
วิธีการค้นพบเยาวชนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น 
(I SEE YOU) 

จะทําอย่างไร... หากท่านในฐานะพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน ต้องเริ่มต้นพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนให้มี

ประสิทธิภาพ แต่ไม่รู้ว่าจะไปตามหาเยาวชนที่มีแนวโน้มเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จากที่ไหน 

สําคัญกว่านั้น... ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าสภาเด็กและเยาวชนในความดูแลของท่านมีความพร้อมที่จะร่วม

ทุกข์ 

ความเชื่อของชาวจีนที่กล่าวว่า “ตํานานเรื่องด้ายแดงมีจุดกําเนิดมาจากประเทศจีน โดยมีความเชื่อว่า 

ด้ายแดงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างชายหญิงที่เป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ชาติที่แล้ว ซึ่งเป็นเหมือนแรงอธิษฐาน

ของหนุ่มสาวที่ซื่อตรงต่อความรักซึ่งกันและกันแต่ไม่สามารถครองรักกันได้ ก่อนที่ทั้งสองจะตายจากกัน

ไปได้ขอพรต่อสวรรค์เพื่อให้ทั้งคู่ได้กลับมาครองรักกันอีกในภพชาติต่อไป” (imageholiday. ออนไลน์) 

วิธีการค้นพบเยาวชนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องมือที่ใช้ชื่ออย่างง่ายว่า “I SEE YOU” เครื่องมือ

เพื่อการค้นหาเยาวชนที่มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของสถาบันครอบครัว รักบ้านเกิด มีความฝัน

อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นของตนเอง รู้สึกการเป็นเจ้าของร่วม และพร้อมทํางานตามวาระ

และโอกาสจะเอื้ออํานวย 

วัตถุประสงค์ 

• เพื่อให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงพบไอเดียในการค้นหาเยาวชนที่มีแนวโน้มเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง 

• เพื่อค้นหา “สายใย (ด้ายแดง)” ระหว่างเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน อปท. และชุมชน 

ขั้นตอนเบื้องต้น 

1. เด็กมีใจ จบงานได้อยู่แห่งไหน (ค้นหาคนในสถานที่) 

2. แล้วสิ่งใด ฉับรับ-ให้ เธอให้-รับ (ประโยชน์ร่วม) 

3. สัญญารักเริ่มได้ ผูกด้ายแดง (ข้อตกลงการทํางานร่วมกัน) 

จัดทําโดย    

ต้นฉบับเนื้อหา: Social Innovation & Youth   

พัฒนาเป็นเครื่องมือ: School of Changemakers 
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แนวทางการใช้เครื่องมือ 

1. เด็กมีใจ จบงานได้ อยู่แห่งไหน (ค้นหาคนในสถานที่) 

 เริ่มจากการค้นหาแกนนําเด็ก “หัวโจก” โดยการสอบถามผู้รู้หรือแกนนําในชุมชน เมื่อพบ

แล้วควรเข้าไปพูดคุยสอบถามถึงความชอบและความสนใจที่มี ซึ่งอาจจะมาจากแกนนําเด็ก หรือความ

สนใจโดยรวมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ก็ได้ หลังจากนั้นดูภารกิจด้านเด็กที่มี พิจารณาถึงความ

สอดคล้องเชื่อมโยงกับความสนใจของเด็กและเยาวชนเป้าหมาย แล้วลากเส้นความเชื่อมโยงระหว่าง

ความสนใจของเด็กและภารกิจที่เรามี 

2. แล้วสิ่งใด ฉับรับ-ให้ เธอให้-รับ (ประโยชน์ร่วม) 

 หาข้อมูล วิเคราะห์และสรุปประโยชน์ที่กลุ่มเด็กและกลุ่มผู้ใหญ่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้

รับ ทั้งสองฝ่ายเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน 

3. สัญญารักเริ่มได้ ผูกด้ายแดง (ข้อตกลงการทํางานร่วมกัน) 

 ขั้นตอนสุดท้ายคือการระบุรายชื่อคนที่เกี่ยวข้อง ไมว่าจะเป็นสมาชิกเด็กและสมาชิกผู้ใหญ่ 

รวมถึงกําหนดข้อตกลงในการทํางานร่วมกัน และเริ่มต้นวางแผนงานแรกว่างั้นนั้น มีลักษณะงานแบบ

ไหน จะจัดขึ้นวันไหน เมื่อไหร่ และที่ไหน เพื่อเป็นการเริ่มต้นการทํางานร่วมกัน 
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1. เด็กมีใจ จบงานได้ อยู่แห่งไหน

วิธีการค้นพบเยาวชนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น (I SEE YOU)

1.1 ไปหาผู้แนะนํา 
(ตามหาหัวโจก)

3

ค้นหาคน

1 2

ประโยชน์ร่วม ข้อตกลง

Group
Print A3

1.2 ระบุความสนใจของกลุ่มเด็ก 3. ภารกิจด้านสภาเด็ก 
เล่าภารกิจของหน่วยงานพี่เลี้ยงและลองหา

ภารกิจที่เชื่อมโยงกับความสนใจของกลุ่มเด็ก

Tips: 

“เด็กหน้าห้อง” มีแนวโน้วมจะเคลื่อนย้ายไปเรียนที่พื้นที่อื่น หรือ 

ถูกดึงด้วยตลาดแรงงานข้ามไปจังหวัดอื่น จึงทําให้ยากต่อการร่วม

งาน แต่ดูเหมือนว่าเด็กที่ไม่เคลื่อนย้าย และคงอยู่กับพื้นที่ จะเป็น

เด็กที่ขาดความพร้อม หรือขาดโอกาสในปัจจัยต่างๆ ซึ่งทางท้อง

ถิ่นสามารถที่จะสร้างข้อตกลงที่จะ “เติมเต็ม” กับพวกเขาได้ และ

พัฒนาพวกเขาเป็น “ความหวัง” ของพื้นที่ได้ในอนาคต

ลาก

เส้น

จับคู่

ความ

สนใจ

และ

ภาร 

กิจ

ของ

หน่วย

งานพี่

เลี้ยง
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ค้นหาคน

1 2

ประโยชน์ร่วม ข้อตกลง

2. แล้วสิ่งใด ฉันรับ-ให้ เธอให้-รับ2. แล้วสิ่งใด ฉันรับ-ให้ เธอให้-รับ

2 และ 3 สร้างประโยชน์พร้อมทําข้อตกลงร่วมกัน

กลุ่มเด็กให้

ผู้ใหญ่รับ

ผู้ใหญ่ให้ กลุ่มเด็กรับ

สมาชิกสภาเด็ก ผู้รับรอง 

(ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อปท.)

ข้อตกลงในการทํางานร่วมกัน

นัดหมายงานแรก 

(ลักษณะงาน / วัน / เวลา / สถานที่) 

Group
Print A3
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นาย เริงฤทธิ์ สุมณฑา 

นางสาวอารีรัตน์ ขลิบเงิน 

นางสาวพิมพ์ทองภา มนตราเนรมิตร 

 

กีฬา

เกมส์

เลี้ยงไก่ชน

เลี้ยงปลากัด

กีฬา

ตกปลา

วัฒนธรรม
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• ธง 

• พีท 

• เก้า 

• โฮม 

• เอิน 

• โชกุน 

• อาย 

• โฟม 

• เนย 

• ข้าวฟ่าง 

• นายกเหน่ง 

• พี่หน่อย 

• ปลัดโรม 

• ครูนิด

1.ความร่วมมือ 

2.ให้ข้อคิดสะท้อนความคิดของเด็กๆ นํา

มาปรับใช้ในการทํางาน

1.การสนับสนุนในการทํากิจกรรม 

2.ได้รู้ถึงวัฒนธรรม / รากเหง้า 

3.ได้มารู้จักกัน

1.ได้รับแนวคิดวิธีการทํางานใหม่ๆจากเด็ก 

2.รู้ความต้องการของเด็กว่าต้องการอะไร 

3.ปรับเปลี่ยนแนวความคิดเข้าหากันในการ

ทํางานระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่

1.ส่งเสริมในด้านกีฬา ให้เด็กมี

ความสามารถ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

2. รักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณี 

• ไม่ยุ่งกับยาเสพติด 

• เมื่อมีปัญหามาปรึกษากัน 

• มีความรับผิดชอบกับงาน

• เชิญคนแก่ในชุมชนมาให้ความรู้

วัฒนธรรมกับเด็กๆ 

• มาร่วมกันนัดหมายการทํากิจกรรม

เรื่องกีฬาว่าอยากทําอะไร 

• สถานที่จัดกิจกรรม อบต.พุคา
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