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กรณีศึกษา : โครงการวิจัย “ดอนยูง ชุมชนลอมรัก พิทักษเด็ก” 

 การปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนนั้นมีกระบวนการที่หลากหลายและแตกตาง
กันไปขึ้นอยูกับประชาชนในชุมชน  ความรุนแรงของสถานการณ  ศักยภาพที่ยังหลงเหลืออยูใน
พื้นที่ การมีสวนรวมจากทุกฝาย และพลังของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา โครงการวิจัย “ดอนยูง 
ชุมชนลอมรัก พิทักษเด็ก”  ซ่ึงรวมกันดําเนินการระหวางคณะกรรมการศูนยชุมชนสรางสรรคบาน
ดอนยูง ตําบลขามใหญ จังหวัดอุบลราชธานี กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อ
แกไขปญหาเด็กและเยาวชนที่รุนแรงและวิกฤติหนักขึ้นทุกวันในเบื้องตนรายงานการวิจัยนี้มี
รายละเอียดที่นาอานและนาสนใจมาก และมีการถอดรหัสคําถามวิจัย การตอบโจทยสําคัญๆ ได
หลายเรื่อง และประการสําคัญคือนําเอางานวิจัยทองถ่ินเขาไปเสริมงานและชวยเหลือคุณภาพ
ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชนกลับคืนมาอยางนามหัศจรรยยิ่ง สําหรับขั้นตอนสําคัญ ที่แตละ
ชุมชนนาจะไดเรียนรูประสบการณรวมของภาคประชาสังคมดอนยูง และนําไปปรับเปลี่ยน
ประยุกตใหเหมาะสมสอดคลองกับแตละชุมชนมีดังตอไปนี้ 

1) ชุมชนแตละแหงจะตองมีการรวมตัวขึ้นในกลุมผูรักเด็ก  การเห็นปญหาและ
สถานการณในชุมชนของตนเองตรงกัน ตองกลาคิดออกนอกกรอบจากวิธีการแกปญหาแบบเดิมๆ 
เขาใจงานวิจัยชุมชนเปนระเบียบวิธีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ คนระดับ ป.4 ก็สามารถทํางานวิจัย
ประเภทนี้ได แกนนําของกลุม (Core Groups) ตองมุงมั่น อดทนเสียสละ มีจิตใจสาธารณะและมีความ
รักเด็กอยางจริงใจ อยางนอยในแตละชุมชนอาจรวมได 7-10 คน เพื่อจับกลุมพูดคุย ปรึกษาหารือ   
การวางแผนงาน การดําเนินการ การสรางเครือขาย การจัดตั้งศูนยชุมชน  การประชุมแบบมีสวนรวม 
นํากิจกรรมที่หลากหลาย เขียนและจดบันทึกงานภาคสนามได และจําเปนตองมีมนุษยสัมพันธ          
รูวัฒนธรรมทองถ่ิน และสามารถเขาฝงตัวอยูในชุมชนไดอยางกลมกลืนกับวิถีชีวิตชาวบาน 

2) เนนการมีสวนรวมจากทุกฝายในแตละประเด็นและกิจกรรมทุกประเภททุก
ขั้นตอน  ภายใตแนวคิดที่วา “ตองรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมประเมินและรับผล” ซ่ึงจะ
แตกตางกรอบวิธีการทํางานแบบเดิมที่ใหประชาชนรวมรับรูหรือรวมปฏิบัติเพียงอยางเดียว ซ่ึง
มักจะลมเหลวในกลุมชาวบานหรือองคกรตาง ๆ ที่มีอยูมากมายในขณะนี้ การมีสวนรวมกับชุมชน
คือ “การใหกับชุมชน การเสียสละ ความเสมอภาคกันทุกคน ซ่ึงคนสมัยโบราณนั้นมีการให        
แตยุคถัดมาการใหไมมีแลวกลับเปนการแลกเปลี่ยนแทน เอาเงินเปนตัวตั้ง ทําใหมีการเห็นแกตัว
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มากขึ้น”  การมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยเพื่อชุมชนและเพื่อเด็กและเยาวชนควรริเร่ิมตั้งแตการ     
ตั้งคําถามวิจัย (Research Questions) การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค (Management by 
Objectives) ดังเชน การระดมผูที่เกี่ยวของในชุมชนมาตั้งคําถามวิจัยเพื่อเปนกุญแจสําคัญนําไปสู
การเรียนรู กระบวนการจัดการ ระบบขอมูล  หนทางการแกไขปญหาและบทสรุปที่ยุติปญหาตางๆ 
ไดอยางลงตัว  คําถามวิจัยเปนสิ่งสําคัญและเปนหัวใจของการกําหนดปญหาในการศึกษา ตองเปน
คําถามที่ตรงประเด็น ครอบคลุมทุกเรื่องที่เชื่อมโยงกัน การเจาะลึกเขาสูปมเงื่อนไขที่สลับซับซอน 
และโจทยคําถามนั้นตองเหมาะสมกับชุมชน ตรงกับงานที่ทํา เหมาะสมกับงานและสอดคลองกับ
เปาหมายของกลุม ตองไมตั้งกวางหรือแคบจนเกินไป ดังเชน ชุมชนยูงทองใชเวลานานพอสมควรใน
การตั้งคําถามวิจัยวา “การเพิ่มประสิทธิภาพการมีสวนรวมของชุมชน ในการคุมครองปองกันพัฒนา
เด็กและเยาวชนบานดอนยูง” ซ่ึงไดนําไปสูกิจกรรมที่เกิดขึ้นติดตามมาอยางมากมาย หลากหลาย  
และเกิดพลังชุมชน กลับขึ้นมาอีก 

3) การมีแกนนําหลักในกลุมแลวจําเปนตองหาแนวรวมในชุมชน ดวยการพดูคยุ 
ปรึกษาหารือ การจัดประชุมประชาคมหมูบาน การชี้แจงวัตถุประสงค การยอมรับศักยภาพเชื่อวา
ชาวบานมีศักยภาพ  การวางเปาหมายที่ทําใหทุกคนเขาใจตรงกัน การแบงงานกันทําตามความถนัด 
การเตรียมความพรอมกอนจัดประชุม การแบงกลุมระดมปญหา สาเหตุ การลงภาคสนาม การเก็บ
ขอมูล จนในที่สุดชุมชนจะรวมกันนําเสนอประเด็นปญหาและภาพรวมของชุมชนของตนเองได 
ดังเชน ขอมูลเด็กและเยาวชนอายุตั้งแตแรกเกิดถึง  20 ป จากจํานวนเด็กและเยาวชน 471 คน มีเด็ก
ที่มีปญหา 277 คน คิดเปนรอยละ 59 จําแนกไดดังตอไปนี้ 
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ชื่อคุมบาน 
ประเภทปญหาเด็ก สายธาร

หวยกอก ไมตรีจิต ประชา
สามัคค ี

สวน 
สวรรค ทุงสวาง รวม 

ไมไดเรียนตอ 65 12 52 5 11 145 
ปญหาในการไปเรียน 13 14 9 0 1 37 
ติดยาเสพติด 2 0 0 3 0 5 
ติดการพนัน / เกม 3 0 2 9 0 14 
ขอทาน / เรรอน 5 0 0 0 0 7 
เจ็บปวยเรื้อรัง 5 0 3 10 0 18 
ไดรับผลกระทบจาก 
การติดเชื้อ /ติดเชื้อ HIV 

0 1 1 1 0 3 

พิการ 4 1 2 1 0 8 
การเลี้ยงดูจากครอบครัว 8 8 17 4 3 40 

รวม 105 36 86 33 17 277 

  เมื่อรับรูปญหาและขอมูลแลว กลุมแกนนําตองวางแผนดึงหนวยงานองคกรตาง ๆ 
รวมรับรู  แสดงความคิดเห็นทําอยางไรจะชวยชุมชนได ในขั้นตอนนี้อาจตองยอมเสียเวลาไปบาง
แตมีความจําเปนเพราะแตละฝายรับรูปญหามากนอยแตกตางกัน การมีสวนรวมต่ํามาก การให    
ทุกฝายรับรูรับทราบ และการคอย ๆ นําตัวเองเขาไปผูกพัน (Commit) กับระดับปญหาจนในที่สุด
จะเปนแนวรวมและเครือขายในที่สุด 

4) การประชุมปรึกษาหารือเพื่อตกลงทําความเขาใจ การชี้แจงอธิบายเหตุผล
การพูดคุยถึงเปาหมาย การเปดกวางยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลายไดอยางมีประเด็น
และบทสรุปที่สรางสรรค  การเรียนรูรับฟงปญหาจากเด็กและเยาวชนโดยตรง คําพูดประโยคนี้
สะทอนวิธีการแกไขปญหา “เพื่อนชวยเพื่อน” ไดดีที่สุดคือ “นี่เรากําลังพูดปญหาของเด็กนะคะ     
ที่ผานมาผูใหญมักจะแกปญหาใหเด็กดวยการเอาเด็กไปเรียนนั่นเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ แต
ปญหาของเด็ก เชน พวกเด็กติดยา เขาจะเชื่อเพื่อนดวยกันมากกวาผูใหญ  ดังนั้นถาจะแกปญหาของ
เด็กทําไมเราไมใหเด็กรูจักกันกอน เพราะตอนนี้พวกเรายังไมเคยรูจักกันเลยถึงแมบานจะอยู
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ติดกัน” จะเห็นไดวาการเปดกวาง พูดคุยในบรรยากาศเปนกันเอง รูจักสิทธิเด็ก ทําใหเราตองดึงเด็ก
ใหทุกคนรูจักกันอยางสรางสรรค สนุกสนาน ไววางใจซึ่งกันและกัน จากนั้นจึงใหพวกเขารวมกันคิด 
รวมกันหาแนวทางแกปญหาดวยพวกเขาเอง โดยมีผูใหญเปนผูคอยใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษา
อยางตอเนื่อง 

5) การจัดกิจกรรมและการศึกษาดูงาน การเปดโลกทัศนและการเรียนรูนอกชุมชน
จะทําใหชุมชนเกิดภาวะเคลื่อนไหวและการกลับมามีศักยภาพ (Empowerment) อีกครั้ง การนําแกนนํา 
ผูนําชุมชน พระสงฆ  ครู  ขาราชการพอแมผูปกครอง เด็กและเยาวชนไดไปศึกษานอกสถานที่   
ไปยังชุมชนที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนไดอยางยั่งยืน จะชวยให
ทุกฝายตื่นตัว เห็นชุมชนเปรียบเทียบ ศึกษาขอเดน(Strength) และจุดออน (Weakness) เงื่อนไข
ความสําเร็จและความลมเหลว การไดขอมูลแลกเปลี่ยนระดับชุมชนกับชุมชน การเชื่อมความ
ความสัมพันธของเด็กและเยาวชน 2 ชุมชนใหไปมาหาสูกัน การพูดคุยพบปะปรึกษาหารือ        
การแกปญหารวมกัน (Benchmark) เพื่อใหเกิดภาพการแกปญหาสะทอนซึ่งกันและกันไดอยาง
เหมาะสมถูกตอง  การไปศึกษาดูงานตองมีการตั้งคําถามและโจทย   ที่แตละฝายจะไดรับในแงมุม
ที่แตกตางกันเพื่อจะไดเก็บขอมูลอยางถูกตอง ครอบคลุม และครบทุกประเด็น หลังจากศึกษาดูงาน
ตองมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อสรุปแนวทาง ขอเสนอแนะ และการกอตัวของการดําเนินการใน
ชุมชนของตนเองตอไป  เชน  คายพลังครอบครัวที่นําเด็กและเยาวชนมาอยูคายรวมกัน การพัฒนา
ทางดานนิสัย การระดมปญหาแตละคน การเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูเฉพาะดานเพิ่มเติม 
การเสริมสรางบรรยากาศใหเกิดการยอมรับการใหอภัย  การขอโทษ ความรักที่มีตอกันระหวางพอ
แมลูก เปนตน นอกจากนั้นจําเปนตองมีกิจกรรมที่เนนการมีสวนรวมและการแสดงออกของเด็กใน
อีกหลายมิติ ไมวาจะเปน พลังเยาวชนคนกลาใหเด็กรูจักตนเองกลาเผชิญกับปญหา และขอเท็จจริง 
การหาบุคคลเพื่อนฮีโรที่เด็กเชื่อถือ ฯลฯ กิจกรรมจะชวยใหเด็กคอย ๆ เขาหากัน รูจักกัน คอยให
คําแนะนําชวยเหลือในทางที่ถูกตอง และเติบโตขึ้นเพื่อเปนแกนนําสําคัญของแตละชุมชนตอไป 

6) การศึกษาเชิงประวัติศาสตรชุมชน การยอมรับบุคคลสําคัญ ผูเฒาผูแก         
ผูอาวุโส (Key Informants) องคความรูทองถ่ิน ปราชญชาวบาน และบุคคลอื่นๆ เพื่อเลาเรื่อง (Oral 
History) ประวัติศาสตรจวบจนถึงยุคปจจุบัน การเปลี่ยนแปลง ยุคเปลี่ยนแปลง ส่ิงที่หายไปมีอะไร
เกิดขึ้นใหมการทราบประวัติศาสตรและระยะเวลาที่แตละยุคเกิดขึ้นลวนนําไปสูระบบรากเหงา
ของปญหาที่แทจริงไดแทบทั้งสิ้น กระบวนการวิจัยจึงตองรูจักตัวตนของชุมชน สังคมบริบท 
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(Social Context) สถานที่สําคัญแผนที่ชุมชน ปญหารวมของชุมชน ปญหาเฉพาะของเด็กและ
เยาวชน องคประกอบเหลานี้เปนเสมือนบทแรกๆ ของการวิจัยเพื่อทองถ่ิน โดยชาวบาน แกนนํา 
เด็กและเยาวชนเปนผูเรียนผูแกไขปญหาดวยตนเองทั้งสิ้น 

7) ในบทสรุปของการศึกษาวิจัย การถายทอดบทเรียน และความเปลี่ยนแปลง
ของศูนยชุมชนสรางสรรค ดอนยูงที่ผานกระบวนการวิจัยและเกิดชุมชนลอมรัก พิทักษเด็กมี
ขั้นตอนที่นาสนใจดังตอไปนี้ 

(1) การเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากงานวิจัย  มีความใกลเคียงกับขอมูลเดิม
ที่ศูนยฯ  มีอยู แตจุดสําคัญอยูตรงที่เวลาเปลี่ยนไปสถานการณก็เปลี่ยนตามคณะกรรมการของ
ศูนยฯ จึงไดเรียนรูวา ตองเริ่มตั้งคําถามวาจะปรับเปล่ียนอะไรไดอยางไรบางที่สอดคลองกับความ
เปนจริงกับชุมชน ณ ปจจุบันอยางเหมาะสมใหมากที่สุด 

(2) คณะกรรมการของศูนยฯ ชุดเกาเริ่มเห็นความสําคัญรวมกันวาจะตอง
สรางคนรุนใหมขึ้นมาทํางานแทน โดยถอยตัวเองไปอยูเบื้องหลังใหมากขึ้นหรือเปนที่ปรึกษาแทน 

(3) การแกปญหาเด็กและเยาวชน ศูนยฯ ควรจะประสานดึงการมีสวนรวมกับ
กลุมคนทุกสวนในชุมชนมาเรียนรูเพื่อหาทางแกปญหาดวยกันในทุกระดับ เร่ิมตั้งแตเด็กและ
เยาวชน พอแม ผูปกครอง เครือญาติ ผูนําทองถ่ิน หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิวัด โรงเรียน 
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ฯลฯ หลายคน
อาจตั้งคําถามวาตองดึงการมีสวนรวมทุกสวนใหไดเลยใชหรือไม คําตอบคือถาไดทั้งหมดก็จะ  
เปนการดีมาก  แตถาประสานแลวสวนใดยังไมพรอมหรือยังไมเห็นดวย  ก็เร่ิมจากสวนที่เห็นพอง
ตองกันกอน แลวจึงคอยขยายความรวมมือในภายหลังตองไมทอกอนที่จะลองทําหรือทําแลวก็   
อยาทอ เพราะจะทําใหไปไมถึงเปาหมายที่วางไว  

(4) หลักการทํางานเดิมของศูนยฯ จะเนนการอบรมภาคทฤษฎีเปนหลัก      
การสรางคนนั้นตองใหเขาไดปฏิบัติจริง  การเรียนรูทฤษฎีเพียงอยางเดียวไมไดผล ไมตองไปเรียน
มากที่ปรึกษาสามารถแนะนําใหเขาได 

(5) เวลาปจจุบันกับอดีตตางกัน ความคิดของคนความรับผิดชอบของ
ครอบครัวก็เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว คนทํางานตองปรับตัวเองใหเร็วตามใหทันสถานการณดวย  
ไมอยางนั้นจะลาหลัง และไมเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นอยางถองแทงานจะแกปญหาไมถูกจุด 

(6) การทํางานนั้นศูนยฯจะตองมีการวางแผน และวางระบบงานใหชัดเจน  
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานรวมกับผูเกี่ยวของเปนระยะ พรอมกับถอดสรุปบทเรียน
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เขียนเปนรายงานไวใหชัดเจน จะทําใหการทํางานไมซับซอน เปนขั้นตอนรวดเร็ว และสามารถ
ถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อนั้นคนนอกจะเขาใจและยอมรับศูนยฯมากขึ้นดวย
เชนกัน 

(7) คณะกรรมการศูนยฯ ตองเปนคนที่มีจิตใจสาธารณะ เสียสละ และรัก
เด็กอยางจริงใจ ไมเชนนั้นแลวก็จะเขากรอบการทํางานแบบเดิมที่ทําเพื่อหวังผลประโยชนใหกับ
ตัวเองมากกวาใหเด็กและชุมชน อีกประการที่สําคัญมาก คือ คนๆ นั้นตองสามารถดูแลจัดการ
ครอบครัวของตนเองใหดีเสียกอน ถาคนอื่นเขารูหรือเห็นก็คงไมมีความเชื่อถือ ไมเชื่อใจ เพราะ
บานตนเองยังมีปญหาแลวจะมาแกไขใหคนอื่นอยางเขาใจไดอยางไร 

(8) ศูนยฯ ควรทําหนาที่เหมือนเปนพี่เล้ียงคอยใหขอมูลและใหคําปรึกษา
ในเรื่องที่ชาวบานยังไมรู เชน ถาเกิดเรื่องแบบนี้ควรจะไปปรึกษากับใคร หนวยงานใด การทํา
ศูนยฯ เพื่อแกปญหาเด็กในหมูบานตองรูเร่ืองในหมูบานอยางถองแท เพราะปญหาเด็กมีความ
ลึกซึ้งละเอียดออนมาก 
 


