อาสาสมัครกับการสร้ างความเป็ นพลเมือง : “กระบวนการสร้ างพลเมืองเยาวชนสู่สังคมพลเมือง”
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.15 – 12.30 น.
ณ ห้ องทวี บุญเกตุ ชัน้ 6 อาคารสานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

องค์ กรรับผิดชอบ : มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
วิทยากร
1. นางพรรณิภา โสตถิพนั ธ์

ผู้อานวยการสงขลาฟอรั่ม

2. น.ส.นูรอามีนี สาและ
3. นายอภิศกั ดิ์ ทัศนี

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา

4. น.ส.ศิริวรรณ

เยาวชนโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา

มะแซ

เยาวชนโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา

ดาเนินรายการโดย นายกิตติรัตน์ ปลื ้มจิตร มูลนิธิสยามกัมมาจล
รูปแบบการประชุม : นาเสนอกรณีศกึ ษาและพูดคุยแลกเปลีย่ น

จุดเริ่มต้ นการสร้ างพลังพลเมือง
เรื่ อ งของพลเมื องเป็ นเรื่ องที่รอไม่ได้ รู้ สึกว่าสถานการณ์ บ้ านเมื อ งหล่อ หลอม ผลักดันให้ พลังของ
ความเป็ นพลเมืองมันต้ องเริ่ มขึ ้น..
สงขลาฟอรั่ม ได้ ก่อตัวเมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่สนใจในประเด็นเรื่ องของทะเลสาบสงขลา ได้ ทาโครงการ
“โลกสดใสในบ้ านเกิด” เพื่อที่จะดึงประเด็นเรื่ องของทะเลสาบให้ เป็ นที่สนใจของคนสงขลา สมัยนันเริ
้ ่ มทีความ
สนใจเรื่ องทะเลสาบตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2530 ที่กรุงเทพฯ มีการรณรงค์เรื่ องตาวิเศษกับแม่น ้าเจ้ าพระยา เด็กสงขลา
ก็ไปรับเรื่ องตาวิเศษมา แต่ไม่เคยรู้เรื่ องว่าทะเลสาบสงขลามีปัญหาอย่างไร
สงขลาฟอรั่ม จะมีวงเสวนาเล็กๆที่จะมีประเด็นของบ้ านเมืองเรา เช่น เรื่ องจะทาอุโมงขุดเจาะรอบ
ทะเลสาบ คนสงขลาจะยอมให้ รถยนต์เข้ ามาในใจกลางเมืองหรื อไม่ เรามีข้อมูลอย่างไรเราก็จะเอาไปเชื่อ ม
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ระหว่าง NGO ที่ทาอยู่หลายๆเรื่ อง แต่ไม่มีระบบที่จะสือ่ สารถึงกัน สงขลาฟอรั่มก็จะทาหน้ าที่ในการเปิ ดเวที
สาธารณะเล็กๆเพื่อเชื่อมโยง
พอถึงจุดหนึง่ พบว่าไม่มีคนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้ ามาเป็ นนักพัฒนา เป็ นอาสาสมัคร ไม่มีพื ้นที่การบริ หาร
จัดการที่เป็ นเรื่ องเป็ นราว ช่วงนันสงขลาฟอรั
้
่มจึงคิดถึงเรื่ อ งคนรุ่ นใหม่กับการเป็ นอาสาสมัคร สงขลาฟอ รั่ม
สนใจคาว่า “พลเมือง” เรามีความรู้สึกว่าเวลาเมื่ อพูดถึงภาคพลเมือง แต่ไม่เคยเห็นมี ตวั ตน ทาไมไม่ทาให้
ส่วนนนี ้มันชัดเจนมีพลังขึ ้นมา
จนเมื่ อปี พ.ศ. 2555 สงขลาฟอรั่ มได้ มาเจอกับมูลนิธิสยามกัมมาจล และได้ คุยกันแบบเปิ ดใจว่า
สถานการณ์ บ้านเมืองเราควรที่จะเร่งกันสร้ างเรื่ องแบบนี ้โดยเร็ ว และจับมือกันที่จะทาเรื่ อง “พลเมือง” อย่าง
จริ งจัง ถึงแม้ วา่ จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็นา่ จะเป็ นความหวังให้ ทกุ พื ้นที่ ทุกจังหวัด
การสร้ างพลเมืองเด็ก เริ่ มจากเด็กเป็ นจุดศูนย์กลาง โครงการนี ้เราไม่ได้ ออกแบบให้ เด็กมาทาอะไร
ตามเรา เราให้ เด็ ก เห็ น บ้ านเมื อ ง ชุ ม ชน บ้ า นเมื อ ง จุ ดเล็ก ๆในโรงเรี ย นที่เขาอยากเปลี่ยนแปลง ที่ เขา
อยากจะสร้ างสรรค์ให้ เสนอโครงการเข้ ามา ตอนที่เรานัดเจอกันช่วงแรก เรานัดเจอรวมพลังกันดูห้องเรี ยนใน
บ้ านของเราคือ หาดสมิหลา ซึ่งมีปัญหาการพลังทลายของชายหาดมันเริ่ มรุนแรงมาตังแต่
้ มี พ.ศ.2545 ตังแต่
้
เรามีการกระจายอานาจ มีองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มีงบประมาณไปทาโครงสร้ างแข็ง สร้ างเขื่อน และ
ความไม่ร้ ู ในเรื่ องของระบบนิเวศน์ชายหาด ส่งผลให้ เป็ นปั ญหาแบบโดมิโน ซึง่ เราก็ไม่มีองค์ความรู้ในเรื่ องเลย
เราจึงใช้ เรื่ องนี ้มารวมเด็กสงขลาให้ มาสนใจเรื่ องนี ้ ให้ พาใจมารักบ้ านเกิด ให้ พาใจมาผูกพันธ์ กบั บ้ านเกิดของ
ตัวเอง ทาให้ เด็กได้ มองเห็นประเด็นปั ญหาร่ วมในบ้ านเกิดของเขาในปี นัน้ และนาเสนอโครงการสูเ่ ด็กสงขลา
ซึง่ เริ่ มต้ นที่ 6 อาเภอ เริ่ มจากจุดเล็กๆของเด็กๆ เช่น เรื่ องห้ องน ้าในโรงเรี ยน แต่ไม่แค่เรื่ องการทาให้ ห้องน ้า
สะอาด มันทาให้ เกิดการสร้ างพลเมืองให้ เด็กได้ อย่างไรจึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนมาก (หาอ่านได้ ในหนังสือสงขลา
ส่องแสง 2) เรื่ องของน้ องที่พกั ในหอพัก ไม่เคยเจอหน้ ากันเลยแต่มาตกลงร่วมกันที่จะประหยัดน ้า ประหยัดไฟ
ในหอพัก จาก 14,000 บาท ลดลงเหลือ 7,000 บาท และยังคงลดลงเรื่ อยๆ พลังที่ทาอย่างต่อเนื่องตรงนี ้มัน
ส่งผลไปยังเรื่ องใหญ่ๆไดด้ อย่างไร
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ทาไมสงขลาฟอรั่มจึงสนใจกลุ่มเยาวชน ในช่วงอายุ 14 – 24 ปี เพราะประชากรโลกที่เป็ นคนหนุม่
สาว มี ถึง 1,500 ล้ านคน และในประเทศไทยมีถึง 13 ล้ านคน ที่สงขลาจะมีอ ยู่ประมาณ 3 แสนคน เพราะมี
ศูนย์กลงของสถานศึกษา มหาวิทยาลัย 3 – 4 แห่ง และในระดับวิทยาลัย เป็ นกลุม่ ที่เราจะสร้ างพลเมืองได้ จึง
สนใจในกลุ่ม นี ้ เป้ าหมายคื อ เด็ ก และเยาวชนเป็ นหลัก ทัง้ ที่ ในอดี ต เคยท างานในกลุ่ม ของเด็ ก เล็ก ใน
ระดับประถมศึกษา ทาเรื่ องของด้ านใน การลดใช้ ความรุนแรง การสมานไมตรี ในพื ้นที่โรงเรี ยน ความรุนแรงที่
เกิ ด ขึ น้ ระหว่า งเด็ ก ด้ ว ยกั น เอง ครู กั บ เด็ ก แต่ ใ นช่ ว ง 10 ปี หลัง มานี เ้ ราให้ ค วามสนใจกั บ เด็ ก โตขึ น้ มา
โดยเฉพาะ 8 ปี ที่เรามีประสบการณ์ กับเด็กที่ก้าวพลาดในสถานพินิจ จ.สงขลา ตัวชี ้วัดที่เด็กทาผิด พลาดแล้ ว
ต้ องเข้ าไปอยูใ่ นนันมั
้ นเติบโตขึ ้นเรื่ อยๆ ทาให้ ร้ ูสกึ ว่า ข้ างนอกมันเกิดอะไรขึ ้น และพอไปทางานใกล้ ชิดกับเด็ก
เหล่านีเ้ ราก็พบว่าเด็กที่อยู่ข้างในกับเด็กที่อ ยู่ข้างนอกไม่ได้ ต่างกันเลย เพียงแต่ว่าเด็กพวกนี ้เมื่ อทาผิดแล้ ว
กระบวนการยุติธรรมอาจจะไม่ยุติธรรมกับเขาพอ หรื อพ่แม่ไม่ได้ ร่ ารวยเพียงพอที่จะใช้ กระบวนการนาเด็ก
ออกมาได้ จึงทาให้ เราสนใจกับเด้ กกลุม่ นี ้มาก เพราะเขามีพลังกายที่แข็งแรง พลังใจที่ได้ รับการหนุนเสริ ม
เรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน เด็กจะเป็ นพลัง เป็ นพลเมืองชาติได้

สงขลาฟอรั่มการทางานทาให้ เกิดการเติบโตด้ านในของเด็กอย่ างไร
เปิ ดโอกาสให้ เยาวชนรวมกลุม่ กัน 4-5 คน และเลือกที่ปรึ กษากลุม่ 1 คน ซึ่งอาจจะเป็ นครู หรื อผู้ใหญ่ ใน
ชุมชน รวมตัวอยากจะทาประเด็นที่สนใจในชุมชน อยากเปลี่ยนแปลงและยกระดับชุมชนให้ ดีขึ ้น เสนอสิ่งที่
อยากทามาที่สงขลาฟอรั่ม
สงขลาฟอรั่มได้ สร้ างและเตรี ยมพี่เลี ้ยงเยาวชน 8 – 9 คน เพื่อ ยกระดับการเป็ นพลเมื อ ง จากเรื่ อ งจริ ง
ชีวิตจริ ง และปฏิบตั ิจริ ง เช่น เยาวชนต่อสู้เรื่ องการพังทลายของชายหาดสงขลา ในขณะที่ผ้ ใู หญ่มองว่าเด็ก
ยังไม่ต้องมาจริ งจังกับเรื่ องก็ได้ ความเป็ นพลเมืองจะต้ องมาจากตัวเรากับการก้ าวเข้ าสูก่ ารเป็ นพลเมือง การ
สนทนา วงฟอรั่ม การทบทวน(AAR) ในสิง่ ที่เด็กๆทาให้ เด็กได้ บทเรี ยนที่สาคัญในการพูดคุยกัน
ความเป็ นพลเมืองจะช่วยให้ เราก้ าวข้ ามความคับแคบในสูส่ งั คมเปิ ด เมืองเราจะน่าอยูข่ ึ ้น เมื่อเช้ าดิฉนั เดิน
ลงบันไดแล้ วก้ าวพลาดไปหนึ่งขัน้ มีน้องผู้ชายที่หน้ าตาดูแล้ วไม่น่าจะใจดีเลย แต่เขามาช่วยพยุงและถามว่า
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“คุณป้าเป็ นอะไรไหมครับ” แม้ ไม่เข้ ากับสีหน้ าเขา แต่ว่าน ้าใจหรื อโอกาสที่เราเปิ ดรับแม้ ในเรื่ องเล็กๆเราไม่คอ่ ย
มี เรามักจะระแวงจะกลัวว่าเด็กสมัยนี ้จะมาทาร้ ายหรื อป่ าว เพราะเห็นข่าวตามหน้ าหนังสือพิมพ์ทกุ วัน แต่ว่า
ถ้ าเราได้ มาทางานอาสาสมัคร ดิฉันมีประสบการณ์ ที่ทางานอาสาสมัครที่เกี่ ยวกับเด็กและพลเมื อง เราจะ
พบว่าเด็กเกร เด็กแว๊ นที่คนไม่สนใจ พอผ่านโครงการไปหนึง่ ปี เขาเปลีย่ นไปมาก เพราะเขารู้สกึ ว่าเขามีคุณค่า
บุคลิกเขาจะเปลีย่ นไป แค่เราเปิ ดพื ้นที่ให้ เยาวชนได้ เข้ ามาทางานด้ านอาสาสมัครได้ และสงขลาฟอรั่มได้ ช่วย
จัดการให้ มีอาสาสมัครคนรุ่นเก่า และคนรุ่นใหม่มาเจอกัน

5 ขัน้ ตอนกระบวนการสร้ างพลเมืองเยาวชนสงขลา
1. เปิ ดโอกาสให้ เยาวชนรวมกันเป็ นทีมเสนอโครงการเข้ ามา
2. มีกระบวนการกลั่นกรองจากมุมมองหลายมิติ เพื่อให้ โครงการเยาวชนมีแผนปฏิบตั ิงานชัดเจนขึ ้น
และได้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นจากนักพัฒนาและนักวิชาการสาขาต่างๆ ได้ รับฟั งมุมมองจากหลายๆ
มุม แล้ วพี่เลีย้ ง 8 – 9 คน ของสงขลาฟอรั่ มจะนาข้ อ เสนอโครงการของน้ อ งท าเป็ นแบบฟอร์ ม มี
หลักการ มี วตั ถุประสงค์ จนไปถึงเรื่ อ งการใช้ เงิน เพราะทุกๆเรื่ องจะนามาสร้ างความเป็ นพลเมือ ง
ให้ กับน้ อง ความซื่อตรงต่อการใช้ เงินก็ถือเป็ นเรื่ องสาคัญ แม้ งบประมาณไม่ได้ มาก บางกลุม่ ของบ
เพียง 9,000 บาท สูงสุด 20,000 บาท มีระยะเวลาให้ 1 ปี ทางานสาเร็ จ จึงมีบางกลุม่ ที่ครบ 1 ปี แล้ ว
มหาวิทยาลัยรับโครงการน้ องต่อ เช่น ครู เดลิเวอรี่ ม.ทักษิณ รับไปทาต่อ เด้ กๆจะต้ องนากระบวนการ
สร้ างความเข้ มแข็งไปสูม่ หาวิทยาลัยให้ ได้ ยังมีอีกหลายตัวอย่าง ในโรงเรี ยนตอนที่เด็กทางาน ครู ยงั
ไม่คอ่ ยไว้ วางใจ แต่พอเด็กๆทางานไประยะหนึง่ เขาก็กลายเป็ นคนที่ครู และพ่อแม่ให้ ความสนใจ เรา
กาลังคิดว่าต่อไปเราคงต้ องเพิ่มฟอรั่มของพ่อแม่ เด็กที่เข้ ามาทาโครงการเป็ นเด็กที่เรี ยนเก่ง และเรี ยน
ไม่ตก เมื่อเขาได้ รับผิดชอบ เขาจะเกิดการบริ หารจัดการเวลาของตนเอง ไม่ใช่วา่ อยูด่ ีๆแล้ วเด็กจะเก่ง
ขึ ้นมาเอง โลกของเด็กและโลกของผู้ใหญ่ต้องเป็ นโลกใบเดียวกัน ในครอบครัวเราต้ องคุยกับคุณปู่ คุณ
ย่ารู้ เรื่ อง ลูกต้ องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ร้ ูเรื่ อง ไม่ใช่วา่ โตแล้ วฉันเก่งกว่า ในสังคมเราเชื่อว่าเราต้ องอยู่
ร่วมกันให้ ได้ ความแตกต่างหลากหลายแม้ เรื่ องเล็กๆเหล่านี ้
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3. มีพืน้ ที่ชุมชนพลเมื อง (community of citizen) เพื่อเรี ยนรู้ จิต สานึ กพลเมื องจากเรื่ องจริ ง
ชีวิตจริ ง เวลาพูดถึงความเป็ นพลเมือ งแล้ วเราอธิ บายเป็ นคาพูดมันยาก เราจึงค้ นหาดูว่าชุมชนที่มี
ความเป็ นพลเมืองมีเยอะ และเราได้ พบตัวอย่าง คือ ชุมชนคลองแดน เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้ าน
และมีสว่ นร่วมในการต่อรองกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ออกแบบกติการ่วมกัน มีลกั ษณะผู้นาร่วม
ผู้นาแนวราบ กระบวนการมีสว่ นร่วมของชาวบ้ าน ให้ เด็กๆลงไปศึกษาค้ นหาในชุมชน และสิ่งที่น้อง
มองเห็นจะนามาใช้ ในงานของน้ องอย่างไร
4. มีทีมพี่เลีย้ งของสงขลาฟอรั่ม ดูแลและหนุนเสริ มด้ านการบันทึก การทบทวน การถอดบทเรี ยน
รวมทังเป็
้ นที่ปรึ กษาและเป็ นกาลังใจ พี่เลี ้ยงลงไปเรี ยนรู้จากเรื่ องจริ งชีวิตจริ งร่วมกับน้ อง ในส่วนที่เด็ก
ต้ องใช้ เวลาลงมือทาจริ งคือ 4 – 5 เดือน และจะมีพี่เลี ้ยงลงพื ้นที่ตามไปเยี่ยม เพราะจริ งๆแล้ วเด็กเขา
ต้ อ งการกาลังใจ พี่เลี ้ยงหรื อโค้ ชของสงขลาฟอรั่มต้ อ งไปเรี ยนรู้ จ ากเรื่ องจริ ง ชี วิตจริ งกับน้ อง เก็ บ
ข้ อมูลมาดูว่าตัวเองต้ องมีหน้ าที่ไปทาอะไรบ้ าง แล้ วจึงมาดูทฤษฎีกากับตามหลัง เพราเราเชื่อว่าการ
เรี ยนรู้จากเรื่ องจริ งมันชัดมากและทาได้ ไม่ยาก
5. การสนับสนุนการเรียนรู้ระหว่ างกลุ่มผ่ าน social network และการจัดเทศกาลการเรียนรู้ ให้
เด็กฝึ กสือ่ สารสาธารณะ รู้จกั ใช้ social network ให้ เป็ น เพื่อนาเสนอเรื่ องราวของน้ องให้ เขามีกาลังใจ
พอน้ องๆทางานสิ ้นสุดจะนัดมา จะสับดาห์เทศกาลเรี ยนรู้ และการเรี ยนรู้ สญ
ั จรร่วมของเยาวชนที่ทาใน
ประเด็นเดียวกันมาเรี ยนรู้ร่วมกัน

ประสบการณ์ โค้ ชเยาวชน โดย นูรอามีนี สาและ
สงขลาฟอรั่มมีความเชื่อว่าจิตสานึกสร้ างได้ ถ้ าได้ รับการหนุนเสริ มจากพี่เลี ้ยงโครงการ กระบวนการ
หนุนเสริ มของพี่เลี ้ยงโครงการจึงเริ่ มต้ นตังแต่
้ พฒ
ั นาข้ อเสนอโครงการจนสิ ้นสุดการทาโครงการ พี่เลี ้ยงต้ อง
เข้ าใจว่าน้ องอยากทาอะไร จับใจความสาคัญของโครงการน้ องได้ แล้ วส่งข้ อเสนอโครงการให้ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ ข้อเสนอแนะ ซึง่ มีตงแต่
ั ้ นกั วิชาการ/นักพัฒนาอิสระ ข้ าราชการบานาญ ผู้เชี่ยวชาญด้ สนการ
พัฒนาเยาวชนฯลฯ และจัดฟอรั่มเพื่อพูดคุยกันว่าโครงการของน้ องต้ องพัฒนาหรื อทาอย่างไรได้ บ้างโดยไม่ทิ ้ง
ความตังใจของน้
้
อง และลงพื ้นที่เข้ าพูดคุยช่วยน้ อง ชวนน้ องคิด น้ องทา ให้ ได้ ข้อเสนอโครงการ
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น้ องจะได้ เข้ า workshop และนาไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริ ง ซึง่ พี่เลี ้ยงจะต้ องติดตามหนุนเสริ มในพื ้นที่ นา
น้ องไปสัมผัสกับพื ้นที่ที่มีความพลเมือง พี่เลี ้ยงจะชวนคุย ช่วยคิด ชวนตังค
้ าถาม ให้ เกิดการเรี นรู้และเกิด
พลังที่ทางานเพื่อบ้ านเกิด
พี่เลี ้ยงแต่ละคนจะมีโครงการของน้ องที่จะต้ องรับผิดชอบดูแล คนละ 4 – 5 โครงการ จะมีการลงพื ้นที่
หนุนเสริ มการทางาน ช่วยประเมินงานให้ เป็ นไปตามแผน ชวนคิดต้ นทุนในชุมชนมาใช้ ในงานได้ อย่างไร ชวน
น้ องเรี ยนรู้เรื่ องทาหลักฐานการเงินให้ น้องได้ เรี ยนรู้และฝึ กความโปร่งใส พร้ อมกับสือ่ สารสาธารณะ เพื่อให้ น้อง
ฝึ กษะการสือ่ สารและเรี ยนรู้ข้ามกลุม่

ทักษะของโค้ ชเพื่อหนุนเสริมเยาวชน
1) รู้จักการใช้ พลังถ้ อยคา ใช้ คาเพื่อสร้ างแรงบันดาลใจ ใช้ คาเพื่อไปกระตุ้นสร้ างความเป็ นพลเมืองให้
กระทบใจน้ องเยาวชน
2) รู้จักตัง้ คาถามให้ น้องได้ คิด ได้ เชื่อมโยงต่อยอดความคิด
3) มีทักษะการฟั ง ฟั งแล้ วจะต้ องเชื่อมโยงต่อยอดความคิดเห็นของน้ อง เพราะเราจะได้ แนวทางการ
ทางานที่ตอ่ ยอดมาจากการฟั งของเราได้
4) เท่ าทันความรู้สึกของตัวเอง เราเป็ นคนสร้ างการเรี ยนรู้ให้ น้อง ไม่ใช่คนสอนที่จะไปบังคับหรื อชี ้แนะ
ให้ น้องต้ องทาตาม
5) เปิ ดรับความคิดเห็นที่หลากหลาย เพราะเราจะได้ มมุ มองหลายทาง นามาคิดต่อว่าเราจะนามา
ผนึกในการทางานในทิศทางหรื อเป้าหมายเดียวกันอย่างไร
6) เชื่อในกระบวนการปฏิบัติจริง ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิจริ งจะช่วยให้ น้องๆได้ เรี ยนและจัดการ
กับปั ญหาได้
7) การทาบันทึกและรายงานสรุป ชวนน้ องได้ เขียน ได้ เล่า เกิดการเรี ยนรู้อะไร พัฒนาตัวเองในด้ าน
ไหนบ้ าง โค้ ชต้ องช่วยน้ องยกระดับสิง่ ที่ทามีคณ
ุ ค่าต่อบ้ านเมืองอย่างไร
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ประสบการณ์ ทาโครงการของเยาวชน
โดย น.ส.ศิริวรรณ มะแซ (มีน) โครงการSmile by CD
เริ่ มต้ นจากวิชาที่เรี ยนจาเป็ นต้ องศึกษาชุมชน ได้ เลือกชุมชนบ่อนวัวเก่ามาศึกษา พบว่าเป็ นชุมชนที่
เป็ นสลัม ซึง่ มีปัญหามากมาย เห็นว่ากลุม่ เด็ก 4 - 12 ปี เป็ นวัยที่ต้องออกมาวิ่งเล่น แต่กลับ ต้ องอยูแ่ ต่ที่บ้าน
จึงทาให้ ไม่มีสมั พันธ์ กับเพื่อน จึงไปศึกษาบริ บทของชุมชน จึงอยากสร้ างเกราะคุ้มกันให้ น้องๆเหล่านี ้ที่จ ะ
เติบโตมาเป็ นคนที่ดูแลชุมชนของเขาเองในอนาคต โดยเปิ ดพืน้ ที่สร้ างสรรค์ 3 ส่ วน คือ พืน้ ที่ทางวิชาการ
ให้ น้องเอาการบ้ านมาทา ฝึ กทักษะการคิด การตัดสินใจ โดยใช้ ศิลปะสีน ้า ซึ่งเราจะต้ องใช้ ความใกล้ ชิดอยู่
เคียงข้ างน้ อง ใช้ หลักศาสนาช่ วยขัดเกลาจิตใจ ใช้ วิธีเล่านิทาน ชวนคุย ชวนคิด ตังค
้ าถามแลกเปลีย่ น พา
น้ องไปทาบุญที่วดั
เมื่อครบ 1 ปี ได้ กลับมาดูวา่ สิง่ ที่ทาได้ ผลหรื อไม่ โดยเข้ าไปคุยกับผู้ปกครอง พบว่าน้ องมีความสัมพันธ์
ที่ดีขึ ้น แต่สงั คมภายนอกยังไม่ยอมรับ จึงคิดว่าขันต่
้ อไปต้ องทาให้ คนในชุมชน และนอกชุมชนยอมรับน้ อง จึง
ขยายเข้ าไปเปิ ดพื ้นที่ในชุมชน ใช้ กระบวนการปลูกพืชผัก ฝึ กความรับผิดชอบในการดูแลพืชผัก สวนครัว และ
เป็ นการสร้ างสัมพันธ์ ในครอบครัว ให้ ครอบครัวเห็นว่าน้ องทาประโยชน์รับผิดชอบและให้ ความไว้ ใจน้ องได้

การเปลี่ยนแปลง จากโจทย์ จากชีวิตจริง
โดย นายอภิศกั ดิ์ ทัศนี (น ้านิ่ง) โครงการหาดเพื่อชีวิต (Beach for Life)
กลุม่ Beach for Life เริ่ มจากสงขลาฟอรั่มเปิ ดพื ้นที่เลเลชาวหาด เดินจากหาดก้ าวเซ้ ง จนถึงหาดชลา
ทัศ น์ เพื่ อ ศึก ษาระบบนิ เวศชายฝั่ ง ตอนนัน้ มี ดร.สมบู รณ์ พรพิ เนตพงศ์ ดร.กัล ยา พรพิ เนตพงศ์ จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่ และดร.สมปรารถนา ฤทธิ์ พริ ง้ จากมหาวิทยาลัยเกษตร์ ศาสตร์ จึง
รู้สกึ ว่าปั ญหาการพังทลายของหาดเป็ นเรื่ องที่เราต้ องปกป้อง หาดสมิหลาอยูใ่ นพื ้นที่ใจกลางเมือง เป็ นพื ้นที่ใน
การดาเนินชีวิต ที่เรามีความทรงจากับพื ้นที่นี ้เยอะมาก ถ้ ามันพังหรื อหายไปจึงรู้ สกึ ว่ามันส่งผลกระทบกับเรา
จึงรวมตัวกับเพื่อนๆในโรงเรี ยน และสื่อสารกั บเพื่อ นๆคนอื่นในโรงเรี ยน และชาวเมื องสงขลา เช่น การจัด
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นิทรรศการ การทาเรื่ องเสียงงตามสาย การผลิตหนังสือ เล่มเล็กออกมาสื่อสารการเปลี่ยนแปลงการพังของ
หาด จากปี แรกได้ บทเรี ยนว่าไม่สาเร็ จ จึงนาบทเรี ยนจากปี แรก มาสร้ างการมีสว่ นร่วมในปี ที่สอง สิง่ ที่ตนเองรู้
เจ็บปวดคือในตาราเรี ยนบอกว่าถ้ าหาดพัง เราต้ องรี บสร้ างเขื่อน แต่ในชีวิตจริ ง เมื่อหาดเริ่ มพังธรรมชาติจะ
ค่อยๆฟื น้ ฟูดูแลตัวมันเองได้ จึงเห็นว่าเรื่ องนี ้ต้ องสือ่ สารออกไปอย่างเร่ งด่วน โดยรวมเพื่อนๆจาก 9 สถาบัน
เปิ ดเวทีรับฟั งความเห็นเรื่ องการพังของหาดสมิหลา และเราจะมาร่วมแก้ ไขปั ญหาของเราได้ อย่างไร เราจัดมา
ทังสิ
้ ้น 11 เวที ได้ เยาวชนที่มาเข้ า 24,437 กว่าคน และได้ นาความคิดเห็นของทุกคนมายกร่ างธรรมนูญดูแล
หาดสมิหลาอย่ างยั่งยืน และนามาให้ คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบ จนได้ ทา MOU กับเทศบาล
นครสงขลา ในปี ที่ 3 ทากระบวนการเครื อข่ายขับเคลื่อนธรรมนูญดูแลหาด การติดตามสภาพหาดสมิหลาทัง้
ระบบ เพื่อทาข้ อมูลเอาไว้ ใช้ ในการหนุนเสริ มการทางาน ใช้ ตดั สินใจหรื อต่อรองกับภาครัฐ กระบวนการทางาน
ทัง้ 3 ปี ซึ่งตอนนีอ้ ยู่ในช่วงการติดตามสภาพหาดทังระบบ
้
ซึ่ง พลเมื อ งสงขลาทังเด็
้ กและผู้ใ หญ่ เข้ ามาช่วย
ติดตามทุกๆต้ นเดือน มีการติดตามทางกายภาพ ชีวภาพ และการใช้ ประโยชน์ เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือที่
ได้ รับการรับรองทางวิศกรรม ที่สามารถแปลผลได้ ทางวิทยาศาสตร์
การเติบโตจากการทางาน ที่เห็นชัดเจนในปี ที่ 2 ที่เติบโตจากภายใน พบว่าน้ อ งในกลุ่ม ซึ่งเป็ นเด็ก
วัยรุ่ นที่ไม่ค่อยฟั งใคร ซึ่งจากการทางานทาให้ ทุกคนยอมรับฟั งความเห็นกันมากขึ ้น ฟั งอย่างลึกซึ ้งว่าผู้พูด
ต้ องการสือ่ สารอะไรกับเรา เวลาทางานเราไม่ว่าประเด็นเล็กหรื อใหญ่ สิง่ ที่สาคัญของการเป็ นพลเมืองคือ ต้ อง
เชื่อมเรื่ องราวของเรากับพื ้นที่และการทางาน เราจะมีพลังในการทางาน การทางานเป็ นการส่งต่อให้ รุ่นน้ อง
และคงอุดมการณ์ให้ สามารถเดินต่อไปได้

ช่ วงแลกเปลี่ยน และตอบคาถาม Q&A
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
ถาม : สถาบันฯจะเริ่ มสร้ างความเป็ นพลเมือง จุดเริ่ มต้ นที่ได้ มารับฟั งครัง้ นี ้ได้ รับประสบการณ์ที่ดี เป็ น
ประโยชน์อย่างมาก สิง่ หนึง่ ที่กาลังคิดอยูว่ า่ ทาอย่างไรให้ ความเป็ นพลเมืองได้ อยูใ่ นกลุม่ อายุอื่นนอกจาก
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เยาวชน แล้ วเราจะแลกเปลีย่ นในกลุม่ หรื อเครื อข่ายอื่นได้ อย่างไร มีแนวทางอย่างไร จะสามารถติดต่อได้
อย่างไร เพือ่ เสริ มพลังซึง่ กันและกัน
ตอบ : พรรณิภา โสตถิพนั ธ์ ความร่วมมือเราสามารถทาได้ ทนั ที แต่การขยายในกลุม่ อื่นเป็ นโจทย์ที่ท้า
ทาย จริ งๆแล้ วเรื่ องของความเป็ นพลเมืองมันน่าจะเกิดขึ ้นกับคนทุกกลุม่ อายุ และเราคงต้ องใช้ เวลาในการมา
นัง่ คุยกันและเป็ นเรื่ องที่นา่ ยินดีมาก ซึง่ ตอนนี ้ทางมูลนิธิสยามกัมมาจนได้ ขยายไปสูจ่ งั หวัดอื่นๆ อีก 3 พื ้นที่

ถาม : ประเด็นที่สองคือ น้ องๆก้ าวข้ ามผ่านการแข่งขันกับเพื่อนได้ อย่างไร
ตอบ : อภิศักดิ์ ทัศนี เรื่ องการแข่งขันเราหนีไม่พ้น เวลาเราทางานกับน้ องๆเราแข่งขันกันลาบาก เพราะสิง่ ที่
ทาเป็ นงานที่ทาเพื่อเมืองสงขลา บางครัง้ คนอื่นมองอาจจะมองว่าทางานแข่งกัน แต่เราก็มองว่าเราทางาน
ร่วมกัน เดินไปพร้ อมๆกัน เราควรแข่งขันกับตัวเองมากกว่าคนอื่น เช่น การจัดการอารมณ์ของตัวเอง การ
รู้เท่าทันตัวเอง สิง่ ที่เป็ นปั ญหาในตัวเราหรื อองค์กรมากกว่า
ตอบ : ศิริวรรณ มะแซ มีนใช้ คาว่าเข้ าใจความต้ องการที่แตกต่าง สิง่ ที่ทาเราไม่ได้ ทาเพื่อตัวเอง แต่เราทา
เพื่อคนอื่น ใช้ หลักการมองข้ ามและเข้ าใจ

อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนเยาวชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยฯ สานักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร
ถาม : ทาอย่างไรให้ เด็กและเยาวชนมีความเป็ นพลเมืองน่าจะเชื่อมโยงกับสมาชิกสภาฯร่างรัฐธรรมนูญทา
อย่างไรให้ เกิดพลเมือง ในมาตรา 26 สนใจอยากขอความร่วมมือขึ ้นสูก่ ารอภิปรายในการนาขึ ้นเป็ นโมเดล
ต้ นแบบการเป็ นพลเมือง และในอนาคตต่อไปโครงการจะขับเคลือ่ นอย่างไร ถ้ าโครงการได้ เป็ นโมเดลต้ นแบบ
ตอบ : พรรณิภา โสตถิพันธ์ ความจริ งแล้ วถึงไม่มีการปฏิรูป ไม่มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สงขลาฟอรั่มก็ยงั
จะทาเรื่ องพลเมืองต่อไปแบบนี ้ เพราะความเป็ นพลเมืองต้ องเป็ นอยูท่ กุ วัน ทุกยุคทุกสมัย เราทาเรื่ องนี ้มา
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปั จจุบนั ภาคพลเมืองไม่เคยมีงบประมาณจริ งจัง ประเทศไทยมักจะพูดว่าฝาก
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ความหวังไว้ กบั ภาคพลเมือง แต่ไม่เคยมีงบประมาณจริ งจังเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ จึงน่าจะเป็ นเครื่ องยืนยันว่าความ
เป็ นพลเมืองจะยังคงอยูแ่ ละเข้ มข้ นต่อไป

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