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          เมื่อผมเรียนจบก็อยากเปน

คร ู  เป นผูสอนท ั ้ งในและนอก
ระบบ และไมว าจะม ีต ําแหนง
หนาที่การงานใด ผมภูมิใจที่จะ
บอกวามีอาชีพครูเสมอ เพราะถือ

วาครูคือ “ผูให” แตวิธีการของผม
ลาหลัง คือมักยัดเยียดความรูและ
ประสบการณของผมใหคนอ่ืน  

 อันที่จริง คําวา “การสอน” ไดเปลี่ยนเปน “การเรียนการ 
สอน” สวนคําวา “การเรียน” ไดเปลี่ยนวิธีการจากการจดจําสิ่งที่ 
ครูหรือตําราบอกมาเปนการเรียนจากการคนควาดวยตนเอง 

ริเริ่ม ยอมเสี่ยงและลองผิดลองถกูมากขึ้น ผมเช่ือวาครูพี่เลี้ยงของ 
เยาวชนนอกระบบในโครงการนี้เปนครูที่ดีกวาผมไดอยางเต็ม 
ภาคภูมิ ไมใชในฐานะผูรู ทั ้งหมด หากรูหนาที่วาไมใชบอกให 
เยาวชนทํา เพียงแตแนะนํา ใหกําลังใจและเรียนรูไปกับเยาวชน 

นี่จึงเปนการใหที่มีพลัง เพราะใหดวยความรัก ความเอาใจใส 
และความอ่ิมเอิบใจไปกับความกระตือรือรนของเยาวชน 

 มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรมขอขอบคุณเยาวชนนอก 
ระบบ ที่ไววางใจและเขารวมโครงการนี้ดวยพลังและความหวัง 

ขอบคุณครูพี่เลี้ยงที่เขารวมโครงการดวยใจรัก และเชือ่มประสาน 
กลุมเยาวชนเขาเปนเครือขายท่มีงุสูความสําเร็จ ขอบคุณอาจารย 
พัทธธีรา นาคอุไรรัตน ผูประสานงานและเปนพลังหลักในการ 
ขบัเคลือ่นโครงการ ในระดบัองคกรสถาบนัสิทธมินษุยชนและ
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สันติศึกษาและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
คือปจจัยเก้ือหนุนที่ชวยใหโครงการน้ีเกิดขึ้นและดําเนินไปดวยดี 

          พ ื ้นท ี ่ เป าหมายของโครงการนี ้ได แก จ ังหว ัดยะลา 
นราธิวาส ปตตานี และพัทลุง แตโครงการรวมของ กสศ. 

ครอบคลุมอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ จึงหวังวาหนังสือท่ีกลัน 
จากใจของครูพี่เลี้ยงของโครงการในจงัหวดัภาคใตตอนลางเลมน้ี 
จะเปนประโยชนแกผูเขารวมโครงการของ กสศ. ในจังหวัดอื่น ๆ 
รวมทั้งผูอานทั่วไปดวย 

โคทม อารียา 
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เมื่อคุณถือหนังสือเลมน้ีอยูในมือ 

ขอใหรับรูวา ความรักและผูกพัน 
ปรารถนาดีตอกัน  เดินทางมาถึงมือคุณ
เสมอ และเปนมือของฉันที่บรรจงขีด

เขียนใหคุณดวยความจริงใจ  
จากวันที่เริ ่มตนเชิญชวนมารวม

มือ จนถึงวันนี้ที่มือพวกเราผสานกันและ
ขยายเพิ่มมือจํานวนมากเพื่อขับเคลื่อน

โครงการ สงตอโอกาสที่ดีใหกับนอง ๆ เยาวชนนอกระบบไป 
ดวยกัน  

คําวา “ขอบคุณ” คงไมพอสําหรับความมุงมั่น ทุมเท ท้งั 

เรียนรูและลงมือทํา  ทั้งผลักดันและลากจูง แตทั้งหมดน้ันเพื่อจะ 

ลดชองวางความเหลื่อมลํ ้าที ่กระทําความรุนแรงตอเด็กและ 

เยาวชนและพวกเราเองที่เปนครูจํานวนมากกวา 500 ชีวิตที่อยู 

ในโครงการ  จึงขอเปลี่ยนคําขอบคุณเปนหนังสือเลมนี้ที่จะให 

เปน “ของคูใจ” มากกวาจะเปน “คูมือ” สําหรับพวกเราที่จะกาว 

ตอไปในการเปนทั้งพี่เลี้ยงและเพื่อนรวมทางสําหรับกาวยางที่จะ 
เดินไปสูสันติภาพและความเปนธรรมทางสังคม  

ขอบคุณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ให 
โอกาสพวกเราเปนสะพานผองถายกระจายความเปนธรรม 

ขอบคุณมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรมสําหรับการทําหนาที่เปน 
เสาหลักขางหนึ ่ง และสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดลสําหรับเสาหลักอีกขาง “สะพาน” จึงทอด 
สําเร็จอยางมั่นคงเพียงพอ  

พัทธธีรา นาคอุไรรัตน (รุ่ง)



EEF 4 

 ¤ÇÒÁË‹Ç§ãÂ¨Ò¡ã¨¤ÃÙ 
ฉันทึ ่ง. . . เยาวชนนอกระบบ และพบ
ความปลื้มที่เหมือนกันคือ ปลื้มในความ
ทุมเท ใสใจของครูที่มีตอเยาวชนที่อาสา
เขามาดูแล และทึ่งในความฝน และกาว
ยางอยางมุ งมั ่นภายใตโอกาสนอยนิด
ของเยาวชนนอกระบบ ที่ กสศ.หยิบยื่น
ใหอยางกลาหาญ และฝาดานของระบบ
ความเหลื่อมลํ้าออกมาสําเร็จ 

แตก็ยังพรองมากสําหรับการสนับสนุนเล็กนอยที่ผานมา
เหมือนทําบุญหน่ึงบาทแลวฝนอยากขึ้นสวรรค.. 

ขอเสนอสําคัญ คือ รัฐบาลตองสนับสนุน กสศ. อยางใจ
ใหญ ให กสศ. ไดสนับสนุนระบบนิเวศของเยาวชนนอกระบบ
ตอไปโดยเฉพาะอยางยิ่งควรลงทุนและหนุนเสริมดูแล พัฒนาครู
พี่เลี้ยงจิตอาสาอยางจริงจังและตอเนื่อง อยาใหพวกเขาตองดิ้น
รน ใชทุนทางสังคมของตนเทาน้ัน เพราะในการทํางานจิตอาสาน้ี 
เราตองเผชิญกับความจํากัด มากมาย...และเราฝาดานอยางมุงมั่น 
โดยลําพังไมไดและไมพอตอการลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม  

สิ ่งที่เราอยากเห็นคือ กสศ. สรางนโยบายเชื่อมโยงกับ
ทองถิ่นรวมทั้งองคกรระดับจังหวัดอยางเปนรูปธรรมและบูรณา

การอยางจริงจังในการหนุนเสริมการทํางานของครูพี่เลี้ยงและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา เพราะทั้งสองกลุมเปนบุคคลากรที่
ทรงคุณคาอยางยิ่งตอการพัฒนาบานเมือง หากรวมมือกันอยาง

จริงจัง ความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทยนาจะเบาบางลงไดในไมชา 

ครูลมาย มานะการ 

ปตตานี 
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ËÑÇã¨¹Í¡ÃÐºº  
“ยังมีเด็กหลุดออกจากระบบ

การศึกษาอีกเยอะ” ประโยคน้ีจากวง
สนทนาเล็กๆ ของกลุมครูพี่เลี้ยงใน
จังหวัดพัทลุง  การเริ ่มตนคนหา

เพื่อนที่มีแนวคิดเหมือนหรือคลายๆ 
กัน เริ ่มตนจากเครือขายเดิมที ่เรา
เคยทํางานประเด็นเด็ก เยาวชนมา

ดวยกัน ซึ ่งพวกเราเห็นรวมกันวา 
ความสัมพันธเดิมที่เคยมีนาจะชวยใหเด็กนอกระบบที่เราลง
ทํางานดวย เปดใจคุยกับเราไดงายขึ้น 

 การเอ็กซเรยกลุมเปาหมายในพื้นที่เริ่มตนโดยครูพี่เลี้ยง 

รวมกับแกนนําชุมชน ไดมีสวนชวยกันคนหาเพื่อไมใหเขาเหลาน้ี
ตกหลนจากระบบการชวยเหลืออีกครั้ง  หลังจากที่เขาเคยตก
หลนจากระบบการศึกษามาแลว 

จํานวน 125 คน คือจํานวนที่ตองคนหา “ ไมนอยเลยนะ” 

พวกเราคุยกัน แตเมื่อเราลงคนหาจริงๆ เราพบวามีเด็กจํานวน
เยอะกวาจากเปาหมายที่เราตองการเสียอีก 

จากนั ้น แนวทางการชวยเหลือโดยผานกระบวนการ

สํารวจตนทุนของแตละคนจึงเกิดขึ้น หลายคนมีความฝน และมี
ความหวัง มีเสนทางที่ตองการจะเดินไปใหถึงธงที่ตั้งไว  แตชาง
นาเสียดายสําหรับบางคนที่ความฝนเหลานั้น ไมสามารถไปถึง
ได เพราะตนทุนของเราไมไดมากพอที่จะตอเติมใหได 

เตือนใจ ชูอักษร (ปอม)
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“เรามาทบทวนสิ่งที่เราฝนและไปใหถึงดีมั๊ย ที่มันไมยาก

จนเกินไป ใหมันควบคูไปกับการใชชีวิตจริงๆ” คําถามก่ึงเชิญชวน
ในเวทีวิเคราะหคนหาแรงบันดาลใจ ทบทวนตนเอง วิเคราะห
ตนทุนชีวิต รวมทั ้งการออกแบบชีวิตใหมบนฐานของความ

เปนไปไดเพื่อนําไปสูการสรางอาชีพที่เลี้ยงตัวเอง สรางคุณคา
พึ่งพาตนเองไดจึงเกิดขึ้นใน 15 กลุมอาชีพ หลายคนมีบทเรียน
จากการใชชีวิตที่เกิดจากการผิดพลาดของตนเอง หรือจากตนทุน
ชีวิตที่แตกตางกัน แตเมื ่อโอกาสที่ กสศ.หยิบยืนใหผานทาง

มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรมมาถึงครูพี่เลี้ยง ครูผูที่เปดหัวใจมา
คุย มารับฟง มาเปนผูชวยหนุนเสริม คําตอบของชีวิตจึงดังขึ้น

“หนูคิดวาอาชีพชางทําเล็บเปนอาชีพที ่จะติดตัวหนู

ตลอดไป อาชีพนี ้จะชวยใหหนูเลี ้ยงตัวเองและเลี ้ยงลูกได 
ขอบคุณสําหรับโอกาสที่หยิบยืนใหนะคะ ”     

“โอกาสที่ผมไดรับ ทําใหผมไดทําอาชีพชางยนตที ่ผม
ชอบ ทําใหผมสามารถมีรายไดพอที่จะดูแลพอและยาได”

สําหรับปาปอม ในฐานะที่เห็นจุดเริ่มตนในการลงคนหา 
พบปะ แลกเปลี่ยนและรูจักเขาและเธอเหลาน้ี  เราตางไดเห็นทิศ
ทางการเติบโตในเสนทางที่เลือก ที่สามารถสรางคุณคาใหกับ

ตัวเองและผูอื่นได  การใชบทเรียน ใชความผิดพลาด ใชตนทุน
ของชีวิตที่แตกตาง ยอมทําใหการใชชีวิตระมัดระวังมากขึ้น
 “เด็กนอกระบบ” กลุมน้ีไดมีการสงผานไปยังกลุมอาชีพที่

เหมาะสม อาจจะยังไมมั่นคงแข็งแรงมากนัก แตอยางนอยก็ยังได

ยืนอยู ได แตทุกพื้นที่ “เด็กนอกระบบ” ยังคงมีอยู  และยังรอ
โอกาสที่จะเขาถึงผูที่จะหยิบยืนโอกาสใหเขาและเธอ
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¡Ñº¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¤íÒÇ‹Ò "âÍ¡ÒÊ" 
การทําหนาท ี ่ห ัวหนาท ีมพี่

เลี้ยงจังหวัดยะลาในชวง 1 ปที่ผานมา
เปนชวงเวลาที่ดีมากทําใหเราเขาใจ
และเรียนรูอะไรหลายๆ เพราะนอกจาก
จะคนพบวา ตัวเยาวชนนอกระบบมี

ศักยภาพและมีพลังในการทําอะไร
บางอยางเพื่อผลักและขับเคลื่อนตัวเองใหมีความสุขและมีโอกาส
ในการดํารงชีวิตแลว ก็ยังพบวาตัวครูพี่เลี้ยงที่มีใจอาสาเองก็มี

ศักยภาพมากๆ เชนเดียวกัน ทําใหเยาวชนไดรับโอกาสที่ดีมากขึ้น 
ทั้งในเรื่องการอบรมใหความรู การติดตามกํากับดูแลใหอยู ใน
เสนทางที่ดีที่สุด และการเชื่อมประสานกับกลุมคนและหนวยงาน
ที่เก่ียวของ ทั้งหมดน้ีคือกระบวนการสําคัญที่ถักทอทําใหเยาวชน

นอกระบบครูพี่เลี้ยงและชุมชนมีความหวังเปนโอกาสที่ทําใหเขา
ไดมีพลังในการทําสิ่งดีๆ 

จําไดวาไปเจอขอความหน่ึงในหนาเพจเฟซบุค “Mission 

To The Moon” วาการชวยเหลือไดหยิบยื่นโอกาสใหกับกลุมคน
เปราะบางมี 4 อยางดวยกัน 1) คือการมอบสิ่งของที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตเชนอาหารการกินเพื่อใหสามารถมีชีวิตอยูไดไมอดตาย 
2) การมอบสิ่งที่เปนปจจัยเพื่อยังชีพเงินหรืออะไรสักอยางที่

สามารถกอใหเกิดรายไดจากทรัพยสินแลวนั้น 3) การใหความรู
เกี่ยวกับการบริหารจัดการรายไดรายรับและการออมรวมถึงการ
ลงทุนและ 4) ซึ ่งเปนสิ ่งที ่ส ําคัญมากที ่สุดคือทําใหกลุ มคน
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เปราะบางครั ้งนี ้ร ู ส ึกวาเขาเปนสวนหนึ ่งของสังคมดึงใหเขา

กลับมาเขามาอยูในที่ที่มีแสงสวางทุกคนเห็นตัวตนของเขา 
ซึ ่งทั ้งหมด 4 ขอนี ้มันชัดเจนปรากฏอยู ในโครงการที่

กองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา ใหการสนับสนุน

กระบวนการทั้งหมดทําใหเขามีรูสึกดีมีความหวังในการดํารงชีวิต 
และคงจะดีไมนอยถาเขาไดรับโอกาสอยางนี้ตอเนื่องในปที่ 2 
จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพราะน่ันจะเปนสิ่ง
หน่ึงที่จะชวยลดความเหลื่อมลํ้าในสังคมและทําใหเขามีโอกาสใน

การดํารงชีวิตมากยิ่งขึ้น  
ขอบคุณ มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม สถาบันสิทธิ

มนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และกองทุนเพื่อ

ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่ใหการสนับสนุนเยาวชน 
สรางโอกาสและใหความหวัง 

คือ ความหวังถึงชีวิตที่ดีกวา “Hope is an element in 
which people take action, and energize themselves out of 

poverty,” (Sir Fazle Abed) 
“ความหวัง เปนพลังที่ทําใหคนลงมือทําในสิ่งที่จะพา

พวกเขาออกจากความยากจน” 
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        เยาวชนนอกระบบที่เราต้ังช่ือและ

เรียกขานนั ้น แตสําหรับเขานั ้น อาจจะ
เปนฮีโรในหมูพวกเขา เปนเพื่อนที ่สนิท
และผู ท ี ่ไว ใจมากกวาคนในครอบครัว 
หลายคนเข  าส ู  วงการในหลากหลาย

ร ูปแบ บ  อาท ิ เ ช  น  พ  อแม  แย ก ท า ง 
ครอบครัวมีปญหา ครอบครัวยากจน ดอยโอกาส และบางคนพอ
แมเอาใจมากเกินไป ทําใหลูกเสียคน สิ ่งเหลาทําใหเยาวชน
เหลาน้ีทั้งออกจากระบบเองและถูกผลักออกใหอยูนอกระบบ 

จากการเขารวมโครงการนี้ ผมไดผานกระบวนการตางๆ 
ในโครงการ ทําใหตัวเองในคนพบสัจธรรมในมิติที่ไมเคยสัมผัส 
ทําใหตองเรียนรูวิถีของเด็กเยาวชนเหลาน้ัน เพื่อที่จะพยายามดึง

ความสนใจและความสามารถในแตละคนใหเขาเห็นคุณคาจากที่
ตัวเขามีอยู หลายคนมีทักษะในการทําอาชีพ บางคนมีทักษะชีวิต
ที่จะสามารถฝาฟนอุปสรรคตางๆ ที่ขวางหนา เพราะตัวเขาเจอ
กับสิ่งเลวรายในชีวิตมาพอสมควร บางคนมีภาวะความเปนผูนํา

และมีความมุ งมั ่นตั ้งใจอยากทําในสิ ่งที ่ตัวเองฝนใหประสบ
ความสําเร็จ 

ไมแปลกเลย การทํางานกับกลุมเยาวชนนอกระบบน้ัน ใน

ฐานะครูพี่เลี้ยงจะตองใสใจและทุมเทเพื่อใหนอง ๆ ศรัทธาในตัว
ของเรา เปนการทํางานรวมกันที่ตองแลกใจกับใจ จึงจะสามารถ
ดําเนินกิจกรรมตามที่วางแผนไวได และกิจกรรมเหลาน้ันก็เปน
เครื ่องมือที่จะใหนอง ๆ ไดมีโอกาสและมีความรู ติดตัวตอไป 
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เพื่อใหเกิดการเรียนรูและการกาวขามอดีตที่ผิดพลาดไดและใช 

เปนบทเรียนเพื่อชีวิตที่ดีกวาในอนาคต 
ผมไดเห็นการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นในตัวของนอง ๆ 

ในชวงที่ทําโครงการทําใหเห็นวา เยาวชนนอกระบบควรที ่จะ

ไดรับการดูแลเปนพิเศษ เพราะพวกเขามีทักษะและศักยภาพ
เพียงแตขาดการช้ีแนะ แนวทาง ขาดพี ่เลี ้ยงหรือโคช ในการ
ดําเนินชีวิต ทั้งอาจจะดวยสภาพปญหาในสังคมปจจุบันที่มักโยน
ความผิดและลดทอนคุณคาของเยาวชนที่อยูนอกระบบ หรือการ

มองแบบเหมารวมวาเยาวชนเปนขยะของสังคม เปนพวกที่มักจะ
กอกวนสรางปญหา แตสิ่งที่ผมไดสัมผัสตอบไดวาไมใชอยางน้ัน

ทายนี ้ ขอมอบกําลังใจใหกับพี่เลี ้ยงทุกคน ที ่ทํางาน

ดวยกันตลอดโครงการ ผมเชื ่อวาการที่เราไดทํามานั้น จะกอ
ประโยชนตอนอง ๆ สิ่งที่เราถายทอดไมวาจะเปนความรู ทักษะ
อาชีพ ทักษะการใชชีวิตและประสบการณที่เราถายทอดนั้น จะ
เกิดประโยชนใหกับนองๆ ที่รวมโครงการทุกคน และขอขอบคุณ 

ผศ.ดร.พัทธธีรา นาคอุไรรัตน หัวหนาโครงการ ขอบคุณ รศ.ดร.
โคทม อารียา ประธานมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม ขอบคุณครู
พี่เลี้ยงทุกคน และขอบคุณบุคคลที่สําคัญที่สุดคือนอง ๆ เยาวชน

ที่รวมโครงการ ที่มอบความไววางใจ และศรัทธาในครูพี่เลี ้ยง 
อยากบอกวานองๆ ทุกคนก็เปนครูที่ทําใหเราครูพี่เลี้ยงไดเรียนรู
มากมาย วันน้ีเราไดสัมผัสแลวกับบุคคลใกลตัวที่ไมเคยสัมผัส 

ดวยหัวใจที่มุงมาดและปรารถนา

ฆอซาลี อาแว 
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หนังสือเลมนี ้เขียนขึ ้นจากใจ แทนความรักและความ
ปรารถนาดีตอกันที่จะติดตามไปไมวาจะอยูหางไกลกันเพียงใด 
เปนหนังสือที่สงมอบทั้งกําลังใจและใหแนวทางสําหรับขุด งัด
เอาความรู ที ่เชื ่อมั ่นวาทุกคนมีอยู ภายในตัวออกมาใชในการ
พัฒนาตนเองไปใหถึงเปาหมายที่วาดฝนไวของแตละคน และ
รวมกันเปนชุมชนนักปฏิบัติการสรางงาน สรางอาชีพ สรางโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาและความเสมอภาคทางสังคม 

ที่มา: ประยุกตจาก ศุภวัลย พลายนอย, 2562: 7 

หว ังว าหนังส ือเล มนี ้จะเปนต ัวแทนความรักความ
ปรารถนาดีของพวกเราที่สงมายังเยาวชนนอกระบบในโครงการฯ 
เพื่อในยามที่ตองการความชวยเหลือหรือกําลังใจก็ขอใหเปดหา
จากในเลมน้ีกอน จนกวาเราจะไดมีโอกาสพบกันใหม 

คณะทํางานทีมกลาง
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มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม (CFP) รวมกับสถาบันสทิธิ

มนุษยชนและสันติศึกษา (สสมส.) มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกัน
ทํางานเกี่ยวกับการสรางสันติภาพและความเปนธรรมทางสังคม
ในหลากหลากพื้นที่และประเด็น ในป 2563 มูลนิธิฯ ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) เพ ื ่อทํางานกับกลุ มเยาวชนนอกระบบ 
โดยเฉพาะในภาคใตตอนลางซึ่งเปนพื้นที่ที่ทาง สสมส. ทํางาน
อยางตอเน่ืองมากวา 17 ปในดานการสรางสันติภาพในพื้นที่ความ
ขัดแยงรุนแรงถึงตาย 

ป 2563 พื้นที่ชายแดนใตประสบภาวะวิกฤตซํ้าซอนจาก
การแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 
(COVID-19) อยางรุนแรงถึงขั้นมีผูเสียชีวิต มีเด็กเล็กๆ ติดเช้ือ 
รัฐบาลประกาศปดเมืองเพื่อยุติการแพรระบาดของเชื้อโรค ซ่ึง
สงผลใหเกิดการภาวะการชะงักงันทางเศรษฐกิจไปดวย ภาค
ธุรกิจหยุดการจางงาน แรงงานที่พึ่งพิงรายไดจากการจางงาน
รายว ันขาดรายได ส ําหร ับการด ํารงช ีพอย างฉ ับพลัน ใน
สภาวการณเชนนี้เพิ่มความเสี่ยงที่จะทําใหมีเด็กและเยาวชนที่
กําลังอยูในวัยเรียนหรือแมกระทั่งผูที่เพิ่งจะสําเร็จการศึกษามี
ความเสี่ยงมากขึ้นที่จะตองหลุดออกจากระบบการศึกษา ขณะที่
กลุมที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาก็หางานทําไดยากขึ้นสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ภาวการณเชนนี้มีผลกระทบอยางมาก
ตอเด็กและเยาวชนชายแดนใตซ่ึงเปนกลุมที่มีระดับการศึกษาและ
ระดับการมีงานทําคอนขางดอยกวาพื้นที่อื่นอยูแลว การจะดึงเด็ก
และเยาวชนกลุมนี้กลับเขาสูระบบการศึกษาจึงเปนเรื่องทาทาย
และการจัดหางานที่มีรายไดเล้ียงตนไดยิ่งมีขอจํากัดมากขึ้น  
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ขอเสนอทางเลือกที่เปนไปไดคือการจัดการศึกษาที่
สามารถที ่ตอบโจทยการสรางอาชีพและรายไดไปในเวลา
เดียวกันนาจะเปนการหนุนเสริมใหพวกเขาสามารถมีอาชีพที่
เหมาะสมกับวัยและความถนัด หรือความสนใจ โดยการเชื้อเชิญ
ใหเด็กและเยาวชนนอกระบบเขามารวมกันทํากิจกรรมสํารวจ
ตัวตนและความตองการทําอาชีพ และมีโอกาสจะพัฒนาเปน
อาชีพที่เล้ียงตัวได  

ดังน้ัน มูลนิธิฯ จึงไดรวมมือกับเครือขายองคกรในพื้นที่ 4 
จังหวัดภาคใตตอนลาง คือ พัทลุง ปตตานี ยะลา และนราธิวาส 
เพื่อการจัดทําโครงการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย ลดความ
เหล่ือมล้ําในการเขาถึงการศึกษาและการมีงานทํา เสริมสรางและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูเพื่อเปนผูสนับสนุนติดตาม
ใหความชวยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบไดอยางใกลชิด 
ทันทวงที และมีความตอเนื่องเพื่อผลักดันใหวัตถุประสงคของ
การดําเนินโครงการทั้ง 4 ประการบรรลุผลสําเร็จได กลาวคือ  

1. สามารถสรางระบบการชวยเหลือเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาใหไดรับการดูแลอยางเหมาะสมในสถานการณ
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และมีโอกาส
เขารับการเรียนรูไดตามความศักยภาพและความตองการ 

2. สามารถพัฒนาเสริมสรางศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาใหมี
ความรู ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู ไดอยางมี
คุณภาพ 

3. บูรณาการเครือขายการเรียนรูและระดมความรวมมือ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 



4 

4. พัฒนาร ูปแบบ/ว ิธ ีการที ่ เป นนว ัตกรรมดานการ 
ชวยเหลือกลุมเปาหมายนอกระบบการศึกษาใหสามารถเขาถึง 
การศึกษาที่มีคุณภาพเพียงพอตอความตองการสรางอาชีพท่ ี
สามารถเลี้ยงชีพไดอยางมีศักดิ์ศรีและมีสวนสรางความเปนธรรม 
ลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมไดอยางยั่งยืน โดยเฉพาะในหวง 
เวลาท ี ่การแพร ระบาดในระลอก 3 ส งผลกระทบซ ํ ้ าเติม  
สถานการณที่ยํ่าแยอยูแลวใหหนักขอมากขึ้นไปอีก 

สมุดคู มือติดตามและประเมินผลเลมนี ้ มิไดมุ งหวังจะ 
นํามาตัดสินผลสัมฤทธ์ิของโครงการแตอยางใด แตมุงหวังใหเปน 
คูมือสําหรับพัฒนาตนเอง ประเมินกระบวนการเรียนรูของตนเอง 

และใชเปนแนวทางกํากับทิศทางการยกระดับการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของเยาวชนที่เขารวมโครงการทุกคน  เพื่อมุงไปสูเปาหมาย 
ที่ไดตั้งใจไวหลังจากไดคนพบมันในกระบวนการคนหาความฝน 
ของตนเองเมื่อชวงแรกเร่ิมเขารวมโครงการน้ี

ดวยรักและปรารถนาดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พัทธธีรา นาคอุไรรัตน
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

เมษายน 2564 
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º·¹íÒ 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบ

การศึกษาโดยเครือขายเชิงพื ้นที ่ : ภาคใตตอนลาง (พัทลุง 
ปตตานี ยะลา นราธิวาส) ภายใตความรับผิดชอบของมูลนิธิ
สันติภาพและวัฒนธรรม (PCF) ซึ่งมี รองศาสตราจารย ดร.โคทม 
อารียา เปนประธาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัทธธีรา นาคอุไร
รัตน กรรมการมูลนิธิและอาจารยจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษาเปนหัวหนาโครงการนั้นเปนผลมาจากการที่ กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีความประสงคจะ
ชวยเหลือผู ขาดแคลนทุนทรัพย ลดความเหลื ่อมลํ ้าทางการ
ศึกษา เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยมี
กลุมเปาหมายอยางนอย 7 กลุม จํานวนราว 4.3 ลานคนในทุก
ชวงวัยดังแผนภาพที่ 1  
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มูลนิธิฯ จึงรวมกับ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดลและเครือขายที่มีศักยภาพและความมุงม่ัน
เปนกลไกในการทํางานเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
ใหกับเด็กและเยาวชน กลุ มอายุ 15 – 25 ป ในพื ้นที ่ภาคใต
ตอนลาง โดยในเบื้องตนใหนํ้าหนักกับพื้นที่ชายแดนใตซึ่งเปน
พื้นที่ที่มีความขัดแยงรุนแรงยืดเยื้อ สรางเงื่อนไขที่ซับซอนและ
เปนสาเหตุหนึ่งในหลาย ๆ สาเหตุที่ทําใหเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ขาดโอกาสที่จะไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

สภาพดังกลาวสงผลกระทบเปนลูกโซถึงตนทุนทาง
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพภายในของเด็กและเยาวชนชายแดน
ใต และสงผลกระทบตอการพัฒนาทุก ๆ ดานรวมถึงโอกาสในการ
ประกอบอาชีพการงานที่มั่นคงเพียงพอที่จะสามารถดํารงชีพได
อยางมีศักดิ์ศรีเสมอภาคกับเยาวชนในพื้นที่อื่น ๆ ดวย 

เมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับพื้นที่ที่มีการพัฒนาเยาวชน
ดอยโอกาสของเครือขายอื่น พบความเชื่อมโยงกับจังหวัดพัทลุง
ดวยเปนจังหวัดที่อยู ไมไกล อยู ในภูมิภาพเดียวกัน และเปน
จังหวัดภาคใตที่มีตัวอยางความสําเร็จของเยาวชนนอกระบบทีน่า
ศึกษามาเปนตนแบบ ซึ่งทางเครือขายพัทลุง โดยกลุม “พัทลุง
ยิ้ม” ไดทํางานมาอยางตอเนื่อง ดังนั้น เพื่อใหเปนพื้นที่สําหรับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและความสําเร็จทีไ่มไกลเกิน
จะเขาถึงได ยิ่งกวานั้นยังเปนการสรางขยายเครือขายที่สําคัญ
สําหรับการพัฒนาเยาวชนนอกระบบจึงไดรวมพัทลุงเขามาเปน
เครือขายขับเคล่ือนงานดวย
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มูลนิธิฯ เชื่อวาแนวทางการทํางานรวมกับเครือขายและ
ได ร ับการสน ับสนุนจากกองทุนเพ ื ่อความเสมอภาคทาง
การศึกษาเปนภารกิจสําคัญที่สามารถตอบโจทยเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั ่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals) โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค
เปนธรรม เปาหมายที่ 4  การขจัดความยากจนในเปาหมายที่  1 
และ เปาหมายที่ 16 เร่ืองสันติภาพและความเปนธรรม 
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โครงการนี้ มีเปาหมายเพื่อพัฒนากลุมเปาหมาย 2 กลุม
ไปดวยกัน กลาวคือ กลุ มครูพี ่เลี ้ยงซึ่งจะเปนผูที่ทําหนาที่หนุน
เสริมและติดตามดูแลอยางใกลชิดตอกลุ มเด็กและเยาวชนนอก
ระบบซึ ่งอาจจะเปนกลุมที่ขาดโอกาส ยากจน เปนกลุ มที่ตก
สํารวจ หรืออาจจะยังไมมีวุฒิภาวะเพียงพอตอการดแูลตัวเองทั้ง
ยังอยูหางไกลจากความชวยเหลือของรัฐ เขาไมถึงสวัสดิการขั้น
พื้นฐาน เปนตน

ดวยกรอบคิดและกระบวนการทํางานที่วางอยูบนฐานคิด
การพัฒนาแบบมีสวนรวม เปนธรรม และไมทอดทิ ้งใครไว
เบื ้องหลัง ดังนั ้น โครงการจึงไดกําหนดกรอบการพัฒนาครู
เพื่อใหครูไปเปนผูสรางโอกาสทางการศึกษาพัฒนาพลเมืองให
เปนพลเมืองในระบบประชาธิปไตยที่มีความตื่นตัว มีสวนรวม
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม สรางการพัฒนาและขับเคลื่อน
สังคมไปสูความเปนธรรมดวยสันติวิธี โดยใชปญญาเปนฐาน 
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบโครงสรางดวยปฏิบัติการที่
เปนรูปธรรมเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงภายในตัวครูเพื่อนําไปสู
การสรางการเปลี ่ยนแปลงในตัวของเด็กและเยาวชน สราง
ความหมายใหมในชีวิต มีความหวัง และไดรับการหนุนเสริมเติม
พลังจากครูพี่เล้ียงอยางใกลชิด  

เพราะเชื่อมั่นวา การศึกษาเปนรากฐานของการพัฒนา
สันติภาพและความเปนธรรมที่ยั่งยืน ตามแนวคิดสันติภาพศึกษา 



9 

(Peace education) ดังภาพในหนาถัดไป และจะยั่งยืนยิ่งขึน้หาก
การศึกษานั้นตอบโจทยการพัฒนาคุณคาและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยของผูเรียนและสามารถเสริมพลังใหผูเรียนไดใชศักยภาพ
ของตนอย างเต ็มท ี ่ตามแนวค ิดการศ ึกษาฐานสมรรถนะ 
(Competency Based)  
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ซึ่งทายสุดจะนํามาซึ่งผลลัพธรูปธรรมคือ ความรู และการ
ฝกทักษะที่สามารถสรางงานสรางอาชีพไดตามความตองการและ
ความถนัดของเด็กและเยาวชน  และหนุนเสริมดวยการสราง
เครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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รวมกับองคกรในเครือขายโครงการเดียวกัน เพื่อใหพวกเขา
ไดรับแรงบันดาลใจและมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความ
ผูกพันกับสิ่งที่เรียนรู พัฒนาและยึดเปนอาชีพที่เลี้ยงตนไดใน
ที่สุด ที่สําคัญเปนการสงเสริมใหเยาวชนไมทิ้งถ่ินฐานบานเกิดอนั
จะเปนการผลักใหเยาวชนตองแบกรับความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นกอน
วัยอันควร โดยมีเสนทางการพัฒนาการชวยเหลือเยาวชนดังภาพ  
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สําหรับครูพี ่เลี ้ยงของโครงการทุกคนจําเปนตองผาน
กระบวนการฝกอบรมปฏิบัติการใน 5 หลักสูตรตอไปน้ี คือ  

1. หลักสูตรจิตวิญญาณครูพี ่เลี ้ยงผู สรางพลเมืองที ่

มุ งเนนความเปนธรรมทางสังคม

เปาหมาย:

เพื ่อปลุกจิตวิญญาณความเปนครูผู สรางหองเรียนไร
กําแพงที่ไมทอดทิ้งใครไวเบื้องหลัง สรางพลเมืองที่แข็งขันตื่น
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคดิจิทัล  ฝกฝนทกัษะ
ครูพี่เลี้ยงแบบมืออาชีพ (Coaching) ทักษะกระบวนกรออกแบบ
และจัดการเรียนรูใหเยาวชนบนฐานสมรรถนะ (Competency –
based Learning) ซึ่งเปนหลักสูตรที่เนนการสงเสริมศักยภาพ
ของผูเรียนโดยยึดความถนัด ความสนใจ และความตองการของ
ผู เร ียนเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาการเรียนรู ในระบบ
การศึกษาของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ประกาศ
จะใหมีผลบังคับใชในป 2565   

ฝกอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะใหครูพี ่เลี ้ยงไดนําไป
ถายทอดแกเด็กและเยาวชนของโครงการจะชวยลดความเหลื่อม
ลํ้าทางความรูและหนุนเสริมใหเยาวชนนอกระบบไดเรียนรูเพื่อ
เทาทันกับเยาวชนที่เรียนในระบบ  
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ผลลัพธเชิงกระบวนการเรียนรู คือมุ งสรางพลเมืองที ่มี
ศักยภาพในตนและตระหนักตอการสรางความเปนธรรมทาง
สังคมตามแนวทางการสรางพลเมืองประชาธิปไตยที่มุงเนนความ
เปนธรรมทางสังคม ซึ่ง Westheimer and Kahne (2004)  ได
พัฒนาตัวแบบไว ดังภาพ 

วิธีการและกระบวนการฝกยุทธศาสตรการเปนครู 

เฉลิมชัย  พันธเลิศ (2563) ผู อํานวยการสถาบันสังคม
ศึกษา สพฐ. ชี้ใหเห็นวายุทธวิธีสําคัญตอการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครู อุปมากับเรื่องเลาหน่ึงวา  
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“เด็กชายคนหนึ่งเฝามองผีเสื้อดิ้นรนออกจากดักแด ดวย
ความสงสารเขาจึงใชปลายมีดกรีดผาใหมันออกมาโดยงาย แต
ผีเสื้อตัวน้ันก็ไมสามารถโบยบินขึ้นมาได เพราะธรรมชาติตองการ
ใหมันพัฒนาปกใหแข็งแรงดวยการดิ ้นรนออกจากตัวดักแด 
เด็กชายทําใหชีวิตของผีเสื้อนั้นสะดวกงายดายเกินไป จนมันไม
สามารถเปนตัวของตัวเองได” 

เปนไปไดไหมวาเราทําตัวเปน “คุณครูใจดี” ที่ชวยเหลือ
สารพัดเรื่อง บอกทุกอยางจนหมดไสหมดพุง เพื่อใหคุณครูนํา
ความรูที่ใหไปจัดการเรียนการสอน แตสุดทายคุณครูก็ทําอะไร
ไมเปน กลายเปนผีเสื ้อที ่บินไมได ความปรารถนาดีของเรา
กลายเปน “การุณฆาตกรรม” ทางความคิดไป 

การเปนครูจึงมิใชสักแตวาใครก็ไดที่จะมาทําหนาที่น้ี 
ทวาตองการครูที่มีจิตวิญญาณ และพรอมจะพัฒนาตนเองอยู
เสมอ เพราะศิษยนั้นมีความแตกตางหลากหลาย และในความ
ซับซอนของเสนทางการพัฒนาครูนั้น ก็มีคําถามที่ตองถามและ
หาคําตอบอยูเต็มไปหมด ยิ่งกวานั้น คําตอบก็ไมใชสูตรสําเร็จ
ตายตัว  การชวยเหลือครูจําเปนตองใชกลุมบุคคล บทบาท และ
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อนําพาครูไปสูจุดหมายที่พึงประสงค 
และครอบคลุมอยางนอย 4 มิติ คือ การนิเทศ (supervision)  
การเปนพี่เล้ียง (mentoring) การอบรม (training) และการช้ีแนะ
(coaching) และจําเปนตองใช บทบาทเหลานี ้ในจังหวะที่
เหมาะสมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กลาวคือ   

1. การนิเทศ  เปนการดําเนินการโดยผูมีประสบการณใน
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การใชกระบวนการ วิธีการตาง ๆ ในการใหความชวยเหลือ 
อํานวยการ กํากับ ดูแล เพื ่อคุณครูสามารถพัฒนาความรู 
ความสามารถไดตามเปาหมายขององคกร 

2. การเปนพี ่เล ี ้ยง เปนวิธีการที่ผูที่มีประสบการณให
ความชวยเหลือผูที่มีประสบการณนอยกวา ใหไดรับการพัฒนา
ทั้งเร่ืองวิชาชีพและการดําเนินชีวิตสูเปาหมายที่ไดวางไวรวมกัน 

3. การอบรม เปนวิธีการใหความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีหลักสตูรและวิธีการในการดําเนินการเฉพาะ ให
ไดผลตามมาตรฐานที่วางไว 

4. การชี ้แนะ เปนวิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการ
ทํางานของคุณครู โดยเนนไปที่การทํางานใหไดตามเปาหมาย
ของงานนั้น หรือ การชวยใหสามารถนําความรูความเขาใจที่มีอยู
และ/หรือ ไดรับการอบรมมาไปสูการปฏิบัติได ดังภาพ 

การนิเทศ
(supervision)

การเป็นพี�เลี�ยง
(mentoring)

การอบรม
(training)

การชี�แนะ
(coaching)

เน้นมาตรฐาน เน้นตามศักยภาพ

ความรู้ ความเข้าใจ การนําไปใช้
จํานวนมาก กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย รายบุคคล

ทั�วไป

เฉพาะ

ภาพที่ 1 มิติของการชวยเหลือครูใหพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ที่มา: เฉลิมชัย พันธเลิศ, 2563. เอกสารประกอบการฝกอบรมปฏิบัติการครูพี่เลี้ยงนอก
ระบบ. วันที่ 7-8 ตุลาคม 2563. ณ โรงแรมซีเอส ปตตานี 
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สําหรับโครงการพัฒนาเยาวชนนอกระบบ การช้ีแนะ หรือ
การเปน Coach กลาวไดวาเปนบทบาทสําคัญยิ ่ง เนื ่องจาก
เยาวชนกลุ มนี ้มีประสบการณชีวิตที ่ตางจากเยาวชนในระบบ
การศึกษาทั่วไป ดวยตนทุนชีวิตที่อาจจะขาดพรองมาก วิธีการ
ชี้แนะอยางมียุทธศาสตรจึงสําคัญและสามารถพัฒนาสมรรถภาพ
การทํางานของบุคคลโดยเนนไปที ่การทํางานใหได ตาม
เปาหมายของงานนั้น หรือ การชวยใหสามารถนําความรูความ
เขาใจที่มีอยูและ/หรือ ไดรับการอบรมมาไปสูการปฏิบัติได  

คุณลักษณะสําคัญของการชี้แนะ 

1. มีลักษณะเปนกระบวนการ  คือ ประกอบดวยวิธีการ
หรือเทคนิคตาง ๆ ที่วางแผนไวอยางดี ดําเนินการตามขั้นตอน 
จนกระทั่งบรรลุเปาหมาย 

2. มีเปาหมายที่ตองการไปใหถึง 3 ประการ คือ
2.1 การแกปญหาในการทํางาน
2.2 พัฒนาความรู  ทักษะหรือความสามารถในการ

ทํางาน
2.3 การประยุกตใชทักษะหรือความรูในการทํางาน

3. มีลักษณะปฏิสัมพันธระหวางผูชี้แนะกับผูรับการชี้แนะ
คือ เปนกลุมเล็กหรือรายบุคคล (one-on-on relationship and 
personal support) และใชเวลาในการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

4. มีหลักการพื้นฐานในการทํางาน ไดแก
4.1 การเรียนรูรวมกัน (co-construction) คือ ไมมีใคร

รูมากกวาใคร จึงตองเรียนไปพรอมกัน

4.2 การใหคนพบวิธีการแกปญหาดวยตนเอง
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4.3 การเสริมพลังอํานาจ (empowerment) เปนการ
ชวยคนหาพลังในตัวบุคคล เมื่อคนเจอก็คืนพลังน้ัน
ใหเขาไป 

5. เปนกระบวนการที่เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ
กลาวคือ ในการพัฒนาวิชาชีพตองมีความสัมพันธกับวิธีการ
พัฒนาอื ่น ๆ ล ําพังการชี ้แนะอยางเด ียวไมอาจทําใหการ
ดําเนินงานสําเร็จได 

หลักการสําคัญของการชี้แนะ 

ที่มา: เฉลิมชัย พันธเลิศ, 2563: 8. เอกสารประกอบการฝกอบรมฯ 

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2563. ณ โรงแรมซีเอส ปตตานี 

การพัฒนาอย่างต่อเนื�อง

(ongoing development) 

การชี�แนะในบริบท

โรงเรียน(onsite coaching) 

การทาํงานอย่างเป็นระบบ

(systematic approach) 

การเสริมพลังอาํนาจ

(empowerment) 

การสะท้อนผลการเรียนรู้

(reflection) 

การมเีป้าหมายและจุดเน้น

ร่วมกัน(focusing) 

การสร้างความสัมพันธ์และความ

ไว้วางใจ(trust and rapport) 

การชี�แนะที�นาํไปใช้ได้จริง

(work on real content) 
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ตัวอยางกลวิธีการชี้แนะ 

เดินทีละกาว กินขาวทีละคํา  หมายความวา การเดิน
ไปสูจุดหมาย ตองเริ่มเดินไปทีละกาว ความสําเร็จจึงเกิดอยูกับ
ทุกกาวที่เดินไป  เปาหมายของการกินขาวคือ การอิ่ม แตก็ตอง
อาศัยการกินไปทีละคํา เหมือนการดําเนินการชี ้แนะ ที ่อาจ
ตั้งเปาหมายได แตการไปถึงเปาหมายอาจเริ่มจากการทํางาน
เล็ก ๆ พัฒนาไปเร่ือย ๆ  

จับถูก ไมจับผิด  การจับถูกทําใหคุณครูไดเห็นคุณคา
ในตนเอง และฮึกเหิมที ่จะพัฒนางานการเรียนการสอนของ
ตนเองตอไป 

ปญหาของใคร คนนั้นก็ตองแก   

ชมสองอย  า ง  ช ี ้ จ ุ ดบกพร  องหน ึ ่ ง อย  า ง   หาก
จําเปนตองช้ีใหเห็นจุดบกพรองในการทํางาน ตองใชตอเมื่อ
คุณครูและผูช้ีแนะคุนเคย ไววางใจกันพอสมควร ยึดหลักวาใหชม
ในประเด็นที่ทําไดดีอยางนอย 2 เรื่อง และชี้ขอบกพรองเพื่อให
ปรับปรุงเพียงประเด็นเดียวเทาน้ัน  

การถาม ไมตองหวังคําตอบ  ถามเพื่อใหไดพิจารณา
อย างรอบดานมากข ึ ้น ในบางค ําถามต องอาศ ัยเวลาใน  
การคิดพิจารณา ก็อาจเปน “คําถามฝากใหคิด” ไมจําเปนตอง
บังคับใหตอบในขณะน้ัน 

ใหการบาน ตองตามมาตรวจ  หลังจากเสร็จสิ้นการ
ชี้แนะในแตละครั้ง จําเปนที่จะตองวางแผนรวมกันสําหรับการ
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ชี้แนะในครั้งตอไป คุณครูตองนําบทเรียนที่ไดครั้งนี้ไปปรับปรุง
การสอนของตนเอง เปนเหมือนการใหการบานไว แลวก็กลับมา
ตรวจดูวาสามารถปรับปรุงไดดีเพียงใด เพื่อหาทางช้ีแนะตอไป 

ถาจะบอก ตองมีทางเลือก  การบอกวิธีการแกปญหา
ใหแกครูใชในสถานการณที ่มีเวลาจํากัด ควรมีอยางนอย 2 
ทางเลือก เพื่อใหครูสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติใหเหมาะสมกบั
สภาพที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 

แกลงทําเปนไมรู   ผูชี้แนะอาจทําบทบาทของผูที่ไมรู 
ไมเขาใจบางก็ไดเพื่อผูรับการชี้แนะไดลองใชความพยายามใน
การอธิบายหรือใหคําแนะนําก็จะชวยพัฒนาความสามารถได 

อดทนฟงใหถ ึงท ี ่ส ุด  ในบางกรณีที ่ครูอาจมีเรื ่อง
มากมายที่อยากบอกเลาใหผูชี้แนะฟง หลายเรื่องอาจไมเขาทา 
หากแตผูชี ้แนะสามารถอดทนฟง โดยไมตัดบทหรือแทรกแซง 
บางที จะไดเขาใจความคิดของผูรับการชี้แนะมากขึ้น บางทีเราก็
อาจไดคิดทบทวนในสิ่งที่ตนเองพูดมาไดบาง 

เราเร ียนรู ร วมกัน ผูชี ้แนะไมจําเปนตองรูไปเสียทุก
เรื่อง ผูชี้แนะไมจําเปนตองเกงกวาครู แตถือวาทั้งผูชี้แนะและครู
สามารถเรียนรูจากกันและกันไดเสมอ ปญหาบางเรื่องที่ตางไม
เขาใจก็ตองมาชวยกันหาแนวทางแกไขรวมกัน  

จะเห็นวาชุดความรู เรื ่องการชี ้แนะสําคัญมากตอการ
นําไปใชพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที ่แมจะไมไดมีโอกาสดี
เทียบเทาเยาวชนในระบบ ทวาเมื ่อเราไดพบตัวเยาวชนนอก
ระบบจริง พบวาพวกเขา/เธอลวนแตมีศักยภาพเต็มเปยม เสมือน
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ระบบจริง พบวาพวกเขา/เธอลวนแตมีศักยภาพเต็มเปยม เสมือน
หนึ่งสั่งสมพลังงานไวในตนอยางมาก ขาดเพียงโอกาสและการ
ชี้แนะอยางถูกวิธี มีหลักการที่สามารถเจาะดึงเอาศักยภาพที่โดด
เดนออกมาใชใหเกิดผลเทานั้น  หากการชี้แนะถูกจุดจะสามารถ
ปดชองวางความเหลื่อมลํ้าใหกับเด็กและเยาวชนกลุมนี้ไดไมยาก 
ที่สําคัญคือ ครูพี่เลี้ยงเองตองมองเห็นโครงสรางความไมเปน
ธรรมที่กดทับปดกั้นเด็ก และพึงมุงพัฒนาเด็กใหเปนพลเมืองที่
กระตือรือลนเพื่อจะพัฒนาตนเองใหสามารถใชชีวิตอยูในโลคยุค
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนศตวรรษที่เรียกรองคุณภาพของคนสูงขึ้น
และตองเปนความสามารถที่หลากหลายในตนดวยซึ่งเยาวชนใน
ระบบก ําล ังได ร ับการพ ัฒนาทักษะเหล าน ั ้นอย ู ด วย ซ่ึง
ประกอบดวยทักษะตาง ๆ ที่ปรากฏในภาพ 
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บทบาทตาง ๆ ของครูพี่เลี ้ยง 

ครูผู สรางคน 

 ผูชวยศาสตราจารย อรรถพล อนันตวรสกุล จากคณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวนใหเราเรียนรูเพื่อจะเปนครู
ผูเห็นศักยภาพที่มีอยูในตัวผูเรียน โดยเฉพาะผูเรียนที่เปนกลุม
นอกระบบการศึกษาและมีตนทุนทางชีวิตไมเทากับเด็กในระบบ
โดยใชเร่ืองราวจากภาพยนตรสั้นเรื่อง Boyhood ซ่ึงเปนเร่ืองของ
เด็กหนุ มยากจนที่ตองทํางานเปนชางซอมทอประปาสงเสีย
ตัวเองเรียนไปดวยอยางยากลําบากและคิดวาจะเลิกเรียนไป
ทํางานอยางเดียว เพราะงานซอมทอประปาในสหรัฐอเมริกาเปน
งานที่รายไดดีทีเดียว วันหนึ่งเขาไปซอมทอประปาใหบานหลัง
หนึ่งและไดรับแรงบันดาลใจจากคําพูดที่ทําใหเขาไดฉุกคิดวา 
“เธอเฉลียวฉลาดขนาดนี้อยาเลิกเรียนเพราะเห็นแกเงินเฉพาะ
หนาที่ไดจากการเปนชางซอมประปาเลย”  คําพูดนั้นทําใหเด็ก
หนุมมุมานะบากบั่นเรียนจนจบ ตอมาเขาใชความรู ไปในการ
ทํางานจนสามารถเปนเจาของภัตตาคารขนาดใหญได  เรื่องน้ี
ช้ีใหเห็นวา 

 คําพูดที่ดีสามารถสรางโอกาสหรือแนวคิดใหกับคน
อื่นได

 ทัศนวิสัยที่ดี ทําใหเกิดสิ่งดีๆ

 หากไมมีความคิดที่เปดโอกาสใหตัวเอง ก็คงจะไม
อาจเปล่ียนแปลงอะไรได

 การเห็นคุณคาในตัวเอง จะทําใหเราไปไดไกลขึ้น
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 การเปนครูพี่เลี้ยงชวยชี้แนะแนวทางชีวิตใหเด็กนอกระบบ 
เปรียบเสมือนกับการเลี ้ยงลูกโปง การรักษาจังหวะในการ 
ประคับประคองสําคัญ หากทิ้งระยะหางเกินไปก็คลายกับการไม 
ใสใจ อาจจะดูแลไมทันเมื่อมีลมพายุพัดมา ลูกโปงอาจลอยไกล 
หลุดออกนอกเสนทาง แตการประคองจนใกลเกินไปก็อาจคลาย 
จองจับผิด หรือทําใหเด ็กไมสามารถจะใชความคิดร ิเริ ่ม 
สรางสรรคของตนเอง หรือการมีลูกโปงในมือหลายลูกก็จะทําให 
เราไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง ขณะที่จังหวะในการกํากับทิศ 

ประคองทางก็สําคัญ  ทั้งยังอาจตองใชแรงในการประคับประคอง 
ไมเทากันในแตละชวง ครูพี่เลี้ยงที่ดีจําเปนตองศึกษาจังหวะและ 
แรงในการประคับประคองเด็กแตละคนใหถูกทิศ ถูกทาง ถูก 
เวลา 

ครูผู สรางตาขายทางสังคม 

 การทํางานเปนเครือขาย หรือเปนกลุมของครูสําคัญตอการ 
ประคับประคองหนุนเสริมเด็กๆ มิใหหลุดออกนอกระบบซํ้าซอน 

สิ ่งที ่ครูตองมองเห็นคือ ตาขายทางสังคมที่ประกอบไปดวย 
โครงสรางและหนวยทางสังคมที่มีทั้งสวนชวยโอบรับ และมีท้งั 
สวนที่พรอมผลักเด็กออกนอกระบบ ดังนั้น ครูจึงตองมองเห็น 
และชวยกันผสานเครือขายสรางพื ้นที ่ปลอดภัยทํางานในเชิง 
ปองกันดีกวาที ่จะปลอยใหเกิดปญหาแลวจึงคอยมาแกไข 
ภายหลัง ซ่ึงอาจจะไมทันการ  

ครูผู ประคับประคอง 
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 นอกจากน้ี ครูยังตองเตรียมพรอมสําหรับการเปนที่ปรึกษา
ใหเด็กอยู เสมอ โดยเฉพาะในกลุ มเด็กนอกระบบซึ ่งมีความ
เปราะบางหลายดาน การเปดใจปดพื้นที่ปลอดภัยพรอมรับฟง
เสียงเด็ก ใหสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ชวนมามีสวน
รวมในการสรางสิ่งแวดลอมทางสังคมการเมืองที่ดีรวมกัน ทั้งยัง
ตองชวยกันเชื ่อมโยงกับระบบโครงสรางขั ้นพื้นฐานทั้งที ่เปน
กฎหมาย งบประมาณ โอกาส ทางเลือกที่สอดคลองกับความ
ถนัดและความสนใจ ตลอดจนการสรางบรรยากาศใหเอื้อกับการ
เติบโตอยางมีคุณภาพ สิ่งเหลาน้ีจะเปนหลักประกันใหเด็กทุกคน
ไดรับการดูแลอยางทั่วถึง ไมถูกเลือกปฏิบัติหรือผลักไสออก
นอกสังคม  

กฎหมาย 

การเคารพสิทธิ สิ ่งแวดลอมดี 

มีสวนรวม 

มีเสรีภาพ 

ไมถูกเลือกปฏิบัติ 

มีความเสมอภาค 

ระบบการศึกษาดี 

มีความเอื้ออาทรตอกัน 
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2. หลักสูตรการฟนฟูเยียวยาเสริมศักยภาพภายในตน
บนฐานสุขภาวะและความเปนธรรมทางเพศ 

เปาหมาย: 

เสริมสรางความตระหนักรูและเชื ่อมั่นในศักยภาพและ
อํานาจภายในของตน มองเห็นโครงสรางอํานาจและการกดทับ
อยางเทาทันและเห็นชองทางที่จะแบงปนอํานาจเพื่อใหเกิด
ความเสมอภาคและเปนธรรม ตลอดจนมีทักษะที่จะโอบรับปรับ
ฟ นพลังอํานาจในตนเพื ่อการเผชิญกับความทาทายอยาง
สรางสรรคดวยกระบวนการฟนฟูเยียวยา ศิลปะบําบัด การสราง
สุขภาวะ 

หลักคิด: รู ตัว รู ตน รู สังคม

รูจักตัวเอง รู วาเราถูกหลอ
หลอมเรื่องอํานาจ/ความ
รุนแรงอยางไร  รู จุดแข็ง 
และขอจํากัดของตัวเอง

 

รูรักตนเอง มีสติ ทักษะ
การดูแลรักษากาย ใจ 
อารมณ สติ ปญญา 

รูจักสังคมที่เราอยูวามี
โครงสรางอํานาจแบบใด 
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อํานาจ 3 ประเภท 

ความรุนแรง 3  แบบ 
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 สังคมไทยเปนสังคมที่นิยมการใชอํานาจเหนือ (power 
over) กดทับคนที่มีแหลงอํานาจนอยกวาจนกลายเปนสังคมทีต่ดิ
กับดักวัฒนธรรมความรุนแรง โดยเฉพาะเด็ก ผูหญิง คนจน คนที่
มีสถานะทางสังคมดอยกวา ดวยโครงสรางวัฒนธรรมสังคมเชนน้ี
สงผลใหเด็กเยาวชนจํานวนมากที่มาจากครอบครัวยากจน เปน
เด็กผูหญิง เปนกลุมคนที่มีอํานาจนอยหรือไรอํานาจเขาไมถึง
โอกาสในการพัฒนาตนในระบบและสถาบันทางสังคมที่มีอยู 
 นอกจากนี้ ยังมีวัฒนธรรมคําสอนและการผลิตซํ้าความเช่ือ
ผิด ๆ ในลักษณะความเชื่อฝงหัวที่ทําใหเชื่อวาตนเองดอยอํานาจ 
ผานคําพูดเชน “บุญทํากรรมแตง” “กรรมแตชาติปางกอน” หรือ 
“ไมมีวาสนา” สงผลใหเกิดการกดทับดอยคาตนเอง มองไมเห็น
อํานาจภายในตน (power within)  
 ดังน้ัน การจะไปใหพนจากกับดักวิธีคิดดังกลาว จําเปนตอง
สอนใหรูจักโครงสรางความรุนแรงและอํานาจกดทับที่ทําใหเด็ก
และเยาวชนไรอํานาจ เขาไมถึงโอกาส และทายสุดตองหลุดออก
นอกระบบ  

ตัวอยางการวิเคราะหอํานาจ 

แหลงอํานาจ วัย เพศ ชาติ
ตระกูล 

ฐานะ การศึกษา ผิว 

อํานาจเหนือ 
Power over 

สูงวัย ชาย ขุนนาง รวย สูง, จบ
ตางประเทศ 

ขาว 
เนียน 

อํานาจนอย 
Powerless 

เด็ก หญงิ
, 

เพศ
อื่นๆ 

สามัญ
ชน 

จน ตํ่า, ใน
ประเทศ, ไม
มีการศึกษา 

ดํา 
ดาง 
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ตัวอยางการวิเคราะหโครงสรางอํานาจในสังคมไทยที่กระทําตอ
ผูมีอํานาจนอย 

 โครงสรางสังคมที่มีการใชอํานาจเหนือในการกดทับ และ
กลอมเกลาลางสมองใหคนในสังคมเชื่อวา “คนไมเทากัน” นี้เปน
รากเหงาสําคัญที่ทําใหเด็กและเยาวชนตองถูกผลักออกนอก
ระบบไมเพียงแคระบบการศึกษาเทานั้น แตถูกผลักออกจาก
ระบบสังคมดวย  และยังเปนที่มาของการใชความรุนแรงตอเด็ก 
สตรี และผูมีอํานาจนอยกวาในสังคมในหลากหลายรูปแบบ เชน 
เมื่อใครบางคนเห็นวาเปนเด็ก และเปนเด็กหญิงกลุมชาติพันธุไม
มีบัตรประชาชนจึงกระทําการขมขืนและขมขูมิใหแจงความ มิ
เชนนั้นจะแจงความยัดขอหาวาเปนเด็กคายาหรือคาบริการทาง
เพศ  เปนตน โปรดดูโครงสรางการกระทําความรุนแรงตอเด็กใน
หนาถัดไป 
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โครงสรางและความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน 

ที่มา: อวยพร เข่ือนแกว, 2563. เอกสารประกอบการฝกอบรมปฏิบัติการครูพี่เลี้ยงนอกระบบ.

วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563. โรงแรมเซาทเทอรนแอรพอรต จ.สงขลา 

การฟนฟูแหลงอํานาจในตน  
แหลงอํานาจที่มีในตน ไดแกความเมตตากรุณา ความรัก

เอื้ออาทร การมีสติปญญาเฉลียวฉลาด ความมุงมั่นตั้งใจ ความ
จริงใจ  และรูจักที่จะปฏิเสธอํานาจกดทับ ขณะเดียวกันก็ตอง
สรางวัฒนธรรมการแบงปนอํานาจเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในระยะยาว
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3. หลักสูตรการแปลงเปลี ่ยนความขัดแยงและความ
ไมเปนธรรมดวยสันติวิธี 

เปาหมาย: 

ติดอาวุธทางปญญาใหครูพี่เลี้ยงไดเห็นความรุนแรงเชิง
โครงสรางและวัฒนธรรมที่กดทับทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าทาง
โอกาสในการเรียนรูและพัฒนาตนอยางมีศักดิ์ศรีและดวยสันติวิธี 
ทําความเขาใจสันติภาพและความเปนธรรมบนฐานคิดการเคารพ 
ปกปอง สงเสริมเติมเต็มสิทธิมนุษยชนสําหรับทุกคน 

วิธีการ 

 วิเคราะหและเขาใจเหตุแหงความแตกตาง ไมเปนธรรม 
ความขัดแยง และการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงดวยสันติวิธี การ
สรางจินตนาการและจิตวิญญาณวัฒนธรรมสันติภาพเพื่อการอยู
รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมผานภาพยนตร และการเขียนบท
กวี 
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อ า จ า ร ย  โ ค ท ม  อ า ร ี ย า 
ชี้ใหเห็นวา สําหรับครูพี่เลี้ยง ลูก
ศิษยของครูคือ เยาวชนนอกระบบ 
ซึ ่งมีความหลากหลายของสภาพ
ปญหาแวดลอมที ่กระทําความ
รุนแรงตอเด็กจนทําใหเด็กตอง
หลุดออกนอกระบบ ดังนั ้น การ
สอนเด็กกลุ มนี ้ใหไดผล “วิธีการ
เสริมพลัง” ใหเชื่อมั่นวาโลกนี้ไมได
ขับเคล่ือนไดดวยความรุนแรง  

“เมื่อไหรผมจะไดเขา Empower ครับปา เพื่อนมันบอก – 
ม ันม ีข าวล ือในบ านกาญจนาฯ ว าถ าม ึงได  เข าห อง 
Empower พอแมจะรักมึงมากขึ้น”  

เสียงเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบเพราะกาวพลาด 

“เยาวชนทุกคนอยากไดความเขาใจจากพอแม แตเขาอยู
ภายใตครอบครัวที่ความเขาใจตอเขาคลาดเคล่ือน เขาก็
เหนื่อยมากนะ และเขาก็ไมมีความสามารถในการอธิบาย
หรือเจรจาตอรอง” 

เสียงของ “ปามล” ทิชา ณ นคร ผูอํานวยการบานกาญจนา 
ซึ่งชี้ใหเห็นรากเหงาของปญหาความรุนแรงซึ่งเริ่มตนตั้งแตใน
บานและผลักดันใหเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบ 

เคร่ืองมือที่ไดผลสําหรับการทํางานกบัเยาวชนมีมากมาย 
เชน การชมภาพยนตรและรวมกันวิเคราะห ซ่ึงเปนการฝกฝนการ
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วิเคราะหตีความเทียบเคียงประสบการณอันจะนําไปสูการเปด 
มุมมองตอการแกปญหาใหม ๆ ได 

ที่มา: ทิชา ณ นคร. (2564). เปลี่ยนหนังเปนวิชาชีวิต. หนา 119. 

การเขียนบทกวี 

ส ําหรับผู ท ี ่จมจอมกับความอยุติธรรมและความรู สึก
เจ็บปวดจากการถูกกระทํา พลังทะยานของชีวิตที่จะนําพาให
สามารถออกจากปญหานั้นได คือ จินตนาการที่สรางสรรคและ
มองเห็นความงดงามมีความหวัง ดังนั้น ทักษะความสามารถเชิง
การประพันธเปนอีกหนึ่งทักษะที่ครูและเยาวชนสามารถเรียนรู
รวมกันได 
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การใชพลังแหงศิลปะเพื่อเสริมพลังและเปดใหเห็นวิธีการ
เผชิญกับความขัดแยงและแปลงเปลี่ยนใหเปนพลังสรางสรรคเชิง
บวก เชน การเขียนบทกวีไฮกุ ซึ่งนอกจากจะชวยใหไดกลับมา
ทบทวนมุมมองตอโลก ตอประสบการณที่พบพาน และกลั่นมา
เปนบทกวีสรางสรรคที่ทาทายจินตนาการและมีชีวิต ไมทําลาย
ชีวต  

กวีไฮกุ 

“ฤดูใบไมรวงวันหนึ่ง ขณะที่ บาโช กับ คิคากุ หนึ่งในศิษย
ทั้งสิบของทานเดินผานทุงนา คิคากุแตงบทกวีไฮกุพรรณนาถึง
แมลงปอสีแดงในหวงคํานึงของเขา แลวเขาก็ทองบทกวีนั้นให
ทานบาโชฟง” 

เด็ดปกทั้งสองขาง จากตวัแมลงปอ  
เราก็จะไดพริกสีแดง 

“ไมใชอยางนั้น” บาโชตอบศิษยของทาน “นั่นไมใชไฮกุ 
เพราะเธอทําลายชีวิตแมลงปอ ถาเธอจะแตงไฮกุ และใหมีชีวิต
แกมัน เธอตองพูดวา: 

ติดปกทั้งสองขาง ใหแกพริกสแีดง 
เราก็จะไดแมลงปอ 

“การฝกฝนไฮกุคือใชความเรียบงายโอบรับความซับซอน 
ผมเชื ่อวานี ่เปนแกนของปฏิบัติการสรางสันติภาพทั ้งในเชิง
ศาสตรและศิลป” (เลเดอรัค, 2555) และสําหรับการทํางานกับ
เด็กนอกระบบที่อยูในสภาวะซับซอน ความเรียบงายอาจจะชวย
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ศาสตรและศิลป” (เลเดอรัค, 2555) และสําหรับการทํางาน
กับเด็กนอกระบบที่อยูในสภาวะซับซอน ความเรียบงายอาจจะ
ชวยคลี่คลายเปดทางได ดังตัวอยางที่สะทอนจากผลงานของครู
ขางลางน้ี  

อนึ ่ง โครงสรางกวีไฮกุ ประกอบดวย 3 บาท  บาทแรก
มี 5 พยางค บาทที่สอง มี 7 พยางค  และ บาทที่สามมี 5 พยางค 
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4. หลักสูตรการพัฒนาที ่เปนธรรมและยั ่งยืนสําหรับ
พลเมืองศตวรรษที่ 21 

เปาหมาย: 

เพื่อสรางจิตสํานึกตระหนัก การพัฒนาบนฐานตนทุนทาง
สังคมวัฒนธรรม อยางเคารพในวิถีวัฒนธรรมและเปนมิตรกับ
สิ ่งแวดลอมทางสังคม มีการจัดสรรแบงปนและใชทรัพยากร
อยางคุมคา ใสใจกับการพัฒนาเพื่อสรางความเปนธรรมทาง
สังคมอยางยั่งยืน  

กฎหมายหามทิ้งขยะ:  แตทําไมยังมีขยะเกลี่อนบานเมืองเราทุก
ที รายอทีไร “ขยะ” ขาวโพลนไปราวกับมีหิมะตกที่ชายแดนใต 
ถาเปนคุณจะทําอยางไรใหบานของเราสะอาดปราศจากขยะ?  
ตัวอยาง: พลเมืองแบบไหนที่จะสามารถแกปญหานี้ไดอยาง
ยั่งยืน  
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พลเมืองรับผิดชอบ พลเมืองมีสวนรวม พลเมืองที่มุงเนนความ
เปนธรรมทางสังคม 

Q ไมถาม ทําตามกฎ ถาม/ไมถาม ถาม 

B ไมทิ ้ง ร ับผิดชอบขยะใน
มือ

ชวนกันไปเก็บขยะตามที่
สาธารณะ

ท ํ า ไ ม เ ร า จ ึ ง ค ว ร
รับผิดชอบขยะที่เรากอ
ข้ึน 

ไม ท ิ ้งเพราะกลัวถ ูกจับ
ปรับเงิน 

ชวยกันรณรงคใหเคารพ
กฎหมาย ใสใจสิ่งแวดลอม
ชุมชน 

ขยะจะก  อป ญหาใ ห
สังคมในอนาคตอยางไร 

แอบทิ้งถาไมมีคนเห็น รณรงคร ับผ ิดชอบลด
การใช ทร ัพยากรใช
อยางคุ มคา คิดถึงโลก 
และการสงตอสิ่งดี ๆ ให
คนรุนตอไป 

ทิ้งเลยเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บ ชวนกันคิด/ออกแบบการมี
ส วนร วมในการบร ิหาร
จัดการขยะ 

อน่ึง ในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทํา
ใหสังคมเห็นวามีพลเมืองจิตอาสามากมายที่ลุกขึ ้นมาชวยกัน
ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการตาง ๆ ที่ออกมาจากขออาง
เรื่องการควบคุมโรคระบาด ทวาพลเมืองที่ไมเทาทันและขาด
สํานึกเรื่องความเปนธรรมทางสังคมจะไมตั้งคําถามวา มาตรการ
ที่ออกมามีความชอบธรรมหรือไม อยางไร แตจะปฏิบัติตามโดย
ไมตั ้งข อสงสัย ขณะที ่พลเมืองที ่ม ุ งเนนความเปนธรรมจะ
ตระหนักถึงการมีสวนรวมและตั้งคําถามกับมาตรการตาง ๆ และ
อาจจะต ั ้งค ําถามและล ุกข ึ ้นมาปฏิบ ัต ิการเพ ื ่อให เก ิดทั้ง
ประสิทธิภาพในการควบคุมและเกิดความเปนธรรมในทางสังคม
ควบคูกัน เปนตน 
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5. หล ักส ูตรการเป นผ ู ประกอบการทางส ั งคมท ี ่
มุ งเนนความเปนธรรม 

เปาหมาย: 

ไมตองมีธุรกิจใหญโต เราก็สามารถชวยคนอื ่นได
ทัน “ธุรกิจเพื่อสังคม – ยิ่งใหยิ ่งไดรับ” 

วิธีการ 

เรียนรูวิธีการและออกแบบตัวอยางการดําเนินธุรกิจเพื่อ
ตัวเองและสังคม แนวทางการกระจายความเปนธรรม การ
ประเมินความเสี่ยงและการยืดหยุน (resilience) ปรับตัวกับวิถี
ความเปนปกติใหม (new normal) 

อะไรคือ ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) 

 กิจการมีเปาหมายหลักเพื่อแกไขปญหาสังคมหรือ
สิ่งแวดลอม

 มีกลไกการบร ิหารจ ัดการที ่ด ีแบบภาคธุรก ิจ +
ความรู+ นวัตกรรมสังคม

 มีความยั ่งยืนทางการเงินจากรายไดหลักที ่มาจาก
สินคาหรือบริการ

 ไมเนนพึ่งเงินบริจาค

 นําผลกําไรที่เกิดขึ้นไปลงทุนซํ้าเพื่อขยายผลกระทบ
ทางสังคม
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ธุรกิจเพื่อสังคม ตางจาก กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 

CSR 
(Corporate Social 

Responsibility) 

SE 
(Social Enterprise) 

รับผิดชอบตอสังคม หลังจากธุรกิจ

มีกําไรและความม่ันคงแลว 

มีหัวใจหลักของการ
ประกอบการอยูที่สังคมต้ังแตตน

ทาง 

สนับสนุนหรือสรางสรรคกิจกรรม
ตางๆ ที่มีผลประโยชนตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

ดําเนินงานเพื่อผลประโยชนทาง
สังคมหรือสิ่งแวดลอม ควบคูกับ

การดําเนินธุรกิจ 

ทําใหองคกรธุรกิจและภาคประชา

สังคมอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

แกไขปญหาสังคมและ
สิ่งแวดลอม เพื่อผลลัพธทาง

สังคมที่ดีขึ้น 

รับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดลอมทั้ง
ในระดับใกลและไกล อันนําไปสูการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

สรางรายไดเพื่อเปนฐานในการ
เพิ่มผลระโยชนของสังคมหรือ

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

ตัวอยางธุรกิจเพื่อสังคมใน ประเทศไทย และภาคใตบานเรา 

ภูสามยอด คอฟฟ 
 ร านกาแฟทัณฑสถานเปดบานนาวง ต.บานนา อ.ศร
นครินทร จ.พัทลุง เปนรานกาแฟริมทาง ใหผูตองขังที่มีความ
ประพฤต ิด ีมาเร ียนร ู  ในการประกอบอาช ีพหล ังพ นโทษ 
(การเกษตร ทําสวน ทํานา ทําไร เลี ้ยงสัตว) เปนบาริสตา 
พนักงานรานกาแฟ นําสินคาเกษตรจําหนายในราน 
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Local Alike  

การทองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยชุมชนเพื่อชุมชน ที่ใหมากกวา
ความสุข โดยทีมพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน พัฒนาใหชุมชน
เพิ่มมูลคาดานการทองเที่ยว แบงกําไรเปนกองทุนเพื่อชุมชน 

รานตัดผมเจียมรัตน (ตรัง) ตัดผมฟรีใหผู ยากไร/สอนฟรี 

เปนธุรกิจบริการตัดผมชายฟรีมากกวา 40 ป เนนการ
ใหบริการชุมชน ผูยากไร ผูพิการ เด็กหรือคนชรา โดยไมหวัง
ผลตอบแทน และยังเปดสอนวิชาตัดผม ออกแบบทรงผมชาย 
ใหกับเยาวชนที่วางงาน ตลอดจนผูที่เคยหลงผิด ติดยาเสพติด 
แตคิดกลับตัวไดและอยากจะมีอาชีพติดตัว 

“คาเฟ   ช อล ําดวน” ร ับท ําขนม อาหารหวาน โดยกล ุ ม
ผูสูงอายุ 

เกิดจากการรวมตัวของผูสูงอายุในจังหวัดสงขลา ที่มาทํา
ทั้งขนมและอาหารเพื่อหารายไดเสริมเลี้ยงชีพใหกับตนเอง โดย
ผูสูงอายุมาจากหลากหลายพื้นที่ 

กระเปาผาสรางสุข กระเปาแฟชั่นจากผูพิการและครอบครัว 

จากผายีนสมือสอง นํามาแปรรูปเปนกระเปาผาสวยๆ 
หลากรูปแบบดวยฝมือของผูพิการหรือผูดูแล สรางอาชีพสราง
รายได  ธุรกิจเพื่อสังคมยังมีอีกหลายโมเดลควรศึกษาเพิ่มเติม
และเลือกรูปแบบที่เหมาะสม 
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เครื่องมือในการวิเคราะหวางแผนสรางธุรกิจเพื่อสังคม 

 

กรอบการทํางานเชื่อมครูและเด็กสูการเปลี่ยนแปลง 

 ภายใตกรอบคิดหลักคือการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
(Transformative Learning - TL) ซ่ึง Boyd and Myers (1988) 
เสนอวา การจัดการศึกษาในอนาคตตองเนนไปที่การจัดการ
เรียนรู เพื ่อการเปลี่ยนแปลง โดยยอมรับวาการจัดการศึกษา
แบบเดิมในแนวทางของวิทยาศาสตรนั้นไดละเลยมิติเรื่องราว
ของชีวิตจิตใจ ทําใหขาดความสมบูรณในการอธิบายโลกและชีวิต 
และสงผลใหเกิดความลมเหลวในเชิงรางกายและจิตใจ ในขณะที่ 
Mezirow (1991) เสนอวา มีหลายแนวทางที่จะกระตุนใหเกิดการ
เรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยเชื่อมโยงระหวางประสบการณ
ของผูเรียนกับการกระตุนใหเกิดการไตรตรองตรวจสอบสะทอน
กลับอยางมีเหตุมีผลใน 10 ขั้นตอน ดังน้ีคือ  
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 1. การเผชิญกับภาวะสับสนงุนงงกับความจริงที่บิดเบี้ยว 
(A disorienting dilemma) ขั ้นตอนนี ้ส ําคัญมาก ดวยถือเปน
บันไดขั้นแรกที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกระทําไดดวยการ
แสวงหาความร ู ความจร ิงอย างเป นระบบดวยการค นหา
ความหมายที่ปรากฏอยูในเรื่องราวตาง ๆ ผานการตั้งคําถาม การ
สํารวจสู การวิพากษ การคนหาความหมายที ่ปรากฏภายใต
ความสัมพันธเชิงโครงสราง และการเคลื่อนตัวของขอมูลขาวสาร
เพื่อสะทอนยอนคิดไตรตรองอยางใครครวญเพื่อใหเกิดการตั้ง
คําถามตอมโนธรรมสํานึกในเชิงเหตุและผลอันเปนการเหนี่ยวนํา
ไปสูการสรางสํานึกที่สูงขึ้น  
 2. ขั้นการสํารวจตนเอง (A self-examination) จากสภาพ
ความเปนจริงที ่เกิดขึ ้นในขั ้นตอนที่ 1 บุคคลจะรู สึกถึงความ
เกี่ยวของของตนเอง (self-reflection) ซึ่งขั้นตอนนี้สําคัญตอการ
สรางการเปลี่ยนแปลงในตนเองซึ่งเปนฐานสําคัญตอการสราง
พลังการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับปจเจก  
 3. ขั ้นการประเมินอยางมีวิจารณญาณในฐานคติของ
ความรู สังคม วัฒนธรรม หรือจิตใจและการตรวจสอบความจริง 
ในประสบการณที่ผานมาเปนเวลายาวนาน  
 4. ขั้นการอธิบายสิ่งที่เกี่ยวของกับความไมพอใจกับผูอื่น
ซ ึ ่งส งผลใหม ีการแบงปนความคิดที ่น ําไปสู กระบวนการ
เปล่ียนแปลงในกลุมคนที่คิดเห็นคลายกัน  
 5. ข ั ้นการสํารวจทางเลือกในการสรางบทบาทใหม 
ความสัมพันธแบบใหม และการปฏิบัติแบบใหม  
 6. ขั้นการวางแผนเพื่อการปฏิบัติ  
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 7. ขั ้นการคนหาความรู และพัฒนาทักษะเพื ่อนําไปใช
ตามที่ระบุในแผน  
 8. ขั้นการเตรียมพรอมเพื่อสรางบทบาทใหม  
 9. ขั ้นการสรางสมรรถนะและความเชื่อมั่นในตนเองใน
บทบาทใหม ความสัมพันธแบบใหม เพื่อกรุยทางไปสูการสราง
องคความรูใหม และขั้นที่  
 10. การบูรณาการความรูและประสบการณเขากับชีวิต
ภายใตกําหนดเงื่อนไขใหเกิดทัศนะใหมในการมองโลก ซึ่งขั้น
ตอนนี ้เปนการสรางการเร ียนรู ท ี ่ก าวไปสู ความเปนอิสระ 
(emancipatory learning)   
 กลาวโดยสรุป หัวใจสําคัญของแนวทางการเรียนรูเพื่อ
การเปลี ่ยนแปลง คือ ประสบการณ การสะทอนคิดอยางมี
วิจารณญาณ (critical reflection) และการสนทนาอยางเปนเหตุ
เปนผล (rational discourse) ในกระบวนการใหความหมายแก
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง โดยเริ่มตนที่ประสบการณของ
ผู เรียนและชี ้ไปที ่สาระของการเรียนรู เพื ่อการเปลี ่ยนแปลง 
(Mezirow, 1995 อางถึงใน วรรณดี สุทธินรากร, 2560: 72) ซ่ึง
การเรียนรู ในแนวทางนี ้สอดคลองกับการเรียนรู เพื ่อสราง
วัฒนธรรมใหมที่หนุนเสริมคุณลักษณะของพลเมืองในสังคมที่ถูก
จูโจมดวยขอมูลขาวสารรอบดานซึ่งกอใหเกิดความขัดแยง ยอน
แยง สับสนทั้งในระดับการรับรูสวนปจเจกบุคคลและในระดับ
สังคม การเรียนรูผานประสบการณและการสะทอนยอนคิดอยาง
มีวิจารณญาณเทาทันทั้งสภาวะอารมณภายในและขอมูลขาวสาร
จากภายนอกจ ึงหน ุนเสร ิมให เก ิดการเร ียนร ู และพ ัฒนา
คุณลักษณะพลเมืองรุ นใหมใหมีทักษะเทาทันและไมนําพา
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ตนเองไปเปนสวนหนึ่งของความขัดแยงรุนแรง (พัทธธีรา นาค
อุไรรัตน, 2563) 

¨Ò¡¤ÇÒÁÃÙŒÊÙ‹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃà»š¹¤ÃÙ¾ÕèàÅÕéÂ§ (Coaching) 

จากภาพรวมของผูเขารวมโครงการทั้งหมด 560 ชีวิตที่
เขารวมโครงการแบงเปนครู 60 คนและเยาวชน 500  คน 

 

 อน่ึง ดวยเงือ่นไขการรบัรองสิทธ์ิเยาวชนที่เขารวม
โครงการที่ตองผานการคดักรองดวยหมายเลขบัตรประชาชน ทํา
ใหบางสวนที่ไมมบีัตรมคีวามกังวลใจวาจะไมสามารถเขารวม
โครงการได ในขณะที่บางรายยังมีช่ืออยูในระบบการศึกษาทําให
ขั้นตอนการยนืยันสิทธิเขารวมโครงการมีอุปสรรคพอควร และทํา
ใหเด็กสวนหน่ึงไมสามารถเขารวมโครงการได ครพูี่เล้ียงจําตอง
หาเด็กและเยาวชนนอกระบบเขามาเพิ่มใหครบจาํนวน เพือ่มใิห
เสียสิทธิในการชวยเหลือเยาวชนนอกระบบ 
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1. กระบวนการคนหาตวัตนและคนหาความฝน  หลังจากที่
ครูพี่เล้ียงไดพบกบัเยาวชนกลุมเปาหมายแลวและไดรับการ
ยืนยันสิทธ์ิเขารวมโครงการ กระบวนการสํารวจตนทุนชีวิตก็เริม่
ขึ้นโดยการวิเคราะหรวมกนั 
 

 

 

 

 
 

กระบวนการนี้ เปนการทํางานรวมกันระหวางครูพี่เลี้ยง
กับเยาวชนนอกระบบ เพื่อคนหาความตองการที่แทจริง และ
รวมกันออกแบบประเมินความเปนไปไดของการออกแบบชีวิต
ตามที่มีความฝน โดยตระหนักรูถึงโอกาสและความเปนไปได 
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2. ออกแบบเสนทางชีวิต  

  หลังจากวิเคราะหตนทุนชีวิตแลวกระบวนการทํางาน
รวมกันตลอด 1 ปแรกก็เปนรูปรางมากขึ ้น หัวใจสําคัญของ

ความสําเร็จคือ  กระบวนการมีสวนรวมออกแบบ เรียนรู และลง
มือปฏิบัติ โดยครูพี่เล้ียงคอยเปนกําลังใจใหคําปรึกษา  

รวมกลุม 
วิเคราะห

ความ
ตองการ

ประเมิน
ความเปนไป

ได

วางแผนรวม
ครู+เยาวชน

ประสานหา
ครูผู สอน

เรียนรู 
ภาคทฤษฎี

ทดลอง
ปฏิบัติ

นําเสนอ
ประเมิน
ผลลัพธ

พัฒนา
ผลิตภัณฑ

หาชองทาง
สรางรายได

ถอด
บทเรียน

ขยาย
เครือขาย

วางแผนตอ
ยอด
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ภาพกระบวนการนําความรูสูการพัฒนาอาชีพของเยาวชน
บางสวนในโครงการ 
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เรียนรูการทาํผาบาติกทองถ่ิน กลุมเยาวชนหญิง จ. ปตตานี 

เยี่ยมเยียนกลุมเรียนตัดเย็บ
เสื้อผา จ. ปตตานี 

ถังแยกขยะ 

ผลงานเยาวชนนอกระบบ

สถาบันปอเนาะกรงปินัง ยะลา 
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กลุมเรียนวิชาชีพเสริมสวย ปตตานี 
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3. ติดตามหนุนเสริม

สําหรับการติดตามหนุนเสริมเยาวชนในโครงการนี้ แบง
ออกเปน การติดตามหลังจากที่ไดรับการยืนยันเขารวมโครงการ
แลว และผานการนัดพบปะประชุมกลุม และจัดกิจกรรมวิเคราะห
คนหาตัวตน ออกแบบเสนทางชีวิตทีใ่ฝฝนอยากพัฒนาใหฝนเปน
จริง โดยครูพี่เล้ียงประจํากลุม และหัวหนาทีมจังหวัดจะชวยหนุน
เสริมหากมีขอติดขัด และหัวหนาโครงการจะคอยเติมเต็มในสวน
ที่ครูพี่เล้ียงและเยาวชนตองการ อยางไรก็ตาม การเยี่ยมเยียนเชิง
พื้นที่เปนหน่ึงในกิจกรรมสําคัญที่ทําใหเยาวชนไดรับกําลังใจและ
ทําใหครูพี่เลี้ยงสามารถวิเคราะหสภาพปญหาหนางานและให
การหนุนเสริมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

เยี ่ยมเยือน 
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จากการลงเยี ่ยมเยียน ทําใหเยาวชนมีกําลังใจในการ
พัฒนา และรูสึกภาคภูมิใจที่มีผูใหญมาชื่นชมผลงานที่พวกเขาลง
มือทําดวยตัวเอง ตอบเปาหมายการพัฒนาเยาวชนใหมีความ
ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตน นอกจากนี้ ยังไดเห็นโอกาสในการ
ตอยอดทางธุรกิจเพื่อสังคมอีกดวย  
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4. พัฒนาตอยอด

แมวาการพัฒนาความรู และทักษะอาชีพในกลุมเยาวชน
จะคอนขางเปนไปดวยดี ทวาก็ยังตองการการพัฒนาหนุนเสริม
อีกหลายดาน โดยเฉพาะการไดเห็นโลกที่กวางและเรียนรูจาก
ประสบการณความลมเหลว และความสําเร็จของกลุมอื่น ๆ เพื่อ

นํากลับมาพัฒนาตน ดังนั้น การศึกษาดูงานขามจังหวัดจึงถูก
ออกแบบไวเพื่อใหเยาวชนไดเห็นการเปรียบเทียบ  

ผามัดยอมสีใบไมเรินตาอน เพื่อนําไปปรับใช และตอ
ยอดเปนอาชีพเสริม โดยครูพี่เลี้ยงและนองเยาวชน ๆ วางแผนวา
จะมาเรียนแบบเต็มหลักสูตร เพื่อพัฒนาฝมือใหดียิ่งขึ้น เชน ผา
มัดยอมดวยการเนาผา เพิ่มลวดลายลงบนผืนผา และเพิ่มลวดลาย
การมัดยอมจากคราม จากวิธีธรรมชาติ  
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5. ตลาดฝมือเยาวชนนอกระบบ

การสรางความมั่นคงในอาชีพใหเยาวชนนอกระบบจะ 
เปนไปไดหากมีตลาดรองรับสินคาและผลิตภัณฑของพวกเขา ซ่ึง 
สวนใหญผลผลิตยึดโยงกบัสภาพแวดลอมที่พวกเขาอยู ตลาด 
ทางกายภาพจึงเปนพื้นที่สําคัญ ที่ทางโครงการออกแบบไววาจะ 
จัดมหกรรมตลาดขายสินคาของเยาวชนนอกระบบ  

การจัดมหกรรมสินคานอกจากจะเปนการฝกการขาย 

การบริหารจัดการผลผลิตใหเพียงพอและมีคุณภาพตอบความ 
ตองการของผู บร ิโภคได และยังเปนการนัดหมายเพื ่อมา 
แลกเปลีย่นตดิตามความกาวหนาและอปุสรรคตาง ๆ ตลอดจน 
เปนการมาประชาสัมพนัธชองทางการขายผลผลิตใหเปนทีรู่จกั 
แกสังคม นาเสียดายวาภาวะโรคระบาดทําใหตลาดตองพับไป

กลุ่มปลูกผกัปลอดสาร 

ปัตตานี
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ความทาทายสาํคญัตอการสรางกลุมอาชีพเพื่อพัฒนา 
ผลิตภัณฑของเยาวชน พบวา เยาวชนยังขาดการสาํรวจความ 
ตองการของตลาด ยังไมมีทักษะการจัดการเรื่องบัญชีตนทุน และ 
การคาํนวณราคาสินคาและบริการ  ขาดทกัษะเรือ่งการจดัการ 
ควบคมุคณุภาพสินคา และยังไมมทีกัษะการออกแบบบรรจ ุ
ภัณฑที่ดึงดูดใจลูกคา โชคดีวาครูพี่เลี้ยงของเราครูสุราญา มามะ 
เปนผูที่มีความสามารถที่นาจะชวยพัฒนาทักษะนีไ้ดในอนาคต

ตดิตามหนุนเสริมในยามวิกฤตโควิด 

เหด็นอกระบบ 
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เมื่อโควิด-19 มาอีกระลอก กิจกรรมในพื้นที่ไมสามารถ

ดําเนินตอไปไดตามแผนเดิมที่วางไว กลุ มอาชีพของเยาวชน
ไดรับผลกระทบโดยตรง เพราะยังอยู ในระยะเริ ่มตนพัฒนา
ผลิตภัณฑ  แตด วยครูพี ่ เล ี ้ยงของโครงการผานการอบรม

หลักสูตรการตลาดออนไลน กับครูสุราญา มามะ ซึ่งเราจัดเปน

หลักสูตรเสริมพิเศษมาแลว ดังนั ้น ครูพี ่เลี ้ยงกับเยาวชนจึง
รวมกันวางแผนชีวิตกันใหม และเริ่มมองหาชองทางสรางอาชีพที่

สามารถสรางรายไดมาจุนเจือในยามที่ตองกักตัว เฝาระวังโรค
ระบาด ดังน้ัน นอกจาก มันญี่ปุนสีมวงคุณภาพดี สด อรอย เปนที่
ช่ืนชอบของผูบริโภคผลงานของ “โซเฟย”  

“อัคยาร” เปนอีกหนึ ่งในเยาวชนนอกระบบที ่ร ิ เริ่ม

วางแผนและนําแผนของตนมาปรึกษาครูพี่เลี้ยง “อาจารยอาลี” 
ของตน ในที ่ส ุด  “อัคยาร” ก็กลายเปนตรายี ่หอสินคาของ
ผลิตภัณฑปลาหลายชนิด พรอมทดลองตลาด สรางอาชีพ มี

รายไดบางแลว  นับเปนความภาคภูมิใจของโครงการยิ่งนัก 
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 สื ่อสารอยางตอเนื่อง 
โครงการของเราเห็นวาการสื่อสารชวยยนระยะทางและ

เวลาใหทั้งครูและเยาวชนสามารถติดตามหนุนเสริมกันไดอยาง
ทันทวงที เราจึงมีทั้ง Facebook page ในนาม เครือขาย กสศ. 4 
จังหวัดใตลาง ซ่ึงไมเพียงแตใชเปนการสื่อสารภายในแลว ยังเปน
ชองทางสื่อสารบอกเลาเร่ืองราวดี ๆ ผลงานเยี่ยมยอดของเยาวชน
ในโครงการสูสาธารณะ ตลอดจนใชเปนชองทางในการขยายผล 
เมื่อเยาวชนมีผลผลิตที่สามารถสงขายได 

นอกจากนี้ ยังมีกลุมไลนรวม และแยกรายจังหวัดเพื่อการ
สื่อสารถึงกันอยางสมํ่าเสมอ 

 หนุนสูไปดวยกันในสถานการณโควิด 
เพียง 5 เดือนแรกของโครงการผานไป สถานการณโรค

ระบาดไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 มาถึงพื้นที่สงผลกระทบทันที
ตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ การปรับตัวใหเทาทัน
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ตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันเปนหนึ่งในทักษะสําคัญ
ของพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 ดังนั้น โครงการเตรียมรับความ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวดวยการฝกทักษะ “การตลาดออนไลน” 
สําหรับครูและเยาวชนเพื่อเรียนรูรับการเปลี่ยนแปลงไปพรอม ๆ 
กัน โดยวิทยากรซ่ึงเปนหน่ึงในครูพี่เล้ียงของโครงการและเปนผูที่
มีความรูความสามารถในการทําการตลาดออนไลน  

การหนุนเสริมในภาวะวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ระลอก 3 
ในชวงปลายของโครงการ สถานการณการแพรระบาด

ของไวรัสกลับมาหนักอีกระลอก มีการจํากัดการเดินทางขาม
พื้นที่ ผลกระทบหวนกลับมาซํ้าเติมเยาวชนและครูพี่เลี้ยงดวย 
เนื่องจากครูในโครงการนี้ไมไดมีเงินเดือน เปนครูอาสาเขามา
ทํางานกับเยาวชนดวยความรู ส ึกปรารถนาดีต อกันเทาน้ัน 
อยางไรก็ดี สถานการณเชนนี้ การที่เยาวชนปลูกพืชผักขาย ก็ยัง
สามารถมีรายไดและมีอาหารกินและมีบางสวนที่แบงปนใหกับ
ครูพี่เล้ียงของเขาเปนสายสัมพันธที่จะติดแนนไปหลังจากน้ี  
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เสียงสะทอนจากนองเยาวชน 
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ผมรักไผ 

ผมชื่อ ตา ครับ  ผมอยูบาน  ชวยแมขายของในตลาด ผม
ไมไดชอบขายของ  ผมรูสึกเขินเวลาอยูกับคนเยอะๆ แตผมตอง
ชวยแมทํางาน เพราะมันเปนหนาที่ของผม 

ผมไดไปเรียนทําเกาอี้ไมไผกับครูเขียว  ผมรูสึกชอบที่ได
ทํางานกับตัวเอง ไดคิดเอง ทําเอง ไมตองเจอคนเยอะๆ  ไมตอง
พูดมาก  ผมรูสึกไมมั่นใจเวลาที่ตองพูดกับคนที่ผมไมรูจัก  เม่ือ
ผมไดเรียนรูเรื่องราวการทําไมไผ  ผมไดทําเกาอี้  ทําโตะ  แคร 
ขาย  มีเงินมีรายไดเขามา  ผมกับเพื่อนๆ สนุกที่ไดใชเวลาอยู
ดวยกันมากขึ้น  ไดชวยกันทํางานแบบสบายๆ ไมตองกังวลวาจะ
เจอใครมาวุนวาย  พวกเราหัดทําแกวไมไผ  ทําชุดดริป   กาแฟ 
ทีแรกก็ไมสวย  เพราะไมมีเครื่องมือ  แมเปยและพวกพี่ๆ ชวยกัน
คิด ใหเราทํารูปใสลงในแกว  มีเพื่อนผูหญิงออกแบบรูปให  พี่ๆ 
พาไปเลเซอรที่ราน  ผมดีใจมาก จากแกวที่ไมมีราคา พวกเรา
สามารถทําใหมีมูลคาขึ้นมาได  จากการรวมมือรวมใจกัน งาน
ของพวกผมไดขายในหนา Facebook  มีตลาดออนไลน  พวกเรา
รูสึกทึ่งกับผลงานของตัวเอง 

ผมดีใจมากครับที่มีผูใหญใจดี ใหความสําคัญกับพวกเรา 
คอยชี้นํา สงเสริมใหพวกเราทํากิจกรรมดีๆ ในสังคมยังมีนํ้าใจอีก
มากมายที่คอยสงตอใหพวกเรา  ขอบคุณอาจารยรุง ที่ดูแลพวก
เราเด็กขาดโอกาสในพื้นที่ ใหกลายเปนคนมีโอกาสไดสงตอให
เพื่อนๆ ไดมาเรียนรูรวมกัน  ขอบคุณ กสศ. ที่ใหเครื่องมือในการ
ทํางาน  ขอบคุณลุงผูการฯ (พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย ผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา) ที่ใหเครื่องเลเซอร ทําใหลดคาใชจาย
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ลงไปเยอะ  พวกเราสญัญาวาจะตัง้ใจทํางาน ทํากจิกรรม  เปน 
คนดีของสังคมตลอดไปครับ 

ขอบคุณครับ 

ไพศาล  เจะยอ 
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มัจฉานุ 

ผมกับเพื่อนๆ อยูในหมูบานที่มีคนเยอะแยะ มีผูนําเกงๆ มี
โครงการเขามาเห็นเขาทํากันมากมายไปหมด  แตพวกผมไมมี
โอกาสไดเขารวม  เขามองพวกผมเปนเด็กเกเร หาวาพวกผมไร
คา  พวกเราอยูดวยกัน ทํางานดวยกัน  ก็หาวามั่วสุม จับกลุม 
แจงตํารวจมาตรวจ  พวกเราอยูรวมกันเคาก็วาพวกเราตั้งแกงค  
เราก็เลยตั้งชื่อแกงควา “มัจฉานุ”  ผมไมเขาใจเหมือนกันวาพวก
เขาคิดอะไร มองวัยรุนเปนอะไร  ทําไมตองยัดเยียดวาพวกผมไม
ดี  พวกผมมีความคิด  มีความรูสึก  อยากทําอะไรเหมือนคนอื่น
เคานะครับ   

แตพวกคุณน่ันแหละ ที่ไมใหโอกาสผม  
ทําใหพวกผมตองอยูกันแบบนี้  ผมก็ไมเคยทําอะไรให

ใครเดือดรอน  ผมรูวาผมไมไดทําประโยชนอะไรมากมาย  น่ังเลน
เกมกัน  พูดคุยหัวเราะกัน  ผานไปแตละวันแทบจะไมไดอะไรเลย  
ถามวาผมอยากทําไหม  อยากทําครับ  แตไมร ู จะทําอะไร
เหมือนกัน  พวกผมอยากเรียนตอ ก็เรียนไมได  เคาบอกวาพวก
ผมเกเร โรงเรียนไมอยากมีนักเรียนแบบพวกผม   

วันหน่ึง สปายบอกผมวา ใหมาฝกอาชีพกับแมเปย  อยาก
ทําอะไรใหพวกเราคุยกันดู  พวกเราอยากซอมรถมอเตอรไซค  
เพราะพวกเราชอบแตงรถ  แลวพวกเราก็ไดเรียนซอมรถ   

ผมกับเพื่อนไดหัดปะยางรถ  เปล่ียนน้ํามันเคร่ือง  เปล่ียน
กานลอ  ทําไดหลายอยาง  แมเปยบอกวาเราไดรับการสนับสนุน
จาก กสศ. และมหาวิทยาลัยมหิดล  ผมไมรูจักหรอกวา กสศ. คือ
อะไร  แตผมอยากขอบคุณวา กสศ. ทําใหผมมีอาชีพ  ทําใหพวก
ผมมีคุณคาในสังคม ทําใหครอบครัวยอมรับวาผมทําได  ผมได
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ทํากิจกรรมอยางอื ่นอีกมากมายในการชวยเหลือสังคม ชวย
เพื่อนๆ พวกเรารูสึกภูมิใจในตัวเอง ที่ในวันนี้ พวกเราทําใหเขา
เห็นแลววาวัยรุนทําเพื่อสังคมไดมากกวาที่เขาคิด   

ตอนนี้ผมมีรานเล็กๆ รับซอมรถมอเตอรไซค  ปะ เปลี่ยน
ยาง  ตัดโซ ถายนํ้ามันเครื่อง  แตงอุปกรณรถ  ผมและเพื่อนๆ มี
รายไดเลี้ยงตัวเอง  แมวามันจะไมมากแตผมและเพื่อนๆ ก็ภูมิใจ
ในตัวเองที่พวกเราทําได 

ผมขอเปนตัวแทนเพื่อนๆ ที่ไดรับโอกาสจากโครงการน้ี  
ขอบคุณ กสศ. ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ที่ชวยกันทําใหพวกผมพบ
คุณคาในตัวเอง  “มัจฉานุ”  ที่ใครๆ พากันดูถูกวา เปนเด็กเกเร 
วันนี้พวกเรามีงานทํา มีรายไดเลี้ยงตัวเอง มีหนาที่รับผิดชอบ 
ชวยเหลือสังคมไดแลวครับ 

ขอบคุณครับ 

นายฮาราฟน  อาเยาะ 
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สงทาย 

บัญชีสวนตัว/กลุม 

ชุดความรูที่โครงการฝากไว และเปนเรื่องสําคัญที่จะทํา
ใหกลุมสามารถประสบความสําเร็จไดคือ การจัดทําบัญชี ตั้งแต
บัญชีสวนตัว และบัญชีกลุม ซึ่งควรจะทําจัดทุกวันเพื่อจะไดเห็น
วาแตละวัน เรามีคาใชจาย และมีรายไดจากสวนไหนอยางไร 
เพื่อเราจะไดวางแผนการเงินของตัวเราและของกลุมไดอยางเปน
ระบบ ควบคูกับการบันทึกการเรียนรูและการทํางานในแตละวัน  

ดังกลาวตั้งแตตนวา หากเยาวชนเขาไมถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ อานเขียนไมได จะสงผลกระทบมากมายตอการยกระดบั
คุณภาพชีวิต และในบรรดาเยาวชนที่เขารวมโครงการ พบวา ยัง
มีเยาวชนบางคนที่ไมสามารถอานออกเขียนได แมจะไดวุฒิ
การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไปแลวก็ตาม ปญหาที่ตองหันมา
ใสใจเพิ่มคือ คุณภาพการศึกษาและความสามารถในการอาน
เขียนของเยาวชน 

วันเดือนป รายการ รับ จาย คงเหลือ 

รวม 
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บันทึกการเรียนรู  

เคยรูไหมวา ทําไมคนดังจํานวนมากจึงประสบความสําเรจ็
ในชีวิต สามารถจดจํา และจัดการสิ่งตางๆ ไดอยางเปนระบบ 
ขั้นตอน ทั้ง ๆ ที่เขามีงานมากมายหลายอยางตองทํา  

สมุดบันทึก หรือที่เราเรียกกันติดปากวาสมุดโนต สําหรับ
คนเหลาน้ันสําคัญมาก กระทั่งมีการวิจัยออกมาเลยทีเดียววาสมุด
โนตแบบใดที่จะชวยบันทึกเรื่องราวตาง ๆ เพื่อนํามาใชอยางมี
ประสิทธิภาพมากกวากัน ดังนั้น ทายเลมนี้ จึงแนบหนาบันทึก
การเรียนรูและบันทึกบัญชีไวเพื่อใหพวกเราไดฝกฝนจดบันทึก 

วัน.....เดือน......... ป..... 

คําสําคัญ เหตุการณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีได
เรียนรู 
 
 
 

ขอผิดพลาดท่ีตองแกไข/ส่ิงดีๆ ท่ีจะตอยอด 
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ติดตอครูของเรา 
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ติดตอเราไดที ่ 

ผศ.ดร.พัทธธีรา นาคอไุรรตัน  
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
เลขท่ี 999 มหาวิทยาลยัมหิดล อาคารปญญาพิพัฒน  
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
โทร. 02-441 0813-5  ตอ 2140 
Email: padtheera.nak@mahidol.edu  
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