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คํานํา 
 

 ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเปนวิกฤติทางสังคม และเปนปญหาสําคัญระดับชาติ 
เพราะสรางความหว่ันวิตกของสังคม ตออนาคตของชาติ และมีผลกระทบตอเด็กและเยาวชนรวมทั้ง
ครอบครัว  ทําใหเกิดการตาย บาดเจ็บและพิการจากการถูกทํารายกอนวัยอันควร เปนภาระและความ
สูญเสียทางสังคม รวมท้ังคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยทั่วโลกรวมท้ังประเทศไทยกําลังเผชิญปญหา
นี้อยางรุนแรงและเพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับ 
 ดวยตระหนักถึงปญหาท่ีเพิ่มและรุนแรงข้ึนอยางรวดเร็วและหาแนวทางแกไขปญหาท่ี
สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย   มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
รวมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดย สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงมนุษย  ดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหา
ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคม ระบบเฝา
ระวังในชุมชน เพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ที่อยูบนพ้ืนฐาน ความตองการ และ
บริบทของชุมชน  โดยไดรวมมือแกนนําชุมชนและองคกรหนุนเสริมในระดับพื้นที่ เชน โรงเรียน 
องคการบริหารสวนตําบล และสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงจังหวัด    คนหา และพัฒนา
รูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนและแกนนําเยาวชน ในชุมชน 10 แหง ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
กรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการผานกลไกชุมชน กลไกองคกรศาสนา กลไกโรงรียน กลไก
เครือขายเด็กและเยาวชน 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมน้ี ทําใหเกิดการไดความรูที่มาจากรากฐานของ
ประชาชน สอดคลองในเง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรม และท่ีสําคัญเปนการวิจัยที่ใชกระบวนการวิจัย
อยางมีสวนรวม   มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผูรับผิดชอบโครงการ หวังวาเอกสารนี้จะเปนประโยชน
และนําไปสูแนวทางการแกไขปญหาที่เปนรูปธรรมตอไป 

 
 

รศ. ดร. วริยา ชินวรรณโณ 
คณบดีคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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คํานําจากคณะผูวิจัย 
 

 ความรุนแรง เปนสิ่งท่ีไมพึงปรารถนาของมนุษยชาติและสังคมโลก แตนาประหลาดที่
ปรากฏการณนี้ไดเกิดข้ึน ดํารงอยู และนับวันย่ิงรุนแรงข้ึน กับทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะที่เกิดกับเด็กและ
เยาวชน ปญหาความรุนแรงจึงเปนเร่ืองของบริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ีแวดลอมเด็ก สราง ผลิตซํ้า ให
เด็กยอมรับกับอุดมการณการใชความรุนแรงในการแกไขปญหา ในขณะท่ีระบบวิธีคิดของการมอง
ปญหาความรุนแรงมักมุงท่ีบุคคล หรือพฤติกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุมบุคคล กลไกตางๆท่ีดําเนินการ
เปนสวนใหญ ทําใหการแกปญหาเปนไปอยางแยกสวน ไมตอเนื่อง และไมเกิดผลสัมฤทธิ์ของการแกไข
ปญหาเทาท่ีควร เพราะเปนการแกตามอาการท่ีเกิดข้ึนอยางช่ัวครั้งช่ัวคราว   
 กลวิธีการแกไขปญหาตองใชฐานทางสังคมวัฒนธรรม กาวไปสูรากเหงาของปญหา คือการ
แกปญหาที่ระบบโครงสราง ความสมัพันธและระบบคิดของสังคม รวมท้ังดึงการมีสวนรวมของชุมชน 
ภาคสวนท่ีเกี่ยวของ และเด็กและเยาวชน เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทางสังคม และมนุษย โดยมุงเนนใหคนมีความม่ันคงท้ังทางกาย ใจ และสังคมอยางแทจริง    
 ความรู หรือ งานวิจัย มีความสําคัญตอการเปล่ียนแปลงและการแกไขปญหา  ที่ผานมาความรู
มักอยูในมือกลุมวิชาชีพ และเปนความรูเพื่อตอบโจทยในเชิงนโยบายและทางวชิาการ แตความรูใน
งานวิจัยสามารถนํามาใชในการแกไขปญหาในระดับปฏิบัติการไดและสามารถนําไปใชไดทันที หาก
เปนงานวิจัยที่เร่ิมตนจากชุมชนทั้งในมิติของการรวมกันเรียนรูรวมกันแสวงหาปญหา  และคิดคน
แนวทางออก เพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาอันเปนฉันทามติของชุมชน รวมท้ังรวมรับผลของการพัฒนา   
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย   จึงไดใหการสนับสนุน มหาวิทยาลัย- 
มหิดล โดยการรวมมือกับ คณาจารยในมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาคจํานวนหนึ่ง ดําเนินโครงการวิจัยและ
พัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคม ในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการทางสังคมตลอดจนระบบเฝาระวังในชุมชน เพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็ก
และเยาวชน ที่อยูบนพ้ืนฐานความตองการ และบริบทของชุมชน  โดยไดรวมมือแกนนําชุมชนและ
องคกรหนุนเสริมในระดับพ้ืนที่ เชน โรงเรียน องคการบริหารสวนทองถิ่น และพัฒนาสังคมจังหวัด   
คนหา และพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน โดยการ
มีสวนรวมของชุมชนและแกนนําเยาวชน ในพื้นที่ทั้งหมด 10 แหง ในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม 
นครราชสีมา บุรีรัมย สุราษฎรธานี กระบี่ นครปฐม และฉะเชิงเทรา   
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 งานวิจัยน้ี นอกจากจะไดความรูที่เปนแนวทาง ตัวอยางการจัดการทางสังคมเพ่ือการแกไข
ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่หลากหลาย สอดคลองกับบริบททางสังคมและพัฒนาแตละ
พื้นท่ีแลว ยังเกิดการเรียนรูสํานึกของการรับรูปญหา ความตองการ โลกทัศน มุมมองระหวางเด็ก -
ผูใหญ  ระหวางชุมชน- หนวยงานของรัฐ  และนักวิชาการภายนอก  ซึ่งหากไดเรียนรูรวมกันและดึง
ศักยภาพที่มีของแตละสวนรวมกันแลว จะสามารถนํามาออกแบบ ขับเคลื่อนแนวทางการแกไขปญหา
ในเชิงโครงสราง ทั้งการสรางสังคมที่ปลอดภัยสําหรับเด็กและเยาวชน การสรางสังคมพึ่งพาอาศัย
เกื้อหนุน การเปดพ้ืนที่ ตัวตนของเด็กและเยาวชนในการรวมแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับชุมชน ซึ่ง
ทั้งหมดจะนําไปสูการสรางสังคมที่พึงปรารถนาไดตอไป 

 
ดร. เพ็ญจันทร ประดับมุข-เชอรเรอร 

และคณะผูวิจัย 
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Abstract 
 
 

 This project aimed to identify forms of social management to reduce violence among 
children and youth, build violence-free, “safe youth” civil society among children, youth and 
communities, and create community led violence surveillance instruments and systems for 
monitoring violence among children and youth.  
 
 The research design comprised two parts: 1) a literature review, including 10 case 
studies on organizations working to reduce violence among children and youth in Thailand and 
examples of safe community management in Christchurch, Auckland and Wellington, New 
Zealand; 2) primary research on violence reduction among children and youth through social 
management in 10 communities in four regions of Thailand plus Bangkok. The design and 
implementation of the resulting social management was based on the literature reviewed and 
input from the communities.  
 
 Diverse types of social management to reduce violence among children and youth 
were identified through the research and development processes aimed at identifying culturally 
appropriate types of such management: 
 1. Community based social management.   
 2. Religious organization based social management  
 3. School based social management  
 4. Subdistrict Administrative Organization based social management. 
 5. Social management based on mechanisms or structures already in place for  youth 
 and children. 

 
 The outcomes from the types of social management to reduce violence among 

children and youth implemented in this project were 1) the creation of networks on people 
working within child and youth care and development, as well as separate mentor networks; 2) 
the creation of mechanisms, systems and structures for the facilitation of activities in the long 
term; and 3) the creation of spaces within which the views and abilities of children could be 
widely expressed.     
 
       The conditions identified for successful social management were the creation of 
spaces for children and youth to participate in solving community problems, and for increasing 
mutual understanding and appreciation of each other’s value and goals among children, adults 
and various related parties; and having a mentor system equipped with views and skills 
appropriate for the facilitation of community self-management.  
 
  The implementation of the project brought youth together to do useful activities, see 
their own value, and improve their behavior. Besides this, social management and holistic 
problem solving were brought about in communities. Various organizations came to see the 
importance of activities aimed at reducing violence among children and youth and consequently 
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supported them. Community members supported and participated in violence reduction; relations 
within the involved communities were improved and coordination between the communities and 
network parties took place.   
 
 Recommendations from the project are: promote and open up spaces for youth 
activities; specify conditions or build societal mechanisms for creating positive environments 
within communities that reduce violence among children and youth, focusing on the role of 
issues such as alcohol use and domestic violence; create community level surveillance and 
warning mechanisms to increase awareness within each community on violence among children 
and youth, related to societal structures and culture, emphasizing indicators for the level of 
violence in each community, such as the level of domestic violence, mortality and injuries from 
violence among adults, the amount alcohol consumed, or the number of video game halls in each 
community.  
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บทคัดยอ 
 
 

 โครงการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อหารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงใน
เด็กและเยาวชน และสรางประชาคม “ปลอดภัยจากความรุนแรง” (safe youth) ในเด็กและเยาวชนและชุมชน ใน
การขจัดปญหาความรุนแรง รวมท้ังสรางเคร่ืองมือและระบบการเฝาระวังปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
โดยชุมชน 

 วิธีการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนการทบทวนองคความรู และการศึกษากรณีตัวอยาง
เดนองคการที่ดําเนินการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและจัดการปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน โดย
ศึกษากรณีตัวอยางในประเทศไทย 10 กรณี และตัวอยางการจัดการชุมชนปลอดภัย ในเมืองไครสเชิรช 
โอกแลนด เวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด  สวนที่สอง เปนการวิจัยปฏิบัติการ โดยนําเอาแนวคิดท่ีไดจาก
การศึกษาตัวอยาง และการทบทวนองคความรู ไปปรับใชในพ้ืนที่ โดยใชกระบวนการ การมีสวนรวมของชุมชน 
ในการรวมออกแบบและปฏิบัติการรูปแบบการจัดการทางสังคมในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน   ดําเนินการในชุมชนท้ังหมด 10 แหงจาก 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร 
 จากการศึกษา โดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือคนหารูปแบบที่สอดคลองกับบริบททาง
สังคมวัฒนธรรม พบความหลากหลายของรูปแบบการจัดการทางสังคมในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็ก
และเยาวชน    ดังน้ี  

1. การจัดการโดยกลไกชุมชนเปนฐาน 

2. การจัดการโดยกลไกองคกรศาสนาเปนฐาน 

3. การจัดการโดยกลไกท่ีมีโรงเรียนเปนฐาน 

4. การจัดการโดยกลไกองคการบริหารสวนตําบล 

 5.  การจัดการโดยกลไก หรือโครงสรางดานเด็กและเยาวชนที่มีอยูแลว 

 ผลลัพธ การจัดการทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ประกอบดวย 
การเกิดเครือขายของบุคคลในการดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  เกิดเครือขายพ่ีเลี้ยงในการดูแลเด็ก
และเยาวชน (เครือขายความสัมพันธ) การมีระบบกลไกซึ่งเปนโครงสรางทางการรองรับกิจกรรมระยะยาว การ
ทําใหเกิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นและแสดงศักยภาพของเด็กอยางกวางขวาง 

 เงื่อนไขทําใหรูปแบบการจัดการปญหาประสบความสําเร็จ คือ การเปดพ้ืนที่ ตัวตนของเด็กและ
เยาวชนในการรวมแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับชุมชน การเปดพ้ืนที่ตัวตนระหวางเด็กและผูใหญ  ภาคสวนตางๆ 
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ที่เกี่ยวของ ใหเขาใจมุมมองตอสิ่งท่ีจะแกปญหา เห็นคุณคาและเปาหมายของกันและกัน  การมีระบบพี่เลี้ยงท่ีมี
ทัศนะ และทักษะการจัดการในการหนุนเสริมพลังชุมชนในการจัดการ 

ผลลัพธเกิดข้ึนภายหลังดําเนินการ  เกิดการรวมตัวของเยาวชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมอันเปน
ประโยชน  สงผลใหเยาวชนเห็นคุณคาของตนเอง และสังคม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดี  
นอกจากน้ัน เกิดการจัดการทางสังคมและแกปญหาแบบบูรณาการในชุมชน หนวยงานตางๆ ใหความสําคัญและ
สนับสนุนกิจกรรมการแกปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  คนในชุมชนตื่นตัว ใหความรวมมือ สนับสนุน 
และมีสวนรวมในการแกไขปญหาความรุนแรง   เกิดความสัมพันธอันดีและการประสานความรวมมือภายใน
ชุมชน ระหวางชุมชนและภาคีเครือขาย และระหวางภาคีเครือขาย 
   ขอเสนอแนะของโครงการ คือ การสงเสริม เปดพ้ืนท่ี กิจกรรมเยาวชน สรางระบบคุณคาจิตอาสา
ในชุมชน  การกําหนดเง่ือนไข หรือสรางระบบกลไกทางสังคมในการสรางสิ่งแวดลอมเชิงบวกใหกับชุมชนเพ่ือ
ลดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน เชน เหลา ความรุนแรงในครอบครัว  พัฒนาระบบเฝาระวังในระดับชุมชน 
เพื่อสรางสัญญาณเตือนภัยที่ใหคนในชุมชนตระหนักในปญหา และรับรูปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
ที่เกี่ยวพันกับโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม  โดยเนนการพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินความรุนแรงใน
ชุมชน เชน ความรุนแรงในครอบครัว  การตายและบาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทของผูใหญ  และปริมาณการด่ืม
เหลาของคนในชุมชน รานเกมส เปนตน 
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Executive Summary 

The Research and Development Project on  
Social Management to Reduce Violence among Children and Youth in 

Communities  
 

The objective of this project was to identify types of social management to reduce 
violence among children, youth and communities by building nonviolent “safe youth” civil 
society, as well as surveillance instruments and mechanisms, by communities for communities. 
The format used was research and development, with communities participating in the design of 
the types of social management used for violence reduction among children and youth. A 
guiding principle in this project was facilitating processes that involved ordinary citizens in 
considering, analyzing and solving the problem at hand, as well as having communities monitor 
the results by themselves. The study emphasized social management at the local, that is, 
community level. In practice, the word community has several meanings, especially those based 
on physical area (village or subdistrict) on one hand and network relationships on the other. In 
this study, the word is used in both senses (community as physical area & community as 
network); management took place on both village and subdistrict levels.   
 

This action research study was conducted in the following 10 communities in four 
regions of Thailand plus Bangkok. In all these locations, the following participatory research 
processes were used.  In all these locations, the following participatory research processes were 
used:  
  
 1. Community preparation: All parties involved with each community gathered in a 
meeting to build understanding in the project, express views on the violence situation among 
children and youth, participate in analyzing the causes of the problem and finding ways to solve 
it, as well as to evaluate the capacity of the community in question, and the measures it had 
previously taken to address the problem.   
 2. Planning, in collaboration between the involved parties, as follows:  
  2.1 Setting strategy and action plan; 
  2.2 Dividing responsibilities;  
  2.3 Choosing the format of management 
 3. Implementation: The involved parties implemented the activities and took the 
measures agreed on; 
 4. Identifying lessons learnt and reporting the conclusions within each community;  
 5. Sharing experiences between areas and regions  
 
 All these processes emphasized providing space for citizens to participate in the 
project and be at the center of mobilization, but taking into consideration the readiness, interest 
and problems of each area. This participation extended to all processes: thinking, planning, 
collecting data, analyzing the problems and designing the format for problem solving. 
Community participation brought together all involved parties in these processes: families, 
community leaders (subdistrict and village heads, village health and development volunteers), 
children and youth, as well as people with a supportive role, such as teachers, health center 



 xi 
 
officials, provincial development workers, and police officers in charge of the area. Utilization of 
data and independent decision making were guiding principles. 
 The instruments used in forums gathered for starting community mobilization were 
AIC, mind mapping, and Appreciative Inquiry. These instruments create processes that enable 
community members to bring about change within themselves, their families and communities, 
based on the best available experiences that they have had, things they have done or felt proud 
of. There were also brainstorming meetings to set youth and violence free community related 
goals, as well as to identify what each community had already done, where the real problems lay, 
and what to do about them. These tools give importance to encouraging participation from, and 
exchange between community members, to allow them express their views freely and efficiently.   
 
 Types of social management used to reduce violence among children and youth 
  
 Through the processes of research and development this study used to identify 
culturally and socially appropriate types of social management for reducing violence among 
children and youth, a diversity of types of such social management were identified. It needs to be 
emphasized here that these mechanisms of social management are “outcomes” from the 
participatory processes within communities that perceived their problems, together decided on 
ways to solve these problems, and then together implemented the identified solutions based on 
the information and understandings that had filtrated through the participatory processes 
throughout the period of implementation. All these identified types are based on ideas gathered 
in their implementation areas. These types were identified:  
 
 1. Community based management 
 Community based management was used in the North-Eastern and Northern parts of 
Thailand. Its crucial feature is having youth at the center of mobilization, with communities 
functioning as mentors and facilitators of access to other mentors beyond the community itself. 
Community strength, that is, the management of social and cultural capital, is important for the 
facilitation of violence reduction among youth and communities. Reinvigorating youth groups 
and the abilities of their members, who are to function as key leaders in the implementation, with 
close assistance from already existing community partners, is a resource mobilization method 
with high chances of success, because children and youth are loved by their families and 
relatives. Therefore, supporting children and youth to behave in communally useful ways will be 
the pride of everyone; it also means making lighter the responsibilities of community leaders, 
who are necessarily busy with their community leader and family head roles. In this type, 
Subdistrict Administrative Organization (SAO) and health center officials play a mentoring and 
advisory role.   
 
  2. Religious organization based social management 
 It was found that Buddhist temples or institutions are an important type of capital in 
the North-East. Besides being centers that bring together believers, Buddhist temples have high 
quality personnel resources and other aspects that facilitate learning. They have also helped 
enlarge the target group from children and youth to families and communities, as well as 
addressed issues beyond religion and morality, such as violence reduction and community 
development of other types – always, however, within a Buddhist framework. This type of 
management is also highly likely to succeed.     
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 In Southern Thailand, work was done through a network of subdistrict level mosques, 
with Islamic principles providing guidance and methods for youth and child development, as 
well as being a tool for controlling the behavior of community members, whether in terms of 
prevention or solving already present societal problems. In this case, management of violence 
among children and youth took place in collaboration between religious, administrative and 
community organizations.   
 
 3. School based social management 
 It was found that children in urban areas have a closer relationship with their schools, 
and it was thus recommended that schools be used as the base of the work, using the existing 
structure of schools, but with some qualitative modifications to their structure, as follows:  
 1) Structures and relationships in schools should be changed from vertical to 
horizontal (a shift from an administration, control and command system to a mentoring one), 
which would be beneficial to the creative abilities of the children, and can be done through the 
following items.   
 2) Positive attitudes toward children and youth should be instilled among teachers; 
the structure of school boards should be changed so that skilled community members, willing to 
interact creatively with children can be involved. 
 3) New social spaces outside the power structure of schools should be opened, or 
existing ones coordinated with, to enable the greatest possible participation from children; these 
spaces should allow community members link between spaces within and beyond the school 
through integrated instruction.   
 

 4. SAO based social management. 
 In Southern Thailand, an SAO based mechanism was used, utilizing existing 
structures, namely Children and Youth Councils and Family Development Centers, with 
emphasis on participation from children, youth and various other partners. The activities that the 
SAOs need to support are family, youth and children’s organization development, as well as 
social surveillance activities.      
 Mobilization mechanisms used in Central Thailand included building understanding 
with SAO Chief Executives, Chief Administrators, and other subdistrict level community leaders 
about the problem of violence among children and youth and its importance; building 
understanding about integrating youth development programs as a part of subdistrict 
development plans; and implementation of activities using the capital and cultural resources 
found within villages. 
   
 5. Social management based on mechanisms or structures already in place for youth 
 and children. 
 It was found that the Children and Youth Councils and Family Development Centers 
set up by the Ministry of Social Development and Human Security are an important type of 
capital, linking various kinds of mechanisms in each subdistrict, which can be used to solve 
problems among children, youth, families, as well as other societal problems, for the following 
reasons: 

1) They form a mechanism recognized by legislation and government policy. 



 xiii 
 

2) They form a mechanism that works for the common good and thus gain more 
community participation than political mechanisms do, because the latter are 
enmeshed with private interests.  

3) Children, youth and families are issues generally given importance by most 
people. Adults are generally willing to support activities for children. 

4) This mechanism gains financial support from the central government budget, 
various funds, and local administrative organizations.     

 
  While setting up subdistrict level Children and Youth Councils and Family 
Development Centers is based on good principles and those involved have been provided 
information before each center has been set up, their establishment has taken place in a top-down 
manner, without evaluation of the skills of those responsible for their operation. Yet, the work 
done within both Children and Youth Councils and Family Development Centers is difficult, and 
sometimes more so than the skills of committee members actually permit. Academic, resourcing 
and budget support have so far been inconsistent, which has made Children and Youth Councils 
and Family Development Centers weak and unable to produce concrete results.    

 
Resulting Social Surveillance Mechanisms for Building Safe Communities for Children and 
Youth  
 

 1. Horizontal, informal networks for child and youth care and skill development have 
emerged 

 These networks bring together people responsible for implementing social activities, 
such as child networks, junior-senior networks, networks between children and adults, and 
community support mechanisms.  

 
 2. Formal structures and mechanisms to support long term activities have been 

specified 
 Each of the study areas is likely to include the plans laid for child and youth activities 

and for protection against violence within existing mechanisms. In the SAO based model, the 
SAOs have integrated child and youth development activities into community plans. 
Communities have coordinated activities with support from external mentors, such as provincial 
development offices. In case of schools, groups of children involved in DJ Noi (“Little DJ;” a 
project in which children are involved as community radio station DJs) activities have been 
chosen to participate in school publicity work, with skills development help from a publicity 
worker training program in the implementing schools, under the supervision of student activities 
teachers. Participating pupils are now likely to be selected as pupil council members. There have 
also been initial talks of integrating the DJ Noi activities into the ordinary work of the concerned 
schools, with student activity and guidance teachers mainly responsible for taking care of 
involved pupils.  

 
 3. Space has been opened for expression of opinions and abilities by children.  
 In Northern and North-Eastern Thailand, which have involved children as radio DJs, 

children have had the opportunity to express their views in their own programs or those arranged 
together with adults, which has allowed the mainly adult listeners in the communities understand 
the views of children better. The coverage of the dissemination of views has been quite broad, 
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for example in the case of one particular radio station that covers 21 villages in the municipal 
district of Chiang Mai province, and also some areas in Pai District in the same province. 

 
 4. Outcomes on the level of individual development  
 One important type of finding is based on the specific characteristics of the activities 

conducted: The activities have been flexible and interactive. These kinds of activities open an 
opportunity for children to create ways of communicating and developing themselves, which 
contributes to various types of individual development, based on each child’s prior resources and 
level of creative thinking.    

 
Conclusions 
  
 1. Violence among children and youth is a problem that exists within communities. 
Whether children or youth are witnesses, perpetrators and victims of such violence, they may be 
psychologically affected, traumatized, afraid, or suffer from insomnia as a result.   
  
 2. Community members, especially children themselves, view violence among 
children and youth as more than individual behavioral problems, linking it to broken human 
relations, lack of understanding or mutual respect, violent societal role models, and society full 
of risk factors, such as alcohol, drugs of abuse, gambling, poverty, technology and media.   
  
 3. Management systems to address violence in communities usually emerge when 
problems have already occurred, using reconciliation as a means. Systems clearly emphasizing 
prevention of violence have not been found, while some existing projects, such as alcohol 
abstinence or domestic violence ones may indirectly affect the level of violence. Communities 
currently have numerous development projects based on legislation and various Acts, with many 
organizations from diverse sectors involved in the mobilization of working mechanisms and to 
have certain strengths in working with children, youth and families. However, there are still 
problems in regard to children and youth. Especially child, youth and community empowerment  
mechanisms to manage violence have not clearly emerged yet.   
       
 4. The types of social management of violence among children and youth that were 
created as a result of this research began with building understanding, awareness and analyses on 
the problem; and then addressing the problem and evaluating the results, with emphasis on 
existing social and cultural capital, as well as on involving children and youth in important roles 
in designing and implementing each project and then benefiting from it.   
       
 5. There were types of problem management based on either geographic area (e.g., 
village, subdistrict) or on shared interests, such as in projects like DJ Noi, Khunnatham Nam Suk 
(“Morality Brings Happiness”), Keson Chumchon (“Community Pollen”),or Yaowachon Sai 
Phan Mai Hang Klai Khwamrunraeng (“New Strain Youth, Far From Violence”), with emphasis 
on the socio-cultural context as a condition of interest and participation by community members.   
  
 6. The conditions of success for problem management were as follows: 
 - Opening space for children and youth to participate in community related problem 
solving. 
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 - Opening spaces between children, adults and various involved parties to understand the 
perspectives of each other on solving the problem, as well as for seeing the value of each other 
and of each other’s goals.   
 - Investigating the role of existing value systems, to be used as capital for social 
mobilization used in solving the problem.  
 - Having a mentor system equipped with appropriate attitudes and management skills to 
support the management strength of communities.  
  
 7. The implementation of the project brought youth together to do useful activities, see 
their own value, and improve their behavior. Besides this, social management and holistic 
problem solving were brought about in communities and various organizations came to see the 
importance of and consequently supported activities aimed at reducing violence among children 
and youth. Community members supported and participated in violence reduction; relations 
within involved communities were improved and coordination between the communities and 
network parties took place. 
 
Recommendations 
 
Ministry of Social Development and Human Security  
 1. The Ministry of Social Development and Human Security plays an important role in 
creating social protection systems to solve social problems and to build human security. While it 
creates and implements numerous projects within communities, these are not integrated, with 
each activity or program with its own goals.  
  
 Recommendations 
 To enable Children and Youth Councils and Subdistrict Family Development Centers to 
play a role in solving the problem of violence among children and youth, to build strength and 
warmth within families, and to develop society in general, the following policy points are made:   
 
 A. Subdistrict Children and Youth Councils  

1. Support children and youth to do creative group activities in all communities, 
especially such as provide assistance to families, involve natural resource conservation or are 
cultural activities, particularly of the type that increase individuals’ pride in their own 
communities or enable them to see the value of their family and community.  

2. The establishment of Children and Youth Councils on all levels should take place 
in a bottom-up fashion, improving various activity types by integrating them with each other, and 
by enabling working group members to advocate integrating such activities in district, province 
and state level policies.   

3. Develop community volunteers and people who can work with children and youth 
and be mentors to groups of children, youth and also to Children and Youth Councils, as 
appropriate.  

4. Advocate creation of physical, social and radio/airwave spaces for children and 
youth within subdistricts to enable them to do creative activities.   

5. Adjust the budget support mechanism of the Ministry of Social Development and 
Human Security by setting up “specific activity budgets” to Subdistrict Children and Youth 
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Councils, to be managed by local administration organizations. There should be shared 
agreements about SAOs providing additional budget support, as appropriate.  

 
B. Subdistrict Family Development Centers  
1. Review the role of Subdistrict Family Development Centers to make it match the 

contexts and abilities of community working groups. Support capacity development and facilitate 
the efficiency of the work of center committees.   

2. Support Subdistrict Family Development Centers to have a clear direction and 
yearly work plan. Also, create incentives for committee members and center volunteers to work 
consistently.    

3. Support Family Development Centers’ linkages with societal partners in each area, 
emphasizing holistic family development.  

4. Develop incentive systems and welfare of volunteers and committee members of 
Family Development Centers, to make them match the amount of work done. 

5. Adjust the budget support mechanism of the Ministry of Social Development and 
Human Security by setting up “specific activity budgets” to Subdistrict Family Development 
Centers, to be managed by local administration organizations. There should be shared 
agreements about SAOs providing additional budget support, as appropriate, to create a 
sentiment of Family Development Centers belonging to communities, rather than to the Ministry. 

 
 C. Planning and Evaluation, Office of the Permanent Secretary  
At the moment, the Ministry of Social Development and Human Security emphasizes 

solving social problems in each area and determining ministerial indicators; however, the support 
given by SAOs to societal work is not included as an indicator. The researcher recommends that 
there be one evaluation framework based on this indicator, because addressing social problems, 
especially among children and youth, should be the responsibility of SAOs. In identifying 
problems and implementing programs to solve them, the Ministry should have a role of 
providing academic support or of being a mentor in strengthening communities.   
 
Ministry of Education 
 The school and the temple are basic social structures and mechanisms that influence 
communities. The promotion of relationship building between schools, temples and communities 
is important and necessary for strengthening communities, which will in turn directly affect 
violence reduction among children and youth.  
  
 Recommendations 
 Mechanisms should be built that enable communities to have the conditions to 
collaboratively develop innovative mechanisms of participation in the effective development of 
children and youth. Management processes within schools should be reformed to enable the 
creation of management for various activities that involve shared use of spaces for activities 
between homes, temples and schools, such as in the projects like Ban Lang Rongrian (“Home 
After School”), Rongrian Phuean Dek (“Child Friendly School”), or Khunnatham Chit Asa 
Yaowachon (“Morality, Volunteer Spirit Youth”).   
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 Ministry of Interior  
 Local administration organizations play an important role in solving local problems, 
especially violence among children and youth. However, it was found in this study that most 
current projects involve structural development and assistance. The role of empowerment of the 
local level or of youth wasn’t clearly present in the study area.    
  
 Recommendations 
 1. Support local action plans on violence reduction among children and youth, with 
an emphasis on social capital (such as resources or local wisdom) in solving problems, for 
example mutual support systems and promotion of community relations, religious mechanisms 
of socialization and morality, and management that brings together local practitioners for mutual 
learning, by setting the budget conditions for developing the capacity of children and youth as 
activity specific conditions, so that funding can be used according to the set aims.   
 2. Local administration organizations and community leaders should integrate 
development of the quality of life of children and youth (which necessarily includes being safe 
from violence) into community plans, as well as design concrete projects and mechanisms of 
management for violence reduction among local children and youth, using the local level budget 
and action research processes to enable local areas to participate in outcome evaluation, which 
will improve the quality of life of children and youth, as well as of society as a whole.   
 3. Central government policy and project implementation at the subdistrict level 
should be the responsibility of SAOs, with central government support for funds that the SAOs 
manage. The central government should have a project controller and evaluator role.   
 4. Advocate for the issues of child, youth and family development to be made 
indicators in practice evaluations, and issue rewards for SAOs based on these indicators of 
subdistrict strength. 
 5. Provide budget support to SAOs to mobilize reduction of violence among children 
and youth, as well as development of family strength, through 3-5 year projects.   
 6.  Advocate for SAOs to integrate their work with Community Organization 
Councils, Village Heads, and other development partners in the area when working on child, 
youth, family and social security development within the subdistrict.    
 7. SAOs should provide concrete and continuous support for community 
organizations working on societal development in the area, based on the outcomes of their work.     
 
Ministry of Justice 
 The scope of the work done on violence prevention and management among children 
and youth should be broadened, and related mechanisms developed.  Community justice systems 
should be developed. 
 
Community and civil society organizations 
 

1. Promote and open up spaces for youth activities; build volunteer systems within 
communities.  

2. Specify conditions or build societal mechanisms that create positive environments 
within communities for the reduction of violence among children and youth, as 
regards issues like alcohol or domestic violence.  
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3. Develop surveillance systems on the community level to build warning 
mechanisms that create awareness among community members about violence 
among children and youth (related to socio-cultural structures), with emphasis to 
consideration of indicators of the violence level in the community, such as the 
level of domestic violence, mortality and injuries from violence between adults, 
the amount of alcohol consumed in the community or the number of video game 
halls.   

4. Create allies for violence reduction among children and youth by encouraging and 
supporting the work of NGOs working on child and youth health, development 
and so on, to get these organizations interested in the problem of violence among 
youth. Work can begin by providing financial support and by identifying notable 
examples of implementation, to provide motivation for the work and facilitate 
mutual learning.   
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บทสรุปผูบริหาร 
โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการทางสังคม 

เพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
 

 โครงการน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อหารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงใน
เด็กและเยาวชน และสรางประชาคม “ปลอดภัยจากความรุนแรง” (safe youth) ในเด็กและเยาวชนและชุมชน ใน
การขจัดปญหาความรุนแรง รวมท้ังสรางเคร่ืองมือและระบบการเฝาระวัง ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
โดยชุมชนเพื่อชุมชน การออกแบบกการวิจัยเปนการวิจัยและพัฒนา โดยใชวิธีการ การมีสวนรวมของชุมชน ใน
การออกแบบรูปแบบการจัดการทางสังคมในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน    
  แนวคิดในการดําเนินการ คือจัดกระบวนการใหประชาชนมามีสวนในการมองปญหา 
ตระหนักในปญหา วิเคราะหปญหา ออกแบบในการแกไขปญหา และประเมินผลการดําเนินการดวยตัวของ
ชุมชนเอง โดยการศึกษานี้ มุงเนนการจัดการทางสังคมในระดับพ้ืนท่ี คือชุมชน ซึ่งในการดําเนินการ ความเปน
ชุมชนมีความหมายในหลายระดับ  ไดแก พิจารณาขอบเขตพื้นท่ีเชิงกายภาพ คือ การจัดการในระดับหมูบาน
และระดับตําบล  นอกจากน้ัน อาจพิจารณา ขอบเขตในเชิงระบบความสัมพันธ คือ ในรูปของเครือขาย  ทั้งน้ีใน
การศึกษานี้ พิจารณา ชุมชนในมิติทั้งทางกายภาพและเครือขาย คือ การจัดการในระดับหมูบาน  และการจัดการ
ในระดับตําบล   
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นท่ีดําเนินการใน  10 ชุมชน จากสี่ภาค และกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่
ดําเนินการทั้ง 10 แหง ใชกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมในการดําเนินการ ในทุกขั้นตอน ดังน้ี 

1.  ขั้นเตรียมชุมชน ทุกภาคีที่เกี่ยวของในชุมชนไดเขารวมประชุมทําความเขาใจเก่ียวกับโครงการ 
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี  รวมในการวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหา และหาแนวทางในการแกปญหา และประมวลศักยภาพของชุมชน  ตลอดจนมาตรการตาง ๆ ที่ชุมชนได
ดําเนินการในชวงที่ผานมา 

2.  ขั้นการวางแผน ภาคีที่เกี่ยวของไดรวมกันดําเนินการ ดังน้ี 

  2.1 รวมในการกําหนดกลยุทธการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการ 

  2.2 รวมในการกําหนดผูรับผิดชอบ 

  2.3 รวมในการกําหนดรูปแบบการจัดการ 

 3.  ขั้นปฏิบัติการ ภาคีที่เกี่ยวของในแตละพ้ืนท่ีรวมในการปฏิบัติตามกิจกรรม และมาตรการตาง ๆ 
ที่กําหนดไว 



 xx 
 
 4.  ขั้นการเรียนรูจากประสบการณการทํางาน ชุมชนรวมกันถอดบทเรียน และสรุปผลการเรียนรู
จากการทํางานรวมกัน  

 5.  ขั้นการเรียนรูประสบการณระหวางพื้นที่ และระหวางภาค  
 กระบวนการดังกลาว ใหความสําคัญกับการใหประชาชนในพื้นท่ีที่รวมโครงการเปนศูนยกลางการ
ขับเคลื่อน โดยคํานึงถึงความพรอม ความสนใจ และปญหาของพ้ืนท่ีเปนสําคัญ การมีสวนรวมของชุมชน เนน
การมีสวนรวมในทุกมิติ ทั้งการรวมคิด วางแผน เก็บขอมูล วิเคราะหปญหา และออกแบบแนวทางการแกไข
ปญหา  โดยใชขอมูล และการมีอิสระในการตัดสินใจ เปนฐานในการทํางาน  การมีสวนรวมในชุมชน ไดดึงผูที่
เกี่ยวของทุกภาคสวนมารวมในกระบวนการ ทั้งครอบครัว ผูนําชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน อสม. อพม. และ
เด็กและเยาวชน นอกจากน้ันยังมีบุคคลากรท่ีเปนฝายหนุนเสริม ไดแก ครู เจาหนาท่ีสถานีอนามัย พัฒนาสังคม
จังหวัด ตํารวจ ซึ่งรับผิดชอบในพ้ืนที่ เขามารวมในกระบวนการดวย 

 เคร่ืองมือในการสรางการมีสวนรวม ไดแก AIC, mind mapping, สุนทรียปรัศนี (Appreciative 

Inquiry) เพื่อเร่ิมตนกระบวนการขับเคลื่อนชุมชน ผานเวทีเสวนา ที่จะเปนกระบวนการจุดประกายใหคนใน
ชุมชน สามารถจัดการและเปลี่ยนแปลงตัวเองและครอบครัว หรือชุมชนของเขาเองไดจากประสบการณที่ดีที่สุด
ที่เขาเคยรับรู เคย ทํา และภาคภูมิใจ นอกจากนั้น ยังมีการประชุมกลุมยอยระดมสมอง เพ่ือกําหนดเปาหมาย
เกี่ยวกับเยาวชนที่พึงประสงค และชุมชนปลอดความรุนแรงที่คาดหวัง และวิเคราะหตรวจสอบวาชุมชนทําอะไร
แลวบาง ปญหาอยูที่อะไร และจะทําอยางไรตอไป  เคร่ืองมือเหลาน้ี ใหความสําคัญ กับการกระตุน ใหสมาชิก
ในชุมชนไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน นําเสนอความคิดเห็นของตนไดอยางอิสระ และอยางมีประสิทธิภาพ  

 

รูปแบบกลไกการจัดการทางสังคมในการดําเนินการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
 จากการศึกษา โดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อคนหารูปแบบท่ีสอดคลองกับบริบททาง
สังคมวัฒนธรรม พบความหลากหลายของรูปแบบการจัดการทางสังคมในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็ก
และเยาวชน  ประเด็นที่จําเปนตองเนนย้ําในท่ีนี้กอน คือ กลไกการจัดการทางสังคม เปน  “ผลลัพท” ของ
กระบวนการในการสวนรวมของชุมชน ที่มองเห็นปญหา และรวมตัดสินใจในการดําเนินการแกไขปญหา และ
รวมดําเนินการในการแกไขปญหา ผานขอมูล ความเขาใจที่แทรกซึมอยู ในกระบวนการการมีสวนรวมตลอด
กระบวนการดําเนินงาน รูปแบบที่เกิดข้ึน ถอดแนวคิดมาจากพื้นที่ปฏิบัติการ ดังน้ี  

1. การจัดการโดยกลไกชุมชนเปนฐาน 

 กลไกการจัดการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ที่มีชุมชนเปนฐาน พบขอสรุป
คลายกันในการจัดการทางสังคมโดยมีชุมชนเปนฐานคือ   การดําเนินงานตองใหเยาวชนเปนศูนยกลางของการ
ขับเคลื่อน โดยมีชุมชนเปนพี่เลี้ยงภายใน และกลไกหนุนเสริมเปนพ่ีเลี้ยงภายนอก  ทั้งนี้ ความเขมแข็งของ
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ชุมชน อันไดแก การจัดการทุนทางสังคม และวัฒนธรรม มีความสําคัญในการหนุนเสริมเยาวชนและชุมชนใน
การจัดการกับปญหาความรุนแรง  การฟนกลุมและศักยภาพสมาชิกกลุมเยาวชนเพื่อทําหนาท่ีเปนแกนนําหลักใน
การดําเนินงาน ภายใตการสนับสนุนและชวยเหลืออยางใกลชิดจากภาคีจัดต้ังท่ีมีอยูแลวในชุมชน นับเปน
ชองทางการขับเคลื่อนที่เปนไปไดสูงเชนกัน เพราะเด็กและเยาวชนนับเปนบุคคลอันเปนท่ีรักของครอบครัวและ
ญาติมิตร การสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนประพฤติในสิ่งดีอันเปนประโยชนตอสวนรวมนับเปนความ
ภาคภูมิใจของทุกคน และยังเปนการแบงเบาภาระของผูนําชุมชนซึ่งมีภารกิจมากมาย ทั้งในบทบาทของผูนํา
ชุมชนและครอบครัว ทั้งน้ี โดยมีบุคลากรภาครัฐจากองคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัยทําหนาท่ีเปนพ่ี
เลี้ยงและใหคําปรึกษา 

2. การจัดการโดยกลไกองคกรศาสนาเปนฐาน 

รูปแบบและกลไก ของศาสนาพุทธ จากการศึกษาพบวา “วัด” หรือสถาบันทางพุทธศาสนา นับเปน
ทุนอันย่ิงใหญที่ปรากฎอยูในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งนอกจากจะเปนศูนยรวมความศรัทธาของผูคน
สวนใหญแลว วัดยังมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพมากมาย ตลอดจนมีสิ่งเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูอยางพอเพียง 
การขยายกลุมเปาหมายการดําเนินงานจากท่ีมุงเนนเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน สูครอบครัว และชุมชน  ขยาย
เน้ือหาการดําเนินงานจากท่ีมุงเนนเฉพาะเร่ืองศาสนาและคุณธรรมจริยธรรม สูเร่ืองการแกไขปญหาความรุนแรง
และการพัฒนาชุมชนในมิติอ่ืนๆ โดยยังคงใชพุทธวิธีเปนแนวทางในการดําเนินงาน  นับวามีความเปนไปไดใน
การจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนสูงมาก  
 ในกรณีภาคใต ทํางานผานกลไกเครือขายมัสยิดระดับตําบลของศาสนาอิสลาม โดยหลักศาสนา 
เปนแนวทางและมาตรการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และใชเปนเคร่ืองมือที่มีพลังในการกํากับพฤติกรรม
ของคนในชุมชน ทั้งในดานการปองกัน และแกปญหาสังคม การจัดการปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน
ดําเนินงานในรูปแบบความรวมมือ ขององคกรทางศาสนา องคกรบริหาร และองคกรทางสังคมในชุมชน ทํางาน
อยางเชื่อมโยง ประสานกัน  

3. การจัดการโดยกลไกท่ีมีโรงเรียนเปนฐาน 

        จากการศึกษาที่คนพบวาเด็กในชุมชนชนเมือง มีความผูกพันกับชุมชนในความหมายของโรงเรียน
มากกวา จึงมีขอเสนอในการทํางานกับเด็กและเยาวชนโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการทํางาน ทั้งน้ียังคงใช
โครงสรางเดิมของโรงเรียนในการขับเคลื่อนงาน แตตองการการปรับในเชิงคุณภาพของโครงสรางท่ีมีอยู ดังน้ี 

ก) ปรับโครงสรางและระบบความสัมพันธในโรงเรียนมิใหเปนระบบความสัมพันธในแนวด่ิง ซึ่ง
เนน การปกครอง ควบคุม สั่งการ แตเปนระบบความสัมพันธในแนวราบ หรือ “ระบบพ่ีเลี้ยง” ซึ่งจะเอ้ือตอการ
พัฒนาศักยภาพเชิงสรางสรรคของเด็ก การปรับดังกลาวน้ีสามารถทําไดโดย                                                                          
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ข) ปรับทัศนะของครูใหมีทัศนะเชิงบวกตอเด็กและเยาวชน ปรับโครงสรางของคณะกรรมการ
โรงเรียนที่ดึงเอาคนท่ีมีศักยภาพในชุมชนและพรอมที่จะทํางานอยางสรางสรรคกับเด็กมาเขารวม 

ค) ประสานหรือเปดพ้ืนที่ทางสังคมใหม ที่อยูนอกโครงสรางอํานาจของโรงเรียน ที่จะทําใหเด็ก
ไดมีสวนรวมสูงสุด และเปนพ้ืนที่ที่เปดรับคนในชุมชนเช่ือมโยงพ้ืนท่ีในและนอกโรงเรียนท่ีสรางข้ึนใหม ผาน  

การบรูณาการการเรียนการสอน 

4. การจัดการโดยกลไกองคการบริหารสวนตําบล 

 กลไกการจัดการปญหาโดยใชองคการบริหารสวนตําบลเปนฐาน โดยรูปแบบของภาคใต ใช
โครงสรางท่ีมีอยูเดิมแลวคือ สภาเด็กและเยาวชน และศูนยพัฒนาครอบครัว เปนกลไกในการดําเนินงาน โดย
เนนการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนและภาคีที่เกี่ยวของ  โดยกิจกรรมท่ีอบต. ควรจะสนับสนุน คือกิจกรรม
พัฒนาครอบครัว กิจกรรมพัฒนาเยาวชน กิจกรรมพัฒนาองคกรเพื่อเด็ก  และกิจกรรมเฝาระวังทางสังคม  
 ภาคกลาง การไปกระตุน สรางความเขาใจกับนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด อบต. และผูนํา
ชุมชนระดับตําบล เพื่อใหเห็นความสําคัญและปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน การทําความเขาใจในการ
จัดทําโครงการสงเสริมพัฒนาเยาวชนในแผนพัฒนาระดับตําบล  รวมท้ังดําเนินกิจกรรมท่ีใชทุนและวัฒนธรรม
ในหมูบานเปนตัวขับเคลื่อน 

5. การจัดการโดยกลไก หรือโครงสรางดานเด็กและเยาวชนที่มีอยูแลว 

การวิจัยพบวากลไกสภาเด็กและเยาวชน ศูนยพัฒนาครอบครัวที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุษยจัดต้ังไว เปน “ทุน” ที่สําคัญในการเช่ือมโยงกลไกตางๆ ในตําบลเพ่ือแกไขปญหาเด็กและ
เยาวชน ปญหาครอบครัว และปญหาสังคมอ่ืนๆ เนื่องจากเหตุผล ดังน้ี 

1. เปนกลไกที่กฎหมาย และนโยบายของรัฐรองรับ 

2. เปนกลไกที่สรางประโยชนสวนรวม การดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ จะไดรับความรวมมือ
จากชุมชนมากกวากลไกการเมือง และกลุมอ่ืนๆ ที่มีผลประโยชนสวนบุคคลเกี่ยวของดวย 

3. เด็กและเยาวชน ครอบครัว เปนเร่ืองท่ีคนสวนใหญใหความสําคัญ เด็กทํากิจกรรมใดผูใหญ
พรอมใหการสนับสนุน 

4. เปนกลไกที่มีงบประมาณการสนับสนุน ทั้งจากงบประมาณของรัฐ เงินกองทุน  และ
งบอุดหนุนจากองคการปกครองสวนทองถิ่น 

อยางไรก็ตาม การจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน และศูนยพัฒนาครอบครัวประจําตําบล จะมีหลักการท่ี
ดี มีการใหความรูแกผูเกี่ยวของกอนการจัดต้ัง แตการจัดต้ังมีลักษณะTop down ขาดการประเมินศักยภาพและ
ความพรอมของผูรับผิดชอบ ภารกิจที่มอบหมายท้ังในสวนของสภาเด็กและเยาวชน และศูนยพัฒนาครอบครัว
เปนงานยาก และบางอยางเกินศักยภาพที่คณะกรรมการจะดําเนินการได ในขณะท่ีการหนุนเสริมท้ังในเชิง
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วิชาการ ทรัพยากร และงบประมาณขาดความตอเน่ือง ทําใหสภาเด็กและเยาวชนและศูนยพัฒนาครอบครัวตําบล
ขาดพลัง และไมสามารถทํางานใหปรากฏผลเปนรูปธรรม  

 

กลไกเฝาระวังเพื่อสรางชุมชนปลอดภัยสําหรับเด็กและเยาวชน 
 1.  เกิดเครือขายของบุคคลในการดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  (โครงสรางท่ีไมเปน

ทางการในแนวราบ)  เครือขายดังกลาวน้ีเปนเครือขายท่ีเชื่อมโยงกลุมบุคคลที่รับผิดชอบในการดําเนิน
กิจกรรมทางสังคม  เชน เครือขายระหวางเด็ก รุนพ่ีรุนนอง  กลไกระหวางเด็กและผูใหญ และกลไกหนุนเสริม
กับชุมชน 

 2. มีระบบกลไกซึ่งเปนโครงสรางทางการรองรับกิจกรรมระยะยาว 
 ทุกพื้นที่ มีแนวโนมของการบรรจุแผนกิจกรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชน และการปองกันความ

รุนแรงในกลไกปกติ  ในการดําเนินการโดยใช อบต. เปนฐาน พบวา อบต. มีการบรรจุกิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในแผนชุมชน  ในชุมชนมีการสานตอกิจกรรม โดยการสนับสนุนจากพ่ีเลี้ยงภายนอก เชน  พัฒนาสังคม
จังหวัด   กรณีโรงเรียน   กลุมเด็กที่ เขารวมกิจกรรม  ดีเจนอยไดถูกคัดเลือกใหมีสวนรวมในกิจกรรม
ประชาสัมพันธของโรงเรียน โดยไดรับการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติมผานโครงการอบรมนักประชาสัมพันธของ
โรงเรียนที่ดําเนินการโดยโรงเรียนเอง ภายใตความรับผิดชอบของอาจารยกิจกรรมนักเรียน และเด็กกลุมน้ีก็มี
แนวโนมท่ีจะสมัครและไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการนักเรียน ทั้งน้ีไดหารือเบื้องตนกับผูอํานวยการ
โรงเรียนท่ีจะผสมผสานกิจกรรม ดีเจนอย เขาสูระบบโรงเรียนโดยมีอาจารยที่รับผิดชอบกิจกรรมนักเรียนและ
อาจารยแนะแนว เปนหลักในการดูแลเด็กนักเรียนกลุมน้ี  

 3. ทําใหเกิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นและแสดงศักยภาพของเด็กอยางกวางขวาง 
 กรณีในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การใชกลไกทางอากาศคือ ดีเจ พบวา เด็กได

มีโอกาสนําเสนอความคิดของตนท้ังในรายการท่ีเด็กเปนเจาของรายการเอง หรือ  ในชวงท่ีตนจัดรายการรวมกับ
ผูใหญ ทําใหผูฟงรายการท่ีสวนมากเปนผูใหญในชุมชนไดเขาใจทัศนะของเด็กมากข้ึน และการกระจายทัศนะน้ี
นาจะเปนไปอยางกวางขวาง หากพิจารณาจากความถี่ของคลื่นวิทยุที่คลอบคลุมถึง 21 หมูบานในเขตเทศบาล 
และในบางพ้ืนที่ในเขตอําเภอปาย   

 4.  ผลลัพธในการพัฒนาระดับปจเจกบุคคล  
 มีขอคนพบสําคัญซึ่งมาจากลักษณะเฉพาะของกิจกรรมที่มีการดําเนินการในพ้ืนท่ี คือ มีความ

ยืดหยุนของกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธโตตอบกับผูอ่ืน(flexible and interactive activity) ซึ่งกิจกรรมลักษณะน้ี
เปดโอกาสใหเด็กไดสรางสรรควิธีการในการสื่อสาร และพัฒนาตนเอง ทําใหเด็กนักเรียนมีการพัฒนาสวน
บุคคลที่หลากหลาย  ตามแตทุนเดิมและความคิดสรางสรรคของเด็กแตละคนที่จะพัฒนาตนเอง   
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บทสรุป 
1. ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  เปนสิ่งท่ีมีอยูในชุมชน ปรากฎไดทั้งพฤติกรรมความ

รุนแรงท่ีเด็กและเยาวชนมีประสบการณทั้งการเปนผูเห็นเหตุการณ ผูกระทําและถูกกระทํา ทั้งน้ี  เด็กไดรับ
ผลกระทบทั้งทางจิตใจ การบาดเจ็บ ความหวาดกลัว การนอนไมหลับ  

2. การรับรูของคนในชุมชน โดยเฉพาะในมุมมองของเด็ก มองความรุนแรงในเด็กและเยาวชนไป
ไกลกวาปญหาเชิงพฤติกรรม โดยเช่ือมโยงไปที่ระบบความสัมพันธที่แตกแยก ความเขาใจ ความคิดท่ีไมยอมรับ 
ไมเห็นคุณคาของกันและกัน  ตัวแบบทางสังคมท่ีมีความรุนแรง และ สังคมท่ีเต็มไปดวยปจจัยเสี่ยง เชน สุรา ยา
เสพติด การพนัน ความยากจน เทคโนโลยี และสื่อ 

3. ระบบการจัดการเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงในชุมชน สวนใหญเกิดข้ึนเม่ือเกิดปญหา
แลว คือใชระบบโดยท่ีการจัดการปญหาโดยมุงไปท่ีการปองกันปญหาโดยตรงไมปรากฎชัด แตสงผลในฐานะ
เปนปจจัยนําท่ีทําใหเกิดความรุนแรง เชน โครงการลดเหลา ความรุนแรงในครอบครัว ในขณะท่ีชุมชนมี
โครงการพัฒนามากมาย ภายใตกฎหมาย และพระราชบัญญัติตางๆ และมีหนวยงานองคกรจากภาคสวนตางๆ 
เขามามีสวนรวมเพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดกลไกการทํางานและมีจุดแข็งบางประการในการดําเนินการปฏิบัติตอเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว แตยังคงมีปญหาท่ีเกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลไกท่ีเสริมพลังเด็ก เยาวชน 
และชุมชนในการจัดการปญหาความรุนแรง ไมปรากฏใหเห็น 

4. รูปแบบการจัดการปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนอันเปนผลจากกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา เร่ิมจากการทําความเขาใจปญหา การรับรูและวิเคราะหปญหา รวมแกปญหา และประเมินผล โดยให
ความสําคัญกับทุนทางสังคม และวัฒนธรรมที่มีอยู โดยเนนใหเด็กและเยาวชนมารวมและเปนผูมีบทบาทสําคัญ
ในการออกแบบโครงการ ดําเนินการ และไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ 

5. รูปแบบการจัดการปญหา มีทั้งใชพื้นที่เปนเง่ือนไขในการขับเคลื่อน เชน ระดับหมูบาน  ระดับ
ตําบล และใชประเด็นความสนใจรวมเปนเงื่อนไขในการทํางาน เชน โครงการดีเจนอย โครงการคุณธรรมนําสุข  
โครงการเกสรชุมชน โครงการเยาวชนสายพันธุใหมหางไกลความรุนแรง เปนตน โดยเนนท่ีบริบททางสังคม 
วัฒนธรรม ที่จะเปนเง่ือนไขท่ีจะสรางความสนใจ การรวมใจของคนในชุมชน 

6. เงื่อนไขทําใหรูปแบบการจัดการปญหาประสบความสําเร็จ คือ  
- การเปดพ้ืนที่ ตัวตนของเด็กและเยาวชนในการรวมแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับชุมชน 
- การเปดพ้ืนท่ีตัวตนระหวางเด็กและผูใหญ  ภาคสวนตางๆท่ีเกี่ยวของ ใหเขาใจมุมมองตอ

สิ่งท่ีจะแกปญหา เห็นคุณคาและเปาหมายของกันและกัน 
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- สืบคนระบบคุณคา สิ่งดีงามท่ีอยู เพ่ือนํามาเปนทุนในการขับเคลื่อนสังคมเพ่ือการแกไข
ปญหา 

- การมีระบบพ่ีเลี้ยง ที่มีทัศนะ และทักษะการจัดการในการหนุนเสริมพลังชุมชนในการ
จัดการ 

7.  ผลลัพธเกิดข้ึนภายหลังดําเนินการ  เกิดการรวมตัวของเยาวชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมอันเปน
ประโยชน  สงผลใหเยาวชนเห็นคุณคาของตนเอง และสังคม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดี  
นอกจากน้ัน เกิดการจัดการทางสังคมและแกปญหาแบบบูรณาการในชุมชน หนวยงานตางๆ ใหความสําคัญและ
สนับสนุนกิจกรรมการแกปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  คนในชุมชนตื่นตัว ใหความรวมมือ สนับสนุน 
และมีสวนรวมในการแกไขปญหาความรุนแรง   เกิดความสัมพันธอันดีและการประสานความรวมมือภายใน
ชุมชน ระหวางชุมชนและภาคีเครือขาย และระหวางภาคีเครือขาย 
 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาขางตน คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือองคกร  หนวยงานและผูที่ เกี่ยวของ

ดังตอไปน้ี 

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนผูมีบทบาทอยางสําคัญในการสราง

ระบบคุมครองทางสังคมเพ่ือการแกปญหาสังคมและสรางความม่ันคงของมนุษย โดยความคิดริเร่ิมและดําเนิน
โครงการตางๆเขาสูชุมชนมากมาย แตยังคงแยกสวน และกําหนดเปาหมายตามกิจกรรม หรือแผนงาน   

ขอเสนอ 
เพื่อใหสภาเด็กและเยาวชน ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบล สามารถแสดงพลัง มีบทบาทในการแกไข

ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน พัฒนาความเขมแข็งและความอบอุนภายในครอบครัว ตลอดจนการ
พัฒนาสังคมโดยรวม จึงมีขอเสนอเชิงนโยบาย ดังน้ี 

ก. สภาเด็กและเยาวชนตําบล 

1.   สนับสนุนการรวมกลุมของเด็กและเยาวชนเพื่อทํากิจกรรมเชิงสรางสรรคในทุกชุมชน  
โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีมีสวนในการชวยเหลือครอบครัว กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเรียนรูเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนบานเกิดและเห็นคุณคาของครอบครัวและ
ชุมชน 
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2.  การจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ ควรพัฒนาจากฐานลาง (Bottom up) โดยการ
เช่ือมโยงฐานกิจกรรมตางๆ ในพ้ืนที่เพื่อยกระดับกิจกรรม และคณะทํางานใหสามารถผลักดันกิจกรรมสู
นโยบายระดับ อําเภอ จังหวัดและประเทศ ตามลําดับ 

3.  พัฒนาอาสาสมัครในชุมชน และบุคคลที่สามารถรวมทํางานกับเด็กและเยาวชนได ใหเปนพ่ี
เล้ียงแกกลุมเด็กและเยาวชน ตลอดจนสภาเด็กและเยาวชนใหเพียงพอ 

4.  ผลักดันการเปดพ้ืนที่ใหแกเด็กและเยาวชนในตําบล ทั้งพ้ืนท่ีทางกายภาพ พื้นท่ีทางอากาศ และ
พื้นที่ทางสังคม เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมีพื้นที่ในการทํากิจกรรมอยางสรางสรรค 

5.  ปรับวิธีการสนับสนุนงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย โดย
จัดเปน “งบอุดหนุนเฉพาะกิจ” ผานองคการปกครองสวนทองถิ่นไปยังสภาเด็กและเยาวชนตําบล และควรมี
ขอตกลงรวมใหองคการบริหารสวนตําบลต้ังงบประมาณสมทบในสัดสวนที่เหมาะสม 

ข. ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบล 

1.  ทบทวนบทบาทของศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลใหสอดคลองกับบริบทและศักยภาพของ
คณะทํางานจากชุมชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริมคณะกรรมการศูนยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิผล 

2.  สงเสริม สนับสนุนใหศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลมีทิศทาง และแผนการทํางานประจําป พรอม
สรางแรงจูงใจใหคณะกรรมการ และอาสาสมัครประจําศูนยฯ ใหปฏบิัติงานไดอยางตอเน่ือง 

3.  หนุนเสริมใหศูนยพัฒนาครอบครัว ทํางานเช่ือมโยงกับองคกรภาคีทางสังคมอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี โดย
เนนการพัฒนาครอบครัวแบบองครวม 

4.  พัฒนาระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการแกอาสาสมัคร และคณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวที่
เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณงาน 

5.  ปรับวิธีการสนับสนุนงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย โดย
จัดเปน “งบอุดหนุนเฉพาะกิจ” ผานองคการปกครองสวนทองถิ่นไปยังศูนยพัฒนาครอบครัวตําบล และควรมี
ขอตกลงรวมใหองคการปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณสนับสนุนในสัดสวนท่ี เหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือใหรูสึก
วา “ศูนยพัฒนาครอบครัวเปนของชุมชนไมใชเปนงานของ  พม.” 

ค.  งานแผนและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 

ขณะน้ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ใหความสําคัญกับการมุงเปาหมายท่ี
การแกไขปญหาสังคมในพ้ืนท่ี และกําหนดเปนตัวชี้วัดของกระทรวง  โดยไมนําเอาการสนับสนุนสงเสริม 
องคการบริหารสวนตําบทในการทํางานดานสังคมเปนตัวชี้วัด ผูวิจัยเสนอวา ควรนําเอาตัวชี้วัดน้ีมากําหนดเปน
กรอบการประเมินผล เพราะการแกไขปญหาสังคม โดยเฉพาะดานเด็กและเยาวชน ควรเปนหนาท่ีของ อบต. ใน
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การมองเห็นปญหา และดําเนินโครงการเพื่อแกไขปญหา กระทรวงการพัฒนสังคมควรทําหนาท่ีเปนฝาย
สนับสนุนสงเสริมทางวิชาการ หรือพี่เลี้ยงเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่น 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียน และวัด เปนโครงสรางและเปนกลไกทางสังคมพ้ืนฐานท่ียังคงมีอิทธิพลตอชุมชน การ
เสริมสรางระบบความสัมพันธระหวางโรงเรียน วัด ชุมชน เปนสิ่งสําคัญและจําเปนมากตอการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน อันจะสงผลตอการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนโดยตรง 

ขอเสนอ  
ควรเสริมสรางกลไก ที่ทําใหชุมชน มีเงื่อนไขในการรวมดําเนินการพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมกลไก

การมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีประสิทธิภาพ  ปฏิรูปกระบวนการจัดการภายในระบบโรงเรียน 
เพื่อใหเกิดการจัดการในการมีกิจกรรมตางๆ  การรวมใชพื้นท่ีระหวางกันในการทํากิจกรรม  ระหวาง บาน วัด  
โรงเรียน  เชน โครงการบานหลังโรงเรียน โรงเรียนเพื่อนด็ก   โครงการคุณธรรมจิตอาสาเยาวชน 

 

กระทรวงมหาดไทย 

 องคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาทองถิ่นโดยเฉพาะปญหาความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน แตผลปรากฎวา โครงการท่ีมีการดําเนินการอยูเปนสวนใหญคือ การพัฒนาเชิง
โครงสรางและการสงเคราะห บทบาทในการเสริมสรางพลังอํานาจใหกับทองถิ่นและเยาวชนยังไมปรากฎชัดใน
พื้นที่ที่ศึกษา  
 ขอเสนอ 

1. สนับสนุนแผนกิจกรรมทองถิ่นที่มุงดําเนินงานเพื่อลดปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
โดยเนนการจัดการโดยใชทุนทางสังคม อันไดแก ทรัพยากร ภูมิปญญาทองถิ่น ในการแกไขปญหา เชน ระบบ
การเกื้อกูล และการสรางความผูกพันในชุมชน กลไกทางศาสนาในการขัดเกลาจิตใจ และจริยธรรม  และจัดใหมี
การจัดการเพ่ือใหผูปฏิบัติงานในระดับพื้นที่เรียนรูกันและกัน โดยกําหนดเง่ือนไขระบบงบประมาณ ในเร่ืองการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เปนเงื่อนไขของงบเฉพาะกิจ เพื่อนํามาใชไดตรงตามเปาประสงค 

2. องคกรปกครองทองถิ่น และผูนําชุมชน ควรนําเอาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนที่ตอง
ปลอดความรุนแรง ใหปรากฏในแผนชุมชน และกําหนดใหมีโครงการ กลไกการจัดการท่ีเปนรูปธรรมในการ
ลดปญหาความรุนแรงในเยาวชนระดับพื้นที่ โดยใชงบประมาณทองถิ่น และใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ใหทองถิ่นมีสวนรวมในการประเมินผลลัพธซึ่งจะเกิดผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กและสังคมโดยรวม 
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3. การดําเนินนโยบายและโครงการของราชการในพื้นท่ีตําบล ควรใหองคการบริหารสวนตําบล
รับผิดชอบเปนเจาของ โดยการอุดหนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบลรับผิดชอบ และสวนราชการทํา
หนาท่ีกํากับ ติดตาม และประเมินผลลัพธของโครงการ 

4. ผลักดันใหประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน การพัฒนาครอบครัว เปนตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอรับรางวัลขององคการบริหารสวนตําบล และเปนตัวชี้วัดความเขมแข็งของ
ตําบล 

5. สนับสนุนงบประมาณแกองคการบริหารสวนตําบล  เพื่อขับเคลื่อนการแกไขปญหาความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน และพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัว ในลักษณะของโครงการระยะยาว 3 – 5 ป  

6. ผลักดันใหองคการบริหารสวนตําบลบูรณาการการทํางานกับสภาองคกรชุมชนตําบล 
ผูปกครองทองท่ี และภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ ในการทํางานพัฒนาเด็กและเยาวชน การพัฒนาครอบครัว 
และความม่ันคงทางสังคมอ่ืนๆ ในตําบล 

7. องคการบริหารสวนตําบล ควรหนุนเสริมองคกรภาคประชาชนที่ดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
สังคมในพื้นที่อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่องตามผลลัพธของการปฏิบัติงาน 

 

กระทรวงยุติธรรม 

 ควรขยาย ขอบเขต และพัฒนากลไกการทํางานท่ีใหความสําคัญกับปองกัน และจัดการปญหา
ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนโดยชุมชน  เพื่อสงเสริมสนับสนุนหรือกระตุนใหประชาชนในชุมชนเขามามี
สวนรวมหรือเปนหุนสวนในการปองกัน ควบคุม จัดการความขัดแยงเชิงสมานฉันท ลดและเยียวยาความ
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บทนํา / 1 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและเหตุผล
 
 ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเปนวิกฤติทางสังคมและเปนปญหาสําคัญ
ระดับชาติ  เพราะสรางความหว่ันวิตกตอสังคม และมีผลกระทบตอเด็กและเยาวชนรวมท้ัง
ครอบครัว  ทําใหเกิดการตาย บาดเจ็บและพิการจากการถูกทํารายกอนวัยอันควร เปนภาระและความ
สูญเสียทางสังคม รวมท้ังคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทยกําลังเผชิญ
ปญหาน้ีอยางรุนแรงและเพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับ 

องคการอนามัยโลก (WHO,2002) รายงานวาเด็กและเยาวชนทั่วโลกเสียชีวิตจากการถูก
ทําราย โดยประมาณถึงปละ 199,000 คน ( หรือ 9.2 คนตอประชากรหนึ่งแสนคน ) อีกนัยหน่ึงอาจ
กลาวไดวา แตละวันมีเด็กและเยาวชนอายุระหวาง 10 ถึง 29 ปเสียชีวิตดวยสาเหตุจากการกระทํา
ความรุนแรงตอกัน  เฉลี่ยวันละ 565 คน  ทั้งน้ียังไมนับรวมการบาดเจ็บจากความรุนแรง ซึ่งคาดกัน
วามีมากกวาการเสียชีวิต ถึง 20 - 40 เทา  สําหรับประเทศไทย ในรายงานฉบับเดียวกันระบุวามีเด็ก
และเยาวชนเสียชีวิตจากการถูกทํารายปละ 6.2 คนตอประชากรแสนคน ซึ่งถือวาสูงกวาประเทศ 
ญ่ีปุน เกาหลี ฝร่ังเศส อังกฤษ ถึง 4.5 - 5.8 เทา  กลาวไดวาประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนเสียชีวิตจาก
การถูกทํารายสูงกวาประเทศดังกลาวมาก ขณะท่ีขอมูลคดีที่เด็กและเยาวชนถูกดําเนินคดีที่สถาน
พินิจทั่วประเทศพบวาคดีอันเกิดจากความรุนแรงในเด็กและเยาวชน พบ 1 ใน 3 ของการกระทําผิด
ทั้งหมดและมีแนวโนมสูงข้ึนทุกป คือจากจํานวน 30,668  คนในป 2540 เปนจํานวน 35,245 ในป 
2545 และเปนจํานวน 51,128 ในป 2550  หรืออาจกลาวไดวา คดีการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนท่ีถูกดําเนินคดีในสถานพินิจไดเพิ่มข้ึนรอยละ 66.7 ในรอบ 10 ป (สํานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2551)   
 ขอมูลลาสุดจากงานวิจัยที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยรวมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล  ศึกษาสถานการณและปจจัยกําหนดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  โดย
ทําการศึกษา  9 จังหวัดในประเทศไทยในป พศ. 2550 – 2551 (เพ็ญจันทร เชอรเรอร และคณะ, 
2552) พบวาในรอบ 3 เดือน เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปที่ 1 ถึงช้ันปที่ 6  ในตัวอยางท้ังหมด 2,897 
คน ในจังหวัดขอนแกน บุรีรัมย เชียงใหม สงขลา แพร กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร  สุราษฏรธานี 
และฉะเชิงเทรา พบวาเด็กและเยาวชนมีประสบการณความรุนแรง  ทั้งการเปนผูเห็นเหตุการณ การ
เปนผูถูกกระทําความรุนแรง และเปนผูกระทําความรุนแรง  โดยรูปแบบความรุนแรงท่ี เด็กและ
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เยาวชนท่ีเปนตัวอยางการศึกษามีประสบการณไดแก  การรีดไถ การขมขูเพื่อนดวยวาจาหรืออาวุธ 
การชกตอย ตบตี การยกพวกตีกันระหวางกลุม ระหวางหมูบาน หรือระหวางช้ันเรียนในโรงเรียน  
การทํารายรางกายแฟน และการขมขืนแฟน  ทั้งน้ี พบวารอยละ 62 จากกลุมตัวอยางระบุวาในรอบ 3 
เดือนที่ผานมา เห็นการชกตอยกันในโรงเรียน รอยละ 46 ระบุวาเห็นการชกตอยกันในชุมชน รอยละ 
49  เห็นการยกพวกตีกันในชุมชน รอยละ 46 เห็นการบาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทกันในโรงเรียน  
ทั้งน้ีประสบการณในการเปนผูกระทําความรุนแรงของกลุมตัวอยางคร้ังน้ีพบวา ชกตอยผูอ่ืนรอยละ 
30  มีประสบการณการเขารวมในการทะเลาะวิวาทเปนกลุม(ยกพวกตีกัน)รอยละ 22  การทําใหคน
อ่ืนบาดเจ็บจากการตอสูรอยละ 15 ของตัวอยางท้ังหมด ทั้งน้ีพบวา ทั้งเพศหญิงและชาย มี
ประสบการณการเปนผูกระทําความรุนแรง โดยเพศชายระบุวาเปนผูกระทําความรุนแรงทุกประเภท
มากกวาเพศหญิง 1 เทา   
 การวิจัยชิ้นนี้ ชี้วาปจจัยทํานายพฤติกรรมความรุนแรงในเยาวชน  ไดแก การพบเห็น
ความรุนแรงในชีวิตประจําวัน ไดแก การพบเห็นการพกพาอาวุธ การเห็นครูทํารายนักเรียน การเห็น
การลวงละเมิดทางเพศ การรุมทําราย การเห็นการบาดเจ็บ และการถูกกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว ชุมชน และในโรงเรียน ทั้งการถูกขมขูดวยวาจาหรือ อาวุธ การถูกชกตอย การถูกรังแก 
และรุมทําราย  และการมีกิจกรรมทางสังคมดานลบกับกลุมเพ่ือนเปนปจจัยทํานายพฤติกรรมความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน ดังน้ันการแกปญหาความรุนแรง ตองเนนเร่ืองการปองกันความรุนแรงใน
ครอบครัว ความรุนแรงในชุมชน และความรุนแรงในโรงเรียน หรือลดความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวันของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการเพ่ิมพ้ืนท่ีทางสังคมเชิงบวกกับเด็กและเยาวชน 
รวมท้ังเนนการทํางานกับกลุมเครือขายเพ่ือนในชุมชนและโรงเรียน นอกจากน้ัน งานวิจัยชิ้นนี้พบ
ขอมูลสําคัญอีกวา การตระหนักและการรับรูปญหาความรุนแรงในระดับในชุมชนเปนอุปสรรค
สําคัญในการแกไขปญหา เพราะความรุนแรงในเยาวชนถูกทําใหเปนเร่ืองธรรมดา (normalization) 
ดวยนิยามความหมายของความรุนแรงในเยาวชนน้ันถูกทําใหเปนเพียงการเห็น เพียงสายตา โดยผูก
โยงกับพัฒนาการเด็กและเยาวชน การเห็นผลลัพธในทางลบของการกระทํา  โดยนัยน้ี สังคมจึงมี
แนวโนมยอมรับ และยอมทนตอปรากฏการณความรุนแรงในเยาวชนท่ีเกิดข้ึน   เพราะเช่ือวาความ
รุนแรงเกิดข้ึนและหายไปไดเมื่อโตข้ึน หรือใหความหมายความรุนแรงเพียงเปนการกระทําท่ีมี
ผูกระทําและผูถูกกระทําท่ีเกิดผลกระทบท่ีชัดเจน ดังน้ันขนาดของปญหาความรุนแรงตามการรับรู
ของคนในสังคม จึงถูกลดสวน ไมเห็นความรุนแรงท่ีอยูในชีวิตประจําวัน และละเลยความรุนแรงท่ี
เกิดผลทางจิตใจ ความกลัว และความไมมั่นคงในสังคม 
 งานวิจัยชิ้นนี้มีขอเสนอวา การจัดการทางสังคมในชุมชนในการปองกัน ดูแล และแกไข
ปญหาเปนยุทธศาสตรการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพที่สุด  (เพ็ญจันทร เชอรเรอร และคณะ , 
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2552) ทั้งในการทําใหเร่ืองน้ีเปนวาระของแผนพัฒนาชุมชนและทองถิ่น การสรางความเขาใจและ
ตระหนักในปญหาอยางลึกซึ้ง การจัดใหมีพื้นท่ีทางสังคมในทางบวกสําหรับเด็กและเยาวชน การมี
โครงสรางและปฏิสัมพันธทางสังคมที่เกาะเกี่ยวกัน การมีกลไกทางสังคม ระบบโรงเรียน ครอบครัว
ที่เฝาระวัง สอดสองวิถีชีวิตทางสังคมของเด็กและเยาวชนอยางใกลชิด  สามารถปองกันและบรรเทา
ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนท่ีไดผล   ซึ่งสอดคลองกับการทบทวนเอกสารโครงการเพื่อ
การปองกันปญหาความรุนแรงในเยาวชน(อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2549) ที่ชี้แนวทางสําคัญ 6 ประการ  
ที่สงผลตอความสําเร็จในการปองกันปญหาความรุนแรงแรงในเด็กและเยาวชน ไดแก  
 1) การมีแผนงานโครงการในการดูแลปองกันปญหาต้ังแตเด็กยังเล็ก เพื่อการแทรกแซง
ที่จุดเร่ิมตนของกระบวนการเกิดความรุนแรง  โดยพบวาเปนเงื่อนไขสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จใน
การปองกันปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  มาตรการที่สําคัญ ไดแก  การเตรียมพอแมที่กําลัง
ตั้งครรภ การเย่ียมบานสําหรับพอแมที่มีความเสี่ยง  และการจัดโปรแกรมพัฒนาเด็กเล็ก  มาตรการ
เหลาน้ีเปนการปองกันกอนเกิดปญหาเพ่ือชวยชีวิตของเด็กและเยาวชนจํานวนมากไมใหตองเข าสู
เสนทางแหงความรุนแรง จบลงที่สถานพินิจ หองฉุกเฉิน หรือตองเสียชีวิตในท่ีสุด   
 2) กําหนดเปนโครงการระยะยาว มาตรการปองกันความรุนแรงท่ีทําเพียงชวงสั้นๆน้ัน 
มักไมไดผลดีเทาท่ีควร ทั้งน้ีเพราะพฤติกรรมรุนแรงเปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเปนกระบวนการ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตองอาศัยความตอเน่ืองและในระยะเวลาท่ีนานเพียงพอ นอกจากน้ีมาตรการ
ที่ดีตองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีคงทนหรือมีผลตอเนื่องในระยะยาว(Sustainability)งานวิจัย
พบวาโปรแกรมท่ีสั้นเกินไปและไมไดรับการสนับสนุนทางงบประมาณหรือไมมีทรัพยากรอยาง
เพียงพอมักไมคอยไดผล (Chan และคณะ, 2004) 
 3) ตองเปนการแกปญหาแบบองครวม การแทรกแซงท่ีเนนเฉพาะจุดเดียว(single focus 
intervention) มักไมไดผล  ทั้งน้ีเพราะพฤติกรรมรุนแรงเกิดมาจากปจจัยหลายอยางรวมกันและมี
พฤติกรรมหลายอยางท่ีเกี่ยวของ โครงการท่ีเพงเล็งเฉพาะพฤติกรรมรุนแรงแตเพียงอยางเดียว หรือ
เพงเล็งท่ีปจจัยเสี่ยงเพียงบางปจจัยไมไดผลดีเทาท่ีควร เชน  โครงการที่ลดความกาวราว  โครงการที่
ลดการตอสูทะเลาะวิวาท  โครงการที่ลดการพกพาอาวุธ  โครงการที่เพงเล็งเฉพาะสรางความ
ภาคภูมิใจ(Self-esteem)อยางเดียว หรือโครงการที่สอนทักษะทางสังคมใหนักเรียน  แตไมไดมีการ
เปลี่ยนแปลงบรรยากาศในโรงเรียนดวย รวมทั้งโครงการท่ีใหแตความรูโดยไมไดพัฒนาทักษะรวม
ไปดวย เปนตน โครงการดังกลาวอาจมีผลเชิงบวกและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนบาง  แตไม
สามารถแกไขปญหาในระยะยาว 
        4) เนนความสําคัญของการทํางานในหลายบริบท ทุกระดับความรุนแรงเกิดข้ึนในหลาย
บริบท และชีวิตของเด็กและเยาวชนก็เกี่ยวของกับหลายบริบท  ดังน้ันโครงการปองกันหรือฟนฟู
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เยาวชนท่ีกอความรุนแรง ตองกระทําในหลายบริบท ทั้งระดับครอบครัว โรงเรียน เพื่อน ระดับ
ชุมชน และระดับสังคม 
 5) เนนการทํางานเปนทีมแบบสหวิชาชีพ เน่ืองจากความรุนแรงเปนปญหาใหญของ
สังคม และมีหลายฝายท่ีตองเก่ียวของ  ผูที่ เกี่ยวของทุกคน ตองเขามารวมในการวางแผนการ
ดําเนินงาน ดังน้ันตองมีการรวมมือกันเปนทีมระหวางวิชาชีพ (inter-disciplinary) ซึ่งประกอบดวย
นักการศึกษา  นักสังคมสงเคราะห  ตํารวจ เจาหนาท่ีสถานพินิจและคุมครองเด็ก เจาหนาท่ีคุม
ประพฤติ  ศาล ผูวางนโยบาย สื่อมวลชน  ครู บุคลากรทางดานสาธารณสุข  บุคลากรทางดาน
สุขภาพจิต  ผูนําชุมชน  ผูที่ทํางานกับเด็กและเยาวชน พระ พอแม และผูที่เคยตกเปนเหย่ือของความ
รุนแรง  ทั้งหมดน้ีตองมีการรวมมือประสานกันต้ังแตตน โดยถือประโยชนของเด็กและเยาวชนเปน
สําคัญ  นอกจากน้ีควรใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมดวย เพ่ือชวยใหรูวาเขาสามารถรวมมือใน
การพัฒนากลุมของเขา  และทําสิ่งดีๆใหแกชุมชน การปองกันความรุนแรงในเยาวชนน้ันจําเปนตอง
มีการประสานรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ของชุมชน  การรวมมือกันในทุกระดับ  รวมท้ังใน
ระดับผูนําชุมชนดวยนั้น  ทําใหมีมาตรการที่เฉพาะและเหมาะสมสําหรับชุมชนนั้นๆ 
 6) การรวมมือกันควรเกิดข้ึนในทุกระดับของชุมชน เปนความรวมมือกันของชุมชน 
การปองกันความรุนแรงในเด็กและเยาวชนน้ันจําเปนตองมีการประสานรวมมือระหวางหนวยงาน
ตางๆของชุมชน การรวมมือกันในทุกระดับ  รวมท้ังในระดับผูนําชุมชนดวยน้ัน  ทําใหมีมาตรการที่
เฉพาะและเหมาะสมสําหรับชุมชนนั้นๆ นอกจากน้ันการมีการทํางานจากหลายหนวยงาน  เชน  
ตํารวจ  เจาหนาท่ีจากศาลเยาวชนและครอบครัว   โรงเรียน  โรงพยาบาลและครอบครัวท่ีมีความ
หวงใยในเด็กและเยาวชน  สิ่งสําคัญคือ มีการฝกอบรมเจาหนาท่ีผูนําเด็กและเยาวชนอยางตอเน่ือง 
ทําใหโครงการนี้สามารถดําเนินไปไดโดยไมไดหยุดชะงักเพราะปญหาขาดบุคลากร  นอกจากนี้
ความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนก็เปนไปดวยดี  มีการวางแผนรวมกัน  มี
การดําเนินงานท่ีเร็วและใชทรัพยากรอยางคุมคา  เพื่อที่ใหไปถึงเด็ก เยาวชนและครอบครัวอยาง
แทจริง 
 ปจจุบันช้ีชัดวารัฐบาลใหความสนใจในคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยกําหนด
เปนเปาหมายของการพัฒนาประเทศ มีพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และ พระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 2550 ซึ่งถือเปนกรอบแนวทางปฏิบัติแกทุกภาคสวนที่สําคัญ 
อยางไรก็ตามแนวนโยบายที่นําไปสูการปฏิบัติที่ไดผล ตองเรงสรางความเขาใจ และจัดการแกไข
ปญหาในชุมชน โดยเฉพาะการใหชุมชน เด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา
มากกวาการจัดการในสถาบัน เชน คุก สถานพินิจและคุมครองเด็ก หรือ โรงพยาบาล  โดยเปน       
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กลยุทธที่ปองกันการเกิดปญหาเพื่อชวยใหเด็กและเยาวชนไมตองเขาสูเสนทางแหงความรุนแรงและ
จบที่สถานพินิจและคุมครองเด็ก หรือหองฉุกเฉิน หรือตองเสียชีวิตในท่ีสุด 
 ความรุนแรงเปนปญหาสังคม และมีเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม เปนปจจัย
กําหนด นอกจากน้ันความรุนแรงยังเปนสิ่งท่ีปองกันได และการปองกันเปนการลงทุนที่คุมคา
มากกวาการใชทรัพยากร การจัดต้ังองคกรมาจัดการเม่ือเกิดปญหาแลว เชน เพิ่มบุคคลากร การ
พัฒนาระบบในสถานพินิจ การดูแลเมื่อเจ็บปวย พิการ หรือเสียชีวิต โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการ
ทางสังคมโดยชุมชน   เปนการแกไขปญหาท่ีตอเน่ือง ยั่งยืน  และมีความหลากหลายสอดคลองกับ
สังคมวัฒนธรรมนั้นๆ ทั้งน้ีความรูหรืองานวิจัย มีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงและการแกไข
ปญหา  ที่ผานมาความรูในงานวิจัยมักอยูในมือกลุมวิชาชีพ และเปนความรูเพื่อตอบโจทยในเชิง
นโยบายและทางวิชาการ แตความรูในงานวิจัยสามารถนํามาใชในการแกไขปญหาในระดับ
ปฏิบัติการได และสามารถนําไปใชไดทันที หากเปนงานวิจัยที่เร่ิมตนจากชุมชน ชุมชนมีสวนรวม 
ทั้งในมิติของการรวมกันเรียนรูรวมกันแสวงหาปญหา และคิดคนแนวทางออกเพื่อแกไขปญหาหรือ
พัฒนา อันเปนฉันทามติของชุมชน รวมท้ังรวมรับผลของการพัฒนา โดยมีนักวิจัยภายนอกทําหนาท่ี
เปนผูเอ้ืออํานวย หรือวิทยากรกระบวนการรวมกับนักวิจัยชุมชนท่ีเปนชาวบาน เปนการวิจัยที่เนน
การเรียนรูแบบพหุภาคี พรอมกับบังเกิดผลพลอยไดที่เปนจิตสํานึกตระหนักในปญหา  หนาที่ และ
รวมกันแกปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  สงเสริมกิจกรรมกลุม  ทํางานรวมกันทั้ง
แกปญหา และพัฒนาอยางตอเน่ือง   
 การศึกษาหารูปแบบการจัดการทางสังคมท่ีไดผล เพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงใน
เด็กและเยาวชนไทยจึงมีความสําคัญ  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research-PAR)  ถือเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาสังคมและชุมชนโดยเปนงานวิจัยที่
เร่ิมตนจากชุมชน สนับสนุนใหชาวบานหรือตัวแทนในชุมชนเปนคนสรางองคความรูใหมใหกับ
ตนเองและชุมชน โดยการศึกษาเรียนรูหาขอมูล การศึกษาวิเคราะหถึงปญหา รวมท้ังการแกไข
ปญหาความรุนแรงในเยาวชนท่ีกําลังประสบอยู โดยการรวมกันวางแผน และกําหนดการดําเนินงาน
ตามแผนหรือโครงการ พรอมทั้งการปฏิบัติตามแผน เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการแกไขปญหาความ
รุนแรงไดถูกตองตรงตามความตองการและมีนักวิจัยภายนอกทําหนาท่ีเปนผูเอ้ืออํานวยใหกระบวน 
การวิจัยบังเกิดผลสอดคลองกับเปาหมาย    
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1.2 วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพื่อหารูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน 
 1.2.2  เพื่อสรางประชาคม “ปลอดภัยจากความรุนแรง” (safe youth) ในเด็กและเยาวชน
และชุมชน ในการขจัดปญหาความรุนแรง 
 1.2.3 เพื่อศึกษาการสรางเคร่ืองมือและระบบการเฝาระวัง  ปญหาความรุนแรงในเด็ก
และเยาวชน โดย ชุมชนเพื่อชุมชน 
 
1.3 คําถามการวิจัยหลัก  
  รูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนไทย 
เปนอยางไร 
 
1.4 คําถามการวิจัยยอย 
  1.4.1  รูปแบบการจัดการทางสังคมโดยชุมชน และองคกรทางสังคมที่มีอยูเปนอยางไร 
  1.4.2 รูปแบบการจัดการทางสังคม ที่มีประสิทธิผลในการแกไขปญหาความรุนแรงใน
เยาวชนคืออะไร 
  1.4.3 บทบาท กลไก และรูปแบบการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการรวม
แกปญหาความรุนแรงในเยาวชนคืออะไร 
  1.4.4  หลักสูตร และ เคร่ืองมือการเฝาระวังความรุนแรงในเยาวชนในชุมชนเป น
อยางไร 
 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่ 10 ชุมชนจาก 4 ภาคและ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพ้ืนท่ีดําเนินการท้ัง 10 แหง เลือกแบบเจาะจงภายใตกรอบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต ตุลาคม 2552- เมษายน 2553   
ผลลัพธของการดําเนินงานจึงไมไดมุงท่ีผลสัมฤทธของการดําเนินโครงการ แตมุงใหไดความรู เร่ือง 
รูปแบบการจัดการทางสังคม กระบวนการวิธีการในการทํางานกับชุมชน เพื่อปองกันปญหาความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน   
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1.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.6.1 หลักสูตรการอบรมทองถิ่น เพื่อสรางชุมชนปลอดความรุนแรงในเด็กและ

เยาวชน 
1.6.2 เคร่ืองมือระบบการเฝาระวังปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนทองถ่ิน 
1.6.3 รูปแบบการจัดการทางสังคมในชุมชน ที่มีประสิทธิผลตอการลดปญหาความ

รุนแรงในเด็กและเยาวชน 
1.6.4 บทเรียนและกระบวนการทํางานกับชุมชน และองคกรภาคีในการกระตุน สราง

ความรูและความเขาใจในการแกปญหาความรุนแรงในเยาวชน 
1.6.5 นักวิจัยทองถิ่น ที่สนใจและรวมติดตามสรางความรู เพื่อมุงแกปญหาความ

รุนแรงในทองถิ่นตอไป 
1.6.6 ไดแนวทางในระดับชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่เนน

การมีสวนรวมของชุมชน 
 
1.7 นิยามศัพท 
 1.7.1 รูปแบบการจัดการทางสังคม หมายถึง รูปแบบ กลไก แนวคิดการดําเนินงาน เพื่อ
การจัดการตนเอง/ชีวิต, การจัดการครอบครัว, การจัดการองคกร/กลุม, การจัดการชุมชน/ทองถิ่น, 
การจัดการเครือขาย, การจัดการความรูในชุมชนท่ีสําคัญและเปนประโยชน การดําเนินงานทาง
สังคมเพ่ือประโยชนในการปองกัน แกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน โดย กลุมประชาคม 
องคกรชุมชน และเครือขายทางสังคม 
 1.7.2 เด็กและเยาวชน หมายถึงหญิงและชาย อายุ 10 - 25 ป ซึ่งใชเกณฑสากลของ
องคการอนามัยโลก ที่นิยามเด็กและเยาวชนวา คือ อายุ 10 - 24 ป ควบคูกับการใชเกณฑของประเทศ
ไทยตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ซึ่งกําหนด
วาเยาวชนหมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณถึง 25 ปบริบูรณ  
 1.7.3 การแกไขปญหาความรุนแรงหมายถึง กระบวนการในการวิเคราะหปญหา การหา
วิธีการในการแกไขปญหาและ การปฏิบัติการเพ่ือลงมือในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็ก  และ
เยาวชน  
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
2.1  สถานการณเด็กและเยาวชน 

 เด็กและเยาวชน ถือเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาย่ิงของประเทศ เด็กและเยาวชนเปนวัยที่มี
ความสําคัญอยางย่ิง เพราะเปนวัยของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต เพราะ
เปนวัยของการเปลี่ยนแปลงอยางมากท้ังทางดานรางกาย จิตใจ ปญญา อารมณ  และสังคม 
นอกจากน้ันเด็กและเยาวชนยังเปนบุคคลกลุมใหญของสังคม ดูตารางท่ี 1 (ประมาณ 10 ลานคน) ที่มี
บทบาทอยางสูงในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต การสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนอยาง
ถูกตองเหมาะสม จึงเปนเร่ืองสําคัญและจําเปนอยางย่ิง เพราะเด็กและเยาวชนเปนหัวใจของการ
พัฒนาประเทศในอนาคต  
 

ตารางท่ี 1   แสดงแนวโนมจํานวนประชากรเด็กและเยาวชนไทยและประชากรท้ังหมด  
  ป พ.ศ. 2542, 2545, 2548, 2551, 2554 และ2557  

 

                ปพ.ศ. 
2542 2545 2548 2551 2554 2557 

อายุ 
0-5 ป รวม 5,874 5,918 5,738 5,454 5,125 5,028 

6-14 ป รวม 8,666 8,701 8,772 8,770 8,666 8,362 

15-25 ป รวม 12,190 11,561 11,044 10,662 10,536 10,665 

ประชากรทั้งหมด 61,644 63,589 65,299 66,794 68,094 69,224 

ท่ีมา : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2542 - 2559 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ (ม.ป.ป.)  

 

 เด็กและเยาวชนถือไดวาเปนวัยที่สําคัญ  โดยท่ีมุมมองและนิยามของเด็กและเยาวชน มี
การใหความหมายแตกตางกันไป นักจิตวิทยาเด็กและเยาวชนไดกลาวถึงเด็กและเยาวชนวาเปน    
“วัยแหงพายุบุแคม” (Hall, 1904) หรือเปน “วัยวิกฤต” (Erikson, 1968) เด็กและเยาวชนจึงเปน       
วัยหัวเลี้ยวหัวตอที่มีความเสี่ยงตอการเกิดปญหามากที่สุด  นักสังคมศาสตรมองวาความเปนเด็ก
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ไมใชปรากฏการณธรรมชาติแตเปนสิ่งท่ีสังคมประกอบสรางข้ึน เงื่อนไขเกี่ยวกับความเปน เด็ก 
กําหนดวาเด็กเพศไหน วัยใดควรเรียนรูอะไร โปรแกรมสําหรับการเรียนรูและเน้ือหาที่แตกต างกัน
ระหวางเด็กแตละชวงวัยไมไดเปนไปตามขอเท็จจริงทางชีววิทยาแตขึ้นอยูกับขอกําหนดของสังคม 
ในประวัติศาสตรสังคมจะพบวา มีการเปลี่ยนแปลงในการนิยามชวงอายุ และลําดับการเรียนรูของ
เด็กแตกตางกันไป การใหนิยาม  “ความเปนเด็ก” จึงเปนองคประกอบการสรางทางสังคมและ
วัฒนธรรม (Berger and Luckmann,1967: 136 - 137) ที่แบงแยกความแตกตางของบทบาท หนาท่ี 
โลกทัศนระหวางเด็กและผูใหญ  โดยลักษณะความแข็งแรง  และความสามารถในการทําความเขาใจ
สิ่งตาง ๆ   อายุจึงไมไดถูกกําหนดดวยลักษณะทางชีววิทยา แตถูกสังคมประกอบสรางข้ึนมาและ
แตกตางกันไปในแตละวัฒนธรรม และเง่ือนไขทางประวัติศาสตร (Buckingham, 1993 p.15 อางใน 
Davies, 1997) สังคมมีการกําหนดเวลาวาเม่ือไหรเด็กสามารถมีเพศสัมพันธได   มีความรับผิดชอบ 
หรือเปนเพียงผูรับ ฯลฯ ซึ่งความหมายในนิยามดังกลาว จะมีผลตอโปรแกรมการเรียนรูของเด็กท่ี
สังคมกําหนดให    มุมมองของสังคมท่ีมีตอเด็กจะมีผลตอการกระทํา ปฏิสัมพันธและวิถีชีวิตของ
เด็ก ทั้งในเร่ืองสวนตัวและทางสังคม ทัศนคติหรือมุมมองของรัฐ  และสังคมท่ีมีตอเด็กสงผลตอวิธี
ปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาตอเด็กและเยาวชนในสังคม  
 ในขณะเดียวกันบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแวดลอมตัวเด็กก็สงผลตอชีวิตและ
การปฏิบัติของเด็กและเยาวชน ที่ผานมามีการศึกษาสถานการณเด็กและเยาวชนในโครงการติดตาม
สถานการณเด็กและเยาวชนหรือ Child Watch ป 2551 พบปญหาแมที่เปนเด็กและอายุต่ํากวา 19 ป 
มาทําคลอดสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ในชวงป 2548 ถึง 2551 โดยในป 2551 ประมาณการวามีถึง 77,092 
คน จากป 2550 ที่มี 68,385 คน  สิ่งท่ีตามมาจากปญหาน้ีอาจนําไปสูปญหาความไมพรอมในการ
เลี้ยงดูบุตรสงผลตอคุณภาพในการเลี้ยงดูลูก    
 หากพิจารณาถึงปญหาดานความสุขภายในครอบครัวซึ่งอาจสงผลตอความผูกพันกัน
ของสมาชิกภายในครอบครัวแลว ขอมูลสถานการณความม่ันคงของมนุษย   มิติทางดานครอบครัว
ในป 2549  พบวาอัตราการหยา เทากับ 56.81% อัตราครอบครัวอบอุน เทากับ 98.61% อัตรา
ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพท่ีดี เทากับ 75.76% และอัตราของครอบครัวท่ีพึ่งตัวเองทางเศรษฐกิจได 
เทากับ 56.27%  สอดคลองกับรายงานจากมูลนิธิเครือขายครอบครัวและศูนยประชามติ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหงในป 2546 พบวาจากการสํารวจผูปกครอง 1 ,066 ครอบครัวใน 
กทม. พบวาพอแมสวนใหญทํางานวันละ 7-9 ชั่วโมง พอแมรอยละ 43 รูสึกหางเหินกับลูกเน่ืองจาก
ในแตละวันมีเวลาทํากิจกรรมรวมกับลูกเพียง 1-3 ชั่วโมงในแงของเด็กเองก็รูสึกหางเหินพอแมมาก
ขึ้นดวย  
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 ศูนยนมแมแหงประเทศไทย ศึกษาพบวาปจจุบันเด็กไทยมีพัฒนาการทางสมองลาชา 
กลาวคือ เด็กวัยเรียนมี I.Q. เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 88-91 (เกณฑปกติ 90 -100) เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการ
ลาชา รอยละ 15-28 (ศูนยนมแมแหงประเทศไทย, 2549) และจากขอมูลรายงานสุขภาพคนไทย       
ป 2551 พบวา มากกวาคร่ึงหน่ึงของเด็กวัยนี้ มีพัฒนาดานภาษาและการกระทําชากวาปกติ เพราะ
ขาดการกระตุนพัฒนาการเรียนรูตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม ถือเปนการเสียโอกาสทองท่ีเด็กจะพัฒนา
อัจฉริยภาพทางดานตางๆ เพราะเมื่อพนชวงวัยที่เหมาะสมไปแลวจะพัฒนาไดยาก 

 สํานักงานสถิติแหงชาติสํารวจในป 2545 พบวาเด็กและเยาวชนอายุ 11 - 24 ป ทั่ว
ประเทศประมาณ 3 ลานคนใชคอมพิวเตอรเพื่อเลนเกม และพบวาเด็กและเยาวชนอายุ 6 – 24 ป
ประมาณ 1.4 ลานคนเลมเกมคอมพิวเตอร/วีดีโอเกมเปนกิจกรรมในเวลาวาง  และไดสํารวจในป 
พ.ศ. 2546 พบวารอยละ 59 ของประชาชนที่มีอายุ 15 ป ขึ้นไป รอยละ 69 ของเด็กและวัยรุนท่ีมีอายุ
นอยกวา 20 ป  ในเขตกรุงเทพมหานครใชคอมพิวเตอรเพื่อเลนเกม และรอยละ  21 เลนเกมออนไลน 
ในกรุงเทพมหานคร ผูที่เลนเกมใชเวลาเลนเกม 2.2 ชั่วโมงตอวันในวันธรรมดา หากเปนเกมท่ีนิยม
ในชวงน้ันจะใชเวลาเฉลี่ย 3.3 ชั่วโมงตอวัน และ 3.1 ชั่วโมงตอวันในวันหยุดหากเปนเกมท่ีนิยมใน
ขณะน้ันจะใชเวลาโดยเฉลี่ยวันละ 3.3 ชั่วโมงตอวัน   
  ศิริไชย หงสสงวนศรี และคณะ (2549) ศึกษาพฤติกรรมการเลนเกมเพื่อพัฒนา
แบบสอบถามสําหรับใชในการศึกษาปญหาพฤติกรรมติดวีดีโอเกมและเกมคอมพิวเตอรสําหรับ
วัยรุน กลุมตัวอยางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 1 – 6 จํานวน 2,093 คน พบวา เด็กนักเรียนใชเวลาเลน
เกมคอมพิวเตอรตอวันตอสัปดาหมากกวา 2 วันคิดเปนรอยละ 67.3 และท่ีไมเลนเลยเพียงรอยละ 4.1 
เทาน้ัน สําหรับนักเรียนท่ีตอบวาเลนเกมคอมพิวเตอรทุกวันมีระยะเวลาในการเลนเกมแตละคร้ัง
เฉลี่ย 3.45 ชั่วโมง และตอบวาเลนนานท่ีสุด 9.98 ชั่วโมงตอคร้ัง ณัฏฐนิช กาญจโนภาส (2551) 
ศึกษาเร่ืองการเสพติดเกมในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 464 
คน ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธตอการเสพติดเกม ไดแก ผลการเรียน  ความเครียด 

คาใชจายในการเลนเกม การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว สัมพันธภาพครอบครัว การไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับเกม และระยะเวลาในการเลนเกม สวนงานวิจัยบางช้ินก็พบวาเกมคอมพิวเตอรสงผลตอ
พฤติกรรมกาวราวของผูเลนโดยเฉพาะเมื่อเลนเปนระยะเวลายาวนาน รวมท้ังโรคอวน และปญหา
สุขภาพกายอ่ืนๆ 

 นอกจากน้ีปญหาท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องคือ การใชเวลาเลนเกม อินเตอรเน็ตจนทําใหสุขภาพ
ทรุดโทรม การเรียนตกต่ําและมีปญหากับผูปกครอง บางรายมีปญหาลักขโมย แยกตัว ขาดทักษะใน
การสื่อสารทางสังคม เก็บกด อารมณฉุนเฉียว  มีพฤติกรรมกาวราวหรือใชความรุนแรงในการตัดสิน
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แกไขปญหา ที่รายแรงคือ ผูเลนหลายรายนัดพบเพื่อซื้อขายอาวุธท่ีใชตอสูกันในเกมหรือแลกของ
รางวัลกัน จนเปนเหตุนําไปสูการทํารายรางกายทะเลาะวิวาทกัน (วิชัย รูปขําดี และคณะ, 2548)  

 ในดานพฤติกรรมการดื่มสุราและสารเสพติดในเด็กและเยาวชน พบว า ตั้งแตป พ.ศ.
2532  ถึง  2546 การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนไทยสูงข้ึนถึง 3 เทาตัว โดยในป พ.ศ.2546 
คนไทยรอยละ 30 ดื่มสุรารวมแลวสูงกวา 3,691 ลานลิตร ผูบริโภคกลุมใหญที่สุด คือ ผูชายอายุ
ระหวาง 25-44 ป โดยเยาวชนมีพฤติกรรมด่ืมเปนอันดับสองรองจากวัยทํางาน และรอยละ 76.4 ของ
ผูดื่มสุรา จะเร่ิมด่ืมกอนอายุ 24 ป กลุมผูหญิงอายุ 15-19 ป มีสถิติการด่ืมเพ่ิมข้ึน 5.6 เทาใน 7 ป เปน
ผลจากการโฆษณาของธุรกิจแอลกอฮอลที่เจาะกลุมวัยรุนเพศหญิง   

 จากรายงานสถิติของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติพบวา เด็กและเยาวชนกลุมอายุระหวาง 7 – 14 ป และ 15 – 18 ป มีแนวโนมการใชยาเสพ
ติดเพ่ิมข้ึน ดังแผนภาพที่ 1 

 

แผนภาพที่  1  แนวโนมการใชสารเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากขอมูลสถานการณเด็กไทยในรอบป 2548 - 2549 สถาบันรามจิตติ พบวาภาวะดาน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เด็กมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษาที่ยอมรับวามีเพศสัมพันธแลวเพิ่มข้ึนจากรอย
ละ 16 เปนรอยละ 20 โดยเฉพาะเด็กระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษายอมรับวาเคยมีเพศสัมพันธแลว
ถึงรอยละ 28 และ 30 ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบวาเด็กและเยาวชนอายุต่ํากวา 19 ปที่มาทําคลอดมี
จํานวนเพิ่มข้ึนจาก 52,000 ในปที่แลวเปนกวา 70,000 คนในปนี้หรือเฉลี่ยวันละเกือบ 200 คน ใน
จํานวนนี้เปนเด็กต่ํากวา 14 ปจํานวนราว 2,000 คนหรือเฉลี่ยวันละ 5 คน ปญหาเร่ืองเพศใน
สังคมไทยปจจุบัน นับวาเปนปญหาท่ีทวีความรุนแรงอยางตอเน่ือง  โดยพบวาปญหาการต้ังครรภ
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โดยไมไดเตรียมความพรอม เปนปญหาหน่ึงท่ีทําใหมีการแพรระบาดของการติดเช้ือในกลุมเด็กและ
เยาวชน ซึ่งเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ  มีความรูสึกทางเพศ อยากรู อยาก
ลองโดยเฉพาะในเร่ืองเพศสัมพันธ จากขอมูลทางสถิติของคลินิกนิรนามสภากาชาดไทยต้ังแตป 
2540  ถึง 2547 พบวาเด็กและเยาวชนอายุระหวาง 15 – 25 ปที่มาใชบริการตรวจเลือดหาเชื้อเอดสมี
จํานวนถึง 1,794 ราย พบวา ติดเช้ือเอดสรอยละ 15 ซึ่งดูจากสถิติใน ป 2544  –  2546 พบวา เด็กและ
เยาวชนติดเช้ือรอยละ11.2, 11.7 และ 15.1 ตามลําดับ   แสดงใหเห็นถึงการติดเช้ือเอดสทาง
เพศสัมพันธในเด็กและเยาวชนมีแนวโนมสูงข้ึน 

  จากสถานการณทางสังคมและสุขภาพของเด็กและเยาวชนที่กลาวมาขางตน บงช้ีไดวา
พัฒนาการของเด็กและเยาวชนไทยอยูในภาวะท่ีเปราะบาง (Vulnerable) ดวยเงื่อนไขเชิงโครงสราง 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งเปนผลมาจากสังคม แนวทางการแกไขปญหาตองเร่ิมท่ี
การจัดการทางสังคม ที่ชวยใหเด็กและเยาวชนสามารถทําความเขาใจตนเอง และเทาทันกับบริบท
ทางสังคมท่ีแวดลอมพวกเขา เชน เร่ืองเหลา, เพศ, เอดส, ปจจัยเสี่ยงในเด็กเยาวชน, ปญหาสังคม 
ฯลฯ เพื่อใหเด็กเปลี่ยนจากภาวะเปราะบาง  เปน ภาวะท่ีมีพลัง  นอกจากนั้นสังคม ชุมชนก็ตอง
ยกระดับจากเพียงการรับรู  มาสูความตระหนักในปญหา  และเขารวมเปนสวนหนึ่งของชุมชน-
สังคมในการแกไขปญหาดวย 

 
2.2 สถานการณปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 

ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ที่ปรากฏในฐานขอมูลในงานวิจัย และโครงการตาง ๆ
โดยท่ัวไปมักใหความหมายวา หมายถึงการกระทําของบุคคลระหวางอายุ 10 - 24 ป  ที่กระทําการ 
ใดๆโดยต้ังใจท้ังทางกาย การใชอํานาจ การขมขูตอผูอ่ืน  ตอบุคคล หรือ ตอกลุมคน หรือ ชุมชน ที่
สงผลหรือมีแนวโนมท่ี  สงผลใหเกิดการบาดเจ็บ การตาย การทํารายจิตใจ และการเอาเปรียบ 
(WHO, 2002) โดยเด็กและเยาวชนนั้นเปนไดทั้งผูที่ตกเปนเหย่ือของการกระทํา เปนผูกระทํา หรือ
เปนทั้งผูกระทําและถูกกระทํา สําหรับประเทศไทยใหความหมายเยาวชนทีมีอายุตั้งแต  18 ป ถึง 25 

ปบริบูรณ  (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2551) ดังน้ันงานวิจัยนี้ จึงจัดกลุม
เด็กและเยาวชนระหวางอายุ 10 - 25 ป โดยใชนิยามการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชนขององคการอนามัยโลกรวมกับนิยามของประเทศไทย 

ความหมายของความรุนแรงเชนนี้  แสดงใหเห็นวานิยามของความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน ไมใชเพียงเร่ืองการทํารายรางกายบุคคลอ่ืนๆ แตเปนเร่ืองการทํารายคนอ่ืนโดยครอบคลุมท้ัง
การกระทําท่ีสงผลตอรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ ทั้งน้ีเนนท่ีความต้ังใจของการกระทํา  การเห็น
ผูกระทํา  ผูถูกกระทําชัดเจน เพราะสามารถระบุปรากฏการณไดจากการรับรูดวยตาเปลา หรือ
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ประสาทหูและการไดรับผลกระทบ จากการกระทําน้ัน ทั้งในรูปบาดแผล ความรูสึก และการ
เสียชีวิต     

Johan Galtung ไดนําเสนอแนวคิด เร่ืองความรุนแรงที่ไปไกลกวาสิ่งท่ีเราเห็น สัมผัสได
โดย แบงความรุนแรงออกเปน  3 ระดับ ซึ่งไดแก ความรุนแรงทางตรง/ชั้นบุคคล (Direct/personal 

Violence)  ความรุนแรงเชิงโครงสราง (Structural Violence) และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม 
(Cultural Violence) โดยชี้ใหเห็นวา ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของเราน้ันมิอาจแยก
สวน โดยพิจารณาแตภาพเชิงปรากฏการณที่เห็น และมุงแกไขปญหาเปนปจเจก ทั้งน้ี ความรุนแรงท่ี
เห็น รับรู  ไดดังกลาว   เรียกวาเปน “ความรุนแรงทางตรง” (Direct Violence) เปนปรากฏการณที่
เห็นไดชัดเจน ดวยตาเปลา และรับรูได เพราะมีรองรอยปรากฏใหเห็นบนรางกายของมนุษย ในรูป
ของบาดแผล การสูญเสียชีวิต  รวมทั้งความเสียหายตอวัตถุและทรัพยสินของผูคน  การทําทารุณ
กรรมและการทํารายรางกายดวยวิธีการตาง ๆ หรือการฆาฟนกันของผูคน  ซึ่งเปนความรุนแรงท่ีเห็น
ไดงาย ชัดเจน แตความรุนแรงอีกรูปแบบคือ ความรุนแรงเชิงโครงสราง (Structural Violence) ซึ่ง
หมายถึงโครงสรางท่ีทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางคนในสถานภาพหน่ึงกับคนในอีก
สถานภาพหนึ่ง   ผูที่มี อํานาจมากกวาเอารัดเอาเปรียบผูที่มีอํานาจนอยกวาในกระบวนการ
ปฏิสัมพันธและแลกเปลี่ยนระหวางกัน  โครงสรางสังคมน้ีมุงเพ่ือรักษาสถานภาพของฝายท่ี
ไดเปรียบเชิงอํานาจใหคงความไดเปรียบนั้นไว  และสุดทาย คือความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (Cultural 

Violence) ซึ่ง ชัยวัฒน สถาอานันท (2549) ไดชี้ใหเห็นวา เปน การขยายปริมณฑล การพิจารณาเร่ือง
ความรุนแรงใหลึกซึ้ง ออกไปจากการมองเห็นความรุนแรงท่ีเปนเพียงการมุงไปท่ีการกระทํา หรือ
การใชความรุนแรงของมนุษยตอมนุษยดวยกันเอง โดยมีผูกระทําท่ีชัดเจนท้ังบุคคล และโครงสราง
ไปสูความรุนแรงเชิงสัญลักษณ  ซึ่งครอบคลุมปริมณฑลท่ีใชในการดํารงชีวิต (เชน ศาสนา 
อุดมการณ ภาษา ศิลปะ เปนตน) หรือเปนระบบความเช่ือที่ยอมรับความรุนแรงท่ีทําหนาท่ีใหการ
สนับสนุนรองรับความรุนแรงทั้งทางตรงและเชิงโครงสราง โดยทําใหคนรูสึกวาความรุนแรงเปนสิ่ง
ที่ถูกตอง หรือยอมรับได หรืออยางนอยก็ไมใชเร่ืองผิดรายแรงอะไร  กลาวใหชัดคือ  การศึกษาเร่ือง
ความรุนแรงน้ัน Gultung เห็นวา มีสองมิติคือ มิติเร่ืองการใชความรุนแรง คือรูปแบบความรุนแรง 
การเห็นผูกระทําและผูกระทําความรุนแรง และ มิติเร่ืองกระบวนการใหความชอบธรรมกับการใช
ความรุนแรง ซึ่งเปนการพิจารณารูปแบบวิธีการที่ความรุนแรงถูกทําใหกลายเปนเร่ืองชอบธรรมและ
เปนที่ยอมรับในสังคมโดยรวมไดอยางไร 

สอดคลองกับงานเขียนของ Das และ Klienman (2001) วาดวยเร่ือง ความรุนแรงใน
ชีวิตประจําวัน และงานของ  Nancy Scheper-Hughes (2004) นักมานุษยวิทยาการแพทยแนววิพากษ 
ที่ชี้วาใหเห็นความรุนแรงเชิงโครงสราง หรือความรุนแรงทางสังคม เปนความรุนแรงทางออม 
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(indirect violence) ที่มองไมเห็นในสังคม และมีสวนกําหนดและมีอิทธิพลตอความรุนแรงทางตรง 
(direct violence) ซึ่งเปนความรุนแรงท่ีเห็นผล ผูกระทําและ ผูถูกกระทําท่ีชัดเจน  ความรุนแรงเชิง
โครงสราง ทั้งระบบสังคม และวัฒนธรรมเปนเง่ือนไขสําคัญของความทุกขของมนุษย  เพราะเปน
ระบบความสัมพันธทางสังคมที่ การแบงแยก ตีตรา และใหคุณคามนุษยที่แตกตางและสงผลตอการ
เกิดการเจ็บปวย การตาย และความเส่ียงท่ีไมเทาเทียมกันของชีวิตมนุษยในสังคม และรวมไปถึงการ
ระบบสังคมท่ี สรางความเปนธรรมดา และใหความชอบธรรมกับปรากฎการณ และประสบการณ
ความรุนแรงที่ตองเผชิญในชีวิตประจําวัน 

ศาสตราจารย ประเวศ วะสี ไดกลาวไวอยางนาสนใจวา (ประเวศ วะสี, 2551, เอกสาร 
โรเนียว) “  ยุคสมัยนี้ เปนยุคสมัยแหงความรุนแรง เร่ืองความรุนแรงหรือ Violent เปนเร่ืองใหญทั่ว
โลก  มีความรุนแรงท้ังชนิดโจงแจงและความรุนแรงอยางเงียบที่เรียกวา “Silence” ศตวรรษที่ผาน
คนตายจากสงครามโลก  2 คร้ัง และสงครามอ่ืน ๆ อีกรวมกัน ประมาณ 200 ลานคน ลองคิดวาชีวิต
อีกคนหนึ่งก็มีคามาก และน่ีคนตายต้ัง 200 ลานคน จากสงคราม แตก็มีคนที่ตายเพราะความอ
ยุติธรรมในสังคมและความยากจนมากกวาน้ันหลายเทา ทานลองคูณเขาไปถา 4 เทา ก็ 800 รอยลาน 
5 เทาก็พันลานทีเดียว ในเร่ืองความยากจนความอยุติธรรมในสังคม เปนความรุนแรงอยางเงียบ หรือ
วา “silence” เพราะสังคมยอมรับยอมทนหรือไมคิดวาเปนปญหา….จากขอมูลสถิติ พบวาเด็กไทย
ตายเพราะความรุนแรงถึง 6.2 ตอแสนตอป ซึ่งเปนตัวเลขที่สูงมาก ถาเราดูตัวเลขเปรียบเทียบกับ
ตางประเทศ ในญ่ีปุน ในยุโรป อัตราการฆากันตาย ผูใหญโดยทั้งหมดประมาณ 1 -2 ตอแสน ทั้ง
ญ่ีปุนและยุโรปเชนเดียวกัน ของเราเฉพาะเด็ก 6.2 ตอแสนนี้มันสูงมาก เราดูอะไรก็เห็นวามันสูง เด็ก
ตายจากอุบัติเหตุ เด็กนักเรียนตายจากอุบัติเหตุจราจร เปนพันคน ในขณะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งใหญกวา
เรา การจราจรดีมากกวาเราเด็กตายจากอุบัติเหตุจราจร ที่เปนเด็กนักเรียนประมาณ 11 คน  ตอป ของ
เราต้ังพันคน และเราก็ไดยินเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เราเห็นท่ัวไปหมดเด็กถูกทํารายเกิดทํารายคนอ่ืน ความ
รุนแรงในโรงเรียนที่ไดฟงก็มี เราตองถือเปนเร่ืองสําคัญเวลาเกิดหายนะภัยตาง ๆ เชน สึนามิ พายุไช
โคนนากีส แผนดินไหวในจีน   เห็นคนมีน้ําใจหลั่งไหลเขาไปชวย เพราะความสะเทือนใจจากภาพที่
มันเกิดข้ึนคนตายปจจุบันทันดวน แตถาเทียบกันแลวจํานวนเด็กท่ีไดรับความทุกขยากจาก ความ
รุนแรงตาง ๆ มากกวาคนท่ีตาย โดยสึนามิ ที่ตายจากไชโคลนนากีส แผนดินไหวเยอะแยะและมี
เกือบทุกวัน” 

 งานวิจัยสวนใหญในประเทศไทยเก่ียวกับเร่ืองความรุนแรงในเด็กและเยาวชน สวน
ใหญเปนการสะทอนปรากฏการณของความรุนแรงทางตรงในกลุมเด็กและเยาวชน  และยังมี
แนวโนมท่ีเปนเร่ืองการกระทําความรุนแรงทางกาย ที่ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด ทั้งในรูปแบบของ
การเสนอขนาด  ของปญหา  และ รูปแบบของปญหา ปจจัยกําหนดและ ผลกระทบ  ในดาน
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สถานการณของปญหา ประเทศไทยไมไดมีการเก็บรวบรวมสถิติของการใชความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชนอยางเปนทางการ ทั้งยังไมมีการสํารวจในลักษณะของการเฝาระวัง (Surveillance) ดังเชน
ตางประเทศจึงยากที่จะทราบถึงลักษณะทางระบาดวิทยา และแนวโนมของการใชความรุนแรง  

อยางไรก็ตาม เราอาจเห็นภาพแนวโนมของความรุนแรงไดจากการศึกษาขอมูลที่เด็กและเยาวชนให
เกี่ยวกับตนเอง (อุมาพร, 2549) ดวยการใชแบบสอบถามท่ีใหเด็กและเยาวชนเปนผูตอบเอง (Self-

Report Questionnaire) ในโครงการวิจัยขนาดใหญเชิงสํารวจ เชน งานวิจัยของศูนยการเฝาระวังและ
เตือนภัยทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (2549) ไดสํารวจ
พฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- 6 ครอบคลุมทุกอําเภอ/ เขต จํานวน 304,415 คน พบวา 
กลุมตัวอยางรอยละ 15 มีพฤติกรรมการใชความรุนแรง เชน ชกตอย  การยกพวกตีกันหรือทําราย
รางกายระหวางนักเรียนตางโรงเรียน  เด็กรอยละ 17 มีความวิตกกังวล หรือกลัว  เด็กรอยละ 4 ถูก
ลวงเกินทางเพศ โดยเด็กชายถูกกระทํามากกวาเด็กหญิง 2 เทา อีกชิ้นคืองานของ สุวรรณา เรืองกาญ
จนเศรษฐ  และคณะ (2547) ไดศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
เยาวชนจากชุมชนตาง ๆ และจากสถานแรกรับเด็กชายและหญิง จํานวน 2,311 คน พบวาในระยะ 30 
วันที่ผานมา กลุมตัวอยางรอยละ 6.4  พกพาอาวุธไปโรงเรียน รอยละ 7.1 รูสึกไมปลอดภัยขณะ
เดินทาง ในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา กลุมตัวอยางรอยละ 31.5 เคยอยูในเหตุการณที่มีการตอสูทําราย
รางกายในสถานท่ีทั่วไป รอยละ 28.8 ตอสูทํารายรางกายในโรงเรียน รอยละ 13.9 เคยถูกทําราย
รางกายดวยอาวุธรอยละ  รอยละ 6.8 เคยไดรับบาดเจ็บจนตองเขารับการรักษาในสถานพยาบาลจาก
การตอสูทําราย  รอยละ 20.7 เคยถูกเพื่อนทุบตีทํารายรางกายโดยเจตนา และรอยละ 17.1 เคยถูก
ลวนลาม สวนศาสตราจารยอุมาพร ตรังคสมบัติ และคณะ (2541) ศึกษาความชุกของพฤติกรรมเสี่ยง
ในเยาวชนในนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 ทั่วประเทศ จํานวน 9,003 คน ในป พ.ศ. 2539 – 2540 ผล
การศึกษาพบวากลุมตัวอยางรอยละ 31.3 เคยวิวาทชกตอยอยางนอยหน่ึงคร้ังในชวงชีวิตท่ีผานมา 
(Lifetime Prevalence) การพกอาวุธรอยละ 18.4 และรอยละ 12.4 วิวาทชกตอยในระยะ 3 เดือนที่
ผานมา กลุมตัวอยางท่ีไดรับบาดเจ็บจากการวิวาทชกตอยจนตองไดรับการรักษาจากแพทยมีรอยละ 
9.3 อาวุธท่ีพบบอยท่ีสุด คือ มีด มีดโกน และคัตเตอร   เพ็ญจันทร เชอรเรอร และคณะ (2551) ได
ศึกษาถึงสถานการณปญหา ความหมายและรูปแบบของพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชน
ทั่วทุกภาค จํานวนกลุมตัวอยางในการสํารวจในชุมชนรวม 1,105 คน และตัวอยางในการสํารวจใน
โรงเรียนมัธยมรวมจํานวน 2,897 คน พบวามีการใชความรุนแรงหลายรูปแบบทั้งการเปนผูสังเกต
ผูกระทําและผูถูกกระทํา พฤติกรรมความรุนแรงแฝงฝงอยูในชีวิตประจําวันของเด็กและเยาวชนจน
กลายเปนสิ่งธรรมดา ความรุนแรงเกิดข้ึนในทุกมิติของเด็กและเยาวชน ทั้งการเห็นความรุนแรงใน
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บาน ถูกกระทําความรุนแรงในบาน เห็นหรือถูกกระทําความรุนแรงระหวางเสนทางจากบานไป
โรงเรียน หนาโรงเรียน รอบๆ โรงเรียน ในโรงเรียน ในกลุมเพ่ือน ปายรถเมล งานวัด งานบุญ 
การศึกษาน้ีพบรูปแบบความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ตั้งแตการใชวาจาขมขู รีดไถ การมีพฤติกรรม
รังแก แกลงผูอ่ืน การตบตี ตอย เตะ ทํารายรางกายท้ังระหวางบุคคล และภายในกลุมการลวนลาม
และการกระทําความรุนแรงทางเพศ   

 ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนไมวา  เปนกรณีที่เด็กและเยาวชนเปนเหย่ือหรือเปน
ผูกระทําก็ตาม กําลังเปนปญหาท่ีทวีความรุนแรงขึ้นท่ัวโลก ความรุนแรงอาจแสดงออกมาในรูปของ
การทํารายผูอ่ืน การปลนทรัพย การทํารายทางเพศ หรือการฆาตกรรม ในกรณีของการตกเปนเหย่ือ
ของความรุนแรงน้ัน องคการอนามัยโลกประมาณวาในป ค.ศ.2000 มีเด็กและเยาวชนและคนหนุม
สาวอายุระหวาง 10 - 29 ป ถูกทํารายถึงแกชีวิต 199,000 ราย ทั่วโลกคิดเปนอัตรา 9.2 ตอประชากร
แสนคน หรือเฉล่ีย 565 คนตอวัน สวนในกรณีเด็กและเยาวชนเปนผูกระทําน้ันพบวา รอยละ 30 - 40 
ของเด็กและเยาวชน และรอยละ 15 - 30 ของเด็กและเยาวชนหญิงท่ีมีอายุ 17 ป เคยกระทํากฏหมาย
อยางรุนแรง (serious violent offense) อยางนอย 1 คร้ังในชีวิต (WHO, 2002)  

 อัตราของความรุนแรงในแตละประเทศแตกตางกันไป ตามสถิติซึ่งรายงานโดยองคการ
อนามัยโลก พบวา กลุมประเทศท่ีมีอัตราคนหนุมสาวถูกทํารายถึงแกชีวิตตํ่า คือ กลุมประเทศยุโรป
ตะวันตก เชน ประเทศฝร่ังเศส ซึ่งมีอัตรา 0.6 ตอประชากรแสนคน เยอรมนีมีอัตรา 0.8 และอังกฤษ
มีอัตรา 0.9 ตอประชากรแสนคน สวนกลุมประเทศละตินอเมริกามีอัตราสูงท่ีสุด เชน 84.4 ตอ
ประชากรแสนคนในประเทศโคลัมเบีย และ 50.2 ตอประชากรแสนคนในเอลซัลวาดอร โดยท่ัวไป
อัตราท่ีสูงกวา 10 ตอประชากรแสนคน มักพบในประเทศท่ีกําลังพัฒนาหรือประเทศที่กําลังมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอัตราประมาณ 
11 ตอประชากรแสนคน (WHO, 2002) 

 สําหรับความรุนแรงในรูปแบบอ่ืนน้ันพบไดมากเชน กัน ประมาณวาทุก 1 ราย ของ
ความรุนแรงที่ทําใหถึงแกชีวิต มี 20 - 40 รายท่ีตกเปนเหย่ือของความรุนแรงท่ีไมถึงแกชีวิต เชน ถูก
ทํารายรางกายและไดรับบาดเจ็บจนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ความรุนแรงในหมูนักเรียน
ที่เรียกวา bully หรือการรังแกก็กําลังเปนปญหาสําคัญ การสํารวจพบวา 1 ใน 7 ของเด็กนักเรียนเคย
ถูกรังแกหรือเคยรังแกผูอื่นมากอน (Commission for the Prevention of Youth Violence, 2000) 

 ขอมูลจากกรมพินิจและคุมครองเด็กระบุวาในป 2551 มีเด็กและเยาวชนถูกดําเนินคดี
และอยูในศูนยฝกจํานวน 42,766 คน แบงเปนชาย 38,901 คน และหญิง 3,865 ในจํานวนน้ีมีอายุอยู
ในชวง 10 – 14 ป จํานวน 6,627 คน หรือคิดเปน 15.5% โดยท่ีเหลืออยูที่ในชวงอายุ 15 – 18 ป 
จํานวน 36,139 คน คิดเปนรอยละ 84.50 (รายละเอียดในตาราง 2)   
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ตารางท่ี 2    จํานวนและรอยละของคดีเด็กและเยาวชนท่ีถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ  
จําแนกตามอายุ และเพศตั้งแตเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2551 

 

                            
เพศ 

อายุ 

รวม ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

10 – 14 ป 6,627 15.50 5,901 13.80 726 1.70 

15 – 18 ป 36,139 84.50 33,000 77.16 3,139 7.34 

รวม 42,766 100 38,901 90.96 3,865 9.04 

 

เมื่อพิจารณาจากคดีที่เด็กและเยาวชนกระทําพบวาโดยสวนมากกระทําผิดเก่ียวกับ
ทรัพย  คิดเปนรอยละ 27.30 รองลงมาไดแกคดีเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษคิดเปนรอยละ 23.87 
ตามลําดับ (รายละเอียดในตาราง 3)  

 

ตารางท่ี  3 จํานวนและรอยละของคดีเด็กและเยาวชนท่ีถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯท่ัวประเทศ  
   จําแนกตามฐานความผิดต้ังแตเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2551 

 

ฐานความผิด จํานวน รอยละ 
ความผิดเก่ียวกับทรัพย 11,673 27.30 

ความผิดเก่ียวกับชีวิตและรางกาย 6,038 14.12 

ความผิดเก่ียวกับเพศ 1,767 4.13 

ความผิดเก่ียวกับความสงบสุข เสรีภาพ ชื่อเสียงและการปกครอง 2,760 1.43 

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ 10,208 23.87 

ความผิดเก่ียวกับอาวุธและวัตถุระเบิด 2,873 6.72 

ความผิดอ่ืนๆ 7,447 17.41 

รวม 42,766 100.00 

นอกจากน้ีพบวาเด็กและเยาวชนชายกระทําผิดซ้ําจํานวน 5,816 รายคิดเปนรอยละ 
13.60 สวนหญิงกระทําผิดซํ้า 274 คนคิดเปนรอยละ 0.64 (รายละเอียดในตาราง 4) 
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ตารางท่ี 4    จํานวนและรอยละของคดีเด็กและเยาวชนท่ีเปนการกระทําผิดซํ้าเม่ือเปรียบเทียบกับคดี 
ใหมทั้งหมด จําแนกตามเพศตั้งแตมกราคม – พฤศจิกายน 2551 

 

เพศ 

 

จํานวน รอยละ 
คดีรับใหมทั้งหมด คดีที่เปนการกระทําผิดซํ้า 

ชาย 38,901 5,816 13.60 

หญิง 3,865 274 0.64 

รวม 42,766 6,090 14.24 

 

 สวนแนวโนมจํานวนเด็กและเยาวชนกระทําผิดในสถานพินิจทั่วประเทศในชวง 10 ป
ที่ผานมา (2541- 2550) พบวาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องทุกป จาก 38,472 เปน 51,128 ราย สําหรับการให
เห็นผลในการกระทําผิด เยาวชนกลาววามาจากเพื่อนสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ  39.54 รองลงมาไดแก 
ความคึกคะนองคิดเปนรอยละ 15.33 ตามมาดวยความรูเทาไมถึงการณคิดเปนรอยละ 10.83 สภาพ
ฐานะทางเศรษฐกิจคิดเปนรอยละ 6.85 และเกิดจากสภาพครอบครัวคิดเปนรอยละ 5.98 ตามลําดับ 

 

2.3 ปจจัยเสี่ยงของการเกิดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 

ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนประกอบข้ึนดวยหลายเหตุปจจัย (Multi-factors) 

ทุกระดับทั้งระดับบุคคล ความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว และสังคม อยางไรก็ตามสามารถ
แบงระดับการวิเคราะหเกี่ยวกับสาเหตุความรุนแรงระหวางบุคคลไดเปน  3 ระดับคือ ปจจัยระดับ
บุคคล ปจจัยระหวางบุคคล และปจจัยระดับสังคมวัฒนธรรม กลาวอีกอยางคือ ปรากฏการณของ
ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  มีสาเหตุไดทั้งปจจัยในระดับบุคคล ระหวางบุคคล และระดับ
โครงสราง 

1. ปจจัยระดับบุคคล ไดแกบุคลิกภาพของผูกระทําความรุนแรง หรือผูที่ไดรับความ
รุนแรง แนวคิดน้ีรวมความถึงแนวคิดวาดวยบุคลิกภาพที่ เบี่ยงเบน ความเจ็บปวยทางจิต การใชสาร
เสพติด การดื่มแอลกอฮอล และกระบวนการในระดับบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมความรุนแรง 

2. ปจจัยระหวางบุคคล เปนปจจัยภายนอกที่สงผลตอความสัมพันธของคน โครงสราง
และบทบาทของครอบครัว และปฎิสัมพันธของสมาชิก และการเรียนรู (Socialization) ในครอบครัว 
และสังคม ซึ่งสงผลตอการเกิดพฤติกรรมความรุนแรง  
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3. ปจจัยระดับสังคมวัฒนธรรม เปนการพิจารณาปจจัยในระดับมหภาค  โดยมี
สมมุติฐานท่ีวา ความรุนแรงระหวางบุคคลกอรูปมาจากโครงสรางทางสังคมท่ีเอ้ือตอการเกิดความ
รุนแรง เชน ความไมเปนธรรม โครงสรางทางสังคมท่ีชายเปนใหญ ปญหาชองวางทางวัฒนธรรม
และการเปลี่ยนแปลง แนวคิดทางวัฒนธรรม ประเพณีนิยมที่ยอมรับความรุนแรง เปนตน 

2.3.1 ปจจัยระดับบุคคล  

                    ใหความสําคัญกับลักษณะทางกายภาพหรือสุขภาพจิตของคนโดยผูที่ใชความ
รุนแรงถูกมองวามีความเจ็บปวยทางจิตใจหรือมีปญหาบุคลิกภาพ เชนการขาดความสามารถหรือ
ทักษะในการควบคุมตนเอง หรือระงับความโกรธ ประวัติครอบครัวของการผูกระทําท่ีไดรับความ
รุนแรงในวัยเด็ก หรือการเชื่อมโยงผูที่ใชความรุนแรง เขากับการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล 
หรือสารเสพติด  ความเครียดในครอบครัว หรือจากการทํางาน การมีอาวุธครอบครอง การตกงาน 

หรือการอธิบายการใชความรุนแรงนี้ดวยประสบการณในวัยเด็กของผูชาย การท่ีเด็กชายท่ีขาดพอมัก  
ยึดเอาแบบอยางของบทบาทและพฤติกรรมที่เห็นจากสื่อมวลชน ไมวา  เปนโทรทัศนหรือภาพยนตร  
ตนแบบเหลาน้ีมีภาพของความเขมแข็งมีอํานาจ ที่ประสบความสําเร็จในการจัดการกับปญหาและ
สถานการณตาง ๆ โดยการใชวิธีการท่ีรุนแรง  จึงเลียนแบบการจัดการกับสถานการณที่เปนปญหา
ในชีวิตของเขาดวยวิธีการแบบเดียวกัน  เฉพาะความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ก็โนมเอียงท่ี  อธิบาย
วาเปนเด็กที่ ขาดความรักความอบอุน ไมมีทักษะในการแกไขปญหา เปนตน   

ก. อายุ  : การกระทํารุนแรงน้ันข้ึนอยูกับอายุ และบุคคลท่ีอยูในสถานการณดวย
ในเด็กและเยาวชนหรือคนหนุมสาว   ประมาณคร่ึงหน่ึงของกรณีกาวราวและทํารายผูอ่ืนน้ัน มี
เหตุผลเนื่องมาจากตองการความต่ืนเตน ประกอบกับมีเพื่อนรวมกระทําดวย สวนอีกคร่ึงหน่ึงเปน
การกระทําท่ีมีการวางแผนลวงหนาแตเมื่อเขาสูวัยผูใหญ กรณีอาชญากรรมสวนใหญ  เปลี่ยนจาก
การแสวงหาความต่ืนเตนเปนการวางแผนลวงหนา  หรือตองการใหเหยื่อถูกดูหมิ่นดูแคลน (Agnew, 

1990)  
ข. เพศ :  เพศชายถือเปนปจจัยเสี่ยงของพฤติกรรมรุนแรง (Fitzpatrick, 1997) 

การศึกษาพบวาความรุนแรงสวนใหญเกิดข้ึนโดยเด็กและเยาวชนชาย  ในประเทศไทยจากสถิติ
เยาวชนท่ีกระทําผิกกฎหมาย พบวา เปนเพศชายตอเพศหญิงประมาณ 10:1 ในสหรัฐอเมริกาอัตรา
การถูกจับดวยขอหารุนแรงพบในเด็กและเยาวชนชายมากกวาเด็กและเยาวชนหญิงประมาณ 6.6 :1 

(Lynch, 2002) เด็กและเยาวชนที่เปนเหยื่อของความรุนแรงก็เปนชายมากกวาหญิงเชนกัน ใน
เอลซัลวาดอรพบวาอัตราการถูกฆาตรกรรมในเด็กและเยาวชนชายตอหญิง 14.6 : 1 ในประเทศ
ฟลิปปนส พบอัตรา 16.0 : 1 สวนในประเทศเกาหลีพบอัตรา 1.6 :1 (WHO, 2002) 
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ค. พฤติกรรมสวนบุคคล :  
- การขาดความยับย้ังชั่งใจ ขาดสมาธิและซนอยูไมนิ่งในวัยเด็กกอใหเกิด

พฤติกรรมอันธพาลผานทาง cognitive process ที่ไมดี เชน เด็กไมสามารถประเมินผลลัพธของ
พฤติกรรมที่ตนทํา  นอกจากน้ีลักษณะพฤติกรรมดังกลาวยังเปนตัวช้ีถึงการกระทําผิดกฎหมายใน
อนาคต  ไมวาเด็ก  มีพฤติกรรมเกเรมากอนหรือไมก็ตาม  เชน การควบคุมอารมณไมไดอาจนําไปสู
อาชญากรรมรุนแรง เปนตน (Farrington, Loeber และ Van Kammen, 1990) 

- พฤติกรรมเกเร  อันไดแก ขโมย  หนีโรงเรียน  ไมเชื่อฟง  ดื้อ อาละวาด  แม
พฤติกรรม เหลาน้ีไมไดมีความรุนแรงในตัวของมันเอง  แตก็เปนจุดเร่ิมตนของพฤติกรรมรุนแรงเม่ือ
โตข้ึน  การศึกษาของ Mason และคณะ (2004) พบวาตัวพยากรณที่สําคัญที่สุดของการมีพฤติกรรม
รุนแรงใน วัยผูใหญตอนตน (ชวงอายุ 21 ป) คือ การมีพฤติกรรมเกเรในวัยเด็ก การศึกษาในประเทศ
จีนเปรียบเทียบความแตกตางของเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดกฎหมายกับเด็กและเยาวชนปกติ 
พบวากลุมแรกมีอัตราการทําผิดกฎระเบียบและตองถูกโรงเรียนลงโทษหรือไลออกสูงกวา  มีอัตรา
ของพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน เลนการพนัน สูบบุหร่ี  ดื่มสุราและวิวาทชกตอยสูงกวา  มีทัศนคติ
ไมสนใจการเรียนสูงกวา  และลาออกจากโรงเรียนกอนสําเร็จการศึกษาสูงกวา  และเม่ือเขาสูวัย
ผูใหญ  มีอัตราการไมมีงานทําและทํางานรับจางสูงกวากลุมควบคุมซึ่งมัก  ทํางานดานวิชาชีพเฉพาะ 
(Wolfgang, 1996) 

- พฤติกรรมความกาวราว ซึ่งแสดงออกในรูปพฤติกรรมกาวราว อาละวาด 
ความกาวราวทางวาจาและตอวัตถุสิ่งของ เปนปจจัยเสี่ยงในเด็กชาย  Lipsey และ Derzon (1998) 

พบวาพฤติกรรมกาวราวในชวงเด็กและเยาวชนตอนตนรวมกับอาการซนอยูไมนิ่งและทัศนคติเชิง
ลบตอโรงเรียนหรือการเรียน เปนปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญและเปนตัวพยากรณที่ดีมากในการเกิดความ
รุนแรงและการกระทําผิดกฎหมายเม่ือโต 

- พฤติกรรมการใชสารเสพติด แมวาเด็กและเยาวชนสวนใหญที่ใชสารเสพ
ติด ไมไดกอ ความรุนแรง แตก็มีความสัมพันธระหวางความรุนแรง และความถี่ของการกระทําผิด
กับความรุนแรงและความถี่ของการใชสารเสพติด (National Youth violence Prevention Resource 

Center, 2001) จากการตรวจรางกายเด็กและเยาวชนที่ถูกจับ พบวารอยละ 50 การตรวจสารเสพติด
ใหผลบวก (Drug Policy Information Clearing house, 2000) 

ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววา  มีความเชื่อมโยงอยางมีนัยสําคัญระหวาง
การใชสุรา  อาชญากรรมและการกระทํารุนแรง (Greenfield และ Henneberg, 2000) สุราและสาร
เสพติดเพ่ิมโอกาสหรือกระตุนใหเกิดความรุนแรงไดหลายวิธี เชน สุรา และสารเสพติด เปลี่ยนแปลง
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การรับรู (perception) และเกิดการกระทําโดยขาดความยับยั้งช่ังใจ (Impulsivity) ในคนหนุมสาว 
นอกจากน้ีการใชสุราและสารเสพติดยังเก่ียวของกับอัตราการพกอาวุธปนท่ีสูงข้ึน และการกระทําผิด
กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการซ้ือขายสารเสพติดอีกดวย 

ในประเทศไทย การศึกษาในเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับเพราะกอคดีที่มีการใชความ
รุนแรง  เชน  ปลนทรัพย  ทํารายรางกาย พยายามฆา  หรือฆาผูอ่ืนโดยเจตนา ฯลฯ พบวาเด็กและ
เยาวชนสวนใหญเปนลูกคนโต คือรอยละ 30 - 39 บิดามารดาหยารางแยกทางกันหรือเสียชีวิตสูงรอย
ละ 43 - 64 บิดามารดามีการศึกษานอย  จบเพียงประถมศึกษาครอบครัวมีรายไดคอนขางตํ่า เด็กและ
เยาวชนถึงงรอยละ 62 วางงาน (ขณะกระทําผิด เด็กและเยาวชนออกจากโรงเรียนแลวยังไมมีงานทํา) 
ใชยาเสพติดสูงถึงรอยละ 92 ใชอาวุธในการกระทําผิดรอยละ 51-90 (กอบโชค จูวงศ, 2541; ฉลอง 
สุขจันทร, 2542) การศึกษาในผูตองขังวัยหนุมท่ีกอคดีอุจฉกรรจก็ไดผลเชนเดียวกันคือ การศึกษา
และรายไดของผูตองขังและครอบครัวเองอยูในระดับต่ํา และสวนใหญมีพฤติกรรมเก่ี ยวของกับ
อบายมุข 

2.3.2 ปจจัยระหวางบุคคล 

ความสัมพันธกับกลุมเพ่ือน และอิทธิพลของกลุม มีความสัมพันธในการศึกษา ในเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจ  พบวา  รอยละ 25 คบเพื่อนท่ีเที่ยวเตร เลนการพนันและใชยาเสพติด 
(ประถมศิลป พันธเขียน, 2546) สวนเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดคดีปลนทรัพยคบเพื่อนสวนใหญที่
วางงานและมีพฤติกรรมไมเหมาะสมเชนกัน (ฉลอง สุขจันทร, 2542) การศึกษาในนักเรียนมัธยม
ปลาย พบวา  การคบเพ่ือนเกเรรวมกับการมีความผูกพันตอสังคมตํ่าทําใหมีความเสี่ยงสูงตอการ
กระทําผิด การวิเคราะหโอกาสเสี่ยงตอการกระทําผิดในเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําผิดขอหาขมขืนกระทําชําเรา และผูตองขังวัยหนุมคดีขมขืนกระทําชําเราก็ไดผล
เชนเดียวกัน คือ การคบเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน (ชอบหนีโรงเรียน  เตร็ดเตรกลางคืน  ใชสาร
เสพติด เลนการพนัน) และการคบเพื่อนที่เคยกระทําผิดกฏหมายมากอนทําใหโอกาสกระทําผิด
สูงข้ึน  และระดับความรุนแรงของการกระทําผิดก็สูงข้ึนดวย (พรศิริ  มูลติชัย, 2541; โอฬาร       
เอ่ียมประภาส, 2541) 

2.3.3 ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วเชนการเปนเมือง  (Urbanization) 
ความทันสมัย (modernization) และการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางสังคม มีความเก่ียวของกับความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน ตัวอยาง เชน ในกลุมประเทศละตินอเมริกาและอัฟริกาซึ่งมีวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ  และมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางทางสังคมอยางมาก  อัตราการเติบโตของประชากร
สูงข้ึน  แตอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจตํ่าลง  ทั้งหมดน้ีทําใหคาจางแรงงานตํ่าลง infrastructure ถูก
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ทําลาย  การบริการทางสังคมลดลง  อัตราการจางงานตํ่าลง  ที่อยูอาศัยไมเพียงพอ  คนหนุมสาวตอง
เควงควาง และขาดการชวยเหลือในชวงตอระหวางการออกจากโรงเรียนและการไดงานทํา  ทั้งหมด
นี้นําไปสูความอึดอัดใจ  ความโกรธและความตึงเครียดในคนหนุมสาว  ซึ่งก็สงผลใหคนกลุมน้ีหัน
ไปกออาชญากรรมและความรุนแรงมากข้ึน (WHO, 2002) 

ความรุนแรงเชิงโครงสราง ที่สัมพันธกับความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ไดแก ชุมชน
ที่ไมมีสัมพันธภาพ ความผูกพัน และความปลอดภัย สวนความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม คือ แนวคิดท่ี
ยอมทนตอการกระทําความรุนแรง  ทั้งน้ี เมื่อทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาปญหาเชิงโครงสรางและ
วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับความรุนแรงในเด็กและเยาวชนของตางประเทศ เพิ่งเร่ิมปรากฏใหเห็นเมื่อ
ไมนานมาน้ี  เชนการศึกษาเก่ียวกับเยาวชนในกลุมแก็งค  เด็กไรบาน (Homeless Youth)  และมีอยู
บางที่ศึกษาเยาวชนทั่วไปในชุมชน  โดยช้ีใหเห็นวาความยากจน การถูกตีตรา (Stigmatized) การถูก
แบงแยก (Discriminated) (Shoveller, J et al, 2007) การติดตอระหวางวัฒนธรรม (Acculturation) 

(Soriano, J.L et al, 2004) ความเปนเมือง อุดมการณความเปนชาย (Masculinity) กับการใชความ
รุนแรง (ชี้ใหเห็นวาความรุนแรง  เปนสัญลักษณเชิงวัฒนธรรม มีความหมาย และปฏิบัติการในการ
สรางตัวตนอัตตลักษณ  การเปนสวนหน่ึงของกลุม การเปนเคร่ืองมือในการมีชีวิตอยูรอดของกลุม
คน ชายขอบของสังคม และ การเปนเคร่ืองมือที่แสดงสัญลักษณของอํานาจและความเหนือกวา 
สําหรับประเทศไทยงานวิจัยที่วาดวยความรุนแรงในนักเรียนอาชีวะอาจสะทอนสัญลักษณและ
ความหมายของการใชความรุนแรง  พบวา คานิยมท่ีมีผลตอการทะเลาะวิวาทมากท่ีสุด คือ คานิยมใช
ความรุนแรงในการแกปญหา รองลงมาคือคานิยมรักสถาบันการศึกษา คานิยมไมใหความสําคัญตอ
การเรียน  คานิยมรักเพื่อนพอง และคานิยมวาการทะเลาะวิวาทเปนเร่ืองธรรมดา นอกจากคานิยม
ดังกลาวแลวยังมีการปลูกฝงความเปนตัวตนแหงสถาบันและความรูสึกแหงศักดิ์ศรีอีกดวย (สุชินทร 
ปรีดาสุ ริยชัย ,  2543)  ความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของสัญลักษณที่ เปนเค ร่ืองหมายของ
สถาบันการศึกษา  ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางสถาบันการศึกษา และเปนสิ่งท่ีไดรับการปลูกฝงมา
ตั้งแตเร่ิมเขาสูสถาบันการศึกษา ในลักษณะของการถายทอดจากรุนพ่ีสูรุนนอง รวมท้ังการถายทอด
จากอาจารยผูสอน  ความเชื่อ คานิยมและทัศนคติเหลาน้ีเมื่อถูกกระตุนโดยปจจัยเกี่ยวกับสถานการณ
เชนการถูกทํารายมากอนถูกทําใหเสียศักด์ิศรีหรือถูกสถาบัน การศึกษาอ่ืนทาทาย ก็  เกิดเปน
พฤติกรรมรุนแรงขึ้นมา (สุชินทร ปรีดาสุริยชัย, 2543; สุดใจ สุขะ และคณะ, 2547)  

ปจจัยทางวัฒนธรรมมีผลตอความรุนแรงในสังคมโดยเฉพาะการสรางคานิยมวาความ
รุนแรงเปนสิ่งปกติธรรมดา  วิธีการหนึ่งท่ีคานิยมและบรรทัดฐานแหงความรุนแรงได รับการ
ถายทอดออกไปอยางตอเน่ืองก็คือทางสื่อมวลชนไมวา  เปนโทรทัศน  วีดีโอเกม  วิดีทัศน  ภาพยนต  
หนังสือพิมพหรืออินเตอรเนต การศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบวา  โดยเฉลี่ยแลวเด็ก   เห็นฉากรุนแรง
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ถึง 25 ฉากตอวันทางโทรทัศน และรวมท้ังหมดเปนจํานวน 200,000 ฉากต้ังแตเด็กจนถึงอายุ 18 ป 
(Horn, 2000) 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหภาพแหงความรุนแรงถูกถายทอดออกมาไดอยาง
สมจริง สมาคมกุมารแพทย  สมาคมจิตแพทยเด็กและเด็กและเยาวชน  สมาคมนักจิตวิทยาและ
สมาคมแพทยแหงสหรัฐอเมริกาไดใหขอมูลโดยอางอิงการวิจัยที่มีมากกวา 30 ป วาการเห็นความ
รุนแรงจากสื่อสามารถนําไปสูการเกิดทัศนคติคานิยมและพฤติกรรมกาวราวได  โดยเฉพาะในเด็ก 
(American Academy of Pediatrics, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 

American Psychological Association, และ American Medical Association, 2000) การเห็นความ
รุนแรงในโทรทัศนและวีดีโอเกม   สงผลในระยะสั้น คือ ทําใหพฤติกรรมความคิดและอารมณ
กาวราวเพิ่มข้ึน สวนผลในระยะยาว คือ พฤติกรรมรุนแรง  เชน การทํารายผูอ่ืนและการกระทําผิด
กฏหมาย  เพิ่มข้ึน (Anderson และ Dill, 2000; Anderson และคณะ 2000) 

ในประเทศไทยอิทธิพลของสื่อที่มีความรุนแรงเปนประเด็นที่มีผูศึกษาไวหลายคน ผล
การศึกษาสวนใหญชี้วา สื่อมีอิทธิพลตอทัศนคติและแนวโนมในการแกปญหา  เชน การศึกษาใน
นักเรียนมัธยมศึกษาทั่วไปพบวา นักเรียนดูโทรทัศนมาก   มีทัศนคติเห็นพองกับการใชความรุนแรง
ในการแกปญหา (เสรี ภัทรพิศาล, 2545) สวนการศึกษาในผูตองขังในทัณฑสถานวัยหนุม    พบวา
การรับสื่อที่มีเนื้อหารุนแรงโดยตามลําพังน้ันมิไดสัมพันธกับพฤติกรรมรุนแรง แตเมื่อผสมกับ
อิทธิพลของกลุมแลว เกิดแนวโนมของพฤติกรรมรุนแรง   อยางไรก็ตาม การศึกษาของโอฬาร   
เอ่ียมประภาส (2541) ในกลุมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ พบวาอิทธิพลของสื่อไมมีความสัมพันธ
กับการกระทําผิด 

 

2.4 การปองกันปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนโดยชุมชน 

 การทบทวนเอกสารโครงการเพ่ือการปองกันปญหาความรุนแรงในเยาวชน โดยอุมาพร 
ตรังคสมบัติ (2549) พบวาการศึกษาเก่ียวกับปจจัยปกปอง (Protective factors) ยังมีไมมากเทาปจจัย
เสี่ยง และยังไมไดมีการประเมินน้ําหนักของปจจัยแตละตัวอยางมีมาตรฐานเทากับในเร่ืองของปจจัย
เสี่ยง นอกจากน้ี การศึกษาสวนใหญเปนการศึกษาในกลุมพฤติกรรมอันธพาลโดยรวมไมใชใน
พฤติกรรมรุนแรงโดยเฉพาะ สวนการศึกษาเก่ียวกับปจจัยปกปองในกลุมพฤติกรรมรุนแรงก็ยังไมมี
การศึกษา ซ้ําอยางเพียงพอที่สรุปไดวาปจจัยดังกลาวมีอิทธิพลในการลดความรุนแรงอยางแทจริง 

 แมการศึกษาท่ีมีอยู  เปนการศึกษาในกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมอันธพาลหรือ
กระทําผิดกฏหมายเปนสวนใหญก็ตาม แตขอมูลจากการศึกษาดังกลาวก็ชี้วา  ปจจัยปองกันสําหรับ
พฤติกรรมดังกลาวก็นาเปนปจจัยปกปองสําหรับพฤติกรรมรุนแรงเชนกัน 
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 2.4.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ทัศนคติไมยอมทนตอการกระทําผิดและพฤติกรรม
รุนแรง เปนปจจัยปกปองท่ีสําคัญที่สุด ทัศนคติดังกลาวแสดงวาบุคคลใหความสําคัญตอคานิยมและ
บรรทัดฐานของสังคม   และไมยอมรับการกระทําใดๆ ที่ฝาฝนบรรทัดฐานน้ัน 

 สวนปจจัยอื่น เชน  สติปญญาท่ีด ี เพศหญิง  รวมท้ังการมีทัศนคติ การยึดถือและปฏิบัติ
ตามคานิยมและบรรทัดฐานของสังคมนั้น จากการวิจัยยังไมพบวาชวยลดพฤติกรรมรุนแรงแตพบวา
ชวยลดความเส่ียงในการเกิดพฤติกรรมอันธพาลหรือผิดกฎหมาย 

 2.4.2 ปจจัยเกี่ยวกับครอบครัว สัมพันธภาพที่อบอุนและเกื้อกูลระหวางเด็กกับพอแม
หรือผูใหญคนอ่ืน เปนปจจัยที่ชวยปกปองจากพฤติกรรมอันธพาล แตผลในการลดพฤติกรรมรุนแรง
นั้นยังไมมีนัยสําคัญ 

 2.4.3 ปจจัยเกี่ยวกับเพ่ือน การคบเพื่อนท่ีไมชอบความรุนแรง ปองกันการมีพฤติกรรม
รุนแรงในวัยหนุมสาว สวนการคบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมเหมาะสม  ชวยลดโอกาสเสี่ยงตอการกระทํา
ผิดกฎหมาย 

 2.4.4 ปจจัยเกี่ยวกับการจัดการในโรงเรียน การอุทิศตนตอการเรียนเปนปจจัยสําคัญที่
ลดโอกาสเกิดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน   เด็กและเยาวชนที่อุทิศตนตอการเรียน นับวาเปนผูที่
ไดยึดถือเอาคานิยมเชิงบวกของสังคมไวในตน เด็กและเยาวชนกลุมดังกลาวมักไมยุงเก่ียวกับความ
รุนแรง ทั้งน้ีเพราะเปนสิ่งท่ีขัดตอทัศนคติและวิธีปฏิบัติของตน  และเพราะเปนการทําลายโอกาส
ประสบความสําเร็จในการเรียนของตน 

   การเขารวมกิจกรรมท่ีเหมาะสมหรือท่ีสังคมยอมรับ  ไมวาเปนกิจกรรมครอบครัว  
โรงเรียน กิจกรรมนอกหลักสูตร  กิจกรรมทางศาสนา  หรือกิจกรรมชุมชน  เปนปจจัยปกปองตอ
พฤติกรรมอันธพาลการเขารวมกิจกรรมกับครอบครัวและกิจกรรมชมรมของโ รงเ รียน
นอกเหนือไปจากกิจกรรมกีฬา มีผลในการลดโอกาสเกิดพฤติกรรรมรุนแรง  แตน้ําหนักของปจจัย
ดังกลาวคอนขางนอย 

             2.4.5 ปจจัยเกี่ยวกับชุมชน  
                    ครอบครัวเขมแข็งปลอดความรุนแรง 

 พรพิมล เจียมนาคินทร (2539) ไดเสนอแนวทางปองกันปญหาเด็กและเยาวชนไววา 
ตองเร่ิมแกไขจากครอบครัวเปนอันดับแรก เพราะบานเปนสภาพแวดลอมเบื้องตนที่   มีผลตอ
ความคิด คานิยม ทัศนคติในการมองโลก รวมถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็กและเยาวชน 
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน  เปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูในบาน เด็กและเยาวชนที่มาจาก
ครอบครัวที่อบอุนมีแนวโนมท่ี  มีปญหานอยกวาเด็กและเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก พอ
แมจึงควรทําหนาท่ีเอาใจใสดูแลใหคําปรึกษาเมื่อลูกมีปญหาโดยตองเปดใจกวางยอมรับฟงขอคิด 
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เห็นของลูก ใหเวลากับลูกใหพอเพียง เพื่อที่ลูกไมใชเวลาอยูกับกลุมเพ่ือนมากเกินไป พอแมยังอาจ
ชักนําใหลูกมีความสนใจในธรรมะ มีศรัทธายึดม่ันในศีลธรรมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
หากเด็กและเยาวชนมีปญหาในดานอารมณ และสภาพจิตใจ ก็ควรแนะนําใหไปปรึกษาจิตแพทย 
นอกจากน้ี ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนสื่อมวลชนในการนําเสนอเน้ือหาสาระท่ี เปนตัวอยางท่ีดี 
มีประโยชนตอสังคม และหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพความรุนแรง หรือเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองทาง
เพศมากเกินไป เพื่อไมใหเด็กและเยาวชนหมกมุน และจดจําแบบอยางท่ีไมดี                  
 การจัดการเพื่อลดส่ิงแวดลอมท่ีเสี่ยงสําหรับเด็กและเยาวชน 

 ปน อาวุธกอความรุนแรง การแกปญหาอาวุธปนอยางจริงจังเปนสิ่งสําคัญ  และอาจทํา
ไดโดยการมีกฏหมายจัดการเร่ืองอาวุธ ปนเถื่อน  ควบคุมการมีอาวุธปนในผูที่มีอายุนอย  ลงโทษ
ผูขายอาวุธใหเด็กและเยาวชน  ผูมีอาวุธปนเถื่อนในครอบครองและผูที่กอความรุนแรงดวยอาวุธปน
อยางจริงจัง  รวมท้ังใหความรูแกเด็กและเยาวชน  ครอบครัว  และชุมชนเกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจาก
อาวุธปน 

 สุราและสารเสพติด ปจจัยกระตุนความรุนแรง ทําใหพฤติกรรมรุนแรงเกิดข้ึนไดงายข้ึน  
มาตรการลดโอกาสที่เด็กและเยาวชน  เขาถึงสุราและสารเสพติดไดงายจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก  ใน
ประเทศนิวซีแลนดในเมืองท่ีมีการจํากัดการซื้อสุราในเด็กและเยาวชนพบวาอาชญากรรมลดลงอยาง
มีนัยสําคัญ  เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองที่ไมมีมาตรการใดๆ (WHO, 2002)                 
 สื่อรุนแรง ปจจัยชี้นําความรุนแรง การดูโทรทัศนของเด็กเปนปญหาทางสาธารณสุขท่ี
สําคัญมากเชนเดียวกับปญหาอ่ืนๆ เชน ปญหาการสูบบุหร่ี  ควรมีการจํากัดการแพรภาพความรุนแรง
ในรายการโทรทัศนของเด็กและจํากัดเวลาที่เด็กดูโทรทัศน นอกจากน้ีควรมีระบบการประเมิน 

ความรุนแรงของรายการโทรทัศนเชนเดียวกับท่ีมีสําหรับภาพยนตที่ฉายตามโรงภาพยนต  ทั้งน้ีเพื่อ
เปนแนวทางสําหรับพอแมในการควบคุมดูแลการโทรทัศนของเด็ก 

 การรณรงคเกี่ยวกับสื่อที่มีความรุนแรงอยางจริงจัง   ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ใน
ประเทศแคนาดามีการรณรงคในระดับรากหญาท่ีลดการดูรายการโทรทัศนที่รุนแรงและลดการแพร
ภาพความรุนแรงทางโทรทัศนโปรแกรมดังกลาวทําใหมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของ
ประชาชน ในการดูโทรทัศน  รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายเก่ียวกับสื่อและอุตสาหกรรม
ผลิตรายการโทรทัศนดวย 

 สําหรับชุมชนที่มีอาชญากรรมรุนแรงและมีแกงคที่อันตราย  วิธีที่ไดผลดีมากก็คือ การ
จัดการทางกฎหมายอยางจริงจังโดยการเพ่ิมการลาดตะเวนของตํารวจและจับกุมผูที่กระทําผิด
อาชญากรรมรุนแรงซ้ํา  วิธีนี้  ทําใหสามารถจับกุมผูนําแกงคได  แมวาบางแกงค  มีผูนําคนใหม  เกิด
ขึ้นมาก็ตาม  แตสวนใหญแลวแกงคคอยๆ สูญหายหรืออิทธิพลลดลง (แตการวิจัยพบวา  การจับเด็ก
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และเยาวชนที่กระทําผิดกฎหมายเล็กๆนอยๆ นั้นเปนวิธีที่ไมไดผล)วิธีการน้ีไดผลดีเมื่อมีการรวมมือ
ของชุมชนในการวางเปาและลําดับความสําคัญวา  แกปญหาอะไรกอน/หลัง นอกจากน้ีตํารวจก็ตอง
ทําตนใหเปนที่นาเช่ือถือและไววางใจของชุมชนดวย ในหลายประเทศ เชน บราซิล และ Costa Rica 
มีการจัดใหตํารวจทํางานกับเด็กและเยาวชนที่มีปญหาโดยตรงโดยรวมมือกับเจาหนาท่ีทาง
สุขภาพจิตในการคนหาเด็กและเยาวชนท่ีกอความรุนแรง หรือเปนเหยื่อของความรุนแรง  และสง
ตอไปยังหนวยงานท่ี ใหการชวยเหลืออยางเหมาะสม โปรแกรมดังกลาวพบวาไดผลดี (WHO, 2002) 
 

2.5 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนในประเทศท่ีเปนองคประกอบสําคัญในการ
พัฒนาเด็กและจะเปนเงื่อนไขสําคัญในการปองกันและดูแลปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  มี
ไดแก  
 2.5.1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550   เปนบทบัญญัติเร่ืองสิทธิ
เสรีภาพ และการกําหนโยบายแหงรัฐท่ีมีสภาพท่ีบังคับใหรัฐตองทํา  เชน รัฐตองจัดสวัสดิการข้ัน
พื้นฐานแกประชาชนทุกชนชั้น ผูยากไร ผูพิการ ทุพพลภาพตองไดรับการศึกษาทัดเทียมบุคคลอ่ืน ผู
ไรที่อยูอาศัย ผูสูงอายุ ผูพิการ ไมมีรายไดเพียงพอ ตองไดรับความชวยเหลือจากรัฐ  ในดานเด็กและ
เยาวชน ระบุวา รัฐมีหนาท่ีในการใหเด็ก  เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความ
คุมครอง โดยรัฐจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม รัฐตองคุมครองและพัฒนา
เด็กและเยาวชนสงเสริมความ  เสมอ ภาคของหญิงและชาย  เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผน
ของครอบครัว  และความเขมแข็งของชุมชน” 

 นอกจากน้ัน ยังกําหนดใหรัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา
คุมครองแรง งาน   โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง   จัดระบบแรงงานสัมพันธ  การ
ประกันสังคมรวมท้ังต้ังคาตอบแทนแรงงานใหเปนธรรม    ทั้งน้ียังเนนเร่ือง "สิทธิชุมชน" ชุมชน
สามารถปกปองสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทองถิ่นของตน หรือการกําหนดใหรัฐตองจัดใหมีการรับ
ฟงความเห็นหากโครงการกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตหรือทรัพยากรธรรมชาติ หมวด "การ
มีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน" ใหประชาชนเขาช่ือเสนอรางกฎหมาย หรือถอด
ถอนนักการเมืองท่ีประพฤติมิชอบไดงายข้ึน ประชาชนมีโอกาสย่ืนแกไขรัฐธรรมนูญไดโดยตรง 
รวมถึงการ ใหรัฐตองจัดใหมีกฎหมายการจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ฯลฯ 
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2.5.2 พระราชบัญญัติ สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ   พ.ศ. 2550

สาระสําคัญ มุงใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยมีหนาท่ีในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน รวมท้ังแกไขปญหาท่ีอาจมีผลกระทบในทางลบตอเด็กและเยาวชน  โดยมีหลักการ
สําคัญคือ การพัฒนาเด็กและเยาวชน การบังคับใชและการปฏิบัติตามบทบัญญัติใดๆ  แหง
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
เด็กและเยาวชนเปนอันดับแรก เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิในการไดรับการศึกษา  และไดรับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพสูงสุดตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ   เด็กพิการ เด็กที่มีขอจํากัด
ทางการเรียนรู และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีสิทธิในการไดรับการศึกษาที่รัฐจัดใหเปนพิเศษท่ี
เหมาะสมกับลักษณะเด็กประเภทนั้นๆ เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการรับบริการทางการสาธารณสุขที่
ไดมาตรฐานสูงสุดเทาท่ีมีการใหบริการทางดานน้ี  เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการเลน มีเวลาพักผอน 

และเขารวมกิจกรรมการละเลนทางนันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กและเยาวชน  และการมี
สวนรวมอยางเสรีในทางวัฒนธรรมและศิลปะ  

 พระราชบัญญัตินี้ มีเปาหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อมุงใหเด็กและ
เยาวชนมีความผูกพันตอครอบครัว ภาคภูมิใจในความเปนไทย มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย สามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางปลอดภัย และรูจักเคารพสิทธิของผูอ่ืน รวมท้ังกฎเกณฑและกติกาในสังคม  ใหมี
สุขภาพและพลานามัยแข็งแรง รูจักการปองกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด  ใหมีวุฒิภาวะทาง
อารมณตามสมควรแกวัย จริยธรรม และคุณธรรม ใหมีทักษะและเจตคติที่ดีตอการทํางาน มีศักดิ์ศรี
และความภาคภูมิใจในการทํางานสุจริต  ใหรูจักคิดอยางมีเหตุผลและมุงม่ันพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง ใหรูจักชวยเหลือผูอ่ืนโดยมีจิตสํานึกในการใหและการอาสาสมัคร รวมท้ังมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสวนรวมตามสมควร
แกวัย 

วิธีการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว  เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของให
ความรวมมือ สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ สภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย  

กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ  จัดทํานโยบายและ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติเสนอตอคณะกรรมการ กําหนดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ดานตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ  และกําหนดแนวทาง
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ปฏิบัติตามนโยบายและแผนดังกลาว ตลอดจนการประสานงาน ติดตาม และประเมินผล ทั้งในสวน
ของรัฐและเอกชนใหมีการปฏิบัติงานตามนโยบายเด็กและเยาวชนแหงชาติ  พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรดานเด็กและเยาวชน ตลอดจนสงเสริมสนับสนุน และ รวมมือกับเอกชนในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดังกลาว รวมท้ัง ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน สํารวจ ศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะห ติดตาม และประเมินผลเก่ียวกับสิทธิประโยชน
ของเด็กและเยาวชนตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และความตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทย
เปนภาคี ตลอดจนกฎหมายภายในประเทศ เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูล และรวบรวมขอคิดเห็นของ
เด็กและเยาวชน รวมท้ังจัดทํารายงานเพื่อเปนแนวนโยบายในการพฒันาเด็กและเยาวชนตอไป โดยมี
หนาท่ี สนับสนุนและประสานงานกับหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศเพ่ือรวมมือกัน 
พัฒนาเด็กและเยาวชน รวมท้ังสงเสริมการดําเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ  สงเสริม
สื่อมวลชน และสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึกในการใหและการ
อาสาสมัครใหแกเด็กและเยาวชน เปนศูนยกลางในการประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธ
งานและกิจการเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ศึกษา วิเคราะห และวางแผนการงบประมาณและ
คาใชจาย เพื่อการพัฒนาเด็กและ เยาวชน โดยรวมกับหนวยงานอ่ืน รวมท้ังพิจารณาจัดสรรเงิน
อุดหนุนใหแกองคกรเอกชนหรือองคกร ชุมชน และ ดําเนินการจัดงานสมัชชาเด็กและเยาวชน
แหงชาติรวมกับสภาเด็กและเยาวชน แหงประเทศไทยอยางนอยปละคร้ัง เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชนในดานตาง ๆ 

สงเสริมบทบาทขององคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนเพ่ือเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ใหองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนท่ีมีกิจกรรมหรือผลงานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการประกอบกิจกรรมดังกลาว 
มีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนดานการพัฒนาเด็ กและเยาวชนตอ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง องคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนท่ีไดจดทะเบียนอาจไดรับเงินอุดหนุนความ
ชวยเหลือ หรือการสนับสนุนจากรัฐ ในการดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

- การจัดใหมีอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 
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- การประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลหรือขาวสารเพื่อสรางจิตสํานึกของ
สาธารณชนท่ีถูกตองเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

- การจัดต้ังหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

- การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

- การใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนในดานอ่ืน ๆ แกเด็กและเยาวชนท่ีถูก
ละเมิดสิทธิ เชน การใหความชวยเหลือดานกฎหมาย การแพทย การบําบัดฟนฟู การสงเคราะหเด็ก
และเยาวชน 

- องคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนใดที่ไดจดทะเบียนแลวดําเนินกิจการที่อาจกอ
ความวุนวายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไมดําเนินการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนใหเหมาะสม หรือไมมีผลงานตามมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่ง
เพิกถอนการจดทะเบียนหรือระงับการใหเงินอุดหนุน ความชวยเหลือหรือการสนับสนุนที่ใหแก
องคกร เอกชนหรือองคกรชุมชนนั้นได 

 2.5.3. สภาเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.
2550 ไดกําหนดใหมีการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย โดยใหเด็กและเยาวชนทุกคนใน
อําเภอเปนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนในอําเภอที่ตนเรียนอยูหรือมีถิ่นท่ีอยู 

สภาเด็กและเยาวชน เปนเครือขายเช่ือมโยงกลุมเยาวชนท่ีมี   การดําเนินงานใน
ดานตางๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบและ เปนรูปธรรมอยางตอเน่ือง เพื่อปฏิบัติภารกิจรวมกันใน
การแสวงหาแนวทางแกไขปญหาเด็กและเยาวชนในระดับทองถ่ิน และรวมกันจัดกิจกรรมอันจะเปน
ประโยชนตอชุมชนและสังคม โดยท่ีแตละกลุมยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนตอไปอยางไมสูญเสีย
เอกลักษณและปรัชญาของกลุม การเช่ือมโยงน้ีจะอยูในรูปของการจัดองคกรที่มีโครงสรางของ
ความสัมพันธกันอยางชัดเจน 

วัตถุประสงคของการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน 

1.เพื่อใหมีองคกรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดทําหนาท่ีเปนตัวแทน
ของเยาวชนในจังหวัด ประสานกลุมตาง ๆ ภายในจังหวัด รวบรวมสังเคราะหปญหาความตองการ
ในการพัฒนาและขอเสนอในการพัฒนาเยาวชนตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2.เพื่อเปนเครือขายเช่ือมโยงกลุมเยาวชนท่ีมีการดําเนินงานในดานตาง  ๆ เขา
ดวยกันอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจรวมกัน  ในการแสวงหาแนวทางในการ
จัดจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมการเช่ือมโยงนี้จะอยูในรูปการจัดองคกรที่มี
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โครงสรางความสัมพันธกันอยางชัดเจน  ภายใตขอบังคับซึ่งจัดทําดวยความเห็นชอบของผูแทน
เยาวชนในจังหวัด 

 สภาเด็กและเยาวชน” มี 3 ระดับ คือ สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ สภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ทั้งน้ี สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับเหลาน้ี  ไมใชการ
แตงต้ังหรือชวยอุปโลกนขึ้นโดยผูใหญ แตจะมาจากการประชุมของเด็ก ที่จะมารวมประชุมคัดเลือก
กันเองโดยเร่ิมตนจากการใหผูแทน จากสวนตางๆในอําเภอเลือกกันเองจนไดผูแทนจํานวนหน่ึงเปน
สภาเด็กหรือเยาวชนอําเภอจากน้ันผูแทนเด็กและเยาวชนอําเภอจะมาประชุมกันเพื่อเลือกใหได
ผูแทนจํานวนหน่ึงมาเปนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจากน้ันผูแทนเด็กและเยาวชนจากจังหวัดตาง ๆ
จะมาประชุมกันเพื่อเลือกใหไดผูแทนจํานวนหนึ่งมาเปนสภาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 

 กฎหมายไดกําหนดตอไปอีกวาในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยจัดใหมีการประชุมสมัชชาสภาเด็กและเยาวชนแหงชาติขึ้นทุกปๆละหน่ึงคร้ังทั้งน้ีดวย
เปาหมายสําคัญคือบรรดาผูนําจากสภาเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศจะไดมารวมกันระดมสมองในการ
กําหนดนโยบายแผนงานตลอดจนมาตรการที่เปนรูปธรรมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเนื่องจาก
เพราะพวกเขามาจากทุกจังหวัดของประเทศยอมรูและเขาใจอยางลึกซึ้งถึงปญหาและความตองการ
ของพวกเขาเองการระดมความคิดเหลาน้ีจะไดนํามาเปนสวนหน่ึงสําหรับผูใหญที่ รับผิดชอบชาติ
บานเมืองในการนําความคิดท้ังหลายไปประมวลเขากับความคิดของผูใหญกําหนดออกมาเปนโยบาย
และแผนงานท่ีเปนประโยชนยิ่งข้ึนตอไป 

 
 2.5.4. พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  

 พระราชบัญญัตินี้ มีหลักการสําคัญคือ การระดมทรัพยากรทุกภาคสวนเขา
มารวมดูแล ปกปอง คุมครองเด็กโดยอาศัยการดําเนินงานแบบสหวิชาชีพ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
เด็ก กฎหมายฉบับนี้ไดวางระบบการ สงเคราะหคุมครอง สวัสดิภาพและการสงเสริมความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษาและสงเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  และสงเสริมหนาท่ี
ความรับผิดชอบของครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการรวมมือกันคุมครองเด็ก โดยไมพึ่ง
ทรัพยากรจากภาครัฐแตเพียงฝายเดียว 

 หัวใจของกฎหมายน้ีอยูที่มาตรา 23 กลาวคือ “ผูปกครองตองใหการอุปการะ
เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยูในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแกขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ วัฒนธรรมแหงทองถิ่น แตทั้งน้ีตองไมต่ํากวามาตรฐานข้ันต่ํา ตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงและตองคุมครองสวัสดิภาพเด็กท่ีอยูในความปกครองดูแลของตนมิใหตก  อยูในภาวะ
อันนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ พระราชบัญญัติคุมครองเด็กฯ เปนกฎหมายท่ีมุงใหความ
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คุมครองแกเด็กทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  รวมถึงการสงเคราะห การคุมครองสวัสดิภาพ การ
พัฒนาและฟนฟู ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ และเน่ืองจากกฎหมายวาดวย
การคุมครองเด็กที่ใชบังคับมาเปนเวลานาน สาระสําคัญและรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการสงเคราะห 
คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กไมเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน สมควร
กําหนดข้ันตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติตอเด็กใหเหมาะสมมากย่ิงข้ึน  เพื่อใหเด็กไดรับการ
อุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม อันเปนการสงเสริมความม่ันคงของ
สถาบันครอบครัว รวมท้ังปองกันมิใหเด็กถูกทารุณกรรม ตกเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และสมควรปรับปรุงวิธีการสงเสริมความรวมมือใน
การคุมครองเด็กระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชนใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  เพื่อใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็ก จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี   
 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ กําหนดใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการคุมครอง
เด็กแหงชาติขึ้น มีอํานาจและหนาท่ีที่สําคัญ คือการเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย 
แผนงาน งบประมาณและมาตรการในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติเด็กรวมถึงการใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนท่ี
ปฏิบัติงานดานการศึกษา การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก 
นอกจากน้ียังมีอํานาจตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห  สถานคุมครอง
สวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน หรือสถานท่ีที่เกี่ยวของ
กับการสงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กทั้งของรัฐและเอกชน
นอกจากน้ียังไดกําหนดใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุมครอง
เด็กจังหวัด เพื่อกระจายการดูแลใหเปนไปอยางท่ัวถึง โดยมีอํานาจและหนาท่ีที่สําคัญ คือ เสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและมาตรการในการสงเคราะห 
คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก การใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานกับ
หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ การติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการสงเคราะหและสงเสริมความประพฤติเด็กแลวรายงานผลตอคณะกรรมการ  

หลักการดานการปฏิบัติตอเด็กไดกําหนดวาการปฏิบัติตอเด็กไมวาในกรณีใด
ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญและไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และใน
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวยังไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติตอเด็กโดยสรุป
สาระสําคัญดังน้ี 
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-  ผูปกครองตองใหการอุปการะเลี้ยงดู  อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยูใน
ความปกครองตามสมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแหงทองถิ่นรวมถึงการ
คุมครองสวัสดิภาพของเด็กมิใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ และผูปกครองตองไมทอดทิ้งหรือละ
ทิ้งเด็กไวหรือละเลยไมดูแลเด็ก 

- ใหพนักงานเจาหนาท่ีที่พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดมีหนาท่ีคุมครองสวัสดิ
ภาพเด็กที่อยูในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ รวมถึงดูแลตรวจสอบสถานที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

นอกจากน้ียังกําหนดมาตรการตางๆ ที่สําคัญเพื่อคุมครองเด็กทั้งทางดานรางกาย 
จิตใจ ชื่อเสียงหรือสิทธิประโยชนอ่ืนของเด็ก เชน หามบุคคลใดกระทําการอันเปนการทารุณกรรม
เด็ก, หามบุคคลใดบังคับ ขูเข็ญ สงเสริมหรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือเสี่ยงตอการ
กระทําผิดในดานตางๆ เปนตน และเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.  ฉบับดังกลาวน้ี จึงได
กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจและหนาท่ีพิเศษบางประการ เชน อํานาจในการตรวจคน
สถานท่ี, มีหนังสือเรียกบุคคลมาใหถอยคํา, เรียกใหสงเอกสารหรือหลักฐานตางๆ เปนตน 

ในดานการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กําหนดใหโรงเรียน
และสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวใหคําปรึกษาและฝกอบรมแก
นักเรียน นักศึกษาและผูปกครองเพ่ือสงเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบตอสังคม 
และความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา และยังใหอํานาจแกเจาหนาท่ีในการดําเนินการเพื่อ
สงเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา เชน การสอบถามครู อาจารยเกี่ยวกับความ
ประพฤติของเด็ก, แนะนําหรือตักเตือนผูปกครองเก่ียวกับการดูแลเด็ก และสอดสองดูแลพฤติกรรม
ของบุคคลหรือแหลงชักจูงเด็กใหประพฤติในทางมิชอบ เปนตน 

นอกจากน้ันยังใหจัดต้ังกองทุนคุมครองเด็ก เพื่อเปนทุนใชจายในการสงเคราะห 
คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูบริหาร
จัดการกองทุน นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
กองทุน ทําหนาท่ีติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน แลวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานพรอมท้ังขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ 

  

2.5.5. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

 เปนกฎหมายท่ีมุงใหมีการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ี
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ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค  และศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ 
รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และ
ความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพรูจักพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง  

 การจัดการศึกษาใหยึดหลัก การเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  ให
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยาง
ตอเน่ือง  

 การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักดังน้ี   มี
เอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ   มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา   มีหลักการสงเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา   การมีสวนรวมของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

 

2.6 การวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) 

 2.6.1 ความหมาย 
 การวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม  (PAR) เปนวิธีการวิจัยที่มุงใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม โดยการมีสวนรวมของคนในสังคมน้ันๆ ดังน้ัน การวิจัยปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม จึงเปนแนวทางการพัฒนาตนเองขององคกรและชุมชน โดยองคกรหรือชุมชน ตอง
วิเคราะหและทํา ความรูจักตนเองและรวมมือกับนักวิจัยในการกํา  หนดเปาหมาย วิธีการในการ
พัฒนาอยางเปนระบบ โดยอาศัยกระบวนการวิจัย 

 Maguire (1987) ไดกลาวถึงการวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม วาเปนรูปแบบของ
การวิจัยที่ประกอบดวยกระบวนการคนควาทางสังคม (Social Investigation) การใหการศึกษาและ
การกระทํา (Action) เพื่อใหกลุมผูถูกกดข่ีหรือผูดอยโอกาสในสังคม  ไดมีสวนรวมในการสราง
ความรูของสังคม ซึ่งกระบวนการทั้ง 3 สวนของการสรางความรูนี้ ไมไดเปนเพียงแตกระบวนการ
ชุดใหมของวิธีการวิจัยเทาน้ัน หากยังเปนแนวทางท่ี  เปลี่ยนรูปของบุคคลและสังคมอยางเปนระบบ 
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โดยที่การวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม  มุงเนนการพัฒนาความสํานึกอยางมีวิจารณญาณของ
ชาวบาน ในอันท่ีปรับปรุงสภาวะความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของเขา  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางพื้นฐานและความสัมพันธในสังคมดวย 

 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีรูปแบบที่แตกตางกันและมีชื่อเรียกตาง ๆ กัน 

เชน การวิจัยโดยมีชุมชนเปนฐาน (Community-Based Inquiry) การวิจัยปฏิบัติการแบบรวมมือ 

(Collaborative Action Research) การวิจัยปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Critical Action Research) 

& McTaggart, 2000 : 567 ; Mills, 2000 : 7, Cited in Creswell, 2002 : 609)  

 การวิจัยปฏิบัติการมีลักษณะหลายประการแตกตางไปจากการวิจัยแบบปกติทั่วไป 

เชน กระบวนการที่ใชสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ มีพันธะกรณีระหวางนักวิจัยกับชุมชน 

กรอบของการดําเนินงานกําหนดข้ึนโดยกลุมคนในพื้นท่ีวิจัย  จุดเนนของการวิจัยเร่ิมท่ีคนเปนหลัก 

โดยทําใหคนมีคุณคา มีความภูมิใจในการกระทํา เปาหมายของการวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
ความตองการของกลุมคนในพื้นท่ีตามเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและตามความจําเปน  เนนการมีสวนรวม
ของคนในชุมชนถึงแมวาแตละคนจะแตกตางในดานพ้ืนฐาน  ทักษะและโครงสรางทางสังคม แต
นักวิจัยเชื่อมั่นในความสามารถท่ีจะเรียนรูไดของคน  จึงตองการใหคนเหลาน้ันมีสวนรวม โดย
นักวิจัยจะไมกําหนดกรอบที่ตายตัว แตผอนสั้นผอนยาวตามลักษณะของชุมชน ใชวิธีการดําเนินการ
ที่เรียบงายซึ่งคนในชุมชนรูจักคุนเคยและมีทางเลือกหลากหลาย นักวิจัยมองชุมชนอยางองครวมใน
ลักษณะประสานสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ตามมาตรฐานเฉพาะพ้ืนท่ีนั้น ๆ ขอมูลที่ศึกษา มี
ลักษณะเปนนามธรรม คานิยม ความรูสึก และความพอใจของคนในชุมชน การดําเนินการใชหลัก
ประชาธิปไตยโดยใหกลุมคนในพ้ืนท่ีมีการตัดสินใจรวมกัน มีการสรางกําลังและอํานาจในการคิด
และการตอรองใหไดรับความสําเร็จในสิ่งท่ีคนในชุมชนอยากทํา  สงเสริมวัฒนธรรมการพ่ึงตนเอง  

ผูไดรับผลประโยชนตองเปนผูลงมือกระทําหรือมีสวนรวมใหโครงการประสบผลสําเร็จ ผลลัพธ    
ที่ไดไมเนนวัตถุ แตเนนความสามารถของคนในชุมชน เนนการเรียนรู และความพอใจของผลที่
ไดรับ (พันธุทิพย รามสูตร, 2540. : 60 - 63) 

 2.6.2 ลักษณะสําคัญ 
 ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ประกอบดวย การวางแผน การ
ปฏิบัติ การสังเกต การสะทอนการปฏิบัติ และการปรับปรุงแผนเพื่อนําไปปฏิบัติในวงจรตอไป 

จนกวาจะไดรูปแบบของการปฏิบัติงานท่ีพึงพอใจ ซึ่งตองมีความยืดหยุนสูงและไมควรกําหนดเวลา
ในการวิจัยหรือกิจกรรมไวลวงหนา รวมท้ังตระหนักถึงภูมิปญญาของชาวบานวามีความสําคัญไมยิ่ง
หยอนไปกวาภูมิปญญาของนักวิชาการ (สมอาจ วงศขมทอง, 2536 : 5 อางถึงใน ประพิณ วัฒนกิจ
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,2542 : 140)เคมมิส และวิลคินสัน (Kemmis.& Wilkinson, 1988 cited in Creswell, 2002 : 609-610)

ไดสรุปลักษณะที่สําคัญของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ไว 6 ประการ คือ 

 1. เปนกระบวนการทางสังคมท่ีนักวิจัยมีเจตนาขยายความสัมพันธของบุคคลแต
ละบุคคลกับบุคคลอ่ืนๆเพื่อทําความเขาใจวาแตละบุคคลสรางความสัมพันธหรือพฤติกรรมผาน
ปฏิสมัพันธทางสังคมอยางไร 

 2. รูปแบบของการวิจัยเนนการมีสวนรวม หมายความวา แตละคนจะเกิดความ
เขาใจในสิ่งท่ีตนทํา แลวเสนอความรูและความคิดเห็นสูบุคคลอ่ืน รวมท้ังผลักดันใหเกิดการกระทํา
รวมกัน 

 3. เปนความรวมมือในการปฏิบัติรวมกัน เพราะการวิจัยจะมีความสมบูรณตองเกิด
จากการกระทําของผูที่เกี่ยวของ มีการปฏิบัติเพื่อขยายผลไปสูชุมชน หรือสรางความรูใหกับองคการ
ทางสังคม เพื่อลดความไมสมเหตุสมผล ความลมเหลว และความไมยุติธรรม ในการปฏิบัติ หรือจาก
ปฏิสัมพันธที่ไมนาพึงพอใจ 

 4. การดําเนินงานไมมีการบังคับ ทุกคนมีอิสระจากกฎเกณฑที่ไมมีเหตุผลและ
โครงสรางท่ีไมยุติธรรม ซึ่งเปนขอจํากัดในการพัฒนาตนเอง 

 5. ชวยใหทุกคนที่เกี่ยวของมีความเปนอิสระในตัวเอง จากขอกําหนดตาง ๆ เชน 

สื่อ ภาษาและกระบวนการทํางาน เปนตน 

 6. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสามารถเกิดข้ึนซ้ํา ๆ กันไดอีก โดยการ
พิจารณาผลที่สะทอนกลับและเหตุผลท่ีเหมาะสม เพราะเปนกระบวนการท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือนําการ
เปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 

 การวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม ยึดหลักการสําคัญดังน้ี (Tandon, 1988 อางถึง
ในกรมสามัญศึกษา, 2544) 

 1. ใหความสําคัญและเคารพตอภูมิความรูของชาวบาน  โดยยอมรับวาความรู
พื้นบาน ตลอดจนระบบการสรางความรูและกําเนิดความรูในวิธีอ่ืนที่แตกตางไปจากของนักวิชาการ
ยังเปนสิ่งท่ีปฏิบัติและยอมรับกันแพรหลายในหมูชาวบาน คนยากจน เพื่อเปนหนทางแกปญหาใน
การดํารงชีวิตของเขา 
 2. ปรับปรุงความสามารถและศักยภาพของชาวบานดวยการสงเสริม ยกระดับและ
พัฒนาความเชื่อมั่นในตัวของเขาเอง ใหสามารถวิเคราะหและสังเคราะหสถานการณปญหาของเขา
เอง ซึ่งเปนการนําเอาศักยภาพเหลาน้ีมาใชประโยชนแทนที่จะเมินเฉย ละเลยหรือ เหยียดหยามวา
เปนสิ่งไรคุณคา 
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 3. ใหความรูที่เหมาะสมแกชาวบานและคนยากจน โดยใหสามารถไดรับความรูที่
เกิดข้ึนในระดับสังคมของเขาและสามารถที่ทําความเขาใจ  แปลความหมาย ตลอดจนนําไปใชได
อยางเหมาะสม 

 4.  สนใจในปริทัศนของชาวบาน โดยการวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม  ชวย
เปดเผยใหเห็นคําถามท่ีตรงกับปญหาของชาวบานเชนการถูกกีดกันหรือแปลกแยก(Alienated) จาก
ผืนดินและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ การตองด้ินรนตอสูกับแรงบีบคั้นจากผูมีอิทธิพล ซึ่งสิ่งเหลาน้ี
เปน   คําถามที่นักวิจัยรูปแบบเกาไมใครนึกถึง และไมเคยเปนจุดเนนในการคนหาความรูมากอน 

 5. ปลดปลอยความคิด การวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม  ชวยใหชาวบานและคน
ยากจนสามารถใชความคิดเห็นของตนอยางเสรีในการมองภาพเหตุการณและปญหาของตนเอง
สามารถยืนหยัดตอตานพลังอิทธิพลจากภายนอก หรือจากอํานาจกดข่ีของผูมีอํานาจลักษณะเดน 10 

ประการ ของการวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (PAR) (Tandon,1988 อางถึงใน กรมสามัญศึกษา, 
2544) 

 ในขณะที่ พันธุทิพย รามสูตร (2540) ไดสรุปลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิง
ปฏิบัตกิารดังน้ี 
 1. เปนการสรางความรู (Produce Knowledge) โดยการผสมผสานระหวางความรู
จากนักวิชาการกับความรูพื้นบาน อุปมาด่ังแมนํ้า 2 สาย ไหลมาบรรจบกันเปนสายเดียว ตรงท่ี
บรรจบกันเกิดฟองซึ่งเปนด่ังความรูใหม เปนการเรียนรูรวม (Co-generative learning) ซึ่งคอยๆ ขยับ
ขยายจากการมีสวนรวมเพียงบางสวน จนเปนการมีสวนรวมเต็มรูปแบบระหวางชาวบานกับนักวิจัย
และสรางความรูรวมกันผสมผสานทฤษฎีกับการปฏิบัติใหเกิดความรูใหม 
 2. รูปแบบของความรูที่ไดจาก PAR เปนลักษณะปฏิสัมพันธ (Interactive) และ         
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) ซึ่งเปนวิถีชีวิต เปนปริทัศนทางจิตท่ีรวมเอาความอยากรูอยากเห็น
เขากับการเปดใจกวาง การผจญภัย เขากับการคนพบสิ่งใหม เปนความตองการท่ีเสริมความรูแก
ตนเอง โดยวิธีการใหม เปนความมุงม่ันวาการคนพบสิ่งใหมหมายถึงการเปดหนทางใหม  การ
เปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ไมใชจากการเรียน แตจากการปฏิบัติเปนผลของการฝกอยาง
ตอเน่ือง และทํางานอยางเปนระบบที่นํา ไปถึงรูปแบบความคิดท่ียืดหยุนมากข้ึน ดังน้ันสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary) จึงเปนการฝกปฏิบัติทั้งโดยสวนตัวและรวมกับผูอ่ืน  เปนวิธีการท่ีฝกฝนใหเกิด
ทักษะท่ี  พัฒนาจิตมากกวาจดจํา ทฤษฎี ยิ่งไปกวาน้ันPARไมเปนเพียงแคสหวิทยาการเทาน้ันแตยัง
เปนการเรียนรูขามสาขาวิช (Transdisciplinary) (McNiff, 1988) คือเปนความพยายามท่ีสรางความ
เขาใจท่ีขามพนเขตแดนของวิชาชีพ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเจาะจงออกไปสูความหลากหลายกวางขวาง 
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 3. แตความเขาใจกันเทาน้ันยังไมพอ PAR ยังลงมือกระทํา เพื่อปรับเปลี่ยน
สถานการณ หรือเพื่อแกปญหา ที่เปนรูปธรรม เปนความจริง (Act to transform reality) ดังน้ัน 

กระบวนการของPAR จึงเปนกระบวนการตอเนื่องของการสะทอนความคิด ลงมือปฏิบัติ 
(Reflection-Action -Reflection Action) จึเทากับเปนการทบทวนความคิดหรือสะทอนความคิดของ
ตนเอง แลวนํา ไปลงมือปฏิบัติ (Direct act) ประสบการณเชนน้ี  เปนการประเมินตนเองตลอดเวลาท่ี
ทําใหบุคคลตระหนักถึงการท่ีตนเองเปนที่พึ่งแหงตนหรือตนช้ีนํา ตนเอง 

 4. การลงมือปฏิบัติความรูหรือใชความรูลงสูการปฏิบัติ (Practical) เปนลักษณะ
เดนของ PARอีกประการหน่ึงท่ีเนนการชูประเด็นปญหาท่ีสํา คัญและเปนจริงของทองถิ่น ซึ่งเทากับ
เปนการใหการศึกษาแกประชาชนในทองถิ่น โดยวิธีการเรียนที่ไมเนนความรูทางทฤษฎี และเนน
การวิเคราะหวิจารณ ซึ่งเปนลักษณะท่ีแบงแยกคน แยกความแตกตางของเพศ เชนท่ีกลาวกันวาการ
เรียนรูทางทฤษฎีหรือการวิเคราะหเห็นบทบาทของเพศชาย ในขณะท่ีลักษณะบทบาทเพศหญิง  เนน
สัญชาตญาณ (intuitive) มากกวาความรูทางทฤษฎีหรือวิทยาศาสตร และมีลักษณะของการคิดคน
และลงมือปฏิบัติไดจริงกวา ซึ่งเก่ียวกับความคิดน้ี Wignaraja (1991) ไดชี้ใหเห็นวาขณะท่ีสถาบันที่
เปนทางการเร่ิมออนดอยและลดความสําคัญลง และโครงสรางของคนช้ันสูงไดสูญเสียหรือตัดขาด
ความเก่ียวของกับคนยากจนสวนใหญไปนั้น PAR   เปนองคกรขั้นพื้นฐานระดับติดดิน (grass root) 

ที่ใหโอกาสแกคนชายขอบของกระบวนการพัฒนาไดสามารถดํารงอยูและพัฒนาบทบาทของตนเอง
ได 
 5. PAR เปนกระบวนการเบ็ดเสร็จ (Inclusive) ที่ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยการนําความรูจากวิธีการและความรูที่มีอยู  โดยไมพยายามแยกหรือจํากัด
ขอบเขตสิ่งใด ทุกความคิดเห็นไดรับการรับฟงและยอมรับเปนการใหโอกาสทุกคนไดเรียนรู  
(Learning for all) ซึ่งเปนลักษณะพิเศษของ PAR 

 6. กระบวนการทาง PAR เปนสิ่งมีตัวตนมีชีวิตมีรูปราง  (Organic) เปน
กระบวนการตอเนื่องท่ีไมมีเวลาจํากัด เปนรูปแบบเปดท่ีไมสามารถกําหนดแผนการลวงหนา ไม
สามารถทํานายผลลวงหนาไดอยางเปนวิทยาศาสตร  การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ตาม
กระแสท่ีนักวิจัยเขาไปมีสวนรวมในชุมชน และเลื่อนไหลไปตามความข้ึนลงของสถานการณ โดย
ไมมีทฤษฎีตายตัว ไมมีกฎเกณฑทางวิทยาศาสตร หรืออุดมการณเปนกรอบกําหนดการไหลข้ึนลง
ตามกระแสนี้ ทํา ใหเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริง (Authentic) ซึ่ง Authentic Participation นี้ หยั่ง
รากลึกในแนวคิดของวัฒนธรรมประเพณีของคนท่ัวไป  นับแตในประวัติศาสตรของเขาท่ีมีความ
สํานึกของความรักถิ่น รักชาติ ความรวมมือ และการรวมกลุมท่ีเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง สิ่งน้ี
เปนแกนของคุณคาของชุมชนท่ีคงอยู ดํารงอยู นับตั้งแตดั้งเดิมเร่ือยมา แมวาถูกผลกระทบทาง
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ทําลายจากสงคราม จากการรุกรานและความกดดันจากภายนอกอยางไรก็ตาม  คุณคาท่ีคงทนและ
ทนทานนั้นเกิดจากการชวยเหลือซึ่งกันและกัน การดูแลเกื้อกูลระหวางกัน การเอ้ือเฟอจุนเจือแกกัน
และการแบงปนของชาวบาน ของวงศาคณาญาติ และของเพื่อนรวมชาติ ตลอดจนประเพณีปฏิบัติ
ทางสังคมที่ถายทอดกันมา อันเปนรากเหงาของ “การมีสวนรวม” การที่มีความรูเร่ืองประเพณีปฏิบัติ
พื้นบานเหลาน้ี  เปนสิ่งท่ีนํา ทางการพัฒนาของเราการรูกําพืดของเราชวยใหเราสามารถแกไขปญหา
ปจจุบันไดถูกทิศทาง ดังน้ัน เราจึงจํา เปนตองสรางความสัมพันธกับสํานึกที่ฝงรากลึกในตัวเราทุก
คน (Thring, 1990) 

 PAR เปนการนําเสนอเปลี่ยนจุดเนนจากขอสรุปและผลของการวิจัยมาเปนการ
เนนท่ีกระบวนการและบริบทแทน นักวิจัยภายนอกจําเปนตองมีความรูและมีความผูกพันตอกลุม
ชาวบานรวมทั้งความสนใจของเขา หาไมแลวไมสามารถสรางความเช่ือถือไววางใจใหเกิดข้ึนไดใน 

PARนักวิจัยภายนอกจึงเปนแคผูบริการ ผูชวยเหลือ (facilitator) มากกวาเปนผูควบคุมหรือผูกําหนด
โครงการวิจัย (Forester & Ward, 1992) 

 7. สรางความตระหนักในตนเอง (Self-awareness) หมายถึงการเขาใจตนเอง การ
ยอมรับตนเองทั้งขอดีและขอดอย ซึ่งเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการวิจัยอยางมีสวนรวม  (Fals 

Borda,1991) กระบวนการ PAR   ชวยใหคนไดสะทอนความคิดประเมินตนเอง ทําใหเกิดความ
ตระหนักในตนเองซึ่งนําไปสูการเกิดความเช่ือมั่นในตัวเอง  พัฒนามโนทัศนในเชิงบวก (Positive 

selfconcept) แมคนท่ียากจนก็สามารถมีสิทธิมีเสียงได McGuire (1987) เนนเปาหมายของ PAR ที่  
ปรับปรุงความเปนมนุษยของคน (Rehumanizing) ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลคนพบอิสรภาพภายใน
ของตนเอง เรียนรูที่จะฟงและแลกเปลี่ยนความคิด เรียนรูที่ปลดปลอย จากขอสรุปที่กําหนดไว
ลวงหนา และปลดปลอยจากกฎเกณฑขอตัดสินพิพากษาลวงหนาตางๆ ซึ่งไมใชเพียงเสรีภาพเทาน้ัน
ที่เกิดข้ึน แตยังสามารถชวยใหคนมีพลังท่ีใหความชุมชื่นแกชีวิตของตนเองและผูอ่ืน พลังน้ีทําใหทุก
คนที่ตอสูดิ้นรนเพื่อชีวิตท่ีดีกวา  ประสบความสําเร็จ หากประชาชนเรียนรูที่  ตีราคาคุณคา
ประสบการณของตนเองแลว เขามีความเชื่อมั่นและกลาท่ีใหคุณคาประสบการณของตนเองแลวเขา   
มีความเชื่อมั่นและกลาท่ีใหคุณคาแกประสบการณแกผูอื่น การใหเกียรตินับถือซึ่งกันและกัน เกิดข้ึน
ผานกระบวนการรวมมือ ผานความใสใจท่ีมีใหแกกัน และผานความรัก ความอาทร (Reason, 1988) 

ดังน้ัน นักวิจัย PAR จึงตองเลิกพะวงถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่ใหไดมาซึ่งคําตอบเพียงอยาง
เดียว แตควรคํานึงถึงการสรางความรูสึกท่ีดีใหเกิดข้ึนในประชาชนท่ีเราทํางานดวย  ใหเขาสามารถ
รูจักตัวเอง สะทอนตัวเองออกมา โดยการยอมรับการวิจารณอยางตรงไปตรงมา  เพราะการที่เรา
คนหาตัวเองพบ   ทําใหเราสามารถยอมรับผูอ่ืนได ทํา และคิดสิ่งตางๆในลักษณะของกลุม ของพวก
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เรามากกวาตัวเองคนเดียวนั่นคือบุคคลและกลุมเก้ือหนุนกันในการเรียนรู และการรวมมือกัน
เปลี่ยนแปลงสังคมเขา 
 8. สังคมนิเวศน (Ecological Society) ชุมชน (Community) เปนแหลงท่ีสําคัญ
ที่สุดท่ีบุคคล  สามารถโยงอดีตปจจุบันและอนาคตเขาไวดวยกันในการวางแผนท่ี  ควบคุมเปาหมาย
ชีวิตของตน โดย PAR   ชวยสรางสังคมนิเวศน (Ecological society) ที่คนในชุมชนมีการพ่ึงพาอาศัย
กัน สรางความผสมผสานกลมกลืนระหวางมนุษยชาติภัยธรรมชาติและมนุษยกับมนุษยใหเกิดข้ึนได  
ตองมีความสัมพันธระหวางกันของสมาชิกสังคม  

 9. PAR เปนการมองอนาคต (Future Oriented) ดังน้ัน นักวิจัย PAR รูวิธีการสราง
ฉากสําหรับการเรียนรูในชุมชน การจัดการในลักษณะที่ไมมีการจัดทําโปรแกรมลวงหนาสําเร็จหรือ
ตายตัวการทํา ใหเกิดการชวยตนเองของชุมชน การสรางแนวทางสําหรับการกระทํา แนวทางปฏิบัติ
ที่ไมเคยมีอยูกอน 

 10. PAR มองโลกในแงดี (Optimistic) ตามหลักการพ้ืนฐานของแนวคิด
ปลดปลอยที่เช่ือวามนุษยทุกคนสามารถท่ีจัดการเร่ืองตางๆในสังคมของเขาได  ซึ่ง PAR เปนวิธีการ
ที่สงเสริมศักยภาพดานนี้ของบุคคลPAR เชื่อวา อิสรภาพของมนุษยมีความสําคัญที่สุด และมนุษยมี
สิทธิและอํานาจท่ีแสวงหาอิสรภาพแกตนเองดวยการปลดปลอยตนเอง (Self - emamcipation) ที่
แทจริงไดมาจากท่ีทุกคนมีสวนรวม ซึ่งนําไปถึงการสรางสังคมใหมที่ประชาชนทุกคนเปนผูกระทํา 

โดยอาศัยความรูสึกท่ีเขาสรางข้ึนเองจึงกลาวไดวา  การวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม สามารถหยั่ง
รากลึกลงไปถึงประสบการณทางสังคมอยางเปนรูปธรรม เชนมีความมุงหมายท่ีเอาชนะหรือ
แกปญหาท่ีชาวบานมีความคับของใจอยูโดยความพยายามดวยวิธีของการวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวน
รวมทําใหสามารถกํา หนดกลุมเปาหมายไดตรงตามความตองการที่แกปญหาของเขาเอง  ซึ่งบงบอก
ถึงสภาวะสังคมท่ีขัดแยงกันระหวางความตองการกับวิธีการสนองความตองการและเปดเผยใหเห็น
กลไกที่ควบคุมขบวนการกดขี่เอาเปรียบอยูดวย นอกจากท่ีกลาวมาแลว การวิจัยปฏิบัติการอยางมี
สวนรวม ยังชวยชี้แนะถึงกิจกรรมที่สามารถแทรกแซงและเปล่ียนแปลงกระบวนการทางสังคมท่ี
เปนอุปสรรคขัดขวางได 
 2.6.3 วิธีการขั้นตอนการวิจัยเชิงปฎิบัติการ 

 เครสเวลล (Creswell, 2002 : 614) ไดสรุปลักษณะสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับการวิจัยปฏิบัติการ ดังน้ี 

 1. มีจุดเนนไปสูการนําไปปฏิบัติ 
 2. การดําเนินการวิจัยมีการปฏิบัติรวมกันระหวางนักวิจัยและผูที่เกี่ยวของ 

 3. เปนความรวมมือกันระหวางนักวิจัยและผูเขารวมการวิจัย 



40 / เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
 

 4. เปนกระบวนการที่เปนพลวัต (Dynamic Process) ของเกลียวปฏิสัมพันธที่มี
กระบวนการยอนกลับและนําไปสูการพัฒนาข้ันตอไป  (Back and Forth) จากผลสะทอนของสิ่งท่ี
เปนปญหา การเก็บรวบรวมขอมูล และการปฏิบัติ 
 5. การพัฒนาแผนการดําเนินงานตองสามารถนําไปปฏิบัติได 
 6. มีการนําเสนอผลการวิจัยตอผูเกี่ยวของ เชน โรงเรียนในทองถิ่น ชุมชน และ
บุคลากรทางการศึกษา เปนตน 

 แมวาการวิจัยปฏิบัติการและการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะมีลักษณะรวม
กันหลายประการแตมีขอแตกตางท่ีสําคัญ คือ การวิจัยปฏิบัติการมีวัตถุประสงคเบื้องตนเพื่อนํา
ความรูไปใชปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอประชาชนในการดํารงชีวิตประจําวัน  (Reason & Bradbury, 

2001 : 2cited in Donna, 2004 : 536) ดังน้ันระเบียบวิธีการวิจัยจึงตองการมาตรฐานทางทฤษฎีที่มาก
เพียงพอตอการนําไปใชและการนําไปปฏิบัติ (Donna, 2004 : 536) สวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม มีวัตถุประสงคเบื้องตนเพื่อสรางความรูและกระตุนประชาชนธรรมดา (Borda & Rahman, 

1999 cited in Donna, 2004 : 538) ซึ่งกระบวนการน้ีมีการประยุกตใชอยางกวางขวางในสวนที่
เกี่ยวของกับการมีอํานาจและการไรอํานาจของบุคคลในชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมผูยากจนและ
กลุมผูดอยโอกาส เพื่อสงเสริมใหบุคคลเหลาน้ีมีสิทธิมีเสียงในการกําหนดนโยบายหรือมีสวนรวม
ในการตัดสินใจเพ่ือการดําเนินงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับตนเอง โดยเนนความรวมมือที่ทุกคนมี
อํานาจอยางเทาเทียมกันท้ังตัวผูวิจัย ผูใหขอมูล และผูที่เกี่ยวของทุกคนกระบวนการของการวิจัย
แบบมีสวนรวมเปนกระบวนท่ีมีลักษณะเปนพลวัต มีความยืดหยุนในการดําเนินการสูง และเปน
กระบวนการท่ีตองอาศัยความรวมมือของทุก ๆ คนท่ีเกี่ยวของซึ่ง พันธุทิพย รามสูต (2540 : 42-43) 

ไดเสนอกระบวนการของการวิจัยแบบมีสวนรวมท่ีประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี 

 1. การเตรียมชุมชน เพื่อที่จะใหชุมชนมีความพรอมในการเขามีสวนรวมในการ
วจิัยในระดับที่เสมอภาคกัน 

 2. อบรมนักวิจัยรวมจากชุมชนเพ่ือเตรียมนักวิจัยในทองถิ่นใหมีความรูเกี่ยวกับ
สถานการณในทองถิ่น บทบาทของผูทําหนาท่ีเปนนักวิจัยทองถิ่น การจัดองคการชุมชน รูปแบบ
ของผูนําการสนับสนุนและมนุษยสัมพันธ 
 3. กําหนดรูปแบบการวิจัย โดยกลุมนักวิจัยทองถิ่นจะรวมกันกําหนดรูปแบบการ
วิจัย เชนการพิจารณารายละเอียดปญหาท่ัวไปท่ีชุมชนไดเลือกขึ้นมา การจําแนกออกเปนปญหายอย 

ๆเพื่อที่จะสามารถทําการวิจัยเพื่อแกปญหาไดทีละสวน กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการ
เคร่ืองมือที่จะใช รูปแบบคําถาม วิธีการถาม กลุมและขนาดของตัวอยาง เปนตน 

 4. ลงมือเก็บรวบรวมขอมูล 



เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ / 41 

 
 5. ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล กลุมนักวิจัยทองถิ่นจะรวมกันประมวลผลและ
สรุปขอมูลใหขอสังเกตหรือขอวิจารณสิ่งท่ีพบ วิเคราะหวาเหตุใดจึงไดขอมูลเชนนั้น เขียนสรุปสิ่งท่ี
พบออกอยางกวาง ๆ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะประกอบ 

 6. หารือขอคนพบกับชุมชน เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเสนอคืนตอชุมชน ให
มีโอกาสตรวจสอบและแกไขใหเกิดความถูกตอง ตลอดจนทําการวิเคราะห สรุปประเด็น หรือชี้แนะ
ประเด็นสําคัญใหแกกลุมนักวิจัย 

 7. วางแผนชุมชน โดยการอบรม กลุมท่ีทําหนาท่ีวางแผนใหสามารถเขียน
โครงการไดรวมท้ังมีความสามารถในการจัดองคการชุมชนดวย โครงการที่กลุมวางแผนเขียนข้ึนน้ี
จะตองนํามาปรึกษาหารือกับชุมชน ใหชุมชนตรวจสอบแกไขและรับรองกอนนําไปเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากองคการที่เกี่ยวของตอไป 

 8. นําแผนไปปฏิบัติ โดยการระดมทรัพยากรตาง ๆ ตลอดจนองคการประชาชน
ตาง ๆ ในชุมชนมารวมปฏิบัติตามแผนท่ีจัดวางข้ึน จากพ้ืนฐานขอมูลท่ีเปนผลมาจากการศึกษา
รวมกัน 

 9. ติดตามกํากับและประเมินผลในชุมชน โดยกลุมนักวิจัยรวมกับชุมชน  

 

2.7 แนวคิดเอไอซี (A-I-C) 

 2.7.1 ท่ีมา 
 เทคนิค A-I-C  หรือ  Appreciation Influence Control  เปนเทคนิคที่พัฒนามาจาก
แนวคิดขอสถาบันเอกชนช่ือ Organization for Development: an International Institute 

(ODII)  กระบวนการน้ีไดนํามาทดลองและเผยแพรในประเทศไทยโดยสถาบัน (ODDI)  รวมกับ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  และสมาคมประชากรและชุมชน (PDA)  โดยจาก
การศึกษาพบวา  กระบวนการเทคนิค A-I-C  เปนกระบวนการท่ีมีศักยภาพในการสรางพลังและ
กระตุนการยอมรับของชาวบานใหรวมพัฒนาชุมชนและยังมีศักยภาพท่ีจะขยายผลได   เทคนิค       

A-I-C  ที่นํามาประยุกตสําหรับการประชุมระดมความคิดในการพัฒนาหมูบานคือ  เทคนิคการระดม
ความคิดท่ีใหความสําคัญตอความคิดและการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนบนพื้นฐานแหงความ
เสมอภาคเปนกระบวนการที่นําเอาคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา  (อรพินท สพโชคชัย, 2537) 

                 กระบวนการ A-I-C  เปนเทคนิคที่งาย  และสามารถนํามาประยุกตใหเหมาะสม
กับการวางแผนพัฒนาหมูบานและกําหนดแผนปฏิบัติ  และยังสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการระดม
ความคิดเห็นและข้ันตอนท่ีจะรวบรวมความคิดไดอยางมีสวนรวมอยางเปนประชาธิปไตย  มีการ
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แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ขอมูลขาวสาร  ซึ่งทําใหเขาใจถึงสภาพของปญหา  ขอจํากัด ความ
ตองการ และศักยภาพของผูที่ระดมความคิดทุกคน (ธนพรรณ ธานี, 2540) 

                 แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการ เอไอซี (A - I - C) มีความคิดวาบุคคล กลุม
บุคคลในชุมชนองคกรและสังคมมีพลังงานและพลังปญญาในการท่ีจะเอาชนะปญหาอุปสรรคและ
สรางสรรค ชีวิตใหดีกวาได  แตพลังงานท่ียังอยูอยางโดดเด่ียว  อาจถูกนํามาใชในเชิงลบกลายเปน
พลังงานท่ีใชทําลายเอารัดเอาเปรียบและมุงเอาชนะ   แตเปนพลังงานในเชิงบวกก็เปนความรัก  การ
พัฒนาจําเปนตองมีการจัดการและระดมพลังงานใหกลายเปนพลังสรางสรรค   ในการวางแผนใด ๆ 
ก็ตามถาเปดโอกาสใหผูมีผลประโยชนเกี่ยวของ (Stakeholder)  มีสวนรวมในกระบวนการวางแผน
และตัดสินใจจะเปนวิธีการท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ีเหมาะสมและย่ังยืน  (Sustainable Development) 

เพราะเปนการสรางความเขาใจ  สรางการยอมรับ  สรางความเปนเจาของความรับผิดชอบรวมกัน 

                 การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของเขาประชุมปรึกษาหารือกันอยางเปดใจ  ผูเขาประชุม
กลาแสดงความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณโดยผูอ่ืนยอมรับฟงหารือตกลงรวมกัน  เปนการกระทําท่ี
ทําใหคนเหลาน้ันไดเรียนรูได รับประสบการณ  ไดรับขอมูลใหม  และนําความรูประสบการณและ
ขอมูลไปกําหนดแผนและวัตถุประสงคของแตละงาน  เปนเทคนิคที่ใชไดดีกับการวางแผนพัฒนาทุก
ระดับ  ไมวาจะเปนแผนพัฒนาระดับประเทศ  ระดับภูมิภาค  ระดับทองถิ่นหรือแมแตการวางแผน
พัฒนาหนวยงานองคกรหรือกลุม  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับผูนําการประชุมเปนสําคัญ ผูนําการประชุมดังกลาว
ตองมีความสามารถในการใชเทคนิคท่ีจะกระตุนใหเกิดบรรยากาศท่ีเปนกันเองสรางบรรยากาศการ
ประชุมใหเปนเวทีของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาขอสรุปรวมกันที่ทุกคนพึงพอใจ และ
มองเห็นผลประโยชนรวมกัน 

 กระบวนการ A-I-C เปนเทคนิคการประชุมแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรคที่การ
ระดมสมองทําใหเกิดความเขาใจสภาพปญหา/ขีดจํากัด ความตองการ/และศักยภาพของผูที่เกี่ยวของ
ในเร่ืองตางๆ งานท่ีไดจากการประชุมมาจากความคิดของทุกคน  
 2.7.2  ความหมาย 

            A-I-C มีที่มาจากแนวคิด สําคัญดังน้ี 

 A-Appreciation คือ การยอมรับช่ืนชม (Appreciate) ความคิดเห็นความรูสึกของ
เพื่อนสมาชิกในกลุมดวยความเขาใจในประสบการณ สภาพ และขีดจํากัดของเพ่ือนสมาชิกแตละคน 

จึงไมรูสึกตอตานหรือวิจารณเชิงลบในความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก ทุกคนในกลุมมีโอกาสท่ีจะให
ขอมูล ขอเท็จจริง เหตุผล ความรูสึก และการแสดงออกตามท่ีเปนจริง เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน 

มีความรูสึกที่ดีมีเมตตาตอกัน เกิดพลังรวมกันและความรูสึกเปนเครือขาย  เปนประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวม 
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      I-Influence คือ การใชประสบการณ /ความคิดริเร่ิมสรางสรรคของแตละคนท่ีมีอยู 
มาชวยกันกําหนดวิธีการ / ยุทธศาสตรเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน/อุดมการณรวมกัน สมาชิกในกลุมจะมี
ปฏิสัมพันธระหวางกัน มีการถกเถียงดวยเหตุผลทั้งในประเด็นที่เห็นดวยและขัดแยงจนไดวิธีการท่ี
กลุมเห็นรวมกัน 

            C-Control คือ การนํายุทธศาสตร/วิธีสําคัญ มากําหนดแผนปฏิบัติการโดยละเอียด 

สมาชิกจะเลือกวาตนเองสามารถรับผิดชอบในเร่ืองใดดวยความสมัครใจ ทําใหเกิดพันธะสัญญาขอ
ผูกพัน (Commitment) แกตนเองเพื่อควบคุมตน (Control) ใหปฏิบัติจนบรรลุผลตามเปาหมายรวม
ของกลุม 

 2.7.3  ขั้นตอนของเทคนิคเอไอซี (A-I-C) 

 ประหยัด  จตุพรพิทักษ (2540)  ไดใหความหมายของ  กระบวนการ เอไอซี (A-I-

C)  วาเปนพลังปญญาท่ีสรางสรรคที่มีอยูในบุคคล  กลุมคน  องคกรชุมชน  และสังคม  และเปนพลัง
ทางการพัฒนา ไดแก 
 1.  พลังความรักและความซาบซึ้งใจ (Appreciation)  คือ  การมีความรัก  ความ
เมตตา  ปรารถนาดี  เปนมิตร ซาบซึ้ง คุณคา รับรู เขาใจ ใสใจตอสรรพสิ่งท่ีอยูรอบตัว ไมวาจะเปน
บุคคลคนองคกชุมชนสังคมธรรมชาติทรัพยากรวัตถุสิ่งของปรากฎการณเหตุการณสถานการณและ
อ่ืนๆ 

 2.  พลังความคิดและการมีปฏิสัมพันธผสมผสาน (Influence)  คือ  การใชความคิด
ริเร่ิม  ความคิดสรางสรรค  การวิเคราะห  สังเคราะห  การใชปญญา  การใชปรีชาญาณ  ทั้งน้ีโดยการ
เนนความคิดรวมกัน  แลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธกัน  ผสมผสานกันดวยความเปนมิตร  ความปรารถนา
ดี พรอมทั้งใหเกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน 

 3.  พลังความพยายามและการควบคุมจัดการ (Control)  คือ  การมีความ
มุงม่ัน  ผูกพันและรับผิดชอบที่จะปฏิบัติภารกิจซึ่งอยูในความควบคุมดูแลของตนใหดําเนินไป
ดวยดี  จนกระท่ังผลสําเร็จ  รวมถึงการรูจักวางแผน จัดระบบ จัดคน  จัดทรัพยากร  สรางความ
เขาใจ  สรางกําลังใจ  สรางความรวมมือ  ประสานงาน  ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล
การปฏบิัติงาน และปรับปรุงพัฒนางานหรือภารกิจอยางตอเน่ือ 

 เอไอซี (A-I-C)  ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (ParadigmShift) หมายถึง
การที่ปจเจกบุคคลไดรับขอมูลและเกิดการเรียนรูและทําใหทัศนะพ้ืนฐานมุมมองทัศนคติคานิยม
อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางของปจเจกบุคคลเปลี่ยนแปลงไป  ทําใหแผนการคิดการปฏิบัติของ
บุคคลสังคมเปลี่ยนไปบางสวนหรือทั้งกระบวนเอไอซีทําใหเกิดกระบวนทัศนใหมในการพัฒนาดังน้ี 
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 1. การพัฒนาท่ีจะทรงพลังมีประสิทธิภาพและไดผลสูงสุดตองเปนการพัฒนาท่ี
ระดมพลังท่ีจะสรางสรรคของทุกฝายที่เกี่ยวของบนฐานของการรูรักสามัคคี 
 2. การพัฒนาท่ีพึงปรารถนา คือ การพัฒนาท่ีเปนการบูรณาการใชวิธีการอันเปน
องครวม (Holistic Method) เขาใจและเห็นคุณคารวมกัน  นํามาซึ่งคุณภาพชีวิตและสังคมท่ี
ดี สมดุล และย่ังยืน 

 3. การพัฒนาท่ีบูรณาการได ตองมีประชาชนและชุมชนเปนแกนหลักโดยเปนผู
กําหนดความตองการพัฒนา  เปนผูดําเนินการและเปนผูรับผลกระทบของการพัฒนาเอง 

 4. องคกรชุมชนและการศึกษาเรียนรูของชุมชน  คือ  กลไกและกระบวนสําคัญที่
ทําใหเกิดการพัฒนาท่ีเหมาะสม  สอดคลองกับสถานการณมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีการปรับปรุง
พัฒนาอยางตอเน่ือง 

 5. การเรียนรูจากการปฏิบัติภารกิจรวมกันเปนกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับความเปนจริงในมิติตาง ๆ  ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางเหมาะสมตาม
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป (เจริญ ฟองศร,ี 2542) 

 เทคนิค A-I-C เปนวิธีการท่ีรวมพลังปญญา และพลังสรางสรรคของแตละคนเขา
มาเปนพลังในการพัฒนาซึ่งมีขั้นตอน3ขั้นตอนดังน้ี (อรพินท สพโชคชัย, 2537) 

 1.  ขั้นตอนการสรางความรู (Appreciation หรือ A) เปนข้ันตอนการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ  ขั้นตอนน้ีจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกคนแสดงขอคิดเห็นรับ
ฟง  และหาขอสรุปรวมกันอยางเปนประชาธิปไตย  โดยใชการวาดรูปเปนสื่อในการแสดงขอคิดเห็น
แบงเปน2ชวงคือ 

1.1   การวิเคราะหสถานการณของหมูบานในปจจุบัน 

2.2   การกําหนดอนาคตของหมูบานวาตองการใหเกิดการพัฒนาในทิศทางใด  
2. ขั้นตอนการสรางแนวทางการพัฒนา  (Influence หรือ I) คือขั้นตอนการหา

วิธีการท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาหมูบานตามเปาหมายท่ีตั้งไวในชวง  และเปนชวงการหามาตรการ
หรือวิธีการในการพัฒนาและการคนหาเหตุผลเพื่อจัดลําดับตามความเห็นของกลุมผูเขารวมประชุม
แบงออกเปน 2 ชวงคือ 

  2.1   การคิดโครงการท่ีจะใหบรรลุวัตถุประสงค 
  2.2   การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยแยกออกเปน3ประเภท
คือ กิจกรรมหรือโครงการที่ชาวบานทําเอง กิจกรรมหรือโครงการที่ชาวบานทําเองบางสวนและขอ
ความชวยเหลือจากแหลงทุนภายนอก  และกิจกรรมหรือโครงการที่สามารถขอทุนอุดหนุนจาก
ภาครัฐโดยผานตําบล 
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 3. ขั้นการสรางแนวทางปฏิบัติ (Control หรือ C) คือการนําเอาโครงการหรือ
กิจกรรมตาง ๆ มาสูการปฏิบัติและจัดกลุมผูดําเนินงานซึ่งจะรับผิดชอบตอโครงการหรือกิจกรรม
ขั้นตอนน้ี โดยแบงออกเปน 2 ชวงไดแก  (1) การแบงกลุมรับผิดชอบ (2) การตกลงในรายละเอียด
ในการดําเนินงาน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดข้ันตอน
กระบวนการ  เอไอซี (A-I-C)  เปนวัฎจักร 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

 1.  การเขาใจสถานการณ และการกําหนดเปาหมายรวมกัน ระหวางผูมีสวน
เกี่ยวของ  การจัดให “ผูมีสวนเกี่ยวของ”  หรือ  “ผูมีสวนไดสวนเสีย” (Stakeholder)  มาทําความ
เขาใจเกี่ยวกับสถานการณที่เปนจริงรวมกัน  ดวยความเปนมิตร  ความปรารถนาดี  พรอมท้ังให
เกียรติและใหความเคารพซึ่งกันและกันแลวรวมกันกําหนด  “เปาหมาย”  หรือสิ่งท่ีมุงหวังใน
อนาคต ซึ่งจะทําใหผูมีสวนเกี่ยวของท้ังหมดมีความพอใจ 

 2.  การคิดคนวิธีการสําคัญ ซึ่งจะทําใหบรรลุเปาหมายท่ีไดรวมกันกําหนด
ขึ้น  ไดแก  การรวมกันใชความริเร่ิม  ความคิดสรางสรรค  การวิเคราะห (แยกแยะ) การสังเคราะห 
(รวบรวม)  การใชปญญา  การใชปรีชาญาณในลักษณะปฏิสัมพันธ (แลกเปลี่ยน) และผสมผสาน
โดยไมยึดติดอยูกับฐานความคิด  กรอบความคิด  แนวทางหรือวิธีการท่ีคุนเคยอยู  ทั้งน้ีเพื่อให
ได  “วิธีการสําคัญ”  ที่จะทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบรรลุเปาหมายซึ่งไดรวมกัน
กําหนดขึ้น 

 3.  การกําหนดแผนปฏิบัติการและผูรับผิดชอบคือ  การนํา “วิธีการท่ี
สําคัญ”  ที่คิดคนและตกลงรวมกันไดแลวมากําหนดเปน “แผนปฏิบัติการ”  ซึ่งระบุชัดเจนวาจะทํา
อยางไร  เพื่อใหไดผลอะไร  มีหลักการและเหตุผลอยางไร  มีรายละเอียดการดําเนินงานอยางไร  มี
กําหนดเวลาอยางไร  ตองใชทรัพยากรอยางไร  ปจจัยแหงความสําเร็จคืออะไร  อุปสรรคที่อาจ
เกิดข้ึนและวิธีปองกันแกไขเปนอยางไร 

 4.  การนํา “แผนปฏิบัติการ”  ไปปฏิบัติจริงคือ การปฏิบัติตามรายละเอียด
ตาง ๆ ที่กําหนดไวใน “แผนปฏิบัติการ”  นั่นเอง  โดยอาจยืดหยุนปรับเปลี่ยนไดตามควรแก
สถานการณ  ซึ่งยอมผันแปรไดและอาจไมตรงกับที่คาดคะเนไวในขณะท่ีทําแผน 

 5.  การศึกษาเรียนรูและการปฏิบัติจริง   แลวนํามาประกอบการ
พิจารณา  เพื่อปรับปรุงงานหรือภารกิจใหบรรลุผลดียิ่งข้ึน  ซึ่งเทากับเปนการ “ทําความเขาใจ
สถานการณ”  จากประสบการณจริง  เพื่อนํามาประกอบการพิจารณากําหนด “เปาหมาย”  การคิดคน 
“วิธีการสําคัญ”  ทําเปน  “แผนปฏิบัติการ”  แลวนําไปปฏิบัติจริงตอไป 
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2.8 สุนทรียปรัศนี” (Appreciative Inquiry) 

 เปนกระบวนการเสริมพลังชุมชน โดยการมองหาอะไรดี ๆ ในสิ่งท่ีมีอยู หรือสิ่งท่ีเคย
ทํา และเอาทุนที่มีอยูมาออกแบบ สรางฝนและเปาหมาย  โดยจุดเร่ิมตนมีการนํากระบวนการทํางาน
แบบนี้ไปใชในบรรษัทชั้นนําระดับโลกหลายแหง แมจะไมคอยแพรหลายในวงการธุรกิจสวนใหญ 
แตสําหรับในกลุมนักพัฒนาชุมชนและองคกรพัฒนาเอกชนแลว  มีการกลาวขานถึง และเปนที่นิยม
กันในแวดวงนักวิชาการ และนักวิจัยปฏิบัติการ อยางกวางขวางท่ัวโลก ทั้งในหมูนักพัฒนาชุมชน 

ในประเทศที่กําลังพัฒนา ในศาสนจักรและ วงการทหาร  
 สุนทรียปรัศนี เปนรูปแบบหนึ่งของการทํางานเพื่อแกไขปญหาท่ีใหความสําคัญกับ
คุณคาและศักดิ์ศรีของมนุษยและใชแทนการแกไขปญหาแบบด้ังเดิมท่ีแกอยางไรก็ไมสําเร็จ  และ
เปนท่ีประจักษชัดวาคนตางหากท่ีแกปญหา ไมใชกระบวนการหรือวิธีการ เมื่อพิจารณาวงจรแหง
สุนทรียปรัศนีจะพบวา แบงไดเปน 4 ขั้นตอนหรือระยะ ที่เนนสิ่งดี (4 ดี)  คือ 

 ดี 1 คือ การรวมคนพบสิ่งดีแลวช่ืนชม (Discovery) เร่ิมตนดวยการต้ังคําถามวา “อะไร
ใหชีวิต ชีวากับทีมงาน องคกรหรือชุมชน” ดวยการจับคูระหวางสมาชิกกลุมผลัดกันเลาเร่ืองราวจาก
คําถามที่วา “กรุณาบอกฉันทีวา มีชวงเวลาใดบางท่ีคุณต่ืนเตนและภาคภูมิใจท่ีสุดท่ีไดมีสวนรวมใน
การทํางานในองคกรนี้?” 

 ดี 2 คือ การรวมถักทอความใฝฝนอยางสมศักดิ์ศรี (Dream) คําถามต้ังตนจาก“อะไรคือ
สิ่งท่ีทานอยากจะ ....?” มันทําใหเราสามารถสรางสรรควิสัยทัศน ในอนาคตที่รวมเขาไดกับ
ความสําเร็จที่เคยเกิดข้ึนแลวในอดีตและความตื่นตาต่ืนใจ  วิสัยทัศนกลายเปนประโยคทองในเร่ือง
โอกาสท่ีกําลังจะมีมาในอนาคต หลังจากน้ัน วิสัยทัศนจะเขามากําหนดชะตาชีวิต โดยผานการ
นําเสนอที่สรางสรรค ดั่งคําประการเจตนารมณ การทองเที่ยวทางจินตนาการ ฯลฯ แลวใหมันชัดเจน 

 ดี 3 คือการออกแบบสรรสรางอยางสุนทรียะ (Design) ตั้งคําถามวา “หากจะทําใหคาม
ใฝฝนเปนจริง เราจะออกแบบ วิธีการ กระบวนการ โครงสรางและสัมพันธภาพในการทํางาน
อะไรบาง?” 

 ดี 4 คือการสรางสรรคสิ่งดีเพื่อชุมชน องคกรหรือสังคม (Destiny) คําถามท่ีนําไปสูกา
เชนทํางานรวมกันอยางสรางสรรคก็คือ “เราจะทํากันอยางสรางสรรคไดยังไง?” เพื่อจะใชขุมพลังท่ี
เรามีอยู รวมท้ังระยะเวลา และการกําหนดลําดับความสําคัญ .ในข้ันตอนน้ีทานตองทํางานเพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไวแลว 

 การพัฒนาโดยอาศัยทุนชุมชนเปนฐาน เปนตัวผลักใหสุนทรียปรัศนีเกิดความ
เคลื่อนไหว ความคิดท่ีเปนกุญแจดอกสําคัญในเร่ืองน้ีก็คือ เมื่อใดก็ตามท่ีชุมชนไดรับการมองใน 
สวนที่มีสินทรัพยผลจะเปนไปในทางบวก ในขณะท่ีหากชุมชนถูกมองวาขาดแคลนผลก็จะ ออกมา
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ในทางลบ หรือเปนปญหาท่ีจะตองแกไขเยียวยา ปรัชญาของการทํางานในชุมชนน้ัน เร่ิมต้ังตนที่ 
ปญญาของชุมชน แทนท่ีจะต้ังตนที่ ปญหาของชุมชน  การเสริมสรางพลังชุมชนจึงเปน

เร่ืองที่ชุมชนนั้นจะตัดสินใจใชวิธีการไหนจัดการกับสิ่งท่ีทาทาย ในชุมชนของตนเอง 

 

2.9 กรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อการแกไขปญหาความรุนแรง
ในเด็กและเยาวชน 

 จากการทบทวนเอกสารชี้ใหเห็นไดวา ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน เกิดจากหลาย
เหตุปจจัย ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน มีเงื่อนไขจากสังคมและวัฒนธรรม  โดยมีปจจัยแวดลอม
มากมายท่ีสงผลตอพฤติกรรมความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  รูปแบบทางสังคมในการแกไขปญหา 
ตองดําเนินการในหลากหลายมิติ เชนระบบสนับสนุนภายนอก กลไกทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมในชุมชน  ศักยภาพครอบครัว การดําเนินการกับเครือขายเพ่ือนเด็กแ ละการเสริม
ศักยภาพในตัวเด็กและเยาวชนดวย ดังแสดงในภาพขางทาย 

 

-การเกาะเก่ียวทางสังคม
-คุณคาและระบบวฒันธรรม
ในชุมชน

ครอบครัวเขมแขง็
- เครือขาย
- การเรียนรู
- ประชาคมครอบครัว

เครือขายเพื่อนสรางสรรค
ระบบพี่เล้ียง ศกัยภาพเดก็ดาน

ทกัษะสงัคม
รูตวัตน รูรากเหงา

คิดเป็น

พื้นท่ีและส่ิงแวดลอมปลอดภยั

บทบาทและการมีสวนรวม
ของเด็กและเยาวชนในชุมชน

องคประกอบการจดัการทางสังคม
ในการแกไขปัญหาความรุนแรง
ในเดก็และเยาวชน

กลไกสนบัสนุนชุมชนปลอดภยั เดก็ปลอดภยั
- ภาคีความรวมมือ 
- ระบบสงตอ
- งบประมาณ
- ความรู และการตลาดเพ่ือสงัคม

 
 

การแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน จะตองเปนเร่ืองของชุมชนท่ีมุงสราง
ความปลอดภัยใหกับเด็ก ใหเด็กและเยาวชนปลอดจากความรุนแรง กลไกสําคัญคือ ใชความรู การ
ตระหนักรู การใชขอมูลจากการเฝาระวัง ทุนทางสังคมวัฒนธรรมในชุมชน เปนตัวขับเคลื่ อนเพื่อ
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การจัดการภายในชุมชน

ชุมชนปลอดความรุนแรง
ความรู

ขอมูลจากการเฝาระวัง

ถายทอดส่ือสาร
เรียนรู

แนวคิดและเปาหมาย

นําไปสูการจัดการทางสังคม ซึ่งคือการประเมินปญหา การกําหนดแผนงาน การดําเนินงาน และ
ประเมินผล ดังภาพ 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
 ระเบียบวิธีการวิจัยของโครงการวิจัยนี้ มีดังน้ี 

 1. การศึกษาวิจัยเชิงกรณีศึกษา การหาตัวอยางการจัดการทางสังคมท่ีมีอยูแลวที่
เกี่ยวของกับกลไก รูปแบบการแกไขปญหาความรุนแรงในเยาวชนโดยชุมชน โดยการวิจัยแบบ
กรณีศึกษา เพื่อทราบวิธีคิด กลไก กระบวนการ และผลลัพธของการดําเนินการ  เพื่อเรียนรูบทเรียน 
จุดแข็งจุดออนและยุทธศาสตรในการทํางานระดับพื้นที่ที่ผานมาในประเทศไทย รวมท้ังการศึกษา
ตัวอยางจากตางประเทศโดยการศึกษาดูงานและการสืบคนทางอินเตอรเน็ต  
 2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อคนหารูปแบบโดย เนนการปฏิบัติการจริง
ในพ้ืนที่  เปนรูปแบบของการวิจัยที่ประกอบไปดวยกระบวนการคนควาทางสังคม ( Social 

Investigation)  การใหการศึกษา (Education) และการกระทําหรือการปฏิบัติการ (Action) เพื่อที่ ให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการสรางความรูและทําความเขาใจกับสภาพการณที่ปรากฏอยู รวมท้ัง
เปดพ้ืนที่ใหเรียนรูและแกไขปญหารวมกันระหวางหลายฝาย อันเปนการสรางความรูใหกับสังคมได
อยางเปนรูปธรรม   
 

3.1 การศึกษาเฉพาะกรณี (case studies) ตัวอยางเดนในระดับชุมชนในประเทศ 
การศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case Study) ในประเทศไทยมีวัตถุประสงค เพื่อ ทราบ

แนวคิด ยุทธศาสตร บทเรียน ของการดําเนินการ ในประเทศจํานวน  10 ตัวอยาง เพื่อนํามาศึกษา
เปรียบเทียบ ดูการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนและยุทธศาสตรในการทํางานในระดับพื้นที่ พรอมการ
ทบทวนองคความรูเพื่อชี้ใหเห็นนวัตกรรมใหมๆ ในการพัฒนาและแกไขปญหาเด็กและเยาวชน วิธี
การศึกษาใชการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต การเยี่ยมชมการทํางานของโครงการ ตามแนวคําถามใน
ภาคผนวก ก. โดยสัมภาษณผูบริหารองคกรหรือผูที่เกี่ยวของจํานวน 1 คร้ัง โดยนักวิจัยท่ีศึกษา      
คือคณะนักวิจัย และเจาหนาท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ที่รับผิดชอบ  
อีก 1 คน  
 การเลือกพื้นท่ี  ไดดําเนินการคนหาผานการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง รวมท้ังการ  
snowball จากการแนะนําตอๆกันจากองคกร หรือบุคคลท่ีทํางานพัฒนาเด็กและเยาวชน  ในพื้นท่ีที่มี
การเสนอไวเดิมในโครงการ มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยการหารือกับกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ที่รับผิดชอบ ทั้งน้ีองคกรที่เลือกศึกษา เนนความหลากหลาย 
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มีความรูในรูปแบบ และแนวทาง (approach) การทํางานท่ีแตกตางกัน และเปนองคกรที่มีการอางอิง
ใหการยอมรับในบทบาทการดําเนินงาน 
 ผลการศึกษาวิจัยเชิงกรณีศึกษาในประเทศไทย จํานวน 10 กรณีตัวอยาง โดยใชวิธีการ
เก็บขอมูลภาคสนามและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรูแนวคิด บทเรียน 
และยุทธศาสตร การทํางาน เพื่อใหไดนวัตกรรม การจัดการทางสังคมในการแกไขปญหาเด็กและ
เยาวชน โดยแบงเปนกลุมองคกรท่ีทํางานดานเด็กและเยาวชนท่ีเชื่อมโยงกับแนวทางการแกไข
ปญหาความรุนแรง สองกลุมองคกร คือ องคกรที่ทํางานดานการปองกันปญหา และ องคกรที่ทํางาน
ดานการแกไขปญหาเมื่อเด็กกระทําความผิดแลว  
 องคกรดานการปองกัน (ทํางานกับเด็กท่ัวไป)  มีแนวทางในการศึกษารูปแบบอยู 3 

ประการ คือ  
 1. องคกรท่ีมุงเนนในการเสริมศักยภาพ ทักษะการคิดวิเคราะหในตัวเด็กและเยาวชน 
ไดแก โครงการกาวยางอยางเขาใจ 

 2. องคกรที่มุงเนนการทํางานกับพอแม และสถาบันครอบครัว ไดแก มูลนิธิเครือขาย
ครอบครัว, โครงการเครือขายครอบครัวเขมแข็ง โดยมูลนิธิรักลูก และ สมาคมเครือขายผูปกครอง
แหงชาติ 

 3. องคกรที่ทํางานโดยมุงเนนการใชศักยภาพ ภูมิปญญา และกลไกของชุมชน  มา
ทํางานเชิงบูรณาการกับเด็กและเยาวชน ไดแก  โครงการเยาวชนสืบสาน จ. เชียงใหม  โครงการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนในการคุมครองเด็ก โดยศูนยพิทักษสิทธิเด็ก และโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนผานศิลปะวัฒนธรรมวัดขนอน จ.ราชบุรี และโครงการสรางสุขภาวะเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
โดย สถาบันวิจัยสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข  และโครงการสรางเสริมความปลอดภัยและ
บาดเจ็บในเด็กและเยาวชน 

  องคกรดานการแกไขปญหา (ทํางานกับเด็กท่ีกอปญหาแลว) ที่นํามาศึกษา คือ ศูนยฝก
และอบรมเด็กบานกาญจนาภิเษก 

 

3.2 การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี  ศึกษากรณีตัวอยาง โครงการชุมชนปลอดภัย ของประเทศนิวซีแลนด   
(Safe community program)   
 การศึกษาดูงานในพ้ืนที่ และการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของเร่ืองชุมชนปลอดภัย   พื้นที่
ที่ศึกษาดูงานคือ คือ เมืองโอคแลนด เมืองเวลลิงตัน และ เมือง ไครสเชิรช   ประเทศนิวซีแลนด ดวย
เหตุผลที่วาเปนตัวอยางท่ีดี ในการแสดงใหเห็นถึง ผลสําเร็จของการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมท้ัง
การแกไขปญหาความรุนแรงและพฤติกรรมเสี่ยงตางๆในกลุมเด็กและเยาวชนของประเทศ  ผาน
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แนวนโยบายและปฏิบัติการท่ีเนนการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน  และการกําหนดจากทองถิ่น
ซึ่งเนนการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
ไทย ที่ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจสูองคการบริหารสวนตําบล และทองถิ่นในการพัฒนา 
รวมท้ังการเนนสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาคมเด็กและเยาวชน สภาเยาวชนในการรวม
พัฒนาและรวมแกปญหา  โดยมีตัวอยางรายละเอียดของแนวนโยบายดานเด็กและเยาวชนรวมท้ัง
โครงสรางการดําเนินการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ  
 เปาหมายของการศึกษาดูงาน คือ การทราบแนวคิด ยุทธศาสตรและบทเรียนการทํางาน
ในการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนการศึกษาดูงานน้ี ผานแกนสําคัญ คือ สถาบันชุมชนปลอดภัยของ
ประเทศนิวซีแลนด (The Safe Communities Foundation of New Zealand: SCFNZ) กอตั้งข้ึนเพ่ือ
ทํางานรวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญๆ ในการพัฒนาความปลอดภัยในชุมชนและการปองกัน
อันตราย ซึ่งนําไปสูการออกกลยุทธการปองกันอันตรายของประเทศนิวซีแลนด (The New Zealand 

Injury Prevention Strategy: NZIPS) ในเดือนมิถุนายน 2546 โดยมีขอบขายงานในการกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน (เชน SCFNZ) ชุมชน และตัวบุคคล โดย 
ผูอํานวยการสถาบัน คือ ศาสตรา แคโลรีน โคลเกน เปนผูประสานงาน และใหคําแนะนําเร่ืองพ้ืนที่   
ทั้งน้ี สภาเมืองแตละพ้ืนที่ ไดรับแนวคิด และนโยบายจากรัฐบาลนําไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
 การดูงานแตละเมือง ไดเห็นความเชื่อมโยงระหวางการดําเนินงานในเชิงนโยบาย และสู
การปฎิบัติ  โดยแกนกลางในการขับเคลื่อนสนับสนุน การทํางาน คือ สภาเมือง (City council) ซึ่งได
มีการจัดต้ังหนวยปฎิบัติงานดานการจัดการความปลอดภัยของชุมชนไว ทําหนาท่ีประสานความ
รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน  

 

3.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
 มีวัตถุประสงค เพื่อหารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงใน
เด็กและเยาวชน โดยชุมชน  ทั้งน้ีมีนักวิจัยทําหนาท่ีเปนผูกระตุน อํานวยการเพ่ือใหชุมชนได คิด 
วิเคราะห หาขอมูลเพื่อทราบปญหา และหาแนวทางในการแกไขปญหาโดยชุมชน   
 3.3.1 พื้นท่ีดําเนินการ  เปนพื้นที่ที่สมัครใจในการรวมดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
และมีความประสงค  รวมแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในเบื้องตน  โดยมีเกณฑ  คือ 
ผานกลไกองคการบริหารสวนตําบล /ประชาคมระดับตําบล/ประชาคมระดับอําเภอ/ สนง.เขต  
ลักษณะชุมชน  ตองมีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม สวนในกทม. ผานผูนําชุมชน  
 เกณฑการคัดเลือกพื้นที่  
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 1. พื้นท่ีชุมชนมีความประสงครวมแกไขปญหาความรุนแรงเปนเบ้ืองตน จากนั้นจะ
พิจารณา เงื่อนไขหรือทุน เชน การมีกลไกทางสังคมในชุมชน เชน การมีกลไกอบต.รวมดวยหรือไม  
หรือมีประชาคมระดับตําบล หรือประชาคมอําเภอรวมสนใจหรือไม ถามีกลไกเหลาน้ีรวมสนใจใน
การแกไขปญหาดวย   พิจารณารูปแบบเหลาน้ี เปนเกณฑในการเลือกพื้นท่ีในการปฏิบัติการดวย 

 2. ลักษณะชุมชนมีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม เพื่อใหไดรูปแบบหลากหลาย
ในการจัดการทางสังคมโดยชุมชน  
 พื้นที่ที่ไดดําเนินการไดแก 
 1. ตําบลพรุพี อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 

 2. ตําบลเกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
 3. หมูที่ 5 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชยีงใหม   
 4. หมูที่ 15 ต. แมสาว อ.แมอาย จ. เชียงใหม  
 5. บานจอก ตําบลกําปง อําเภอโนนไทย  จ. นครราชสีมา 
 6. บานโนนสมบูรณ หมูที่ 6 ตําบลบานยาง อําเภอเมือง จ. บุรีรัมย 
 7. ตําบลดอนพุทรา อ. ดอนตูม จ. นครปฐม 

 8. ตําบลบางปะกง อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 
 9. ชุมชนวัดโพธิเรียง  เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

 10. ชุมชนริมคลองบางแค เขต บางแค กรุงเทพมหานคร  

  

 3.3.2 กระบวนการดําเนินการ แบงเปน 3 ระยะดังน้ี 
 1.  ระยะเตรียมการวิจัย (Pre-research Phase)  

เน่ืองจากโครงการน้ีเปนโครงการใหญ ดําเนินการ 10 พื้นท่ีใน 5 ภาค จึงใหความสําคัญ
กับ เนนการเตรียมทีม เตรียมพ้ืนที่ เพื่อใหเกิดความชัดเจนกอนการเร่ิมดําเนินการ   

ทีมงานและ กลไกโครงสรางการดําเนินงาน ไดออกแบบดังน้ี 

นักวิจัยหลักสวนกลางทําหนาท่ีในการช้ี กํากับ และควบคุมใหการดําเนินการทุกอยาง
เปนไปตามกําหนดและ ตรงตามเปาหมาย 

นักวิจัยหลักประจําภาค  ทําหนาท่ีในการใหคําปรึกษา และช้ีแนวทางในการดําเนิน
กิจกรรมในชุมชนตลอดกระบวนการแกนักวิจัยในสนามท่ีทํางานในพ้ืนที่ และทําหนาท่ีในการเขียน
รายงานภาพรวมของภาค 

นักวิจัยหนุนเสริม  ประกอบดวย บุคลากรจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยจังหวัด และในจังหวัดบุรีรัมยมีบุคลากรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานีอนามัย
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บานยางและองคการบริหารสวนตําบลรวมเปนทีมวิจัยหนุนเสริมทําหนาท่ี ในการชวยใหการ
สนับสนุนชาวบานในพ้ืนที่ 
 นักวิจัยชุมชน ประกอบดวย เยาวชน กรรมการหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลประจําหมูบาน  อาสาพัฒนาสังคม  พัฒนาสังคม
จังหวัด ทําหนาท่ีปฏิบัติการในชุมชนรวมกับเครือขายนักวิจัยภายนอก 

 นักวิจัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  ทําหนาท่ีรวมในการ
เรียนรู ทราบความกาวหนาในการดําเนินงานในโครงการ 

 ในทางปฏิบัติ โครงสรางดังกลาวมุงจัดระบบแกนนําในการดําเนินการในลักษณะ
เครือขายนักวิจัย ที่คอยชวยเหลือเก้ือกูลกันเปนลําดับ  โดยท่ีผูดําเนินการหลักคือเยาวชน ภายใตการ
ชวยเหลือ สนับสนุนและรวมดําเนินการอยางใกลชิดจากท่ีปรึกษาทีมวิจัยชุมชน ซึ่งอาจเปนผูนํา
ชุมชน ผูนําทางศาสนา ครู หรือแกนนําชุมชน ภาคีหนุนเสริมระดับตําบลทําหนาท่ีเปนพี่เลี้ยงท่ีคอย
กระตุนหรือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและแลกเปลี่ยนกันของผูเขารวมประชุม สนับสนุนใหไดผล
การประชุมที่เปนรูปธรรมตอการปฏิบัติ ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาเชิงวิชาการและแนวปฏิบัติแกทีมวิจัย
ชุมชน ในขณะท่ีภาคีหนุนเสริมระดับจังหวัด หรือสวนกลาง ทําหนาท่ีกํากับใหกระบวนการ
ดําเนินงานเปนไปตามจุดมุงหมายการวิจัยและมีสภาพคลอง ดังตัวอยาง กลไกการทํางานของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบดวย เยาวชน ผูนําชุมชนในฐานะเปนพ่ีเลี้ยง ภาคีหนุนเสริมซึ่ง
ไดแกเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ และ ภาคีหนุนเสริมในระดับจังหวัดหรือสวนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยาวชน
แกนนํา/
จิตอาสา
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การเตรียมทีม 
1.  การอบรมทีมนักวิจัย และบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษยและทีมวิจัย “การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  : จากแนวคิดสูการปฏิบัติ” ภายใต
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเ พ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชนโดยชุมชน วันท่ี 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพ จัดโดย 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   ผูเขารวมประชุม รวม จํานวน 39  คน 
ประกอบดวย ทีมนักวิจัยหลักจํานวน  8 คน นักวิจัยหนุนเสริม  16 คน และ บุคคลากรจากกระทรวง
การพัฒนาสังคม 15 คน  มีวัตถุประสงค เพื่อเตรียมความพรอมใหกับทีมนักวิจัยหลักและนักวิจัย
หนุนเสริม เกี่ยวกับแนวคิดโครงการ กรอบการทํางาน โดยเฉพาะอยางย่ิงกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ แนวปฏิบัติที่สําคัญ โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง ไดแก รศ. ดร. เนาวรัตน พลายนอย และ    
ดร. วิรัตน  ศรีคําจันทร 

2. การเตรียมนักวิจัยชุมชน  เพื่อการเก็บขอมูลในพ้ืนที่ ดําเนินงานในพ้ืนท่ี ในแตละ
พื้นที่ตามความเหมาะสม รวมทั้งหมดทุกภาคจัดพ้ืนท่ี 6 เวที  รวมผูเขารับการอบรม ทั้งหมด 250 คน 
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสรางความเขาใจกับทีมนักวิจัยในชุมชนเกี่ยวกับความสําคัญของปญหาความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน และแนวคิด กระบวนการทํางานวิจัยของโครงการ และผลท่ีชุมชนไดรับ  
นอกจากน้ันในกระบวนการทํางานตลอดโครงการไดมีการประชุมหารือ วางแผน   ประเมินติดตาม
รวมกันระหวางนักวิจัยหลัก และนักวิจัยชุมชน เพื่อออกแบบการดําเนินการใหสอดคลองในพื้นท่ี 

3.  การประชุมติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมนักวิจัยระหวางภาค   โดย
ดําเนินการ 2 เดือนคร้ัง  เพื่อมานําเสนอความกาวหนา ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน ประเด็นวิเคราะหเบื้องตนในการทํางานในพื้นท่ี  โดยดําเนินการท่ีคณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล รวมท้ังหมด 5 คร้ัง ผูเขารวมประชุมคือนักวิจัยหลักและนักวิจัย
สวนกลาง 

การเตรียมชุมชน  
เพื่อใหมีความพรอมเขามีสวนรวมในกระบวนการวิจัย  การดําเนินงานข้ันตอนนี้มีจุด

มุงเนนสําคัญเพื่อใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูวิจัยผูนําชุมชนชาวบานรวมถึงเจาหนาท่ีหนวยงาน
ตางๆท่ีจําเปนตองเกี่ยวของรวมท้ังการเกิดความรวมมือตอไปในข้ันเตรียมการน้ีประกอบดวย
ขั้นตอนยอยกลาวคือ 

ก. การสรางความสัมพันธกับชุมชน(Build-up Rapport)โดยวิธีการสรางความสัมพันธ
กับชุมชนที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติตัวของนักวิจัยที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้งน้ี นักวิจัย
รวมกิจกรรมทุกอยางของชุมชนซึ่งเปนเคร่ืองชวยใหนักวิจัยสามารถทําความเขาใจโลกทัศนของ
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ชาวบานไดดีมากข้ึน  เนื่องจาก นักวิจัยหลักของโครงการเปนอาจารยในพ้ืนที่ การใชภาษาทองถิ่น 
การมีโลกทัศน การพูดคุยอยางสนุกสนานจึงเกิดข้ึนกับการทํากิจกรรมในชุมชน  ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
และภาคใต นักวิจัยรูจักชุมชนและเคยมีความสัมพันธอันดีกันมากอน 

ข. การสํารวจ ศึกษาชุมชน (Surveying and Studying Community) เปนขั้นตอนของ
การศึกษาขอมูลที่เปนลักษณะทางกายภาพ และแหลงทรัพยากรตาง ๆ ภายในชุมชน รวมถึง
การศึกษาขอมูลพื้นฐานดานประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง   วิธีการดําเนินการ 
นักวิจัยหลัก ใชการสัมภาษณกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เชน พัฒนาสังคมจังหวัด เจาหนาท่ีสถานี
อนามัย ผูใหญบาน ครู และผูนําชุมชน เพื่อทราบขอมูลพื้นฐานของชุมชน 
 กิจกรรมท่ีดําเนินการในพื้นที่ มีรูปแบบหลักๆ ดังตอไปนี้ 
 1)  การทําความเขาใจกับพื้นท่ีเกี่ยวกับแนวคิดของการวิจัยและพัฒนาและแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกบั ประเด็นความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  

 2) แตงต้ังคณะท่ีปรึกษาในโครงการวิจัย ซึ่งประกอบดวย ผูนําชุมชน ผูอาวุโสและครู  
สําหรับพื้นที่ภาคใต เนนการประชุมกับกลไกทุกภาคสวน ในการสรางความเห็นพองกําหนดทิศทาง
รวม และการจัดทําแผน โดยการประชุมกับผูที่เกี่ยวของและผูนําชุมชนทุกภาคสวนหลายคร้ัง มีการ
แตงต้ังคณะกรรมการในสวนตางๆ  เชนคณะทํางานพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัว  คณะทํางาน
ดานสภาเด็กและเยาวชน คณะทํางานพัฒนาความสัมพันธระหวางครอบครัว โรงเรียนและสมาชิกใน
ชุมชน คณะทํางานพัฒนาสภาพแวดลอม และพ้ืนท่ีสรางสรรคในชุมชน 
 3) นักวิจัยชุมชนเก็บขอมูล 2 สวนคือ สวนท่ีหนึ่ง เกี่ยวกับความรุนแรง ประกอบดวย 
ความหมาย และสาเหตุความรุนแรงในเด็กและเยาวชน รวมท้ังประสบการณทั้งจากการไดรับฟง 
จากการพบเห็น และถูกกระทํา  สวนที่สอง เปนทุนทางสังคมวัฒนธรรม หรือสิ่งดีงามท่ียังคงมีอยูใน
ชุมชนและในโรงเรียน ทั้งในแงสถานที่ คน และกิจกรรม การเก็บขอมูลน้ีทําท้ังในทัศนะของคนใน
ชุมชนและทัศนะของเด็กและเยาวชนเอง จากน้ันนักวิจัยชุมชน วิเคราะหขอมูลดังกลาว ดังกลาวโดย
มีนักวิจัยผูชวยและนักวิจัยหลักใหการสนับสนุนชวยเหลือ 

 4) จัดเวทีประชุมระดมสมอง  กระบวนการ A-I-C หรือ สุนทรียปรัศนี  เพื่อใหคนใน
ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมไดตระหนักในศักยภาพของตนเองและคนในชุมชนรวมทั้ง ออกแบบชุมชน
ที่ตนใฝฝนและดําเนินกิจกรรมที่จะบรรลุความใฝฝนน้ัน 

 5) ประเมินผลการเสวนาและปรึกษาหารือ ในบรรยากาศท่ีเปนกันเองกับคณะทํางาน
และนักวิจัยชุมชนเพ่ือพิจารณากิจกรรมในรายละเอียดท่ีถูกเสนอจากเวทีเสวนาและเลือกกิจกรรมท่ี
จะดําเนินการกอนในระยะสั้น 
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 6) ดําเนินกิจกรรมอยางมีสวนรวม โดยใหบทบาทกับนักวิจัยชุมชนสูงสุดเทาท่ีเงื่อนไข
จะอํานวย  

 7) ประเมินผลกิจกรรมอยางมีสวนรวม  โดยใหนักวิจัยชุมชน นักวิจัยหนุนเสริม หรือที่
ปรึกษาเขารวมในการประเมินผลดวย 

 2. ระยะดําเนินการวิจัย (Research Phase)    
 ประกอบดวยขั้นตอน  การศึกษาและวิเคราะหปญหาชุมชนและความตองการของ
ชุมชน โดย  จัดเวทีวิเคราะหผลสูการปฏิบัติการในพื้นท่ี  การประเมินทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน โดย  
ดําเนินการศึกษารวมกับชุมชน ควบคูไปกับการใหความรูแกชุมชนในเร่ืองกระบวนการและข้ันตอน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม และ ใหทักษะเร่ืองการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนตางๆดังน้ี 

 
 
 ก. การวิเคราะหปญหาสถานการณของชุมชน(Problem Identification and Diagnosis) 
มุงเพ่ือทราบบริบททางสังคม ทุนทางสังคม ปญหาเด็กและเยาวชนในภาพรวม  และแนวคิดของ
ผูใหญตอเด็ก  วิธีการหรือเคร่ืองมือในการดําเนินงานในพ้ืนที่ ใชหลายวิธีประกอบการตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่  พื้นที่ ภาคใต ภาคกลาง กรุงเทพ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการประชุม
รวม และการประชุมกลุมยอย โดยทํา AIC , mind map  ภาคเหนือใชกระบวนการสุนทรียปรัศนีย ใน
การประชุมระดมสมอง การคนหาปญหาเบ้ืองตนรวมกัน นอกจากน้ัน ยังใชแบบสอบถามเพื่อทราบ
วิถีปฎิบัติของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี  ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ มุมมองและ
โลกทัศนของเด็กในสายตาของผูใหญ  และมุมมองและโลกทัศนของเด็กในสายตาของพวกของพวก
เขาเอง พรอมความตองการ และแนวทางการมีสวนรวมของเด็ก โดยในแตละชุมชน  ทั้งน้ี ไดใหเด็ก
และเยาวชนที่สนใจรวมเขาเปนนักวิจัยชุมชน ทําหนาท่ีในการเก็บขอมูล ทั้งแบบสอบถามและการ
สัมภาษณเชิงลึก  โดยนักวิจัยหลักประจําภาค ทําหนาท่ีในการอบรมการเก็บขอมูล และรวบรวมและ
วิเคราะห 
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 ข. การประเมินปญหาและความตองการของชุมชน (Need Assessment)  เมื่อไดขอมูล
จากการประเมินปญหาและความตองการของชุมชนเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในชุมชนแลว  แตละ
พื้นท่ีไดจัดใหมีการประชุมนําเสนอผลงาน โดยจัดเปนการประชุมกลุมจํานวน 20-30 คนในแตละ
พื้นที่ ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูนํา ตัวแทนชาวบาน เชน ผูหญิง อาสาสมัครสาธารณสุข 
อาสาสมัครพัฒนาสังคม เจาหนาท่ีรับผิดชอบในชุมชนไดแก องคการบริหารสวนตําบล เจาหนาท่ี
สถานีอนามัย ตํารวจชุมชน พระ พัฒนาสังคมจังหวัด เปนตน เพื่อรวมรับฟง แลกเปล่ียน เสริม 
ขอมูลที่ไดมีการเก็บขอมุลเบ้ืองตน เพื่อประเมินปญหารวมกัน ไปจนกระทั่งตระหนักในปญหาและ
รวมหาแนวทางในการแกไขปญหา  

 จากน้ันทีมวิจัย จะนําเอาขอมูลจากการวิเคราะหปญหาเบื้องตน นํามาแลกเปลี่ยนกับ
ชาวบาน โดยรับฟงความเห็นจินตนาการของชาวบานในสองวิธีการคือ  
 1. การดําเนินการกระบวนการ AIC ในแตละภาค ใชหลักการเดียวกัน คือการประชุม
ภาคีทุกฝายท่ีเกี่ยวของในชุมชน จํานวนประมาณ 20 - 40 คน    เนนการทําใหชุมชนเห็นปญหาเร่ือง
ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน จากมุมมองของแตละฝาย เชนฝายผูใหญ ฝายเด็ก และ เจาหนาท่ี 
โดยมีคําถามสําคัญคือ 1) รูปแบบของความรุนแรง 2) สาเหตุของปญหา 3) ผลกระทบของปญหา 
จากน้ันจะเปนคําถามเก่ียวกับ เด็กและเยาวชนในมุมมองของคน เปาประสงคที่ตองการ   คําถาม
ตอไปจะเปนเร่ือง ชุมชนปลอดภัยที่คาดหวังคืออะไร จะทําไดอยางไร  

การเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ  ขั้นตอนน้ีจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุม
ทุกคนแสดงขอคิดเห็นรับฟง  และหาขอสรุปรวมกันอยางเปนประชาธิปไตย  โดยใชการเขียนใน 
ฟลิปชารต และนําเสนอแตละกลุม 

 การสรางแนวทางการพัฒนา (Influence หรือ I) เปนข้ันตอนตอมาท่ีมองหาวิธีการท่ีจะ
ทําใหเกิดการพัฒนาหมูบานตามเปาหมายท่ีตั้งไวในชวง  และเปนชวงการหามาตรการหรือวิธีการใน
การพัฒนาและการคนหาเหตุผลเพ่ือจัดลําดับตามความเห็นของกลุมผูเขารวมประชุมแบงออกเปน 2 

ชวงคือ 1) การคิดโครงการท่ีจะใหบรรลุวัตถุประสงค 2) การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดย
แยกออกเปน3ประเภทคือ  กิจกรรมหรือโครงการท่ีชาวบานทําไดเองทันที  กิจกรรมหรือโครงการที่
ชาวบานทําเองบางสวนและขอความชวยเหลือจากแหลงทุนภายนอก และกิจกรรมหรือโครงการที่
สามารถขอทุนอุดหนุนจากภาครัฐ จากนั้นดําเนินการ โดยการสรางแนวทางปฏิบัติ (Control หรือ 
C)  รวมกับชาวบาน ซึ่งเปนข้ันการนําเอาโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ มาสูการปฏิบัติและจัดกลุมผู
ดําเนินงานซึ่งจะรับผิดชอบตอโครงการหรือกิจกรรมข้ันตอนน้ี  โดยแบงออกเปน 2 ชวงไดแก  (1) 

การแบงกลุมรับผิดชอบ (2) การตกลงในรายละเอียดในการดําเนินงาน   และการนํา “แผนปฏิบัติ
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การ”  ไปปฏิบัติจริง รวมท้ังการสรุปผลเรียนรู โดยอาจารยหัวหนาภาคแตละภาค จะเขาไปติดตาม 
สอบถาม และแกไขปญหาในการดําเนินการรวมกับชุมชน 

2. การดําเนินการสุนทรียปรัศนีย เปนกระบวนการท่ีใชในการเร่ิมสรางความคิดกับ
ชุมชน เปนการปรับทัศนะจากการเอา ปญหาเปนตัวตั้ง (problem oriented) เปนการมองแงบวก 
(positive approach) หรือการมองหาศักยภาพของชุมชนที่ยังมีอยูในชุมชนและในตนเอง หรือการ
คนหาทุนทางสังคม (social capital) ซึ่งดําเนินการโดยพ้ืนท่ีสองแหงในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม โดยมี
วิทยากรที่มีชื่อเสียง คือ รศ. ดร. อุทัยวรรณ  กาญจนกามล เปนวิทยากร หลัก  วิธีการ ใชคําถามท่ีมอง
ความดี ทุนท่ีมีอยูดีๆ  จินตนาการของผูที่เกี่ยวของท่ีสะทอนผานภาพ  ภาษา คํา ที่รวมกันในการ
แสดงความเห็น โดยการแบงออกเปนกลุม  ใหรวมกันในการแสดงความคิดเห็น การแสดงอัตลักษณ
กลุม และสะทอนความคิดดวยกัน  ทั้งน้ีความคิดของทุกคนมีคาเทากัน  วิธีการน้ีพบวา เปนวิธีการท่ี
เขาถึงความคิด จินตนาการของคนทุกเพศทุกวัย ทุกสถานภาพ แมแตคนชาติพันธุ    จุดเดนอีก
ประการ คือ การที่วิทยากร ใชภาษาพ้ืนเมืองสื่อกับชาวบาน ก็ทําใหสรางความสัมพันธ  ใกลชิด และ
ทําใหการแสดงออกตางๆ มีความเปนธรรมชาติ  
  3.  การกําหนดแผนงานโครงการและการจัดการ (Planning Phase)  
 วิธีการท่ีนํามาใชในการกําหนดการวางแผนแบบมีสวนรวมคือใชกระบวนการ A–I-C 

(Appreciation Influence Control) โดยการกําหนดหลักการ วิธีการ โดยกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน 
วางแผนรวมกันและรวมระดมทรัพยากร แบงบทบาทหนาท่ี แผนหรือกิจกรรมท่ีองคกรทําไดเอง 
แผนหรือกิจกรรมท่ีตองขอใหผูอ่ืนชวยทํา เชนการกําหนดโจทย เร่ือง เยาวชนท่ีคาดหวัง และชุมชน
ปลอดภัยหางไกลความรนแรง  นอกจากน้ันยังใช mind map เพื่อวิเคราะหปญหา การจัดทํา
กระบวนการ สุนทรียสนทนา เพื่อการจัดกิจกรรมกลุมแบบเสริมพลัง (empowerment process)  ใน
การจัดกระบวนการกับชุมชนอีกดวย 

 กระบวนการน้ีเปนกระบวนการติดสินใจรวมกันเพ่ือคัดเลือกใชวิธีการกระตุนให
ชาวบานมีบทบาทหลักในการแกไขปญหา การกําหนดโครงการ และกิจกรรมท่ี  ดําเนินการมีการ
พัฒนาเพ่ือมุงแกปญหาชุมชน โดยนักวิจัย  ดําเนินการกําหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อแกปญหาโดย
สนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีมุงเนนการปองกันปญหา
ความรุนแรง ขั้นตอนการดําเนินงาน กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคนในการ
ดําเนินกิจกรรม จัดทําตารางและกําหนดเวลาท่ี  ดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ  ทุก
ขั้นตอน ผานกระบวนการตัดสินใจรวมกันของสมาชิกในชุมชน  ผูวิจัยเปนผูกระตุนใหสมาชิกมี
สวนรวม  และทําหนาท่ีสนับสนุน แนะนําชองทางในการหาแหลงทรัพยากร ทั้งภายใน และนอก



ระเบียบวิธีการวิจัย / 59 
 

ชุมชน เพื่อนํามาใชดําเนินงาน  การปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว โดยมีแกนนําหรือกลุมในชุมชนเปน
กลุมทํางาน   

 ตัวอยางเชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการทั้งหมด 6 โครงการใน 2 พื้นท่ี ไดแก 
โครงการเยาวชนสายพันธุใหมหางไกลความรุนแรง โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสุข และ
โครงการ บาน – วัด – โรงเรียนประสานใจรวมสานฝนใหชุมชนนาอยู  กลุมเยาวชนสรางสรรคบาน
โนนสมบูรณ จริยธรรมนําครอบครัว และชุมชนปลอดภัยหางไกลความรุนแรงมีกิจกรรมดังน้ี 
ประชาสัมพันธโครงการผานหอกระจายขาว จัดเวทีประชุมชาวบานเพ่ือชี้แจงสถานการปญหาและ
รายละเอียดโครงการจัดประชุมแกนนํา  แบงหนาท่ี และวางแผนการดําเนินงาน   รับสมัครแนวรวม 
และจัดต้ังกลุม   “เยาวชนสายพันธุใหมหางไกลความรุนแรง”   จัดอบรมในหัวขอ  “เยาวชนพันธุ
ใหมหางไกลความรุนแรง” จัดทําสื่อรณรงคในชุมชน  จัดประชุมระหวาง บาน-วัด-โรงเรียน และ
กําหนดกิจกรรมท่ีทํารวมกัน จัดอบรมในหัวขอ “คุณธรรมนําครอบครัว” เนนการสรางความม่ันคง  
และความสุขใหกับครอบครัวโดยใชจิตวิทยาเชิงพุทธ  (พุทธวิธี) และจัดกิจกรรม  “ วันเปดใจ ”  

เพื่อใหบุคคลภายในครอบครัวไดปรับความเขาใจกัน และเพ่ือกระชับความสัมพันธในครอบครัวให
มีมากข้ึน จัดวางระบบและดําเนินการในการสอดสองดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน จัดประชุม
ประชาคมวางมาตรการสรางกฎระเบียบของชุมชน จัดระเบียบรานคา   แหลงม่ัวสุม   อบายมุข   และ
สถานท่ีไมควรมีการโฆษณา   สรางและคนหาตนแบบท่ีดีของสังคม 

 อีกพื้นท่ีหนึ่ง ชุมชนรวมกันในการจัดทํากิจกรรมเพ่ือมุงแกไขปญหาความรุนแรงใน
เด็กและเยาวชนดังน้ี ประชาสัมพันธโครงการทางหอกระจายขาวของชุมชน จัดเวทีประชาคม เพื่อ
ชี้แจงโครงการ เสนอปญหาเร่ืองสภาพแวดลอมท่ีอาจกอใหเกิดความรุนแรง กําหนดมาตรการ  จัด
ระเบียบสภาพแวดลอม   จัดเวทีประชาคมหมูบานเพ่ือคัดเลือกและแตงต้ังกลุมและคณะกรรมการ
ดําเนินงานกลุมเยาวชนสรางสรรค บานโนนสมบูรณ   จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน  โดยให
กลุมเยาวชนสรางสรรคฯ  เขามามีบทบาทและสวนรวมโดยการบําเพ็ญสาธารณประโยชนในวัน
สําคัญตางๆ รวมกับชุมชนและครอบครัวประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสรางสรรคบานโนนสมบูรณ  
เพื่อใหความรู สรางความเขาใจเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน และระดมความคิดหา
แนวทางแกปญหาความรุนแรง และสอดสองดูแลซึ่งกันและกัน จัดต้ังกลุมพ่ีสอนนอง จัดต้ังกลุมดีเจ
เยาวชน ตั้งเกณฑและคนหาเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม ของแตละคุมในดานตางๆ เชน กีฬา  จิตอาสา  
กตัญู เรียนดีมีคุณธรรม  และมารยาทดี เปนตน จัดเวทีประชาคม เพื่อกําหนดเกณฑที่ใชในการ
ประกวดครอบครัวและเยาวชนตัวอยาง  กําหนดมาตรการและการสอดสองเด็กและเยาวชน การจัด
ระเบียบชุมชนและสภาพแวดลอม   เชน สวนรัก  โตะสนุกเกอร  รานคาเหลาและบุหร่ี  จัดอบรม
ธรรมะสําหรับครอบครัว   จัดทําปายประชาสัมพันธมาตรการและคติสอนใจในหมูบาน 
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 ภาคเหนือ ดําเนินกิจกรรม ดีเจนอย การอบรมการเปนนักประชาสัมพันธ การจัดทํา
ขอมูลประกอบการเปนดีเจ  อีกพื้นท่ีดําเนินกิจกรรมเดินปาคนหาภูมิปญญาและตัวตนของชุมชน   
สวนภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ดําเนินงานโดยการมีกลุมเยาวชนรวมทํางานกับผูนําชุมชน ใน
การเก็บขอมูล นําเสนอขอมูล และรวมเปนตัวขับเคลื่อนการรณรงค การสรางความเขาใจ พื้นที่ที่
กทม. เปนการจัดเวทีใหเด็กไดแสดงออกในการนําเสนอปญหา ทําบอรดในการสะทอนปญหา ภาค
กลาง เปนกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม และการแสดงของเด็กและเยาวชน 

 ภาคใตออกแบบกิจกรรม โดยเนนการจัดการเชิงโครงสราง  กลไกในการสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อการปองกันความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  เนนการเห็นพองรวมกันของผูที่เกี่ยวของ 
โดยต้ังเปนคณะกรรมการฝายตางๆในการเขามามีสวนรวมในการกิจกรรม  แตละคณะกรรมการได
มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม ผานการกําหนดวิสัยทัศนรวม เชน คณะกรรมการดานการสราง
ความสัมพันธในครอบครัว มุงเนนสรางสุขในครอบครัว มีกิจกรรมกําหนดแผนปฎิบัติการและ
ผูรับผิดชอบ ดังน้ี 

กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

บัญชีครัวเรือน 1.แจงเวทีประชุมหมูบาน 

2.จัดเก็บขอมูล 

3.ประมวลผลวิเคราะห
ขอมูล 

4.ใชประโยชนขอมูลสราง
การเรียนรู 

- มี.ค. 53 

- เม.ย. – พ.ค. 53 

- มิ.ย. 53 

 

- มิ.ย. 53 

- ตัวแทนเยาวชน 

- เครือขายครอบครัว 

-คณะกรรมฝายความ
เขมแข็งของครอบครัว 

ครอบครัวสัมพันธ 1. คนหาครอบครัวตัวอยาง
หมูบานละ 3 ครัวเรือน/
ครอบครัวอาสา 
2. ออกแบบคาย 

3.เขาคายครอบครัวสัมพันธ 
4.การพัฒนาและยกระดับ
ครอบครัวสัมพันธ 
5. ขยายผลกิจกรรม 

- เม.ย. 53 –  

พ.ค. 53 

 

- เม.ย. 53 – 

 พ.ค. 53 

- พ.ค. 53 

- พ.ค. 53  

- หลัง พ.ค. 53 

- เครือขายครอบครัว  
 

 

-คณะกรรมการ
กระปุกออมสินเพื่อ
นอง 

-คณะกรรมการฝาย
ความพัฒนาเขมแข็ง
ของครอบครัว 
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กิจกรรม ขัน้ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

คุณธรรมครอบครัว 

- ความกตัญูรูคุณ 

- ความภูมิใจในถิ่น
ฐ า น  ว ง ศ ต ร ะ กู ล 
ชุมชน และตนเอง 

1. เก็บขอมูลครอบครัว
และชุมชนจากอดีต
จนถึงปจจุบัน 

2.คนหาสิ่งดีๆของ
ครอบครัวและชุมชน
ของตนเอง 

3.ทํากิจกรรมรวมกัน
ภายในครัวเรือน 

4.นําเสนอสิ่งดีๆใน
เทศกาลเดือนสิบ 

- เม.ย. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ก.ย. 53 (เดือนสิบ) 

-คณะกรรมฝายพัฒนา
ความเขมแข็งของ
ครอบครัว 

- เยาวชน 

 

 

- สภาองคกรชุมชน
ตําบลพรุพี 
- ผูนําทองท่ี 

ธนาคารความดี 1.ประชุมชี้แจง
รายละเอียด 

2. รับสมัครผูเขารวม 

3.เสนอโครงการตอ 
ธกส. 
4. กําหนดตัวช้ีวัด 

5.ดําเนินการตาม
โครงการ 

6. ประเมินผล 

- มี.ค. 53 – ธ.ค. 53 - สภาองคกรชุมชน
ตําบลพรุพีและ
คณะทํางาน 

7.ประชุมเตรียมความ
พรอมของทีมงาน 

วันท่ี 17 มีนาคม 53 
(13.00 – 16.30) 

คณะทํางานตามคําสั่ง 

 

 พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมกับกลุมเด็กตอนตน รวมกับพอแม ดวยผูนําชุมชน
ไดประเมินจากประสบการณวา เยาวชนในกรุงเทพ มีกิจกรรมสวนตัวมาก และไมมีเวลาในการเขา
รวมกิจกรรมของชุมชน เนื่องจากสวนใหญเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน การจัดกิจกรรมกับเด็กตอนตน
ในวัย 10 - 15 ป มีความเปนไปได เนื่องจากเด็กในกรุงเทพ รับรูขอมูลขาวสารไดไว ทําใหเด็กมี
ความสามารถในการรับรูสิ่งตางๆไดดี เด็กมีเวลาและยังอยูในสายตาของพอแม จึงไดจัดกิจกรรมกับ
เด็ก ซึ่งเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพความเปนอยูในชุมชน สามารถจัดไดในโรงเรียน หรือลาน
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บาน เปนกิจกรรมที่ทําไดตอเนื่อง     และขยายจํานวนผูเขารวมกิจกรรมไดในกลุมตาง ๆ กิจกรรม
กลุมเปนการนํากระแสการตระหนักเร่ืองความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน  ซึ่งผลสรุปจาก
แบบสอบถาม  นํามาจัดกิจกรรมกลุมประกอบดวยเด็กเยาวชน  ผูใหญ และผูสูงอายุ เพื่อพูดคุยกันใน
เร่ืองสาเหตุความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนในชุมชน การชวยคิดชวยเขียนรวมกันในกลุมท่ีคละเคลา
ไปดวยเด็กเล็ก เด็กโต ผูใหญและผูสูงอายุ เปนบรรยากาศท่ีสนุกสนาน แบงผูเขารวมกิจกรรม
ทั้งหมด 70 คน ออกเปน 4 กลุม เพื่อการพูดคุยรวมกันใน 4 หัวขอเกี่ยวกับปญหา และแนวทางการ
แกไข 

 พื้นท่ีภาคกลาง ออกแบบกิจกรรม โดยเนนการทําความเขาใจกับแกนนํา และผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการโดย การระดมความเห็น เกี่ยวกับ ความสําคัญของเด็กและ
เยาวชน และปญหาในพ้ืนท่ี รูปแบบ และการตระหนักในปญหา  จากน้ัน พูดคุยกันเร่ืองเง่ือนไข
ปจจัยที่ทําใหใหเด็กและเยาวชนกอความรุนแรง  จากการศึกษา พบวา ผูนําชุมชน มองปญหาเด็ก
และเยาวชน เกี่ยวกับความรุนแรงวาเกิดมาจากเง่ือนไขทางสังคมเชิงโครงสราง  เชนรูปแบบ
ความสัมพันธเปลี่ยนแปลงไป  การท่ีเด็กไมไดอยูกับพอแม ครอบครัวที่ใชความรุนแรงกับเด็ก  สื่อ
กระตุน เกมส  รวมท้ังการท่ีเด็กใชเวลาวางอยางไมเปนประโยชน  แนวทางการแกไขปญหาตองเร่ิม
ที่ ทําความเขาใจกับครอบครัวท่ีมีความเสี่ยง ใหพอแมเห็นความสําคัญ และเฝาระวังเด็ก เพื่อใหเด็ก
ตกอยูในสถานการณที่จะกอความรุนแรงได  จึงจัดใหมีการเสวนารวมกันระหวาง ภาคีที่เกี่ยวของ 
คือ โรงเรียน พอแม และผูนําชุมชนในการตรวจสอบ และหาความรวมมือกัน   ในท่ีประชุมมีการ
เสนอใหฝกอาชีพเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับซอมคอมพิวเตอร เนื่องจากเด็กจะสนใจเก่ียวกับอิเลกโทร
นิกส จะไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน  อีกโครงการหนึ่งคือ การทํางานรวมกันระหวางชุมชนกับ
โรงเรียน โดยพบวาเด็กในระบบโรงเรียนก็มีความสัมพันธกับเด็กนอกระบบโรงเรียนดวย ดังน้ัน 
การเฝาระวังควรเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง เห็นวิถีชีวิตของเด็กตลอด 

 4.  ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย  (Monitoring and Evaluation 
Phase)   

เพื่อดูปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานวามีอะไรบางท่ีแกไข ดูวาโครงการกิจกรรม
ที่ดําเนินการเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม   วิธีการประเมิน ใชการพูดคุยรวมกันระหวาง
ผูนํา  เด็กและเยาวชนท่ีเปนแกนนํา เพื่อดูผลลัพธ การเรียนรูที่ไดจากโครงการ 

 นอกจากน้ันยังจัดใหมีการประชุมปฏิบัติการรวมกันระหวางนักวิจัยชุมชนใน 10 ชุมชน 
รวมจํานวนผูเขารวมถอดบทเรียนในคร้ังน้ี จํานวน 60 คน โดยจัดท่ีเรือนนํ้าเย็นรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม ระยะเวลา 2 วัน เพื่อรวมการถอดบทเรียน สะทอนแนวคิดการรวมทํางานในการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ ปญหา ขอจํากัด ผลลัพธที่ได และเปาหมายในการทํางาน รวมท้ังเสริมพลัง สรางแรง
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บันดาลใจในการทํางาน เชื่อมเครือขายเสริมพลังเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน
ตอไป 

 5. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การวิเคราะหเนนการวิเคราะห
เนื้อหาในเชิงกระบวนการเพ่ือบงช้ีถึงผลลัพธของการคนหารูปแบบการการจัดการ นอกจากน้ันยัง
เปนการวิเคราะหเนื้อหาจากมุมมองของผูที่เกี่ยวของถึงจุดออน จุดแข็งและผลท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง
และชุมชนดวย  
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บทท่ี  4 

ผลการศึกษา กรณีตัวอยางเดน 

การจัดการทางสังคมในแกไขปญหาความรุนแรงเด็กและเยาวชน 
  

 ในบทนี้จะนําเสนอ กรณีศึกษาตัวอยางเดนในประเทศไทยและตางประเทศที่ดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาเง่ือนไขแวดลอม และตัวเด็กและเยาวชน ที่สัมพันธกับการแกไขปญหาความรุนแรงใน
เด็กและเยาวชน โดยแบงเปน 3 สวนสําคัญ คือ สวนแรก คือการศึกษาเฉพาะกรณีตัวอยางเดนใน
ประเทศไทย 10 กรณี โดยจะสรุปสาระสําคัญของกรณีตัวอยาง และบทเรียนท่ีไดจากการศึกษาแตละ
กรณี สวนที่สอง เปนการศึกษากรณีตัวอยางจากประเทศนิวซีแลนด ซึ่งศึกษาโครงการชุมชน
ปลอดภัยใน 3 กรณี  แลวสรุปบทเรียนจากกรณีตัวอยางจากตางประเทศ สวนสุดทายเปนการสรุป 
วิเคราะห และขอเสนอนวัตกรรมการจัดการทางสังคมในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน 
1. การศึกษาเฉพาะกรณี (case studies) ตัวอยางเดนในระดับชุมชนในประเทศ 

การศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case Study) ในประเทศไทยมีวัตถุประสงค เพื่อ ทราบ
แนวคิด ยุทธศาสตร บทเรียน ของการดําเนินการ ในประเทศจํานวน  10 ตัวอยาง เพื่อชี้ใหเห็น
นวัตกรรมทางสังคมในการพัฒนาและแกไขปญหาเด็กและเยาวชน วิธีการศึกษาใชการสัมภาษณเชิง
ลึก การสังเกต การเย่ียมชมการทํางานของโครงการ การเลือกกรณีตัวอยาง ใชการเลือกแบบเจาะจง
เพื่อใหไดตามโจทยเปาหมายท่ีตองการ คือรูปแบบการจัดการทางสังคมท่ีมีรูปแบบ แนวคิดแตกตาง
กันและเห็นผลการดําเนินการเปนที่ประจักษและรับรูจากผูที่เกี่ยวของ   วิธีการเก็บขอมูลใชการ
สัมภาษณกับผูที่เกี่ยวของ 1 ครั้งและการทบทวนเอกสาร กรณีตัวอยางท่ีทําการศึกษาในประเทศไทย 
ไดแก 1)  โครงการกาวยางอยางเขาใจ องคกร PATH 2) มูลนิธิเครือขายครอบครัว 3) โครงการ
เครือขายครอบครัวเขมแข็ง โดยมูลนิธิรักลูก 4)  สมาคมเครือขายผูปกครองแหงชาติ 5) โครงการ
เยาวชนสืบสาน จ. เชียงใหม  6) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการคุมครองเด็ก โดยศูนยพิทักษ
สิทธิเด็ก 7) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนผานศิลปะวัฒนธรรมวัดขนอน จ. ราชบุรี 8) โครงการ
สรางสุขภาวะเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดย สถาบันวิจัยสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข  9) 

โครงการสรางเสริมความปลอดภัยและบาดเจ็บในเด็กและเยาวชน และ 10) บานกาญจนาภิเษก 

ผลการศึกษาวิจัยเชิงกรณีศึกษาในประเทศไทย จํานวน 10 กรณีตัวอยาง  โดยใชวิธีการ
เก็บขอมูลภาคสนามและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรูแนวคิด บทเรียน 
และยุทธศาสตร การทํางาน เพื่อใหไดนวัตกรรม การจัดการทางสังคมในการแกไขปญหาเด็กและ
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เยาวชน  โดยแบงเปนกลุมองคกรที่ทํางานดานเด็กและเยาวชนที่เชื่อมโยงกับแนวทางการแกไข
ปญหาความรุนแรง สองกลุมองคกร คือ องคกรท่ีทํางานดานการปองกันปญหา และ องคกรที่ทํางาน
ดานการแกไขปญหาเมื่อเด็กกระทําความผิดแลว  

องคกรดานการปองกัน (ทํางานกับเด็กท่ัวไป)  มีแนวทางในการศึกษารูปแบบอยู 3 

ประการ คือ  
1. องคกรที่มุงเนนในการเสริมศักยภาพ ทักษะการคิดวิเคราะหในตัวเด็กและเยาวชน 

ไดแก โครงการกาวยางอยางเขาใจ 

2. องคกรที่มุงเนนการทํางานกับพอแม และสถาบันครอบครัว ไดแก มูลนิธิเครือขาย
ครอบครัว, โครงการเครือขายครอบครัวเขมแข็ง โดยมูลนิธิรักลูก และ สมาคมเครือขายผูปกครอง
แหงชาติ 

3. องคกรที่ทํางานโดยมุงเนนการใชศักยภาพ ภูมิปญญา และกลไกของชุมชน  มา
ทํางานเชิงบูรณาการกับเด็กและเยาวชน ไดแก  โครงการเยาวชนสืบสาน จ. เชียงใหม  โครงการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนในการคุมครองเด็ก โดยศูนยพิทักษสิทธิเด็ก และโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนผานศิลปะวัฒนธรรมวัดขนอน จ. ราชบุรี และ โครงการสรางสุขภาวะเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ โดย สถาบันวิจัยสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข  และโครงการสรางเสริมความปลอดภัย
และบาดเจ็บในเด็กและเยาวชน 

  องคกรดานการแกไขปญหา(ทํางานกับเด็กที่กอปญหาแลว)  ที่นํามาศึกษา คือ ศูนยฝก
และอบรมเด็กบานกาญจนาภิเษก 

 

1.1 โครงการกาวยางอยางเขาใจ / องคการ PATH  กรุงเทพฯ 
 

ที่มาและแนวคิดของโครงการ 

  องคการ PATH เปนหนวยงานที่รับทุนจากโครงการกองทุนโลก (Global Fund) มี
ชื่อเสียงเรื่องการจัดการเรียนรูกับเด็กและเยาวชนในเร่ืองเพศศึกษา โดย  โครงการ มี“เปาหมาย” คือ
การลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลกระทบในทางทางลบอันเนื่องมาจากพฤติกรรมทางเพศ  เชนความ
รุนแรงทางเพศ การต้ังครรภที่ไมตั้งใจ   การติดเช้ือ HIV และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ทั้งน้ี
ประเด็นเร่ืองเพศกับความรุนแรงมีความสัมพันธตอกัน  ทั้งในปญหาของความรุนแรงทางเพศที่
เกิดข้ึนในกลุมเด็กและเยาวชนอันสงผลตอการตั้งครรภที่ไมพรอม การขมขืน การลวงเกินทางเพศ 
และแนวคิดความเปนชายกับการใชความรุนแรงในภาพรวม การแกปญหาดังกลาวจะเกิดข้ึนได 
โครงการน้ี จึงใชแนวคิดหลักที่เนนการใหเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลางในกระบวนการทํางาน  จาก
การศึกษาพบวา โครงการมีความคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ สําคัญ 3 ประการคือ 
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  1. เชื่อวาเด็กและเยาวชนมีความสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีดีใหตนเองได  หากไดรับ
ขอมูลที่รอบดาน มีทัศนะที่เปดกวาง และการฝกฝนทักษะที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต, เด็กและ
เยาวชนที่มีความหวังกับอนาคตมีแนวโนมท่ีจะทําใหตัวเองปลอดภัยจากโอกาสเส่ียงในทางสุขภาพ, 

เด็กและเยาวชนเรียนรูไดดี หากมีสวนรวมและมีสวนรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเองผาน
กิจกรรมและวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย ดังคํากลาวท่ีวา  

” เราเช่ือเรื่อง การเคารพสิทธิ ความหลากหลาย และการใหเด็กและเยาวชนไดแสดง
ศักยภาพตัวตนของเขาออกมา และรูจัก เขาใจตนเอง รูจักที่จะรับผิดชอบตนเองและผูอื่น”  

สัมภาษณ คุณอุษาสินี ริ้วทอง, 23 มิถุนายน 2552 
 

  2. เชื่อเรื่องการเรียนรูผานประสบการณวาเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู ไมใช
การเรียนรูโดยการทองจํา แตเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหเด็กคิด วิเคราะห 
และรูจักตนเอง เพื่อใหมีความสามารถในการคิด การตัดสินใจ  การสื่อสาร  และการแกปญหา ที่จะ
ชวยใหดําเนินชีวิตไดอยางรูเทาทันความตองการของตนเอง   และเทาทันสังคมรอบตัว  ดังคํากลาว
ตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ ที่วา  

 “เราเชื่อวาเด็กมีสิทธิ์จะรับรูใหรอบดาน ซึ่งนาจะเปนผลดีกวา เราไมมีสูตรสําเร็จไมไดชี้
ถูกชี้ผิดหรือสอนใหเด็กปฏิเสธอยางเดียว แตเราสอนใหเด็กใหรูจักคิดพิจารณารอบคอบกอนท่ีจะ
ตัดสินใจ เขาใจตัวเองดีพอหรือยัง รูผลที่จะตามหรือไม”  สัมภาษณ คุณอุษาสินี ริ้วทอง, 23 มิถุนายน 
2552 
 

  3. เชื่อเรื่องกรอบแนวคิดการเขาใจปญหาตองรอบดาน  ไมใชมอง แตปญหาเรื่องเอดส 
หรือ เร่ืองความรุนแรงประการเดียว  แตตองเห็นมิติที่หลากหลายสัมพันธกันท่ีเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมวัยรุน เชน ระบบโครงสราง นโยบาย พอแม เพื่อน บรรทัดฐาน สิ่งแวดลอม พัฒนาการ
วัยรุน และ แนวคิดเร่ืองเพศ  ใหความสําคัญกับวิถีชีวิตและความสนใจของเยาวชน เพราะจะนําไปสู
การแกไขปญหาที่สัมพันธกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมได  

 

  ดังคํากลาวตอนหนึ่งจากการสัมภาษณ ที่วา  
“ เราตองสอนใหหยุดฟงกันกอน เพราะโลกมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน เราตองการ

เปดพ้ืนที่ใหเห็นความหลากหลาย  เพราะคนไมไดอยูในกรอบอีกตอไป อีกทั้งมีสภาพแวดลอมเปน
ตัวกระตุนใหเกิดความเส่ียงดวย “ สัมภาษณ คุณอุษาสินี ริ้วทอง, 23 มิถนุายน 2552 

“ แนวคิดสําคัญของการใชความรุนแรงทางเพศ คือเรื่องอํานาจ ไมใชเรื่องความรุนแรงท่ี
เราเห็นโจงแจง เชน ทางกาย การตีหัวกัน แตเปนเรื่องความสัมพันธระหวางกัน เปนความรุนแรงท่ี
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แยบยล เปนส่ิงท่ีมองไมเห็น  เชน ครู กับนักเรียน เพศชายกับเพศหญิง  ซึ่งมันรุนแรงย่ิงกวา เราก็ก็
ตองกระเทาะเปลือกเหลาน้ีออกมา”  สัมภาษณ คุณอุษาสินี ริ้วทอง 23 มิถุนายน 2552 
 

กระบวนการ และกิจกรรม 

 กระบวนการของโครงการ มุงเนน 3 สวนดวยกันคือ การมองปญหาอยางรอบดาน 
กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาเชิงบวก ดังน้ี 

1) การมองปญหาเพศศึกษาอยางรอบดาน  
 กรอบแนวคิดในการแกไขปญหาของโครงการ เนนการมองมิติเรื่องเพศอยางองครวม 
มุงท่ีวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย  ซึ่งประกอบดวย 6 ดาน  ไดแก 1) พัฒนาการของมนุษย  (Human 

Development)  2) สัมพันธภาพ  (Relationship) 3) ทักษะสวนบุคคล  (Personal Skills) 4) พฤติกรรม
ทางเพศ  (Sexual Behavior) 5) สุขภาพทางเพศ (Sexual Health) 6) สังคมและวัฒนธรรม (Social and 

Culture)  โดยเด็กและเยาวชนจะไดรับความรูเรื่องเพศครบทุกดาน แตการใหความรูเรื่องเพศในแต
ละดานน้ันมีน้ําหนักที่แตกตางกันในเด็กและเยาวชนที่มีชวงอายุแตกตางกัน ทั้งน้ี  เนนใหเด็กและ
เยาวชนเรียนรูผานประสบการณ (Experimental Learning) การไดเรียนรูเขาใจแนวคิดจากหองอบรม 
หองเรียน และนําไปสูการปฏิบัติ ผานสถานการณที่ตองเผชิญคําถามความขัดแยง การใครครวญ การ
ไตรตรอง เพื่อหาทางออกในเร่ืองเพศ ทั้งโจทยที่เปนของตัวเองและผูอื่น นับวามีความสําคัญและมี
ความยากในการเรียนรูของเด็กและเยาวชน นั่นคือ ทัศนคติและคานิยม สัมพันธภาพ และทักษะชีวิต   

  2) กระบวนการเรียนรูโดยมีเด็กเปนศูนยกลาง 

กระบวนการเรียนรูที่องคกรนี้ ใช คือการจัดกระบวนการใดๆ โดยใหเด็กและเยาวชน
เปนศูนยกลางการเรียนรู (Child Center) ใหมีการฟง การจับประเด็น แลวคิดวิเคราะห กระบวนการ
สาํคัญ คือกระบวนการฝกทักษะในการดําเนินชีวิต ไดแก  โดยหลักสูตรท่ีสอน เนน ดาน  1)ทักษะ
การคิด วิเคราะห  (Critical Thinking) 2) ทักษะการตัดสินใจและการรับผิดชอบตอการตัดสินใจ 
(Decision Making) 3) ทักษะการส่ือสารกับคนอื่นๆ (Communication) 3) ทักษะการรูจัก สามารถ
บอกความรูสึกและความตองการของตนเอง (Assertiveness) 4) ทักษะการตอรองเพ่ือแกไขปญหา 
(Problem Solving) 5) ทักษะการตอรองและจัดการความขัดแยง (Negotiation and Conflict 

Management) 6) ทักษะการหารือขอความชวยเหลือเพ่ือคลี่คลายปญหา (Help Seeking)  ผลลัพทที่
ตองการ คือการที่จะใหเด็กและเยาวชน รูจักตัวเองทั้งดานรางกาย อารมณ ความรูสึก และคุณคาของ
ตนเอง มีเขาใจและตระหนักในสิทธิเนื้อตัวรางกายและสิทธิทางเพศของตนเองและผูอื่น ตลอดจน
เคารพความแตกตางระหวางบุคคล รวมทั้งมีทักษะในการคิด วิเคราะห และการตัดสินใจเลือกสิ่งท่ี
จะเปนประโยชนตอตนเองและมีทักษะท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตและการจัดการสัมพันธภาพกับ
ผูอื่น 
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กลวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู โครงการไมไดทําโดยมุงเปาหมายไปที่เด็กและ
เยาวชนประการเดียว เพราะเช่ือวา สิ่งแวดลอมสําคัญที่สงผลตอตัวเด็กคือ ผูใหญ โดยเฉพาะครู จึง 
ไดดําเนินโครงการ พัฒนาหลักสูตรเพศศึกษาในสถานศึกษา กําหนดใหมีการเรียนการสอนเร่ือง
เพศศึกษาในสถานศึกษาอยางพอเพียงและชัดเจน อยางตอเนื่อง ทั้งน้ีครูจะเปนผูมีมีบทบาทที่สําคัญ
ยิ่งในการนําความรูและหลักสูตรไปสอนตอ ยุทธศาสตรการทํางาน คือการทํางานกับครู เพื่อใหครูมี
แนวคิดกระบวนการทํางานแบบใหม ใหเด็กเปนศูนยกลางและ เนนพัฒนาการเชิงบวกเปนสําคัญ  
ครูจึงจําเปนตองเขาใจสภาพแวดลอมของเด็กและเยาวชน เชื่อมั่นในศักยภาพเด็กและเยาวชน และมี
ทักษะในการทํางานกับเด็กและเยาวชน   ไมใชทัศนะ และความรูสึกตัวเองตัดสิน  ใหโอกาสและรับ
ฟงเด็ก  สามารถเลือกใชวิธีการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบและสอดคลองกับกระบวนการ
เรียนรูและความสนใจของวัยรุน เขาใจกระบวนการเรียนรูและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยจัด
กระบวนการเรียนรูใหมีการทบทวนหรือย้ําเน้ือหาเดียวกันในหลายๆ รูปแบบ อยางตอเนื่อง 

3) การพัฒนาเด็กและเยาวชนเชิงบวก (Positive Youth) 

 ทัศนคติและความเชื่อพื้นฐานในตัวเด็กและเยาวชนเปนหัวใจสําคัญของโครงการนี้ที่
เชื่อวา เด็กและเยาวชนเปนวัยที่มีพลัง มีความคิดสรางสรรค  หากไดรับขอมูลท่ีรอบดาน มีการฝกฝน
ทักษะท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตแลว พวกเขา จะสามารถรับมือใหทันกับสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ได  แนวคิดการพัฒนาเด็กเชิงบวก เปนยุทธศาสตรสําคัญที่มุงใหเด็กและเยาวชน
เห็นคุณคา และความสามารถของตนเองในการดําเนินชีวิตและปกปองส่ิงตางๆที่จะเปนอันตรายตอ
พวกเขาได ความสําเร็จของเด็กทุกคนจะตองไดรับการยอมรับ ความหลากหลายเปนสิ่งตองใหคุณคา 
และเรียนรูกันและกันทั้งสวนที่เปนจุดแข็งและจุดออน นอกจากนั้น ตองเสริมสรางใหเด็กและ
เยาวชนมีสวนรวมในกระบวนการโดยเฉพาะกระบวนการตัดสินใจ  

 กลาวเฉพาะ กรณีความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  คุณอุษาสินีไดกลาวถึงการเช่ือมโยง
แนวคิด บทเรียน และยุทธศาสตรขององคการ PATH มาสูกลไกการพัฒนาและแกปญหาความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน วา “ความรุนแรงนับวาเปนการแสดงออกท่ีงายท่ีสุด เนื่องจากมนุษยมี
สัญชาตญาณดิบ กลาวคือ ความรุนแรงเปนเรื่องธรรมชาติ และเกี่ยวพันกับโครงสรางดวย ซึ่งความ
รุนแรงน้ันมีความหลากหลาย หลายระดับ มีทั้งที่เห็นชัด และเงียบ  ที่มองไมเห็นคือความรุนแรงเชิง
โครงสรางและวัฒนธรรมท่ีเปนการใชอํานาจตอกัน  ตัวอยางเชน ความรุนแรงระหวางเจาหนาท่ีกับ
คนราย ผูชายกับผูหญิง หรือพอแมกับลูก”  หากมองเชนนี้ จะเห็นไดวา ความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน เปนสวนหนึ่งของความรุนแรงเชิงโครงสราง    โดยไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา “หากดึงศักยภาพ
ดานบวกของเด็กและเยาวชนข้ึนมา ใหเขาเห็น และรูจักตนเอง มีความภาคภูมิใจในตน และมีทักษะ
ในการใชชีวิต และเคารพสิทธิ  มองเห็นและเขาใจความหลากหลาย ปญหากก็จะคลี่คลาย  ซึ่งจาก
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การศึกษาและวิจัย แมวา เด็กและเยาวชนท่ีผานกระบวนการเรียนรูและไมผานกระบวนการเรียนรู
ยังคงใชความรุนแรงในการแกปญหาเชนเดิม แตเด็กและเยาวชนท่ีผานกระบวนการเรียนรูนั้น
สามารถอธิบายถึงสาเหตุและปญหาไดรอบดานมากวาเด็กและเยาวชนที่ไมผานกระบวนการเรียนรู”  

 ในขณะท่ีอาจารยสุจิตรา จากสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ซึ่งเปนภาคีรวม
ทํางานกับ PATH ไดย้ําแนวคิดน้ีอยางสอดคลอง โดยกลาววา “แทจริงแลวเด็กและเยาวชนนั้นมี
ศักยภาพมากกวาท่ีผูใหญคิด หากแตถูกกดทับดวยอํานาจของผูใหญ ทําใหเด็กไมกลาท่ีจะแสดงออก 
ฉะน้ันผูใหญจําเปนตองลดอํานาจ เปดใจ รับฟงเด็กโดยไมตัดสิน สรางบรรยากาศใหเด็กกลาพูด 
กลาคิด และกลาทําในทุกๆ เรื่องบนกติกาท่ีสรางรวมกัน มีพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมเพ่ือใหเด็กได
พัฒนาตนเอง นั่นคือ พื้นที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก..เชนเดียวกับปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
ตนเหตุหลักของปญหามาจากอํานาจท่ีถูกกดทับ เด็กและเยาวชนเคยชินกับการใชอํานาจของผูใหญ 
ไมวาทางส่ือ วิถีชีวิตของคนรอบขาง โดยเฉพาะครอบครัว หรือวีดีโอเกมส จนกระท่ังเด็กรูสึกวาการ
กระทําดังกลาวเปนเรื่องปกติ ซึ่งไมคิดวาเปนปญหา ไมคิดถึงผลพวงท่ีจะตามมา ปญหาความรนุแรง
ในเด็กและเยาวชนแกไดโดย การปลดอํานาจ ใหมีความเทาเทียมกันระหวางเด็กและผูใหญบน
พื้นฐานของมารยาททางสังคม นั่นคือ ผูใหญจําเปนตองเปล่ียนพฤติกรรม โดยเร่ิมท่ีตัวเราเองกอน 
เปนตัวอยางแลวสรางเครือขาย ตองเปล่ียนคานิยมของการตะกายไปสูยอดพีระมิด  ในขณะท่ีตอง
เหยียบคนขึ้นไป และตองเปลี่ยนระบบการศึกษาของการแขงขัน” 
 

สรุปบทเรียนการจัดการทางสังคมเพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
  จากการศึกษา พบวาโครงการกาวยางอยางเขาใจ  องคการ PATH มีบทเรียนท่ีสมควร
สรุปมาไดดังน้ี  

1. แนวคิดการมองปญหาพฤติกรรมเส่ียงเยาวชน ไมไดมองโดยมุงปญหาที่ตัวเด็ก 
หากแตมีความเชื่อ เรื่องศักยภาพในตัวเด็ก มองเด็กในเชิงบวก  และปญหาตางๆมีปจจัยแวดลอม
มากมายท่ีสงผลตอพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน   

2. แนวคิดการมองปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน มีความเกี่ยวพันกับความ
รุนแรงเชิงโครงสรางและวัฒนธรรม บนรูปแบบของการใชอํานาจระหวางกัน และเจตคติเรื่องเพศ
ภาวะ  ความรูที่จําเปนในการทํางาน ตองช้ีใหเห็นความสัมพันธของระบบโครงสรางกับตัวตนของ
เด็ก การแกไขปญหา เนนแนวคิด การเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น และใหมองเห็นและเคารพ
ความหลากหลายของคนดวย 

3. การแกปญหาความรุนแรงเด็กและเยาวชนตองทําในสองมิติ คือ มิติที่ตัวเด็กและ
เยาวชน คือการดึงพลัง ศักยภาพผานการใหเด็กคิดวิเคราะห  และเสริมทักษะท่ีจําเปน โดยใชแนวคิด
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พัฒนาการเด็กและเยาวชนเชิงบวกเปนแกนในการทํางาน  อีกมิติหนึ่งคือการจัดการกับปจจัย
แวดลอม ซึ่งในท่ีนี่คือ ระบบโรงเรียน และทัศนคติของครู  รวมท้ังรากเหงาเชิงแนวคิดเร่ืองเพศภาวะ 

 

1.2 มูลนิธิเครือขายครอบครัว 
 

ที่มาและแนวคิดของโครงการ 
 มูลนิธิเครือขายครอบครัว กอตั้งข้ึนในปพ.ศ. 2542 เกิดจากการรวมกลุมของพอแมกลุม
หนึ่งท่ีรวมกันผลักดันใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาซึ่งใชชื่อวา “ชมรมพอแม” จากน้ันจึงพัฒนาเติบโต
มาเปนองคกรสาธารณกุศลท่ีมีเปาหมายชัดเจน คือ “เพื่อความเขมแข็งของครอบครัวไทย” มีบทบาท
ในการประสานและสรางความตระหนักในการสงเสริมสถาบันครอบครัวใหเกิดข้ึนท้ังในบุคคล 
ชุมชน และสังคม ดวยการนําเสนอกระบวนการรวมกลุมเปนเครือขายความรวมมือชวยเหลือเก้ือกูล
กันและเรียกรองตอรองสิทธิอันพึงมีของครอบครัว 

 แนวคิดขององคกรในการพัฒนาเด็กและเยาวชน คือเชื่อวาสถาบันครอบครัวเปน
สถาบันพื้นฐาน สําคัญ และมีพลังท่ีสุดในการสรางเด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพของสังคม แต
ทามกลางสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  รวมท้ังระบบการศึกษาปจจุบัน ทําใหพลังของ
ครอบครัวมีความออนแอลง และจะสงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนตอไป การเสริมพลัง
ผานรูปแบบเครือขาย ผานกระบวนการเรียนรูจะชวยทําใหสถาบันครอบครัวทําหนาท่ีไดดีขึ้นและ
จะสงผลตอพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนดวย มูลนิธิเครือขายครอบครัว มุงสนับสนุนสงเสริม
บทบาทของพอแมและครอบครัวเขามามีสวนรวมในการสรางสรรคกระบวนการเรียนรู ตลอดจน
รวมจัดการศึกษาใหแกลูกและเด็กเทาทันกับระบบที่จะมาทําลายครอบครัว และสมาชิกของ
ครอบครัว สรางพลังตัวตน เพื่อรวมมือกันปกปองคุมครองสิทธิอันชอบธรรมของเด็กและครอบครัว
จากการลวงละเมิดหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพในทุกๆ ดานโดยการดําเนินการใหเกิดการรวมกลุมเปน
องคกรของพอแมและครอบครัวในรูปแบบตางๆ เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชนรวมกัน 

 ในประเด็นที่เกี่ยวของกับความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ผูจัดการมูลนิธิกลาวยํ้าวา 
ปญหาความรุนแรงมีท่ีมาจากความลมเหลวในระบบครอบครัว ดังคํากลาวท่ีวา  

 “ความรุนแรงนั้น มาจากพลังท่ีลมเหลวของครอบครัว  เด็กถูกกระทําในครอบครัว จึง
ตองไปกระทํากับคนอื่น  เมื่อเด็กเปนผูถูกกระทํา เรียนรูจากครอบครัว เขาเห็นวาการใชความรุนแรง
เปนการแกไขปญหาได เขาก็จะใชมัน  ตัวผลักดันที่สําคัญ คือ ตองเรียนรูทักษะการจัดการใหม ตอง
ใหความรูกับพอแมที่ไมรูจักใชวิธีการจัดการกับลูกเมื่อเด็กรอง อยางไรก็ตามโครงการจะไมไปแตะ
กับ พอแมที่เกลียดลูก” แตจะทํางานกับพอแมท่ีอยากจะแกปญหา โดยเราเสริมทักษะใหกับเขา โดย
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การจัดหองเรียนพอแม  เครือขายพอแมในโรงเรียน หรือจัดกลุมครอบครัวท่ีมีความทุกขรวมกันมา
ชวยกัน ” (คุณวันชัย บุญประชา, 27 กรกฎาคม 2552) 
 

“ พอแมตองมีพื้นที่การเรียนรู  บางสถานการณเขาจัดการไมได เขาก็เครียด อาจใช
ความรุนแรง ทั้งทางวาจา หรือเมินเฉย ซึ่งน่ันก็คือความรุนแรง เราจึงมีพื้นท่ีใหพอแมเหลาน้ีมา
แลกเปล่ียน มาเรียนรู เพื่อใหเขามาเห็น และเพ่ิมทักษะการจัดการโดยใชความรู  ความรูเหลาน้ันมัน
จะเพาะพันธ  เรานําความรูตางๆมาเช่ือมใหมีพลัง ” (คุณวันชัย บุญประชา, 27 กรกฎาคม 2552) 

 

“ขณะน้ีครอบครัวเผชิญปญหาตางมากมาย มีความทุกข และบนกันเอง  เรากําลังใหพอ
แมที่มีความทุกขตางๆมาบนใหพรอมกัน เชนเรื่องเหลา เรื่องส่ือท่ีสงผลตอความรุนแรง ทําเปน
ขอเสนอ และเคลื่อนไหว ก็จะทําใหมีพลังในการแกไขปญหากันได” (คุณวันชัย บุญประชา,          

27 กรกฎาคม 2552) 
 

กระบวนการและกิจกรรม 
 มูลนิธิเครือขายครอบครัว มียุทธศาสตรการทํางานท่ีสําคัญ คือการเสริมพลังครอบครัว 
โดยผานการทํางานในรูปเครือขาย เพื่อรวมพัฒนาการเรียนรู เสริมสรางทักษะและความสัมพันธ
ภายในครอบครัว โดยผานกระบวนการจัดกิจกรรมและการเสวนาทางความรูตางๆ รวมท้ังการสราง
เสริมสุขภาพรวมกันอยางตอเนื่อง  เนื้อหาท่ีใหแกครอบครัว มีทั้งทฤษฎีแนวคิดพัฒนาการเด็ก     
การทํา self help  เอาประสบการณของพอแมมารวมกันเรียนรู ทั้งน้ี ตระหนักเห็นวา รูปแบบของ
ครอบครัวมีการเปล่ียนแปลงไปหลายรูปแบบ  ปญหาของครอบครัวจึงอาจมีความแตกตางกัน ทั้งน้ี
มูลนิธิเครือขายครอบครัวจึงไดจัดต้ังเครือขายครอบครัวตามความสนใจและปญหา ไดแก                
1) เครือขายครอบครัวพอแมเลี้ยงเด่ียว (Single Parent Family) 2) เครือขายครอบครัวสุขภาวะใน
โรงเรียน 3) เครือขายครอบครัวทั่วไป  

 อีกยุทธศาสตร คือการยุทธศาสตร การรวมพลังครอบครัวเพื่อใหเกิดพลังสังคม
เรียกรองปกปองสิทธิครอบครัว ทั้งเร่ืองส่ือ พื้นที่การเรียนรู และสวัสดิการสังคมตางๆ ที่เก่ียวของ
กับครอบครัว เพื่อรวมตัวเปนเครือขายเคล่ือนไหวและสรางสรรคสังคม โดยกิจกรรมที่ดําเนินการ 
ไดแก1) การสํารวจความคิดเห็นของครอบครัว (Family Poll)  2) ครอบครัวอาสา 3) ครอบครัวอาสา
สรางสรรคส่ือ 4) เพื่อนครอบครัว (Buddy Family) 
 

สรุปบทเรียนการจัดการทางสังคมเพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 

  จากกรณีศึกษามูลนิธิเครือขายครอบครัว สามารถสรุปบทเรียนสูนวัตกรรมการจัดการ
ทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ไดดังน้ี 
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1. คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในสังคม มีพลังครอบครอบครัวเปนฐานชีวิตท่ี
สําคัญ กลยุทธในการทํางานใชครอบครัวเปนแกนในการทํางาน เนนการทํางานในเชิงเครือขาย เพื่อ
เสริมพลังกันและกัน และใชพลังท่ีรวมกันไปขับเคลื่อนเพื่อปกปองสิทธิของครอบครัว  

2. ประเด็นความรุนแรงในเด็กและเยาวชน มีรากเหงาท่ีสําคัญประการหนึ่งจาก ความ
รุนแรงในครอบครัว เพราะครอบครัวออนแอ ขาดทักษะในการจัดการ การส่ือสารในครอบครัว  
มูลนิธิเครือขายครอบครัว จึงเสริมพลังครอบครัว โดยการอบรมทักษะพอแม การใหความรูเกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็ก และมีการฝกปฎิบัติรวมกันโดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือกัน(self help group)  

3. กลยุทธในการทํางานกับครอบครัว ตองเห็นความหลากหลายของครอบครัว ซ่ึงมี
ความตองการในการแกไขปญหาท่ีแตกตางกัน มูลนิธิเริ่มตนจากกลุมท่ีมีปญหาความทุกขรวมกันมา
รวมตัว คือเอาปญหาเปนตัวตั้งในการรวมตัวกัน ซึ่งจะสงผลใหการทํางานเครือขายเกิดข้ึนไดจริง 
เพราะมีโจทยเปาหมายหรือความทุกขรวมกันทําใหคนมารวมกัน  เชนการรวมกลุมเครือขายพอแม
เลี้ยงเดี่ยวขึ้นมา เพราะในสังคมปจจุบันมีครอบครัวท่ีพอหรือแม เลี้ยงลูกโดยลําพังเพ่ิมมากข้ึน  

4. การแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนโดยเครือขายองคกรทางสังคม ตอง
ทํางานในเชิงโครงสรางและนโยบายดวย เพราะมีสวนสําคัญในการเขามากระทบชีวิต เด็กและ
เยาวชน  มูลนิธิเครือขายครอบครัว ใชพลังของกลุมองคกรประชาสังคมทําหนาท่ีตรวจสอบ ติดตาม 
และ ใหความเห็น  เรียกรอง ตอระบบกลไกตางๆท่ีสงผลตอเด็กและเยาวชน เชนกรณีสื่อลามก สื่อที่
เสนอขาวความรุนแรง  กรณีการขายเหลาใกลสถานศึกษา เปนตน  
 

1.3 โครงการ “เครือขายครอบครัวเขมแข็ง” 
 

ที่มาและแนวคิดของโครงการ 
 โครงการน้ีพัฒนาจากสถาบันครอบครัว รักลูกที่ทํากิจกรรมอบรมใหความรูในดานการ

เลี้ยงดูเด็กตั้งแตอยูในครรภ จนถึงวัยรุน โดยผานกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการใหกับพอแมใน
เขตกรุงเทพมหานครและในเขต เมืองใหญๆ ในจังหวัดตางๆ และตอมาไดขยายฐานการเรียนรูไปสู
ชุมชนใน 8 จังหวัด โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม และใชหลักการทํางานแบบ Area 

Approach ผานเนื้อหา 4 ดาน คือ หลักคิดครอบครัวเขมแข็ง, ความสัมพันธในครอบครัว, การพัฒนา
เด็กแตละชวงวัย และการพัฒนาครอบครัวโดยการมีสวนรวมของชุมชน ในช่ือโครงการครอบครัว
เขมแข็ง 

 แนวคิดสําคัญของการดําเนินการ คือการมีความเช่ือในพลังครอบครัววาเปนพลังท่ี
ยิ่งใหญของชีวิต และเช่ือวาพอแมทุกคนรักลูก  หากพอแมทุกคนมีการเรียนรู ยอมสามารถลุกขึ้นมา
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ปกปองและพัฒนาลูกกับครอบครัวของตนเองได ในขณะเดียวกันชุมชนท่ีมีการเรียนรูรวมกัน ยอม
สามารถลุกขึ้นมาปกปองดูแลสมาชิกในชุมชนของตนไดดวยเชนกัน ดังน้ันโครงการนี้ จึงใชแนวคิด
ของกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยชุมชนในการสรางครอบครัวเขมแข็ง สรางเวทีพัฒนา
ความรูความเขาใจของพอแมกลุมตางๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัด เชน ในพ้ืนท่ีเทศบาล, อบต., โรงเรียน หรือ
กลุมองคกรสังคมตางๆ ฯลฯ เพื่อสรางใหเกิดเวทีรวมคิด รวมมองปญหา  ทั้งน้ีประเด็นสําคัญ คือการ
ใหครอบครัวเขาใจสภาพของครอบครัว ในบริบทของสังคมยุคโลกาภิวัฒน และการเขาใจถึงการ
สรางครอบครัวเขมแข็ง ที่พึ่งตนเองและรูทัน ยืนหยัดไดอยางเขมแข็งในโลกท่ีเปล่ียนแปลง   โดย
สรุปปรัชญาแนวคิดสําคัญเครือขายครอบครัวคือ "พลังท่ียิ่งใหญในชีวิตคนคือ พลังครอบครัว" "พอ
แมทุกคนรักลูก ความรักลูก คือพลังนิวเคลียรของสังคม" "พอแมทุกคนถามีการเรียนรูยอมสามารถ
ลุกขึ้นมาปกปองและพัฒนาลูกกับครอบครัวของตนเองได" "ชุมชนท่ีมีการเรียนรูรวมกัน ยอม
สามารถลุกขึ้นมาปกปองดูแลสมาชิกในชุมชนของตนได" 

 

กระบวนการและกิจกรรม 

 สําหรับการดําเนินงานในพ้ืนท่ีจะเปนลักษณะการเปดเวทีการเรียนรู   ซึ่งเวทีการเรียนรู
นั้นจะมีความหลากหลาย ขึ้นอยูกับแตละชุมชน เชน อาจจะเปนการจัดเปนการเสวนาในหมูบาน 
หรือชุมชนของตัวเอง วามีปญหาอะไรบาง และจะแกปญหาน้ีอยางไรดี เปนการเปดเวทีในประเด็น
ตางๆ ตามท่ีชุมชนน้ันๆ สนใจหรือตองการ  พบวาหลายชุมชนมีปญหาเร่ืองการใชความรุนแรงใน
ครอบครัว หรือบางชุมชนมีปญหาเร่ืองคานิยมการเขามาเรียนในตัวเมือง หรือบางชุมชนมีเร่ือง
ผูสูงอายุ  ซึ่งปญหาเหลาน้ีจะถูกหยิบขึ้นมาในเวทีนี้ 

 เครือขายครอบครัวเขมแข็ง  สรางการเรียนรูเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งใน
ครอบครัวโดยใชกระบวนการเรียนรู  4 กระบวน  ไดแก 1) การจัดเวทีเรียนรูแบบมีสวนรวมใน
ชุมชน 2) การใชเครืองมือวิจัยครอบครัวเขมแข็ง 7 ชิ้น  3) การใชสื่อและส่ือสารมวลชนทุกรูปแบบ 
4) การจัดกิจกรรมเชิงประสบการณของชุมชน  เคร่ืองมือการเรียนรูทุกชิ้นมีการบูรณาการเช่ือมโยง
เสริมสรางพลังซ่ีงกันและกันดวยกลไกจากภาคสวนตางๆ มีการวางยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนงาน
ครอบครัวเขมแข็งใหเกิดความยั่งยืน 

1. การจัดเวทีเรียนรูแบบมีสวนรวมในชุมชน 
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 การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมในชุมชน  มีหลักการคือเนนการมีสวนรวม 
(Participation Learning)  โดยการจัดการเรียนรูดวยชวนสมาชิกในชุมชนพูดคุยเรื่องอะไรก็ไดที่
สนใจ  โดยผูจัดจะสํารวจสภาพชุมชนวาควรจะเรียนรูเรื่องอะไรบาง  ออกแบบหลักสูตรโดยคิดเปน
ระบบ  ตั้งประเด็นโจทยที่นาจะมีประโยชนตอครอบครัว  เขากับสภาพชุมชน  เพื่อใหชุมชนเกิดการ
เรียนรู  มีความเขาใจประเด็นครอบครัวมากข้ึน  ตัวอยางเชน  ตลาดนัดหัวอกพอแม  หัวอกแมมาย  
ทาทีท่ีไมอยากเห็น คําพูดท่ีไมอยากไดยิน  ทุกข-สุขของครอบครัว สองวัยใจตรงกัน วัฒนธรรมผูไท
สานสายใยครอบครัว แมหนึ่งพบแมสอง  ประเด็นเหลาน้ีไดถูกจัดการเรียนรูขึ้นเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของชุมชน  เชน  เขาอกเขาใจผูอื่น  อบรมสงตอวัฒนธรรมอันดีของชุมชน  เปนตน 

2. เคร่ืองมือวิจัยครอบครัว 7 ช้ิน 

 จุดประสงคตองการใหนักวิจัยชุมชนนํามาเปนเครื่องมือชวยใหชุมชนรูจักตนเองอยาง
ลึกซ้ึง  สามารถทําไดงาย ไมซับซอนจนเกินไป   เคร่ืองมือ 7 ชิ้น ของนักวิจัยชุมชน  มีรายละเอียด
ดังน้ี  

1) คําสอนของพอแมปูยาตายาย เปนการรวบรวมคําสอนท่ีจําไดที่ปูยาตายายอบรมสั่ง
สอนสมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับการทํามาหากิน คุณธรรมความดี การคบคน การตอสูอุปสรรคชีวิต 
ชุมชนไดเกิดการเรียนรูวาตนเองไดใหความสําคัญและถายทอดเอาคําสอนใหลูกหลานมากนอย
เพียงใด 

2) บัญชีชีวิต เพื่อสรางความรูตัววาควรใชจายมากนอยเพียงใดใหเหมาะสมกับสภาพ
ของครอบครัว   กับรายได สมาชิกในคครอบครัวจะเกิดการตรวจสอบพฤติกรรมการใชจายในแตละ
วันดวยการบันทึกเงินที่ใชจายลงบัญชีเลมเดียวกัน ทุกวันตลอด 1 เดือน จากน้ันจะสงเสริมใหพูดคุย
กันวาใครรูสึกอยางไร คาใชจายใดท่ีมากไปหรือมีสัดสวนท่ีไมเหมาะสม 

3) ภูมิปญญาในวงจรชีวิต หลักการคือทุกทองถ่ินมีองคความรูที่มีความสามารถในการ
อยูรวมกับสิ่งแวดลอม เคร่ืองมือนี้จะชวยหาความหมายและคุณคาของภูมิปญญา ทําใหชุมชนเกิด
ความภาคภูมิใจท่ีมองเห็นทุนปญญาของตน แลวจึงจัดเวทีตามประเด็นสนใจ 

4) สายสัมพันธครอบครัว เครื่องมือนี้จะชวยใหเกิดการทบทวนประเด็นตางๆ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัว  

5) วิธีเลี้ยงลูก เครื่องมือชิ้นนี้ทําใหเรียนรูวาชาวบานก็มีวิธีการเล้ียงลูกท่ีดี  
6) ทุกขของครอบครัวในชุมชน เคร่ืองมือชิ้นน้ีสรางความเห็นอกเห็นใจ เกิดไมตรีจิต

เมตตาเก้ือกูลกันในชุมชน โดยใชหลักการฟงอยางลึกซ้ึง (Deep listening) 
7) พื้นท่ีสรางสรรค ไมสรางสรรค ความคิดหลักของเคร่ืองมือชิ้นน้ีเกิดจาก แผนท่ีเดิน

ดิน ของหมอโกมาตร จึงเสถียรทรัพย และ ขอมลูที่ ดร. อมรวิชช นาครทรรพ จากสถาบันรามจิตติ ชี้
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วาประเทศไทยมีพื้นที่ไมสรางสรรคมากกวาพ้ืนท่ีสรางสรรค  เคร่ืองมือชิ้นนี้  นักวิจัยจึงออกเดิน
สํารวจชุมชนวาท่ีใดเปนพื้นที่สรางสรรค  ไมสรางสรรค  ท้ังทางกายภาพและสังคมวัฒนธรรม 

3. การใชสื่อและส่ือสารมวลชน 

 เมื่อเครือขายครอบครัวเขมแข็ง  ทํางานแลวเกิดการเรียนรู  จะตองสรางงานส่ือมา
รองรับ  โดยมีจุดประสงคสรางการเรียนรูสูสูสาธารณะ   ทั้งส่ือสารกันเองและส่ือสารกับสังคม  
ตลอดจนใชเปนยุทธศาสตรขับเคล่ือนประเด็นครอบครัวเขมแข็ง   

 สื่อภายในโครงการ  ไดแก 1) ชุดความรูเรื่องครอบครัว เด็ก และชุมชน เปนความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน วัฒนธรรมและสายสัมพันธชุมชน หลักคิดของโครงการ  2) 
วารสารครอบครัวเขมแข็ง  เพื่อสื่อสารระหวางคนในโครงการ ใหรูวาใครทําอะไร ใหความรู ชื่มชม
ยินดีและเติมกําลังใจกัน ปแรกสวนกลางเปนผูรับผิดชอบหลัก แตปถัดมามีคนพื้นที่เขามารวม
ทํางานมากข้ึน  3)สื่อเพลงพ้ืนบาน 4) VCD ครอบครัวเขมแข็ง ที่บันทึกเร่ืองราวเดนๆ ไดแก พอเลิก
เลา ครูนําเอาการเรียนรูไปใชในโครงเรียน พอแมลูกท่ีเปล่ียนพฤติกรรม การขับเคลื่อนครอบครัว
เขมแข็งในชุมชนโดยพระสงฆหรือ อบต. เรื่องท่ีตํารวจนําหลักคิดมาสรางความผาสุกแกชุมชน 

4. จัดกิจกรรมเชิงประสบการณ 
 การเรียนรูเชิงประสบการณ  (Experiential Learning) และการเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ 

(interactive Learning) คือหลักคิดในการจัดกิจกรรมเชิงประสบการณ โดยจะตั้งคําถามตอผูเขารวม
กิจกรรมวา “ทํากิจกรรมนี้แลว เราไดเรียนรูอะไร” ลักษณะการเรียนรูแบบน้ีพบวาเปนการเรียนรูที่ มี
ประสิทธิผลสูงและทรงพลังท่ีทําใหเกิดการเรียนรูและเปล่ียนพฤติกรรม  

 สําหรับแนวคิดการทํางานกับเด็กและเยาวชน  คือ เปนการเปดพ้ืนท่ีใหเด็กและเยาวชน
ไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ ตัวตน  ซึ่งจากท่ีผานมาพบวา ผูใหญมักจะมองเด็กและเยาวชนเปน”ตัว
ปญหา”  จึงทําใหเกิดความคิดท่ีจะนําแกนนําสวนหน่ึงมาทําสรางความเขาใจรวมกัน  ก็พบวา กลุม
เด็กและเยาวชนตองการแคเพียง “พื้นที่” เพื่อแสดงใหเห็นวา เขามีตัวตนและมีศักยภาพ    
  หลังจากมีการเปดพ้ืนที่ก็ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นอยางชัดเจน  เชน มีกลุม
เยาวชนเปนดีเจ  จัดทําส่ือ  เปนนักวิจัยชุมชน ทําใหคนพบวาพ้ืนที่ในชุมชนบางพื้นที่เชน เปล่ียน
โรงเรียนรางเดิมเปนแหลงม่ัวสุม ใหเปนสถานท่ีในการทํากิจกรรมรวมกันได  ทั้งเยาวชนและ
ผูสูงอายุ  สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งซ่ึงทําใหเขาสามารถคนพบศักยภาพของตัวเองและก็พรอมท่ีจะทุมเททั้ง
แรงกายและใจในการที่จะเดินตอไป  

 

สรุปบทเรียนการจัดการทางสังคมเพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
 จากการศึกษาโครงการครอบครัวเขมแข็ง มีบทเรียนการจัดการทางสังคมเพ่ือการพัฒนา

เด็กและเยาวชน ดังน้ี 
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1. โครงการใชชุมชนพ้ืนท่ี (area approach) เปนฐานในการทํางาน โดยมุงเปาท่ีการ
เสริมพลังใหกับครอบครัวในชุมชนนั้นๆ ผานการใชความรู ในการรูสภาพปญหา และเทาทันกับสิ่ง
ท่ีตางๆท่ีเขามากระทบ โดยเช่ือวา ครอบครัวและ ชุมชนท่ีมีการเรียนรูรวมกัน ยอมสามารถลุกขึ้นมา
ปกปองดูแลสมาชิกซึ่งไดแกเด็กและเยาวชนในชุมชนของตนได 

2. โครงการไดพัฒนาเครื่องมือวิจัยครอบครัว 7 ชิ้น  ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการหา
ขอมูลครื่องมือชวยใหชุมชนรูจักตนเองอยางลึกซึ้ง จากนั้น ใชการเรียนรู เชิงประสบการณ  
(Experiential Learning) และการเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ (interactive Learning) เปนเครื่องมือของ
การดึงการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน 

3. การเสริมพลัง และการไขปญหาในชุมชนโดยเฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการแกไข
ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน เปนเรื่องท่ี ครอบครัวและชุมชนตองรวมกันจัดกัน ผานการ
จัดการความรู การขับเคลื่อนสังคมผานกระบวนการเรียนรูรวมกัน และการขับเคลื่อนสูนโยบาย 
หรือองคกรปกครองทองถ่ิน 

 

1.4 สมาคมเครือขายผูปกครองแหงชาติ 
 

ที่มาและแนวคิด 

 แนวคิดของสมาคม เริ่มจากการมองเห็นคุณภาพของเด็กและเยาวชนไทย ที่วา “ ทําไม
เด็กไทยไอคิวต่ําลงเม่ือเรียนสูงข้ึน ทําไมย่ิงพัฒนาการศึกษา  ยิ่งเปลี่ยนรมว.ศึกษาธิการ ยิ่งทําให
อนาคตของชาติแยลง ดวยเหตุนี้ แนวทางแกปญหาวิกฤต สติปญญาชาติ  จึงตองเนนการขับเคลื่อน
ดานการศึกษา มูลนิธิเครือขายฯ   มีจุดมงหมายเพ่ือติดตามและเสนอขอคิดเห็นการแกไขปญหา
การศึกษาของภาครัฐ และเผยแพรความรูทางดานการดูแลสุขภาพ กาย จิต สมอง การเล้ียงลูกท่ี
ถูกตอง   

 นอกจากน้ันสมาคมยังเห็นวา พอแมเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเปนตัวแบบที่ดีใหแก
เด็กและเยาวชน แตในสภาพความเปนจริง พอแมไมมีความพรอม  ผูใหสัมภาษณกลาววา “ปญหา
เด็กและเยาวชนเปนเพียงปลายเหตุ แทจริงแลวตนเหตุของปญหาเกิดจากพ้ืนฐานครอบครัว มี
ครอบครัวขณะท่ียังไมพรอม หรือแมกระท่ังครอบครัวไดรับผลกระทบจากสังคมที่ไมดี พอแมและ
ผูปกครองไมมีองคความรูในการอบรมสั่งสอนเด็ก ตัวอยางเชน การเล้ียงลูกอยางไรไมสรางปญหา
สังคม การพัฒนาสติปญญาเด็กอยางไรใหมีทักษะชีวิต เชน ทักษะการประกอบอาชีพ ทักษะการอยู
รวมกันในสังคม ทักษะดานคุณธรรมและจริยธรรม เปนตน ไมเปนตัวแบบที่ดีแกเด็ก รวมถึงส่ือท่ี
นําเสนอรายการอยางไมเหมาะสม ซึ่งปจจัยเหลาน้ีสงผลตอพฤติกรรมเส่ียงของเด็ก และกลายเปน
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ปญหาสังคมในเวลาตอมา ทั้งในเร่ืองการตั้งครรภกอนวัยอันควร การทําแทง และความรุนแรง” 

(คุณกมลพรรณ ชีวพันธุศรี , 29 มิถุนายน 2552) 
 นอกจากน้ันเครือขายยังเห็นวาพอแมเปนตัวแบบที่สําคัญของเด็กและเยาวชนตอง

พัฒนาที่พอแมกอน ใหมีทักษะในการเปนพอแมที่ดี  ดังคํากลาวตอนหนึ่งท่ีวา  “ พอแมและ
ผูปกครองจําเปนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองเพื่อเปนตนแบบใหแกเด็ก พอแม
และผูปกครองจําเปนตองส่ือสารกับเด็กแบบ 2 ทาง (Two way – Communication) มิใชแบบทางเดียว 
(One way – Communication) ดังน้ันพอแมและผูปกครองจําเปนตองมีเวลาใหเด็กมากข้ึน ซึ่งจากการ
วิจัยพบวา เด็กที่ฆาตัวตายน้ัน สาเหตุหนึ่งเกิดจากคําพูดของพอแม พอแมและผูปกครองจําเปนตอง
ใหความรูแกเด็ก พัฒนาสติปญญาเด็กใหมีทักษะชีวิต ใหเด็กสามารถแกปญหาชีวิตได ที่สําคัญพอ
แมและผูปกครองตองจัดพ้ืนที่ที่เหมาะสมใหเด็กในการทํากิจกรรม แทนท่ีเด็กไปหาพื้นที่เอง”  

ดังน้ันยุทธศาสตรสําคัญของเครือขายพอแม คือการสรางฐานการเรียนรูในกลุมพอแม เพื่อใหพอแม
มีความเทาทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม ที่สงผลตอมุมมอง และการเล้ียงดูในครอบครัว”     
(คุณกมลพรรณ ชีวพันธุศรี , 29 มิถุนายน 2552) 

ทายท่ีสุดแลว คุณกมลพรรณไดกลาวถึงการเช่ือมโยงแนวคิดของมูลนิธิเครือขายพอแมมาสู
กลไกการพัฒนาและแกปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนวา “การจัดการศึกษาปจจุบันไมได
นําไปสูการสรางคน ซ่ึงไมตอบสนองชีวิตประจําวันของเด็ก เนนแตในตําราเรียนเทาน้ัน การแขงขัน
เพื่อสอบเขามหาวิทยาลัย โดยละท้ิงความสําคัญของการสอนคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งนําไปสูการ
แกปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน” 
 

กระบวนการและกิจกรรม 

 ผูรับผิดชอบโครงการ คือ ประธานเครือขาย ซึ่งทําหนาท่ีเปนในการเปนผูสื่อสาร
โครงการ และขับเคล่ือนงานตางๆ องคกรใชรูปแบบการทํางานของคณะกรรมการแบบหลวมๆ ใน
การทํางานวางแผน โดยเนนการทํางานเชิงประเด็น การเคล่ือนไหวสาธารณะเปนหลัก  โดยมี
กิจกรรมสําคัญดังน้ี   

 1. การขับเคล่ือนสังคม ที่เกี่ยวของกับ การศึกษา และการปกปองสิทธิของพอแม  และ
การใหความรูในหมูสมาชิก เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ความรูที่พอแมควรรูในการเล้ียงดูลูก  ทั้งน้ี รัฐ
ตองใหความสําคัญในการเสริมศักยภาพพอแม เพราะพอแมปจจุบันไมมีทักษะในการเปนพอแม  
จากคํากลาวท่ีวา” การแกปญหาเด็กและเยาวชนเก่ียวกับความรุนแรงท่ีถูกทางในระยะยาว ตองเร่ิม
จากรัฐบาลในการสนับสนุนการใหองคความรูแกพอแมและผูปกครอง เด็กและเยาวชน รวมถึงผูที่
เกี่ยวของอ่ืนๆ โดยเฉพาะระดับผูนําประเทศจําเปนตองเอาจริงกับการแกปญหานี้” 
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 2. เคลื่อนไหวเชิงนโยบาย ในดานตางๆ เชน เรียกรองใหกระทรวงศึกษายกเลิกการ
บังคับเรียนสายวิทย สายศิลป จัดใหมีวิชาเลือกตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง และเพ่ิม
มาตรฐานบางวิชา เชน วิทยาศาสตร หนาท่ีพลเมือง ศีลธรรม เขาไป   นอกจากนั้น เครือขายพอ แม 
เยาวชนฯ เรียกรองใหเครือขายมีสิทธิในเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการศึกษาของชาติ  

และตั้งศูนยพัฒนาศักยภาพมนุษยแหงชาติ ในรูปแบบสภาการศึกษาภาคประชาชน   
 3. การใหความรูเกี่ยวกับครอบครัวเครือขาย ปญหาพฤติกรรม เสี่ยง หรือไมเหมาะสม

ของเด็กและเยาวชนหลายดาน ซึ่งมีผลกระทบตอสังคมโดยท่ัวไป โดยสาเหตุเกิดจากพอแม
ผูปกครองไมมีความรูที่ถูกตอง ในการพัฒนาการเล้ียงดูอบรมเด็ก ทั้งจากพอและแม , พี่เลี้ยง , 
ผูปกครอง , ครู  กิจกรรมหนี่งท่ีดําเนินการคือการใหความรูแกสมาชิกในเสริมความรู  การใช การ
สรางประสบการณ และปลูกฝงความคิด ทางบวก (Positive Youth Development) คือการสงเสริมให
เยาวชนมีความรูสึกวาเปนคนมีคุณคา มีความสามารถมีศักยภาพ เปนท่ีรัก/ที่หวงใย /ตองการ/มีความ
ผูกพันธ ของคนรอบๆขาง จะทําใหเขาหางไกลจากอาชญกรรม พฤติกรมเส่ียง ความรุนแรง และยา
เสพติด  

 

สรุปบทเรียนการจัดการทางสังคมเพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 

 1) การจัดการความรู การใหความรูแกพอแม ใหมีความเขาใจในพัฒนาการและ
ธรรมชาติของเด็กและเยาวชนแตละชวงวัย  และเทาทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
วัฒนธรรม การมีกระบวนการเรียนรูระหวางพอแมที่มีประสบการณที่หลากหลาย ผานกระบวนการ
กลุมและการเรียนรูจากสื่อ website  

 2) การเสริมพลังเครือขายพอแมในกระบวนการการศึกษา โดยใหพอแมมีบทบาท
เชื่อมโยง และเคล่ือนไหวทางการเมือง เพื่อติดตามและเสนอขอคิดเห็นการแกไขปญหาการศึกษา
ของภาครัฐ  ทั้งน้ี เชื่อวาระบบการศึกษาสงผลตอคุณภาพชีวิตและคุณภาพของเด็กและเยาวชน
โดยรวม   

 3) การเปนตัวแบบของพอแม  พฤติกรรมการเลียนแบบในครอบครัวมีความสําคัญ 
อยางย่ิงในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  พอแมตองเปนตัวแบบตัวอยางท่ีดี ตอง
ปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว หรือการทํารายกันในสังคม 
 

1.5 โครงการเยาวชนสืบสาน  จ. เชียงใหม 
 

ที่มาและแนวคิดของโครงการ 
 โครงการนี้มีฐานคติของเร่ิมตน ที่มองเห็นวาโครงสรางของชุมชน สังคมปจจุบันทําให

เด็กและเยาวชนหลุดออกจากฐานชุมชน ซึ่งมีระบบคุณคา และระบบการดูแล ภูมิคุมกันใหกับเด็ก
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และเยาวชน ดังคํากลาวตอนหน่ึงท่ีวา “  สถานการณการเปล่ียนแปลงของสังคมมันสลับซับซอน 
เปล่ียนแปลงจากฐานสังคม สังคมเกษตรกรรมไปเปนวิถีอุตสาหกรรม ทันสมัย  ระบบฐานเดิม มี
ระบบการดูแล ครอบครัว เครือญาติ  ขุมชน วัฒนธรรม  ศาสนา พอสังคมเปลี่ยนเด็กเร่ิมหลุดออก
จากฐาน ชุมชน ครอบครัว เครือญาติ  เด็กรุนใหมจึงอาจเรียกไดวา กําพราวัฒนธรรม  อยูหางสายตา
พอแม ในขณะที่สถาบันการศึกษาก็ไมไดดูแลชีวิต สังคมเมืองก็อยูกับตัวเอง อยูกับเพ่ือน ขาดความ
อบอุน เด็กรุนใหมผานระบบการศึกษาสมัยใหม มีกระบวนการเรียนรูคือเรียนในหอง  ทองจํา ไม
เขาใจตนเอง ไมเขาใจทองถ่ิน รากเหงา พอไมมีฐาน ไมมีการเขาใจตนเอง ก็จะไมมีภูมิคุมกัน เทาทัน
การเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง เทคโนโลย่ี สมัยใหม ที่ลอหลอก เปนเบาหลอมแบบใหมใหกับเด็กและ
เยาวชน  เด็กจึงไมมีเจาภาพตัวจริง เขาลองลอย สิ่งแวดลอมพาไป  อยูกับกระแสสังคม ทุนนิยม   “  

(คุณชัชวาล ทองดีเลิศ 26 กันยายน 2552) 
 นอกจากนั้นโครงการนี้ ยังมองเห็นวา ปญหาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมท้ัง
ปญหาความรุนแรง เปนเพราะในสังคมโครงสรางใหม เด็กไมรูเทาทันกับสิ่งตางๆรอบตัว ดังคํา
กลาวท่ีวา 

“ กระแสหลักของสังคม ทําใหเด็กไมเขาใจตนเอง รากเหงาของตน ทําใหเด็กไมภาคภูมิใจ
ในตน จึงรูสึกดอย ขาดหลักคิดพ้ืนฐาน  ทางศาสนา ทางวัฒนธรรม พอฐานของครอบครัว ชุมชน
ขาด เด็กก็ไปแสวงหาคุณคาใหม มีภูมิคุมกันที่ออน  เขาตองตาม ตองเกาะ เพื่อทําใหเขามีคุณคา สรุป
คือ เขาถูกตัดออกจากคุณคาด้ังเดิม  ก็เลยทําใหเขาไมรูจักรากเหงา คุณคาเดิม  เปนคนไมรูรากเหงา 
และไมเทาทัน แบบท่ีวา เปนคนท่ีข้ึนก็ขึ้นไมได ลงลงก็ลงไมได  คือหลุดจากพ้ืนท่ี และ อยูลําบาก
กับพื้นท่ีใหม  พวกเขาก็จะมีแนวโนมเปราะบาง อาจมีพฤติกรรมตางๆท่ีมีปญหาได “ (คุณชัชวาล 
ทองดีเลิศ 26 กันยายน 2552) 

 เยาวชนสืบสานภูมิปญญา  จึงมีวัตถุประสงค เปนโครงการท่ีมุง สงเสริมใหเยาวชนมี
ศักยภาพใน การจัดการความรูทองถิ่นของตนเอง รวบรวมองคความรูภูมิปญญาตางๆ เชื่อมโยงกับ
ผูรูครูภูมิปญญาในทองถ่ิน  ใหมีความรูเทาทันสถานการณสังคม และเพ่ือนําไปสูการกําหนดวิถีชีวิต
ของตนเอง  และเปนการยกระดับ พัฒนากระบวนการเรียนรูใหเกิดพลัง ความย่ังยืนของการจัดการ
เรียนรูระดับทองถ่ิน ผานการพัฒนาหลักสูตรท่ีชัดเจน  มีการดึงความรูที่อยูในทองถ่ิน  ใหเกิดการ
ถายทอดไปสูเยาวชนรุนใหม ขณะเดียวกัน ก็สามารถสรางหลักสูตรท่ีเหมาะสม สอดคลองกับวิถี
ของชุมชน ตอบโจทย ความตองการและการแกปญหาของชุมชนได  
 

กระบวนการและกิจกรรม 

 การดําเนินงาน มีเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบโดยกําหนดข้ึนตามฝายและงานตางๆท่ีกําหนด 
ใชยุทธศาสตร กระบวนการเรียนรูโดยเด็กและเยาวชน ผานศูนยการเรียนรูชุมชน ซึ่งกําหนดใหเปน
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แหลงเรียนรู เปนหองเรียนของชุมชน สําหรับถายทอดองคความรูชุมชน และเปนตนทุนสําคัญใน
การพัฒนา แกไขปญหาดวยตนเอง อันนําไปสูการสรางความเขมแข็ง และสุขภาวะในชุมชนไดอยาง
ยั่งยืน  เคร่ืองมือที่ใช คือแนวคิดการเรียนรูชุมชน เนนใหความสําคัญกับการสนับสนุนใหเยาวชน
สามารถเรียนรูชุมชนผานเครื่องมือการเรียนรู ซึ่งมี 3 ระดับ คือ 1) เรียนรูรากเหงา  คือ การใหเด็ก
รูจักรากเหงา วงศตระกูล โคตร ชาติพันธ และใหพบส่ิงท่ีดีงาม พบคุณคาท่ีดีงาม2) เทาทันสังคม 
และ 3) กําหนดวิถีชีวติตนเอง  

 โครงการนี้ เนนใหความสําคัญกับการสนับสนุนใหเยาวชนสามารถเรียนรูชุมชนของ
ตนเองผานหลักสูตรการเรียนรูอยางงาย โดยผานเครื่องมือการเรียนรูเชนประวัติศาสตร แผนท่ีชุมชน 
วัฒนธรรม แผนที่ครูภูมิปญญา ปฏิทินทรัพยากร ประเพณี อันเปนรากฐานทางสังคม วัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน  

  ทั้งน้ี ผลการดําเนินงานจะสงผลตอการเสริมแรงคุณคาดานบวกของเด็กและเยาวชน  

และเด็กและเยาวชนมีพื้นท่ีในสังคมท่ีชัดเจนเปนท่ียอมรับมากข้ึน ดังคํากลาวท่ีวา “ ผลการทํางาน 
เกิดกลุมเครือขาย คอยชวยเหลือกัน คอยดูแลกัน มีวิถีรวมกัน  มีการรวมตัวอยางเหนียวแนน และมี
ความเช่ือมโยงกับ วัดชุมชน และโรงเรียน  เด็กและเยาวชน เมื่อไดแสดงศักยภาพขึ้นมา พวกเขาก็มี
พื้นท่ี ตัวตนท่ีชัดข้ึน ชุมชน วัดโรงเรียน ก็จะดึงเด็กและเยาวชนเหลาน้ีไปเปนสวนหน่ึงในกิจกรรม
ตางๆของชุมชน” (คุณชัชวาล ทองดีเลิศ 26 กันยายน 2552) 
 

สรุปบทเรียนการจัดการทางสังคมเพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 

  โครงการสืบสาน ใหแนวทางสําคัญในการจัดการทางสังคมในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ซึ่งจะไปเช่ือมโยงสัมพันธกับการแกไขปญหาความรุนแรงดังน้ี 

1. โครงการน้ีใหเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลางของกระบวนการเรียนรู จัดกระบวนการ
เรียนรูโดยตามความสนใจของตน โดยมีผูใหญ หรือผูมีความรูในชุมชนเปนผูใหคําปรึกษาถายทอด  

ทั้งน้ี กระบวนการเรียนรูที่สําคัญ คือ คุณคาท่ีมีอยูเดิม ความรูที่เทาทันในสิ่งใหม และกระบวนการ
คิดวิเคราะหเพื่อหาทางเลือกได 

2. คุณคาทางวัฒนธรรมมีความสําคัญที่จะทําใหเด็กรูจักรากเหงาและเห็นส่ิงดีๆท่ีมีอยู
ในตัวเอง   

3. ศักยภาพเชิงบวกของเด็กและเยาวชน จะทําใหเด็กและเยาวชนมีพื้นท่ีในชุมชน และ
ลดเง่ือนไขปจจัยเชิงลบในเชิงพฤติกรรม เชนเรื่องความรุนแรงลงไปได 
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1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเในการปกปอง และคุมครองเด็กของศูนยพิทักษสิทธิเด็ก 
 

ที่มาและแนวคิดของโครงการ 

  ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก เปนองคกรท่ีเนนการทํางานชวยเหลือและคุมครองเด็กที่ถูกละเมิด
สิทธิและครอบครัวเด็ก  และการปองกันปญหาการละเมิดสิทธิเด็ก  รวมท้ังการผลักดันระดับ
นโยบาย คือ งานพัฒนาระบบคุมครองเด็กในประเทศไทยและเครือขายลุมนํ้าโขง  ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับความรุนแรงในเด็กและเยาวชนนั้น ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก จะทํางานในเร่ืองการปองกัน
ปญหาในชุมชน โดยเฉพาะการแกปญหาความรุนแรงในครอบครัว  
  ในมิติการทํางานเก่ียวกับครอบครัว  การทํางานมีการเคล่ือนจากการทํางานกับ 
ครอบครัวเชิงปจเจก ไปสูเครือขายครอบครัว  จากการสัมภาษณ มีคํากลาวท่ีวา “ การทํางานมีการ
เคลื่อนจากการทํางานแบบครอบครัวเชิงปจเจก ไปสูเครือขายครอบครัว   โดยมีขอสังเกควา ความ
เปนชุมชน มันมีภาพไมชัดเจน ออนแอ แตครอบครัวยังเขมแข็งกวา ปจจุบันมีการจัดต้ังศูนยบริการ
ครอบครัวในชุมชนวัดประชาระบือธรรม โดยดําเนินการต้ังแตป 2542   เปาหมายสําคัญ คือการทํา
ใหครอบครัวมีความสัมพันธอันดี ระหวางพอแมและลูก มีการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน  มีการจัดทํา
คายครอบครัว “ 

  กลไกการทํางานท่ีสําคัญอีกประการ คือการเสริมพลังใหกับพอแม ดวยเหตุผลที่วา พอ
แมก็ออนลา ดวยสภาพสังคมท่ีรุมเรา โครงการจึงจัดใหมี ครอบครัวบําบัด มีการพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะ การสื่อสารกับลูก ความรูเกี่ยวกับพัฒนาของลูก ความรูเกี่ยวกับวินัยเชิงบวก  และการจัดการ
กับลูกที่มีปญหาเปนตน  

 นอกจากน้ัน ยังใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชนที่เปนกลุมเปราะบาง ดังคํากลาวตอน
หนึ่งท่ีวา “บทเรียนที่สําคัญ ในการทํางาน คือชองวางของผูใหญ ตอการมองศักยภาพเด็กและ
เยาวชนมีอยูสูงมาก โดยเฉพาะเด็กที่มีพฤติกรรมท่ีไมเปนไปตามครรลองของสังคม  การแก ไข
ปญหา ก็มักนึกถึง การมุงไปปรับพฤติกรรมเด็ก เชน การออกกําลังกาย การฝกทหาร และใชศาสนา
มากลอมเกลา  โดยที่วิธีการเหลาน้ีไมไดนึกถึงวา ถาเราเปนเด็กและเยาวชนเราจะชอบหรือไม” 

 แนวคิดการทํางานของ ศูนยพิทักษสิทธิเด็กในชุมชน คือ  “เห็นวา ตองทํางานเพ่ือ
เปล่ียนทัศนคติของผูใหญกอน โดยใหเห็นศักยภาพดานดีๆของเด็ก ในขณะเดียวกัน ก็สราง
กระบวนการที่ทําใหเด็กเห็นวา ผูใหญเห็นคุณคาของเขา  เชน การทําโครงการคายออกนอกสถานท่ี 
โดยใหเด็กไปอยูในชุมชนอีกชุมชน ไปชวยปลูกผัก อยูกินกับอีกครอบครัวราว 3 วัน โดยใหเด็กเอา
ผักที่ เขาปลูกมาฝากพอแม เด็กจะเห็นวา ผลการทํางานของเขา มีผลลัพธเกิดข้ึนเห็นผล ใน
ขณะเดียวกันเม่ือไปอยูในชุมชน ก็ไดจัดใหมีการผูกขอมือ เขาก็รูสึกวาเขามีคุณคา คนอื่นยอมรับใน
ตัวเขา เปนตน” 
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กระบวนการและกิจกรรม 

 การดําเนินงาน อยูภายใตฝายงานชุมชน ซึ่งเปนงานปองกัน โดยมี ผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี   
1 คน ทําหนาท่ีประสานกิจกรรม และติดตามงานในพ้ืนที่ โดยมีเจาหนาท่ีขององคกรสองคนทํา
หนาท่ีเปนพี่เล้ียง และฝายสนับสนุน รวมท้ังรวมกิจกรรม  การทํางานปองกัน เนนการทํางานใน
พื้นที่ปฏิบัติการ โดยมีพื้นที่เปาหมายในชุมชนวัดประชาระบือธรรม และมีการดําเนินงานผาน
กิจกรรม 5 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธในครอบครัว 
กิจกรรมศูนยบริการครอบครัว กิจกรรมพัฒนาเครือขายพอแม กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 ทั้งน้ีจากการศึกษาพบวา องคการใชแนวทางสําคัญในการทํางานกับชุมชน เพื่อปองกัน
ปญหาความรุนแรงดังน้ี 

 1) การเสริมพลังใหกับพอแม  จัดกระบวนการเรียนรูรวมกัน  โดยใช รูปแบบ หองเรียน
พอแม  กิจกรรมน้ีทําใหเห็นภาพไดชัดเจนเปนรูปธรรม ไมใชเพียงแคคิดหรือรูสึกเทาน้ัน  การทํา
แผนท่ีครอบครัว (Family Map) ทําใหรูวาคนเรามีที่มาแตกตางกัน เราไดบางอยางมาจากพอแม ปูยา
ตายาย ทําใหเปนเราอยางทุกวันนี้ กระบวนการของกิจกรรมทําใหรูจักและเขาใจตนเองมากข้ึน 

 2) คายครอบครัว” เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหครอบครัวมีความสัมพันธอันดีตอกัน โดย
มุงเนนใหสมาชิกในครอบครัวไดใชเวลาทํากิจกรรมดวยกัน   ไดสื่อสารดีๆ ตอกัน เกิดความรูสึกที่ดี
ตอกัน นอกจากน้ียังเนนใหครอบครัวตางๆ ไดรูจักกัน    ซึ่งจะกอใหเกิดการพ่ึงพาอาศัยและ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันตอไป   กิจกรรมน้ีเปนรูปแบบคายคางคืน ใชระยะเวลา 3 วัน กิจกรรมในคายมี
ความหลากหลาย ทั้งท่ีเปนเนื้อหาสาระ และความสนุกสนาน อาทิ กิจกรรมWalk rallyที่ใหพอแมลูก
ไดทํากิจกรรมรวมกัน เรียนรูกันและกัน กิจกรรมกระบวนการที่ทําใหพอแมผูปกครองไดเรียนรู
เทคนิคและวิธีการการเลี้ยงดูลูกแบบสรางสรรค กิจกรรมท่ีทําใหพอแมลูกไดทํารวมกัน รวมถึง
กิจกรรมที่ทําใหพอแมและลูกเกิดความรูสึกประทับใจซ่ึงกันและกัน  เชน   กิจกรรมบายศรีสู
ขวัญ   กิจกรรมการสื่อสารความรูสึกดีๆ ตอกัน ฯลฯ    

 3) ครอบครัวสัมพันธ เปนกจิกรรมที่สงเสริมความสัมพันธอันดีในครอบครัว โดยอาศัย
กิจกรรมท่ีสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวไดทํารวมกัน และมีการสื่อสารเชิงบวกระหวางกัน มูลนิธิ
ฯเช่ือวาหากครอบครัวไดใชเวลาทํากิจกรรมรวมกันและมีการสื่อสารท่ีดีระหวางกัน  จะชวยสงเสริม
ความสัมพันธอันดีในครอบครัวไดอยางมากทีเดียว  นอกจากน้ีกิจกรรมครอบครัวสัมพันธยังมี
ชวงเวลาใหพอแมผูปกครองไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการเลี้ยงดูลูกกับผูปกครองคนอ่ืนผาน
กิจกรรมที่เรียกวากลุมชวยเหลือกันเอง  (Self help group) ซึ่งจะทําใหพอแมผูปกครองไดเห็นวา
ปญหาที่ตนเองกําลังเผชิญอยูนั้นบางปญหาเปนปญหารวมกันของกลุม นอกจากน้ีในบางปญหาท่ี
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กําลังเผชิญอยู พอแมผูปกครองบางคนก็ไดมีเทคนิควิธีการบางอยางท่ีทําใหสามารถแกไขปญหาน้ัน
ได  

 4) แกนนําเยาวชนยุติความรุนแรง -Speak Out 

              โครงการอบรมแกนนําเยาวชนเพ่ือยุติความรุนแรง -Speak Out เกิดข้ึนเพื่อเปนการ
เสริมสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับความรุนแรงในรูปแบบตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนกับเด็กและ
เยาวชน รวมถึงเสริมทักษะในการปองกันตนเองและทักษะในการขอความชวยเหลือจากผูใหญ
เพื่อใหตนเองปลอดภัยและรอดพนท จากการกระทําดวยความรุนแรงในทุกรูปแบบ   รวมถึงการ
เสริมสรางคุณคาในตนเองใหกับเด็ก เปรียบเสมือนการฉีดวัคซีนปองกัน  สรางภูมิคุมกันใหเด็ก
สามารถดูแลและปองกันตนเองจากความรุนแรงในทุกรูปแบบได   
              ประการสําคัญเพื่อเปนเสียงสะทอนใหผูใหญที่อยูรอบตัวเด็ก  ไมวาจะเปนพอแม 
ผูปกครอง หรือโดยเฉพาะอยางย่ิงคุณครูในโรงเรียน ไดเกิดความตระหนักตอปญหาการใชความ
รุนแรงตอเด็ก และรวมมือกันปองกันปญหาเพ่ือหยุดความรุนแรงตอเด็กในทุกรูปแบบ   เพื่อให
กิจกรรมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องและขยายไปไดในทุกพื้นท่ี  จึงจําเปนตองดึงศักยภาพ
และพลังจากแกนนําเยาวชนในแตละพ้ืนท่ีเขามาเปนผูนํากิจกรรม เพื่อรับการถายทอดความรู และ
อบรมกระบวนการกิจกรรมไปดําเนินการกับกลุมเด็กๆ ที่อยูในโรงเรียน และในชุมชน เพื่อใหเด็กๆ 
ไดรับความรู และมีทักษะในการดูแลตนเอง และสามารถขอความชวยเหลือจากผูอื่นได  เพื่อปองกัน
การใชความรุนแรงทุกรูปแบบ 
 

สรุปบทเรียนการจัดการทางสังคมเพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
 1. การทํางานของศูนยพิทักษสิทธิเด็ก ใชชุมชนท่ีเปนฐานในการทํางาน โดยเขาไป
ทํางานปฏิบัติการในพื้นท่ี ผานกิจกรรมในทุกดาน ไดแก การทํางานกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ 
กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธในครอบครัว กิจกรรมศูนยบริการครอบครัว  กิจกรรมพัฒนาเครือขาย
พอแม กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหคนในชุมชน ทั้งแกนนําชุมชน เครือขายพอแม เครือขาย
เยาวชน และเครือขายหนวยงานในชุมชน ไดมีความตระหนักในปญหาและรวมแกไขปญหา 
 2. ใหความสําคัญกับเยาวชนที่เปนกลุมเปราะบาง เชนเยาวชนชายขอบของชุมชน 
เพราะเปนกลุมคนที่ไมไดรับความสนใจจากชุมชน อาจคิดวาตนเองไมมีคุณคา และสงผลตอการมี
พฤติกรรมเส่ียงตางๆ ใชแนวทางพัฒนาการเชิงบวก สรางพ้ืนท่ีใหเด็กได สรางตัวตนและคุณคาใหม
ใหกับเด็กและเยาวชนกลุมน้ี  

  3. ทํางานโดยใชรูปแบบการทํางานกับเครือขายครอบครัว และกลุมชวยเหลือกัน ใน
การรวมแกปญหา 
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1.7 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนผานศิลปะวัฒนธรรมของ วัดขนอน (หนังใหญ) 
ที่มาและแนวคิดของโครงการ 

 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนผานศิลปวัฒนธรรมของวัดขนอน (หนังใหญ)  มีจุดเร่ิม
ที่ การมุงเพ่ือการสืบทอดศิลปะการเชิดหนังใหญ ซึ่งเปนมรดกตกทอดมาต้ังแตรัชกาลท่ีหา  โดยเห็น
ความสําคัญของเด็กและเยาวชนในชุมชนในอันที่จะเปน ในฐานะของผูสืบสานศิลปะการเชิดหนัง
ใหญ  และเปนรอยตอสําคัญของการสืบสานระบบความสัมพันธในชุมชน ระหวางวัด โรงเรียน และ
ชุมชน รวมท้ังสืบทอดคุณคา ส่ิงดีงามท่ีมีอยูในชุมขนได 

 วัดขนอน มีชื่อเสียงในการสืบสานศิลปะวัฒนธรมหนังใหญ โดยใชเด็กและเยาวชนเปน
ผูสืบทอดตอๆกันมา เปนความรวมมือโดยวัด โรงเรียน และชุมชน แมจุดเร่ิมตนจะเปนเร่ืองการสืบ
สานศิลปะวัฒนธรรม แตการดึงเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมทํากิจกรรมกับชุมชน สงผลอยาง
สําคัญในการปองกันปญหาพฤติกรรมเส่ียงโดยเฉพาะพฤติกรรมความรุนแรงในเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 

กระบวนการและ กิจกรรม 
 ผูรับผิดชอบโครงการ ที่ทําหนาท่ีประสานความรวมมือตางๆ คือ เ จาอาวาสวัด 
กระบวนการในการสรางการมีสวนรวมของเด็ก คือการ ที่เด็กนักเรียนท่ีเขารวมแสดงเชิดหนังใหญ  
จะตองรับการฝกซอมท่ีวัดขนอนทุกวันในชวงเวลาหลังเลิกเรียนประมาณ 1 ชั่วโมง  จะฝกซอมโดย
นักแสดงหนังใหญซึ่งประกอบดวยชาวบานท่ีมีทักษะ  พระท่ีรับผิดชอบการฝกซอม  ตลอดจนรุนพี่
เด็กและเยาวชนที่เขารวมเชิดหนัง  จะไดรับการดูแลท้ังดานการใชชีวิต  งานจะคอยสํารวจพฤติกรรม  
เปนที่ปรึกษา ใหดําเนินชีวิตตามแนวทางท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรม  ไดรับการตักเตือนเมื่อมี
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม  ไดรับการจัดสรรคาตอบแทน  อาหารกลางวัน  คาเลาเรียนตามความ
เหมาะสม  โดยมีวัดเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ  โดยมีรายละเอียดกระบวนการทํางานสําคัญ
ดังน้ี 

 1) การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการสืบสานวัฒนธรรม  ใชแนวทางระบบพ่ี
เลี้ยง (mentorship)  

 กลุมเยาวชนหนังใหญวัดขนอน  มี 2 กลุม คือกลุม ผูเชิดหนังใหญ และกลุมนักดนตรี 

โดยท้ังสองกลุมจะแยกกันเรียนรูฝกฝนความสามารถของตน  แตทั้งสองกลุมยังคงเรียนรูตามแบบ
จารีต คือ กอนการฝกซอม กอนการแสดงจะตองไหวครูกอนเสมอ เพื่อทําสมาธิ รําลึกบุญคุณครู ผู
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เชิดหนังและนักดนตรีจะตองมีขอหาม ขอปฏิบัติบางอยางเชน ตองมีคุณธรรมศีลธรรม เปนตน ซึ่ง
การไหวครูคณะหนังใหญวัดขนอน มีเปนประเพณีทุกปในวันพฤหัสบดีที่สองของเดือนหก ซึ่งจะ
เปนวันท่ีคณะลูกศิษยทั้งศิษยเกาศิษยใหมจะมารวมกันไหวครูบาอาจารย   เพื่อรําลึกบุญคุณครู สราง
กําลังใจสรางความมุงม่ัน และชวยกระชับความสัมพันธของคนในกลุมท้ังรุนเกา รุนใหม และคนใน
ชุมชนละแวกใกลเคียง 

 กระบวนการถายทอดความรู รุนพ่ีจะมีหนาท่ี “ดูแวว” นอง ๆ ที่เขารวมคณะ นองคน
ไหนสามารถทําอะไรไดเปนอยางดี ใครมีพรสวรรคในดานใด ซึ่งจะดูจากความสนใจ  ความอดทน 
และจะพัฒนา เรียนรูไปพรอม ๆ กับการทํางาน แตการฝกซอมของนักดนตรีกับคนเชิดหนังจะ
แตกตางกันการเรียนรูการแสดงของผูเชิดหนังมีหลายข้ันตอน   เชน การถีบเหล่ียม การเตนจังหวะ
ตาง ๆ การฝกเชิดหนังเร่ิมจากไมโคงแลวจึงจับตัวหนังจริงเชิด การเรียนรูถึงการฟงเสียงเพลงหนา
พาทยตาง ๆ การฟงเสียงและแสดงตามอารมณของคนพากย เปนตน จะการฝกซอมในชวงเย็น  และ
บางชวงท่ีมีกลุมเด็กรุนใหมสนใจเขามารวมแสดงจะมีการฝกซอมถึงในชวงกลางคืน  และมีการซอม
ใหญทุกวันเสารเวลาสิบโมงเชา ซึ่งถือวาเปนการแสดงจริง  เปดใหคนสนใจท่ัวไปเขาชมฟรี 

 สวนการเรียนรูของกลุมนักดนตรีจะมีครูผูสอน มีการสอนและการฝกซอมทุกวันชวง
เย็น ณ โรงเก็บเคร่ืองดนตรีใกลกับโรงมหรสพหนังใหญ  การเรียนดนตรีเปนการเรียนรูตามขนบ
โบราณ เปนการเรียนดนตรีจากการจําเสียงของเคร่ืองดนตรีนั้น ๆ  เมื่อจับจังหวะและเสียงได
แลว  จะสามารถเลนเพลงตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว 

 สิ่งท่ีเยาวชนไดรับ คือความกลาแสดงออก สามารถเขาสังคมไดดี ไมอาย ไมเคอะเขิน มี
ความสามัคคีเพราะตองแสดงเปนทีม มีความเสียสละตอพวกพอง นอกจากนี้เยาวชนท่ีมาแสดงยังมี
คาขนมเปนรายไดจากการแสดง เด็กเกาจะได 60 บาท เด็กใหมได 20 บาท วงดนตรีได 400 บาทตอ
การแสดงหน่ึงรอบซ่ึงเก็บคาเขาชมตอรอบเพียง 2,500 บาท และยังไดคาสนับสนุนเสื้อผาและอาหาร
กลางวัน นอกจากนี้เรื่องท่ีเรื่องที่เลนก็เปนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เชน ตอนหนุมาน
ถวายแหวน จะมียักษตนหน่ึงท่ีถูกลงโทษใหเฝาสระโบกขรณีเปนเวลา 30,000 ป ก็สอนเร่ืองชูเปน
สิ่งผิด เพราะเปนชูแลวตองมารับโทษถึง 30,000 ป และการทําผิดก็ตองยอมรับผิด ตอนยักษอินทร
ชิด ก็สอนเรื่องความรักของแม สอนไมใหยโสโอหัง 

 เด็กที่อยูในโครงการ จะอยูในสายตาของพระครูซึ่งเปนเจาอาวาส  ซึ่งจะไดรั บการ
อบรมส่ังสอนควบคูกับการเรียนการแสดงหนังใหญ   เชนการ ชี้ใหเห็นโทษของยาเสพติดจากเพื่อน
หรือรุนพี่ที่เคยติดยา “ถาเปนแลวติดคุก ตํารวจจับ เปนสิ่งท่ีไมดี เราจะสอน เราชี้ใหเขาเห็นเลยวา
นายนี้เคยเลนหนังใหญนะ แตไปตีกัน ไปทะเลาะกัน ไปติดยา เราจึงมีความม่ันใจวาถึงแมวาจะมีเด็ก
และเยาวชนอยูในคณะเรามาก แตก็ไมมีใครติดเหลา ติดยาเสพติด” นอกจากน้ีพระครูฯ จะไมรับเด็ก
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ที่ติดยาเสพติดมาเลนในคณะ จึงไมมีใครถายทอดเร่ืองไมดี เด็กที่ออกนอกลูนอกทางก็จะไมไดเลน
หนังใหญ นอกจากนี้ยังใหตํารวจมาชวยดูแล โดยพระครูฯมีเพื่อนตํารวจท่ีโพธาราม มีคนคอยดูแล
ทั้งชาวบาน นายหนัง ครู คนพากษหนัง” 

 2)  เชื่อมสัมพันธระหวางวัด โรงเรียน และชุมชน 
ความสัมพันธระหวางวัดกับโรงเรียนท่ีเปนแบบเก้ือกูลทําใหโครงการดําเนินงานได   

เยาวชนท่ีมาแสดงหนังใหญ อาจตองมีการลาเรียนมาแสดงหนังใหญบางสัปดาหละช่ัวโมงหรือสอง
ชั่วโมง โรงเรียนจึงไดมีการบรรจุวิชาเชิดหนังใหญใหเปนวิชาเสริม เด็กที่มาเลนหนังใหญจึงได
คะแนนเสริมดวย “โรงเรียนตองเห็นความสําคัญตรงน้ีและใหคะแนนกับเด็กดวย” ขณะเดียวกันวัดก็
สนับสนุนโรงเรียนในฐานะท่ีเปนคณะกรรมการโรงเรียน ทั้งงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน และ
การเปนแหลงเรียนรูของเยาวชนในชุมชน 

 วัดขนอนดึงการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษหนังใหญ ตั้งแตการดึงชาวบาน
มารวมเลนหนังใหญในสมัยแรกๆ จนถึงการระดมทุนสรางเรือนพิพิธภัณฑที่เปนศูนยเรียนรูชุมชน
วัดขนอน  ชาวบานอนุญาตใหลูกหลานมาเลนหนังใหญตามความสมัครใจ วันใดท่ีนัดซอมตอน
หัวค่ําก็มารับสงลูกหลาน บางคร้ังเล้ียงหมูกะทะเด็ก ผูปกครองก็มาชวยกันทําอาหาร นอกจากน้ีเมื่อ
มีกิจการวัดก็เขามาชวยเปนคร้ังคราว คณะผูวิจัยไดพบผูปกครองคนหน่ึงทําหนาท่ีเฝาพิพิธภัณฑ 
และเสิรฟน้ํา เมื่อถามวาทําไมจึงมาชวยงานวัด ผูปกครองทานดังกลาวย้ิมและตอบวา “ก็ลูกสองคน
เลนหนังอยู” 

 ครูสมวงศ อดีตครูโรงเรียนวัดขนอน กลาวเสริมถึงผลสําเร็จวา เห็นความแตกตาง
ชัดเจนระหวางชัดเจนระหวางเด็กที่มาเลนหนังใหญกับเด็กอื่นๆ “วัฒนธรรมศิวิไลซเมื่อไหร เด็กก็
จะลืมวัฒนธรรมท่ีตํ่ากวา ตรงน้ีเปนวัฒนธรรมที่เจริญอีกขั้นหนึ่ง สําหรับการกินเหลา ซิ่ง เกเรสังคม
ตรงน้ีมีนอย สวนหนึ่งอาจเปนเพราะตรงน้ียังไมเปนสังคมในเมือง เด็กนอกลูนอกทางอาจจะมีบาง 
แตจะไมเขามาตรงน้ี " 
 

สรุปบทเรียนการจัดการทางสังคมเพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 

1.  โครงการน้ีใชคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม เปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน เพราะจะทําใหเด็กมีความละเอียดออน เห็นคุณคาของชุมชน 

2.  โครงการน้ีดึงศักยภาพดานบวกของเด็กและเยาวชน  ใหเด็กใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน  และมีระบบพี่เลี้ยงท่ีดี (mentorship)ในกระบวนการเรียนรู 

3.  โครงการน้ีใชการจัดความสัมพันธแบบเก้ือกูลกันระหวาง วัด โรงเรียน และชุมชน 
โดย มีเด็กและเยาวชน และ วัฒนธรรม เปนศูนยกลางของกระบวนการพัฒนา 
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1.8 โครงการสรางสุขภาวะเด็กและเยาวชนในพื้นที่  
 

ที่มา และแนวคิด 

  โครงการน้ี เริ่มท่ีแนวคิดวาเด็กและเยาวชนเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาประเทศ
และระบบสุขภาพของชาติ ดังน้ันสุขภาพของเด็กและเยาวชนจึงเปนทุนทางสังคมที่สําคัญ และการ
ดูแลสุขภาพต้ังแตวัยตนจะเปนการลดภาระโรคที่จะเกิดข้ึนในอนาคตท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
อยางไรก็ตามดวยเปนสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไดสงผลกระทบทําใหเกิดปญหาสุขภาพเด็กและ
เยาวชนท่ีมีเกี่ยวโยงกับปจจัยในเชิงพฤติกรรมและบริบทแวดลอม  สงผลใหแนวทางการแกไข
ปญหามีความซับซอนและเช่ือมโยงกับภาคสวนท่ีเก่ียวของมากย่ิงข้ึน เพราะ  “รากฐานของปญหา
เกิดจากการมองเด็กและเยาวชนเชิงลบมากข้ึน และจิตสาธารณะของสมาชิก ครอบครัว ชุมชน
ออนแอมากขึ้น ประกอบกับการกระตุนโดยส่ือสารเทคโนโลยี” การแกไขปญหา ตองอาศัยความรูที่
เทาทันในการวิเคราะห ประเมิน เพื่อการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  

 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน จึงไดทํางานรวมกับหนวยจัดบริการ 
จัดระบบดูแลสุขภาพหรือใชในการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนใน
ชุมชน  โดยหนวยบริการปฐมภูมิและหนวยงานในพื้นท่ีที่เกี่ยวของหลายพื้นท่ี   มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาสุขภาวะเยาวชนในพื้นที่ มุงหวังการเสริมสรางใหหนวยงานองคกรทํางานในพ้ืนท่ีทํางานใน
เชิงบูรณาการเพื่อเปาหมาะสูสุขภาวะของเยาวชน ทั้งน้ีความรุนแรงเปนมิติหนึ่งในการทํางานเพ่ือสขุ
ภาวะของเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน โดยเด็กควรตองปลอดจากการถูกระทําความรุนแรง และ
มีพฤติกรรมท่ีปลอดภัยดวย 
 

กระบวนการและกิจกรรม 

 ยุทธศาสตรการทํางานเพ่ือสรางสุขภาวะแกเด็กและเยาวชน ประกอบดวย  1) การทํา
ความเขาใจสถานการณ  บริบทเงื่อนไขของกลุมเปาหมายและพ้ืนท่ี 2) การสราง  กระบวนการเรียนรู 
3) การผสมผสานองคความรูสมัยใหม หรือศาสตรวิชาในกระบวนการพัฒนา  4) การพัฒนาเชิง
ระบบและการจัดการเชิงโครงสรางท่ีเอื้อตอการพัฒนา  5) การสรางและพัฒนาเครือขาย โดยมีราย
ละอียดแตละยุทธศาสตรที่สําคัญดังน้ี 

 

1) การทําความเขาใจสถานการณ  บริบทเงื่อนไขของกลุมเปาหมายและพ้ืนท่ี 

 การทําความเขาใจกลุมเปาหมายและพื้นท่ี  ถึงโจทย/ปญหา    ศักยภาพที่มีอยู  ทางออก
ในการแกไขหรือคล่ีคลายปญหา  พบวามีวิธีการตางๆ   มี ดังน้ี 

 1. ทบทวนวิเคราะหสถานการณรวมกันของผูเก่ียวของเปนการทําความเขาใจ เพื่อ “ 
รูจักกลุมเปาหมายและชุมชน”  เชน การดําเนินงานของสถานีอนามัยปางคา ไดทบทวนวิเคราะห
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สถานการณทั้งหมดของชุมชน โดยใชมิติทางประวัติศาสตร เพื่อ รูจักตนเอง  เขาใจสถานการณ
ปจจุบันและปจจัยตางๆ ที่เปนตัวกําหนดวิถีและพัฒนาการของชุมชนและกลุมเปาหมาย  การสราง
สํานึกรวม   การสืบทอดตอรุนลูกหลานโดยการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการชุมชน  

 2. พัฒนาการใชขอมูลในการจัดการ    พัฒนากระบวนการจัดการดวยฐานขอมูล ดวย
การกําหนดแนวทาง และแบบแผนของขอมูลที่ทุกฝายตองใชรวมกัน ขณะเดียวกันก็จัดใหมีการ
เชื่อมโยงขอมูลตางๆใหเห็นถึงเหตุปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของสัมพันธซึ่งกันและกัน   ซึ่งใชวิธีการคืน
ขอมูล เพื่อใหกลุมเปาหมายไดวิเคราะหและตัดสินใจหาแนวทางการแกไขปญหา 

 3. การวิเคราะหทุนทางสังคม จากฐานแนวคิดท่ีเชื่อวากลุม/ชุมชน ทุกแหงมีตนทุนเดิม
อยู ซึ่งอาจมากนอยแตกตางกันไป ไมวาจะเปนกลุมบุคคล องคกรหรือหนวยงาน ทั้งน้ีทุนทางสังคม
ที่มีอยูอาจอยูในรูปขององคความรูหรือที่เรียกวาภูมิปญญา  ความคิดความเช่ือ  ระบบความสัมพันธ 
ฯ ทั้งน้ีกระบวนการวิเคราะหเพื่อคนหา และดึงศักยภาพของตนทุนที่มีอยูใชอยางเหมาะสม  ซึ่งจะ
เปนการพัฒนาตอยอดและเปนการเสริมสรางและตอกยํ้าความมั่นใจ ถึงคุณคาท่ีมีอยูเดิม ซึ่งเปน  
แนวทางและกระบวนการหลักที่ใชในการพัฒนา  

 4. การสรางกระบวนการเรียนรู เสริมสรางกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมสอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย  โดยเปนการเรียนรูที่ไดจากการไดสัมผัสเพ่ือสรางความเขาใจและปฏิบัติดวยตนเอง
ดวยวิธีการตางๆ เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การจัดกระบวนแลกเปล่ียนเรียนรู  
การทดลองปฏิบัติ เปนตน  
 

2) การผสมผสานองคความรูสมัยใหม หรือศาสตรวิชาในกระบวนการพัฒนา 
 การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในแตละชวงวัย จึงตองมีองคความรูเฉพาะ เพื่อนํามา

ปรับประยุกต ผสานกับองคความรูที่เปนภูมิปญญาพ้ืนบาน เชนโครงการการสนับสนุนการจัดทํา
คลังนิทานและการเลานิทานพ้ืนบานในชุมชนโดยใหพออุย-แมอุยเลานิทานใหลูกหลานฟงและให
เด็กเขียน/จัดทํารูปเลม นําไปไวที่ วัด และ โรงเรียน  บาน อสม.    และสงเสริมใหมีการเลานิทานให
ลูกหลานท่ีบานฟงทุกวัน  เพื่อสรางความสัมพันธของครอบครัว  ความภาคภูมิใจของผูสูงอายุ   ฝก
ทักษะการฟงของเด็ก  ปลูกฝงคุณธรรม ( นิทานพื้นบานสวนใหญแฝงดวยคุณธรรม ) และประหยัด
คาใชจายจากซื้อหนังสือนิทาน    
 

3) การพัฒนาเชิงระบบและการจัดการเชิงโครงสรางท่ีเอื้อตอการพัฒนา 
 การพัฒนาและจัดระบบตางๆ ใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน เชน  

ระบบบริการ ระบบสนับสนุน ระบบสงตอ  เปนตน  เชนกรณีความรุนแรงทางเพศ เจาหนาท่ีที่
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เกี่ยวของ ตองมีความละเอียดออนในการมองปญหา ไมใชการมองวาเปนแผล บาดเจ็บ และรักษาแต
แผลแลวกลับบาน แตผูปวยอาจตองการความชวยเหลืออยางอ่ืน เชนระบบการใหคําปรึกษา หรือ 
การปองกันปญหาที่จะเกิดซํ้าไดอีก  
 

4) การสรางและพัฒนาเครือขาย 

 กระบวนการเครือขายเปนเครือมือท่ีสําคัญตอการเก้ือหนุนและหลอเล้ียงการพัฒนา ซึ่ง
มีความสําคัญนอกเหนือไปจากการเปนกระบวนการสรางการเรียนรูรวมระหว างเครือขายแลว        
ยังเปนเครือมือในการสรางขวัญกําลังใจและการยกระดับคุณคา ความเช่ือมั่นในการพัฒนาไดเปน
อยางดี  

 ยุทธศาสตรที่เดนชัดในการทํางานพัฒนาเพ่ือสรางสุขภาพของเด็กและเยาวชนน้ัน คือ
การทํางานโดยการเช่ือมประสานทุกหนวยงานเขารวมกัน  เชนโครงการสงเสริมใหกลุมเด็กและ
เยาวชนจัดกิจกรรมพ่ีสอนนองในชวงปดเทอมซ่ึงดําเนินการโดยเด็กและเยาวชนเองและมีแกนนํา
ชุมชน/พระ/ครู/เจาหนาท่ีสถานีอนามัย / เจาหนาท่ีกรมพัฒนาที่ดินเปนผูใหการสนับสนุน(เจาหนาท่ี
สถานีอนามัยสอดแทรกเชื่อมโยงความรูดานสุขภาพเขากับกิจกรรมของเด็กและเยาวชน เชนการ
อนุรักษน้ํา/ปา/ดิน การทําปุยหมัก  / ฐานความรูดานสุขภาพฯลฯ) และเจาหนาท่ีสถานีอนามัยได
ประสานงานขอสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.  นําเด็กและเยาวชนรวมทั้งแกนนําชุมชน ศึกษาดู
งานแลกเปล่ียนกับเยาวชนหมูบานอ่ืน ฯลฯ   

 นอกจากน้ัน โครงการการฟนฟูความสัมพันธของคน 3 รุน ภายใตแนวคิดการพัฒนา
ที่วา “คนเฒาคนแกจี้ตาง  คนหนุมสืบสาน ลูกหลานเฮียนฮู ”  เปนเสมือนวิสัยทัศนที่มาจาก   ซึ่งจะ
เห็นกิจกรรมทางสังคมท่ีใหสังคมมีปฎิสัมพันธกัน โดบการฟนฟูความสัมพันธของคน 3 รุนขึ้นมา 
โครงการน้ี เด็กและเยาวชนก็ไดเรียนรูจากผูใหญ และผูใหญก็ไดเรียนรูจากเด็ก  
 

สรุปบทเรียนการจัดการทางสังคมเพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
จากการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน พบบทเรียนท่ีสําคัญดังน้ี 

1) “เริ่มตรงไหนก็ได แตสุดทายก็ตองเชื่อมโยง” งานพัฒนาเด็กของแตละแหง อาจเร่ิม
ในจุดท่ีตางกันได ขึ้นอยูกับ ซึ่งข้ึนอยูกับหลายปจจัย ตั้งแต ความเขาใจในสถานการณเด็กและบริบท 
ซึ่งอาจจะมีระดับ ขนาด ของการมองสถานการณตางกัน ปจจัยของคนทํางาน ซึ่งครอบคลุมท้ังใน
ดานฐานคิด ประสบการณ ความม่ันใจ และการกําหนดบทบาทของตนเอง และ รวมไปถึงปจจัยของ
ชุมชน ฯลฯ ในแตในทายท่ีสุด พบวา มันว่ิงไปหาความเช่ือมโยงหรือการเปนองครวม โดยเอาพ้ืนท่ี
เปนตัวตั้ง (area based)  
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2) แนวคิดมุมมองตอการดําเนินงานตองไมแยกสวนคือ  “มองท้ังในเชิงพฤติกรรม
และเชิงโครงสราง”เห็นไดชัดวาการดําเนินงานมองปญหาและกลไกการทํางานควบคูกันไประหวาง 
ตัวอยางเชน“การมุงลดความรุนแรงของปญหาที่ เกิดข้ึนกับเด็กฯท้ังในปจจุบันและอนาคต 
โดยเฉพาะปญหาเชิงพฤติกรรม ท้ัง การกิน ทาทีตอคนอ่ืน การใชความรุนแรง  พฤติกรรมทางเพศไม
เหมาะสม ฯลฯ”  จําเปนตองใชการสราง”ปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เด็ก
และเยาวชนและเยาวชน”   เชน  การมีสวนรวมของชุมชน งานสรางความสัมพันธระหวางวัย งาน
สืบทอดสืบ สานภูมิปญญาการสงเสริมการรวมกลุม ฯลฯ 

3) การดําเนินงานตองวางอยูบนฐานการสรางการเรียนรู ซึ่งใหความสําคัญกับเน้ือหา
และรูปแบบวิธีการ จากบทเรียนการดําเนินงานพบวาสวนสําคัญท่ีเปนฐานการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการดําเนินงานคือ การขึ้นตนจาก “การพัฒนากระบวนการเรียนรู” ซึ่งพบวา ทุกกรณีเห็นได
ชัดวา เปนการพัฒนาการเรียนรูอยางนอย 2 ดาน ดานหน่ึงคือ การขยายขอบเขตและมิติการเรียนรูใน
เชิงเน้ือหา (ความรูทองถ่ิน และความรูภายนอก) และอีกดานหน่ึงคือ การพัฒนากระบวนและวิธีการ
เรียนรูที่เปนการเสริม ตอยอดหรือผสมผสาน กระบวนการเรียนรูของชุมชนท่ีมีอยู ที่สําคัญที่สุด “ตัว
ชุมชน (ทั้งเด็กและผูใหญ) สามารถสรางและจัดกระบวนการเรียนรูไดดวยตนเอง” 

 

1.9 โครงการสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็กและเยาวชน 
 

ที่มาและ แนวคิด 

โครงการสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็กและเยาวชน  เกิดจาก
ขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับการบาดเจ็บและเสียชีวิตในเด็กและเยาวชนเชน การจมนํ้า อุบัติเหตุจราจร   
และการบาดเจ็บในรูปแบบอื่นๆ  จากปญหาดังกลาวทําใหโครงการฯ จัดต้ังศูนยวิจัยเพ่ือสรางความ
ปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บ  เพื่อสรางองคความรูในการเสริมสรางความปลอดภัยและปองกัน
การบาดเจ็บ  นําไปสูการปฏิบัติการเสริมสรางความปลอดภัยทั้งในระดับชุมชน โรงเรียน และสังคม 

วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อสรางองคความรู เก่ียวกับการปองกันการบาดเจ็บและการ
สรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก และสรางกระบวนการขับเคล่ือนสังคมเพ่ือนําความรูที่ไดนี้ไปใชท้ัง
ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังพฤติกรรมบุคคล 
พฤติกรรมสังคม สิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ และสิ่งแวดลอมเชิงสังคมท่ีปลอดภัยสําหรับเด็ก 
 

กระบวนการและกิจกรรม 

 ชุมชนปลอดภัย (Safe Community) เริ่มแรกทําเร่ืองการปองกันการบาดเจ็บและความ
ปลอดภัย แบงเปนการบาดเจ็บจากการไมตั้งใจ (Unintentional Injury) และการบาดเจ็บจากการตั้งใจ 
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(Intentional Injury) แตชวงเวลาท่ีผานมาเนนการสรางกระบวนการชุมชนและการเช่ือมเครือขาย 
มากกวาการเฝาระวังหรือการวิจัยเชิงลึก ศูนยวิจัยฯจะทําหนาท่ีในการสรางความตองการในชุมชน
ดวยการเลาปญหาการบาดเจ็บภาพรวม โยงใหเห็นจุดเร่ิมตนของการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากสถิติ 
จากหลักฐานท่ีเกิดข้ึนจริง วามีความเปนไปไดวาจะเกิดในชุมชนของเขา ถึงตรงน้ีคุณหมออดิศักดิ์ให
ขอสังเกตวา “ การชี้ใหเห็นถึงปญหาตองคํานึงถึงบริบท ตัวเลขทางสถิติที่ดูสูงในระดับประเทศ เมื่อ
ไปอยูในพ้ืนท่ีอาจไมพบเลย ทําใหพื้นที่มองไมเห็นปญหา หรือปญหาเด็กจมนํ้าตาย ถาพ้ืนท่ีไมมี
แหลงนํ้า ก็จะมองปญหาการจมนํ้าวาเปนไปไมได ดังน้ันการยกตัวอยางเพ่ือสรางความตองการใน
ชุมชนจึงมีความละเอียดออนขอมูลหลักที่ใชในการพูดคุยกับชาวบานเปนขอมูลการตาย เพราะเปน
ขอมูลที่ทําใหชาวบานตระหนักถึงปญหามากกวาขอมูลการบาดเจ็บเล็กนอย เชน หกลม เข็มแทงมือ 
ศูนยวิจัยฯ เคยเขาไปสํารวจปญหา จะพบวาปญหาการบาดเจ็บไมรุนแรง ซึ่งถาใชขอมูลนี้ก็จะทําให
ชุมชนไมตระหนักถึงปญหามากนัก ระยะหลังจึงไมไดลงทุนในการสํารวจปญหามากนัก” 
(สัมภาษณรศ. นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ,  21 กันยายน 2552) 
  ศูนยวิจัยฯ ยังทําหนาท่ีในการสนับสนุนระบบเฝาระวังการบาดเจ็บในเด็ก โดยเสนอตัว
สนับสนุนเครื่องมือ แบบบันทึก ตลอดจนอุปกรณปองกันการบาดเจ็บ เชน หมวกกันน็อค อยางไรก็
ตาม ทางศูนยอาจเสนอเคร่ืองมือในฐานะของทางเลือก ชาวบานจะเลือกใชหรือไมใชเปนเรื่องท่ี
ชาวบานจะตองตัดสินใจดวยตัวเอง ไมมีการบังคับ เพราะเช่ือวาความยั่งยืนจะเกิดข้ึนจากความ
รวมมือรวมใจ ระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ จะทําใหเรารูวามีใครเจ็บใครตายดวยแบบประเมิน ทําให
เราชาวบานรับรูวาขณะน้ีเด็กพฤติกรรมเส่ียงหรือไม เด็กขี่มอเตอรไซคเร็วหรือไม ใสหมวก
กันน็อคหรือไม วายน้ําเปนหรือยัง มีสิ่งแวดลอมเสี่ยงอะไรบาง เชน สนามเด็กเลนไมปลอดภัย ถนน
ในชุมชนมีรถแลนเร็ว แหลงนํ้าไมมีรั้วกั้น เปนตน สวนนี้ชุมชนจะไดวิเคราะห 
  ศูนยวิจัยฯ ยังทําการปองกันปญหาดวยการแทรกแซง (Intervention) ซึ่งมีท้ังการกระตุน
ใหชุมชนคิดดวยตัวเองวาจะปองกันปญหาดวยวิธีใด หรืออาจเสนอทฤษฎีและวิธีการท่ีอาจมีอยูแลว
วามีอะไรบาง ชุมชนจะนําไปใชเลยก็ได แตสวนน้ีชุมชนตองคิดเองวาจะนําไปใชหรือไม หรือทํา
อยางไร  
 กลาวโดยสรุป กระบวนการสําคัญของการดําเนินงานมีดังน้ี 

1) การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (community empowerment) ในการ
ดําเนินงานดานความปลอดภัยสําหรับเด็ก (safe community for children) 

ศูนยวิจัยมีแผนการทํางานหลายดาน ทั้งดานการสรางความรู การขับเคลื่อนโยบายและ
การสรางกระแสสังคม  แตจะกลาวถึง ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

(community empowerment) ในการดําเนินงานดานความปลอดภัยสําหรับเด็ก (safe community for 
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children) ที่เนนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนระดับรากหญา (grass-root empowerment) 
ในการพิทักษสิทธิความปลอดภัยแกเด็ก โดยสรางความมีสวนรวมของชุมชน สรางเครือขายระดับ
ลาง (grass-root coalition) สรางความรูและทักษะแกชุมชนในการ คนหาปญหาและปจจัยเสี่ยงของ
การบาดเจ็บ เฝาระวังการบาดเจ็บ พฤติกรรมเส่ียง สิ่งแวดลอมเสี่ยง  วางแผน- ดําเนินการแกไข  และ 
ประเมินผล –ขยายผลในระดับทองถ่ิน    การสรางกระบวนการชุมชนใหดูแลตัวเองไดมีหลักใหญ
คือการทําใหชุมชนตระหนักในปญหา รับรูปญหา มีการตกลงรวมกันวาจะดูแลและแกไขปญหา ทํา
ใหเขาเห็นความสําคัญของปญหา จนกระท่ังบรรจุประเด็นเร่ืองการปองกันการบาดเจ็บและความ
ปลอดภัยเปนหลักคิดในการทําโครงการหรือกําหนดนโยบาย ตลอดจนสามารถหาทุนทําโครงการ
ไดดวยตนเองจากทองถ่ิน ดังน้ันโครงการนี้จึงไมมีจุดจบ จนกวาชุมชนจะอยูไดดวยตัวเอง 

การสรางความเขมแข็งในชุมชนใชพื้นที่เปนฐาน  จะใหความสนใจกับความตองการ
และปญหาของชุมชน ดังคํากลาวท่ีวา “แตละทองท่ีจะเร่ิมไมเหมือนกัน พิจารณาตามสถานการณ
และบริบทในชุมชนนั้นๆ บางพื้นที่อาจเร่ิมจากชุมชน บางพื้นที่อาจเร่ิมท่ีหนวยงานทองถ่ิน เชนที่
ตลาดเกรียบ จ.พระนครศรีอยุธยา บางท่ีเริ่มท่ีองคกรศาสนา เชน เพชรบุรีซอย 7 บางท่ีเริ่มท่ีโรงเรียน 
บางท่ีเร่ิมท่ีศูนยเด็กเล็ก แตจะเริ่มจากท่ีใดตองพิจารณาวามีปญหาหรือไม มีคนสนใจทําหรือไม” 

คนท่ีจะเปนแกนหลักในการสรางชุมชนเขมแข็ง เนนเรื่องความย่ังยืนของการ
ดําเนินงาน  ดังคํากลาวท่ีวา  “ศูนยวิจัยฯจะตระหนักถึงความยั่งยืนของผูดําเนินการหลัก เชน เนน
ทํางานกับรองผูวาราชการหรือพัฒนาสังคมจังหวัด มากกวาผูวาราชการ เพราะผูวาฯ เปลี่ยนบอย 
หรือเนนที่ปลัดอําเภอมากกวา อบต. เปนตน” (สัมภาษณรศ. นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ ,  21 
กันยายน 2552) 

การผลักดันใหเกิดชุมชนเขมแข็ง เนนการสรางเครือขายท่ีเขมแข็ง   “เราใหความสําคัญ
กับการใชภาคีจากภาคสวนตางๆ และที่สําคัญคืออนามัย เพราะเปนหนวยงานท่ีมีบุคลากรที่ชาวบาน
นับถือ และมีฐานทางดานสาธารณสุข นอกจากน้ียังชวยเชื่อมประสานกับภาคสวนตางๆ ไดเปน
อยางดี แตมีขอจํากัดตรงท่ีบุคลากรมีจํานวนนอย”  “วัดก็เปนภาคีหนึ่งท่ีมีความสําคัญ โดยเฉพาะใน
ภาคอีสาน เพราะวัดยังเปนศูนยรวมจิตใจ สามารถระดมทุนและระดมพลจากความศรัทธา สามารถ
สรางสนามเด็กเลนที่มีความปลอดภัยทางวิศวกรรม แตใชวัสดุในทองถ่ินไดอยางลงตัว” (สัมภาษณ
รศ. นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ,  21 กันยายน 2552) 

2)  การพัฒนาเยาวชนสูการเปนแกนนําความปลอดภัย 

กลาวเฉพาะ การพัฒนาเยาวชนสูการเปนแกนนําความปลอดภัย โครงการที่เก่ียวของ
กับเยาวชนอีกโครงการหน่ึงคือโครงการพัฒนาการมีสวนรวมของเยาวชน โครงการนี้นํามาสูการต้ัง
ชมรมเด็กไทยปลอดภัย ซึ่งเปนโครงการท่ีมีความกาวหนามากท่ีสุด 
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ชมรมเด็กไทยปลอดภัยกําลังเข าสูปที่ 6 เปนโครงการท่ีเยาวชนเปนผูนําความ
เปลี่ยนแปลง หลักคิดคือ ถาจะสื่อสารใหเด็กและเยาวชนสนใจเรื่องความปลอดภัย ก็ควรใหตัว
เยาวชนเปนผูสื่อสารกันเอง เพราะเด็กสื่อสารกับเด็กไดเขาใจมากกวาผูใหญสื่อสารกับเด็ก  

เยาวชนในชมรมมี 2 สวน คือ แกนนําสวนกลาง และแกนนําสวนภูมิภาค หนาท่ีของ
เยาวชนคือพัฒนาการสอนเรื่องความปลอดภัย ผสมผสานระหวางเกม ความบันเทิงและความ
ปลอดภัย เรียกวาเปนการศึกษาที่บันเทิง( Edutainment) เยาวชนจะไดทํางานรวมกันทั้งจากการ
ประชุมแกนนําประมาณ 6 คร้ังตอป มีคายปดเทอม เรียกวาคายฝกงาน ก็จะเปนการนําหลักสูตรไป
สอนในพ้ืนท่ีตางๆ และกิจกรรมตามวาระตางๆ เชน วันท่ี 20 สิงหาคมท่ีผานมาไดไปจัดสัมมนา
อุบัติเหตุแหงชาติครั้งท่ี 6 ที่ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

เยาวชนในชมรมมาจากพ้ืนที่ที่ศูนยวิจัยรับผิดชอบ ดังน้ันเยาวชนจึงเติบโตพรอมๆกับ
พื้นที่ และสามารถเปนแกนหลักในการดูแลพื้นท่ีตอไปในอนาคตได  

แกนนําในสวนกลางมีความเขมแข็ง สามารถจัดกิจกรรม สรางหลักสูตรการเรียนรูได
เปนอยางดี แตสิ่งท่ียังขาดคือการพัฒนาเยาวชนในรุนตอไป อีกท้ังแกนนําในสวนภูมิภาคก็ยังไม
เขมแข็งเทาท่ีควร ซึ่งยังคงตองพัฒนาพรอมๆ กับชุมชน 

อยางไรก็ตามชมรมเด็กไทยปลอดภัยมีความเติบโตจากแกนนําสวนกลางที่เขมแข็งถึง
ระดับที่สามารถดูแลตัวเองได และคิดไววาเม่ือหมดสัญญากับ สสส.ในปหนา จะใหชมรมเด็กไทย
ปลอดภัยแยกเปนอิสระจากศูนยวิจัยฯ สามารถขอทุนและบริหารจัดการดวยตัวเอง 

แนวทางการทํางานกับเยาวชน ผูใหสัมภาษณไดกลาววา  
“สิ่งท่ีพบจากการทํางานคือ ผูใหญมักไมเขาใจเด็ก คิดวาโฉงฉาง ไมเรียบรอย แตเด็ก

เขาชอบ ประทับใจ เขาส่ือสารกันได….การพัฒนาเยาวชนตองใจเย็น การเปล่ียนแปลงไมใชสิ่งท่ีจะ
เห็นไดในเวลาจํากัด เขาจะคอยๆ เปลี่ยนขณะทํากิจกรรม ตองใชเวลาและความไวเนื้อเชื่อใจ แลวเขา
กจ็ะแสดงความคิดสรางสรรค” 

3)  ชุมชนกับกระบวนการสรางความปลอดภัย 

ศูนยวิจัยฯ ไมไดบังคับวาชุมชนจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ไมไดบอกใหสงงาน
เมื่อถึงกําหนดเวลา หรือจะตองทําอยางน้ีๆ อาจมีการตรวจบางนานๆ ครั้ง ก็เพื่ อการกระตุนให
กลับมาสนใจอีกครั้งหน่ึง ไมมีการบังคับวาตองสงหาใบสิบใบ ไมไดโกรธเขา สวนชุมชนใดทําไดดี
ก็จะมีรางวัลใหดวย 

“สิ่งท่ีขัดกันคือ นักวิจัยมักคิดเคร่ืองมือแลวใหชุมชนทํา แตจริงๆ แลวชุมชนอาจรูสึก
วายาก ชุมชนอาจเปล่ียนได หรืออาจเดินดูแลวจดใสกระดาษ ขอใหชุมชนเห็นวาสําคัญ อีกประการ
หนึ่งคือชุมชนทําไปหาปแลวเลิกทําหรือเปลา อันนี้ก็ตองหากลวิธีไปพูดคุยใหม” 
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ปญหาประการหนึ่งท่ีพบคือศูนยวิจัยฯไมมีนักวิจัยฝงตัวอยูในพ้ืนที่ “เคยมีนักวิจัยลง
ไปแตก็มีปญหา ซึ่งเปนปญหาจากตัวนักวิจัยเอง เชน ชุมชนไมไดดังใจ หงุดหงิดท่ีไมมีตัวเลขทาง
สถิติ พอนักวิจัยหลายคณะลงไปยังพ้ืนท่ีมากเขา ก็อาจเกิดการเปรียบเทียบวากลุมน้ีดี กลุมน้ีไมดี 
กลุมน้ีใหประโยชนเยอะ กลุมน้ีใหประโยชนนอย” ชาวบานก็จะมองทําใหขาดขอมูลเชิงลึกเฉพาะ
เรื่อง ทั้งสนามเด็กเลน เรื่องเด็กและเยาวชน เรื่องเพศ ทําไดเพียงการเขาไปเย่ียมเปนครั้งๆ  

การใชกระบวนการชุมชน ตองใชเวลาและใจเย็น ผลท่ีเกิดข้ึนเปนผลโดยออม เกิดข้ึน
ชาๆ ซึ่งอาจไมตรงใจกับนักวิจัยบาง เชน แบบประเมินความเส่ียงท่ีใหชุมชนทํา ชุมชนมีอาจวิธีการ
ประเมินความเส่ียงอีกแบบหนึ่ง เชน ใหชาวบานไปดูแลวกลับมาคุยกัน อาจเห็นเหล็กแหลมแลวมา
คุยกันวาเส่ียงไมเสี่ยง จะแกไมแก แกกอนแกหลัง แลวตกลงกันวาใครตองทําอะไรแลวแยกยายกัน
ไปปฏิบัติงานโดยไมไดบันทึกในเอกสาร ซึ่งนักวิจัยจะไมชอบเพราะไมมีตัวเลขสําหรับวัด
ความกาวหนาของการปฏิบัติการ เขียนรายงานไมได คํานวณไมได ไมมีสถิติ ไมถูกใจนักวิจัย ไม
ถูกใจนักวิชาการ 
 

สรุปบทเรียนการจัดการทางสังคมเพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
1) โครงการน้ี เนนการใชความรู ขอมูล ในการสรางความเขาใจกับชุมชน   ผาน

โครงการวิจัย และการคืนขอมูลสูชุมชน  การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  (community 

empowerment) ในการดําเนินงานดานความปลอดภัยสําหรับเด็ก (safe community for children) ให
ความสําคัญกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนระดับรากหญา (grass-root empowerment) ใน
การพิทักษสิทธิความปลอดภัยแกเด็ก โดยสรางความมีสวนรวมของชุมชน สรางเครือขายระดับ
ระดับลาง (grass-root coalition) สรางความรูและทักษะแกชุมชนในการ คนหาปญหาและปจจัยเสี่ยง
ของการบาดเจ็บ เฝาระวังการบาดเจ็บ พฤติกรรมเส่ียง สิ่งแวดลอมเสี่ยง  วางแผน- ดําเนินการแกไข  
และ ประเมินผล –ขยายผลในระดับทองถ่ิน กลาวอีกนัยคือ การจัดการทางสังคมจะเกิดข้ึนได ตองมี
ความรูอยางรอบดานเปนเครื่องมือในการทํางาน    

2) ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน เปนมิติหนึ่งของการสรางชุมชนปลอดภัย  
โครงการน้ี ใหเด็กและเยาวชนรวมเปนสวนของการเปล่ียนแปลงดวย โดยจัดต้ังเปนชมรมเด็กไทย
ปลอดภัย ซึ่งจะเนนการใชกลุมเครือขายเพื่อน เยาวชน เปนเครื่องมือในการทํางานเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการเปนส่ือในการสะทอนเสียงเด็ก
ใหกับชุมชน สังคมอีกดวย 
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1.10 ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานกาญจนาภิเษก นครปฐม 

ที่มาและ แนวคิดของโครงการ 

 ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานกาญจนาภิเษก เปนหนวยงานในสังกัดกรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม การจัดต้ังศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนแหงน้ีมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเปนสถานพินิจตนแบบท่ีสามารถบําบัดฟนฟูเยาวชนไดอยางมีคุณภาพ โดย
ดําเนินการใหลักษณะผสมผสาน ในสภาพแวดลอมก่ึงบานก่ึงสถานอบรม ดวยหวังใหเปนสถานท่ี
ฟนใจ ชวยเติมเต็มส่ิงท่ีขาดใหเยาวชนที่กระทําความผิด เพื่อเปาหมายท่ีจะคืนเยาวชนกลับสู
ครอบครัวและสังคม โดยท่ีภาพลักษณตอตนเองของเยาวชนไมชํารุดบกพรอง ในขณะเดียวกัน
เยาวชนก็ตระหนักในคุณคาของตนเองมากข้ึน สามารถตัดขาดจากปญหาที่เคยติดตัวมาโดยไมมี
ปญหาใหมเพิ่มข้ึนและพรอมกลบัไปเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคม  

 ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานกาญจนาภิเษก เกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติการ
จัดต้ังศาลเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2495 โดยมีเจตนารมณเพื่อแยกเด็กออกจากคุกผูใหญ แตเบ้ืองตน
ยังคงดําเนินการโดยเจาหนาท่ีของภาครัฐท่ียึดม่ันแนวคิดเดิมๆ นั้นคือ การปฏิบัติดวยความคิดเดียว
ภายใตความแตกตาง (Fix Idea) ควบคุมเด็กดวยความรุนแรง การใชอํานาจ และกฎเหล็ก ดวยเหตุที่
ภาครัฐมีเงินทุน แตไมมีแนวคิดการบริหารจดัการ ในขณะท่ี NGO มีแนวคิดการบริหารจัดการ แตไม
มีทุน จึงทําใหเกิด 2 วัฒนธรรม 1 เปาหมาย ให NGO บริหารจัดการ และใหภาครัฐสนับสนุนเงินทุน 

แทจริงแลวการบริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนเด็กและเยาวชนไดเปนอยางดีนั้น ควรยึดแนวคิดท่ีวา 
บานกาญจนาภิเษกเปนเพียงบานทดแทนช่ัวคราวของเด็กและเยาวชนท่ีกาวพลาดเทานั้น โดยนํา
ความเปนคุกออกไป ไมมีประตู ไมมีกําแพง และมีขอตกลงกับเด็กในเรื่องของสิทธิและหนาท่ี 
กลาวคือ เยาวชนในบานกาญจนาภิเษกมีสิทธิ ทั้งสิทธิในชีวิตและรางกาย สิทธิการเย่ียม สิทธิการ
เยี่ยมบาน สิทธิการออกนอกสถานที่และทานอาหารนอกบาน สิทธิการตัดสินใจและการไมถูก
ควบคุมในยามคํ่าคืน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและการมีสวนรวม และสิทธิการแตงกาย ใน
ขณะเดียวกัน เยาวชนในบานกาญจนาภิเษกก็ตองมีหนาท่ี ทั้งหนาท่ีในการฝกและอบรมตามคําส่ัง
ศาล หนาท่ีในการทํากิจวัตรประจําวันตามระเบียบของบานกาญจนาภิเษก หนาท่ีในการฝกและ
อบรมตามแนวทางของบานกาญจนาภเิษก หนาทีใ่นการดแูลรักษาทรัพยสมบัติตางๆ ท่ีบานกาญจนา
ภิเษกจัดหาให หนาท่ีในการใชชีวิตรวมกันอยางสันติและสมานฉันท และหนาท่ีที่สําคัญอีกประการ
หนึ่งคือ หนาท่ีในการรวมกันพิสูจนใหสังคมเห็นวา เยาวชนที่กาวพลาด และผานการพิจารณาของ
ศาลสถิทยยุติธรรม จนตองถูกจํากัดอิสรภาพในบานหลังน้ี สามารถเปล่ียนแปลงตนเองได ภายใต
การจัดสภาพแวดลอมและการจัดการท่ีคํานึงถึงหลักการใชสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ควบคูกับการฝก
การใชอํานาจภายในหรือฝกการเรียกรอง บังคับ ควบคุมตนเอง ภายใตความเชื่อท่ีวา เด็กทุกคนมี
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ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self – Control) ซึ่งเรามีหนาท่ีทําใหความสามารถในการ
ควบคุมตนเองของเขาแข็งแรงข้ึน ขณะเดียวกันก็ลดการใชอํานาจของเจาหนาท่ีและปรับบทบาทของ
เจาหนาท่ีจากผูควบคุมเปนบทบาทของญาติผูใหญหรือคนในครอบครัวแทน  

 ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานกาญจนาภิเษก รับเยาวชนชายอายุระหวาง         
15 – 25 ป จากสถานฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานกรุณา บานมุฑิตา และบานอุเบกขา เขามา
ฝกอบรม โดยผิดรับเปนรุนๆ รุนแรกเขารับการฝกอบรมเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2545 นับถึงปจจุบัน 
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานกาญจนาภิเษก ไดรับเด็กและเยาวชนชายท่ีศาลตัดสินใหรับ
การฝกและอบรมดวยฐานความผิดตางๆ เขาฝกอบรมได 8 รุนๆ ละ 25 – 50 คน โดยการรับเยาวชน
ในรุนแรกๆ มีขอกําหนดวาจะตองเปนเยาวชนท่ีศาลส่ังฝกและอบรมเปนระยะเวลา 1 ปขึ้นไป และ
ไมใชคดีฆาผูอื่น แตหลังจากรับเยาวชนผานไป 2 รุน เกณฑดังกลาวไดถูกยกเลิก ปจจุบันยังคงรับ
เยาวชนจากสถานฝกอบรมอื่นโดยเปดรับเปนรุน แตเกณฑการรับเด็กและเยาวชนวางไวที่ความเต็ม
ใจและความรวมมือของพอแมและผูปกครอง รวมทั้งของตัวเด็กและเยาวชนดวยเปนสําคัญ  

 คุณทิชา ณ นครไดกลาวถึงปรัชญา แนวทาง และฐานคิดของการดําเนินการในบาน
กาญจนาภิเษกวา “สิ่งสําคัญประการแรกคือ หลักคิดของคนทํางานตองตรงกันวา บานกาญจนาภิเษก
ไมใชคุกเด็ก เยาวชนไมใชนักโทษ และเจาหนาท่ีไมใชผูคุม แตบานแหงน้ีคือบานทดแทนช่ัวคราว
ของเด็กและเยาวชนที่บังเอิญใชชีวิตผิดจังหวะจนเปนเหตุใหตองสูญเสียอิสรภาพช่ัวคราว “ 

 “เราทุกคนเคยเปนเด็กมากอน ถายอมรับวาเด็กมีโอกาสทําความผิดงาย เด็กเหลาน้ีคือ
ตัวแทนของเราในอดีต และเปนอนาคตของพวกเราดวย ถาเราใหเวลาและโอกาสกับพวกเขา ก็
เหมือนพอแมที่ใหโอกาสเราเสมอ เปนความจริงท่ีวา เยาวชนเหลาน้ีผานความบอบช้ําในชีวิตมามาก
จนรูสึกวาชีวิตตนเองไรคา ดังน้ัน การลงโทษใหรูสึกอับอาย ต่ําตอย ดอยคา จึงย่ิงเปนการซํ้าเติมให
สูญเสียความม่ันใจและสะสมเปนความคับแคนใจ ซึ่งไมเปนผลดีตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
พวกเขา” คุณทิชาไดกลาวเสริมถึงปรัชญา แนวทาง และฐานคิดของการดําเนินการในบานกาญจนา
ภิเษกวา “บานกาญจนาภิเษกปฏิเสธการจัดการปญหาดวยความรุนแรงตอยอดความรุนแรง เพราะ
เห็นวาเปนการทําลายคุณลักษณะท่ีดีของมนุษย การใชความรุนแรง การละเมิดสิทธิทางดานรางกาย 
และจิตใจ การทําใหอับอาย ตอยตํ่า จึงกระทําไมไดทุกกรณี ไมวาจะเปนการกระทําโดยเจาหนาท่ี 
หรือการกระทําโดยเด็กดวยกันเองก็ตาม” 

 คุณทิชา ณ นคร กลาวถึงหนาท่ีของผูใหญในบานหลังน้ีวา  “เราตองมองหาแงมุมดีๆ 
และหยิบความเปนมนุษยที่ดขีองเด็ก ใหออกมาขมดานมืดของพวกเขา เสริมแรง ใหกําลังใจ เมื่อเห็น
ความต้ังใจ และความพยายามของเขา และพรอมใหอภัยใหโอกาส วิธีการตางๆ เหลาน้ีคือ 
กระบวนการเรียกอํานาจจากภายใน เมื่อเด็กรูสึกดี รูสึกปล้ืม รูสึกมีคุณคา ผูใหญเมตตารักเขา เขาก็
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จะมีแรงบันดาลในท่ีจะพัฒนาจิตใจ กาวไปเรื่อยๆ ตอเมื่อเยาวชนตระหนักในคุณคาของตนเอง การ
เปล่ียนแปลงท่ียั่งยืนจึงเกิดข้ึนได “ 
 

กิจกรรมและกระบวนการ 

  1) แนวคิดการมองเด็กที่กระทําความผิด  บานกาญจนาภิเษกมีแนวคิดในการมองเด็กที่
กระทําความผิดตางไปจากเดิม คือ เชื่อวา เด็กทุกคนมีความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self – 

Control) บานมีหนาท่ีทําใหความสามารถในการควบคุมตนเองของเขาแข็งแรงข้ึน ขณะเดียวกันก็ลด
การใชอํานาจของเจาหนาท่ีและปรับบทบาทของเจาหนาท่ีจากผูควบคุมเปนบทบาทของญาติผูใหญ
หรือคนในครอบครัวแทน แนวทางในการทํางาน คือเชื่อในตัวเด็ก  มีการใหอิสระแกเยาวชนในการ
แตงตัว การไมทําอะไรท่ีเปนการตีตราวาเปนเด็กคุก เชน เคร่ืองแบบ และการกรอนผม การเปดให
ผูปกครองไดเขาเย่ียมนานข้ึน รวมถึงการลงโทษท่ีไมควรรุนแรงจนกระท่ังละเมิดสิทธิพื้นฐานของ
เด็ก 

 ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจึงทําดําเนินงานในลักษณะของบาน ไมใชคุก ใช
ความรัก ไมใชอํานาจหรือความรุนแรง สงเสริมดานดีใหไดแสดงออก ไมกดใหรูสึกอับอาย ต่ําตอย 
รักษาจิตวิญญาณของเด็กยิ่งกวากฎระเบียบหรือกฎหมาย ใหความสําคัญกับวิธีคิด การเปดโลกทัศน 
และการเรียนรูไปพรอมๆ กับเยาวชน  

 สําหรับกระบวนการดานปฏิบัติ เนนการปฏิบัติตามหลักสิทธิเด็ก ใหความสําคัญกับการ
สรางกระบวนการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน ทั้งดานการรวมคิดและรวมตัดสินใจอยางจริงจัง 
ใสใจกับรายละเอียดของเด็กแตละคน จัดใหมีพื้นที่ของการเรียนชีวิตมากกวากิจกรรมอื่นๆ และมี
ชองทางใหเด็กไดเสนอความเห็นดวยความรูสึกวาปลอดภัย การดําเนินการตางๆ จะคํานึงถึงท้ัง
ขอเท็จจริงและอารมณความรูสึก ดานการปฏิบัติการ กําหนดคําขวัญเชิงพฤติกรรมท่ีชัดเจนวา 
“สะอาด สันติ สามัคคี มีสวนรวม” มีการออกแบบกิจกรรมหลายอยางใหเด็กไดรวมดําเนินการ โดย
เนนการเสริมแรงทางบวก การเสริมพลังอํานาจภายใน รวมทั้งมีกระบวนการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง และมีการประสานและทํางานรวมกับครอบครัวชุมชน 

 2) จัดกระบวนการเรียนรูกับเด็กและเยาวชนโดยใชการคิดวิเคราะห รูจักชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต 

 กิจกรรมตางๆ ที่นํามาใชพัฒนาเยาวชนบานกาญจนาภิเษกใหความสําคัญกับการเรียน
ชีวิต เรียนสังคม และพัฒนาทักษะชีวิต มากกวากิจกรรมอ่ืนๆ ดวยเห็นวา การกาวพลาด กาวผิด
จังหวะของเด็กและเยาวชน เพราะมีเหตุปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งคือ การมีวิธีคิดและการกระทําท่ี
ชํารุดบกพรอง ดังน้ันการแกไขวิธีคิด แกไขการกระทํา ที่ชํารุดบกพรองจึงเปนสิ่งจําเปนเรงดวน 
กิจกรรมการเรียนชีวิต เรียนรูทักษะสังคม จะเปนการเพ่ิมทุนทางความคิดทางปญญา และเพ่ิมทักษะ
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ในการบริหารจัดการชีวิต เปนการพัฒนาใหมีจิตใจท่ีมั่นคงเขมแข็ง เพ่ือเปนตนทุนใหกับเยาวชน
สําหรับการเดินทางสูอนาคต บนฐานความเช่ือที่วา หากเยาวชนรูคิด พวกเขาก็จะแสวงหาทางออก
ใหกับชีวิตไดอยางเหมาะสมดวยตัวของเขาเอง และรูจักคุณคาของกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางบานกาญจนา
ภิเษกเปดโอกาสใหไดเรียนรู ซึ่งจะทําใหการเรียนรูของพวกเขามีคุณภาพและเกิดประโยชนตอตัว
เขาไดจริง 

 หลักสําคัญของกิจกรรมเรียนชีวิตท่ีบานกาญจนาภิเษกคือ เนนท่ีการทํากระบวนการ 
โดยใชรูปแบบการสื่อสารรวมกันผานการบอกเลา การพูดคุยระหวางเด็กดวยกันเอง หรือระหวาง
เด็กกับผูใหญ หรือผานการทํากิจกรรม ซ่ึงเด็กจะมีโอกาสเรียนรูทั้งจากประสบการณของตนเอง และ
ของผูอื่น โดยการนําเสนอความคิดผานการเขียน ซึ่งพบวา นอกจากบอกความคิดเห็น ความตองการ 
และความรูสึกตางๆ ของเยาวชนไดแลว ยังชวยใหกระบวนการเรียนรูของเยาวชนพัฒนาขึ้นมาก การ
เขียนทําใหเด็กตองคิดจึงเกิดกระบวนการสื่อสารกับตัวเองที่สามารถนํามาทบทวนได ทําใหมองเห็น
สิ่งท่ีจะตองปรับปรุงแกไข รวมท้ังยังสามารถนํามาตรวจสอบพัฒนาการทางความคิดของตนได จึง
เห็นถึงความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน ทําใหมีกําลังใจ มองเห็นคุณคาของตนเอง 

 3) การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนบานกาญจนาภิเษก 

 บานกาญจนาภิเษกมีกรอบคิดวา  การจัดสภาพแวดลอมใหเยาวชนไดรวมคิดรวม
ตัดสินใจ และคนหาสาระดวยตนเอง เปนวิธีการท่ีใหความหมาย ความสําคัญ และแสดงถึงเช่ืองมั่น
ในความคิดอานของพวกเขา ทําใหเขาเกิดความภูมิใจ ลบลางความรูสึกต่ําตอย และดวยการมีสวน
รวมคิดรวมตัดสินใจดวยตนเอง เยาวชนจึงสามารถเรียกอํานาจจากภายในใหปรากฏ ทําใหมุมมอง
ตอตนเองและผูอื่นเปลี่ยนไป นํามาซ่ึงความรวมมือโดยสมัครใจ มีความกระตือรือรน รับผิดชอบ
เพิ่มข้ึน และตองการปรับปรุงพัฒนาตนเองในทางสรางสรรค ทําใหไมจําเปนตองใชความรุนแรง 
อํานาจ หรือกฎเหล็กใดๆ บีบบังคับ ดังน้ันไมวากิจกรรมเล็กหรือใหญ บานกาญจนาภิเษกจะพยายาม
หาชองทางใหเยาวชนไดเขามามีสวนรวม ตัวอยางเชน ในการใหเด็กวิเคราะหขาวหรือแสดง
ความเห็นในเร่ืองใดก็ตาม กรรมการท่ีเปนผูตัดสินวา ขอเขียนของใครหรือกลุมไหนดีจะไมใชครู
หรือผูใหญ แตจะใหเยาวชนชวยกันโหวต โดยผูโหวตจะตองแสดงเหตุผลประกอบความเห็นของ
ตนดวย สวนเร่ืองการกําหนดกฎระเบียบของบานกาญจนาภิเษก ที่นี่ก็จะใชวิธีตั้งกระทูใหเยาวชน
ตอบแสดงความเห็น และนําคําตอบท่ีไดรับไปจัดทําระเบียบชีวิตในบาน นอกจากนั้นในโอกาสท่ีมี
เหตุการณหรือกิจกรรมพิเศษบางอยาง เชน การอนุญาตใหเยาวชนออกไปเรียนหนังสือขานอก การ
ใหเยาวชนไดมีสวนรวมในการคิดและเปนผูจัดทํากิจกรรมตอนรับเพื่อนใหม รวมท้ังการขออนุญาต
ปลอยกอนกําหนด กระบวนการดําเนินการตางๆ จะใหเยาวชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและ
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เปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจ รวมทั้งยังมีสวนรวมในการหามาตรการตางๆ เพื่อเปนหลักประกัน
ในการปองกันแกไขไมใหปญหาเกิดข้ึน ซึ่งพบวา เยาวชนสามารถดําเนินการไดเปนอยางดี 

    4) กระบวนการตอนรับสมาชิกใหม 
 การเริ่มตนการทํางานท่ีดี หมายถึง ความสําเร็จไปแลวครึ่งหน่ึง ดวยเหตุนี้บานกาญจนา

ภิเษก จึงใหความสําคัญกับกระบวนการตอนรับเด็กใหมในแตละรุนมาก มีการจัดตารางเตรียมการ
รับเยาวชนรุนใหมอยางเปนระบบ พบวา นอกจากการใหเยาวชนท่ีอยูมากอน ไดรวมคิดคนกิจกรรม
รับเพื่อนใหม  

      5) การสรางความรวมมือ รวมแรง รวมใจ ระหวางครอบครัวกับบานกาญจนาภิเษก 

 ความเต็มใจและความรวมมือจากพอแมผูปกครองเปนหลักเกณฑสําคัญประการหน่ึงท่ี
ถูกกําหนดข้ึนในการรับเยาวชนเขามาอยูในบานกาญจนาภิเษก อยางไรก็ตามบานกาญจนาภิเษกไดอ
อกแบบการสรางความสัมพันธระหวางครอบครัวเยาวชนกับบานกาญจนาภิเษกไวตั้งแตเริ่มรับ
เยาวชนเขามาอยูในบาน กิจกรรมปฐมนิเทศเปนจุดเร่ิมตนของการทํางานกับครอบครัวที่จะทําให
ครอบครัวเขาใจหลักการของบานกาญจนาภิเษก และเขามามีสวนรวมสนับสนุนกระบวนการทํางาน
ในแนวทางน้ีอยางถูกตองเหมาะสม   
 

สรุปบทเรียนการจัดการทางสังคมเพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
1) การจัดกระบวนการเรียนรูกับเด็กและเยาวชนจะไดผล เมื่อบรรยากาศของการ

เรียนรูผอนคลาย ผูเรียนมีความรูสึกเปนอิสระ และมีความเชื่อมั่นตอสิ่งท่ีตนเองเรียนรู   การที่เด็ก
และเยาวชนบานกาญจนาภิเษกรูสึกวาในบานหลังน้ีพวกเขาปลอดภัย ที่นี่ไมมีบรรยากาศของความ
หวาดกลัว ไมตองหวาดระแวงวาจะถูกแกลงถูกทําราย เสียงของเขา ความคิดของเขามีความหมาย
เพราะผูใหญพรอมท่ีจะรับฟง และเม่ือเขามีความตั้งใจท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองในทางท่ีดี เขาก็มั่นใจ
ไดวานอกจากโอกาสที่พวกเขาไดรับแลว เขายังไดรับความช่ืนชม และความรูสึกดีๆ จากคนรอบขาง
ดวย ในบรรยากาศเชนนี้ ที่ทําใหเยาวชนกลาแสดงออก และทํากิจกรรมการเรียนทักษะชีวิตของบาน
กาญจนาภิเษก สามารถสรางการ “รูคิด” ใหกับเด็กและเยาวชนที่นี่ได เมื่อเด็กเหลาน้ีกลับไปบาน แม
จะอยูในส่ิงแวดลอมเดิม แตสิ่งท่ีเปลี่ยนไปคือการติดอาวุธทางความคิดใหกับเด็กเหลาน้ี  

2) บานกาญจนาภิเษกใชการทํางานในลักษณะสหวิชาชีพ และการดึงความชวยเหลือ
จากองคกรพัฒนาเอกชนดานเด็กและเยาวชนมารวมดําเนินการ และนอกจากองคกรพัฒนาตางๆ 
แลว หนวยราชการอื่นๆ ในพ้ืนท่ี เชน หนวยงานการศึกษาการสาธารณสุข รวมท้ังองคกรปรกครอง
สวนทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ และปราชญชาวบาน ก็นาจะไดรับการประสานใหรวมดําเนินการดวย 

3) รูปแบบและวิธีการที่ใชในกิจกรรมเรียนชีวิตของบานกาญจนาภิเษก นาจะไดนําไป
พัฒนาและปรับใชในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับตางๆ หรือควรจัดใหโรงเรียนมี
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พื้นที่สําหรับกิจกรรมเรียนชีวิตเพ่ือฝกใหเด็กรูคิด ควบคูไปกับการรูวิชาการและรูปฏิบัติการ อันเปน
การทํางานเชิงรุกเพื่อปองกันปญหาเยาวชน 

4) แนวคิดในการมองเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด ที่สังคมมักมีแนวโนมตีตรา
พวกเขา แตโครงการนี้ ใหความสําคัญที่การเช่ือมั่นในศักยภาพของความเปนมนุษย  ของการเรียนรู 
เพ่ือเปาหมายท่ีจะคืนเยาวชนกลับสูครอบครัวและสังคม โดยท่ีภาพลักษณตอตนเองของเยาวชนไม
ชํารุดบกพรอง ในขณะเดียวกันเยาวชนก็ตระหนักในคุณคาของตนเองมากข้ึน พรอมกลับไปเปน
สมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม 
 

2. การศึกษาเฉพาะกรณี (case studies) ตัวอยางเดนในตางประเทศ ศึกษากรณีตัวอยาง โครงการ
ชุมชนปลอดภัย ของประเทศนิวซีแลนด (Safe community program)   
 การศึกษากรณีตัวอยางในตางประเทศ มุงเพ่ือศึกษาตัวอยางท่ีดําเนินงานดานการจัดการ
กับปญหาความปลอดภัยโดยชุมชน  พื้นที่ที่ศึกษาดูงานคือ คือ เมืองโอคแลนด  เมืองเวลลิงตัน และ 
เมือง ไครสเชิรช   ประเทศนิวซีแลนด ดวยเหตุผลท่ีวาเปนตัวอยางท่ีดี ในการแสดงใหเห็นถึง 
ผลสําเร็จของแกไขปญหาดานการจัดการของชุมชนเก่ียวกับความปลอดภัย รวมท้ังการแกไขปญหา
ความรุนแรงและพฤติกรรมเส่ียงตางๆในกลุมเด็กและเยาวชนของประเทศ  ผานแนวนโยบายและ
ปฏิบัติการที่เนนการมีสวนรวมของชุมชน และการกําหนดจากทองถ่ินซึ่งเนนการมีสวนรวมของเด็ก
และเยาวชนเเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย ที่ใหความสําคัญกับการ
กระจายอํานาจสูองคการบริหารสวนตําบล และทองถ่ินในการพัฒนา รวมท้ังการเนนสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาคมเด็กและเยาวชน สภาเยาวชนในการรวมพัฒนาและรวมแกปญหา   

เปาหมายของการศึกษาดูงาน คือ การทราบแนวคิด ยุทธศาสตรและบทเรียนการทํางาน
ในการสรางชุมชนปลอดภัยเพื่อการลดปญหาความรุนแรงและการบาดเจ็บในเด็กและเยาวชน  

การศึกษาดูงานน้ี ผานแกนสําคัญ คือ มูลนิธิชุมชนปลอดภัยของประเทศนิวซีแลนด (The 

Safe Communities Foundation of New Zealand: SCFNZ) ซึ่งเปนองคกรสาธารณะประโยชน
ระดับชาติ กอตั้งข้ึนเพื่อทํางานรวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญๆ ในการพัฒนาความปลอดภัย
ในชุมชนและการปองกันอันตราย  ซึ่งนําไปสูการออกกลยุทธการปองกันอันตรายของประเทศ
นิวซีแลนด (The New Zealand Injury Prevention Strategy: NZIPS) ในเดือนมิถุนายน 2546 โดยมี
ขอบขายงานในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน  ชุมชน และ
ตัวบุคคล โดย ผูอํานวยการสถาบัน คือ ศาสตราจารย แคโลรีน โคลเกน เปนผูประสานงาน และให
คําแนะนําเร่ืองพ้ืนท่ี  ทั้งน้ี สภาเมืองแตละพ้ืนท่ี ไดรับแนวคิด และนโยบายจากรัฐบาลนําไปปฏิบัติ
ในพ้ืนที่ โดยมูลนิธิชุมชนปลอดภัยของประเทศนิวซีแลนด ทําหนาท่ีในการจัดทะเบียนรับรองใน
การเปนชุมชนปลอดภัย การสนับสนุนความรู แนวทางการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล 
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คําอธิบายภาพ การเย่ียมฟงการบรรยายท่ี Safe Communities Foundation New Zealand, 

North Shore 

การศึกษาดูงานแตละเมือง ใชวิธีการรวมรับฟงความการนําเสนอโครงการ การซักถาม 
และการเขาเย่ียมชมกิจกรรมโครงการในพ้ืนที่ ซึ่งไดเห็นความเช่ือมโยงระหวางการดําเนินงานใน
เชิงนโยบาย และสูการปฏิบัติ  โดยแกนกลางในการขับเคลื่อนสนับสนุน การทํางาน คือ สภาเมือง 
(City council) ซึ่งไดมีการจัดตั้งหนวยปฏิบัติงานดานการจัดการความปลอดภัยของชุมชนไว ทํา
หนาท่ีประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน   โดยมีกําหนดการ และบุคคล 
องคกรที่เขาพบและศึกษาดังภาคผนวก ข. และ ค.  

การนําเสนอผลการศึกษาดูงาน จะนําเสนอเปนสวนๆ ไดแก ชุมชมปลอดภัยเมืองโอกค
แลนด ชุมชนปลอดภัยเมืองเวลลิงตัน ชุมชนปลอดภัยเมือง ไครสเชิรช  โดย เน้ือหาประกอบดวย  
ที่มาและแนวคิดเบ้ืองตน  วัตถุประสงคและเปาหมาย  กลุมเป าหมาย  และภาคีที่ เกี่ยวของ 
กระบวนการสรางชุมชนปลอดภัยและ กลยุทธการทํางาน และตัวอยางโครงการในเมืองท่ีศึกษาดู
งาน 
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ความปลอดภัย หรืออีกนัยหนึ่งคือ การปองกันอันตรายซึ่งหมายถึงความเสียหายทาง
รางกายท่ีเกิดข้ึนโดยเจตนาหรือไมเจตนาก็ตาม รูปแบบของอันตราย มีไดหลายรูปแบบ เชน การทํา
รายตัวเองหรือการฆาตัวตาย อุบัติเหตุบนทองถนน การตกหรือลมของเด็กและผูสูงอายุ ไฟไหม น้ํา
รอนลวก และอันตรายท่ีเกิดจากความรุนแรงระหวางบุคคล ที่กระทําตอกัน เชนความรุนแรงในกลุม
วัยรุน แกงควัยรุน และความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงตอผูหญิง อันตรายท่ีเปนผลมาจากการ
ดื่มสุราและการเสพยาเสพติด เปนตน ผลกระทบของอันตรายไมวาจะเกิดข้ึนโดยเจตนาหรือไม
เจตนาก็ตาม ไดสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และตัวบุคคล อันสงผลตอคุณภาพชีวิต
ของชาวนิวซีแลนดนับลานคน ซึ่งคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นมากกวา 7,000 ลานเหรียญตอป และ
ความเสียหายท่ีประเมินคาไมไดในการรักษาและการพักฟน การสูญเสียโอกาส สูญเสียศักยภาพ 
และสูญเสียชีวิต ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน เปนสวนหนึ่งของแผนงานโครงการดังกลาว โดย 
โครงการที่ไดถูกนําเสนอในชวงของการศึกษาดูงาน  คือโครงการปองกันการกระทําผิดของเด็กใน
ระยะเร่ิมตน คือ การปองกันการท่ีเด็กทําลายทรัพยสินสาธารณะ การพนสี ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ 
การปองกันการดื่มสุรา และโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเชิงบวกในพ้ืนท่ี  ทั้งน้ีการดําเนินงานอยู
ภายใตกรอบใหญ คือเร่ือง การจัดการทางสังคมเพ่ือการสรางความปลอดภัยในชุมชน 

ประเทศนิวซีแลนดจึงกําหนดวิสัยทัศนผานเครือขายภาคีที่ดําเนินงานดานปลอดภัยวา   
“ประเทศนิวซีแลนปลอดภัย,ไรการบาดเจ็บ” 

 

กระบวนการและวิธีการดําเนินงาน 

การดําเนินงานดานความปลอดภัยของประเทศนิวซีแลนด  ใหความสําคัญกับ เงื่อนไข
ของชุมชนที่แตกตาง หลากหลาย ทั้งดาน เช้ือชาติ ศาสนา อายุ เพศ ความสนใจท่ัวไป (กีฬา 
การเมือง) อาชีพ (การแพทย การบริการทางสังคม การทําปาไม การขนสง) สถานที่ (ที่ทํางาน 
โรงเรียน บาน สภาอุตสาหกรรม) ภูมิประเทศ เปนตน ดังน้ันการพัฒนาการปองกันอันตรายโดย
ชุมชนจะแบงตามภูมิประเทศ หรือกลุมสังคม คือใชพื้นท่ีเปนหนวยในการทํางาน  ทั้งน้ี เนนให
ความสําคัญในการมีพันธะกิจความรวมมือกับทองถิ่นโดยเฉพาะ ชุมชนและผูนําทองถิ่น (ชนเผา
เมารี) เพื่อสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

โครงสรางการดําเนินการ มีคณะกรรมบริหารระดับชาติ ประกอบดวย ผูแทนจากภาค
สวนตางๆ ไดแก ภาครัฐบาล 1 คนท่ีรับผิดชอบงานดานการปองกันการบาดเจ็บและความปลอดภัย  
ภาคเอกชน 1 คนท่ีรับผิดชอบงานดานการปองกันการบาดเจ็บและความปลอดภัย  ภาคชุมชน หรือ 
เมารี 1 คนที่รับผิดชอบงานดานการปองกันการบาดเจ็บและความปลอดภัย ในชุมชน และ ภาค
กฎหมายหรือ ทางการเงิน 1 คน และ อีก 1 คน เปนสวนของผูใหทุน   
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คณะกรรมการบริหาร จะมีการประชุมกัน ปละ 4 คร้ัง เพื่อกําหนดแผน ติดตาม และให
ชี้ทิศทางของการดําเนินงาน ทั้งน้ี ไดแตงต้ังให ศาสตราจารย แครอล โคลเกนท เปนผูรับผิดชอบใน
ฐานะผู อํานวยการในการรับผิดชอบการจัดการและดําเนินการทั้งหมด โดยตองข้ึนตรงตอ 
คณะกรรมการบริหารชุดดังกลาว ผานการรายงานผลเปนระยะๆงบประมาณในการดําเนินงาน 
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล การสนับสนุนจากภาคธุรกิจ องคกรชุมชน 

แนวทางการดําเนินงานการความสรางความปลอดภัยโดยชุมชนของประเทศนิวซีแลนด
นั้นมี 2 รูปแบบดวยกัน คือ รูปแบบการปองกันอันตรายโดยชุมชน และรูปแบบการปองกันอันตราย
โดยองคกรของชุมชน 

ก) รูปแบบการปองกันอันตรายโดยชุมชน มุงเนนองคประกอบของกระบวนการพัฒนา
ชุมชน นักปฏิบัติการจะทํางานรวมกับชุมชนตางๆ ในการพัฒนาตัวชุมชนเองใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด 
โดยคํานึงถึงความสําเร็จที่มากท่ีสุดและผลเสียท่ีนอยท่ีสุด และใหความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และสังคมท่ีแตกตางกัน ทั้งน้ีขั้นตอนสําคัญของ การปองกันอันตรายและการเพ่ิมความ
ปลอดภัย ที่สําคัญ พบวา มี 1) การเฝาระวังแนวโนมของอันตรายโดยชุมชนเพ่ือตอบสนองตอปญหา
ของชุมชนและ 2) การระบุสาเหตุของอันตรายท่ีสามารถปองกันได การต้ังเปาหมายของโปรแกรม
ปองกันและขอกําหนดในชุมชน 

ข) รูปแบบการปองกันอันตรายโดยองคกรของชุมชน มุงเนนการมีสวนรวมขนาดใหญ
ในระดับกลยุทธดานการศึกษา สิ่งแวดลอม และตัวบทกฎหมาย มีหนาท่ีในการจัดเตรียมทรัพยากร 
และผลักดันใหเกิดกลุมชุมชนและกลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งนําไปสูเครือขายชุมชน 

จากการศึกษาพบวา หลักการกลยุทธการปองกันอันตรายท่ีประเทศนิวซีแลนดให
ความสําคัญ คือ 1) การเปล่ียนตัวบทกฎหมายใหบังคับใชอยางเขมแข็ง 2) การเปลี่ยนสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ การสรางสรรคเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยี  3) การเปลี่ยนพฤติกรรมและความรู เชน 
การใหความรูแกประชาชนในสิ่งท่ีควรและไมควรทํา (โปรแกรมพัฒนาทักษะการอยูรวมกัน) การ
ใหความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมาย การเอ้ือตอการเปลี่ยนพฤติกรรม การเปลี่ยน
สิ่งแวดลอมทางสังคม (โปรแกรมปฏิเสธทางสังคมสําหรับผูที่ดื่มสุรา) 

การเปลี่ยนสิ่งแวดลอม การใหการศึกษา รวมถึงตัวบทกฎหมายและการบังคับใช
นับเปนสวนสําคัญสําหรับการเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเปนอยู ซึ่งนําไปสูความปลอดภัยของชุมชน ทั้งน้ี
การดําเนินการไมใชการเปลี่ยนอยางใดอยางหน่ึง แตตองทําท้ังระบบ ดวยเหตุนี้ชุมชนปลอดภัยจึง
หมายถึงชุมชนที่มีความตองการความปลอดภัย ไมใชชุมชนที่มีความปลอดภัยอยางสมบูรณอยูแลว  
ดังน้ันโครงการจึงใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนชุมชนทุกภาคสวนในการรวมดําเนินการดาน
ความปลอดภัย โดยยึดหลักการสําคัญดังน้ี 
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- ชุมชนเปนผูระบุปญหาและแนวทางแกปญหาดวยตนเอง 

- การเพ่ิมความตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันอันตราย การเพ่ิมความ
ปลอดภัย และการปกปองคนในชุมชน 

- การขับเคลื่อนคนในชุมชนอยางสรางสรรค 
- การสนับสนุนใหกลุมคนในชุมชนเปนสวนหน่ึงของโครงการปองกันอันตราย

และการเพิ่มความปลอดภัย 

- การผลักดันใหโครงการปองกันอันตรายและการเพ่ิมความปลอดภัยขึ้นไปสู
ระดับทองถิ่น ระดับภาค และระดับชาติ 

- การสรางโครงการปองกันอันตรายและการเพ่ิมความปลอดภัยใหยั่งยืนทั้งใน
ระดับทองถิ่น ระดับภาค และระดับชาติ 
 ผลการดําเนินงานดานชุมชนปลอดภัยประเทศนิวซีแลนด พบวา มีการขยายตัวของ
พื้นที่ดําเนินการ  และมีการจดทะเบียนรับรองชุมชนปลอดภัยโดยองคการอนามัยโลก  นอกจากน้ัน
ในนโยบายไดมีการทําขอตกลงความรวมมือกันระหวางกระทรวงในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัย  ในระดับสภาเมือง พบวา การดําเนินงาน มีโครงสรางกลไกท่ีชัดเจน รวมท้ังมี
การจัดสรรทุนดําเนินการเพ่ือสนับสนุนโครงการตางๆ เพื่อมุงบรรลุผลการสรางความปลอดภัยใน
ชุมชน 
 

2.1 ชุมชนปลอดภัย เมือง Waitakere (Safe Waitakere) ภูมิภาคโอกคแลนด (Auckland region)  
 

ท่ีมาของการดําเนินโครงการ 
ภูมิภาคโอกคแลนด เปนหน่ึงใน 16 ภูมิภาคของประเทศนิวซีแลดน เปนที่ตั้งของเมือง.

โอกคแลนดทีเปนเมืองหลวงของประเทศ และเปนเมืองท่ีใหญที่สุด  และเปนหลวงของประเทศ  มี
ลักษณะเดน คือ มีคนจากเชื้อชาติตางๆอยูรวมกันมากท่ีสุดของประเทศ และมีการเติมโตท่ีรวดเร็ว
ที่สุดขอประเทศ  ภูมิภาคนี้ อยูทางทิศเหนือของประเทศ  ประกอบดวยเมือง    Auckland, Waitakere, 

Northshore, Manukau   

ป 2542 องคการอนามัยโลก (WHO) ไดแตงต้ัง Waitakere ใหเปนชุมชนปลอดภัย (Safe 

Community) และจัดไดใหมีการประชุมชุมชนปลอดภัยในนิวซีแลนดที่ Kura Kaupapa, Hoani 

Waititi Marae ซึ่งเปนเคร่ืองหมายของพันธมิตรท่ีเปนท่ียอมรับ โดยมีหนวยงานและชุมชนตางๆ ทั่ว
ประเทศเขารวมประชุม ผลลัพธอยางหน่ึงท่ีไดจากการประชุมคร้ังน้ีคือการสรางเครือขายความ
ปลอดภัยประเทศนิวซีแลนด ป 2549 เดือนกันยายน Safe Waitakere เร่ิมทําการคนหาชุมชน
ปลอดภัย และสิ้นสุดในป 2549 เดือนธันวาคม ซึ่งนับไดวาประสบความสําเร็จในการคนหาชุมชน
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ปลอดภัย ทําใหเกิดเครือขายท่ีประกอบดวย สภาเมือง Waitakere ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวแทนจาก
กลุมผูนํารองโครงการ กลุมทํางาน และสมาชิกจากกลุมใหคําปรึกษา / ราชการท่ีหลากหลาย งาน
หลักของการขับเคลื่อนคือการ เปนตัวเชื่อมความรวมมือระหวางพันธมิตรและความรวมมือของ
ชุมชนหลักกับหนวยงานรัฐบาล รวมถึงการกําหนดกลยุทธและเปาหมายรวมกันในเร่ืองสุขภาพ
ชุมชนและการปองกันอาชญากรรม  
 โครงการ Safe Waitakere  กําหนดวิสัยทัศนวา  เสริมพลังชุมชนปลอดภัย (Enabling 

community safety)มีเปาหมายมุงเนนในการสรางความปลอดภัยในชุมชน โดยใหความสําคัญกับการ
สรางความรวมมือกับทองถิ่น โดยเฉพาะกลุมชาติพันธตางๆ  Safe Waitakere ทํางานเกี่ยวกับความ
รวมมือ โดยมีหนาท่ีหลักในการสรางและรักษาพันธมิตรหลักๆ กับชุมชน หนวยงาน และอ่ืนๆ 
นําไปสูกลุมใหคําปรึกษาหรือกลุมราชการท่ีประกอบดวยหุนสวนชุมชนท่ีหลากหลาย  Safe 

Waitakere ไดรับเงินสนับสนุน ผานสัญญาระยะยาวของสภาเมือง Waitakere กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงยุติธรรม รวมท้ังการระดมทุนจากชุมชนดวย 
 

กระบวนการและกิจกรรมดําเนินการ 
 กลไกการบริหาร ประกอบดวยการแบงสวนงานตามกิจกรรม ไดแก  โครงการพัฒนา

ทีมผูนํา  โครงการปองกันการบาดเจ็บแบบไมตั้งใจ  โครงการปฏิบัติการชุมชนในงานเยาวชน และ
การยาสพติด โครงการปองกันอาชญากรรม โครงการการกระทําความผิดโดยการพนสี โครงการ
ปองกันความรุนแรงในครอบครัว โครงการเหลา  โดยจะกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในสวนงานตางๆ 
เพื่อใหไปทํางานกับภาคีที่เกี่ยวของตอไป จุดมุงหมายหลักของทีม Safe Waitakere คือ 1) จัดเตรียม
หนวยทํางานภายในสภาเมือง Waitakere โดยมุงเนนที่ภารกิจของสภาเมือง Waitakere 2) ปฏิบัติการ
ตามบทบาทของผูกระตุนและผูเชื่อมตอชุมชน หนวยงาน พันธมิตร และรัฐบาลกลาง  3) พัฒนา
หลักสูตรและความคิดริเร่ิมเพ่ือจัดหาความปลอดภัยเมืองเชิงบวก 

Safe Waitakere มุงเนน 5 ประเด็น คือ 1) การปองกันอาชญากรรม 2) การปองกันความ
รุนแรงในครอบครัว 3) การปองกันอันตราย 4) เยาวชนและยาเสพติด 5) แอลกอฮอลภารกิจของ 

Safe Waitakere ไดรับจากสภาเมือง Waitakere ประกอบดวย 5 ภารกิจเชิงกลยุทธ คือ 1) การดําเนิน
ตามสนธิสัญญา Waitangi ที่ไดตกลงรวมกัน 2) การพัฒนาอยางย่ังยืน 3) การเนนใหความสําคัญกับ
เด็กกอน -First Call for Children 4) เมืองปลอดภัย 5) การเรียนรูตลอดชีวิต 

 นโยบายหน่ึงท่ีถูกคํานึงถึงอยางมากสําหรับความปลอดภัยชุมชนคือ “ชุมชนเขมแข็ง”
ซึ่งเปนเปาหมายระยะยาวของเมือง Waitakere ที่ไดพิจารณาท้ังระดับดําเนินการและระดับกลยุทธ 
เนื่องจากเปนกิจกรรมของ Safe Waitakere ที่มีผลโดยตรงกับภารกิจเชิงกลยุทธของเมือง Waitakere 

ดังวิสัยทัศนของภารกิจวา พื้นท่ีปลอดภัยเกิดข้ึน (A Safe Place To Be) ภารกิจน้ีจะพิจารณาถึงความ



106 / ผลการศึกษา กรณีตัวอยาง 

ปลอดภัยและสุขภาพเก่ียวกับอาชีพ / การปฏิบัติงาน ซึ่งเปนความปลอดภัยทั่วๆ ไปของชุมชนที่
รวมอยูในกิจกรรมและแผนงานของสภาเมือง Waitakere เมือง Waitakere  เปนเมืองแรกท่ีไดรับการ
รับรองจากองคการอนามัยโลกในการดําเนินการเมืองปลอดภัย  ป 1999 และ ป 2002 ก็ไดรับการ
รับรองอีกครั้ง   

 ยุทธศาสตรการทํางานในการสรางชุมชนปลอดภัย เนนการทํางานแบบเครือขาย  มี
วิสัยทัศน ที่สําคัญคือการสรางใหเกิด ชุมชนปลอดภัย มุงเนนการลดและปองกันอันตราย มีเงิน
สนับสนุนจากภายนอก มีการสภาชุมชนสุขภาวะ และมีคณะกรรมการกํากับทิศทาง  โดยกิจกรรมมี
ตางๆหลากหลาย เชน การจัดสถานที่สิ่งแวดลอม การรณรงคหมวกกันนอกค การมีอาสาสมัคร
ปลอดภัย เปนตน  

 แผนการทํางานชุมชนปลอดภัยประกอบดวย 7 สวนงาน คือ โครงการผูนําชุมชน
ปลอดภัย  โครงการปองกันการบาดเจ็บแบบไมไดตั้งใจ (SWIP) โครงการปฏิบิติการชุมชนท่ี
เกี่ยวของกับเยาวชนและยาเสพคิด  โครงการปองกันอาชญากรรม โครงการ Grafffiti Vandalism 

โครงการปองกันความรุนแรงในครอบครัว  โครงการสุรา (SWAP) 

 ตัวอยางโครงการปองกันการบาดเจ็บแบบไมไดตั้งใจ เนนการลดอัตราและความรุนแรง
ของการบาดเจ็บที่ไมไดตั้งใจ โดยมุงเนนการทํางานในดานวัฒนธรรมความปลอดภัยในเชิงบวก 
และการสรางสิ่งแวดลอมปลอดภัย ทั้งน้ี กลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมชาติพันธแปซิฟก และเมารี 

โครงการปฏิบัติการชุมชนท่ีเกี่ยวของกับเยาวชนและยาเสพคิด มีแนวทางสําคัญคือ เนนใหชุมชนได
มีสวนในการอภิปรายถกเถียง  การมีนโยบายและปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อลดอันตราย  เพิ่ม
ความสามารถของทองถิ่นเพื่อใหโอกาสแกเยาวชนในดานการศึกษา การทํางานและ กิจกรรม
สันทนาการ รวมท้ังการลดการกระจายของยาเสพติด  

 โครงการนี้ ทํางานโดยเนนใหเยาวชนเขามามีสวนรวม การมีฐานขอมูลที่เพียงพอ
รวมกับความรูของทองถิ่น  รวมท้ังการเสริมสรางความสัมพันธและการเชื่อมโยงกับคนตางๆ  โดย
การวางแผนงานรวมกัน และการติดตามปรับปรุงสมํ่าเสมอ การวิเคราะหความตองการ โดยใชการ
ทบทวนจากตางประเทศ การสํารวจในชุมชน การสนทนากลุมกับเยาวชน การ scan ขอมูลสื่อ 

 ขอมูลในระดับชุมชน คณะไดมีโอกาสเย่ียมชมโครงการในระดับพื้นท่ี ที่สภาเมือง 
Manukau City ที่คนในชุมชนดําเนินงานแกไขปญหาเพ่ือเด็กและเยาวชนของตนเอง   สภาเมือง มี
แนวคิดถึงการสนับสนุนโครงการในชุมชนวา การมองหาตัวแบบในทางบวก การคนทํางานท่ีมี
คุณคา (valued worker) โดยพยายามใหเขาคิดวา โครงการทุกอยางเปนของเรา   เปนคุณคาของเรา 
เปนเด็กของเรา และครอบครัวของเรา (our value our kids and our family)  โดยใชหัวใจ และ จิต
วิญญาณ (mind) และการมีสวนรวมเปนตัวขับเคล่ือน   
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 การทํางานกับเด็กและเยาวชน เนนการนําเสนอจุดแข็งของเด็ก ใหเด็กมองหาสิ่งดีๆของ
เขาและเพิ่มศักยภาพในสวนนั้น   ไมมอง และไมเอาจุดออนของพวกเขามานําเสนอโดยพบพูดคุยกับ 
Sali ซึ่งเปนผูนําเยาวชนในชุมชนแหงน้ี  เขาเลาวา “เร่ิมทํางานอาสาสมัครพัฒนาเด็กและเยาวชนดวย
ความตองการของตนเอง เมื่อ 30 ปมาแลว  เพราะตองการใหโอกาสกับเด็กและเยาวชน เพราะตน
ไมไดโอกาสมากอน และไมอยากใหพวกเขาเปนเหมือนตน  ดวยเหตุที่ พื้นท่ีนี้เปนพ้ืนที่ยากจนเมื่อ
เทียบกับพื้นท่ีอ่ืน 80 % เปนกลุมชาติพันธ เด็กไมมีกิจกรรมในเชิงบวกทําใหไปรวมในกิจกรรมใน
เชิงลบตางๆ ตนจึงไดจัดใหมีการทําคายมวย โรงยิม ไปซื้ออุปกรณกีฬาเอง เด็กที่รวมโครงการจาก
ไมกี่คน ก็กลายเปน 20-30 คน และขยายตัวมากข้ึน  ที่นี่ จีงมีลักษณะเปนโรงเรียนทางเลือก  คือเด็ก
จะเขามาเรียนรูอะไรก็ไดตามความสนใจ ทั้งการกีฬา ดนตรี อาชีพ   ความสําเร็จของโครงการดูจาก
เด็กเขามารวมกิจกรรมของโครงการอยางตอเน่ือง ในขณะที่เขาอาจขาดโรงเรียน แตเขาไมขาดมาท่ีนี่ 
เพราะเปนสิ่งท่ีเขาชอบและเขารูสึกมีคุณคา”  

 โครงการเจนีซีสยูท  (Genesis Youth) เปนโครงการหน่ึงท่ีคณะไดเขาไปเย่ียมชม   มี
ความนาสนใจ เนื่องจาก โครงการเจาของโครงการคือสถานีตํารวจ แตเนนการปองกันดานการ
กระทําความผิดมากกวาการลงโทษ จุดเดนคือใหตํารวจเปนแกนกลางของโครงการน้ี สถานีตํารวจ 
ไดกําหนดพ้ืนท่ีทํางานท่ีชัดเจนอยูหลังสถานีตํารวจ คณะทํางานมีราว 15 คน ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมตํารวจ โดยมีตํารวจเปนผูจัดการโครงการ ทํางานรวมแบบสห สาขาวิชาการกับ
สาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ประกอบดวย นักสังคมสงเคราะห จิตวิทยา ตํารวจ และสาธารณสุข  วิสัยทัศน
ของการทํางาน คือ การหาแนวทางของชีวิตแบบใหมสําหรับเยาวชน  ยุทธศาสตรสําคัญ คือ การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวก และการมีแนวทางการทํางานแบบองครวม   วิธีการทํางาน เนนการทํางาน
ทั้งเชิงรุกและรับ เชนในกรณีที่พบเด็กและเยาวชนกระทําความผิด ก็จะนํามาบําบัดชวยเหลือ ทั้ง
ทางดานสังคม และทางการแพทย ในกรณีที่สงกลับบาน ก็จะมีการใหคําแนะนําครอบครัว กลุม
เพื่อนเด็ก  นอกจากนั้นในดานมาตรการเชิงรุก เนนการเขาไปติดตามเฝาระวังปญหา โดยการทํางาน
รวมกับกลุมอาสาสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อติดตามขาว และเฝาระวังปญหา  

 ตัวอยางท่ีนาสนใจอีกแหง คือ  เมือง North Shore  ซึ่งเปน 1 ใน 4 เมืองของ รัฐโอค
แลนด โครงการชุมชนปลอดภัย มี ผูประสานงานคือ Mr. Wayne Williams  ไดทํางานรวมกับสถานี
ตํารวจอยางใกลชิด โดยสถานีตํารวจมีหนวยงานเฉพาะสําหรับเจาหนาท่ีที่เปนบุคคลท่ัวไป เพื่อทํา
ใหไดรวมกันแกปญหาในประเด็นที่ไมใชการปราบปราม แตเปนการปองกัน หรือชวยเหลือผูกระทํา
ความผิด  หนวยงานนี้ มีการออกแบบ คูมือ แบบบันทึกความรุนแรงในครอบครัว เพื่อทําให
เจาหนาท่ีที่เกี่ยวของมีความเขาใจในประเด็นปญหาอยางลึกซึ้ง  นอกจากน้ันยังมีโครงการจํานวน
มาก ที่มุงลดความรุนแรงในเมือง เชน โครงการปองกันความรุนแรงในครอบครัว โครงการปองกัน
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แกงควัยรุน  คณะตํารวจทํางานดานความรุนแรงในครอบครัว โครงการชุมชนปลอดภัย โครงการวัน
รุนกระทําความผิดซํ้า เปนตน 
 

2.2  ชุมชนปลอดภัย เมือง Wellington 
 

ท่ีมาและแนวคิดของโครงการ 
 เมืองเวลลิงตันมีประชากร 190,000 คน  และมีนักทองเที่ยวราว 26,000 คน เขามาใน

เมืองทุกวัน ซึ่งมากกวาเมืองนิวยอรค  มีนักเรียนนักศึกษาถึง 33,000 คน  มีประชากรเยาวชน
ประมาณ 40,000 คน 53% เปนเพศหญิง และ 47 %  และท่ีนาสนใจ คือ มีกลุมชาติพันธหลากหลาย
กลุม  เชน  63 % เปนชาวยุโรป  11%  เปนชาวเมารี  8% เปนชาวเกาะแปซิฟก 12%  เปนชาวเอเซีย 

6% เปนอ่ืนๆ โดยในกลุมเยาวชน อายุระหวาง 15-24 ป ทํางานท้ัง part time หรือ full time ราว     
59.3 %  

 เมือง Wellington ไดวิสัยทัศนของเมืองดานความปลอดภัยวา  คุณทําอะไรก็ตาม : คุณ
อยูอยางปลอดภัยในเมือง (whatever you’re up to : stay safe in the city) ปจจุบันเมืองเวลลิงตัน เปน
ชุมชนปลอดภัยอันดับท่ี 5 ของประเทศนิวซีแลนดและเปนชุมชนปลอดภัยอันดับท่ี 100 ของโลก  
ความปลอดภัยในเมือง Wellington เกิดจากการทํางานรวมกับพันธมิตรในการระบุประเด็นปญหา 
เงินทุน และโปรแกรมสําหรับปรับปรุงความปลอดภัยของผูคนในเมือง Wellington ซึ่งไดมีการ
ทบทวนปญหา ที่กระทบตอความปลอดภัยในเมือง ดังน้ี    

- จุดมืดในเมืองสงเสริมใหเกิดอาชญากรรมและทําใหรูสึกปลอดภัยนอยลง จึง
จําเปนตองเพ่ิมแสงสวางและติดต้ังกลองวงจรปด (CCTV)  

- การมีกิจกรรมสําหรับเยาวชนในเมืองนอยเกินไป จึงจําเปนตองจัดการแขงขันและ
กิจกรรมสําหรับเยาวชนทุกชวงอายุ   

- ความสามารถของเยาวชนในการตอตานหรือหลีกเลี่ยงการตกเปนเหย่ือ จึง
จําเปนตองจัดโปรแกรมสอนใหเยาวชนมีทักษะชีวิตและการปกปองความปลอดภัย   

- การเพิ่มเครือขายขนสงสาธารณะเพื่อใหผูใชบริการเกิดความม่ันใจในการกลับบาน
อยางปลอดภัย เชน การบริการรถโดยสารประจําทางหลังเท่ียงคืน กองทุนสําหรับโปรแกรมความ
ปลอดภัยบนทองถนน (Homesafe Taxi Cards) เปนตน  

- เยาวชนสามารถเขาถึงแอลกอฮอลและยาเสพติดไดงาย จึงจําเปนตองลดการใชยา
เสพติดและแอลกอฮอลในทางท่ีผิดผานวิธีการปองกันตางๆ  
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- อาชญากรรมและความกลัวจากอาชญากรรมทําใหนักทองเท่ียวและประชาชน
หลีกเล่ียงการเขาเมือง จึงจําเปนตองมีปอมตํารวจ เจาหนาท่ีดูแลความปลอดภัยเมือง และการบริการ
ทําความสะอาดเมือง  

- ผูนําท่ีเขมแข็ง การตัดสินใจที่รวดเร็ว และการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
ราชการและองคกรเอกชนกับชุมชนเปนสิ่งจําเปนในการปฏิบัติการกลยุทธความปลอดภัย  
 

กระบวนการและกิจกรรมของโครงการ 
 โปรแกรมปองกันอันตรายท่ีดําเนินการ เชน โครงการความปลอดภัยบนทองถนน 

(Safer Roads Project) มุงหมายเพ่ือลดระดับการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนของเมือง โครงการ Push 

Play มุงหมายเพ่ือใหเยาวชนไดใชพลังในทางที่ถูกตองและปลอดภัย โครงการการปองกัน
อาชญากรรม (Crime Prevention through Environmental Design: CPTED) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ
เครือขายความรุนแรงในครอบครัว และเปนสวนหน่ึงในโปรแกรมลดแอลกอฮอลที่นําไปสูการทํา
ราย สําหรับโปรแกรมและการรณรงคตางๆ มีมุงหมายเพ่ือจัดหาขอมูลในการปรับปรุงความ
ปลอดภัยและลดโอกาสการเปนเหย่ือของเยาวชนอายุ 15 – 24 ป มุงเนนการ ปองกันและลดการใชยา
เสพติดและสุราในทางท่ีผิด ลดความรุนแรงท่ัวๆ ไป และการทําลายทรัพยสินอยางไรเหตุผล  เพื่อ
พัฒนาและจัดหาพ้ืนท่ีปลอดภัยในเมืองเพ่ือเปนสถานที่ที่ใหเยาวชนมาพบปะหรือชุมนุมกัน 
โครงการท่ีมีการดําเนินการไดแก 

1. เครือขายเยาวชนเปนการบริการสุขภาพของเยาวชนและเปนโครงการท่ีมุงหมายให
เยาวชนไดมาพบปะหรือชุมนุมกันอยางเหมาะสม 

2. สื่อกลางเคลื่อนท่ี (Mobile Event Vehicles) เปนการเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดง
ความสามารถ และสนับสนุนใหเยาวชนมีสวนรวมกันผานดนตรี การเตน และศิลปะ 
 

กรอบแนวคิดสําคัญของ การทํางานเยาวชนเพ่ือความปลอดภัยของเมืองนี้ คือ 
1. เปนไปเพื่อเยาวชนทุกคน แตไมไดใชตัวแบบเดียวสําหรับทุกคน 

2. ตองวิเคราะหภาพใหญกอนจะดําเนินการ 

3. ตองเช่ือมโยงเด็กและเยาวชน 

4. อยูบนฐานของการเสริมฐานเขมแข็งและยั่งยืน 

5. อยูบนพ้ืนฐานของความสัมพันธที่มีคุณภาพ 

6. ผลสําเร็จสวนใหญเม่ือเด็กมีสวนรวม 

7. มีขอมูลที่ดี 
8. และใชฐานของการมุงแกปญหา  
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วิธีการและกลยุทธการปองกันความรุนแรงในชุมชนท่ีนาสนใจหลายประการ ดังน้ี 
1. กอต้ังเครือขายความรุนแรงในครอบครัวเพื่อหาพันธมิตรโดยมุงหมายลดเหตุการณ

ความรุนแรงในครอบครัว 

2.  ตํารวจแสดงใหเห็นถึงการตอบสนองท่ีดีขึ้นตอความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง
มีความเขาใจในปญหา ละเอียดออน และมีระบบการจัดการท่ีดีขึ้น 

3. หนวยงานราชการทํางานรวมกันอยางใกลชิดเพ่ือลดการดื่มสุราอันเปนผลใหความ
รุนแรงในสถานที่สาธารณะ 

4. คณะกรรมการอนามัยจังหวัดระบุแนวทางในการปรับปรุงการเก็บขอมูลการด่ืม
สุรา อันเปนผลใหเกิดความรุนแรง 

5. มีแผนงานโครงการปองกันการฆาตัวตาย 

6. ยุทธศาสตรแหงชาติสงเสริมใหหนวยงานจัดเตรียมขอมูลและการฝกอบรมในพ้ืนท่ี 

7. โปรแกรมมุงเนนที่กลุมเส่ียงสูง 

8. โปรแกรมมุงเนนท่ีเยาวชนสําหรับความปลอดภัยในการด่ืมสุรา การเดินทาง และ
การใชถนน 

9. การจัดหาขอมูลความปลอดภัยใหกับผูพักอาศัยและผูเยี่ยมเยือน 

10. การจัดหาขอมูลใหกับผูพักอาศัยใหม ใหรูสึกเปนสวนหน่ึงของเมืองน้ี 

 ทั้งน้ีสภาเมืองใหความสําคัญตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน ไดกําหนดเปนแผนระยะ
ยาว ระหวาง 2009-2016 กลาววา เราตองการใหเยาวชนของเรามีสวนรวมในการชีวิตของเมือง และ
การเขาถึงโอกาสท่ีจําเปนในดาน การศึกษา การอบรม การทํางาน และ อ่ืนๆ ซึ่งจะนําไปสู การ
พัฒนาอยางยิ่งยืน การพ่ึงตนเอง และความสุข  

 การทํางานของเมืองนี้ในดานความปลอดภัยยึดหลักการ 1) มีชองทางท่ีหลากหลายที่จะ
ใหเด็กไดเขามารวมกับสภาเมือง ผานสภาเยาวชน และแผนกิจกรรม และแนวทางการประชุมหารือ 
ซึ่งจะทําใหเด็กไดทํางานรวมกัน   นอกจากน้ันยังใหความสําคัญกับ  2)แนวทางเสริมพลังระบบ
สนับสนุนสําหรับเยาวชน หนวยงานองคกรตางๆท่ีทํางานกับเด็ก ผานการประสานงาน การทํางาน
รวมกัน  และ การใหเด็กเยาวชนมีที่ทางในสภาเมือง ซึ่งจะเปนการยืนยันถึง แนวทางหลักของการให
เยาวชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน และการจัดโครงการบริการตางๆ เชน งานวิจัยชี้วา ผูหญิง
เปนกลุมท่ีเสี่ยง จึงจัดโครงการ เร่ือง Safe in the City โดยสงเสริมใหผูหญิงไปไหนตอนกลางใหไป
เปนกลุม ทําการรณรงคอยางเขมขนในการใหความรู ดังรูปที่แนบทายน้ี เปนตัวอยาง โปสเตอร
รณรงค ที่ไดติดประชาสัมพันธในเมืองเพื่อตองการใหผูหญิงไปไหนมาไหนมาไหนดวยกันเปนกลุม 
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คําอธิบายภาพ  โปสเตอรที่ใชในการประชาสัมพันธเพื่อการรณรงคดานความปลอดภัย
ตอผูหญิง 
 

ยุทธศาสตรการทํางานท่ีสําคัญ คือ 
1. สงเสริมกลุมเยาวชนที่เขมแข็ง  โดยองคกรที่มานําเสนอเปนตัวอยางคือ  ZEAL  

โดยองคกรนี้ ดําเนินงานโดยเด็กและเยาวชน สงเสริมกิจกรรมเพ่ือใหเยาวชนไดแสดงออกในดาน
ดนตรีและศิลปะ อีกกลุมท่ีมานําเสนอ คือกลุมท่ีใชแนวคิดทางศาสนา เขามาทํางานกับเยาวชน โดย
เนนการจัดคาย ใหเด็กรูจักคิด รูจักตนเอง และไดรูวาคนอ่ืน care พวกเขา และพวกเขาจะ care คนอ่ืน
กลับมา 

2. สภาเมืองรวมทํางานกับกลุมเยาวชน  
3. สภาเยาวชน ทําหนาท่ีสําคัญ คือการเปนกลไกประชาสัมพันธสําหรับเยาวชน ให

คําแนะนําแกสภาเยาวชนในประเด็นเกี่ยวกับเยาวชน  มีเวทีวางแผนประจําป และ มีการประชุม
ประจําเดือน  

4. กิจกรรมเยาวชนที่ผานมาไดแก  วัฒนธรรมสัมพันธ (Cultural jam), วันเชื้อชาติ
สัมพันธ(Race relation day),  กิจกรรมวัยรุน ( youth event)  



112 / ผลการศึกษา กรณีตัวอยาง 

5. ใหความสําคัญกับการลดปญหาการด่ืมสุรา โดยเชื่อวาเปนปจจัยสําคัญของความ
รุนแรง และการบาดเจ็บ ขอมูลพบวาเวลาสําคัญของการเกิดปญหาคือ เวลา ตี 1 ถึง 6 โมงเชา กลุม
คนที่เปนเหย่ือปญหาคืออยูในลําพัง แนวทางการรณรงค ดําเนินการในชุมชน และ ในกลุมนักเรียน 

6. ใชแนวทางการทํางานแบบองครวม 

7. มีแผนระยะยาวและเนนการสรางความเช่ือมั่นของสาธารณะในความปลอดภัยบน
ถนน และในเขตชานเมือง 

8. มีการรวมทํางานอยางเขมแข็งกับ ตํารวจ โดยตํารวจทํางานเชิงปองกันกับชุมชน  
ใหชุมชนรวมในการเฝาระวังดวย 

9. แนวคิดสําคัญที่ใชในการขับเคลื่อน คือ  “เด็กของเรา  คุณคาของเรา และเมืองของ
เรา “our kids, our value, our city” 
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2.3 ชุมชนปลอดภัย เมือง Christchurch 
 

ท่ีมาและแนวคิดการดําเนินโครงการ 
 เมือง Christchurch เปนชุมชนปลอดภัยอันดับที่ 9 ของประเทศนิวซีแลนดและเปน
ชุมชนปลอดภัยอันดับที่ 144 ของโลก เปนเมืองท่ีมีผูพักอาศัยประมาณ 344,000 คน และเปนเมืองท่ี
มีความหลากหลายวัฒนธรรมและมีนักทองเท่ียวตางชาตินับลานในแตละป เมืองไครสเชิรช กําหนด
วิสัยทัศนชุมชนปลอดภัยวา  ใครสเชรชเปนเมืองท่ีปลอดภัยที่สุดของประเทศนิวซีแลนด 
(Chirstchurch is the safest city in New Zealand) โดยมีกลยุทธมุงหมายใหเมือง Christchurch เปน
เมืองท่ีปลอดภัยท่ีสุดในนิวซีแลนดตอผูพักอาศัยและนักทองเท่ียว กลยุทธของเมือง Christchurch 

ปลอดภัย คือการเปนเมืองท่ีปลอดอาชญากรรม ความรุนแรง ทารุณกรรม และอันตราย ทั้งท่ีบาน
และในชุมชน ซึ่งกําหนดเปนแนวทาง เปาหมาย และปฏิบัติการ ในการปองกันอาชญากรรม การ
ปองกันอันตราย และความปลอดภัยบนทองถนน โดยการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานราชการ
สวนกลางและสวนภูมิภาคและองคกรชุมชน 
 ดัชนีชี้วัดความสําคัญเมือง Christchurch ปลอดภัย คือ 1) อัตราการลดลงของการเกิด
อาชญากรรมและอันตราย (ความรุนแรงในครอบครัว การทารุณกรรมเด็ก อุบัติเหตุบนทองถนน 
อาชญากรรมและอันตรายท่ีเกิดจากแอลกอฮอล) 2) ประชาชนรูสึกปลอดภัยตลอดเวลา (ที่บาน 
เพื่อนบาน ในเมืองโดยเฉพาะตอนกลางคืน การใชรถขนสงสาธารณะ) 3) การมีเครือขายและการ
บริการความปลอดภัย 
กระบวนการและกิจกรรม 

แนวทางของเมือง Christchurch ปลอดภัย เนน แนวทางเชิงรุกมากกวาเชิงรับ โดยการ
ทํางานรวมกันและการประสานงานกันทั้งหนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค องคกร
เอกชน องคกรชุมชน และเครือขายชุมชน รวมท้ังใชการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของชุมชนในการ
ปองกันอันตรายและการสงเสริมความปลอดภัย  การทํางานจะดําเนินงานโดยมีทีมงานของสภาเมือ
รับผิดชอบ และรวมทํางานกับชุมชนโดยตรง หรือสนับสนุนโครงการท่ีชุมชน หรือกลุมสังคมเสนอ
กิจกรรมมา กิจกรรมท่ีสงเสริมความปลอดภัย ที่สําคัญคือ 

1. โปรแกรมการแทรกแซงการทารุณกรรมและความรุนแรง การบริการเพ่ือปองกันการ
เพิกเฉยและการทารุณกรรมผูใหญใน Canterbury มุงหมายเพ่ือลดเหตุการณการเพิกเฉยและการ
ทารุณกรรมผูใหญ การทารุณดานจิตใจ ดานวัตถุ/การเงิน ดานรางกาย ดานเพศ ทั้งโดยต้ังใจและไม
ตั้งใจ,การแกปญหาความรุนแรงทางเพศใน Canterbury เปนการรณรงคใหตระหนักในเร่ืองความ
ทารุณกรรมทางเพศเด็ก,  
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2. การปองกันความรุนแรงในครอบครัวและการทารุณกรรมผูใหญในชุมชน โดยเนน
การทํางานเขิงรุก คือการบริการเย่ียมบานสําหรับครอบครัวท่ีมีเด็กเกิดใหมและอยูในสถานการณที่
ยากลําบาก ซึ่งมีผลกระทบเชิงลบตอการเลี้ยงดูเด็ก รวมถึงความเสี่ยงการเกิดอันตรายท้ังโดยต้ังใจ
และไมตั้งใจ กลุมความปลอดภัยในครอบครัว เปนกลยุทธปองกันอยางเขมแข็งเพ่ือลดความเปนไป
ไดของการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากเหตุการณความรุนแรงในครอบครัว , โครงการลดความ
รุนแรงในชุมชน เปนโครงการลดการดื่มสุรา อันเปนผลใหความรุนแรงในครอบครัวเกิดข้ึน  

3. โครงการปองกันการทําลายทรัพยสินสาธารณะ โดยการระบาย พนสี (Graffiti 

Vandalism Prevention)  เนนการสรางความตระหนักใหกับชุมชนและเยาวชนวาเร่ืองน้ีเปนเร่ือง
สําคัญของชุมชนที่ตองรวมกันเฝาระวัง ปองกัน และสอดสอง ในขณะท่ีมีมีการตรวจ และคุม
ประพฤติ เด็กที่กระทําความผิดโดยการใหมาทําความสะอาด  ในจุดสถานท่ีที่มีการพนสี   
นอกจากน้ันยังยึดแนวคิดสําคัญท่ีวา ตองลบออกใหเร็วที่สุด เพื่อไมใหภาพของการพนสีในท่ี
สาธารณะเปนภาพที่ชินตาของชาวบาน  ดังตัวอยางภาพขางทายท่ีแสดงแนวคิดของ โครงการ 
Graffiti project ตัวอยางภาพการพนสีที่ผนังสาธารณะ โดยตองการสื่อใหเห็นวา การพนสีทางผนังมี
ผลกระทบตอชีวิตของแตละบุคคลดวย ดังภาพ 

 

City Safety – Graffiti Project

 

คําอธิบายภาพ  โปสเตอรรณรงคเพื่อสรางความตระหนักเร่ืองการพนสีตามกําแพง 
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4. โครงการดานการลดความรุนแรงของเยาวชนในชุมชน 

โครงการดานการปองกันจะมุงเนนทํางานกับกลุมท่ีเสี่ยงสูง  โดยการการสรางสรรค
ความรวมมือระหวางตํารวจและประชากรชาวเอเชียในเมือง Christchurch ทั้งน้ีไดมีการพัฒนาแนว
ทางแกไขการกอเหตุโจรกรรม ซึ่งจากสถิติการกออาชญากรรม พบวา จํานวนรานสะดวกซื้อที่ถูก
โจรกรรมสวนใหญเจาของเปนชาวจีน อินเดีย และเกาหลี  นอกจากน้ันไดมีความริเร่ิมโครงการ
ใหมๆ ไดแก 

- โครงการ START Inc จัดเตรียมการใหบริการเด็กและเยาวชนที่เปนเหย่ือ
อาชญากรรมทางเพศ รวมถึงการจัดการปญหารวมกับผูใหญและครอบครัวของเหย่ือ  

- โครงการความไววางใจในการชวยเหลือของครอบครัว (Family Help Trust) เปนการ
ปองกันการทารุณกรรมเด็กและอาชญากรรม Walsh House เปนการใหบริการเย่ียมเยือนเด็กและ
ผูหญิงท่ีอยูในกลุมเปราะบาง 

- โครงการคนทํางานตามถนนใน Christchurch (Christchurch Street Worker Project) 

มุงหมายเพ่ือลดจํานวนเยาวชนทํางานทางเพศ โดยชวยเหลือเยาวชนทํางานใหเลิกทํางานทางเพศ 
หรือลดจํานวนคืนในการทํางานทางเพศตามถนน  

จากการไปดูงาน มีการนําเสนอโครงการสําคัญ คือ โครงการรณรงคเพื่อนักเรียน
ปลอดภัย (Safer student campaign) โดยความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัย  Canturbury, สภาเมือง 
ไครสเชิรช คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กรมตํารวจนิวซีแลนด และ สภาเมารี เพื่อทํางานรณรงคใน
การแกไขปญหาการลวงละเมิดระหวางกันทางเชื้อชาติ จุดเร่ิมตนของการดําเนินการเร่ิมจากปญหา
สําคัญ คือการขาดขอมูล และการดําเนินการท่ีรวมมือกันในการแกไขปญหา  เมื่อทําสนทนากลุมกับ
เด็กและเยาวชนพบวา เขาเผชิญปญหาการลวงละเมิดและการกระทํารุนแรงระหวางกันทางเช้ือชาติ  
แตเขารับรูวา ไมมีใครสนใจ  งานสํารวจพบวา  นักศึกษา มีประสบการณการถูกลวงละเมิดรอยละ 
49 และเห็นเหตุการณลวงละเมิดรอยละ 48 ดังน้ันทางมหาวิทยาลัย จึงไดรวมมือกับสภาเมือง 
ดําเนินการโดย เร่ิมจากการมีนโยบาย และขอความสื่อสารจากผูวาการรัฐวา เร่ืองการลวงละเมิดเปน
เร่ืองที่ยอมรับไมได และ มีการรายงานทาง online โดยปกปดช่ือ รวมท้ังการรณรงคในรูปแบบตางๆ 
โดยเฉพาะการมีโปสเตอรตอนรับนักเรียนนานาชาติดวยวัฒนธรรมเมารี คือ Hong gi แตใชภาษา
ของเชื้อชาติน้ัน  ดังภาพ 
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A g enc ies  welc ome s tudents  
in s tudents  own lang uag es

Arabic Arabic 
Chinese Chinese 
GermanGerman
Hindi Hindi 
Japanese Japanese 
Korean Korean 
Malaysian Malaysian 
ThaiThai

 

คําอธิบายภาพ โปสเตอร รณรงคเพื่อลดความรุนแรงระหวางเช้ือชาติ โดยโปสเตอรใช
ภาษาทักทายตามกลุมชาติพันธ 

5. โครงการในระดับชุมชน He Waka Tapu โครงการนี้มีความนาสนใจ คือ ใช
วัฒนธรรมเมารีเปนตัวขับเคลื่อน เปนตัวนําในการการแกไขปญหา  ผูอํานวยการและคณะทํางาน
สวนใหญเปนชาวเมารี ที่มีความรูและประสบการณ แนวคิดสําคัญเร่ิมท่ีประวัติศาสตร ที่องคความรู
ทองถิ่นถูกทําลาย วัฒนธรรมถูกทําลาย โครงการนี้ เนนใหคนรูจักรากเหงาของตน วาตนเปนใคร  
ใช คุณคาและปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเปนตัวขับเคลื่อน  สังคมตะวันตก คิดถึงแตตนเอง แตชาว
เมารีมีวัฒนธรรมของการดูแลกันและกัน กลุมสังคมมีความรับผิดชอบตอกัน ทั้งน้ีคุณคาสําคัญของ
การทํางาน คือการเห็นคุณคาของเด็กในสังคม โดยสถานท่ีนี่เปนชุมชนที่ใหบริการทางสั งคมและ
สุขภาพแกชาวเมารี ไดแก โครงการดานผูติดยาเสพติด โครงการอบรมพอแม โครงการเพ่ือการ
ปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว  โครงการ Nga Ara Tika เปนการอบรมคาย เพื่อหยุดการ
กระทําความรุนแรงในกลุมเด็กและเยาวชนอายุ 18 ปขึ้นไป โดยเนนท่ี การภาคภูมิใจในตน อํานาจ
ของคําพูด ความรูสึกเสียใจ และการเขาใจตัวตน อัตลักษณของตนเอง    

6. โครงการผูปฏิบัติงานเยาวชน (Youth worker) เปนโครงการท่ีเปดรับใหมีนักทํางาน
ดานเยาวชน ในการเขามาทํางานรวมกับตํารวจชุมชน โดย   Youth worker ไดเงินเดือนจากสภาเมือง 
และทํางานตามสัญญาในชวงเวลาท่ีกําหนด  นักทํางานเยาวชน สวนใหญคือผูที่ผานการอบรม หรือ
ไดวุฒิบัติ ความรูเกี่ยวกับการทํางานกับเยาวชน ทั้งความรูเกี่ยวกับธรรมชาติทางรางกาย จิตใจ สังคม 
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ของเยาวชน และทักษะท่ีจําเปนในการทํางานกับเยาวชน มีบทบาทสําคัญในการทํางานเขาถึงกลุม
เยาวชนท่ีออกมาเที่ยวเตรยามคํ่าคืน โดยทํางานรวมกับตํารวจ ยามค่ําคืนจะตระเวนขับรถไปยังจุด
ตางๆของเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ความเสี่ยง  

7.  โครงการเจาหนาท่ีความปลอดภัยชุมชน (community safety officer)  เปนการจัดให
มีเจาหนาท่ีดานความปลอดภัยในชุมชน ทําหนาท่ีในการเฝาระวังสอดสองปญหาดานความปลอดภัย 
การกระทําความผิด การด่ืมเหลา ในชุมชน รวมทั้งทํางานรวมมือกับภาคีที่เกี่ยวของในชุมชน โดย
เจาหนาท่ีเหลาน้ี มักทํางานในเวลากลางคืน หรือในพ้ืนที่ที่เสี่ยง  โดยไดรับการสนับสนุนการจาง
จากองคการบริหารสวนทองถิ่น หรือสภาเมือง  หรือองคกรสาธารณะประโยชนในชุมชน 

8. การจํากัดพ้ืนท่ีการด่ืมเหลาของเยาวชน  เนื่องจากประเทศนิวซีแลนดออกกฎหมาย
หามเด็กอายุต่ํากวา 18 ปดื่มเหลา ในสถานเริงรมย  แตเขาใจธรรมชาติของเด็กที่เมื่อรวมตัวกันมักมี
การด่ืมเหลาดวย จึงไดจัดใหมีรถบัสท่ีเรียกวา happy bus ที่สามารถเปนพ้ืนที่ที่เด็กสามารถด่ืมเหลา
กันได การจัดพ้ืนที่ให ก็ทําให เจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ ดูแล ความปลอดภัยไดงายข้ึน สะดวกข้ึน 

 

2.4 สรุปบทเรียนการจัดการทางสังคมเพื่อสรางชุมชนปลอดภัยประเทศนิวซีแลนด 
1)  การทํางานท่ีมีความเชื่อมโยงจากนโยบายสูการปฏิบัติ ความมุงม่ัน การสนับสนุน

อยางเปนระบบ จากสวนนโยบาย โดยความรวมมือจากกระทรวงตางๆ สูการบริหารจัดการแบบ
กระจายอํานาจสูสภาเมือง เปนทุนท่ีสําคัญที่ทําใหกิจกรรมตางในพ้ืนที่เพื่อชุมชนปลอดภัยมีความ
หลากหลาย แตมีเปาหมายเดียวกัน 

2)  เจาภาพการทํางานเพื่อการแกไขปญหา ใชแนวคิดหลักคือใหชุมชนเปนเจาภาพใน
การแกไขปญหาและจัดการปญหา  และไมมีการแบงแยกชาติพันธ  องคกรภาคี ยึดหลักที่เปาหมาย
เดียวกัน แตไมใชเจาของ  

3)  การแกไขปญหาท่ีจุดเร่ิมตนเปนสิ่งท่ีตองทํากอน  เปนที่นาสังเกตวา โครงการเดน
ในการแกไขปญหาความรุนแรง ที่เนน คือการปองกันการพนสีกําแพง และสถานท่ีสาธารณะ 
รวมท้ังการปองกันการดื่มเหลา  เหตุผลสําคัญ ผูที่เกี่ยวของวิเคราะหวา ตองแกปญหาต้ังแตเร่ิมตน
กอน เพราะปญหาเล็กๆเหลาน้ี ที่มักถูกมองขาม งานวิจัยชี้วา ผูกระทําก็จะไปสูการกระทําท่ี รุนแรง
ขึ้น ในขณะเดียวกัน ชุมชนก็รูสึกไมปลอดภัย 

4)  การมีสวนรวมของภาคี และการทํางานเชิงบูรณาการ  เห็นไดชัดเจนในการทํางาน
ในรูปแบบภาคี ทั้งระหวางกระทรวง โดยเฉพาะการนําเอาตํารวจมาทํางานรวมในเชิงการพัฒนา 
ไมใชการปราบปราบ นอกจากนั้นการไดสงเสริมโครงการเชิงบวก สงเสริม หรือ มุงชวยเหลือบําบัด
ผูที่อาจมีปญหาทางกาย และจิตใจ  
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5)  การดึงศักยภาพของชุมชนและเยาวชนในการรวมแกไขปญหา โครงการชุมชนใน
เมือง Manakau มีความนาสนใจมากท่ีเร่ิมตนดวยคนในชุมชนท่ีอยากชวยเหลือเด็กและเยาวชนของ
ตน จัดกิจกรรมเชิงบวก เชน ชกมวย การเตน จนเด็กๆในชุมชนท่ีมีความเสี่ยง ทั้งปญหาความยากจน 
และยาเสพติด มีทางเลือกในการมีชีวิต ปจจุบันมีการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ รวมทั้งดึงเอาภูมิ
ปญญาทองถิ่นเขามารวมในการสรางความเขาใจในชุมชนและการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 6) การใชความรู ขอมูลเปนฐานในการแกไขปญหา ผานงานวิจัย การวิเคราะหขอมูล 
การติดตามประเมินผล เพื่อทราบขนาดของปญหา คนหากลุมเส่ียง และติดตามผลการดําเนินการ 

7) การบริหารจัดการ เนนการบริหารองคกรแนวใหม คือการกระจายอํานาจ การมีสวน
รวม มุงเปาหมาย และการวางยุทธศาสตร รวมท้ังการประเมินผลเปนระยะ 

8)  ผูปฏิบัติงานดานเยาวชน (youth worker) และ เจาหนาท่ีดานความปลอดภัยเมือง 
(safe city officer) เปนบุคคลในชุมชนท่ีไดรับการอบรมในหลักสูตรอยางเขมขน เพื่อใหมา
ปฏิบัติงานในชุมชน ในการเฝาระวัง การชวยเหลือกลุมเปาหมาย โดยการสนับสนุนงบประมาณการ
จางงานโดยสภาเมอืง 

9) การแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ชุมชนตองทํางานกับตํารวจอยาง
ใกลชิด ดึงบทบาทของตํารวจในการทํางานเชิงปองกันใหมากข้ึน โดยการทํางานรวมกับชุมชนและ
สาขาวิชาชีพอ่ืนๆ   

10) มาตรการในการทํางานกับเยาวชน ไมใช แนวทางของการ”หาม” แตใชการจัดพ้ืนท่ี
เฉพาะให  เชน การจัด party bus สําหรับเยาวชนที่ตองการดื่มสุรา ในขณะเดียวกันก็ สงเสริมกลุม
เยาวชน หรือองคกรที่ทํางานกับกลุมเยาวชน ในการจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค และดึงพลังศักยภาพ
เชิงบวกของเด็กและเยาวชนขึ้นมา  
 

3. สรุปและขอเสนอแนะ 
 การศึกษากรณีตัวอยางในประเทศไทย 10 แหง และที่ประเทศนิวซีแลนด อีก 3 เมือง 
สามารถมองเห็น แนวคิด กลยุทธ และรูปแบบการจัดการทางสังคม เพื่อการแกไขปญหาความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน  คือ 
 3.1) แนวคิดการมองปญหา  
 1. ปญหามาจากหลากเหตุปจจัย ตองแกอยางองครวม  จากการศึกษากรณีตัวอยาง 
พบวา การจัดการทางสังคมท่ีมีอยูมุงเนนการพัฒนาและแกไขปญหาอยางรอบดาน ไมไดมองท่ี
เปาหมายปญหาเชิงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเพียงอยางเดียว  โดยทุกองคกรมีความเชื่อรวมกัน
วา การพัฒนาและแกไขปญหาพฤติกรรมความรุนแรงไมไดมีปจจัยใดปจจัยหนึ่งเปนตัวกําหนด 
หากแตมาจากหลายเหตุปจจัย โดยเฉพาะพฤติกรรมความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเปนผลพวงของ
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ความรุนแรงเชิงโครงสรางและวัฒนธรรม  เชน สังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  การมี
พื้นที่เสี่ยง เปนตน การแกไขปญหาแตละองคกรแมมีจุดเนนในการทํางานแตกตางกัน หากแต
คํานึงถึง และเช่ือมประสานทํางานในมิติอ่ืนๆทางสังคมดวย  เชนโครงการ PATH แมเนนในเร่ือง
การฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหใหเก็บเด็กและเยาวชน แตยังตองทํางานในเร่ืองปจจัย
แวดลอมตอตัวเด็ก คือการทํางานเพื่อเปลี่ยนทัศนคติครูดวย  ในขณะท่ีมูลนิธิเครือขายครอบครัว 
ทํางานโดยเสริมศักยภาพที่ครอบครัว แต ก็ตองทํางานท้ังในดานการเคล่ือนไหวเพ่ือปกปองคุมครอง
ครอบครัว จากสื่อมอมเมา หรือเหลา  

2. การมองเด็กเชิงบวก อีกแนวคิดหนึ่งท่ีสําคัญ คือการมองเด็กและเยาวชนในเชิงบวก 
ทั้งน้ี องคกรที่ศึกษา มีความสอดคลองกันที่วา การมองเด็กและเยาวชนเชิงบวก คือ  การเขาใจวา เด็ก
และเยาวชนไมใชปญหา แตเปนวัยที่มีพลัง การเปดพ้ืนท่ีเพื่อใหเยาวชนไดแสดงศักยภาพ วิธีนี้เปน
การเสริมพลัง เนื่องจากเด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีอยูในชวงรอยตอของการเปนเด็กและผูใหญ  
ตองการการชี้แนะบางประเด็น และเสริมวาเขาเปนคุณคาของชุมชนและเปนประกายท่ีกอใหเกิด
พลังท่ียิ่งใหญในสังคมได   วิกฤติเยาวชน เปนปญหาของสังคมเนื่องจากเยาวชนเปนผลผลิตของ
สังคม  อยางไรก็ตามสังคมโลกาภิวัฒน ทําใหแยกคนออกจากกัน ทําใหคนมีโอกาสเรียนรูจากกัน
นอย โครงสรางระบบครอบครัวออนแอ เด็กไมรูจักตัวตน การสรางการเรียนรูใหกับเด็กคือแนว
ทางการพัฒนาท่ีมีพลัง เนื่องจากสังคมมีลักษณะรุมเราเด็ก   การเรียนรูจะเปนเคร่ืองมือที่ทําใหเด็ก
และเยาวชน สามารถเลือก และรับรู ในสิ่งท่ีเหมาะสมไดเปนอยางดี  การพัฒนาเยาวชนผานภูมิ
ปญญาท่ีมีอยุในชุมชน ซึ่งท้ังหมดจะทําใหเด็กไดเรียนรูอยูตลอดเวลาและสรางการเรียนรูที่ตางไป
จากโรงเรียน  

3.2) ยุทธศาสตรการจัดการทางสังคม  
ยุทธศาสตรการจัดการทางสังคม  เนนแนวทางและความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาเชิง

บวก และเสริมศักยภาพท่ีตัวเด็ก  เพื่อปองกันปญหาความรุนแรงของเด็กและเยาวชน  คือ การความ
เขาใจเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่วา ปญหาของเด็กและเยาวชนปจจุบันเกิดจาก
การจัดการทางสังคมที่มีลักษณะทําใหการดํารงอยูของคนในสังคมมีลักษณะเปนปจเจกบุคคล  การมี
พื้นที่เสี่ยง การไมมีกลไกสรางการมีสวนรวมในชุมชนใหกับเด็กและเยาวชน  การสรางกลไกการ
เกาะเกี่ยวกัน การเรียนรูกันและกัน การชวยกันสอดสองดูแลมีความสําคัญในการแกไขปญหา เปน
ตนจากแนวคิดขางตนทําใหเห็นวาเด็กเยาวชนเปนวัยที่มีพลังความคิดสรางสรรคและมี ศักยภาพ  

 ประชากรกลุมน้ีหากไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

และสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไปสูสิ่งท่ีดีกวาได   จึงตองมุงเนนการพัฒนา 2 ดานคือการพัฒนาท่ี
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ตัวเด็กเอง และการพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบตัวเด็ก ดังน้ันการพัฒนาการจัดการทางสังคมเพื่อการ
แกไขปญหาพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชน มีประเด็นสําคัญคือ 

1)  เปดพ้ืนท่ีใหเด็กไดรูจักและเห็นตัวตน เห็นศักยภาพของตน  คือการพัฒนาใหเด็ก
และเยาวชนและเยาวชนเขาใจตนเอง สามารถพัฒนาเปาหมายชีวิต ตระหนักในคุณคาของตน  เขาใจ
และเห็นใจผูอ่ืนสามารถอยูรวมในสังคมไดโดยไมแปลกแยก เห็นความเช่ือมโยงระหวางตัวเองกับ
ผูอ่ืน กับชุมชนและสังคม ดังน้ี 

1.1)  การพัฒนาการเรียนรูตนเอง  คือ การเรียนรูเพื่อใหเขาใจตนเอง  ซึ่งจะ
นําสูการดําเนินชีวิตท่ีสอดคลองสัมพันธเช่ือมโยงระหวางตัวเองกับผูอ่ืน  กับชุมชน กับสังคม และ
กับโลกหรือธรรมชาติ ประกอบดวย 

1.2)  การพัฒนาใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต   คือเคร่ืองมือหรือทักษะ
จําเปนสําหรับการเรียนรูและเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน เขาใจสังคม  และเขาใจโลก หรือธรรมชาติ   

2)   การพัฒนาศักยภาพและความสามารถ ที่ชวยใหเด็กและเยาวชนและเยาวชนสามารถ
ทําความเขาใจในเน้ือหาหรือประเด็นทางสังคม เชน เร่ือง สิทธิ ความรุนแรง เหลา, เพศ, เอดส, ปจจัย
เสี่ยงในเด็กเยาวชน, ปญหาสังคม ฯลฯ  การเขาใจประเด็นทางสังคม จะทําใหเด็กยกระดับจากเพียง
การรับรู  มาสูความตระหนักในปญหา  และเขารวมเปนสวนหนึ่งของชุมชน-สังคมในการแกไข
ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน โดยมุงประเด็น สําคัญคือ การปรับมุมมองท่ีไมเนนปญหา
และการแสวงหาการใชศักยภาพที่มีอยูใหเปนแรงทางบวก รวมท้ังสรางความตระหนักในปญหาของ
ชุมชน-สังคมและสงเสริมใหเด็กเยาวชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา   การใหเด็กเยาวชนมีสวน
รวมนอกจากจะเปนการใชพลังทางบวกแลว   ยังเกิดผลสะทอนทางบวกคือทําใหเด็กเยาวชนเกิด
ความภูมิใจในตนเอง ตระหนักในคุณคาของตน ที่ไดเปนสวนหน่ึงในการแกไขปญหาของชุมชน-
สังคม)   

3) การพัฒนาสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กและเยาวชนและเยาวชนให  เปนแหลงเรียนรู 
ใหสภาวะแวดลอมรอบตัวเด็กเยาวชนเหมาะสมตอการเรียนรู   และพัฒนาตนเองสูคุณลักษณะที่
สังคมพึงประสงค ซึ่งจะชวยใหเกิดการเรียนรู ซึมซับ ปลูกฝง ทําตาม ดวยความเคยชินโดยไม
รูตัว  ดังน้ันการจัดการสภาวะแวดลอมรอบตัวเด็กเยาวชนจึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนและเยาวชน ในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  

ในดานยุทธศาสตรการจัดการทางสังคม เพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชนจากการศึกษาในประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนดการศึกษาน้ี สามารถสรุปมาได 3 

รูปแบบคือ 

 ยุทธศาสตรการจัดการทางสังคมที่แทรกแซงทางพฤติกรรมซึ่งมุงที่ที่ตัวบุคคล 
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 ยุทธศาสตรการจัดการทางสังคมท่ีแทรกแซงสภาพแวดลอมโดยมุงเนนท่ีชุมชน
หรือพื้นที่ 

 ยุทธศาสตรการจัดการทางสังคมท่ีมุงเนนการเปลี่ยนแปลงระบบ กลไกการทํางาน
ดานความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในสถาบัน  

 

•ยุทธศาสตรการ
เปลี่ยนแปลงระบบ 
กลไกการทํางาน
เพื่อการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

•ยุทธศาสตรที่    
เแทรกแซง
สภาพแวดลอม
โดยมุงเนนที่
ชุมชนหรือพื้นที่

ยุทธศาสตรที่
แทรกแซงทาง
พฤติกรรมซึ่งมุงที่
ตัวบุคคล

ยุทธศาสตรการจัดการทางสังคมเพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงเด็กและเยาวชน

ยุทธศาตรการ
จัดการทาง
สังคมเพ่ือ
แกไขปญหา
ความรุนแรง
ในเด็กและ
เยาวชน

ก.ข.ค.

 
 
ก. ยุทธศาสตรการจัดการทางสังคมท่ีมุงการแทรกแซงทางพฤติกรรมซึ่ง เนนท่ีตัว

บุคคล 
การแทรกแซงทางพฤติกรรมมีจุดมุงหมายเพ่ือลดความรุนแรงของบุคคลท่ีมีความเสี่ยง

ตอการกระทําความรุนแรง เชน การจัดกิจกรรมหรือการฝกอบรมเด็กและเยาวชนในการแกปญหา
ความขัดแยง การเนนกระบวนการการเสริมกระบวนการคิดวิเคราะหทางสังคม (social-cognition 

strategies) เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความเขาใจในตนเอง และรูเทาทันสังคม ซึ่งแตกตางจากการ
แทรกแซงทางสภาพแวดลอมท่ีมุงเนนชุมชนและการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อลดความรุนแรง  

รูปแบบท่ีโดดเดนในสังคมไทย เปนการจัดกระบวนการเรียนรูทักษะชีวิต กรณีของ
โครงการ PATH  หรือโครงการเยาวชนสืบสาน ที่เนนการจัดกระบวนการเรียนรูผานกระบวนการ
ทางวัฒนธรรม การเรียนรูภูมิปญญาของชุมชน ทั้งน้ี แนวคิดสําคัญของการทํางานในรูปแบบนี้ คือ 
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การใหเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลางการเรียนรู และ เสริมพลังเชิงบวกกับเด็ก มากกวาการเขาไป
จัดการพฤติกรรมเชิงลบของเด็ก  

สําหรับในประเทศนิวซีแลนด คือการจัดพ้ืนที่ทางสังคมใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาบานเมืองอยางเปนทางการ เชนสภาเยาวชน ทําหนาท่ีในการเสนอความเห็นความ
ตองการสูสภาเมืองอยางเปนทางการ นอกจากน้ัน ยังมีชองทางที่หลากหลายท่ีจะใหเด็กไดเขามารวม
กับสภาพเมือง ผานสภาเยาวชน และแผนกิจกรรม และแนวทางการประชุมหารือ ซึ่งจะทําใหเด็กได
ทํางานรวมกัน   นอกจากนั้นยังใหความสําคัญกับ แนวทางเสริมพลังระบบสนับสนุนสําหรับเยาวชน 
หนวยงานองคกรตางๆท่ีทํางานกับเด็ก ผานการประสานงาน การทํางานรวมกัน  และ การใหเด็ก
เยาวชนมีที่ทางในสภาเมือง ซึ่งจะเปนการยืนยันถึง แนวทางหลักของการใหเยาวชนเขามามีสวนรวม
ในการวางแผน และการจัดโครงการบริการตางๆ  

ข. ยุทธศาสตรการจัดการทางสังคมท่ีใชแนวทางการแทรกแซงทางสภาพแวดลอมของ
เด็กและเยาวชน  

เปนยุทธศาสตรการแทรกแซงทางสภาพแวดลอมมีจุดมุงหมายเพ่ือลดความรุนแรงใน
ชุมชนแบบองครวม โดยปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมดวยความรวมมือของบุคคลและองคกรทองถิ่น  

ทั้งน้ียึดหลักใหความสําคัญของการสงเสริมสิ่งแวดลอมเชิงบวกเพื่อลดเงื่อนไขสิ่งแวดลอมเชิงลบซึ่ง
จะสงผลตอความรุนแรง รูปแบบในประเทศไทย ที่มีการดําเนินการ คือ โครงการที่สงเสริมศักยภาพ
ครอบครัว บทบาทการเปนพอแมผูปกครอง และการทํางานในรูปแบบของเครือขายหรือกลุม
ชวยเหลือกันระหวางครอบครัว หรือพอแมที่มีปญหารวมกัน ไดแก มูลนิธิ เครือขายครอบครัว 
โครงการครอบครัวเขมแข็ง และสมาคมเครือขายพอแมเปนตน อีกกลุมหน่ึง คือการดําเนินการใน
ชุมชน ใชกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน การจัดการความรูเพื่อดึงศักยภาพภูมิปญญาและการ
มองเห็นปญหา การตระหนักในปญหารวมเปนยุทธศาสตรสาํคัญของการดําเนินงาน  

ทั้งน้ี รูปแบบของประเทศไทยและของตางประเทศ ในการดําเนินงานในรูปแบบน้ี มี
ความแตกตางกัน ในประเทศไทย พบวายังเนน ชุมชนในระดับพื้นที่ หรือ การทํางานในรูปของ
เครือขาย และยังเปนการทํางานตามเปาหมายขององคกร หรือพื้นที่ ในขณะท่ีในประเทศนิวซีแลนด
มีความโดดเดน ในการขับเคลื่อนใหประเด็นความปลอดภัยซึ่งเก่ียวโยงกับความรุนแรง เปนงาน
ระดับชาติ ระดับจังหวัด หรือเมือง ซึ่งไดรับการสนับสนุน ความรวมมือ จากหนวยงานในระดับ
กระทรวง ไปสูการปฏิบัติ ซึ่งสงผลตอผลสําเร็จในเชิงรูปธรรม ไดอยางกวางขวางกวา 
 นอกจากน้ันแนวทางการดําเนินงานเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีสงผลตอความรุนแรง 
ในประเทศไทย รูปแบบท่ียังคงดําเนินการอยูคือการมุงเปาไปท่ีสถาบันครอบครัว หรือบทบาทพอ
แม เพื่อเสริมความรู และทักษะในการดูแล สื่อสารกับลูก การจัดการดานสิ่งแวดลอมท่ีเปนภัย ที่
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เห็นชัดคือการเคลื่อนไหวเชิงนโยบาย   ในขณะท่ีประเทศนิวซีแลนด ไปไกลถึงการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามปญหา และความตองการของชุมชน เชน ที่เวลลิงตัน มีโครงการการสรางพ้ืนท่ี
ปลอดภัย เพิ่มดวงไฟ ใหมากข้ึนเพ่ือการปลอดอาชญากรรม ในขณะท่ีเมืองไครสเชรช สนใจเร่ือง
ความปลอดภัยของผูหญิง ก็ไดสรางโครงการที่รณรงคใหผูหญิงไปไหนมาไหนดวยกันเปนกลุมเพ่ือ
ลดความรุนแรง 

ค. ยุทธศาสตรการจัดการทางสังคมท่ีมุงเนนการเปลี่ยนแปลงระบบ กลไกการทํางาน
ดานความรุนแรงในเด็กและเยาวชนผานสถาบันท่ีเกี่ยวของ 
 รูปแบบการจัดการทางสังคมท่ีเนนการเปลี่ยนแปลงระบบ กลไกทํางานดานความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชนผานสถาบันท่ีเกี่ยวของ ในประเทศไทย รูปแบบที่โดดเดน คื อ บาน      
กาญจนภิเษก ซึ่งเปนสถานพินิจในรูปแบบใหม ที่ไมใชทําหนาท่ีการกักกัน หรือลงโทษ แตหากเปน
ชุมชนของการเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดใหรูจักตนเอง และสังคม  การจัดการ
ทางสังคมในรูปแบบนี้ มองเห็นวา กลไกระบบท่ีเกี่ยวของ ตองมีสัมมาทัศนะตอเด็กที่กระทํา
ความผิดกอน วาพวกเขาไมใชนักโทษ และมีความเช่ือในความสามารถดานดีของความเปนมนุษย 
จึงสามารถจัดกระบวนการภายในของสถานท่ีเพื่อไปสูการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพดานดีได เพราะ
หากระบบกลไกยังทําหนาท่ีผลิตซ้ํา อํานาจและความรุนแรง เด็กเหลาน้ีเมื่อพ นโทษไปใน
สภาพแวดลอมท่ีพวกเขาเปลี่ยนไปไมได พวกเขาก็มีแนวโนมที่จะกระทําความผิดซ้ําไดอีก  
โครงการ 
 ในขณะท่ีประเทศนิวซีแลนด รูปแบบการจัดการทางสังคมท่ีมุงเนนการเปลี่ยนแปลง
ระบบ กลไกการทํางานดานความรุนแรงในเด็กและเยาวชน เห็นชัดเจนท่ีกลไกของตํารวจ วามี
นโยบายสนับสนุน มีการปรับโครงสราง มีความริเร่ิมใหมๆในการทํางานกับชุมชน มีการสนับสนุน
การทํางานในรูปภาคี และมีการบูรณาการสาขาวิชาการ  ตาง ๆ มารวมกันทํางาน  ทั้งน้ีพบวามีการ 
ขยายบทบาทการทํางานดานการปองกันมากข้ึนโดยการทํางานกับอาสาสมัคร นักพัฒนาเยาวชน 
และชุมชนอยางใกลชิด  นอกจากน้ัน ภายในสถานที่ทํางานของสถานีตํารวจ มีการมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ มีสถานท่ีชัดเจนในการทํางาน มีงบประมาณ ซึ่งแสดงถึงการสนับสนุนการเห็น
ความสําคัญของการทํางานในรูปแบบใหมของตํารวจ 
 

 3.3) รูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน
โดยชุมชน 

 จากกรณีศึกษา อาจกลาวไดวา รูปแบบการจัดการทางสังคมในการแกไขปญหาความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน โดยใชฐานของชุม จะตองทําในทุกระดับ ทั้งระดับปจเจกที่ตัวเด็กและ
เยาวชน เครือขายเพื่อน  ครอบครัว ชุมชน และระบบสนับสนุนชุมชน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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 ก. รูปแบบการจัดการทางสังคมท่ีมุงเสริมศักยภาพท่ีตัวเด็กเยาวชน โดยการพัฒนา
ศักยภาพสวนบุคคล เนนยุทธศาสตรวิธีคิดการรับรูตัวตน รากเหงา และทักษะทางสังคม ใหเด็กและ
เยาวชนทักษะชีวิตท่ีเทาทัน ตัดสินและแกไขปญหาได รวมทั้งการอบรม สอนทักษะการจัดการ
ปญหาท่ีไมใชความรุนแรง การเคารพสิทธิผูอ่ืน โครงการคายอบรม โครงการสนับสนุนเด็กให
แสดงออกในดานศิลปะและดนตรี เปนตน 

 ข. รูปแบบการจัดการทางสังคมท่ีมุงสรางเครือขายเพื่อนคุณภาพ/สรางสรรค หรือการ
มีระบบพ่ีเลี้ยงท่ีดี  โครงการน้ีมีการริเร่ิม โครงการเยาวชนสืบสาน เยาวชนหนังใหญวัดขนอน 
โครงการเหลาน้ี เห็นความสําคัญของการเรียนรูระหวางกัน และการสอนกันเองผานตัวแบบท่ีดีใน
ระหวางเยาวชน 

 ค. รูปแบบการจัดการทางสังคมท่ีมุงเสริมศักยภาพครอบครัว  หรือใชครอบครัวเปน
ฐานการพัฒนาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เชน มูลนิธิเครือขายครอบครัว, โครงการเครือขายครอบครัว
เขมแข็ง โดยมูลนิธิรักลูก โดยรูปแบบการจัดการสําคัญในกลุมน้ี คือการทํางานเพ่ือเสริมศักยภาพ
ครอบครัวในรูปของเครือขาย การแยกแยะใหเห็นความหลากหลายของรูปแบบครอบครัว และ
จัดการโดยเนนเอาปญหา หรือความตองการของครอบครัวรวมกัน เปนเคร่ืองมือสําคัญของ

แกปัญหาความ
รุนแรงในเด็ก
และเยาวชน

สร างระบบ
สนับสนุนชุมชน
เพื่อสร างชุมชน

ปลอดภยั เปิดพืน้ท่ีทาง
สังคมให

เยาวชนมีสวน
รวมในชุมชน 

เสริมศักยภาพที่
ตัวเดก็เยาวชน 

สร างเครือขาย
เพื่อนคุณภาพ

ใชพลัง ภมูิ
ปัญญา ของ
ชุมชน 

เสริมศักยภาพ
ครอบครัว 

สร างพืน้ที่
ปลอดภยัแก

เดก็และเยาวชน

รูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อการแกไขปัญหาความรุนแรงในเดก็และเยาวชน
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กระบวนการเรียนรูการทํางาน การเสริมทักษะความพรอมพอแม การใหพอแมมีความรูเกี่ยวกับ
พัฒนาการของลูก เปนตน 

 ง. รูปแบบการจัดการทางสังคมมุงเสริมพลัง ภูมิปญญา ของชุมชน  โดยการสรางการ
เกาะเกี่ยวกันในชุมชน การดึงเอาภูมิปญญา คุณคาของระบบวัฒนธรรมที่มีอยูมาเปนเคร่ืองมือในการ
แกไขปญหา รูปแบบการจัดการทางสังคมท่ีสําคัญ คือการทํางานโดยใชพื้นที่เปนฐานการทํางาน  
ปญหาความรุนแรงในเยาวชน ตองทํางานในรูปแบบของภาคีความรวมมือ โดยชุมชนตองทํางาน 
กับ วัด อบต. ตํารวจ ครู  เปนตน    นอกจากน้ันการจัดการทางสังคมในรูปแบบท่ีใชชุมชนเปนฐาน 
ยังเนนการจัดการความรู เพื่อใหชุมชน เด็กและเยาวชนรูจักสภาพปญหา ศักยภาพ และภูมิปญญา
ของชุมชน  เกิดความสัมพันธของคนทุกวัยในชุมชน และสรางความภาคภูมิใจใหกับเด็กและเยาวชน  
ซึ่งจะเปนเกราะปองกันปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ตอไปได 

 จ.รูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อสรางพื้นท่ีปลอดภัยแกเด็กและเยาวชนมีความสําคัญ
อยางย่ิง โดยจะเห็นชัดเจนในกรณีศึกษาประเทศนิวซีแลนด ซึ่งใชกระบวนการเชิงนโยบาย การ
สนับสนุนงบประมาณ การวิเคราะหหาขอมูลเพื่อมองเห็นปญหาอยางแทจริง การมีบุคคลากรท่ี
รับผิดชอบในการเฝาระวังปญหา เชน อาสาสมัครในชุมชนเปนตน  

 ฉ.รูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือเปดพ้ืนท่ีทางสังคมใหเยาวชนมีสวนรวมในชุมชน 
การจัดการทางสังคมท่ีมุงเสริมบทบาททางสังคมแกเด็กและเยาวชน เห็นไดชัดในโครงการเยาวชน
สืบสาน โครงการเยาวชนหนังใหญวัดขนอน โครงการสรางสุขภาวะเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี และท่ี
ประเทศนิวซีแลนดมี สภาเยาวชนที่มีบทบาทสําคัญในการใหชี้ประเด็นตางๆ แกผูกําหนดนโยบาย 

 ช.รูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อสรางระบบสนับสนุนชุมชนเพื่อสรางชุมชน
ปลอดภัย ตัวอยางในประเทศนิวซีแลนด เห็นไดอยางชัดเจน ไดแก การมีนโยบายท่ีชั ดเจนจาก
ประเทศ สูเมือง และชุมชน การมีงบประมาณ การมีโครงการการทํางานท่ีทํางานประสานภาคีความ
รวมมือ การมีบุคคลากรท่ีรับผิดชอบ ทั้งน้ี พบวาสิ่งสําคัญคือกลไกการทํางานของตํารวจมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยการทํางานในเชิงปองกัน มากข้ึน   
 

 3. 4) ขอเสนอโครงการนวัตกรรมการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
 1. โครงการ “ปองกันอาชญากรรมเร่ิมตน” การแกไขปญหาท่ีจุดเร่ิมตนเปนสิ่งท่ีตองทํา
กอน  เปนที่นาสังเกตวา โครงการเดนในการแกไขปญหาความรุนแรง ที่เนน คือการปองกันการพน
สีกําแพง และสถานที่สาธารณะ (graffiti project )รวมท้ังการปองกันการด่ืมเหลา  เหตุผลสําคัญคือ
การแกปญหาต้ังแตเร่ิมตนกอน เพราะปญหาเล็กๆเหลาน้ี มักถูกมองขาม เพราะคิดวายังไมเกิดผล
กระทบที่ชัดเจน  อยางไรก็ตามงานวิจัยชี้วา ผูกระทําการมักมีแนวโนมจะไปสูการกระทําจากเร่ือง
เล็กนอยไปสูเร่ืองท่ีรุนแรงข้ึน ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาท่ีชุมชนก็รูสึกไมปลอดภัยดวย  สําหรับ
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ประเทศไทยเสนอแนะวาควรจะทําโครงการ ปองกันการรังแกกันในโรงเรียน หรือชุมชน ซึ่งจาก
งานวิจัยของเพ็ญจันทร เชอรเรอร และคณะ (2552) พบวาปญหาการรังแก การรีดไถระหวางเด็กและ
เยาวชน เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของเด็ก แตเปนปญหาท่ีไมไดถูกเปดเผยเนื่องจากเด็กไมไดรายงาน
สูผูใหญ 
 2. จัดใหมีผูปฏิบัติงานดานเยาวชน (youth worker) ซึ่งอาจเปนบุคคลากรที่ผาน
หลักสูตรระยะสั้น หรือใหวุฒิเปนประกาศนียบัติ ที่รูจักวิธีการทํางานและสื่อสารกับเยาวชน รูจัก
ธรรมชาติและพัฒนาการทํางานกับเยาวชน 
 3. จัดใหมีเจาหนาท่ีดานความปลอดภัยชุมชน (safe city officer) เปนบุคคลในชุมชนที่
ไดรับการอบรมในหลักสูตรอยางเขมขน เพื่อใหมาปฏิบัติงานในชุมชน ในการเฝาระวัง การ
ชวยเหลือกลุมเปาหมาย โดยการสนับสนุนงบประมาณการจางงานจากชุมชน หรืออาจทําในรูปของ
อาสาสมัคร  ซึ่งกลุมคนเหลาน้ี ตองผานการอบรมระยะสั้น และการจัดใหมี 
 4. จัดทําเครือขายครอบครัว (family network) เพื่อเปนกลไกในการเรียนรู การสื่อสาร 
การเขาใจธรรมชาติของเด็กและเยาวชน รวมท้ังเปนกลไกในการปกปองสิทธิในการสรางระบบคุม
กันการเลี้ยงดูลูก  
 5. โครงการลดสิ่งแวดลอม/พื้นท่ีอันตรายหรือเสี่ยงสําหรับเด็กและเยาวชน (limit harm 

space) โครงการน้ีมีความสําคัญที่ตองทําอยางจริงจัง เพื่อสรางสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยใหกับเด็ก เชน 
เพิ่มพ้ืนที่สรางสรรค การขจัดมุมอับท่ีไมมีแสงไฟ เปนตน 
  6. ภาคีพันธมิตรดานความปลอดภัย เปนกลไกที่มีการเช่ือมจากนโยบายสูการปฏิบัติ  
ซึ่งเนนความมุงม่ัน การสนับสนุนอยางเปนระบบ จากสวนนโยบาย โดยความรวมมือจากกระทรวง
ตางๆ สูการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจสูสภาเมือง สภาชุมชน เปนทุนที่สําคัญที่ทําให
กิจกรรมตางในพื้นที่เพื่อชุมชนปลอดภัยมีความหลากหลาย แตมีเปาหมายเดียวกัน  ทั้งน้ีเจาภาพ
หลักการทํางานเพ่ือการแกไขปญหา คือใหชุมชนเปนเจาภาพ และไมมีการแบงแยกชาติพันธ  
องคกรภาคี ยึดหลักที่เปาหมายเดียวกัน แตไมใชเจาของ  โดยยึดหลักการบริหารองคกรแนวใหม คือ
การกระจายอํานาจ การมีสวนรวม มุงเปาหมาย และการวางยุทธศาสตร รวมท้ังการประเมินผลเปน
ระยะ  
 7. คนหาคุณคาทองถิ่นเพ่ือสราง ชุมชนปลอดภัย  แตละชุมชนอาจมีความแตกตาง เชน 
คําสอนพอแม คุณคาทางศาสนาและวัฒนธรรมกับการรูจักตนเองและโลก  ซึ่งคุณคาเหลาน้ี นาจะมี
การสรุปเปนแนวคิด คูมือสําคัญเพื่อใชในการสื่อสารในการสรางความเขมแข็งในชุมชน 
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 8.โครงการชุมชนปลอดภัย-ไรความรุนแรง (safe youth) โครงการนี้ มุงเนนการใช
แนวคิดการดึงศักยภาพเด็กเชิงบวก การใหเด็กมีสวนในการโครงการพัฒนาของชุมชน รวมวิเคราะห
ปญหา ออกแบบ รวมดําเนินการ ประเมินผล เพื่อรวมสรางชุมชนปลอดภัย 
 9. โครงการเพื่อนชวยเพื่อนในชุมชน ดําเนินการโดยการจัดกลุมเครือขายเพื่อนตาม
ความสนใจ จัดใหมีการอบรมกลุมเยาวชนแกนนําดานความปลอดภัย  โดยการดําเนินการอาจ
ดําเนินการโดยองคกรปกครองทองถิ่น สถานีอนามัย หรือโรงเรียน รวมท้ังพัฒนาสังคมจังหวัด ใน
การเปดรับโครงการที่เปนการเสนอมาจากชุมชน โดยกระตุนใหเห็นปญหารวมในชุมชน และ
รวมกันในการแกไขปญหา ทั้งน้ีองคกรภาครัฐ ทําหนาท่ีในการเสริมศักยภาพและความรู 
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บทท่ี 5 
ผลการศึกษา 

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคม 
เพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนรายภาค 

  
      บทน้ี จะนําเสนอรายละเอียดกระบวนการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคม
เพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเปนรายภาค ไดแก ภาคเหนือ  ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคใตซึ่งดําเนินการภาคละ 2 ชุมชน รวมพ้ืนท่ี
ดําเนินการทั้งสิ้น 10 ชุมชน โดยใชกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม  
 

5.1 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคม 
เพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน กรณีพื้นท่ีภาคเหนือ 

       โดย ผศ. ดร. ศศิธร ไชยประสิทธิ์ 
 

5.1.1 บทนํา 

ความสนใจในประเด็นความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ในสังคมไทยนับไดวามีเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ ตามสภาพความซับซอนของสังคม และปญหาท่ีเด็กและเยาวชนตองเผชิญ  ซึ่งความซับซอน
ของสังคมดังกลาวยังผันแปรไปตามลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ี ดังเชนในภาคเหนือซึ่งเสมือนเปนพ้ืนที่
ซอนทับของความเปนเมือง กึ่งเมือง ชนบทพื้นราบ พื้นที่สูง และพ้ืนท่ีชายแดน โดยผูคนในพ้ืนท่ี
ดังกลาวยังเคลื่อนยาย เลื่อนไหลไปมา  ทามกลางความซับซอนทางสังคมวัฒนธรรมที่กระทบตอ
ชีวิตผูคน กลับพบวา ความสนใจในประเด็นความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ยังมุงเนนไปในเร่ือง
ของการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน หรือการปองปรามในระดับปจเจกบุคคล ซึ่งเปนแนวคิดที่ลดทอนเหตุ
ปจจัยของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมลง  แมวาจะมีบางการศึกษาท่ีแสวงหากลไกทาง
สังคมวัฒนธรรมเพื่อชวยใหเด็กและเยาวชนไดเติบโตอยางเทาทัน  แตก็พบวาสวนใหญเปนการ
นําเขารูปแบบที่คิดโดยคนภายนอก มากกวาการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการคิดคน และ
ปฏิบัติการในการหากลไกการจัดการทางสังคม ของเด็กเยาวชน ครอบครัว และชุมชน การศึกษาคร้ัง
นี้จึงมีความสนใจท่ีจะทํางานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่ครอบคลุมท้ัง การความเขาใจทัศนะของชุมชน 
ครอบครัวและเด็กเองตอความรุนแรง และแสวงหารูปแบบการจัดการทางสังคมอยางมีสวนรวมของ
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เด็กและเยาวชน ตลอดจนผูคน หนวยงาน ที่แวดลอมพวกเขา เพื่อแกไขปญหาความรุนแรงในเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ 

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยนี้ มุงเพ่ือหารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือการแกไข
ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน และสรางประชาคม “ปลอดภัยจากความรุนแรง” (safe youth) 
ในเด็กและเยาวชนและชุมชนในการ ผานกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมโดยใชพื้นที่กรณีศึกษา 
สองกรณีในภาคเหนือ 

5.1.2 บริบทพ้ืนที่ภาคเหนือ 
พื้นท่ีทางภูมิศาสตรในเขตภาคเหนือโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบน มีความเปนเขาที่

สลับซับซอน  ทําใหลักษณะโดยทั่วไปของจังหวัดจะมีความคลายคลึงกันคือ ความเปนเมืองจะ
กระจุกอยูที่ศูนยกลางหรือเขตอําเภอเมือง  อําเภอที่อยูถัดออกไปจะมีลักษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบท และ
ในอําเภอรอบนอกยังคงมีความเปนชนบทอยูมาก  ความเปนเมืองในท่ีนี้หมายถึงท้ังลักษณะเชิง
กายภาพที่มีความเจริญทางวัตถุสูง มีสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการ มีสถานศึกษาที่
หลากหลาย รวมท้ังมีสถานบันเทิงหลายรูปแบบ ซึ่งการเติบโตดังกลาวน้ันมาพรอมกับความตองการ
แรงงานจํานวนมาก และการดูดซับผูคนจากชนบท เขามากระจุกในเมือง เปนที่แนนอนวาการเติบโต
ดังกลาวมาพรอมกับความสัมพันธทางสังคมที่เนนการแขงขัน และ การที่ผูคนตางคนตางอยู 

หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางสังคมและชุมชนรวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของสายสัมพันธของคนในครอบครัว  ก็จะพบวาท้ังในชุมชนเมืองและในชุมชนท่ี
หางไกลตางก็ไดรับผลกระทบท่ีเช่ือมโยงกันอยางสลับซับซอน โดยเฉพาะอยางย่ิงหากดูจากการ
เคลื่อนยายของผูคนออกนอกพ้ืนท่ี เพื่อไปทํางานนอกภาคการเกษตร ทั้งการท่ีคนในพ้ืนที่ภาคเหนือ
โยกยายไปทํางานในภาคอื่นๆโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร หรือในตางประเทศ เชนไตหวัน ญ่ีปุน 
หรือการโยกยายแรงงานวัยทํางานจากชนบทเขาไปทํางานในเมือง รวมท้ังการอพยพของผูคนท้ังจาก
ตางอําเภอและตางจังหวัด และตางประเทศเขามาอาศัยอยางถาวร ซึ่งจะเห็นวาในเขตพ้ืนท่ีใกลเมือง
เต็มไปดวยหมูบานจัดสรร การเปล่ียนแปลงดังกลาวทําใหปรากฏการณที่สมาชิกในครอบครัวไมได
อยูกันพรอมหนาจึงพบไดทั่วไปท้ังในสังคมเมืองและชนบท เชน การท่ีพอแมออกไปทํางานไกล
บานแลวทิ้งใหปูยาตายายดูแลหลาน หรือ การหยาราง แตกราวของครอบครัว  แมพบวาบาง
ครอบครัวสมาชิกยังอยูรวมบานเดียวกันแตก็แทบไมมีเวลาพบปะ ดูแล ใสใจซึ่งกันและกัน ทั้งน้ี
เพราะสมาชิกในครอบครัวใหเวลาสวนใหญกับการทํามาหาเลี้ยงชีพ ไมเพียงแตโครงสรางใน
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปเทาน้ัน แตความเปนชุมชนที่มีความเอ้ือเฟอตอกันดังเชนในอดีตก็มี
แนวโนมลดลง 
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นอกจากน้ีแลวยังมีลักษณะเฉพาะในเขตภาคเหนือที่มีพื้นท่ีติดกับชายแดนของประเทศ
เพ่ือนบาน คือ ลาว พมา และจีน ซึ่งมีประชากรที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ เชน มง เยา ลาหู 
ลีซู อาขา รวมท้ังในนโยบายระดับประเทศยังไดถูกวางผังเมืองไวใหเชื่อมโยงเปนเขตเศรษฐกิจใหม 
โดยไดเร่ิมพัฒนาเมืองศูนยกลางหลักในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย ใหมีบทบาทเปนศูนยกลาง
ทางธุรกิจ การคา การบริการ และศูนยกระจายสินคาไปยังประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
และ พัฒนาจังหวัดพิษณุโลกใหมีบทบาทเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงเช่ือมโยงจีน อินเดีย 
สหภาพพมา สปป. ลาว และเวียดนาม รวมทั้งเปนฐานการผลิตดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
(ผังภาคเหนือปพ.ศ.2600 www.dpt.go.th/nrp/about1/intro_nort.html) การพัฒนาดังกลาวทําใหมี
แรงงานเคลื่อนยายเขามาในพื้นที่คอนขางมากท้ังแรงงานท่ีเปนชนเผาและแรงงานตางดาวชาวพมา 

การเปลี่ยนแปลงอยางสลับซับซอนที่กลาวมาทําใหปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชนในเขตภาคเหนือมีทั้งเปนปญหารวมท่ีพบในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เชน เด็กติดเกมส การละเมิดทางเพศ 
การรวมกลุมเปนแกงควัยรุน และมีปญหาในมิติที่สัมพันธกับความเปนชาติพันธุ เชนการท่ีเด็กกลุม
ชาติพันธถูกลงโทษท่ีรุนแรงกวาเด็กพื้นราบ 

5.1.3 วิธีดําเนินการ 
การดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยและพัฒนา ที่ใหความสําคัญกับการทํางานอยางมี

สวนรวมของเด็กและเยาวชนรวมท้ังคนในชุมชนตลอดกระบวนการทํางาน นับตั้งแตการเก็บขอมูล
เชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูล การออกแบบการทํางาน และการสรุปและประเมินผลการดําเนินการ 
การทํางานวิจัยในลักษณะน้ีจึงมีความละเอียดออนต้ังแตการเลือกพื้นท่ีในการดําเนินการ การเลือก
นักวิจัยที่รวมทํางานดวยกัน การวางรูปแบบในการทํางานและกระบวนการในการดําเนินกิจกรรม 

1. การเลือกพื้นที่  
งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อแกไขปญหาความรุนแรงในเด็ก

และเยาวชน ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ไดคัดเลือกพื้นท่ีวิจัยที่มีลักษณะเปนพื้นท่ีที่เขาถึงไดยาก จํานวน 2 
พื้นที่ใน 2 อําเภอ คือ หมูที่ 5 ซึ่งในที่นี้จะใชชื่อสมมุติวา หมูบานใกลเมือง จ.เชียงใหม ซึ่งเปนพ้ืนท่ี
ชานเมือง โดยหางจากตัวเมืองเชียงใหมประมาณ 20  กิโลเมตร และหมูที่ 15  ติดชายแดนพมา จ. 
เชียงใหม ซึ่งในท่ีนี้จะใชชื่อสมมุติวา หมูบานดอยชายแดน  ซึ่งเปนกลุมชาติพันธลาหู ที่อยูติด
ชายแดนพมา หางจากตัวเมืองเชียงใหมประมาณ 148  กิโลเมตร 

อยางไรก็ตาม เงื่อนไขที่ตองบันทึกความสําคัญไวก็คือ นักวิจัยหลักมีความสัมพันธกับ
คนในพ้ืนท่ีทั้งในระดับผูนําและชาวบานในระดับหนึ่ง กลาวคือ พื้นที่หมู 5 หมูบานใกลเมือง นั้น
เปนหมูบานท่ีอยูใกลภูมิลําเนาของผูวิจัย ผูวิจัยเอง เรียนจบช้ันประถมศึกษาจากโรงเรียนประจํา
อําเภอใกลเมือง และในฐานะอาจารยมหาวิทยาลัยผูวิจัยเคยใชพื้นท่ีของโรงเรียนเปนสถานที่ในการ
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เรียนรูการทํางานสงเสริมสุขภาพของนักศึกษาคณะทันตแพทยกอนหนาท่ีจะดําเนินการวิจัย 1 เดือน 
จึงมีความสัมพันธกับครูในระดับหนึ่ง สําหรับพื้นท่ีหมู 15  หมูบานดอยชายแดน นั้น ผูวิจัยสัมพันธ
กับแกนนําหมูบานนานกวา 5 ป โดยไดรวมกับกลุมนักวิชาการและอาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เพื่อชุมชน ในการชวยเหลือเร่ืองการละเมิดสิทธิของผูดอยโอกาส รวมท้ังใชพื้นท่ีดังกลาวเปนแหลง
เรียนรูเร่ืองกฎหมายของเครือขายนักศึกษานิติศาสตร ของ มหาวิทยาลัย เชียงใหม  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยรังสิต 

ในแงบริบทของพ้ืนที่ พื้นท่ีทั้งสองมีความเหมือนกันในแงที่ยังไมมีองคกร หรือ
หนวยงานใดทํางานกับกลุมเยาวชนอยางเปนรูปธรรม ยังไมมีการรวมกลุมในรูปแบบของประชา
สังคม  ที่ผานกระบวนการทํางานอยางมีสวนรวมขององคกร และพาคีตางๆ ก็เปนเพียงการทํา 
‘ประชาคม’ ตามรูปแบบท่ีถูกสั่งการมา ในแงของความแตกตาง ทั้งสองพ้ืนท่ีมีความตางในลักษณะ
ทางสังคมวัฒนธรรมรวมท้ังผลกระทบจากการพัฒนาสูความทันสมัย  ซึ่งมีผลทําใหความ
สลับซับซอนของปญหาท่ีแตละพ้ืนท่ีเผชิญอยูมีความแตกตางกัน กลาวคือ ในพ้ืนท่ี อําเภอใกลเมือง 
นั้น คนในชุมชนดั้งเดิมซึ่งสวนใหญมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาคอนขางสูง จะมี
ลักษณะตางคนตางอยู  โรงเรียนท่ีตั้งอยูในชุมชนปจจุบันเปนสถานที่ศึกษาของลูกหลานของคนใน
พื้นที่ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีไมคอยดี หรือ เด็กที่ครอบครัวอพยพมาอยูใหมในพ้ืนที่ดังกลาว 
สําหรับพื้นที่ใน อําเภอชายแดน นั้นชุมชนมีประสบการณในการตอสูเพื่อเรียกรองสิทธิตางๆ จาก
ภาคราชการมาอยางตอเนื่อง รวมท้ังในขณะน้ีมีความขัดแยงภายในชุมชนเองและระหวางชุมชนกับ
โรงเรียนคอนขางมาก  อันเกิดมาจากปญหาซอนทับหลายประการ เชน ปญหายาเสพติด การไร
สัญชาติ และอคติที่คนภายนอกมีตอคนในชุมชน  โรงเรียนในหมูบานยังเปนสถานศึกษาของ
ลูกหลานของคนในชุมชน 

2.  กลไก  
จากลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีดังกลาว โดยเฉพาะอยางย่ิงการท่ีชุมชนยังไมมีกลุมใดท่ี

ทํางานในรูปแบบประชาสังคมท่ีมีความเขมแข็ง งานวิจัยและพัฒนาฯในพ้ืนท่ีภาคเหนือคร้ังน้ี จึง
เสมือนเปนการทํางานเร่ิมตนในการกอกระแสและสรางเครือขายของคนในชุมชนท่ีตระหนักและ
ตองการทํางานอยางตอเนื่องรวมกันเพ่ือแกไขในประเด็นของเด็กและเยาวชน   ดวยเหตุที่ให
ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูรวมกันในระหวางการทํางาน งานวิจัยและพัฒนาคร้ังน้ีจึง ไดจัด
โครงสรางของการทํางานวิจัยใหตอบสนองตอกระบวนการดังกลาว โดยเนนการเรียนรูรวมกัน
ระหวางนักวิจัย 3 ประเภท คือ ‘นักวิจัยหลัก’ และนักวิจัยชุมชนอีก 2 กลุม คือ ‘นักวิจัยผูชวย’ ซึ่งมี
ประสบการณในการทํางานดานการพัฒนาอยางมีสวนรวม อาจเปนคนท่ีอาศัยเติบโตในชุมชนหรือ
เปนผูที่เคยทํางานในชุมชน พื้นท่ี ละ 1 คน และ ‘นักวิจัยชุมชน’ ซึ่งอาจเปน ชาวบาน เด็กนักเรียน 
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หรือ เยาวชน ที่อาศัยอยูในชุมชนนั้น การทํางานรวมกันในระหวางนักวิจัย 3 ประเภทดังกลาวจึงไม
เนนรูปแบบของการจัดอบรมนักวิจัยผูชวย หรือนักวิจัยชุมชน แตเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ในระหวางการทํางานเปนหลัก 

กลไกที่เปนทั้งการบริหารงานวิจัยและการขับเคลื่อนชุมชนไปพรอมกัน อาจพอสรุปได
ดังน้ี 

2.1 คัดเลือกนักวิจัยผูชวยและนักวิจัยชุมชน 
เนื่องจากงานวิจัยคร้ังน้ีเปนท้ังการทําความเขาใจความหมายของความรุนแรงใน

เด็กและเยาวชน เงื่อนไขท่ีเกี่ยวของ และการหารูปแบบการจัดการทางสังคมในพ้ืนท่ีเฉพาะไปพรอม
กัน จึงไดทําการเลือกนักวิจัยผูชวย โดยพิจารณาคุณสมบัติพื้นฐานใน 3 ประการ กลาวคือ 

ประการแรก เปนผูที่เขาใจวัตถุประสงคของงานวิจัยท่ีเปนการมองประเด็นปญหา
ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนอยางเปนองครวม รวมท้ังเห็นความสําคัญในการทํางานอยางมีสวน
รวมกับคนในชุมชนและตัวเด็กเยาวชนเอง เพื่อกอใหเกิดระบบและกลไกทางสังคมท่ีปองกันความ
รุนแรงที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนเพื่อสรางโอกาสและเง่ือนไขทางสังคมที่ทําใหทั้งเด็ก และคนในชุมชน
ไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งการพัฒนาศักยภาพนี้จะไมใชการพัฒนาปจเจกบุคคลให
หลุดออกไปจากชุมชน แตจะเปนไปในทิศทางท่ียังคงทําใหเด็กและเยาวชนผูกพัน เช่ือมโยงกับ
ครอบครัวและชุมชนอยู 

ประการท่ีสอง  จะตองเปนผูที่สามารถเขาใจ และประสานจุดแข็งของสอง
วัฒนธรรม คือวัฒนธรรมดั้งเดิมภายในชุมชนและภายนอกชุมชน นั่นหมายถึงเปนผูที่เขาใจทั้ง
วัฒนธรรมและความละเอียดออนของความสัมพันธของคนในชุมชนและเปนผูที่มีประสบการณและ
ความสามารถในการเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกท่ีทั้งเปดโอกาสและคุกคามบุคคล
และชุมชน ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงทรัพยากรท้ังในรูปสิ่งของ บุคคลและความรู ในชุมชนและ
นอกชุมชนในระดับหน่ึง 

ประการท่ีสาม จะตองไดรับการยอมรับจากคนในพ้ืนท่ีในแงการทํางานเพื่อชุมชน
หรืออยางนอยในความประพฤติที่ไมเสื่อมเสียในทัศนะของคนในชุมชน รวมถึงสามารถทํางานกับ
กลุมเด็กและเยาวชนไดเปนอยางดี ทั้งน้ีเพราะนักวิจัยผูชวยจะมีบทบาทสําคัญในการประสานงาน
บุคคลและกลุมตางในชุมชน ตลอดจนประสานโครงสรางท่ีทั้งเปนทางการและไมเปนทางการท้ังใน
และนอกชุมชน ในจังหวะท่ีเหมาะสม 

จากขอพิจารณาดังกลาว ในพ้ืนที่หมูที่ 5 อําเภอใกลเมือง นั้น ไดคัดเลือกผูชวย
นักวิจัยที่ประกอบอาชีพอิสระในการเปนครูฝกอบรมคายลูกเสือ ซึ่งเปนคนในพื้นท่ี มีความสามารถ
เปนที่ยอมรับในการทํางานกับเด็กและเยาวชน แตที่ผานมาทํางานในกลุมเยาวชนนอกพ้ืนที่หมูบาน
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เปนสวนใหญ สวนในพ้ืนท่ี หมูที่ 15 อําเภอชายแดน ไดคัดเลือกผูชวยนักวิจัยที่เปนชนเผาลาหู เคย
ทํางานในฐานะองคกรพัฒนาเอกชน และรวมตอสูประสานความขัดแยงในประเด็นปญหา เร่ืองสิทธิ
กับคนในชุมชนมากอน 

2.2 เลือกหนวยพื้นที่ (setting) ในการทํางานและคนหานักวิจัยชุมชน 
เนื่องจากการคัดเลือกหนวยพื้นท่ีในการทํางานและการคัดเลือกนักวิจัยชุมชนนั้น

เปนกระบวนการที่เกี่ยวของสัมพันธกัน จึงขอนําเสนอทั้งสองสวนไปพรอมกัน 
ในการคัดเลือกหนวยพื้นท่ีในการทํางานจะเลือกหนวยพื้นท่ีที่เห็นความสําคัญของ

ปญหาเด็กและเยาวชนและพรอมท่ีจะเร่ิมตนทํางานเพ่ือแสวงหารูปแบบการทํางานกับเด็กและ
เยาวชนรวมกัน 

ในหมูที่ 5 อําเภอใกลเมือง ซึ่งเปนชุมชนชานเมืองน้ันพบวา แมเร่ิมตนจากหนวย
การทํางานที่เปนโรงเรียน แตโครงสรางการทํางานท่ีเปนไปไดจริงกลับเปนการทํางานในรูปแบบ
เครือขายท่ีมีบุคลากรในโรงเรียนเปนศูนยกลาง โดยเครือขายดังกลาวเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนและ
ผูที่สนใจประเด็นปญหาเด็กและเยาวชนท่ีทํางานในลักษณะปจเจกหรือกลุมเล็กๆซึ่งกระจัดกระจาย
ในอยูชุมชนเขาดวยกัน 

นักวิจัยชุมชน ในพ้ืนท่ีนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 
2 ที่ทางครูแนะแนวคัดเลือกใหจํานวน 4 คน รวมกับเด็กนักเรียนท่ีขอเขารวมโครงการในระหวาง
ดําเนินกิจกรรมอีก 6 คนรวมเปน 11 คน ดังน้ันนักวิจัยชุมชนในพื้นท่ีนี้เปนนักเรียนทั้งหมดและเขา
รวมทํางานโดยสมัครใจ เนื่องจากนักวิจัยชุมชนเปนเด็กในวัย 12- 15 ป การทํางานวิจัยที่เนนการมี
สวนรวมของเด็กในวัยดังกลาวจึงตองมีความเขาใจในพฤติกรรม ความชอบ ของเด็กในวัยดังกลาว 
ดังน้ันการทํางานจะใหความสําคัญกับ การเรียนรูในบรรยากาศของความสนุก และไมครํ่าเครงกับ
การทํางานในเชิงวิชาการของการเก็บขอมูลจนทําใหเสียบรรยากาศในการเรียนรูและการขับเคลื่อน
กลุมเด็กและเยาวชน 

สําหรับ พื้นท่ี หมู 15 อําเภอชายแดน ซึ่งเปนกลุมชาติพันธลาหูนั้น หนวยพื้นที่ที่
เลือกทํางานเปนหมูบานในความหมายของความสัมพันธ โดยไมไดเลือกทํางานจริงจังกับโครงสราง
ที่เปนคณะกรรมการหมูบาน ซึ่งมีความขัดแยงอยูดังท่ีกลาวมาขางตน การทํางานกับโครงสราง
ดงักลาวรวมท้ัง นายกองคการบริหารสวนตําบลซึ่งอาศัยอยูในหมูบานน้ี จึงอยูในฐานะเพียงการแจง
ขอมูลใหรับรูการทํางานคร้ังน้ีและการขอความคิดเห็นในเวทีอยางเปนทางการของหมูบานเทาน้ัน 
การทํางานในเชิงความคิดและการลงมือปฏิบัติการอยางตอเนื่องจริงจัง เปนการทํางานรวมกับกลุมผู
อาวุโส 3-4 คนในหมูบานดอยชายแดน ที่สนใจในปญหาเด็กและเยาวชน กลุมผูอาวุโสดังกลาวเปน
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กลุมท่ีมีประสบการณกับการทํางานกับภาครัฐ และองคกรพัฒนาเอกชน ในการขับเคลื่อนปญหา
สัญชาติ และการบําบัดยาเสพติดโดยชุมชนมีสวนรวมมากอน 

สําหรับนักวิจัยชุมชน นั้น เปนเยาวชนชาย 2 คน หญิง 1 คน แตหลังจากทํางานได
ประมาณ 2 เดือนเยาวชนหญิงไมสนใจการทํางานในแนวน้ีจึงถอนตัวออกไป  เหลือเพียงเยาวชนชาย 
2 คน คนแรก จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปจจุบันเรียนตอมัธยมปลายในหลักสูตรการศึกษา
นอกโรงเรียน เยาวชนคนน้ีถูกคัดเลือกจากกลุมผูอาวุโส ดวยเหตุที่เปนคนขยันขันแข็ง ไมยุงเก่ียวกับ
ยาเสพติด โดยผูอาวุโสกลุมน้ีมีความคาดหวังท่ีจะประคับประคองเขาใหเติบโตเปนผูนําหมูบานท่ี
เขาใจท้ังวัฒนธรรมหมูบานและเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก  อีกคนเปนเยาวชนที่เสนอ
ตัวเขามาทํางาน แมวาในสายตาของผูอาวุโสเยาวชนผูนี้ยังไมคอยไดรับความไววางใจวาจะเติบโต
เปนผูนําท่ีมีคุณธรรมเปนท่ีพึ่งพิงของหมูบานในอนาคตไดหรือไม  อยางไรก็ตามผูอาวุโสก็ให
โอกาสเยาวชนคนนี้ในการทํางาน เยาวชนคนหลังน้ี เติบโตจากการบวชเรียนตั้งแตเด็กในวัดท่ีมี
ชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหมจึงมีความสามารถในการใชภาษาไทย  และมีทักษะในการติดตอ
ประสานงานกับคนขางนอก แตสิ่งท่ีผูอาวุโสเปนหวงก็คือการท่ีเขาผานกระบวนการหลอหลอมของ
องคกรพัฒนาเอกชนใหมองปญหาชุมชนเปน ‘โครงการ’ และ ‘งบประมาณจากภายนอก’ 
เชนเดียวกับคนในชุมชนบางกลุมท่ีกําลังสรางปญหาใหหมูบานในปจจุบัน การมุงในประเด็น
ดังกลาวทําใหละเลยการใหความสําคัญกับการทําความเขาใจและมองปญหาอยางทะลุทะลวง 
ตลอดจนการพ่ึงภูมิปญญาตนเองใหมากท่ีสุด อยางไรก็ตามในระหวางการทํางานชวงท่ีผานมาท้ัง
สองคนก็สามารถทํางานดวยกันได 

2.3 กระบวนการ  
งานวิจัยคร้ังน้ี เปนงานวิจัยและพัฒนาอยางมีสวนรวม (Participatory action 

research) หัวใจของการทํางานคร้ังน้ีจึงเปนการท่ีทําใหทีมวิจัยและคนในชุมชนไดรวมตลอด
กระบวนการต้ังแตเร่ิมคิด ปฏิบัติการและประเมินผล 

อยางไรก็ตามเน่ืองจากงานวิจัยพื้นที่ภาคเหนือเลือกพื้นที่ที่เขาถึงยากและมีความ
ซับซอนของปญหาและโครงสรางของชุมชน รวมท้ังชุมชนในภาพรวมไมไดเปดพ้ืนที่ ทั้ง พื้นท่ีทาง
ความคิด พื้นที่ทางสังคมและพ้ืนท่ีทางกายภาพ ใหเด็กและเยาวชนไดแสดงศักยภาพของตนเอง
ตามท่ีตนเองคิดและใฝฝน จึงเลือกวิธีการทํางานที่เนนแนวคิดดังตอไปนี้ 

1) เนนกระบวนการที่ทําใหผูใหญและผูที่อํานาจในชุมชนรับฟงเสียงเด็ก รวมท้ัง
สรางเง่ือนไขใหผูใหญได  ประจักษและช่ืนชมศักยภาพดานบวกของเด็กผานกิจกรรมท่ีดําเนินการ
รวมกัน 
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2) การปรับทัศนะจากการใหความสําคัญ กับการเร่ิมทํางานพัฒนาชุมชนโดยคนหา
ปญหา หรือเอา ปญหาเปนตัวต้ัง (problem oriented) เปนการมองแงบวก (positive approach) หรือ
การมองหาศักยภาพของชุมชนที่ยังมีอยูในชุมชนและในตนเอง หรือการคนหาทุนทางสังคม (social 
capital) ซึ่งคาดวาการมองในแงหลังน้ีจะชวยลดบรรยากาศท่ีจะนําไปสูการปะทุของความขัดแยงใน
ชุมชนลง รวมท้ังทําใหชุมชนสามารถสรรสรางแนวทางแกไขในรูปแบบใหมๆที่สอดคลองกับ
ชุมชนของตนได ดังน้ันในทั้งสองพ้ืนท่ีจึงเลือกใชกระบวนการ  ‘สุนทรียปรัศนี (Appreciative 
Inquiry)’ เพื่อเร่ิมตนกระบวนการขับเคลื่อนชุมชน ผานเวทีเสวนา ซึ่งกระบวนการดังกลาวเปนการ
ตั้งคําถาม เพื่อใหเกิดการสนทนาในเชิงบวก ที่จะเปนกระบวนการจุดประกายใหคนในชุมชน 
สามารถจัดการและเปลี่ยนแปลงตัวเองและครอบครัว หรือชุมชนของเขาเองไดจากประสบการณที่ดี
ที่สุดท่ีเขาเคยรับรู เคยทํา และภาคภูมิใจ1 

3) เนนการทํางานท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมชุมชน ตั้งแตการใหเวลาและให
ความสําคัญกับการพูดคุยที่ไมเปนทางการมากกวาการหาขอสรุปจากเวทีตลอดจนมีการดําเนิน
กิจกรรมท่ียังยึดโยงโยงกับวัฒนธรรมชุมชน 

2.4  กิจกรรม 
กิจกรรมท่ีดําเนินการในท้ังสองพ้ืนท่ี มีรูปแบบหลักๆ ดังตอไปน้ี 
1)  การทําความเขาใจกับพื้นท่ีเกี่ยวกับแนวคิดของการวิจัยและพัฒนา และ

แลกเปลี่ยนกวางๆเกี่ยวกับ ประเด็นความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  
2)  แตงต้ังคณะที่ปรึกษาในโครงการวิจัย ซึ่งประกอบดวย ผูนําชุมชน ผูอาวุโสและ

ครู  
3) นักวิจัยชุมชนเก็บขอมูล  2 สวนคือ สวนที่หน่ึง เกี่ยวกับความรุนแรง 

ประกอบดวย ความหมาย และสาเหตุความรุนแรงในเด็กและเยาวชน รวมท้ังประสบการณทั้งจาก
การไดรับฟง จากการพบเห็น และถูกกระทํา สวนท่ีสอง เปนทุนทางสังคมวัฒนธรรม หรือสิ่งดีงามท่ี
ยังคงมีอยูในชุมชนและในโรงเรียน ทั้งในแงสถานท่ี คน และกิจกรรม การเก็บขอมูลนี้ทําท้ังใน
ทัศนะของคนในชุมชนและทัศนะของเด็กและเยาวชนเอง จากนั้นนักวิจัยชุมชน วิเคราะหขอมูล
ดังกลาว ดังกลาวโดยมีนักวิจัยผูชวยและนักวิจัยหลักใหการสนับสนุนชวยเหลือ 

ทั้งน้ีไดระมัดระวังในการท่ีจะไมใหความสําคัญและลงลึกกับการคนหาปญหามาก
เกินไป เนื่องจากไดเลือกท่ีจะใชแนวคิดเชิงบวก (กระบวนการสุนทรียปรัศนี) เปนการขับเคลื่อน 

                                                 
1 Appreciative Inquiry เปน แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเชงิบวก (positive change) ที่นําเสนอโดย Dr. David L. Cooperrider 
of Case Western Reserve University และในประเทศไทยไดรับการเผยแพร ปรับปรุงและจัดอบรมโดย อุทัยวรรณ กาญจนกามล 
(รายละเอียดสามารถหาอานไดใน http//:www.scribd.com/doc/3926927/Appriciation-Inquiry-AI-1st-Edition) 
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ดังน้ันการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในคร้ังน้ีจึงน้ีมีความหมายในฐานะท่ีเปนขอมูลนําเขาท่ีจะ
กระตุนใหเกิดการขับเคลื่อนงานตอไป ในพ้ืนท่ีใกลเมืองไดเก็บขอมูลดังกลาวในรูปแบบสอบถาม
เด็กนักเรียนในโรงเรียน  60 คน และเก็บในรูปการสัมภาษณคนในชุมชน 26 คน 

สําหรับในพื้นที่กลุมชาติพันธุซึ่งประเด็นของความรุนแรงคอนขางซับซอนและอยู
ภายใตบรรยากาศของความขัดแยงอยางสูง การเก็บขอมูลท่ีออนไหวน้ีจึงทําเปนกิจกรรมสุดทาย   
โดยใหนักวิจัยชุมชนเปนผูเก็บขอมูล ดวยการสัมภาษณพูดคุยอยางเปนธรรมชาติตามเงื่อนไขท่ี
เอ้ืออํานวยในชีวิตประจําวัน 

4) จัดเวทีสุนทรียปรัศนี เพื่อใหคนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรมไดตระหนักในศักยภาพ
ของตนเองและคนในชุมชนรวมท้ัง ออกแบบชุมชนท่ีตนใฝฝนและดําเนินกิจกรรมท่ีจะบรรลุความ
ใฝฝนนั้น 

5) ประเมินผลการเสวนาและปรึกษาหารือในบรรยากาศท่ีเปนกันเองกับคณะทํางาน
และนักวิจัยชุมชนเพ่ือพิจารณากิจกรรมในรายละเอียดท่ีถูกเสนอจากเวทีเสวนา และเลือกกิจกรรมท่ี
จะดําเนินการกอนในระยะสั้น 

6) ดําเนินกิจกรรมอยางมีสวนรวม โดยใหบทบาทกับนักวิจัยชุมชนสูงสุดเทาท่ีเงื่อนไข
จะอํานวย  

7) ประเมินผลกิจกรรมอยางมีสวนรวม   
5.1.4 ผลการศึกษา 
1. พื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท: หมูที่ 5 อําเภอใกลเมือง จ.เชียงใหม 

1.1 ขอมูลพื้นที ่
หมูที่ 5 อําเภอใกลเมือง จ.เชียงใหม ตั้งอยูในเขต เทศบาลตําบลใกลเมือง โดยหาง

จากตัวเมืองเชียงใหมประมาณ 20 กิโลเมตร ลักษณะทางกายภาพและสภาพความสัมพันธของผูคน
เปน แบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท ยังพอจะพบเรือกสวนไรนาอยูบาง แมสวนท่ีอยูติดถนนไดถูกขายใหกับ
นายทุนเกือบท้ังหมดแลว แตเจาของใหมยังอนุญาตใหชาวบานเชาทํา  เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวต้ังอยู
เขตชุมชนหมูบานด้ังเดิมบนถนนสายเกา ซึ่งไมไดมีการขยายถนนเปนหลายเลน และประกอบกับ
ปจจุบันมีการสรางถนนวงแหวนรอบนอกและถนนวงแหวนรอบกลางจึงทําใหการเดินทางเขาสู
เมอืงและการเลี่ยงเมืองเพ่ือเดินทางไปยังอําเภอหรือจังหวัดใกลเคียงเปนไปโดยงาย    ลักษณะเฉพาะ
ดังกลาวท่ีเปนพื้นที่ที่ไมพลุกพลาน เขาออกเมืองสะดวก จึงทําใหพื้นที่นี้เต็มไปดวยบานเชา และ 
หมูบานจัดสรรท้ังขนาดเล็กขนาดใหญหลายโครงการ  ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดทําใหคนใน
พื้นที่ ยกเวนก็แตกลุมผูสูงอายุ มีแนวโนมท่ีจะอยูอยางเอกเทศ เชนเดียวกับสังคมในเมือง   
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2จาก www.sunsailuang.org/sub/gen2/html วันที่ 23 มีนาคม 2553 

จากการท่ีเปนเขตพ้ืนท่ีอยูอาศัยของประชาชนดั้งเดิมและเขตหมูบานจัดสรรปะปน
กัน  ลักษณะการประกอบอาชีพของคนในพื้นท่ี จึงมีลักษณะหลากหลายและผสมผสานท้ังเกษตรกร 
รับจางท่ัวไป คาขาย พนักงานรัฐวิสาหกิจ   รับราชการ  ฯลฯ   แตพบวาอาชีพเกษตรกรรมมีแนวโนม
จะเปลี่ยนแปลงไปและมีการประกอบอาชีพใหมแทน   เชน  การขายแรงงาน  รับจางบริษัท
ธุรกิจ  งานกอสรางและบริการ  โดยเฉพาะคนรุนใหมจะละท้ิงอาชีพเกษตรกรรมไปประกอบอาชีพ
อยางอ่ืน และมีแนวโนมท่ีหมูบานจัดสรรจะเขามาแทนท่ีพื้นท่ีที่ทําการเกษตรด้ังเดิม 2 จากการท่ี
ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอันมาจากการที่มีผูที่อพยพจากที่อื่นมาอยูทั้งแบบถาวรและช่ัวคราว รวมท้ัง
การอพยพโยกยายของกลุมชาติพันธุตางๆท่ีอพยพมาอยูในพ้ืนที่นี้คอนขางมาก จึงทําใหมีความ
หลากหลายของผูคนและหลากหลายเชื้อชาติ 

ความสัมพันธของคนในพื้นท่ีในภาพรวม พบวา มีความสัมพันธกันนอยลง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในคนวัยทํางานและวัยรุน ที่เพียงแตพอที่จะรูจักหนาคาตากันวาเปนลูกหลานใคร 
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในระดับปจเจกบุคคลแลว  คนพื้นเพดั้งเดิม ใน หมู 15 และหมูบาน
ใกลเคียงในอําเภอใกลเมืองน้ัน มีผูที่ประสบความสําเร็จในฐานะอาชีพตางๆ คอนขางมาก เชนหลาย
คนเปนแพทย พยาบาล ครู อาจารย นักเขียน รวมท้ังมีคนท่ีไดรับการยกยองเปนศิลปนพ้ืนบานดีเดน
ของภาคเหนือ และสถาปนิกลานนา เปนตน หากแตบุคคลดังกลาว เปนท่ีรูจักและมีความสัมพันธกับ
คนนอกพ้ืนท่ีมากกวา ในภาพรวมพบวายังขาดกิจกรรมท่ีเชื่อมโยงใหคนดังกลาวไดมีโอกาสใช
ศักยภาพของตนในการพัฒนาชุมชนบานเกิด 

พื้นท่ีนี้มีโรงเรียนใกลเมืองซึ่งเปนโรงเรียนเกาแกตั้งข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2465 แตเดิม
เปนสถานศึกษาที่คนในชุมชนสวนใหญสงลูกหลานเรียนนั้น ปจจุบันกลับเปนโรงเรียนที่มีนักเรียน
มาจากครอบครัวท่ีมีฐานะไมคอยดีในชุมชน จากขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนพบวานักเรียนมากกวา
คร่ึงหน่ึงไมไดอาศัยอยูกับพอแมพรอมหนากัน ผูปกครองของนักเรียนประมาณหนึ่งในสามเปนคน
ตางถิ่นท่ียายมาจากตางอําเภอหรือตางจังหวัด นอกจากน้ีโรงเรียนยังมีนโยบายที่ไมมีการปฏิเสธใน
การรับนักเรียนท่ียายมาจากโรงเรียนอ่ืน โดยสวนใหญเปนนักเรียนท่ีมีปญหาความประพฤติและถูก
ใหออกจากโรงเรียนในเมือง นอกจากน้ีอาจเปนนักเรียนที่ผูปกครองมีปญหาเศรษฐกิจไมสามารถสง
ลูกเรียนในโรงเรียนในเมืองไดตอไป ทําใหปญหาในโรงเรียนบางสวนแปรผันไปกับการเขามาของ
นักเรียนท่ีมีปญหาความประพฤติ โรงเรียนจัดการศึกษาตั้งแตชั้นอนุบาลจนถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
จํานวนนักเรียนท้ังหมดมีจํานวน 712 คน และมีความสัมพันธกับชุมชนคอนขางนอย เนื่องจากไม
คอยมีลูกหลานของคนในชุมชนเรียนในโรงเรียนนี้ ความสัมพันธที่มีกับชุมชนและผูปกครองเปน



138 / ผลการศึกษาภาคเหนือ

ความสัมพันธแบบเปนทางการมากกวา  เชนผานโครงสรางของชมรมผูปกครองนักเรียน 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่มีบทบาทเพียงการเขารวมประชุมประจําปกับทางโรงเรียน 

สําหรับโครงสรางของกลุมเยาวชนในพื้นที่พบวาทางเทศบาลไดมีการจัดต้ังสภา
เยาวชนตามคําสั่งท่ีมาจากสวนกลาง โดยมีการแตงต้ังตัวแทนเยาวชนของทุกหมูบาน กิจกรรมท่ีมีอยู
ก็เปนเพียงการประชุมตัวแทน และการจัดกิจกรรมไปเย่ียมสถานราชทัณฑเพื่อปรามเยาวชนไมให
กระทําผิด อาจมีกิจกรรมเชิงบวกท่ีใชมิติวัฒนธรรมเปนเคร่ืองมือ แตเปนกิจกรรมนําเสนอ
วัฒนธรรม และศิลปะของเด็กและเยาวชน ที่จัดเปนเวลาสั้นๆ ใน 1 ป โดยใชชื่อวา ‘ขวงถนนเด็ก
เดิน’ กลาวโดยสรุปในพื้นที่นี้ไมมีโครงสรางใดที่ทํางานกับเยาวชนอยางตอเนื่องจริงจัง 

 1.2 แนวคิดของชุมชนในเร่ืองเด็กและความรุนแรง 
ก) ความหมายของความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
ทั้งคนในชุมชนและนักเรียนเห็นพองกัน ใหความหมายของความรุนแรงในเด็ก

และเยาวชนวา เปนการกระทํา โดย คําพูด กําลัง ที่สงผลกระทบตอรางกาย อารมณ ความรูสึก  จิตใจ 
จิตวิญญาณ ของผูอ่ืน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความเจ็บปวยทางกาย  ความรูสึกทางลบท่ีมีตอตนเองตอ
บุคคลอ่ืนและสังคมโดยรวม  ทั้งน้ีรวมถึง การทํารายตนเอง การละเมิดทางเพศ  การละเมิดสิทธิสวน
บุคคล การทําลายทรัพยสินสวนบุคคลและสาธารณะ  

ข) สาเหตุของความรุนแรง 
สาเหตุของความรุนแรงที่ไดรับการกลาวถึงเปนอันดับตนๆคือเร่ืองสื่อโทรทัศน 

ละครหลังขาว ที่นําเสนอความรุนแรงทุกรูปแบบ   ประเด็นท่ีสอง ที่ไดรับการพูดคุยมากคือ 
ความสัมพันธภายในครอบครัว เชนความไมยุติธรรมในครอบครัว  ครอบครัวหยาราง  หรือการที่
ครอบครัวยังอยูดวยกันแตผูชายไมแบงเบาภาระในบานของผูหญิง ทําใหผูเปนแมมีความเครียดและ
ระบายท่ีลูก การท่ีครอบครัวใชเวลาในการหาเงินไมมีเวลาหรือไมไดเอาใจใสลูก การท่ีพอแมขาด
ทักษะหรือเทคนิคในการอบรมลูก การไมรับฟงลูก และการเลี้ยงลูกแบบตามใจ ประเด็นท่ีสาม เปน
เร่ืองบทบาทของโรงเรียนและครู การท่ีโรงเรียนไมมีเวลาดูแลเด็กนักเรียน ประเด็นสุดทาย เปน
สิ่งแวดลอมโดยรวมท่ีเอ้ือใหเด็กเขาสูเงื่อนไขของความรุนแรงไดงาย และ การท่ีเด็กไมมีตนแบบท่ีดี 
เชน การมีรานเกมส รานพนันบอล รานเหลา และการแพรระบาดของยาเสพติดท่ีเพิ่มข้ึนทุกวันใน
ชุมชน การที่เด็กเห็นทุกเมื่อเชื่อวนัวา ผูใหญติดเหลา การพนัน หรือทะเลาะทํารายกันในครอบครัว  

 1.3 สถานการณความรุนแรงในพื้นท่ี 
สถานการณความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่นี้ มีลักษณะเชนที่พบใน

สังคมเมือง เพียงแตระดับความรุนแรงไมเทากับเด็กและเยาวชนในเมือง อาจพิจารณาไดจากสถานท่ี 
3 แหงหลัก ๆ ที่เด็กและเยาวชนใชชีวิตสวนใหญ คือ ชุมชน ครอบครัว และโรงเรียน สถานการณ
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ความรุนแรงในชุมชนท่ีคนในชุมชนรับรูและมีประสบการณคือ เด็กนักเรียนนักศึกษาท่ียังไมจบ
การศึกษามาอยูดวยกันฉันทสามีภรรยาในบานฝายใดฝายหนึ่ง โดยท่ีพอแมยังตองเลี้ยงดู กลุมเด็กท่ี
ขับขี่มอเตอรไซคเสียงดังชวงกลางดึกในทองถนน การทุบทําลายทรัพยสินสาธารณะเชนโทรศัพท
สาธารณะ กระจกจราจร อยางไรก็ตามเด็กเหลาน้ียังไมมีการรวมตัวเปนแกงค นอกจากน้ันก็พบวามี
การทะเลาะชกตอยในงานเทศกาล หรือ งานประจําปของอําเภอ รวมท้ังเด็กมั่วสุมในรานท่ีรับพนัน
บอล 

ในบริบทของครอบครัวนั้นพบวาแนวโนมของเด็กเติบโตมาจากครอบครัวที่
แตกแยกมีแนวโนมมากข้ึน เด็กสวนใหญเคยเห็นการทะเลาะกันในครอบครัวและชุมชน บางสวน
ติดเกมส มีการถูกชักชวนใหทดลองเสพยาเสพติด โดยเฉพาะยาบาซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในแทบทุก
พื้นท่ีในภาคเหนือ สําหรับในโรงเรียน พบวาแมวาโรงเรียนจะรับเอาโครงการวินัยเชิงบวกมาใชใน
โรงเรียน ซึ่งเปนการสรางวินัยดวยแรงจูงใจเชิงบวก แตก็มีเพียงครูสวนนอยที่ปรับใชแนวคิดใหมนี้  
จึงยังมีการลงโทษเด็กโดยการตี ใชวาจารุนแรง ดุวาเด็กตอหนาสาธารณะ สําหรับความสัมพันธ
ระหวางนักเรียนดวยกันพบวายังคงพบวามีการถูกขมขูหรือทํารายระหวางเด็กนักเรียนดวยกันใน
โรงเรียนโดยที่จะปกปดขอมูลเหลาน้ีกับครูในโรงเรียน มีการทะเลาะ ทํารายรางกาย เพราะแยงแฟน 
รวมท้ังในโรงเรียนเคยมีประสบการณที่เด็กนักเรียนในวัยมัธยมตนมีปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควร 

สําหรับ “กลไกในการเฝาระวังความรุนแรงในโรงเรียน” พบวาโรงเรียนเร่ิมตน
ในการโรงเรียนเร่ิมมีกลไกในการเฝาระวังเด็ก “ในระดับปจเจกบุคคล” ผานระบบการเยี่ยมบานโดย
ครูประจําช้ัน และแกปญหาดวยในระดับโรงเรียนดวยการจัดอบรมวินัยโดย ระบบยุวชนทหาร  

1.4 รูปแบบการจัดการ 
สิ่งท่ีมีความสําคัญมากกวารูปแบบสําเร็จรูปในการทํางาน ก็คือ ‘กระบวนการ

ทํางาน’ ในท่ีนี้จึงจะขอนําเสนอกระบวนการทํางาน เปน 2 หัวขอ คือ การวางยุทธศาสตร และการ
เคลื่อนการทํางานปฏิบัติการอยางมีสวนรวม 

ยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน 
ในหมูที่ 5 อําเภอใกลเมือง นั้นในชวงเร่ิมตนไดเลือก โรงเรียน เปนหนวยพื้นที่

ในการทํางาน เนื่องจากมีการดําเนินโครงการเฝาระวังความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  ซึ่งเปนงานท่ี
สั่งการมาทางกระทรวงศึกษาธิการอยูกอนแลว ตลอดจนมีครูแนะแนวท่ีเปนท่ี รักของเด็กและเขาใจ
ในแนวคิดในการทํางานวิจัยอยางมีสวนรวม  อยางไรก็ตามในระหวางการขับเคลื่อนงาน ทําให
พบวา รูปแบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมิใชการทํางานผานโครงสรางของทางโรงเรียน แต เปน
การทํางาน ภายใตเครือขายท่ีเชื่อมโยง บุคลากรบางคนในโรงเรียนโดยเฉพาะครูแนะแนวและ
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นักเรียน เขากับเครือขายนอกโครงสรางของโรงเรียน ซึ่งประกอบดวยผูอาวุโสและอาสาสมัคร
สาธารณสุขในหมูที่ 5 เจาหนาท่ีสถานีอนามัย ผูอํานวยการวิทยุชุมชน  (ซึ่งสวมบทบาททั้ง 
อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครพัฒนาสังคมและมนุษย) และ เยาวชนท่ีดําเนินรายการวิทยุชุมชน
อยูกอนแลว 

กลาวโดยสรุปในพ้ืนท่ีใกลเมืองน้ีใชยุทธศาสตรการขับเคลื่อนผานเครือขายท่ี
จัดต้ังข้ึนใหมโดยมี โรงเรียนเปนศูนยกลาง (ในท่ีนี้เปน บุคคลคือครูแนะแนว)และมีนักเรียนท่ีสนใจ
เปนแกนในการทํางาน โดยมีกลุมและบุคคลที่สนใจในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนกลไก
สนับสนุน   

รูปแบบการแกไขปญหาน้ันมีจุดท่ียึดถือรวมกันคือ เปนการใชสื่อวิทยุชุมชน
เปนกลไก ในการ 

ก) สรางภาพลักษณ ในเชิงบวกแกเด็กและเยาวชน  ใหชุมชนเห็นวา เด็กยังมี
ความสนใจใสใจเร่ืองวัฒนธรรม ประวัติความเปนมาของชุมชน  ธรรมมะ ไมแบงแยกหรือมีอคติ
ทางชาติพันธุ  

ข) แบงปนความรูหรือแลกเปลี่ยนทักษะในการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน  
เชน อกหักทําอยางไรความรักในวัยเด็ก พอแมทะเลาะหรือแยกทางกัน ลูกควรทําอยางไร เปนตน 

ค) สื่อสารทัศนะความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนในประเด็นของความรุนแรง 
เชน สิ่งท่ีเด็กชอบและไมชอบที่จะถูกกระทํา สถานการณที่เด็กไมสบายใจท่ีไดพบเห็น 

ทั้งน้ีพบวากิจกรรมจัดทํารายการวิทยุชุมชนน้ันสอดรับกับความสนใจเด็กและ
เยาวชนใกลเมือง เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีสัมพันธกับเทคโนโลยีและสัญลักษณของความทันสมัย 
รวมทั้งเรียกรองการเรียนรูใหมจากเด็กนอย เนื่องจากเปนการประมวลความรูความสามารถและ
ความชอบของเด็ก ตลอดจนทําใหเด็กไดแสดงความสามารถตอสาธารณชน และไดรับกระแสตอบ
รับในเชงิบวกสูง 

รูปแบบการจัดการอยางมีสวนรวม 
1) การขับเคลื่อนใหเกิดการสนทนาเร่ืองความรุนแรงในเด็กและเยาวชนผานการ

เก็บขอมูลเกี่ยวกับความรุนแรง (รายละเอียดแบบสอบถามและแบบสัมภาษณอยูในภาคผนวก) 
เนื่องจากนักวิจัยชุมชนเปนเด็กพื้นราบท่ีไดรับการเรียนรูจากโรงเรียน และมี

ทักษะ ในการคนควา เขียน อาน พูด คอนขางดี และบางสวนไดเขารวมในการประชุมคร้ังแรกซึ่ง
ชี้แจงเก่ียวกับการวิจัยความรุนแรงในเด็กและเยาวชน จึงไดออกแบบการทํางานท่ีใหกลุมเด็ก
ดังกลาวไดรวมในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ‘ความเห็นและประสบการณเกี่ยวกับ
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ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนและทุนทางสังคม’ โดยแบบสอบถามใชรวบรวมขอมูลในบริบท
โรงเรียน และแบบสัมภาษณใชรวบรวมความเห็นของคนในชุมชน  

อยางไรก็ตามสิ่งท่ีไดเรียนรูก็คือ การทํางานวิจัยที่เนนการมีสวนรวมของเด็กใน
วัย 12-15 ป ตองมีความเขาใจในพฤติกรรมความชอบ ของเด็กในวัยน้ี ดังน้ันการทํางานจะให
ความสําคัญกับ การเรียนรูในบรรยากาศของความสนุก และไม เครงเครียดกับการทํางานในเชิง
วิชาการเชน การเคนเอาขอมูลที่ลึก การเนนสัมภาษณในจํานวนที่มากพอจะเปนตัวแทน จนทําให
เสียบรรยากาศในการเรียนรูและการผูกมิตรกับเด็กและเยาวชน ซึ่งหวังจะทํางานรวมกันในระยะยาว 

กระบวนการเก็บขอมูลไดเนนการทําใหเกิดการมีสวนรวมและการขับเคลื่อนให
เกิดการสนทนาท้ังเร่ืองความรุนแรงและสิ่งดีงามในชุมชน ดวยการออกแบบดังน้ี 

ก) ใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยและนักวิจัยผูชวยรางข้ึน และ
หารือกับครูและนักเรียนแกนนําในการพัฒนาเคร่ืองมือ เปนเคร่ืองมือในการทําใหไดพูดคุยและ
สอบถามถึงสถานการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในบริบทโรงเรียนและชุมชน ตลอดจนความสามารถ
ของนักเรียนในการสัมภาษณ 

ข) ใชโอกาสของการสัมภาษณคนในชุมชนเปนการทัศนศึกษาชุมชนหลายแหง
รอบโรงเรียนซึ่งเด็กหลายคนไมเคยมีโอกาสในการเห็นชุมชนในภาพรวมเชนน้ีมากอน  

ค) ใหเด็กเปนผูออกแบบการเรียนรูในระหวางการทดลองสัมภาษณ วามีความ
สบายใจท่ีจะทดลองสัมภาษณอยางไร โดยทายที่สุดตกลงท่ีจะไปดวยกันท้ังกลุม 11 คน และแบงให
เด็กนักเรียนทํางานเปนคู (ผูสัมภาษณและผูบันทึกจากนั้นสลับบทบาทกัน) ทําการสัมภาษณในหนึ่ง
หัวขอ ทําใหบรรยากาศเปนไปอยางสนุกสนาน รวมทั้งไดเห็นศักยภาพของเด็ก และกิจกรรมน้ีทําให
เด็กไดรับคําชมจากผูใหญที่ถูกสัมภาษณ 

ง) ใชแบบสัมภาษณ สรางเง่ือนไขใหเด็กมีโอกาสไดซักถามพูดคุยกับผูใหญใกล
ตัวในเร่ืองเก่ียวกับความรุนแรงและสิ่งดีงามท่ีมีอยูในผูสัมภาษณที่เปนคนใกลชิดในครอบครัว และ
ในชุมชน โดยท่ีหลังจากทดลองสัมภาษณแลวไดมอบหมายใหเด็กไปสัมภาษณพอแม หรือผูใหญ
ใกลชิด คนละ 2 ฉบับ 

จ) จัดใหมีการวิเคราะหขอมูลรวมกันในระหวางนักวิจัยหลัก นักวิจัยผูชวยและ
เด็กนักเรียนแกนนํา ในการท้ังในสวนท่ีไดจากเด็กนักเรียนและคนในชุมชนและหาอาสาสมัคร
นักเรียนที่จะนําเสนอกระบวนการเก็บขอมูลและขอคนพบในเวทีเสวนาใหญที่จะมีผูใหญเขารวม
ประชุมดวย  

2) จัดเวทีเพื่อระดมสมองในบรรยากาศเชิงบวกและใหเด็กไดรวมนําเสนอ
ความเห็นของตนดวยตองการใหมีบรรยากาศเชิงบวกในการทํางานกับเด็กและเยาวชน ไดเลือก
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กระบวนการสุนทรียปรัศนีในการทํากระบวนการกลุมเพ่ือสรางสรรคบรรยากาศทางสังคมท่ีจะทํา
ใหเด็กและเยาวชนเติบโตโดยใชศักยภาพในเชิงสรางสรรค  โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-2 จํานวน 19 คน อาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และมนุษยจํานวน 10 คน (ชาย 2 คน หญิง 8 คน) ครูโรงเรียน จํานวน 3 คน  

ก) เร่ิมตนดวยการนําเขาขอมูลจากการรวบรวมของเด็กนักเรียน  ไดจัดเวทีโดย
เร่ิมตนจากการท่ีอาสมัครเด็กนักเรียนนําเสนอ กระบวนการในการเก็บขอมูลท่ีผานมา และเสนอ
เกี่ยวกับทุนทางสังคมที่มีอยูในอําเภอใกลเมือง (ซึ่งสวนใหญขอมูลที่พบเปนทุนทางวัฒนธรรม และ
ทรัพยากรท่ีมีอยูในสํานักงานเทศบาลท่ียังไมไดใชประโยชนเต็มท่ี เชน วิทยุชุมชน) เพื่อเปนขอมูล
นํารอง และจัดโอกาสใหเด็กไดนําเสนอศักยภาพและความเห็นของตนในเวทีสาธารณะนี้ 

ข) จัดกระบวนการสุนทรียปรัศนี โดยแบงกลุมตามวัย เพื่อใหความคิดเห็นของ
เด็กไมถูกจํากัดโดยอํานาจของผูใหญ ซึ่งกระบวนการสุนทรียปรัศนีมีวงจรการทํางาน 4 ระยะ3คือ 

ระยะที่ 1 รวมคนพบสิ่งท่ีดีและช่ืนชม (Discovery) เปนการต้ังคําถามกระตุนให
ผูตอบคิดจากประสบการณของตนเองในชวงท่ีดีที่สุด สะทอนความคิดน้ันออกมาและคนหาปจจัยที่
กอใหเกิดความสําเร็จ 

ระยะท่ี 2 รวมถักทอฝนอยางสมศักดิ์ศรี (Dream) เปนการกระตุนใหผูตอบ
จินตนาการถึงสิ่งที่คาดหวังในอนาคตรวมกัน 

ระยะท่ี 3 รวมออกแบบอยางสุนทรี (Design) จัดวางระบบความคิดในทาง
สรางสรรคที่จะระดมสิ่งดีที่ดีที่มีอยูมาออกแบบความหวังของกลุม 

ระยะท่ี 4 รวมสรางสรรคสิ่งดีเพื่อสังคม (Destiny) เปนการวางเง่ือนไขใน
ลักษณะพันธสัญญา ที่จะรวมกําหนดบทบาทหนาท่ี ตามกําลังความสามารถ ความถนัดและทักษะ 
ตลอดจนการประเมินผลรวมกัน 

ค) คนพบประเด็นท่ีตองพิจารณาเพ่ือหาความสนใจรวมของคนในชุมชนและ
เด็กนักเรียน และคนพบผูที่สนใจทํางานระยะยาวจากเวที 

แมวาในทายท่ีสุดกระบวนการกลุมไดดําเนินมาจนสามารถใหแตละกลุม คือ 
กลุมเด็ก เยาวชน 2 กลุม และกลุม ผูอาวุโสและผูใหญ 1 กลุม  เสนอความใฝฝนที่เปนไปไดจริง และ
สามารถทําไดดวยศักยภาพของกลุมเองในชวงเวลา 2-3 เดือน  โดยพบวากลุมเด็ก 2 กลุม เสนอความ
ใฝฝนที่อยากใหมีคลังสินคาภูมิปญญาของทองถ่ิน และ ตองการใหโรงเรียนใกลเมืองขยายหองสมุด

                                                 
3 อุทัยวรรณ กาญจนกามล “สุนทรียปรัศนี ปฏิบัติการสูความเปนเลิศของทีมงาน/ องคกร/ ชุมชน” 
http//:www.scribd.com/doc/3926927/Appriciation-Inquiry-AI-1st-Edition) 
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ใหใหญขึ้น สวนกลุมผูใหญ ตองการใหอําเภอใกลเมืองเปนพ้ืนท่ีนํารองของโครงการดูแลเก่ียวกับ
ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 

อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา มีความตางในความคิดความใฝฝน ของกลุมเด็ก
นักเรียนและผูใหญในสองประการดังน้ี  

ประการแรก ชุมชนในความหมายและความผูกพันของเด็กนักเรียนและคนใน
ชุมชนนั้นตางกัน ซึ่งเห็นไดจาก จินตนาการรวมของกลุมเด็กนักเรียนนั้น ชุมชนคือโรงเรียน มีเพียง
สวนนอยที่จินตนาการถึงหมูบานใกลเมือง อาจเปนเพราะเด็กสวนใหญไมไดมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนที่ 
จึงมิไดมีความผูกพันกับชุมชนหมูบานใกลเมือง  

ประการที่สอง ความใฝฝนถึงชุมชนในเด็กและเยาวชนเกือบทั้งหมดจะเปนเร่ือง
เกี่ยวกับความเจริญทางวัตถุเชนมีสระวายนํ้า มีรถไฟฟา  เกมสคอมพิวเตอร  มีเพียงบางประเด็นท่ีถูก
กําหนดไวทายๆ ที่ตองการชุมชนท่ีเปนมิติของการโยงใยถึงทุนทางวัฒนธรรม ในขณะท่ี กลุมผูใหญ
และผูอาวุโส มีจินตนาการที่สนใจเก่ียวกับเร่ืองนามธรรม และสนใจการฟนฟูความเปนชุมชน
หมูบานมากกวา รวมท้ัง ไมตองการใหเด็กติดกับความเจ ริญทางวัตถุโดยเฉพาะเร่ืองเกมส 
คอมพิวเตอร 

จากความตางในทั้ง สองประเด็นที่วิเคราะหไดจากกระบวนการกลุมน้ันไดถูก
นํามาออกแบบในการกําหนดกิจกรรมที่ เช่ือมโยงสามชุมชนน้ีเขาดวยกัน กลาวคือชุมชนใน
ความหมายท่ีเปนโรงเรียน กับชุมชนที่เปนหมูบานท่ีรายลอมโรงเรียนและชุมชนหมูบานท่ีครอบครัว
ของเด็กนักเรียนอาศัยอยู  และ รวมกันเลือกกิจกรรมที่ทั้งทําใหเด็กไดใชเทคโนโลยีทันสมัยและ
ยังคงไมหลุดจากฐานวัฒนธรรมชุมชนดังจะเสนอในขอตอไป 

3) สรางเครือขายคนในชุมชนและกําหนดกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการอยางมี
สวนรวม และตอเน่ือง  

จากกระบวนการสุนทรียปรัศนี ที่เร่ิมตนจากคนจํานวนมาก ทําใหคนพบผูที่ให
ความสนใจในการทํางานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนจริงจังจํานวนหน่ึงเทาน้ัน จึงไดจัดประชุม บุคคล
ดังกลาวและแตงต้ังใหเปนคณะทํางาน ซึ่งประกอบดวย ผูอาวุโสท่ีเขารวมต้ังแตเร่ิมหารือโครงการ 2 
คน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ตัวแทนคนในชุมชนท่ีเขารวมประชุมในเวทีสุนทรียปรัศนีจน
จบรายการ และครูแนะแนวท่ีเขารวมต้ังแตเร่ิมแรก  นักเรียนอาสาสมัครท่ีทํางานรวมกันตลอด
กระบวนการ 9 คน 

ในการประชุมคร้ังน้ีไดออกแบบใหที่ประชุม พิจารณา และใหความเห็นเพ่ิมเติม 
เกี่ยวกับขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากเด็กนักเรียนท้ังในเร่ืองความรุนแรงและทุนทางสังคม จากน้ัน
นําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาความใฝฝนท่ีไดนําเสนอจากเวทีสุนทรียปรัศนี 3 ขอซึ่งประกอบดวย 
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ความใฝฝนที่อยากใหมีคลังสินคาภูมิปญญาของทองถิ่น  ความตองการใหโรงเรียนใกลเมืองขยาย
หองสมุดใหใหญขึ้น และ ความตองการให อําเภอใกลเมืองเปนพื้นที่นํารองของโครงการดูแล
เกี่ยวกับความรุนแรงในเด็กและเยาวชน โดยต้ังเง่ือนไขการพิจารณาไว 3 ประการ คือประการแรก  
ตองเปนกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการเปนรูปธรรมและประเมินผลไดในชวง 2-3 เดือน ประการท่ี
สอง กิจกรรมน้ันๆตองตอบโจทยของการจัดการทางสังคมเก่ียวกับความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  
และประการที่สาม กิจกรรมนั้นๆไดระดมทรัพยากรและทุนทางสังคมท่ีมีอยูในพ้ืนที่ ใกลเมืองมา
กอใหเกิดประโยชน  

ซึ่งท่ีประชุม เลือกทํากิจกรรม 2 ประการคือ ดี.เจ. นอย  และ กลุมเพ่ือนชวย
เพ่ือน (Youth Counselor) โดยท่ีกิจกรรมดี.เจ. นอย นี้ จะอบรมใหเด็กที่เปนแกนนําทําหนาท่ีเปน ดี.
เจ ในสถานีวิทยุชุมชนของเทศบาลใกลเมืองท้ังภาคสาระและบันเทิงสวนชมรมเยาวชนหรือกลุม
เพื่อนชวยเพื่อน (Youth Counselor) นั้นเปนกิจกรรมที่ทางโรงเรียนตองดําเนินการอยูแลว 
เนื่องมาจากมีเด็กนักเรียนบางคนและคุณครูไดรับการอบรมกิจกรรมดังกลาวมา และจากขอมูลของ
เด็กพบวาในเร่ืองที่เปนสวนตัวมากๆ เชน ความรัก อกหัก พอแมทะเลาะกัน พอแมเลิกกัน เด็กเลือก
ที่จะปรึกษาเพ่ือนนักเรียนดวยกันมากกวา ชมรมน้ีจะมีวัตถุประสงคเพื่อใหคําปรึกษาเร่ืองการเรียน 
ชีวิตสวนตัว ครอบครัว อันอาจถือวาเปนการปองกันการเกิดปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  
และเปนการชักชวนเพื่อนเขากลุมเพ่ือใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

4) ใชนวัตกรรมใหมเขามาจัดการทางสังคม ผานกิจกรรมสื่อวิทยุที่ เช่ือม
เครือขายเด็กและยึดโยงวัฒนธรรมดีงามของชุมชน 

โดยท่ีกิจกรรม ดี.เจ. นอย นี้ จะอบรมใหเด็กที่เปนแกนนําทําหนาท่ีเปน ดี.เจ ใน
สถานีวิทยุชุมชนของเทศบาลใกลเมือง ทั้งภาคสาระและบันเทิงและจะทดลองดําเนินรายการในชวง
ปดเทอม (เมษายน-พฤษภาคม) ทั้งน้ีไดมีกระบวนการในการใชกิจกรรมดังกลาวเพ่ือขับเคลื่อน
ชุมชนใหสนใจและมีสวนรวมในกิจกรรมดังน้ี 

ก) ประสานใหเกิดกิจกรรมในโรงเรียนที่สามารถเช่ือมโยงกับกิจกรรม ดี.เจ.
นอย รวมท้ังขยายกลุมนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมโดยให นักวิจัยผูชวย กระตุนให นักวิจัยชุมชน (เด็ก
นักเรียนแกนนํา) ประสานงานกับครูเพื่อเปดตัวชมรม ดี.เจ.นอย และเพื่อนชวยเพ่ือนในช่ัวโมง
กิจกรรมของโรงเรียน นอกจากน้ียังใหมีการประกวดตราสัญลักษณของชมรมเพ่ือชิงรางวัล และรับ
สมัครผูที่ตองการรวมกิจกรรมอบรม ดี.เจ.นอย 

ข) สรางเครือขายพ่ีเลี้ยงและแลกเปลี่ยนทักษะในการจัดรายการ ระหวาง ดี. เจ.ที่
ดําเนินรายการอยูในปจจุบัน และกลุม ดี.เจ.นอย  
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การใชสถานีวิทยุชุมชน เปนพื้นที่ในการเรียนรูและฝกปฏิบัติการของเด็ก
นักเรียนในบรรยากาศที่เปนกันเอง ไดสรางใหเกิดการเรียนรูและการซักถามอยางมีสีสัน ตลอดจน
ในบรรยากาศดังกลาว ไดเกิดเครือขายของเด็กนักเรียนที่จับคูกับพี่เลี้ยง ดี.เจ. อยางเปนธรรมชาติ  

ค) ออกแบบการจัดรายการที่สรางเง่ือนไขใหเด็กนักเรียนไดสรางสรรค และ 
นําเสนอท้ัง สิ่งดีงาม หรือ ทุนทางสังคมท่ีมีอยูในครอบครัวและชุมชน รวมท้ังไดสงเสียงใหสังคม
รับรูทัศนะของเด็กเกี่ยวกับความรุนแรง และประเด็นอ่ืนๆที่อยูในความสนใจของวัยรุน  

นอกจากน้ีเวลาในการวางผังรายการวิทยุ จะเปนเวลาท่ีเด็กสะดวกและปลอดภัย 
แนวคิดในการออกแบบรายการน้ัน จะยึดขอสรุปจากการประชุมท่ี เชื่อมโยงความใฝฝนของเด็กและ
ผูใหญเขาดวยกัน ซึ่งจะเปนรายการท่ีสานความสัมพันธของคนในวัยตางๆ อาจเปนรายการเชิง
วัฒนธรรม เชน พิธีกรเด็กจะเชิญผูใหญที่มีความรูมาเปนวิทยากร (อุยสอนหลาน)  เกี่ยวกับเร่ือง
วัฒนธรรม ของดีบานเรา  เร่ืองธรรมะ  รวมทั้งรายการที่สะทอนทัศนะของเด็กและเยาวชนในเร่ือง
ความรุนแรง  โดยยกเอาประเด็นความรุนแรงท่ีไดจากการเก็บขอมูลรวมท้ังรายการถามตอบปญหา
วัยรุนที่ไดประเด็นมาจากโครงการเพ่ือนชวยเพื่อนในโรงเรียนมาต้ังเปนประเด็นในการจัดทํารายการ 
ทั้งน้ีเด็กนักเรียนที่เสนอตัวในการเปน ดี.เจ. จัดสงผังรายการคราวๆท่ีตอบโจทยดังกลาว 

ง) กอกระแสสังคมใหรับรูและตดิตามกิจกรรมในเชิงบวกของเด็ก 
การกอกระแสคร้ังน้ีมีทั้งท่ีนักวิจัยและนักวิจัยผูชวยเปนคนออกแบบกิจกรรม

และการใหเด็กนักเรียนรวมออกแบบและกอกระแสตามท่ีตนเองตองการการกอกระแสท่ีนักวิจัยและ
นักวิจัยผูชวยออกแบบคือ การกอกระแสในโรงเรียนดวยการมอบรางวัลประกวดตราสัญลักษณ หนา
แถวนักเรียนตอนเชา  กอกระแสในชุมชนใหญดวยการติดปายโปสเตอรไวนิลขนาดใหญที่มีรูปของ
นักเรียนที่เขารวมอบรม ดี.เจ.นอย หนาโรงเรียน หนาสํานักงานเทศบาล และสี่แยกท่ีมีผูคนคับคั่ง 
สําหรับการกอกระแสท่ีเด็กนักเรียนมีสวนรวม นั้นนักวิจัยไดออกแบบแผนพับท่ีมีเพียงรูปหมูของ
เด็ก รวมท้ังรูปเด็กแตละคนในระหวางการอบรม และมอบใหเด็กไป ออกแบบคําพูดและนําไปถาย
เอกสารคนละ 20 ชุดเพื่อนําไปแจกจายเชิญชวนใหคนในหมูบานของตนเองรับฟงรายการ  

จ) จัดรายการวิทยุและ ประเมินผลอยางมีสวนรวม 
การจัดรายการวิทยุคร้ังน้ี เด็กนักเรียนไดจับกลุม 2 - 3 คน เพื่อรับผิดชอบในการ

จัดรายการ โดยไดวางแผนและ ทดลองจัดในชวงปดภาคการศึกษาทั้งภาคกลางวันและตอนเย็น 
รวมท้ังเปดโอกาสใหเด็กไดจับคูรวมจัดกับ ดี.เจ. พี่เลี้ยง โดยไดตั้งประเด็นหลักวาเด็กทุกคนตอง
สื่อสารเกี่ยวกับความรุนแรงในเด็กและเยาวชนอยางนอย 1 ใน 3 ของการจัดท้ังหมด ในชวงทดลอง
ไดตั้งประเด็นวา “เด็กอยากบอก” ซึ่งเด็กบางสวน พูดเก่ียวกับความรักในวัยเด็ก หรือ อกหักทํา
อยางไรดี โดยกลุมเปาหมายท่ีตองการสื่อคือเยาวชนดวยกัน เด็กบางกลุมนําเสนอ เกี่ยวกับความ
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เขาใจผิดท่ีผูปกครองมีตอการใชเทคโนโลยีของเด็ก เด็กกลุมน้ีชี้ใหเห็นถึงชองวางของความเขาใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีระหวางผูปกครองกับเด็ก โดยผูปกครองจะรูสึกระแวงเวลาเด็กคนอินเตอร
เนทนาน ดวยกลัววาลูกจะแอบเขาไปดูภาพลามก 

สําหรับการประเมินผลไดออกแบบการประเมินผลท้ังท่ีใหเด็กมีสวนรวมในการ
ประเมินผูฟงในรูปของแบบบันทึกความคิดเห็นของผูฟงท่ีโทรศัพทรวมรายการโดยประเมินทั้ง
ลักษณะของรายการ (สาระ บันเทิง) และประเมินความเห็นตอภาพลักษณของเยาวชน โดยใชรางวัล
เปนแรงจูงใจ   นอกจากน้ี  เด็กจะมีการประเมินตนเอง  (self-assessment) เพื่อประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของตนเองท้ังในดานจิตวิทยา และพฤติกรรม (ที่จะเปนเง่ือนไขสูความรุนแรง)  รวมท้ัง
สุมสัมภาษณเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของเด็กในทัศนะของผูปกครอง  

ฉ) ประสานงานกับโครงสรางท่ีเปนทางการของโรงเรียน  เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมระยะยาว 

จุดเร่ิมตนของการทํางานในคร้ังน้ีใชกลไกการทํางานกับโครงสรางท่ีเปน
ทางการของโรงเรียนคอนขางนอย ในชวงแรกเปนเพียงการหารือและไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารโรงเรียน โดยทางโรงเรียนไดมอบหมายใหอาจารยแนะแนวซึ่งมีบุคลิกเฉพาะตัวที่เปนมิตร
และใสใจกับปญหาของเด็กนักเรียนเขารวมในการทํางาน ตลอดระยะเวลา 1 ปที่ผานมารูปแบบการ
ทํางานเปนการประสานงานกับอาจารยทานดังกลาวเปนหลักในชวงเดือนสุดทายน้ีเองที่ทาง
โรงเรียนไดบูรณาการโครงสรางท่ีโรงเรียนมีอยูคือกิจกรรมประชาสัมพันธในโรงเรียนเขากับ
กิจกรรมดี.เจ.นอย.ทําใหเกิดระบบรองรับในระยะยาวขึ้น 

2. พื้นท่ีกลุมชาติพันธุท่ีอยูชายแดน: หมู 15 อําเภอชายแดน จ. เชียงใหม 
2.1 ขอมูลพื้นที ่
พื้นที่หมู 15 อําเภอชายแดน จ. เชียงใหม เปนหมูบานกลุมชาติพันธุเผาลาหูดั้งเดิม 

ที่ตั้งรกรากอยูที่ดอยเทือกหนึ่งติดชายแดนพมา หมูบานดังกลาวมีอายุมากกวา 150 ป หางจากตัว
เมืองเชียงใหมประมาณ 148 กิโลเมตร  ประชากรมีการโยกยายสูง ปจจุบันมีจํานวนประมาณ 283 
หลังคาเรือน 1.512 คน ชาย 768 คน หญิง 744 คน ประกอบดวย 5 หมูบาน หมูบานท่ีใหญที่สุดคือ 
หมูบานโปงเปา (ชื่อสมมุติ) ซึ่งประกอบดวยประชากร 78 หลังคาเรือน รองลงมาคือมี 70 หลังคา
เรือน อีก 3 หมูบาน มีจํานวนครัวเรือน 57, 44 และ 34 หลังคาเรือน ตามลําดับ  ชาวบานนับถือผี 
(ยกเวน 1 หมูบานท่ีนับถือศาสนาคริสต) และ มีชีวิตผูกพันกับดอยเทือกดังกลาว แตเดิมชาวบานทํา
ไร ทํานา ทําสวน และหาของปาเปนหลัก หลังจากท่ีชาวบานโปงเปา และชาวบานละแวกใกลเคียง
ขายท่ีไรที่นาเกือบทั้งหมดจํานวนหลายพันไรใหกับนายทุนสวนสม  ชาวบานปจจุบันจึงมีอาชีพหลัก
รับจางท่ัวไปในบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง รวมท้ังในฤดูการเก็บเกี่ยว  ก็จะมีบางกลุมออกจากหมูบานมา
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รับจางเก็บผลผลิต ทั้งขาว ลําไย ลิ้นจี่ และพักพิงนอกหมูบานช่ัวคราว ชาวบานท่ีนี่ไมรับจางในสวน
สมเน่ืองจากเปนงานท่ีตองเสี่ยงตอสารเคมีและยาฆาแมลง คนงานในสวนสมละแวกน้ันท้ังหมดเปน
แรงงานตางดาว ซึ่งเปนคนไทยใหญที่ขามมาจากฝงพมา อยางไรก็ตามชาวบานยังคงใชทรัพยากรปา
ไมในการเลี้ยงชีพ เชน การหาของปา และตัดไมไผมาสรางท่ีอยูอาศัย  รวมท้ังบางสวนยังคงทําสวน
ชา สวนลิ้นจี ่และบางคนเลี้ยงแพะท่ีไดรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาชีพจากทหาร  

ภาพลักษณดานลบของหมูบานน้ีเห็นไดชัด จากการท่ี หมูบานในระแวกน้ีอยูใน
รายช่ือทางราชการในฐานะของหมูบานท่ีตองเฝาระวังในเร่ืองปญหายาเสพติด ในขณะท่ีในความ
ทรงจําของผูเฒาผูแก และคนวัยกลางคนในหมูบาน เต็มไปดวยประวัติศาสตรของการตอสูเพื่อ ให
คนในชุมชนพนจากการติดยา เชน เปนหมูบานแรกๆ ที่รวมกับศูนยบําบัดยาเสพติดในการใช
วัฒนธรรมชุมชน (พิธีกรรม และการหักดิบ) ในการบําบัดยาเสพติด หรือการเรียกรองความเปน
ธรรมจากภาคราชการ เชนการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเรียกรองสิทธิความเปนพลเมืองไทย หรือ
การมีบัตรประชาชน ประสบการณในการตอสูของคนในหมูบานตอการถูกเอารัดเอาเปรียบและการ
ตอสูดานสิทธิทําให ผูใหญบานของหมูบานซึ่งเปนผูหญิงไดรับรางวัลสตรีปกปองสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ป 2551 จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่สําคัญพบวามี “กลไกทางวัฒนธรรม
เฝาระวังและไกลเกลี่ยปญหาความขัดแยงในชุมชน” โดยมีคณะกรรมการหมูบานตัดสินความขัดแยง 
ไกลเกลี่ยดวยการปรับไหม เปนตน 

ในหมูบานมีสถานีอนามัยประจําหมูบาน ซึ่งหัวหนาสถานีอนามัยเปนชนเผาลีซู ทํา
ใหไมมีปญหาอคติทางชาติพันธุ  อยางไรก็ตาม การเขาถึงบริการสมัยใหมไดงาย ทําใหคนในชุมชน
พึ่งพิงยาแผนปจจุบันเปนหลัก สงผลใหขาดความรูการสืบทอดภูมิปญญาในการรักษาตนเองของ
กลุมชาติพันธุ ในขณะท่ี ครูในโรงเรียนท่ีทั้งหมดเปนคนพื้นราบ จึงมีปญหาเก่ียวกับอคติตอเด็กใน
โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษาท่ีตั้งอยูในหมูบานดังกลาวทําการสอนต้ังแตชั้นอนุบาลจนถึงช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนจํานวนประมาณ 250 คน หลังจากจบการศึกษาแลว เด็กนักเรียนสวน
ใหญจะเรียนตอในโรงเรียนประชาสงเคราะหซึ่งเปนโรงเรียนประจําจนจบชั้นภาคบังคับคือ
มัธยมศึกษาปที่ 3 หรือบางคนก็จะเรียนตอจนจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้งน้ีเพราะเปนโรงเรียนท่ีไม
เสียคาใชจายทั้งในคาเลาเรียน คาท่ีพักและอาหาร มีเพียงสวนนอยเทาน้ันที่จะเรียนในโรงเรียนสังกัด
ประถมศึกษาท่ีอยูในหมูบานใกลเคียง เด็กและเยาวชนท่ีจบการศึกษาเกือบทั้งหมดมักจะไปหางาน
ทําในเมืองหรือตางจังหวัดท่ีมีเพื่อนฝูงเคยทํางานมากอน ยกเวนเม่ือแตงงานมีลูกแลวอาจจะกลับเขา
มาอยูในหมูบาน สําหรับพื้นที่นี้ยังไมมีโครงสรางของกลุมเยาวชน 

2.2 แนวคิดของชุมชนในเร่ืองเด็กและความรุนแรง 
ก) ความหมายของความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
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เนื่องจากประสบการณที่คนในหมูบานชายแดนพานพบในชีวิตประจําวันตางไป
จากชุมชนพ้ืนราบ หรือแมแตชุมชนชาวเขาท่ีไมอยูติดชายแดน ดังน้ัน การใหความหมายของความ
รุนแรงจึงมีมิติที่ตางออกไป ขอที่นาสังเกตก็คือ ชุมชนไมไดจําแนกความตาง ระหวางความรุนแรงที่
เกิดข้ึนในเด็กและเยาวชน และความรุนแรงที่เกิดข้ึนกับคนกลุมอ่ืนๆออกจากกัน โดยคนในชุมชน
เห็นวาความรุนแรงท่ีเกิดในเด็กและเยาวชนเปนสวนหน่ึงหรือเปนผลจากความรุนแรงในภาพรวม
ทั้งหมด  การใหความหมายของความรุนแรงในทัศนะของกลุมชาติพันธุชายแดน มีทั้งเปนผลของ
การกระทําท่ีเกิดจากบุคคล โครงสรางทางสังคม และวัฒนธรรม หากพิจารณาจากมิติของการกระทํา
ของบุคคล ความรุนแรงเปนการกระทําท้ังทาง กาย วาจา ที่ทําใหผูอ่ืนเดือดรอนทางรางกาย จิตใจ 
เสื่อมเสียชื่อเสียงทางสังคม และสูญเสียความม่ันใจในตัวเอง รวมท้ังการละเมิดทางเพศ นอกจากน้ียัง
รวมความถึง การถูกโครงสรางของรัฐ โครงสรางทางการเมือง ใสราย กดข่ี เอาเปรียบ และการถูกทํา
รายทางจิตวิญญาณเชนการละเมิดจารีตหมูบาน 

ข) สาเหตุของความรุนแรง 
สาเหตุสําคัญที่ไดรับการกลาวถึงประกอบดวย  
ประการแรก การท่ีสังคมกาวเขาสูวัตถุนิยม ทําใหทั้งคนในชุมชน เด็กและเยาวชน

เห็นความสําคัญของการมีเงินทอง และตองการสิ่งลอใจเพิ่มข้ึน เชน โทรศัพทมือถือรุนใหมๆ 
รวมท้ัง การเปลี่ยนแปลงทัศนะตอการใชชีวิตของคนในชุมชนที่ รังเกียจการใชแรงงาน ตองการได
เงินมางายๆ การยอมรับคนท่ีมีเงินโดยไมสนใจท่ีมาของเงินน้ัน และยอมเสี่ยงโดยหวังวาหากประสบ
ความสําเร็จจะไดเงินกอนโต อันเปนเหตุใหคนสวนใหญไมลังเลกับการพัวพันกับยาเสพติด ทัศนะน้ี
จะเห็นไดจากคําบอกเลาท่ีวา “เมื่อกอนใครโดนจับ (ดวยขอหายาเสพติด) คนในครอบครัวกินไมได
นอนไมหลับ เด๋ียวนี้เดินเขาเดินออกคุก” นอกจากน้ียังทําใหคนรุนใหมสามารถละเมิดจารีตของ
ชุมชนไดเพียงเพื่อแลกกับเงินตราและความม่ังคั่ง 

ประการที่สอง การขาดการสืบทอดวัฒนธรรมและจารีตอันดีงามของคนในชุมชน 
และการขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

ประการท่ีสาม อคติทางเช้ือชาติที่คนภายนอกและหนวยงานภาครัฐมีตอกลุมชาติ
พันธุ วาเปนคนโง ขี้เกียจ คายา ทําลายปา โดยไมแยกแยะ ไมมองความเปนจริง และไมพิจารณา
สาเหตุสลับซับซอนท่ีอยูเบ้ืองหลัง ก็เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหกลุมชาติพันธุถูกกระทํารุนแรงอ่ืนได
อีก เชนการที่เด็กนักเรียนถูกลงโทษอยางรุนแรงแบบที่ครูไมกลากระทํากับเด็กพื้นราบ 

2.3 สถานการณความรุนแรงในพื้นท่ี 
สถานการณความรุนแรงในพ้ืนท่ีนี้มีความสลับซับซอนและเปนความรุนแรงท่ีมี

มิติฝงลึกทางประวัติศาสตรซึ่งมีรากฐานสัมพันธกับอคติที่คนพ้ืนราบและภาคราชการมีตอกลุมชาติ
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พันธุ การเขามาของยาเสพติดและการทํางานขององคกร(พัฒนาเอกชน)ภายนอกที่ทํางานกับกลุม
ชาติพันธุโดยขาดความเขาใจความละเอียดออนในวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ อาทิเชน 

ในยุคของรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งประกาศสงครามยาเสพติด กลุมทหารพราน
ไดจับกุมผูชายเกือบทั้งหมดในหมูบานไปกักขัง และสอบสวนโดยการทรมานในเขตทหาร  ทําใหมี
การรวมกลุมกันของชาวบานและนักพัฒนาเอกชนในขณะน้ัน เพื่อตอรองใหปลอยตัวชาวบาน 
รวมท้ังใหมีการสอบสวนอยางโปรงใส  ปจจุบัน คนในหมูบานถูกจับกุมเร่ืองยาเสพติดบอยมาก 
หลังสุด ผูหญิงชนเผา 11 คนถูกจับกุมท่ีสนามบินเชียงใหมในขอหาลักลอบขนยาเสพติด โดย
ชาวบานวิเคราะหวาเปนการถูกหลอกใหไปถูกจับกุม เนื่องจากเปนการจับกุมท่ีสนามบินซึ่งชาวบาน
ไมมีตั๋วเคร่ืองบินแตถูกนัดใหไปรับตั๋วเคร่ืองบินท่ีหนาเคาเตอรในสนามบิน ผูถูกจับกุมคร้ังน้ีถูก
ตัดสินจําคุก 20 ป ทําใหเด็กในครอบครัว 11 ครอบครัว กําพราแม และปจจุบันมีเด็กเยาวชนวัย
ประมาณ 10 ขวบข้ึนไปเร่ิมเสพยา    

นอกจากน้ีในชวงประมาณป 2535 ซึ่งมีการระบาดอยางหนักของโรคเอดส ชุมชน
นี้มีผูติดเชื้อและเสียชีวิตดวยโรคเอดสสูง ทําใหมีการเขามาขององคกรพัฒนาเอกชนตางชาติที่ทํางาน 
เชิงสงเคราะห  เร่ืองทุนการศึกษาแกเด็ก โดยมีคาตอบแทนเปนเงินเดือนแกผูนําบางคนในหมูบาน 
ทําใหทัศนะการทํางานสาธารณะในหมูบานท่ีเคยทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการและให
ความสําคัญของเงินเปนเพียงปจจัยเสริมในการทํางาน เปลี่ยนเปนการทํางานชุมชนท่ีตองมีเงินเปน
ตัวต้ังและตองไดรับคาตอบแทน  รวมทั้งมีการทะเลาะเบาะแวงในชุมชนเร่ืองความไมโปรงใสใน
การบริหารเงิน และการเลือกใหทุนในระหวางเครือญาติและพวกพอง  ชวงหลังสุด (ประมาณเดือน 
กุมภาพันธ 2553) เกิดความขัดแยงอยางมากอันเปนความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม โดยผูประสานงาน
ขององคกรพัฒนาเอกชนดังกลาวซึ่งเปนคนลาหู ไดดึงดันท่ีจะละเมิดจารีตหมูบานโดยไมฟงคําทัด
ทานจากผูอาวุโส ในการนําเถากระดูกของนักพัฒนาเอกชนตางชาติเขามาฝงในปาชาของหมูบาน  ผู
อาวุโสในหมูบานอธิบาย ระดับของความรุนแรงน้ีวา เปนปรากฏการณที่ไมเคยมีมากอนใน
ประวัติศาสตรของคนลาหู ตามจารีตหามนําเถากระดูกของคนภายนอกเขามาในหมูบาน แมคนใน
หมูบานท่ียายออกไปอยูที่อ่ืน ก็สามารถฝงไดเพียงในปานอกเขตหมูบานเทาน้ัน การละเมิดจารีตจะ
นําหายนะเขามาสูชุมชนทั้งชุมชน 

ปญหาความรุนแรงยังเกิดข้ึนในร้ัวโรงเรียน ที่คนในชุมชนบอกเลาก็คือ ครูมักจะ
ลงโทษนักเรียนอยางรุนแรงเชนการเอาศีรษะโขกกระดาน มัดมือไขวหลังแลวขังในหองนํ้า ซึ่งเปน
ความรุนแรงอันเกิดจากท้ังอคติทางชาติพันธุที่ครูพื้นราบมีตอเด็กชนเผา และทัศนะเชิงลบตอเด็ก
ที่มาจากครอบครัวที่ครูเห็นวายุงเก่ียวกับยาเสพติด ลาสุดกอนท่ีโครงการวิจัยนี้จะเร่ิมตนประมาณ 3 
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เดือน ชาวบานไดรวมตัวกันขับไลครูที่ทํารายเด็กออกจากโรงเรียน และขณะน้ีครูคนดังกลาวถูกยาย
ออกจากพ้ืนที่ 

โดยภาพรวมขณะน้ีชุมชนประกอบดวย 2 กลุมคน คือกลุมท่ีฝกใฝกับผูนําใหมที่
สัมพันธกับองคกรพัฒนาเอกชนตางชาติและผูนําด้ังเดิมท่ียึดจารีตและเคยทํางานตอตานกับยาเสพ
ติดมากอนสวนความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนน้ัน โรงเรียนเชื่อมกับมูลนิธิขององคกร
เอกชนตางชาติ (ที่ระยะหลังมีโครงการสงเสริมอาชีพเชน ทอผา ทําไมกวาด) โดยสงเด็กนักเรียนเขา
ไปทํากิจกรรม ในวิชาเก่ียวกับการงานอาชีพ สวนความสัมพันธกับชุมชนในภาพรวมชวงหลังท่ี
เปลี่ยนผูอํานวยการใหม ก็มีแนวโนมท่ีดีขึ้น 

อยางไรก็ตามเง่ือนไขทางจารีตท่ียังมีประสิทธิภาพอยูในปจจุบันคือกลไกของ
กรรมการอาวุโสในหมูบานในการจัดการไกลเกลี่ยขอพิพาท ดวยการปรับไหม ในชุมชน ที่ผานมามี
ในประเด็นที่คนในชุมชนขายยาเสพติดใหกับเด็กในชุมชน และการหาขอตกลงของเยาวชนหญิง
ที่ตั้งทองและตองการปรับไหมฝายชาย 

2.4 รูปแบบการจัดการอยางมีสวนรวมในพ้ืนท่ีชายแดน 
ยุทธศาสตรในการขับเคล่ือน 
ยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนทางสังคมโดยการมีสวนรวมของเด็กเยาวชน และ

คนในชุมชนในกลุมชาติพันธุชายแดนท่ีมีปญหาซับซอนที่พอทําไดในชวงน้ี เปน การสรางความ
มั่นใจในอัตลักษณของคนลาหู ซึ่งเปนการสรางพลังความเช่ือถึงการมีสิ่งดีๆในตนเอง อันจะนําไปสู
การจัดการเร่ืองอ่ืนตอไป ความสําคัญของประเด็นน้ีไดจากการวิเคราะหรวมกันระหวาง ผูนําชุมชน 
ผูอาวุโส และเยาวชน รวมท้ังสังเกตเห็นประเด็นของการถูกตีตราและความรูสึกต่ําตอยที่ปรากฏใน
กระบวนการกลุม สุนทรียปรัศนี ดังจะกลาวถึงตอไป  

รูปแบบการจัดการอยางมีสวนรวม 
กระบวนการทํางานในพ้ืนที่กลุมชาติพันธุชายแดน หมู 15 ประกอบดวย 
1) ประชุมทําความเขาใจ เกี่ยวกับการทํางานวิจัยเพื่อแกไขปญหาเด็กและ

เยาวชน 
ในเบื้องตนไดพูดคุยทําความเขาใจในประเด็นของการทํางานวิจัย รวมกับ 

ตัวแทนหลายวัย และกลุมแกนนํา ที่คาดวาจะมีสวนรวมในการแกไขปญหา เชน เ ด็กเยาวชนท่ียัง
อาศัยอยูในหมูบาน ผูอาวุโส กลุมแมบานและพอบาน นายกเทศมนตรี ผูใหญบาน กรรมการ
การศึกษา กรรมการหมูบานและ ผูอํานวยการโรงเรียน 

2) หาขอมูลพื้นฐานของหมูบานและสถานการณความรุนแรงอยางไมเปน
ทางการ 
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สนทนากลุมกับเยาวชน กลุมพอบานแมบานและ ผูอาวุโส ในรูปแบบท่ีเปน
กันเอง  เชนในระหวางการรับประทานอาหาร ในวงนํ้าชา  ตลอดจนสัมภาษณแบบลึกกับ 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

3) จัดเวทีเพื่อระดมสมองในบรรยากาศเชิงบวกโดย กระบวนการสุนทรีย
ปรัศนี 

จากขอมูลที่ไดเบ้ืองตนพบวามีความซับซอนของความรุนแรงและความ
แตกราวในพ้ืนที่ จึงคิดวาการจัดใหมีการประชุมท่ีเนนการมองหาทางออกของปญหาอยาง
สรางสรรคโดยยึดเอาทุนทางสังคมที่มีอยูในชุมชน นาจะเปนหนทางท่ีดีที่สุด จึงเลือกใชการประชุม
กลุมโดยวิธี สุนทรียปรัศนี 

ก) จัดกระบวนการสุนทรียปรัศนี  
กระบวนนี้ตองการใหมีการแลกเปลี่ยนและมองเห็นทางเลือกท่ีหลากหลาย จึง

เลือกผูเขารวมประชุมที่หลากหลาย ซึ่งประกอบดวย คนลาหูจากหมูบานใกลเคียงท่ีคนในชุมชนรูจัก 
และสามารถมีชีวิตสัมพันธกับโลกภายนอกโดยที่ไมยุงกับยาเสพติด เยาวชนท่ีเคยมีภูมิลําเนาอยูใน
หมูบานและสนใจ ในการทํางานน้ี กลุมชาติพันธไทยใหญที่อยูในหมูบานใกลเคียง สําหรับคนใน
หมูบานผูที่เขารวมคอนขาง จะเปนตัวแทนของผูนําในหมูบาน นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 4-5 
โรงเรียนโปงเปา ทั้งหมดเปนชนเผา ลาหู จํานวน 13 คน เยาวชนจํานวน 11 คน เปนไทยใหญจํานวน 
6 คนและ ลาหู 5 คน ผูนําจํานวน 7 คนเปนไทยใหญ 1 คน ลาหู 6 คน มีขอสังเกต คือ ไมมีตัวแทนครู
เขารวมในเวที (แมวาทราบภายหลังวาเน่ืองจากครูติดภาระกิจนํานักเรียนไปเขาแขงขันประกวด
ทักษะฝมือในระดับเขตและกลับไมทันวันนัด แตก็พบวาการทํางานในชวงตอมาก็ไมมีตัวแทนของ
โรงเรียนเขารวมแตอยางไร) ไดมีกระบวนการกลุมเพ่ือหาความใฝฝนของชุมชนของตนและเลือก
ประเด็นท่ีจะนําไปสูความใฝฝนนั้น โดยการแบงกลุมตามวัย ซึ่งประกอบดวย เด็กเล็ก เยาวชน วัย
ทํางานและผูอาวุโส ทั้งน้ีเพื่อใหแตละกลุมไดนําเสนอเสียงของตนเองโดยไมถูกผูที่อาวุโสกวากด
ทับความเห็น  ทายท่ีสุดทุกกลุมไดนําขอเสนอของตนใหกับทุกกลุม และ นําประเด็นทั้งหมดมาลง
ความเห็นรวมกัน 

ประเด็นท่ีกลุมท้ังหมดเลือกและใหความสําคัญ ตามลําดับมี 4 ประการคือ อยู
หางจากยาเสพติด ใหความรูกับเด็กเร่ืองยาเสพติด สงเสริมใหเยาวชนมีกิจกรรมทําเพ่ือหางไกลจาก
ยาเสพติดและ การใชมาตรการที่รุนแรงแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (ขอเสนอในท่ีประชุมใชคําวา ‘คนเสพ
ตาย คนขายประหารชีวิต’) จากน้ันใหกลุมระดมสมอง เพื่อเลือกเพียงกิจกรรมเดียวท่ีจะดําเนินการ
จริงในชวง 2-3 เดือนขางหนา ทั้งน้ีมีเงื่อนไขวาใหเปนกิจกรรมท่ีกลุมสามารถดําเนินไดดวยทุนหรือ
ศักยภาพที่ชุมชนตนเองมีอยูแลว พบวากลุมแตละวัยมีขอเสนอตางกัน ดังน้ี 
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กลุมเด็กนักเรียน ตองการทํากิจกรรมเกี่ยวกับทักษะฝมือ เชน ทอผา ทําไม
กวาด 

กลุมเยาวชน เสนอ โครงการ “สืบสานวัฒนธรรมดนตรีชนเผา เยาวชนหางไกล
ยาเสพติด” 

กลุมผูใหญและผูอาวุโส  (ที่มีบางคนมาจากนอกหมูบาน) เสนอโครงการ            
“ตาสับปะรด” เพื่อสอดสองความประพฤติ และ จัดกิจกรรมท่ีคาดวาจะทําใหเด็กหางจากยาเสพติด 
เชน เขาคายการเรียนรูเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจน จัดกิจกรรมท่ีทําใหเด็กไดรูจักตนเองและมีความ
รับผิดชอบ รวมท้ังใหเด็กมีทักษะในการแยกแยะถูกผิด รวมท้ัง ใหทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

ข) คนพบประเด็นละเอียดออนที่ตองพิจารณา  
ในระหวางกระบวนการกลุม ไดสังเกตพบประเด็นท่ีนาสนใจซึ่งไดหยิบยกไป

พูดคุยในเวทีเล็ก และใชเปนขอพิจารณาในการดําเนินกิจกรรม 
ประการแรก ในกระบวนการกลุมไดเห็นวาทกรรมท่ีฝงลึกในเด็กชนเผาวา 

ตนเองไมใชคนไทย และถูกตอกยํ้าวาชีวิตพัวพันกับยาเสพติด  สิ่งน้ีสะทอนใหเห็นจากการที่กลุม
เด็ก ตั้งช่ือกลุมของตนเองวา  ‘เด็กไทย’ (ซึ่งอาจถือวาเปน วาทกรรมโตตอบกับการถูกแบงแยกวา
มิใชไทย) และจากคําขวัญท่ีเด็กเลือกใหกลุมของตนวา  เด็กไทยเขมแข็ง ‘หางไกลยาเสพติด’ 

ประการท่ีสอง  การไมไดรับสัญชาติไทยเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญมาก จะ
เห็นไดจากการท่ีกลุมผูใหญตอบวาความภาคภูมิใจในชีวิตคือการไดรับสัญชาติไทย 

ประการที่สาม  ความใฝฝนท่ีจะใหหมูบานปลอดยาเสพติด เปนประเด็นที่ทุก
กลุมใหความสําคัญเปนอันดับแรก 

ประการท่ีสี่  มาตรการในการจัดการเร่ืองยาเสพติดท่ีกลุมวิเคราะหและให
ความเห็นรวมกัน มีทั้ง การจัดการท่ีรุนแรงเด็ดขาด (คนเสพตายตนขายประหารชีวิต)  การแกไข
แบบปจเจก (อยู หางจากยาเสพติด) ดวยการมุงไปยังกลุมเด็กและเยาวชนเปนเปาหมายหลัก (ให
ความรูเร่ืองยาเสพติดและสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมทํา) และการทํางานในเชิงฟนฟู
วัฒนธรรม 

ประการสุดทาย ความรูสึกไมมั่นใจในตัวเองของเยาวชนลาหู เมื่ออยูใน
ทามกลางกลุมชาติพันธุอ่ืน สิ่งเหลาน้ีสังเกตพบจาการท่ีเยาวชนกลุมชาติพันธุไทยใหญ ซึ่งมีจํานวน
นอยกวาแตสื่อสารภาษาไทยไดดีกวา ยึดกุมประเด็นในการพูดคุย 

4) ประชุมในบรรยากาศเปนกันเองกับผูนําและตัวแทนกลุมเยาวชน เพื่อจัดต้ัง
คณะกรรมการเกี่ยวกับเด็กและ เยาวชนในหมูบาน และหารือกิจกรรมท่ีดําเนินการไดจริง 
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เนื่องจากเวทีแบบเปนทางการมีผูเขารวมท่ีหลากหลาย จึงไดเชิญผูอาวุโสและ
ผูนําในหมูบาน เพื่อหารือ ความเปนไปไดจริงในการดําเนินกิจกรรมเบ้ืองตนในระยะ 2-3 เดือน โดย
ตัดสินใจที่จะเชิญเฉพาะกลุมชาติพันธุลาหูเทาน้ัน จากการพูดคุยอภิปราย พบวา  

ก) เงื่อนไขขณะน้ี คนในชุมชนไมเห็นความเปนไปไดในการแกไขปญหาผาน
โครงสรางท่ีมีอยูในชุมชน  จึงเสนอใหตั้งโครงสรางการทํางานในกลุมเยาวชนแยกออกมาจาก
โครงสรางใหญ รวมท้ังตองไมรีบเรงในการต้ังกรรมการ แตคอยๆคัดสรรเยาวชนเขามาเปนทีม
ทํางาน 

ข) คนในชุมชนเห็นวาการที่หมูบานอยูในสภาพเกือบแตกสลายดังปจจุบันมี
สาเหตุใหญที่นับวันยิ่งยากจะจัดการคือ โครงสรางทางสังคม การเมือง และ เศรษฐกิจ และ
ผลประโยชน ที่ทําใหคนในเขตชายแดนตกเปนเคร่ืองมือและตกเปนเหยื่อ โดยเฉพาะในประเด็น
การคายาเสพติด สาเหตุอีกประการหน่ึงท่ีพัวพันกับประเด็นแรก แตนาจะพอจัดการไดก็คือ การถูก
ทําใหยอมรับ    อัตลักษณดานลบ หรือ การถูกทําใหรูสึกฝงลึกวาตนตํ่าตอย ชีวิตสัมพันธแตสิ่งไมดี  
ไมมีอะไรที่นาภาคภูมิใจในความเปนคนลาหู 

ค) คนในชุมชนไดคัดเลือกกิจกรรมที่มีเปาหมายในการสรางความม่ันใจใน
ความเปนชาติพันธ ลาหู  โดย ขับเคลื่อนจากประเด็นวัฒนธรรม ทั้งน้ีไดรวมกันวิเคราะหและลง
ความเห็นวา จุดแข็งในเชิงวัฒนธรรมที่ทั้งคนในชุมชนลาหูเอง และคนภายนอกกลุมชาติพันธุ ตางก็
ยอมรับ ก็คือ ‘องคความรูเกี่ยวกับสมุนไพร’ โดยตองการกระตุนใหเยาวชนในชุมชนเห็น
ความสําคัญของความรูของชาวลาหูเกี่ยวกับสมุนไพร และเนนไปท่ีสมุนไพรที่ใชในชีวิตประจําวัน 

5) แกนนําเยาวชนดําเนินกิจกรรมสืบคนเร่ืองราวสมุนไพรจากเพลงพ้ืนบาน
และจากการเดินปา 

จากการท่ีมีเยาวชนนําเสนอโครงการเกี่ยวกับดนตรีชนเผา  ทางผูอาวุโสท่ีเปน
ที่ปรึกษากิจกรรม เห็นวา กอนท่ีจะกาวกระโดดไปจัดต้ังวงดนตรี ควรที่จะไดทบทวนเพลงพื้นบาน
ของคนลาหู เพื่อซึมซับวัฒนธรรม และชัดเจนในจุดยืนกอนวา ดนตรีที่วาน้ันจะรังสรรคสิ่งใด หรือ
จะแกไขปญหา อะไร  และเนื่องจากคนสวนใหญสนใจในประเด็นสมุนไพร จึงไดประสานสองสิ่ง
เขาดวยกันโดยให เยาวชนไปสืบคนเพลงที่กลาวถึงสมุนไพร หรือพันธุพืชในปา จากน้ันจึงจะจัด
กิจกรรมเดินปา 

ก) สรางเง่ือนไขในนักวิจัยชุมชนไดซึมซับ เรียนรูความลึกซึ้งของวัฒนธรรม
ลาหูกับผูอาวุโส ผูรูในหมูบาน ผานกิจกรรมสืบคน บันทึก และแปลความหมาย เพลงพื้นบานของ
ชนเผา ที่วา ดวยเร่ืองสมุนไพร พบวามีแกนนําเยาวชนเพียงคนเดียวที่ทําการสืบคน เพลงและ
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ความหมาย ซึ่งพบวากิจกรรมในลักษณะน้ีไมสามารถขับเคลื่อนหรือประสานคนในชุมชนเขา
ดวยกันได 

ข) จัดกิจกรรมการเดินปาเพ่ือการเรียนรูภูมิปญญาเร่ืองสมุนไพรของชนลาหู   
เนื่องจากิจกรรมนี้สอดคลองกับชีวิตเด็ก พบวากิจกรรมน้ีสามารถดึงเด็กใน

ชุมชนเขารวมไดโดยมีผูใหญผูรูในชุมชนเปนวิทยากร  นอกจากน้ีกิจกรรมยังทําใหคนพบเด็กอีก 2 
คนซึ่งมีความสนใจในเร่ืองสมุนไพรอยางมาก และเห็นความสามารถของแกนนําเยาวชนในการ
จัดต้ังและดูแลเด็กเล็ก ซึ่งนาจะสนับสนุนใหมีกิจกรรมในการตรึงเด็กเหลาน้ีไวใหมีกิจกรรมอ่ืนๆ 
ตอไป 

6) ประเมินผลไดทําการประเมินผลโดยการสัมภาษณ ผูอาวุโส เด็ก และ
เยาวชน ที่เขารวมกิจกรรม 

3. เปรียบเทียบพื้นที่การศึกษา 
ขอแตกตางท่ีชัดเจนท่ีสุดของความรุนแรงในทัศนะของชุมชนใกลเมืองและชุมชนชาติ

พันธุชายแดน คือความหมายของความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับมิติทางวัฒนธรรมหรือในมิติจิตวิญญาณ 
ซึ่งพบชัดเจนวาทัศนะของคนลาหู นั้นมีการใหความหมายชัดเจนในความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม 
ตั้งแต อคติหรือการดูถูกเหยียดหยามในความเปนคนลาหู  การละเมิดกฎจารีตของหมูบานซึ่งจะ
นําพาความไมสงบสุขหรือหายนะมาสูทุกคนในชุมชน นอกจากน้ันยังมีประเด็นที่มีทั้งความเหมือน
และตางกันดังน้ี 

3.1 แนวคิดของชุมชนในเร่ืองเด็กและความรุนแรง 
1) ความหมายของความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
โดยภาพรวมคนในชุมชนท้ังสองใหความหมายของของความรุนแรงในเด็กและ

เยาวชน ในสองระดับคือระดับที่บุคคลกระทําตอบุคคลหรือทรัพยสินสวนบุคคล และ ระดับที่
กระทําตอสังคมสวนรวมและทรัพยสินสาธารณะ ในระดับความสัมพันธของคน ความรุนแรงในเด็ก
และเยาวชนคือการทํารายตนเองหรือผูอ่ืน ดวยกาย วาจา รวมถึงการละเมิดทางเพศ และการถูกบังคับ
จากผูอ่ืนใหกระทําการที่ตนเองไมตองการ โดยมีผลทําใหตนเองและผูอ่ืนไดรับความเสียหายทาง
กาย (บาดเจ็บ) ทางอารมณ (ทําใหหงุดหงิด เสียอารมณ ไมสบายใจ เกิดความเกลียดชัง) ทางสังคม 
(ไดรับความอับอาย ไดรับการดูถูก เหยียดหยาม) ในระดับของสังคมโดยรวม ความรุนแรงในเด็ก
และเยาวชนคือ การมีพฤติกรรมท่ีกอกวนความสงบสุขของคนในสังคม และการทําใหทรัพยสินผูอ่ืน
หรือของสาธารณะเสียหาย 

2) ระดับของความรุนแรง 
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ชุมชนพ้ืนราบและชุมชนลาหู แมมีความตางทางวัฒนธรรม พบวาใหความสําคัญ
ของระดับความรุนแรงสัมพันธกับเพศและวัย โดยการที่ผูที่มีความแข็งแรงกวา กระทําท้ังทาง
รางกาย และวาจา ตอท่ีผูที่มีความออนแอกวา ถือวามีความรุนแรงมากกวา เชนชายกระทําตอหญิง 
คนหนุมสาวกระทําตอผูสูงอายุ ขอที่นาสังเกตก็คือในการกระทําตอกัน ทางกาย วาจา นั้นมีบาง
ระดับที่คนในชุมชนยอมรับได ทั้งน้ีหากพิจารณาจากคําในวัฒนธรรมคนลานนา ละคนลาหู จะเห็น
วาไมมีคําท่ีมีความหมายเชนเดียวกับคําวา ความรุนแรง แตมีเพียงคําท่ีพอเทียบเคียงกันได เชน ใน
ภาษาลานนาใชคําวา เยียะห้ือกั่นล้ําไป ในภาษาลาหูใชคําวา เตโปเตลึ   ทั้งสองคําตางแปลตรงตาม
ตัวอักษรวา กระทําตอกันเกินไป หรือ ทําเกินไป   ซึ่งพบวาในทัศนะของคนในชุมชนมีบางการ
กระทําท่ียอมรับไดเชน การที่พอแมตีหรือดุดาลูก ครูตีหรือดุดาเด็ก  แตมีการแยกแยะวาระดับใดเปน
การสั่งสอน ระดับใดเปนการ ‘ทําเกินกวาเหต’ุ เชนจะตองไมใชการตีจนเลือดตกยางออก เปนตน  

อยางไรก็ตามก็พบวามีความตางในชุมชนพื้นราบใกลเมืองและชุมชนลาหู คือ 
ประการแรก การยอมรับการดุดา หรือตเีพื่อสั่งสอนโดยคนที่ไมใชญาติสายตรง  
ในชุมชนลาหูซึ่งยังระบบเครือญาติยังคงเขมแข็งอยู รวมทั้งมีการแตงงานระหวาง

คนในชุมชนพบวา การท่ีญาติหรือคนในชุมชน ดุดา หรือตี ‘เพื่อสั่งสอน’เด็กแมไมใชลูกของตนเอง
ก็ยอมรับได แตในคนพื้นราบที่ตางตนตางอยูเปนเร่ืองที่ยอมรับไมได  

ประการท่ีสอง ขอถกเถียงของคนในชุมชนและการยอมรับวาการกระทําอะไร 
ระดับไหน เปนความรุนแรง มีแตกตางกัน กลาวคือ  สังคมของคนพ้ืนราบใกลเมือง ซึ่งผูคนตางคน
ตางอยูและเปดรับแนวคิดใหมๆในเร่ืองของความรุนแรงมากกวา จึงทําใหการยอมรับความรุนแรงท่ี
ผูใหญหรือผูมีอํานาจกวากระทําตอเด็ก เปลี่ยนแปลงไป จะเห็นไดจาก แมในผูอาวุโสยังคงเห็นวา
การท่ีครูหรือพอแมตี ‘สั่งสอน’ลูกหลาน เปนสิ่งท่ียอมรับได แตคนที่อยูในวัยพอแมหรือวัยทํางาน 
รวมท้ังเด็กนักเรียน เร่ิมมีบางกลุมท่ียอมรับไมได   

3) ความตางของการใหความหมายของความรุนแรงที่สัมพันธกับการละเมิดทาง
เพศ 

สําหรับความแตกตางของการใหความหมายในประเด็นการละเมิดทางเพศท่ีพบใน
สองชุมชนน้ี มี 2 ประเด็นคือ ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นการมีเพศสัมพันธ‘กอนวัยอันควร’ พบวาใน
ขณะท่ีในชุมชนใกลเมืองมีทัศนะเก่ียวกับ ความรุนแรงท่ีสัมพันธกับ ‘วัยอันควร’ ของการมี
เพศสัมพันธ  แตพบวาในทัศนะของกลุมชาติพันธุลาหู (ในหมูบานท่ีศึกษานี้นับถือผี) นั้น มิไดมีมิติ
ของ ‘วัยอันควร’ กับการมีเพศสัมพันธุ  การมีเพศสัมพันธุเปนความพรอมท่ีจะเปลี่ยนผานจากเด็ก
ไปสูการเปนผูใหญ อันนําไปสูการเสียผี ซึ่งมีทั้งการเสียผีเพื่ออยูกินหรือไมอยูกินดวยกัน  และพบวา
ผูหญิงท่ีแตงงานอายุต่ําสุดในหมูบานคือ 14 - 15 ป ซึ่งขณะน้ันยังเรียนหนังสืออยูชั้นประถมปที่ 3 
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อยางไรก็ตามในทัศนะของครูซึ่งเปนคนนอกวัฒนธรรมอาจเห็นวาเปนการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน
ควร 

ประเด็นที่สอง การลวงละเมิดทางเพศ พบวาในชุมชนลาหูนั้นไมมีแนวคิดเร่ืองการ
ละเมิดทางเพศในระหวางหญิงชายท่ียังเปนโสด การละเมิดทางเพศ เปนการท่ีผูที่แตงงานแลวมี
เพศสัมพันธกับผูอื่นที่มิใชคูของตน 

4) สาเหตุของความรุนแรง 
ความเห็นรวมของสาเหตุของความรุนแรงในเด็กและเยาวชนของทั้งสองพ้ืนท่ีคือ 
ก) การมอมเมาของสื่อ ทั้งทีวี วิดีโอ สื่ออิเลคโทรนิค ที่นําเสนอสินคาฟุมเฟอย

กระตุนการบริโภค และการนําเสนอความรุนแรงทั้งทางกาย วาจา และความรุนแรงทางเพศผาน
ละครโทรทัศน จนกลายเปนเร่ืองธรรมดา 

ข) ความสัมพันธในครอบครัวท่ีนําไปสูความรุนแรง เชน การท่ีครอบครัวแตกแยก 
(ในพ้ืนที่ใกลเมืองเปนการหยาราง พอแมไปทํางานตางจังหวัด สําหรับในพื้นท่ีชายแดนพบมากเร่ือง
การถูกจับกุมจากยาเสพติด)  นอกจากน้ันพบวาแมในครอบครัวที่อยูพรอมหนาแตก็ไมมีเวลาดูแลลูก 
การเลี้ยงลูกแบบตามใจ การที่เด็กเติบโตมากับความรุนแรงท้ังการทะเลาะเบาะแวงในครอบครัว การ
ดื่มเหลา ติดยา เลนการพนัน ที่มีดาษด่ืนในชุมชน 

ค) เงื่อนไขของชุมชนที่เอ้ือใหเด็กมีความรุนแรง เชน การทะเลาะกันของคนใน
ชุมชน การที่มีรานเหลา รานเกมส รานรับพนันบอล หรือการระบาดของยาเสพติดในชุมชน 

ง) การท่ีโรงเรียนมีความเชื่อและยังคงปฏิบัติการลงโทษที่รุนแรงท้ังการตี การดุดา
ประจาน 

นอกเหนือจากประเด็นดังกลาว พบวา สาเหตุของความรุนแรงในทัศนะของคนลา
หูยังมีลักษณะท่ีคอนขางเฉพาะกับความซับซอนในพ้ืนท่ี ซึ่งเปน ความรุนแรงอันเปนผลพวงจาก
นโยบายและการจัดการของภาครัฐ ซึ่งประกอบดวย 

ประการแรก นโยบายของการจัดระบบการศึกษาภาคบังคับใหเด็กและเยาวชนท่ี
เนนความเปนมาตรฐานโดยไมสอดคลองตอชีวิตและวัฒนธรรม  ทําใหเปนเง่ือนไขที่ทําใหครู
กระทําความรุนแรงตอเด็กนักเรียนกลุมชาติพันธุที่ไมใหความสนใจกับบทเรียน และหองเรียนที่
ถายทอดสัญญาณมาจากโรงเรียนวังไกลกังวล นอกจากน้ีการท่ีโรงเรียนในหมูบานไมสามารถจัด
การศึกษาถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ทําใหเด็กสวนใหญตองเขาไปอยูในโรงเรียนประจําหลังจบช้ัน
ประถมศึกษา ซึ่งเปนระยะท่ีเปนวัยรุน เงื่อนไขดังกลาวทําใหขาดการสืบทอดวัฒนธรรมและจารีต
ของกลุมชาติพันธุ รวมท้ังระบบการดูแลในครอบครัวและชุมชนที่ชวยกลอมเกลาเด็กและเยาวชน 



ผลการศึกษาภาคเหนือ / 157

ประการที่สอง นโยบายของปาไม ที่กําหนดเขตพ้ืนที่อุทยานทับท่ีทํากินด้ังเดิมของ
หมูบาน ทําใหการทํามาหากินในผืนปาของชาวบานซึ่งตองมีการแผวถาง หรือ การเก็บของปา 
กลายเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย  

ประการที่สาม การที่กลุมชาติพันธุลาหูถูกสรางอัตลักษณ ผูทําลายปาและคายาเสพ
ติด ทําใหชุมชนโดยทั่วไปมีอคติตอกลุมชาติพันธุเปนเบ้ืองตน โดยไมพิจารณาขอเท็จจริงหรือความ
สลับซับซอนที่อยูเบื้องหลัง 

 
 
3.2 สถานการณความรุนแรงในพื้นท่ี 
สถานการณความรุนแรงในพ้ืนที่ชุมชนพื้นราบใกลเมืองนั้นพบวาเคยมีแกงคเด็ก

วัยรุน ชื่อ “แกงครุงรัง” ทํารายรางกายเด็ก ทั้งชกตอยและใชอาวุธเชน มีด ระเบิดเพลิง  มีเด็กนักเรียน
บางคนเขารวม ขณะนี้ซาลง อยางไรก็ตามแกงคดังกลาวก็ยังไมไดโดดเดน และกอกวนคนทั้งชุมชน 
จนทําใหคนในชุมชนมองเห็นปญหาชัดเจน เชนท่ีพบในแกงคซามูไร ที่ออกไลฟนผูคนในตัวเมือง
เชียงใหม  ซึ่งเด็กท่ีเกี่ยวของกับแกงครุงรัง นี้มักจะเปนเด็กและเยาวชนท่ีครอบครัวมีปญหาและ
ไมไดรับความสนใจดูแลจาก ชุมชน และโรงเรียน  อยางไรก็ตามในภาพรวมพบวาชุมชนในพื้นที่
ใกลเมืองนี้ยังไมเปนปจเจกนิยมสุดโตง ความรุนแรงที่เกดิข้ึนจึงเปนพัฒนาการระหวางการท่ีเยาวชน
หลุดออกมาจากครอบครัวหรือการยึดโยงแบบด้ังเดิม แตยังไมหลุดออกจากฐานชุมชนท้ังหมด 
ในขณะท่ีพบวาในพ้ืนท่ีชุมชนชาติพันธุชายแดนน้ัน สถานการณความรุนแรงมีความซับซอนและ
เชื่อมโยงชัดเจนกับปญหาในระดับโครงสรางทางสังคมเศรษฐกิจมากกวาและอาจกลาวไดวาทุก
ครอบครัวเผชิญความรุนแรงในรูปแบบรูปแบบหนึ่ง ทั้งน้ีหนวยงานของรัฐท่ีมีอยูแทบทุกหนวยงาน 
ยกเวนหนวยงานสาธารณสุข ก็มีประวัตศิาสตรของการกระทําความรุนแรงตอกลุมชาติพันธุ  

3.3 รูปแบบการจัดการ 
ความเหมือนของรูปแบบการจัดการ 
รูปแบบการจัดการในพื้นท่ีที่เขาถึงไดยากซึ่งไมสามารถเร่ิมตนทํางานแบบมีสวน

รวมกับโครงสรางท่ีจัดต้ังอยูกอน ในท้ังสองพ้ืนที่มีขอสรุปเหมือนกัน คือเปนการเร่ิมตนทํางานดวย 
‘การจัดต้ังโครงสรางใหมที่รวมเอาบุคคลที่เห็นความสําคัญในการทํางานพัฒนาเด็กและเยาวชน ’ 
เปนจุดเร่ิมตน จากน้ันทําการขับเคลื่อนกิจกรรมใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนเปนประเด็นหลัก โดยวางประเด็นปญหา ความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชนเปนประเด็นรวม  

ในการวางการทํางานวิจัยและพัฒนาครั้งน้ี ไดเรียนรูประเด็นสําคัญตางๆ ดังน้ี 
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โครงสรางการทํางานท่ีมีนักวิจัยผูชวย 
ทั้งน้ีในระหวางกระบวนการทํางาน มีประเด็นท่ีสําคัญยิ่งคือคือ ‘การวางโครงสราง

การทํางานของนักวิจัยผูชวย’ ดังท่ีไดกลาวเบ้ืองตนวานักวิจัยผูชวยท่ีคัดเลือกมีคุณสมบัติสําคัญคือ
เปนคนที่เติบโตในพื้นท่ี หรือเคยทํางานพัฒนาในพ้ืนท่ีอยางมีสวนรวมและเปนผูที่คนในชุมชน
ยอมรับ (ดังระบุในหัวขอ 3.2.1) จากการทํางานคนพบวา คุณสมบัติดังกลาวกอใหเกิดการขับ
เคลื่อนที่มีลักษณะเฉพาะดังน้ี 

1) ทําใหเกิดการทํางานแบบมีสวนรวมท่ีคํานึงถึงโครงสรางอํานาจทางสังคมและ
แนวคิดเชิงวัฒนธรรม 

การท่ีนักวิจัยมีคุณสมบัติของความเปน ‘คนใน’ ชุมชน จึงทําใหมีขอมูลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของคนในชุมชนและความรุนแรงในชุมชน ตลอดจนการเมืองทองถิ่นในระดับหน่ึง 
ทําใหงานวิจัยคร้ังน้ีไดใหความสําคัญกับโครงสรางทางอํานาจท่ีจํากัดใหเด็กมีพื้นที่ในการเสนอ
ความคิดเห็นของตนเองนอย รวมท้ังการติดกับดักของการใชปญหาเปนตัวขับเคลื่อนทางออกซึ่ง
สงผลใหมีแนวโนมท่ีจะแกไขปญหาแบบเดิมๆ โดยมองขามการขับเคลื่อนทรัพยากรสิ่งของ คน 
และทรัพยากรปญญาภายในชุมชน ดังน้ันงานวิจัยจึงไดใหความสําคัญกับ แนวคิดสําคัญ 3 ประการ 
(ดังท่ีกลาวไวในหัวขอ 3.3) คือ การเปดพ้ืนท่ีทางความคิดใหม ใหผูใหญไดรับฟงและประจักษใน
ความสามารถของเด็ก การใชกระบวนการ ‘สุนทรียปรัศนี (Appreciative Inquiry)’ ซึ่งเปนการคนหา
ศักยภาพของคนและชุมชนเพื่อเปนทุนในการสรางสรรคสังคมใหมที่ใฝฝน และ การใหความสําคัญ
กับการขับเคลื่อนและตอยอดวัฒนธรรมดีงามของชุมชน  ดังน้ันรูปแบบของการมีสวนรวมใน
งานวิจัยครั้งน้ีจึงเปนการมีสวนรวมท่ีวางอยูบนแนวคิดดังกลาว 

2) มีตัวแทนของคนในชุมชนท่ีมีความรูสึกรวมของการเปนผูกอตั้งโครงการ 
ดวยมุงหวังวาจะมีผูที่สามารถทํางานระยะยาวกับพื้นที่ของตนเม่ือโครงการสิ้นสุด 

จึงไดวางบทบาทของนักวิจัยผูชวย ที่เนนการใชความสามารถในการประสานงาน และขับเคลื่อนทุน
ในชุมชนของตน ทั้งทุนบุคคล องคกร ทรัพยากร 

ทั้งน้ีพบวาการท่ีนักวิจัยผูชวยสัมพันธลึกซึ้งกับชุมชน ทําใหสามารถหาหนทางใน
การทํางานท่ีเนน ‘การแสวงหาและเรียนรูที่จะทําใหเกิด’รูปแบบโครงสรางทางสังคมใหมในการ
จัดการอยางมีสวนรวมได โดยไมรีบเรงท่ีจะเอาผลลัพธ  จากการทํางานสามารถสรุปไดวานักวิจัย
ผูชวยมีบทบาทสําคัญ ดังน้ี 

ก) กระตุนและขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีนําไปสูการเรียนรูและการวางรูปแบบใหม  
อยางมีสวนรวม อยางตอเน่ืองและเปนกระบวนการ   

ข) ทําหนาท่ีเสมือนพี่เลี้ยงใหกับเด็กนักวิจัยในชุมชน 
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ค) ประสานงานกับบุคคลท่ีสนใจในการทํางานในเด็กและเยาวชนอยางมีสวน
รวม เพื่อทําใหเกิดเครือขายการทํางาน จึงเปนรูปแบบสําคัญที่จะทําใหเกิดความสําเร็จ 

เปรียบเทียบการทํางานของนักวิจัยผูชวย 
บทบาทของนักวิจัยผูชวยในพ้ืนท่ีใกลเมือง 
1) กอกระแสความคิดและการพูดคุยเร่ืองความรุนแรงในเด็กและเยาวชน และการ

คนหาสิ่งดีๆที่มีอยูในโรงเรียนและเด็กนักเรียน โดย 
ก) ประสานงานกับนักวิจัยหลักและครูเพื่อออกแบบแบบฟอรมในการเก็บขอมูล

ที่กลุมเยาวชนสามารถสอบถามได  
ข) ประสานงานครูในโรงเรียนใกลเมืองเพื่อแจกแบบสอบถามและช้ีแจงการเก็บ

ขอมูลในเด็กนักเรียนจํานวน 60 คน เกี่ยวกับความหมาย ความเห็นและประสบการณความรุนแรงใน
โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน 

2) คนหาและสนับสนุนศักยภาพเด็กเยาวชนกลุมแกนนํา โดย 
ก) คนหาเด็กนักเรียนที่มีความสนใจและสมัครใจในการเขารวมกิจกรรมท่ีมี

ความหลากหลาย ในวัย เพศ และ พื้นเพท่ีอยูอาศัย (ภูมิลําเนาในเขตใกลเมือง ยายมาจากตางอําเภอ 
ตางจังหวัด) จํานวน 10 คน 

ข) ทํางานรวมกับเด็กกลุมดังกลาวในการสนับสนุน ทักษะ ความม่ันใจในการ
พูดคุยซักถามผูคนในชุมชน 

3) กอกระแสความคิดและสนับสนุนใหเกิดการพูดคุยเร่ืองความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน และการคนหาสิ่งดีๆที่มีอยูในชุมชนระแวกใกลเคียงกับโรงเรียน โดย 

ก) สรางแบบสัมภาษณดวยการประยุกตแบบสัมภาษณเร่ืองทุนทางสังคม และ
ตรวจสอบแบบสัมภาษณนั้นกับนักวิจัยหลัก ครู และ แกนนําเยาวชน เพื่อใหไดแบบฟอรมท่ีเด็ก
สามารถ เขาใจและใชในการสัมภาษณผูใหญไดอยางม่ันใจ 

ข) ซักซอม การสัมภาษณ 
ค) ประสานงานในพ้ืนที่เพื่อใหมีกิจกรรมการสัมภาษณผูใหญที่เปนตัวแทนกลุม

ตางๆใน ชุมชนระแวกใกลเคียงกับโรงเรียน 
ง) รวมในกระบวนการเก็บขอมูล  โดยกิจกรรมดังกลาว  ผูประสานงาน

ภาคสนาม นักวิจัยหลักและทีมเด็กท้ัง 10 คน ทําการสํารวจหมูบานระแวกใกลเคียงพอสังเขป และ
สอบถาม ผูใหญที่เปนตัวแทนในประเด็นของความรุนแรงในเด็กและเยาวชน และการคนหาสิ่งดีๆที่
มีอยูในชุมชน ทั้งน้ีจะทํางานเปนทีม และมีการสรุปงานรวมกันทุกคร้ังหลังการเก็บขอมูล 
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4) ทํากระบวนการกลุม เพื่อสนับสนุนใหเด็กทั้งทีม ชวยกันวิเคราะหขอมูลที่ไดมา
ทั้ง 2 สวน กลาวคือสวนแรกเปน ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือนนักเรียนดวยกัน และสวนท่ีสองเปน
การวิเคราะหจากแบบสัมภาษณที่ทําการสัมภาษณผูใหญ  

5) ประสานงานกับผูอาวุโส ในหมูบาน เจาหนาท่ีอนามัย กลุมพอบานแมบาน 
เพื่อใหมีสวนรวมสูงสุดตลอดกระบวนการทํางาน 

6) ประสานงานกับเทศบาลเพื่อเขารวมกิจกรรมและใหการสนับสนุนกิจกรรม 
 
 
 

บทบาทของนักวิจัยผูชวยในชุมชนชาติพันธุชายแดน 
เน่ืองจากพื้นที่นี้มีประเด็นความขัดแยงระหวางโรงเรียนซึ่งครูผูสอนเปนคนพื้นราบกับ

ผูปกครองนักเรียนท่ีเปนกลุมชาติพันธุอยู และมีความราวฉานระหวางกลุมตางๆในชุมชน บทบาท
หลักของนักวิจัยผูชวยคือ 

1) ประสานงานทําความเขาใจการทํางานวิจัยคร้ังน้ีใหกับกลุมผูอาวุโส ตัวแทนเยาวชน 
ผูนําชุมชน เยาวชน และหาแนวทางในการทํางานท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมชนกลุมชาติพันธุ 

2) ประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนและครู ใหรวมแลกเปลี่ยนกับกลุมแกนนําใน
หมูบาน เพื่อเปดโอกาสใหไดรับฟงความเห็นในเชิงประวัติศาสตรและมิติทางวัฒนธรรมของกลุม
ชาติพันธุ ตลอดจนเขาใจประวัติศาสตรและความซับซอนของความขัดแยงในชุมชน 

3) ประสานเชื่อมโยงใหชุมชนและโรงเรียน เปดใจท่ีจะ เร่ิมตนทํางานดวยกันใหมใน
เชิงบวก 

4) คนหาเยาวชนท่ีสมัครใจทํางานในระยะยาวรวมกัน กระตุนและสรางเง่ือนไขให
เยาวชนมีบทบาทเปนตัวเชื่อมระหวางกลุมคนในชุมชนกับเด็กในหมูบาน และเรียนรูในการเปนผูนํา 

 
4. ผลลัพธการจัดการทางสังคม 

4.1 ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในชุมชนใกลเมือง 
ผลลัพธที่เกิดข้ึนในชุมชนใกลเมืองมีทั้งในระดับปจเจกบุคคลและในระดับของการ

จัดการทางสังคม 
ก) ผลลัพธในระดับของการจัดการทางสังคมประกอบดวย 

1) การเกิดเครือขายของบุคคลในการดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน (โครงสรางท่ีไมเปนทางการในแนวราบ) 
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เครือขายดังกลาวน้ีเปนเครือขายท่ีเชื่อมโยงกลุมบุคคลที่รับผิดชอบวิทยุ
ชุมชน เขากับ อาจารยในโรงเรียนที่รับผิดชอบงานแนะแนว และผูอาวุโสในหมูบานท่ีโรงเรียนตั้งอยู 

2) เกิดเครือขายพ่ีเลี้ยงในการดูแลเด็กและเยาวชน (เครือขายความสัมพันธ) 
จากผลของการจัดอบรม ดี.เจ.นอย ที่ไดจัดใหผูดําเนินรายการวิทยุชุมชน

(ดี. เจ .)รุนพี่  แลกเปลี่ยนประสบการณ  และสอนนองดวยการทดลองออกอากาศ  ทําใหเกิด
ความสัมพันธที่มีการดูแลกันตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนท้ังการดูแลในภาพรวม และการจับคูพี่
นองท่ีมีบุคลิกภาพและความชอบในการจัดรายการใกลเคียงกัน และทําใหเกิดเครือขายพ่ีเลี้ยง
ระหวาง ดี.เจ. รุนพี่ กับเด็ก ดี.เจ.นอย ขึ้นโดยธรรมชาติ รวมท้ังเกิดเครือขายพ่ีเลี้ยงในระหวาง ดี.เจ.
นอย ที่อายุมากกวา ดูแล นองที่อายุนอยกวา 

3) เกิดเครือขายคนในชุมชนท่ีใหกําลังใจ ใหแรงสนับสนุนทางสังคม กับ
เด็กที่เขารวมกิจกรรมเครือขายดังกลาวน้ีเกิดข้ึนในระหวางดี.เจ.นอย และแฟนรายการ โดยเฉพาะ
แฟนรายการอาวุโส (ผูหญิง) ที่ใหกําลังใจสนับสนุนใหเด็กไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน หรือ 
แมแตการใหกําลังใจกับ ดี.เจ.นอย บางคนที่ครอบครัวแตกราว 

4)  มีระบบโรงเรียนซึ่งเปนโครงสรางทางการรองรับกิจกรรมระยะยาว 
ระบบรองรับดังกลาวเร่ิมข้ึนในเดือนสุดทายของการทํางาน ซึ่งกลุมเด็กท่ีเขารวมกิจกรรมดี.เจ.นอย
ไดถูกคัดเลือกใหมีสวนรวมในกิจกรรมประชาสัมพันธของโรงเรียน โดยไดรับการพัฒนาทักษะ
เพิ่มเติมผานโครงการอบรมนักประชาสัมพันธของโรงเรียนท่ีดําเนินการโดยโรงเรียนเอง ภายใต
ความรับผิดชอบของอาจารยกิจกรรมนักเรียน และเด็กกลุมน้ีก็มีแนวโนมท่ีจะสมัครและไดรับการ
คัดเลือกเปนคณะกรรมการนักเรียน ทั้งน้ีไดหารือเบื้องตนกับผูอํานวยการโรงเรียนที่จะผสมผสาน
กิจกรรมดี.เจ.นอยเขาสูระบบโรงเรียนโดยมีอาจารยที่รับผิดชอบกิจกรรมนักเรียนและอาจารยแนะ
แนว เปนหลักในการดูแลเด็กนักเรียนกลุมน้ี  

ไดหารือกันในเบ้ืองตนกับอาจารยแนะแนววาระบบท่ีจะเกิดข้ึนดังกลาว 
จะทําหนาท่ีในการถายทอดและแลกเปลี่ยน แนวคิดเก่ียวกับความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ทั้งใน
รูปแบบการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึน (เน้ือหาเชิงลบ) และการสนับสนุนใหเกิด
สังคมแหงความรัก ความเอ้ืออาทร (เนื้อหาเชิงบวกซึ่งเปนดานตรงขามของความรุนแรง) โดยจะ
จัดทําคลังเนื้อหาขอมูลที่พรอมจะถายทอด  และกระบวนการไดมาซึ่งเน้ือหาดังกลาวอาจไดมาจาก
การใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการจัดทํา เชน การอัดเสียงภาคสนาม ความเห็นของเด็ก และ
กลุมคนตางๆ ตอเหตุการณหรือประเด็นที่หยิบยกข้ึน  หรือเปนเน้ือหาท่ีไดจากการบรูณาการกับวิชา
ที่เรียนในช้ันเรียนปกติ และเม่ือเนื้อหาดังกลาวถูกถายทอดในวิทยุชุมชน ก็จะเปดใหผูฟงทางบาน
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รวมแสดงความคิดเห็น การขับเคลื่อนเชนนี้ในทายท่ีสุดจึงหวังวาจะทําใหคนในชุมชนตระหนักถึง
ปญหาเหลาน้ีและเปดทัศนะในการฟงเสียงเด็กมากข้ึน 

5) ทําใหเกิดพ้ืนท่ีในการแสดงความคิดเห็นและแสดงศักยภาพของเด็ก
อยางกวางขวาง 

จากการท่ีเด็กไดมีโอกาสนําเสนอความคิดของตนท้ังในรายการที่เด็กเปน
เจาของรายการเอง หรือ  ในชวงท่ีตนจัดรายการรวมกับผูใหญ ทําใหผูฟงรายการท่ีสวนมากเปน
ผูใหญในชุมชนไดเขาใจทัศนะของเด็กมากข้ึน และการกระจายทัศนะน้ีนาจะเปนไปอยางกวางขวาง 
หากพิจารณาจากความถี่ของคลื่นวิทยุที่คลอบคลุมถึง 21 หมูบานในเขตเทศบาล และในบางพื้นท่ีใน
เขตอําเภอปาย  

 
ข) ผลลัพธในการพัฒนาระดับปจเจกบุคคล  
มีขอคนพบสําคัญซึ่งมาจากลักษณะเฉพาะของกิจกรรม ดี.เจ.นอย ที่มี ความ

ยืดหยุนของกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธโตตอบกับผูอ่ืน((flexible and interactive activity) ซึ่ง
กิจกรรมลักษณะนี้เปดโอกาสใหเด็กได สรางสรรควิธีการในการส่ือสาร และพัฒนาตนเอง ทําใหเด็ก
นักเรียนมีการพัฒนาสวนบุคคลท่ีหลากหลาย ตามแตทุนเดิมและความคิดสรางสรรคของเด็กแตละ
คนท่ีจะพัฒนาตนเอง   

1) สรางความม่ันใจในการแสดงออกอยางเปนข้ันเปนตอน 
กรณดีังกลาวน้ีพบวาเด็กท่ีไมกลาพูดหนาช้ันเรียน ใชรายการดี.เจ.นอยเปน

บันไดขั้นแรก ในการชวย พัฒนาใหตนเองมีความกลาในการพูดและแสดงความคิดเห็น โดยเด็กให
ความเห็นวา เนื่องจากการจัดรายการ  วิทยุ นั้น ผูพูดและผูฟงไมเห็นหนากัน ดังน้ันเวลาท่ีผูจัด
รายการต่ืนเตนตัวสั่น ผูฟงก็จะไมรู เด็กคนดังกลาว บอกวาเม่ือไดออกรายการหลายคร้ังและเร่ิม
คุนเคย ตนเองก็หายต่ืนเตน สามารถพูดคุยไดอยางเปนธรรมชาติ  และโตตอบกับผูฟงได  ในเปด
เทอมหนาน้ีตนอยากลองนําเสนอหนาช้ัน และคาดวานาจะทําได 

2) การพัฒนาตนเองในการส่ือสาร  
การพัฒนาในดานการสื่อสารเกิดข้ึนกับเด็กทุกคนท่ีเขารวมกิจกรรม ทั้งใน

เร่ืองของการออกเสียงใหถูกตอง จังหวะเร็วชาของการพูดคุย การะมัดระวังคําพูดท่ีไมสมควรในท่ี
สาธารณะ ขอที่นาสนใจก็คือสิ่งท่ีทํา ใหเด็กพัฒนาไดมากท่ีสุดเปนเสียงสะทอนจากผูฟงทางบาน 

3) การมีกลุมเพ่ือนกลุมใหมที่สนใจในสิ่งเดียวกันและไดชวยเหลือ
แลกเปลี่ยนความสามารถระหวางกันเด็กที่เขารวมกิจกรรมเปนนักเรียนท่ีมาจากหลายหองและหลาย
ชั้นเรียน ซึ่งหลายคนรูจักกันเพียงผิวเผิน บางคนไมเคยรวมกิจกรรมดวยกันมากอน การเขารวมใน
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กิจกรรม ดี.เจ. นอย ทําใหไดรูจักกันในหลายแงมุมมากข้ึน รวมท้ังไดดูแลชวยเหลือกัน เชน ชวย
สอนการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร เปนตน 

4) ไดมีทางเลือกในการทํากิจกรรมอ่ืนในเวลาวาง 
กิจกรรมดีเจ.นอย ชวยใหเด็กออกมาจากการดูโทรทัศน เลนเกมส ซึ่งเปน

เงื่อนไขหนึ่งของการปลูกฝงความรุนแรง และเด็กหลายคนเร่ิมเบ่ือ แตก็ ไมรูวาจะทําอะไรดี 
นอกจากน้ีเด็กบางคนท่ีครอบครัวแตกราว และอาศัยอยูกับญาติซึ่งบรรยากาศในบานไมอบอุน ก็มี
สังคมใหม มีกิจกรรมที่สรางสรรค ที่ทําใหตนไดออกมาจากบรรยากาศกดดันน้ันชั่วคราว 

การไดคนพบและพัฒนาตนเอง ของกรณีศึกษา ของ เตนทและนุย อาจทํา
ใหเขาใจสิ่งท่ีกิจกรรมน้ีไดเปด โอกาสใหเด็กไดคนพบศักยภาพของตนเอง และไดมีสังคมใหมที่
เกื้อหนุนใหเขาไดเติบโตในทางท่ีเหมาะสม 

 

กรณีศึกษาของเด็กที่เขารวมกิจกรรม ดี.เจ.นอย 
เตนท 
เตนท เด็กชายอายุ 15 ป เปนลูกคนเดียว ครอบครัวของเขาอยูในอีกตําบลซึ่งคอนขาง

ไกลจากโรงเรียน แตดวยมีการตัดถนนออมเมืองทําใหเขามีเสนทางลัดท่ีจะมาโรงเรียนไดเร็วขึ้น เขา
ขี่มอเตอรไซคมาโรงเรียนเอง ในขณะท่ีเด็กคนอ่ืนๆนั้นมีพอหรือแมมารับ  - สง หรือมารถประจํา 
อาจเปนเพราะพอแมของเขามีอาชีพที่ไมสามารถปลีกเวลามารับ  - สงเขาได พอของเขาเปน
ผูรับเหมากอสรางรายยอย สวนแมเปนแมบานดูแลทําความสะอาดบานเปนหลังๆ รวมท้ังบานของ
ครูของเขาท่ีอยูในตําบลใกลเมือง  เขาจึงถูกเลี้ยงแบบใหดูแลตนเอง หลังจากท่ีเขาอบรม ดี.เจ.นอย ก็
เปนชวงปดเทอมพอดี ทําใหปดเทอมนีเ้ตนทมีที่ไปใหม คือวิทยุชุมชน  ชวงปดเทอมปที่แลวเขาก็ใช
เวลาอยูแถวรานเกมสใกลบาน  ดูหนัง หรือฟงเพลง ตามเร่ืองตามราว 

เปนเด็กสนใจกิจกรรม 
เตนทเขารวมกิจกรรมดวยความสนใจสวนตัว เขาไมไดเขารวมกิจกรรมแตแรก 

(กิจกรรมแรกคือ สํารวจความเห็นเก่ียวกับความรุนแรง วิเคราะหขอมูลฯลฯ) แตเห็นเพื่อนๆมาเขา
เวที ‘สุนทรียสนทนา’ เขาก็สอบถามวามาทําอะไรกัน  เขาไมไดเขาใจสาระสําคัญของความรุนแรง
ในเด็กและเยาวชนแตอยางใด ความสนใจของเตนทอยูที่กิจกรรมดี.เจ.นอยที่จะมีการอบรมและออก
รายการวิทยุ 

คนพบตนเองและไดพัฒนาตนเองในระหวางการจัดรายการวิทยุ 
ชวงปดเทอมเตนทมาอยูที่สถานีวิทยุชุมชนแทบทุกวัน เขาคนพบตนเองวาเขาสนใจ

และมีความสุขในการจัดรายการวิทยุ  แมวาในชวงระหวางสงกรานตที่มีการตอสูของคนเสื้อแดงทํา
ใหนายกเทศมนตรีเรียกประชุมผูเกี่ยวของกับสถานีวิทยุ  เพื่อมอบนโยบายและถือโอกาสจัดผัง
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รายการใหม รายการดี.เจ.นอยที่ไดวางผังมาแลวถูกจัดใหเหลือเพียง เสารและอาทิตยชวง 10.00-
12.00 น. แตก็ไมไดเปนอุปสรรคตอเขา เขายังคงมาปวนเปยนอยูที่สถานีและพ่ีๆก็ชวนเขาเขารวม
รายการ บอยคร้ังท่ีพี่ๆยกรายการใหเขาดําเนินการเมื่อตนเองติดธุระ พี่ๆแตละคนมีชวง เวลา
ออกอากาศชัดเจนจึงมีมิตรรักแฟนเพลงที่วางฟงในชวงเวลาน้ัน 

เตนทบอกวาเขาจัดรายการไดดีขึ้นเร่ือยๆ เพราะผูฟงทางบานสะทอนความเห็นกลับมา 
สิ่งท่ีสะทอนก็มีตั้งแตจังหวะจะโคนในการพูด บางทีก็ลืมเปดไมโครโฟน นอกจากน้ีเขายังไดรับ
กําลังใจวาเปนเด็กที่รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ทั้งหมดทําใหเขาคอยๆเรียนรูในการเปนนักจัด
รายการท่ีดี และการใชเคร่ืองไมเคร่ืองมือ อิเลคโทรนิคในการออกรายการวิทยุ  มากไปกวาน้ันเตนท
ยังกลายเปนผูชวยทางเทคนิคของดีเจที่มีอาวุโส เชนปาหมอจากสถานีอนามัย รวมท้ังชวยจัดเพลงให
ปาเพราะเขาใชคอมพิวเตอรเกงกวาผูอาวุโสเหลาน้ัน และเขาก็ยังชวยเหลือนองๆดีเจ.นอยที่มา
ปวนเปยนขอจัดรายการเชนกัน สําหรับนองฟารุงและนองเต้ิลที่มาเปนบางคร้ังก็จะมองหาพ่ีเตนท
เปนพี่เลี้ยง 

มีเครือขายใหมที่เปนทั้งรุนนองและผูใหญในวัยตางๆ 
ในระหวางการอบรม ดี.เจ.นอยมีการเชิญ ดี.เจ.ท่ีจัดรายการมาเปนวิทยากรกลุมชวย

นองๆ เตรียมเนื้อหาในการ ออกอากาศ และใหเด็กทดลองเขาคูกับพี่ในการออกอากาศ ทําใหเตนท
และเพ่ือน ๆ ไดรูจักพี่ ๆ ที่เปน ดี.เจ.หลายคนท่ีมีชวงเวลาออกอากาศเปนของตนเอง ดี.เจ. ในวิทยุ
ชุมชนนี้มีหลายวัย และทุกคนเปนอาสาสมัครไมมีเงินเดือน เตนทบอกวา ดี.เจ. ที่เปนผูใหญ เด็กจะ
เขารวมในการจัดรายการยาก ดวยเพราะความสนใจตางกันทําใหลักษณะการจัดรายการเด็กเขารวม
ไมได เชน จัดเพลงไทยสากลท่ีเนนการบอกเลาท่ีมาของเพลง จัดเพลงสากล  (ฝร่ัง) หรือจัดเพลงเกา
ในอดีต เปนตน เตนท (และเขาคาดวาเด็กคนอ่ืนๆ ดวย) สามารถเขาไดกับดี.เจ. หลายคนท่ียังเปน
วัยรุนอยู เชน ดี.เจ.เปนตอ  ซึ่งเปนผูชาย ดี.เจ. พี่เดือน ด.ีเจ. พี่ดาว  ดี.เจ. ฮูกํา - เหลือกํา ซึ่งเปนผูหญิง 
รวมท้ัง ดี.เจ. กระดังงา ที่เปนสาวประเภทสอง  

ในการจัดการประชุมเพ่ือตกลงวาใครจะจัดรายการอยางไรหลังจากออกผังรายการใหม 
ระหวางนักวิจัยหลัก นักวิจัยผูชวยและเด็ก พบวา เตนทไดกลายเปนผูนํากลุม ดี .เจ. นอย ในการ
วิเคราะห ใหความเห็น และประสานใหเกิดผังรายการที่ชัดเจนท่ีเด็กสามารถเขาร วมจัดรายการได
ในชวงปดเทอม โดยท่ีนักวิจัยผูชวยเปนผูสนับสนุนใหเตนทพัฒนาความเปนผูนําของเขา 

เรียนรูชีวิตทางเลือกและการทํางานกับผูใหญ 
เตนท บอกวาเขาเรียนรูวาในการทํางานในสถานีวิทยุจะตองแตงตัวใหเรียบรอยและ

ตองรูสึกเกรงใจและดูวา ดี.เจ.คนไหนที่พรอมจะใหเราเขารวมรายการและมีมารยาทในการทํางาน 
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แมวารายการสนุกติดพันจะตองออกจากรายการเมื่อดี.เจ.คนถัดไปเขามา  เขาเปนที่ยอมรับเพราะเขา
ระมัดระวังในสิ่งน้ี 

ในชวงที่ไมมีโอกาสออกรายการเตนทจะไปอยูที่บาน ดี.เจ. เปนตอ ซึ่งชวงหลังสองคน
นี้สนิทสนมกันจนเปนคูกันออกรายการ บานของเปนตออยูใกลสถานีวิทยุ แคเดินออกไปประตูหลัง 
เปนตออยูกับแมสองคน บานขายอาหารตามสั่งใหกับเจาหนาท่ีของเทศบาลน่ันเอง เขาจัดรายการ
วิทยุเกี่ยวกับชีวิตพอเพียง ที่เตนทไดเรียนรูก็คือ สิ่งท่ีเปนตอใชในการจัดรายการนั้นเปนสิ่งท่ีเขามี
ความศรัทธาและปฏิบัติจริง  เขาปฏิเสธการทํางานในกระแสหลัก แต เลือกเลี้ยงชีพดวยการ เลี้ยงไก 
เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว ปลูกผัก เพาะเห็ด ทั้งเอามาทําอาหารรับประทานและแปรรูปขายเปนอาหารตามส่ัง 
ที่เหลือก็ขายบาง หากเปนชวงออกอากาศของ ดี.เจ. อ่ืน เตนทจะไปชวยพี่เปนตอ เก็บเห็ดบาง เสริฟ
อาหารที่รานบาง รอจนกวาจะเปนชวงออกรายการตอนบายอีกครั้ง ระยะหลังพ่ี ๆ มักจะโทรศัพทให
เขามาจัดรายการแทนเวลาติดธุระ 

เตนท คิดวาการเปนดีเจ.ตองอาศัยความรับผิดชอบ การรูจักอยูรวมกับคนอ่ืนโดยเฉพาะ
ผูใหญ และความชอบในกิจกรรมน้ีจริงๆ ซึ่งเตนทมีความเปนหวงการจัดรายการระยะยาว เขาคิดวา
ทายท่ีสุดแลวจะเหลือเด็กที่จัดรายการดวยความชอบจริงๆ ไมเกิน 5 คน 

นุย 
นุย เด็กชายอายุ 15 ป เปนเพื่อนสนิทกับเตนท แมบานเขาจะอยูอีกตําบลหน่ึงแตก็ใกล

กับเทศบาลใกลเมือง เขามีจักรยานคูชีพที่ใชปนเลี่ยงถนนใหญลัดเลาะตามซอกซอยไปเรียนหนังสือ 
รวมท้ังไปจัดรายการที่สถานีวิทยุในชวงเวลาตอมา นุยอาศัยอยูกับพอและนองอายุ 3 ขวบ และ 5 
ขวบ  แมไมไดอยูดวยกัน นุยบอกวา “แมหายไปไหนไมรู นานๆ ถึงจะกลับมาเย่ียมลูกๆ ที่บานคร้ัง
หนึ่ง” พอเปดรานเล็ก ๆ ขายอาหารตามส่ังอยูในซอย นุยชวยพอทําอาหารตามสั่งขายในชวงวันหยุด 
เขาสามารถทําอาหารงาย ๆ ใหลูกคาได เชน ขาวราดผัดกระเพราไขดาว ขาวผัดหมู ขาวราดผักผัก
รวม รวมท้ังขายพวกเคร่ืองด่ืม เชน กาแฟเย็น ชาเย็น ชามะนาว  นอกจากน้ันเขายังตองดูแลนองๆ
ดวย เขาจึงดูเปนผูใหญเกินกวาเพ่ือนในวัยเดียวกัน นอกจากน้ันนุยยังเปนเด็กท่ีมีลักษณะพิเศษกวา
เด็กคนอื่น ที่ชางพูดชางคุย เขาไดกับทุกวัยทุกกลุม ทั้งกลุมเพ่ือนผูหญิง ผูชาย หรือแมแตเพศที่สาม   

มีทุนติดตัวที่เปนเด็กกิจกรรมและเปนผูนํา  
นุยเขามารวมงานวิจัยนี้ตั้งแตแรก ที่จริงแลวครูไมไดคัดเลือกเขาใหรวมกิจกรรมน้ี เขา

มาซอมฟอนรําท่ีโรงเรียนในชวงเสารอาทิตย ซึ่งขณะน้ันโรงเรียนกําลังจะสงเด็กกลุมน้ีเขาประกวด  
เขาและเพื่อน ๆ กลุมฟอนรําเขามาสอบถามผูวิจัยในวันแรกท่ีเรานัดเด็กคนอื่น ๆ มาหัดสัมภาษณ
และจะออกเก็บขอมูลในหมูบานดวยกัน  เมื่อเห็นวากิจกรรมนาสนใจ เขาและเพื่อน ๆ จึงขอรวมทีม
ดวย นุยเปนเด็กที่รับผิดชอบและมีความเปนผูนําสูง ในระหวางดําเนินกิจกรรมเขาจะเปนผูคอยดูแล
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เพื่อนๆ นอง ๆ  แบงกลุมทํางาน จนในท่ีสุดเขาจึงกลายเปนหัวหนากลุมโดยปริยาย และเปนผู
ประสานงานระหวางนักวิจัยผูชวยกับกลุมเด็กนักเรียน ในวันท่ีนําเสนอขอมูลดวยเพาเวอรพอยท
เกี่ยวกับความรุนแรงใหกับผูใหญในหมูบานในเวที ‘สุนทรียปรัศนี’ นุยก็อาสาผูวิจัยท่ีจะไปทํา
เพาเวอรพอยทเอง เขาเพ่ิงไดเรียนเทคนิคการนําเสนอน้ีจากโรงเรียน และบอกวาเขารูจักพี่ที่จะชวย
เขาได หากติดขัดก็จะขออาจารยในโรงเรียนชวย ผูวิจัยจึงสนับสนุนใหนุยเปนผูนําเสนอขอมูลตอ
สาธารณชน และเขาก็ทําไดดี 

หลังจากท่ีอบรม ดี. เจ.นอย. นุยไดขอที่จะจัดรายการในชวงท่ีคอนขางดึกคือ 3 ทุม ถึง 4 
ทุม เพราะกลางวันตองชวยพอขายอาหาร ตอนแรกผูวิจัยก็คิดวาเปนชวงท่ีดึกเกินไป แตนุยบอกวา
พอตกลงที่จะใหมาเวลาน้ัน รวมท้ังตอมาก็พบวามีทางออกคือ ดี.เจ. วันชัย ซึ่งอยูในวัยผูใหญ และจัด
รายการเพลงยอนยุคในชวงเวลาดังกลาว ไดอาสาท่ีจะดูแลเด็กที่จะมาจัดรายการคู โดยจะขับรถเปน
เพ่ือนตามไปสงถึงบาน นุยจึงกลายเปนดี.เจ. นอยท่ีคูกับดี.เจ. วันชัย และกลายเปนดี.เจ.เด็กท่ีมีมิตร
รักแฟนเพลงมากที่สุด 

เพลงเกากับเด็กชายวัย 15  
นุยไดสรางความแปลกใหมใหกับรายการวิทยุ ผูฟงรวมท้ังผูอํานวยการสถานีวิทยุ บอก

วารูสึกแปลกใจท่ีเด็กในวัยรุนตอนตนรูจักและช่ืนชอบเพลงเกา รวมท้ังจัดรายการรวมกับผูใหญได
อยางดี  

นุยบอกวา ตนโตมากับเพลงเกาของพอ จึงรูจักเพลงเหลาน้ัน และสวนตัวก็รูสึกชอบ 
เพราะเห็นวาเพลงเกาๆมีความหมายดีกวาเน้ือเพลงปจจุบัน ในขณะท่ีเพลงปจจุบันมักจะมีเพียง
เร่ืองราวของคนสามคน ที่มักพูดถึงมือที่สาม  การแยงแฟน อกหัก เพลงในอดีตมักจะเลาเร่ืองประวัติ
บุคคล สถานท่ี ประวัติศาสตร นุยมีความเห็นวาการที่ฟงแตเพลงในปจจุบันท่ีวนเวียนเก่ียวกับคน
สามคนท่ีพัวพัน แยงชิงเร่ืองความรัก ก็จะเปนเสมือนการปลูกฝงเร่ืองน้ี “ก็จะเกิดคนประเภทนี้มาก
ขึ้นเร่ือยๆ เพราะวาเวลาฟงเพลงมักจะนํามาใชในชีวิตประจําวันโดยไมรูตัว” นุยบอกวาเพลงในอดีต
นั้น “ไพเราะกวา เน้ือหาดี แมบางเพลงมีความหมายสองแงก็จะใชถอยคําออมคอม เปนภาษากวี” อีก
เหตุผลหนึ่งท่ีนุยชอบเพลงในอดีตอาจเปนเพราะเขาชอบเรียนวิชาภาษาไทย ชอบอานประวัติศาสตร 
ดูสารคดี 

คนพบความสามารถใหมของตนเอง 
นุยบอกวาตนเรียนหนังสือปานกลาง และยังไมรูวาอนาคตตนจะเปนอะไร แมวาจะ

ทําอาหารเปนแตก็ไมไดชอบมากถึงกับอยากประกอบอาชีพนี้ เขาบอกวา “เก็บไวเปนอาชีพสํารอง” 
กอนที่จะเขารวมโครงการวิจัยนี้ นุยไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนใหเขารวมกิจกรรมฟอนรํา แต
เมื่อเขารวมกิจกรรม ดี.เจ.นอย เขาพบวาตนชอบการเปน ดี.เจ. มากกวา  และจะจัดรายการอยางน้ีไป
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เร่ือยๆ ถาเปนไปไดเขาก็อยากจะเติบโตในอาชีพนี้ แตก็ไมคอยแนใจเพราะทุกคนที่มาจัดรายการก็
จัดฟรีกันท้ังน้ัน  ความชอบของเขาทําใหแมมีความรับผิดชอบท่ีบานเยอะ แตเขาก็หาเวลามาทํา
รายการจนได เขาชวยพอปดและเก็บราน กวาจะเสร็จก็ประมาณ 2 ทุม จากน้ันก็อาบนํ้าและปน
จักรยานมาเร่ิมรายการวิทยุ นุยวางแผนวาชวงเปดเทอมจะจัดรายการถึง 3 ทุมคร่ึงก็พอ  สวนวันศุกร
และเสารอาจอยูไดดึกกวาน้ันเพราะสามารถตื่นสายในวันรุงขึ้นได เขาบอกวาชวงเวลาท่ีจัดจะเปนตัว
บอกวา ผูฟงจะเปนกลุมไหนและแนวเพลงจะเปนแบบใด ตอนเชามืด จะเปนพอคาแมคา แนวเพลง
จะเปนเพลงซึ้ง ๆ  ชวงกลางคืนเชนเวลาท่ีนุยจัด ผูฟงก็จะเปนคนมีอายุ มีวัยรุนฟงเปนสวนนอย 

มีเครือขายใหมเปนผูสูงวัยกวา ไดปลอบโยนและแลกเปลี่ยนมุมมองกัน 
เมื่อถามนุยวา พอและคนแถวบานสะทอนวาอยางไร นุยบอกวาพอก็สนับสนุนใหไปทํา

รายการ คนแถวบานก็มีที่ฟงและบอกวานุยจัดรายการสนุก ลื่นไหลและเขากับผูใหญไดดี แมแต
หัวหนาสถานีวิทยุก็บอกวานุยจัดรายการดีมาก โดยดูจากสถิติจํานวนของคนท่ีขอเพลงในชวงของ 
ดี.เจ. วันชัยเพิ่มข้ึน หลังจากท่ีนุยมารวมจัดรายการกับดี.เจ.คนดังกลาว (ที่สถานีมีแบบฟอรมใหดี.เจ.
กรอก เพื่อประเมินผูฟง) ผูฟงท่ีโทรศัพทเขามาบอยๆ ก็เชน แมดอกอัญชัน แมคุรุสภา แมบานไทร
เงิน แมสันพระเนตร แมริมกวง สาวเกิดเมิน (เกิดนาน) สะเมิงเหนือ  

การจัดรายการของนุย จะไมไดเตรียม เน้ือหาสนทนาไป แตเนื้อเพลงจะนําวาเราควรจะ
พูดสาระอะไร  บางทีบทสนทนาก็ถูกกําหนดจากผูฟง ซึ่งทําใหนอกจากการขอเพลง นุยก็ไดคุย
แลกเปลี่ยนกับแมๆทั้งหลาย แมบางคนระบายปญหาความไมเขาใจระหวางพอแมกับลูก นุยก็
แลกเปลี่ยนทัศนะของวัยรุนเพื่อใหแมทั้งหลายเห็นมุมมองในโลกของเด็ก แมคนหน่ึงเลาเร่ืองลูกเลน
เกมส นุยก็แลกเปลี่ยนวา บางคร้ังผูใหญก็อาจจะเลี้ยงดูลูกดีเกินไป เครงครัดกับลูกเกินไป ไมใหเลน
เกมส ใหอยูบาน ดูโทรทัศน ก็เสมือนเปนการกักขัง ไมใหลูกไดมีเพื่อนมีกลุมในวัยเดียวกัน โลกของ
เด็กก็มีความเครียด เขาตองการเขากลุม และการเลนเกมสที่รูประมาณก็เปนทางหน่ึงของการคลาย
เครียด   แมอีกคนโทรศัพทมาระบายวาลูกติดทหารเกณฑ แลวไมยอมกลับบาน นุยก็แลกเปลี่ยนกับ
แมวา ลูกชายอาจทํางานบางอยางอยู เขาอาจมุงม่ันท่ีจะทําใหสําเร็จก็ได  และวัยรุน 18 ปขึ้นไปเขา
ตองการจะมีกลุมเพ่ือน ตองการอยูกับกลุมของเขา  นุยบอกวาท่ีสามารถแลกเปลี่ยนกับแมทั้งหลาย
ได ก็เพราะนุยมีประสบการณเหลาน้ันมากอน นุยเคยติดเกมส เคยขโมยเงินพอแมไปเลนเกมสใน
รานเกมส แตเมื่อคิดไดก็เลยเลิก อินเตอรเนทตอนน้ีก็ไมคอยเลน อาจเขาไปหาเพ่ือนคุยแกเหงาบาง
แตก็กําหนดเวลาไดวาไมเกิน 2 ชั่วโมง  

นุยมิไดเปนผูแลกเปลี่ยนกับแมเลาน้ันแตเพียงฝายเดียว ในอีกดานหนึ่งนุยเองก็ไดรับคํา
ปลอบโยนจากแมทั้งหลาย นุยเลาวามีอยูวันหน่ึงนุยเปดเพลงท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับแมและรูสึกคิดถึงแม 
แอบรองไห แมดอกอัญชันก็เลยโทรศัพทเขามาปลอบใจ และบอกวาขอใหถือวาแมเปนแมอีกคนก็
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แลวกัน แมดอกอัญชันไดถามวาบานนุยอยูระแวกไหน และหลังจากน้ันแมดอกอัญชันก็ไดแวะมาหา
นุยที่บาน เอาเงินใสซองมาให นุยเพิ่งทราบวาแมดอกอัญชันเปนชางฟอนที่มีบานอยูตรงปากซอย
ทางเขาบานนุย เคยเห็นหนากันมากอนแตไมเคยพูดคุยกัน ตอนน้ีนุยจึงมีแมอุปถัมภอยูหลายคน 

เรียนรูในการวางตัวกับผูใหญ 
การจัดรายการที่สถานีวิทยุซึ่งมีคนหลากหลายวัย หลากหลายเพศทําใหนุยเรียนรูในการ

วางตัว การระมัดระวังกิริยาและคําพูด  นุยวิพากษตนเองวา ตนมีนิสัยหาวๆไมชอบฟงใคร ตอนแรก
พี่ดี.เจ.ที่อยูในวัยหนุมสาว อาจไมคอยพอใจ นุยอาจจะเลนกับเขาเกินเลยไปหนอย จากการประเมิน
ความชอบไมชอบจากปฏิกิริยาคนฟงนุยก็เร่ิมเรียนรูวาตนควรจะปรับตัวเขาหาพ่ีๆ แตละคนอยางไร  
นอกจากน้ันแลวนุยก็เรียนรูในการแกไขปญหาเฉพาะหนา เชน เวลาไดรับโทรศัพทที่พูดจาไมดี จะ
ตัดเขารายการเพลงอยางไร จะเลือกใหเปนสายหลังไมคอยางไร หรือจะจบบทสนทนาอยางไร  

คําแนะนําของนุยตอโครงการ   
จากท่ีรวมกิจกรรมแตแรก นุยมีขอแนะนําคือ ตองการใหโครงการวิจัยเขามาประสาน

กับกิจกรรมในโรงเรียน และมีการเตรียมเด็กในเร่ืองของการจัดรายการกอนเขาไปออกอากาศจริง 
ในชวงกอนจบโครงการที่โรงเรียนรับเอาเด็กกลุมน้ีเขาไปทํางานประชาสัมพันธของโรงเรียนก็
นับวาเปนการเร่ิมตนท่ีด ี

4.2  ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในชุมชนชาติพันธุชายแดน  
โครงการวิจัยและพัฒนาในชุมชนชาติพันธุชายแดนท่ีมีความสลับซับซอนสูงมากแต

ดําเนินการในระยะเวลาอันสั้นนี้ ไมสามารถไดผลลัพธที่เปนการจัดการทางสังคมได มีเพียงความ
พยายามกอรางแนวทางการจัดการทางสังคมเทาน้ัน ผลลัพธของโครงการน้ีอยูในระดับปจเจกบุคคล
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการเรียนรูของแกนนําเยาวชนที่เปนความหวังของผูอาวุโสในหมูบาน 

ก) การกอรางแนวทางการจัดการทางสังคม 
การกอรางแนวทางการจัดการทางสังคมในเวลาท่ีผานมาน้ี ไดดําเนินการเพียงการเช่ือม

รอยบุคคลที่ ยังมีความใฝฝนจะเห็นชุมชนมีความเปนปกแผน โดยยึดถือในวัฒนธรรมและจารีตของ
ชาติพันธุลาหูเปนหลัก (และเปนกลุมท่ีตองการทํางานกับเด็กและเยาวชน ) การเช่ือมโยงนี้
ประกอบดวยผูอาวุโส 3-4 คน ที่เคยมีประสบการณในการตอสูกับความไมยุติธรรม เคยรวมใน
กระบวนการคายาเสพติดมากอน  และมีขอสรุปในชีวิต ที่ตองการชีวิตท่ีสมถะเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง รวมกับเยาวชนท่ียังอาศัยอยูในหมูบาน 2 คน และเด็กเล็กทั้งหมดในหมูบาน เนื่องจาก
คนในหมูบานหวังการเปล่ียนแปลงในเวลาที่ยาวมากๆ คือการประคับประคองเด็กเล็กที่จะเติบโตใน
วันขางหนา จึงตองการพี่เลี้ยงและการสนับสนุนอยางตอเน่ืองระยะยาว  ซึ่งผูวิจัยไดประสานกับ
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นายก องคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งอาศัยอยูในหมูบานน้ีเพื่อสนับสนุนในหลายดาน รวมท้ัง
งบประมาณแกกลุมน้ี และจะเปนผูประสานกิจกรรมท่ีพอจะชวยกลุมน้ีดังท่ีเคยทําในอดีตตอไป  

ข) ผลลัพธในการพัฒนาระดับปจเจกบุคคล 
เนื่องจากกิจกรรมนี้ใชเวลาสั้นมากในทามกลางปญหาท่ีซับซอนยิ่ง อาจกลาวไดวา

ผลลัพธของการพัฒนาระดับปจเจกบุคคลน้ี เกิดข้ึนไดเพราะ ปจเจกเจกบุคคลน้ันมีแนวคิดของ
ตนเองท่ีมั่นคงอยูกอนแลว โครงการทําหนาท่ีเพียงเปดใหเขาเห็นบางสิ่งชัดเจนข้ึนเทาน้ัน ซึ่งจะ
เรียนรูไดจากกรณีศึกษาของ ยาสอ 

‘ยาสอ’แกนนําเยาวชนในหมูบาน  
ยาสอ เยาวชนในหมูบานอายุ 20 ป เปนหน่ึงในเด็กและเยาวชนที่ไดรับคัดเลือกใหเขา

รวมต้ังแตคร้ังแรกของการพูดคุยเก่ียวกับงานวิจัยเร่ืองความรุนแรงในเด็กและเยาวชน คร้ังน้ัน  มี
ทั้งตัวแทนของกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย หัวหนาโครงการ นักวิจัยภาคเหนือ นักวิจัยผูชวย 
ผูนําในชุมชน และผูอํานวยการโรงเรียน นอกจาก ยาสอ แลวยังมีเยาวชนผูหญิงอายุประมาณ 22 ป 
และเด็กนักเรียนท่ีถูกคัดเลือกจากครูอีก ประมาณ 4 คน เร่ืองราวท่ีพูดคุยวันน้ันเกี่ยวพันทั้ง
ประวัติศาสตรของชุมชนลาหูที่ตั้งอยูที่นี่ ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนตั้งแตอดีตจนปจจุบัน รวมทั้งความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน  ในทามกลางคนท่ีเขารวมพูดคุยจะเห็นยาสอน่ิงฟงและท่ีสําคัญจะจด
บันทึกสิ่งท่ีพูดคุยกัน และจะเปนอยางน้ีทุกคร้ังของการเขารวมประชุม  หลังจากการพูดคุยแบบเปน
ทางการยาสอยังถูกเรียกใหอยูกับกลุมผูใหญ ซึ่งพูดคุยกันตอในเร่ืองการใชชีวิตของเด็กและเยาวชน
ปจจุบันที่ไมมีโอกาสในการรวมตอสูกับการกดขี่ เอาเปรียบ และเติบโตจากการตอสูกับภาครัฐ เชน
เยาวชนรุนกอน จึงทําใหความคิดไมซับซอนพอในขณะที่สังคมเต็มไปดวยความซับซอนและการชัก
จูงใหเยาวชนเสพความสุขสบาย อันเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหติดกับของการพัวพันยาเสพติด  
ผูใหญทั้งหลายชักชวนใหยาสอเขารวมในโครงการน้ี และใหโอกาสในการไปคิดใครครวญ การ
ประชุมคร้ังตอๆมา จะเห็นยาสอเขารวมประชุมเสมอท้ังในเวทีที่เปนทางการและการพูดคุยหนาเตา
ไฟ ทามกลางวงน้ําชา จนหลังจากมีการประชุมใหญ ‘สุนทรียปรัศนี’ และตองดําเนินกิจกรรมระยะ
ยาว ยาสอและเพ่ือนอีก 2 คนจึงตัดสินใจเขามารวมในการทํากิจกรรมระยะยาว ตอมาเยาวชนหญิง
ถอนตัวเพราะเห็นวากิจกรรมไมสนุก เหลือเพียง ยาสอ และเพ่ือนรุนพี่ 

ยาสอ เปนเยาวชนผูเดียวที่ชุมชนลงความเห็นวาเปนเด็กดีตั้งแตไหนแตไร และตองการ
ใหโอกาสในการเขารวมโครงการท่ีคาดวาจะชวยทําใหเขาเติบโตทางความคิด แตตัวยาสอเองน้ัน
ขาดความม่ันใจในการตอรอง ใหความเห็นกับผูใหญ เขาจึงตองการดึงรุนพี่ ที่เคยโตในหมูบานน้ี
และมีความมั่นใจสูงกวามาทํางานรวม 
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ยาสออยูในอีกหยอมบานหน่ึงกับพอ แตในชวงกลางวันมักมาอยูกับแม ซึ่งแยกทางกับ
พอและแตงงานกับผูนําชุมชนคนหน่ึงในหมูบานน้ี  หลังจากเรียนจบประถมศึกษาในหมูบานก็ เรียน
ตอจนจบภาคบังคับ คือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประจําสําหรับกลุมชาติพันธุ เมื่อ 2 ปกอน 
ขณะน้ีกําลังเรียนการศึกษานอกโรงเรียนปสุดทาย เขาเลือกที่จะไมเรียนตอมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ตอใน
ระบบ เพราะตองการออกมาหาเงินไปดวย เรียนไปดวย ยาสอทํางานในสวนสมของญาติ และสวน
ลิ้นจี่ของพอ ซึ่งมีงานเปนชวงๆ นอกนั้นก็รับจางบาง  เขาเลาวาเขาเขารวมโครงการน้ีเพราะรับรู
ปญหาหมูบานท้ังหมดมาตลอด “ผมไมมีมีงานอะไรทําเปนจริงเปนจัง คิดวาผมอาจจะเรียนรูอะไรได
บางในการทํางานคร้ังน้ี และอาจชวยเหลือนองๆในหมูบานไดบาง”   

การเขามารวมในโครงการน้ีของยาสอทําใหเขาไดเรียนรูทั้งการทํางานและไดเห็นความ
ลึกซึ้งของวัฒนธรรมของลาหู 

เรียนรูวิธีการทํางานสาธารณะ 
ยาสอไดเรียนรูการทํางานสาธารณะทั้งจากการเปนผูเขารวมและในฐานะเปนผูจัด

กิจกรรมในฐานะเปนผูเขารวมกิจกรรม เขาไดเรียนรูวิธีการประชุมท่ีทําใหเด็กและเยาวชนสามารถ
นําเสนอความคิดและความตองการของตนเองในการจัดการปญหาไดจากเวทีสาธารณะ  ‘สุนทรีย
ปรัศนี’ โดยท่ีผูดําเนินกระบวนการกลุมเปนคนนอกและแบงกลุมตามวัย  ใหคนแตละวัยไดนําเสนอ
ทัศนะของตน ยาสอบอกวา “ในวัฒนธรรมลาหูนั้นเด็กไดแตรับฟงและทําตาม ผูใหญจะไมเคยถาม
วาเร่ืองนี้เด็กคิดอยางไร”  

ในฐานะเปนผูจัดกิจกรรมแกเด็กในหมูบาน เขาไดเรียนรูในการชักชวนเด็กเขามารวม
กิจกรรม ซึ่งข้ันตอนนี้ไมยากสําหรับเขาเพราะเขาสนิทกับเด็กมาก เขาสามารถดูแลเด็กๆในระหวาง
การทํากิจกรรมไดอยางดีเพราะเขามีพี่นองเยอะและเปนสิ่งท่ีเขาตองทําในชีวิตประจําวันอยูแลว  
นอกจากนั้นยังไดเรียนรูในการประสานงานกับผูใหญในหมูบาน ซึงเปนสิ่งท่ีเขาไมคอยมีความ
มั่นใจ 

ไดเห็นความลึกซึ้งของวัฒนธรรมของลาหู 
ในกิจกรรมคนหา บันทึกและแปลเพลงพ้ืนบานของลาหูทําใหยาสอเรียนรูใหม เขาเคย

ไดยินการรองเพลงเหลาน้ีมากอนแตไมเคยสนใจไดแตฟงผานๆ เนื้อเพลงก็ฟงยาก เขาเปรียบเทียบวา 
“เหมือนผมฟงเพลงฝร่ังอยางน้ันแหละ ฟงไดแตทํานอง คนรุนผมก็ฟงเพลงสตริงของคนไทย หรือ
เพลงสตริงลาหู”  การท่ีตองตามหาคนท่ีรองเพลงพ้ืนบานเกงๆ ทําใหเขาไดรูจักคนในหมูบานใน
ฐานะใหม ที่สําคัญการท่ีตองแปลความหมายทําใหเขาไดนั่งสัมภาษณผูอาวุโสในหมูบานเก่ียวกับ
วัฒนธรรมและเห็นความลึกซึ้งของภาษาและวิธีคิดของคนลาหู  เมื่อรวมในการเดินปาและตัดสินใจ
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ที่จะรวบรวมความรูเกี่ยวกับสมุนไพร การวินิจฉัยโรค และการใชสมุนไพร ยิ่งทําใหเขาเห็นภูมิ
ปญญาของชนเผามากข้ึน  

ไดเขาใจตนเองวาสนใจอะไร 
ยาสอบอกวา ถึงวันน้ีเขาต้ังใจวาเขาอยากรูใหลึกซึ้งในเร่ืองสมุนไพรของชนเผาในเวที

การประเมินผล เขาบอกวาเขาตองการท่ีจะทําสารานุกรมพืชสมุนไพรของชนเผา นักวิจัยและนักวิจัย
ผูชวยไดรวมกันแลกเปลี่ยนจนไดขอสรุปวา ยาสอรวมทั้งทีมท่ีสนใจ อาจตองบันทึกการรักษาเปน
รายผูปวยกอนวามีการวินิจฉัยอาการ และวินิจฉัยโรคอยางไร และรักษาดวยวิธีการใดบาง ทั้งน้ี
เพื่อใหเห็นภาพรวมทั้งหมด จึงจะทําใหการทําสารานุกรมสมุนไพรมีประโยชน และใชไดจริง 
เพราะวา พืชที่ใชลดอาการบางอยาง เชนลดบวม นั้นมีหลายตัว แตตองวินิจฉัยวาอาการบวมมาจาก
สาเหตุใดจึงจะจําแนกไดวาจะใชสมุนไพรตัวใด มิเชนน้ันก็จะผลิตซ้ําสิ่งท่ีผูอ่ืนก็ทําเร่ืองสมุนไพรลา
หู  ซึ่งหากรูจริงอาจเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพได เขาเองก็เห็นทางเลือกในการท่ีจะไปเรียน
แพทยแผนไทยที่สอนในโรงเรียนแพทยแผนไทยและทํางานเลี้ยงตนเองไปดวย จากน้ันคอยไปสอบ
ใบประกอบโรคศิลปแพทยแผนไทย  คนที่เดินทางในเสนทางน้ีก็มีตัวอยางอยูจริงในหมูบานใกลกับ
บานยาสอ เด็กคนน้ีเรียนแพทยแผนไทย (โดยท่ีไมไดศึกษาเก่ียวกับการแพทยลาหูชัดเจน) ที่ราชภัฏ
เชียงรายจบแลว แตสอบใบประกอบโรคศิลปะยังไมได   

นอกจากน้ีในระหวางการเดินปาและจากการสังเกตหลังจากน้ัน เขาพบวา มีเด็กผูชาย
ชั้นประถมอีก 2 คนที่สนใจเร่ืองนี้ ตอนท่ีพอของยาสอไมสบายเด็กผูชายหน่ึงในสองน้ีก็มาชวยหมอ
พื้นบานในการรักษาพอของเขา อยางไรก็ตามเขาก็ไมแนใจวาในระยะยาวเด็กสองคนน้ีจะสนใจ
จริงจังหรือไม  เขาเห็นวาหากจะทํากิจกรรมอะไรไปขางหนาจะตองเร่ิมจากการรวมตัวเด็กใน
หมูบานใหได  เขาเช่ือวาเขาสามารถทํางานกับเด็กในหมูบานไดเพราะเขามีทุนท่ีเด็กๆชอบเขาและ
เขาก็ชอบทํางานกับเด็ก  ลักษณะกิจกรรมที่เขาคิดไว มีวัตถุประสงคเบื้องตน คือประคองใหเด็ก
รวมตัวกันและดูแลกันในเร่ืองท่ีผูปกครองไมเขาใจ ไมสามารถสั่งสอนชวยเหลือได เพราะไมเขาใจ
ในวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของลูกๆ  สวนในระยะยาวจะเปนอยางไรก็คอยประเมินอีกที  

ขอเสนอแนะในการทํางานของยาสอ เขาบอกวาเร่ืองความรุนแรงในเด็กและเยาวชน
เปนเร่ืองใหญตองทํางานอยางยาวนานแตกลับใชเวลาสั้นทํากิจกรรม ในสังคมลาหูที่บัดน้ีพอแมลูก
แทบไมไดกินขาวรวมกัน การเลี้ยงดูสั่งสอนในระหวางการทํางานดวยกันก็ไมมี ทําใหพอแมขาด
ความรูและหนทางในการเลี้ยงลูกในสังคมปจจุบัน ก็ปลอยปละละเลยใหเด็กเติบโตเอง คิดเอาเอง 
เขาคิดวานาจะทํางานต้ังแตเด็กเล็กเปนเบ้ืองตน แมเขายังไมเห็นเปาหมายชัดเจนวาจะเดินไปสู
ทิศทางใด แตเขาก็คิดวาการยึดโยงเด็กเล็กที่จะโตเปนเยาวชนในภายภาคหนาไวดวยกัน ผาน
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กิจกรรมที่มีมิติทางวัฒนธรรมและมีความสนุก  แลวคอยหาหนทางในการสอดแทรกความคิด
ซับซอนในสถานการณที่เหมาะสมนาจะเปนไปไดมากท่ีสุด 

5. สรุป อภิปราย ขอเสนอแนะ 
การดําเนินการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน โดยแนวคิดเชิงบวก ดวย

การระดมสมองเพ่ือคนหาและสนับสนุนกิจกรรมท่ีเด็กมีความสนใจรวมกัน ซึ่งเปนการทํางานกับ
เด็กและเยาวชนโดยเร่ิมจากฐานของกิจกรรมในเชิงสรางสรค (positive activity- based ) มีขอคนพบ
ที่สําคัญสี่ประการคือ 

ประการแรก การท่ีเอาความใฝฝนของเด็กเปนตัวตั้งทําให เปนการดึง (include) เด็ก
เยาวชน ทั้งที่มีและไมมีแนวโนมความเส่ียงตอความรุนแรง ทั้งท่ีเปนลูกหลานของคนที่พัวพันยาเสพ
ติดหรือไมเขามารวมกิจกรรมโดยไมแบงแยกและไมตีตราเด็ก หากเทียบกับกิจกรรมท่ีแบงแยกเด็ก
เขารวมกิจกรรมตามความรุนแรงของความเสี่ยง หรือ เอาปญหาเปนตัวตั้ง เชนคายยาเสพติด หรือ
การเอาความกลัวขูเด็กเชน การไปเยี่ยมชมทัณฑสถาน เปนตน    แมในกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเชน 
เพลงพื้นบานเก่ียวกับสมุนไพร และการเดินปาในชุมชนชาติพันธุชายแดนก็เปนกิจกรรมท่ีเด็กเล็ก
ทุกครอบครัวแมวาจะมีความขัดแยงกันในเชิงการเมืองของหมูบานเขารวมได 

ประการที่สอง กิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ควรเปนกิจกรรมท่ีเด็กไดคนพบ
ศักยภาพของตน รวมทั้งไดพัฒนาความสามารถและไดรับการยอมรับจากสังคมในระยะเวลาสั้น 
ดังเชนกิจกรรม ดี.เจ.นอย ที่ทําในพื้นที่ใกลเมือง ซึ่งเปนกิจกรรมท่ียืดหยุน และมีปฏิสัมพันธกับผูฟง 
(flexible and interactive) ทําใหเด็กไดรับขอมูลสะทอนกลับ ทั้งคําชม การใหกําลังใจ และขอเสนอ
ในการปรับปรุงตนเอง ความยืดหยุนคอนขางสูงของกิจกรรมดี.เจ.นอย ทําใหเด็กแตละคนสามารถ
เลือกที่พัฒนาตนเองและเสนอตัวตนของตนได เชน การเปนผูรูเร่ืองเทคโนโลยี  ความเกงในการ
พูดคุยกับผูฟง การมีความรูเร่ืองเพลงเกา เปนตน  

ประการ ท่ีสาม  เมื่ อ เด็กไดคนพบศักยภาพด าน อ่ืนของตน  และได รับการ
ประคับประคองจากคนแวดลอม ทําใหเด็กถอยออกมาจากพฤติกรรมเสี่ยงและ มีการเปลี่ยนแปลง
โดยความสมัครใจของเด็กเอง  

ประการที่สี่ ในทามกลางความขัดแยงท่ีรุมเราเยาวชนชาติพันธุอยางมากเชนในพื้นท่ี
กลุมชาติพันธชายแดน การทํางานท่ีใชฐานวัฒนธรรมที่นํามาสูการวิเคราะห (critical culture-based) 
ดังเชน การสืบคนเพลงพ้ืนบานและเรียนรูสมุนไพร ก็ทําใหเยาวชนชาติพันธุที่เติบโตกับการศึกษา
สมัยใหมไดเห็นความลึกซึ้งของวัฒนธรรมของตน 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะท่ัวไปสําหรับทํางานกับเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีเขาถึงยาก 
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2. จากงานวิจัยและพัฒนาซึ่งดําเนินการ ในกลุมเยาวชนท่ีอาศัยอยูในชุมชนที่ไมมีความ
เปนปกแผน และมีปญหาที่สลับซับซอน รวมทั้งยังไมมีการรวมตัวเปนกลุมกอนของเด็กและเยาวชน 
ซึ่งถือวาเปนพ้ืนที่ที่เขาทํางานดวยยาก ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะทํางานในพ้ืนท่ีดังกลาว
ดังตอไปนี้ 

3. ควรเร่ิมตนในหนวยพ้ืนท่ี (setting) เล็กๆ ที่มีผูที่ใหความสําคัญกับปญหาความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชนและการทํางานในเชิงพัฒนากับเด็กและเยาวชน  

4. บุคคลหรือองคกรท่ีเขาไปทํางานควรไดเร่ิมงานอยางมีสวนรวมกับคนสําคัญใน
ชุมชนซึ่งเปนผูที่ทํางานในชุมชนน้ันอยางยาวนานและเปนผูที่คนในหนวยเล็กๆดังกลาวใหความ
เชื่อถือและไววางใจ  จากน้ันจึงเร่ิมหาแนวรวมท้ังท่ีเปนบุคคลสําคัญในชุมชนและเยาวชนที่มีความ
สนใจ 

5. ใหความสําคัญกับการทํางานในแนววัฒนธรรม ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความขัดแยงนอย  
โดยวัฒนธรรมในท่ีนี้มิไดมีความหมายของการอนุรักษวัฒนธรรมแตเปนวัฒนธรรมที่มีความ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงโดยไมปฏิเสธการเปล่ียนแปลงในโลกสมัยใหม หรือเปนวัฒนธรรมที่ทําให
คนอยูในโลกสมัยใหมอยางมีรากเหงาและเทาทัน  

6. ในการขับเคลื่อนควรใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนวิธีคิดท่ีไมเร่ิมตนจากการ
มองหาปญหา ซึ่งมีโอกาสสูงท่ีจะนําไปสูการเพงโทษแกกลุมตางๆ อันจะทําใหความขัดแยงเพ่ิมมาก
ขึ้นและทําใหมองเห็นการแกไขแบบเดิมๆ แตควรเร่ิมตนจาก การมองหาความใฝฝนของเด็กและ
เยาวชนรวมท้ังความใฝฝนของชุมชนท่ีตองการเห็นเยาวชนในอนาคตเปนอยางไร รวมท้ังมองหาทุน
หรือทรัพยากรในชุมชนท่ีจะขับเคลื่อนแรงบันดาลใจใหความใฝฝนน้ันเปนจริง  หรือใหความสําคัญ
กับการขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรมเปนจุดเร่ิมตน 

7. วิธีการทํางานตองเปนการเขาถึงเด็กในเชิงบวก สนับสนุนและใหโอกาสเด็กและ
เยาวชนเปนผูริเร่ิมกิจกรรม โดยรับฟงความคิดเห็น  และแนวทางการแกไขของเด็กและเยาวชน อัน
จะทําใหเปนการเปดพ้ืนที่ทางความคิดใหคนในชุมชนมองเด็กในเชิงบวก 

8. ในการดําเนินกิจกรรมควรเลือกกิจกรรมท่ีใหเด็กและเยาวชนทุกคนสามารถเขารวม
ไดหากตองการ โดยเปนกิจกรรมท่ีไมทําใหเกิดการแบงแยกเด็กท่ีอยูในภาวะเสี่ยงตอความรุนแรง  
อยางไรก็ตามกิจกรรมดังกลาวน้ันจะตองเปนกิจกรรมท่ีอยูในความสนใจของเด็ก และเอ้ือใหเด็ก
และเยาวชนไดประจักษในความสามารถของตน และใชทุนที่ตนเองมีอยู  รวมท้ังทุนที่มีอยูใน
โรงเรียน ครอบครัวและชุมชนออกมาแสดงตอสาธารณะ 

9. ในขณะท่ียังไมมีโครงสรางทางสังคมและชุมชนใดๆ  ที่ใหความสําคัญกับประเด็น
ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนอยางจริงจัง จึงมีความสําคัญในการมองหากลุมคนหรือ
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เครือขายของผูที่ความสนใจรวมกัน เพื่อเปนพี่เลี้ยงใหกับกลุมท่ีกอตั้งใหมใหดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ในระยะยาวไดตอไป 

1) ขอเสนอแนะ การจัดการความรุนแรงในพ้ืนที่ชานเมืองโดยมีรูปแบบ “โรงเรียน
เปนฐาน” 

จากการศึกษาท่ีคนพบวาเด็กในชุมชนชนเมืองซึ่งสวนใหญอพยพมาจากภูมิลําเนา  มี
ความผูกพันกับชุมชนในความหมายของโรงเรียนมากกวา จึงมีขอเสนอในการทํางานกับเด็กและ
เยาวชนโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการทํางาน ทั้งน้ียังคงใชโครงสรางเดิมของโรงเรียนในการ
ขับเคลื่อนงาน แตตองการการปรับในเชิงคุณภาพของโครงสรางท่ีมีอยูดังน้ี 

1.  ปรับโครงสรางและระบบความสัมพันธในโรงเรียนมิใหเปนระบบความสัมพันธใน
แนวดิ่ง ซึ่งเนน การปกครอง ควบคุม สั่งการ แตเปนระบบความสัมพันธในแนวราบ หรือ  “ระบบพ่ี
เลี้ยง” ซึ่งจะเอ้ือตอการพัฒนาศักยภาพเชิงสรางสรรคของเด็กการปรับดังกลาวน้ีสามารถทําไดโดย                                

- ปรับทัศนะของครูใหมีทัศนะเชิงบวกตอเด็กและเยาวชน 
- ปรับโครงสรางของคณะกรรมการโรงเรียนที่ดึงเอาคนท่ีมีศักยภาพในชุมชนและ

พรอมที่จะทํางานอยางสรางสรรคกับเด็กมาเขารวม 
2. ประสานหรือเปดพ้ืนท่ีทางสังคมใหม ที่อยูนอกโครงสรางอํานาจของโรงเรียน ที่จะ

ทําใหเด็กไดมีสวนรวมสูงสุด และเปนพื้นที่ที่เปดรับคนในชุมชน  
1. เชื่อมโยงพื้นที่ในและนอกโรงเรียนท่ีสรางข้ึนใหม ผานบรูณาการการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพแสดง รูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในชานเมืองท่ีมีโรงเรียน 

เปนฐาน 
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2)  ขอเสนอแนะการจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในพ้ืนท่ีชุมชนชาติ

พันธุชายแดนโดยมี รูปแบบ “หมูบานเปนฐาน” 
มีรายละเอียดขอเสนอแนะดังน้ี 
กลไกขับเคลื่อน ควรเปนกลไกในระดับจังหวัด ซึ่งหางไกลจากโครงสรางอํานาจท่ีมี

ความขัดแยงกับชุมชน เชนกลไกพัฒนาสังคมและมนุษยในระดับจังหวัด (พมจ.)  
1. รูปแบบในการขับเคลื่อน เปนการสราง(เครือขาย)แกนนําเยาวชนท่ีเรียกวา “ผูนํา

สองวัฒนธรรม (bicultural leader)”  ซึ่งเปนผูที่ทายท่ีสุดจะมีความเขาใจลึกซึ้งในวัฒนธรรมของชาติ
พันธุของตนและเขาใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมและอํานาจภายนอกเพียงพอที่จะเห็นท้ังอิทธิพล
ทางลบและโอกาสในการสรางความม่ันใจในชาติพันธุของตน 

2. ขับเคลื่อนผาน กระบวนการจัดการความรูโดยคนในชุมชน เพื่อความม่ันใจในความ
เปนชนเผา ทั้งน้ีความรูที่เปนประเด็นในการขับเคลื่อนควรเปน“ความรูพื้นบานท่ีปฏิบัติการจริงอยู
ในชีวิตประจําวัน”  

3. คุณสมบัติแกนนําเยาวชน ที่คัดเลือกเขารวมกระบวนการเพื่อสรางผูนํารุนใหมควรที่
จะไดรับการศึกษาสมัยใหมระดับหนึ่ง ซึ่งไมหลุดไปจากฐานความเชื่อของชุมชน และท่ีสําคัญตอง
เปนที่ยอมรับของเด็กและเยาวชน  

4. ตองมีระบบพ่ีเลี้ยง เพื่อหนุนเสริมประคับประคองใน 2 ระดับคือ “พี่เลี้ยงในชุมชน”
ที่ประกอบไปดวยปราชญ ผูรู ที่ตองการนําชุมชนไปสูความม่ันใจในความเปนชนเผาและการ
พึ่งตนเอง และ “พี่เลี้ยงนอกชุมชน” เพื่อชวยสรางทักษะในการเช่ือมโยงและบูรณาการความรู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพแสดง รูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในชุมชนชาติพันธุ 

  ชายแดนที่มีหมูบานเปนฐาน 
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5.2 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคม 
เพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน กรณีพื้นทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ. ดร. ทัศนยี ศิลาวรรณ 
 

5.2.1 บริบทพ้ืนที ่
ภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนเขตหรือภาคหนึ่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย อยูระหวางเสนแวง 101 องศา กับ 105 องศาตะวันออก และเสนรุง 14 องศา กับ 18 
องศา 30 ลิบดาเหนือ อยูบนที่ราบสูงโคราช มีแมน้ําโขงก้ันเขตทางตอนเหนือและตะวันออกของภาค 
ทางดานใตจรดชายแดนกัมพูชา ทางตะวันตกมีเทือกเขาเพชรบูรณและเทือกเขาดงพญาเย็นเปนแนวก้ัน
แยกจากภาคเหนือและภาคกลาง 

การเกษตรนับเปนอาชีพหลักของภาค แตดวยสภาพอากาศท่ีรอนและแหงแลง รวมถึงปจจัย
อื่นๆ ทางดานสังคมเศรษฐกิจ ทําใหมีผลผลิตท่ีนอยกวาภาคอื่นๆ  ภาษาหลักของภาคน้ี คือ ภาษาอีสาน 
แตภาษาไทยกลางก็นิยมใชกันแพรหลายโดยเฉพาะในเมืองใหญ ขณะเดียวกันยังมีภาษาเขมร ที่ใชกัน
มากในบริเวณอีสานใต นอกจากน้ียังมีภาษาถ่ินอื่นๆ อีกมาก เชน ภาษาผูไท ภาษาโส ภาษาไทยโคราช 
เปนตน ภาคอีสานมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่โดดเดน เชน อาหาร ภาษา ดนตรีหมอลํา และศิลปะการ
ฟอนรําท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะ เปนตน 

ภาคอีสาน มีเนื้อที่มากท่ีสุดของประเทศไทย ประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อ
ที่รอยละ 33.17 เทียบไดกับหนี่งในสามของพ้ืนท่ีทั้งหมดของประเทศไทยไดจัดวาเปนพ้ืนที่ที่ใหญที่สุด
ในประเทศไทย เทือกเขาที่สูงท่ีสุดในภาคอีสานคือ ยอดภูหลวง และภูกระดึงซ่ึงเปนตนกําเนิดของแมน้ํา
สายสําคัญของชาวอีสานในหลายจังหวัดดวยกัน เชน ลําตะคอง แมน้ําชี แมน้ําพอง แมน้ําเลย แมน้ําพรม 
แมน้ํามูล 

ภาคอีสานมีทั้งหมด 19 จังหวัด  ไดแก หนองคาย นครพนม สกลนคร อุดรธานี 
หนองบัวลําภู เลย มุกดาหาร กาฬสินธุ ขอนแกน อํานาจเจริญ ยโสธร รอยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

ในการวิจัยครั้งน้ี  ดําเนินการในจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย จังหวัดละ 1 หมูบาน 
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CODE PROVINCE NAME
30 Nakhon Ratchasima
31 Buri Ram
32 Surin
33 Si Sa Ket
34 Ubon Ratchathani
35 Yasothon
36 Chaiyaphum
37 Amnat Charoen
39 Nong Bua Lam Phu
40 Khon Kaen
41 Udon Thani
42 Loei
43 Nong Khai
44 Maha Sarakham
45 Roi Et
46 Kalasin
47 Sakon Nakhon
48 Nakhon Phanom
49 Mukdahan
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รูปที่ 1 พื้นที่วิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

5.2.2. ระเบียบวิธีวิจัย 
1. การเลือกพื้นที ่
การคัดเลือกพื้นที่ดําเนินงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดําเนินการโดยการพิจารณา

รวมกันระหวางนักวิจัยหลักและหัวหนาสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ โดยในจังหวัดบุรีรัมยมีบุคลากรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวมพิจารณา
คัดเลือกพื้นที่ดวย 

เงื่อนไขในการคัดเลือกพื้นที่วิจัยเบื้องตนคือ คัดเลือกสองพ้ืนที่ที่มีความแตกตางกันทั้งใน
ดานลักษณะพ้ืนที่ ประเพณีวัฒนธรรม ความเขมแข็งและชองทางในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน ดังน้ี 

1.1 จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ดําเนินการท่ีคัดเลือกคือ บานจอก ตําบลกําปง อําเภอโนน
ไทย เปนหมูบานในเขตชนบท ประชาชนมีความสัมพันธกันในลักษณะเครือญาติ และมีการดําเนินชีวิต
ในวิถีชนบท มีผูนําหมูบานท่ีเขมแข็ง และมีเครือขายเยาวชนระดับตําบล ในนามของ “ศูนยการเรียนรู
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เยาวชนศาสนทายาทจิตอาสาตําบลกําปง” โดยมีพระสงฆเปนผูดูแล ทั้งน้ีโดยมีเยาวชนแกนนํา หรือ 
“หัวหนาหมูบาน” ในทุกหมูบานในตําบล    

1.2 จังหวัดบุรีรัมย พื้นที่ดําเนินการที่คัดเลือกคือ บานโนนสมบูรณ หมูที่ 6 ตําบลบานยาง 
อําเภอเมือง เปนหมูบานก่ึงเมืองก่ึงชนบท มีการหลั่งไหลของวัฒนธรรม “คนเมือง” เขาสูชุมชน 
ประชาชนประกอบอาชีพรับจางเปนหลัก มีความสัมพันธกันในลักษณะเครือญาติ เปนหมูบานท่ีนับได
วาเขมแข็งท่ีสุดในตําบล ใหความรวมมือในการดําเนินการตามโครงการภาครัฐเปนอยางดี แตยังไมมี
การจัดต้ังหรือดําเนินการเกี่ยวกับเยาวชนอยางเปนรูปธรรม 

2. กลไก 
2.1 เครือขายนักวิจัย 
 การดําเนินการในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแกนนําในการดําเนินการใน

ลักษณะเครือขายนักวิจัย ที่คอยชวยเหลือเกื้อกูลกันเปนลําดับ ดังน้ี 
2.1.1 ทีมวิจัยชุมชน หมูบานละ 8 - 12 คน ประกอบดวย เยาวชน กรรมการ

หมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลประจําหมูบาน 
โดยในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมามีเยาวชนท่ีเปนประธานและกรรมการศูนยการเรียนรูเยาวชนศาสน
ทายาทจิตอาสาตําบลรวมเปนทีมวิจัยชุมชนดวย 

2.1.2 ที่ปรึกษาทีมวิจัยชุมชน จํานวน 3 - 5 คน ประกอบดวย ผูใหญบาน สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลประจําหมูบาน และผูอาวุโสในหมูบาน โดยในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมามี
พระสงฆผูดูแลศูนยการเรียนรูเยาวชนศาสนทายาทจิตอาสาตําบล และผูใหญบานในหมูบานขางเคียง
รวมเปนที่ปรึกษาทีมวิจัยชุมชนดวย 

2.1.3 ทีมวิจัยหนุนเสริม จํานวน 3 - 5 คน ประกอบดวย บุคลากรจากสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด  และในจังหวัดบุรีรัมยมีบุคลากรจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สถานีอนามัยบานยางและองคการบริหารสวนตําบลรวมเปนทีมวิจัยหนุนเสริมดวย 

2.1.4 นักวิจัยประจําภาคและสวนกลาง จํานวน 3 คน  
การดําเนินการของเครือขายนักวิจัย ดําเนินการในลักษณะท่ีผูดําเนินการหลักคือ

ทีมวิจัยชุมชน ภายใตการชวยเหลือและสนับสนุนอยางใกลชิดจากท่ีปรึกษาทีมวิจัยชุมชน ทีมวิจัยหนุน
เสริมทําหนาท่ีเปนวิทยากรกระบวนการที่คอยกระตุนหรือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและแลกเปล่ียนกัน
ของผูเขารวมประชุม สนับสนุนใหไดผลการประชุมท่ีเปนรูปธรรมตอการปฏิบัติ ตลอดจนเปนที่ปรึกษา
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เชิงวิชาการแกทีมวิจัยชุมชน ในขณะที่นักวิจัยประจําภาคและสวนกลาง ทําหนาท่ีในการกํากับให
กระบวนการดําเนินงานเปนไปตามจุดมุงหมายการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  เครือขายนักวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

2.2 การพัฒนาศักยภาพเครือขายนักวิจัย 
2.2.1 ประชุมช้ีแจงโครงการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการถอดบทเรียน 

สําหรับนักวิจัยหนุนเสริม 
2.2.2 ประชุมช้ีแจงโครงการวิจัยและบทบาทในโครงการ สําหรับนักวิจัยชุมชน

และหนุนเสริม 
2.2.3 อบรมปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน สําหรับนักวิจัย

ชุมชนและหนุนเสริม 
2.2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การระบุปญหา การวางแผนงานโครงการ และ

การจัดระบบการจัดการสังคม สําหรับนักวิจัยชุมชนและหนุนเสริม 
2.3 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

2.3.1 ใหความหมายความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
2.3.2 กําหนดวิสัยทัศน “เด็กและเยาวชนที่พึงประสงค” และ “ชุมชนปลอดภัย

หางไกลความรุนแรง) 
2.3.3 ประเมินสถานการณปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 

ทมีวิจัยชุมชน

ทมีวิจัยหนุนเสริม

นักวิจัยประจําภาค และสวนกลาง

ที่ปรึกษาทมีวิจัยชุมชน

ทมีวิจัยชุมชน

ทมีวิจัยหนุนเสริม

นักวิจัยประจําภาค และสวนกลาง

ที่ปรึกษาทมีวิจัยชุมชน
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2.3.4 ระบุและจัดลําดับความสําคัญปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
 2.3.5 วิเคราะหสาเหตุของปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
2.3.6 กําหนดแนวทางและจัดทําโครงการแกไขและปองกันปญหาความรุนแรง

ในเด็กและเยาวชน 
 2.3.7 ดําเนินการตามโครงการแกไขและปองกันปญหาความรุนแรงในเด็กและ

เยาวชน 
2.3.8 ควบคุมกํากับและประเมินผลโครงการแกไขและปองกันปญหาความ

รุนแรงในเด็กและเยาวชน 
 

5.2.3. กระบวนการ 
3.1 ขั้นเตรียมการและพัฒนาเครื่องมือ 

คัดเลือกพ้ืนที่วิจัย    
     

ระบุทีมวิจัยหนุนเสริม  ประชุมช้ีแจงโครงการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการถอดบทเรียน 
     

ระบุทีมวิจัยชุมชน และภาคี
เครือขาย 

 ประชุมช้ีแจงโครงการวิจัยและบทบาทในโครงการ 

     

อบรมปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน 
     

จัดเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงโครงการและเปดตัวทีมวิจัย 
     

พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
 

3.3.2 ขั้นประเมินสถานการณปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
 

  ซักซอมแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล   

     

เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินสถานการณปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
     

วิเคราะหขอมูลและสังเคราะหสถานการณปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
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3.3.3 ขั้นการระบุปญหา การวางแผนงานโครงการ การดําเนินการตามแผนงาน
โครงการ การประเมินผลและการขับเคล่ือนในระยะยาว   
 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การระบุปญหา การวางแผนงานโครงการ  และการจัดระบบการจัดการสังคม 
     

จัดเวทีชุมชนเพื่อนําเสนอแผนงานโครงการปฏิบัติการ  รวมกับระดมทรัพยากรและกําหนดบทบาทและแนวทางการมี
สวนรวม 
     

  ดําเนินการตามแผนงานโครงการ   
     

1. เยาวชนสายพันธใหมหางไกลความ
รุนแรง 
2. กลุมเยาวชนสรางสรรคบานโนน
สมบูรณ 

 1. ครอบครัวคุณธรรมนําสุข 
2. จริยธรรมนําครอบครัว 

 1. บาน – วัด – โรงเรียนประสาน
ใจรวมสานฝนใหชุมชนนาอยู 
2. ชุมชนปลอดภัยหางไกลความ
รุนแรง 

     

จัดเวทีชุมชนเพื่อนําเสนอผลการดําเนินการ และแนวทางการขับเคลื่อน 
     
  ถอดบทเรียน   
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5.2.4. ผลการศึกษา 
1. บานจอก ตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
 1.1 ขอมูลพื้นที ่
  ตําบลกําปง เปนหน่ึงใน 10 ตําบล ของอําเภอโนนไทย ที่มีประวัติเกาแกมายาวนาน โดย

จะเห็นไดจากหลักฐานซากกอนอิฐกอนหินของส่ิงกอสรางท่ียังคงหลงเหลือให เห็นอยู แตกอนนั้นจะ
เรียกวา “บานกําบัง” เพราะเคยมีคายทหารเปนที่กําบังขาศึก ซึ่งในปจจุบันยังมีชื่อเรียกวา เดิ่นทหาร หรือ
เดิ่นระหาร และทางชางอยู ในสมัยตอมาช่ือของบานกําบัง จึงไดเปล่ียนมาเปนช่ือ บานกําปง  และใชอยู
จนถึงปจจุบัน ตําบลกําปง มีจํานวนหมูบานท้ังส้ิน 15 หมูบาน ไดแก หมู 1 บานซาด หมู 2 บานกระเสียว 
หมู 3 บานจอก หมู 4 บานจาน หมู 5 บานหนองแวง หมู 6 บานออ หมู 7 บานนา  หมู 8 บานกําปง หมู 9 
บานใหมนารี หมู 10 บานโนนหัวนา หมู 11 บานหัวตะกุด หมู 12 บานไพล หมู 13 บานจานเหนือ หมู 
14 บานออเหนือ และหมู 15 บานนารีพัฒนา 

 สภาพโดยทั่วไปเปนท่ีราบลุม เหมาะสําหรับการทํานาและบางสวนเปนท่ีดอน สําหรับทํา
ไรมันสําปะหลังและขาวโพด มีคลองลําเชิงไกรไหลผาน ดินเปนดินเปรี้ยวเค็ม  

ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลสําโรงและตําบลโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศใต ติดตอ ตําบลพุทซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลดานจาก อําเภอโนนไทย และ ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา  
ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลสําโรง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
จํานวนประชากรในเขต อบตําบล 9,579 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,974 หลังคาเรือน 

อาชีพหลัก ทํานา อาชีพเสริม รับจาง เลี้ยงสัตว สถานท่ีสําคัญ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
สถานีอนามัยตําบล วัด/สํานักสงฆ 9 แหง และคลองลําเชิงไกร 

ศูนยเยาวชนศาสนทายาทจิตอาสาตําบลกําปง เกิดจากการรวมตัวของเด็กและเยาวชน เริ่ม
จากกลุมเยาวชนเล็กๆ ที่บานกระเสียว ภายหลังขยายใหญขึ้นเมื่อตั้งศูนยใหมที่วัดศรีชลสินธุ เพราะ
เยาวชนในตําบลกําปงใหความสนใจมากขึ้น ตอมาเม่ือเห็นวาเยาวชนท่ีรวมกลุมกันมีความพรอม หลวง
พอตอย (พระกําพล ธมฺมสโร) จึงไดทําโครงการเสนอตอพระครูวิจิตตรธรรมพิมล เจ าอาวาส โดยมี
ผูใหญบาน กํานัน เจาคณะตําบลกําปง นายอําเภอ เจาคณะอําเภอ เปนผูเห็นชอบโครงการ  และพระเทพ
สีมาภรณ รองเจาคณะจังหวัดนครราชสีมา เปนผูอนุมัติโครงการ ตั้งอยูที่วัดศรีชลสินธุ เลขที่ 32 ม.5 
ตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 84 คน กิจกรรมที่ทํา ไดแก 1) 
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การเรียนและการสอนธรรมศึกษา 2)  การเปนพี่เล้ียงและวิทยากรตามโครงการคายคุณธรรมตางๆ  3) 
การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 4) ชวยงานตางๆ ของชุมชน 5) การเขารวมกิจกรรม
ตางๆท่ีวัดจัดข้ึนหรือวัดอ่ืนที่ขอความรวมมือมา และ 6) การพบปะพูดคุยและเปลี่ยนความรูความคิดของ
เด็กเยาวชนที่ศูนยฯ 

บานจอก หมูที่ 3 กอตั้งมาประมาณ 200 ป สมัยกอนแหงแลงจึงขุดนํ้าบาดาลมาใช ขุดแลว
พบวามีจอกแหนลอยขึ้นมาดวยจึงเรียกหมูบานวาบานจอก มี 144 ครอบครัว ประชาชนมีความสามัคคี 
รวมกันพัฒนาหมูบาน รณรงคเกี่ยวกับยาเสพติด เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในงานบวช งานแตง งานบุญ เวลา
เพื่อนบานเจ็บปวยมีการไปเยี่ยม ใหคําปรึกษา คุยกัน มีกลุมอาชีพ กลุมแมบานกลุมเล้ียงหมู กลุม
ดอกไมจันทน กลุมผูสูงอายุ กลุมเงินลาน กลุม อสม. กลุมฌาปนกิจสงเคราะหหมูบาน กลุมปุยชีวภาพ 
กลุมเงินฝากออมทรัพย กลุมสัจจะ กลุมเยาวชน ผูใหญบานปจจบุันคือนายสมมาตย  เงสันเทียะ 

1.2  แนวความคิดของชุมชนในเรื่องเด็กและเยาวชน และความรุนแรง 
จากการประชุมระดมความคิดทีมวิจัยชุมชน ที่ปรึกษา และทีมวิจัยหนุนเสริม รวมกับการ

เก็บขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากกลุมผูนําชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ กลุมผูปกครองและผูดูแลเด็กและเยาวชน 
และกลุมเด็กและเยาวชน พบแนวความคิดของชุมชนในเร่ืองเด็กและเยาวชนและความรุนแรง ดังน้ี 

1.2.1 ความหมายของเด็กและวัยรุน  
1) กลุมผูนําชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ ใหความหมายวา  

- เด็ก คือผูที่กําลังจะเติบโต กําลังเรียนรูในดานตางๆ อยากลองสิ่งแปลกใหม  
และหาประสบการณใหมๆ ผูที่มีวุฒิภาวะยังออนวัยในดานอายุและพฤติกรรม ผูที่ตองใหความชวยเหลือ
ดานพฤติกรรมและการคิด มีความตองการความอบอุนทางดานรางกาย อารมณ จิตใจอยางสม่ําเสมอ 
เปนวัยที่ราเริง ชอบสนุกสนาน เมื่อทําผิดก็ไมคอยรูตัววาทําผิด ผูที่มีอายุ 7 - 15 ป  ผูที่ออนประสบการณ
และตองการเรียนรูอะไรที่ดีๆ จากคนรอบ   

- วัยรุนคือเด็กที่มีอายุตั้งแต 15 - 20 ป เปนวัยที่ตองดูแลดานพฤติกรรมและ
อารมณ-จิตใจเปนอยางมาก มักแสดงออกในทางดานอารมณที่รุนแรง ผูที่กําลังศึกษาหาความรูและ
ตองการสิ่งตางๆ ซึ่งอยูในวัยเสี่ยงในการดํารงชีวิต เปนวัยที่อยากรู อยากลองทํา เปนวัยที่มีความคิดวา
อะไรดีอะไรไมดี อะไรควรทําไมทํา เปนวัยที่ตองการเพ่ือนพูดคุย ชอบสนุกสนาน คิดแลวกลาทํา ชอบ
สนุกสนานกับเพื่อน ชอบจับกลุม รักเพื่อน อยากรูอยากลอง ผูที่ตองการจะเรียนรูและลองกับส่ิงทาทาย 
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- ความสําคัญของเด็กและเยาวชนตอครอบครัวและชุมชนคือ เปนอนาคตของ
ครอบครัว-ชุมชน-สังคม เปนวัยที่ชวยแม-พอทํางานในบานและนอกบานได เปนกําลังใจของพอ-แม 
ชวยงานสังคมและชุมชน เปนอนาคตของชาติ 

    - ลักษณะของเด็กดีหรือเด็กที่ชุมชนคาดหวังคือ รูหนาท่ี ตั้งใจศึกษาเลาเรียน 
ตั้งใจศึกษาหาความรู มีความมุงมันในการศึกษาเลาเรียน มีความรับผิดชอบสูง  เชื่อฟงพอแม ครู ผูใหญ  
อยูในโอวาท รูคุณคาของครอบครัวและชุมชน มีคุณธรรม ออนนอม ถอมตน ไมขาดหลักยึดเหน่ียวทาง
จิตใจทางดานศาสนา นิยมความเปนไทย มีคุณธรรม น้ําใจ มีมารยาท เรียบรอย พูดจาไพเราะ เขากับคน
ในชุมชนได ใหความชวยเหลือชุมชนเมื่อชุมชนตองการความชวยเหลือ เปนตัวอยางท่ีดีของเพื่อนพี่นอง 
ไมมั่วเพศ ไมมีเพศสัมพันธตั้งแตอายุยังนอย ไมกาวราว ไมทํารายรังแกผูอื่น ไมทําความเดือดรอนให
ผูอื่น ตนเอง ครอบครัว ไมเกเร ไมเปนนักเลง ขยันชวยงานพอ-แม ไมคบเพ่ือนผิด ไมแสดงความรุนแรง
ในการตัดสินปญหาและขอขัดแยง ไมจับกลุมทะเลาะวิวาทหรือปนปวนในชุมชน รูจักใชจาย ไมฟุงเฟอ 
ไมตกเปนทาสของเกมคอมพิวเตอร ไมเสพสารเสพติด เชน บุหรี่ เหลา ยาบา ยาไอซ และอ่ืนๆ ที่เปนสาร
อันตราย ไมติดการพนันหรือมั่วสุม 

2)  ผูปกครองและผูดูแลเด็กและเยาวชน ใหความหมายวา 
- เด็กคือผูที่ไรเดียงสา ออนตอโลก ยังไมมีประสบการณ อายุต่ํากวา 20 ป 

เลนซุกซนไปตามวัย บอกไดสอนได 
- วัยรุน คือผูที่หัวรุนแรง ชอบจับกลุม กาวราว อยากรูอยากลอง เรียกรอง

ความสนใจ 
- ความสําคัญของเด็กและเยาวชนตอครอบครัวและชุมชนคือ อนาคตของ

ชาติ   ชวยทํางานบาน ชวยชุมชน ชวยวดั 
- ลักษณะของเด็กดีหรือเด็กที่ชุมชนคาดหวังคือ เชื่อฟงพอแม พูดงาย เชื่อ

ฟงผูใหญ ไมเกเร ใฝใจเรียน เรียนเกง เรียบรอย  เปนคนดี ชวยเหลือชุมชน  ชวยเหลือพอแม ชวยเหลือ
คนอื่น มีงานการทําดี เปนตัวอยางของคนรุนตอไป ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด ไมคบเพื่อนไมดี 

3) เด็กและเยาวชน ใหความหมายวา 
- เด็กคือ ผูมีอายุนอย อายุ 1-11 ป ไมบรรลุนิติภาวะ ไมประสีประสา มี

ประสบการณชีวิตนอย บริสุทธิ์ ไมรูเรื่อง ไรเดียงสา นารัก เปนที่รัก  
- วัยรุนคือเยาวชนที่ดีในวันขางหนา 
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- ความสําคัญของเด็กและเยาวชนตอครอบครัวและชุมชนคือ โตข้ึนจะได
ดูแลพอแม ชวยเหลือพอแมทํางานบาน ทําใหพอแมภูมิใจ เปนหลักใหกับชุมชนและพัฒนาชุมชน ทํา
ชื่อเสียง ทําใหชุมชนมีสีสัน เปนความหวัง อนาคตของชาติ เด็กดีเปนศรีแกชาติ 

- ลักษณะของเด็กดีหรือเด็กที่ชุมชนคาดหวังคือ รักเรียน ขยันเรียน ขยัน
ทํางาน เปนเด็กดี เรียบรอย พูดสุภาพ  เชื่อพอแม เชื่อฟงผูใหญ ครูอาจารย นิสัยดี ตั้งใจเรียน รับผิดชอบ
ในหนาท่ี ไมโตเถียงเวลาส่ังสอน กตัญู รูจักตอบแทนผูอื่น เด็กนิสัยดี ไมดื้อ  เปนคนดี ออนนอม ทํา
ความดี ริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรม ไมทําใหผูใหญเดือดรอน  ไมมั่วสุมส่ิงเสพติด ไมเลนการพนัน ไม
เกี่ยวของกับอบายมุข เปนที่รักของเพื่อน ไมตามเพ่ือนมากไป ชวยพอแมทํางาน  ชวยเหลือสังคม 
ชวยเหลืองานชุมชนและหมูบาน มีจุดมุงหมายในชีวิต ไมทําลายทรัพยสิน ไมตีกัน 

1.2.2  ปญหาของเด็กและเยาวชนในยุคสมัยนี้ 
1) กลุมผูนําชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ ระบุวาปญหาความรุนแรงในเด็กและ

เยาวชนในยุคสมัยน้ี ไดแก ดื่มสุรา ติดยาเสพติด สูบบุหรี่ เอาแตใจของตนเองเปนใหญ หัวด้ือ ทําตามใจ
ตนเองมากเกินไป คิดวาตัวเองถูกอยูผูเดียว เลนการพนัน มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร คบเพื่อนไป
ในทางที่ผิด ตามเพ่ือน อยากรูอยากลอง มั่วสุม จับกลุมพูดคุยในยามวิกาล ชอบเที่ยวเตร ขับรถเร็ว ไม
คอยเชื่อฟงพอแมผูปกครอง ไมคอยตั้งใจเรียน ทะเลาะวิวาท การยกพวกตีกัน การตามส่ือเทคโนโลยี 

2)  ผูปกครองและผูดูแลเด็กและเยาวชน ระบุวาปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชนในยุคสมัยนี้ ไดแก ยาเสพติด ดื่มเหลา ทะเลาะวิวาท ไมเชื่อฟงผูใหญ กาวราว เอาแตใจ รุนแรง 
เรียกรองความสนใจ ทําลายขาวของในชุมชน ขับมอเตอรไซคแลวเกิดอุบัติเหตุ ไมอยากเรียน ไมสนใจ
เรียน เรียนไมจบ รักกอนวัย มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ทาํแทง 

3)  เด็กและเยาวชน ระบุวาปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในยุคสมัยนี้ 
ไดแก ติดยาเสพติด กินเหลา เกี่ยวของกับอบายมุข เพศสัมพันธกอนวัยอันควร ทําแทง เลนการพนัน เลน
สนุกเกอร แขงรถ พอแมแตกแยก ครอบครัวทะเลาะวิวาท เด็กขาดความอบอุน พอแมตีและดุดา ทะเลาะ
วิวาท ทะเลาะกันเองในกลุม ทะเลาะตางหมูบาน ขวางขวด สื่อมากมายทําใหเด็กหลงผิด 

1.2.3 รูปแบบปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  
1)  กลุมผูนําชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ ระบุวารูปแบบปญหาความรุนแรงในเด็ก

และเยาวชน ไดแก ทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกัน ชกตอย ฟน ยิงปน ตีกัน ขับรถซิ่ง ลักเล็กขโมยนอย 
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2)  ผูปกครองและผูดูแลเด็กและเยาวชน ระบุวารูปแบบปญหาความรุนแรงใน
เด็กและเยาวชน ไดแก ยาเสพติด เหลา บุหรี่   สูบบุหรี่กินเหลา ขับมอเตอไซคซิ่ง ขับรถแรง ขับรถไปมา 
รวมกลุมคึกคะนอง อาละวาท ตีกัน ดากัน ตีกัน ความไมเขาใจกัน การพนัน 

3)  เด็กและเยาวชน ระบุวารูปแบบปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ไดแก 
ไมสามัคคี ทะเลาะวิวาท ตีกัน ชกตอย ทะเลาะระหวางหมูบาน  สูบบุหรี่ กินเหลา ยาเสพติด ขับรถซ่ิง ดู
หนังโป ต้ังทองอายนุอยกวา 20 ป 

1.2.4  สาเหตุความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
1)  กลุมผูนําชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ ระบุวาสาเหตุความรุนแรงในเด็กและ

เยาวชน ไดแก การดื่มสุราหรือยาเสพติด หัวด้ือ การไมเขาใจกัน การมีความคิดท่ีไมตรงกัน ความคิด
สวนกัน เชื่อในส่ิงท่ีผิด ตองการเปนลูกผูชายแบบผิดๆ เพื่อนยุยง สงเสริมใหกระทําผิด ไดจากตัวอยาง
หรือสื่อตางๆ ทําใหอยากทดลอง การตามเพื่อน สื่อโฆษณาเกินจริง เลียนแบบสื่อเทคโนโลยี  ผูใหญ
ชักชวน รุนพ่ีมีปญหามากอนและถายทอดสูรุนนอง พอแมเปนตัวอยางไมดี เด็กเอาอยาง  ขาดความ
อบอุนหรือที่ปรึกษาหารือ ครอบครัวแตกแยก  พอแมไมมีเวลาใหลูก ขาดความชวยเหลือเม่ือตนกระทํา
ผิด แตไมรายแรง ขาดการอบรมสงเสริมในทางท่ีดี มีเวลาวางมากเกินไป 

2)  ผูปกครองและผูดูแลเด็กและเยาวชน ระบุวาสาเหตุความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน ไดแก ครอบครัว ไมเชื่อผูใหญ   ครอบครัวเพราะพอแมแยกทางทําใหขาดความอบอุน เพื่อนชัก
นํา เอาอยางเพ่ือน เอาแตใจ อยากลอง พูดไมเพราะ กอกวนไปมา ไมเขาใจกัน ไมไดดังใจตามท่ีใจ
ตองการ คึกคนอง ดื่มเหลา เลนการพนัน 

3)  เด็กและเยาวชน ระบุวาสาเหตุความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ไดแก ไม
เขาใจกัน ไมเชื่อฟง ขาดสติ แยงกันเปนใหญ แยงผูหญิง ไมชอบขี้หนา สรางจุดเดน นาหม่ันไส ศักดิ์ศรี 
การไมเขาใจกัน ดื่มสุรา สิ่งเสพติด ครอบครัวขาดความอุบอุน ไมเขาใจกัน ไมสามัคคี ครอบครัวไมใส
ใจ ทะเลาะวิวาท 

1.2.5 ผูควรมีบทบาทแกไขความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
1) กลุมผูนําชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ ระบุวาผูควรมีบทบาทแกไขความรุนแรงใน

เด็กและเยาวชน ไดแก พอแมผูปกครอง ผูนําชุมชน เจาหนาท่ีตํารวจ ครู โรงเรียน ผูนําทางศาสนาหรือ
หัวหนาทุกสวนและรัฐบาล บาน วัดโรงเรียน เพื่อนท่ีสามารถพูดใหเขาใจได อบต. คนในชุมชนทุกคน  
ทุกภาคสวน   
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  2) ผูปกครองและผูดูแลเด็กและเยาวชน ระบุวาผูควรมีบทบาทแกไขความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน ไดแก พอแม ครูอาจารย ครอบครัว นายก อบต. ผูนําชุมชน ผูใหญบาน ตํารวจ 
บทบาทของทุกคน มีนโยบายท่ีชัดเจน 

3) เด็กและเยาวชน ระบุวาผูควรมีบทบาทแกไขความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
ไดแก  

-  ครอบครัว พอแม ใหความอบอุน สอน ชวยกันดูแล ใหความสําคัญกับ
เด็กและเยาวชน เปนตัวอยางท่ีดี ตักเตือน บอกเหตุผล  

-  ผูใหญบาน ผูนํา ตํารวจ เฝาระวัง ตรวจตรา ดูแล บอกกลาวตักเตือน
แนะนํา พบปะพูดคุยวัยรุน 

-ทุกคนมีบทบาทเทาๆ กัน 
1.3 สถานการณความรุนแรงในพื้นที่ 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามในกลุมเด็กและเยาวชนบานจอก จํานวน 85 

คน สรุปสถานการณความรุนแรงในพื้นที่ ไดดังน้ี (โปรดดูภาคผนวกหากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม) 
1.3.1 การเคยเห็นการกระทําความรุนแรงในรอบ 3 เดือนที่ผานมาเด็กและเยาวชนบาน

จอกรอยละ 31.8-47.1 เคยเห็นการกระทําความรุนแรงในรอบ 3 เดือนที่ผานมา ดังน้ี 
- เห็นเด็กและวัยรุนตี ตอย ตบ ตัวตอตัวในโรงเรียน หรือรอบๆโรงเรียนรอยละ 

47.1 
- เห็นกลุมเด็กและวัยรุนทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกันระหวางหมูบานรอยละ 38.8 
- เห็นกลุมเด็กและวัยรุนทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกันในชุมชนรอยละ 35.7 
- เห็นเด็กหรือวัยรุนขโมยส่ิงของจากเพ่ือนในโรงเรียนรอยละ 34.1 
- เห็นเด็กหรือวัยรุนนําอาวุธเขามาในโรงเรียนรอยละ 34.1 
- เห็นเด็กและวัยรุนตี ตอย ตบระหวางบุคคล (ตัวตอตัว)ในชุมชนรอยละ 32.9 
- เห็นการบาดเจ็บจากการการทะเลาะวิวาทกันในโรงเรียนรอยละ 32.9 
- เห็นเด็กหรือวัยรุนขมขูเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนรอยละ 32.1 
- เห็นเด็กหรือวัยรุนทําลายทรัพยสินของโรงเรียนรอยละ 31.8 

  1.3.2 การเคยกระทําความรุนแรงในรอบ 3 เดือนและ 12 เดือน ที่ผานมา 
ในระยะ 12 เดือนท่ีผานมา เด็กและเยาวชนบานจอกเคยกระทําความรุนแรง 5 ลําดับ

แรก ดังน้ี 
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- ถูกตบ ตี ชกตอยจากวัยรุนในโรงเรียน 
- ถูกตบ ตี ชกตอยจากวัยรุนในชุมชน/หมูบาน 
- หยุดเรียนเพราะกลัวการถูกทําราย  
- ถูกขมขูดวยวาจาหรืออาวุธจากวัยรุน 
- ถูกทํารายจากการทะเลาะวิวาทเปนกลุม (การยกพวกตีกันระหวางกลุม) 

ในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา เด็กและเยาวชนบานจอกเคยกระทําความรุนแรง 5 ลําดับ
แรก ดังน้ี 

- ถูกตบ ตี ชกตอยจากวัยรุนในชุมชน/หมูบาน 
- ถูกตบ ตี ชกตอยจากวัยรุนในโรงเรียน 
- ถูกทํารายจากการทะเลาะวิวาทเปนกลุม (การยกพวกตีกันระหวางกลุม) 
- ถูกขมขูดวยวาจาหรืออาวุธจากวัยรุน 
- ถูกแฟนทําราย ตบตีรางกาย 

 1.3.3 การเคยถูกกระทําความรุนแรงในรอบ 3 เดือนและ 12 เดือน ที่ผานมา 
ในระยะ 12 เดือนที่ผานมา เด็กและเยาวชนบานจอกเคยถูกกระทําความรุนแรง 5 

ลาํดับแรก ดังน้ี 
- ถูกครูในโรงเรียนทํารายรางกาย 
- ถูกคนในครอบครัวทํารายรางกาย 
- ถูกตบ ตี ชกตอยจากวัยรุนในโรงเรียน 
- ถูกตบ ตี ชกตอยจากวัยรุนในชุมชน/หมูบาน 
- หยุดเรียนเพราะกลัวการถูกทําราย 

ในระยะ 3 เดือนที่ผานมา เด็กและเยาวชนบานจอกเคยถูกกระทําความรุนแรง 5 ลําดับ
แรก ดังน้ี 

- ถูกครูในโรงเรียนทํารายรางกาย 
- ถูกคนในครอบครัวทํารายรางกาย 
- ถูกตบ ตี ชกตอยจากวัยรุนในชุมชน/หมูบาน 
- ถูกตบ ตี ชกตอยจากวัยรุนในโรงเรียน 
-ไดรับบาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทเล็กนอย เชน ฟกช้ํา 
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1.4 รูปแบบและการจัดการ   
1.4.1 เครือขายทีมวิจัย 
ทีมวิจัยชุมชน 
ทีมวิจัยชุมชน ประกอบดวย เยาวชน กรรมการหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน และเยาวชนที่เปนประธานและกรรมการศูนยการเรียนรูเยาวชนศาสนทายาทจิตอาสาตําบล โดย
ทีมดําเนินงานหลักมีประมาณ 10 คน และมีสมาชิกศูนยการเรียนรูเยาวชนศาสนทายาทจิตอาสาตําบลกํา
ปง รวมดําเนินการดวยอีกประมาณ 10-15 คน 

ที่ปรึกษาทีมวิจัยชุมชน 
ที่ปรึกษาทีมวิจัยชุมชน เปนการประสานความรวมมือระหวางวัดและชุมชน 

ประกอบดวย พระสงฆผูดูแลศูนยการเรียนรูเยาวชนศาสนทายาทจิตอาสาตําบลกําปง ผูใหญบาน 
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในหมูบานเปาหมาย 
และผูใหญบานในหมูบานขางเคียง นอกจากน้ี ยังมีเครือขายพระสงฆในตําบลรวมเปนที่ปรึกษาทีมวิจัย
ชุมชนและรวมดําเนินการดวย 

ทีมวิจัยหนุนเสริม 
ทีมวิจัยหนุนเสริมคือบุคลากรจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบดวยนักพัฒนาสังคม ชํานาญการ  นักพัฒนาสังคม และนิติกร รวม 3 คน 
1.4.2 วิสัยทัศน “เด็กและเยาวชนที่พึงประสงค” และ “ชุมชนปลอดภัย หางไกลความ

รุนแรง” 
เยาวชน  ที่ด ี  ของสังคม  
เริ่มตนจาก คิดดี  มานําหนา  
แลวตอดวย พูดดี  ใหตามมา  
มีเจรจา  ออนหวาน ชางนาฟง  
ที่สําคัญ  ทําดี  นี้สุดๆ   
เปนเครื่องฉุด ตนเอง  พนเสียหาย  
และยังชวย ชุมชน  พนอันตราย  
มีมากหลาย ความคิด  ทีส่ดใส   
ดวยไมใช ความรุนแรง ตัดสินใจ  
คือเด็กไทย ที่ด ี  ของสังคม  
มีทักษะ  ในการ  แกปญหา  
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ชุบชีวา  สังคม  ใหสดใส 
  แกปญหา  ความรุนแรง นั้นหมดไป  

วอนผูใหญ ผูนํา  ทั้งรัฐบาล  
สงสารบาง ลูกหลาน  ตาใสใส   
จะทะเลาะ เบาะแวง  กันทําไม  
ควรใสใจ  เยาวชน  สิทานเอย 

 
  เด็กเอยเดกนอย.........   

ความรูเจา ยังดอย  เรงศึกษา  
เมื่อเจาใหญ จักได  นําวิชา   
พัฒนา  ชุมชน  ใหพนภัย  
ทั้งเด็กเล็ก เด็กใหญ  จักไดคิด  
นําความคิด ผิดถูก  ลูกทั้งหลาย  
มาชวยแก ปญหา  ทั้งกายใจ  
อบายมุข  ทั้งหลาย  อยาหมายพา  
อีกรุนพี ่  รุนใหญ  อยาไดคิด  
นําส่ิงผิด  นําทาง  สรางปญหา  
ใหนองๆ   รุนหลัง  ที่ตามมา  
ไปเสียทา  สิ่งตํ่า  ช้ําใจตน   
ทั้งคุณธรรม ความคิด  ที่สรางสรรค 
ใจอดกลั้น สิ้นสุด  ไมรูหาย   
ยาเสพติด  ความคิดตํ่า มากลํ้ากราย  
สิ่งช่ัวราย  มารุม  ซุมชุมชน  
การอดออม ความคิด  ไมสรางสรรค  
แตละวัน  แบมือ  มีแตขอ   
สวนพอแม ก็ระอา  ในตัวตอ  
กิจกรรม  ที่ดีหนอ  พอไมเอา  
กิจกรรม  มีประโยชน เจาไมคิด  
เอาแตสิ่ง  ผิดผิด  คิดในหมอง  
แถมกาวราว ตอผูใหญ  ไมมียอม  
ไมยึดนอม ขนบธรรมเนียม ที่นําพา   
ความรุนแรง จะหาย  ไปจากโลก  
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สองมือโบก อําลา  กันแลวหนา  
ทั้งบาน วัด  และโรงเรียน ตองนําพา  
แกปญหา  ชุมชน   ของตนเอย  

 
1.4.3 ลักษณะความรุนแรงในเด็กและเยาวชนบานจอก 
จากการประชุมระดมความคิด ที่ประชุมระบุลักษณะความรุนแรงในเด็กและเยาวชน

บานจอก ไดแก 
1) เทคโนโลยี 
2) การลอกเลียนแบบจากสื่อ 
3) ปนปากกา 
4) สื่อนํามาซ่ึงความแตกแยก 
5) ยาเสพติด อบายมุข 
6) การลักขโมย 
7) ทะเลาะวิวาท 
8) จับกลุมสรางความวุนวาย 
9) ครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใส ตามใจลูก ขาดการอบรม ไมมีเวลา 
10) อิทธิพลจากเพื่อนฝูง 
1.4.4 สาเหตุของปญหาความรุนแรงในเดก็และเยาวชนบานจอก 
สาเหตุของปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนบานจอกจากการประชุมระดม

ความคิด  เรียงตามลําดับคือ 
1) ครอบครัวขาดการเอาใจใส ไมมีเวลาใหกันและกัน 
2) อิทธิพลจากเพื่อนฝูง เพื่อนชวนไปในทางท่ีผิด 
3) เทคโนโลยีและการลอกเลียนแบบจากส่ือ 
4) ความอยากรูอยากลอง (ยาเสพติดและอบายมุข) 
5) ชองวางกฎหมาย มีการลงโทษท่ีเบา 
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1.4.5 สรุปโครงการที่ดําเนินการในชวงเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2553  
เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องเวลา จึงไดมีการระดมความคิดในการจัดทําเพ่ือแกไขปญหา

ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนระยะส้ัน โดยเปนโครงการที่ดําเนินการในชวงเดือนมกราคม ถึง เมษายน 
2553 เทาน้ัน ซึ่งประกอบดวย 3 โครงการ ไดแก 

1) เยาวชนสายพันธุใหมหางไกลความรุนแรง 
2) ครอบครัวคุณธรรมนําสุข 
3) บาน – วัด – โรงเรียนประสานใจรวมสานฝนใหชุมชนนาอยู 
โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานเชิงบูรณาการท้ัง 3 โครงการ ดงัน้ี 

ลํา 
ดับ 

กิจกรรม กิจกรรมน้ีอยูใน
โครงการท่ี........... 

1 ประชาสัมพันธโครงการผานหอกระจายขาว 1, 2, 3 
2 จัดเวทีประชุมชาวบานเพื่อชี้แจงสถานการปญหาและรายละเอียดโครงการ 1, 2, 3 
3 จัดประชุมแกนนํา   แบงหนาท่ี     และวางแผนการดําเนินงาน   1 
4 รับสมัครแนวรวม และจัดต้ังกลุม   “เยาวชนสายพันธุใหมหางไกลความรุนแรง”   1 
5 จัดอบรมในหัวขอ  “เยาวชนพันธุใหมหางไกลความรุนแรง” 1 
6 จัดทําส่ือรณรงคในชุมชน  1, 2 
6 จัดประชุมระหวาง บาน-วัด-โรงเรียน และกําหนดกิจกรรมที่ทํารวมกัน   3 
7 จัดอบรมในหัวขอ “คุณธรรมนําครอบครัว” เนนการสรางความม่ันคง  และ

ความสุขใหกับครอบครัวโดยใชจิตวิทยาเชิงพุทธ  (พุทธวิธี)  และจัดกิจกรรม  “ 
วันเปดใจ ”  เพื่อใหบุคคลภายในครอบครัวไดปรับความเขาใจกัน      และเพื่อ
กระชับความสัมพันธในครอบครัวใหมีมากข้ึน 

2 

8 จัดวางระบบและดําเนินการในการสอดสองดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 3 
9 จัดประชุมประชาคมวางมาตรการสรางกฎระเบียบของชุมชนอยางชัดเจน 3 
10 
 

จัดระเบียบรานคา   แหลงม่ัวสุม   อบายมุข   และสถานท่ีไมควรมีการโฆษณา 
และดําเนินการ 

3 

11 สรางและคนหาตนแบบที่ดีของสังคม 3 
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1.4.6 รายละเอียดกิจกรรมและผลการดําเนินการ   
จัดต้ังกลุม   “เยาวชนสายพันธุใหมหางไกลความรุนแรง”  
กิจกรรม 
1. ประชาสัมพันธโครงการ ฯ 
2. รับสมัครแนวรวม และจัดต้ังกลุม   “เยาวชนสายพันธุใหมหางไกลความรุนแรง” 
3. จัดประชุมแกนนํา แบงหนาท่ีและวางแผนการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ต้ังกลุม   “เยาวชนสายพันธุใหมหางไกลความรุนแรง” สมาชิก ประกอบดวยเด็กและ

เยาวชนบานจอก 22 คน และเยาวชนศูนยเรียนรูฯ จากหมูบานอ่ืนๆ 27 คน รวม 50 คน มีคณะสงฆและ
ผูนําชุมชนเปนผูดูแล 

จัดคายอบรมในหัวขอ “เยาวชนสายพันธุใหมหางไกลความรุนแรง”   
ผูเขารวมโครงการ 
1. เด็กและเยาวชน ประกอบดวยเด็กและเยาวชนบานจอกและเยาวชนสมากชิกศูนย

เรียนรูฯ จากหมูบานอ่ืนๆ รวม 50 คน 
2. พระสงฆ จํานวน 12 รูป 
3. ผูนําชุมชน 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
หัวหนาและเยาวชนศาสนทายาทจิตอาสาบานจอกหมูที่ 3   
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กิจกรรม   
เวลา กิจกรรม 

08.00 น. ลงทะเบียน 
08.30 น. พิธีเปดโครงการ 

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
วางพุมทอง  พุมเงิน    และปดกรวยถวายสักการะ ฯ 
พิธีกรนํากราบพระพรอมกัน 
พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ + พิธีมอบตัวเปนศิษยกับคณะสงฆ 
อาราธนาศีล ๕   ประธานคณะสงฆใหศีล และกลาวใหโอวาทเปดโครงการ ฯ  
แนะนําความเปนมาของโครงการ 
ชมส่ือความรุนแรง 

09.30 น. เขาฐาน   3   ฐาน  เรื่องกรรม  สามัคคีดีมีปญญา  ความรุนแรงในเยาวชน (ฐานละคร่ึง
ชั่วโมง) 

12.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 น. กิจกรรมระดมความคิดกลุมสามัคคีในหัวขอ     

1.  สาเหตุที่ทําใหเกิดความรุนแรง   
2.  ผลกระทบของการแกปญหาดวยความรุนแรง  
3.  วิธีหลีกเลี่ยง   หรือ   วิธีปองกันแกไขปญหาการใชความรุนแรงท่ีสามารถทําไดโดย
เยาวชน  (ตัวเราเอง) 
นําเสนองานกลุม และคําคมรณรงคลดความรุนแรง 

15.00 น. สรุปความรูที่ไดรับจากการอบรม  
16.00 น. พิธีมอบใบประกาศ / ปดโครงการ 
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ผลการระดมความคิดกลุมสามัคคี 
สาเหตุที่ทําใหเกิดความรุนแรง ผลกระทบของการ

แกปญหาดวยความรุนแรง 
วิธีหลีกเลี่ยงหรือวิธีปองกันแกไขปญหาใชความ
รุนแรงที่สามารถใชไดโดยเยาวชน (ตัวเราเอง) 

กลุมที่ 1 เยาวชนรุนใหมหยุดความรุนแรง 
(อยากใหเด็กและเยาวชนหยุดการกระทําความรุนแรงที่สงผลกระทบตอตนเองตอครอบครัวและตอชุมชน) 
 พอแมทะเลาะกัน 
 ครอบครัวขาดความอบอุน 
 พอแมขาดความเอาใจใส

บุตรหลาน 
 การคบเพื่อนไมดี เชน 

เพ่ือนที่ชอบทะเลาะวิวาท 
เพ่ือนที่ชอบดื่มสุราของมึน
เมา 

 ทําใหผูอื่นที่ไมรูเรื่อง
ดวยเดือดรอน 

 ผูปกครองเสียใจ 
 ทําใหเรียนไมจบ เสีย

อนาคต 
 ไมมีความสามัคคีใน

ชุมชน 
 

 ไมคบเพื่อนที่ไมด ี
 ปฏิเสธทุกครั้งเม่ือถูกชวนใหทําในส่ิงท่ีไมดี 
 พอแมผูปกครองควรปลูกฝงส่ิงท่ีดีใหกับเด็ก 
 แนะนําใหความรูแกเด็กและเยาวชน 
 สงเสริมใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน เชน เลนกีฬา ออกกําลังกาย อาน
หนังสือ 

 คําคมประจํากลุม “เด็กไทยรุนใหมหางไกล
ความรุนแรง” 

กลุมท่ี  2 แสงธรรมนําทาง 
(ในการดําเนินชีวิตของเราตองมีธรรมเปนหลักเพื่อนําชีวิตไปสูความสงบสุขและรูจักการใชปญญาเพ่ือแกปญหาความ
รุนแรง) 
 คบเพ่ือนไมดี 
 ครอบครัวแตกแยก ขาด

ความอบอุน  พอแมไมมี
เวลา 

 ความอยากรูอยากลอง 
 มั่วสุมอบายมุข 
 มีแบบอยางทีไ่มดี 

 ผูปกครองเสียใจ 
 เกิดความสูยเสีย 
 เกิดความเดือดรอนแก

ตนเองและผูอื่น 
 ชุมชนเสียชื่อเสียง 
 ไมเปนที่รักของคนอื่น 

 การใชปญญาในการแกปญหา 
 สงเสริมใหครอบครัวเอาใจใสบุตรหลาน 
 ใชเวลาวางทํากิจกรรมที่เปนประโยชน เชน 

ออกกําลังกาย เลนกีฬา 
 ประชาสัมพันธแนะนําใหความรูเกี่ยวกับความ

รุนแรง 

กลุมที่ 3 เยาวชนรุนใหมหางไกลความรุนแรง 
(เยาวชนรุนใหมหลีกเลี่ยงความรุนแรง ไมใชความรุนแรงตัดสินทุกอยาง และกลาท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางท่ีดี 
พรอมท่ีจะเผชิญกับปญหา) 
 สื่อ เชน อินเทอรเน็ต เกมส 

สื่อลามกอนาจาร 
 ครอบครัวขาดความอบอุน 
 สิ่งแวดลอม เชน อบายมุข 

การแตงกาย กระแสนิยม 

 ครอบครัวจะเสียทรัพย
และอับอาย 

 ตนเองจะเสียอนาคต
และไมมีเพื่อนคบ 

 ชุมชนเส่ือมเสียและ

ดานตนเอง 
 ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 คบเพื่อนท่ีดี 
 เสริมสรางคุณธรรม 
 ตั้งใจเรียน 
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สาเหตุที่ทําใหเกิดความรุนแรง ผลกระทบของการ
แกปญหาดวยความรุนแรง 

วิธีหลีกเลี่ยงหรือวิธีปองกันแกไขปญหาใชความ
รุนแรงที่สามารถใชไดโดยเยาวชน (ตัวเราเอง) 

 เพ่ือนที่มาชักชวนหรือยุ
แยง 

เกิดปญหาระหวาง
ชาวบาน 

ดานครอบครัว 
 หากิจกรรมทํารวมกัน 
 ปรับความเขาใจ 
 พอแมเปนตัวอยางท่ีดี 
 ปลูกฝงคานิยมท่ีดีใหแกลูก 

ดานสังคม 
 รณรงคประชาสัมพันธ ยุติความรุนแรง 
 สรางสรรคแบบอยางท่ีดีใหกับเยาวชน 
 ไมแบงฝายใดๆ 

กลุมท่ี 4 ชื่อกลุม กรรมติดจรวด 
(ใครทําอะไรก็ไดรับผลกรรมอยางน้ัน เชน ทํากรรมดีก็ไดดี ความสุขทั้งกายใจในชาตินี้และชาติหนา แตถาใครทํากรรม
ชั่วเอาไวจะไดรับความทุกข ทั้งกายและใจทั้งชาตินี้และชาติหนาเพราะฉะน้ันอยากใหทุกขคนต้ังใจ ทําความดีเอาไว
มากๆ) 
 ความไมเขาใจกันของคน

ในสังคม 
 ครอบครัวมีปญหา เชน พอ

แมทะเลาะกัน 
 อยากเปนที่ยอมรับของ

เพ่ือน 
 ไดตัวอยางท่ีไมดีจากรุนพี่

และครอบครัว 
 ไมมีความสามัคคีในหมู

คณะ 
 เชื่อเพื่อนมากกวาพอแม 

 ทําใหพอแมเสียใจใน
พฤติกรรมของเรา 

 ทําใหไมมีคนอยากคบ
เรา 

 ทําใหเกิดการลักขโมย
ขึ้น 

 ทําใหชุมชน 
ครอบครัวและตนเอง
เสียช่ือเสียง 

 ทําใหเสียทรัพยสินเงิน
ทอง 

 ทําใหอาจไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เพราะความรุนแรง 

 สรางความเขาใจอันดีตอกันในครอบครัว 
 สงเสริมความสามัคคีในหมูคณะและชุมชน 
 การใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 การปลูกฝงคุณธรรมใหกับเยาวชน 
 การไมเอาความคิดของตนเองเปนใหญ 
 การยอมรับความแตกตาง 

 
 



ผลการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 197
 

 

 

คําคมรณรงคลดความรุนแรง 
เยาวชนรุนใหมรวมใจใชปญญาแกปญหาความรุนแรง 

 คนจะดีไดตองไมใชความรุนแรง 
เยาวชนรุนใหม รวมแกไขความรุนแรง 

 ใชปญญาแกปญหา ดีกวาซาไปวันๆ 
 ทําแตความดี   เวนความรุนแรง 

ครอบครัวคุณธรรมนําสุข (จัดอบรม “คุณธรรมนําครอบครัว” และจัดกิจกรรม  “วัน
เปดใจ” 

ผูเขารวมโครงการ 
1. เด็กและเยาวชน ประกอบดวย เด็กและเยาวชนบานจอก และเยาวชนสมาชิกศูนยการ

เรียนรูฯ จากหมูบานอ่ืนๆ รวม 79 คน 
2. พระสงฆ จํานวน 7 รูป 
3. ผูนําชุมชน 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
พระสงฆ ผูอํานวยการศูนยการเรียนรูฯ ตําบลกําปง และผูนําชุมชน  
กิจกรรม  

เวลา กิจกรรม 
07.00 น. ลงทะเบียน 
07.30 น. ครอบครัวคุณธรรม   รวมทําบุญตักบาตร   และฟงเทศน 
09.00 น. ครอบครัวคุณธรรม   รวมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา 
10.00 น. พิธีเปดโครงการ 

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
วางพุมทอง  พุมเงิน    และปดกรวยถวายสักการะ ฯ 
พิธีกรนํากราบพระพรอมกัน 
ประธานคณะสงฆกลาวใหโอวาทเปดโครงการ ฯ 
แนะนําความเปนมาของโครงการ 
รับฟงบรรยายเร่ือง  ครอบครัวคุณธรรมนําสุขมาให 

11.00 น. กิจกรรมระดมความคิดกลุมสามัคคีในหัวขอ     
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เวลา กิจกรรม 
1.  สาเหตุที่ทําใหครอบครัวขาดความอบอุน 
2.  ผลกระทบจากครอบครัวที่ขาดความอบอุน (ตอครอบครัว  และตอชุมชน) 
3. วิธีสรางครอบครัวใหเปนครอบครัวคุณธรรมนําสุข ที่สามารถทําไดโดยตัวเราเอง  
(เยาวชน พอและแม ) 
นําเสนองานกลุม   

12.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 น. กิจกรรมครอบครัวคุณธรรมรวมพลังสามัคคี (เลนเกมส) 
14.45 น. อาหารวาง 
15.00 น. กิจกรรมวันเปดใจ 

ผูเขารวมโครงการแสดงความคิดเห็น 
16.00 น. สรุปความรูที่ไดรับจากการอบรม 

พิธีมอบใบประกาศ / ปดโครงการ 
 
ผลการระดมความคิดกลุมสามัคคี 

สาเหตุที่ทําใหครอบครัวขาด
ความอบอุน 
 

ผลกระทบจากครอบครัวที่ขาด
ความอบอุน (ตอครอบครัว  และ
ตอชุมชน) 

วิธีสรางครอบครัวใหเปนครอบครัวคุณธรรม
นําสุขที่สามารถทําไดโดยตัวเราเอง (เยาวชน 
พอและแม) 

กลุมท่ี 1 ชื่อกลุม “ฉันรักครอบครัว” 
 ผูปกครอง (เลนการพนัน 

ดื่มสุรา สารเสพติด ไมมี
เวลา) 

 เยาวชน (คบเพ่ือน ไมเช่ือฟง
ผูปกครอง เชื่อมั่นในตนเอง
มากเกินไป) 

 ครอบครัวแตกแยก 
 มีหนี้สิน 
 เยาวชนตกเปนภาระของ

ชุมชนและสังคม 

 รับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน (ดูทีวี 
เลนกีฬา รับประทานอาหาร ไปเที่ยว) 

 มีประชาธิปไตยในครอบครัว (ทํา
กิจกรรมรวมกัน ใหเกียรติซึ่งกันและกัน 
ทําขอตกลงระหวางครอบครัว) 

กลุมท่ี 2 ชื่อกลุม “หลีกเลี่ยงความรุนแรง” 
 การใชสารเสพติด 
 การเลนการพนัน 
 พอดาแม แมดาพอ 
 คนขางบานดากัน 

 ทําใหขาดสติจึงทําใหเกิด
ความรุนแรง เชน ทําราย
รางกาย 

 ครอบครัวแตกแยก 

 ถาเปนไปไดอยากใหพอแมเลิกยุงกับสิ่ง
เสพติด 

 มีเวลาใหกับครอบครัวเพราะการทํางาน
ทุกวันน้ีเรงดวนขึ้นทําใหพอแมขาดความ
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สาเหตุที่ทําใหครอบครัวขาด
ความอบอุน 
 

ผลกระทบจากครอบครัวที่ขาด
ความอบอุน (ตอครอบครัว  และ
ตอชุมชน) 

วิธีสรางครอบครัวใหเปนครอบครัวคุณธรรม
นําสุขที่สามารถทําไดโดยตัวเราเอง (เยาวชน 
พอและแม) 

 ไมฟงสาเหตุกันและกัน 
 ดื่มสุรา สูบบุหรี่ 
 ชิงดีชิงเดน 

 

 พอแมไมเอาใจใส 
 

รักความอบอุนแกครอบครัว 
 ลูกๆ เองก็ทําตัวใหเปนประโยชนกับ

ครอบครัว 
 เชื่อฟงผูใหญ ทําตามกฎหมายและไมอยู

เหนือกฎหมาย 
 ชุมชนตองสามัคคีกันไมแกงแยงชิงดีกัน 

กลุมท่ี 3 ชื่อกลุม “ดรีมทีม” 
 พอแมทะเลาะกัน เชน เขาใจ

ผิด 
 พอแมไมมีเวลาวางใหลูก 

เชน พอแมทํางาน 
 พอแมแยกทางกัน เชน พอตี

แม หรือแมตพีอจนกระท่ัง
สองฝายทนไมได 

 ทําใหเด็กขาดท่ีปรึกษา 
 ทําใหครอบครัวขาดความ

อบอุน 
 ทําใหเด็กเสียอนาคต 
 ทําใหเยาวชนและเด็กไม

เปนที่ยอมรับของสังคม 

 พอแมควรดูแลเอาใจใสลูก 
 ทํากิจกรรมในครอบครัว 
 พอแมมีเวลาใหกับครอบครัว 
 หาเวลาวางเขาวัดทําบุญดวยกัน 
 ทุกคนในครอบครัวควรรับฟงปญหาซ่ึง

กันและกัน 

กลุมท่ี 4 
ดานครอบครัว 
 พอแมแยกทาง 
 พอแมทะเลาะกัน 
 พอแมไมมีเวลา 
 ชองวางระหวางวัย 
 ขาดคุณธรรม 
 ครอบครัวยากจน 
 ขาดความอบอุน 

ดานชุมชน 
 ไมมีขอกําหนดในชุมชน 
 การพนัน 
 ชูสาว 
 อบายมุข 
 กลุมแขงมอเตอรไซค 

ดานครอบครัว 
 ลูกขาดความอบอุน 
 เบื่อหนายไมอยากอยูบาน 
 ไมมีโอกาสในการพูดกัน

หรือแลกเปลี่ยนความคิด
กัน 

 ความเห็นไมตรงกัน 
 ไมไดรับการปลูกฝงท่ีดี

งาม 
 เกิดปมดอย 

ดานชุมชน 
 การพนัน 
 การเรียน 
 ไมเช่ือฟงพอแม 

ดานครอบครัว 
 หาเวลาวางอยูกับคนในครอบครัว 
 เปดใจคุยกันและกันดวยความรักและ

เขาใจ 
 หันหนาเขาวัดและปลูกฝงคานิยมท่ีดี 

ดานชุมชน 
 คนในชุมชนและคนดูแลหันหนาเขากัน

ชวยกันแกปญหา 
 มีมาตรการดูแลคนในชุมชน 
 เปดใจและใหโอกาสในการตัดสินใจ 

ดานสังคม 
 ควบคุมดูแลใหคําแนะนําในการชี้แนะ

เปรียบเหมือนเพื่อน ยอมรับฟงและแกไข
ปญหารวมกัน 
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สาเหตุที่ทําใหครอบครัวขาด
ความอบอุน 
 

ผลกระทบจากครอบครัวที่ขาด
ความอบอุน (ตอครอบครัว  และ
ตอชุมชน) 

วิธีสรางครอบครัวใหเปนครอบครัวคุณธรรม
นําสุขที่สามารถทําไดโดยตัวเราเอง (เยาวชน 
พอและแม) 

ดานสังคม  
 สื่อ (เกมสทําใหเกิดการ

เลียนแบบและเกิดความ
กาวราว อินเตอรเน็ตทําให
เกิดมุมมองท่ีไมดี โทรศัพท 
โทรทัศน) 

 คบเพ่ือนไมดี (ตามเพ่ือน
โดยไมสนใจครอบครัว) 

 เกิดพฤติกรรมกาวราว 
 

 1 คนรวมสรางพลังท่ียิ่งใหญเพื่อลูกหลาน
ของครอบครัวไทยทุกคน 

 ครอบครัวมั่นคง ทุกคนม่ันใจ นี่แหละ
ผูปกครองไทยที่เจริญ 

 

กลุมที ่5   
 สามีกินเหลา มีเมียนอย เลน

การพนัน กลับบานไมตรง
เวลา การทะเลาะกัน 

 ภรรยาแตงตัวเท่ียว ไมสนใจ
ลูก บนลูกบนสามีดวย
อารมณ เลนการพนัน ใชเงิน
เกง 

 ลูกไมเช่ือฟงพอแมเวลาสั่ง
สอน คบแฟนไมดี ใชเงิน
ฟุมเฟอย เท่ียวเกง คบเพื่อน
ไมดี ติดยาเสพติด โกหกพอ
แม  

 สภาพสังคม เชน คาใชจาย
ในครอบครัว เรื่องหนี้สิน พี่
นองไมถูกกัน 

 

ครอบครัว 
 พอแมทะเลาะกันทําใหลูก

มีปมดอยในใจ ขาดท่ีพึ่งท่ี
ปรึกษาท่ีถูกตอง 

 ทําใหลูกไมตั้งใจเรียน ไม
เขาเรียน หนีเที่ยว 

 ทําใหพอแมตางคนตาง
หาทางออกท่ีไมถูกตอง 
เชน กินเหลา เลนการพนัน 
ทะเลาะตบตีกัน เกิดการ
หยารางกัน 

ชุมชน 
 เพื่อนบานเดือดรอน 

รําคาญ หนวกหู 
 ใชอารมณกับทุกเรื่อง เชน 

การขับรถ การพูดคุย ทําให
เกิดปญหาความรุนแรง
ตางๆ นานา 

 พอและแมตองคอยๆ คุยกันและปรับ
ความเขาใจซึ่งกันและกัน (หันหนาเขา
กัน) 

 พอและแมตองเปนแบบอยางท่ีดีใหกับลูก 
 พอแมตองไมกินเหลา เลนการพนันหรือ

ถาเลิกไมไดตองลดปริมาณลง 
 หาท่ีพึ่งทางใจ ที่สงบจิตใจ เชน วัดเพ่ือ

กลอมเกลาจิตใจ และเสริมสรางคุณธรรม
ในครอบครัว 
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การจัดทําส่ือและรณรงคปองกันความรุนแรงในชุมชน   
ผูเขารวมโครงการ 
1. เด็กและเยาวชน ประกอบดวย เด็กและเยาวชนบานจอก และเยาวชนสมาชิกศูนยการ

เรียนรูฯ จากหมูบานอ่ืนๆ รวม 49 คน 
2. พระสงฆ จํานวน 4 รูป 
3. ผูนําชุมชน 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
พระสงฆ ผูอํานวยการศูนยการเรียนรูฯ ตําบลกําปง และผูนําชุมชน  
 
กิจกรรม  

 

เวลา กิจกรรม 
8.00  น. ลงทะเบียน 
9.00  น. เดินรณรงคและติดส่ือรอบหมูบานเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
10.00  น. ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาและการแกไขความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
12.00  น. รับประทานอาหารรวมกัน 
   

ผลการดําเนินงาน 
1. เด็กและเยาวชนบานจอกและสมาชิกศูนยการเรียนรูฯ 49 คน รวมกับคณะสงฆและ

กรรมการชุมชน เดินรณรงคและติดส่ือรอบหมูบานเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  
ตัวอยางส่ือรณรงค ไดแก 

เยาวชนสายพันธุใหมหางไกลความรุนแรง 
ความรุนแรงจะไมเกิดถาเรามีขันติธรรม 
เด็กดีมีความคิด ไมหลงผิดคิดใชความรุนแรง 
เพื่อไทย เพื่อชาติ ลดความรุนแรง 
ชนะใจ ชนะตน ชนะคน ชนะความรุนแรง 
ความรุนแรงนํามาซ่ึงความแตกแยก 
พูดดีๆ ก็ได ไมเห็นตองใชความรุนแรง 
สังคมไทยไรความรุนแรง 
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ชุมชนนี้ไมมีความรุนแรง 
มีสุขไดโดยไมใชความรุนแรง 
เราไมใชความรุนแรง 
เรารักประเทศไทย ไมใชความรุนแรง ไมทํารายกันและกัน สรางสัมพันธมิตรไมตรี 
2. หลังจากการเดินรณรงคและติดส่ือรอบหมูบานแลว มีการใหความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับปญหาและการแกไขความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
บาน – วัด – โรงเรียน ประสานใจ  สานฝนชุมชนนาอยู 
วัตถุประสงค 
เพื่อใชพลังความสามัคคีแบบไตรภาคี  จากบาน - วัด -  โรงเรียนเปนฐานในการสราง

ชุมชนใหมีความสุขอยางย่ังยืน  
กิจกรรม 
1. จัดประชุมระหวาง บาน-วัด-โรงเรียน เพื่อรับทราบ ปญหาเด็กและเยาวชน   
2. กําหนดกิจกรรมที่ทํารวมกัน บาน-วัด-โรงเรียนอยางตอเนื่อง    
3. จัดประชุมประชาคมวางมาตรการสรางกฎระเบียบของชุมชนอยางชัดเจน 
4. จัดวางระบบในการสอดสองดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 
5. จัดระเบียบรานคา   แหลงม่ัวสุม   อบายมุข   และสถานท่ีไมควรมีการโฆษณา 
6. สรางและคนหา   ตนแบบที่ดีของสังคม 
กลุมเปาหมายในการดําเนินงาน 
เด็กและเยาวชน ครอบครัว และชุมชนบานจอกหมูที่ 3  ตําบลกําปง  
ผูเขารวมประชุม 
ผูเขารวมประชุมท้ังส้ิน 20 คน ประกอบดวย 
1. ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ประธานอสม. และอสม. ประธานผูสูงอายุ บานจอก   

หมูที่ ๓ 
2. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล สารวัตรกํานัน กรรมการวัด มรรคทายก 
3. ครูโรงเรียนศรีชลสินธุ 
4. เจาหนาท่ีจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา 
5. พระสงฆ จํานวน 2 รูป 
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ผูรับผิดชอบโครงการ 
พระสงฆ ผูอํานวยการศูนยการเรียนรูฯ ตําบลกําปง และผูนําชุมชน 
ผลการประชุมรวมแบบไตรภาคี บาน วัด โรงเรียน ประสานใจ   สานฝนชุมชนนาอยู 
1. ในสวนของบาน สิ่งท่ีจะดําเนินการ ไดแก 
 จัดระเบียบโดยการทําประชาคม ตั้งกฎระเบียบรวมกันทั้งชาวบานและกรรมการ
หมูบาน 

 การสอดสองดูแล โดยคณะกรรมการ 
 เอาเขาวาระการประชุมประจําเดือน 
 ลานกีฬา ลานสุขภาพ 
 การแขงกีฬาครอบครัว สรงน้ําพระ รดนํ้าปูยาตายาย   

2. ในสวนของวัด สิ่งท่ีจะดําเนินการ ไดแก 
 ดําเนินการโดยวิถีพุทธ  
 การจัดอบรมคายคุณธรรม เนนเรื่องปญหาความรุนแรง เนนเรื่องกรรม 
 คายวันสําคัญทางศาสนา 
 การเขาวัดสวดมนต ฟงโอวาทจากเจาอาวาส 
 การเขาทํากิจกรรมในวัด พัฒนาวัด กิจกรรมประเพณีประจําป (วันสงกรานต) วัน
ครอบครัว  

 ลานวัด ลานธรรม 
 การเลนกีฬาที่ลานกีฬา 

3. ในสวนของโรงเรียน 
 มีกิจกรรมสอนคุณธรรมและจริยธรรมแกนักเรียนตอเนื่องอยูแลว โดยมีพระคุณเจา
คอยดูแลอยู 

4. อื่นๆ 
 ชาวบานยังไมคอยทราบความหมายเก่ียวกับความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
 ดําเนินงานและประสานกันระหวางครอบครัว หมูบาน สังคม 
 หาขอมูล พรบ. เหลา บุหรี ่
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การสรุปผลการดําเนินงาน  มอบธงแกครอบครัวคุณธรรมตนแบบ และสงตอโครงการ
โครงการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. เด็กและเยาวชน ประกอบดวย เด็กและเยาวชนบานจอก และเยาวชนสมาชิกศูนยการ

เรียนรูฯ จากหมูบานอ่ืนๆ รวม 47 คน 
2. ผูปกครองของเด็กและเยาวชนหรือตัวแทนครัวเรือน จํานวน 21 คน 
3. ผูนําชุมชนบานจอกและหมูบานใกลเคียง 10 คน 
4. พระสงฆ จํานวน 8 รูป 
5. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย 

พัฒนาสังคมและความม่ังคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา และบุคลากรในสังกัด 3 คน 
 
กิจกรรม 

เวลา กิจกรรม 
08.00  น. ลงทะเบียน 
09.00  น. พรอมกันที่หองประชุม 

- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- กลุมเยาวชนนํากราบพระรับศีล 
- ผูแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลกลาวความเปนมาของโครงการ ฯ 
- กลุมเยาวชนนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ 

10.00  น. ทําพิธีมอบธง   และใบประกาศเกียรติบัตรครอบครัวคุณธรรม 
-ครอบครัวที่ไดรับคัดเลือกกลาวแสดงความรูสึก 
-ผูนําชุมชนกลาวแสดงความรูสึก 
-ผูแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลกลาวสรุปและสงตอโครงการฯ 
-ประธานกลาวปดโครงการฯ 
-พระสงฆกลาวสัมโมทนียกถา 

11.30  น. ถวายภัตตาหารเพลแกพระภิกษุ สามเณร 
12.30  น. รับประทานอาหารรวมกัน 

 



ผลการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 205

 

 

ผลการดําเนินการ 
กลุมเยาวชนไดนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคม 

เพื่อแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  บานจอก ตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา ทั้งหมด ไดแก โครงการเยาวชนสายพันธใหมหางไกลความรุนแรงตลอดโครงการ 
โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสุขและ โครงการ บาน – วัด – โรงเรียนประสานใจรวมสานฝนใหชุมชน
นาอยู ดังน้ี 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนการลดและแกไขปญหาความรุนแรงที่เกิดข้ึนในเยาวชน 
2. เพื่อเปนการชี้ใหเห็นถึงโทษจากการใชความรุนแรงในการแกปญหา 
3. เพื่อเปนการแกปญหาความรุนแรงจากกลุมเยาวชนโดยเยาวชนเพื่อเยาวชน 
4. เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับเยาวชนจากการตกเปนเหยื่อของ “ความ

รุนแรง” 
5. เพื่อเปนการสอนใหเยาวชนรูจักใชปญญาในการแกปญหามากกวาการใช 

“ความรุนแรง” 
6. เพื่อเปนการสรางกลุมเยาวชนสายพันธุใหมหางไกลความรุนแรงตนแบบขึ้น

ในชุมชน 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในเยาวชนลดนอยลง 
2. ทําใหเห็นโทษที่เกิดจากความรุนแรงในการแกปญหา 
3. ทําใหปญหาการแกความรุนแรงเกิดข้ึนจากพลังของกลุมเยาวชน 
4. ทําใหมีภูมิคุมกันขึ้นในเยาวชนจะไดไมตกเปนเหยื่อของความรุนแรง 
5. ทําใหเยาวชนรูจักใชหลักธรรมในการแกปญหามากกวาการใชความรุนแรง 
6. ทําใหเกิดกลุมเยาวชนสายพันธุใหมหางไกลความรุนแรงข้ึนในเยาวชน 

กิจกรรมท่ีดําเนินการแลวและผลการดําเนินการ 
1. คนในชุมชนต่ืนตัวและใหความรวมมือในการแกไขปญหาความรุนแรงพรอม

ทั้งใหการสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนมากย่ิงข้ึน 
2. ปญหาความรุนแรงของเยาวชนบานจอกลดลงอยางเห็นไดชัด 
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3. หนวยงานตางๆ ใหความสําคัญกับการแกปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชนพรอมท้ังใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ มากข้ึน 

4. กลุมเยาวชนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดี 
5. เกิดการรวมตัวของเยาวชนเปนกลุมเยาวชนสายพันธุใหมหางไกลความรุนแรง

ควบคูไปกับเยาวชนศาสนทายาทจิตอาสา 
 

กิจกรรมท่ีตองการดําเนินตอไปและตองการใหสนับสนุน 
การดําเนินโครงการเยาวชนพันธุใหมหางไกลความรุนแรง  ควบคูไปกับโครงการ

ครอบครัวคุณธรรมนําสุข พรอมท้ังขยายผลไปยังเครือขายซ่ึงอยูหมูบานตางๆ ของตําบลกําปงและ
อําเภอใกลเคียง 

1.5 ผลลัพธการจัดการทางสังคม และอภิปราย 
1) รูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
ในบานจอก พัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงใน

เด็กและเยาวชน ในลักษณะของการสรางเครือขายการเรียนรูและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางบาน วัด 
ชุมชน และโรงเรียน โดยใชชุมชนบานจอกเปนศูนยกลางในการพัฒนา  

เครือขายประกอบดวยเด็กและเยาวชนซึ่งเปนกลุมหลักในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
ภายใตการออกแบบกิจกรรม ใหความรู ดูแล ชวยเหลือ และใหการสนับสนุนอยางใกลชิดจากคณะสงฆ
และสมาชิกศูนยการเรียนรู เยาวชนศาสนทายาทจิตอาสาตําบลกําปง และแกนนําชุมชนวัยผูใหญซึ่ง
บางสวนเปนทีมวิจัยชุมชนและบางสวนทําหนาท่ีเปนที่ปรึกษาและคอยใหการสนับสนุน 

เครือขายคณะสงฆ นับเปนกลไกสําคัญที่สุดในการดําเนินงานครั้งน้ี ประกอบดวยพระ
ใบฎีกากําพล ธมมสโร พระนักเผยแพร ผูทําหนาท่ีดูแลศูนยการเรียนรูเยาวชนศาสนทายาทจิตอาสา 
นับเปนบุคคลสําคัญที่ทําหนาท่ีออกแบบกิจกรรม ใหความรู ดูแล ชวยเหลือ และใหการสนับสนุน
เยาวชนศาสนทายาทจิตอาสาอยางใกลชิด พระกําพลมีทักษะในการเปนวิทยากรกระบวนการและเปน
วิทยากรที่มีความสาสามารถ มีความเปนครู และเขาใจในธรรมชาติของเยาวชน โดยดําเนินการภายใต
การสนับสนุนและชวยเหลือของเครือขายคณะสงฆระดับตําบล ซึ่งประกอบดวยพระผูใหญ ผูทําหนาท่ี
คอยใหแนวคิด เปนวิทยากร และดูแลการดําเนินงานตางๆ โดยเฉพาะเจาอาวาสวัดจอก ซึ่งเปนพื้นท่ีวิจัย
นั้น เปนศูนยกลางความศรัทธาของคนในหมูบาน คอยดูแลการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางใกลชิด 
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นอกจากนี้ ยังมีพระรุนเยาว ซึ่งทําหนาท่ีเปนพ่ีเล้ียงเยาวชน เตรียมการดานตางๆ และรวมดําเนินการ
อยางแข็งขัน  

ศูนยการเรียนรูเยาวชนศาสนทายาทจิตอาสาตําบลกําปง กอตั้งและมีกิจกรรมท่ีชัดเจน
ในป 2546 ถึงปจจุบันมีสมาชิกรวม 100 คน ครอบคลุมเด็กและเยาวชนทุกหมูบานในตําบลกําปงและ
หมูบานอ่ืนๆ ที่สนใจ ประธานและกรรมการศูนยไดจากการเลือกตั้ง ศูนยการเรียนรูฯ นับเปนจุดศูนย
รวมจิตใจของเด็กและเยาวชนผูใฝดี เปนศูนยกลางในการทํากิจกรรมที่ตอเนื่องของเยาวชนท่ีเปนสมาชิก 
มีการดําเนินกิจกรรมการเผยแพรศาสนา คุณธรรม จริยธรรม อยางตอเนื่อง โดยเยาวชนทําหนาท่ีในการ
ชวยเหลือคณะสงฆและเปนพี่เลี้ยงในกลุมกิจกรรม นอกจากกิจกรรมการ เผยแพรศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรมแลว ศูนยการเรียนรูฯ ยังไดดําเนินการกิจกรรมในดานการพัฒนาชุมชนและรวมมือในการ
ดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภาครัฐดวย สงผลใหเยาวชนสมาชิกศูนยการเรียนรูฯ มีกิจกรรม
ที่ตอเนื่องและมีการพบปะกันอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ ยังเปนจุดนัดพบของเด็กและเยาวชนเพื่อทํา
กิจกรรมอื่นๆ รวมกัน โดยเฉพาะการทําการบานท่ีตองใชอินเตอรเนท็และเคร่ืองคอมพิวเตอร เนื่องจากที่
ศูนยการเรียนรูฯ ไดจัดหาอุปกรณตางๆ ไวใหเด็กและเยาวชนใชโดยไมเสียคาใชจายดวย 

ผูนําชุมชนและความสามัคคีของคนในชุมชน  นับเปนอีกกลไกหน่ึงท่ีสําคัญมาก 
ผูใหญบานจอกเปนบุคคลที่ชาวบานศรัทธา และมอบความไววางใจใหเปนผูใหญบานมาหลายสมัย เปน
คนท่ีพูดตรงไปตรงมา มีความมุงม่ันในการพัฒนาชุมชน มุคุณธรรมจริยธรรม ประสานงานและ
ปรึกษาหารืออยางใกลชิดกับพระสงฆ และมีเครือขายผูนําชุมชนท่ีเขมแข็ง รวมมือรวมใจกันทํางานอยาง
แข็งขัน 

2) สรางประชาคม “ปลอดภัยจากความรุนแรง (safe youth)” ในเด็กและเยาวชนและ
ชุมชนในการขจัดปญหาความรุนแรง 

มีการดําเนินการทั้งในสวนของการสรางภูมิคุมกันในเด็กและเยาวชน การสรางความ
เขาใจในครอบครัวและชุมชน และการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน 

ในสวนของเด็กและเยาวชนและครอบครัวนั้น นับวาประสบความสําเร็จพอควร มี
กระแสเรียกรองใหมีการดําเนินงานในลักษณะน้ีอีกและใหครอบคลุมท้ังตําบล โดยสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลมีแนวคิดจะนําโครงการบรรจุเขาแผนฯ ขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อขอ
สนับสนุนงบประมาณตอไป 

การสรางบรรยากาศในชุมชนในเร่ืองปลอดภัยจากความรุนแรง  ก็นับวาประสบ
ความสําเร็จเชนกัน ประชาชนตอบรับเปนอยางดีในการเขียนปายคําคมติดไวตามจุดตางๆ ของหมูบาน 
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เพื่อใหเปนสิ่งกระตุนเตือนแกผูพบเห็นและกอใหเกิดความต่ืนตัวและสํานึกในเรื่องน้ีอยางตอเนื่อง 
นอกจากน้ี ชุมชนมีแนวคิดจะต้ังกติกาชุมชน เพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
โดยเฉพาะเร่ืองการจําหนายสุราและบุหรี่ของรานคา การจัดระเบียบชุมชนเร่ืองแหลงม่ัวสุม ตลอดจน
การดูแลบุตรหลานท้ังในดานความประพฤติและการใชเวลาวางใหเปนประโยชน แตเน่ืองจาก
ผูใหญบานหมดวาระ อยูระหวางการเลือกตั้ง จึงพักการดําเนินงานในเร่ืองน้ีไวกอน อยางไรก็ตาม ไดมี
การพูดคุยและดําเนินการในเร่ืองน้ีเปนประจําอยูแลว ทั้งทางหอกระจายขาวและการประชุมหมูบาน 
เพียงแตยังไมไดทําเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน 

3) เพื่อสรางเคร่ืองมือและระบบการเฝาระวังปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนโดย
ชุมชนเพื่อชุมชน 

การสรางเครื่องมือและระบบการเฝาระวังปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนโดย
ชุมชนเพ่ือชุมชนน้ัน ยังไมไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรม แตมีระบบการสอดสองดูแลความเปนไป
เปนมาของชุมชนโดยกลุมผูนําชุมชนอยูแลว โดยเฉพาะในเร่ืองยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และความ
ประพฤติที่ไมดีของคนในชุมชน รวมถึงเด็กและเยาวชนดวย จากน้ันจะมีการวากลาวตักเตือน และหา
แนวทางแกไขปญหารวมกัน 

โดยภาพรวมแลว สรุปผลการจัดการทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนที่บานจอก ตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไดดังน้ี 

1. คนในชุมชนตื่นตัวและใหความรวมมือในการแกไขปญหาความรุนแรง พรอมท้ังให
การสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนมากยิ่งข้ึน 

2. ปญหาความรุนแรงของเยาวชนบานจอกลดลงอยางเห็นไดชัด 
3. หนวยงานตางๆ ใหความสําคัญกับการแกปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน

พรอมท้ังใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ มากข้ึน 
4. กลุมเยาวชนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดี 
5. เกิดการรวมตัวของเยาวชนเปนกลุมเยาวชนสายพันธุใหมหางไกลความรุนแรงควบคู

ไปกับเยาวชนศาสนทายาทจิตอาสา 
กิจกรรมท่ีตองการดําเนินตอไปและตองการการสนับสนุนคือ การดําเนินโครงการ

เยาวชนสายพันธุใหมหางไกลความรุนแรง ควบคูไปกับโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสุข พรอมท้ัง
ขยายผลไปยังเครือขายซ่ึงอยูหมูบานตางๆ ของตําบลกําปงและอําเภอใกลเคียง 
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2.  บานโนนสมบูรณ ตําบลบานยาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
2.1 ขอมูลพื้นที ่
บานโนนสมบูรณ  หมูที่ 6  ตําบลบานยาง  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย  เดิมเปน

ชุมชนเล็ก ๆ ชื่อวา  บานข้ีเหล็ก  มีประชากรอาศัยอยูไมมากนัก  สวนใหญมีผูยายถ่ินฐาน  มาจากท่ีอื่น  
มาอาศัยอยู  เปนหลัก เปนฐานเพิ่มข้ึน  สภาพความเปนอยูของประชาชน  มีรายไดคอนขางขัดสน  
ครอบครัวแยกไปประกอบอาชีพที่อื่น  จนไดขนานนามวา  หมูบานแตกสาแหรกขาด  สถานท่ี ที่
ประชาชนใหความเคารพบูชา  และยึดถือปฏิบัติดวยดีเสมอมา ไดแก  ศาลเจา ตาสวาท    ผูใหญบานคน
ปจจุบันคือ นายพรเทพ  บุญหลง  ดํารงตําแหนงเม่ือวันที่  29  ตุลาคม  2547 

ภูมิอากาศ  เขตรอนช้ืน มี 3 ฤดู คือ  ฤดูรอน, ฤดูฝน  และฤดูหนาว ภูมิประเทศ  ตั้งอยูบนท่ี
ราบสูงตอนลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และเขตท่ีตั้ง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอ
เมืองบุรีรัมย  สภาพพ้ืนที่เปนที่ราบ  หางจากตัวอําเภอเมืองบุรีรัมย  ประมาณ  6 กิโลเมตร 

ในหมูบานน้ี  มีจํานวนครัวเรือน  175  ครัวเรือน  จํานวนประชากร  723  คน  ประชากรใน
พื้นที่บานโนนสมบูรณ  หมูที่ 6  ตําบลบานยาง    นับถือศาสนาพุทธ   ภาษาพูดทองถ่ินเปนภาษาเขมร 
ภาษาไทย  ภาษาลาว  เนื้อที่ของหมูบาน ประมาณ  473  ไร  ประชากร มีความหนาแนนปานกลาง   
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพการทํานา    มีความสัมพันธกันแบบปฐมภูมิ    หรือแบบเครือญาติ มี
ความเปนอยูแบบพี่แบบนอง  มีความเอื้ออาทร  ชอบแบงปน  ชอบการรวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรมแกชุมชน  
เปนสังคมชนบท 

ประชาชนมีการประกอบอาชีพหลากหลาย แตทํานาเปนอาชีพหลัก  การประกอบอาชีพ
การเกษตรอ่ืน เปนอาชีพรอง  เชน การปลูกผัก  การเล้ียงโค  เลี้ยงกระบือ  การปลูกหมอน  เลี้ยงไหม  
นอกจากน้ี ก็มีอาชีพรับจาง และรับงานมาทําท่ีบาน   คาขาย  อาชีพรับจางท่ัวไปรายไดโดยเฉลี่ยของ
ประชาชนในหมูบาน  ประมาณ  31,302  บาท/คน/ป  ภูมิปญญาโดดเดนของหมูบาน  คือ มีกลุมเลน
กลองยาว  กลุมแกะสลักตนเทียน สถานท่ีสําคัญและประทับใจประชาชน  คือ ซุมประตูทางเขาหมูบาน 
และซุมคุม ทุกคุมของหมูบาน 

บานโนนสมบูรณ   หมูที่ 6  ตําบลบานยาง  อําเภอเมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอเมืองบุรีรัมย   ระยะทางประมาณ 6  กิโลเมตร การเดินทางไปยัง
หมูบานใชเสนทางเดินรถบุรีรัมย – สตึก   การคมนาคมสะดวกสบาย มีรถประจําทางว่ิงผานสม่ําเสมอ มี
ผูนําและกลุมองคกรตางๆ ไดแก 
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1. คณะกรรมการพัฒนาสตรี( กพสม.)       
2. กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง( กทบ.)     
3. อาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย (อสพป)       
4. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
5. คณะกรรมการโครงการแกไขปญหาความยากจน(กขค. จังหวัด)     
6. ศูนยการถายทอดขอมูลการเรียนรู          
7. อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) 
2.2 แนวความคิดของชุมชนในเรื่องเด็ก เยาวชน และ ความรุนแรง 
จากการประชุมระดมความคิดทีมวิจัยชุมชน ที่ปรึกษา และทีมวิจัยหนุนเสริม รวมกับการ

เก็บขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากกลุมผูนําชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ กลุมผูปกครองและผูดูแลเด็กและเยาวชน 
และกลุมเด็กและเยาวชน พบแนวความคิดของชุมชนบานโนนสมบูรณในเร่ืองเด็กและเยาวชนและความ
รุนแรง ดังน้ี 

2.2.1 ความหมายของเด็กและวัยรุน  
1) กลุมผูนําชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ ใหความหมายวา  

- เด็ก  หมายถึง  วัยที่กําลังศึกษาเลาเ รียนวิชาหาความรู เพื่ออนาคตท่ีดี 
เปรียบเสมือนผาขาวท่ีขาวสะอาด คนที่ยังอยูในความดูแลและอยูในความปกครองของพอแมผูใหญ เด็ก
ตั้งแตแรกเกิดจนเรียนจบประถม วัยที่กําลังกินกําลังนอน ยังไรเดียงสาและอาจจะยังชวยเหลือตนเอง
ไมได ตองการความเอาใจใสดูแลจากผูปกครองมาก มีอายุต่ํากวา 15 ป  ผูที่มีวุฒิภาวะที่ยังอยูในความ
ดูแลของผูใหญ หรือมีบทบาทในสังคมท่ีนอย มีความรูสํานึกคิดท่ีผูเปนผูปกครองตองคอยดูแล และให
คําแนะนําในทุกๆ ดาน เพื่อความถูกตอง คนที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ คือยังเปนเด็ก ซึ่งเปนอนาคตของชาติ 

- วัยรุน หมายถึง วัยที่เจริญเติบโต เปนผูให มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณได
งาย เดี๋ยวดีเดี๋ยวราย บุคคลท่ีกาวเขาสูการจะเริ่มเปนผูใหญ มีความคิดและการกระทําท่ีเปนของตนเอง ซ่ึง
เขาคิดวาเขาทําถูก แตอาจขัดแยงกับผูใหญ มีอารมณรอนแรง มีความคิดของตนเอง วัยท่ีรุนแรง ผูใหญ
ควรใหความสําคัญในวัยนี้ใหมากท่ีสุด เด็กท่ีกําลังอยากลองหลายๆ เรื่องและหลายอยาง ถาผานการดูแล
เอาใจใสของพอแมและครอบครัวแลวก็จะกลายเปนเด็กที่ดีในสังคมได  ผูที่มีอายุประมาณ 15-20 ป ชวง
นี้จะมีความคึกคะนองจึงทําใหเกิดเร่ืองทะเลาะวิวาทกันไดงาย  วัยหัวเลี้ยวหัวตอระหวางเด็กกับผูใหญ  
เปนวัยที่กําลังเจริญเติบโตและอยากรู อยากเห็น อยากลอง มีอารมณรอน แปรปรวน และรุนแรง เปนวัย
ที่ผูปกครองตองเอาใจใส อบรม แนะนํา มากเปนพิเศษ วาส่ิงไหนควรหรือไมควร สิ่งไหนดีหรือไมดี 
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เด็กที่กําลังเจริญเติบโต มีความคิดริเริ่ม เปนตัวเองมากขึ้น สรางสรรค ขึ้นอยูกับครอบครัวจะปลูกฝงส่ิง
ดีๆ ให และชุมชนเริ่มใหความเขาใจมากข้ึน 

- ความสําคัญของเด็กและเยาวชนตอครอบครัวและชุมชนคือ ความหวังท่ีพอ
แมอยากใหลูกเปนคนดีของสังคม และมีอนาคตที่ดีกาวไปสูการพัฒนาตนใหเปนคนด ีวัยรุนวันน้ีหวังให
เปนคนดีในวันขางหนา ชุมชนจะดี มีระเบียบวินัย มีความเจริญ มีการพัฒนาส่ิงดีๆ เขามาในชุมชน 

  - ลักษณะของเด็กดีหรือเด็กที่ชุมชนคาดหวังคือ ตั้งใจเลาเรียนหนังสือ ขยัน
เรียน รักการอานหนังสือ เรียนรู และมีความกลา ไมยุงเก่ียวของกับการพนัน ไมดื่มสุรา และไมเกี่ยวของ
กับยาเสพติด ไมยุงเก่ียวกับอบายมุขทั้งปวง ชวยเหลือพอแมและชวยงานในชุมชน ชวยเหลือสังคม รวม
กิจกรรมชุมชน เสียสละ ความรับผิดชอบ ชวยเหลือผูสูงอายุ เปนแบบอยางท่ีดีแกผูอื่น ทําช่ือเสียงใหกับ
ชุมชน บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกชุมชน ชวยเหลือสังคมดี มีความรูความสามารถท่ีจะพัฒนาชุมชน
ได ฟงพอแมสั่งสอน และทําตามคําส่ังสอนของพอแม เชื่อฟงคําส่ังสอนของผูใหญ และนิสัยดี พูดจา
สุภาพ ออนโยน รูจักถอมตน ไมนอนตื่นสาย ออนนอม เครพผูใหญ เชื่อฟงผูสูงวัย รับฟงเหตุผล มี
เหตุผล พูดจาเคารพผูสูงวัยกวาตน เรียบรอย ความประพฤติดี มีความคิดท่ีดี เอาการเอางาน หนักเอาเบาสู 
ขยันและชวยเหลือครอบครัว ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน ไมประพฤติตนใหเปนปญหาแกชุมชน 

2) ผูปกครองและผูดูแลเด็กและเยาวชน ใหความหมายวา 
- เด็ก หมายถึง วัยท่ีกําลังมีการเรียนรูและอยากลองในส่ิงท่ีตนไมเคย เด็กตั้งแต 

1 เดือน ถึงอายุ 12 ป อยูในความดูแลของพอแม การดูแลอยูในการควบคุม ยังไมรูประสา คนท่ียังไมมี
ความคิดเปนของตัวเอง ตองการผูใหญใหคําปรึกษาและแนะนําในทางท่ีถูกตอง คนท่ียังไมโต ยังตอง
เรียนรูอีกเยอะ 

- วัยรุน หมายถึง ผูที่มีอายุ 7-15 ป ผูที่มีอายุตั้งแต 13 ป-25 ป คนท่ีมีอายุ 15-25 
ป ชวงน้ีถือวาเปนผูใหญแลว วัยที่กําลังคิดในสิ่งท่ีดีและไมดี ผิดแลวผิดเลย วัยท่ีเจริญและเติบโตเร็ว วัย
แหงความคึกคะนอง อยากลอง ตามเพ่ือน หรือตามรุนพี ่

- ความสําคัญของเด็กและเยาวชนตอครอบครัวและชุมชนคือ เปนสมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชน เปนท่ีรักของพอกับแมและสังคม มีความสําคัญตอครอบครัวมาก  ชวยพอแมได
ผอนความเหนื่อยลงได เปนอีกแรงที่จะใหความเขมแข็งในชุมชน 

- ลักษณะของเด็กดีหรือเด็กที่ชุมชนคาดหวังคือ ดี นิสัยดี ตั้งใจเรียน มี
คุณธรรม ชวยดูแลสังคม ชุมชน มีน้ําใจ เปนคนดีของพอแมและชุมชน เปนเด็กดีของบานเมืองและ
ชุมชน เชื่อฟงพอแม บอกงาย มนุษยสัมพันธดี ชวยพอแมทํางานบาน ขยัน มีความมานะพยายาม 
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ชวยงานชุมชน เด็กท่ีมีความเขาใจเก่ียวกับสิ่งท่ีตัวเองกําลังกระทําอยูในขณะน้ัน มีความรับผิดชอบ ไม
สรางความเดือดรอนใหแกชุมชน 

3) เด็กและเยาวชน ใหความหมายวา 
- เด็ก หมายถึง ผูที่มีอายุ 1 - 6 ป เด็กที่มีอายุไมถึง 25 ปขึ้นไป คนท่ียังไมโต ยัง

ไมมีความคิดเปนของตัวเอง ตองการคําแนะนําจากผูปกครองหรือคนในครอบครัว - วัยรุน คือ  
- วัยรุนคือ วัยที่กําลังเร่ิมเท่ียว เร่ิมมีความรัก เยาวชนที่สามารถดูแลตัวเองได

แลว วัยที่เจริญเติบโตและพัฒนาดานตางๆ ไดเร็วมาก โตเร็วกวาวัยอื่นๆ 
- ความสําคัญของเด็กและเยาวชนตอครอบครัวและชุมชนคือ มีความสําคัญตอ

ครอบครัวในชีวิตประจําวัน ใหความอบอุนแกครอบครัว ถาไมมีเด็กในครอบครัวก็จะเปนครอบครัวท่ี
ไมสมบูรณ  ถาชุมชนไมมีเด็กก็เปรียบเสมือนชุมชนนั้นไมสมบูรณแบบ 

-ลักษณะของเด็กดีหรือเด็กท่ีชุมชนคาดหวังคือ มีความรับผิดชอบ ฉลาด นิสัย
ดี ขยัน ขยันทําการบาน ตั้งใจเรียน ตั้งใจทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหเสร็จ ไมติดส่ิงเสพติดหรือหวย ไม
เลนการพนัน ชวยเหลือชุมชนบาง 

2.2.2 ปญหาของเด็กและเยาวชนในยุคสมัยนี้ 
1) กลุมผูนําชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ ระบุวาปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน

ในยุคสมัยนี้ ไดแก การดื่มเหลา สูบยา (บุหรี่) ยาเสพติด แลวเกิดปญหาตามมาหลายๆ อยาง เชน ขายยา 
ขายตัวเพื่อแลกกับยา ขโมย อาชญากรรม ติดการพนัน หนีเรียนมาจับกลุมม่ัวสุม ติดเกม ติดสนุก 
กาวราว ไมเคารพผูสูงวัย พูดจาไมออนนอม ดื้อไรเหตุผล เพศสัมพันธ มีการรวมเพศกอนวัยอันสมควร 
หรืออาจจะอยากทดลอง ซึ่งก็จะเกิดปญหาตามมา เชน ติดโรค ทอง ทําแทง ปญหาความเครียด เมื่อมีลูก
แลวไมสามารถเล้ียงได เพราะยังเด็กไมมีงานทํา ขาดเงินทอง เกิดการฆาตัวตาย ปญหาสังคมอ่ืนๆ  ลืม
วัฒนธรรมไทยและประเพณีที่ดีงาม การเท่ียวกลางคืน ตั้งแกงกวนเมือง ขับรถเร็วในชุมชน ติดเพ่ือน 
เลียนแบบดารา สื่อตางๆ ตามโทรทัศน อินเตอรเนท คานิยมของใชฟุมเฟอย เยาวชนขาดการอบรมท่ีดี 
และขาดการมีผูนําท่ีด ี

2) ผูปกครองและผูดูแลเด็กและเยาวชน ระบุวาปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชนในยุคสมัยนี้ ไดแก ยาเสพติด ดื่มของมึนเมา มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร กอนท่ีจะเรียนจบ จับ
กลุมม่ัวสุมกัน คบเพื่อน เลนการพนัน ติดสนุก ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกัน การเท่ียว
กลางคืน สรางความเดือดรอนใหพอแม ไมคอยเคารพพอแม ไมคอยเอาใจใสเร่ืองตางๆ เชน ชวยพัฒนา
หมูบาน ชวยพอแมทํางานบาน 
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3) เด็กและเยาวชน ระบุวาปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในยุคสมัยนี้ 
ไดแก การเสพสิ่งเสพติด ดื่มสุรา เลนการพนัน ยกพวกตีกัน การทํารายรางกายกัน มีเรื่องมีราวกัน การ
เที่ยวกลางคืน ติดส่ือ บาดารา   

2.2.3 รูปแบบปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  
1) กลุมผูนําชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ ระบุวารูปแบบปญหาความรุนแรงในเด็กและ

เยาวชน ไดแก การทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกันตามท่ีตางๆ ทํารายกัน กาวราวหัวรุนแรง ชอบทําอะไรท่ี
รุนแรง ทําตัวเปนนักเลง พูดจาไมนาฟง เถียงพอแม แตขอเงินบอย ติดยา กินเหลา ดูดบุหรี่  เลนการพนัน 
ลักขโมย ขายตัว รวมเพศกับเพ่ือนดวยกัน 

2) ผูปกครองและผูดูแลเด็กและเยาวชน ระบุวารูปแบบปญหาความรุนแรงในเด็ก
และเยาวชน ไดแก ทะเลาะวิวาท ชกตอยกัน ยกพวกตีกัน การพนัน ติดสนุกเกอร เลนยา ดมกาว ดื่มสุรา 

3) เด็กและเยาวชน ระบุวารูปแบบปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ไดแก 
ทะเลาะวิวาทกัน การยกพวกตีกัน เอาแตใจตนเอง อารมณ ทาทาง การกระทํา 

2.2.4 สาเหตุความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
1) กลุมผูนําชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ ระบุวาสาเหตุความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 

ไดแก พอแมไมคอยมีเวลาส่ังสอน ครอบครัวแตกแยก-ความยากจน พอ - แมแยกทางกัน พอแมไมเคย
เขาใจลูก มีกฎเกณฑขอบังคับมากเกินไป เด็กมีปมดอย คนดูถูกเหยียดหยาม  คบเพ่ือนท่ีไมดี มีแรงเสริม
จากเพ่ือนๆ ปญหาชูสาว การดื่มสุรา ยาเสพติด ขาดสติควบคุมอารมณตนเองไมได  การพูดจาไมเคารพ
สิทธ์ิผูอื่น ไมเขาใจกัน ความด้ือ ขาดความรู สุรา ยาเสพติดตางๆ เห็นตัวอยาง พอ - แม   พี่ - นอง 

2) ผูปกครองและผูดูแลเด็กและเยาวชน ระบุวาสาเหตุความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน ไดแก สื่อ สิ่งแวดลอม ตามเพ่ือน ทะเลาะเบาะแวง ขัดใจกัน เมาไรสติ ดื่มเหลาแลวขาดสติ สูบ
บุหรี่ เที่ยว ครอบครัวขาดความอบอุน ลูกไมฟงพอแม ชูสาว ผูหญิง ติดผูหญิง การพนัน หนี้สิน 

3) เด็กและเยาวชน ระบุวาสาเหตุความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ไดแก เรื่อง
ผูหญิง ชูสาว การพนัน ดื่มสุรา หนี้สิน มีเรื่องกันมากอน แลวพอเห็นหนากันแลวมันมองหนากวนตีน 
หมั่นไส ขับรถกวน 

2.2.5 ผูควรมีบทบาทแกไขความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
1) กลุมผูนําชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ ระบุวาผูควรมีบทบาทแกไขความรุนแรงใน

เด็กและเยาวชน ไดแก ผูปกครอง - ครู - ผูนําในชุมชน หรืออาจจะนิมนตพระจากวัดมาเทศนาธรรม ผูนํา
ก็ตองมีหนาท่ีหาอุปกรณกีฬาให อยูที่บานผูปกครองก็ตองอบรมส่ังสอนส่ิงดี ทุกอยางก็จะดีขึ้น ทุกคน
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ในชุมชน ที่จะตองชวยกันแกปญหา ฝกนั่งสมาธิ ตั้งกลุมกันออกกําลังกาย ลานดนตรี หองสมุด มี
หนังสือพิมพ ทีวี ใหถูกตองใหความรวมมือกันในทุกภาครัฐทุกภาคสวน ทุกคนควรมีบทบาท 
ผูปกครอง ผูนํา รวมท้ังการใหการสนับสนุนทุกหนวยงาน เร่ิมตนที่ตัวเด็ก ใหรูจักการปลูกฝงจาก
ผูปกครอง ครู อาจารย และการเฝาระวังพฤติกรรมของเด็กท่ีสื่อในทางท่ีไมดี ควรมีการเฝาระวังแตเนิ่น 
และใหคําแนะนําถึงโทษท่ีจะไดรับตอไป 

  2) ผูปกครองและผูดูแลเด็กและเยาวชน ระบุวาผูควรมีบทบาทแกไขความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน ไดแก ผูปกครอง พอแม ผูนําหมูบาน ผูใหญบาน อบต. กํานัน  ผูนําชุมชน 
ผูใหญบาน อบต. กํานัน ผูเห็นเหตุการณ ผูที่บรรลุนิติภาวะแลว 

3) เด็กและเยาวชน ระบุวาผูควรมีบทบาทแกไขความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
ไดแก ผูปกครอง ผูใหญบาน ผูหลักผูใหญในชุมชน อบต. กํานัน   
 

2.3 สถานการณความรุนแรงในพื้นที่ 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามในกลุมเด็กและเยาวชนบานโนนสมบูรณ

จํานวน 90 คน สรุปสถานการณความรุนแรงในพื้นที่ ไดดังน้ี 
2.3.1 การเคยเห็นการกระทําความรุนแรงในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา 
เด็กและเยาวชนบานโนนสมบูรณรอยละ 31.1 - 57.8 เคยเห็นการกระทําความรุนแรง

ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา ดังน้ี 
- เห็นเด็กหรือวัยรุนทําลายทรัพยสินของโรงเรียนรอยละ 57.8 
-เห็นการบาดเจ็บจากการการทะเลาะวิวาทกันในโรงเรียนรอยละ 50.0 
- เห็นเด็กหรือวัยรุนขโมยส่ิงของจากเพื่อนในโรงเรียนรอยละ 46.7 
- เห็นเด็กและวัยรุนตี ตอย ตบ ตัวตอตัวในโรงเรียน หรือรอบๆ โรงเรียนรอยละ 45.6 
- เห็นกลุมเด็กและวัยรุนทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกันระหวางหมูบานรอยละ 45.6 
- เห็นเด็กหรือวัยรุนบาดเจ็บจากการการทะเลาะวิวาทกันในชุมชน/หมูบาน

รอยละ 44.4 
- เห็นเด็กหรือวัยรุนนําอาวุธเขามาในโรงเรียนรอยละ 42.2 
- เห็นการรีดไถสิ่งของหรือเงินจากเพื่อนนักเรียนรอยละ 41.1 
- เห็นเด็กหรือวัยรุนขมขูเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนรอยละ 41.1 
- เห็นการเสียชีวิตจากการทะเลาะวิวาทกันของเด็กหรือวัยรุนรอยละ 38.9 
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- เห็นกลุมเด็กและวัยรุนทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกันในชุมชนรอยละ 37.8 
- เห็นเด็กและวัยรุนตี ตอย ตบระหวางบุคคล (ตัวตอตัว) ในชุมชนรอยละ 36.7 
- เห็นเด็กหรือวัยรุนใชยาเสพติด ในชุมชน/หมูบาน (กาว ยาบา ยาอี กัญชา 

เฮโรอีน 4 x 100) รอยละ 35.6 
- เห็นวัยรุนพกปนรอยละ 34.4 
- เห็นครูทํารายรางกายนักเรียนรอยละ 31.1 
- เห็นการลวนลาม หรือ ลวงเกินทางเพศในชุมชน เชน ใชคําพูด จับ บีบ สัมผัส 

โดยที่อีกฝายไมตองการรอยละ 31.1 
2.3.2 การเคยกระทําความรุนแรงในรอบ 3 เดือนและ 12 เดือน ที่ผานมา 
ในระยะ 12 เดือนท่ีผานมา เด็กและเยาวชนบานโนนสมบูรณเคยกระทําความรุนแรง 9 

ลําดับแรก ดังน้ี 
- ทําใหคนอื่นบาดเจ็บจากการตอสู  
- ทําลายทรัพยสินหรือสิ่งของสาธารณะ 
- ตบ  ตี ตอยคนอ่ืน 
- ขมขูเพื่อนดวยวาจาหรืออาวุธ  
- พกพาอาวุธปน เชน ปน มีดพก สนับมือ  
- ขวางขวด หรือส่ิงของไปยังคนอื่น 
- เขารวมในการทะเลาะวิวาทเปนกลุม (ยกพวกตีกัน) 
- ขโมยสิ่งของจากผูอื่น 
- ใชมีด หรือปนในการตอสู 

ในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา เด็กและเยาวชนบานโนนสมบูรณเคยกระทําความ 5 ลําดับ
แรก ดังน้ี 

- ทําลายทรัพยสินหรือสิ่งของสาธารณะ 
- ตบ  ตี ตอยคนอ่ืน 
- ขมขูเพื่อนดวยวาจาหรืออาวุธ  
- พกพาอาวุธปน เชน ปน มีดพก สนับมือ  
- ทํารายตบตีรางกายแฟน 

2.3.3 การเคยถูกกระทําความรุนแรงในรอบ 3 เดือนและ 12 เดือน ที่ผานมา 
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ในระยะ 12 เดือนที่ผานมา เด็กและเยาวชนบานโนนสมบูรณเคยถูกกระทําความรุนแรง 
5 ลําดับแรก ดังน้ี 

- ถูกครูในโรงเรียนทํารายรางกาย 
- ถูกคนในครอบครัวทํารายรางกาย 
- ถูกตบ ตี ชกตอยจากวัยรุนในโรงเรียน 
- ถูกทํารายจากการทะเลาะวิวาทเปนกลุม (การยกพวกตีกันระหวางกลุม) 
- หยุดเรียนเพราะกลัวการถูกทําราย  

ในระยะ 3 เดือนท่ีผานมา เด็กและเยาวชนบานโนนสมบูรณเคยถูกกระทําความรุนแรง 
5 ลําดับแรก ดังน้ี 

- ถูกครูในโรงเรียนทํารายรางกาย 
- ถูกคนในครอบครัวทํารายรางกาย 
- ถูกตบ ตี ชกตอยจากวัยรุนในโรงเรียน 
- ถูกทํารายจากการทะเลาะวิวาทเปนกลุม (การยกพวกตีกันระหวางกลุม) 
- ถูกรีดไถส่ิงของหรือเงิน 

 
2.4 รูปแบบและการจัดการ   

2.4.1 เครือขายนักวิจัย 
ทีมวิจัยชุมชน 
ประกอบดวย เยาวชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูชวยผูใหญบาน กรรมการ

หมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
ที่ปรึกษาทีมวิจัยชุมชน 
ประกอบดวยผูใหญบาน อดีตผูใหญบาน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ทีมวิจัยหนุนเสริม 
ประกอบดวยบุคลากรจากองคการบริหารสวนตําบล  สถานีอนามัย สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดบุรีรัมย 
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2.4.2 วิสัยทัศน “เด็กและเยาวชนที่พึงประสงค” และ “ชุมชนปลอดภัยหางไกลความ
รุนแรง” 

วิสัยทัศน   “เด็กและเยาวชนที่พึงประสงค”   คือ     
“เยาวชนคือความหวังคนสรางชาติ   ตองสามารถจัดการแกปญหา    
ใฝรูและรักความกาวหนา    รักชาติ ศาสนา เทิดทูนกษัตริยไทย    
ตองเปนคนดีที่รับผิดชอบ   คิดรอบคอบดวยหลักการและเหตุผล   
เลิกทะเลาะสรางปญหาใหสังคม    คิดสรางสรรคแสดงออกในหนทางดี   
มีคุณธรรมจริยธรรมนําชีวิต    มีจิตสาธารณะคิดอาสา 
รักษวัฒนธรรมไทยแตโบราณมา    รูสํานึกในคุณคาของตนเอง   
มีเปาหมายความสําเร็จในชีวิต   ไมยึดติดชีวิตสุลุยสุราย   
บุพการีทั้งหลายตองแทนคุณ” 

               วิสัยทัศน  “ชุมชนปลอดภัยหางไกลความรุนแรง”    
“สังคมสดใส   ไรความรุนแรง   ท้ังทุกหนแหง   นาอยูอาศัย  
 ตองมีอาชีพ   สรางงานรายได   สวัสดิการจัดให  ครอบครัวอบอุน   
ความรักอบอวล สามัคคีทุกหมูมวล  ดํารงไวพอเพียง  สิ่งแวดลอมดี   
มีความปลอดภัย    มีศาสนาในใจ   จะไดสุขลํ้า  มีการศึกษาเปนสวนใหญ 
เกรงใจผูนํา   อบายมุขอยากรายกลํ้า   ยาเสพติดพิชิตไป”   

 

2.4.3 ลักษณะความรุนแรงในเด็กและเยาวชนบานโนนสมบูรณ 
ลักษณะความรุนแรงในเด็กและเยาวชนบานโนนสมบูรณ ไดแก 
1) มีการชกตอยกัน ทะเลาะวิวาท 
2) มีพฤติกรรมกาวราว ใชอารมณเปนใหญ 
3) มั่วสุมตามสถานท่ีสาธารณะ เชน สวนรัก โตะสนุกเกอร 
4) ดื่มสุรา 
5) เลนการพนัน 
6) แขงมอเตอรไซค 
7) เด็กและเยาวชนทําลายส่ิงของสาธารณะ 
8) สงเสียงดังรบกวนเพ่ือเรียกรองความสนใจ 
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9) ไมเชื่อฟงผูใหญ ไมทํางาน 
2.4.4 สาเหตุของปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนบานโนนสมบูรณ 
สาเหตุของปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนบานโนนสมบูรณ เรียงตามลําดับคือ 
1)  ครอบครัวขาดความอบอุน 
2)  ขาดการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการแกไขปญหาในชุนชน 
3) ขาดการรวมกลุมและแรงจูงใจในการดําเนินงานรวมกัน 
4)  ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5)  ขาดแบบอยางท่ีด ี
2.4.5 สรุปโครงการที่ดําเนินการ   
โครงการท่ีดําเนินการในชวงเดือนกุมภาพันธ  ถึง เดือนเมษายน  2553    ไดแก 
1)  โครงการกลุมเยาวชนสรางสรรคบานโนนสมบูรณ 
2)  โครงการจริยธรรมนําครอบครัว 
3)  โครงการชุมชนปลอดภัยหางไกลความรุนแรง 

 โดยมีรายละเอียดการดําเนินการเชิงบูรณาการท้ัง 3 โครงการ ดังน้ี 
 

ลําดับ กิจกรรม กิจกรรมนี้อยูใน
โครงการที่......... 

1 ประชาสัมพันธโครงการทางหอกระจายขาวของชุมชน 1, 2, 3 
2 จัดเวทีประชาคม เพื่อช้ีแจงโครงการ เสนอปญหาเรื่องสภาพแวดลอมท่ีอาจกอใหเกิด

ความรุนแรงกําหนดมาตรการ  จัดระเบียบสภาพแวดลอม    
1, 2, 3 

3 
 

จัดเวทีประชาคมหมูบานเพื่อคัดเลือกและแตงต้ังกลุมและคณะกรรมการดําเนินงานกลุม
เยาวชนสรางสรรค บานโนนสมบูรณ   

2 

4 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน  โดยใหกลุมเยาวชนสรางสรรคฯ  เขามามีบทบาทและ
สวนรวมโดยการบําเพ็ญสาธารณประโยชนในวันสําคัญตางๆ รวมกับชุมชนและ
ครอบครัว 

1, 2, 3 

5 ประชุมเยาวชนเชิงปฏิบัติการ 
-จัดฐานแนะแนว วิธีการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม  
   *พระ  
   *หมอ  
   *ปูเล็มและผูอาวุโสในชุมชน 

2, 3 
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ลําดับ กิจกรรม 
กิจกรรมนี้อยูใน
โครงการที่......... 

    *กลุมเยาวชน 
-หาแนวทางแกปญหาความรุนแรงของแตละคุม 
เยาวชนสอดสองดูแลซึ่งกันและกัน 
   *จัดต้ังพ่ีใหญของแตละคุม มีทั้งหมด 6 คุม  
   *จัดต้ังกลุมพ่ีสอนนอง 
   *จัดต้ังกลุมดีเจเยาวชน 
-ตั้งเกณฑและคนหาเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม ของแตละหมูบานแ และแตละคุม  เชน 
กีฬา  จิตอาสา  กตัญู เรียนดีมีคุณธรรม  และมารยาทดี 

6 -ดําเนินกิจกรมตอเน่ืองของกลุมเยาวชน 
-คนหาเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม   
-ประชุมติดตามความกาวหนาเดือนละ 1 ครั้ง 
-จัดทําปายประชาสัมพันธมาตรการในหมูบาน 

1, 2, 3 

7 
 
 

จัดเวทีประชาคม    
-กําหนดกฎเกณฑที่ใชในการประกวดครอบครัวและเยาวชนตัวอยาง 
-กําหนดมาตรการและการสอดสองเด็กและเยาวชน  การจัดระเบียบชุมชนและ
สภาพแวดลอม   เชน สวนรัก  รานโตะสนุก  รานคาเหลา  บุรี่ 

1, 2, 3 

8 -ดําเนินกิจกรรมของชุมชนตอเนื่อง  
-คนหาครอบครัวและเยาวชนตัวอยาง  
-ติดตามมาตรการและการสอดสองเด็กและเยาวชน  การจัดระเบียบชุมชนและ
สภาพแวดลอม 
-ประชุมติดตามความกาวหนาเดือนละ 1 ครั้ง 

 

9 
 

จัดคายอบรมธรรมะสําหรับครอบครัว 1 วัน   
-  เยาวชน  1  คน พอหรือแม  1  คน  /ครอบครัว  ตามความสมัครใจ เขารวมอบรม 

1, 2 

10 
 

จัดกิจกรรมนําเสนอผลการดําเนินงานและมอบเกียรติบัตร 
-เยาวชนตัวอยาง 
-ครอบครัวตัวอยาง 

1, 2, 3 
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2.4.6 รายละเอียดกิจกรรมและผลการดําเนินการ   
การจัดต้ังกลุมเยาวชนสรางสรรคบานโนนสมบูรณ 
กิจกรรม 
1. จัดเวทีประชาคมหมูบานเพื่อคัดเลือกและแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดต้ังกลุม

เยาวชน 
2. จัดต้ังกลุมเยาวชนสรางสรรค บานโนนสมบูรณ    
3. จัดโครงสรางและคัดเลือกกรรมการกลุมเยาวชนสรางสรรค บานโนนสมบูรณ    
ผลการดําเนินงาน 
1. มีกลุมเยาวชนสรางสรรค บานโนนสมบูรณ ซึ่งมีสมาชิก จํานวน 58 คน 
3. แตงต้ังประธานกลุม เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการฝายตางๆ  
 

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
กิจกรรม 
มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยใหกลุมเยาวชนสรางสรรคฯ  เขามามี

บทบาทและสวนรวมโดยการบําเพ็ญสาธารณประโยชนในวันสําคัญตางๆ รวมกับชุมชนและครอบครัว  
ผลการดําเนินงาน 
กลุ ม เ ย าวชนสร า งสรรคฯ   เ ข ามา มีบทบาทและสวนร วมโดยการบํ า เ พ็ญ

สาธารณประโยชนในวันสําคัญตางๆ รวมกับชุมชนและครอบครัว ไดแก  วันมาฆบูชา วันสงกรานต วัน
แหงครอบครัว เปนตน 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสรางสรรคบานโนนสมบูรณ 
ผูเขารวมประชุม  
ประกอบดวย 
1. เด็กและเยาวชน จํานวน 30 คน 
2. ผูนําชุมชน 7 คน 
3. พระสงฆ 1 รูป 

  4. นักวิจัยหนุนเสริม (จากองคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัย) รวม 2 คน 
 
 



ผลการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 221
 

 

 

กิจกรรม 
เวลา หัวขอ 

8.30 น. ลงทะเบียนและติดปายช่ือ  
8.45 น. พิธีกรกลาวทักทายผูเขารวมประชุมและช้ีแจงกําหนดการและแนวทางการประชุม 
9.00 น. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนํากราบพระพรอมกันโดยผูใหญบาน 

ใหศีลและกลาวใหโอวามเปดโครงการโดยพระสงฆ 
กลาวตอนรับ แนะนําแกนนําชุมชนและใหโอวาทโดยผูใหญบาน 
แนะนํากลุมเยาวชนและแกนนําโดยประธานกลุมเยาวชน 

9.20 น. - แนะนําความเปนมาของโครงการโดยผศ.ดร.ทัศนีย ศิลาวรรณ 
9.30 น. พิธีกรช้ีแจงกิจกรรมและใบงาน แบงกลุม 4 กลุมเพ่ือเขาฐาน 4 ฐาน เขาพรอมกันและ

หมุนเวียนโดยใชเวลาฐานละ 15 นาทีใหเยาวชนแตละคนจดบันทึกประเด็นสําคัญ 
9.40 น. กิจกรรมสันทนาการ/ละลายพฤติกรรม 
10.00 น. เขาฐาน จัดเยาวชนท่ีทําหนาท่ีดูแลประจํากลุมดวย 

ฐานท่ี 1 การดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม วิทยากรคือ พระสงฆ 
ฐานท่ี 2 เด็กและเยาวชนท่ีพึงประสงคของพอแมและชุมชน วิทยากรคือ ปูเล็มและผูอาวุโส
ในชุมชน 
ฐานที่ 3 ความหมายและรูปแบบความรุนแรง สาเหตุความรุนแรงและแนวทางแกไขและ
ปองกันปญหาความรุนแรง วิทยากรคือ สถานีอนามัย อบต.และผศ.ดร.ทัศนีย ศิลาวรรณ 
ฐานท่ี 4 แนวทางแกไขและปองกันปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนบานโนนสมบูรณ 

11.00 น. ประชมุระดมความคิดกลุมและเตรียมนําเสนอผลการประชุมกลุมในหัวขอ 
1. สาเหตุที่ทําใหเกิดความรุนแรง 
2. ผลกระทบของความรุนแรงตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
3. การแกไขและปองกันความรุนแรงในบานโนนสมบูรณ 
4. คําคมเก่ียวกับการแกไขปญหาและปองกันความรุนแรง 

12.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 น. นําเสนองานกลุม 
14.00 น. ตั้งกลุมพ่ีดูแลและสอนนองรายคุม 

ตั้งกลุมดีเจเยาวชนและรับสมัครดีเจประจําหมูบาน(บอกวิธีปฏิบัติและรับสมัครสมาชิก
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เวลา หัวขอ 
กลุม) 
ตั้งเกณฑและคนหาเด็กและเยาวชนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมของแตละคุม 

14.45 น. สรุปและชี้แจงกิจกรรมที่จะดําเนินการตอไป 
15.30 น. ปดโครงการโดยผูใหญบานและพระสงฆ 

 

ผลการประชุมระดมความคิดกลุม 
สาเหตุที่ทําใหเกิดความรุนแรง 
 

ผลกระทบของความรุนแรงตอบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน 
 

การแกไขและปองกันความรุนแรง
ในบานโนนสมบูรณ 
 

กลุมที ่1 วัยใสหัวใจเต็มรอย   
 ปญหาการพนัน 
 ความคิดเห็นไมตรงกัน 
 เกิดจากยาเสพติด 

 ทําใหชุมชนเสื่อมโทรม 
 กลายเปนคนที่ไมนาเช่ือถือ 

 จัดอบรมใหความรูและสงเสริม
คุณธรรมใหแกเด็กและเยาวชน 
(อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง) 

 พอแมไมควรจะตามใจลูกมาก
เกินไป 

กลุมที ่2 บานของเราโนนสมบูรณ   
 ครอบครัวแตกแยก 
 ติดเพ่ือนมากเกินไป เชื่อเพื่อน

มากกวาพอแม 
 ความเห็นไมตรงกัน 
 ดื่มสุราจนไมไดสติ 

 มีเสียงทะเลาะวิวาท 
 มีแบบอยางทีไ่มดี 
 ครอบครัวอับอายชาวบาน 
  

 เมื่อเห็นแลวไมควรเอาเยี่ยงอยาง 
 ทุกคนควรรวมมือกัน ไมนิ่งเฉย 
 พอแมเอาใจใส เตือนลูกหลาน 
 พูดความจริงตอกัน 
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สาเหตุที่ทําใหเกิดความรุนแรง 
 

ผลกระทบของความรุนแรงตอบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน 
 

การแกไขและปองกันความรุนแรง
ในบานโนนสมบูรณ 
 

กลุมที ่3 อีกา สีสม (ความรุนแรงเปรียบเสมือนอีกา แตถาไดพบพระในจีวรสีสมขัดเกลาก็อาจจะกลับใจเปนคนดีได) 
 สื่อตางๆ 
 ไมไดความดูแลจากพอแม 
 อยากรูอยากลองจากเร่ืองตางๆ 
 ผูใหญทําแบบอยางไมควรใหเด็ก

เห็น 

 เสียทรัพย เสียเวลา เสียอนาคต 
เสียช่ือเสียง บาดเจ็บ 

 เสียใจ ครอบครัวแตกแยก  ขาด
ความอบอุน 

 ชุมชนแตกตแยก ขาดการพัฒนา 
สังคมไมสงบสุข 

 ใชเวลาใหเกิดประโยชน (เลน
กี ฬ า , พั ฒน า วั ด  โ ร ง เ รี ย น 
ชุมชน) 

 จัดทํากิจกรรมอบรมจริยธรรม 
 จัดระเบียบทางสังคม 
 ชวยจัดการมาตรการในหมูบาน 

กลุมท่ี 4 กลุมโนนสมบูรณคลาสสิค (เพื่อคุณธรรม) 
 เด็กที่เลนการพนัน  
 ทะเลาะเบาะแวงกับผูปกครอง 
 พฤติกรรมกาวราว  
 ปญหาหารลักขโมย 
 พูดจาไมเพราะ 
 การติดยาเสพติด 
 มีแฟนกอนวัยอันควรจึงทําใหมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
 โดดเรียน 
 ไมชวยงานพอแม 
 ทองไมมีพอ 

 ชุมชนควรเอาใจใสแกเด็กและ
เยาวชน 

 ปลูกฝงใหเด็กมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 - เมื่อเกิดปญหาตางๆ จะไดรูจัก
แกปญหา หรือนําความรูที่ไดไป
แนะนําใหกับเพ่ือนฝูง คนรูจัก
และนําไปใชกับตัวเอง 

 

คําคมเก่ียวกับการแกไขปญหาและปองกันความรุนแรง 
เยาวชนดี มีน้ําใจ แกไขปญหาความรุนแรง 
ความรุนแรงไมมี ความยินดีจึงเกิด 
เยาวชนปลอดภัย หางไกลความรุนแรง 
ครอบครัวเสมือนเข็มทิศ ถาช้ีผิดลูกติดยา 
วัตถุอันตรายไมควรลอง ถาอยากเปนคนดี 
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กลุมพี่ดูแลและสอนนองรายคุม 
ผูเขารวมประชุม  
ประกอบดวย 
1. เด็กและเยาวชน จํานวน 30 คน 
2. ผูนําชุมชน 7 คน 

  4. นักวิจัยหนุนเสริม (จากองคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัย) รวม 2 คน 
กิจกรรม 
1. ชี้แจงแนวทางการจัดต้ังกลุมและกิจกรรมของกลุม 
2. จัดระบบและกําหนดแนวปฏิบัติของกลุม 
ผลการดําเนินงาน 
มีการจัดต้ังกลุมพ่ีใหญดูแลนองๆ จํานวน 4 กลุมหรือคุม ไดแก พลังสามัคคี สมบูรณ

สุข อยูยิ่งเจริญ และไทยสามัคคี แตละคุมมีพี่ใหญคอยดูแล 3 คน ในเบ้ืองตนตกลงกันวาจะมีการจัดทํา
ทะเบียนเด็กและเยาวชน สอดสองดูแลและพูดคุยกับเด็กและเยาวชนในเขตรับผิดชอบ ควบคูกับการ
คดัเลือกเยาวชนตนแบบ จากนั้นจะมีการประชุมพ่ีใหญเดือนละ 1 คร้ัง แตในท่ีสุดกิจกรรมที่ทําคือนําเด็ก
และเยาวชนหมุนเวียนกันไปชมการแขงขันกีฬาฟุตบอลของจังหวัด ซึ่งไดรับโควตาและงบประมาณ
สนับสนุนคาเดินทางในการเขาชม ซึ่งแกนนําเยาวชนเห็นวาเปนวิธีการชวยใหเด็กใชเวลาใหเปน
ประโยชน และไมนําเวลาไปมั่วสุมเลนสนุกเกอรหรือการพนันดังเชนที่เคยปฏิบัติ 

กลุมดีเจเยาวชน 
ผูเขารวมประชุม  
ประกอบดวย 
1. เด็กและเยาวชน จํานวน 30 คน 
2. ผูนําชุมชน 7 คน 

  4. นักวิจัยหนุนเสริม (จากองคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัย) รวม 2 คน 
กิจกรรม 
1. ชี้แจงแนวทางการจัดต้ังกลุมและกิจกรรมของกลุม 
2. รับสมัครดีเจเยาวชน 
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ผลการดําเนินงาน 
กลุมมีแนวคิดใหเยาวชนหมุนเวียนกันส่ือสารเร่ืองราวตางๆ กับชุมชนผานหอกระจาย

ขาว จึงไดตั้งกลุมดีเจเยาวชนข้ึน มีการรับสมัครดีเจประจําหมูบาน มีผูสมัคร 10 คน ทําหนาท่ีหมุนเวียน
กันพูดคุยและจัดรายการผานหอกระจายขาว โดยกําหนดตารางการดําเนินการสัปดาหละ 1-2 คร้ังในวัน
เสารและอาทิตย 

ตั้งเกณฑและคนหาเด็กและเยาวชนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมของแตละคุม 
ผูเขารวมประชุม  
ประกอบดวย 
1. เด็กและเยาวชน จํานวน 30 คน 
2. ผูนําชุมชน 7 คน 

  4. นักวิจัยหนุนเสริม (จากองคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัย) รวม 2 คน 
กิจกรรม 
1. ชี้แจงกิจกรรม 
2. ตั้งแกณฑและแนวทางการคนหาเด็กและเยาวชนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
มีการระดมความคิดเพ่ือคัดเลือกเด็กและเยาวชนตนแบบ โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังน้ี 
- มีคุณธรรมจริยธรรม  
- มีความสามารถในดานกีฬา 
- มีความกตัญ ู
- เรียนดี 
- เสียสละเวลาเพ่ือสวนรวม 
โดยพ่ีใหญแตละคุมคัดเลือกรวมกับเยาวชนในคุม จากน้ันนําเขาท่ีประชุมหมูบานเพ่ือ

พิจารณาอีกครั้ง แตเนื่องจากระยะเวลาในการดําเนินการคอนขางส้ัน ทําใหไมสามาถคัดเลือกเยาวชน
ตนแบบได ที่ประชุมจึงมีมติใหมอบเกียรติบัตรแกสมาชิกกลุมเยาวชนทุกคน วา “เปนเยาวชนผูประกอบ
คุณงามความดีและบําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสังคม” 

จริยธรรมนําครอบครัว 
กิจกรรม 
1. ประชาสัมพันธโครงการทางหอกระจายขาวของชุมชน 
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2. จัดเวทีประชาคมครอบครัว เพื่อเพื่อชี้แจงโครงการ กําหนดกฎเกณฑที่ใชในการ
ประกวดครอบครัวตัวอยาง แนวทางจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู   

3. จัดกิจกรรมพัฒนาวัด บาน โรงเรียน (วันจิตอาสาพัฒนาครอบครัว) 
4. จัดอบรมครอบครัวคุณธรรม   
5. มอบเกียรติบัตรแกครอบครัวตัวอยาง  
ผลการดําเนินงาน 
มีการประชาสัมพันธโครงการทางหอกระจายขาวของชุมชน  และจัดเวทีประชาคม

หมูบาน เพื่อเพื่อชี้แจงโครงการ กําหนดกฎเกณฑที่ใชในการประกวดครอบครัวตัวอยาง และแนวทางจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การอบรมครอบครัวคุณธรรม  การจัดกิจกรรมพัฒนาวัด บาน โรงเรียน (วัน
จิตอาสาพัฒนาครอบครัว) ตลอดจนการมอบเกียรติบัตรแกครอบครัวตัวอยาง  แตในการปฏิบัติจริง
เนื่องจากประชาชนติดภารกิจในการทํามาหาเล้ียงชีพ ระยะเวลาในการดําเนินการมีจํากัด ประกอบกับ
เปนชวงเทศกาลสงกรานต ซึ่งหมูบานตองใชเวลาสวนใหญในการเตรียมงานสืบสานประเพณีที่สําคัญ 
กิจกรรมที่ทําในโครงการนี้ ภายหลังจากการจัดเวทีประชาคมหมูบาน จึงมีเพียงกิจกรรมพัฒนาวัด บาน 
โรงเรียน ในวันสําคัญตางๆ ท่ีดําเนินการรวมกันทั้งชุมชน รวมถึงครอบครัว และเด็กและเยาวชนดวย  

สวนการใหความรูหรือสรางความเขาใจเก่ียวกับครอบครัวคุณธรรมน้ัน ไดจัดการ
ประชุมผูเขารวมประชุมประกอบดวย เด็กและเยาวชน จํานวน 44 คน ผูปกครองและผูนําชุมชน จํานวน 
18 คน เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัย ตลอดจนผูนําชุมชนหมูบานใกลเคียง โดย
ไดเชิญผูอาวุโสในหมูบานใหแนวคิดเร่ืองครอบครัวคุณธรรม รวมกับวิทยากรจากสํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย โดยยังไมไดมีการคัดเลือกหรือมอบเกยีรติบัตรแกครอบครัวตัวอยางแต
อยางใด 

ชุมชนปลอดภัยหางไกลความรุนแรง 
กิจกรรม 
1. จัดเวทีประชาคมหมูบานเพ่ือเสนอปญหาเร่ืองสภาพแวดลอมท่ีอาจกอใหเกิดความ

รุนแรง 
2. กําหนดมาตรการ จัดระเบียบสภาพแวดลอม เชน สวนรัก รานโตะสนุก รานคาเหลา 

บุหรี ่
3. จัดทําปายประชาสัมพันธปองกันปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในหมูบาน 
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ผลการดําเนินงาน 
จัดเวทีประชาคมหมูบาน ผูเขารวมประชุมประกอบดวย เด็กและเยาวชน จํานวน 44 คน 

ผูปกครองและผูนําชุมชน จํานวน 18 คน เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัย 
ตลอดจนผูนําชุมชนหมูบานใกลเคียง กติกาท่ีไดกําหนดซ่ึงจะนําเขาเปนกติกาชุมชนตอไป ไดแก 

- รานคาทุกรานในหมูบานโนนสมบูรณหามขายสุรา  และบุหรี่ใหกับเด็กอายุต่ํากวา    
18 ป รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด เชน กาว กัญชา ยาอี ยาไอซ ยาบา เปนตน 

- หามเด็กอายุต่ํากวา 15 ปเลนสนุกเกอร สําหรับเด็กที่อายุมากกวา 15 ปเวลากลางคืน
เลนไมเกินหกทุมหรือเท่ียงคืน 

- เรื่องการเก็บขยะของหมูบานโนนสมบูรณ จะมีถังขยะต้ังไวหนาบานทุกจุดและขอ
ความกรุณาเก็บขยะใสถังใหเปนที่เรียบรอย 

- เรื่องขับขี่รถจักรยานยนตในท่ีชุมชน ในระหวางท่ีมีการประชุมใหดับเครื่องยนตหรือ
ลงเข็นเพื่อปองกันเสียงดัง 

- เมื่อมีมหรสพในงานตางๆ ในหมูบาน งานวัด งานพิธีตางๆ ของหมูบาน ถามีใครกอ
เรื่องทําใหการละเลนหรืองานของเจาภาพตองเสียงาน  จะตองจายคามหรสพแทน
เจาภาพ   
สวนเรื่องทําปายประชาสัมพันธปองกันปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนใน

หมูบานน้ัน ไดมีการจัดทําปายขนาดใหญ ตั้งไวในถนนสายหลักของหมูบาน ตัวอยางขอความ ไดแก 
- เยาวชนรุนใหมหางไกลความรุนแรง ไมคิดท่ีจะแบงแยก สังคมจะแหลก ถาเราแตก
สามัคค ี

- เยาวชนรุนใหม ไมใฝในอบายมุข 
- คนเกงไปสนามรบ คนเคารพกฎไปสนามกีฬา  
- ดูคนดูที่การกระทํา ดูผูนําดูที่การเสียสละ 
- เยาวชนคนรุนใหม รักตัวกลัวตาย ตองไมอายพกถุง 
- ครอบครัวเหมือนเข็มทิศ ถาช้ีผิดลูกติดยา 
- ขับขี่ปลอดภัย มีวินัย ตอชุมชน คิดรักชีวิต เคารพสิทธิ ตอสังคม 
- รักพอ รักแม รักครอบครัว อยาลืมตัว คิดทําช่ัว ไมมั่วยาเสพติด 
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2.5 ผลลัพธการจัดการทางสังคม และอภิปราย 
1) รูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
ในบานโนนสมบูรณ พัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหาความ

รุนแรงในเด็กและเยาวชน ในลักษณะของการสรางเครือขายการเรียนรูและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวาง
ทีมวิจัยชุมชนและทีมวิจัยหนุนเสริม  

ทีมวิจัยชุมชน มุงเนนใหมีการต้ังกลุมเยาวชนและให เปนกลุมหลักในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ภายใตการสนับสนุนของทีมวิจัยและท่ีปรึกษาชุมชนวัยผูใหญ ซึ่งเปนกรรมการชุมชนท่ี
แตเดิมเปนกลุมหลักที่ปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาชุมชน โดยมีเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมนอยมาก  
ผลท่ีปรากฎ มีการจัดต้ังกลุมเยาวชนข้ึนในหมูบาน ที่มีโครงสรางชัดเจน เด็กและเยาวชนไดมีสวนรวม
ในกิจกรรมของชุมชนมากข้ึน เด็กและเยาวชนไดมีโอกาสออกแบบกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตางๆ 
ภายใตการดูแลและการใหคําปรึกษาจากผูใหญในชุมชน สรางความภาคภูมิใจและความเช่ือม่ันใน
ศักยภาพ ทั้งท่ีเกดิข้ึนในกลุมเยาวชนเองและความรูสึกที่ผูใหญมีตอเยาวชน  

 นักวิจัยหนุนเสริม ซึ่งเปนบุคลากรในพ้ืนที่ ก็นับวามีความสําคัญไมนอยตอการดําเนิน
กิจกรรมนี้ เนื่องจากผูนําและประชาชนมีความศรัทธาตอเจาหนาท่ีภาครัฐ และพรอมท่ีจะทําตามมากกวา
จะคิดออกแบบกิจกรรมเอง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการคุนชินแนวปฏิบัติที่ภาครัฐมักกําหนดใหชุมชน
ปฏิบัติตามมาอยางตอเนื่อง  

2) สรางประชาคม “ปลอดภัยจากความรุนแรง (safe youth)” ในเด็กและเยาวชนและ
ชุมชนในการขจัดปญหาความรุนแรง 

มีการดําเนินการในดานการใหความรูและสรางความเขาใจในกลุมเด็กและเยาวชน 
ครอบครัว และการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน 

ในสวนของเด็กและเยาวชนและครอบครัวน้ัน พบวามีแนวคิดในการดําเนินกิจกรรมท่ี
ดี ทั้งในการจัดต้ังกลุมพ่ีใหญของคุมและดีเจเยาวชน หากมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ืองตามแนวทาง
ที่วางไวก็นาจะประสบผลสําเร็จตามท่ีมุงหวัง แตในเรื่องความตอเน่ืองในการดําเนินกิจกรรมน้ันยังเปน
ที่นากังวลอยูมาก เนื่องจากกรรมการของกลุมเยาวชนสวนใหญตองเปนกําลังสําคัญในการทํางานหา
เลี้ยงครอบครัว หรือไมก็เรียนในระดับวิทยาลัย ทําใหไมคอยมีเวลาในการดําเนินงาน 

ในสวนของครอบครัว เดิมมีแนวคิดท่ีจะจัดอบรมครอบครัวคุณธรรมในลักษณะของ
การเขาคายปฏิบัติธรรม แตเนื่องจากขอจํากัดดานเวลาทําใหทําไดเฉพาะการใหความรูและสรางความ
เขาใจเก่ียวกับเรื่องคครอบครัวคุณธรรมเทาน้ัน 
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ในสวนของชุมชน นับวาประสบความสําเร็จพอควร มีกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ดดย
ระดมความรวมมือทั้งจากกลุมเด็กและเยาวชนและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทุกหมูเหลาในชุมชน 
มีการประชาคมเก่ียวกับการปองกันความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ติดปายเก่ียวกับการปองกันความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชนและปญหาสังคมอ่ืนๆ ไวตามจุดสําคัญของหมูบานเพ่ือเปนขอเตือนใจสําหรับ
คนในชุมชนและผูพบเห็น และไดมีการกําหนดกติกาชุมชนเก่ียวกับการปองกันความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน และจะจัดทําเปนกติกาชุมชนที่เปนลายลักษณอักษรตอไป 

3) เพื่อสรางเคร่ืองมือและระบบการเฝาระวังปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนโดย
ชุมชนเพื่อชุมชน 

การสรางเครื่องมือและระบบการเฝาระวังปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนโดย
ชุมชนเพ่ือชุมชนน้ัน ยังไมไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรม แตมีระบบการสอดสองดูแลความเปนไป
เปนมาของชุมชนโดยกลุมผูนําชุมชน รวมท้ังหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน  อยางไรก็ตาม หาก
กิจกรรมพ่ีใหญดูแลนองมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ก็จะเปนการชวยใหการ เฝาระวังปญหาความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
สรุป ขอเสนอแนะและเงื่อนไขการประยุกตสูการปฏิบัติในพ้ืนที่อื่น  

 1. สรุป 
1.1 รูปแบบและกลไก 
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและ

เยาวชน ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการขับเคล่ือนโดยใชรูปแบบและกลไก 2 รูปแบบคือ 
1) “วัด” กับการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ดําเนินการในบาน

จอก ตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
2) “ชุมชนเขมแข็ง” กับการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ดําเนินการ

ในบานโนนสมบูรณ ตําบลบานยาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
1.2 ผลจากโครงการ 
ผลท่ีเกิดข้ึนในระยะสั้นเทาท่ีประเมินไดจากการถอดบทเรียนทีมวิจัยและผูที่เกี่ยวของ

โดยตรง ไดแก 
1) เกิดการรวมตัวของเยาวชนเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมอันเปนประโยชน   
2) เยาวชนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดี 
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3) คนในชุมชนต่ืนตัว ใหความรวมมือ สนับสนุน และมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ความรุนแรง  

4) เกิดการจัดการทางสังคมและแกปญหาแบบบูรณาการในชุมชน 
5) หนวยงานตางๆ ใหความสําคัญและสนับสนุนกิจกรรมการแกปญหาความรุนแรงใน

เด็กและเยาวชน  
6) มีความสัมพันธอันดีและการประสานความรวมมือภายในชุมชน ระหวางชุมชน 

สวนความสัมพันธและการประสานความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย และปญหาความ
รุนแรงของเยาวชนจะลดลงน้ัน เปนผลที่คาดวาจะเกิดข้ึน หากมีการดําเนินงานท่ีตอเน่ือง 

 
2. ขอเสนอแนะ 

2.1 ขอเสนอแนะในยุทธศาสตรการขับเคล่ือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“เด็กและเยาวชนทีพงึ
ประสงค์”

“ชุมชนปลอดภยั ห่างไกล
ความรุนแรง”

ปญหาความ

รุนแรงใน

เด็กและ

เยาวชน 

Stakeholders

การจัดการ

ทางสังคม

ปญหาความ

รุนแรงในเด็ก

และเยาวชน  

การพัฒนาศักยภาพ 
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ระบบและกลไก พ่ีเล้ียง/ ที่ปรึกษา

ระบบสนับสนุนและติดตาม 

เยาวชน
แกนนํา/
จิตอาสา
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2.2 ขอเสนอแนะในรูปแบบและกลไก “วัดกับการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน
หมูบาน/ ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน
หมูบาน/ ชุมชน

เครอืขาย/ ภาคี
องคกรภาครฐั

เครอืขาย/ ภาคี
องคกรภาคเอกชน

เครอืขาย/ ภาคี
องคกรศาสนา

สภาเยาวชน

เครอืขาย/ ภาคี
องคกรภาครฐั

เครอืขาย/ ภาคี
องคกรภาคเอกชน

เครอืขาย/ ภาคี
องคกรศาสนา

สภาเยาวชน

เครอืขาย/ ภาคี
องคกรภาครฐั

เครอืขาย/ ภาคี
องคกรภาคเอกชน

เครอืขาย/ ภาคี
องคกรศาสนา

สภาเยาวชน

ตําบล/ อําเภอ/ จังหวัด
พ่ีเล้ียง/ ที่ปรกึษา/ สิ่งสนับสนุน
และติดตามการดําเนินงาน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน
หมูบาน/ 
ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน
หมูบาน/ 
ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน
หมูบาน/ 
ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน
หมูบาน/ 
ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน
หมูบาน/ 
ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน
หมูบาน/ 
ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน

เด็กและเยาวชน

วัด

ครอบครวั ชุมชน
หมูบาน/ 
ชุมชน
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เยาวชน
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

เยาวชน
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

หมูบานเขมแข็ง

หมูบานอ่ืนๆ

เยาวชน
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

หมูบานอ่ืนๆ

เยาวชน
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

หมูบานอ่ืนๆ

เยาวชน
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

หมูบานอ่ืนๆ

เยาวชน
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง
ผูนํา/ แกนนํา
ชุมชนเขมแข็ง

2.3 ขอเสนอแนะในรูปแบบและกลไก“ชุมชนเขมแข็งกับการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน” 
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3. เงื่อนไขการประยุกตสูการปฏิบัติในพ้ืนที่อื่น   
การประยุกตโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรง 

ในเด็กและเยาวชน ตามรูปแบบกรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูการปฏิบัติในพ้ืนที่อื่นนั้น มี
เงื่อนไขหรือขอควรคํานึงในการดําเนินงานดังน้ี 

3.1 องคกรพุทธศาสนา/ วัด กับการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
- ทุนศรัทธาและศูนยรวมจิตใจ   
- ทรัพยากรบุคคล (พระนักเผยแพร) และอื่นๆ (สถานท่ี อุปกรณ) 
-  เครือขายวัดและพระสงฆ 
-  การสนับสนุนจากประชาชน 
-  การสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ  
-  ความตกลง (เห็นชอบ) และระบบปกปองในการดําเนินงานของสถาบันศาสนา 

3.2 ชุมชนเขมแข็งกับการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
- ทุนทางสังคมและทรัพยากร 
- ศรัทธาหนวยงานและบุคลากรภาครัฐ  
-  มีความสามัคคีและรวมมือรวมใจของคนในชุมชน 
-  การดําเนินงานท่ีไมแยกสวน และบูรณาการ 
-  การมองปญหาชุมชนแบบรอบดาน เปนองครวม 

3.3 เยาวชนและนักวิจัยชุมชน 
-  พลัง และความคิดสรางสรร จิตอาสา 
- เปนที่รัก เอ็นดู และภาคภูมิใจของครอบครัวและชุมชน 
-  ผูใหญพรอมใหการสนับสนุนและชวยเหลือ 
-  กิจกรรมไมซับซอนมาก คอยเปนคอยไป สอดคลองกับวิถีชีวิต (เรียน ทํางาน)  
-  กลุมและเครือขายท่ีมีโครงสรางชัดเจน 
-  กิจกรรมตอเนื่อง 
-  การสงตอ สืบสานรุนสูรุน 
-  พี่เลี้ยงคอยดูแลและสนับสนุนอยางใกลชิด 
-  การสนับสนุนที่ตอเนื่อง 
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3.4 พี่เลี้ยง/ ที่ปรึกษา 
- ความรูเชิงวิชาการ 
- เสียสละ มีใจใหชุมชน 
-  เปนที่ยอมรับ/ ศรัทธาของคนในชุมชน  
-  เขาใจและเขาไดกับเด็กและเยาวชน 
- กิจกรรมเชิงสรางสรร ไมยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ 
-  ความคิดเชิงระบบ การพัฒนาแบบองครวม 
-  การประสานและบูรณาการระหวางองคกร 
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5.3 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคม 
เพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน กรณีพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
         โดย รศ. ดร. มัลลิกา มัติโก 
 
 5.3.1. บทนํา 

ความรุนแรงมิไดถูกจํากัดเพียงการแสดงออกภายนอก  เปนรูปธรรมทางรางกายเทาน้ัน 
ความรุนแรงทางจิตใจและทางเพศท่ีฝงตรึงอยูภายในตัวตน ลวนเปนผลจากการกระทําท่ีเกี่ยวของกับ
อํานาจแทบท้ังสิ้น  เชน การปดก้ัน การจํากัดขอบเขต สิทธิเสรีภาพ และลดลอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
เปนความรุนแรงลักษณะแอบแฝงซึ่งมักไมไดรับการตระหนักถึง การกระทําความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก
และเยาวชนในชุมชน ไมวาจะเปนชุมชนขนาดเล็ก ปานกลาง และใหญ พบวามีรูปแบบท่ีเหมือนกัน คือ 
ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในโรงเรียน และความรุนแรงในชุมชน ซึ่งเปนความรุนแรงท่ีอยู
ในชีวิตประจําวันของเด็ก และเปนวงจรที่เกิดข้ึนและผลิตซํ้าปญหาอีก 

วิถีชีวิตแบบเมืองสมัยใหมในสังคมกรุงเทพมหานคร ที่ปกคลุมดวยสิ่งกอสรางโอบลอม
วัฒนธรรมชุมชนแบบประเพณี กลายเปนชุมชนของผูบริโภคที่มาจากชนชั้นแรงงานคนยายถิ่น คนถูกไล
ที่ จนไมหลงเหลือความเปนพวกเดียวกัน บุคคลกลุมตางๆ สวนใหญเปนชาวชนบทอีสาน ที่นํา
วัฒนธรรมทองถิ่นเขามาผสมผสานกับชีวิตแบบไดอยางลงตัว การมีชีวิตเรียบงายในหองเชาแคบๆ จาก
คนที่อาศัยอยูกอนเพื่อประกอบอาชีพคาขาย เปนความพอใจของพวกเขา ซึ่งการเขามาอยูในชุมชนใน
ปจจุบันเปนไปในลักษณะเขาออกจากชุมชนสะดวก งายตอการทํามาหากิน ทําใหความสัมพันธทาง
สังคมภายในชุมชนสําหรับผูที่ยายเขามาอยูใหม ไมสามารถผูโยงกับชุมชนเชนอดีต ความสัมพันธที่ไม
คงทน ทําใหชุมชนเต็มไปดวยคนแปลกหนาเขามาเพ่ือหาบานเชาเปนที่พักพิงตอนกลางคืน ชุมชนบาง
แหงท่ีประธานชุมชนเปนเจาของท่ีดิน ที่คนในชุมชนใชเพ่ือเปนลานกีฬา ที่พักผอน ถูกแปลงสภาพเปน
บานเชาเพ่ือใหตางถิ่นเขามาอาศัย การมีรายไดจากคาเชาเปนหลักหมื่นหลักแสน ทําใหวิถีชีวิตแบบเมือง
สมัยใหมเมไปดวยความแตกตางหลากลายท้ังชาติพันธุและชนช้ัน จนแทบไมหลงเหลือคนด้ังเดิมท่ีเคย
สรางชุมชน จําตองอัปเปหิตัวเองออกไปจากชุมชน ชุมชนจึงเต็มไปดวยความเสี่ยงนานาชนิด ตั้งแต
ปญหารากฐานท่ีสะสมมานานไดแก  ขยะ และความคับแคบแออัด เด็กไมไดเรียนหนังสือ คนติดยา ติด
การพนัน  

วิถีชีวิตแบบเมืองสมัยใหม  ดวยวิถีชีวิตท่ีแตกตาง  การสรางอัตลักษณของตัวตนท่ี
หลากหลาย ที่จัดแบงไปตามความแปลกใหมที่เขามา  ชุมชนในกรุงเทพมหานครทุกวันน้ี การดํารงชีวิต
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ประจําวันเปนไปเพื่อปากเพื่อทองในรูปของการบริโภค รวมกับความสัมพันธเชิงมิตรภาพแบบผิวเผินชั่ว
คร้ังช่ัวคราว  ทําใหชุมชนจึงเปนเพียงทางผานของธุรกิจท่ีมอมเมาประชาชน เชน ยาเสพติด หวยใตดิน 
หวยกลอง ขณะเดียวกันภายในชุมชนเองก็เปนแหลงการพนันต้ังแตการจับกลุมเลนไพของเด็กและ
เยาวชนจนถึงกลุมผูใหญและผูสูงอายุ สงผลใหการอบรมสั่งสอนไมมีรูปแบบตายตัว เกิดข้ึนแบบ
อัตโนมัติในวงไพ หรือในกลุมเพ่ือนรวมวงชวยกันเลี้ยงชวยกันตีไปตามอารมณในขณะนั้น การไมมี
รูปแบบการอบรมที่ชัดเจน ทําใหทั้งผูใหญและเด็กเกิดความสับสน เด็กมีอาการคลุมดีคลุมรายเตนไปกับ
อารมณของพอแม กลาวคือเด็กจะมีสภาพเปนตุกตาท่ีถูกโบยตีเมื่อพอแมหงุดหงิด ขณะเดียวกันเด็กจะถูก
โอบกอดเม่ือพอแมอารมณดี 

วิถีชีวิตชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร ไดเขามาทําหนาท่ีแทนครอบครัวหรือเครือญาติ 
ความสัมพันธแบบเพื่อนมีบทบาทสูงในชุมชน เนื่องจากปญหาครอบครัวท่ีพอแมทะเลาะกันหรือแยก
ทางกัน เด็กและเยาวชนอาศัยอยูกับญาติ หรือเพื่อนบานท่ีไมคอยมีเวลามาสนใจสงผลใหเด็กและเยาวชน
หาท่ีพึ่งทางใจดวยการไปเลนเกมส เที่ยวเตรดึก นอนต่ืนสาย ตื่นแลวก็ไปบานเพื่อนที่ประสบปญหาอยาง
เดียวกัน เด็กและเยาวชนบางคนตองอยูกับวัตถุที่เปนเพ่ือนท่ีนิ่งสนิทอยางเดียวดาย เชน คุยกับเพื่อนทาง
อากาศ ดูโทรทัศน ขี่รถจักรยาน รถมอเตอรไซด เลนประทัด ทําระเบิดลูกบอล เลนไพยูกิ  เปนตน 

เด็กและเยาวชนจึงเติบโตข้ึนทามกลางการตอสูระหวางประเพณีการเลี้ยงดูแบบเกาท่ีผูกพัน
ดวยสายใยแหงความรักกับการคาดหวังใหม ๆ ในสภาพครอบครัวแตกแยก ที่ผูกโยงกับความรุนแรง ทํา
ใหเด็กและเยาวชนมีโอกาสเสี่ยงตอการชักจูงใหเปนผูกระทําผิดไดงาย การขาดแรงยึดเหน่ียวท้ังใน
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือฉุดร้ังเด็กใหอยูกับครอบครัวและชุมชน ไมไดเกิดข้ึนจริงตามแนวคิดครอบครัว
สมานฉันทที่รอยรัดดวยความรัก  มันเปนเพียงการจินตนาการของรัฐแบบอุดมการณในโลกอุดมคติ ที่
หางไกลความจริงสําหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนกรุงเทพมหานคร  การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของเด็ก
และเยาวชนในคร้ังน้ี ไดคําตอบวาเร่ืองของเด็กคือเร่ืองของครอบครัวใครครอบครัวมัน ชุมชนไมยุงเก่ียว 
แตดวยลักษณะของครอบครัวในชุมชนที่พิกลพิการในการทําหนาท่ีอบรมสั่งสอน คําสั่งสอนของพอแม
กลับถูกตีความเปนการพรํ่าบน การจูจี้ หรือดุดาในความคิดของเด็กและเยาวชน  นี่คือผลจากปฏิบัติการ
การสื่อสารท่ีลมเหลว ขณะน้ีเด็กและเยาวชนในชุมชนตองเผชิญกับความเสี่ยงตอความรุนแรงในระดับ
โครงสรางอยางโดดเด่ียว แมวาทางออกของเด็กและเยาวชนคือเพ่ือน แตเพ่ือนก็ตกเปนจําเลยของ
ครอบครัวและชุมชน ที่ถูกกลาวโทษวาชักนําไปในทางเสียหายมากกวาสรางสรรค เม่ือเปนเชนนี้โลก
ชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชนเมืองจะเปนอยางไร 
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รายงานการวิจัยนี้เปน เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนาการจัดการทาง
สังคมเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่ที่ดําเนินการท้ังสิ้นในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 10 ชุมชน โดยใชวิธีการวิจัยและ
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม รายงานเปนรายงานสําหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งดําเนินการในพ้ืนที่ 2 
ชุมชน เพื่อหารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนและเพ่ือ
สรางประชาคม  “ปลอดภัยจากความรุนแรง (safe youth)” ในเด็กและเยาวชนและชุมชน  รวมท้ังพัฒนา
เคร่ืองมือและระบบการเฝาระวังปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนโดยชุมชนเพ่ือชุมชน 

5.3.2. พื้นที่ท่ีศึกษา 
งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและ

เยาวชน ในชุมชนกรุงเทพมหานคร คัดเลือกชุมชนท่ีมีลักษณะเปนพื้นท่ียานธนบุรี จํานวน  2 ชุมชน คือ
ชุมชนวัดโพธิ์เรียง ซึ่งเปนพื้นที่ขนาดใหญจํานวน 1500 ครัวเรือน อยูใกลวัดและโรงเรียน  ใกล
หางสรรพสินคา ธุรกิจ สวนชุมชนเลียบคลองบางแค เปนชุมชนขนาดเล็กจํานวน  52 ครัวเรือน ชุมชนทั้ง
สองทํางานเปนเครือขาย  ชุมชนวัดโพธิ์เรียง มีการต้ังบานเรือนที่อยูอาศัยท่ีติดชิดกันเชื่อมกันดวยทางปูน
ขนาดกวาง 1 เมตร ที่ดคเค้ียวเลี้ยววกวนไปมา ใชซอยบอกอาณาเขตท่ีตั้งของบาน รอบ ๆ ชุมชนหอม
ลอมดวยบานเด่ียวขนาดใหญที่มีร้ัวกั้นเปนสัดสวน ตึกแถว โรงเรียน และวัด หากผูสัญจรผานไปมาอาจ
ไมทราบวามีชุมชนนี้ต้ังอยูมานานมากกวา 30 ป และจดทะเบียนเปนชุมชนป 2524  

 ชุมชนวัดโพธ์ิเรียงจัดต้ังเปนชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยกรรมการชุมชน 
พ.ศ.2534  เมื่อวันท่ี  17  กรกฎาคม  2535  มีที่ตั้งอยูในซอยจรัญสนิทวงศ  20  แขวงบานชางหลอ  เขต
บางกอกนอย  กทม. พื้นท่ีประมาณ  20  ไรประวัติในอดีต เปนชุมชนที่มีอายุประมาณ 46 ป สภาพเดิม
เปนสวนผลไมมีผูอาศัยประมาณ 10 กวาครอบครัว ทุกครอบครัวเปนเจาของท่ีดินประกอบอาชีพทําสวน 
คาขายและยอมผา การคาขายชาวสวนจะนําดอกไมและผลไมไปขายท่ีตลาดบางรักและหัวลําโพง สวน
การยอมผา ชาวจีนเปนผูทําอยูบริเวณลานมะเกลือยอมกันมาต้ังแตใชลูกมะเกลือและตอมาใชสีคราม  
ตลาดท่ีนําผายอมไปสงคือตลาดบางรัก  ดอกไมซึ่งเปนที่รูจักกันทั่วฝงธนบุรีและพระนครคือดอกเยบีรา  
ปจจุบันยอมดาย หลังจากท่ีการไฟฟานครหลวงเร่ิมมากอสรางผูคนจึงเร่ิมอพยพเขามาอยูชาวสวนเดิม
และเจาของท่ีดินก็เร่ิมเปลี่ยนอาชีพมาขายท่ีดินและสรางบานใหคนเชาในท่ีสุดก็กลายเปนชุมชนแออัด
ตอมาในป พ.ศ. 2525 การเคหะแหงชาติและเขตบางกอกนอยไดเขามาปรับปรุงเปนชุมชน ปจจุบันมีบาน
อยูอาศัยประมาณ  500  หลังคาเรือน จํานวนครัวเรือน 1,000  ครอบครัว ประชากรประมาณ  3,000  คน    
อาชีพของคนในชุมชนสวนใหญรับราชการ ทํางานรัฐวิสาหกิจ คาขายและรับจางท่ัวไปจํานวนกรรมการ
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ชุมชน  จํานวน  21  คน โดยมีนายนรินทร  แปนประเสริฐ เปนประธาน องคประกอบดานโครงสราง
ชุมชนประกอบดวยศูนยรับแจงเหตุและบริการครอบครัว  กลุมอาชีพงานฝมือ  มีกลุมเยาวชน ไดมีการ
รวมตัวกันโดยใชชื่อวา เกสรชุมชน โดยมีนางสาวไพลินทร  เนียมมณี เปนประธานกลุม ปจจุบันมี
สมาชิกประมาณ 30 คน กลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) มีนายนรินทร  แปนประเสริฐ 
เปนหัวหนาชุด มีสมาชิก อปพร. ประมาณ 20 คน ศูนยสุขภาพชุมชน มีนางนํ้าทิพย   แปนประเสริฐ เปน
หัวหนา ปจจุบันมีสมาชิก ประมาณ 15คน และอาสาสมัครพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย (อพม.)  

สวนชุมชนเลียบคลองบางแคเปนชุมชนอยูในพื้นที่เชาของประธานชุมชนในเนื้อที่ 10 ไร ที่
เคยเปนสวนมะพราว มะมวงยานบางแค ชาวบานมาเชาอาศัยมานานกวา 30 ป ดวยคาเชาเดือนละ 30 
บาท จนถึงปจจุบันเก็บคาเชาเดือนละ 300 - 500 บาท ตามขนาดพื้นที่ที่อยูอาศัย จดทะเบียนเปนชุมชนป 
2534  
 ความเหมือนกันของชุมชนทั้งสอง คือ มีกลุมเยาวชนที่เรียกวาเกสรชุมชน ที่ชวยกิจกรรมใน
ชุมชนมาประมาณ 3 ป ประธานชุมชนวัดโพธ์ิเรียงและเลขาชุมชนเลียบคลองมีความสามารถในการจัด
กิจกรรมกลุม มีอัธยาศัย ใหความรวมมือ และสมัครใจในการทํางานรวมกับทีมวิจัย ทําใหการดําเนินการ
วิจัยสําเร็จลุลวงดวยดี 

 5.3. 3. วิธีการดําเนินงาน 
 1. กลไกการทํางานรวมกับชุมชน  
 จากลักษณะชุมชนเมือง ที่ทุกคนมีบทบาทหนาท่ีในชวงเชาถึงเย็น ทําใหการทํางานตองใช

ชวงเวลาเย็นและวันหยุดเพ่ือสรางการเรียนรูรวมกัน ในการตระหนักถึงปญหาความรุนแรงท่ีมีตอเด็ก
และเยาวชน และดวยความเปนชุมชนเมืองท่ีหนวยงานตาง ๆ มักเขาไปจัดกิจกรรมในชุมชนอยูเนือง ๆ 
ทําใหชุมชนเขาใจถึงวัตถุประสงคของโครงการ และมีความมุงม่ันรวมใจท่ีจะปฏิบัติและเรียนรูรวมกัน 

การทํางานเร่ิมตนในการบอกถึงสถานการณความรุนแรงท่ีมีตอเด็กและเยาวชนในชุมชน 
เปนความสนใจของคนในชุมชนที่ตระหนัก และตองการทํางานอยางตอเนื่องรวมกันเพื่อแกไขใน
ประเด็นของเด็กและเยาวชน  ดวยเหตุที่ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูจากประสบการณ และการ
นําความรูเร่ืองความรุนแรงเปนกระแสนําความคิดของชุมชนและตัวแทนเด็กและเยาวชน บงบอกถึงการ
ทํางานในชุมชนในเร่ืองการจัดรูปแบบทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน
สามารถทําไดไมยากนัก  

 การใชกลไกความสัมพันธทางสังคมแบบลูกหลานระหวางประธานชุมชนกับเด็กและ
เยาวชนสรางการเรียนรูรวมกันระหวางเด็กและเยาวชนกับผูวิจัย เด็กและเยาวชนสามารถชวยเก็บขอมูล
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จากเพ่ือน ๆ ในชุมชน และเปนผูนําในกลุมการทํางานเปนอยางดี ประสบการณในการชวยเก็บ
แบบสอบถาม การซักถามพูดคุยเร่ืองราวของชุมชน ปญหาความรุนแรงและแนวทางแกไข จะชวยใหเด็ก
และเยาวชนเขาใจและตระหนักถึงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนไดทั้งท่ีบาน โรงเรียน และชุมชน ตลอดจนมีผล
ตอการปรับเปลี่ยนความคิดวาพฤติกรรมที่ตนเคยเห็นน้ัน คือความรุนแรง  

 จากการทํางานวิจัยที่ใชกลไกความสัมพันธแบบ มีความเปนกันเองและรับฟงขอเสนอแนะ
จากชุมชน ทําใหมองไมเห็นชองวางระหวางความไมเทาเทียมกันท่ีจะเกิดข้ึนไดในกระบวนการวิจัย 
ดังน้ันกลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชุนชน จึงข้ึนอยูกับการมองเห็นประโยชน ความสมัครใจและความ
พรอมของผูนําชุมชนในการทํางานรวมกับนักวิจัย ทําใหชุมชนวัดโพธ์ิเรียงและชุมชนเลียบคลองบางแค 
เปนชุมชนนํารองเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
โดยชุมชน เพื่อชุมชน  

 2. กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
 การทํางานวิจัยและพัฒนาอยางมีสวนรวม (Participatory action research) เปนการวิจัยท่ี

กระทําโดยชุมชน  มีเปาหมายเพื่อการเรียนรูสถานการณปญหาความรุนแรงท่ีมีตอเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนแลวนําขอมูลที่ไดมาทบทวนไตรตรอง หรือเปนฐานในการตัดสินใจดําเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบ
ในการแกปญหาดวยทุนทางสังคมท่ีมีอยูในรูปแบบของการจัดการภายในชุมชน การทํางานรวมเปน
เครือขายหรือภาคี และการนําเสนอขอมูลใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือบรรจุเปนแผนดําเนินการตอไป   

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชุมชนกรุงเทพมหานคร  
 นอกเหนือจากการช้ีแจงวัตถุประสงคของโครงการวิจัย ความรับผิดชอบท่ีชุมชนจะรับไป
ดําเนินการพัฒนารูปแบบการแกปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนใหยั่งยืน มีการปฏิบัติเพ่ือขยายผล
ไปสูชุมชน ทั้งน้ีการดําเนินงานไมมีการบังคับ ทุกคนมีอิสระในตัวเอง จากขอกําหนดตาง ๆ เพราะ
เปนกระบวนการที่มีจุดมุงหมายเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ
 การปฏิบัติการเปนรูปแบบของการแสวงหาความรูความจริงจากการใชแบบสอบถามท่ีผาน
การตรวจอานมีลักษณะเปนคิดพิจารณาของนักวิจัยชุมชน ชุมชนละ 5 คน ชวยใหการวิเคราะหผล
สถานการณความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนไดเที่ยงตรงมากข้ึน   
 สรุปกระบวนการของการวิจัยแบบมีสวนรวม ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ดังน้ี
 1. การเตรียมชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความพรอมในการเขามีสวนรวมในการวิจัยในระดับท่ี
เสมอภาคกัน 
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 2. กําหนดบทบาทหนาท่ีรวมกับชุมชน และผูนําชุมชน และใหความรูเกี่ยวกับสถานการณ
ความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนในชุมชน 
 3. กําหนดแผนการทํางานคราวๆ และกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีตองการ รูปแบบ
คําถาม วิธีการถาม กลุมและขนาดของตัวอยาง เปนตน
 4. ลงมือเก็บรวบรวมขอมูล โดยใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชนท่ีสนใจในการเขารวม
กิจกรรม โดยการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณกับเพ่ือนเด็ก และผูใหญ เกี่ยวกับปญหาความรุนแรง
ในเด็กและเยาวชน สาเหตุและแนวทางการแกไข 
 5. นําขอมูลที่ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล เพ่ือวิเคราะหวาเหตุใดจึงไดขอมูลเชนนั้น
เขยีนสรุปสิ่งท่ีพบออกอยางกวาง ๆ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะประกอบ
 6. หารือขอคนพบกับประธานชุมชนและกลุมเด็กและเยาวชน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจาก
การศึกษาเสนอคืนตอชุมชน ใหมีโอกาสตรวจสอบและแกไขใหเกิดความถูกตอง ตลอดจนทําการ
วิเคราะห สรุปประเด็น หรือชี้แนะประเด็นสําคัญเพื่อใชในการจัดกิจกรรมกลุมในชุมชน
 7. นําขอมูลไปปฏิบัติ โดยการจัดกิจกรรมกลุมในชุมชน และระดมทรัพยากรตาง ๆ
ตลอดจนองคการประชาชนตาง ๆ ในชุมชนมารวมปฏิบัติตามแผนท่ีจัดวางข้ึน จากพ้ืนฐานขอมูลท่ีเปน
ผลมาจากการศึกษารวมกัน 

8. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานและวิเคราะหทางเลือกเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 
รวมกัน 
 3. การเตรียมชุมชน การสรางความเขาใจกับแกนนําชุมชน 

 ประธานชุมชน ทั้งสองพ้ืนที่มีลักษณะเดน คือ ใหความสนใจในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
มีโครงการเกษรชุมชน ในการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ รูจักทํางาน เพ่ือสังคม โดย
พยายามผลักดันใหโครงการพัฒนาตางๆ มีเด็กเขารวมกิจกรรมดวย เชนการรณรงคลด ละ เลิกเหลาโดย
การสนับสนุนของ สํานักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพ   

 เมื่อโครงการเขาไปในพ้ืนที่  จึงสอดคลองกับความตองการและสนใจ  เนื่องจากให
ความสําคัญกับปญหาเด็กและเยาวชนและใหเยาวชนเปนศูนยกลางการขับเคลื่อน ผูนําชุมชนเห็นวา ควร
เร่ิมท่ีการสรางความตระหนัก การรณรงคเพื่อมองเห็นปญหารวมกัน  

คุณนรินทร ประธานชุมชน กทม. กลาววา "ผลกระทบเขามาเยอะมาก เราเปนชุมชน 
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แออัด เศรษฐกิจในชุมชนก็ไมดี ก็เหมือนชุมชนหลังชนฝาแลว แลวจะทําอยางไร ถาจะรอ
คนมาชวยมันก็ยาก มองวาเดิมความรุนแรงเปนเร่ืองของยาเสพติด เปนเร่ืองของผูใหญ หรือปญหาเร่ือง
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โทรศัพทมือถือ การเขาถึงอินเตอรเน็ต เร่ืองพวกนี้เปนเร่ืองของผูใหญหมด แต 3 ป
ยอนหลังมา มาลงมาถึงเด็กและเยาวชนงายมาก  เด็ก ป.3 - 4 มีโทรศัพทกันแลว ชุมชนก็เห็นวาถามันมี
ปญหากันแลว เดิมชุมชนแกไขปญหายาเสพติด คือ ใครอยากเลิกใหดื่มสุรา แตผลกระทบมันยิ่งหนัก
ใหญชุมชนจึงมองวาเร่ืองความรุนแรงตองใหเจาหนาท่ีมาจัดการ เพราะฉะน้ันเรื่องครอบครัวตีกันอยาไป
ยุง  มองวาเปนเร่ืองของครอบครัว ตอนหลังเม่ือทํางานชุมชนไดพบประกันบอย ๆ ก็เห็นวา แกไขปญหา
ยาเสพติดโดยการใหกินเหลาจะยิ่งนัก ก็เลยคิดแนวทางแกไข ตอนหลังเร่ืองรานเกมส โทรศัพทมือถือกอ
ปญหาอีก บางทีพอตีลูกเร่ืองการคุยโทรศัพท ก็เปนความรุนแรงอีก" 

4. สรางการเรียนรูรวมกันดวยแบบสอบถามสถานการณความรุนแรงในชุมชน 
หลังจากช้ีแจงวัตถุประสงคของโครงการวิจัย ผูวิจัยนําแบบสอบถามเก่ียวกับสถานการณ

ความรุนแรงในชุมชน มาเปนแนวทางในการพูดคุยกับแกนนําเด็กและเยาวชนในชุมชนจํานวน 5 คน 
เพื่อการถกเถียงทําความเขาใจรวมกันกับขอความท่ีเยาวชนตองทําหนาท่ีเปนผูเก็บขอมูลกับเด็กและ
เยาวชนจํานวน 100 คน การสัมภาษณเด็กและเยาวชน จํานวน 10 คน และผูนํา จํานวน 2 คน การให
เยาวชนท่ีเปนแกนนํา จํานวนชุมชนละ 5 คน เปนผูเก็บขอมูลดวยตนเอง ชวยใหเด็กและเยาวชนเรียนรู
และมีความรูในเน้ือหาท่ีเกี่ยวของกับความรุนแรง มีการเขาถึงเพ่ือนในชุมชน    และเปนผูแนะนําอธิบาย
ขอความตาง ๆ ในแบบสอบถาม เมื่อมีผูสงสัย 

 5. การคนหาปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในชุมชน  
 ผลจากการสํารวจแบบสอบถามเบื้องตนเกี่ยวกับความรุนแรงในชุมชนและในโรงเรียน โดย
ใหเด็กและเยาวชน ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 119 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนผูหญิง
รอยละ 70.5 อายุสวนใหญอยูระหวาง 13 - 16 ป รอยละ 85.6 กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 
รอยละ 34.4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 รอยละ 52.1 เด็กและเยาวชนสวนใหญอาศัยอยูกับบิดามารดารอยละ 
68.1 อยูกับญาติรอยละ 14.3 อยูกับมารดารอยละ 11.8 
 พฤติกรรมการด่ืมเหลาหรือเบียรของบิดามารดา พบวาบิดาด่ืมเหลาหรือเบียรรอยละ 65.6 มี
การดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวันรอยละ 14.3 ขณะท่ีมารดาด่ืมเหลาหรือเบียรทุกวันหรือเกือบทุกวันรอยละ 
33.6 โดยด่ืมเดือนละคร้ังหรือนอยกวารอยละ 20.2 
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 กิจกรรมของเด็กในชุมชนสวนใหญอยูกับเพื่อนรอยละ 80.7  กิจกรรมท่ีทําไดแกเลนกีฬา
รอยละ 74.8  ดูหนังรองเพลงคาราโอเกะรอยละ 90.8 เดินหางรอยละ 96.6 ชวยเหลือกิจกรรมในชุมชน
รอยละ 3.9 มีการไปเที่ยวผับบารไมมากนักสวนใหญไปเดือนละคร้ังหรือนอยกวารอยละ 14.3 นอกจากน้ี
เด็กในชุมชนชอบเลนคอมพิวเตอรรอยละ 95.8 เลนไฮไฟ เฟสบุค รอยละ 87.4 และพูดคุยโทรศัพทแบบ
ประชุมสายรอยละ 74.8 
 แมวาเด็กสวนใหญจะเปนเด็กเรียน แตพบวา เด็กโดดเรียน รอยละ 54.5 เลนการพนันรอยละ 
42.0 เคยเสพยาบา/ทินเนอร 15.1 ดูวีดีโอโปรอยละ 21.0 สูบบุหรี่รอยละ 26.1  
การเห็นการกระทําความรุนแรง 
 
 เด็กและเยาวชนเคยเห็นการกระทําความรุนแรงทางรางกาย ไดแก  

การเห็นการชกตอยตีกันในชุมชน รอยละ 42.0  
การเห็นการชกตอยตีกันในโรงเรียน รอยละ 61.0  
เห็นการรีดไถในโรงเรียน  รอยละ 56.3  
เห็นการรีดไถในชุมชน  รอยละ 31.9   
เห็นเด็กเสพยาในโรงเรียน  รอยละ 47.1  
เห็นเพื่อนพกอาวุธมาในโรงเรียน รอยละ 41.2  
 
เด็กและเยาวชนเปนผูกระทําความรุนแรง 
การขมขูเพื่อนดวยวาจา  รอยละ 16.0 
 ชกตอยทุบตี   รอยละ 31.1  
ขวางปาสิ่งของ   รอยละ 26.1  
รีดไถของจากเพื่อน   รอยละ 22.7  
พกอาวุธ    รอยละ 10.9  
ลวงเกินผูหญิง   รอยละ 12.6  

 ในทางตรงขามเด็กและเยาวชนเปนผูถูกกระทําความรุนแรงดวยเชนกัน ไดแก ถูกชกตอยตบ
ตีรอยละ 19.3 ถูกรีดไถรอยละ 10.1 ถูกลวนลามรอยละ 7.6 ซึ่งผลกระทบจากการถูกกระทําความรุนแรง 
ทําใหเด็กหาทางออกดวยการหยุดเรียนเพราะกลัวถูกขมขูจากเพ่ือนและจากครูรอยละ15.9 บางคร้ังพบวา
เด็กนอนไมหลับเพราะกลวัถูกทํารายรอยละ 8.9  
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 ที่มาของสาเหตุสวนใหญของความรุนแรงมาจากการเมาเหลา รอยละ 72.3 ยาเสพติดรอยละ 
54.6 ถูกแยงแฟนรอยละ 53.8  ถูกทาทายเยาะเยยรอยละ 61.3 ความเกาเกงรอยละ 52.1 และสาเหตุจาก
ครอบครัวรอยละ 23.5 
 ขอเสนอแนวทางแกปญหาความรุนแรง คือ การเลนกีฬา การเขาคายอบรมหรือทํากิจกรรม
รวมกันระหวางครอบครัว สําหรับตัวเด็กเองมองวาตัวเขาสามารถชวยลดความรุนแรงลงไดดวยการต้ังใจ
เรียนหนังสือ ชวยเผยแพรขาวสาร เปนหูเปนตา แจงเบาะแส เปนแบบอยางท่ีดีใหกับรุนนอง  และเขา
รวมเปนแกนนําเยาวชน 
 ผลสรุปจากขอมูลเบ้ืองตนในชุมชนวัดโพธ์ิเรียงซึ่งไมแตกตางจากชุมชนเลียบคลองบางแค 
ใหภาพความรุนแรงคือภาวะความเส่ียงท่ีหอมลอมตัวเด็กทั้งภายในบาน ในชุมชนและในโรงเรียน ผล
จากขอมูลจะชวยใหเห็นแนวโนมการเกิดความรุนแรงวาเด็กเผชิญกับความรุนแรงในโรงเรียนและกับ
เพื่อนมากกวาในชุมชน  

ผลจากการสํารวจขอมูลสถานการณความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนขอเท็จจริงท่ีมา
จากชุมชนเอง นํามาสานตอเปนเร่ืองราวของชีวิตจริงท่ีเด็กและเยาวชนมีประสบการณ และดึงเหตุการณ
ในชุมชนตามท่ีเห็น ซึ่งเด็กและเยาวชนอาจมองวา เหตุการณความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ แสดงถึง
ความเกาความเกง หรือการถูกพอแม ครูดุวา ดวยภาษาหยาบคาย คือสิ่งท่ีถูกตอง และยอมรับวาเปนภาวะ
ปกติที่เกิดข้ึนในชุมชน การท่ีเด็กเขาสูกระบวนการกลุม ชวยใหเด็กและเยาวชนเร่ิมตระหนักวาสิ่งท่ี
ตนเองเคยเขาใจวาการลงโทษจากพอแมหรือครูที่มีตอรางกาย จิตใจ และเพศ นั้นไมใชพฤติกรรมท่ี
ถูกตอง เด็กเร่ิมคิดใครครวญสิ่งท่ีตนประสบคือความรุนแรง 
 6. การพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
 1. การจัดกิจกรรมกลุม ชมุชนวัดโพธิ์เรียง 
 การจัดกิจกรรมกลุม เปนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพความเปนอยูในชุมชน สามารถจัดได
ในโรงเรียน หรือลานบาน เปนกิจกรรมท่ีทําไดตอเนื่อง  และขยายจํานวนผูเขารวมกิจกรรมไดในกลุม
ตาง ๆ กิจกรรมกลุมเปนการนํากระแสการตระหนักเร่ืองความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน ซึ่งผลสรุปจาก
แบบสอบถาม  นํามาจัดกิจกรรมกลุมประกอบดวยเด็กเยาวชน  ผูใหญ และผูสูงอายุ เพ่ือพูดคุยกันใน
เร่ืองสาเหตุความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนในชุมชน การชวยคิดชวยเขียนรวมกันในกลุมท่ีคละเคลาไป
ดวยเด็กเล็ก เด็กโต ผูใหญและผูสูงอายุ เปนบรรยากาศท่ีสนุกสนาน แบงผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 70 คน 
ออกเปน 4 กลุม เพื่อการพูดคุยรวมกันพูดคุยในหัวขอท่ีกําหนดและมานําเสนอ 
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รูปแบบกระบวนการกลุม 
วิทยากร เปนคนในทองถิ่น ที่มีประสบการณการจัดกระบวนการกลุมกับชาวบาน มีกลอง มี

อุปกรณการเขียน มีกระดาษฟลิปชารต ปากกา  มีการรองเพลง ใชภาษางายๆ ในการนําเร่ือง ชี้แจงให
เห็นวาความรุนแรงเปนเร่ืองใกลตัว  เปนมากกวาความรุนแรงทางกาย แตรวมถึงความรุนแรงทางจิตใจ 
และความรุนแรงทางเพศ 

จากน้ันใหแตละกลุมแบงกลุม ระดมสมองในการวิเคราะหรูปแบบความรุนแรงประเภท
ตางๆ สาเหตุและทางแกไขปญหา โดยใหแตละกลุมระดมสมองประมาณ 15 นาที อยางอิสระ และนําเสนอ 

จากน้ันวิทยากรไดเชิญผูแทนมานําเสนอ โดยทั้งหมดเปนเด็กและเยาวชนมานําเสนอ พบ
รูปธรรมของความรุนแรงตามความเขาใจตางๆ เชน  ความรุนแรงในโรงเรียน ไดแก 

- บังคับเร่ืองการศึกษา 
- พี่รีดไถเงิน  
- รุนพี่พูดจาหยาบคาย ดูถูก  
- การยกพวกตีกันตางสถาบัน   
- โดนเพ่ือนรุนพี่ทําราย 
- โดนครูต ี
สวนความรุนแรงในครอบครัว ไดแกการทะเลาะเบาะแวง การตบตีกันและการบังคับฝนใจ  
วิทยากร ใหแตละกลุมวิเคราะหปญหาตอไปอีก โดยการ บอกผลกระทบของความรุนแรง

ดังกลาวพบวา ความรุนแรงอันเกิดจากสื่อเทคโนโลย่ี เด็กและเยาวชนสะทอนออกมาวา กอใหเกิด  
- การทํารายผูอื่น 
- ยกพวกตีกัน 
- แยงหรือขโมยโทรศัพทมือถือ 
- ดูคลิปโป 
- ลอลวงใหกระทําผิด 
กระบวนการกลุมท่ีประกอบดวยเด็กอายุ 10 - 12 ป ชวยสรางสีสันใหกับการประชุมกลุม 

เพราะเด็กวัยนี้มีความไรเดียงสา จริงใจ คิดอยางไรก็พูดเชนนั้น ทําใหกระบวนการกลุมมีชีวิตชีวา  
นอกจากน้ีการเพ่ิมความสนุกสนานดวยเสียงเพลงและการดําเนินรายการดวยวิทยากรที่เช่ียวชาญจาก
ชุมชน ทําใหบรรยากาศสนุกสนาน ในการพูดคุยเร่ืองท่ีคอนขางเครียด กลายมาเปนเร่ืองท่ีเด็กและ
เยาวชนรวมถึงผูใหญใหความสนใจและชวยกันระดมความคิดท่ีมีเสียงหัวเราะ เด็กและเยาวชนจะเก็บ



ผลการศึกษา กรุงเทพ / 245

ประสบการณเปนความทรงจําแมวาการจัดกิจกรรมกรรมกลุมจะประกอบดวยเด็กเรียน และผูใหญที่เปน
ผูหญิงในวัยกลางคนและผูสูงอายุ ก็ไมไดทําใหกลุมท่ีชองหางทางอายุ แตกลับทําใหความสัมพันธ
ระหวางชวงวัยที่แตกตางกันมีการผสมกลมกลืน เปนความสัมพันธที่เกื้อหนุนกัน การท่ีใหเด็กและ
เยาวชนรับรูถึงสถานการณความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนในชุมชนท่ีตนอาศัยอยู เด็กและเยาวชนจะ
เขาถึงปญหาความรุนแรงและเขาใจสาเหตุของความรุนแรงไดเร็ว  และชวยใหเด็กรูจักเฝาระวังตัวเอง คุม
กันเพื่อนและเด็กเล็กในชุมชนไดทันเวลา ดังน้ันการใหเด็กอยูในกระบวนการคนหาปญหาและเสนอ
ทางออกในการแกปญหา โดยมองวาปญหาน้ีเด็กตองเขามามีสวนรวม เพราะเด็กและเยาวชนเปนไดทั้ง
เหยื่อและผูกระทําไดพรอม ๆ กัน  

จากการสะทอนถึงสาเหตุของความรุนแรง เด็กและเยาวชนเช่ือวาความรุนแรงคือสิ่งไมดี 
อันตรายท่ีเขาไมควรเขาใกล ไมควรเลียนแบบ และความรุนแรงมาจากชุมชน ครอบครัวและโรงเรียน 
เด็กและเยาวชนยอมรับวาพวกเขาตองเผชิญกับความรุนแรงไดทุก ๆ รูปแบบ แมวาอยากจะหลีกเลี่ยงแต
ความรุนแรงก็เขาใกลพวกเขามากขึ้นทุกที  

การเสนอแนวทางแกไขของเด็กและเยาวชน จึงมุงไปท่ีการจัดระเบียบครอบครัวและ
โรงเรียน ซึ่งตองใชเวลานาน แตสิ่งท่ีพวกเขาทําไดคือการพูดคุยเร่ืองความรุนแรงใหมากและบอยข้ึน 
เหมือนชุมชนเลียบคลองบางแค ที่ใชแนวคิด “เกสรชุมชน”  ในความหมายของการนําความรูติดตัวไป  
การกระจายและการแตกหนอออกไปสูพื้นที่ตาง ๆ ขณะท่ีผูนําชุมชนวัดโพธิ์เรียงเนนการสรางแกนนํา
เยาวชนรุนจิ๋ว และใชระบบพี่สอนนอง 
 7. ผลการประชุมระดมสมอง 
กลุมที่ 1 ความรุนแรงทางรางกายและจิตใจ 
ความรุนแรงทางรางกายและจิตใจ ผล สาเหตุ 
โรงเรียน - บังคับเร่ืองการศึกษา 

- พี่รีดไถเงิน  
- รุนพี่พูดจาหยาบคาย ดูถูก  
- การยกพวกตีกันตางสถาบัน   
-     โดนเพ่ือนรุนพี่ทําราย 
-     โดนครูต ี

ความเกาเกง 

ครอบครัว - พอแมตี 
-     พี่บังคับ 

พอแมเสียการพนัน ทะเลาะ
กัน 
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กลุมท่ี 2 ความรุนแรงทางเพศ 
ความรุนแรงทางเพศ  สาเหตุ 
การหลอกลวง การคาประเวณี ความไวใจเพื่อน 
เลียนแบบอยาง 
 

-  พอแมทําใหเห็น 
-  เลียนแบบละคร 
-  เลียนแบบดารา 

อยูรวมกัน 
สื่อ 

 

กลุมท่ี 3 และกลุมท่ี 4    สาเหตุความรุนแรง 
สาเหตุความรุนแรง ผล 

โรงเรียน 
 
ชุมชน 

-  ยกพวกตีกัน 
-   ทะเลาะวิวาท 
-  พอแมทะเลาะกัน 
-  ขาดความอบอุน 

บุหร่ี - แกความเครียด 
-  เพื่อนชวน 

ยาเสพติด - อยากลอง 
- ไมมีสติ หลอน 
-  ชิงทรัพย  

เกมส มือถือ และอินเตอรเน็ต (กลุมท่ี 4) 
 

-  การทํารายผูอื่น 
-  ยกพวกตีกัน 
-  แยงหรือขโมยโทรศัพทมือถือ 
-  ดูคลิปโป 
-  ลอลวงใหกระทําผิด  
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1.  ผล การจัดกิจกรรมกลุม ชุมชนเลียบคลองบางแค  จัดกิจกรรมโดยใหเด็กและเยาวชนรวมท้ังพอแมที่
สนใจมารวมประชุมระดมสมอง และนําเสนอผลจากการประชุมดังน้ี 

สถานการณความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน   ชุมชนริมคลอง 
ความรุนแรง  สาเหตุ 

ความรุนแรงทางรางกาย
และจิตใจ 
 

-  ดากัน แหยกัน 
- แยงแฟน  
- เลนกันรุนแรง 
- เสพยาเสพติด เมาเหลา 
- ไปเที่ยวตางถิ่นมองหนากัน 
- รักศักดิ์ศรี ความเกา 
- ภาษาท่ีนํามาสูความรุนแรง 
(สาด=สัตว) 
- อยากดังยกพวกตีกัน 
-  แกลงเด็กแลวผูใหญทะเลาะกัน 

- เ พ่ือนสอนเพ่ือนวาการทําร าย
รางกายเปนสิ่งไมดี 
- บอกฝายปกครอง 
- ลดอคติกับโรงเรียนอื่น 
- ชวยกันหามการชกตอยกัน 
 

ความรุนแรงทางเพศ - พอแมทําใหลูกเห็น 
- แตงตัวโป จูงใจ 
- ขมขูใชกําลังขมขืน 
- เดินทางในที่เปล่ียว 
- สื่อความรุนแรง 
- อยากลอง 
- ถูกหลอกไปขมขืน 
- ความตองการทางเพศ 
- โชวอวัยวะเพศ 
- ครูขมขืนนักเรียน 
- เก็บกดทางเพศ 
- หื่น รุมโทรม 
- ดูหนังสือโป 
- มีเพศสัมพนัธกอนวัยอันควร 

- แกไขปญหาครอบครัว 
- ปดสื่อทางโฆษณา 
- ใหพอแมแกไขลูกตัวเอง 
- ติดไฟทางถนนเปลี่ยว 
- แตงตัวใหเรียบรอย 
- รูจักการปองกันตัวเอง 
- รัฐบาลปราบปรามยาเสพติด และ
สื่อลามก 
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ยาเสพติด เหลา บุหร่ี - ขาดสติ 
- ปญหาครอบครัว 
- ไมมีเงิน 
- ขโมย ลักทรัพย 
- ทําลายขาวของ 
- แยงกันจําหนายยา 
- ติดคุก 
- เสียการเรียนหมดอนาคต 
 
 

- พูดคุยกันภายในครอบครัว 
- ไมดื่มสุราใหเยาวชนเห็น 
- ไมจําหนาย บุหร่ี สุรา ใหเด็กและ
เยาวชน 
- ชวยกันสอดสองดูแลบุตรหลาน 
- หากิจกรรมใหเยาวชน 
- นําผูที่ติดยาเสพติดไปอบรม 
- จัดเวรยามคอยดูแลชุมชน 
- รวมกันปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีแก
เยาวชน 
- จัดการอบรมและรับฟงปญหาของ
เยาวชน 
- อบรมใหความรูเร่ือง  
       ยาเสพติด 

เกมส มือถือ และ
อินเตอรเน็ต 

- เสียเวลาเรียน 
- เรียนไมเกง 
- ชอบความรุนแรง 
- ไมมีสมาธิ 
- เสียเงิน 
- ทําใหหลอน 
- ขโมยเงิน 
- ทําลายสมอง สมองเสื่อม 
- สงขอความลามก ปลอยภาพ
ลามก 
- ขาดสติ 
- ใชความรุนแรง 

- ตั้งใจเรียน  และมีสมาธิในการ
เรียนมากข้ึน เชนต้ังใจอานหนังสือ 
ทําการบาน 
- เลนอินเตอรเน็ตเพ่ือการศึกษาหา
ความรู 
- ใชโทรศัพทในยามท่ีจําเปน 
- ควรใหผูปกครอง/ ครู แนะนํา 
- คว รมี ก ฎหม า ย ท่ี ค ร อบคลุ ม
มากกวาน้ี 
- ควรจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชน
เขารวม 
ควรกลับบานตรงเวลา 
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ปญหาท่ีเห็นในชุมชนวัดโพธิเ์รียง 
ปญหา เหตุผล การแกไข 

ยาเสพติด - เ ป น บ อ เ กิ ด ต อ สิ่ ง เ ล ว ร า ย 
ทั้งหลายท่ีจะเกิดข้ึน 
- การลักขโมย 
-มีผลเสียตอพอแมและตัวเรา 
- มีมากมายและหาซื้ อได ง า ย
มากกวาขนมเสียอีก  
- อาจ เป น เพร าะ ผู ใหญ  เ ป น
ตัวอยางใหเด็กอยากรูอยากลอง 
สงผลใหเกิดการใชความรุนแรง
โดยไมรูตัว 
- เยาวชนไมไดเรียนรูถึงโทษภัยที่
ตามมา 
-ครอบครัวไมมีความอบอุน และ
เลียนแบบเพื่อน 

-อบรมบมนิสัยเด็กตั้งแตเล็ก ๆ  
-ดูแลใหความอบอุน 
- นําเด็กที่เสพยาเสพติดมาบําบัด พาไปอบรม และทํา
กิจกรรมตาง ๆ เชน แหเทียนพรรษา ทอดผาปา เปนตน 
- คนในสังคมรักและปรองดองกัน เขาใจใชเหตุผลซึ่ง
กันและกัน 
-ผูใหญเปนแบบอยางที่ด ี
-คนในครอบครัวควรใหความรัก และเขาใจบุตร หลาน 
-ใหชุมชนสอนใหรูถึงและเขาใจเร่ืองยาเสพติด 
-พอแมควรจะดูแลลูกใหดี และตองรูดวยวาเพ่ือนท่ีลูก
คบนิสัยเปนเชนไร 

ความรุนแรง เปนสาเหตุหนึ่งทีทําใหเกิดความ
เสียหาย 

ใชความคิด แกปญหา 
ใจเย็น 

เด็กนิสัยไมดี เลียนแบบ ทําตามเพ่ือน พยายามแยกตัวเองออกจากคนไมดี 
การท่ีเยาวชน
ไมเรียนหนังสือ 

 การท่ีเยาวชนไมเรียนหนังสือนั้น
จะทําให เยาวชนขาดความรูที่
สําคัญฯ เชนโทษภัยของยาเสพติด 

- หาท่ีเรียนใหกับเยาวชน หรือ ความรูเสริม 
 

เกมส - เปนการเสพติดชนิดหน่ึงท่ีทําให
เกิดความรุนแรง 
-ทําใหไมอยากไปเรียน 

- ผูปกครองควรดูแลเด็กอยางใกลชิด 
-ไปแจงตอรานเกมสใหเปด ปด เปนเวลา หามเด็กสวม
ชุดนักเรียนเขาเลน 
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ปญหาท่ีเห็นในชุมชนริมคลอง 
ปญหา เหตุผล การแกไข 

เกมส พอแมไมใสใจ และไมมีเวลาให 
หรือมีแตไมมาก 

ควรพาเด็กไปเที่ยวสวนสนุก  หรือมีเวลาให 
เด็กอาทิตยละคร้ัง 

ยาเสพติด 
 

-ผูปกครองไมมีเวลาให เด็กไมเลน
กีฬา 
 -มีคนคายาในชุมชน  
-พอแมไมคอยดูแล 

-ควรใหผูปกครองมีเวลาใหเด็กมากกวาน้ี 
และจัดใหมีกิจกรรมใหเด็กเขารวมมากกวาน้ี 
-อยากใหผูปกครองเอาใจใสเยาวชนมากกวาน้ี 
-ให เจ าหน า ท่ีบ านเมืองทําตาม    หนา ท่ี 
ผูปกครอง เอาใจใสมากกวาน้ี 

เหลา สูบบุหรี ่ -เครียด สังสรรค 
- ทําตามผูใหญ  ทําตามเพ่ือน 

-อยาใหเด็กเห็น 
-บําบัดเลิกบุหร่ี รณรงค ดูแล 

ความยากจน 
 

ผูปกครองตกงาน มีเงินไมเพียงพอ
กับการเลี้ยงบุตร 

หางานทําเสริมในชุมชนเพ่ือใหแมบานมี
รายไดเสริม 

 
ภาพฝน เด็กและเยาวชนท่ีตองการเห็น 

-เด็กมีโอกาสไดเติบโตเปนผูใหญ 
-ไมมียาเสพติดในชุมชน 
-อยากใหคนในชุมชนมีน้ําใจ 
-เด็กในชุมชนมีความสามัคคีกัน 
-ทํากิจกรรมรวมกันอยางสรางสรรค 
-เปนพลเมืองดี 
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มุมมองตอทุนของชุมชน  
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการไดดําเนินการในการใหชุมชนมองเห็นทุน และคุณคาของ

ชุมชน รวมทั้งเด็กและเยาวชนดังน้ี    

1. ชุมชนของเรามีความแตกตางจากชุมชนอื่น ๆ  
เปนชุมชนเล็กที่อยูกันมานาน มีความรมร่ืน ตั้งอยูตามแนวคลอง มีคนอาศัยอยูนอยกวา

ชุมชน 
อ่ืน ๆ  มีน้ําใจชวยเหลือกัน สามัคคีกัน และอยูกันแบบเปนครอบครัวใหญ เปนแบบรวม 

ญาติ มกีารทํากิจกรรม รวมกันนอย มีจํานวนเด็กไมมากนัก รอบ ๆ ชุมชนมีประชาชนสวนใหญอาศัยอยู
แบบหอพักและหองแถว 

2. จุดเดนของชุมชน 
 ความมีน้ําใจ การเขาถึงชุมชนงาย มีมอเตอรไซดรับจาง มีการรวมกลุมเพ่ือจัดกิจกรรม  
รวมกันทุกเทศกาล มีคลอง และรานคาและท่ีวางใชเปนสนามบอล หรือสนามเด็กเลน ความ

มีน้ําใจ รักใคร  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความเปนอยูแบบครอบครัวใหญ คนในชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได 

3. ขอดีของชุมชน 
มีความสงบ  ทุกคนรูจักกันสนิทสนม อยูกันแบบพ่ีแบบนองมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  
เปนชุมชนที่รมเย็น ตอนเย็น ๆ คนจะเดินเขาออกกันมาก ทุกคนมีน้ําใจใหกันและกัน ทําให

ชุมชนมีความใกลชิด เขาใจซึ่งกันและกัน ทุกครอบครัวสามัคคีกัน ไมมีการทะเลาะวิวาท เม่ือเกิดปญหา
คนในชุมชนจะชวยกันแกปญหา มีความรักและสามัคคีกัน และคณะกรรมการชุมชนคอยดูแลชุมชนเปน
อยางดี มีความรักใหชุมชน 

4. จุดดอยของชุมชน 
มียาเสพติด มีการเลนการพนันตาง ๆ น้ําในลําคลองไมสะอาด มีขยะมาก บางคร้ังนํ้าใน

คลองเนา ในชวงกลางคืนมีคนมากินเหลากัน มีคนเมาเปนประจํา มีคนวางงาน ประธานตักเตือนแลวไม
คอยเชื่อ 

5. ความภูมิใจในชุมชน 
ภูมิใจในความสงบ เมื่อชุมชนจัดกิจกรรมทุกคนจะมีสวนรวม เพ่ือนสนิทคอยแนะนําใหทํา

สิ่งท่ีเปนประโยชน กรรมการชุมชนเปนกันเอง ใจดี คนในชุมชนมีน้ําใจ  อยูกันอยางเปนญาติมิตร ให
ความ ชวยเหลือดูแลความเดือดรอนของคนอ่ืน มีลําคลองและตนไมใหญ 
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6.  ทัศนคติตอเด็กและเยาวชน 
ความคาดหวังของชุมชนท่ีมีตอเด็กและ
เยาวชน 
 

- เปนเด็กดีของชุมชน 
- เด็กมีคุณภาพ ที่มีอนาคตที่ดี 
- เยาวชนมีสวนรวมกับกิจกรรมชุมชน 
- ใหความสําคัญกับเยาวชนใหมากข้ึน  
- เยาวชนไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด รวมถึงอบายมุขตาง ๆ และสนใจตอ
การเรียน ชวยพอแม 

 - ครอบครัวและสังคม ชุมชนควรเปนจุดเร่ิมตนที่จะทําความดีวันนี้สู
อนาคต ตอไป ถาทุกคนทําดี ชุมชนเราจะเปนชุมชนที่ดี  
  - เลนเกมสใหนอยลง  
  - ผูใหญเปนแบบอยางที่ดี  

ภาพฝน เด็กและเยาวชนท่ีตองการเห็น 
 

- เปนคนดีของสังคม พูดจาไพเราะ มีความสุข 
- เด็กมีความสําคัญกับชุมชน 
- เด็กและเยาวชนมีความสําคัญกับชุมชนในทุก ๆ เร่ือง 
- มีความเขาใจกับความรุนแรงมากขึ้น 
- มีมารยาทไมยุงเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข 
- ขยันต้ังใจเรียน ชวยงานพอแม 
- เปนเด็กและเยาวชนท่ีดี คิดแตสิ่งท่ีดีและสรางสรรค  
- มีความสดใสราเริง ความสุข 

เด็กและเยาวชนมีความสําคัญตอชุมชน
อยางไร 

 
 

 - ทําใหชุมชนนาอยู 
-  สีสันมากขึ้น 

  -  เปนศูนยกลางของการทํากิจกรรมตาง ๆ 
-  เปนผูที่จะพัฒนาชุมชนในวันขางหนา 

ความคาดหวังของชุมชนท่ีมีตอเด็กและ
เยาวชน 
 

- มีอนาคตท่ีดี ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด 
- อยากใหคลองไมมีขยะใสสะอาดมากกวาน้ี 
- เติบโตอยางมีประสิทธิภาพ 
- เปนพลเมืองดี 
- มีสวนรวมกับชุมชนในกิจกรรมตาง ๆ มากกวาน้ี 
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1. ชุมชนของเราแตกตางจากชุมชนอื่น ๆ 
เปนชุมชนที่ใหญ ประมาณ 1500 หลังคาเรือน มีประชากรมาก การเดินทางสะดวกสบายรถ

เขาถึง มีการชวยเหลือกันและกันดี มีความสงบ ไมเปนแหลงม่ัวสุม ตางคนตางอยู ไมมายุงเก่ียวกัน ให
ความชวยเหลือกันดีมีความสามัคคีกัน สวนใหญเด็กเรียนหนังสือ มีเด็กเล็กมากมาย และมีมอเตอรไซด
วิ่งเร็วมาก ทั้ง ๆ ที่เปนซอยแคบ ๆ  คนในชุมชนของเรามีความเปนมิตร ยิ้มทักทายกัน มีน้ําใจชวยเหลือ
กันเมื่อมีปญหา เมื่อคนในชุมชนมีปญหามักปรึกษากัน มีความสัมพันธทางสังคมฉันทพี่นอง กลาวคือ 
คนในชุมชนอยูดวยกันมาหลายสิบป เมื่อมีปญหาก็จะมาปรึกษาหารือกัน หรือเมื่อชุมชนมีงาน เชน วัน
เด็ก เขาพรรษา ออกพรรษา ทุกคนก็จะมีสวนรวมและใหความรวมมือกันเปนอยางดี 

2. จุดเดนของชุมชน 
มีความสงบ มีการใหบริการยาประจําชุมชน มีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  มีหนวยกู

ชีพ มีปอมยามไวบริการ มีความเปนกันเองกับบานใกลเรือนเคียง มีความสะอาดเรียบรอย มีกฎระเบียบ 
อยูกันอยางพ่ีนอง สะอาด รมร่ืน  มีความเปนพี่นองกันกับบานใกลเรือนเคียง คนในชุมชนมีความรักใคร
สามัคคีกัน มีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน มีผูสูงอายุ เกสรชุมชน กลุมออมทรัพย กลุม อปพร. กลุมแมบาน 
กรรมการชุมชน และชุมชนของเราจะจัดงานทุกเทศกาลตาง ๆ 

3. ขอดีของชุมชน 
มีการแบงเปนสัดสวน มีการชวยเหลือกันและกัน  มีความเปนสวนตัวคนในชุมชนมี

กฎระเบียบ 
ไมคอยมียาเสพติด มีการชวย มีน้ําใจตอกัน เปนมิตร รณรงคในสิ่งดี มีผูนําท่ีดี เปนผลทําให

ปญหาความ รุนแรง และยาเสพติดลดลง  
กิจกรรมของชุมชน คือ การรณรงคเร่ือง เหลา บุหร่ี ยาเสพติด การพนัน รวมถึงอบายมุขตาง 

ๆ ที่จะกอใหเกิดปญหารวมถึงผลกระทบอีกมากมาย ในชุมชนมีการจัดต้ังแกนนําเยาวชนท่ีทํางานใน
ลักษณะพี่เล้ียง ผลจากการรณรงคกิจกรรมตาง ๆ  ทําใหชุมชนปลอดเหลา บุหร่ี ยาเสพติด อบายมุขตางๆ  
ทําใหชุมชนเขมแข็ง   

4. จุดดอยของชุมชน 
เปนชุมชนท่ีอยูกันแออัดขนาดใหญ ทําใหการดูแลไมทั่วถึง บานติดกันเกินไป มีวัยรุนเปน

กลุม ๆ ทํากริยาไมคอยดี มียาเสพติดบาง แตไมมาก ไมมีกิจกรรมดานกีฬา หรือบริเวณใหเด็กเลน มีขยะ
ในบางแหง ทะเลาะเบาะแวงอยางรุนแรงเม่ือมีความคิดเห็นตางกันไป 
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5. ความภูมิใจท่ีอยูในชุมชน 
ความสามัคคี ชวยเหลือกันดี ไดรวมกิจกรรม เชน การอบรม ไมมีใครมาวุนวาย อยูอยาง

สงบ เปนชุมชนใหญ มีสวนรวมทํากิจกรรมกับชุมชน ชวยเหลือชุมชน มีผูนําชุมชนท่ีดี เขมแข็ง อดทน 
เปนแกนนําท่ีดี  คนในชุมชนรักใครกันดี มีน้ําใจไมตรีตอกัน 

6. ทัศนคติตอเด็กและเยาวชน 
 ภาพฝน เด็กและเยาวชนท่ีตองการเห็น 
 

- เด็กมีโอกาสไดเติบโตเปนผูใหญ 
- ไมมียาเสพติดในชุมชน 
- อยากใหคนในชุมชนมีน้ําใจ 
- เด็กในชุมชนมีความสามัคคีกัน 
- ทํากิจกรรมรวมกันอยางสรางสรรค 
-  เปนพลเมืองดี 

เด็กและเยาวชนมีความสําคัญตอชุมชน
อยางไร 

 

- เปนแขน ขา อนาคตของชุมชน 
-  เปนสื่อกลางที่จะรวมมือกันกับชุมชนในสวนท่ีผูใหญเขาไม
ถึง เชน กลุมวัยรุน 

- เปนอนาคตของชาติ 
- เปนเสมือนเกสรชุมชน ที่มีบทบาทตอสังคม และจะเปนผูนํา
ตอไป 

- เปนแนวรวมท่ีจะเปนสวนหน่ึงในการใหขอมูลกับชุมชนใน
สวนที่ผูใหญไมทราบ 
- เด็กและเยาวชนท่ีดี จะทําใหชุมชนมีความสุข แตถาชุมชน
ไหนมีเด็กและเยาวชนท่ีไมดี ก็จะทําใหชุมชนมีแตความ
วุนวาย 

ความคาดหวังของชุมชนท่ีมีตอเด็กและ
เยาวชน 

 

- เปนเด็กดี ของชุมชน มีคุณภาพเปนคนดีของชุมชน 
- เยาวชนมีสวนรวมกับชุมชน 
- เยาวชนไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด มีเหตุผล ไมใชความรุนแรง 
 
- เปนคนดีของสังคม ทําตนเองใหดีตอครอบครัวและสังคม 
ชุมชน เปนจุดเร่ิมตนที่จะทําความดีวันนี้สูอนาคต ตอไป ถา
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ทุกคนทําดี ชุมชนเราจะเปนชุมชนท่ีดี เราทุกคนก็ทําไดโดย
เร่ิมท่ีตัวเอง 

- ไมยุงเก่ียวกับอบายมุขตาง ๆ และสนใจตอการเรียน ชวยพอ
แมทํางาน 
- ผูใหญเปนแบบอยางใหเด็กไดเรียนรู 

เด็กและเยาวชนในชุมชนทําประโยชน
ใหกับชุมชน 
 

- ชวยเหลือกับกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนไดเปนอยางดี 
- รวมทํางานกับชุมชน เชน เก็บขยะ รวมแหเทียนพรรษา 
ปลูกตนไม  
-เปนเกสรชุมชน รวมรณรงคโครงการตาง ๆ เชน งานตอตาน
ยาเสพติด รณรงคบุหรี่ เหลา เปนตน  
- เปนเด็กดีของสังคม 
- ชวยเหลือผูใหญ เชน ยกของ ผูใหญไหววานอะไรก็ทําตาม 

 
4.  ผลการจัดกระบวนการกลุม 
 ความหมายของความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
 เด็กและเยาวชนมีความรูเกี่ยวกับความหมาย ความรุนแรงวา  เปนการกระทํา โดยคําพูด การ
ใชกําลังของผูอ่ืน ที่สงผลกระทบตอรางกาย อารมณ ความรูสึก  จิตใจ  ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความเจ็บปวย
ทางกาย  ความรูสึกทางลบท่ีมีตอตนเองตอบุคคลอ่ืนและ สังคมโดยรวม  ทั้งน้ีรวมถึง การทํารายตนเอง  
การขมขู การละเมิดทางเพศ และการทําลายทรัพยสินสวนบุคคลและสาธารณะ  
 สาเหตุของความรุนแรง 
   เด็กและเยาวชนสามารถบอกถึงสาเหตุของความรุนแรงท่ีไดรับการกลาวถึงมากท่ีสุดคือ
เหลาและยาเสพติด การถูกทาทาย  แสดงความเกาเกง  ครอบครัวใชความรุนแรง เกมส และอินเตอรเน็ต 
 การจัดกิจกรรมกลุม  
 เปนรูปแบบที่ดีที่สมาชิกกลุมท่ีประกอบดวยนอง พี่ นา ปา ยาย รวมกันแสดงความคิดเห็น 
และแลกเปลี่ยนการนําเสนอผลพรอมหาขอสรุปเพ่ือนําไปแนวทางในการจัดกิจกรรมท่ีเปนรูปธรรม
เฉพาะในแตละปญหาความรุนแรง การพูดคุยกันเร่ืองสถานการณความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนในกลุม
จํานวน ประมาณ 15 คน  นํามาสานตอเปนเร่ืองราวของชีวิตจริงท่ีเด็กและเยาวชนมีประสบการณ และดึง
เหตุการณในชุมชนตามที่เห็น ซึ่งเด็กและเยาวชนอาจมองวา เหตุการณความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ 
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แสดงถึงความเกาความเกง หรือการถูกพอแม ครูดุวา ดวยภาษาหยาบคาย การพูดคุยดวยสรรพนามกู มึง 
เอ็ง ขา  คือ ความปกติในชีวิตประจําวันที่เกิดข้ึนในชุมชน  
 การใหเด็กและเยาวชนเขาสูกระบวนการกลุม ชวยใหเด็กและเยาวชนเร่ิมตระหนักและรับรู
วาสิ่งท่ีตนเองเคยเขาใจวาการถูกทุบตี ตบเตะ จากพอแมเมาเหลาหรือเสียการพนัน เปนความรุนแรงทาง
รางกายและจิตใจ ซึ่งไมใชรูปแบบการลงโทษท่ีเปนสิทธิอันชอบธรรมของพอแมหรือครู กระทําดังกลาว
นั้นไมใชพฤติกรรมท่ีถูกตอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการกลุมจะชวยใหเด็กเร่ิมคิด
ใครครวญถึงสิ่งท่ีตนประสบอยูทุกวันน้ัน คือ ความรุนแรง 
 การจัดกิจกรรม ดวยกระบวนการกลุมท่ีประกอบดวยเด็กเล็กอายุ 10-13 ป เด็กโตอายุ14-17 
ป ผูใหญที่เปนพอแม นา ปา ผูสูงอายุที่เปนยา ยาย เปนรูปแบบกิจกรรมกลุมท่ีไมคํานึงถึงชวงหาง
ระหวางวัยได แตกลับเปนการชวยสรางสีสันใหกับการประชุมกลุม เพราะเด็กวัยนี้มีความไรเดียงสา 
นารักนาเอ็นดู จริงใจ คิดหรือเห็นอยางไรก็พูดเชนน้ัน ทําใหกระบวนการกลุมมีชีวิตชีวา  นอกจากน้ีการ
เพิ่มความสนุกสนานดวยเสียงเพลงและการดําเนินรายการดวยวิทยากรที่เช่ียวชาญจากชุมชน ทําให
บรรยากาศไมนาเบ่ือ ทําใหการพูดคุยเร่ืองความรุนแรงท่ีเปนเร่ืองคอนขางเครียด กลายมาเปนเร่ืองท่ีเด็ก
และเยาวชนรวมถึงผูใหญใหความสนใจและชวยกันระดมความคิด ที่ เต็ มเปยมดวยเสียงหัวเราะ 
บรรยากาศเชนน้ี เปนประสบการณของเด็กและเยาวชนที่จะเก็บไวเปนความทรงจํา 
 การจัดกิจกรรมกรรมกลุมท่ีประกอบดวยเด็กเรียน และผูใหญที่เปนผูหญิงในวัยกลางคน
และผูสูงอายุ เปนรูปแบบการจัดการที่เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณตรงท่ีเปนรูปธรรมเร่ืองความ
รุนแรง  ที่ไมจําเปนตองแยกเปนกลุมหรือมองวาเร่ืองความรุนแรงไมใชเร่ืองของเด็ก กิจกรรมกลุมท่ีรวม
สมาชิกกลุมหลายรุนใหพูดคุยกัน ชวยใหความสัมพันธระหวางชวงวัยที่แตกตางกันมีการผสมกลมกลืน 
เปนความสัมพันธที่เกื้อหนุนกัน กระบวนการกลุมท่ีประกอบดวยสมาชิกตางวัยจะเปนรูปแบบการ
จัดการทางสังคมในการแกปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนในกทม.ได  
 การที่ใหเด็กเล็กและเยาวชน รับรูถึงสถานการณความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนในชุมชนที่
ตนอาศัยอยู เด็กและเยาวชนจะเขาถึงปญหาความรุนแรงและเขาใจสาเหตุของความรุนแรงไดเร็ว  และ
ชวยใหเด็กรูจักเฝาระวังตัวเอง คุมกันเพื่อน และเด็กโตดูแลเด็กเล็กในชุมชนไดทันเวลา ดังน้ันการใหเด็ก
อยูในกระบวนการคนหาปญหาและเสนอทางออกในการแกปญหา โดยมองวาปญหาน้ีเด็กตองเขามามี
สวนรวม เพราะเด็กและเยาวชนเปนไดทั้งเหยื่อและผูกระทําไดในขณะเดียวกัน  
กิจกรรมกลุมจะเปนการระดมความคิดรวมระหวางความไรเดียงสากับผูมากประสบการณ จะชวยใหเด็ก
กลาพูดหรือขอคําปรึกษาผูใหญอยางเปดเผย  จากการสะทอนถึงสาเหตุของความรุนแรง เด็กและเยาวชน
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เชื่อวาความรุนแรงคือสิ่งไมดี เปนอันตรายท่ีเขาไมควรเขาใกล ไมควรเลียนแบบ และรับรูวาตัวเขาตกอยู
ทามกลางความรุนแรงรอบดานท้ังจากชุมชน ครอบครัว และโรงเรียน เด็กและเยาวชนยอมรับวาพวกเขา
ตองเผชิญกับความรุนแรงทุก ๆ รูปแบบ แมวาอยากจะหลีกเลี่ยงแตความรุนแรงก็เขาใกลพวกเขามากข้ึน
ทุกที  
วิเคราะหรูปแบบการจัดการทางสังคม 
 1. บทบาทของกลุมเด็กและเยาวชนในสถานภาพ “เกษรชุมชน” การใชศักยภาพของเด็กและ
เยาวชน คือ ความเปนไปไดของการสรางรูปแบบการจัดการทางสังคมท่ีเปนรูปธรรม ในชุมชนที่ศึกษามี
ฐานของเด็กและเยาวชนที่เขมแข็งท่ีพรอมเคล่ือนไหวในเร่ืองความรุนแรงรวมกับคนในชุมชน การสราง
ความแข็งแกรงกับกลุมเยาวชนท่ีมีความพรอม ในการทําหนาท่ีเปนตัวตอเติมความคิดเร่ืองความรุนแรง
ไปสูเพื่อน พี่และนอง เปนตัวเชื่อมกับแกนนําเยาวชนในชุมชนเครือขายเพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน เปนตัว
ประสานกิจกรรมในชุมชนรวมกับครอบครัวโรงเรียนและชุมชน เปนตัวรวมในการทํางานกับหนวยงาน
ของรัฐ เชน เขต ศูนยสาธารณสุข กทม. เปนตัวเรงใหเกิดกิจกรรมในชุมชนอยางตอเนื่อง เชน การเลน
กีฬา การเลนดนตรี  เปนตัวกระตุน เพื่อการสรางสรรคใหเกิดกิจกรรมใหม ๆ (รูปท่ี 1) 
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รูปท่ี 1 บทบาทของกลุมเด็กและเยาวชน 
 

ในสถานภาพ “เกษรชุมชน”  
ศักยภาพของชุมชนที่ใชพลังเยาวชนท่ีเปนทุนทางสังคมที่สวยงาม ลวนมีความกระตือรือรน

และตองการเปนสวนหนึ่งของรุนพี่และชุมชน ซึ่งสิ่งท่ีพวกเขาทําไดคือการพูดคุยเร่ืองความรุนแรงให
มากและบอยขึ้น ดวยการใชศักยภาพความเปนพลังกลุมเยาวชนในนามของ “เกษรชุมชน”  ในความ 
หมายของการนําความรูติดตัวไป กระจายความสดชื่นใหผูคนรอบขาง และการแตกเมล็ดเปนตนใหม
แพรกระจายไปตามพ้ืนที่ตาง ๆ ดังน้ันการสรางแกนนําเยาวชนรุนจิ๋ว ใหเปนดอกไมชุมชนเพื่อทํางาน
รวมกับรุนพี่ในระบบพ่ีสอนนองในบทบาทผูชี้นํา ทํางานรวม โดยมีผูใหญเปนผูสนับสนุน กลไกทาง
สังคมในชุมชนกทม. ในลักษณะดังกลาว นาจะเปนรูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อแกปญหาความ
รุนแรงตอเด็กและเยาวชนท่ีชุมชนสามารถทําไดดวยพลังชุมชนของตนเอง 

 
 

 
 

ตัวประสาน 

 
 

ตัวกระตุน 

 
 

ตัวตอเติม 
 

 
 

เกสรชุมชน 

 
 

ตัวเชื่อม 

 
 

ตัวรวม 

 
 

ตัวเรง 
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2. บทบาทการทํางานของชุมชนในรูปแบบเครือขายและภาคี 
 กลไกความสัมพันธในชุมชนกรุงเทพมหานคร สามารถทํางานรวมกันไดดีและประสบ

ความสําเร็จ คือ การทํางานในรูปแบบเครือขายระหวางชุมชนดวยกันและการเปนภาคีรวมกับหนวยงาน
รัฐ กลาวคือในรูปแบบเครือขายระหวางชุมชนดวยกัน เปนรูปแบบการทํางานท่ีใชการสื่อสารที่แสดงถึง
ความเปนพวกเดียวกัน มีความเขาใจในปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท่ีไม
แตกตางกัน เมื่อมีจุดรวมท่ีมุงม่ันรวมกัน ยอมมีพลังในการขับเคลื่อนเพื่อแกปญหาดวยกัน มีการ
รวมกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตาง ๆ ที่มีใจอาสามาทํางานรวมกัน    

 สําหรับการทํางานเปนภาคีกับหนวยงานรัฐเปนรูปแบบท่ีชุมชนปฏิบัติมาโดยตลอด 
ประสบการณทํางานระหวางชุมชนกับหนวยงานของรัฐ มีทั้งการสะทอนความคิดดานบวกและดานลบท่ี
มีตอการทํางานรวมกับหนวยงานของรัฐ บางชุมชนหนวยงานของรัฐเขามาเปนพ่ีเลี้ยงหรือเขามาจัด
กิจกรรมรวมกับชุมชน ขณะท่ีบางชุมชนไมเห็นความสําคัญของการเขียนโครงการกิจกรรมเพื่อขอการ
สนับสนุนจากรัฐ โดยใหเหตุผลวายุงยากซับซอน อยางไรก็ตาม  หนวยงานของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพใน
การทํางาน จะชวยเปนแรงการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือการแกปญหาความ
รุนแรงตอเด็กและเยาวชนใหเปนจริงได ซึ่งชุมชนตองการความจริงใจเทาน้ัน  

 3.  ระบบพ่ีเลี้ยง เปนรูปแบบการเสริมหนุนศักยภาพของชุมชน ดวยการคนหาทุนท่ีมีอยูใน
ชุมชน เพราะชุมชนมีแนวคิดวาบางเร่ืองชุมชนสามารถทําเองได เชน การรณรงค ในรูปแบบเสียงตาม
สาย การทําบอรดในชุมชนและโรงเรียน การจัดกิจกรรมกลุม การทําโครงงานเพ่ือเสนอขอทุนจาก
โรงเรียนและหนวยงานรัฐและเอกชนท่ีสนใจเร่ืองความรุนแรง เปนตน บางเร่ืองตองการความรวมมือ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของท่ีมาทํางานรวมกัน เชน การฝกอาชีพ ฝกอบรมเด็กในชุมชนใหสํารวจขอมูลใน
ชุมชน และการรวมเขียนโครงการเพ่ือการแกปญหาในชุมชน และบางเร่ืองควรเปนบทบาทของรัฐ  เชน 
ความจริงใจ การอํานวยความสะดวก การประสานงานกับชุมชนอยางตอเนื่อง การประชาสัมพันธหรือ
สงขาวสารกิจกรรมชุมชนที่มีโครงการเพื่อสังคมในประเด็นตาง ๆ เชน ชุมชนปลอดยาเสพติด ชุมชน
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมพื้นบาน รักษสิ่งแวดลอม เปนตน  

 ระบบพี่เลี้ยง เปนการสรางเด็กรุนเล็กเพื่อการเรียนรูรวมกับเยาวชนรุนพี่ เนื่องจากความเปน
เด็กในชุมชนเมืองมีภาวะที่เรียกวา “โตเร็วกวาวัย” กลาคิดกลาพูด และมีภาวะผูนําสูง นอกจากน้ีเด็กเล็ก
เหลาน้ีสวนใหญมีประสบการณตรงตอสถานการณความรุนแรง เชน เห็นพอแมดื่มเหลา สูบบุหร่ี พอแม
ทะเลาะกันบางคร้ังตบตี ดาทอ รวมถึงการเห็นพอแมมีเพศสัมพันธกัน ทางออกของเด็กเหลาน้ี คือ การ
อยูกับเพื่อน การเขารวมกลุมเยาวชนเพ่ือทํากิจกรรม หรือการอยูตามลําพัง หรือพยายามเรียนหนังสือให
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เกง โดยมองถึงอนาคตขางหนาวาจะออกจากบาน ไมตองการพบปญหาท่ีทําใหตนเองมีความทุกข  
ดังน้ันระบบพ่ีเลี้ยงเปนโครงสรางความสัมพันธแบบเห็นหนาเห็นตาท่ีพัฒนาข้ึนไดในชุมชน   และเปน
การสรางความแข็งแรงจากขางในแตมีความนุมนวลอยูขางนอก 
 4. เสริมหนุนศักยภาพของชุมชน คนหาความสามารถของสมาชิกชุมชน เพราะชุมชนมี
แนวคิดวาบางเร่ืองชุมชนสามารถทําเองได เชน การรณรงค ในรูปแบบเสียงตามสาย การทําบอรดใน
ชุมชนและโรงเรียน การจัดกิจกรรมกลุม การทําโครงงานเพื่อเสนอขอทุนจากโรงเรียนและหนวยงานรัฐ
และเอกชนที่สนใจเร่ืองความรุนแรง เปนตน บางเร่ืองตองการความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมา
ทํางานรวมกัน เชน การฝกอาชีพ ฝกอบรมเด็กในชุมชนใหสํารวจขอมูลในชุมชน และการรวมเขียน
โครงการเพื่อการแกปญหาในชุมชน และบางเร่ืองควรเปนบทบาทของรัฐ  เชน การแจกเอกสาร การ
ประสานงานกับองคกรเอกชนใหเห็นความสําคัญของปญหาความรุนแรงที่มีตอเด็กและเยาวชน  
 

 
 

รัฐทํา 

ทํารวมกนักบัเครอืขาย 

ชุมชนทําไดเอง 
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5. การสรางเด็กรุนเล็กเพื่อการเรียนรูรวมกับเยาวชนรุนพ่ี เนื่องจากความเปนเด็กในชุมชน
เมืองมีภาวะท่ีเรียกวา “โตเร็วกวาวัย” กลาคิดกลาพูด และมีภาวะผูนําสูง นอกจากนี้เด็กเล็กเหลาน้ีสวน
ใหญมีประสบการณตรงตอสถานการณความรุนแรง เชน เห็นพอแมดื่มเหลา สูบบุหร่ี พอแมทะเลาะกัน
บางคร้ังตบตี ดาทอ รวมถึงการเห็นพอแมมีเพศสัมพันธกัน ทางออกของเด็กเหลาน้ี คือ การอยูในกลุม 
เพื่อน การเขารวมกลุมเยาวชน หรือการอยูตามลําพัง หรือพยายามเรียนหนังสือใหเกง โดยมองถึงอนาคต
ขางหนาวาจะออกจากบาน ไมตองการพบปญหาที่ทําใหตนเองมีความทุกข  

 
               6. รูปแบบการสื่อสาร on line ชีวิตเด็กในชุมชนสวนใหญอยูกับคอมพิวเตอรและอินเตอร
เนท รวมท้ังการใชโทรศัพทมือถือ รูปแบบการจัดการทางสังคม online เปนชองทางในการสื่อสารเพ่ือ
การกระตุนใหเด็กไดตื่นตัวตอปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ขอเสนอชุมชนการสื่อสาร online ที่
ประกอบดวยการสรางฐานขอมูลความรุนแรงในชุมชน การอบรมทําเว็บไซต ทําเว็บบอรด เพ่ือการถาม
ตอบกระทู และควรบรรจุเปนโครงการอยูในแผนชุมชน นับวาเปนรูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือการ
แกปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชนกทม.     
 
 
 

เด็กอายุ 
16-19 ป 

เด็กอายุ 
13-15 ป 

เด็กอายุ 
10-12 ป 
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อุปสรรคตอการพัฒนารูปแบบการจัดการแกปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน                                                              
ความตอเนื่องของกิจกรรมเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงในการแกปญหาความรุนแรงตอเด็กและ

เยาวชน   ซึ่งวิธีการจัดการใหมีการพัฒนารูปแบบการจัดการแกปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน ใน
ชุมชน ตองอาศัยพลังความรวมมือ และการตระหนักในปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน คือภารกิจ
ของทุกคนในชุมชน ที่จะชวยกันคิด การเขียนโครงการ อยูในแผนชุมชน และตองปฏิบัติเปนรูปธรรม  ที่
ผานมาพบวาปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนในชุมชน ยังไมมีการแกไขอยางจริงจังและขาดการ
สานตอแบบยั่งยืน ซึ่งอุปสรรคที่ไมสามารถใหการทํางานเกี่ยวกับการแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก
และเยาวชนในชุมชนมีความตอเน่ืองไดคือ  

1. การทํางานกับชุมชนโดยมีองคกรของรัฐเปนพ่ีเลี้ยง ยังเปนความตองการของชุมชน แต
สิ่งท่ีผานมาพบวาหนวยงานรัฐใชชุมชนเปนฐานในการสรางผลงาน เม่ือตองการผลงานก็จะเขามาและก็
หายไปเมื่อโครงการเสร็จ " แผนกิจกรรมที่ชุมชนคิด ไมอนุมัติเลย เพราะไมอยุในหลักกฎของกทม. หาม
อบรม หามสัมมนา หามเขาคาย ตองจัดซื้อเทาน้ัน นี้คือปญหาวาทําไมแผนจึงไมสําเร็จ หลายชุมชนก็ทํา
ตามหลักเกณฑไดดี แตหลายชุมชนคิดเอง และย่ืนโครงการไมอนุมัติ บางคนก็ถอย ไป อีกสวนหน่ึง
กรรมการชุมชนมีวาระแค 2 ป บางชุมชน อบรม ป 48 นี้ ป 53 แลวยังไมไดเงินเลย ก็เลยตัดสินปญหา
โดยการไมรับเงินตรงน้ี ทําใหผูนําหลายชุมชนถดถอยออกไป แตหลายชุมชนสรางเครือขายเอาไว  ยังสู
อยูโดยใชทุนทางสังคม และตอนน้ีมีภาคี เครือขายมาเยอะ ตองชมศูนยเยาวชน ใหความรู และเสริม
กิจกรรมไดเยอะมาก เพราะเด็กที่อยูในศูนยจะไมไปยุงเก่ียวกับสิ่งไมดีเลย "  คุณนรินทร ประธานชุมชน
วัดโพธเรียง 

2. ความไมชัดเจนในการทํางานเพื่อการจัดการแกปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน ที่
ไปรวมอยูกับงานสงเคราะหที่เปนการต้ังรับ 

3. การทํางานของสภาเยาวชนท่ีเปนโครงการที่ถูกจัดต้ังข้ึนตามนโยบาย  มีพลังในการ
ขับเคลื่อนในเร่ืองความรุนแรงนอยมาก  

4. การทํางานของศูนยบริการสาธารณสุข เกี่ยวกับความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน ยังคงเปน
ความสนใจสวนบุคคล  
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ขอเสนอแนะจากชุมชนเกี่ยวกับโครงการวิจัยการการพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อแกปญหา
ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  

ผูนําชุมชนประเมินวา โครงการทําใหเด็กและเยาวชนมีความรูและเขาใจเร่ืองความรุนแรงท่ี
แตกตางกันในสามรูปแบบ คือ ความรุนแรงทางรางกาย ความรุนแรงทางจิตใจ และความรุนแรงทางเพศ  
มีการจัดเวทีเพื่อนําไปสูการพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือแกปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน  ซึ่งทําใหชุมชนตระหนักและใหความสําคัญที่จะดําเนินกิจกรรมเร่ืองความรุนแรงตอเด็กและ
เยาวชนอยางตอเนื่องดวยตนเอง ที่สามารถขยายผลตอยอดกับชุดโครงการตาง ๆ ที่มีอยูเดิมในชุมชน 
โดยไมตองสรางโครงการข้ึนใหม  

ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของแกนนําเยาวชนในชุมชน เชน มีพูดคุย สอดแทรกเร่ืองความ
รุนแรงในกิจกรรมที่ดําเนินการอยูของแกนนําเยาวชน เชน โครงการเหลา บุหร่ีกิจกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมสําหรับเด็กและเยาวชน  และการทํางานรวมกับอาสาสมัครในชุมชน  ครู
ในโรงเรียน และพระสงฆ 

กลไกสําคัญในการดําเนินงานดานความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนในความเปนชุมชน
กรุงเทพมหานคร คือ รูปแบบอาสาสมัครที่เปนลูกหลานชุมชน  และภาคีเครือขายท่ีเปนเพ่ือนท่ีเขาใจกัน 
(ปจจุบันสามารถรวมตัวกันได 12 ชุมชน)  เพื่อทํางานเชิงรุกและการพัฒนาเปนชุมชนที่มีความปลอดภัย
สําหรับลูกหลาน ที่จัดเปนโครงการหนึ่งบรรจุอยูในแผนงานชุมชน  
 
บทบาทชุมชน บทบาทรัฐ และบทบาทแกนนําเยาวชน ในการทํางานเก่ียวกับความรุนแรงตอเด็กและ
เยาวชน 

1. บทบาทชุมชนในการทํางานเก่ียวกับความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนโดยฐานทุนเดิมท่ีมี
อยูในชุมชน ในชวง 30 ปที่ผานมา ในการทํางานพัฒนาชุมชน เปนการทํางานรวมกับเครือขายองคกร
ชุมชน ที่หนวยงานรัฐจัดข้ึนในรูปแบบการอบรมการเปนอาสาสมัครและมอบหนาท่ีการทํางานเปน
ตัวแทนขององคกร เชน อาสาสมัครตํารวจบาน อาสาสมัครการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนตน ซึ่งการทํางาน
เปนอาสาสมัคร พบวามีจุดออน คือ การไดแตเพียงช่ือวาเปนอาสาสมัครแตไมมีผลงาน  ทั้งน้ีมีสาเหตุมา
จากการไมมีการติดตามประเมินผล อบรมคร้ังสองคร้ังแลวก็เลิกไป ไมมีการหนุนเสริม และไมมีการขับ
เคลื่อนที่จะแกไขปญหาอยางจริงจัง  ในชุมชนจึงเต็มไปดวยคําวาอาสาสมัคร ที่ไมมีตัวตน  
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2. บทบาทชุมชนในการทํางานเกี่ยวกับความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน เร่ิมมองเห็นเปน
รูปธรรมจากโครงการพลังชุมชน-พลังแผนดิน ที่ดําเนินการในกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
ประเด็นปญหาดานยาเสพติดในขอบเขตท่ัวประเทศ ในป พ.ศ. 2547 และดําเนินการตอเนื่องเขมขนใน
พื้นท่ีกรุงเทพฯ ที่มีแกนนําชุมชนเขารวมกระบวนการเปนจํานวนมาก นอกจากน้ีมีโครงการแผนสุข
ภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตามแผนงานของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
2553-2555 โดยมีจุดเนนที่มุงสนับสนุนดําเนินงานโดยใชแผนงาน Child Watch เพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดเปนจุดเช่ือมโยงเพ่ือบูรณาการ ใหความสําคัญกับการทํางานท่ี
เยาวชนเปนผูเลนหลัก ใหเกิดการพัฒนาตนแบบนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือสุขภาวะของเด็กและเยาวชน 
และสนับสนุนใหเกิดพื้นที่สรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน การสื่อสารในชุมชนทองถ่ินและสาธารณะ 
ซึ่งเปนจุดเร่ิมท่ีดีที่ชุมชนจะตระหนักในคุณคาของเด็กและเยาวชนในการจัดต้ังกันเอง เปนขบวนการที่
เด็กสามารถคิดโครงการเพื่อเสนอในแผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของชุมชน 

3. บทบาทหนวยงานรัฐในการทํางานเกี่ยวกับความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนกลไกการ
ทํางานของรัฐภายใตระบบราชการท่ีใหความสําคัญกับระเบียบกฎเกณฑ และลายลักษณอักษร ทําใหเปน
อุปสรรคตอการทํางานในชุมชน การทํางานของรัฐท่ีใชการจัดต้ังรูปแบบอาสาสมัคร ที่เกิดข้ึนใน
กระบวนการอบรม และสงกลับใหไปทํางานในชุมชนเพ่ือสานตอเจตนารมณไปตามแผนงานหลัก ดูจะ
ไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมชุมชนกรุงเทพมหานครท่ีตางคนตางอยู ขณะเดียวกันชุมชนก็ไมมีปฏิสัมพันธ
ตอเด็กและเยาวชนและขาดกิจกรรมหรือความต้ังใจในกิจกรรมระหวางครอบครัว ซึ่งการดําเนินงานของ
รัฐในเร่ืองการแกปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน จึงเกิดข้ึนไดนอยมาก หากตองการพัฒนา
รูปแบบทางสังคมในการแกปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนใหเปนจริง ตองเปนนโยบายหลักของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนแผนงาน 5 ป ที่มีการสื่อสารใหเขาใจรวมกัน
ในหนวยงานของพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในสํานักงานเขต และสภาเยาวชน สํานัก
วัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย  

การทํางานของหนวยงานรัฐในชุมชน ประธานชุมชนมองวา การทํางานของหนวยงานของ
รัฐในเร่ืองความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน มีสองรูปแบบคือ การสรางแลวทิ้ง มา ๆ หาย ๆ กับการรอ
ชอนผลงานจากชุมชน 
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4. บทบาทเด็กและเยาวชนในการทํางานเกี่ยวกับความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน 
แมวาปญหาความรุนแรงท้ังดานรางกาย จิตใจ และเพศ จะเก่ียวของกับเด็กและเยาวชน

โดยตรง แตเด็กและเยาวชนก็ไมไดตระหนักวาเปนความรุนแรง และเม่ือโตนงการวิจัยการพัฒนารูปแบบ
การจัดการทางสังคมเพ่ือแกปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย รวมกับคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขามาจัดกิจกรรม
ในชุมชน เด็กและเยาวชนในชุมชน เร่ิมตระหนักและมีการพูดคุยและแจงเหตุการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ความรุนแรง ตอกรรมการชุมชนใหรับรูปญหาไดเร็วข้ึน อยางไรก็ดี การใหเด็กคิดริเร่ิมหารูปแบบทาง
สังคมเพ่ือการแกปญหาตอเด็กและเยาวชนนั้น เด็กและเยาวชนยังมองไมออก จําเปนตองใหผูใหญเปนผู
ชี้นํา ชวนใหคิด ซึ่งชุมชนไดดําเนินการในกลุมเยาวชน ที่เรียกวาเกสรชุมชนมาโดยตลอด เชน โครงการ
รณรงคเพื่อเลิกเหลา เด็กและเยาวชนไมสูบบุหร่ี  การจัดชุดความรูและพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู การคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมสําหรับเด็กและเยาวชน และการสราง
ชุดโครงการเยาวชนเฝาระวังและแจง เ ตือนภัยทางสังคมตอเด็กและเยาวชนในชุมชน  เขต
กรุงเทพมหานคร เปนตน จากน้ันจะจัดกิจกรรมเพ่ือการสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดแสดงออกตาม
ความถนัดของตนเองเพ่ือสรางคุณคาในการเปนผูให ปจจุบันแกนนําเยาวชนในชุมชนกรุงเทพมหานคร 
หลายแหงจะใหเด็กและเยาวชนในระดับ มัธยมตนและประถมปลายเขารวมโครงการ เพราะเด็กเหลาน้ี
อยูในชุมชนไดนานกวาเด็กมัธยมปลายท่ีเครงเครียดการเรียน การเรียนตอ และมีชีวิตอยูกับเพื่อนนอก
ชุมชน บทบาทของเด็กและเยาวชนรุนจิ๋ว คือ เปาหมายหลักของชุมชนกรุงเทพมหานคร  

ขอสังเกตจากงานวิจัย 
1. การพูดคุยเร่ืองความรุนแรง ไมควรมองแตการมองเห็นปญหา จะทําใหผูเขารวมใน

กระบวนการกลุมมีความเครียด วิทยากรควรกระตุนใหกลุมมองปญหา โดยแฝงบรรยากาศความ
สนุกสนานดวย เชน เพลง การเอาตัวอยางในชีวิตประจําวันมาพูดคุย 

2. การทํากิจกรรมกลุมเพ่ือใหเกิดความคิดสรางสรรคควรใชเวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง 
และควรเปนกิจกรรมตอเน่ือง หรือสอดแทรกอยูในกิจกรรมชุมชนอ่ืน ๆ  

3. ควรมีการประสานงานกับหนวยงานรัฐ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล การจัดทําโครงการรวม 
ซึ่งการทํางานท่ีใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวมจะชวยใหเด็กรับรูปญหาต้ังแตเร่ิมตน  

4. การจัดกิจกรรมใด ๆ ที่ตองการความรวมมือระยะยาว ควรยึดแนวคิดเร่ืองความสมัครใจ 
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5. การสื่อสารเร่ืองการใหคาตอบแทนในการทํางานรวมกับโครงการวิจัย ตองไมใหเกิด
ความขัดแยงระหวางความหมายมูลคาท่ีแสดงถึงการจางวานกับความหมายคุณคาของการการทําเพ่ือ
สาธารณประโยชนที่เกิดกับชุมชน 

6. ศักยภาพชุมชนมีมากลน มีทํางานเปนเครือขาย รูจักคุนเคยกัน ชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยกัน 
และพรอมที่จะทํางานเพ่ือชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะกับเด็กซึ่งเปรียบเสมือนลูกหลานของชุมชน  และ
ชุมชนมีความคิดวา ชุมชนมีความพรอมท่ีจะจัดโอกาสใหกับเด็ก และไมควรใหเด็กรอโอกาสท่ีเปน
เหมือนความฝน นอกจากน้ีการพัฒนาตอยอดแกนนําเยาวชนในชุมชนควรใหเด็กไดมีกิจกรรมรวมกัน
ตลอดเวลา และการหาสมาชิกใหมเขามาทดแทนสมาชิกเกา 

7. การร้ือสรางบทบาทอาสาสมัครในชุมชน หรืออาสาสมัครพัฒนาชุมชนและความม่ันคง
ของมนุษยที่นับวันจะหายไปจากชุมชน อาสาสมัครเหลาน้ีมีความสําคัญกับการทํางานเกี่ยวกับปญหา
ความรุนแรงที่มีความสัมพันธกับสุขภาพ  
 
ถอดบทเรียนกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก
และเยาวชนในกทม. 
พี่แมว ผูนําชุมชนเขตบางกอกนอย 
 การเขารวม แนวคิดท่ีไดรับ ความเขาใจในเร่ืองความรุนแรง 
 ไดเขารวมโครงการนี้เพราะวาพ่ีเปนผูนําชุมชนเขตบางกอกนอยอยูแลว ในชุมชนของพ่ี
เร่ืองการซื้อขายบริการทางเพศเปนความรุนแรงท่ีพบไดบอยท่ีสุด แลวก็มีเร่ืองการทะเลาะวิวาท ยาเสพ
ติด ลักขโมย การพนัน เน่ืองจากเยาวชนในสมัยนี้มีคานิยมเปนวัตถุนิยม และติดโทรศัพท คือจะโทรศัพท
กันบอย โทรคร้ังละนานๆ และบางทีวัยรุนมาเจอกันครั้งแรกก็พูดคุยกัน ทําความรูจักกันโดยการขอเบอร
โทรศัพท และโทรคุยกันโดยท่ีพอแมไมไดมาคอยดูแล เพราะบางทีเขาคุยพอแมก็ไมรู ไมไดคอยมาน่ัง
ฟงวาเขาคุยอะไรกันบาง และมันจะมีบอยที่พวกวัยรุนชายมาคุยและชวนผูหญิงไปเท่ียว ซึ่งพอเขาไป
เที่ยว ผูใหญก็ไมไดมารูเห็นดวยวาไปกันที่ไหนบาง บางคนก็ไปที่บานของผูชาย ไมยอมกลับบาน ไมเขา
เรียน พอแมก็ตามหา แจงตํารวจจับผูชาย พอแมของผูชายก็บอกวาลูกชายเขาไมผิด แตผูหญิงเปนฝายผิด 
เพราะไมยอมกลับบานเอง มันก็เกิดการทะเลาะกันอีก เด็กผูหญิงผูชายก็แอบไปมีอะไรกัน มันก็พากันไป
ในทางท่ีผิด มันโยงไปหมดเลย กอนที่จะทําโครงการตรงน้ีจริงๆแลวก็มีเกสรชุมชนอยูแลว ซึ่งทําหนาท่ี
โดยแกนนําเยาวชนในชุมชนคอยดูแลเยาวชนทุก ๆ คน แตบางทีก็ชวยกิจกรรมไดไมทั่วถึง เพราะมีกัน
แค 30 กวาคนเอง ขณะเดียวกับบางครอบครัวในชุมชนก็ไมใหความรวมมือในการดูแลปญหาความ
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รุนแรงของลูกหลาน เพราะเขาตองทํางาน จึงไมมีเวลาท่ีจะเขารวมกิจกรรมและรวมมือในการดูแล
ลูกหลาน เด็ก ๆ ก็เลยถูกละเลย เด็ก ๆ จะอยูกับกลุมเพ่ือนซึ่งมีทั้งกลุมท่ีเรียนกับกลุมเท่ียว ปญหาความ
รุนแรงในพื้นที่ก็เลยถูกละเลยไปและชุมชนไมไดใหความสําคัญ 
 ความเปลี่ยนแปลงในตัวแกนนํา ครอบครัว โรงเรียน เยาวชน 
 หลังจากท่ีไดเขารวมโครงการน้ีก็ไดรับความรวมมือจากครอบครัวของเยาวชนในพ้ืนที่มาก
ขึ้น เพราะวาผูนําชุมชนและกลุมเกสรชุมชนเขาถึงครอบครัว และชุมชนไดทั่วถึงมากข้ึน มีการจัดอบรม 
นิทรรศการ ใหความรูกับครอบครัว โดยท่ีใหเกสรชุมชนเขาไปดึงเด็ก ๆ และครอบครัวในชุมชนมารวม
กิจกรรม และผูนําชุมชนจะเปนวิทยากร และเชิญวิทยากรจากนอกพ้ืนท่ีมาใหความรู ความเขาใจในเร่ือง
ความรุนแรง ซึ่งเม่ือกอนพวกพอแมจะใหเขาใจเร่ืองความรุนแรงที่เกิดข้ึนกับเยาวชนในชุมชน และบางที
ก็ละเลยไป แตพอไดมารับความรูเร่ืองความรุนแรงก็ทําใหเขาตระหนักมากข้ึน มาฉุกคิดมากข้ึนเร่ือง
ความรุนแรงวามันสงผลอะไรบาง ใหความดูแล สนใจลูกหลานมากข้ึน ทั้งผูนําชุมชนและเกสรชุมชนก็
ไดรับความรูจากโครงการมากข้ึนเพื่อการเผยแพรความรูตอชุมชน เชน ปญหาความรุนแรงในชุมชนวามี
ไรบาง มีวิธีการพูดในชุมชนอยางไร ทําใหคนในชุมชนเช่ือถือ ใหความรวมมือ ใหเกิดความรัก สามัคคี
ในการลดความรุนแรงของเยาวชน โดยจะจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนบาง จัดตามเวทีชุมชนตาง ๆ  
ลานกีฬาบาง เชน รณรงคตอตานยาเสพติด การพนัน สุรา อบายมุขตางๆ รูสึกวาปญหาตางๆ ลดลง 
เพราะไดรับความรวมมือจากครอบครัวในการดูแลลูกหลานมากข้ึน กลุมเกสรชุมชนก็เขาในชุมชน
ไดมากข้ึน ไดศึกษาถึงปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน และชวยกันแกไขไดมากข้ึน  เพราะถาคนในชุมชน
รวมมือกัน การทํางานตรงน้ีก็จะงายมากข้ึน พอจัดกิจกรรมรณรงคตอตานความรุนแรงแลวมีคนมารวม
กิจกรรมเยอะๆ ก็จะเรียกความสนใจได ทําใหเขาถึงคนในชุมชนไดงายข้ึน พวกเขาก็จะไดมีความรู มา
สนใจความรุนแรงของเยาวชนท่ีเกิดข้ึนในสังคม และตระหนักในการปองกัน และแกไขไดมากข้ึน 
 จุดออนท่ีควรไดรับการแกไข และขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 การทําโครงการน้ีควรจะประสานงานกับผูนําชุมชนโดยตรง เชน เร่ืองการมอบหมายงานให
กลุมเกสรชุมชนไปเก็บแบบสอบถามจากการสัมภาษณครอบครัวในชุมชน ก็ควรจะมอบหมายใหผูนํา
ชุมชนพูดเร่ืองคาตอบแทนเอง เพราะบางทีโครงการบอกเร่ืองคาตอบแทนกับกลุมเกสรชุมชนกอน ทําให
คนที่ทําเกิดความรูสึกถูกวางเงื่อนไขดวยคาตอบแทน คือทําเพ่ือเงิน ซึ่งจริงๆ แลวความต้ังใจเร่ิมแรกของ
กลุมเกสรชุมชน คือบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนโดยไมหวังสิ่งตอบแทน แตพอเอาเร่ืองเงินมาเปนเง่ือนไข 
ทําใหบางคนก็ทํางานแบบลวก ๆ ทําใหไมไดขอมูลท่ีแทจริง หรือขอมูลท่ีไดมาก็ใชไมได เพราะเขาเก็บ
มาไมดี ดังน้ันควรจะใหผูนําชุมชนเปนคนประสานงานหลักตอกลุมอ่ืนๆ ในชุมชนมากกวา สวนเร่ือง
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อ่ืนๆ ของโครงการก็ไมมีอะไรท่ีควรแกไขเพิ่มเติม เพราะดีทุกอยางแลว ชวยลดปญหาความรุนแรงใน
ชุมชนไดคอนขางดี แตอยากใหทําตอไปเร่ือย ๆ เพราะความรุนแรงในชุมชนท่ีเคยเกิดข้ึนก็คอยๆ ลดลง
แลว แมวาจะไมไดมากมายอะไร แตคิดวาถาทําตอไปเร่ือยๆ จะดีมากข้ึน ปญหาความรุนแรง ใน
ครอบครัวและในชุมชนอาจจะคอย ๆ หมดไป เพราะตอนนี้คนในชุมชนเร่ิมตระหนักและใหความสนใจ
เร่ืองน้ีบางพอสมควรแลว ผูนําชุมชนใหขอคิดท่ีดีวา กลัววาถาจบโครงการน้ีแลวไมทําตอ ปญหาความ
รุนแรงทุก ๆ อยางท่ีเคยเกิดข้ึนก็จะกลับมาเปนเหมือนเดิมอีก ทําใหผลงานท่ีผานมาสูญเปลา มันจะไมมี
ประโยชนอะไร แตตอนน้ีผูนําชุมชนและเกสรชุมชนก็มีแนวคิดจะสานตอไปเร่ือย  ๆ แตก็ตองมี
หนวยงานมาใหการสนับสนุนดวย เชน เร่ืองคาใชจายในการรณรงคปองกันและแกไขปญหาคว าม
รุนแรง การสื่อประชาสัมพันธ เปนตน  
นองมิ้นท เยาวชนชุมชนวัดโพธิ์เรียง 
 การเขารวม แนวคิดท่ีไดรับ ความเขาใจในเร่ืองความรุนแรง 
 เขามาเปนเกสรชุมชนไดเนื่องจากเปนเพ่ือนของหลานของผูนําชุมชน จึงไดมีโอกาสทํางาน
กับชุมชนบอย ๆ ก็เลยไดเขารวมเปนเกสรชุมชนไปโดยปริยาย แตสวนตัวก็ตองการทํางานตรงน้ีดวย 
เพราะวาชอบทํางานรวมกับชุมชน และอยากทํางานท่ีเปนสาธารณประโยชน โดยไมไดหวังสิ่งตอบแทน
ใด ๆ ในโครงการน้ีก็ไดมาทําหนาท่ีในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับความรุนแรงในชุมชน โดยการสัมภาษณ
ตามบานของครอบครัวที่มีความรุนแรงเกิดข้ึน ซึ่งกอนหนาน้ีรูสึกวาความรุนแรงในชุมชนเปนเร่ือง
ธรรมดา เพราะรูสึกวาท่ีไหนก็เหมือนกันทั้งน้ัน มีปญหาการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด ลักเล็กขโมยนอย 
เด็กหนีเรียนไปเลนเกม ไมยอมกลับบานซึ่งมันเยอะมาก และผูปกครองของเด็ก  ๆ เหลาน้ีก็ไมไดให
ความสําคัญเทาไร เพราะตองทํางานท้ังวันท้ังพอแม ลูกจะไปไหน อยูอยางไรก็ไมไดมาสนใจ บางคน
เปนเด็กเล็ก ๆ พอแมตองทํางานไมมีเวลามาดูแลก็เอาลูกไปทิ้งไวที่รานเกมสทั้งวัน พอกลับมาตอนเย็นก็
มาจายเงินคาเกมส และกลับบาน เพราะเขาคิดวาใหลูกอยูรานเกมสดีกวาใหออกไปเท่ียวที่อ่ืน แลวจะ
ตามหาตัวไมเจอ แตถาลูกอยูที่รานเกมส เขาก็จะตามหาเจองาย  ไมตองหวงวาจะออกไปไหนไกล ๆ ซึ่ง
มันเปนอยางน้ีมานานแลวจนเกิดเปนความเคยชิน ทุกคนคิดวามันเปนเร่ืองธรรมดา โดยไมคิดวามันคือ
สาเหตุของความรุนแรงรูปแบบหน่ึง เร่ืองอ่ืน ๆ ก็เหมือนกัน เชน เร่ืองวัยรุนทะเลาะวิวาท ผูใหญก็ไม
คอยมาใหความสําคัญเทาไร เพราะคิดวามันเปนเร่ืองของเด็ก เด็กสามารถจัดการกันไดเอง เพราะผูใหญก็
งานยุง มีงานตองทําเยอะมากมาย ดังน้ันจึงไมมีใครมาใหความสําคัญเร่ืองความรุนแรง ไมมาแกไขกัน
เทาท่ีควร เยาวชนก็เลยถูกปลูกฝงวามันเปนเร่ืองปกติธรรมดา และไมคิดวามันเปนปญหาท่ีตองแกไข
อะไร 
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 ความเปลี่ยนแปลงในตัวแกนนํา ครอบครัว โรงเรียน เยาวชน 
 หลังจากท่ีไดเขารวมโครงการน้ีก็ทําใหเรารูวาจริง  ๆ แลวปญหาความรุนแรงที่เกิดข้ึนใน
ชุมชนคืออะไรบาง เพราะกอนหนาน้ีไมรูวาความรุนแรงคืออะไรบาง บางอยางเราก็ไมคิดวามันเปน
ความรุนแรง พอไดมาทําตรงน้ีก็ทําใหรูวาหลายสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมันคือความรุนแรง ทําใหเกิดการ
ตระหนักวาความรุนแรงท่ีเราเคยชินมันอันตรายมาก เพราะมันใกลตัวมาก ถาไมรีบแกไขมันจะยาก ทั้ง
ครอบครัวที่เคยเอาแตทํางาน ไมสนใจลูกหลานก็มาใหความสําคัญมากข้ึน มาตระหนักมากข้ึนมาความ
เคยชินกอนหนาน้ีมันเปนความรุนแรง แตปญหาก็ไมไดหมดไปเลย มันก็ยังมีบาง แตลดลงเยอะ เชน บาง
ครอบครัวที่พอกินเหลาทุกวันก็ลดลงมาเปนสองสามวันคร้ัง เพราะเขาไดเร่ิมตระหนักวาเ ม่ือกอนเขากิน
เหลาทุกวันเลย ซึ่งกอนหนาน้ีเขาก็ไมไดคิดถึงตรงน้ี แตพอมาทําแบบสอบถาม มาไดสัมภาษณก็ทําให
เขารูสึกตัวมากข้ึน หรือเพื่อน ๆ ที่เปนวัยรุนที่ไมเคยรูจักกันมากอนในโรงเรียนก็ไดมารูจักกัน มาพูดคุย
กันถึงปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนวามีอะไรบาง ประสานงานกันมากข้ึน และประสานงานกับผูใหญ 
หรือแกนนําในชุมชนแลวชวยกันแกไขปญหา เพราะกอนหนาน้ีพอคนไมรูจักกันมันก็ละเลยกันไป ไม
สนใจกัน แตตอนน้ีก็มีการรณรงคตอตานยาเสพติดโดยการจัดบอรดท่ีลานกีฬา ที่โรงเรียน ใหความรู
เร่ืองการมีเพศสัมพันธ โทษของการพนันมากข้ึน และมีลานกีฬา ลานออกกําลังกายใหเยาวชนมากข้ึน ทํา
ใหเขาไดทั้งความสนุกสนานและความรูไปพรอม ๆ กัน 
 จุดออนท่ีควรไดรับการแกไข และขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 คิดวาจุดออนของโครงการท่ีผานมา คือ การจัดกิจกรรมท่ีดึงใหเยาวชนเขามามีสวนรวมไม
คอยเปนรูปธรรมเทาไร เพราะท่ีผานมาจะเปนรูปแบบของการจัดนิทรรศการ การจัดบอรด โปสเตอร
มากกวา อยากใหจัดเปนการแขงกีฬา ฝกอาชีพ ดนตรี ศิลปะ เรียนศาสนาใหบอยกวาน้ี การเชิญวิทยากร
จากภายนอกก็มีมาบาง แตก็ไมบอยเทาไร และไมคอยมีความนาสนใจ ดังน้ันจึงอยากใหเพ่ิมกิจกรรมโดย
การรับฟงขอเสนอแนะจากชุมชนที่มาตอบแบบสอบถามวาตองการอะไร มีขอเสนอแนะอยางไรเพิ่มเติม 
แลวเอามาจัดเปนกิจกรรม เพราะสิ่งท่ีชุมชนเสนอคือสิ่งท่ีเปนปญหาใกลตัว สิ่งท่ีมองเห็น ดังน้ันถาอยาก
ใหเขาเขามามีสวนรวมก็ควรจัดกิจกรรมท่ีนาสนใจมากกวาน้ี แตที่ทําอยูมันก็ดี แตมันไมนาสนใจ
เทาท่ีควร เชน การไปติดบอรดเก่ียวกับโทษของยาเสพติดท่ีลานกีฬาไวเฉยๆ บางคนก็ไมไดอานดวยซ้ํา
ไป หรือบางคนไมไดไปที่ลานกีฬาก็จะไมไดอานเลย มันก็ไมมีประโยชนเทาไร ทางท่ีดีควร  จัดเปน
กิจกรรมท่ีดึงใหทุกคนในชุมชนเขามามีสวนรวมดวยกันจะดีกวา มันจะไดนาสนใจ และเขาถึงไดทุกคน 
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คุณนรินทร ประธานชุมชนวัดโพธิเ์รียง 
เราเห็นวา พอเร่ิมมาพูดถึงความรุนแรง มันมีผลกระทบกับชุมชนชัดเจน  ตัวอยาง ชุมชนผม

มีการกอสรางคลอง ทําเข่ือนท่ีคลอง คนงานกอสรางก็ยายมาอยูในชุมชม ประมาณ 60 - 70 หลังคาเรือน 
เพื่อรวมกันทํางาน รานคาในชุมชนเร่ิมใหเชื่อซื้อสินคา เหลา เบียร หลังเลิกงาน สุดทายวันศุกรเงินออก 
ทะเลาะกันทั้งคาย เพราะเงินไมพอที่จะจาย  ผมก็เลยคุยกับเขตวาถาใหบริษัทนี้มาทํางานชุมชมโดย
รองเรียนตลอด ดังน้ันงานคุณจะไมเสร็จ โดยตั้งกติกา วาคนงานกอสรางน้ีหามมาเช่ือเหลา เบียร และ
หามด่ืมใหคนในชุมชนเห็น ก็สามารถแกปญหาไดในระดับหนึ่ง  ดีขึ้น ไมมีการทะเลาะกันอีก ทําใหเห็น
ภาพวา เมื่อมีการดื่มเหลาแลวพอไมมีเงินใหลูกไปโรงเรียน กลับมาทะเลาะกัน ทําใหเราเร่ิมเห็นปญหา 
วาปลอยไวไมได เนื่องจากเราเปนประธานชุมชนโดยรองเรียนตลอด  ตองไปไกลเกี่ยตลอดเวลา  เราจึง
หาแนวทางแกไข  

"ดังน้ันเราจะเห็นไดวา ถาเรารอใหหนวยงานชวย เราเองก็ออกไปสรางเครือขายกับภาพ
ประชาสังคมเยอะ สุดทายเราเลยมีแนวทางวา การมีสภาเยาวชน แตเปนวงประชุมระดับเขต ลงมาถึง
ชุมชนยาก เราเลยตั้งเครือขายชุมชนของเด็กและเยาวชน ชื่อวา เครือขายเกสรชุมชน ซึ่งเปนเยาวชนเด็ก ๆ 
ป.5 - ม.2 ที่เขารวมกับเรา และเด็กพวกน้ีสามารถเลาเร่ืองไดเหมือนเด็กโตเลา เพราะเด็ก ม.1  - ม.5 การ
เรียนเร่ิมมากข้ึน อยูที่โรงเรียนซะสวนใหญ กลับมาเขาบาน แตที่เราใชเด็กรุนน้ี เพราะเด็กยังว่ิงเลนอยูใน
ชุมชนอยู เด็กจะเห็นภาพวาในชุมชนบานไหนทะเลาะกัน บานไหนกินเหลา เด็กเหลาน้ีสามารถตอบได
หมดเลย จะดีกวาเด็กโต เพราะเด็กกลุมน้ีอยูในชุมชน เราแกไขโดยการจัดต้ังเกสรชุมชน จัดต้ัง ป 50 โดย
มี 10 สํานักงานเขต 50 ชุมชน นํารองรวมกัน โดยมีแกนนําเด็กและผูใหญมาเจอกัน รวมกันแกไขปญหา
รวมกัน โดยเราใชกิจกรรมท่ีทําไดเองในชุมชน กิจกรรมที่ไมตองใชทุนมาก และใชทุนทางสังคม เชน
การใชกิจกรรมเสียงตามสายท่ีมี ฝกเอาเด็กแตละคนผลัดเปลี่ยนกันมาพูดถึงโทษภัยยาเสพติด เหลา บุหร่ี 
การจัดบอรดเอง การเดินรณรงคในชวง เขาพรรษา ปใหม วันเด็ก การใชละครสะทอนสังคม โดยการจัด
กิจกรรมเราใชทุนสํานักงานเขตท่ีไดรับเดือนละ 5,000 บาท บางชุม มี 50 หลังคาเรือน ได 5,000 บาท แต
ชุมชนผม มี 1,640 หลังคาเรือน ก็ได 5,000 บาท แตก็ยังดีกวาไมไดเลย  เราใชของกองทุนแมของแผนดิน 
ซึ่งเปนเงินประธานจาพระราชินี ไดมา 8,000 บาท ใหใชไดแตดอกผล ตนหามใช ชุมชนก็ใชเงินนี้มาหา
ประโยชย เชนการระดมทุนตาง ๆ อีกอันคือเงินลานเพ่ือใหไดเงินมา แตละชุมชนก็มีแผนของตัวเอง 
ตอจากน้ันชุมชนเราทําแผนชุมชนพึ่งตัวเองกับ กทม. และไดบรรจุแผนเขามา เราพยายามเอาปญหาตาง
ใสบรรจุเขาไปในแผน"  
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5.4 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคม 
เพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน กรณพีื้นทีภ่าคกลาง 

โดย อ. ดร. เพ็ญจันทร เชอรเรอร และ ผศ. ดร. สุณีย กัลยะจิตร   
 

5.4.1. บทนํา 
 ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเปนปญหาสําคัญของสังคม เพราะ ทําใหเกิดการตาย 
บาดเจ็บและพิการจากการถูกทํารายกอนวัยอันควร เปนภาระและความสูญเสียทางสังคม  ดวย
สภาพการณของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  โครงสรางสังคมเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเปน
ครอบครัวเดี่ยว สังคมโลกาภิวัฒน อาจกอใหเกิดความเสี่ยงกับเด็กเชน สื่อและเทคโนโลย่ีไรพรมแดน  
สุรา ยาเสพติด การรับเอาวัฒนธรรมใหมๆอยูตลอดเวลา เด็กและเยาวชนถือไดวาเปนวัยที่สําคัญ ซึ่งอาจ
พัฒนาไปเปนผูใหญที่มีคุณภาพ หรืออาจหมดอนาคตต้ังแตยังไมเปนผูใหญอันเนื่องมาจากการตกเปน
เหยื่อของความรุนแรงหรือเปนผูกระทําความรุนแรง  
 ดวยตระหนักวา ความรุนแรงเปนปญหาสังคม และมีเง่ือนไขทางสังคมและวัฒนธรรมเปน
ปจจัยกําหนด นอกจากน้ัน ความรุนแรงยังเปนสิ่งท่ีปองกันได และการปองกันเปนการลงทุนที่คุมคา
มากกวาการใชทรัพยากร การจัดต้ังองคกรมาจัดการเม่ือเกิดปญหาแลว เชน เพ่ิมบุคคลกร การพัฒนา
ระบบในสถานพินิจ การดูแลเม่ือเจ็บปวย พิการ หรือเสียชีวิต โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการทางสังคม
โดยชุมชน เปนการแกไขปญหาท่ีตอเนื่อง ยั่งยืน  และมีความหลากหลายสอดคลองกับสังคมวัฒนธรรม 
นั้นๆ 
 การวิจัยนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนการจัดการทางสังคมในการแกไข
ปญหาความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ซึ่งดําเนินการใน 10 ชุมชน ใน 5 ภาค  มีวัตถุประสงค เพ่ือ 
พัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมในการแกไขปญหาดังกลาวรวมกับชาวบาน และใหชาวบานและ
เยาวชนเปนสวนสําคัญในการดําเนินการรวมเรียนรูเพ่ือหารูปแบบทางสังคมในการแกไขปญหาท่ี
เหมาะสมกับทองถิ่น โดยดําเนินการในพ้ืนที่ภาคกลาง 2  ชุมชน คือ  ชุมชนในเขตตําบลบางปะกง ต. 
บางปะกง  จ. ฉะเชิงเทรา และ ชุมชนในเขต ตําบลดอนพุทรา  จ. นครปฐม  
 การเลือกพื้นที่ เปนการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเหตุผลสําคัญสองประการ คือ 
 1. ผูนําชุมชน อันไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือปลัดเทศบาลตําบล และ 
กํานัน ผูใหญบานเห็นชอบ เห็นเปาหมายในการรวมในการดําเนินโครงการ 
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 2.  ชุมชนมีทุนทางสังคมอยางใดอยางหน่ึงในการดําเนินโครงการ โดยพบวาสําหรับภาค
กลาง พบวา ผูนําชุมชน และ ผูแทนในองคการบริหารสวนทองถิ่น มีความเขมแข็ง ในการรวมกันทํางาน
และมีวิสัยทัศนในการมองเห็นปญหาสังคม รวมท้ังคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 
 

5.4.2. พื้นที่ท่ีศึกษา 
สภาพท่ัวไปของชุมชนตําบลบางปะกง 

 ชุมชนในพื้นที่ภาคกลางชุมชนที่หนึ่ง ตอไปน้ีจะเรียกวา ชุมชนบานกลาง เปนชุมชนเกาแก
เดิมเปนพื้นที่ทําการเกษตรของชาวจีนท่ีอพยพมาจากประเทศจีนแผนดินใหญมาประกอบอาชีพปลูกผัก
ขาย คนจีนบางสวนเปนกลุมคนจีนอ้ังยี่ที่ถูกทางการปราบปรามที่รูจักกันทั่วไปวา กบฏอ้ังย่ีและหลบหนี
มาอยูที่ชุมชนแหงน้ี  เน่ืองจากชุมชนแหงน้ีเปนพื้นที่ที่ทําการเกษตรไดผลดี 
 ลักษณะความสัมพันธของชาวบานในชุมชนจะมีลักษณะของความสัมพันธเครือญาติ คน
ในชุมชนสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ คนพ้ืนท่ีเดิมอยูในชุมชนนานจนเปนตระกูลใหญมีไมกี่
ตระกูล ความเปนตระกูลใหญเนื่องมาจากการมีจํานวนพ่ีนองในตระกูลจํานวนมากใชนามสกุลเดียวกัน  
อาศัยในพื้นที่บานกลางมานานกวาคนอื่น ๆ   
 ในปจจุบันสภาพทางกายภาพของชุมชนบานกลางเปลี่ยนแปลงไปดานในชุมชนยังคงมี
สวนหมาก บอกุงอยูแตพื้นที่ในสวนที่ติดถนนสองเลนสที่รถวิ่งสวนทางกันที่ตัดทอดชุมชนนั้นมีการ
ลงทุนเปนหองเชา โดยมีคนตางถิ่นนอกชุมชนท่ีมาทํางานรับจางในโรงงานบาง ในฟารมบาง ทํางาน
ราชการบาง เปนกลุมนักเรียน นักศึกษาที่อยูตางอําเภอและเขามาเรียนในตัวอําเภอบางมาเชาหองพักอยู
ซึ่งสนนราคาราว 2,000 บาทตอเดือน 
   การสรางบานเรือนในชุมชนมีลักษณะการสรางบานท่ีกระจุกตัวเปนชวงๆในแตละสวน
ของชุมชนทําใหพื้นที่ของชุมชนบางสวนมีลักษณะเปนชุมชนเมือง ในขณะท่ีพื้นท่ีสวนใหญเปนสวน 
บอกุง บอปลา  การสรางท่ีอยูอาศัยจะสรางในบริเวณท่ีติดชายถนน  ดานหลังบานจะเปนสวน เปนแปลง
เกษตรปลูกผัก  มะพราว  หมาก  และผลไม  ชาวบานบางสวนเชาท่ีดินของวัดบานกลางเพ่ือปลูกบานอยู
อาศัยมานานหลายช่ัวอายุคน  กลุมคนเหลาน้ีไมมีที่ดินทํากินประกอบอาชีพรับจางบาง  เปนลูกจางใน
โรงงานบาง  รับซื้อขายของเกาบาง   
 ชุมชนบานกลางมีประวัติศาสตรความเกี่ยวของกับการแพรระบาดของยาเสพติดในลักษณะ
ของคนในชุมชนเปนทั้งผูเสพและผูคามีทั้งคนที่เปนคนพื้นถิ่นเดิมในชุมชนและคนที่เปนคนตางถิ่นท่ีเขา
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มาเชาบานอยูในชุมชน ในหวงเวลาท่ีผูวิจัยทําการศึกษาภาคสนามน้ันพบเห็นคนวัยหนุมกวา10คนมี
ลักษณะอาการทางประสาท มีลักษณะของผูที่เสพยาเสพติด มีรอยสักเต็มตัวใชชีวิตอยูในชุมชน 
 ในปจจุบันประชากรในชุมชนบานกลางมีจํานวนมากข้ึนและมีคนตางถิ่นมาเชาบานอยูเปน
จํานวนมาก การโยกยายเขาออกของคนในชุมชนมีคอนขางสูง รวมถึงการเขามาติดตอใชพื้นที่ของคน
ตางถิ่นท่ีเขามาในชุมชนแหงน้ีมีจํานวนมากเนื่องมาจากชุมชนแหงน้ีเปนท่ีตั้งของโรงเรียน  2 แหงเปน
โรงเรียนประถมศึกษา 1 แหง มัธยมศึกษา 1 แหง ซึ่งโรงเรียนท้ัง 2 แหงน้ันมีเด็กนักเรียนท้ังจากภายใน
ชุมชนและภายนอกชุมชนท้ังท่ีอยูในอําเภอเดียวกันและตางอําเภอมาเรียน การที่มีนักเรียนจํานวนมาก 
รานคาท่ีเรียงรายขายของอยูบริเวณลานวัด รถโดยสารที่รอรับสงนักเรียนตางๆท่ีวิ่งเขาออกในชุมชน
โดยเฉพาะในวันที่โรงเรียนเปดชวงกอนเขาเรียนและหลังเลิกเรียนนั้นทําใหชุมชนแหงน้ีมีลักษณะของ
ความเปนชุมชนเมืองแตเมื่อพนจากหวงเวลาดังกลาวพ้ืนท่ีในชุมชนแหงน้ีมีเพียงโรงเรียน ลานวัด 
ลอมรอบเรือกสวน บอกุง บอปลา ความเงียบปกคลุมไปทั่วบริเวณย่ิงดึกย่ิงเงียบ เหลือเพียงรานขายของ
ชําในชุมชนและจุดนัดพบบางแหงในชุมชนที่มีผูคนนั่งเกาะกลุมพูดคุยสังสรรคกัน 
 ชุมชนนี้มีพื้นที่ตอเนื่องเปนเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลน้ีมีตลาดสดขนาดใหญ มีหมูบาน
จัดสรรขนาดใหญ ถนนดานหนาชุมชนเปนถนนกวางขนาด4 เลนส อาคารพาณิชยที่ปลูกสรางอยู
ดานหนาชุมชนเปดเปนรานขายยา ขายของชําท่ีเปดตลอด 24 ชั่วโมง รานขายทอง รานเกมส รานขายรถ
มอเตอรไซค ดานในชุมชนมีโรงเรียนขนาดใหญสองโรงเรียนต้ังอยู ถนนเสนที่ทอดผานจากดานหนา
ชุมชนเขาสูดานในชุมชนน้ันเปนถนน 2 เลนสใหรถวิ่งสวนทางกัน ชวงเชากอนเขาเรียนและชวงเย็น
หลังเลิกเรียนเปนชวงที่ถนนเสนดังกลาวไมสามารถรองรับปริมาณของรถยนตที่วิ่งรับสงเด็กนักเรียน
บาง ชาวบานท่ีมาจับจายสินคาท่ีตลาดสดบางทําใหหวงเวลาดังกลาวเปนชวงท่ีมีการจราจรติดขัด 
บรรยากาศดังกลาวทําใหดานหนาของชุมชนบานกลางมีลักษณะเปนชุมชนเมืองในขณะท่ีดานในของ
ชุมชนมีลักษณะเปนชุมชนเกษตรกรรม   
 การคมนาคมในชุมชนบานกลางมีทางผานเขาออกไดหลายทาง  ทําใหการเดินทางเขาสู
ชุมชนเปนไปอยางสะดวก ลักษณะทางกายภาพที่มีความสะดวกในการเขาออกชุมชนไดหลายทางนี้ทํา
ใหเอ้ือตอการหลบหนีของผูที่กระทําในสิ่งท่ีผิดกฎหมาย นายตํารวจพูดถึงความลําบากในการติดตาม
ผูกระทําผิดในชุมชนแหงน้ีวา “จับมันไมทันหรอกทางออกมันหลายทางมากแถมซ้ํามีบอกุง บอปลา 
สวนเต็มไปหมด”  
 ชาวบานในชุมชนบานกลางสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ปลูกผัก  ปลูกหมาก  
ปลูกมะพราว  เล้ียงกุง  เลี้ยงปลา  ชาวบานสวนหน่ึงทําธุรกิจจัดสรรท่ีดิน ทําหองเชา ชาวบานกลางท่ีเคย
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ทําสวนอยูดานในชุมชนก็ยายออกมาซื้อบานจัดสรรเพื่อประกอบอาชีพคาขายบาง เพ่ือความสะดวกใน
การรับสงลูกหลานไปเรียนยังโรงเรียนในเมืองบาง   ชาวบานบางสวนท่ีเปนคนที่มีฐานะยากจน  ไมมี
ที่ดินเปนของตนเองจะเชาท่ีดินของผูนําทองถิ่นในชุมชนและปลูกบานหลังเล็กๆอยูเปนหยอมๆ  ติดๆ 
กัน  
 การเชาท่ีดินของผูนําทองถ่ินในการปลูกบานน้ันทําใหความสัมพันธระหวางผูเชาท่ีดินและ
ผูใหเชามีความสัมพันธเชิงอุปถัมภชวยเหลือซึ่งกันและกันเสมือนเครือญาติสวนหนึ่ง ประกอบกับการ
เปนคนเกาคนแกอยูดวยกันมานานน้ันก็นับไดวาเปนอีกเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหความสัมพันธระหวาง
ชาวบานในกลุมน้ีกับผูนําชุมชนเปนไปอยางสนิทสนมมีความเคารพนับถือ เกรงใจระหวางกัน  
คนที่ยายถิ่นมาจากตางถิ่นและเขามาอยูอาศัยในชุมชนแหงน้ีนั้นมีทั้งเปนคนที่มาจากภาคอีสาน 
ภาคเหนือ และภาคใตมาปลูกบานอยูรวมกันในที่แคบๆ ที่มีเฉพาะทางรถมอเตอรไซคผาน มีการปลูก
บานขยายออกไปจนสุดท่ีดิน ลักษณะบานมีตั้งแตปลูกยกพ้ืน ปลูกแบบหองแถว อยูกันอยางหนาแนน 
คนที่มาเชาบานประกอบอาชีพขายของในโรงเรียน ขายผักท่ีตลาด ทํางานโรงงาน รับจางท่ัวไป  ในกลุม
บานเชาจะเปนประชากรที่มีการยายทะเบียนบาน มีบานเลขท่ีในการใชสิทธิครบถวนท่ีมีความหนาแนน 
วิถีชีวิตของชาวบานภายในบริเวณกลุมบานน้ีจะมีการเลนการพนันไพ ไฮโล หวยใตดิน หวยจับยี่กี โดย
เลนกันในบานหลังหน่ึง หวยจับย่ีกีมีคนมารับแทงวันละ 2 รอบ การเลนไพเปนท่ีนิยมในกลุมผูหญิง 
สวนผูชายจะเลนไฮโล เลนน้ําเตาปูปลา บางสวนก็จะไปเลนพนันชนไกที่อยูในบริเวณไมหางกันมากนัก 
 วันเสารอาทิตยจะมีคนมารวมตัวกันดูการชนไกจํานวนมาก เลนพนันกัน บางคร้ังมีการชก
ตอยกันเองในสวนของการพนันไมลงตัว เด็กและเยาวชนที่อยูในชุมชนเห็นการชนไกรูจักการพนันจาก
พอแมผูปกครอง มีเด็กวัยรุนสวนหนึ่งเอาไกมารวมชนในบอนและเลนพนันดวย สวนในวงไพมีเด็กเลน
รวมดวยบางแตสวนนอย เด็กๆ ที่อยูในชุมชนตรงน้ีนิยมเลนเกมสในตลาดท่ีอยูปากทางดานหนาชุมชน 
ความคิดเห็นของผูปกครองเด็กที่นิยมเลนเกมสนี้มีความหลากหลาย บางก็มีเหตุผลวาจะไดฉลาด  
ผูปกครองของเด็กบางคนบอกวาการเลนเกมสของเด็กไมสามารถหามปรามไดเนื่องจากเด็กตองเลน
เกมสตามอยางกัน ผูปกครองเด็กคนหนึ่งพูดวา “ดีกวาใหมันไปทําอยางอ่ืน”  
 ชุมชนบานกลางในวันนี้เติบโตเปนสังคมท่ีมีลักษณะของความเปนเมืองก่ึงชนบท บานท่ีมี
ที่ดินเปลี่ยนเปนหองแถวและบานเชาจํานวนมาก  กลุมคนที่มาเชาอยูเปนคนตางถิ่นท่ีมาทํางานโรงงาน
อุตสาหกรรม  และทํางานหางสรรพสินคา  ทําใหชุมชนบานกลางมีประชากรที่มีความหลากหลาย  ทั้ง
คนที่มาซื้อบานอยูในหมูบาน  คนเชาบาน  คนเชาหองแถวท่ีมีหลากหลายอาชีพ  ประชากรที่มาจาก
ตางจังหวัด   
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  ความเจริญของเมือง การมีตลาดสดขนาดใหญอยูดานหนาชุมชนทําใหวิถีการบริโภคของ
ชาวบานในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเคยปลูกผักไวสําหรับบริโภคเองในครัวเรือนเปลี่ยนสภาพเปน
ผูซื้อสินคาจากตลาดสดเน่ืองจากมีความสะดวกมากกวา 
  วิถีการประกอบอาชีพของคนรุนใหมในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญและการ
เพิ่มข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขามาต้ังอยูไมหางจากชุมชนมากนัก คนหนุมสาวเร่ิมไปทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึน  บางก็ทํางานเปนพนักงานขายของรานสะดวกซื้อ พนักงานขายของตาม
รานตางๆบนหางสรรพสินคาบาง การใชชีวิตคูฉันผัวเมียเร่ิมตนขึ้นในชวงท่ีมีอายุไมมากนัก  ในชุมชนมี
เด็กที่พอแมแยกทางกันจํานวนมากโดยมีตายายและญาติเลี้ยงดู  
 วิถีการบริโภคของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงจากเดิมจากการทําสวน กินขาวท่ีบาน นํา
พืชผักในสวนมาปรุงอาหาร เปลี่ยนเปนกินขาวนอกบาน ซื้อกับขาวถุงในเวลาเย็นเดิมมีกิจกรรมท่ีตอง
ไปรดน้ําผักทําใหมีเวลามากข้ึนและใชเวลาในการนั่งรวมกลุมกินเหลาเบียร เด็กวัยรุนเมื่อกอนตองชวย
ทางบานทํางานก็เปลี่ยนเปนการขับรถเลนในชุมชนหรือเท่ียวเลนตามสถานท่ีตางๆ บางคร้ังยกพวกไป
รุมตีกับเด็กวัยรุนชุมชนอ่ืน  
 พอแมผูปกครองไปทํางานโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีเวลาการทํางานเปนกะ กลับบานไม
เปนเวลา มีการทํางานลวงเวลาทําใหลูกอยูบานมีเวลาเที่ยวเตรโดยพอแมสวนใหญไมรูพฤติกรรมของลูก
ในขณะท่ีตนเองไปทํางาน เด็กวัยรุนบางกลุมไปจับกลุมรวมตัวกันสูบบุหร่ี ดื่มเหลา เลนเกมส   ดมกาว 
โดยมีสถานที่นัดพบเปนประจําที่อยูในชุมชนบางและอยูในพ้ืนที่ที่ติดตอกับชุมชนบาง 
เด็กและเยาวชนชุมชนบานกลางไดรับการสงเสริมใหเขารับการศึกษาตอในระดับมัธยมทุกคนเน่ืองจาก
มีโรงเรียนมัธยมต้ังอยูในชุมชนเพื่อรองรับนักเรียนที่เรียนจบจากโรงเรียนประถมในชุมชนและโรงเรียน
ประถมใกลเคียง  
 คนในบานกลางเปนคนในพื้นท่ีที่อยูกันมาแตรุนทวด  มีประเพณีรวมกันเปนเครือญาติที่
เกี่ยวดองกันเม่ือมีงานประเพณีจะมารวมกัน  ประเพณีทําบุญเขาพรรษาจะมีคนจากสวนจากชุมชนเปน
คนเการุนพอแม มาวัดบานกลางเพ่ือทําบุญและพูดคุยกันบางแตคนก็ลดลงทุกป จํานวนเด็กและเยาวชน
มีนอยที่มาทําบุญที่วัด  
 การมีสวนรวมในกิจกรรมศาสนาและประเพณีของเด็กวัยรุนจะมีคอนขางนอยอยางเชน 
เมื่อกอนญาติตองเปนคนเสิรฟน้ําแกแขกท่ีมางาน แตปจจุบันจะมีคนมารับจางและเหมาดําเนินการทุก
อยางทําใหเจาภาพไมตองเกณฑลูกหลานมาชวยงาน  
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 เด็กและเยาวชนไมคุนเคยกับการไปทําบุญที่วัด บางคนบอกวานอยคร้ังท่ีไปวัดเพ่ือไป
ทําบุญถาเลือกไดก็เลือกที่จะไมไปหรือไปสงญาติแลวมารับเมื่อเสร็จพิธีโดยจะไมเขารวมพิธีกรรม บาง
คนไปหาเพื่อนที่พักอาศัยอยูที่วัด บางคนก็ไปขับรถเลนหรือไปเลนกีฬาท่ีลานวัดเทาน้ัน   
ผูนําชุมชนคนหนึ่งเลาวาสมัยนี้งานประเพณี งานบุญตางๆ จะมีแตคนแกไปรวมงาน เด็กๆจะไปเท่ียว
หางสรรพสินคา ไปดูหนังทําใหขาดการรูจักญาติ การจัดการเรียนการสอนก็ไมเอ้ือใหคนไดเรียนรูเร่ือง
ของตัวเอง การปลูกฝงการเคารพผูใหญมีนอย แมแตครูยังใชวาจาท่ีลวงเกิน  “ลูกคนอ่ืนสมัยนี้สอนไมได 
พอแมมันเขาขางลูก”  
 วัดเปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  เชน  ทําบุญ  บวชนาค จัดงานแตงงาน  โดย
ใชลานวัด  สนามฟุตซอลของตําบล  จัดงานศพ  ในสวนของลานวัดจะมีพื้นที่ใชเปนพ้ืนท่ีสาธารณะแหง
เดียวของตําบลท่ีชาวบานมาใชจัดงานตาง ๆ ในตอนเย็น  ชาวบานใชพื้นที่นี้เปนสถานที่สําหรับขายของ
แกเด็กนักเรียนหลังเลิกเรียนและเปนแหลงทํามาหากินของชาวบานกลางอีกหลายครอบครัวท่ียึดเปน
อาชีพหลัก  ขายของเล็กๆนอยๆ ที่ลานวัด    
 ขอมูลทั่วไปของชุมชนท่ีสอง   
 ตั้งอยูหางจากท่ีวาการอําเภอ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตรและอยูหางจากกรุงเทพฯ  ไป
ทางทิศตะวันตก  ระยะทางประมาณ  58  กิโลเมตร  สภาพทั่วไปยังเปนพื้นท่ีเกษตร ไมติดกับความเจริญ 
พื้นที่สวนใหญจะเปนพื้นที่ดินสลับกับที่ราบลุม  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม 
รองลงมา คือทํานา , ทําไร , ทําสวน , เลี้ยงสัตว การถือครองและกรรมสิทธิ์ในท่ีดินสวนใหญเปนของ
ตนเอง  ทรัพยากรที่สําคัญ  คือแหลงนํ้า  และท่ีดินสําหรับทําการเกษตรจํานวนครัวเรือนท้ังหมด1,134  
ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น  ประมาณ  5,113  คน  รายไดอยูในระดับปานกลาง มีวิถีชีวิตอิงภาคเกษตร  
รายไดเฉลี่ยของประชากร  25 ,000 บาท / คน / ใกลๆมีโรงงานอุตสาหกรรม 5   แหง จํานวนคนงาน   
1,000  คน    
 ความสัมพันธยังคงเปนแบบทองถิ่น มีประเพณีไทยทรงดํา ที่ยังคงรักษาไว ทําใหเกิด
ความสัมพันธระหวางกันดานสังคม และวัฒนธรรม   ประชากรสวนใหญมีระดับการศึกษาและฐานะ
ปานกลางสามารถสงบุตรหลานศึกษาตอในระดับมัธยม อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาได  ในชุมชนมีกลุม
ลูกเสือชาวบาน กลุมสตรีแมบาน กลุมเยาวชน  ประวัติความเปนมา  กอตั้งมาประมาณ150 ปที่แลว แต
ละหมูบานมีผูใหญบานมาแลวประมาณ 2 - 3 คนตอหมูบาน  จํานวนครัวเรือนในชุมชน และการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีครัวเรือนประมาณ 500 หลังคาเรือน มีประเพณีที่สําคัญอยางเชน เมื่อกอนมี
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ประเพณีไทยทรงดําท่ีสืบทอดกันมาต้ังยาวนาน  มีกลุมสตรี กลุมแมบานเก่ียวกับการทําอาหาร มีกลุม
แมบานท่ีเขารวมกลุมประมาณ 20 กวาคน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ขอมูลท่ัวไปตําบลดอนพุทรา ตําบลดอนพุทรา มีพื้นท่ี 9,375 ไร 15 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมหมูบาน 10 หมูบานไดแก  หมูที่ 1, 6, 8, 10 ใชชื่อหมูบาน “ บานหัวถนน ” หมูที่ 2, 3 “ ดอน
พุทรา ” หมูที่ 4 “หมูบานปากหวา ” หมูที่ 5 “หมูบานหนองบอน” หมูที่ 7 “หมูบานหนองควายเฒา”   
หมูที่ 9 “หมูบานหนองปรง” 

 ลักษณะท่ีตั้ง   
ตําบลดอนพุทรา ตั้งอยูหางจากที่วาการอําเภอ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตรและอยูหาง

จากกรุงเทพฯ  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะทางประมาณ  58  กิโลเมตร  
พื้นที่และการใชประโยชน 
พื้นที่สวนใหญจะเปนพื้นที่ดินสลับกับท่ีราบลุม  ประขากรสวนใหญประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรกรรมรองลงมา คือทํานา, ทําไร, ทําสวน, เลี้ยงสัตว 
การถือครองและกรรมสิทธิ์ในท่ีดินสวนใหญเปนของตนเอง  ทรัยกรที่สําคัญ  คือแหลงนํ้า  

และท่ีดินสําหรับทําการเกษตร 
ประชากร           

-   จํานวนครัวเรือนทั้งหมด   1,134  ครัวเรือน 
-   มีประชากรท้ังสิ้น  ประมาณ  5,113  คน 
-   มีหนาแนนเฉลี่ย  4.5 คน / ตารางกิโลเมตร 
-   เพศชาย  2,539 คน  เพศหญิง  2,594 คน 

ดานเศรษฐกิจ      
-  รายได / ประชากร  รายไดเฉลี่ยของประชากร  25,000 บาท / คน / ป 
- เกษตรกรรม                        623   ครัวเรือน 
- สถานท่ีบริการนํ้ามัน            14    แหง 
- รานคาท่ัวไป                         42    แหง 
- โรงงานอุตสาหกรรม              5    แหง 
- จํานวนคนงาน                 1,000    คน    
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ดานสังคม 
- ชุมชน                                      10  ชุมชน 
- จํานวนบาน                         1,134  ครัวเรือน 
- จํานวนประชากรในชุมชน  5,113  คน 

ประเพณีทองถิ่นท่ีสําคัญ 
- ประเพณีอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นไทยทรงดํา ( ลาวโซ ) 
- ประเพณีสงกรานตรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ 
- ประเพณีแหธง 

อาชีพ 
- อาชีพหลัก  คือ เกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจ ไดแก การทํานา ปลูก ผัก เปนตน 
- อาชีพรอง   คือ คาขาย ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว โรงงาน เย็บผาเหลือง 
ประชากรสวนใหญมีระดับการศึกษาและฐานะปานกลางสามารถสงบุตรหลานศึกษาตอ

ในระดับมัธยม อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาได 
กีฬา นันทนาการ/ พักผอน 

- สนามกีฬาเอนกประสงค จํานวน     2   แหง 
ดานสาธารณสุข 

- สถานีอนามัยประจําตําบล  จํานวน 1 แหง  ตั้งอยูในพ้ืนที่  หมูที่ 10 
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- สถานีตํารวจชุมชน          จํานวน    1    แหง   
- ลูกเสือชาวบาน   จํานวน     1    รุน     จํานวนสมาชิก   50  คน  
- กลุมสตรีแมบาน  จํานวน     1    รุน     จํานวนสมาชิก 120  คน 
- กลุมเยาวชน    จํานวน     1    รุน     จํานวนสมาชิก 150  คน 

การจัดตั้งกลุม กองทุน จํานวนคนเขารวม  มีกองทุนฌาปนกิจ กองทุนกลุมสตรี กองทุน
เงินราน คนที่เขารวมก็เปนคนที่ในหมูบาน  

จุดเดนของชุมชน และสิ่งดีๆ ของชุมชน   การชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความสามัคคีกันใน
ชุมชน 
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จํานวนรานคาท่ีขายเหลาและบุหร่ีในชุมชน  มีรานคาท่ีขายเหลาและบุหร่ีอยูประมาณ 6 
รานชาวบานมีความวิตกกังวลบาง  เพราะบางคร้ังเด็กดื่มกินกันเกินขนาดทําใหเกิดการฮึกเหิมข้ึนมัน
สามารถทําใหเกิดความรุนแรงไดในหลายรูปแบบ 

การดื่มเหลาและเลนการพนันของเด็กในชุมชน  การพนันก็มีในรูปแบบการจับฉลากไดของ
รางวัล สวนการพนันในรูปแบบอื่นไมเคยเห็นเด็กในชุมชนเลน การวิตกกังวลก็มีบางกลัวเด็กจะแอบไป
เลนการพนันในรูปแบบอ่ืน  เด็กในชุมชนสวนใหญจะอยูกับครอบครัวสวนมีไมถึง 5 - 7 คนท่ีอยูกับตา
ยาย 

5.4.3. วิธีการดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 กระบวนการดําเนินการวิจัยและปฏิบัตกิารในพื้นที่ สองแหง มีรายละเอียดดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 ชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการดําเนินงานกับผูนําชุมชน 
 นักวิจัยหลักประจําภาค ไดเขาพบกับนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูแทน และผูนํา
ชุมชน ซึ่งประกอบดวย ผูใหญบานและผูชวยผูใหญในตําบลเปาหมาย เพ่ือชี้แจงท่ีมา วัตถุประสงค และ
วิธีการดําเนินงาน  ทั้งสองพื้นที่ มีลักษณะเดนที่เลือกเปนพ้ืนที่ดําเนินงานวิจัย คือองคการบริหารสวน
ตําบลและผูนําชุมชนมีความสนใจในงานพัฒนาสังคม และเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนในฐานะ
ที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน จึงยินดีเขารวมโครงการ  จึงไดรวมกันแลกเปลี่ยน เพื่อหา
อาสาสมัครเขารวมรับผิดชอบโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมนักวิจัยชุมชน 

 หัวหนาโครงการวิจัยและ นักวิจัยหลักประจําภาค ไดเชิญ ตัวแทนชุมชนท่ียินดีรวม
ดําเนินการโครงการ เขารับการอบรมนักวิจัยรวมจากชุมชน เพ่ือเตรียมนักวิจัยในทองถิ่นใหมีความรู
เกี่ยวกับสถานการณในทองถิ่น บทบาทของผูทําหนาท่ีเปนนักวิจัยทองถิ่น  เปาหมายของโครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ มุมมองของผูนําชุมชนตอโครงการ และความคาดหวังของโครงการตอบทบาทของ
นักวิจัยชุมชน  การประชุมสรางความเขาใจในโครงการมีขึ้น 2 คร้ัง จากนั้นจึงทําการอบรมเกี่ยวกับ
โครงการ และการใหขอมูลเร่ืองความรุนแรง โดยชี้ใหเห็นบทบาทของการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีวา จะเปน
กระบวนการท่ี ทําใหชุมชนวิเคราะหสาเหตุที่มาของปญหาไดเอง  ทําใหชุมชนมีความรูใหม ๆ และ
วิธีการในการแกไขปญหา ทําใหชุมชนไดหันกลับมารวมพลังชุมชนเพ่ือตอสูกับปญหาความรุนแรง และ
ปญหาสังคมในชุมชนรูปแบบอ่ืน และทําใหภาคีทั้งจากทองถิ่น ภาคีรัฐ และภาคีศาสนาวัฒนธรรมได
บูรณาการการทํางานในพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
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 ขั้นตอนที่ 3 ประชุมหารือทีมนักวิจัยชุมชนเพ่ือการวางแผนงาน และรวมออกแบบประเด็น
การเก็บขอมูล จํานวน 3 คร้ัง ทีมนักวิจัยชุมชน ประกอบดวย ผูแทนจากองคการบริหารสวนตําบล ผูนํา
ชุมชน แมบาน และตัวแทนเยาวชน ทั้งน้ี นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนท่ีปรึกษาและใหการ
สนับสนุนตลอดการดําเนินงาน 
 ตัวอยางการประชุมผูนําชุมชนเทศบาลและตําบลและภาคีที่เกี่ยวของ  ภายใตโครงการเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนวันที่ 30 มีนาคม 
2553 เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง ผูเขารวมประชุม มีทั้งหมด 21 คน
ประกอบดวยผู ใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน รองประธานสภาเทศบาลบางปะกง ปลัดเทศบาลบางปะกง 
เจาหนาท่ีพัฒนาสังคมจังหวัด เจาหนาท่ีสถานีอนามัย ตํารวจชุมชน จํานวนรวม 25 คน 

กระบวนการประชุมหารือกับชาวบาน มีดังน้ี 
1. แนะนําความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงค กลาวนําเร่ือง สถานการณวัยรุนใน

จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา   
2. หัวหนาโครงการกลาวนําในเร่ืองปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนของเจาหนาท่ีใน

ชุมชน 
3. ผูเขารวมประชุมแสดงความเห็นปญหาความรุนแรงชุมชนในพ้ืนที่ 
ผูแทนของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดแสดงความเห็นวา

ปญหาความรุนแรงฯ คอนขางเปนปญหาที่ซับซอน ความรุนแรงคอยๆ มีแนวโนมท่ีสูงข้ึน อยางไรก็ตาม
ปญหาเหลาน้ีถาทุกคนรวมมือกันแกไขก็จะสามารถบรรเทาลดลงไปได ในสวนท่ีพัฒนาสังคมจังหวัดลง
ไปดูในเร่ืองนี้สวนใหญจะเปนเร่ืองการทํารายรางกายกันของเด็ก คดีทางเพศซึ่งพบในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นอกจากน้ียังมีเร่ืองของการทะเลาะวิวาท และซิ่งรถ  การทํางานของ พมจ.ตําบลบางปะกงก็จะประสาน
กับทางจังหวัดเพ่ือทํางานในภาพรวม ในจังหวัดมีคณะกรรมการคุมครองเด็กของจังหวัดซึ่งจะดูแลใน
เร่ืองเด็กถูกทําราย เด็กที่มีพฤติกรรมเส่ียง หยิบยกประเด็นปญหาออกมาพูดคุยและแกไขปญหา  

ปลัดเทศบาล แสดงความเห็นวา ที่ผานมายังไมมีโครงการใดแกไขปญหาความรุนแรงใน
เด็กและเยาวชนได แตอยางไรก็ตามโครงการฯ นี้ไดเขามาจัดทําเร่ืองความรุนแรงฯ โดยเอาพื้นที่ของ
เทศบาลบางปะกงนํารอง ทางคนในพ้ืนท่ีเองเชื่อมั่นมีความพรอม  แตก็ตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง
กันและกันเพื่อใหปญหาผานพนไดในท่ีสุด 
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ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบานไดมีการแบงกลุม เพ่ือรวมแสดงความเห็นเก่ียวกับปญหา  
และมุงหาแนวทางในการแกไขปญหา  โดยกําหนดกลุมเปาหมายในการดําเนินการ กําหนดกิจกรรม 
และกําหนดผูรับผิดชอบดําเนินงาน  

กลุมเปาหมาย ที่ผูนําชุมชนคิดวาเปนปญหาท่ีควรดําเนินการคือ  เด็กท่ีมีครอบครัวยากจน
และเด็กที่มีครอบครัวแตกแยก    

โครงการท่ีประชุมเสนอวาจะดําเนินการเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชนคือ  

โครงการชุมชนสรางโอกาส  โครงการคนหาครอบครัวเด็กเสี่ยง ซึ่งท่ีประชุมเห็นวา ควรมี
การคนหาครอบครัวที่มี เด็กเสี่ยง เพื่อกําหนดวิธีการทํางานกับกลุมดังกลาวอยางเปนรูปธรรม  
นอกจากน้ันยัง มีการเสนอเร่ืองกิจกรรม เชน อบรมพอแม  การหาอาชีพเสริม อบรมเร่ืองคอมพิวเตอร 
และการเปดโอกาส กระตุนใหเด็กเหลาน้ีมีบทบาทในการเขารวมกิจกรรมในทางสรางสรรค 

 อีกชุมชนท่ีตําบลดอนพุทราศรี เปนการหารือแบบประชุมกลุมจํานวน 6 คน ประกอบดวย 
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบานท่ีสนใจรวมโครงการ 
ผูแทนเด็กและเยาวชน ประธานกลุมชมรมผูสูงอายุตําบล ไดรวมวิเคราะหปญหาเบื้องตนรวมกัน  
 ขั้นตอนที่ 4  กําหนดรูปแบบการดําเนินงานโดยละเอียด โดยจะรวมกันกําหนดรูปแบบการ
วิจัยเพื่อคนหาปญหาโดยละเอียด เชนการพิจารณารายละเอียดปญหาท่ัวไปท่ีชุมชนไดเลือกขึ้นมา  การ
จําแนกออกเปนปญหายอย ๆเพื่อที่จะสามารถทําการวิจัยเพื่อแกปญหาไดทีละสวน กําหนดวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ตองการเคร่ืองมือที่จะใช รูปแบบคําถาม วิธีการถาม กลุมและขนาดของตัวอยาง  การ
ดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรมอยางละเอียด  จากน้ันลงมือเก็บรวบรวมขอมูล โดยใหเยาวชนแกนนํา
จํานวน 2 คนเปนหัวหนาทีมในการไปเก็บรวมกับเพื่อนๆ  อีกชุมชนหน่ึง เปนบทบาทของผูใหญบานใน
การเก็บขอมูล  วิธีการศึกษา ใชแบบสอบถาม และการสนทนากลุม รวมท้ังการสัมภาษณผูนํา เพ่ือทราบ
เกี่ยวกับสถานการณปญหา มุมมอง โอกาสการพัฒนา  ทั้งน้ีนักวิจัยหลักไดเขาไปใหคําแนะนํา ใน
กระบวนการเก็บขอมูลระหวางดําเนินการดวย 
 ขั้นตอนท่ี 5 คืนขอมูลใหกับชุมชน กลุมนักวิจัยทองถิ่นจะรวมกันประมวลผลและสรุป
ขอมูลใหขอสังเกตหรือขอวิจารณสิ่งท่ีพบ วิเคราะหวาเหตุใดจึงไดขอมูลเชนน้ัน เขียนสรุปสิ่งท่ีพบออก
อยางกวาง พรอมท้ังใหขอเสนอแนะประกอบ จากน้ันรวมหารือขอคนพบกับชุมชน เพ่ือนําขอมูลท่ีได
จากการศึกษาเสนอคืนตอชุมชน โดยการจัดเวทีประชุมชาวบาน ที่ตําบลดอนพุทรา ดําเนินกิจกรรมนี้ 
โดยมีประชาชนและเยาวชนเขารวมประมาณ 50 ราย  
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 ขั้นตอนท่ี 6 วางแผนชุมชนและนําแผนไปปฏิบัติ โดยการออกแบบกิจกรรม การกําหนด
ผูรับผิดชอบ ชวงเวลา และ กรอบแนวทางปฏิบัติรวมกันโดยกิจกรรมทุกประการจะมีคณะทํา งาน
รับผิดชอบ  มีการนําแผนไปปฏิบัติ โดยการระดมทรัพยากรตาง ๆ ตลอดจนองคการประชาชนตาง ๆ ใน
ชุมชนมารวมปฏิบัติตามแผนท่ีจัดวางข้ึนจากพ้ืนฐานขอมูลที่เปนผลมาจากการศึกษารวมกัน โครงการที่
ไดมีการรวมหารือกัน คือ โครงการนําวัฒนธรรมทองถิ่นมาเช่ือมรอยสายใยระหวางเ ด็กกับผูใหญ  การ
ทํากิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ  การรับฟงเสียงเด็กในการพัฒนาเด็กและเยาวชน การรณรงคสรางความ
เขาใจปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในชุมชน เปนตน  โดยจัดใหมีกิจกรรมข้ึน ผูเขารวมใน
กิจกรรมจํานวน 60 คน 
 ขั้นตอนที่ 7 ติดตามกํากับและประเมินผลในชุมชน โดยกลุมนักวิจัยรวมกับชุมชน โดยไดมี
การสรุปผลโดยการสนทนากลุม  และการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ รวมท้ังสอบถามแนวทางในการ
ดําเนินการในอนาคต 

โดยรูปแบบปฏิบัติการในพื้นท่ี ไดแก การรวมวิเคราะหปญหา การออกแบบการเก็บขอมูล 
การกําหนดผูที่จะเก็บขอมูล และการรวมนําผลขอมูลมาพิจารณาหาแนวทางในการแกไขปญหา คือใหผู
ที่เกี่ยวของ การรวมออกแบบในการจัดกิจกรรมการรณรงค การจัดกิจกรรมกับครอบครัว ผูที่เกี่ยวของ
เพื่อใหมีสวนกระตุนในการแกไขปญหา 

 
 5.4.4. ผลการดําเนินโครงการวิจัยและปฏิบัติการ 
 5.4.4.1 สถานการณปญหาความรุนแรงในพื้นท่ี 

สถานการณความรุนแรงในพื้นที่บางปะกง ไดมีการสรุปประมวลจากผูที่เกี่ยวของผาน
กระบวนการ AIC ดังน้ี 

- เด็กและเยาวชนเปนทั้งผูกระทํา ถูกกระทํา  และทั้งถูกกระทําและเปนผูกระทํา  
- เด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดแมจะมีไมมากเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืน  แตก็มีแนวโนม

เพิ่มข้ึน  
- ความรุนแรงจะเพ่ิมข้ึนถามีความเปนเมืองมากข้ึน 
- ยาเสพติดเปนปจจัยสาเหตุหนึ่งของปญหาที่สําคัญ 
- ถาเด็กและเยาวชนออกจากสถานศึกษามีแนวโนมจะเปนผูกระทําผิดทันที 
- เด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดในจังหวัดมีนับรอยไมนับรวมเด็กและเยาวชนนอก

จังหวัดกวา 100 คน 
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- ความผิดท่ีพบมากในพฤติกรรมการกระทําผิดของเด็กแลเยาวชนคือฐานลักทรพัย ทํา
รายรางกาย และยาเสพติด  

- ลักษณะการทํางานลําบากข้ึน  เพราะพอแมตามใจ คิดวาลูกตองไมลําบาก หาเงินให
เรียนสูงๆ 

- ลักษณะการทําผิด จะทํากระทําผิดเปนกลุม ใชความรุนแรงมากข้ึน ไมกลัวผิด ไม
กลัวเจาหนาท่ี 

- พบปญหาลักเล็กขโมยนอย 
- พลปญหาเดก็กับเร่ืองยาเสพติด  
- เด็กและเยาวชนถูกใชเปนเคร่ืองมือในการขนสงซื้อขายยาเสพติด เพราะโทษเบา 
- ขาดกลไกการประสานระหวางชุมชน และโรงเรียน  

สําหรับในพื้นที่ ตําบลดอนพุทรา จากการประชุมรวมกัน ชุมชนมองเห็นปญหาวา ความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชนเปนอาการแสดงการปวยไขทางสังคม   ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน และ
ปญหาสังคมในตําบลเกิดจากการ ขาดระบบ รูปแบบการจัดการท่ีดี โดยปจจัยที่สงผลตอความรุนแรงคือ 

5.4.4.2 ความหมายของเด็กในมุมมองผูใหญ    
จากการศึกษาในพื้นที่พบวา มุมมองผูใหญและผูที่เกี่ยวของมองคุณคาและความสําคัญของ

เด็กดังตอไปน้ี 
- เด็กเปนอนาคต เปนกําลังสําคัญของครอบครัว หมูบานและ สังคม เชนขอความท่ีวา 
"เด็กคือบุคลท่ีจะเปนอนาคตของหมูบาน ที่จะชวยในเร่ืองสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท่ี

พวกคนรุนกอนๆ ไดสืบทดกันมา และเปนวัยที่กําลังติดเพ่ือน และตอนการที่จะเปนจุดเดนของสังคม" 
เด็กเปนกําลังสําคัญที่จะชวยในเร่ืองพัฒนาหมูบานเพราะเด็กมีความคิดท่ีแปลกใหมไม

เหมือนกับคนในยุคกอนๆ เด็กมีพัฒนาการเร็วกวาเดิม  เปนวัยที่เปนอนาคตของสังคมและชุมชน" 
"เด็กสามารถชวยเสนอแนะแนวความคิดใหมๆเพราะว าเด็กมีความคิดท่ีดีและกลา

แสดงออกมากกวาผูใหญ" 
- เด็กเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ ขอความน้ีบอกความหมายของการเขาใจพัฒนาการดานรางกาย

และสังคมของเด็กวัยนี้ ซึ่งสังคมจําเปนตองเขาใจและดูแลดวย ดังคํากลาวท่ีวา 
"เด็กเปนคนที่คึกคะนองชอบตามเพื่อน ชอบทําตัวเองใหเดนเปนท่ีสนใจของบุคลอ่ืน  

ตองการอะไรท่ีแปลกใหมทําอะไรไมใชความคิด ใชอารมณอยูเหนอืเหตุผล" 
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"วัยที่อยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่จะเอาแตความคิดตัวเองเปนหลัก ไมคอยเช่ือพังพอกับแม 
เอาเวลาสวนใหญไปอยูกับเพื่อนซะมากกวา" 

"เปนวัยที่ติดเพ่ือนมากใครใหชวยไปไหนทําอะไรไปหมด คงเปนเพราะกลัวเขากลุมไมได  
และเปนวัยที่อารมณรุนแรง ไมคอยยอมใคร" 

"วัยรุนจะไมคอยใหความสําคัญกับชุมชนสักเทาไรสวนใหญเขาจะจับกลุมของพวกเขาเอง" 
5.4.3 พฤติกรรมของเด็กในชุมชนในมุมมองของผูใหญ 
ในกิจกรรมประจําวัน  เด็กที่เรียนหนังสือวันจันทร-วันศุกร จะไปเรียน ชวงเย็นๆบางคนก็

เลนกีฬา สวนคนที่ไมไดเลนกีฬาก็จะไปจับกลุมคุยกันบาง นั่งดูคนท่ีเลนกีฬาเลนกีฬาบาง สวนวันเสาร -
อาทิตย ในชวงเชาถึงตอนเย็นบางคนจะอยูในบาน จับกลุมทํากิจกรรมกับเพ่ือน  บางคนก็ออกมาน่ังคุย
กันตามรานขายของในชุมชน สวนพวกท่ีไมไดเรียนหนังสือ สวนใหญจะไปทํางานกัน ในชวงเย็นก็จะ
มาจับกลุมเลนกีฬาบางน่ังคุยกันบาง สวนคนที่ไมไดทํางานจะนอนอยูบานกันตอนเย็นๆถึงจะออกมานั่ง
คุยกัน 

สําหรับพฤติกรรมเสี่ยงของเด็ก ผูใหญในชุมชนสะทอนออกมาวา เด็ก จะติดเลนเกมส คุย
โทรศัพท เลน Internet อยูรานคอมพิวเตอร กินเหลา เด็กท่ีมีปญหาเหลานี้ มักเกิดมาจากครอบครัวขาด
ความอบอุน ขาดการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว บางกลุมจะขับรถแขง สงเสียงดัง มีการรวมเปนกลุม 
ซุม บางชุมชนมีปญหายาเสพติด เด็กและเยาวชนก็อาจไดรับผลกระทบเปนผูขาย หรือ ผูเสพ เด็กอาจกอ
การทะเลาะวิวาท ที่คิดวาเปนปญหา เพราะเกิดจากอารมณที่ไมสามารถควบคุมได  

5.4.4 เด็กและเยาวชนที่ชุมชนคาดหวัง 
จากการศึกษาพบวาเด็กและเยาวชนที่ชุมชนท้ังสองชุมชนคาดหวัง พอประมวลไดดังน้ีคือ  
- เปนเด็กที่เรียน ชวยเหลือครอบครัวและไมสรางความเดือดรอน ดังคํากลาวตอไปน้ี 
"เปนเด็กที่ดีไมสรางความเดือดรอนใหใคร ชวยเหลือชุมชน  และพัฒนาชุมชน สิ่งท่ีกังวล 

กลัวเด็กจะติดเพื่อน พากันไปในทางที่ไมดี จะทําใหเด็กไมมีอนาคต" 
"อยากจะใหเด็กในชุมชนเรียนหนังสือและอยากใหทํางาน อยากใหชวยเหลือครอบครัวให

มากข้ึนกวาท่ีควร" 
"เปนเด็กที่ดีและขยันคอยชวยเหลือครอบครัว สังคมและชุมชนไมสรางความเดือดรอนให

ใคร" 
"เปนคนดีต้ังใจเรียนหนังสือมีการศึกษาสูงๆ และคอยชวยเหลือครอบครัว" 
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"เปนเด็กที่มีความรูความฉลาดเพื่อที่จะมาพัฒนาหมูบานของเรา เด็กที่ดีไมสรางความ
เดือดรอนใหกับชุมชนและครอบครัว" 

5.4.5 ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน และผลกระทบ 
จากการศึกษาพบวาปจจัยจากสภาพแวดลอม สิ่งเรา และ การขาดทักษะการจัดการ ความยั้ง

คิด ดังรายละเอียดท่ีไดจากการเก็บขอมูลดังน้ี 
"เกิดจากสิ่งตางๆ เชนโทรศัพทมือถือ  การเลนเกมส เร่ืองผูหญิง การท่ีชอบตามเพื่อน การ

ไมคอยยอมใคร" 
"การขาดสติยั้งคิด ไมยอมกัน นอกจากความคิดของคนในกลุม" 
"สวนมากเปนการกอกวนจากหมูบานอ่ืนมากกวา  หรือการท่ีไมพอใจจากการกระทําของ

คนอีกฝายหนึ่ง การที่โดนยุแหยจากคนอีกกลุม เปนตน" 
ประสบการณในการพบเห็นความรุนแรงทั้งในชุมชนและนอกชุมชน   โดยสวนใหญทั้ง

ผูใหญและเด็ก สะทอนความเห็นออกมาคลายกันวา พบเห็นปญหาการใชความรุนแรงในชุมชนเชน  มี
การใชอาวุธปนยิงกันในชุมชนและการยกพวกตีกันระหวางหมูบานทําใหเกิดการบาดเจ็บและการ
สูญเสียชื่อเสียงภายในชุมชน  การทะเลาะวิวาท มีการพบเห็นมากท่ีสุดในชุมชน การใชสิ่งของขวางปา
ใสกันใชอาวุธทํารายรางกายกัน เชน ไม กอนหิน เปนตน  

จากการสํารวจโดยใหตัวแทนเด็กและเยาวชนเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประสบการณการเห็นเหตุการณความรุนแรง จากเด็กและเยาวชน จํานวน 100 คนในชุมชน พบวา 
เด็กและเยาวชนที่ระบุวา 

- เห็นเด็กและวัยรุนตี ตอย ตบระหวางบุคคล (ตัวตอตัว) ในชุมชน มีรอยละ 58 
- เห็นเด็กและวัยรุนตี ตอย ตบ ตัวตอตัวในโรงเรียน/รอบๆโรงเรียน รอยละ 78 
- เห็นกลุมเด็กและวัยรุนทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกันในชุมชน รอยละ 42 
- เห็นกลุมเด็กและวัยรุนทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกันระหวางสถานศึกษา รอยละ 50 
- เห็นการรีดไถสิ่งของ/เงินจากเพ่ือนนักเรียน รอยละ 41 
- ตบ ตี ตอยคนอ่ืน รอยละ 15 
- เขารวมในการทะเลาะวิวาท รอยละ 10  
ทั้งน้ีเปนที่นาสังเกตวา ความรุนแรงท่ีผูใหญยอมรับไมได   จากการศึกษา พบวา ชุมชนมอง

ปญหาความรุนแรงที่เห็นผลกระทบชัดเจน เชนการบาดเจ็บ การกระทํา  หรือเห็นผลกระทบจากการ
กระทํา ดังคํากลาวท่ีวา 
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“ความรุนแรงท่ีทําใหเกิดการบาดเจ็บ ที่ทําใหเสียทรัพยสินเงินทอง การที่ใชอาวุธ และการ
ที่ใชถอยคําหยาบคายใสกัน มันทําใหเกิดเห็นการความรุนแรงตางๆ ตามมา ความรุนแรงสวนมากจะเกิด
จากครอบครัวที่แตกแยกกันและประเด็นตอมาเกิดจากเพ่ือนที่เลือกคบเพื่อนที่ไมดี เปนการยกพวกรุม
กันทํารายรางกายกัน จนใหเกิดความเสียหาย" 

"การทะเลาะวิวาทกัน เพราะทําใหคนอ่ืนมองชุมชนไปในทางที่เสีย ทําใหมองชุมคนไมดี" 
อยางไรก็ตามพบจํานวนนอย ที่ระบุวา ความรุนแรงทุกประเภทเปนสิ่งท่ียอมรับไมได 

ครอบครัวเดือดรอน  และการที่เด็กและเยาวชน เจ็บตัว ดังคํากลาวท่ีวา 
"ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของชุมชนทําใหพอมีงานประจําปหรือประเพณี ทําใหคนหมูบาน

อ่ืนไมกลามาเท่ียวงานในชุมชนของเรา" 
"ทําใหครบครัวเดือดรอนในดานเงินทองท่ีจะทําใหเสียคาใชจายมากกวาเดิม" 
"เจ็บตัว เสียเงิน ทําใหขึ้นโรงพักทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงท้ังชุมชนและคนในครอบครัว  ทํา

ใหคนอ่ืนมองเด็กเปนตัวสรางปญหาและคนจะมองเด็กในแงราย" 
5.4.6 ความเห็นของชุมชนตอการจัดการทางสังคมในการแกไขปญหาความรุนแรงเด็กและ

เยาวชน 
จากการศึกษาพบขอเสนอแนวทางการจัดการทางสังคมในการแกไขปญหาความรุนแรงใน

เด็กและเยาวชน ดังน้ี 
"อยากใหชุมชนหากิจกรรมทํารวมกันบอยๆ หรือกิจกรรมท่ีสรางความสามัคคี" 
"การใหเด็กเขามามีสวนรวมในกจิกรรมในงานที่จะเกิดข้ึน" 
"ให เด็กและเยาวชน มาน่ังคุยกันกับปญหาท่ีเกิดข้ึน แลวมาปรึกษาวิธีแกปญหากันอีกท่ีวา

จะทํายังไง" 
"อยากใหชุมชนทํากิจกรรมตางท่ีเปนการพัฒนาเด็กและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน อาทิ

เชน จัดการแขงขันกีฬา สรรหาอาชีพใหกบัเยาวชนไดมีการทํางานท่ีดีในเวลาวาง" 
"รณรงคเชิญชวนใหคนในชุมชนไดเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชน รวมจัดโครงการท่ี

มีสวนชวยในการพัฒนาชุมชนใหมีคุณภาพอันจะสงผลดีตอเด็กและเยาวชนในชุมชน" 
"ใหผูปกครองใหความรักและเอาใจใสบุตรหลานของตนดวยความใกลชิด และเขาใจถึง

การเปล่ียนแปลงในแตละชวงวัยของเด็ก มันจะใหเด็กมีความรูสึกท่ีดี ไมประพฤติตนในทางท่ีเสื่อมเสีย 
ควรจัดกิจกรรมหลายๆประเภทเพื่อเปนการเปดโอกาสใหเด็กกลุมใหญสามารถเขารวมได เชน การจัด
แขงขันกีฬา จัดการแสดงโชวดนตรีหรือการแสดงความสามารถดานตางๆเชน ศิลปวัฒนธรรมเปนตน  
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5.5 รูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในพื้นท่ีภาคกลาง 
พื้นที่ภาคกลาง ทั้งสองพื้นท่ี มุงดําเนินการโดยใชฐานตําบล เปนหนวยของการดําเนิน

โครงการ จากการประเมินการดําเนินของชุมชนกอนการลงปฏิบัติการ พบวา แมผูนําชุมชนจะใหความ
สนใจ และพรอมท่ีจะดําเนินโครงการ แตดวยวิถีชีวิตของชุมชนภาคกลางท่ีคนตองทํางาน และใชเวลา
สวนใหญในการประกอบอาชีพ  ทําใหการทํางานกับผูนําชุมชน เกิดข้ึนไดยาก  จึงไดดําเนินการใน
ลักษณะเปนคณะผูนําชุมชนระดับตําบล เพื่อชวยหนุนเสริมกันและกันในการดําเนินโครงการ ทั้งน้ี 
พบวา องคการบริหารสวนตําบลในภาคกลาง ผูบริหารเปนคนท่ีกระตีอรือรน มีความรูเปนพื้นฐานท่ี
สําคัญในการพัฒนา รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบล มีการกําหนดแผนชุมชน และสนับสนุนชุมชนใน
การพัฒนา คณะวิจัย จึงไดดําเนินการโดย มุงทําความเขาใจกับผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล และ
ผูนําชุมชนระดับตําบล เปนเบ้ืองตนกอนจากนั้น จึงใหผูนําชุมชน คนหาเด็กและเยาวชนเขามารวมเปน
แกนนําในการทํางานในระยะตอไป 
 การทําความเขาใจกับแกนนํา และผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการโดย การ
ระดมความเห็น เกี่ยวกับ ความสําคัญของเด็กและเยาวชน และปญหาในพ้ืนท่ี รูปแบบ และการตระหนัก
ในปญหา  จากนั้น พูดคุยกันเร่ืองเง่ือนไขปจจัยที่ทําใหใหเด็กและเยาวชนกอความรุนแรง  จากการศึกษา 
พบวา ผูนําชุมชน มองปญหาเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับความรุนแรงวาเกิดมาจากเง่ือนไขทางสังคม เชิง
โครงสราง  เชนรูปแบบความสัมพันธเปลี่ยนแปลงไป  การท่ีเด็กไมไดอยูกับพอแม ครอบครัวท่ีใชความ
รุนแรงกับเด็ก  สื่อกระตุน เกมส  รวมท้ังการท่ีเด็กใชเวลาวางอยางไมเปนประโยชน  แนวทางการแกไข
ปญหาตองเร่ิมท่ี ทําความเขาใจกับครอบครัวที่มีความเสี่ยง ใหพอแมเห็นความสําคัญ และเฝาระวังเด็ก 
เพื่อใหเด็กตกอยูในสถานการณที่จะกอความรุนแรงได  นอกจากน้ัน ยังเสนอใหมีการฝกอาชีพเด็กและ
เยาวชนเก่ียวกับซอมคอมพิวเตอร เนื่องจากเด็กจะสนใจเก่ียวกับอิเลกโทรนิกส จะไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน  อีกโครงการหนึ่งคือ การทํางานรวมกันระหวางชุมชนกับโรงเรียน โดยพบวาเด็กในระบบ
โรงเรียนก็มีความสัมพันธกับเด็กนอกระบบโรงเรียนดวย ดังน้ัน การเฝาระวังควรเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
เห็นวิถีชีวิตของเด็กตลอด 
 อีกพื้นที่หนึ่งในเขตจังหวัดนครปฐม ชุมชนอยูเขาไปลึก สวนใหญเด็กและเยาวชนเรียน
หนังสือ ฐานเดิมของชุมชนมีวัฒนธรรมทองถิ่นเช่ือมรอยกันอยู แตพบวาปจจบันไดเปลี่ยนไป อยางไรก็
ตามผูนําชุมชน เห็นวัฒนธรรมทองถิ่น ยังมีคุณคาและเชื่อมสายใยความสัมพันธระหวางกัน จึงจัดใหมี
ประเพณีสืบสานทุกป  ในดานเยาวชน พบวา มีกิจกรรมตามความสนใจ คือ การเลนกีฬา การข่ีรถ
มอเตอรไซด   โครงการท่ีผูนําชุมชนสนใจท่ีจะนํามาดําเนินการ คือ การใหเยาวชนทํากิจกรรมเชิงบวก
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มากข้ึน โดยเนนความสามัคคี การมีกิจกรรมรวมกัน และใหเยาวชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนมาก
ขึ้น 
 ทั้งสองพ้ืนที่ในภาคกลาง ที่ใหความสําคัญกับการใหกลไกระดับตําบล เห็นความสําคัญ
เร่ืองการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อแกไขปญหาความรุนแรง พบวาเง่ือนไขกลไกระดับตําบล ยังมอง
เร่ืองการพัฒนาเด็กและเยาวชน เปนงานท่ีอยูในลําดับทายๆ โดยภารกิจหลักท่ีเกี่ยวของกับกลุมเปาหมาย 
มักเนนไปในเร่ือง สงเคราะห การชวยเหลือ  มิติเกี่ยวกับการจัดโครงการเพื่อการพัฒนา พบวาองคการ
บริหารสวนตําบลยังมีขอจํากัดอยู  สวนใหญจะเปนกิจกรรมเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณกีฬา  ทั้งน้ี เม่ือไดไป
จัดกระบวนการแลว พบวาองคการบริหารสวนตําบล มีการริเร่ิมโครงการพัฒนา หรือการจัดเง่ือนไขให
เด็กและเยาวชนมารวมออกแบบโครงการกับองคการบริหารสวนตําบลมากข้ึน 
 
รูปแบบการจัดการทางสังคมท่ีไดดําเนินการในพื้นท่ีภาคกลาง  
1.การหาความรู การสรางความเขาใจรวมกันในปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยเร่ิมท่ีการตรวจสอบความคิด  ของผูที่
เกี่ยวของกับการมองภาพความคาดหวังตอเด็กและเยาวชน ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนใน
มุมมองของแตละฝาย ซึ่งพบวามีความจําเปน เนื่องจากจะมีสวนชวยในการมองปญหา การเห็น
ความสําคัญของการตระหนักในปญหา และเปาหมายทิศทางของการดําเนินการต อไปในอนาคต 
กระบวนการที่ใชในพ้ืนที่ คือการประชุมกลุม  การใช AIC และ mind map ในการมองปญหา  

จุดสําคัญของกระบวนการน้ี คือการรับฟงกันและกัน จากการมองของแตละฝาย เชน เด็ก
กับผูใหญ  คนในชุมชนกับภาคีสนับสนุนเปนตน  สิ่งสําคัญอีกประการคือ การท่ีเด็กและเยาวชน มีสวน
รวมสําคัญในการไปเก็บขอมูล ซึ่งสัมภาษณเพื่อนๆ และสัมภาษณผูใหญดวย นอกจากทําใหพวกเขามอง
ปญหาท่ีกวางขวาง   ยังไดขอมูลที่เปนธรรมชาติ และเกิดความเขาใจกันและกันในระหวากระบวนการ
ดําเนินการไดทันที   

 
2. การเปดพ้ืนท่ีใหเด็กและเยาวชนเขามารวมกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และรูจักทํางานกับผูใหญ 

ในพ้ืนที่ดอนพุทรากระบวนการทํางานตลอดโครงการ มีเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลางใน
การดําเนินงาน พบวา ทําใหคนในชุมชนมีความภาคภูมิใจ และเขามารวมกิจกรรมไดเปนอยางดี  เพราะ
เด็กและเยาวชน มีฐานะเปนลูกหลานของชุมชน การที่พวกเขาไดแสดงออก จะทําใหชุมชนใหความ
รวมมือในการดําเนินการไดอยางดี 
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ในสวนของเด็กและเยาวชน เมื่อไดรวมประชุม นําเสนอ และแสดงความเห็น พบวา แรกๆ 
ในการทํางานอาจมีความประหมา  แตในชวงตอไป เม่ือคณะทํางานใหกําลังใจและใหโอกาสในการ
แสดงความเห็นและทํากิจกรรม พบการแสดงบทบาทของเด็กและเยาวชนที่คนในชุมชนก็มีความ
ภาคภูมิใจ และเยาวชนก็มีความม่ันใจมากขึ้นในการแสดงออกตอหนาผูใหญ 

 
3. โครงการการรณรงคการสรางความเขาใจ และการแกไขปญหารวมกัน เปนกิจกรรมที่คนในชุมชนได
รวมออกแบบ และรวมกันทํากิจกรรม การดําเนินงาน มีการแบงกลุมการทํางาน การแบงหนาท่ีความ
รับผิดชอบ การเตรียมพ้ืนที่ อุปกรณ ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 ตัวอยางโครงการชุมชนรวมในหางไกลความรุนแรง 
เวลา 8.30 น. ลงทะเบียนและติดปายช่ือโดยกลุมเยาวชน 
เวลา 8.45 น. พิธีกรกลาวทักทายผูเขารวมประชุมและช้ีแจงกําหนดการและแนวทางการประชุม 
เวลา 9.00 น. - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนํากราบพระพรอมกันโดยผูใหญบาน 
  - กลาวตอนรับ แนะนําแกนนําชุมชนและใหโอวาทโดยผูใหญบาน 
  - แนะนํากลุมเยาวชนและแกนนําโดยประธานกลุมเยาวชน 
เวลา 9.20 น. - แนะนําความเปนมาของโครงการ 
เวลา 9.30 น. พิธีกรชี้แจงกิจกรรมและใบงาน แบงกลุม 4 กลุมเพ่ือเขาฐาน 4 ฐาน เขาพรอมกันและ

หมุนเวียนโดยใชเวลาฐานละ 15 นาทีใหเยาวชนแตละคนจดบันทึกประเด็นสําคัญ 
เวลา 9.40 น. กิจกรรมสันทนาการ/ละลายพฤติกรรม 
เวลา 10.00 น. เขาฐาน จัดเยาวชนท่ีทําหนาท่ีดูแลประจํากลุมดวย 
 ฐานท่ี 1 การดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม วิทยากรคือ พระสงฆ 
 ฐานท่ี 2 เด็กและเยาวชนที่พึงประสงคของพอแมและชุมชน 
 ฐานท่ี 3 ความหมายและรูปแบบความรุนแรง สาเหตุความรุนแรงและแนวทางแกไข

และปองกันปญหาความรุนแรง วิทยากรคือ สถานีอนามัย อบต. 
ฐานท่ี 4 แนวทางแกไขและปองกันปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  

เวลา 11.00 น. ประชุมความคิดกลุมและเตรียมนําเสนอผลการประชุมกลุมในหัวขอ 
1. สาเหตุที่ทําใหเกิดความรุนแรง 
2. ผลกระทบของความรุนแรงตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
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3. การแกไขและปองกันความรุนแรงในบาน 
4. คําคมเก่ียวกับการแกไขปญหาและปองกันความรุนแรง 

เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหาร 
เวลา 13.00 น. นําเสนองานกลุม 
เวลา 14.00 น. - ตั้งกลุมพี่ดูแลและสอนนอง 

- ตั้งเกณฑและคนหาเด็กและเยาวชนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
เวลา 14.45 น. สรุปและชี้แจงกิจกรรมที่จะดําเนินการตอไป 
เวลา 15.30 น. ปดโครงการโดยผูใหญบาน และ อบต. 
 
รายละเอียดการประชุม 

1. รูปแบบ-วิธีการของโครงการ การใหผูเขารวมโครงการคือเด็กและเยาวชนรับฟงการ
บรรยายจากการเขาฐาน การรวมกิจกรรมระดมความคิดกลุมสามัคคี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากสมาชิก
ในกลุมดวยกัน และการนําเสนองานกลุม 

2. เอกสารท่ีใชในกิจกรรม สมุด 1 เลมตอ1 คนและใบงานท่ีใชในการเขาฐาน ฐานท่ี 1 การ
ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม  ฐานท่ี 2 เด็กและเยาวชนท่ีพึงประสงคของพอแมและชุมชน  ฐานท่ี 3 
ความหมายและรูปแบบความรุนแรง สาเหตุความรุนแรงและแนวทางแกไขและปองกันปญหาความ
รุนแรง  ฐานท่ี 4 แนวทางแกไขและปองกันปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน โดยใหเขียนความรูที่
ไดจากการเขาฐานแตละฐานดังกลาว  

3. นอกจากน้ีในใบงานยังระบุชื่อกลุม  ความหมายของช่ือกลุม  หัวหนากลุม  รองหัวหนา
กลุม เลขากลุม ผูดูแลประจํากลุม  สรุปจากการระดมความคิดสมาชิกกลุม  ในเร่ืองสาเหตุที่ทําใหเกิด
ความรุนแรง  ผลกระทบของความรุนแรงตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน   การแกไขและปองกันความ
รุนแรง และคําคมเก่ียวกับการแกไขปญหาและปองกันความรุนแรง 

4. การแบงกลุม ใหผูเขารวมโครงการแบงออกเปน 4 กลุม โดยแตละกลุมมีประมาณ 7 - 8 คน 
5. การเขาฐาน    ใหกลุมท่ี1 เขาฐานท่ี1, กลุมท่ี 2 เขาฐานท่ี 2, กลุมท่ี3 เขาฐานท่ี 2 และกลุม

ที่ 4 เขาฐานท่ี 3 จากนั้นก็ใหทุกกลุมเวียนเขาฐานจนครบทุกฐาน 
6. กิจกรรมสันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีนําสันทนาการโดยหมออนามัย  กิจกรรมน้ีจัดข้ึน

เพื่อใหความสนุกสนานกอนผูเขารวมโครงการ (เด็กและเยาวชน) เขาฐาน นอกจากน้ียังเปนการละลาย
พฤติกรรมดวยเนื่องจากเด็กชอบจับกลุมคุยกัน และยังทําใหรูจักกัน 
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7. กิจกรรมในชวงเชากอนเขาฐาน  เชน พิธีเปดโครงการ, การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย,  
การกราบพระ, พระสงฆใหศีลและกลาวใหโอวาทเปดโครงการ, การแนะนําความเปนมาของโครงการ 
เปนไปดวยความเรียบรอย ผูเขารวมโครงการมีความเช่ือฟง ตั้งใจ เอาใจใสในพิธีการเปนอยางดีและ
เปนไปดวยความพรอมเพรียง สวนพิธีกรไดทําการช้ีแจงกิจกรรมและใบงาน แบงกลุม 4 กลุมเพ่ือเขา
ฐาน 4 ฐาน อยางชัดแจง เปนที่เขาใจของผูเขารวมโครงการและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดเปนอยางดี  

8.  การเขาฐาน 4 ฐาน โดยใหผูเขารวมโครงการเขียนความรูที่ไดจากการเขาฐานแตละฐาน
ดังกลาว  

ฐานท่ี 1 การดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม   
ใหผูเขารวมโครงการมีสวนรวมใหความคิดเห็นในเร่ืองการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมวามี

อะไรบางและเปนอยางไร ทําอยางไรจึงจะใหการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมเกิดข้ึนในหมูบานเรา 
ฐานท่ี 2 เด็กและเยาวชนที่พึงประสงคของพอแมและชุมชน  
ปลูกฝงจิตสํานึกและใหผูเขารวมโครงการมีสวนรวมใหความคิดเห็นในเร่ืองเด็กและ

เยาวชนท่ีพึงประสงคของพอแมและชุมชนวามีอะไรบางและเปนอยางไร ควรจะทําอะไรใหพอแมภูมิใจ  
เด็กดีที่ไมสรางความเดือดรอนใหกับพอแมทําอยางไร 

ฐานท่ี 3 ความหมายและรูปแบบความรุนแรง สาเหตุความรุนแรงและแนวทางแกไขและ
ปองกันปญหาความรุนแรง วิทยากรคือ สถานีอนามัย อบต. 

มีการใหผูเขารวมโครงการในแตละกลุมน่ังเปนวงกลมและรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบ สาเหตุ  ผลกระทบ วิธีแกปญหาการเกิดความรุนแรง 

ฐานท่ี 4 แนวทางแกไขและปองกันปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนบาน  
ใหผูเขารวมโครงการมีสวนรวมใหความคิดเห็นในเร่ืองแนวทางแกไขและปองกันปญหา

ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน วามีอะไรบาง  ใหคิดวาแนวทางแกไขและปองกันปญหาความรุนแรงใน
เด็กและเยาวชนควรทําอยางไรที่จะเปนวิธีที่สามารถทําไดและตั้งใจที่จะทําใหไดในหมูบานเรา 

9. กิจกรรมระดมความคิดกลุมสามัคคีการนําเสนองานกลุมพรอมคําคม รณรงคลดความ
รุนแรงของผูเขารวมโครงการท้ัง 4 กลุมในหัวขอ ไดแก สาเหตุที่ทําใหเกิดความรุนแรง  ผลกระทบของ
ความรุนแรงตอบุคคล  ครอบครัว ชุมชน  การแกไขและปองกันความรุนแรง และคําคมเกี่ยวกับการ
แกไขปญหาและปองกันความรุนแรง 
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กลุมที1่  
สาเหตุที่ทําใหเกิดความรุนแรง   
1. ปญหาการพนัน 
2. ความคิดเห็นไมตรงกัน 
3. เกิดจากยาเสพติด 
ผลกระทบของความรุนแรงตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน   
1. ทําใหชุมชนเสื่อมโทรม 
2. กลายเปนคนท่ีไมนาเชื่อถือ 
การแกไขและปองกันความรุนแรงและคําคมเกี่ยวกับการแกไขปญหาและปองกันความรุนแรง 
1. จัดอบรมใหความรูและสงเสริมคุณธรรมใหแกเด็กและเยาวชน (อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง) 
2. พอแมไมควรจะตามใจลูกมากเกินไป 
 
กลุมที2่  
สาเหตุที่ทําใหเกิดความรุนแรง   
1. ครอบครัวแตกแยก 
2. ติดเพื่อนมากเกินไป เชื่อเพื่อนมากกวาพอแม 
3. ความเห็นไมตรงกัน 
4. ดื่มสุราจนไมไดสติ 
สรุปเกิดจากตนเองไมมีสติ 
ผลกระทบของความรุนแรงตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน   
1. มีเสียงทะเลาะวิวาท 
2. มีแบบอยางท่ีไมดี 
3. ครอบครัวอับอายชาวบาน 
สรุป ผลกระทบตางๆ มีวิธีแกไข ถาคนในชุมชนชวยกัน 
การแกไขและปองกันความรุนแรง และคําคมเกี่ยวกับการแกไขปญหาและปองกันความรุนแรง 
1. เมื่อเห็นแลวไมควรเอาเย่ียงอยาง 
2. ทุกคนควรรวมมือกัน ไมนิ่งเฉย 
3. พอแมเอาใจใส เตือนลูกหลาน 
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4. พูดความจริงตอกัน 
สรุป ถามีความเขาใจกัน ความรุนแรงไมเกิด 
 
กลุมที3่ 
สาเหตุที่ทําใหเกิดความรุนแรง   
1. สื่อตางๆ 
2. ไมไดความดูแลจากพอแม 
3. อยากรูอยากลองจากเร่ืองตางๆ 
4. ผูใหญทําแบบอยางไมควรใหเด็กเห็น 
ผลกระทบของความรุนแรงตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน   
1. เสียทรัพย เสียเวลา เสียอนาคต เสียชื่อเสียง บาดเจ็บ 
2. เสียใจ ครอบครัวแตกแยก  ขาดความอบอุน 
3. ชุมชนแตกตแยก ขาดการพัฒนา สังคมไมสงบสุข 
การแกไขและปองกันความรุนแรง 
 ใชเวลาใหเกิดประโยชน (เลนกีฬา, พัฒนาวัด โรงเรียน ชุมชน) 
1. จัดทํากิจกรรมอบรมจริยธรรม 
2. จัดระเบียบทางสังคม 
3. ชวยจัดการมาตรการในหมูบาน 
 
กลุมท่ี4  
สาเหตุที่ทําใหเกิดความรุนแรง   
1. เด็กที่เลนการพนัน  
2. ทะเลาะเบาะแวงกับผูปกครอง 
3. พฤติกรรมกาวราว  
4. ปญหาการลักขโมย 
5. พูดจาไมเพราะ 
6. การติดยาเสพติด 
7. มีแฟนกอนวัยอันควรจึงทําใหมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
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8. โดดเรียน 
9. ไมชวยงานพอแม 
10. ทองไมมีพอ 
ผลกระทบของความรุนแรงตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน   
1. ชุมชนควรเอาใจใสแกเด็กและเยาวชน 
2. ปลูกฝงใหเด็กมีคุณธรรมและจริยธรรม 
การแกไขและปองกันความรุนแรง และคําคมเกี่ยวกับการแกไขปญหาและปองกันความรุนแรง 
- เมื่อเกิดปญหาตางๆ จะไดรูจักแกปญหา หรือนําความรูที่ไดไปแนะนําใหกับเพื่อนฝูง คนรูจัก

และนําไปใชกับตัวเอง 
10. การมีสวนรวมของกระบวนการผูเขารวมโครงการ เด็กและเยาวชนมีการรับฟงการ

บรรยายการเขาฐานท้ัง 4 ฐานอยางต้ังใจไมวอกแวก แตยังไมคอยไดแสดงความคิดเห็นมากนักเน่ืองจาก
เด็กและเยาวชนในหมูบานน้ีไมคอยไดมีการเขารวมกิจกรรม หรือรวมโครงการมากนัก จึงทําใหการ
บันทึกความรูที่ไดรับจากการเขาฐานท้ัง 4 ฐานลงในใบงานเปนไปอยางที่วาวิทยากรเปนผูบอกใหจด
ตามมากกวาเด็กจะคิดเอง แตผูเขารวมโครงการ (เด็กและเยาวชน) มีสวนรวมในการระดมความคิด   มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากสมาชิกในกลุมดวยกัน และการนําเสนองานกลุมในระดับดี 

แกนนํา ผูจัดโครงการ มีการรวมตัวกันของทุกฝาย เชน ผูใหญบาน  ส.อบต.  ผูนํากลุมตางๆ 
และแกนนําเยาวชนในการทําหนาท่ีประสานงาน ดําเนินงานโครงการไดเปนอยางดี และเปนไปอยาง
เรียบรอย ราบร่ืนดวยดี 
ตัวอยาง โครงการวัฒนธรรมกีฬาสานสามัคคี 

เปนกิจกรรม 1 วัน ชวงเชาเปนกิจกรรมทางวัฒนธรรม ชวงบายเปนกิจกรรมกีฬาสาน
สามัคคี ผูเขารวมกิจกรรม เปนชาวบานในตําบลและเยาวชน ที่เขารวมโดยสมัคร จํานวน 60 คน 
คณะทํางานในการดําเนินกิจกรรม คือ คณะทํางาน นักวิจัยชุมชน ประกอบดวย นายกองคการบริหาร
สวนตําบล  ผูใหญบาน  อพม.  อสม. ผูสูงอายุ ตัวแทนเยาวชน ตัวแทนกลุมแมบาน วีธีการดําเนินงาน ได
รวมกันในการออกแบบกิจกรรม วัตถุประสงค และเปาหมายรวมกัน จากน้ันมีการแบงงาน และเตรียม
งานกัน 
 กิจกรรมในวันรณรงค คือ 

1. การเปดกิจกรรม โดยนายกองคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งแสดงเจตนารมณของการให
ความสําคัญกับปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
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2. การนําเสนอปญหาและมุมมองของเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับความรุนแรง โดยผูแทนเด็ก
และเยาวชนการนําเสนอปญหาและมุมมองของเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับความรุนแรง โดยผูแทนเด็กและ
เยาวชน 

3. การนําเสนอแนวทางการแกไขปญหา โดย ผูแทนเยาวชน และผูใหญ 
4. กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม รอยใจความสัมพันธระหวางผูใหญและเด็ก  ซึ่งมุงใหเห็นทุนทาง

สังคมที่เปนสิ่งรอยความพันธ ความเปนปกแผนของชุมชนดวยรากฐานทางวัฒนธรรม  กิจกรรมท่ีแสดง
คือประเพณีไทยทรงดํา  

5. การรวมทานขาวรวมกัน 
6. การจัดกีฬาสานใจและสามัคคี ชี้ใหเห็นวา กิจกรรมเชิงบวกจะทําใหเด็กไมใชเวลาในการ

มีพฤติกรรมความรุนแรง และสรางใหเด็ก มีความคิดรูแพ รูชนะรูอภัย และ มีความอดทนอดกล้ัน  มีการ
ทํางานรวมกับผูอื่นมีความเสียสละ  

7. การสรุปผลรวมกัน เพื่อชื่นชม กับสิ่งท่ีทํารวมกัน และมองเห็นผลลัพธที่สงผลตอชุมชน  
 
5.6. ผลการดําเนินการ 
 ผลที่ไดจากกระบวนการทํางาน คือ เกิดความเขาใจซ่ึงกันและกันในมุมมองของผูใหญตอ
เด็ก และการใหเด็กเขาใจมุมมองผูใหญ และความสําคัญของพวกเขาตอชุมชน   ผูใหญเห็นความสําคัญ
ของเยาวชน ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยไดมีการบรรจุในแผนพัฒนาชุมชน เพื่อใหเด็กมี
สวนรวมสําคัญในการเฝาระวังปญหา 
 นี่คือ เสียงสะทอน จากกระบวนการดําเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 "ปญหาความรุนแรงที่เยาวชนในพ้ืนที่ใหขอมูลมากท่ีสุดคือ ความรุนแรงที่ไดรับจากการดู
ทีวี และเลนเกมของเยาวชน เพราะพวกเขาคิดวารายการทีวีและเกมสบางอยางมันสื่อถึงความรุนแรง 
และเปนตัวอยางท่ีไมดี สงเสริมใหเยาวชนเลียนแบบ รวมกับผูนําครอบครัวไมดี ไมใหความสนใจ หรือ
ละเลยการใหคําปรึกษาท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหา ยิ่งเปนการสงเสริมใหเยาวชนในพื้นที่ใชความ
รุนแรงมากข้ึน พอเราไดรูถึงขอมูลสวนน้ีแลวก็ไดทําการแกไขโดยการจัดกิจกรรมรณรงค และให
ความรูเกี่ยวกับความรุนแรง ใหคําปรึกษาและแนวทางการแกไขปญหาท่ีถูกตองใหกับเยาวชน"  
(เจาหนาท่ีองคการบิรหารสวนตําบล หญิง อายุ 40 ป) 
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 "ขอมูลอีกประการจากการเก็บขอมูล คือ ผูใหญมักมองเด็ก แบบมาตรฐานเดียว คือถาเด็ก
เคยทําผิดมา ก็จะเหมารวมวาเขาจะเปนแบบน้ันตลอด  ทําใหเด็กไมสบายใจ เวลามีปญหา ผูใหญมัก
ตัดสินปญหาแทน ควรจะใหเด็กเขาไปมีสวนรวมดวย"  (เยาวชน ชาย อายุ 19 ป) 
 แกนนํา สะทอนกระบวนการและผลที่ได ออกมาดังตอไปนี้ 

"ตนเอง เขามาทําในโครงการน้ีเพราะวาเห็นความรุนแรงของเยาวชนในสังคมเกิดข้ึนแลว
ไมสบายใจ เพราะเยาวชนเหลาน้ีคือลูกลานของคนในชุมชน ตองชวยกันดูแล กอนหนาท่ีจะทําโครงการ
ก็จะเห็นวาเกิดความรุนแรงหลายรูปแบบ เชน การขับรถซิ่ง ติดเกม การพนัน ทะเลาะวิวาท และท่ีสําคัญ
ที่สุดคือ ขาดการยกยองคนดีในสังคม และการเลียนแบบความรุนแรงจากผูใหญในสังคม เพราะผูใหญ
หลายคนในสังคมเปนตัวอยางท่ีไมดีใหกับเยาวชน ชอบใชความรุนแรงแกไขปญหา บางคร้ังพอ
ลกูหลานมีปญหาขัดใจกับใคร ผูใหญก็จะสงเสริมการทะเลาะวิวาท เชน ใหไปชกตอย หรือไปทะเลาะ
กัน ซึ่งเปนการจัดการปญหาดวยวิธีความรุนแรง พอเด็กไดรับการสงเสริมการใชความรุนแรงจากผูใหญ 
เด็กๆ เหลาน้ีก็จะเห็นวาการใชความรุนแรงแกไขปญหาเปนเร่ืองท่ีถูกตอง พอเขาโตข้ึนก็จะไปสั่งสอน
ลูกหลานอยางน้ีตอไปเร่ือยๆ เปนวงจรความรุนแรงท่ีซ้ําวนไปวนมา พอนานวันก็จะรุนแรงมากข้ึนๆ 
แกไขไดยากมากข้ึน ซึ่งสรุปแลวความรุนแรงมันเกิดจากสภาพแวดลอมในสังคมนั่นเอง ถาผูใหญใน
สังคมเปนตัวอยางท่ีไมดี  เยาวชนก็จะเลียนแบบสิ่งท่ีไมดีตอไปเร่ือยๆ" (ผูนําชุมชนอายุ 45 ป) 

"พอมีโครงการน้ีเกิดข้ึนก็ทําใหเราไดรูวาจุดเร่ิมตนของการลดความรุนแรงของเยาวชนใน
สังคม เร่ิมจากครอบครัว เพราะครอบครัวคือสถาบันที่สําคัญที่สุดในการอบรม สั่งสอน ดูแลลูกหลาน
ของตนเอง และเคร่ืองมือที่ดีที่สุดในการลดความรุนแรง คือการใหความรู ดังน้ันในชุมชนจึงเร่ิมจากการ
ใหความรูเร่ืองความรุนแรงแกครอบครัวของชุมชนเปนอันดับแรก คือทําใหเขารูวาความรุนแรงคืออะไร 
มีอะไรบาง เกิดจากอะไร มีผลเสียอยางไร เราจะตองทําใหเขามีความรูและเขาใจตรงน้ีเสียกอน มีสติ 
แลวเขาก็จะตระหนักไดวาสมควรปองกันและแกไขความรุนแรงเสียที " ( ผูนําชุมชน หญิง อายุ 50 ป) 

"ที่ผานมาคานิยมของการแกไขปญหาดวยความรุนแรงน้ันไมถูกตอง และพยายามเจาะไป
ที่กลุมวัยรุน เพราะวัยนี้คอนขางเส่ียงตอความรุนแรงมาก ดวยวัย อารมณ และกลุมเพ่ือน เราก็ไดพยายาม
เขาไปใหความรูเร่ืองความรุนแรงกับเขา เร่ืองยาเสพติดเปนเร่ืองสําคัญมากในกลุมน้ี เพราะถาติดยาแลว
ปญหาตางๆ จะตามมาอีกเยอะ เชน การทะเลาะวิวาท การปลนชิงทรัพย และอันตรายถึงชีวิต ดังน้ันเราก็
พยายามจะเขาหากลุมน้ีโดยการพยายามมองปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในมุมมองของเขา เหมือนพยายาม
สวมบทบาทเปนวัยรุนเพ่ือทําความเขาใจในทัศนคติ และความคิดในเร่ืองตางๆ ในแงมุมของเขา จะทํา
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ใหเราเขาใจเขามากข้ึนวาเขามองเร่ืองตางๆ เปนอยางไร จะไดแกไขปญหาไดตรงจุด" ( ผูนําชุมชน ชาย 
อายุ 48 ป) 

"ถาถามวาโครงการน้ีที่เราดําเนินการมาประสบความสําเร็จแคไหน มันบอกไดยาก เพราะ
จริงๆ แลวยังไมเห็นเปนรูปธรรมเทาท่ีควร เพราะจริงๆ แลวกอนหนาน้ีในชุมชนก็มีกิจกรรมกีฬา  และ
โครงการสิ่งแวดลอม เพื่อลดปญหาของวัยรุนในชุมชนอยูแลว โดยเปนการทํางานรวมกันกับ อบต. 
ครอบครัว วัด และโรงเรียน"  ( ผูนําชุมชน หญิง อายุ 55 ป) 

"จุดออนของโครงการนี้ คือ การใหการสนับสนุนจาก อบต. กํานัน ผูใหญบาน บางคร้ังเขา
ก็มองวาความรุนแรงของวัยรุนที่เกิดข้ึนไมมีความสําคัญ เพราะบางทีภารกิจดานอ่ืนๆ ของเขาอาจจะ
เยอะ ก็เลยไมไดใหความใสใจเทาท่ีควร แตตอนน้ีก็ดีขึ้นกวาเม่ือกอน ซึ่งกอนหนาท่ีจะทําโครงการน้ี
พวกเขาไมมาใหความสําคัญหรือมีบทบาทอะไรเลย" ( ผูนําชุมชน ชาย อายุ 48 ป) 

" แตหลังจากทําโครงการก็ทําใหพวกเขาเขามามีบทบาทบาง แตก็ยังไมมากเทาท่ีควร เชน 
ขอความชวยเหลือในการจัดกิจกรรมในชุมชน ไมวาจะเปนการของบประมาณ การประสานงาน หรือ
ความรวมมือดานอ่ืนๆ เขาก็จะปฏิเสธบอยๆ  บางคร้ังก็จะอางวาไมวาง งานยุง มีภารกิจอื่นเรงดวนตอง
รีบทํา หรือบางคร้ังก็บอกวามันเปนเร่ืองของเด็กนอย ไมอยากไปยุงเก่ียว หรือบางทีก็ไมสนใจเลย ถา
เปรียบเทียบเปนจํานวนคร้ัง เชน ขอไป 10 คร้ัง จะไดรับความรวมมือประมาณ 2-3 คร้ังเทาน้ัน ทําให
บางคร้ังการจัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชนก็ทําไดยาก บางคร้ังก็เขาไมถึงทุกคนในชุมชน จะทําไดแคเปน
กลุมเล็กๆ จากสภาเด็ก ดังน้ันจึงอยากให อบต. กํานัน ผูใหญบาน เขามามีสวนรวม บทบาท และเห็น
ความสําคัญของการจัดกิจกรรมเพ่ือลดความรุนแรงในชุมชนมากกวาน้ี ถาพวกเราไดรับความรวมมือ
ตรงน้ีดี คิดวาจะเห็นผลสําเร็จของการลดความรุนแรงไดชัดเจนกวาน้ี และจุดเดนของโครงการน้ีที่ดีคือ 
การริเร่ิมจัดพ้ืนที่แหงการเรียนรู ศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งตรงน้ีดีมาก เพราะการลดความรุนแรงตอง
เร่ิมตนจากการใหความรูแกชุมชนอยางท่ีบอกไป" (ผูนําชุมชน ชาย อายุ 48 ป) 

 
"อยากใหโครงการนี้สานตอการทํางาน แมวาจะจบโครงการไปก็ไมทิ้งการทํางานท่ีผานมา

ใหสูญเปลา อยากใหสานการทํางานตอไปยังหนวยงานอ่ืนๆ ใหเขามามีบทบาทในการดูแล แมวา อบต. 
กาํนัน ผูใหญบานไมสามารถมาทําตรงน้ีไดก็อาจจะหาคนอ่ืนเขามามีบทบาทในการรับผิดชอบแทนก็ได 
ไมอยากใหโครงการนี้จบแลวทุกอยางตองจบ เพราะเราเช่ือวาถาทําอยางน้ีไดตอไปเร่ือยๆ ปญหาความ
รุนแรงในชุมชนตองลดลงอยางแนนอน" (ผูนําชุมชน ชาย อายุ 48 ป) 
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"ปญหาความรุนแรงที่เกิดข้ึนในพื้นที่มีสาเหตุสําคัญมาจากการปลูกฝงความเช่ือผิดๆ และ
การเลียนแบบที่ไมดีจากผูใหญ และหนวยงาน อบต. กํานัน ผูใหญบานไมคอยใหความสนใจเทาไร เขา
จะมองวาเปนปญหาของเด็ก ก็เลยไมมีการสนับสนุนชวยเหลือ ทําใหผูนําพ้ืนที่และสภาเด็กตองทํางาน
กันเอง ทําใหมันทํางานไดชา และไมคอยทั่วถึง เพราะจํานวนคนในพ้ืนที่มีมาก แตคนทํางานตรงน้ีมีนอย 
จึงอยากใหหนวยงานอ่ืนๆ เขามามีบทบาทในการทําหนาท่ีชวยเหลือตรงนี้ใหมากข้ึน ทุกวันน้ีการจัด
กิจกรรมเพื่อลดความรุนแรงในพ้ืนที่มีไมบอย ประมาณ 3 เดือนตอ 1 คร้ัง ซึ่งมันไมเพียงพอ คิดวาถาทํา
กิจกรรมเพื่อลดความรุนแรงในพ้ืนที่ไดบอยๆ และเขาถึงทุกคน คิดวาจะแกไขปญหาความรุนแรงได
แนนอน อยางนอยๆ ปญหาการทะเลาะวิวาทก็จะแกไขได โดยการทําใหวัยรุนในพื้นท่ีไดทํางานรวมกัน 
มารูจักกัน เปนเพื่อนกัน และชวยเหลือตอกันเปนทอดๆ ปญหาเร่ืองอื่นๆ ก็คอยๆ ชวยกันแกไขได"         
(ผูใหญบาน หญิง อายุ 50 ป) 

กลาวโดยสรุป การจัดการทางสังคมในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน อัน
เปนผลจากการดําเนินโครงการไดแก 

1. การปรับทัศนะผูนําชุมชน องคการบริหารสวนตําบล อันประกอบดวยผูบริหาร และผูที่
เกี่ยวของในการดําเนินการกิจกรรมดานเด็กและเยาวชน เห็นวาปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน
เปนปญหาที่ตองแกไข 

2. ผูบริหารองคการพัฒนาสวนทองถิ่น และชุมชน ไดมีการพิจารณท่ีจะทําแผนตําบลและ
การจัดสรรงบประมาณในการทํางานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเชิงการจัดกระบวนการมากข้ึน 
ซึ่งแตเดิม อาจทําเร่ืองการซื้ออุปกรณกีฬาให แตหลังจากการดําเนินโครงการนี้ มีแนวโนมท่ีจะมี
กิจกรรมการใหเด็กและเยาวชนเขารวมแลกเปลี่ยนกับผูนําชุมชนมากข้ึน 

3. เด็กและเยาวชน เห็นความสําคัญในการเปนสวนหนึ่งของชุมชน เปนสวนหนึ่งของการ
พัฒนาชุมชน โดยจากกระบวนการท่ีเขาไดเขามาแลกเปลี่ยนทํางานกับ ผูนําชุมชน และ อบต. ใน
ลักษณะคณะทํางาน พวกเขามีความภาคภูมิใจ และเขาใจปญหาอยางรอบดานมากข้ึน 

4. ภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการทํางานกับชุมชน ไดรวมกันมองปญหาอยางรอบดานมากข้ึน 
จากกระบวนการท่ีไดมีการวิเคราะหปญหาจากทุกฝาย  ทําใหเห็นความสําคัญของการเห็นความเชื่อมโยง
กันและกัน การมองพฤติกรรมของเด็กเปนสายพาน ที่แตละสวนสงผลกระทบกันและกัน เชน ครอบครัว 
ชุมชนและโรงเรียนรวมท้ังตํารวจ ที่ผานมาเปนการทํางานเฉพาะบทบาทหนาท่ีของตน ทําใหเห็น
ชองวางของปญหา เชน ครูก็มุงทํางานกับเด็กในโรงเรียน แตพบวาโดยธรรมชาติของเด็ก เด็กใน
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โรงเรียน และเด็กนอกระบบโรงเรียนเขามีความสัมพันธกัน ดังน้ันจําเปนที่โรงเรียนตองสัมพันธ หรือมี
กิจกรรมในชุมชนดวย เพื่อทําใหการแกไขปญหาไมแยกเปนสวนๆ  
5.7. สรุป ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน 
   การทําความเขาใจความหมาย และ ตัวกําหนดความรุนแรงกับชุมชน มีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการทํางานปฏิบัติการ  ความรุนแรงมีความหมายมากไปกวาเชิงพฤติกรรม แตเปนความรุนแรงทาง
สังคมที่มากระทบตัวเด็กและกอใหเกิดความรุนแรงในเวลาตอมา  

ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน มีความหมายมากกวา เร่ือง พฤติกรรมสวนบุคคล แตเปนเร่ือง
ความรุนแรงโดยรวมของสังคมวัฒนธรรมที่กระทําตอเด็กและเยาวชน ความรุนแรงเกิดข้ึนเปนวงจร 
(Violence is cyclical) ดังน้ันการแกปญหาความรุนแรง ตองเนนเร่ืองการปองกันความรุนแรงใน
ครอบครัว ความรุนแรงในชุมชน และความรุนแรงในโรงเรียน หรือลดความรุนแรงที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวันของเด็กและเยาวชน 

ภาพตัวแทนของเด็กและเยาวชนในสังคมภายใตอุดมการณของการสรางสถาบัน
ครอบครัว เด็กเปนสัญลักษณของความสมบูรณ ความสําเร็จของพอแม ผูใหญไดกําหนดกรอบมาตรฐาน 
คุณคา ความดีความงามของเด็กและเยาวชน โดยใหขึ้นอยูกับบทบาทและความคาดหวังของสังคม  
โดยนัยนี้ เด็กจึงมีพื้นที่ยืนอยูสองข้ัวเทาน้ัน คือ เด็กดี คือเด็กท่ีอยูในกรอบมาตรฐาน และเด็กไมดีคือเด็ก
ที่เบี่ยงเบนไปจากท่ีสังคม การศึกษานี้พบไดอยางชัดเจนวา ผูใหญ และเด็กในทุกภาค ทุกชุมชนที่ศึกษา
รับรูภาพที่ตรงกันวาเด็กดี จึงหมายถึง  เด็กที่เช่ือฟงพอแม ไมทําใหพอแมลําบากใจ ตั้งใจเรียน ไมหา
เร่ืองมาใหครอบครัวพอแมเดือดรอน ชวยพอแมทํางาน ไมมั่วสุม ไมคบเพ่ือนไมดี ไมคบแฟนระหวาง
เรียน ในขณะท่ี เด็กไมดี พบวาหมายถึง เด็กท่ีหาแตเร่ืองมาใหพอแม ตีกันเสียเงินเสียทอง ทําใหพอแม
ปวดหัว ใหไปเรียนไมเรียน โดดเรียน เรียนไมจบ เด็กที่ไมเชื่อฟงพอแม พวกเกเร เปนอันธพาล เท่ียว สูบ
บุหร่ี ทําใหพอแมลําบากใจ ดื่มสุรา ทะเลาะวิวาท ตีกัน กอความเดือดรอน   มีเร่ืองราวชกตอยกัน ชอบ
จับกลุมด่ืมสุรา เสียงดังเอะอะโวยวาย เปนที่นารําคาญของบานใกลเรือนเคียง มั่วสุม เสพยา  คบเพื่อนไม
ดี  ไมเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม  เมาสุรา ชอบขับรถออกจากบาน เวลาดุดาสั่งสอน อะไรไมคอยฟง 
เดินหนี เปนตน  

การประทับตราโดยใหคุณคาผานกรอบมาตรฐานทางสังคมท่ีเครงครัดแบบคูขั้วตรง
ขามเชนนี้  ไดเบียดขับ เด็กที่มีแนวโนมท่ีมีปญหาไปอยูชายขอบของชุมชน ของโรงเรียน เด็กเหลาน้ี จึง
มีแนวโนมท่ีจะจมปลักอยูกับบริบททางสังคมท่ี เขาสูวงจรของปญหาความรุนแรงท่ีมากข้ึน ปจจัยท่ี
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สงผลตอความรุนแรง มีหลายองคประกอบ มิใชการมองปญหาท่ีตัวเด็ก แตตองเนนการจัดสิ่งแวดลอมท่ี
เหมาะสมในการพัฒนาเด็ก   
 นอกจากน้ันยังพบวา เด็กและเยาวชนยังคงเปนหัวใจของชุมชน แตที่ผานมาเปนการทํางาน
เชิงรับ  ทําใหไมเห็นบทบาทและศักยภาพและความตองการของเด็ก แตเห็นปญหาเทาน้ัน 
 ทุนทางสังคม อันไดแก ภาวะผูนํา  กลไกความรวมมือในชุมชน ระบบวัฒนธรรมและ
คุณคาของการอยูรวมกัน ศาสนาและประเพณีชุมชนสามารถดําเนินการในการจัดการเพ่ือการแกไข
ปญหาความรุนแรงได โดยมีองคประกอบที่สําคัญดังน้ี  

- การดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน ดวยความรวมมือระหวางคนในชุมชนและ
ฝายตํารวจ  

- ชุมชนตองมีความมุงม่ันในการตอตานความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  
- ชุมชนตองผลักดันโครงการดวยตนเอง  
- การระบุเด็กและครอบครัวที่มีความเสี่ยง 
- ตองลดการด่ืมสุราในเยาวชน 
- มีแผนงานโครงการในการดูแลปองกันปญหาต้ังแตเด็กยังเล็ก  
- ตองเปนการแกปญหาในระยะยาว  
- ตองเปนการแกปญหาแบบองครวม  
- เนนความสําคัญของการทํางานในหลายบริบท  
- เนนการทํางานเปนทีมแบบสหวิชาชีพ  
- การรวมมือกันควรเกิดข้ึนในทุกระดับ 
 

จากการดําเนินงานมีขอเสนอแนะดังน้ี  
1. บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการพัฒนางานดานเด็กและเยาวชน 
มาตรา 66 ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบล กําหนดใหองคการ

บริหารสวนตําบลมีหนาท่ีในการ “พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” ดังน้ันการแกไขปญหาความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชนจึงเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตาม พรบ. ดังกลาว และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวของ เชน พรบ. คุมครองเด็ก พรบ. ปองกันการกระทําความรุนแรงตอเด็ก เปนตน  แตจาก
โครงการวิจัยนี้พบวา การผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายตามยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายตางๆตามท่ีกลาวมา จะดําเนินการโดยขาราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
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ความม่ันคงของมนุษยในลักษณะของ  “การเปนเจาของงาน” จึงทําใหองคการบริหารสวนตําบลและ
องคการปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบอ่ืน ไมรูสึกที่จะตองรวมรับผิดชอบ และบางองคการปกครอง
สวนทองถิ่นไมรูสึกวา งานแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน งานพัฒนาครอบครัว เปนภารกจิ
ขององคการ จึงไมมีนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนที่ชัดเจน โดยเฉพาะการอุดหนุนดาน
งบประมาณแก “กลไก” ภาคประชาชนที่กระทรวงจัดต้ังไวในพ้ืนที่ 

การจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนระดับตําบล และ
ปญหาสังคมในตําบลในระดับตําบล จําเปนตองทําใหองคการปกครองสวนตําบลมีความเปนเจาของ 
เปนผู รับผิดชอบหลัก โดยใชกลไกภาคประชาชนท่ีทางราชการจัดต้ังไวเปนผูรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติการภายใตการอุดหนุน และสนับสนุนขององคการปกครองสวนตําบล และภาคีอ่ืนๆ ทั้งภายใน
และภายนอกตําบล 

2. สภาเด็กและเยาวชนตําบล 
สภาเด็กและเยาวชนควรมีสวนรวม และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเสริมศักยภาพเด็ก

และเยาวชน แกปญหาความรุนแรงระหวางเด็กและเยาวชนดวยกันและระหวางเด็กและเยาวชนกับบุคคล
อ่ืนในตําบล โดยมีความตองการ ดังน้ี 

1) สภาเด็กและเยาวชนควรมีสวนรวมในการทํางานและรับผิดชอบกิจกรรมตาง ๆ ใน
ตําบล 

2) องคการบริหารสวนตําบลใหการสนับสนุนโครงการของเด็กและเยาวชนอยางตอเนื่อง 
3) ผูนําชุมชนใหความรวมมือในการทํางานของเด็กและเยาวชนเพิ่มข้ึน 
4) สภาเด็กและเยาวชนมีเครือขายท่ีเขมแข็ง 
5) ดําเนินโครงการเดิมใหตอเนื่อง  และดําเนินกิจกรรมใหมๆ ที่เด็กและเยาวชนสนใจ 
การไดมีสวนรวมและดําเนินกิจกรรมขางตน จะสงผลตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที ่

ลดปจจัยเสี่ยง ซึ่งเปนการปองกันปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ทําใหปญหาความรุนแรงในเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ลดลงได 

3. ศูนยพัฒนาครอบครัว 
คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวตําบล ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว 

และปญหาความรุนแรงของเด็กและเยาวชน และพรอมจะมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดย
ตองการการหนุนเสริม ดังน้ี 
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1. การสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณจากองคการปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยงานภาครัฐอยางเหมาะสม 

2. การบูรณาการการทํางานกับภาคีอื่นๆ ที่มีภารกิจคลายคลึงกัน 
3. การสนับสนุนดานทักษะและแรงจูงใจในการทํางาน 
4. การบูรณการการแกไขปญหาทางสังคมท่ีเกี่ยวของกับความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
จากการดําเนินโครงการรวมกับชุมชน พบวา เร่ืองความรุนแรงในเด็กเปนเพียงสวนหนึ่ง

ของพฤติกรรมเสี่ยงท่ีพอแม และผูนําชุมชนวิตกกังวล เพราะในชีวิตเด็กและ เยาวชนยังมีปญหา
พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ อีกมาก และ แตละปญหาไดสงผลกระทบซึ่งกันและกัน ดังน้ันในการดําเนินการ 
จําเปนตองมองการแกไขอยางบูรณาการดังน้ี 
 

กรอบแนวคิดในการมองปญหาเชิงบูรณการ 
 

Í õœî ñ̃æ” ñÑ†æ“á‰Ê” óı “ï œõÔæ

Êœñá‹̊î “ùóœ̄ Êœñ“øë øœñ“øë âƒá

âƒá“Êî ø ́Êœñ“ó®æÊœñë æŒæ

Êœñ†Ô̄“õóœõ®œÑä‹̂“è‰æèñı „ï Ôǽ

 
 

5. นโยบายสงเสริมการพัฒนาเด็กเชิงบวกหรือ Positive youth development เพื่อการ
แกปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน หลักการก็คือ แทนท่ีจะเพงเล็งไปที่การแกปญหาพฤติกรรมเชิง
ลบ  ซึ่งใชเวลานาน  เสียคาใชจายมากและไดผลคอนขางนอยก็หันกลับมาพัฒนาศักยภาพของวัยรุนและ

ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน

การด่ืมเหลา การเสพสารเสพติด

ติดเกมส การเลนการพนนั

การใชเวลาวางท่ีเป็นประโยชน
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เสริมสรางพฤติกรรมเชิงบวกแทน  โดยการสนับสนุนและสรางโปรแกรมหรือกิจกรรมทางเลือกใหเด็ก
มีพื้นที่แสดงอัตลักษณและคุณคาของตนเองอยางสรางสรรค สงเสริมการใชในความคิดเชิงบวกที่คนหา
และเขาถึงคุณคาของเด็กและเยาวชน 

6. นโยบายคุมครอง ควบคุมพื้นที่เสี่ยงตอเด็กและเยาวชน เชนนโยบายการควบคุมเร่ือง
อาวุธปน บอนการพนัน, รานเหลา, รานเกมส, เกมส และ internet ที่เด็กและเยาวชนเขาถึงไดงาย โดย
การผลักดันการพัฒนากฎหมายควบคุมอยางเขมงวด ในขณะเดียวกันสงเสริมใหเด็กและเยาวชน ทํา
หนาท่ีในการแจง เรียกรอง สิทธิของการมีชีวิตอยูในสังคมที่ปลอดภัยดวย 
 
ขอเสนอเชิงปฏิบัติการ 

ดวยสภาพการณที่วิถีชีวิตของเด็กเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  จากโลกาภิวัฒนและ
สื่อสารอิเลกโทรนิกส หากแตกลยุทธและกลวิธีการปองกันปญหายังไมทัน นอกจากนั้นโครงสรางและ
บริบทของการจัดกิจการภารกิจของหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองทองถิ่นเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว จนหนวยงานที่เกี่ยวของไมไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหรับมือกับสถานการณใหม   

เพื่อใหสภาเด็กและเยาวชน ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบล สามารถแสดงพลัง มีบทบาทใน
การแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน พัฒนาความเขมแข็งและความอบอุนภายในครอบครัว 
ตลอดจนการพัฒนาสังคมโดยรวม จึงมีขอเสนอเชิงนโยบาย ดังน้ี 

ก. สภาเด็กและเยาวชนตําบล 
1.  สนับสนุนการรวมกลุมของเด็กและเยาวชนเพื่อทํากิจกรรมเชิงสรางสรรคในทุกชุมชน 

โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีมีสวนในการชวยเหลือครอบครัว กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
กิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเรียนรูเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนบานเกิดและเห็นคุณคา
ของครอบครัวและชุมชน 

2. การจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ ควรพัฒนาจากฐานลาง (Bottom up) โดยการ
เชื่อมโยงฐานกิจกรรมตาง ๆ ในพ้ืนท่ีเพื่อยกระดับกิจกรรม และคณะทํางานใหสามารถผลักดันกิจกรรม
สูนโยบายระดับ อําเภอ จังหวัดและประเทศตามลําดับ 

3. พัฒนาอาสาสมัครในชุมชน และบุคคลท่ีสามารถรวมทํางานกับเด็กและเยาวชนได ให
เปนพี่เลี้ยงแกกลุมเด็กและเยาวชน ตลอดจนสภาเด็กและเยาวชนใหเพียงพอ 

4. ผลักดันการเปดพ้ืนที่ใหแกเด็กและเยาวชนในตําบล ทั้งพ้ืนท่ีทางกายภาพ พื้นท่ีทาง
อากาศ และพื้นที่ทางสังคม เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมีพื้นที่ในการทํากิจกรรมอยางสรางสรรค 



304 / ผลการศึกษาภาคกลาง
 

5. ปรับวิธีการสนับสนุนงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
โดยจัดเปน “งบอุดหนุนเฉพาะกิจ” ผานองคการปกครองสวนทองถิ่นไปยังสภาเด็กและเยาวชนตําบล  
และควรมีขอตกลงรวมใหองคการบริหารสวนตําบลต้ังงบประมาณสมทบในสัดสวนที่เหมาะสม 

ข. ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบล 
1. ทบทวนบทบาทของศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลใหสอดคลองกับบริบทและศักยภาพ

ของคณะทํางานจากชุมชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริมคณะกรรมการศูนยใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล 

2. สงเสริม สนับสนุนใหศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลมีทิศทาง และแผนการทํางานประจําป 
พรอมสรางแรงจูงใจใหคณะกรรมการ และอาสาสมัครประจําศูนยฯ ใหปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง 

3. หนุนเสริมใหศูนยพัฒนาครอบครัว ทํางานเช่ือมโยงกับองคกรภาคีทางสังคมอ่ืนๆ ใน
พื้นที่ โดยเนนการพัฒนาครอบครัวแบบองครวม 

4.  พัฒนาระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการแกอาสาสมัคร และคณะกรรมการศูนยพัฒนา
ครอบครัวที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณงาน 

5. ปรับวิธีการสนับสนุนงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย โดยจัดเปน “งบอุดหนุนเฉพาะกิจ” ผานองคการปกครองสวนทองถิ่นไปยังศูนยพัฒนาครอบครัว
ตําบล และควรมีขอตกลงรวมใหองคการปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณสนับสนุนในสัดสวนท่ี
เหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อใหรูสึกวา “ศูนยพัฒนาครอบครัวเปนของชุมชนไมใชเปนงานของ พม.” 
 
ขอเสนอเชิงนโยบาย 
 1. สงเสริมใหองคกรปกครองทองถิ่น และองคกรภาคประชาชน ริเร่ิมโครงการในระดับ
รากหญาในการแกไขปญหาความรุนแรงในเยาวชน โดยใชงบประมาณทองถิ่น และใชกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการใหทองถิ่นมีสวนรวมในการประเมินผลลัพธซึ่งจะเกิดผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กและ
สังคมโดยรวม ทั้งน้ีควรบูรณาการทุน โครงการตางๆ ที่มีอยูในชุมชน รวมท้ังผลักดันให อบต. จัดทํา
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในแผนเทศบัญญัติ 

2. ปฏิรูปกระบวนการจัดการภายในระบบโรงเรียน เพ่ือใหเกิดการจัดการในการมีกิจกรรม
ตางๆหลังเลิกเรียน อันจะเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมการริเร่ิมสรางสรรค การใหเด็กใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน การพัฒนากระบวนการเรียนรูในทางบวก สรางสรรค การเปนพี่เลี้ยงของเด็กโตกับเด็กเล็ก 
เพื่อสรางตัวแบบที่ดีระหวางกัน 
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3. ใหความสําคัญกับการทํางานในแนววัฒนธรรม ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความขัดแยงนอย แต
วัฒนธรรมในท่ีนี้มิไดมีความหมายของ การอนุรักษวัฒนธรรม แตเปนวัฒนธรรมท่ีมีความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงโดยไมปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม หรือวัฒนธรรมที่ทําใหคนอยูในโลก
สมัยใหมอยางมีรากเหงาและเทาทัน  

4. กิจกรรมท่ีดําเนินการควรยึดถือแนวทางในการเปดพ้ืนที่ทางความคิดใหคนในชุมชนมอง
เด็กในเชิงบวก  

5. ในขณะท่ียังไมมีโครงสรางทางสังคมและชุมชนใดๆท่ีใหความสําคัญกับประเด็นปญหา
ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนอยางจริงจัง จึงมีความสําคัญในการการมองหากลุมคนหรือเครือขายของ
ผูที่ความสนใจรวมกัน เพื่อเปนพ่ีเลี้ยงใหกับกลุมท่ีกอตั้งใหมใหดําเนินกิจกรรมตอเนื่องในระยะยาวได
ตอไป 

6. การดําเนินนโยบายและโครงการของราชการในพ้ืนท่ีตําบล ควรใหองคการบริหารสวน
ตําบลรับผิดชอบเปนเจาของ โดยการอุดหนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบลรับผิดชอบ และ
สวนราชการทําหนาท่ีกํากับ ติดตาม และประเมินผลลัพธของโครงการ 

7. ผลักดันใหประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน การพัฒนาครอบครัว เปนตัวช้ีวัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอรับรางวัลขององคการบริหารสวนตําบล และเปนตัวช้ีวัดความเขมแข็ง
ของตําบล 

8. สนับสนุนงบประมาณแกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อขับเคลื่อนการแกไขปญหาความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน และพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัว ในลักษณะของโครงการระยะยาว 3  –  
5 ป  

9. ผลักดันใหองคการบริหารสวนตําบลบูรณาการการทํางานกับสภาองคกรชุมชนตําบล 
ผูปกครองทองท่ี และภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี ในการทํางานพัฒนาเด็กและเยาวชน  การพัฒนา
ครอบครัว และความม่ันคงทางสังคมอ่ืนๆ ในตําบล 

องคการบริหารสวนตําบล ควรหนุนเสริมองคกรภาคประชาชนท่ีดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
สังคมในพื้นที่อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่องตามผลลัพธของการปฏิบัติงาน   บูรณาการทุน โครงการ
ตางๆ ที่มีอยูในชุมชน และใหอบต. ผลักดันใหจัดทําโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนและปองกันความ
รุนแรง ในแผนเทศบัญญัติ  
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5.5 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคม 

เพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนกรณพีื้นทีภ่าคใต 
โดย ผศ. สอรัฐ มากบุญ 

 

1. ที่มาและเหตุผล 

ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเปนวิกฤติทางสังคม และเปนปญหาสําคัญ
ระดับชาติ เพราะสรางความหว่ันวิตกของสังคม ตออนาคตของชาติ และผลกระทบตอเด็กและ
เยาวชนรวมท้ังครอบครัว ทําใหเกิดการตาย บาดเจ็บและพิการจากการถูกทํารายกอนวัยอันควร เปน
ภาระและความสูญเสียทางสังคม รวมท้ังคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยท่ัวโลกรวมท้ังประเทศ
ไทยกําลังเผชิญปญหาน้ีอยางรุนแรงและเพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับ 

ดวยตระหนักวา ความรุนแรงเปนปญหาสังคม และมีเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม
เปนปจจัยกําหนด นอกจากน้ัน ความรุนแรงยังเปนสิ่งท่ีปองกันได  และการปองกันเปนการลงทุนที่
คุมคามากกวาการใชทรัพยากร การจัดต้ังองคกร มาจัดการเมื่อเกิดปญหาแลว เชน เพิ่มบุคลากรการ
พัฒนาระบบในสถานพินิจ การดูแลเมื่อเจ็บปวย พิการ หรือเสียชีวิต โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการ
ทางสังคมโดยชุมชน จะเปนการแกไขปญหาท่ีตอเนื่องย่ังยืน และมีความหลากหลายสอดคลองกับ
สังคมวัฒนธรรมนั้น ๆ  

ภาคใตมีลักษณะทางกายภาพและบริบททางสังคมท่ีมีลักษณะเฉพาะ โดยประชากร
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และอิสลาม เปนพื้นที่ซึ่งมีปญหาทางสังคมและปญหาความรุนแรง
มากกวาหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทย จากการศึกษาของ สอรัฐ (2550) พบวาปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมเสี่ยงในเร่ืองความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ภาคใต สามารถแบงเปน 5 ระดับ 
คือ 

1. ระดับภูมิภาค ประกอบดวย ปจจัยเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมการเมือง ปจจัย
ทางศาสนา ปจจัยดานอาชีพ และปจจัยเชิงบุคลิกภาพ 

2. ระดับชุมชน ประกอบดวย ปจจัยทางกายภาพ ปจจัยทางความเชื่อ ปจจัยดานผูนํา 
ปจจัยทางวัฒนธรรม ประเพณี ปจจัยดานการเมืองทองถิ่น ระบบอุปถัมภ และปจจัยดานระบบ กลไก
ในการจัดการชุมชน 

3. ระดับกลุม ประกอบดวย อัตลักษณของกลุม ความเชื่อมและคานิยมของกลุม 
ความสัมพันธภายในกลุม สถานการณนํา แรงจูงใจของกลุม และการสนับสนุนจากภายนอก 

4. ระดับครอบครัว ประกอบดวย สภาพครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธ
ภายในครอบครัว และระดับการเอาใจใสดูแลความเปนอยูในชีวิตประจําวัน 
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5. ระดับบุคคล ประกอบดวย คานิยม ความเช่ือ ประสบการณการเรียนรูของเด็กและ
เยาวชน การศึกษา ปจจัยจากชวยวัย และปจจัยจากความใกลชิดหรือเครงครัดในการปฏิบัติตามหลัก
ศาสนา 

สอรัฐ, 2550: 101 ยังไดเสนอวา “พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนสามารถปองกัน
ได เมื่อมีปญหาก็สามารถแกไขได โดยการแกปญหาใหสัมฤทธิ์ผล ควรดําเนินการในระดับตําบล 
เนื่องจากมีองคกร (องคการบริหารสวนตําบล) ที่มีหนาท่ีรับผิดชอบรองรับ ตลอดจนมีความพรอม
ดานทรัพยากร บุคลากร แตการดําเนินงานไดสําเร็จจะตองเปนตําบลท่ีเขมแข็ง สามารถบูรณาการ
ความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ ได เปนตําบลท่ีมีความขัดแยงตํ่า เปนตําบลท่ีมีความสมานฉันททาง
การเมือง” 

อยางไรก็ตามขอเสนอดังกลาวยังไมปรากฏรูปธรรมท่ีชัดเจนเน่ืองจากยังขาดรูปแบบ 
วิธีการท่ีเปนรูปธรรม การท่ีกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในการสนับสนุนการ
วิจัยเพื่อหารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน จึงเปน
โอกาสในการไดมาซึ่งรูปแบบ และแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชนในระดับตําบลใหปรากฏผลเปนรูปธรรมตอไป 

รายงานการวิจัยนี้เปน เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนาการจัดการ
ทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่ที่ดําเนินการท้ังสิ้นในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 10 ชุมชน โดยใชวิธีการวิจัย
และปฏิบัติการแบบมีสวนรวม รายงานเปนรายงานสําหรับพื้นท่ีภาคใต ซึ่งดําเนินการในพ้ืนท่ี 2 

ตําบล เพื่อหารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน และ 
เพื่อสรางประชาคม “ปลอดภัยจากความรุนแรง (safe youth)” ในเด็กและเยาวชนและชุมชน รวมท้ัง 
พัฒนาเคร่ืองมือและระบบการเฝาระวังปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน 

2. บริบทพ้ืนท่ี 

การเลือกพื้นท่ีศึกษา ทดลองในพื้นที่ภาคใตตามจํานวนที่กําหนด 2 ชุมชนใชหลักใน
การคัดเลือก ดังน้ี 

1. เปนพื้นที่ซึ่งใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

2. เปนพื้นที่ไทยพุทธ 1 พื้นที่ และไทยมุสลิม 1 พื้นท่ี 

3. เปนพ้ืนท่ีซึ่งมีศักยภาพและความพรอมพ้ืนฐานท่ีสามารถพัฒนาตอยอดงานวิจัยได
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยพิจารณาจาก “ทุน” พื้นฐานท่ีมีในชุมชน ประกอบดวย 

  3.1  ทุนทางสังคมของชุมชน 

  3.2 ทุนสถาบันทางสังคม เชน วัด มัสยิด สถานศึกษา 
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  3.3 ทุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 

 หลังจากการสํารวจพ้ืนที่อยางงายแลว ไดคัดเลือกพื้นท่ีปฏิบัติการวิจัยใน 2 ตําบล คือ 

1. ตําบลพรุพี อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 

2. ตําบลเกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
ซึ่งพ้ืนที่ทั้ง 2 ตําบลมีขอมูลพื้นฐานและบริบทของชุมชน ดังน้ี 

ตําบลเกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
ท่ีตั้ง  

   ตําบลเกาะกลางตั้งอยูทางทิศเหนือของท่ีวาการอําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบ่ี หางจาก
จังหวัดกระบี่  ประมาณ  80 กิโลเมตร และหางจากอําเภอเกาะลันตา ประมาณ 10 กิโลเมตร 

               ทิศเหนือ                  จดตําบลคลองยาง ฝงทะเลอันดามัน 

                ทิศตะวันออก           จดทะเลอันดามัน 

                ทิศตะวันตก             จดทะเลอันดามัน 

                ทิศใต                      จดทะเลอันดามัน 

พื้นที่ 
                ตําบลเกาะกลาง  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  100.01  ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ  62,507.5   ไร  แยกเปน 

                - พื้นที่ทําการเกษตร                    21,565  ไร             คิดเปนรอยละ      34.50 

                -  พื้นที่ปาไม                  13,250  ไร             คิดเปนรอยละ      21.20 

                -  พื้นที่ปาชายเลน                       11,072  ไร             คิดเปนรอยละ      17.71 

                -  พื้นที่อื่น ๆ                               16,620  ไร             คิดเปนรอยละ      26.59 

 ภูมิประเทศ 

                   พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบและเนินเขาสลับกัน   มีลักษณะเปนเกาะมีน้ําลอมรอบ  สวน
ใหญเปนพื้นที่การเกษตร 

ภูมิอากาศ 

                มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน  ทําใหอุณหภูมิในแตละฤดูกาลไมแตกตางกันมาก
นัก  ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในเดือน เมษายน   ถึงเดือนกันยายน  และมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม  มีฝนตกชุก และมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดู
รอน ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม  และฤดูฝนตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 
ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,905 – 2,174 มิลลิเมตร / ป 
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จํานวนหมูบาน 

                ประกอบดวย  10 หมูบาน  มีประชากร รวม 7,016 คน ชาย 3,579 คน หญิง 3,447 คน 

ครัวเรือน  1,394  ครัวเรือน  
 

หมูที่ ชื่อหมูบาน ประชากร ชาย หญิง ครัวเรือน 

1 บานราปู 877 437 440 191 

2 บานราหมาด 1,031 522 509 203 

3 บานปากคลอง 277 133 144 63 

4 บานคลองยาหนัด 1,058 561 497 211 

5 บานลิกี 759 386 373 136 

6 บานนาทุงกลาง 922 475 447 194 

7 บานอาวทองหลาง 205 103 102 56 

8 บานหัวหิน 922 475 447 165 

9 บานทาคลอง 394 207 187 74 

10 บานขุนสมุทร 571 270 301 101 

รวม 7,016 3,569 3,447 1,394 

     

สภาพดานเศรษฐกิจ 

อาชีพ 

        อาชีพหลักของราษฎร  คือ  ทําสวนยางพารา  สวนปาลม  ทํานา คาขาย ประมง รับจาง  

และอ่ืน ๆ  

                หนวยธุรกิจในเขต อบต.  
                    - โรงสีขนาดเล็ก                                   จํานวน    8    แหง 

                    - สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง             จํานวน             13        แหง 

                    - รานคาปลีก                                         จํานวน             51        แหง 

                    - รานอาหาร                                          จํานวน               5            แหง 

                    - อูซอมรถ                                             จํานวน             5            แหง 
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สภาพทางสังคม 

การศึกษา 
               มีสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  จํานวน 28  แหง  เปนโรงเรียนรัฐบาล  

6 แหง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   2  แหง  โรงเรียนสอนศาสนา  12  แหง   สังกัดสมาคมคุรุสัมพันธ  ที่
อานหนังสือประจําหมูบาน  8  แหง  

 

ที ่ สถานศึกษา 
จํานวนนักเรียน 

เด็กกอนประถม ป.1–ป. 6 (คน ) รวม ( คน ) 
1 โรงเรียนบานราปู 68 127 187 

2 โรงเรียนบานราหมาด 24 88 137 

3 โรงเรียนบานคลองยาหนัด 32 46 74 

4 โรงเรียนบานลิกี 36 50 78 

5 โรงเรียนบานนาทุงกลาง 36 97 141 

6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานราปู - - 84 

7 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาคลอง - - 53 

8 โรงเรียนสอนศาสนา - - 12  โรงเรียน 

9 ที่อานหนังสือพิมพ - - 8 แหง 

สถาบันและองคกรทางศาสนา  
            จํานวนสถาบันทางศาสนา  มีมัสยิดประจําหมูบานละ  1  แหง   ยกเวน บานคลองยา 
หนัด  และบานนาทุงกลาง  มีมัสยิด  2  แหง  รวมมัสยิดท้ังหมด  12  มัสยิด 

              การนับถือศาสนา    ราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะกลาง  นับถือศาสนา
อิสลาม  ประมาณ  97%  นับถือศาสนาพุทธ  2% และนับถือศาสนาอ่ืน  1 % 

การสาธารณสุข/จํานวนบุคลากร  

              มีสถานีอนามัย  3  แหง  ดังน้ี 

ท่ี ชื่อสถานีอนามัย หัวหนาสถานีอนามัย ประชากร รับผิดชอบพื้นท่ี 

1 สถานีอนามัยบานราปู นายบุญธรรม   หลีรักษา 3,888 หมูที่ 1, 2, 4, 8 

2 สถานีอนามัยบานปากคลอง นายอธิชัย        นบนอบ 1,607 หมูที่  3, 5, 10 

3 สถานอนามัยบานนาทุงกลาง นายพรเทพ     โสภณ 1,521 หมูที่ 6, 7, 9 

อัตราการใชสวมราดนํ้า   96% 
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

- มีปอมยามประจําหมูบาน จํานวน 4 ปอมยาม คือ หมูที่  5, 6, 8, 10 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
             - ปาโกงกาง 

             - ปาทุงทะเล 

             - ภูเขาราปูดอน  เกาะราปูเล   เกาะสนกลาง  เกาะหินงาม  เกาะเขาพัง เกาะยาหนัด   

เกาะเคี่ยมงาม 

             - ชายหาดประกอบดวย  หาดทุงทะเล  หาดเจาอูฐ  

สถานท่ีทองเท่ียว 

            - ทาเทียบแพหัวหิน                    -   หาดทุงทะเล 

            - เกาะสนกลาง                            -   อาวทองหลาง 

            - เกาะหินงาม                             -   เกาะยาหนัด 

            - เขาราปูดอน ราปูเล                  -   เกาะไมงาม 

            - เกาะนกกา                                -   หาดชองเภา 
            - หาดเจาอูฐ    

มวลชนจัดตั้ง 

             -   ลูกเสือชาวบาน                         3        รุน 

             - ไทยอาสาปองกันชาติ                 1        รุน 

ศักยภาพและปญหาของชุมชน 
 จากการวิเคราะหของคนในชุมชนเห็นวาตําบลเกาะกลางมีจุดแข็งและจุดออน ดังน้ี 

1. คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี คนในชุมชนมีความสัมพันธกันแบบเครือญาติ 
มีการพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อมีกิจกรรมในชุมชนทุกคนจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชนในชวงทําไรทุก
คนก็จะไปชวยกันทําไรหมุนกันไปเร่ือย ๆ จนการทําไรแลวเสร็จ 

2. ประชาชนมีปฏิบัติตามหลักศาสนาอยางเขมแข็ง คนในชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม 
ทุกคนจะไปละหมาดท่ีมัสยิด และปฏิบัติตามหลักศาสนาอยางเครงครัด 

3. ในชุมชนมีปาชายเลนท่ีสมบูรณ ทําใหทรัพยากรทางทะเลมีมาก ไมวาจะเปนกุง หอย 
ปู ปลา ทําใหคนในชุมชนมีแหลงทํามาหากินท่ีสมบูรณ 

4. มีกลุมอาชีพท่ีเขมแข็ง ในตําบลมีกลุมอาชีพที่หลากหลาย ไมวาจะเปนกลุมกาแฟ
โบราณ กลุมเตยปาหนัน กลุมเกษตรปลอดสารพิษ และกลุมอ่ืนๆอีกมากมาย ซึ่งกลุมอาชีพเหลาน้ี
สรางรายไดและช่ือเสียงใหแกชุมชน 
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จุดออน 

1. ระบบบริหารจัดการไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการในชุมชนจะ
กระจุกตัวในบางพ้ืนที่ หรือบางกลุมเทาน้ัน ทําใหการพัฒนาในชุมชนไมทั่วถึง  

2. ประชาชนบางกลุมไมเคารพกฎของหมูบาน  วัยรุนบางคนในหมูบานไมเคารพกฎ
ของหมูบาน เชนแอบไปมั่วสุมกันในสวนยางพารา 

3. ขาดการสงเสริมดานการเกษตรอยางจริงจัง  ในพื้นท่ีที่ทําการเกษตรเม่ือปลูกพืชชนิด
หนึ่งเม่ือเก็บผลิตเสร็จแลว จะปลอยแปลงเกษตรวางอยูหลายเดือน กวาจะเร่ิมปลูกพืชชนิดใหมก็ใช
เวลานาน  

4. ขาดการสืบสานภูมิปญญาชาวบาน  ในชุมชนมีภูมิปญญาท่ีมีชื่อเสียงคือภูมิปญญาใน
การจักสานเตยปาหนัน แตผูที่จักสานเตยปาหนันเปนคือผูสูงอายุเทาน้ัน และมีจํานวนเพียง 18 คน
ขาดการมีสวนรวมของเยาวชนในการสืบสานภูมิปญญา 
ตําบลพรุพี อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 

ท่ีตั้ง  

ตําบลพรุพีตั้งอยูในพื้นที่อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งอยูหางจากอําเภอบานนา
สารโดยประมาณ 9 กิโลเมตร และมีอาณาเขต ติดตอ ดังน้ี 

               ทิศเหนือ           จด    เขตองคการบริหารสวนตําบลคลองปราบ 

               ทิศใต               จด    เขตเทศบาลตําบลบานสอง 

               ทิศตะวันตก      จด    เขตองคการบริหารสวนตําบลควนศรี 

               ทิศตะวันออก     จด   เขตองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มพูนทรัพย/เขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

 

พื้นที่ 
ตําบลพรุพี ครอบคลุม 7 หมูบาน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 89.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

55,973.5 ไร แบงการปกครองออกเปน 7 หมูบาน ประกอบดวย 

หมูที่ 1   บานตลาดพรุพี    

              หมูที่ 2   บานทุงทือ    

              หมูที่ 3   บานอินทนินงาม   

             หมูที่ 4   บานคลองหินแทน   

           หมูที่ 5   บานหวยลวง    
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            หมูที่ 6   บานหวยตอ    

                      หมูที่ 7   บานชองชาง    

ภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลพรุพีเปนพื้นท่ีราบลุมสลับกับที่ราบและ
เชิงเขา โดยมีการใชประโยชนพื้นที่ ดังน้ี 

              ที่ดินทํากิน                  51,351.88          ไร 
                      ที่ดินสาธารณะ                 286.62          ไร 
                      ที่อยูอาศัย                           3,776          ไร 
                      ที่ราชพัสดุ                             159          ไร 
                      เหมืองแร                               400          ไร 
ภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศ เขตองคการบริหารสวนตําบลพรุพี  มีลักษณะภูมิอากาศแบบรอนชื้น  

มี 2 ฤดู ไดแก ฤดูฝน และฤดูรอน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส 

จํานวนประชากร  
ตําบลพรุพี ประกอบดวย 7 หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น 5,468 คน มีครัวเรือนท้ังหมด 1,758 

ครัวเรือน แบงเปนชาย 2,699 คน หญิง 2,769 คน 

สภาพดานเศรษฐกิจ                                                                                                                    

อาชีพ  

อาชีพหลักของราษฎร ประกอบอาชีพตาง ๆ  ดังน้ี    

                        1) เกษตรกรรม                      ประมาณ      70 %  

                        2) คาขาย                              ประมาณ        5 %  

                        3) รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ   ประมาณ        5 %  

                        4) รับจางท่ัวไป                     ประมาณ       20% 

 

 

 

 

 

 

 



314 / ผลการศึกษาภาคใต
 

หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลพรุพี มีดังน้ี 
 

1) ที่พัก/เกสเฮาส  จํานวน 1 แหง 10 หอง 

2) ปมนํ้ามัน  จํานวน 3 แหง 

3) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จํานวน 4 แหง 

4) เหมืองแรยิปซั่มและแอนไฮไดรต จํานวน 5 แหง 

5) โรงงานผลิตนํ้าด่ืมขนาดเล็ก จํานวน 2 แหง 

6) จุดรับซื้อน้ํายาง  จํานวน 10 จุด 

7) รานรับซื้อยางแผน  จํานวน 3 แหง 

8) รานขายของชํา จํานวน 52 แหง 

9) รานจําหนายวัสดุการเกษตร จํานวน 2 แหง 

10) ตลาดนัด จํานวน 2 แหง 

11) รานซอมรถจักรยานยนต จํานวน 3 แหง 
 
สภาพทางสังคม  

การศึกษา  
ที่ตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลพรุพี ดังน้ี 

                1) โรงเรียนอนุบาลของรัฐ  จํานวน  4   โรง  

               2) โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน  4  โรง  

               3) โรงเรียนประถมศึกษาท่ีขยายโอกาสทางมัธยม จํานวน  2  โรง  

               4)  ศูนยการเรียนรูชุมชน  จํานวน  1  แหง 

               5) โรงเรียนอนุบาลเอกชน  จํานวน  1  แหง 

            6) โรงเรียนมัธยมศึกษา    จํานวน  1  แหง 

สถาบันและองคกรทางศาสนา องคการบริหารสวนตําบลพรุพี มีองคกรทางศาสนา ดังน้ี 

              1) วัด จํานวน 1 แหง ไดแก วัดสุคนธาวาส หมูที่ 4  

              2) สํานักสงฆ จํานวน 1 แหง ไดแก สํานักสงฆบานชองชาง หมูที่ 7  

 การสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลพรุพี มีหนวยสาธารณสุข ดังน้ี  

              1) สถานีอนามัยตําบลพรุพี หมูที่ 4 พื้นที่บริการ หมูที่ 1 , 2 , 3 , 4  

              2) สถานีอนามัยบานชองชาง หมูที่ 7 พื้นท่ีบริการ หมูที่ 5 , 6 , 7  

              3) สมาชิก อสม.ระดับตําบล จํานวน 120 คน 
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              4) อัตราการมีสวมราดน้ําใช 100 % 

              5) ศูนย อสม. จํานวน 7 แหง  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

เขตองคการบริหารสวนตําบลพรุพีมีหนวยงาน ที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนที่  ดังน้ี  

              1) ชุด สรบ.บานชองชาง หมูที่ 7 จํานวน คน  

              2) ชุด ชรบ. หมูบาน ครบท้ัง 7 หมูบาน จํานวน คน  

              3) ชุดเฉพาะกิจกํานันผูใหญบาน จํานวน 1 ชุด  

              4) ปอมตํารวจชุมชน จํานวน 1 แหง 

5) ปอมยามหมูบาน จํานวน 7 แหง 

              6) จุดติดต้ังอุปกรณดับเพลิง จํานวน 10 แหง 

ดานสวัสดิการสังคม/นันทนาการ  

องคการบริหารสวนตําบลพรุพีใหการสนับสนุนดานสวัสดิการสังคม และนันทนาการใน
พื้นที่ ดังน้ี  

             1) ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน ทั้ง 7 หมูบาน  

             2) ศูนยกีฬาหมูบาน ทั้ง 7 หมูบาน  

             3) ศูนยกีฬาตําบล จํานวน 1 แหง 

             4) ศูนยสงเคราะหและบรรเทาสาธารณภัย ตําบล 1 แหง 

             5) ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อบต.พรุพี จํานวน 1 แหง 144 คน  

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลพรุพ ี มีดังน้ี 

             1) เหมืองแรยิปซั่มและแอนดไฮไดรต จํานวน 4 แหง 

             2) พื้นที่ปา เขตพ้ืนที่หมูที่ 7 (ศูนยจุฬาภรณพัฒนา 8) 

สถานท่ีทองเท่ียวในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลพรุพ ี ไดแก อนุสรณสถานบานชองชาง  

รานคา OTOP ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลพรุพ ี  
มีรานคา OTOP ซึ่งทํารายไดใหกับประชาชนไดแก น้ําพริกเห็ดนางฟา ของกลุมแมบานหมู

ที่ 3 บานอินทนินงาม 

พลังมวลชน / กลุมองคการตาง ๆ มีดังน้ี          

1) ลูกเสือชาวบาน จํานวน 1 รุน สมาชิก จํานวน 120 คน 

2) ชุด สรบ. บานชองชาง จํานวน 1 ชุด จํานวน 20 คน 

3) ชรบ.7 หมูบาน สมาชิก จํานวน 150 คน 



316 / ผลการศึกษาภาคใต
 

4) อปพร จํานวน 144 คน 

5) ชุดเฉพาะกิจกํานันผูใหญบาน จํานวน 50 คน 

6) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จํานวน 7 กลุม 

7) กองทุนหมูบาน จํานวน 7 หมูบาน 

8) กลุมอาชีพเงินทุนกระตุนเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 7 หมูบาน 

9) กองทุนอาหารกลางวัน จํานวน 2 หมูบาน 

10) กลุมแมบาน จํานวน 7 หมูบาน 

11) กลุมผูสูงอายุ จํานวน 7 หมูบาน ระดับตําบล 1 กลุม 

12) กลุมออมทรัพยแอโรบิค หมูที่ 1 สมาชิก 425 คน 

13) ชมรมแอโรบิค หมูที่ 1 – 7 

14) ศูนยกีฬา จํานวน 7 หมูบาน 

15) กองทุนปุย จํานวน 2 กลุม สมาชิก 520 คน 

16) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 ศูนย 
17) ศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบล จํานวน 1 ศูนย 
18) ประชาคมหมูบาน จํานวน 7 หมูบาน 

19) ประชาคมตําบล  

20) กลุมอาชีพตางๆ 15 กลุม 

21) กลุมเยาวชนระดับตําบล 1 กลุม (สภาเยาวชน) 
ศักยภาพและปญหาของชุมชน 

จากการวิเคราะหของคนในตําบล เห็นวาพรุพีมีจุดแข็งและจุดออน ดังน้ี 

จุดแข็ง 

1. มีการอนุรักษและฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมอันดี เชน 
สารท-เดือนสิบ ลอยกระทง สรงนํ้าผูสูงอายุ แหเทียนพรรษา กลองยาว เปนตน ทําใหคนในตําบลมี
สวนรวมพบปะพูดคุยกัน 

2. แกนนํา/กลุมองคกรมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความรวมมือภาคประชาชนใน
การดําเนินงานภาครัฐท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต 

จุดออน 

1. ขาดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหปาไมที่ถูกทําลาย  น้ําเนาเสีย มีปญหาขยะ
และสิ่งแวดลอมในชุมชน 

2. การจัดทําแผนพัฒนาสวนใหญยังขาดการติดตามงานท่ีไดดําเนินการ 
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 เทคนิคและกระบวนการวิจัย 

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ภาคใต ใชหลักการ และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวน โดยให
ชุมชนเห็นความสําคัญและรูสึกเปนเจาของโดยการ ดําเนินการเปน 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นท่ี 1 การเตรียมชุมชน 

โดยจัดประชุมกลุมภาคีหลักในแตละตําบลเพ่ือนําเสนอโครงการและรับฟงความ
คิดเห็นตอสถานการณปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในตําบล ตลอดจนรับฟงการวิเคราะห
สาเหตุของปญหา และแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว โดยในแตละตําบลไดจัดประชุมเตรียม
ความพรอมจํานวน 3 ครั้ง ดังน้ี 

 

ครั้งท่ี ภาคี/องคประกอบของท่ีประชุม 

ตําบลพรุพี ตําบลเกาะกลาง 

1. สภาองคกรชุมชนตําบลพรุพี 1. ผูนําชุมชน 

2. ผูบริหารทองถ่ิน 

3. สภาเด็กและเยาวชน 

2. 1. ผูบริหารทองถ่ิน 

2. ผูนําชุมชน 

3. สภาเด็กและเยาวชน 

ผูนําศาสนาทุกมัสยิดในตําบล 

3. ทุกภาคีที่เกี่ยวของในตําบล ทุกภาคีที่เกี่ยวของในตําบล 
 

ขั้นท่ี 2 การเตรียมคณะทํางานหรือกลไกการดําเนินงาน 

ทั้งสองพ้ืนท่ีไดจัดวางบุคคลรับผิดชอบการปฏิบัติงานดานตาง ๆ พรอมเสนอใหนาย  
อําเภอ พื้นที่ลงนามในคําสั่งแตงต้ัง ซึ่งนายอําเภอไดลงนามในคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ และ
คณะทํางานในแตละตําบลตามค่ําสั่ง ดังน้ี 

1. คําสั่งอําเภอบานนาสารท่ี 39/2553  ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2553  
2. คําสั่งอําเภอเกาะลันตาท่ี 98/2553  ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2553  
ขั้นท่ี 3 การประชุมคณะทํางาน 

คณะทํางานท้ังสองตําบลไดมีการประชุมเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรกิจกรรมและ
แผนปฏิบัติการประจําป 2553 ซึ่งประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ 
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1. ยุทธศาสตรและกิจกรรมการดําเนินงาน 

2. แผนปฏิบัติการป 2553 

3. การติดตาม ประเมินผลการทํางาน 

ขั้นท่ี 4 การปฏิบัติการ 

ขั้นท่ี 5 การถอดบทเรียนการทํางาน และจัดการความรู 
3.2 การศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ 

ในแตละตําบลทําการสํารวจขอมูลเชิงปริมาณดานประสบการณและสถานการณความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชนโดยการศึกษาแบบตัดขวางใชแบบสอบถามซึ่งออกแบบโดยทีมวิจัย
สวนกลาง โดยมีวิธีในการดําเนินงาน ดังน้ี 

3.2.1 การเก็บขอมูล 

ในแตละตําบลเก็บขอมูลโดยสภาเด็กและเยาวชนตําบล โดยมีการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับแบบสอบถาม เทคนิควิธีการเก็บขอมูลแกผูเก็บขอมูลทุกคน 

3.2.2 กลุมตัวอยาง 

เด็กและเยาวชนอายุระหวาง 10 - 24 ป ที่อาศัยอยูในหมูบานทุกหมูบาน จํานวน 
200 คน ทําการสุมคัดเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยผูกลุมเยาวชนผูเก็บขอมูล 

3.2.3 การวิเคราะหขอมูล 

ทําการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรม SPSS วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา
อยางงายประกอบดวยคาเฉลี่ย รอยละ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การวิจัยยังไดศึกษาเปรียบเทียบระหวางตัวแปรตาง ๆ กับประสบการณความ
รุนแรง โดยใชสถิติเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Descriptive)  

นอกจากนี้ยังไดมีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชกระบวนการประชุมกลุมยอย การ
ประชาคม และการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ เปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล 

4. ผลการศึกษา 
1. กลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 

ในแตละตําบลไดใหความสําคัญแกการดูแลพัฒนาเด็กและเยาวชนต้ังแตภายใน
ครอบครัว การอบรมโดยสถาบันทางศาสนา สถานศึกษา และการเสริมกิจกรรมอ่ืนๆ โดยตําบลท้ัง
สองมีสวนที่ดําเนินการคลายคลึงกันแลวมีสวนที่ดําเนินการแตกตางกัน ดังน้ี 
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 รายการ ตําบลพรุพี ตําบลเกาะกลาง 

ขอมูลพื้นฐานของชุมชน 

1. ขนาดพ้ืนที่ 
2. จํานวนหมูบาน 

3. จํานวนประชากร 
4. ภูมิประเทศ 

 

5. อาชีพหลักของชุมชน 

 

สถาบันทางสังคม 

1.วัดและมัสยิด 

2.โรงเรียน 

 

55,973.50 ไร 
7 ตําบล 

7 หมูบาน 
ปาเขา ประเภทปาตนนํ้า และ

พื้นท่ีราบ 
สวนยางพารา สวนผลไม สวน

ปาลม 

 

วัด 1 แหง 

12  แหง 

 

60,507.50 ไร 
10 หมูบาน 

7,016 คน 
ปาชายเลน ชายหาด และพื้นท่ี

ราบ 

สวนยางพารา ทําไร ทํานา 
เลี้ยงสัตว 

 

มัสยิด 12 แหง 

8 แหง 
กลไก/การพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

1.กลไกของกลุมเด็กและ
เยาวชน 

 

2.กลไกของชุมชน 

 

 

มาตรการและการจัดการทาง
สังคมในตําบล 

 

ทุนพื้นฐานทางสังคม 

สภาเด็กและเยาวชนตําบลพรุพี 
 

- ศูนยพัฒนาครอบครัว 

-โครงการกระปุกออมสินเพื่อ
นอง 

- 

 

 

 

 

1. องคการบริหารสวนตําบล 

2.สภาองคกรชุมชนตําบล 

3. คณะกรรมการอนุสรณ
สถานบานชองชาง 

สภาเด็กและเยาวชนตําบลเกาะ
กลาง 

-โรงเรียนเพื่อนเด็ก (บานนา
ทุงกลาง) 

-องคกร หมู 2,4,7 

- ประกาศคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดกระบ่ี 
และประกาศของ
คณะกรรมการอิสลามประจํา
ตําบลเกาะกลาง  
1. มัสยิด 12 แหง 

2.โรงเรียนที่ดําเนินโครงการ
พิเศษ สําหรับเด็กและเยาวชน 
2 แหง 

3.องคการบริหารสวนตําบล 

4.ผูนําชุมชนที่มีบทบาทในการ
เชื่อมตอกันกับหนวยงาน
ภายนอก 
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2. แนวคิดของชุมชนดานความรุนแรงของเด็กและเยาวชน 

ทั้งสองพ้ืนที่ตระหนักถึงปญหาเด็กและเยาวชน และมีประสบการณสะเทือนใจจากการ
กระทําของเด็กและเยาวชนที่ไมเคารพเช่ือฟงผูอาวุโสในครอบครัว (ลูก หลาน พอแม ปู ยา ตา ยาย) 
การเสพยา การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การทะเลาะวิวาท ตลอดจนการทํารายรางกายระหวาง
วัยรุนในชุมชนดวยกัน ชุมชนมีแนวคิด มุมมองตอความรุนแรงในเด็กและเยาวชนท่ีเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันในเร่ืองตาง ๆ ดังน้ี 

2.1 ความหมายของความรุนแรง 

จากการทํา Focus group discussion ในกลุมของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลพรุพีและตําบลเกาะกลาง และภาคีอ่ืนในชุมชนไดความหมายและความเขาใจเก่ียวกับ ความ
รุนแรง ดังน้ี 

 

ชองทางท่ีกระทํา 
ความรุนแรง 

รูปแบบ/ลักษณะการ 

กระทํา 
วิธีการกระทํา ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูท่ีถูก 

กระทํา 
1. ดวยการพูด - หยาบคาย 

- สอเสียด 

- เหยียดหยาม 

- กาวราว 

- ขมขู 

- ดุดา 
- กาวราว 

- ขมขู 
- ประจาน 

- เยอะเยย 

- หลอกลวง 

- เสียอารมณ 
- เสียใจ 

- เสียความรูสึก  
- เสียชื่อเสียง 

- หวาดกลัว 

- บาดหมาง 

- เก็บกด 

2. ดวยสายตา/
ทาทาง 

- ดูหมิ่น  
- เหยียดหยาม 

- ยิ้มเยาะ 

- ใชสายตา 
- ใชทาทาง 

- ใชวิธีการยิ้ม 
 

- เสียทรัพย 
- เสียอารมณ 
- เสียความรูสึก 

- เสียใจ 

- บาดหมาง 
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จากความคิดเห็นดังกลาว จึงอาจสรุปความหมายของความรุนแรงได ดังน้ี 

“ความรุนแรง หมายถึงการกระทําใดๆของบุคคลหรือกลุมบุคคลตอตนเองหรือบุคคล
อ่ืนที่ทําใหเกิดผลเสียกระทบกระเทือนตออารมณ ความรูสึก หรือกอใหเกิดอันตรายตอบุคคลน้ัน ๆ” 

2.2 ระดับความรุนแรง 

ระดับความรุนแรงนอกจากจะอยูที่รูปแบบและวิธีการกระทําแลว ระดับความรุนแรงยัง
ขึ้นอยูกับเพศ วัย ของผูกระทําและผูถูกกระทํา เชน 

- ผูชายทํารายผูหญิง จะมีความรุนแรงมากกวาผูชายทํารายผูชายหรือผูหญิงทําราย
ผูหญิง 

- เด็กทํารายผูใหญ จะมีความรุนแรงมากกกวาผูใหญทํารายคนวัยเดียวกัน 

 

 

 

ชองทางท่ีกระทํา 
ความรุนแรง 

รูปแบบ/ลักษณะการ 

กระทํา 
วิธีการกระทํา ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูท่ีถูก 

กระทํา 
3. ดวยการใชกําลัง
หรืออาวุธ 
 

- กระทําใหไดมาซึ่ง
ทรัพยสิน/ของมีคา 

- ขูเข็น บังคับ 

- ลักขโมย 

- ชิงทรัพย 

- เสียทรัพยสิน/ของรัก 

- เสียสิทธิ ์
- หวาดกลัว 

- บังคับใหเสียสิทธิสวน
บุคคล/ขืนใจ 

 

- ขืนใจ 

- กักขัง 

- หนวงเหน่ียว 

- เสียตัว 

- หวาดกลัว 

- ทําใหเจบ็ปวด 

- บาดเจ็บ 

- เสียชีวิต 

- ทุบตี 

- ทะเลาะวิวาท 

- ทํารายรางกาย 

- ฆา 

- เจ็บกาย/เจ็บใจ 

- เสียเลือด/เสียชีวิต 

- บาดหมาง 

- มีบาดแผล  
- มีอันตราย 

4. ดวยการไม
รับผิดชอบ 

- ไมดูแลตามหนาท่ี 

 
- ทอดทิ้ง 

- ตัดความสัมพันธ 
- หยาราง 

- ซึมเศรา 
- อกหัก 

5. ดวยการกระทํา
อ่ืนๆ 

- ทําใหเกิดความเดือนรอน
รําคาญ 

- สงเสียงดัง 

- ขับรถซิ่ง 

- เสียอารมณ 
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2.3 ผลของความรุนแรง 

จากการวิเคราะหของชุมชน เห็นวา ความรุนแรงสงผลกระทบดานลบ เกิดผลเสียใน  
หลาย ๆ ดาน ประกอบดวย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 ผลเสียจากความรุนแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสียความสามัคค ี

เสียเพื่อน 

เสียช่ือ 

เสียญาติ 

เสียสถาบัน 

ความรุนแรงทางสงัคม 

ความรุนแรงทางกาย ความรุนแรงทางจิตใจ 

เสียความรูสึก เสียใจ 

เสียน้ําตา เสียชีวิต 

เสียเลือด เสียทรัพย 
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2.4 ท่ีมา สาเหตุของความรุนแรง 

จากการระดมความเห็นของภาคีที่เกี่ยวของในแตละตําบล พบวาสาเหตุของความ
รุนแรงมาจากปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

 

ุ
รุนแรงมาจากปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 สาเหตุและปรากฏการณของความรุนแรงของเด็กและเยาวชน 

ทัศนคต ิ คานิยม ความไมเปนธรรม

การแขงขัน/แยงชิง

ขาฯ ก็พอได 

สมๆ (มองกันไมได) 

สถาบันรับนองดวยความรุนแรง

สถาบันนิยม 

แบบอยางการกระทําไมด ี
แตไดด ี

แบบอยางส่ือที่รนุแรง 

เกมสที่รุนแรง 

แยงแฟน 

เด็กเสน 

การพนัน เมา 

การลดการพึ่งพาเกื้อกูลกนั 
ในสังคม 

ความหางเหนิทางเครือญาติ 

การไมเชื่อฟงผูอาวุโส 

การปกปองลูกตัวเอง 

ปจจัยเชิงโครงสราง ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางวัฒนธรรม ปจจัยสวนบุคคล 

ยาเสพติด 

เลียนแบบ 
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3. ปรากฏการณและผลกระทบตอความรุนแรง 

3.1 ปรากฏการณของความรุนแรง 

จากการสะทอนของกลุมผูนําทางศาสนา และผูอาวุโสในแตละตําบล พบวาสถานการณ
ความรุนแรงที่สําคัญในแตละตําบลมี ดังน้ี 

 

ตําบลพรุพี ตําบลเกาะกลาง 

1. การไมเชื่อฟงผูอาวุโส 

2.การดาบุพการี 
3. การทะเลาะวิวาทระหวางพ่ีนอง 

4. การทํารายรางกายระหวางนักเรียนจนเสียชีวิต 

ฯลฯ 

1. ปญหายาเสพติด “เยาวชนถูกลอมดวยน้ํา
กระทอม” 

2.การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร “แมวัยเด็ก” 

3. การไมเชื่อฟงผูอาวุโส 

4. การทะเลาะวิวาท 
 

 นอกจากน้ีสภาเด็กและเยาวชนไดทําการสํารวจปรากฏการณความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชนในตําบลโดยใชแบบสอบถามที่ทีมวิจัยสวนกลางไดจัดทําข้ึน ซึ่งปรากฏผล ดังน้ี 

 

รายการ ตําบลพรุพี ตําบลเกาะกลาง 

1. จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

 
200 คน (ชาย 87 คน,  

หญิง 113 คน) 
200 คน (ชาย 92 คน,  

หญิง 108 คน) 
2. วิถีชีวิตของเยาวชน 

2.1 ดูโทรทัศน/ฟงวิทยุเกือบทุกวัน 

 

71 % 

 

77.5 % 
2.2 เลนกีฬาเกือบทุกวัน 28.5% 36.5 % 

2.3 ทําการบาน/อานหนังสือ 30.0% 35.0 % 

2.4 ขี่รถเลน 24.0% 35.5 % 

2.5 ไปทํางานหารายได 10.0% 16.8 % 

2.6 ชวยเหลือกิจกรรมสวนรวมของชุมชน 5.0% 5.5 % 

3. พฤติกรรมเส่ียงท่ีกระทําในแตละวัน 
3.1 เลนเกมคอมพิวเตอร 

 

17.5 % 

 

6.0% 

3.2 สูบบุหร่ี 13.0% 12% 

3.3 แขงมอเตอรไซด 5.0% 6.5% 

3.4 เที่ยวกลางคืน 3.0% 4.0% 
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รายการ ตําบลพรุพี ตําบลเกาะกลาง 

3.5 เหลาปน 5.0% 3.5% 

3.6 ดื่มเหลา เบียร 4.5% 1.0% 

3.7 เสพยา 2.0% 2.0% 

3.8 เลี้ยงไกชน ตีไก 1.0% 2.0% 

3.9 ดูหนังโป 1.5% 15% 

3.10 เลนการพนัน 2.5% 1.0% 

4. ประสบการณความรุนแรง 

4.1 เคยเห็นเด็กและวัยรุนตี ตอยตบกันตัว
ตอตัว (1-2 คร้ัง/สัปดาห) 

 

40.1% 

 

 

36.5% 

4.2 เห็นเด็กหรือวัยรุนนําอาวุธเขามาใน
โรงเรียน 

38.0% 25.0% 

4.3 เห็นเด็กหรือวัยรุนยกพวกตีกันระหวาง
หมูบาน 

21.0% 30.0% 

4.4 เห็นเด็กหรือวัยรุน ทะเลาะวิวาทยกพวก
ตีกันในชุมชน 

22.5% 27.0% 

4.5 เห็นเด็กหรือวัยรุนขมขูเพื่อนนักเรียนใน
โรงเรียน 

21.0% 25.0% 

4.6 เห็นเด็กหรือวัยรุนใชยาเสพติดในชุมชน 24.0% 29.5% 

4.7 เห็นเด็กหรือวัยรุนใชสารเสพติดใน
โรงเรียน 

16.5% 25.0% 

4.8 เห็นเด็กหรือวัยรุนทําลายทรัพยสินของ
โรงเรียน 

26.0% 34.0% 

4.9 เห็นเด็กหรือวัยรุนขโมยสิ่งของจาก
เพื่อนในโรงเรียน 

23.5% 26.0% 

4.10 เคยเห็นการเสียชีวิตจากการทะเลาะ
วิวาทของเด็กและวัยรุน 

32.0% 9.5% 
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3.1.1 ประสบการณในการกระทําความรุนแรง 

เด็กและเยาวชนในตําบลท้ังสอง สวนใหญไมเคยเปนผูกระทําความรุนแรง ในสวนของ   
ผ ู เคยกระทําความรุนแรงนั้นไดเคยกระทําความรุนแรงในลักษณะตาง ๆ ตามลําดับดังน้ี 

1. การตบตี ตอยผูอื่น 

2. การพกอาวุธ 

3. การทําลายทรัพยสินหรือสิ่งสาธารณะ 

4. ตบตีทํารายรางกายแฟน 

โดยจํานวนเด็กและเยาวชนในตําบลเกาะกลาง  จังหวัดกระบ่ี มีจํานวนผูกระทําความ
รุนแรงในดานตาง ๆ สูงกวาตําบลพรุพี จังหวัดสุราษฎรธานีเล็กนอย 

3.1.2 ประสบการณในการ “ถูกกระทําความรุนแรง” 

เด็กและเยาวชนในตําบลท้ังสองถูกกระทําความรุนแรงไมมากนัก โดยหลักลักษณะของ
การถูกกระทําสวนใหญมีดังน้ี  

1. ถูกขมขูดวยวาจาหรืออาวุธจากวัยรุน 

2. ถูกชกตอยจากวัยรุนในโรงเรียน 

3. ไดรับบาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท 

4. ถูกคนในครอบครัวทําราย 

5. ถูกครูในโรงเรียนทําราย 

3.2 ปรากฏการณดานผูนํา 
ผูนําศาสนา และผูนําชุมชนสวนใหญอยูในอาการ “ทอ” เน่ืองจากไมคอยไดรับความ

รวมมือจากสมาชิกในชุมชน เด็กและเยาวชนไมสนใจ เชื่อฟงและปฏิบัติตาม ซึ่งในกลุมผูนําทาง
ศาสนาไดเสนอแนะทางออกในการแกไขปญหา ดังน้ี 

1. ผูนําทําเปนแบบอยางท่ีด ี

2. รวมพลังผูนําทางศาสนา 
3. เชิญผูนําทองถิ่นและภาคีตางๆ รวมกันกําหนดแนวทาง มาตาการในการดูแล

แกปญหาในชุมชน 
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4. การจัดการปญหา 
4.1 ขอเสนอในการแกไข 

1. แกจากภายในของบุคคล   สรางภูมิคุมกันทางจิตวิญญาณ 

2. รวมพลังแก    รวมดวยชวยกัน 

3. ใชมาตรการทางศาสนา  กําหนดกฎกติกา  
     และการจัดการทางสังคม    มาตรการที่เหมาะสม   

4. ใชอนุญาโตตุลาการตําบล  กําหนดกฎหมายทองถิ่น 

 

4.2 แนวคิดในการจัดการสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ขอเสนอเชิงแนวคิดในการจัดการทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครอบครัว โรงเรียน 

กฎสังคม 

กฎศาสนา 

กฎหมาย 

ชุมชน 

วัฒนธรรม 
ตะวันตก 

วัฒนธรรม 
ตะวันออก 
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ภาพท่ี 4 แนวทางในการจัดการความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในชุมชน 

4.4 รูปแบบการจัดการ 

รูปแบบการจัดการทางสังคม เพื่อแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนแตละ
พื้นที่ที่จะมีความแตกตางกันตามศักยภาพของทุนทางสังคมท่ีมีอยูในแตละพ้ืนที่  บริบททางสังคม
และวิถีชุมชน 

ในตําบลพรุพี อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปนชุมชนไทยพุทธ ทุนทาง
ศาสนาไมเขมแข็ง วิถีชีวิตชุมชนมีความสัมพันธกับวัดไมแนนแฟนมากนัก เนื่องจากเจาอาวาสยังไม
สามารถสรางศรัทธาแกคนในพ้ืนท่ีได วัดยังขาดกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน และไมแสดงบทบาท
ในการพัฒนาคุณธรรมใหเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี การขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม โดยเฉพาะพัฒนา
เด็กและเยาวชนดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบล และภาคประชาสังคมเปนหลัก การจัดการ
ทางสังคมในตําบลพรุพี จึงมีรูปแบบตามภาพที่ 5 

 

 

 

4.3 แนวทางในการแกปญหา 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

การปองกัน การแกไข 

การอบรมเล้ียงดูที่ถูกตอง/ 
การปรับความสัมพันธภายในครัวเรือน 

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

กติกาทางสังคม  มัสยิด 

การจัดการและสรางวัฒนธรรมชุมชน 

การจัดกิจกรรมที่สรางสรรค
สําหรับเด็กและเยาวชน 

การสรางความภูมิใจ 
ในบานเกิด 

การใชกฎศาสนา 

การใชกฎหมาย 

การใชกฎสังคม 

การใหความรูความตระหนัก
ผานส่ือชุมชน 

การจัดการความสัมพันธของเครอืญาติ 

การจัดการสถานที่และพ้ืนที ่
ในชุมชนใหเหมาะสม 

การจัดระบบเฝาระวังทางสังคม การจัดระบบดูแลภายใน
สถานศึกษา 

การปรับความสัมพันธ 
ทางสังคมในชุมชน 

การปรับความสัมพันธ
ระหวางพอ-แมกับคร ู

การสรางความศรัทธาตอตนเอง บุคคลและสถาบัน 
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ภาพท่ี 5  รูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือแกปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนตําบลพรุพี 
 

ในสวนของตําบลเกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เปนพ้ืนท่ีไทยมุสลิม  มี
มัสยิดจํานวน 12 แหง เปนพ้ืนท่ีซึ่งมีความเขมแข็งในการใชหลักศาสนา  เปนแนวทางและมาตรการ
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และใชเปนเคร่ืองมือที่มีพลังในการกํากับพฤติกรรมของคนในชุมชน 
ทั้งในดานการปองกัน และแกปญหาสังคม จึงมีรูปแบบการจัดการ และมาตรการทางศาสนา ดังน้ี 

4.4.1 มาตรการทางศาสนา 
1) มาตรการในภาพรวมของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 

คณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบ่ี ไดมีประกาศเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2542 กําหนด
แนวทางปฏิบัติของสัปปุรุษ และมาตรการลงโทษ ดังน้ี  

แนวปฏิบัติของสัปปุรุษ 

ขอ 3 สัปปุรุษใดที่ไมเคยละหมาดยุมอัต หมายถึง บุคคลท่ีไมไปละหมาดยุมอัต ณ 
มัสยิดใดมัสยิดหน่ึง นานติดตอกันเกิน 3 ศุกร โดยไมมีสาเหตุที่ไดรับการยกเวนตามบทบัญญัติแหง
ศาสนาอิสลามใหคณะกรรมการมัสยิด ถือแนวปฏิบัตดิังน้ี 

(1) กลาวเตือนดวยวาจา ไมนอยกวา 3 คร้ัง 

(2) หากไมมีผลตาม (1) ใหคณะกรรมการมัสยิดตักเตือนเปนลายลักษณอักษร เพื่อ
ชี้แจงใหเห็นความสําคัญของการละหมาดยุมอัต และโทษการละท้ิงละหมาดซึ่งไมถือปฏิบัติตามบท 
บัญญัติศาสนา 

(3) หากไมมีผลตาม (2) ใหกรรมการตามมัสยิดสงหนังสือเชิญมา ที่มัสยิดหรือบานอี-
หมาม เพื่อตักเตือนคร้ังสุดทาย  

คณะทํางานขับเคล่ือนยทุธศาสตรสังคมตําบลพรุพี 

ภาคประชาสังคม สถานศึกษา 

ผูปกครองทองถ่ิน และ
คณะกรรมการหมูบาน 

สภาองคกรชุมชน ตําบลพรุพี สภาเด็กและเยาวชนตําบลพรุพี 

องคการบริหารสวนตําบลพรุพี 
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(4) หากไมมีผลตาม (3) ใหกรรมการมัสยิดสอบประวัติทําทะเบียนสัปปุรุษดังกลาว 2 

ชุด สงใหสํานักงาน 1 ชุด และเก็บไว 1 ชุด และดําเนินการตามมาตรการการลงโทษตอไป 

มาตรการลงโทษ 

ขอ 21 สัปปุรุษใดท่ีไมละหมาดยุดอัตเลย เมื่อกรรมการมัสยิดไดปฏิบัติตามข้ันตอน
ขอ 13 (1) และ (4) แลวไมไดผล ใหมีมาตรการลงโทษดังน้ี 

(1) ถาสัปปุรุษหรือสมาชิกในครอบครัวดังกลาว จัดกิจกรรมใด ๆ ใหกรรมการมัสยิด
ขอความรวมมือจากโตะครู ผูทรงคุณวุฒิ เพื่องดกิจกรรมดังตอไปนี้ 

ก. งานเลี้ยงสมรสของสัปปุรุษหรือสมาชิกในครอบครัว 

ข. งานเลี้ยงท่ัวไปเชนงาน อัรวะฮ งานเล้ียงเขาสุนัติ งานข้ึนบานใหม หรืองานอ่ืนใด
ทุกประเภท 

สัปปุรุษ  ดังกลาวในขอ 21 ไดถึงแกกรรม  ใหกรรมการมัสยิดรวมกับโตะครู 
ผูทรงคุณวุฒิกําหนดตัวบุคคลใหไปละหมาดยะนาซะฮ ไมเกิน 3 คน 

ในท่ีประชุมมีมติรวมกันวาใหทุกมัสยิดไดดําเนินการตามมาตรการดังกลาวโดย
พรอมเพรียงกัน สวนโตะครูหรือผูทรงคุณวุฒิไดมีมติใหดําเนินการดังน้ี หากสัปปุรุษ ในหมูบานใด
ทําบุญ ทําการนิกะฮ หรือละหมาดยะนาซะฮ และตองการจะเชิญบุคคลดังกลาว จะตองมี 1 คนใน 3 

อีหมาม คอเต็บ บิหลั่น เปนผูไปเชิญหรือมีหนังสือรับรองจาก 3 คนน้ี ไปยื่นตอบุคคลดังกลาว  
ถาหากวา 1 คนใน 3 คน ไมไดไปเชิญหรือไมมีหนังสือรับรองจาก 1 คนใน 3 คนไป

ยื่นตอโตะครู หรือผูทรงคุณวุฒิ เขามาทําบุญให มาทําการนิกะฮ มาละหมาดยานาซะฮให จะตอง
ปรับเปนเงินอยางนอย 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทตอคนเปนอยางนอย)  

นอกจากน้ีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่ ยังไดมีการออกประกาศเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

“ดวยท่ีประชุมอีหมามคอเต็บ บิหลั่นเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2542 ใหประกาศใชเปน
มาตรการการปฏิบัติและมาตรการลงโทษ ทั่วท้ังจังหัดกระบ่ี โดยมีขอความดังตอไปนี้ 

ทุกมัสยิดจะตองมีการเรียนการสอน ไมจํากัดท่ีสอนอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง ซึ่งท่ี
ประชุมมีมติเปนเอกฉันท และมาตรการสําหรับสัปปุรุษท่ีไมเรียน โดยใหตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณา เร่ืองนี้ 5 คนคือ  

1. นายหมาด  แดงเลก็  อีหมามมัสยิดบานไหนหนัง 

2. นายมนัส ชายพงษ อีหมานมัสยิดบานเขาเทียมปา 
3. นายเฉม ชางเรือ  อีหมามมัสยิดบานคลองประสงค 
4. นายแบะ คลองแคลว อีหมามมัสยิดบานเขาต้ัง 
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5. นายเหลาะห มุงกุง  อีหมามมัสยิดบานคลองจิหลาด 

และจากท่ีประชุมรวมของประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบ่ี 
เลขานุการและประธานอิหมามอําเภอเมืองกระบี่ ไดมีมติ ดังน้ี 

ขอ 1 หากสัปปุรุษคนใดไมมาเรียน เมื่อมีการแตงงาน (นิกะฮ) คณะกรรมการมัสยิด
จะมีการสอบถามเร่ือง 

ก. ชาฮาดะฮ 
ข. รูกนอีหมาน 

ค. รูกนอิสลาม   

ง. รูกนนิกะฮ 
จ. การอาบนํ้าวายิบท่ีเกี่ยวของกับสามี ภรรยา 
ฉ. หรืออ่ืนใดตามความเหมาะสมและมีเหตุผลตอการกระตุนใหเยาวชนสนใจตอการ

เรียนศาสนาภาคฟรดูอีน หรือความจําเปนตอการปฏิบัติศาสนกิจประจําวัน 

ช. ผูมีประกาศนียบัตรจบการศึกษาศานาภาคฟรดูอีน อิบติดาอิย ไมตองถือปฏิบัติตาม
ขอ 19 (2) กับบุคคลดังตอไปน้ี 

1.1 เจาบาว  พอเจาบาว แมเจาบาว 

1.2 เจาสาว พอเจาสาว แมเจาสาว 

ขอ 2 หากเจาบาวหรือเจาสาวนอกพื้นท่ีใหเอาหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจาก
มัสยิดน้ันมาแสดง  

ขอ 3 หากสัปปุรุษคนไดทําการเรียนเมื่อมีการแตงงาน (นิกะฮ) จะไมมีการสอบใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

ขอ 4 เมื่อมีการแตงงาน (นิกะฮ) ทั้ง 2 ฝายจะตองแสดงหนังสือรับรองจาก
คณะกรรมการมัสยิดเทาน้ัน ไมรับรองหลักฐานอ่ืน ยกเวนประกาศนียบัตรของสถาบันศาสนา
อิสลาม 

ขอ 5 หนังสือรับรองนั้น แบบฟอรมจะตองออกมาจากสํานักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดกระบี่ และเซ็นรับรองโดยคณะกรรมการมัสยิด 

ขอ 6 ใหทุกมัสยิดทําบัญชีรายช่ือสัปปุรุษท่ีมาเรียนและไมมาเรียน เสนอตอประธาน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทุกเดือน 

ขอ 7 บุคคลอ่ืนจากคณะกรรมการอิสลามมาทําการ (นิกะฮ) ใหถือวาโตะบัยเถื่อน ให
คณะกรรมการมัสยิดแจงตอประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและประธาน
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คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจะทําการปรับโตะบัยเถื่อนน้ันเปนจํานวน 1 พันบาท (หนึ่งพัน
บาทถวน) เปนอยางนอยตอหนึ่งคน  

ขอ 8 ใหทุกมัสยิดทําการเรียนการสอนภาคฟรดูอีน (หลักสูตรสมาคมครุสัมพันธ) 
หากมัสยิดใดไมทําการเรียนการสอนสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจะไมใหความ
รวมมือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  

ขอ 9 หากบิดามารดาหรือผูปกครองไมสงบุตรหลานเขาเรียนภาคฟรดูอีน (หลักสูตร
ของสมาคมคุรุสัมพันธ) ถาหากวาครอบครัวน้ันจัดกิจกรรมใด ๆ ขึ้น ยกเวนกรณีกิจกรรมท่ีเปนวายิบ
คณะกรรมการมัสยิดจะไมไปรวมกิจกรรมดังกลาว 

ขอ 10 จากขอท่ี 9 ถาหากกรรมการมัสยิดคนหนึ่งคนใดไปรวมกิจกรรมอ่ืนจาก
กิจกรรมท่ีเปนวายิบหลังจากท่ีประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบ่ีไดทําการสอบสวนแลว
ปรากฏวาเปนความจริง กรรมการมัสยิดผูนั้นจะตองเสียคาปรับเปนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท
ถวน)” 

2) มาตรการของคณะกรรมการอิสลามตําบลเกาะกลาง 

นอกจากประกาศของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบ่ีแลว มัสยิดในตําบล
เกาะกลาง ทั้ง 12 แหงไดประสานการปฏิบัติของมัสยิดเปนแนวทางเดียวกัน โดยไดจัดทําราง
ขอบังคับประธานกรรมการอิสลาม ตําบลเกาะกลาง วาดวยการแกไขปญหาสัปปุรุษท่ีกระทําผิดหลัก
ศาสนา 11 กรณี คือของมึนเมา และสอไปทางชูสาว จํานวน 11 ขอดังน้ี 

“1. ขอบังคับนี้ใชบังคับ ควบคุมและลงโทษสัปปุรุษของตําบลเกาะกลาง 

2. ขอบังคับน้ีมีผลตั้งแตวันประกาศบังคับใชซึ่งประกาศใหสัปปุรุษทราบท่ัวกัน 

3. กอนประกาศใชทางคระกรรมการมัสยิดของหมูบานไดนําขอบังคับนี้ แจงให
สัปปุรุษทราบ 

4. ของมึนเมา ไดแก เหลา เบียร ยามาหรือยาเสพติดทุกชนิด 

5. เมื่อคณะกรรมการมัสยิดทุกมัสยิดทราบวาสัปปุรุษของมัสยิดไดด่ืมของมึนเมา จาก
พยานบุคคล / คนขึ้นไป หรือเห็นดวยสองตาตนเอง หรือผูดื่มของมึนเมามีอาการใหเห็น แตตองใหมี
พยานเห็นดวย หรือถูกตํารวจจับในการกระทําผิดเร่ืองยาเสพติด 

6. เมื่อกรณีขอท่ี 5 ปรากฏชัดเจน ใหอิหมาม นั้น เรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณา เพื่อตัดสินลงโทษ ดังน้ี 

6.1 หามพิธีนิกะฮให 
6.2 ใหกรณีที่บุคคลผูนั้นเสียชีวิตลงใหคณะกรรมการไปทําพิธีลาหมาดญะนา

ซะห ใหเพียง 2 คน  
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6.3 ไมอานตัลกีนใหหลังฝงศพแลว 

6.4 หามคณะกรรมการมัสยิดซะกาตแกบุคคลผูนั้น หรือจายสวนแปดแกบุคคล
นั้น  

6.5 หามคณะกรรมการมัสยิดไปทําบุญสูนัตให 
7. เมื่อกรณีบิดามารดา หรือบุคคลใดฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบังคับน้ี หรือวาผูนั้นรวม

กระทําผิดดวยตองถูกลงโทษ ตามบทลงโทษในขอ 6  
8. ในกรณีที่บุคคลใดถูกประกาศลงโทษแลว แตตอมาเขาไดมาสารภาพผิดกลาวตอ

บาตรตอหนาคณะกรรมการมัสยิสแลว คณะกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณายกโทษดังกลาว 

9. กรณีที่สัปปุรุษชายหญิงกระทําผิดฐานสอไปในทางชูสาว เชน 

9.1 ไปนั่งคุยกันที่ลับตาคน 

9.2 มีการจับมือถือแขน กอด เกาะเกี่ยว 

10. กรณีทําผิดในขอ 9 ชัดเจนใหคณะกรรมการมัสยิดของหมูบานน้ัน 

      10.1 แจงพฤติกรรมใหพอแมรับทราบ วากลาวตักเตือน 

       10.2 บันทึกพฤติกรรมไว  
11. กรณีผิด กรณีชายหญิงรวมประเวณีชัดเจน ใหกรรมการมัสยิดของหมูบาน

ดําเนินการดังน้ี  
11.1 แจงพฤติกรรมใหพอแมทราบ” 

4.4.2 รูปแบบการจัดการทางสังคม 

จากความเขมแข็งของสถาบันทางศาสนา ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาจิตวิญญาณของ
มุสลิมต้ังแตเกิดจนตาย และมีทุนทางสังคมอ่ืนประกอบอีกหลายอยาง เชน  

1. โรงเรียนเพื่อนเด็ก และสถานศึกษาที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

2. ผูนําชุมชน และสภาองคกรชุมชน 

3.องคการบริหารสวนตําบล 

4. ผูปกครองทองท่ี 

5. สภาเด็กและเยาวชน และองคกรเยาวชนหมูที่ 2 , 4 และ 7 

6. ศูนยพัฒนาครอบครัว 

ดังน้ันรูปแบบการจัดการทางสังคม เพื่อแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน
ตําบลเกาะกลาง จึงมีลักษณะตามภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6  รูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือแกปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 

ตําบลเกาะกลาง       
5. ยุทธศาสตรการขับเคล่ือน 

จากการประชุมทําความเขาใจเก่ียวกับปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน วิเคราะห
สาเหตุของปญหา และแนวทางในการแกไขปญหารวมกันของภาคีตาง ๆ ที่เกี่ยวของในตําบล ที่
ประชุมไดจัดทํายุทธศาสตร กระบวนการ และกิจกรรมในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทํางานขับเคล่ือนยทุธศาสตรสังคมตําบลเกาะกลาง 

ภาคประชาสังคม สถานศึกษา 

ผูปกครองทองถ่ิน และ
คณะกรรมการหมูบาน 

องคกรบริหารสวน
ตําบลเกาะกลาง 

สภาองคกรชุมชน
ตําบลเกาะกลาง 

เครือขาย 12 มัสยิด ตําบลเกาะกลาง 

สภาเด็กและเยาวชนตําบล
เกาะกลาง 
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5.1 ตําบลพรุพี 
1) ยุทธศาสตรการแกปญหา 

ภาพท่ี 7 ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนทางสังคมในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชนตําบลพรุพี 

 

 

 
ผลลัพธ 
 

 

ผลผลิต 

 
 

 

 

ยุทธวิธี/ 
การจัดการทางสังคม 
 

 

  

 

ปจจัยพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

  

พรุพีนาอยู 

ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนลดลง ชุมชนเขมแข็ง 

การจัดการทางสังคม กิจกรรมเชิงสรางสรรค 

กิจกรรมกีฬา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางศาสนา 

กิจกรรมในครอบครัว 

กิจกรรมทางวัฒนธรรม 

กิจกรรมภายในชุมชน 

ปรับความสัมพันธ/ปรับทัศนคติ 

ภายในครอบครัว พอ-แม กับคร ู ระหวางเพ่ือนบาน 

คณะทํางานขับเคลื่อนยทุธศาสตรสังคม ตําบลพรุพ ี

(สภา)องคการบริหาร 
สวนตําบล 

สภาองคกรชุมชน
ตําบลเกาะกลาง 

สภาเด็กและ 
เยาวชนตําบลเกาะกลาง 

ชมรม 
ผูสูงอาย ุ

สถานศึกษา 

การจัดการทางกายภาพ 

การสรางคุณคาในตัวเองของเยาวชน การเห็นคุณคาของวงศตระกูลและบานเกิด 

ทุนทางสังคม ทุนการจัดการ  ทุนความรู ความตระหนัก 
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2) กิจกรรมและแผนปฏิบัติการ 

เพื่อใหยุทธศาสตรที่กําหนดปรากฏผลเปนรูปธรรม คณะทํางานท่ีรับผิดชอบ จึงไดกําหนด
กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในป พ.ศ. 2553 ดังน้ี 

1. คณะทํางานฝายพัฒนาความเขมแข็งครอบครัว 

- แผนและยุทธศาสตรในการทํางาน 

 

ผลลัพธหรือความสําเร็จท่ีตองการทํา
ใหเกิดภายในป 2553 

วิธีการ กระบวนการ  
ในการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. ครอบครัวตนแบบของตําบลพรุพี 
ลักษณะครอบครัว  
- ประกอบอาชีพสุจริต 

1. สรางเครือขายครอบครัวในตําบลพรุ
พีทั้งครอบครัวที่ดีและครอบครัวที่ตอง
มีการพัฒนา 

- คณะทํางานฝายพัฒนา
เขมแข็งครอบครัว 

 
- ไมมีความรุนแรงใน ครัวเรือน 
- ประพฤติด ี

- ทํากิจกรรมภายในครัวเรือนรวมกัน 
พอ แม ลูก 

2. ผานขบวนการของกิจกรรมรวมกัน  
3. เปดเวทีขยายผลแลกเปล่ียนเรียนรูสู
ครอบครัวอื่น 

คณะกรรมการฝายปกครอง
เขมแข็งของครอบครัว 

 

- แผนปฏิบัติการป 2553 

กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนนิงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

บัญชีครัวเรือน 1. แจงเวทปีระชุมหมูบาน 

2.จัดเก็บขอมูล 

3.ประมวลผลวิเคราะห
ขอมูล 

4.ใชประโยชนขอมูลสราง
การเรียนรู 

- มี.ค. 53 

 

- เม.ย. – พ.ค. 53 

- มิ.ย. 53 

 

- มิ.ย. 53 

- ตัวแทนเยาวชน 

- เครือขายครอบครัว 

- คณะกรรมฝายความเขมแข็ง
ของครอบครัว 

ครอบครัวสัมพันธ 1. คนหาครอบครัวตัวอยาง
หมูบานละ 3 ครัวเรือน/
ครอบครัวอาสา 
2. ออกแบบคาย 

3. เขาคายครอบครัวสัมพันธ 
4. การพัฒนาและยกระดับ
ครอบครัวสัมพันธ 
5. ขยายผลกิจกรรม 

- เม.ย. 53 – พ.ค. 53 

 

 

- เม.ย. 53 – พ.ค. 53 

- พ.ค. 53 

 

- พ.ค. 53 เปนตนไป 

 

- หลัง พ.ค. 53 

- เครือขายครอบครัว  
 

 

- คณะกรรมการกระปุกออม
สินเพ่ือนอง 

- คณะกรรมการฝายความ
พัฒนาเขมแข็งของครอบครัว 
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คุณธรรมครอบครัว 

- ความกตัญูรูคุณ 

- ความภูมิใจในถ่ินฐาน 
วงศตระกูล ชุมชน และ
ตนเอง 

1. เก็บขอมูลครอบครัวและ
ชุมชนจากอดีตจนถงึปจจบุัน 

2. คนหาส่ิงดีๆของ
ครอบครัวและชุมชนของ
ตนเอง 
3. ทํากิจกรรมรวมกันภายใน
ครัวเรือน 

4. นําเสนอส่ิงดีๆในเทศกาล
เดือนสิบ 

- เม.ย. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ก.ย. 53 (เดือนสิบ) 

- คณะกรรมฝายพัฒนาความ
เขมแข็งของครอบครัว 

- เยาวชน 

 

 

- สภาองคกรชุมชนตําบลพรุพี 

- ผูนําทองท่ี 

ธนาคารความดี 1. ประชุมช้ีแจงรายละเอียด 

2. รับสมัครผูเขารวม 

3. เสนอโครงการตอ ธกส. 
4. กําหนดตัวช้ีวัด 

5. ดําเนินการตามโครงการ 

6. ประเมนิผล 

- มี.ค. 53 – ธ.ค. 53 - สภาองคกรชุมชนตําบลพรุพี
และคณะทํางาน 

 7. ประชุมเตรียมความพรอม
ของทีมงาน 

วันที่ 17 มีนาคม 53 
(13.00 – 16.30) 

คณะทํางานตามคําส่ัง 

 

2. คณะกรรมการเพื่อพัฒนาความสัมพันธระหวางครอบครัว โรงเรียนและสมาชิกในชุมชน 
- แผนและยุทธศาสตรในการทํางาน 

ผลลัพธหรือความสําเร็จท่ี
ตองการใหเกิดภายในป 2553 

วิธีการ กระบวนการในกาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.สรางความสัมพันธระหวาง
ครัวเรือนในชุมชน 

2.สรางความศรัทธานาเช่ือถือ 
เคารพ ผูสูงอายุ ครู และพอแม  

1. การเช่ือมโยงการชุมชนเขาดวยกัน (บาน 
วัด โรงเรียน) 
2. ผานกิจกรรม กฎทางสังคม กีฬาเช่ือม
สามัคค ีทัศนะศึกษา ทัวรหาร ส่ี 

- คณะทํางานตามคําส่ัง 

- ผอ.โรงเรียนและครู 

- ผูนําทองถ่ิน 

- เยาวชนและสมาชิในชุมชน 
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 แผนปฏิบัติการ 

กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนนิงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมทางศาสนา 
-นิมนตพระเขาโรงเรียน 

-จูงมือนองเขาวัด 

- แจงใหทางชุมชน โรงเรียน 
วัด ทราบ 

- ทุกขึ้น 15 ค่ํา หรือวันพระ 
ใหทํากิจกรรมทางศาสนา
รวมกัน 

 

 

 พ.ค. 53 เปนตนไป 
 

 

 

- ผอ.โรงเรียน 

- ผูนําชุมชน 

- คณะกรรมทํางาน 

- คณะประธานโรงเรียนและ
ตัวแทนเยาวชน 

กฎเกณฑทางสังคม - เก็บขอมูลคาใชจาย
โทรศัพท 
- ประชุมผอ.คณะครูใน
โรงเรียนรวมกับแกนนํา
ชุมชน 

- ตั้งกฎ/กติกาทางสังคม ใน
การใชรถมอเตอรไซดและ
โทรศัพท 
- แจงสมาชิกในชุมชนให
ทราบ 

- ลงมือปฏิบัติตามแผน 

- ประเมนิผล 

 

 

- พ.ค. 53 เปนตนไป 

 

 

 

- เครือขายครอบครัว  
- คณะกรรมกการทํางาน 

- ผอ. โรงเรียน 

- ผูนําชุมชน 

กีฬาเช่ือมสามัคคี -  ประชุมทีมงาน 

-  ออกแบบกิจกรรมกีฬา 
 เชน ทีมแบบผสม กีฬา
พื้นบาน  
-  จัดกีฬาสัมพันธ 
- ประเมนิผล 

- ชวงปใหม 
- กีฬาโรงเรียน 

- ชองชางสัมพันธ 
 

 

 

- คณะกรรมการ 

- เยาวชน 

- อบต. 
- ผูนําทองท่ี 

ทัศนะศึกษาไป
ครอบครัวทัวรหาร 4 

- แจงทีป่ระชุม 

- ออกแบบกิจกรรม 
- รับสมัครผูเขารวม 

- ดําเนินตามแผน 

- - อบต. 
- ผูนําสมาชกชุมชน 
- ตัวแทนเยาวชน 

- ผอ.โรงเรียน 
กูวิกฤตศรัทธา คนหา
ภูมิปญญารากเหงา 

- สืบคนภูมิปญญาพ้ืนบาน
และ  การละเลนของชุมชน 

-  แลกเปลี่ยนระหวางชุมชน 

- นําไปใชประโยชน 

- ปดภาคเรียนป 53 - ตัวแทนเยาวชน 

- ผูนําทองท่ี 

- ประธานกลุม 

ผูสูงอายุ  
5.2 ตําบลเกาะกลาง 
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แนวคิดเชิงยุทธศาสตรของตําบลเกาะกลางมีความคลายคลึงกับตําบลพรุพี โดยมีสวน
ตางท่ีสําคัญใน 2 ประการคือ 

5.2.1 รูปแบบการจัดการ และกลไกการขับเคลื่อน 

5.2.2 กิจกรรมการขับเคลื่อน 

โดยมียุทธศาสตรและกิจกรรมท่ีสําคัญ ดังน้ี 

1) ยุทธศาสตรการแกปญหา 

ผลลัพธ 
 
 

ผลผลิต 

 
 

 

 

 
 

ยุทธวิธี/ 
การจัดการทางสังคม 
 

 

  

 

 

ปจจัยพื้นฐาน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนทางสังคมในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ตําบลเกาะกลาง 

2) กิจกรรมและแผนปฏิบัติการ 

ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนลดลง ชุมชนเขมแข็ง 

กิจกรรมเชิงสรางสรรค 

กิจกรรมกีฬา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางศาสนา 

กิจกรรมในครอบครัว 

กิจกรรมทางวัฒนธรรม 

กิจกรรมภายในชุมชน 

ปรับความสัมพันธ/ปรับทัศนคติ 

ภายในครอบครัว พอ-แม กับครู ระหวางเพ่ือนบาน 

คณะทํางานขับเคลื่อนยทุธศาสตรสังคม 
ตําบลเกาะกลาง 

(สภา)องคการบริหาร
สวนตําบลเกาะกลาง 

สภาองคกรชุมชน
ตําบลเกาะกลาง 

สภาเด็กและ
เยาวชนตําบลเกาะกลาง 

ภาคประชาชน สถานศึกษา 

การจัดการทางกายภาพ 

การสรางคุณคาในตัวเอง
ของเยาวชน 

การเห็นคุณคาของวงศ
ตระกูลและบานเกดิ 

แนวปฏิบตัิตามหลักศาสนา ขอบัญญตัิทองถ่ิน กฎหมายทางสังคม 

สรางศรัทธาตอตนเอง
และบุคคลอ่ืน 

มัสยิด 12 แหง 

ผูปกครองทองท่ีและ
คณะกรรมการหมูบาน 
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ยุทธศาสตรปรากฏผลเปนรูปธรรม คณะทํางานท่ีรับผิดชอบจึงกําหนดกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการในป พ.ศ.2553 ดังน้ี 

ก. การจัดการกลุมหมูบาน 

ที่ประชุมเห็นชอบในการแบงเขตพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมเพื่อความสะดวกในการ
ดําเนินงานโดยยึดฐานความรวมมือที่มีอยูเดิม ดังน้ี 

  1. กลุมหมูที่ 6,7,9  
2. กลุมหมูที่ 1,8  
3. กลุมหมูที่ 2,10  

4. กลุมหมูที่ 3,5  

5. กลุมหมูที่ 4  
ข. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

 

กลุมหมูบาน ประเภทกิจกรรม โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1. กลุมหมูที่ 6,7,9 - กิจกรรมศาสนา 
  

 

 

- การแขงขันตอบปญหา
ภาคฟรดูอีนระดบั 

 ป.3 – 6 

- การจัดการเรียนการ
สอน 

- ผูนําศาสนาและผูนํา
ชุมชน 

 

- กิจกรรมดานกีฬา  
ช่ือกิจกรรม 

 

- กีฬาสานสัมพันธ 
(ประเภทกีฬา ฟุตบอล 
ตะกรอ วอลเลยบอล กีฬา
พื้นบาน ฯลฯ ) 

- ผูนําชุมชน 

- การสรางสราง
ความสัมพันธระหวาง
กลุมตาง ๆ  

- จัดเวทีเพื่อสราง
ความสัมพันธระหวาง
กลุมตางๆ 

- ผูนําศาสนา และผูนํา
ชุมชน ฯลฯ 

 

- จัดพ้ืนท่ีสรางสรรค  
 

- พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชนในชุมชน 

- แกนนําชุมชนและ
ประชาชน 
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กลุมหมูบาน ประเภทกิจกรรม โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

2. กลุมหมูที่ 1,8 -กิจกรรมแขงทักษะดาน
กีฬาและดนตรี 

 

 

 

  

- จัดประกวดดนตรีโฟลค
ซอง  
- จัดแขงขนักีฬา ตะกรอ 
และฟุตซอล 

กลุมเปาหมาย 

- เด็กและเยาวชนหมูที่ 1 
และ 8  

- กรรมการหมูบาน 

 

- กิจกรรมอบรมธรรม
อิสลาม (คายเยาวชน/
ศาสนา) 

- จัดอบรมเยาวชนชาย
และหญิง ที่มัสยิดหมูที่ 1
และ8 โดยนักวิชาการ
ศาสนา 

- นักวิชาการ 

3. กลุมหมูที่ 2,10 กิจกรรมเลาขาวเร่ืองราว
ชุมชน  

- จัดรายการผานเสียงตาม
สาย  

- กลุมเยาวชนในชุมชน 

กิจกรรมแกไขปญหาตาม
ประสาเครือญาติชาวรา
หมาดและขนุสมุทร 

- จับเขาจั้งกาบ(พูดคุย) -คณะกรรมการมัสยิด 
อนุญาโตตุลาการตําบล 

กิจกรรมปองกัน/ลด
ปญหาลดความรุนแรงตอ
เด็กและเยาวชน  
 

- จัดเวทีเสวนาพัฒนา
ศักยภาพครอบครัว ของ
ชุมชน หมูที่ 2 และ 10 
จํานวน 375 ครัวเรือน 

 

- 

4. กลุมหมูที่ 3,5 กิจกรรมเชิงปองกัน 

 

 

 

 

- เขาคายเยาวชนมุสลิม 

ลักษณะของกิจกรรม 

- อบรมใหความรูทาง
ศาสนา คุณธรรม 

จริยธรรม 

- ผูนําศาสนา และผูนํา
ชุมชน 

 

กิจกรรมพัฒนาอาสา/
สํานึกรักครอบครัวและ
ชุมชน 

 

 

 

 

- โครงการเรารักษทุง
ทะเล 

ลักษณะกิจกรรม 

- จัดใหมีกิจกรรมทํา
ความสะอาดชายหาดทุง
ทะเล โดยครอบครัว ม.3
และ6 

- ผูนําชุมชน อบต. 
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กลุมหมูบาน ประเภทกิจกรรม โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

 การจัดเวทีใหกับเด็กและ
เยาวชนไดแสดง
ความสามารถ 

 

- จัดใหมีการแขงขันกีฬา
วอลเลยบอลชายหาด
ครอบครัวและกีฬา
พื้นบาน 
- รับประทานขาวหอ ขาว
หมอ แกงหมอ 

- มอบรางวัล ของทีร่ะลึก
ใหแกครอบครัวตัวอยาง 
- เวทีเยาวชน 

ลักษณะกิจกรรม 

- กําหนดสถานทีจ่ัดเวที
กลาง จัดใหมเีวทีกลาง
สําหรับการแสดงออก 
และแสดงความสามารถ
พิเศษทางดานตางๆ ของ
เยาวชนทางดานวิชาการ 
ดนตรี กีฬา ศิลปะการพูด
และการเขียน ดานศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี โดย
ใหมีการจัดเวทีกลาง 3 
เดือนตอ 1 ครั้ง 
พัฒนาความสารรถของ
เยาวชน 
- จัดใหมีการประกวดเพ่ือ 

- มีการประเมินผลทุกครั้ง
หลังการจัดกิจกรรม 

- อบต. ผูนําชุมชน อบต. 
พมจ. 
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กลุมหมูบาน ประเภทกิจกรรม โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

5. กลุมหมูที่ 4  โครงการสรางการเรียนรู
ของกลุมเด็กและเยาวชน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 

- สํารวจขอมูลเด็กและ
เยาวชนของแตละโซน
ของชุมชน 

- จัดต้ังกลุมเด็กและ
เยาวชนบานคลองยาหนัด 

- จัดอบรม ครั้งท่ี 1 รู
ตนเอง รูชุมชน 

-  อบรมคร้ังท่ี 2 เครือ
ญาติบานเรา และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

- ศาสนานําทาง สอนซู
เราะหยาซีนและดุอา
ประจําวันใหเด็กและ
เยาวชนในชุมชน 

- ทําความสะอาดตาม
โซนพ้ืนที ่
- ทําบุญกุ-โบร เด็กและ
เยาวชนในชุมชนที่
สามารถอานซูเราะห
ยาซีนได สามารถเขารวม
อานยาซีนกับผูปกคลอง
ไดและทําบุญรวมกันและ
ขออภัยซ่ึงกันและกันหลัง
ละหมาดรายอ 

-ผูนําศาสนาในชุมชน 

- ผูนําชุมชนและสมาชิก 
อบต. 
- ผูนําตามธรรมชาติ 
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กลุมหมูบาน ประเภทกิจกรรม โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

  - คายกีฬาสรางคน  
- ติดตามและประเมินผล 

 

จัดประชุมภาคีเครือขาย
มัสยิดบนเกาะกลาง
(ทบทวนเรียนรู) 
 

 

- ผูนําเกิดความเขาใจท่ี
ตรงกัน 

- สามารถกําหนดทิศทาง
ในการพัฒนาและ
แกปญหา 

- นายอําเภอ นายก อบต. 
กํานัน ผูใหญบาน 10 
หมูบาน ผูนํา 12 มัสยิด 
กรรมการหมูบาน 

 
จัดทําปายโครงการ 
ขอตกลงรวมกัน 12 
มัสยิด 

 

-ประชาชนสามารถ 
รับทราบโครงการโดยทั่ว
กัน 

- ประชาชนไดยึดถือและ
ปฏิบตัิตามขอตกลง 

-คณะกรรมการสภาตําบล 
ฝายส่ือ พมจ. 
 

จัดทําสปอรต เผยแพร
ประชาสัมพันธ 20 ชุด 

- ประชาชนไดรับขาวสาร
อยางทั่วถึง 

-คณะกรรมการฝาย
ประชาสัมพันธในชุมชน 

สนทนาภาษาเยาวชน 

 
-ใหเยาวชนรวมคิดรวม
ทํา 

- เยาวชนแตละหมูบาน 

 
 

ปฏิทินการดําเนินงานของโครงการระดับตําบล 

1.จัดภาคีเครือขายมัสยิดตําบลเกาะกลาง ชวงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 

2.จัดทําปายโครงการขอตกลง 12 มัสยิด ชวงเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 

3. จัดทําสปอรตเผยแพรประชาสัมพันธ 20 ชุด ชวงเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 

4. สนทนาภาษาเยาวชน (เสียงตามสาย) ชวงเดือน ธันวาคม - มีนาคม 

6. กลไกการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตรและมาตรการตาง ๆ ที่กําหนดไวจะสัมฤทธิ์ผลตองอาศัยปจจัยประกอบ
หลายดาน เชน  

1. การมีผูรับผิดชอบกลยุทธ และกิจกรรมท่ีชัดเจน 

2. การบูรณาการระหวางกลยุทธดานตาง ๆ ที่ดี 
3. การมีสวนรวมของสหภาคีที่ เกี่ยวของท้ังภายในตําบล และภาคีหนุนเสริมจาก

ภายนอก 

4. การหนุนเสริมอยางเหมาะสมและการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
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5.การใหบทบาทแก (องคกร) เด็กและเยาวชนรวมรับผิดชอบ ที่เปนอิสระและมีความ
เทาเทียม 

จากเงื่อนไขดังกลาว การจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาเด็กและเยาวชนในตําบลของ 
พรุพี และตําบลเกาะกลางจึงกําหนดกลไกรับผิดชอบโดยคําสั่งของนายอําเภอ โดยมีรูปแบบกลไก 
ตามภาพที่ 9 และคณะกรรมการแตละดานมีบทบาท ดังน้ี 
 

6.1   โครงสรางกลไกการขับเคล่ือนการจัดการทางสังคม เพื่อแกไขปญหาความรุนแรง
ในเด็กและเยาวชน ระดับตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 9    กลไกการขับเคลื่อนทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนระดับ
ตําบล 

 
ในสวนขององคประกอบของคณะกรรมการและคณะทํางานฝายตาง ๆ สามารถศึกษา

เพิ่มเติมไดในภาคผนวก 

 

 

 

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสังคมตําบล

คณะทํางานพัฒนา
ความเขมแข็งของ

ครอบครัว

คณะทํางานพัฒนา
ความสัมพันธระหวาง

ครอบครัว โรงเรียนและ และ
สมาชิกในชมุชน 

คณะทํางานพัฒนา
สภาพแวดลอม และ
พื้นที่สรางสรรคใน

ชุมชน 

คณะกรรมการเฝาระวัง
และแกไขปญหาความ
ขัดแยงในเด็กและ

เยาวชน 

คณะทํางานพัฒนา
เครือขายเพ่ือน

เยาวชน 

คณะทํางานจัดการ
ความรูและการ
ส่ือสารในชุมชน 

คณะทํางานกองเลขานุการ 
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6.2 บทบาทหนาท่ีคณะกรรมการและคณะทํางาน 

คณะกรรมการและคณะทํางาน มีบทบาทหนาท่ีดังน้ี 

6.2.1 คณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรสังคมตําบล              

1. กําหนดนโยบายและแผนงาน ในการพัฒนาตําบลพรุพีสูการเปนสังคมท่ีนาอยู 
สังคมที่ปลอดจากความรุนแรง 

2. กําหนดมาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมายในการแกปญหาความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน 

3. ประสาน สนับสนุน สงเสริมใหการดําเนินของฝายตางๆ สามารถดําเนินงาน
ไดตามเปาหมายที่กําหนด 

4. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการท่ี
กําหนด 

5. ใหขอเสนอแนะแกฝายตางๆตามท่ีเห็นสมควร                                             
6.2.2 คณะทํางานฝายพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัว 

1. จัดทําแผนและแนวทางในการพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัวใน          
ตําบลพรุพี 

2. พัฒนาพอ แม ใหเปนแบบอยางท่ีดีของลูกหลาน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูแกพอ แม ผูปกครองในการเลี้ยงดูลูกหลานใหถูกทาง 

4. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธภายในครอบครัว  
5. พัฒนาเครือขายครอบครัว 

6. ดําเนินการอ่ืนๆ เพื่อใหภารกิจที่รับผิดชอบบรรลุผล 

6.2.3 คณะทํางานเฝาระวังและแกปญหาความขัดแยงในเด็กและเยาวชน    

1. จัดทําแผนและแนวทางในการเฝาระวังปญหาทางสังคมในตําบลพรุพี 
2. เสริมศักยภาพอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือนและอาสาสมัครรักษาความ 

3. ปลอดภัยของหมูบานในการสอดสอง เฝาระวังปญหาในเด็กและเยาวชน  และ
ปญหาสังคมอ่ืนๆ 

4. พัฒนาระบบ ความพรอมตางๆเพ่ือหนุนเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร 
ใหมีประสิทธิภาพ  

5. พัฒนาระบบ กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในการแกปญหาความขัดแยงใน
ชุมชน 

6. ติดตาม สอดสอง เฝาระวังเด็กและเยาวชนที่อยูในสภาวะเสี่ยงเร่ืองความรุนแรง 
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7. ดําเนินการอ่ืนๆ เพื่อใหภารกิจที่รับผิดชอบบรรลุผล 

  6.3.4 คณะทํางานพัฒนาความสัมพันธระหวางครอบครัว โรงเรียน และสมาชิกใน
ชุมชน               

1. จัดทําแผนและแนวทางในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางพอแมกับ 

โรงเรียน และระหวางสมาชิกในชุมชน 

2. พัฒนาระบบในการดูแลเด็กและเยาวชนเพื่อแกไขปญหาความรุนแรงใน
สถานศึกษาและในชุมชน 

3. จัดกิจกรรมตางๆเพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีระหวางองคกรและสมาชิกในชุมชน 

4. ใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในการพัฒนา
ความสัมพันธระหวางองคกรและสมาชิกในชุมชน 

5.  ดําเนินการอ่ืนๆ เพื่อใหภารกิจที่รับผิดชอบบรรลุผล 

 6.3.5 คณะทํางานพัฒนาเครือขายเพื่อนเยาวชน  
1. จัดทําแผนและแนวทางในการพัฒนาเครือขายเพื่อนเยาวชน 

2. ดําเนินการตางๆเพื่อชวยเหลือ ดูแลเด็กและเยาวชนท่ีอยูในสภาวะเสี่ยงเร่ือง
ความรุนแรง 

3. จัดกิจกรมเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุมเปาหมายใหหางไกลจากความรุนแรง 

4. ดําเนินการอ่ืนๆ เพื่อใหภารกิจบรรลุผล 

  6.3.6 คณะทํางานพัฒนาสภาพแวดลอมและพื้นท่ีสรางสรรคในชุมชน 

1. จัดทําแผนและแนวทางในการพัฒนาสภาพแวดลอมและพ้ืนที่สรางสรรค
สําหรับเด็กและเยาวชนในตําบล 

2. จัดทําฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอการสรางปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 

3. จัดทํามาตรการและผลักดันการพัฒนาพ้ืนท่ี และกิจกรรมท่ีสรางสรรคสําหรับ
เด็กและเยาวชนในตําบล 

4. เสนอตอองคการบริหารสวนตําบลในการจัดทําขอบัญญัติ ทองถิ่น และ
มาตรการอ่ืนๆ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

5. ประสานในการพัฒนาสภาพแวดลอมและพื้นท่ีสรางสรรคในตําบล 

6. ดําเนินการอ่ืนๆ เพื่อใหภารกิจบรรลุผล 

 6.3.7 คณะทํางานจัดการความรูและการสื่อสารในชุมชน 

1.ประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดการรับรู สรางกระแส ใหเกิดความตระหนักของ
ชุมชนในการดูแล แกปญหาสังคม และความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
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2. นําเสนอความรู ขอมูลใหมๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหรือแกปญหาเด็กและเยาวชน 

3. จัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนผานส่ือชุมชน 

4. สรุปบทเรียนการดําเนินงานของฝายตางๆ 

5. ดําเนินการอ่ืนๆ เพื่อใหภารกิจบรรลุผล 

 6.3.8 คณะทํางานกองเลขานุการ  
1. จัดทําขอมูลดานตางๆ ที่จําเปนในการวางแผนพัฒนาสังคมและแกปญหาความ

รุนแรงในเด็กและเยาวชน 

2. ติดตามผลการดําเนินงานของฝายตางๆ 

3. พัฒนากลยุทธ วิธีการ โครงการใหมๆเพื่อแกปญหาสังคมและปญหาความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน 

4. จัดทํารายงาน เสนอความเห็น และขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาสังคมตอ
คณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

5. สนับสนุนขอมูลขาวสาร เพื่อประชาสัมพันธงานและกิจกรรมของฝายตางๆ 

ดําเนินการอ่ืนๆ เพื่อใหภารกิจบรรลุผล  

7. สรุปและอภิปรายผล 

โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อแกไขปญหาความรุนแรงใน
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคใต มีคําถามวิจัยจํานวน 3 ขอคือ 

1. รูปแบบการจัดการทางสังคมโดยชุมชน และองคกรทางสังคมท่ีมีอยูในแตละพ้ืนที่
เปนอยางไร 

2. รูปแบบการจัดการทางสังคมท่ีมีประสิทธิผลในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็ก
และเยาวชนในแตละพ้ืนที่เปนอยางไร 

3. บทบาท กลไก และรูปแบบมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการรวมแกปญหาความ
รุนแรงในเยาวชนเปนอยางไร 

การวิจัยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในทุกขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขั้นเตรียมชุมชน ทุกภาคีที่ เกี่ยวของในชุมชนไดเขารวมประชุมทําความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงการ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่
รวมในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา และหาแนวทางในการแกปญหา และประมวลศักยภาพของ
ชุมชนตลอดจนมาตรการตาง ๆ ที่ชุมชนไดดําเนินการในชวงที่ผานมา 

2. ขั้นการวางแผน ภาคีที่เกี่ยวของไดรวมกันดําเนินการ ดังน้ี 

  2.1 รวมในการกําหนดกลยุทธการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการ 
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  2.2 รวมในการกําหนดผูรับผิดชอบ 

  2.3 รวมในการกําหนดรูปแบบการจัดการ 

3. ขั้นปฏิบัติการ ภาคีที่เกี่ยวของในแตละพ้ืนที่รวมในการปฏิบัติตามกิจกรรม และ
มาตรการตาง ๆ ที่กําหนดไว 

4. ขั้นการเรียนรูจากประสบการณการทํางาน ชุมชนรวมกันถอดบทเรียน และสรุปผล
การเรียนรูจากการทํางานรวมกัน 

จากการดําเนินงานตามข้ันตอนดังกลาว ทําใหเกิดการเรียนรู และผลงานท่ีเปนรูปธรรม 
ดังน้ี  

7.1 รูปแบบการจัดการทางสังคมที่ดําเนินการอยูเดิมในแตละชุมชน 

ทั้งสองตําบลน้ีไดคัดเลือกเปนพื้นท่ีศึกษาใหความสําคัญ กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แตในระยะเวลาท่ีผานมายังไมปรากฏรูปแบบการจัดท่ีชัดเจน การดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ  
ในระยะแตละหนวยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานแยกสวน  ไมมีการบูรณาการระหวางภาคีการพัฒนา
ในพื้นที่โดยในแตละตําบลมีการจัดการในลักษณะที่แตกตางกัน  ดังน้ี 

รูปแบบการจัดการทางสังคม ตําบลพรุพ ี ตําบลเกาะกลาง 

1.การอบรมพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มัสยิดจัดสอนและอบรมศาสนาใหกับเด็ก
ทุกคนในเขตบริการของมัสยิด  

(คุรุสัมพันธ) 
2.การปองกันปญหาเด็กและเยาวชน                        - ดําเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ

อิสลามประจําจังหวัด และคณะกรรมการ
อิสลามตําบลเกาะกลาง 

3.การสงเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

1. จัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนตําบล
พรุพี 

2.การแขงขนักีฬาระหวางหมูบาน
ภายในตําบล 

3. กิจกรรมตามประเพณีภายใน
ตําบล 

4. โครงการกระปุกออมสินเพื่อนอง 
(ดําเนินการในหมูที่ 1)  

1. จัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนตําบลเกาะ
กลาง 

2. การแขงขันกีฬา อบต.คัพ 

3. การจัดโซนดูแลพ้ืนที่บานราหมาด ม.2 

4. กิจกรรมตามประเพณีภายในตําบล 

5. โรงเรียนเพ่ือนเด็กบานนาทุงกลาง 

6. ศูนยพัฒนาครอบครัว 

4. การแกปญหาเด็กและเยาวชนที่
กระทําความรุนแรง 

1. การไกลเกล่ียโดยระบบเครือญาติ 

2. การใชมาตรการทางกฎหมาย 
1. การจัดการตามหลักศาสนา 
2. การไกลเกล่ียโดยระบบเครือญาติ 

3. การใชมาตรการทางกฎหมาย 
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7.2 รูปแบบการจัดการทางสังคมที่มีประสิทธิผลในการแกไขปญหาเด็กและเยาวชน 

จากการมีสวนรวมของภาคีตาง ๆ ในตําบลในขั้นตอนตาง ๆ ขางตน ทําใหผูเกี่ยวของมี
ความตระหนักในเร่ืองความรุนแรงท่ีมาของความรุนแรง และเขาใจแนวทาง กระบวนการในการ
จัดการปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนมากข้ึน และไดมีขอสรุปรวมกันวารูปแบบการจัดการ
รุนแรงในเด็กและเยาวชนที่มีประสิทธิผลมีลักษณะ ดังน้ี 

7.2.1 การมีเปาหมายและยุทธศาสตรรวมท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของภาคีที่
เกี่ยวของ 

7.2.2 การมีความเขาใจ และความรูตาง ๆ ที่จําเปนประกอบการทํางานโดยเฉพาะ
ตัวอยางรูปธรรมท่ีดี ๆ จากพื้นที่อ่ืน ๆ  

7.2.3 การมีกลไก คณะทํางานรับผิดชอบในทุกกระบวนการพัฒนา และแกปญหา
เด็กและเยาวชน ประกอบดวย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสําเร็จในการพัฒนา แกปญหาตามกระบวนการขางตน ตองอาศัยการมีสวนรวม 
และการบูรณาการการทํางานท่ีเปนเอกภาพ ซึ่งจากการหารือรวมกันหลายคร้ังในแตละตําบล ไดมี
แนวทางรวมกันวากลไกการจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนใน
ระดับตําบล ควรมีรูปแบบตามภาพที่ 10 

 

 

การพัฒนาภายใน
ครอบครัวที่เหมาะสม
โดยพอแมเปนแบบอยาง

ที่ด ี

การพัฒนาระบบ
ความสัมพันธระหวาง

ครอบครัวกับโรงเรียน วัด 
มัสยิด และชุมชนในการ
ดูแล พัฒนาเด็กและเยาวชน 

การเฝาระวังจัดพ้ืนที่
สรางสรรคและลด
พื้นที่เส่ียงในชุมชน 

การจัดกิจกรรมสงเสริม 
ชวยเหลือเด็กและเยาวชน
ในดานตาง ๆ อยาง

เหมาะสม 

การแกปญหาไกลเกล่ีย
ชวยเหลือเยียวยาโดย
กระบวนการทางสังคม 

การใชมาตรการทาง
กฎหมายเม่ือจําเปน 
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ภาพท่ี 10  รูปแบบการจัดการทางสังคม เพื่อแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนระดับตําบล 

7.2.4  การเช่ือมโยงและบูรณาการกลไกในระดับพื้นท่ีและตําบลท่ีมีเอกภาพ 

จากการศึกษาพบวากลไกการจัดการเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็ก และเยาวชน
ในระดับตําบล หรือชุมชนใด ๆ ใหสัมฤทธิ์ผล ตองมีการประสานบูรณาการรวมกันระหวาง 3 กลไก
ในพื้นที่ คือ 

1. กลไกทองถิ่น ประกอบดวยองคการบริหารสวนตําบล และผูปกครองทองท่ี (กํานัน 
ผูใหญบาน) 

2. กลไกที่รัฐจัดต้ังไวในชุมชน เชน สภาเด็กและเยาวชนตําบล ศูนยพัฒนาครอบครัว
ตําบล เครือขาย อสม.หรือ อพม.ตําบล ฯลฯ 

3. กลไกศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน 

การใชกลไกทั้ง 3 ประเภทในแตละพื้นท่ี ตองมีการประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทและ
ทุนภายในชุมชน ซึ่งในตําบลพรุพีใชฐานองคกรเด็ก และองคกรในชุมชนที่รัฐจัดต้ังเปนฐานในการ

รูปแบบการจัดการทางสังคมของ ต.พรุพี  
อ.บานนาสาร  จ.สุราษฎรธานี 

รูปแบบการจัดการทางสังคมของ 
ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี ่

บริบทและศักยภาพภายในชุมชน 

แนวคิด ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมชุมชน ทุน
บุคคล ทุนองคกร ทุนกจิกรรม และทุน

ทางสังคมในพ้ืนที ่

ระบบการทํางาน กลยุทธและกิจกรรมปฏบิัติการ การมีสวนรวม 

การจัดการภายใน 
ชุมชน 

การจัดการโดยชุมชน 

การจัดการเช่ือมโยงกับภาคี
ภายนอก 

กลไกการจัดการ 



352 / ผลการศึกษาภาคใต
 

ขับเคลื่อน ในขณะท่ีตําบลเกาะกลาง ซึ่งเปนชุมชนมุสลิม มีมัสยิด จํานวน 12 แหง จึงใชฐานศาสนา 
และองคกรเยาวชนเปนกลไกในการขับเคลื่อนการแกปญหาตามภาพที่ 11 

 

รูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ตําบลพรุพี 
อําเภอบานนาสาร  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 รูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  
ตําบลพรุพี อําเภอบานนาสาร  จังหวัดสุราษฎรธานี 

สวนในตําบลเกาะกลาง ซึ่งประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม การจัดการทาง
สังคมจึงใชกลไกทางศาสนาและวัฒนธรรม เปนฐานในการดําเนินการตามภาพ 12 
 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนา
ครอบครัว 

กิจกรรมพัฒนา 
เยาวชน 

กิจกรรมเฝาระวัง 
ทางสังคม 

กิจกรรมพัฒนาองคกร/สถาบัน 
เพ่ือเด็ก เยาวชนและชุมชน 

กิจกรรมจัดการพื้นที่
สรางสรรค 

การจัดการปญหาและความขัดแยงของ
เด็กและเยาวชนในชุมชน 

กิจกรรมส่ือสาธารณะเพ่ือเด็ก 
เยาวชนและชุมชน 

พื้นที่ปฏิบัติการระดับหมูบาน พื้นที่ปฏิบัติการระดับตําบล 

การมีสวนรวมของเด็กและ
เยาวชน และภาคีที่เกี่ยวของ 

คณะทํางานขับเคล่ือนยทุธศาสตรสังคม  ตําบลพรุพี 

สภาเด็กและเยาวชน 
ตําบลพรุพี 

ศูนยพัฒนาครอบครัว 
ตําบลพรุพ ี

องคการบริหารสวนตําบลพรุพี 

ชุมชน ตําบลปลอดภัย และนาอยู 
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กลไก การจัดการทางสังคมเพื่อแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ตําบลเกาะกลาง 
 อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12  กลไก การจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  
ตําบลเกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 

นอกจากน้ีในการดําเนินงานในแตละตําบล ควรมีคณะทํางานรับผิดชอบท่ีชัดเจนใน
ลักษณะของ “คณะกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตรสังคมระดับตําบล และควรมีคณะทํางานฝายตาง ๆ ที่
เชื่อมโยงกับเปนระบบตามภาพที่ 13  

 

โครงสรางกลไกการขับเคล่ือนการจัดการทางสังคม เพื่อแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
ระดับตําบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13  กลไกการขับเคลื่อนการจัดการทางสังคม เพื่อแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและ 
เยาวชน ระดับตําบล 

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสังคมตําบล 

คณะทํางานพัฒนา
ความเขมแข็งของ

ครอบครัว 

คณะทํางานพัฒนาความสัมพันธ
ระหวางครอบครัว โรงเรียนและ 

และสมาชิกในชุมชน 

คณะทํางานพัฒนา
สภาพแวดลอม และพ้ืนที่
สรางสรรคในชุมชน 

คณะกรรมการเฝาระวังและ
แกไขปญหาความขัดแยง

ในเด็กและเยาวชน 

คณะทํางานพัฒนา
เครือขายเพ่ือนเยาวชน 

คณะทํางานจัดการความรู
และการส่ือสารในชุมชน 

คณะทํางานกองเลขานุการ 

คณะทํางานขับเคล่ือนยทุธศาสตรสังคม  ตําบลเกาะกลาง 

สภาเด็กและเยาวชน 
ตําบลเกาะกลาง 

เครือขาย 12 มัสยิด 
ตําบลเกาะกลาง 

องคการบริหารสวนตําบลเกาะกลาง 
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7.2.4 การจัดการเครือขายสถาบันทางสังคมในชุมชน 

ผลจากการพัฒนาการทางกายภาพในตําบล และความกาวหนาทางเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ทําใหการเดินทาง และการติดตอระหวางเด็กและเยาวชนในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็ว การ
แกไขปญหาเด็กและเยาวชนตองมีการเช่ือมโยงประกอบดวย วัด มัสยิด โรงเรียน และภาคีในชุมชน
ในลักษณะของเครือขายตามภาพที่ 14  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14  การเช่ือมโยงเครือขายเพื่อแกไขปญหาความรุนแรงในเด็ก และเยาวชนในตําบล 
7. 2.5 การจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคจากฐานทุนในชุมชน 

รูปธรรมการพัฒนาจะปรากฏเมื่อมีการกิจกรรมตางๆ ซึ่งดําเนินกิจกรรมดังกลาว ชุมชน
จะตอง “ใชปญญา” ประยุกตใชทุนทีมีอยูในชุมชนใหเกิดประโยชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ซึ่งตําบลพรุพี และตําบลเกาะกลาง มีทุนในชุมชนท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนและ
สังคมโดยรวม ดังน้ี 

ประเภททุน ตําบลพรุพ ี ตําบลเกาะกลาง 

1. ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ปาเขา ปาตนน้ํา แร ชายทะเล ปาชายเลน 

2. ทุนทางวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง
การละเลนพื้นบาน 

ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง 
ตลอดจนวันสําคัญทางศาสนา 

3. ทุนประวัติศาสตร ประวัติชุมชนที่ยาวนาน อนุสรณ
สถานบานชองชาง 

ประวัติชุมชนที่ยาวนาน 

4. ทุนกิจกรรม การทองเที่ยวเชิงเกษตรและ
ประวัติศาสตรบานชองชาง 

การทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนบาน
ราหมาด 

5. ทุนภูมิปญญา ธนาคารตนไม การจัดสานเตยปาหนัน การทํา
ขนม การทํากาแฟโบราณ 

7.2.6  การเรียนรูและการจัดการความรู 
ความยั่งยืนในการจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน

ขึ้นอยูกับ “การเรียนรู” ของทุกฝาย ประกอบดวย 
 

เครือขายระดับตําบล เครือขายทางยุทธศาสตร 

เครือขายปฏบิัติการ 

เครือขายภายในหมูบาน เครือขายภายในหมูบาน เครือขายภายในหมูบาน 

ผูนําศาสนา ผูบรหิารสถานศึกษา ผูนําชุมชนผูนําสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ ภาคีหนุนเสริมตาง ๆ  
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1) พอแม ครอบครัว  ตองเรียนรู เพื่อรูจักตนเองและรูความสําคัญในการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว 

2) เด็กและเยาวชน ตองเรียนรู เพื่อพัฒนาความคิดเปล่ียนพฤติกรรม 

3) คณะทํางานทุกฝาย ตองเรียนรู เพื่อยกระดับการทํางาน 
4) วัด มัสยิด โรงเรียน  ตองเรียนรู เพื่อพัฒนากระบวนการอบรม กลอมเกลาเด็กและเยาวชน

ที่ไดผลมากขึ้น 
5) ภาคีหนนุเสริม ตองเรียนรู เพื่อใหการหนุนเสริมเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
6) ชุมชนโดยรวม ตองเรียนรู เพื่อใหเกิดความตระหนักในการรวมสรางชุมชนใหเปนสุข 

 

ดังน้ันรูปแบบการจัดการทางสังคมท่ีดี มีประสิทธิผล จึงควรดําเนินการโดยมีเปาหมาย
และกลยุทธที่ชัดเจน บนฐานของการมีสวนรวมในทุกกระบวนการ  มีกลไกรับผิดชอบการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน และปฏิบัติงานอยางเช่ือมโยง บูรณาการที่เปนเอกภาพ จัดกิจกรรม เชิง
สรางสรรคจากฐานทุนทีมีอยูในพ้ืนที่แลว  มีการติดตาม ประเมินผล ถอดบทเรียนจากการทํางาน 
เรียนรูจากความสําเร็จ หรือลมเหลว เพื่อยกระดับการทํางานตอไป 

7.3 บทบาท กลไก และรูปแบบการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการรวมแกไข
ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในชุมชน 

จากการประชุมรวมกันของสภาเด็กและเยาวชนตําบลพรุพีและตําบลเกาะกลางเม่ือวันที่ 
26 มีนาคม 2553 ไดขอสรุปในเร่ืองบทบาทและแนวทางในการมีสวนรวมของสภาเด็กและเยาวชน 
ดังน้ี 

7.3.1 บทบาทของสภาเด็กและเยาวชนท่ีผานมา 
สภาเด็กและเยาวชนตําบลจัดต้ังข้ึนตามนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย โดยใหมีตัวแทนเด็กและเยาชนจากหมูบาน ๆ ละ 2 คน มารวมกันจัดต้ังสภา
เด็กและเยาวชน โดยมีการเลือกต้ังผูทําหนาท่ีประธาน รองประธาน เลขานุการสภาและตําแหนงอ่ืน 
ๆ ตามความเหมาะสม สภาเด็กและเยาวชนตําบลไดรับการสนับสนุนจากองคกรบริหารสวนตําบล
ในการขับเคลื่อนงานดานตาง ๆ ซึ่งพบวา ในชวงเวลาท่ีผานมาสภาเด็กและเยาวชนยังไมเขมแข็งมาก
นัก โดยมีปญหาในการดําเนินงาน ดังน้ี 

1) ขาดกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 

2) บทบาทในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของเด็กและเยาวชนยังไมชัดเจน ขาด
ความเทาเทียมในการเขารวม 

3) การมีขอจํากัดดานเวลาในการรวมกิจกรรมเน่ืองจากสมาชิกสภาสวนหน่ึงอยูใน
ระบบโรงเรียน ทําใหไมสามารถเขารวมประชุมสภาเด็กและเยาวชนไดอยางตอเน่ือง 
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4) ปญหาดานศักยภาพในการทํางาน ของสมาชิกสภาฯ เน่ืองจากสมาชิกท่ีไดรับ
การเสนอเปนกรรมการสภาฯ ไมมีฐานกิจกรรม และทีมงานในชุมชน ทําใหไมสามารถทํางานเชิง
พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได 

5. สมาชิกท่ีไดรับการคัดเลือกมาจํานวนหน่ึงไมใหความสําคัญกับงานของสภาเด็กและ
เยาวชน 

อยางไรก็ตาม สภาเด็กและเยาวชนท้ังสองตําบล  ไดมีบทบาทในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ รูสึกภาคภูมิใจท่ีงานมีความสําเร็จ โดยโครงการท่ีสําคัญ ประกอบดวย 

1. โครงการ “ไออุนจากพี่สูนอง” ของตําบลพรุพี 
2. โครงการ “ทะเลใสไรขยะ ลดภาวะโลกรอนของตําบลเกาะกลาง” 

จากการสรุปรวมกัน พบวาปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินโครงการท้ังสอง 
ประกอบดวย 

1. เนื้อหาสาระของโครงการตรงตามความตองการของเด็กและเยาวชนและชุมชน
โดยรวม 

2. โครงการเปนประโยชนตอชุมชน ทําใหผูใหญบาน ผูนําชุมชนใหความรวมมือและ
เขารวมกิจกรรม 

3. มีการประชาสัมพันธที่ทั่วถึง ทําใหมีคนมารวมงานมาก 

4. โครงการมีผลงานที่สําเร็จเปนรูปธรรม 

5. ไดรับการหนุนเสริมจากประชาชน โดยเฉพาะการบริจาคเงินสมทบ 

เพื่อแกปญหาการดําเนินงานท่ีผานมา และเสริมศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตําบล
ในอนาคต ที่ประชุมจึงมีขอเสนอ และความตองการ ดังน้ี 

1. การเสริมบทบาทของสภาเด็กและเยาวชน 

สภาเด็กและเยาวชนตองการมีสวนรวม และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเสริม
ศักยภาพเด็กและเยาวชน แกปญหาความรุนแรงระหวางเด็กและเยาวชนดวยกันและระหวางเด็กและ
เยาวชนกับบุคคลอ่ืนในตําบล 

2. ความคาดหวังและความตองการ 

  2.1 สภาเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการทํางานและรับผิดชอบกิจกรรม 

ตาง ๆ ในตําบล 

  2.2 องคการบริหารสวนตําบลใหการสนับสนุนโครงการของเด็กและเยาวชนอยาง
ตอเน่ือง 

  2.3 ผูนําชุมชนใหความรวมมือในการทํางานของเด็กและเยาวชนเพิ่มข้ึน 
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  2.4 สภาเด็กและเยาวชนมีเครือขายท่ีเขมแข็ง 

3. โครงการและกิจกรรมที่ตองการดําเนินการ 

  3.1 โครงการตอเน่ือง 

   1) โครงการ “ทะเลใส ไรขยะ ลดภาวะโลกรอน”ของตําบลเกาะกลาง 

   2) โครงการ “ไออุนจากพี่สูนอง” ของตําบลพรุพี 
  3.2 โครงการใหม 
   1) โครงการพัฒนาผูนํา เสริมสรางความรูแกเด็กและเยาวชน 

   2) โครงการ “เพื่อนชวยเพื่อน” 

ขอเสนอดังกลาวมีความสัมพันธเชื่อมโยงตอกันซึ่งอาจสรุปเปนภาพแผนภาพ ดังน้ี 

 

 

 

ผลลัพธ 
 

 

ผลผลิต 

 

กระบวนการ 

 

ปจจัยพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 บทบาท กลไกและรูปแบบการมีสวนรวมของสภาเด็กและเยาวชนในตําบล 

 

 

สภาเด็กและเยาวชนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและแกปญหาเดก็และเยาวชนในตําบล 

อบต.ใหการสนับสนุนโครงการของเด็กและ
เยาวชน 

ผูนําชุมชนใหความรวมมือ 
ในการทํางานของเด็กและเยาวชน 

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนทีสํ่าเร็จ ปรากฏผลเปนรปูธรรม 

การมีสวนรวมในการพัฒนาอยางเสมอภาค กิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน/เด็กและ
เยาวชนอยางตอเนื่อง 

เครือขายสภาเด็กและเยาวชนที่เขมแข็ง 

สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนมีความรู สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเปนทีย่อมรับของเด็ก
และเยาวชนในพื้นที ่

พี่เลี้ยง ภาคีหนุนเสริมท่ีเขาใจงานเด็กและเยาวชน 
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สรุป 

ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเปนปญหาสังคมท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกกลุม ทุกระดับ และความรุนแรงน้ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนท้ังในเชิงปริมาณ และระดับของ
ความรุนแรง ซึ่งจากการศึกษาพบวาความรุนแรง ของเด็กและเยาวชนในระดับตําบลเกิดจากปจจัย
ดานตาง ๆ ดังน้ี 

1. ปจจัยสวนบุคคลและครอบครัว 
2. ปจจัยเชิงสังคม 
3. ปจจัยเชิงโครงสราง 
4. ปจจัยจากภายนอกชุมชน 
5. ปจจัยดานการบริหารจัดการสังคม 
ปจจัยดังกลาวมีความเชื่อมโยงสัมพันธสงผลกระทบตอกันตามแผนภาพดานลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพท่ี 16  ปจจัยที่สงผลตอปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
อาจกลาวไดวาสาเหตุหลักของปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนมาจาก “ขาดการ

จัดการท่ีดี และความสัมพันธในทุกหนวยทางสังคมออนแอ” ทําใหขาดพลังในการตอสู ปองกัน 
ภาวะคุกคามทางสังคม โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน รวมท้ังไมมีศักยภาพพอทีจะพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในชุมชนใหมีศักยภาพไดอยางตอเนื่อง ดังน้ันการแกปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน ตลอดจนปญหาทางสังคมอ่ืนๆ จึงจําเปนตองเร่ิมจากการสรางระบบการจัดการสังคมท่ีดี 
เนนการใหคนในชุมชนมีบทบาทรับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน โดยใชหลัก “พัฒนาการจัดการ
ทางสังคม เพิ่มทุนทางสังคม สูความเขมแข็งของชุมชน” 

ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเพ่ิมขึ้นทัง้ในเชิง
ปริมาณและระดับความรุนแรง 

สภาพแวดลอมภายในชุมชนมีความเส่ียง ส่ือย่ัวยุ มอบเมาทําลายคุณธรรม 

ครอบครัวมีปญหา ขาดความ
อบอุน 

ความสัมพันธระหวางบุคคล สถาบัน
ทางสังคมในชุมชนเส่ือมถอย 

กระบวนการยุติธรรมที่ไมเทา
เทียมและเปนธรรม 

การบริหารจดัการสังคมขาดระบบที่ดีมเีอกภาพ 
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ปจจัยความสําเร็จในการแกปญหาความรุนแรง 
พบวาการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนใหสัมฤทธิ์ผลตองมีปจจัย

ประกอบ ดังน้ี 
1. ปจจัยเชิงเงื่อนไข 

1.1 ความตระหนักของชุมชนในเร่ืองความรุนแรง และมีความตองการในการแกไข
ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 

1.2 การใหความหมาย และทัศนคติของชุมชนเร่ืองความรุนแรง 
2. ปจจัยหลักที่เปนพื้นฐานในการดําเนินงาน 

2.1 ปจจัยจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  1) ผูบริหารทองถิ่นโดยเฉพาะนายกองคการบริหารสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  2) ปลัดองคการบริหารสวนทองถิ่นและพนักงานสวนทองถิ่นที่ เกี่ยวของให
ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  3) องคการปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานและการสนับสนุนงบประมาณแก
องคกรภาคีในการแกปญหา พัฒนาเด็กและเยาวชน และงานพัฒนาสังคมโดยรวม 

2.2 ปจจัยจากผูปกครองสวนทองที่ 
  1) กํานัน ผูใหญบานใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และงานพัฒนา
สังคม 
  2) ผูปกครองทองท่ีกระทําตนเปนแบบอยางท่ีดีใหแกเด็ก และเยาวชน 
  3) ผูปกครองทองท่ีใหความรวมมือกับองคการปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนา
ตําบล 

3. ปจจัยจากภาคประชาชนและทุนพ้ืนฐานในชุมชน 
3.1 การมีบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกรซึ่งเปนท่ียอมรับดําเนินงาน หรือพรอมจะเปน

แกนหลักในการดําเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
3.2 การมีสวนรวมของภาคีตาง ๆ และการปฏิบัติงานภายใตระบบการบูรณาการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
3.3 การมีทุนทางสังคม ทุนทรัพยากร ทุนทางวัฒนธรรมและทุนอ่ืน ๆ ที่มากพอ 
3.4 การมีองคความรู และประสบการณในการจัดการเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาเด็ก

และเยาวชนที่มากพอ 
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4. ปจจัยดานการจัดการ 
4.1 การมียุทธศาสตร และเปาหมายรวมในการทํางานท่ีชัดเจน 
4.2 การมีกลไก หรือคณะบุคคลรับผิดชอบการปฏิบัติในภารกิจตาง ๆ และพรอมจะ

ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 
4.3 การใหเด็กและเยาวชนมีบทบาทในการรวมรับผิดชอบการแกไขปญหา และ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ในลักษณะของเพื่อนชวยเพื่อน 
4.4 การไดรับความรวมมือ และการหนุนเสริมจากหนวยงานภาครัฐ และภาคี

ภายนอกอยางเหมาะสม 
4.5 การมี “ปญญา” สามารถสรางสรรค กลวิธี กิจกรรมใหม ๆ ที่เหมาะสม สอดคลอง

กับสถานการณและบริบทภายในชุมชน 
ปจจัยประกอบดังกลาวตองจัดการอยางเปนระบบ เชื่อมโยงกันเพื่อใหเกิดพลังตาม

ภาพดานลาง ดังน้ี 
 

ผลลัพธ 
 
ผลผลิต 
 
 
กลยุทธกระบวนการ 
วิธีการ 
 
 
 
กลไกการจัดการ 
 
 
ปจจัยพื้นฐาน 
 
 
ภาพท่ี 17 รูปแบบ ระบบกลไกการจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 

 

ชุมชนปลอดความรุนแรง มีความสันติสุข 

ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนลดลง 

“ปญญา”.ในการกําหนด กลยุทธ “ปญญา”ในการกําหนด กิจกรรมท่ีเหมาะสม 

เด็กและเยาวชนมีบทบาทและมีสวนรวม
ในการพัฒนา 

การมีสวนรวมของภาคีตาง ๆ  
ในชุมชน 

กลไก คณะบุคคลรบัผิดชอบการดําเนินงาน 

ความรู 
ในการทํางาน 

ทุนทางสังคม
และทุนอื่น ๆ 

ความรูตระหนักของชุมชน
ในเรื่องความรุนแรง 

กลุมแกนนํารับผิดชอบซ่ึง
เปนที่ยอมรับของชุมชน 
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อาจกลาวไดวาความสําเร็จของการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน อยูที่
ความสามารถในการรวมพลัง 4 ฝาย ประกอบดวย 

1. พลังเด็กและเยาวชน 

2. พลังชุมชน 

3. พลังการหนุนเสริมภาครัฐและองคกรภายนอก 

4. พลังการส่ือสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18   พลังหลักในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนใหสัมฤทธิ์ผล 

 
ขอเสนอแนะ 

การแกปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนโดยการจัดการทางสังคมในระดับตําบล 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวาง มีปญหาในการดําเนินงานโดยเฉพาะการดําเนินมาตรการทางสังคม เอกภาพ
ในทุกหมูบาน ชุมชน แตการจัดการในระดับตําบลมีความไดเปรียบในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 
และการมีความพรอมดานทรัพยากร บุคลากร และการมีอํานาจในการจัดการ ซึ่งจะทําใหการแกไข
ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนสัมฤทธิ์ผล หากสามารถบูรณาการการจัดการทางสังคม การ
จัดการของทองถิ่น และการจัดการทางศาสนาได แตการจะแกปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน
ในพ้ืนที่ใหปรากฏผลเปนรูปธรรมนั้น ยังคงตองอาศัยปจจัยประกอบดานอ่ืน ๆ อีกหลายอยาง 
คณะผูวิจัยจึงมีขอแนะนําเพ่ิมเติม ดังน้ี 

ชุมชนปลอดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 

พลังการส่ือสาร 

พลังภาครัฐและหนวยงานภายนอก พลังชุมชน 

พลังเด็กและเยาวชน 
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1. การจัดการทางสังคมเพ่ือแกปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน และปญหาสังคม
อ่ืน ๆ สามารถปฏิบัติการไดในชุมชนท่ีมีความพรอมไดทันทีโดยไมจําเปนตองรอความพรอมใน
ระดับตําบล 

2. ในแตละหมูบานควรมีการแยกพ้ืนท่ีในการเฝาระวังและจัดการทางสังคมออกเปน
เขตพื้นที่ยอย ในลักษณะของ “หยอมบาน” หรือ “ชุมชนยอย” เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการ 
ตามตัวอยางการจัดการของหมู 2 บานราหมาด ซึ่งแบง 1 หมูบาน ออกเปน 4 โซนและมีการจัด
กิจกรรมเช่ือมโยงของแตละโซน โดยมีกิจกรรมเชื่อมโยงอยางตอเน่ืองในแตละป  

3. ผลักดัน และพัฒนาสถาบันทางศาสนาตาง ๆ ในฐานะท่ีเปน “สถาบันพัฒนาจิต
วิญญาณ” ใหเปนศูนยกลางการจัดการทางสังคมในพื้นท่ี โดยเฉพาะการพัฒนาดานสถานท่ีและ
ทักษะของผูนําทางศาสนาในการแกปญหาสังคม 

4. โรงเรียน และสถาบันการศึกษาตาง ๆ ควรใหบทบาทของกรรมการสถานศึกษาใน
การแกปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในโรงเรียน 

5. ควรมีการประชาสัมพันธ สรางกระแสใหชุมชนมีความเขาใจและมีความต่ืนตัว และ
มีบทบาทในการรวมในการจัดการทางสังคมตามความเหมาะสม 

6. ทําการติดตาม ประเมินผลการดําเ นินงานตาง ๆ และทําการถอดบทเรียนจาก
ประสบการณทํางาน เพื่อสรางการเรียนรูใหแกกลไกการดําเนินงาน และภาคีที่เกี่ยวของอยาง
ตอเน่ือง 

7. ควรมีเจาหนาท่ี หรือบุคคลท่ีมีเวลาและมีศักยภาพชวยปฏิบัติงานประจํา โดยเฉพาะ
การประสานเช่ือมโยงการดําเนินงานของฝายตาง ๆ และหนุนเสริมการทํางานของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรสังคมในแตละตําบล 

ชุมชนไทยโดยรวมยังขาดความเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการจัดการ
ทางสังคมบนฐานของการพ่ึงพาตนเอง เนื่องจากวิถีชีวิตชุมชนไดรับการจัดการโดย “รัฐ” ติดตอมา
หลายป แตเปนที่ทราบกันดีวา กอนท่ีรัฐจะมีบทบาทนําในการจัดการน้ัน ชุมชนทองถิ่นในอดีต 
สามารถจัดการวิถีชีวิตและความสัมพันธของคนในชุมชน คนกับสิ่งแวดลอม และสิ่งอ่ืนๆ ไดอยางมี
ประสิทธิผล โดยใชปญญาและการจัดการทางสังคมในชุมชน การผลักดันการแกไขปญหาและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนโดยรูปแบบการจัดการทางสังคม จึงมีพื้นฐานความรู  และ
ประสบการณในอดีตท่ีวิถีชีวิต แตจากการปจจัยแวดลอมและระบบสังคมในยุคใหมที่เปลี่ยน ไปจาก
เดิมเปนอยางมาก การจัดการทางสังคมยุคใหม จึงตองอาศัยความรู ปญญา ยุทธศาสตร ระบบ และ
รูปแบบที่เหมาะสมในแตละชุมชน 
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บทท่ี 6 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายและ ขอเสนอแนะ 

 
 โครงการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อหารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหาความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน และสรางประชาคม “ปลอดภัยจากความรุนแรง” (safe youth) ในเด็กและ
เยาวชนและชุมชน ในการขจัดปญหาความรุนแรง รวมทั้งสรางเคร่ืองมือและระบบการเฝาระวัง ปญหา
ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน โดยชุมชน 

 วิธีการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนการทบทวนองคความรู และการศึกษากรณี
ตัวอยางเดนองคการที่ดําเนินการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและจัดการปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน โดยศึกษากรณีตัวอยางในประเทศไทย 10 กรณี และตัวอยางการจัดการชุมชนปลอดภัย ในเมือง
ไครสเชิรช โอกแลนด เวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด  สวนท่ีสอง เปนการวิจัยปฏิบัติการ  โดยนําเอา
แนวคิดท่ีไดจากการศึกษาตัวอยาง และการทบทวนองคความรู ไปปรับใชในพ้ืนท่ี โดยใชกระบวนการ 
การมีสวนรวมของชุมชน ในการรวมออกแบบและปฏิบัติการณรูปแบบการจัดการทางสังคมในการ
แกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน   ดําเนินการในชุมชนท้ังหมด 10 แหงจาก 4 ภูมิภาคและ
กรุงเทพมหานคร 
6.1 ผลการศึกษาศึกษากรณีตัวอยางเดน 

กรณีตัวอยางองคกรการจัดการทางสังคมเพ่ือการพัฒนาเด็ก ครอบครัว และระบบกลไก
สนับสนุน จากการศึกษาพบวา ใชแนวทางและความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงบวก และเสริมศักยภาพ
ที่ตัวเด็ก  เพื่อปองกันปญหาความรุนแรงของเด็กและเยาวชน  โดยมองวา ปญหาของเด็กและเยาวชน
ปจจุบันเกิดจากเงื่อนไขทางสังคมท่ีมีลักษณะทําใหการดํารงอยูของคนในสังคมมีลักษณะเปนปจเจก
บุคคล การมีพื้นที่เสี่ยง การไมมีกลไกสรางการมีสวนรวมในชุมชนใหกับเด็กและเยาวชน  ดังน้ัน การ
เพิ่มคุณคาเด็กเชิงบวก การสรางกลไกการเกาะเก่ียวกัน การเรียนรูกันและกัน การชวยกันสอดสองดูแลมี
ความสําคัญในการแกไขปญหา ประชากรกลุมน้ีหากไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง และสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไปสูสิ่งท่ีดีกวาได   จึงตองมุงเนนการพัฒนา 2 ดาน
คือการพัฒนาท่ีตัวเด็กเอง และการพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบตัวเด็ก ดังน้ันการพัฒนาการจัดการทาง
สังคมเพ่ือการแกไขปญหาพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชน มีประเด็นสําคัญคือ 
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1)  เปดพ้ืนที่ใหเด็กไดรูจักและเห็นตัวตน เห็นศักยภาพของตน คือการพัฒนาใหเด็กและ
เยาวชนและเยาวชนเขาใจตนเอง สามารถพัฒนาเปาหมายชีวิต ตระหนักในคุณคาของตน เขาใจและเห็น
ใจผูอ่ืนสามารถอยูรวมในสังคมไดโดยไมแปลกแยก เห็นความเช่ือมโยงระหวางตัวเองกับผูอ่ืน กับ
ชุมชนและสังคม ดังน้ี 

1.1)  การพัฒนาการเรียนรูตนเอง  คือ การเรียนรูเพ่ือใหเขาใจตนเอง  ซึ่งจะนําสูการ
ดําเนินชีวิตท่ีสอดคลองสัมพันธเชื่อมโยงระหวางตัวเองกับผูอ่ืน  กับชุมชน กับสังคม และกับโลกหรือ
ธรรมชาติ ประกอบดวย 

1.2)  การพัฒนาใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต   คือเคร่ืองมือหรือทักษะจําเปนสําหรับ
การเรียนรูและเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน เขาใจสังคม และเขาใจโลก หรือธรรมชาติ   

2)   การพัฒนาศักยภาพและความสามารถ ที่ชวยใหเด็กและเยาวชนและเยาวชนสามารถทํา
ความเขาใจในเน้ือหาหรือประเด็นทางสังคม เชน เร่ือง สิทธิ ความรุนแรง เหลา, เพศ, เอดส, ปจจัยเสี่ยง
ในเด็กเยาวชน, ปญหาสังคม ฯลฯ  การเขาใจประเด็นทางสังคม จะทําใหเด็กยกระดับจากเพียงการ
รับรู  มาสูความตระหนักในปญหา  และเขารวมเปนสวนหนึ่งของชุมชน-สังคมในการแกไขปญหาความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน โดยมุงประเด็น สําคัญคือ การปรับมุมมองท่ีไมเนนปญหาและการแสวงหา
การใชศักยภาพท่ีมีอยูใหเปนแรงทางบวก รวมท้ังสรางความตระหนักในปญหาของชุมชน-สังคมและ
สงเสริมใหเด็กเยาวชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา  การใหเด็กเยาวชนมีสวนรวมนอกจากจะเปนการ
ใชพลังทางบวกแลว  ยังเกิดผลสะทอนทางบวกคือทําใหเด็กเยาวชนเกิดความภูมิใจในตนเอง  ตระหนัก
ในคุณคาของตน ที่ไดเปนสวนหนึ่งในการแกไขปญหาของชุมชน-สังคม   

3) การพัฒนาสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กและเยาวชนและเยาวชนให  เปนแหลงเรียนรู ให
สภาวะแวดลอมรอบตัวเด็กเยาวชนเหมาะสมตอการเรียนรู และพัฒนาตนเองสูคุณลักษณะท่ีสังคมพึง
ประสงค ซึ่งจะชวยใหเกิดการเรียนรู ซึมซับ ปลูกฝง ทําตาม ดวยความเคยชินโดยไมรูตัว   ดังน้ันการ
จัดการสภาวะแวดลอมรอบตัวเด็กเยาวชนจึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและเยาวชน  .ใน
การแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  

ในดานยุทธศาสตรการจัดการทางสังคม เพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชนจากการศึกษาในประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนดการศึกษานี้ สามารถสรุปมาได 3 รูปแบบ
คือ ยุทธศาสตรการจัดการทางสังคมท่ีแทรกแซงทางพฤติกรรมซึ่งมุงท่ีที่ตัวบุคคล เนนกระบวนการการ
เสริมกระบวนการคิดวิเคราะหทางสังคม (social-cognition strategies) เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความ
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เขาใจในตนเอง และรูเทาทันสังคม ซึ่งแตกตางจากการแทรกแซงทางสภาพแวดลอมท่ีมุงเนนชุมชนและ
การปรับเปลี่ยนนโยบายเพ่ือลดความรุนแรง สวนยุทธศาสตรประการสุดทายคือ ยุทธศาสตรที่มุงเนน
การเปลี่ยนแปลงระบบ กลไกการทํางานดานความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในสถาบัน  ทั้งท่ีเปนกลไก
ในเชิงปองกัน และแกไขปญหา โดยเนนการ  
6.2 ผลการศึกษาจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

6.2.1 พื้นทีด่ําเนินงาน 
 แนวคิดในการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการ คือจัดกระบวนการใหประชาชนมามีสวนในการ
มองปญหา ตระหนักในปญหา วิเคราะหปญหา ออกแบบในการแกไขปญหา และประเมินผลการ
ดําเนินการดวยตัวของชุมชนเอง โดยการศึกษาน้ี มุงเนนการจัดการทางสังคมในระดับพื้นท่ี คือชุมชน 
ซึ่ง ในการดําเนินการ ความเปนชุมชน มีความหมายในหลายระดับ  ซึ่งพิจารณา ขอบเขตพ้ืนท่ีเชิง
กายภาพ คือ การจัดการในระดับหมูบานและ ระดับตําบล  นอกจากน้ัน ยังรวมชุมชนในนิยาม ขอบเขต
ในเชิงระบบความสัมพันธ คือ ในรูปของเครือขาย  ทั้งนี้ในการศึกษาน้ี พิจารณา ชุมชนในมิติทั้งทาง
กายภาพและเครือขาย คือ การจัดการในระดับหมูบาน และการจัดการในระดับตําบล  พื้นท่ีดําเนินการ มี 
2 ประเภท คือ พื้นท่ี หรือชุมชน  ในระดับหมูบาน และระดับตําบล  ในการศึกษาคร้ังน้ี  ใน 10 พื้นที่ 
เปนพ้ืนท่ีระดับหมูบาน จํานวน  6  พื้นท่ี  และ อีก 4 พื้นที่ เปนการดําเนินการในระดับตําบล  กลาว
เฉพาะการดําเนินการระดับภาค   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร ดําเนินการ
โดยใชพื้นท่ีหมูบานเปนฐานการดําเนินงาน สําหรับ พื้นที่ในภาคใต และภาคกลาง ใชพื้นท่ีระดับตําบล
เปนฐานในการดําเนินการ  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นท่ีดําเนินการใน  10 ชุมชน จากสี่ภาค และกรุงเทพมหานคร
ไดแก 

1. ตําบลพรุพี อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 

2. ตําบลเกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
3. หมูที่ 5 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม   
4. หมูที่ 15 ต. แมสาว อ.แมอาย จ. เชียงใหม  
5. บานจอก ตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จ. นครราชสีมา 
6. บานโนนสมบูรณ หมูที่ 6 ตําบลบานยาง อําเภอเมือง จ. บุรีรัมย 
7.  ตําบลดอนพุทรา อ. ดอนตูม จ. นครปฐม 
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8. ตําบลบางปะกง อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 
9. ชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

10. ชุมชนริมคลองบางแค เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 

6.2.2 บริบทของพ้ืนท่ีดําเนินการ 
พื้นที่ดําเนินการ ในแตละภาคมีลักษณะสําคัญดังน้ี 

1. ภาคเหนือ จํานวน 2 พื้นท่ีใน 2 อําเภอ คือ หมูที่ 5 ซึ่งในที่นี้จะใชชื่อสมมุติวา หมูบาน
ใกลเมือง จ.เชียงใหม ซึ่งเปนพื้นที่ชานเมือง โดยหางจากตัวเมืองเชียงใหมประมาณ 20 กิโลเมตร และหมู
ที่ 15  ติดชายแดนพมา จ. เชียงใหม ซึ่งในท่ีนี้จะใชชื่อสมมุติวา หมูบานดอยชายแดน ซึ่งเปนกลุมชาติ
พันธลาหู ที่อยูติดชายแดนพมา หางจากตัวเมืองเชียงใหมประมาณ 148 กิโลเมตร  โดยท้ังสองหมูบาน 
นักวิจัยหลักมีความสัมพันธกับคนในพื้นที่ทั้งในระดับผูนําและชาวบานในระดับหนึ่ง 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ดําเนินการคือ บานจอก หมูที่ 3 ตําบลกําปง อําเภอ     
โนนไทย จ. นครราชสีมา กอตั้งมาประมาณ 200 ป ปจจุบันมี 144 ครอบครัว  เปนหมูบานในเขตชนบท 
ประชาชนมีความสัมพันธกันในลักษณะเครือญาติ และมีการดําเนินชีวิตในวิถีชนบท มีผูนําหมูบ านท่ี
เขมแข็ง และมีเครือขายเยาวชนระดับตําบล ในนามของ “ศูนยการเรียนรูเยาวชนศาสนทายาทจิตอาสา
ตําบลกําปง” โดยมีพระสงฆเปนผูดูแล สมาชิกประกอบดวยเยาวชน ผูนํา และผูสนใจจากหมูบานท้ังใน
และนอกตําบล  และบานโนนสมบูรณ หมูที่ 6 ตําบลบานยาง อําเภอเมือง เปนหมูบานก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
มีการหลั่งไหลของวัฒนธรรม “คนเมือง” เขาสูชุมชน ปจจุบันมีจํานวนครัวเรือน  175  ครัวเรือน  
จํานวนประชากร  723  คน  ประชากรนับถือศาสนาพุทธ   ภาษาพูดทองถิ่นเปนภาษาเขมร ภาษาไทย  
ภาษาลาว  มีความสัมพันธกันแบบเครือญาติ มีความเอ้ืออาทร  แบงปน  และรวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน ประชาชนมีการประกอบอาชีพหลากหลาย แตทํานาเปนอาชีพหลัก  อาชีพอ่ืนๆ 
ไดแก ปลูกผัก  เลี้ยงโค  ปลูกหมอนเลี้ยงไหม  และรับจาง ภูมิปญญาโดดเดนของหมูบานคือมีกลุมเลน
กลองยาว  กลุมแกะสลักตนเทียน สิ่งภาคภูมิใจคือศูนยขอมูลขาวสารหมูบาน ประชาชนประกอบอาชีพ
รับจางเปนหลัก มีความสัมพันธกันในลักษณะเครือญาติ บานโนนสมบูรณเปนหมูบานท่ีไดชื่อวา 
“ชุมชนเขมแข็ง” ในความหมายท่ีสามารถดําเนินการตามโครงการที่ภาครัฐริเร่ิมข้ึนใหเปนจริงและ
ประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณมากมาย แตไมปรากฎกิจกรรมการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอยางเปนรูปธรรมในชวงเวลาหลายปที่ผานมา 
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3. ภาคใต เลือกพื้นที่ศึกษา  2 ชุมชน ในระดับตําบล คือ ตําบลพรุพี อําเภอบานนาสาร 
จังหวัดสุราษฎรธานี และตําบลเกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี  ตําบลเกาะกลางตั้งอยูทางทิศ
เหนือของที่วาการอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ีหางจากจังหวัดกระบ่ี  ประมาณ 80 กิโลเมตร และหาง
จากอําเภอเกาะลันตา ประมาณ 10กิโลเมตร ประกอบดวย  10  หมูบาน ประชาชนประกอบอาชีพสวน
ยางพารา สวนปาลม  ทํานา คาขาย ประมง รับจาง และอ่ืน ๆ  ประชาชนนับถือศาสนา 

อิสลาม  ประมาณ  97%  มัสยิดประจําหมูบานละ  1  แหง   ยกเวน บานคลองยา หนัด  และ
บานนาทุงกลาง  มีมัสยิด  2  แหง  รวมมัสยิดท้ังหมด  12  มัสยิด 

สวนตําบล พรุพรี ครอบคลุม 7 หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น 5,468  คน มีครัวเรือนท้ังหมด 
1,758 ครัวเรือน แบงเปนชาย 2,699 คน หญิง 2,769 คน  อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม  ประชาชนสวน
ใหญนับถือศาสนาพุทธ มีวัด 1 แหง และสํานักสงฆ 1 แหง  การเลือกพื้นท่ีทั้งสอง มีเหตุผลท่ีวา  เปน
พื้นที่ซึ่งใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  และ เปนพ้ืนที่ไทยพุทธ 1 พื้นท่ี และไทยมุสลิม 1 
พื้นท่ี  ซึ่งอาจพิจารณาไดถึงบทบาทของกลไกทางศาสนาในฐานะที่เปนทุนทางสังคมในการจัดการ
ปญหาความรุนแรง  นอกจากน้ันทั้งสองเห็นเปนพื้นท่ีซึ่งมีศักยภาพและความพรอมพ้ืนฐานท่ีสามารถ
พัฒนาตอยอดงานวิจัยไดภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยพิจารณาจาก “ทุน” พื้นฐานท่ีมีในชุมชน 
ประกอบดวย ทุนทางสังคมของชุมชน ซึ่งไดแกความผูกพันในชุมชน  ทุนสถาบันทางสังคม เชน วัด 
มัสยิด สถานศึกษา และทุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ซึ่งหมายถึงการมีกลไกของสภา
เยาวชน 

4.  ภาคกลาง พื้นที่ดําเนินการเปนพ้ืนท่ีระดับตําบล ไดแก ตําบลดอนพุทรา อ. ดอนตูม จ. 
นครปฐม และตําบลาบางปะกง อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา ต. ดอนพุทรา มีหมูบานจํานวน 10 หมูบาน 
ประชาชนสวนใหญทํานา และเกษตรกร พื้นที่ไมไดติดความเปนเมือง ยังมีความเปนทองถิ่นอยู ในขณะ
ที่ตําบลบางปะกง มีหมูบานในความรับผิดชอบ 12 หมูบาน เปนพ้ืนท่ีอยูติดเมือง ใกลทางดวน รอบๆมี
โรงงาน ประชาชนมีอาชีพดานการประมง เกษตรกร และคาขาย เหตุผลที่เลือกพ้ืนท่ีทั้งสองตําบลคือ 
ผูนําชุมชน และ องคการบริหารสวนตําบล สนใจในการดําเนินโครงการ  แตทั้งสองแหงไมมีการ
ดําเนินการในเร่ืองสภาเยาวชน หรือกลุมเยาวชนแตอยางใด 

5.  กรุงเทพมหานคร  ในชุมชนกรุงเทพมหานคร  2 ชุมชน ที่เลือกดําเนินการ เปนพ้ืนท่ีที่มี
ผูนําชุมชนใหความสนใจในปญหาเด็กและเยาวชน และมีทุนเดิมคือกลุมเยาวชนท่ีผูนําชุมชนใหความ
สนใจในการพัฒนา พื้นท่ีแรกคือ ชุมชนวัดโพธ์ิเรียง อยูในเขตบางกอกนอย ซึ่งเปนพ้ืนท่ีขนาดใหญ
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จํานวน 1500 ครัวเรือน อยูใกลวัดและโรงเรียน และหางสรรพสินคาขนาดใหญ  ใกลบริษัท ธุรกิจขนาด
เล็ก และใหญ หางราน มหาวิทยาลัยเอกชน  มีการต้ังบานเรือนที่อยูอาศัยที่ติดชิดกันเชื่อมกันดวยทางปูน
ขนาดกวาง 1 เมตร ที่ดคเค้ียวเลี้ยววกวนไปมา ใชซอยบอกอาณาเขตท่ีตั้งของบาน รอบ ๆ ชุมชนหอม
ลอมดวยบานเด่ียวขนาดใหญที่มีร้ัวกั้นเปนสัดสวน ตึกแถว โรงเรียน และวัด หากผูสัญจรผานไปมาอาจ
ไมทราบวามีชุมชนน้ีตั้งอยูมานานมากกวา 30 ป และจดทะเบียนเปนชุมชนป 2524 สวนชุมชนเลียบ
คลองบางแค เขตบางแค เปนชุมชนขนาดเล็กจํานวน  52 ครัวเรือน อยูภายในซอย พื้นที่เดิมเปนสวน  
มะพราว มะมวงยานบางแค ชาวบานมาเชาอาศัยมานานกวา 30 ป ดวยคาเชาเดือนละ 30 บาท จนถึง
ปจจุบันเก็บคาเชาเดือนละ 300-500 บาท ตามขนาดพ้ืนที่ที่อยูอาศัย จดทะเบียนเปนชุมชนป 2534  

6.2.3 กลไกกระบวนการในการพัฒนารูปแบบการดําเนินการ 
ในพื้นที่ดําเนินการทั้ง 10 แหง ใชกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมในการดําเนินการ ในทุก

ขั้นตอน ดังน้ี 

1.  ขั้นเตรียมชุมชน ทุกภาคีที่เกี่ยวของในชุมชนไดเขารวมประชุมทําความเขาใจเก่ียวกับ
โครงการ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีรวมในการ
วิเคราะหสาเหตุของปญหา และหาแนวทางในการแกปญหา และประมวลศักยภาพของชุมชนตลอดจน
มาตรการตาง ๆ ที่ชุมชนไดดําเนินการในชวงที่ผานมา 

2.  ขั้นการวางแผน ภาคีที่เกี่ยวของไดรวมกันดําเนินการ ดังน้ี 
  2.1 รวมในการกําหนดกลยุทธการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการ 

  2.2 รวมในการกําหนดผูรับผิดชอบ 

  2.3 รวมในการกําหนดรูปแบบการจัดการ 

 3.  ขั้นปฏิบัติการ ภาคีที่ เกี่ยวของในแตละพ้ืนท่ีรวมในการปฏิบัติตามกิจกรรม และ
มาตรการตาง ๆ ที่กําหนดไว 
 4.  ขั้นการเรียนรูจากประสบการณการทํางาน ชุมชนรวมกันถอดบทเรียน และสรุปผลการ
เรียนรูจากการทํางานรวมกัน  

 5.  ขั้นการเรียนรูประสบการณระหวางพื้นที่ และระหวางภาค  
 กระบวนการดังกลาว ใหความสําคัญกับการใหประชาชนในพื้นท่ีที่รวมโครงการเปน
ศูนยกลางการขับเคลื่อน โดยคํานึงถึงความพรอม ความสนใจ และปญหาของพ้ืนท่ีเปนสําคัญ การมีสวน
รวมของชุมชน เนนการมีสวนรวมในทุกมิติทั้งการรวมคิด วางแผน เก็บขอมูล วิเคราะหปญหา และ
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ออกแบบแนวทางการแกไขปญหา  โดยใชขอมูล และการมีอิสระในการตัดสิน เปนฐานในการทํางาน  
การมีสวนรวมในชุมชน ไดดึงผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนมารวมในกระบวนการ ทั้งครอบครัว ผูนําชุมชน 
ไดแก กํานันผูใหญบาน อสม. อพม. และเด็กเยาวชน นอกจากน้ันยังมีบุคคลากรท่ีเปนฝายหนุนเสริม
ไดแก ครู เจาหนาท่ีสถานีอนามัย พัฒนาสังคมจังหวัด ตํารวจ ซึ่งรับผิดชอบในพ้ืนท่ี เขามารวมใน
กระบวนการดวย 

 เคร่ืองมือในการสรางการมีสวนรวม มีไดแก AIC, mind mapping, สุนทรียปรัศนี
(Appreciative Inquiry) เพื่อเร่ิมตนกระบวนการขับเคลื่อนชุมชน ผานเวทีเสวนา ซึ่งกระบวนการดังกลาว
เปนการต้ังคําถาม   เพื่อใหเกิดการสนทนาในเชิงบวก ที่จะเปนกระบวนการจุดประกายใหคนในชุมชน 
สามารถจัดการและเปล่ียนแปลงตัวเองและครอบครัว หรือชุมชนของเขาเองไดจากประสบการณที่ดี
ที่สุดท่ีเขาเคยรับรู เคยทํา และภาคภูมิใจ นอกจากนั้นยังมีการประชุมกลุมยอยระดมสมอง โดยกําหนด 
เปาหมายเกี่ยวกับเยาวชนที่พึงประสงค และชุมชนปลอดความรุนแรงที่คาดหวัง และวิเคราะหตรวจสอบ
วาชุมชนทําอะไรแลวบาง ปญหาอยูที่อะไร และจะทําอยางไรตอไป  เคร่ืองมือเหลาน้ีใหความสําคัญกับ
การกระตุน ใหสมาชิกในชุมชนไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน นําเสนอความคิดเห็นของตนไดอยาง
อิสระ และอยางมีประสิทธิภาพ  

เครือขายนักวิจัย การดําเนินการในพ้ืนท่ี จัดระบบแกนนําในการดําเนินการในลักษณะ
เครือขายนักวิจัยที่คอยชวยเหลือเกื้อกูลกันเปนลําดับ  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผูดําเนินการหลัก
คือเยาวชน ภายใตการชวยเหลือ สนับสนุนและรวมดําเนินการอยางใกลชิดจากท่ีปรึกษาทีมวิจัยชุมชน  
พระสงฆ  ผูนําชุมชน หรือแกนนําชุมชน ภาคีหนุนเสริมระดับตําบลทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงท่ีคอยกระตุน
หรือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและแลกเปลี่ยนกันของผูเขารวมประชุม สนับสนุนใหไดผลการประชุมท่ี
เปนรูปธรรมตอการปฏิบัติ ตลอดจนเปนที่ปรึกษาเชิงวิชาการและแนวปฏิบัติแกทีมวิจัยชุมชน ในขณะท่ี
ภาคีหนุนเสริมระดับจังหวัดและสวนกลาง ทําหนาท่ีกํากับใหกระบวนการดําเนินงานเปนไปตาม
จุดมุงหมายการวิจัยและมีสภาพคลอง 

ในพ้ืนที่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร นักวิจัยจากสวนกลางทําหนาท่ีเปนผู
จัดกระบวนการ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม ทั้งน้ีวิธีการทํางานท่ีเนนแนวคิดดังตอไปน้ี 

1)  เนนกระบวนการท่ีทําใหผูใหญและผูที่อํานาจในชุมชนรับฟงเสียงเด็ก รวมท้ังสราง
เง่ือนไขใหผูใหญไดประจักษและช่ืนชมศักยภาพดานบวกของเด็กผานกิจกรรมท่ีดําเนินการรวมกัน 
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2)  การปรับทัศนะจากการใหความสําคัญ กับการเร่ิมทํางานพัฒนาชุมชนโดยคนหาปญหา 
หรือเอาปญหาเปนตัวตั้ง (problem oriented) เปนการมองแงบวก (positive approach) หรือการมองหา
ศักยภาพของชุมชนที่ยังมีอยูในชุมชนและในตนเอง หรือการคนหาทุนทางสังคม (social capital) ซึ่งคาด
วาการมองในแงหลังน้ีจะชวยลดบรรยากาศท่ีจะนําไปสูการปะทุของความขัดแยงในชุมชนลง รวมท้ังทํา
ใหชุมชนสามารถสรรสรางแนวทางแกไขในรูปแบบใหมๆท่ีสอดคลองกับชุมชนของตนได   

3) เนนการทํางานท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมชุมชน ตั้งแตการใหเวลาและใหความสําคัญกับ
การพูดคุยที่ ไมเปนทางการมากกวาการหาขอสรุปจากเวที ตลอดจนมีการดําเนินกิจกรรมท่ียังยึดโยงโยง
กับวัฒนธรรมชุมชน  

จากการวิเคราะหปญหารวมกับชุมชน พบขอมูลสําคัญเก่ียวกับเด็ก เยาวชน และความ
รุนแรงของเด็กและเยาวชนดงัตอไปน้ี 

6.2.4 แนวคิดของชุมชนในเร่ืองเด็กและความรุนแรง 
ก) ความหมายของความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 

 จากการศึกษาในพื้นที่กอนการดําเนินโครงการ โดยการรวมวิเคราะหปญหากับชุมชน 
พบวา ทั้งคนในชุมชนและเด็ก และเยาวชน เห็นพองกัน ใหความหมายของความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชนวา เปนการกระทําโดย  คําพูด  กําลัง ที่สงผลกระทบตอรางกาย  อารมณ  ความรูสึก  จิตใจ จิต
วิญญาณของผูอ่ืน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความเจ็บปวยทางกาย  ความรูสึกทางลบท่ีมีตอตนเองตอบุคคลอ่ืน
และ สังคมโดยรวม  ทั้งน้ีรวมถึงการทํารายตนเอง   การละเมิดทางเพศ  การละเมิดสิทธิสวนบุคคล การ
ทําลายทรัพยสินสวนบุคคลและสาธารณะ  

ปญหา ความรุนแรงถูกรับรูวา เปนเร่ืองธรรมดา  คือถูกมองโดยเช่ือมโยงกับวัยของ
เยาวชน การทะเลาะวิวาท และการเปนปญหาเฉพาะบุคคล เปนเร่ืองของเด็ก  ดังคํากลาวตอนหนึ่งท่ีวา 
“ทุกคนคิดวาความรุนแรงมันเปนเร่ืองธรรมดา โดยไมคิดวามันคือความรุนแรงรูปแบบหน่ึง เร่ืองอ่ืนๆ ก็
เหมือนกัน เชน เร่ืองวัยรุนทะเลาะวิวาท ผูใหญก็ไมคอยมาใหความสําคัญเทาไร เพราะคิดวามันเปนเร่ือง
ของเด็กๆ เดี๋ยวใหเด็ก ๆ ไปจัดการกันเอาเอง เพราะผูใหญก็งานยุง มีงานตองทําเยอะมากมาย ดังน้ันจึง
ไมมีใครมาใหความสําคัญเร่ืองความรุนแรง ไมมาแกไขกันเทาที่ควร เยาวชนก็เลยถูกปลูกฝงวามันเปน
เร่ืองปกติธรรมดา และไมคิดวามันเปนปญหาท่ีตองแกไขอะไร"  (นองมินท เพศหญิง อายุ 16 ป กทม.) 
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ข) สาเหตุของความรุนแรง 
สาเหตุของความรุนแรงที่ไดรับการกลาวถึงเปนอันดับตนๆคือเร่ืองสื่อโทรทัศน ละคร

หลังขาว ที่นําเสนอความรุนแรงทุกรูปแบบ  ประเด็นท่ีสอง ที่ไดรับการพูดคุยมากคือ ความสัมพันธ
ภายในครอบครัว เชนความไมยุติธรรมในครอบครัว  ครอบครัวหยาราง  หรือการท่ีครอบครัวยังอยู
ดวยกัน แต ผูชายไมแบงเบาภาระในบานของผูหญิง ทําใหผูเปนแมมีความเครียดและระบายท่ีลูก การท่ี
ครอบครัวใชเวลาในการหาเงินไมมีเวลาหรือไมไดเอาใจใสลูก การที่พอแมขาดทักษะหรือเทคนิคในการ
อบรมลูก การไมรับฟงลูก และการเลี้ยงลูกแบบตามใจ ประเด็นที่สาม เปนเร่ืองบทบาทของโรงเรียนและ
ครู การท่ีโรงเรียนไมมีเวลาดูแลเด็กนักเรียน ประเด็นสุดทาย เปนสิ่งแวดลอมโดยรวมที่เอ้ือใหเด็กเขาสู
เงื่อนไขของความรุนแรงไดงาย และ การท่ีเด็กไมมีตนแบบท่ีดี เชน การมีรานเกมส รานพนันบอล ราน
เหลา และการแพรระบาดของยาเสพติดท่ีเพิ่มข้ึนทุกวันในชุมชน การท่ีเด็กเห็นทุกเมื่อเช่ือวันวา ผูใหญ
ติดเหลา การพนัน หรือทะเลาะทํารายกันในครอบครัว  รวมท้ังการซื้อขายเหลาไดอยางเสรี  และในเขต
เมือง จะกลาวถึงปญหาของ การใชโทรศัพทมือถือ เกมสคอมพิวเตอร 

ค) ระดับความรุนแรง 

ระดับความรุนแรงนอกจากจะอยูที่รูปแบบและวิธีการกระทําแลว ระดับความรุนแรง
ยังข้ึนอยูกับเพศ วัย ของผูกระทําและผูถูกกระทํา เชน  ผูชายทํารายผูหญิง จะมีความรุนแรงมากกวาผูชาย
ทํารายผูชายหรือผูหญิงทํารายผูหญิง  เด็กทํารายผูใหญ จะมีความรุนแรงมากกกวาผูใหญทํารายคนวัย
เดียวกัน  จากขอมูลอาจกลาวไดวา การมองปญหาความรุนแรงในชุมชน ถูกตีความ รับรูปญหาแตกตาง
กัน ขึ้นกับผูกระทํา ผูถูกกระทําและผลของการกระทําดวย 

6.2.5 สถานการณความรุนแรงในพื้นท่ี 
 ในประเด็นเร่ืองความรุนแรงในเด็กและเยาวชน จากผลการวิเคราะหปญหาเบ้ืองตนกอน
การดําเนินการ พบวา ชุมชนท้ัง 10 ชุมชน มีเด็กและเยาวชนมีประสบการณกับปญหาความรุนแรงท้ัง
การเห็นเหตุการณ การเปนผูถูกกระทําและ การเปนผูกระทํา   อาจพิจารณาไดจากสถานที่ 3 แหงหลักๆท่ี
เด็กและเยาวชนใชชีวิตสวนใหญ คือ ชุมชน ครอบครัว และโรงเรียน สถานการณความรุนแรงในชุมชน
ที่คนในชุมชนรับรูและมีประสบการณคือ เด็กนักเรียนนักศึกษาท่ียังไมจบการศึกษามาอยูดวยกันฉันท
สามีภรรยาในบานฝายใดฝายหน่ึง โดยที่พอแมยังตองเลี้ยงดู กลุมเด็กที่ขับขี่มอเตอรไซคเสียงดังชวง
กลางดึกในทองถนน การทุบทําลายทรัพยสินสาธารณะเชนโทรศัพทสาธารณะ กระจกจราจร อยางไรก็
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ตามเด็กเหลาน้ียังไมมีการรวมตัวเปนแกงค นอกจากนั้นก็พบวามีการทะเลาะชกตอยในงานเทศกาล หรือ 
งานประจําปของอําเภอ รวมท้ังเด็กมั่วสุมในรานท่ีรับพนันบอล  
 ในบริบทของครอบครัวนั้นพบวาแนวโนมของเด็กเติบโตมาจากครอบครัวที่แตกแยกมี
แนวโนมมากข้ึน เด็กสวนใหญเคยเห็นการทะเลาะกันในครอบครัวและชุมชน บางสวนติดเกมส มีการ
ถูกชักชวนใหทดลองเสพยาเสพติด โดยเฉพาะยาบาซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในแทบทุกพ้ืนท่ีในภาคเหนือ 
สําหรับในโรงเรียน พบวาแมวาโรงเรียนจะรับเอาโครงการวินัยเชิงบวกมาใชในโรงเรียน ซึ่งเปนการ
สรางวินัยดวยแรงจูงใจเชิงบวก แตก็มีเพียงครูสวนนอยที่ปรับใชแนวคิดใหมนี้  จึงยังมีการลงโทษเด็ก
โดยการตี ใชวาจารุนแรง ดุวาเด็กตอหนาสาธารณะ สําหรับความสัมพันธระหวางนักเรียนดวยกันพบวา
ยังคงพบวามีการถูกขมขูหรือทํารายระหวางเด็กนักเรียนดวยกันในโรงเรียนโดยท่ีจะปกปดขอมูลเหลาน้ี
กับครูในโรงเรียน มีการทะเลาะ ทํารายรางกาย เพราะแยงแฟน รวมทั้งในโรงเรียนเคยมีประสบการณที่
เด็กนักเรียนในวัยมัธยมตนมีปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  
 สําหรับ “กลไกในการเฝาระวังความรุนแรงในโรงเรียน” พบวาโรงเรียนเร่ิมตนในการ
โรงเรียนเร่ิมมีกลไกในการเฝาระวังเด็ก “ในระดับปจเจกบุคคล” ผานระบบการเยี่ยมบานโดยครูประจํา
ชั้น และแกปญหาดวยในระดับโรงเรียนดวยการจัดอบรมวินยัโดย ระบบยุวชนทหาร  

 ในระดับตําบล และในระดับหมูบาน ไมไดมีกลไกเฝาระวังท่ีชัดเจน เพียงการมองเห็น การ
วิตกกังวลกับปญหาพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน เชนการเลนเกมส การข่ีมอเตอรไซด  จาก
การศึกษาพบวา ไมไดมีโครงการที่วาดวยเร่ืองการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนท่ีชัดเจน
ในพื้นที่ทั้ง 10 แหงท่ีศึกษาแตอยางใด  
6.3 รูปแบบกลไกการจัดการทางสังคมในการดําเนินการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
 จากการศึกษา โดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือคนหารูปแบบท่ีสอดคลองกับบริบท
ทางสังคมวัฒนธรรม พบความหลากหลายของรูปแบบการจัดการทางสังคมในการแกไขปญหาความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน  ประเด็นท่ีจําเปนตองยํ้าเนนในที่นี้กอน คือ กลไกการจัดการทางสังคม เปน”

ผลลัพท” ของกระบวนการในการสวนรวมของชุมชน ที่มองเห็นปญหา และรวมตัดสินใจในการ
ดําเนินการแกไขปญหา และรวมดําเนินการในการแกไขปญหา ผานขอมูล ความเขาใจที่แทรกซึมอยูใน
กระบวนการการมีสวนรวมตลอดกระบวนการดําเนินงาน รูปแบบที่ เกิดข้ึน ถอดแนวคิดมาจากพ้ืนท่ี
ปฏิบัติการ ดังน้ี  
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1. การจัดการโดยกลไกชุมชนเปนฐาน 

 กลไกการจัดการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ที่มีชุมชนเปนฐาน พบ
ขอสรุปคลายกันในการจัดการทางสังคมโดยมีชุมชนเปนฐานคือ   การดําเนินงาน ตอง ใหเยาวชน เปน
ศูนยกลางของการขับเคลื่อน โดยมีชุมชนเปนพ่ีเลี้ยงภายใน และกลไกหนุนเสริมเปนพ่ีเลี้ยงภายนอก  
ทั้งน้ี ความเขมแข็งของชุมชน อันไดแกการจัดการทุนทางสังคม และวัฒนธรรม มีความสํา คัญในการ
หนุนเสริมเยาวชนและชุมชนในการจัดการกับปญหาความรุนแรง  การฟนกลุมและศักยภาพสมาชิกกลุม
เยาวชนเพ่ือทําหนาท่ีเปนแกนนําหลักในการดําเนินงานภายใตการสนับสนุนและชวยเหลืออยางใกลชิด
จากภาคีจัดต้ังท่ีมีอยูแลวในชุมชน นับเปนชองทางการขับเคลื่อนท่ีเปนไปไดสูงเชนกัน เพราะเด็กและ
เยาวชนนับเปนบุคคลอันเปนที่รักของครอบครัวและญาติมิตร การสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน
ประพฤติในส่ิงดีอันเปนประโยชนตอสวนรวมนับเปนความภาคภูมิใจของทุกคน และยังเปนการแบงเบา
ภาระของผูนําชุมชนซึ่งมีภารกิจมากมาย ทั้งในบทบาทของผูนําชุมชนและครอบครัว ทั้งน้ี โดยมี
บุคลากรภาครัฐจากองคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัยทําหนาท่ีเปนพี่เลี้ยงและใหคําปรึกษา 

สําหรับชุมชน ชาติพันธ  รูปแบบในการขับเคลื่อน เปนการสราง(เครือขาย)แกนนําเยาวชน
ที่เรียกวา “ผูนําสองวัฒนธรรม (bicultural leader)” ซึ่งเปนผูที่ทายท่ีสุดจะมีความเขาใจลึกซึ้งใน
วัฒนธรรมของชาติพันธุของตนและเขาใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมและอํานาจภายนอกเพียงพอท่ีจะ
เห็นทั้งอิทธิพลทางลบและโอกาสในการสรางความม่ันใจในชาติพันธของตน  คุณสมบัติแกนนําเยาวชน 

ที่คัดเลือกเขารวมกระบวนการเพ่ือสรางผูนํารุนใหมควรที่จะไดรับการศึกษาสมัยใหมระดับหนึ่ง ซึ่งไม
หลุดไปจากฐานความเช่ือของชุมชน และท่ีสําคัญตองเปนท่ียอมรับของเด็กและเยาวชน   ทั้งน้ี 
ขับเคลื่อนผาน กระบวนการ จัดการความรูโดยคนในชุมชน เพ่ือความมั่นใจในความเปนชนเผา ทั้งน้ี
ความรูที่เปนประเด็นในการขับเคลื่อนควรเปน“ความรูพื้นบานท่ีปฏิบัติการจริงอยูในชีวิตประจําวัน”  
โดยตองมีระบบพ่ีเลี้ยง เพื่อหนุนเสริมประคับประคองใน 2 ระดับคือ “พี่เลี้ยงในชุมชน” ที่ประกอบไป
ดวยปราชญ ผูรู   ที่ตองการนําชุมชนไปสูความม่ันใจในความเปนชนเผาและการพึ่งตนเอง และ “พี่เลี้ยง
นอกชุมชน” เพื่อชวยสรางทักษะในการเช่ือมโยงและบูรณาการความรู   

2. จัดการโดยกลไก องคกรศาสนาเปนฐาน 

รูปแบบและกลไก ของศาสนาพุทธ จากการศึกษาพบวา “วัด” หรือสถาบันทางพุทธศาสนา 
นับเปนทุนอันย่ิงใหญที่ปรากฎอยูในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งนอกจากจะเปนศูนยรวมความ
ศรัทธาของผูคนสวนใหญแลว วัดยังมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพมากมาย ตลอดจนมีสิ่งเอ้ืออํานวยตอ
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การเรียนรูอยางพอเพียง การขยายกลุมเปาหมายการดําเนินงานจากที่มุงเนนเฉพาะในกลุมเด็กและ
เยาวชน สูครอบครัว และชุมชน ขยายเน้ือหาการดําเนินงานจากท่ีมุงเนนเฉพาะเร่ืองศาสนาและคุณธรรม
จริยธรรม สูเร่ืองการแกไขปญหาความรุนแรงและการพัฒนาชุมชนในมิติอ่ืนๆ โดยยังคงใชพุทธวิธีเปน
แนวทางในการดําเนินงาน นับวามีความเปนไปไดในการจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรง
ในเด็กและเยาวชนสูงมากกับการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  
 ในกรณีของศาสนาอิสลาม โดยหลักศาสนา เปนแนวทางและมาตรการในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน และใชเปนเคร่ืองมือที่มีพลังในการกํากับพฤติกรรมของคนในชุมชน ทั้งในดานการปองกัน 
และแกปญหาสังคม การจัดการปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนดําเนินงานในรูปแบบความรวมมือ 
ของ  องคกรทางศาสนา  องคกรบริหาร และองคกรทางสังคมในชุมชน  ทํางานอยางเช่ือมโยง 
ประสานกัน ดังแสดงในรูปแบบขางทาย 

3. กลไกที่มีโรงเรียนเปนฐาน 

        จากการศึกษาที่คนพบวาเด็กในชุมชนชนเมือง มีความผูกพันกับชุมชนในความหมายของ
โรงเรียนมากกวา จึงมีขอเสนอในการทํางานกับเด็กและเยาวชนโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการทํางาน 
ทั้งน้ียังคงใชโครงสรางเดิมของโรงเรียนในการขับเคลื่อนงาน แตตองการการปรับในเชิงคุณภาพของ
โครงสรางท่ีมีอยูดังน้ี 

ก) ปรับโครงสรางและระบบความสัมพันธในโรงเรียนมิใหเปนระบบความสัมพันธใน
แนวด่ิง ซึ่งเนน การปกครอง ควบคุม สั่งการ แตเปนระบบความสัมพันธในแนวราบ หรือ  “ระบบพ่ี
เลี้ยง” ซึ่งจะเอ้ือตอการพัฒนาศักยภาพเชิงสรางสรรคของเด็ก การปรับดังกลาวน้ีสามารถทําไดโดย                                     

ข) ปรับทัศนะของครูใหมีทัศนะเชิงบวกตอเด็กและเยาวชน  ปรับโครงสรางของ
คณะกรรมการโรงเรียนที่ดึงเอาคนท่ีมีศักยภาพในชุมชนและพรอมที่จะทํางานอยางสรางสรรคกับเด็กมา
เขารวม 

ค) ประสานหรือเปดพ้ืนที่ทางสังคมใหม ที่อยูนอกโครงสรางอํานาจของโรงเรียน ที่จะทํา
ใหเด็กไดมี  สวนรวมสูงสุด และเปนพื้นที่ที่เปดรับคนในชุมชนเชื่อมโยงพื้นที่ในและนอกโรงเรียนท่ี
สรางข้ึนใหม ผานบรูณาการการเรียนการสอน 

4. จัดการโดยกลไกองคการบริหารสวนตําบล 

 กลไกการจัดการปญหาโดยใชองคการบริหารสวนตําบลเปนฐาน โดยรูปแบบของภาคใต 
ใชโครงสรางท่ีมีอยู เดิมแลวคือ สภาเด็กและเยาวชน และศูนยพัฒนาครอบครัว เปนกลไกในการ
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ดําเนินงาน โดยเนนการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนและภาคีที่เกี่ยวของ  โดยกิจกรรมท่ี  อบต. ควรจะ
สนับสนุน คือกิจกรรมพัฒนาครอบครัว กิจกรรมพัฒนาเยาวชน กิจกรรมพัฒนาองคกรเพ่ือเด็ก  และ
กิจกรรมเฝาระวังทางสังคม  
 ภาคกลาง ดําเนินงานโดยการไปกระตุน สรางความเขาใจกับนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ปลัดอบต. และผูนําชุมชนระดับตําบล เพ่ือใหเห็นความสําคัญและปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน การทําความเขาใจในการจัดทําโครงการสงเสริมพัฒนาเยาวชนในแผนพัฒนาระดับตําบล  
รวมท้ังดําเนินกิจกรรมท่ีใชทุนและวัฒนธรรมในหมูบานเปนตัวขับเคลื่อน 

 5.  จัดการโดยกลไก หรือโครงสรางดานเด็กและเยาวชนท่ีมีอยูแลว 

กอนการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงในเด็ก
และเยาวชน กลไกทั้ง 3 จะทํางานแยกกันเปนเอกเทศ ขาดการเชื่อมโยงประสานใหเปนพลังในการ
พัฒนาสังคมและชุมชน และยังพบวาพลังกลไกท่ีรัฐจัดต้ังไวในตําบลสวนใหญ โดยเฉพาะสภาเด็กและ
เยาวชน ศูนยพัฒนาครอบครัว ฯลฯ ซึ่งจัดต้ังโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยมี
บทบาทนอยในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

แมวาการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน และศูนยพัฒนาครอบครัวประจําตําบล จะมีหลักการท่ี
ดี มีการใหความรูแกผูเกี่ยวของกอนการจัดต้ัง แตการจัดต้ังมีลักษณ Top down ขาดการประเมินศักยภาพ
และความพรอมของผูรับผิดชอบ ภารกิจที่มอบหมายท้ังในสวนของสภาเด็กและเยาวชน และศูนยพัฒนา
ครอบครัวเปนงานยาก และบางอยางเกินศักยภาพที่คณะกรรมการจะดําเนินการได ในขณะท่ีการหนุน
เสริมท้ังในเชิงวิชาการ ทรัพยากร และงบประมาณขาดความตอเน่ือง ทําใหสภาเด็กและเยาวชนและศูนย
พัฒนาครอบครัวตําบลขาดพลัง และไมสามารถทํางานใหปรากฏผลเปนรูปธรรม ซึ่งจากการสรุป
รวมกันของผูเกี่ยวของ พบวาท่ีผานมาการทํางานมีอุปสรรค ดังน้ี 

สภาเด็กและเยาวชนตําบล ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบล 
1. ขาดอิสรภาพและเสรีภาพในการทํางาน งานสวน
ใหญกําหนดโดย “ผูใหญ” โดยสภาเด็กเขารวม
กิจกรรมในลักษณะของ “ผูใหความรวมมือ” หรือ 
“ผูมีสวนเกี่ยวของ” เทาน้ัน 

1. ขาดทิศทาง และกิจกรรมการทํางานท่ีตอเน่ือง 

2. ขาดบทบาทและเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นในกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการภายในตําบล 

2. ขาดความรู และทักษะในการทํางาน 

      



376 / สรุปผล อภิปรายและเสนอแนะ

 

 

3. ขาดงบประมาณสนับสนุนการทํากิจกรรมอยาง
ตอเน่ือง 

3. ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังท้ังจากรัฐ และ
องคการปกครองสวนทองถิ่น 

4. ขาดความเขาใจในบทบาทของสภาเด็กและ
เยาวชน  และทักษะในการทํางานของกรรมการสภา
เด็กและเยาวชน 

4. ขาดงบประมาณในการทํากิจกรรม โดยไดรับ
งบประมาณหนุนเสริมจากรัฐเพียงปละ 20,000 
บาทเทาน้ัน สามารถจัดกิจกรรมไดปละ 1 คร้ัง 
ตามนโยบายท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดกําหนด 

5. ขาดความเขาใจจากครอบครัว และคนในชุมชน ฯลฯ 
6. ขาดกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางพ้ืนที่ตําบล อําเภอ 
จังหวัด 

ฯลฯ 
 

การวิจัยพบวากลไกสภาเด็กและเยาวชน ศูนยพัฒนาครอบครัวท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุษยจัดต้ังไว เปน “ทุน” ที่สําคัญในการเช่ือมโยงกลไกตางๆ ในตําบลเพื่อแกไข
ปญหาเด็กและเยาวชน ปญหาครอบครัว และปญหาสังคมอ่ืนๆ เน่ืองจากเหตุผล ดังน้ี 

1. เปนกลไกท่ีกฎหมาย และนโยบายของรัฐรองรับ 

2. เปนกลไกท่ีสรางประโยชนสวนรวม การดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ จะไดรับความ
รวมมือจากชุมชนมากกวากลไกการเมือง และกลุมอ่ืนๆ ที่มีผลประโยชนสวนบุคคลเกี่ยวของดวย 

3. เด็กและเยาวชน ครอบครัว เปนเร่ืองท่ีคนสวนใหญใหความสําคัญ เด็กทํากิจกรรมใด
ผูใหญพรอมใหการสนับสนุน 

4. เปนกลไกที่มีงบประมาณการสนับสนุน ทั้งจากงบประมาณของรัฐ เงินกองทุน และ
งบอุดหนุนจากองคการปกครองสวนทองถิ่น 
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6.4 ผลลัพธ การจัดการทางสังคมเพื่อการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
 ก)  ผลลัพธในระดับของการจัดการทางสังคม ประกอบดวย 

 1) การเกิดเครือขายของบุคคลในการดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (โครงสรางท่ี
ไมเปนทางการในแนวราบ) 

 เครือขายดังกลาวน้ีเปนเครือขายท่ีเช่ือมโยงกลุมบุคคลท่ีรับผิดชอบ  ในการดําเนินกิจกรรม
ทางสังคม   

 ในภาคเหนือ โครงการวิทยุชุมชน เขากับอาจารยในโรงเรียนที่รับผิดชอบงานแนะแนว และ
ผูอาวุโสในหมูบานท่ีโรงเรียนต้ังอยู 

 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเครือขายระหวางวัด จากหมูบานหนึ่งขยายไปสูหมูบานอ่ืนๆ 
เพื่อนําโครงการไปปรับใช เกิดเครือขายผูสนใจปญหา 

“แตสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงคือ หลังจากมีโครงการน้ีเขามากิจกรรมพวกนี้ก็ยังทําอยู แต
รูสึกวาดีขึ้น เพราะเราสามารถดึงครอบครัวในชุมชนมารวมกิจกรรมไดมากขึ้นโดยมีสภาเด็กเปนแกนนํา 
และสภาเด็กตรงน้ีก็จะดึงเยาวชนในสังคมมารวมกันทํากิจกรรมตรงนี้มากข้ึน แสดงออกทางความคิด  
เลนกีฬา ทํากิจกรรมกันมากข้ึน และทําใหสภาองคกรชุมชน อบต. กํานัน ผูใหญบาน วัด โรงเรียน และ
ครอบครัวมีสวนรวมในการทํางานเพื่อจัดกิจกรรมลดความรุนแรงมากขึ้นกวาเม่ือกอน” ( อบต. ภาคใต) 

 2)  เกิดเครือขายพี่เลี้ยงในการดูแลเด็กและเยาวชน (เครือขายความสัมพันธ) 
 จากผลของการดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ี   เชน การจัดอบรม ดีเจนอย ที่ไดจัดใหผูดําเนิน

รายการวิทยุชุมชน (ดีเจ) รุนพี่  แลกเปลี่ยนประสบการณ และสอนนองดวยการทดลองออกอากาศ ทําให
เกิดความสัมพันธที่มีการดูแลกันตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนท้ังการดูแลในภาพรวม และการจับคูพี่
นองท่ีมีบุคลิกภาพและความชอบในการจัดรายการใกลเคียงกัน และทําใหเกิดเครือขายพ่ีเลี้ยงระหวาง   
ดีเจรุนพี่  กับเด็กดีเจนอยขึ้นโดยธรรมชาติ รวมท้ังเกิดเครือขายพ่ีเลี้ยงในระหวาง ดีเจนอย ที่อายุมากกวา 
ดูแลนองที่อายุนอยกวา 

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  กรุงเทพฯ และภาคใตก็เชนเดียวกัน กิจกรรม
ที่ใหเด็กดําเนินการ เด็กจะประสานสัมพันธระหวางกัน ตามความสนใจ เกิดเครือขายความสัมพันธอยาง
เปนธรรมชาติ  กรณีของ ดีเจนอยพบวา มี แฟนรายการ โดยเฉพาะแฟนรายการอาวุโส (ผูหญิง) ที่ให
กําลังใจสนับสนุนใหเด็กไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน หรือ แมแตการใหกําลังใจกับ ดีเจนอย บางคน
ที่ครอบครัวแตกราว 
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 3)  มีระบบกลไกซึ่งเปนโครงสรางทางการรองรับกิจกรรมระยะยาว 
 ทุกพื้นที่มีแนวโนมของการบรรจุแผนกิจกรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชน และการปองกัน

ความรุนแรง ในกลไกปกติ  ในการดําเนินการโดยใช อบต. เปนฐาน พบวา อบต. มีการบรรจุกิจกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชนในแผนชุมชน  ในชุมชนมีการสานตอกิจกรรม โดยการสนับสนุนจากพ่ีเลี้ยง
ภายนอก เชนพัฒนาสังคมจังหวัด  กรณีโรงเรียน  กลุมเด็กที่เขารวมกิจกรรมดี.เจ.นอยไดถูกคัดเลือกใหมี
สวนรวมในกิจกรรมประชาสัมพันธของโรงเรียน โดยไดรับการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติมผานโครงการ
อบรมนักประชาสัมพันธของโรงเรียนท่ีดําเนินการโดยโรงเรียนเอง ภายใตความรับผิดชอบของอาจารย
กิจกรรมนักเรียน และเด็กกลุมน้ีก็มีแนวโนมท่ีจะสมัครและไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการ
นักเรียน ทั้งน้ีไดหารือเบื้องตนกับผูอํานวยการโรงเรียนท่ีจะผสมผสานกิจกรรม ดีเจนอย เขาสูระบบ
โรงเรียนโดยมีอาจารยที่รับผิดชอบกิจกรรมนักเรียนและอาจารยแนะแนว เปนหลักในการดูแลเด็ก
นักเรียนกลุมน้ี  

 4)  ทําใหเกิดพื้นท่ีในการแสดงความคิดเห็นและแสดงศักยภาพของเด็กอยางกวางขวาง 
 ในการใชกลไกทางอากาศคือ ดีเจ พบวา จากการที่เด็กไดมีโอกาสนําเสนอความคิดของตน

ทั้งในรายการที่เด็กเปนเจาของรายการเอง หรือ  ในชวงท่ีตนจัดรายการรวมกับผูใหญ ทําใหผูฟงรายการ
ที่สวนมากเปนผูใหญในชุมชนไดเขาใจทัศนะของเด็กมากข้ึน และการกระจายทัศนะน้ีนาจะเปนไปอยาง
กวางขวาง หากพิจารณาจากความถี่ของคลื่นวิทยุที่คลอบคลุมถึง 21 หมูบานในเขตเทศบาล และในบาง
พื้นที่ในเขตอําเภอปาย   

 ข)  ผลลัพธในการพัฒนาระดับปจเจกบุคคล  
 มีขอคนพบสําคัญซึ่งมาจากลักษณะเฉพาะของกิจกรรม ที่มีการดําเนินการในพ้ืนท่ี  คือ ที่มี 

ความยืดหยุนของกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธโตตอบกับผูอ่ืน(flexible and interactive activity) ซึ่ง
กิจกรรมลักษณะน้ีเปดโอกาสใหเด็กไดสรางสรรควิธีการในการสื่อสาร และพัฒนาตนเอง ทําใหเด็ก
นักเรียนมีการพัฒนาสวนบุคคลที่หลากหลาย  ตามแตทุนเดิมและความคิดสรางสรรคของเด็กแตละคนท่ี
จะพัฒนาตนเอง   
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 1) สรางความมั่นใจในการแสดงออก  
    กรณีภาคเหนือ พบวาเด็กที่ไมกลาพูดหนาช้ันเรียน ใชรายการดี.เจ.นอยเปนบันไดข้ันแรก 

ในการชวย พัฒนาใหตนเองมีความกลาในการพูดและแสดงความคิดเห็น โดยเด็กใหความเห็นวา 
เนื่องจากการจัดรายการวิทยุนั้น ผูพูดและผูฟงไมเห็นหนากัน ดังน้ันเวลาที่ผูจัดรายการตื่นเตนตัวสั่น 
ผูฟงก็จะไมรู เด็กคนดังกลาวบอกวาเม่ือไดออกรายการหลายคร้ังและเร่ิมคุนเคย ตนเองก็หายต่ืนเตน 
สามารถพูดคุยไดอยางเปนธรรมชาติ และโตตอบกับผูฟงได  ในเปดเทอมหนาน้ีตนอยากลองนําเสนอ
หนาช้ัน และคาดวานาจะทําได 

“สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงชัดเจนเกี่ยวกับโครงการน้ีคือ ความกลาแสดงออกของเด็ก กลาตัดสินใจ 
เสนอความคิดเห็นของผูใหญ บางทีไปเสนอความคิดเห็นตอผูบริหาร ตอนน้ีผมกําลังทําเปลี่ยนดีเจ
กลายเปนเวปมาสเตอรนอยของโรงเรียนและเปนนักจัดรายการเสียงตามสายได แตก็คงอยูในกรอบของ
โรงเรียนเพราะขอจํากัดดานเวลา จริง ๆ มีครูหลายทานชวยดูแลจุดน้ีอยูมีอยู 3 ทานจาก 41 คนที่เขา
มารวมดูแลโครงการจริงๆ ก็ไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากผูปกครอง อยางมาวันน้ีพอแมก็อนุญาต ที่
เห็นความเปลี่ยนแปลงปญหาในครอบครัวของเด็กลดลงจากการเขาไปเย่ียมบานเด็ก พอเขาไปเย่ียมบาน
เสียงความไมพอใจของผูปกครองลดลง ปกติถาเจอผูปกครองตามตลาดเขาก็จะเลาใหฟง” (ครู เพศชาย 
ภาคเหนือ) 

 2) การพัฒนาตนเองในการสื่อสาร  
    โครงการดีเจ ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาการพัฒนาในดานการ

สื่อสารเกิดข้ึนกับเด็กทุกคนที่เขารวมกิจกรรม ทั้งในเร่ืองของการออกเสียงใหถูกตอง จังหวะเร็วชาของ
การพูดคุย การะมัดระวังคําพูดท่ีไมสมควรในท่ีสาธารณะ ขอที่นาสนใจก็คือสิ่งท่ีทําใหเด็กพัฒนาไดมาก
ที่สุดเปนเสียงสะทอนจากผูฟงทางบาน 

         กรณี กลุมเกษรชุมชนในกรุงเทพมหานคร เด็กและเยาวชนมีทักษะในการแสดงออก ใน
การนําเสนอขอมูล อันมาจากความนึกคิดของตนเอง  

 3) การมีกลุม เพื่อนกลุมใหม ท่ีสนใจในส่ิงเดียวกัน  และไดชวยเหลือแลกเปลี่ ยน
ความสามารถระหวางกัน 

 เด็กที่เขารวมกิจกรรมเปนนักเรียนท่ีมาจากหลายหองและหลายช้ันเรียน  ซึ่งหลายคนรูจัก
กันเพียงผิวเผิน บางคนไมเคยรวมกิจกรรมดวยกันมากอน การเขารวมในกิจกรรม ดีเจนอย ทําใหไดรูจัก
กันในหลายแงมุมมากข้ึน รวมท้ังไดดูแลชวยเหลือกัน เชน ชวยสอนการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร เปนตน 
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 4) ไดมีทางเลือกในการทํากิจกรรมอื่นในเวลาวาง 
 กิจกรรม ดีเจนอย ชวยใหเด็กออกมาจากการดูโทรทัศน เลนเกมส ซึ่งเปนเง่ือนไขหน่ึงของ

การปลูกฝงความรุนแรง และเด็กหลายคนเร่ิมเบ่ือ แตก็ไมรูวาจะทําอะไรดี  นอกจากน้ีเด็กบางคนที่
ครอบครัวแตกราวและอาศัยอยูกับญาติซึ่งบรรยากาศในบานไมอบอุน ก็มีสังคมใหม มีกิจกรรมที่
สรางสรรค ที่ทําใหตนไดออกมาจากบรรยากาศกดดันนั้นชั่วคราว 

5) ความตระหนักและเขาใจตอปญหาความรุนแรง 
 เด็กและเยาวชนท่ีเขารวมโครงการสะทอนขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการรับรู 

เกี่ยวกับปญหาวาเร่ืองของความรุนแรงเปนปญหาท่ีตองแกไข ความรุนแรงทีเกิดข้ึนเปนสิ่งท่ีอยูรอบๆตัว
เด็ก ที่ทุกฝายตองแกไข  เมื่อเขารวมโครงการ มองเห็นปญหาความรุนแรงไดลึกซึ้งมากข้ึน ไมใชเปน
เร่ืองธรรมดา แตเปนเร่ืองที่ตองแกไข  

" กอนหนาน้ีรูสึกวาความรุนแรงในชุมชนเปนเร่ืองธรรมดา เพราะรูสึกวาท่ีไหนก็
เหมือนกันท้ังน้ัน มีปญหาการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด ลักเล็กขโมยนอย เด็กหนีเรียนไปเลนเกมส ไม
ยอมกลับบานซึ่งมันเยอะมาก และผูปกครองของเด็กๆ เหลาน้ีก็ไมไดมาใหความสําคัญเทาไร เพราะตอง
ทํางานทั้งวันทั้งพอแม ลูกจะไปไหน อยูอยางไรก็ไมไดมาสนใจ….หลังจากท่ีไดเขารวมโครงการนี้ก็ทํา
ใหเรารูวาจริงๆ แลวปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนคืออะไรบาง เพราะกอนหนาน้ีไมรูวาความ
รุนแรงคืออะไรบาง บางอยางเราก็ไมคิดวามันเปนความรุนแรง พอไดมาทําตรงน้ีก็ทําใหรูวาหลายสิ่งท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนมันคือความรุนแรง ทําใหเกิดการตระหนักวาความรุนแรงท่ีเราเคยชินมันอันตรายมาก 
เพราะมันใกลตัวมาก ถาไมรีบแกไขมันจะยาก ทั้งครอบครัวที่เคยเอาแตทํางาน ไมสนใจลูกหลานก็มาให
ความสําคัญมากข้ึน” (มินท หญิง 15 ป กทม.) 

“สําหรับผมความรุนแรง คือ “เร่ืองเกี่ยวกับทุกๆ เร่ืองท่ีกอใหเกิดความแตกแยก เจ็บปวด 
ทางดานรางกาย อารมณ และจิตใจตอทุกคน ตอนน้ีผมเปนแกนนําและดีเจ ตอนแรกในหัวผมไมรูเร่ือง
ความรุนแรงอะไรเลย ตอนน้ีผมรูแลว” (นอง ที เพศชาย อายุ 15 ป ภาคเหนือ) 

“เราตระหนักมากขึ้น ความเคยชินกอนหนาน้ีมันเปนความรุนแรง แตปญหาก็ไมไดหมด
ไปเลย มันก็ยังมีบาง แตลดลงเยอะ เชน บางครอบครัวที่พอกินเหลาทุกวันก็ลดลงมาเปนสองสามวันคร้ัง 
เพราะเขาไดเร่ิมตระหนักวาเม่ือกอนเขากินเหลาทุกวันเลย ซึ่งกอนหนาน้ีเขาก็ไมไดคิดถึงตรงน้ี” (เอก 
เพศชาย อายุ 15 ป พื้นที่ กทม.) 
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“พอไดมารับความรูเร่ืองความรุนแรงก็ทําใหเขาตระหนักมากข้ึน มาฉุกคิดมากข้ึนเร่ือง
ความรุนแรงวามันสงผลอะไรบาง ใหความดูแล สนใจลูกหลานมากข้ึน ทั้งผูนําชุมชนและเกสรชุมชนก็
ไดรับความรูจากโครงการมากข้ึนเพื่อการเผยแพรความรูตอชุมชน เชน ปญหาความรุนแรงในชุมชนวามี
ไรบาง มีวิธีการพูดในชุมชนอยางไร ทําใหคนในชุมชนเชื่อถือ ใหความรวมมือ… อยากใหทําตอไป
เร่ือยๆ เพราะความรุนแรงในชุมชนที่เคยเกิดข้ึนก็คอยๆ ลดลงแลว แมวาจะไมไดมากมายอะไร แตคิดวา
ถาทําตอไปเร่ือยๆ จะดีมากข้ึน ปญหาความรุนแรงพวกนี้อาจจะหมดไป เพราะตอนน้ีคนในชุมชนเร่ิม
ตระหนักและใหความสนใจเร่ืองน้ีมันบางพอสมควรแลว” (แมว เพศหญิง แกนนําชุมชน กรุงเทพ) 

“จากท่ีเขาโครงการนี้ผมมีมุมมองเร่ืองความรุนแรงเปล่ียนไป เม่ือกอนคิดวามันแกไมได
มันเปนเหมือนเราไมเกี่ยว เราอยูไกล เราไมเกี่ยวของแตปจจุบันมันเปนเร่ืองใกลตัวเด็ก ถาต้ังใจก็นาจะ
แกได” (พจน อายุ 45 แกนนํา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

“ทําใหรูวาปญหาความรุนแรงตางๆ จริงๆ แลวมันไมไดมีแคเทาท่ีเราคิด แตมันมีหลายเร่ือง
อีกเยอะแยะ ปญหาความรุนแรงท่ีเยาวชนในพ้ืนที่ใหขอมูลมากท่ีสุดคือ ความรุนแรงท่ีไดรับจากการดู
ทีวี และเลนเกมของเยาวชน เพราะพวกเขาคิดวารายการทีวีและเกมบางอยางมันสื่อถึงความรุนแรง และ
เปนตัวอยางท่ีไมดี สงเสริมใหเยาวชนเลียนแบบ รวมกับผูนําครอบครัวไมดี ไมใหความสนใจ หรือ
ละเลยการใหคําปรึกษาท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหา ยิ่งเปนการสงเสริมใหเยาวชนในพื้นที่ใชความ
รุนแรงมากขึ้น” (อบต. ภาคใต) 

5) สรางตัวตนอัตลักษณใหมใหกับเยาวชน  
 จากการท่ีเด็กและเยาวชน เขารวมโครงการและดําเนินกิจกรรมทางสังคม ในการแกไข

ปญหาความรุนแรง พบวา เปนการแสดงใหสังคมเห็นบทบาท และศักยภาพของเด็ก  อัตลักษณเชิงบวก
ของเด็กไดปรากฎใหเห็น ดังคํากลาวท่ีวา  

“จากท่ีเขารวมโครงการน้ีหลายอยางเปลี่ยนไปจากเดิมคนในชุมชนเขาไมคอยเช่ือถือเรา 
เห็นเราเปนเด็ก พอเราเห็นวาลูกเขาไปทําอะไรผิด เม่ือกอนเราไปพูดก็ไมมีใครเช่ือ เขาบอกลูกเขาไมได
เปนแบบน้ัน แตพอพวกเราเขารวมโครงการ ผมเปนดีเจผมเปนแกนนําดวยคราวนี้เขาก็เช่ือถือเรา เร่ือง
การเปลี่ยนแปลงในดานครอบครัวอันน้ีเอาตัวอยางประสบการณผมเลย พอแมผมแยกกันอยู นองผมก็
เปนคนไมดี พอผมเขารวมโครงการทํากิจกรรมผมก็รูสึกเหมือนครอบครัวอ่ืนๆ ทั่วไป” (ที เพศชาย อายุ 
15 ภาคเหนือ) 
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“เร่ืองความรุนแรงจะมีพวกเด็ก ๆ ที่เปนตัวแทนพุด แตกอนพูดอะไรผูใหญไมคอยฟง เด็ก
พวกน้ีเดี๋ยวน้ีมีความนาเช่ือถือมากขึ้น” (ครู เพศชาย ภาคเหนือ) 

6) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 จากการศึกษา พบผลกระทบในเชิงพฤติกรรม กับเด็กที่รวมโครงการ 

“จากท่ีผมเห็นโครงการน้ีเด็กกลุมน้ีมีปญหากับที่บานเร่ืองโตเถียงทะเลาะเบาะแวงกับ
ผูปกครอง พอหลังเขาโครงการเด็กแกนนํามีปญหากาวราวลดลงจากเสียงสะทอนของผูปกครอง ในดาน
ความคิดใช เหตุผลเปนทางบวกมากขึ้น  แตกอนถือเอาเหตุผลตัวเองเปนใหญไวกอน  ทัศนคติ
เปลี่ยนแปลงไปในทางบวกมากข้ึน” (สม แกนนํา ภาคกลาง) 

“ความทะเลาะเบาะแวงระหวางหมูบานก็ลดลง โครงการนี้เขาไปชวงสงกรานตเม่ือกอนมี
ปญหาประจําเด็กมีเร่ืองมีราวกัน ตอมาเด็กที่เขารวมโครงการปญหามันก็จํากัดเฉพาะกลุมคนไมมีรุกราน
ไมมีรุกลามเขามาสูหมูบานหรือเด็กรุนหลัง ตอมาเราก็หาทางแกปญหา เราถามวามันมีปญหาอะไรไหม 
เราดึงเด็กจากท้ัง 2 หมูบานเขามารวมโครงการเราก็พบวาเด็กมันก็เลนดวยกันลืมความทะเลาะท่ีวัยรุน
พวกรุนพี่ปลูกฝงมา” (พระ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

“ชุมชนเปลี่ยนแปลงหลังเลิกเรียนเมื่อกอนเขาไปนั่งในศาลารวมกัน แตเดี๋ยวนี้เยาวชนเขา
ไปเลนกีฬาในวัด เยาวชนหันเขามา เยาวชนอ่ืนที่ไดรูขาวนอกชุมชนก็หันเขามา เยาวชนในตําบลมา
สมัครเปนเยาวชนจิตอาสาโดยไมตองเชิญชวน เขาเห็นเราทํากิจกรรมเขาก็อยากเขามา หลวงพอทานก็
คอยเปนกําลังใจ” (อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

6.5 การพัฒนาระบบเฝาระวังในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
 การศึกษาคร้ังใชวิธีการศึกษาแบบมีสวนรวม โดยไปทําความเขาใจ วิธีคิด มุมมองของ
ชุมชน และภาคีที่เกี่ยวของดานความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  รวมถึง ตัวตน คุณคาของเด็กและเยาวชน
ในชุมชน และปญหาที่เด็กและเยาวชน รวมท้ังผูใหญเผชิญ เพื่อสรางเปาหมาย  การจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหารวมกัน และกําหนดเปนแผนงานโครงการเพ่ือการแกไขปญหา  
 เคร่ืองมือในการเขาไปทํางานกับชุมชน คือตัวนักวิจัยท่ีมีความจริงใจ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มี
ความรู ในขณะเดียวกันก็เชื่อในศักยภาพของชุมชนในการรวมแกไขปญหา  
 นอกจากน้ัน ยังใชเทคนิกเพ่ือสรางการมีสวนรวมในการระดมความคิด  เชน เอไอซี mind 

map และการประชุมกลุม นําเสนอเรื่องเลาประสบการณ อารมณความรูสึก ซึ่งเปนวิธีการท่ีทําใหชุมชน
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มองเห็นปญหาผานประสบการณรวม  รวมดวยการเก็บขอมูล ผานประสบการณของเด็กและผูใหญ 
เพื่อใหเด็กและผูใหญรับรูมุมมองท่ีแตกตางของกันและกัน คุณคาท่ีมีอยูในชุมชน และของเด็ก เปนตน 

 ระบบการเฝาระวังปญหาในโครงการน้ี คือการสรางกรอบความคิดใหเห็นรวมกันในชุมชน
วา ปญหาความรุนแรงตองจัดการ และดําเนินการเชิงโครงสราง ไมเฉพาะการเพียงมุงท่ีพฤติกรรมเด็ก
เทาน้ัน  จากการศึกษาพบวา ทุกชุมชน สะทอนแนวคิดน้ีไดอยางดีในกระบวนการทํางาน โดยมองวา 
ตองดูครอบครัวที่เสี่ยงตอปญหา เด็กที่อยูกับพอแมที่ดื่มเหลา หรือพอแมท่ีทะเลาะเบาะแวง ใชความ
รุนแรงตอกัน นอกจากน้ัน อาจพิจารณาท่ีเวลาที่เด็กใชในการทํากิจกรรมเชิงบวก   
 นอกจากน้ันระบบการเฝาระวังท่ีไดจากโครงการ คือ การสรางความตระหนักใหกับ ทั้งผูนํา
ชุมชน ผูใหญ และ เด็กในการรวมมองเห็นปญหาน้ีรวมกัน และยังเกิดโครงการเฝาระวังปญหารวมกัน 
และเปนความรับผิดชอบรวมกัน  ชุมชนในระดับหมูบานท่ีมีกลไกทางสังคมท่ีเปนทุนอยูแลว เชน วัด 
มัสยิด  หรือ คณะกรรมการผูนําชุมชนท่ีเขมแข็ง กลุมเด็กและเยาวชนในชุมชน  มีแนวโนมท่ีจะนํา
แนวคิดท่ีไดจากกระบวนการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปดําเนินการตอเปนโครงการในพื้นที่โดย
บูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆที่มีอยู  เปนโครงการในการเฝาระวังปญหาและจัดการปญหาความรุนแรงใน
ชุมชนตอไป  เชนโครงการสานบาน วัดโรงเรียน  โครงการกิจกรรมของโรงเรียนแตขยายพื้นที่ในการ
ดําเนินงานไปยังชุมชนเพ่ือทําใหเด็กไดรูจักชุมชน เชนโครงการดีเจนอย โครงการพัฒนาของผูนําชุมชน 

รูปแบบระบบเฝาระวังเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนท่ีไดจาก
กระบวนการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  คือการ มีมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมท่ีจะสงผลตอพฤติกรรม
เส่ียงดานความรุนแรง ไดแก  

1. วางมาตรการดานการขายเหลาในชุมชน โดยผูนําชุมชนทําหนาท่ีในการเขาไปพูดคุย
กับรานคา ไมใหขายเหลากับเด็กและเยาวชน  

2. จัดประชุมระหวาง บาน-วัด-โรงเรียน เพื่อรับทราบ ปญหาเด็กและเยาวชน   
3. กําหนดกิจกรรมท่ีทํารวมกัน บาน-วัด-โรงเรียนอยางตอเนื่อง    
4. จัดประชุมประชาคมวางมาตรการสรางกฎระเบียบของชุมชนอยางชัดเจน 

5. จัดวางระบบในการสอดสองดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 

6. จัดระเบียบรานคา   แหลงม่ัวสุม   อบายมุข   และสถานที่ไมควรมีการโฆษณา 
  7. สรางและคนหา   ตนแบบท่ีดีของสังคม 
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 สําหรับชุมชนในระดับตําบล ที่มีองคการบริหารสวนตําบลเปนแกนในการวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการ ไดมีการกําหนดแผนงานโครงการดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในแผนระดับตําบล เพ่ือ
สงเสริมกิจกรรมในเชิงบวกแกเด็กและเยาวชน และใหเดกและเยาวชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชน ตําบล อยางเปนรูปธรรม มากกวาการสงเสริมกิจกรรมท่ีมองเด็กเปนเพียงผูรับเทาน้ัน  

6.6. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  เปนสิ่งท่ีมีอยูในชุมชน 
ปรากฏไดทั้งพฤติกรรมความรุนแรงท่ี เด็กและเยาวชนมีประสบการณทั้งการเปนผูเห็นเหตุการณ 
ผูกระทําและถูกกระทํา การรับรูของคนในชุมชน โดยเฉพาะในมุมมอง ของเด็ก มองความรุนแรงในเด็ก
และเยาวชนไปไกลกวา ปญหาเชิงพฤติกรรม โดยเช่ือมโยงไปที่ระบบความสัมพันธที่แตกแยก ความ
เขาใจ ความคิดท่ีไมยอมรับ ไมเห็นคุณคาของกันและกัน  ตัวแบบทางสังคมที่มีความรุนแรง และสังคมท่ี
เต็มไปดวยปจจัยเส่ียง เชน สุรา ยาเสพติด การพนัน ความยากจน เทคโนโลยี และสื่อ 
 ระบบการจัดการเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงในชุมชน สวนใหญเกิดข้ึนเมื่อเกิดปญหา
แลว คือใชระบบไกลเกลี่ย โดยท่ีการจัดการปญหาโดยมุงไปท่ีการปองกันปญหาโดยตรง ไมปรากฎชัด 
แตสงผล ในฐานะเปนปจจัยนํา ที่ทําใหเกิดความรุนแรง เชน โครงการลดเหลา ความรุนแรงใน
ครอบครัว ในขณะที่มีชุมชนมโีครงการพัฒนามากมาย ภายใตกฎหมาย และพระราชบัญญัติตางๆ และมี
หนวยงานองคกรจากภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดกลไกการทํางานและมีจุดแข็ง
บางประการในการดําเนินการปฏิบัติตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว แตยังคงมีปญหาท่ีเกี่ยวของกับเด็ก
และเยาวชน โดยเฉพาะกลไกท่ีเสริมพลังเด็ก เยาวชน ชุมชนในการจัดการปญหาความรุนแรง ไมปรากฏ
ใหเห็น 
 ทั้ ง น้ี รูปแบบการจัดการปญหาความรุนแรงในเ ด็กและเยาวชนอันเปนผลจาก
กระบวนการวิจัยและพัฒนา เร่ิมจาก การทําความเขาใจปญหา การรับรูและวิเคราะหปญหา รวม
แกปญหา และประเมินผล โดยใหความสําคัญกับทุนทางสังคม และวัฒนธรรมที่มีอยู โดยเนนใหเด็ก
และเยาวชนมารวมและเปนผูมีบทบาทสําคัญในการออกแบบโครงการ ดําเนินการ และไดรับ
ผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ   รูปแบบการจัดการปญหา มีทั้งใชพื้นท่ี เปนเงื่อนไขในการ
ขับเคลื่อน เชน ระดับหมูบาน  ระดับตําบล และใชประเด็นความสนใจรวมเปนเง่ือนไขในการทํางาน 
เชน โครงการดีเจนอย โครงการคุณธรรมนําสุข  โครงการเกสรชุมชน  โครงการเยาวชนสายพันธุใหม
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หางไกลความรุนแรง เปนตน โดยเนนท่ีบริบททางสังคม วัฒนธรรม ที่จะเปนเงื่อนไขท่ีจะสรางความ
สนใจ การรวมใจของคนในชุมชน 
 เงื่อนไขทําใหรูปแบบการจัดการปญหาประสบความสําเร็จ พบ เง่ือนไขของการเปดพ้ืนที่ 
ตัวตนของเด็กและเยาวชนในการรวมแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับชุมชน  การเปดพ้ืนท่ีตัวตนระหวางเด็ก
และผูใหญ  ภาคสวนตางๆท่ีเกี่ยวของ ใหเขาใจมุมมองตอสิ่งท่ีจะแกปญหา เห็นคุณคาและเปาหมายของ
กันและกัน  กลไกการสืบคนระบบคุณคา สิ่งดีงามท่ีอยู เพ่ือนํามาเปนทุนในการขับเคลื่อนสังคมเพื่อการ
แกไขปญหา  การมีระบบพี่เลี้ยงท่ีมีทัศนะและทักษะการจัดการในการหนุนเสริมพลังชุมชนในการ
จัดการ 

ผลลัพธเกิดข้ึนภายหลังดําเนินการ  เกิดการรวมตัวของเยาวชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมอันเปน
ประโยชน  สงผลใหเยาวชนเห็นคุณคาของตนเอง และสังคมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดี  
นอกจากนั้น เกิดการจัดการทางสังคมและแกปญหาแบบบูรณาการในชุมชน  หนวยงานตางๆ ให
ความสําคัญและสนับสนุนกิจกรรมการแกปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  คนในชุมชนตื่นตัว ให
ความรวมมือ สนับสนุน และมีสวนรวมในการแกไขปญหาความรุนแรง  เกิดความสัมพันธอันดีและการ
ประสานความรวมมือภายในชุมชน ระหวางชุมชนและภาคีเครือขาย และระหวางภาคีเครือขาย 
6.7. ขอเสนอแนะ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนผูมีบทบาทอยางสําคัญในการ

สรางระบบคุมครองทางสังคมเพ่ือการแกปญหาสังคมและสรางความม่ันคงของมนุษย โดยความคิดริเร่ิม
และดําเนินโครงการตางๆเขาสูชุมชนมากมาย แตยังคงแยกสวน และกําหนดเปาหมายตามกิจกรรม หรือ
แผนงาน   

 
ขอเสนอ 

เพื่อใหสภาเด็กและเยาวชน ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบล สามารถแสดงพลัง มีบทบาทใน
การแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน พัฒนาความเขมแข็งและความอบอุนภายในครอบครัว 
ตลอดจนการพัฒนาสังคมโดยรวม จึงมีขอเสนอเชิงนโยบาย ดังน้ี 

ก. สภาเด็กและเยาวชนตําบล 
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1.   สนับสนุนการรวมกลุมของเด็กและเยาวชนเพื่อทํากิจกรรมเชิงสรางสรรคในทุกชุมชน 
โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีมีสวนในการชวยเหลือครอบครัว กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
กิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเรียนรูเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนบานเกิดและเห็นคุณคา
ของครอบครัวและชุมชน 

2.  การจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ ควรพัฒนาจากฐานลาง (Bottom up) โดยการ
เชื่อมโยงฐานกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่เพื่อยกระดับกิจกรรม และคณะทํางานใหสามารถผลักดันกิจกรรมสู
นโยบายระดับ อําเภอ จังหวัดและประเทศตามลําดับ 

3.  พัฒนาอาสาสมัครในชุมชน และบุคคลท่ีสามารถรวมทํางานกับเด็กและเยาวชนได ให
เปนพี่เลี้ยงแกกลุมเด็กและเยาวชน ตลอดจนสภาเด็กและเยาวชนใหเพียงพอ 

4.  ผลักดันการเปดพ้ืนที่ใหแกเด็กและเยาวชนในตําบล ทั้งพ้ืนท่ีทางกายภาพ พื้นท่ีทาง
อากาศ และพื้นที่ทางสังคม เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมีพื้นที่ในการทํากิจกรรมอยางสรางสรรค 

5.  ปรับวิธีการสนับสนุนงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
โดยจัดเปน “งบอุดหนุนเฉพาะกิจ” ผานองคการปกครองสวนทองถิ่นไปยังสภาเด็กและเยาวชนตําบล 
และควรมีขอตกลงรวมใหองคการบริหารสวนตําบลต้ังงบประมาณสมทบในสัดสวนที่เหมาะสม 

ข. ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบล 

1.  ทบทวนบทบาทของศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลใหสอดคลองกับบริบทและศักยภาพ
ของคณะทํางานจากชุมชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริมคณะกรรมการศูนยใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล 

2.  สงเสริม สนับสนุนใหศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลมีทิศทาง และแผนการทํางานประจําป 
พรอมสรางแรงจูงใจใหคณะกรรมการ และอาสาสมัครประจําศูนยฯ ใหปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง 

3.  หนุนเสริมใหศูนยพัฒนาครอบครัว ทํางานเชื่อมโยงกับองคกรภาคีทางสังคมอ่ืนๆ ใน
พื้นที่ โดยเนนการพัฒนาครอบครัวแบบองครวม 

4.  พัฒนาระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการแกอาสาสมัคร และคณะกรรมการศูนยพัฒนา
ครอบครัวที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณงาน 

5.  ปรับวิธีการสนับสนุนงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
โดยจัดเปน “งบอุดหนุนเฉพาะกิจ” ผานองคการปกครองสวนทองถิ่นไปยังศูนยพัฒนาครอบครัวตําบล 
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และควรมีขอตกลงรวมใหองคการปกครองสวนทองถิ่นต้ังงบประมาณสนับสนุนในสัดสวนท่ีเหมาะสม 
ทั้งน้ีเพื่อใหรูสึกวา “ศูนยพัฒนาครอบครัวเปนของชุมชนไมใชเปนงานของ พม.” 

ค.  งานแผนและประเมินผล สํานักปลัดกระทรวง 
ขณะน้ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใหความสําคัญกับการมุง

เปาหมายท่ีการแกไขปญหาสังคมในพื้นท่ี และกําหนดเปนตัวชี้วัดของกระทรวง  โดยไมนําเอาการ
สนับสนุนสงเสริม องคการบริหารสวนตําบทในการทํางานดานสังคมเปนตัวช้ีวัด ผูวิจัยเสนอวา ควร
นําเอาตัวช้ีวัดน้ีมากําหนดเปนกรอบการประเมินผล เพราะการแกไขปญหาสังคม โดยเฉพาะดานเด็กและ
เยาวชน ควรเปนหนาท่ีของ อบต. ในการมองเห็นปญหา และดําเนินโครงการเพ่ือแกไขปญหา กระทรวง
การพัฒนสังคมควรทําหนาท่ีเปนฝายสนับสนุนสงเสริมทางวิชาการ หรือพี่เลี้ยงเพ่ือสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนทองถ่ิน 

  ง. งานดานการกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 กําหนดใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจัดใหมีระบบงานเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานและการบังคับใชใหเปนไปตามมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 นั้นควรใหควาสําคัญ
กับการสนับสนุนองคกรปกครองทองถิ่น ในการสํารวจ ปองกัน เฝาระวัง แกไขปญหาตลอดจน
ชวยเหลือผูกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  โดยเสนอใหเห็นผลกระทําของความรุนแรงจากกการ
เปนผูถูกกระทํา เปนผูกระทําในเวลาตอมาหรือไม โดยการติดตามเด็กจากครอบครัวท่ีมีการกระทําความ
รุนแรง เพื่อทําใหขอมูลนี้สงถึงชุมชนและชุมชนจะไดตระหนักถึงปญหาที่เปนรูปธรรมข้ึน 

บทบาทผูหญิง แม ยังคงมีอิทธิพลตอการหลอหลอมเลี้ยงดูเด็ก แตจําเปนตองมีการ
เชื่อมโยงและใหพอไดเขามาเปนตัวแบบท่ีดีใหกับเด็กและเยาวชน เพ่ือการปองกันปญหาความรุนแรง
ดวย 

กิจกรรมดานการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสนับสนุนภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของใน
การปองกันและดูแลปญหา  ถือวามีความสําคัญ เพราะจากการวิจัยพบวา  ทําใหเกิดผลในการ
เปลี่ยนแปลงการสรางความเขาใจรวมกันในเร่ืองความรุนแรงไดเปนอยางดี 

จ.  งานดานการคุมครองเด็ก  
โครงการพัฒนาระบบคุมครองเด็กในชุมชน โดยคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติได

กําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินกาในการคุมครองเด็กในระดับพื้นท่ี ถือวามีความสําคัญอยางย่ิง ที่
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ผานมาเนนการพัฒนากลไก การสรางความเขาใจใหผูที่เกี่ยวของเขาใจบทบาทหนาท่ี และมีระบบ
คุมครองเด็กและจัดกิจกรรมเพ่ือการคุมครองเด็กอยางตอเนื่อง แตการดําเนินงานกับ องคการบริหาร
สวนทองถิ่น การทํางานกับกลุมเด็กและเยาวชน ในการดูแล เฝาระวังและเขาใจสิทธิและหนาท่ี จะเปน
ระบบกลไกท่ีสําคัญและเปนพื้นฐาน มีประสิทธิภาพในการเฝาระวังปญหาไดดีที่สุด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียน และวัด เปนโครงสรางและเปนกลไกทางสังคมพื้นฐานท่ียังคงมีอิทธิพลตอชุมชน 
การเสริมสรางระบบความสัมพันธระหวางโรงเรียน วัด ชุมชน เปนสิ่งสําคัญและจําเปนมากตอการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน อันจะสงผลตอการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน
โดยตรง 

ขอเสนอ  
ควรเสริมสรางกลไกท่ีทําใหชุมชนมีเงื่อนไขในการรวมดําเนินการพัฒนาใหเกิดนวัตกรรม

กลไกการมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีประสิทธิภาพ  ปฏิรูปกระบวนการจัดการภายใน
ระบบโรงเรียน เพื่อใหเกิดการจัดการในการมีกิจกรรมตางๆการรวมใชพื้นท่ีระหวางกันในการทํา
กิจกรรม  ระหวาง บาน วัด  โรงเรียน  เชน โครงการบานหลังโรงเรียน โรงเรียนเพ่ือนด็ก   โครงการ
คุณธรรมจิตอาสาเยาวชน 
กระทรวงมหาดไทย 
 องคการบริหารสวนทองถิ่น มีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาทองถิ่นโดยเฉพาะปญหา
ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน แตผลปรากฎวา โครงการท่ีมีการดําเนินการอยูเปนสวนใหญคือ การ
พัฒนาเชิงโครงสรางและการสงเคราะห บทบาทในการเสริมสรางพลังอํานาจใหกับทองถิ่นและเยาวชน
ยังไมปรากฎชัดในพื้นที่ที่ศึกษา  
 
 ขอเสนอ 

1. สนับสนุนแผนกิจกรรมทองถิ่นที่มุงดําเนินงานเพ่ือลดปญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน โดยเนนการจัดการโดยใชทุนทางสังคม อันไดแก ทรัพยากร ภูมิปญญาทองถิ่น ในการแกไข
ปญหา เชน ระบบการเกื้อกูล และการสรางความผูกพันในชุมชน กลไกทางศาสนาในการขัดเกลาจิตใจ 
และจริยธรรม  และจัดใหมีการจัดการเพื่อใหผูปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่เรียนรูกันและกัน  โดยกําหนด
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เง่ือนไขระบบงบประมาณ ในเร่ืองการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เปนเง่ือนไขของงบเฉพาะกิจ เพ่ือ
นํามาใชไดตรงตามเปาประสงค 

2. องคกรปกครองทองถิ่น และผูนําชุมชน  ควรนําเอาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
เยาวชนท่ีตองปลอดความรุนแรง ใหปรากฏในแผนชุมชน และกําหนดใหมีโครงการ กลไกการจัดการท่ี
เปนรูปธรรมในการลดปญหาความรุนแรงในเยาวชนระดับพื้นท่ี โดยใชงบประมาณทองถิ่น และใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการใหทองถ่ินมีสวนรวมในการประเมินผลลัพธซึ่งจะเกิดผลตอคุณภาพชีวิต
ของเด็กและสังคมโดยรวม 

3. การดําเนินนโยบายและโครงการของราชการในพ้ืนที่ตําบล ควรใหองคการบริหารสวน
ตําบลรับผิดชอบเปนเจาของ โดยการอุดหนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบลรับผิดชอบ และ
สวนราชการทําหนาท่ีกํากับ ติดตาม และประเมินผลลัพธของโครงการ 

4. ผลักดันใหประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน การพัฒนาครอบครัว เปนตัวช้ีวัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอรับรางวัลขององคการบริหารสวนตําบล และเปนตัวช้ีวัดความเขมแข็ง
ของตําบล 

5. สนับสนุนงบประมาณแกองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือขับเคลื่อนการแกไขปญหา
ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน และพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัว ในลักษณะของโครงการระยะ
ยาว 3 – 5 ป  

6. ผลักดันใหองคการบริหารสวนตําบลบูรณาการการทํางานกับสภาองคกรชุมชนตําบล 
ผูปกครองทองท่ี และภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ ในการทํางานพัฒนาเด็กและเยาวชน  การพัฒนา
ครอบครัว และความม่ันคงทางสังคมอ่ืนๆ ในตําบล 

7. องคการบริหารสวนตําบล ควรหนุนเสริมองคกรภาคประชาชนที่ดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนาสังคมในพื้นที่อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่องตามผลลัพธของการปฏิบัติงาน 

 

กระทรวงยุติธรรม 
 ควรขยาย ขอบเขต และพัฒนากลไกการทํางานท่ีใหความสําคัญกับปองกันปญหาความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน  
องคกรชุมชนภาคประชาสังคม 
 1. สงเสริม เปดพ้ืนที่ กิจกรรมเยาวชน สรางระบบคุณคาจิตอาสาในชุมชน  
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 2. กําหนดเงื่อนไข หรือสรางระบบกลไกทางสังคมในการสรางสิ่งแวดลอมเชิงบวกใหกับ
ชุมชนเพื่อลดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน เชน เหลา ความรุนแรงในครอบครัว 

 3. พัฒนาระบบเฝาระวังในระดับชุมชน เพ่ือสรางสัญญาณเตือนภัยท่ีใหคนในชุมชน
ตระหนักในปญหา และรับรูปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ที่เกี่ยวพันกับโครงสรางทางสังคม
และวัฒนธรรม  โดยเนนการพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินความรุนแรงในชุมชน เชน ความรุนแรงใน
ครอบครัว  การตายและบาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทของผูใหญ  และปริมาณการด่ืมเหลาของคนใน
ชุมชน รานเกมส เปนตน 

 4. ขยายพันธมิตรในการทํางานดานการแกไขปญหาความรุนแรงในเยาวชน โดยกระตุน
และสงเสริมองคกรพัฒนาเอกชนท่ีทํางานดานเด็กและเยาวชนในมิติสุขภาพและการพัฒนาดานตางๆ ให
มาสนใจในประเด็นปญหาความรุนแรงในเยาวชนดวย โดยการริเร่ิมในการมีทุนสนับสนุน การคนหา
ตัวอยางเดนของการดําเนินงาน เพื่อเปนแรงจูงใจ และเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางกัน 
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ภาคผนวก 
แนวคําถามสําหรับนกัวิจัยชุมชน 

โครงการวิจัยปฎิบัติการ การจัดการทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
  

 
หัวขอ วัคถุประสงค แนวคําถาม ผูใหขอมูล วิธี

การศึกษา 
ชุมชนของฉัน 1. เพื่อรูจักรากเหงา

ของชุมชน ใน
ดาน
ประวัติศาสตร 
ความเปนเครือ
ญาติ วัฒนธรรม
ประเพณี 
 

2. เพื่อใหทราบจุดดี 
หรือคุณคาของ
ชุมชน 
 

3. เพื่อใหทราบปจจัย
เสี่ยงทางสังคม
ตอชีวิตเด็กและ
เยาวชน 

1. ประวัติการต้ังชุมชน กอตัวเปนชมุชนมาไดอยางไร ตั้ง
มาก่ีปแลว มีผูใหญบานมาก่ีคนแลว มีการเปล่ียนแปลง
สําคัญเกิดข้ึนในชุมชนอะไรบาง  

2. ทําแผนผงัชุมชน บอกลักษณะทางกายภาพ บอก
ขอบเขตของชุมชน ดวยการเดินสาํรวจ กําหนดท่ีตัง้
ของบานเรือน บานประธานชุมชน บานครู รานคา 
ทางเดิน ถนนเช่ือม สะพาน รานคอมพิวเตอร สถานที่
ชุมนุม ลานกีฬา (ทําอยางไรจะใหคนท่ีไมเคยรูจัก
ชุมชนของเราเขามาหาเราไดอยางไมผิดพลาด) 

3. ในชุมชนมีกี่ครอบครัว ผังเครือญาติ    และมีการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันทําอะไรบาง ยกตัวอยาง   

4. ชุมชนมีการรวมตัวกันจัดต้ังกลุมอะไรบาง มีทุนและมี
จํานวนคนเขารวมอยางไร 

5. ชุมชนของเรามีอะไรเปนจุดเดนบาง ส่ิงดีๆของชุมชน
คืออะไรชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณี สําคัญๆอะไรที่
ยังคงปฏิบตัิสืบทอดมา    

6. รานขายเหลาในชุมชนมีกี่ราน ขายเหลาใหเด็กและ
เยาวชน หรือไม การด่ืมเหลาของวัยรุนทานวิตกกังวล
หรือไม แพราะอะไร 

7. การพนันที่เด็กและเยาวชนเลนมอีะไรบาง ทานวิตก
กังวลหรือไม ทําไม 

8. เด็กและเยาวชนจํานวนก่ีคนที่ไมไดอยูกับพอแม   

ผูนําชุมชน  
ผูใหญบาน 
  
 

สัมภาษณ
เชิงลึก 
 
สังเกต 
 
เดินสํารวจ 
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หัวขอ วัคถุประสงค แนวคําถาม ผูใหขอมูล วิธี

การศึกษา 
แนวคิดตอ
การมองเด็ก
และเยาวชน
ในชุมชน 

เพื่อทราบวิธีคิด เกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชน และการ
เลี้ยงดูเด็ก 

1. เด็กในมุมมองของทานหมายถึงอะไร  วัยรุนหมายถึง
ใคร มีความสําคัญอยางไรกับครอบครัวและชุมชน 

2. เด็กดี  เด็กที่ชุมชนคาดหวัง หมายถึงเด็กที่มีลักษณะ
แบบใด 

3. ปญหาของเด็กและเยาวชนในยุคสมัยนี้คืออะไร อะไร
ที่วิตกกังวลมากท่ีสุด เพราะอะไร 

4. วิธีการ  และหลักคิด  ในการเ ล้ียงดูบุตรหลานใน
ปจจุบัน 

 

ผูนําชุมชน 
พอ แม  
 

สัมภาษณ
เชิงลึก 
 
 
 

ชีวิตเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อทราบประเภท 
กลุม วิถีชีวิตเด็ก 

1. บอกจํานวนเด็กและเยาวชน ในกลุมอายุ 10-25 ป  เชน 
ชาย หญิง มีเด็กที่เรียน ในระดับใดบางจํานวนเทาไหร 
และไมไดเรียนกี่คน ทําอะไรบาง 

2. กิจวัตรประจําวันของเด็กและเยาวชนทําอะไรกันบาง 
ระหวางวันจันทร-ศุกร กับวันเสาร อาทิตย 

3. ในชุมชนนี้ ปญหาเยาวชน มีหรือไม มีพฤติกรรม
อยางไร ทําไมจึงคดิวาเปนปญหา  เด็กที่มปีญหา เกิด
จากอะไร 

4. ในหมูบาน มีเด็กและเยาวชนอายุ 10-25 ป กี่คนที่ไมได
อยูกับพอแม  หรือ พอ หรือแม 

5. ในชุมชนนี้ มีการรวมตัวของวัยรุนหรือไม  วัยรุนมีก่ี
กลุม พื่อทํากิจกรรมใดๆ บาง รวมท้ังกลุมท่ีชุมชน
จัดต้ัง เชน กลุมเด็กและเยาวชน ดานกีฬา คนตรี และ
กลุมท่ีไมไดจัดต้ัง เชน แก็งค ซุม กลุมช่ือตางๆ  ทํา  
Road map หรือ life cycle ของเด็กและเยาวชน เชน 
ออกจากบานไปไหนกันบาง จากจุดหนึง่ไปยังอีกจุด
หนึ่ง กับใคร (โดยมองดานพ้ืนท่ี และเวลาของเด็กใน
วันๆหน่ึง) 

6. พื้นที่ชุมชน สวนใดบางท่ีเด็กมักไปรวมตัวกัน มากกวา 
3 คนขึ้นไป เขาไปทําอะไร  

 

ผูนําชุมชน 
พอ แม  
 

สัมภาษณ
เชิงลึก 
 
สังเกต 
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หัวขอ วัคถุประสงค แนวคําถาม ผูใหขอมูล วิธี

การศึกษา 
ความรุนแรง  
ความหมาย
และรูปแบบ 

เพื่อทราบ
ความหมายเก่ียวกับ
ความรุนแรงและ
ปจจัยกําหนด 

1. ความรุนแรงในกลุมเยาวชนคืออะไร มีรูปแบบ
อะไร อะไรที่พบเห็นมากท่ีสุด   

2. ความรุนแรงในกลุมเยาวชนหญิง กับผูชาย มี
แตกตางกันหรือไม  

3. ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนรูปแบบอะไรทีเ่ปน
รูปแบบที่ยอมรบัไมได และอะไรท่ีเปนรูปแบบท่ี
ยอมรับได เพราะอะไร   

4. ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน มีสาเหตุจากอะไร  
5. ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน จะสงผลกระทบ

ตอครอบครัว และชุมชนอยางไร 
 

ผูนําชุมชน 
พอ แม  
 

สัมภาษณ
เชิงลึก 
 
สนทนา
กลุม 
 

แนวทางการ
แกไขปญหา
ความรุนแรง
ในเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อทราบ
ประสบการณการ
จัดการปญหาความ
รุนแรงของเด็กและ
เยาวชน 

6. ที่ผานมาทานเคยเห็นเหตุการณความรุนแรงในเด็ก
และเยาวชนที่วัยรุนในชุมชนของตนมีสวน
เกี่ยวของ ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกชุมชนหรอไม  
ยกเหตุการณทั้งหมดทีเ่คยเกิดขึน้  มีการแกไข
ปญหาดวยวิธีการอะไรบาง เชน ไมทําอะไรเลย 
(ปลอยตามบุญตามกรรม) แจงประธานชุมชน แจง
ตํารวจ ขับไลออกไปจากชุมชน   

 
7. การแกไขความรุนแรงในวัยรุน ควรเปนบทบาท

ของใคร ตองทําอยางไรบาง ใหผูตอบเสนอ
รูปธรรมการแกปญหาอยางชัดเจนและมีความ
เปนไปได (ไมใชเสนอวาครอบครัวตองใหความรัก
ความอบอุน ตองมีวันครอบครัว ครูตองเอาใจใส
เด็กอยางทั่วถึงเปนธรรม  ซ่ึงการเสนอแบบน้ีไม
สามารถนําไปดําเนินการได) บางชุมชนมีการสราง
ลานกีฬา ลานดนตรี ลานอานหนังสือ แตไมมี
อุปกรณใด ชุมชนจะจัดการอยางไร นโยบายของ
ชุมชนตอการลดหรือยุติความรุนแรงที่มีตอวัยรุน
เปนอยางไร  

 

ผูนําชุมชน 
พอ แม  
 

สัมภาษณ
เชิงลึก 
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แนวคําถามสําหรับนกัวิจัยชุมชน 
โครงการวิจัยปฎิบัติการ การจัดการทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 

 

 
หัวขอ วัคถุประสงค 1. แนวคําถาม ผูให

ขอมูล 
วิธีการศึกษา 

ชุมชนของฉัน เพื่อใหทราบจุดดี หรือ
คุณคาของชุมชน 
 

2. ชุมชนของเรามีอะไรเปนจุดเดนบาง ส่ิงดีๆของ
ชุมชนคืออะไร 

 

ตัวแทน
เยาวชน 

สัมภาษณ
เชิงลึก 

แนวคิดตอการ
มองเด็กและ
เยาวชนใน
ชุมชน 

เพื่อทราบวิธีคิด 
เกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน และการเล้ียงดู
เด็ก 

3. เด็กมายถึงอะไร   มีความสําคัญอยางไรกับ
ครอบครัวและชุมชน 

4. เด็กดี   เด็กที่ ชุมชนคาดหวัง  หมายถึงเด็กที่มี
ลักษณะแบบใด 

5. ปญหาของเด็กและเยาวชนในยุคสมัยนี้คืออะไร 
อะไรที่วิตกกังวลมากท่ีสุด เพราะอะไร 

6. วัยรุน คืออะไร ตางกับวัยอื่นๆ อยางไร อะไรคือ
ลักษณะพิเศษของเราท่ีตางจากวัยอื่น 

7. คิดวาคนในชุมชนมองวัยรุนเปนอยางไร ตัวเอง
มองความเปนเด็กวัยรุนอยางไร  

ตัวแทน
เยาวชน 

สัมภาษณ
เชิงลึก 
 
 
 

ชีวิตเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อทราบประเภท 
กลุม วิถีชีวิตเด็ก 

8. กิจวัตรประจําวันของเด็กและเยาวชนทําอะไรกัน
บาง ระหวางวันจนัทร-ศุกร กับวันเสาร อาทิตย 

9. ปญหาเยาวชน มีหรือไม มีพฤติกรรมอยางไร 
ทําไมจึงคดิวาเปนปญหา  เด็กทีม่ีปญหา เกดิจาก
อะไร 

10. ในชุมชนนี้ มีการรวมตัวของวัยรุนหรือไม  วัยรุน
มีก่ีกลุม พื่อทํากิจกรรมใดๆ บาง รวมท้ังกลุมท่ี
ชุมชนจัดต้ัง เชน กลุมเด็กและเยาวชน ดานกีฬา 
คนตรี และกลุมท่ีไมไดจัดต้ัง เชน แก็งค ซุม กลุม
ช่ือตางๆ  ทํา  Road map หรือ life cycle ของเด็ก
และเยาวชน เชน ออกจากบานไปไหนกันบาง 
จากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง กับใคร (โดยมอง
ดานพ้ืนที่ และเวลาของเด็กในวันๆหนึง่) 

11. พื้นที่ชุมชน สวนใดบางที่เด็กมักไปรวมตัวกัน 
มากกวา 3 คนขึน้ไป เขาไปทําอะไร  

ตัวแทน
เยาวชน 

สัมภาษณ
เชิงลึก 
 
สังเกต 
 

หัวขอ วัตถุประสงค 12. แนวคําถาม ผูให
ขอมูล 

วิธีการศึกษา 

กลุมเปาหมาย  สัมภาษณเด็กและเยาวชน  จํานวน 10 คน 
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ความรุนแรง  
ความหมายและ
รูปแบบ 

เพื่อทราบความหมาย
เกี่ยวกับความรุนแรง
และปจจัยกําหนด 

13. ความรุนแรงในกลุมเยาวชนคืออะไร มีรูปแบบ
อะไร อะไรที่พบเห็นมากท่ีสุด   

14. ความรุนแรงในกลุมเยาวชนหญิง กับผูชาย มี
แตกตางกันหรือไม  

15. ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนรูปแบบอะไรที่
เปนรปูแบบที่ยอมรบัไมได และอะไรท่ีเปน
รูปแบบที่ยอมรบัได เพราะอะไร   

16. ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน มีสาเหตุจากอะไร  
17. ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน จะสงผลกระทบ

ตอครอบครัว และชุมชนอยางไร 
 

ตัวแทน
เยาวชน 

สัมภาษณ
เชิงลึก 
 
สนทนากลุม 
 

แนวทางการ
แกไขปญหา
ความรุนแรงใน
เด็กและเยาวชน 

เพื่อทราบ
ประสบการณการ
จัดการปญหาความ
รุนแรงของเด็กและ
เยาวชน 

18. ที่ผานมาทานเคยเห็นเหตุการณความรุนแรงใน
เด็กและเยาวชน ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกชุมชน
หรอไม  ยกเหตุการณทั้งหมดทีเ่คยเกิดขึ้น  มีการ
แกไขปญหาดวยวิธีการอะไรบาง  

 
19. การแกไขความรุนแรงในวัยรุน ควรเปนบทบาท

ของใคร ตองทําอยางไรบาง  
 

ตัวแทน
เยาวชน 

สัมภาษณ
เชิงลึก 
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แบบสอบถามเพ่ือวิเคราะหสถานการณในชุมชน 
โครงการวิจัยและพฒันาการจัดการทางสังคมเพ่ือการแกไขปญหาความรุนแรง 

สวนท่ี 1.  ขอมูลสวนบุคคล 
คําช้ีแจง  ใหเติมขอความลงในชองวางหรือวงกลมตัวเลือกที่ตรงกบัความเปนจรงิมากท่ีสุด 

1. เพศ 1.   ชาย  
 2.  หญิง 

2.อาย ุ ………….ป…….....เดือน 

3. ศาสนา 1.   พุทธ 
2.   คริสต 
3.   อิสลาม 
4.   อื่น (โปรดระบ)ุ………….. 

4. คุณปฏบิัติกิจกรรมทางศาสนาบอยครั้งเพียงใด 
(เชน การสวดมนต ไปวัด ทําบุญ  การถือศีล 
ละหมาด 5  คร้ัง ไปโบสถ)  

1.   ไมเคย 
2.   นานๆคร้ัง 
3.   บอยคร้ัง 
4.   เปนประจํา 

5. พอแม/ผูปกครองของคุณปฏบิัติกจิกรรมทาง
ศาสนาบอยคร้ังเพียงใด  (เชน การสวดมนต ไป
วัด ทําบุญ  การถือศีล ละหมาด 5  คร้ัง ไปโบสถ) 

1.   ไมเคย 
2.   นานๆครั้ง 
3.   บอยครั้ง 
4.   เปนประจํา 

6. ปจจุบันคุณเรียนหนงัสือ  1.   กําลังเรียนชั้น ………………………….(ตอบขอ 7.1) 
2. ไมไดเรียน; จบการศึกษาช้ัน…………  ..(ขามขอ 7.1) 

7. จํานวนพ่ีนองท้ังหมดรวมท้ังตัวคณุเองดวย จํานวน……………………คน 
คุณเปนลูกคนที…่…………. 

8.  จํานวนผูที่อยูอาศัยกับคุณปจจุบนั(ไมรวมตัวคุณ) …………………คน   
สวนท่ี 2   ขอมูลครอบครัว 

9.   ปจจบุันคุณอยูกับใคร  
10. รายไดรวมของครอบครัว ตอเดือนโดยประมาณ --------------------บาท 
11. ตามความคิดของคุณ ฐานะเศรษฐกิจของ

ครอบครัวของคุณ 
1. ดีมาก (มีรายไดดี มั่นคง และจบัจายอยางสบาย) 
2.  ปานกลาง ( มีรายไดพอสมควร จับจายในส่ิงจําเปน) 
3. ปานกลางคอนลําบาก (มีรายได แตไมแนนอน บางคร้ังไมไดใน
ส่ิงจําเปน) 
4.  อัตคัตขาดแคลน  (ไมมีรายได ขาดแคลนส่ิงจําเปน) 



ภาคผนวก / 401 

 

12. ปจจุบันพอแมของคุณ 1. พอแมอยูดวยกัน 
2. พอแมหยา/แยกกันอยู 
3. แมหรือพอเสียชีวิตแลว (ขามขอ 16-19) 
4. อื่นๆ 

13. อายุปจจบุันของพอ  อาย…ุ……ป 
14. ระดับการศึกษาสูงสุดของพอ  
15. อาชีพของบิดา  
16. บิดาคุณด่ืมเหลา เบียรบอยคร้ังเพียงใด 1.    ดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวัน 

2.    อาทิตยละ 3-4 คร้ัง 
3.    เดือนละ 1-3 คร้ัง 
4.    นอยกวาเดือนละคร้ัง 
5.   ไมเคยดื่ม 

17.  อายุปจจบุันของแม ……………….ป 
18. ระดับการศึกษาสูงสุดของแม 1. ประถมศึกษา หรือต่ํากวา 

2. มัธยมศึกษา / ปวช. 
3. อนุปริญญา / ปวส. 
4. ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
5. สูงกวาปริญญาตรี 

19. ปจจุบันแมของคุณทํางาน/ประกอบอาชีพ  
 -------------------------------- 

20. แมของคุณด่ืมเหลา เบียรบอยคร้ังเพียงใด 1.   ดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวัน 
2.   อาทิตยละ 1-3 คร้ัง 
3.   เดือนละ 1-3 คร้ัง 
4.   นอยกวาเดือนละคร้ัง 
5.   ไมเคยดื่ม 

 
 
สวนท่ี 4 ตอไปนี้ จะเก่ียวของกับประสบการณของคณุตอเหตกุารณที่เกิดขึ้นในระยะ 3 เดือนที่ผานมา เกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ
ของเด็ก/วัยรุนในหมูบาน ชุมชน หรือโรงเรียน   
4 คุณเคย”เห็น”การกระทําส่ิงเหลาน้ีหรือไมกี่ครั้ง ในรอบ 3 เดือน  

คุณเคยเห็นการกระทําส่ิงเหลาน้ีในรอบ 3 เดือนท่ีผานมาก่ีครั้ง ไมเคยเลย  1-2 คร้ัง 3-4 คร้ัง   5-6 คร้ัง มากวา6 คร้ัง 

21. เห็นเด็กและวัยรุนตี ตอย ตบระหวางบุคคล (ตัวตอตัว)ในชุมชน      

22. เห็นเด็กและวัยรุนตี ตอย ตบ ตัวตอตัวในโรงเรียน/รอบๆโรงเรียน      

23. เห็นกลุมเด็กและวัยรุนทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกันในชุมชน      

24. เห็นกลุมเด็กและวัยรุนทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกันระหวางหมูบาน      

25. เห็นการรีดไถส่ิงของ/เงินจากเพ่ือนนักเรียน      
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26. เห็นเด็ก/วัยรุนรีดไถส่ิงของ/เงินในชุมชน/หมูบาน      

27. เห็นเด็ก/วัยรุนขโมยส่ิงของในชุมชน/หมูบาน      

28. เห็นเด็ก/วัยรุนขโมยส่ิงของจากเพื่อนในโรงเรียน      

คุณเคยเห็นการกระทําส่ิงเหลาน้ีในรอบ 3 เดือนที่ผานมากี่ครั้ง ไมเคยเลย  1-2 คร้ัง 3-4 คร้ัง   5-6 คร้ัง มากวา6 คร้ัง 

29. เห็นเด็ก/วัยรุนใชยาเสพติดในชุมชน/หมูบาน      

30. เห็นเด็ก/วัยรุนใชยาเสพติดในโรงเรียน      

31. เห็นเด็ก/วัยรุนขมขูเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน      

32. เห็นเด็ก/วัยรุนนําอาวุธเขามาในโรงเรียน       

33. เห็นครูทํารายรางกายนักเรียน      

34.  เห็นการลวนลาม หรือ ลวงเกินทางเพศในชุมชน เชน ใชคําพูด จบั บีบ 
สัมผัส โดยที่อีกฝายไมตองการ 

     

35.  เห็นการลวนลาม หรือ ลวงเกินทางเพศในโรงเรียน      

36.  เห็นเด็ก/วัยรุนบาดเจ็บจากการการทะเลาะวิวาทกันในชุมชน/หมูบาน      

37.  เห็นการบาดเจบ็จากการการทะเลาะวิวาทกันในโรงเรียน      

38.  เห็นการเสียชีวิตจากการทะเลาะวิวาทกันของเด็ก/วัยรุน      

 

5.  คุณเคย”กระทํา”สิ่งเหลาน้ีกี่ครั้ง   ในชวง 3 เดือนที่ผานมา และ  12 เดือนที่ผานมา   
( ใหระบุจํานวนคร้ังตามความเปนจริง ตั้งแตเลข 0 ขึ้นไป) 
คุณเคยกระทําส่ิงเหลาน้ีหรือไม  ระยะ 3 เดือนที่ผานมา  ระยะ   12 เดือนที่ผานมา 

 (รวม 3 เดือนน้ีดวย) 

39. ขมขูเพื่อนดวยวาจาหรืออาวุธ ________คร้ัง         _______คร้ัง 

40. ตบ  ตี ตอยคนอืน่ ________คร้ัง         _______คร้ัง 

41. ขวางขวด หรือส่ิงของไปยังคนอ่ืน ________คร้ัง         _______คร้ัง 

42. เขารวมในการทะเลาะวิวาทเปนกลุม(ยกพวกตีกัน) ________คร้ัง         _______คร้ัง 

43. รีดไถส่ิงของ/เงินจากเพื่อน ________คร้ัง         _______คร้ัง 

44. ทําลายทรัพยสิน/ส่ิงของสาธารณะ ________คร้ัง         _______คร้ัง 

45. ขโมยส่ิงของจากผูอื่น ________คร้ัง         _______คร้ัง 

46. พกพาอาวุธปน เชน ปน มีดพก สนับมือ  ________คร้ัง         _______คร้ัง 

47. ใชมีด หรือปนในการตอสู ________คร้ัง         _______คร้ัง 

48.  ลวนลาม หรือ ลวงเกินทางเพศตอผูหญิง เชน การใชคําพูด จับ ________คร้ัง         _______คร้ัง 



ภาคผนวก / 403 

 

บีบ สัมผัส โดยที่ผูหญิงไมตองการ 
49. ทํารายตบตีรางกายแฟน ________คร้ัง         _______คร้ัง 

50. บังคบัแฟนใหมีเพศสัมพันธ ________คร้ัง         _______คร้ัง 

 

6 คุณเคย” ถูกกระทํา” ในสิ่งเหลานีห้รือไม ในชวง 3 เดือนและ  12 เดือนที่ผานมา 

  ( ใหระบุจํานวนคร้ังตามความเปนจริง ตั้งแตเลข 0 ขึ้นไป)     
เมื่อ 3 เดือนที่ผานมา คุณเคยถูกกระทําส่ิงเหลาน้ีหรือไม ระยะ 3 เดือนที่ผานมา 

 

 ระยะ   12 เดือนที่ผานมา

 (รวม 3 เดือนนี้ดวย) 

51. ถูกขมขูดวยวาจาหรืออาวุธจากวัยรุน ________คร้ัง         _______คร้ัง 

52. ถูกตบ ตี ชกตอยจากวัยรุนในชุมชน/หมูบาน ________คร้ัง         _______คร้ัง 

เมื่อ 3 เดือนที่ผานมา คุณเคยถูกกระทําส่ิงเหลาน้ีหรือไม ระยะ 3 เดือนที่ผานมา 

 

 ระยะ   12 เดือนที่ผานมา

 (รวม 3 เดือนนี้ดวย) 

53. ถูกตบ ตี ชกตอยจากวัยรุนในโรงเรียน ________คร้ัง         _______คร้ัง 

54. ถูกทํารายจากการทะเลาะวิวาทเปนกลุม (การยกพวกตีกันระหวางกลุม) ________คร้ัง         _______คร้ัง 

55. ถูกรีดไถส่ิงของหรือเงิน ________คร้ัง         _______คร้ัง 

56. ถูกลวนลามหรือลวงเกินทางเพศ ________คร้ัง         _______คร้ัง 

57.  ถูกแฟนทําราย ตบดีรางกาย ________คร้ัง         _______คร้ัง 

58.  ถูกแฟนบังคับใหมเีพศสัมพันธ ________คร้ัง         _______คร้ัง 

59.  ถูกคนในครอบครัวทํารายรางกาย ________คร้ัง         _______คร้ัง 

60.  ถูกครูในโรงเรียนทํารายรางกาย ________คร้ัง         _______คร้ัง 

61. ไดรับบาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาทเล็กนอยเชน ฟกชํ้า  ________คร้ัง         _______คร้ัง 

62. ไดรับบาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาทจนตองไปหาหมอ ________คร้ัง         _______คร้ัง 

63. ไดรับบาดเจบ็จากการถูกคนในครอบครัว หรือ ครูทําราย ________คร้ัง         _______คร้ัง 

 
 

--------------------------------------- 
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แบบสมัภาษณ 
โครงการวิจัยและพฒันารปูแบบการจัดการทางสังคมเพื่อแกไขปญหา 

ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนพืน้ท่ีภาคเหนือ 
 

เริ่มตนใหนักเรียนชี้แจงวาเรากําลังทํางานเพ่ือหาตนทุนหรือสิ่งดีๆ ในตําบลใกลเมืองเพือ่ไปวางแผนในการทํากิจกรรมของเด็ก
และเยาวชน 
 

แบบฟอรมที่ 1 หาความสามารถของบุคคลท่ีเราไปสัมภาษณ 
1) ช่ือนามสกุลที่อยูของคนท่ีไปสัมภาษณ 

ช่ือ…………………………นามสกุล…………………………………………… 
ที่อยู…………………………………………………………………………….. 
�เปนคนทีเ่ติบโตมาในอําเภอใกลเมือง หรือ 
�ยายจาก................................................เขามาเม่ือ พ.ศ............................................. 

2) ขอถามเรื่องราวเก่ียวกับประสบการณชีวิตของ(พี่....ลุง....ปา.......) 
จากประสบการณในชีวิต ส่ิงที่(พี.่...ลุง....ปา.......) มีความภาคภูมิใจ  และสามารถเลาแบงปนคนอ่ืนไดคือเรื่อง......... 
3) ส่ิงที่คนในหมูบาน ชุมชน ยอมรับในความสามารถของ(พี่....ลุง....ปา.......)คือ

........................................................................................................................................ 
4) เรื่องราวที่(พี่....ลุง....ปา.......)ชอบ มีความสุขที่จะพุดคุยกับคนอ่ืน หรือเร่ืองท่ีมักจะพูดถึงบอยๆคืออะไร (เชน เรื่อง

ธรรมะ การเมือง การเลี้ยงสุนัข การทําอาหาร)…......................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 5) ถาสามารถเสกใหหมูบาน หรอืตําบลใกลเมืองเปนดังหวังได 3 เรื่อง  ทาน(พี่....ลุง....ปา.......)จะเสกอะไร 
แบบฟอรมที่ 2 ถามเรื่องสิ่งดีๆ ในชุมชนหมูบาน และในตําบลใกลเมือง 

 
ทาน (พี่....ลุง....ปา.......)มีตําแหนงอะไรในหมูบาน................................................................... 
เปนสมาชิกของชมรม................................................................................................................. 
ขอถามความเห็นเกี่ยวกับหมูบานของทาน 
(หากใหคะแนนเต็ม 5 ทานคิดวา ทานจะใหคะแนนเทาใดในหัวขอตอไปนี้) 

 คะแนนที่ให 
1    2    3     4       5 

ชวยยกตัวอยางเหตุการณวาทําไมใหคะแนนแบบ
นั้น 

1 ชุมชนของเรามคีวามไวเนื้อเชื่อใจ
กัน 

  

2 คนในชุมชนของเราไดรับการ
ปฏิบตัิอยางมีความเทาเทียมกัน 

  

3 ชุมชนของเรามคีวามสามัคคีกัน   
4 ชุมชนของเราตดัสินใจโดยใหทกุ
คนมีสวนรวม 

  

5 ชุมชนของเรามคีวามซ่ือสัตย   
6 ชุมชนของเรามีสายสัมพันธกับ
ชุมชนอ่ืน 
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แบบฟอรมที่ 3 ถามสิ่งดีๆ  ในชุมชน 
1 ชุมชนมีการรวมกลุมในหมูบานอะไรบาง ( เชน กลุม ธุรกิจน้ําด่ืม กลุมรําไทเก็ก) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ภูมิปญญาและวัฒนธรรม (เชน หมอพ้ืนบาน ชางซอ ตัดตุง)……………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) สอบถามคน (พระ)ที่มคีวามสามารถพิเศษ คนเดน คนดัง มีช่ือเสียง ในหมูบาน(เขียนในตาราง) 

ใหถามวาในหมูบานมีคนที่มีความสามารถเปนใครบาง (เชนเปนมคัทายกท่ีเสียงดี  เปนหมอรพ.? เปนนักดนตรี 
เลนกีตา สลอซอซึง  เกง ชางฟอน เปนพิธีกร รองเพลงเพราะ ทําขนม ทําอาหารอรอย ) 
ช่ือ นามสกุล ความสามารถพิเศษ, มีช่ือเสียง 
 
 

 

 4) คนที่เปนคหบดี (พระ) มีทุนเปนเงิน หรือส่ิงของทีจ่ะสนับสนุนกิจกรรมสวนรวมได 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) ทรัพยากรอ่ืนในหมูบานมีอะไรบาง(เชน มีวิทยุชุมชนในหมูบาน พิพิธภัณฑ สถานที่สาธารณะสําหรับทํากิจกรรม) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
แบบฟอรมที่ 4 ถามความหมายและประสบการณเกี่ยวกับความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
ใหนักเรียนชี้แจงวาแบบสอบถามตอไปนี้จะเปนขอมลูเบื้องตนที่จะชวยในการทํางานกับเด็กและเยาวชน 

1) ทานคิดวาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนคืออะไร 
 

2) อะไรคือสาเหตุของความรุนแรง 
 

3) ใหยกตัวอยางความรุนแรงทีเ่กีย่วกับเด็กและเยาวชนทีท่านเคยพบเหน็หรือไดยิน ในโรงเรียน ครอบครัวหรือชุมชน
ของทาน 

3.1) ตัวอยางที่เคยเห็นในชีวิตจริง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2) เคยไดยินไดฟง ( คนอืน่เลาใหฟง มิใชประสบการณตรง) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 

3.3) เคยประสบดวยตนเอง(จากประสบการณของลูกหลานตนเอง) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     4) ทานคิดวา จะมีแนวทางในการทํางานท่ีทําไดจริงในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ทานคิดวาทานจะชวยในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนไดอยางไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ทานคิดวาชุมชนจะชวยในการแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนไดอยางไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ปฏิบัติการวิจัยอยางมีสวนรวมในชุมชนพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
การจัดเวทีเด็กเรียนรูวิเคราะหปญหา 
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กระบวนการใหเด็กและเยาวชนรวมวิเคราะหปญหาในพื้นท่ีชุมชนกรุงเทพมหานคร 
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กระบวนการสรางการมีสวนรวมในชุมชนพ้ืนที่ภาคภาคกลาง 
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410

 

 

กิจกรรมระดมความคิดการวิจัยชุมชนและหนุนเสริมพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เร่ือง  
1) คุณลักษณะเด็กและเยาวชนท่ีพึงประสงค  2) ชุมชนปลอดภัยหางไกลความรุนแรง  3) สถานการณและ
สาเหตุความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  4) โครงการแกปญหาและจัดการทางสังคมเพื่อแกไขและปองกัน
ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
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กิจกรรมการวิเคราะหปญหาโดยการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน และชุมชน ในพืน้ที่ภาคเหนือ 



412

 

 

กิจกรรมการประชุมออกแบบการแกไขปญหารวมกันระหวาง

ชุมชนกับภาคสวนที่เกี่ยวของ กรณีพื้นที่ภาคใต 
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กิจกรรมการถอดบทเรียนระหวางชุมชนปฏิบัติการทุกภาค 




