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ค าน า 

 
 

โลกยุคปัจจุบนั กล่าวไดว้า่เป็น ยุคสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู  ้ (Knowledge-
Based Society and Economy) ท่ีขบัเคล่ือนหรือแข่งขนักนัดว้ย "ความรู"้ เป็นปัจจัย
ส าคญั  การแข่งขนัหรือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือมุ่งไปสู่ความอยู่ดีกินดี และมี

ความสุข "ความรู"้ ถือเป็น "ตน้ทุนทางปัญญา" ท่ีตอ้งสรา้ง ยกระดบั รวบรวม จดัระบบ 
จดัเก็บ  โดยใหเ้ขา้ถึงง่าย และน าไปใชไ้ดง้่าย หรือเรียกวา่ตอ้งมี "การจดัการความรู"้ 
(Knowledge Management / KM) เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบุคคล องคก์ร และเครือข่าย 
บรรลุตามตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีคุณค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
            สถาบันเสริมสรา้งการเรียนรูเ้พื่อชุมชนเป็นสุข  (สรส.) ท าหน้าท่ีหนุนเสริม
การกลไกการท างานของชุมชนทอ้งถ่ิน ใหม้ีขีดความสามารถในการน าแนวคิด หลักการ 

และเคร่ืองมือการจดัการความรูไ้ปใช ้เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายในการพฒันาเด็กและเยาวชน

ในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง  
เอกสารเล่มเล็กใน โครงการส่งเสริมการจดัการความรูข้องเยาวชนในชุมชน

ทอ้งถ่ิน ภาคใต  ้ เร่ือง “เด็กจะดี อยู่ที่ผูใ้หญ่หนุน” อปท.กับการบ่มเพาะเด็กและ

เยาวชน : ต าบลปากพูน สรส.จดัท าขึ้ นเพ่ือ (1) บนัทึกรอ่งรอยการเรียนรูร้่วมกนัของเด็ก 
เยาวชน ครอบครวั ชุมชน กลไก และหน่วยบ่มเพาะเด็กและเยาวชน (2) น าเสนอบทเรียน 
องคค์วามรู ้ในการพฒันาเด็กและเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน ใหส้ามารถอยู่ในชุมชนไดอ้ย่าง

มีคุณค่า มีศกัด์ิศรี  (3) น าเสนอวิธีการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรูข้องเด็กและเยาวชน
ในชุมชนท้องถ่ินท่ามกลางความหลากหลายของบริบทและเครือข่ายปฏิบัติการ (4) 
น าเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี (best practice) ท่ีเป็นนวตักรรมสงัคมในการบ่มเพาะเด็กและ

เยาวชน ท่ีเกิดขึ้ นในพ้ืนท่ีภายใตก้ารด าเนินงานของโครงการและพ้ืนท่ีเครือขา่ยอ่ืนๆ 

 สรส. ขอขอบพระคุณแกนน าชุมชน ภาคีพันธมิตร และผูท่ี้มีส่วนสนับสนุนและ

เก่ียวขอ้งในการกระบวนการเรียนรูร้ว่มกนัทุกท่าน 
 

สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พ่ือชมุชนเป็นสขุ (สรส.)
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ลอ่งเมืองจตคุามฯ... ถ่ินคนดีศรีนครฯ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

หากท่านไดเ้คยเดินทางล่องไปยงัปักษ์ใตถึ้งจงัหวดันครศรีธรรมราช

แลว้ หากไม่ไดไ้ปกราบองคพ์ระบรมธาตุและองคจ์ตุคามรามเทพท่ีประตูทาง

ขึ้ นองคพ์ระธาตุแลว้ ยอ่มแสดงวา่ท่านยงัมาไม่ถึงเมืองนครศรีฯ  

 และดว้ยความเป็นนครใหญ่ของปักษ์ใต ้จงัหวดันครศรีธรรมราชใน

วนัน้ี ลว้นเขม้ขน้ไปดว้ยกระแสการพฒันาทรพัยากรอนัทรงคุณค่า น้ันคือการ

พฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิต ไม่วา่เร่ืองการเมืองการปกครอง การบริหาร

บา้นเมือง สุขภาพ ประชาสังคม ลว้นแลว้แต่ช่วยกระตุน้กระแสการพัฒนา

คุณภาพชีวติใหต่ื้นตวัและมีส่วนรว่ม  

 แมก้ระทัง่การบริหารบา้นเมืองภาคทอ้งถ่ินก็มีเสียงลือเสียงเล่าอา้งวา่

ตั้งแต่ระดับ อบจ. เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลต่างมีคุณภาพคับ

แก้ว หลายต าบลมีการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี

ประสิทธิภาพและโดดเด่นระดบัประเทศ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลปากพูนเป็นอีกองค์กรหน่ึงท่ีโดดเด่นอยู่

แถวหน้า เพราะมีผูน้ าท่ีมีวสิยัทศัน์ สรา้งการมีส่วนรว่มกบัภาคประชาชนอยา่ง

ต่อเน่ือง และท่ีส าคญั อบต.แห่งน้ีใหค้วามส าคญักบัการศึกษาของทอ้งถ่ินเป็น

อย่างยิ่ง ลองมาท าความรูจ้กักับ อบต. แห่งน้ีกัน ว่ากันว่า เด็กจะเป็นคนดี 

เป็นเด็กน่ารกัได ้ตอ้งอยูท่ี่ผูใ้หญ่หนุนดว้ยกนัทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
องคท์า้วจตุคามรามเทพ รุ่น "ทรพัยม์งคล" จดัสรา้งโดย อบต.ปากพนู 

จดัพมิพพ์จนานุกรม ไทย-องักฤษ ในนาม อบต. 
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ปากพนู... สมบูรณพ์นูสุขดว้ยปัญญา 
 

 
 
อนุสาวรยีวี์ระไทย  สูงไฟประภาคาร 
สถานท่ีตัง้ฐานทัพภาค  มีมากสองสนามบิน 
ถิ่นกุง้ปลาสมบูรณ ์  เพิ่มพูนอิฐแดงแหล่งดินเผา 
หัตถกรรมหนงัตะลุง ย่านลิเภา สัมพนัธเ์ราไทยพุทธ มุสลิม 

 

 ขา้งตน้คือค าขวญัของต าบลปากพนูท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นจุดเด่น จุดส าคญั

ของรากฐานเอกลกัษณ์ของต าบลท่ีอยูติ่ดชายฝัง่ทะเลอ่าวไทย มีศาสนิกชนทั้ง

ชาวพุทธและชาวมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกนัในผืนแผ่นดินอนัอุดมสมบรูณ์ทั้งทอ้ง

ทะเลและผืนดินมาอย่างยาวนาน ผสานกับวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ทั้งหนังตะลุง ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของภาคใตแ้ละยา่นลิเภาท่ีสามารถแปรรปูเป็น

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าท่ีสวยงาม และปัจจุบันต าบลปากพูนเป็นแหล่งเรียนรูแ้ละ

ศึกษาดูงานของผูท่ี้สนใจในการพัฒนาทอ้งถ่ินใหเ้กิดความอยู่ดีมีสุข ต่างมุ่ง

หน้ามาเยีย่มเยอืนไม่ขาดสาย  
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โดยมี นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายก

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนูเป็นผูน้ าในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน ไดก้ าหนดวิสัยทัศน์ของต าบลไวน่้าสนใจ คือ  
“พลเมืองมีความรู ้อยู่อย่างไม่ยากจน สุขภาพคน

แขง็แรง” 

สภาพของท้องถ่ิน 

ในอดีตต าบลปากพูน เป็นเสน้ทางคมนาคมทางน ้าจากอ่าวไทยเขา้

มายงัใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช เดิมช่ือ "ปากน ้าปากพนู" กลุ่มคนท่ีอาศัย

อยูแ่ต่ดั้งเดิมมีทั้งชาวไทยและมุสลิม โดยชาวมุสลิมอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานใน

รชัสมยัรชักาลท่ี 2 ส่วนใหญ่เดินทางมาจากหนองจอก ส่วนคนไทยบางส่วน
อพยพมาจากเมืองเพชรบุรี มีชุมชนท่ีส าคญัในอดีต คือ "ชุมชนโมคลาน” 

ปัจจุบนั ต าบลปากพนูเป็นต าบลใหญ่ มีเน้ือท่ีทั้งหมด 69.34 ตาราง
กิโลเมตร (43,335 ไร่) มีประชากรทั้งส้ิน 44,000 คน แบ่งพ้ืนท่ีเป็น12 
ชุมชน มีพ้ืนท่ีติดทะเล มีทรพัยากรพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ คลอง ชายทะเล ป่าชายเลน 
20,000 ไร่ สวนผสมชาวบา้น พ้ืนท่ีน้ีมีความส าคญัทางภูมิรฐั เน่ืองจากอยูติ่ด
กบัตวัเมืองนครศรีธรรมราช จึงเป็นพ้ืนท่ีเช่ือมต่อเศรษฐกิจและการพฒันากบั

ศูนย์กลางของจังหวัด มีสนามบินอยู่ในพ้ืนท่ีต าบล (อยู่ในเขตการบริหาร
เทศบาลท่าแพ) เป็นท่ีตั้งของค่ายวชิราวุธ ซ่ึงเป็นศูนยบ์ัญชาการของกองทัพ
ภาคท่ีส่ี 

อบต.ปากพูน เป็นองคก์รปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีการพฒันาอยู่ในระดับแนวหน้า

ของจงัหวดั ประชาชนพอใจบริการ และ ไดเ้ขา้ร่วมกบั อบต. ในทุกระดบั องคก์ร
จากรฐับาลกลางใหร้างวลั เช่น รางวลั “คนดีศรีแผ่นดิน” จากกระทรวงศึกษา 
2546 รางวัล “เพชร แผ่นดิน” จากส านักนายกรัฐมนตรี 2546 และรางวัล 

“ธรรมาภิบาล” จาก กระทรวงมหาดไทย 2546 
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คืนถ่ินกลัยาณมิตร... รว่มเรียนรูท้ี่อบต.ปากพนู 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรส. มีโอกาสลงไปเรียนรูแ้ละเยี่ยมเยียนท่ีต าบลปากพูนหลายครั้ง

แลว้ แต่ครั้งน้ีเป็นวาระพิเศษ ท่ีเป็นพิเศษ ไม่ใช่เพราะนายกฯและบุคลากรของ

อบต.ปากพูนเป็นพันธมิตรร่วมเรียนรูม้าแต่เก่าก่อนเท่าน้ัน แต่เป็นเพราะท่ี

ต าบลแห่งน้ีมีเร่ืองราวของการพัฒนาคนตั้งแต่เกิดจนตาย โดยเฉพาะการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนตามวิสัยทัศน์ของ อบต. จึงเป็นจุดสนใจท่ีดึงดูดให้

ไดม้าเยีย่มปากพนูอีกคราหน่ึง 

 

 

 

 

 
 

ปรชัญาในการบริหาร : 

“ประชาชน” คือ บุคคลที่ส  าคญัที่สุด ท่ีมาเยือนในสถานท่ีแห่งน้ี ท่านมิไดม้าพ่ึงพา

เรา เราต่างหากท่ีจะตอ้งพ่ึงพาท่าน ท่านมิไดม้าขดัจงัหวะการท างานของเรา หากแต่

การรบัใชท้่าน คือวตัถุประสงคข์องเรา ท่านมิใช่บุคคลภายนอก ท่านเป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์ารแห่งน้ีทีเดียว ในการรบัใชท้่าน เรามิไดข้อ ใหค้วามช่วยเหลืออะไรท่านเลย 

ท่านเป็นฝ่ายช่วยเหลือเราโดยโอกาสเรา ท่ีจะรบัใชท้่าน 
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ช่วงเชา้วนัท่ี 9 มกราคม เป็นยามดีท่ีได้
นัดหมายท่านนายกฯ ธนาวุฒิ หรือนายกฯ ปูไว ้

ซ่ึงประจวบเหมาะกับไดพ้บทีมงานถ่ายท าสาร

คดี “แผ่นดินไทย” ออกอากาศทางสถานีไทย

ทีว ี(TPBS) ท่ีเขา้มาถ่ายท ารายการพอดี  

ส่วนท่านนายก อบต. เอง ก็ก าลังยุง่อยูก่ับการท าประชาคมหมู่บา้น 

เพราะในวนัน้ีกลุ่มเล้ียงหอยนัดหมายมาประชาคมกนัท่ีหอ้งประชุม อบต. แต่

ถึงกระน้ัน ท่านนายกฯ ก็ไดป้ลีกเวลาจากประชาคมหมู่บา้นมานัง่พดูคุยกนัพกั

ใหญ่ ก่อนจะขอตวัไปรว่มประชาคมอีกครั้งหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายของ อบต.ปากพูน คือ บริการประชาชนดว้ยจิตใจ ตามวาทะ
มหาตมะคานธี ท่ีติดไวห้น้าส านักงาน อบต. ว่า “ประชาชน คือผูส้ าคญัท่ีสุดท่ีตอ้ง
ใหบ้ริการ...” พนัธกิจ คือ สรา้งความรู ้อยู่ไม่ยากจน มีสุขภาพแข็งแรง    

อบต.ปากพนู มีการประสานหน่วยงานต่างๆ มาท ากิจกรรมในพื้ นท่ี ท า

ใหช้าวบา้นไดป้ระโยชน์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ดา้นการพฒันาสุขภาพ 
             นายกฯ ธนาวุฒิ ผู ้มีภาวะผู้น าและมักสรา้งนวตกรรมใหม่ๆ ในการ
บริหาร เสนอว่า “เห็นดว้ยกับกลยุทธการท างาน RCN(Research, Cooperation, 
Networking) ท่ีนายแพทยป์ระเวศ วะสี ชี้ ว่า ทั้ง RCN มีอยู่แลว้ในทอ้งถ่ิน แต่ขาด
การบูรณาการ ถา้น าทั้งสามเรื่องมาบูรณาการรวมกันทอ้งถ่ินก็จะเกิดศักยภาพ

ใหม่” เขาเห็นว่า องคก์รปกครองทอ้งถ่ินมีอ านาจหน้าท่ี “ทางกฎหมาย” และ “กฎ
บา้น” คือ ส่งเสริมใหชุ้มชนสรา้งกติกาขึ้ นเอง ดังน้ัน บทบาทท่ีส าคญัของ อบต.
คอื การส่งเสรมิใหช้าวบา้นไดค้ดิในการแกปั้ญหาและพฒันาทอ้งถิ่ น  

นโยบายของ อบต.ปากพนู คือ ท าใหค้นในทอ้งถิ่ นอยู่ดีกินดี  โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วม กลยุทธ คือ “ให้ประชาชนคิดเอง” การพัฒนาจะไม่

เนน้หนักเรื่องหน่ึงเรื่องใด แต่จะกระท าเป็นองคร์วม โดยเน้นท่ีตวัคน   
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ความคิดและมุมมองของท่านนายก อบต. ถ่ายทอดผ่านการพดูคุยกนั

ในช่วงเวลาสั้นๆ ไดท้ าใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกนัเป็น

ระบบ เพราะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกพ้ืนท่ีทุกต าบล ลว้นเป็น ”รฐับาล
ทอ้งถ่ิน” ท่ีตอ้งดูแลทุกขสุ์ขของประชาชนในทุกๆ เร่ือง ตั้งแต่เกิดจนตาย ซ่ึงมี
น้อยต าบลนักท่ีสามารถจดัการและพฒันาในเร่ืองไดอ้ยา่งเป็นระบบ เพราะท่ีน่ี 

นายกฯ รฐับาลทอ้งถ่ินไม่ไดมี้ทีมงานท่ีเป็นนายกฯ เพียงคนเดียวเท่าน้ัน แต่

ยังมีทีมงานรัฐมนตรีประจ ากระทรวงต่างๆ ในแต่ละด้าน ซ่ึ งเป็นแกนน า

ชาวบา้นท่ีมีใจรกัและสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหส้มดัง

วิสยัทัศน์ของต าบลปากพนูท่ีก าหนดไว ้มาดูกนัวา่การพฒันาคนตั้งแต่เกิดจน

ตาย ท่ีต าบลน้ีสามารถท าไดอ้ยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมสภา อบต.ปากพนู สมยัสามญั สมยัท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2551 
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จะสรา้งคนดี... ตอ้งเริ่มที่เด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานคาราวานเสริมสรา้งเด็ก ต.ปากพนู ประจ าปี 2551 

 

ชาวนครฯ มกัจะเรียกนายกฯ ธนาวุฒิกนัจนติดปากวา่ “นายกปู” ซ่ึง
เป็นช่ือเล่นมาตั้งแต่วยัเด็ก ได้เกร่ินใหฟั้งช่วงจับเข่าคุยกันในหอ้งท างานถึง

ภารกิจรับผิดชอบดา้นเด็กและเยาวชน รวมถึงสวสัดิการชุมชน คือ หัวหน้า

กองคลัง ซ่ึงท่านผูน้ี้อาจจะไดม้ารับหน้าท่ีหัวหน้ากองสวัสดิการของต าบล

ต่อไปในอนาคต หากมีส่ิงใดท่ีตอ้งการสามารถสอบถามไดด้ว้ยเช่นกนั เพราะ

ท่านคลุกคลีและผลกัดนังานดา้นน้ีต่อเน่ืองอยูแ่ลว้ 

พรุ่งน้ีวนัเสาร ์ทางทีมงาน อบต. จะจดักิจกรรมเรียนรูใ้หก้ับเด็กและ

เยาวชน โดยตั้งช่ือไวว้า่ “โรงเรยีนวัยใสหัวใจซุกซน” ท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
หมู่ 9 ตั้งอยูอี่กฟากหน่ึงของต าบลปากพนู ซ่ึงเปิดการสอนเป็นครั้งแรก และจะ
จดัต่อเน่ืองในช่วงวนัหยุดเสาร ์– อาทิตย ์ 
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เหตุผลท่ีเปิดหอ้งเรียนวยัใส หวัใจซุกซน ในทีแรกคิดไวใ้นใจว่าทาง 

อบต. คงจะจดัการเรียนรูใ้หเ้ด็กและเยาวชนไดมี้ความรู ้ความเขา้ใจในเร่ือง

การรณรงคโ์รคเอดสห์รือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์เท่าน้ัน แต่ยงัไม่ทันไดเ้อ่ย

ปากถามไถ่ถึงสาเหตุท่ีมา นายกปก็ูไดอ้ธิบายขยายความใหฟั้งต่อทนัที 

“...เราเคยมีปัญหาเรื่ องการเรยีนรูข้องเด็กและเยาวชนในต าบล ซ่ึง
พบวา่ปัญหาเหลา่น้ีเกิดขึ้นเป็นประจ  า คือ 1) เด็กใชเ้วลาวา่งไม่เป็นประโยชน์ 
2) เด็กท่ียงัอ่านหนังสือไม่ออกเขยีนไม่ไดเ้ยอะมาก และเด็กพวกน้ีเม่ืออ่านไม่
ออกเขยีนไม่ไดต้ัง้แตช่ัน้ประถม (ชว่งชัน้ท่ี 1-2) พอไปเรยีนตอ่มธัยมปรากฏวา่
เขาก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้เขาจะเรยีนตามเพ่ือนไม่ทันและตอ้งลาออกจาก

โรงเรยีนกลางคัน...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบรางวลัคนดีศรีแผ่นดิน ในงานลากพระ ต.ปากพนู ประจ าปี 2551 
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“วยัใส หวัใจซุกซน”...  
แหลง่บม่เพาะเสรีภาพเยาวชนปากพนู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกปมูองวา่ เด็กและเยาวชนท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1 – 
ม.3) ซ่ึงอยู่ในช่วงเร่ิมเขา้สู่วัยรุ่นของต าบลปากพูน มีประมาณ 70-80 
เปอร์เซ็นต์ จากการส ารวจขอ้มูลปีท่ีแลว้ มีประมาณ 300 คน ในปีน้ีน่าจะมี
เยาวชนช่วงวยัรุ่นเพ่ิมขึ้ นอีกประมาณ 600 คน เด็กเหล่าน้ีอยู่ในช่วงหวัเล้ียว
หวัต่อ และถา้หลุดจากระบบการศึกษาออกไป ปัญหาอ่ืนๆ จะตามมาอีกมาก 

จึงตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ 

ในจ านวนน้ี พบว่ามีเด็กบางคนท่ีมีใจรักในการเรียนรู ้ก็จะชวนมา

เรียน เขียน อ่าน ในวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม ส่วนวิชาภาษาอังกฤษทาง อบต. 

ไดจ้ดัหาครชูาวต่างประเทศ ซ่ึงเป็นชาวฟิลิปปินส์มาสอนภาษาใหแ้ก่เด็กๆ ได ้
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2-3 ปีแลว้ ครูชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาสอนในโรงเรียน ทางอบต. จึงไป
ติดต่อมาสอนเพ่ิมเติมใหก้ับเด็กท่ีสนใจเรียนในโรงเรียนวยัใส หัวใจซุกซน

เพ่ิมเติม  

โครงการ โรงเรียนวยัใสหวัใจซุกซน ท่ีจะเปิดในวนัท่ี 10 มกราคมน้ี 
ไดน้ าระบบพ่ีสอนน้องเขา้มาใช ้โดยคดัเลือกและชวนเด็กชั้นมธัยมศึกษาตอน

ปลายมาสอนน้องชั้นประถมศึกษา เป็นการชวนเด็กใหอ้อกมาเรียนรูภ้ายนอก

โรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งการเรียนรูแ้ละการศึกษาตามอธัยาศัย ท่ีช่วยสนับสนุน

การศึกษาในระบบ ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูอ้ยา่งมีความสุข 

ในโรงเรียนวัยใสฯ น้ี เด็กจะได้เรียนรูอ้ย่างมีเสรีภาพ เพราะไม่มี

หอ้งเรียน ไม่มีโต๊ะ ไม่มีเกา้อ้ี ใครอยากจะนอนเรียนก็ได ้โกง้โคง้เรียนก็ได ้ตี

ลงักาอ่านก็ได ้ 

หากจัดหอ้งเรียนท่ีท าการ อบต. หากผู้เรียนอยากจะเรียนในหอ้ง

นายกหรือในหอ้งประชุมก็ได ้ตามใจและตามความตอ้งการของผูเ้รียน ส่วน

หอ้งเรียนท่ีศูนยเ์ด็กเล็ก อาจจะนั่งเรียนกันใต้ต้นไม ้ท่ีใตถุ้นอาหารสถานี

อนามยั หรือท่ีวดั (ตั้งอยูใ่กลก้นั) ก็แลว้แต่วา่อยากจะเรียนเร่ืองอะไร ซ่ึงจะให้

เด็กๆ มีอิสรเสรีภาพในการเรียน นอกจากเรียนรูใ้นหอ้งแลว้ ยงัมีกิจกรรมภาค

สงัคม เช่น ไปช่วยกนัเก็บขยะในหมู่บา้นหรือไปเยีย่มบา้นผูส้งูอายุ  

กิจกรรมภาคสังคมท่ีจะเสริมการเรียนรูแ้ก่เด็กและเยาวชนกลุ่มน้ี จะ

เป็นการช่วยขบัเคล่ือนสังคม ช่วยเหลือและไม่ทอดท้ิงกัน เพราะการท่ีไดพ้า

เยาวชนไปเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะริมคลอง กิจกรรม

เหล่าน้ีช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรูโ้ลกกวา้งท่ีมากกวา่หอ้งเรียน และทุกกิจกรรม

จะสอดแทรกฝึกการอ่านออกและเขียนได ้เช่น พอไปเก็บขยะจะเช่ือมโยงให้

เห็นทันทีว่าเขียนอย่างไร ขยะมีก่ีประเภท มีถุงพลาสติก และมีอีกหลายๆ 

อย่าง เคล็ดลับคือสอนใหเ้ด็กไดรู้จ้กัส่ิงแวดลอ้มรอบตัว แต่อ่านไม่ออกเขียน

ไม่ได ้ก็สอนเสริมใหเ้ด็กไดฝึ้กอ่าน ฝึกเขียนไปในขณะท ากิจกรรม  
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การเรียนรูล้ักษณะน้ี ครูท่ีรับผิดชอบตอ้งท าประวติัเด็กหมดทุกคน 

โดยก าหนดอัตราส่วนคร ู1 คน ต่อเด็ก 5 – 10 เยาวชนท าหน้าท่ีเป็นครจูะ
วางตัวแบบพ่ีสอนน้อง ไม่ใช่ครูกับศิษย์ ซ่ึงครูเหล่าน้ีเป็นเยาวชนระดับ

มธัยมศึกษา เป็นเยาวชนในทอ้งถ่ินท่ีไม่ไดศึ้กษาต่อ เยาวชนคนท่ีจบปริญญา

ตรหีรือก าลงัวา่งงาน หรือคนท่ีก าลงัเรียนปริญญาตรีอยู ่แต่มีเวลาวา่งวนัเสาร์

อาทิตย ์ 

จุดเด่นท่ีน่าสนใจอีกจุดหน่ึง คือ ในหอ้งเรียนวยัใสไดเ้ช่ือมกับภาค

ประชาชนเข้ามาร่วมเรียนรู ้ด้วย เช่น กลุ่มอสม.  จะเข้ามาเรียนวิชา

ภาษาองักฤษกบัครฟิูลิปปินส ์สรุปแลว้ท่ีต าบลปากพนูจะมีทั้ง อสม.น้อย (เด็ก

ท่ีท างานดา้นสุขภาพดว้ยจิตอาสา) และ อสม.ใหญ่  

กิจกรรมน้ีทางต าบลไดป้ระโยชน์หลายอย่างจาก อสม.ใหญ่ เพราะ

นอกจากจะเรียนภาษาอังกฤษกับครูฟิลิปปินส์แลว้ ยงัจะช่วยสอนภาษาไทย

ให้กับลูกหลานในท้องถ่ินตนเองอีกด้วย มีวิชา อ่ืนๆ เช่น วิทยาศาสตร ์

คอมพิวเตอร ์ขณะน้ีทาง อบต. ไดจ้ดัสรรงบประมาณซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรเ์ขา้

มาแลว้ 
 

 

 

 

 

 

 

เยีย่มชมศนูยซ่์อมสรา้งเพื่อชุมชน ต.ปากพนู 
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ต าบลแห่งการเรียนรู ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจาก อบต. ได้สนับสนุนจัดหาครูมาสอนวิชาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษใหก้ับเด็กๆ แลว้ อบต. ไดส้นับสนุนในเร่ืองอ่ืนๆ อีกหลายดา้น 

ตวัอยา่งเช่น ก่อนท่ีจะเปิดหอ้งเรียนวยัใส ไดเ้ชิญผูป้กครองและเด็กท่ีสนใจมา

เปิดเวทีประชาคม สอบถามความเห็น เสียงส่วนใหญ่ใหก้ารตอบรบัเป็นอยา่งดี 

ในเร่ืองสถานท่ีเรียนพบว่าเด็กอยากจะเรียนนอกโรงเรียน ในส่วนค่าอาหาร

กลางวนัส าหรบัเด็กท่ีมาเขา้เรียน ทางผูป้กครองจะช่วยรบัผิดชอบให ้ 

ตอนน้ีมีเด็กๆ สนใจถึง 200 คน ทาง อบต. จึงตอ้งใชว้ิธีการเปิด 2 
ศูนยก์ารเรียนรูก้่อน (ท่ีอบต. กบัศูนยเ์ด็กเล็กหมู่ท่ี 9) แต่ความคาดหวงัของ 
อบต. ตอ้งการท่ีจะเปิด 4-5 ศูนยใ์หไ้ด ้แต่ขณะน้ียงัติดขดัในเร่ืองสถานท่ี (ยงั
หาสถานท่ีไม่ได)้ เพราะมีความคิดว่า เร่ืองการเรียนรูข้องเด็กๆ ทาง อบต. 

อยากอ านวยความสะดวกใหทุ้กคนไดเ้ขา้มาร่วมเรียนรูต้รงน้ี ใครใกลท่ี้ไหนก็

ไปเรียนไดท่ี้นัน่  
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ส่วนการเดินทางส าหรับเด็กน้ันไม่ตอ้งเป็นห่วงกังวลใจ เพราะทาง 

อบต. ไดจ้ดัรถจกัรยานไวส้ าหรบัยืมเรียนใหอี้ก 300 - 400 คัน แลว้ก็ยงัมี
จกัรยานให ้อสม. อีก 100 กว่าคัน มีจกัรยานใหผู้ป้กครองศูนยเ์ด็กเล็ก ซ่ึง

ก าลังจดัซ้ือใหย้ืม เพราะมีนโยบายว่า ส าหรับศูนยเ์ด็กเล็ก อบต. จะไม่มีรถ

รบัส่งให ้แต่มีรถจกัรยานใหพ้่อแม่ไดป่ั้นมารบัมาส่งลกูทุกวนั และช่วยใหค้รไูด้

พบผูป้กครองดว้ย 

และทีส่ ำคญั ท่ำนนำยกฯ ไดเ้ล่ำเพิม่เตมิใหฟ้งัอกีว่ำ ต ำบลปำกพนูมี
ขีดควำมสำมำรถในกำรเป็นศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ำยอบต. ในจังหวัด
นครศรีธรรมรำชอีกด้วย โครงกำรนี้ได้กำรสนับสนุนจำก สสส. อบต. ใด
อยำกจะมำเรยีนรูเ้รื่องใดทีต่ ำบลม ีกส็ำมำรถแวะเวียนมำเยีย่มเยยีนที ่อบต.
ปำกพูนได ้ซึง่คุณหมอประเวศ วะส ีท่ำนใหค้วำมส ำคญัและเดนิทำงมำเยีย่ม
เยียนบ่อยครัง้ และเมื่อไม่กี่วนัก่อน เรื่องรำวของต ำบลปำกพูนได้มโีอกำส
เผยแพร่ ในหน้ ำหนั งสือพิมพ์  สำมำรถติดตำมรำยละ เอียดได้จำก 
www.pakpoon.com  

 

 

 

 

 

 

ศ.นพ.ประเวศ วะสี เยีย่มชม องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนู 



 

 19 

ศูนยก์ารเรียนรู.้.. ความหวงัพฒันา อปท. ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบัเร่ืองศนูยก์ารเรียนรูเ้ครือขา่ย อบต. น้ัน ท่านนายกฯ ปมูองวา่

ตอ้งปรบัปรุงหลกัสตูรใหมี้ความชดัเจนยิง่ขึ้ น เพ่ือใหบุ้คคลท่ีสนใจไดม้าเรียนรู ้

ไดห้ลากหลาย 

“...เม่ือคืนท่ีผา่นมา ทีมงานก็น่ังวพิากษ์หลกัสตูรท่ีปากพนูจะเป็นศนูย์
เรยีนร ูใ้หก้ับคนทัว่ประเทศ ตั้งแต่ 4 โมงครึ่ งถึง 3 ทุ่ม เราเขียนหลกัสตูรเอง 
ชาวบ้านและอาจารย์มหาวิทยาลัยมาร่วมด้วย  มี นักวิช าการจาก

มหาวทิยาลยัขอนแก่นมาช่วยวพิากษ์หลกัสตูรให ้ศนูยก์ารเรยีนร ูน้ี้ไดร้บัการ

สนับสนุนจาก สสส.(ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ) ให ้

20 องค์กร มีทั้ ง  อบต. เทศบาล และหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ เช่น 

โรงพยาบาล สถานีอนามัย มาเรยีนรู ้ตอนน้ีมีการจองคิวไวท้ั้งหมดกวา่หน่ึง

รอ้ยหน่วยงาน ซ่ึงองคก์รเหลา่น้ีจะลงทะเบียนมา เพราะตอ้งพักท่ีน่ี เราจดัเป็น

โฮมสเตยใ์ห ้ 
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ตอนน้ีจงัหวดันครศรธีรรมราชไม่มีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีดึงดดูคนไดม้าก

เหมือนทางจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ภเูก็ต หรอืกระบ่ี ชาวนครฯ ก็ไม่มีแรงจงูใจใน

การท่องเท่ียว แตส่ามารถพฒันาใหเ้มืองนครฯ เป็นเมืองแห่งการเรยีนรูไ้ด ้จึง

ไดเ้สนอวา่เรื่ องการท่องเท่ียวเราคงสูจ้งัหวดัอ่ืนๆ เขาไม่ได ้แต่เราจะเอาองค์

ความรูข้องพวกเราท่ีมีอย ู่มาจดัการเรยีนรู ้ใหค้นจากทัว่ประเทศไดม้าศึกษา 

แลว้ก็จะเปิดท่องเท่ียวแห่งใหม่คือ ป่าชายเลนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาก 

ประมาณ 1,100 ไร ่จะปลกูใหม่เพ่ิมอีก 2,000 ไร ่ตอ้งใชเ้รอืพาไปอยา่งเดียว 
ไม่เอาถนนเขา้ไป มีแนวปะการงัเทียมท่ีใชไ้มไ้ผไ่ปท าแปลงหอย เวลามีแขกมา

อบรมวนัท่ี 2 เราพาเขาไปดปู่าชายเลน เพ่ือในคืนวนัท่ี 3 ท่ีเขา้มาพักท่ีน่ี ถา้
ใครสนใจจะตกปลาในทะเล ยา่งกินกันสดๆ ในอ่าวก็มีเรอืไป ชาวประมงก็จะมี

รายได ้วนัท่ี 4 จะมีกิจกรรมเรยีนร ู ้วนัท่ี 5 เขาเดนิทางกลบับา้น 

ในหลักสูตร ทาง อบต.จะจัดให้ทั้งหมด เขาตอ้งมาดูและเรียนรู้

ทั้งหมด มาดวูา่การดแูลเด็กตั้งแต่อย ูใ่นครรภด์แูลอยา่งไร ฟารม์สาธิต ไบโอ

ดีเซล พวกน้ีอย ูใ่นหลกัสตูรหมดเลย โรงเรียนวยัใส ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เขา

ตอ้งมาเรยีนรูท้ัง้ระบบ การดแูลตัง้แตอ่ย ูใ่นครรภจ์นกระทัง่ตาย ดชู่วงอายขุอง

ชีวติวา่มีการจดัการเรยีนร ูอ้ะไรบา้ง เก่ียวขอ้งกับสขุภาวะชมุชน คือภาวะท่ีเป็น

สขุอยา่งไร เราไม่พดูเรื่ องสขุภาพ แต่พดูเรื่ องภาวะท่ีเป็นสขุ ซ่ึงแต่ละคนมีเสน้

สตารท์ท่ีไม่เท่าเทียมกัน เสน้ชยัก็ไม่เท่ากัน  สขุภาวะคือภาวะท่ีอย ู่โดยความ

เป็นสขุโดยอาศัยปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เราพยายามท าใหค้นของเรามี 3 
อย ู ่คือ อย ูด่ีกินดี อย ูเ่ย็นเป็นสขุ และอย ูร่อดปลอดภัย  บนวสิัยทัศน์พลเมือง 

(ผ ูค้นเป็นพละก าลงัของเมือง) คือ มีความรู ้ความเป็นอย ูไ่ม่ยากจน ผูค้นมีสขุ

ภาวะ 

องค์กร/หน่วยงานท่ีมาศึกษากับเราตอ้งผ่านการคัดเลือก เราจะมี

แมวมองวา่ท่ีไหนก าลงัท างานไปไดด้ี ทั้ง 20 องค์กรน้ี เราน ามาอบรมเพ่ือให้
เขาไปขยายผลต่อ เราไม่ไดอ้บรมอยา่งเดียวแลว้เลิก แต่จะติดตามดว้ย นายก

จะเลือกเอง เพราะร ูจ้กัองค์กรเหลา่น้ีค่อนขา้งดีอย ูแ่ลว้ เลือกจากท่ีๆ มีตน้ทนุ
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สงูอย ู่แลว้ เราต่อยอดใหเ้ขา กลุ่มคนท่ีมาก็เป็นนายก ปลัด อสม. และภาค

ประชาชน แห่งละ 30 คน จ  านวน 10 ร ุน่ๆ ละ 60 คน ดงัน้ัน รุน่หน่ึงๆ จะรบั
ได ้2 องค์กร สสส. ใหง้บประมาณค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ค่าวทิยากร เอกสารใน
การประชมุ  

และตอนน้ีทางต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ก็ก าลงั

พฒันาโครงการอย ูเ่หมือนกัน ท่ีน่ีบางอยา่งก็เลียนแบบแนวคิดดีๆ จากท่าขา้ม 

เช่น เรื่ องของรฐัมนตรีภาคประชาชน ผมมีอย ู่ 30 คน แนวคิดของรฐับาล
ทอ้งถิ่ น ท่ีจะตอ้งมีรฐัมนตรภีาคประชาชนน้ี สรส. ขยายผลไปยงัต าบลท่าขา้ม 

และต าบลปากพนูก็ขยายผลแนวคิดน้ีมาจดัระบบของต าบลตวัเองอยา่งไดผ้ล 

นอกจากในประเทศแลว้ ต่างประเทศก็เคยมาดงูานท่ีปากพนู เช่น 

ประเทศเนปาลเขา้มาศึกษาและน านโยบายการดแูลผูพิ้การของปากพนูไปใช ้

ทางอบต. ไดท้ าแผน่พบัเป็นภาษาอังกฤษดว้ย รฐัมนตรภีาคประชาชนของเรา

ก็มาเรยีนภาษาองักฤษจากครชูาวฟิลปิปินสท่ี์สอนภาษาอังกฤษเด็ก ฝึกทักษะ

การพดูอยา่งเดยีว ยงัไม่เนน้การเขยีนและการเรยีนจากเอกสาร...” 
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เบ้ืองหลงัวิธีคิดและการออกแบบศูนยก์ารเรียนรู ้

ท่านนายกฯ ไดอ้ธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติม ซ่ึงสะทอ้นถึงวิธีคิดและ

วิธีการออกแบบการเรยีนรูใ้หเ้ราฟังอยา่งน่าสนใจวา่... 

“...ในดา้นการเรยีนเสรมิภาษา เม่ือเด็กเขา้พดูได ้เขาจะรกัการเรยีน 
เราสรา้งเรื่ องสนุกให้เขาก่อน ฝึกทักษะจากชีวิตประจ  าวัน และจะเป็น

ประโยชน์ใหเ้ขาเอาไปต่อยอดการศึกษาในระบบได ้เด็กไทยหน่ึงขวบก็พดู

ภาษาไทยได ้แต่พอจบเรียนจบ ป.6 กลับเขียนไม่ไดอ้่านไม่ออก แลว้ทีน้ี
ภาษาอังกฤษก็เพ่ิงมาเรยีนกัน ตัง้แต่เรยีนอนุบาลมาเด็กในโรงเรยีนไม่ไดพ้ดู

กันเลย แลว้เรยีนแค่ระดบัประถมศึกษาเด็กจะพดูไดอ้ยา่งไร ขนาดภาษาไทย

ยงัอ่านกันไม่ได ้ประสาอะไรกับภาษาองักฤษ  

ผมเรียนปริญญาตรีสองใบ ปริญญาโทหน่ึงใบ ยงัพดูภาษาอังกฤษ

ไม่ได ้น่ีคือปัญหาของระบบการศึกษาไทยท่ีพบเห็นไดช้ัด ท่ีผ่านมาทั้งครทูั้ง

เด็กมีตวัเลือกเพียง 5 ขอ้ (ก ข ค ง จ) และระบบการศึกษาไทย ตั้งแต่ พ.ศ.
2542 เป็นตน้มา ประเทศเราน าหน้าแค่พม่า ลาว เขมร แต่เราตามหลัง
เวียดนาม หากไปดกูารเรียนรูข้องนักเรียนในกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม ของ
โรงเรยีนท่ีสงักัดภาครฐั ตอนน้ีตกเกณฑห์มดเลย ยิ่ งไปดคูะแนนวทิยาศาสตร์

ทัว่ประเทศ จะพบวา่ยิ่ งน้อยมาก ตอนน้ีกลุ่มสถานศึกษาท่ีไดค้ะแนนสงูสดุ 

ผา่น 50 เปอรเ์ซ็นต ์คือ โรงเรยีนท่ีสงักัดทอ้งถิ่ น รองลงมาคือ เอกชน น่ีเป็น
ขอ้มลูระดบัประเทศ สาเหตขุองปัญหาอยา่งหน่ึงคือ ครไูม่ตอ้งการใหเ้ด็กซ า้

ชัน้เรยีนและครตูอ้งท าวทิยฐานะ จนไม่มีเวลาสอนเดก็ 

ประเทศนิวซีแลนดป์ฏิรปูการศึกษาปี 2541 ของเราเริ่ มตน้ปฏิรปูปี 
2542 ตอนน้ีนิวซีแลนด์ตามหลังอังกฤษกับอเมริกา แต่ถา้เป็นนิวซีแลนด ์
รฐับาลหนุนเสรมิในเรื่ องวชิาการ แตใ่หค้นในทอ้งถิ่ นคิดเองท าเอง เด็กของเขา

คิดได ้วิเคราะห์เป็น แต่ของเราไม่เก่ง ไม่ดี ไม่มีสุข น่ีคือปัญหาของระบบ

การศึกษา 
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และการจัดการศึกษาท่ีต าบลท าอย ู่ในตอนน้ี เป็นการศึกษานอก

ระบบ สว่นการจดัการศึกษาของโรงเรยีนเป็นการศึกษาในระบบ การศึกษาทั้ง

ในและนอกระบบตอ้งมีการประสานกัน เม่ือนักเรยีนในระบบเด็กตอ้งโดนให้

ออกจากโรงเรียนกลางคัน ตอ้งไปอย ู่นอกระบบ เราจะดแูลเด็กอย่างไรให้

ปลอดภยั ไม่สรา้งปัญหาใหส้งัคม การส่งเสรมิการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

เป็นหนา้ท่ีของทอ้งถิ่ น จะไปหนุนเสรมิอะไรไดบ้า้ง ตอ้งประสานกันระหวา่งใน

ระบบและนอกระบบ  

ส่วนมากถา้โรงเรยีนถ่ายโอนไปยงั อปท.แลว้จะไม่มีปัญหา ตอนน้ีมี

หลายโรงเรยีนไดถ้่ายโอนมาแลว้ และก าลงัเปรยีบเทียบดรูะหวา่งโรงเรยีนท่ี

ถา่ยโอนกับไม่ไดถ้า่ยโอน คณุภาพการศึกษาจะเดินหน้าไปไดเ้พียงใด เราตอ้ง

อาศัยองค์ประกอบคือ บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน แลว้ก็ปัจจัย

แวดลอ้มตา่งๆ เชน่ สื่ อ เทคโนโลย ีงบประมาณ  

โดยเฉพาะในตวังบประมาณ ระบบการศึกษามีไม่พออย ูแ่ลว้ การท่ีจะ

มาแสดงพลังอะไร ไปต่อตา้น จะท าใหเ้กิดความรูส้ึกท่ีไม่ดีเกิดขึ้น และการ

เรียนการสอนในหลักสตูร หนังสือ ต าราก็เป็นเรื่ องเดียวกัน เน้ือหาไม่ได ้

ต่างกันเลย ไม่วา่โรงเรียนไหนก็ใชเ้หมือนกัน แต่วา่ท่ีทอ้งถิ่ นท าไดเ้พราะมี

งบประมาณไปหนุนเสรมิเรื่ องของการสรา้งโอกาสทางการศึกษา  
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ประสานสองระบบ... 
ทางออกและโอกาสของเยาวชนทอ้งถ่ิน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) น่าจะมาอย ู่ร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่ น การศึกษาทอ้งถิ่ นจ  าเป็นตอ้งเป็นการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีผ่านมา อบต.ปากพูนได ้ค ุยกับพ้ืนท่ีเขต

การศึกษานครศรธีรรมราช เขต 1 เรื่ องสรา้งรปูแบบการเรยีนรู ้ของเด็กท่ีถกู
ใหอ้อกจากโรงเรยีนกลางคันในปากพนูทั้งหมด เด็กท่ีออกกลางคันท าอยา่งไร

ใหเ้ขาไดเ้รียนต่อได ้โดยไม่เรียนในโรงเรียน เป็นการเรียนตามอัธยาศัย 

กระทรวงศึกษาธิการมีวิธีการอย่างไรบา้งท่ีจะใหป้ระกาศนียบัตรรบัรองคน

เหลา่น้ี หากไดด้  าเนินการ เรื่ องน้ีอาจเป็นตวัอยา่ง (โมเดล) ในระดบัประเทศ

ได”้ 
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การไดมี้โอกาสเขา้ไปน าเสนอวิสัยทัศน์ใหก้บัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึง

นายกฯ ธนาวุฒิรว่มเป็นกรรมการอยูด่ว้ย ส่งผลใหเ้ขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ ใหไ้ฟ

เขียว และใหน้ายกฯ ธนาวุฒิกลบัไปท ารายละเอียดแผนงานมาวา่ จะออกแบบ

การเรียนรูอ้ย่างไร ใครเป็นผูส้อน เร่ืองอะไร กิจกรรมอะไรบา้ง แลว้ใหเ้ด็กท่ี

เขา้เรียนในระบบน้ี มาทดสอบความรูก้บัโรงเรียนท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน  

ตวัอยา่งเช่น นักเรียนท่ีถกูใหอ้อกจากโรงเรียนในช่วงชั้น ม.1 หรือ ม.
2 เม่ือเด็กออกจากโรงเรียนแลว้ ทาง อบต. ตอ้งเขา้ไปรับช่วงต่อ โดยเอามา
จดัการเรียนรูต้ามแผนการเรียนรู ้เม่ือครบเวลาและหลักสูตรแลว้ จึงค่อยไป

ทดสอบกับเด็กในโรงเรียน ใหส้ถานศึกษาท่ีอยู่ในทอ้งถ่ินทดสอบให ้โดยไม่

ตอ้งไปเรียนในระบบโรงเรียนก็ได ้ถา้แนวทางท่ีออกแบบไว ้มีผลออกมาตามท่ี

คาดการณ์ก็จะช่วยแกปั้ญหาเด็กไม่ไดเ้รียนต่อหลงัจากถูกใหอ้อกจากโรงเรียน

ไดใ้นระดบัหน่ึง  

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมปลกูป่าอาสาพฒันาเพือ่น้อง เน่ืองในวนัเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2551 
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ฐานการเรียนรู.้.. กลวิธปัีญญา 

  

 

 
 
 
 
 
 

นายกฯ ได้เล่าถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัยเพ่ือท่ี

จัดการเรียนรูแ้ละเสริมพ้ืนฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหก้ับเด็กและ

เยาวชนท่ีเขา้มาเรียนในโรงเรียนวยัใส หวัใจซุกซน  

“รปูแบบการเรยีนรูคื้อไปเรยีนในฐาน บรูณาการหลากหลายวชิา ได ้
ทัง้ภาษา ค าศัพท ์และวชิาการ เป็นการเรยีนรูท่ี้เชื่ อมโยงไดท้กุเรื่ อง มีสดัส่วน

อตัราของครผู ูส้อนกับผูเ้รยีน 1 คนต่อนักเรยีน 10 คน จะช่วยใหค้รเูขา้ถึงเด็ก
ไดง้า่ย โดยท่ี อบต.จะตอ้งมีขอ้มลูเยาวชนทั้งหมด ถา้หากวา่ตอ้งการใหเ้ด็กมี

ทักษะในการอ่านออกเขียนได ้ก็ตอ้งจดัการเรยีนรูใ้หใ้นสิ่ งท่ีเด็กชอบ ค่อยๆ 

สอนและท าความเขา้ใจ เพราะเด็กท่ีตอ้งออกโรงเรียนกลางคันเหล่าน้ี ถา้

ผ ูใ้หญ่ทกุคนปล่อยใหเ้ด็กใชช้ีวติไปวนัๆ อย ูอ่ยา่งน้ัน เด็กก็จะจมปลกัอย ูก่ับท่ี

เดมิ หวัใจยงัซนเหมือนเดมิ  

การเรยีนร ูน้อกระบบท่ีเติมเต็มใหแ้ก่เดก็อยา่งน้ี จะมีผลต่อเน่ือง

ในอนาคต ถา้เกิดวา่ทั้งเด็กผูห้ญิงและผูช้ายไดมี้กิจกรรมดีๆ ท าดว้ยกัน 

ทกุคนก็จะเป็นเพ่ือนกัน ความสมานฉันท์ก็จะเกิดขึ้นในอนาคต และ

เดก็ๆ ก็จะหายซกุซนไดม้ากอีกดว้ย...” 
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 28 

ไม่ทอดท้ิง... นอ้ยก็หน่ึงของชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"...งานช่วยเหลือคนพิการน้ี ก็มคีวามส าคญัอยา่งยิง่ เพราะวา่ผูพ้ิการไม่ไดอ้ยากจะ

เป็นผูพ้ิการ และอยากช่วยเหลือตนเอง  ถา้เราไม่ช่วยเขาใหส้ามารถท่ีปฏบิติังาน

อะไร เพื่อชีวิตและเศรษฐกจิของครอบครวั จะท าใหเ้กิดส่ิงท่ีหนักในครอบครวัหนัก

แก่ส่วนรวมฉะน้ันนโยบายท่ีจะท าก็คือ ช่วยเขาใหช่้วยเหลือตนเองไดเ้พื่อจะท าใหเ้ขา

สามารถ เป็นประโยชน์ต่อสงัคม..."  

 
พระราชด ารสั ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัพระราชทานแก่ 

คณะกรรมการมลูนิธิอนุเคราะหค์นพิการ ในพระราชปูถมัภข์อง 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน พ.ศ. 2517 
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นอกจากจัดการเรียนรูใ้หก้ับเด็กท่ีมีสภาพความพรอ้มทางร่างกาย

ปกติแลว้ อีกส่วนหน่ึง อบต. ตอ้งดูแลเด็กและเยาวชนท่ีร่างกายพิการดว้ย 

เพราะนายกฯ มองวา่ เด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีมีสิทธิและโอกาสท่ีจะไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาด้วย แม้ว่าปัญหาท่ีพบในเด็กกลุ่มน้ีจะมีปัญหาเร่ืองความ

บกพรอ่งในการเรียนรู ้ 

อบต.ปากพนู ไดก้ระตุน้ใหเ้กิดงานดา้นน้ีขึ้ น ซ่ึงนายกมองวา่งานแบบ

น้ีจะเกิดขึ้ นจากการเร่ิมคิด เร่ิมท าและกระตุ้นจากภาคสังคมและชุมชนได ้

ค่อนขา้งยาก เพราะว่าไม่ใช่เร่ืองท่ีกระทบหรือกดดันต่อสภาพชีวิตความ

เป็นอยูข่องคนส่วนใหญ่ แต่จะตอ้งมีแรงบีบจากจุดใดจุดหน่ึงเกิดขึ้ น เพ่ือใหค้น

ส่วนใหญ่ไดร้บัรูว้า่ยงัมีคนส่วนน้อยไม่ไดร้บัสิทธิและโอกาสเท่ากบัคนปกติ  

การเคล่ือนไหวท่ีผ่านมา สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การก่อเกิดสงัคมคุณธรรม

ไม่มีพลงัอยา่งเพียงพอท่ีจะไปกระตุกกระตุน้ใหค้นส่วนใหญ่ของสงัคมไดห้นัมา

มองในเร่ืองน้ี จึงส่งผลต่อคนท่ีคิดอยากจะกิจกรรมดีๆ เหล่าน้ี ไม่ไดมี้ช่องทาง

ท่ีท าประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสงัคม ยงัเป็นเร่ืองท่ียากส าหรบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินต่างๆ ดว้ย  

แต่ส าหรับ อบต.ปากพูนแลว้ ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการสรา้งสังคม

คุณธรรมหรือชุมชนคุณธรรม เพราะภารกิจทุกเร่ืองเป็นงานท่ีตอ้งรบัผิดชอบ

ไม่ว่าจะงานการพัฒนาชุมชน งานสาธารณสุข งานการศึกษา งานเศรษฐกิจ 

โจทยท่ี์ส าคญัก็คือ เม่ือไดร้บัโอกาสใหม้าบริหารบา้นเมืองแลว้ จะท าอยา่งไรท่ี

จะใหป้ระชาชนกินดี อยูดี่ มีความรูแ้ละมีความสุขควบคู่ไปพรอ้มๆ กนั 

 

 

 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.siamdara.com/_images/080702F9N8338.jpg&imgrefurl=http://www.siamdara.com/VarietyK/00012338.html&usg=__5xgIXD6GqhFi_s_OyZbsxAmpD2E=&h=324&w=428&sz=41&hl=th&start=1&tbnid=FxIoCsPe8vsPPM:&tbnh=95&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B9%26gbv%3D2%26hl%3Dth
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.siamdara.com/_images/080702F9N8338.jpg&imgrefurl=http://www.siamdara.com/VarietyK/00012338.html&usg=__5xgIXD6GqhFi_s_OyZbsxAmpD2E=&h=324&w=428&sz=41&hl=th&start=1&tbnid=FxIoCsPe8vsPPM:&tbnh=95&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B9%26gbv%3D2%26hl%3Dth


 

 30 

ยอ้นชีวิตวยัเยาวข์องนายกฯ ปู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในแง่มุมของนายกฯ ป ูมีความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก ท่านไดเ้ล่ายอ้น

ไปในเสน้ทางหล่อหลอมชีวิต อะไรท่ีท าใหน้ายกฯ ปูมีวิสัยทัศน์อันกวา้งไกล

และมีแรงบันดาลใจต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในต าบลดว้ยการจัดการ

เรียนรูต้ามระบบการศึกษาตามอธัยาศัย ตามไปเรียนรูจ้าก เสน้ทางชีวิตใน

อดีต ของท่านนายกฯ ปดูว้ยกนั 

“...ผมเกิดในครอบครวัท่ีมีพ่อแม่ปู่ ยา่ตายาย มีญาติเยอะ พ่อเป็นคร ู
แม่เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย ปู่ ย่าตาทวดเคยเป็นคหบดี เราอย ู่ในสังคมท่ี

ค่อนข ้างใหญ่ มี พ่ีน้องเยอะ มีญาติเยอะ พ่อกับแม่ เป็นข ้าราชการ ท่ีมี

ความสัมพันธ์เชิงสังคมทอ้งถิ่ นค่อนขา้งเยอะ ก็เลยเห็นอะไรหลายๆ อย่าง

ตัง้แตเ่ดก็ๆ  

เห็นวา่บอ่ยครัง้ท่ีพ่อจะตอ้งไปตามเด็กใหไ้ปเรยีนหนังสือ เห็นคนเจ็บ

ไขไ้ม่สบายมากลางดึกกลางดื่ น เขาไม่มีรถไปโรงพยาบาล เราก็ตอ้งขบัรถไป

สง่ เห็นคนทะเลาะกันแลว้เขาก็มาท่ีบา้น เห็นเด็กท่ีไม่มีโอกาสไดเ้รยีน พ่อแม่
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เสียชีวติเขาก็มาอย ูท่ี่บา้นผม ตัง้แต่ร ุน่พ่ี ร ุน่ผม จนกระทัง่ร ุน่น้อง คือ จะมีคน

เยอะ เราก็ไดอ้ย ูก่ับสงัคมแบบน้ี  

สิ่ งท่ีเราเห็นและเป็นตอนเด็ก พอมีโอกาสมาน่ังอย ู่ตรงน้ี (ต าแหน่ง

นายก อบต.) เรามีอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ สามารถก าหนด

ทิศทางในการพัฒนาได ้ท่ีส  าคัญท่ีบา้นผม ผมเป็นคนเดียวท่ีเรียนโรงเรียน

ประชาบาล (โรงเรยีนวดั) นอ้งๆ เรยีนโรงเรยีนอนุบาลในตวัจงัหวดัทั้งหมด มี

พ่ีน้อง 6 คน ผมเป็นพ่ีคนโต แต่ท่ีบา้นก็จะมีรุน่พ่ีๆ ท่ีเป็นลกูพ่ีลกูน้อง พ่อเอา
มาเลี้ยงบา้ง ก็เลยมีความรูส้ึกเหมือนกับวา่เราไม่ใชล่กูคนโต  

ตอนอย ูช่ั้น ป.5-6 ทั้งๆ ท่ีพ่อจะใหไ้ปเรยีนท่ีโรงเรยีนอนุบาลในเมือง 
แต่ผมไม่ไปเพราะติดเพ่ือน แต่พอจบประถมศึกษาก็ไปเรียนต่อชั้นมัธยมท่ี

โรงเรยีนเบญจมราชทิูศ ขากลบัก็ตอ้งมารบัน้องกลบัดว้ย (ไปรถคันเดียวกัน) 

ท าใหเ้ริ่ มเห็นความแตกต่างวา่ เวลาเราอย ูโ่รงเรยีนประถมเท่ียววิ่ งหาปลากัด 

เลน่กระโดดถบี มนัไม่เหมือนกับเดก็ท่ีอย ูใ่นเมือง เขามีโอกาส มีของเลน่ดีๆ มี

หนังสือ ก็เลยคิดวา่ถา้มีโอกาสเราจะพัฒนาเรื่ องการศึกษา โดยสรา้งโอกาส

ใหก้ับเดก็และเยาวชน  

พอผมไปเรยีนโรงเรยีนเบญจมฯ มีหอ้งสมดุใหญ่ จะชอบใชเ้วลาวา่ง

ในการอ่านหนังสือมาก แต่ส  าหรบัเด็กเยาวชนในปัจจบุัน มีเกมใหไ้ดเ้ล่น

มากมาย แต่ในขณะท่ีสมัยก่อนตอนเป็นเด็ก แทบจะไม่มีอะไรใหไ้ดเ้ลน่ ของ

เลน่บางทีพ่อแม่เรามีเงนิซ้ือให ้แตไ่ปเห็นเพ่ือนไม่มีเหมือนเรา ก็ร ูส้ึกสงสาร  

ตอนสมัยท่ียงัเรยีน ยงัจ  าไดว้า่ตอ้งขโมยยางแผ่นท่ีบา้นไปขาย เพ่ือ

เอาเงินไปช่วยเหลือเพ่ือน 2 คน ซ่ึงท่ีบา้นเขายากจนมาก ผมก็จะถกูแม่ตีเป็น
ประจ  า ตอนน้ีเพ่ือนคนหน่ึงเป็นเจา้อาวาสอย ู่ท่ีท่าศาลา ตั้งแต่เรียนก็จะอย ู่

อย่างน้ีตลอด พอไปเรียนต่อท่ีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสงขลา เพ่ือนท่ี

ชว่ยเหลอืกันมาก็ตามไปเรยีนท่ีน่ันดว้ย ผมไปเรยีนท่ีไหนเขาก็ตาม ตอนน้ีเขา

เป็นวศิวกรระดบั 6 อย ูท่ี่เทศบาล ชีวติผมก็เป็นอย ูอ่ยา่งน้ี 
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สิ่ ง เหล่าน้ี เองเป็นแรงบันดาลใจท่ีมาของการสรา้งโอกาสทาง

การศึกษา เพราะเป็นการสรา้งรากฐานให้กับสังคม แต่ว่าคนจะ ได ้รับ

การศึกษาท่ีดไีด ้จะตอ้งมีหลายองคป์ระกอบท่ีเขา้มา เช่น ตอ้งมีความสมบรูณ์

ทางดา้นรา่งกายและจิตใจ อบต.ปากพนูจึงดแูลเด็กตั้งแต่อย ู่ในครรภ์ 100 
พนัลา้นเซลลท่ี์เป็นเซลลส์มองตอ้งไดร้บัการดแูลอยา่งด ีตอ้งไดร้บัอาหารเสรมิ

ท่ีเป็นธาตเุหลก็ ท่ีเป็นไอโอดนี เดก็ตอ้งไดกิ้นนม เด็กท่ีหยา่นมแม่แลว้ก็ตอ้งมี

โอกาสไดกิ้นนม เพราะวา่ตอนน้ีญ่ีปุ่ นตวัสงูเพราะกินนมวนัละ 500 ซีซี เดก็เรา
ไดกิ้นวนัละ 200 ซีซี เราตอ้งพฒันาหลายๆ ดา้น พฒันากาย สงัคม สติปัญญา 
ทกุอยา่งตอ้งครบ  

ต าบลปากพนู โชคดีมากท่ีมีกองสาธารณสขุ โดยสถานีอนามัยถ่าย

โอนภายใตก้ารบริหารงานของ อบต.จ  านวน 2 สถานี บุคลากรจึงวางแผน
ขบัเคลื่ อนเรื่ องสขุภาวะตั้งแต่แรกเกิด เตรียมมนุษยส์ายพันธุ์ใหม่ ต่อไปใน

อนาคต มนุษย์สายพันธุ์น้ีจะตอ้งมี การศึกษาดี เพราะมองว่าเสน้สตารท์

การศึกษาของแต่ละคนไม่เท่าเทียมกัน ไปสู่เสน้ชัยท่ีไม่เท่าเทียมกัน แลว้แต่

ใครจะเลือกไปทางไหน การศึกษาในระบบ นอกระบบ หรือตามอัธยาศัย 

หน้าท่ีของอบต.ตอ้งส่งเสรมิใหเ้ด็กและเยาวชนไดร้บัโอกาสน้ี และการศึกษา

ตามอธัยาศัยของ อบต.เองก็สามารถไปสนับสนุนการศึกษาในระบบไดอี้กดว้ย  

นอกจากส่งเสรมิการศึกษาเด็กแลว้ ส  าหรบัประชากรวยัผ ูใ้หญ่ท่ีเป็น 

อสม.ในต าบล ทาง อบต. สนับสนุนใหเ้รยีน กศน. ทั้งหมด ในตอนน้ีต าบลจึง

มีพลงัของภาคประชาชนสงูมาก ต าบลมีรฐัมนตรีภาคประชาชนเป็นจ  านวน

กวา่ 30 คน มีรองนายกคนเดียว ท่ีไม่อย ูใ่นระบบราชการ แต่ท าหน้าท่ีและมี
ความรบัผดิชอบเหมือนนายกอบต.ทกุอยา่ง...” 

 

 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.siamha.com/issue/data/4/pic/siamhadotcom-7890.jpg&imgrefurl=http://my.dek-d.com/Writer/story/viewlongc.php%3Fid%3D434928%26chapter%3D111&usg=__dyCLZmANchOntqf2e37y07a8TFo=&h=300&w=400&sz=40&hl=th&start=23&tbnid=G9q4N_pazCeUkM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B9%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.siamha.com/issue/data/4/pic/siamhadotcom-7890.jpg&imgrefurl=http://my.dek-d.com/Writer/story/viewlongc.php%3Fid%3D434928%26chapter%3D111&usg=__dyCLZmANchOntqf2e37y07a8TFo=&h=300&w=400&sz=40&hl=th&start=23&tbnid=G9q4N_pazCeUkM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B9%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN
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รฐัมนตรีชาวบา้น...  
การเมืองภาคพลเมืองต าบลปากพนู 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากพฒันาระบบการศึกษาทอ้งถ่ินแลว้ นายกฯ ไดก้ล่าวถึงการ

ท างานร่วมกับแกนน าชาวบ้าน โดยแต่งตั้งใหมี้รัฐมนตรีชาวบ้านประจ า

กระทรวงต่างๆ ประเด็นท่ีส าคัญก็คือ นายกฯ ธนาวุฒิ มี วิธีการอย่างไรให้

แกนน าชุมชน ผูกพันกับบทบาทและหนา้ท่ีรฐัมนตรีชาวบา้นได ้เพราะ

บุคคลเหล่าน้ีไม่มีต าแหน่งหน้าท่ีหรือบทบาทใน อบต. และไม่มีเงินเดือน

ค่าตอบแทนให ้นอกจากมีใจท่ีรกัในต าบลถ่ินเกิดของตนเองเท่าน้ัน 

“...ก็ท าใหก้ารเมืองใหเ้ป็นการเมืองภาคพลเมือง แลว้ก็เป็นการเมือง
ท่ีกินได ้การเมืองภาคพลเมืองก็คือ การใหภ้าคสังคมมีความส าคัญมากกวา่

ภาคการเมือง แต่บางทีภาคการเมืองเองก็ร ูส้ึกน้อยอกน้อยใจเหมือนกัน แต่

ตรงน้ีค่อยปรบัเขา้หากันได ้และตอ้งเขา้ใจวา่การพัฒนาไม่ใช่เป็นเรื่ องของ

การเมืองหรือนักการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่ตอ้งมีภาคพลเมืองเป็นส่วน

ส าคัญดว้ย  
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จรงิๆ แลว้ประชาธิปไตยท่ีดท่ีีสดุ คือ ประชาธิปไตยทางตรง ตอนน้ีใช ้

ระบบตวัแทนจากประชาชนเขา้มาท าหน้าท่ี และระบบน้ีก็สามารถท าใหภ้าค

ประชาชนแข็งแรงได ้โดยการท่ีเราพยายามก าหนดเป็นนโยบาย คือการ

ด าเนินนโยบายตอ้งใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนรว่มตัง้แต่กระบวนการเก็บขอ้มลู 

การก าหนดนโยบาย การตัดสินนโยบาย การน านโยบายมาปฏิบัติ การ

สะทอ้นกลบั (feed back) นโยบาย เราก็พยายามท าความเขา้ใจเรื่ อยๆ ใหเ้ขา
เห็นความส าคัญ แลว้ก็เห็นว่ามันเก่ียวขอ้งกับตัวเขาดว้ย ท่ีส  าคัญมันไม่ได ้

เก่ียวขอ้งกับตวัเขาอยา่งเดยีว มนัสมัพนัธไ์ปถงึลกู ถงึหลานดว้ย  

ความคิดของผูส้งูอายท่ีุอยากท าอะไรใหก้ับตวัเองเริ่ มน้อยลง เพราะ

ความคิดของผูใ้หญส่ว่นใหญแ่ลว้ จะเป็นความคิดท่ีจะท าเพ่ือลกูเพ่ือหลาน อัน

น้ีคือผูส้งูอาย…ุ  ในกลุ่มเด็กวยัรุน่กลุม่เยาวชน ตอนน้ีก าลงัคิดท าเพ่ือตวัเอง 
ตอ้งใหเ้ขาเห็นใหไ้ดว้า่ ทอ้งถิ่ นมีผลไดผ้ลเสียกับตวัคณุอยา่งไร อีกช่วงหน่ึงก็

บอกว่าทอ้งถิ่ นมีผลไดผ้ลเสียกับลกูหลานคณุอย่างไร ซ่ึงเรื่ องน้ีค่อนขา้งจะ

ละเอียดและซบัซอ้นมาก... จงึตอ้งใชว้ธิีอธิบายดว้ย ใหเ้ขามีสว่นรว่ม ใหไ้ดร้บัร ู้

ตั้งแต่ผมเริ่ ม คิดเ ป็นวิสัยทัศน์ แล ้ว ก็มาคิดร่วมกัน เพราะฉะน้ันทุก

กระบวนการทกุขัน้ตอนเขามีส่วนรว่มหมด ทกุคนรบัร ูห้มดวา่คิดอะไร จะท า

อะไร ทกุสิ่ งทกุอยา่งท่ีเราใชเ้ป็นแรงจงูใจ สมมติวา่เขาอยากไดอ้ยา่งน้ีแลว้เกิด

ประโยชน์ เราก็สามารถตอบสนองตามความตอ้งการใหเ้ขาไดเ้ลย...” 
 

 

 

 

 

 

นายกฯ ธนาวุฒิ ตระหนักเสมอว่า ผูบ้รหิาร อบต.ไม่ใชผู้ป้กครอง เป็นเพียงผูมี้
บทบาทเป็นผูช้ี้แนะ สนบัสนุนส่ิงท่ีประชาชนคดิ ประชาชนตอ้งการ การมีส่วนรว่มมากก็
จะก่อให้เกิดการเรียนรู  ้ การถ่ายทอด การส่ือสารจะเริ่ มโดยตวัของตวัเอง รวมทั้ง

เครือข่ายก็เพ่ิมขึ้น พฒันาคนใหมี้คุณธรรม และความรู ้จะท าให ้คนจะรูจ้กัคิด จะโค่น
ตน้ไมส้ักตน้ก็จะคดิมากขึ้น (เดิมต าบลปากพนูมีป่าชายเลน 20,000 ไร่ มีกลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชายเลน แต่เดิมไม่รูจ้ะพึ่งพาใคร กรมป่าไมดู้แลป่าชายเลนมานาน ป่ายิ่งหมดไป หกเจ็ดปีท่ี
ผ่านมา อบต.สนับสนุนใหช้าวบา้นร่วมดแูลป่าชายเลนไดผ้ลดี ชาวบา้นไม่มีอ านาจจบักุมใคร 
แต่มีจุดแข็งในการดแูลป่ามากกว่าเจา้หนา้ที่รฐั) 



 

 35 

ประชาคม... ส่วนรว่มการเมืองภาคพลเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดท่ีน่าสนใจอีกจุดหน่ึง คือ การสรา้งพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมภาค

พลเมืองของต าบลปากพนู ดว้ยการเปิด “ท าประชาคม” ทั้งในระดับต าบล

และระดบัหมู่บา้น และไดผ้ลตอบรบัเป็นอยา่งดี แต่ในภาพรวมแลว้ พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

อาจจะจัดเวทีประชาคมไม่ค่อยได้ผลเท่าท่ีควร นายกฯ ธนาวุฒิวิเคราะห์

ปัญหาและการแกไ้ขการเปิดพ้ืนท่ีประชาคมในทอ้งถ่ินใหฟั้งวา่ 

“...กวา่ประชาคมจะไดผ้ล ผมใชเ้วลา 10 กวา่ปีตั้งแต่ปี 2541 (อย ู่
อบต.มาตั้งแต่ปี 2538 แต่มาเริ่ มท าประชาคมปี 2540-2541) ซ่ึงปีน้ันยงัไม่มี
ระเบียบราชการในเรื่ องน้ี เราคิดเองวา่มันตอ้งกลบัไปท่ีชาวบา้น สิ่ งเรา้ก็คือ 

คณุคิดอะไร คณุอยากไดอ้ะไร บอกมาให ้อบต.ร ู ้และก าหนดกันเองวา่หน่ึง 

สอง สาม สี่  ผมมีเงินเท่าน้ีนะ คณุคิดมา 10 โครงการ ใหม้าโหวดกันวา่อัน

ไหนส าคัญท่ีสดุก็ไดไ้ปก่อน อนัท่ีสองก็วา่ตามไป  
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ชาวบา้นมาทกุครัง้ก็ตอบสนองปัญหาและความตอ้งการของเขาได ้ก็

มากันเรื่ อยๆ แลว้ก็ไม่ใช่เรื่ องเดียวแต่มีหลายๆ เรื่ อง ตอนแรกจะยากเพราะ

เป็นเรื่ องใครได ้ใครไม่ได ้ แต่ตอนหลังเริ่ มดีขึ้น เท่าท่ีสังเกตเห็นความ

เปลี่ ยนแปลงของกระบวนการประชาคม เช่น ถนนสายน้ีมีชาวบา้นแค่ 10 
ครวัเรอืน กับอีกกลุม่หน่ึงอย ูก่ัน 100 ครวัเรอืน ชมุชน 100 ครวัเรอืนท าถนน
เกือบแลว้เสรจ็ไดไ้ป 80 เปอรเ์ซ็นตแ์ลว้ แต่ชมุชน 10 ครวัเรอืนท าถนนไดแ้ค่ 
10 เปอรเ์ซ็นต ์ถา้โหวดกัน 10 ครวัเรอืนไม่ชนะแน่ แตท่ี่สิ่ งท่ีเกิดขึ้นในปากพนู
คือ 10 ครัวเรือนบอกว่าเขาล าบากมากปรากฏว่าเขาได ้เสียงของ 100 
ครวัเรอืนน้ีไปหมดเลย เป็นความเอ้ืออาทรท่ีมนัเกิดขึ้นมาในประชาคม 

แรกๆ ประชาคมอาจจะเป็นกระบวนการเพ่ือคน้หาประชาธิปไตย แต่

การบริหารทรพัยากรท่ีมีอย ู่อย่างจ  ากัดใหเ้กิดประโยชน์สงูสดุค่อนขา้งยาก 

เพราะความตอ้งการ (demand) เยอะกวา่จะสนองได ้(supply) ทีแรกก็อาจจะ
มีการแยง่ชิงกันบา้ง เราก็มองวา่มนัไม่ใชเ่ชิงการแยง่ชิง แต่เรามองไปอีกมิติวา่

เป็นการใชส้ิทธิ ระยะหลงักลบักลายเป็นวา่ เสียงส่วนใหญ่ท่ีอยากใหก้ับกลุ่ม

ตวัเอง เปลี่ ยนมาเป็นเสียงสว่นใหญเ่ผื่ อแผไ่ปใหเ้พ่ือน น่ีคือความเปลี่ ยนแปลง

ท่ีเราเห็น แตผ่มใชเ้วลามา 10 กวา่ปี...” 

แมก้ารเมืองภาคพลเมืองจะลงตัวในระดับหน่ึง แต่ระยะเวลา ๑๐ ปีท่ี

ผ่านมาไม่ไดเ้สียเปล่า เห็นไดช้ดัวา่เกิดพฒันาการทั้งการมีส่วนร่วม คุณธรรม

ความเอ้ืออาทรในการพัฒนาประชาธิปไตยและเกิดเร่ืองราวดีๆ ตามมาอีก

มากมาย โดยเฉพาะการใหค้วามส าคญักบัอนาคตคนรุ่นใหม่ของชาวปากพนู 
เด็กและเยาวชนในปัจจุบนัคือผูสื้บทอดอนาคตของต าบล 

 

 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://naffi.coolfreepages.com/image/picture/crab/crab.jpg&imgrefurl=http://naffi.coolfreepages.com/document/document.htm&usg=__dKftsukrgY0cS2lLNWzZ9U8EaQ8=&h=150&w=200&sz=19&hl=th&start=36&tbnid=acpXQIh1z_l4BM:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://naffi.coolfreepages.com/image/picture/crab/crab.jpg&imgrefurl=http://naffi.coolfreepages.com/document/document.htm&usg=__dKftsukrgY0cS2lLNWzZ9U8EaQ8=&h=150&w=200&sz=19&hl=th&start=36&tbnid=acpXQIh1z_l4BM:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN
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อนาคตของชาต.ิ.. อนาคตของปากพนู 
 

 

 

 

 

 

 

 

นายกฯ ธนาวุฒิมีความคิดท่ีจะพฒันาเด็กและเยาวชนอยา่งต่อเน่ือง 

อีกหลายเร่ือง 

“...ท่ีท าอย ู่แล ้วก็เยอะมาก เพราะต้องดูเป็นช่วงอาย ุอบต. วาง
แนวทางนโยบายไวแ้ลว้วา่จะท าทกุเรื่ อง แต่ท่ีส  าคัญ คือ การสรา้งโอกาสทาง

การศึกษาใหก้ับเด็กและเยาวชนเป็นหลกัก่อน แลว้ก็สรา้งระบบเรียนรูข้อง

สงัคม ขบัเคลื่ อนสงัคมท่ีไม่ทอดท้ิงกัน ใหเ้ป็นคนท่ีมีคณุธรรม และ “คุณ นะ 

ท า” (คณุตอ้งท าดว้ย) เด็กท่ีน่ีจึงตอ้งเป็นสมาชิก อสม.น้อย จะส่งใหเ้ด็กได ้
เรยีนทัง้หมดทกุคน เพ่ือช่วยเหลือเรื่ องการศึกษาท่ีไม่เท่าเทียมกัน คนน้ีขาด

ค่ารถเราก็ใหค่้ารถ คนน้ีขาดเสื้อผา้เราก็ใหเ้สื้อผา้ แลว้เรามีธนาคารความด ี

ธนาคารเวลา ใหเ้ด็กท่ีท าความดีเท่าน้ีขอ้ เอามาแลกกับชดุนักเรยีนไดห้น่ึง

ชดุ ท าความดเีท่าน้ีไดค่้าเทอม 1 เทอม ท าความดขีนาดน้ีได ้2 เทอม หรอืได ้
เรยีนปรญิญาตร ีไดก้ระเป๋า  
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เรามีธนาคารเวลา คนท่ีสละเวลาไปท าเรื่ องสาธารณะประโยชน์ ก็

สะสมแลกกับถุงเท้า รองเท้านักเรียน ความดีกินได ้คุณธรรมท่ีกินได ้

คณุธรรมท่ีบรูณาการกับการศึกษา บรูณาการกับสวสัดิการชมุชน เช่น เป็น

สมาชิกออมวนัละบาท ใหเ้ดก็ออมวนัละบาท ออมจากขยะก็ได ้คณุท าความดี

เยอะ บางทีก็ไม่ตอ้งเสียเงินจ่ายสวสัดิการวนัละบาทไปเป็นเวลา 10 วัน 
นอกจากน้ีเป็นสมาชิกออมวนัละบาทยงัมีสิทธิ์ ไดร้บัค่ารกัษาพยาบาล ไป

นอนโรงพยาบาล ไดคื้นละ 200 บาท ปีหน่ึงไม่เกิน 10 คืน แต่คณุท าความดี
ไวเ้ยอะ มีเวลาสะสมไวเ้ยอะก็อาจจะเพ่ิมเป็น 15 - 30 คืนได ้ 

เรื่ องการศึกษาจะเก่ียวโยงกัน เก่ียวรอ้ยกันกับเรื่ องอ่ืนๆ ทกุเรื่ อง 

เป็นการเตรยีมคน ผมมีหนา้ท่ีผลติแรงงานเขา้สู่ตลาดแรงงาน แลว้ถา้คนของ

ผมมีคณุภาพ มีรา่งกายท่ีแขง็แรงสมบรูณ ์มีสมองท่ีดี มีเทคโนโลยีและร ูจ้กัใช ้

สื่ อสารดว้ยภาษาอังกฤษได ้ตลาดแรงงานท่ีตอ้งการคณุภาพ เขาตอ้งเลือก

เดก็ปากพนูแน่นอน...” 
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คณุภาพการเมืองทอ้งถ่ิน... 
ผูป้ระสานประโยชนแ์ก่ส่วนรวม 

 
ในดา้นของผูท่ี้เสนอตวัเขา้มารบัใชป้ระชาชนต าบล

ปากพูน ในเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีส าคัญอีกจุดหน่ึง ท่ีระบอบ

ประชาธิปไตยจะสะทอ้นการมี คุณภาพของนักการเมือง

ท้องถิ่ น ท่ีจะเขา้มาบริหารบา้นเมือง ประเด็นน้ีนายกฯ 

ธนาวุฒิมีความเห็นวา่  

“...ท่ีผ่านมาก็ดีขึ้น แต่ท่ีน่ีผมพยายามบอกทกุคน
วา่ การเป็นนักการเมืองมนัไม่ใชเ่รื่ องปกครอง แต่ตอ้งเป็นคนท่ีประสานความ

รว่มมือในทอ้งถิ่ นใหเ้กิดการพัฒนา ท่ีผ่านมาสังคมไทยมีทางเลือกน้อยมาก 

เช่น การศึกษาท าไมเด็กมีการคิดวเิคราะหไ์ม่เป็น เพราะเรามีทางเลือกแค่ 5 
ขอ้ ก ข ค ง จ เราไม่เคยมีค าตอบอยา่งอ่ืนใหเ้ลย เช่นเดียวกันเพราะมันไม่มี

ทางเลอืกจงึมีการปิดสนามบิน แมก้ระทัง่ครอูาจารยเ์องก็มีระบบคิดแบบน้ีอย ู ่

ผมเลยคิดวา่ทางเลอืกตอ้งมีมากกวา่น้ี  

ท่ีส  าคัญ นักการเมืองทกุระดบัตอ้งเปลี่ ยนแปลงบรบิทตวัเองใหม่ จะ

เลน่การเมืองตอ้งเป็นคนรบัผดิชอบทางการเมือง เพราะส่วนใหญ่นักการเมือง

คิดจะเล่นการเมืองอยา่งเดียว ไม่คิดจะท างาน แลว้ท่ีส  าคัญไม่ไดเ้ป็นไปตาม

ทฤษฎีความตอ้งการของมนุษย ์พอมาอย ู่ตรงน้ีแลว้เหมือนกับว่าไม่ใช่คน

ธรรมดา น่ีเป็นภาพของนักการเมือง แม้แต่เราเองบางทีก็คิดอย่างน้ัน

เหมือนกัน แต่วา่ผมมักจะคิดได ้ผมไม่ติดยดึ การปฏิบตัิหน้าท่ีเราก็ไม่ใช่คน

ธรรมดาเพราะเราเป็นผูแ้ทนท่ีเขาไดม้อบอ านาจไวใ้ห้แลว้  แต่การปฏิบัติตน 

ดว้ยสมองท่ีรบัฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนจะตอ้งไวกวา่คนธรรมดา...” 
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สรา้งนกัการเมืองรุน่ใหม่... ใส่ใจคณุภาพชีวิต 
  

 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีนายกฯ ไดปู้ทางไวใ้นทุกเร่ือง คือ การสรา้งการเรียนรูใ้ห้กับ

ผูน้ ารุ่นใหม่ ท่ีจะเขา้มาสานต่อแนวทางการพัฒนาต าบลในอนาคต ส่ิงท่ีท า

ในตอนน้ีจึงเป็นการลงทุนเพ่ือวนัขา้งหน้า  

“...ตอนน้ีสิ่ งท่ีเราท าเราจะไม่บอก จริงๆ แลว้สิ่ งท่ีผมท าเรื่ องการ
พฒันาก็เพ่ือใหค้นเป็นนักการเมืองท่ีด ีเพราะตอ่ไปมีกลุม่ อสม.เด็กๆ สรา้งให้

เขามาเป็นผูน้ าร ุน่ใหม่ แต่ถา้บอกไปแลว้จะกลายเป็นสรา้งความรูส้ึกใหเ้ขาวา่ 

ตอ้งไดต้อ้งเป็น ท่ีส  าคัญตอนน้ีตอ้งสรา้งใหเ้ขาเป็นพลเมือง เป็นก าลงัท่ีส  าคัญ

ของบา้นเมือง ร ูจ้กัจติส  านึกสาธารณะ เราปลกูฝังเรื่ องน้ีใหก้ับเขา  

แลว้สกัวนัหน่ึงเขาอยากเป็นนักการเมืองโดยจิตส านึกสาธารณะ ถา้

เม่ือไหรท่ี่เราบอกวา่เราท าเพราะอยากสรา้งนักการเมือง ก็จะมีคนมาเรยีนท่ีน่ี

เพราะอยากเป็นนักการเมือง ผมค่อนขา้งเป็นห่วงจึงไม่บอกวา่สรา้งคนใหเ้ป็น

นักการเมือง แต่สรา้งคนใหมี้คณุภาพ มีคณุธรรม แลว้ถา้เขามีตรงน้ีคนอ่ืน

ยอมรับได ้เขามาเป็นนักการเมือง ก็จะเป็นนักการเมืองท่ีมีคณุภาพและ

คณุธรรม สภาวะผูน้ าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไม่อยากใหห้ล่อหลอมกันดว้ย

ความอยาก ปัจจบุนัมนัมีความอยากกันอย ูม่าก...” 
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สรา้งคนรุน่ใหม่... บนหวัใจคณุภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

 

ไดร้ับฟังวิธีคิดและมุมมองจากท่านนายกอบต. ไปแลว้ แต่ทีมงาน

ผูป้ฏิบติังานก็ส าคญัไม่น้อยไปกวา่ผูบ้ริหาร ในดา้นเด็กและเยาวชน การสรา้ง

คนใหมี้คุณภาพและคุณธรรมของ อบต.ปากพนู ส่งผลมาจากการท างานหนัก

ของผูร้บัผิดชอบ ซ่ึงไดมี้โอกาสจบัเขา่คุยกบั พี่ราตร ีเดือนจ ารูญ หัวหนา้กอง

คลัง และคุณประภาส จเรประพาฬ หัวหนา้กองสาธารณสุข อบต.ปากพูน 

เม่ือช่วงกลางเดือนธนัวาคมท่ีผ่านมา ณ หอ้งประชุมอบต. ในขณะท่ีมีกิจกรรม

เรียนรูข้องเยาวชนผูพิ้การ ซ่ึงเป็นความรว่มมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้

ไดเ้ห็นภาพกิจกรรมเด็กและเยาวชนในต าบล ดงัน้ี  

1. กิจกรรม อสม.นอ้ย ใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรูก้ารพัฒนาในชุมชน 

การมีส่วนร่วมในภาคประชาชนในทุกๆ ดา้น ตั้งแต่การดูแลรักษาสุขภาพ 

ความเป็นอยู ่ความสะอาดในเขตพ้ืนท่ีท่ีตวัเองรบัผิดชอบ การพฒันาศักยภาพ

ใหมี้ความสามารถเรียนรูใ้นเร่ืองของการดูแลผูป่้วยเบ้ืองตน้ การวดัความดัน 

เบาหวาน กิจกรรมน้ี เร่ิมด าเนินการมาได ้2 ปี เปิดรบัสมคัรเด็กและเยาวชน
ตั้งแต่ ป.6 ถึงอายุ 25 ปี ตอนน้ีมีสมาชิกประมาณ 200 กว่าคนกระจายอยู่ใน
ทุกหมู่บา้น 
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มีอาสาสมคัรดแูลผูพิ้การเกือบ 30 คน มีการอบรมดา้นการดูแล การ
ใหค้ าปรึกษาทางจิต นอกจากน้ียงัการดแูลผูส้งูอายุ อสม.น้อยก็ตอ้งเขา้ไปดูแล  

ตอ้งเขา้ไปพดูคุยเวลาท่ีคนแก่ไม่มีใครอยูข่า้งกาย ถามข่าวคราวกนัตลอดเวลา 

เจา้หน้าท่ีของ อบต. ก็ตอ้งรบัผิดชอบในการดแูลทั้งคนแก่และคนพิการ  

2. เ ข ้า ร่ ว ม กิ จ ก ร รมกั บสภ า เ ด็ กและ เ ย า วชนจั ง ห วั ด

นครศรีธรรมราช โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

(พมจ.) ไดจ้ดักิจกรรมสภาเยาวชน ใหเ้ด็กเยาวชนท ากิจกรรมดา้นการดูแล

รกัษาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ปลกูป่าชายเลน การพฒันาชุมชน และการมีส่วน

รว่มของเยาวชน  

3. กิจกรรมวันครอบครัว เชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมในวัน

อาทิตย์ หมุนเวียนไปทุกหมู่บ้าน จัดปีละครั้ ง  ใช้ช่ือว่า “วันเอกภาพ
ครอบครวั” โดยใหเ้ด็กวยัก่อนเกณฑ ์อนุบาล คนแก่ พ่อแม่ลกูมาท ากิจกรรม
รว่มกนั แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั  

4. ศูนยร์บัเรื่องรอ้งทุกขข์องเยาวชน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองพ่อแม่หย่า

รา้ง พ่อหรือแม่ติดคุก อบต.ไดเ้ขา้ไปดแูล โดยใหทุ้นการศึกษา ใหเ้ด็กไดอ้ยูใ่น

กลุ่มเพ่ือนอย่างอิสระ ไม่ต้องปิดบัง ไม่ต้องคับแคน้ใจ จัดใหมี้หอ้งปรึกษา

ปัญหา ใหเ้ขาไดร้ะบายความทุกขม์าพดูมาคุยได ้ โดยมีเจา้หน้าท่ีจิตเวชคอย

ดแูล  ตอนน้ีมีไม่ก่ีคนท่ีกลา้เปิดเผยตวั ใชว้ธีิการใหเ้พ่ือนชวนเพ่ือนมาเขา้ร่วม

กิจกรรม คือ นัง่คุยกนั เล่นสนัทนาการ ใชกุ้ศโลบายใหเ้ขากลา้พดู หลงัจากท่ี

เขาเปิดใจ ก็เขา้ไปเยี่ยมเยียน บรรเทา ดูแลในเร่ืองของการศึกษา ถา้เรียนไม่

เก่ง ก็มีเจา้หน้าท่ีท่ีส่งเสริมเร่ืองการเรียนใหเ้ด็กกลุ่มน้ี  

5. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ไดพ้าผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชุมชนไปท่ีศูนยเ์ด็ก

เล็ก เพ่ือใหค้นแก่ท่ีอยู่บา้นว่างๆ ใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ อีกทั้งยงัเป็นการ

บรรเทาความเครียด ความวา้เหว่ คิดถึงลกูหลาน โดยไปเล่านิทานใหเ้ด็กฟัง 

ไปนัง่คุยกบัเด็ก รวมทั้งสอนสานใบลานและรอ้งเพลงเรือ  
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ครอบครวั เด็กและเยาวชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจาก อบต.ปากพูนไดค้วามสนใจเรื่องเด็กและเยาวชนแล้ว 

ตอ้งท างานเชิงรุกใหถ้งึครอบครวัดว้ย  

“...เป็นนโยบายของผูบ้ริหารท่ีอยากจะเห็นความเป็นอย ู่ของคนใน
ชมุชนท่ีมีเอกภาพ อย ูอ่ยา่งมีความสขุ สิ่ งหน่ึงในการพัฒนาชมุชน ถา้ชมุชนมี

ปัญหา การพฒันาก็ยากล าบาก ดงัน้ันชมุชนท่ีมีความสขุ จะน ามาสูก่ารพฒันา 

ในดา้นการเรยีนการสอน ตอนน้ีมีครภูาษาต่างประเทศ 3 คน เป้าหมาย เม่ือ
เด็กเรยีนจบเด็กจะตอ้งพดูภาษาอังกฤษได ้จะตอ้งเก่งภาษาอังกฤษ เด็กปาก

พูนท่ีจบการศึกษาชั้น ม.6 ไปแลว้ ต้องตามให้มาเรียน โดยอบต.  ออก
ค่าใชจ้่ายทั้งหมด นอกจากน้ียังมีการจัดการศึกษาใหก้ับคนแก่คนเฒ่าท่ี

อยากจะอ่านออกเขยีนได ้สว่น อสม.ก็ส่งใหเ้รยีน กศน. และเจา้หน้าท่ี อบต.ก็

สนับสนุนใหไ้ปเรยีน   
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งบประมาณของอบต.ก็มีไม่มาก แต่ก็สามารถดแูลคนในพ้ืนท่ีได ้

ขึ้นอย ูก่ับการจดัสรร ตอนน้ีในเรื่ องของสขุภาพ ไดง้บประมาณจาก สสส. เรา

สามารถรูไ้ดว้า่ในต าบลปากพนูมีผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตก่ีคน อย ู่

บรเิวณใดบา้ง  

เม่ือเด็กเรยีนจบการศึกษาภาคบังคับ จะไปท างานในเมือง อบต.ได ้

ประสานไปยงัหา้งสรรพสินคา้ จัดหาแหล่งงาน ตอ้งใหเ้ขามีงานท า ถา้ไม่มี

งานท าเขาจะจบักลุม่มัว่สมุ ในต าบลปากพนูเองก็มี แตไ่ม่มากนัก  

ศนูยเ์ด็กเล็กของอบต.ปากพนูจะไม่เหมือนท่ีอ่ืน  ใหเ้ด็กปลกูขา้วกิน

เอง ใหไ้ดเ้รยีนร ูว้า่น่ีคือความล าบาก จะสนุกสนานอยา่งเดยีวไม่ได ้ตอ้งเรยีนรู้

ตั้งแต่เลี้ยงไก่ เลี้ยงนก ปลกูขา้ว  ผ ูป้กครองตอ้งมาช่วยลกูๆ เป็นการสรา้ง

เอกภาพ ใหเ้กิดความรกัความสามัคคี ฝึกเด็กใหเ้รยีนรูต้ัวเอง เป็นการเสรมิ

ความคิด ผา่นกิจกรรม และสรา้งการมีสว่นรว่มของผูป้กครอง…” 

สิ่ งเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวสิัยทัศน์อบต.ปากพนู ท่ีไดใ้หค้วามส าคัญ

กับทกุกลุ่มเป้าหมายในต าบล ตอนน้ีนายกฯ มุ่งเน้นในเรื่ องสขุภาพ สถานี

อนามัยทกุแห่งอย ู่ในความดแูลของอบต. ท าใหก้ารบริหารสะดวกขึ้น การ

ท างานเริ่ มเอาจริงเอาจังในปี 40 แรกทีเดียวเป็นการท าความเขา้ใจกับ

ประชาชนในเรื่ องการปกครองทอ้งถิ่ น ประชาชนยงัไม่เขา้ใจบทบาทหน้าท่ี 

หลงัจากน้ันประชาชนก็เขา้ใจมากขึ้น ก็ใชก้ารแทรกซึมเขา้ไปในหน่วยยอ่ยสดุ 

คือ ครอบครวั แลว้ก็มองเห็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชมุชน ซ่ึงมีปัญหาเรื่ องเยาวชน 

เรื่ องเดก็ เรื่ องโครงสรา้งพ้ืนฐานก็ยงัท า แตค่่อนขา้งจะสะดวกแลว้ หลงัจากน้ัน

เราก็มาดเูรื่ องการเรยีนการสอน การเรยีน ตัง้เป้าหมายใหเ้ด็กมีความรูใ้หไ้ด ้

ถา้เด็กไม่มีความรูก้ารพัฒนาต่อไปจะยาก เด็กท่ีเรยีนทนุของ อบต.ก็กลบัมา

ท างานใหช้มุชน แพทย ์พยาบาล อบต.สง่เรยีนถึงระดบัมหาวทิยาลยั ถึงระดบั

ปรญิญาโท บางคนก็เป็นผูพิ้การ 
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คุยกันท่ีหอ้งประชุมไดไ้ม่ทันไร เสียงใสของเด็กๆ และวิทยากร ก็จะ

เบ่ียงเบนความสนใจของเราไปเสีย จึงไดย้า้ยไปคุยกันต่อในหอ้งท างานของ

นายกอบต. โดยหวัหน้ากองสาธารณสุข เป็นคนใหภ้าพการพฒันาต าบล ใน

ส่วนเฉพาะงานท่ีตนเองเก่ียวขอ้งวา่  

“...สิ่ งท่ี อบต.ปากพนู ไดจ้ดุประกายใหเ้ด็กและเยาวชนมาก ไดแ้ก่ 
ศนูยเ์ด็กเล็ก มีกิจกรรมท่ีใหเ้ด็กเรยีนรูต้ัวเอง เน้นในเรื่ องกิจวตัรประจ  าวนัท่ี

เขาตอ้งท า ท่ีพ่อแม่เขาท า เด็กท่ีศนูยเ์ด็กเล็กถา้เขา้ไปสมัผสัจะเห็นวา่มีแปลง

นา แปลงปลกูผกั เลี้ยงสัตว ์โรงสีครก ท านาก็จะสื่ อใหเ้ด็กเห็นถึงประโยชน์ 

เป็นอาชีพท่ีเลี้ยงชีพ เลี้ยงประเทศ  

กิจกรรมนอกเหนือจากน้ันคือ พาไปวดัในวนัพระ วนัศกุรไ์ปมัสยิด 

เน้นใหเ้ด็กอย ู่กับธรรมชาติ ใหเ้ห็น ใหพ้บของจริง ใหช้่วยคนแก่ คนแก่เล่า

นิทานคณุธรรม อบต. จะมีฟารม์ววั เดก็จะไดร้บันมสดทกุวนั จดุประสงค์ท่ีพา

ไปดแูลคนแก่ คนแก่ค่อนขา้งจะวา้เหว ่เราก็ใหเ้ด็กไปผ่อนคลายในเรื่ องของ

ความเศรา้ คนแก่จะเขา้มาเลา่นิทาน รอ้งเพลงเรอื เอาศิลปะพ้ืนบา้นมาสอน 

รอ้งเพลงก ไก่ เป็นท านองโนรา  

อบต.ไดต้ั้งมาตรฐานไวว้า่ การศึกษาขัน้ต  ่าของเยาวชนจะตอ้งจบชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 อบต. ออกทนุให ้จดัจา้งอาจารยส์อนภาษาองักฤษ”  
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ศูนยเ์ยาวชน...  
องคก์รภาคประชาชนของต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ียงัมีการจดัตั้งศนูยร์บัเรื่ องของเยาวชน ในต าบลปากพนูมี

ประชากรสองหม่ืนกวา่คน ยาเสพติดเขา้มามาก พ่อแม่ตอ้งคดียาเสพติด ถาม

วา่เยาวชนกลา้เปิดเผยกับสงัคมหรอืไม่ กลา้ท่ีจะเขา้สงัคมหรอืไม่ แต่เราก็ตอ้ง

ท าใหเ้ท่าเทียมกับเพ่ือน ไม่ใหมี้การแบ่งฝักฝ่าย ถา้เขามีปมดอ้ยตรงน้ีเราท า

อยา่งไร ตอ้งมีหอ้งท่ีใหไ้ดม้าระบายความทกุข ์มาพดูคยุ เขายนิดีใหเ้ราแกไ้ข

ใหไ้หม มีหลายคนท่ีเขา้มา เราไดร้บัร ูปั้ญหาของเยาวชนมาก เขากลา้ท่ีจะพดู 

กลา้แสดงตวั กลา้ท่ีบอกวา่ตวัเองจะปฏบิตัิตวัเป็นคนดขีองสงัคมตอ่ไปขา้งหนา้  

ในเรื่ องของการเรียนรูท้ั้งหมดจะผสมผสานหลายหน่วยงานเขา้มา

พดูคยุ เอาตรงน้ันนิดเอาตรงน้ีหน่อยมาปรบัใชใ้หเ้ขา้กับพ้ืนท่ี เราร ูห้มดวา่ใน

พ้ืนท่ีมีผ ูป่้วยเบาหวาน ป่วยเรื้อรงัก่ีคน แลว้ก็สามารถหยัง่ลึกต่อไปขา้งหน้าวา่

ผ ูส้งูอายมีุก่ีคน ร ูว้า่เด็กเยาวชนตอ้งขบัเคลื่ อนไปอยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์กับ

สงัคม  
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การจดัตั้งองค์กรของภาคประชาชน มีคณะรฐัมนตรทีั้งหมด 24 คน 
คนเหลา่น้ันมีจิตใจท่ีอยากจะรว่มงาน สมมติวา่ในเรื่ องของเยาวชนก็มีคนเขา้

มาดแูล คนแก่ คนพิการ เราดแูลไดอ้ยา่งทัว่ถึง 12 กระทรวงมีเรื่ องโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน ผูส้งูอาย ุคนพิการ สิ่ งแวดลอ้ม สาธารณสขุ การศึกษา ฯลฯ แต่ละ

กระทรวงมีขอ้มลู มีแผนงานน าเสนอ อบต.เราก็มีการติดตามประเมิน มีการ

ประชุมทกุวนัท่ี 5 ของเดือน แต่ละกระทรวงจะมีคณะท างาน มีเรื่ องอะไรท่ี
หมู่บา้นตอ้งท า อบต.จะเป็นเพียงผูต้ัง้งบประมาณให ้ 

สว่นเดก็ท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษคือ เด็กท่ีออกจากสถานพินิจ อบต.ก็น า

เรื่ องเหล่าน้ันมาสืบคน้วา่ เหตผุลใดท่ีเด็กก่อปัญหาแบบน้ี  ถามวา่สื่ อมีส่วน

ไหม สื่ อก็มีส่วน แต่วา่เราจะหา้มไม่ใหเ้ด็กดสูื่ อเป็นไปไม่ได ้อบต.ไดจ้ดัอบรม 

เขา้ค่าย ท ากิจกรรมท่ีจะใหเ้ขาเลิก ละ ปัญหายาเสพติด โดยมีวทิยากร เช่น 

ต ารวจ คร ูเจา้หนา้ท่ีอนามยั ไม่ไดเ้นน้ในดา้นวชิาการ เน้นกิจกรรมท่ีใหเ้ด็กมี

ความสนุกสนานมากกวา่...”    

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มแกะหนังตะลุง หมู่ท่ี 5 ต.ปากพนู  อ. เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 
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พฒันาสงัคมบนฐาน “สงัคมไม่ทอดท้ิงกนั” 
 

 

 

 

 

 

 

 

งานหน่ึงท่ีเด่นมากในปากพนู คือ งานพฒันาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ ซ่ึงประกอบดว้ยงานสวสัดิการ งานผูสู้งอายุ ฯลฯ งานเหล่าน้ี ก็

ลว้นเช่ือมโยงกบัเด็กและเยาวชนทั้งส้ิน จะเป็นอยา่งไร ไปติดตามกนั... 

“...ท่ีมาของแนวคิดคือ การขบัเคลื่ อนนโยบาย “สังคมไม่ทอดท้ิงกัน” 
อนาคตผู้ส ูงอาย ุกับคนพิการมีแนวโน้มจะถ ูกทอดท้ิงมากขึ้ น อบต. มี

อาสาสมัครดแูลผูส้งูอาย ุ80 คน ดแูลผูพิ้การ 18 คน เจา้หน้าท่ี อบต. จะตอ้ง
ดแูลผูพิ้การ 1 ต่อ 1 อสม.น้อย โดยมีแนวคิดวา่ อสม.รุน่ผ ูใ้หญ่ จะขาดช่วงไป
ตอ้งเตรยีมเดก็รุน่ใหม่ จะไม่ค่อยสนใจผูส้งูอาย ุคนพิการ จึงอยากสรา้งเด็กรุน่

ใหม่ขึ้นมาเพ่ือใหด้แูลดา้นสงัคม จงึมีการอบรม อสม.นอ้ย  

เป้าหมายคือ ตอ้งการใหส้ังคมเกิดการเปลี่ ยนแปลงในระดบัผูน้ า มี

โครงการอบรมอาสาสมคัรท่ีเป็นผูน้ า ตอ่ไปเด็กจะตอ้งรบัผิดชอบ อีกส่วนหน่ึง 

คือ เราใหท้นุการศึกษา เด็กจะตอ้งท าคณุประโยชน์ใหก้ับทอ้งถิ่ นของตนเอง 

ฝึกเดก็ใหท้ าประโยชน์ ไม่ใชร่บัเพียงอยา่งเดยีว เป็นนโยบายการมีสว่นรว่ม  
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การมีส่วนรว่ม คือ เด็กจะตอ้งท าความดี ระยะเวลาในการเป็นอสม.

น้อย ก าหนดให ้2 ปี อายตุั้งแต่ ป.5 จนถึง 19 ปี เป็นเด็กท่ีอย ูใ่นวยัเรยีน ให้
มาช่วยพัฒนาชมุชน สังคมท่ีเขาอย ู ่ใหมี้การเปลี่ ยนแปลง การคัดเลือก การ

เฟ้นหา การพฒันาผูน้ า ซ่ึงท าไดย้าก เพราะคนรุน่เก่าๆ เขาจะติดกับความคิด

เดิม เป็นการปลูกฝังให้เด็ก ให้เด็กรับช่วงต่อจากผู้ใหญ่แล ้วสังคมจะ

เปลี่ ยนแปลงไปในทางท่ีด ี

มีขอ้แมอ้ย ูว่า่เดก็ท่ีจะรบัทนุการศึกษา จะตอ้งผา่นหลกัสตูรการอบรม

เป็น อสม.น้อย มีทุนการศึกษาใหเ้รียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร

พยาบาล คนท่ีไปเรียนจะเป็น อสม.น้อยส่วนมากไปเรียนพยาบาล เด็กก็มี

ความตื่ นตวัท่ีจะเขา้มา ท่ีอบรมผา่นไปแลว้ 2 ร ุน่ 200 กวา่คน ท่ีสมัครแลว้แต่
ยงัไม่อบรม 100 กวา่คน จะอบรมช่วงปิดภาคเรยีน เช่น การดแูลสิ่ งแวดลอ้ม 
การตรวจตลาด การตรวจสารตกคา้งในอาหาร การปฐมพยาบาล การดแูล

ผูป่้วย การท าแผล การชว่ยเหลอืผูป่้วย  

หลงัจากอบรมก็ไปส ารวจขอ้มลูพ้ืนฐาน ท่ีอบต. มีโปรแกรมในการท า

ฐานขอ้มลูชมุชน เดก็จะไปส ารวจและลงขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู น าเสนอขอ้มลู

ต่อชุมชน ท าประชาคม จัดโครงการ ทั้งอสม.ใหญ่และอสม.น้อย  ให้

งบประมาณหมู่ละ 5,000 บาท แต่ละหมู่จะท าโครงการแตกต่างกันไปเพราะมี
ปัญหาไม่เหมือนกัน เช่น หมู่ 11 ไขเ้ลือดออก หมู่ 4 การคัดกรองผูป่้วย หมู่ 
10 นวตักรรมปราบแมลงวนั บางหมู่อาจจะเหมือนกัน อสม.น้อยกับ อสม.
ใหญ่ตอ้งจบัมือกัน ตอนน้ีเราให ้อสม.น้อยมาดแูลเหมือน อสม.ใหญ่ มีการ

อบรมให ้ตอ้งมีการพบปะกัน 2 เดือนต่อหน่ึงครัง้ ตั้งเป็น ชมรมอาสาสมัคร 
อสม.นอ้ย 

 อสม.นอ้ยท่ีมาอย ูก่ับผ ูพิ้การ ตอ้งมาดแูลผูพิ้การ อาทิตยล์ะครัง้ เช่น 

ม.5 อสม.น้อยเป็นลกูของอาสาสมัครดแูลผูพิ้การ ถา้แม่ไม่วา่งลกูก็ไปท าแทน 
ไปเยี่ ยม ท าความสะอาดบา้นใหผ้ ูพิ้การ ดแูลเรื่ องอาหาร บางครัง้ก็เปลี่ ยน
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ผา้ออ้มให ้อสม. แบง่ออกเป็นหลายประเภท เชน่ อาสาสมคัรดแูลผูพิ้การ (อพ

มก.) อาสาสมคัรดแูลผูส้งูอาย ุ(อผส) แม่อาสา แนะน า ดแูลการตัง้ครรภ ์การ

ใหน้มลกู อสม.ดา้นจิตเวช ดแูลสขุภาพจติ   

มีการพัฒนาศักยภาพอยา่งสม ่าเสมอ อสม.ผูใ้หญ่จะฝึกเด็ก โดยการ

ปฏบิตัิจรงิ เป็นแม่แบบใหเ้ดก็ท าตาม  

นโยบายของ อบต. ก็คือ ใหค้วามส าคัญกับการมีสว่นรว่มทกุภาคส่วน

ของชมุชน ชมุชนตอ้งเป็นทั้งผ ูร้บัและผูใ้ห ้ตอ้งร ูบ้ทบาทหน้าท่ีของตนเอง มี

ส่วนรว่มในการพัฒนา  เม่ือก่อนการสรา้งถนนหนทาง เป็นหน้าท่ีของผูใ้หญ ่

แลว้ลกูบา้นก็มาช่วย หน้าบา้นใครคนน้ันถาง เขาจา้งกันเองเขาท าเองหมด 

พอมี อบต. ก็กลายเป็นวา่ทกุอยา่ง อบต.ตอ้งมาท าให ้เราก็พยายามสรา้งให้

เขามีจิตส านึกในการดแูลชมุชน สิ่ งแวดลอ้ม ดแูลช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกันและ

กัน โดยมีอาสาสมัครขึ้นมา อาสาสมัครท่ีมีจิตสาธารณะ ชุมชน ต าบล 

ประชาชนไม่ทอดท้ิงกัน 

 ผลท่ีเกิดขึ้น ท าใหเ้ดก็เกิดการแลกเปลี่ ยน ไดร้ ูจ้กักัน มีเครอืขา่ยของ
เยาวชน เราเน้นใหเ้ขาสรา้งเครอืขา่ยสรา้งความดี ถา้เรามีทิศทางใหเ้ขาเดิน

ไปอยา่งราบรื่ น แต่ถา้เราไม่มีทิศทางใหเ้ขา จะเดินไปในทางท่ีไม่ถกูตอ้ง เด็ก

เล็กเด็กใหญ่ก็ช่วยเหลือกัน เราฝึกใหเ้ด็กพวกน้ีเป็นผูน้ าโดยใหมี้ความกลา้

หาญในการแสดงออก เป็นผูน้ าในการพดู ในการท าความดี ตอ้งเป็นตวัอยา่ง

ท่ีด ีพดูจาไพเราะ  

หลงัจากท่ีเด็กผา่นการอบรม ก็เห็นแววเด็ก ใครมีความ สามารถใน

ดา้นไหน ก็น าความสามารถท่ีเด็กมีมาพัฒนาต่อ   ตอนน้ีเด็กท่ีฝึกอบรมไป

แลว้ ไดเ้กียรติบัตรเป็น คนดีศรนีคร  พัฒนาเด็กใหร้ ูจ้กัช่วยเหลือสังคม การ

เปลี่ ยนแปลงของโลกในยคุโลกาภิวตัร ต่อไปขา้งหน้า ถา้เราไม่สรา้งเด็กขึ้นมา 

คนจะมีความเห็นแก่ตวั   ตอ่ไปน้ีเขาจะขึ้นมาเป็นผูน้ า จะเห็นคนท่ีมีแววขึ้นมา

เป็นผูน้ า   เขากลา้พดู กลา้แสดงออก ผูใ้หญ ่สมาชิก อบต.สว่นมากจะเป็น อส
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ม.มาก่อน และอสม.นอ้ยท่ีน่ีก็เป็นประธานสภาเยาวชนอ าเภอเมือง เด็กกลุม่น้ี

อย ูใ่นโรงเรยีนก็จะเป็นผูน้ า เพราะเขาผา่นกระบวนการ จะร ูว้า่ตอ้งท าอยา่งไร

จงึจะอย ูใ่นสงัคมได ้ตอ้งท าความด ีตอ้งรวมกลุม่กันเป็นเครอืขา่ยท าความด ี 

เคยมีความคิดวา่อยากจะท าหลกัสตูรผูน้ า เพราะผูน้ าในหมู่บา้นหา

ยาก เวลามีการประชุม ไม่กลา้น าเสนอ ไม่กลา้พดู โครงการก็เขียนไม่เป็น 

อย่างน้อยน่าจะมีผูน้ าท่ีสามารถโน้มน้าวจิตใจผูอ่ื้นให้มีส่วนร่วมได ้กลา้

แสดงออก หมู่บา้นเขม้แขง็ไดม้าจากผูน้ า การคัดเลือกผูน้ าตอ้งผ่านการสรร

หาท่ีสจุริตเท่ียงธรรม เป็นผูน้ าท่ีจริงจงั  จะท างานอยา่งเต็มท่ี เพราะเขาจะ

ภมิูใจวา่เขามาอย่างสจุริตเท่ียงธรรม ผิดกับผูน้ าท่ีซ้ือเสียง ถา้หมู่บา้นใดก็

ตามท่ีมีผ ูน้ าเขม้แขง็ก็มีลกูบา้นท่ีเขม้แขง็  

 แนวคิดอีกอย่างคือ  ถึงแมว้่าอบต.มีงบประมาณมากในการดแูล

ผูส้งูอาย ุแต่เราจะไม่ตัง้ศนูยผ์ ูส้งูอาย ุ เราตอ้งการใหช้มุชนดแูลกันเอง อยา่ง

นอ้ยเขามีญาติพ่ีนอ้งท่ีคอยดแูลกัน จงึสรา้งใหเ้ดก็รุน่ใหม่ใหเ้ขา้ไปดแูล ถา้เกิด

ใครไม่มีญาติพ่ีน้องคนท่ีอย ู่ใกล ้ๆ  ก็ดแูล  เดี๋ ยวน้ีครอบครวัก็มีขนาดเล็กลง 

เป็นครอบครวัเดี่ ยวมากขึ้น บางครอบครวัมีลกูแค่สองคน อย ูก่รงุเทพฯ  เอา

ลกูมาใหพ้่อแม่เลี้ยง บางครอบครวัก็เงนิให ้บางครอบครวัเงนิก็ไม่สง่มา สภาพ

แบบน้ีเราพบเห็นกันมากขึ้น  

ตอนน้ีเราก็รบัสมัครนักศึกษาท่ีตกงาน ตอ้งการใหเ้ขาเขา้มาท างาน

กับโครงการท่ีไดร้บังบประมาณจาก สสส. ก าลงัพัฒนาหลกัสตูร เรื่ อง อสม.

นอ้ยก็เป็นฐานการเรยีนร ูห้น่ึงใน 13 ฐานการเรยีนรู ้นอกจาก อสม.น้อย แลว้ 
นายกฯ จะมีนโยบายใหต้ั้งสภานักเรยีนท่ีโรงเรียน สนับสนุนงบใหโ้รงเรียน

เป็นพ่ีเลี้ยง ใหเ้ด็กตั้งสภากันเอง การเลือกตั้ง การบรหิารจดัการ เด็กจะตอ้ง

ท ากันเอง ฝึกประชาธิปไตยในโรงเรยีน สรา้งเครอืขา่ย ท าในสิ่ งท่ีดีๆ ปีน้ีจะ

เริ่ ม ถา้โรงเรยีนไหนรบัหลกัการก็สนับสนุนงบประมาณใหเ้ลย 
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 ส่วนกลุ่มเด็ก ท่ีรวมตัวกันเอง ก็สนับสนุนงบประมาณในการ

ขบัเคลื่ อนงาน ถา้ผ ูใ้หญ่ไม่สนับสนุน  ก็ไม่สามารถขบัเคลื่ อนได ้เราก็ตอ้งฝึก

ใหเ้ดก็ท า ใชเ้งนิไปในทางท่ีเกิดประโยชน์ 

กลุ่มอาสาดแูลผูส้งูอาย ุก าหนดให ้อสม.น้อยเขา้เป็นสมาชิกของ

กองทนุสวสัดิการชุมชน (ออมวนัละบาท) ใหใ้นกรณีเจ็บป่วย คลอดลกู ถา้

กองทนุน้ีใหญ่ขึ้นก็สนับสนุนดา้นการศึกษา  ท่ีน่ีพัฒนาทกุอย่างไปดว้ยกัน

หมดเรียกว่า พัฒนารอบทิศทาง 360 องศา ดูแลตั้งแต่เ กิดจนตาย มี
อาสาสมคัรดแูลตัง้แตต่ัง้ทอ้ง พอคลอดห ยา่นมแม่ก็ไดร้บีนมต่อเน่ือง เม่ือเขา้

เรยีนก็ไดจ้ากท่ีศนูยเ์ลก็เลก็ ระดบัประถมก็หนุนในเรื่ องการเรยีนของเด็ก เด็ก

ท่ีเหลือจากโรงเรยีน ก็เอามาสอน เด็กในศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ใหค้นแก่ไปเล่า

นิทานใหฟั้ง มีการเรยีนรูน้อกสถานท่ี โดยครตูอ้งพาเด็กออกไปบา้นผูส้งูอาย ุ

ไปคยุกับผูส้ ูงอาย ุไปท าความสะอาดบา้น ไปใหผ้ ูส้ ูงอายเุล่านิทานใหฟั้ง 

ระหวา่งศนูยก์ับผูส้งูอายจุะประสานกัน ตอนน้ีมี 7 ศนูย ์  

ส่วน โรงเรยีนมัธยม อบต.จดังบประมาณใหส้  าหรบัจัดกิจกรรม เช่น 

การแข่งขันกีฬาประจ  าปี ครสูอนพิเศษภาษาอังกฤษ งานวิชาการ แข่งขัน

ทกัษะวชิาการ ใหโ้รงเรยีนมาจดันิทรรศการมาแสดงผลงาน 

เลยไปถึงขั้นอุดมศึกษา อบต.ก็ส่งใหเ้ยาวชนเรียนพยาบาล เพ่ือ

กลับมาท างานในชุมชน  ไปเรียนแพทย์ก็มีแต่ไม่ไดผ้ ูกพันกับท้องถิ่ น มี

โครงการจะสง่ใหเ้รยีนทนัตาภิบาลในอนาคต 

ส่วนเด็กท่ีไม่ไดเ้รยีน หลดุจากระบบโรงเรยีน นายกฯ มีนโยบายให้

เรยีน โดยตามมาใหเ้รยีนตอ่ ยกเวน้เดก็ท่ีนับถอืศาสนาอิสลาม จะแต่งงานเรว็ 

ชว่งปิดภาคเรยีน อบต.จะจา้งใหท้ างาน เป็นลกูจา้งทัว่ไป ดแูลสิ่ งแวดลอ้มทัว่ๆ 

ไป ซ่อมไฟ ซ่อมประปา แลว้แต่ความถนัด  นักศึกษาท่ีเป็นนักเรยีนทนุ ช่วง

ปิดภาคเรยีนก็จะมาท างานท่ีอนามยั มีค่าตอบแทนใหว้นัละ 100-150 บาท  
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จดุท่ีจะตอ้งเสริมใหก้ับเด็ก เด็กดอ้ยโอกาส มีเด็กท่ีพ่อแม่เสียชีวิต

หมดแลว้ เด็กท่ีเป็นลกูผูพิ้การ เด็กกลุ่มน้ียงัขาดอย ู่มาก สิ่ งท่ีเราท าอย ู่แลว้ 

เชน่ นม อบต. รถจกัรยานยมืเรยีน ถงุยงัชีพ เนน้เรื่ องการศึกษาเป็นพิเศษ ให้

ไปเรียนต่อ เด็กว่างงานก็ฝึกสายอาชีพ ซ่อม สรา้งชุมชน ร่วมกับอาชีวะ 

เทคนิค การศึกษานอกโรงเรยีน ส ารวจวา่เขามีความตอ้งการอาชีพดา้นใด   

จดุเด่นของอบต.อีกอย่างหน่ึงคือการเรียนรูร้ว่มกับองค์กรอ่ืน โดย

ภาพรวมทั้งหมดจะมองมาท่ี อบต. ท้องถิ่ นน้ีมีความพรอ้ม มีผ ูน้ าเปิด มี

วสิัยทัศน์ ท าทกุเรื่ อง และหางบประมาณจากขา้งนอกมาเสรมิ เพราะงบของ

เราเองก็มีจ  ากัด หน่วยงานท่ีมาจากขา้งนอก บางอยา่งก็คิดรว่มกัน บางหน่วย

ก็มาชว่ยเสรมิเรื่ องแรง และความรู ้  

การเรียนรูร้ ่วมกับเครือข่ายอ่ืนๆ เช่น มลูนิธิเพ่ือเด็กพิการ สหทัย

มลูนิธิ ถา้เป็นเวทีของเดก็ จะมีตวัแทนของเด็กไป  อบต.ไม่ไดจ้ดัเวทีใหเ้ด็กได ้

แสดงออก แต่จะเป็นเวทีวชิาการ และกีฬามากกวา่ท่ีจะใหพ้ื้นท่ีเด็ก อบต. ก็

อาศัยเรยีนร ูจ้ากกลุม่ตา่งๆ ท่ีมาท างานรว่มกัน...” 
 

 

 

 
 

 
อบต.บานา จ.ปัตตานี ศึกษาดงูาน  

การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามยั ท่ี อบต.ปากพนู จ.นครศรีธรรมราช  
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ปัญหาจะใหญห่รือเล็ก... แกไ้ขไดท้ั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราถามถึงปัญหาอุปสรรคในการท ากิจกรรมกับเด็กและเยาวชน  พ่ี

ประภาสใหบ้ทเรียนท่ีน่าสนใจวา่ 

“...ปัญหาหลกัคือเรื่ องเวลา เด็กบางคนจะเรียนวนัเสารอ์าทิตยด์ว้ย 
วา่งไม่ตรงกัน เรื่ องการพัฒนาตนเองของเด็กไม่ค่อยมี อย ูท่ี่การสนับสนุนของ

ผูใ้หญ ่ถา้ผ ูใ้หญส่ง่เสรมิ เดก็ท่ีเป็นอาสาสมคัรจะไดร้บัสวสัดกิารดกีวา่เดก็กลุม่

อ่ืน… อีกประเด็นหน่ึงคือ โรงเรยีนในทอ้งถิ่ น มีขอ้สงัเกตวา่โรงเรยีนไม่เต็มใจ
ท่ีจะถกูโอนมาอย ูก่ับ อบต. เพราะไม่อยากถกูตรวจสอบจากทอ้งถิ่ น ทอ้งถิ่ นไม่

มีหน้าท่ีไปดแูล ควบคมุก ากับ มีหน้าท่ีในการสนับสนุนเท่าน้ัน การท่ีจะไปสัง่

ใหเ้ขาท าโน่นท าน่ี โรงเรยีนไม่ยอมรบั ถา้โรงเรยีนสังกัดทอ้งถิ่ นจรงิๆ เด็กยงั

อ่านหนังสือไม่ออก อบต.จา้งครไูปสอนเสริมในโรงเรยีน ก็ยงัไม่ยอมรบั อบต.

ก็ตอ้งท าโครงการพ่ีสอนน้อง จะให ้อสม.น้อยไปสอนน้อง จรงิๆ แลว้นโยบาย

การศึกษา มองวา่ไม่ตอ้งใหเ้ดก็เก่ง แตใ่หเ้ดก็สามารถอย ูใ่นชมุชน สงัคมอยา่ง
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มีความสขุได ้คือ ประสบความส าเรจ็ แตท่กุวนัน้ีสอนเด็กใหท้่องจ  า เด็กเก่งจะ

ไม่เอ้ือเฟ้ือ เดก็เก่งไม่ใชค่นท่ีประสบความส าเรจ็ในการด าเนินชีวติอย ูใ่นสงัคม 

เรยีนดแีตไ่ม่มีความสขุ...” 

วางระบบดี...ผลของงานก็ยอ่มดี 

ภาพของอบต.ปากพูน ท่ีน าเสนอในเอกสารครั้งน้ี ยังไม่ใช่ภาพ

ทั้งหมด แต่เป็นเพียงแค่ส่วนเส้ียวของขอ้มูลท่ีนายก อบต. และทีมงานของ

ต าบลไดส้ะทอ้นใหเ้ราฟัง ยงัมีอีกหลายเร่ืองท่ีน่าสนใจติดตามต่อเน่ือง เช่น 

การท างานบนฐานขอ้มลู อบต.จะมีโปรแกรม FAP (Family & Community 
Assessment Program) ท่ีทั้งนายกฯ เจา้หน้าท่ีอบต. สถานีอนามยั ฯลฯ ใช้
ฐานขอ้มูลครัวเรือนเหล่าน้ีในการวางแผนดูแลสุขภาวะของคนทั้งต าบล ซ่ึง

นายกฯ เอง ไดย้กตวัอยา่งการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ราฟังดงัน้ี 

“...เราจะร ูว้ ่าคนท่ีมีภาวะระบบโรคทางเดินหายใจมีท่ีไหนบา้ง พอ
คลิกเขา้ไปจะเห็นขอ้มลูหมดวา่คนท่ีเป็นโรคระบบทางเดินหายใจส่วนใหญ่จะ

อย ู่ในชุมชนแออัด ติดกับโรงอิฐบา้ง อย ู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดีบา้ง ส่วน

หมู่บา้นท่ีไม่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเลยคือ หมู่ 4 และหมู่ 12 บางส่วน 
เพราะเป็นหมู่บา้นมีป่า มีสภาพแวดลอ้มดี โปรแกรม จะสะทอ้นขอ้มลูใหเ้ห็น 

 และมีขอ้มลูอย่างหลากหลายมาก หากอยากรูก็้สามารถดูจาก

ฐานขอ้มลูได ้เชน่ ผ ูบ้รหิารทอ้งถิ่ นอยากรูว้า่ความจ  าเสื่ อมของผูส้งูอายมีุท่ีไหน

บา้ง อยากรูว้า่คนท่ีมีความสขุในระดับเท่ากับคนปกติมีท่ีไหนบา้ง อยากรูว้า่

คนท่ีมีความสขุน้อยกว่าปกติมีท่ีไหนบา้ง เพราะโปรแกรมน้ีมีเครื่ องมือวดั

ความสขุดว้ย หรอือยากรูว้า่ประชากรท่ีมีภาวะสมองเสื่ อมอย ูท่ี่ไหนบา้ง  

บางครัง้ไปเจอกรณีท่ีน่าศึกษา เช่น มีผ ูส้งูอาย ุ2 คนบา้นอย ูใ่กลเ้คียง
กัน ฐานะความเป็นอย ู่คลา้ยคลึงกัน อาหารการกินคลา้ยคลึงกัน คนหน่ึง

สมองเสื่ อม คนหน่ึงไม่เป็น คนสมองเสื่ อมไม่ไดท้ าอะไร อย ูบ่า้นเฉยๆ คนไม่
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เป็นโรคสมองเสื่ อมเล่นไพ่นกกระจอกทั้งวนั ซ่ึงไม่ไดบ้อกวา่เล่นไพ่แลว้ดี แต่

ก าลงัชี้ ใหเ้ห็นวา่ถา้ผ ูส้งูอายมีุกิจกรรมในรปูแบบต่างๆ จะช่วยลดภาวะสมอง

เสื่ อมได ้ 

ส าหรบัผูบ้รหิารเม่ือไดเ้ห็นขอ้มลูแลว้น าขอ้มลูมาแกปั้ญหา ท าใหเ้กิด

การพัฒนา ส าหรบัประชาชนเม่ือไดเ้ห็นขอ้มลูต่างๆ ก็จะระวงัรกัษาสขุภาพ

ของตวัเองไดด้ขีึ้น  

ขอ้มลูท่ีเห็นมีหลายระดบั ระดบัแรกเป็นขอ้มลูส่วนตัว จะท าใหเ้ราร ู้

ขอ้มลูของตนเองหมดทกุอย่าง เช่น ตอนน้ีดัชนีมวลกายปกติหรือไม่ ระดับ

ความดนั น ้าตาลในเลือดเป็นอยา่งไร มีความสขุในระดบัท่ีเท่าไหร ่เป็นอัลไซ

เมอรห์รอืไม่ นอกจากน้ีจากการเปรยีบเทียบขอ้มลูท่ีเก็บทกุปี ท าใหร้ ูอ้ดีต ร ู้

ปัจจบุนั และรูอ้นาคตดว้ยวา่ เม่ือมีความดนัเท่าน้ี ตอนน้ีมีเท่าน้ี สาเหตท่ีุมัน

เพ่ิมขึ้นเพราะมีพฤติกรรมในการกินแบบน้ี ถา้ยงักินแบบเดิมมันจะตอ้งสงูขึ้น

ไปอีก และคงตอ้งตายในอนาคต น่ีคือการรูต้วัเอง 

นอกจากรูต้ัวเองแลว้ ก็ยงัร ูค้รบส่วน เพราะมีการเก็บขอ้มลูผงัเครือ

ญาติ เม่ือก่อนหน่วยงานดา้นสาธารณสขุตอ้งมาน่ังเขียนผงัเอาเอง แต่ท่ีปาก

พนูเม่ือใส่ขอ้มลู 3 ชั่วคนขึ้นไป ระบบจะเขียนผังเครือญาติใหโ้ดยอัตโนมัติ 
ยกตัวอย่างครอบครวัหน่ึง ปู่  พ่อ ลงุ ป้า เสียชีวิตเพราะไขมันอดุตันในเสน้

เลือด ท าใหค้นรุน่หลังในตระกลูร ูต้ัวเองวา่จะมีแนวโน้มเป็นอยา่งน้ี ท าใหร้ ู้

ครอบครวัตัวเอง ถา้ในครอบครวัเราเป็นความดนัมาตั้งแต่ปู่ ยา่ตาทวด หาก

เราจะมีคนรกัท่ีจะแต่งงานดว้ย ก็ตอ้งไปดขูอ้มลูครอบครวัเขาวา่เป็นความดนั

ดว้ยหรือไม่ ถา้มีประวตัิเป็นความดันเหมือนกันแลว้แต่งงานกัน ทั้งค ู่ตอ้งมี

ปัญหาสขุภาพในอนาคตแน่ ถา้ไม่เปลี่ ยนพฤติกรรมการกิน ยิ่ งถา้มีลกูดว้ยกัน 

ลกูก็ตอ้งเป็นความดนัดว้ย 
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ใชข้อ้มูลและความรูแ้กไ้ขปัญหา 

ขอ้มลูส่วนหน่ึงท่ีบันทึกไวต้ัง้แต่เม่ือปีท่ีแลว้ (ใชม้า ๑ ปีแลว้) ขอ้มลู

ของปีท่ีแลว้มี ปีน้ีก็เก็บเพ่ิมเติมอีก จะไดเ้ปรยีบเทียบกัน พอระยะเวลาเพ่ิมขึ้น

ขอ้มลูก็จะเพ่ิมขึ้นทกุปี ท าใหมี้ขอ้มลูชมุชนเพ่ือวางแผนแกปั้ญหาและพัฒนาได ้

จากขอ้มลูจะเห็นไดเ้ลยวา่ชมุชนไหนมีปัญหาเรื่ องอะไร จะไดว้ธิีแกไ้ขท่ีถกูตอ้ง 

เช่น หมู่ 12 มีปัญหาความดัน 480 กวา่คน เป็นกลุ่มเสี่ ยง พอมีปัญหาเราก็
สะทอ้นใหช้มุชนเห็นวา่ ตอนน้ีชมุชนเรามีปัญหาแบบน้ี เราจะแกอ้ยา่งไร ดวูา่

สาเหตมุาจากไหน  

หมู่ 12 มีพ่ีน้องมสุลิมเยอะ ในตอนเชา้กินน ้าชาประจ  า กินขา้วมันไก่ 
ขา้วมันแกงกุง้ ขา้วมันแกงเน้ือ เป็นวถิีชีวติแบบมสุลิม ถา้จะใหเ้ขาห่างจากวถิี

แบบน้ี ไปยกเลกิน า้ชาไม่ได ้เพราะน า้ชาเป็นบรบิทท่ีคนไดม้าน่ังพดูคยุกัน ทกุ

เรื่ องคยุในวงน า้ชาไดห้มด ก็เลยมาคิดวา่เม่ือเห็นขอ้มลูชมุชนแลว้ การท่ีจะมา

แกปั้ญหาเหลา่น้ี มีวธิีการอะไรบา้งโดยไม่ยกเลิกน ้าชา ก็น าเสนอวธิีแกปั้ญหา

ในเรื่ องของอาหารท่ีมีไขมันเยอะ เราส ารวจพบวา่เป็นอาหารท่ีใส่ผงชรูสเสีย 

71 เปอรเ์ซ็นต ์กินอาหารท่ีเป็นไขมนั 58 เปอรเ์ซ็นต ์ 

เพราะฉะน้ันเรามาแก้ปัญหาโดยท ารา้นน ้าชาสุขภาพ เพราะว่า

แกปั้ญหาในเรื่ องของคราบไขมันท่ีมันติดอย ูใ่นผนังล  าไสไ้ด ้อีกอยา่งหน่ึงคือ 

คิดเมนูสขุภาพโดยใชเ้ห็ด 3 อย่าง และใชโ้ยเกิรต์ผสมนมพาสเจอไรต์ (นม
สด) ผสมน ้าผึ้ ง น ้ามะนาว ช่วยลา้งสารพิษ วิธีการเหล่าน้ีไดจ้ากการท่ี

ผ ูบ้รหิารทอ้งถิ่ นเป็นคนใฝ่ร ู ้เคยอ่านมา จึงประยกุตใ์ชก้ับพ้ืนท่ีได ้แต่เดิมใน

หมอ้ตม้น า้ชามีแตน่ า้ธรรมดา เม่ือเอามาชงชามันกลายเป็นวกิฤติสขุภาพ เรา

ใส่มะละกอดิบลงไปมันเริ่ มเป็นโอกาสแลว้ น ้าชาท่ีมีน ้ามะละกอดิบก็ไปลา้ง

คราบไขมนัในนมเนยไดด้ว้ย แทนท่ีเราจะกินปาท่องโก๋ ขา้วมนัแกงไก่ แกงเน้ือ 

เราก็เอาเห็ด 3 อยา่งมาลวก มาน่ึง ทานกับน า้จิ้มติ่ มซ า มนัก็ชว่ยได ้ 
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หมู่ 11 เม่ือพบขอ้มลูวา่คนใชผ้งชรูสถึง 70 เปอรเ์ซ็นต ์กินอาหารท่ี
เป็นมัน 58 เปอรเ์ซ็นต ์ก็ตอ้งมาแกปั้ญหาเรื่ องผงชรูสกัน เราสามารถคยุโดย
อาศัยนักวชิาการมาชว่ยคยุวา่ มีอะไรบา้งท่ีอย ูใ่กลค้รวัเรอืนแลว้ใชแ้ทนผงชรูส

ได ้เช่น เอาผกัขมกับต าลึง ขา้วคั่ว มาท าผงนัวใชแ้ทนผงชรูสได ้อีกตัวเลือก

หน่ึงก็คือท าขา้วกลอ้ง ตอนน้ีขา้วกลอ้งขายดี เราก็มาคิดต่อยอดออกไปเป็น

ขา้วกลอ้งงอก จะมีสารกาบา สารตัวน้ีมีมีเยอะในขณะท่ีขา้วงอก ขา้วเปลือก

เม่ือสีออกไปแลว้มันจะเหลือสารน้ีน้อย ขา้วเปลือก 1 ตันเม่ือสีแลว้เหลือ
เปลือกของมันประมาณ 230 กก. เป็นตัวขา้วสารประมาณ 770 กก. ถา้เป็น
ขา้วธรรมดาเวลาเราขดัไฟเบอร ์ใยอาหารและกาบาถกูขดัออกไปเยอะ แต่ถา้

เป็นขา้วกลอ้งกาบามันยงัมีอย ูม่ากกวา่ขา้วสารธรรมดา กาบามันจะมีมากก็

ต่อเม่ือขา้วเริ่ มแตกก าลงัจะงอก จะมีสารกาบาประมาณ 10 เท่า สารกาบาจะ
ไปช่วยลดอัลไซเมอร ์เสรมิสรา้งสมอง ไปช่วยพัฒนาเซลลต์่างๆ ของรา่งกาย 

แต่เราตอ้งมีกรรมวธิีการผลิตดว้ย โดยขา้วท่ีจะเอามาสีเป็นขา้วกลอ้งจะตอ้งมี

อายหุลงัจากเก็บเก่ียว 60 วนั อัตราการงอกค่อนขา้งสงู ความรูเ้หลา่น้ี ดจูาก
ในทีว ีก็จ  าเอาไวม้าใชต้อ่...” 

ท่ีมาของขอ้มลูทั้งหลาย ใชป้ระโยชน์ในการวางแผนสุขภาพและ

แผนพัฒนาหมู่บา้น มีท่ีมาน่าสนใจ เราไดเ้ห็นแบบสอบถาม พบวา่ละเอียด

มาก นายกฯอธิบายให้ฟังว่า เป็นงานเชิงวิชาการ ประยกุต์มาจากกรม

สุขภาพจิตและสถาบันการศึกษา ขอ้มูลจากแบบสอบถามน้ีถกูป้อนเขา้

คอมพิวเตอรท์ัง้หมด เก็บปีละหน่ึงครัง้ในช่วงปิดเทอม โดยใหเ้ด็กและเยาวชน

ชว่ย พวกเขาจะไดมี้งานท า... 

ประโยชนจ์ากการใชข้อ้มูลพฒันาคน 

“...เห็นไหมวา่การเก็บขอ้มลูมันเก่ียวขอ้งกับการพัฒนาเยาวชน เด็ก
จะเขียนดีมาก การเก็บขอ้มลูสุดทา้ยแลว้มันจะมีการสรปุภาวะสุขภาพใน

ครอบครวั จริงๆ แลว้คอมพิวเตอรเ์ป็นตัวสรปุออกมาให ้แต่เด็ก อสม.น้อย
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เขียนเองวา่ ครวัเรอืนน้ีมีความสขุระดบัไหน มีน ้าดื่ ม น ้าใช ้เด็กท่ีเขียนเป็น

เดก็มธัยมตน้ เราวางแผนจะส ารวจใหไ้ดร้อ้ยเปอรเ์ซ็นต ์ปีแลว้เราส ารวจได ้70 
- 80 เปอรเ์ซ็นต ์เพราะงบมีจ  ากัด ไดร้บัการสนับสนุนจาก สปสช. (ส านักงาน
หลกัประกันสขุภาพแหง่ชาติ) ปีน้ีจะตามเก็บสว่นท่ียงัขาดใหห้มด  

เด็กๆเหล่าน้ี จะเก็บขอ้มลูท่ีบา้นตัวเองก่อน แลว้เก็บบา้นใกลเ้คียง 

ขอ้มลูบางอย่างตอ้งใชก้ารสังเกต จะถามตรงๆ ไม่ได ้คนท่ีจะเก็บขอ้มลูเรา

อบรมใหค้วามรูก่้อน คนท่ีคียข์อ้มลูก็ตอ้งอบรมดว้ย อบต.ตอ้งซ้ือคอมพิวเตอร์

เพ่ิมอีก 10 กวา่เครื่ อง อยา่งท่ีเห็นบางสว่นเพ่ิงจะเพ่ิงคียข์อ้มลูเสรจ็ ก าลงัจดัให้
เป็นระบบ เดือนมีนาคมท่ีจะถึงน้ี ท่ีน่ีสถานีอนามัยบา้นตลาดจะเป็นศนูยก์าร

เรียนรู ้คนทัว่ประเทศจะมาเรียนรูจ้ากท่ีน่ี เราจึงตอ้งปรบัปรงุระบบกันเพ่ือ

รองรบัผูเ้ขา้รว่มเรยีนรูร้ ุน่ละ 5 วนั ประมาณ 60 คนต่อรุน่ คนเหล่าน้ีจะมาดู
งานเชิงระบบของต าบลปากพนูทัง้หมด...” 

จะพบวา่ นายกฯ ธนาวุฒิ ใชก้ารบริหารจดัการต าบลทอ้งถ่ิน โดยการ

ท างานอยา่งเช่ือมโยงกนัทั้งระบบ ทุกอยา่งลว้นเช่ือมโยง เก้ือกูล และส่งผลถึง

กนัหมด เช่น อบต.มีฟารม์ววันมอยู ่ก็ผลิตนมส่งใหศู้นยเ์ด็กเล็ก เด็กไดด่ื้มนม

สด ก็เจริญอาหารดีกวา่นมกล่อง  หรือเร่ืองของการพฒันาเด็กก็เช่ือมโยงเร่ือง

จิตอาสาช่วยเหลือคนอ่ืน ซ่ึงสามารถเก็บเป็นคะแนนความดี และคะแนนเวลา

เอาไปแลกเปล่ียนเป็นสวสัดิการและทุนการศึกษาได ้

จึงน่าถอดรหสัว่า ปากพนูใชเ้วลาสรา้งสรรค์ เติบโต และพัฒนา บน

ฐานขององคป์ระกอบและเง่ือนไขปัจจยัอะไรบา้ง เพ่ือเป็นตัวอยา่งใหก้บัต าบล

อ่ืนๆ ไดเ้ห็นวา่ หากตั้งใจจะพัฒนาจริงๆ ส่ิงท่ีเป็นกบัดักซ่ึงคนทัว่ไปมกัพดูว่า 

“ก็เป็นต าบลปากพูน ถึงท าได ้ต าบลเรามันไม่เหมือนปากพูน ก็เลยท าได้
ยาก” ก็จะถกูกา้วขา้มไปได ้และประเทศต าบลก็จะถึงจุดหมายของการพฒันา
ท่ีสมดุลทั้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สงัคม และคุณภาพชีวติอยา่งแทจ้ริง 
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