่วนใหญ่ยังเป็นการเรียน 

เพือ่ตอบมาตรฐานและตวัชีว้ดั ส่งผลใหเ้กดิการเรยีนเพือ่สอบแขง่ขนั 

วดัและประเมนิผลโดยใชม้าตรฐานท่ีสว่นกลางกำาหนด เกดิปญัหาการ

แบง่แยกกลุม่เดก็อยา่งชดัเจน กลุม่เดก็ทีถ่กูจดัอยูใ่นกลุม่ดอ้ยคณุภาพ

และกลุม่เสีย่งมแีนวโนม้ตอ้งออกจากระบบการศกึษากลางคนัเพิม่ข้ึน 

และยังพบปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  

นำามาสู่นโยบายการยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่กระจายอยู่ใน

ชุมชนในหลายพื้นที่

 สำาหรบัการจัดการศึกษาสร้างการเรียนรูใ้นยคุนี ้นกัการศกึษา

หลายท่านมักพูดถึงทักษะท่ีจำาเป็นสำาหรับเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่

เพือ่การดำารงชวีติในโลกยคุศตวรรษท่ี 21 นัน้ สาระวชิามคีวามสำาคญั

แต่ไม่เพียงพอสำาหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในอนาคต เด็ก เยาวชน

คนรุ่นใหม่ต้องมีทักษะเพิ่มเติม คือ ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global 

Awareness) ความรู้เก่ียวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และ 

การเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and 

Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี  

(Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ความรู้
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ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) และให้เด็กไทย 

มีสมรรถนะตามหลัก 3Rs 8Cs โดย 3Rs ประกอบด้วย อ่านออก 

(Reading) เขียนได้ (WRiting) คิดเลขเป็น (ARithmetics) 8Cs 

ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณและการแกปั้ญหา 

(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการ

สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้าน

ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural  

Understanding) ทกัษะดา้นความรว่มมอืในการทำางานเปน็ทีม และ

ภาวะผู้นำา (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communication, 

Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT  

Literacy) ทักษะในอาชีพและการเรียนรู้ (Career and Learning 

Skills) ในสังคมไทยได้เพิ่ม C-Compassion ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ

ที่เป็นจุดเด่นของไทย คือความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความมีวัฒนธรรมแบบไทย และการเคารพสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์

 ปัจจุบันหลายพื้นท่ีในประเทศ มีหน่วยงาน องค์กรพัฒนา

สังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และชุมชน  

ที่มีความห่วงใยในสถานการณ์ปัญหาการศึกษาได้ให้ความสนใจ 

และพยายามเขา้มามส่ีวนร่วมในการจัดการเรยีนรูใ้นกลุม่เดก็เยาวชน

ควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน เพื่อให้เด็กเยาวชน 

คนรุ่นใหม่ได้มีทักษะความรู้และทักษะชีวิตท่ีอยู่ได้ท่ามกลาง 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงปรากฎรูปแบบการจัดการศึกษา 

ที่หลากหลาย เช่น การศึกษาทางเลือกที่เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ 
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ใหก้บัเดก็ตามความสนใจสมัพนัธก์บัชวีติจรงิเหมาะสมกบัเดก็เยาวชน

แต่ละคน การศึกษาบนฐานชุมชนซึ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้จากสิ่งดี

มีคุณค่าในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชุมชน ให้เด็กได้มีส่วนร่วม

ปฏิบัติการจริงกับคนในชุมชน การศึกษาแบบบ้านเรียนซึ่งกลุ่ม 

ผู้ปกครองจัดการเรียนรู้ให้กับลูกหลานโดยเน้นฐานความสนใจ  

ความถนัด และทักษะความสามารถพิเศษของเด็กแต่ละคน การ

จัดการศึกษาโดยกลุม่ปราชญ์ชาวบา้นเน้นการสง่เสรมิให้เด็กเยาวชน

ได้เรียนรู้กับกลุ่มครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชนเพื่อสืบสาน สืบทอด

ภมูปิญัญาความรูข้องบรรพชน การจัดการศกึษาตามแนวศาสนาเน้น

ให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้หลักคำาสอนและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องดีงาม

ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ การจัดการศึกษานอกระบบเน้นการ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพ สามารถ 

พึ่งตนเองได้ ซึ่งหลายภาคส่วนพยายามจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

ตามแนวทางตามแนวคิด ความเชื่อ ความถนัดของแต่ละกลุ่มเพื่อ

ร่วมแก้ไขปัญหา ด้วยเชื่อมั่นว่าชุมชนและคนในสังคมต้องมีส่วนร่วม

ในการสร้างการศึกษาที่ดีมีคุณภาพให้ลูกหลาน

 สำาหรับการจัดการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้  

พบรูปธรรมความร่วมมือในการจัดการศึกษา รวมถึงการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียน องค์กรพัฒนา

เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และชุมชน 

ในหลายพื้นที่ ด้วยพื้นที่ภาคใต้มีปัจจัยเอื้อทั้งทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำา ป่า นา เขา คลอง ทะเล หลายพื้นที่มีต้นทุน

ความรู้ภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่สืบทอดส่งต่อมารุ่นต่อรุ่น  

ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ 

96



สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว:
สานฝัน สู่ความเป็นจริง

มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายกระจายอยู่ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งสามารถ

จัดการเรียนรู้ให้กับลูกหลาน เด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้สนใจได้ 

เป็นอย่างดี ตัวอย่างรูปธรรมความร่วมมือในการจัดการศึกษาที่น่า

สนใจจากหลากหลายกลุม่ในพืน้ทีภ่าคใต ้ไดแ้ก ่โรงเรยีนอนบุาลสตลู 

กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเยาวชนสานศิลป์ 

ถิ่นเมืองเวียงและกลุ่มเมล็ดพันธ์บันเทิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่ม

พิราบขาว   จังหวัดปัตตานี และกลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ จังหวัด

สุราษฎร์ธานี 

 โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล ร่วมกับชุมชนและองค์กร

ในทอ้งถิน่นำากระบวนการงานวจิยัเพือ่ท้องถิน่มาปรบัใชใ้นการจดัการ

เรียนรู้ โดยการนำาความรู้ สิ่งดี สิ่งที่น่าสนใจในชุมชนมาเป็นประเด็น

ศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นให้เด็กได้คิด ค้นหาความสนใจ 

ออกแบบวางแผนปฏิบัติการค้นหาความรู้จริงอย่างเป็นระบบมี 

ขัน้ตอนและสรุปความรู้ทีเ่กิดขึน้เพือ่ปรับใชแ้ละพฒันา ครเูปน็พีเ่ลีย้ง

ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งผลให้เด็กได้พัฒนาทักษะชีวิตที่ต้อง

ทำางานรว่มกบัผูอ่ื้น และทักษะความรู้จากการบรูณาการ 8 กลุม่สาระ

วิชาหลัก ทำาให้เด็กรู้จักชุมชน รู้ส่ิงดีท่ีมีอยู่ในชุมชน เกิดความรัก 

ความภูมิใจในชุมชนของตน 

 กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างความร่วม

มือกับชุมชน อาสาสมัคร นักศึกษา ผู้นำาศาสนา นักธุรกิจ ครูและ

ข้าราชการเกษียณ จัดการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 

มีมาตรฐานและมีความสุข กรณีโรงเรียนวัดประสิทธารามซึ่งเป็น

โรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยู่ในข่ายถูกยุบทำาให้การจัดสรรทรัพยากร 

เพื่อสนับสนุนโรงเรียนแห่งนี้มีน้อยมาก โรงเรียนได้รับการจัดสรรครู
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เพียง 1 คน ทำาหน้าที่สอนนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับอนุบาล 

ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 20 คน รวมทั้งต้องทำางานธุรการ 

และประชุมนอกพื้นท่ีด้วย เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กที่ขาด

โอกาส ไม่สามารถออกไปเรียนในเมืองได้ ด้วยภาวะทางเศรษฐกิจ

และสภาพครอบครัว บางรายพ่อแม่หย่าร้าง บางรายต้องอาศัยกับ

ปู่ย่าตายาย ประกอบกับพื้นที่นี้เด็กๆ ต้องใช้เรือเดินทางมาโรงเรียน 

จงึไมส่ะดวกนกัหากผู้ปกครองตอ้งไปส่งเด็กในเมอืงหรอืในพืน้ทีไ่กลๆ 

การสง่ลกูหลานเรยีนโรงเรยีนใกลบ้า้นจงึเปน็ทางเลอืกท่ีดีท่ีสุดสำาหรับ

ผู้ปกครอง 

 การประสานพลังความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อร่วมจัด

กระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือพัฒนาคนดีมี

ศีลธรรมและยกระดบัการศกึษาใหม้คีณุภาพ การจดัการเรยีนรูใ้ห้เดก็

ทีน่ี่เน้นการใชพ้ลงัความรกั ความเมตตา เดก็เรยีนรูจ้ากสิง่ท่ีตนสนใจ

โดยนำาทรัพยากรภูมิปัญญาความรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชนรอบรั้วโรงเรียน 

มาช่วยจัดการเรียนการสอน การประสานพลังความร่วมมือจาก 

ทุกภาคส่วนทำาให้เห็นการระดมทรัพยากรต่างๆ มาช่วยเติมเต็ม 

ส่วนที่พร่องไปในตัวเด็กโดยเฉพาะความรักความเมตตาความอบอุ่น

ที่มีความสำาคัญแต่ขาดหายไป มีการระดมทีมอาสาสมัคร นักศึกษา 

กลุม่คร ูขา้ราชการเกษยีณ และภาคธรุกจิมาชว่ยสอนในรายวชิาตา่งๆ 

โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชาหลักทั้ง 8 กลุ่มสาระ เกิดภาพครูดีที่มี

ความตั้งใจจากหลากหลายอาชีพมาช่วยสอนนักเรียน วิศวกรมาช่วย

สอนคณิตศาสตร์ ครูเกษียณอายุ 84 ปี มาช่วยสอนการอ่านเขียน 

ข้าราชการสาธารณสุขท่ีเกษียณแล้วมาช่วยสอนเรื่องสุขภาพอนามัย 

คนในชมุชนมาชว่ยสอนภมูปิญัญางานจกัสาน พระมาชว่ยสอนเรือ่ง
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คุณธรรม ศีลธรรม และยังมีกลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครท่ีเข้ามาร่วม 

จัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายวิธีการอย่างน่าสนใจ เกิดเป็นพลัง

ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน

ไม่มีคุณภาพกลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีการจัดการเรียนรู้ท่ีมี 

ความสุขสนุกและพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

 กลุม่เยาวชนสานศลิปถ์ิน่เมอืงเวยีงและกลุม่เมลด็พนัธบ์นัเทิง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอีกหนึ่งรูปธรรมของการจัดการเรียนรู้ท่ี 

ผสานระหว่างโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดยการใช้ฐาน

ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 

(มโนราห์ หนังตะลุง เพลงบอก) มาปรับใช้สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก

เยาวชนท่ีสนใจ ซ่ึงกลุ่มครูในระบบ ครูภูมิปัญญาและอาสาสมัคร 

ในพื้นที่ได้ร่วมจัดทำาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก การจัดการ

เรียนรู้ได้ส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมสืบค้นเรื่องเล่า ตำานาน ความเชื่อ  

ความศักดิ์สิทธิ์ ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน ให้เด็กรู้จักตนเอง รู้จัก 

รากเหง้า สายสัมพันธ์เครือญาติ นอกจากน้ียังมีการจัดการเรียนรู้ 

ผ่านการฝึกฝน ปฏิบัติจริง ทั้ง การตีเหล็ก รำามโนราห์ หนังตะลุง  

เล่นดนตรีพื้นบ้าน จากการจัดการเรียนรู้ทำาให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนร่วมพัฒนาหลักสูตร

ภูมิปัญญาขยายการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนต่างๆ ในพื้นท่ี 

นอกจากน้ียังพบวา่เด็กทีผ่า่นการเรยีนรูส้ามารถนำาความรูภ้มูปิญัญา

มาพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้ ที่สำาคัญเด็กและเยาวชนสามารถ

สบืสานและถา่ยทอดภมูปิญัญาของบรรพชนตอ่ดว้ยความรู ้ความรกั 

ศรัทธาและเห็นคุณค่าในสิ่งที่บรรพบุรุษได้ส่งทอดมาทำาให้เกิดพลัง 

ในการส่งทอดความดีงามของบรรพชนต่อถึงน้องๆ รุ่นต่อไป
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 กลุ่มพิราบขาว จังหวัดปัตตานี มีบทเรียนท่ีน่าสนใจใน 

เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเด็กนอกระบบ เนื่องจาก

สถานการณใ์นพืน้ทีม่กีลุม่เดก็นอกระบบเพิม่ขึน้ แต่กลบัพบวา่ยังไมม่ี

การหาแนวทางการชว่ยเหลอืดแูลหรอืจดักระบวนการเรยีนรูใ้ห้กบัเดก็

กลุ่มนี้มากนัก เพราะคนในสังคมโดยส่วนใหญ่มองว่าเด็กนอกระบบ

คือเด็กที่มีความเสี่ยง มีปัญหาพฤติกรรม ชู้สาว ลักขโมยและมีส่วน

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กลุ่มพิราบขาวจึงเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชน 

คนรุ่นใหม่ได้มาพบเจอกัน มาร่วมกันแบ่งปันเร่ืองเล่าประสบการณ์ 

ความใฝ่ฝันของแต่ละคน มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพ เติมเต็ม

ทักษะความรู้ สนับสนุนให้ทำากิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างอาชีพ  

มีบทบาทช่วยเหลือชุมชน ขณะนี้พบว่ามีกลุ่มเครือข่ายกระจายไป 

ในหลายพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเด็กนอกระบบ 
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ทำาให้เขาเหล่านั้นมีพื้นที่ยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในชุมชน หลายคนพัฒนา

ขึ้นเป็นแกนนำาสำาคัญในการช่วยพัฒนาชุมชนและมีบทบาทในการ

ช่วยเหลืองานทางศาสนาและงานทางสังคมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  

ผลจากการดำาเนินการของกลุ่มทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ

เด็กในพื้นที่ที่ได้รับโอกาสและได้มีทักษะในการประกอบอาชีพท่ีดีข้ึน 

สง่ผลใหช้มุชนเหน็ความสำาคญัและการเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ดว้ย การดำาเนิน

การของกระบวนการดังกล่าวที่ทางกลุ่มได้เห็นความสำาคัญของการ

ศึกษาทางเลือก พร้อมการเสริมทักษะอาชีพท่ีสามารถก่อให้เกิด 

ความยั่งยืนได้

 นอกจากนี้ภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเด็กในชุมชนที่มีการ

ประสานพลังความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงาน

องค์กรต่างๆ อยู่ไม่น้อยในพื้นที่ภาคใต้ เช่น กลุ่มยุวทัศน์ จังหวัด

นครศรธีรรมราช กลุม่การันกีตอร์   กลุม่บหุงารายา  จงัหวดัปตัตานี 

กลุ่มสงขลาฟอรั่ม จังหวัดสงขลา เป็นต้น

 การศึกษาจึงเป็นเรื่องของทุกคน พลังความร่วมมือของ 

กลุ่มคนที่หลากหลายในสังคมทำาให้เห็นมิติความสัมพันธ์ของมนุษย์ 

ที่อยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้สภาพแวดล้อม อัตตลักษณ์ วัฒนธรรม 

ของแตล่ะชมุชน ซึง่สามารถชว่ยหนนุเสรมิยกระดบัการศกึษาพฒันา

เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพดีครอบคลุมทุกมิติทั้ง กาย ใจ 

สังคม ปัญญา เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีสำานึกรักบ้านรักแผ่นดิน

ถิ่นเกิด เป็นการประสานพลังความร่วมมือเพื่อร่วมจัดการศึกษา 

เพื่อเด็กเพื่อชุมชนและสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างแท้จริง
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8. 13 ปี เครือข่ายเยาวชนชาวเล อันดามัน

 เริ่มต้นจากประสบภัย สึนามิ 26 ธันวาคม 2547 ผู้คนที่อยู่

ติดชายฝั่งอันดามัน ได้รับความเสียหายทั้งชีวิต ทรัพย์สิน บ้านเรือน 

รวมถึงที่ดินที่เคยอาศัยกันมา กระบวนการฟื้นฟูและเยียวยานั้น 

มีหน่วยงานเข้ามาช่วยกันมากมาย แต่กระบวนการเรื่องที่ดินในยุค

นั้นเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อชีวิต ทำาให้ต้องเกิดการเชื่อมร้อยกันเป็น 

เครือข่าย เพ่ือรวบรวมปัญหาเสนอต่อรัฐบาลตามช่องทางใหม่ที่มี

การนำาพาโดย NGOs ที่เข้ามาช่วย 

 ตั้งแต่แรกๆ ชุมชนทับตะวัน ชุมชนบ้านน้ำาเค็ม มีการ 

หนุนเสริมกิจกรรมจากกลุ่ม NGOs อย่างเข้มแข็ง เยาวชน 2 ชุมชน

ถูกพัฒนาให้มีบทบาทในการหนุนเสริมงานชุมชนและงานเครือข่าย

ด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานรณรงค์ สื่อสาร การจัดเก็บจัดการข้อมูล

 ช่วง พ.ศ.2549 มีการเชื่อมร้อยกันของเครือข่ายผู้ประสบภัย

สึนามิหลายจังหวัดมากขึ้น เยาวชนจากเครือข่ายต่างๆ ได้มารู้จัก 

และทำากจิกรรมดว้ยกนั เชน่ เยาวชนเครอืขา่ยไทยพลดัถิน่ ประจวบฯ 

ระนอง ชุมพร เยาวชนเครือข่ายฟื้นฟูชุมชนเกาะลันตา เยาวชน 

เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาเมืองภูเก็ต เยาวชนเครือข่ายผู้ประสบภัย

สนึาม ิจงัหวัดพังงา เปน็ตน้ แตก่ารทำางานยงัเปน็ไปตามสถานการณ์

และแผนของเครือข่ายฯ 

 ช่วง พ.ศ.2550 การต่อสู้เรื่องที่ดินรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกัน

ความเป็นเครือข่ายก็เช่ือมร้อยกันมากขึ้นเช่นกัน เยาวชนจาก 

เครือข่ายต่างๆ มีบทบาทมากขึ้น มีการจัดทำาสื่อเพลง อัลบั้มเสียงใจ

อันดามัน โดยการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน ศิลปิน และ 
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นกัพฒันา มกีารจัดคอนเสิร์ตเปิดอัลบัม้เสียงใจอนัดามนั ตอ่ดว้ยการ

สัมมนาของเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิท่ีขณะน้ันเร่ิมก่อตัวเป็น 

เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองที่มีเครือข่าย 

ทั่วประเทศ มีการจัดสัดส่วนการพูดคุยทำาแผนของกลุ่มเยาวชน และ

ต้ังเครือข่ายเยาวชนรักษ์และฟื้นฟูชายฝั่ง อันดามัน ทำากิจกรรม 

การเรียกร้องสิทธิด้านท่ีดิน สิทธิสถานะและพัฒนาศักยภาพโดย 

การทำาคา่ยวฒันาธรรมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการอนุรกัษ์ทรพัยากร 

เช่น ร่วมรณรงค์เรียกร้องความเป็นธรรม เดินรณรงค์เรียกร้องสิทธิ 

รำารองแงง็รอบเมอืงถงึหนา้ศาลตะกัว่ปา่ เพือ่ใหศ้าลไดร้บัรูใ้นขณะจะ

ตดัสนิคดนีายทนุฟอ้งรอ้งขบัไลช่าวเลมอแกลนทับตะวนั การรว่มพลงั

ปลูกป่าชายเลนและป่าชายหาด ในจังหวัดกระบ่ี พังงา และภูเก็ต 

กิจกรรมด้านการจัดการขยะฐานศูนย์ การจัดทำาหลักสูตรเรียนรู้การ 

เตรียมรับมือภัยพิบัติ การอนุรักษ์ทะเลกับกลุ่มประมงพื้นบ้าน  

ร่วมคัดค้านการพัฒนาท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

เช่น โครงขุดลอกคลองปากแม่น้ำาตะกัว่ป่าถึงจังหวัดระนอง โครงการ

สร้างทา่เรือน้ำาลกึและมารนีา่ทีเ่กาะยาวและภเูกต็ เรยีกรอ้งเขตประมง

พื้นบ้าน 3 ไมล์ทะเล ร่วมกับเครือข่ายประมงพื้นและองค์การ 

อาหารโลก ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองความสำาเร็จในการเรียกร้อง

ปฏิญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

 พ.ศ.2551 คณะทำางานเครือข่ายเยาวชนรักษ์และฟื้นฟู 

ชายฝั่งอันดามัน เร่ิมกระจายตัวกันไปทำางานหลักของเครือข่าย 

ของตัวเอง บ้างก็มีครอบครัวกันไป หลายจังหวัดก็ไม่ขับเคลื่อนต่อ

เพราะชมุชนตนเองแกแ้ละชะลอปญัหาได ้การจดัต้ังเครอืข่ายเยาวชน

ชาวเลจังหวัดพังงาจึงก่อตัวขึ้น ภารกิจก็ยังมีเช่นเดิมแต่จำากัดความ
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กระบวนการจากทีด่นิ เปน็ ทีอ่ยูอ่าศยั ท่ีทำากนิ พืน้ทีท่างจติวญิญาณ 

พื้นที่หลักคือพื้นที่ชาวเลกับพื้นที่เยาวชนชาวเล จังหวัดพังงา 

เนื่องจากเยาวชนชาวเลในจังหวัดพังงา ยังมีการรวมตัวกันที่เข้มแข็ง 

การเชื่อมร้อยก็ขยายไปในระดับประเทศกับชนเผ่าพื้นเมือง และ 

ร่วมจัดตั้งเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยตั้งแต่นั้นมา

 ช่วง พ.ศ.2552 เครือข่ายเยาวชนชาวเลจังหวัดพังงา 

รับภารกิจการสืบค้นและสำารวจข้อมูลชาวเลในจังหวัดพังงา เพื่อนำา 

ไปประกอบการรณรงคแ์ละนำาเสนอมต ิครม.ใหม้นีโยบาย ฟืน้ฟ ูแกไ้ข

ปัญหา และพัฒนาชาวเลอย่างมีรูปธรรม

 ช่วง พ.ศ.2553 คณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่องการแก้ปัญหาและ

พัฒนาวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล สถานการณ์ชาวเลในอันดามัน 

จากการลงเชื่อมร้อยและสืบค้นข้อมูล ทำาให้พื้นที่ปัญหาเพิ่มเข้า

มากมาย กลุ่มเยาวชนก็เร่งหนักในการรณรงค์ทุกมิติเพื่อให้เกิดการ

ปฏิบัติของหน่วยงานรฐัและความเขา้ใจของชาวเลเองทีม่ตีอ่มต ิครม. 

2 มิ.ย.2553 เพื่อให้ชาวเลใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างกลไกและ 

ต่อรองกับรัฐในระดับนโยบาย จังหวัดและท้องถิ่น ในปีนี้ได้เข้าร่วม

กับชาวเลไปนอนรณรงค์ที่หน้าทำาเนียบหลายครั้ง ในส่วนของการ

เชื่อมร้อยเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง ก็ตั้งพันธกิจการขับเคลื่อนเพื่อ 

เกิดสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย รวมถึงการให้มี พรบ.  

ในเรื่องนี้ 

 ช่วงปี พ.ศ.2554-2555 งานสื่อและงานรณรงค์เป็นกิจกรรม

ที่ทำาซ้ำาและถี่มาก เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสังคม ในอัตตลักษณ์ 

วัฒนธรรม และความมั่นคงในวิถีแห่งท้องทะเลของชาวเลอันดามัน
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 ช่วงปี พ.ศ.2556 หลังจากจัดงานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล

ครั้งที่ 4 การจัดตั้งเครือข่ายชาวเล อันดามัน 5 จังหวัดก็เกิดขึ้น  

คณะทำางานเครือข่ายเยาวชนในรุ่น พ.ศ.2547 ยกระดับการทำางาน

มาขับเคลื่อนงานของเครือข่ายชาวเล มีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน 

ของพื้นที่ต่างๆ ในอันดามัน แต่ยังไม่มีการเชื่อมร้อยแผนงานที่เป็น

รูปธรรมในรูปของเครือข่ายเยาวชนชาวเล อันดามัน 

 ช่วงปี พ.ศ.2557 ปรับเปลี่ยนชื่อจากเครือข่ายเยาวชนชาวเล 

อันดามัน จังหวัดพังงา เป็นกลุ่มเยาวชนมอแกลนมีดี นำาร่องการ 

ขับเคลื่อนงานเยาวชนชาวเล โดยยกระดับรูปแบบการเชื่อมร้อย 

กับเครือข่ายเยาวชนอื่นๆ ในประเทศไทย รวมถึงร่วมจัดตั้งเครือข่าย

ต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง ที่มีเยาวชนชนเผ่าจาก 5 ภาค รวมตัวกัน 

ขับเคลื่อน โดยมีประธานเครือข่ายคนล่าสุด คือนาย ชัยภูมิ ป่าแส 

ที่เป็นข่าวถูกวิสามัญฆาตกรรมอย่างไม่เป็นธรรม

 ช่วงปี พ.ศ.2558 มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายเยาวชนชาวเล 

อันดามัน ประกอบด้วยเยาวชน มอแกน มอแกลน อุรักลาโว้ย  

ขยายพันธกิจและขับเคลื่อนงานในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายคือ

สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนให้มี

ศักยภาพในการหนุนเสริมงานเครือข่ายชาวเลและสานงานต่อ  

โดยมีเยาวชนชาวเลในยุค พ.ศ. 2547 เป็นพี่เลี้ยง

 ช่วง พ.ศ.2559-2561 เครือข่ายชาวเลต้องใช้ข้อมูลและสื่อ 

ทีก่า้วหนา้ เยาวชนชาวเลกลายเปน็กำาลงัหลกั ในการจดัทำาฐานขอ้มลู

ของแต่ละชุมชน ของชาวเลทั้ง 46 ชุมชน 5 จังหวัดอันดามัน  

รวมถึงไปหนุนเสริมให้เพื่อนต่างชนเผ่า อย่างเช่น มันนิ ด้วย  
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ฐานข้อมลูน้ันแบ่งออกเปน็ดา้นๆ เชน่ ขอ้มลูทีอ่าศยั ทีท่ำากนิ/แหลง่

หากินบนบกและในทะเล/พื้นที่ทางจิตวิญญาณ เช่น สุสาน  

ศาลบรรพบุรษุ พืน้ท่ีประกอบพธิกีรรมตามจารตีประเพณ ียงัมขีอ้มลู

ที่ใช้เพื่องานพัฒนาที่อยู่อาศัย สุขภาพ การศึกษาตามวิถีภูมิปัญญา  

และอื่นๆ อีกมาก เครือข่ายเยาวชนมอแกลนมีดี ยังคงขับเคลื่อน 

กิจกรรมร่วมกับคณะทำางานเครือข่ายชาวเลตลอดมาอย่างเข้มแข็ง 

กิจกรรมเด่นคือการนำาหลักสูตรวิถี ภูมิปัญญามอแกลน ทั้ง 7 วิชา

มาจดัทำาเป็น หลกัสตูรการทอ่งเทีย่วเชงิเรยีนรูว้ถิ ีอตัตลกัษณว์ถิชีวีติ

ชาวเลมอแกลนบนพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมกว่า 20 จุด ทั้งเชิง

เขา ที่ราบชุมชน ชายฝั่ง และในทะเล รวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงเรียนรู้

การจัดการภัยพิบัติ “สึนามิ” หรือที่เรียกกันติดปากนักท่องเที่ยว 

ว่า “มอแกลนพาเที่ยว” ที่กำาลังเป็นกระแสการท่องเที่ยวพังงา 

แห่งความสุข

  แรงบันดาลใจ..ท่ีทำาให้เครือข่ายเยาวชนชาวเลมาร่วมกัน 

ขับเคลื่อนงานด้านสิทธิชุมชนและทรัพยากร รวมถึงงานพัฒนา 

ดา้นตา่งๆ คอื เยาวชนได้รับการถา่ยทอดเร่ืองราว ความรูส้กึ แนวคดิ

จากเยาวชนรุ่นแรก ซึ่งต้องผ่านชีวิตที่เติบโตมาอย่างทุกข์ยาก  

ตอ้งต่อสูก้บัอคติทางสงัคมตัง้แตว่ยัเยาว ์หลายครัง้ทีพ่วกเขาตอ้งเดนิ

กลับบ้านด้วยเสื้อผ้าที่สีแดงเถือก จนถูกพ่อ-แม่ทำาโทษ แม้จะบอก

เหตุผลว่าถูกเด็กไทยที่นั่งรถโรงเรียน ปาหวานเย็น น้ำาเฮลล์บลูบอย

ใสท่กุวนั หรอืแมแ้ตก่ารตอ่สูก้บัหรอืแมแ้ตก่ารตอ่สูก้บัการเหยยีดหยนั

ต่างๆ จากเหล่าครูท่ีไม่เข้าใจ เยาวชนรุ่นแรกไม่ได้แค่ต่อสู้เคียงบ่า

เคียงไหล่กับชุมชน แต่กลับเป็นกำาลังหลักทั้งงานด้านวิชาการ

เทคโนโลยี การรณรงค์หรือการรวมกลุ่มม็อบหนุนเสริมข้อเรียกร้อง
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ของชุมชนและเครือข่าย แม้ในปัจจุบัน..บทบาทในการเสริมจุดอ่อน 

ของขบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาชาวเลจะมีกำาลังคนมากกว่า 

เดิมมาช่วยกันคิด แต่งานที่เยาวชนก็ยังคงมีบทบาทต่อชุมชนและ

เครือข่ายชาวเล อันดามันเสมอมา 

  เครือขา่ยเยาวชนชาวเล อนัดามนั จะรวมตวักนัทกุป ีในงาน

รวมญาตชิาตพินัธุช์าวเล มสีว่นรว่มในการจดัทำาขอ้เสนอในวนัสมชัชา

ชาวเล ดังนั้น..เป้าหมายต่างๆ เช่น การผลักดันเขตคุ้มครอง 

ทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีพระราชบัญญัติและเกิดแนวทาง

ปฏิบัติที่หน่วยงานระดับจังหวัด-ท้องถิ่นต้องทำาตาม โดยเยาวชน 

ต้องเร่งออกแบบกิจกรรมรณรงค์ และช่วยหนุนเสริมกิจกรรมต่างๆ 

เช่นเดิม 

  ข้อกังวลและทางออก: การออกมาขับเคลื่อนนั้นยังเป็น 

เครือข่ายเยาวชนมอแกลนมีดีในจังหวัดพังงาเป็นหลัก หากจะเห็น

บทบาทของเครือข่ายเยาวชนพื้นที่อื่นๆ ก็ต้องในระดับจังหวัด ทำาให้

เยาวชนมีความกังวลต่อภารกิจงานส่วนกลางที่มีมากขึ้น และต้อง 

ใช้ความรู้มากขึ้น จึงอยากเร่งลงพื้นที่ ปลุกกำาลังใจ รวบรวมเพื่อน 

พี่น้องเยาวชนชาวเล มาพัฒนาศักยภาพเพื่อดำาเนินแผนงานของ 

เครือข่ายเยาวชนชาวเลและเครือข่ายชาวเลให้มากขึ้น การผลิต

เยาวชนชาวเลที่มีคุณภาพ ต้องมีการผลิตซ้ำาอย่างต่อเนื่อง เช่น  

การพฒันาศกัยภาพเร่ืองส่ือและการทำาการทอ่งเทีย่วชาวเล เปน็เรือ่ง

ที่ต้องทำาเร่งด่วน และภารกิจร่วมของเยาวชนระดับภาคสังคมก็ต้อง

กระชบัย่ิงขึน้ เครอืขา่ย องคก์รเยาวชนภาคสงัคม สามารถหนนุเสรมิ

และชักจูงเยาวชนชาวเลให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้ สามารถเข้าร่วม

ประเดน็ขบัเคลือ่นตา่งๆ ของภาคสงัคมในรปูแบบของเยาวชนชาวเล

ได้อย่างมีคุณภาพ
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กรณีศึกษา
พื้นที่ร่วมปฏิบัติการ

 

 การทำากิจกรรมพื้นท่ีสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุขที่ผ่านมา 

มีแกนนำาเด็ก เยาวชน ที่ได้มีการพัฒนาตัวเองจากผู้เข้าร่วม จนเป็น

ผูจ้ดัเอง และกเ็ติบโตในสงัคมของการทำางานพฒันาชมุชนในประเดน็

ต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์ มีหลายคนก็ต้องศึกษา

ต่อในแหล่งการศึกษา การเป็นแกนหลักในการเคลื่อนงานก็น้อยลง 

ซึ่งบางครั้งอาจจะมาช่วยงานอยู่บางเป็นคร้ังๆ แต่เมื่อต้องเรียน

หนังสือหนักขึ้น การเข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานก็น้อยตามไปด้วย  

ทำาใหก้ารจดัการเริม่ตกอยูใ่นคนไม่กีค่น แกนนำาเดก็ เยาวชน รวมทัง้

แกนนำาชุมชนที่เป็นแกนกลางในการจัดการก็เริ่มลดจำานวนลง และ

เมื่อปีพ.ศ.2556 จึงได้มีการค้นหาแกนนำาเด็ก เยาวชน รุ่นที่ 2  

และพื้นที่เครือข่ายในการจัดทำาพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกัน โดยมีการ 

เริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่การค้นหา การพัฒนาศักยภาพทั้งพื้นที่ 

ทัง้ความรู ้ใหก้บัแกนนำาเด็กเยาวชนเพือ่พัฒนาเปน็นกัจดัการในพืน้ที่

ตวัเองและมาตอ่ยอดมาเป็นแกนนำามาร่วมกันจดังานพืน้ทีส่รา้งสรรค ์

พื้นที่นี้ดีจังหวัดในพัทลุงยิ้ม ซึ่งแกนนำาเด็กเยาวชนจากกลุ่มต่างๆ  

ในจงัหวดัพทัลงุและแกนนำาชุมชนจากชุมชน ถอืวา่เปน็การสรา้งแกน
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นำารุ่น 2 ที่เป็นแกนนำานอกชุมชนเดิม เป็นการสร้างแกนนำารุ่นใหม่

มาชว่ยการทำาเรือ่งพืน้ทีส่รา้งสรรคใ์หข้ยายไปสูพ่ืน้ทีอ่ืน่ๆ มากขึน้และ

สามารถที่จะร่วมกันสร้างพื้นที่นี้ดีจัง สัญจรไปสู่ตำาบลอื่นๆ 

 ผลจากการการจัดงานมหกรรมพื้นท่ีน้ีดีจัง ตอนพัทลุงย้ิม  

จึงเป็นการรวมตัวของเครือข่ายพื้นที่นี้ดีจัง ทั้ง 7 เครือข่ายใน  

4 อำาเภอร่วมกันมาสร้างพัทลุงให้เป็นเมืองยิ้มให้เด็ก เยาวชน และ

ทุกคนในพัทลุงมายิ้มร่วมกัน กับวันดีๆ ที่มาสร้างสรรค์ ภายใต้พื้นที่

น้ี ดีจัง ตอน พัทลุงยิ้ม ความเป็นเครือข่ายดีจัง จึงเป็นเสมือน 

การเปิดประตู แล้วค้นหาพื้นที่ทางเลือกให้กับคนในพัทลุง และคน

ที่มาร่วมงานเพื่อให้เข้าใจกับแนวคิดการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่ 

ที่เป็นทางเลือก และแกนนำารุ่นที่ 2 ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

จากเวทีการจัดทำากระบวนการ และการเรียนรู้จากการเป็นแกนกลาง
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ในการทำากิจกรรมจริงจากงานพัทลุงยิ้ม นำาไปสู่การสรุปบทเรียน 

ของแกนนำาเด็ก เยาวชน ถึงคุณค่า และพื้นที่ยืนสำาหรับเด็ก เยาวชน

รวมทั้งความมีพลังของเครือข่ายที่เกิดขึ้น ท้ังเป็นเครือข่ายเก่า 

และใหม่ 

 การดำาเนินงานในการขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์มาอย่าง 

ตอ่เน่ืองตลอด 3 ปทีีผ่า่นมาของภาคเีครอืขา่ยพทัลงุย้ิม ประสบความ

สำาเร็จในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้นำา และลุกขึ้นมาเป็น

พลเมือง (พลังของเมือง พลังของชุมชน และท้องถิ่น) ที่มีความ 

รับผิดชอบต่อสังคม และแสดงออกถึงความกระตือรือร้นมีจิตสำานึก

สาธารณะ การติดตามและศึกษาการดำาเนินการขับเคลื่อนพื้นที่

สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี พบว่าการดำาเนินโครงการพื้นที่
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นี้ดีจัง พัทลุงยิ้มปีที่ 3 ตอน เรียนนอกห้อง คิดนอกกรอบ ทำาให้เกิด

กลไกด้านระบบสื่อ และองค์ความรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็กเยาวชน

ให้เป็นพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) ของเครือข่ายพัทลุงยิ้ม เรียก

ว่าโมเดล “เมล็ดพันธุ์พัทลุงยิ้ม 4c เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนให้เป็น

พลเมืองตื่นรู้” 

 ผลจากการดำาเนินงานในการขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ของ

ภาคีเครือข่ายพัทลุงยิ้ม มาอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา 

นอกจากสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้นำา และลุกขึ้นมา

เป็นพลเมืองตื่นรู้ เป็นพลังของเมือง พลังของชุมชนและท้องถิ่น ที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม และแสดงออกถึงความกระตือรือร้นมี

จิตสำานึกสาธารณะได้สำาเร็จแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายระดับ ทั้งในระดับ

ปัจเจกบุคคล (Individual) ผ่านการพัฒนาและค้นพบศักยภาพของ

ตนเอง สู่การทำางานอาสาสมัคร การพัฒนาฝึกฝนทักษะการเป็น

วทิยากรในการนำาฝกึอบรม ทกัษะและจติสำานกึเปน็พลเมอืงทีส่ามารถ

เป็นพลังและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน ท้องถิ่น และเมือง 

รวมทั้งการเป็นต้นแบบ (Idol) ให้กับน้องๆ ได้ยึดถือและเป็นแบบ

อยา่งในการดำาเนนิชีวติ รวมทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมอืในการพฒันาเดก็และ

เยาวชนนำาไปสู่การพัฒนาระดับครอบครัว (Family) ระดับกลุ่ม 

(Group) และระดับชุมชน (Community) โดยเฉพาะการพัฒนา

สภาเด็กและเยาวชนขององค์กรของท้องถิ่นให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
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การพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง จนเป็นที่ยอมรับของผู้ใหญ่และหน่วย

งานของทอ้งถิน่ รวมถงึการขบัเคลือ่นในระดบัเมอืงและจงัหวดัพทัลงุ 

(City) จนปัจจุบันเกิดเครือข่าย (Network) ทั้งในและนอกจังหวัด

พัทลุง รวมทั้งเกิดการเช่ือมโยงและการศึกษาดูงานของเด็กและ

เยาวชนจากกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะสภาเด็กและเยาวชนจากจังหวัด

อื่นๆ เช่น สภาเด็กและเยาวชน จ.สตูล สภาเด็กและเยาวชนจ.ตรัง 

เป็นต้น เพื่อนำางานพื้นที่สร้างสรรค์ของเครือข่ายพัทลุงยิ้มไปเป็นต้น

แบบในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้นำา และลุกขึ้นมาเป็น

พลเมือง (พลังของเมือง พลังของชุมชนและท้องถิ่น) ที่มีความรับ

ผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ของตนเองต่อไป
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