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จังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ มีความร่มรื่นและหลากหลายทางด้านชีวภาพและ 

มีความหลากหลายทางชาติพันธุ ์ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมบน

ประวตัศิาสตร์ของพืน้ทีอ่นัยาวนาน โดยผู้คนซึง่ส่วนใหญ่เป็นมลายมูสุลมิ

อยู่ร่วมกับชาวพุทธ ชาวจีนที่มาต้ังถิ่นฐานนับแต่อดีต ต่างส่ือสารด้วย

ภาษามลายเูดยีวกนั อยูร่่วมกนัอย่างสันติสุขมาโดยตลอด ความสัมพนัธ์

ในแนวราบระหว่างผู้คนที่มีความหลากหลายจึงเป็นความสวยงามยิ่งนัก

ส่วนความสัมพันธ์ในแนวด่ิงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน นับจาก

อดีตกล่าวได้ว่ามีปัญหาในทุกภูมิภาค แต่ส�าหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มีความแตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆ จึงเป็นบริเวณที่มีปัญหาในระบบ 

ความสมัพันธ์นีม้ากกว่าภมูภิาคอืน่ๆ อนัเป็นเหตปัุจจยัให้เกดิสถานการณ์

ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนในปีพ.ศ. 2547 

เป็นต้นมา เกิดสถานการณ์ความรุนแรงท�าให้ผู้คนเสียชีวิต ทรัพย์สิน 

เสยีหาย ประชาชนเสยีขวญัก�าลงัใจ ขาดความมัน่คง และเกดิผลกระทบ

ในหลายๆ ด้านตลอดจนภาพลักษณ์ในสายตาประชาคมโลก ปัญหา

สถานการณ์ความรุนแรงน้ีจึงเป ็นปัญหาส�าคัญประการหน่ึงของ

ประเทศไทยที่ต้องรีบแก้ไขอย่างจริงจัง ในปีพ.ศ. 2558 รัฐบาลจึงได้ 

ตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ให้ศึกษา

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาส�าคัญนี้ ซึ่งกอส. ได้เสนอรายงานในบท

แรกว่า 

สารจากที่ปรึกษาโครงการ
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“งานสมานฉันท์ใส่ใจกับชีวิตและอนาคตของเด็กๆ เหล่านี้ เพราะ 
นี่คือ อนาคตของสังคมไทย ถ้าพวกเขาผูกพันรักใคร่กัน ไม่ว่า 
จะมีใครคิดร้ายเพียงไรสังคมไทยก็มั่นคงแข็งแรง แต่หากพวกเขา
เติบโตข้ึนมาด้วยความโกรธแค้นเกลียดชังหรือเพียงไม่แยแส 
ใส่ใจในทุกข์ร้อนของกันและกัน อนาคตของสังคมไทยก็จะมืด 
ทะมึนไปด้วยเมฆหมอกแห่งความรนุแรง ไม่ว่าจะใช้ปืนกีก่ระบอกหรอื
ใช้ก�าลงัสกัเพยีงไร กส็ร้างความร่มเย็นในสงัคมให้หวนคืนมาไม่ได้”

โครงการพฒันาเยาวชนต้นแบบเตมิความหวงัสูส่งัคม (Harapan Kampong) 

จงึเป็นความพยายามจะตอบปัญหาว่า เหตุร้ายเช่นน้ีเกดิขึน้กบับ้านเมอืง

ของเราได้อย่างไร จะลดทอนผ่อนเบาปัญหาที่รุมเร้าอยู่ในตอนใต้ของ

ประเทศด้วยการลดเงื่อนไขแห่งความรุนแรงได้อย่างไร จะสรรค์สร้าง

สงัคมการเมอืงไทยอย่างไร เพือ่ให้ลกูหลานอยูก่นัต่อไปได้อย่างมกี�าลงัใจ 

ในฐานะสมาชิกของสังคมไทย ที่ส�าคัญให้พวกเขาอยู่ร่วมกันได้อย่างมี

ศักดิ์ศรีและสิทธิเสมอกัน และเอื้ออาทรต่อกันในฐานะเป็นพลเมืองของ

สังคมไทยที่เข้มแข็ง เพื่ออยู่ร่วมกันบนความหลากหลายอย่างสันติสุข 

ต่อไป เมื่อเราต่างมองเห็นและยอมรับ คุณค่าและความงามแห่งความ

เป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด นับถือศาสนาใด หรือมาจากถิ่นฐาน

ใดแล้ว มิตรภาพย่อมงอกงามและก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยอมรับ

และสร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน 

รศ.เสาวนีย์ รุจิระอัมพร จิตต์หมวด
ประธานคณะกรรมการศูนย์นโยบายโลกมุสลิม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อดีตคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)
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ความขัดแย้งและความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ที่ ส่ังสมมายาวนาน  

ก่อให้เกิดปัญหาทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  

ทุกฝ่ายต่างเพ่งเล็งมาที่การแก้ปัญหา และเยียวยาเหตุการณ์เฉพาะหน้า

ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ความรุนแรง โดยบางครั้งก็ละเลยที่จะค้นหา

สาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้น 

การคลีค่ลายปัญญาจากต้นเหตุ จ�าเป็นต้องอาศยัระยะเวลาในการปฏบัิติ

อย่างต่อเนื่อง และความเข้าใจต่อผู้คนในพื้นที่ โดยเฉพาะในบริบทของ

พหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานของการพูดคุยและท�ากิจกรรมร่วมกันโดย 

ก้าวข้ามความขัดแย้งที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน 

โครงการพฒันาเยาวชนต้นแบบเตมิความหวงัสูส่งัคม Harapan Kampong 

จึงเป็นหนึ่งในรูปแบบความพยายามสร้างความเข้าใจผู้คนในพื้นที่ ตั้งแต่

ยังเป็นเยาวชน ปลูกฝังและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งต่อตนเองและ

สังคมรอบข้าง เพื่อน�าไปสู่พลังแห่งการสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ในอนาคต

ของเยาวชนเหล่านี้ ท่ีจะสร้างการยอมรับต่อสังคมที่มีต่อผู้คนในพื้นท่ี 

ขณะเดียวกันก็เป็นสือ่กลางในการสือ่สารระหว่างสงัคมภายนอกกบัคนใน

พื้นที่ให้เป็นไปอย่างเข้าถึงและมีความผ่อนปรนต่อกัน

สารจากที่ปรึกษาโครงการ
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การบ่มเพาะในวันนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงในอนาคตข้างหน้า โดย

เยาวชนเหล่านี้จะมีความทรงจ�าที่ดีร่วมกัน พัฒนาสู่คนรู้จักกัน และเป็น

เพ่ือนกัน แม้มคีวามเช่ือ และทศันคติทีแ่ตกต่างกัน ความแตกต่างจะเป็น

เพียงความท้าทายในเชิงการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อเกิดความเข้าใจใน

บรบิทของการด�าเนนิชวิีตทีแ่ตกต่าง อนัจะน�าไปสูก่ารอยูร่่วมกนัในสงัคม

และการแก้ปัญหาอย่างสันติ สร้างความร่วมมือร่วมใจอันดีในการ

สร้างสรรค์ส่ิงดีงามให้เกิดขึ้นแก่กันและกันและน�ามาซึ่งความเจริญ

ก้าวหน้า มั่นคง ของท้องถิ่นตนเอง 

พลโท ภัทรพล รักษนคร 
กรรมการผู้ส่งคุณวุฒิ (ภายนอก) 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ส่วนที่ 1 

เหตุผล ต้นเรื่อง
ความเป็นมาของ
การด�าเนินงาน
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เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ อันประกอบไปด้วยจังหวัด

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดสงขลาที่ประทุขึ้นในปี 

พ.ศ. 2547 ได้สะท้อนรากเหง้าของปัญหา ที่ส่ังสมในต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ซึ่งลักษณะของปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนและมีความเชื่อม

โยง กับปัญหาอื่นๆ ในหลายมิติ โดยสถานการณ์ความรุนแรงและความ

ไม่สงบที่เกิดขึ้นได้ก ่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ 

ประชาชนทกุกลุ่มในพ้ืนท่ี รวมทัง้มผีลกระทบต่อความมัน่คงทัง้ใน ระดับ

ท้องถิ่น ระดับชาติ และในระดับระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก เมื่อ

พจิารณาสถติิแนวโน้มความรุนแรงในรอบ 11 ปีท่ีผ่านมา พบว่า ปี พ.ศ. 2557 

มีสัญญาณเชิงบวกสะท้อนให้เห็น คือ จ�านวนเหตุการณ์ การเสียชีวิต 

และบาดเจบ็มแีนวโน้มทีล่ดลง โดยจ�านวนเหตกุารณ์ลดลงประมาณ 2.7 เท่า 

เมือ่เทยีบจากปีทีม่เีหตกุารณ์สูงสุด (ปี พ.ศ. 2548) นอกจากน้ีผู้เสียชีวิต

รายวันก็ลดลง จากประมาณ 2-3 คนในระยะแรก เป็นการประมาณการ

ลดลงเหลือประมาณ 1 คนต่อวัน และจากที่มีผู้บาดเจ็บรายวันประมาณ 

4 คน ก็มีทิศทางประมาณการลดลงเหลือ 2 คนต่อวันด้วย1

1 ศนูย์เฝ้าระวงัสถานการณ์ชายแดนใต้. รายงานสถิตเิหตกุารณ์ความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต้ ประจ�าปี 2557: ปีทีม่ทีศิทางของเหตกุารณ์น้อยทีส่ดุในรอบ 11 ปี. 2557

ความเป็นมาของการด�าเนินงาน
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จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อกลุม่

เด็กและเยาวชน ประกอบด้วย การเสียชีวิตและบาดเจ็บ ความเป็นผู้ที่มี

ความบกพร่องทางร่างกาย (คนพิการ) การตกเป็นผูต้้องสงสยั ถกูด�าเนนิ

คดีและคุมขัง การถูกพลัดพรากจากครอบครัวในกรณีที่คนในครอบครัว

ถูกกล่าวหาว่าเห็นต่างจากรัฐ และการต้องกลายเป็นเด็กก�าพร้าจากการ

สูญเสียบุคคลในครอบครัว โดยเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งและ

ความรนุแรง จะมผีลกระทบทางจิตใจทีอ่าจจะน�าไปสู่ภาวะความซมึเศร้า 

ภาวะวติกกังวล หรือแม้แต่การใช้ความรนุแรงในการจดัการปัญหาอกีด้วย

โดยรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งด้วย

กระบวนการสนัตภิาพ ท�าให้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้เป็น

วาระระดบัชาต ินอกจากนีป้ระชาคมระหว่างประเทศกย็งัได้ให้ความสนใจ

ในปัญหาและได้ให้ความสนใจในการ เข้ามาสนบัสนนุการแก้ไขปัญหามา

ตลอด 

ส�าหรับแนวทางของกระบวนการสันติภาพทั้งหลาย ล้วนต้องเผชิญกับ 

ช่วงเวลายากล�าบากคร้ังแล้วครั้งเล่า โดยอาจเป็นผลจากข้อเรียกร้อง 

ที่ไม่คาดคิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  จากข้อขัดแย้งภายใน  หรือจากสภาวะ

ที่ตีบตันทุกด้านเมื่อมีประเด็นขัดแย้งที่สร้างปัญหามากที่สุดเป็นเดิมพัน  

เพราะการแทรกแซงจากภายนอก หรือเพราะส่ิงก่อกวนอื่นๆ บทเรียน

ส�าคัญยิ่งบทหนึ่งที่ได้จากกระบวนการสันติภาพอื่นๆ คือ การสร้างกลไก

สนบัสนนุให้ผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความเข้าใจอย่างดีเกีย่วกบัทางเลอืกและและ

มุมมองของฝ่ายต่างๆ ได้ท�างานด้วยกันจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการ

สนัตภิาพ ผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความเข้าใจเหล่านัน้สามารถสร้าง “พืน้ทีก่ลาง” 

อย่างไม่เป็นทางการซึง่ช่วยให้พวกเขาได้ส�ารวจหาตัวเลอืกและความเป็น

ไปได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้กระบวนการเดินหน้าและน�าไปสู่ความเห็น

พ้องกันได้
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ในช่วงที่ผ่านมาการจัดการปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ มกีารด�าเนนิงานทีม่าจากการมส่ีวนร่วมของเยาวชนต่อการแก้ไข

ปัญหาด้วยสันติวิธี2 โดยพบว่า เยาวชนในทุกภาคส่วนยังคงมีการแสดง

บทบาทความเป็นเยาวชนของตนเองต่อหน้าทีท่ีค่วรจะเป็นปรากฏอยู ่หาก

เพียงแต่ความชัดเจนในการแสดงบทบาทหน้าทีน่ัน้แตกต่างกนัออกไป ซึง่

ขึน้อยูก่บัวถิคีดิฝังลกึของเยาวชนทีม่ต่ีอรัฐทีร่ฐัควรต้องทบทวนในประเดน็

ต่างๆ โดยเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ ได้มีการแสวงหาแนวทางจัดาการ

ปัญหาแบบสันติวิธีมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถเชื่อมโยง

กลุ่มต่างๆ ในชุมชนและสังคมได้

ส�าหรับโครงการพัฒนาเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู ่สังคมนั้น  

มจีดุประสงค์ทีจ่ะสร้างโมเดลตัวอย่างในการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ ีสร้าง

ความสงบสขุ และสร้างความปรองดอง ผ่านกระบวนการสร้างการมส่ีวน

ร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้แก่

หกชุมชนของจังหวัดปัตตานี ในการช่วยบรรเทาปัญหาความรุนแรงใน

สามจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักในการขับ

เคลื่อน คือเยาวชนในจังหวัดปัตตานี

การด�าเนินงานให้ความส�าคัญในการส่งเสริมกิจกรรมสายสัมพันธ์ทาง

วฒันธรรมและการพัฒนาพืน้ทีท้่องถิน่ โดยมุง่เน้นการอบรมเยาวชนและ

กิจกรรมชุมชนของเยาวชน เพ่ือสร้างพื้นที่เชิงสังคมซึ่งผู้คนในชุมชนน้ัน

สามารถพดูคยุกนัได้อย่างสบายใจ นอกเหนอืจากนกัเรยีนและผูป้กครอง

แล้วทางโครงการฯ ยังจะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณะ ครู/

อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ชาวบ้าน และผู้น�าทางศาสนาเพื่อให้เกิด

ผลสมัฤทธิท์างอ้อมบนพืน้ฐานทางวฒันธรรมอนัดงีามโดยภาพรวมอย่าง

ยั่งยืน

2 รชัย ไวยวรรณจิตร. ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : การมีส่วนร่วม

ของเยาวชนกับบทวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี. ทุนสนับสนุนการวิจัย

ชุมชน จากส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ประจ�าปี 2553
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โดยมีเป้าหมายส�าคัญคือ การผนวกผู้ประสานงานหรือตัวเชื่อมของกลุ่ม

คนต่างๆ ในการช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามในชุมชนพหุวัฒนธรรม 

อกีทัง้โครงการฯ ยงัมนีโยบายทีส่�าคัญคือ จะต้องเสรมิสร้างความสัมพนัธ์

ทีดี่ให้กับชมุชนและผูเ้กีย่วข้องกบัโครงการฯ โดยผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ

จะได้รับการอบรมในเร่ืองการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์จาก

วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยการออกแบบทุกๆ กิจกรรมจะยึดหลัก

และด�าเนนิการตามวัฒนธรรมและประเพณขีองเยาวชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

และอาศัยการร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ

ประเทศไทยที่พิจารณาแต่งตั้งจากความน่าเชื่อถือและศักยภาพในการ

ด�าเนินงานด้านเยาวชนและการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ของการด�าเนินงาน

 1. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนในพหุวัฒนธรรม 

โดยการสร้างพืน้ทีเ่ชงิสงัคมทีใ่ห้ทกุเชือ้ชาติ ศาสนาสามารถพดูคยุกนัได้

อย่างสบายใจ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อหาความ

ต้องการร่วมกัน โดยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาเยาวชนและชุมชน

 2. ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกดิภาวะผูน้�าของเยาวชน สร้างภาวะ

การเป็นผู้น�าและการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อให้เยาวชนตระหนักและเห็น

ความส�าคญัของการศกึษา รวมถงึพฒันาสมาชกิชมุชนเป้าหมาย โดยการ

ให้ความรู้และทักษะที่สามารถเสริมสร้างภูมิต้านทานในการลดความขัด

แย้งที่อาจเกิดขึ้นและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น

 3. เสริมสร้างกลไกและตัวอย่างความส�าเร็จในชุมชน ที่สามารถ

สานต่อเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นและแบ่งปัน

ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้ร่วมเรียนรู้ร่วมกัน



1 1

พื้นที่และเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายของโครงการเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม แบ่ง

เป็น 2 ระดับ คือ กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง ดังนี้ 

 • กลุ่มเป้าหมายหลัก

 • เด็กและเยาวชนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นในเขตจงัหวดัปัตตานี 

 • พ่อแม่ผู้ปกครองของเยาวชนในจังหวัดปัตตานี

 • ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู/อาจารย์, ผู้น�าศาสนา, ผู้น�าชุมชน 

ในจังหวัดปัตตานี

2) กลุ่มเป้าหมายรอง

 • สมาชิกของชุมชน  

 • เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชา

สังคมภายในชุมชน
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พื้นที่ด�าเนินการ

โครงการเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคมด�าเนินงานในชุมชนที่มี

สถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นขึน้ไป ในเขตจงัหวดัปัตตาน ีจ�านวน 

6 ชุมชน  ดังนี้

• โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร ในพื้นที่ชุมชนตะลุบัน ต�าบลตะลุบัน    

  อ�าเภอสายบุรี จ.ปัตตานี

• โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ในพื้นที่ชุมชนยะหริ่ง ต�าบลยะหริ่ง 

  อ�าเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี

• โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ในพื้นที่ชุมชนตุยง ต�าบลตุยง 

  อ�าเภอหนองจิก จ.ปัตตานี

• โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์  ในพื้นที่ชุมชนยาบี ต�าบลยาบี 

  อ�าเภอหนองจิก จ.ปัตตานี

• โรงเรียนสะนอพิทยาคม ในพื้นที่ชุมชนสะนอ ต�าบลสะนอ 

  อ�าเภอยะรัง จ.ปัตตานี

• โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ ในพื้นที่ชุมชนนาประดู่ ต�าบลนาประดู่  

  อ�าเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

6
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6

กระบวนการและวิธีการด�าเนินงาน
กรอบแนวความคิดในการด�าเนินโครงการ
 

กจิกรรมต่างๆ ของโครงการจะออกแบบบนพืน้ฐานของแนวคดิ ปฏิสัมพนัธ์

สันติภาพ (People to people approach-P2P) ซึ่งเชื่อว่าโครงการที่

ด�าเนนิการภายใต้กรอบกระบวนการนีค้วรชีใ้ห้เหน็ถงึพืน้ฐานและทีม่าของ

ความอคติและสัมพันธ์ด้านลบระหว่างคู่ขัดแย้ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญใน

การขัดขวางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่ขัดแย้ง ทั้งนี้เพื่อที่จะ

แก้ไขปัญหาที่กล่าวมาอย่างตรงจุดและสร้างโอกาสในการฟื้นความ

สัมพันธ์ขึ้นใหม่ระหว่างกลุ่มขัดแย้งผ่านชุดกระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์ 

โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน สร้างความไว้เน้ือเชื่อใจ 

ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมที่

ยดืหยุน่ได้ และหากบคุคลมสัีมพนัธภาพทีด่แีล้ว การแก้ปัญหาอย่างสันติ

จะเกิดขึ้น

โดยกรอบแนวความคิดในการด�าเนินโครงการจะให้ความส�าคัญกับการ

สร้างพ้ืนที่กลางที่เป็นพ้ืนที่ปลอดภัย ให้ทุกคนสามารถร่วมพูดคุยใน

ประเด็นการพัฒนาเยาวชนและชุมชน ซึ่งส่วนท่ีโครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เกิดการสร้างพื้นที่กลางของชุมชนผ่านการด�าเนินงานดังนี้

 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการสื่อสารเชิงบวก 

 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมให้สมาชิก

ของชุมชน 

 • สนบัสนนุให้เกิดกจิกรรมในกลุม่เดก็และเยาวชน ผ่านกจิกรรม

จิตอาสา และการให้ความส�าคัญของการศึกษา 

 • สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา, ครู/

อาจารย์, ผูน้�าศาสนา, ผูน้�าชุมชนกจิกรรมพฒันาศักยภาพด้านต่างๆ เช่น 

ทักษะการเป็นพี่เลี้ยง ทักษะการวิเคราะห์
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เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ก็เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมที่

หลากหลายและเพื่อสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ด่ี เกิดการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูท้ีส่ร้างสรรค์อย่างยัง่ยนื และสร้างความเข้าใจร่วมกนัในความแตก

ต่าง ท่ีจะน�าไปสูก่ารสร้างความไว้วางใจ ความเหน็อกเหน็ใจ รวมถึงความ

ร่วมมือ และการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการสันติภาพได้ (ดังแสดงใน

แผนภาพที่ 1)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการด�าเนินโครงการ
เยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม

สร้างพื้นที่กลางในชุมชน 
ผ่านและการมีส่วนร่วมใน
ประเด็นการพัฒนาเยาวชน

และชุมชน

กระบวนการสื่อสาร
เชิงบวก

กระบวนการมีส่วน
ร่วมในชุมชน

กิจกรรมจิตอาสา/ความ
ส�าคัญของการศึกษา

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ด้านต่างๆ

ความร่วมมือ

การแก้ปัญหาอย่างสันติ

ความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจใน
ความแตกต่าง
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ขอบเขตของการด�าเนินโครงการ
ขอบเขตด้านพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

การด�าเนนิโครงการในพ้ืนท่ี 6 ชมุชนและ 6 โรงเรียนเป้าหมายในจงัหวดั

ปัตตานี กล่าวคือ โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ 

โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ โรงเรียนสะนอพิทยาคม โรงเรียนสุวรรณ

ไพบูลย์ และโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร โครงการจะขับเคลื่อนโดย

เด็กและเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นภายใต้การสนับสนุนของ พ่อแม่

ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น�าศาสนา และผู้น�าชุมชน และผู้

เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอบเขตด้านเนื้อหา

ประเด็นเนื้อหาที่ใช้ในการด�าเนินโครงการประกอบด้วย  การสื่อสารเชิง

บวกการคดิวเิคราะห์ ความส�าคญัของการศกึษา จติอาสาและการพฒันา

ชุมชน

 - เด็ก การสื่อสารเชิงบวกการคิดวิเคราะห์ ความส�าคัญของการ

ศึกษา จิตอาสาและการพัฒนาชุมชน

 - ครู/อาจารย์ การเป็นพี่เลี้ยง การวิเคราะห์เด็ก วิเคราะห์

ศักยภาพ 

 - ชุมชน การสื่อสารที่เป็นเชิงบวก 
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กระบวนการ

กิจกรรมต่างๆ ด�าเนนิการด้วยกระบวนการการเรยีนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็น

ฐาน (Project Base Learning) และ การสานเสวนา (Dialogue)ดังราย

ละเอียดต่อไปนี้

1) การเรียนรู้ผ่านโครงการ 
(Project Base Learning)

 การเรยีนรูผ่้านโครงการเป็นวธิกีารจดัการเรยีนรู้ทีย่ดึผูเ้รยีนเป็น

สาคัญวิธีการหนึง่ทีจ่ะช่วยพฒันาผูเ้รยีนทัง้ด้านความรูแ้ละทกัษะผ่านการ

ทางานทีม่กีารค้นคว้าและการใช้ความรูใ้นชวีติจรงิโดยมตีวัผลงานและการ

แสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยโครงงานจะถูกขับ

เคลื่อนโดยมีค�าถามก�าหนดกรอบการเรียนรู้ที่เป็นตัวเช่ือมโยงระหว่าง

มาตรฐานการเรียนรู้กับทักษะการคิดขั้นสูงเข้าสู่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตจริง

 หน่วยการเรียนรู้แบบโครงงานจะประกอบไปด้วยกลวิธีการสอน

ที่หลากหลายที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกัน 

นกัเรยีนสามารถขอความร่วมมอืจากผูเ้ชีย่วชาญภายนอกหรอืชมุชนเพือ่

คลี่คลาย ปัญหา การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นรูปแบบวิธีสอนที่จะ

นานักเรียนเข้าสู่การแก้ปัญหาที่ท้าทายและสร้างชิ้นงานได้ส�าเร็จด้วย

ตนเอง 

2) การสานเสวนา (Dialogue)

 การสานเสวนาเป็นกระบวนการเปิดใจพูดคุย   และรับฟังวิธีคิด 

เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง ที่ต้องอาศัย ความตั้งใจจริง ความ

ต่อเนือ่ง ความอดทน ไม่ใช้การโต้เถยีงเป็นเครือ่งมอืส�าคัญในการลดความ

ไม่เข้าใจ และส่งเสริมสร้างความปรารถนาดีต่อกัน น�าไปสู่ความร่วมมือ 

ร่วมใจ ในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม โดยในโครงการเยาวชน

ต้นแบบเตมิความหวงัสู่สงัคมนีไ้ด้เลือกใช้รปูแบบการสานเสวนาและการ

ประชุมที่หลากหลาย กล่าวคือ
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- พื้นที่เสรี (Open Space Technology) เป็นการพูดุยแลกเปลี่ยนใน

ลักษณะที่ผ่อนคลายและไม่มีการวางแผนมาก่อน พื้นท่ีเสรีเป็นวิธีการที่

พฒันามาจากประสบการณ์เป็นวธิกีารหน่ึงในการอ�านวยการประชมุการ 

สัมนา หรือการชุมนุมใหญ่ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถตั้ง

ประเด็นที่ตนเองต้องการจะสนทนาแลกเปลี่ยน และเชิญให้ผู้ที่สนใจใน

ประเดน็เดยีวกนัมาเข้าร่วมกล่มสนทนาวธิกีารน้ีใช้ได้ผลดีกบัเรือ่งทีม่คีน

สนใจอย่างมากหรอืกบัค�าถามประเดน็ร้อนทีค่นจบัตามอง ซึง่วธินีีจ้ะช่วย

ให้ทีป่ระชมุสามารถสนทนากนัได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว ในทางกลบักนั

อาจใช้ไม่ได้ผลหากความสนใจของผู้เข้าร่วมมน้ีอย หรอือาจไม่ได้เข้าร่วม

ประชุมอย่างสมัครใจ กระบวนการนีจ้ะใช้ในกจิกรรม ประชมุตัวแทนผูน้�า

ชุมชน ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชุมตัวแทนสถานศึกษา และค่าย

เยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม

- สภากาแฟ (World Café) ใช้ส�าหรับการแบ่งปันความรู ้การระดมความ

คดิเพ่ือหาทางออก เป็นวธิกีารทีพ่ยายามจะก่อให้เกดิการสนทนาทีม่คีวาม

หมายลึกซ้ึงที่เกิดข้ึนจากบรรยากาศแบบร้านกาแฟ ที่ผู้เข้าร่วมประชุม

อภิปรายถึงค�าถามหรือประเด็นบางประเด็นในกลุ่มเล็กๆ ที่นั่งล้อมโต๊ะ

กาแฟกัน ทุกๆ สามสิบนาทีผู้เข้าร่วมจะย้ายไปที่โต๊ะตัวใหม่ที่จะคอยท�า

หน้าที่คอยสรุปเนื้อหาการสนทนากันในรอบก่อนน้ีให้แก่ผู้เข้าร่วมที่มา

ใหม่ ในตอนท้ายของวธิกีารจะมกีารสรปุแนวคิดหลกัในทีป่ระชุมรวมและ

มีการวางแผนการท�างานตามแนวคิดเหล่าน้ัน กระบวนการน้ีจะใช้ใน

กิจกรรมประชุมตัวแทนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบ

เติมความหวังสู่สังคม 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยเป็นรูปแบบหนึ่งของการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการคือ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มเป้า

หมาย โดยเน้นทั้งด้านวิชาการ หรือทฤษฎี และด้านปฏิบัติ ซึ่งค�านึงถึง

การเสรมิสร้างและหนนุเสริมให้น�าสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูน้ัน้มาปฏบิตัใินชมุชนได้ 

ส�าหรับประเด็นการอบรมจะเน้นการให้ความรู ้ด้านการสื่อสารเชิง

สร้างสรรค์ (เชิงสันติ) และการก�าหนดประเด็นให้มีการแลกเปลี่ยนพูด

คุยภายในชุมชน 
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โดยการสานเสวนาทีอ่อกแบบจะเน้นกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ใหม่

ระหว่างบคุคลทีเ่ชือ่ต่างกนัและมจุีดยนืต่างกนั ให้มโีอกาสได้พดู ฟัง เรยีน

รู้ เจริญเติบโต เปล่ียนแปลงอคติ ความเข้าใจผิดและอาจร่วมมือกันหา

ทางออกให้ชมุชน การสานเสวนาจงึนบัเป็นสนัติวิธีทัง้ในฐานะเป็น “เคร่ือง

มือ” และในตัวธรรมชาติและกระบวนของการสานเสวนาเอง เพราะ

กระบวนการสานเสวนานีจ้ะไม่ครอบคลมุการใช้ความรนุแรงไม่ว่าทางกาย 

วาจา ใจ ถึงแม้ระหว่างการสานเสวนาอาจเกิดความตึงเครียดขึ้นได้ แต่

การสานเสวนาก็เป็นความพยายามที่จะเข้าใจปัญหา และปัจจัยเง่ือนไข

ของผูเ้กีย่วข้องกบัความขดัแย้งได้มากขึน้ จะสามารถเข้าถึงความต้องการ 

ความช่วยเหลือ เข้าถึงวิธีการในการแก้ไขสถานการณ์ที่แท้จริงมากขึ้น 

และจะสามารถพฒันาให้เกดิกจิกรรมทีเ่ป็นรปูธรรมทีแ่สดงออกถึง ความ

ร่วมมือและความเข้าใจระหว่างกันของคนในชุมชนได้
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ส่วนที่ 2 

แนวคิดพื้ นฐานและ
การวิ เคราะห ์สภาพ
ปัญหาและพื้นที่



21

โครงการเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม จะออกแบบการด�าเนิน

งานบนพื้นฐานของแนวคิดปฏิสัมพันธ์สันติภาพ (People to People 

Approach) แนวคดิกระบวนการมส่ีวนร่วมในการพฒันา และทฤษฎีการ

เปลี่ยนแปลง (Theory of Change) โดยน�าแนวคิดพื้นมฐานนี้มาเป็น

เคร่ืองมอืในการช่วยวเิคราะห์สภาพปัญหาและพืน้ท่ีในการด�าเนินงานด้วย

แนวคิดปฏิสัมพันธ์สันติภาพ
(People to people approach-P2P)

ความหมายของกระบวนการแบบ People – to – People ในแบบกว้างๆ 

คือ กระบวนการที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่ขัดแย้งในพื้นที่ปลอดภัย  

ซ่ึงในบริบทต่างๆ นัน้ คู่ขดัแย้งอาจประกอบด้วย อดีตกลุ่มปฏิบติัการทาง

อาวุธ ผู้อพยพล้ีภัย หรือเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างทางชนชั้นสังคม  

เชื้อชาติ ศาสนา

โครงการที่ด�าเนินการภายใต้กรอบกระบวนการนี้ควรชี้ให้เห็นถึงพื้นฐาน

และทีม่าของความอคตแิละสมัพนัธ์ด้านลบระหว่างคูข่ดัแย้ง ซึง่เป็นปัจจยั

ที่ส�าคัญในการขัดขวางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มท่ีขัดแย้ง  

ทัง้นีเ้พือ่ทีจ่ะแก้ไขปัญหาทีก่ล่าวมาอย่างตรงจดุและสร้างโอกาสในการฟ้ืน

ความสัมพันธ์ขึ้นใหม่ระหว่างกลุ ่มขัดแย้งผ่านชุดกระบวนการสร้าง

ปฏสิมัพนัธ์ โดยมเีป้าหมายในการสร้างความเข้าใจร่วมกนั สร้างความไว้

เนือ้เชือ่ใจ ความเอาใจใส่ซึง่กนัและกนั ตลอดจนพฒันาความสัมพนัธ์ทาง

สังคมที่ยืดหยุ่นได้
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หากความสมัพนัธ์มกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง เชือ่ว่าความรุนแรงของความ

ขัดแย้งจะลดลงเป็นล�าดับ ตามทฤษฎีแล้วระดับความสัมพันธ์จะพัฒนา

ต่อเนื่องดังนี้

 

การเปลี่ยนแปลงในด้านความเข้าใจเป็นปัจจัยที่เชื่อว่าจะแสดงให้เห็นถึง

ทิศทางของการยอมรับตัวตนและสะท้อนการให้คุณค่าซึ่งกันและกัน

ระหว่างกลุ่มขัดแย้ง กระบวนการพัฒนาความเข้าใจไม่จ�าเป็นต้องมีข้อ 

ตกลงใดๆ ระหว่างกลุม่ หากแต่เป็นการรบัรูถ้งึความแตกต่างของมมุมอง

และประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มนั่นเอง 

ความเข้าใจ การเคารพ
ซึ่งกันและกัน

ความเห็น
อกเห็นใจ /

การช่วยเหลือ
เกื้อกูล

การแก้ปัญหา
ร่วมกันอย่าง

สันติวิธี
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กระบวนการนีเ้องจะพฒันาต่อเนือ่งไปเป็นการเคารพในคณุค่าของตวัตน

ซึ่งกันและกัน เป็นจุดเร่ิมของการยอมรับซึ่งกันและกันและน�าไปสู่การ

ท�างานร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลบนพื้นฐานของความเคารพตัวตนและ

คุณค่าของแต่ละฝ่าย และการท�างานร่วมกันน้ันเองจะสามารถน�ากลุ่ม 

ขัดแย้งนั้นไปสู่การแลกเปล่ียนแนวความคิดและความต้องการร่วมที่จะ 

แก้ปัญหาอย่างสันติโดยไม่ค�านึงถึงแรงกดดันจากกลุ่มอื่นๆ ที่ต้องการ

กลับไปใช้ความรุนแรง

ที่ผ่านมาสิ่งส�าคัญที่ได้เรียนรู้จากกระบวนการสร้างสันติภาพคือความ

รุนแรงไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการเดียว และหากกระบวนการสร้าง

สนัตภิาพนัน้มุง่เพยีงแต่การยติุพฤติกรรมและปรากฏการณ์ความรุนแรง

แต่ละเลยโครงสร้างทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงนั้น  

คงยากที่จะประสบความส�าเร็จ

ดงันัน้ในกระบวนการจดัการความขดัแย้ง จ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้เครือ่งมอืและ

กิจกรรมโครงการต่างๆ เพ่ือมุ่งให้เกิดการขับเคลื่อนในมิติที่หลากหลาย 

แต่เกดิประโยชน์ทัง้ในระดบัทศันคติของปัจเจกบุคคล ทศันคติของสังคม 

และการปรบัปรุงเชิงโครงสรา้งของสงัคมด้วยเช่นกัน ดว้ยเหตุนีโ้ครงการ

ต่างๆ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส�าคัญท้ังสังคมในวงกว้าง และ

บุคคลที่สามารถสร้างอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม
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แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

การมส่ีวนร่วมถือเป็นสิง่ส�าคญัของการด�าเนนิกจิกรรมหรือโครงการต่างๆ 

เป็นอย่างมาก  โดยการมส่ีวนร่วมในการด�าเนินโครงการน้ี หมายรวมถงึ  

ความร่วมมอืของปัจเจก หรอื กลุม่บคุคล  เพือ่เข้ามามส่ีวนก�าหนดความ

ต้องการหรือช่วยกันค้นหาสาเหตุของปัญหา การตัดสินใจร่วมกัน รวมท้ัง

การมส่ีวนร่วมในการวางแผน การจัดการ และการติดตามประเมนิผลใน

กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 

หลกัของการมส่ีวนร่วมนัน้จะมคีวามเชือ่มโยงอย่างใกล้ชดิกับ “การตัดสิน

ใจ” น่ันคือ การมส่ีวนร่วม จะน�าไปสูก่ารตดัสนิใจอย่างมคีณุค่าและอย่าง

ชอบธรรม และต้องเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (meaningfulpartici-

pations) ถ้าการตัดสินใจที่เกิดจากการมีส่วนร่วมมีความสมเหตุสมผล

และชอบธรรมก็ต้องน�าไปปฏิบัติ แต่ถ้าผู้มีอ�านาจเห็นว่าการตัดสินใจนั้น

ไม่เหมาะสม ขัดกับการตัดสินของการมีส่วนร่วม ก็จะต้องอธิบายได้โดย

มีมาตรฐานแห่งความชอบธรรมที่จะเลือกตัดสินใจเช่นนั้น โดยท่ีสังคม

ส่วนใหญ่ยอมรับได้ 

กระบวนการมส่ีวนร่วมสามารถจ�าแนกได้หลายระดบั ต้ังแต่น้อยทีส่ดุของ

การมีส่วนร่วม คือ “แจ้งเพื่อทราบ” นั่นคือ ได้ตัดสินใจไปแล้วจึงมาแจ้ง

ให้ทราบ ถ้าเป็นเร่ืองเล็กน้อยอาจไม่สร้างปัญหา ถ้าเห็นว่าการตัดสินใจ

นั้นอาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ควรจะต้องมี “การปรึกษา

หารือ” ก็ถือว่ามส่ีวนร่วมในระดบัทีส่งูขึน้มาอกีเลก็น้อย คอืได้รับฟังความ

คดิเหน็ก่อนตดัสนิใจ วธิกีารทีม่กัจะหยบิขึน้มาท�ากนับ่อยๆ ในระดบัน้ีคือ 

“การท�าประชาพิจารณ์” หรือ “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” 

ต้องเน้นย�้าว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

จะต้องท�าตัง้แต่เร่ิมคิดและตระหนักถงึปัญหา (ไม่ใช่ท�าเมือ่ได้ตัดสินใจไป

แล้วและได้รบัการต่อต้าน) การตดัสนิใจกต้็องฟังประเดน็ต่างๆ พจิารณา
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ทกุประเดน็ และตอบค�าถามให้ได้ทกุประเดน็ การตัดสินใจต้องมคุีณธรรม

และเป็นท่ียอมรับได้ หากไม่ท�ากระบวนการมีส่วนร่วมเหล่านี้ แต่มาท�า

เพียงวิธีการรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการครั้งเดียวหรือสองครั้ง  

ก็จะเกิดเป็นปัญหา เพราะกลายเป็นเวทีที่แต่ละฝ่าย คือ ฝ่ายสนับสนุน

และฝ่ายค้านมาแสดงจุดยืน ตอกย�้าความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เวทีนี้

จึงมักจะไม่เหมาะท่ีจะเป็นเวทีแห่งการมาพูดคุยกัน โดยทั่วไปหากม ี

ข้อขัดแย้งกันมาก การปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นเฉยๆ 

จะไม่เหมาะสม จ�าเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมท่ีระดับสูงกว่า คือ

การร่วมเจรจาหาข้อยุติ (negotiation) หรือ เจรจาโดยมีคนกลางก�ากับ

กระบวนการ (mediation)  คนกลางที่มาก�ากับกระบวนการจะต้องไม่ใช่

ผูท้ีม่อี�านาจหน้าทีใ่นการตดัสินใจ  ผู้ท่ีจะท�าหน้าทีตั่ดสนิใจคือผู้มส่ีวนได้

ส่วนเสยีทัง้หลายหรือคู่เจรจา หาทางออกทีด่ทีีสุ่ดโดยกระบวนเรยีนรูร่้วม

กันจนทุกๆ ฝ่ายพอใจ 
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ใ น ก ร ะ บ วนก า รมี ส ่ ว น ร ่ ว ม ของก า รด� า เ นิ น
โครงการนั้น มีสาระส�าคัญ  3  ประการ  ดังนี้

1. การให้ข้อมลูและความรูก้บัเยาวชนและคนในชมุชน  เพือ่ให้ประชาชน

เป็นผูน้�าความรู้และข้อมลูต่างๆ สือ่ระหว่างกนัเป็นการลดช่องว่างของการ

สื่อความเข้าใจและความร่วมมือตลอดจนช่วยให้ประชาชนสามารถเลียน

แบบ ดัดแปลง หรือสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเอง

2. การจัดโครงการพัฒนา เพื่อให้เป็นแบบจ�าลองและแบบฝึกหัดแก่

เยาวชน และคนในชุมชน และเป็นการช่วยให้มองเห็นถึงประโยชน์ของ

การมีส่วนร่วมให้ดีที่สุด

3.  การปรับเปล่ียนทศันคติและค่านิยมของคนในชุมชน ให้สอดคล้องกบั

การท�างานร่วมกนัในรปูแบบและวธิกีารทีม่กีฎเกณฑ์ มรีะบบ และมคีวาม

ซับซ้อน และเดินไปสู่การจัดการปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการแบบสันติวิธี

การท�างานแบบมส่ีวนร่วมนัน้ไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครวั ระดบัโรงเรยีน 

ระดับชุมชน ระดับองค์กร หรือระดับประเทศนั้น มีความส�าคัญอย่างยิ่ง

ในกระบวนทศัน์ปัจจบุนั เพราะจะช่วยให้ผูม้ส่ีวนร่วมเกดิความรูส้กึความ

เป็นเจ้าของ (ownership) และจะท�าให้ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียนั้น ยินยอมปฏิบัติตาม (compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ 

(commitment) ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ ซึ่งการด�าเนิน

โครงการในครัง้นีไ้ด้ให้ความส�าคญักบักระบวนการมส่ีวนร่วมในทกุระดับ

เพือ่เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างกนัในชมุชนท่ีมคีวามหลากหลาย

ทางวฒันธรรม ทีจ่ะเปิดพืน้ทีใ่ห้ทกุคนสามารถพดูคยุกนัได้อย่างสบายใจ 

และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อหาความต้องการร่วมกันได้ 
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ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง (Theory of Change)

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (ToC) เป็นทฤษฎีที่อธิบายว่า เพราะอะไรเราจึง

คดิว่าการกระท�านัน้จะสามารถสร้างความเปลีย่นแปลงตามความปราถนา

ที่วางไว้ได้ เป็นการเพิ่มความกระจ่างชัดของสมมติฐานที่ตั้งไว้เพื่อ 

  1) ชี้ชัดว่าอะไรคือตัวขับของความขัดแย้งที่รุนแรงที่จะจัดการ 

  2) ระบุชัดเจนถึงผลลัพธ์ของโครงการ  

  3) สามารถอธิบายความเชื่อมโยงว่าท�าไมโครงการจึงระบุตัวขับความ

ขัดแย้งนี้และจะประสบความส�าเร็จไปสู่ผลลัพธ์ที่วางไว้ได้อย่างไร

รูปแบบความเช่ือโยงที่จะกล่าวต่อไปนี้จะสามารถอธิบายทฤษฎีการ

เปลี่ยนแปลงให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

“ถ้า เรากระท�า X (การกระท�า), ฉะน้ัน เราจะสร้างให้เกิด Y (ความ

เปลี่ยนแปลงที่จะไปสู่สันติภาพ, ความมั่นคง, ความปลอดภัย)” 

หรือ

“เราเช่ือว่าการกระท�า X (การกระท�า) ที่ประสบความส�าเร็จ, จะท�าให้

เกิด Y  (ความเคลื่อนไหวที่จะน�าไปสู่เป้าหมายที่ปราถนา) ตามมา”

แน่นอนว่า ไม่ใช่ทกุสถานการณ์ทีจ่ะเรยีบง่ายตามรปูแบบความเชือ่โยงที่

กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้น ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง อาจจะเป็น “ถ้าเราท�า X, 

Y และ Z จะน�าไปสู่ W” หรือ “ถ้าเราท�า X จะน�าไปสู่ ซึ่งจะน�าไปสู่ Z 

และมีความเป็นไปได้ว่าจะน�าไปสู่ W” 

เป็นสิ่งส�าคัญว่าเราควรจะต้องเพิ่มค�าอธิบายให้ยาวขึ้นเพื่อสร้างความ

กระจ่างชัดให้กับสมมติฐานโดยการเพิ่มเหตุผลและข้อเท็จจริงตามหลัง

ค�าว่า “เพราะว่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการอธิบายว่า  ความเปลี่ยนแปลงน้ันจะ

เกิดได้อย่างไรและท�าไม
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“ถ้าเราท�า X……, จากนั้นท�าให้เกิด Y……., เพราะ Z…….

ยกตัวอย่างเช่น

“ถ้า เรามีงานเตรียมให้อดีตนักรบเยาวชน, ฉะนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่

ความรุนแรงจะลดลง, เพราะ เยาวชนทีไ่ม่มงีานท�ามโีอกาสทีจ่ะถกูเกณฑ์

เพื่อกลับเข้าไปต่อสู้อีกครั้ง เนื่องจากหลายคนยังคงถืออาวุธและยังคง

ติดต่อกับเครือข่ายบัญชาการ ซึ่งหากพวกเขามีงานท�าก็จะท�าให้พวกเขา

หลุดพ้นจากเครือข่ายบัญชาการและถูกเกณฑ์กลับเข้าไปต่อสู่น้อยลง

ดังนั้นสมการตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของโครงการเยาวชนต้นแบบ

เติมความหวังสู่สังคมคือ “ถ้าเราจัดพื้นที่กลางให้ทุกกลุ่มคนในชุมชนได้

มาพบปะพูดคุยกันอย่างสบายใจในประเด็นที่เป็นความสนใจร่วม  

(Mutual Interest), อาจท�าให้กลุม่คนเหล่าน้ันมคีวามสนิทสนมกนัมากขึน้

ซ่ึงหากพวกเขามีความคุ้นเคยกันแล้ว ก็จะเกิดความพยายามที่จะเข้าใจ

เหตุผลของกันและกัน เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน และน�าไปสู่การแก้

ปัญหาทีป่ราศจากความรนุแรง ฉะนัน้ท้ายทีส่ดุเหตกุารณ์ความรนุแรงใน

สามจังหวัดก็จะลดลง”  

ความแตกต่างระหว่าง การประเมนิความขดัแย้ง (Conflict Assessment) 

และ ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง (Theory of Change) ในการออกแบบ

โครงการ การด�าเนินโครงการ และ การประเมินผล

การประเมินความขัดแย้ง (Conflict Assessment) และ ทฤษฎีการ

เปลี่ยนแปลง (Theory of Change) มีความเกี่ยวข้องกัน แต่มีความแตก

ต่างด้านกรอบแนวคิด กล่าวคือ การประเมินความขัดแย้งที่ก�าหนดโดย 

โครงการฯ นั้นเป็นการระบุชุดปัญหาซึ่งถือเป็นตัวขับให้เกิดความขัดแย้ง 

และชดุของพืน้ทีอ่่อนไหวทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิให้มคีวามเข้มแขง็จะช่วยลด

ความขัดแย้งได้ ดังนั้น การประเมินความขัดแย้งจึงเป็นการสรุปปัญหา 

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อป้องกันความขัดแย้งรุนแรง

ชุดของการประเมินความขัดแย้งเป ็นขั้นตอนหน่ึงของทฤษฎีการ

เปลี่ยนแปลง เมื่อการประเมินได้อธิบายความขัดแย้ง ทฤษฎีการ

เปล่ียนแปลงจะสามารถระบุได้ว่าในบริบทเช่นนี้ควรจะต้องใช้การ
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แทรกแซงใดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น  

การประเมินโดยใช้กรอบแนวคิด Interagency Conflict Assessment 

อาจจะระบปัุจจยัความขดัแย้งได้อย่างเฉพาะเจาะจง ในขณะทีท่ฤษฎกีาร

เปลีย่นแปลงจะเสนอแนะการจดัการกบัตวัขบัความขดัแย้งนัน้เพือ่ป้องกนั

ไม่ให้เกดิความขดัแย้งทีร่นุแรงขึน้ ซึง่หากการประเมนิความขดัแย้งพบว่า 

ความคับข้องใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่ยุติธรรมระหว่างกลุ่ม

เชือ้ชาตเิป็นตวัขบัทีก่่อให้เกดิความขัดแย้ง ดงัน้ัน ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง

ก็จะแนะน�าว่าควรต้องมีการแทรกแทรงอย่างไรที่จะน�ามาซ่ึงความ

เปลี่ยนแปลงความขัดแย้งนั้นได้

การวิเคราะห ์ป ัญหาในพื้นที่ต ่อฐานการท�างาน
เยาวชน

พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้นัน้ ปรากฏภาพความขดัแย้งมาเป็นระยะ

เวลาต่อเนื่องยาวนาน และชัดเจนที่สุดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีภาพคู่

ขดัแย้งหลกัคอืรฐับาลไทยกบักลุม่ผูม้คีวามคดิเหน็ต่างจากรฐั สถติล่ิาสดุ

เกี่ยวกับความรุนแรงในชายแดนใต้ในช่วง 11 ปี ต้ังแต่มกราคม พ.ศ. 

2547 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 แสดงให้ เหน็ว่ามเีหตุการณ์ความรนุแรง 

14,789 ครั้ง ท�าให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมกันประมาณ 17,784 คน  

ใน บรรดาผู้เสียชีวิต 6,335 คน ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม 3,726 คน หรือ

คิดเป็น 58.82% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด โดยเป็น ผู้เสียชีวิตที่เป็นชาว

พทุธ 2,444 คนหรอืประมาณ 38.58% ในทางตรงข้าม ในบรรดาผูบ้าด

เจบ็ประมาณ 11,449 คน ส่วนใหญ่จะเป็นคนพุทธจ�านวนประมาณ 6,793 

คนหรือ 59.33% และเป็นคนมุสลิม 3,676 คน หรือ ประมาณ  

32.11 %1 โดยภาพรวมทั้งคนพุทธและมุสลิมต่างก็เป็นเป้าหมายการใช้

ความรุนแรง

1   ข้อมูลจาก “ฐานข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้” (Deep South 

Incident Database) ศนูยเฝ้าระวัง สถานการณ์ภาคใต้ สถานวิจัยความขดัแย้งและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี,  

กุมภาพันธ์ 2558
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ตลอดระยะเวลาของความขัดแย้งปรากฏผลทางด้านลบในหลากหลายมติิ 

ทัง้ทางด้านชวีติ ทรพัย์สนิ ผลกระทบทางเศรษฐกจิ และทีส่�าคญัทีสุ่ดคอื 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มี

ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อ ปัญหาที่เกิด

ขึน้จงึจ�าเป็นต้องพิจารณาถงึกรอบคุณค่าของประชาชนว่า ส่ิงใดทีถ่อืเป็น

คุณค่าหลักที่ได้รับผลกระทบและจ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ทั้งนี้

การวางสมมติฐานของปัญหาเพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความซับซ้อนของ

ปัญหาและออกแบบโครงการให้สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์

เป็นทีท่ราบกันดว่ีาความขดัแย้งทีเ่กิดข้ึนในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาค

ใต้ส่งผลกระทบอย่างหนักในด้านสวัสดิภาพของชีวิต และส่งผลกระทบ

เร้ือรังต่อความสัมพันธ์ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างทั้งด้าน

ความเชื่อ ภาษาและวัฒนธรรม หากระดับความสัมพันธ์มีความห่างเหิน

กันเช่นนี้ถูกคงระดับไว้จะเป็นการยากที่จะจัดการเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

อันดีและฟื้นฟูความสัมพันธ์ขึ้นใหม่

ปัญหาความสัมพันธ์ของประชาชนในพื้นที่น้ันเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการ

แก้ไขความขัดแย้ง การขาดความเข้าใจและระลึกถึงคุณค่าของผู้คนที่มี

ความหลากหลายนั้นเป็นปัจจัยที่อ่อนไหวและมีผลมากต่อการบรรเทา

ปัญหาความขัดแย้ง ซ่ึงจากการพิจารณาบริบทของความขัดแย้งในพื้นที่

แล้วนั้น พบว่าปัญหาความสัมพันธ์ของประชาชนนั้นเกิดขึ้นในทุกระดับ

ช้ันของสังคม และน่าแปลกใจว่าแม้แต่ภายในกลุ่มที่มีความเชื่อ ภาษา

และวัฒนธรรมเหมือนกันก็ยังพบว่าระดับความสัมพันธ์น้ันเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิม มีความห่างเหินและความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในหลายด้าน  

ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างจึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อน

กว่ามาก

ความสมัพนัธ์ระหว่างผูค้นถอืเป็นปัญหาระดบัลกึท่ีสดุและยากทีส่ดุในการ

แก้ไข หากแต่ส่งผลมากที่สุดหากมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี  

ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียดถึงระดับของปัญหาด้านความ

สัมพันธ์ในปัจจุบันโดยค�านึงถึงกรอบคุณค่าของสังคมในพื้นที่ที่มีความ
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หลากหลาย ซึ่งกรอบคุณค่าเหล่านั้นสามารถสรุปคร่าวๆ ได้ดังนี้  

1) เช้ือชาติ 2) ความเช่ือ 3) ภาษา 4) วัฒนธรรม และ 5) วิถีชีวิต

ชุมชน

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงคุณค่าของสังคมดังที่กล่าวจะพบว่าการฟื ้น

สมัพนัธภาพระหว่างผูค้นนัน้จ�าเป็นต้องอาศัยกลไกของชุมชนเองในหลาก

หลายระดับ ทั้งระดับผู้น�าชุมชนที่จ�าเป็นต้องมีภาพความเข้าใจถึงปัญหา 

ผู้น�าศาสนาที่สามารถน�าหลักการศาสนามาปรับใช้ในการสานสัมพันธ์ 

และสมาชิกชุมชนทั่วไปที่เป็นหัวใจหลักของสังคมโดยเฉพาะ “เด็กและ

เยาวชน” ที่เป็นเมล็ดพันธ์ของการรับรู้และเข้าใจถึงสัมพันธภาพที่ดีของ

สงัคมและรบัประสบการณ์นัน้ไปเป็นแรงขบัเคลือ่นชุมชนของตนเองต่อไป

ในการปรับใช้สมมติฐานด้านความสัมพันธ์และกรอบคุณค่าของสังคมใน

การวางแนวทางด�าเนินโครงการ ปัจจัยส�าคัญ คือการออกแบบกลไกการ

ท�างานเพื่อกระตุ้นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชนด้วยตัว

ชุมชนเอง ซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่ส�าคัญคือการให้สมาชิกชุมชนที่มีความ

หลากหลายในทกุมติใินมโีอกาสสือ่สารกนัเองผ่านเรือ่งราวของตนเองและ

จดุสนใจร่วมทีท่กุคนมร่ีวมกนั นัน่คอื “เยาวชน” และตวัเยาวชนเองกค็วร

มโีอกาสได้สือ่สารโดยตรงกบัเพือ่นเยาวชนด้วยกนัร่วมทัง้ไขว้การสือ่สาร

ระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่ในชุมชน ทั้งนี้ประเด็นการสื่อสารเพื่อสร้าง

สมัพนัธ์นัน้ควรเป็นประเดน็ร่วมท่ีทกุคนสามารถแสดงความคดิเหน็ แสดง

ความรู้สกึและรับรู้ถึงคุณค่าทีม่ร่ีวมกนั โดยเชือ่ว่าการส่ือสารแบบซึง่หน้า 

และมีระดับที่หลากหลายครอบคลุมทุกมิติทั้งมิติของผุ ้น�า มิติของ

ประชาชน มติทิางด้านความเชือ่และวัฒนธรรม เหล่าน้ีจะเป็นการเริม่ต้น

สานสมัพันธ์ทีเ่คยห่างเหนิกนัให้ใกล้ชดิมากยิง่ขึน้ ส่งผลต่อการเพิม่ระดบั

ความเข้าใจ การเคารพซึ่งกันและกัน น�าไปสู่การท�างานร่วมกันและม ี

เจตจ�านงในการหาทางออกของปัญหาร่วมกันอย่างสันติ

อกีหนึง่ปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัของกระบวนการทัง้หมดน้ันคอื การเลอืกใช้

เครือ่งมอืสานสมัพนัธ์อย่างรอบคอบ เนือ่งจากในบริบทของพืน้ทีที่ม่คีวาม

หลากหลายนัน้ การตัง้ต้นของกระบวนการในแต่ละขัน้ตอนมคีวามส�าคญั
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อย่างยิ่งเพราะผลลัพธ์นั้นอาจจะแตกต่างออกไปตามแต่ตัวแปรในบริบท

พ้ืนที่ที่แตกต่างกัน กล่าวคือไม่มีกระบวนการใดๆ สามารถใช้เป็นสูตร

ส�าเร็จเพ่ือหวังผลตามต้องการได้ จ�าเป็นต้องพิจารณาตามบริบทและ

ความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ จึงถือเป็นกรอบการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

และต้องค�านึงตลอดระยะเวลาของการออกแบบโครงการ และประเมิน

ความเหมาะสมเป็นระยะตลอดทั้งโครงการ

ดงันี ้จงึถือเป็นทีม่าของโครงการเยาวชนต้นแบบคนืความหวงัสูส่งัคม ซึง่

เป็นโครงการทีม่แีนวคดิหลักในการพฒันาเยาวชนเพือ่สร้างจติส�านกึของ

ความเป็นผูน้�าในการเปล่ียนแปลงโดยอาศัยกลไกของชมุชนในทกุมติิ เปิด

โอกาสให้เยาวชนได้สื่อสารกับผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ได้สื่อสารระหว่างผู้ใหญ่

ด้วยกัน โดยปรับใช้กระบวนการที่มีความหลากหลาย เพื่อผลลัพธ์ใน

หลายระดับ โดยมีจุดหมายปลายทางว่าสักวันหนึ่งเยาวชนที่ผ ่าน

กระบวนการของกจิกรรมต่างๆในโครงการมพีฒันาตนเองเพือ่เป็นผู้น�าใน

การสร้างสัมพันธ์อันดีของผู้คนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ความ

เชื่อ ภาษาและวัฒนธรรม และน�าเสนอแนวความคิดใหม่ให้แก่สังคมว่า 

ความหลากหลายนั้นเป็นเรื่องราวด้านบวกที่ควรส่ือสารและสร้างความ

เข้าใจร่วมกัน มีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมส่งผลต่อการแสวงหา

ทางออกของทุกปัญหาอย่างสันติและเคารพซึ่งสิทธิเสรีภาพของทุกคน

อย่างเท่าเทียมกัน



33



34

ส่วนที่ 3 

จุดเริ่มและ
กระบวนการก้าวเดิน
ของเด็กสร้างบ้าน
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1.จุดเริ่มของทางเดิน

โครงการเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งใน

ภาษามาลายูท้องถ่ินว่า “ฮาราปัน กัมปง”(Harapan Kampong) ซึ่งมี

ความหมายว่า “ความหวงัของชุมชน” เริม่ด�าเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 

จนถึงปัจจุบัน 

การด�าเนินโครงการฯ มีจุดเริ่มต้นมาจากการเห็นความส�าคัญในการ

จัดการปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จัหวัดชายแดนใต้ ผ่านการออกแบบ

กลไกการท�างานเพ่ือกระตุน้กระบวนการสร้างความสมัพนัธ์ภายในชมุชน

ด้วยตัวชุมชนเอง ซ่ึงหนึ่งในแนวคิดที่ส�าคัญคือการให้สมาชิกชุมชนที่มี

ความหลากหลายในทุกมิติ ได้มีโอกาสสื่อสารกันเองผ่านเรื่องราวของ

ตนเองและจุดสนใจร่วมท่ีทุกคนมีร่วมกันผ่านกลุ่ม “เยาวชน” โดยตัว

เยาวชนเองสามารถสื่อสารโดยตรงกับเพื่อนเยาวชนด้วยกัน รวมทั้ง

สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มผู้น�าและสมาชิกในชุมชนได้อีกด้วย โดยมีเป้า

หมายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชนผ่านการด�าเนินงาน

ของกลุม่เยาวชน ในการสร้างความเข้าใจร่วมกนั สร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจ 

ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมที่

ยืดหยุ่นได้ เพื่อการแก้ปัญหาและร่วมพัฒนาชุมชนด้วยสันติวิธี 

ส่วนที่ 3 
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การคดัเลอืกพืน้ทีเ่ป้าหมายในชุมชน ด�าเนินการภายใต้เง่ือนไขของชุมชน

ที่มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป จ�านวน 6 แห่ง ในเขต

พืน้ทีจ่งัหวดัปัตตานตีามคณุลกัษณะท่ีก�าหนดไว้ คือ เป็นโรงเรียนในสงักัด

ของรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษาตอนขึ้นไปที่มีความสนใจและยอมรับ

เงื่อนไขการด�าเนินโครงการ โดยประชากรในพื้นที่ มีสัดส่วนประชาชน

ทั้งกลุ่มไทยพุทธและมุสลิม และเป็นพ้ืนที่ที่มีความสะดวกในการด�าเนิน

กิจกรรมและมีความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่ของโครงการ ดังนี้ 

1) โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร ในพื้นที่ชุมชนตะลุบัน ต�าบลตะลุบัน    

อ�าเภอสายบุรี 

2) โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ในพื้นที่ชุมชนยะหริ่ง ต�าบลยะหริ่ง 

อ�าเภอยะหริ่ง 

3) โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ในพื้นที่ชุมชนตุยง ต�าบลตุยง 

อ�าเภอหนองจิก   

4) โรงเรยีนยาบีบรรณวทิย์ ในพืน้ทีชุ่มชนยาบ ีต�าบลยาบ ีอ�าเภอหนองจิก 

5) โรงเรียนสะนอพิทยาคม ในพื้นที่ชุมชนสะนอ ต�าบลสะนอ 

อ�าเภอยะรัง และ 

6) โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ ในพื้นที่ชุมชนนาประดู่ ต�าบลนาประดู่ 

อ�าเภอโคกโพธิ์  

โดยมีข้อมูลทั่วไปของแต่ละพื้นที่ ดังนี้
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1) โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร ต�าบลตะลุบัน 
อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ข้อมูลทั่วไป:  ต�าบลตะลุบัน ตั้งอยู่ที่อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ห่าง
จากตัวเมืองปัตตานีไปทางจังหวัดนราธิวาส เป็นระยะทางประมาณ  55  

กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  18.56  ตารางกิโลเมตร  หรือ  11,625  ไร่

จ�านวนประชากร: ประมาณ 14,005 คน (เพศชาย 6,908 คน และ

เพศหญิง 7,098 คน) 

สัดส่วนพุทธ : มุสลิม  30:70    
โรงเรียนมัธยมประจ�าต�าบล: โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร
จุดเด่นของชุมชน: อ�าเภอสายบุรี เป็นอ�าเภอท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองใน

อดตี มฐีานะเป็น 1 ใน 7 หวัเมอืงในอดตี เป็นชมุชนทีม่คีวามหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม มีสถานที่และเรื่องเล่าในอดีตที่น่าสนใจ เช่น ประวัติเจ้า

เมืองสายบุรี หาดวาสุกรี โรงพยาบาลคริสเตียน วังเจ้าเมืองสายบุรี 

สถาปัตยกรรมจีน มลายู ไทย

2) โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ต�าบลยะหริ่ง 
อ�าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ข้อมูลทั่วไป: ต�าบลยะหริ่ง ต้ังอยู่ห่างจากตัวจังหวัดปัตตานีไปทางทิศ
ตะวันออก ประมาณ 15 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
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จ�านวนประชากร: ประมาณ 5,986 คน (เพศชาย 3,070 คน และเพศ

หญิง 2,910 คน)

สัดส่วนพุทธ :  มุสลิม  6 : 94
โรงเรียนมัธยมประจ�าต�าบล: โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์

จุดเด่นของชุมชน: อ�าเภอยะหริง่ เป็นอ�าเภอท่ีมปีระวตัศิาสตร์ทีน่่าสนใจ 
มีฐานะเป็น 1 ใน 7 หัวเมืองในอดีต เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม มีสถานที่และเรื่องเล่าในอดีตที่น่าสนใจ เช่น วังยะหริ่ง  

ป่าชายเลน สะพานข้ามแม่น�้าเก่าแก่ วัด
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3) โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ต�าบลตุยง 
อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ข้อมูลท่ัวไป: ต�าบลตุยงตั้งอยู่ในพื้นที่อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

ห่างจากเมืองปัตตานี ประมาณ 10 กิโลเมตร

จ�านวนประชากร: ประมาณ 6,095 คน (เพศชาย 3,008 คน และเพศ

หญิง 3,087 คน)

สัดส่วนพุทธ :  มุสลิม  12 : 88
โรงเรียนมัธยมประจ�าต�าบล: โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์

จุดเด่นของชุมชน: อ�าเภอหนองจิก เป็นอ�าเภอที่มีประวัติศาสตร์ที่น่า
สนใจ มีฐานะเป็น 1 ใน 7 หัวเมืองในอดีต เป็นชุมชนที่มีความหลาก

หลายทางวัฒนธรรม มีสถานที่และเร่ืองเล่าในอดีตที่น่าสนใจ เช่น 

วังเจ้าเมืองหนองจิก วัดตุยง ท่าเสด็จ 

4) โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ ต�าบลยาบี 
อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ข้อมูลทั่วไป: ต�าบลตยาบีต้ังอยู่ในพื้นที่อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

สภาพทั่วไปของต�าบลมีสภาพเป็นพื้นท่ีลุ่ม มีแม่น�้าไหลผ่าน ในหมู่ที่ 6 

และคลองตุยง ใหลผ่านในหมู่ที่ 1,3 และหมู่ที่ 6

จ�านวนประชากร: ประมาณ 3,891 คน 

สัดส่วนพุทธ :  มุสลิม  12 : 88
โรงเรียนมัธยมประจ�าต�าบล: โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์

จุดเด่นของชุมชน: ต�าบลยาบี เป็นต�าบลที่มีชื่อเสียงในเรื่องเกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางธรรมชาตทิีส่มบรูณ์และผูน้�าชมุชนทีท่�าคณุประโยชน์ให้กบั

ชุมชน
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5) โรงเรียนสะนอพิทยาคม ต�าบลสะนอ 
อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ข้อมูลทั่วไป: ต�าบลสะนอตั้งอยู่ในพื้นที่ อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่ง

ตัง้อยูท่างทศิเหนอืของอ�าเภอยะรงั อยู่ห่างจากอ�าเภอยะรงั เป็นระยะทาง 

6.5 กิโลเมตร

จ�านวนประชากร:  ประมาณ 4,822 คน

สัดส่วนพุทธ :  มุสลิม  0 : 100
โรงเรียนมัธยมประจ�าต�าบล: โรงเรียนสะนอพิทยาคม

จุดเด่นของชุมชน: ต�าบลสะนอ คอื เป็นต�าบลทีม่ชีือ่เสียงเรือ่งอารยธรรม
ศาสนาอิสลาม มีปราชญ์ทางด้านศาสนาอิสลามหลายท่านที่เกิดและ

เติบโตที่ต�าบลสะนอ

6) โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ ต�าบลนาประดู่ 
อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ข้อมูลทั่วไป: ต�าบลนาประดูต่ัง้อยูใ่นพืน้ที ่อ�าเภอโคกโพธิ ์จงัหวดัปัตตานี 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ต�าบลนาประดู่ อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด

ปัตตานี ได้ยกฐานะจากสภาต�าบล เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2540  

อยูห่่างจากทีว่่าการอ�าเภอโคกโพธิ ์ระยะทาง 12 กโิลเมตร  และห่างจาก

จังหวัดปัตตานีระยะทาง 28 กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด  ใช้เวลา

ในการเดนิทางจากอ�าเภอประมาณ 25 นาท ีและใช้ระยะเวลาในการเดนิ

ทางจากจังหวัดประมาณ 45 นาที

จ�านวนประชากร: ประมาณ 5,748 คน 

สัดส่วนพุทธ :  มุสลิม  70 : 30
โรงเรียนมัธยมประจ�าต�าบล:  โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์
จุดเด่นของชุมชน: ต�าบลนาประดู่มีจุดเด่นด้านสถานที่และพิธีกรรมทาง

ด้านศาสนาและวถีิความเป็นอยู ่และมทีรัพยากรทางธรรมชาตทิีส่วยงาม
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รปูแบบของการเริม่ต้นการด�าเนินงานภายใต้โครงการเยาวชนต้นแบบเติม

ความหวังสู ่สังคม มีจุดเริ่มต้นจากการประสานท�าความเข้าใจถึง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักกับกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่ม

ผู ้น�าในชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือในการท�ากิจกรรมและพัฒนา

ศกัยภาพให้กลุม่เยาวชน โดยผ่านการสนบัสนนุจากผูท้ีเ่กีย่วข้องกบักลุม่

เด็กและเยาวชน ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และกลุ่มพี่เลี้ยง

ที่ทางโครงการเตรียมไว้  

กระบวนการเริม่ต้นการออกแบบโครงการพฒันาชมุชนนัน้ จะมาจากการ

วเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการทีจ่ะจัดการปัญหาทัว่ไปใน

ชมุชน ทีเ่ยาวชนต้องการจะเห็นชุมชนก้าวเดนิไปในทศิทางใดทศิทางหนึง่

ที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ซ่ึงส่ิงเหล่านี้จะเกิดจากความคิดเห็นที่ได้รับการ

ยอมรับจากทุกฝ่าย โดยการเริ่มต้นการด�าเนินงานในพื้นที่จะมีการสร้าง

ความพร้อมและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งจากกลุ่มครู อาจารย์ใน

โรงเรียน ผู้น�าในชุมชน และสมาชิกในชุมชน การเริ่มต้นการท�างานนั้น

สามารถสรุปออกมาเป็นแผนภาพได้ดังแสดงในภาพที่ 3.1
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ภาพที่ 3.1 : รูปแบบการเริ่มต้นการท�างาน

ผู้บริหาร/ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
โรงเรียน

กลุ่ม
เยาวชน 
HAKAM

ผู้น�าชุมชน/ 
สมาชิกในชุมชน

การออกแบบ
โครงการพัฒนาชุมชน

โครงการ HAKAM

กลุ่มพี่เลี้ยง

ผู้ปกครองครูในโรงเรียน
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2.กระบวนการก้าวเดิน

2.1 การเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจ

โครงการเยาวชนต้นแบบเตมิความหวงัสูส่งัคมมุง่เน้นการเสรมิสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนในพหุวัฒนธรรม โดยการสร้างพื้นที่เชิงสังคม

ที่ให้ทุกเชื้อชาติ ศาสนาสามารถพูดคุยกันได้อย่างสบายใจ และสามารถ

แลกเปลีย่นความคดิเห็นกนัเพือ่หาความต้องการร่วมกนั ผ่านการพฒันา

งานของเยาวชนและชุมชน 

การเสริมสร้างความเข้าใจและไว้วางใจระหว่างคนต่างวัฒนธรรม เน้น

กระบวนการเปิดใจพดูคยุ และรบัฟังวธิคีดิ เพือ่เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัอย่าง

ลึกซึ้ง ในช่วงที่ผ่านมากิจกรรมที่สนับสนุนกระบวนการส่วนนี้ ประกอบ

ด้วย 

 • การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 

 • การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ 

 • การอบรมเสริมศักยภาพผู้น�าชุมชน 

โดยมีรายละเอียดผลการด�าเนินงานดังนี้

การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ

การประชุมผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการได้จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อปรึกษาหารือโครงการพัฒนาชุมชนของเยาวชน

ต้นแบบแต่ละรุ่นและเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเชิงบวก โดยวิทยากรผู้

เชี่ยวชาญจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัย

อิสลามศกึษา มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ปัตตาน ีและ ผูเ้ชีย่วชาญด้าน

การสือ่สารสนัตภิาพ คณะวทิยาการสือ่สาร มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี  

จากการจดัประชมุในแต่ละครัง้ ท�าให้นักเรยีนแต่ละรุน่ได้รบัข้อเสนอแนะ

ทีเ่ป็นประโยชน์ ในการด�าเนนิโครงการพฒันาชมุชน อีกทัง้ยงัเปิดโอกาส

ให้คร ูผูน้�าชมุชน ผูน้�าศาสนา และผู้ปกครองนักเรยีนได้แลกเปลีย่นเรยีน

รู้ในเรื่องเก่ียวกับความทรงจ�าร่วมของชุมชนผ่านการส่ือสารเชิงบวก 

ดังตัวอย่างเช่น
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ภาพกิจกรรมการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ
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ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ

การประชุมที่ปรึกษาโครงการ จัดขึ้นปีละ 1 ครั้งเป็นการประชุมเพื่อ

รายงานความก้าวหน้าของการด�าเนินงานของโครงการ และเพื่อรับข้อ

เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ การด�าเนินงานที่ผ่านมาโครงการ

ได้ด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่เป็นความเห็นร่วมจากคณะกรรมการที่

ปรึกษา คือ 

 • การน�าเรือ่งศาสนามาสอดแทรกในการบรรยายการคดัแยกขยะ 

โดยพูดถึงประเด็นความสะอาดของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ 

 • การเขียนโครงการเยาวชนต้นแบบในรูปแบบของงานวิจัยเพื่อ

น�าเสนอในงานวิชาการ 

 • การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาชุมชนให้ชุมชนรับ

ทราบและเห็นคุณค่าโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชมุชนในการด�าเนนิ

โครงการ 

 • การสร้างพืน้ทีก่ลางเป็นทีพ่ดูคยุในประเดน็ทีค่นในชุมชนสนใจ

และเป็นประเด็นเชิงบวกโดยค�านึงถึงความเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมที่ไม่

เพยีงแต่มคีวามแตกต่างด้านเชือ้ชาตศิาสนาเท่านัน้ แต่ค�านงึถงึความแตก

ต่างด้าน เพศ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจด้วย 

 •การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนท่ีเข ้าร ่วมโครงการได้เรียนรู ้

ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินผ่านเรือ่งเล่าของคนท้องถิน่ ซึง่กระบวนการดงักล่าว

สอดคล้องกับนโยบายรฐัทีมุ่ง่เน้นให้เรยีนรูป้ระวติัศาสตร์ท้องถิน่ โดยเรือ่ง

เล่านั้นน�าเสนออกมาทั้งเรื่องเล่าของคนพุทธและคนมุสลิม

ภาพการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
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ภาพกิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพผู้น�าชุมชนและผู้น�าศาสนา

การประชุมตัวแทนผู้น�าชุมชนและผู้น�าศาสนาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

การประชุมตัวแทนผู้น�าชุมชนและผู้น�าศาสนาที่เข้าร่วมโครงการจัดขึ้นปี

ละ 1 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการสื่อสารเชิงบวกภายใน

ชมุชนให้เหน็อย่างเป็นรปูธรรม ผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วมในการพดูคุย 

แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นผ่านตัวเชื่อมต่างๆในชุมชน และแสวงหาช่อง

ทางการสือ่สารเชงิบวก เพ่ือใช้เป็นเครือ่งมอืส่ือสารทัง้ภายในและภายนอก

ชมุชน ซึง่กระบวนการดงักล่าวกระตุ้นการมส่ีวนร่วมของชุมชนอย่างมาก

ในการสร้างภาวะแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินโครงการฯต่อไป 

ซ่ึงมุ่งเน้นการพูดคุยเชิงเสวนาในประเด็นการพัฒนาเยาวชนและการ

สื่อสารเชิงบวก น�าโดยวิทยากรจากศูนย์เฝ้าระวังสถาการณ์ภาคใต้ 

ผูเ้ชีย่วชาญด้านการสือ่สารสนัตภิาพ คณะวทิยาการสือ่สาร มหาวทิยาลยั

สงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี  และ ตวัแทนเยาวชนจาก มลูนธิสิขุแก้ว 

แก้วแดง 

จากกิจกรรมในส่วนนี้ ท�าให้ผู้น�าชุมชนได้เรียนรู้ลักษณะของการสื่อสาร

เชงิบวกว่าควรเป็นการสือ่สารทีม่จีดุร่วมเดยีวกนั ผ่านการรบัฟังความคดิ

เห็นและน�าเสนออย่างปลอดอคติ และเน้นย�้าถึงการสื่อสารในจุดร่วม

เดียวกันที่น�าไปสู ่เป้าหมายที่สร้างสรรค์ ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีจ�าต้องอาศัย

กระบวนการการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ การเสรมิประสทิธภิาพของการ

สื่อสารนั้นต้องประกอบด้วย 1) กระบวนการมีส่วนร่วม 2) การสร้าง

สภาวะแวดล้อมท่ีเอือ้อ�านวย  3) การสร้างเครอืข่าย และ 4) การผลติซ�า้
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2.2 การพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบ และครู

ในช่วงที่ผ่านมาการด�าเนินกิจกรรมของโครงการฯ ได้ส่งเสริมและ

สนับสนุนภาวะผู้น�าให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยสร้างภาวะการ

เป็นผู้น�าและการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อให้เยาวชนตระหนักและเห็นความ

ส�าคัญของการศึกษา รวมถึงพัฒนาสมาชิกชุมชนเป้าหมาย โดยการให้

ความรูแ้ละทกัษะทีส่ามารถเสรมิสร้างภูมต้ิานทานในการลดความขดัแย้ง

ที่อาจเกิดขึ้นและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น

การพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มครู และเยาวชนต้นแบบ มีกิจกรรมหลัก 2 

ส่วน คือ 1) การอบรมตัวแทนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และ 2) 

ค่ายเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม โดยมีรายละเอียดผลการ

ด�าเนินงานดังนี้

การอบรมตัวแทนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

การอบรมตัวแทนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจัดขึ้นปีละ 3 ครั้ง โดย

มคีรแูละผูบ้รหิารสถานศกึษาจาก 6 โรงเรยีนเข้าร่วมประชมุการประชมุ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับผู ้บริหารสถานศึกษาและ

อาจารย์ในโรงเรียนเป้าหมาย เช่น ทักษะการเป็นพี่เลี้ยง (mentor) การ

ใช้เครื่องมือและกระบวนการวิเคราะห์ และการค้นหาศักยภาพของเด็ก

นักเรียน รวมถึงร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผลการด�าเนินงานของแต่ละ

โรงเรียน  

ตัวแทนจากโรงเรียนได้กล่าวว่า โครงการฯ นี้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่

เยาวชนอย่างเห็นได้ชัด ทักษะที่ได้เรียนรู้นั้นเยาวชนไม่สามารถเรียนรู้

จากโรงเรียนได้เลย และเห็นได้ชัดว่ามุมมองของเยาวชนต่อชุมชนได้

เปลีย่นไปในทางทีด่ขีึน้ สมาชกิชุมชนกใ็ห้การสนับสนุนอย่างดแีละกล่าว

ชมเชยว่ากิจกรรมเหล่าน้ีสร้างทักษะการผูกสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชน 

และตัวเยาวชนเองก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น 
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นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาสะนอกล่าวว่า ระดับความส�าเร็จของ

โครงการสามารถวัดได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ ที่อาจารย์จากทุกโรงเรียน

เข้าร่วมประชุมจนเต็มทุกที่นั่งในห้องประชุม การให้ความร่วมมือของ

อาจารย์ทุกท่านในวันนี้คือตัวชี้วัดความส�าเร็จหนึ่งของโครงการฯ และ

ตนเองยินดีเป็นสื่อกลางหางบประมาณสนับสนุนจากชุมชนเพื่อด�าเนิน

กจิกรรมของเยาวชนของโรงเรยีนต่อไป เช่นเดยีวกบัครจูากโรงเรียนปทมุ

คงคาอนุสรณ์ กล่าวว่า โครงการฯ น้ีได้จุดประกายให้ทั้งเยาวชนของ

โรงเรียนและสมาชิกชุมชนเร่ิมหันมามองคุณค่าของวัฒนธรรมในชุมชน

และเป็นการเปิดพื้นที่ร่วมให้สมาชิกชุมชนเริ่มสร้างการสื่อสารต่อกัน 

ภาพกิจกรรมการอบรมตัวแทนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
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ค่ายเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม

ค่ายเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคมได้จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ปัจจุบันมี

เด็กนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายฯแล้วจ�านวน 3 รุ่น นักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นแบบได้เรียนรู้ทักษะอยู่ร่วมกัน ทักษะการคิด

วิเคราะห์ การเก็บข้อมูลและการน�าเสนอข้อมูล และร่วมรับฟัง

ประสบการณ์จากเยาวชนต้นแบบรุ่นพี่ 

ส�าหรับผลการประเมินตนเองของนักเรียนที่มาเข้าร่วมค่าย พบว่าโดย

ภาพรวมนกัเรยีนมคีวามคิดเห็นว่าตนเองมคีวามรูเ้พิม่ขึน้จากก่อนเข้าค่าย 

โดยหลงัการเข้าค่ายนกัเรยีนคดิเห็นว่าตนเองมคีวามรูใ้นการใช้เครือ่งมอื

เก็บข้อมูล ความรู้เรื่องเครื่องมือช่วยคิดวิเคราะห์ความแตกต่าง ทักษะ

การพดูคุยกับชมุชน ทกัษะการเขยีนโครงการและความรูเ้รือ่งวฒันธรรม

ภาคใต้เพิ่มมากขึ้น

ในด้านความคิดเห็นต่อการจัดค่ายและข้อเสนอแนะ ครูได้ให้ข้อคิดเห็น

ต่อทุกๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นในค่ายเยาวชนต้นแบบครั้งนี้นั้นเป็นกิจกรรมที่

ดีมาก และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้มีกิจกรรม เกี่ยวกับการสร้าง

ลักษณะความเป็นผูน้�าเพ่ิมขึน้ และอยากให้มีโครงการน้ีต่อไป เพราะเป็น

โครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเดก็ ครู โรงเรยีนและชมุชนท�าให้เดก็กล้าคดิ

กล้าท�า กล้าแสดงออก เป็นประโยชน์ที่ดีให้กับตนเองและชุมชน 



49

ภาพกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม
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ส่วนที่ 4

ผลงานเด็กสร้างบ้าน
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ชมรม HAKAM – กลไกการท�างานสู่โครงการ
พัฒนาชุมชนของกลุ่มเยาวชน

ทางโครงการเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู ่สังคม ได้ประสานทาง

โรงเรียนเป้าหมายทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อให้มีการก�าหนดช่ัวโมงการเรียน

การสอนทีเ่ก่ียวกับ “กิจกรรม HAKAM” เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรพฒันา

ผูเ้รียน เช่น คาบวชิากิจกรรมชุมนุม  โดยเป็นการจดักจิกรรมเพือ่พฒันา

ความถนัด ความสนใจ ตามความต้องการของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่ง

เน้นการเติมเต็มความรู้ ความช�านาญและประสบการณ์ของผู้เรียนให้

กว้างขวางยิ่งขึ้น เพ่ือการค้นพบความถนัดความสนใจของตนเอง และ

พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม และ

ปลูกฝังจิตส�านึกของการท�าประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีหลักการที่ส�าคัญ

ในการจัดกิจกรรม HAKAM คือ

     

1. เป็นกจิกรรมทีเ่กดิจากความสมคัรใจของผู้เรยีน โดยมคีรเูป็นทีป่รึกษา

2. เป็นกจิกรรมทีผู่เ้รยีนช่วยกนัคิด ช่วยกันท�า และช่วยกนัแก้ปัญหา

3. เป็นกจิกรรมทีพ่ฒันาผู้เรยีนตามสาระทีก่�าหนดนอกเหนอืจากการเรยีนการสอน

4. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสริม และพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน

5. เป็นกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา หรอืท้องถิน่
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โดยมีการก�าหนดกิจกรรมที่ด�าเนินงานในช่ัวโมงการเรียนการสอน เป็น 

2 ส่วน คือ 

1) กิจกรรมเสริมทักษะ ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการส่ือสาร 

กิจกรรมส่งเสริมการมีจิตอาสา และกิจกรรมส่งเสริมให้เห็นความส�าคัญ

ของการศึกษา 

2) โครงการพฒันาชมุชน โดยในแต่ละโรงเรยีน นักเรยีนเยาวชนต้นแบบ

และสมาชกิแต่ละรุน่จะร่วมกนัท�าโครงการพฒันาชมุชนภายใต้การแนะน�า

และการเสนอแนะจากครูและผู้น�าชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 กิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมเสริมทกัษะพัฒนาศกัยภาพทีจ่ดัให้กับนักเรยีนเยาวชนต้นแบบฯ 

และสมาชิกชมรม HAKAM ได้ด�าเนินกิจกรรมทุกสัปดาห์ในช่ัวโมงการ

เรียนการสอนรายวิชาชุมนุม หรือรายวิชาแนะแนว ของแต่ละโรงเรียน 

ปัจจุบันมีนักเรียนสมาชิกจ�านวน 559 คนใน 6 โรงเรียน กิจกรรมเสริม

ทักษะพัฒนาศักยภาพประกอบด้วย

 • ทักษะการท�างานร่วมกัน

 • การเขียนโครงการ 

 • การสื่อสารเชิงบวก 

 • จิตอาสา 

 • ความส�าคัญของการศึกษา 

 • ทักษะอื่นๆ ในการเรียนและการด�าเนินชีวิต

ผลจากการท�ากิจกรรม ท�าให้นักเรียนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมนุม 

HAKAM ได้เรียนรู้หลักการเขียนโครงการที่ถูกต้อง เข้าใจวิธีการสื่อสาร

เชงิบวกซึง่เป็นการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ เหน็ความส�าคญัและพลงัของ

จิตอาสา และตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษา และสามารถน�า

ทักษะต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน และการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นใน

สังคม ตลอดจนปรับใช้ในเรื่องการเรียนได้ด้วย
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ส่วนที่ 2 โครงการพัฒนาชุมชน

ในปัจจุบันทางกลุ่มเยาวชนต้นแบบฯ และสมาชิกชมรม HAKAM ได้

ด�าเนนิโครงการพัฒนาชุมชนแล้วจ�านวน 18 โครงการ (ดังแสดงในตาราง

ที่ 4.1) โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ซึ่งในแต่ละโครงการจะมีวัตถุประสงค์และรูป

แบบการด�าเนินงานที่เชื่อมโยงกับบริบทของพื้นที่เป็นหลัก (ดังแสดงใน

ตารางที่ 4.2, 4.3 และ 4.4) ดังนี้

ตารางที่ 4.1 รายชื่อโครงการพัฒนาชุมชนของสมาชิกชมรม HAKAM 

ในรุ่นที่ 1, 2 และ 3

ที่ โรงเรียน โครงการรุ่นที่ 1 โครงการรุ่นที่ 2 โครงการรุ่นที่ 3

1 ราชมุนีรังสฤษฎ์
ชุมชนนาประดู่ 
ต.นาประดู่ 
อ.โคกโพธิ์

ชุมชนไร้ขยะ : 
ธนาคารขยะใน

โรงเรียน

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม : ผัก

ปลอดภัย

บริโภคยั่งยืนตามวิถี
ชุมชน

2 ยาบีบรรณวิทย์ 
ชุมชนยาบี ต.ยาบี 

อ.หนองจิก

เปลี่ยนขยะให้เป็นทุน
การศึกษา

ผลิตภัณฑ์โฉมใหม่ สวนผักสร้างพลัง

3 ปทุมคงคาอนุสรณ์ 
ชุมชนตุยง ต.ตุยง 

อ.หนองจิก

เยาวชนรักษ์วังเจ้า
เมืองหนองจิก

ณรงค์ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเมือง
หนองจิก: ค้นหา
ความทรงจ�าเมือง

หนองจิก

ณรงค์ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม: สื่อสาร
ความทรงจ�าเมือง

หนองจิก

4 สะนอพิทยาคม
ชุมชนสะนอ ต.สะ

นอ 
อ.ยะรัง 

สะนอสวยด้วยมือเรา ชาวสะนอร่วมด้วย
ช่วยกัน

สื่อสารอารยธรรม
อิสลามต�าบลสะนอ

5 สุวรรณไพบูลย์ 
ชุมชนยะหริ่ง 

ต.ยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง

ชุมชนไร้ขยะ : 
ธนาคารขยะใน

โรงเรียน

ขยะพารวย ย้อนรอยวิถียะหริ่ง

6 สายบุรีแจ้งประชา
คาร ชุมชนตะลุบัน 
ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี

รณรงค์เพื่อการท่อง
เที่ยวสายบุรี – หาด
วาสุกรีและเมืองเก่า

สายบุรี

วัฒนธรรมอาหารพื้น
บ้านเมืองสายบุรี

ย้อนรอยวัฒนธรรม
เมืองสายบุรี
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ผลการด�าเนนิงานโครงการพฒันาชมุชน พบว่า การด�าเนนิโครงการเกอืบ

ทุกโรงเรียน ในแต่ละรุ่นมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันอยู่ จากรุ่นที่ 1 สู่ 

รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 โดยโครงการพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 1 มีประเด็นในการ

ด�าเนินโครงการอยู่ 2 ส่วน คือ 

1)  โครงการท่ีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน จ�านวน 
4 โรงเรียน ได้แก่ 
 • โครงการชุมชนไร้ขยะ: ธนาคารขยะในโรงเรียน ของโรงเรียน

ราชมุนีรังสฤษฎ์ ชุมชนนาประดู่  ต�าบลนาประดู่ อ�าเภอโคกโพธิ์

 • โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นทุนการศึกษา โรงเรียนยาบีบรรณ

วิทย์ ชุมชนยาบี ต�าบลยาบี อ�าเภอหนองจิก

 • โครงการสะนอสวยด้วยมอืเรา โรงเรียนสะนอพทิยาคม ชมุชน

สะนอ ต�าบลสะนอ อ�าเภอยะรัง

 • โครงการชุมชนไร้ขยะ : ธนาคารขยะในโรงเรียน โรงเรียน

สุวรรณไพบูลย์ ชุมชนยะหริ่ง ต�าบลยะหริ่ง อ�าเภอยะหริ่ง

2) โครงการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จ�านวน 2 
โรงเรียน ได้แก่ 
 • โครงการเยาวชนรักษ์วังเจ้าเมืองหนองจิก โรงเรียนปทุมคงคา

อนุสรณ์ ชุมชนตุยง ต�าบลตุยง อ�าเภอหนองจิก

 • โครงการรณรงค์เพื่อการท่องเที่ยวสายบุรี – หาดวาสุกรีและ

เมืองเก่าสายบุรี โรงเรียนสายบุรีแจ ้งประชาคาร ชุมชนตะลุบัน  

ต�าบลตะลุบัน อ�าเภอสายบุรี
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โดยผลการด�าเนินโครงการในประเด็นสภาวะแวดล้อมในโรงเรียนและ

ชุมชน นั้นพบว่า โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ และ

โรงเรยีนราชมนุรีงัสฤษฎ์ จะมกีารด�าเนนิการรบัซือ้ขยะทีเ่กดิผลก�าไร ใน

ขณะเดียวกันนักเรียนได้เรียนรู้หลักการบริหารกิจการไปด้วย และส่งผล

ให้สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ต่างๆ ในโรงเรียนดูสวยงาม สะอาดตาขึ้น 

และโครงการสะนอสวยด้วยมือเรา ของโรงเรียนสะนอพิทยาคม ได้ให้

ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจกรรมปรับภูมิทัศน ์ภายนอกอาคา

รมัสยิดบือนังดายอซ่ึงเป็นสถานท่ีส�าคัญทางศาสนาอิสลามของคนใน

ต�าบลโดยการตัดแต่งต้นเข็มที่ได้ปลูกไว้ให้มีความสวยงาม  และบริเวณ

ของบ่อน�า้ลยัลาตลุก็อดร์ (บ่อน�า้โบราณทีม่นี�า้สะอาดทีส่ดุในต�าบลสะนอ) 

โดยการเก็บขยะเก็บท�าความสะอาดบริเวณบ่อน�้าฯ และติดป้าย

ประชาสัมพันธ์ให้รักษาความสะอาดตามหลักค�าสอนของศาสนา จึงส่ง

ผลให้เกดิการปรบัภมูทัิศน์และความสวยงามในแหล่งส�าคญัของชมุชนเป็น

ส�าคัญ

โครงการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พบว่า โครงการรณรงค์

เพ่ือการท่องเทีย่วสายบรีุ – หาดวาสุกรแีละเมอืงเก่าสายบรุ ีของ โรงเรยีน-

สายบุรีแจ้งประชาคาร นักเรียนได้ท�ากิจกรรมส�ารวจตลาดและถ่ายภาพ

ตลาดชุมชนเมืองสายบุรีเพื่อเผยแพร่ความสวยงามของเมืองสายบุรีผ่าน

มุมมองนักเรียน นอกจากนี้กลุ่มเยาวชน HAMAM ยังมีการบ�ารุงรักษา

ภูมิทัศน์อาทิเช่น หาดวาสุกรี ทาสีถังยะ กวาดขยะรอบพื้นที่ศาลาที่พัก

ชมวิว  และท�าการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องหาดวาสุกรี ที่ยังไม่เป็นที่

แพร่หลาย ทั้งในมุมของการศึกษาธรรมชาติ และเรื่องเล่าของชุมชนโดย

รอบ โดยถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ ผ่าน Facebook และสื่อออนไลน์อื่นๆ 

ส�าหรับโครงการเยาวชนรักษ์วังเจ้าเมืองหนองจิกของโรงเรียนปทุมคงคา

อนสุรณ์ พบว่า เยาวชนได้มกีารร่วมกบัชมุชนท�าความสะอาดและพฒันา

ทศันยีภาพวงัหนองจกิ และได้รวบรวมข้อมลูและความรู้เพือ่เป็นข้อมลูใน

การประชาสัมพันธ์วังเจ้าเมืองหนองจิกให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ด้วย
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ส�าหรับผลการด�าเนินโครงการพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 2 พบว่า มีประเด็นใน

การด�าเนนิโครงการอยู่ 2 รปูแบบ ต่อเนือ่งจากการด�าเนนิโครงการในรุน่

ที่ 1  คือ 1)  โครงการที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 

2) โครงการทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรมและการท่องเทีย่ว ในโครงการในส่วนน้ี

จะมีการขยายประเด็นการท�างานและมีการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น 

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1)  โครงการท่ีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน จ�านวน 
3 โรงเรียน ได้แก่ 
 • โครงการ ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ผักปลอดภัย 

โรงเรียนราชมนุรัีงสฤษฎ์ ชมุชนนาประดู ่ ต�าบลนาประดู ่อ�าเภอโคกโพธิ์

 • โครงการ ผลิตภัณฑ์โฉมใหม่  โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ ชุมชน

ยาบี ต�าบลยาบี อ�าเภอหนองจิก

 • โครงการ ขยะพารวย  โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ชุมชนยะหริ่ง 

ต�าบลยะหริ่ง อ�าเภอยะหริ่ง

2) โครงการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จ�านวน 3 
โรงเรียน ได้แก่ 
 • โครงการ รณรงค์ท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมเมอืงหนองจิก: ค้นหา

ความทรงจ�าเมืองหนองจิก โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ชุมชนตุยง  

ต�าบลตุยง อ�าเภอหนองจิก

 • โครงการ ชาวสะนอร่วมด้วยช่วยกัน โรงเรียนสะนอพิทยาคม 

ชุมชนสะนอ ต�าบลสะนอ อ�าเภอยะรัง

 • โครงการ วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านเมืองสายบุรี โรงเรียน

สายบุรีแจ้งประชาคาร ชุมชนตะลุบัน  ต�าบลตะลุบัน อ�าเภอสายบุรี
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โดยผลการด�าเนินโครงการที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในโรงเรียนและ

ชุมชนนั้นพบว่า โรงเรียนจะมีการต่อยอดการท�างานด้านการจัดการขยะ

และสภาพแวดล้อมต่อเนื่องไป คือ โครงการผลิตภัณฑ์โฉมใหม่ ของ

โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ และโครงการขยะพารวย ของโรงเรียนสุวรรณ

ไพบูลย์ ซึ่งในการด�าเนินงานปีที่ 2 นั้นได้ฝึกท�าผลิตภัณฑ์โฉมใหม่ และ

การประดษิฐ์สิง่ของจากขยะและวสัดุ ทัง้นีใ้นการด�าเนนิงานมคีวามจ�าเป็น

ต้องใช้ระยะในการฝึกเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความปราณีตสวยงามขึ้น 

ส�าหรับโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ นั้นได้มีการปรับโครงการเพื่อให้เข้ากับ

บริบทและต้นทุนของโรงเรียนและชุมชนมากขึ้น โดยได้จัดท�าโครงการ 

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ผักปลอดภัย ซึ่งมีความเชื่อมโยง

ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางชุมชนได้ด�าเนินการอยู่ 

โครงการที่เกี่ยวกับประเด็นวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ในรุ่นที่ 2 พบ

ว่า โรงเรียนสะนอพิทยาคม ได้ต่อยอดประเดน็การท�างานจากการพฒันา

ภมูทิศัน์และสภาวะแวดล้อมในชมุชน มาเป็นการศึกษาประวติัศาสตร์ทาง

วัฒนธรรมและสถานที่เชิงวัฒนธรรมในต�าบลสะนอเชิงลึกขึ้น โดยทาง

นักเรียน และครูพี่เลี้ยงได้ลงชุมชนเพื่อส�ารวจประวัติศาสตร์ทาง

วฒันธรรมและสถานทีเ่ชงิวฒันธรรมในต�าบลสะนอ โดยมเีป้าหมายหลกั

คือปอเนาะ และมัสยิดประจ�าต�าบล เมื่อได้ข ้อมูลแล้วจึงท�าการ

ประชาสัมพันธ์โดยจัดท�าเป็นหนังสือภาพและเรื่องเล่า 

ส�าหรับโครงการ รณรงค์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองหนองจิก: ค้นหา

ความทรงจ�าเมืองหนองจิก ของโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ นั้น เยาวชน 

HAKAM ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิถีชีวิตชุมชนตุยงในอดีต และได้ท�าแผนที่

ท่องเทีย่วแหล่งเรยีนรูเ้ชงิวฒันธรรมในชมุชน และสถานทีส่�าคัญอืน่ๆ ใน

ชุมชนขึ้น และผลการด�าเนินโครงการวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านเมือง

สายบุรี โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร พบว่าเยาวชนได้ลงพื้นที่เก็น 

ข้อมูลอาหารพื้นเมือง และน�าเสนอผลงานภาพถ่ายเรื่องราวของอาหาร

และวัฒนธรรมผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากส�านักข่าวทั้งใน

และนอกพื้นที่ คือ ส�านักข่าววาตานี และ Thai PBS และมีการน�าเสนอ

เรื่องราวการท�างานของกลุ่มเยาวชน HAKAM ในแง่มุมของการท�างาน

พัฒนาชุมชนด้วย
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ส�าหรับผลการด�าเนนิโครงการพฒันาชมุชนรุน่ที ่3 พบว่า ประเดน็ในการ

ด�าเนินโครงการยังมีความเชื่อมโยงกับการท�างานตั้งแต่รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 

2 โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านวัฒนธรรมและการ

ท่องเที่ยว โดยในส่วนนี้จะมีการขยายการท�างานในเรื่องประวัติศาสตร์ 

และความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมากขึ้น ส�าหรับการด�าเนินงานอีกส่วนหน่ึง 

การก�าหนดประเดน็ในการจดัท�าโครงการกไ็ด้มกีารปรบัเปลีย่นให้เข้ากบั

บริบทของพ้ืนที่มากขึ้น และเน้นการท�างานที่น�าเอาประสบการณ์ของ

เยาวชน HAKAM รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 มาปรับใช้ โดยมีรายละเอียดการ

ด�าเนินโครงการ ดังนี้  

1)  โครงการที่เกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 2 โรงเรียน 
ได้แก่ 
 • โครงการ บรโิภคยัง่ยนืตามวถิชีมุชน โรงเรยีนราชมนีุรงัสฤษฎ์ 

ชุมชนนาประดู่ ต�าบลนาประดู่ อ�าเภอโคกโพธิ์

 • โครงการ สวนผักสร้างพลัง โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ ชุมชน

ยาบี ต�าบลยาบี อ�าเภอหนองจิก

 • โครงการ ย้อนรอยวิถียะหริ่ง  โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ชุมชน

ยะหริ่ง ต�าบลยะหริ่ง อ�าเภอยะหริ่ง

2) โครงการที่เกี่ยวกับประเด็น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยว จ�านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 
 • โครงการ รณรงค์ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม: ส่ือสารความทรงจ�า

เมืองหนองจิก โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ชุมชนตุยง ต�าบลตุยง  

อ�าเภอหนองจิก

 • โครงการ สื่อสารอารยธรรมอิสลามต�าบลสะนอ โรงเรียนสะ

นอพิทยาคม ชุมชนสะนอ ต�าบลสะนอ อ�าเภอยะรัง

 • โครงการ ย้อนรอยวฒันธรรมเมอืงสายบรุ ีโรงเรยีนสายบรุแีจ้ง

ประชาคาร ชุมชนตะลุบัน ต�าบลตะลุบัน อ�าเภอสายบุรี
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โดยผลการด�าเนินโครงการบริโภคยั่งยืนตามวิถีชุมชน ของโรงเรียนราช

มุนีรังสฤษฎ์ โครงการสวนผักสร้างพลัง โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ และ 

โครงการย้อนรอยวถีิยะหริง่ ของโรงเรียนสวุรรณไพบลูย์ พบว่าการด�าเนนิ

โครงการสามารถเช่ือมโยงการท�างานกับบริบทและต้นทุนของโรงเรียน

และชุมชนได้มากขึ้น และมีความเช่ือมโยงประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ทางชุมชนได้ด�าเนินการ ท�าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และข้อมูล

ระหว่างเยาวชน HAKAM ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกของชุมชนได้ดีขึ้น 

ส�าหรับการด�าเนินโครงการในประเด็น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ

การท่องเท่ียว พบว่าโครงการรณรงค์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: สื่อสาร

ความทรงจ�าเมืองหนองจิก โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ท�าให้เยาวชนได้

เรียนรู้เร่ืองราว วิถีชีวิตเก่าแก่ของชุมชนตุยง และสามารถวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านเรื่องเล่า การถ่ายภาพ 

และสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมได้ ตลอดจนเกิดเวทีการพูดคุยระหว่างคนใน

ชุมชนเพ่ือสะท้อนเร่ืองราวและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ได้ ซึ่งมีความ

คล้ายคลึงกับผลการด�าเนนิโครงการย้อนรอยวฒันธรรมเมอืงสายบรุ ีของ 

โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร ท่ีกลุ่มเยาวชน HAKAM ได้ร่วมแลก

เปลี่ยน และท�าการสัมภาษณ์ชุมชน และจัดท�าแผนที่สถานที่ทาง

ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของเมืองสายบุรี เช่น ท่าเรือ โรงพยาบาล

คริสเตยีน ซ่ึงข้อมลูท่ีได้รับ มกีารน�าไปประชาสัมพนัธ์ประวติัศาสตร์ทีน่่า

สนใจของเมืองสายบุรี ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ 

ได้แก่ เฟสบุ๊ค และสื่อออฟไลน์ ได้แก่ การจัดเวทีเสวนาในชุมชน  

การจัดท�าแผนที่ชุมชน เป็นต้น
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ในการด�าเนินโครงการ สื่อสารอารยธรรมอิสลามต�าบลสะนอ ของ

โรงเรียนสะนอพิทยาคม พบว่า เยาวชน HAKAM รุ่นที่ 3 ได้ท�าการต่อ 

 ยอดการท�างานจากโครงการในรุ่นที่ 1 เรื่องการพัฒนาภูมิทัศน์และ

วัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในต�าบลสะนอ และโครงการรุ่น

ที่ 2 ท่ีท�าการศึกษาประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสถานที่เชิง

วัฒนธรรมในต�าบลสะนอ ในการด�าเนินโครงการรุ่นที่ 3 พบว่า เยาวชน 

HAKAM ได้ลงพ้ืนทีเ่พ่ือสมัภาษณ์และเกบ็ข้อมลูจากสมาชิกในชมุชนเกีย่ว

กับสถานที่ส�าคัญและสถาบันการศึกษาท้องถ่ินที่ส�าคัญในต�าบลสะนอ 

และมีการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการเขียน การจัดท�าสมุดภาพ และบอก

เล่าเรื่องราวเหล่านั้น 
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ที่ โรงเรียน โครงการรุ่นที่ 1 วัตถุประสงค์ วิธีด�าเนินการ

1 โรงเรียนราชมุนี
รังสฤษฎ์

ชุมชนนาประดู่ 
ต.นาประดู่ 
อ.โคกโพธิ์

โครงการชุมชนไร้
ขยะ : ธนาคาร
ขยะในโรงเรียน

3.1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถ
ท�างานที่ได้รับมอบหมาย และ
ท�างานเป็นทีมได้ 
3.2 เพื่อส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนและชุมชน และส่ง
เสริมการออมทรัพย์ของนักเรียน  
3.3 เพื่อสนับสนุนให้เกิดความ
สัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเยาวชนและ
ชุมชนพหุวัฒนธรรมในชุมชน

1. จัดตั้งคณะท�างานในโครงการฯ จัดท�าแผนงานอย่างละเอียดอัน
ตั้งแต่องค์ความรู้ที่จ�าเป็น ก�าหนดคุณสมบัติร้านรับ ซื้อของเก่าที่
สามารถท�างานในโครงการนี้ด้วยได้  
2. ธนาคารขยะสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับชนิดของขยะและการคัดแยก
ขยะอย่างง่ายเพื่อน�าไปขายให้กับร้านรับซื้อของ เก่าหรือรีไซเคิล  
3. เตรียมเอกสารบัญชีและอื่นที่จ�าเป็น เช่น สมุดบัญชี ใบสมัคร
สมาชิก ท�าทะเบียนลูกค้า ใบน�าฝาก ใบถอนเงิน สมุด การน�าฝาก  
4. จัดหาสถานที่ส�าหรับเก็บขยะรีไซเคิลและหาซื้ออุปกรณ์ที่จ�าเป็นเช่น 
เครื่องชั่ง ป้ายบอกชนิดและราคา เอกสารทาง บัญชี 
5. ประสานงานร้านรับซื้อของเก่าเพื่อจัดท�าตารางราคาขยะรีไซเคิล
แต่ละประเภท 
6. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนรับทราบผ่านกิจกรรมวันชุมชน
สัมพันธ์ กระตุ้นและรณรงค์ให้เกิดการคัดแยกขยะที่ บ้านและชุมชน 
ก่อนน�ามาฝากที่ธนาคาร 
7. เปิดด�าเนินการธนาคารขยะ  
8. จัดท�ารายงานการด�าเนินงานและรายได้เป็นรายเดือน 
9. จัดท�าบทเรียนเพื่อการพัฒนาโครงการหลังจากด�าเนินโครงการครบ 
6 เดือน

2 โรงเรียนยาบีบร
รณวิทย์ 

ชุมชนยาบี 
ต.ยาบี 

อ.หนองจิก

โครงการเปลี่ยน
ขยะให้เป็นทุนการ

ศึกษา

1. เพื่อให้เยาวชนมีความกล้าใน
การเข้าหาผู้น�าชุมชน และผู้น�า
ศาสนา 
2. เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ
และเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนใน
เรื่องของการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง  
3. เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการ
จัดตั้งธนาคารขยะโดยเยาวชนมี
ส่วนร่วมในการด�าเนินการ  
4. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่
ดี ระหว่างเยาวชนและชุมชนพหุ
วัฒนธรรมในต�าบลยาบี

1. จัดตั้งคณะท�างานในโครงการฯ จัดท�าแผนงานอย่างละเอียด 
2. ประชุมปรึกษาระหว่างเยาวชนและผู้น�าชุมชน ผู้น�าศาสนายาบี 
3. จัดท�าโปสเตอร์รณรงค์การไม่ทิ้งขยะ และสิ่งปฏิกูลในชุมชน 
4. จัดบรรยายเรื่องการจัดการขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
5. จัดซื้ออุปกรณ์ท�าความสะอาดและบ�าเพ็ญประโยชน์ 
6. ปฏิบัติงานท�าความสะอาดและพัฒนาชุมชนยาบี 
7. น�าขยะที่ได้จากการท�าความสะอาดขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าเพื่อ
น�ามาเป็นกองทุนเพื่อการศึกษา โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์  
8. น�าโปสเตอร์ไปประชาสัมพันธ์และติดตามสถานที่ส�าคัญรอบๆ 
ชุมชนยาบี

3 โรงเรียนปทุม
คงคาอนุสรณ์ 
ชุมชนตุยง ต.ตุ
ยง อ.หนองจิก

โครงการเยาวชน
รักษ์วังเจ้าเมือง

หนองจิก

1. จัดตั้งคณะท�างานในโครงการฯ 
จัดท�าแผนงานอย่างละเอียด 
2. ประชุมปรึกษาระหว่างเยาวชน
และผู้น�าชุมชน ผู้น�าศาสนายาบี 
3. จัดท�าโปสเตอร์รณรงค์การไม่
ทิ้งขยะ และสิ่งปฏิกูลในชุมชน 
4. จัดบรรยายเรื่องการจัดการ
ขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 
5. จัดซื้ออุปกรณ์ท�าความสะอาด
และบ�าเพ็ญประโยชน์ 
6. ปฏิบัติงานท�าความสะอาดและ
พัฒนาชุมชนยาบี 
7. น�าขยะที่ได้จากการท�าความ
สะอาดขายให้กับร้านรับซื้อของ
เก่าเพื่อน�ามาเป็นกองทุนเพื่อการ
ศึกษา โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์  
8. น�าโปสเตอร์ไปประชาสัมพันธ์
และติดตามสถานที่ส�าคัญรอบๆ 
ชุมชนยาบี

1. ประชุมปรึกษาระหว่างเยาวชนและผู้น�าชุมชน ผู้น�าศาสนาตุยง 
2. จัดบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องการมีจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
3. จัดท�าโปสเตอร์รณรงค์ท�าความสะอาดและพัฒนาทัศนียภาพ
วังหนองจิก 
4. จัดซื้ออุปกรณ์ท�าความสะอาดและบ�าเพ็ญประโยชน์ 
5. จัดท�าบอร์ดประชาสัมพันธ์วังเจ้าเมืองหนองจิกให้ประชาชนทั่วไป 
6. ปฏิบัติงานท�าความสะอาดและพัฒนาบริเวณวังเจ้าเมืองหนองจิก 
7. น�าโปสเตอร์ไปแจกจ่ายและติดตามสถานที่ส�าคัญรอบๆ ชุมชน

ตารางที่ 4.2 โครงการพัฒนาชุมชนของกลุ่มเยาวชนต้นแบบฯ และ

สมาชิกชมรม HAKAM ในรุ่นที่ 1
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ที่ โรงเรียน โครงการรุ่นที่ 1 วัตถุประสงค์ วิธีด�าเนินการ

4 โรงเรียนสะนอ
พิทยาคม

ชุมชนสะนอ 
ต.สะนอ 
อ.ยะรัง 

โครงการสะนอ
สวยด้วยมือเรา

1. เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และสามารถท�างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
2. เพื่อเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์
และวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในต�าบลสะนอ  
3. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่
ดี ระหว่างเยาวชนและชุมชนใน
ต�าบลสะนอ

1. ประชุมปรึกษาระหว่างเยาวชนและผู้น�าชุมชน ผู้น�าศาสนาสะนอ 
2. จัดท�าโปสเตอร์รณรงค์ท�าความสะอาดและพัฒนาบริเวณบ่อ
ลัยละตุลก็อดร์ 
3. สั่งท�าโปสการ์ดและพวงกุญแจที่ระลึก 
4. จัดซื้ออุปกรณ์ท�าความสะอาดและบ�าเพ็ญประโยชน์ 
5. จัดบรรยายให้ความรู้ด้านการมีจิตอาสาและการดูแลสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 
6. จัดท�าบอร์ดประชาสัมพันธ์บ่อน้�าลัยละตุลก็อดร์ให้ประชาชนทั่วไป 
7. ปฏิบัติงานท�าความสะอาดและพัฒนาบริเวณบ่อน้�าลัยละตุลก็อดร์ 
8. น�าโปสเตอร์ไปแจกจ่ายและติดตามสถานที่ส�าคัญรอบๆ ชุมชน
สะนอ

5 โรงเรียนสุวรรณ
ไพบูลย์ 

ชุมชนยะหริ่ง 
ต.ยะหริ่ง 
อ.ยะหริ่ง

โครงการชุมชนไร้
ขยะ : ธนาคาร
ขยะในโรงเรียน

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถ
ท�างานที่ได้รับมอบหมาย และ
ท�างานเป็นทีมได้ 
2. เพื่อส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนและชุมชน และส่ง
เสริมการออมทรัพย์ของนักเรียน  
3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความ
สัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเยาวชนและ
ชุมชนพหุวัฒนธรรมในชุมชน

1. จัดตั้งคณะท�างานในโครงการฯ จัดท�าแผนงานอย่างละเอียดอัน
ตั้งแต่องค์ความรู้ที่จ�าเป็น ก�าหนดคุณสมบัติร้านรับซื้อของเก่าที่
สามารถท�างานในโครงการนี้ด้วยได้  
2. ธนาคารขยะสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับชนิดของขยะและการคัดแยก
ขยะอย่างง่ายเพื่อน�าไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าหรือรีไซเคิล  
3. เตรียมเอกสารบัญชีและอื่นที่จ�าเป็น เช่น สมุดบัญชี ใบสมัคร
สมาชิก ท�าทะเบียนลูกค้า ใบน�าฝาก ใบถอนเงิน สมุด การน�าฝาก  
4. จัดหาสถานที่ส�าหรับเก็บขยะรีไซเคิลและหาซื้ออุปกรณ์ที่จ�าเป็นเช่น 
เครื่องชั่ง ป้ายบอกชนิดและราคา เอกสารทาง บัญชี 
5. ประสานงานร้านรับซื้อของเก่าเพื่อจัดท�าตารางราคาขยะรีไซเคิล
แต่ละประเภท 
6. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนรับทราบผ่านกิจกรรมวันชุมชน
สัมพันธ์ กระตุ้นและรณรงค์ให้เกิดการคัดแยกขยะที่บ้านและชุมชน 
ก่อนน�ามาฝากที่ธนาคาร 
7. เปิดด�าเนินการธนาคารขยะ  
8. จัดท�ารายงานการด�าเนินงานและรายได้เป็นรายเดือน 
9. จัดท�าบทเรียนเพื่อการพัฒนาโครงการหลังจากด�าเนินโครงการครบ 
6 เดือน

6 โรงเรียนสายบุรี
แจ้งประชาคาร 
ชุมชนตะลุบัน 
ต.ตะลุบัน 
อ.สายบุรี

โครงการรณรงค์
เพื่อการท่องเที่ยว
สายบุรี – หาดวา
สุกรีและเมืองเก่า

สายบุรี

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถ
ท�างานตามหน้าที่ๆ ได้รับมอบ
หมาย และ ท�างานเป็นทีมได้ 
2. เพื่อส่งเสริมการบ�ารุงรักษา
หาดวาสุกรีแหล่งท่องเที่ยวในท้อง
ถิ่นและประชาสัมพันธ์และรณรงค์
ให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่า
สายบุรี 
3. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี 
ระหว่างเยาวชนและชุมชน
พหุวัฒนธรรมในชุมชนตะลุบัน
และชุมชนปากน�้า

1. จัดตั้งคณะท�างานในโครงการฯ จัดท�าแผนงานอย่างละเอียดอัน
ตั้งแต่องค์ความรู้ที่จ�าเป็น  
2. ศึกษาประวัติความเป็นมา จุดเด่นที่น่าสนใจและความเป็นอยู่ของ
ชุมชนโดยรอบหาดวาสุกรี
3. วางแผนเพื่อการบ�ารุงรักษาภูมิทัศน์อาทิเช่น หาดวาสุกรี ทาสีถัง
ขยะ กวาดขยะรอบพื้นที่ศาลาที่พักชมวิว  
4. จัดให้มีกิจกรรมการบ�ารุงรักษาภูมิทัศน์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
เรื่องหาดวาสุกรี ที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ศึกษาธรรมชาติ และเรื่องเล่า
ของชุมชนโดยรอบ โดยใช้ภาพถ่ายเล่าเรื่อง ผ่าน Facebook และสื่อ
ออนไลน์อื่นๆ จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสกรีนลายเมืองสายบุรี
5. น�าเสนอผลงานภาพถ่าย เรื่องราว และความประทับใจของหาด 
วาสุกรีบนพื้นที่ออนไลน์ 
6. จัดท�ารายงานการด�าเนินงานและรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
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ที่ โรงเรียน โครงการรุ่นที่ 1 วัตถุประสงค์ วิธีด�าเนินการ

1 โรงเรียนราชมุนี
รังสฤษฎ์

ชุมชนนาประดู่ 
ต.นาประดู่ 
อ.โคกโพธิ์

โครงการ 
ผลติภณัฑเ์ปน็มติร
กับสิ่งแวดล้อม : 
ผักปลอดภัย

1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและ
โรงเรียนบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกล้า
แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ 
และเกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง
เยาวชนและชุมชนพหุวัฒนธรรม
ในต�าบลนาประดู่เพื่อเป็นพื้นฐาน
สู่กระบวนการสร้างสันติภาพใน
พื้นที่

1. จัดตั้งคณะท�างานในโครงการฯ จัดท�าแผนงานอย่างละเอียด
2. ประชุมปรึกษาระหว่างเยาวชน ครู ผู้น�าชุมชน และ ผู้น�าศาสนาใน
ต�าบลนาประดู่
3. ประชาสัมพันธ์การบริโภคผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. จัดซื้ออุปกรณ์ที่ส�าหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
5. จัดการอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
6. ประชาสัมพันธ์และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนและโรงเรียน

2 โรงเรียนยาบีบร
รณวิทย์ 

ชุมชนยาบี 
ต.ยาบี 

อ.หนองจิก

โครงการ 
ผลิตภัณฑ์โฉมใหม่

1. เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ
และเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนใน
เรื่องของการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 
2. เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการ
ประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ และวัสดุ
เหลือใช้ 
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกล้า
แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ 
และเกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง
เยาวชนและชุมชนพหุวัฒนธรรม
ในต�าบลยาบีเพื่อเป็นพื้นฐานสู่
กระบวนการสร้างสันติภาพใน
พื้นที่

1. จัดตั้งคณะท�างานในโครงการฯ จัดท�าแผนงานอย่างละเอียด
2. ประชุมปรึกษาระหว่างเยาวชนและผู้น�าชุมชน ผู้น�าศาสนายาบี
3. จัดการประชาสัมพันธ์การไม่ทิ้งขยะในชุมชน
4. จัดซื้ออุปกรณ์ที่ส�าหรับการประดิษฐ์ต่างๆ 
5. จัดการอบรมการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ และวัสดุเหลือใช้ โดยผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ในชุมชนและในโรงเรียน
6. ประชาสัมพันธ์และจ�าหน่ายสิ่งประดิษฐ์แก่ชุมชน
7. จัดจ�าหน่ายสิ่งประดิษฐ์ในงานต่างๆ ของโรงเรียน

3 โรงเรียนปทุม
คงคาอนุสรณ์ 
ชุมชนตุยง ต.ตุ
ยง อ.หนองจิก

โครงการ รณรงค์
ท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมเมือง
หนองจิก: ค้นหา
ความทรงจ�าเมือง

หนองจิก

1. เพื่อให้เยาวชนรู้จักการท�างาน
เป็นทีมและสามารถอยู่ร่วมกับ
เพื่อน ครู และคนในชุมชนได้
2. เพื่อให้เกิดความสามัคคีภายใน
ทีมงาน
3. เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในชุมชน 
และสถานที่ส�าคัญอื่นๆ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่
ส�าคัญในชุมชน
5. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเยาวชนและชุมชนพหุ
วัฒนธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานสู่
กระบวนการสร้างสันติภาพใน
พื้นที่

1. จัดตั้งคณะท�างานในโครงการฯ จัดท�าแผนงานอย่างละเอียด
2. ประชุมปรึกษาระหว่างเยาวชนและผู้น�าชุมชน ผู้น�าศาสนาตุยง
3. ทัศนศึกษาที่แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และสถานที่ส�าคัญอื่นๆ ใน
ชุมชน
4. ท�าแผนที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในชุมชน และสถานที่
ส�าคัญอื่นๆ ในชุมชน
5. จัดท�าสินค้าที่ระลึกของชุมชนตุยงเพื่อจ�าหน่าย เช่น ดอกไม้จัน 
และอื่นๆ
6. จัดจ�าหน่ายสินค้าสินค้าที่ระลึกของชุมชนตุยง

4 โรงเรียนสะนอ
พิทยาคม

ชุมชนสะนอ 
ต.สะนอ 
อ.ยะรัง 

โครงการ ชาวสะ
นอร่วมด้วยช่วย

กัน

1. เพื่อเป็นศึกษาประวัติศาสตร์
ทางวัฒนธรรมและสถานที่เชิง
วัฒนธรรมในต�าบลสะนอ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่
ส�าคัญและสถาบันการศึกษาท้อง
ถิ่นที่ส�าคัญในต�าบลสะนอ 
3. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี 
ระหว่างเยาวชนในชุมชนต�าบลสะ
นอและชุมชนพหุวัฒนธรรมเพื่อ
เป็นพื้นฐานสู่กระบวนการสร้าง
สันติภาพในพื้นที่

1. จัดตั้งคณะท�างานในโครงการฯ จัดท�าแผนงานอย่างละเอียด
2. ประชุมปรึกษาระหว่างเยาวชนและผู้น�าชุมชน ผู้น�าศาสนาสะนอ
3. จัดซื้ออุปกรณ์ท�าความสะอาดและบ�าเพ็ญประโยชน์
4. ค้นหาข้อมูลสถาบันปอเนาะและปฏิบัติงานท�าความสะอาดและ
พัฒนาบริเวณที่ตั้งของสถาบันมัสยิดประจ�าต�าบลสะนอ
5. จัดท�าสินค้าที่ระลึกของชุมชนสะนอเพื่อจ�าหน่าย เช่น พวงกุญแจที่
ระลึก เสื้อยืด และอื่นๆ
6. จัดจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึกของชุมชนสะนอ

ตารางที่ 4.3 โครงการพัฒนาชุมชนของกลุ่มเยาวชนต้นแบบฯ และ

สมาชิกชมรม HAKAM ในรุ่นที่ 2
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ที่ โรงเรียน โครงการรุ่นที่ 1 วัตถุประสงค์ วิธีด�าเนินการ

5 โรงเรียนสุวรรณ
ไพบูลย์ 

ชุมชนยะหริ่ง 
ต.ยะหริ่ง 
อ.ยะหริ่ง

โครงการ ขยะ
พารวย

1. เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ
และเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนใน
เรื่องของการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 
2. เพื่อประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ
และวัสดุเหลือใช้ 
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกล้า
แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ 
และเกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง
เยาวชนและชุมชนพหุวัฒนธรรม
ในต�าบลยะหริ่ง

1. จัดตั้งคณะท�างานในโครงการฯ จัดท�าแผนงานอย่างละเอียด
2. ประชุมปรึกษาระหว่างเยาวชน ครู ผู้น�าชุมชน และ ผู้น�าศาสนาใน
ต�าบลยะหริ่ง
3. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในชุมชนและการน�าขยะรีไซเคิลมา
ใช้ประโยชน์
4. จัดซื้ออุปกรณ์ที่ส�าหรับการประดิษฐ์ต่างๆ 
5. จัดการอบรมการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะและวัสดุเหลือใช้ โดยผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ในชุมชนและในโรงเรียน
6. ประชาสัมพันธ์และจ�าหน่ายสิ่งประดิษฐ์แก่ชุมชน
7. จัดจ�าหน่ายสิ่งประดิษฐ์ในงานต่างๆ ของโรงเรียน

6 โรงเรียนสายบุรี
แจ้งประชาคาร 
ชุมชนตะลุบัน 
ต.ตะลุบัน 
อ.สายบุรี

โครงการ 
วัฒนธรรมอาหาร
พื้นบ้านเมือง

สายบุรี

1. เพื่ออนุรักษ์และประชาสัมพันธ์
อาหารประจ�าถิ่นให้ผู้คนนอกพื้นที่
ได้รับทราบ 
2. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่
ดี ระหว่างเยาวชนและชุมชนพหุ
วัฒนธรรมในชุมชนตะลุบันและ
ชุมชนปากน้�า
3. เพื่อเป็นศึกษาประวัติศาสตร์
ทางวัฒนธรรมผ่านอาหารพื้น
เมืองในเมืองสายบุรี 
4. เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารพื้น
เมืองสายบุรีโดยน�าเสนอประวัติ
ความเป็นมาของอาหารพื้นเมือง
เชิงพหุวัฒนธรรม
5. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี 
ระหว่างเยาวชนในชุมชนต�าบลสะ
นอและชุมชนพหุวัฒนธรรมเพื่อ
เป็นพื้นฐานสู่กระบวนการสร้าง
สันติภาพในพื้นที่

1. จัดตั้งคณะท�างานในโครงการฯ จัดท�าแผนงานอย่างละเอียด
2. ประชุมปรึกษาระหว่างเยาวชน ครู ผู้น�าชุมชน และ ผู้น�าศาสนาใน
ชุมชนเทศบาลต�าบลตะลุบันและชุมชนปากน้�า
3. อบรมการถ่ายภาพและการน�าเสนอภาพถ่าย
4. ศึกษาหาข้อมูลประวัติความเป็นมาของอาหารพื้นบ้านเมืองสายบุรี
5. สัมภาษณ์ชุมชน และ จัดท�าแผนที่แหล่งผลิตอาหารพื้นบ้านที่
ส�าคัญของเมืองสายบุรี
6. น�าเสนอผลงานภาพถ่าย เรื่องราวของอาหารและวัฒนธรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์ 
7. จัดท�าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก (ที่ขั้นหนังสือ, หนังสือภาพ,โปสการ์ด) 
พิมพ์ลายอาหารพื้นบ้านเพื่อจ�าหน่าย
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1 โรงเรียนราชมุนี
รังสฤษฎ์

ชุมชนนาประดู่ 
ต.นาประดู่ 
อ.โคกโพธิ์

โครงการ บริโภค
ยั่งยืนตามวิถี

ชุมชน

1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและ
โรงเรียนบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีการ
เลี้ยงปลาดุกอย่างง่ายและเรียนรู้
วิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
ในอดีตและปัจจุบัน
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกล้า
แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ 
และเกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง
เยาวชนและชุมชนพหุวัฒนธรรม
ในต�าบลนาประดู่เพื่อเป็นพื้นฐาน
สู่กระบวนการสร้างสันติภาพใน
พื้นที่

1. จัดตั้งคณะท�างานในโครงการฯ จัดท�าแผนงานอย่างละเอียด
2. ประชุมปรึกษาระหว่างเยาวชน ครู ผู้น�าชุมชน และ ผู้น�าศาสนาใน
ต�าบลนาประดู่
3. ประชาสัมพันธ์การบริโภคผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน
4. เรียนรู้หลักการเลี้ยงปลาดุก
5. จัดซื้ออุปกรณ์ที่ส�าหรับการเลี้ยงปลาดุก
6. อบรม “นักเขียนรุ่นเยาว์” เพื่อเล่าเรื่องราว และสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการ
7. เก็บข้อมูลชุมชนและจัดท�าแผนที่ชุมชน
8. ประชาสัมพันธ์และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนและโรงเรียน

2 โรงเรียนยาบีบร
รณวิทย์ 

ชุมชนยาบี 
ต.ยาบี 

อ.หนองจิก

โครงการ สวนผัก
สร้างพลัง

1. เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการ
ประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ เพื่อใช้
ในการปลูกผักปลอดสารพิษ 
2. เพื่อรณรงค์ให้คนในโรงเรียน 
ชุมชน หันมาปลูกผักปลอดสาร
พิษกินเองในรั้วบ้าน
3. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้
ชีวประวัติผู้น�าส�าคัญในต�าบลยาบี 
และเรียนรู้การท�าแผนที่ชุมชน
4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกล้า
แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ 
และเกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง
เยาวชนและชุมชนพหุวัฒนธรรม
ในต�าบลยาบีเพื่อเป็นพื้นฐานสู่
กระบวนการสร้างสันติภาพใน
พื้นที่

1. จัดตั้งคณะท�างานในโครงการฯ จัดท�าแผนงานอย่างละเอียด
2. ประชุมปรึกษาระหว่างเยาวชนและผู้น�าชุมชน ผู้น�าศาสนายาบี
3. จัดการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและน�าขยะมาแปรรูปเพื่อ
ปลูกผักปลอดสารพิษและจัดซื้ออุปกรณ์ที่ส�าหรับการประดิษฐ์และ
อุปกรณ์ปลูกผัก
4. จัดการอบรมการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ และการปลูกผักโดยผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ในชุมชนและในโรงเรียน 
5. อบรม “นักเขียนรุ่นเยาว์” เพื่อเล่าเรื่องราว และสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการ
6. เก็บข้อมูลชุมชนและประวัติผู้น�าคนส�าคัญในต�าบลยาบี
7. จัดจ�าหน่ายสิ่งประดิษฐ์ในงานต่างๆ ของโรงเรียน

3 โรงเรียนปทุม
คงคาอนุสรณ์ 
ชุมชนตุยง 
ต.ตุยง 

อ.หนองจิก

โครงการ รณรงค์
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม: 

สื่อสารความทรง
จ�าเมืองหนองจิก

1. เพื่อให้เยาวชนสามารถท�างาน
ร่วมกับเพื่อน ครู และคนใน
ชุมชนต่างเพศ ต่างวัย และต่าง
ศาสนาได้
2. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่อง
ราว วิถีชีวิตเก่าแก่ของชุมชนตุยง
3. เพื่อเรียนรู้วิธีการ
ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตเก่าแก่ของ
ชุมชนตุยงผ่านเรื่องเล่า ภาพถ่าย 
และสื่อต่างๆที่เหมาะสม
4. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเยาวชนและชุมชนพหุ
วัฒนธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานสู่
กระบวนการสร้างสันติภาพใน
พื้นที่

1. จัดตั้งคณะท�างานในโครงการฯ จัดท�าแผนงานอย่างละเอียด
2. ประชุมปรึกษาระหว่างเยาวชนและผู้น�าชุมชน ผู้น�าศาสนาตุยง
3. ศึกษาหาข้อมูล วิวิถีชีวิตเพื่อคืนความทรงจ�าให้ชุมชนยุตง
4. เรียนรู้การสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการประชาสัมพันธ์
5. อบรมการประชาสัมพันธ์ “นักเขียนรุ่นเยาว์”
6. จัดท�าสมุดภาพ, โปสเตอร์, หรือสื่ออื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ วิถี
ชีวิตเมืองตุยง

ตารางที่ 4.4 โครงการพัฒนาชุมชนของกลุ่มเยาวชนต้นแบบฯ และ

สมาชิกชมรม HAKAM ในรุ่นที่ 3
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4 โรงเรียนสะนอ
พิทยาคม

ชุมชนสะนอ 
ต.สะนอ 
อ.ยะรัง 

โครงการ สื่อสาร
อารยธรรมอิสลาม

ต�าบลสะนอ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่
ส�าคัญและสถาบันการศึกษาท้อง
ถิ่นที่ส�าคัญในต�าบลสะนอ 
2. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้หลัก
การประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม
3. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี 
ระหว่างเยาวชนในชุมชนต�าบลสะ
นอและชุมชนพหุวัฒนธรรมเพื่อ
เป็นพื้นฐานสู่กระบวนการสร้าง
สันติภาพในพื้นที่

1. จัดตั้งคณะท�างานในโครงการฯ จัดท�าแผนงานอย่างละเอียด
2. ประชุมปรึกษาระหว่างเยาวชนและผู้น�าชุมชน ผู้น�าศาสนาสะนอ
3. รวบรวมข้อมูลสถานที่ส�าคัญและสถาบันการศึกษาท้องถิ่นที่ส�าคัญ
ในต�าบลสะนอ 
4. จัดการอบรม “นักเขียนรุ่นเยาว์” เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักการ
และวิธีการสื่อสารอย่างถูกต้อง และเรียนรู้การสังเคราะห์และวิเคราะห์
ข้อมูลส�าหรับการประชาสัมพันธ์
5. จัดท�าสมุดภาพ, โปสเตอร์, หรือสื่ออื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
อารยธรรมอิสลามต�าบลสะนอ
6. จัดท�าสินค้าที่ระลึกของชุมชนสะนอเพื่อจ�าหน่าย เช่น พวงกุญแจที่
ระลึก เสื้อยืด และอื่นๆ

5 โรงเรียนสุวรรณ
ไพบูลย์ 

ชุมชนยะหริ่ง 
ต.ยะหริ่ง 
อ.ยะหริ่ง

โครงการ ย้อนรอย
วิถียะหริ่ง

1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและ
โรงเรียนบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถี
การด�าเนินชีวิตของชุมชนยะหริ่ง
ในอดีต
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกล้า
แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ 
และเกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง
เยาวชนและชุมชนพหุวัฒนธรรม
ในต�าบลยะหริ่งเพื่อเป็นพื้นฐาน
สู่กระบวนการสร้างสันติภาพใน
พื้นที่

1. จัดตั้งคณะท�างานในโครงการฯ จัดท�าแผนงานอย่างละเอียด
2. ประชุมปรึกษาระหว่างเยาวชน ครู ผู้น�าชุมชน และ ผู้น�าศาสนาใน
ต�าบลยะหริ่ง
3. ประชาสัมพันธ์การบริโภคผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เตรียมอุปกรณ์เพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ
5. เก็บข้อมูลวิถีชีวิตความเป็นอยยู่ในอดีต และวาดแผนที่ชุมชน
6. อบรม “นักเขียนรุ่นเยาว์” เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องราวเกี่ยวกับ
โครงการ โรงเรียน และชุมชนให้ บุคคลภายนอกได้รับทราบ

6 โรงเรียนสายบุรี
แจ้งประชาคาร 
ชุมชนตะลุบัน 
ต.ตะลุบัน 
อ.สายบุรี

โครงการ ย้อนรอย
วัฒนธรรมเมือง

สายบุรี

1. เพื่อค้นหาสถานที่ส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์เมืองสายบุรี เช่น 
ท่าเรือ โรงพยาบาลคริสเตียนและ
เพื่อประชาสัมพันธ์ประวัติศาสตร์
ที่น่าสนใจของเมืองสายบุรี
2. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่
ดี ระหว่างเยาวชนและชุมชนพหุ
วัฒนธรรมในชุมชนตะลุบันและ
ชุมชนปากน้�า
3. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่
ดี ระหว่างเยาวชนในชุมชนพหุ
วัฒนธรรม และเพื่อเป็นพื้นฐาน
ที่ดีสู่กระบวนการสร้างสันติภาพ
ในพื้นที่

1. จัดตั้งคณะท�างานในโครงการฯ จัดท�าแผนงานอย่างละเอียด
2. ประชุมปรึกษาระหว่างเยาวชน ครู ผู้น�าชุมชน และ ผู้น�าศาสนา
ในชุมชนเทศบาลต�าบลตะลุบันและชุมชนปากน�้า
3. สัมภาษณ์ชุมชน และ จัดท�าแผนที่สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่า
สนใจของเมืองสายบุรี 
4. ศึกษาประวัติความเป็นมาของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่คัดเลือก
5. อบรมการเขียน “นักเขียนรุ่นเยาว์” และวิธีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
6. จัดท�าแผนที่ชุมชน
7. น�าเสนอผลงานเรื่องราว “ย้อนรอยประวัติศาสตร์สายบุรี” ผ่านสื่อ
สื่อต่างๆ 
8. จัดท�าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก (ที่ขั้นหนังสือ, หนังสือภาพ, 
โปสการ์ด)
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ภาพการด�าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนของกลุ่ม
เยาวชนชมรม HAKAM
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ภาพการด�าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนของกลุ่ม
เยาวชนชมรม HAKAM
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ส่วนที่ 3 การหนุนเสริมงานชมรม HAKAM

• การสนับสนุนการด�าเนินงานจากพี่เล้ียงโครงการ

พี่เลี้ยงโครงการ หมายถึง กลุ ่มนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่อาสาสมัครเข้ามาร่วมใน กิจกรรมเสริม

ทักษะพัฒนาศักยภาพ และโครงการพัฒนาชุมชน โดยพี่เลี้ยงโครงการ

จะท�าหน้าที่สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้กับโครงการ เช่น  

การให้ความรู้และจัดกิจกรรมทักษะพัฒนาศักยภาพต่อกลุ่มเยาวชน ทั้ง

ใน้เร่ือง ทักษะการท�างานร่วมกัน การเขียนโครงการ จิตอาสา ความ

ส�าคญัของการศกึษา และทกัษะอืน่ๆ ในการเรยีนและการด�าเนนิชวีติ ใน

ปัจจุบันมีกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมในทีมสนับสนุนการด�าเนินงาน ท้ังสิ้น

จ�านวน 9 คน  ดังนี้ 

 • นายแวอิบรอเฮม แวบือราเฮง 

 คณะมนุษศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์

 • นางสาวเกร็ดดาว บัวทอง 

 คณะมนุษศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์

 • นางสาวหทัยภัทร กลับนวล 

 คณะมนุษศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์

 • นายอุสมาน เจะอุมา 

 วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาคุรุศาสตร์อิสลาม

 • นายมะรอดาด หมัด 

 วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขานิติศาสตร์อิสลาม

 • นายศุถพงศ์ เชิงดี 

 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

 • นางสาวบุศรา ดาอี 

 วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาคุรุศาสตร์อิสลาม

 • นางสาวสุขุมาล 

 คณะมนุษศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

 •นางสาวสุปราณี ยาเลิศ  

 คณะมนุษศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
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• การน�าเสนอผลการด�าเนินโครงการในวันชุมชนสัมพันธ์ 

(Community Day)

กิจกรรมวันชุมชนสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเยาวชน

ต้นแบบและสมาชิกชมรม HAKAM ได้แสดงผลงานของโครงการพัฒนา

ชุมชนของตนเอง โดยจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ของแต่ละพื้นที่เป้าหมายทั้ง 6 

ชุมชน โดยผู้ที่เข้ากิจกรรมจะมาจากทุกภาคส่วน ได้แก่ กลุ่มนักเรียนใน

โรงเรียน กลุ่มเจ้าหน้าที่ ครู และผู้บริหารของโรงเรียน กลุ่มผู้ปกครอง 

กลุ่มผู้น�าชุมชน ผู้น�าศาสนา เจ้าหน้าที่จากส่วนงานราชการอื่นๆ ที่เข้า

มาร่วมในการด�าเนินโครงการ และสมาชิกของชุมชน

ผลทีไ่ด้รบัจากการจดักจิกรรมวนัชมุชนสมัพนัธ์ คอื ทางนกัเรยีนเยาวชน

ต้นแบบและสมาชิกชมรม HAKAM ได้น�าเสนอผลการด�าเนินโครงการ

พฒันาชมุชนให้ทุกภาคส่วนในชมุชนทราบ ซึง่นบัเป็นการประชาสมัพนัธ์

ให้สมาชิกในชมุชนได้เห็นความสามารถของกลุม่เยาวชชนในพืน้ที ่ในการ

ท�าโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน และทางนักเรียนสมาชิกชมรม HAKAM 

ก็ได้ฝึกการประชาสัมพันธ์โครงการ และการน�าเสนอโครงการต่อหน้า

ชมุชน รวมถงึเป็นการสร้างความภาคภมูใิจในแนวคดิของการท�างานเพือ่

สาธารณะประโยชน์ด้วย นอกจากน้ีผลของการด�าเนินงานในวันชุมชน

สมัพันธ์ยงัเป็นการสร้างพ้ืนทีเ่ชงิสงัคมซึง่ผูค้นในชมุชนนัน้สามารถพดูคุย

กันได้อย่างสบายใจอีกด้วย



7 1

ภาพกิจกรรมวันชุมชนสัมพันธ์
กรณีศึกษา: ผลจากการด�าเนินงานของเยาวชน
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กรณีศึกษา: โรงเรียน

โครงการเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม ได้ด�าเนินกิจกรรมกับ

โรงเรยีนเป้าหมายจ�านวน 6 โรงเรยีน ในจ�านวนนีม้ ี2 โรงเรยีนทีส่ามารถ

ใช้เป็นกรณีศึกษาได้อย่างน่าสนใจ

• โรงเรียนสะนอพิทยาคม ในพื้นที่ชุมชนสะนอ ต�าบลสะนอ 

อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

โรงเรยีนสะนอพทิยาคม เป็นโรงเรยีนระดบัมธัยมศึกษาทีต้ั่งอยูใ่นชมุชน

สะนอซึง่เป็นชุมชนมสุลิม 100 เปอร์เซน็ต์ มคีวามจ�าเพาะ และมลีกัษณะ

สังคมค่อนข้างปิด นักเรียนเองจึงค่อนข้างอ่อนด้อยในทักษะการอยู่ร่วม

กันในความแตกต่าง กระบวนการท�ากิจกรรมโครงการสามารถกระตุ้น

การเรียนรู้ของเด็ก และสร้างทักษะการต้ังค�าถามและแก้ปัญหาได้ แต่

หลงัจากทีเ่ยาวชนและชมุชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในโครงการท�าให้ทศันคติ

ของเยาวชนและชุมชนเองต่อการอยู่ร่วมกนักบัสงัคมภายนอกดขีึน้ ผูเ้ข้า

ร่วมโครงการเรียนรู้ท่ีจะสร้างสัมพันธ์กันภายในชุมชนเพ่ือสร้างความ

เข้าใจภายในและจึงริเริ่มที่จะสร้างสัมพันธ์กับชุมชนภายนอก

• โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ ในพื้นที่ชุมชนนาประดู่ ต�าบลนาประดู่ 

อ�าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

โรงเรียนราชมนุรีงัสฤษฎ์ เป็นโรงเรยีนมธัยมทีต่ัง้อยูใ่นชมุชนนาประดูซ่ึง่

เป็นชุมชนชาวพุทธเป็นส่วนใหญ่และมีชาวมุสลิมเป็นส่วนน้อย แต่ด้วย

ความหวาดระแวงซ่ึงกันและกันท�าให้สมาชิกชุมชนท่ีแตกต่างทางความ

เชื่อ ขาดการปฏิสัมพันธ์กัน แต่หลังจากมีการด�าเนินโครงการฯ พบว่า

ทศันคตขิองท้ังเยาวชนและสมาชกิชมุชนต่อเพือ่นร่วมชุมชนทีม่คีวามแตก

ต่างเป็นไปในทางที่ดีขึ้น มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุยถึงอดีตที่

น่าจดจ�า และสนใจทีจ่ะเผยแพร่เรือ่งราวของชมุชนออกสู่ชมุชนอ่ืนๆ ด้วย
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ส่วนที่ 5

ผลงานเด็กสร้างบ้าน
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จากการด�าเนินโครงการเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม พบว่ามี

ปัจจัยและเงื่อนไขที่หนุนเสริมให้การด�าเนินงานของเยาวชนสามารถเดิน

หน้าได้ด้วยความต่อเนื่อง ดังนี้

• การท�างานอย่างมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม คือหัวใจส�าคัญของความส�าเร็จในการด�าเนินกิจกรรม ซึ่ง

คนในชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการท�างาน ต้ังแต่

การมส่ีวนร่วมในการค้นหาปัญหาสาเหตุ การวางแผนการด�าเนินกจิกรรม 

การปฏบิตังิาน การแก้ไขปัญหา การร่วมรบัผลประโยชน์ และการตดิตาม

ประเมินผล  

โดยสิ่งที่เข้ามาเป็นกลไกที่ช่วยให้คนในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริงคือ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนของชาวบ้าน  ซึ่งเวทีนี้ได้เข้ามาช่วยให้

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งการให้และรับข้อมูล และเป็นเวทีของการ

ก�าหนดแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน เวทีชาวบ้านจึงเป็นทั้งเวทีความคิด 

ก�าหนดแนวทาง การสร้างความเข้าใจร่วมกัน การตดิตามประเมนิผลงาน

ร่วมกัน ในการจัดเวทีจึงเป็นอีกหน่ึงกลไกที่ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของ

ทกุฝ่าย ทัง้ภาคท้องถิน่ (เช่น เทศบาล อบต.) ภาครฐั (เช่น ส่วนปกครอง 

การศึกษา ต�ารวจ สาธารณสุข) ภาคประชาชน (เช่น พระสงฆ์ ผู้น�า

ชุมชน แกนน�า และชาวบ้าน) และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
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• มีการประสานและสร้างแรงจูงใจ

แรงจูงใจ เปรียบได้กับพลังที่คอยผลักดันให้คนลงมือท�างาน และยังช่วย

ก�าหนดทิศทางและเป้าหมายของงานนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูงก็จะใช้

ความพยายามในการกระท�าไปสูเ่ป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนทีม่แีรงจงูใจ

ต�่าก็จะไม่ลงมือท�า หรือไม่ก็ล้มเลิกก่อนบรรลุเป้าหมาย แรงจูงใจจึงเป็น

สิ่งส�าคัญของการท�างานในชุมชน โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจให้กับคน 

องค์กร หน่วยงานหรือพื้นที่ที่สามารถด�าเนินงานได้ส�าเร็จ วิธีการสร้าง

แรงจูงใจมีหลายแบบ การสร้างแรงจูงใจนี้เป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้คนที่

กล้าท�า กล้าเลกิ กล้าเปลีย่นแปลงได้และทีส่�าคญัท�าให้คนทีท่�าดเีกดิความ

รู้สึกภาคภูมิใจและมีก�าลังใจการท�างานต่อไป

• งานมีความโยงใยกับวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีถือได้ว่าเป็นแนวทางปฏิบัติ 

ที่สืบต่อกันมา แนวทางในการปฏิบัติจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่

กับพื้นฐานทางความเชื่อในแต่ละพื้นที่ และยังเป็นส่ิงที่ช่วยหล่อหลอม

ความคิด ความศรัทธา และยึดโยงคนในชุมชนเข้าหากันได้ ดังนั้นการ

ขับเคลื่อนงานในชุมชนจึงใช้มิติทางวัฒนธรรมประเพณีมาเป็นตัวขับ

เคล่ือนการด�าเนินงาน เพ่ือที่จะช่วยกันจรรโลงไว้ซึ่งสิ่งท่ีดีงาม ที่เป็นตัว

สร้างคุณค่า ความหมาย และความศรัทธาที่คนมีต่อวัฒนธรรม 

• การขับเคลื่อนไปด้วยองค์ความรู้ (ข้อมูล)

ข้อมลูและองค์ความรู้เป็นส่ิงส�าคญัและจ�าเป็นต่อการแก้ไขและจัดการกบั

ปัญหา เนื่องจากข้อมูลจะเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงในพื้นที่ 

และองค์ความรู้ที่เป็นข้อมูลทางวิชาการจะน�ามาใช้ในการขับเคลื่อนและ

สร้างความตระหนกัให้กับชุมชน นอกจากนีข้้อมลูยงัเป็นส่วนส�าคญัทีช่่วย

ลดแรงต้านในการท�างานอีกด้วย
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• การเริ่มจากงานท่ีง่าย 
(ได้ผลเชิงบวก เกิดรูปธรรม) 
 

การเริ่มต้นการท�างานควรเร่ิมมาจากงานที่ท�าได้ง่าย มีการยอมรับจาก

คนส่วนใหญ่ และเป็นงานที่มีโอกาสเกิดผลในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ 

เพราะการเร่ิมต้นจากสิ่งที่ท�าได้ง่ายและมีการยอมรับกันก่อน จะท�าให้

งานที่ลงมือท�าเกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถท�าได้จริง ซึ่งสิ่งนี้จะน�าไปสู่

การขยายผลไปยังกิจกรรมอื่นๆ ในชุมชน

• การวางเป้าหมายที่ชัดเจน

เป้าหมายของการท�างานเป็นสิ่งที่จ�าเป็นที่ต้องมี เนื่องจากในพื้นที่ที่

ประสบผลส�าเร็จในการด�าเนินงานนั้น จะมีการร่วมกันก�าหนดเป้าหมาย

ไว้อย่างชัดเจน โดยเป้าหมายการท�างานที่ส�าคัญจะมีอยู่ 4 ส่วนคือ คน 

งาน สถานที่ และเวลา ส่วนมากพื้นที่จะก�าหนดไว้เลยว่าจะเริ่มต้นท�าใน

งานใด ในสถานที่ใด ใช้เวลาในการท�างานมากน้อยแค่ไหน และใครคือ

คนทีท่�าให้งานก้าวเดินไปได้ ซึง่คนในดบัชมุชน จะน�าเป้าหมายการท�างาน

ไปสร้างความเข้าใจร่วมกันอีกครั้ง จนน�าไปสู่มติของคนในพื้นที่ที่ต้องถือ

ปฏิบัติร่วมกัน 

• การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนงาน

บคุคล องค์กร หน่วยงานท้ังในและนอกพืน้ทีนั่บเป็นภาคีเครือข่ายทีท่�าให้

การด�าเนนิงานในชมุชนสามารถขบัเคลือ่นไปได้  และในการท�างานกค็วร

มทีมีงานหรอืเครอืข่ายทีท่�าหน้าทีป่ระสาน สนบัสนนุ และผลกัดนัให้เกดิ

กระบวนการด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมาย ซึง่ทมีงานหรอืเครอืข่ายในการ

ท�างานต้องมีการก�าหนดแนวทางหรือรูปแบบการท�างานกันอย่างชัดเจน 

และต้องมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย  
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• การมีกลไกตรวจสอบติดตามงานในภาพรวม

การมีกลไกการประเมิน ตรวจสอบ ติดตามผลการท�างาน เป็นอีกหน่ึง

ปัจจัยที่ช่วยให้การท�างานประสบความส�าเร็จ โดยการท�างานน้ัน ต้องมี

การประเมินผลการท�างานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นท�างาน ระหว่าง

ท�างานหรือช่วงการท�ากิจกรรมท่ีก�าหนดไว้ และช่วงเสร็จสิ้นการด�าเนิน

งานหรือกิจกรรม 

การประเมิน ตรวจสอบ และติดตามผลจะท�าให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นใน

แต่ละช่วง ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่ก�าหนดไว้หรือไม่ และ

ท�าให้ได้ทราบว่าผลของการด�าเนินงานแต่ละช่วงเป็นอย่างไรด้วย ซึ่งผู้ที่

ท�าหน้าทีต่รวจสอบนีจ้ะต้องเป็นผูท้ีเ่ป็นกลาง เทีย่งตรง และประเมนิอย่าง

ตรงไปตรงมา และการตรวจสอบน้ีมิได้เป็นการจับผิด หากแต่น�าเอา

ปัญหาเหล่านี้มาหาแนวทางเพื่อแก้ไขต่อไป

• การร่วมสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานในประเด็นการแก้ไขและจัดการปัญหา

ที่เกิดจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายในชุมชน และ

ภายนอกชุมชน  ส�าหรับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนเป็น

สิ่งส�าคัญที่ช่วยให้พื้นที่ได้มีการสรุปงาน การสรุปบทเรียน การวิเคราะห์

ปัญหาอุปสรรค ร่วมกัน และพืน้ทีส่่วนใหญ่ทีส่ามารถแก้ปัญหาแอลกอฮอล์

ได้ส�าเร็จจะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�างานอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนีค้วรมกีารจดัท�าเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูกั้บพืน้ทีท่ีม่ปีระสบการณ์

ในการท�างาน หรือการศึกษาดูงานพื้นที่อื่นๆ ด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้จะ

ท�าให้เกิดการเรียนรู ้กิจกรรมใหม่ๆ ที่หลากหลายขึ้น ซ่ึงช่วยให้

กระบวนการท�างานมีความต่อเนื่อง
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• การบูรณาการงานอย่างหลากหลาย

การท�างานในชุมชน  จะส�าเร็จได้ด้วยดีและมีความต่อเนื่องต้องอาศัยวิธี

การท�างานแบบบรูณาการ ซึง่ต้องมกีารผสมสานงานและสร้างความเชือ่ม

โยงการกับงานอื่นๆ  ในชุมชนด้วย
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ส่วนที่ 6

บทสรุป
การด�าเนินงานของ
เยาวชน สู่ความหวัง
สังคมสันติภาพ
ชายแดนใต้
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โครงการเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม หรือ โครงการ Harapan 

Kampong (HAKAM) เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์ในการทดลองสร้าง

โมเดลตวัอย่างในการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ ีสร้างความสงบสุข และสร้าง

ความปรองดอง ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา

ชุมชน และให้ความส�าคัญในการส่งเสริมกิจกรรมสายสัมพันธ์ทาง

วฒันธรรมและการพัฒนาพืน้ทีท้่องถิน่ โดยมุง่เน้นการอบรมเยาวชนและ

กิจกรรมชุมชนของเยาวชน เพื่อสร้างพื้นที่เชิงสังคมซึ่งผู้คนในชุมชนนั้น

สามารถพูดคุยกันได้อย่างสบายใจ นอกเหนือจากนักเรยีนและผู้ปกครอง

แล้ว ทางโครงการฯ ยังจะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของครูอาจารย ์ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ชาวบ้าน และผูน้�าทางศาสนาเพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธ์ิ

ทางอ้อมบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมอันดีงามโดยภาพรวมอย่างยั่งยืน อีก

ทั้งโครงการฯ ยังมีนโยบายที่ส�าคัญคือ จะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่

ดใีห้กบัชมุชนและผูเ้ก่ียวข้องกบัโครงการฯ โดยผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัโครงการฯ 

จะได้รับการอบรมในเร่ืองการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์จาก

วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยการออกแบบทุกๆ กิจกรรมจะยึดหลัก

และด�าเนนิการตามวัฒนธรรมและประเพณขีองเยาวชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

และอาศัยการร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ

ประเทศไทยที่พิจารณาแต่งตั้งจากความน่าเชื่อถือและศักยภาพในการ

ด�าเนินงานด้านเยาวชนและการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา
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ทางโครงการฯ มีการด�าเนินกิจกรรมชมรม HAKAM ร่วมกับโรงเรียน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นขึน้ไป ในเขตจังหวดัปัตตาน ีจ�านวน 6 โรงเรยีน  

ได้แก่ 1) โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร ในพื้นที่ชุมชนตะลุบัน ต�าบล

ตะลบุนั อ�าเภอสายบรุ ี 2) โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ในพืน้ทีชุ่มชนยะหริง่ 

ต�าบลยะหริ่ง อ�าเภอยะหริ่ง  3) โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ในพื้นที่

ชุมชนตุยง ต�าบลตุยง อ�าเภอหนองจิก 4) โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์  

ในพ้ืนที่ชุมชนยาบี ต�าบลยาบี อ�าเภอหนองจิก 5) โรงเรียนสะนอ

พทิยาคม ในพืน้ทีชุ่มชนสะนอ ต�าบลสะนอ อ�าเภอยะรงั และ 6) โรงเรยีน

ราชมุนีรังสฤษฎ์ ในพื้นที่ชุมชนนาประดู่ ต�าบลนาประดู่ อ�าเภอโคกโพธิ์ 

โดยมีกิจกรรมที่ด�าเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมเสริมทักษะ ได้แก่ 

กจิกรรมเสรมิสร้างทกัษะการส่ือสาร กจิกรรมส่งเสรมิการมจิีตอาสา และ

กิจกรรมส่งเสริมให้เห็นความส�าคัญของการศึกษา และโครงการพัฒนา

ชุมชน โดยในแต่ละโรงเรียน นักเรียนเยาวชนต้นแบบและสมาชิกแต่ละ

รุ่นจะร่วมกันท�าโครงการพัฒนาชุมชนภายใต้การแนะน�าและการเสนอ

แนะจากครแูละผูน้�าชมุชน ในปัจจุบนักจิกรรมชมรม HAKAM ได้ด�าเนนิ

โครงการพัฒนาชุมชนแล้วจ�านวน 18 โครงการ (ตามรายละเอียดในบท

ที่ 4) ซ่ึงจากการด�าเนินโครงการสามารถสรุปบทเรียนรู้และข้อจ�าจัดใน

การด�าเนินงานแต่ละส่วนได้ ดังนี้



83

บทเรียนรู้จากการด�าเนินกิจกรรมในห้องเรียน

1.กจิกรรมในห้องเรยีนของเยาวชนพบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ขาดทกัษะการ

จบัประเด็น หากกจิกรรมด�าเนนิการผ่านการบรรยายโดยวทิยากรจ�าเป็น

ต้องแจกแจงรายละเอียดของกิจกรรมหลายครั้งจึงจะได้ผลสัมฤทธิ์ท่ีน่า

พอใจ 

2.การสื่อสารโดยทั่วไป เยาวชนส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจทางภาษา 

ไม่มัน่ใจทีจ่ะสือ่สารด้วยภาษาไทยจึงจ�าเป็นต้องส่ือสารด้วยภาษามลายใูน

บางครั้งเพื่อสร้างความคุ้นเคย และให้เป้าหมายได้รับการตอบสนองตาม

ที่ก�าหนด

3.การประสานงานกับเยาวชนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หลายครั้ง

ไม่สามารถรวมกลุ่มเยาวชนได้ จึงจ�าต้องให้ความส�าคัญเพิ่มขึ้นกับการ

สือ่สารกับครูทีป่รกึษาโครงการ ทัง้นีก้ารสร้างสมัพนัธ์กบัครทูีป่รกึษาเอง

กม็คีวามส�าคญั ความไว้เน้ือเชือ่ใจจะมมีากขึน้หากมกีารท�าความรูจั้กกนั

ในระดับบุคคล 
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บทเรียนรู้เกี่ยวเครื่องมือและกระบวนการท�า
กิจกรรม

เครื่องมือต่างๆ ได้ถูกน�ามาใช้ในกิจกรรมที่แตกต่างกันของเยาวชนและ

ตัวแทนชุมชน โดยค�านึงถึงจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

• การบรรยาย (Lecture) เน้นใช้งานในกิจกรรมที่เป็นลักษณะของการ

ให้ความรู้พื้นฐานแก่เป้าหมาย เพื่อสร้างฐานความเข้าใจในเบื้องต้น

• การสานเสวนา (Dialogue) เป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการสร้าง

ความสมัพันธ์ของกลุ่มเป้าหมายผ่านการพูดคยุโดยเน้นพดูคยุในประเดน็

ร่วมท่ีทุกคนสามารถให้ความคิดเห็นได้ แล้วพัฒนากระบวนการสาน

เสวนาต่อไป

• กจิกรรมภาคสนาม (Field Activity) เป็นเครือ่งมอืทีม่จุีดประสงค์หลกั

ในการสร้างการเรยีนรูแ้ก่เยาวชนผ่านการสมัผสักบัแหล่งความรูโ้ดยตรง

เช่น การลงพื้นที่เพื่อถ่ายภาพ พูดคุยกับสมาชิกชุมชน หรือจัดแสดง

นิทรรศการต่างๆ ในชุมชน

• การอบรม (Workshop) การจดัอบรมทีผ่่านมามุง่เน้นผลด้านการพฒันา

ศักยภาพและทักษะในการด�าเนินโครงการ และทักษะในการเป็นผู้น�าซึ่ง

ประกอบด้วยทกัษะอกีหลายด้าน ซึง่ในการอบรมทกุครัง้จะใช้กระบวนการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม

• การสนทนากลุม่ (Focus group) เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้เพ่ือการศึกษาความ

คิดเห็น ของกิจกรรมที่ได้ผ่านมาจาก กลุ่มเป้าหมายของโครงการ เช่น

กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มผู้น�าศาสนา ทั้งน้ีเป็นการเสวนาใน

ประเด็นทีลึ่กขึน้เก่ียวกับกิจกรรม ทัง้นีไ้ด้ค�านงึถงึความสบายใจและความ

ปลอดภัยต่อผู้สนทนาทุกคน
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บทเรียนจากการด�าเนินกิจกรรมกับชุมชน

ที่ผ่านมาโครงการฯได้ใช้กิจกรรมการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการ

ประชุมพัฒนาศักยภาพผู ้น�าชุมชน/อาจารย์ในโรงเรียน เพื่อสร้าง

กระบวนการสื่อสารเชิงบวกผ่านกระบวนการให้ความรู้จากการบรรยาย

ของวทิยากร และน�ามาสูก่ระบวนการให้ความรู้ผ่านการเสวนาซึง่สามารถ

เห็นพัฒนาการทางการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน โดย

กิจกรรมที่จัดกับเป้าหมายทั้ง 6 ชุมชน คือ ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการ การอบรมเสรมิศกัยภาพผูน้�าชุมชนและผูน้�าศาสนา การอบรม

เสริมศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครู กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

เยาวชน ในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น โครงการได้พัฒนากระบวนการ

กระตุ้นการสื่อสารเชิงบวกด้วยการ ให้ความรู้ผ่านการบรรยายเพื่อสร้าง

ฐานความเข้าใจวตัถุประสงค์และผลทีจ่ะได้รบัการการสือ่สารเชงิบวก โดย

เน้นการสื่อสารเชิงบวกภายในชุมชนและกลุ่มคนในชุมชนตนเอง ซี่งผล

จากการท�าแบบประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีแนวโน้มที่ดีต่อการ

ท�าความเข้าใจในหัวข้อการสื่อสารเชิงบวก 

ดังนั้นโครงการ จึงเห็นว่าหากสามารถสร้างกระบวนการกระตุ ้น

กระบวนการสือ่สารเชิงบวกภายในชมุชนได้อย่างน่าสนใจ ผลตอบรบัและ

ผลสบืเนือ่งจากกิจกรรมน่าจะเป็นปัจจยัใหม่ทีส่�าคญัต่อกระบวนการสร้าง

ปฏิสมัพนัธ์ใหม่ในชมุชน จงึได้ประสานกบัผู้เชีย่วชาญด้านการส่ือสารจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเพื่อร่วมออกแบบ

กระบวนการดังกล่าว ซึ่งผลที่ได้คือ การใช้กระบวนการเสวนาโดยใช้

ประเดน็กจิกรรมโครงการของกลุม่เยาวชน เป็นหวัข้อเชือ่มต่อการพดูคยุ 

และสามารถดึงประเด็นเร่ืองราวเชิงบวกที่น่าสนใจออกมาจากกลุ่มผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่สามารถน�ามาเป็นประเด็นเพื่อ

สื่อสารภายในชุมชนได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเด็นเรื่องราว

ความทรงจ�าที่ดีในอดีตที่คนรุ่นหลังไม่เคยรับรู้ ประเด็นทางวัฒนธรรมท่ี

เห็นได้ชัดว่ามีการผสมผสานทางพหุวัฒนธรรม ตลอดจนประเด็น

ประวัติศาสตร์ชุมชนที่ เป ็นเรื่องราวร่วมกันของสมาชิกชุมชนทุก

วัฒนธรรม
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ข้อสังเกตและผลตอบรับโครงการฯ

จากกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนกับเยาวชนตลอดจน

สมาชิกชุมชนพบว่า มีผลตอบรับในด้านบวก อีกทั้งยังสามารถสังเกตได้

ถึงพัฒนาการด้านการสร้างสัมพันธ์ในชุมชน การพัฒนาศักยภาพความ

เป็นผู้น�าในตัวเยาวชนเอง และส่งผลสืบเน่ืองไปยังกลไกลทางสังคมซึ่ง

ประกอบด้วยกลุ่มผู้น�าชุมชน ผู้น�าศาสนาและสมาชิกภายในชุมชน ซึ่ง

ระดับของการพัฒนาสามารถสังเกตได้ใน 2 ระดับ คือ

1.ระดับเยาวชนและโรงเรียน

พฒันาการทีเ่หน็ได้ชดัคอื ภาวะความเป็นผู้น�าของเยาวชนทีเ่ข้าร่วมโครง

การฯตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่ามีความกล้าแสดงออกมากขึ้น 

กิจกรรมที่ปฏิบัติเห็นได้ถึงความมีความคิดสร้างสรรค์และความละเอียด

รอบคอบ มีการวางแผนการท�างานเป็นล�าดับขั้นตอน สามารถแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าได้ดี ซึ่งเป็นผลมาจากการลงมือด�าเนินโครงการของเยาวชน

ด้วยตนเอง อีกทั้งตระหนักถึงความส�านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่

สมาชิกมีความแตกต่าง ผ่านเรื่องราวและความทรงจ�าร่วมของผู้คนใน

สังคม 

2. ระดับชุมชนและกลไกทางสังคม

ในระดับชุมชนนั้นผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจโดยวัดจากแบบประเมิน อีก

ทั้งพิจารณาจากระดับของความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเป้าหมายเองเห็นได้

ว่ามแีนวโน้มทีจ่ะพัฒนาต่อไปในทางทีด่ขีึน้ กลุม่เป้าหมายแสดงความคดิ

เห็น พูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันมากขึ้น (สังเกตจาก

กิจกรรมประชุมที่เชิญสมาชิกชุมชนเข้าร่วม) ซึ่งในช่วงเริ่มแรกนั้น เห็น

ได้ชัดว่าระดับของการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับที่ต�่า และ

เพิ่มระดับดีขึ้นเรื่อยๆ ในกระบวนการครั้งต่อๆ มา
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โดยเฉพาะกลไกทางสังคม คือผู้น�าชุมชน และผู้น�าทางศาสนาต่างมี

ทัศนคติที่ดีต่อโครงการฯและต่อกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ภายใน

ชุมชนแบบพหุวัฒนธรรมโดยหลายท่านให้ความเห็นว่าเป็นกระบวนการ

แปลกใหม่ทีน่่าสนใจและท�าให้เกิดการพูดคยุแลกเปล่ียนความคดิเห็นเพือ่

ฟื ้นฟูความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชนข้ึนมาใหม่ อีกทั้งสนใจที่จะให้

กระบวนการสร้างความสัมพันธ์แบบนี้เกิดขึ้นในระดับกว้างมากขึ้น โดย

เริ่มจากสมาชิกชุมชนเอง

การประเมินและสรุปผลการด�าเนินโครงการ 

โครงการได้ด�าเนินการประเมินผลโครงการประจ�าปีเพื่อรับทราบผลตอบ

รับและความเปลี่ยนแปลงต่างที่เกิดขึ้นที่เป็นผลมาจากโครงการ โดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) กับกลุ่มนักเรียน ครู 

และผู้น�าชุมชนและผู้น�าศาสนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิด

เห็นของเยาวชน ครู ผู้ปกครองและชุมชนต่อโครงการพัฒนาเยาวชน

ต้นแบบเตมิความหวงัสูส่งัคม 2) เพ่ือศกึษาถึงทกัษะต่างๆ ทีเ่ยาวชน ครู 

ผู้ปกครองและชุมชนได้รับในการท�าโครงการพัฒนาเยาวชนต้นแบบเติม

ความหวงัสูสั่งคม และ 3)เพ่ือศกึษาถงึความรู้ความเข้าใจและการอยูอ่าศยั

ร่วมกันของคนต่างศาสนาในพหุวัฒนธรรม

ข้อมลูทีไ่ด้จากการพดูคยุกบันักเรียน คร ูและผู้น�าชมุชนและผู้น�าศาสนา 

สามารถยนืยนัถึงการตอบรบัโครงการทีด่จีากชมุชน ชมุชนมองเหน็คุณค่า

และเหน็ประโยชน์ทีจ่ะเกิดขึน้กบัชมุชนและประโยชน์ต่อเยาวชน ครแูละ

นักเรียนสามารถน�าเอาทักษะที่ได้รับจากโครงการไปปรับใช้ในการเรียน

การสอนได้ ตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมชุมนุม HAKAM ได้

กล่าวลูกมีพัฒนาการความกล้าแสดงออกที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับผู้น�าชุมชน

ทีส่งัเกตเห็นว่าความกล้าแสดงออกและความมจีติอาสาของนกัเรยีนมเีพิม่

มากขึ้น 



88

จากการด�าเนนิโครงการเยาวชนต้นแบบเติมความหวงัสู่สังคม ส่งเสริมให้

เกิดการสื่อสารกันของคนในชุมชนมากขึ้น ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดการ

เรยีนรูร่้วมกนัและเกดิการเช่ือมต่อและสานเป็นความสมัพนัธ์อันดีระหว่าง

คนในชมุชนพหุวัฒนธรรม  คนในชมุชนทีม่คีวามแตกต่างทางด้านศาสนา

และวัฒนธรรมต่างเริ่มเข้าใจปัญหาที่เป็นอยู่ และยอมรับว่าปัจจุบันเกิด

ความห่างเหินข้ึนระหว่างคนสองวัฒนธรรมอย่างเห็นได้ชัด และด้วย

สถานการณ์ความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัยิง่ส่งผลให้คนต่างวฒันธรรม

ขาดการสื่อสารระหว่างกัน ส่งผลให้เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน 

จากการได้เริ่มพูดคุยกันมากขึ้นท�าให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสมองย้อนอดีต 

และทราบว่ายงัมคีวามทรงจ�าทีด่รีะหว่างกนัของสองวฒันธรรมหลงเหลอื

อยู ่ประกอบกบัโครงการพฒันาชุมชนทีนั่กเรยีนได้จัดท�าขึน้เป็นโครงการ

ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

ดังนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดของทุกฝ่ายในชุมชนและเริ่มมอง

อนาคตข้างหน้าร่วมกนั เกดิการสานสายสัมพนัธ์ครัง้ใหม่ขึน้ผ่านเรือ่งเล่า

ความทรงจ�าและวิถีชีวิตชุมชนในอดตี  และเกดิการวางแผนร่วมกบัหน่วย

งานปกครองท้องถ่ินให้เกิดการพูดคุยเชิงสานเสวนาของคนในชุมชนเพื่อ

ให้ค�าแนะน�าและให้ค�าปรึกษาต่อโครงการพัฒนาชุมชนที่ด�าเนินการโดย

นกัเรียน และเพ่ือคืนความทรงจ�าให้คนในชมุชน และน�าเรือ่งราวดีๆ  หรอื

ความทรงจ�าดใีนชมุชน เช่น ประเพณีวัฒนธรรมรวมไปถึงบุคลส�าคัญของ

ชุมชน หรือเรื่องเชิงบวกอื่นๆ ที่คนในชุมชนสื่อสารให้คนในชุมชนได้รับ

ทราบ โดยการผนวกหน่วยเล็กๆหรือประเพณี เร่ืองเล่าเล็กๆ ในชุมชน

สื่อสารให้คนภายนอกได้รับทราบ  กระบวนการดังกล่าวจะน�าไปสู่ความ

เข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่เกิดจากภายในชุมชนเอง 
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นอกจากนี้ พบว่าผลการด�าเนินโครงการเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่

สังคม มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

• การสร้างความไว้ใจระหว่างต่างศาสนาผ่าน
การมีส่วนร่วม

ความขดัแย้งในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้ก่อตวัมาเป็นระยะเวลา

ช้านานและส่งผลกระทบทางสงัคมมากมาย และผลลพัธ์จากความขดัแย้ง

นั้นยังสร้างรอยร้าวทางความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนมุสลิมและชุมชนชาว

พุทธในพ้ืนที่ซึ่งยิ่งส่งผลให้เกิดความยากล�าบากต่อการจัดการความ 

ขัดแย้ง 

โครงการ HAKAM มีเป้าประสงค์ส�าคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้าง

ความสัมพันธ์ขึ้นใหม่ระหว่างกลุ่มคนต่างความเชื่อผ่านกระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์เพื่อให้เกิดพื้นที่ทางสังคมร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้

ประเด็นด้านการพฒันาเยาวชนและชมุชนเป็นตวัขบัเคลือ่น ดงัจะเหน็ได้

จากการวางแผนและด�าเนินโครงการที่มุ่งเน้นกิจกรรมและกระบวนการ

เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมซึง่เชือ่ว่าจะเป็นการเชือ่มรอย

ร้าวของชุมชนและส่งผลให้เกิดความยั่งยืนต่อสันติภาพในพื้นที่ และเพื่อ

เป็นการสร้างสมัพนัธ์ของสมาชกิชมุชนอย่างเป็นรปูธรรม ทางโครงการฯ

จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการประชุมเสริมสร้างศักยภาพผู้น�าชุมชนและผู้น�า

ศาสนาขึ้นทั้ง 6 ชุมชนตัวอย่าง ตลอดเดือนกันยายน 2557 โดยมี

วัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างพื้นท่ีร่วมให้แก่สมาชิกชุมชนทั้งผู้น�าชุมชน

ตลอดจนผู้น�าศาสนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความ

ต้องการร่วมกันผ่านประเด็นโครงการของ HAKAM
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การประชุมมุ่งเน้นด้านการสื่อสารเชิงบวกและมีการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วม

ได้ถกเถียงถึงปัญหาหรือข้อท้าทายที่แต่ละท่านได้ประสบ ดังตัวอย่างใน

การประชุมที่จัดขึ้น ณ ชุมชนตะลุบัน อ�าเภอสายบุรี ผู้เข้าร่วมได้แสดง

ข้อคิดเห็นถึงกิจกรรมการรวบรวมเงินบริจาคเพ่ือซื้อคฤหาสน์พิพิธภักดี

ให้อยูใ่นความดแูลของสาธารณะว่า กจิกรรมดงักล่าวขาดการประชาสมัพนัธ์

ที่ดีภายในชุมชน แต่กลับมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างภายนอกชุมชน

ซึง่ส่งผลให้เกดิการเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่นระหว่างสมาชิกชมุชนด้วยกนัเอง

และกระทบกับแผนการรวบรวมเงินบริจาคอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจาก

สมาชิกชุมชนน้อยกว่าที่คาดการณ์

ซ่ึงผูเ้ข้าร่วมประชมุเองก็ได้ให้ความสนใจต่อประเดน็ดงักล่าวและเหน็ตรง

กันว่าผู้น�าชุมชนสามารถใช้ศักยภาพตนเองให้เกิดการส่ือสารทั้งภายใน

และภายนอกชุมชนได้ ซึ่งทางโครงการ HAKAM เองได้ให้ตัวอย่างสืบ

เนื่องแก่ที่ประชุม โดยได้แนะน�ากลุ่ม NGOs ท้องถิ่นในนาม Saiburi 

Looker ทีส่ามารถให้ความช่วยเหลอืและท�างานร่วมกบัองค์กรบรหิารส่วน

ท้องถิ่นในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ของชุมชนท้ังภายในชุมชนเองและ

กับชุมชนภายนอก ซึ่งในอดีตการน้ันการส่ือสารในลักษณะดังกล่าวยัง

ขาดประสิทธิภาพด้วยชุมชนท้ังภายในและภายนอกขาดความเข้าใจอันดี

โดยเฉพาะระหว่างสมาชิกชุมชนที่มีความเชื่อแตกต่าง แต่ด ้วย

วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ตรงกัน Saiburi Looker และ ชมรม HAKAM 

ของโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารได้ท�ากิจกรรมร่วมกันและดึงความ

สนใจจากสื่อสาธารณะโดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ที่ได้เสนอ

รายงานข่าวการท�ากิจกรรมร่วมระหว่างชมรม HAKAM และ Saiburi 

Looker เป็นระยะ ซ่ึงเป็นการยากที่จะเกิดข้ึนได้หากสมาชิกชุมชนขาด

โอกาสในการร่วมแลกเปลี่ยนผ่านการประชุมและเปิดพื้นที่ร่วมต่างๆ 

ที่ HAKAM ได้จัดขึ้น
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ในการประชุม ณ ชุมชนตุยงบรรยากาศการประชุมเป็นไปในลักษณะ

เดียวกันกับชุมชนตะลุบันซึ่งสมาชิกชุมชนได้เห็นร่วมกันว่าสิ่งที่ท้าทาย

สภาพชุมชนในปัจจุบันนั้นคือปัญหาความห่างเหินกันของสมาชิกชุมชน 

อันเนื่องมาจากปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 

หลายปี อกีทัง้ยงัมสีมาชกิชมุชนใหม่ๆ ทีเ่พิง่เข้ามาอาศยัอยูใ่นชมุชนและ

ขาดความสมัพันธ์กับสมาชกิชุมชนเดมิโดยเฉพาะอย่างยิง่ระหว่างสมาชกิ

ชุมชนที่แตกต่างด้านความเชื่อ ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรม

ที่จะจัดขึ้นในอนาคตว่าควรเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีโดย

เน้นการเล่าเรื่องราวของชุมชนในอดีตเมื่อครั้งความสัมพันธ์ของผู้คนที่มี

ความแตกต่างยังแนบแน่นกว่าปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการริเริ่ม

ปฏิบัติโดยเยาวชนของโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ โดยเยาวชนได้ลงพื้น

ที่สัมภาษณ์ผู้อาวุโสในชุมชนถึงบรรยากาศ วิถีชีวิตและสภาพสังคมเมื่อ

คร้ังอดีตและน�าเรื่องราวจากการสัมภาษณ์มาแบ่งปันกับเพื่อนร่วม

โรงเรียนตลอดจนสมาชิกชุมชนคนอื่นๆ และคาดหวังว่ากิจกรรมน้ีจะ

สามารถแสดงภาพความสัมพันธ์อันดีเพื่อกระตุ้นการสานสัมพันธ์ใน

ชุมชนขึ้นมาใหม่ได้

ถึงแม้ว่าจุดประสงค์ของการประชุมพัฒนาศักยภาพฯ มีแกนหลักคือ

กิจกรรมของเยาวชนแต่ก็สามารถใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ

สมาชกิชมุชนถงึปัญหาและวธิแีสวงหาทางออกร่วมกนัอย่างสันติด้วยท่าที

ทีเ่คารพกนั รบัฟังและร่วมแสดงความคดิเหน็บนพืน้ฐานของการให้เกยีรติ

ซ่ึงกันและกันซ่ึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากผู้เข้าร่วมขาดความเคารพและ

เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน
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“ผมเองก็อยากจะมีเพื่อนสนิทเป็นคนต่างศาสนา เพราะการจะท�าอะไร

สักอย่างให้ประสบความส�าเร็จได้นั้นเราต้องสนิทสนทกันเสียก่อน”   

(ค�าสัมภาษณ์จากพระครูในชุมชนยะหริ่ง)

“เราเคยใช้เรือในการข้ามฝั่ง ตอนนั้นค่าเรือข้ามฟากแค่ 2 บาท , เมื่อ

ก่อนไม่มีน�้าแข็ง ไม่มีตู้เย็น แม่ค้าขายปลาจะใช้ทรายกลบตัวปลาเพื่อให้

ปลาสดและอยู่ได้นาน”  (ผู้น�าศาสนา - ชุมชนยะหริ่ง)
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• เยาวชน ตัวแทนพลังอันอ่อนโยนในพื้นที่ 
ขัดแย้ง

การประชุมระหว่างผู้น�าชุมชนและผู้น�าศาสนาที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าตลอด

โครงการนัน้ส่งผลให้เกิดการเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างผูเ้ข้าร่วมทีม่คีวามแตก

ต่างกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์แบบพหุวัฒนธรรมให้เกิดความแนบ

แน่นมากขึน้ ปัจจยัส�าคัญคือกระบวนการเสริมทกัษะการส่ือสารซึง่มคีวาม

จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อบริบทแบบพหุวัฒนธรรม หากขาดส่วนนี้แล้วการ

ประชุมแลกเปลี่ยนอาจกลับส่งผลกระทบด้านลบต่อความสัมพันธ์ได้

กิจกรรมการประชุมเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาศักยภาพชุมชน

เพ่ือเสริมสร้างสนัตภิาพ หากแต่ส่ิงทีท้่าทายคอืความจ�าเป็นทีจ่ะต้องหลีก

เลีย่งการใช้ค�า สนัติภาพ ในบรบิทชมุชนซึง่เป็นค�าทีอ่าจส่งผลด้านลบต่อ

ความรู้สึกร่วมของชุมชน ดังน้ันจึงจ�าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่ออกแบบ

เป็นพิเศษในการสื่อสารและเลี่ยงค�าว่าสันติภาพผ่านกระบวนการสื่อสาร

เชิงบวกอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้
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1. ออกแบบการประชุมและพูดคุยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2.เปิดการประชุมกับผูน้�าชุมชนและผูน้�าศาสนาในลกัษณะของการพูดคยุ

อย่างไม่เป็นทางการและเป็นกันเอง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและ

ไว้วางใจในการพูดคุยตามล�าดับ

3. เมือ่ผูเ้ข้าร่วมมท่ีาทเีชือ่ม่ันและไว้วางใจต่อการพดูคยุแล้วผู้ด�าเนนิการ

ประชุมจะค่อยๆ น�าการพูดคุยไปสู่รูปแบบของการส่ือสารเชิงบวกผ่าน

ประเด็นที่ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจโดยไม่กระทบต่อประเด็นปัญหาและ

ความขัดแย้ง

4. กระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพูดคุยจะเป็นตัวกลางเพื่อ

ให้การสื่อสารมีจุดร่วมเดียวกันผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

ด้วยรูปแบบการประชุมที่ผ่านการออกแบบมาอย่างรอบคอบจึงหวังว่า

กระบวนการสือ่สารเชงิบวกจะเป็นตวัช่วยให้ชมุชนสามารถท�าความเข้าใจ

ถงึความสมัพนัธ์ด้านบวกทียั่งคงมอียู่ และชมุชนเองกย็งัตระหนกัถงึข้อนี้

เป็นอย่างดีดังที่ได้เห็นว่าในการพูดคุยร่วมกันนั้นมีหลากหลายประเด็นที่

ผูเ้ข้าร่วมกล้าหยบิยกขึน้มาพดูคยุถงึแม้ว่าเรือ่งอาจจะเป็นประเดน็ด้านลบ 

แต่ก็เป็นการพิสูจน์ว่าชุมชนยังเห็นพ้องถึงความส�าคัญของการส่ือสารที่

จ�าเป็นต่อการแสวงหาทางออกของชุมชนร่วมกัน และควรส่ือสารกันทั้ง

ภายในและภายนอกชุมชน อีกทั้งเห็นว่าการสื่อสารถึงประเด็นความทรง

จ�าร่วมของชุมชนในอดีตสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือฟื้นความสัมพันธ์และ

ต่อยอดไปสู่พัฒนาการด้านบวกต่อไปในอนาคต ทางหน่วยงานบริหาร

ท้องถิ่นเองก็เห็นด้วยกับกระบวนการดังกล่าวและยินดีให้การสนับสนุน

หากมองผิวเผินเด็กและเยาวชนอาจเป็นพลังที่ไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่ หาก

แต่พลังอันอ่อนโยนของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่มีศักยภาพ

ความเป็นผู้น�าสามารถที่จะเชื่อมประสานชุมชนและขับเคลื่อนสู่ความ

สัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นและก้าวไปสู่รากฐานสันติภาพที่ยั่งยืนต่อไป
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“ เราน่าจะท�าเวทีตายายเล่าเรือ่งให้หลานๆ โดยให้คนเฒ่าคนแก่ในชมุชน

มาเล่าเรื่องราวในอดีตให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้ฟังกัน” (ผู้น�าชุมชนตุยง)
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