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ก�รพัฒน�เย�วชนจิตอ�ส�เพื่อปลูกจิตสำ�นึกของคว�มเป็นพลเมือง	 (Active	 citizen) คือ 

เป้าหมายหลกัในการพฒันาเยาวชนรุน่ใหมใ่หใ้ชส้ตปิญัญา ความรู ้ความสามารถและศกัยภาพภายในตน

เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถ่ินของตนเอง ทั้งนี้เพื่อปรับทัศนคติและมุมมองใหม่ต่อการพัฒนา

เยาวชนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เปล่ียนจากเยาวชนที่เป็น “ภ�ระ” ให้กลายเป็น 

“พลัง”	ของชมุชนทอ้งถิน่และสังคมไทย  โดยเนน้แนวทางการทำางานทีเ่ปดิโอกาสและพืน้ทีส่รา้งสรรคก์าร

เรียนรู้ให้เยาวชน “ร่วมคิด-ร่วมทำ�-ร่วมตัดสินใจ-ร่วมรับผิดชอบ” โดยมีผู้ใหญ่ทำาหน้าที่เอื้ออำานวย 

และสนบัสนนุหรอืเปน็ “พีเ่ลีย้ง” ใหค้ำาปรกึษา แนะนำาหลกัคดิและแนวทางเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู้ผา่นการ

ดำาเนนิ “โครงง�นชมุชน	(Community	Project)” ทีเ่นน้ “พืน้ทีเ่ปน็ตวัตัง้” และเปน็โจทยร์ว่มของชมุชน		

พรอ้มทัง้เปดิโอกาสและพืน้ทีส่รา้งสรรคใ์หเ้ยาวชนได้	“สร�้งก�รเรยีนรูด้้วยตนเองผ�่นประสบก�รณ	์ที่

เน้นก�รลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง”	จนเกิดการรวมตัวของเยาวชนเป็น “เครือข่�ยแกนนำ�เย�วชน”  

เพื่อสร้างระบบพี่เลี้ยง สานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องในชุมชน และสืบทอดภาวะผู้นำาท่ีแท้จริง 

มีคุณธรรม จริยธรรมจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือยกระดับการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ือง

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิสำานักงานทรัพย์สิน 

ส่วนพระมหากษัตริย์ และสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

สนับสนุนให้ อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำานวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) 

มูลนิธิชุมชนท้องถ่ินพัฒนา ดำาเนินโครงก�รพัฒน�เย�วชนในชุมชนท้องถ่ิน	(4	ภ�ค)	ระยะท่ี	2	:	“หลักสตูร

นักถักทอชุมชน	 เพื่อพัฒน�เด็ก	 เย�วชน	และครอบครัว” ระยะเวลาดำาเนินงาน 3 ปี คือต้ังแต่วันท่ี  

1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558 โดยมีเป้าหมายหลักคือพัฒนาทีมงานของบุคลากรท้องถ่ินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ประกอบด้วย นายก และปลัด อปท. ทำาหน้าท่ีสนับสนุน เอ้ืออำานวย กำากับดูแล 

เป็นขวัญและกำาลังใจให้เจ้าหน้าท่ี อปท. ท่ีดูแลรับผิดชอบด้านพัฒนาเยาวชนโดยตรง อย่างน้อยจำานวน  

3 - 5 ท่าน ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน นักการศึกษา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำาแหน่งอ่ืนๆ 

ท่ีได้รับมอบหมาย อาทิเช่น หัวหน้าสำานักงานปลัด อบต. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข บุคลากร ธุรการ ฯลฯ  

มีบทบาทเป็น “นักถักทอชุมชน” ทำ�หน้�ที่ประส�น	 เชื่อมร้อย	ถักทอ	และสร้�งก�รมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วนและผู้คนในชุมชนในการทำางานพัฒนาชุมชน เพื่อผลักดันให้เกิด “กลไกเพื่อพัฒน�เด็กและ

เย�วชน” ในการสนับสนุนกิจกรรม/โครงก�ร/โครงง�นเย�วชน ในลักษณะ “จิตอ�ส�เพื่อชุมชน”		

 

คำ�นำ�
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ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชน/แกนนำาเยาวชน/สภาเด็กและ

เยาวชนระดับตำาบล และพีเ่ลีย้งแกนนำาเยาวชน อันนำาไปสูก่ารสรา้งภาวะผูน้ำาท่ีแท้จรงิ มคีณุธรรม จรยิธรรม  

และหลอมรวมกันเป็นพลังท้องถิ่นในรูปแบบของ “เครือข่�ยแกนนำ�เย�วชนระดับตำ�บล”

หลักสูตรนักถักทอชุมชน เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นักถักทอชุมชนต้องผ่านการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ ที่เน้นการเรียนรู้บนฐานงานจริง (on the job training) จำานวน 10 ครั้งต่อปี ด้วยความ 

สมัครใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ต้องมุ่งมั่นตั้งใจและให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาเยาวชน 

รุ่นใหม่ให้เป็นพลังของท้องถ่ินและมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเอง นับว่าเป็นการลงทุนเพื่อ

พฒันาคณุภาพคนของรฐับาลทอ้งถิน่ ดงันัน้ อปท. ควรใหก้ารสนบัสนนุดา้นแผนงานงบประมาณและเวลา

ของทีมนักถักทอชุมชนในการเข้าพบกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์

ในการทำางานร่วมกับชุมชน และการขับเคล่ือนกลไกเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน เดือนละ 1 คร้ังๆ ละ 3 วัน  

อย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ รวมทั้งให้ความสำาคัญต่อการนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลการทำางาน  โดยสถาบัน 

สรส. ทำาหน้าที่เป็น “วิทย�กรกระบวนก�ร” เพี่อให้หลักคิด วิธีการและเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมนักถักทอ

ชุมชนสามารถทำางานร่วมกันเป็นทีม “ปรับทัศนคติ	เปล่ียนวิธีคิด	วิธีก�รทำ�ง�นและสร้�งก�รมีส่วนร่วม

กับชุมชน” มองเห็นคุณค่าของการทำางานด้วยการประยุกต์ใช้หลักการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 หลักมนุษยสัมพันธ์ หลักการคิดวิเคราะห์ภาคี หลักการจัดการความรู้  

หลักการเรียนปนเล่นผ่านกิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ จนเกิดการขับเคล่ือน “กลไกเพ่ือพัฒน�เด็กและ

เย�วชน”	 	ทั้ง 4 กลไก ได้แก่ 1) กลไกเพื่อพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ (ก่อน-หลังคลอด)/คุณแม่วัยใส   

2) กลไกเพือ่พฒันาเดก็ปฐมวยัและอนบุาล 3) กลไกเพือ่พฒันาเดก็และเยาวชนในระบบ และ 4) กลไกเพือ่

พฒันาเด็กและเยาวชนนอกระบบ ซึง่เปน็กลยทุธใ์นก�รพัฒน�เดก็และเย�วชนทีค่รอบคลุมทกุชว่งวยั

และส�ม�รถดึงก�รมีส่วนร่วมของเครือข่�ยพ่อแม่	 ผู้ปกครองให้หันกลับม�มีส่วนร่วมในก�รดูแล

เอ�ใจใส่ต่อก�รเล้ียงดูบุตรหล�นของตนเองร่วมกับชุมชน	และเป็นก�รจัดก�รทุนท�งสังคมท้ังภ�ยใน

และภ�ยนอกชุมชนให้เกิดก�รบูรณ�ก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   

กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษาทั้ง 

ในระบบและนอกระบบการศึกษา ชมรมผู้สูงวัย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ผู้นำาท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/กำานัน) พี่เลี้ยงแกนนำาเยาวชน  สภาเด็กและเยาวชนตำาบลและ

ภาคีเครือข่ายวิทยากรภายนอกชุมชน ฯลฯ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการฟ้ืนฟูระบบคว�มสัมพันธ์ภายใน

ชุมชน เพื่อยกระดับก�รทำ�ง�นด้�นพัฒน�เด็กและเย�วชนอย่�งต่อเนื่อง

“เช่ือมร้อยและถักทอ” จึงเป็นการถอดบทเรียนความสำาเร็จจากบุคคลตัวอย่างของทีมนักถักทอ

ชุมชน รุ่นท่ี 1 ในพ้ืนท่ีเป้าหมายนำาร่องปีท่ี 1 จำานวน 13 ตำาบล ได้แก่ 1) อบต.หนองสาหร่าย อำาเภอดอนเจดีย์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 2) อบต.ดอนมะสังข์ อำาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 3) อบต.วัดดาว อำาเภอบางปลาม้า 

จังหวัดสุพรรณบุรี 4) อบต.ไผ่กองดิน อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 5) ทต.ไผ่กองดิน อำาเภอ

บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 6) อบต.หนองขาม อำาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 7) อบต.ท่างาม 

อำาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 8) อบต.อินทร์บุรี อำาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 9) อบต.ป่าง้ิว อำาเภอเมือง 

จังหวัดอ่างทอง 10) ทต.เมืองแก อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 11) อบต.หนองอียอ อำาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
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12) อบต.หนองสนิท อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และ 13) อบต.เมืองลีง อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์   

ซึ่งผู้อ่านทุกท่านสามารถร่วมเรียนรู้สถานการณ์ของชุมชนท้องถิ่นในส่วนที่ 1 ตัวอย่างความสำาเร็จระดับ

บุคคลและระดับทีมงานของ ทต./อบต. เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพัฒนาเด็กเยาวชนของทั้ง 13 

ตำาบลในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  ตลอดจนบทเรียนจากการดำาเนินงานของหลักสูตรนักถักทอชุมชนใน 

ส่วนที่ 4  ทั้งนี้ เพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจในความเพียรที่จะพัฒนาตน  

พัฒนางานและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

อันเป็นรากฐานสำาคญัของการพฒันาประเทศในอนาคต  ภายใต้บทบาทและภารกจิของ “นกัถกัทอชมุชน”	

ที่เน้นก�รลงมือปฏิบัติจริง	 โดยใช้โจทย์ของชุมชนด้�นก�รพัฒน�เย�วชน	 เป็นหัวใจของก�รสร้�ง

กระบวนก�รเรียนรู้และสร้�งก�รมีส่วนร่วมในก�รทำ�ง�นพัฒน�ชุมชนท้องถิ่น 

มูลนธิฯิ หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ ทกุทา่นจะไดร้บัประโยชน์จากเนือ้หาสาระในหนงัสือเล่มนี ้เพือ่ประยกุต์

ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจ และเป็นบทเรียนที่สำาคัญในการพัฒนาเยาวชน

รุ่นใหม่พร้อมกับการทำางานร่วมกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วมสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งทีมนักถักทอชุมชน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ตลอดจนผู้อ่านทุกท่านที่สนใจ และสุดท้ายนี้ มูลนิธิ 

สยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกองค์กร และทุกภาคีเครือข่าย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มลูนธิสิำานกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิน่ (สพบ.)  

กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรู้เพือ่ชมุชนเปน็สขุ (สรส.) 

มูลนธิชิมุชนทอ้งถ่ินพฒันา และภาคเีพือ่พฒันาเดก็และเยาวชนทัง้ 14 องคก์ร ไดแ้ก ่ 1) สำานกังานกองทนุ

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2) แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 3) สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน 4) สถาบันวิชาการส่ือสาธารณะ Thai PBS 5) มูลนิธิ 

กองทุนไทยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) 6) มูลนิธิรักษ์ไทย 7) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 8) สถาบัน

ยวุโพธชิน มูลนธิสิมัมาชพี 9) เครอืขา่ยหนา้กากเปลอืย 10) เครอืข่ายพทุธกิา 11) โครงการพฒันาศกัยภาพ

ประชากรไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี 12) มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ 13) มูลนิธิขวัญชุมชน และ 14) สถาบัน

รามจติต ิ รวมทัง้คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุขิองโครงการฯ  คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรนกัถกัทอชมุชน 

รองศาสตราจารย ์ปารชิาต ิ วลยัเสถยีร  และทมีวชิาการจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร/์มลูนธิพิฒันาอสีาน 

จังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตำาบลและเทศบาลตำาบลในพื้นที่ 

เป้าหมายทั้ง 13 ตำาบล หรือ “ทีมนักถักทอชุมชน” รุ่นที่ 1 ทุกท่าน  ที่เป็นบุคคล/อปท.ตัวอย่างตัวอย่าง

ทีม่สีว่นรว่มผลกัดนัใหเ้กดิ “กลไกเพือ่พฒัน�เย�วชน” และใหค้วามสำาคญัตอ่การพฒันาเยาวชนจติอาสา

เพ่ือชุมชน โดยมีแผนงานและสนับสนุนงบประมาณท้ังในด้านการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อปท. และส่งเสริม

การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้านกิจกรรม/โครงการ/โครงงานเพ่ือพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง อันนำาไปสู่

การปลูกจิตสำานึกความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและในอนาคตสืบต่อไป
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สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ดำาเนินการ

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) มาตั้งแต่ปี 2551 (1 มิ.ย. 2551 - 31 ธ.ค. 2554)  

ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) พบว่า บ้�น	 วัด	

โรงเรียน	และ	ชุมชน	ซึ่งเปรียบเสมือน	“เบ้�หลอม”	เด็กเป็นอย่�งไร	ก็จะส่งผลต่อก�รหล่อหลอม

คว�มคิด	นิสัย	และพฤติกรรมของเด็ก	ตั้งแต่เล็กจนโต	  

เพร�ะ...เบ้�หลอมไม่สวยง�มเหมือนแต่ก่อน
สรส. ร่วมกับ พื้นที่เป้าหมายของโครงการทั้ง 4 ภาค ทำาเวทีประชาคม พบว่า พฤติกรรมของเด็ก

และเยาวชนในปัจจุบันแทบไม่แตกต่างกันเลย ทั้งความใจร้อน นอกดึก ต่ืนสาย ติดโทรศัพท์ ติดเกม  

ไมช่ว่ยงานบ้าน ไมช่อบเรยีนหนงัสอื ไมท่ำาการบา้น หนเีรยีน กา้วรา้ว มัว่สมุ ตดิเหลา้ ตดิยา ทะเลาะววิาท 

มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย ฯลฯ		ส�เหตุของพฤติกรรมเหล่�นี ้เบื้องต้นมาจาก ครอบครัว คือเด็กส่วนใหญ่

ไดร้บัการเลีย้งดจูากจากปูย่า่ตายาย เพราะพอ่แมต่อ้งไปทำางานในเมอืง จงึขาดความอบอุน่ ขณะเดยีวกนั

พ่อแม่ผู้ปกครองก็มุ่งทำามาหากิน ไม่มีเวลาดูแล เอาใจใส่ อบรมสั่งสอน ลูกหลาน  ถึงแม้ทุกคนจะบอกว่า

รกัลกู แตพ่อ่แม ่ผูป้กครองสว่นใหญก่เ็ลีย้งลกูไมเ่ปน็ ขาดความรูค้วามเขา้ใจในการเลีย้งลกูในแตล่ะชว่งวยั

ที่เหมาะสม รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองไม่ได้ทำาหน้าที่เป็น “ครูคนแรก” ในการสอน “วิชาชีวิต” ให้กับลูก  

วัด ซึ่งเป็นแหล่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีสำาคัญให้กับชุมชนในอดีตก็กลับอ่อนล้าไปมาก ไม่สามารถ

สอนธรรมะให้น่าสนใจ และเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้โดยเฉพาะกับเด็ก เยาวชน โรงเรียนและครู ไม่สามารถ

จัดการศึกษาที่สร้างแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก ทำาให้เด็กไม่ม	ี“เป้าหมายในการ

เรียน” ไม่มีความสุขในการเรียน เนื่องจากวิธีการสอนของครูไม่สนุก ทำาให้เด็กขาดความสนใจในการเรียน 

ก่อนจะม�เป็น 

“นักถักทอชุมชน”

สถ�บันเสริมสร้�งก�รเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
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หนีเรียน อีกทั้งการเรียนรู้ส่วนใหญ่มีแต่เนื้อหาวิชาการ แต่ขาดการสอนทักษะวิชาชีวิต วิชาชุมชน และ

วิชาชีพ ขาดคุณธรรม ขาดจิตสำานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม	คนในชุมชน ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็ก 

ในหลายๆ เรื่อง เช่น ดื่มสุรา เสพยาเสพติด เล่นการพนัน ทะเลาะเบาะแว้ง แล้งน้ำาใจ ฯลฯ  ผู้นำาชุมชน 

ทัง้ทอ้งทีแ่ละทอ้งถิน่ไมเ่หน็ความสำาคัญในเรือ่งการพฒันาเดก็และเยาวชน ใหค้วามสนใจแตเ่รือ่งโครงสรา้ง

พื้นฐาน ซึ่งสร้างฐานเสียงได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมีกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม	ที่ผ่านเข้ามาทาง สื่อ	เช่น 

โทรทศัน ์โทรศพัทม์อืถอื ฯลฯ เมือ่เดก็ไมรู่เ้ทา่ทนั ขาดภมูคิุม้กนัจากครอบครวัและชมุชน ทำาใหเ้ดก็ใชจ้า่ย

ฟุ่มเฟือย หลงตามแฟชั่น หลงลืมวัฒนธรรมที่ดีงาม ละทิ้งค่านิยมแห่งความพอเพียง รักสบาย ขาดความ

อดทน และความเพียร จึงถูกชักจูงไปสู่ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้ง่าย

แนวท�งและรูปแบบกิจกรรมในก�รพัฒน�เด็ก	เย�วชนท่ีเป็นอยู่ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม ด้านกีฬา 

การเข้าค่ายคุณธรรม ค่ายยาเสพติด การแสดงของเด็กในโอกาสต่างๆ ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้ ทำาแล้ว 

จบเป็นครั้งๆ ไป ทำาให้ขาดความต่อเนื่อง รวมถึงเด็กและเยาวชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรม  

ขาดการยกระดบักจิกรรมใหเ้ปน็การเรยีนรู ้ และตอ่เนือ่งเชือ่มโยงไปใหถ้งึการพฒันานสิยัเดก็อยา่งแท้จรงิ 

คนทำางานด้านเด็กและเยาวชนท่ีมีอยู่บ้างในชุมชนยังขาดความรู้ ทักษะ ในการออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย

ให้กับเด็ก และที่สำาคัญคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กยังมองเด็กแบบแยกส่วน ไม่มองเด็กตั้งแต่ต้นจนปลาย 

ปญัห�เหล�่นี ้มแีนวโน้มทีจ่ะทวีความรนุแรงมากยิง่ขึน้ เนือ่งจากชุมชนขาดการวเิคราะหค์วาม

เชือ่มโยงของปญัหา และขาดเครือ่งมอื วธิกีารในการแกไ้ขปญัหาเดก็และเยาวชนทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ 

ระบบความสัมพันธ์ของบ้าน วัด โรงเรียนที่เคยมีมาในอดีตก็หายไป ทำาให้ขาดกระบวนการชุมชนในการ

หลอ่หลอมเดก็ ขาดกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม ชมุชนจงึไมไ่ดม้สีว่นรว่มในการดูแลเดก็ตลอดสายตัง้แต่

เล็กจนโต เมื่อระบบความสัมพันธ์ของชุมชนและกระบวนการหล่อหลอมเด็ก ตั้งแต่ในระดับครอบครัว 

ชุมชนและสังคมไม่ได้ช่วยสร้าง “เจตคติ	คว�มรู้	ทักษะ	และนิสัยที่ดี” ให้กับเด็ก เมื่อเด็กโตขึ้นก็กลาย

เปน็พลเมอืงทีไ่มม่คีณุภาพ ขาดจิตสำานกึเพือ่สงัคม และสาเหตเุหล่านีย้งัไม่ได้รบัการแกไ้ขปญัหาใหเ้บาบาง

ลง มีแต่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น

ต้อง...เชื่อมร้อย ถักทอทุนท�งสังคมเพื่อสร้�งเบ้�หลอมที่ดี
การทำางานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็กและเยาวชนในชุมชน ต้องทำาผ่านความร่วมมือของ

ชมุชน และภาคเีครอืขา่ยตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นชมุชน โดยกระตุน้ใหช้มุชนมองเหน็ปญัหา เหน็ความสำาคญั

ของการพฒันาเดก็และเยาวชน และตระหนกัในบทบาทหน้าทีข่องตนเองทีต่อ้งลุกขึน้มาจัดการดแูล

และแก้ไขปัญหาลูกหลานของตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

สรส. ได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย (ในการดำาเนินงานระยะท่ี 1) เพ่ือ

สร้างการมีส่วนร่วมของเด็ก ผู้ปกครอง โรงเรียน วัด กศน. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำาบล (รพ.สต.) 

ผู้รู้ในชุมชน ฯลฯ พัฒนากลไกการจัดการเร่ืองเด็กและเยาวชน ครอบครัว ในรูปแบบของ “โรงเรียน

ครอบครัว”	 โดยการปรับจาก “ก�รทำ�กิจกรรม”	 ให้เป็น “ก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ต่อเน่ือง” และการให้ 

ทุกฝ่ายในชุมชนมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาลูกหลานในชุมชนมากขึ้น	 เพราะเด็กจะเติบโตได้ดีมีคุณภาพ 
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อยู่ที่ “เบ้�หลอมที่ดี” ดังนั้น จึงต้องพัฒนาที่เบ้าหลอม คือ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ผู้ใหญ่ใจดี เพื่อ

นำาไปสู่เป้าหมาย “ครอบครัวและชุมชนเป็นสุข” 

แนวคิดของโรงเรียนครอบครัวเป็นก�รเรียนรู้ที่มีคว�มคว�มต่อเนื่อง	 ภายใต้การดำาเนินงาน

ของกลไกโรงเรยีนครอบครวั ไดเ้กดิกระบวนการถกัทอทนุทางสงัคมทัง้ภายในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ทีเ่พือ่เปดิ

พื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก เยาวชน อย่างต่อเนื่องจนส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของเยาวชน 

ครอบครวั และชมุชน อยา่งเหน็ไดช้ดั ดงัตวัอยา่งทีเ่กดิข้ึนกบั โรงเรยีนครอบครวับ�้นหว้ยม�้ลอย ตำาบล

หนองสาหร่าย อำาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนครอบครัวตำ�บลมห�ดไทย อำาเภอเมือง 

จังหวัดอ่างทอง และ โรงเรียนครอบครัวตำ�บลหนองอียอ อำาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น  

คนเชื่อมร้อยถักทอ... ต้องเป็นคนในชุมชน
เพราะ อปท. คือ	“รัฐบ�ลท้องถิ่น”	

การพฒันาคณุภาพชวีติของคนในชมุชน เปน็ภารกจิโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) 

ในฐานะที่เป็น “รัฐบ�ลท้องถิ่น” จุดแข็งของ อปท. คือ มีนโยบาย มีงบประมาณ มีคนทำางานที่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรง เช่น นักพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนการศึกษา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ

แผน ฯลฯ ซึ่งทุกตำาแหน่งต้องทำางานเชื่อมร้อยเกื้อกูล ทั้งบทบาทหน้าที่และวิธีการทำางาน ภายใต้การ

สนับสนุนของผู้บริหาร อปท. (นายก /ปลัด)  แต่ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ใน อปท. ส่วนใหญ่ทำางานไม่เชื่อมร้อย

กนัเปน็ทมี และไมล่งไปคลกุคลกีบัชาวบา้น จงึทำาใหเ้กดิความหา่งเหนิจนกลายเปน็ “จดุออ่น” ทีไ่มส่ามารถ

ดึงชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้มากเท่าท่ีควร และที่สำาคัญอีกประการ

หนึ่งคือ การขาดแนวคิด หลักการ และเครื่องมือ ที่เพียงพอในการทำางานกับชุมชน

ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง สรส. มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 

และสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ร่วมกัน 

ถอดบทเรียนประสบการณ์ทำางานของ สรส. มาพัฒนาเป็น “หลักสูตร”	 เพ่ือพัฒนาทีมงาน อปท. ให้เป็น 

นักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนากลไกในการดูแลเด็ก เยาวชน และครอบครัว		ให้กับ อปท. ที่มีความสนใจใน

การทำางานอยา่งมสีว่นรว่มกบัชมุชน และตอ้งการพฒันาเดก็ เยาวชน ใหเ้ปน็พลงัสำาคญัในการรว่มพฒันา

ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

นักเชื่อมร้อย ถักทอ...เป็นใครได้บ้�ง
กลุ่มเป้าหมาย หรือเจ้าหน้าที่ทีมงานของ อปท. ท่ีเข้าร่วมหลักสูตร และได้รับการเรียกขานว่า  

“นักถักทอชุมชน” ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นักวิชาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่

สาธารณสขุ หรอืเจา้หนา้ทีท่ีผู่บ้รหิารมอบหมาย  ซึง่ควรจะเปน็ตำาแหนง่งานทีมี่ความใกลช้ดิกบัประชาชน 

ภายใต้การกำากับติดตาม ประเมินผล โดย หัวหน้าสำานักงานปลัด หรือปลัด อปท. และ นายก อปท. 
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เรียนแล้ว...จะได้อะไร
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเข้าร่วมหลักสูตรฯ มี 2 ระดับ คือ  ระดับ อปท. และระดับชุมชน 	

ระดับ	อปท.	 บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใน อปท. มีการปรับทัศนคติที่ดีต่อการทำางาน 

มีความรู้ความสามารถ ทำางานตามบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองให้เกิดผลงานที่ดี สามารถ

ทำางานเปน็ทมี มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มคีวามสุขกบัการทำางาน และสามารถนำาความรูท้ีไ่ด้รบัไปประยกุต์

ใช้กับชีวิตส่วนตัวและการทำางานให้เกิดประสิทธิผล	นอกจากนั้นยังสามารถนำาความรู้ประสบการณ์จาก 

การเข้าร่วมหลักสูตรมาสร้างนโยบายและแผนงานที่ดดี้านเด็กและเยาวชน	หรือด้านอื่นๆ	 ระดับชุมชน 

เจ้าหน้าที่สามารถดึงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยสร้างใหเ้กิดกลไกการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการของ

เด็กเยาวชนที่มีความต่อเนื่อง  และมีความสามารถในการจัดการทุนทางสังคมในพื้นที่และนอกพื้นที่

กระบวนก�รเรียนรู้
“เรียนรู้บนก�รทำ�ง�น” โดยใช้ “ก�รทำ�โครงก�ร” เป็นเครื่องมือในการบูรณาการระหว่างทฤษฎี

และปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การตั้งโจทย์โดยพื้นที่ การพบกลุ่มเดือนละครั้ง ครั้งละ 2 - 3 วัน หมุนเวียนไปตาม

พื้นที่ของเครือข่าย เพื่อเรียนรู้จากพื้นที่จริง พร้อมทั้งรับฟังแนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือ ก่อนนำากลับไปใช ้

ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตน แล้วกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลจากการปฏิบัติ เติมเต็มแนวคิด ทฤษฎี 

เครื่องมือ เพิ่มเติม จนโครงการแล้วเสร็จและตอบโจทย์ของพื้นที่

เนื้อห�ของ หลักสูตร
เน้ือหาของหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ (Competencies) ในการพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กับ

การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ดังน้ัน หลักสูตรจึงได้ถูกออกแบบให้เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมกับการ 

ปฏิบัติงาน (On the job training) โดยครอบคลุมเนื้อหาที่สำาคัญ เช่น คุณค่าของการทำางาน หลักการ 

ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มนุษย์สัมพันธ์ การทำางานเป็นทีม สันทนาการ ชุมชนท้องถิ่น

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ปัญหาเด็ก เยาวชน ครอบครัวในชุมชน ทุนทางสังคม (ในชุมชน 

และนอกชุมชน) กลยุทธ์ในการพัฒนา การวิเคราะห์ภาคีและการสร้างการมีส่วนร่วม การพัฒนากลไกเพื่อ

การพัฒนาเด็กและเยาวชน การคิด เขียน และบริหารโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ  

การถอดความรู้และบทเรียนจากการดำาเนินโครงการ และเทคนิคการนำาเสนอผลงาน เป็นต้น
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ผลที่เกิด...จ�กก�รเชื่อมร้อยถักทอ 
ผลการดำาเนินงานโครงก�รพัฒน�เย�วชนในชุมชนท้องถ่ิน	 (4	 ภ�ค)	 ระยะท่ี	 2	 : “หลักสูตร	

นักถักทอชุมชน	เพื่อพัฒน�เด็ก	 เย�วชน	และครอบครัว”	 (ระหว่าง 1 มกราคม ถึง ธันวาคม 2556)  

พบวา่ อปท. ไดร้บัประโยชนจ์ากการเข้ารว่มหลกัสตูร ทัง้ในระดบัเจา้หนา้ที ่องคก์ร และชมุชน ตามศกัยภาพ

และปัจจัยเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ (ซึ่งจะได้กล่าวในส่วนต่อไป) 

แม้ว่าหลักสูตรสำาหรับนักถักทอชุมชนจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม ทีมนักถักทอชุมชนก็ไม่ได้หยุด 

การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน ไปพร้อมๆ กัน นักถักทอชุมชนในทุกพื้นที่กำาลังก่อร่าง

สร้างงานของพวกเขาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องต่อไปในฐานะ “คนของรัฐบ�ลท้องถิ่น”	

สรส. ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกองค์กร ทุกภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมกับหลักสูตร ในการสนับสนุนให้

เกดิ “ก�รปฏบัิตแิละก�รแลกเปลีย่นเรยีนรู	้จนนำ�ไปสูก่�รพฒัน�ตวัเอง	พฒัน�ง�น	และพฒัน�ชมุชน

ท้องถิ่น	อย่�งเป็นรูปธรรม” และขอให้กำาลังใจกับทุกท่านในการสร้างสรรค์บทเรียนที่มีคุณค่ายิ่งต่อการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญของประเทศ



 

ส�รบัญ

 หน้า

ก่อนจะมาเป็น “นักถักทอชุมชน” 5

เมื่อนักถักทอชุมชน “เชื่อมร้อย” ชุมชนหนองสาหร่าย 12

สร้าง “พื้นที่สร้างสรรค์” แนวคิดพัฒนาเยาวชน อบต.หนองอียอ 24

ตลาดนัดครอบครัว สร้างสัมพันธ์ชุมชน 40

ความรู้ “เปลี่ยน” คน กระบวนการเปลี่ยน “วิธีคิด” 52

อินทร์บุรี “ตำาบลรักการอ่าน” 68

สร้างคน...เพื่อสร้างชาติ 80

พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างการมีส่วนร่วม แนวคิดของประเสริฐ สุขจิต 86

เรียนรู้...เพื่อขยายผล 92

ปรับตัว เปลี่ยนทัศนคต “แนวคิด” พัฒนาคนทำางาน 98

ทำาด้วย “ใจ” 104

เมื่อนักถักทอชุมชน ต้อง “จัดการ” อารมณ์ตนเอง 110

ชีวิต...ที่ต้องก้าวเดิน 120

เราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับชุมชน 126

ความสำาเร็จ ความก้าวหน้า สิ่งที่บรรลุเป้าหมาย 130

ทำาเนียบนักถักทอชุมชน 135



ก�รทำ�ง�นกับกลุ่มเป้�หม�ยที่เป็นเด็กและเย�วชนในชุมชน 
ต้องทำ�ผ่�นคว�มร่วมมือของชุมชน และภ�คีเครือข่�ยต่�งๆ ที่อยู่ในชุมชน 

โดยกระตุ้นให้ชุมชนมองเห็นปัญห� เห็นคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน� 
เด็กและเย�วชน และตระหนักในบทบ�ทหน้�ที่ของตนเองที่ต้องลุกขึ้นม�

จัดก�รดูแลและแก้ ไขปัญห�ลูกหล�นของตัวเองอย่�งต่อเนื่อง 
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เมื่อนักถักทอชุมชน “เชื่อมร้อย”
ชุมชนหนองส�หร่�ย

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองส�หร่�ย อำ�เภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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“เดก็และเยาวชนส่วนใหญม่กัถกูเลีย้งแบบตามใจไปวนัๆ เทา่นัน้ 

ชอบนอนต่ืนสาย ไม่จัดเก็บที่นอนให้เรียบร้อย ไม่ยอมช่วยงานบ้าน  

แต่กลับชอบจับกลุ่มคุยหรือ ซิ่งมอเตอร์ไซค์ตามถนนหลวง กลายเป็น

เด็กเกเร ก้าวร้าว เอาแต่ใจ อารมณ์ร้อน ขาดความรับผิดชอบ  

มีพฤติกรรมเสี่ยง เรียนไม่จบ ติดเพื่อน ติดเกม ติดมือถือ ลักขโมย  

ทะเลาะวิวาท และเด็กผู้หญิงจำานวนมากเริ่มท้องในวัยเรียนเพิ่มขึ้น  

ซ้ำาร้ายยังพบอีกว่า พ่อ แม่ ผู้ปกครองหลายคน ไม่ได้ใส่ใจและให้ความ

สำาคัญต่อการพัฒนาเด็กเล็กเลย” 

เมื่อ “กระบวนก�รเรียนก�รสอน” ในห้องเรียน 
ไม่ส�ม�รถตอบโจทย์ “ทักษะชีวิต” ให้กับเด็กในชุมชนได้  

ผู้ ใหญ่ใจดีในชุมชนบ้�นห้วยม�ลอยจึงนำ�รูปแบบ 
“โรงเรียนครอบครัว” ที่ สรส. ให้คำ�แนะนำ� ม�ใช้เป็นกลไก 

ในก�รพัฒน�เด็กและเย�วชน โดยมีเป้�หม�ยเพื่อ “เปิดพื้นที่” ให้
เด็ก เย�วชน และผู้ใหญ่ในชุมชนได้ทำ�กิจกรรมพัฒน�บุตรหล�น
ร่วมกัน แต่ในส่วนของนักถักทอชุมชนเองยังมองว่� ผลที่เกิดขึ้น 

ยังข�ดกระบวนก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วนที่สมบูรณ์  
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งจ�กกลุ่มเย�วชนในพื้นที่ จึงได้ชักชวน 

“แกนนำ�เย�วชนหนองส�หร่�ย” ให้เข้�ม�มีส่วนร่วม 
ในก�รออกแบบกิจกรรม ร่วมทำ�ง�นกับผู้ใหญ่  ส่งผลให ้

มีก�รขย�ยแนวคิดและรูปแบบกิจกรรมของโรงเรียนครอบครัว 
ร่วมกันของคนทั้งตำ�บลในที่สุด 
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พรสันต	์อยูเ่ยน็	น�ยกองคก์�รบรหิ�รสว่นตำ�บล

หนองส�หร่�ย เปดิประเดน็ถงึสถานการณป์ญัหาของเดก็

เยาวชนในพื้นที่ 

“อาจเป็นเพราะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ขาดความเข้าใจ

ในบทบาทหนา้ทีข่องตนเอง จงึผลกัภาระการดูแลบตุร

หลานให้กับครูที่โรงเรียน” นายกพรสันต์สรุป

เมื่อ “กระบวนก�รเรียนก�รสอน” ในห้องเรียน

ไม่สามารถตอบโจทย ์“ทักษะชวีติ” ใหก้บัเดก็ในชมุชนได ้

ประกอบกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ต้องการ “สร้�ง”	 ให้เด็กและ

เยาวชนจงัหวดัสพุรรณบรุมีคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์11 

ประการ ดว้ยการจดัทำา	“โครงก�รเย�วชนคนดีศรีสุพรรณ” 

เต็มทุกพ้ืนท่ีของจังหวัดสุพรรณบุรี 

หนว่ยงานทีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบการพฒันา

เด็กและเยาวชนของจังหวัด จึงต้องเพียรพยายามคิดค้น

หารูปแบบ และวิธีการที่จะพัฒนาเด็กๆ ในชุมชนของ

ตนเองหลากหลายวิธี

บ้างก็จัดอบรม บ้างก็จัดค่ายเยาวชน แต่ส่วนใหญ่

ก็ยังไปไม่ถึง “เป้�หม�ย” ท่ีต้ังไว้ เน่ืองจากกระบวนการค่าย

มักมี “ผู้รู้” ไปบรรยาย มิได้เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง

ของเด็กๆ โดยตรง

การเข้าไปทำางาน “หนุนเสริม”	กระบวนการพัฒนา

เด็กและเยาวชนอย่างเข้มข้นของ	 “สถ�บันเสริมสร้�ง	

ก�รเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข” หรือ สรส. ในพื้นที่ตำาบล

หนองสาหร่าย พร้อมกับการนำารูปแบบท่ีเรียกว่า  “โรงเรียน	

ครอบครวั” ไปทดลองใชเ้พ่ือ “เปดิพืน้ที”่ ใหเ้ดก็ เยาวชน 

และผู้ใหญ่ในชุมชนมีโอกาสได้ทำากิจกรรมเพื่อพัฒนา 

บุตรหลานร่วมกัน 

“โรงเรียนครอบครัว” มิได้เป็น “สถ�นที่” หรือ

อาคารใหญ่โต แต่เป็นการ “จำ�ลอง” ภาพของโรงเรียน 

มาไว้ในชุมชน อาจจะเป็นสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เช่น  

โรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต)   

อบต. หรือแม้แต่ลานโล่ง เรือกสวนไร่นาของคนในชุมชนท่ี

พร้อมจะ “เปิด” ให้เป็นพ้ืนท่ีเรียนรู้ร่วมกันของ “ครอบครัว” 

มีพ่อ แม่ ปู่ ตา ย่า ยาย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ใหญ่ใจดี

ทั้งในและนอกหมู่บ้านเป็น “ครู” ที่ทำาหน้าที่ “ถ่�ยทอด” 

ความรู้ โดยมีบุตรหลานของตน อันเป็นเด็กๆ ในชุมชุน

เป็น “ผู้เรียนรู้”	

“กระบวนก�รเรยีนรู”้ กมิ็ไดม้าจากฟากของผูใ้หญ่

เพียงฝ่ายเดียว แต่ยังมีเด็กๆ ซึ่งเป็น “ผู้รับคว�มรู้”	ต้อง

เขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการออกแบบ ทัง้รว่มคดิ	รว่ม

ว�งแผน	และร่วมดำ�เนินกิจกรรม 

แต่กระบวนการทั้งหมด “คว�มย�ก” ไม่ได้อยู่ที่

การออกแบบการเรียนรู้ให้แก่เด็กเท่านั้น ห�กอยู่ที่ก�ร	

“ประส�น”	คว�มร่วมมือของทุกๆ	ภ�คส่วนให้เข้�ม�

มีส่วนร่วมในก�รคิด	ก�รว�งแผน	และก�รทำ�ง�น

ไม่ว่าจะมีความยากเพียงใด แต่ตำาบลหนองสาหร่าย 

ก็ไม่เคยสิ้นคนดี เพราะ “เตียง	ชมชื่น” ผู้ที่เป็นทั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองสาหร่าย และเป็น

เกษตรกรโดยแท ้ซึง่ปจัจบุนัดำารงตำาแหนง่ครใูหญโ่รงเรยีน

ครอบครวับา้นหว้ยม้าลอย กข็นัอาสาออกมาทำาหนา้ทีเ่ปน็

ผู้เช่ือมประสานให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาร่วม “สร้�ง” 

โรงเรียนครอบครัวร่วมกัน 

เตียง	ชมชื่น
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สร้�งโรงเรียนด้วย “กลไก” ชุมชน 
การเดินหน้าประสานงานสิบทิศของครูเตียงได้ก่อให้

เกิด “คณะกรรมก�รโรงเรียนครอบครัวบ้�นห้วยม้�ลอย” 

ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย อดุลย์	 คงใจดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4  

มีชัย	 ศิลปรัตน์ ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย  

ครูปร�ณี	 และครูละมัย	 ปั้นไว จากโรงเรียนบ้านห้วย 

ม้าลอยเข้ามาเป็นวิทยากรนำาเด็กทำาสันทนาการ 

นอกจากน้ียงัม ีครนูอ้ย	บ�นไมรู่โ้รย	ทีแ่มจ้ะไม่ใช่

คนในพื้นที่ แต่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยสอนการแสดง  

พระอธิก�รประเสริฐ สิริปุญโญ เจ้าอาวาสวัดห้วยม้าลอย 

อนุเคราะห์ทั้งเรื่องสถานที่ และงบประมาณสนับสนุนการ

ทำากจิกรรมตา่งๆ หรอืแม้แต ่สมนกึ	พลเสน เจา้พนกังาน

สาธารณสุขอาวุโสของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล

บ้านห้วยม้าลอย (รพ.สต.) ก็ยังเข้ามาร่วมประชุมช้ีแนะ 

ให้แนวทางในทุกๆ กิจกรรมอย่างมิเคยขาด พร้อมทั้งยัง

สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.คนอ่ืนๆ ได้เข้าร่วมทำากิจกรรม

อยู่เสมอเช่นเดียวกัน เร่ืองของการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น 

แมแ้ตแ่กนนำาผูป้กครองอยา่ง พชัรนิทร	์วงษส์วุรรณ และ

ว�รนิ	ชมช่ืน ตา่งกเ็ขา้มามบีทบาทในฐานะผูเ้กบ็รวบรวม

ข้อมลูดา้นพฤตกิรรมเดก็และคนในชมุชน สำาหรบันำามาใช้

ประโยชน์เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมของ

โรงเรียน 

ขณะที ่อบต.หนองสาหรา่ยเอง ในฐานะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสตรี  

เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ก็เริ่มเข้ามาหนุนเสริมชุมชน 

ด้วยกำาลังคน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ  

รถประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี รวมท้ังอาหาร อาหารว่าง น้ำาด่ืม 

การอำานวยความสะดวกต่างๆ ท้ังการประสานงาน การจัด

ประชุม โดยเฉพาะบุคลากรท้องถ่ินท่ีเข้ามาส่งเสริมกิจกรรม

ท้ังหลายน้ัน มีท้ังฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการสภา และฝ่ายประจำา

ซึ่งก�รมีส่วนร่วมของบุคคลจ�กทุกภ�คส่วน	

เช่นนี้	 ทำ�ให้ทุกคนมีคว�มรู้สึกถึงคว�มเป็นเจ้�ของ		

กอ่เกดิเปน็	“พลงัรว่ม”	เพือ่พฒัน�ชมุชนหนองส�หร�่ย	

สืบต่อไป  

ให้ “กลไก” ออกแบบกิจกรรม
การออกแบบกิจกรรม จะมีทั้งเด็ก และผู้ปกครอง

มาออกแบบรว่มกนั  โดยทิง้น้ำาหนกัไปทีก่าร “เพ่ิมทกัษะ” 

ใหเ้ดก็ไดล้งมอืทำ�	ไดเ้รยีนรูวิ้ช�ชีพ	วชิ�ชวีติ	วชิ�ชมุชน	

และวชิ�ก�ร	รว่มกบัพอ่แมผู่ป้กครอง	และคนในชมุชน 

ในลักษณะของการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมการ

พฒันาทกัษะชวีติตา่งๆ  ซึง่จดัขึน้ตามโอกาสและเทศกาล

ที่เหมาะสม อาทิ การพาพ่อ แม่ ลูก เรียนรู้เรื่องการทำานา 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันพ่อหรือวันแม่ กิจกรรมเดิน วิ่ง 

ปั่น สร้างการเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น

“การเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นนี้ ทำาให้ทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ  

เกิดเป็น “พลังร่วม” ในการพัฒนาชุมชนหนองสาหร่ายต่อไป”
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ผ่�นไป	2	ปี	“โรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอย” 

ก็ประสบคว�มสำ�เร็จ	 ทั้งจ�กก�รสร้�งพื้นที่ให้เกิด

กิจกรรมก�รเรียนรู้ร่วมกันของพ่อแม่	 ผู้ปกครอง		

บุตรหล�น	เกิดเป็นคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งสม�ชิก

ในครอบครัว	ชุมชน	สังคม	อีกทั้งยังพบว่�เด็กมีคว�ม

กล้�แสดงออก	กล้�พูด	กล้�คิด	กล้�ทำ�ในส่ิงท่ีเหม�ะสม

ต�มวัย	ซึ่งผลสำ�เร็จที่เกิดขึ้นกับก�รเปลี่ยนแปลงของ

คนในชุมชนหมูท่ี	่4	สง่ผลให้พ้ืนทีแ่หง่นีก้ล�ยเปน็พืน้ที	่

“ต้นแบบ”	 ชุมชนเข้มแข็งของตำ�บลหนองส�หร่�ยที่

หล�ยหมู่บ้�น	 อ�ทิ	 หมู่	 2	 และหมู่	 8	 ต้องก�รนำ�ไป	

ขย�ยผลเพื่อพัฒน�ชุมชนของตนต่อไป	

เป็นนัก “ถักทอ” ชุมชน 

อย่างไรก็ตาม ขณะที่กิจกรรมโรงเรียนครอบครัว 

หมู่ที่ 4 ยังคงดำาเนินอยู่นั้น บุคลากรใน อบต.ทุกคนต่าง

ตอ้งการเรยีนรูเ้พือ่เพิม่ทกัษะและแนวทางการจดัการดา้น

การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวอย่างเป็นระบบ 

อยู่มาก  สวสัดิ	์กันจรตัน	์ปลดั	อบต.หนองส�หร�่ย หนึง่

ในผูท้ีมี่สว่นรเิริม่และรว่มกนัพฒันาโรงเรยีนครอบครวับา้น

หว้ยม้าลอย รว่มกบั สรส. และแกนนำาหมูท่ี ่4 มาตัง้แต่ตน้ 

เห็นว่ากิจกรรมโรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอยเป็น

กิจกรรมที่มีประโยชน์ และเมื่อเกิด “หลักสูตรนักถักทอ

ชุมชน” ขึ้น ปลัดจึงเสนอให้ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนา

บุคลากร โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ขององค์กรเข้ารับการอบรม

ในหลักสูตรนักถักทอชุมชน

“ผมคดิวา่การทำางานจรงิในชมุชนน้ัน เราไมอ่าจ

แยกส่วนได้ เพราะทุกๆ เรื่องล้วนมีความเกี่ยวโยงกัน

ทัง้สิน้ เปรยีบเสมือนสรรีะตา่งๆ ในรา่งกาย หรอืแม้แต่

จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ทุกอย่างล้วนทำาหน้าท่ีสัมพันธ์

และเกีย่วโยงซึง่กนัและกนั แตร่ะบบราชการทีถ่กูบล็อก

ถกูหลอมใหก้ารทำางานของตำาแหนง่ตา่งๆ ถกูแยกสว่น

ออกจากกัน ต่างคนต่างทำาเฉพาะหน้าที่ที่กำาหนดมา

เท่านั้น การพัฒนาต่างๆ จึงเป็นไปอย่างล่าช้า”

สวัสดิ์กล่าวต่อว่า แต่การทำางานกับชาวบ้านและ

คนในทอ้งถ่ิน  เราไมอ่าจแยกสว่นได ้ ยิง่หากตอ้งการความ

สำาเร็จของงาน “ทีมง�น”	จึงเป็นสิ่งจำาเป็น คนทำางานเอง

ก็จำาเป็นต้องมี “พลังร่วม” ที่จะทำางานเพื่อพัฒนาชุมชน

ให้เข้มแข็ง เราทำางานราชการมากว่า 13 ปี ยังไม่เคยเจอ

รปูแบบหรอืหลกัสตูรการเรยีนรูใ้ดถกูใจและเหมาะสมทีจ่ะ

นำามาช่วยแกไ้ขปญัหาไดด้เีลย จนกระทัง่วนันีไ้ดป้ระสบผล

จากการได้เรียนรู้ และร่วมงานกับ สรส. ในโครงการ

“การทำางานชุมชนไม่อาจแยกส่วนได้ เพราะทุกเรื่องเกี่ยวโยงกันเปรียบเสมือนระบบในร่างกายที่ทุกส่วนล้วนมี

ความสำาคัญเท่ากัน แต่ระบบราชการที่ถูกบล็อกถูกหลอมให้การทำางานถูกแยกเป็นส่วน ต่างคนต่างทำามานาน 

แต่การทำางานกับชาวบ้าน เราในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถแยกส่วนได้ ต้องทำางานเป็นทีม 

และคนทำางานต้องมี “พลัง” ที่จะทำางานเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง” 

สวัสดิ์	กันจรัตน์
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โรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอยหมู่ที่ 4 จึงเห็นว่าการ

ทำางานชมุชนทอ้งถิน่ในมมุมองของ สรส.และมลูนธิสิยาม

กัมมาจลเดินมาถูกทางแล้ว และตรงใจมาก จึงปรึกษากับ

นายก อบต. ซึ่งท่านก็เห็นด้วยและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่

ของเราได้เข้ารับการอบรมรวม  3 คน

ก�รตัดสินใจของผู้บริห�ร	 อบต.ครั้งน้ี	 ถือเป็น

โอก�สดีที่ทำ�ให ้วรินทร	กรุดเพ็ชร	“ยัณห์”	นักพัฒน�

ชมุชน	พรอ้มดว้ย	ลดัด�วลัย	์แสงสง�่	นกัวชิ�ก�รศกึษ�	

และชณฐัศกิ�นต	์ชยัวนัด	ีบคุล�กร	ไดเ้ข�้รว่มอบรมใน	

“หลักสูตรนักถักทอชุมชน”	 ภ�ยใต้โครงก�รพัฒน�

เย�วชนในชุมชนท้องถิ่น	(4	ภ�ค)	ระยะที่	2	:	หลักสูตร

นกัถักทอชุมชน	เพือ่พฒัน�เดก็	เย�วชน	และครอบครวั	

ของสถ�บันเสริมสร้�งก�รเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข	

(สรส.)	 ที่สนับสนุนโดยมูลนิธิสย�มกัมม�จล	 ธน�ค�ร

ไทยพ�ณิชย์	จำ�กัด	(มห�ชน)	

จัดทัพผู้รู้ สรรห� “ต้นกล้�” แกนนำ� 
ภายใต้การอบรมทีมนักถักทอชุมชนจากตำาบล

หนองสาหร่ายได้เรียนรู้ในหลายๆ เร่ือง ทั้งเร่ืองของการ

ประสานงาน การคิดและวิเคราะห์ “ทุนท�งสังคม” ของ

ชุมชน เทคนิคการออกแบบกิจกรรม ซึ่งความรู้และทักษะ

เหล่านั้น ต้องถูกดึงออกมาใช้สำาหรับการทำาโครงการก่อน

จบหลักสูตร 

ประก�รแรกทีท่มีนักถกัทอชมุชนหนองส�หร�่ย

เหน็คือ	เรือ่งของก�รจดัทพั	หรอืจดัทำ�ระบบฐ�นขอ้มลู	

“ผูรู้”้	ในชมุชน	เน่ืองจ�กก�รทำ�กจิกรรมทีผ่�่นม�	อบต.

มัก	“ฉายเด่ียว”	คือ	คิดเอง	ทำ�เอง	ข�ดก�รมีส่วนร่วมของ

ชุมชน	สม�ชิกในทีมจึงว�งระบบฐ�นข้อมูล	“ผู้รู้”	ทั้ง

จ�กก�รเชิญชวน	ก�รประส�นง�นโดยตรง	ก�รรับสมัคร

ผู้รู้หรือปร�ชญ์ช�วบ้�นในด้�นต่�งๆ	เช่น	ด้�นก�รเกษตร	

ด้�นศิลปวัฒนธรรม	เป็นต้น		

และเมื่อได้	 “ผู้รู้”	 ที่มีอยู่อย่�งหล�กหล�ย		

ก�รสรรห�	“ผู้เรียนรู้”	จึงเป็นภ�รกิจต่อไป	

น่ีจึงเป็นท่ีมาของ “โครงก�รพัฒน�แกนนำ�เด็กและ

เย�วชน” เพ่ือให้กลุ่มเด็กแกนนำาทำาหน้าท่ีประสานงาน 

เด็กกลุ่มอื่นๆ เพราะเชื่อว่า “คนวัยใกล้กันน่�จะคุยกัน	

รู้เรื่องดีกว่�” 

โดยกจิกรรมแรกคือ “ค�่ยละครเดก็” ทีมี่เปา้หมาย

เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก โดยมี นิน�ท	

บญุโพธิท์อง	หรอื	“ครจูุบ๊” จากเครอืขา่ยละคร “หน�้ก�ก

เปลือย” เข้ามาเป็นวิทยากร 

หลงัจบคา่ยละครกเ็กดิ ค�่ยภ�วะผูน้ำ�	20	วนั	และ	

ค่�ย	10	วัน	ตามลำาดับอย่างต่อเนื่อง	โดยมีวิทยากรจาก 

“สถ�บันยุวโพธิชน”	 เป็นกำาลังหลัก ครั้งน้ี นักถักทอ

ชมุชนเข�้ไปมีบทบ�ทม�กขึน้ เช่น การกำาหนดเปา้หมาย

วา่หลังจากจบค่ายแล้ว เยาวชนตอ้งมีความสามารถในการ

ประสานงาน และนำาน้องๆ ทำากิจกรรมได้ 



18

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

ค่�ย...เปลี่ยนคน
จรินทร์	ยอดปร�งค์ “เบสท์”	อายุ 18 ปี แกนนำา

เยาวชนหมู่ที่ 2 ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำาบลหนอง

สาหรา่ย เลา่วา่  ตอนนัน้เรยีนอยูช่ัน้ ม.5  ลงุ (นายก อบต.) 

มาชวนให้เข้าค่ายละคร จึงอยากลองดู เพราะอยากได้

ความรู้เรื่องการออกเสียงท่ีถูกต้องเพื่อไปประยุกต์ใช้กับ

การรอ้งเพลง  หลงัจบคา่ยละครเบสทแ์ละเพือ่นๆ มโีอกาส

สร้างละคร 1 เร่ือง ไปแสดงในเทศกาลสงกรานต์ ซ่ึงได้รับ 

คำาชมจากผู้ใหญ่ในชุมชนมาก รู้สึกภูมิใจ หลังจากน้ันก็มี

ผู้ใหญ่ใจดีชวนเข้าค่�ยภ�วะผู้นำ� 20	วัน ท่ีอาศรมวงษ์สนิท  

เบสท์กับเพื่อน 5 คนจึงตัดสินใจเข้าร่วมทันที

“ค่ายนี้เป็นเรื่องการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำา 

ยอมรับวา่เม่ือกอ่นผมเปน็คนใจรอ้นและกา้วรา้ว  แตค่า่ย

นี้สอนเรื่องคุณธรรมและศีลธรรม ทำาให้ผมรู้จักอยู่กับ

ตัวเอง ได้ทบทวน ได้เรียนรู้ภายในจิตใจของตัวเอง 

การหยดุคดิก่อนทำา การสงบนิง่ การรบัฟงัความคดิเหน็

ของคนอ่ืน การเปิดใจกว้าง เรียนรู้จุดดี ปรับปรุงจุดด้อย 

จนรู้สึกว่าใจเย็นลง และได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตน 

รู้จักรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น ตลอด 20 วันที่ผมต้องใช้

ชวีติอดทนอยูใ่หไ้ดโ้ดยไมม่พ่ีอแมม่าทำากบัขา้วใหก้นิ หรือ

เคีย่วเขญ็ใหเ้ราตืน่ ใหเ้รารบีนอน เราจงึตอ้งจดัการตวัเอง” 

เบสท์เล่าต่อว่า หลังกลับมาจากค่าย 20 วัน เขาได้

เรยีนรู้และพฒันาตนเองไปมาก ความคดิเป็นผู้ใหญข้ึ่น เริม่

เห็นว่าการทำางานเพื่อส่วนรวมเป็นสิ่งสำาคัญ  เพราะเมื่อ

ก่อนไม่ได้ทำาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย

และก�รเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเบสท์

คือ	เข�คิดจัดค่�ยเพื่อให้เพื่อนเย�วชนในชุมชนหนอง

ส�หร่�ยได้รับก�รพัฒน�ศักยภ�พเช่นเดียวกับเข�

เบสท์ไม่เพียงแค่คิด เขานำาความฝันไปเล่าให้พ่ีๆ 

นักถักทอชุมชนฟัง...และพี่ๆ นักถักทอชุมชนก็ทำาฝันของ

เบสท์ให้เป็นความจริง 

“ค่�ยภ�วะผู้นำ�	10	วัน”	จึงเกิดข้ึนท่ีบ้านห้วยม้าลอย	

โดยมีกลุ่มเยาวชนจากตำาบลหนองอียอ จังหวัดสุรินทร์  

เข้าร่วมด้วย และค่ายน้ีเองท่ีดึง “ภ�วะคว�มเป็นผู้นำ�” ของ

เบสทอ์อกมาใหเ้ปน็ทีป่ระจกัษ ์ เริม่ตัง้แตก่ารประสานงาน

ระหว่างผู้นำาในชุมชนกับวิทยากรจากสถาบันยุวโพธิชน 

ประสานงานเรื่องสถานที่ ที่พัก และชักชวนเพื่อนๆ ใน

หนองสาหร่ายเข้ามาเรียนรู้ เพราะอยากให้เยาวชนเป็น 

“แกนนำ�” อย่างแท้จริง ซึ่งผลจ�กค่�ยนี้ทำ�ให้	 อบต.

หนองส�หร่�ยได้แกนนำ�เย�วชนเข้�ม�ช่วยส�นต่อ

กิจกรรมพัฒน�เย�วชนเพิ่มขึ้นถึง	14	คน

นอกจ�กจะได้	 “แกนนำาเยาวชน”	 เพ่ิมข้ึนแล้ว	

ยงัเกดิเครอืข�่ยเย�วชนจ�ก	2	พ้ืนทีค่อื	หนองส�หร�่ย

และหนองอียอ	ร่วมกันจัดทำ�	Facebook	ชื่อ	“แกนนำา

เยาวชนหนองอีหร่าย” เพ่ือใช้ส่ือส�รกันระหว่�งเย�วชน	

2	พื้นที่		

“ค่ายนี้สอนเรื่องคุณธรรมและศีลธรรม ทำาให้ผมรู้จัก 

อยู่กับตัวเอง ได้ทบทวน ได้เรียนรู้ภายในจิตใจตัวเอง  

การหยุดคิดก่อนทำา การสงบนิ่ง การรับฟัง 

ความคิดเห็นของคนอื่น การเปิดใจกว้าง เรียนรู้จุดดี 

ปรับปรุงจุดด้อย จนรู้สึกว่าใจเย็นลง และได ้

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต รู้จักรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น”
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อรรถพร	ทองง�ม “เบียร์”	อายุ 17 ปี แกนนำา

เยาวชนหมู่ที่ 2 ปัจจุบันกำาลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เล่าว่า  

ปกตเิขามกัถูกมองวา่เปน็เดก็กลุม่เสีย่ง จึงถกูชวนใหม้าเขา้

ค่ายนี้ ยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวมาก  

ไม่ชอบรอใคร ค่ายน้ีทำาให้เขาได้เรียนรู้เร่ืองกฎระเบียบ และ

เร่ิมรู้สึกห่วงใยเพ่ือนมากข้ึน เพราะในค่ายพ่ีๆ จะสอนให้เรา

เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักดูแลซ่ึงกันและกัน ได้เรียนรู้

ความตอ้งการของตนเอง ทำาใหค้ดิไดว้า่ อยากเรยีนตอ่ดา้น

ไฟฟา้และอิเลก็ทรอนกิสเ์พิม่ขึน้ เพือ่ทีจ่ะไดม้งีานทีม่ัน่คง  

และยังมีใจคิดอยากช่วยเหลืองานในชุมชนมากขึ้น เช่น 

ชวนเพ่ือนๆ มาช่วยกันตัดหญ้าริมถนนส่งให้โรงงานผลิตปุ๋ย 

ซึง่ดกีว่าการเผาทำาลาย เพราะจะสง่ผลใหเ้กดิอุบตัเิหตบุน

ท้องถนน และมลภาวะต่อชุมชนด้วย 

อน�วร	ธรรมโลก�	 “ต่อง”	อายุ 17 ปี แกนนำา

เยาวชนหมู่ที ่8 จากเดก็ท่ีไมส่นใจอะไรเลยและข้ีอายมากๆ  

แต่เมื่อต่องผ่านค่ายภาวะผู้นำา พบว่า ตัวเองมีความ

กระตือรือร้นมากขึ้น กล้าพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมา 

โรงเรียนครอบครัว “พื้นที่ทำ�ง�น” ของ 
แกนนำ�เย�วชน

เมื่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำาเยาวชน 

ขับเคลื่อนไป กระทั่งเห็นความเปลี่ยนแปลงของเยาวชน

หลายคน ทำาให้ “นักถักทอชุมชน” มีแนวคิดท่ีจะ “ต่อยอด” 

ความสำาเร็จของ “โรงเรียนครอบครัวบ้�นห้วยม้�ลอย” 

ให้ขยายผลออกไปทุกๆ หมู่บ้านในตำาบลหนองสาหร่าย 

จึงทำาหน้าที่ “ประส�น” แกนนำาเยาวชนทั้ง 14 คนให้

เขา้ไปมสีว่นรว่มกบัเครอืขา่ยผูใ้หญใ่จด ีโรงเรยีนครอบครวั

บา้นหว้ยมา้ลอย ทัง้ครเูตยีง คณุหมอสมนกึ ครนูอ้ย อบต.

หนองสาหรา่ย ฯลฯ รว่มกนั “ออกแบบฐ�นกจิกรรมก�ร

เรียนรู้” ใน “ค่�ยซัมเมอร์แคมป์” ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือน

เมษายน - พฤษภาคม 2557 หลังการหารือร่วมกันใน 

เบื้องต้นเกิดเป็นฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ประกอบด้วย 

1.	 ฐ�นก�รเรยีนรูไ้อท ีมมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมูมิาเปน็วทิยากรใหค้วามรูพ้ืน้ฐานดา้น

คอมพวิเตอร ์และการซอ่มบำารงุรกัษาคอมพวิเตอร ์เปน็ตน้

2.	 ฐ�นก�รเรยีนรูด้�้นศลิปะและว�ดภ�พ  มคีรู

จากวทิยาลยัชา่งศิลปส์พุรรณบรุแีละคา่ยลกูเสอืดรณุวทิย ์

มาเป็นวิทยากร 

3.	 ฐ�นก�รเรียนรู้ด้�นดนตรีและกีฬ� มีครู

โรงเรียนในชุมชน เยาวชนรุ่นพี่ที่เล่นดนตรีได้ และแกนนำา

เยาวชนเป็นวิทยากร

4.	 ฐ�นก�รเรียนรู้ด้�นอ�ชีพ  มีปราชญ์ชาวบ้าน

ในชุมชนเป็นวิทยากรสอนเรื่องการประกอบอาชีพ เช่น 

การจักสาน และการประกอบอาหารท้องถิ่นจากวัตถุดิบ

ในชุมชน การทำาสบู่จากโปรตีนใยไหม

5.	ฐ�นก�รเรียนรู้ด้�นน�ฏศิลป์	 มีครูปร�ณี		

ปั้นไว	โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย เป็นวิทยากรหลัก

นอกจากนีย้งัมีฐานการเรยีนรูเ้รือ่งหลักปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงที่นำารูปแบบการจัดกิจกรรมที่โรงเรียน

ห้วยยอด จังหวัดตรัง เข้ามาให้คำาแนะนำาด้วย

ครั้งนี้ “นักถักทอชุมชน” เปิดโอกาสให้เยาวชน

แกนนำา 14 คนเขา้มามีบทบาทและมีส่วนรว่มในการพฒันา

อรรถพร	ทองง�ม	(กล�ง)
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เยาวชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการเข้ามาร่วมออกแบบ

กิจกรรม และจัดทีมเข้าประจำาฐาน 

“ถักทอ” ครู-ผู้ปกครองร่วมพัฒน� 
เด็กปฐมวัย 

เมื่อคิดจะพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เน่ืองจาก อบต.

หนองสาหร่ายประสบปัญหาผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่น

ต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีมนักถักทอชุมชนจึง “เปลี่ยน” 

แนวคิดและวิธีการทำางานใหม่ โดยดึงชุมชนเข้ามามี 

ส่วนร่วม พร้อมท้ังจัดต้ังคณะกรรมการจากผู้ใหญ่ใจดีเข้า

มาบริหารจัดการ ส่งครูผู้ดูแลเด็กไปฝึกอบรมพัฒนา

ศักยภาพเพิ่มเติม เพ่ือเรียกศรัทธาและความเชื่อมั่นจาก 

ผู้ปกครองให้นำาบุตรหลานกลับเข้ามาเรียนในพื้นที่ ทั้งนี้

การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กจะเน้นไปที่พัฒนาการเด็ก 4 ด้าน 

ได้แก่ ร่�งก�ย	อ�รมณ์	สังคม	และสติปัญญ� 

“เราพาครูศูนย์เด็กเล็กทั้ง 4 คนไปเรียนรู้ 

หลักสูตรการอบรมการพัฒนาการเด็ก และกิจกรรม

ดนตรีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กกับ รศ.พญ.นิชรา 

เรืองดารกานนท์ โครงการพัฒนาศักยภาพประชากร

ไทย โรงพยาบาลรามาธบิด ีทีเ่ทศบาลตำาบลไผก่องดนิ  

กจิกรรมส่งเสริมการอา่นกบักลุม่มะขามปอ้มทีอ่งค์การ

บริหารส่วนตำาบลหนองขาม และกิจกรรมส่งเสริม 

ภาวะผู้นำาฝึกการรู้เท่าทันตนเองกับสถาบันยุวโพธิชน

ที่เขาใหญ่ และเชิญคุณหมอจาก รพ.สต.มาให้ความรู้

เร่ืองโภชนาการ หลังจากน้ัน ให้เข้ามาร่วมกันคิดออกแบบ

ฐานการเรียนรู้ ซึ่งครูศูนย์เองก็จะเชิญผู้ปกครองของ

เด็กเล็กมาร่วมกันออกแบบด้วย” 

ยัณห์ เล่าว่า สำาหรับฐานการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเด็ก 

4 ด้าน ประกอบด้วย	 ฐ�นก�รเรียนรู้ด้�นร่�งก�ยและ

โภชน�ก�ร	ท่ีสอนเร่ืองกล้ามเน้ือมัดเล็ก กล้ามเน้ือมัดใหญ่ 

พร้อมกับบอกว่าการให้เด็กช่วยแม่หนีบผ้าจะช่วยพัฒนา

ข้อและนิ้วอย่างไร หรือการวิ่งของเด็กที่พ่อแม่มักห้าม 

ไม่ให้ลูกวิ่งเล่นข้ึนลงบันไดนั้น แท้จริงคือการฝึกการใช้

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทำาให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง และจะ 

ส่งผลดีต่อสมองของเด็กอย่างไร ส่วนเรื่องโภชนาการได้

ความร่วมมือจาก รพ.สต.เข้ามาให้ความรู้เรื่องอาหาร 

การกิน  เชน่ ผลเสยีของขนมขบเคีย้วและน้ำาอดัลม เปน็ตน้ 

ฐ�นก�รเรยีนรูด้�้นอ�รมณแ์ละจิตใจ กจิกรรมนี้

เป็นการนำาเด็กๆ และผู้ปกครองออกพื้นท่ี เพื่อเรียนรู้

พัฒนาการของเด็กว่ามีความรู้สึกและมีอารมณ์อย่างไร  

หรอืมีการแสดงออกอย่างไรกับสถานท่ีใหม่ๆ ส่วนอีก 2 ฐาน

คือ ฐ�นก�รเรียนรู้ด้�นสังคม	 และฐ�นก�รเรียนรู้ด้�น	

สติปัญญ� มแีผนจะจดัขึน้เรว็ๆ นี ้เมือ่เสรจ็สิน้กระบวนการ

เรียนรู้แต่ละฐานแล้ว ทีมนักถักทอชุมชนก็จะช่วยกัน 

ถอดบทเรียนท้ังพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อนำามาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

ยัณห์บอกว่า การประเมินผลการจัดกิจกรรมน้ีพบว่า 

ผู้ปกครองเกิดคว�มเข้�ใจและตระหนักรู้ถึงหน้�ที่ของ

ตนเองในก�รดูแลบุตรหล�นม�กข้ึน	 และสนใจเรียนรู้	

ม�กขึน้	สง่ผลใหป้จัจุบนัมเีด็กเข�้ม�เรยีนทีศ่นูยพ์ฒัน�

เด็กเล็กกว่�	40	คน	จากเดิมมีไม่ถึง 10 คน และยังมีแนว

โนม้เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	ทมีนกัถกัทอชมุชนคดิ	“ตอ่ยอด”	ดงึ

ครูศูนย์พัฒน�เด็กเล็กและพ่อแม่ผู้ปกครองกลุ่มนี้เข้�

ม�เป็นวิทย�กรแกนนำ�ร่วมขับเคล่ือนก�รพัฒน�เด็ก

เลก็ใหก้บัพอ่แมผู่ป้กครองรุน่ใหมต่อ่ไป	ขณะทีค่รูศูนย์
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พัฒน�เด็กเล็กเองก็ได้เตรียมบรรจุโครงก�รพัฒน�เด็ก

ปฐมวยัเข้�สู่แผนก�รเรยีนก�รสอน	เพือ่ใชเ้ปน็กิจกรรม

หลักของศูนย์พัฒน�เด็กเล็กท้ัง	 2	 แห่ง ซ่ึงรูปแบบของ

กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของ

สถานการณ ์โดยจะจดักจิกรรมตัง้แตเ่ริม่เปดิภาคเรยีนเพือ่

ให้มีระยะเวลาติดตามและประเมินผลได้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมน้ีบทบ�ทของนักถักทอชุมชนคือ	

“กระตุ้น”	 ให้ครูศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเข้�ม�มีบทบ�ท	

ในก�รพฒัน�เดก็เลก็ม�กขึน้	พรอ้มกบัชีแ้นะเชือ่มโยง

ให้ครูศูนย์พัฒน�เด็กเล็กและผู้ปกครองเห็นถึง	“ประโยชน์”	

รว่มกนัของก�รเข�้ม�มสีว่นรว่มในก�รพฒัน�เด็กเลก็	

ถือเป็นก�ร	 “ถักทอ”	 แผนก�รพัฒน�เด็กเล็ก	 ก�รจัด

กิจกรรม	และผู้เกี่ยวข้องได้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน

คว�มเปลี่ยนแปลง...ของชุมชน 
หนองส�หร่�ย

1 ปีที่ทีมนักถักทอชุมชนเข้าไป “ขับเคลื่อน”  

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำาบลหนองสาหร่าย ได้ก่อ

ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขึน้มากมาย โดยเฉพาะในสว่นของ

เดก็และเยาวชน ทีเ่ดก็ๆ มีจติอาสาออกมาช่วยงานชุมชน

มากขึ้น โดยไม่ต้องสั่งหรือบังคับ เมื่อรู้ว่าหมู่บ้านไหนจัด

งานอะไรก็จะอาสาเข้ามาช่วยงานเต็มที่ ในส่วนชุมชนก็ 

พบว่าผู้นำาชุมชนและแกนนำาชุมชนปรับเปลี่ยนทัศนคติ  

หันมาให้ความสำาคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

เด็กและเยาวชนมากขึ้น 

พรสนัต	์อยูเ่ยน็	น�ยกองคก์�รบรหิ�รสว่นตำ�บล

หนองส�หร่�ย	บอกว่า	การ “พัฒน�คน” ที่ได้ผลสูงสุด

คอืการให ้“ก�รศกึษ�”  เดก็และเยาวชนควรเรยีนรูชุ้มชน 

เรียนรู้รากเหง้าของตนเอง เพราะเม่ือเขาเติบโตข้ึนจะได้

เป็นคนที่รักถิ่น รักชุมชน ฉะนั้นเราจึงต้อง “บ่มเพ�ะ”  

ต้นกล้านี้ให้แข็งแกร่งขึ้นมาเป็นนายหมู่ เป็นแกนนำา เพื่อ

ส่งต่อความรู้ไปสู่รุ่นน้อง และขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนต่อไป 

“เราไม่สามารถบอกให้ใครเปลี่ยนแปลงได้ แต่เรา

จะตอ้งไปสรา้งและไป “จดุประกาย” ใหเ้ขาเกบ็เกีย่ว เอา

สถานการณท์ีเ่กดิขึน้ไป “กระตุ้น” ใหเ้ขาไดค้ดิเอง เมือ่เขา

เห็นภาพ เขาก็มี “ใจ” อยากทำาส่ิงดีๆ เพื่อตนเองและ

ชุมชน ผมคิดว่านีแ่หละคือ “หนา้ที”่ ของนกัถกัทอชุมชน”

“การ “พัฒนาคน” ที่ได้ผลสูงสุดคือการให้ “การศึกษา”  เด็กและเยาวชนควรเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้ถึงรากเหง้า

ของตนเอง เพราะเมื่อเขาเติบโตขึ้นจะได้เป็นคนที่รักถิ่น รักชุมชน ฉะนั้นเราจึงต้อง “บ่มเพาะ” ต้นกล้านี้ให้

แข็งแกร่งขึ้นมาเป็นนายหมู่ เป็นแกนนำา เพื่อส่งต่อความรู้ไปสู่รุ่นน้อง และขยายผลยังชุมชนอื่นๆ ต่อไป”
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วรินทร กรุดเพ็ชร

เมื่อวิธีคิด วิธีทำ�ง�นเปลี่ยน!!!

1 ปีผ่านไป หลังการอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนเสร็จสิ้นลง เจ้าหน้าที่ อบต.ทั้ง 3 คน ถูกขนานนามใหม ่

ให้เป็น “นักถักทอชุมชน” ตำาบลหนองสาหร่าย คำาๆ นี้กินความหมายลึกซึ้ง และแสดงให้เห็นภาพคนทำางาน 

ที่ “เชื่อมร้อย” ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

วรินทร	กรุดเพ็ชร	“ยัณห์”	นักพัฒน�ชุมชน	เล่าว่า 

หลักสูตรนักถักทอชุมชน ทำาให้เขาสนใจ “คุณค่�”	 ของ 

ผู้รว่มงานมากขึน้ ยอมรบัวา่เมือ่กอ่นไมเ่คยใหค้วามสำาคญั

กับความคิดของคนอื่นเลย ชอบทำางานคนเดียว คิดว่านี่

เปน็งานของเรา เราคดิเอง แลว้สัง่ใหค้นอืน่ทำา  ไมเ่คยมอง

คนรอบข้างว่าเขาคิดอย่างไร แต่เมื่อได้เรียนรู้ก็เริ่มเปลี่ยน

ทัศนคติใหม่ หันมาให้ความสำาคัญกับทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง 

เปล่ียนวิธีการคิดใหม่ รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนมากข้ึน 

รู้จักการทำางานเป็นทีม รู้จักวิเคราะห์คนท่ีจะมาร่วมงาน 

และสามารถทำางานได้อย่างมีระบบมากขึ้น คิดได้ว่าเม่ือ

ทกุคนมคีวามสำาคญั จะสง่ผลใหเ้กดิความรกัความสามคัคี 

และภูมิใจกับผลงานที่ทำาร่วมกัน งานที่ทำาจึงไม่ใช่ของใคร

คนใดคนหนึ่งอีกต่อไป

“นอกจากได้เรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้แล้ว 

ยังนำาเร่ืองหลักการทรงงานมาใช้ในการทำางานด้วย เช่น  

การทำาอย่างพอดี ทำาเล็กๆ แต่ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 

และการทำางานอยา่งมคีวามสขุ เพราะหากเราทำางานแบบ

ไม่มีความสุขแล้วใครจะมาทุกข์กับเรา จึงต้องทำาตัวเองให้

มคีวามสขุ  และการไมต่ดิตำาราเพราะไดเ้รยีนรูแ้ลว้วา่การ

ทำางานกับชาวบ้านต้องไม่ยึดติดเรื่องระเบียบราชการ

หรอืเอาหลกัวชิาการมาพดูคยุกบัชาวบา้น แตต่อ้งสรา้ง 

“ใจ” ให้เขาอยากทำา และต้องทำาง่ายๆ สนุกๆ แต่ได้

เรียนรู ้การทำางานกับชุมชนมีทั้งเด็กและชาวบ้าน ฉะนั้น

เราต้องรู้จักประยุกต์กิจกรรมให้เข้ากับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ 

ทุกวัย ซึ่งขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนที่แตกต่างกัน” 
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ชณัฐศิก�นต์ ชัยวันดี ลัดด�วัลย์ แสงสง่�

ชณัฐศิก�นต์	 ชัยวันดี	 “ปุ๊”	 บุคล�กร เล่าว่า  

การเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรนักถกัทอชมุชน ไปพรอ้มๆ กบั

งานประจำาค่อนข้างเป็นภาระหนัก แต่หลักสูตรให้ความรู้

ที่ดีมาก เวลาเรียนจึงรู้สึกสนุกกว่าการทำางานประจำามาก 

อาจเป็นเพราะเรามีใจชอบงานชุมชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  

แต่เมื่อต้องทำ�ทั้งสองอย่�งพร้อมกัน	 จึงต้องเปล่ียน

แนวคิดก�รทำ�ง�นใหม	่นำ�สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูม้�ปรบัใช้ เชน่ 

การเรียนรู้เร่ืองการอยู่ร่วมกัน ทำาให้เราเข้าใจคนอ่ืน มีมุมมอง 

มีวิธีการคิดวิเคราะห์มากขึ้น ได้ทักษะการสื่อสาร จากเมื่อ

ก่อนพูดในที่สาธารณะไม่ได้เลย แต่เมื่ออบรมไปได้ระยะ

หนึ่งได้ลงพื้นที่ชุมชน ทำาให้เรากล้ามากขึ้น นอกจากนี้ยัง 

นำาหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้กับการทำางานด้วย  

โดยเฉพาะเรื่องของการประหยัด หลักสูตรน้ีทำาให้เราคิด

อะไรไดม้ากขึน้ ขึน้อยูก่บัวา่ใครจะคดิไดม้ากไดน้อ้ยเทา่นัน้  

ลัดด�วัลย์	 แสงสง่�	 “หนู” นักวิช�ก�รศึกษ�  

เล่าว่า ตอนแรกไม่รู้เลยว่าต้องเข้าอบรม ถูกเลือกจาก

ตำาแหน่งงานที่ทำาอยู่  มารู้ตัวอีกทีก็วันปฐมนิเทศแล้ว  

แต่เมื่อได้มาอบรมแล้ว ทำาให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ที่

สามารถนำาไปปรบัใชใ้นชีวติได ้ยอมรบัวา่เมือ่กอ่นจะสนใจ

เฉพาะเรื่องที่ชอบเท่านั้น อันไหนไม่ชอบก็จะไม่ทำา 

หลักสูตรนี้ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้เราเห็นประโยชน์ของ 

ส่วนรวม เห็นความสำาคัญของการทำางานเป็นทีม เป็น 

“ตัวกล�ง” เชื่อมคนทำางานให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม 

ขับเคลื่อนงานไปพร้อมกัน 
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สร้�ง “พื้นที่สร้�งสรรค์” 
แนวคิดพัฒน�เย�วชน อบต.หนองอียอ

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองอียอ อำ�เภอสนม จังหวัดสุรินทร์
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อบต.หนองอียอ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รแก้ปัญห�เด็กเย�วชน  
กระบวนก�รพัฒน�เย�วชนช่วงแรกของ อบต. จึงมีรูปแบบ 

“ทำ�กิจกรรมเพื่อกิจกรรม”  แต่เมื่อได้รับ “คว�มรู้” จ�ก
หลักสูตรนักถักทอชุมชนจึงเปลี่ยนรูปแบบกระบวนก�รเรียนรู้ใหม่
เป็น “ก�รทำ�กิจกรรมเพื่อก�รเรียนรู้” ด้วยก�รดึงครู โรงเรียน 
เด็กทั้งในและนอกระบบเข้�ม�ร่วมเป็นเครือข่�ยพัฒน�ตำ�บล

ผ่�นโครงก�ร “โรงเรียนครอบครัว” รั้วของชุมชน
ที่ผู้ ใหญ่ เด็ก เย�วชน และคนทั้งตำ�บลมีส่วนร่วม

“...ภาพเด็กๆ ออกมาขับรถซิ่งไปซิ่งมาในเวลาเรียน บ้างก็รวมตัวกัน

อยู่ตามร้านค้า ยิ่งเวลาที่ อบต.จัดงาน ไม่ว่างานอะไรก็ตาม เด็กก็ตีกันจน

งานเราเสียไปด้วย เสียงสะท้อนของผู้ปกครองก็ไม่ค่อยดี บอกว่าลูกเขาดื้อ 

เราก็กลับมานั่งคิดว่า เอ๊ะ!...ทำาไมเด็กของเราเป็นอย่างนี้”

นีค่อืจดุเริม่ตน้ของแนวคดิและภารกจิการพฒันาเดก็และเยาวชนของ

องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองอียอ อำาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาเด็กเยาวชนท่ีรุนแรงขึ้นทุกขณะ ช่วงปี 

2552 - 2553 เหล่าเจ้าหน้าท่ี อบต.หนองอียอในขณะน้ัน ซ่ึงประกอบไปด้วย 

สมเกียรติ	ส�ระ	หัวหน้�สำ�นักง�นปลัด	ด�ร�วัลย์	จันท�	นักวิช�ก�รศึกษ�	

ชนนัทก์�นต	์ชนะทะเล	เจ�้หน�้ทีว่เิคร�ะหน์โยบ�ยและแผน	จฬุ�ลกัษณ	์

อินทร์แป้น	ผู้ช่วยเจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน	รวมถึง	วีระศักดิ์	

แสวงสุข	 ผู้ช่วยเจ้�หน้�ที่ธุรก�ร	พยายามหาทางแก้ไขภายใต้บทบาท 
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“ข้�ร�ชก�รของแผ่นดิน” ซึ่งการจัดกิจกรรมในช่วงนั้น

เกิดจากความต้องการ “สร้�งพื้นที่สร้�งสรรค์” เพื่อดึง

เยาวชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงมาทำากิจกรรมร่วมกัน เน้นไปที่

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ตนเอง 

เรียนรู้ผู้อื่น และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน

“กจิกรรมแรกเริม่ทีห่อ้งประชมุ อบต.หนองอยีอ 

เปน็กิจกรรมสนัทนาการ เพือ่ใหเ้ยาวชนรูจ้กัคุน้เคยกนั

ให้มากขึ้น เนื่องจากเยาวชนยุคใหม่ไม่ค่อยรู้จักกัน 

ปญัหาการตกีนัก็มาก กระบวนการในชว่งน้ันมวิีทยากร

จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์มาช่วยบ้าง ตชด.บ้าง 

เนน้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใหเ้ดก็เปน็ลกูทีด่ขีองพ่อแม่

เท่านั้น” สมเกียรติ เล่า 

แต่กิจกรรมท้ังหมดท่ีคิดและทำา เป็นการ “ฆ่�เวล�” 

เพือ่ใหเ้ดก็ใชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครวั 

และชุมชน

  

จ�กกิจกรรมเพื่อกิจกรรม สู่กิจกรรมเพื่อ
ก�รเรียนรู้

แตอ่ยา่งไรกต็ามการจดั  “กจิกรรมเพือ่กจิกรรม” 

ในช่วงแรกที่จัดขึ้นเพ่ือให้เด็กมีเวลาทำากิจกรรมด้านบวก 

กลับส่งผลให้เด็กๆ เกิดการรวมตัวกันมากขึ้น ด�ร�วัลย์	

จันท�	นักวิช�ก�รศึกษ�  เล่าว่า เมื่อการรวมตัวของเด็ก

เยาวชนเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง รูปแบบการพัฒนาเยาวชนท่ี

เดมิเปน็แค ่“ก�รทำ�กจิกรรมเพือ่กจิกรรม” กเ็ริม่เปลีย่น

ไปเป็น “ก�รทำ�กิจกรรมเพื่อก�รเรียนรู้” แทน  

“ช่วงนั้นจัดกิจกรรมขึ้นเกือบทุกสัปดาห์ ซึ่งแต่ละ

กิจกรรมก็จะผลัดเปลี่ยนไปไม่ให้ซ้ำา เช่น อาทิตย์นี้พากัน

ทำาความสะอาดหมู่บ้าน อาทิตย์หน้าพาเข้าวัดถวาย

ภตัตาหารพระสงฆ ์บางครัง้ใหรุ้น่พีแ่กนนำาเยาวชนนำานอ้ง

ทำาสันทนาการอยู่ที่ อบต.บ้าง วัดบ้าง  เมื่อเยาวชนเริ่มมี

ความเขม้แขง็ คดิเองเปน็ อบต.จึงเริม่ให้เยาวชนในหมู่บ้าน

ทำาโครงงานเลก็ๆ เกีย่วกบัอาชีพเกษตรกร  เพือ่ใหเ้ยาวชน

ได้ “เรียนรู้” จากการลงมือทำา ซึ่งโครงงานก็มีทั้งการเลี้ยง

ปลาดุก เล้ียงกบ เล้ียงปลา เล้ียงไก่ สัปดาห์ไหนไม่มี

กจิกรรม นอ้งๆ กจ็ะรวมกลุ่มกนัไปทำางานเกษตรของแตล่ะ

หมู่บ้าน บางสัปดาห์ก็พาเด็กไปแลกเปล่ียนไปดูงานของ

เพื่อนต่างหมู่บ้าน” 

ทีมเจ้าหน้าท่ีจากหนองอียอดำาเนินกิจกรรมดังกล่าว

อยู่ราว  5 - 6 เดือน จนกระทั่งเยาวชนในพื้นที่ไม่มีเวลา

ไปทำาเรือ่งไรส้าระ ผลทีเ่กดิขึน้นอกจากเดก็ๆ จะมพีืน้ทีท่ำา

เรือ่งราวดีๆ เกดิความรกั ความสามคัคใีนกลุม่แลว้ ในฟาก

ของชุมชนเองก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองและครูใน

โรงเรียนว่า เด็กๆ ตั้งใจเรียนมากขึ้น หนีเรียนลดลง ส่วน 

ผูป้กครองกช็ืน่ใจทีล่กูเชือ่ฟงั เขา้ใจพอ่แม่ รูจ้กัหนา้ที ่และ

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความเคารพพ่อแม่มากขึ้น 

ครอบครัวก็ใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้น 

ขณะท่ีกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนของเจ้าหน้าท่ี 

อบต.หนองอียอกำาลังดำาเนินอยู่นั้น สมเกียรติมีโอกาส 

รู้จักกับสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข หรือ 

สรส. ซ่ึงอยู่ระหว่างการดำาเนินโครงก�รพัฒน�เย�วชนใน

ชุมชนท้องถิ่น	(4	ภ�ค)	ระยะที่	1	ที่สนับสนุนโดยมูลนิธิ

สย�มกัมม�จล	 ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 จำ�กัด	 (มห�ชน)  

ที่เน้นการสร้าง “แกนนำ�เย�วชน” ให้เข้าไปมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
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สรส. โดยอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ แนะนำาให้

สมเกียรติเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมกับเสนอว่าให้ส่งเยาวชน

ในตำาบลหนองอียอเข้าอบรมใน “ค่�ยพัฒน�ศักยภ�พ

แกนนำ�” ที่จังหวัดขอนแก่น ที่สถาบันยุวโพธิชนเป็น

วิทยากรกระบวนการ 

เริ่มต้น “พัฒน�” แกนนำ�เย�วชน
ก�รได้รู้จักกับ	สรส.	เป็นเสมือนก�รม�ที่	“ถูกที่

ถูกเวลา”	 เนื่องจ�กขณะนั้นกิจกรรมที่กลุ่มเย�วชน

หนองอียอทำ�อยู	่แมจ้ะเปน็ก�รพฒัน�ใหเ้ดก็เตบิโตขึน้

เป็นคนดี	 คนเก่งในชุมชน	 แต่ภ�ยใต้กระบวนก�ร

ทำ�ง�นยังข�ดก�รเติมเต็มเรื่องของทักษะคว�มเป็น

ผู้นำ�	 โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงห�กจะส่งไม้ต่อให้คนรุ่นใหม่

เข้�ม�ดูแลชุมชน	 เย�วชนกลุ่มนี้ต้องได้รับก�รพัฒน�

ทักษะที่เพิ่มขึ้น

สมเกียรติจึงส่งเยาวชนจากหนองอียอ เข้าร่วม

กิจกรรมการพัฒนาเยาวชนแกนนำาที่สถาบันยุวโพธิชน  

90 คน	โดยใช้เวลาในการฝึกอบรม	 3 วัน 

และค่ายน้ีเองทำาให้ อบต.หนองอียอ เร่ิมเห็น “แวว” 

ของเด็กบางคนที่แม้ภายนอกจะเป็นเด็กเกเร แต่เม่ือได้ 

เข้ามาทำากิจกรรมกับเพื่อนๆ กลับมีแววของการเป็นผู้นำา 

มีความรับผิดชอบโดดเด่นขึ้นมา 

“แววของ “เขียว” หรือ สุริยา ดวงศรี โดดเด่นมาก 

ทั้งๆ ท่ีเขาเป็นเด็กเกเรมาก่อน แต่พอมาทำากิจกรรม

เขาก็เริ่มเห็น “คุณค่า” ของตัวเอง เริ่มปรับเปล่ียน

พฤติกรรม” สมเกียรติกล่าว  

“เมือ่กอ่นผมเกเรมาก ตีกับเขาไปทัว่ ตแีบบไมม่ี

เหตุผลด้วย” เขียวเพิ่มเติมถึงลักษณะนิสัยของตัวเอง

พร้อมกับให้เหตุผลถึงการเข้ามาร่วมในกลุ่มเยาวชน 

หนองอียอว่า 

“ตอนน้ันเพ่ิงกลับมาอยู่บ้าน ไม่มีอะไรทำา เป็นจังหวะ

ที่ อบต.เริ่มเข้ามากระตุ้นเด็กให้ทำากิจกรรม พ่ีสมเกียรติ

เข้ามาชวน ผมก็เลยไปเข้าร่วม..ก็รู้สึกว่าสนุกดี ได้เจอ

เพื่อนๆ น้องๆ มีส่วนช่วยงานด้านเด็กเยาวชนของ อบต. 

ทำาให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น...” 

จากคณุสมบตัดิงักลา่ว สมเกยีรตจิงึแตง่ตัง้ใหเ้ขียว

เป็น “ผู้ประส�นง�นเด็กและเย�วชนในตำ�บล” รับผิดชอบ

ด้านการประชาสัมพันธ์ และประสานงานเพื่อนๆ แต่ละ

หมู่บ้านมาเป็นแกน

“เมือ่กอ่นตำาบลหนองอยีอยงัไมม่ปีระธานสภาเดก็

และเยาวชน  ผมจงึมหีนา้ทีต่ระเวนไปพดูคยุทำาความเขา้ใจ

กับเพื่อนๆ น้องๆ จนได้แกนนำามา 10 หมู่บ้านจาก 11 

หมู่บ้าน โดยผมได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาเด็กและ

เยาวชนตำาบลหนองอียอรุ่นแรก จากน้ันเวลาจะทำากิจกรรม

อะไร พวกเราในกลุ่มสภาเดก็ฯ กจ็ะมาระดมความเหน็ และ

เสนอเรื่องไปยัง อบต.เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ” 

เขียวเล่าว่า กิจกรรมแรกที่คิดร่วมกันคือการสร้าง 

“คว�มส�มัคคี” ในชุมชน ซึ่งออกมาในรูปของแผนการ

แววของสุริยา ดวงศรี หรือ “เขียว” จะโดดเด่นมาก  

ท้ังๆ ท่ีเขาเป็นเด็กเกเรมาก่อน แต่พอมาทำากิจกรรม 

เขาก็เร่ิมเห็น “คุณค่า” ของตัวเอง เร่ิมปรับเปล่ียน

พฤติกรรม เราเลยให้เขาเป็นผู้ประสานงานเด็กและ

เยาวชนในตำาบล ใหเ้ขาไปชักชวนเพ่ือนๆ มาเปน็แกนนำา

เยาวชนของแต่ละหมู่บ้านๆ ละ 2 คน เวลาทำากิจกรรม

อะไรเราก็จะประสานงานผ่านแกนนำาเยาวชนกลุ่มนี้
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ดำาเนินงาน 4 เดือน โดยแผนการทำางานจะมีการกำาหนด

กิจกรรมว่าในแต่ละเดือนจะทำากิจกรรมอะไรกันบ้าง  

“กิจกรรมทั้งหมดจะมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้าง

ความสามัคคี พอน้องๆ ทำาไป น้องๆ ก็เริ่มเก่งขึ้น  

กลา้พูด กล้านำาเสนอ กลา้แสดงความคดิเห็น กจิกรรม

หลังๆ จึงเริ่มมีเป้าหมายอื่นเพิ่มเข้ามาคือ การพัฒนา

ความรู้ทางวิชาการและจิตใจ” 

ร่วมหลักสูตรนักถักทอฯ พัฒน�ทักษะ 
ทีมง�น

ดเูหมือนการพฒันาเดก็และเยาวชนในพืน้ทีต่ำาบล

หนองอียอจะเดนิมาถกูทาง โดยเฉพาะเรือ่งของการ “เปดิ

พื้นที่” ให้เด็กๆ ได้มาทำากิจกรรมร่วมกัน “เปิดโอก�ส” 

ใหเ้ดก็ไดค้ดิ และผูใ้หญท่ำาหนา้ท่ี “แนะนำ�และสนบัสนุน”  

แตส่มเกยีรตใินฐานะหวัหนา้สำานกังานปลดัฯ กลบัมองวา่ 

การพัฒนาที่ต้องการความ “ยั่งยืน”	 จำาเป็นต้องสร้าง  

“ทีมทำ�ง�น” ที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร 

เมื่อ	 สรส.มีหลักสูตรนักทักทอชุมชน	 ภ�ยใต้

โครงก�รพัฒน�เย�วชนในชุมชนท้องถ่ิน	 (4	 ภ�ค)		

ระยะที่	 2	 :	 หลักสูตรนักถักทอชุมชน	 เพื่อพัฒน�เด็ก	

เย�วชน	 และครอบครัว	 ที่มีเป้�หม�ยเพื่อพัฒน�	

เจ้�หน�้ทีใ่นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	ทัง้	อบต.	และ

เทศบ�ลให้มีทักษะคว�มส�ม�รถในก�รคิด	 วิเคร�ะห์		

ก�รประส�นง�นเครือข่�ยในชุมชน	จึงชักชวนด�ร�วัลย์	

จันท�	นักวิช�ก�รศึกษ�	ชนันท์ก�นต์	ชนะทะเล	เจ้�หน้�ท่ี

วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน	 จุฬ�ลักษณ์	 อินทร์แป้น		

ผูช้ว่ยเจ�้หน้�ท่ีวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน	และ	วีระศักด์ิ	

แสวงสขุ	ผูช้ว่ยเจ�้หน�้ทีธุ่รก�ร	เข�้รว่มอบรมหลกัสตูร

นักทักทอชุมชน	 โดยค�ดหวังว่�	 หลังผ่�นก�รอบรม	

ทุกคนจะส�ม�รถผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันรับผิดชอบ

ง�นพัฒน�เย�วชนร่วมกันได้สมกับคำ�ว่�	 “ทีมง�น

คุณภ�พ”   

“ที่ผ่านมาการพัฒนาเยาวชนเราทำากันเอง เรา

ไมรู่ว้า่ถกูหรอืผดิ พอไปอบรมหลกัสตูรนกัถกัทอชมุชน

ทำาให้เราไดเ้รียนรูใ้นหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะเรือ่งการ

พัฒนากลไกการทำางานในชุมชน ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่

เราต้องการ...และในช่วงท้ายๆ ของโครงการที่มีการ

นิเทศติดตามการดำาเนินงาน อาจารย์ทรงพล ลงพื้นที่

ใหค้ำาแนะนำาดว้ยตนเอง ยิง่ทำาใหพ้วกเรามีแนวทางการ

ทำางานชัดขึ้น” ด�ร�วัลย์กล่�ว

และ “คว�มชัดเจน” ก็ปรากฏชัดออกมา เมื่อถึง

คราวต้องทำาโครงการ....ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายของ

การอบรม 

“ข้อมูล” ปัจจัยสำ�คัญของก�รพัฒน�
ชุมชน

เมือ่ตอ้งทำาโครงการ  สิง่ทีท่มีนกัถกัทอชมุชน อบต.

หนองอียอต้องทำาคือการหา “ข้อมูล”  เน่ืองจากตาม 

คำาแนะนำาของอาจารย์ทรงพลช้ีให้เห็นว่า “ข้อมูล” เป็น

ปัจจัยสำาคัญของการทำากิจกรรมต่างๆ ในโครงการ  

และเพื่อให้เห็นข้อบ่งชี้ถึงสถานการณ์เด็กและ

เยาวชนที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ทีมนักถักทอชุมชน อบต.
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หนองอียอจึงต้องหาข้อมูลให้รอบด้าน ด้วยการจัดทำา

แบบสอบถามสง่ไปยงัครวัเรอืนตา่งๆ ในตำาบล แตเ่มือ่นำ�

คำ�ตอบกลับม�สังเคร�ะห์พบว่�	บ�งคำ�ถ�มไม่มีก�รตอบ	

หรอืตอบไมค่รบ	พวกเข�จงึตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกี�รใหม่

ด้วยก�รลงไปสอบถ�มข้อมูลด้วยตัวเอง

ดาราวัลย์ เล่าต่อว่า นอกจากแบบสอบถามจาก

ภาคครวัเรือนเพือ่ใหเ้หน็พฤตกิรรมของเยาวชนเมือ่อยู่กบั

ครอบครัวแล้ว  ทีมยังลงไปพูดคุยกับผู้บริห�รและครูใน

โรงเรียน	4	แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนหนองอียอวิทยา 

โรงเรียนบ้านหนองอียอ โรงเรียนบ้านโนนเซียง และ

โรงเรียนบ้านอาเลา เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเรียน

ของเดก็ในสถานศึกษา และการใชชี้วติรว่มกบัผูอ้ืน่  ไปพดู

คยุกับ	รพ.สต.หนองอยีอ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพ 

อารมณ์ ความเสี่ยงเรื่องการตั้งครรภ์ ยาเสพติด และภัย

คุกคามอื่นๆ 

นอกจากน้ียังให้ความสำาคัญกับข้อมูลในเชิงกว้าง 

โดยขอคว�มร่วมมือเจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจขอคว�มอนุเคร�ะห์

ข้อมูลเกี่ยวกับคดีเด็กและเย�วชน เพื่อสืบค้นข้อมูล 

เกีย่วกบัการกระทำาผดิของเด็กเยาวชน และขอขอ้มลูจ�ก	

กศน.	 เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการศึกษา กรณีเด็กใน

พื้นที่ไม่ศึกษาต่อในระบบว่ามีการศึกษาต่อในลักษณะใด 

รวมถงึขอให ้กศน.ชว่ยออกแบบการเรยีนรูด้า้นอาชพี และ

นำาเด็ก กศน.เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพในโครงการ 

โรงเรียนครอบครัวตำาบลหนองอียอด้วย โดยข้อมูล

ทั้งหมดจะถูกแบ่งเป็นช่วงอ�ยุ	 กลุ่มปัญห�	 กลุ่มเพศ	

เพื่อนำ�ไปว�งแผนก�รทำ�ง�นพัฒน�เด็กและเย�วชน

ต่อไป	

“ตั้งแต่ทำางานมา ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ข้อมูล

เชิงลึกและกว้างจรงิๆ ถามวา่ยากไหมกย็ากนะ และเหนือ่ย

ตรงที่เราต้องพยายามเปิดใจผู้ปกครองของน้องๆ เพราะ

บางคนไมเ่ขา้ใจวา่ทำาไมเราตอ้งถามลกึ เราตอ้งตอบเขาให้

ไดว้า่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจะนำาไปใชป้ระโยชนอ์ะไร แล้วเขาจะได้

ประโยชนอ์ะไรกลบัมา เมือ่ก่อนยอมรบัวา่การเกบ็ข้อมลู

ของเรายังไม่เป็นระบบ ไม่รอบด้าน ข้อมูลที่ได้ส่วน

ใหญม่าจากการทำาประชาคมหมูบ่า้นเทา่นัน้ ไมเ่คยลง

ไปหาข้อมูลมากขนาดนี้มาก่อน ท่ีสำาคัญคือไม่มีการ

เชือ่มโยงไปถึงภาคเีครอืขา่ยทีห่ลากหลายมากขนาดน้ี 

การเก็บข้อมูลของเรายังพาเราไปรู้จักเพ่ือนร่วมงานท่ี

ต่อมากลายเป็นภาคีเครือข่ายการทำางานในชุมชนร่วมกัน 

เช่น ผู้ปกครอง ครูในโรงเรียน และครู กศน. เป็นต้น” 

ข้อมูลทั้งเชิงลึกเชิงกว้างทำาให้ทีมนักถักทอชุนชน

เห็นปัญหาเด็กและเยาวชนในชุมชนคือ ติดโทรศัพท์  

ติดเพื่อน มั่วสุม มีรักในวัยเรียน สูบบุหรี่ ส่วนการทะเลาะ

วิวาทยังหลงเหลืออยู่บ้างเวลามีงานสำาคัญต่างๆ   

เมื่อก่อนยอมรับว่าการเก็บข้อมูลของเรายัง 

ไม่เป็นระบบ ไม่รอบด้าน  ข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่มาจาก

การทำาประชาคมหมู่บ้านเท่านั้น ไม่เคยลงไปหาข้อมูล 

มากขนาดนี้มาก่อน ที่สำาคัญคือไม่มีการเชื่อมโยง 

ไปถึงภาคีเครือข่ายที่หลากหลายมากขนาดนี้  

การเก็บข้อมูลของเรายังพาเราไปรู้จักเพื่อนร่วมงาน 

ที่ต่อมากลายเป็นภาคีเครือข่ายการทำางาน 

ชุมชนร่วมกัน
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โรงเรียนครอบครัว “พื้นที่” เรียนรู้ของ
ชุมชนหนองอียอ

เม่ือเห็น “ปัญห�” ชัด “ข้อมูล” พร้อม ทีมนักถักทอ 

ชุมชน อบต.หนองอียอจึงวางรูปแบบกิจกรรมโดยยึดแนวทาง

ของโรงเรียนครอบครัวที่ได้รับคำาแนะนำาจาก ทีม สรส.  

เนือ่งจากกจิกรรมในโรงเรยีนครอบครวัคอื การสรา้ง “ก�ร

เรยีนรูร้ว่มกนั” ระหว่างเด็กเยาวชนและพอ่แม ่ผูป้กครอง 

ม	ี“ภมูปิญัญ�ทอ้งถิน่”	เปน็โจทยใ์นการเรยีนรู ้ โดยโจทย์

ถูกโยนไปทีฝ่า่ยแกนนำาเยาวชนท้ัง 11 หมูบ่า้น ใหไ้ปหารอื

กันในหมูบ่า้นวา่ แตล่ะหมูบ่า้นมภีมูปิญัญาอะไรทีน่า่สนใจ

บา้ง ครภููมปิญัญาเปน็ใคร แล้วใหส้รปุสิง่ทีเ่ยาวชนตอ้งการ

เรียนรู้  

ง�นนี้	“แกนนำาเยาวชน”	ทั้ง	11	หมู่บ้�นผันตัว

เองม�เปน็ทมีชวนคดิ	ชวนคยุ	ชวนสบืคน้ภมูปิญัญ�ใน

หมูบ้่�น	ซ่ึงก�รมีเครอืข�่ยเย�วชน	11	หมูบ้่�นนีน้บัเป็น	

“ฐานทุน”	 สำ�คัญในก�รขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆใน

ชุมชนได้เป็นอย่�งดี

จุฬาลักษณ์ เล่าว่า หลังจากต้ังโจทย์ไปให้เด็กคิด

กันเองว่า สิ่งท่ีเขาต้องการเรียนรู้คืออะไร พบว่าเยาวชน 

เสนอสิง่ทีอ่ยากเรยีนมาหลายอยา่งมาก เชน่ หมู ่3 แตเ่ดมิ

ชาวบ้านทีน่ีน่ิยมทำาขนมจนีแบบโบราณ แตช่ว่งหลงัมกีาร

พฒันาไปใชเ้ครือ่งบีบเสน้กนัหมดแลว้ นอ้งๆ บอกวา่อยาก

เรียนรู้วิธีการทำาขนมจีนแบบโบราณ พอได้ยินก็รู้ สึก 

คาดไม่ถึง เพราะเป็นการเรียนรู้ที่ยากมากๆ ไหนจะต้อง

ตำาแปง้ หมกัแปง้ และบบีเสน้อกี เรยีกว่ากว่าจะไดข้นมจนี

หนึง่จบัตอ้งใชเ้วลานานมาก  แตเ่มือ่เป็นสิง่ทีน่อ้งๆ อยาก

เรียนรู้ เราก็ต้องหนุนเสริมเต็มที่  

“ความคิดท่ีน้องๆ นำาเสนอออกมาอย่างหลากหลาย 

ทำาให้เราเร่ิมคิดได้ว่าอะไรท่ีเป็นเรื่องพื้นๆ ธรรมดาๆ  

พวกเขาไม่อยากทำา รู้สึกดีใจที่น้องๆ คิดอยากจะเรียนรู้ 

สิ่งที่กำาลังจะเลือนหายไปจากชุมชน” 

จุฬาลักษณ์ เล่าต่อว่า ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

น้องๆ ช่วยกันคิด ได้แก่ การทำาขนมตาลกระทงใบตอง 

สมนุไพร ต้มขา่ไก ่น้ำาหมกัสมนุไพรเพือ่สขุภาพ ผลติภณัฑ์

จากกะลามะพรา้ว โมบายจากหลอด ลาบหม ูการเปา่แคน 

ข้าวต้มมัด การสานเปล เหล่านี้เป็นส่ิงท่ีเด็กเยาวชนเห็น

อยู่ว่าในชุมชนของเขามีองค์ความรู้ และมีผู้รู้พร้อมจะ

ถา่ยทอดใหก้บัเยาวชน เราจงึนำามาจดัอยูใ่นหมวดหมู่วชิา

เลือก กอปรกับช่วงนั้นตำาบลหนองอียอกำาลังมีีงานบุญ

ประเพณี มีการประกวดขบวนพิธีที่ต้องมีการจับผ้าจีบผ้า 

พวกผู้ใหญ่ซ่ึงเป็นคณะกรรมการเด็กและเยาวชนจึงนำาความรู้
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เรื่อง “ก�รจับจีบผ้�และก�รทำ�บ�ยศรี” เพิ่มเติมลงไป

ในหลกัสตูรโรงเรยีนครอบครวั เนือ่งจากองคค์วามรูท้ัง้สอง

อยา่งจะถกูนำามาใชเ้สมอเมือ่มงีานบญุประเพณขีองชมุชน 

ผูใ้หญจ่งึเขา้มามีบทบาทชว่ยกำาหนดใหส้องวชิาหลงัอยูใ่น

หมวดหมู่ของวิชาบังคับที่เยาวชนทุกหมู่บ้านต้องเรียนรู้ 

เพื่อมาช่วยกันจัดแต่งขบวนบุญประเพณี ส่วนหลักสูตร 

อื่นๆ ให้ถือเป็นวิชาเลือกแทน ดังนั้นหลักสูตรต่�งๆ	ที่

เย�วชนได้เรียนรู้ผ่�นก�รลงมือทำ�จริง	จึงล้วนสอดคล้อง

อยู่กับวิถีชีวิตของเข�และชุมชนอย่�งแยกไม่ออก

ดึงภ�คีเครือข่�ยร่วมทำ� “หลักสูตร” 
โรงเรียนครอบครัว 

อยา่งไรกต็ามเพือ่ใหก้ระบวนการเรยีนรูต้อบโจทย์

ที่ตั้งไว้ ทีมนักถักทอชุมชนจึง	 “เช่ือมประสาน”	 ครู

ภูมิปัญญ�ทุกหมู่บ้�นและครูในโรงเรียน	4	แห่งม�ทำ�	

“หลักสูตร”	 ซึ่งประกอบไปด้วย	 หลักก�รและเหตุผล	

เนื้อห�หลักสูตร	 ขั้นตอนก�รทำ�	 ก�รประเมินผลก�ร

เรียนรู้ทุกร�ยวิช�

“เมื่อถึงวันเรียนรู้ เด็กโตก็จูงมือน้องเล็กๆ เข้ามา

รว่มเรยีนรู้ ส่วนพอ่แมผู่ป้กครองกเ็ข้ารว่มด้วย งานนีไ้ด้ทัง้

ความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน ส่วนพวกเราใน

ฐานะเจา้หนา้ที ่อบต.กเ็ขา้ไปสงัเกตการณ ์เสรจ็งานวนันัน้

พี่ๆ แกนนำาในหมู่บ้านก็จะพาถอดบทเรียนตรงนั้นเลย”

“การมีภาคีเครือข่ายทำาให้เราทำางานง่ายขึ้น   

หากวันไหนที่เจ้าหน้าที่ อบต.ไม่ว่าง ก็จะมีคนเข้ามา

ช่วยทำางาน ถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น

ในชุมชนหนองอียออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน”

สมเกียรติ บอกว่า ระยะหลังน้ี อบต.มีภาคีเครือข่าย

เข้ามาร่วมทำางานด้านเด็กและเยาวชนมากขึ้น ทั้งครู

ภูมิปัญญา โรงเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็กเยาวชน 

แม้ก่อนหน้านี้เราก็เคยพาเด็กทำาโครงงานคล้ายๆ กันมา

บ้างแล้ว แต่ความต่างคือ ก�รมีภ�คีเครือข่�ยทำ�ให้เร�

ทำ�ง�นง่�ยข้ึน	 ห�กวันไหนที่เจ้�หน้�ที่	 อบต.ไม่ว่�ง		

ก็จะมีภ�คีฯ	เข้�ม�ช่วยทำ�ง�น	ถือเป็นก�รสร้�งก�รม	ี

ส่วนร่วมให้เกิดข้ึนในชุมชนหนองอียออย่�งที่ไม่เคย	

มีม�ก่อน

ขณะนี้กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนของ

เยาวชนทั้ง 11 หมู่บ้าน ผ่านไปแล้ว 3 หลักสูตร คือ 2 วิชา

บังคับ และ 1 วิชาเลือก  เพราะเยาวชนส่วนใหญ่ติดสอบ

ปลายภาค หลังสอบเสร็จค่อยเริ่มเรียนรู้ใหม่อีกครั้ง โดย

ทีมนักถักทอชุมชนมีการนัดประชุมแกนนำาเยาวชนเป็น

ประจำาทุกเดอืนอยู่แลว้ เพือ่สอบถามวา่หมูบ่า้นไหนจะทำา

กจิกรรมอะไร ซึง่เปน็การวางแผนการทำางานลว่งหนา้กอ่น

ทุกเดือน แต่แผนนี้จะยืดหยุ่นตามความสะดวกของ

เยาวชน นอกจากกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนแล้ว 

อบต.ยังมีกิจกรรมเยาวชนในรูปแบบอ่ืนๆ ควบคู่ไปด้วย 

อาทิ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอล

หญงิ  หรอืกจิกรรมวนัสำาคญัประจำาปทีีเ่ยาวชนตอ้งเขา้ไป

ร่วมจัดงานกับผู้ใหญ่เป็นประจำา
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ง�นบุญประเพณี บทพิสูจน์ศักยภ�พ
เย�วชน

แม้กจิกรรมการเรยีนรู้โรงเรยีนครอบครวัจะเกดิขึน้

แล้วในชมุชนหนองอียอ แตก่จิกรรมค�่ยพฒัน�ศกัยภ�พ

แกนนำ�เย�วชนก็ยังคงมีคว�มจำ�เป็น สมเกียรติให้

เหตุผลว่า เด็กต่างจังหวัดส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบชั้น ม.6 ก็

มักไปเรียนต่อนอกพื้นที่ จึงต้องมีก�รสร้�งแกนนำ�

เย�วชนรุ่นน้องข้ึนม�ทำ�ง�นต่อ ทีมนักถักทอชุมชนจึง

พยายาม “เชือ่มโยง” เครอืขา่ยโรงเรยีนส่งเยาวชนในพืน้ที่

เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพบ่อยคร้ัง โดยมีครูหนูคล้�ย	

วรวงศ์	ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนหนองอียอวิทย�	

เป็นภาคีสำาคัญ เพราะเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ของ

ตำาบล จึงเป็นภาคีหลักในการส่งเยาวชนร่วมค่าย

และแล้ว “ค่�ยละคร” วิทย�กรโดยนิน�ท		

บุญโพธ์ิทอง	กรรมก�รผู้จัดก�รเครือข่�ยหน้�ก�กเปลือย 

ก็เกิดขึ้น สมเกียรติบอกว่า ค่ายนี้เกิดขึ้นเพราะต้องการให้

เยาวชนหนองอียอพัฒนาในเรื่องของการทำางานเป็นทีม 

กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำา และกล้าแสดงออก  ทาง สรส.จึง

ชว่ยประสานเครอืขา่ยหนา้กากเปลอืยเขา้มาเปน็วิทยากร

กระบวนการ  

หลังกระบวนการเรียนรู้ในค่ายละครผ่านไป กลุ่ม

เยาวชนนำาทกัษะตา่งๆ มารว่มกนัสรา้งสรรคเ์ปน็การแสดง

ในงานประเพณีบุญบั้งไฟของตำาบล อาทิ ขบวนฟ้อนรำา 

และละครเรื่อง “มนต์รักบุญบ้ังไฟ” เพ่ือสืบทอดศิลป

วัฒนธรรมของท้องถิ่น ทำ�ให้ง�นบุญบั้งไฟปีที่ผ่�นม�

ครึกคร้ืนสนุกสน�นกว่�ปีไหนๆ	เพร�ะนอกจ�กเย�วชน	

จะเข�้ม�มสีว่นรว่มกบัคนในชมุชนจดัง�นบญุประเพณี

นี้แล้ว	ยังนำ�	“คว�มรู้”	ที่ได้รับจ�กค่�ยละครม�แสดง

ให้คนในชุมชนได้เห็นถึงศักยภ�พและคว�มส�ม�รถ

ของพวกเข�	เย�วชนทีเ่กง่เรือ่งจับผ้�จบีผ�้	และบ�ยศรี

ต่�งโชว์ฝีมือก�รตกแต่งขบวนรถได้อย่�งสวยง�ม		

ส่วนเย�วชนคนไหนที่พูดเก่ง	พูดคล่อง	ก็ผันตัวไปเป็น

วิทย�กรบนเวทีบ้�ง	วิทย�กรภ�คสน�มบ้�ง	จนนำ�ม�ซ่ึง

คว�มปล�บปล้ืมของพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใน

ชุมชนเป็นอย่�งม�ก	

ร่องรอยคว�มสัมพันธ์ใหม่ในชุมชน
แฉล้ม	 เกตุใสย ์อ�ยุ	43	ปี	ครูภูมิปัญญ�สอน

หลักสูตรบ�ยศรี บอกว่า คิดไม่ถึงว่าจะได้เป็นครูของ

เยาวชนในหมู่บ้าน เราเป็นแค่ชาวนาคนหนึ่ง มีโอกาสไป

ชว่ยเพือ่นบา้นทำาบายศรบีา้ง แตเ่มือ่ได้มาสอนเยาวชน ก็

รูส้กึว่าความหา่งหรอืชอ่งวา่งระหวา่งวยัของคนในหมูบ่า้น

เริ่มน้อยลง ไปไหนมาไหนเริ่มมีการทักทายกันมากขึ้น 

หมู่บ้�นไหนจัดง�น	 เย�วชนเหล่�นี้ก็กล�ยเป็นกำ�ลัง

สำ�คญัเข�้ม�ชว่ยง�นเท�่ทีจ่ะทำ�ได	้ทัง้ง�นบ�้น	ง�นวดั

ก็ไม่เกี่ยง	 ทำ�ให้คนในหมู่บ้�นรู้สึกภ�คภูมิใจที่ได้เห็น

ลูกหล�นอ�ส�เข้�ม�ทำ�ง�นเพื่อส่วนรวม

อดิศร	เกตุใสย ์“บอมบ์” ประธ�นสภ�เด็กและ

เย�วชนตำ�บลหนองอียอ เล่าว่า หลังจากพี่เขียวและ 

พีส่มเกยีรตชัิกชวนใหเ้ขา้ค่ายละคร งานบุญบัง้ไฟทีผ่า่นมา

คือพื้นที่แรกที่แกนนำาเยาวชนจากทุกหมู่บ้านร่วมกันคิด

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย กลุ่มฟ้อนรำาแห่ กลุ่มทำาอาหาร 

และกลุ่มละคร “มนต์รักบุญบั้งไฟ” โดยมีวัตถุประสงค์
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เพ่ือสอดแทรกความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับบุญบ้ังไฟ 

เป็นการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงบุญประเพณีของ

ท้องถิ่น เป็นการนำาความรู้จากค่ายละครมาใช้อย่าง 

เต็มความสามารถ แถมยังสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชน 

11 หมู่บ้านให้แนบแน่นขึ้นอีกด้วย 

“เมือ่วันเดก็ทีผ่า่นมา พวกเรานำาผลงานทีไ่ดเ้รยีนรู้

เรือ่งภมิูปญัญาชมุชน เชน่ จับผา้จีบผา้ ทำาขนม จัดอาหาร

มาโชว์ในกิจกรรมถนนคนเดิน ผู้ใหญ่ก็มาช่วยกัน เป็นวันท่ี

เด็กเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด และสนุกที่สุด”

ไม่มี “ค่�ย” สุดท้�ยสำ�หรับหนองอียอ
 หลังจบจ�กค่�ยละคร	ก็มีค่�ยพัฒน�ศักยภ�พ

แกนนำ�เย�วชน	20	วันต่อ	หล�ยคร้ังท่ีเย�วชนหนองอียอ

ได้รับโอก�สให้เข้�ไปเรียนรู้	ส่ิงท่ีได้รับไม่เพียงแต่เฉพ�ะ

เย�วชนที่เข้�ร่วมค่�ยเท่�น้ัน	 แต่	 “แกนนำา”	 ท่ีกลับม�	

ยังนำ�เทคนิคกระบวนก�รม�	“สานต่อ”	ใหเ้ย�วชนรุน่นอ้ง

ท้ังในพ้ืนท่ีตำ�บลหนองอียอและพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้เรียนรู้	

เป็นก�รส�นต่อกระบวนก�รเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้น

 “พวกเราได้เทคนคิกระบวนการตา่งๆ มาใชพ้ฒันา

เยาวชนดว้ยกนัเอง หรอืบางครัง้ อบต.เมอืงลงีจดักจิกรรม

ผมและน้องๆ แกนนำาก็ไปทำาสันทนาการให้ ถือว่าเราได้

พัฒนาตัวเองไปด้วยในตัว” เขียวบอกเล่าถึงการทำางาน

วนันี	้“กระบวนการ”	สร�้งก�รมสีว่นรว่มของคน

ทกุเพศทกุวยัในชุมชนหนองอยีอปร�กฏผลใหเ้หน็เปน็

รูปธรรมชัดเจน	 “กระบวนการ”	 สร้�งคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งเด็กเย�วชนด้วยกันเองให้เกิดคว�มแนบแน่น

ก็เร่ิมเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ผ่�นกิจกรรม	 “กีฬาสาน

สัมพันธ์” ที่จัดแข่งขันฟุตบอลช�ยและวอลเล่ย์บอล

หญงิในลกัษณะ	“ลกีการแขง่ขนั”	ทำ�ใหท้กุวนัตัง้แตเ่ช�้

จรดเย็น	เย�วชนหนองอียอไม่มีเวล�คิดทำ�เร่ืองไร้ส�ระ

ใดๆ	อีกเลย	นอกจ�กก�รเรียนและกีฬ�...

ก�รเรียนรู้...เปลี่ยนคน
สำาหรบัเขยีวแมวั้นนีเ้ขาจะเปดิทางให้รุน่นอ้งอยา่ง 

“บอมบ์”	อดิศร	เกตุใสย์ ข้ึนมาทำางานในตำาแหน่งประธาน

สภาเดก็และเยาวชนตำาหนองอยีอแลว้กต็าม แตเ่ขยีวกย็งั

มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาแกนนำาเยาวชนรุ่นใหม่อยู่ 

ไมน่อ้ย  ตลอดระยะเวล�	6	ปทีีเ่ข�้ม�มสีว่นรว่มพฒัน�

ตนเองและเพื่อนเย�วชน	เขียวกล้�พูดได้เต็มหัวใจว่�	

วันนี้	“วัยรุ่น”	ในพื้นที่หนองอียอเปลี่ยนไปม�ก 

เขียวบอกว่า เม่ือก่อนเด็กบ้านเราใช้เวลาว่างไม่เป็น

ประโยชน์ ตามประสาเด็กบ้านนอกไม่ค่อยเรียนหนังสือ  

ขับรถเล่น กินเหล้า แต่พอเรามีกิจกรรมให้เขารวมกลุ่ม 

กันทำา เสาร์อาทิตย์ก็จัดกิจกรรมกีฬา สิ่งที่เราได้มากที่สุด

จากกิจกรรมกีฬาคือ “จิตใจ” เพราะความที่เป็นวัยรุ่น 

เวลาเล่นฟุตบอลจึงมักใช้อารมณ์เป็นหลัก เล่นแรง ไม่ยอมกัน 

หลังๆ กใ็ช้วธีิการถอดบทเรยีนมาช่วย หลงัแขง่บอลเสร็จ

ก็ชวนน้องๆ	ม�น่ังคุยกันว่�	 วันน้ีท่ีเพ่ือนคนน้ีมีอ�รมณ์

เพร�ะอะไร	 แพ้เพร�ะอะไร	 ทำ�ไมบ�งคนโทษเพ่ือน		

เปดิโอก�สใหเ้ข�ได้คยุกนัอย�่งลกูผูช้�ย	เมือ่ทกุคนได้

พดูไดค้ยุกเ็หมอืนไดร้ะบ�ยคว�มในใจออกม�ทกุอย�่ง

ก็จบ	วันหลังเข�ก็มีสติ	มีคว�มอ่อนโยนลง ใช้กีฬาเป็น 

“เครือ่งมือ” ใหเ้ขาค่อยๆ เปล่ียนความคิด เปล่ียนอารมณ์
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ตนเอง ที่สำาคัญเม่ือพวกเขาได้รู้จักกัน ได้ทำางานด้วยกัน 

เขาก็เลิกตีกันไปเอง 

“ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา

ตนเองและเพื่อนเยาวชน เขียวกล้าพูดได้เต็มหัวใจว่า 

วันนี้ “วัยรุ่น” ในพื้นที่หนองอียอเปลี่ยนไปมาก”

“ผมคดิว่าชว่งทีเ่ดก็เปลีย่นไปมากๆ นา่จะเปน็หลงั

จากเข้าค่ายผู้นำา 20 วันของสถาบันยุวโพธิชน และค่ายละคร

ของเครือข่ายหน้ากากเปลือย เพราะมีการนำาเรื่องการ

ทำางานเปน็ทมีมาใช ้สว่นคา่ยละครเมือ่กลบัมากเ็หน็ชดัวา่

พวกเขากล้าแสดงออกมากข้ึน กล้าพูด กล้าคิด กล้านำาเสนอ 

เมื่อเห็นผลที่เกิดขึ้น เราก็อยากขยายผลต่อไปยังหมู่บ้าน

ใกล้เคียง ซึ่งที่ผ่านมาเราทำากิจกรรมในตำาบลมาแล้วระยะ

หนึ่ง จึงอยากหาประสบการณ์เพิ่มด้วยการไปจัดกิจกรรม

ให้กับตำาบลอื่นๆ บ้าง ถ้ามีโอกาส” เขียวบอก

ครูหนูคล้าย	เล่าว่า หลังจากที่ตำาบลหนองอียอจัด

กิจกรรมให้เยาวชนทั้งในและนอกระบบทำาด้วยกันเกือบ

ทุกสัปดาห์พบว่า เยาวชนมีความสามัคคีกันมากขึ้น ถ้า

เป็นเด็กในโรงเรียนก็พูดคุยทักทายกัน บรรยากาศใน

โรงเรียนก็เปลี่ยนไป ปัญหาทะเลาะวิวาทลดลง ส่วนเด็ก

นอกระบบเมื่อก่อนเวลากลุ่มวัยรุ่นผู้ชายขับรถผ่านหน้า

โรงเรียนก็จะแซวตลอด เป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม แต่พอ

เขารู้จักกันหมดตอนนี้พฤติกรรมนี้ไม่มีให้เห็นอีกแล้ว

“กิจกรรมของโรงเรียนที่ผ่านมา นักเรียนกลุ่มนี้

เข้ามาช่วยครูทำางาน  จากเมื่อก่อนเวลามีงานโรงเรียน

ครูต้องทำาทุกอย่าง ต้ังแต่เวทีไปจนถึงกิจกรรม แต่เด๋ียวน้ี

มีแกนนำาเยาวชนที่ผ่านกระบวนการค่ายมาช่วยคิด

กจิกรรม เปน็พธิกีร เปน็ทมีทำางานรว่มกบัคร ูทำาใหค้รู

มีเวลาไปดูเรื่องวิชาการมากขึ้น” 

“พี่สอนน้อง” กระบวนก�รสร้�งแกนนำ�
จ�กรุ่นสู่รุ่น 

สมเกียรตเิลา่อีกวา่ สำาหรบัแผนงานในระยะอนัใกล้

คือ ต้องการนำาเด็กเยาวชนแกนนำาไปเข้าค่ายร่วมกับ

เยาวชนในพื้นท่ีอื่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของเด็กต่าง

ชุมชน ให้เยาวชนได้แลกเปล่ียนความคิด และเพื่อเปิด 

โลกทัศน์มุมมองความคิดจากเพื่อนที่หลากหลายมากข้ึน 

ซึง่ไดมี้การหารอืกนัเบือ้งตน้แล้วระหวา่ง อบต.หนองสนทิ 

และ อบต.เมอืงลงี สว่นแผนระยะยาวคอื อบต.หนองอยีอ

ต้องการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนต่างๆ ผ่าน

กระบวนการ “พี่สอนน้อง” เพื่อยึดโยงความสัมพันธ์ของ

คนสองรุน่ไวด้ว้ยกนั ดว้ยการใหรุ้น่พีท่ีเ่คยผา่นกระบวนการ

ค่ายเป็นผู้ถ่ายทอดสู่รุ่นน้องที่จะต้องเติบโตขึ้นมาแทน 

รุ่นพี่ที่กำาลังจะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกต่อไป

ส�ม�รถ	ครองสตัย ์น�ยก	อบต.หนองอยีอ  บอก

ว่า แม้ช่วงที่นักถักทอชุมชนเริ่มต้นทำากิจกรรมพัฒนา

เยาวชน จะเปน็ช่วงทีต่นวา่งเว้นจากตำาแหนง่ แต่กต็ดิตาม

การทำางานของ อบต.อยู่ตลอด พบว่าทีมนักถักทอชุมชน

และทีมบริหารชุดเก่าให้การสนับสนุนการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนเป็นอย่างดี รู้สึกดีใจที่ได้เห็นเยาวชนรวมกลุ่มกัน

ทำากิจกรรม ทำาให้ปัญหาต่างๆ เบาบางลง กระทั่งเมื่อตน

กลับมารับตำาแหน่งอีกครั้งเมื่อต้นปี 2557 จึงคิดท่ีจะ 
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สานต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนโดยจะสนับสนุนส่งเสริม

ทุกอย่างเท่าที่จะทำาได้ 

“ผมเตรียมงบประมาณประจำาปีไว้แล้ว ซึ่งผม

มั่นใจทีมนักถักทอชุมชนทีมนี้เขาเริ่มต้นไว้ดีแล้ว สิ่งที่

ผมอยากเหน็ในอนาคตคอื อยากใหเ้ดก็หนองอยีอเปน็

คนมีระเบียบ มีคุณธรรม อยากให้เขารวมกลุ่มกันไม่

แตกแยก อยากส่งเสริมเรื่องอาชีพและการศึกษา เมื่อ

เขาเติบโตขึ้นไปหรือมีครอบครัวไปแล้วจะได้มีงาน มี

อนาคต และไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” 

สุวัฒน์	 ยิ้มดี ปลัด	 อบต.หนองอียอ ที่ทำางาน

คลุกคลีอยู่กับ อบต.หนองอียอมานานกว่า 15 ปี บอกว่า 

ที่ผ่านมา อบต.หนองอียอมีแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

อยู่บ้าง แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตร 

นกัถกัทอชมุชนกพ็บวา่กจิกรรมและโครงการตา่งๆ มคีวาม

ชัดเจนและเป็นรูปธรรมข้ึน โดยเฉพาะการทำางานของ 

เจ้าหน้าที่ พวกเขามีแนวความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนา 

มากขึ้น กว้างข้ึน เข้าใจชุมชนลึกซึ้งมากขึ้น ส่งผลให้การ

ทำางานลื่นไหลเกิดประโยชน์กับชุมชนมากขึ้น 

“จากเดมิเวลาเราลงพืน้ทีท่ำาประชาคม เยาวชนมกั

ไม่สนใจงานของ อบต.เลย แต่หลังๆ เวลามีการทำาประชาคม

เยาวชนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย หรือถ้ามีกิจกรรมใน

ตำาบลเยาวชนก็จะให้ความร่วมมือดีขึ้น เช่น งานวันเด็ก 

งานประเพณีต่างๆ พวกเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น  

ทั้งจัดสถานที่ จัดขบวนกิจกรรม ฯลฯ ที่สำาคัญงานพัฒนา

เยาวชนยังทำาให้ อบต.สามารถ “เชื่อมโยง” ภารกิจอื่นๆ 

เข้าด้วยกันง่ายขึ้น เช่น รพ.สต.ท่ีดูเรื่องสุขภาพคนตั้งแต่ 

อยู่ในครรภ์ (ก่อนและหลังคลอด) จนถึงสูงอายุ ตอนนี้ก็มี

กลุ่มเยาวชนจิตอาสาไปดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน ทำาให้เราทำางาน

ง่ายข้ึน และเป็นองค์รวมมากขึน้” 

และน่ีคือ	“บทสรุป”	ก�รทำ�ง�นของทีมนักถักทอ

ชุมชน	อบต.หนองอียอท่ี	“ถักทอ”	ทุกภ�คส่วนในชุมชน

ใหเ้ข�้ม�รว่มขบัเคลือ่นก�รพฒัน�ตำ�บลหนองอยีอได้

ทั้งองค�พยพ

จากเดิมเวลาเราลงพื้นที่ทำาประชาคม เยาวชนมักไม่สนใจงานของ อบต.เลย แต่หลังๆ เวลามีการทำาประชาคม

เยาวชนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย หรือถ้ามีกิจกรรมในตำาบลเยาวชนก็จะให้ความร่วมมือดีขึ้น เช่น 

งานวันเด็ก งานประเพณีต่างๆ พวกเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
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สมเกียรติ	ส�ระ	หัวหน้�สำ�นักง�นปลัด เล่าว่า 

ความรูท้ีไ่ดร้บัจากหลกัสตูรทีเ่รานอ้มนำามาใชม้ากทีส่ดุคอื 

“หลักก�รทรงง�นของในหลวง” โดยเฉพาะเรื่อง “ก�ร

ระเบิดจ�กข้�งใน” ทำาให้รู้ว่าเวลาเราเข้าไปทำากิจกรรม

กับชมุชนและเยาวชน เราต้องค้นหาความต้องการท่ีแท้จริง

ของเขาให้เจอ เราตอ้งไมเ่ปน็คนกำาหนดกจิกรรมหรอืวธิกีาร

ต่างๆ ให้เขา เพราะเราเองก็เคยได้บทเรียนมาแล้วเมื่อปี 

2553 ทีเ่ราพยายามคดิกจิกรรมตา่งๆ ใหเ้ขาทำา เหน็ไดช้ดั

เลยว่าหากกิจกรรมไหนเขาไม่ชอบ เขาก็จะหยุด จึงนำา

ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ โดยตอนน้ีเราจะให้เด็กเขาคิดเอง  

ทำาเอง ผลคือกิจกรรมนั้นๆ เดินต่อไปได้ด้วยดี

นอกจากนี้ยังมีเรื่องการประสานงาน และการ

วิเคราะห์ภาคีเครือข่ายที่ต้องทำาให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

ของทุกฝ่าย โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นเป้าหมาย ที่ผ่านมา

เวลาเราจะจัดกิจกรรมอะไร เราก็แค่เชิญเขามาร่วมงาน 

โดยไม่มีการชี้แจงทำาความใจให้เขาเห็นถึง “ประโยชน์

รว่ม” เหมือนกบัว่าเราเปน็เจา้ภาพหลักอยูค่นเดยีว แตพ่อ

เราเปล่ียนวิธีคิด วิธีทำางานใหม่ ทำาให้เราได้ภาคีเข้ามามี

ส่วนร่วมคิด ร่วมทำา และร่วมรับผิดชอบมากขึ้น 

“เราเองก็ปรับวิธีทำางานใหม่ด้วยเช่นกัน ทำาให้

เครยีดนอ้ยลง เมือ่กอ่นจะเครยีดกบังานมากเกนิไปจน

เกดิทกุข ์เพราะเราเนน้ทีป่รมิาณมากกวา่คุณภาพมาก

เกินไป  ส่วนน้องๆ ในทีมนักถักทอชุมชนก็รู้สึกว่า

ทำางานเขา้ขากันเปน็ทมีมากขึน้ และทีส่ำาคญัคือทุกคน

สามารถทำางานแทนกันได้ เม่ือก่อนเวลาลงชุมชนไป

ประชุมชาวบ้านก็มีแต่ผมคนเดียวที่จะต้องพูด เดี๋ยวนี้

มีน้องๆ ทั้งดาราวัลย์และจุฬาลักษณ์เข้ามาช่วยตรงนี้ 

ผมก็เหนื่อยน้อยลง สามารถปลีกตัวไปทำางานชุมชน

อย่างอื่นได้อีกเยอะ เพราะ อบต.มีงานมาก ทุกคนจึง

ต้องช่วยกันทำางาน”

“ทีมง�นคุณภ�พ” สร้�งได้ ไม่ย�ก

เพราะต้องการสร้าง “ทีมงานคุณภาพ” ให้เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน  สมเกียรติ สาระ ในฐานะ

หัวหน้าสำานักงานปลัด จึงนำาพาทีมงานอีก 4 คนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักถักทอชุมชน นำา “ความรู้” ที่

ได้รับจากหลักสูตรมาปรับใช้ทั้งการทำางานในองค์กรและการทำางานกับชุมชน 1 ปีผ่านไป “ทีมงานคุณภาพ” 

ของ อบต.หนองอียอก็เกิดขึ้น

สมเกียรติ ส�ระ
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ชนันท์ก�นต์ ชนะทะเล

ชนันท์ก�นต์	 ชนะทะเล	 เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์

นโยบ�ยและแผน	บอกวา่การเขา้อบรมหลกัสตูรนกัถกัทอ

ชุมชนทำาให้เราได้ “เครื่องมือ” การทำางานหลายอย่าง ที่

เห็นชัดที่สุดคือ “ก�รสื่อส�ร” ท่ีนำามาใช้กับลูกที่อยู่ใน 

วัยรุ่น ใช้เหตุผลพูดคุยกับลูก ทำาให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้น 

เมื่อก่อนเป็นคนคิดม�ก	เวล�ทะเล�ะกับลูกจะยิ่งทุกข์	

เวล�ทำ�ง�นก็คิดเรื่องลูกผสมปนเปกันไปหมด	 ยิ่งเร�

เปน็คนปดิตวัเอง	ชอบคดิไปเองคนเดยีว	คดิลบ		ไมยุ่ง่

กบัใคร	เวล�มปีญัห�กย็ิง่ทกุขห์นกั	แตพ่อได	้“เปดิใจ”	

ได้พูดคุยกับพี่ๆ	เพื่อนๆ	ในทีม	ทุกข์ก็เริ่มน้อยลง เมื่อ

ความคิดไม่จดจ่อกับเรื่องส่วนตัว ปัญหาก็เร่ิมคลี่คลาย  

เริ่มมองเห็นว่าปัญหามีอยู่มากมายในสังคม ที่เคยคิดว่า

เราแย่แล้ว ยังมีคนที่แย่กว่า เด๋ียวน้ีเร่ิมคิดถึงใจเขาใจเรา 

เขากเ็หนือ่ย เรากเ็หนือ่ย บรรยากาศในการทำางานจงึดขีึน้ 

ตามลำาดับ 

จฬุ�ลกัษณ	์อนิทรแ์ปน้	ผูช้ว่ยเจ�้หน�้ทีว่เิคร�ะห์

นโยบ�ยและแผน เล่าว่า ตอนแรกที่ถูกชวนเข้าร่วมทีม  

ก็คิดว่าเราทำางานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ไม่น่าจะเกี่ยวกับเด็กเยาวชน แต่ในความเป็นจริงแล้วมัน

เกี่ยวกันเต็มๆ เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เมื่อ

คิดได้ “ทัศนคติ” เปล่ียนเลย ทำาให้เราเริ่มคิดวางแผน 

ได้ไกลว่า เด็กวันนี้เขาคิดเห็นอย่างไร มีทัศนคติอย่างไร  

มีรากฐานมาอย่างไร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำางานของ

เรามาก

“เม่ือก่อนสนใจแต่ตัวเอง อัตตาสูง อารมณ์เสียง่าย 

แต่หลักสูตรนี้สอนให้เราเรียนรู้ว่าการทำางานแบบเดิม

ไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเองและผู้อ่ืนเลย  ก็เร่ิมรู้จักปล่อยวาง 

เข้าใจตัวเองมากข้ึน ยอมรับผู้อ่ืนและเข้าใจผู้อ่ืน ความสุข

จากการทำางานก็เกิด”

การทำางานของเราตอนนีอ้ยูใ่นชว่งทีต่อ้งสรา้งการ

มสีว่นรว่มของชาวบา้น ซึง่เปน็งานทีท่า้ทายมาก แตถ่า้เรา

ทำางานด้วยความรู้สึกอยากทำาจริงๆ แม้จะเหน่ือยล้าแค่ไหน 

เราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่ทำา การที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

ถือเป็น “ต้นทุนของชีวิต” 

จุฬ�ลักษณ์ อินแป้น

พอได้ “เปิดใจ” พูดคุยกับพี่ๆ เพื่อนๆ ในทีม  

ทุกข์ก็เริ่มน้อยลง เมื่อความคิดไม่จดจ่อกับ 

เรื่องส่วนตัว ปัญหาก็เริ่มคลี่คลาย... 

เดี๋ยวนี้เริ่มคิดถึงใจเขาใจเรา เขาก็เหนื่อย เราก็เหนื่อย 

บรรยากาศในการทำางานจึงดีขึ้นตามลำาดับ
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ด�ร�วัลย์	 จันท�	 นักวิช�ก�รศึกษ�	 เล่าว่า	 

“คว�มรู้” ที่ได้รับจากหลักสูตรนักถักทอชุมชนมีความ

หลากหลายมาก ท้ังความรู้ท่ีจำาเป็นต่อการใช้ชีวิต การทำางาน 

และการลงชมุชน ยิง่เรยีนกย็ิง่ทำาใหเ้ราอยากเรยีนรูม้ากขึน้

เร่ือยๆ ได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีคาดไม่ถึง บางเร่ืองเรารู้ก็จริงแต่เรา

ไม่เคยนำามาใช้ หรือบางเรื่องเป็นสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อน ซึ่ง 

ในความเป็นจริงแล้วความรู้ของเราก็มีอยู่แต่มันกระจัดกระจาย 

พอมาเขา้หลกัสตูรนีท้ำาใหเ้รามกีารวางแผน วางเปา้หมาย 

เตรียมงานเพื่อให้การทำางานไม่สะดุด สิ่งที่ทีมนักถักทอ

ชุมชน	 อบต.หนองอียอนำ�ม�ใช้ม�กท่ีสุดคือเร่ืองก�ร

ทำ�ง�นเป็นทีม	 และก�รมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงเห็น 

ได้ชัดเลยว่า ดีขึ้นมาก เราสามารถเข้าถึง “ใจ” ของคนใน

ชุมชนได้ด้วยเทคนิคการชวนคิด ชวนคุย ทำาให้งานเรา

บรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น

“ถามว่าทำางานเด็กและเยาวชนเหน่ือยไหม ตอบเลย

ว่าเหนื่อยมาก บางทีเสาร์อาทิตย์มีกิจกรรมเราก็ต้องมา 

โอทีก็ไม่มี  ทีเ่ราคิดและทำาทุกวันนี้เพราะเราทำามาแล้ว 

เราไดใ้จเดก็มาแลว้ แลว้จะทิง้เดก็เหลา่นีไ้ดล้งคอหรอื 

เขากำาลังรอเราอยู่ สิ่งสำาคัญของการทำางานเด็กและ

เยาวชนคือ “ใจ” เมือ่ “ใจ” เรามาแลว้จะยากงา่ยกไ็มใ่ช่

ปัญหาอีกต่อไป ยิ่งถ้าเราพาเขารอด งานเราก็รอดด้วย 

เพราะหากชุมชนสังคมดีข้ึน ปัญหาน้อยลง งานเราก็จะ

ผ่อนคลายลงตามไปด้วย เวลาเหนื่อยๆ ทุกคนในทีมต่าง

พูดคุยให้กำาลังใจซึ่งกันและกันว่า การพัฒนาคนต้องใช้

เวลา และต้องเสียสละ ซึ่งบางครั้งอาจจะทำาให้เกิดปัญหา

ครอบครัวบ้าง แต่เราต้องพยายามทำาความเข้าใจ”

ด�ร�วัลย์ จันท�
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วีระศักดิ์ แสวงสุข

วีระศักด์ิ	แสวงสุข	ผู้ช่วยเจ้�หน้�ท่ีธุรก�ร	บอกว่า	

แรกๆ ท่ีพี่สมเกียรติมาชวนเข้าอบรมก็แอบคิดว่ามันเป็น

งานของเราหรือเปล่า แต่เมื่อหัวหน้าให้ทำาก็ทำาไปก่อน 

พอได้เข้�อบรมแล้วทัศนคติก�รทำ�ง�นเปลี่ยนไปเลย	

เมื่อก่อนคิดว่�แค่ทำ�ง�นของเร�ก็พอแล้ว	 ไม่จำ�เป็น

ต้องไปช่วยคนอื่น	 พิมพ์เอกส�ร	 ส่งแฟกซ์	 รับแฟกซ์	

เดินเอกส�ร	วันๆ	ไม่พูดคุยกับใครเลย	แต่พอเปลี่ยน

คว�มคิดวิธีทำ�ง�นใหม่	ได้มีโอก�สลงพ้ืนท่ี	ลงชุมชนกับ

พ่ีๆ	ม�กขึน้		เริม่เหน็ว�่ภ�รกจิขององคก์รกค็อืง�นของ

เร�เหมือนกัน	จนเด๋ียวน้ีไม่ว่�ง�นอะไรทำ�ได้หมด	ไม่ว่�

ใครจะใหช้ว่ยเหลอือะไร ตัง้แตจ่ดัเตรยีมเอกสาร อาหาร 

ประสานงาน ถ่ายรูป เก็บข้อมูล ทำาได้หมด นอกจากนี้ 

ยังทำาให้เราได้รู้จักพื้นที่มากขึ้น เราเป็นคนในพื้นที่ก็จริง 

แต่เพราะไม่ค่อยพูดคุยกับใคร ช่ือผู้ใหญ่บ้านยังจำาไม่ได้ 

แต่ตอนน้ีเรากลายเป็นคนท่ีหลายๆ คนรู้จัก เราเองก็เปิดตัว

ออกไปหาคนอื่นมากขึ้น ภาพรวมของงานก็ดีขึ้น แต่ที่ดี

ที่สุดคือมีความสุขในการทำางานมากขึ้น 
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ตล�ดนัดครอบครัว 
สร้�งสัมพันธ์ชุมชน

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลไผ่กองดิน อำ�เภอบ�งปล�ม้� จังหวัดสุพรรณบุรี



41

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

“ไผ่กองดิน” พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ รายล้อมไปด้วยนาข้าว และ 

ผูค้นทีโ่อบออ้มอารยี ์ ทีน่ีน่อกจากจะอดุมสมบรูณไ์ปด้วยพชืพนัธ์ุธัญญาหาร

แล้ว ยังมีกลุ่มคนที่มีความเช่ียวชาญด้านการทำาขนมไทย อาทิ ทองหยิบ 

ทองหยอด ฝอยทอง มีกลุ่มชาวบ้านที่เช่ียวชาญการ “ปั้นเต�” อันเป็น

ภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์พลังงานชุมชน มีกลุ่มจักสานที่ผลิตงานจักสาน

จากผักตบชวา และกลุ่มทำาเกษตรอินทรีย์

ทั้งกลุ่มคนและกลุ่มอาชีพเหล่านี้ล้วนหล่อเล้ียงชุมชนไผ่กองดินให้

เติบโตดังเช่นทุกวันนี้ 

อย่างไรก็ตาม แม้ตำาบลเล็กๆ แห่งนี้จะรายล้อมไปด้วยผู้รู้และความ

อบอุ่น แต่คนไผ่กองดินก็ตระหนักถึงปัญหานานัปการที่ชุมชนจะต้องตั้งรับ

ในอนาคต ทัง้เรือ่งของการหาอยูห่ากนิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือ่งการดแูลบตุร

หลานให้เป็นกำาลังสำาคัญในการดูแลชุมชนแห่งนี้ ซ่ึงภายใต้การนำาของ  

เพร�ะอย�กมี “แกนนำ�เย�วชน” ที่เข้มแข็งเข้�ม�ร่วมทำ�ง�น
เหมือนพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ทีมนักทักทอชุมชน 

อบต.ไผ่กองดินจึงค�ดหวังว่� “ทักษะ” และ “คว�มรู้” ที่ได้รับจ�ก
หลักสูตรนักถักทอชุมชนจะช่วยให้ อบต.ไผ่กองดินเกิด “กลไก” 
ก�รพัฒน�เด็กเย�วชนขึ้น วันนี้แม้แววของ “แกนนำ�เย�วชน” 
จะยังไม่เกิดผลเชิงประจักษ์ แต่ก�ร “เชื่อมร้อย” คนในชุมชน

ให้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�เด็กและเย�วชนของ 
ตำ�บลไผ่กองดินกลับเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน



42

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

กำ�พล	 จรุงกิจกุล	 น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล	

ไผ่กองดิน นักการเมืองท้องถ่ินเลือดใหม่ของไผ่กองดิน  

ก็พยายามทำาทุกวิถีทางเพ่ือปกป้องบุตรหลานให้รอดพ้น

จากพษิภยัของยาเสพตดิทีแ่มจ้ะไมเ่ผยตวัอยา่งโจง่แจง้ แต่

ก็แทรกตวัเขา้มาในกลุม่วยัรุน่ทีม่สีภาพครอบครวัแตกแยก

 

นโยบ�ยเพื่อ...เด็ก
“ปัญหาท่ัวๆ ไปก็เป็นเร่ืองเด็กก้าวร้าวท่ีเช่ือมโยงมา

กับปัญหายาเสพตดิ อบต.เคยหนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็ก

และเยาวชนระดับตำาบลอยู่เหมือนกัน แต่ก็อยู่ได้ไม่นาน 

เพราะเมื่อเด็กโตแล้วก็แยกย้ายกันไป ไม่มีการรวมตัวกัน

ต่อเนื่อง” นายกกำาพลสะท้อนถึงสถานการณ์ปัญหาเด็ก

และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ 

ในฐานะที่ตนเป็น “น�ยก	 อบต.ไผ่กองดิน” จึง 

คิดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กไว้ค่อนข้างหลากหลาย  

ทัง้การจัดคา่ยยาเสพตดิ พาเดก็ไปดชีูวิตความเปน็อยูข่อง

นักโทษในเรือนจำา เพ่ือให้เห็นโทษของการเสพและขายยา 

จัดกิจกรรม “อบต.เคลือ่นที”่ เพือ่ใหค้วามรูแ้กเ่ยาวชนใน

เรื่องของการป้องกันยาเสพติด พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อ

แบง่เบาภาระใหผู้ป้กครอง ซึง่ปัจจบุนัพฒันาไปแลว้ 2 แหง่

ที่หมู่ 5 และหมู่ 8   

“ถ้ามีโอกาสและมีงบประมาณเพียงพอ จะเปิด 

ศูนย์ท่ี 3 เหตุท่ีผมให้ความสำาคัญกับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 

เพราะมองวา่ปจัจบุนัพอ่แม่ผูป้กครองเล้ียงดูบตุรหลานกัน

ตามสภาพ เด็กอาจไมได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร อบต. 

ในฐานะองค์กรท้องถ่ินจึงต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

ศูนย์เด็กเล็ก เพื่อที่เด็กๆ จะได้มีพื้นที่เรียนรู้ ดีกว่าปล่อย

ให้เด็กอยู่บ้านเฉยๆ” 

นอกจากสนบัสนนุการพฒันาศนูย์เดก็เลก็ อนัเปน็

สถานท่ีสำาคัญในการบ่มเพาะเยาวชนในพ้ืนท่ีเพ่ือให้เติบใหญ่

อย่างมีคุณภาพแล้ว ยังมองว่าการพัฒนาที่สำาคัญคือการ 

“พัฒน�คน” จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมหลักสูตร 

“นักถักทอชุมชน” 

เสียงสะท้อนก่อนเข้�ร่วมหลักสูตร 
นักถักทอชุมชน

กญัญ�พชัญ	์บวัม	ี	รองปลดัองคก์�รบรหิ�รสว่น

ตำ�บลไผ่กองดิน หรือ “รองฯ	 นุช”	 เล่าว่า ขณะนั้นมี

หนังสือแนะนำาโครงการนักถักทอชุมชนจากสถาบันเสริม

สร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) ท่ีจัดเวทีแนะนำา

หลักสูตรท่ีองค์การบริหารส่วนตำาบลดอนมะสังข์ จังหวัด

สุพรรณบุรี และนายกได้มอบหมายให้ไปร่วมรับฟังแนวคิด

ของหลักสูตรฯ เน่ืองจากเห็นว่าน่าจะเป็นโครงการท่ีมี

ประโยชน์ 

“วนันัน้มีการนำาตวัอยา่งความสำาเรจ็ของ “โรงเรยีน

ครอบครัว” ในแตล่ะพืน้ทีม่านำาเสนอ เห็นวา่เปน็กจิกรรม

ท่ีน่าสนใจ แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะนำามาใช้กับพ้ืนท่ีไผ่กองดิน

ได้อยา่งไร....ตอนนัน้แรงบนัดาลใจยงัไมเ่กดิ คดิแคว่า่เปน็

โครงการที่ดีเท่านั้น…” 

ก�นต์พิชช�	 ทำ�สวน หัวหน้�สำ�นักง�นปลัด 

เสรมิว่า  สิง่ทีห่ลกัสตูรช่วยเสรมิคอืเรือ่งของ “ก�รทำ�ง�น

เปน็ทมี” ซึง่ปกตทิีไ่ผก่องดนิจะตา่งคนตา่งทำางาน และจะ

กำ�พล	จรุงกิจกุล
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ทำางานร่วมกันก็ต่อเมื่อมีวาระพิเศษเท่านั้น

นอกจาก “รองฯ	 นุช” ที่ถูกส่งเข้าร่วมอบรม

โครงก�รพฒัน�เย�วชนในชมุชนทอ้งถ่ิน	(4	ภ�ค)	ระยะ

ที	่2	:	หลักสูตรนกัถกัทอชมุชน	เพือ่พฒัน�เดก็	เย�วชน	

และครอบครัวแล้ว ยังมี ก�นต์พิชช�	ทำ�สวน หัวหน้า

สำานักงานปลัด สิริภัทร์	สิทธิพงษ์ นักพัฒนาชุมชน  และ

นิตย์ภ�	พรวิวัฒน์ธ�ด�	ครูผู้ดูแลเด็ก	

แม้บางคนจะเข้าอบรมด้วยความ “เต็มใจ”		บาง

คนต้องเข้าอบรมเพราะ “ตำ�แหน่ง” และบทบาทการ

ทำางาน แต่นักถักทอชุมชนทั้ง 4 ท่าน ก็เข้าร่วมทุกๆ ครั้ง

ของการอบรม

ได้ “ทักษะ” ก�รทำ�ง�น
รองฯ นุชเล่าว่า หลังเข้ารับการอบรมก็มีโอกาสได้

ทำางานเป็นทีมมากข้ึนกับส่วนอ่ืนๆ ขณะเดียวกันในระหว่าง

การทำางานก็ “เปิดโอก�ส”	ให้แต่ละคนได้แสดงความคิด

เห็นอย่างเต็มที่ และในท้ายสุดก็จะช่วยกันหาข้อสรุปของ

การทำางานร่วมกัน เป็นมติของทีม หรือ ของที่ประชุม 

สำาหรับ ก�นต์พิชช�	 ทำ�สวน “บลู”	 หัวหน้�

สำ�นักง�นปลัด เล่าว่า ความรู้จากการอบรม นอกจากจะ

เป็นประโยชน์กับการทำางานแล้ว ยังสามารถนำาไปปรับใช้

ในชีวิตประจำาวันได้อีกด้วย 

 “ท่ีนำาไปใช้ในชีวิตส่วนตัวก็เป็นเรื่องการดูแลลูก 

เพราะปรกติเราไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก ทิ้งลูกให้อยู่กับทีวี

พอได้ฟัง รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ โครงการพัฒนา

ศกัยภาพประชากรไทย โรงพยาบาลรามาธบิด ีผู้เชีย่วชาญ

ด้านการพัฒนาเด็ก ทำาให้เราเร่ิมแบ่งเวลา เอานิทานมา

อ่านให้ลูกฟัง...อีกอย่างคือฟังลูกมากขึ้น เพราะที่ผ่านมา

ลกูจะถามวา่ทำาไมไมค่อ่ยไดเ้จอกัน เรากม็หีนา้ทีอ่ธบิายๆ 

แต่ไม่เคยฟังที่ลูกพูดเลย” 

รองฯ	 นุช	 ยังบอกอีกว่�	 ก�รเปลี่ยนแปลงที่

ชัดเจนที่สุดคือ	มีคว�มยืดหยุ่นในก�รทำ�ง�นม�กขึ้น	

“เม่ือก่อนจะยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่ เวลาทำา

อะไรตอ้งเซต็ไวห้มด แตห่ลงัจากอบรมแลว้เริม่จะไม่คดิเอง

แลว้ ท้ังในสว่นงานทีร่บัผิดชอบและงานสว่นรวม พยายาม

ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การคิด การทำา และการ

ประเมนิผลดว้ย  ทีค่ดิเช่นนีเ้พราะคดิถงึความตอ่เนือ่ง เพือ่

ประโยชน์จะได้ตกอยู่กับชาวบ้านเต็มที่ เพราะเราเป็น

ข้าราชการประจำาคงไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอด  ในระยะเวลา

ที่เราอยู่เราจะทำาอย่างไรให้ผู้นำาชุมชนและแกนนำาเห็น

ประโยชน์ร่วมกับเรา คิดและทำากิจกรรมเอง”  

“เมื่อก่อนจะยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่ เวลาทำาอะไรต้องเซ็ตไว้หมด แต่หลังจากอบรมแล้ว 

เริ่มจะไม่คิดเองแล้ว ทั้งในส่วนงานที่รับผิดชอบและงานส่วนรวม พยายามให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม 

ตั้งแต่การคิด การทำา และการประเมินผลด้วย  ที่คิดเช่นนี้เพราะคิดถึงความต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์จะได้ตกอยู่

กับชาวบ้านเต็มที่ เพราะเราเป็นข้าราชการประจำาคงไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอด”
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ด้าน สิริภัทร์	สิทธิพงษ์ “โบว์”	นักพัฒน�ชุมชน  

บอกวา่ ทกัษะทีเ่พิม่เขา้มาคอืการฟงั และการพดู ปกตเิปน็

คนพูดจาไม่รู้เรื่อง ก็เรียบเรียงคำาพูดได้ดีขึ้น...ที่สำาคัญคือ 

“เริ่มจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้”    

“เข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน เพราะเป็น 

นักพัฒนาชุมชนคนเดียวต้องรับผิดชอบงานพัฒนาเยาวชน

อยู่แล้ว  ตอนที่ได้รับเลือกก็คิดแล้วว่า “คงได้งานมาแน่” 

เพราะมันไม่ไกลตัวเท่าไร”   

โบว์ เล่าย้อนไปถึงการอบรมครั้งแรกว่า ตอนนั้น

รู้สึกตื่นเต้น เนื่องจากเห็นเพื่อนๆ มาจากหลายพื้นที่  

เหน็การสือ่สารตา่งๆ ท่ีคอ่นขา้งหลากหลายแปลกตา  และ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ฟังแนวคิดของโครงการก็รู้สึก

ชอบ เพราะในระหว่างการอบรมต้องมีการลงพื้นที่ด้วย 

“จำาได้ว่าตอนที่ได้ลงพื้นที่ตำาบลหนองสาหร่าย

ที่มีการนำาเสนอเรื่องโรงเรียนครอบครัว ตอนนั้นคิดว่า

ทำาไมเขาทำาได้ ทั้งๆ ที่อยู่ในพื้นที่สุพรรณบุรีด้วยกัน 

เขามีพร้อมท้ังเด็กและศูนย์ แต่เราไม่มีอะไรเลย เห็นแล้ว

รู้สึกตื่นเต้นมาก อยากให้เกิดแบบนี้ในชุมชนเราบ้าง”   

เริ่มต้นที่ก�รวิเคร�ะห์ “ทุน” ชุมชน 
ส่ิงที่โบว์และทีมนักถักทอชุมชนอยากให้เกิด คือ 

ส่ิงเดียวกับความคาดหวังของนายกฯ คือการร่วมกัน

พฒันา “กลไก” การทำางานพรอ้ม ๆ  กบัรว่มกนัขบัเคลือ่น

ชมุชน และแกไ้ขปญัหาเดก็เยาวชนท่ีกำาลงัอยูใ่นภาวะเสีย่ง 

กระท่ังเม่ือการอบรมเดินทางมาถึงช่วงเวลาท่ีต้องทำาโครงการ 

“นกัถกัทอชมุชน” จงึระดมความคดิร่วมกนัวา่ “โครงก�ร” 

ท่ีจะใช้สำาหรับการพัฒนากลไกการทำางานร่วมกันของชุมชน

คืออะไร 

“ตอนแรกก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำาอะไร จึงใช้ทักษะ

ความรู้ที่ได้จากการอบรม คือการจัดประชุมเพื่อระดม 

ความเห็นจากชุมชน คร้ังแรกเชิญผู้นำาท้ังตำาบล ท้ังนายก อบต. 

“วิธีที่เปลี่ยนไปของการระดมความคิดเห็นคือ “โครงการ” มิได้มาจากการคิดของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดจาก

การประชุมร่วมกันของชุมชน โดยมีนายกฯ รองนายกฯ และปลัดเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ”
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เจ้าหน้าที ่อบต. กำานนั ผูใ้หญ่บา้น อสม. ตวัแทนผูป้กครอง 

ครูที่โรงเรียนวัดราษฎรณ์ ผอ.รพ.สต. มากันเกือบครบ 

ยกเวน้ผูใ้หญบ่า้นบางคนทีต่ดิภาระก็จะมอบใหร้องผูใ้หญ่

บ้านมาแทน เรามองว่าจุดแข็งของไผ่กองดินคือ ความร่วมมือ 

ความศรัทธาในผู้นำา และความเช่ือม่ันในตัวนักถักทอชุมชน 

นอกจากน้ียังเชิญอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ เข้าร่วมด้วย

เพ่ือกำาหนดโครงการ ค้นหาปัญหา และสาเหตุไปพร้อมกัน”

และแล้วการจัดประชุมคร้ังแรกภายใต้ความเป็น 

นักถักทอชุมชนได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมมาก ซึ่งที่ 

ผา่นมาการจดัประชมุจะออกมาในลกัษณะของการ “เชญิ

ประชุม” เพื่อมารับฟังนโยบาย ขณะท่ีรูปแบบการเชิญ

ประชมุเนน้การ “ออกหนงัสอืร�ชก�ร” เสยีเปน็สว่นใหญ ่

“เราพยายามดึงความรู้จากการอบรมออกมาใช้ให้

ได้มากที่สุด” รองฯ นุชกล่าว

วิธีที่เปล่ียนไปของก�รระดมคว�มคิดเห็นคือ	

“โครงก�ร”	มิได้ม�จ�กคว�มคิดของใครคนใดคนหนึ่ง	

แตเ่กดิจ�กก�รประชมุรว่มกนัของชมุชน	โดยม	ีน�ยกฯ	

รองน�ยกฯ	และปลดัเปน็ทีป่รกึษ�และใหข้อ้เสนอแนะ		

“โปรเจค็นีเ้ปน็ครัง้แรกทีค่ดิทำางานรว่มกนั  ปดิหอ้ง

คุยกัน ตอนแรกคิดว่าจะลงพื้นที่ไหนดี จะทำาอย่างไรให้

ผู้นำาทุกคนรู้จักโครงการเราก่อน รู้ว่าเราจะทำาอะไร ก็มา

คดิวางแผนวา่เราจะไปตดิตอ่ใคร หนว่ยงานไหนบา้ง มีการ

ระดมความคิดเร่ืองทุนชุมชนว่าใครมีดีอะไร ตรงไหน อย่างไร   

มีการนำาเร่ืองหลักการทรงงานมาใช้ เร่ิมจากจุดเล็กๆ แก้ปัญหา

ที่จุดเล็กๆ ก่อน”

จดุเลก็ๆ ทีท่มีนกัถกัทอชุมชนกลา่วถงึคอื “พืน้ที”่ 

ที่สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะใน

เรื่องของการติดต่อประสานงาน ก็พบว่าหมู่ 8 เป็นพื้นที่ที่

เหมาะสมทีส่ดุ เนือ่งจากครเูล็ก หนึง่ในทมีนกัถกัทอชมุชน

อาศัยอยู่ที่หมู่ 8 

“นอกจากจะมีครูเล็กเป็นผู้ประสานงานหลักในพ้ืนท่ี

แล้ว ในหมู่ 8 ยังมี “ผู้ช่วยจิ๊ก” นางพรสุรีย์ ลีลากวิน ซึ่ง

เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่ีมีจิตอาสาสูง รู้จักผู้ปกครอง รู้จัก

พื้นที่มากกว่า มาช่วยอีกแรง.....พอได้ข้อสรุปจึงนำาเรื่อง 

ไปปรึกษานายกฯ ท่านก็เห็นดีเห็นงามด้วย และรับเป็น 

ผู้ประสานงานให้ในบางเรื่อง”  

ก่อเกิดโครงก�ร “ตล�ดนัดครอบครัว” 

หลังวิเคราะห์ “ทุนชุมชน”	 ทีมนักถักทอชุมชน  

ก็จัดประชุมเครือข่ายระดับหมู่บ้านเพื่อให้แต่ละหมู่บ้าน

สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาที่พบในตำาบล

ไผ่กองดินคือ เด็กติดเกม บางคนก้าวร้าว ไม่เช่ือฟังพ่อแม่ 

และบางคนติดยาเสพติด

“พวกเราถามชาวบ้านว่า อยากเห็นลูกหลาน

เป็นอย่างไร ทุกคนก็ตอบว่าอยากให้ลูกหลานดีขึ้น  

วันนั้นก็ชวนคิด ชวนคุยกันหลายเรื่องเพื่อวิเคราะห์ว่า

สาเหตุจริงๆ มาจากอะไร...สุดท้ายคำาตอบที่ได้คือ 

มาจากการเลีย้งด ูครอบครัวขาดความอบอุน่ เน่ืองจาก

ในระหว่างการอบรมทีมนักถักทอชุมชนได้ไปดูงานที่ 

อบต.หนองสาหร่าย และเห็นว่าท่ีน่ันมีกิจกรรมโรงเรียน

ครอบครัว ก็เลยคิดต่อว่า น่าจะทดลองทำาดู เพราะ 

คิดว่าถ้าพ่อ แม่ ลูก อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ชีวิต 

น่าจะดีข้ึน เราน่าจะทำาอะไรท่ีย้อนไปในอดีตบ้างให้มี
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กิจกรรมในครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์  หาเวลา

ให้พ่อแม่ลูกมาอยู่ด้วยกัน”  

จากน้ันจงึนำาขอ้มลูทีไ่ด้มากำาหนดเปน็แผนกจิกรรม 

ผ่านการระดมความเห็นร่วมระหว่าง “นักถักทอชุมชน” 

และชาวบ้านหมู่ 8 เน่ืองจากตกลงร่วมกันแล้วว่าจะใช้  

หมู่ 8 เป็นพื้นที่นำาร่องเพ่ือเรียนรู้การทำางานร่วมกันของ

คนทั้งตำาบล โดยหมู่บ้านอ่ืนจะส่งผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้านมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ฟื้นสัมพันธ์ด้วย “แกงเลียง”  
รองฯ นชุเลา่วา่ ในการทำาประชาคมครัง้ที ่2 ทมีได ้

“เทคนิคใหม่” ในการจัดประชุม นั่นคือการจัดท่ีประชุม

เป็นวงกลมเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมเห็นหน้ากัน และเริ่มต้น 

การพดูคยุดว้ยการทำากจิกรรมสนัทนาการ แมว้า่ทกุคนจะ 

ไม่เคยทำามาก่อนก็ตาม 

สำ�หรับก�รได้ม�ซึ่ง	“เนื้อห�”		นักถักทอชุมชน

ทั้ง	4	คนได้แบ่ง	“บทบ�ท”	หน้�ที่กันชัดเจนม�ก	โดย

รองฯ	นุชจะทำ�หน้�ที่เป็น	“คุณอำ�นวย”	ในก�รนำ�คุย	

อำ�นวยคว�มสะดวกด้�นงบประม�ณและสถ�นที่	และ

บลูทำ�หน้�ที่เกี่ยวกับก�รว�งแผนง�นและงบประม�ณ	

ส่วนโบว์น้องเล็กเป็นคนเขียนโครงก�ร	 คุณลิขิต	 ทำ�

หน้�ที่จดบันทึกก�รประชุม	 และครูเล็กรับหน้�ที่

ประส�นง�น		

“ตอนประชุมเราพยายามนำาเทคนคิและความรูจ้าก

การอบรมมาใช้ค่อนข้างเยอะ เช่น เมื่อเห็นว่ามีคนมาร่วม

ประชุมมาก ก็แบ่งกลุ่มผู้ปกครองออกเป็นกลุ่มตามอายุ

ของเด็กคือ เด็กเล็กอายุ 2  ขวบครึ่งถึง 5  ปี อีกกลุ่มคือ

เดก็โต  ใชว้ธินัีง่ลอ้มวงชวนคยุ เริม่จากใหผู้ป้กครองแนะนำา

ตัว สมาชิกกี่คน มีปัญหากับลูกไหม และลูกมีปัญหาอะไร 

จนครบทุกคน แล้วนำาข้อมูลที่ได้มาสรุปให้ทุกคนเห็น 

“ปัญหา” ร่วมกัน ซึ่งผลก็คล้ายๆ กับเวทีระดับตำาบลคือ 

เด็กติดเกม ก้าวร้าว ไม่ช่วยงานบ้าน ไม่มีความรับผิดชอบ 

และเสพยาเสพติด จากน้ันก็คิดกิจกรรมว่าในครอบครัว

อยากให้มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใน

ครอบครัว” 

บลูเล่าว่า ในช่วงแรกๆ ชาวบ้านยังคิดกิจกรรมไม่ออก 

ทมีนักถกัทอชมุชนจงึเสนอแนวคดิ “ตล�ดนดัครอบครวั” 

โดยให้เหตุผลในที่ประชุมว่า ต้องการให้เด็กหลุดออก 

จากเกม หลุดออกจากกิจกรรมเดิมๆ ให้ครอบครัวมีเวลา 

อยู่ร่วมกัน

“ซ่ึงตอนน้ันโครงการมีแล้ว แต่กิจกรรมยังคิดไม่ออก

ว่าจะทำาอะไร ได้แต่ถามช่วงเวลาที่สะดวกจากผู้ปกครอง 

และบอกเล่าแผนการทำางานที่วางไว้ว่าเราจะจัดกิจกรรม

ทุกเดือนให้พาลูกหลานมาทำากิจกรรมร่วมกัน เป็นการ 

เปิดโครงการไว้ก่อน”

บลูเล่�ต่อว่�	 ช่วงน้ันพอดีทีมนักถักทอชุมชน	

ต้องไปอบรมท่ี	 อบต.หนองข�มเรื่องรักก�รอ่�น	

วิทย�กรโดยสุดใจ	 พรหมเกิด	 ผู้จัดก�รแผนง�นเสริม

สร้�งวัฒนธรรมก�รอ่�น	 และกลุ่มละครมะข�มป้อม	

กอปรกับนึกถึงแนวคิดก�รทำ�กิจกรรมท่ีอ�จ�รย์ทรงพล

เคยแนะนำ�ไวว้�่	“การทำากจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการกนิ

และการเล่น จะดึงความมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนได้

ง่าย”	เท่�นั้นแหล่ะ...ไอเดียบรรเจิดเลยทีเดียว	เลยนำ�

เรือ่งรกัก�รอ�่นม�ผนวกกบัก�รแขง่ขนัทำ�อ�ห�ร	ซึง่ก็

คือ	“แกงเลียง”	นั่นเอง
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สาเหตุท่ีเลือกทำาแกงเลียงเพราะเป็นอาหารพ้ืนบ้าน 

ทุกคนทานเป็นอยู่แล้ว แต่สมัยนี้เด็กๆ ไม่ค่อยรู้จัก และ

ในชุมชนเองก็มีผักอยู่หลายชนิด ท่ีสำาคัญแกงเลียงก็ให้

ประโยชน์ต่อร่างกายมาก อย่างไรก็ตามแม้จะได้กิจกรรม 

แตข่ัน้ตอนและกระบวนการกอ่นไปสูก่ารทำากิจกรรมกไ็มใ่ช่

เรื่องง่าย คราวน้ีทีมนักถักทอชุมชนต่างร่วมกันระดม 

ความคิด วางแผนจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่ ทั้งค้นหาสูตร 

จัดหาสถานที ่อปุกรณ ์งบประมาณ ท่ีสำาคญัคอืทำาอย่างไร

ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด

“บลูทำาหน้าที่หาสูตรอาหาร  รองฯ นุชจัดการด้าน

สถานที่และดูแลเรื่องงบประมาณ  ส่วนโบว์กับครูเล็ก 

ช่วยอำานวยความสะดวกและดูแลชาวบ้าน”

เม่ือแบง่บทบาทหนา้ทีก่นัลงตวั พรอ้มกบัไดวั้นทำา

กจิกรรม ผูช้ว่ยจิก๊ก็เดนิหนา้ประชาสมัพนัธใ์นหมู ่8 ชกัชวน

ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมทันที

และแล้วกิจกรรม	 “ตล�ดนัดครอบครัว”	 ครั้ง

แรกของไผ่กองดินก็เกิดขึ้น

กอ่นเริม่ทำากจิกรรม  ความรูเ้รือ่งการทำาสนัทนาการ

ถกูดงึขึน้มาใชก้อ่นเปน็อนัดบัแรก เพือ่ใหพ้อ่แมผู่ป้กครอง

และเด็กรู้สึกผ่อนคลายและอยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรม  

หลังจากนั้นจะแจกสูตรอาหารให้แต่ละทีมไปอ่านและจำา

สว่นผสมใหไ้ดภ้ายใน 10 นาท ีขัน้ตอนนีม้ไีวเ้พือ่สรา้งนสิยั

รักการอ่าน เสริมสร้างความสามัคคีในครอบครัว และรู้จัก

การแบง่หนา้ทีภ่ายในเวลาทีจ่ำากดั  เมือ่จำาสตูรไดก้ใ็หแ้ตล่ะ

ครอบครัวไปหยิบผักท่ีใช้เป็นส่วนผสมของแกงเลียงมา 

และเริ่มประกอบอาหารทันที

“วันทำากิจกรรมชาวบ้านจะนำาผักที่มีอยู่มาวางไว้

เป็นกองกลาง อะไรท่ีหาไม่ได้เราก็ซื้อเติมเข้าไป เช่น  

ปลาทู พริก หอมแดง และเห็ด เป็นต้น เมื่อเลือกส่วนผสม

ทั้งหมดได้แล้วก็เริ่มประกอบอาหาร แต่งานนี้กว่าจะได้ก็

เล่นเอาเหน่ือย เพราะทุกครอบครัวต้องใช้เตาถ่าน บางบ้าน

เคยใช้แตเ่ตาแก๊ส กวา่จะจดุไฟตดิกใ็ช้เวลานานเหมือนกนั”

และแล้ว	 “แกงเลียง”	 หล�กสีสันก็อวดโฉมสู่

ส�ยต�กรรมก�ร	ซึ่งประกอบด้วย	ผอ.รพ.สต.	ที่เชิญ

ม�ให้คว�มรู้ด้�นโภชน�ก�ร	 ส่วนกำ�นัน	 ผู้ใหญ่บ้�น	

หมู่ต่�งๆ	 ก็เชิญม�ร่วมเรียนรู้ก�รทำ�กิจกรรมไปด้วย

พร้อมกัน	หลังทำ�กิจกรรมเสร็จก็มีก�รถอดบทเรียน 

ผลสำาเร็จจากการเปิด “ตล�ดนัดครอบครัว”  

ครั้งแรก นำามาสู่การเปิดตลาดครั้งที่ 2 ด้วยวิธีคิดเดิมคือ 

กิจกรรมต้องมาจาก “ทุน” ของชุมชน ทั้งเร่ืองคนและ 

งบประมาณ 

ดังนั้นตลาดนัดครั้งที่ 2 จึงเป็นเรื่อง “จักส�น”  

ดว้ยการเอาวตัถดุบิทีม่มีากมายในชุมชนคอื “ผกัตบชว�” 

ให้ผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านมาทำาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้

และวิธีการทำาจักสาน

“การจัดตลาดนัดครอบครัวนี้ผู้ปกครองให้ความ

รว่มมอือยา่งด ีและคดิวา่ในอนาคตจะขยายครอบคลมุไป

ทกุหมูบ่า้น แตข่ณะนีก้ใ็ชห้มู ่8 เปน็แหลง่เรยีนรูก้ารทำางาน

ไปก่อน”  รองฯ นุชกล่าว   

ผู้ผลักและดัน
“เราเปน็ข้าราชการ งานจะมากจะน้อยเรากต็อ้ง

ทำาให้สำาเร็จ”

เพราะมี “แนวคิด”	การทำางานเช่นน้ี จึงไม่แปลกท่ี 

น�ยกกำ�พล	จรุงกิจกุล เห็นความสำาคัญของการพัฒนา

บุคลากร จึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักถักทอ
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ชุมชน ด้วยหวังว่า “คว�มรู้” ที่นักถักทอชุมชนได้รับ 

จะช่วยพัฒนางานของ อบต.ให้แข็งแรงและย่ังยืนมากข้ึน 

โดยเฉพาะงานด้านเด็กเยาวชน

“อยากพัฒนาเด็กเยาวชนใน อบต.ไผ่กองดิน 

ให้มีศักยภาพ พวกเราถือว่าเด็กเยาวชนมีความสำาคัญ 

โครงการตลาดนัดครอบครัวประเด็นหลักคือ “ส่งเสริม

สัมพันธภาพในครอบครัว”เพราะหากครอบครัวเข้มแข็ง

แล้วปัญหาต่างๆ ก็จะคลี่คลายลง”

“วันนี้นักถักทอชุมชนทั้ง 4 คน ได้พิสูจน์ฝีมือ 

ให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว  ส่วนในอนาคตเขาจะทำาต่อไป

หรือไม่ก็อยู่ที่พวกเขา ถ้าเขาพร้อม เราก็พร้อมจะ

บรรจุเป็นแผนฯ หรือนโยบายให้” 

นายกกำาพลบอกว่า วันนี้นักถักทอชุมชนทั้ง 4 คน 

ได้พิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว ส่วนในอนาคตเขาจะ

ทำาตอ่ไปหรอืไม่กอ็ยูท่ี่พวกเขา ถา้เขาพรอ้ม เรากพ็รอ้มจะ

บรรจุเป็นแผนฯ หรือนโยบายให้ เพราะดูแล้วกิจกรรมนี้ 

ไมไ่ดใ้ชง้บประมาณมากมายเลย เพยีงแตเ่หนือ่ยคนทำางาน

เท่าน้ัน เพราะทุกคนต่างมีภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว 

หากทุกคนยอมเหนื่อย เราก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่ 

วชิรวิชญ์	บัวมี	ปลัด	อบต.ไผ่กองดิน บอกว่า  ปกติ

การดูแลสถานการณ์เด็กและเยาวชนของ อบต.ไผ่กองดิน 

อาจไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดของปัญหา เนื่องจาก อบต. 

มีภาระงานหลายด้าน และงบประมาณค่อนข้างจำากัด   

ดังนั้นจึงให้เป็นบทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง 

และ อบต. จะเขา้ไปสนบัสนนุในบางเรือ่งหากมกีารรอ้งขอ 

“เท่าที่ทราบจากการทำาประชาคม เด็กค่อนข้าง 

ห่างเหินจากครอบครัว ยาเสพติดก็มี ตรงนี้ถ้าจะให้ อบต. 

ไปช่วยแก้ไขมันยาก เพราะต้องใช้ความร่วมมือหลายฝ่าย 

และงบประมาณนอ้ย เพราะในพืน้ทีย่งัมปีญัหาโครงสรา้ง

พืน้ฐานมาก  ปลอ่ยใหเ้จา้หน้าทีค่ดิกนัเองว่าจะทำาอะไร...

และเวลาประชุมประชาคม ความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและ

ชุมชนเองก็ค่อนข้างน้อย” 

สำาหรับหลักสูตรนักถักทอชุมชน ปลัด	 อบต.	

ไผ่กองดิน เล่าว่า รู้จักจากปลัด อบต.หนองสาหร่าย  

ที่ชักชวนเข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ทรงพล และมีการ 

ฉายวิดีทัศน์ของ อบต.หนองสาหร่ายที่มีการรวมกลุ่ม

เยาวชนในตำาบลมาทำากิจกรรมร่วมกัน 

“เลยคุยกับนางชวลี คุ้มสุวรรณ รองนายก อบต. 

เห็นว่าน่าสนใจ จึงนำามาเรียนนายกฯ ท่านก็ตัดสินใจเข้า

ร่วมโครงการ พร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ 4 คนเข้าอบรมด้วย 
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โดยคัดเลือกจากตำาแหน่งหน้าที่การทำางานที่เก่ียวข้องกับ

เยาวชนทั้งหมด”   

ในฐานะหวัหนา้งานโดยตรง ปลดัวชริวชิญบ์อกวา่ 

เขาจะทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาปรึกษาเป็นหลัก โดยเฉพาะ

เรื่องการประสานงานว่า พวกเขาควรไปประสานกับใคร

บ้าง และเวลามีกิจกรรมก็จะเข้าร่วมทุกคร้ังเพ่ือติดตามงาน

ดูบทบาทที่นักถักทอชุมชนทำาว่าได้ผลดีมากน้อยแค่ไหน 

แล้วนำาไปเรียนให้นายกฯ ทราบ

“ถึงตอนนี้....ดูจากการทำางานของทั้ง 4 คน ผมว่า

ใช้ได้เลยนะ ทั้ง 4 คนมีการพูดคุยประสานงานกันตลอด

เวลา พนักงานก็สนิทสนมกันมากข้ึน เห็นได้จากการจัด

กิจกรรมแต่ละครั้งเร่ิมมีเจ้าหน้าที่ อบต.จากหน่วยอื่นๆ 

อาสาเข้าไปช่วยงานกันมากขึ้น” 

 

ลด ละ เลิก ก�รทำ�ง�นแบบไฟไหม้ฟ�ง
“การอบรมมันเปลี่ยนแปลงเราเยอะมาก”  บล ู

บอกเล่าความรู้สึก ทั้งที่ตอนแรกคิดว่าอาจไม่ได้อะไรจาก

การอบรมครั้งนี้ 

“ตอนแรกก็เฉยๆ ครั้งแรกที่ไปเปิดตัวก็ไม่ได้สนใจ

อะไรเลย ไมเ่ขา้ใจ งง  คดิแตว่า่เมือ่ไรจะพกั เมือ่ไรจะเบรค 

ย่ิงตอนท่ีลงไปดูนิทรรศการ เห็นส่ือเยาวชนเยอะมาก แต่ก็

ยังคิดไม่ออกอยู่ดี พอช่วงบ่ายมีการละลายพฤติกรรมก็ 

เริ่มสนุก แต่ก็ยังไม่เข้าใจ เร่ิมเข้าใจจริงๆ เมื่อไปดูพื้นที่

หนองสาหร่าย และยิง่เหน็ภาพชดัเจนขึน้เมือ่ตอนลงพืน้ที่

ตำาบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี ที่นักถักทอชุมชนชักชวน

เยาวชนใช้เวลาว่างมาทำาศูนย์เรียนรู้ คิดอยู่ว่ายาก แต่ก็ 

คิดว่าน่าจะทำาได้” 

หลังจากการอบรมสิ่งที่บลูและนักถักทอชุมชน 

อบต.ไผ่กองดินได้รับคือ “ทีมง�น” ซึ่งที่ผ่านมาแม้จะอยู่

ชายคาเดียวกัน แต่ทั้ง 4 คนก็สนทนาพูดคุยกันน้อยมาก 

“หลักสูตร”	 ทำ�ให้คนทั้ง	 4	 หันหน้�ม�ปรึกษ�

ห�รือกันม�กข้ึน	 มีก�รเช่ือมประส�นก�รทำ�ง�นกัน

ภ�ยใน	อบต.	นอกจ�กน้ัน	“คว�มสัมพันธ์อันดี”	ยังขย�ย

ออกไปนอก	อบต.

ส่ิงหน่ึงท่ีทำาให้ความสัมพันธ์ขยายออกนอกร้ัว อบต. 

คือ การประสานการทำางานรว่มกนั โดยเฉพาะเม่ือถงึคราว

ต้องทำากิจกรรม “ตล�ดนัดครอบครัว”	 ทีมนักถักทอ

ชุมชนต่างคิดว่า “หนังสือเชิญ”	อาจไม่ใช่แนวทางเดียวที่

จะทำาให้ผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมได้อีกแล้ว

ข้อค้นพบของทีมคือการประสานงานในลักษณะ

ผ่าน “เครือข่�ย” บุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา 

แต่สิ่งนี้ต้องผ่านการวิเคราะห์ “ทุนของชุมชน” ก่อน ซึ่ง

นักถักทอชุมชนพูดตรงกันว่า “เม่ือก่อนไม่มีก�รทำ�ง�น

ในลักษณะนี้”	

นอกจากการประสานงานผ่านภาคีเครือข่ายแล้ว 

ระบบความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ช่วยให้การเชิญประชุมมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

และเมื่อทุกคนมาร่วมประชุมพร้อมกัน สิ่งหนึ่งที่

เปลี่ยนไปจากเดิมคือ “รูปแบบก�รประชุม” 

จ�กทีเ่คยจดัวงประชมุแบบแถวหน�้กระด�น	ก็

เปลี่ยนม�เป็นวงกลมหรือ	“ตัวยู”	เปลี่ยนบทจ�กผู้พูด	

ม�เป็นผู้ตั้งคำ�ถ�ม	 เป็นผู้ฟัง	 เปล่ียนจ�กก�รนำ�เสนอ

ม�เป็นผู้เก็บข้อมูล	 และข้อมูลที่ได้ม�ซึ่งเม่ือก่อนก็คง

เกบ็บนัทกึอยูใ่นแฟม้เท�่นัน้	กถ็กูนำ�ม�ใชป้ระโยชนใ์น

ก�รทำ�กิจกรรม	 เช่นเดียวกันจ�กกิจกรรมที่เมื่อก่อน

เคย	“คิดให้”	ม�โดยตลอด	ก็ปรับม�เป็นก�ร	“ร่วมคิด

และร่วมทำ�”	

และกิจกรรมที่ทำา “ร่วมกัน” ก็จะไม่เป็นกิจกรรม

ในลักษณะของ “ไฟไหม้ฟ�ง” อีกต่อไป เนื่องจากทุกๆ 

กิจกรรมจะผ่านการวางแผนมาอย่างรอบคอบ โดยมีเป้า

หมายปลายทางและระหว่างทางที่ชัดเจนคือ 

“เด็กและเย�วชนมีพัฒน�ก�รที่ดีขึ้น”
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กัญญ�พัชญ์	 บัวมี	 รองปลัด	 อบต.ไผ่กองดิน	

หรือ	 “รองฯ	 นุช”	 เล่าว่า	หลักสูตรนี้ทำาให้เรามีโอกาส

ทำางานเปน็ทมีกบัสว่นอืน่ๆ มากขึน้ ไดแ้สดงความคดิเหน็

รว่มกนั รูจ้กัเปดิโอกาสให้แตล่ะคนไดเ้สนอความคิด ทำาให้

รูปแบบของงานกว้างข้ึน อะไรที่เพื่อนไม่ถนัดเราก็คอย

เสริมให้ พอเริ่มทำาแบบน้ีเห็นได้ชัดเลยว่าความสัมพันธ์

ระหว่างองค์กรดีขึ้น การที่เรายอมรับฟังความคิดเห็นของ

เพ่ือนร่วมงานจะช่วยเพิ่มพลังให้เขารู้สึกมั่นใจว่าทำาได้  

ที่สำาคัญคือการทำางานลักษณะน้ียังช่วยแบ่งเบาภาระงาน

เราด้วย  เพราะเราไม่ต้องลงมือทำาเองทุกขั้นตอน 

“เมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนเหมือนกัน ยึดความคิด

ตนเองเปน็ใหญ ่เวลาทำาอะไรตอ้งเซต็ไวห้มด แตต่อนนีเ้ริม่

ไม่คิดเองแล้ว ท้ังงานท่ีรับผิดชอบและงานส่วนรวม  พยายาม

ให้เพื่อนๆ และคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การคิด 

การทำา และการประเมินผลดว้ย  ทีค่ดิเชน่นีเ้พราะเราคดิถงึ

ความต่อเนื่อง เพื่อท่ีประโยชน์จะได้ตกอยู่กับชาวบ้าน 

เต็มที่”

ก�นต์พิชช�	ทำ�สวน	“บลู”	หัวหน้�สำ�นักง�นปลัด		

เล่าว่า	 ตอนแรกไม่อยากเข้ารับการอบรมเลย แต่ปลัด 

ก็ให้มา เอาใบสมัครมาให้เขียนเลย เห็นใบสมัครทีแรกก็ 

ต่อต้านทันที “ทำ�ไมต้องเขียนอะไรเยอะแยะม�กม�ย

ขน�ดนี”้		คดิในใจวา่อบรมอะไรกนั ทำาไมตอ้งกรอกขอ้มลู

มากขนาดนี้  

แต่พอเริ่มอบรมจริงจังเรื่องหลักก�รทรงง�น

ของในหลวง	ก�รคิดวเิคร�ะหก์�รทำ�ง�น	กเ็ริม่รูส้กึชอบ	

เพร�ะตรงกบัง�นทีท่ำ�	แตท่ีช่อบม�กทีส่ดุคอื	“ก�รถอด

บทเรียน”	 ทำ�ให้เร�ได้ฝึกฝนทบทวนตัวเอง	 ได้ฉุกคิด	

ถ้�พูดถึงก�รอบรมฟังวิช�ก�รอย่�งเดียว	 เร�ก็แค่จำ�

แล้วก็ลืม	 แต่ก�รถอดบทเรียนมันทำ�ให้เร�จำ�ได้และ

ส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ได้	

นอกจากจะนำาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการ

ทำางานแล้ว บลูยังนำามาปรับใช้กับลูกด้วย 

“เม่ือก่อนเวลาเห็นลูกซนก็ดุลูกทันที โดยไม่ฟังว่า

เขาซนเพราะอะไร หรือบางครั้งเขาพยายามจะบอกอะไร

เรา ไมฟ่งัเหตผุลวา่ทำาไมเขาถงึไมท่ำา คดิแตอ่ยากใหล้กูทำา

เป้�หม�ยมีไว้พุ่งชน

เพียงเพราะอยากมี “แกนนำาเยาวชน” เข้ามาช่วยทำากิจกรรมเหมือนพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี   

คือเหตุผลให้ 4 สาวจาก อบต.ไผ่กองดิน เดินหน้าเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน ด้วยหวังว่า 

“ความรู้” ที่ได้รับจะช่วยให้พวกเธอมี “แกนนำาเยาวชน” เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ของ อบต.ไผ่กองดินให้เข็มแข็งและมีศักยภาพทัดเทียมพื้นที่อื่นๆ บ้าง วันนี้แม้สิ่งที่คิดฝันไว้จะยังไม่เกิดผล 

แต่ความรู้ที่ได้รับก็ทำาให้ทั้ง 4 คน เปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำางานใหม่ จนสามารถสร้างการมีส่วนร่วม 

ของคนในชุมชนได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

กัญญ�พัชญ์ บัวมี ก�นต์พิชช� ทำ�สวน
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ตามที่เราอยากได้เท่านั้น ตอนนั้นลูกก็ซน ไม่เชื่อฟัง ไม่มี

เหตุผล แต่พอได้เรียนรู้เรื่องการฟังทำาให้เราหยุดคิด รู้เลย

วา่...ท่ีลูกไม่ฟงัเราเพราะอะไร ตอนหลงักเ็ริม่ฟงัลกูมากขึน้  

ต่างคนต่างมีเหตุผลซึ่งกันและกัน ลูกก็กลายเป็นเด็กที่ 

เช่ือฟังมากขึ้น เพราะแม่ก็ไม่อารมณ์ร้อนใส่เขา ใจเย็น  

มีเหตุผล และนิ่งขึ้น  ถ้าจะตีลูกก็จะฟังเหตุผลและอธิบาย

ให้ลูกฟังว่าแม่ตีลูกเพราะอะไร” 

สิริภัทร์	 สิทธิพงษ์	 “โบว์”	 นักพัฒน�ชุมชน			

เล่าว่า	 หลักสูตรนี้ช่วยส่งเสริมการทำางานด้านเด็กและ

เยาวชนของเราให้เกิดผลสำาเร็จมากข้ึน โดยเฉพาะการ

สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ชอบทุกหลักสูตรที่ได้เรียนรู้ 

เพราะบางเรื่องเราไม่เคยรู้ แม้เราจะอยู่ในชุมชนเราก็มอง

ไม่เห็น  แต่พอได้เรียนรู้ก็เริ่มเห็นทิศทางมากขึ้นว่าถ้าเรา

จะเริม่งานพฒันาเด็กเยาวชนในหมูบ่า้นเรา ควรจะเริม่จาก

ตรงไหนอย่างไร 

หลักสูตรนี้ทำ�ให้เร�ได้เรียนรู้ว่�	 “ก�รทำ�ง�น

เป็นทีมสำ�คัญม�ก”	 เพร�ะที่ผ่�นม�ทุกคนใน	 อบต.	

จะทำ�ง�นแยกส่วนกันหมดเลย	 โครงก�รจบก็จบไป		

ไมอ่ย�กจะตอ่ยอดกบัใคร	เพร�ะเหนือ่ยแลว้		และไม่มี

ใครม�ตดิต�มดว้ย	ไดง้บประม�ณม�กท็ำ�ให้เสร็จๆ	ไป	

ก�รที่อ�จ�รย์ทรงพลม�คอยนิเทศติดต�มง�น	 ทำ�ให้

เร�ต้องติดต�มประเมินผลก�รทำ�ง�นไปด้วยในตัว			

สิริภัทร์ สิทธิพงษ์ นิตย์ภ� พรวิวัฒน์ธ�ด�

“ถ้าไม่มีทีมที่เข้มแข็งอย่างนี้ก็คงท้อเหมือนกัน  

เราไมรู้่วา่ทีอ่ืน่เปน็อยา่งไร แตส่ำาหรบัทมีเราแลว้เรารูใ้จกนั

มากขึ้น จากเดิมที่คิดเอง ทำาเอง แต่งานนี้มีคนร่วมคิด  

ร่วมทำา ร่วมวางแผน และย่ิงมีกำาลังใจเม่ือได้รับการตอบรับ

ที่ดีจากชาวบ้าน แต่ก็ยังมีอีกหลายเป้าหมายที่เราต้อง

ทำาใหม้นัเกดิใหไ้ด ้โดยเฉพาะแกนนำาเยาวชน ซึง่ตอนนีเ้รา

ก็เริ่มเห็นแววบ้างแล้ว”

นิตย์ภ�	พรวิวัฒน์ธ�ด�	 “ครูเล็ก” เล่าว่า ต้อง

ขอบคุณหัวหน้านักวิชาการศึกษาท่ีให้โอกาสเรา เม่ือหัวหน้า

ม่ันใจ เช่ือม่ัน เราก็ต้องทำาหน้าที่ให้เต็มที่ ตอนแรกรู้สึก

กังวลมาก แต่พอได้ไปครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจ เริ่มต้ังแต่

การตั้งวงสนทนาในรูปตัวยู ซึ่งเป็นรูปแบบการอบรมที่

แปลกใหม่ คนก็ไม่มาก และทุกคนเป็นกันเองมาก แถมก่อน

เริ่มประชุมก็มีการทำาสันทนาการ ทำาให้เรารู้สึกสนุกสนาน

ส่วนความรู้ท่ีได้รับจากหลักสูตรนี้คือ การดึงและ

สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง เพราะที่ผ่านมา ไม่ว่า

เราจะทำากจิกรรมอะไรผูป้กครองใหค้วามรว่มมือนอ้ยมาก 

หลักสูตรนีส้อนใหเ้รารูว้า่ถา้เราสามารถดงึพอ่แม่ผูป้กครอง

ให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ เขาก็จะนึกรักและหวงแหนชุมชน 

ในที่สุด  
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คว�มรู้ “เปลี่ยน” คน 
กระบวนก�รเปลี่ยน “วิธีคิด”

เทศบ�ลตำ�บลเมืองแก อำ�เภอท่�ตูม จังหวัดสุรินทร์
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“เพราะผมเหน็วา่ชุมชนไปไกลแลว้ แตข่า้ราชการยงัย่ำาอยูท่ีเ่ดมิ” 

นีเ่ปน็เหตผุลทีท่ำาให ้สรุศกัด์ิ	สงิหห์�ร  ปลดัเทศบ�ลตำ�บลเมอืงแก 

หรือ “ป.เช่” จัดทีมเจ้าหน้าที่ในเทศบาลตำาบลเมืองแก เข้าร่วมอบรมใน

หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อต้องการให้ “เจ้�หน้�ที่” ในสังกัดได้พัฒนา

ตนเอง ก่อนลงไปทำางานร่วมกับชุมชน

“ผมทำางานกับชุมชนมานาน เห็นว่าชาวบ้านก้าวหน้าไปไกล 

มากแล้ว ขณะท่ีเราเองในฐานะคนที่ต้องหนุนเสริม และมีบทบาทใน

การพัฒนาชุมชน...กลับตามชุมชนไม่ทัน...เมื่อเราตามไม่ทัน แล้วเรา 

จะหนุนเสริมเขาได้อย่างไร”

ป.เช่ เสริมว่า เมื่อดูเนื้อหา และรายละเอียดของหลักสูตรเห็นว่ามี

ประโยชน์ โดยเฉพาะขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องลงมาทำาโครงการร่วมกับชุมชน  

ซึ่งก็ตรงกับใจเราที่อยากให้น้องๆ เข้าไปเป็นจิ๊กซอว์ความสำาเร็จของชุมชน  

ลงไปฝังตัวอยู่กับกลุ่มชาวบ้านให้มากกว่าที่ทำาอยู่

แม้จะเริ่มต้นจ�กก�ร “ติดลบ” แต่เมื่อถึงบทสุดท้�ย
ทีมนักถักทอชุมชนเทศบ�ลเมืองแกก็ส�ม�รถก้�วข้�มปัญห�อุปสรรค 

เอ� “ชนะใจ” ตนเอง เปลี่ยน “วิธีคิด” จ�กคนที่ “คิดลบ” ม�เป็น 
“คิดบวก” ได้  ทั้งยังเปลี่ยน “วิธีทำ�ง�น” ใหม่ จ�กทำ�ง�นต�ม “หน้�ที่” 

ม�เป็นทำ�ง�นด้วย “ใจ” พย�ย�มดึงก�รมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ม�ร่วมพัฒน�เมืองแกให้เติบโตอย่�งยั่งยืน
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เมื่อตัดสินใจส่งลูกน้องเข้าอบรม ป.เช่ เลือกคนที่

มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานด้านการศึกษา โดยคนแรก

มดีกีรเีป็นถงึรองปลดัเทศบาลตำาบลเมอืงแก เผดจ็	ยัง่ยนื		

อีกสามคน คือ	 เนตรทร�ย	 ถ่ินถ�น	 “ตุ๋ย”	 นักบริหาร 

การศกึษา กิตต	ิขมุทอง “โต”	เจ้าหนา้ทีวิ่เคราะหน์โยบาย

และแผน และ ชนัญญ�	ศรีแก้ว “นิ่ม”	นักพัฒนาชุมชน 

เข้ามาเป็นทีมนักถักทอชุมชน

จุดเริ่มต้นของ “ปัญห�”
พื้นที่เทศบ�ลตำ�บลเมืองแก	 อำ�เภอท่�ตูม	

จงัหวดัสุรนิทร	์ประกอบไปดว้ย	19	หมูบ่�้น	มปีระช�กร

ร�ว	9	พันคน	ช�วบ้�นส่วนใหญ่ทำ�น�ทำ�ไร่เป็นอ�ชีพหลัก	

บ�งสว่นออกไปทำ�ง�นในกรงุเทพมห�นครและจังหวดั

ใกล้เคียง

คนที่ยังอยู่ในพื้นที่คือเด็กและผู้สูงอ�ยุ...	

เมื่อครอบครัวไม่ครบองค์ประกอบจึงตกอยู่ใน

สภาพท่ีเรียกว่า “ครอบครัวแหว่งกล�ง” ท่ีพ่อและแม่ท้ิงลูก

ให้อยู่กับปู่ย่าตายายเพียงลำาพัง 

และเมื่อคนสองวัย สื่อสารกันคนละภาษา เด็กจึง

ไร้ทีพ่ึง่  จงึไปรวมกลุม่กนั บา้งหนเีรยีน  บา้งตัง้วงดืม่เหลา้ 

และมีไม่น้อยที่ยกพวกตีกัน

แม้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเทศบาลตำาบลเมืองแก

จะมีกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนค่อนข้างเด่นชัด 

เช่น จัดโครงการช่วงปิดภาคเรียนแล้วจ้างเยาวชนมาทำางาน  

ส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อสังคมและใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ด้วยการทำาความสะอาดชุมชน โดยจ้าง

เป็นรายวันเพื่อนำาเงินที่ได้ไปแบ่งเบาภาระของพ่อแม่  

รวมท้ังจัดค่ายนำาเด็กหัวโจกในชุมชนไปอบรมค่ายคุณธรรม 

นอกจากนัน้ยงัสนบัสนนุกจิกรรมของสภาเดก็และเยาวชน 

เช่น การจัดงานลอยกระทงปลอดเหล้า เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาเป็นการจัด 

“กจิกรรมเพือ่กจิกรรม” ไมม่เีปา้หมายชดัเจนวา่ตอ้งการ

พัฒนาเด็กไปในทิศทางใด  

เรื่องของ	 “เด็ก”	 จึงไม่ได้รับก�รจัดก�รอย่�ง

จริงจัง	

กระทั่งปี	 2556	 เกิดโครงก�รพัฒน�เย�วชนใน

ชุมชนท้องถิ่น	 (4	ภ�ค)	ระยะที่	2:	หลักสูตรนักถักทอ

ชุมชน	เพื่อพัฒน�เด็ก	เย�วชน	และครอบครัว	ภ�ยใต้

คว�มร่วมมือของสถ�บันเสริมสร้�งก�รเรียนรู้เพ่ือ

ชุมชนเป็นสุข	 (สรส.)	 และมูลนิธิสย�มกัมม�จล		

ธน�ค�รไทยพ�ณชิย	์จำ�กดั	(มห�ชน)	สรุศกัดิ	์สงิหห์�ร	

ในฐ�นะปลัดเทศบ�ลตำ�บลเมืองแกเห็นว่�	 หลักสูตร

ดงักล�่วน�่จะชว่ยใหก้�รทำ�ง�นพฒัน�เด็กและเย�วชน

ของเทศบ�ลฯ	มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

กลัวเสียง�นประจำ�...เบื่อกิจกรรม
สันทน�ก�ร 

เผด็จ	 ยั่งยืน	 รองปลัดเทศบ�ลตำ�บลเมืองแก 

หน่ึงในทีมท่ีถูกส่งไปอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน เล่าว่า 

ในองค์กรเขามีหน้าที่ดูแลเรื่องกิจกรรมและการศึกษา 

พอได้รับคำาสั่งให้ไปอบรม เขาไม่อยากเข้าร่วมเลย เพราะ

ไปแต่ละครั้งต้องเสียเวลาทำางานไปถึง 3 วัน และงาน
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ประจำาที่ทำาอยู่ก็มากมาย ที่สำาคัญสิ่งที่ให้ไปเรียนรู้ก็เป็น

เร่ืองท่ีเขาทำาเป็นปกติอยู่แล้ว ไม่ใช่เร่ืองใหม่แต่อย่างใด

“การทำางานเราก็ทำากันเป็นทีมอยู่แล้ว หลายคร้ัง

ก็เป็นการทำาร่วมกับชุมชนผ่านการประชาคม เช่น  

งานบุญต่างๆ วันเด็ก ปีใหม่ งานประจำาปีของชุมชน  

โดยแตล่ะกิจกรรมเรามหีนา้ทีข่บัเคลือ่นและสนบัสนนุ 

ซึง่เวลาทำาประชาคมรว่มกบัชาวบา้น เราก็นำาขอ้มลูจาก

เวทีประชาคมมาปรับให้เข้ากับนโยบายของผู้บริหาร 

และกฎระเบยีบของราชการ  บางเดอืนตอ้งจัดกจิกรรม

สองถึงสามครั้ง ซึ่งถือว่าเยอะมาก...แต่ปลัดยังจะมา 

บอกให้เราไปเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนอีก  

ในหัวตอนน้ันคิดแต่ว่า...ใครมันจะไปทำาไหว”

เนตรทร�ย	ถิ่นถ�น “ตุ๋ย”	นักบริห�รก�รศึกษ�	

เล่าเสริมว่า รู้สึกเหมือนโดนบังคับ เพราะทุกคนมีงาน

ประจำามากอยู่แล้ว และรู้สึกต่อต้านกับการตัดสินใจของ

ปลัดมาก แต่ก็ไม่กล้าขัด เพราะท่านเป็นผู้บังคับบัญชา 

“พวกเราไปด้วยความไม่เข้าใจ เพราะนอกจาก

ภาระงานที่หนักหน่วงแล้ว ยังมีภาระทางบ้านที่ต้อง

กลับไปดูแลครอบครัวอีก ยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิด แต่ก็ทำา

อะไรไม่ได้ ทุกคนต้องจำายอมไปเข้าอบรมอย่างจำาใจ

และใหก้ำาลงัใจกนัไป...แตม่าคดิอีกทีผู้ใหญ่คงมเีหตผุล

ที่ส่งเราไป ปลัดคงเห็นว่าเราต้องได้อะไรที่ดีกลับมา

แน่ๆ ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ลงทุนกับพวกเรา” 

ไม่เฉพาะช่วงแรกที่ “นักถักทอชุมชน”	 ไม่พอใจ 

ที่รู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ไปอบรม...แต่ในระหว่างร่วม

อบรม ทั้งทีมก็เห็นตรงกันคือบางกระบวนการ “ไร้ส�ระ”  

โดยเฉพาะกิจกรรมสันทนาการก่อนเข้าเนื้อหา 

“พวกเราค่อนข้างต่อต้านกิจกรรมนี้มาก เราโต

เป็นผู้ใหญ่กันแล้ว ทำาไมยังต้องมาน่ังตบมือร้องเพลง

แบบเด็กๆ  มนัเลยวยัเราไปแลว้ จะอบรมอะไรกใ็ห้เรา

ลงมือทำาไปเลยสิ ทำาไมต้องให้มาทำาสันทนาการด้วย” 

ตุ๋ยในฐานะพี่ใหญ่เป็นคนเปิดประเด็นพร้อมกับให้เหตุผล

“ตอนนั้นคิดอยู่ตลอดว่าอยากจะหนีกลับบ้าน  

ไมอ่ยากทำาแลว้โครงการนี”้ กติต	ิขมุทอง	“โต”	เจ�้หน�้ที่

วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน	กล่าวเสริม 

และด้วยความเบื่อหน่ายกิจกรรมสันทนาการ  

ทั้ง 4 คน ก็พากันเล่ียงการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงท่ีมี

สันทนาการ

“รออยู่ข้างนอกจนกว่าสันทนาการจบ แล้วเราจึง

เข้าไปนั่งอบรม...แต่ก็ทำาได้ไม่ทุกครั้ง เพราะเกรงว่าจะ

ทำาใหป้ลดัเปน็กงัวล...ชว่งหลงัๆ ปลดัคงกลวัวา่พวกเราจะ

ไม่เข้าอบรม เลยเข้ามากำากับกับอย่างใกล้ชิด....ซึ่งเราก็

อยากจะบอกปลดัวา่ไมต่อ้งเปน็หว่งขนาดนีก้ไ็ด ้พวกเรารู้

ดีว่าเราทำาอะไรอยู่” ตุ๋ย สรุป 

 ดูเหมือนทั้ง	 4	 คนจะก่อกำ�แพงกั้นระหว่�ง	

ตัวเองกับ	 “หลักสูตรนักถักทอชุมชน”	 ขึ้นเรื่อยๆ	แต่

“พวกเราไปด้วยความไม่เข้าใจ เพราะนอกจากภาระงานที่หนักหน่วงแล้ว ยังมีภาระทางบ้านที่ต้องกลับไปดูแล

ครอบครัวอีก ยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิด แต่ก็ทำาอะไรไม่ได้ ทุกคนต้องจำายอมไปอบรมอย่างจำาใจและให้กำาลังใจกันไป”
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ดว้ยคว�มรบัผิดชอบตอ่หน�้ที	่ก�รประคบัประคองและ

ให้กำ�ลังใจจ�กผู้บริห�ร	คว�มเข้มข้นของตัวหลักสูตร	

ทำ�ให้ทีมนักถักทอชุมชน	 เริ่มเข้�ไปอยู่ในกรอบของ	

ก�รอบรม	 กล่�วคือ	 ร่วมต้ังแต่กิจกรรมสันทน�ก�ร	

แสดงคว�มค�ดหวังก่อนเริ่มต้นกิจกรรม	ร่วมคิด	ร่วม

แสดงคว�มเห็นหลังก�รอบรมจบลงในแต่ละช่วง	

จากชว่งแรกทีไ่มค่อ่ยเขา้รว่มกจิกรรมสนัทนาการก็

ปรบัมาเปน็เขา้รว่มมากขึน้ จากทีต่อ้งคอยหลบไมโครโฟน

เวลามีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ก็สามารถแสดง

ทัศนะต่อการทำางานได้ เช่นเดียวกับนักทักทอชุมชนคนอ่ืนๆ

ซ่ึงก�รเข้�รว่มอย�่งตอ่เนือ่ง	สดุท�้ยกก็ล�ยเปน็

ตัวชี้ชะต�ให้พวกเข�	 “เปลี่ยนคว�มคิด”	 เมื่อได้นำ�

สันทน�ก�รม�ลองใช้กับง�นท่ีพวกเข�เป็นคนจัด	พบว่�

ส�ม�รถใช้เป็นเครื่องมือดึงก�รมีส่วนร่วมของคนใน

ชมุชนไดเ้ปน็อย�่งดแีบบทีไ่มเ่คยทำ�ได้ม�กอ่น	พวกเข�

จึงกัดฟันสู้และตั้งใจเรียนรู้อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ	

ฉ�ยแวว “นักทักทอชุมชน” 
หาก	“เป้�หม�ย”	ของการอบรมหลักสูตรนักถักทอ

ชุมชนคือ การเปลี่ยน “วิธีคิด	วิธีก�รทำ�ง�น” และหลัง

ผ่านการอบรมไปแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะมีทักษะการ

ทำางานมากขึ้น มีวิธีการทำางานที่เปลี่ยนไปจากเดิม 

ทีมนักถักทอชุมชนจากเทศบาลตำาบลเมืองแก... 

ก็เริ่มฉายแววให้เห็นหลังจากการอบรมผ่านไปถึงช่วงของ

การต้อง “วิเคร�ะห์” ต้นทุนของชุมชน 

โตซึง่เปน็นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เลา่วา่กอ่น

หน้านี้เขาทำางานแบบไม่มีเป้าหมาย ทำาผ่านไปวันๆ ตาม

คำาสั่งและไม่เคยนึกว่างานที่ทำาอยู่มีประโยชน์อย่างไร   

“ผมมีหน้าที่ทำาแผน แต่พอถึงเวลาจัดกิจกรรม

มนักไ็มไ่ดเ้ปน็ไปตามแผนของเรา  กเ็ลยมองไมเ่หน็วา่

แผนที่เราคิดมันจะมีประโยชน์อะไร....แต่พอเข้าร่วม

หลักสูตรทำาให้คิดได้ว่า ที่ผ่านมาเราคิดแผน ทำา

กิจกรรม แต่ไม่เคยคิดร่วมกับชุมชนเลย”  

โตและพี่ๆ ในทีม จึงนำาแผนประชาคมที่เคยทำาไป

แล้ว มาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และพบว่าก่อนหน้าน้ี

เทศบาลมีแผนงานทีห่ลากหลาย แตเ่ปน็งาน “เชงิรบั” รอ

ให้เด็กๆ ของบประมาณสนับสนุนจากเทศบาล และแผน

ส่วนใหญ่ก็ให้น้ำาหนักไปในเรื่องของการพัฒนาเด็กโต

เท่านั้น 

“แผนงานที่เห็นก็เป็นเรื่องของการสนับสนุน

กิจกรรม ตามคำาร้องขอ ซึ่งเป็นงานเชิงรับ แต่เราไม่มี

งานเชงิรกุ ในทมีจงึหารอืและวเิคราะหก์นัใหมว่า่ ยงัมี

เดก็และเยาวชนกลุม่ไหน และวยัใดทีย่งัไมเ่คยทำาบา้ง 

ซึ่งก็พบว่ายังไม่มีแผนการดำาเนินงานเกี่ยวกับกลุ่ม 

เด็กเล็ก”   
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เมื่อได้กลุ่มเป้าหมายว่าเป็น “เด็กเล็ก” นักทักทอ

ชุมชนทั้ง 4 คนช่วยกันระดมสมองเกี่ยวกับประเด็นที่

ตอ้งการทำา โดยตอนแรกไดข้้อสรปุวา่จะทำาเกีย่วกบัปญัหา

เด็กก้าวร้าว พูดไม่เพราะ พยายามหาสาเหตุว่าเกิดจาก

อะไรและแก้ไขได้อย่างไร ด้วยการเปิดเวทีระดมความคิด

เห็น มีผู้ปกครอง ครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนัก

จิตวิทยาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลเข้ามามี

สว่นรว่มแสดงความคดิเหน็  โดยนกัจติวทิยาได้แสดงความ

เหน็วา่ พฤตกิรรมและอาการเหลา่นัน้ของเดก็ไมใ่ช่ปญัหา

รุนแรง เป็นพฤติกรรมปกติที่มักจะเกิดขึ้นตามช่วงวัย ซ่ึง

ไม่นานอาการเหล่านั้นก็จะหายไปเอง 

แตส่ิง่ทีพ่บในทีป่ระชมุคอื เดก็สว่นใหญไ่มไ่ดอ้ยูก่บั

พ่อแม่ แต่จะอยู่กับปู่ย่าตายาย บางครั้งทำาให้เด็กไม่ได้รับ

การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จึงเป็นต้นเหตุของปัญหา

เด็กก้าวร้าว พูดไม่เพราะ และส่งผลไปถึงปัญหาอื่นๆ ใน

อนาคต 

เผด็จ เลา่วา่ เขาไดน้ำาขอ้มลูมาหารอืกนัเองภายใน

ทมีนกัถกัทอชมุชนอกีครัง้ เพือ่กำาหนดกจิกรรมการพฒันา 

“เดก็เลก็” โดยเริม่ตน้ดว้ยการวดั IQ-EQ เพราะขอ้มลูจาก 

IQ-EQ นีจ้ะมีประโยชนต์อ่การนำาไปสง่เสรมิดา้นพฒันาการ

ของเด็กต่อได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังทำาให้ทราบว่า เด็ก

แต่ละคนต้องการการหนุนเสริมมากน้อยเพียงใด

“เราคิดกันว่าพัฒนาการเด็กเป็นเรื่องสำาคัญมาก 

และคนท่ีจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กได้ดีที่สุดก็คือ 

คนทีใ่กลช้ดิเดก็ทีส่ดุ เราจงึชวนครศูนูยพ์ฒันาเดก็เลก็และ

ผู้ปกครองให้เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย พร้อมกับประสาน

แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาการและครูศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กเพือ่หารอืเตรยีมจดักจิกรรมวดัระดบั IQ - EQ ของ

เด็กๆ ทันที”

เริ่มกิจกรรมด้วย “สันทน�ก�ร”   
หลงัประสานงาน “ภ�ค”ี  ผูเ้กีย่วขอ้งประกอบดว้ย 

หมออนามัย ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง 

กิจกรรมต่อจากนั้นคือ การจัดประชุมท่ีนักถักทอชุมชน

ปรับรูปแบบการประชุมใหม่ เปลี่ยนจากเดิมที่เคยเชิญ 

ชาวบ้านมารับฟังว่าเทศบาลคิดทำาอะไร หรือแผนงานท่ี

ต้องการให้ชาวบ้านร่วมมือคืออะไร มาเป็นการให้ช�วบ้�น

ร่วมให้ข้อมูล	 ร่วมนำ�เสนอคว�มคิดเห็น และที่สำาคัญ

คือ กระบวนการน้ีพวกเขานำา “กิจกรรมสันทน�ก�ร”  

มาใช้ เพื่อละลายพฤติกรรมทำาให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึก 

ผ่อนคลายกับบรรยากาศที่จะเกิดขึ้น 

ตุย๋	เสรมิวา่ ทีเ่ลือกใช้สันทนาการมาเริม่ตน้ เพราะ

หวังให้ผู้ปกครองกับลูกหลานได้ร่วมสนุกกัน...แต่ใน	

ท้�ยที่สุดกลับทำ�ให้ทีมนักถักทอชุมชนเข้�ใจว่�	ทำ�ไม

ก่อนเข้�สู่กิจกรรมส�ระ	ต้องเริ่มต้นที่สันทน�ก�รก่อน

“วันนั้นได้เห็นรอยยิ้มและความสนุกสนานระหว่างคนในครอบครัว พวกเรายอมรับเลยว่ากำาแพงใจที่เกิดขึ้น

ตั้งแต่เข้าอบรมของพวกเราถูกทลายลง”
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“สันทนาการมีอะไรมากกว่าความสนุกสนาน 

และไมว่า่เราจะเปน็ผูใ้หญแ่คไ่หนกต็อ้งทำาใหไ้ด ้เพราะ

เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคี ใช้ดึง 

คนให้เข้ามาร่วมทำากิจกรรม ช่วยให้คนเปิดใจ วันนั้น

ได้เห็นรอยยิ้มและความสนุกสนานระหว่างคนใน

ครอบครัว พวกเรายอมรับเลยว่ากำาแพงใจที่เกิดข้ึน

ตั้งแต่เข้าอบรมของพวกเราถูกทลายลง” 

แต่นักถักทอชุมชนมือใหม่ก็ถูกทดสอบด้วยการ 

นำาเสนอการวัด IQ - EQ  ของเด็กๆ ในชุมชน เผด็จเล่าว่า 

ตลอดทัง้วนัการพดูคยุเปน็ไปดว้ยด ีแตก่เ็กดิเหตคุาดไม่ถงึ  

“เมื่อมีการนำาข้อมูลผลสำารวจการทดสอบเพื่อวัด 

IQ - EQ ของเด็กเล็กโดยแบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่มเด็กฉลาด 

กลุ่มเดก็ไม่ฉลาด และกลุม่เดก็สมองทบึ  ซึง่เจตนาการแบง่

กลุ่มก็เพื่อแยกกลุ่มเด็ก IQ ต่ำาออกมาเพื่อจะได้ให้ความรู้

ได้อย่างใกล้ชิดและเข้มข้นในการส่งเสริมพัฒนาการของ

เด็กมากกว่า ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี แต่ก็ส่งผลให้พ่อแม่ 

ผู้ปกครองเกิดความไม่พอใจที่ไปบอกว่าลูกเขาโง่ และจัด

อยู่ในกลุ่มเด็กไม่ฉลาด พบว่าเป็นบทเรียนสำาคัญในการ

ทำางานดา้นพฒันาการเดก็เลก็ทีค่วรพงึระมดัระวงัอยา่งยิง่” 

ต่อประเด็นนี้ อำ�ภ�	 อุดหนุน	 “ครูวิ”	 ครูผู้ดูแล

เด็กศูนย์พัฒน�เด็กเล็กบ้�นเมืองแก เสริมว่า หลังจาก

กิจกรรมวันนั้นจบลง วันรุ่งขึ้นก็เกิดเร่ืองวุ่นวายแต่เช้า 

เน่ืองจากผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานต่างพากันพูดถึง 

ผลทดสอบทับถมกันไปมาว่า ลูกเธอหลานฉันใครฉลาด

กว่ากันไม่ยอมหยุด...  

“ตอนนั้นที่เจอปัญหาเราเองก็คิดไม่ออกว่าจะ 

แก้ปัญหายังไงดี ประจวบเหมาะกับเป็นช่วงที่ทีมอาจารย์

ทรงพล เจตนาวณชิย ์มาตรวจงานในพืน้ท่ีพอด ีเลยเขา้ไป

ขอคำาแนะนำา เราเลยกลับมาทำาความเข้าใจกับผู้ปกครอง

อกีครัง้วา่เรือ่งของพฒันาการเดก็นัน้สามารถพฒันากันได ้

การเลี้ยงดูและการกระตุ้นจากพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีส่วน

อย่างมาก พอเราอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจได้แล้วก็เลย 

ใช้โอกาสนี้ชักชวนไปเลยว่าถ้าอยากส่งเสริมพัฒนาการ 

ให้ลูกหลาน ให้เขาเข้าร่วมโครงการกับเรา ปรากฏว่ามี 

ผูป้กครองใหค้วามสนใจเปน็จำานวนมาก เราจงึมาวเิคราะห์

รว่มกบันกัถกัทอชมุชนวา่ปญัหาแทจ้รงิทีเ่กิดขึน้กับเดก็นัน้

คืออะไรกันแน่ จนได้คำาตอบว่าสิ่งที่ยังขาดอยู่คือความ 

ร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานให้

มากขึ้นนั่นเอง”

ปัญห�ม�...ปัญญ�เกิด
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นไม่ได้ทำาให้นักถักทอชุมชน 

เมืองแกเลิกล้มความตั้งใจ พวกเขาและครูวิกลับมา  

“ถอดบทเรียน”	 การทำางานร่วมกัน และได้คำาตอบว่า 

สิง่ทีท่ำามายงัไมถู่กทาง เพราะถงึแมจ้ะมกีารหารอืกนักอ่น

จดักจิกรรมแลว้กต็าม แตพ่วกเขาไมไ่ดเ้ตรยีมกระบวนการ

อย่างละเอียดกับคุณหมอ จึงไม่รู้ว่าคุณหมอจะนำาเสนอ

เช่นนั้น เพราะหากมีการพูดคุยกันอย่างละเอียด แล้วรู้ว่า

คุณหมอจะทำาแบบนั้น เราคงจะหยุดไว้ได้ทัน และเสนอ 

วิธีอื่นไป เพราะเป็นเรื่องที่อ่อนไหว จึงร่วมกันคิดต่อว่า

แล้วจะดำาเนินการอย่างไรที่จะเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

และเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวไปพร้อมกัน 

ตุ๋ยฉุกคิดถึงความรู้ที่ได้จากการอบรม คือ “ทุน”  

ที่ชุมชนมี

“จรงิๆ แล้วเรามี โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบล

ภายใตก้ารดแูลของเทศบาล แตก่ไ็มเ่คยไปขอความรว่มมอื

และทำางานร่วมกันเลย”
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ทีมนักถักทอชุมชนจึงนำาสิ่งที่เกิดขึ้นไปหารือกับ	

กมลรัตน์	สุขแสวง	“หมอเอ๋” พยาบาลประจำาโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบลเมืองแก (รพ.สต.) ซึ่งจากการหารือ

พบว่า หมอเอ๋เคยผ่านการทำาโครงการเกี่ยวกับการสร้าง

เสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนในพื้นที่มาแล้ว 

“หมอเอ๋แนะนำากิจกรรม “กอด กิน เล่น เล่า” ที่

เคยไปทำากับหมู่บ้านอ่ืน เราเห็นว่าน่าสนใจก็เลยชวนมา

เป็นวิทยากรร่วมกัน”   

กมลรัตน์ บอกว่า ที่ผ่านมาเราทำางานส่งเสริม

พัฒนาการ IQ - EQ ของเด็กมาโดยตลอด จึงนำาโครงการ

กอด กิน เล่น เล่า ของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 

มาพัฒนาเป็น “หลักสูตร” ให้เหมาะสมกับเด็กในพื้นที่ 

โดยมองวา่ถา้จะสง่เสรมิพฒันาการเด็กตอ้งทำาให้ครบถว้น

ต้ังแต่เร่ืองอาหารการกินตลอดจนสายสัมพันธ์ในครอบครัว 

“เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีได้ การดูแลเอาใจใส่

จากผูป้กครองเปน็สิง่สำาคญัทีจ่ะทำาใหเ้ดก็เกง่ดมีสีขุใน

แบบที่ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมได้ แต่ที่ผ่านมา

มโีอกาสไดจ้ดักจิกรรมเพยีงครัง้คราวไมต่อ่เนือ่ง จงึยงั

ไม่เห็นผลมากนัก แต่ตอนน้ีมีนักถักทอชุมชนเข้ามา

เป็นทีมเดียวกัน เหมือนเราเองก็พบแสงสว่าง เพราะ

เขามาเติมเต็มและขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง ติดตามผลอย่างใกล้ชิด โดยมีเราเป็นกำาลังเสริม

ด้านวิชาการอยู่ข้างหลัง เป็นลักษณะการทำางานแบบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน”  

แปร “คว�มรู้” เป็นกิจกรรม  
มีทีม ได้คณะทำางานเพิ่ม กลุ่มเป้าหมายชัด และ 

ได้ชุดความรู้ “กอด	กิน	เล่น	เล่�”	มาเสริม ทำาให้หนทาง

ที่จะเดินไปสู่การสร้างเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็ก

ของเหล่านักถักทอชุมชนเร่ิมเห็นชัดมากข้ึน โดยมีผู้ปกครอง

และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเทศบาลตำาบลเมืองแกเป็น

เปา้หมายในการทำากจิกรรม เพราะผูป้กครองมสีว่นสำาคัญ

ในการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กโดยตรง แต่มักจะ

ละเลยไป ส่วนครูผู้ดูแลเด็กก็มักติดอยู่กับความเคยชินกับ 

การสอนเดก็ในรอ่งเดิมๆ ดงันัน้การดงึครเูขา้มามสีว่นรว่ม

ในกิจกรรมก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มทักษะการสอนให้ครูได้  

แต่เป้�หม�ยสูงสุดของกิจกรรมก็คือ	 “ก�รสร้�งกลไก

ร่วม”	ในก�รเสริมสร้�งพัฒน�ก�รเด็กเล็กจ�กผู้ปกครอง	

เพื่อสร้�งผู้ปกครองแกนนำ�	จำ�นวน	18	คน	

นกัถกัทอชมุชนท้ัง 4 คน เริม่วางแผนงานโดยอาศัย

หลักการทำางานตามแบบท่ีได้อบรมมา จัดแบ่งหน้าท่ี 

ตามความถนัด จากนั้นระดมความเห็นจากภายในกลุ่ม 

นักถักทอชุมชน ครูวิ และหมอเอ๋ เพ่ือ “แปร”  ชุดความรู้ 

“กอด	กิน	เล่น	เล่�” เป็นฐานกิจกรรม

ตุ๋ยบอกว่า ก่อนจะถึงวันจัดกิจกรรมมีการระดม

ความคิดกันอยู่นาน กว่าจะได้รูปแบบของแต่ละฐาน 

ออกมา เชน่ ฐ�นกนิกค็ดิกนัวา่การทีเ่ดก็จะเตบิโตแขง็แรง

มีพัฒนาการที่ดีได้นั้นโภชนาการอาหารก็มีส่วน และ 

ฐ�นเล่นเด็กควรมีของเล่นท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยนา่จะเสรมิ

พัฒนาการได้ ซ่ึงของเล่นจากภูมิปัญญาพื้นบ้านก็เป็นส่ิง

ท่ีช่วยได้อย่างดีและไม่เปลืองเงิน ส่วนฐาน “กอดและเล่�” 

การกอดสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เด็กได้ ผสานกับ

การเล่านิทานก็ช่วยเสริมสร้างทักษะและจินตนาการได้ดี

“ตั้งแต่ทำางานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมา 10 กว่าปี  

ยังไม่เคยเห็นผู้ปกครองให้ความร่วมมือ 

มากขนาดนี้เลย”
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เมื่อถึงวันจัดกิจกรรม พ่อแม่ผู้ปกครองกว่า 30 คน

มากันอยา่งพรอ้มหน้าพรอ้มตาจากคำาเชิญชวนของครวูท่ีิ

ทำาหน้าทีป่ระชาสมัพนัธใ์หไ้ดร้บัทราบกนัอยา่งทัว่ถงึ โดย

ในครั้งนี้ครูวิทำ�ต่�งจ�กทุกครั้ง	 เพร�ะมีก�รช้ีแจงให้	

ผู้ปกครองเข้�ใจและเห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรม

ทำ�ให้ผู้ปกครองให้คว�มสนใจม�กกว่�ทุกครั้ง

ซ่ึงคว�มสำ�เร็จน้ีครูวิบอกว่�	ต้ังแต่ทำ�ง�นในศูนย์

พัฒน�เด็กเล็กม�	 10	 กว่�ปี	 ยังไม่เคยเห็นผู้ปกครอง	

ให้คว�มร่วมมือม�กขน�ดนี้เลย	

และเช่นเคย...เร่ิมต้นกิจกรรมคร้ังแรกด้วย 

“สันทนาการ” 

จากนั้นต่อด้วยกิจกรรมฐานกิน ฐานกอดและเล่า 

และสุดท้ายคือฐานเล่น โดยในแต่ละฐานมีครูจาก 4  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำาบลเมืองแก ได้แก่ ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กบ้านหนองตาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าวังหิน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองยาง และศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองแวง มาร่วมเป็นวิทยากรและ

ร่วมเรียนรู้เพ่ือรองรับการขยายผลต่อไปในแต่ละศูนย์ฯ ด้วย 

ตุ๋ยบอกว่า ในช่วงจัดกิจกรรมสังเกตเห็นว่า ผู้ปกครอง

หลายคนมีความสนใจและมุ่งมั่นมาก รวมทั้งครูศูนย์ฯ ที่

ประจำาอยู่ตามฐานต่างๆ ต่างต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง 

ท่ีสำาคัญคอืผูป้กครองแกนนำาทีค่ดัเลอืกมา 18 คน  เพือ่จะ

สร้างให้เป็นแกนนำาในการทำากิจกรรมครั้งต่อไปก็แข็งขัน

และตั้งใจไม่แพ้ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กิจกรรมครั้งที่สองเรายังคงจัดเป็นฐานกิจกรรม 

กิน เล่น กอดและเล่า 3 ฐานเหมือนเดิม แต่สิ่งที่ต่างไป

จากครั้งแรกคือ ให้แกนนำ�ผู้ปกครองที่คัดเลือกม�เป็น

ผูใ้หค้ว�มรู ้โดยจะตกลงกนัเองวา่ใครจะอยู่ฐานไหน และ

ทุกๆ 20 นาทีจะมีการหมุนเวียนไปในทุกฐาน ซึ่งก่อนที ่

จะเป็นกิจกรรมแต่ละฐาน ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ครูผู้ดูแลเด็ก 

นกัถกัทอชมุชน และทีป่รกึษา ตอ้งมาวเิคราะหก์นัว่าแตล่ะ

ฐานจะเอาอะไรมาใช้ เช่น ฐ�นกิน ซึ่งส่วนใหญ่เด็กมักจะ

ไม่กินผักก็มีการเสนอว่า น่าจะนำาผักมาชุบแป้งทอด โดย

ให้เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการทำาด้วย เช่น ให้เด็กได้

หยิบจับผักแต่ละชนิด	 สังเกต	 ดม	 และชิม	 ทุกอย่�ง

ส�ม�รถเสรมิสร�้งทกัษะใหเ้ข�ไดห้มด	ถ�้เข�ไดล้งมอื

ทำ� สว่นฐ�นกอดกบัเล�่นัน้เราไดเ้ชญิปราชญ์ชาวบา้นมา

ช่วยเล่านิทานปรัมปราให้เด็กฟังเพิ่มความแปลกใหม่และ

สนุกสนานสลับกับผู้ปกครอง 

คา่นยิมไทยสมยักอ่นปูย่า่ตายายมกัคดิวา่การกอด

ลูกหลานมากๆ จะเป็นการโอ๋มากเกินไป ทำาให้เด็กเล้ียงยาก 

ซ่ึงความจริงแล้วก�รกอดลูกหล�นอย่�งใกล้ชิดจะเป็นก�ร

เสริมสร้�งคว�มม่ันคงภ�ยในจิตใจของเด็ก	 ทำ�ให้เข�

เติบโตจ�กข้�งในของเข�เอง ส่วนฐ�นเล่น	ผู้ปกครองก็



61

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

จะนำาของที่หาได้ทั่วไปอย่างก้านกล้วย ก้านหมาก ฝาน้ำา

อัดลม หรือกระป๋องแป้งใช้แล้วมาประดษิฐเ์ปน็ของเลน่โดย

ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อของแพงๆ แถมยังได้คว�มสัมพันธ์

ในครอบครัว แต่ที่น่าห่วงคือปัจจุบันนี้ผู้ปกครองมักไป

ทำางานนอกบ้านไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกหลาน จนบางทีก็

หลงลืมไปว่าก�รเล่นกับลูกหล�น	5	-	10	น�ทีก็ส�ม�รถ

เสริมสร้�งพัฒน�ก�รให้เด็กได้แล้ว

จนถึงขณะน้ี	 กิจกรรม	 “กอด-กิน-เล่น-เล่�”		

ยังคงดำ�เนินต่อไป	 โดยมีเครือข่�ยผู้ปกครองจ�กศูนย์

พัฒน�เด็กเล็กบ้�นเมืองแกทำ�หน้�ที่เป็นวิทย�กร

ประจำ�ฐ�น	 และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันข้ึนม�เป็น

วิทย�กรต�มคว�มส�ม�รถและทักษะของแต่ละคน		

และในส่วนของศูนย์พัฒน�เด็กเล็กอีก	4	ศูนย์	ท่ีเบ้ืองต้น

ส่งเจ้�หน้�ที่ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นก�รเรียนรู้	ก็กลับไป

พัฒน�ศูนย์ของตนเอง

“กลไกก�รทำ�ง�น” สิง่ดีๆ  จ�กภ�คีเครือข�่ย
วันนี้ผลของก�รจัดกิจกรรม	 “กอด-กิน-เล่น-

เล�่”	เริม่ขย�ยไปในวงกว้�ง	ไมเ่พยีงแตเ่ทศบ�ลตำ�บล

เมอืงแกเท�่นัน้ทีไ่ดร้บั	“ประโยชน”์	ของกจิกรรมนีเ้ตม็

ที่	ภ�คีเครือข่�ย	ผู้ปกครอง	และคนในชุมชนต่�งได้รับ	

“ประโยชน์”	จ�กกิจกรรมนี้กันถ้วนหน้�

กมลรัตน์ บอกว่า	ที่ผ่านมายังจับทางไม่ถูกว่าการ

จดักจิกรรมตอ้งทำาอยา่งไร เริม่ตน้แบบไหน ไปไม่ค่อยเปน็  

เริ่มเห็นแนวทางการทำางานชัดเจนที่สุดก็ตอนที่นักถักทอ

ชมุชนชวนเขา้มารว่มเปน็ทมีทำางาน เหน็การ “เชือ่มรอ้ย”	

ภาคีเครือข่าย ดึงคนให้เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งชาวบ้านและ

แกนนำาชุมชนให้เห็นความสำาคัญของการร่วมมือร่วมใจ

ของคนในชุมชนแล้ว คิดได้ทันทีว่า “ง�นนี้สำ�เร็จแน่”  

และที่สำาคัญคือทำาให้ “ภ�ระง�น” ลดลงไปมาก ขณะที่ 

การประสานงานต่างๆ กับเทศบาลก็ง่ายขึ้น

“จากท่ีเมื่อก่อนเราเป็นคนวิ่งเข้าหาเพื่อขอ 

งบประมาณมาจัดกิจกรรม แต่ตอนนี้เขาเป็นคนวิ่งหา

เราแทน อาจเป็นเพราะเมื่อก่อนต่างฝ่ายต่างทำางาน

“คิดในใจว่า “ทำาไมต้องเอาภาระมาที่เราทุกที”  

ทั้งที่มีตั้งหลายศูนย์ฯ ตอนแรกก็ปฏิเสธแกมหยอก 

ไปว่า รับงานมาเองก็ทำาเองเลย 

ทำาไมต้องให้คนอื่นทำาด้วย แต่มาถึงตอนนี้รู้สึกดีใจ 

ที่ไม่ได้ปฏิเสธไปจริงๆ เพราะตั้งแต่ทำามา 

ก็มีสิ่งดีๆ เข้ามาในศูนย์ฯ  

และกับตัวเราเองด้วย”
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ของตนเอง แตต่อนน้ี “คน้พบ” แลว้วา่เราตา่งกท็ำางาน

โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อ “ชุมชน” ดังน้ันการ

ผนึกกำาลังย่อมดีกว่าแน่นอน” 

ในส่วนของ “ครูวิ” บอกว่า ตอนแรกที่นักถักทอ

ชมุชนเขา้มาชวนใหท้ำากจิกรรมนี ้คดิในใจว�่	“ทำ�ไมตอ้ง

เอ�ภ�ระม�ทีเ่ร�ทกุที”	ทัง้ทีม่ตีัง้หล�ยศนูยฯ์	ตอนแรก

ก็ปฏิเสธแกมหยอกไปว่�	 รับง�นม�เองก็ทำ�เองเลย	

ทำ�ไมต้องให้คนอื่นทำ�ด้วย	 แต่ม�ถึงตอนน้ีรู้สึกดีใจ	

ที่ไม่ได้ปฏิเสธไปจริงๆ	 เพร�ะตั้งแต่ทำ�ม�ก็มีสิ่งดีๆ		

เข้�ม�ในศูนย์ฯ	และกับตัวเร�เองด้วย จากเมื่อก่อนคิด

แค่ว่าตื่นเช้ามาสอนเด็ก เย็นก็จบไปวันๆ  ตื่นเช้าอีกวันก็

มาใหม่ แต่ตอนนี้ในแต่ละวันเราได้วางแผนว่าพรุ่งนี้จะพา

เดก็ๆ ทำาอะไร เหมอืนเราทำางานอยา่งมเีปา้หมายมากขึน้ 

ไดมี้โอกาสไปเยีย่มบ้านเดก็ ได้พดูคยุกบัผูป้กครอง เราเอง

ก็ได้มิตรภาพกลับมา อีกท้ังยังเข้าใจปัญหาแท้จริงท่ีเกิดข้ึน

กับเด็ก

แต่ที่แถมมาคือหลักสูตรใหม่ๆ เทคนิคการสอน 

กระบวนการจัดกิจกรรม อย่างหนังสือนิทานในศูนย์ฯ มี

อยู่แล้วมากมาย แต่เราไม่เคยหยิบขึ้นมาใช้เลย ส่วนเด็ก 

ก็เล็กมากอ่านไม่ได้อยู่แล้ว แต่พอมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้น  

ผู้ปกครองกผ็ลดัเปลีย่นกนัมาหยบิยมืหนงัสอืนทิานไปอา่น

ใหล้กูหลานฟงัเปน็ประจำา ตอนแรกทีเ่ริม่จดักจิกรรมกแ็อบ

คิดในใจว่าเด็กไม่น่าจะสนใจกิจกรรมนี้ จึงประชาสัมพันธ์

ใหผู้ป้กครองเข้ามามสีว่นรว่มดว้ย เพราะลำาพังครคูนเดยีว

ไม่สามารถดูแลเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กเกือบ 40 คน

ได้สมบูรณ์ ต้องอาศัยผู้ปกครองเข้ามาช่วย ปรากฏว่า 

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บางคนถามไถ่ 

เปน็ประจำาวา่เมือ่ไหรค่รจูะเชญิผู้ปกครองมาทำากจิกรรมที่

ศูนย์ฯ อีก และในบ�งครั้งผู้ปกครองม�รับลูกหล�นเร�

ก็ไปถ�มไถ่พฤติกรรม	 ก็ได้เสียงสะท้อนกลับม�ว่�	

ลกูหล�นเปลีย่นแปลงไปม�ก	จ�กเมือ่กอ่นดแูตก่�รต์นู

ย�ยต้องไปป้อนข้�วที่หน้�โทรทัศน์	 แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยน

ม�เรียกย�ยกินข้�ว	 แค่นี้แกก็ดีใจแล้ว	 และสำาหรับ 

ผู้ปกครองแกนนำาตอนนี้เราก็คอยเป็นตัวประสานว่าเขา

อยากไดอ้ะไร เรากป็ลอ่ยให้เขาทำาเอง เรามหีนา้ทีเ่ตมิเตม็

สิ่งที่เขาต้องการเท่านั้น

บุญมี	ประเจริญ	“ย�ยดำ�” อ�ยุ	54	ปี	แกนนำ�	

ผูป้กครอง	วทิย�กรประจำ�ฐ�นเลน่ เลา่ว่า อยูท่ีบ้่านยาย

ต้องเล้ียงหลานสามคน เพราะพ่อแม่เขาเข้าไปทำางานใน

กรุงเทพฯ เวลาไปตลาดแต่ละครั้งหลานก็มักจะร้องงอแง

ให้ซื้อของเล่นให้ แต่ราคาแพงจึงไม่ค่อยได้ซื้อ หลายครั้ง

ทีห่ลานงอน เพราะความไม่เขา้ใจ ยายเลยมารว่มกจิกรรม
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กับผู้ปกครองคนอื่นๆ มาช่วยกันทำาของเล่นให้หลาน  

เด๋ียวนีเ้วลาหลานบอกวา่อยากไดร้ถของเลน่ ยายกไ็ปเกบ็

กระป๋องแป้งที่หมดแล้วมาเจาะแล้วติดล้อให้หลานเล่น  

เขาดีใจมาก บางครั้งเห็นเขาเอาไปอวดเพื่อนด้วย ยายก็

ดใีจ บางครัง้หลานชมวา่ทำาไมยายเกง่จงัทำาของเลน่ใหเ้ขา

เลน่เยอะแยะเลย คว�มรูส้กึเหมอืนเร�จะรกักนัม�กขึน้	

ย�ยคดิว่�ถ้�จดักจิกรรมอกีเมือ่ไหรย่�ยก็จะไป	เพร�ะ

ตั้งแต่หล�นม�เรียนที่ศูนย์นี้	เมื่อก่อนย�ยไม่เคยรู้เลย

ว่�ในหนึ่งวันหล�นไปทำ�อะไรม�บ้�ง	 เดี๋ยวนี้รู้หมด

เพร�ะสนิทกับหล�นม�กขึ้น	 ทุกวันที่กลับม�จ�ก

โรงเรียนหล�นจะม�โม้ให้ฟัง	 ที่สำ�คัญย�ยยังได้เข้�ไป

มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของหล�นอีกด้วย

“เห็นได้ชัดเลยว่าลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  

ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดีขึ้น บางวันถ้าครูที่

โรงเรียนสอนอะไร เขาจะกลับบ้านมาสอนแม่บ้าง  

สอนพี่บ้าง หรือบางครั้งก็ไปสอนพ่อ จากที่เมื่อก่อน

นั่งดูการ์ตูนอย่างเดียว ใครจะทำาอะไรเขาก็ไม่สน  

ตอนนี้เห็นว่าลูกเป็นเด็กร่าเริงขึ้นมากก็ดีใจ”

คำ�แสน	ลักขษร	“แม่หง�”	อ�ยุ	33	ปี	แกนนำ�	

ผู้ปกครอง	 วิทย�กรประจำ�ฐ�นกิน บอกว่า ลูกเป็นคน 

ไม่กินผักเลย ถ้าเจอจะเขี่ยออกทันที พยายามหลายวิธีก็

ไม่ยอมกนิ พอได้มารว่มกจิกรรมฐานกนิ กไ็ดเ้ทคนคิใหม่ๆ 

ไปใช้คือการทำาผักชุบแป้งทอดให้ลูกกินเหมือนขนม เขาก็

สนุกท่ีไดท้ำากินเองดว้ย เดีย๋วนีถ้า้เขาเหน็แม่ทำาอาหารกจ็ะ

รีบวิ่งมาหา ถามว่าแม่ทำาอะไร อยากช่วยทำา เราก็จะแบ่ง

เศษผักให้เขาได้ลองหยิบจับเล็กน้อย หรือบางครั้งก็เอา

กระทะหรือหม้อที่ไม่ค่อยได้ใช้ให้ลูกเล่น เขาก็จะมองว่า 

แมท่ำาอะไรแลว้กท็ำาตาม อย�่งน้อยกฝ็กึก�รสังเกตใหเ้ข�	

เด๋ียวน้ีเห็นได้ชัดว่�ลูกมีพัฒน�ก�รท่ีดีข้ึน	คว�มสัมพันธ์

ในครอบครัวก็ดีขึ้น	 บ�งวันถ้�ครูที่โรงเรียนสอนอะไร	

เข�จะกลบับ�้นม�สอนแมบ่�้ง	สอนพีบ่�้ง	หรอืบ�งครัง้

ก็ไปสอนพ่อ	 จ�กที่เม่ือก่อนนั่งดูก�ร์ตูนอย่�งเดียว		

ใครจะทำ�อะไรเข�ก็ไม่สน	ตอนน้ีเห็นว่�ลูกเป็นเด็กร่�เริง

ข้ึนม�กก็ดีใจ	 เพร�ะเด็กร่�เริงแสดงว่�เข�พร้อมจะ

เรียนรู้ตลอดเวล�	 และถ้�ศูนย์ฯ	 จะจัดกิจกรรมต่อไป

อย�กให้นำ�เรื่องก�รรำ�	หรือก�รแสดงม�สอนจะได้ฝึก

คว�มกล้�แสดงออกให้เด็กตั้งแต่เล็กๆ
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ย�ยเทยีน	ส�ยเทพ	อ�ย ุ46	ป	ีแกนนำ�ผูป้กครอง	

วทิย�กรฐ�นกอดและเล�่	เลา่วา่	ปกตเิลา่นทิานใหห้ลาน

ฟงัทกุคนือยูแ่ลว้ ถา้วนัไหนไมไ่ดฟ้งันิทานกอ่นนอนเขาจะ

ไม่ยอมนอน แต่พอมาร่วมกิจกรรมนี้ยายก็มีนิทานเร่ือง

ใหม่ๆ  ไปเลา่ใหห้ลานฟงั มเีทคนคิใหม่ๆ  เชน่ บางครัง้ยาย

ก็เล่านิทานโดยใช้ตัวยายและหลานเป็นตัวละคร พอเขา 

ฟงัแลว้กจ็นิตนาการไปถงึตวัเองในนทิานแลว้กข็ำาๆ แตถ่า้

พูดถึง 3 ฐานกิจกรรม ยายชอบทั้งหมด ยายว่ามันควบคู่

กันไปหมด เพราะเวลาที่เราเล่นด้วยกัน กินด้วยกัน เราก็

มีความสุข แล้วเวลาเล่าเราก็กอดเขาไปด้วย เดี๋ยวนี้ยายมี

เทคนิคใหม่เพราะหลานจะห่วงเล่น กินข้าวช้า ยายจึงเล่า

นิทานให้ฟังตอนกินข้าว บางครั้งก็เล่านิทานผัก บางครั้งก็

เล่านิทานท้องร้องเสียงดัง เพราะเด็กไม่ยอมกินข้าว เขาก็

จะกลัวแล้วก็รีบกิน ไม่อมข้าวแล้ว

เบื้องหลัง “คว�มสำ�เร็จ” 
1	ปขีองคว�มพย�มย�มเรยีนรูข้องทมีนักถกัทอ

ชุมชน	 คงไม่ส�ม�รถมองข้�มคนสำ�คัญอย่�ง	 “ป.เช่”	

ที่มีส่วน	“ชง เชียร์ ช้อน ช่วย เชื่อม”	ให้ทีมนักถักทอ

ชุมชน	 “ก้าวข้าม”	 ปัญห�อุปสรรคต่�งๆ	 กล�ยเป็น		

“ทีมทำ�ง�น”	 ที่เข้มแข็งของเทศบ�ลตำ�บลเมืองแกได้

ในที่สุด

ป.เช่  บอกว่า อย่างที่รู้กันดีว่าทั้ง 4 คนเริ่มต้นด้วย 

“อคติ” ตอนแรกก็กลัวว่าเขาจะหลุดเหมือนกัน แต่ตอนนี้

เห็นแล้วว่าเขา “ก้�วผ่�น” กำาแพงในใจตัวเองไปได้ ส่วน

หนึ่งมาจากการ	 “เปิดใจ” ของเขา และส่วนหนึ่งมาจาก 

“ชุดคว�มรู้” ที่ได้รับจากการอบรม เห็นได้ชัดว่าวันนี้ 

พวกเขาได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น
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“ตอนแรกก็กลัวว่าเขาจะหลุดเหมือนกัน แต่ตอนนี้เห็นแล้วว่าเขา “ก้าวผ่าน” กำาแพงในใจตัวเองไปได้ ส่วนหนึ่ง

มาจากการ “เปิดใจ” ของเขา และส่วนหนึ่งมาจาก “ชุดความรู้” ที่ได้รับจากการอบรม 

เห็นได้ชัดว่าวันนี้พวกเขาได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น”

“ผมบอกพวกเขาตลอดเวลาวา่ถงึเขาจะลบัดาบ

เกง่แค่ไหน แตถ่า้เขาไมอ่อกไปรบ กเ็ปน็ไดแ้ค่ชา่งตมีีด

เท่านั้น เขาต้องออกไปสู้ ออกไปรบ ได้บาดแผลกลับ

มาถือเป็นเรื่องปกติ เดี๋ยวใส่ยาก็หาย” 

ป.เช่ ยังบอกด้วยว่า เมื่อก่อนค่อนข้าง “จี้” กำากับ

การทำางานของนกัถกัทอชุมชนมาก แตว่นันี ้ป.เชม่บีทบาท

น้อยลง เพราะเขามีชุดวิชามากขึ้น เราก็ต้องปล่อยให้เขา

ทำางานไป เราทำางานกับลูกน้องโดยยึดหลัก 5 ช. คือ ชง	

เชียร์ ที่ยังคงทำาอยู่เสมอมา เพราะกำาลังใจสำาคัญที่สุด 

ช้อน จะทำาแค่ช่วงแรก เพราะกลัวเขาจะหลุด แต่ตอนนี้ 

ไม่ทำาแล้ว ส่วน ช่วยกับเชื่อม จะน้อยลง เพราะเขาก้าว

ไปไกลแล้ว พวกเขาเริ่มกลมกลืนกับชุมชนมากขึ้น เราจะ

ไมไ่ปแทรกแซงงานเขามากนกั แตจ่ะจัดใหม้กีารประชมุทกุ

วันจันทร์ให้เขามานำาเสนองาน รายงานผล และแก้ปัญหา

ร่วมกัน 

“ถา้ถามถงึความรูส้กึตอนนี ้บอกไดเ้ลยวา่ภมูใิจกบั

พวกเขามาก เพราะพวกเขามาจากการติดลบ แต่วันนี้ 

พวกเขาสามารถทำาให้ชาวบ้านได้งาน ได้ประโยชน์จาก

คณุคา่ทีเ่กดิจากมอืของพวกเขาที ่“รอ้ยเรยีง” ทนุ ปญัหา 

คน และชมุชนเขา้ดว้ยกนั จนเกดิเปน็กจิกรรมได ้วนันีเ้หน็

ชัดว่าเด็กมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง ผู้ปกครองเปล่ียนแปลง 

ผมว่านั่นแหล่ะคือรางวัลที่พวกเขาได้รับแล้ว”

ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นคือ	ก�รทำ�ล�ยกำ�แพง	

“อคติ”	 ของนักถักทอชุมชนทั้ง	 4	 คน	 เมื่อบวกกับ

เจตน�รมณ์อันงดง�มของผู้บริห�รอย่�ง	 “ป.เช่”		

และตัวหลักสูตร	 “นักถักทอชุมชน”	 ทำ�ให้ประโยคที่	

ผู้ปกครองที่เข้�ร่วมกิจกรรมในศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก	

พูดว่�	“เร�เดินม�ถูกท�งแล้ว”	ไม่เกินคว�มจริงม�กนัก
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เผด็จ	 ยั่งยืน	 รองปลัดเทศบ�ลตำ�บลเมืองแก		

พี่ใหญ่สุดในทีม เล่าว่า เขามีหน้าที่เป็นคนอำานวยการใน

การเชิญน้องๆ ในทีมมาหารือกัน เพราะบางทีต่างฝ่าย 

ต่างวุ่นกับหน้าที่ประจำาวัน จนลืมให้ความสำาคัญกับงาน 

ตรงนี้ไป ผลที่ตามมาคืองานไม่เดินหน้า 

ตอนแรกก็ต่อต้�น	 คิดว่�ง�นประจำ�ที่ทำ�อยู่	

ทุกวันมีค่�ม�กกว่�	 ทำ�ไมต้องม�อบรม	 แต่เมื่อเวล�

ผ่�นไปได้เข้�ใจว่�ถ้�เร�ทำ�ได้	ประโยชน์โดยตรงจะเกิด

กับตัวเร�เองและชุมชนบ้�นเกิดของเร�ทั้งส้ิน	 ก่อน

หน้�ที่จะม�อบรม	 ไม่กล้�พูด	 ไม่กล้�แสดงคว�มคิด

เหน็เลย		อ�จ�รยท์รงพลกช็อบโยนไมคใ์หต้อบคำ�ถ�ม	

ไม่รู้ทำ�ไมถือไมค์ทีไรเหมือนคว�มคิดกับไมค์สวนท�ง

กันทุกที	กว่�จะเอ่ยแต่ละประโยคได้ต้องเรียบเรียงอยู่

น�น	 แต่เดี๋ยวนี้จับไมค์ก็เหมือนจับมือ	 พูดได้สบ�ย	

ไร้กังวล		

นอกจากนีย้งันำา “หลกัก�รทรงง�นของในหลวง”	

มาใช้ในการทำางานประจำาด้วย เช่น การทำางานตามลำาดับ

ขั้นช่วยให้งานเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อก่อนเป็นคน

ทีไ่มเ่คยลำาดบัความสำาคัญของงานเลยวา่อะไรสำาคญั อะไร

ควรทำาก่อนหลัง และอีกข้อที่นำามาใช้คือ “ภูมิสังคม” ที่

นำามาใชก้บังานนกัถักทอชมุชนดว้ยการนำาจดุแข็งของการ

เป็นคนในพื้นที่เข้าไปประสานงานขอความร่วมมือจาก

ชุมชนได้อย่างเป็นกันเอง ทำาให้งานราบรื่นขึ้น

กิตติ	 ขุมทอง	 เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและ

แผน เล่าว่า ในทีมนักถักทอชุมชนเขารับบทบาทเรื่อง 

การทำารายละเอยีดขัน้ตอนการดำาเนนิงาน เกบ็ประเด็นใน

วงประชุม สรุปใจความสำาคัญ แล้วมาเสนอในการประชุม

ครัง้ตอ่ไป เพือ่ใหเ้กดิประโยชนก์บัการดำาเนนิงานทีอ่าจจะ

ตกหล่นในบางประเด็น  

“ความรูท้ีไ่ด้จากการอบรมชว่ยให้ผมทำาหน้าทีน่ีไ้ด้

อย่างมีคุณภาพ หน้าที่ของผมคือนำาแผนจากผู้บริหารมา

จดักลุม่และเขา้สูก่ระบวนการทำางาน แลว้กลบัไปนำาเสนอ

ผู้บริหาร แต่เม่ือได้มาอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน 

ไดเ้รยีนรูห้ลักการทรงงานกน็ำากลับมาใชใ้นงานประจำา

คือ การทำางานตามลำาดับข้ัน ตอนน้ีทุกเช้าเวลามาทำางาน 

อันดับแรกท่ีทำาคือวางแผนก่อนว่างานไหนสำาคัญ และ

งานไหนต้องเสร็จก่อน แต่ที่เป็นข้อภูมิใจที่สุดคือเรื่อง

ความกล้าของตวัเองในการเสนอความคดิท่ีเห็นต่างกับ

เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา จากเม่ือก่อนใครว่าไง

ก็ว่าตามกัน”

เมื่อ “ดอกไม้” ในใจผลิบ�น

แม้จุดเริ่มต้นของทีมนักถักทอชุมชน ทต.เมืองแกจะไม่สวยงามเหมือนทีมอื่นๆ  แต่เมื่อพวกเขา “เปิดใจ”  

พร้อมรับ “ความรู้” ที่มีในหลักสูตร ความสวยสดงดงามที่อยู่ในตัวของนักถักทอชุมชนทีมนี้ก็เริ่ม  

“เปล่งประกาย” กลายเป็น “พลังบวก” ให้พวกเขาหันมาทำางาน “ถักทอ” และ “เชื่อมร้อย” ทุกภาคส่วน 

ในชุมชนตำาบลเมืองแกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนได้ในที่สุด

เผด็จ ยั่งยืน กิตติ ขุมทอง
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เนตรทร�ย	ถิ่นถ�น	นักบริห�รก�รศึกษ� เล่าว่า 

เธอมีหนา้ทีดู่แลงานดา้นการศกึษาทกุดา้นในชมุชนใหเ้ปน็

ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนบทบาทนักถักทอชุมชนจะ

ทำาหน้าท่ีประสานงาน จัดฐานความรู้ หาปราชญ์ชาวบ้าน 

เชญิครูในโรงเรยีน รวมถงึจดัสรรงบประมาณมาจดักจิกรรม 

“ที่ผ่านมาเป็นคนวิตกจริต ไม่กล้าเผชิญกับ 

สิ่งใหม่ๆ กลัวจะมีปัญหา กลัวทำาแล้วไม่ถูกใจนาย  

กลัวสิ่งที่จะตามมาทั้งหมด จึงไม่ค่อยกล้าที่จะเสนอ

ความคิดหรือตัดสินใจ แต่เม่ือเข้าอบรม ความกลัว 

หายไปหมด อาจเปน็เพราะไดม้าเรยีนรูอ้ยา่งมสีว่นรว่ม

กับเพื่อนร่วมงาน ได้รับความเป็นกันเอง เราจึงกล้าที่

จะเสนอความคดิมากขึน้ เมือ่กอ่นเวลาลงชมุชนกส็วม

หัวโขนตำาแหน่งข้าราชการลงไป มีมาดนิดหน่อย พูดแต่

เนตรทร�ย ถิ่นถ�น

เรื่องวิชาการ ส่ังงานแล้วก็ไป ตอนนี้เพ่ิงมาเข้าใจว่า 

นัน่เปน็เหตผุลทีท่ำาให้เราไมไ่ดใ้จชาวบา้น เดีย๋วนีถ้อด

หวัโขนทิง้ เขา้ไปหาชาวบา้นแบบลกูหลาน อาศยัความ

เป็นกันเองดึงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม จนตอนนี้มี

แฟนคลับหลายคน”

ส่วนหลักการทรงงานของในหลวงที่น้อมนำามาใช้

ในชีวิตประจำาวันคือ “ก�รทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุข” 

พยายามคิดถึงผลดีที่จะเกิดขึ้น นึกถึงคนที่เขาจะได้รับ

ประโยชน์ ทำาให้เรามีกำาลังใจเพิ่มขึ้น อีกข้อที่ใช้ประจำาคือ 

“คว�มอดทนอดกลั้น” เพราะงานที่ทำาต้องเกี่ยวข้องกับ

ผู้ปกครองเด็กที่ต่างคนต่างที่มา กว่าจะคุยกันรู้เรื่อง  

กว่าเขาจะยอมรับความคิดกันและกันได้ ต้องใช้เวลานาน

พอสมควร และที่สำาคัญต้องใช้ความอดทนมากด้วย
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อินทร์บุรี 
 “ตำ�บลรักก�รอ่�น”

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลอินทร์บุรี อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
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ประเทศไทยมคีลงัหนงัสอืม�กม�ยอยูต่�มหอสมดุแหง่ช�ตแิละ

ห้องสมุดทั่วไป	รอให้คนเข้�ม�เก็บเกี่ยวคว�มรู้	และประสบก�รณ์จ�ก

ก�รอ่�น	

แต่ผลสำารวจของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. กลับพบว่า “คนไทยอ่�นหนังสือปีละ	

8	 บรรทัด” ซึ่งถือว่�อยู่ในระดับวิกฤต	 เมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์	

และเวียดน�มที่มีคนอ่�นหนังสือม�กถึง	60	เล่ม/คน/ปี	

สิ่งนี้สะท้อนให้เห็น “วัฒนธรรมก�รอ่�น” อันเป็นตัวชี้วัดด้านการ 

“ใฝ่รู้	ใฝ่เรียน” ของคนในสังคม แม้ว่าโลกยุคใหม่จะทำาให้คนเข้าถึง “ตัวอักษร” 

มากข้ึน แต่เทคโนโลยีอันทันสมัยเหล่าน้ันก็ไม่ทำาให้ตัวเลข “ก�รอ่�น” เพิม่ขึน้

แต่อย่างใด 

จริงๆ แล้วเกิดอะไรขึ้น!

เพร�ะเห็นคว�มสำ�คัญของก�รเรียนรู้ และต้องก�รให้อินทร์บุรี
เป็น “ตำ�บลรักก�รอ่�น”  ทีมนักถักทอชุมชน อบต.อินทร์บุรี  
จึง “เชื่อมประส�น” ภ�คีภ�ยใน ภ�ยนอกร่วมคิดกิจกรรม 
“เย�วชนคนชอบอ่�น” โดยเริ่มต้นทำ�จ�กจุดเล็กๆ คือที ่

โรงเรียนอินทร์บุรี และโรงเรียนศรีวินิตวิทย�คม ภ�ยใต้ก�รทำ�ง�น
อย่�งมีส่วนร่วมระหว่�งนักถักทอชุมชนและภ�คีเครือข่�ย 

ก่อให้เกิด “กลไก” ก�รพัฒน�เด็กและเย�วชน เกิด “อ�ส�สมัคร 
รักก�รอ่�น” และเกิด “โมเดล” ตำ�บลรักก�รอ่�น 

ที่จะขย�ยผลไปสู่โรงเรียน และหมู่บ้�นอื่นต่อไปในอน�คต
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คำาถามนี้… อาจถูกละเลย หากมิได้เป็นผู้ที่สนใจ

จะเข้ามาพัฒนา แต่สำาหรับองค์การบริหารส่วนตำาบล

อินทร์บุรี อำาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มองว่านี่คือ 

“ภ�รกิจ” ลำาดับต้นๆ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

เด็กยุคใหม่ใกล้ชิด “สื่อ” ม�กกว่�พ่อแม่
“เดี๋ยวนี้เด็กเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วมาก บางอย่าง 

ดูแล้วก็เลียนแบบ เช่น การใส่เสื้อสายเดี่ยว เขียนค้ิว 

ทาปากไปเรียนหนังสือ เด็กเล็กระดับอนุบาลบางคนใช้ 

มือถือ ที่แปลกก็คือ ครูก็ปล่อยปละละเลย” 

ศรคีำ�รณ	สวุรรณสมัพนัธ	์น�ยกองคก์�รบรหิ�ร

สว่นตำ�บลอินทรบุ์ร	ีสะทอ้นสถานการณเ์ดก็วยัรุน่ในพืน้ที่

รับผิดชอบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่า  อาจเป็นเพราะเด็กไม่มี

หางเสือ ไม่มีคนคอยคัดท้าย เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่

กับพ่อและแม่ 

“เพราะพ่อแม่ต้องทำางานหาเงินเลี้ยงลูก เด็กจึงใช้

เวลาอยู่กับสื่อมากกว่าพ่อแม ่ขณะเดียวกันความสัมพันธ์

ระหวา่งเดก็กบัผูป้กครองกห็า่งเหนิกนัมากขึน้ ผูใ้หญไ่มทั่น

เด็ก” นายก อบต.อินทร์บุรี กล่าวสรุป

เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ สิ่งที่นายกองค์การ

บริหารส่วนตำาบล ซึ่งเป็นผู้กำาหนดนโยบายพึงกระทำาคือ

การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ “ส่วนก�รศึกษ�” เข้าไป 

รับผิดชอบการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นรูปธรรม 

มากขึ้น 

“จะพัฒนาคนอืน่...เราตอ้งพัฒนาเจ้าหนา้ทีข่อง

เราก่อน... ผมจึงให้ความสำาคัญกับการศึกษา เพราะ

ต้องการให้เจ้าที่หันมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง...เพ่ือที่

จะทำาให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนมีคุณภาพมาก

ที่สุด” 

“คุณภ�พ” ที่นายก อบต. ศรีคำารณพูดถึงคือการ

ให้ความสำาคัญกับ EQ เนื่องจากเด็กยังขาดทิศทางใน 

การใช้ชีวิต ส่วน IQ นั้น เมื่อเด็กรู้จักรับผิดชอบชั่วดี ใฝ่รู้

และรักการเรียนก็จะตามมาภายหลัง 

“ เนือ่งจากเดก็บางคนอาจเรยีนไดพ้อประมาณ 

แต่จะทำาอย่างไรให้เด็กเหล่านี้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้

อยา่งมคีวามสขุ รูจ้กัเอือ้เฟือ้เผือ่แผ ่ดแูลครอบครวัได ้

ไม่เกเร ไม่ติดยา” 

แทรกคุณธรรมจริยธรรมคู่วิช�ก�ร
เมื่อต้องพัฒนา EQ  หรือ การทำาให้เด็กในชุมชน 

“ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักเอ้ือเฟ้ือ 

เผื่อแผ่ ดูแลครอบครัวได้ ไม่เกเร ไม่ติดยา” บทบาท

สำาคัญของคนที่จะมาทำาหน้าท่ีนี้คือ “ครูพี่เลี้ยง” ที่ต้อง
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ประคับประคองให้เด็กเป็นคนดี มีคุณภาพ 

นโยบายด้านการศึกษาของ อบต.อินทร์บุรีคือการ 

“แทรก”	 วิชาหน้าที่ศีลธรรม หรือใช้คุณธรรมจริยธรรม

ควบคูวิ่ชาการ… ซึง่แนวทางนี ้อบต.เชือ่วา่จะเป็นการสรา้ง

ความภาคภูมิใจให้ผู้ปกครองที่ตัดสินใจนำาบุตรหลานมา

ฝากไว้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

“การพัฒนาเด็กจะประสบผลสำาเร็จได้ เราจำาเป็นต้อง

พฒันาบคุลากรคอืครศูนูยพ์ฒันาเดก็เลก็กอ่น ซึง่ในสงักดั 

อบต.อินทร์บุรี มีครูผู้ดูแลเด็ก 7 คน จาก 3 แห่ง คือศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน

อนุบาลอินทร์บุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประศุก 

ตอนน้ีจ้างครูอาสาพัฒนากีฬาท่ีจบปริญญาตรีด้านพลศึกษา

โดยตรงเพิม่อกี 2 คน หมนุเวียนไปสอนแตล่ะโรงเรยีนตาม

ตารางท่ีวางไว้ โดยไม่เน้นด้านพละ แต่ให้สอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม การครองตน และการดำารงชีวิตอย่างถูกต้อง

เหมาะสมให้เด็กๆ แทน  ปรากฏว่าหลังจากผลัดเปล่ียนครู

ไปอบรมอย่างสม่ำาเสมอแล้วกลับมาพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  

มีผู้ปกครองสนใจนำาเดก็กอ่นวยัเรยีนมาฝากมากขึน้ ทำาให้

มียอดรวมของเด็กทั้ง 3 แห่ง ร่วม 160 คน แยกเป็น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์ 85 คน ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี 50 คน และศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กโรงเรียนวัดประศุก 25 คน”   

สกล	ม�ละโรจน ์ปลัด	อบต.อินทร์บุรี	บอกว่า 

อกีโจทยท์ีส่ำาคญัไมแ่พก้นัคอืการพฒันาใหเ้ยาวชนในพืน้ที่

มีนิสัย “รักก�รอ่�น” ประเด็นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ อบต.

อนิทรบ์รุไีด้รบัมอบ “หอสมดุแหง่ช�ตอินิทรบ์รุ”ี มาจาก

กรมศิลปากรเมื่อ 3 ปีท่ีแล้ว แต่เมื่อรับมาแล้วไม่ได้ให้ 

งบประมาณมาด้วย อบต.จึงต้องแบกรับค่าใช้จ่ายสูงถึง 

ปลีะกว่า 400,000 บาท สำาหรบัดูแลรกัษาสถานที ่หนงัสอื 

ตลอดจนค่าตอบแทนให้กับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่

จำานวน 5 คน

“เพราะเป็นหอสมุดที่อยู่คู่อินทร์บุรีมานานจึงไม่

สามารถทอดทิ้งได้ หาก อบต.ไม่รับไว้ดูแล ทางกรมศิลป์

จะนำาหนังสือที่อยู่ในหอสมุดทั้งหมดออกไปไว้ท่ีหอสมุด 

แห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี จะเหลือแค่อาคารสถานที่ร้าง

ไว้ในพื้นที่ อบต.จึงพยายามหาแนวร่วมเพื่อทำาให้คนเห็น

คุณค่าของหนังสือและอยากอ่าน หากในภาพรวมต้อง

ยอมรับว่าคนในพ้ืนท่ียังไม่กระตือรือร้นมาใช้บริการมากนัก 

ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ยกเว้นพระภิกษุสามเณร ที่เข้ามา

ค้นคว้าและยืมหนังสือบ้าง หรือบางคร้ังทางเรือนจำาจังหวัด

ก็มายืมหนังสือให้นักโทษอ่านครั้งละ 300 - 400 เล่ม 

สาเหตุของการไม่ได้รับความนิยม อาจเป็นเพราะหนังสือ

ค่อนข้างเก่า ไม่มีหนังสือใหม่เข้ามา ยกเว้นหนังสือพิมพ์ 

ประกอบกับคนรุ่นใหม่มีแหล่งข้อมูลที่สามารถค้นคว้าได้

มากขึ้น โดยเฉพาะในโลกไซเบอร์”  
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คว�มหวังอยู่ที่ “นักถักทอชุมชน” 

ปัญหา “คนไม่ใช้หอสมุดแห่งช�ติ” มิได้คาใจ

เฉพาะปลัด อบต. เท่านั้น หากยังเป็นปัญหาที	่สุพสิทธิ์	

ตระกูลป�น	“แฮม”	หวัหน�้ส่วนก�รศกึษ�	ศ�สน�	และ

วฒันธรรม	อบต.อินทรบ์รุ ีพยายามหาแนวทางทีจ่ะทำาให้

คนในชุมชนหันมาสนใจหอสมุดแห่งชาติมากขึ้น 

กระท่ังโครงก�รพัฒน�เย�วชนในชุมชนท้องถ่ิน	

(4	ภ�ค)	ระยะท่ี	2	:	หลักสูตรนักถักทอชุมชน	เพ่ือพัฒน�

เด็ก	 เย�วชน	 และครอบครัว	 สถ�บันเสริมสร้�งก�ร	

เรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข	 (สรส.)	 ภ�ยใต้ก�รสนับสนุน	

ของมูลนิธิสย�มกัมม�จล	 ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 จำ�กัด	

(มห�ชน)	 มีหนังสือคู่มือแนะนำาหลักสูตรที่มีหน่วยการ 

เรียนรู้ว่าด้วย “กระบวนก�รทำ�ง�นกับชุมชน” 

ปลดั อบต.อนิทรบ์รุ ีเหน็วา่หลกัสตูรดงักลา่วนา่จะ

ช่วยให้บุคลากรด้านการศึกษามีทักษะการทำางานมากขึ้น 

จึงตัดสินใจส่ง สุพสิทธิ์	 ตระกูลป�น	 เข้าอบรมหลักสูตร

นักถักทอชุมชน เพราะเป็นความหวังหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา

หอสมุดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นงานในกำากับของ

ฝ่ายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยให้ จุฑ�ทิพย์	

ศรีผิว รองนายก อบต.อินทร์บุรี เป็นตัวแทนนายก อบต. 

ไปร่วมเรียนรู้ด้วย โดยนายก อบต.จะทำาหน้าท่ี “หนุนเสริม” 

การทำางานของนกัถกัทอชมุชนใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงค์

“ขยะแลกไข่” กิจกรรมซ้อมมือนักถักทอ
ชุมชน

ในระหว่างการอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน  

สุพสิทธิ์	 ตระกูลป�น หรือ “แฮม”	 กำาลังทำาโครงการ  

“ขยะแลกไข”่  ร่วมกบัสภาเดก็และเยาวชนตำาบลอนิทรบ์รุ ี

ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงกลายเป็นกิจกรรมที่แฮมใช้ฝึก

ทักษะและความรู้ที่ได้จากการอบรมไปทดลองปฏิบัติ 

“ความรู้ที่นำามาใช้คือเรื่องของการวิเคราะห์ “ทุน” 

หรอื สิง่ด ีๆ  ทีมี่อยูใ่นชมุชน และการประสานงาน  เหตผุล

ที่ทำาโครงการนี้เพราะพื้นที่อินทร์บุรีมีขยะในปริมาณมาก 

รถเกบ็ขยะกม็ไีมพ่อ เราจงึเหน็ว่าในพืน้ทีม่ทีีมสภาเดก็และ

เยาวชน  จงึประสานงานไปยงั พายพั วงษอ์นิทร ์ประธาน

อาสาสมัครพัฒนาสังคม จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมกับเสนอ

ความเหน็วา่อยากใหก้ลุม่เด็กมาชว่ยกันระดมความคดิเห็น

เรือ่งการจดัการขยะ...โดยใหส้ภาเดก็ฯ เปน็ผูท้ำาโครงการ.. 

และ อบต.มีหน้าที่สนับสนุบงบประมาณ” 

อย่างไรก็ตาม นอกจากการ “ประส�นภ�คี” คือ 

สภาเด็กฯ มาร่วมแก้ปัญหาของชุมชนแล้ว  แฮมยังมีส่วน

ในการประชาสัมพันธ์โครงการขยะแลกไข่ แต่เป็นการ

ทำางานผ่านผู้นำาชุมชนให้ช่วยประกาศเสียงตามสาย ซ่ึงไม่ได้

ผลมากนัก มีคนร่วมกิจกรรรมน้อยมาก  

แต่หลังจ�กน้ันอีก	 1	 เดือน	 มีก�รจัดกิจกรรม

ขยะแลกไขค่รัง้ที	่2	ซึง่เป็นชว่งท่ีแฮมเข�้อบรมหลักสตูร

นักถักทอชุมชนได้ระยะหนึ่งแล้ว	แฮมจึงดึง	“คว�มรู้”	

เรื่องหลักก�รสร้�งมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น	 และ

หลักก�รประส�นง�นม�ใช้	 พร้อมกับลงพื้นที่ไปบอก

กล�่วช�วบ�้นดว้ยตนเอง		บ�งสว่นใชก้�รประส�นง�น

กับโรงเรียนมัธยม		และผ่�นผู้นำ�ชุมชน

“ปรากฏว่าผลตอบรับดีกว่าครั้งแรก ดูจากปริมาณ

ไข่ท่ีเตรียมไว้ คร้ังแรกเหลือมากกว่าคร้ังท่ี 2 อย่างเห็นได้ชัด 

การลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านด้วยความจริงใจ  

ให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ทำาให้ชาวบ้านเกิดความไว้วางใจ 

และกระตือรือร้นที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น
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เพราะการลงพื้นท่ีพูดคุยกับชาวบ้านด้วยความจริงใจ 

ใหข้อ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ทำาใหช้าวบา้นเกดิความไวว้างใจ 

และกระตือรือร้นที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น ส่วน

เด็กและเยาวชนจากสภาเด็กฯ ที่มาร่วมโครงการ ก็ต้อง

ทำาการบ้านล่วงหน้า ทั้งเช็คราคาขยะ ราคาไข่ เพื่อให้การ

แลกเปลี่ยนเกิดความสมดุลมากที่สุด” 

พัฒน�เย�วชน  “รักก�รอ่�น”
“หลังจากผ่านการอบรมอย่างต่อเน่ืองหลายครั้ง

พบว่า นักถักทอชุมชนสามารถนำาความรู้มาใช้ในการทำางาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” สกล	ม�ละโรจน ์ปลัด	 อบต.

อนิทรบ์รุ	ีกลา่วถงึความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัเจ้าหนา้ที่

ทั้ง 2 คน 

“ เหน็ความเปลีย่นแปลงในการทำางานอยา่งชดัเจน 

ทั้งด้านแนวคิดที่เชื่อมโยงกันได้ดีขึ้น เช่น มีการผลักดันครู

ผู้ดูแลเด็ก 7 คนที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาให้ตื่นตัว 

เข้ามาทำากิจกรรมร่วมกัน จากเดิมแค่ดูว่าครูเป็นคนดี  

คอยดูแลให้เด็กปลอดภัยจนกลับถึงบ้านก็เพียงพอแล้ว  

ซึ่งในตอนนี้หยุดอยู่แค่น้ันไม่ได้ ต้องพัฒนาไปข้างหน้า  

ให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุก มีความสุข และเกิดพัฒนาการที่

สมวยั และนอกจากนีย้งัเห็นความพยายามในการปรบัปรงุ

หอสมุดแห่งชาติอินทร์บุรี โดยหาภาคีท่ีเก่ียวข้องเข้ามา

ร่วมทำางานมากขึ้น”  

อย่างไรก็ตามในหลักสูตรนักถักทอชุมชน เม่ือเข้ารับ

การอบรมได้ระยะหนึ่งแล้ว มีข้อกำาหนดไว้ว่าให้นักถักทอ

ชุมชนแต่ละพื้นที่ช่วยกันทำาโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก

และเยาวชน 1 โครงการ แฮมซึง่ยงัไมท่ิง้แนวคดิทีจ่ะพฒันา

เด็กและเยาวชนให้มีลักษะนิสัย “รักก�รอ่�น” 

“มองไปท่ีกิจกรรมรักการอ่าน เพราะเคยทำาแล้ว 

ไม่ได้ผล จึงนำาเร่ืองน้ีไปหารืออาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ 

ผูอ้ำานวยการสถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ชมุชนเปน็สขุ 

ในฐานะวิทยากรหลักของหลักสูตร อาจารย์แนะนำาว่าให้

ลองคิดจาก “ทุนเดิม” ในชุมชนก่อนว่าเรามีจุดเด่นอะไร 

และอาจารยก์อ็าสาทีจ่ะประสานงานวทิยากรจากแผนงาน

สรา้งเสรมิวฒันธรรมการอา่น เพือ่มารว่มพดูคยุและหารอื

ถึงแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่” 

แฮมบอกว่า การพูดคุยครั้งแรกทำาให้รู้ทิศทางการ

ทำางาน และเห็นว่า “ทุน”	ซึ่งหมายถึงจุดเด่น และสิ่งดีๆ 

ที่มีอยู่ในชุมชนที่อาจารย์ทรงพลแนะนำา คืออะไร   

“ทุนในที่นี้หมายถึงผู้เช่ียวชาญและผู้มีความรู้ด้าน

การอา่น กน็กึถึง อาจารยส์ำาเรงิ อึง้พานชิ ครชูำานาญการ

พิเศษ (หมวดภาษาไทย) โรงเรียนอินทร์บุรี และนอกจาก

ครูสำาเริง  เรายังประสานงานไปยังภาคีอื่นๆ เช่น โรงเรียน

ในสังกัด อบต. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ข้าราชการ

บำานาญทีเ่ชีย่วชาญด้านภาษา รวมทัง้วดั...ซึง่ทัง้หมดลว้น

เกี่ยวข้องกับหนังสือ และเรื่องการอ่าน”  

เม่ือ “ถักทอ” จนเกิดเป็น “คณะกรรมก�ร	

ดำ�เนินง�น” ทีมทำางานจึงช่วยกันระดมความคิดเห็น 

เพื่อหา “กลุ่มเป้�หม�ย” เข้ามาร่วมทำากิจกรรม  

แฮมเล่าว่า ตอนนั้นระดมความคิดกันอยู่นาน

เหมอืนกนั  อบต.อยากไดเ้ดก็ประถมศกึษา แตท่มีวทิยากร

เห็นว่าเด็กประถมยังเล็กเกินไป ความรับผิดชอบต่อ

โครงการอาจยังไม่มี พร้อมเสนอว่าน่าจะเป็นเด็กชั้น ม.2 
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เพราะเด็กกลุ่มนี้ยังอยู่ในโรงเรียนอีกหลายปี สามารถ

สั่งสมประสบการณ์ และถ่ายทอดให้รุ่นน้องได้ ขณะที่เด็ก 

ม.3 เมื่อเรียนจบแล้วส่วนหนึ่งอาจไปเรียนต่อที่อื่น ทำาให้

การทำาโครงการไม่ต่อเนื่อง

เมื่อได้ข้อสรุปว่ากลุ่มเป้าหมายคือเด็กนักเรียนช้ัน 

ม.2 คณะทำางานจงึเปดิรบัสมคัรนกัเรยีน โดยมเีดก็นกัเรยีน

จากโรงเรียนอินทร์บุรีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 27 คน โรงเรียน 

ศรีวินิตวิทยาคม 10 คน ส่วนคณะทำางานหลักมีประมาณ 

20 คน คือเจ้าหน้าท่ี อบต.จำานวนหน่ึง ท่ีเหลือเป็นครูผู้ดูแล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 คน รวมทั้ง อ�จ�รย์นิภ�	บุญยัง 

จากโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม อ�จ�รย์สำ�เริง	 อ้ึงพ�นิช  

ครชูำานาญการพเิศษ (หมวดภาษาไทย) และอ�จ�รยผ์จญ	

นักฆ้อง ผู้อำานวยการโรงเรียนอินทร์บุรี 

และแล้วโครงก�รส่งเสริมเย�วชนคนชอบอ่�น

ประจำ�ปี	 2556	 จึงเกิดขึ้น	 โดยมีภ�คีภ�ยในภ�ยนอก

เข้�ม�ช่วยกันทำ�ง�น	 ทั้งโรงเรียนอินทร์บุรี	 โรงเรียน	

ศรีวินิตวิทย�คม	 วิทย�ลัยก�รอ�ชีพอินทร์บุรี	 กศน.

อินทร์บุรี		สรส.	มูลนิธิสย�มกัมม�จล	และระพีพรรณ	

พัฒนเวช	 หรือ	 “แต้ว”	 วิทย�กรอิสระในเครือข่�ย	

แผนง�นสร�้งเสรมิวฒันธรรมก�รอ�่น	เข�้ม�ชว่ยเปน็

วิทย�กร	

ขีด ปะ ฉกี ป๊ัม...กจิกรรมพฒัน�เดก็แกนนำ�
ระพีพรรณ	 พัฒน�เวช	 “พ่ีแต้ว”	 วิทยากรด้าน 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เล่าว่า การทำาให้คนรัก 

“ก�รอ่�น” คือคนอ่านต้องเบิกบาน สนุก และน่ารื่นรมย์ 

ไมใ่ชใ่หเ้ดก็คดิว่าการอา่นเปน็ยาขม  เพราะฉะนัน้กจิกรรม

ช่วงแรกๆ จงึเนน้ใหเ้ดก็ทำางานศิลปะและมาอ่าน อา่นแล้ว

มาทำางานศิลปะ โดยวางแผนจัดกิจกรรมเยาวชนคน 

ชอบอ่านไว้ 3 ครั้ง คือ ศิลปะ เทคนิคการจับหนังสือและ

การเล่านิทาน การทำาหนังสือทำามือ  

“เหตุที่เลือกศิลปะไว้เป็นอันดับแรก เพราะงาน

ศิลปะคือการลงมือทำา  ที่ทำาให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย ใกล้ชิด

กันมากขึ้น พอเด็กๆ มีความรู้สึกนี้แล้ว เราบอกให้เด็กทำา

อะไรกง็า่ยขึน้ เราไม่อยากยดัเยยีดใหเ้ดก็มุ่งแตอ่า่นหนงัสือ
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อยา่งเดยีว  สงัเกตไดว้า่ชว่งทีเ่ด็กทำาศลิปะพวกเขาจะเงียบ

มาก หลังพักเที่ยงทุกคนก็รีบกลับเข้ามา ไม่มีอิดออดเลย 

ทุกคนลงมือทำาอย่างตั้งอกตั้งใจกันมาก”

สำาหรับงานศิลปะแรกที่ให้เด็กทำาคือ	 กิจกรรมขีด	

ปะ	 ฉีก	 ปั๊ม โดยกิจกรรมน้ีจะฝึกให้เด็กรู้จักการวางแผน

ทำางานอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากการเลือกวัสดุอุปกรณ์ 

เลือกตัวแม่พิมพ์ที่จะต้องมาพิมพ์มาขูด วิธีการป๊ัมว่าปั๊ม

อย่างไรให้สวยงาม ไม่ขาด จากน้ันก็นำามาทำาเป็นรูปร่าง

เพือ่ใหเ้ป็นภาพ  นีค่อื “กระบวนก�รคดิ” อยา่งเปน็ระบบ

นั่นเอง

จากน้ันกถ็งึขัน้ตอนการอ่าน วทิยากรจะใหเ้ดก็อา่น

หนังสือก่อน เมื่ออ่านจบแล้วให้เด็กดึงตัวละครที่ชอบมา

วาดภาพ ลงส ีขัน้ตอนสดุทา้ยคอืการใหเ้ดก็อา่นช่ือหนงัสอื 

ชื่อผู้แต่ง เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับการอ่านหนังสือ และ

หลังเสร็จกิจกรรมก็ให้เด็กๆ เลือกหนังสือไปอ่านที่บ้าน 

โดยไม่บอกว่าครั้งหน้าต้องออกมาเล่าให้เพื่อนฟัง 

“เพราะถา้เรากำาหนดโจทยเ์ดก็กจ็ะไมอ่ยากนำากลบั

ไปอ่าน แต่หากหนังสือที่เขาอ่านมันสนุก เขาก็ต้องอยาก

กลบัมาเล่าให้เพือ่นๆ ฟัง เปน็การสง่เสรมิการอา่นทางตรง

แต่ใช้วิธีอ้อมๆ ให้เขาออกมาเล่า เมื่อคนฟังๆ แล้วรู้สึก

สนกุกอ็ยากอา่นบา้ง ถอืเปน็การสง่ตอ่การอา่นไปเรือ่ยๆ” 

“การอ่าน...คนอ่านต้องเบิกบาน สนุก และน่ารื่นรมย์ 

ไม่ใช่ให้เด็กคิดว่าการอ่านเป็นยาขม”

 

“ได้ยินเด็กๆ คุยกันว่าการอบรมสนุก ไม่น่าเบ่ือ 

วทิยากรให้เด็กไดล้งมอืฝกึปฏบิตั ิ ฝกึทกัษะการเลา่นทิาน

ด้วยหนังสือทำามือ ท่ีไม่ใช่แค่การวาดรูป ขูดลาย หรือตัดปะ 

แต่เป็นการให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์

เพ่ือแก้ปัญหา และเห็นได้ชัดเจนว่าเด็กเกิดความ

เปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แค่ความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยัง

รวมถงึอปุนสิยักลา้แสดงออก มภีาวะความเปน็ผูน้ำาสงู 

และมจีติอาสา สงัเกตไดจ้ากการทีเ่ดก็ทัง้ 27 คน มกีาร

เกาะกลุ่มกัน เมื่อทราบว่าครูจัดกิจกรรมต่างๆ ก็จะ

อาสามาช่วยหรือเข้าร่วมงานตลอด” วิภ�วดี	 ศิริภ�พ	

หรอื	“ครนู้ำ�”	จ�กศนูยพ์ฒัน�เดก็เลก็โรงเรยีนวดัโบสถ ์

ที่มีโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้ในโครงการส่งเสริมเยาวชนคน

ชอบอ่าน อธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดในตัวเด็ก 

ก�รเรียนรู้ที่ม�กกว่� “ก�รอ่�น” 
พิมพ์ชนก	ต�ละอุประ	“ม้ินท์”	นักเรียนช้ัน	ม.2/6	

โรงเรียนอินทร์บุรี	 ในฐ�นะประธ�นโครงก�รส่งเสริม

เย�วชนคนชอบอ่�น	ประจำ�ปี	2556	บอกถึงความสนใจ
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ในการเขา้รว่มอบรมโครงการสง่เสรมิเยาวชนคนชอบอา่น

วา่ ปกตชิอบอา่นหนงัสอือยูแ่ลว้จึงมาสมคัร ทำาใหม้ิน้ทไ์ด้

เรียนรู้ส่ิงแปลกใหม่เหนือความคาดหมาย กระบวนการ

อบรมมีทั้งการวาดภาพระบายสี การทำาหนังสือนิทาน 

ทำามือ โดยตอนแรกวิทยากรให้หาลายจากโต๊ะ หิน หรือ

พืน้ผวิ มาขดูเปน็แบบและตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ จนกลายเปน็

เรือ่งราว นอกจากนีย้งัมกีารแนะนำาเทคนคิการจับหนงัสอื 

และการเล่านิทานให้เพื่อนฟัง ทำาให้อ่านได้คล่องขึ้น 

“กิจกรรมนี้นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความสนุกสนาน

แล้ว น้อง ๆ ยังได้เรียนรู้ทักษะการออกเสียงพูดตาม

พี่ๆ และการเล่นคำาไปพร้อมกัน”

“ตอนนี้วางแผนร่วมกับเพ่ือนๆ ว่าจะทำากิจกรรม

ถ่ายทอดความรูท้ีไ่ดร้บัมาสูรุ่น่นอ้ง เชน่ ชว่ยจับหนงัสอืให้

นอ้งๆ อา่น จดักจิกรรมนนัทนาการใหน้อ้งทำาลาย-ตดัแปะ 

กิจกรรมวาดภาพระบายสี ให้น้องๆ ได้ใช้จินตนาการ 

ก่อนวาด และกิจกรรมท่ีจัดข้ึนสดๆ ร้อนๆ คือการเล่านิทาน

ให้น้องวัย 3 ขวบ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์

ฟัง โดยแบ่งเป็นทีมๆ ละ 5 - 6 คน ซึ่งโรงเรียนอินทร์บุรี

แบ่งเป็น 5 ทีม โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 2 ทีม โดยนิทาน

ที่นำาไปเล่ามี 2 เรื่องคือ คุณเงาใจดีกับกระดุ๊ก กระดิ๊ก กระ

ดอ๊ก กระแด๊ก เมือ่เลา่จบแลว้สงัเกตเห็นวา่นอ้งๆ ชอบกนั

มาก กิจกรรมน้ีนอกจากน้องๆ จะได้รับความสนุกสนาน

แล้ว น้องๆ ยังได้เรียนรู้ทักษะการออกเสียงพดูตามพี่ๆ  และ

การเล่นคำาไปพร้อมกัน” 

พันธก�นต์	 ม�ล�	 “พีท”	 นักเรียนช้ัน	 ม.2/6	

โรงเรียนอินทร์บุรี	 รองประธ�นโครงก�รเย�วชนคน

ชอบอ่�น เล่าเสริมว่า นอกจากการไปเล่านิทานให้น้องๆ 

ทีศ่นูยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรยีนวัดโบสถฟ์งัแลว้ พวกเราอาจ

ขยายไปท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประศุกในโอกาสต่อไปด้วย 

และกิจกรรมที่ทำานอกจากเล่านิทาน ก็อาจมีวาดภาพ

ระบายสี เล่นเกม และร้องเพลงให้น้องฟัง เพราะคนที่ 

เข้าร่วมอบรมส่วนหนึ่งไม่ได้ชอบอ่านหนังสือ อาจชอบ 

วาดรูประบายสี หรือบางคนก็มาตามเพื่อน แต่การอบรม 

ครั้งนี้ทำาให้พีทได้รับความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นหลายด้าน
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“โดยส่วนตัวผมชอบอ่านหนังสือวรรณกรรมและ

ความรูท้ัว่ไป ชอบหนงัสอืมากกว่าอ่านจากสือ่อนิเทอรเ์นต็ 

เพราะพกพาสะดวก ไปท่ีไหนก็หยิบขึ้นมาอ่านได้ทันที  

การเข้าอบรมในโครงการนี้นอกจากจะได้ความรู้เรื่องการ

อ่านหนังสือแล้ว ยังได้เพ่ือนใหม่หลายคน มีความมั่นใจ 

กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น” 

คร-ูเดก็เล็ก “สือ่ส�ร” กบัผูป้กครองม�กข้ึน
วิภ�วดี	 ศิริภ�พ	 “ครูน้ำ�”	 ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก

โรงเรียนวัดโบสถ์ ที่มีโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้ในโครงการ 

ส่งเสริมเยาวชนคนชอบอ่าน เล่าว่า ครูทั้ง 7 คน จากศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ท่ีเข้าอบรมคร้ังน้ี ไม่เพียงแต่ได้เพ่ือน	

ไดรู้จ้กัผู้รู	้รูจ้กัวทิย�กร	ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัก�รอ�่นแลว้	

ยังได้แรงบันด�ลใจและเทคนิคใหม่ๆ	 ในก�รทำ�ง�น		

ที่นำ�ม�ปฏิบัติแล้วได้ผลเกินค�ด	 เช่น	 เมื่อผู้ปกครอง

ม�รับส่งลูก	 ครูก็เข้�ไปพูดคุยเรื่องพัฒน�ก�รของเด็ก	

แนะนำ�ผู้ปกครองให้เล่�นิท�นหรือพูดคุยกับลูกบ้�ง	

เพ่ือเช่ือมคว�มสัมพันธ์ในครอบครัว	 และสร้�งคว�ม	

ไว้ว�งใจให้กับเด็ก	 ขณะเดียวกันก็ยังมีก�รถ่�ยทอด

ข้อมูลระหว่�งครูกับผู้ปกครองม�กขึ้น	 ส่งผลให้ก�ร

ทำ�ง�นมปีระสทิธภิ�พ	แมจ้ะดเูหมอืนว�่ครมูภี�ระง�น

เพิม่ขึน้	แตค่รกูลบัรูส้กึสนกุทีไ่ดท้ำ�กจิกรรมสมัพนัธก์บั

ผู้ปกครอง

สำาหรับกิจกรรมท่ีกลุ่มนักเรียนช่วยกันคิด  “ต่อยอด” 

ด้วยการไปเล่านิทานให้น้องๆ ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน

วัดโบสถ์ฟังนั้น น้องๆ ชอบมาก ปกติเด็กเล็ก 3 ขวบ 

ชอบฟงันทิานซ้ำาๆ อยูแ่ลว้ แตถ่า้ซ้ำาบอ่ยเกนิไป เดก็กเ็บือ่ 

พอถึงเวลาที่ ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน เด็กหลายคน 

ไม่ยอมกลับ จะอยู่ฟังนิทานต่อ ครูต้องบอกให้กลับบ้านก่อน 

เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ๆ จะมาเล่าให้ฟังใหม่ ส่วนนักเรียนที่ไปเล่า

นิทาน ครูรู้สึกได้เลยว่าพวกเขามีความกระตือรือร้นและ

ตั้งใจกันมาก เล่านิทานได้น่าสนใจ ครูช่วยแนะนำาเพียง 

เล็กน้อย เช่น ระดับการชูหนังสือ เพื่อให้เด็กมองเห็น 

ทั่วถึงเท่านั้น
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โรงเรียนพร้อมหนุนเด็กอ่�นหนังสือเต็มที่
สมจิต	 หวังกลุ่มกล�ง	 รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย

วิช�ก�ร	 โรงเรียนอินทร์บุรี บอกว่า สาเหตุที่โรงเรียน

ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม เพราะสนใจต้ังแต่ช่ือโครงการแล้ว 

ต้องยอมรับว่�ก�รจัดก�รศึกษ�ของทั่วโลกจะเน้น	

ส่งเสริมให้เด็กรักก�รอ่�น	แต่ประเทศไทยยังห่�งไกล

จ�กเป้�หม�ยนี้ม�ก	 เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ	 เช่น	

สหรัฐอเมริก�ที่มีก�รกำ�หนดว่�ปีหน่ึงๆ	 เด็กต้องอ่�น

หนังสือกี่หน้�	 แต่ของเร�ยังไม่ได้มีก�รกำ�หนดขน�ด

นั้น	ทั้งที่ทุกคนรู้ว่�ก�รอ่�นทำ�ให้คนมีคว�มรู้ม�กขึ้น	

“เม่ือผู้ใหญ่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดี เด็กไทยส่วนใหญ่ 

จึงไม่มีนิสัยรักการอ่าน ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ให้กลุ่มสาระ

ภาษาไทยจัดกิจกรรมเข้าค่ายรักการอ่าน และพานักเรียน

ไปทัศนศึกษาดูสถานศึกษาที่จัดโครงการรักการอ่านแล้ว

ประสบความสำาเร็จ (Best of the Best) อาทิ โรงเรียน 

จฬุาภรณราชวทิยาลยั ปทมุธาน ีทีม่กีารกำาหนดโปรแกรม

วา่เดอืนหนึง่ เดก็ตอ้งอา่นหนงัสอืใหไ้ดก้ีห่นา้ พอกลบัจาก

ดูงาน ก็รู้สึกว่านักเรียนสนใจอ่านหนังสือมากขึ้น และเมื่อ

มีกิจกรรมนี้เข้ามาฝ่ายบริหารจึงพยายามจัดงบประมาณ

สนับสนุนเต็มที่” 

คว�มพย�ย�มตอ่ยอดของโรงเรยีนและนักเรยีน

ในก�รสร้�งนิสัยรักก�รอ่�น	ด้วยก�รทำ�หนังสือนิท�น	

และเล่�ให้เด็กเล็กฟัง	 นับเป็นรูปธรรมคว�มสำ�เร็จที่

นักถักทอชุมชน	 อบต.อินทร์บุรีได้หว่�นเมล็ดพันธุ์ไว้	

แม้จะเป็นเพียงก�้วแรกในจุดเล็กๆ	และตอ้งใชเ้วล�ใน

ก�รบม่เพ�ะ		แตห่�กขย�ยผลได้	ยอ่มหม�ยถงึจำ�นวน

คนในตำ�บลอินทร์บุรีจะมีนิสัยรักก�รอ่�นเพ่ิมขึ้นต�ม

ไปด้วย	 ซึ่งท้�ยที่สุด	 อบต.อินทร์บุรีก็จะกล�ยเป็น	

“ตำ�บลรักก�รอ่�น”	ได้ต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้
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สุพสิทธ์ิ	 ตระกูลป�น	 “แฮม”	 หัวหน้�ส่วนก�ร

ศึกษ�	ศ�สน�	 และวัฒนธรรม	 อบต.อินทร์บุรี เล่าว่า 

เม่ือผูบ้รหิารตดัสนิใจสง่เขา้อบรมหลกัสตูรนกัถกัทอชมุชน  

ผมก็ต้องทำาให้ดีที่สุด และเมื่อเข้ารับการอบรม มีวิทยากร

มาช่วยแนะนำาวิธีทำางาน ทำาให้สามารถนำาความรู้ต่างๆ จาก

การอบรมมาทำางานไดห้ลากหลายมากขึน้ เพราะเมือ่กอ่น

เวลาจัดกิจกรรมให้ชุมชนแต่ละคร้ังมักใช้ “คำ�ส่ัง” โดยหน้าท่ี

ถงึผู้นำาทอ้งถิน่ พรอ้มกบัจดัของขวญัเลก็ๆ นอ้ยๆ ให้ผูม้า

ร่วมกิจกรรมด้วย เพราะกลัวชาวบ้านจะไม่มาถ้าเราไม่มี 

ส่ิงตอบแทนให้ แต่หลังจากเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน 

ทำาใหไ้ดเ้รยีนรูห้ลายอยา่ง โดยเฉพาะการ “ประส�นง�น” 

ท่ีอาจารย์ทรงพลแนะนำาว่าอาจต้องอาศัยผู้มีบารมีในชุมชน

เปน็ตวัเชือ่ม เชน่ ดงึผูท้รงคณุวุฒขิองหมูบ่า้น หรอืโรงเรยีน

มาเป็นกรรมการร่วม

จุฑ�ทิพย์	ศรีผิว	รองน�ยก	อบต.อินทร์บุรี	เล่าว่า	  

ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้เข้าร่วมในหลักสูตรนี้ เพราะ อบต.

ส่งช่ือครูอาสาพัฒนาไป แต่ครูติดงานสอน เราจึงต้องไปแทน 

พอรู้ว่าต้องเข้าอบรมถึง 10 ครั้งต่อเนื่องกัน ก็คิดหนัก 

อยู่เหมือนกัน แต่คิดว่าจะพยายามเข้าร่วมให้ได้มากที่สุด 

เท่าที่จะทำาได้ หลังก�รอบรมแต่ละครั้งก็จะกลับม�เล่�

ให้ปลัด	 และน�ยก	 อบต.ฟังว่�เร�ได้เรียนรู้เรื่องอะไร	

และคว�มรูท้ีไ่ด้ม�น�่จะนำ�ม�ตอ่ยอดกบัง�นไดอ้ย่�งไร	

พย�ย�มบอกเล่�ให้ท่�นรู้ตลอด	

ในส่วนของทักษะความรู้ที่ได้จากการอบรม ทำาให้

เรามี “ลูกล่อลูกชน” กับพนักงานในองค์กรเพิ่มขึ้น เช่น 

การขอความร่วมมือจากพนักงาน ต้องดูความพร้อม และ

ความสามารถควบคู่กัน เรียกได้ว่ามีการคิดวิเคราะห์

มากกว่าเดิม เมื่อก่อนจะใช้วิธีเอ่ยปากขอโดยไม่ได้มอง

บรบิทอืน่ๆ หากมปีญัหาตอ้งดแูลงานหลายดา้นพรอ้มกนั 

ก็จะพยายามจัดสรรความสำาคัญ หรือให้คนท่ีว่างดำาเนินการ

แทน นอกจากนี้ยังนำาไปใช้ในครอบครัวได้อีกด้วย เช่น  

มีเหตุผล ใจเย็น ฟังเสียงลูกมากขึ้น

 ใช้ “ทุนชุมชน” เสริมง�นนักถักทอชุมชน

วันน้ีหลักสูตรนักถักทอชุมชนจบลงแล้ว แต่ “องค์ความรู้” ท่ีนักถักทอชุมชน อบต.อินทร์บุรีได้รับกำาลังผลิดอก

ออกผล  ดว้ยการ “ถักทอ” ภาคีเครือขา่ยภายใน ภายนอกใหเ้ข้ามามสีว่นร่วมในการพฒันาชุมชนอนิทร์บุรีอย่าง

เต็มกำาลัง 

สุพสิทธิ์ ตระกูลป�น จุฑ�ทิพย์ ศรีผิว
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สร้�งคน...เพื่อสร้�งช�ติ

องค์กรบริห�รส่วนตำ�บลวัดด�ว อำ�เภอบ�งปล�ม้� จังหวัดสุพรรณบุรี



81

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

น่ีคือที่มาของ “แนวคิด”	 นโยบายการพัฒนาศักยภาพเด็กและ

เยาวชนที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของ ประทิว	 รัศมี	 น�ยกองค์ก�รบริห�ร

ส่วนตำ�บลวัดด�ว	อำ�เภอบ�งปล�ม้�	จังหวัดสุพรรณบุร ีที่วางรากฐาน

การพัฒนาชุมชนแห่งนี้มานานกว่า 12 ปี

สร้�งคน...สร้�งชุมชน
12 ปีของการพัฒนาชุมชนวัดดาว นายกประทิวให้ความสำาคัญกับการ 

“สร้�งคน” มาโดยตลอด แม้กระทั่งในงานบุญประเพณี หรืองานต่างๆ ที่ 

อบต.เข้าไปมีส่วนร่วม โดยไม่ใช้ “เงิน” เป็นตัวตั้ง แต่จะพยายาม “ดึงก�ร

มีส่วนร่วม” ของคนในชุมชนออกมาให้มากที่สุด นายก อบต.จะเก่งหรือ 

ไม่เก่งไม่สำาคัญ ที่สำาคัญคือ “ชุมชน” ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง

“การสร้างคนไม่ใช่แค่ไปบอกแล้วเขาคิดเองได้ ต้องมีกระบวนการ

ให้เขาลุกขึ้นมาคิด ลุกขึ้นมาทำาด้วยตัวเอง ต้องกระจายความเก่งลงไป

ให้รากหญ้า ต้องพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน”

“ก�รสร้�งคน สำ�คัญกว่�ก�รสร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�น เพร�ะถ้�คนดี 
โครงสร้�งพื้นฐ�นก็จะดีต�มไปด้วย แต่ถ้�เร�ไปให้คว�มสำ�คัญ
กับโครงสร้�งพื้นฐ�นก่อน คนก็จะลำ�บ�ก เพร�ะคว�มต้องก�ร
ของคนไม่มีที่สิ้นสุด ยิ่งคนคิดไม่เป็น ไม่มีเหตุผล ไม่มีจริยธรรม

มีแต่จะทำ�ให้เกิดโทษ จึงทำ�ให้บ้�นเมืองวุ่นว�ยอยู่ทุกวันนี้  
ก�รคิดเป็น ก�รมีคว�มรู้ มีคุณธรรม จึงต้องม�ก่อน” 
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และแนวทางการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งย่ังยืนที่

นายกประทิวใช้อยู่เป็นประจำาคือ การให้คนในชุมชน

บริหารจัดการงานต่างๆ ด้วยตนเอง  โดย อบต.จะจัดสรร

งบประมาณให้ส่วนหนึ่งเท่านั้น เช่น งานวันเด็กที่ผ่านมา 

อบต.มีงบให้ 20,000 บาท ให้ชาวบ้านไปบริหารจัดการ

เอง ซึ่งเขาก็ไปประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านมาช่วยกัน

ระดมทุนจนได้งบประมาณร่วมแสนบาทมาจัดงาน และ

เมื่อคิดจะทำางานให้ดีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของก็เกิด

ขึ้น และการ “ร่วมคิด	ร่วมทำ�” ก็ตามมาในที่สุด

“ผมพยายามจะทำาให้เกิดงานขึ้นทุกหมู่บ้าน 

เพ่ือกระจายความเข้มแข็งสู่รากหญ้า ต้องหัดให้เขา

เป็นเจ้าภาพ หัดให้เขารู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ”

พัฒน�เด็ก...เพื่อพัฒน�ช�ติ 
เม่ือกระจายความเข้มแข็งลงสู่ชุมชนได้แล้ว ความหวัง

ต่อไปของนายกประทิวคือ	 ก�รพัฒน�เด็กและเย�วชน

ที่เป็นอน�คตของช�ติ	

นายกประทิวบอกว่า ประเทศไทยขณะน้ีถูกมอมเมา

ด้านความคิดจนคนรุ่นน้ีอาจไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทัน 

แต่เราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปหรือ คำาตอบคือ “ไม่” 

ดังนั้นวิธีแก้คือ ต้องมองไปถึงอนาคตของประเทศซึ่งก็คือ

เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตนั่นเอง

“การพฒันาเดก็และเยาวชนทีผ่มคดิไวจ้ะสำาเร็จ

หรอืไม่ ผมไมรู่ ้แตค่นเราตอ้งมคีวามหวงั เราต้องทำาให้

เต็มที่ เพราะถ้าไม่มีความหวัง...ก็คงไม่เหลืออะไร”  

นายกประทิวเล่าว่า ช่วงปีแรกๆ ที่เข้ามาทำางานนี้ 

อบต.ตั้งบประมาณสำาหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไว้

ค่อนข้างมาก  ปีละ 2 – 3 แสนบาท ตอนนั้นมีแต่เงิน ไม่มี

บคุล�กรทีม่คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�เดก็และ

เย�วชน	 เร�ก็ทำ�ไปเรื่อยๆ	 ถูกบ้�งผิดบ้�ง ภาคีหลักที่

หามาได้ก็เป็นหน่วยงานราชการ โครงการที่ทำาก็ทำาแบบ

ผิวเผิน ทำาแล้วจบเป็นโครงการไป ไม่มีความต่อเนื่อง 

เม่ือรู้ว่ามี “หลักสูตรนักถักทอชุมชน” จึงไม่รีรอท่ี

จะส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพราะคิดว่า ต้องพยายาม

สร้างเครือข่ายและคนท่ีมีความสามารถในการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนให้มากท่ีสุด 

“จริงๆ  ผมหาหลักสูตรแบบน้ีมานานแล้ว ย่ิงผมเคย

ทำางานร่วมกับ อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำานวยการ

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) มาก่อน 

เม่ือ สรส.มาชวนให้เข้าร่วมโครงการ จึงตัดสินใจส่งบุคลากร

ใน อบต.เขา้รว่มทนัท ีเพราะคดิวา่หลกัสตูรนกัถกัทอชมุชน

จะมีประโยชน์มากต่อการแปลงนโยบายไปสู่ความ 

เป็นจริง โดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

ที่ต้องมีคนที่เป็นไม้ เป็นมือ มาช่วยปฏิบัติงาน”

เลือกคนในพื้นที่... 
เมื่อตัดสินใจว่าจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม...

คำาถามต่อมาคือ...แล้วคนๆ นั้นคือใคร...

นายกประทิวเล่าว่า ส่ิงแรกที่คิดคือเราต้องมอง

คนในพื้นที่ก่อน	 เพราะหากเลือกคนนอกพื้นที่ โอกาสที่

เขาจะโยกย้ายก็มีสูง แต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่ ชุมชนแห่งนี้

ถือว่าเป็นบ้านเกิดของเขา พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเขาอยู่ 

ตรงนี้ เราต้องปลุกระดมให้เขามีหัวใจรักบ้านเกิด มีสำานึก

ในการทำางานเพื่อชุมชน เพราะสุดท้ายส่ิงที่เขาทำาก็เพื่อ 
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ตวัเขาและครอบครัวท้ังส้ิน การคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ

อบรม เราเลยไม่ดูตำาแหน่ง แม้บางคนจะเป็นลูกจ้างช่ัวคราว

ก็ตาม ขอให้เป็นคนในพื้นที่เท่านั้นเป็นพอ

แตก่ม็คีำาถามตามมาวา่ แลว้ไมก่ลวัลกูจา้งชัว่คราว

ลาออกหรอืยา้ยไปทีอ่ืน่หรอื  นายกประทวิบอกวา่ ไมก่ลวั 

งานเดีย๋วนีห้ายาก และเรามกับอกลกูนอ้งเสมอๆ วา่ “คณุ

ตอ้งทำ�ตัวใหอ้งคก์รเสพตดิคณุ” ถ้าองคก์รขาดคุณไปจะ

ต้องลงแดง หากทำาได้คุณก็มีโอกาสทำางานไปเรื่อยๆ มัน

อยูท่ี่ตวัคณุเอง เม่ือทกุคนเหน็ความสามารถ ใครๆ ก็อยาก

จะรับคุณในตำาแหน่งที่ดีกว่า เงินเดือนที่ดีกว่า แต่คุณต้อง

ฝึกฝนตัวเองด้วย เพราะเราให้โอกาสแล้ว เราไม่ได้ให้คุณ

ทำางานหนักหรือเหนื่อยขึ้น แต่มันคือ “โอก�ส” ท่ีใคร

หลายๆ คนไม่ได้ ต้องมองโลกในแง่บวก อย่ามองโลกใน

แง่ลบ

นี่คือที่ม�ของทีมนักถักทอชุมชน	อบต.วัดด�ว

ทีป่ระกอบดว้ย	ว�สฎิ�	จ�นสบิส	ีผูช้ว่ยนกัวชิาการศกึษา 

นภสร	 โลกวิจิตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

และ นร�ภรณ์	ศรีดี	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ต�มง�นติด...ต�มติดง�น
ในฐานะผูบ้ริหาร เมือ่สง่เจ้าหนา้ท่ีไปอบรมกลบัมา

ก็ให้ทำางานทันที  โดยใช้หลักการจัดการความรู้ หรือ KM 

ท่ี อบต.วัดดาวมี “ทุนเดิม” อยู่แล้วจากการทำางานร่วมกับ

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ (สคส.) และ สรส. ด้วยการ

จัดวงประชุมหลังการทำางาน หรือท่ีเรียกว่า AAR (After 

Action Review) มีนายกประทิวเป็นผู้คอยช้ีให้นักถักทอ

ชมุชนเหน็วา่ ทำาไมตอ้งทำาแบบน้ี ทำาแลว้ได้อะไร พยายาม

ให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้เต็มที่ 

แม้จะติดตามงานอย่างใกล้ชิด แต่บางครั้งงานที่

ออกมาก็ยังไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ 

“บางทีเขาก็ยังไม่ได้ด่ังใจผมนะ บางเร่ืองเรามอง

ว่ามันง่าย แต่ทำาไมเขาทำากันไม่ได้สักที อาจเป็นเพราะว่า

เรามีประสบการณ์มากกว่า รู้ว่างานเป็นอย่างไร ต้องทำา

อะไรบ้าง ต้องติดต่อใคร ทรัพยากรเป็นยังไง แต่เรา

อยากให้เขาเกง่  บางครัง้เลยใจรอ้นไปหนอ่ย ไมอ่ยาก

ให้เขาเหมือนหัวจักรรถไฟ ที่ขบวนตามไม่ทัน” 

 ทัง้นีน้ายกประทวิเอง ยงับอกดว้ยวา่ อยากจะปัน้

ทีมนักถักทอชุมชนให้เป็นตัวอย่าง  “คนทำ�ง�น”		โดยเฉพาะ

ด้านเด็กและเยาวชนท่ีมีแนวโน้มจะเป็นปัญหามากข้ึน 

ทุกขณะ 

“อยากให้คนทำางานรู้ จักก้าวให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม รู้จักหาแนวคิด วิธีการทำางาน

ใหม่ๆ  ทีส่ำาคญัคอืตอ้งทำาหนา้ทีส่รา้งความตระหนกัให้

คนทัว่ไปไดร้บัรูแ้ละเขา้มาทำางานรว่มกนัอยา่งตอ่เนือ่ง 

จึงจะทำาให้เกิดประโยชน์กับสังคม ไม่อยากให้คน

ทำางานคดิวา่งานหนกัเปน็ภาระ แตอ่ยากให้มองวา่เปน็

ประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นๆ ด้วย ไม่ใช่ทำางานแค่

ให้ผ่านๆ ไป แบบนั้นมันก็ดูไร้ประโยชน์”
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นอกจากจะถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีอยู่ให้กับ 

นักถักทอชุมชนแล้ว บทบาทหน่ึงท่ีสำาคัญของนายกประทิว

คือการพานักถักทอชุมชนเข้าไปแนะนำาทำาความรู้จักกับ

ภาคีต่างๆ เพื่อทำ�ให้ก�รขับเคลื่อนง�นของเจ้�หน้�ที่

กับก�รสนับสนุนง�นไปในทิศท�งเดียวกัน	 จนทำ�ให้

เกิดก�รพัฒน�ที่แท้จริง	

ทำ�ง�นพฒัน�เดก็และเย�วชนตอ้งมี “ใจรัก”
ด้วยการติดตามงานอย่างใกล้ชิด ทำาให้นายกประทิว

เหน็ถงึความเปลีย่นแปลงของนกัถกัทอชมุชนวา่ ทัง้ 3 คน

เกิดคว�มตระหนักว่�ต้องทำ�เพื่อชุมชน	 มีคว�มคิด	

คว�มกล้�แสดงออกม�กขึน้ เช่น การคดิกจิกรรม การนำา

สันทนาการ การลงพื้นที่ชุมชน ตามโรงเรียน หรือ 

โรงพยาบาลชุมชน หรือการเข้าไปเชื่อมร้อยทุนชุมชน 

ประสานงานกับครู ทำาให้เกิดโครงการเตรียมความพร้อม

ใหเ้ดก็สอบ O-Net และ A-Net โดยการสนบัสนนุของ อบต.

กับโรงเรียน จากเดิมที่ อบต.ยังทำางานไม่เชื่อมร้อยกับ

ชุมชน มีแต่จะดึงเด็กในโรงเรียนมาทำากิจกรรมเท่านั้น

แต่ด้วยระยะเวลาการอบรมหลักสูตรนักถักทอ

ชุมชนในเวลาสั้นๆ ทำาให้นายกประทิวมองว่าคนที่ผ่าน

หลักสูตรมาแล้วจะเก่งยาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเก่งไม่ได้ 

และเสียดายถ้าโครงการนี้จะไม่มีอีก เพราะจะทำาให้อีก

หลายคนเสียโอกาส 

“การทำางานพัฒนาเด็กและเยาวชน คนทำางาน

ต้องไขว่คว้าหาความรู้ เพราะเขาไม่ได้จบมาด้านนี้

โดยตรง ต้องพยายามฝึกฝน ที่สำาคัญที่สุดคือ ต้องมี 

“ใจ” รักในการทำางาน ซึ่งผมจะบอกกับทีมงานเสมอ

วา่ อยากใหท้ำางานแลว้มคีวามสขุ เพราะชีวติส่วนใหญ่

จนถึงอาย ุ60 ป ีจะอยูก่บัการทำางาน ถา้คณุทำางานแลว้

ทะเลาะกันทุกวัน เครียดกันทุกวัน ถือว่าชีวิตล้มเหลว  

สมมติว่าถ้าคุณได้เงินเดือนเยอะมาก แต่ไม่มีความสุข

กบัการทำางานเลยกไ็มด่ ีเพราะบางครัง้ความสขุกไ็มไ่ด้

อยู่ที่เงินอย่างเดียว”

นอกจากความเปล่ียนแปลงของนักถักทอชุมชนที่

เข้ามาเป็นมือ เป็นไม้ของนายกประทิว และ อบต.วัดดาว

จะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีมากแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัด

ถงึความเปลีย่นแปลงคือ “ชมุชน” เพราะจากการลงพืน้ที่

ของนกัถกัทอชมุชนทีเ่พิม่มากขึน้ รวมทัง้วิธกีารเขา้ไปเกบ็

รวบรวมขอ้มลูเพือ่นำามาจดัทำาเป็นแผนงานประจำาป ีทำาให้

ชาวบา้นหลายๆ คน ไดเ้ขา้มามีส่วนรว่มรบัรูเ้รือ่งนโยบาย

และมีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมของชุมชนมากขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัด ทำาให้เห็นว่า ระยะเวล�ทำ�ง�นที่ต่อเนื่อง

ส�ม�รถเปลี่ยนนโยบ�ยที่เป็นเพียง	 “น�มธรรม”		

ให้กล�ยเป็น	 “รูปธรรม”	 ที่ช�วบ้�นมองเห็นและมี	

ส่วนร่วมได้
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สร้�งสังคม “คิดเป็น  มีจิตส�ธ�รณะ” 
เมื่อ	“สร้�งคน”	ในองค์กรให้มี	“ใจรัก”	ในก�ร

ทำ�ง�น	และ	“สร�้งชมุชน”	ใหเ้ข�้ม�รว่มคดิ	รว่มทำ�ง�น

เพื่อชุมชนได้แล้ว	 ก�รสร้�ง	 “ศูนย์เรียนรู้”	 ให้ช�วน�

รู้จักลดต้นทุนก�รผลิต	 และมีอ�ชีพเสริม	 ด้วยก�รนำ�

หลักปรชัญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ใช	้คอืเป�้หม�ย

ต่อไปที่น�ยกประทิวต้องก�รสร้�งให้เกิดข้ึนในชุมชน

วัดด�ว

นายกประทิวบอกว่า ทุกวันนี้เราฟุ้งเฟ้อ ใช้เงิน

สุรุ่ยสุร่ายกันมาก ประเทศไทยอาจจะแก้เร่ืองน้ีไปอีก 

ชั่วอายุคน เราจึงต้องสร้างเด็กตั้งแต่วันนี้ ไม่อย่างนั้นเรา

จะเป็นเมืองขึ้นทางปัญญา เพราะทุกวันน้ีเราก็เหมือน 

สง่สว่ยใหต้า่งประเทศ หาเงนิไดเ้ทา่ไรกเ็หมอืนสง่ออกนอก

หมด ถ้าเราไม่มีปัญญา เราก็จะทำาอะไรไม่ได้เลย ถ้าเป็น

แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ประเทศไทยคงต้องแหว่งเพราะถูก 

ต่างชาติซื้อที่ดินไปเร่ือยๆ คนไทยคงต้องไปเป็นกรรมกร 

เปน็แรงงานใหก้บันายทุนตา่งชาตทิีเ่ขา้มาเอาผลประโยชน์

ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกวัน

“ผมอยากเห็นประเทศไทยเป็นมหาอำานาจ 

เพราะเรามีพร้อมทุกอย่าง ทั้งอาหาร ผลไม้ กินกันจน

เหลือทิ้ง ภัยธรรมชาติก็น้อยมาก แต่มันยังเป็นไป 

ไม่ได้ในตอนนี้ เราจึงต้องช่วยกันสร้าง ช่วยกันทำาให้

เดก็และเยาวชนคดิเปน็ มีจิตสาธารณะ อยา่เหน็แกต่วั 

เพราะคนท่ีจะเข้ามารับผิดชอบชาติบ้านเมืองในอนาคต

ต้องเป็นคนแบบนี้ เราจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกก็อยู่ที่

วา่เราจะรว่มกนัสรา้ง รว่มกนัสอนเยาวชนตัง้แต่ตอนนี้

หรอืเปล่า ถ้าเราสอนเขาตัง้แต่ตอนนี ้พอเราปลดระวาง

เปน็คนแก่ เราก็อยู่ในสังคมท่ีมีความสุข แต่ถ้าเราปล่อย

ปละละเลยเขา เราก็เหมือนตกนรก” 

และนีค่อืคว�มฝนัของน�ยกประทวิ	รศัมี	ทีมี่ตอ่

แผ่นดินเกิด!!!
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พัฒน�คน พัฒน�ง�น สร้�งก�รมีส่วนร่วม
แนวคิดของประเสริฐ สุขจิต

 องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเมืองลีง อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
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กว่� 20 ปีของก�รเป็นลูกจ้�งเอกชน และตำ�แหน่งสุดท้�ยที่ได้รับ
คือผู้จัดก�รโรงง�นอุตส�หกรรม ดูเหมือนว่�ชีวิตในเมืองใหญ่
ของ “น�ยกประเสริฐ สุขจิต” กำ�ลังไปได้สวย ทั้งผลง�นและ 

ร�ยได้ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็ต้องม�ถึง “จุดเปลี่ยน” สำ�คัญในชีวิต
จ�กผู้จัดก�รโรงง�นม�เป็น “น�ยก อบต.เมืองลีง” ในวันนี้

จุดเปลี่ยนของชีวิต
นายกประเสริฐ เล่าว่า เพราะอยากกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว

ในผืนแผ่นดินเกิด ทำาให้เขาต้องละทิ้งหน้าที่การงานและรายได้ที่มั่นคง 

กลับมาเริ่มต้นชีวิตการงานใหม่ด้วยใจรัก นั่นคือการเป็น “ครู” ให้ความรู้

ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอจอมพระ 

จังหวัดสุรินทร์ และเป็นวิทยากรพิเศษในวาระต่างๆ จนมีลูกศิษย์หลายรุ่น 

หลายวัย ให้ความเคารพนับถือ 

หลังจากกลับมาทำางานที่บ้านเกิดได้ไม่กี่ปี สถานการณ์การเมือง

ในชุมชนเริ่มเกิดการแข่งขันสูงขึ้น คนในชุมชนต่างมองหานักการเมือง 

“เลือดใหม่” เข้ามาช่วยดูแลท้องถิ่น นายกประเสริฐได้รับการเสนอชื่อให้

ลงเลือกตั้งหลายครั้ง แต่เขาก็ปฏิเสธมาโดยตลอด
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แม้ต้ังใจแน่วแน่ว่าจะไม่เล่นการเมือง แต่ด้วยกระแส

คนรอบขา้งทีย่งัคงสนับสนนุอยู ่ทำาใหเ้ขาเริม่ “ฉกุคดิ” วา่

น่าจะถึงเวลาที่เขาจะต้องเข้ามารับใช้ชุมชนบ้านเกิดเสียที 

เพราะเราเองก็มีความฝันว่า “อย�กให้ถ่ินเกิดมีก�ร

เปลีย่นแปลงไปในท�งทีด่ขีึน้” คดิวา่เปน็โอกาสดท่ีีจะได้

ตอบแทนชุมชน จึงตดัสนิใจลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ในตำาแหนง่ 

นายก อบต.เมืองลีง 

ความรู้สึกในขณะน้ันคือ “กังวล” ว่าเราจะทำาได้ไหม 

เพราะงานเดมิเรากรั็กและอยากทำาอยู ่แลว้ยงัตอ้งมาเสีย่ง

ลงเลือกตั้งเป็น “นักก�รเมืองไส้แห้ง” เงินทุนก็มีไม่มาก

พอที่จะไปสู้กับคู่แข่งทางการเมืองคนอ่ืน ถ้าจะให้เทียบ

คือคนอื่นมีทุนร้อยบาท แต่เรามีอยู่บาทเดียว มีเพียง 

“คว�มม่ันใจ” เท่าน้ัน เพราะท่ีผ่านมาเวลาชุมชนมีเทศกาล 

งานบญุ ไมว่า่เลก็หรอืใหญ ่เราเขา้รว่มตลอด ทำาใหเ้ราเปน็

ที่รู้จักของคนในชุมชน ทำาให้คนในชุมชนคิดว่า “ผมน่�จะ

เป็นที่พึ่งที่ดีได้”

“ผมไม่เคยมีความคิดที่จะลงเล่นการเมือง  

เคยคิดว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้  ทำาอาชีพอะไรก็ได้  

ที่ไม่เดือดร้อนคนอื่น เพราะยังมีคนอีกหลายคน 

ที่ทำาดีแบบไม่หวังผล”

“พัฒน�คน” เพื่อ “พัฒน�ง�น”
เม่ือต้ังใจเดินหน้าทำางานรับใช้บ้านเกิด ช่วงเดือน

ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา นายกประเสริฐก็ได้รับตำาแหน่ง

นายก อบต.เมืองลีงแบบไม่คาดฝัน ด้วยนโยบาย “ร่วมคิด	

ร่วมทำ�	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้” แต่เส้นทางการเมือง

ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ อุดมการณ์และความสามารถ

ที่มี ทำาให้นายก อบต.คนใหม่เรียนรู้ที่จะปรับตัว ไม่สร้าง

ความรู้สึกย่อท้อให้กับตนเอง “พย�ย�มพลิกวิกฤต	

ใหเ้ปน็โอก�ส”	หาแนวทางแกป้ญัหาใหช้มุชน เพือ่พสิจูน์

การทำางานของตน

นายกประเสรฐิเลา่วา่ ในภารกจิของการเปน็นายก 

ฝันแรกที่อยากให้เกิดขึ้นคือการ “ร่วมคิด	ร่วมทำ�” ของ

คนในชุมชนเ หมือนครั้งอดีตที่ได้เห็นผู้คนทำามาหากิน

ตามวิถีชีวิตชนบท กินอยู่อย่างเรียบง่าย คนมีความ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้าร่วม

งานบุญวัฒนธรรมประเพณีไม่ได้ขาด แต่ปัจจุบันภาพ

เหล่านี้เริ่มจางหาย ไม่เว้นแม้แต่ภาพหน่วยงานราชการ

ต่างๆ ที่คนในสังคมมักมองว่า เจ้าหน้าที่รัฐยังทำางาน

แยกส่วน ต่างคนต่างทำา ทั้งๆ ที่ทำางานกินภาษีประชาชน 

แต่ไม่เคยทำางาน “เชื่อมร้อย” กับชุมชนเลย

นายกประเสริฐ เล่าต่อว่า การพัฒนาองค์กรเป็น

เหมือนจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาไปสู่เป้าหมายใหญ่ เราต้อง

เริ่มทำาจากจุดเล็กๆ ก่อน การที่องค์กรจะพัฒนาไปได้นั้น 

เราต้อง “พัฒน�คน” เพื่อไป “พัฒน�ง�น” ไม่ให้ความ

สำาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหมือนที่ผ่านมา 
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เพียงไม่ถึงปีที่เข้ามารับตำาแหน่งเราส่งบุคลากรเข้ารับการ

อบรมเพิ่มทักษะหลายครั้ง

“ผมมองว่าไม่ว่าเราจะมีต้นทุนหรือโครงสร้างที่ด ี

ขนาดไหน แต่ถ้าบุคลากรไม่มีคุณภาพ  

ขาดความรับผิดชอบ ขาดจิตอาสา การรักษาสิ่งที่ดีๆ  

ย่อมไม่สามารถทำาได้อย่างแน่นอน” 

หลักสูตรนักถักทอชุมชน 
“เติมเต็มแนวคิด” ก�รทำ�ง�น 

นายกประเสริฐ เล่าต่อว่า นอกจากการพัฒนาคน

แล้ว ยังมีนโยบายสำาคัญท่ีเขาได้ประกาศไว้ชัดเจนต่อที่

ประชมุสภา อบต.คอื “ก�รพฒัน�ศกัยภ�พของสภ�เดก็

และเย�วชน” เพราะตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมาเขาเห็นว่า

เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป วัยรุ่นใน

หมู่บ้านชอบยกพวกไปตีกับวัยรุ่นหมู่บ้านอื่น บางครั้งก็

ตกีนัเอง ผูใ้หญเ่องกไ็มไ่ดส้ัง่สอนหรอืลงโทษเดก็จรงิจงั แต่

ช่วง 10 ปีหลังภาพความรุนแรงในหมู่บ้านเร่ิมน้อยลง 

เพราะกลุ่มหัวโจกรุ่นเก่าก็เริ่มมีอายุ มีครอบครัวไปหมด 

แต่เด็กรุ่นใหม่ก็ยังมีพฤติกรรมเลียนแบบที่น่าเป็นห่วงอยู่ 

เช่น ปัญหายาเสพติด ท้องก่อนวัยอันควร รวมถึงปัญหา

เด็กว่างงาน เม่ือมีโครงก�รพัฒน�เย�วชนในชุมชนท้องถ่ิน	

(4	 ภ�ค)	 ระยะที่	 2	 :	 หลักสูตรนักถักทอชุมชน	 เพื่อ

พัฒน�เด็ก	 เย�วชน	 และครอบครัว เข้ามาจึงตัดสินใจ

เข้าร่วมทันที

นายกประเสริฐ เล่าว่า หลังดำารงตำาแหน่งได้ 2 เดือน

ก็มีโครงการนี้เข้ามา คิดว่าหากส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรม 

นา่จะได้ “เครือ่งมือ” การทำางานใหม่มาใช้พฒันาศักยภาพ

คนทำางานมากขึน้ จงึเขา้มารว่มเรยีนรูห้ลักการทำางานจาก

โครงการฯ ไปพร้อมกับผลักดันทีมนักถักทอชุมชนอย่าง

เต็มกำาลัง ด้วยเชื่อว่าโครงการนี้จะเข้ามาช่วย “เติมเต็ม

แนวคิด”	 การทำางานด้านเด็กและเยาวชนได้ และปรับ

โครงสร้างสภาเด็กและเยาวชนตำาบลเมืองลีงให้กลับมา

มีชีวิตชีวาอีกครั้ง

 “ผมไม่ลังเลใจที่จะส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม  

เพราะถ้ามองในสายตาของคนที่ไม่เห็นประโยชน์  

ก็อาจจะมองว่าต้องใช้เงินมาก แต่ถ้าเห็นคุณค่า 

ก็จะได้แนวทางในการพัฒนาเด็ก พัฒนาชุมชน  

คุ้มค่ากับการลงทุนที่ต้องการเข้าไปพัฒนาคน 

และชุมชนให้ดีขึ้น”

“ผมนึกถึงอดีตเม่ือ 30 ปีก่อน ตอนที่ได้รับ

มอบหมายให้ทำาหน้าที่ประธานสภาเด็กและเยาวชน ผม

ฝันอยากให้เด็กมีโอกาสรวมกลุ่มทำากิจกรรมกันอย่าง

เข้มแข็ง แต่ตอนนี้ผมก็ยังมีความหวังว่ากลุ่มเด็กที่จะ

สร้างขึน้ใหมจ่ะมคีวามเขม้แขง็ทัง้โครงสรา้งและบคุคล

คือ เด็กสามารถคิดวางแผนทำากิจกรรมได้ด้วยตนเอง 

สามารถเขียนโครงการที่มาจากความต้องการของ 

พวกเขา และมานำาเสนอต่อ สภา อบต. เป็นภาพที่

สภาเด็กและเยาวชนทำางานเคียงคู่ไปกับสภา อบต.ได้ 
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ซึ่งผมก็พร้อมที่จะต้ังงบประมาณสนับสนุนให้เต็มท่ี 

ผมเห็นเยาวชนในตำาบลเมืองลีงมีศักยภาพพอสมควร แต่

ที่ ผ่านมายังไม่มีการเปิดช่องหรือเปิดโอกาสให้เด็ก

ได้แสดงออก พอเห็นโครงการนี้ก็เหมือนเห็น “ช่องทาง” 

ที่จะทำาให้เด็กได้ทำากิจกรรมต่างๆ ด้วยความสมัครใจ”

หนุนเสริม-ช่วยเหลือ...นักถักทอชุมชน
นายกประเสริฐ เล่าต่อว่า เมื่อเห็นประโยชน์ของ

โครงการ การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เข้าอบรมจึงต้องดูว่า 

“บทบ�ท” หน้าที่ใดใน อบต.ที่ทำางานเกี่ยวข้องกับการ

พฒันาเดก็และเยาวชนบา้ง เหน็วา่ม ี3 กลุม่คอื นกัพัฒนา

ชุมชน นักวิชาการศึกษา และครูผู้ดูเด็ก (ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก) จึงดึงเข้ามาร่วมทีม “นักถักทอชุมชน”	

แตเ่พราะนกัถักทอชมุชนทัง้ 3 คนลว้นเปน็คนนอก

พื้นที่ และยังขาดทักษะการทำางานกับชุมชน ช่วงแรกของ

โครงการฯ นายกประเสรฐิจึงตอ้งเข้ามามบีทบาทสนบัสนนุ

งบประมาณและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน และในฐานะที่เป็น “คนในพื้นที่” จึงเข้ามาช่วย

ประสานความเขา้ใจ แนะนำานกัถักทอชมุชนให้คนในชมุชน 

ได้รู้จัก อีกทั้งยังให้คำาแนะนำาการหาภาคีเครือข่ายทั้ง

ภายในภายนอก รวมถงึทำาแผนลงพืน้ทีใ่หน้กัถกัทอชมุชน

ทั้ง 18 หมู่บ้านด้วย เพราะก�รเป็นนักถักทอชุมชนต้อง

รู้จักคว�มหล�กหล�ย	 และจุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน	

ตอ้งรูว้�่เดก็ในแตล่ะชมุชนมคีว�มตอ้งก�รอย่�งไร ตอ้ง

ใสใ่จคอยตดิตามและประเมนิผลการทำางานของนกัถกัทอ

ชุมชนเป็นระยะๆ อีกด้วย เรียกได้ว่า “ทำ�ง�นเกิน

ตำ�แหน่ง” นายก อบต.เลยทีเดียว 

“ผมเห็นว่า บางครั้งน้องๆ ทีมนักถักทอชุมชน

เขาก็รู้สึกท้อแท้บ้างเหมือนกัน ผมก็คอยให้กำาลังใจว่า

งานที่ทำาเป็นงานที่ได้บุญ ได้ช่วยคนหรือเด็กที่กำาลัง

ตกเหวให้ขึ้นมาจากจุดน้ันได้ถือเป็นสิ่งดี ผมบอกน้องๆ 

เสมอว่า ผมขอเป็นนักถักทอชุมชนด้วย หากมีอะไรติดขัด

ขอให้บอก ให้เข้ามาพูดคุยกัน ช่วยกันแก้ปัญหา แต่

ช่วงหลังก็เห็นว่าน้องๆ ทำางานได้ดีขึ้น และมีกำาลังใจ

ทำางานมากขึ้น” นายกประเสริฐกล่าว

สร้�งก�รมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชน
นายกประเสริฐ เล่าต่อว่า นอกจากการสนับสนุน

งบประมาณเรื่องการพัฒนาศักยภาพ “แกนนำ�เย�วชน” 

แล้ว เขายังมีแผนที่จะ “พัฒน�ผู้ใหญ่” ให้เห็นประโยชน์

ต่องานที่ทำาด้วย 

“ผมพยายามบอกนกัถกัทอชมุชนและเจา้หนา้ท่ี

คนอ่ืนๆ ใน อบต.เสมอว่า ไม่อยากให้ทำางานตามคำาส่ัง 

หรือนโยบายของนักการเมือง แต่อยากให้ทำาด้วย 

ใจอาสา เสียสละ ไม่ว่าผมจะได้กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่ง

อีกหรือไม่ก็ตาม แต่งานต้องเดินหน้าต่อไป โดยเฉพาะ

ขา้ราชการทีเ่ปน็คนตา่งพืน้ที ่สดุทา้ยกต็อ้งโยกยา้ยไป

ที่อื่น แต่ระหว่างที่ยังอยู่กับผม ผมคิดว่าจะทำาอย่างไร

ให้เจ้าหน้าท่ีได้ลงไปสร้างกระบวนการในชุมชน ให้ชุมชน

เกิดความตระหนักว่า ปัญหาต่างๆ ในชุมชนเป็นเรื่อง
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ที่ทุกคนในชุมชนต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไข ไม่ควรผลัก

ภาระให้กับหน่วยงานใดๆ ไม่เช่นนั้นความยั่งยืนใน

ชุมชนจะเกิดขึ้นไม่ได้” 

คงไม่แปลกหากคนๆ หนึง่ จะมอีดุมการณเ์ปน็ของ

ตัวเอง แต่ถ้าพูดถึงอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมแล้ว คงจะ

หาได้ไม่ง่ายนัก ซึ่งนายกประเสริฐเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันว่า

เขาจะให้ความสำาคัญกับกระบวนการ “สร้�งก�รมีส่วนร่วม” 

ให้เกิดขึ้นในชุมชนให้ได้ เพราะกระบวนการน้ีถือเป็น 

“หัวใจ” สำาคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งหน้าที่ของ 

ท้องถิ่นคือการเข้าไปสร้างกิจกรรม สร้างกระบวนการ 

ดงักล่าวให้เกดิข้ึนผา่นบคุคลท่ีเรยีกวา่ “นกัถักทอชมุชน”

“การพัฒนาชุมชนของไทยท่ีล้มเหลวอยู่ทุกวันน้ี 

เพราะหนว่ยงานรฐัเปน็ผูไ้ปจดั ไปสรา้งใหช้มุชนทัง้สิน้ 

ปัญหาคือคนของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่นอกชุมชน 

ไม่สามารถรู้ลึกถึงปัญหาของชุมชนได้ดีเท่ากับคนใน

ชุมชน ท่ีผ่านมาพอหน่วยงานราชการลงไปส่งเสริมอาชพี 

เราก็ให้อย่างเดียว แต่พอเราถอนตัวกลับ อาชีพต่างๆ 

ก็หายตามไปด้วย รุ่นแล้วรุ่นเล่า ปีแล้วปีเล่า งบประมาณ

ท่ีเราทุ่มเทลงไปในชุมชนก็สูญเปล่า ทำาไมเราไม่ไปสร้าง 

“กระบวนการ” ให้คนในชุมชนรู้รากเหง้าปัญหาของเขา 

เขาจะได้รู้วิธีการแก้ปัญหาของเขาได้ดีกว่า เพียงแต่ 

ทีผ่า่นมาไมมี่ “ตวัเชือ่ม” ทีจ่ะไปชว่ย “ระดมความคดิ” 

ของคนในชุมชนมาสร้างกิจกรรม สร้างกระบวนการ

เหมือนกับนักถักทอชุมชนเท่านั้น” 

วันนี้แม้ว่าการอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน

จะจบลงแล้ว แต่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน

ชุมชนเมืองลีงหลายอย่าง... 

นายกประเสริฐในฐานะนายก อบต.บอกว่า  

การทำางานกบันกัถกัทอชมุชนทำาใหเ้ขาเขา้ใจธรรมชาตขิอง

เด็ก ของคนในชุมชนมากขึ้น ทำาให้เขาสามารถขับเคลื่อน

งานได้ง่ายขึ้นตามไปด้วย ส่วนนักถักทอชุมชนนอกจาก

จะได้ “เครื่องมือ” ในการทำางานแล้ว ทุกคนยังพูดเป็น

เสียงเดียวกันว่า พวกเขามี “คว�มสุข” ในการทำางาน

มากขึน้ สำาหรบัชมุชนกเ็ขา้มา “ร่วมคดิ	รว่มทำ�” จากเดมิ

พอพูดถึงปัญหาเด็กและเยาวชน ทุกคนจะไม่ค่อยสนใจ 

และมองว่าเด็กมีปัญหา ก็ไม่อยากเข้าไปยุ่ง แต่ตอนนี้

คนในชุมชนต่างมีเป้าหมายเร่ืองการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ร่วมกันมากขึ้น

เมื่อ	 “ไฟ”	 ของก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชนเมืองลีงถูกจุดขึ้น	 จึงเป็นโจทย์ท้�ท�ยให้	

น�ยก	อบต.	และทมีนกัถกัทอชุมชน	“ส�นตอ่”	เพือ่ให้

เกิดคว�ม	“ย่ังยืน”	ข้ึนในชุมชน	ด้วยก�รเดินหน้�จัดทำ�	

“โครงก�รครู	 ก.”	 คือก�รคัดเลือกแกนนำ�ในแต่ละ

หมู่บ้�น	5	-	10	คน	(ชุดแรก)	เข้�อบรมก�รฝึกวิเคร�ะห์

ชุมชน	 ทั้งนี้เพ่ือให้ส�ม�รถว�งแผนพัฒน�ชุมชน

รว่มกบัหนว่ยง�นทอ้งถิน่	รวมถงึเป็นวทิย�กรหลกัคอย

ให้คว�มรู้กับคนในชุมชน	และแกนนำ�ชุมชนรุ่นต่อๆ	ไป	

(ครู	ข.	และ	ครู	ค.)	ให้ม�เรียนรู้ก�รทำ�แผนชุมชน	ผ่�นก�ร

วเิคร�ะหช์มุชนของพวกเข�เอง	ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะถกูนำ�

ม�ใช้เป็น	 “ข้อมูลเชิงลึก”	 เพื่อใช้พัฒน�ชุมชนต่อไป	

ส่งผลให้ตำ�บลเมืองลีงเป็นตำ�บลแรกและตำ�บลเดียว	

ที่มี	“แผนพัฒน�ตำ�บล”	เป็นของตัวเองในเร็วๆ	นี้
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เรียนรู้...เพื่อขย�ยผล

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลป่�งิ้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดอ่�งทอง
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จักรี	 อุเทศก�นนท์	 “อ้น”	 แกนนำ�เย�วชน	 ตำ�บลมห�ดไทย		

บอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อ ปลัด	อบต.ป่�งิ้ว	ศิริน�ท	ศุภบุญ	หรือ	“พี่	ป.” 

ของเด็กๆ 

ดว้ยภาพฝนัทีอ่ยากเหน็ครอบครวัอบอุน่ ชมุชนเขม้แขง็ และเยาวชน

มีจิตสำานึกที่ดี ปลัดศิรินาทจึงให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ปรับวิธีทำ�ง�น...สู่ก�รบริห�รจัดก�รที่ดี
ปลัดศิรินาท เล่าว่า เธอเพ่ิงย้ายมาทำาหน้าท่ีปลัด อบต.ป่าง้ิว อำาเภอเมือง 

จังหวัดอ่างทอง ได้ปีกว่าๆ แต่พื้นที่ อบต.ป่างิ้วแปลกกว่าท่ีอื่น เพราะ

ประกอบด้วย 2 ตำาบล คือ ตำาบลป่างิ้ว และตำาบลมหาดไทย ซึ่งทั้งสองพื้นที่

น้ีมีความแตกต่างกันชัดเจน ตำาบลมหาดไทยมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท  

“ก�รทำ�กิจกรรมเพื่อชุมชน แม้จะเหนื่อย แต่ก็มีคว�มสุขที่ได้ทำ� 
ยิ่งพี่ ป.เปิดไฟเขียวให้พวกเร�ทำ�กิจกรรมเต็มที ่

เสียสละทั้งเงินส่วนตัวและเวล�ม�ดูแล
ม�คลุกคลีกับพวกเร�ตลอดเวล�

ยิ่งทำ�ให้เร�อย�กทำ�ง�นออกม�ให้ดีที่สุด”
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แต่ตำาบลป่าง้ิวเป็นชุมชนก่ึงเมือง การเข้าไปทำากิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจึงทำาได้ยาก ด้วยเหตุนี้ 

อบต.จึงต้องเปลี่ยน “แนวคิด” และวิธีการทำางานใหม่  

จากการทำางาน “เชิงรับ” เป็นการทำางาน “เชิงรุก”	แทน

เมื่อคิดปรับเปลี่ยนวิธีทำางานใหม่ และเพ่ือให้งาน

ที่ทำาเกิดประโยชน์สูงสุด จึงต้องวิเคราะห์ชุมชนร่วมกับ

ผู้นำาชุมชนท้ัง 2 ตำาบล ทำาให้เห็นปัญหาและ “ทุนเดิม” ของ

ชุมชนเร่ืองการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีตำาบลมหาดไทย

ดำาเนินโครงการ “โรงเรียนครอบครัว”	 ซ่ึงได้รับความ 

ร่วมแรงร่วมใจจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี ขณะที่การทำา

กิจกรรมเด็กและเยาวชนในตำาบลป่าง้ิวกลับทำาได้ยาก 

เพราะติดข้อจำากัดเร่ืองบริบทชุมชนก่ึงเมือง คนในชุมชน

ต่างคนต่างอยู่ กอปรกับเธอเพ่ิงมารับตำาแหน่งได้ไม่นาน 

ยังรูจ้กัพืน้ทีไ่ม่ดพีอ นา่จะใชเ้วลาเรยีนรูช้มุชนใหดี้กอ่นแลว้

ค่อยวางแผนการทำางานด้านเด็กและเยาวชนใหม่

“โชคดีท่ีช่วงน้ันมีหลักสูตรนักถักทอชุมชนเข้ามาพอดี 

และหลกัสตูรนีก้ใ็หแ้นวคดิเรือ่งการทำางานพัฒนาเด็กและ 

เยาวชนด้วย เห็นว่า “เป้าหมาย” ตรงกัน จึงส่งเจ้าหน้าที่ 

อบต.เข้ารับการอบรม 3 คน”

ว�งคนให้ถูกที่...ทวีคูณผลง�น
แม้จะตดัสนิใจสง่เจา้หนา้ทีเ่ขา้รบัการอบรม แตก่าร

คดัเลอืกทีม “นกัถักทอชมุชน” ทัง้ 3 คนกท็ำาไดไ้มง่า่ยนกั 

เพราะแตล่ะคนตา่งกม็ภีาระงานเปน็ของตนเอง การสง่คน

เข้าอบรมถือเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น เราในฐานะผู้บริหาร

ก็ต้อง “เปิดโอก�ส” ให้ลูกน้องได้คิดตัดสินใจด้วยเช่นกัน 

“การคัดเลือกคนเข้าอบรมหลักสูตรนี้  

นอกจากจะดูบทบาทหน้าที่ในงานประจำาแล้ว  

เรายังเปิดโอกาสให้ลูกน้องเลือกด้วยความสมัครใจ 

ด้วย ซึ่งก่อนส่งไปร่วมอบรมเราจะพูดคุยกับเขาก่อน  

ชี้ให้เขาเห็นประโยชน์ที่จะนำามาใช้ในการทำางาน  

หลังจากนั้นก็จะดู “ต้นทุน” ของแต่ละคน 

ว่าเขามี “ทุนเดิม” อะไรอยู่บ้าง” 

ปลัดศิรินาทเล่าต่อว่า เหตุผลที่คัดเลือก 3 คนนี้ 

เข้ามาทำางาน เพราะเรามองแล้วว่าทั้ง 3 ส่วนนี้มีหน้าที่

ต้องขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชน ที่สำาคัญคือทั้ง 3 คน

เคยร่วมงานกับสถ�บันเสริมสร้�งก�รเรียนรู้เพ่ื	อชุมชน

เป็นสุข	 (สรส.) และ สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�ร	

สร้�งเสริมสุขภ�พ	(สสส.) มาก่อน คิดว่าน่าจะ “ต่อยอด”  

ได้ไม่ยาก 

สำาหรับทีมนักถักทอชุมชน อบต.ป่าง้ิวประกอบด้วย 

ทพิม�รถ์	ชงขนุทด	“นอ้ย”	เจ�้หน�้ทีว่เิคร�ะหน์โยบ�ย

และแผน เหตุผลที่เลือกน้อยเพราะเป็นงานท่ีเขาต้องทำา

อยู่แล้ว ส่วน ฐิต�ภ�	โอฬ�รวัตร	“เปิ้ล”	ผู้ช่วยธุรก�ร

ส่วนก�รศึกษ�	 เป็นคนที่มีความสามารถเรื่องจิตวิทยา

ชมุชนและยงัเปน็คนในพืน้ที ่จงึนา่จะสานตอ่งานไดไ้มย่าก 

และคนสุดท้ายคือ อรุณรัตน์	นักดนตรี	“รัตน์”	รองปลัด	

อบต. แต่เนื่องจากรองปลัดเติบโตมาจากสายการเงิน  

ไม่ค่อยมีความถนัดเรื่องชุมชนมาก่อน เรารู้ว่าช่วงแรกๆ 

รองปลัดเขาฝืนความรู้สึกตัวเองมากๆ ท่ีต้องเข้ารับการอบรม 

แต่เราก็ใช้วิธี “ชวนคิดชวนคุย” และคอย “ให้กำ�ลังใจ” 
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ซึ่งกันและกันก่อน ให้เขาคิดว่านี่คือ “โอก�ส” ที่ดีที่เขาจะ

สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากชุมชน นำาความรู้ที่ได้

ไปปรับใช้กับการทำางานในอนาคต เพราะภายหน้าเขาก็

ต้องขึ้นมาเป็นปลัดอยู่แล้ว ดังน้ันการเรียนรู้ชุมชนให้

ครอบคลุมทุกด้านจึงเป็นเรื่องจำาเป็น 

เรียนรู้...โรงเรียนครอบครัว
เม่ือสรา้ง “แรงจงูใจ” ใหท้มีนกัถกัทอชมุชนได้แลว้ 

ก็ถึงเวลาของการปฏิบัติจริง...

ปลดัศรินิาท เลา่ต่อวา่ เดมิท ีอบต.ปา่งิว้มแีผนเรือ่ง

การพัฒนาเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว แต่ยังขาดการจัดการ 

เมื่อนักถักทอชุมชนเข้ารับการอบรมจึงนำามาสู่การลงมือ

ทำา โชคดีที่ อบต.ป่างิ้ว มีตำาบลมหาดไทยทำากิจกรรมเด็ก

และเยาวชนเป็นทุนเดิม ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีหลักสูตร 

นักถักทอชุมชน อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำานวยการ

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ื อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ได้

เข้ามาทำางานร่วมกับ สมนึก	 บำ�รุงญ�ติ	 ผู้อำ�นวยก�ร

โรงพย�บ�ลส่งเสรมิสขุภ�พตำ�บลมห�ดไทย ในรูปแบบ 

“โรงเรียนครอบครัว”	อยู่แล้ว	อาจารย์ทรงพลเลยชี้แนะ

ให้ทีมนักถักทอชุมชนเข้าไป “ถอดบทเรียน”	การทำางาน

ของโรงเรียนครอบครัวที่ตำาบลมหาดไทย เพื่อเรียนรู้วิธี

ทำางานก่อนจะนำาไปขยายผลต่อที่ตำาบลป่างิ้ว

“โรงเรียนครอบครัว ประกอบด้วย 2 ห้องเรียนคือ 

“ห้องเรียนพ่อแม่” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ

การเตรียมความพร้อมสำาหรับการเป็นพ่อแม่มือใหม่ 

โดยเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงอายุ 3 ปี และ “ห้องเรียน

แกนนำา” ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ทกัษะชวีติของเดก็และ

เยาวชน เม่ือได้รับคำาแนะนำา ทีมนักถักทอชุมชนทุกคน

รวมทั้งตัวเราด้วยก็ลงไปคลุกคลีและร่วมเรียนรู้การทำา

กิจกรรมในพื้นที่ทุกขั้นตอน”

ถือเป็นเรื่องที่	 “ท้าทาย”	ม�ก	 เพร�ะนอกจ�ก

จะต้องเรียนรู้วิธีก�รทำ�ง�นในทุกขั้นตอนแล้ว	 ทีม

นักถักทอชุมชนยังต้องนำ�เทคนิคคว�มรู้ท่ีได้รับจ�ก

โรงเรียนครอบครัวตำ�บลมห�ดไทยและคว�มรู้ที่ได้รับ

จ�กหลักสูตรนักถักทอชุมชนม�	 “เช่ือมร้อย”	 ให้เป็น	

“องค์ความรู้” ของตนเองเพื่อไปขย�ยผลต่อที่ตำ�บล	

ป่�งิ้ว
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พัฒน�คน พัฒน�เย�วชน เพื่อพัฒน�ง�น
วันนี้การอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนจบลงแล้ว 

แม้จะไม่สามารถวัดผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่โดยภาพรวม

แล้วหลักสูตรนี้ก่อให้เกิด “ผลดี” กับ อบต.ป่างิ้วเป็น

อย่างมาก โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัว

นักถักทอชุมชน จากช่วงแรกท่ีไม่ค่อยอยากเข้าร่วมโครงการ 

ไม่อยากทำางานด้านเด็กและเยาวชน หลังๆ ทั้ง 3 คนมี 

“ใจ” อยากทำามากขึ้น มีการลงพื้นที่บ่อยครั้ง เพราะการ

ทำางานกับเด็กและเยาวชนไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเสียสละ 

วันหยุด และทุกคนต่างมีครอบครัว ถ้าเสียสละตรงนี้ไม่ได้

ก็จะทำางานต่อได้ยาก 

ไมเ่ว้นแมแ้ตค่รอบครวัเราทีล่กูสาวมกัจะถามเสมอ

ว่า “ทำาไมแม่ต้องมาทำางานวันหยุดด้วย” 

เรากต็อบไปวา่ “งานทีท่ำาคอืการเขา้ไปชว่ยสงัคม

ที่ลูกกำาลังจะเข้าไปอยู่ให้ดีขึ้น” 

แม้จะเหน็ดเหน่ือยและต้องเสียสละความสุขส่วนตัว 

แต่ปลัดศิรินาทก็ไม่ท้อ เธอบอกว่า “รู้สึกมีคว�มสุข” ที่

ไดท้ำางานกบัเดก็ๆ เหมอืนเราไดเ้รยีนรูพ้ฤตกิรรมของเดก็ๆ 

แต่ละคน อีกทั้งยังสามารถนำามาปรับใช้กับครอบครัวและ

ในหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต

“ทำางานกับเด็กต้อง “ให้เด็กคิด” การฝึกให้เด็ก

คิดเองทำาเอง งานที่ทำามักจะออกมาดี เพราะเกิดจาก

ความต้องการของเด็กจริงๆ ที่สำาคัญการทำาเช่นนี้ทำาให้

เราทำางานเบาลงด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น โครงการปลูก 

ข้าวโพด ก็เป็นโครงการที่เด็กๆ คิดอยากทำาเอง เพราะ

พวกเขาเห็นประโยชน์ของข้าวโพดที่ใช้ได้ทุกส่วน ฝักให้

โรงเรียนใช้เป็นอาหารแก่น้องๆ ในโรงเรียน บางส่วนท่ีเหลือ

ก็จะนำามาขายเพื่อนำาเงินมาใช้ทำากิจกรรมต่อไป ส่วนใบ 

นำามาทำาสิ่งประดิษฐ์ ต้นนำามาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ได้ 

โดยทุกส่วนสามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้หมด ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี 

เด็กและเยาวชนจะได้ฝึกคิดระหว่างการเขียนโครงการ 

ไปด้วย”

การทำางานกับเด็กและเยาวชนไม่ใช่เรื่องง่าย 

ต้องเสียสละวันหยุด และทุกคนต่างมีครอบครัว 

ถ้าเสียสละตรงนี้ไม่ได้ก็จะทำางานต่อได้ยาก 

ลูกสาวมักจะถามเสมอว่า “ทำาไมแม่ต้องทำางาน 

ในวันหยุดด้วย” เราก็ตอบไปว่า “งานที่ทำาคือ 

การเข้าไปช่วยสังคมที่ลูกกำาลังจะเข้าไปอยู่ให้ดีขึ้น” 
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เรียนรู้...เพื่อขย�ยผล
หลังเรียนรู้และร่วมทำางานในหลักสูตรโรงเรียน

ครอบครัวกับ รพ.สต.มหาดไทยแล้ว ก็ถึงเวลาของการ 

“ขย�ยผล” ปลัดศิรินาทบอกว่า แผนที่คิดไว้ในการลงไป

ทำาในพื้นที่ตำาบลป่างิ้วนั้น เธอจะเลือกทำาในหมู่บ้านที่มี

ความพร้อมก่อน โดยดูจาก “ต้นทุน” ของชุมชน เช่น มี

ผู้ใหญ่ใจดี ผู้นำาชุมชน ผู้ช่วย อสม. ฯลฯ อยู่หรือไม่ เพราะ

คดิวา่การทีเ่ราเลอืกคนทีม่ ี“จติอ�ส�” เขา้มารว่มงานดว้ย 

โอกาสประสบความสำาเร็จก็มีสูง ซึ่งกิจกรรมแรกท่ีจะ

เริ่มทำาคือ Summer Camp ที่จะจัดข้ึนในช่วงปิดเทอม 

ด้วยการดึงเด็กๆ จากสองพ้ืนท่ีคือตำาบลป่าง้ิวและตำาบล

มหาดไทยใหม้าแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และทำากจิกรรมรว่มกนั 

เพื่อฝึก “กระบวนก�รคิด” และ	 “สร้�งคว�มสัมพันธ์” 

ให้เกิดขึ้นระหว่าง 2 พื้นที่

จะเห็นได้ว่�ก�รเข้�ม�ของหลักสูตรนักถักทอ

ชุมชนทำ�ให้แผนพัฒน�เด็กและเย�วชนของ	อบต.ป่�ง้ิว

เริม่มรีปูธรรมชดัเจนยิง่ขึน้	ม	ี“แกนนำาเยาวชน”	แถว	2	

แถว	 3	 เข้�ม�ช่วยทำ�ง�น	 โดยอน�คตอย�กให้เด็กม�	

ช่วยคิดแผนด้วย	 เพ่ือ	 อบต.จะได้จัดสรรงบประม�ณ	

ได้ต�มคว�มต้องก�รของเด็กจริงๆ	แต่ที่ได้ยิ่งกว่�นั้น

คือ	อบต.ได้	“บุคลากร”	ที่มีคุณภ�พม�ช่วยขับเคลื่อน

ก�รทำ�ง�นขององค์กรให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น
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ปรับตัว เปลี่ยนทัศนคติ 
“แนวคิด” พัฒน�คนทำ�ง�น

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลดอนมะสังข์ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
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สร้�งเสริมประสบก�รณ์ชีวิต
ย้อนหลังไป 20 ปี หลังจบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปลัดแจงเริ่มต้นชีวิตการทำางานด้วยการเป็น

ลูกจ้างภาคเอกชน ถือเป็นสถานที่บ่มเพาะองค์ความรู้เรื่องการทำางาน

ให้กับเธอ โดยเฉพาะงานด้านเอกสาร 5 ปีผ่านไป ปลัดแจงตัดสินใจเข้าสู่

อาชพีราชการเพือ่ความมัน่คงของชีวติ และเพือ่ทำาตามความหวงัของมารดา 

ปลดัแจงเลา่วา่ เธอสอบบรรจใุนตำาแหนง่ปลัดได้เม่ือวนัที ่20 มีนาคม 

2543 วันแรกของชีวิตข้าราชการต้องไปอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลความเจริญท่ี อบต. 

ดนิแดง อำาเภอไพรบงึ จงัหวดัศรสีะเกษ ตอนนัน้คิดมากอยูเ่หมอืนกนั นอกจาก

ห�กจะพูดถึง “คนของร�ษฎร์” คงไม่ย�กที่จะห� “คนเก่ง ผลง�นดี” 
แต่ก็ไม่ง่�ยที่จะห�คนทำ�ง�นอย่�ง “มีใจ” เพร�ะด้วยภ�ระง�นม�กม�ย

ที่กองอยู่ตรงหน้� อ�จทำ�ให้หล�ยคนไม่ได้ใส่ใจกับทุกร�ยละเอียด 
หรือให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเต็มที่ แต่สำ�หรับ 

“ป.แจง” ชมพูนุช เปรมบำ�รุง ตลอดระยะเวล� 14 ปีของก�รเป็น
ข้�ร�ชก�รประจำ� แม้เส้นท�งก�รทำ�ง�นจะขรุขระ เต็มไปด้วย 

ขว�กหน�ม เธอก็ไม่ย่อท้อ ทุ่มเททำ�ง�นอย่�งสุดกำ�ลังคว�มส�ม�รถ 
เพื่อสั่งสมประสบก�รณ์และคว�มรู้ที่ได้ นำ�กลับม�ใช้เป็น “พลัง” 

ในก�รทำ�ง�นเพื่อชุมชนตลอดม�
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ต้องทิ้งงานดีๆ ที่มีรายได้หลักหมื่น มารับเงินเดือนไม่กี่ 

พันบาท ยังต้องมาเจอกับความไม่พร้อมทั้งบุคลากร และ

สถานท่ี ทำาใหรู้้สกึเริม่ทอ้แท ้แตด่ว้ยคว�มมุ่งมัน่และมอง

เห็นโอก�สทีจ่ะไดเ้รยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ 	จงึเริม่เรยีนรูง้�นดว้ย

ตัวเอง	นำ�คว�มรู้ด้�นเอกส�ร	ก�รพิมพ์ง�นจ�กง�นเดิม

ม�ใช้พิมพ์ข้อบัญญัติ	 ถือเป็นง�นแรกท่ีต้องทำ�แม้	

ไม่เคยรู้จักม�ก่อน	พร้อมกับเร่ิมเข้�ไปขอคว�มช่วยเหลือ

จ�กปลัดเทศบ�ลและน�ยอำ�เภอให้ช่วยแนะนำ�และ

เป็นพี่เลี้ยงให้ รวมถึงได้มีโอกาสเรียนรู้งานศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็ทีต่ัง้อยูใ่นวดัปะอาง อำาเภอไพรบงึเปน็ครัง้แรก ซ่ึง

มีเจ้าอาวาสเป็นผู้ให้การอุปการะ ทำาให้เกิดความเลื่อมใส

ศรทัธา และเปน็ “ตน้แบบ” การทำางานแบบ “ใสใ่จ” ของ

เธอตั้งแต่นั้นมา

2	 ปีกว่�ของก�รทำ�ง�นที่นี่	 ปลัดแจงได้เรียนรู้

ง�นพัฒน�เชิงโครงสร้�งพื้นฐ�น	 ทำ�ให้เธอมีต้นแบบ

และแรงบันด�ลใจในก�รทำ�ง�นม�กขึ้น

ช่วงจังหวะ...ชีวิต
ปลัดแจงเล่าต่อว่า หลังจากทำางานอยู่ท่ี อบต.ดินแดง

ได ้2 ปกีข็อยา้ยมาอยูท่ี ่อบต.ดอนคา อำาเภออูท่อง จงัหวดั

สุพรรณบุรี แต่เนื่องจากพื้นที่ตำาบลดอนคากว้างใหญ่  

มีพื้นที่อยู่ในความดูแลถึง 18 หมู่บ้าน ในฐานะที่เป็น

ข้าราชการท้องถิ่นจึงต้องลงไปดูแลทั้งเร่ืองโครงสร้าง 

พื้นฐาน และงานส่งเสริมอาชีพ อย่างเต็มความสามารถ 

กอปรกับ อบต.ดอนคามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่ง 

แตข่ณะนัน้ อบต.ไมไ่ดต้ัง้งบประมาณไว ้จงึตอ้งเขา้มาชว่ย

ดำาเนินการจัดตั้งงบประมาณของ อบต. และดำาเนินการ 

ของบประมาณจดัสรรไปพร้อมกนั ทำาใหไ้ดเ้รยีนรูง้านศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กอย่างเป็นรูปธรรม

อยู่ที่ อบต.ดอนคา ได้ 3 ปี ชีวิตการทำางานก็เริ่ม

เขา้ทีเ่ข้าทาง แตด่ว้ยปจัจยัแวดลอ้มในการใชช้วีติ และเห็น

ลู่ทางทีจ่ะไดท้ำางานใกล้บา้นเกดิมากขึน้ จงึขอยา้ยไปอยูท่ี ่

อบต.ดอนตาล อำาเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบรุ ีอยูไ่ดเ้พยีง 

6 เดือน ด้วยจังหวะชีวิต ปลัดแจงเห็นโอกาสที่จะกลับไป

ทำางานทีจ่งัหวดันครนายกบา้นเกดิ จงึขอยา้ยไปอยู ่อบต.

บึงศาล อำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พร้อมกับเริ่ม 

ทำางานหลายๆ ด้าน ทั้งงานโครงสร้างพื้นฐาน งานด้าน

เด็ก เยาวชน และผู้พิการอย่างจริงจัง ซ่ึงบางเรื่องก็ 

ไมป่ระสบผลสำาเรจ็ตามทีห่วงัไว ้เพราะตดิเงือ่นไขเรือ่งการ

ใช้งบประมาณ แต่เพราะยังมี “คว�มฝัน” อยากทำางานที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนมากกว่าการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน หลังจากทำางานใกล้บ้านได้เพียง 2 ปี เธอจึง

ตัดสินใจย้ายกลับไปที่ อบต.ดอนตาล ตามคำาชักชวน

ของนายกฯ ในเวลานั้น

“ถ้าเราอยากพัฒนาเด็ก พัฒนาอาชีพ  

หรืออยากพัฒนาพื้นที่ที่เราทำางานอยู่  

เราก็ต้องลงมือทำา”



101

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

เพราะอยาก “เดินต�มฝัน” และอยากทำางาน

รูปแบบใหม่ๆ ปลัดแจงตัดสินใจย้ายงานอีกครั้ง เมื่อรู้ว่า 

อบต.ดอนมะสังข์ที่อยู่ใกล้ๆ กับ อบต.ดอนตาล กำาลังหา 

“คนมีใจ” มาร่วมทำางาน แม้รู้ว่าต้องเจองานหนัก แต่เธอ

ก็เต็มใจย้ายมาเพียงเพราะว่าอยากทำางานท่ีท้าทายมากข้ึน 

เท่านั้น

เดินหน้�ทำ�ง�นเพื่อเด็กและเย�วชน
ปลัดแจงเล่าต่อว่า จำาได้เลยว่ามาเริ่มงานที่ อบต.

ดอนมะสังข์วันแรกคือวันที่ 8 มีนาคม 2556 พร้อมกับ

ร่วมขับเคล่ือนงานด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน ซ่ึงเป็น

นโยบายหลักของอดีตนายก อบต. ด้วยเชื่อว่าเด็กใน

วันนี้	คือผู้ใหญ่ในวันหน้�	ถ้�พัฒน�เด็กให้ดี	ให้ฉล�ด

ได้	 ทุกอย่�งก็จะพัฒน�ได้หมด ซึ่งปลัดแจงเองก็

เชือ่วา่การพฒันาถา้จะใหเ้กดิผลด ีตอ้งเริม่ทีเ่ดก็ แมก้ระทัง่

การสร้างเสริมสุขภาพก็ต้องเริ่มทำาตั้งแต่ทารกในครรภ์ 

นโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงเดินไปพร้อมกับ

การเกดิขึน้ของโครงก�รพฒัน�เย�วชนในชมุชนทอ้งถิน่	

(4	ภ�ค)	ระยะท่ี	2	:	หลักสูตรนักถักทอชุมชน	เพ่ือพัฒน�

เด็ก	 เย�วชน	 และครอบครัว	 ซึ่งสอดรับกับการทำางาน 

เชิงรุกของ อบต.ดอนมะสังข์อยู่พอดี จึงเสมือนเป็น “โอก�ส” 

ให้ปลัดแจงได้ทำางานพัฒนาศักยภาพคนดังที่ฝันไว้

“ช่วงแรกของการดำารงตำาแหน่งปลัด อบต.ดอนมะสังข์ 

เราให้ความสนใจการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนของ 

อบต. มาก เพราะยังไม่เคยเห็นบรรยากาศที่มีนักพัฒนา 

ชมุชนหรอืเจา้หนา้ที ่อบต. เขา้มาทำากจิกรรมรว่มกบัเดก็ๆ 

อย่างต่อเนื่องและน่าสนใจแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการหลอม

รวมใจของเยาวชนด้วยวิถีทางพุทธ การปลูกจิตสำานึก 

รกัตวัเอง สงัคม ส่ิงแวดล้อม การสรา้งเสรมิทกัษะชีวติ และ

ความบันเทิง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำาให้เราได้มีโอกาสเข้าไป

สมัผสัและรว่มเรยีนรูไ้ปกบัทมีนกัถกัทอชมุชนตลอดเวลา”

เติมเต็มนักถักทอชุมชน
สำาหรับชีวิตการทำางานที่  อบต.ดอนมะสังข์ 

นอกจากปลัดแจงจะต้องดำาเนินการตามนโยบายนายก 

อบต. ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายด้านเด็กและ

“การที่เราจะย้ายหรือเปลี่ยนที่ทำางานบ่อยๆ เราต้องมั่นใจว่าตัวเราเป็นคนมีคุณค่า  

หรือไม่เราก็พยายามสร้างคุณค่าให้ตัวเอง ถ้าเราอยากพัฒนาเด็ก พัฒนาอาชีพ หรืออยากพัฒนา 

พื้นที่ที่เราทำางานอยู่ เราก็ต้องลงมือทำา ที่ดอนมะสังข์ก็มีหลายๆ อย่าง คิดว่าน่าจะได้ทำางานที่สนุกมากขึ้น 

และได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้พัฒนาตัวเอง ยิ่งถ้าเราผ่านงานหนักๆ ได้  

ย่อมแสดงถึงศักยภาพที่มีในตัวเรา” 
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เยาวชนที่เดินหน้าอย่างเด่นชัดแล้ว ด้วยบทบาทการเป็น

ปลดัทีม่องเหน็ความสำาคญัของการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงเข้าไปช่วยทีมนักถักทอชุมชน

ขับเคลื่อนงานอย่างเต็มรูปแบบ

“การทำางานเร่ืองเด็กและเยาวชนเป็นเร่ืองยาก 

เพราะต้องใช้เวลาที่ไม่ใช่เวลาทำางาน ทั้งช่วงเย็น วันหยุด

เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ฉะนั้นคนทำางานด้านนี้

ต้องเป็นคนที่มีใจและมีความเสียสละมาก ถือเป็นเรื่อง

น่ายินดีมากที่มีคนทำางานเช่นนี้ ด้วยเหตุนี้เมื่อทีม

นักถักทอชุมชนต้องการให้เราช่วยอะไร เราจึงสนับสนุน

เต็มที่ ทั้งเรื่องเวลา วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ หรือ

บุคลากร โดยเราพยายามหนุนให้พนักงานทุกฝ่ายใน 

อบต.เข้าไปเป็นทีมทำางานร่วมกับนักถักทอชุมชนด้วย

ทุกคร้ัง เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะเช่ือว่า 

การทำางานท่ีดีต้องทำาเป็นทีม ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความ

ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ อบต.เป็นอย่างดี เห็นได้ว่าเวลา

มงีานอะไรทกุคนจะเขา้มารว่มทำางานดว้ยความสนกุสนาน 

หากช่วงไหนเว้นว่างไปหน่อย ก็จะมีคำาถามว่าเม่ือไร 

จะมกีารจดังานอกี ถอืเปน็การสรา้งความสขุในการทำางาน

ได้ทางหนึ่ง”

ส�นสัมพันธ์ชุมชน
ผลทีเ่กดิข้ึนนอกจ�กจะเหน็เด็กท่ี	“ใฝด่”ี	ม�รวม

ตัวทำ�กิจกรรมสร้�งสรรค์	ด้วยจิตส�ธ�รณะ	ไม่หันเห

เข�้ห�อบ�ยมขุ	มคีว�มส�มคัคเีป็นอนัหนึง่อันเดยีวกนั	

พร้อมจะทำ�กิจกรรมดีๆ	 เพ่ือชุมชนสังคมแล้ว	 ยังได้

เห็นผูใ้หญ	่“ใสใ่จ”	กบัปญัห�เดก็และเย�วชนในชมุชน

 “ต้องเริ่มทำางานจากจุดเล็กๆ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ก่อนจะขยายเป็นจุดใหญ ่

โดยเริ่มจากให้เด็กได้รู้จักวางเป้าหมายในชีวิต เพราะเชื่อว่าถ้าเขามีเป้าหมายที่ดีก็จะมีอนาคตที่ดีตามไปด้วย 

ซึ่งความฝันของคนทำางานคือส่งเสริมให้เด็กใช้ความรู้ความสามารถที่มีทำางานเลี้ยงชีพ 

แล้วนำาความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชนต่อไป”
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ม�กขึ้น	ทั้ง	อบต.	ภ�คีเครือข่�ย	คนในชุมชน	บ้�น	วัด	

โรงเรียน	 โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล	 รวมถึง

องค์กรภ�ยนอกที่เข้�ม�ผนึกกำ�ลังทำ�ง�นเพื่อก�ร

พัฒน�เด็กและเย�วชน

 ส่วนตัวเธอเองก็เกิด “คว�มภ�คภูมิใจ” ว่า

สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ของคนใน

ชุมชนดีขึ้น ที่สำาคัญคือสามารถ “ส�นฝัน” ที่อยากเห็น

ข้าราชการกับชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ เป็นผล

จากความมุ่งมั่นทำางานอย่างเสียสละร่วมกับคณะทำางาน

โดยไม่เน้นการใช้งบประมาณมากมาย ด้วยแรงบันดาลใจ

ที่ว่า...

“ต้องเริ่มทำางานจากจุดเล็กๆ เพื่อให้เกิดความ

เปลีย่นแปลง กอ่นจะขยายเปน็จดุใหญ่ โดยเริม่จากให้

เด็กได้รู้จักวางเป้าหมายในชีวิต เพราะเชื่อว่าถ้าเขามี

เป้าหมายที่ดีก็จะมีอนาคตที่ดีตามไปด้วย ซึ่งความฝัน 

ของคนทำางานคือส่งเสริมให้เด็กใช้ความรู้ความสามารถ

ท่ีมีทำางานเล้ียงชีพ แล้วนำาความรู้ความสามารถกลับมา

พัฒนาชุมชนต่อไป”

ตลอดระยะเวล�	 1	 ปีของก�รทำ�ง�นในฐ�นะ	

นักถักทอชุมชนเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่�	ห�กคนทำ�ง�น

รู้จักปรับตัว	เปลี่ยนทัศนคติเพื่อเรียนรู้กับสถ�นก�รณ์

ที่ผ่�นเข้�ม�	 และนำ�ม�ปรับใช้เป็นองค์คว�มรู้ในก�ร

พัฒน�ตนเองและสังคม	จะทำ�ให้ง�นทุกง�น	เงินทุกบ�ท	

ถูกใช้ไปอย่�งคุ้มค่�	 เปรียบเหมือนได้ทั้งคนและง�น

คุณภ�พไปพร้อมกัน
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ทำ�ด้วย “ใจ”

เทศบ�ลตำ�บลไผ่กองดิน อำ�เภอบ�งปล�ม้� จังหวัดสุพรรณบุรี
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พสักร	อุน่อ่อน	ปลดัเทศบ�ลตำ�บลไผก่องดนิ	อำ�เภอบ�งปล�ม�้	

จงัหวดัสพุรรณบรุ	ีเปน็ตวัอย่างของ “ข�้ร�ชก�รประจำ�” ทีม่แีนวทางการ

ทำางานแบบ “บูรณ�ก�ร” สอดรับได้กับท้ังสามภาคส่วน ด้วยการเล็งเห็น

ความสำาคัญของการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว พร้อมกับการประสาน 

สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรในตำาแหน่งต่างๆ ที่เห็นว่ามีความ

เก่ียวข้อง ท้ังผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย

อำานวยการ นักพัฒนาชุมชน และนักวิชาการศึกษา ให้เข้ารับการอบรมเป็น	

“ทีมนักถักทอชุมชน”	 ภายใต้หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก 

เยาวชน และครอบครัว ด้วยหวังว่าความรู้ที่ได้รับจะช่วยพัฒนาศักยภาพ

คนทำางานให้สามารถเข้าไปสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน จนเกิดเป็น 

“คว�มร่วมมือ” ให้ทั้งสามภาคส่วนได้ทำางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

คงไม่ง่�ยนักสำ�หรับบทบ�ทก�รเป็น “ข้�ร�ชก�รประจำ�ระดับสูง” 
ที่ต้องใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�ร และ
ก�รประส�นง�นระหว่�ง 3 ภ�คส่วนที่มีคว�มสำ�คัญ คือ 

ฝ่�ยบริห�ร ฝ่�ยง�นประจำ� และประช�ชน  ยิ่งเมื่อต้องเจอกับ 
เนื้อง�นที่มีร�ยละเอียดแตกต่�งกันด้วยแล้ว ก�รทำ�ง�นแบบ 

“ใส่ใจ” เท่�นั้น จึงจะนำ�พ�เร�ให้นั่งอยู่ในใจของผู้อื่นได้ 
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เส้นท�งสู่ง�นพัฒน�ชุมชน
แต่กว่ าจะมาถึ งวันนี้ ปลั ดพัสกรต้องสั่ งสม

ประสบการณ์ในสายงานท้องถ่ิน จนมีพ้ืนฐานด้านการ

พฒันาชมุชนหลายป ีจนกระทัง่สอบบรรจเุปน็ปลดัอำาเภอ 

ประจำาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ลพบุรี และนครปฐม แต่

ทำาได้ไม่นานก็เริ่มรู้ว่าสายงานน้ีน่าจะไม่เหมาะกับตนเอง 

เพราะสนใจงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

มากกว่า จึงตัดสินใจย้ายมาดำารงตำาแหน่งปลัดเทศบาล

ตำาบลไผ่กองดิน อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

จนถึงปัจจุบัน 

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ปลัดพัสกรพยายามแปลง

นโยบายด้านต่างๆ จากส่วนกลางมาเป็นแผนการทำางาน

ของท้องถิ่น แต่ยังไม่มีแผนงานของท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม

ชัดเจน มีเพียงการส่งเสริมและป้องกัน ร่วมกับองค์กร

ท้องถิ่นอื่นๆ เช่น กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน เป็น

ครั้งคราวเท่านั้น

แต่ในช่วง 2 - 3 ปีท่ีผ่านมาเทศบาลตำาบลไผ่กองดิน

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหง่ชาต ิจงึเริม่เลง็เหน็ความสำาคญัของการพฒันา

เด็กและเยาวชนมากข้ึน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรในตำาบล พบว่า เด็กและเยาวชนกว่า 500 คน 

เริ่มมีพฤติกรรมเลียนแบบสังคมเมือง ให้ความสำาคัญกับ

วัตถุนิยม จนละเลยวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงแสดงออก

ในทางทีไ่มเ่หมาะไมค่วรมากขึน้ เทศบาลจงึคิดแกไ้ขปญัหา

นี้อย่างจริงจัง

ปลัดพัสกรเล่าว่า ท่ีผ่านมาเทศบาลตำาบลไผ่กองดิน 

มีการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนหลายครั้ง แต่ยัง 

ไมเ่ปน็กจิกรรมทีห่ลากหลายและตอ่เนือ่ง จดัเปน็ครัง้ๆ ก็

จบไป เช่น ค่ายต้านภัยยาเสพติด ค่ายอบรมมารยาทไทย 

จัดงานบวชบรรพชาสามเณร หรือจัดงานวันเด็ก เป็นต้น 

ทั้งนี้เนื่องจากเม่ือไม่นานน้ีเทศบาลได้จัดทำาโครงการ

เทศบาลเคล่ือนท่ีในวันเสาร์ โดยให้เด็กมาวาดภาพประกวด 

ในหัวข้อประชาธิปไตย พบว่าเด็กหลายคนมีความคิด

สร้างสรรค์ดีมาก จึงอยากจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก

และเยาวชนที่หลากหลายและครอบคลุมยิ่งขึ้น ท้ังสังคม 

ศิลปะ เพื่อให้เด็กได้เข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

ไปพร้อมกัน
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ก่อเกิด “นักถักทอชุมชน”
เมื่อมี	 “แนวคิด”	 จะพัฒน�ศักยภ�พเด็กและ

เย�วชนให้เกิดคว�มต่อเน่ือง	 ก�รห�เพื่อนร่วมท�งก็

เกิดขึ้น	

“ต้นปี 2556 เพ่ือนๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ชักชวนให้เข้าไปฟังการแนะนำาโครงการของสถาบันเสริม 

สร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) ร่วมกับมูลนิธิ 

สยามกัมมาจล ในโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน 

(4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนา

เด็ก เยาวชน และครอบครัว รู้สึกสนใจ จึงนำามาหารือกับ

นายกเทศมนตรซีึง่ทา่นกเ็หน็ดว้ย จนเกดิเปน็ทีมนกัถกัทอ 

ชุมชนเทศบาลตำาบลไผ่กองดินในวันนี้”

ปลัดพัสกรเล่าต่อว่า ตอนส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ

การอบรมนั้นเราไม่ได้บังคับ แต่จะใช้วิธีสร้างความเข้าใจ

มากกว่า เพราะเจ้าหน้าที่เทศบาลส่วนใหญ่ไม่มีความรู้

เรื่องการพัฒนาชุมชน จึงไม่มีเครื่องไม้ เครื่องมือ หรือ

ชุดความคิดในการทำางานชุมชน คิดว่าการอบรมครั้งนี้

น่าจะช่วยให้ทีมนักถักทอชุมชนได้ “เครื่องมือ” มาใช้ใน

การทำางานมากขึ้น โดยเฉพาะการทำางานด้านเด็กและ

เยาวชน แต่ที่สำาคัญคือเช่ือว่าส่ิงที่ได้รับจากหลักสูตรนี้

จะช่วย “กระตุ้น” การทำางานให้คนทำางานสนุกมากขึ้น

“ความคาดหวังตอนนั้นคือ  

อยากให้ทีมนักถักทอชุมชน 

เข้าไปรวมกลุ่มกับคนในชุมชน  

เข้าไปเป็นแมวมองหาคนที่เด่นๆ ในชุมชน  

มาเป็น “แกนนำา” ทำาโครงการเสนอต่อเทศบาล  

เพื่อให้เทศบาลจัดสรรงบประมาณและบุคลากร 

เข้าไปช่วยทำางาน ทำาให้โครงการมีความต่อเนื่อง  

ไม่ใช่ทำาแล้วทิ้งเหมือนที่ผ่านมา” 

เมือ่ทมีทำางานพรอ้ม ความรูพ้รอ้ม ปลัดพัสกรและ

ทมีนกัถกัทอชมุชนจงึเริม่วางแผนการทำางานเชงิลกึมากขึน้
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ดึงชุมชนร่วมพัฒน�เด็ก
ด้วยอุดมการณ์การทำางานแบบ “ใส่ใจ” น้ีเอง

ทำาใหป้ลดัพสักรและทีมนกัถกัทอชมุชนมองเหน็วา่ก�รจดั

กจิกรรมใหเ้ดก็เข�้ม�รว่มเพยีงอย�่งเดยีวอ�จจะยงัไม่

เพยีงพอทีจ่ะทำ�ใหเ้กดิผลสำ�เรจ็ทีด่แีละยัง่ยนืได	้ฉะนัน้

ทกุภ�คส่วนในชมุชนจงึตอ้งเข�้ม�รว่มกนัแกไ้ขปญัห�

นี้อย่�งจริงจัง	 เพร�ะปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลง	

เร็วม�ก	เด็กและผู้ใหญ่ต้องพร้อมรับกับสถ�นก�รณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ	กัน	

และด้วยเป้าหมายการทำางานที่ไม่ได้มุ่งไปที่เด็ก

และเยาวชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมุ่งมั่นสร้างความ

เข้าใจให้คนในชุมชนทั้งบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงาน

ตา่งๆ “ตระหนกั” ถงึการมสีว่นรว่มในการดแูลบตุรหลาน 

ถือเป็นการ “กระตุ้น” ให้คนทำางานเห็นความสำาคัญของ

การทำางานเพื่อท้องถิ่นด้วยเช่นกัน

ปลัดพัสกร เล่าต่อว่า ในฐานะผู้บริหารองค์กรฝ่าย

ข้าราชการประจำา เราต้องเข้าไปช่วยทีมนักถักทอชุมชน

หลายอย่าง ตั้งแต่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน หาแนวทางการดำาเนินงาน 

พร้อมให้คำาปรึกษา แนะนำาแก่นักถักทอชุมชนในเรื่อง

กระบวนการหรือการดำาเนินโครงการ ท้ังยังมีการติดตาม

“เราไม่อยากให้เด็กรวมกลุ่มกันตามถนน  

ไปทำากิจกรรมเสี่ยงต่างๆ อยากให้เด็กได้มีโอกาสคิด 

และทำากิจกรรมที่สร้างสรรค์ จนเกิดเป็นเครือข่ายเดก็

และเยาวชนทีส่ามารถเสนอโครงการมาท่ีเทศบาลได้  

แต่ที่ผ่านมาการดึงเด็กเข้ามาร่วมกิจกรรมนั้นทำาได้ยาก  

เพราะผู้ปกครองเองก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจ 

เรื่องการรวมกลุ่มเด็กมาทำากิจกรรมสร้างสรรค์  

กลัวว่าลูกจะไปทำาสิ่งไม่ดี ส่วนคนทำางานเองก็ต้อง 

ไม่รอให้ผู้บริหารสั่งจึงจะทำา หากเห็นปัญหาต้อง 

รีบลงไปดู ไปหาทางแก้ไขให้ทันท่วงที เพราะโดยหน้าที่

เราก็ทำางานเพื่อประชาชนอยู่แล้ว” 

การทำางานเป็นระยะๆ ด้วยวิธีการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ 

ซึง่การตดิตามงานแบบนีเ้มือ่กอ่น ไมค่อ่ยทำากนั แมจ้ะเปน็

ส่ิงที่จำาเป็น แต่เดี๋ยวนี้ผู้เข้าอบรมไม่ว่า ที่ไหนก็ต้องทำา

รายงานความคืบหน้าหรือผลท่ีได้จากการอบรมมานำาเสนอ

ด้วย เพราะถือว่าใช้งบประมาณของรัฐ จึงต้องใช้อย่างคุ้มค่า 

และยังเป็นความรับผิดชอบติดตามงานของผู้ที่อนุมัติให้

เข้าร่วมโครงการด้วย
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คิดรอบด้�น สู่คว�มสำ�เร็จ
1 ปีที่ทีมนักถักทอชุมชนของเทศบาลตำาบล 

ไผ่กองดินได้เข้าร่วมหลักสูตรน้ี ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อยา่งเขม้ขน้ในทกุๆ เดือน ทำาใหม้โีอกาสลงพืน้ทีเ่ดนิหนา้

ทำางานจนสามารถทำาใหเ้กดิกระบวนการทำางานทีม่องเหน็ 

“ประโยชน์ร่วมของชุมชน” โครงการยุวแพทย์แผนไทย

จึงเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ “ทุน” ในท้องถ่ินของทีม

นกัถกัทอชมุชน โดยอาศัยองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการเขา้รว่ม

หลักสูตร การศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆ ซึ่งโครงการนี้

ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากคนในชุมชน และภาคี

เครือข่ายต่างๆ เป็นการ “สร้�งก�รมีส่วนร่วม” ให้เกิดข้ึน

ในชุมชนอย่างไม่เคยมีมาก่อน

โครงการยุวแพทย์แผนไทยถือเป็นโครงการแรก

ที่เทศบาลตำาบลไผ่กองดินจัดขึ้นต่อเนื่อง ด้วยหวังว่า

โครงการนี้จะก่อเกิดกลุ่ม “แกนนำ�เย�วชนต้นแบบ” ที่

เข้มแข็ง และสามารถขยายผลต่อยอดไปสู่โครงการอื่นๆ 

ต่อไป 

ด้วยก�รทำ�ง�นอย่�งทุ่มเท	 คลุกคลี	 ใส่ใจ	 ใช้

คว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�ชุมชนม�ช่วยเป็น

พี่เลี้ยงให้ทีมนักถักทอชุมชนอย่�งใกล้ชิด	 ถือได้ว่�

ปลัดพัสกร	 อุ่นอ่อน	 เป็นอีกหนึ่ง	 “กลไก”	 ที่ช่วย

ขับเคล่ือนก�รทำ�ง�นของนักถักทอชุมชนเทศบ�ล

ตำ�บลไผ่กองดิน	 จนเกิดเป็นโครงก�รเพ่ือสร้�งก�ร

มีส่วนร่วมของชุมชนไผ่กองดินได้ในที่สุด
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เมื่อนักถักทอชุมชน
ต้อง “จัดก�ร” อ�รมณ์ตนเอง

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองสนิท อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
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“เพร�ะเป็นคนจริงจังกับก�รทำ�ง�นม�ก 
ห�กง�นที่ทำ�ไม่เป็นไปต�มแผนที่ว�งไว้ ก็จะเครียด 

ส่งผลให้คนรอบข้�งเครียดไปด้วย ทำ�ง�นไม่มีคว�มสุข 
คนรอบข้�งก็ไม่มีคว�มสุข 

ตอนนั้นคิดแต่ว่�เร�จะจัดก�รกับคนอื่นอย่�งไร 
ไม่เคยย้อนกลับม�มองตัวเองเลย มองแต่ว่�คนอื่นมีปัญห� 

ยิ่งได้รับเชิญไปเป็นวิทย�กร ไปนำ�เสนอง�นบ่อยครั้ง 
ก็ยิ่งคิดว่�ตัวเองเก่ง ตัวเองแน่ คนภ�ยนอกให้ก�รยอมรับเร�ม�ก 

แต่ทำ�ไมคนในองค์กรเร�ถึงจัดก�รไม่ได้”

คือคำาบอกเล่าของ จินตน�	 แกล้วกล้�	 “จิน”	 หัวหน้�สำ�นักง�น

ปลัด	 อบต.หนองสนิท	 อำ�เภอจอมพระ	 จังหวัดสุรินทร์	 หนึ่งใน 

“นกัถักทอชมุชน” ทีพ่ยายามหาวธิจัีดการกบั “อ�รมณ์” ตนเอง จนในทีส่ดุ

เธอก็สามารถทำาได้ ส่งผลให้เธอทำางานในองค์กรได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

เปลี่ยนแนวคิดพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นเป็น 
พัฒน�ก�รศึกษ�

จินเล่าว่า เธอย้ายมาทำางานที่ อบต.หนองสนิทได้ 5 ปีแล้ว และ

ทำางานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด นอกจากนี้เธอยังได้มี

โอกาสร่วมงานกับสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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ทำาให้เธอมีภาคีเครือข่ายการทำางานด้านสุขภาพมากขึ้น

ตามไปด้วย และผลงานที่ทำากับ สสส.ช่วยให้คนในชุมชน

มีสุขภาวะดีขึ้น ทำาให้น�ยก	 อบต.สมจิตร	 น�มสว่�ง 

เริ่มมองเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชนหนองสนิท ในปี 

2553 - 2554 นายก อบต.จึงเปลี่ยนแนวคิดการทำางาน

ของ อบต.ใหม่ จ�กเดิมที่เคยเน้นก�รพัฒน�ด้�น

โครงสร้�งพื้นฐ�นม�ให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องก�รศึกษ�

แทน โดยเน้นไปทีศ่นูยพ์ฒันาเดก็เลก็กอ่น กระทัง่ป ี2556 

นายกสมจิตรกลับมาดำารงตำาแหน่งนายก อบต.อีกครั้ง 

“นโยบ�ย” เรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างครบ

วงจรของตำาบลหนองสนิทจึงเกิดขึ้น 

“ช่วงนั้นหลักสูตร “นักถักทอชุมชน” เข้ามาพอดี 

เราเองเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่ดีและมีประโยชน์ จึงตอบรับ

ไว้ก่อน เพราะเห็นว่าเป็นโอกาสสำาคัญ ถ้าไม่รีบคว้าไว้

กน็า่เสยีดาย ตอบรบัไปโดยทีย่งัไมไ่ดร้ายงานผูบ้ริหารเลย 

เมือ่เขา้ไปขออนญุาต ทา่นกส็นบัสนุนเตม็ที ่เพราะเหน็วา่

เป็นการอบรมที่เกี่ยวข้องการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

น่าจะช่วยให้การทำางานด้านเด็กและเยาวชนของตำาบล

หนองสนิทเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น” 

เมือ่ไดไ้ฟเขยีวจากนายก อบต. แลว้ ตอ่มากต็อ้งหา

ทีมทำางาน จินเล่าว่า ตอนแรกทีมทำางานมี 3 คนคือ เรา 

นักวิชาการศึกษา และนักพัฒนาชุมชน แต่ทำาไปได้ระยะ

หนึง่กต็อ้งเปลีย่นทมีทำางานใหม ่เนือ่งจากนกัพัฒนาชุมชน

ย้าย ก็ดึงนักวิชาการเกษตรเข้ามาร่วม แต่ก็ยังไม่ได้ เราก็

ต้องมองหาทีมทำางานใหม่ คิดได้ว่าที่นี่มีศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กอยู่ น่าจะตรงกับหลักสูตรนี้ จึงดึงแอนนา ฉิมงาม 

“ครูยุ้ย” เข้ามาร่วมทีม การทำางานจึงค่อยลงตัวในที่สุด

การเปลี่ยนทีมทำางานบ่อยๆ เราเองก็เครียด กลัว

ว่าจะทำางานไม่ได้ตามที่อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ 

คาดหวงัไว้ โชคดีทีอ่าจารยแ์ละทมีงานใหก้ำาลงัใจ อาจารย์

จะบอกว่าไม่เป็นไร ได้เท่าไรก็เท่านั้น ค่อยเป็นค่อยไป 

คอ่ยๆ เรียนรูเ้อาวา่ทำาไมถงึไมไ่ด ้ทำาใหเ้ราเริม่คลายกงัวล

ลง เมือ่ทมีลงตวัเรากพ็ยายามพดูคยุกบัทมีทำางานมากขึน้ 

ถามเขาบอ่ยๆ วา่ มปีญัหาขอ้สงสยัอะไรไหม หรอืตอ้งการ

ให้เราช่วยอะไร ทำาให้การทำางานของทีมเริ่มดีขึ้น เกิด

ความชอบมากขึน้เรือ่ยๆ และทีส่ำาคญัเริม่มกีำาลงัใจมากขึน้ 

“ถามว่าเสียใจไหมที่ต้องเปล่ียนทีมทำางานบ่อย ก็

เสียใจนะ เพราะในฐานะหัวหน้าทีมเราไม่สามารถทำาให้

เพื่อนร่วมทีมคิดแบบเดียวกับเราได้ ก็ต้องปล่อยเขาไป 

เพราะวันนี้เขาอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์ของหลักสูตรนี้

ก็ได้”
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ปรับตัว...ปรับใจ
จินเล่าต่อว่า ก่อนเข้าร่วมหลักสูตรนี้ เธอพอมี

พื้นฐานเรื่องการคิดวิเคราะห์ข้อมูลอยู่บ้าง แต่ส่ิงที่ขาด

คือการทำางานอย่างมีความสุข ด้วยความที่เป็นคนใจร้อน 

คิดอะไรก็พูดออกไปทันที จริงจังกับงานมาก ถ้างาน

ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ จะเครียด ทำาให้คนรอบข้าง

เครียดตามไปด้วย ยิ่งได้รับตำ�แหน่งใหม่เป็นหัวหน้�

สำ�นกัง�นปลัดฯ	กย็ิง่กดดนัและเครยีดม�กขึน้	ตอนนัน้

คดิแตว่�่เร�จะจดัก�รกบัคนอืน่อย�่งไร	แตไ่มเ่คยยอ้น

กลบัม�มองตวัเองเลย	มองแตว่�่คนอืน่มปีญัห�ตลอด	

คิดว่�ตัวเองเก่ง	ตัวเองแน่	ยิ่งทำ�ง�นกับ	สสส.ม�	3	ปี	

ก็ยิ่ง	 “ตัวพอง”	 เพร�ะได้รับเชิญไปเป็นวิทย�กร	 ไป

นำ�เสนอง�นอยู่เสมอๆ	 ตอนนั้นคิดแต่ว่�ทำ�ไมคน

ข�้งนอกยอมรบัเร�	แตท่ำ�ไมคนในองคก์รเร�ถงึจดัก�ร

ไม่ได้	

“คิดตลอดเวลาว่าเราทำางานกับชุมชน

ไม่เคยมีปัญหาเลย ทำาได้ดีด้วยซำ้า 

สามารถคุยกับชาวบ้านได้ แต่พอมาทำากับทีม

ทำาไมมีปัญหามากเหลือเกิน ซึ่งพอได้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตรนักถักทอชุมชน ทำาให้เราย้อนคิดได้ว่า

อาจเป็นเพราะเราทำางานแบบเก่งคนเดียว 

ใจร้อน รอคนอื่นไม่ได้  

ทำาให้เราไม่สามารถทำางานร่วมกับคนอื่นได้” 

เมื่อรู้ตัว เราก็พยายามคิดหาทางแก้ไข ท้ังอ่าน

หนังสือธรรมะ เริ่มจัดการกับความโกรธ ความเครียดของ

ตนเอง แต่พอกลับเข้าไปอยู่ในงานก็เป็นเหมือนเดิมอีก 

แก้เท่าไรก็ไม่หาย จนวันหนึ่งในหน่วยการเรียนที่ 2 ที่ต้อง

เรียนรู้เรื่องงาน ชีวิต และการเรียนรู้ อาจารย์ทรงพล 

บอกว่า “โลภ	 โกรธ	หลง” มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ 

ถา้เราเขา้ใจธรรมชาต ิเรากจ็ะวางจิตวางใจไดถ้กู มองอะไร

ให้เห็นตามที่เป็นอยู่ เราก็พยายามฝึกฝนตัวเอง 

“แต่กว่าจะฝึกได้ก็ยาก ส่ิงเหล่านี้เป็นนามธรรม 

ถ้าไม่ฝึกก็จะไม่รู้จริงๆ ว่าเป็นอย่างไร เช่น เราเห็นลูกน้อง

หรือผู้ร่วมงานแสดงอาการท่ีเราไม่ชอบ เราต้องเริ่ม

นับหนึ่งถึงสิบในใจ หรือไม่ก็เดินออกจากตรงนั้นไปก่อน 

แล้วพยายามทำาความเข้าใจถึงเหตุและผลว่าทำาไมเขา

แสดงออกมาแบบนั้น ค่อยๆ ฝึกด้วยการพยายามเข้าใจ

เขา ทำาให้เริ่มปล่อยวางได้มากข้ึน พยายามฝึกฝน

ตนเองบ่อยๆ ใช้ความไม่เป็นทางการพูดคุยกับเขา ทลาย

กำาแพงตวัเองออกไป ซึง่ตอนนีค้ดิวา่สามารถทลายกำาแพง

ของตนเองได้บ้าง สามารถตอบตนเองได้ว่า “ความสุข” 

อยู่ไม่ไกลเลย แค่เราทำางานให้เต็มที่ สนุกให้เต็มท่ี และ

เต็มที่กับทุกสิ่ง เพียงแค่นี้ก็ทำาให้เรามีความสุขแล้ว”

และด้วยความพยายามปรับเปล่ียนตนเอง ส่งผล

ให้วันนี้เพื่อนร่วมงานกล้าเข้ามาคุย กล้าพูดเล่นกับเธอ

มากขึ้น เช่น หัวหน้าแต่งชุดนี้สวยนะ หัวหน้าต้องไปเอา

แว่นออก ใส่คอนแทคเลนส์ดีกว่า ซึ่งแต่ก่อนจะไม่มีใคร

กลา้พดูแบบนีกั้บเธอเลย สง่ผลใหบ้รรยากาศในการทำางาน

ดีขึ้น
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ตัง้คณะอนกุรรมก�รด�้นเดก็ครบทุกช่วงวยั
เมื่อทีมพร้อม ใจพร้อม แผนการดำาเนินงาน

ดา้นเดก็และเยาวชนกเ็กดิขึน้ จนิเลา่วา่ หลกัสตูรนกัถกัทอ

ชุมชนทำาให้ทีมนักถักทอฯ เริ่มมองเห็น “เจ้�ภ�พ” ที่จะ

เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน

มากขึ้น จึงเสนอให้มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ

ระดับตำาบลใหม่ จากเดิมที่เป็นการแต่งต้ังตามโครงสร้าง 

ก็เป็นการดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนจริงๆ 

มาเปน็คณะกรรมการแทน พรอ้มจดั “เวท”ี ทบทวนขอ้มูล

สถานการณเ์ดก็และเยาวชน และวางเปา้หมายการทำางาน

ร่วมกัน โดยได้ข้อสรุปว่าควรมีการต้ังคณะอนุกรรมการ

เด็กและเยาวชนเพิ่มอีก 3 คณะ จากเดิมที่เคยมีแต่

คณะอนุกรรมการเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา 

นั่นคือ คณะอนุกรรมการเด็กในครรภ์ (แม่ต้ังครรภ์และ

คุณแม่วัยใส) คณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัย และคณะ

อนุกรรมการเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ทั้งนี้

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตำาบลหนองสนิท

ครอบคลุมเด็กทุกช่วงวัย 

“บางกลุ่มอาจจะทำาได้น้อย บางกลุ่มอาจจะทำาได้

มาก แต่เราก็อยากให้เกิดกิจกรรมสำาหรับเด็กทั้ง 4 กลุ่ม

เร็วๆ แต่ก็ต้องคิดถึงทีมงานด้วยว่าเขาพร้อมไหม โดย

ตอ้งพยายามทำาใหเ้ขารูส้กึถงึความเปน็เจ้าของ ตอ้งวางใจ

ให้เขาทำา ให้เขาได้เรียนรู้เหมือนเรา”

ดึงภ�คีในชุมชน...ร่วมพัฒน�เด็ก
เมื่อทุกอย่างพร้อม การ “ถักทอ”	ภาคีเครือข่าย

ในชุมชนก็เริ่มขึ้น

จินเล่าว่า ด้วยความที่หลักสูตรนักถักทอชุมชน

มี “กระบวนก�รเรียนรู้” ที่หลากหลาย เราสามารถดึง

ความรูต้า่งๆ มาใช้ไดต้ามชว่งเวลาไดเ้ปน็อยา่งด ีและเมือ่

ถึงเวลาต้องลงมือดึงภาคีเครือข่ายให้เข้าร่วมพัฒนาเด็ก

และเยาวชน สิ่งที่เธอนำามาใช้กับการทำางานในครั้งนี้ก็คือ 

เรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ การมองภาพรวม ทำาให้

ทีมงานเห็นภาพรวมของงานเด็กและเยาวชนชัดขึ้น โดย

ได้รับคำาชี้แนะจากอาจารย์ทรงพลว่าอย่ามองแยกส่วน 

ปญัหาทกุปญัหาตา่งผูกโยงกนัในทกุๆ เรือ่ง ตอ้งมองเหน็

ภาพรวมให้มากที่สุด เช่น การทำางานเด็กต้องเริ่มจาก

ตรงไหน มใีครเกีย่วขอ้งบา้ง ใหวิ้เคราะหผ์ูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

รวมถึงการใช้ประโยชน์จากภาคีเครือข่าย และที่สำ�คัญ

คือก�รพัฒน�เด็กและเย�วชนต้องมองให้ครอบคลุม

ทั้งระบบ	 ตั้งแต่เด็กที่อยู่ในท้อง	 เด็กปฐมวัย	 เด็กใน

วยัเรยีน	และเดก็นอกระบบ โชคดทีีเ่ราเคยทำางานดา้นนี้

มาก่อน ทำาให้คิดวิเคราะห์และเช่ือมโยงเครือข่าย

การทำางานได้เร็วขึ้น มองทะลุว่างานเด็กกลุ่มไหนใคร

เปน็เจา้ภาพ เชน่ เดก็ทีอ่ยูใ่นทอ้งกลุม่ทีน่า่จะเปน็เจา้ภาพ

คือกลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก เด็กปฐมวัยเจ้าภาพคือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มเด็กในระบบ อบต.ทำาอยู่แต่ยัง

ไม่มีความต่อเน่ือง ส่วนเด็กนอกระบบก็มองเห็นเจ้าภาพอยู่ 

เพียงแต่ว่าตอนนี้ เรายังไม่ได้ เข้าไปขับเคล่ือนแบบ 

จริงๆ จังๆ เท่านั้น



115

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

“เม่ือมองเห็นว่าเจ้าภาพการพัฒนาเด็กและเยาวชน

มีใครบ้าง ตอนนี้เราเริ่มมีการพูดคุยกับภาคีเครือข่ายกัน

บ้างแล้วว่าจะมีแผนการทำางานอย่างไร เช่น กลุ่มคุณแม่

วยัใส เจา้ภาพคือกลุม่งานอนามยัแมแ่ละเดก็ เขากม็องวา่

จะทำาเรื่องข้อมูลโดยสำารวจว่ามีแม่ตั้งครรภ์อายุเท่าไร  

แบบไหน อยู่กับใคร ไปฝากครรภ์ครบไหม และจัดทีม 

อาสาสมคัรลงไปเยีย่มเพือ่ใหค้ำาปรกึษา ซึง่นอกจากนีก้ย็งั

มีการให้ความรู้เร่ืองอาหาร การเล้ียงดูลูก ฯลฯ ซ่ึงมีคุณหมอ

และนักวิชาการจาก รพ.สต.เข้ามาช่วย เป็นต้น”

นอกจากนี้ยังใช้หลัก “จัดก�รก่อนเรียน” คือเรา

จะจัดให้มีก�รพูดคุยกันก่อนทุกครั้งว่�	 ก�รจัดง�น

ตอ้งเตรยีมอะไรบ�้ง	สว่นก�รทำ�ง�นกบัคณะกรรมก�ร

ก็ต้องมีก�รตั้งวัตถุประสงค์ว่�ทำ�แล้วจะเกิดผลอะไร	

เปิดโอก�สให้ทุกคนได้แสดงคว�มคิดเห็นเต็มที่	 เดิม

เร�จะพูดคนเดียว	 บอกว่�เข�ต้องทำ�แบบน้ี	 เห็นด้วย

ไหม	ทำ�ให้บ�งคนเบื่อ	ไม่สนใจฟัง	แต่พอปรับเปลี่ยน

ให้ทุกคนได้แสดงคว�มคิดเห็น	 เร�มีหน้�ที่สรุป

คว�มคิดเห็น	เชื่อมคำ�พดูของทกุคน	และเติมคว�มคิด

ของเร�ไป	 ทำ�ให้เข�รู้สึกว่�ได้มีส่วนร่วมในก�รแสดง

คว�มคิดเห็น	 เห็นชัดเลยว่�บรรย�ก�ศในวงพูดคุย

เปลีย่นไป	แตล่ะคนไมเ่ครยีด	และสนกุกบัก�รไดเ้สนอ

คว�มคิดเห็นม�ก

ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกิจกรรมเด็กและ

เยาวชน เราเชิญทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ในชุมชน และเจ้าหน้าที่ 

อบต.มาประชมุรว่มกนั ชีแ้จงวา่ อบต.จะมกีารทำาโครงการ

เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน พร้อมแบ่งหน้าที่การทำางาน

ให้ผู้ ใหญ่ในชุมชนช่วยในเรื่องความสัมพันธ์กับเด็ก 

การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ส่วนเจ้าหน้าที่ อบต.ทำาหน้าที่

เป็นพี่เลี้ยงในทุกหมู่บ้าน สังเกตการณ์ เก็บภาพ เก็บ

รายละเอียด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อบต.ได้เรียนรู้ข้อมูลชุมชน

ของตนไปในตัว 

“เราอยู่ในท้องถิ่น เป็นคนของท้องถิ ่

ถ้าเราไม่รู้จักพื้นที่แล้วใครจะรู้  

โครงการนี้ “เปิดโอกาส” ให้เจ้าหน้าที่ อบต. 

ได้ลงไปปฏิสัมพันธ์กับผู้นำาชุมชน เพราะบางคน 

เพิ่งย้ายมายังจำาผู้นำาไม่ได้ ไม่รู้จักพื้นที่  

ถือเป็นจุดอ่อน แม้บางคนจะไม่ได้ทำางานเกี่ยวกับ

ชุมชน แต่ก็ต้องรู้จักชุมชนให้มากที่สุด  

ด้วยแนวคิดการทำางานเช่นนี้ ทำาให้ อบต.หนองสนิท 

มีจุดแข็งเรื่อง “ทีมงาน” ดังจะเห็นได้จาก 

วันเสาร์อาทิตย์ หากมีการจัดกิจกรรมใด เจ้าหน้าที่ก็

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนกลายเป็นวัฒนธรรม

องค์กรไปในที่สุด ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือ 

หรือไม่สนใจ ก็จะโดนกันออกจากกลุ่ม ทำาให้เขาต้อง

ปรับตัวเข้าหาเพื่อนและองค์กรในที่สุด” 
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ใช้ “ทุนเดิม” พัฒน�กิจกรรมเด็กและ
เย�วชน

และแล้วโจทย์ยากก็มาถึง เมื่อถึงคราวท่ีทีม

นักถักทอชุมชนต้องลงมือ “ถักทอ” เด็ก เยาวชน และ

คนในชุมชนเข้ามาร่วมกันทำากิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

เด็กและเยาวชนในตำาบลหนองสนิท

จนิจงึใช้กจิกรรมแรลลีชุ่มชนเปน็ฐาน เนือ่งจากเปน็ 

“ทุนเดิม” ที่มีอยู่แล้ว เริ่มต้นจากการนำากิจกรรมจักรยาน

แรลลี่ที่เคยทำามาก่อน มาปรับแผนใหม่ โดยขอคำาปรึกษา

จากอาจารย์ทรงพล ซึ่งอาจารย์ก็แนะนำาขั้นตอนการ

ทำางานว่าควรเร่ิมต้นจากอะไร เช่น ก่อนเร่ิมกิจกรรม

ควรมีการละลายพฤติกรรมเด็กก่อนหรือไม่ หรือควรให้

เด็กๆ เห็นจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ก่อนหรือไม่อย่างไร 

พอได้รับคำาแนะนำาเราก็กลับมาปรับรายละเอียดการ

ทำางานใหม่ทันที 

เริ่มต้นด้วยการเชิญ “แกนนำ�ทุกหมู่บ้�น” มา

ชวนคิดชวนคุยเกี่ยวกับปัญหาเด็กและเยาวชนในตำาบล

หนองสนิท โดยนำาข้อมูลจากโรงเรียนต่างๆ ในตำาบล

มาเป็นฐานในการพูดคุย พร้อมกับโยนคำาถามไปว่า

พวกเขาอยากเห็นเด็กและเยาวชนหนองสนิทเป็นอย่างนี้

ไหม พวกเขารู้สึกห่วงกังวลกับเด็กและเยาวชนเหล่านี้

อย่างไร และจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร พร้อมกับใช้คำาถาม

แบบ “ท้�ท�ย” ไปว่า หรือจะรอให้ปัญหามันเกิดขึ้น

มากกว่านี้ พอได้ยินอย่างนี้แกนนำาชุมชนทุกคนต่าง

พร้อมใจกันบอกว่า “อย�กแก้ปัญห�” เม่ือได้ใจจาก

แกนนำาชุมชนแล้ว การดำาเนินงานก็เริ่มขึ้น 

“เราบอกให้แกนนำาชุมชนทุกคนช่วยกันคัดเลือก 

“แกนนำาเยาวชน” มาก่อน โดย อบต.จะทำาหนังสือแจ้ง

ไปยงัผูป้กครอง แตใ่หแ้กนนำาชมุชนช่วยไปประชาสมัพนัธ์

โครงการต่อ ผลปรากฏว่ารอบแรกมีแกนนำาเยาวชนจาก

ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 50 คน” 

เม่ือได้	“แกนนำ�เย�วชน”	แล้ว	ทีมนักถักทอชุมชน	

ก็จัดวงพูดคุยขึ้นท่ีโรงเรียนหนองสนิทวิทย�	 โดยมี

สมเกียรติ	ส�ระ	หัวหน้�สำ�นักง�นปลัดตำ�บลหนองอียอ	

และ	“เขียว”	สุริย�	ดวงศรี	เข้�ม�ช่วยทำ�เวทีด้วย	ซึ่ง

กิจกรรมวันน้ีจะเน้นให้เด็กๆ	ได้รู้จักตนเอง	รู้จักเพ่ือนๆ	

ในตำ�บลเท่�นั้น	 ส่วนกิจกรรมครั้งที่	 2	 ให้เด็กๆ	 คิด

วิเคร�ะห์เรื่องก�รใช้ชีวิตของตนเอง	ตั้งเป้�หม�ยชีวิต	

วเิคร�ะหป์ญัห�อปุสรรค	อปุนสิยั	รวมถงึคว�มถนดัว�่

เข�เก่งอะไร	

การจัดกิจกรรมทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาทำาให้เห็น 

“จุดอ่อน” ของตัวเองในเรื่องสันทนาการ ซ่ึงเราก็รู้ตัว

อยู่ว่าไม่เก่งด้านนี้ แต่ก็จะพยายามเรียนรู้ให้มากขึ้น 

หลังกิจกรรมครั้งท่ี 2 เสร็จสิ้นลง “แผนจัด

กิจกรรม” ก็เกิดขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้จินให้แกนนำาเยาวชน

คิดแผนเองว่าจะพาน้องๆ ไปเรียนรู้อะไรบ้าง แต่โชคไม่ดี 

เป็นช่วงเลือกตั้งพอดี (ต.ค. – พ.ย. 56) ด้วยภาระหน้าที่
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ทำาให้การทำากิจกรรมกับเด็กๆ ต้องหยุดไปช่วงหน่ึง เม่ือ

การเลือกตั้งผ่านไป กิจกรรมครั้งที่ 3 ก็เกิดขึ้น แต่กลับมี

เด็กเข้าร่วมน้อยมาก ทีมทำ�ง�นจึงประเมินผลร่วมกัน

พบว่�	 ส�เหตุม�จ�กข�ดก�รประช�สัมพันธ์	 ก�รทำ�

กิจกรรมไม่ต่อเนื่องทำ�ให้เด็กข�ดคว�มกระตือรือร้น	

และทีมทำ�ง�นไม่ส�ม�รถบริห�รจัดก�รง�นได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ 

“เห็นผลประเมินแล้วรู้ทันทีว่า เราไม่ได้ทำาตามที่

อาจารย์ทรงพลบอกเรื่องการวางแผนการทำางานที่ควรจะ

ลงเป็นตารางการทำางานให้ละเอียดชัดเจน เพื่อให้รู้ว่า

ในแต่ละช่วงเวลามีงานอะไรที่ต้องทำาบ้าง เพื่อที่งานจะได้

ไม่ต้องกระจุกตัวอยู่ช่วงใดช่วงหน่ึง และที่สำาคัญคือจะ

ได้ไม่กระทบกับงานประจำาที่มีอยู่ด้วย”

เรื่องการวางแผนการทำางาน ควรจะลงเป็นตาราง 

การทำางานให้ละเอียดชัดเจน เพื่อให้รู้ว่า 

ในแต่ละช่วงเวลามีงานอะไรที่ต้องทำาบ้าง 

เพื่อที่งานจะได้ไม่ต้องกระจุกตัวอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่ง 

และที่สำาคัญคือจะได้ไม่กระทบกับงานประจำาด้วย”

เดินหน้�จัด “กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน”
อย่างไรก็ตามแม้การจัดกิจกรรมครั้งท่ี 3 จะไม่

ประสบผลสำาเร็จ แต่จินและทีมงานก็ไม่ท้อ เดินหน้า

จดัประชุมคณะอนกุรรมการเดก็ในกลุ่มวยัตา่งๆ ใหเ้ขา้มา

มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนใน

ตำาบลหนองสนิท โดยให้แต่ละคนคิดรูปแบบกิจกรรม

มานำาเสนอ จนมาลงตัวที่ “กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน”	โดย	

อบต.จะสนับสนุนงบประม�ณให้หมู่บ้�นละ	500	บ�ท	

สว่นวสัดอุปุกรณใ์ห้แตล่ะหมูบ่�้นไปบรหิ�รจัดก�รเอง	

โดยมีโจทย์ว่�	 ต้องเป็นวัตถุดิบในพ้ืนที่และต้องไม่ซื้อ	

และที่สำ�คัญคือต้องมีผู้ใหญ่ในชุมชนม�เป็นวิทย�กร

ให้คว�มรู้ด้วย	 โดยมีเจ้�หน้�ที่	 อบต.เข้�ม�ทำ�หน้�ที่

เป็นพี่เลี้ยงอีกต่อหนึ่ง	

สำาหรับกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนที่ผู้ใหญ่ในชุมชน

ร่วมกันคิดขึ้นนั้นจะเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ในหมู่บ้าน

ของตนเอง เช่น หมู่ 1 เรียนรู้การทำาไม้กวาดก้านมะพร้าว 

หมู่ 3 ขนมจีน และว่าว หมู่ 6 ขนมด่างหยก หมู่ 7 จักสาน 

หมู่ 8 สานเปล หมู่ 9 สานสุ่ม และหมู่ 10 ทำาบ่วงดักหนู 

เป็นต้น โดยท้ายที่สุดเราวางแผนไว้ว่าจะนำาผลงานของ
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เด็กๆ ทั้ง 10 หมู่บ้านมาจัดนิทรรศการในวันเด็กแห่งชาติ 

โดยให้เด็กๆ คิดนำาเสนอรูปแบบนิทรรศการด้วยตนเอง 

ทมีนกัถกัทอชมุชน เพยีงแคแ่นะนำาเทา่นัน้วา่ในนทิรรศการ

ควรมีข้อมูลอะไรบ้าง

“วันงานจริงๆ พบว่าเด็กๆ เขาจัดกิจกรรมกันได้

สนกุมาก บางหมูบ่า้นกท็ำาเปน็ซุม้เลน่เกม บางหมูบ่า้นกม็ี

ผลิตภัณฑ์มาขายด้วย ถือเป็นคร้ังแรกก็ว่าได้ท่ีตำาบล

หนองสนิทมีการจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกันท้ังตำาบล เป็น

ภาพบรรยากาศที่คนในชุมชนไม่เคยเห็นมาก่อน และ

เท่าที่ได้พูดคุยกับเด็กๆ ส่วนใหญ่บอกว่าสนุกมาก พี่จัด

อีกนะ เราเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนทักทาย รู้สึกดีใจมาก”

หลังจัด “กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน” เสร็จสิ้นลงก็

ถึงเวลา “ถอดบทเรียน” วา่เดก็ไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากกจิกรรม

นี้บ้าง เมื่อถึงขั้นตอนนี้รู้เลยว่�พวกเร�ยังมี	“จุดอ่อน”	

เรือ่งก�รสรปุบทเรยีนม�ก	พวกเร�ยงัไมม่พีืน้ฐ�นเร่ือง

ก�รโยนคำ�ถ�มทีดี่	เกบ็ประเดน็ไมไ่ด	้ทำ�ใหไ้มส่�ม�รถ

สรุปว่�สิ่งที่เด็กๆ	 ได้เรียนรู้นั้นมีคุณค่�อะไรบ้�ง	

ยกตัวอย่�งเช่น	 กิจกรรมทำ�ขนม	 ก็จะได้ข้อสรุปเรื่อง

ก�รทำ�ขนมเท่�นั้น	 ไม่ได้มีก�รโยนคำ�ถ�มไปถึงเรื่อง

คว�มอดทน	ก�รมีส่วนร่วม	คว�มพย�ย�ม	หรือคว�ม

รู้ด้�นอื่นๆ	เลยซึ่งน่�เสียด�ยเป็นอย่�งยิ่ง	แต่อย่�งไร

ก็ต�มมองเห็นว่�คนในชุมชนหันม�สนใจเด็กและ

เย�วชนม�กขึ้น

“ทีมนักถักทอชุมชนตำาบลหนองสนิท ขยายผล 

“สร้างทีมทำางาน” ขึ้นในองค์กร จากเดิมที่ต่างคน 

ต่างคิดต่างทำา ไม่มีใครกล้าก้าวล่วงงานคนอื่น 

ตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคน “พูดคุย” กันมากขึ้น 

มีการ “บรูณาการ” และ “วางแผน” การทำางานร่วมกนั 

ปรึกษาหารือกันว่าจะนำางานของแต่ละคน 

ไปแทรกตรงไหนอย่างไร  

ไม่ทำางานแยกส่วนเหมือนแต่ก่อน “

ขอแค่ “คิดเป็น”
วันนี้กระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำาบล

หนองสนิทเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วด้วยฝีมือการ 

“ถักทอ” ของทีมทำางาน

แต่ห�กถ�มว่�เป้�หม�ยก�รพัฒน�เด็กและ

เย�วชนตำ�บลหนองสนิทคืออะไร	 จินบอกว่�	 คือก�ร

ทำ�ใหเ้ดก็	“คดิเปน็”	รูผ้ดิ	ชอบ	ชัว่ดี	แคน้ี่กเ็พยีงพอแลว้	

เพร�ะถ้�พูดถึงคำ�ว่�	 “ทักษะชีวิต”	 เร�คิดว่�มันเป็น

คำ�ใหญ่	 เร�แค่อย�กให้เข�คิดเป็น	 ขอแค่เวล�เข�อยู่

นอกบ้�น	 อยู่ลับต�เร�แล้วเข�ส�ม�รถคิดได้เองว่�

อะไรควรไมค่วร	อะไรถกูอะไรผดิ	ห�กเข�คดิได	้คดิเปน็	

เร�เชื่อว่�อน�คตภ�ยหน้�เข�ต้องเอ�ตัวรอดได้แน่	

และก�รสอนให้เดก็	“คดิเปน็”	เร�กต็อ้งเริม่ปลกูฝงัเข�

ตั้งแต่เล็ก	 จึงคิดว่�แผนก�รพัฒน�เด็กและเย�วชน

ของตำ�บลหนองสนิทที่คิดทำ�ให้ครบทั้ง	 4	 ช่วงวัยน้ัน

ม�ถูกท�งแล้ว
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และในอนาคตแผนงานด้านเด็กและเยาวชนของ

ตำาบลหนองสนิทจะเดินด้วย “ข้อมูล” เป็นหลัก เมื่อได้

ข้อมูลแล้วจึงจะนำามาแปลงเป็นกิจกรรมต่อไป โดยมี

นกัทกัทอชมุชนและภาคเีครอืขา่ยในชมุชนเปน็ผูข้บัเคล่ือน

การทำางาน 

“ในอนาคต อบต.หนองสนิทคงไม่คิดเองทำาเอง 

อกีแลว้ แตจ่ะเป็นการทำางานแบบมสีว่นรว่มมากขึน้ ดงึทกุ

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาระดมสมอง กำาหนดทิศทาง และ 

ตั้งเป้าหมายการทำางานร่วมกัน และเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องมี

การประเมินผล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนางานไป

พร้อมทั้งตำาบล” 

วันนี้ดูเหมือนว่�ภ�ระหน้�ที่ของ	 “นักถักทอ

ชมุชน”	ของเธอจะผลดิอกออกผลเปน็รปูธรรมชดัเจน	

แตเ่ธอยงัมสีิง่ทีอ่ย�กทำ�เพือ่ใหต้ำ�บลหนองสนทิพฒัน�

ยิง่ข้ึน	นัน่คอื	ก�รทำ�	“วสิยัทศัน	์อบต.หนองสนทิ”	โดย

จดัทำ�เปน็แผนยทุธศ�สตรก์�รพฒัน�ตำ�บลหนองสนทิ	

ชักชวนคนในชุมชนม�น่ังคิดน่ังคุยว่�พวกเข�	“อยากเห็น”	

ตำ�บลหนองสนิทเป็นแบบไหน	 ร่วมคิดว�งแผนก�ร

ทำ�ง�น	และห�วธิแีก้ปญัห�ไปพรอ้มกนั	โดยครอบคลมุ

ทุกส่วนทั้งเด็ก	 เย�วชน	 ผู้สูงอ�ยุ	 สุขภ�พ	 เศรษฐกิจ	

ก�รเกษตร	ประเพณี	วัฒนธรรม	ฯลฯ	ซึ่งถ้�ทำ�ได้จริง

คิดว่�จะเกิดผลดีกับชุมชนเป็นอย่�งม�ก
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ชีวิต...ที่ต้องก้�วเดิน

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเมืองลีง อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
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“ตอนเรียนจบใหม่ๆ ไฟแรงม�ก อุดมก�รณ์ก็สูง  
ต่อต้�นง�นร�ชก�รสุดๆ เพร�ะไม่ชอบอะไรที่เชื่องช้� 
ซับซ้อนยุ่งเหยิง ไม่ชอบทำ�ง�นแบบเช้�ช�มเย็นช�ม”

คำาบอกเล่าของ นันท�	 ศรีกลับ	 “จุ๋ม” นักพัฒนาชุมชน องค์การ

บริหารส่วนตำาบลเมืองลีง อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ที่มีต่ออาชีพ

ข้าราชการในอดีต

จุ๋มเล่าว่า หลังเรียนจบเธอจึงมุ่งม่ันทำางานเอกชนที่กรุงเทพฯ ได้ 

2 ปี หน้าที่การงานกำาลังไปได้ดี ก็ต้องตัดสินใจทิ้งความก้าวหน้า หยุดยั้ง

อุดมการณ์ที่เคยมี เน่ืองจากตั้งครรภ์ สามีก็รับราชการอยู่ภาคใต้ คุณแม่

ที่อยู่สุรินทร์ก็สุขภาพไม่ค่อยดี ถ้ายังทำางานอยู่ที่กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายต้อง

เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว จึงลาออกจากงานกลับมาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์

แม้จะมีอุดมก�รณ์ม�กแค่ไหน	 แต่ต้องทิ้งอุดมก�รณ์ไว้ก่อน	

เพร�ะครอบครัวเป็นสิ่งสำ�คัญที่สุด	หลังกลับม�อยู่บ้�นได้ไม่น�น	ก็ไป

เปน็ครทูีโ่รงเรยีนพระปรยิตัธิรรมใกลบ้�้น	ซึง่เปน็ศนูยร์วมเดก็มปีญัห�

ทีพ่อ่แมโ่ยนใหว้ดัเปน็คนจัดก�ร	และนีค่อืจดุเริม่ตน้ทีท่ำ�ใหเ้ธอให้คว�ม

สนใจกับปัญห�เด็กและเย�วชน
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ก้�วสู่อ�ชีพ “ครู”
จุ๋มเล่าว่า จำาได้ว่าช่วงที่เข้าไปเป็นครูใหม่ๆ โดน

เด็กแกล้งทุกวัน หมามุ่ยบ้าง ตุ๊กแกบ้าง แกล้งเสร็จเณร

ก็จะพากันหัวเราะเยาะเรา พร้อมกับพูดว่า “สงสัยพรุ่งนี้

ครูคงไม่ม�แล้วมั้ง” แรกๆ เราก็ท้อ ร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้ง  

แต่ก็พยายามอดทนเอาชนะใจลูกศิษย์ให้ได้ พย�ย�มคิด

มุมกลับว่�	เพร�ะเข�เป็นเด็กเข�ถึงทำ�แบบนี้	ห�กเร�

ปลอ่ยไปโดยไมห่�ท�งแกไ้ข	แลว้โตขึน้พวกเข�จะเปน็	

อย�่งไร	เริม่มองเหน็ว�่ปญัห�เดก็และเย�วชนเปน็เรือ่ง

สำ�คัญ	 เมื่อคิดได้ก็	 “ปรับตัวใหม่”	 ว�งตัวเป็นกันเอง	

กับเด็ก	 พูดกับเด็กว่�มีปัญห�อะไรก็ให้ม�ปรึกษ�		

จ�กนั้นเด็กๆ	ก็เริ่มยอมรับเร�ม�กขึ้น	ไม่เพียงแต่ก�ร

ปรับเปลี่ยนวิธีก�รว�งตัวเท่�น้ัน	 แต่ยังเปลี่ยนวิธีก�ร

สอนใหม่ไม่มุ่งวิช�ก�รเพียงอย่�งเดียว	 แต่ยังสอนให้

เด็กได้เรียนรู้	“วิชาชีวิต”	ด้วยเช่นกัน

“สอนอยู่เกือบสองปี ได้ข้อคิดเก่ียวกับเด็กเยอะมาก 

ไดเ้รยีนรูว้า่ท่ีจรงิแลว้พวกเขาไมไ่ดอ้ยากทำาตวัมปีญัหา แต่

เพราะขาดความรักความเอาใจใส่จากครอบครัว จึงแสดงออก

ด้วยการทำาตัวเป็นปัญหา เพ่ือสร้างความสนใจ ซ่ึงจริงๆ แล้ว

พวกเขาแค่อยากให้มีคนรักเท่านั้น”

“ร�ชก�ร” อ�ชีพที่หนีไม่พ้น
เม่ือครูและเด็กเริ่มเข้าใจกันมากขึ้น ทุกอย่าง

ดูเหมือนจะราบรื่นขึ้น แต่ “จุดเปลี่ยน” ของชีวิตก็มาถึง

อีกครั้ง เม่ือจุ๋มต้องตัดสินใจลาออกจากงานที่กำาลัง

เดินไปได้ด้วยดี เพราะห่วงสามีที่ทำางานอยู่บริเวณ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอยากให้ครอบครัวได้อยู่กัน

พร้อมหน้า ด้วยการไปทำางานธุรการอยู่กับคณะทำางาน

โครงการในพระราชดำาริฯ 3 จังหวัดนราธิวาส ช่วยเหลือ

ชาวไทยพุทธอยู่ประมาณ 3 ปี จนเริ่มรู้สึกว่าชีวิตอิ่มตัว

แล้ว จึงกลับมาอยู่ที่สุรินทร์อีกครั้ง

จุม๋เลา่ตอ่วา่ ตลอด 3 ปทีีอ่ยูท่ีน่ี ่สขุภาพจิตแยม่าก 

รูสึ้กเบือ่และเปน็กงัวลทีต่อ้งมานัง่ลุ้นวา่คืนนีส้ามีทีอ่อกไป

ปิดล้อม จะกลับมาไหม ชวนสามีย้ายหลายครั้ง ก็ไม่ได้รับ

การอนุมัติเสียที อีกอย่างเพราะว่าสามีเป็นทหาร ซึ่งได้

ปฏิญาณตนเปน็คนของแผ่นดินไปแล้ว เขาตอ้งปกปอ้งชาต ิ

แตเ่รากอ็ยูแ่บบนัน้ตอ่ไปไมไ่หว จงึตดัสนิใจวา่จะกลบับา้น 

โชคดีที่สามีเคารพการตัดสินใจของเรา แต่ก็ติดปัญหาว่า

ถา้จะยา้ยกลบัมาอยูส่รุินทร์ กต็อ้งมงีานรองรบั เพราะเรา

ตอ้งเลีย้งดคูรอบครวั มทีางเดยีวตอนนัน้คือตอ้งสอบบรรจุ

เขา้รบัราชการ ง�นทีเ่ร�เคยประก�ศไวว้�่	“ชวีตินีจ้ะไมม่ี

วันทำาเด็ดขาด”	 แต่ก็หนีไม่พ้น	 เพร�ะสอบบรรจุได้ที่	

อบต.จอเบ�ะ	 อำ�เภอยี่งอ	 จังหวัดนร�ธิว�ส	 ซึ่งเป็น

พ้ืนทีสี่แดง	อสิล�มรอ้ยเปอรเ์ซน็ต	์ไม่มีไทยพุทธแม้แต่

คนเดียว	 คว�มรู้สึกตอนนั้นเหมือนชีวิตเร�กำ�ลังเล่น

เกมอะไรสักอย่�ง	พลิกผันอยู่ตลอดเวล�

พยายามคิดมุมกลับว่า 

เพราะเขาเป็นเด็กเขาถึงทำาแบบนี ้

หากเราปล่อยไปโดยไม่หาทางแก้ไข 

แล้วโตขึ้นพวกเขาจะเป็นอย่างไร
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 งานที ่อบต.จอเบาะคอืการเขา้ไปดูแลเดก็ เยาวชน 

สตรี ผู้สูงอายุ ตอนแรกๆ ที่เข้าไปชาวบ้านจะระแวงมาก 

ไม่ค่อยไว้ใจ อาจเป็นเพราะเราเป็นไทยพุทธก็ได้ เราก็

พยายามแสดงให้เขาเห็นถึงความจริงใจท้ังกับคนและงาน 

จนวันหน่ึงกลุ่มแม่บ้านในชุมชนแสดงการทักทายเราและ

จับหลังมือเราขึ้นมาหอม ซ่ึงเป็นวิธีการยอมรับของคน

อิสลาม ตอนนั้นจำาได้ว่าดีใจมาก ลุยงานเต็มที่ ทำางานที่นี่

ได้ 2 ปี เกิดเหตุการณ์ต้ังค่าหัวข้าราชการไทยพุทธขึ้น  

ทางจังหวัดจึงอนุโลมให้ย้ายกลับภูมิลำาเนาได้ก่อนครบ

กำาหนดเพื่อความปลอดภัย 

เส้นท�งสู่...นักถักทอชุมชน
เม่ือยา้ยกลบัมาบา้นเกดิ กเ็ริม่งานที ่อบต.เมอืงลงี 

ทันที โดยงานแรกที่ได้รับมอบหมายคือการเข้าอบรม

หลักสูตรนักถักทอชุมชน โดยเข้ามาช่วงหลังจากที่มี

การปฐมนิเทศไปแล้ว จึงไม่ค่อยเข้าใจความหมายของ

นักถักทอชุมชนเท่าไร กอปรกับเราเองก็เพิ่งย้ายมา ภาระ

งานกม็ากอยูแ่ลว้ และยังไมเ่ขา้ใจบรบิทของพืน้ทีเ่ท่าทีค่วร 

ทำาให้รู้สึกเคว้งคว้างมาก 

ตอนนั้นคิดแต่ว่า  

“งานประจำาบนหน้าตักก็เยอะอยู่แล้ว เราจะทำาไหวไหม 

แถมผลที่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่”

จุม๋เลา่อกีวา่ เขา้อบรมไดร้ะยะหนึง่ ความคดินีก็้ยงั

ไม่หมดไป โชคดีทีน่�ยก	อบต.ประเสริฐ	สุขจิต ช่วยเปิด

มุมมองความคิดให้ว่า การทำางานทุกอย่างไม่สามารถ

เห็นผลได้ในทันทีทันใด และบางครั้งผลตอบแทนของ

การทำางานอาจไม่ใช่สิ่งของที่มีมูลค่า แต่เป็น “คว�มรู้สึก

ภ�คภูมิใจ” ที่ได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน 

คำ�พูดน้ี	 “กระตุก”	 ให้เธอคิดและมีกำ�ลังใจ

ทำ�ง�นเพื่อเด็กและเย�วชนทันที

เมื่อ “คิดได้” กระบวนการอบรมต่างๆ ก็พรั่งพรู

ออกมาทันที

จุ๋มบอกว่า กิจกรรมแรกที่ เธอจัดเพื่อพัฒนา

ศักยภาพให้กับเด็กๆ เมืองลีงคือ กิจกรรมละลาย

พฤติกรรมให้เด็กรู้จักตนเอง ซึ่งได้รับการตอบรับดีมาก 

ทั้งเด็กและผู้ปกครองมาถามไถ่อยู่บ่อยครั้งว่าเมื่อไหร่จะ

จดัอกี สิง่เหลา่นีเ้ป็นกำาลงัใจใหเ้ราม ี“แรง” ทำางานเพิม่ขึน้ 
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ยิ่งช่วงหลังเด็กๆ จะมาคอย “กระตุ้น” ให้เราจัดกิจกรรม

อยู่เสมอๆ แต่ด้วยภาระงานที่มีอยู่มากมาย บวกกับ

แนวคิดการทำางานของเราที่ว่า “ต้องทำ�ให้ดีที่สุด” เมื่อ

ต้องทำาหลายๆ อย่างพร้อมกัน งานก็รวนทันที ทั้งงาน

ประจำางานเสริมกระทบกันไปหมด 

ปั้นดิน...ให้เป็นด�ว
จุ๋มเล่าว่า ก่อนหน้านี้เวลาได้รับมอบหมายงาน

จะลงมือทำาเลย ไม่คิดไม่ถามใครทั้งสิ้น แต่หลังจาก

ได้เข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนทำาให้เราได้เรียนรู้

ว่าการทำางานชุมชน ต้องถามความคิดเห็นของชุมชน

ด้วยว่า “เข�อย�กทำ�หรือไม่”	 ต้องให้ชาวบ้านเข้ามา

มีส่วนร่วมด้วย แม้จะได้แนวคิดมาแล้ว แต่เมื่อถึงเวลา

ลงมือจริงก็ “ตกร่อง” เดิม อาจเป็นเพราะภาระงาน

ที่มากมาย จึงใช้วิธีทำาหนังสือสอบถามความคิดเห็น

ชาวบ้านแทน ไม่ได้ลงพ้ืนที่ไปพูดคุยด้วยตัวเอง ผลคือ

ไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆ กลับมาเลย

ที่ผ่านมา อบต.ไม่เคยจับงานด้านเด็กและเยาวชน

มาก่อน จึงต้องลงมือทำาให้เขาเห็นก่อน โดยยึดหลักการ

ทำางานคือ “ใช้ใจชื้อใจ” 

และเมือ่ถงึเวลาเร่ิมตน้ทำาโครงการพฒันาศกัยภาพ

แกนนำาเยาวชน เพื่อ “สรรห�” แกนนำาเยาวชนในพื้นที่

ตำาบลเมืองลีง โชคดีได้มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว

เขา้มาชว่ยจดักระบวนการและทำาสันทนาการ หลงัจบคา่ย

ก็เกิด “แกนนำ�เย�วชน” จำานวน 20 คนซึ่งส่วนใหญ่

อยู่ในพื้นที่บ้านหนองเหล็กเข้ามาเป็นแกนนำา ช่วย อบต.

ขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป

“เรามักพูดกับนายกประเสริฐบ่อยๆ ว่าอยาก

ปัน้เดก็กลุม่นีใ้หเ้ปน็ดาว ดว้ยการเปดิพืน้ท่ีสรา้งสรรค์

ให้เด็กกลุม่นีท้ำากจิกรรมดีๆ  รว่มกนั รวมถงึใหพ้วกเขา

เป็นผู้นำาและถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือนในชุมชนอื่น

ต่อไป โดยเฉพาะเด็กนอกระบบที่อยากให้เขาจัดการ

กับชีวิตตนเองได้ ไม่ไขว้เขวไปในทางที่เส่ือมเสีย

ต่ออนาคต เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว”

ก่อนหน้านี้เวลาได้รับมอบหมายงานจะลงมือทำาเลย  

ไม่คิดไม่ถามใครทั้งสิ้น แต่หลังจากได้เข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน 

ทำาให้เราได้เรียนรู้ว่าการทำางานชุมชน ต้องถามความคิดเห็นของชุมชนด้วยว่า  

“เขาอยากทำาหรือไม่” ต้องให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  

แม้จะได้แนวคิดมาแล้ว แต่เมื่อถึงเวลาลงมือจริงก็ “ตกร่อง” เดิม  

อาจเป็นเพราะภาระงานที่มากมาย จึงใช้วิธีทำาหนังสือสอบถามความคิดเห็นชาวบ้านแทน  

ไม่ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยด้วยตัวเอง ผลคือไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆ กลับมาเลย
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จุ๋มเล่าต่อว่า แกนนำาเยาวชน 20 คน เป็นกลุ่มที่มี

ความมุ่งมั่นมาก พวกเขามักคิดวางแผนกิจกรรมที่อยาก

ทำามาเล่าให้ฟังหลายครั้ง พอเห็นเด็กๆ มีความตั้งใจและ

อยากทำาจริงๆ ในฐานะนักถักทอชุมชนจึงทำาหน้าที่ 

“หนุนเสริม” ของบประมาณจาก อบต.จัดทำา “โครงก�ร

ส�นฝันให้น้อง	 ส�นสัมพันธ์น้องพี่บ้�นหนองเหล็ก” 

ให้เด็กไปทำากิจกรรมร่วมกัน หลังจัดกิจกรรมเสร็จพวกเรา

ก็พาถอดบทเรียนเพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วม เพ่ือนำามาใช้

เป็นบทเรียนในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

คุณค่�...ที่ม�กกว่�ประสบก�รณ์
การเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน นอกจาก

จะทำาให้จุ๋มเห็นพัฒนาการของเยาวชนที่เธอมีส่วนในการ 

“ปั้น	 เสริม	 เติม	 แต่ง” จนพวกเขาสามารถขึ้นมาเป็น 

“แกนนำ�เย�วชน” แถวหนา้ของตำาบลเมอืงลงีแลว้ ตวัเธอ

เองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน

หากถามว่าได้อะไรมากที่ สุดจากหลักสูตรนี้  

จุ๋มบอกว่า “หลักก�รทรงง�นของในหลวง” ที่เธอนำามา

ปรบัใชใ้นชีวติประจำาวนั โดยเฉพาะเรือ่ง “ก�รระเบดิจ�ก

ข้�งใน” และ “คว�มเพียร” แม้จะมีภาระงานมากขึ้น แต่

หากต้องการให้งานออกมาดีมีคุณภาพ เราก็ต้องเพียร

พยายามให้มากกว่าที่เป็นอยู่

“การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเรามี 2 ส่วนใหญ่ๆ  

สิ่งแรกคือ “ทัศนคติ” ในการทำางาน จากเดิมที่เป็น 

คนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก คิดว่าสิ่งที่เราคิดทำาดีและ

ถูกต้องที่สุดแล้ว ชอบทำางานคนเดียว โดยไม่เคยถาม

ความเห็นใครเลย แม้ทุกครั้งงานจะออกมาดี ก็ยังรู้สึก

ไม่พอใจในผลงานอยู่ดี คาดหวังทุกสิ่งสูงมาก  

แต่หลังจากเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน 

ก็ได้เรียนรู้ว่า การทำางานให้มีความสุข 

และประสบผลสำาเร็จนั้น เราต้องรับฟังความคิด 

คนอื่นด้วย นอกจากนี้ยังได้เรื่อง “กระบวนการคิด”  

เพราะเมื่อก่อนค่อนข้างคิดสะเปะสะปะวกวนอยู่ในหัว  

แต่เดี๋ยวนี้คิดแบบแตกประเด็นได้เลย”

หลังจ�กจบหลักสูตรนักถักทอชุมชนแล้วไม่น�น	

ชีวิตของเธอต้องก้�วเดินต่อไป	 แม้ว่�จะมีปัญห�

อุปสรรคทีจ่ำ�เปน็ตอ้งโยกย�้ยไปทำ�ง�นทีใ่หม	่เน่ืองจ�ก

ไม่สะดวกเรื่องก�รเดินท�งและกำ�ลังตั้งครรภ์	 แต่เธอ

ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจว่�จะนำ�หลักคิด	ทัศนคติ	และวิธีก�ร

ทำ�ง�นที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับก�รทำ�ง�นต่อไป
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เร�ต้องเรียนรู้ ไปพร้อมกับชุมชน

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองข�ม อำ�เภอหนองหญ้�ไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
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วันนี้ทุกคนในชุมชนต้องม�ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ�
ไม่ใช่คิดว่�ส่งเด็กไปโรงเรียนแล้ว โรงเรียนต้องรับผิดชอบ 

ห�กทุกคนคิดอย่�งนี้ ก�รพัฒน�เด็กและเย�วชนให้เป็น “คนดี” 
คงไม่ส�ม�รถทำ�ได้

ธนนิธร	พมิพขนัธ	์“เอก็ซ”์	หวัหน�้สำ�นกัง�นปลัด	องคก์�รบรหิ�ร

ส่วนตำ�บลหนองข�ม	อำ�เภอหนองหญ้�ไซ	จังหวัดสุพรรณบุรี	บอกเล่า

ถึงจุดเร่ิมต้นของแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในชุมชนหนองขาม

จ�กหนัก...กล�ยเป็นเบ�
เพราะเป็นคนในพ้ืนท่ี ทำาให้เอ็กซ์รู้จักชุมชนและคนในพ้ืนท่ีเป็นอย่างดี 

ยิ่งเมื่อต้องเข้ามาทำางานในตำาแหน่งนักพัฒนาชุมชน ยิ่งทำาให้เขารู้จักชุมชน

ดีย่ิงข้ึน และย่ิงเขาได้รับตำาแหน่งหัวหน้าสำานักงานปลัด อบต.หนองขาม ท่ีต้อง

ดูแลรับผิดชอบงานทั้งหมดของสำานักปลัด อบต. จึงไม่แปลกที่เอ็กซ์จะ 

ได้รับมอบหมายจาก นายก อบต. บุญยัง วังเปรม ให้เข้ามาเรียนรู้หลักสูตร

นักถักทอชุมชน

เอ็กซ์ เล่าว่า เขาเข้าสู่หลักสูตรนักถักทอชุมชนพร้อมกับเพื่อนๆ อีก 

2 คนคือ ธวัชชัย	 พรมเปีย	 เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน	 และ	

โยธก�ร	วงษ์สุวรรณ	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	เพื่อนำ�คว�มรู้ม�ใช้พัฒน�เด็ก

และเย�วชนให้มีคุณภ�พเพ่ิมข้ึน โดยตอนแรกเอ็กซ์ไม่อยากเข้ามาร่วม
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หลกัสตูรนีเ้ลย เพราะชว่งนัน้เพ่ิงเลือ่นตำาแหนง่ใหม่ ภาระ

งานก็เพิ่มมากขึ้น ต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา รับผิดชอบ

งานในหน้าที่ของตนเองและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทำาให้มีข้อจำากัดเรื่องเวลา แต่เมื่อเข้�อบรมได้	 2	 ครั้งรู้

เลยว่�	“คิดไม่ผิด”	ที่เชื่อท่�นน�ยก	เพร�ะทำ�ให้เร�ได้

กระบวนก�รทำ�ง�น	 ได้เทคนิควิธีก�รพูดกับคนใน

ชมุชน	ไดเ้รยีนรูว้ธิกี�รกระจ�ยง�น	รวมไปถงึก�รสร�้ง

เครือข่�ย	ทำ�ให้ภ�ระหน้�ท่ีของตนลดน้อยลง	จนมีเวล�

ไปคิดง�นอ่ืนได้ม�กข้ึน

“ก่อนหน้าที่จะเข้าอบรม การทำางานโดยตำาแหน่ง

แล้วเราจะรับผิดชอบและลงมือทำาด้วยตัวเอง 80 

เปอร์เซ็นต์ ดึงภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วย 20 เปอร์เซ็นต์ แต่

หลงัจากเข้าอบรมหลกัสตูรนกัถกัทอชมุชนแลว้เหน็วา่เครอื

ข่ายเข้ามีส่วนร่วมกับงานพัฒนาเยาวชนมากขึ้น”

แก้ปัญห�จ�กจุดเล็กๆ
เอ็กซ์ เล่าต่อว่า ช่วงแรกๆ ที่เข้าอบรม อาจารย์

ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำานวยการสถาบันเสริมสร้าง

การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) เน้นไปที่การพัฒนา

แต่เมื่อเข้าอบรมได้ 2 ครั้งรู้เลยว่า “คิดไม่ผิด” ที่เชื่อท่านนายก เพราะทำาให้เราได้กระบวนการทำางาน 

ได้เทคนิควิธีการพูดกับคนในชุมชน ได้เรียนรู้วิธีการกระจายงาน รวมไปถึงการสร้างเครือข่าย  

ทำาให้ภาระหน้าที่ของตนลดน้อยลง จนมีเวลาไปคิดงานอื่นได้มากขึ้น

เรื่อง “ใจ” ก่อน ตอนแรกก็ไม่คิดอะไร ก็เข้ากระบวนการ

ไปเรื่อยๆ แต่พอมีเวลานั่งคิดก็คิดได้ว่า “เอ๊ะ...นี่มันเป็น

เรื่องก�รพัฒน�ตัวบุคคลนี่” ซ่ึงอาจารย์ทรงพลชอบ

พดูกบัพวกเราบอ่ยๆ วา่ มองงานใหม้องหมากทัง้กระดาน 

มองช้างต้องมองทั้งตัว นอกจากน้ีอาจารย์ยังนำาแง่คิด

เร่ือง “หลักก�รทรงง�น” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

มาแนะนำาเราด้วย เพ่ือพัฒนาทักษะและวิธีการทำางานของ 

นักถักทอชุมชนที่ไม่จำ�เป็นต้องลงมือทำ�เองทุกอย่�ง	

แต่ให้ใช้วิธีสร้�งภ�คีเครือข่�ยเข้�ม�ทำ�ง�นร่วมกัน		

ทำ�ให้ง�นเร�เบ�ขึ้น	 แล้วเร�ก็จะมีเวล�คิดง�นใหม่ๆ	

ขึ้นเรื่อยๆ	คิดแล้วก็ถ่�ยทอดให้เครือข่�ยลงมือทำ�

สำาหรบัหลกัการทรงงานทีเ่รานำามาใชใ้นการทำางาน

อยู่เสมอๆ คือ แก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ สำาเร็จแล้วจึงค่อย

ขยายผล หากคิดทำางานใหญ่โดยไม่ได้ดูความพร้อมของ

ตนเองและเพื่อนร่วมทีมหรือภาคีเครือข่าย ถือเป็นการ

ลงทุนที่สูญเปล่า และในที่สุดทุกคนก็จะหมดแรง เพราะมี

แต่คนสั่ง คนทำามีอยู่ไม่กี่คน เช่น กิจกรรมที่ทีมนักถักทอ

ชุมชนจะจัดให้เด็กทำา เราก็จะเริ่มจากเด็กๆ ไม่ก่ีคน 

ชักชวนให้เข้ามาร่วมทำากิจกรรมก่อน ไม่หวังปริมาณ แต่

หวังคุณภาพ เม่ือได้ผลจึงจะขยายผลไปสู่ผู้ใหญ่ในชุมชน

ต่อไป 
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พัฒน� “ทักษะชีวิต” เด็กหนองข�ม 
เมื่อได้ทั้งความรู้และภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วม

ขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนแล้ว เอ็กซ์และ

เพื่อนๆ ได้ย้อนกลับมาดูข้อมูลสถานการณ์เด็กและ

เยาวชนของตำาบลหนองขาม 11 หมูบ่า้น พบวา่ สว่นใหญ่

เด็กๆ มีปัญหาติดเกมมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็น

เรื่องตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และยาเสพติด เอ็กซ์และ

ทมีทำางานจงึคดิทำา โครงก�รพฒัน�คณุภ�พเดก็ขึน้ โดย

ประสานขอความรู้เรือ่งการทำากจิกรรมและของบประมาณ 

จากสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) พร้อมทั้งประสานขอ

วิทยากรจากสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี 

เอก็ซเ์ลา่วา่ การจัดทำาโครงการพฒันาคณุภาพเด็ก

ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก บ้าน วัด โรงเรียน ภาคี

เครือข่ายในชุมชน โดยเฉพาะ ชลธิช�	 พุทธโกศ�	

เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	และพนักง�นขององค์ก�ร

บรหิ�รส่วนตำ�บลหนองข�ม มารว่มกนัจดัทำา “หลกัสตูร” 

ในโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก เพื่อให้เด็กหนองขาม

มี “ทักษะชีวิต” เพิ่มข้ึน โดยดึงเด็กและเยาวชนอายุ 

9 - 12 ปี จำานวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม 6 สัปดาห์ อาทิ

เช่น กิจกรรมเชิงวิชาการ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กเกิดการเปลี่ยน 

แปลงพฤติกรรม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

“ผมมองว่าเด็กจะพัฒนาตนเองหรือมีชีวิตที่ดีขึ้น 

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเด็กเท่านั้น แต่ต้องอาศัยความร่วมมือ

ของพ่อแม่ ผู้ปกครองท่ีต้องเห็นความสำาคัญและเข้ามา

มีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานด้วย” 

ภ�พที่เห็นในวันนี้	 เร�อ�จจะยังไม่ได้เห็น

ก�รพัฒน�ของเดก็เดน่ชดัม�กนกั	แตใ่นชวีติประจำ�วัน

ขอเพยีงแคใ่ห้พวกเข�รูจ้กัใชเ้วล�ว�่งใหเ้กดิประโยชน	์

รูจ้กับทบ�ทหน�้ทีข่องตนเอง	เหน็คณุค�่ของภมูปิญัญ�

ทอ้งถิน่	เพือ่นำ�ไปสูก่�รเกิดจติสำ�นกึคว�มเปน็พลเมือง	

(Active	 Citizen)	 ห�กทำ�ได้เชื่อว่�ในอน�คตพวกเข�

ต้องเติบโตเป็นคนคุณภ�พได้อย่�งแน่นอน

1 ปีของการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักถักทอ

ชุมชน เอ็กซ์บอกว่าเขาได้อะไรมากกว่าที่คิดไว้ ทั้งความรู้ 

ทักษะในการทำางานร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆ 

แต่ที่ได้มากที่สุดคือ “คว�มสุข”	จากการทำางานที่ไม่ต้อง

แบกภาระไว้คนเดียว มีภาคีเครือข่ายเข้าช่วยทำางาน

มากขึ้น และที่สำาคัญคือ ทีมนักถักทอชุมชน เจ้าหน้าที่ 

อบต. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งทุกคนต่างร่วมแรง ร่วมใจกัน

ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนจนเกิดเป็น “ภ�คี

เครอืข�่ย” การพฒันาเดก็และเยาวชนทีเ่ขม้แขง็ขึน้ในวนัน้ี

“ผมมองว่าหน้าที่หนึ่งของคนทำางานใน อบต.

นอกจากจะทำางานตามหน้าที่แล้ว เราต้องเรียนรู้

ไปพร้อมๆ กับคนในชุมชนด้วย ไม่เช่นนั้นก็เหมือนกับ

ต่างคนต่างเดิน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน”
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เกิดก�รเปลี่ยนแปลงที่กลุ่มเป้�หม�ย (ทีมนักถักทอชุมชน นายก ปลัด) 

1. นักถักทอชุมชนเกิดทักษะก�รใช้ชีวิต	ได้แก่	เป็นคนที่รู้จักฟังคนอื่นม�กขึ้น โดยเฉพาะการ

ฟงัคนใกลต้วัซึง่เปน็เรือ่งยากอยา่งยิง่ เชน่ ฟงัลกู ฟงัคนในครอบครวัมากขึน้ ฟงัเพือ่นรว่มงานมากขึน้ รูจ้กั

การจัดการกับอารมณ์ตัวเองทำาให้เป็นคนใจเย็นและมีเหตุผลมากข้ึน เป็นคนท่ีใช้จ่ายอย่างประหยัด  

โดยใช้หลักความพอเพียงมาเป็นเครื่องมือ อีกทั้งนักถักทอชุมชนบางคนที่มีครอบครัวได้นำาความรู้ไปใช้ 

กับลูก เช่น การเลี้ยงดูแลลูกให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย

2. นักถักทอชุมชนปรับเปลี่ยนวิธีคิด	 วิธีก�รในก�รทำ�ง�นแบบใหม่ โดยใช้หลักการจัดการ 

ความรู้ (ก่อน - ระหว่างทำา - หลังทำา) ก่อนทำามีการปรึกษาหารือ การวางแผนร่วมกัน การแบ่งบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ ระหว่างทำาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ คอยสังเกตและปรับเปล่ียนวิธีการทำางานให้ 

เหมาะกับสถานการณ์ เมื่อทำางานหรือกิจกรรมเสร็จแล้ว มีการถอดบทเรียนหลังทำากิจกรรม และบันทึกไว้

เป็นความรู้และบทเรียนในการปรับปรุงการทำางานในครั้งต่อไป

3. นักถักทอชุมชนตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รทำ�ง�นบนฐ�นข้อมูลมากข้ึน เช่น การวิเคราะห์

สถานการณ์ปัญหาเด็ก เยาวชน และการวิเคราะห์ทุนทางสังคมในชุมชน เช่น ทุนบุคคล ผู้รู้ ภูมิปัญญาใน

ชุมชน ทุนด้านวัฒนธรรมประเพณี ทุนด้านสถานที่ แหล่งเรียนรู้มาเป็นฐานในการพัฒนาต่อยอดเพื่อ 

แก้ปัญหาของเด็ก เยาวชนในชุมชนมากขึ้น ทำาให้งานพัฒนามีชีวิตชีวาเพราะล้อไปกับวิถีของชุมชน

4. นักถักทอชุมชนมีเทคนิควิธีก�รทำ�ง�นกับช�วบ้�นมากขึ้น เช่น การนำาสันทนาการไปทำากับ

ชาวบ้านก่อนทำาเวทีประชาคม ก่อนแจกเบ้ียผู้สูงอายุ ทำาให้เกิดความเป็นกันเองระหว่างเจ้าหน้าที่กับ 

ชาวบ้าน ในการทำางานกับชาวบ้าน นักถักทอชุมชนได้มีการเปล่ียนวิธีรูปแบบการประชุม จากเดิมเป็น 

การสื่อสารทางเดียว เปลี่ยนเป็นการประชุมท่ีเน้นก�รมีส่วนร่วมให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน  

“ร่วมคิด	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมทำ�	ร่วมรับผิดชอบ	ร่วมเรียนรู้	และร่วมรับผลประโยชน์” โดยการทำาจาก

จุดเล็กไปหาจุดใหญ่ และเอาคุณภาพไปสร้างปริมาณ เป็นต้น

5. นายก และปลัดทำาบทบาทหน้าท่ีในการให้คำาแนะนำาในการทำางาน ช่วยประสานงานกับ 

หน่วยงานในระดับนโยบาย รวมถึงการสนับสนุนเวล�และงบประม�ณให้ทีมนักถักทอชุมชนทำ�ง�น	

ในชุมชน ซึ่งเป็นการแสดงบทบาทที่เอื้อให้คนทำางานได้เรียนรู้และเติบโตไปบนงานของตนเอง 

คว�มสำ�เร็จ คว�มก้�วหน้�
สิ่งที่บรรลุเป้�หม�ย
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เกิดกลไกก�รพัฒน�เด็ก เย�วชนในพื้นที่
1. คณะกรรมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว ระดับตำาบล/ระดับหมู่บ้าน ซ่ึงมีองค์ประกอบมาจาก

ตวัแทนหนว่ยงาน ภาค ีหรือบคุคลทีท่ำางานเกีย่วขอ้งกบัเดก็เยาวชนในชมุชน เชน่ บา้น วัด  โรงเรยีน  กศน. 

รพ.สต. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำาท้องที่ ผู้นำาท้องถิ่น แกนนำาเยาวชน แกนนำาผู้ปกครอง ฯลฯ

2. คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กตามช่วงอายุ (อยู่ในครรภ์ เด็กปฐมวัย เด็กในระบบ และเด็กนอก

ระบบโรงเรียน) เช่น อบต.หนองอียอ อำาเภอสนม อบต.หนองสนิท อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  

อบต.ป่างิ้ว อำาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และ อบต.ดอนมะสังข์ อำาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น

   

เปิดพื้นที่สร้�งสรรค์ให้กับเด็ก เย�วชน  ครอบครัว 
และคนในชุมชนอย่�งกว้�งขว�ง

1. กิจกรรมห้องเรียนคนท้องและคุณแม่วัยใส ขึ้นที่ อบต.ป่างิ้ว อำาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และ 

อบต.ดอนมะสังข์ อำาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเฉพาะท่ี อบต.ป่างิ้ว มีการเช่ือมโยง กศน. และ

กองทุนสวัสดิการเข้ามาช่วยฟื้นฟูภาวะจิตใจ และการพัฒนาอาชีพให้กับคุณแม่วัยใส เป็นการถักทอ 

ทุนทางสังคมในพื้นที่ได้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

2. จงัหวดัสพุรรณบรุ ีอบต.วดัดาว อบต.ไผก่องดนิ อำาเภอบางปลาม้า  อบต.หนองสาหรา่ย อำาเภอ

ดอนเจดีย์ และ เทศบาลตำาบลเมืองแก อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภายใต้การประสานงานและสนับสนุนของนักถักทอชุมชน ได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างการมี 

สว่นร่วมของพอ่แมผู่ป้กครองในการจดักจิกรรมเพือ่สนบัสนนุพฒันาการทางดา้นรา่งกาย จติใจ  สตปิญัญา 

และสังคม ของบุตรหลานร่วมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยกิจกรรม “กอด	กิน	เล่น	เล่�”  กิจกรรมอ่าน

หนังสือให้ลูกฟัง และกิจกรรมละเล่นต่างๆ เป็นต้น

3. เกิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ให้กับเด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้ส่ิงดีๆ ในชุมชน ผ่าน	“หลักสูตรท้องถ่ิน” ท่ีพัฒนา

มาจากความร่วมมือของคณะกรรมการพัฒนาเด็ก เยาวชน และปราญ์ชาวบ้าน ภายใต้การประสานงาน

ของนกัถักทอชมุชน เป็นการเรยีนรูเ้พือ่การปลกูฝงัใหเ้ดก็รกัถิน่ฐานของตนเอง และรกัอาชีพของบรรพบรุษุ 

ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้เรื่องจีบผ้า งานบุญบั้งไฟ ที่ ต.หนองอียอ การทำาขนมพื้นบ้าน ที่ตำาบลหนองสนิท  

และการทำาการเกษตร ที่ อบต.เมืองลีง อบต.หนองอียอ อบต.ป่างิ้ว อบต.ท่างาม และ โครงการยุวแพทย์

แผนไทย ที่เทศบาลตำาบลไผ่กองดิน เป็นต้น

4. กิจกรรมจิตอาสา เป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักเสียสละ มีจิตอาสา เป็นพลเมือง 

ทีด่ขีองชมุชน หลายๆ อบต. นกัถกัทอชมุชนและคณะกรรมการพฒันาเดก็และเยาวชนไดส้นบัสนุนใหเ้ดก็

และเยาวชนไดท้ำากจิกรรมจติอาสา เชน่ การเกบ็ขยะในหมูบ่า้น ของ อบต.หนองอยีอ การทำาความสะอาด 

ทาสีห้องน้ำาของ อบต.เมืองลีง และการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุของ อบต.วัดดาว เป็นต้น
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5. การเชื่อมโยงทุนทางสังคมจากภายนอก เข้าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนในรูปแบบ

ของ “ค่�ยก�รเรียนรู้ของเย�วชน” ในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่ายกระบวนการละครเพื่อพัฒนาชุมชน ร่วมกับ

เครือข่ายหน้ากากเปลือย ที่ตำาบลหนองอียอ และตำาบลหนองสาหร่าย  ค่ายพัฒนาแกนนำาเยาวชน ร่วมกับ

สถาบันยุวโพธิชน ที่ตำาบลหนองสาหร่าย ตำาบลหนองอียอ ตำาบลเมืองลีง ตำาบลหนองสนิท  ค่ายเยาวชน 

คนชอบอ่าน ที่ตำาบลอินทร์บุรี เป็นต้น 

6. เกดิการสานสมัพนัธแ์ละเรยีนรูร้ว่มกนัในครอบครวั ผา่นกจิกรรมการมีส่วนรว่มระหวา่งเดก็ เยาวชน 

และผู้ปกครอง เช่น กิจกรรมตลาดนัดครอบครัว ที่ตำาบลไผ่กองดิน กิจกรรมวันเด็ก ที่ตำาบลหนองสาหร่าย 

ตำาบลวัดดาว ตำาบลหนองอียอ ตำาบลหนองสนิท ฯลฯ และการจัด Summer Camp ที่ ตำาบลหนองสาหร่าย 

ตำาบลป่างิ้ว และ ตำาบลหนองสนิท เป็นต้น

7. การได้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและมีความต่อเนื่องยังผลให้แกนนำาเยาวชนในหลายพื้นที่ได้มี

โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นคนที่กล้าคิด กล้าแสดงออก และเป็นกำาลังสำาคัญของนักถักทอ

ชมุชนและทอ้งถิน่ในการชว่ยคดิชว่ยจดักจิกรรมใหก้บันอ้งๆ ในชมุชนตามวาระโอกาสตา่งๆ  เชน่ การจดังาน

ในวันเด็ก การจัด Summer camp ฯลฯ  

                           

ปัจจัย เงื่อนไข ของคว�มสำ�เร็จ

หลักสูตร

1.	 เป้าหมายของหลักสูตร ได้วางไว้อย่างชัดเจนว่าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม ทั้งใน

สว่นของทมีงาน อปท. และการเกดิกลไกการจดัการเพือ่สนบัสนนุกจิกรรมสรา้งสรรคข์องเดก็ เยาวชนในชมุชน 

2.	 เนื้อหาของหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการและเอื้อต่อการขับเคล่ือนโครงงานของ 

นักถักทอชุมชน ในการจัดหัวข้อการเรียนรู้ สรส.ได้วางเนื้อหาแต่ละเรื่องไว้ตามขั้นตอนที่สอดรับกับจังหวะใน

การใช้ความรู้ในการจัดการงานเร่ืองน้ันๆ เพ่ือให้นักถักทอชุมชนสามารถนำาความรู้ไปใช้ได้เหมาะสมกับงาน 

และเหมาะสมกับเวลา 

3. กระบวนการเรียนรู้ สรส. ได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ ที่สร้างความสมดุลระหว่าง “หัว	 (Head)		

ใจ	(Heart)	ก�รลงมือทำ�	(Hand)” ผนวกกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ “เล่นปนเรียน” (Play & Learn)  

การเรียนรู้แบบเอาผู้เรียนเป็นตัวต้ัง เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เรียนรู้จากสถานท่ีจริง เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือ

ให้ได้ประสบการณ์ตรงและเร่ิมจากเร่ืองใกล้ตัว ทำาให้นักถักทอชุมชนรู้สึกสนุกและมีความสุขในการเรียนรู้

4.	 การติดตาม ประเมินผล และการนิเทศ เป็นกระบวนการที่ช่วยนักถักทอชุมชนให้ “เห็นท�งออก	

คล�ยคว�มกังวลใจ	มีแรงบันด�ลใจในก�รขับเคล่ือนง�นต่อ” เป็นกระบวนการท่ี สรส. ติดตามไปรับรู้สภาพ

ความเป็นจริงในพ้ืนที่ วิเคราะห์บริบท ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติ ต่อยอด 

ยกระดับต่อกิจกรรมท่ีพ้ืนท่ีคิดและทำาอยู่แล้ว ช่วยเสริมความรู้และเคร่ืองมือในการทำางาน ตามจังหวะการคิดงาน

ของแต่ละพื้นที่ รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยง ทำาให้ดู จับมือทำา และการให้ลงมือทำาเอง ในรูปแบบนี้นักถักทอชุมชน

จึงไม่รู้สึกว่าถูกตรวจการบ้าน



“เชื่อมร้อยและถักทอ”

133

คว�มร่วมมือของภ�ค ี
1. ภาคีหลักในการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย (1) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน (สพบ.) กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)  

(3) สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 

2. ในการดำาเนินงาน เป็นการเชื่อมโยงจุดเด่นของแต่ละฝ่ายมาทำางานร่วมกันโดยการแบ่งบทบาท

หน้าท่ีตามจุดเด่นของแต่ละฝ่าย สพบ. เป็นหน่วยงานระดับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 

สามารถเชือ่มประสานเพือ่ให้เกดิความร่วมมอืกบั อปท.กลุ่มเปา้หมายได ้บทบาทหนา้ทีจ่ะเนน้เรือ่งการส่ือสาร

กับ อปท. เช่น การออกหนังสือถึง อปท. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จำากดั (มหาชน) เปน็องคก์รสนบัสนนุดา้นงบประมาณดำาเนนิโครงการ สรส. ดา้นสนบัสนนุวชิาการ ดา้นสือ่สาร

และประชาสัมพันธ์ตามช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น เขียนข่าวหนังสือพิมพ์ นำาข้อมูลความรู้ข้ึนเว็บไซต์มูลนิธิฯ 

www.scbfoundation.com Facebook คล่ืนความคิด FM 95.5 ฯลฯ ด้านต่อยอดและเช่ือมร้อยเครือข่าย 

แกนนำาเยาวชน และประสานงานหนว่ยงานในระดบันโยบาย และประสานงานหน่วยงานในระดับนโยบาย เช่น 

การประสานงานกับ สพบ. ผู้ทรงคุณวุฒิ  ส่วน สรส. จุดเด่น คือ มีความรู้และประสบการณก์ารทำางานกบัชมุชน

และ อปท. ในดา้นการพฒันาเดก็ เยาวชนในชุมชน ดงันัน้ บทบาทหน้าท่ี คือ พัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร 

เช่น จัดกระบวนการเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม อปท.กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น  

3. นอกจากน้ียังมีภาคีท่ีทำางานด้านเด็กและเยาวชน เช่น เครือข่ายหน้ากากเปลือย สถาบันยุวโพธิชน  

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการ

พฒันาศกัยภาพประชากรไทย คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ี มหาวทิยาลยัมหดิล ทีไ่ดร้บัการเช่ือม

ประสานเข้ามาหนุนพื้นที่เป้าหมายโดย สรส.และโดยทีมนักถักทอชุมชนเอง เพื่อเข้ามาเสริมศักยภาพโดย 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เยาวชน ผู้ปกครอง ชุมชนตามจังหวะและตามประเด็น

ของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

ก�รสื่อส�ร และประช�สัมพันธ์หลักสูตร 

สรส.มีสื่อที่เป็นตัวอย่างความสำาเร็จที่เป็นรูปธรรมที่ใช้ในการสื่อสารทำาความเข้าใจกับนายก ปลัด  

จึงทำาให้นายกและปลัดเห็นคุณค่าและประโยชน์ของหลักสูตรได้ชัดเจน ทำาให้ง่ายต่อการตัดสินใจส่งเจ้าหน้าท่ี 

เข้าร่วมหลักสูตร 

ก�รจัดนำ�เสนอผลง�นของนักถักทอชุมชน 

เพื่อให้ผลงานของนักถักทอเป็นที่รับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง และที่สำาคัญเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ 

นกัถกัทอชมุชนไดม้กีารถอดบทเรยีนการทำางานของตนเองเปน็ระยะๆ  จดัการขอ้มลูตา่งๆ ใหเ้ปน็ระบบ และ

ฝึกการนำาเสนอผลงานตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ดังน้ัน สรส. จึงได้กำาหนดเง่ือนไขให้นักถักทอชุมชน 
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ทุกพ้ืนท่ีได้นำาเสนอผลงานต่อผู้บริหาร สภาสมาชิก อปท. และผู้ทรงคุณวุฒิตามจังหวะท่ีเหมาะสม ซ่ึงส่งผล

ให้นักถักทอชุมชนได้มีโอกาสฝึกฝนการนำาเสนอผลงานจากประสบการณ์ตรงเป็นระยะๆ

สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้�หม�ย และปัจจัย เงื่อนไข ที่เกี่ยวข้อง
1. พัฒนาการของนักถักทอชุมชนบางคน บางพื้นที่ เม่ือเข้าร่วมหลักสูตรแล้ว ยังไม่ปรับเปล่ียน 

วธิคีดิ เพราะไมไ่ด้เข้ามาเรยีนดว้ยความสมคัรใจตัง้แต่เริม่ตน้ แตม่าเพราะถกูผูบ้รหิารสง่ใหม้าเรยีน จงึไมม่ี

การปรับตัวและไม่คิดจะปรับตัว

2. คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน หลายพื้นที่ยังไม่เข้มแข็ง เพราะเกิดขึ้นในระยะปลาย 

ของชว่งเวลาของหลกัสตูร  จึงยงัมปีระสบการณใ์นการทำางานนอ้ย โดยเฉพาะในเรือ่งการออกแบบกจิกรรม

การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

3. แกนนำาเยาวชนบางคน บางพื้นที่  ยังมีโอกาสทำากิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองมีความถี่

น้อยเกินไป ทำาให้มีประสบการณ์ไม่เพียงพอที่จะสร้างเข้มแข็งและยั่งยืนเท่าที่ควร

4. หลกัสตูรยงัขาดการประเมนิผลอยา่งเปน็ระบบและรอบดา้น เนือ่งจากไม่ไดมี้การเกบ็ขอ้มูลเพือ่

ทำา Based line ให้ชัดเจนและเป็นระบบอย่างเพียงพอ

แนวท�งในก�รปรับปรุงและยกระดับก�รทำ�ง�น
1. ปรบัปรงุวธิกีารประชาสมัพันธค์ณุคา่ของหลกัสตูรใหช้ดัเจนเปน็รปูธรรมมากขึน้ โดยใชต้วัอยา่ง

ความสำาเร็จจากรุ่น 1 มาเป็นตัวอย่างให้ กับนักถักทอรุ่น 2 (นายก ปลัด และเจ้าหน้าที่ที่คาดว่าจะเข้าร่วม

หลักสูตร) และควรมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง หลากหลายช่องทาง เพื่อให้ได้ อปท.ที่เป็นตัวเลือก 

มากขึ้น  เช่น การประสานผ่านท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำาเภอ เป็นต้น

2. มีความละเอียดและเข้มงวดในการคัดสรรเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมหลักสูตร โดยให้ผู้ที่จะเข้าร่วม

หลักสูตร ได้ตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และด้วยความสมัครใจ

3. ปรับหลักสูตรให้มีเวลาของการลงมือทำาโครงงานเร็วข้ึน เพ่ือนักถักทอชุมชน จะได้มีเวลามากข้ึน

ในการสร้างผลงาน

4. ให้ความสำาคัญกับการเขียนแผนการขับเคลื่อนงานของนักถักทอชุมชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ 

ในการจัดการเวลาและการติดตามประเมินผลโครงการของนักถักทอชุมชนเอง

5. ปรับปรุงการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของ อปท. และเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมหลักสูตร เพ่ือจัดทำา Based line 

และการประเมินความก้าวหน้าให้ครบถ้วนตั้งแต่เริ่มต้นของหลักสูตร
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ทำ�เนียบ 
นักถักทอชุมชน

โครงก�รพัฒน�เย�วชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภ�ค) ระยะที่ 2 :
“หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒน�เด็ก เย�วชน และครอบครัว
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องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลวัดด�ว
157 ตำาบลวัดดาว อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ 035 - 415 - 500, 035 - 436 - 083

	น�ยประทิว	รัศมี	น�ยก	อบต.วัดด�ว
“เราต้องมองคนในพื้นที่ก่อน เพราะหากเลือกคนนอกพื้นที่ โอกาสที่เขาจะโยกย้ายก็มีสูง แต่ถ้า
เปน็คนในพืน้ที ่ชมุชนแห่งน้ีถอืวา่เปน็บา้นเกดิของเขา พอ่แมพ่ีน่อ้งเพือ่นฝูงเขาอยูต่รงนี ้เราตอ้ง
ปลุกระดมให้เขามีหัวใจรักบ้านเกิด มีสำานึกในการทำางานเพื่อชุมชน”

น�งส�วศรีรัตน์	หัสชู	รองปลัด	อบต.	วัดด�ว
“ในเรื่องเด็กและเยาวชนถือเป็นปัญหาสำาคัญมากในพื้นที่วัดดาว ในการจะพัฒนาเด็กได้นั้นเรา
ตอ้งพฒันาตวับคุลากรใน อบต.กอ่น จงึสนบัสนนุเตม็ทีท่ีจ่ะสง่เจา้หนา้ทีเ่ขา้รบัการอบรมหลกัสตูร
นักถักทอชุมชน”

น�งส�วนภสร	โลกวิจิตร	เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน
“เมื่อเราเริ่มทำางานตามลำาดับ ก็เห็นการบูรณาการร่วมกันของฝ่ายต่างๆ มากขึ้น รู้สึกว่าทำางาน
ได้ง่ายขึ้น และประสบความสำาเร็จมากขึ้น”

น�งส�วว�สิฎ�	จ�นสิบสี	นักวิช�ก�รศึกษ�
“ตอนนีเ้วลาฟงัสามารถจำาไดเ้ปน็ระบบมากขึน้ เหมอืนกบัว่าเราสามารถนำาความรูจ้ากการอบรม
มาพัฒนางานของเราได้ตรงจุดมากขึ้น”

น�งส�วนร�ภรณ์	ศรีดี	ผู้ช่วยเจ้�หน้�ที่ธุรก�ร
“ตอนแรกไม่ชอบงานที่ อบต.เลย เพราะรู้สึกว่าเป็นอะไรท่ีน่าเบื่อ รู้สึกไม่ชอบทำางานราชการ 
พอได้ไปฟังอบรม ก็เร่ิมเปล่ียนตัวเอง เข้าหาคนอื่นมากขึ้น ตอนนี้รู้สึกมีความสุขกับทำางาน 
มากขึ้น”
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องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองข�ม
ตำาบลหนองขาม อำาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240

โทรศัพท์ 035 - 595 - 601

	น�ยบุญยัง	วังเปรม	น�ยก	อบต.หนองข�ม
“การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่ิงสำาคัญท่ีสุดคือ “การพัฒนาคน” มุ่งหวังว่าหลักสูตร 
นกัถกัทอชมุชนจะชว่ยสรา้ง “กระบวนการเรยีนรู”้ ใหก้บัพนกังาน เจา้หนา้ทีข่ององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแบบองค์รวม ซึ่งนับว่ามีความสำาคัญมาก หากทุกคนเข้าใจ ก็จะช่วยกันพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และชุมชนได้ดี”

น�งส�วสุม�ลี	ผิวพิมพ์ดี	รองปลัด	อบต.	หนองข�ม	(รักษ�ก�รแทน)
“ในองค์กรมีรูปแบบในการทำางานมากขึ้น มีการเน้นการทำางานที่ตัวเด็กและเยาวชนเป็นหลัก 
เพราะการพัฒนาคนมีความสำาคัญยิ่ง และถือเป็นนโยบายหลักของนายก อบต. โดยเราเชื่อมั่น
ว่าเยาวชนในวันนี้จะต้องเติบโตไปเป็นที่พึงของคนในรุ่นถัดมา”

น�ยธนินธร	พิมพขันธ์	หัวหน้�สำ�นักง�นปลัด
“ผมมองงานนักถักทอชุมชนว่าคล้ายกับเจ้าของบริษัท ผู้บริหาร หรือซีอีโอที่ไม่ต้องลงมือทำาเอง
ทุกงาน แค่เข้าไป “สร้างเครือข่าย” ให้ทำางาน งานก็เบาขึ้น อีกทั้งยังมีเวลาคิดงานใหม่ๆ ขึ้นได้
เรื่อยๆ คิดแล้วก็ถ่ายทอดให้เครือข่ายไปลงมือทำา”

น�ยธวัชชัย	พรมเปีย	เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน
“งานของเราคืองานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน ถ้าคนมีคุณภาพ การพัฒนาก็จะง่ายขึ้น  
ถ้าเราทำางานกับคนไม่มีคุณภาพ งานมันก็จะยาก แต่ถ้าเราทำางานกับคนมีคุณภาพเขาก็จะมา
เป็นกำาลังหลักของการพัฒนาตำาบล”

น�งส�วโยธก�ร	วงษ์สุวรรณ	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
“ถ้าเราเป็นครูที่สอนให้เด็กได้คิด มีจิตสำานึก สิ่งดีๆ ก็จะเกิดกับเขา งานเราก็เหมือนเป็นฮีโร่ให้
เด็กได้เลย”
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“เชื่อมร้อยและถักทอ”

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองหนองส�หร่�ย   
449 หมู่ที่ 9 ตำาบลหนองสาหร่าย อำาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ 035 - 415 - 500, 035 - 436 - 083

 น�ยพรสันต์	อยู่เย็น	น�ยก	อบต.หนองส�หร่�ย
“ผมไม่ได้หวังว่าโรงเรียนครอบครัวจะให้อะไรกับชุมชน แต่หวังว่าคนในชุมชนจะให้อะไรกับ
โรงเรียนครอบครัวมากกว่า การท่ีเราใช้โรงเรียนครอบครัวสอนเด็กๆ เป็นส่วนหน่ึงท่ีพยายามดึงเด็ก
ให้รู้ว่าอะไรควรทำา ไม่ควรทำา เหมือนเราฉีดวัคซีนให้ พยายามปลูกฝังให้เขาได้มีภูมิคุ้มกันดีๆ ใน
การใช้ชีวิต”

น�ยสวัสดิ์	กันจรัตน์	ปลัด	อบต.หนองส�หร่�ย
“ปัจจัยการบริหารท้องถิ่น แม้เรามีงบประมาณมากแค่ไหน แต่ “คน” คือปัจจัยที่สำาคัญที่สุด 
เพราะถ้าคนไมพ่ฒันา ท้องถิน่กพ็ฒันาไมไ่ด้ ผมมองวา่นกัถักทอชมุชนเหมอืน “นายมาลาการ” 
ที่ทำาหน้าที่ร้อยดอกไม้หลากพันธุ์หลากสี เหมือนนักถักทอชุมชนที่ต้องร้อยคนที่หลากหลาย 
ในชุมชนและภาครัฐเข้าด้วยกัน”			

น�ยวรินทร	กรุดเพ็ชร	นักพัฒน�ชุมชน
“หลักสูตรนักถักทอชุมชน ช่วยให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการปฎิบัติจริง การทำางานกับชุมชน 
เราจะเริ่มทำาจากงานเล็กๆ ไม่ต้องยิ่งใหญ่มาก เพราะจะได้ทำาเต็มที่กับศักยภาพที่มีอยู่ แต่ถ้า 
ทำาเยอะแต่ค้างและไม่สุดทุกเส้นทาง เราก็จะไม่รู้ว่าความสำาเร็จของงานคืออะไร”

น�งส�วลัดด�วัลย์	แสงสง่�	นักวิช�ก�รศึกษ�
“ก่อนจะไป “ถักทอ” ชาวบ้านเราต้องเริ่ม “ถักทอ” คนทำางานก่อน ต้องทำาทีมให้แข็งแรงก่อน
ที่จะขยายไปสู่ชุมชน ถ้าในองค์กรมีความสุข เราก็พร้อมจะขยายความสุขไปให้ชาวบ้านด้วย”

น�งส�วชณัฐศิก�นต์	ชัยวันดี	บุคล�กร
“ภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในการร่วมสานสัมพันธ์คนในชุมชน ทำาให้ทุกฝ่ายเห็นความสำาคัญของ 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกันมากขึ้น”
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“เชื่อมร้อยและถักทอ”

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลดอนมะสังข์
250 หมู่ที่ 1 ตำาบลดอนมะสังข์ อำาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ 035 - 550 - 297

น�ยประพันธ์	เสือสังโฆ	น�ยก	อบต.
“ในฐานะผู้นำา เราต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็ก เพราะไม่มีพ่อแม่ท่านใดอยากจะสอนให้ลูก 
เป็นโจร ควรต้องปลูกฝังให้เขาเป็นคนดี ถึงไม่ต้องดีที่สุด แต่ก็อย่าให้ถึงกับแย่มาก”

น�งส�วชมพูนุช	เปรมบำ�รุง	ปลัด	อบต.ดอนมะสังข์
“เราต้องเร่ิมทำางานจากจุดเล็กๆ ให้เกิดความเปล่ียนแปลงก่อนจะเกิดเป็นจุดใหญ่ เร่ิมจากให้เด็กได ้
รู้จักวางเป้าหมายในชีวิต เพราะเชื่อว่าถ้าเขามีเป้าหมายที่ดีก็จะมีอนาคตที่ดี ซึ่งความฝันของ 
คนทำางาน ก็คือการส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความสามารถที่มีในการทำางานเลี้ยงชีพ ในสิ่งที่เขาอยาก
จะเป็น แล้วสามารถกลับมาพัฒนาชุมชนได้ต่อไป”

น�งพัชรี	ศรีหรั่งไพโรจน์	รองปลัด	อบต.ดอนมะสังข์
“เมือ่ไดเ้ขา้รว่มหลกัสตูร ทำาใหไ้ดรู้จ้กัภาคเีครอืขา่ย และสามารถดึงมาทำางานกบัเรา ทำาใหม้พีลงั
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนในชุมชนของเราได้

น�งส�วณัฐพัชร์	เฉลิมพงษ์	นักพัฒน�ชุมชน
“เม่ือก่อนค่อนข้างทำางานแบบเห็นแก่ตัว เอาตัวเองเป็นท่ีต้ัง หาประโยชน์ใส่ตัวเองก่อน แต่เดี๋ยวน้ี
ไมไ่ดค้ดิแบบนัน้แลว้ ไมไ่ดม้องประโยชนข์องตวัเอง แตจ่ะมองประโยชนข์องคนสว่นมากวา่อะไร
ที่เราทำาแล้วขับเคลื่อนงานพัฒนาได้เราก็จะทำา”

น�งส�วจรีพร	ข้องพูน	เจ้�พนักง�นก�รเงินบัญชี
“เมือ่ไดเ้ขา้อบรมหลกัสตูรนกัถกัทอชมุชน ทำาใหเ้ราเขา้ใจชาวบา้นมากขึน้ ชาวบา้นกเ็ปิดใจยอมรบั
เรามากขึ้น ทำาให้เวลาเราไปทำางานง่ายมากขึ้น”
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“เชื่อมร้อยและถักทอ”

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลไผ่กองดิน   
1 ตำาบลไผ่กองดิน อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ 035 - 422 - 030

น�ยกำ�พล	จรุงกิจกุล	น�ยก	อบต.ไผ่กองดิน	
“เราเป็นข้าราชการ งานจะมากจะน้อยเราก็ต้องทำาให้สำาเร็จ”

น�งชวลี	คุ้มสุวรรณ	รองน�ยก	อบต.ไผ่กองดิน
“การจะทำางานให้ประสบความสำาเร็จ นอกจากต้องมีทุนท้ังกำาลังคนและงบประมาณ ซ่ึงต้องร่วมกัน
พัฒนาชุมชนแล้ว ยังต้องให้กำาลังใจลูกน้องด้วย เล็กๆ น้อยๆ ก็ดีเขาจะได้มีกำาลังใจ”

น�ยวชิรวิชญ์	บัวมี	ปลัด	อบต.ไผ่กองดิน
“เดก็และเยาวชนคอ่นขา้งเหนิห่างจากครอบครวั ทัง้เสพและคา้ยาเสพตดิรายย่อย ทะเลาะววิาท 
ถ้าจะให้ อบต.ไปช่วยแก้ไขมันยาก เพราะต้องใช้ความร่วมมือหลายฝ่าย งบประมาณเราก็น้อย 
เพราะในพืน้ทีย่งัมปีญัหาโครงสรา้งพืน้ฐานมาก พอมนีกัถกัทอชมุชนกด็เูหมอืนมคีวามหวงัทีจ่ะ
ขับเคลื่อนงานได้ต่อเนื่องมากขึ้น”							

น�งกัญญ�พัชญ์	บัวมี	รองปลัด	อบต.ไผ่กองดิน
“ระหว่างงานที่ทำาตามคำาสั่ง กับงานที่เราประสานงานให้เกิดขึ้น เราจะภูมิใจแบบหลังมากกว่า  
จึงพยายามให้กลุ่มในชุมชนเขียนโครงการเอง เสนอเอง เป็นผลงานท่ีเกิดจากความต้องการของ
ชุมชน ประโยชน์ก็จะตรงกับความต้องการของพวกเขาจริงๆ ทำาให้ทุกคนมีความสุข”

น�งก�นต์พิชช�	ทำ�สวน	หัวหน้�สำ�นักง�นปลัด
“ที่ผ่านมาเวลาทำางานไม่เคยมีการถอดบทเรียนเลย การถอดบทเรียนเหมือนทำาให้เราได้ฝึกฝน
ทบทวนตัวเอง ได้ฉุกคิด ถ้าพูดถึงการอบรมทางวิชาการอย่างเดียว เราก็แค่จำาแล้วก็ลืม แต่การ
ถอดบทเรียนมันทำาให้เราจำาได้และสามารถนำาไปปรับใช้ได้”
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“เชื่อมร้อยและถักทอ”

น�งส�วสิริภัทร์	สิทธิพงษ์	นักพัฒน�ชุมชน
“ที่ผ่านมาเราทำางานแยกส่วน โครงการจบก็จบกัน ไม่อยากจะต่อยอดกับใคร เพราะเหนื่อยแล้ว 
ไม่มีการติดตามงาน ได้งบประมาณมาก็ทำาให้เสร็จๆ ไป การนิเทศติดตามงานทำาให้เราต้อง
ติดตามประเมินผลงานไปด้วยในตัว ทำาให้เราได้พัฒนางานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ”                   

น�งนิตย์ภ�	พรวิวัฒน์ธ�ด�	ครูผู้ดูแลเด็ก
“หลังจากเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน ทำาให้เราเร่ิมทำางานแบบมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง 
มากขึ้น ใหเ้ขาเข้ามามีสว่นร่วมเพื่อที่เขาจะนึกรักและหวงแหนชมุชนบา้นเกดิ ที่สำาคญัคือการดงึ
เขาเข้ามาช่วยทำาให้ภาระเราลดลง และเขาสามารถนำาความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ดูแลลูกที่บ้านได้”
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“เชื่อมร้อยและถักทอ”

เทศบ�ลตำ�บลไผ่กองดิน
หมู่ที่ 4 ตำาบลไผ่กองดิน อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ 035 - 422 - 488 - 9

น�ยสุเวทย์	จรุงกิจกุล	น�ยกเทศมนตรี
“เมื่อมีโอกาสได้รู้จักกับหลักสูตรนักถักทอชุมชน ผมก็เร่ิมตระหนักและมองเห็นว่า จะได้  
“เครื่องมือ” มาช่วยยกระดับการทำางานของเทศบาล ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้นำาร่อง นำาความรู้
ที่ได้รับมาปฏิบัติงานจริงกับชุมชน ทำาให้เกิดการทำางานร่วมกัน รวมถึงเพิ่มความเข้มแข็งให้กับ
ท้องถิ่นอย่างมีศักยภาพ”

น�ยพัสกร	อุ่นอ่อน	ปลัดเทศบ�ลตำ�บลไผ่กองดิน
“อยากให้ทีมนักถักทอชุมชนเข้าไปรวมกลุ่มกับคนในชุมชน เข้าไปเป็นแมวมองหาตัวพ่อ ตัวแม่
ที่เด่นๆ ในชุมชน มาเป็น “แกนนำา” ทำาโครงการเสนอต่อเทศบาล เพื่อให้เทศบาลจัดสรร 
งบประมาณและบุคลากรเข้าไปช่วยทำางานให้โครงการมีความต่อเน่ือง ไม่ใช่ทำาแล้วทิ้งเหมือน 
ที่ผ่านมา”

น�งมณทิพ�	ศรีท้�ว	หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รง�นส�ธ�รณสุข
“การทำางานทุกคร้ังเราต้องเผ่ือใจ หากทำาไม่สำาเร็จเราต้องกลับมาคิดว่าท่ีเราทำาไม่สำาเร็จเพราะอะไร 
แล้วเราจะสามารถเดินต่อไปได้”

น�งส�วฐิติม�	จันทรวิสิทธิ์	หัวหน้�ฝ่�ยอำ�นวยก�ร	
“เมือ่กอ่นหนา้ทีข่องเราไม่เกีย่วกับเดก็กบัเยาวชนมากนกั หวัหนา้ใหไ้ปอบรมกไ็ป พอไปกเ็หมอืน
ไปเจอโลกใหม่อีกโลกหนึ่ง ทำาให้เราใจเย็นมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านมากขึ้นหลังจากท่ี 
เมื่อก่อนไม่ได้ลงพื้นที่ ไม่ได้พูดคุยกับชาวบ้าน”

น�งฉลองศรี	มีเจริญ	นักพัฒน�ชุมชน
“เวลาเราไปลงพื้นที่ ไปหาคนแก่ อาจารย์ทรงพลบอกว่าเราต้องคุยกับเขา ถามเขา ก็ลองทำาตาม
ผลตอบรับกลับมาคือ ชาวบ้านจะรู้จักเรา เดินไปไหนเขาก็ยิ้มให้เรา จากเมื่อก่อนไม่รู้จักกันเลย 
ตอนน้ีเรากับชาวบ้านรู้จักกันคุ้นเคยกัน เขามีปัญหาอะไรก็จะมาเล่า มีรอยย้ิมกลับมาในการ
ทำางาน”

น�งกัลย�	อรรถสิงห์	นักวิช�ก�รศึกษ�
“คร้ังแรกที่เข้าอบรมไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงความคิด จะออกไปแอบฟังอยู ่
ขา้งนอกแลว้คดิตาม ในขณะเดยีวกนักล็องนำาทกัษะทีอ่าจารยท์รงพลสอนไปปรบัใชใ้นการทำางาน 
ก็ได้ผลจริงๆ โดยเฉพาะเรื่องการลงชุมชน ใช้ความสัมพันธ์กับชาวบ้านแบบใจถึงใจ”
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“เชื่อมร้อยและถักทอ”

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลท่�ง�ม
หมู่ 3 ตำาบลท่างาม อำาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110

โทรศัพท์ 036 - 581 - 192  โทรสาร 036 - 581 - 192

น�ยฐิติพงศ์	ศักดิ์ชัยสมบูรณ์	น�ยก	อบต.ท่�ง�ม
“อบต.ท่างามพร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี”

น�ยพศวัต	ธีระภ�พ	ปลัด	อบต.ท่�ง�ม
“หลักสูตรนักถักทอชุมชน ช่วยให้นักถักทอชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ของ อบต.ได้มี
โอกาสเรียนรู้หลักการทำางานเป็นทีม ภายใต้บริบทท่ีมีในพื้นท่ี ให้สามารถนำาไปปรับใช้เป็น 
องค์ความรู้ เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติในการทำางาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเราต่อไป”

นายชินวุฒิ อาศน์วิเชียร นักพัฒนาชุมชน 
“ในฐานะนักพัฒนาชุมชน ผมไม่ได้ลงไปแก้ปัญหาทุกเรื่อง แต่จะทำางานแบบ “เชื่อมประสาน”  
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ วันนี้ผมภูมิใจท่ีทำาให้ชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลง... 
ผมเชื่อว่าถ้าคนมีความสุข ชุมชนก็จะเข้มแข็ง”

นางสุนันท์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา
“เมื่อได้รู้จักและเข้าหาชุมชนมากข้ึน เด็กๆ ก็เข้ามาทักมาขึ้น จากเดิมท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน ก็เริ่ม 
ใกล้ชิดกันมากว่าเดิม เวลาเราขอความร่วมมืออะไร เขาก็ให้ความร่วมมือกับ อบต.ดีขึ้น”

นางสาววิภาพร กลับชัง ครูผู้ดูแลเด็ก

         “การทำางานทุกอย่าง ถ้าเริ่มทำาอย่างเปิดใจ รู้จักมองหมากทั้งกระดาน คือมองงาน 

ให้ละเอียด และรอบคอบ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และนำาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในชีวิตเรา เชื่อว่า

ทุกคนจะทำางานได้ดี”
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“เชื่อมร้อยและถักทอ”

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลอินทร์บุรี
99 หมู่ 2 ตำาบลอินทร์บุรี อำาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110

โทรศัพท์ 036 - 582 - 294

น�ยศรีคำ�รณ	สุวรรณสัมพันธ์		น�ยก	อบต.
“จะพัฒนาคนอืน่ เราตอ้งพฒันาเจา้หนา้ทีข่องเรากอ่น ผมใหค้วามสำาคญักบัสว่นการศกึษา เพราะ
ตอ้งการใหเ้จา้ทีห่นัมาดแูลเรือ่งนีอ้ยา่งจรงิจงั เพือ่ทีจ่ะทำาใหก้ารพัฒนาเดก็และเยาวชนมคีณุภาพ 
มากที่สุด”

น�ยสกล	ม�ละโรจน์		ปลัด	อบต.
“หลังจากผ่านการอบรมมาอย่างต่อเนื่องพบว่า นักถักทอชุมชนสามารถนำาความรู้มาใช้ใน 
การทำางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เหน็ความเปลีย่นแปลงในการทำางานอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะ
แนวคิดที่เชื่อมโยงการทำางานดีมากขึ้น”

น�งจุฑ�ทิพย์	ศรีผิว	รองน�ยก	อบต.
“ทักษะความรู้ที่ได้ ทำาให้เรามี “ลูกล่อลูกชน” กับพนักงานในองค์กรเพิ่มขึ้น เช่น การขอความ
รว่มมอืจากพนกังาน ตอ้งดคูวามพรอ้ม และความสามารถควบคูก่นั เรยีกไดว้า่มกีารคดิวเิคราะห์
มากกว่าเดิม เมื่อก่อนจะใช้วิธีเอ่ยปากขอโดยไม่ได้มองบริบทอื่นๆ หากมีปัญหาต้องดูแล 
งานหลายด้านพร้อมกัน ก็จะพยายามจัดสรรความสำาคัญ หรือให้คนท่ีว่างไปดำาเนินการแทน 
นอกจากนี้ยังนำาไปใช้ในครอบครัวได้อีกด้วย เช่น มีเหตุผล ใจเย็น ฟังเสียงลูกมากขึ้น” 

น�ยสุพสิทธิ์	ตระกลูป�น	นักบริห�รง�นก�รศึกษ�
“ความรู้ที่ได้จากการอบรมนำามาปรับใช้กับตัวเอง ทำาให้เรามีความกล้าเพิ่มขึ้น เวลามีประชาคม
หมู่บ้าน หรือออกชุมชนต่างๆ เราจะกล้าแสดงออก นำาเสนองานได้ดีกว่า แต่ก่อนนี้เราอาจจะ
คิดว่าที่เราพูด เราแสดงทัศนคติดีแล้ว พอได้มาเข้าหลักสูตรได้เห็นความหลากหลายของท้องถิ่น
ต่างๆ ทำาให้เรานำามาปรับใช้กับท้องถิ่นเราได้ ถือเป็นการเปิดสมอง ได้ความรู้ใหม่ๆ”
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“เชื่อมร้อยและถักทอ”

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลป่�งิ้ว
ตำาบลป่างิ้ว อำาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

โทรศัพท์  035 - 851 - 190 - 2 ต่อ 18  โทรสาร 083 - 851 - 190 - 2 ต่อ 11

น�ยบุญรอด	ยอดมีกลิ่น	น�ยก	อบต.

“หลกัสตูรนกัถกัทอชมุชน เปน็เหมอืน “หอ้งเรยีน” ทีน่อกจากจะให้ความรูจ้ากการปฏบิตัิ

จรงิแลว้ ยังทำาใหท้มีนกัถกัทอชมุชน เจา้หนา้ที ่อบต.รวมถงึเดก็ เยาวชน และคนในชมุชน

ได้มาทำากิจกรรมร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมด้วย”

น�งศิริน�ท	ศุภบุญ	ปลัด	อบต.ป่�งิ้ว

“คนทำางานด ีตอ้งไมท่ำางานเหมอืนเปด็ แตต่อ้งทำางานแบบใสใ่จ แมบ้างครัง้ตอ้งสละความ

เป็นส่วนตัวบ้าง ก็ถือว่าคุ้มค่ากับงานที่จะเกิดขึ้น”

น�งอรุณรัตน์	นักดนตรี	รองปลัด	อบต.ป่�งิ้ว

“ส่ิงหน่ึงท่ีอยากเห็น คือ ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ไม่ใช่ความคิดแบบ “เงินแลก

งาน” แต่เป็น “งานแลกเงิน” ที่จะทำาให้ชุมชนพัฒนาได้มากกว่า”

นางทิพมาร์ถ ชงขุนทด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

“ในฐานะของนักถักทอชุมชนเราพยายามเรียนรู้การทำางานในพ้ืนที่ตำาบลมหาดไทย เพ่ือ 

แก้ปัญหาคุณแม่วัยใส แล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาใช้ต่อที่ ตำาบลป่างิ้ว”

นางสาวฐิตาภา โอฬารวัตร ผู้ช่วยธุรการส่วนการศึกษา

“เราเร่ิมจากศูนย์ในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน หลักสูตรนักถักทอชุมชนทำาให้เราได้ 

ความรู้ว่า ทำาอย่างไรให้ชุมชนเราเข้มแข็ง กิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกจากจะช่วยพัฒนาเด็กแล้ว 

คนทำางานเองก็ได้พัฒนาตัวเองไปพร้อมกัน”



146

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

เทศบ�ลตำ�บลเมืองแก 
132 บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 16 อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120

โทรศัพท์ 04-414-5357 โทรสาร 04-414-5357

น�ยจักรกฤษณ์	พ�ณิชย์กิจเจริญ	น�ยกเทศมนตรีตำ�บลเมืองแก
“ผมเชื่อว่างานทุกงานถ้าริเริ่มจากพื้นฐานของครอบครัวดีแล้ว ปัญหาทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้น”

น�ยสุรศักดิ์	สิงห์ห�ร	ปลัดเทศบ�ลตำ�บลเมืองแก
“ภูมิใจกับพวกเขามาก เพราะพวกเขามาจากการติดลบ แต่วันนี้พวกเขาทำาให้ชาวบ้านได้งาน  
ได้ประโยชน์จากคุณค่าที่เกิดจากมือของพวกเขาที่ “ร้อยเรียง” ทุน ปัญหา คน และชุมชน 
เข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นกิจกรรมได้ วันนี้เห็นชัดว่าเด็กมีพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลง ผู้ปกครอง
เปลี่ยนแปลง ผมว่านั่นแหล่ะคือรางวัลที่พวกเขาได้รับแล้ว”

น�ยเผด็จ	ยั่งยืน	รองปลัดเทศบ�ลตำ�บลเมืองแก
“ตอนแรกก็ต่อต้าน คิดว่างานประจำาก็มีอยู่แล้ว แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้เข้าใจว่าถ้าเราทำาได้ 
ประโยชน์โดยตรงเกิดท่ีตัวเราเองและชุมชนบ้านเกิดของเราทั้งนั้น ก่อนการอบรม ไม่กล้าพูด  
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น แต่เดี๋ยวนี้จับไมค์ก็เหมือนจับมือ พูดได้สบายไร้กังวล”

น�งเนตรทร�ย	ถิ่นถ�น	นักบริห�รก�รศึกษ�
“เมื่อก่อนเวลาลงชุมชนก็สวมหัวโขนลงไป มีมาด พูดแต่เรื่องวิชาการ สั่งงานแล้วก็ไป ตอนนี้เพิ่ง
เขา้ใจวา่นัน่เป็นเหตผุลทีท่ำาใหเ้ราไมไ่ดใ้จชาวบา้น เด๋ียวนีเ้ขา้ไปหาชาวบา้นแบบลกูหลาน มคีวาม
เป็นกันเองดึงให้ชุมชนเข้ามาจนตอนนี้มีแฟนคลับหลายคน”

น�งชนัญญ�	ศรีแก้ว	นักพัฒน�ชุมชน
“แรกๆ ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำากิจกรรมอย่างไร รูปแบบไหน หรือนำาใครมาเป็นทีมช่วยกิจกรรม พอเร่ิม
ไดเ้รยีนรูห้ลกัสตูรนกัถักทอชมุชน กเ็ริม่มองหาผูเ้กีย่วขอ้งในชมุชน ท้ังผูใ้หญใ่จด ีหรอืหนว่ยงาน
ต่างๆ ในชุมชน ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือดีมาก ทำาให้งานก็ประสบความสำาเร็จ ได้รับผล 
ตอบรับที่ดี”

น�ยกิตติ	ขุมทอง	เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน
“ตอนนีท้กุเชา้เวลามาทำางาน อนัดบัแรกทีท่ำาคอืวางแผนกอ่นเลยวา่งานไหนสำาคญัและงานไหน
ต้องเสร็จก่อน แต่ที่ภูมิใจที่สุดคือเรื่องความกล้าของตัวเองในการเสนอความคิดที่เห็นต่างกับ
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา จากเมื่อก่อนใครว่าไงก็ว่าตามกัน”
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“เชื่อมร้อยและถักทอ”

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเมืองลีง 
ตำาบลเมืองลีง อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180

โทรศัพท์ 044 - 576 - 105    044 - 576 - 105 ต่อ 101

น�ยประเสริฐ	สุขจิต	น�ยก	อบต.เมืองลีง
“ผมมองวา่ไมว่า่เราจะมตีน้ทุนหรอืโครงสร้างท่ีดขีนาดไหน แตถ่า้บคุลากรไมม่คีณุภาพ ขาดความ
รับผิดชอบ ขาดจิตอาสา การรักษาสิ่งที่ดีๆ ย่อมไม่สามารถทำาได้อย่างแน่นอน”

น�งนันท�	ศรีกลับ	นักพัฒน�ชุมชน
“จากเดมิทีเ่ปน็คนเชือ่มัน่ในตวัเองสงูมาก  คดิวา่สิง่ท่ีเราคดิทำาดแีละถกูตอ้งทีส่ดุแลว้ ชอบทำางาน
คนเดยีว โดยไมเ่คยถามความเหน็ใครเลย  แมท้กุครัง้งานจะออกมาด ีกย็งัรูส้กึไมพ่อใจ คาดหวงั
ทุกสิ่งสูงมาก แต่หลังจากเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนก็ได้เรียนรู้ว่า  การทำางานให้มีความ
สขุและประสบผลสำาเรจ็นัน้เราตอ้งรบัฟงัความคดิคนอ่ืนดว้ย ทัง้ยงัได ้“กระบวนการคดิ” เพราะ
เมื่อก่อนค่อนข้างคิดสะเปะสะปะวกวนอยู่ในหัว แต่เดี๋ยวนี้คิดแบบแตกประเด็นได้เลย”

น�งป�ณิสร�	เกลียวทอง	นักวิช�ก�รศึกษ�
“การเข้าร่วมอบรมในโครงการนี้ก่อให้เกิดผลดีกับเรามาก แต่ลูกน้องบางคนอาจจะยังเข้าไม่ถึง 
ซึ่งคงต้องใช้เวลา อาจารย์ทรงพลบอกว่าไม่ต้องไปปรับที่ใครหรอก  ให้ปรับที่ตัวเราเองนี้แหล่ะ 
ถ้าตนเองเปิดใจ มีทัศนคติในเชิงบวก การทำางานก็จะประสบความสำาเร็จ”

น�งสัมรวย	อ่อนจู	ครูผู้ดูแลเด็ก
“การพฒันาเดก็ตอ้งพฒันาตัง้แตใ่นครรภ ์เพือ่ใหเ้ดก็เตบิโตมามพีฒันาการทีส่มวยั เพราะฉะนัน้
ครูก็มีส่วนช่วยพัฒนาเด็กในช่วงหนึ่ง”

น�งส�วจิรนันท์	เครือจันทร์	ครูผู้ดูแลเด็ก
“ก่อนเป็นครูก็เคยเป็นเยาวชนทำากิจกรรมมาก่อน เพราะอยากเห็นส่ิงดีๆ เกิดขึ้นกับสังคมที ่
เราอยู่ ตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่จะคอยทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้เยาวชน ช่วยให้เขาได้ทำากิจกรรมดีๆ
เหมือนกัน”
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องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองสนิท
ตำาบลหนองสนิท อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180

โทรศัพท์ 088 - 586 - 1019  โทรสาร 088 - 586 - 1019

น�ยสมจิตร	น�มสว่�ง	น�ยก	อบต.หนองสนิท
“หลักสูตรนักถักทอชุมชนเป็นโครงการที่ดี สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ มีความยืดหยุ่น 
อยากให้มีโครงการดีๆ อย่างนี้ตลอด เพื่อเป็นตัวช่วยให้กับนักถักทอชุมชนได้พัฒนาตนเอง  
เพื่อนำาไปพัฒนาชุมชนต่อไป ซ่ึงปัญหาของสังคมจะสะท้อนออกมาจากความเป็นอยู่ของคน 
ในชุมชน จึงอยากให้เยาวชนมีจิตสำานึก และปรับเปลี่ยนความคิดในทางที่ดีขึ้น”

น�ยศุภร�ช	สุขเกษม		รองน�ยก	อบต.หนองสนิท
“ตอนผมเปน็คร ูเคยสมัผสัถงึปญัหาทีเ่กดิกบัเดก็มากมาย แตไ่มส่ามารถแกป้ญัหาอยา่งเตม็ทีไ่ด ้
แตเ่มือ่ผมไดเ้ขา้มาดำารงตำาแหนง่ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และมโีอกาสไดรู้จ้กักบัหลกัสตูร
นักถักทอชุมชนที่จะช่วยให้แนวคิดใหม่เพื่อพัฒนาการทำางานในชุมชนของเจ้าหน้าที่ ทำาให้มี 
ชดุขอ้มลูปัญหาเชิงลกึมากข้ึน ฉะนัน้ความสำาเรจ็ในการแกป้ญัหาเดก็และเยาวชนกม็มีากขึน้ดว้ย”

น�งจินตน�	แกล้วกล้�	หัวหน้�สำ�นักง�นปลัด
“หลักสูตรนี้ทำาให้เกิด “ทีมทำางาน” ขึ้นในองค์กร จากเดิมที่ต่างคนต่างคิดต่างทำา ไม่มีใครกล้า
ก้าวล่วงงานคนอื่น ตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคน “พูดคุย” กันมากขึ้น มีการ “บูรณาการ” และ 
“วางแผน” การทำางานรว่มกนั ปรกึษาหารอืกนัวา่จะนำางานของแตล่ะคนไปแทรกตรงไหน อยา่งไร 
ไม่ทำางานแยกส่วนเหมือนแต่ก่อน   

นางแอนนา ฉิมงาม   ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
“หากทุกวันนี้เรารู้จักมองงานอย่างมีสติ ตามหลักอริยสัจ 4 ที่สอนให้หาเหตุและผลของการกระทำา 
รูจ้กัมองอย่างรอบด้าน มองอดตีเปน็คร ูหมัน่ทบทวนตวัเอง เชน่เดยีวกับหนา้ท่ีในองคก์ร แมศ้กัยภาพ
ของคนจะมไีมเ่หมอืนกัน แตถ่า้เราทำาหนา้ท่ีของเราดใีห้ดทีีส่ดุ เชือ่ว่าผลดก็ีจะเกิดกับเราและคนอืน่
ด้วย”

นางจิรภรณ์ บุญมี นักวิชาการศึกษา	
“เมือ่กอ่นไม่ไดเ้ลง็เห็นถงึการทำางานแบบรอบดา้น มองเฉพาะงานทีต่นเองรบัผดิชอบ แตไ่มม่อง
วา่การเสรมิสรา้งพฒันาเดก็เปน็เรือ่งทีส่ำาคญั จนได้มาเรยีนรูท้ีเ่ทศบาลตำาบลเมอืงแกทำาใหเ้ปลีย่น
ความคิดว่า ที่ผ่านมาในการทำางานทุกคนรู้ทฤษฎีหมด แต่ถ้าไม่รู้จักทำางานแบบมีส่วนร่วม เด็กก็
ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่”
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องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองอียอ
ตำาบลหนองอียอ อำาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160

โทรศัพท์ 044-558963-4 โทรสาร 044-558964

น�ยส�ม�รถ	ครองสัตย์	น�ยก	อบต.	
“ทีมนักถักทอชุมชนทีมน้ีเขาเร่ิมต้นไว้ดีแล้ว ส่ิงท่ีผมอยากเห็นในอนาคตคือ อยากให้เด็กหนองอียอ
เป็นคนมีระเบียบ มีคุณธรรม อยากให้เขารวมกลุ่มกันไม่แตกแยก อยากส่งเสริมเรื่องอาชีพและ
การศกึษา เมือ่เขาเตบิโตขึน้ไปหรอืมคีรอบครวัไปแลว้จะไดม้งีาน มอีนาคต และไมต่อ้งไปยุง่เกีย่ว
กับยาเสพติด”

น�ยสุวัฒน์	ยิ้มดี	ปลัด	อบต.
“จากเดิมเวลาเราลงพื้นที่ทำาประชาคม เยาวชนมักไม่สนใจงานของ อบต. แต่หลังๆเยาวชนก็จะ
เข้ามามีส่วนร่วมด้วย หรือถ้ามีกิจกรรมในตำาบลเยาวชนก็จะให้ความร่วมมือดีข้ึน เช่น งานวันเด็ก 
งานประเพณีต่างๆ พวกเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งจัดสถานที่ จัดขบวนกิจกรรม ฯลฯ ที่
สำาคัญงานพัฒนาเยาวชนยังทำาให้ อบต.สามารถ “เชื่อมโยง” ภารกิจอื่นๆ เข้าด้วยกันง่ายขึ้น”

น�ยสมเกียรติ	ส�ระ	หัวหน้�สำ�นักง�นปลัด
“ความรูท้ีน่ำามาใชม้ากทีส่ดุคอื “หลกัการทรงงานของในหลวง” เรือ่ง “การระเบดิจากขา้งใน” 
ทำาให้รู้ว่าเวลาเราทำากิจกรรมกับชุมชนกับเยาวชน เราต้องค้นหาความต้องการที่แท้จริงของเขา
ให้เจอ ต้องไม่เป็นคนกำาหนดกิจกรรมหรือวิธีการต่างๆ ให้เขา ตอนนี้เราจะให้เด็กเขาคิดเอง  
ทำาเอง ผลคือกิจกรรมนั้นๆ เดินต่อไปได้ด้วยดี”

น�งส�วจุฬ�ลักษณ์	อินทร์แป้น	ผู้ช่วยเจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน
“เมือ่กอ่นสนใจแต่ตวัเอง อตัราสงู อารมณเ์สยีงา่ย  แตห่ลกัสตูรนีส้อนใหเ้ราเรยีนรูว้า่การทำางาน
แบบน้ีไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเองและผู้อื่นเลย ก็เริ่มรู้จักปล่อยวาง เข้าใจตัวเองมากขึ้น ยอมรับ 
ผู้อื่นและเข้าใจผู้อื่น ความสุขจากการทำางานก็เกิด”

น�งส�วด�ร�วัลย์	จันท�	นักวิช�ก�รศึกษ�
“ถามวา่ทำางานเดก็และเยาวชนเหนือ่ยไหม ตอบเลยวา่เหนือ่ยมาก บางทเีสารอ์าทติยม์กีจิกรรม
เราก็ต้องมา โอทีก็ไม่มี  ที่เราคิดและทำาทุกวันนี้เพราะเราทำามาแล้ว เราได้ใจเด็กมาแล้ว  แล้วเรา
จะทิ้งเด็กเหล่านี้ได้ลงคอหรือ สิ่งสำาคัญของการทำางานเด็กและเยาวชนคือ “ใจ” เมื่อ “ใจ” เรา
มาแล้วจะยากง่ายก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป”
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น�งชนันท์ก�นต์	ชนะทะเล	เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน
“เมื่อก่อนเป็นคนคิดมาก เวลาทะเลาะกับลูกจะยิ่งทุกข์ เวลาทำางานก็คิดเรื่องลูกผสมปนเปกัน 
ไปหมด ยิ่งเราเป็นคนปิดตัวเอง ชอบคิดไปเองคนเดียว คิดลบ ไม่ยุ่งกับใคร เวลามีปัญหาก็ยิ่ง
ทุกข์หนัก แต่พอได้ “เปิดใจ” ได้พูดคุยกับพี่ๆ เพื่อนๆ ในทีม ทุกข์ก็เริ่มน้อยลง”

น�ยวีระศักดิ์	แสวงสุข			ผู้ช่วยเจ้�หน้�ที่ธุรก�ร
“พอได้เข้าอบรมแล้วทัศนคติการทำางานเปลี่ยนไป เมื่อก่อนคิดว่าแค่ทำางานของเราก็พอแล้ว ไม่
จำาเป็นต้องไปช่วยคนอื่น แต่พอเปล่ียนความคิดวิธีทำางานใหม่ ได้มีโอกาสลงพื้นที่ลงชุมชนกับ
พี่ๆ มากขึ้น เริ่มเห็นว่าภารกิจขององค์กรก็คืองานของเราเหมือนกัน จนเด๋ียวนี้ไม่ว่างานอะไร
ทำาได้หมด ไม่ว่าใครจะให้ช่วยเหลืออะไร”




