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อาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมือง : “กระบวนการสร้างพลเมืองเยาวชนสู่สังคมพลเมือง” 

งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558  เวลา   11.15 – 12.30 น. 
ณ  ห้องทวี บุญเกตุ ชัน้ 6 อาคารส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

องค์กรรับผิดชอบ  :  มลูนิธิสยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

วิทยากร 

1. นางพรรณิภา   โสตถิพนัธ์ ผู้อ านวยการสงขลาฟอร่ัม 

2. น.ส.นรูอามีนี    สาและ  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการ โครงการพลงัพลเมืองเยาวชนสงขลา 

3. นายอภิศกัด์ิ   ทศันี  เยาวชนโครงการพลงัพลเมืองเยาวชนสงขลา 

4. น.ส.ศิริวรรณ   มะแซ                 เยาวชนโครงการพลงัพลเมืองเยาวชนสงขลา     

ด าเนินรายการโดย  นายกิตติรัตน์  ปลืม้จิตร  มลูนิธิสยามกมัมาจล 

รูปแบบการประชุม  :  น าเสนอกรณีศกึษาและพดูคยุแลกเปลีย่น 

 

จุดเร่ิมต้นการสร้างพลังพลเมือง 

เร่ืองของพลเมืองเป็นเร่ืองท่ีรอไม่ได้  รู้สึกว่าสถานการณ์ บ้านเมืองหล่อหลอม  ผลกัดันให้พลงัของ

ความเป็นพลเมืองมนัต้องเร่ิมขึน้.. 

สงขลาฟอร่ัม ได้ก่อตวัเม่ือปี พ.ศ. 2534 ท่ีสนใจในประเด็นเร่ืองของทะเลสาบสงขลา  ได้ท าโครงการ 

“โลกสดใสในบ้านเกิด”  เพื่อท่ีจะดงึประเด็นเร่ืองของทะเลสาบให้เป็นท่ีสนใจของคนสงขลา  สมัยนัน้เร่ิมทีความ

สนใจเร่ืองทะเลสาบตัง้แต่ปี พ.ศ. 2530  ท่ีกรุงเทพฯ มีการรณรงค์เร่ืองตาวิเศษกบัแม่น า้เจ้าพระยา  เด็กสงขลา

ก็ไปรับเร่ืองตาวิเศษมา  แตไ่ม่เคยรู้เร่ืองวา่ทะเลสาบสงขลามีปัญหาอยา่งไร 

สงขลาฟอร่ัม  จะมีวงเสวนาเล็กๆท่ีจะมีประเด็นของบ้านเมืองเรา   เช่น  เร่ืองจะท าอุโมงขุดเจาะรอบ

ทะเลสาบ  คนสงขลาจะยอมให้รถยนต์เข้ามาในใจกลางเมืองหรือไม่  เรามีข้อมูลอย่างไรเราก็จะเอาไปเช่ือม
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ระหว่าง NGO ท่ีท าอยู่หลายๆเร่ือง  แต่ไม่มีระบบท่ีจะสือ่สารถึงกัน  สงขลาฟอร่ัมก็จะท าหน้าท่ีในการเปิดเวที

สาธารณะเลก็ๆเพื่อเช่ือมโยง 

พอถึงจุดหนึง่ พบวา่ไม่มีคนรุ่นใหม่ท่ีสนใจเข้ามาเป็นนกัพฒันา  เป็นอาสาสมคัร  ไม่มีพืน้ท่ีการบริหาร

จัดการท่ีเป็นเร่ืองเป็นราว  ช่วงนัน้สงขลาฟอร่ัมจึงคิดถึงเร่ืองคนรุ่นใหม่กับการเป็นอาสาสมัคร สงขลาฟอ ร่ัม

สนใจค าว่า “พลเมือง”  เรามีความรู้สึกว่าเวลาเม่ือพูดถึงภาคพลเมือง แต่ไม่เคยเห็นมีตวัตน  ท าไมไม่ท าให้

สว่นนนีม้นัชดัเจนมีพลงัขึน้มา  

จนเม่ือปี พ.ศ. 2555  สงขลาฟอร่ัมได้มาเจอกับมูลนิธิสยามกัมมาจล และได้คุยกันแบบเปิดใจว่า

สถานการณ์บ้านเมืองเราควรท่ีจะเร่งกนัสร้างเร่ืองแบบนีโ้ดยเร็ว  และจบัมือกนัท่ีจะท าเร่ือง “พลเมือง”  อย่าง

จริงจงั   ถึงแม้วา่จะไม่สมบูรณ์แบบแตก็่นา่จะเป็นความหวงัให้ทกุพืน้ท่ี  ทกุจงัหวดั 

การสร้างพลเมืองเด็ก เร่ิมจากเด็กเป็นจุดศูนย์กลาง  โครงการนีเ้ราไม่ได้ออกแบบให้เด็กมาท าอะไร

ตามเรา  เราให้เด็กเห็นบ้านเมือง  ชุมชน  บ้านเมือง  จุดเล็กๆในโรงเรียนท่ีเขาอยากเปลี่ยนแปลง  ท่ีเขา

อยากจะสร้างสรรค์ให้เสนอโครงการเข้ามา  ตอนท่ีเรานดัเจอกันช่วงแรก  เรานดัเจอรวมพลงักันดหู้องเรียนใน

บ้านของเราคือ หาดสมิหลา  ซึ่งมีปัญหาการพลงัทลายของชายหาดมันเร่ิมรุนแรงมาตัง้แตมี่ พ.ศ.2545 ตัง้แต่

เรามีการกระจายอ านาจ  มีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  มีงบประมาณไปท าโครงสร้างแข็ง   สร้างเข่ือน  และ

ความไม่รู้ในเร่ืองของระบบนิเวศน์ชายหาด สง่ผลให้เป็นปัญหาแบบโดมิโน  ซึง่เราก็ไม่มีองค์ความรู้ในเร่ืองเลย  

เราจึงใช้เร่ืองนีม้ารวมเด็กสงขลาให้มาสนใจเร่ืองนี ้ ให้พาใจมารักบ้านเกิด  ให้พาใจมาผกูพนัธ์กบับ้านเกิดของ

ตวัเอง  ท าให้เด็กได้มองเห็นประเด็นปัญหาร่วมในบ้านเกิดของเขาในปีนัน้ และน าเสนอโครงการสูเ่ด็กสงขลา  

ซึง่เร่ิมต้นท่ี 6 อ าเภอ  เร่ิมจากจุดเล็กๆของเด็กๆ  เช่น  เร่ืองห้องน า้ในโรงเรียน  แต่ไม่แค่เร่ืองการท าให้ห้องน า้

สะอาด มันท าให้เกิดการสร้างพลเมืองให้เด็กได้อย่างไรจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนมาก  (หาอ่านได้ในหนงัสือสงขลา

สอ่งแสง 2)  เร่ืองของน้องท่ีพกัในหอพกั ไม่เคยเจอหน้ากันเลยแต่มาตกลงร่วมกนัท่ีจะประหยดัน า้ ประหยดัไฟ 

ในหอพกั จาก 14,000 บาท  ลดลงเหลอื 7,000 บาท  และยงัคงลดลงเร่ือยๆ   พลงัท่ีท าอย่างต่อเน่ืองตรงนีม้ัน

สง่ผลไปยงัเร่ืองใหญ่ๆไดด้อยา่งไร 
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ท าไมสงขลาฟอร่ัมจึงสนใจกลุ่มเยาวชน  ในช่วงอาย ุ14 – 24 ปี  เพราะประชากรโลกท่ีเป็นคนหนุม่

สาว มีถึง 1,500 ล้านคน และในประเทศไทยมีถึง 13 ล้านคน  ท่ีสงขลาจะมีอยู่ประมาณ 3 แสนคน เพราะมี

ศนูย์กลงของสถานศกึษา  มหาวิทยาลยั 3 – 4 แหง่  และในระดบัวิทยาลยั  เป็นกลุม่ท่ีเราจะสร้างพลเมืองได้จึง

สนใจในกลุ่มนี ้ เป้าหมายคือเด็กและเยาวชนเป็นหลัก  ทัง้ท่ีในอดีตเคยท างานในกลุ่มของเด็กเล็ก  ใน

ระดบัประถมศกึษา ท าเร่ืองของด้านใน  การลดใช้ความรุนแรง  การสมานไมตรีในพืน้ท่ีโรงเรียน  ความรุนแรงท่ี

เกิดขึน้ระหว่างเด็กด้วยกันเอง  ครูกับเด็ก แต่ในช่วง 10 ปีหลังมานีเ้ราให้ความสนใจกับเด็กโตขึน้มา  

โดยเฉพาะ 8 ปีท่ีเรามีประสบการณ์กับเด็กท่ีก้าวพลาดในสถานพินิจ จ.สงขลา  ตวัชีว้ดัท่ีเด็กท าผิดพลาดแล้ว

ต้องเข้าไปอยูใ่นนัน้มนัเติบโตขึน้เร่ือยๆ  ท าให้รู้สกึวา่ข้างนอกมนัเกิดอะไรขึน้  และพอไปท างานใกล้ชิดกับเด็ก

เหล่านีเ้ราก็พบว่าเด็กท่ีอยู่ข้างในกับเด็กท่ีอยู่ข้างนอกไม่ได้ต่างกันเลย  เพียงแต่ว่าเด็กพวกนีเ้ม่ือท าผิดแล้ว

กระบวนการยุติธรรมอาจจะไม่ยุติธรรมกับเขาพอ  หรือพ่แม่ไม่ได้ร ่ารวยเพียงพอท่ีจะใช้กระบวนการน าเด็ก

ออกมาได้  จึงท าให้เราสนใจกับเด้กกลุม่นีม้าก  เพราะเขามีพลงักายท่ีแข็งแรง  พลงัใจท่ีได้รับการหนุนเสริม 

เรียนรู้ซึง่กนัและกนั  เด็กจะเป็นพลงั เป็นพลเมืองชาติได้ 

 

สงขลาฟอร่ัมการท างานท าให้เกิดการเติบโตด้านในของเด็กอย่างไร 

เปิดโอกาสให้เยาวชนรวมกลุม่กัน 4-5 คน และเลอืกท่ีปรึกษากลุม่ 1 คน ซึ่งอาจจะเป็นครู  หรือผู้ ใหญ่ใน

ชุมชน รวมตวัอยากจะท าประเด็นท่ีสนใจในชุมชน  อยากเปลี่ยนแปลงและยกระดบัชุมชนให้ดีขึน้  เสนอสิ่งท่ี

อยากท ามาท่ีสงขลาฟอร่ัม 

สงขลาฟอร่ัมได้สร้างและเตรียมพี่เลีย้งเยาวชน  8 – 9 คน เพื่อยกระดับการเป็นพลเมือง  จากเร่ืองจริง  

ชีวิตจริง  และปฏิบติัจริง  เช่น  เยาวชนต่อสู้ เร่ืองการพงัทลายของชายหาดสงขลา ในขณะท่ีผู้ ใหญ่มองว่าเด็ก

ยงัไม่ต้องมาจริงจงักบัเร่ืองก็ได้  ความเป็นพลเมืองจะต้องมาจากตวัเรากับการก้าวเข้าสูก่ารเป็นพลเมือง  การ

สนทนา  วงฟอร่ัม  การทบทวน(AAR) ในสิง่ท่ีเด็กๆท าให้เด็กได้บทเรียนท่ีส าคญัในการพดูคยุกนั 

ความเป็นพลเมืองจะช่วยให้เราก้าวข้ามความคบัแคบในสูส่งัคมเปิด เมืองเราจะนา่อยูข่ึน้  เม่ือเช้าดิฉนัเดิน

ลงบนัไดแล้วก้าวพลาดไปหนึ่งขัน้ มีน้องผู้ชายท่ีหน้าตาดูแล้วไม่น่าจะใจดีเลย  แต่เขามาช่วยพยงุและถามว่า 
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“คณุป้าเป็นอะไรไหมครับ” แม้ไม่เข้ากบัสหีน้าเขา  แตว่่าน า้ใจหรือโอกาสท่ีเราเปิดรับแม้ในเร่ืองเลก็ๆเราไม่คอ่ย

มี  เรามกัจะระแวงจะกลวัวา่เด็กสมยันีจ้ะมาท าร้ายหรือป่าว  เพราะเห็นขา่วตามหน้าหนงัสอืพิมพ์ทกุวนั  แตว่่า

ถ้าเราได้มาท างานอาสาสมัคร  ดิฉันมีประสบการณ์ท่ีท างานอาสาสมัครท่ีเก่ียวกับเด็กและพลเมือง  เราจะ

พบวา่เด็กเกร เด็กแว๊นท่ีคนไม่สนใจ  พอผา่นโครงการไปหนึง่ปีเขาเปลีย่นไปมาก  เพราะเขารู้สกึวา่เขามีคุณค่า  

บุคลกิเขาจะเปลีย่นไป  แคเ่ราเปิดพืน้ท่ีให้เยาวชนได้เข้ามาท างานด้านอาสาสมคัรได้  และสงขลาฟอร่ัมได้ช่วย

จดัการให้มีอาสาสมคัรคนรุ่นเก่า  และคนรุ่นใหม่มาเจอกนั 

 

5 ขัน้ตอนกระบวนการสร้างพลเมืองเยาวชนสงขลา 

1. เปิดโอกาสให้เยาวชนรวมกันเป็นทีมเสนอโครงการเข้ามา  

2. มีกระบวนการกล่ันกรองจากมุมมองหลายมิติ  เพื่อให้โครงการเยาวชนมีแผนปฏิบติังานชัดเจนขึน้

และได้แลกเปลีย่นความคิดเห็นจากนกัพฒันาและนกัวิชาการสาขาตา่งๆ ได้รับฟังมุมมองจากหลายๆ 

มุม  แล้วพี่เลีย้ง 8 – 9 คน ของสงขลาฟอร่ัมจะน าข้อเสนอโครงการของน้องท าเป็นแบบฟอร์ม  มี

หลกัการ  มีวตัถุประสงค์  จนไปถึงเร่ืองการใช้เงิน  เพราะทุกๆเร่ืองจะน ามาสร้างความเป็นพลเมือง

ให้กับน้อง ความซื่อตรงต่อการใช้เงินก็ถือเป็นเร่ืองส าคัญ  แม้งบประมาณไม่ได้มาก บางกลุม่ของบ

เพียง 9,000 บาท  สงูสดุ 20,000 บาท มีระยะเวลาให้ 1 ปีท างานส าเร็จ  จึงมีบางกลุม่ท่ีครบ 1 ปีแล้ว

มหาวิทยาลยัรับโครงการน้องตอ่  เช่น ครูเดลเิวอร่ี ม.ทกัษิณ รับไปท าตอ่  เด้กๆจะต้องน ากระบวนการ

สร้างความเข้มแข็งไปสูม่หาวิทยาลยัให้ได้  ยงัมีอีกหลายตวัอยา่ง ในโรงเรียนตอนท่ีเด็กท างาน ครูยงั

ไม่คอ่ยไว้วางใจ แต่พอเด็กๆท างานไประยะหนึง่  เขาก็กลายเป็นคนท่ีครูและพอ่แม่ให้ความสนใจ เรา

ก าลงัคิดวา่ตอ่ไปเราคงต้องเพิ่มฟอร่ัมของพอ่แม่  เด็กท่ีเข้ามาท าโครงการเป็นเด็กท่ีเรียนเก่ง  และเรียน

ไม่ตก เม่ือเขาได้รับผิดชอบ เขาจะเกิดการบริหารจดัการเวลาของตนเอง ไม่ใช่วา่อยูดี่ๆแล้วเด็กจะเก่ง

ขึน้มาเอง  โลกของเด็กและโลกของผู้ใหญ่ต้องเป็นโลกใบเดียวกนั  ในครอบครัวเราต้องคยุกบัคณุปู่ คุณ

ยา่รู้เร่ือง  ลกูต้องคุยกบัคุณพ่อคุณแม่รู้เร่ือง ไม่ใช่วา่โตแล้วฉันเก่งกว่า  ในสงัคมเราเช่ือวา่เราต้องอยู่

ร่วมกนัให้ได้ ความแตกตา่งหลากหลายแม้เร่ืองเลก็ๆเหลา่นี ้
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3. มีพืน้ที่ ชุมชนพลเมือง (community  of  citizen)  เพื่อเรียนรู้จิตส านึกพลเมืองจากเร่ืองจริง  

ชีวิตจริง เวลาพูดถึงความเป็นพลเมืองแล้วเราอธิบายเป็นค าพูดมันยาก เราจึงค้นหาดูว่าชุมชนท่ีมี

ความเป็นพลเมืองมีเยอะ  และเราได้พบตวัอยา่ง คือ ชุมชนคลองแดน เกิดจากการรวมตวัของชาวบ้าน 

และมีสว่นร่วมในการตอ่รองกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ออกแบบกติการ่วมกนั มีลกัษณะผู้น าร่วม 

ผู้น าแนวราบ กระบวนการมีสว่นร่วมของชาวบ้าน  ให้เด็กๆลงไปศึกษาค้นหาในชุมชน  และสิ่งท่ีน้อง

มองเห็นจะน ามาใช้ในงานของน้องอยา่งไร 

4. มีทีมพี่เลีย้งของสงขลาฟอร่ัม  ดูแลและหนุนเสริมด้านการบนัทึก การทบทวน  การถอดบทเรียน  

รวมทัง้เป็นท่ีปรึกษาและเป็นก าลงัใจ พี่เลีย้งลงไปเรียนรู้จากเร่ืองจริงชีวิตจริงร่วมกบัน้อง  ในสว่นท่ีเด็ก

ต้องใช้เวลาลงมือท าจริงคือ 4 – 5 เดือน  และจะมีพี่เลีย้งลงพืน้ท่ีตามไปเยี่ยม เพราะจริงๆแล้วเด็กเขา

ต้องการก าลงัใจ  พี่เลีย้งหรือโค้ชของสงขลาฟอร่ัมต้องไปเรียนรู้จากเร่ืองจริง ชีวิตจริงกับน้อง  เก็บ

ข้อมูลมาดวู่าตวัเองต้องมีหน้าท่ีไปท าอะไรบ้าง  แล้วจึงมาดทูฤษฎีก ากบัตามหลงั  เพราเราเช่ือวา่การ

เรียนรู้จากเร่ืองจริงมนัชดัมากและท าได้ไม่ยาก 

5. การสนับสนุนการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผ่าน social  network และการจัดเทศกาลการเรียนรู้  ให้

เด็กฝึกสือ่สารสาธารณะ  รู้จกัใช้ social network ให้เป็น เพื่อน าเสนอเร่ืองราวของน้องให้เขามีก าลงัใจ  

พอน้องๆท างานสิน้สดุจะนดัมา จะสบัดาห์เทศกาลเรียนรู้และการเรียนรู้สญัจรร่วมของเยาวชนท่ีท าใน

ประเด็นเดียวกนัมาเรียนรู้ร่วมกนั 

 

ประสบการณ์โค้ชเยาวชน  โดย  นรูอามีนี   สาและ 

 สงขลาฟอร่ัมมีความเช่ือวา่จิตส านกึสร้างได้   ถ้าได้รับการหนนุเสริมจากพี่เลีย้งโครงการ  กระบวนการ

หนนุเสริมของพี่เลีย้งโครงการจึงเร่ิมต้นตัง้แตพ่ฒันาข้อเสนอโครงการจนสิน้สดุการท าโครงการ พี่เลีย้งต้อง

เข้าใจวา่น้องอยากท าอะไร  จบัใจความส าคญัของโครงการน้องได้  แล้วสง่ข้อเสนอโครงการให้คณะกรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒุิให้ข้อเสนอแนะ  ซึง่มีตัง้แตน่กัวิชาการ/นกัพฒันาอิสระ  ข้าราชการบ านาญ ผู้ เช่ียวชาญด้สนการ

พฒันาเยาวชนฯลฯ  และจดัฟอร่ัมเพื่อพดูคยุกนัวา่โครงการของน้องต้องพฒันาหรือท าอยา่งไรได้บ้างโดยไม่ทิง้

ความตัง้ใจของน้อง  และลงพืน้ท่ีเข้าพดูคยุช่วยน้อง ชวนน้องคิด น้องท า ให้ได้ข้อเสนอโครงการ 
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 น้องจะได้เข้า workshop  และน าไปสูก่ารปฏิบติัจริง  ซึง่พี่เลีย้งจะต้องติดตามหนนุเสริมในพืน้ท่ี  น า

น้องไปสมัผสักบัพืน้ท่ีท่ีมีความพลเมือง  พี่เลีย้งจะชวนคยุ  ช่วยคิด  ชวนตัง้ค าถาม  ให้เกิดการเรีนรู้และเกิด

พลงัท่ีท างานเพื่อบ้านเกิด 

 พี่เลีย้งแตล่ะคนจะมีโครงการของน้องท่ีจะต้องรับผิดชอบดแูล คนละ 4 – 5 โครงการ  จะมีการลงพืน้ท่ี

หนนุเสริมการท างาน ช่วยประเมินงานให้เป็นไปตามแผน  ชวนคิดต้นทนุในชุมชนมาใช้ในงานได้อยา่งไร  ชวน

น้องเรียนรู้เร่ืองท าหลกัฐานการเงินให้น้องได้เรียนรู้และฝึกความโปร่งใส  พร้อมกบัสือ่สารสาธารณะ เพื่อให้น้อง

ฝึกษะการสือ่สารและเรียนรู้ข้ามกลุม่ 

 

ทักษะของโค้ชเพื่อหนุนเสริมเยาวชน 

1) รู้จักการใช้พลังถ้อยค า ใช้ค าเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ  ใช้ค าเพื่อไปกระตุ้นสร้างความเป็นพลเมืองให้

กระทบใจน้องเยาวชน  

2) รู้จักตัง้ค าถามให้น้องได้คิด  ได้เช่ือมโยงตอ่ยอดความคิด  

3) มีทักษะการฟัง  ฟังแล้วจะต้องเช่ือมโยงตอ่ยอดความคิดเห็นของน้อง เพราะเราจะได้แนวทางการ

ท างานท่ีตอ่ยอดมาจากการฟังของเราได้ 

4) เท่าทันความรู้สึกของตัวเอง เราเป็นคนสร้างการเรียนรู้ให้น้อง ไม่ใช่คนสอนท่ีจะไปบงัคบัหรือชีแ้นะ

ให้น้องต้องท าตาม    

5) เปิดรับความคิดเห็นที่หลากหลาย  เพราะเราจะได้มมุมองหลายทาง  น ามาคิดตอ่วา่เราจะน ามา

ผนกึในการท างานในทิศทางหรือเป้าหมายเดียวกนัอยา่งไร  

6) เช่ือในกระบวนการปฏิบัติจริง ประสบการณ์จากการปฏิบติัจริงจะชว่ยให้น้องๆได้เรียนและจดัการ

กบัปัญหาได้    

7) การท าบันทึกและรายงานสรุป ชวนน้องได้เขียน ได้เลา่ เกิดการเรียนรู้อะไร  พฒันาตวัเองในด้าน

ไหนบ้าง โค้ชต้องช่วยน้องยกระดบัสิง่ท่ีท ามีคณุคา่ตอ่บ้านเมืองอยา่งไร 
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ประสบการณ์ท าโครงการของเยาวชน 

โดย   น.ส.ศิริวรรณ  มะแซ  (มีน)  โครงการSmile by CD 

เร่ิมต้นจากวิชาท่ีเรียนจ าเป็นต้องศึกษาชุมชน  ได้เลอืกชุมชนบ่อนววัเก่ามาศึกษา พบวา่เป็นชุมชนท่ี

เป็นสลมั ซึง่มีปัญหามากมาย  เห็นว่ากลุม่เด็ก 4 - 12 ปี เป็นวยัท่ีต้องออกมาวิ่งเลน่ แต่กลบัต้องอยูแ่ต่ท่ีบ้าน 

จึงท าให้ไม่มีสมัพันธ์กับเพื่อน  จึงไปศึกษาบริบทของชุมชน  จึงอยากสร้างเกราะคุ้มกันให้น้องๆเหล่านีท่ี้จะ

เติบโตมาเป็นคนท่ีดูแลชุมชนของเขาเองในอนาคต  โดยเปิดพืน้ที่สร้างสรรค์ 3 ส่วน คือ พืน้ที่ทางวิชาการ  

ให้น้องเอาการบ้านมาท า ฝึกทักษะการคิด  การตัดสินใจ  โดยใช้ศิลปะสนี า้ ซึ่งเราจะต้องใช้ความใกล้ชิดอยู่

เคียงข้างน้อง ใช้หลักศาสนาช่วยขัดเกลาจิตใจ ใช้วิธีเลา่นิทาน ชวนคยุ  ชวนคิด  ตัง้ค าถามแลกเปลีย่น  พา

น้องไปท าบุญท่ีวดั  

เม่ือครบ 1 ปี ได้กลบัมาดูวา่สิง่ท่ีท าได้ผลหรือไม่ โดยเข้าไปคยุกับผู้ปกครอง พบวา่น้องมีความสมัพนัธ์

ท่ีดีขึน้  แตส่งัคมภายนอกยงัไม่ยอมรับ จึงคิดวา่ขัน้ต่อไปต้องท าให้คนในชุมชน และนอกชุมชนยอมรับน้อง จึง

ขยายเข้าไปเปิดพืน้ท่ีในชุมชน ใช้กระบวนการปลกูพืชผกั ฝึกความรับผิดชอบในการดแูลพืชผกัสวนครัว  และ

เป็นการสร้างสมัพนัธ์ในครอบครัว ให้ครอบครัวเห็นวา่น้องท าประโยชน์รับผิดชอบและให้ความไว้ใจน้องได้ 

 

การเปล่ียนแปลง  จากโจทย์จากชีวิตจริง 

โดย   นายอภิศกัด์ิ  ทศันี  (น า้น่ิง)  โครงการหาดเพื่อชีวิต  (Beach for Life) 

กลุม่ Beach for Life  เร่ิมจากสงขลาฟอร่ัมเปิดพืน้ท่ีเลเลชาวหาด เดินจากหาดก้าวเซ้ง จนถึงหาดชลา

ทัศน์เพื่อศึกษาระบบนิเวศชายฝ่ัง ตอนนัน้มี ดร.สมบูรณ์  พรพิเนตพงศ์  ดร.กัลยา  พรพิเนตพงศ์  จาก

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  หาดใหญ่ และดร.สมปรารถนา  ฤทธ์ิพริง้  จากมหาวิทยาลยัเกษตร์ศาสตร์   จึง

รู้สกึวา่ปัญหาการพงัทลายของหาดเป็นเร่ืองท่ีเราต้องปกป้อง  หาดสมิหลาอยูใ่นพืน้ท่ีใจกลางเมือง เป็นพืน้ท่ีใน

การด าเนินชีวิต ท่ีเรามีความทรงจ ากับพืน้ท่ีนีเ้ยอะมาก ถ้ามันพงัหรือหายไปจึงรู้สกึว่ามันสง่ผลกระทบกบัเรา  

จึงรวมตัวกับเพื่อนๆในโรงเรียน  และสื่อสารกับเพื่อนๆคนอ่ืนในโรงเรียน และชาวเมืองสงขลา  เช่น  การจัด
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นิทรรศการ  การท าเร่ืองเสียงงตามสาย  การผลิตหนงัสือเลม่เล็กออกมาสื่อสารการเปลี่ยนแปลงการพงัของ

หาด  จากปีแรกได้บทเรียนวา่ไม่ส าเร็จ  จึงน าบทเรียนจากปีแรก มาสร้างการมีสว่นร่วมในปีท่ีสอง  สิง่ท่ีตนเองรู้

เจ็บปวดคือในต าราเรียนบอกวา่ถ้าหาดพงั  เราต้องรีบสร้างเข่ือน  แตใ่นชีวิตจริง  เม่ือหาดเร่ิมพงัธรรมชาติจะ

คอ่ยๆฟืน้ฟูดูแลตวัมันเองได้   จึงเห็นว่าเร่ืองนีต้้องสือ่สารออกไปอย่างเร่งดว่น  โดยรวมเพื่อนๆจาก 9 สถาบนั 

เปิดเวทีรับฟังความเห็นเร่ืองการพงัของหาดสมิหลา และเราจะมาร่วมแก้ไขปัญหาของเราได้อยา่งไร  เราจดัมา

ทัง้สิน้ 11 เวที  ได้เยาวชนท่ีมาเข้า 24,437 กวา่คน  และได้น าความคิดเห็นของทกุคนมายกร่างธรรมนูญดูแล

หาดสมิหลาอย่างย่ังยืน และน ามาให้คณะท่ีปรึกษาผู้ทรงคณุวฒุิช่วยตรวจสอบ จนได้ท า MOU กับเทศบาล

นครสงขลา  ในปีท่ี 3 ท ากระบวนการเครือข่ายขบัเคลื่อนธรรมนูญดูแลหาด การติดตามสภาพหาดสมิหลาทัง้

ระบบ เพื่อท าข้อมลูเอาไว้ใช้ในการหนนุเสริมการท างาน ใช้ตดัสนิใจหรือตอ่รองกบัภาครัฐ  กระบวนการท างาน

ทัง้ 3 ปี ซึ่งตอนนีอ้ยู่ในช่วงการติดตามสภาพหาดทัง้ระบบ  ซึ่งพลเมืองสงขลาทัง้เด็กและผู้ ใหญ่เข้ามาช่วย

ติดตามทุกๆต้นเดือน  มีการติดตามทางกายภาพ  ชีวภาพ  และการใช้ประโยชน์  เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือท่ี

ได้รับการรับรองทางวิศกรรม  ท่ีสามารถแปลผลได้ทางวิทยาศาสตร์ 

  การเติบโตจากการท างาน ท่ีเห็นชัดเจนในปีท่ี 2 ท่ีเติบโตจากภายใน พบว่าน้องในกลุ่ม ซึ่งเป็นเด็ก

วยัรุ่นท่ีไม่ค่อยฟังใคร  ซึ่งจากการท างานท าให้ทุกคนยอมรับฟังความเห็นกันมากขึน้ ฟังอย่างลกึซึง้ว่าผู้พูด

ต้องการสือ่สารอะไรกบัเรา  เวลาท างานเราไม่ว่าประเด็นเลก็หรือใหญ่  สิง่ท่ีส าคญัของการเป็นพลเมืองคือต้อง

เช่ือมเร่ืองราวของเรากบัพืน้ท่ีและการท างาน  เราจะมีพลงัในการท างาน  การท างานเป็นการสง่ต่อให้รุ่นน้อง

และคงอุดมการณ์ให้สามารถเดินตอ่ไปได้ 

  

ช่วงแลกเปล่ียน และตอบค าถาม Q&A   

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  ม.มหดิล   

ถาม : สถาบนัฯจะเร่ิมสร้างความเป็นพลเมือง  จุดเร่ิมต้นท่ีได้มารับฟังครัง้นีไ้ด้รับประสบการณ์ท่ีดี เป็น

ประโยชน์อยา่งมาก  สิง่หนึง่ท่ีก าลงัคิดอยูว่า่ท าอยา่งไรให้ความเป็นพลเมืองได้อยูใ่นกลุม่อายอ่ืุนนอกจาก
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เยาวชน  แล้วเราจะแลกเปลีย่นในกลุม่หรือเครือขา่ยอ่ืนได้อยา่งไร  มีแนวทางอยา่งไร จะสามารถติดตอ่ได้

อยา่งไร เพือ่เสริมพลงัซึง่กนัและกนั   

ตอบ :  พรรณิภา โสตถิพนัธ์   ความร่วมมือเราสามารถท าได้ทนัที  แตก่ารขยายในกลุม่อ่ืนเป็นโจทย์ท่ีท้า

ทาย จริงๆแล้วเร่ืองของความเป็นพลเมืองมนันา่จะเกิดขึน้กบัคนทกุกลุม่อาย ุและเราคงต้องใช้เวลาในการมา

นัง่คยุกนัและเป็นเร่ืองท่ีนา่ยินดีมาก  ซึง่ตอนนีท้างมลูนิธิสยามกมัมาจนได้ขยายไปสูจ่งัหวดัอ่ืนๆ อีก 3 พืน้ท่ี 

 

ถาม : ประเด็นท่ีสองคือ น้องๆก้าวข้ามผา่นการแข่งขนักบัเพื่อนได้อยา่งไร 

ตอบ :  อภศิักดิ์  ทัศนี  เร่ืองการแขง่ขนัเราหนีไม่พ้น เวลาเราท างานกบัน้องๆเราแขง่ขนักนัล าบาก เพราะสิง่ท่ี

ท าเป็นงานท่ีท าเพื่อเมืองสงขลา  บางครัง้คนอ่ืนมองอาจจะมองวา่ท างานแขง่กนั  แตเ่ราก็มองวา่เราท างาน

ร่วมกนั  เดินไปพร้อมๆกนั  เราควรแขง่ขนักบัตวัเองมากกวา่คนอ่ืน  เช่น  การจดัการอารมณ์ของตวัเอง  การ

รู้เทา่ทนัตวัเอง สิง่ท่ีเป็นปัญหาในตวัเราหรือองค์กรมากกวา่ 

ตอบ : ศิริวรรณ  มะแซ  มีนใช้ค าวา่เข้าใจความต้องการที่แตกตา่ง  สิง่ท่ีท าเราไม่ได้ท าเพื่อตวัเอง แตเ่ราท า

เพื่อคนอ่ืน  ใช้หลกัการมองข้ามและเข้าใจ 

 

อนุกรรมาธิการขับเคล่ือนเยาวชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยฯ  ส านักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร 

ถาม : ท าอยา่งไรให้เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมืองนา่จะเช่ือมโยงกบัสมาชิกสภาฯร่างรัฐธรรมนญูท า

อยา่งไรให้เกิดพลเมือง ในมาตรา 26   สนใจอยากขอความร่วมมือขึน้สูก่ารอภิปรายในการน าขึน้เป็นโมเดล

ต้นแบบการเป็นพลเมือง  และในอนาคตตอ่ไปโครงการจะขบัเคลือ่นอยา่งไร  ถ้าโครงการได้เป็นโมเดลต้นแบบ 

ตอบ : พรรณิภา โสตถิพันธ์ ความจริงแล้วถึงไม่มีการปฏิรูป ไม่มีการร่างรัฐธรรมนญูใหม่  สงขลาฟอร่ัมก็ยงั

จะท าเร่ืองพลเมืองตอ่ไปแบบนี ้ เพราะความเป็นพลเมืองต้องเป็นอยูท่กุวนั ทกุยคุทกุสมยั เราท าเร่ืองนีม้า

ตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจบุนั  ภาคพลเมืองไม่เคยมีงบประมาณจริงจงั  ประเทศไทยมกัจะพดูวา่ฝาก
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ความหวงัไว้กบัภาคพลเมือง  แตไ่ม่เคยมีงบประมาณจริงจงัเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ จึงนา่จะเป็นเคร่ืองยนืยนัวา่ความ

เป็นพลเมืองจะยงัคงอยูแ่ละเข้มข้นตอ่ไป 

 

////////////////////////////////////////////////// 

 


