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ค าน า 
โลกยคุปัจจุบนั กล่าวไดว้า่เป็น ยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-

Based Society and Economy) ท่ีขบัเคล่ือนหรือแข่งขนักนัดว้ย "ความรู้" เป็นปัจจยั
ส าคญั  การแข่งขนัหรือพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือมุ่งไปสู่ความอยู่ดีกินดี และมี
ความสุข "ความรู้" ถือเป็น "ต้นทุนทางปัญญา" ท่ีตอ้งสร้าง ยกระดบั รวบรวม 
จดัระบบ จดัเก็บ  โดยใหเ้ขา้ถึงง่าย และน าไปใชไ้ดง่้าย หรือเรียกวา่ตอ้งมี "การจัดการ
ความรู้" (Knowledge Management / KM) เพื่อให้การด าเนินงานของบุคคล องคก์ร 
และเครือข่าย บรรลุตามตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีคุณค่า มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
            สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ท าหนา้ท่ีหนุนเสริมการ
กลไกการท างานของชุมชนทอ้งถ่ิน ให้มีขีดความสามารถในการน าแนวคิด หลกัการ 
และเคร่ืองมือการจัดการความรู้ไปใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพฒันา เด็กและ
เยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง  

เอกสารเล่มเลก็ชุด ตลาดนัดจดัการความรู้เยาวชน “พลงัเยาวชนพลกิฟ้ืนพลัง
ท้องถิ่น” สรส.จดัท าข้ึนเพ่ือ (1) บันทึกร่องรอยการเรียนรู้ร่วมกันของเด็ก เยาวชน 
ครอบครัว ชุมชน กลไก และหน่วยบ่มเพาะเด็กและเยาวชน  (2) น าเสนอบทเรียน องค์
ความรู้ ในการพฒันาเด็กและเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน ให้สามารถอยูใ่นชุมชนไดอ้ยา่ง
มีคุณค่า มีศกัด์ิศรี (3)  น าเสนอวธีิการประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้ของเด็กและเยาวชน
ในชุมชนท้องถ่ินท่ามกลางความหลากหลายของบริบทและเครือข่ายปฏิบติัการ (4) 
น าเสนอแนวปฏิบติัท่ีดี (best practice) ท่ีเป็นนวตักรรมสังคมในการบ่มเพาะเด็กและ
เยาวชน ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภายใตก้ารด าเนินงานของโครงการและพ้ืนท่ีเครือข่ายอ่ืนๆ 
 สรส. ขอขอบพระคุณแกนน าชุมชน ภาคีพนัธมิตร และผูท่ี้มีส่วนสนบัสนุน
และเก่ียวขอ้งในการกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัทุกท่าน 
 

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) 



 3 

แนะน าโครงการ 
 เอกสารเล่มเลก็ชุด “ตลาดนดัจดัการความรู้เยาวชน: พลงัเยาวชนพลิกฟ้ืน
พลงัทอ้งถ่ิน” จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการประชุม “ตลาดนัดจดัการ
ความรู้เยาวชน: พลงัเยาวชนพลิกฟ้ืนพลงัทอ้งถ่ิน”  วนัท่ี 29-30 พฤศจิกายน 2551 
ณ โรงแรมฟ้าฝางสปอร์ตรีสอร์ท จงัหวดัขอนแก่น  

คณะท างานพ้ืนท่ีภาคอีสานไดท้ าการคดัสรรโครงการและเร่ืองราวท่ีน่า
เรียนรู้จากการทบทวนสถานการณ์เด็กและเยาวชนภาคอีสาน (Situation  Analysis) 
และเร่ืองราวดีๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ดว้ยการเยี่ยมเยียนศึกษาพ้ืนท่ี   พูดคุย  
เพ่ือถอดบทเรียนเด่นจากโครงการหรือ เร่ืองราวท่ีไดค้ดัสรรแลว้  พร้อมกบัเขียน
ออกมาเป็นเอกสารเร่ืองเล่า เร้าพลงั โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าความรู้ท่ีมีอยู่ใน
บุคคลและกลุ่มคนใหช้ดั พร้อมกบักระตุน้การเรียนรู้ของกลุ่มเด็กเยาวชนและภาค
ส่วนต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเสริมศกัยภาพเยาวชน 

โครงการส่งเสริมการจดัการความรู้ของเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน (4 ภาค) 
ด าเนินงานภายใตค้วามร่วมมือของสถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข 
(สรส.) มลูนิธิชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา มูลนิธิสยามกมัมาจล และธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ยาวชนมีขีดความสามารถท่ีจะด ารงชีวิตอยู่
ในชุมชนอย่างมีคุณค่า มีศกัด์ิศรี  สามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัตนเอง ครอบครัว  
ชุมชน และมีศกัยภาพท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง 
อีกประการท่ีส าคญัคือ เพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีนโยบายและแผนงาน
ท่ีชดัเจนในการสนบัสนุนกิจกรรมการพฒันาเด็ก เยาวชน ในทอ้งถ่ิน  รวมทั้งเกิด
เครือข่ายการจดัการความรู้ในเร่ืองการพฒันาเด็กและเยาวชนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน บ้าน วดั  โรงเรียน สถาบนัการศึกษา และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี  
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รัฐบาลท้องถิน่: อบต.กนัตวจระมวล ใส่ใจเยาวชน 
 
 หลายคนอาจจะตั้งค าถามกบัค าวา่ “รัฐบาลทอ้งถ่ิน” หมายถึงใคร จริงๆ 
แลว้เป็นนามสมมติท่ีตั้งกนัข้ึนมาเพ่ือใหแ้กนน าในทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะ อบต. ท่ีมี
หนา้ท่ีดูแลทุกขบ์ ารุงสุข “พ่อแม่พ่ีนอ้ง” โดยตรงอยูแ่ลว้ ใหเ้กิดความฮึกเหิม และ
ลุกข้ึนมาจดัการชุมชนของตนเอง โดยไม่รอรัฐบาลส่วนกลางหรือ “คนอ่ืน” มาท า
ให ้ถา้เป็นครูใหญ่เกาหลีกจ็ะบอกวา่ “ไม่รอคอยวาสนา” เอกสารชุดน้ีจะน าพาเรา
ไปรู้จกักบัรัฐบาลทอ้งถ่ินชุด “อบต.กนัตวจระมวล” วา่เขาลุกข้ึนมาดูแล “อนาคต
ของชาติ” กคื็อ “เยาวชน” ของเขากนัอยา่งไร  
 

กนัตวจระมวล......ช่ือนีม้ีทีม่า  
 
 กนัตวจระมวล (อ่านวา่ กนั-ตวด-ระ-มวน) เป็นภาษาพ้ืนเมือง เล่ากนัวา่
ประมาณ 300 กวา่ปีมาแลว้ มีชาวบา้นกลุ่มหน่ึง (ไม่ปรากฏหลกัฐานท่ีแน่ชดัวา่
เป็นบุคคลกลุ่มใดและมาจากท่ีใด)  ไดเ้ดินทางเขา้มาตั้งรกรากบริเวณหนองน ้า
กนัตวจระมวล (ดา้นทิศตะวนัตกทางเขา้บา้นโคกละลมในปัจจุบนั)  บริเวณหนอง
น ้ามีตน้มะขามป้อมอยูห่ลายตน้ แต่มีอยูเ่พียงหน่ึงตน้ท่ีมีความแปลกประหลาด
นั้น คือ ทั้งล  าตน้และก่ิงกา้นสาขาพนับิดมว้นเป็นเกลียวทั้งตน้ จึงเป็นท่ีมาของช่ือ
หนองน ้าและช่ือบา้นกนัตวจระมวล  ซ่ึงในภาษาเขมร “กนัตวจ” แปลวา่ 
มะขามป้อม  ส่วนค าวา่ “ระมวล” แปลวา่ มว้น บิด พนั  “กนัตวจระมวล” จึง
หมายถึง ตน้มะขามป้อมทีมีลกัษณะบิดเอ้ียว ไม่ค่อยตรงนกั  แสดงถึงความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติ  ชาวบา้นสมยัก่อนอยูใ่กลชิ้ดธรรมชาติ รู้จกัสงัเกต ให้
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คุณค่าความหมายส่ิงรอบตวั ก็หยิบยกเอามาเป็นช่ือหรือสญัลกัษณ์ของส่ิงนั้น มา
เป็นช่ือของหมู่บา้นเพ่ือแสดงถึงตวัตนอยา่งเป็นสามญั  
 ต าบลกนัตวจระมวล เป็นหน่ึงในสิบแปดต าบลของอ าเภอปราสาท 
จงัหวดัสุรินทร์ อยูท่างทิศตะวนัออกของอ าเภอปราสาท  ห่างจากท่ีวา่การ
อ าเภอปราสาท  17  กิโลเมตร  และห่างจากจงัหวดัสุรินทร์  46  กิโลเมตร มี
เน้ือท่ีทั้งหมด  37  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  37,672  ไร่ สภาพพื้นท่ี
เป็นท่ีราบสูง  ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  พื้นท่ีประมาณร้อยละ  80  
ใชป้ระกอบการเกษตร  ท านา  โดยมีแหล่งน ้าธรรมชาติเส้นส าคญัไหลผา่น  
คือ  หว้ยจะแกซีเปร๊ือด และหว้ยระกา ต าบลกนัตวจระมวล  มี  8  หมู่บา้น
และมี  4  บา้นฝาก 

ราษฎรในต าบลกนัตวจระมวล  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลกั  สภาพทางเศรษฐกิจจึงข้ึนอยู่กบักลไกทางดา้นการตลาด  ราคา  ปริมาณ  
และคุณภาพ  ของผลผลิตทางการเกษตรอาชีพท่ีส าคญัของราษฎรในต าบล
กนัตวจระมวล  คือ  การท านา  และเล้ียงสตัว ์ เม่ือเสร็จส้ินฤดูเกบ็เก่ียว  บางส่วน
จะท างานรับจา้งเลก็ๆ นอ้ยๆ ภายในหมู่บา้นและละแวกใกลเ้คียง  และผูห้ญิง
สูงอายสุ่วนใหญ่จะทอผา้  อีกส่วนหน่ึงจะเดินทางออกไปท างานในต่างจงัหวดั  
ส่วนราษฎรท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น  รับราชการ คา้ขาย  ประกอบธุรกิจมีนอ้ย
มาก  ประเพณีวฒันธรรมของต าบลกนัตวจระมวล  ไดแ้ก่  การกวนขา้วทิพย,์ การ
ร ามะมว็ด, การร าตร๊ดและการเล่นสะบา้ในวนัสงกรานต,์ การร าเรือมอนัเร, 
ประเพณีการแซนโฎนตา  เป็นตน้ และวนัท่ีประชาชนในต าบลไดร่้วมกนัจดั
กิจกรรมต่างๆ ข้ึน  ไดแ้ก่  การจดักิจกรรมวนัสงกรานต ์ วนัผูสู้งอาย ุ วนัแห่เทียน
พรรษา  วนัลอยกระทง  เป็นตน้ ศิลปหตัถกรรมมีกลุ่มสตรีทอผา้ไหมทุกหมู่บา้น 
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การทอเส่ือกกของหมู่ท่ี  4  บา้นท านบ การจกัสาน  เช่น  การสานสุ่ม  ขอ้ง  
ตะกร้า  ไวใ้ชใ้นครัวเรือน 
 

อบต.กบัการเป็นรัฐบาลท้องถิ่น 
 
 

นบัแต่มีพระราชบญัญติัวา่ดว้ยองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2538  มีคณะผูบ้ริหารเขา้มาบริหารทอ้งถ่ิน
รวมแลว้ส่ีสมยั สองในส่ีสมยันั้นมีผูห้ญิงแกร่งท่ีสนใจ
งานพฒันาทอ้งถ่ิน อยา่ง นางสุวรรณี โชตสิิรินันท์ มาท า

หนา้ท่ีเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกนัตวจระมวล เพ่ือขบัเคล่ือนนาวา
ไปสู่เป้าหมายการอยูดี่กินดีของพ่ีนอ้ง  
 

ผู้บริหารกบัแนวคดิการพฒันาคน พฒันางาน 
 

จากมุมมองและวิสัยทัศน์การพัฒนาคนนั้ น 
ดว้ยความท่ีเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีเป้าหมาย
ในการพฒันาคนอย่างจริงจงั จึงไดมี้โอกาสได้
รู้จกักบัภาคีเครือข่าย กศน. ชกัชวนเขา้มาร่วม
เวทีการพฒันาชุมชนท้องถ่ินด้วยการจัดการ
ความรู้ เม่ือต้นปี 2550 ท่ีผ่านมา ท าให้เกิด
มุมมองและแรงบันดาลใจท่ีจะน าแนวคิด 

หลกัการและวิธีปฏิบติั น้ีไปขบัเคล่ือนต่อในชุมชน จากการมองเห็นช่องทางน้ี 

 

 
คณะสมาชกิ อบต. 
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กา้วต่อไปจึงเป็นเร่ืองการสร้างความเขา้ใจและการร่วมตดัสินใจผ่านสภาอบต. 
เพ่ือให้เกิดการสนบัสนุนทั้งงบประมาณ และการมีส่วนร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของสมาชิกเอง  ซ่ึงนายกสุวรรณี ไดเ้ล่าว่า “การยอมรับแนวคิดน้ีเป็นเร่ืองยาก
เหมือนกนัในตอนแรก ๆ เพราะท่ีประชุมสภายงัไม่ค่อยเห็นดว้ย บางคนไม่เขา้ใจ
กลบัมองว่าท าไมตอ้งอบรมต่อเน่ือง ใช้เวลานานๆ และมีบางคนก็เขา้ใจว่าคง
เหมือนกบัการอบรม นัง่ฟังบรรยายทัว่ไปๆ” แต่นายกสุวรรณีก็ไม่ทอ้อาศยัความ
มุ่งมัน่ท่ีอยากใหมี้อยากใหเ้กิด ใชเ้วลาในการอธิบายสร้างความเขา้ใจ สุดทา้ยสภา
กผ็า่นความเห็นชอบ จึงเกิดโครงการพฒันาศกัยภาพแกนน า อบต.กนัตวจระมวล
ข้ึนบนความร่วมมือจาก กศน. และสรส.  

 
แกนน าเหล่าน้ีมีทั้งท่ีเป็นสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน (ส.อบต.) 

และก านนั ผูใ้หญ่บา้น  จากเวทีเรียนรู้โครงการน้ีไดอ้อกแบบใหมี้กระบวนการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง และในกระบวนการน้ีไดน้ าแนวคิด 
“โมเดลประเทศต าบล ประเทศหมู่บา้น” เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาแกนน าใหก้บั 
อบต. โดยมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้บนงานและชีวิตจริง จดักระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและวิถีชีวิตของแกนน า  แต่ละคน โดยมีเป้าหมาย
ปลายทางใหแ้กนน าสามารถจดัการความรู้ เพ่ือตอบสนองต่อชีวิตและงานของ
ตนเองใหไ้ด ้  อบต.มีแกนน าท่ีมีความสามารถในการคิดงาน บริหารงานในแต่ละ
ดา้นได ้ ดุจดงัรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงของรัฐบาลทอ้งถ่ิน   ซ่ึงชุมชนจะเขม้แขง็
ได ้ ตอ้งมีรัฐบาลทอ้งถ่ินท่ีเขม้แขง็  แกนน าหรือรัฐมนตรีแต่ละคนจะตอ้งเรียนรู้ท่ี
จะจดัการชุมชนของตนเอง ฝึกการคิด การบริหารจดัการตนเอง ก าหนดเป้าหมาย
ของชุมชน ท างานอยา่งมีส่วนร่วม สามารถจดัการความรู้ได ้ 
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การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 
 จากท่ีสมาชิกไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการในเวทีเรียนรู้แต่ละคร้ัง ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีออกแบบโดยใชก้ารเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นหลกัในการเรียนรู้
ของกลุ่ม การไดล้งมือปฏิบติั กลบัมาถอดบทเรียนและเติมเตม็จากวิทยากร  
ตลอดเวลาท่ีสมาชิกไดเ้รียนรู้ร่วมกนัถึงแปดเดือน(เฉล่ียเดือนละคร้ัง) ท าใหเ้ห็น
การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  

“ หลายคนกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น รับฟังคนอ่ืนมากขึน้”  นายก
สุวรรณี 

“ แกนน า รู้จักและเข้าใจบทบาทของตนเองมากย่ิงขึน้”  ปลดัอบต. 
“ เกิดความมัน่ใจ กล้าคิดและลองท าในส่ิงท่ียังไม่เคยท า”  นางส าลี ส.

อบต.ม.4 
“ มีการท างานเป็นทีม มีความมั่นใจมากขึน้” นายบญุนาค ก านัน 
      ฯลฯ 
นอกจากการเปล่ียนแปลงในดา้นทศันคติต่อการอบรมแลว้ กระบวนการ

เรียนรู้ไดแ้ปลงไปสู่การปฏิบติัเกิดข้ึนในชุมชนระดบัพ้ืนท่ีจริง ตามประเดน็ท่ีแกน
น าเป็นเจา้ภาพหรือประเดน็ตามความถนดั เช่น สุขภาพ พลงังาน วฒันธรรม
ประเพณี เกษตร ศูนยเ์ดก็เลก็ เดก็และเยาวชน 
 ความเป็นรัฐบาลทอ้งถ่ินท่ีตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้
ร่วมกนัของชาวบา้นผา่นกิจกรรมชุมชนต่างๆ ดงักล่าว อบต.กนัตวจระมวล ขาน
รับการท างานร่วมกบัแกนน า ชาวบา้นอยา่งเตม็ท่ี  งานเดก็และเยาวชนเป็นอีก
กิจกรรมหน่ึงท่ี อบต. ใหก้ารสนบัสนุนทั้งก าลงัใจ งบประมาณและความร่วมมือ
อ่ืน ก าลงัหลกัท่ีเป็นแกนน า ไม่วา่จะเป็นสวมหมวกใด เช่น ส.อบต. ฝ่ายปกครอง 
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จนท.อบต.หรือแมแ้ต่แกนน าท่ีเป็นชาวบา้นหรือเยาวชนเอง เป็นกลไกขบัเคล่ือน
ใหเ้กิดงานข้ึนในต าบล หมู่บา้น 
 

จังหวะของการก้าวเดิน 
 
 แกนน าเยาวชนท่ีช่ือ ประชา  และ แสงจันทร์ เป็นคนหนุ่มมีไฟแถมสวม
หมวกเป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นและ ส.อบต. ของบา้นถนนชยั ม.8 ต่างกส็นใจและ
ท างานเก่ียวกบัเยาวชนมานาน เม่ือไดมี้โอกาสร่วมเวทีเรียนรู้แกนน า ยิ่งท าใหมี้
ทิศทางการท างานท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน ประชาเล่าวา่ “ปกติเป็นคนชอบเล่นกีฬา 
โดยเฉพาะฟุตบอล ซ่ึงการเล่นฟุตบอลต้องมีทีม กช็วนน้องๆ ในหมู่บ้านมาเล่น ก็
มีกลุ่มเกิดขึน้โดยธรรมชาติ เวลาเราไปแข่งขันได้เงินรางวัลมากช็วนน้องๆ ว่า
ส่วนหน่ึงเราน่าจะท าประโยชน์ให้หมู่บ้านเรา เช่น แบ่งไว้ส่วนหน่ึงซ้ือโต๊ะหิน
อ่อนเอาไว้น่ังคุยกันหน้าศาลากลางบ้าน ส่วนหน่ึงกเ็กบ็เป็นกองทุนของบ้านเป็น
ของกองกลาง ซ่ึงน้องๆ กใ็ห้ความร่วมมือดี”  ความร่วมมือของกลุ่มเยาวชนเร่ิม
ก่อตวัข้ึนเร่ือยๆ เม่ือพ่ีประชาชวนท าโน่นท าน่ี นอ้งๆ มกัยินดีเสมอเพราะรู้วา่พ่ี
น าพาไปในทางท่ีดี ประชาและเพ่ือนๆ ก็มีก าลงัใจไปดว้ย จึงเกิดกิจกรรมดีๆ 
ตามมาไม่ขาดสาย  
 

ค่ายเสริมเติมเต็มศักยภาพเยาวชน 
 
 การขบัเคล่ือนการท างานของแกนน าเยาวชน เกิดแรงกระเพ่ือม ทั้งเสียง
ตอบรับจากเยาวชนเอง และแรงสนบัสนุนจากผูใ้หญ่ใจดีอยา่ง อบต. เม่ือแกนน า
เพียงเอ่ยปากขอความช่วยเหลือใหมี้การจดัค่ายเยาวชน เพ่ือเสริมความรู้และ
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ประสบการณ์สร้างการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนกบัเยาวชน อบต. กใ็ห้
การสนบัสนุนทั้งงบประมาณ อ านวยความสะดวกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง นายก อบต. 
และแกนน าคนอ่ืนกใ็หค้วามสนใจเฝ้าสงัเกตการณ์ตลอดเวลาท่ีจดัค่ายเยาวชน ซ่ึง
ค่ายรุ่นท่ี 1 ผา่นไป เกิดเสียง
เรียกร้องจากเยาวชนจากหมู่อ่ืนท่ี
ยงัไม่ไดรั้บโอกาส จึงตอ้งจดัให้
อีกหน่ึงรุ่น   นอ้งๆ เองท่ีเขา้ร่วม
กระบวนการเรียนรู้ร่วม ต่าง
สะทอ้นวา่สนุกและไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้กนัมากข้ึน นอ้งๆ บางคน
อยูใ่นต าบลเดียวกนักไ็ดม้ารู้จกั
กนัตอนมาค่ายน้ีแหละ ท าใหเ้กิดเครือข่ายเช่ือมโยงกนัเองในหมู่เยาวชน 
 

เยาวชนกบังานจิตอาสา 
 
 ดว้ยพลงัความคิดท่ีเยาวชนร่วมกนัคิด ท า และสร้างสรรคใ์หเ้กิดชุมชน 
เยาวชนจากหมู่ 4 หมู่ 7 และหมู่ 8 พร้อมกนัท่ีวดัใกลบ้า้น เพ่ือเตรียมการกวนขา้ว
ทิพยใ์นช่วงใกลอ้อกพรรษา บา้งกข็ดูมะพร้าว บา้งกเ็ตรียมอุปกรณ์ บรรยากาศ
การท างานเตม็ไปดว้ยความสนุกสนาน มีเสียงหยอกลอ้กนั พ่อแม่ ญาติพ่ีนอ้ง ก็
ท าหนา้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียงช้ีแนะบอกกล่าว งานกวนขา้วทิพยเ์ป็นบทเร่ิมของการท างาน
ร่วมกนัของเยาวชน ห่างจากนั้นไม่ก่ีสัปดาห์ กถึ็งเวลาขา้วสุกออกรวงสีทองเตม็
ทอ้งทุ่ง เยาวชนมองเห็นงานจิตอาสารออยูต่รงหนา้ มีการประชาสมัพนัธ์บอก
กล่าว หากบา้นไหนตอ้งการแรงงานคนแทนเคร่ืองจกัร ท่ีเรียกวา่ “การลงแขก” 
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ไปช่วยเก่ียวขา้วกข็อใหแ้จง้มาท่ีแกนน า พวกเขาพร้อมจะไปช่วย ข่าวน้ีกระจาย
ออกไปในหมู่บา้น คิวการจองเยาวชนไปลงแขกเก่ียวขา้วก็ถกูจองยาว ท าเอา
เยาวชนเร่ิมลงัเลวา่จะท าใหเ้จา้ของขา้วไดทุ้กรายตามท่ีขอหรือไม่ เพราะเยาวชน
เองบางคนกต็อ้งไปโรงเรียน บางคนกต็อ้งช่วยพ่อแม่เก่ียวขา้วของตนเองดว้ย  
 

ออก “แรง” แต่ไม่รับค่า “แรง” 
  

นาขา้วแปลงแรกเป็นอีกหน่ึงบททดสอบของการท างานเยาวชน วนัน้ีมี
สายฝนโปรยมาเป็นระยะๆ 
แต่ไม่ไดท้ าใหค้วามตั้งใจ

ของเยาวชนถดถอยลงไป น่ี
ไม่ใช่คร้ังแรกของการจบั

เคียวเก่ียวขา้ว หากแต่เป็น
คร้ังแรกท่ีไปเก่ียวขา้ว

ร่วมกบัเพ่ือนรุ่นราวคราว
เดียวกนั ทุกคนห่อขา้ว มีปลา 

มีน ้าพริก พกพามาจากบา้นตวัเอง  ซ่ึงอยูใ่นขอ้ตกลงเง่ือนไขของการท างานคร้ังน้ี 
ท่ีวา่ไม่ขอรับค่าแรงจากเจา้ของนา ขา้วปลาจะเตรียมมาเองจากบา้น ขอเพียงน ้าด่ืม
บา้งพอแกก้ระหาย หากเจา้ของนามีน ้าใจอยากตอบแทน นอ้งๆ คุยกนัวา่ขอเป็น
ขา้วเปลือกจะไดเ้อาไปแลกเป็นเงินสมทบกองทุนส่วนรวมเพ่ือกิจกรรมอ่ืนต่อไป  
ข่าวน้ีกระจายไปถึงผูห้ลกัผูใ้หญ่ในชุมชน หลายคนบอกวา่ไม่เคยเห็นภาพแบบน้ี
มานานแลว้ ภาพท่ี “แรงคน” ลงมือท างานกนักลางทอ้งทุ่งท่ีมีแต่เสียงหวัเราะ 
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พดูคุย อยากใหบ้รรยากาศแบบน้ีท่ีเคยมีในอดีตกลบัมาอีก มากกวา่เสียง
เคร่ืองจกัรท่ีว่ิงวนในทุ่ง 

“วันนี้มาให้ก าลังใจเด็กๆ 
เม่ือตอนท่ีเข้าค่ายพวกเขาเองเป็นคน
เสนอแผนง าน  กิ จกร รม ว่ า ใน
ระยะใกล้นี้จะท าอะไรกันดี เ พ่ือ
ชุมชน ก็มีเร่ืองเก่ียวข้าวด้วย เราคิด
ว่าเขาคงเสนอไปอย่างน้ันเองเพราะ
ไม่มั่นใจว่าเขาจะท าได้มั้ย? เพราะ
แต่ละคนก็มีนาของตัวเองก็คงต้อง
ช่วยพ่อแม่ก่อน แต่มาวันนีก้เ็ห็นว่าส่ิงท่ีเขาพูดน้ัน เขาท าได้จริง ส่วนจะมากน้อย
อย่างไรคงไม่เป็นประเดน็ เพียงเราอยากเห็นการลงมือของเขา  กม็าให้ก าลังใจเอา
ขนม เอาน า้หวานมาให้”   นายกสุวรรณีและคณะ มานัง่ใหก้ าลงัใจนอ้งๆ อยู่ริม
ทุ่งกล่าวดว้ยความช่ืนชม  

“นานีเ้ป็นนาแรก เขาไปบอกแม่ว่ามีโครงการเยาวชนจิตอาสาเก่ียวข้าว
ไม่ต้องเสียค่าแรงเป็นเงิน ข้าวเปลือกกแ็ล้วแต่จะให้ ไม่ให้กไ็ม่เรียกร้อง แม่เขาก็
ตกลง น้อง ๆ บางคนกเ็ก่ียวเก่งเพราะเคยช่วยแม่ท า แต่บางคนกเ็ก่ียวยังไม่เป็นแต่
อยากมา เรากไ็ม่ว่าเห็นเขามีใจกไ็ม่ปิดก้ัน เขากส็นุกสนานกันมาก บางคนมารอ
ตั้งแต่เช้า” ประชา สุขโส แกนน าคนส าคญัของเยาวชนจากหมู่ 8 บา้นถนนชยั 

หลงัจากเยาวชนจิตอาสาลงแขกเก่ียวขา้วไดไ้ม่นาน ฝนฟ้าอากาศกไ็ม่
เป็นใจ เหมือนตอ้งการทดสอบก าลงัใจ  ช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึงตน้พฤศจิกายน
ปีน้ี พ้ืนท่ีจงัหวดัสุรินทร์ฝนตกหนกัติดต่อกนัเป็นสปัดาห์ รวงขา้วสีทองในทอ้ง
ทุ่งเอนตวัลงแช่น ้าอยูห่ลายคืน  บางคนเก่ียวไม่ทนักต็อ้งปล่อยไปตามสภาพ บาง
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คนรีบเก่ียวเพ่ือหนีฝน แต่ไม่ทนัท่ีจะขนขา้วออกจากนาสายฝนกเ็ทกระหน ่าจน
ท่วมทุ่ง เสียหายไปหลายสิบไร่ น่ีคือสภาพจ ายอมของชาวนาไทย 

 

ตามไปดูงานลอยกระทง  
 
 หลงัจากท่ีชาวบา้นตอ้งรับมือกบัสภาพอากาศฝนฟ้ามาร่วมหลายสปัดาห์ 
วนัน้ีฟ้าปลอดโปร่ง พระจนัทร์เตม็ดวง ข้ึนสิบหา้ค ่าเดือนสิบสองน ้านองเต็มตล่ิง 
ลอยกระทงปีน้ี หลายหมู่บา้นในต าบลจดังานลอยกระทงเหมือนเช่นทุกปี แต่ปีน้ี
เป็นคร้ังแรกท่ีบา้นตาแจ๊ด หมู่ 5 ริเร่ิมจดัใหง้านลอยกระทงเกิดข้ึน จึงมีแกนน าไป
ชกัชวนเยาวชนในหมู่มาร่วมกนัออกแบบจดัการงาน โดยเนน้การใหอิ้สระทาง
ความคิดและลงมือปฏิบติั แกนน าเป็นพ่ีเล้ียงช่วยกนัจดัเตรียมงาน  

 “ปีนีเ้ป็นปีแรกท่ีบ้านตาแจ๊ดจัดงาน สนุกมากเลยพ่ี น้องๆ ช่วยกันดี มี
ก าลงัใจปีหน้ากจ็ะจัดอีก เห็นแล้วว่าเขากท็ ากันได้ เราแค่แนะน าบ้าง เร่ืองหลกัๆ 
เขาคุยกันท ากันเอง วันงานกมี็เยาวชนจากหมู่ 4 เขากม็าร่วมนะ ไปอบรมท่ีค่าย
เยาวชนมาด้วยกันกรู้็จักกัน มาช่วยกันดี” พ่ีเอียว หวัหนา้ส่วนการคลงั อบต.
กนัตวจระมวล  จึงอดดีใจไม่ไดท้ั้งในฐานะเป็นคนในพ้ืนท่ีและในฐานะเป็นพ่ี
เล้ียงเยาวชน  
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ชวนน้องมาถอดบทเรียน 
 
 หลงัจากเวลาเคล่ือนผา่นไปจาก
วนัท่ีจดัค่ายเสริมศกัยภาพเยาวชนผา่น
มาร่วม 2 เดือน ผูเ้ขียนเองทั้งเคยเขา้ไปร่วม
กิจกรรมและไดรั้บรู้เร่ืองราวดีๆ จากพ่ีนอ้ง
กนัตวจระมวล เม่ือเขา้ไปในพ้ืนท่ีอีกคร้ัง 
จึงชกัชวนใหแ้กนน าและเยาวชนมาชวนคิดชวนคุยกนัสกัยก มีเสียงตอบรับทนัที 
เราจึงนดัหมายกนัตามท่ีกลุ่มจะสะดวกพดูคุย ตกลงเป็นตอนเยน็วนัท่ี 13 
พฤศจิกายน หลงัวนัลอยกระทงผา่นไปเพียงหน่ึงวนั  
 ช่วงเยน็ของตน้ฤดูหนาวปีน้ี ลมหนาวพดัโปรยมาใหรั้บรู้ถึงอุณหภูมิ
แห่งความเยน็มากระทบ เยน็น้ีจึงรู้สึกวา่มืดเร็วกวา่ปกติ เราขบัรถมาจากในเมือง
แวะมาท่ี อบต. ซ่ึงวนัน้ีท่ี อบต. มีการประชุมสภา เหล่าสมาชิก อบต. จึงพร้อมใจ
กนัใส่ชุดกากีเตม็ยศมาประชุม จงัหวะท่ีเราเขา้ไปการประชุมเลิกพอดีจึงไดมี้
โอกาสทกัทายพ่ีนอ้งท่ีคุน้เคย (เพราะทุกคนเคยร่วมเป็นนกัเรียนหอ้งเรียนแกน
น ามาดว้ยกนัทั้งนั้น)  จากนั้นกน็ัง่รถออกจาก อบต. ผา่นเขา้ไปบา้นตาแกว้ บา้น
ตาแจ๊ด และบา้นท านบเพ่ือแวะรับ คุณส าลี (พ่ีเหมาของนอ้งๆ) แกนน าคนส าคญั
ของ หมู่ 4 บา้นท านบ นัง่รถต่อไปท่ี บา้นถนนชยัซ่ึงห่างจากบา้นท านบประมาณ 
2-3 กิโล ระหวา่งนัง่รถไปเห็นทอ้งทุ่งขา้วสีเหลืองทองสุขอร่าม คุยกบัคุณส าลีวา่ 
“ปีน้ีขา้วดีมั้ย?” (หมายถึงไดผ้ลผลิตดีไหม) ส าลีวา่ขา้วสวยมากปีน้ี แต่มาเจอช่วง
ฝนเม่ือปลายตุลาคมท่ีผา่นมาน้ี ท าใหบ้างเจา้เสียหายไปหลายไร่เหมือนกนั ตอนน้ี
บางเจา้กก็ าลงัเก่ียวขา้วกนัอยา่งเร่งรีบ เวลาไปชวนใครไปไหนหรือท าอะไร กจ็ะ

 
ส.อบต.ส าลี แห่งบา้นท านบ 
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ไดรั้บค าตอบเหตุผลเดียวกนัเป็นสูตรวา่ “ติดเก่ียวขา้ว” (เก่ียวเองหรือไม่ก็ใชแ้รง
คนเก่ียว) หรือไม่ก ็“ขา้วยงัไม่เสร็จ” (ใชร้ถเก่ียวแต่ยงัตากและเกบ็ใส่ยุง้ไม่เสร็จ)   

วันน้ีก็เช่นกัน ต้องมาคุยกันตอนค ่ า
อย่างน้ีเพราะว่าแกนน าเองก็ต้องไปเก่ียวข้าว 
วนัท่ีเราโทร. คุยกับคุณประชา เขาจึงบอกว่า 
“อาจารย์มาตอนเยน็ ๆ หน่อยนะ ผมกลับจากนา
แล้วผมจะมาคุยด้วย  น้องๆ กเ็หมือนกันบางคน
ท่ีไม่ได้เรียนแล้ว ก็ต้องเก่ียวข้าวให้เสร็จก่อน 
ส่วนน้องท่ีเป็นนักเรียนก็ต้องหุงข้าว เตรียม
กับข้าวไว้ให้พ่อแม่ท่ีกลับจากนา”   เราฟังแลว้ก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาเวลาท่ีกลุ่ม
สะดวกก็แลว้กนั ชีวิตชาวชนบทยงัท้ิงวิถีการท านาไปไม่ไดห้รอก แมว้่าวิธีการ 
ขั้นตอนอาจผิดแผกไปจากรุ่นบรรพบุรุษเคยท าไว ้แต่วนัน้ี “ขา้ว” ยงัเป็นพระเอก
ของเร่ืองในชีวิต ท่ีทุกคนตอ้งสร้างเอง กินเอง ขายเอง (แต่พ่อคา้ตั้งราคา)  ชาวนา
ไทยผลิตขา้วเองแต่ท าไมชาวนาไทยยงัดูเหมือนไม่ไดลื้มตาอา้ปากกบัราคาขา้วท่ี
สร้างความภาคภูมิใจใหม้ากนกั ชาวนากย็งัเป็นกลุ่มคนรายไดน้อ้ยของประเทศอยู่
นัน่เอง 
 เม่ือมาถึงท่ีนัดหมาย ด้านหน้ากองทุนสาธิต ของหมู่ 7 บ้านโสน มี
ซีเมนตก์วา้ง เกา้อ้ีพลาสติกจดัเรียงลอ้มวงรอสมาชิก เราไปถึงท่ีนดัหมายก่อน นัง่
รอสกัพกักมี็นอ้งๆ เร่ิมทยอยมาทีละคนสองคน บางคนยิ้มๆ อายๆ บางคนอาจจะ
เคยเห็นหนา้กท็กัทาย คุณประชา คุณแสงจนัทร์ คุณเฉลียว แกนน าคนส าคญัของ
หมู่ 7 และ 8 ทยอยกนัมา เวลาล่วงเลยมาเกือบทุ่มแลว้นอ้งๆ นบัไดส้ักประมาณ 
30 กว่าคน เราจึงบอกว่าเร่ิมเลยดีกว่า กิจกรรมอุ่นเคร่ืองเร่ิมข้ึนดว้ยขยบัแขง้ขยบั
ขา เคล่ือนไหวร่างกาย สัมผสักนับา้งตามกิจกรรม สร้างเสียงหัวเราะได้เยอะ
ทีเดียว บ้างก็  แซวกันเอง เม่ือเคร่ืองเร่ิมอุ่นไดท่ี้ เราจึงชวนน้อง ๆ คุยถึงภาพ

 
อบต.เฉลยีว แกนน า บ.โสน 
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วนัวานท่ียงัหวานอยู ่เร่ิมจากกลบัจากค่ายแลว้ ใครท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไรกนับา้ง 
ช่วยแบ่งปันเร่ืองดีๆ ใหฟั้งบา้ง แรกๆ นอ้งๆ ยงัเขินกนัอยู่ (สงสัยว่าอุ่นเคร่ืองแลว้ 
เคร่ืองยงัสตาร์ทไม่ติด) เราตอ้งกระตุน้บา้ง แกนน าช่วยบา้ง พอคนหน่ึงพูดอีกคน
ก็ช่วยกนัเสริมรับลูกกนัได ้“ไปท างานท่ีวดั งานกวนขา้วทิพย ์แลว้ก็ไปเก่ียวขา้ว 
งานลอยกระทง” สรุปก็ไดป้ระมาณน้ีเม่ือถาม ถึงความรู้สึกว่าท าแลว้เป็นไงบา้ง  

มี เ สียงตอบเหมือนนัด
ห ม า ย  “ส นุ ก ม า ก ก ก
กก…” เ ม่ือความคุ้นเคย
เร่ิมเกิดข้ึนเราจึงคุยเจาะ
ไปถึงรายละเอียดว่าท า
แล้ว ดี ย ัง ไ ง  ทั้ ง ตัว เ อ ง
ค รอบค รั ว และ ชุ มชน 
รวมทั้ งการได้เห็นอะไร

ในตวัเอง ในเพ่ือน หมายถึงมุมมอง ความคิด และวิธีการท างานดว้ยกนั สุดทา้ย
การเรียนรู้คร้ังน้ีน าไปขยายผลการท างานในชีวิตจริงและในกลุ่มชุมชนบา้นเราได้
อย่างไรบา้ง อีกหลายประเด็นท่ีเราไดแ้ลกเปล่ียนกบันอ้งๆ ซ่ึงเสียงสะทอ้นจาก
นอ้งๆ วา่ 

“กิจกรรมท่ีท าแล้วสนุก พอมาคิดดีๆ ในความสนุกกมี็ประโยชน์ด้วย 
เช่น การช่วยท ากระทงขายท่ีวัด วัดกไ็ด้เงินเรากไ็ด้บญุ ไม่เหน่ือยมีเพ่ือนช่วย
เยอะแยะ” 
 “ ได้เพ่ือนใหม่ ได้ช่วยคนอ่ืน แต่เรากไ็ด้ความสนุก ความสุข” 
 “ท างานเป็นกลุ่มต้องมีความสนุกด้วย จะได้ท้ังงานและได้ท้ังใจ” 
 “เก่ียวข้าวท่ีบ้านได้งานเหมือนกัน แต่ไม่สนุกเหมือนไปเก่ียวกับเพ่ือน 
ต้องเอาเพ่ือนไปเก่ียวท่ีบ้าน (ฮา)” 
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 “พวกเราท างานกส็นุกดี นายกฯ ผู้ใหญ่ คนในหมู่บ้านกม็าดูมาให้
ก าลงัใจ” 
 “เวลาท าให้อะไรคนอ่ืน แต่เรากไ็ด้ด้วย ได้ความสุข”  

พ่ีสาธิต  ประธานสภาเยาวชนบา้นโสน เล่าวา่ “น้อง ๆ ช่วยกันท างานดี 
ไม่มีขัดแย้งกัน เพียงแต่เสียงดังไปหน่อยเพราะคนมาช่วยเยอะ ผมปล่อยให้เขาท า
กันเอง เขารู้หน้าท่ี ท ามาสองปี ปีนีท้ างานดีกว่าปีท่ีแล้ว” เราถามต่อวา่ท่ีวา่ดีกวา่ปี
ท่ีแลว้ คิดวา่เกิดจากอะไร “ตั้งแต่ไปเข้าค่ายด้วยกันท าให้สนิทมากขึน้ ไม่เคอะ
เขินเหมือนเม่ือก่อน”   

เม่ือเราชวนคิดยอ้นกลบัไปถึงตอนจิตอาสาลง
แขกเก่ียวขา้ววา่เป็นอยา่งไรบา้ง คุณประชาวา่ 
“พอมาบอกน้องๆ ว่าหาแปลงนาท่ีเขาอนุญาต
ให้ไปเก่ียวได้แล้ว น้องๆ มาช่วยกันมาเยอะเลย 
ท้ังคนท่ีเคยไปค่ายและไม่เคย นาแรกเนือ้ท่ี
ประมาณ 5 ไร่ มีน้องๆ ไปประมาณ 35 คน วัน

เดียวเสร็จเลย”  
คุณเฉลิม แกนน าเยาวชนบา้นโสนวา่ 

“น่ีเป็นงานแรกท่ีพากันท าแบบจิตอาสาอย่าง
นี ้รู้สึกว่ามีก าลงัใจ ต่อไปกว่็าจะท าต่อไปเร่ือง
อ่ืนๆ อีก เช่น เพาะพันธ์ุกล้าไม้ อยากท าศูนย์
เรียนรู้ในวัดให้เป็นท่ีรวมของพวกเราท า
กิจกรรมของเยาวชนและคนอ่ืน  เสร็จจาก
หน้าเก่ียวข้าวอยากชวนน้องไปปลกูผักในนา ท าเป็นกลุ่มจะได้ก าลงัเยอะ” 

 
ส.อบต.แสงจนัทร ์บ.ถนนชยั 

 
ประชา สุขโส  
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คุณส าลี แกนน า บา้นโสนเล่าเสริมวา่ “ลอยกระทงทุกปีพวกเราเหน่ือย
มากว่ิงวุ่น แต่ปีนีมี้น้อง ๆ มาช่วย เบาแรงไปเยอะเลย คิดว่าถ้ามีกิจกรรมให้เขาท า
เร่ือย ๆ กจ็ะดี”  

คุณแสงจนัทร์แกนน าบา้นถนนชยั มีความเห็นวา่ “เร่ืองขยะในงานวัด
แต่ละคร้ัง มีเยอะมากถ้าน้องๆ สนุกกันแล้วถ้ามีใจช่วยกันเกบ็ขยะด้วยน่าจะดี 
ช่วย อพปร. อีกแรงกเ็ป็นการท างานจิตอาสาเหมือนกัน”   
 วิถีการเรียนรู้ในชุมชนเกิดข้ึน ภายใตเ้ง่ือนไขความเขม็แขง็เอาจริงเอาจงั
ของแกนน าผนวกกบัความร่วมไมร่้วมมือของเยาวชน วา่กนัวา่เยาวชนคนหนุ่ม
สาวเป็นวยัท่ีมี “พลงั” มาก แต่พลงันั้นควรเป็นท่ีถูกใชใ้นทางท่ีถูกท่ีควร กเ็ป็น
พลงับวกก่อใหเ้กิดแรงกระเพ่ือมไปในทุกชุมชนท่ีอยู ่ เช่ือมร้อยไปเป็นพลงัท่ี
ยิ่งใหญ่ของสงัคมได ้ 
 

ทศันะของผู้บริหารกบังานเยาวชน 
 

นายกสุวรรณีใหท้ศันะไวน่้าฟังวา่ “เราในฐานะ
ผู้ใหญ่ มีบทบาทหลักท่ีจะเสริมสร้างการพัฒนาใน
ชุมชนมองว่า เยาวชนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า เรา
เองมองเห็นคุณค่าของเขา อยากเห็นเขาเติบโต
ขึน้มาอย่างมีคุณภาพ เราเองเป็นแกนน ากจ็ริงแต่วัน

หน่ึงเรากต้็องถอยลง การพัฒนาเสริมศักยภาพต้องใช้เวลาอย่างต่อเน่ือง วันนีเ้รา
เร่ิมเห็นส่ิงดีๆ เกิดขึน้แล้ว อยากเห็นเขาจัดการชีวิตของเขาเองได้ก่อน เพราะ
สังคมทุกวันนีมี้แต่ส่ิงยั่วย ุ คิดว่าถ้าเขามีทักษะในการจัดการชีวิตของเขาเองได้ 
งานในชุมชนกไ็ม่ใช่เร่ืองยากอะไร อย่างงานจิตอาสาท่ีเยาวชนท าผ่านมาเม่ือเร็วๆ 
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นี ้ โดยเฉพาะ 3 หมู่บ้านใกล้เคียงกัน บ้านถนนชัย โสนและท านบ น้ัน กรู้็สึกว่า
เป็นทิศทางท่ีน่าจะไปได้ดี  

งบประมาณท่ี อบต.ตั้งไว้เพ่ือสนับสนุน กเ็ห็นแล้วว่าถกูน าไปใช้ทางท่ี
ควรเป็น เราเห็นการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน ว่าหลงัจากเราจัดกิจกรรมค่ายให้เขา
ได้รวมกลุ่ม ท างานเป็นทีม กเ็ห็นว่าเขาเกาะกลุ่มกันมากขึน้ เขาลกุขึน้มาจัด
กิจกรรมได้เอง แกนน าเพียงอยู่ข้างๆ ให้ก าลงัใจ สนับสนุนในส่ิงท่ีเกินก าลงั
ส าหรับเขา  หมู่อ่ืนๆ กพ็อเห็นลางๆ แล้วว่าเร่ิมมีการรวมกลุ่มกัน เรากส็นับสนุน 
กระตุ้น ให้เขาท าอย่างต่อเน่ือง การเกาะติด ตอกย า้ในส่ิงท่ีเขาท าได้ดี ความ
ต่อเน่ืองน่ีเป็นประเดน็ส าคัญท าอย่างไรให้เขาท าจนเป็นวิถีชีวิต วิถีชุนชม เง่ือนไข
ความส าเร็จอยู่ ท่ีแกนน าแต่ละหมู่ด้วยเช่นกัน” 

จากบทเรียนของ อบต.กนัตวจระมวล ช้ีชัดว่า การที่ อบต. ลุกขึน้มาดูแล
ลูกหลานในชุมชน มนัไม่ใช่เร่ืองยากเพราะในชุมชนท้องถิ่นมทุีนด ี คนดอียู่แล้ว 
เพยีงแต่ขาดคนที่จะลุกขึน้มาเป็นเจ้าภาพ และเช่ือมร้อยส่วนต่างๆ ในสังคมให้ไป
ในทิศทางเดยีวกนั ก็จะสามารถสร้างพลงัในการขับเคลือ่นได้ไม่น้อย โดยเฉพาะ
เดก็และเยาวชน เมือ่พวกเขามใีจ มศีรัทธา พลงังานที่มศัีกยภาพที่สะสมอยู่ในตวั
กพ็ร้อมที่น ามาใช้อย่างไม่มจี ากัด 
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เทศบาลนครขอนแก่นกบังานพฒันาเด็กและเยาวชน 

 
 
 
การท่ีเทศบาลนครขอนแก่น ไดรั้บรางวลันครน่าอยู่ อนัดบั 5 จาก 23 

นครของไทย (LDI AWARDs) จากสถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา (LDI)  คงไม่ใช่
เร่ืองบงัเอิญ ท่ีใครจะไดรั้บกนัง่าย ๆ  และส าหรับเมืองน่าอยู่-ชุมชนน่าอยู่ ใน
ความหมายของดชันีความน่าอยู่ของเมืองน้ี หมายถึง เทศบาลท่ีน่าอยู่ส าหรับ
ประชากรผูอ้ยู่อาศยัและผูท่้องเท่ียวผ่านทาง ทั้งในมิติความปลอดภยั มิติความ
สะอาด มิติความมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มิติการบริหารจดัการท่ีดีตามหลกัธรรมมาภิ
บาล และมิติความเป็นเมืองท่ีมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม รวมเป็น 5 มิติ 
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วสัิยทศัน์ส าคญัในการพฒันาเทศบาลนครขอนแก่น 
 
 มุ่งพฒันาเมืองขอนแก่นใหเ้ป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจภาคอีสาน มีสังคมท่ี
เอ้ืออาทรเรียนรู้ และน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน แนวคิดพฒันาเมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืนนั้น 
สาระส าคญัคือ  การสร้างสังคมเอ้ืออาทร เรียบง่ายอยู่อย่างเคารพธรรมชาติ  คง
ไม่ใช่ถือเอาการมีตึกใหญ่ สะพานสูง เป็นสาระส าคญัของบา้นเมือง  สังคมตอ้งมี
ความเป็นอยู่อย่างเท่าเทียม ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม อยู่ร่วมกนัเพ่ือความ
ยัง่ยืนในอนาคตใหค้นรุ่นต่อ ๆ ไป 
 

“การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” ต้องควบคู่ “การสร้างความสุข” 
  
 วนัน้ีเป็นอีกวนัท่ีผมค่อนขา้งต่ืนเตน้ท่ีจะไดเ้ขา้พบพูดคุยกบัท่านนายก
เทศบาลนครขอนแก่น ตามท่ีไดน้ัดหมายไวก่้อนหนา้น้ี  ส่วนหน่ึงผมพอทราบ
ขอ้มลูวา่ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นคนเก่ง มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล  เป็น
กนัเอง  การพดูคุยในวนัน้ีจึงตอ้งเตรียมประเด็นค าถามใหช้ดัเจน  เพราะเวลาท่ีจะ
ไดเ้ขา้ขอสมัภาษณ์กจ็ ากดั อย่างท่ีเราทราบกนัว่า คนท างานบริหาร ไม่ค่อยมีเวลา
วา่งซกัเท่าไหร่.......... 
 ผมเดินทางถึงเทศบาลเมืองนครขอนแก่น 11.00 น. ตรงเวลาพอดีกบัท่ี
นดัไว ้ ทนัทีท่ีผมกา้วข้ึนบนัไดเทศบาลนครขอนแก่น เสียงโทรศพัทก์็ดงัข้ึน... “พ่ี
นวล”  ซ่ึงท าหนา้ท่ีเลขาหนา้หอ้งนายกเทศมนตรีโทรเช็คว่าผมมาถึงหรือยงั  โชค
ดีท่ีวนัน้ีผมมาตรงเวลาถา้ไม่เช่นนั้น  คงไม่ไดเ้ขา้สัมภาษณ์พูดคุย  เพราะท่ีชั้น 2
หนา้ห้องนายกเทศมนตรี  มีแขกรอเขา้พบท่านนายกเทศมนตรีอยู่หลายคณะ   พ่ี
นวลบอกให้ผมนั่งรอซักครู่ท่ีโซฟาท่ีอยู่เยื้อง ๆ จากหน้าห้องนายกเทศมนตรี  
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เพราะท่านนายกก าลงัคุยอยู่กบัแขกอีกกลุ่มหน่ึงอยู่  ผมจึงช าเลืองสายตาส ารวจ
บริเวณโดยรอบรอไปพลาง ๆ  ผมสังเกต  ท่ีกระดานข่าวหนา้หอ้งนั้น มีข่าวท่ีถูก
ตัดจากหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินหลาย ๆ ฉบับติดเรียงราย  เป็นเร่ืองราวเก่ียวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ท าผ่านมา  ผมจึงไปยื่นอ่าน
กระดานข่าว ซักครู่ “คุณโจ้” นายศรัณย์  เปานาเรียง นักวิชาการศึกษา ของ
เทศบาลนครขอนแก่นก็ มากล่าวทกัทายผม พร้อมแนะน ากิจกรรมในเร่ืองงาน
เยาวชนของเทศบาลนครขอนแก่นให้ผมฟังคร่าว ๆ  ว่าท าอะไรอยู่ท่ีไหนบา้ง  
พร้อมกนักบัท่ีพ่ีนวลเชิญพวกเราเขา้หอ้งพบท่านนายกเทศมนตรีพอดี 

ผมใช้ เ ว ล า ในแนะน า ตัว  อ ธิบ า ย
วตัถุประสงคข์องการมาขอสัมภาษณ์ครู่
หน่ึง ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
จึงเ ล่าให้ฟังถึงท่ีมาท่ีไปของการให้
ความส าคัญกับเร่ืองงานเยาวชนของ
เทศบาลนครวา่  ในประเดน็เก่ียวกบังาน
เด็กและ เยาวชนของเทศบาลนคร

ขอนแก่น เกิดจากแนวความคิดท่ีตอ้งการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ซ่ึงจะเห็นว่า
ในการเรียนรู้ในปัจจุบนัสามารถเรียนรู้ไดท้ั้งในระบบ  นอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยั โดยแบ่งเป็นการเรียนรู้ของ   ประชาชน  เยาวชนและเด็กซ่ึงนบัว่ามี
หลายระดบั  การจะเสริมสร้างสังคมและคนในชุมชนให้มีความรัก  ความเอ้ือ
อาทรกนัไดถื้อว่าเป็นส่ิงท่ียาก   ในขณะท่ี การสร้างถนน  หนทาง  การขุดท่อ
ระบายน ้า  เป็นงานส่วนใหญ่ท่ีเรามกัจะเห็นเทศบาลแต่ละแห่งท ากนัเป็นงานหลกั  
แต่ถามว่าส่ิงเหล่าน้ีสามารถสร้างความสุขใหก้บัคนไดห้รือไม่...????  ค าตอบคือ 
“ไม่ใช่” ...........  
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ฉะนั้นการสร้างความสุขท่ีแทจ้ริงให้เกิดข้ึนไดน้ั้นถือเป็นเร่ืองท่ียากมาก  เพราะ
เป็นเร่ืองนามธรรมจบัตอ้งไม่ได ้ แต่ก็ตอ้งท าใหไ้ด ้เพราะถือเป็นเป้าหมายส าคญั
ในการ “พฒันาคน”  ในการด าเนินงานพฒันาคนของเทศบาลนครขอนแก่น  จึง
ตอ้งเน้นในเร่ือง “การสร้างความสุขให้กับประชาชน” กล่าวคือ   ตอ้งการให้
ประชาชนมีความสุข  ฉะนั้นการพฒันาจะต้องเน้นท่ีจิตใจท่ีดีงามมีธรรมะ มี
คุณธรรมประจ าใจ   มีความฮกัแพง ( รัก ) กนั  ถือเป็นบทบาทส าคญัของเทศบาล
ท่ีจะตอ้งท าหนา้ท่ีประสานหรือเช่ือมโยงให้เกิดการไหลผ่านจากนามธรรมไปสู่
รูปธรรมดว้ยการถกัทอ  โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ใหมี้การเช่ือมโยงประสาน
และเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้  เช่นการสร้างห้องสมุดเด็กสวนดอกคูน  การ
สร้างศูนยพ์ฒันาทกัษะและการเรียนรู้ ICT  ขอนแก่น  และโฮงมูนมงัขอนแก่น 
ซ่ึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีตอ้งการให้ประชาชนทัว่ไปได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาหา
ความรู้และสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือการเรียนรู้ท่ีไม่มีส้ินสุดและมีขีดจ ากดั  เพราะลึก ๆ 
แลว้เช่ือว่าการท่ีคนมีความรู้และสามารถปรับประยุกตใ์ชค้วามรู้พฒันาตนเองได้
นั้น  จะสามารถสร้างความสุขใหก้บัคนคนหน่ึงได ้

แนวความคิดหรือแรงบนัดาลใจให้ท างานเร่ืองเด็กเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจาก
ความเช่ือท่ีว่า  เด็กคือ “ขุมพลังแห่งอนาคต”   พลงัของเด็กมีมากมาย  ทุกวนัน้ี
การศึกษาในระบบ  กฎระเบียบ  ขอ้บงัคบั  การลิดรอนสิทธิต่างๆ ไดท้ าใหเ้ด็กโต
ข้ึนโดยปราศจากความเป็นตวัของตวัเอง  ขาดอิสระท่ีจะคิดท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ตามความชอบ และความสนใจ เพราะเดก็ถูก
กดไว้กับต าราแห้งๆ ท่ีไม่ทันสมัยไม่ทัน
เหตุการณ์  ตอ้งหมกมุ่นอยู่กบักบัต าราเก่าๆ 
ท่ีมีค าตอบเพียงขอ้เดียวท่ีจะตดัสินวา่ถูกหรือ
ผิดโดยไม่เช่ือมโยงเหตุผลต่างๆโดยรอบ  
หรือบางทีเดก็ตอ้งอยูก่บัครูหวัโบราณๆ ท่ียึด
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ติดอยูก่บัระบบเก่าๆ เจา้ระเบียบจนเดก็ไม่สามารถกระดิกไปไหนได ้  ทั้งหมดทั้ง
ปวงน้ีกลายเป็นส่ิงท่ีปลูกฝังท าให้เด็กมีระบบคิดเชิงเด่ียว ไม่สามารถเช่ือมโยง  
หรือเกิดการเรียนรู้ท่ีต่อยอดจากเร่ืองหน่ึงเช่ือมโยงไปสู่เร่ืองหน่ึงได ้ เด็กท่ีเติบโต
จะยึดตวัเองเป็นท่ีตั้ง  และหาความสุขจากวตัถุ คลุกอยู่กบัเกมส์คอมพิวเตอร์ การ
เล่นอินเตอร์เนท  ซ่ึงแน่นอนสังคมย่อมเป็นสังคมตัวใครตัวมนั  ท าให้สังคม
ก าพร้าขาดความรักความสามคัคีกนั   

 
ฉะนั้นในการพฒันาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น  จึงมองถึง

ระบบการศึกษา  โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกดัเขตเทศบาล  จึงไดเ้กิดโครงการ
ต่างๆ ในการพฒันาครู  เช่น  พาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนอมาตยกุล  โรงเรียนสัตยา
ไส  โรงเรียนรุ่งอรุณ   เพ่ือพฒันาครูและระบบการเรียนการสอน  ดงันั้นจึงไม่ตอ้ง
แปลกใจเม่ือเห็นครูอนุบาลในโรงเรียนเทศบาลจะโอบกอดเด็กอย่างอบอุ่น  หรือ
เปิดเพลงเบาๆ เพ่ือสร้างสมาธิก่อนการเรียนการสอน  แต่ส่ิงเหล่าน้ีทางเทศบาล 
และตวันายกเทศมนตรีเอง ก็จะไม่ไปบงัคบัหรือออกเป็นค าสั่งแต่อย่างใด ว่า
จะตอ้งท าให้ไดอ้ย่างท่ีไปดูมา หากแต่อยากให้เกิดข้ึนจากหัวใจของครู รวมถึง
คณะท างาน ท่ีตอ้งการพฒันาตนเองหรือพฒันาการเรียนการสอนในหอ้งเรียนดว้ย
ตวัของครูเอง   

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัให้เกิด  เป็นเพียง “เคร่ืองมือ” หรือ “ส่ือ” ของการ
เรียนรู้  แต่หวัใจส าคญัคือ “การสร้างคุณธรรมท่ีดีงาม” ใหเ้กิดกบัเด็ก และเยาวชน  
ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพความคิดและการท างานของ คนท างาน ให้สามารถ
เลือกสรรกิจกรรมท่ีคิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเด็กและเยาวชนให้ได้อย่าง
เหมาะสมและลงตวั   

ค าอธิบายของนายกเทศมนตรี ท าให้ผมตอ้งตั้งใจฟังเป็นพิเศษ  เพราะ
มนัสะทอ้นทั้งวิธีคิดและวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร  สะทอ้นทั้งส่ิงท่ีเป็นนามธรรม
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ภายใต้การด า เ นินงาน  สะท้อนทั้ งตัวตนและจุดยืนในการท างานของ
นายกเทศมนตรีเอง  ผ่านถอ้ยส าเนียงท่ีเป็นกนัเอง ดูจริงจงั หนกัแน่น และชดัเจน
ในวิถีของการท างาน  ดงันั้นผมขอวิเคราะห์ไปทีละประเด็น ๆ ภายใตฐ้านการคิด
ของผมท่ีก าลงัอิงอยู่กบัภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่  ท่ีก าลงั
บริหารจัดการตัวเองอยู่ในปัจจุบัน ทั้ งน้ีเพ่ือขยายความเข้าใจและชวนขบคิด
ร่วมกนัดงัน้ี 

ขอ้แรก ใน แ ง่ วิ สั ย ทัศ น์  แ ล ะ วิ ธี คิ ด ในก า รท า ง า น ข อ ง ท่ า น
นายกเทศมนตรี เป็นเร่ืองน่าสนใจอย่างยิ่งท่ีคนชนชั้นกลาง ท่ีเรามกัจะทึกทกัเอา
ว่าเป็นตวัแทนความคิดในระบบทุน  ซ่ึงยากมากท่ีจะปรากฏใหเ้ห็นไดว้่า มีคนท่ี
สนใจใหค้วามส าคญัเก่ียวกบั มิติการพฒันา “คน” ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือ
สรรสร้างสังคมให้น่าอยู่ โดยการปฏิบติัอย่างจริงจัง และเห็นผลเป็นรูปธรรม
ชดัเจน   ซ่ึงไม่ไดห้มายความว่าท่านนายกเทศมนตรีจะปฏิเสธทุน แต่เป็นการ 
“จดัการ” กบัทุนใหม้ารับใชป้ระชาชน ผ่านกลไกทางความคิด ภายใตร้ะบบและ
กระแส ท่ีไม่ไดป้ฏิเสธความเป็นจริงของสงัคม  กคื็อ  รับรู้ว่ามีปัญหา  ทั้งดา้นการ
พฒันาการเรียนรู้ของเดก็และเยาวชน  หรือแมแ้ต่ปัญหาขีดจ ากดัและศกัยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา  ซ่ึงค าถามเหล่าน้ีจึงเป็นโจทยใ์หญ่ ในเร่ือง การพยายาม
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แทนท่ีจะ สร้างเพียงถนนหนทางหรือโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพียงอย่างเดียว  แต่ตอ้งท าไปพร้อม ๆ กนั และใหน้ ้ าหนกักบัการพฒันา
และสร้าง “สงัคมแห่งการเรียนรู้” มากกวา่  

 ฉะนั้ นผมจึงคิดว่า  ภายใต้วิสัยทัศน์ และวิธีคิดในการท างานของ
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นบทสะทอ้นวิธีคิดของนักบริหารรุ่นใหม่ ท่ี
ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัว่าจะตอ้งเนน้การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงอย่างเดียว  
แต่ตอ้งสร้าง และพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้  เพ่ือพฒันาให ้“นครขอนแก่น” เป็น
เมืองท่ีน่าอยู่  ภายใต้การจัดการความสัมพันธ์ และการพัฒนาศักยภาพ ขีด
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ความสามารถ ทั้งคน สถานท่ี  และจิตใจท่ีดีงามมีคุณธรรม ผา่นการบริหารจดัการ
ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ขอ้สอง ในประเดน็จุดยืนในการท างาน  ผมคิดว่า  การแหวกกฎท่ีมกัติด
อยูก่บัภาพลกัษณ์การท างานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นอยู่เดิม ซ่ึงส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐาน  มันท าให้ท่าน
นายกเทศมนตรีฯ เห็นทางเลือกมากข้ึน  แต่ก็ยากอีกเช่นกนั ท่ีจะมีคนท่ีเติบโตมา
ในภาคธุรกิจ ประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน จะมาพดูถึงเร่ืองคุณธรรม  การ
พฒันาจิตใจ และการสร้างสังคมท่ีน่าอยู่  ซ่ึงไม่ใช่แค่การพูดลอยๆ แต่เป็นการ
ปฏิบติัอย่างจริงจงัและยอมลงทุนปลูกเมลด็พนัธ์ุแห่งความดีไวแ้มจ้ะตอ้งใชเ้วลา
ในการลดน ้ าพรวนดินค่อนขา้งนาน และเห็นผลไดช้้า ฉะนั้นแลว้ ภูมิหลงัและ
ประวติัการท างานของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจมาก ใน
แง่ของการแหวกกฎของทุนนิยมในพ้ืนท่ีซ่ึงถูกสั่งสมไว  ้  และแน่นอนท่ีสุด  
ระบบความคิดลกัษณะน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนลอย ๆ แต่จะตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์มาเป็นระยะเวลาพอสมควร   

ขอ้สาม ในแง่การบริหารจดัการของ เทศบาลนครขอนแก่น น่าจะเป็น
บทเรียนส าคญัให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ยึดถือเอาแนวทางมาปรับ
ประยุกต์ใช ้โดยเฉพาะการพยายามท า “นามธรรม” ในเร่ืองของจิตใจ คุณธรรม 
ผ่านตัวกิจกรรมซ่ึงเป็นรูปธรรม ให้เกิดเป็น “มโนธรรม” ในจิตใจของผูค้น 
เพ่ือใหผู้ค้นมาสร้างสรรคส์ังคมท่ีน่าอยู่ แทนท่ีจะนัง่ท าอยู่คนเดียว   เพราะเราคง
ทราบดีอยู่แลว้ว่า สถานการณ์การบริหารจดัการภายใตก้ารท างานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ความส าคญัในการท างานเร่ืองพวกน้ีนอ้ยมาก  แมจ้ะมี
บรรจุอยู่ในแผนการพฒันาขององค์กร  แต่ก็เป็นเพียง “เสือกระดาษ” ท่ีท าให้มี
ครบตามขอ้บงัคบั มากกวา่การน ามาลองปฏิบติัจริงใหเ้ห็นผลเป็นรูปธรรม 
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ขอ้ส่ี  การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ให้สามารถคิดงานเองได ้เกิด
จิตส านึกต่อสังคมส่วนรวม ไม่ใช่ท างานตามภาระหนา้ท่ี เป็นส่ิงท่ีเทศบาลนคร
ขอนแก่นก าลงัพยายามท าอยู่ อย่างเช่น การพาคณะครูในโรงเรียนเทศบาลต่าง ๆ 
ไปศึกษาดูงาน ในโรงเรียนตน้แบบของการสร้างการเรียนรู้จากฐานราก อย่างเช่น 
โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนอมาตยกลุ  เหล่าน้ีคือการ สร้าง “ทางเลือก” และ “ความ
ตระหนัก” ในการมองเห็นปัญหา ทางออก เม่ือได้เห็นรับรู้ในเร่ืองราวใหม่ ๆ 
ในขณะท่ีมองยอ้นในดูในส่ิงท่ีตวัเองเป็นอยู่  กระบวนการตรงน้ี จึงไม่ใช่การ
บงัคบั วา่ตอ้งเป็น  ตอ้งท าไดต้ามท่ีไปดู  แต่ เป็นกระบวนการเรียนรู้ ภายใตค้วาม
ตระหนักและเข้าใจสภาพปัญหาของตนเอง ซ่ึงก็จ าเป็นตอ้งมีการพูดคุย สรุป
บทเรียน และแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัเป็นประจ า 

หลงัจากผมไดฟั้งการอธิบายของท่านนายกเทศมนตรี ท่านนายกฯ ไดใ้ห้
ความอนุเคราะห์ให้ไปดูกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนการท างานของ
เทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจมากข้ึน และเพ่ือสอบถามขอ้มูลจาก
คนท างานท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ และผูดู้แลกิจกรรมในส่วนต่าง ๆ อนั
จะเป็นประโยชนใ์นการน าขอ้มลูมาถ่ายทอดเป็นบทเรียนดี ๆ ใหเ้ราไดอ่้านกนั   
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“ตลาดสด” กบั “ศูนย์พฒันาทกัษะและการเรียนรู้ ICT”   
 

ศูนยพ์ฒันาทกัษะและการเรียนรู้ ICT  ขอนแก่น  เป็นจุดแรกท่ีผมไดมี้
โอกาสได้ไปศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้  
หลังจากออกเดินทางจากเทศบาลนคร
ขอนแก่น  ในตอนแรกเจา้หนา้ท่ีขบัรถพา
เล้ียวเขา้ตลาดเทศบาล 1 ในตวัจงัหวดั
ขอนแก่น ก็นึกในใจว่าเขาคงขบัรถเขา้มา
ซ้ือกบัขา้วให้ภรรยาก่อนพาไปท่ีอ่ืน  แต่

เม่ือถามเจา้หนา้ท่ีเขาจึงบอกว่าน่ีแหละคือศูนย ์ ICT  ขอนแก่น  เราก็ถึงบางออ้
...!!!!!... เพราะคาดไม่ถึงว่าท่านนายกจะเนรมิตอาคารชั้นท่ีสองของตลาดสดเป็น
แหล่งเรียนรู้ได ้ แต่เม่ือคิด ๆ ดูแลว้ผมกคิ็ดวา่จริงแลว้ท่านนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู ้
มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล ท่ีพยายามดึงเอาจุดเด่นของการเป็น “ตลาดสด” มา
ปรับเปล่ียนประยกุตจ์ดับรรยากาศ สถานท่ี ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้โดยอาศยักลยทุธ์ 
ความเป็น “ตลาดสด”   และตลาดสดถือว่าเป็นสถานท่ี ท่ีคนทุกระดบั  ทุกวยั
เขา้ถึงแมแ้ต่ตวัแม่คา้เองท่ีไม่มีเวลาไปแสวงหาความรู้ท่ีไหน  ก็อาจใชเ้วลาว่างสัก  
5 - 10  นาทีไปยืมหนงัสือในหอ้งสมุดมาอ่านเพ่ือพฒันาตนเองระหว่างการขาย
ของได ้ พ่อแม่หรือตายายท่ีมาจบัจ่ายซ้ือของมีลูกมีหลานมาดว้ย  ก็อาจจะพาเด็ก
ไปรอท่ีศูนยอิ์นเตอร์เนท  หรืออ่านนิทานฆ่าเวลาในหอ้งสมุด  เป็นตน้  ผมเองวาด
จินตนาการอย่างสวยหรูมองเห็นภาพก็รู้สึกดีใจแทนพ่อค้าแม่ค้า และคนใน
เทศบาลนครขอนแก่นท่ีไดรั้บและมีโอกาสดีๆในการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง
เช่นน้ี     
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เม่ือเดินผ่านตลาดสดมาถึงชั้นท่ีสอง และเดินมาท่ีจุดศูนยพ์ฒันาทกัษะ
และการเรียนรู้ ICT    ก็ไดมี้โอกาสพบกบัคุณณคณินฐ์  โชติศิศริรัตน์ ผูจ้ดัการ
ศูนย ์ICT ซ่ึงไดก้รุณาเล่าถึงท่ีมา  กิจกรรมของศูนยพ์ฒันาทกัษะและการเรียนรู้ 
ICT  ก่อนจะพาน าชมจุดต่างๆ  คุณณคณินฐ์เล่าใหฟั้งพร้อมหยิบแผ่นพบั และ
แนะน าเวปไซคข์องศูนย ์ICT ขอนแก่นใหอ่้านขอ้มูลประกอบการอธิบาย ซ่ึงผม
พอจะสรุปความเป็นมา และวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานท่ีศูนย ์ICT ทั้งจาก
เอกสาร ค าอธิบาย และขอ้มลูในอินเตอร์เนท ไดด้งัน้ี 

ศูนยพ์ฒันาทกัษะและการเรียนรู้ ICT     
มีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมและต่อยอดการ
พฒันาเยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ขอนแก่น ให้สามารถเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยี
ส า รสน เ ทศ และก า ร ส่ื อส า ร ไ ด้อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ โดยท่ีผ่านมา หลายหน่วยงานไดมี้การส่งเสริมการเรียนรู้ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างต่อเน่ือง      แต่ยงัไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของเยาวชนและประชาชนท่ีสนใจ  ดงันั้นเพ่ือสนบัสนุนการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารให้แพร่หลายมากยิ่งข้ึน 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  โดยส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน): SIPA จึงไดริ้เร่ิมโครงการ 
“ศูนยพ์ฒันาทกัษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น” ข้ึนโดยไดมี้การลงนามใน
บนัทึกความร่วมมือ ระหว่างส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน): SIPA กบั ส านักงานเทศบาลนครขอนแก่น เม่ือวนัท่ี 26 
กนัยายน 2548 โดยมีหน่วยงานดงัต่อไปน้ีร่วมจดัตั้งและบริหารจดัการ อนัไดแ้ก่ 
ส านักง าน ส่ง เส ริม อุตสาหกรรมซอฟต์แว ร์ แ ห่ งช า ติส าข าขอนแ ก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดย ศูนยป์ระสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ บริษทั กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ  

ศูนยพ์ฒันาทกัษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จึงจดัตั้งข้ึนเพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแก่ประชาชนใน 

ทอ้งถ่ิน โดยใชพ้ื้นท่ีบนชั้น 2 อาคารตลาด
สดเทศบาล 1 ซ่ึงเทศบาลนครขอนแก่นเป็น
ผู ้ด  า เนินการจัดหาและปรับปรุงสถานท่ี
จดัตั้งศูนยพ์ฒันาทกัษะและการเรียนรู้ ICT 
ขอนแก่น ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน): SIPA 

เป็นผูใ้ห้การสนับสนุนความรู้ทางด้านข้อมูลและเทคโนโลยี ต่าง ๆ และทีมท่ี
ปรึกษา รวมทั้ งมีการติดตามวิเคราะห์และประเมินผลเป็นระยะ และ
มหาวิทยาลยัขอนแก่นโดยศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นผูบ้ริหารจดัการ โดยมุ่งหวงัใหศู้นยพ์ฒันาทกัษะและการ
เรียนรู้ ICT ขอนแก่น สามารถรองรับความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินได้
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 
วตัถุประสงค์การด าเนินงานของศูนย์ ICT ขอนแก่น 
1. ยกระดบัและพฒันาความสามารถและการเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของประชาชนในจงัหวดัขอนแก่นและ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มาเป็นเคร่ืองมือ 
เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนไดมี้โอกาสพฒันาความคิดสร้างสรรค์ และ
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สามารถน าเอานวตักรรมใหม่ผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้
เกิดประโยชนอ์ยา่งย ัง่ยืน  

3. สนับสนุนการกระจายความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในจงัหวดัขอนแก่นและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. นกัเรียน นกัศึกษา : ทุกระดบัชั้น  
2. ครู อาจารย ์: มีการจดักิจกรรมร่วมกบัสถาบนัการศึกษาทั้งของ

ภาครัฐและเอกชนในการฝึกอบรมครู อาจารยท์ัว่ประเทศ 
โดยเฉพาะในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

3. สถาบนัทั้งภาครัฐและเอกชน : ภาครัฐและเอกชนท่ีสนใจเรียนรู้ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กลุ่มเอกชนดา้น ICT และ
บริษทัพนัธมิตรของศูนยฯ์ ร่วมมือจดักิจกรรมในส่วนต่างๆ เช่น 
สมัมนา การแสดงหรือการแข่งขนัและอ่ืนๆ เพ่ือก่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้  
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4. บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ : เปิดการเรียนการสอนดา้น เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายหรือคิด
ค่าใชจ่้ายในราคาถกู ตลอดจนการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นส่ือแก่คนทุกเพศทุกวยั 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประชาชนในจงัหวดัขอนแก่นและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการพฒันา
ความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาก
ข้ึน  

2. เกิดการกระจายความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ไปสู่ประชาชนในจงัหวดัขอนแก่นและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาเป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันานวตักรรมและภูมิปัญญา  

3. ประชาชนและเยาวชนมีสถานท่ีศึกษาหาความรู้และสนัทนาการทางดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ท่ีผา่นมามีโรงเรียนต่างๆและประชาชนเขา้มาอบรมการใชค้อมพิวเตอร์ 
การใช้อินเตอร์เนทสีขาว (หมายถึงการใช้อินเตอร์เนทแบบสร้างสรรค์ให้เกิด
ความรู้)   อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น       
ส่วนผมเองคิดว่าโอกาสแบบน้ีส าหรับเด็กในชนบทนั้นช่างหาไดน้อ้ยมาก  ทั้งน้ี
เพราะอุปกรณ์เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ก็มีอย่างจ ากดั ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ
ของเด็ก ๆ ประกอบกบับุคลากรท่ีจะสามรถถ่ายทอดความรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัการ
ใชง้านอยา่งถกูตอ้ง ถกูวิธี กมี็นอ้ย หรือบางพ้ืนท่ีอาจจะไม่มีเลย    แต่การมาคร้ังน้ี
อย่างนอ้ยท่ีสุดผมก็ไดกิ้จกรรมดีๆ มาเป็นของฝากเด็กๆ ในหมู่บา้นดว้ยและคาด
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ว่าจะพาเด็กๆในหมู่บา้นมารับการฝึกอบรม  และเก็บเก่ียวประสบการณ์ดีๆ  จาก
ศูนย ์ICT แห่งน้ีอยา่งแน่นอน 

ประมาณ 45  นาทีในการเยี่ยมชมศูนยพ์ฒันาทกัษะและการเรียนรู้ ICT 
ผมไดก้ล่าวลาและขอบคุณผูจ้ดัการศูนยเ์พ่ือออกเดินทางต่อ  ส่วนตวัรู้สึกว่าได้
เพ่ิมสาระการเรียนรู้ใหต้วัเองเป็นอย่างมาก  เพราะทุกมุมของศูนย ์ICT ถูกจดัให้
เป็นพ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้ไดอ้ย่างน่าสนใจ ทั้งมุมห้องสมุด ท่ีมีกิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี เล่านิทาน หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีจดัข้ึนใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรม หรือวนั
ส าคญัทางราชการ   ใชเ้วลาประมาณ  10  นาทีหลงัออกเดินทางจากศูนย ์ICT 
เจา้หน้าท่ีไดพ้าผมเดินทางมาถึงบริเวณรอบบึงแก่นนครเพ่ือเยี่ยมชมโฮงมูนมงั  
และหอ้งสมุดสวนดอกคูณ 
 
โฮงมูนมงั กบั “พืน้ที่” การเรียนรู้ที่ถูกมองข้าม 
 

เจา้หน้าท่ีแนะน าผมให้รู้จกักบัคุณยายสว่างใจ  โชติทอง ซ่ึงท าหน้าท่ี
เป็นมคัคุเทศกพ์าเราเดินชมกิจกรรมในโฮงมนูมงั  คุณยายพดูเก่งมาก  ความรู้เยอะ  
ผมสอบถามคุณยายว่าท าไมคุณยายถึงไดม้าเป็นมคัคุเทศก์ คุณยายแกก็เล่ายาว 
ประมาณว่าดีใจท่ีไดร้ าลึกความหลงั  ซ่ึงเดิมทีคุณยายท่านเป็นประธานชุมชน 
ร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลมานานมากแล้ว  และคิดว่าตัวเองน่าจะสร้าง
ประโยชน์ให้กบัเมืองขอนแก่นได ้ ทั้งดว้ยเหตุผลในเร่ืองประสบการณ์ชีวิต  ทั้ง
เหตุผลเร่ืองการท่ีคุณยายพูดเก่งน าเสนอเก่ง เลยตัดสินใจมาสมคัรสอบเป็น
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินน าชมโฮงมูนมงั   ซ่ึงโดยปกติในช่วงวนัเสาร์ และอาทิตยจ์ะมี
มคัคุเทศกท่ี์เป็นเดก็นกัเรียน มาท าหนา้ท่ีน าเท่ียวชมดว้ย  แต่กมี็จ านวนนอ้ยลงเต็ม
ที เพราะเด็กท่ีสนใจจะท าเร่ืองพวกน้ีมีอยู่นอ้ยมาก  การเรียน และสังคมเมือง ดึง
เดก็ ๆ ไปท ากิจกรรมอ่ืน โดยลืมพิจารณาวา่ส่ิงดี ๆ ของบา้นเมืองยงัมีอีกมาก  
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โฮงมูนมงัเมืองขอนแก่น คือหอเกบ็สมบติัท่ีเกบ็รวบรวมเร่ืองราวอนัเป็น
ท่ีมาของเมืองขอนแก่น หรือพิพิธภณัฑเ์มือง จดัตั้งข้ึนมาเพ่ือเช่ือมโยงใหชุ้มชน
เกิดจิตส านึกในความรักและหวงแหนทอ้งถ่ินของตนเอง และเป็นศูนยก์ลาง 

การศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูประวติัศาสตร์เมือง
ขอนแก่น จดัสร้างดว้ยงบอุดหนุนของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) จ านวน 
18 ลา้นบาท ในปี 2540 แลว้เสร็จเม่ือปี 2546  
ค าวา่ "โฮง" ในภาษาอีสานหมายถึง โรง 

หรือหอ้งโถงท่ีมีขนาดใหญ่ ส่วนค าวา่ "มนูมงั" หมายถึง ทรัพยส์มบติัหรือมรดก 
โฮงมูนมงัเมืองขอนแก่นเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บภูมิปัญญาท่ีมีการเล่าเร่ืองต่างๆ ของ
เมืองขอนแก่น เล่าเร่ืองปฏิสมัพนัธ์ของคนลาว คนจีน คนญวน หรือคนฝร่ัง ท่ีมา
อยูเ่มืองขอนแก่นนานมาแลว้เป็นร้อยๆ ปี   จนถึงวิถีชีวิตของผูค้นในปัจจุบนั   
รวมไปถึงวฒันธรรมประเพณีต่างๆท่ีสืบทอดมาจนถึงทุกวนัน้ี 

ขอ้มลูดา้นประวติัศาสตร์ท่ีได ้ นอกจากการคน้ควา้เอกสารแลว้ยงัมีทีม
นกัประวติัศาสตร์ช่วยดูแล และไดมี้การตั้งทีมครูโรงเรียนเทศบาลจ านวน 7-8 คน 
ออกไปสืบคน้ประวติัท่ีบา้นดอนบม บา้นโนนเมือง บา้นดอนพนัชาด และบา้น
ทุ่ม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งเมืองขอนแก่นในอดีตเม่ือ 230 ปีท่ีผา่นมา โฮงมนูมงัเมือง
ขอนแก่น แบ่งการจดัแสดงออกเป็น 5 ส่วน มีการน าเสนอเน้ือหาหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ค าบรรยาย ภาพประกอบ ภาพถ่าย หุ่นจ าลอง คอมพิวเตอร์ และส่ือวี
ดีทศัน ์รวมไปถึงขา้วของโบราณต่างๆ ซ่ึงบางช้ินเป็นของจ าลอง แต่บางช้ินกเ็ป็น
ของจริงท่ีเจา้ของไดบ้ริจาคใหก้บัพิพิธภณัฑเ์พ่ือใหผู้ท่ี้มาชมไดศึ้กษา 

ส่วนท่ี 1 เป็นการแนะน าเมืองขอนแก่นเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองช่ือของ
เมืองขอนแก่น ลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะภูมิศาสตร์ โบราณวตัถุท่ีแสดงถึง
อารยธรรมอนัสูงส่งของเมืองขอนแก่นท่ีมีมายาวนาน นอกจากนั้นภายในส่วนจดั
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แสดงน้ียงัมีขอ้มูลเก่ียวกบัการขดุคน้พบโครงกระดูกไดโนเสาร์พนัธ์ุใหม่ของโลก 
ท่ีมีช่ือวา่ "ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่" และ "สยามโมไทรันนสั อีสานเอนซิส" 

ส่วนท่ี 2 จดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์เมืองขอนแก่นท่ีมีอายุกว่า 
3,000-5,000 ปีมาแลว้ เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณี และความเช่ือใน

ดา้นต่างๆ ของเมืองขอนแก่น นบัตั้งแต่
ยคุสมยัก่อนประวติัศาสตร์ และสมยั 
ประวติัศาสตร์ท่ีน าไปสู่การรวมตวัเป็น
ชุมชน  รวมทั้ งมีหุ่นจ าลองแสดง 
วฒันธรรมโบราณต่างๆ หรือท่ีเรียกว่า 
"ฮีตสิบสอง" ซ่ึงหมายถึงประเพณีท่ีจะมี
ในแต่ละเดือนของชาวขอนแก่นให้ดู

ครบทุกเดือน 
ส่วนท่ี 3 การตั้งเมือง เป็น เร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของการ

อพยพโยกยา้ยในการตั้งเมืองของบรรพบุรุษ ซ่ึงการเดินทางอพยพโยกยา้ยถ่ินฐาน
บา้นเมืองมีถึง 7 คร้ัง ก่อนจะปักหลกัลงในพ้ืนท่ีท่ีเป็นเมืองขอนแก่นปัจจุบนั 
รวมทั้งมีช่ือและภาพวาดของเจา้เมืองขอนแก่นในอดีต และประวติัของผูท่ี้มี
บทบาทส าคญัในการตั้งเมืองขอนแก่น พิธีตั้งเสาหลกัเมือง เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 4 บา้นเมืองและวิถีของชาวขอนแก่น เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิต
และการด ารงชีพของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองขอนแก่น ประมาณ 100 ปีท่ีผา่น
มา ท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติและวฒันธรรมท่ีผูค้นเหล่านั้นไดเ้ดินทางเขา้
มาประกอบอาชีพและคา้ขาย เช่น ชาวฝร่ัง ชาวจีน ชาวเวียดนาม ชาวอินเดีย เป็น
ตน้ ซ่ึงมีการจ าลองชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้นผา่นรูปป้ันหุ่นขนาดเท่าคนจริง 
เช่น การประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทอผา้ ฯลฯ  
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ส่วนท่ี 5 เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นใน
ปัจจุบนั ทั้งดา้นวฒันธรรมประเพณีท่ียงัคงปฏิบติัสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั 
รวมถึงเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา และจดัแสดงภาพถ่ายรวมทั้ง
ประวติัของบุคคลท่ีมีความส าคัญต่อชาวขอนแก่นและประเทศชาติ เช่น 
นายแพทยก์ระแส ชนะวงศ์ นายแพทยร์างวลัแมกไซไซ และนายภราดร ศรีชา
พนัธ์ุ นักเทนนิสช่ือดงัของเมืองไทยในขณะน้ี เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการ
ประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจทางดา้นธรรมชาติ โบราณคดี และ
เทศกาลท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองขอนแก่นมีรูปจ าลองของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ในจงัหวดัขอนแก่น 

ผมใช้เวลา เ ดินชมกิจกรรมท่ีจัด
แสดงในลกัษณะพิพิธภณัฑป์ระมาณ 45 นาที  
ทั้ งพูดคุยกับคุณยายมัค คุ เทศก์ และน้อง
มคัคุเทศก์นักเรียน   ส่วนตัวได้บทสรุปว่า 
พ้ืนท่ีตรงน้ีมีประโยชน์มากในแง่การเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินในความเป็นจงัหวดัขอนแก่นตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบนั  ทั้งยงัมี
การเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นมคัคุเทศก์พาผูส้นใจ
เท่ียวชม แนะน าขอ้มูลในมุมแห่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงมีอยู่มากมาย  “โฮงมูนมงั” 
จงัหวดัขอนแก่นจึงเป็นห้องเรียนประวติัศาสตร์ท่ีมีชีวิต ทั้งในแง่รูปแบบการ
น าเสนอ และการจัดการให้คนในทอ้งถ่ินไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอด
เร่ืองราว  แต่ส่ิงท่ีผมสงัเกตเห็นกคื็อ คนยงัมาใช ้“พ้ืนท่ี” ตรงน้ีในการศึกษาเรียนรู้
นอ้ยมาก ซ่ึงอาจจะเป็นเหตุผลทางดา้น ความรู้สึกของคนทัว่ไปท่ีกั้นก าแพงการ
เรียนรู้ในเร่ืองราวท่ี เ ก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ เพราะรูปแบบห้องเรียน
ประวติัศาสตร์ และความรู้สึกเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ ์ ท่ีคนทัว่ไปเคยรับรู้ มนัเป็นเร่ือง
น่าเบ่ือ  จึงมีคนมาเท่ียวชมเรียนรู้กนันอ้ย   
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จุดเด่นของโฮงมูนมงัในมุมของผมก็คือ เทศบาลกลา้ท่ีจะลงทุนสร้าง
หอ้งเรียนประวติัศาสตร์ท่ีทนัสมยัใหค้นในจงัหวดัและนกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาส
เขา้มาศึกษาเรียนรู้  ซ่ึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความเขา้ใจ และเปล่ียนทศันคติ 
เดก็และเยาวชน ใหเ้ห็นความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ควบคู่ไป
ดว้ยในขณะเดียวกนั  และเทศบาลนครขอนแก่นยงัพยายามสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในท้องถ่ิน เด็กและเยาวชนในทอ้งท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการ โดยเป็นมคัคุเทศก์น้อยในโฮงมูนมงั ซ่ึงนอกจากจะเป็นการฝึก
ทกัษะการพูดคุยสนทนาของเด็ก ๆ ยงัเป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวความเป็น “คน
ขอนแก่น” ผา่นกระบวนการของมคัคุเทศกรุ่์นเยาวด์ว้ยเช่นเดียวกนั    

หากมองยอ้นกลบัมาท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะองคก์รท่ี
ปกครองดูและในระดับต าบล อาจจะมองข้ามแง่มุมของการเรียนรู้ในเร่ือง
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน เร่ืองราวความเป็นมาในทอ้งถ่ินของตวัเอง ซ่ึงตรงน้ีส าคญั
มากในแง่ของ การปลูกฝังจรรโลง ประเพณีวฒันธรรม ให้ส่งผ่านเป็นความรู้ให้
ลูกหลานในพ้ืนท่ี  แต่ผมไม่ไดห้มายความว่า  มีความจ าเป็นท่ีหน่วยงานในพ้ืนท่ี
อย่าง อบต. จ าเป็นท่ีจะตอ้งลุกข้ึนมาสร้างพิพิธภณัฑ์เพ่ือการเรียนรู้ของคนใน
ทอ้งถ่ิน แต่ท่ีส าคญักวา่นั้น คือ วิธีคิด และการสร้างสรรคส่ิ์งท่ีมีอยู่แลว้ในทอ้งถ่ิน 
ในแง่มุมของประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ประเพณีวฒันธรรมท่ีดีงาม ใหเ้กิดการเรียนรู้
ผูกโยงเร่ืองราวของอดีต และปัจจุบนั ให้เด็กและเยาวชนให้เห็นรากเหงา้ความ
เป็นตัวตน และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนเองได้อย่างไร  ตรงน้ี
ต่างหากท่ีเป็นโจทยท่ี์น่าขบคิด ว่าจะสามารถน าส่ิงท่ีมีอยู่มาจดัเป็นการเรียนรู้ได้
อยา่งไร ในรูปแบบไหนท่ีเหมาะสมลงตวักบัทอ้งถ่ินของตวัเอง  

 

ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณ  
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ห้องสมุดเด็กแห่งแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เวลาใกลค้ ่ าเข้าเต็มท่ี ผมใช้เวลาท่ีเหลืออยู่น้อยนิดเดินทางต่อไปยงั
ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณ ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากโฮงมูนมงัขอนแก่นมากนัก โดย
หอ้งสมุดเด็กสวนดอกคูนตั้งอยู่ริมบึงแก่นนครเช่นเดียวกนักบัโฮงมูนมงั  และอยู่
หลงัวดัหนองแวง พระอารามหลวง  พ้ืนท่ีตรงน้ีก็เป็นพ้ืนท่ีซ่ึงไดจ้ดักิจกรรมดี ๆ 
ส าหรับเด็ก ๆ ท่ีเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิไทยสร้างสรรค์ช่วยกัน
รังสรรคใ์หเ้กิดพ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้ข้ึนอีกหน่ึงแห่ง ภายใตช่ื้อ “หอ้งสมุดเด็กสวน
ดอกคูน”  ข้ึน ซ่ึงถือไดว้า่เป็นอีกหน่ึงโครงการดีๆ ท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือ 

ระหว่างองคก์รปกครองทอ้งถ่ินกบั
องคก์รพฒันาเอกชน โดยมีเทศบาล
นครขอนแก่นสนับสนุน เ ร่ื อ ง
งบประมาณ ขณะท่ีสมาคมไท
สร้างสรรค์เป็นกลไกส าคญัในการ
ปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงเป้าหมาย
เดียวกนั คือ พฒันาระบบการเรียนรู้

ของเด็กโดยผ่านการพฒันาห้องสมุด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการสร้าง “สังคมแห่ง
การเรียนรู้” 

แต่เป็นท่ีน่าเสียดาย ท่ีการมาเยี่ยมหอ้งสมุดเดก็สวนดอกคูนของผมในวนั
นั้น ไม่สามารถพูดคุยขอความรู้จากใครได ้ เพราะทางห้องสมุดมีกิจกรรมใหก้บั
กลุ่มครูอยู ่ผมจึงท าไดเ้พียงแค่เดินส ารวจสภาพโดยรอบ และแอบแวะเขา้ไปดูชั้น
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หนงัสือในหอ้งสมุดครู่หน่ึง  ผมสังเกตไดว้่า มุมแห่งการเรียนรู้ของ หอ้งสมุดเด็ก
สวนดอกคูน  เป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกบัการอ่านหนังสือ  การสร้างสายสัมพนัธ์
ระหวา่งครอบครัว เพ่ือใหเ้ป็นพ้ืนท่ีส าหรับทุกคนในครอบครัวไดมี้โอกาสเรียนรู้
ร่วมกนั ไดใ้ชช่้วงเวลาคุณภาพร่วมกนั อนัจะเป็นกา้วย่างท่ีมัน่คงต่อการเติบโต
กา้วหนา้ของสงัคมไทย การเกิดข้ึนของ หอ้งสมุดเดก็สวนดอกคูน จึงนบัไดว้่าเป็น

ห้องสมุดเด็กแห่งแรกในเมืองไทย ท่ี
ก่อตั้ ง ข้ึนโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและได้ให้การสนับสนุนอย่าง
เต็มท่ีแก่องคก์รพฒันาเอกชนในทอ้งถ่ิน
ในการบริหารจดัการ 

กิจกรรมท่ีห้องสมุดเด็กสวน
ดอกคูน กิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ท่ีศูนย ์ICT หรือ กิจกรรมท่ีโฮม
มูนมงั เป็นส่วนหน่ึงในหลาย ๆ กิจกรรมท่ีทางเทศบาลนครขอนแก่นไดใ้ห้การ
สนบัสนุน รวมทั้งยงัพยายามบูรณาการกลไกการขบัเคล่ือนงานจากทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยยึดเอาความเช่ียวชาญของคนท่ีเก่ียวขอ้งในทุกภาคส่วน มาจดัการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ผ่านกิจกรรมทีเช่ือว่าจะสามารถ “สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้” เราจะเห็นไดว้่าการเรียนรู้มิไดเ้กิดจากพ้ืนท่ีในโรงเรียนหรือ ห้องเรียน
เท่านั้น การเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ นอกหอ้งเรียนเป็นส่ิงท่ีเด็กและเยาวชนตอ้งการ การ
เรียนรู้นอกหอ้งเรียนเป็นการเพ่ิมทกัษะท่ีท าใหเ้ด็กและเยาวชนมีความสุขและไม่
เบ่ือหน่าย เทศบาลนครขอนแก่นจึงจดัใหมี้แหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียนดว้ยตนเอง
อยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
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การใหค้วามส าคญักบังานเด็ก และเยาวชน จึงเป็นภารกิจส าคญัท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ควรใหค้วามส าคญั เพราะเป็นเสมือนการเพาะกลา้พนัธ์ุ
แห่งความดี ท่ีอาจจะตอ้งอาศยัเวลาในการรดน ้าพรวนดิน  หากแต่เช่ือวา่ ใน
อนาคตกลา้พนัธ์ุเหล่าน้ีจะเติบโตเป็นตน้ไมท่ี้แขง็แรงสมบูรณ์แผก่ิ่งกา้นสาขาให้
ร่มเงา ใหค้วามร่มเยน็กบัสงัคมในภาพรวมไดใ้นอนาคต...ผมเช่ืออยา่งนั้น... 

.................................................................................... 
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