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คำ�นำ�
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

การพัฒนาเยาวชนจิตอาสาเพื่อปลูกจิตสำ�นึกของความเป็นพลเมือง (Active citizen) คือ
เป้าหมายหลักในการพัฒนาเยาวชนรุน่ ใหม่ให้ใช้สติปญ
ั ญา ความรู้ ความสามารถและศักยภาพภายในตน
เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้เพื่อปรับทัศนคติและมุมมองใหม่ต่อการพัฒนา
เยาวชนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เปลี่ยนจากเยาวชนที่เป็น “ภาระ” ให้กลายเป็น
“พลัง” ของชุมชนท้องถิน่ และสังคมไทย โดยเน้นแนวทางการทำ�งานทีเ่ ปิดโอกาสและพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์การ
เรียนรู้ให้เยาวชน “ร่วมคิด-ร่วมทำ�-ร่วมตัดสินใจ-ร่วมรับผิดชอบ” โดยมีผู้ใหญ่ทำ�หน้าที่เอื้ออำ�นวย
และสนับสนุนหรือเป็น “พีเ่ ลีย้ ง” ให้ค�ำ ปรึกษา แนะนำ�หลักคิดและแนวทางเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูผ้ า่ นการ
ดำ�เนิน “โครงงานชุมชน (Community Project)” ทีเ่ น้น “พืน้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ ” และเป็นโจทย์รว่ มของชุมชน  
พร้อมทัง้ เปิดโอกาสและพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ให้เยาวชนได้ “สร้างการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่านประสบการณ์ ที่
เน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง” จนเกิดการรวมตัวของเยาวชนเป็น “เครือข่ายแกนนำ�เยาวชน”
เพื่อสร้างระบบพี่เลี้ยง สานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องในชุมชน และสืบทอดภาวะผู้นำ�ที่แท้จริง
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมจากรุน่ สูร่ นุ่ เพือ่ ยกระดับการเรียนรูแ้ ละสร้างการมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิสำ�นักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ และสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย
สนับสนุนให้ อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็นสุข (สรส.)
มูลนิธชิ มุ ชนท้องถิน่ พัฒนา ดำ�เนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิน่ (4 ภาค) ระยะที่ 2 : “หลักสูตร
นักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว” ระยะเวลาดำ�เนินงาน 3 ปี คือตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558 โดยมีเป้าหมายหลักคือพัฒนาทีมงานของบุคลากรท้องถิน่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ประกอบด้วย นายก และปลัด อปท. ทำ�หน้าทีส่ นับสนุน เอือ้ อำ�นวย กำ�กับดูแล
เป็นขวัญและกำ�ลังใจให้เจ้าหน้าที่ อปท. ที่ดูแลรับผิดชอบด้านพัฒนาเยาวชนโดยตรง อย่างน้อยจำ�นวน
3 - 5 ท่าน ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน นักการศึกษา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำ�แหน่งอืน่ ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น หัวหน้าสำ�นักงานปลัด อบต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากร ธุรการ ฯลฯ
มีบทบาทเป็น “นักถักทอชุมชน” ทำ�หน้าที่ประสาน เชื่อมร้อย ถักทอ และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนและผู้คนในชุมชนในการทำ�งานพัฒนาชุมชน เพื่อผลักดันให้เกิด “กลไกเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน” ในการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ/โครงงานเยาวชน ในลักษณะ “จิตอาสาเพื่อชุมชน”
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชน/แกนนำ�เยาวชน/สภาเด็กและ
เยาวชนระดับตำ�บล และพีเ่ ลีย้ งแกนนำ�เยาวชน อันนำ�ไปสูก่ ารสร้างภาวะผูน้ �ำ ทีแ่ ท้จริง มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และหลอมรวมกันเป็นพลังท้องถิ่นในรูปแบบของ “เครือข่ายแกนนำ�เยาวชนระดับตำ�บล”
หลักสูตรนักถักทอชุมชน เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นักถักทอชุมชนต้องผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ที่เน้นการเรียนรู้บนฐานงานจริง (on the job training) จำ�นวน 10 ครั้งต่อปี ด้วยความ
สมัครใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ต้องมุ่งมั่นตั้งใจและให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาเยาวชน
รุ่นใหม่ให้เป็นพลังของท้องถิ่นและมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเอง นับว่าเป็นการลงทุนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพคนของรัฐบาลท้องถิน่ ดังนัน้ อปท. ควรให้การสนับสนุนด้านแผนงานงบประมาณและเวลา
ของทีมนักถักทอชุมชนในการเข้าพบกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ในการทำ�งานร่วมกับชุมชน และการขับเคลือ่ นกลไกเพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชน เดือนละ 1 ครัง้ ๆ ละ 3 วัน
อย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ รวมทั้งให้ความสำ�คัญต่อการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการทำ�งาน โดยสถาบัน
สรส. ทำ�หน้าที่เป็น “วิทยากรกระบวนการ” เพี่อให้หลักคิด วิธีการและเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมนักถักทอ
ชุมชนสามารถทำ�งานร่วมกันเป็นทีม “ปรับทัศนคติ เปลีย่ นวิธคี ดิ วิธกี ารทำ�งานและสร้างการมีสว่ นร่วม
กับชุมชน” มองเห็นคุณค่าของการทำ�งานด้วยการประยุกต์ใช้หลักการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 หลักมนุษยสัมพันธ์ หลักการคิดวิเคราะห์ภาคี หลักการจัดการความรู้
หลักการเรียนปนเล่นผ่านกิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ จนเกิดการขับเคลื่อน “กลไกเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน”   ทั้ง 4 กลไก ได้แก่ 1) กลไกเพื่อพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ (ก่อน-หลังคลอด)/คุณแม่วัยใส
2) กลไกเพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล 3) กลไกเพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชนในระบบ และ 4) กลไกเพือ่
พัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ ซึง่ เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทีค่ รอบคลุมทุกช่วงวัย
และสามารถดึงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองให้หันกลับมามีส่วนร่วมในการดูแล
เอาใจใส่ตอ่ การเลีย้ งดูบตุ รหลานของตนเองร่วมกับชุมชน และเป็นการจัดการทุนทางสังคมทัง้ ภายใน
และภายนอกชุมชนให้เกิดการบูรณาการทำ�งานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบการศึกษา ชมรมผูส้ งู วัย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ครูภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ผู้นำ�ท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/กำ�นัน) พี่เลี้ยงแกนนำ�เยาวชน สภาเด็กและเยาวชนตำ�บลและ
ภาคีเครือข่ายวิทยากรภายนอกชุมชน ฯลฯ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูระบบความสัมพันธ์ภายใน
ชุมชน เพื่อยกระดับการทำ�งานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
“เชื่อมร้อยและถักทอ” จึงเป็นการถอดบทเรียนความสำ�เร็จจากบุคคลตัวอย่างของทีมนักถักทอ
ชุมชน รุน่ ที่ 1 ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายนำ�ร่องปีท่ี 1 จำ�นวน 13 ตำ�บล ได้แก่ 1) อบต.หนองสาหร่าย อำ�เภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี 2) อบต.ดอนมะสังข์ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 3) อบต.วัดดาว อำ�เภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี 4) อบต.ไผ่กองดิน อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 5) ทต.ไผ่กองดิน อำ�เภอ
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 6) อบต.หนองขาม อำ�เภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 7) อบต.ท่างาม
อำ�เภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี 8) อบต.อินทร์บรุ ี อำ�เภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี 9) อบต.ป่างิว้ อำ�เภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง 10) ทต.เมืองแก อำ�เภอท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์ 11) อบต.หนองอียอ อำ�เภอสนม จังหวัดสุรนิ ทร์
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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12) อบต.หนองสนิท อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรนิ ทร์ และ 13) อบต.เมืองลีง อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรนิ ทร์
ซึ่งผู้อ่านทุกท่านสามารถร่วมเรียนรู้สถานการณ์ของชุมชนท้องถิ่นในส่วนที่ 1 ตัวอย่างความสำ�เร็จระดับ
บุคคลและระดับทีมงานของ ทต./อบต. เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพัฒนาเด็กเยาวชนของทั้ง 13
ตำ�บลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ตลอดจนบทเรียนจากการดำ�เนินงานของหลักสูตรนักถักทอชุมชนใน
ส่วนที่ 4 ทั้งนี้ เพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจในความเพียรที่จะพัฒนาตน
พัฒนางานและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
อันเป็นรากฐานสำ�คัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต ภายใต้บทบาทและภารกิจของ “นักถักทอชุมชน”
ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้โจทย์ของชุมชนด้านการพัฒนาเยาวชน เป็นหัวใจของการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการทำ�งานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
มูลนิธฯิ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ทุกท่านจะได้รบั ประโยชน์จากเนือ้ หาสาระในหนังสือเล่มนี้ เพือ่ ประยุกต์
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจ และเป็นบทเรียนที่สำ�คัญในการพัฒนาเยาวชน
รุ่นใหม่พร้อมกับการทำ�งานร่วมกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วมสำ�หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทีมนักถักทอชุมชน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ตลอดจนผู้อ่านทุกท่านที่สนใจ และสุดท้ายนี้ มูลนิธิ
สยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกองค์กร และทุกภาคีเครือข่าย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มูลนิธสิ �ำ นักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ (สพบ.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย สถาบันเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็นสุข (สรส.)
มูลนิธชิ มุ ชนท้องถิน่ พัฒนา และภาคีเพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชนทัง้ 14 องค์กร ได้แก่ 1) สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2) แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 3) สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น 4) สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ Thai PBS 5) มูลนิธิ
กองทุนไทยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) 6) มูลนิธิรักษ์ไทย 7) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 8) สถาบัน
ยุวโพธิชน มูลนิธสิ มั มาชีพ 9) เครือข่ายหน้ากากเปลือย 10) เครือข่ายพุทธิกา 11) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชากรไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี 12) มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ 13) มูลนิธิขวัญชุมชน และ 14) สถาบัน
รามจิตติ รวมทัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒขิ องโครงการฯ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนักถักทอชุมชน
รองศาสตราจารย์ ปาริชาติ วลัยเสถียร และทีมวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/มูลนิธพิ ฒ
ั นาอีสาน
จังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำ�บลและเทศบาลตำ�บลในพื้นที่
เป้าหมายทั้ง 13 ตำ�บล หรือ “ทีมนักถักทอชุมชน” รุ่นที่ 1 ทุกท่าน ที่เป็นบุคคล/อปท.ตัวอย่างตัวอย่าง
ทีม่ สี ว่ นร่วมผลักดันให้เกิด “กลไกเพือ่ พัฒนาเยาวชน” และให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาเยาวชนจิตอาสา
เพือ่ ชุมชน โดยมีแผนงานและสนับสนุนงบประมาณทัง้ ในด้านการพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อปท. และส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้านกิจกรรม/โครงการ/โครงงานเพื่อพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง อันนำ�ไปสู่
การปลูกจิตสำ�นึกความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและในอนาคตสืบต่อไป
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ก่อนจะมาเป็น
“นักถักทอชุมชน”
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ดำ�เนินการ
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) มาตั้งแต่ปี 2551 (1 มิ.ย. 2551 - 31 ธ.ค. 2554)
ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) พบว่า บ้าน วัด
โรงเรียน และ ชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือน “เบ้าหลอม” เด็กเป็นอย่างไร ก็จะส่งผลต่อการหล่อหลอม
ความคิด นิสัย และพฤติกรรมของเด็ก ตั้งแต่เล็กจนโต

เพราะ...เบ้าหลอมไม่สวยงามเหมือนแต่ก่อน
สรส. ร่วมกับ พื้นที่เป้าหมายของโครงการทั้ง 4 ภาค ทำ�เวทีประชาคม พบว่า พฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนในปัจจุบันแทบไม่แตกต่างกันเลย ทั้งความใจร้อน นอกดึก ตื่นสาย ติดโทรศัพท์ ติดเกม
ไม่ชว่ ยงานบ้าน ไม่ชอบเรียนหนังสือ ไม่ท�ำ การบ้าน หนีเรียน ก้าวร้าว มัว่ สุม ติดเหล้า ติดยา ทะเลาะวิวาท
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย ฯลฯ  สาเหตุของพฤติกรรมเหล่านี้ เบื้องต้นมาจาก ครอบครัว คือเด็กส่วนใหญ่
ได้รบั การเลีย้ งดูจากจากปูย่ า่ ตายาย เพราะพ่อแม่ตอ้ งไปทำ�งานในเมือง จึงขาดความอบอุน่ ขณะเดียวกัน
พ่อแม่ผู้ปกครองก็มุ่งทำ�มาหากิน ไม่มีเวลาดูแล เอาใจใส่ อบรมสั่งสอน ลูกหลาน ถึงแม้ทุกคนจะบอกว่า
รักลูก แต่พอ่ แม่ ผูป้ กครองส่วนใหญ่กเ็ ลีย้ งลูกไม่เป็น ขาดความรูค้ วามเข้าใจในการเลีย้ งลูกในแต่ละช่วงวัย
ที่เหมาะสม รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองไม่ได้ทำ�หน้าที่เป็น “ครูคนแรก” ในการสอน “วิชาชีวิต” ให้กับลูก
วัด ซึ่งเป็นแหล่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่สำ�คัญให้กับชุมชนในอดีตก็กลับอ่อนล้าไปมาก ไม่สามารถ
สอนธรรมะให้น่าสนใจ และเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้โดยเฉพาะกับเด็ก เยาวชน โรงเรียนและครู ไม่สามารถ
จัดการศึกษาที่สร้างแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก ทำ�ให้เด็กไม่มี “เป้าหมายในการ
เรียน” ไม่มีความสุขในการเรียน เนื่องจากวิธีการสอนของครูไม่สนุก ทำ�ให้เด็กขาดความสนใจในการเรียน
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หนีเรียน อีกทั้งการเรียนรู้ส่วนใหญ่มีแต่เนื้อหาวิชาการ แต่ขาดการสอนทักษะวิชาชีวิต วิชาชุมชน และ
วิชาชีพ ขาดคุณธรรม ขาดจิตสำ�นึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม คนในชุมชน ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็ก
ในหลายๆ เรื่อง เช่น ดื่มสุรา เสพยาเสพติด เล่นการพนัน ทะเลาะเบาะแว้ง แล้งน้ำ�ใจ ฯลฯ ผู้นำ�ชุมชน
ทัง้ ท้องทีแ่ ละท้องถิน่ ไม่เห็นความสำ�คัญในเรือ่ งการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ความสนใจแต่เรือ่ งโครงสร้าง
พื้นฐาน ซึ่งสร้างฐานเสียงได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมีกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ที่ผ่านเข้ามาทาง สื่อ เช่น
โทรทัศน์ โทรศัพท์มอื ถือ ฯลฯ เมือ่ เด็กไม่รเู้ ท่าทัน ขาดภูมคิ มุ้ กันจากครอบครัวและชุมชน ทำ�ให้เด็กใช้จา่ ย
ฟุ่มเฟือย หลงตามแฟชั่น หลงลืมวัฒนธรรมที่ดีงาม ละทิ้งค่านิยมแห่งความพอเพียง รักสบาย ขาดความ
อดทน และความเพียร จึงถูกชักจูงไปสู่ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้ง่าย
แนวทางและรูปแบบกิจกรรมในการพัฒนาเด็ก เยาวชนทีเ่ ป็นอยูส่ ว่ นใหญ่เป็นกิจกรรม ด้านกีฬา
การเข้าค่ายคุณธรรม ค่ายยาเสพติด การแสดงของเด็กในโอกาสต่างๆ ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้ ทำ�แล้ว
จบเป็นครั้งๆ ไป ทำ�ให้ขาดความต่อเนื่อง รวมถึงเด็กและเยาวชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรม
ขาดการยกระดับกิจกรรมให้เป็นการเรียนรู้ และต่อเนือ่ งเชือ่ มโยงไปให้ถงึ การพัฒนานิสยั เด็กอย่างแท้จริง
คนทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนทีม่ อี ยูบ่ า้ งในชุมชนยังขาดความรู้ ทักษะ ในการออกแบบกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
ให้กับเด็ก และที่สำ�คัญคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กยังมองเด็กแบบแยกส่วน ไม่มองเด็กตั้งแต่ต้นจนปลาย
ปัญหาเหล่านี้ มีแนวโน้มทีจ่ ะทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากชุมชนขาดการวิเคราะห์ความ
เชือ่ มโยงของปัญหา และขาดเครือ่ งมือ วิธกี ารในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้
ระบบความสัมพันธ์ของบ้าน วัด โรงเรียนที่เคยมีมาในอดีตก็หายไป ทำ�ให้ขาดกระบวนการชุมชนในการ
หล่อหลอมเด็ก ขาดกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ชุมชนจึงไม่ได้มสี ว่ นร่วมในการดูแลเด็กตลอดสายตัง้ แต่
เล็กจนโต เมื่อระบบความสัมพันธ์ของชุมชนและกระบวนการหล่อหลอมเด็ก ตั้งแต่ในระดับครอบครัว
ชุมชนและสังคมไม่ได้ช่วยสร้าง “เจตคติ ความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ดี” ให้กับเด็ก เมื่อเด็กโตขึ้นก็กลาย
เป็นพลเมืองทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพ ขาดจิตสำ�นึกเพือ่ สังคม และสาเหตุเหล่านีย้ งั ไม่ได้รบั การแก้ไขปัญหาให้เบาบาง
ลง มีแต่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น

ต้อง...เชื่อมร้อย ถักทอทุนทางสังคมเพื่อสร้างเบ้าหลอมที่ดี
การทำ�งานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนในชุมชน ต้องทำ�ผ่านความร่วมมือของ
ชุมชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นชุมชน โดยกระตุน้ ให้ชมุ ชนมองเห็นปัญหา เห็นความสำ�คัญ
ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน และตระหนักในบทบาทหน้าทีข่ องตนเองทีต่ อ้ งลุกขึน้ มาจัดการดูแล
และแก้ไขปัญหาลูกหลานของตัวเองอย่างต่อเนื่อง
สรส. ได้รว่ มมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย (ในการดำ�เนินงานระยะที่ 1) เพือ่
สร้างการมีสว่ นร่วมของเด็ก ผูป้ กครอง โรงเรียน วัด กศน. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำ�บล (รพ.สต.)
ผู้รู้ในชุมชน ฯลฯ พัฒนากลไกการจัดการเรื่องเด็กและเยาวชน ครอบครัว ในรูปแบบของ “โรงเรียน
ครอบครัว” โดยการปรับจาก “การทำ�กิจกรรม” ให้เป็น “การจัดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง” และการให้
ทุกฝ่ายในชุมชนมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาลูกหลานในชุมชนมากขึ้น เพราะเด็กจะเติบโตได้ดีมีคุณภาพ
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อยู่ที่ “เบ้าหลอมที่ดี” ดังนั้น จึงต้องพัฒนาที่เบ้าหลอม คือ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ผู้ใหญ่ใจดี เพื่อ
นำ�ไปสู่เป้าหมาย “ครอบครัวและชุมชนเป็นสุข”
แนวคิดของโรงเรียนครอบครัวเป็นการเรียนรู้ที่มีความความต่อเนื่อง ภายใต้การดำ�เนินงาน
ของกลไกโรงเรียนครอบครัว ได้เกิดกระบวนการถักทอทุนทางสังคมทัง้ ภายในพืน้ ทีแ่ ละนอกพืน้ ทีเ่ พือ่ เปิด
พื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก เยาวชน อย่างต่อเนื่องจนส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของเยาวชน
ครอบครัว และชุมชน อย่างเห็นได้ชดั ดังตัวอย่างทีเ่ กิดขึน้ กับ โรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอย ตำ�บล
หนองสาหร่าย อำ�เภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนครอบครัวตำ�บลมหาดไทย อำ�เภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง และ โรงเรียนครอบครัวตำ�บลหนองอียอ อำ�เภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น

คนเชื่อมร้อยถักทอ... ต้องเป็นคนในชุมชน
เพราะ อปท. คือ “รัฐบาลท้องถิ่น”
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน เป็นภารกิจโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)
ในฐานะที่เป็น “รัฐบาลท้องถิ่น” จุดแข็งของ อปท. คือ มีนโยบาย มีงบประมาณ มีคนทำ�งานที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรง เช่น นักพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนการศึกษา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน ฯลฯ ซึ่งทุกตำ�แหน่งต้องทำ�งานเชื่อมร้อยเกื้อกูล ทั้งบทบาทหน้าที่และวิธีการทำ�งาน ภายใต้การ
สนับสนุนของผู้บริหาร อปท. (นายก /ปลัด) แต่ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ใน อปท. ส่วนใหญ่ทำ�งานไม่เชื่อมร้อย
กันเป็นทีม และไม่ลงไปคลุกคลีกบั ชาวบ้าน จึงทำ�ให้เกิดความห่างเหินจนกลายเป็น “จุดอ่อน” ทีไ่ ม่สามารถ
ดึงชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้มากเท่าที่ควร และที่สำ�คัญอีกประการ
หนึ่งคือ การขาดแนวคิด หลักการ และเครื่องมือ ที่เพียงพอในการทำ�งานกับชุมชน
ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง สรส. มูลนิธสิ ยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
และสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงได้ร่วมกัน
ถอดบทเรียนประสบการณ์ท�ำ งานของ สรส. มาพัฒนาเป็น “หลักสูตร” เพือ่ พัฒนาทีมงาน อปท. ให้เป็น
นักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนากลไกในการดูแลเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ให้กับ อปท. ที่มีความสนใจใน
การทำ�งานอย่างมีสว่ นร่วมกับชุมชน และต้องการพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้เป็นพลังสำ�คัญในการร่วมพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

นักเชื่อมร้อย ถักทอ...เป็นใครได้บ้าง
กลุ่มเป้าหมาย หรือเจ้าหน้าที่ทีมงานของ อปท. ที่เข้าร่วมหลักสูตร และได้รับการเรียกขานว่า
“นักถักทอชุมชน” ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นักวิชาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข หรือเจ้าหน้าทีท่ ผี่ บู้ ริหารมอบหมาย ซึง่ ควรจะเป็นตำ�แหน่งงานทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับประชาชน
ภายใต้การกำ�กับติดตาม ประเมินผล โดย หัวหน้าสำ�นักงานปลัด หรือปลัด อปท. และ นายก อปท.

“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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เรียนแล้ว...จะได้อะไร
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเข้าร่วมหลักสูตรฯ มี 2 ระดับ คือ ระดับ อปท. และระดับชุมชน
ระดับ อปท. บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใน อปท. มีการปรับทัศนคติที่ดีต่อการทำ�งาน
มีความรู้ความสามารถ ทำ�งานตามบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองให้เกิดผลงานที่ดี สามารถ
ทำ�งานเป็นทีม มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีความสุขกับการทำ�งาน และสามารถนำ�ความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปประยุกต์
ใช้กับชีวิตส่วนตัวและการทำ�งานให้เกิดประสิทธิผล นอกจากนั้นยังสามารถนำ�ความรู้ประสบการณ์จาก
การเข้าร่วมหลักสูตรมาสร้างนโยบายและแผนงานที่ดดี ้านเด็กและเยาวชน หรือด้านอื่นๆ ระดับชุมชน
เจ้าหน้าที่สามารถดึงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยสร้างให้เกิดกลไกการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการของ
เด็กเยาวชนที่มีความต่อเนื่อง และมีความสามารถในการจัดการทุนทางสังคมในพื้นที่และนอกพื้นที่

กระบวนการเรียนรู้
“เรียนรู้บนการทำ�งาน” โดยใช้ “การทำ�โครงการ” เป็นเครื่องมือในการบูรณาการระหว่างทฤษฎี
และปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การตั้งโจทย์โดยพื้นที่ การพบกลุ่มเดือนละครั้ง ครั้งละ 2 - 3 วัน หมุนเวียนไปตาม
พื้นที่ของเครือข่าย เพื่อเรียนรู้จากพื้นที่จริง พร้อมทั้งรับฟังแนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือ ก่อนนำ�กลับไปใช้
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตน แล้วกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลจากการปฏิบัติ เติมเต็มแนวคิด ทฤษฎี
เครื่องมือ เพิ่มเติม จนโครงการแล้วเสร็จและตอบโจทย์ของพื้นที่

เนื้อหาของ หลักสูตร
เนือ้ หาของหลักสูตร เน้นให้ผเู้ รียนมีสมรรถนะ (Competencies) ในการพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กับ
การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ดังนั้น หลักสูตรจึงได้ถูกออกแบบให้เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมกับการ
ปฏิบัติงาน (On the job training) โดยครอบคลุมเนื้อหาที่สำ�คัญ เช่น คุณค่าของการทำ�งาน หลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มนุษย์สัมพันธ์ การทำ�งานเป็นทีม สันทนาการ ชุมชนท้องถิ่น
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ปัญหาเด็ก เยาวชน ครอบครัวในชุมชน ทุนทางสังคม (ในชุมชน
และนอกชุมชน) กลยุทธ์ในการพัฒนา การวิเคราะห์ภาคีและการสร้างการมีส่วนร่วม การพัฒนากลไกเพื่อ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน การคิด เขียน และบริหารโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ
การถอดความรู้และบทเรียนจากการดำ�เนินโครงการ และเทคนิคการนำ�เสนอผลงาน เป็นต้น

“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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ผลที่เกิด...จากการเชื่อมร้อยถักทอ
ผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : “หลักสูตร
นักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว” (ระหว่าง 1 มกราคม ถึง ธันวาคม 2556)
พบว่า อปท. ได้รบั ประโยชน์จากการเข้าร่วมหลักสูตร ทัง้ ในระดับเจ้าหน้าที่ องค์กร และชุมชน ตามศักยภาพ
และปัจจัยเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ (ซึ่งจะได้กล่าวในส่วนต่อไป)
แม้ว่าหลักสูตรสำ�หรับนักถักทอชุมชนจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม ทีมนักถักทอชุมชนก็ไม่ได้หยุด
การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน ไปพร้อมๆ กัน นักถักทอชุมชนในทุกพื้นที่กำ�ลังก่อร่าง
สร้างงานของพวกเขาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องต่อไปในฐานะ “คนของรัฐบาลท้องถิ่น”
สรส. ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกองค์กร ทุกภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมกับหลักสูตร ในการสนับสนุนให้
เกิด “การปฏิบตั แิ ละการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จนนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม” และขอให้กำ�ลังใจกับทุกท่านในการสร้างสรรค์บทเรียนที่มีคุณค่ายิ่งต่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานสำ�คัญของประเทศ

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

สารบัญ

ก่อนจะมาเป็น “นักถักทอชุมชน”
เมื่อนักถักทอชุมชน “เชื่อมร้อย” ชุมชนหนองสาหร่าย
สร้าง “พื้นที่สร้างสรรค์” แนวคิดพัฒนาเยาวชน อบต.หนองอียอ
ตลาดนัดครอบครัว สร้างสัมพันธ์ชุมชน
ความรู้ “เปลี่ยน” คน กระบวนการเปลี่ยน “วิธีคิด”
อินทร์บุรี “ตำ�บลรักการอ่าน”
สร้างคน...เพื่อสร้างชาติ
พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างการมีส่วนร่วม แนวคิดของประเสริฐ สุขจิต
เรียนรู้...เพื่อขยายผล
ปรับตัว เปลี่ยนทัศนคต “แนวคิด” พัฒนาคนทำ�งาน
ทำ�ด้วย “ใจ”
เมื่อนักถักทอชุมชน ต้อง “จัดการ” อารมณ์ตนเอง
ชีวิต...ที่ต้องก้าวเดิน
เราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับชุมชน
ความสำ�เร็จ ความก้าวหน้า สิ่งที่บรรลุเป้าหมาย
ทำ�เนียบนักถักทอชุมชน

หน้า
5
12
24
40
52
68
80
86
92
98
104
110
120
126
130
135

การทำ�งานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนในชุมชน
ต้องทำ�ผ่านความร่วมมือของชุมชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่อยู่ในชุมชน
โดยกระตุ้นให้ชุมชนมองเห็นปัญหา เห็นความสำ�คัญของการพัฒนา
เด็กและเยาวชน และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ต้องลุกขึ้นมา
จัดการดูแลและแก้ ไขปัญหาลูกหลานของตัวเองอย่างต่อเนื่อง
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เมื่อนักถักทอชุมชน “เชื่อมร้อย”
ชุมชนหนองสาหร่าย
องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองสาหร่าย อำ�เภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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เมื่อ “กระบวนการเรียนการสอน” ในห้องเรียน
ไม่สามารถตอบโจทย์ “ทักษะชีวิต” ให้กับเด็กในชุมชนได้
ผู้ ใหญ่ใจดีในชุมชนบ้านห้วยมาลอยจึงนำ�รูปแบบ
“โรงเรียนครอบครัว” ที่ สรส. ให้คำ�แนะนำ� มาใช้เป็นกลไก
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายเพื่อ “เปิดพื้นที่” ให้
เด็ก เยาวชน และผู้ ใหญ่ในชุมชนได้ทำ�กิจกรรมพัฒนาบุตรหลาน
ร่วมกัน แต่ในส่วนของนักถักทอชุมชนเองยังมองว่า ผลที่เกิดขึ้น
ยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่สมบูรณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ จึงได้ชักชวน
“แกนนำ�เยาวชนหนองสาหร่าย” ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการออกแบบกิจกรรม ร่วมทำ�งานกับผู้ ใหญ่ ส่งผลให้
มีการขยายแนวคิดและรูปแบบกิจกรรมของโรงเรียนครอบครัว
ร่วมกันของคนทั้งตำ�บลในที่สุด
“เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มกั ถูกเลีย้ งแบบตามใจไปวันๆ เท่านัน้
ชอบนอนตื่นสาย ไม่จัดเก็บที่นอนให้เรียบร้อย ไม่ยอมช่วยงานบ้าน
แต่กลับชอบจับกลุ่มคุยหรือ ซิ่งมอเตอร์ไซค์ตามถนนหลวง กลายเป็น
เด็ ก เกเร ก้ า วร้ า ว เอาแต่ ใจ อารมณ์ ร้ อ น ขาดความรั บ ผิ ด ชอบ
มีพฤติกรรมเสี่ยง เรียนไม่จบ ติดเพื่อน ติดเกม ติดมือถือ ลักขโมย
ทะเลาะวิวาท และเด็กผู้หญิงจำ�นวนมากเริ่มท้องในวัยเรียนเพิ่มขึ้น
ซ้ำ�ร้ายยังพบอีกว่า พ่อ แม่ ผู้ปกครองหลายคน ไม่ได้ใส่ใจและให้ความ
สำ�คัญต่อการพัฒนาเด็กเล็กเลย”
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

14

เตียง ชมชื่น

พรสันต์ อยูเ่ ย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
หนองสาหร่าย เปิดประเด็นถึงสถานการณ์ปญ
ั หาของเด็ก
เยาวชนในพื้นที่
“อาจเป็นเพราะพ่อแม่ ผูป้ กครอง ขาดความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง จึงผลักภาระการดูแลบุตร
หลานให้กับครูที่โรงเรียน” นายกพรสันต์สรุป
เมื่อ “กระบวนการเรียนการสอน” ในห้องเรียน
ไม่สามารถตอบโจทย์ “ทักษะชีวติ ” ให้กบั เด็กในชุมชนได้
ประกอบกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ต้องการ “สร้าง” ให้เด็กและ
เยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรมี คี ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ 11
ประการ ด้วยการจัดทำ� “โครงการเยาวชนคนดีศรีสพุ รรณ”
เต็มทุกพืน้ ทีข่ องจังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบการพัฒนา
เด็กและเยาวชนของจังหวัด จึงต้องเพียรพยายามคิดค้น
หารูปแบบ และวิธีการที่จะพัฒนาเด็กๆ ในชุมชนของ
ตนเองหลากหลายวิธี
บ้างก็จัดอบรม บ้างก็จัดค่ายเยาวชน แต่ส่วนใหญ่
ก็ยงั ไปไม่ถงึ “เป้าหมาย” ทีต่ ง้ั ไว้ เนือ่ งจากกระบวนการค่าย
มักมี “ผู้รู้” ไปบรรยาย มิได้เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง
ของเด็กๆ โดยตรง
การเข้าไปทำ�งาน “หนุนเสริม” กระบวนการพัฒนา
เด็กและเยาวชนอย่างเข้มข้นของ “สถาบันเสริมสร้าง
การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข” หรือ สรส. ในพื้นที่ตำ�บล
หนองสาหร่าย พร้อมกับการนำ�รูปแบบทีเ่ รียกว่า “โรงเรียน
ครอบครัว” ไปทดลองใช้เพือ่ “เปิดพืน้ ที”่ ให้เด็ก เยาวชน
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

และผู้ ใ หญ่ ใ นชุ ม ชนมี โ อกาสได้ ทำ � กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
บุตรหลานร่วมกัน
“โรงเรียนครอบครัว” มิได้เป็น “สถานที่” หรือ
อาคารใหญ่โต แต่เป็นการ “จำ�ลอง” ภาพของโรงเรียน
มาไว้ในชุมชน อาจจะเป็นสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เช่น
โรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต)
อบต. หรือแม้แต่ลานโล่ง เรือกสวนไร่นาของคนในชุมชนที่
พร้อมจะ “เปิด” ให้เป็นพืน้ ทีเ่ รียนรูร้ ว่ มกันของ “ครอบครัว”
มีพอ่ แม่ ปู่ ตา ย่า ยาย ปราชญ์ชาวบ้าน ผูใ้ หญ่ใจดี
ทั้งในและนอกหมู่บ้านเป็น “ครู” ที่ทำ�หน้าที่ “ถ่ายทอด”
ความรู้ โดยมีบุตรหลานของตน อันเป็นเด็กๆ ในชุมชุน
เป็น “ผู้เรียนรู้”
“กระบวนการเรียนรู”้ ก็มไิ ด้มาจากฟากของผูใ้ หญ่
เพียงฝ่ายเดียว แต่ยังมีเด็กๆ ซึ่งเป็น “ผู้รับความรู้” ต้อง
เข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการออกแบบ ทัง้ ร่วมคิด ร่วม
วางแผน และร่วมดำ�เนินกิจกรรม
แต่กระบวนการทั้งหมด “ความยาก” ไม่ได้อยู่ที่
การออกแบบการเรียนรู้ให้แก่เด็กเท่านั้น หากอยู่ที่การ
“ประสาน” ความร่วมมือของทุกๆ ภาคส่วนให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน และการทำ�งาน
ไม่วา่ จะมีความยากเพียงใด แต่ต�ำ บลหนองสาหร่าย
ก็ไม่เคยสิ้นคนดี เพราะ “เตียง ชมชื่น” ผู้ที่เป็นทั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองสาหร่าย และเป็น
เกษตรกรโดยแท้ ซึง่ ปัจจุบนั ดำ�รงตำ�แหน่งครูใหญ่โรงเรียน
ครอบครัวบ้านห้วยม้าลอย ก็ขนั อาสาออกมาทำ�หน้าทีเ่ ป็น
ผู้ เชื่ อ มประสานให้ ค นในชุ ม ชนลุ ก ขึ้ น มาร่ ว ม “สร้ า ง”
โรงเรียนครอบครัวร่วมกัน
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“การเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นนี้ ทำ�ให้ทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
เกิดเป็น “พลังร่วม” ในการพัฒนาชุมชนหนองสาหร่ายต่อไป”

สร้างโรงเรียนด้วย “กลไก” ชุมชน
การเดินหน้าประสานงานสิบทิศของครูเตียงได้กอ่ ให้
เกิด “คณะกรรมการโรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอย”
ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย อดุลย์ คงใจดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
มีชัย ศิลปรัตน์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย
ครูปราณี และครูละมัย ปั้นไว จากโรงเรียนบ้านห้วย
ม้าลอยเข้ามาเป็นวิทยากรนำ�เด็กทำ�สันทนาการ
นอกจากนีย้ งั มี ครูนอ้ ย บานไม่รโู้ รย ทีแ่ ม้จะไม่ใช่
คนในพื้นที่ แต่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยสอนการแสดง
พระอธิการประเสริฐ สิรปิ ญ
ุ โญ เจ้าอาวาสวัดห้วยม้าลอย
อนุเคราะห์ทั้งเรื่องสถานที่ และงบประมาณสนับสนุนการ
ทำ�กิจกรรมต่างๆ หรือแม้แต่ สมนึก พลเสน เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขอาวุโสของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
บ้านห้วยม้าลอย (รพ.สต.) ก็ยังเข้ามาร่วมประชุมชี้แนะ
ให้แนวทางในทุกๆ กิจกรรมอย่างมิเคยขาด พร้อมทั้งยัง
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คนอืน่ ๆ ได้เข้าร่วมทำ�กิจกรรม
อยูเ่ สมอเช่นเดียวกัน เรือ่ งของการมีสว่ นร่วมของชุมชนนั้น
แม้แต่แกนนำ�ผูป้ กครองอย่าง พัชรินทร์ วงษ์สวุ รรณ และ
วาริน ชมชืน่ ต่างก็เข้ามามีบทบาทในฐานะผูเ้ ก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านพฤติกรรมเด็กและคนในชุมชน สำ�หรับนำ�มาใช้
ประโยชน์เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมของ
โรงเรียน

ขณะที่ อบต.หนองสาหร่ายเอง ในฐานะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ก็เริ่มเข้ามาหนุนเสริมชุมชน
ด้วยกำ�ลังคน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ
รถประชาสัมพันธ์เคลือ่ นที่ รวมทัง้ อาหาร อาหารว่าง น้�ำ ดืม่
การอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ทัง้ การประสานงาน การจัด
ประชุม โดยเฉพาะบุคลากรท้องถิน่ ทีเ่ ข้ามาส่งเสริมกิจกรรม
ทัง้ หลายนัน้ มีทง้ั ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการสภา และฝ่ายประจำ�
ซึ่งการมีส่วนร่วมของบุคคลจากทุกภาคส่วน
เช่นนี้ ทำ�ให้ทุกคนมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
ก่อเกิดเป็น “พลังร่วม” เพือ่ พัฒนาชุมชนหนองสาหร่าย
สืบต่อไป

ให้ “กลไก” ออกแบบกิจกรรม
การออกแบบกิจกรรม จะมีทั้งเด็ก และผู้ปกครอง
มาออกแบบร่วมกัน โดยทิง้ น้�ำ หนักไปทีก่ าร “เพิม่ ทักษะ”
ให้เด็กได้ลงมือทำ� ได้เรียนรูว้ ชิ าชีพ วิชาชีวติ วิชาชุมชน
และวิชาการ ร่วมกับพ่อแม่ผปู้ กครอง และคนในชุมชน
ในลักษณะของการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะชีวติ ต่างๆ ซึง่ จัดขึน้ ตามโอกาสและเทศกาล
ที่เหมาะสม อาทิ การพาพ่อ แม่ ลูก เรียนรู้เรื่องการทำ�นา
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันพ่อหรือวันแม่ กิจกรรมเดิน วิ่ง
ปั่น สร้างการเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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สวัสดิ์ กันจรัตน์

“การทำ�งานชุมชนไม่อาจแยกส่วนได้ เพราะทุกเรื่องเกี่ยวโยงกันเปรียบเสมือนระบบในร่างกายที่ทุกส่วนล้วนมี
ความสำ�คัญเท่ากัน แต่ระบบราชการที่ถูกบล็อกถูกหลอมให้การทำ�งานถูกแยกเป็นส่วน ต่างคนต่างทำ�มานาน
แต่การทำ�งานกับชาวบ้าน เราในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถแยกส่วนได้ ต้องทำ�งานเป็นทีม
และคนทำ�งานต้องมี “พลัง” ที่จะทำ�งานเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง”
ผ่านไป 2 ปี “โรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอย”
ก็ประสบความสำ�เร็จ ทั้งจากการสร้างพื้นที่ให้เกิด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของพ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง
บุตรหลาน เกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว ชุมชน สังคม อีกทั้งยังพบว่าเด็กมีความ
กล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ�ในสิง่ ทีเ่ หมาะสม
ตามวัย ซึ่งผลสำ�เร็จที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของ
คนในชุมชนหมูท่ ี่ 4 ส่งผลให้พนื้ ทีแ่ ห่งนีก้ ลายเป็นพืน้ ที่
“ต้นแบบ” ชุมชนเข้มแข็งของตำ�บลหนองสาหร่ายที่
หลายหมู่บ้าน อาทิ หมู่ 2 และหมู่ 8 ต้องการนำ�ไป
ขยายผลเพื่อพัฒนาชุมชนของตนต่อไป

เป็นนัก “ถักทอ” ชุมชน
อย่างไรก็ตาม ขณะที่กิจกรรมโรงเรียนครอบครัว
หมู่ที่ 4 ยังคงดำ�เนินอยู่นั้น บุคลากรใน อบต.ทุกคนต่าง
ต้องการเรียนรูเ้ พือ่ เพิม่ ทักษะและแนวทางการจัดการด้าน
การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวอย่างเป็นระบบ
อยูม่ าก สวัสดิ์ กันจรัตน์ ปลัด อบต.หนองสาหร่าย หนึง่
ในผูท้ มี่ สี ว่ นริเริม่ และร่วมกันพัฒนาโรงเรียนครอบครัวบ้าน
ห้วยม้าลอย ร่วมกับ สรส. และแกนนำ�หมูท่ ี่ 4 มาตัง้ แต่ตน้
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

เห็นว่ากิจกรรมโรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอยเป็น
กิจกรรมที่มีประโยชน์ และเมื่อเกิด “หลักสูตรนักถักทอ
ชุมชน” ขึ้น ปลัดจึงเสนอให้ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากร โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ขององค์กรเข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรนักถักทอชุมชน
“ผมคิดว่าการทำ�งานจริงในชุมชนนัน้ เราไม่อาจ
แยกส่วนได้ เพราะทุกๆ เรื่องล้วนมีความเกี่ยวโยงกัน
ทัง้ สิน้ เปรียบเสมือนสรีระต่างๆ ในร่างกาย หรือแม้แต่
จิตใจ อารมณ์ ความรูส้ กึ ทุกอย่างล้วนทำ�หน้าทีส่ มั พันธ์
และเกีย่ วโยงซึง่ กันและกัน แต่ระบบราชการทีถ่ กู บล็อก
ถูกหลอมให้การทำ�งานของตำ�แหน่งต่างๆ ถูกแยกส่วน
ออกจากกัน ต่างคนต่างทำ�เฉพาะหน้าที่ที่กำ�หนดมา
เท่านั้น การพัฒนาต่างๆ จึงเป็นไปอย่างล่าช้า”
สวัสดิ์กล่าวต่อว่า แต่การทำ�งานกับชาวบ้านและ
คนในท้องถิน่ เราไม่อาจแยกส่วนได้ ยิง่ หากต้องการความ
สำ�เร็จของงาน “ทีมงาน” จึงเป็นสิ่งจำ�เป็น คนทำ�งานเอง
ก็จำ�เป็นต้องมี “พลังร่วม” ที่จะทำ�งานเพื่อพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง เราทำ�งานราชการมากว่า 13 ปี ยังไม่เคยเจอ
รูปแบบหรือหลักสูตรการเรียนรูใ้ ดถูกใจและเหมาะสมทีจ่ ะ
นำ�มาช่วยแก้ไขปัญหาได้ดเี ลย จนกระทัง่ วันนีไ้ ด้ประสบผล
จากการได้เรียนรู้ และร่วมงานกับ สรส. ในโครงการ
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โรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอยหมู่ที่ 4 จึงเห็นว่าการ
ทำ�งานชุมชนท้องถิน่ ในมุมมองของ สรส.และมูลนิธสิ ยาม
กัมมาจลเดินมาถูกทางแล้ว และตรงใจมาก จึงปรึกษากับ
นายก อบต. ซึ่งท่านก็เห็นด้วยและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
ของเราได้เข้ารับการอบรมรวม 3 คน
การตัดสินใจของผู้บริหาร อบต.ครั้งนี้ ถือเป็น
โอกาสดีที่ทำ�ให้ วรินทร กรุดเพ็ชร “ยัณห์” นักพัฒนา
ชุมชน พร้อมด้วย ลัดดาวัลย์ แสงสง่า นักวิชาการศึกษา 
และชณัฐศิกานต์ ชัยวันดี บุคลากร ได้เข้าร่วมอบรมใน
“หลักสูตรนักถักทอชุมชน” ภายใต้โครงการพัฒนา
เยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตร
นักถักทอชุมชน เพือ่ พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ของสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข
(สรส.) ที่สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

มัก “ฉายเดีย่ ว” คือ คิดเอง ทำ�เอง ขาดการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน สมาชิกในทีมจึงวางระบบฐานข้อมูล “ผู้รู้” ทั้ง
จากการเชิญชวน การประสานงานโดยตรง การรับสมัคร
ผูร้ หู้ รือปราชญ์ชาวบ้านในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร
ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น  
และเมื่ อ ได้ “ผู้ รู้ ” ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งหลากหลาย
การสรรหา “ผู้เรียนรู้” จึงเป็นภารกิจต่อไป
นีจ่ งึ เป็นทีม่ าของ “โครงการพัฒนาแกนนำ�เด็กและ
เยาวชน” เพื่อให้กลุ่มเด็กแกนนำ�ทำ�หน้าที่ประสานงาน
เด็กกลุ่มอื่นๆ เพราะเชื่อว่า “คนวัยใกล้กันน่าจะคุยกัน
รู้เรื่องดีกว่า”
โดยกิจกรรมแรกคือ “ค่ายละครเด็ก” ทีม่ เี ป้าหมาย
เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก โดยมี นินาท
บุญโพธิท์ อง หรือ “ครูจบุ๊ ” จากเครือข่ายละคร “หน้ากาก
เปลือย” เข้ามาเป็นวิทยากร
หลังจบค่ายละครก็เกิด ค่ายภาวะผูน้ �ำ 20 วัน และ
ค่าย 10 วัน ตามลำ�ดับอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิทยากรจาก
“สถาบันยุวโพธิชน” เป็นกำ�ลังหลัก ครั้งนี้ นักถักทอ
ชุมชนเข้าไปมีบทบาทมากขึน้ เช่น การกำ�หนดเป้าหมาย
ว่าหลังจากจบค่ายแล้ว เยาวชนต้องมีความสามารถในการ
ประสานงาน และนำ�น้องๆ ทำ�กิจกรรมได้

จัดทัพผู้รู้ สรรหา “ต้นกล้า” แกนนำ�
ภายใต้ ก ารอบรมที ม นั ก ถั ก ทอชุ ม ชนจากตำ � บล
หนองสาหร่ายได้เรียนรู้ในหลายๆ เรื่อง ทั้งเรื่องของการ
ประสานงาน การคิดและวิเคราะห์ “ทุนทางสังคม” ของ
ชุมชน เทคนิคการออกแบบกิจกรรม ซึ่งความรู้และทักษะ
เหล่านั้น ต้องถูกดึงออกมาใช้สำ�หรับการทำ�โครงการก่อน
จบหลักสูตร
ประการแรกทีท่ มี นักถักทอชุมชนหนองสาหร่าย
เห็นคือ เรือ่ งของการจัดทัพ หรือจัดทำ�ระบบฐานข้อมูล
“ผูร้ ”ู้ ในชุมชน เนือ่ งจากการทำ�กิจกรรมทีผ่ า่ นมา อบต.
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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ค่าย...เปลี่ยนคน
จรินทร์ ยอดปรางค์ “เบสท์” อายุ 18 ปี แกนนำ�
เยาวชนหมู่ที่ 2 ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำ�บลหนอง
สาหร่าย เล่าว่า ตอนนัน้ เรียนอยูช่ นั้ ม.5 ลุง (นายก อบต.)
มาชวนให้เข้าค่ายละคร จึงอยากลองดู เพราะอยากได้
ความรู้เรื่องการออกเสียงที่ถูกต้องเพื่อไปประยุกต์ใช้กับ
การร้องเพลง หลังจบค่ายละครเบสท์และเพือ่ นๆ มีโอกาส
สร้างละคร 1 เรือ่ ง ไปแสดงในเทศกาลสงกรานต์ ซึง่ ได้รบั
คำ�ชมจากผู้ใหญ่ในชุมชนมาก รู้สึกภูมิใจ หลังจากนั้นก็มี
ผูใ้ หญ่ใจดีชวนเข้าค่ายภาวะผูน้ �ำ 20 วัน ทีอ่ าศรมวงษ์สนิท
เบสท์กับเพื่อน 5 คนจึงตัดสินใจเข้าร่วมทันที
“ค่ายนี้เป็นเรื่องการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ�
ยอมรับว่าเมือ่ ก่อนผมเป็นคนใจร้อนและก้าวร้าว แต่คา่ ย
นี้สอนเรื่องคุณธรรมและศีลธรรม ทำ�ให้ผมรู้จักอยู่กับ
ตัวเอง ได้ทบทวน ได้เรียนรู้ภายในจิตใจของตัวเอง
การหยุดคิดก่อนทำ� การสงบนิง่ การรับฟังความคิดเห็น
ของคนอืน่ การเปิดใจกว้าง เรียนรูจ้ ดุ ดี ปรับปรุงจุดด้อย
จนรู้สึกว่าใจเย็นลง และได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตน
รู้จักรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น ตลอด 20 วันที่ผมต้องใช้
ชีวติ อดทนอยูใ่ ห้ได้โดยไม่มพี อ่ แม่มาทำ�กับข้าวให้กนิ หรือ
เคีย่ วเข็ญให้เราตืน่ ให้เรารีบนอน เราจึงต้องจัดการตัวเอง”
เบสท์เล่าต่อว่า หลังกลับมาจากค่าย 20 วัน เขาได้
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองไปมาก ความคิดเป็นผูใ้ หญ่ขนึ้ เริม่
เห็นว่าการทำ�งานเพื่อส่วนรวมเป็นสิ่งสำ�คัญ เพราะเมื่อ
ก่อนไม่ได้ทำ�อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย
และการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเบสท์
คือ เขาคิดจัดค่ายเพื่อให้เพื่อนเยาวชนในชุมชนหนอง
สาหร่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพเช่นเดียวกับเขา
เบสท์ไม่เพียงแค่คิด เขานำ�ความฝันไปเล่าให้พี่ๆ
นักถักทอชุมชนฟัง...และพี่ๆ นักถักทอชุมชนก็ทำ�ฝันของ
เบสท์ให้เป็นความจริง
“ค่ายภาวะผูน้ �ำ 10 วัน” จึงเกิดขึน้ ทีบ่ า้ นห้วยม้าลอย
โดยมีกลุ่มเยาวชนจากตำ�บลหนองอียอ จังหวัดสุรินทร์
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

“ค่ายนี้สอนเรื่องคุณธรรมและศีลธรรม ทำ�ให้ผมรู้จัก
อยู่กับตัวเอง ได้ทบทวน ได้เรียนรู้ภายในจิตใจตัวเอง
การหยุดคิดก่อนทำ� การสงบนิ่ง การรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอื่น การเปิดใจกว้าง เรียนรู้จุดดี
ปรับปรุงจุดด้อย จนรู้สึกว่าใจเย็นลง และได้
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต รู้จักรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น”

เข้าร่วมด้วย และค่ายนีเ้ องทีด่ งึ “ภาวะความเป็นผูน้ �ำ ” ของ
เบสท์ออกมาให้เป็นทีป่ ระจักษ์ เริม่ ตัง้ แต่การประสานงาน
ระหว่างผู้นำ�ในชุมชนกับวิทยากรจากสถาบันยุวโพธิชน
ประสานงานเรื่องสถานที่ ที่พัก และชักชวนเพื่อนๆ ใน
หนองสาหร่ายเข้ามาเรียนรู้ เพราะอยากให้เยาวชนเป็น
“แกนนำ�” อย่างแท้จริง ซึ่งผลจากค่ายนี้ทำ�ให้ อบต.
หนองสาหร่ายได้แกนนำ�เยาวชนเข้ามาช่วยสานต่อ
กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเพิ่มขึ้นถึง 14 คน
นอกจากจะได้ “แกนนำ�เยาวชน” เพิ่มขึ้นแล้ว
ยังเกิดเครือข่ายเยาวชนจาก 2 พืน้ ทีค่ อื หนองสาหร่าย
และหนองอียอ ร่วมกันจัดทำ� Facebook ชื่อ “แกนนำ�
เยาวชนหนองอีหร่าย” เพือ่ ใช้สอ่ื สารกันระหว่างเยาวชน
2 พื้นที่  
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อรรถพร ทองงาม (กลาง)

อรรถพร ทองงาม “เบียร์” อายุ 17 ปี แกนนำ�
เยาวชนหมู่ที่ 2 ปัจจุบันกำ�ลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เล่าว่า
ปกติเขามักถูกมองว่าเป็นเด็กกลุม่ เสีย่ ง จึงถูกชวนให้มาเข้า
ค่ายนี้ ยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวมาก
ไม่ชอบรอใคร ค่ายนีท้ �ำ ให้เขาได้เรียนรูเ้ รือ่ งกฎระเบียบ และ
เริม่ รูส้ กึ ห่วงใยเพือ่ นมากขึน้ เพราะในค่ายพีๆ
่ จะสอนให้เรา
เรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื รูจ้ กั ดูแลซึง่ กันและกัน ได้เรียนรู้
ความต้องการของตนเอง ทำ�ให้คดิ ได้วา่ อยากเรียนต่อด้าน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิม่ ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะได้มงี านทีม่ นั่ คง
และยังมีใจคิดอยากช่วยเหลืองานในชุมชนมากขึ้น เช่น
ชวนเพือ่ นๆ มาช่วยกันตัดหญ้าริมถนนส่งให้โรงงานผลิตปุย๋
ซึง่ ดีกว่าการเผาทำ�ลาย เพราะจะส่งผลให้เกิดอุบตั เิ หตุบน
ท้องถนน และมลภาวะต่อชุมชนด้วย
อนาวร ธรรมโลกา  “ต่อง” อายุ 17 ปี แกนนำ�
เยาวชนหมูท่ ี่ 8 จากเด็กทีไ่ ม่สนใจอะไรเลยและขีอ้ ายมากๆ
แต่ เ มื่ อ ต่ อ งผ่ า นค่ า ยภาวะผู้ นำ � พบว่ า ตั ว เองมี ค วาม
กระตือรือร้นมากขึ้น กล้าพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมา

โรงเรียนครอบครัว “พื้นที่ทำ�งาน” ของ
แกนนำ�เยาวชน
เมื่ อ กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพแกนนำ � เยาวชน
ขับเคลื่อนไป กระทั่งเห็นความเปลี่ยนแปลงของเยาวชน
หลายคน ทำ�ให้ “นักถักทอชุมชน” มีแนวคิดทีจ่ ะ “ต่อยอด”
ความสำ�เร็จของ “โรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอย”
ให้ขยายผลออกไปทุกๆ หมู่บ้านในตำ�บลหนองสาหร่าย

จึงทำ�หน้าที่ “ประสาน” แกนนำ�เยาวชนทั้ง 14 คนให้
เข้าไปมีสว่ นร่วมกับเครือข่ายผูใ้ หญ่ใจดี โรงเรียนครอบครัว
บ้านห้วยม้าลอย ทัง้ ครูเตียง คุณหมอสมนึก ครูนอ้ ย อบต.
หนองสาหร่าย ฯลฯ ร่วมกัน “ออกแบบฐานกิจกรรมการ
เรียนรู้” ใน “ค่ายซัมเมอร์แคมป์” ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2557 หลังการหารือร่วมกันใน
เบื้องต้นเกิดเป็นฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ประกอบด้วย
1. ฐานการเรียนรูไ้ อที มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมมิ าเป็นวิทยากรให้ความรูพ้ นื้ ฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ และการซ่อมบำ�รุงรักษาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2. ฐานการเรียนรูด้ า้ นศิลปะและวาดภาพ มีครู
จากวิทยาลัยช่างศิลป์สพุ รรณบุรแี ละค่ายลูกเสือดรุณวิทย์
มาเป็นวิทยากร
3. ฐานการเรี ย นรู้ ด้ า นดนตรี แ ละกี ฬ า มี ค รู
โรงเรียนในชุมชน เยาวชนรุ่นพี่ที่เล่นดนตรีได้ และแกนนำ�
เยาวชนเป็นวิทยากร
4. ฐานการเรียนรู้ด้านอาชีพ มีปราชญ์ชาวบ้าน
ในชุมชนเป็นวิทยากรสอนเรื่องการประกอบอาชีพ เช่น
การจักสาน และการประกอบอาหารท้องถิ่นจากวัตถุดิบ
ในชุมชน การทำ�สบู่จากโปรตีนใยไหม
5. ฐานการเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ มีครูปราณี  
ปั้นไว โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย เป็นวิทยากรหลัก
นอกจากนีย้ งั มีฐานการเรียนรูเ้ รือ่ งหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่นำ�รูปแบบการจัดกิจกรรมที่โรงเรียน
ห้วยยอด จังหวัดตรัง เข้ามาให้คำ�แนะนำ�ด้วย
ครั้งนี้ “นักถักทอชุมชน” เปิดโอกาสให้เยาวชน
แกนนำ� 14 คนเข้ามามีบทบาทและมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
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เยาวชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการเข้ามาร่วมออกแบบ ไม่ให้ลูกวิ่งเล่นขึ้นลงบันไดนั้น แท้จริงคือการฝึกการใช้
กิจกรรม และจัดทีมเข้าประจำ�ฐาน
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทำ�ให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง และจะ
ส่งผลดีต่อสมองของเด็กอย่างไร ส่วนเรื่องโภชนาการได้
ความร่วมมือจาก รพ.สต.เข้ามาให้ความรู้เรื่องอาหาร
“ถักทอ” ครู-ผู้ปกครองร่วมพัฒนา
การกิน เช่น ผลเสียของขนมขบเคีย้ วและน้�ำ อัดลม เป็นต้น
เด็กปฐมวัย
ฐานการเรียนรูด้ า้ นอารมณ์และจิตใจ กิจกรรมนี้
เมื่อคิดจะพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เนื่องจาก อบต. เป็นการนำ�เด็กๆ และผู้ปกครองออกพื้นที่ เพื่อเรียนรู้
หนองสาหร่ายประสบปัญหาผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่น พัฒนาการของเด็กว่ามีความรู้สึกและมีอารมณ์อย่างไร
ต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีมนักถักทอชุมชนจึง “เปลี่ยน” หรือมีการแสดงออกอย่างไรกับสถานทีใ่ หม่ๆ ส่วนอีก 2 ฐาน
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารทำ � งานใหม่ โดยดึ ง ชุ ม ชนเข้ า มามี คือ ฐานการเรียนรู้ด้านสังคม และฐานการเรียนรู้ด้าน
ั ญา มีแผนจะจัดขึน้ เร็วๆ นี้ เมือ่ เสร็จสิน้ กระบวนการ
ส่วนร่วม พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการจากผู้ใหญ่ใจดีเข้า สติปญ
มาบริ ห ารจั ด การ ส่ ง ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ไปฝึ ก อบรมพั ฒ นา เรี ย นรู้ แ ต่ ล ะฐานแล้ ว ที ม นั ก ถั ก ทอชุ ม ชนก็ จ ะช่ ว ยกั น
ั นาเด็กเล็ก
ศักยภาพเพิ่มเติม เพื่อเรียกศรัทธาและความเชื่อมั่นจาก ถอดบทเรียนทัง้ พ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูศนู ย์พฒ
ผู้ปกครองให้นำ�บุตรหลานกลับเข้ามาเรียนในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อนำ�มาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
ยัณห์บอกว่า การประเมินผลการจัดกิจกรรมนีพ้ บว่า
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กจะเน้นไปที่พัฒนาการเด็ก 4 ด้าน
ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงหน้าที่ของ
ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
“เราพาครู ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก ทั้ ง 4 คนไปเรี ย นรู้ ตนเองในการดูแลบุตรหลานมากขึ้น และสนใจเรียนรู้
ั นา
หลักสูตรการอบรมการพัฒนาการเด็ก และกิจกรรม มากขึน้ ส่งผลให้ปจั จุบนั มีเด็กเข้ามาเรียนทีศ่ นู ย์พฒ
ดนตรีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กกับ รศ.พญ.นิชรา เด็กเล็กกว่า 40 คน จากเดิมมีไม่ถึง 10 คน และยังมีแนว
เรืองดารกานนท์ โครงการพัฒนาศักยภาพประชากร โน้มเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ทีมนักถักทอชุมชนคิด “ต่อยอด” ดึง
ไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี ทีเ่ ทศบาลตำ�บลไผ่กองดิน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพ่อแม่ผู้ปกครองกลุ่มนี้เข้า
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับกลุม่ มะขามป้อมทีอ่ งค์การ มาเป็นวิทยากรแกนนำ�ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเด็ก
บริหารส่วนตำ�บลหนองขาม และกิจกรรมส่งเสริม เล็กให้กบั พ่อแม่ผปู้ กครองรุน่ ใหม่ตอ่ ไป ขณะทีค่ รูศนู ย์
ภาวะผู้นำ�ฝึกการรู้เท่าทันตนเองกับสถาบันยุวโพธิชน
ที่เขาใหญ่ และเชิญคุณหมอจาก รพ.สต.มาให้ความรู้
เรือ่ งโภชนาการ หลังจากนัน้ ให้เข้ามาร่วมกันคิดออกแบบ
ฐานการเรียนรู้ ซึ่งครูศูนย์เองก็จะเชิญผู้ปกครองของ
เด็กเล็กมาร่วมกันออกแบบด้วย”
ยัณห์ เล่าว่า สำ�หรับฐานการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการเด็ก
4 ด้าน ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ด้านร่างกายและ
โภชนาการ ทีส่ อนเรือ่ งกล้ามเนือ้ มัดเล็ก กล้ามเนือ้ มัดใหญ่
พร้อมกับบอกว่าการให้เด็กช่วยแม่หนีบผ้าจะช่วยพัฒนา
ข้อและนิ้วอย่างไร หรือการวิ่งของเด็กที่พ่อแม่มักห้าม
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“การ “พัฒนาคน” ที่ได้ผลสูงสุดคือการให้ “การศึกษา” เด็กและเยาวชนควรเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้ถึงรากเหง้า
ของตนเอง เพราะเมื่อเขาเติบโตขึ้นจะได้เป็นคนที่รักถิ่น รักชุมชน ฉะนั้นเราจึงต้อง “บ่มเพาะ” ต้นกล้านี้ให้
แข็งแกร่งขึ้นมาเป็นนายหมู่ เป็นแกนนำ� เพื่อส่งต่อความรู้ ไปสู่รุ่นน้อง และขยายผลยังชุมชนอื่นๆ ต่อไป”
พัฒนาเด็กเล็กเองก็ได้เตรียมบรรจุโครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเข้าสูแ่ ผนการเรียนการสอน เพือ่ ใช้เป็นกิจกรรม
หลักของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง ซึ่งรูปแบบของ
กิ จ กรรมอาจปรั บ เปลี่ ย นไปตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ โดยจะจัดกิจกรรมตัง้ แต่เริม่ เปิดภาคเรียนเพือ่
ให้มีระยะเวลาติดตามและประเมินผลได้ดียิ่งขึ้น
กิ จ กรรมนี้ บ ทบาทของนั ก ถั ก ทอชุ ม ชนคื อ
“กระตุ้น” ให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ามามีบทบาท
ในการพัฒนาเด็กเล็กมากขึน้ พร้อมกับชีแ้ นะเชือ่ มโยง
ให้ครูศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและผูป้ กครองเห็นถึง “ประโยชน์”
ร่วมกันของการเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาเด็กเล็ก
ถือเป็นการ “ถักทอ” แผนการพัฒนาเด็กเล็ก การจัด
กิจกรรม และผู้เกี่ยวข้องได้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน

เด็กและเยาวชน ทีเ่ ด็กๆ มีจติ อาสาออกมาช่วยงานชุมชน
มากขึ้น โดยไม่ต้องสั่งหรือบังคับ เมื่อรู้ว่าหมู่บ้านไหนจัด
งานอะไรก็จะอาสาเข้ามาช่วยงานเต็มที่ ในส่วนชุมชนก็
พบว่าผู้นำ�ชุมชนและแกนนำ�ชุมชนปรับเปลี่ยนทัศนคติ
หันมาให้ความสำ�คัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
เด็กและเยาวชนมากขึ้น
พรสันต์ อยูเ่ ย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
หนองสาหร่าย บอกว่า การ “พัฒนาคน” ที่ได้ผลสูงสุด
คือการให้ “การศึกษา” เด็กและเยาวชนควรเรียนรูช้ มุ ชน
เรียนรู้รากเหง้าของตนเอง เพราะเมื่อเขาเติบโตขึ้นจะได้
เป็นคนที่รักถิ่น รักชุมชน ฉะนั้นเราจึงต้อง “บ่มเพาะ”
ต้นกล้านี้ให้แข็งแกร่งขึ้นมาเป็นนายหมู่ เป็นแกนนำ� เพื่อ
ส่งต่อความรูไ้ ปสูร่ นุ่ น้อง และขยายผลไปยังชุมชนอืน่ ต่อไป
“เราไม่สามารถบอกให้ใครเปลี่ยนแปลงได้ แต่เรา
จะต้องไปสร้างและไป “จุดประกาย” ให้เขาเก็บเกีย่ ว เอา
ความเปลี่ยนแปลง...ของชุมชน
สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ไป “กระตุน้ ” ให้เขาได้คดิ เอง เมือ่ เขา
หนองสาหร่าย
เห็นภาพ เขาก็มี “ใจ” อยากทำ�สิ่งดีๆ เพื่อตนเองและ
1 ปี ที่ ที ม นั ก ถั ก ทอชุ ม ชนเข้ า ไป “ขั บ เคลื่ อ น” ชุมชน ผมคิดว่านีแ่ หละคือ “หน้าที”่ ของนักถักทอชุมชน”
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำ�บลหนองสาหร่าย ได้ก่อ
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงขึน้ มากมาย โดยเฉพาะในส่วนของ
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เมื่อวิธีคิด วิธีทำ�งานเปลี่ยน!!!
1 ปีผ่านไป หลังการอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนเสร็จสิ้นลง เจ้าหน้าที่ อบต.ทั้ง 3 คน ถูกขนานนามใหม่
ให้เป็น “นักถักทอชุมชน” ตำ�บลหนองสาหร่าย คำ�ๆ นี้กินความหมายลึกซึ้ง และแสดงให้เห็นภาพคนทำ�งาน
ที่ “เชื่อมร้อย” ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

วรินทร กรุดเพ็ชร
วรินทร กรุดเพ็ชร “ยัณห์” นักพัฒนาชุมชน เล่าว่า
หลักสูตรนักถักทอชุมชน ทำ�ให้เขาสนใจ “คุณค่า” ของ
ผูร้ ว่ มงานมากขึน้ ยอมรับว่าเมือ่ ก่อนไม่เคยให้ความสำ�คัญ
กับความคิดของคนอื่นเลย ชอบทำ�งานคนเดียว คิดว่านี่
เป็นงานของเรา เราคิดเอง แล้วสัง่ ให้คนอืน่ ทำ� ไม่เคยมอง
คนรอบข้างว่าเขาคิดอย่างไร แต่เมื่อได้เรียนรู้ก็เริ่มเปลี่ยน
ทัศนคติใหม่ หันมาให้ความสำ�คัญกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
เปลีย่ นวิธกี ารคิดใหม่ รับฟังความคิดเห็นของคนอืน่ มากขึน้
รู้จักการทำ�งานเป็นทีม รู้จักวิเคราะห์คนที่จะมาร่วมงาน
และสามารถทำ�งานได้อย่างมีระบบมากขึ้น คิดได้ว่าเมื่อ
ทุกคนมีความสำ�คัญ จะส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคี
และภูมิใจกับผลงานที่ทำ�ร่วมกัน งานที่ทำ�จึงไม่ใช่ของใคร
คนใดคนหนึ่งอีกต่อไป
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

“นอกจากได้เรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้แล้ว
ยังนำ�เรื่องหลักการทรงงานมาใช้ในการทำ�งานด้วย เช่น
การทำ�อย่างพอดี ทำ�เล็กๆ แต่ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
และการทำ�งานอย่างมีความสุข เพราะหากเราทำ�งานแบบ
ไม่มีความสุขแล้วใครจะมาทุกข์กับเรา จึงต้องทำ�ตัวเองให้
มีความสุข และการไม่ตดิ ตำ�ราเพราะได้เรียนรูแ้ ล้วว่าการ
ทำ�งานกับชาวบ้านต้องไม่ยึดติดเรื่องระเบียบราชการ
หรือเอาหลักวิชาการมาพูดคุยกับชาวบ้าน แต่ตอ้ งสร้าง
“ใจ” ให้เขาอยากทำ� และต้องทำ�ง่ายๆ สนุกๆ แต่ได้
เรียนรู้ การทำ�งานกับชุมชนมีทั้งเด็กและชาวบ้าน ฉะนั้น
เราต้องรู้จักประยุกต์กิจกรรมให้เข้ากับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ
ทุกวัย ซึ่งขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนที่แตกต่างกัน”
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ชณัฐศิกานต์ ชัยวันดี

ลัดดาวัลย์ แสงสง่า

ชณัฐศิกานต์ ชัยวันดี “ปุ๊” บุคลากร เล่าว่า
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน ไปพร้อมๆ กับ
งานประจำ�ค่อนข้างเป็นภาระหนัก แต่หลักสูตรให้ความรู้
ที่ดีมาก เวลาเรียนจึงรู้สึกสนุกกว่าการทำ�งานประจำ�มาก
อาจเป็นเพราะเรามีใจชอบงานชุมชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
แต่เมื่อต้องทำ�ทั้งสองอย่างพร้อมกัน จึงต้องเปลี่ยน
แนวคิดการทำ�งานใหม่ นำ�สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูม้ าปรับใช้ เช่น
การเรียนรูเ้ รือ่ งการอยูร่ ว่ มกัน ทำ�ให้เราเข้าใจคนอืน่ มีมมุ มอง
มีวธิ กี ารคิดวิเคราะห์มากขึ้น ได้ทักษะการสื่อสาร จากเมื่อ
ก่อนพูดในที่สาธารณะไม่ได้เลย แต่เมื่ออบรมไปได้ระยะ
หนึ่งได้ลงพื้นที่ชุมชน ทำ�ให้เรากล้ามากขึ้น นอกจากนี้ยัง
นำ � หลั ก การทรงงานมาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ การทำ � งานด้ ว ย
โดยเฉพาะเรื่องของการประหยัด หลักสูตรนี้ทำ�ให้เราคิด
อะไรได้มากขึน้ ขึน้ อยูก่ บั ว่าใครจะคิดได้มากได้นอ้ ยเท่านัน้

ลัดดาวัลย์ แสงสง่า  “หนู” นักวิชาการศึกษา
เล่าว่า ตอนแรกไม่รู้เลยว่าต้องเข้าอบรม ถูกเลือกจาก
ตำ�แหน่งงานที่ทำ�อยู่ มารู้ตัวอีกทีก็วันปฐมนิเทศแล้ว
แต่ เ มื่ อ ได้ ม าอบรมแล้ ว ทำ � ให้ ไ ด้ เรี ย นรู้ อ ะไรใหม่ ๆ ที่
สามารถนำ�ไปปรับใช้ในชีวติ ได้ ยอมรับว่าเมือ่ ก่อนจะสนใจ
เฉพาะเรื่ อ งที่ ช อบเท่ า นั้ น อั น ไหนไม่ ช อบก็ จ ะไม่ ทำ �
หลั ก สู ต รนี้ ช่ ว ยเปิ ด โลกทั ศ น์ ใ ห้ เราเห็ น ประโยชน์ ข อง
ส่วนรวม เห็นความสำ�คัญของการทำ�งานเป็นทีม เป็น
“ตัวกลาง” เชื่อมคนทำ�งานให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนงานไปพร้อมกัน

“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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สร้าง “พื้นที่สร้างสรรค์”
แนวคิดพัฒนาเยาวชน อบต.หนองอียอ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองอียอ อำ�เภอสนม จังหวัดสุรินทร์
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อบต.หนองอียอ ให้ความสำ�คัญกับการแก้ปัญหาเด็กเยาวชน
กระบวนการพัฒนาเยาวชนช่วงแรกของ อบต. จึงมีรูปแบบ
“ทำ�กิจกรรมเพื่อกิจกรรม” แต่เมื่อได้รับ “ความรู้” จาก
หลักสูตรนักถักทอชุมชนจึงเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ ใหม่
เป็น “การทำ�กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้” ด้วยการดึงครู โรงเรียน
เด็กทั้งในและนอกระบบเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาตำ�บล
ผ่านโครงการ “โรงเรียนครอบครัว” รั้วของชุมชน
ที่ผู้ ใหญ่ เด็ก เยาวชน และคนทั้งตำ�บลมีส่วนร่วม
“...ภาพเด็กๆ ออกมาขับรถซิ่งไปซิ่งมาในเวลาเรียน บ้างก็รวมตัวกัน
อยู่ตามร้านค้า ยิ่งเวลาที่ อบต.จัดงาน ไม่ว่างานอะไรก็ตาม เด็กก็ตีกันจน
งานเราเสียไปด้วย เสียงสะท้อนของผู้ปกครองก็ไม่ค่อยดี บอกว่าลูกเขาดื้อ
เราก็กลับมานั่งคิดว่า เอ๊ะ!...ทำ�ไมเด็กของเราเป็นอย่างนี้”
นีค่ อื จุดเริม่ ต้นของแนวคิดและภารกิจการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองอียอ อำ�เภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาเด็กเยาวชนที่รุนแรงขึ้นทุกขณะ ช่วงปี
2552 - 2553 เหล่าเจ้าหน้าที่ อบต.หนองอียอในขณะนัน้ ซึง่ ประกอบไปด้วย
สมเกียรติ สาระ หัวหน้าสำ�นักงานปลัด ดาราวัลย์ จันทา นักวิชาการศึกษา 
ชนันท์กานต์ ชนะทะเล เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน จุฬาลักษณ์
อินทร์แป้น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รวมถึง วีระศักดิ์
แสวงสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พยายามหาทางแก้ไขภายใต้บทบาท
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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“ข้าราชการของแผ่นดิน” ซึ่งการจัดกิจกรรมในช่วงนั้น
เกิดจากความต้องการ “สร้างพื้นที่สร้างสรรค์” เพื่อดึง
เยาวชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงมาทำ�กิจกรรมร่วมกัน เน้นไปที่
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ตนเอง
เรียนรู้ผู้อื่น และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน
“กิจกรรมแรกเริม่ ทีห่ อ้ งประชุม อบต.หนองอียอ
เป็นกิจกรรมสันทนาการ เพือ่ ให้เยาวชนรูจ้ กั คุน้ เคยกัน
ให้มากขึ้น เนื่องจากเยาวชนยุคใหม่ไม่ค่อยรู้จักกัน
ปัญหาการตีกนั ก็มาก กระบวนการในช่วงนัน้ มีวทิ ยากร
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์มาช่วยบ้าง ตชด.บ้าง
เน้นปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้เด็กเป็นลูกทีด่ ขี องพ่อแม่
เท่านั้น” สมเกียรติ เล่า
แต่กจิ กรรมทัง้ หมดทีค่ ดิ และทำ� เป็นการ “ฆ่าเวลา”
เพือ่ ให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง ครอบครัว
และชุมชน

จากกิจกรรมเพื่อกิจกรรม สู่กิจกรรมเพื่อ
การเรียนรู้
แต่อย่างไรก็ตามการจัด “กิจกรรมเพือ่ กิจกรรม”
ในช่วงแรกที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กมีเวลาทำ�กิจกรรมด้านบวก
กลับส่งผลให้เด็กๆ เกิดการรวมตัวกันมากขึ้น ดาราวัลย์
จันทา นักวิชาการศึกษา เล่าว่า เมื่อการรวมตัวของเด็ก
เยาวชนเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง รูปแบบการพัฒนาเยาวชนที่
เดิมเป็นแค่ “การทำ�กิจกรรมเพือ่ กิจกรรม” ก็เริม่ เปลีย่ น
ไปเป็น “การทำ�กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้” แทน
“ช่วงนั้นจัดกิจกรรมขึ้นเกือบทุกสัปดาห์ ซึ่งแต่ละ
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

กิจกรรมก็จะผลัดเปลี่ยนไปไม่ให้ซ้ำ� เช่น อาทิตย์นี้พากัน
ทำ � ความสะอาดหมู่ บ้ า น อาทิ ต ย์ ห น้ า พาเข้ า วั ด ถวาย
ภัตตาหารพระสงฆ์ บางครัง้ ให้รนุ่ พีแ่ กนนำ�เยาวชนนำ�น้อง
ทำ�สันทนาการอยู่ที่ อบต.บ้าง วัดบ้าง เมื่อเยาวชนเริ่มมี
ความเข้มแข็ง คิดเองเป็น อบต.จึงเริม่ ให้เยาวชนในหมูบ่ า้ น
ทำ�โครงงานเล็กๆ เกีย่ วกับอาชีพเกษตรกร เพือ่ ให้เยาวชน
ได้ “เรียนรู้” จากการลงมือทำ� ซึ่งโครงงานก็มีทั้งการเลี้ยง
ปลาดุก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ สัปดาห์ไหนไม่มี
กิจกรรม น้องๆ ก็จะรวมกลุม่ กันไปทำ�งานเกษตรของแต่ละ
หมู่บ้าน บางสัปดาห์ก็พาเด็กไปแลกเปลี่ยนไปดูงานของ
เพื่อนต่างหมู่บ้าน”
ทีมเจ้าหน้าทีจ่ ากหนองอียอดำ�เนินกิจกรรมดังกล่าว
อยู่ราว 5 - 6 เดือน จนกระทั่งเยาวชนในพื้นที่ไม่มีเวลา
ไปทำ�เรือ่ งไร้สาระ ผลทีเ่ กิดขึน้ นอกจากเด็กๆ จะมีพนื้ ทีท่ �ำ
เรือ่ งราวดีๆ เกิดความรัก ความสามัคคีในกลุม่ แล้ว ในฟาก
ของชุมชนเองก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองและครูใน
โรงเรียนว่า เด็กๆ ตั้งใจเรียนมากขึ้น หนีเรียนลดลง ส่วน
ผูป้ กครองก็ชนื่ ใจทีล่ กู เชือ่ ฟัง เข้าใจพ่อแม่ รูจ้ กั หน้าที่ และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความเคารพพ่อแม่มากขึ้น
ครอบครัวก็ใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้น
ขณะทีก่ จิ กรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนของเจ้าหน้าที่
อบต.หนองอียอกำ�ลังดำ�เนินอยู่นั้น สมเกียรติมีโอกาส
รู้จักกับสถาบันเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็นสุข หรือ
สรส. ซึง่ อยูร่ ะหว่างการดำ�เนินโครงการพัฒนาเยาวชนใน
ชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 1 ที่สนับสนุนโดยมูลนิธิ
สยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
ที่เน้นการสร้าง “แกนนำ�เยาวชน” ให้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
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สรส. โดยอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ แนะนำ�ให้
สมเกียรติเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมกับเสนอว่าให้สง่ เยาวชน
ในตำ�บลหนองอียอเข้าอบรมใน “ค่ายพัฒนาศักยภาพ
แกนนำ�” ที่จังหวัดขอนแก่น ที่สถาบันยุวโพธิชนเป็น
วิทยากรกระบวนการ

เริ่มต้น “พัฒนา” แกนนำ�เยาวชน
การได้รู้จักกับ สรส. เป็นเสมือนการมาที่ “ถูกที่
ถูกเวลา” เนื่องจากขณะนั้นกิจกรรมที่กลุ่มเยาวชน
หนองอียอทำ�อยู่ แม้จะเป็นการพัฒนาให้เด็กเติบโตขึน้
เป็ น คนดี คนเก่ ง ในชุม ชน แต่ภายใต้กระบวนการ
ทำ�งานยังขาดการเติมเต็มเรื่องของทักษะความเป็น
ผู้นำ� โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจะส่งไม้ต่อให้คนรุ่นใหม่
เข้ามาดูแลชุมชน เยาวชนกลุ่มนี้ต้องได้รับการพัฒนา
ทักษะที่เพิ่มขึ้น
สมเกียรติจึงส่งเยาวชนจากหนองอียอ เข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาเยาวชนแกนนำ�ที่สถาบันยุวโพธิชน
90 คน โดยใช้เวลาในการฝึกอบรม 3 วัน
และค่ายนีเ้ องทำ�ให้ อบต.หนองอียอ เริม่ เห็น “แวว”
ของเด็กบางคนที่แม้ภายนอกจะเป็นเด็กเกเร แต่เมื่อได้
เข้ามาทำ�กิจกรรมกับเพื่อนๆ กลับมีแววของการเป็นผู้นำ�
มีความรับผิดชอบโดดเด่นขึ้นมา
“แววของ “เขียว” หรือ สุรยิ า ดวงศรี โดดเด่นมาก
ทั้งๆ ที่เขาเป็นเด็กเกเรมาก่อน แต่พอมาทำ�กิจกรรม
เขาก็เริ่มเห็น “คุณค่า” ของตัวเอง เริ่มปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม” สมเกียรติกล่าว
“เมือ่ ก่อนผมเกเรมาก ตีกบั เขาไปทัว่ ตีแบบไม่มี
เหตุผลด้วย” เขียวเพิ่มเติมถึงลักษณะนิสัยของตัวเอง
พร้ อ มกั บ ให้ เ หตุ ผ ลถึ ง การเข้ า มาร่ ว มในกลุ่ ม เยาวชน
หนองอียอว่า
“ตอนนัน้ เพิง่ กลับมาอยูบ่ า้ น ไม่มอี ะไรทำ� เป็นจังหวะ
ที่ อบต.เริ่มเข้ามากระตุ้นเด็กให้ทำ�กิจกรรม พี่สมเกียรติ
เข้ามาชวน ผมก็เลยไปเข้าร่วม..ก็รู้สึกว่าสนุกดี ได้เจอ

แววของสุริยา ดวงศรี หรือ “เขียว” จะโดดเด่นมาก
ทั้งๆ ที่เขาเป็นเด็กเกเรมาก่อน แต่พอมาทำ�กิจกรรม
เขาก็เริ่มเห็น “คุณค่า” ของตัวเอง เริ่มปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เราเลยให้เขาเป็นผู้ประสานงานเด็กและ
เยาวชนในตำ�บล ให้เขาไปชักชวนเพือ่ นๆ มาเป็นแกนนำ�
เยาวชนของแต่ละหมู่บ้านๆ ละ 2 คน เวลาทำ�กิจกรรม
อะไรเราก็จะประสานงานผ่านแกนนำ�เยาวชนกลุ่มนี้
เพื่อนๆ น้องๆ มีส่วนช่วยงานด้านเด็กเยาวชนของ อบต.
ทำ�ให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น...”
จากคุณสมบัตดิ งั กล่าว สมเกียรติจงึ แต่งตัง้ ให้เขียว
เป็น “ผูป้ ระสานงานเด็กและเยาวชนในตำ�บล” รับผิดชอบ
ด้านการประชาสัมพันธ์ และประสานงานเพื่อนๆ แต่ละ
หมู่บ้านมาเป็นแกน
“เมือ่ ก่อนตำ�บลหนองอียอยังไม่มปี ระธานสภาเด็ก
และเยาวชน ผมจึงมีหน้าทีต่ ระเวนไปพูดคุยทำ�ความเข้าใจ
กับเพื่อนๆ น้องๆ จนได้แกนนำ�มา 10 หมู่บ้านจาก 11
หมู่บ้าน โดยผมได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาเด็กและ
เยาวชนตำ�บลหนองอียอรุน่ แรก จากนัน้ เวลาจะทำ�กิจกรรม
อะไร พวกเราในกลุม่ สภาเด็กฯ ก็จะมาระดมความเห็น และ
เสนอเรื่องไปยัง อบต.เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ”
เขียวเล่าว่า กิจกรรมแรกที่คิดร่วมกันคือการสร้าง
“ความสามัคคี” ในชุมชน ซึ่งออกมาในรูปของแผนการ
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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ดำ�เนินงาน 4 เดือน โดยแผนการทำ�งานจะมีการกำ�หนด
กิจกรรมว่าในแต่ละเดือนจะทำ�กิจกรรมอะไรกันบ้าง
“กิจกรรมทั้งหมดจะมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้าง
ความสามัคคี พอน้องๆ ทำ�ไป น้องๆ ก็เริ่มเก่งขึ้น
กล้าพูด กล้านำ�เสนอ กล้าแสดงความคิดเห็น กิจกรรม
หลังๆ จึงเริ่มมีเป้าหมายอื่นเพิ่มเข้ามาคือ การพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการและจิตใจ”

ร่วมหลักสูตรนักถักทอฯ พัฒนาทักษะ
ทีมงาน
ดูเหมือนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพืน้ ทีต่ �ำ บล
หนองอียอจะเดินมาถูกทาง โดยเฉพาะเรือ่ งของการ “เปิด
พื้นที่” ให้เด็กๆ ได้มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน “เปิดโอกาส”
ให้เด็กได้คดิ และผูใ้ หญ่ท�ำ หน้าที่ “แนะนำ�และสนับสนุน”
แต่สมเกียรติในฐานะหัวหน้าสำ�นักงานปลัดฯ กลับมองว่า
การพัฒนาที่ต้องการความ “ยั่งยืน” จำ�เป็นต้องสร้าง
“ทีมทำ�งาน” ที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร
เมื่อ สรส.มีหลักสูตรนักทักทอชุมชน ภายใต้
โครงการพั ฒ นาเยาวชนในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น (4 ภาค)
ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก
เยาวชน และครอบครั ว ที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ พั ฒ นา
เจ้าหน้าทีใ่ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ อบต. และ
เทศบาลให้มีทักษะความสามารถในการคิด วิเคราะห์
การประสานงานเครือข่ายในชุมชน จึงชักชวนดาราวัลย์
จันทา นักวิชาการศึกษา ชนันท์กานต์ ชนะทะเล เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน จุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน และ วีระศักดิ์
แสวงสุข ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีธ่ รุ การ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
นักทักทอชุมชน โดยคาดหวังว่า  หลังผ่านการอบรม
ทุกคนจะสามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับผิดชอบ
งานพัฒนาเยาวชนร่วมกันได้สมกับคำ�ว่า  “ทีมงาน
คุณภาพ”
“ที่ผ่านมาการพัฒนาเยาวชนเราทำ�กันเอง เรา
ไม่รวู้ า่ ถูกหรือผิด พอไปอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน
ทำ�ให้เราได้เรียนรูใ้ นหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเรือ่ งการ
พัฒนากลไกการทำ�งานในชุมชน ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่
เราต้องการ...และในช่วงท้ายๆ ของโครงการที่มีการ
นิเทศติดตามการดำ�เนินงาน อาจารย์ทรงพล ลงพื้นที่
ให้ค�ำ แนะนำ�ด้วยตนเอง ยิง่ ทำ�ให้พวกเรามีแนวทางการ
ทำ�งานชัดขึ้น” ดาราวัลย์กล่าว
และ “ความชัดเจน” ก็ปรากฏชัดออกมา เมื่อถึง
คราวต้องทำ�โครงการ....ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายของ
การอบรม

“ข้อมูล” ปัจจัยสำ�คัญของการพัฒนา
ชุมชน
เมือ่ ต้องทำ�โครงการ สิง่ ทีท่ มี นักถักทอชุมชน อบต.
หนองอียอต้องทำ�คือการหา “ข้อมูล” เนื่องจากตาม
คำ�แนะนำ�ของอาจารย์ทรงพลชี้ให้เห็นว่า “ข้อมูล” เป็น
ปัจจัยสำ�คัญของการทำ�กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ
และเพื่ อ ให้ เ ห็ น ข้ อ บ่ ง ชี้ ถึ ง สถานการณ์ เ ด็ ก และ
เยาวชนที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ทีมนักถักทอชุมชน อบต.
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หนองอียอจึงต้องหาข้อมูลให้รอบด้าน ด้วยการจัดทำ�
แบบสอบถามส่งไปยังครัวเรือนต่างๆ ในตำ�บล แต่เมือ่ นำ�
คำ�ตอบกลับมาสังเคราะห์พบว่า บางคำ�ถามไม่มกี ารตอบ
หรือตอบไม่ครบ พวกเขาจึงต้องปรับเปลีย่ นวิธกี ารใหม่
ด้วยการลงไปสอบถามข้อมูลด้วยตัวเอง
ดาราวัลย์ เล่าต่อว่า นอกจากแบบสอบถามจาก
ภาคครัวเรือนเพือ่ ให้เห็นพฤติกรรมของเยาวชนเมือ่ อยูก่ บั
ครอบครัวแล้ว ทีมยังลงไปพูดคุยกับผู้บริหารและครูใน
โรงเรียน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนหนองอียอวิทยา
โรงเรี ย นบ้ า นหนองอียอ โรงเรียนบ้านโนนเซียง และ
โรงเรียนบ้านอาเลา เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเรียน
ของเด็กในสถานศึกษา และการใช้ชวี ติ ร่วมกับผูอ้ นื่ ไปพูด
คุยกับ รพ.สต.หนองอียอ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสุขภาพ
อารมณ์ ความเสี่ยงเรื่องการตั้งครรภ์ ยาเสพติด และภัย
คุกคามอื่นๆ
นอกจากนี้ยังให้ความสำ�คัญกับข้อมูลในเชิงกว้าง
โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน เพื่อสืบค้นข้อมูล
เกีย่ วกับการกระทำ�ผิดของเด็กเยาวชน และขอข้อมูลจาก
กศน. เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการศึกษา กรณีเด็กใน
พื้นที่ไม่ศึกษาต่อในระบบว่ามีการศึกษาต่อในลักษณะใด
รวมถึงขอให้ กศน.ช่วยออกแบบการเรียนรูด้ า้ นอาชีพ และ
นำ�เด็ก กศน.เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพในโครงการ
โรงเรี ย นครอบครั ว ตำ � บลหนองอี ย อด้ ว ย โดยข้ อ มู ล
ทั้งหมดจะถูกแบ่งเป็นช่วงอายุ กลุ่มปัญหา  กลุ่มเพศ
เพื่อนำ�ไปวางแผนการทำ�งานพัฒนาเด็กและเยาวชน
ต่อไป

เมื่อก่อนยอมรับว่าการเก็บข้อมูลของเรายัง
ไม่เป็นระบบ ไม่รอบด้าน ข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่มาจาก
การทำ�ประชาคมหมู่บ้านเท่านั้น ไม่เคยลงไปหาข้อมูล
มากขนาดนี้มาก่อน ที่สำ�คัญคือไม่มีการเชื่อมโยง
ไปถึงภาคีเครือข่ายที่หลากหลายมากขนาดนี้
การเก็บข้อมูลของเรายังพาเราไปรู้จักเพื่อนร่วมงาน
ที่ต่อมากลายเป็นภาคีเครือข่ายการทำ�งาน
ชุมชนร่วมกัน
“ตั้งแต่ทำ�งานมา ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ข้อมูล
เชิงลึกและกว้างจริงๆ ถามว่ายากไหมก็ยากนะ และเหนือ่ ย
ตรงที่เราต้องพยายามเปิดใจผู้ปกครองของน้องๆ เพราะ
บางคนไม่เข้าใจว่าทำ�ไมเราต้องถามลึก เราต้องตอบเขาให้
ได้วา่ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จะนำ�ไปใช้ประโยชน์อะไร แล้วเขาจะได้
ประโยชน์อะไรกลับมา เมือ่ ก่อนยอมรับว่าการเก็บข้อมูล
ของเรายังไม่เป็นระบบ ไม่รอบด้าน ข้อมูลที่ได้ส่วน
ใหญ่มาจากการทำ�ประชาคมหมูบ่ า้ นเท่านัน้ ไม่เคยลง
ไปหาข้อมูลมากขนาดนี้มาก่อน ที่สำ�คัญคือไม่มีการ
เชือ่ มโยงไปถึงภาคีเครือข่ายทีห่ ลากหลายมากขนาดนี้
การเก็บข้อมูลของเรายังพาเราไปรู้จักเพื่อนร่วมงานที่
ต่อมากลายเป็นภาคีเครือข่ายการทำ�งานในชุมชนร่วมกัน
เช่น ผู้ปกครอง ครูในโรงเรียน และครู กศน. เป็นต้น”
ข้อมูลทั้งเชิงลึกเชิงกว้างทำ�ให้ทีมนักถักทอชุนชน
เห็ น ปั ญ หาเด็ ก และเยาวชนในชุ ม ชนคื อ ติ ด โทรศั พ ท์
ติดเพื่อน มั่วสุม มีรักในวัยเรียน สูบบุหรี่ ส่วนการทะเลาะ
วิวาทยังหลงเหลืออยู่บ้างเวลามีงานสำ�คัญต่างๆ
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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โรงเรียนครอบครัว “พื้นที่” เรียนรู้ของ
ชุมชนหนองอียอ
เมือ่ เห็น “ปัญหา” ชัด “ข้อมูล” พร้อม ทีมนักถักทอ
ชุมชน อบต.หนองอียอจึงวางรูปแบบกิจกรรมโดยยึดแนวทาง
ของโรงเรียนครอบครัวที่ได้รับคำ�แนะนำ�จาก ทีม สรส.
เนือ่ งจากกิจกรรมในโรงเรียนครอบครัวคือ การสร้าง “การ
เรียนรูร้ ว่ มกัน” ระหว่างเด็กเยาวชนและพ่อแม่ ผูป้ กครอง
มี “ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ” เป็นโจทย์ในการเรียนรู้ โดยโจทย์
ถูกโยนไปทีฝ่ า่ ยแกนนำ�เยาวชนทัง้ 11 หมูบ่ า้ น ให้ไปหารือ
กันในหมูบ่ า้ นว่า แต่ละหมูบ่ า้ นมีภมู ปิ ญ
ั ญาอะไรทีน่ า่ สนใจ
บ้าง ครูภมู ปิ ญ
ั ญาเป็นใคร แล้วให้สรุปสิง่ ทีเ่ ยาวชนต้องการ
เรียนรู้
งานนี้ “แกนนำ�เยาวชน” ทั้ง 11 หมู่บ้านผันตัว
เองมาเป็นทีมชวนคิด ชวนคุย ชวนสืบค้นภูมปิ ญ
ั ญาใน
หมูบ่ า้ น ซึง่ การมีเครือข่ายเยาวชน 11 หมูบ่ า้ นนีน้ บั เป็น
“ฐานทุน” สำ�คัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆใน
ชุมชนได้เป็นอย่างดี
จุฬาลักษณ์ เล่าว่า หลังจากตั้งโจทย์ไปให้เด็กคิด
กันเองว่า สิ่งที่เขาต้องการเรียนรู้คืออะไร พบว่าเยาวชน
เสนอสิง่ ทีอ่ ยากเรียนมาหลายอย่างมาก เช่น หมู่ 3 แต่เดิม

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

ชาวบ้านทีน่ นี่ ิยมทำ�ขนมจีนแบบโบราณ แต่ชว่ งหลังมีการ
พัฒนาไปใช้เครือ่ งบีบเส้นกันหมดแล้ว น้องๆ บอกว่าอยาก
เรี ย นรู้ วิ ธี ก ารทำ � ขนมจี น แบบโบราณ พอได้ ยิ น ก็ รู้ สึ ก
คาดไม่ถึง เพราะเป็นการเรียนรู้ที่ยากมากๆ ไหนจะต้อง
ตำ�แป้ง หมักแป้ง และบีบเส้นอีก เรียกว่ากว่าจะได้ขนมจีน
หนึง่ จับต้องใช้เวลานานมาก แต่เมือ่ เป็นสิง่ ทีน่ อ้ งๆ อยาก
เรียนรู้ เราก็ต้องหนุนเสริมเต็มที่
“ความคิดทีน่ อ้ งๆ นำ�เสนอออกมาอย่างหลากหลาย
ทำ�ให้เราเริ่มคิดได้ว่าอะไรที่เป็นเรื่องพื้นๆ ธรรมดาๆ
พวกเขาไม่อยากทำ� รู้สึกดีใจที่น้องๆ คิดอยากจะเรียนรู้
สิ่งที่กำ�ลังจะเลือนหายไปจากชุมชน”
จุฬาลักษณ์ เล่าต่อว่า ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
น้องๆ ช่วยกันคิด ได้แก่ การทำ�ขนมตาลกระทงใบตอง
สมุนไพร ต้มข่าไก่ น้�ำ หมักสมุนไพรเพือ่ สุขภาพ ผลิตภัณฑ์
จากกะลามะพร้าว โมบายจากหลอด ลาบหมู การเป่าแคน
ข้าวต้มมัด การสานเปล เหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กเยาวชนเห็น
อยู่ว่าในชุมชนของเขามีองค์ความรู้ และมีผู้รู้พร้อมจะ
ถ่ายทอดให้กบั เยาวชน เราจึงนำ�มาจัดอยูใ่ นหมวดหมูว่ ชิ า
เลือก กอปรกับช่วงนั้นตำ�บลหนองอียอกำ�ลังมีีงานบุญ
ประเพณี มีการประกวดขบวนพิธีที่ต้องมีการจับผ้าจีบผ้า
พวกผูใ้ หญ่ซง่ึ เป็นคณะกรรมการเด็กและเยาวชนจึงนำ�ความรู้
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เรื่อง “การจับจีบผ้าและการทำ�บายศรี” เพิ่มเติมลงไป
“การมีภาคีเครือข่ายทำ�ให้เราทำ�งานง่ายขึ้น
ในหลักสูตรโรงเรียนครอบครัว เนือ่ งจากองค์ความรูท้ งั้ สอง หากวันไหนที่เจ้าหน้าที่ อบต.ไม่ว่าง ก็จะมีคนเข้ามา
อย่างจะถูกนำ�มาใช้เสมอเมือ่ มีงานบุญประเพณีของชุมชน ช่วยทำ�งาน ถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น
ผูใ้ หญ่จงึ เข้ามามีบทบาทช่วยกำ�หนดให้สองวิชาหลังอยูใ่ น
ในชุมชนหนองอียออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน”
หมวดหมู่ของวิชาบังคับที่เยาวชนทุกหมู่บ้านต้องเรียนรู้
เพื่อมาช่วยกันจัดแต่งขบวนบุญประเพณี ส่วนหลักสูตร
สมเกียรติ บอกว่า ระยะหลังนี้ อบต.มีภาคีเครือข่าย
อื่นๆ ให้ถือเป็นวิชาเลือกแทน ดังนั้นหลักสูตรต่างๆ ที่ เข้ า มาร่ ว มทำ � งานด้ า นเด็ ก และเยาวชนมากขึ้ น ทั้ ง ครู
เยาวชนได้เรียนรูผ้ า่ นการลงมือทำ�จริง จึงล้วนสอดคล้อง ภูมปิ ัญญา โรงเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็กเยาวชน
อยู่กับวิถีชีวิตของเขาและชุมชนอย่างแยกไม่ออก
แม้ก่อนหน้านี้เราก็เคยพาเด็กทำ�โครงงานคล้ายๆ กันมา
บ้างแล้ว แต่ความต่างคือ การมีภาคีเครือข่ายทำ�ให้เรา
ทำ�งานง่ายขึ้น หากวันไหนที่เจ้าหน้าที่ อบต.ไม่ว่าง
ดึงภาคีเครือข่ายร่วมทำ� “หลักสูตร”
ก็จะมีภาคีฯ เข้ามาช่วยทำ�งาน ถือเป็นการสร้างการมี
โรงเรียนครอบครัว
ส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชนหนองอียออย่างที่ไม่เคย
อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้กระบวนการเรียนรูต้ อบโจทย์ มีมาก่อน
ที่ตั้งไว้ ทีมนักถักทอชุมชนจึง “เชื่อมประสาน” ครู
ขณะนี้กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนของ
ภูมิปัญญาทุกหมู่บ้านและครูในโรงเรียน 4 แห่งมาทำ� เยาวชนทั้ง 11 หมู่บ้าน ผ่านไปแล้ว 3 หลักสูตร คือ 2 วิชา
“หลักสูตร” ซึ่งประกอบไปด้วย หลักการและเหตุผล บังคับ และ 1 วิชาเลือก เพราะเยาวชนส่วนใหญ่ติดสอบ
เนื้อหาหลักสูตร ขั้นตอนการทำ� การประเมินผลการ ปลายภาค หลังสอบเสร็จค่อยเริ่มเรียนรู้ใหม่อีกครั้ง โดย
เรียนรู้ทุกรายวิชา
ทีมนักถักทอชุมชนมีการนัดประชุมแกนนำ�เยาวชนเป็น
“เมื่อถึงวันเรียนรู้ เด็กโตก็จูงมือน้องเล็กๆ เข้ามา ประจำ�ทุกเดือนอยูแ่ ล้ว เพือ่ สอบถามว่าหมูบ่ า้ นไหนจะทำ�
ร่วมเรียนรู้ ส่วนพ่อแม่ผปู้ กครองก็เข้าร่วมด้วย งานนีไ้ ด้ทงั้ กิจกรรมอะไร ซึง่ เป็นการวางแผนการทำ�งานล่วงหน้าก่อน
ความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน ส่วนพวกเราใน ทุ ก เดื อ น แต่ แ ผนนี้ จ ะยื ด หยุ่ น ตามความสะดวกของ
ฐานะเจ้าหน้าที่ อบต.ก็เข้าไปสังเกตการณ์ เสร็จงานวันนัน้ เยาวชน นอกจากกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนแล้ว
พี่ๆ แกนนำ�ในหมู่บ้านก็จะพาถอดบทเรียนตรงนั้นเลย” อบต.ยังมีกิจกรรมเยาวชนในรูปแบบอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย
อาทิ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอล
หญิง หรือกิจกรรมวันสำ�คัญประจำ�ปีทเี่ ยาวชนต้องเข้าไป
ร่วมจัดงานกับผู้ใหญ่เป็นประจำ�
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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งานบุญประเพณี บทพิสูจน์ศักยภาพ
เยาวชน

ความปลาบปลื้มของพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใน
ชุมชนเป็นอย่างมาก

แม้กจิ กรรมการเรียนรูโ้ รงเรียนครอบครัวจะเกิดขึน้
แล้วในชุมชนหนองอียอ แต่กจิ กรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ
แกนนำ � เยาวชนก็ ยั ง คงมี ค วามจำ � เป็ น สมเกี ย รติ ใ ห้
เหตุผลว่า เด็กต่างจังหวัดส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบชั้น ม.6 ก็
มั ก ไปเรี ย นต่ อ นอกพื้ น ที่ จึ ง ต้ อ งมี ก ารสร้ า งแกนนำ �
เยาวชนรุ่นน้องขึ้นมาทำ�งานต่อ ทีมนักถักทอชุมชนจึง
พยายาม “เชือ่ มโยง” เครือข่ายโรงเรียนส่งเยาวชนในพืน้ ที่
เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพบ่อยครั้ง โดยมีครูหนูคล้าย
วรวงศ์ ครูชำ�นาญการพิเศษ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 
เป็นภาคีสำ�คัญ เพราะเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ของ
ตำ�บล จึงเป็นภาคีหลักในการส่งเยาวชนร่วมค่าย
และแล้ ว “ค่ า ยละคร” วิ ท ยากรโดยนิ น าท
บุญโพธิท์ อง กรรมการผูจ้ ดั การเครือข่ายหน้ากากเปลือย
ก็เกิดขึ้น สมเกียรติบอกว่า ค่ายนี้เกิดขึ้นเพราะต้องการให้
เยาวชนหนองอียอพัฒนาในเรื่องของการทำ�งานเป็นทีม
กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ� และกล้าแสดงออก ทาง สรส.จึง
ช่วยประสานเครือข่ายหน้ากากเปลือยเข้ามาเป็นวิทยากร
กระบวนการ
หลังกระบวนการเรียนรู้ในค่ายละครผ่านไป กลุ่ม
เยาวชนนำ�ทักษะต่างๆ มาร่วมกันสร้างสรรค์เป็นการแสดง
ในงานประเพณีบุญบั้งไฟของตำ�บล อาทิ ขบวนฟ้อนรำ�
และละครเรื่อง “มนต์รักบุญบั้งไฟ” เพื่อสืบทอดศิลป
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ทำ�ให้งานบุญบั้งไฟปีที่ผ่านมา
ครึกครืน้ สนุกสนานกว่าปีไหนๆ เพราะนอกจากเยาวชน
จะเข้ามามีสว่ นร่วมกับคนในชุมชนจัดงานบุญประเพณี
นี้แล้ว ยังนำ� “ความรู้” ที่ได้รับจากค่ายละครมาแสดง
ให้คนในชุมชนได้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถ
ของพวกเขา เยาวชนทีเ่ ก่งเรือ่ งจับผ้าจีบผ้า และบายศรี
ต่ า งโชว์ ฝี มื อ การตกแต่ ง ขบวนรถได้ อ ย่ า งสวยงาม
ส่วนเยาวชนคนไหนที่พูดเก่ง พูดคล่อง ก็ผันตัวไปเป็น
วิทยากรบนเวทีบา้ ง วิทยากรภาคสนามบ้าง จนนำ�มาซึง่

ร่องรอยความสัมพันธ์ ใหม่ในชุมชน

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

แฉล้ม เกตุใสย์ อายุ 43 ปี ครูภูมิปัญญาสอน
หลักสูตรบายศรี บอกว่า คิดไม่ถึงว่าจะได้เป็นครูของ
เยาวชนในหมู่บ้าน เราเป็นแค่ชาวนาคนหนึ่ง มีโอกาสไป
ช่วยเพือ่ นบ้านทำ�บายศรีบา้ ง แต่เมือ่ ได้มาสอนเยาวชน ก็
รูส้ กึ ว่าความห่างหรือช่องว่างระหว่างวัยของคนในหมูบ่ า้ น
เริ่มน้อยลง ไปไหนมาไหนเริ่มมีการทักทายกันมากขึ้น
หมู่บ้านไหนจัดงาน เยาวชนเหล่านี้ก็กลายเป็นกำ�ลัง
สำ�คัญเข้ามาช่วยงานเท่าทีจ่ ะทำ�ได้ ทัง้ งานบ้าน งานวัด
ก็ไม่เกี่ยง ทำ�ให้คนในหมู่บ้านรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็น
ลูกหลานอาสาเข้ามาทำ�งานเพื่อส่วนรวม
อดิศร เกตุใสย์ “บอมบ์” ประธานสภาเด็กและ
เยาวชนตำ�บลหนองอียอ เล่าว่า หลังจากพี่เขียวและ
พีส่ มเกียรติชกั ชวนให้เข้าค่ายละคร งานบุญบัง้ ไฟทีผ่ า่ นมา
คือพื้นที่แรกที่แกนนำ�เยาวชนจากทุกหมู่บ้านร่วมกันคิด
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย กลุม่ ฟ้อนรำ�แห่ กลุม่ ทำ�อาหาร
และกลุ่มละคร “มนต์รักบุญบั้งไฟ” โดยมีวัตถุประสงค์
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เพือ่ สอดแทรกความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับบุญบัง้ ไฟ
เป็นการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงบุญประเพณีของ
ท้ อ งถิ่ น เป็ น การนำ � ความรู้ จ ากค่ า ยละครมาใช้ อ ย่ า ง
เต็มความสามารถ แถมยังสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชน
11 หมู่บ้านให้แนบแน่นขึ้นอีกด้วย
“เมือ่ วันเด็กทีผ่ า่ นมา พวกเรานำ�ผลงานทีไ่ ด้เรียนรู้
เรือ่ งภูมปิ ญ
ั ญาชุมชน เช่น จับผ้าจีบผ้า ทำ�ขนม จัดอาหาร
มาโชว์ในกิจกรรมถนนคนเดิน ผูใ้ หญ่กม็ าช่วยกัน เป็นวันที่
เด็กเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด และสนุกที่สุด”

ไม่มี “ค่าย” สุดท้ายสำ�หรับหนองอียอ
หลังจบจากค่ายละคร ก็มีค่ายพัฒนาศักยภาพ
แกนนำ�เยาวชน 20 วันต่อ หลายครัง้ ทีเ่ ยาวชนหนองอียอ
ได้รบั โอกาสให้เข้าไปเรียนรู้ สิง่ ทีไ่ ด้รบั ไม่เพียงแต่เฉพาะ
เยาวชนที่เข้าร่วมค่ายเท่านั้น แต่ “แกนนำ�” ทีก่ ลับมา
ยังนำ�เทคนิคกระบวนการมา “สานต่อ” ให้เยาวชนรุน่ น้อง
ทัง้ ในพืน้ ทีต่ �ำ บลหนองอียอและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงได้เรียนรู้
เป็นการสานต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้น
“พวกเราได้เทคนิคกระบวนการต่างๆ มาใช้พฒ
ั นา
เยาวชนด้วยกันเอง หรือบางครัง้ อบต.เมืองลีงจัดกิจกรรม

ผมและน้องๆ แกนนำ�ก็ไปทำ�สันทนาการให้ ถือว่าเราได้
พัฒนาตัวเองไปด้วยในตัว” เขียวบอกเล่าถึงการทำ�งาน
วันนี้ “กระบวนการ” สร้างการมีสว่ นร่วมของคน
ทุกเพศทุกวัยในชุมชนหนองอียอปรากฏผลให้เห็นเป็น
รูปธรรมชัดเจน “กระบวนการ” สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเด็กเยาวชนด้วยกันเองให้เกิดความแนบแน่น
ก็เริ่มเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ผ่านกิจกรรม “กีฬาสาน
สัมพันธ์” ที่จัดแข่งขันฟุตบอลชายและวอลเล่ย์บอล
หญิงในลักษณะ “ลีกการแข่งขัน” ทำ�ให้ทกุ วันตัง้ แต่เช้า
จรดเย็น เยาวชนหนองอียอไม่มเี วลาคิดทำ�เรือ่ งไร้สาระ
ใดๆ อีกเลย นอกจากการเรียนและกีฬา...

การเรียนรู้...เปลี่ยนคน
สำ�หรับเขียวแม้วนั นีเ้ ขาจะเปิดทางให้รนุ่ น้องอย่าง
“บอมบ์” อดิศร เกตุใสย์ ขึน้ มาทำ�งานในตำ�แหน่งประธาน
สภาเด็กและเยาวชนตำ�หนองอียอแล้วก็ตาม แต่เขียวก็ยงั
มีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาแกนนำ�เยาวชนรุ่นใหม่อยู่
ไม่นอ้ ย ตลอดระยะเวลา 6 ปีทเี่ ข้ามามีสว่ นร่วมพัฒนา
ตนเองและเพื่อนเยาวชน เขียวกล้าพูดได้เต็มหัวใจว่า 
วันนี้ “วัยรุ่น” ในพื้นที่หนองอียอเปลี่ยนไปมาก
เขียวบอกว่า เมือ่ ก่อนเด็กบ้านเราใช้เวลาว่างไม่เป็น
ประโยชน์ ตามประสาเด็กบ้านนอกไม่ค่อยเรียนหนังสือ
ขับรถเล่น กินเหล้า แต่พอเรามีกิจกรรมให้เขารวมกลุ่ม
กันทำ� เสาร์อาทิตย์ก็จัดกิจกรรมกีฬา สิ่งที่เราได้มากที่สุด
จากกิจกรรมกีฬาคือ “จิตใจ” เพราะความที่เป็นวัยรุ่น
เวลาเล่นฟุตบอลจึงมักใช้อารมณ์เป็นหลัก เล่นแรง ไม่ยอมกัน
หลังๆ ก็ใช้วธิ กี ารถอดบทเรียนมาช่วย หลังแข่งบอลเสร็จ
ก็ชวนน้องๆ มานัง่ คุยกันว่า  วันนีท้ เ่ี พือ่ นคนนีม้ ีอารมณ์
เพราะอะไร แพ้เพราะอะไร ทำ�ไมบางคนโทษเพื่อน
เปิดโอกาสให้เขาได้คยุ กันอย่างลูกผูช้ าย เมือ่ ทุกคนได้
พูดได้คยุ ก็เหมือนได้ระบายความในใจออกมาทุกอย่าง
ก็จบ วันหลังเขาก็มีสติ มีความอ่อนโยนลง ใช้กีฬาเป็น
“เครือ่ งมือ” ให้เขาค่อยๆ เปลีย่ นความคิด เปลีย่ นอารมณ์
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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ตนเอง ที่สำ�คัญเมื่อพวกเขาได้รู้จักกัน ได้ทำ�งานด้วยกัน มีแกนนำ�เยาวชนที่ผ่านกระบวนการค่ายมาช่วยคิด
เขาก็เลิกตีกันไปเอง
กิจกรรม เป็นพิธกี ร เป็นทีมทำ�งานร่วมกับครู ทำ�ให้ครู
มีเวลาไปดูเรื่องวิชาการมากขึ้น”

“ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา
ตนเองและเพื่อนเยาวชน เขียวกล้าพูดได้เต็มหัวใจว่า
วันนี้ “วัยรุ่น” ในพื้นที่หนองอียอเปลี่ยนไปมาก”

“ผมคิดว่าช่วงทีเ่ ด็กเปลีย่ นไปมากๆ น่าจะเป็นหลัง
จากเข้าค่ายผูน้ �ำ 20 วันของสถาบันยุวโพธิชน และค่ายละคร
ของเครือข่ายหน้ากากเปลือย เพราะมีการนำ�เรื่องการ
ทำ�งานเป็นทีมมาใช้ ส่วนค่ายละครเมือ่ กลับมาก็เห็นชัดว่า
พวกเขากล้าแสดงออกมากขึน้ กล้าพูด กล้าคิด กล้านำ�เสนอ
เมื่อเห็นผลที่เกิดขึ้น เราก็อยากขยายผลต่อไปยังหมู่บ้าน
ใกล้เคียง ซึ่งที่ผ่านมาเราทำ�กิจกรรมในตำ�บลมาแล้วระยะ
หนึ่ง จึงอยากหาประสบการณ์เพิ่มด้วยการไปจัดกิจกรรม
ให้กับตำ�บลอื่นๆ บ้าง ถ้ามีโอกาส” เขียวบอก
ครูหนูคล้าย เล่าว่า หลังจากที่ตำ�บลหนองอียอจัด
กิจกรรมให้เยาวชนทั้งในและนอกระบบทำ�ด้วยกันเกือบ
ทุกสัปดาห์พบว่า เยาวชนมีความสามัคคีกันมากขึ้น ถ้า
เป็ น เด็ ก ในโรงเรี ย นก็ พู ด คุ ย ทั ก ทายกั น บรรยากาศใน
โรงเรียนก็เปลี่ยนไป ปัญหาทะเลาะวิวาทลดลง ส่วนเด็ก
นอกระบบเมื่อก่อนเวลากลุ่มวัยรุ่นผู้ชายขับรถผ่านหน้า
โรงเรียนก็จะแซวตลอด เป็นพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม แต่พอ
เขารู้จักกันหมดตอนนี้พฤติกรรมนี้ไม่มีให้เห็นอีกแล้ว
“กิจกรรมของโรงเรียนที่ผ่านมา นักเรียนกลุ่มนี้
เข้ามาช่วยครูทำ�งาน จากเมื่อก่อนเวลามีงานโรงเรียน
ครูตอ้ งทำ�ทุกอย่าง ตัง้ แต่เวทีไปจนถึงกิจกรรม แต่เดีย๋ วนี้
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

“พี่สอนน้อง” กระบวนการสร้างแกนนำ�
จากรุ่นสู่รุ่น
สมเกียรติเล่าอีกว่า สำ�หรับแผนงานในระยะอันใกล้
คื อ ต้ อ งการนำ � เด็ ก เยาวชนแกนนำ � ไปเข้ า ค่ า ยร่ ว มกั บ
เยาวชนในพื้นที่อื่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของเด็กต่าง
ชุมชน ให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิด และเพื่อเปิด
โลกทัศน์มุมมองความคิดจากเพื่อนที่หลากหลายมากขึ้น
ซึง่ ได้มกี ารหารือกันเบือ้ งต้นแล้วระหว่าง อบต.หนองสนิท
และ อบต.เมืองลีง ส่วนแผนระยะยาวคือ อบต.หนองอียอ
ต้ อ งการพั ฒ นากิ จ กรรมเด็ ก และเยาวชนต่ า งๆ ผ่ า น
กระบวนการ “พี่สอนน้อง” เพื่อยึดโยงความสัมพันธ์ของ
คนสองรุน่ ไว้ดว้ ยกัน ด้วยการให้รนุ่ พีท่ เี่ คยผ่านกระบวนการ
ค่ายเป็นผู้ถ่ายทอดสู่รุ่นน้องที่จะต้องเติบโตขึ้นมาแทน
รุ่นพี่ที่กำ�ลังจะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกต่อไป
สามารถ ครองสัตย์ นายก อบต.หนองอียอ บอก
ว่า แม้ช่วงที่นักถักทอชุมชนเริ่มต้นทำ�กิจกรรมพัฒนา
เยาวชน จะเป็นช่วงทีต่ นว่างเว้นจากตำ�แหน่ง แต่กต็ ดิ ตาม
การทำ�งานของ อบต.อยู่ตลอด พบว่าทีมนักถักทอชุมชน
และทีมบริหารชุดเก่าให้การสนับสนุนการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนเป็นอย่างดี รู้สึกดีใจที่ได้เห็นเยาวชนรวมกลุ่มกัน
ทำ�กิจกรรม ทำ�ให้ปัญหาต่างๆ เบาบางลง กระทั่งเมื่อตน
กลับมารับตำ�แหน่งอีกครั้งเมื่อต้นปี 2557 จึงคิดที่จะ
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จากเดิมเวลาเราลงพื้นที่ทำ�ประชาคม เยาวชนมักไม่สนใจงานของ อบต.เลย แต่หลังๆ เวลามีการทำ�ประชาคม
เยาวชนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย หรือถ้ามีกิจกรรมในตำ�บลเยาวชนก็จะให้ความร่วมมือดีขึ้น เช่น
งานวันเด็ก งานประเพณีต่างๆ พวกเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
สานต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนโดยจะสนับสนุนส่งเสริม
ทุกอย่างเท่าที่จะทำ�ได้
“ผมเตรียมงบประมาณประจำ�ปีไว้แล้ว ซึ่งผม
มั่นใจทีมนักถักทอชุมชนทีมนี้เขาเริ่มต้นไว้ดีแล้ว สิ่งที่
ผมอยากเห็นในอนาคตคือ อยากให้เด็กหนองอียอเป็น
คนมีระเบียบ มีคุณธรรม อยากให้เขารวมกลุ่มกันไม่
แตกแยก อยากส่งเสริมเรื่องอาชีพและการศึกษา เมื่อ
เขาเติบโตขึ้นไปหรือมีครอบครัวไปแล้วจะได้มีงาน มี
อนาคต และไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”
สุวัฒน์ ยิ้มดี ปลัด อบต.หนองอียอ ที่ทำ�งาน
คลุกคลีอยู่กับ อบต.หนองอียอมานานกว่า 15 ปี บอกว่า
ที่ผ่านมา อบต.หนองอียอมีแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
อยู่บ้าง แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตร
นักถักทอชุมชนก็พบว่ากิจกรรมและโครงการต่างๆ มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมขึ้น โดยเฉพาะการทำ�งานของ
เจ้าหน้าที่ พวกเขามีแนวความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนา

มากขึ้น กว้างขึ้น เข้าใจชุมชนลึกซึ้งมากขึ้น ส่งผลให้การ
ทำ�งานลื่นไหลเกิดประโยชน์กับชุมชนมากขึ้น
“จากเดิมเวลาเราลงพืน้ ทีท่ �ำ ประชาคม เยาวชนมัก
ไม่สนใจงานของ อบต.เลย แต่หลังๆ เวลามีการทำ�ประชาคม
เยาวชนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย หรือถ้ามีกิจกรรมใน
ตำ�บลเยาวชนก็จะให้ความร่วมมือดีขึ้น เช่น งานวันเด็ก
งานประเพณีต่างๆ พวกเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
ทั้งจัดสถานที่ จัดขบวนกิจกรรม ฯลฯ ที่สำ�คัญงานพัฒนา
เยาวชนยังทำ�ให้ อบต.สามารถ “เชื่อมโยง” ภารกิจอื่นๆ
เข้าด้วยกันง่ายขึ้น เช่น รพ.สต.ที่ดูเรื่องสุขภาพคนตั้งแต่
อยู่ในครรภ์ (ก่อนและหลังคลอด) จนถึงสูงอายุ ตอนนี้ก็มี
กลุม่ เยาวชนจิตอาสาไปดูแลผูส้ งู อายุทบ่ี า้ น ทำ�ให้เราทำ�งาน
ง่ายขึน้ และเป็นองค์รวมมากขึน้ ”
และนีค่ อื “บทสรุป” การทำ�งานของทีมนักถักทอ
ชุมชน อบต.หนองอียอที่ “ถักทอ” ทุกภาคส่วนในชุมชน
ให้เข้ามาร่วมขับเคลือ่ นการพัฒนาตำ�บลหนองอียอได้
ทั้งองคาพยพ

“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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“ทีมงานคุณภาพ” สร้างได้ ไม่ยาก
เพราะต้องการสร้าง “ทีมงานคุณภาพ” ให้เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน สมเกียรติ สาระ ในฐานะ
หัวหน้าสำ�นักงานปลัด จึงนำ�พาทีมงานอีก 4 คนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักถักทอชุมชน นำ� “ความรู้” ที่
ได้รับจากหลักสูตรมาปรับใช้ทั้งการทำ�งานในองค์กรและการทำ�งานกับชุมชน 1 ปีผ่านไป “ทีมงานคุณภาพ”
ของ อบต.หนองอียอก็เกิดขึ้น

สมเกียรติ สาระ
สมเกียรติ สาระ หัวหน้าสำ�นักงานปลัด เล่าว่า
ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากหลักสูตรทีเ่ ราน้อมนำ�มาใช้มากทีส่ ดุ คือ
“หลักการทรงงานของในหลวง” โดยเฉพาะเรื่อง “การ
ระเบิดจากข้างใน” ทำ�ให้รู้ว่าเวลาเราเข้าไปทำ�กิจกรรม
กับชุมชนและเยาวชน เราต้องค้นหาความต้องการทีแ่ ท้จริง
ของเขาให้เจอ เราต้องไม่เป็นคนกำ�หนดกิจกรรมหรือวิธกี าร
ต่างๆ ให้เขา เพราะเราเองก็เคยได้บทเรียนมาแล้วเมื่อปี
2553 ทีเ่ ราพยายามคิดกิจกรรมต่างๆ ให้เขาทำ� เห็นได้ชดั
เลยว่าหากกิจกรรมไหนเขาไม่ชอบ เขาก็จะหยุด จึงนำ�
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ โดยตอนนี้เราจะให้เด็กเขาคิดเอง
ทำ�เอง ผลคือกิจกรรมนั้นๆ เดินต่อไปได้ด้วยดี

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

นอกจากนี้ ยั งมี เรื่ องการประสานงาน และการ
วิเคราะห์ภาคีเครือข่ายที่ต้องทำ�ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
ของทุกฝ่าย โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นเป้าหมาย ที่ผ่านมา
เวลาเราจะจัดกิจกรรมอะไร เราก็แค่เชิญเขามาร่วมงาน
โดยไม่มีการชี้แจงทำ�ความใจให้เขาเห็นถึง “ประโยชน์
ร่วม” เหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าภาพหลักอยูค่ นเดียว แต่พอ
เราเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำ�งานใหม่ ทำ�ให้เราได้ภาคีเข้ามามี
ส่วนร่วมคิด ร่วมทำ� และร่วมรับผิดชอบมากขึ้น
“เราเองก็ปรับวิธีทำ�งานใหม่ด้วยเช่นกัน ทำ�ให้
เครียดน้อยลง เมือ่ ก่อนจะเครียดกับงานมากเกินไปจน
เกิดทุกข์ เพราะเราเน้นทีป่ ริมาณมากกว่าคุณภาพมาก
เกินไป ส่วนน้องๆ ในทีมนักถักทอชุมชนก็รู้สึกว่า
ทำ�งานเข้าขากันเป็นทีมมากขึน้ และทีส่ �ำ คัญคือทุกคน
สามารถทำ�งานแทนกันได้ เมื่อก่อนเวลาลงชุมชนไป
ประชุมชาวบ้านก็มีแต่ผมคนเดียวที่จะต้องพูด เดี๋ยวนี้
มีน้องๆ ทั้งดาราวัลย์และจุฬาลักษณ์เข้ามาช่วยตรงนี้
ผมก็เหนื่อยน้อยลง สามารถปลีกตัวไปทำ�งานชุมชน
อย่างอื่นได้อีกเยอะ เพราะ อบต.มีงานมาก ทุกคนจึง
ต้องช่วยกันทำ�งาน”
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ชนันท์กานต์ ชนะทะเล

จุฬาลักษณ์ อินแป้น

ชนันท์กานต์ ชนะทะเล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน บอกว่าการเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอ
ชุมชนทำ�ให้เราได้ “เครื่องมือ” การทำ�งานหลายอย่าง ที่
เห็นชัดที่สุดคือ “การสื่อสาร” ที่นำ�มาใช้กับลูกที่อยู่ใน
วัยรุ่น ใช้เหตุผลพูดคุยกับลูก ทำ�ให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้น
เมื่อก่อนเป็นคนคิดมาก เวลาทะเลาะกับลูกจะยิ่งทุกข์
เวลาทำ�งานก็คิดเรื่องลูกผสมปนเปกันไปหมด ยิ่งเรา
เป็นคนปิดตัวเอง ชอบคิดไปเองคนเดียว คิดลบ  ไม่ยงุ่
กับใคร เวลามีปญ
ั หาก็ยงิ่ ทุกข์หนัก แต่พอได้ “เปิดใจ”
ได้พูดคุยกับพี่ๆ เพื่อนๆ ในทีม ทุกข์ก็เริ่มน้อยลง เมื่อ
ความคิดไม่จดจ่อกับเรื่องส่วนตัว ปัญหาก็เริ่มคลี่คลาย
เริ่มมองเห็นว่าปัญหามีอยู่มากมายในสังคม ที่เคยคิดว่า
เราแย่แล้ว ยังมีคนที่แย่กว่า เดี๋ยวนี้เริ่มคิดถึงใจเขาใจเรา
เขาก็เหนือ่ ย เราก็เหนือ่ ย บรรยากาศในการทำ�งานจึงดีขนึ้
ตามลำ�ดับ

จุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์
นโยบายและแผน เล่าว่า ตอนแรกที่ถูกชวนเข้าร่วมทีม
ก็คิดว่าเราทำ�งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน
ไม่น่าจะเกี่ยวกับเด็กเยาวชน แต่ในความเป็นจริงแล้วมัน
เกี่ยวกันเต็มๆ เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เมื่อ
คิดได้ “ทัศนคติ” เปลี่ยนเลย ทำ�ให้เราเริ่มคิดวางแผน
ได้ไกลว่า เด็กวันนี้เขาคิดเห็นอย่างไร มีทัศนคติอย่างไร
มีรากฐานมาอย่างไร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำ�งานของ
เรามาก
“เมือ่ ก่อนสนใจแต่ตวั เอง อัตตาสูง อารมณ์เสียง่าย
แต่หลักสูตรนี้สอนให้เราเรียนรู้ว่าการทำ�งานแบบเดิม
ไม่ได้เป็นผลดีกบั ตัวเองและผูอ้ น่ื เลย ก็เริม่ รูจ้ กั ปล่อยวาง
เข้าใจตัวเองมากขึน้ ยอมรับผูอ้ น่ื และเข้าใจผูอ้ น่ื ความสุข
จากการทำ�งานก็เกิด”
การทำ�งานของเราตอนนีอ้ ยูใ่ นช่วงทีต่ อ้ งสร้างการ
มีสว่ นร่วมของชาวบ้าน ซึง่ เป็นงานทีท่ า้ ทายมาก แต่ถา้ เรา
ทำ�งานด้วยความรูส้ กึ อยากทำ�จริงๆ แม้จะเหนือ่ ยล้าแค่ไหน
เราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่ทำ� การที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ถือเป็น “ต้นทุนของชีวิต”

พอได้ “เปิดใจ” พูดคุยกับพี่ๆ เพื่อนๆ ในทีม
ทุกข์ก็เริ่มน้อยลง เมื่อความคิดไม่จดจ่อกับ
เรื่องส่วนตัว ปัญหาก็เริ่มคลี่คลาย...
เดี๋ยวนี้เริ่มคิดถึงใจเขาใจเรา เขาก็เหนื่อย เราก็เหนื่อย
บรรยากาศในการทำ�งานจึงดีขึ้นตามลำ�ดับ

“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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ดาราวัลย์ จันทา

ดาราวั ล ย์ จั น ทา  นั ก วิ ช าการศึ ก ษา  เล่ า ว่ า
“ความรู้” ที่ได้รับจากหลักสูตรนักถักทอชุมชนมีความ
หลากหลายมาก ทัง้ ความรูท้ จ่ี �ำ เป็นต่อการใช้ชวี ติ การทำ�งาน
และการลงชุมชน ยิง่ เรียนก็ยงิ่ ทำ�ให้เราอยากเรียนรูม้ ากขึน้
เรือ่ ยๆ ได้เรียนรูใ้ นสิง่ ทีค่ าดไม่ถงึ บางเรือ่ งเรารูก้ จ็ ริงแต่เรา
ไม่เคยนำ�มาใช้ หรือบางเรื่องเป็นสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อน ซึ่ง
ในความเป็นจริงแล้วความรูข้ องเราก็มอี ยูแ่ ต่มนั กระจัดกระจาย
พอมาเข้าหลักสูตรนีท้ �ำ ให้เรามีการวางแผน วางเป้าหมาย
เตรียมงานเพื่อให้การทำ�งานไม่สะดุด สิ่งที่ทีมนักถักทอ
ชุมชน อบต.หนองอียอนำ�มาใช้มากที่สุดคือเรื่องการ
ทำ�งานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งเห็น
ได้ชัดเลยว่า ดีขึ้นมาก เราสามารถเข้าถึง “ใจ” ของคนใน
ชุมชนได้ด้วยเทคนิคการชวนคิด ชวนคุย ทำ�ให้งานเรา
บรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

“ถามว่าทำ�งานเด็กและเยาวชนเหนือ่ ยไหม ตอบเลย
ว่าเหนื่อยมาก บางทีเสาร์อาทิตย์มีกิจกรรมเราก็ต้องมา
โอทีก็ไม่มี ทีเ่ ราคิดและทำ�ทุกวันนี้เพราะเราทำ�มาแล้ว
เราได้ใจเด็กมาแล้ว แล้วจะทิง้ เด็กเหล่านีไ้ ด้ลงคอหรือ
เขากำ�ลังรอเราอยู่ สิ่งสำ�คัญของการทำ�งานเด็กและ
เยาวชนคือ “ใจ” เมือ่ “ใจ” เรามาแล้วจะยากง่ายก็ไม่ใช่
ปัญหาอีกต่อไป ยิ่งถ้าเราพาเขารอด งานเราก็รอดด้วย
เพราะหากชุมชนสังคมดีขึ้น ปัญหาน้อยลง งานเราก็จะ
ผ่อนคลายลงตามไปด้วย เวลาเหนื่อยๆ ทุกคนในทีมต่าง
พูดคุยให้กำ�ลังใจซึ่งกันและกันว่า การพัฒนาคนต้องใช้
เวลา และต้องเสียสละ ซึ่งบางครั้งอาจจะทำ�ให้เกิดปัญหา
ครอบครัวบ้าง แต่เราต้องพยายามทำ�ความเข้าใจ”
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วีระศักดิ์ แสวงสุข

วีระศักดิ์ แสวงสุข ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีธ่ รุ การ บอกว่า
แรกๆ ที่พี่สมเกียรติมาชวนเข้าอบรมก็แอบคิดว่ามันเป็น
งานของเราหรือเปล่า แต่เมื่อหัวหน้าให้ทำ�ก็ทำ�ไปก่อน
พอได้เข้าอบรมแล้วทัศนคติการทำ�งานเปลี่ยนไปเลย
เมื่อก่อนคิดว่าแค่ทำ�งานของเราก็พอแล้ว ไม่จำ�เป็น
ต้องไปช่วยคนอื่น พิมพ์เอกสาร ส่งแฟกซ์ รับแฟกซ์
เดินเอกสาร วันๆ ไม่พูดคุยกับใครเลย แต่พอเปลี่ยน
ความคิดวิธที �ำ งานใหม่ ได้มโี อกาสลงพืน้ ที่ ลงชุมชนกับ

พีๆ
่ มากขึน้   เริม่ เห็นว่าภารกิจขององค์กรก็คอื งานของ
เราเหมือนกัน จนเดีย๋ วนีไ้ ม่วา่ งานอะไรทำ�ได้หมด ไม่วา่
ใครจะให้ชว่ ยเหลืออะไร ตัง้ แต่จดั เตรียมเอกสาร อาหาร
ประสานงาน ถ่ายรูป เก็บข้อมูล ทำ�ได้หมด นอกจากนี้
ยังทำ�ให้เราได้รู้จักพื้นที่มากขึ้น เราเป็นคนในพื้นที่ก็จริง
แต่เพราะไม่ค่อยพูดคุยกับใคร ชื่อผู้ใหญ่บ้านยังจำ�ไม่ได้
แต่ตอนนีเ้ รากลายเป็นคนทีห่ ลายๆ คนรูจ้ กั เราเองก็เปิดตัว
ออกไปหาคนอื่นมากขึ้น ภาพรวมของงานก็ดีขึ้น แต่ที่ดี
ที่สุดคือมีความสุขในการทำ�งานมากขึ้น

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

40

ตลาดนัดครอบครัว
สร้างสัมพันธ์ชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำ�บลไผ่กองดิน อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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เพราะอยากมี “แกนนำ�เยาวชน” ที่เข้มแข็งเข้ามาร่วมทำ�งาน
เหมือนพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ทีมนักทักทอชุมชน
อบต.ไผ่กองดินจึงคาดหวังว่า “ทักษะ” และ “ความรู้” ที่ได้รับจาก
หลักสูตรนักถักทอชุมชนจะช่วยให้ อบต.ไผ่กองดินเกิด “กลไก”
การพัฒนาเด็กเยาวชนขึ้น วันนี้แม้แววของ “แกนนำ�เยาวชน”
จะยังไม่เกิดผลเชิงประจักษ์ แต่การ “เชื่อมร้อย” คนในชุมชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
ตำ�บลไผ่กองดินกลับเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน
“ไผ่กองดิน” พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ รายล้อมไปด้วยนาข้าว และ
ผูค้ นทีโ่ อบอ้อมอารีย์ ทีน่ นี่ อกจากจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหาร
แล้ว ยังมีกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำ�ขนมไทย อาทิ ทองหยิบ
ทองหยอด ฝอยทอง มีกลุ่มชาวบ้านที่เชี่ยวชาญการ “ปั้นเตา” อันเป็น
ภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์พลังงานชุมชน มีกลุ่มจักสานที่ผลิตงานจักสาน
จากผักตบชวา และกลุ่มทำ�เกษตรอินทรีย์
ทั้งกลุ่มคนและกลุ่มอาชีพเหล่านี้ล้วนหล่อเลี้ยงชุมชนไผ่กองดินให้
เติบโตดังเช่นทุกวันนี้
อย่างไรก็ตาม แม้ตำ�บลเล็กๆ แห่งนี้จะรายล้อมไปด้วยผู้รู้และความ
อบอุ่น แต่คนไผ่กองดินก็ตระหนักถึงปัญหานานัปการที่ชุมชนจะต้องตั้งรับ
ในอนาคต ทัง้ เรือ่ งของการหาอยูห่ ากิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งการดูแลบุตร
หลานให้เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการดูแลชุมชนแห่งนี้ ซึ่งภายใต้การนำ�ของ
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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กำ�พล จรุงกิจกุล

กำ�พล จรุงกิจกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ไผ่กองดิน นักการเมืองท้องถิ่นเลือดใหม่ของไผ่กองดิน
ก็พยายามทำ�ทุกวิถีทางเพื่อปกป้องบุตรหลานให้รอดพ้น
จากพิษภัยของยาเสพติดทีแ่ ม้จะไม่เผยตัวอย่างโจ่งแจ้ง แต่
ก็แทรกตัวเข้ามาในกลุม่ วัยรุน่ ทีม่ สี ภาพครอบครัวแตกแยก

นโยบายเพื่อ...เด็ก
“ปัญหาทัว่ ๆ ไปก็เป็นเรือ่ งเด็กก้าวร้าวทีเ่ ชือ่ มโยงมา
กับปัญหายาเสพติด อบต.เคยหนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชนระดับตำ�บลอยู่เหมือนกัน แต่ก็อยู่ได้ไม่นาน
เพราะเมื่อเด็กโตแล้วก็แยกย้ายกันไป ไม่มีการรวมตัวกัน
ต่อเนื่อง” นายกกำ�พลสะท้อนถึงสถานการณ์ปัญหาเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ในฐานะที่ตนเป็น “นายก อบต.ไผ่กองดิน” จึง
คิดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กไว้ค่อนข้างหลากหลาย
ทัง้ การจัดค่ายยาเสพติด พาเด็กไปดูชวี ติ ความเป็นอยูข่ อง
นักโทษในเรือนจำ� เพือ่ ให้เห็นโทษของการเสพและขายยา
จัดกิจกรรม “อบต.เคลือ่ นที”่ เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่เยาวชนใน
เรื่องของการป้องกันยาเสพติด พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อ
แบ่งเบาภาระให้ผปู้ กครอง ซึง่ ปัจจุบนั พัฒนาไปแล้ว 2 แห่ง
ที่หมู่ 5 และหมู่ 8
“ถ้ามีโอกาสและมีงบประมาณเพียงพอ จะเปิด
ศูนย์ท่ี 3 เหตุทผ่ี มให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
เพราะมองว่าปัจจุบนั พ่อแม่ผปู้ กครองเลีย้ งดูบตุ รหลานกัน
ตามสภาพ เด็กอาจไมได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร อบต.
ในฐานะองค์กรท้องถิน่ จึงต้องให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

ศูนย์เด็กเล็ก เพื่อที่เด็กๆ จะได้มีพื้นที่เรียนรู้ ดีกว่าปล่อย
ให้เด็กอยู่บ้านเฉยๆ”
นอกจากสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก อันเป็น
สถานทีส่ �ำ คัญในการบ่มเพาะเยาวชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้เติบใหญ่
อย่างมีคุณภาพแล้ว ยังมองว่าการพัฒนาที่สำ�คัญคือการ
“พัฒนาคน” จึงได้จดั ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการอบรมหลักสูตร
“นักถักทอชุมชน”

เสียงสะท้อนก่อนเข้าร่วมหลักสูตร
นักถักทอชุมชน
กัญญาพัชญ์ บัวมี  รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำ�บลไผ่กองดิน หรือ “รองฯ นุช” เล่าว่า ขณะนั้นมี
หนังสือแนะนำ�โครงการนักถักทอชุมชนจากสถาบันเสริม
สร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ที่จัดเวทีแนะนำ�
หลักสูตรที่องค์การบริหารส่วนตำ�บลดอนมะสังข์ จังหวัด
สุพรรณบุรี และนายกได้มอบหมายให้ไปร่วมรับฟังแนวคิด
ของหลักสูตรฯ เนื่องจากเห็นว่าน่าจะเป็นโครงการที่มี
ประโยชน์
“วันนัน้ มีการนำ�ตัวอย่างความสำ�เร็จของ “โรงเรียน
ครอบครัว” ในแต่ละพืน้ ทีม่ านำ�เสนอ เห็นว่าเป็นกิจกรรม
ทีน่ า่ สนใจ แต่ยงั คิดไม่ออกว่าจะนำ�มาใช้กบั พืน้ ทีไ่ ผ่กองดิน
ได้อย่างไร....ตอนนัน้ แรงบันดาลใจยังไม่เกิด คิดแค่วา่ เป็น
โครงการที่ดีเท่านั้น…”
กานต์พิชชา  ทำ�สวน หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
เสริมว่า สิง่ ทีห่ ลักสูตรช่วยเสริมคือเรือ่ งของ “การทำ�งาน
เป็นทีม” ซึง่ ปกติทไี่ ผ่กองดินจะต่างคนต่างทำ�งาน และจะ
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“เมื่อก่อนจะยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่ เวลาทำ�อะไรต้องเซ็ตไว้หมด แต่หลังจากอบรมแล้ว
เริ่มจะไม่คิดเองแล้ว ทั้งในส่วนงานที่รับผิดชอบและงานส่วนรวม พยายามให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม
ตั้งแต่การคิด การทำ� และการประเมินผลด้วย ที่คิดเช่นนี้เพราะคิดถึงความต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์จะได้ตกอยู่
กับชาวบ้านเต็มที่ เพราะเราเป็นข้าราชการประจำ�คงไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอด”
ทำ�งานร่วมกันก็ต่อเมื่อมีวาระพิเศษเท่านั้น
นอกจาก “รองฯ นุ ช ” ที่ ถู ก ส่ ง เข้ า ร่ ว มอบรม
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิน่ (4 ภาค) ระยะ
ที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพือ่ พัฒนาเด็ก เยาวชน
และครอบครัวแล้ว ยังมี กานต์พิชชา ทำ�สวน หัวหน้า
สำ�นักงานปลัด สิริภัทร์ สิทธิพงษ์ นักพัฒนาชุมชน และ
นิตย์ภา พรวิวัฒน์ธาดา ครูผู้ดูแลเด็ก
แม้บางคนจะเข้าอบรมด้วยความ “เต็มใจ”  บาง
คนต้องเข้าอบรมเพราะ “ตำ�แหน่ง” และบทบาทการ
ทำ�งาน แต่นักถักทอชุมชนทั้ง 4 ท่าน ก็เข้าร่วมทุกๆ ครั้ง
ของการอบรม

ได้ “ทักษะ” การทำ�งาน
รองฯ นุชเล่าว่า หลังเข้ารับการอบรมก็มีโอกาสได้
ทำ�งานเป็นทีมมากขึน้ กับส่วนอืน่ ๆ ขณะเดียวกันในระหว่าง
การทำ�งานก็ “เปิดโอกาส” ให้แต่ละคนได้แสดงความคิด
เห็นอย่างเต็มที่ และในท้ายสุดก็จะช่วยกันหาข้อสรุปของ
การทำ�งานร่วมกัน เป็นมติของทีม หรือ ของที่ประชุม
สำ�หรับ กานต์พิชชา  ทำ�สวน “บลู” หัวหน้า
สำ�นักงานปลัด เล่าว่า ความรู้จากการอบรม นอกจากจะ

เป็นประโยชน์กับการทำ�งานแล้ว ยังสามารถนำ�ไปปรับใช้
ในชีวิตประจำ�วันได้อีกด้วย
“ที่นำ�ไปใช้ในชีวิตส่วนตัวก็เป็นเรื่องการดูแลลูก
เพราะปรกติเราไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก ทิ้งลูกให้อยู่กับทีวี
พอได้ฟัง รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชากรไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการพัฒนาเด็ก ทำ�ให้เราเริ่มแบ่งเวลา เอานิทานมา
อ่านให้ลูกฟัง...อีกอย่างคือฟังลูกมากขึ้น เพราะที่ผ่านมา
ลูกจะถามว่าทำ�ไมไม่คอ่ ยได้เจอกัน เราก็มหี น้าทีอ่ ธิบายๆ
แต่ไม่เคยฟังที่ลูกพูดเลย”
รองฯ นุช ยังบอกอีกว่า  การเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจนที่สุดคือ มีความยืดหยุ่นในการทำ�งานมากขึ้น
“เมื่อก่อนจะยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่ เวลาทำ�
อะไรต้องเซ็ตไว้หมด แต่หลังจากอบรมแล้วเริม่ จะไม่คดิ เอง
แล้ว ทัง้ ในส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบและงานส่วนรวม พยายาม
ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การคิด การทำ� และการ
ประเมินผลด้วย ทีค่ ดิ เช่นนีเ้ พราะคิดถึงความต่อเนือ่ ง เพือ่
ประโยชน์จะได้ตกอยู่กับชาวบ้านเต็มที่ เพราะเราเป็น
ข้าราชการประจำ�คงไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอด ในระยะเวลา
ที่เราอยู่เราจะทำ�อย่างไรให้ผู้นำ�ชุมชนและแกนนำ�เห็น
ประโยชน์ร่วมกับเรา คิดและทำ�กิจกรรมเอง”
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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“วิธีที่เปลี่ยนไปของการระดมความคิดเห็นคือ “โครงการ” มิได้มาจากการคิดของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดจาก
การประชุมร่วมกันของชุมชน โดยมีนายกฯ รองนายกฯ และปลัดเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ”
ด้าน สิริภัทร์ สิทธิพงษ์ “โบว์” นักพัฒนาชุมชน
บอกว่า ทักษะทีเ่ พิม่ เข้ามาคือการฟัง และการพูด ปกติเป็น
คนพูดจาไม่รู้เรื่อง ก็เรียบเรียงคำ�พูดได้ดีขึ้น...ที่สำ�คัญคือ
“เริ่มจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้”
“เข้ า ร่ ว มหลั ก สู ต รนั ก ถั ก ทอชุ ม ชน เพราะเป็ น
นักพัฒนาชุมชนคนเดียวต้องรับผิดชอบงานพัฒนาเยาวชน
อยู่แล้ว ตอนที่ได้รับเลือกก็คิดแล้วว่า “คงได้งานมาแน่”
เพราะมันไม่ไกลตัวเท่าไร”
โบว์ เล่าย้อนไปถึงการอบรมครั้งแรกว่า ตอนนั้น
รู้สึกตื่นเต้น เนื่องจากเห็นเพื่อนๆ มาจากหลายพื้นที่
เห็นการสือ่ สารต่างๆ ทีค่ อ่ นข้างหลากหลายแปลกตา และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ฟังแนวคิดของโครงการก็รู้สึก
ชอบ เพราะในระหว่างการอบรมต้องมีการลงพื้นที่ด้วย
“จำ�ได้ว่าตอนที่ได้ลงพื้นที่ตำ�บลหนองสาหร่าย
ที่มีการนำ�เสนอเรื่องโรงเรียนครอบครัว ตอนนั้นคิดว่า
ทำ�ไมเขาทำ�ได้ ทั้งๆ ที่อยู่ในพื้นที่สุพรรณบุรีด้วยกัน

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

เขามีพร้อมทัง้ เด็กและศูนย์ แต่เราไม่มอี ะไรเลย เห็นแล้ว
รู้สึกตื่นเต้นมาก อยากให้เกิดแบบนี้ในชุมชนเราบ้าง”

เริ่มต้นที่การวิเคราะห์ “ทุน” ชุมชน
สิ่งที่โบว์และทีมนักถักทอชุมชนอยากให้เกิด คือ
สิ่ ง เดี ย วกั บ ความคาดหวั ง ของนายกฯ คื อ การร่ ว มกั น
พัฒนา “กลไก” การทำ�งานพร้อม ๆ กับร่วมกันขับเคลือ่ น
ชุมชน และแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนทีก่ �ำ ลังอยูใ่ นภาวะเสีย่ ง
กระทัง่ เมือ่ การอบรมเดินทางมาถึงช่วงเวลาทีต่ อ้ งทำ�โครงการ
“นักถักทอชุมชน” จึงระดมความคิดร่วมกันว่า “โครงการ”
ทีจ่ ะใช้ส�ำ หรับการพัฒนากลไกการทำ�งานร่วมกันของชุมชน
คืออะไร
“ตอนแรกก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำ�อะไร จึงใช้ทักษะ
ความรู้ที่ได้จากการอบรม คือการจัดประชุมเพื่อระดม
ความเห็นจากชุมชน ครัง้ แรกเชิญผูน้ �ำ ทัง้ ตำ�บล ทัง้ นายก อบต.
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เจ้าหน้าที่ อบต. กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น อสม. ตัวแทนผูป้ กครอง
ครูที่โรงเรียนวัดราษฎรณ์ ผอ.รพ.สต. มากันเกือบครบ
ยกเว้นผูใ้ หญ่บา้ นบางคนทีต่ ดิ ภาระก็จะมอบให้รองผูใ้ หญ่
บ้านมาแทน เรามองว่าจุดแข็งของไผ่กองดินคือ ความร่วมมือ
ความศรัทธาในผูน้ �ำ และความเชือ่ มัน่ ในตัวนักถักทอชุมชน
นอกจากนีย้ งั เชิญอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ เข้าร่วมด้วย
เพือ่ กำ�หนดโครงการ ค้นหาปัญหา และสาเหตุไปพร้อมกัน”
และแล้วการจัดประชุมครั้งแรกภายใต้ความเป็น
นักถักทอชุมชนได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมมาก ซึ่งที่
ผ่านมาการจัดประชุมจะออกมาในลักษณะของการ “เชิญ
ประชุม” เพื่อมารับฟังนโยบาย ขณะที่รูปแบบการเชิญ
ประชุมเน้นการ “ออกหนังสือราชการ” เสียเป็นส่วนใหญ่
“เราพยายามดึงความรู้จากการอบรมออกมาใช้ให้
ได้มากที่สุด” รองฯ นุชกล่าว
วิธีที่เปลี่ยนไปของการระดมความคิดเห็นคือ
“โครงการ” มิได้มาจากความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
แต่เกิดจากการประชุมร่วมกันของชุมชน โดยมี นายกฯ
รองนายกฯ และปลัดเป็นทีป่ รึกษาและให้ขอ้ เสนอแนะ  
“โปรเจ็คนีเ้ ป็นครัง้ แรกทีค่ ดิ ทำ�งานร่วมกัน ปิดห้อง
คุยกัน ตอนแรกคิดว่าจะลงพื้นที่ไหนดี จะทำ�อย่างไรให้
ผู้นำ�ทุกคนรู้จักโครงการเราก่อน รู้ว่าเราจะทำ�อะไร ก็มา
คิดวางแผนว่าเราจะไปติดต่อใคร หน่วยงานไหนบ้าง มีการ
ระดมความคิดเรือ่ งทุนชุมชนว่าใครมีดอี ะไร ตรงไหน อย่างไร
มีการนำ�เรือ่ งหลักการทรงงานมาใช้ เริม่ จากจุดเล็กๆ แก้ปญ
ั หา
ที่จุดเล็กๆ ก่อน”
จุดเล็กๆ ทีท่ มี นักถักทอชุมชนกล่าวถึงคือ “พืน้ ที”่
ที่สามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะใน

เรื่องของการติดต่อประสานงาน ก็พบว่าหมู่ 8 เป็นพื้นที่ที่
เหมาะสมทีส่ ดุ เนือ่ งจากครูเล็ก หนึง่ ในทีมนักถักทอชุมชน
อาศัยอยู่ที่หมู่ 8
“นอกจากจะมีครูเล็กเป็นผูป้ ระสานงานหลักในพืน้ ที่
แล้ว ในหมู่ 8 ยังมี “ผู้ช่วยจิ๊ก” นางพรสุรีย์ ลีลากวิน ซึ่ง
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีจิตอาสาสูง รู้จักผู้ปกครอง รู้จัก
พื้นที่มากกว่า มาช่วยอีกแรง.....พอได้ข้อสรุปจึงนำ�เรื่อง
ไปปรึกษานายกฯ ท่านก็เห็นดีเห็นงามด้วย และรับเป็น
ผู้ประสานงานให้ในบางเรื่อง”

ก่อเกิดโครงการ “ตลาดนัดครอบครัว”
หลังวิเคราะห์ “ทุนชุมชน” ทีมนักถักทอชุมชน
ก็จัดประชุมเครือข่ายระดับหมู่บ้านเพื่อให้แต่ละหมู่บ้าน
สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาที่พบในตำ�บล
ไผ่กองดินคือ เด็กติดเกม บางคนก้าวร้าว ไม่เชือ่ ฟังพ่อแม่
และบางคนติดยาเสพติด
“พวกเราถามชาวบ้านว่า อยากเห็นลูกหลาน
เป็นอย่างไร ทุกคนก็ตอบว่าอยากให้ลูกหลานดีขึ้น
วันนั้นก็ชวนคิด ชวนคุยกันหลายเรื่องเพื่อวิเคราะห์ว่า
สาเหตุจริงๆ มาจากอะไร...สุดท้ายคำ�ตอบที่ได้คือ
มาจากการเลีย้ งดู ครอบครัวขาดความอบอุน่ เนือ่ งจาก
ในระหว่างการอบรมทีมนักถักทอชุมชนได้ไปดูงานที่
อบต.หนองสาหร่าย และเห็นว่าทีน่ น่ั มีกจิ กรรมโรงเรียน
ครอบครัว ก็เลยคิดต่อว่า น่าจะทดลองทำ�ดู เพราะ
คิดว่าถ้าพ่อ แม่ ลูก อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ชีวิต
น่าจะดีข้นึ เราน่าจะทำ�อะไรที่ย้อนไปในอดีตบ้างให้มี
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

46
กิจกรรมในครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ หาเวลา
ให้พ่อแม่ลูกมาอยู่ด้วยกัน”
จากนัน้ จึงนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มากำ�หนดเป็นแผนกิจกรรม
ผ่านการระดมความเห็นร่วมระหว่าง “นักถักทอชุมชน”
และชาวบ้านหมู่ 8 เนื่องจากตกลงร่วมกันแล้วว่าจะใช้
หมู่ 8 เป็นพื้นที่นำ�ร่องเพื่อเรียนรู้การทำ�งานร่วมกันของ
คนทั้งตำ�บล โดยหมู่บ้านอื่นจะส่งผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ฟื้นสัมพันธ์ด้วย “แกงเลียง”
รองฯ นุชเล่าว่า ในการทำ�ประชาคมครัง้ ที่ 2 ทีมได้
“เทคนิคใหม่” ในการจัดประชุม นั่นคือการจัดที่ประชุม
เป็นวงกลมเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมเห็นหน้ากัน และเริ่มต้น
การพูดคุยด้วยการทำ�กิจกรรมสันทนาการ แม้วา่ ทุกคนจะ
ไม่เคยทำ�มาก่อนก็ตาม
สำ�หรับการได้มาซึ่ง “เนื้อหา”  นักถักทอชุมชน
ทั้ง 4 คนได้แบ่ง “บทบาท” หน้าที่กันชัดเจนมาก โดย
รองฯ นุชจะทำ�หน้าที่เป็น “คุณอำ�นวย” ในการนำ�คุย
อำ�นวยความสะดวกด้านงบประมาณและสถานที่ และ
บลูทำ�หน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนงานและงบประมาณ
ส่วนโบว์น้องเล็กเป็นคนเขียนโครงการ คุณลิขิต ทำ�
หน้ า ที่ จ ดบั น ทึ ก การประชุ ม และครู เ ล็ ก รั บ หน้ า ที่
ประสานงาน  
“ตอนประชุมเราพยายามนำ�เทคนิคและความรูจ้ าก
การอบรมมาใช้ค่อนข้างเยอะ เช่น เมื่อเห็นว่ามีคนมาร่วม
ประชุมมาก ก็แบ่งกลุ่มผู้ปกครองออกเป็นกลุ่มตามอายุ
ของเด็กคือ เด็กเล็กอายุ 2 ขวบครึ่งถึง 5 ปี อีกกลุ่มคือ
เด็กโต ใช้วธิ นี งั่ ล้อมวงชวนคุย เริม่ จากให้ผปู้ กครองแนะนำ�
ตัว สมาชิกกี่คน มีปัญหากับลูกไหม และลูกมีปัญหาอะไร
จนครบทุ ก คน แล้ วนำ�ข้อ มูล ที่ไ ด้มาสรุปให้ทุกคนเห็ น
“ปัญหา” ร่วมกัน ซึ่งผลก็คล้ายๆ กับเวทีระดับตำ�บลคือ
เด็กติดเกม ก้าวร้าว ไม่ช่วยงานบ้าน ไม่มีความรับผิดชอบ
และเสพยาเสพติด จากนั้นก็คิดกิจกรรมว่าในครอบครัว
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

อยากให้มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว”
บลูเล่าว่า ในช่วงแรกๆ ชาวบ้านยังคิดกิจกรรมไม่ออก
ทีมนักถักทอชุมชนจึงเสนอแนวคิด “ตลาดนัดครอบครัว”
โดยให้เหตุผลในที่ประชุมว่า ต้องการให้เด็กหลุดออก
จากเกม หลุดออกจากกิจกรรมเดิมๆ ให้ครอบครัวมีเวลา
อยู่ร่วมกัน
“ซึง่ ตอนนัน้ โครงการมีแล้ว แต่กจิ กรรมยังคิดไม่ออก
ว่าจะทำ�อะไร ได้แต่ถามช่วงเวลาที่สะดวกจากผู้ปกครอง
และบอกเล่าแผนการทำ�งานที่วางไว้ว่าเราจะจัดกิจกรรม
ทุกเดือนให้พาลูกหลานมาทำ�กิจกรรมร่วมกัน เป็นการ
เปิดโครงการไว้ก่อน”
บลูเล่าต่อว่า  ช่วงนั้นพอดีทีมนักถักทอชุมชน
ต้ อ งไปอบรมที่ อบต.หนองขามเรื่ อ งรั ก การอ่ า น
วิทยากรโดยสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานเสริม
สร้างวัฒนธรรมการอ่าน และกลุ่มละครมะขามป้อม
กอปรกับนึกถึงแนวคิดการทำ�กิจกรรมทีอ่ าจารย์ทรงพล
เคยแนะนำ�ไว้วา 
่ “การทำ�กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการกิน
และการเล่น จะดึงความมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนได้
ง่าย” เท่านั้นแหล่ะ...ไอเดียบรรเจิดเลยทีเดียว เลยนำ�
เรือ่ งรักการอ่านมาผนวกกับการแข่งขันทำ�อาหาร ซึง่ ก็
คือ “แกงเลียง” นั่นเอง
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สาเหตุทเ่ี ลือกทำ�แกงเลียงเพราะเป็นอาหารพืน้ บ้าน
ทุกคนทานเป็นอยู่แล้ว แต่สมัยนี้เด็กๆ ไม่ค่อยรู้จัก และ
ในชุมชนเองก็มีผักอยู่หลายชนิด ที่สำ�คัญแกงเลียงก็ให้
ประโยชน์ต่อร่างกายมาก อย่างไรก็ตามแม้จะได้กิจกรรม
แต่ขนั้ ตอนและกระบวนการก่อนไปสูก่ ารทำ�กิจกรรมก็ไม่ใช่
เรื่ อ งง่ า ย คราวนี้ ที ม นั ก ถั ก ทอชุ ม ชนต่ า งร่ ว มกั น ระดม
ความคิด วางแผนจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่ ทั้งค้นหาสูตร
จัดหาสถานที่ อุปกรณ์ งบประมาณ ทีส่ �ำ คัญคือทำ�อย่างไร
ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด
“บลูทำ�หน้าที่หาสูตรอาหาร รองฯ นุชจัดการด้าน
สถานที่และดูแลเรื่องงบประมาณ ส่วนโบว์กับครูเล็ก
ช่วยอำ�นวยความสะดวกและดูแลชาวบ้าน”
เมือ่ แบ่งบทบาทหน้าทีก่ นั ลงตัว พร้อมกับได้วนั ทำ�
กิจกรรม ผูช้ ว่ ยจิก๊ ก็เดินหน้าประชาสัมพันธ์ในหมู่ 8 ชักชวน
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมทันที
และแล้วกิจกรรม “ตลาดนัดครอบครัว” ครั้ง
แรกของไผ่กองดินก็เกิดขึ้น
ก่อนเริม่ ทำ�กิจกรรม ความรูเ้ รือ่ งการทำ�สันทนาการ
ถูกดึงขึน้ มาใช้กอ่ นเป็นอันดับแรก เพือ่ ให้พอ่ แม่ผปู้ กครอง
และเด็กรู้สึกผ่อนคลายและอยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
หลังจากนั้นจะแจกสูตรอาหารให้แต่ละทีมไปอ่านและจำ�
ส่วนผสมให้ได้ภายใน 10 นาที ขัน้ ตอนนีม้ ไี ว้เพือ่ สร้างนิสยั
รักการอ่าน เสริมสร้างความสามัคคีในครอบครัว และรู้จัก

การแบ่งหน้าทีภ่ ายในเวลาทีจ่ �ำ กัด เมือ่ จำ�สูตรได้กใ็ ห้แต่ละ
ครอบครัวไปหยิบผักที่ใช้เป็นส่วนผสมของแกงเลียงมา
และเริ่มประกอบอาหารทันที
“วันทำ�กิจกรรมชาวบ้านจะนำ�ผักที่มีอยู่มาวางไว้
เป็นกองกลาง อะไรที่หาไม่ได้เราก็ซื้อเติมเข้าไป เช่น
ปลาทู พริก หอมแดง และเห็ด เป็นต้น เมื่อเลือกส่วนผสม
ทั้งหมดได้แล้วก็เริ่มประกอบอาหาร แต่งานนี้กว่าจะได้ก็
เล่นเอาเหนือ่ ย เพราะทุกครอบครัวต้องใช้เตาถ่าน บางบ้าน
เคยใช้แต่เตาแก๊ส กว่าจะจุดไฟติดก็ใช้เวลานานเหมือนกัน”
และแล้ว “แกงเลียง” หลากสีสันก็อวดโฉมสู่
สายตากรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผอ.รพ.สต. ที่เชิญ
มาให้ความรู้ด้านโภชนาการ ส่วนกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ต่างๆ ก็เชิญมาร่วมเรียนรู้การทำ�กิจกรรมไปด้วย
พร้อมกัน หลังทำ�กิจกรรมเสร็จก็มีการถอดบทเรียน
ผลสำ � เร็ จ จากการเปิ ด “ตลาดนั ด ครอบครั ว ”
ครั้งแรก นำ�มาสู่การเปิดตลาดครั้งที่ 2 ด้วยวิธีคิดเดิมคือ
กิจกรรมต้องมาจาก “ทุน” ของชุมชน ทั้งเรื่องคนและ
งบประมาณ
ดังนั้นตลาดนัดครั้งที่ 2 จึงเป็นเรื่อง “จักสาน”
ด้วยการเอาวัตถุดบิ ทีม่ มี ากมายในชุมชนคือ “ผักตบชวา”
ให้ผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านมาทำ�หน้าที่ถ่ายทอดความรู้
และวิธีการทำ�จักสาน
“การจัดตลาดนัดครอบครัวนี้ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมืออย่างดี และคิดว่าในอนาคตจะขยายครอบคลุมไป
ทุกหมูบ่ า้ น แต่ขณะนีก้ ใ็ ช้หมู่ 8 เป็นแหล่งเรียนรูก้ ารทำ�งาน
ไปก่อน” รองฯ นุชกล่าว

ผู้ผลักและดัน
“เราเป็นข้าราชการ งานจะมากจะน้อยเราก็ตอ้ ง
ทำ�ให้สำ�เร็จ”
เพราะมี “แนวคิด” การทำ�งานเช่นนี้ จึงไม่แปลกที่
นายกกำ�พล จรุงกิจกุล เห็นความสำ�คัญของการพัฒนา
บุคลากร จึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักถักทอ
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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ชุมชน ด้วยหวังว่า “ความรู้” ที่นักถักทอชุมชนได้รับ
จะช่วยพัฒนางานของ อบต.ให้แข็งแรงและยั่งยืนมากขึ้น
โดยเฉพาะงานด้านเด็กเยาวชน
“อยากพัฒนาเด็กเยาวชนใน อบต.ไผ่กองดิน
ให้มีศักยภาพ พวกเราถือว่าเด็กเยาวชนมีความสำ�คัญ
โครงการตลาดนัดครอบครัวประเด็นหลักคือ “ส่งเสริม
สัมพันธภาพในครอบครัว”เพราะหากครอบครัวเข้มแข็ง
แล้วปัญหาต่างๆ ก็จะคลี่คลายลง”

“วันนี้นักถักทอชุมชนทั้ง 4 คน ได้พิสูจน์ฝีมือ
ให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว ส่วนในอนาคตเขาจะทำ�ต่อไป
หรือไม่ก็อยู่ที่พวกเขา ถ้าเขาพร้อม เราก็พร้อมจะ
บรรจุเป็นแผนฯ หรือนโยบายให้”
นายกกำ�พลบอกว่า วันนี้นักถักทอชุมชนทั้ง 4 คน
ได้พิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว ส่วนในอนาคตเขาจะ
ทำ�ต่อไปหรือไม่กอ็ ยูท่ พี่ วกเขา ถ้าเขาพร้อม เราก็พร้อมจะ
บรรจุเป็นแผนฯ หรือนโยบายให้ เพราะดูแล้วกิจกรรมนี้
ไม่ได้ใช้งบประมาณมากมายเลย เพียงแต่เหนือ่ ยคนทำ�งาน
เท่านัน้ เพราะทุกคนต่างมีภาระงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบอยูแ่ ล้ว
หากทุกคนยอมเหนื่อย เราก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

วชิรวิชญ์ บัวมี ปลัด อบต.ไผ่กองดิน บอกว่า ปกติ
การดูแลสถานการณ์เด็กและเยาวชนของ อบต.ไผ่กองดิน
อาจไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดของปัญหา เนื่องจาก อบต.
มีภาระงานหลายด้าน และงบประมาณค่อนข้างจำ�กัด
ดังนั้นจึงให้เป็นบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
และ อบต. จะเข้าไปสนับสนุนในบางเรือ่ งหากมีการร้องขอ
“เท่าที่ทราบจากการทำ�ประชาคม เด็กค่อนข้าง
ห่างเหินจากครอบครัว ยาเสพติดก็มี ตรงนี้ถ้าจะให้ อบต.
ไปช่วยแก้ไขมันยาก เพราะต้องใช้ความร่วมมือหลายฝ่าย
และงบประมาณน้อย เพราะในพืน้ ทีย่ งั มีปญ
ั หาโครงสร้าง
พืน้ ฐานมาก ปล่อยให้เจ้าหน้าทีค่ ดิ กันเองว่าจะทำ�อะไร...
และเวลาประชุมประชาคม ความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและ
ชุมชนเองก็ค่อนข้างน้อย”
สำ � หรั บ หลั ก สู ต รนั ก ถั ก ทอชุ ม ชน ปลั ด อบต.
ไผ่กองดิน เล่าว่า รู้จักจากปลัด อบต.หนองสาหร่าย
ที่ชักชวนเข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ทรงพล และมีการ
ฉายวิดีทัศน์ของ อบต.หนองสาหร่ายที่มีการรวมกลุ่ม
เยาวชนในตำ�บลมาทำ�กิจกรรมร่วมกัน
“เลยคุยกับนางชวลี คุ้มสุวรรณ รองนายก อบต.
เห็นว่าน่าสนใจ จึงนำ�มาเรียนนายกฯ ท่านก็ตัดสินใจเข้า
ร่วมโครงการ พร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ 4 คนเข้าอบรมด้วย
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โดยคัดเลือกจากตำ�แหน่งหน้าที่การทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับ
เยาวชนทั้งหมด”
ในฐานะหัวหน้างานโดยตรง ปลัดวชิรวิชญ์บอกว่า
เขาจะทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาเป็นหลัก โดยเฉพาะ
เรื่องการประสานงานว่า พวกเขาควรไปประสานกับใคร
บ้าง และเวลามีกจิ กรรมก็จะเข้าร่วมทุกครัง้ เพือ่ ติดตามงาน
ดูบทบาทที่นักถักทอชุมชนทำ�ว่าได้ผลดีมากน้อยแค่ไหน
แล้วนำ�ไปเรียนให้นายกฯ ทราบ
“ถึงตอนนี้....ดูจากการทำ�งานของทั้ง 4 คน ผมว่า
ใช้ได้เลยนะ ทั้ง 4 คนมีการพูดคุยประสานงานกันตลอด
เวลา พนักงานก็สนิทสนมกันมากขึ้น เห็นได้จากการจัด
กิจกรรมแต่ละครั้งเริ่มมีเจ้าหน้าที่ อบต.จากหน่วยอื่นๆ
อาสาเข้าไปช่วยงานกันมากขึ้น”

ลด ละ เลิก การทำ�งานแบบไฟไหม้ฟาง
“การอบรมมันเปลี่ยนแปลงเราเยอะมาก” บลู
บอกเล่าความรู้สึก ทั้งที่ตอนแรกคิดว่าอาจไม่ได้อะไรจาก
การอบรมครั้งนี้
“ตอนแรกก็เฉยๆ ครั้งแรกที่ไปเปิดตัวก็ไม่ได้สนใจ
อะไรเลย ไม่เข้าใจ งง คิดแต่วา่ เมือ่ ไรจะพัก เมือ่ ไรจะเบรค
ยิง่ ตอนทีล่ งไปดูนทิ รรศการ เห็นสือ่ เยาวชนเยอะมาก แต่ก็
ยังคิดไม่ออกอยู่ดี พอช่วงบ่ายมีการละลายพฤติกรรมก็
เริ่มสนุก แต่ก็ยังไม่เข้าใจ เริ่มเข้าใจจริงๆ เมื่อไปดูพื้นที่
หนองสาหร่าย และยิง่ เห็นภาพชัดเจนขึน้ เมือ่ ตอนลงพืน้ ที่
ตำ�บลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี ที่นักถักทอชุมชนชักชวน
เยาวชนใช้เวลาว่างมาทำ�ศูนย์เรียนรู้ คิดอยู่ว่ายาก แต่ก็
คิดว่าน่าจะทำ�ได้”
หลั ง จากการอบรมสิ่ ง ที่ บ ลู แ ละนั ก ถั ก ทอชุ ม ชน
อบต.ไผ่กองดินได้รับคือ “ทีมงาน” ซึ่งที่ผ่านมาแม้จะอยู่
ชายคาเดียวกัน แต่ทั้ง 4 คนก็สนทนาพูดคุยกันน้อยมาก
“หลักสูตร” ทำ�ให้คนทั้ง 4 หันหน้ามาปรึกษา
หารือกันมากขึ้น มีการเชื่อมประสานการทำ�งานกัน
ภายใน อบต. นอกจากนัน้ “ความสัมพันธ์อนั ดี” ยังขยาย
ออกไปนอก อบต.

สิง่ หนึง่ ทีท่ �ำ ให้ความสัมพันธ์ขยายออกนอกรัว้ อบต.
คือ การประสานการทำ�งานร่วมกัน โดยเฉพาะเมือ่ ถึงคราว
ต้องทำ�กิจกรรม “ตลาดนัดครอบครัว” ทีมนักถักทอ
ชุมชนต่างคิดว่า “หนังสือเชิญ” อาจไม่ใช่แนวทางเดียวที่
จะทำ�ให้ผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมได้อีกแล้ว
ข้อค้นพบของทีมคือการประสานงานในลักษณะ
ผ่าน “เครือข่าย” บุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา
แต่สิ่งนี้ต้องผ่านการวิเคราะห์ “ทุนของชุมชน” ก่อน ซึ่ง
นักถักทอชุมชนพูดตรงกันว่า “เมื่อก่อนไม่มีการทำ�งาน
ในลักษณะนี้”
นอกจากการประสานงานผ่านภาคีเครือข่ายแล้ว
ระบบความสั ม พั น ธ์ ส่ ว นตั ว ก็ ช่ ว ยให้ ก ารเชิ ญ ประชุ ม มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
และเมื่อทุกคนมาร่วมประชุมพร้อมกัน สิ่งหนึ่งที่
เปลี่ยนไปจากเดิมคือ “รูปแบบการประชุม”
จากทีเ่ คยจัดวงประชุมแบบแถวหน้ากระดาน ก็
เปลี่ยนมาเป็นวงกลมหรือ “ตัวยู” เปลี่ยนบทจากผู้พูด
มาเป็นผู้ตั้งคำ�ถาม เป็นผู้ฟัง เปลี่ยนจากการนำ�เสนอ
มาเป็นผู้เก็บข้อมูล และข้อมูลที่ได้มาซึ่งเมื่อก่อนก็คง
เก็บบันทึกอยูใ่ นแฟ้มเท่านัน้ ก็ถกู นำ�มาใช้ประโยชน์ใน
การทำ�กิจกรรม เช่นเดียวกันจากกิจกรรมที่เมื่อก่อน
เคย “คิดให้” มาโดยตลอด ก็ปรับมาเป็นการ “ร่วมคิด
และร่วมทำ�”
และกิจกรรมที่ทำ� “ร่วมกัน” ก็จะไม่เป็นกิจกรรม
ในลักษณะของ “ไฟไหม้ฟาง” อีกต่อไป เนื่องจากทุกๆ
กิจกรรมจะผ่านการวางแผนมาอย่างรอบคอบ โดยมีเป้า
หมายปลายทางและระหว่างทางที่ชัดเจนคือ
“เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น”

“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
เพียงเพราะอยากมี “แกนนำ�เยาวชน” เข้ามาช่วยทำ�กิจกรรมเหมือนพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี
คือเหตุผลให้ 4 สาวจาก อบต.ไผ่กองดิน เดินหน้าเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน ด้วยหวังว่า
“ความรู้” ที่ได้รับจะช่วยให้พวกเธอมี “แกนนำ�เยาวชน” เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของ อบต.ไผ่กองดินให้เข็มแข็งและมีศักยภาพทัดเทียมพื้นที่อื่นๆ บ้าง วันนี้แม้สิ่งที่คิดฝันไว้จะยังไม่เกิดผล
แต่ความรู้ที่ได้รับก็ทำ�ให้ทั้ง 4 คน เปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำ�งานใหม่ จนสามารถสร้างการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ให้เพื่อนๆ และคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การคิด
การทำ� และการประเมินผลด้วย ทีค่ ดิ เช่นนีเ้ พราะเราคิดถึง
ความต่อเนื่อง เพื่อที่ประโยชน์จะได้ตกอยู่กับชาวบ้าน
เต็มที่”

กัญญาพัชญ์ บัวมี

กานต์พิชชา ทำ�สวน

กัญญาพัชญ์ บัวมี รองปลัด อบต.ไผ่กองดิน
หรือ “รองฯ นุช” เล่าว่า หลักสูตรนี้ทำ�ให้เรามีโอกาส
ทำ�งานเป็นทีมกับส่วนอืน่ ๆ มากขึน้ ได้แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน รูจ้ กั เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้เสนอความคิด ทำ�ให้
รูปแบบของงานกว้างขึ้น อะไรที่เพื่อนไม่ถนัดเราก็คอย
เสริมให้ พอเริ่มทำ�แบบนี้เห็นได้ชัดเลยว่าความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรดีขึ้น การที่เรายอมรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงานจะช่วยเพิ่มพลังให้เขารู้สึกมั่นใจว่าทำ�ได้
ที่สำ�คัญคือการทำ�งานลักษณะนี้ยังช่วยแบ่งเบาภาระงาน
เราด้วย เพราะเราไม่ต้องลงมือทำ�เองทุกขั้นตอน
“เมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนเหมือนกัน ยึดความคิด
ตนเองเป็นใหญ่ เวลาทำ�อะไรต้องเซ็ตไว้หมด แต่ตอนนีเ้ ริม่
ไม่คดิ เองแล้ว ทัง้ งานทีร่ บั ผิดชอบและงานส่วนรวม พยายาม

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

กานต์พชิ ชา ทำ�สวน “บลู” หัวหน้าสำ�นักงานปลัด  
เล่าว่า ตอนแรกไม่อยากเข้ารับการอบรมเลย แต่ปลัด
ก็ให้มา เอาใบสมัครมาให้เขียนเลย เห็นใบสมัครทีแรกก็
ต่อต้านทันที “ทำ�ไมต้องเขียนอะไรเยอะแยะมากมาย
ขนาดนี”้   คิดในใจว่าอบรมอะไรกัน ทำ�ไมต้องกรอกข้อมูล
มากขนาดนี้
แต่พอเริ่มอบรมจริงจังเรื่องหลักการทรงงาน
ของในหลวง การคิดวิเคราะห์การทำ�งาน ก็เริม่ รูส้ กึ ชอบ
เพราะตรงกับงานทีท่ �ำ แต่ทชี่ อบมากทีส่ ดุ คือ “การถอด
บทเรียน” ทำ�ให้เราได้ฝึกฝนทบทวนตัวเอง ได้ฉุกคิด
ถ้าพูดถึงการอบรมฟังวิชาการอย่างเดียว เราก็แค่จำ�
แล้วก็ลืม แต่การถอดบทเรียนมันทำ�ให้เราจำ�ได้และ
สามารถนำ�ไปปรับใช้ได้
นอกจากจะนำ � ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ มาปรั บ ใช้ กั บ การ
ทำ�งานแล้ว บลูยังนำ�มาปรับใช้กับลูกด้วย
“เมื่อก่อนเวลาเห็นลูกซนก็ดุลูกทันที โดยไม่ฟังว่า
เขาซนเพราะอะไร หรือบางครั้งเขาพยายามจะบอกอะไร
เรา ไม่ฟงั เหตุผลว่าทำ�ไมเขาถึงไม่ท�ำ คิดแต่อยากให้ลกู ทำ�
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“ถ้ า ไม่ มี ที ม ที่ เข้ ม แข็ ง อย่ า งนี้ ก็ ค งท้ อ เหมื อ นกั น
เราไม่รวู้ า่ ทีอ่ นื่ เป็นอย่างไร แต่ส�ำ หรับทีมเราแล้วเรารูใ้ จกัน
มากขึ้น จากเดิมที่คิดเอง ทำ�เอง แต่งานนี้มีคนร่วมคิด
ร่วมทำ� ร่วมวางแผน และยิง่ มีก�ำ ลังใจเมือ่ ได้รบั การตอบรับ
ที่ดีจากชาวบ้าน แต่ก็ยังมีอีกหลายเป้าหมายที่เราต้อง
ทำ�ให้มนั เกิดให้ได้ โดยเฉพาะแกนนำ�เยาวชน ซึง่ ตอนนีเ้ รา
ก็เริ่มเห็นแววบ้างแล้ว”

สิริภัทร์ สิทธิพงษ์

นิตย์ภา พรวิวัฒน์ธาดา

ตามที่เราอยากได้เท่านั้น ตอนนั้นลูกก็ซน ไม่เชื่อฟัง ไม่มี
เหตุผล แต่พอได้เรียนรู้เรื่องการฟังทำ�ให้เราหยุดคิด รู้เลย
ว่า...ทีล่ กู ไม่ฟงั เราเพราะอะไร ตอนหลังก็เริม่ ฟังลูกมากขึน้
ต่างคนต่างมีเหตุผลซึ่งกันและกัน ลูกก็กลายเป็นเด็กที่
เชื่อฟังมากขึ้น เพราะแม่ก็ไม่อารมณ์ร้อนใส่เขา ใจเย็น
มีเหตุผล และนิ่งขึ้น ถ้าจะตีลูกก็จะฟังเหตุผลและอธิบาย
ให้ลูกฟังว่าแม่ตีลูกเพราะอะไร”
สิ ริ ภั ท ร์ สิ ท ธิ พ งษ์ “โบว์ ” นั ก พั ฒ นาชุ ม ชน  
เล่าว่า หลักสูตรนี้ช่วยส่งเสริมการทำ�งานด้านเด็กและ
เยาวชนของเราให้เกิดผลสำ�เร็จมากขึ้น โดยเฉพาะการ
สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ชอบทุกหลักสูตรที่ได้เรียนรู้
เพราะบางเรื่องเราไม่เคยรู้ แม้เราจะอยู่ในชุมชนเราก็มอง
ไม่เห็น แต่พอได้เรียนรู้ก็เริ่มเห็นทิศทางมากขึ้นว่าถ้าเรา
จะเริม่ งานพัฒนาเด็กเยาวชนในหมูบ่ า้ นเรา ควรจะเริม่ จาก
ตรงไหนอย่างไร
หลักสูตรนี้ทำ�ให้เราได้เรียนรู้ว่า  “การทำ�งาน
เป็นทีมสำ�คัญมาก” เพราะที่ผ่านมาทุกคนใน อบต.
จะทำ�งานแยกส่วนกันหมดเลย โครงการจบก็จบไป
ไม่อยากจะต่อยอดกับใคร เพราะเหนือ่ ยแล้ว  และไม่มี
ใครมาติดตามด้วย ได้งบประมาณมาก็ท�ำ ให้เสร็จๆ ไป
การที่อาจารย์ทรงพลมาคอยนิเทศติดตามงาน ทำ�ให้
เราต้องติดตามประเมินผลการทำ�งานไปด้วยในตัว   

นิตย์ภา  พรวิวัฒน์ธาดา  “ครูเล็ก” เล่าว่า ต้อง
ขอบคุณหัวหน้านักวิชาการศึกษาทีใ่ ห้โอกาสเรา เมือ่ หัวหน้า
มั่นใจ เชื่อมั่น เราก็ต้องทำ�หน้าที่ให้เต็มที่ ตอนแรกรู้สึก
กังวลมาก แต่พอได้ไปครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจ เริ่มตั้งแต่
การตั้งวงสนทนาในรูปตัวยู ซึ่งเป็นรูปแบบการอบรมที่
แปลกใหม่ คนก็ไม่มาก และทุกคนเป็นกันเองมาก แถมก่อน
เริ่มประชุมก็มีการทำ�สันทนาการ ทำ�ให้เรารู้สึกสนุกสนาน
ส่วนความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้คือ การดึงและ
สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง เพราะที่ผ่านมา ไม่ว่า
เราจะทำ�กิจกรรมอะไรผูป้ กครองให้ความร่วมมือน้อยมาก
หลักสูตรนีส้ อนให้เรารูว้ า่ ถ้าเราสามารถดึงพ่อแม่ผปู้ กครอง
ให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ เขาก็จะนึกรักและหวงแหนชุมชน
ในที่สุด

“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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ความรู้ “เปลี่ยน” คน
กระบวนการเปลี่ยน “วิธีคิด”
เทศบาลตำ�บลเมืองแก อำ�เภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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แม้จะเริ่มต้นจากการ “ติดลบ” แต่เมื่อถึงบทสุดท้าย
ทีมนักถักทอชุมชนเทศบาลเมืองแกก็สามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค
เอา “ชนะใจ” ตนเอง เปลี่ยน “วิธีคิด” จากคนที่ “คิดลบ” มาเป็น
“คิดบวก” ได้ ทั้งยังเปลี่ยน “วิธีทำ�งาน” ใหม่ จากทำ�งานตาม “หน้าที่”
มาเป็นทำ�งานด้วย “ใจ” พยายามดึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
มาร่วมพัฒนาเมืองแกให้เติบโตอย่างยั่งยืน
“เพราะผมเห็นว่าชุมชนไปไกลแล้ว แต่ขา้ ราชการยังย่�ำ อยูท่ เี่ ดิม”
นีเ่ ป็นเหตุผลทีท่ �ำ ให้ สุรศักดิ์ สิงห์หาร ปลัดเทศบาลตำ�บลเมืองแก
หรือ “ป.เช่” จัดทีมเจ้าหน้าที่ในเทศบาลตำ�บลเมืองแก เข้าร่วมอบรมใน
หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อต้องการให้ “เจ้าหน้าที่” ในสังกัดได้พัฒนา
ตนเอง ก่อนลงไปทำ�งานร่วมกับชุมชน
“ผมทำ�งานกับชุมชนมานาน เห็นว่าชาวบ้านก้าวหน้าไปไกล
มากแล้ว ขณะที่เราเองในฐานะคนที่ต้องหนุนเสริม และมีบทบาทใน
การพัฒนาชุมชน...กลับตามชุมชนไม่ทัน...เมื่อเราตามไม่ทัน แล้วเรา
จะหนุนเสริมเขาได้อย่างไร”
ป.เช่ เสริมว่า เมื่อดูเนื้อหา และรายละเอียดของหลักสูตรเห็นว่ามี
ประโยชน์ โดยเฉพาะขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องลงมาทำ�โครงการร่วมกับชุมชน
ซึ่งก็ตรงกับใจเราที่อยากให้น้องๆ เข้าไปเป็นจิ๊กซอว์ความสำ�เร็จของชุมชน
ลงไปฝังตัวอยู่กับกลุ่มชาวบ้านให้มากกว่าที่ทำ�อยู่
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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เมื่อตัดสินใจส่งลูกน้องเข้าอบรม ป.เช่ เลือกคนที่
มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานด้านการศึกษา โดยคนแรก
มีดกี รีเป็นถึงรองปลัดเทศบาลตำ�บลเมืองแก เผด็จ ยัง่ ยืน  
อีกสามคน คือ เนตรทราย ถิ่นถาน “ตุ๋ย” นักบริหาร
การศึกษา กิตติ ขุมทอง “โต” เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบาย
และแผน และ ชนัญญา ศรีแก้ว “นิ่ม” นักพัฒนาชุมชน
เข้ามาเป็นทีมนักถักทอชุมชน

จุดเริ่มต้นของ “ปัญหา”
พื้ น ที่ เ ทศบาลตำ � บลเมื อ งแก อำ � เภอท่ า ตู ม
จังหวัดสุรนิ ทร์ ประกอบไปด้วย 19 หมูบ่ า้ น มีประชากร
ราว 9 พันคน ชาวบ้านส่วนใหญ่ท�ำ นาทำ�ไร่เป็นอาชีพหลัก
บางส่วนออกไปทำ�งานในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกล้เคียง
คนที่ยังอยู่ในพื้นที่คือเด็กและผู้สูงอายุ...
เมื่ อ ครอบครั ว ไม่ ค รบองค์ ป ระกอบจึ ง ตกอยู่ ใ น
สภาพทีเ่ รียกว่า “ครอบครัวแหว่งกลาง” ทีพ่ อ่ และแม่ทง้ิ ลูก
ให้อยู่กับปู่ย่าตายายเพียงลำ�พัง
และเมื่อคนสองวัย สื่อสารกันคนละภาษา เด็กจึง
ไร้ทพี่ งึ่ จึงไปรวมกลุม่ กัน บ้างหนีเรียน บ้างตัง้ วงดืม่ เหล้า
และมีไม่น้อยที่ยกพวกตีกัน
แม้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเทศบาลตำ�บลเมืองแก
จะมีกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนค่อนข้างเด่นชัด
เช่น จัดโครงการช่วงปิดภาคเรียนแล้วจ้างเยาวชนมาทำ�งาน
ส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อสังคมและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ด้วยการทำ�ความสะอาดชุมชน โดยจ้าง
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

เป็ น รายวั น เพื่ อนำ � เงิ น ที่ ได้ ไปแบ่ งเบาภาระของพ่ อแม่
รวมทัง้ จัดค่ายนำ�เด็กหัวโจกในชุมชนไปอบรมค่ายคุณธรรม
นอกจากนัน้ ยังสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
เช่น การจัดงานลอยกระทงปลอดเหล้า เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาเป็นการจัด
“กิจกรรมเพือ่ กิจกรรม” ไม่มเี ป้าหมายชัดเจนว่าต้องการ
พัฒนาเด็กไปในทิศทางใด
เรื่องของ “เด็ก” จึงไม่ได้รับการจัดการอย่าง
จริงจัง
กระทั่งปี 2556 เกิดโครงการพัฒนาเยาวชนใน
ชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2: หลักสูตรนักถักทอ
ชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภายใต้
ความร่วมมือของสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อ
ชุ ม ชนเป็ น สุ ข (สรส.) และมู ล นิ ธิ ส ยามกั ม มาจล  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) สุรศักดิ์ สิงห์หาร
ในฐานะปลัดเทศบาลตำ�บลเมืองแกเห็นว่า  หลักสูตร
ดังกล่าวน่าจะช่วยให้การทำ�งานพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลัวเสียงานประจำ�...เบื่อกิจกรรม
สันทนาการ
เผด็จ ยั่งยืน รองปลัดเทศบาลตำ�บลเมืองแก
หนึง่ ในทีมทีถ่ กู ส่งไปอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน เล่าว่า
ในองค์กรเขามี ห น้ า ที่ ดู แ ลเรื่ อ งกิ จ กรรมและการศึ ก ษา
พอได้รับคำ�สั่งให้ไปอบรม เขาไม่อยากเข้าร่วมเลย เพราะ
ไปแต่ละครั้งต้องเสียเวลาทำ�งานไปถึง 3 วัน และงาน
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“พวกเราไปด้วยความไม่เข้าใจ เพราะนอกจากภาระงานที่หนักหน่วงแล้ว ยังมีภาระทางบ้านที่ต้องกลับไปดูแล
ครอบครัวอีก ยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิด แต่ก็ทำ�อะไรไม่ได้ ทุกคนต้องจำ�ยอมไปอบรมอย่างจำ�ใจและให้กำ�ลังใจกันไป”
ประจำ�ที่ทำ�อยู่ก็มากมาย ที่สำ�คัญสิ่งที่ให้ไปเรียนรู้กเ็ ป็น
เรือ่ งทีเ่ ขาทำ�เป็นปกติอยูแ่ ล้ว ไม่ใช่เรือ่ งใหม่แต่อย่างใด
“การทำ�งานเราก็ท�ำ กันเป็นทีมอยูแ่ ล้ว หลายครัง้
ก็ เ ป็ น การทำ � ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนผ่ า นการประชาคม เช่ น
งานบุญต่างๆ วันเด็ก ปีใหม่ งานประจำ�ปีของชุมชน
โดยแต่ละกิจกรรมเรามีหน้าทีข่ บั เคลือ่ นและสนับสนุน
ซึง่ เวลาทำ�ประชาคมร่วมกับชาวบ้าน เราก็น�ำ ข้อมูลจาก
เวทีประชาคมมาปรับให้เข้ากับนโยบายของผู้บริหาร
และกฎระเบียบของราชการ บางเดือนต้องจัดกิจกรรม
สองถึงสามครั้ง ซึ่งถือว่าเยอะมาก...แต่ปลัดยังจะมา
บอกให้เราไปเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนอีก
ในหัวตอนนัน้ คิดแต่ว่า...ใครมันจะไปทำ�ไหว”
เนตรทราย ถิ่นถาน “ตุ๋ย” นักบริหารการศึกษา 
เล่าเสริมว่า รู้สึกเหมือนโดนบังคับ เพราะทุกคนมีงาน
ประจำ�มากอยู่แล้ว และรู้สึกต่อต้านกับการตัดสินใจของ
ปลัดมาก แต่ก็ไม่กล้าขัด เพราะท่านเป็นผู้บังคับบัญชา
“พวกเราไปด้วยความไม่เข้าใจ เพราะนอกจาก
ภาระงานที่หนักหน่วงแล้ว ยังมีภาระทางบ้านที่ต้อง
กลับไปดูแลครอบครัวอีก ยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิด แต่ก็ทำ�
อะไรไม่ได้ ทุกคนต้องจำ�ยอมไปเข้าอบรมอย่างจำ�ใจ
และให้ก�ำ ลังใจกันไป...แต่มาคิดอีกทีผใู้ หญ่คงมีเหตุผล
ที่ส่งเราไป ปลัดคงเห็นว่าเราต้องได้อะไรที่ดีกลับมา
แน่ๆ ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ลงทุนกับพวกเรา”

ไม่เฉพาะช่วงแรกที่ “นักถักทอชุมชน” ไม่พอใจ
ที่รู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ไปอบรม...แต่ในระหว่างร่วม
อบรม ทั้งทีมก็เห็นตรงกันคือบางกระบวนการ “ไร้สาระ”
โดยเฉพาะกิจกรรมสันทนาการก่อนเข้าเนื้อหา
“พวกเราค่อนข้างต่อต้านกิจกรรมนี้มาก เราโต
เป็นผู้ใหญ่กันแล้ว ทำ�ไมยังต้องมานั่งตบมือร้องเพลง
แบบเด็กๆ มันเลยวัยเราไปแล้ว จะอบรมอะไรก็ให้เรา
ลงมือทำ�ไปเลยสิ ทำ�ไมต้องให้มาทำ�สันทนาการด้วย”
ตุ๋ยในฐานะพี่ใหญ่เป็นคนเปิดประเด็นพร้อมกับให้เหตุผล
“ตอนนั้ น คิ ด อยู่ ต ลอดว่ า อยากจะหนี ก ลั บ บ้ า น
ไม่อยากทำ�แล้วโครงการนี”้ กิตติ ขุมทอง “โต” เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวเสริม
และด้ ว ยความเบื่ อ หน่ า ยกิ จ กรรมสั น ทนาการ
ทั้ ง 4 คน ก็พากันเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงที่มี
สันทนาการ
“รออยู่ข้างนอกจนกว่าสันทนาการจบ แล้วเราจึง
เข้าไปนั่งอบรม...แต่ก็ทำ�ได้ไม่ทุกครั้ง เพราะเกรงว่าจะ
ทำ�ให้ปลัดเป็นกังวล...ช่วงหลังๆ ปลัดคงกลัวว่าพวกเราจะ
ไม่เข้าอบรม เลยเข้ามากำ�กับกับอย่างใกล้ชิด....ซึ่งเราก็
อยากจะบอกปลัดว่าไม่ตอ้ งเป็นห่วงขนาดนีก้ ไ็ ด้ พวกเรารู้
ดีว่าเราทำ�อะไรอยู่” ตุ๋ย สรุป
ดูเหมือนทั้ง 4 คนจะก่อกำ�แพงกั้นระหว่าง
ตัวเองกับ “หลักสูตรนักถักทอชุมชน” ขึ้นเรื่อยๆ แต่
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การประคับประคองและ
ให้กำ�ลังใจจากผู้บริหาร ความเข้มข้นของตัวหลักสูตร
ทำ�ให้ทีมนักถักทอชุมชน เริ่มเข้าไปอยู่ในกรอบของ
การอบรม กล่าวคือ ร่วมตั้งแต่กิจกรรมสันทนาการ
แสดงความคาดหวังก่อนเริ่มต้นกิจกรรม ร่วมคิด ร่วม
แสดงความเห็นหลังการอบรมจบลงในแต่ละช่วง
จากช่วงแรกทีไ่ ม่คอ่ ยเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการก็
ปรับมาเป็นเข้าร่วมมากขึน้ จากทีต่ อ้ งคอยหลบไมโครโฟน
เวลามีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ก็สามารถแสดง
ทัศนะต่อการทำ�งานได้ เช่นเดียวกับนักทักทอชุมชนคนอืน่ ๆ
ซึง่ การเข้าร่วมอย่างต่อเนือ่ ง สุดท้ายก็กลายเป็น
ตัวชี้ชะตาให้พวกเขา  “เปลี่ยนความคิด” เมื่อได้นำ�
สันทนาการมาลองใช้กบั งานทีพ
่ วกเขาเป็นคนจัด พบว่า
สามารถใช้เป็นเครื่องมือดึงการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนได้เป็นอย่างดีแบบทีไ่ ม่เคยทำ�ได้มาก่อน พวกเขา
จึงกัดฟันสู้และตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ

ทีมนักถักทอชุมชนจากเทศบาลตำ�บลเมืองแก...
ก็เริ่มฉายแววให้เห็นหลังจากการอบรมผ่านไปถึงช่วงของ
การต้อง “วิเคราะห์” ต้นทุนของชุมชน
โตซึง่ เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เล่าว่าก่อน
หน้านี้เขาทำ�งานแบบไม่มีเป้าหมาย ทำ�ผ่านไปวันๆ ตาม
คำ�สั่งและไม่เคยนึกว่างานที่ทำ�อยู่มีประโยชน์อย่างไร
“ผมมีหน้าที่ทำ�แผน แต่พอถึงเวลาจัดกิจกรรม
มันก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนของเรา ก็เลยมองไม่เห็นว่า
แผนที่เราคิดมันจะมีประโยชน์อะไร....แต่พอเข้าร่วม
หลั ก สู ต รทำ � ให้ คิ ด ได้ ว่ า ที่ ผ่ า นมาเราคิ ด แผน ทำ �
กิจกรรม แต่ไม่เคยคิดร่วมกับชุมชนเลย”
โตและพี่ๆ ในทีม จึงนำ�แผนประชาคมที่เคยทำ�ไป
แล้ว มาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และพบว่าก่อนหน้านี้
เทศบาลมีแผนงานทีห่ ลากหลาย แต่เป็นงาน “เชิงรับ” รอ
ให้เด็กๆ ของบประมาณสนับสนุนจากเทศบาล และแผน
ส่ ว นใหญ่ ก็ ใ ห้ น้ำ � หนั ก ไปในเรื่ อ งของการพั ฒ นาเด็ ก โต
เท่านั้น
“แผนงานที่เห็นก็เป็นเรื่องของการสนับสนุน
ฉายแวว “นักทักทอชุมชน”
กิจกรรม ตามคำ�ร้องขอ ซึ่งเป็นงานเชิงรับ แต่เราไม่มี
หาก “เป้าหมาย” ของการอบรมหลักสูตรนักถักทอ งานเชิงรุก ในทีมจึงหารือและวิเคราะห์กนั ใหม่วา่ ยังมี
ชุมชนคือ การเปลี่ยน “วิธีคิด วิธีการทำ�งาน” และหลัง เด็กและเยาวชนกลุม่ ไหน และวัยใดทีย่ งั ไม่เคยทำ�บ้าง
ผ่านการอบรมไปแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะมีทักษะการ ซึ่ ง ก็ พ บว่ า ยั ง ไม่ มี แ ผนการดำ � เนิ น งานเกี่ ย วกั บ กลุ่ ม
ทำ�งานมากขึ้น มีวิธีการทำ�งานที่เปลี่ยนไปจากเดิม
เด็กเล็ก”

“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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“วันนั้นได้เห็นรอยยิ้มและความสนุกสนานระหว่างคนในครอบครัว พวกเรายอมรับเลยว่ากำ�แพงใจที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่เข้าอบรมของพวกเราถูกทลายลง”
เมื่อได้กลุ่มเป้าหมายว่าเป็น “เด็กเล็ก” นักทักทอ
ชุมชนทั้ง 4 คนช่วยกันระดมสมองเกี่ยวกับประเด็นที่
ต้องการทำ� โดยตอนแรกได้ขอ้ สรุปว่าจะทำ�เกีย่ วกับปัญหา
เด็กก้าวร้าว พูดไม่เพราะ พยายามหาสาเหตุว่าเกิดจาก
อะไรและแก้ไขได้อย่างไร ด้วยการเปิดเวทีระดมความคิด
เห็น มีผู้ปกครอง ครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนัก
จิตวิทยาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลเข้ามามี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยนักจิตวิทยาได้แสดงความ
เห็นว่า พฤติกรรมและอาการเหล่านัน้ ของเด็กไม่ใช่ปญ
ั หา
รุนแรง เป็นพฤติกรรมปกติที่มักจะเกิดขึ้นตามช่วงวัย ซึ่ง
ไม่นานอาการเหล่านั้นก็จะหายไปเอง
แต่สงิ่ ทีพ่ บในทีป่ ระชุมคือ เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้อยูก่ บั
พ่อแม่ แต่จะอยู่กับปู่ย่าตายาย บางครั้งทำ�ให้เด็กไม่ได้รับ
การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จึงเป็นต้นเหตุของปัญหา
เด็กก้าวร้าว พูดไม่เพราะ และส่งผลไปถึงปัญหาอื่นๆ ใน
อนาคต
เผด็จ เล่าว่า เขาได้น�ำ ข้อมูลมาหารือกันเองภายใน
ทีมนักถักทอชุมชนอีกครัง้ เพือ่ กำ�หนดกิจกรรมการพัฒนา
“เด็กเล็ก” โดยเริม่ ต้นด้วยการวัด IQ-EQ เพราะข้อมูลจาก
IQ-EQ นีจ้ ะมีประโยชน์ตอ่ การนำ�ไปส่งเสริมด้านพัฒนาการ
ของเด็กต่อได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังทำ�ให้ทราบว่า เด็ก
แต่ละคนต้องการการหนุนเสริมมากน้อยเพียงใด

“เราคิดกันว่าพัฒนาการเด็กเป็นเรื่องสำ�คัญมาก
และคนที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กได้ดีที่สุดก็คือ
คนทีใ่ กล้ชดิ เด็กทีส่ ดุ เราจึงชวนครูศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ
ผู้ปกครองให้เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย พร้อมกับประสาน
แพทย์ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นพั ฒ นาการและครู ศู น ย์ พั ฒ นา
เด็กเล็กเพือ่ หารือเตรียมจัดกิจกรรมวัดระดับ IQ - EQ ของ
เด็กๆ ทันที”

เริ่มกิจกรรมด้วย “สันทนาการ”
หลังประสานงาน “ภาคี” ผูเ้ กีย่ วข้องประกอบด้วย
หมออนามั ย ครู ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และผู้ ป กครอง
กิจกรรมต่อจากนั้นคือ การจัดประชุมที่นักถักทอชุมชน
ปรับรูปแบบการประชุมใหม่ เปลี่ยนจากเดิมที่เคยเชิญ
ชาวบ้านมารับฟังว่าเทศบาลคิดทำ�อะไร หรือแผนงานที่
ต้องการให้ชาวบ้านร่วมมือคืออะไร มาเป็นการให้ชาวบ้าน
ร่วมให้ข้อมูล ร่วมนำ�เสนอความคิดเห็น และที่สำ�คัญ
คือ กระบวนการนี้พวกเขานำ� “กิจกรรมสันทนาการ”
มาใช้ เพื่อละลายพฤติกรรมทำ�ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึก
ผ่อนคลายกับบรรยากาศที่จะเกิดขึ้น
ตุย๋ เสริมว่า ทีเ่ ลือกใช้สนั ทนาการมาเริม่ ต้น เพราะ
หวั ง ให้ ผู้ ป กครองกั บ ลู ก หลานได้ ร่ ว มสนุ ก กั น ...แต่ ใ น
ท้ายที่สุดกลับทำ�ให้ทีมนักถักทอชุมชนเข้าใจว่า ทำ�ไม
ก่อนเข้าสู่กิจกรรมสาระ ต้องเริ่มต้นที่สันทนาการก่อน
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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“สันทนาการมีอะไรมากกว่าความสนุกสนาน
และไม่วา่ เราจะเป็นผูใ้ หญ่แค่ไหนก็ตอ้ งทำ�ให้ได้ เพราะ
เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคี ใช้ดึง
คนให้เข้ามาร่วมทำ�กิจกรรม ช่วยให้คนเปิดใจ วันนั้น
ได้ เ ห็ น รอยยิ้ ม และความสนุ ก สนานระหว่ า งคนใน
ครอบครัว พวกเรายอมรับเลยว่ากำ�แพงใจที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่เข้าอบรมของพวกเราถูกทลายลง”
แต่นักถักทอชุมชนมือใหม่ก็ถูกทดสอบด้วยการ
นำ�เสนอการวัด IQ - EQ ของเด็กๆ ในชุมชน เผด็จเล่าว่า
ตลอดทัง้ วันการพูดคุยเป็นไปด้วยดี แต่กเ็ กิดเหตุคาดไม่ถงึ
“เมื่อมีการนำ�ข้อมูลผลสำ�รวจการทดสอบเพื่อวัด
IQ - EQ ของเด็กเล็กโดยแบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่มเด็กฉลาด
กลุม่ เด็กไม่ฉลาด และกลุม่ เด็กสมองทึบ ซึง่ เจตนาการแบ่ง
กลุ่มก็เพื่อแยกกลุ่มเด็ก IQ ต่ำ�ออกมาเพื่อจะได้ให้ความรู้
ได้อย่างใกล้ชิดและเข้มข้นในการส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กมากกว่า ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี แต่ก็ส่งผลให้พ่อแม่
ผู้ปกครองเกิดความไม่พอใจที่ไปบอกว่าลูกเขาโง่ และจัด
อยู่ในกลุ่มเด็กไม่ฉลาด พบว่าเป็นบทเรียนสำ�คัญในการ
ทำ�งานด้านพัฒนาการเด็กเล็กทีค่ วรพึงระมัดระวังอย่างยิง่ ”
ต่อประเด็นนี้ อำ�ภา  อุดหนุน “ครูวิ” ครูผู้ดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองแก เสริมว่า หลังจาก
กิจกรรมวันนั้นจบลง วันรุ่งขึ้นก็เกิดเรื่องวุ่นวายแต่เช้า
เนื่องจากผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานต่างพากันพูดถึง
ผลทดสอบทับถมกันไปมาว่า ลูกเธอหลานฉันใครฉลาด
กว่ากันไม่ยอมหยุด...
“ตอนนั้ น ที่ เจอปั ญ หาเราเองก็ คิ ด ไม่ อ อกว่ า จะ
แก้ปัญหายังไงดี ประจวบเหมาะกับเป็นช่วงที่ทีมอาจารย์
ทรงพล เจตนาวณิชย์ มาตรวจงานในพืน้ ทีพ่ อดี เลยเข้าไป
ขอคำ�แนะนำ� เราเลยกลับมาทำ�ความเข้าใจกับผู้ปกครอง
อีกครัง้ ว่าเรือ่ งของพัฒนาการเด็กนัน้ สามารถพัฒนากันได้
การเลี้ยงดูและการกระตุ้นจากพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีส่วน
อย่างมาก พอเราอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจได้แล้วก็เลย
ใช้โอกาสนี้ชักชวนไปเลยว่าถ้าอยากส่งเสริมพัฒนาการ
ให้ลูกหลาน ให้เขาเข้าร่วมโครงการกับเรา ปรากฏว่ามี
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

ผูป้ กครองให้ความสนใจเป็นจำ�นวนมาก เราจึงมาวิเคราะห์
ร่วมกับนักถักทอชุมชนว่าปัญหาแท้จริงทีเ่ กิดขึน้ กับเด็กนัน้
คืออะไรกันแน่ จนได้คำ�ตอบว่าสิ่งที่ยังขาดอยู่คือความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานให้
มากขึ้นนั่นเอง”

ปัญหามา...ปัญญาเกิด
เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ไ ด้ ทำ � ให้ นั ก ถั ก ทอชุ ม ชน
เมื อ งแกเลิ ก ล้ ม ความตั้ ง ใจ พวกเขาและครู วิ ก ลั บ มา
“ถอดบทเรียน” การทำ�งานร่วมกัน และได้คำ�ตอบว่า
สิง่ ทีท่ �ำ มายังไม่ถกู ทาง เพราะถึงแม้จะมีการหารือกันก่อน
จัดกิจกรรมแล้วก็ตาม แต่พวกเขาไม่ได้เตรียมกระบวนการ
อย่างละเอียดกับคุณหมอ จึงไม่รู้ว่าคุณหมอจะนำ�เสนอ
เช่นนั้น เพราะหากมีการพูดคุยกันอย่างละเอียด แล้วรู้ว่า
คุณหมอจะทำ�แบบนั้น เราคงจะหยุดไว้ได้ทัน และเสนอ
วิธีอื่นไป เพราะเป็นเรื่องที่อ่อนไหว จึงร่วมกันคิดต่อว่า
แล้วจะดำ�เนินการอย่างไรที่จะเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
และเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวไปพร้อมกัน
ตุ๋ยฉุกคิดถึงความรู้ท่ีได้จากการอบรม คือ “ทุน”
ที่ชุมชนมี
“จริงๆ แล้วเรามี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ภายใต้การดูแลของเทศบาล แต่กไ็ ม่เคยไปขอความร่วมมือ
และทำ�งานร่วมกันเลย”
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แปร “ความรู้” เป็นกิจกรรม

ทีมนักถักทอชุมชนจึงนำ�สิ่งที่เกิดขึ้นไปหารือกับ
กมลรัตน์ สุขแสวง “หมอเอ๋” พยาบาลประจำ�โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลเมืองแก (รพ.สต.) ซึ่งจากการหารือ
พบว่า หมอเอ๋เคยผ่านการทำ�โครงการเกี่ยวกับการสร้าง
เสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนในพื้นที่มาแล้ว
“หมอเอ๋แนะนำ�กิจกรรม “กอด กิน เล่น เล่า” ที่
เคยไปทำ�กับหมู่บ้านอื่น เราเห็นว่าน่าสนใจก็เลยชวนมา
เป็นวิทยากรร่วมกัน”
กมลรัตน์ บอกว่า ที่ผ่านมาเราทำ�งานส่งเสริม
พัฒนาการ IQ - EQ ของเด็กมาโดยตลอด จึงนำ�โครงการ
กอด กิน เล่น เล่า ของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
มาพัฒนาเป็น “หลักสูตร” ให้เหมาะสมกับเด็กในพื้นที่
โดยมองว่าถ้าจะส่งเสริมพัฒนาการเด็กต้องทำ�ให้ครบถ้วน
ตัง้ แต่เรือ่ งอาหารการกินตลอดจนสายสัมพันธ์ในครอบครัว
“เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีได้ การดูแลเอาใจใส่
จากผูป้ กครองเป็นสิง่ สำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้เด็กเก่งดีมสี ขุ ใน
แบบที่ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมได้ แต่ที่ผ่านมา
มีโอกาสได้จดั กิจกรรมเพียงครัง้ คราวไม่ตอ่ เนือ่ ง จึงยัง
ไม่เห็นผลมากนัก แต่ตอนนี้มีนักถักทอชุมชนเข้ามา
เป็นทีมเดียวกัน เหมือนเราเองก็พบแสงสว่าง เพราะ
เขามาเติมเต็มและขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ ง ติดตามผลอย่างใกล้ชดิ โดยมีเราเป็นกำ�ลังเสริม
ด้านวิชาการอยู่ข้างหลัง เป็นลักษณะการทำ�งานแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน”

มีทีม ได้คณะทำ�งานเพิ่ม กลุ่มเป้าหมายชัด และ
ได้ชุดความรู้ “กอด กิน เล่น เล่า” มาเสริม ทำ�ให้หนทาง
ที่จะเดินไปสู่การสร้างเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็ก
ของเหล่านักถักทอชุมชนเริม่ เห็นชัดมากขึน้ โดยมีผปู้ กครอง
และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเทศบาลตำ�บลเมืองแกเป็น
เป้าหมายในการทำ�กิจกรรม เพราะผูป้ กครองมีสว่ นสำ�คัญ
ในการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กโดยตรง แต่มักจะ
ละเลยไป ส่วนครูผู้ดูแลเด็กก็มักติดอยู่กับความเคยชินกับ
การสอนเด็กในร่องเดิมๆ ดังนัน้ การดึงครูเข้ามามีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มทักษะการสอนให้ครูได้
แต่เป้าหมายสูงสุดของกิจกรรมก็คือ “การสร้างกลไก
ร่วม” ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กจากผูป้ กครอง
เพื่อสร้างผู้ปกครองแกนนำ� จำ�นวน 18 คน
นักถักทอชุมชนทัง้ 4 คน เริม่ วางแผนงานโดยอาศัย
หลั ก การทำ � งานตามแบบที่ ไ ด้ อ บรมมา จั ด แบ่ ง หน้ า ที่
ตามความถนัด จากนั้นระดมความเห็นจากภายในกลุ่ม
นักถักทอชุมชน ครูวิ และหมอเอ๋ เพือ่ “แปร” ชุดความรู้
“กอด กิน เล่น เล่า” เป็นฐานกิจกรรม
ตุ๋ยบอกว่า ก่อนจะถึงวันจัดกิจกรรมมีการระดม
ความคิ ด กั น อยู่ น าน กว่ า จะได้ รู ป แบบของแต่ ล ะฐาน
ออกมา เช่น ฐานกินก็คดิ กันว่าการทีเ่ ด็กจะเติบโตแข็งแรง
มี พั ฒ นาการที่ ดี ไ ด้ นั้ น โภชนาการอาหารก็ มี ส่ ว น และ
ฐานเล่นเด็กควรมีของเล่นทีเ่ หมาะสมกับช่วงวัยน่าจะเสริม
พัฒนาการได้ ซึ่งของเล่นจากภูมิปัญญาพื้นบ้านก็เป็นสิ่ง
ทีช่ ว่ ยได้อย่างดีและไม่เปลืองเงิน ส่วนฐาน “กอดและเล่า”
การกอดสามารถสร้างภูมคิ มุ้ กันทางจิตใจให้เด็กได้ ผสานกับ
การเล่านิทานก็ชว่ ยเสริมสร้างทักษะและจินตนาการได้ดี

“ตั้งแต่ทำ�งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมา 10 กว่าปี
ยังไม่เคยเห็นผู้ปกครองให้ความร่วมมือ
มากขนาดนี้เลย”

“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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เมื่อถึงวันจัดกิจกรรม พ่อแม่ผู้ปกครองกว่า 30 คน
มากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาจากคำ�เชิญชวนของครูวทิ ี่
ทำ�หน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ให้ได้รบั ทราบกันอย่างทัว่ ถึง โดย
ในครั้งนี้ครูวิทำ�ต่างจากทุกครั้ง เพราะมีการชี้แจงให้
ผู้ปกครองเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรม
ทำ�ให้ผู้ปกครองให้ความสนใจมากกว่าทุกครั้ง
ซึง่ ความสำ�เร็จนีค้ รูวบิ อกว่า ตัง้ แต่ท�ำ งานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมา  10 กว่าปี ยังไม่เคยเห็นผู้ปกครอง
ให้ความร่วมมือมากขนาดนี้เลย
และเช่ น เคย...เริ่ ม ต้ น กิ จ กรรมครั้ ง แรกด้ ว ย
“สันทนาการ”
จากนั้นต่อด้วยกิจกรรมฐานกิน ฐานกอดและเล่า
และสุ ด ท้ า ยคื อ ฐานเล่ น โดยในแต่ ล ะฐานมี ค รู จ าก 4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำ�บลเมืองแก ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองตาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าวังหิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองยาง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองแวง มาร่วมเป็นวิทยากรและ
ร่วมเรียนรูเ้ พือ่ รองรับการขยายผลต่อไปในแต่ละศูนย์ฯ ด้วย
ตุย๋ บอกว่า ในช่วงจัดกิจกรรมสังเกตเห็นว่า ผูป้ กครอง
หลายคนมีความสนใจและมุ่งมั่นมาก รวมทั้งครูศูนย์ฯ ที่
ประจำ�อยูต่ ามฐานต่างๆ ต่างตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเอง
ทีส่ �ำ คัญคือผูป้ กครองแกนนำ�ทีค่ ดั เลือกมา 18 คน เพือ่ จะ

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

สร้างให้เป็นแกนนำ�ในการทำ�กิจกรรมครั้งต่อไปก็แข็งขัน
และตั้งใจไม่แพ้ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมครั้งที่สองเรายังคงจัดเป็นฐานกิจกรรม
กิน เล่น กอดและเล่า 3 ฐานเหมือนเดิม แต่สิ่งที่ต่างไป
จากครั้งแรกคือ ให้แกนนำ�ผู้ปกครองที่คัดเลือกมาเป็น
ผูใ้ ห้ความรู้ โดยจะตกลงกันเองว่าใครจะอยูฐ่ านไหน และ
ทุกๆ 20 นาทีจะมีการหมุนเวียนไปในทุกฐาน ซึ่งก่อนที่
จะเป็นกิจกรรมแต่ละฐาน ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ครูผู้ดูแลเด็ก
นักถักทอชุมชน และทีป่ รึกษา ต้องมาวิเคราะห์กนั ว่าแต่ละ
ฐานจะเอาอะไรมาใช้ เช่น ฐานกิน ซึ่งส่วนใหญ่เด็กมักจะ
ไม่กินผักก็มีการเสนอว่า น่าจะนำ�ผักมาชุบแป้งทอด โดย
ให้เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการทำ�ด้วย เช่น ให้เด็กได้
หยิบจับผักแต่ละชนิด สังเกต ดม และชิม ทุกอย่าง
สามารถเสริมสร้างทักษะให้เขาได้หมด ถ้าเขาได้ลงมือ
ทำ� ส่วนฐานกอดกับเล่านัน้ เราได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านมา
ช่วยเล่านิทานปรัมปราให้เด็กฟังเพิ่มความแปลกใหม่และ
สนุกสนานสลับกับผู้ปกครอง
ค่านิยมไทยสมัยก่อนปูย่ า่ ตายายมักคิดว่าการกอด
ลูกหลานมากๆ จะเป็นการโอ๋มากเกินไป ทำ�ให้เด็กเลีย้ งยาก
ซึง่ ความจริงแล้วการกอดลูกหลานอย่างใกล้ชดิ จะเป็นการ
เสริมสร้างความมั่นคงภายในจิตใจของเด็ก ทำ�ให้เขา
เติบโตจากข้างในของเขาเอง ส่วนฐานเล่น ผู้ปกครองก็
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“คิดในใจว่า “ทำ�ไมต้องเอาภาระมาที่เราทุกที”
ทั้งที่มีตั้งหลายศูนย์ฯ ตอนแรกก็ปฏิเสธแกมหยอก
ไปว่า รับงานมาเองก็ทำ�เองเลย
ทำ�ไมต้องให้คนอื่นทำ�ด้วย แต่มาถึงตอนนี้รู้สึกดีใจ
ที่ไม่ได้ปฏิเสธไปจริงๆ เพราะตั้งแต่ทำ�มา
ก็มีสิ่งดีๆ เข้ามาในศูนย์ฯ
และกับตัวเราเองด้วย”

จะนำ�ของที่หาได้ทั่วไปอย่างก้านกล้วย ก้านหมาก ฝาน้�ำ
อัดลม หรือกระป๋องแป้งใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของเล่นโดย
ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อของแพงๆ แถมยังได้ความสัมพันธ์
ในครอบครัว แต่ที่น่าห่วงคือปัจจุบันนี้ผู้ปกครองมักไป
ทำ�งานนอกบ้านไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกหลาน จนบางทีก็
หลงลืมไปว่าการเล่นกับลูกหลาน 5 - 10 นาทีกส็ ามารถ
เสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กได้แล้ว
จนถึงขณะนี้ กิจกรรม “กอด-กิน-เล่น-เล่า”
ยังคงดำ�เนินต่อไป โดยมีเครือข่ายผู้ปกครองจากศูนย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นเมื อ งแกทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น วิ ท ยากร
ประจำ�ฐาน และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาเป็น
วิทยากรตามความสามารถและทักษะของแต่ละคน  
และในส่วนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กอีก 4 ศูนย์ ทีเ่ บือ้ งต้น
ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเรียนรู้ ก็กลับไป
พัฒนาศูนย์ของตนเอง

กมลรัตน์ บอกว่า ที่ผ่านมายังจับทางไม่ถูกว่าการ
จัดกิจกรรมต้องทำ�อย่างไร เริม่ ต้นแบบไหน ไปไม่คอ่ ยเป็น
เริ่มเห็นแนวทางการทำ�งานชัดเจนที่สุดก็ตอนที่นักถักทอ
ชุมชนชวนเข้ามาร่วมเป็นทีมทำ�งาน เห็นการ “เชือ่ มร้อย”
ภาคีเครือข่าย ดึงคนให้เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งชาวบ้านและ
แกนนำ�ชุมชนให้เห็นความสำ�คัญของการร่วมมือร่วมใจ
ของคนในชุมชนแล้ว คิดได้ทันทีว่า “งานนี้สำ�เร็จแน่”
และที่สำ�คัญคือทำ�ให้ “ภาระงาน” ลดลงไปมาก ขณะที่
การประสานงานต่างๆ กับเทศบาลก็ง่ายขึ้น
“จากที่ เ มื่ อ ก่ อ นเราเป็ น คนวิ่ ง เข้ า หาเพื่ อ ขอ
งบประมาณมาจัดกิจกรรม แต่ตอนนี้เขาเป็นคนวิ่งหา
เราแทน อาจเป็นเพราะเมื่อก่อนต่างฝ่ายต่างทำ�งาน

“กลไกการทำ�งาน” สิง่ ดีๆ จากภาคีเครือข่าย
วันนี้ผลของการจัดกิจกรรม “กอด-กิน-เล่นเล่า” เริม่ ขยายไปในวงกว้าง ไม่เพียงแต่เทศบาลตำ�บล
เมืองแกเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั “ประโยชน์” ของกิจกรรมนีเ้ ต็ม
ที่ ภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง และคนในชุมชนต่างได้รับ
“ประโยชน์” จากกิจกรรมนี้กันถ้วนหน้า
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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ของตนเอง แต่ตอนนี้ “ค้นพบ” แล้วว่าเราต่างก็ท�ำ งาน ให้ผปู้ กครองเข้ามามีสว่ นร่วมด้วย เพราะลำ�พังครูคนเดียว
โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อ “ชุมชน” ดังนั้นการ ไม่สามารถดูแลเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กเกือบ 40 คน
ได้สมบูรณ์ ต้องอาศัยผู้ปกครองเข้ามาช่วย ปรากฏว่า
ผนึกกำ�ลังย่อมดีกว่าแน่นอน”
ผู้ ป กครองให้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี บางคนถามไถ่
เป็นประจำ�ว่าเมือ่ ไหร่ครูจะเชิญผูป้ กครองมาทำ�กิจกรรมที่
ศูนย์ฯ อีก และในบางครั้งผู้ปกครองมารับลูกหลานเรา
ก็ ไปถามไถ่ พ ฤติ ก รรม ก็ ได้ เ สี ย งสะท้ อ นกลั บ มาว่ า
ลูกหลานเปลีย่ นแปลงไปมาก จากเมือ่ ก่อนดูแต่การ์ตนู
ยายต้องไปป้อนข้าวที่หน้าโทรทัศน์ แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยน
มาเรียกยายกินข้าว แค่นี้แกก็ดีใจแล้ว และสำ�หรับ
ผู้ปกครองแกนนำ�ตอนนี้เราก็คอยเป็นตัวประสานว่าเขา
อยากได้อะไร เราก็ปล่อยให้เขาทำ�เอง เรามีหน้าทีเ่ ติมเต็ม
สิ่งที่เขาต้องการเท่านั้น
บุญมี ประเจริญ “ยายดำ�” อายุ 54 ปี แกนนำ�
ในส่วนของ “ครูวิ” บอกว่า ตอนแรกที่นักถักทอ ผูป้ กครอง วิทยากรประจำ�ฐานเล่น เล่าว่า อยูท่ บี่ า้ นยาย
ชุมชนเข้ามาชวนให้ท�ำ กิจกรรมนี้ คิดในใจว่า “ทำ�ไมต้อง ต้องเลี้ยงหลานสามคน เพราะพ่อแม่เขาเข้าไปทำ�งานใน
เอาภาระมาทีเ่ ราทุกที” ทัง้ ทีม่ ตี งั้ หลายศูนย์ฯ ตอนแรก กรุงเทพฯ เวลาไปตลาดแต่ละครั้งหลานก็มักจะร้องงอแง
ก็ปฏิเสธแกมหยอกไปว่า  รับงานมาเองก็ทำ�เองเลย ให้ซื้อของเล่นให้ แต่ราคาแพงจึงไม่ค่อยได้ซื้อ หลายครั้ง
ทำ�ไมต้องให้คนอื่นทำ�ด้วย แต่มาถึงตอนนี้รู้สึกดีใจ ทีห่ ลานงอน เพราะความไม่เข้าใจ ยายเลยมาร่วมกิจกรรม
ที่ไม่ได้ปฏิเสธไปจริงๆ เพราะตั้งแต่ทำ�มาก็มีสิ่งดีๆ
เข้ามาในศูนย์ฯ และกับตัวเราเองด้วย จากเมื่อก่อนคิด
แค่ว่าตื่นเช้ามาสอนเด็ก เย็นก็จบไปวันๆ ตื่นเช้าอีกวันก็
มาใหม่ แต่ตอนนี้ในแต่ละวันเราได้วางแผนว่าพรุ่งนี้จะพา
เด็กๆ ทำ�อะไร เหมือนเราทำ�งานอย่างมีเป้าหมายมากขึน้
ได้มโี อกาสไปเยีย่ มบ้านเด็ก ได้พดู คุยกับผูป้ กครอง เราเอง
ก็ได้มติ รภาพกลับมา อีกทัง้ ยังเข้าใจปัญหาแท้จริงทีเ่ กิดขึน้
กับเด็ก
แต่ที่แถมมาคือหลักสูตรใหม่ๆ เทคนิคการสอน
กระบวนการจัดกิจกรรม อย่างหนังสือนิทานในศูนย์ฯ มี
อยู่แล้วมากมาย แต่เราไม่เคยหยิบขึ้นมาใช้เลย ส่วนเด็ก
ก็ เ ล็ ก มากอ่ า นไม่ ไ ด้อ ยู่แ ล้ว แต่พอมีกิจกรรมนี้เ กิดขึ้ น
ผูป้ กครองก็ผลัดเปลีย่ นกันมาหยิบยืมหนังสือนิทานไปอ่าน
ให้ลกู หลานฟังเป็นประจำ� ตอนแรกทีเ่ ริม่ จัดกิจกรรมก็แอบ
คิดในใจว่าเด็กไม่น่าจะสนใจกิจกรรมนี้ จึงประชาสัมพันธ์
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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กับผู้ปกครองคนอื่นๆ มาช่วยกันทำ�ของเล่นให้หลาน
เดีย๋ วนีเ้ วลาหลานบอกว่าอยากได้รถของเล่น ยายก็ไปเก็บ
กระป๋องแป้งที่หมดแล้วมาเจาะแล้วติดล้อให้หลานเล่น
เขาดีใจมาก บางครั้งเห็นเขาเอาไปอวดเพื่อนด้วย ยายก็
ดีใจ บางครัง้ หลานชมว่าทำ�ไมยายเก่งจังทำ�ของเล่นให้เขา
เล่นเยอะแยะเลย ความรูส้ กึ เหมือนเราจะรักกันมากขึน้
ยายคิดว่าถ้าจัดกิจกรรมอีกเมือ่ ไหร่ยายก็จะไป เพราะ
ตั้งแต่หลานมาเรียนที่ศูนย์นี้ เมื่อก่อนยายไม่เคยรู้เลย
ว่าในหนึ่งวันหลานไปทำ�อะไรมาบ้าง เดี๋ยวนี้รู้หมด
เพราะสนิ ท กั บ หลานมากขึ้ น ทุ ก วั น ที่ ก ลั บ มาจาก
โรงเรียนหลานจะมาโม้ให้ฟัง ที่สำ�คัญยายยังได้เข้าไป
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของหลานอีกด้วย

“เห็นได้ชัดเลยว่าลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
ความสัมพันธ์ ในครอบครัวก็ดีขึ้น บางวันถ้าครูที่
โรงเรียนสอนอะไร เขาจะกลับบ้านมาสอนแม่บ้าง
สอนพี่บ้าง หรือบางครั้งก็ไปสอนพ่อ จากที่เมื่อก่อน
นั่งดูการ์ตูนอย่างเดียว ใครจะทำ�อะไรเขาก็ไม่สน
ตอนนี้เห็นว่าลูกเป็นเด็กร่าเริงขึ้นมากก็ดีใจ”

คำ�แสน ลักขษร “แม่หงา” อายุ 33 ปี แกนนำ�
ผู้ปกครอง วิทยากรประจำ�ฐานกิน บอกว่า ลูกเป็นคน
ไม่กินผักเลย ถ้าเจอจะเขี่ยออกทันที พยายามหลายวิธีก็
ไม่ยอมกิน พอได้มาร่วมกิจกรรมฐานกิน ก็ได้เทคนิคใหม่ๆ
ไปใช้คือการทำ�ผักชุบแป้งทอดให้ลูกกินเหมือนขนม เขาก็
สนุกทีไ่ ด้ท�ำ กินเองด้วย เดีย๋ วนีถ้ า้ เขาเห็นแม่ท�ำ อาหารก็จะ
รีบวิ่งมาหา ถามว่าแม่ทำ�อะไร อยากช่วยทำ� เราก็จะแบ่ง
เศษผักให้เขาได้ลองหยิบจับเล็กน้อย หรือบางครั้งก็เอา
กระทะหรือหม้อที่ไม่ค่อยได้ใช้ให้ลูกเล่น เขาก็จะมองว่า
แม่ท�ำ อะไรแล้วก็ท�ำ ตาม อย่างน้อยก็ฝกึ การสังเกตให้เขา 
เดีย๋ วนีเ้ ห็นได้ชดั ว่าลูกมีพฒ
ั นาการทีด่ ขี น้ึ ความสัมพันธ์
ในครอบครัวก็ดีขึ้น บางวันถ้าครูที่โรงเรียนสอนอะไร
เขาจะกลับบ้านมาสอนแม่บา้ ง สอนพีบ่ า้ ง หรือบางครัง้
ก็ไปสอนพ่อ จากที่เมื่อก่อนนั่งดูการ์ตูนอย่างเดียว
ใครจะทำ�อะไรเขาก็ไม่สน ตอนนีเ้ ห็นว่าลูกเป็นเด็กร่าเริง
ขึ้นมากก็ดีใจ เพราะเด็กร่าเริงแสดงว่าเขาพร้อมจะ
เรียนรู้ตลอดเวลา  และถ้าศูนย์ฯ จะจัดกิจกรรมต่อไป
อยากให้นำ�เรื่องการรำ� หรือการแสดงมาสอนจะได้ฝึก
ความกล้าแสดงออกให้เด็กตั้งแต่เล็กๆ
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ยายเทียน สายเทพ อายุ 46 ปี แกนนำ�ผูป้ กครอง
วิทยากรฐานกอดและเล่า เล่าว่า ปกติเล่านิทานให้หลาน
ฟังทุกคืนอยูแ่ ล้ว ถ้าวันไหนไม่ได้ฟงั นิทานก่อนนอนเขาจะ
ไม่ยอมนอน แต่พอมาร่วมกิจกรรมนี้ยายก็มีนิทานเรื่อง
ใหม่ๆ ไปเล่าให้หลานฟัง มีเทคนิคใหม่ๆ เช่น บางครัง้ ยาย
ก็เล่านิทานโดยใช้ตัวยายและหลานเป็นตัวละคร พอเขา
ฟังแล้วก็จนิ ตนาการไปถึงตัวเองในนิทานแล้วก็ข�ำ ๆ แต่ถา้
พูดถึง 3 ฐานกิจกรรม ยายชอบทั้งหมด ยายว่ามันควบคู่
กันไปหมด เพราะเวลาที่เราเล่นด้วยกัน กินด้วยกัน เราก็
มีความสุข แล้วเวลาเล่าเราก็กอดเขาไปด้วย เดี๋ยวนี้ยายมี
เทคนิคใหม่เพราะหลานจะห่วงเล่น กินข้าวช้า ยายจึงเล่า
นิทานให้ฟังตอนกินข้าว บางครั้งก็เล่านิทานผัก บางครั้งก็
เล่านิทานท้องร้องเสียงดัง เพราะเด็กไม่ยอมกินข้าว เขาก็
จะกลัวแล้วก็รีบกิน ไม่อมข้าวแล้ว
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เบื้องหลัง “ความสำ�เร็จ”
1 ปีของความพยามยามเรียนรูข้ องทีมนักถักทอ
ชุมชน คงไม่สามารถมองข้ามคนสำ�คัญอย่าง “ป.เช่”
ที่มีส่วน “ชง เชียร์ ช้อน ช่วย เชื่อม” ให้ทีมนักถักทอ
ชุมชน “ก้าวข้าม” ปัญหาอุปสรรคต่างๆ กลายเป็น
“ทีมทำ�งาน” ที่เข้มแข็งของเทศบาลตำ�บลเมืองแกได้
ในที่สุด
ป.เช่ บอกว่า อย่างที่รู้กันดีว่าทั้ง 4 คนเริ่มต้นด้วย
“อคติ” ตอนแรกก็กลัวว่าเขาจะหลุดเหมือนกัน แต่ตอนนี้
เห็นแล้วว่าเขา “ก้าวผ่าน” กำ�แพงในใจตัวเองไปได้ ส่วน
หนึ่งมาจากการ “เปิดใจ” ของเขา และส่วนหนึ่งมาจาก
“ชุดความรู้” ที่ได้รับจากการอบรม เห็นได้ชัดว่าวันนี้
พวกเขาได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น
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“ตอนแรกก็กลัวว่าเขาจะหลุดเหมือนกัน แต่ตอนนี้เห็นแล้วว่าเขา “ก้าวผ่าน” กำ�แพงในใจตัวเองไปได้ ส่วนหนึ่ง
มาจากการ “เปิดใจ” ของเขา และส่วนหนึ่งมาจาก “ชุดความรู้” ที่ได้รับจากการอบรม
เห็นได้ชัดว่าวันนี้พวกเขาได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น”
“ผมบอกพวกเขาตลอดเวลาว่าถึงเขาจะลับดาบ
เก่งแค่ไหน แต่ถา้ เขาไม่ออกไปรบ ก็เป็นได้แค่ชา่ งตีมดี
เท่านั้น เขาต้องออกไปสู้ ออกไปรบ ได้บาดแผลกลับ
มาถือเป็นเรื่องปกติ เดี๋ยวใส่ยาก็หาย”
ป.เช่ ยังบอกด้วยว่า เมื่อก่อนค่อนข้าง “จี้” กำ�กับ
การทำ�งานของนักถักทอชุมชนมาก แต่วนั นี้ ป.เช่มบี ทบาท
น้อยลง เพราะเขามีชุดวิชามากขึ้น เราก็ต้องปล่อยให้เขา
ทำ�งานไป เราทำ�งานกับลูกน้องโดยยึดหลัก 5 ช. คือ ชง
เชียร์ ที่ยังคงทำ�อยู่เสมอมา เพราะกำ�ลังใจสำ�คัญที่สุด
ช้อน จะทำ�แค่ช่วงแรก เพราะกลัวเขาจะหลุด แต่ตอนนี้
ไม่ทำ�แล้ว ส่วน ช่วยกับเชื่อม จะน้อยลง เพราะเขาก้าว
ไปไกลแล้ว พวกเขาเริ่มกลมกลืนกับชุมชนมากขึ้น เราจะ
ไม่ไปแทรกแซงงานเขามากนัก แต่จะจัดให้มกี ารประชุมทุก
วันจันทร์ให้เขามานำ�เสนองาน รายงานผล และแก้ปัญหา
ร่วมกัน

“ถ้าถามถึงความรูส้ กึ ตอนนี้ บอกได้เลยว่าภูมใิ จกับ
พวกเขามาก เพราะพวกเขามาจากการติดลบ แต่วันนี้
พวกเขาสามารถทำ�ให้ชาวบ้านได้งาน ได้ประโยชน์จาก
คุณค่าทีเ่ กิดจากมือของพวกเขาที่ “ร้อยเรียง” ทุน ปัญหา
คน และชุมชนเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นกิจกรรมได้ วันนีเ้ ห็น
ชัดว่าเด็กมีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลง ผูป้ กครองเปลีย่ นแปลง
ผมว่านั่นแหล่ะคือรางวัลที่พวกเขาได้รับแล้ว”
ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นคือ การทำ�ลายกำ�แพง
“อคติ” ของนักถักทอชุมชนทั้ง 4 คน เมื่อบวกกับ
เจตนารมณ์ อั น งดงามของผู้ บ ริ ห ารอย่ า ง “ป.เช่ ”
และตัวหลักสูตร “นักถักทอชุมชน” ทำ�ให้ประโยคที่
ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พูดว่า “เราเดินมาถูกทางแล้ว” ไม่เกินความจริงมากนัก
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เมื่อ “ดอกไม้” ในใจผลิบาน
แม้จุดเริ่มต้นของทีมนักถักทอชุมชน ทต.เมืองแกจะไม่สวยงามเหมือนทีมอื่นๆ แต่เมื่อพวกเขา “เปิดใจ”
พร้อมรับ “ความรู้” ที่มีในหลักสูตร ความสวยสดงดงามที่อยู่ในตัวของนักถักทอชุมชนทีมนี้ก็เริ่ม
“เปล่งประกาย” กลายเป็น “พลังบวก” ให้พวกเขาหันมาทำ�งาน “ถักทอ” และ “เชื่อมร้อย” ทุกภาคส่วน
ในชุมชนตำ�บลเมืองแกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนได้ในที่สุด
นอกจากนีย้ งั นำ� “หลักการทรงงานของในหลวง”
มาใช้ในการทำ�งานประจำ�ด้วย เช่น การทำ�งานตามลำ�ดับ
ขั้นช่วยให้งานเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อก่อนเป็นคน
ทีไ่ ม่เคยลำ�ดับความสำ�คัญของงานเลยว่าอะไรสำ�คัญ อะไร
ควรทำ�ก่อนหลัง และอีกข้อที่นำ�มาใช้คือ “ภูมิสังคม” ที่
นำ�มาใช้กบั งานนักถักทอชุมชนด้วยการนำ�จุดแข็งของการ
เป็นคนในพื้นที่เข้าไปประสานงานขอความร่วมมือจาก
ชุมชนได้อย่างเป็นกันเอง ทำ�ให้งานราบรื่นขึ้น

เผด็จ ยั่งยืน

กิตติ ขุมทอง

เผด็จ ยั่งยืน รองปลัดเทศบาลตำ�บลเมืองแก
พี่ใหญ่สุดในทีม เล่าว่า เขามีหน้าที่เป็นคนอำ�นวยการใน
การเชิญน้องๆ ในทีมมาหารือกัน เพราะบางทีต่างฝ่าย
ต่างวุ่นกับหน้าที่ประจำ�วัน จนลืมให้ความสำ�คัญกับงาน
ตรงนี้ไป ผลที่ตามมาคืองานไม่เดินหน้า
ตอนแรกก็ต่อต้าน คิดว่างานประจำ�ที่ทำ�อยู่
ทุกวันมีค่ามากกว่า  ทำ�ไมต้องมาอบรม แต่เมื่อเวลา
ผ่านไปได้เข้าใจว่าถ้าเราทำ�ได้ ประโยชน์โดยตรงจะเกิด
กับตัวเราเองและชุมชนบ้านเกิดของเราทั้งสิ้น ก่อน
หน้าที่จะมาอบรม ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงความคิด
เห็นเลย  อาจารย์ทรงพลก็ชอบโยนไมค์ให้ตอบคำ�ถาม
ไม่รู้ทำ�ไมถือไมค์ทีไรเหมือนความคิดกับไมค์สวนทาง
กันทุกที กว่าจะเอ่ยแต่ละประโยคได้ต้องเรียบเรียงอยู่
นาน แต่เดี๋ยวนี้จับไมค์ก็เหมือนจับมือ พูดได้สบาย
ไร้กังวล  
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กิตติ ขุมทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน เล่าว่า ในทีมนักถักทอชุมชนเขารับบทบาทเรื่อง
การทำ�รายละเอียดขัน้ ตอนการดำ�เนินงาน เก็บประเด็นใน
วงประชุม สรุปใจความสำ�คัญ แล้วมาเสนอในการประชุม
ครัง้ ต่อไป เพือ่ ให้เกิดประโยชน์กบั การดำ�เนินงานทีอ่ าจจะ
ตกหล่นในบางประเด็น
“ความรูท้ ไี่ ด้จากการอบรมช่วยให้ผมทำ�หน้าทีน่ ไี้ ด้
อย่างมีคุณภาพ หน้าที่ของผมคือนำ�แผนจากผู้บริหารมา
จัดกลุม่ และเข้าสูก่ ระบวนการทำ�งาน แล้วกลับไปนำ�เสนอ
ผู้บริหาร แต่เมื่อได้มาอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน
ได้เรียนรูห้ ลักการทรงงานก็น�ำ กลับมาใช้ในงานประจำ�
คือ การทำ�งานตามลำ�ดับขัน้ ตอนนีท้ กุ เช้าเวลามาทำ�งาน
อันดับแรกทีท่ �ำ คือวางแผนก่อนว่างานไหนสำ�คัญ และ
งานไหนต้องเสร็จก่อน แต่ที่เป็นข้อภูมิใจที่สุดคือเรื่อง
ความกล้าของตัวเองในการเสนอความคิดทีเ่ ห็นต่างกับ
เพือ่ นร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา จากเมือ่ ก่อนใครว่าไง
ก็ว่าตามกัน”

67

เนตรทราย ถิ่นถาน

เนตรทราย ถิ่นถาน นักบริหารการศึกษา เล่าว่า
เธอมีหน้าทีด่ แู ลงานด้านการศึกษาทุกด้านในชุมชนให้เป็น
ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนบทบาทนักถักทอชุมชนจะ
ทำ�หน้าทีป่ ระสานงาน จัดฐานความรู้ หาปราชญ์ชาวบ้าน
เชิญครูในโรงเรียน รวมถึงจัดสรรงบประมาณมาจัดกิจกรรม
“ที่ ผ่ า นมาเป็นคนวิตกจริต ไม่กล้าเผชิญกั บ
สิ่งใหม่ๆ กลัวจะมีปัญหา กลัวทำ�แล้วไม่ถูกใจนาย
กลัวสิ่งที่จะตามมาทั้งหมด จึงไม่ค่อยกล้าที่จะเสนอ
ความคิดหรือตัดสินใจ แต่เมื่อเข้าอบรม ความกลัว
หายไปหมด อาจเป็นเพราะได้มาเรียนรูอ้ ย่างมีสว่ นร่วม
กับเพื่อนร่วมงาน ได้รับความเป็นกันเอง เราจึงกล้าที่
จะเสนอความคิดมากขึน้ เมือ่ ก่อนเวลาลงชุมชนก็สวม
หัวโขนตำ�แหน่งข้าราชการลงไป มีมาดนิดหน่อย พูดแต่

เรื่องวิชาการ สั่งงานแล้วก็ไป ตอนนี้เพิ่งมาเข้าใจว่า
นัน่ เป็นเหตุผลทีท่ �ำ ให้เราไม่ได้ใจชาวบ้าน เดีย๋ วนีถ้ อด
หัวโขนทิง้ เข้าไปหาชาวบ้านแบบลูกหลาน อาศัยความ
เป็นกันเองดึงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม จนตอนนี้มี
แฟนคลับหลายคน”
ส่วนหลักการทรงงานของในหลวงที่น้อมนำ�มาใช้
ในชี วิ ต ประจำ � วั น คื อ “การทำ � งานอย่ า งมี ค วามสุ ข ”
พยายามคิดถึงผลดีที่จะเกิดขึ้น นึกถึงคนที่เขาจะได้รับ
ประโยชน์ ทำ�ให้เรามีกำ�ลังใจเพิ่มขึ้น อีกข้อที่ใช้ประจำ�คือ
“ความอดทนอดกลั้น” เพราะงานที่ทำ�ต้องเกี่ยวข้องกับ
ผู้ ป กครองเด็ ก ที่ ต่ า งคนต่ า งที่ ม า กว่ า จะคุ ย กั น รู้ เรื่ อ ง
กว่าเขาจะยอมรับความคิดกันและกันได้ ต้องใช้เวลานาน
พอสมควร และที่สำ�คัญต้องใช้ความอดทนมากด้วย
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อินทร์บุรี
“ตำ�บลรักการอ่าน”
องค์การบริหารส่วนตำ�บลอินทร์บุรี อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
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เพราะเห็นความสำ�คัญของการเรียนรู้ และต้องการให้อินทร์บุรี
เป็น “ตำ�บลรักการอ่าน” ทีมนักถักทอชุมชน อบต.อินทร์บุรี
จึง “เชื่อมประสาน” ภาคีภายใน ภายนอกร่วมคิดกิจกรรม
“เยาวชนคนชอบอ่าน” โดยเริ่มต้นทำ�จากจุดเล็กๆ คือที่
โรงเรียนอินทร์บุรี และโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม ภายใต้การทำ�งาน
อย่างมีส่วนร่วมระหว่างนักถักทอชุมชนและภาคีเครือข่าย
ก่อให้เกิด “กลไก” การพัฒนาเด็กและเยาวชน เกิด “อาสาสมัคร
รักการอ่าน” และเกิด “โมเดล” ตำ�บลรักการอ่าน
ที่จะขยายผลไปสู่โรงเรียน และหมู่บ้านอื่นต่อไปในอนาคต
ประเทศไทยมีคลังหนังสือมากมายอยูต่ ามหอสมุดแห่งชาติและ
ห้องสมุดทั่วไป รอให้คนเข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์จาก
การอ่าน
แต่ผลสำ�รวจของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. กลับพบว่า “คนไทยอ่านหนังสือปีละ
8 บรรทัด” ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับวิกฤต เมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์
และเวียดนามที่มีคนอ่านหนังสือมากถึง 60 เล่ม/คน/ปี
สิ่งนี้สะท้อนให้เห็น “วัฒนธรรมการอ่าน” อันเป็นตัวชี้วัดด้านการ
“ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน” ของคนในสังคม แม้วา่ โลกยุคใหม่จะทำ�ให้คนเข้าถึง “ตัวอักษร”
มากขึน้ แต่เทคโนโลยีอนั ทันสมัยเหล่านัน้ ก็ไม่ท�ำ ให้ตวั เลข “การอ่าน” เพิม่ ขึน้
แต่อย่างใด
จริงๆ แล้วเกิดอะไรขึ้น!
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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คำ�ถามนี้… อาจถูกละเลย หากมิได้เป็นผู้ที่สนใจ
จะเข้ามาพัฒนา แต่สำ�หรับองค์การบริหารส่วนตำ�บล
อินทร์บุรี อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มองว่านี่คือ
“ภารกิจ” ลำ�ดับต้นๆ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เด็กยุคใหม่ใกล้ชิด “สื่อ” มากกว่าพ่อแม่

การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ “ส่วนการศึกษา” เข้าไป
รั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนให้ เ ป็ น รู ป ธรรม
มากขึ้น
“จะพัฒนาคนอืน่ ...เราต้องพัฒนาเจ้าหน้าทีข่ อง
เราก่อน... ผมจึงให้ความสำ�คัญกับการศึกษา เพราะ
ต้องการให้เจ้าที่หันมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง...เพื่อที่
จะทำ � ให้ ก ารพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนมี คุ ณ ภาพมาก
ที่สุด”
“คุณภาพ” ที่นายก อบต. ศรีคำ�รณพูดถึงคือการ
ให้ความสำ�คัญกับ EQ เนื่องจากเด็กยังขาดทิศทางใน
การใช้ชีวิต ส่วน IQ นั้น เมื่อเด็กรู้จักรับผิดชอบชั่วดี ใฝ่รู้
และรักการเรียนก็จะตามมาภายหลัง
“ เนือ่ งจากเด็กบางคนอาจเรียนได้พอประมาณ
แต่จะทำ�อย่างไรให้เด็กเหล่านี้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข รูจ้ กั เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ดูแลครอบครัวได้
ไม่เกเร ไม่ติดยา”

“เดี๋ยวนี้เด็กเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วมาก บางอย่าง
ดูแล้วก็เลียนแบบ เช่น การใส่เสื้อสายเดี่ยว เขียนคิ้ว
ทาปากไปเรียนหนังสือ เด็กเล็กระดับอนุบาลบางคนใช้
มือถือ ที่แปลกก็คือ ครูก็ปล่อยปละละเลย”
ศรีค�ำ รณ สุวรรณสัมพันธ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลอินทร์บรุ ี สะท้อนสถานการณ์เด็กวัยรุน่ ในพืน้ ที่
รับผิดชอบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่า อาจเป็นเพราะเด็กไม่มี
หางเสือ ไม่มีคนคอยคัดท้าย เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่
กับพ่อและแม่
“เพราะพ่อแม่ต้องทำ�งานหาเงินเลี้ยงลูก เด็กจึงใช้
แทรกคุณธรรมจริยธรรมคู่วิชาการ
เวลาอยู่กับสื่อมากกว่าพ่อแม่ ขณะเดียวกันความสัมพันธ์
ระหว่างเด็กกับผูป้ กครองก็หา่ งเหินกันมากขึน้ ผูใ้ หญ่ไม่ทนั
เมื่อต้องพัฒนา EQ หรือ การทำ�ให้เด็กในชุมชน
เด็ก” นายก อบต.อินทร์บุรี กล่าวสรุป
“ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักเอื้อเฟื้อ
เมื่ อ สถานการณ์ เ ป็ น เช่ น นี้ สิ่ ง ที่ น ายกองค์ ก าร เผื่อแผ่ ดูแลครอบครัวได้ ไม่เกเร ไม่ติดยา” บทบาท
บริหารส่วนตำ�บล ซึ่งเป็นผู้กำ�หนดนโยบายพึงกระทำ�คือ สำ�คัญของคนที่จะมาทำ�หน้าที่นี้คือ “ครูพี่เลี้ยง” ที่ต้อง
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ประคับประคองให้เด็กเป็นคนดี มีคุณภาพ
นโยบายด้านการศึกษาของ อบต.อินทร์บุรีคือการ
“แทรก” วิชาหน้าที่ศีลธรรม หรือใช้คุณธรรมจริยธรรม
ควบคูว่ ชิ าการ… ซึง่ แนวทางนี้ อบต.เชือ่ ว่าจะเป็นการสร้าง
ความภาคภูมิใจให้ผู้ปกครองที่ตัดสินใจนำ�บุตรหลานมา
ฝากไว้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
“การพัฒนาเด็กจะประสบผลสำ�เร็จได้ เราจำ�เป็นต้อง
พัฒนาบุคลากรคือครูศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อน ซึง่ ในสังกัด
อบต.อินทร์บุรี มีครูผู้ดูแลเด็ก 7 คน จาก 3 แห่ง คือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโรงเรียน
อนุบาลอินทร์บรุ ี และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประศุก
ตอนนีจ้ า้ งครูอาสาพัฒนากีฬาทีจ่ บปริญญาตรีดา้ นพลศึกษา
โดยตรงเพิม่ อีก 2 คน หมุนเวียนไปสอนแต่ละโรงเรียนตาม
ตารางทีว่ างไว้ โดยไม่เน้นด้านพละ แต่ให้สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม การครองตน และการดำ�รงชีวิตอย่างถูกต้อง
เหมาะสมให้เด็กๆ แทน ปรากฏว่าหลังจากผลัดเปลีย่ นครู
ไปอบรมอย่างสม่ำ�เสมอแล้วกลับมาพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
มีผปู้ กครองสนใจนำ�เด็กก่อนวัยเรียนมาฝากมากขึน้ ทำ�ให้
มียอดรวมของเด็กทั้ง 3 แห่ง ร่วม 160 คน แยกเป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์ 85 คน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี 50 คน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดประศุก 25 คน”

สกล มาละโรจน์ ปลัด อบต.อินทร์บุรี บอกว่า
อีกโจทย์ทสี่ �ำ คัญไม่แพ้กนั คือการพัฒนาให้เยาวชนในพืน้ ที่
มีนิสัย “รักการอ่าน” ประเด็นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ อบต.
อินทร์บรุ ไี ด้รบั มอบ “หอสมุดแห่งชาติอนิ ทร์บรุ ”ี มาจาก
กรมศิลปากรเมื่อ 3 ปีที่แล้ว แต่เมื่อรับมาแล้วไม่ได้ให้
งบประมาณมาด้วย อบต.จึงต้องแบกรับค่าใช้จ่ายสูงถึง
ปีละกว่า 400,000 บาท สำ�หรับดูแลรักษาสถานที่ หนังสือ
ตลอดจนค่าตอบแทนให้กับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่
จำ�นวน 5 คน
“เพราะเป็นหอสมุดที่อยู่คู่อินทร์บุรีมานานจึงไม่
สามารถทอดทิ้งได้ หาก อบต.ไม่รับไว้ดูแล ทางกรมศิลป์
จะนำ�หนังสือที่อยู่ในหอสมุดทั้งหมดออกไปไว้ที่หอสมุด
แห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี จะเหลือแค่อาคารสถานที่ร้าง
ไว้ในพื้นที่ อบต.จึงพยายามหาแนวร่วมเพื่อทำ�ให้คนเห็น
คุณค่าของหนังสือและอยากอ่าน หากในภาพรวมต้อง
ยอมรับว่าคนในพืน้ ทีย่ งั ไม่กระตือรือร้นมาใช้บริการมากนัก
ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ยกเว้นพระภิกษุสามเณร ที่เข้ามา
ค้นคว้าและยืมหนังสือบ้าง หรือบางครัง้ ทางเรือนจำ�จังหวัด
ก็มายืมหนังสือให้นักโทษอ่านครั้งละ 300 - 400 เล่ม
สาเหตุของการไม่ได้รับความนิยม อาจเป็นเพราะหนังสือ
ค่อนข้างเก่า ไม่มีหนังสือใหม่เข้ามา ยกเว้นหนังสือพิมพ์
ประกอบกับคนรุ่นใหม่มีแหล่งข้อมูลที่สามารถค้นคว้าได้
มากขึ้น โดยเฉพาะในโลกไซเบอร์”
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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ความหวังอยู่ที่ “นักถักทอชุมชน”

การลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านด้วยความจริงใจ
ให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ทำ�ให้ชาวบ้านเกิดความไว้วางใจ
ปัญหา “คนไม่ใช้หอสมุดแห่งชาติ” มิได้คาใจ
และกระตือรือร้นที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น

เฉพาะปลัด อบต. เท่านั้น หากยังเป็นปัญหาที่ สุพสิทธิ์
ตระกูลปาน “แฮม” หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม อบต.อินทร์บรุ ี พยายามหาแนวทางทีจ่ ะทำ�ให้
คนในชุมชนหันมาสนใจหอสมุดแห่งชาติมากขึ้น
กระทั่งโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น
(4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพือ่ พัฒนา
เด็ก เยาวชน และครอบครัว สถาบันเสริมสร้างการ
เรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ภายใต้การสนับสนุน
ของมูลนิธสิ ยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด
(มหาชน) มีหนังสือคู่มือแนะนำ�หลักสูตรที่มีหน่วยการ
เรียนรู้ว่าด้วย “กระบวนการทำ�งานกับชุมชน”
ปลัด อบต.อินทร์บรุ ี เห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวน่าจะ
ช่วยให้บุคลากรด้านการศึกษามีทักษะการทำ�งานมากขึ้น
จึงตัดสินใจส่ง สุพสิทธิ์ ตระกูลปาน เข้าอบรมหลักสูตร
นักถักทอชุมชน เพราะเป็นความหวังหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา
หอสมุดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นงานในกำ�กับของ
ฝ่ายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยให้ จุฑาทิพย์
ศรีผิว รองนายก อบต.อินทร์บุรี เป็นตัวแทนนายก อบต.
ไปร่วมเรียนรูด้ ว้ ย โดยนายก อบต.จะทำ�หน้าที่ “หนุนเสริม”
การทำ�งานของนักถักทอชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

“ขยะแลกไข่” กิจกรรมซ้อมมือนักถักทอ
ชุมชน
ในระหว่ า งการอบรมหลั ก สู ต รนั ก ถั ก ทอชุ ม ชน
สุพสิทธิ์ ตระกูลปาน หรือ “แฮม” กำ�ลังทำ�โครงการ
“ขยะแลกไข่” ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำ�บลอินทร์บรุ ี
ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงกลายเป็นกิจกรรมที่แฮมใช้ฝึก
ทักษะและความรู้ที่ได้จากการอบรมไปทดลองปฏิบัติ
“ความรู้ที่นำ�มาใช้คือเรื่องของการวิเคราะห์ “ทุน”
หรือ สิง่ ดี ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน และการประสานงาน เหตุผล
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

ที่ทำ�โครงการนี้เพราะพื้นที่อินทร์บุรีมีขยะในปริมาณมาก
รถเก็บขยะก็มไี ม่พอ เราจึงเห็นว่าในพืน้ ทีม่ ที มี สภาเด็กและ
เยาวชน จึงประสานงานไปยัง พายัพ วงษ์อนิ ทร์ ประธาน
อาสาสมัครพัฒนาสังคม จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมกับเสนอ
ความเห็นว่าอยากให้กลุม่ เด็กมาช่วยกันระดมความคิดเห็น
เรือ่ งการจัดการขยะ...โดยให้สภาเด็กฯ เป็นผูท้ �ำ โครงการ..
และ อบต.มีหน้าที่สนับสนุบงบประมาณ”
อย่างไรก็ตาม นอกจากการ “ประสานภาคี” คือ
สภาเด็กฯ มาร่วมแก้ปัญหาของชุมชนแล้ว แฮมยังมีส่วน
ในการประชาสัมพันธ์โครงการขยะแลกไข่ แต่เป็นการ
ทำ�งานผ่านผูน้ �ำ ชุมชนให้ชว่ ยประกาศเสียงตามสาย ซึง่ ไม่ได้
ผลมากนัก มีคนร่วมกิจกรรรมน้อยมาก
แต่หลังจากนั้นอีก 1 เดือน มีการจัดกิจกรรม
ขยะแลกไข่ครัง้ ที่ 2 ซึง่ เป็นช่วงทีแ่ ฮมเข้าอบรมหลักสูตร
นักถักทอชุมชนได้ระยะหนึ่งแล้ว แฮมจึงดึง “ความรู้”
เรื่องหลักการสร้างมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และ
หลักการประสานงานมาใช้ พร้อมกับลงพื้นที่ไปบอก
กล่าวชาวบ้านด้วยตนเอง  บางส่วนใช้การประสานงาน
กับโรงเรียนมัธยม  และผ่านผู้นำ�ชุมชน
“ปรากฏว่าผลตอบรับดีกว่าครั้งแรก ดูจากปริมาณ
ไข่ทเ่ี ตรียมไว้ ครัง้ แรกเหลือมากกว่าครัง้ ที่ 2 อย่างเห็นได้ชดั
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เพราะการลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านด้วยความจริงใจ
ให้ขอ้ มูลอย่างถูกต้อง ทำ�ให้ชาวบ้านเกิดความไว้วางใจ
และกระตือรือร้นที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น ส่วน
เด็กและเยาวชนจากสภาเด็กฯ ที่มาร่วมโครงการ ก็ต้อง
ทำ�การบ้านล่วงหน้า ทั้งเช็คราคาขยะ ราคาไข่ เพื่อให้การ
แลกเปลี่ยนเกิดความสมดุลมากที่สุด”

พัฒนาเยาวชน “รักการอ่าน”
“หลังจากผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง
พบว่า นักถักทอชุมชนสามารถนำ�ความรูม้ าใช้ในการทำ�งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” สกล มาละโรจน์ ปลัด อบต.
อินทร์บรุ ี กล่าวถึงความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับเจ้าหน้าที่
ทั้ง 2 คน
“ เห็นความเปลีย่ นแปลงในการทำ�งานอย่างชัดเจน
ทั้งด้านแนวคิดที่เชื่อมโยงกันได้ดีขึ้น เช่น มีการผลักดันครู
ผู้ดูแลเด็ก 7 คนที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาให้ตื่นตัว
เข้ามาทำ�กิจกรรมร่วมกัน จากเดิมแค่ดูว่าครูเป็นคนดี
คอยดูแลให้เด็กปลอดภัยจนกลับถึงบ้านก็เพียงพอแล้ว
ซึ่งในตอนนี้หยุดอยู่แค่นั้นไม่ได้ ต้องพัฒนาไปข้างหน้า
ให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุก มีความสุข และเกิดพัฒนาการที่
สมวัย และนอกจากนีย้ งั เห็นความพยายามในการปรับปรุง
หอสมุดแห่งชาติอินทร์บุรี โดยหาภาคีที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ร่วมทำ�งานมากขึ้น”
อย่างไรก็ตามในหลักสูตรนักถักทอชุมชน เมือ่ เข้ารับ
การอบรมได้ระยะหนึ่งแล้ว มีข้อกำ�หนดไว้ว่าให้นักถักทอ
ชุมชนแต่ละพื้นที่ช่วยกันทำ�โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก

และเยาวชน 1 โครงการ แฮมซึง่ ยังไม่ทงิ้ แนวคิดทีจ่ ะพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้มีลักษะนิสัย “รักการอ่าน”
“มองไปที่กิจกรรมรักการอ่าน เพราะเคยทำ�แล้ว
ไม่ได้ผล จึงนำ�เรือ่ งนีไ้ ปหารืออาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์
ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็นสุข
ในฐานะวิทยากรหลักของหลักสูตร อาจารย์แนะนำ�ว่าให้
ลองคิดจาก “ทุนเดิม” ในชุมชนก่อนว่าเรามีจุดเด่นอะไร
และอาจารย์กอ็ าสาทีจ่ ะประสานงานวิทยากรจากแผนงาน
สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพือ่ มาร่วมพูดคุยและหารือ
ถึงแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่”
แฮมบอกว่า การพูดคุยครั้งแรกทำ�ให้รู้ทิศทางการ
ทำ�งาน และเห็นว่า “ทุน” ซึ่งหมายถึงจุดเด่น และสิ่งดีๆ
ที่มีอยู่ในชุมชนที่อาจารย์ทรงพลแนะนำ� คืออะไร
“ทุนในที่นี้หมายถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ด้าน
การอ่าน ก็นกึ ถึง อาจารย์ส�ำ เริง อึง้ พานิช ครูช�ำ นาญการ
พิเศษ (หมวดภาษาไทย) โรงเรียนอินทร์บุรี และนอกจาก
ครูสำ�เริง เรายังประสานงานไปยังภาคีอื่นๆ เช่น โรงเรียน
ในสังกัด อบต. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ข้าราชการ
บำ�นาญทีเ่ ชีย่ วชาญด้านภาษา รวมทัง้ วัด...ซึง่ ทัง้ หมดล้วน
เกี่ยวข้องกับหนังสือ และเรื่องการอ่าน”
เมื่ อ “ถั ก ทอ” จนเกิ ด เป็ น “คณะกรรมการ
ดำ�เนินงาน” ทีมทำ�งานจึงช่วยกันระดมความคิดเห็น
เพื่อหา “กลุ่มเป้าหมาย” เข้ามาร่วมทำ�กิจกรรม
แฮมเล่ า ว่ า ตอนนั้ น ระดมความคิ ด กั น อยู่ น าน
เหมือนกัน อบต.อยากได้เด็กประถมศึกษา แต่ทมี วิทยากร
เห็ น ว่ า เด็ ก ประถมยั ง เล็ ก เกิ น ไป ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
โครงการอาจยังไม่มี พร้อมเสนอว่าน่าจะเป็นเด็กชั้น ม.2
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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เพราะเด็กกลุ่มนี้ยังอยู่ในโรงเรียนอีกหลายปี สามารถ
สั่งสมประสบการณ์ และถ่ายทอดให้รุ่นน้องได้ ขณะที่เด็ก
ม.3 เมื่อเรียนจบแล้วส่วนหนึ่งอาจไปเรียนต่อที่อื่น ทำ�ให้
การทำ�โครงการไม่ต่อเนื่อง
เมื่อได้ข้อสรุปว่ากลุ่มเป้าหมายคือเด็กนักเรียนชั้น
ม.2 คณะทำ�งานจึงเปิดรับสมัครนักเรียน โดยมีเด็กนักเรียน
จากโรงเรียนอินทร์บรุ สี มัครเข้าร่วมกิจกรรม 27 คน โรงเรียน
ศรีวินิตวิทยาคม 10 คน ส่วนคณะทำ�งานหลักมีประมาณ
20 คน คือเจ้าหน้าที่ อบต.จำ�นวนหนึง่ ทีเ่ หลือเป็นครูผดู้ แู ล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 คน รวมทั้ง อาจารย์นิภา บุญยัง
จากโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม อาจารย์สำ�เริง อึ้งพานิช
ครูช�ำ นาญการพิเศษ (หมวดภาษาไทย) และอาจารย์ผจญ
นักฆ้อง ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอินทร์บุรี
และแล้วโครงการส่งเสริมเยาวชนคนชอบอ่าน
ประจำ�ปี 2556 จึงเกิดขึ้น โดยมีภาคีภายในภายนอก
เข้ามาช่วยกันทำ�งาน ทั้งโรงเรียนอินทร์บุรี โรงเรียน
ศรีวินิตวิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี กศน.
อินทร์บุรี  สรส. มูลนิธิสยามกัมมาจล และระพีพรรณ
พัฒนเวช หรือ “แต้ว” วิทยากรอิสระในเครือข่าย
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เข้ามาช่วยเป็น
วิทยากร

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

ขีด ปะ ฉีก ปัม๊ ...กิจกรรมพัฒนาเด็กแกนนำ�
ระพีพรรณ พัฒนาเวช “พี่แต้ว” วิทยากรด้าน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เล่าว่า การทำ�ให้คนรัก
“การอ่าน” คือคนอ่านต้องเบิกบาน สนุก และน่ารื่นรมย์
ไม่ใช่ให้เด็กคิดว่าการอ่านเป็นยาขม เพราะฉะนัน้ กิจกรรม
ช่วงแรกๆ จึงเน้นให้เด็กทำ�งานศิลปะและมาอ่าน อ่านแล้ว
มาทำ � งานศิ ล ปะ โดยวางแผนจั ด กิ จ กรรมเยาวชนคน
ชอบอ่านไว้ 3 ครั้ง คือ ศิลปะ เทคนิคการจับหนังสือและ
การเล่านิทาน การทำ�หนังสือทำ�มือ
“เหตุที่เลือกศิลปะไว้เป็นอันดับแรก เพราะงาน
ศิลปะคือการลงมือทำ� ที่ทำ�ให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย ใกล้ชิด
กันมากขึ้น พอเด็กๆ มีความรู้สึกนี้แล้ว เราบอกให้เด็กทำ�
อะไรก็งา่ ยขึน้ เราไม่อยากยัดเยียดให้เด็กมุง่ แต่อา่ นหนังสือ
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อย่างเดียว สังเกตได้วา่ ช่วงทีเ่ ด็กทำ�ศิลปะพวกเขาจะเงียบ
มาก หลังพักเที่ยงทุกคนก็รีบกลับเข้ามา ไม่มีอิดออดเลย
ทุกคนลงมือทำ�อย่างตั้งอกตั้งใจกันมาก”
สำ�หรับงานศิลปะแรกที่ให้เด็กทำ�คือ กิจกรรมขีด
ปะ ฉีก ปั๊ม โดยกิจกรรมนี้จะฝึกให้เด็กรู้จักการวางแผน
ทำ�งานอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากการเลือกวัสดุอุปกรณ์
เลือกตัวแม่พิมพ์ที่จะต้องมาพิมพ์มาขูด วิธีการปั๊มว่าปั๊ม
อย่างไรให้สวยงาม ไม่ขาด จากนั้นก็นำ�มาทำ�เป็นรูปร่าง
เพือ่ ให้เป็นภาพ นีค่ อื “กระบวนการคิด” อย่างเป็นระบบ
นั่นเอง
จากนัน้ ก็ถงึ ขัน้ ตอนการอ่าน วิทยากรจะให้เด็กอ่าน
หนังสือก่อน เมื่ออ่านจบแล้วให้เด็กดึงตัวละครที่ชอบมา
วาดภาพ ลงสี ขัน้ ตอนสุดท้ายคือการให้เด็กอ่านชือ่ หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับการอ่านหนังสือ และ
หลังเสร็จกิจกรรมก็ให้เด็กๆ เลือกหนังสือไปอ่านที่บ้าน
โดยไม่บอกว่าครั้งหน้าต้องออกมาเล่าให้เพื่อนฟัง
“เพราะถ้าเรากำ�หนดโจทย์เด็กก็จะไม่อยากนำ�กลับ
ไปอ่าน แต่หากหนังสือที่เขาอ่านมันสนุก เขาก็ต้องอยาก
กลับมาเล่าให้เพือ่ นๆ ฟัง เป็นการส่งเสริมการอ่านทางตรง
แต่ใช้วิธีอ้อมๆ ให้เขาออกมาเล่า เมื่อคนฟังๆ แล้วรู้สึก
สนุกก็อยากอ่านบ้าง ถือเป็นการส่งต่อการอ่านไปเรือ่ ยๆ”

“การอ่าน...คนอ่านต้องเบิกบาน สนุก และน่ารื่นรมย์
ไม่ใช่ให้เด็กคิดว่าการอ่านเป็นยาขม”
“ได้ยินเด็กๆ คุยกันว่าการอบรมสนุก ไม่น่าเบื่อ
วิทยากรให้เด็กได้ลงมือฝึกปฏิบตั ิ ฝึกทักษะการเล่านิทาน
ด้วยหนังสือทำ�มือ ทีไ่ ม่ใช่แค่การวาดรูป ขูดลาย หรือตัดปะ
แต่เป็นการให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์
เพื่ อ แก้ ปั ญ หา และเห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า เด็ ก เกิ ด ความ
เปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แค่ความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงอุปนิสยั กล้าแสดงออก มีภาวะความเป็นผูน้ �ำ สูง
และมีจติ อาสา สังเกตได้จากการทีเ่ ด็กทัง้ 27 คน มีการ
เกาะกลุ่มกัน เมื่อทราบว่าครูจัดกิจกรรมต่างๆ ก็จะ
อาสามาช่วยหรือเข้าร่วมงานตลอด” วิภาวดี ศิริภาพ
หรือ “ครูน�้ำ ” จากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์
ที่มีโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้ในโครงการส่งเสริมเยาวชนคน
ชอบอ่าน อธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดในตัวเด็ก

การเรียนรู้ที่มากกว่า “การอ่าน”
พิมพ์ชนก ตาละอุประ “มิน้ ท์” นักเรียนชัน้ ม.2/6
โรงเรียนอินทร์บุรี ในฐานะประธานโครงการส่งเสริม
เยาวชนคนชอบอ่าน ประจำ�ปี 2556 บอกถึงความสนใจ

“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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ในการเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมเยาวชนคนชอบอ่าน
ว่า ปกติชอบอ่านหนังสืออยูแ่ ล้วจึงมาสมัคร ทำ�ให้มนิ้ ท์ได้
เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่เหนือความคาดหมาย กระบวนการ
อบรมมีทั้งการวาดภาพระบายสี การทำ�หนังสือนิทาน
ทำ�มือ โดยตอนแรกวิทยากรให้หาลายจากโต๊ะ หิน หรือ
พืน้ ผิว มาขูดเป็นแบบและต่อเนือ่ งไปเรือ่ ยๆ จนกลายเป็น
เรือ่ งราว นอกจากนีย้ งั มีการแนะนำ�เทคนิคการจับหนังสือ
และการเล่านิทานให้เพื่อนฟัง ทำ�ให้อ่านได้คล่องขึ้น

“กิจกรรมนี้นอกจากน้อง ๆ จะได้รับความสนุกสนาน
แล้ว น้อง ๆ ยังได้เรียนรู้ทักษะการออกเสียงพูดตาม
พี่ๆ และการเล่นคำ�ไปพร้อมกัน”
“ตอนนี้วางแผนร่วมกับเพื่อนๆ ว่าจะทำ�กิจกรรม
ถ่ายทอดความรูท้ ไี่ ด้รบั มาสูร่ นุ่ น้อง เช่น ช่วยจับหนังสือให้
น้องๆ อ่าน จัดกิจกรรมนันทนาการให้นอ้ งทำ�ลาย-ตัดแปะ
กิจกรรมวาดภาพระบายสี ให้น้องๆ ได้ใช้จินตนาการ
ก่อนวาด และกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ สดๆ ร้อนๆ คือการเล่านิทาน
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

ให้น้องวัย 3 ขวบ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์
ฟัง โดยแบ่งเป็นทีมๆ ละ 5 - 6 คน ซึ่งโรงเรียนอินทร์บุรี
แบ่งเป็น 5 ทีม โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 2 ทีม โดยนิทาน
ที่นำ�ไปเล่ามี 2 เรื่องคือ คุณเงาใจดีกับกระดุ๊ก กระดิ๊ก กระ
ด๊อก กระแด๊ก เมือ่ เล่าจบแล้วสังเกตเห็นว่าน้องๆ ชอบกัน
มาก กิจกรรมนี้นอกจากน้องๆ จะได้รับความสนุกสนาน
แล้ว น้องๆ ยังได้เรียนรูท้ กั ษะการออกเสียงพูดตามพีๆ
่ และ
การเล่นคำ�ไปพร้อมกัน”
พันธกานต์ มาลา  “พีท” นักเรียนชั้น ม.2/6
โรงเรียนอินทร์บุรี รองประธานโครงการเยาวชนคน
ชอบอ่าน เล่าเสริมว่า นอกจากการไปเล่านิทานให้น้องๆ
ทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์ฟงั แล้ว พวกเราอาจ
ขยายไปทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดประศุกในโอกาสต่อไปด้วย
และกิจกรรมที่ทำ�นอกจากเล่านิทาน ก็อาจมีวาดภาพ
ระบายสี เล่นเกม และร้องเพลงให้น้องฟัง เพราะคนที่
เข้าร่วมอบรมส่วนหนึ่งไม่ได้ชอบอ่านหนังสือ อาจชอบ
วาดรูประบายสี หรือบางคนก็มาตามเพื่อน แต่การอบรม
ครั้งนี้ทำ�ให้พีทได้รับความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นหลายด้าน
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“โดยส่วนตัวผมชอบอ่านหนังสือวรรณกรรมและ
ความรูท้ วั่ ไป ชอบหนังสือมากกว่าอ่านจากสือ่ อินเทอร์เน็ต
เพราะพกพาสะดวก ไปที่ไหนก็หยิบขึ้นมาอ่านได้ทันที
การเข้าอบรมในโครงการนี้นอกจากจะได้ความรู้เรื่องการ
อ่านหนังสือแล้ว ยังได้เพื่อนใหม่หลายคน มีความมั่นใจ
กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น”

ครู-เด็กเล็ก “สือ่ สาร” กับผูป้ กครองมากขึน้
วิภาวดี ศิริภาพ “ครูน้ำ�” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดโบสถ์ ที่มีโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้ในโครงการ
ส่งเสริมเยาวชนคนชอบอ่าน เล่าว่า ครูทั้ง 7 คน จากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ทีเ่ ข้าอบรมครัง้ นี้ ไม่เพียงแต่ได้เพือ่ น
ได้รจู้ กั ผูร้ ู้ รูจ้ กั วิทยากร ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการอ่านแล้ว
ยังได้แรงบันดาลใจและเทคนิคใหม่ๆ ในการทำ�งาน
ที่นำ�มาปฏิบัติแล้วได้ผลเกินคาด เช่น เมื่อผู้ปกครอง
มารับส่งลูก ครูก็เข้าไปพูดคุยเรื่องพัฒนาการของเด็ก
แนะนำ�ผู้ปกครองให้เล่านิทานหรือพูดคุยกับลูกบ้าง

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว และสร้างความ
ไว้วางใจให้กับเด็ก ขณะเดียวกันก็ยังมีการถ่ายทอด
ข้อมูลระหว่างครูกับผู้ปกครองมากขึ้น ส่งผลให้การ
ทำ�งานมีประสิทธิภาพ แม้จะดูเหมือนว่าครูมภี าระงาน
เพิม่ ขึน้ แต่ครูกลับรูส้ กึ สนุกทีไ่ ด้ท�ำ กิจกรรมสัมพันธ์กบั
ผู้ปกครอง
สำ�หรับกิจกรรมทีก่ ลุม่ นักเรียนช่วยกันคิด “ต่อยอด”
ด้วยการไปเล่านิทานให้นอ้ งๆ ทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดโบสถ์ฟังนั้น น้องๆ ชอบมาก ปกติเด็กเล็ก 3 ขวบ
ชอบฟังนิทานซ้�ำ ๆ อยูแ่ ล้ว แต่ถา้ ซ้�ำ บ่อยเกินไป เด็กก็เบือ่
พอถึ ง เวลาที่ ผู้ ป กครองมารั บ กลั บ บ้ า น เด็ ก หลายคน
ไม่ยอมกลับ จะอยูฟ่ งั นิทานต่อ ครูตอ้ งบอกให้กลับบ้านก่อน
เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ๆ จะมาเล่าให้ฟังใหม่ ส่วนนักเรียนที่ไปเล่า
นิทาน ครูรู้สึกได้เลยว่าพวกเขามีความกระตือรือร้นและ
ตั้งใจกันมาก เล่านิทานได้น่าสนใจ ครูช่วยแนะนำ�เพียง
เล็กน้อย เช่น ระดับการชูหนังสือ เพื่อให้เด็กมองเห็น
ทั่วถึงเท่านั้น

“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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โรงเรียนพร้อมหนุนเด็กอ่านหนังสือเต็มที่
สมจิต หวังกลุ่มกลาง รองผู้อำ�นวยการฝ่าย
วิชาการ โรงเรียนอินทร์บุรี บอกว่า สาเหตุที่โรงเรียน
ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม เพราะสนใจตัง้ แต่ชอ่ื โครงการแล้ว
ต้ อ งยอมรั บ ว่ า การจั ด การศึ ก ษาของทั่ ว โลกจะเน้ น
ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน แต่ประเทศไทยยังห่างไกล
จากเป้าหมายนี้มาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น
สหรัฐอเมริกาที่มีการกำ�หนดว่าปีหนึ่งๆ เด็กต้องอ่าน
หนังสือกี่หน้า  แต่ของเรายังไม่ได้มีการกำ�หนดขนาด
นั้น ทั้งที่ทุกคนรู้ว่าการอ่านทำ�ให้คนมีความรู้มากขึ้น

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

“เมื่อผู้ใหญ่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดี เด็กไทยส่วนใหญ่
จึงไม่มีนิสัยรักการอ่าน ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ให้กลุ่มสาระ
ภาษาไทยจัดกิจกรรมเข้าค่ายรักการอ่าน และพานักเรียน
ไปทัศนศึกษาดูสถานศึกษาที่จัดโครงการรักการอ่านแล้ว
ประสบความสำ�เร็จ (Best of the Best) อาทิ โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ทีม่ กี ารกำ�หนดโปรแกรม
ว่าเดือนหนึง่ เด็กต้องอ่านหนังสือให้ได้กหี่ น้า พอกลับจาก
ดูงาน ก็รู้สึกว่านักเรียนสนใจอ่านหนังสือมากขึ้น และเมื่อ
มีกิจกรรมนี้เข้ามาฝ่ายบริหารจึงพยายามจัดงบประมาณ
สนับสนุนเต็มที่”
ความพยายามต่อยอดของโรงเรียนและนักเรียน
ในการสร้างนิสัยรักการอ่าน ด้วยการทำ�หนังสือนิทาน
และเล่าให้เด็กเล็กฟัง นับเป็นรูปธรรมความสำ�เร็จที่
นักถักทอชุมชน อบต.อินทร์บุรีได้หว่านเมล็ดพันธุ์ไว้
แม้จะเป็นเพียงก้าวแรกในจุดเล็กๆ และต้องใช้เวลาใน
การบ่มเพาะ  แต่หากขยายผลได้ ย่อมหมายถึงจำ�นวน
คนในตำ�บลอินทร์บุรีจะมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้นตาม
ไปด้วย ซึ่งท้ายที่สุด อบต.อินทร์บุรีก็จะกลายเป็น
“ตำ�บลรักการอ่าน” ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
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ใช้ “ทุนชุมชน” เสริมงานนักถักทอชุมชน
วันนีห้ ลักสูตรนักถักทอชุมชนจบลงแล้ว แต่ “องค์ความรู”้ ทีน่ กั ถักทอชุมชน อบต.อินทร์บรุ ีได้รบั กำ�ลังผลิดอก
ออกผล ด้วยการ “ถักทอ” ภาคีเครือข่ายภายใน ภายนอกให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนอินทร์บรุ อี ย่าง
เต็มกำ�ลัง

สุพสิทธิ์ ตระกูลปาน

จุฑาทิพย์ ศรีผิว

สุพสิทธิ์ ตระกูลปาน “แฮม” หัวหน้าส่วนการ
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม อบต.อินทร์บุรี เล่าว่า
เมือ่ ผูบ้ ริหารตัดสินใจส่งเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน
ผมก็ต้องทำ�ให้ดีที่สุด และเมื่อเข้ารับการอบรม มีวิทยากร
มาช่วยแนะนำ�วิธที �ำ งาน ทำ�ให้สามารถนำ�ความรูต้ า่ งๆ จาก
การอบรมมาทำ�งานได้หลากหลายมากขึน้ เพราะเมือ่ ก่อน
เวลาจัดกิจกรรมให้ชมุ ชนแต่ละครัง้ มักใช้ “คำ�สัง่ ” โดยหน้าที่
ถึงผูน้ �ำ ท้องถิน่ พร้อมกับจัดของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้ผมู้ า
ร่วมกิจกรรมด้วย เพราะกลัวชาวบ้านจะไม่มาถ้าเราไม่มี
สิง่ ตอบแทนให้ แต่หลังจากเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน
ทำ�ให้ได้เรียนรูห้ ลายอย่าง โดยเฉพาะการ “ประสานงาน”
ทีอ่ าจารย์ทรงพลแนะนำ�ว่าอาจต้องอาศัยผูม้ บี ารมีในชุมชน
เป็นตัวเชือ่ ม เช่น ดึงผูท้ รงคุณวุฒขิ องหมูบ่ า้ น หรือโรงเรียน
มาเป็นกรรมการร่วม

จุฑาทิพย์ ศรีผวิ รองนายก อบต.อินทร์บรุ ี เล่าว่า
ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้เข้าร่วมในหลักสูตรนี้ เพราะ อบต.
ส่งชือ่ ครูอาสาพัฒนาไป แต่ครูตดิ งานสอน เราจึงต้องไปแทน
พอรู้ว่าต้องเข้าอบรมถึง 10 ครั้งต่อเนื่องกัน ก็คิดหนัก
อยู่เหมือนกัน แต่คิดว่าจะพยายามเข้าร่วมให้ได้มากที่สุด
เท่าที่จะทำ�ได้ หลังการอบรมแต่ละครั้งก็จะกลับมาเล่า
ให้ปลัด และนายก อบต.ฟังว่าเราได้เรียนรู้เรื่องอะไร
และความรูท้ ไ่ี ด้มาน่าจะนำ�มาต่อยอดกับงานได้อย่างไร
พยายามบอกเล่าให้ท่านรู้ตลอด
ในส่วนของทักษะความรู้ที่ได้จากการอบรม ทำ�ให้
เรามี “ลูกล่อลูกชน” กับพนักงานในองค์กรเพิ่มขึ้น เช่น
การขอความร่วมมือจากพนักงาน ต้องดูความพร้อม และ
ความสามารถควบคู่ กั น เรี ย กได้ ว่ า มี ก ารคิ ด วิ เ คราะห์
มากกว่าเดิม เมื่อก่อนจะใช้วิธีเอ่ยปากขอโดยไม่ได้มอง
บริบทอืน่ ๆ หากมีปญ
ั หาต้องดูแลงานหลายด้านพร้อมกัน
ก็จะพยายามจัดสรรความสำ�คัญ หรือให้คนทีว่ า่ งดำ�เนินการ
แทน นอกจากนี้ยังนำ�ไปใช้ในครอบครัวได้อีกด้วย เช่น
มีเหตุผล ใจเย็น ฟังเสียงลูกมากขึ้น
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สร้างคน...เพื่อสร้างชาติ
องค์กรบริหารส่วนตำ�บลวัดดาว อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
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“การสร้างคน สำ�คัญกว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพราะถ้าคนดี
โครงสร้างพื้นฐานก็จะดีตามไปด้วย แต่ถ้าเราไปให้ความสำ�คัญ
กับโครงสร้างพื้นฐานก่อน คนก็จะลำ�บาก เพราะความต้องการ
ของคนไม่มีที่สิ้นสุด ยิ่งคนคิดไม่เป็น ไม่มีเหตุผล ไม่มีจริยธรรม
มีแต่จะทำ�ให้เกิดโทษ จึงทำ�ให้บ้านเมืองวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้
การคิดเป็น การมีความรู้ มีคุณธรรม จึงต้องมาก่อน”
นี่คือที่มาของ “แนวคิด” นโยบายการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของ ประทิว รัศมี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลวัดดาว อำ�เภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี ที่วางรากฐาน
การพัฒนาชุมชนแห่งนี้มานานกว่า 12 ปี

สร้างคน...สร้างชุมชน
12 ปีของการพัฒนาชุมชนวัดดาว นายกประทิวให้ความสำ�คัญกับการ
“สร้างคน” มาโดยตลอด แม้กระทั่งในงานบุญประเพณี หรืองานต่างๆ ที่
อบต.เข้าไปมีส่วนร่วม โดยไม่ใช้ “เงิน” เป็นตัวตั้ง แต่จะพยายาม “ดึงการ
มีส่วนร่วม” ของคนในชุมชนออกมาให้มากที่สุด นายก อบต.จะเก่งหรือ
ไม่เก่งไม่สำ�คัญ ที่สำ�คัญคือ “ชุมชน” ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง
“การสร้างคนไม่ใช่แค่ไปบอกแล้วเขาคิดเองได้ ต้องมีกระบวนการ
ให้เขาลุกขึ้นมาคิด ลุกขึ้นมาทำ�ด้วยตัวเอง ต้องกระจายความเก่งลงไป
ให้รากหญ้า ต้องพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน”
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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และแนวทางการสร้ า งชุ ม ชนให้ เข้ ม แข็ ง ยั่ ง ยื น ที่
นายกประทิ ว ใช้ อ ยู่ เ ป็ น ประจำ � คื อ การให้ ค นในชุ ม ชน
บริหารจัดการงานต่างๆ ด้วยตนเอง โดย อบต.จะจัดสรร
งบประมาณให้ส่วนหนึ่งเท่านั้น เช่น งานวันเด็กที่ผ่านมา
อบต.มีงบให้ 20,000 บาท ให้ชาวบ้านไปบริหารจัดการ
เอง ซึ่งเขาก็ไปประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านมาช่วยกัน
ระดมทุนจนได้งบประมาณร่วมแสนบาทมาจัดงาน และ
เมื่อคิดจะทำ�งานให้ดีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของก็เกิด
ขึ้น และการ “ร่วมคิด ร่วมทำ�” ก็ตามมาในที่สุด
“ผมพยายามจะทำ�ให้เกิดงานขึ้นทุกหมู่บ้า น
เพื่อกระจายความเข้มแข็งสู่รากหญ้า ต้องหัดให้เขา
เป็นเจ้าภาพ หัดให้เขารู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ”

เมือ่ รูว้ า่ มี “หลักสูตรนักถักทอชุมชน” จึงไม่รรี อที่
จะส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพราะคิดว่า ต้องพยายาม
สร้างเครือข่ายและคนที่มีความสามารถในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มากทีส่ ดุ
“จริงๆ ผมหาหลักสูตรแบบนีม้ านานแล้ว ยิง่ ผมเคย
ทำ�งานร่วมกับ อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผูอ้ �ำ นวยการ
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็นสุข (สรส.) มาก่อน
เมือ่ สรส.มาชวนให้เข้าร่วมโครงการ จึงตัดสินใจส่งบุคลากร
ใน อบต.เข้าร่วมทันที เพราะคิดว่าหลักสูตรนักถักทอชุมชน
จะมี ป ระโยชน์ ม ากต่ อ การแปลงนโยบายไปสู่ ค วาม
เป็นจริง โดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
ที่ต้องมีคนที่เป็นไม้ เป็นมือ มาช่วยปฏิบัติงาน”

พัฒนาเด็ก...เพื่อพัฒนาชาติ

เลือกคนในพื้นที่...

เมือ่ กระจายความเข้มแข็งลงสูช่ มุ ชนได้แล้ว ความหวัง
ต่อไปของนายกประทิวคือ การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ที่เป็นอนาคตของชาติ
นายกประทิวบอกว่า ประเทศไทยขณะนีถ้ กู มอมเมา
ด้านความคิดจนคนรุ่นนี้อาจไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทัน
แต่เราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปหรือ คำ�ตอบคือ “ไม่”
ดังนั้นวิธีแก้คือ ต้องมองไปถึงอนาคตของประเทศซึ่งก็คือ
เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตนั่นเอง
“การพัฒนาเด็กและเยาวชนทีผ่ มคิดไว้จะสำ�เร็จ
หรือไม่ ผมไม่รู้ แต่คนเราต้องมีความหวัง เราต้องทำ�ให้
เต็มที่ เพราะถ้าไม่มีความหวัง...ก็คงไม่เหลืออะไร”
นายกประทิวเล่าว่า ช่วงปีแรกๆ ที่เข้ามาทำ�งานนี้
อบต.ตั้งบประมาณสำ�หรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไว้
ค่อนข้างมาก ปีละ 2 – 3 แสนบาท ตอนนั้นมีแต่เงิน ไม่มี
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน เราก็ทำ�ไปเรื่อยๆ ถูกบ้างผิดบ้าง ภาคีหลักที่
หามาได้ก็เป็นหน่วยงานราชการ โครงการที่ทำ�ก็ทำ�แบบ
ผิวเผิน ทำ�แล้วจบเป็นโครงการไป ไม่มีความต่อเนื่อง

เมื่อตัดสินใจว่าจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม...
คำ�ถามต่อมาคือ...แล้วคนๆ นั้นคือใคร...
นายกประทิวเล่าว่า สิ่งแรกที่คิดคือเราต้องมอง
คนในพื้นที่ก่อน เพราะหากเลือกคนนอกพื้นที่ โอกาสที่
เขาจะโยกย้ายก็มีสูง แต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่ ชุมชนแห่งนี้
ถือว่าเป็นบ้านเกิดของเขา พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเขาอยู่
ตรงนี้ เราต้องปลุกระดมให้เขามีหัวใจรักบ้านเกิด มีสำ�นึก
ในการทำ�งานเพื่อชุมชน เพราะสุดท้ายสิ่งที่เขาทำ�ก็เพื่อ
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ตัวเขาและครอบครัวทัง้ สิน้ การคัดเลือกเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการ
อบรม เราเลยไม่ดตู �ำ แหน่ง แม้บางคนจะเป็นลูกจ้างชัว่ คราว
ก็ตาม ขอให้เป็นคนในพื้นที่เท่านั้นเป็นพอ
แต่กม็ คี �ำ ถามตามมาว่า แล้วไม่กลัวลูกจ้างชัว่ คราว
ลาออกหรือย้ายไปทีอ่ นื่ หรือ นายกประทิวบอกว่า ไม่กลัว
งานเดีย๋ วนีห้ ายาก และเรามักบอกลูกน้องเสมอๆ ว่า “คุณ
ต้องทำ�ตัวให้องค์กรเสพติดคุณ” ถ้าองค์กรขาดคุณไปจะ
ต้องลงแดง หากทำ�ได้คุณก็มีโอกาสทำ�งานไปเรื่อยๆ มัน
อยูท่ ตี่ วั คุณเอง เมือ่ ทุกคนเห็นความสามารถ ใครๆ ก็อยาก
จะรับคุณในตำ�แหน่งที่ดีกว่า เงินเดือนที่ดีกว่า แต่คุณต้อง
ฝึกฝนตัวเองด้วย เพราะเราให้โอกาสแล้ว เราไม่ได้ให้คุณ
ทำ�งานหนักหรือเหนื่อยขึ้น แต่มันคือ “โอกาส” ที่ใคร
หลายๆ คนไม่ได้ ต้องมองโลกในแง่บวก อย่ามองโลกใน
แง่ลบ
นี่คือที่มาของทีมนักถักทอชุมชน อบต.วัดดาว
ทีป่ ระกอบด้วย วาสิฎา จานสิบสี ผูช้ ว่ ยนักวิชาการศึกษา
นภสร โลกวิจิตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
และ นราภรณ์ ศรีดี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ (สคส.) และ สรส. ด้วยการ
จัดวงประชุมหลังการทำ�งาน หรือที่เรียกว่า AAR (After
Action Review) มีนายกประทิวเป็นผู้คอยชี้ให้นักถักทอ
ชุมชนเห็นว่า ทำ�ไมต้องทำ�แบบนี้ ทำ�แล้วได้อะไร พยายาม
ให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้เต็มที่
แม้จะติดตามงานอย่างใกล้ชิด แต่บางครั้งงานที่
ออกมาก็ยังไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้
“บางทีเขาก็ยงั ไม่ได้ดง่ั ใจผมนะ บางเรือ่ งเรามอง
ว่ามันง่าย แต่ท�ำ ไมเขาทำ�กันไม่ได้สกั ที อาจเป็นเพราะว่า
เรามีประสบการณ์มากกว่า รูว้ า่ งานเป็นอย่างไร ต้องทำ�
อะไรบ้าง ต้องติดต่อใคร ทรัพยากรเป็นยังไง แต่เรา
อยากให้เขาเก่ง บางครัง้ เลยใจร้อนไปหน่อย ไม่อยาก
ให้เขาเหมือนหัวจักรรถไฟ ที่ขบวนตามไม่ทัน”
ทัง้ นีน้ ายกประทิวเอง ยังบอกด้วยว่า อยากจะปัน้
ทีมนักถักทอชุมชนให้เป็นตัวอย่าง “คนทำ�งาน”  โดยเฉพาะ
ด้านเด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มจะเป็นปัญหามากขึ้น
ทุกขณะ
“อยากให้ ค นทำ � งานรู้ จั ก ก้ า วให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม รู้จักหาแนวคิด วิธีการทำ�งาน
ใหม่ๆ ทีส่ �ำ คัญคือต้องทำ�หน้าทีส่ ร้างความตระหนักให้
ตามงานติด...ตามติดงาน
คนทัว่ ไปได้รบั รูแ้ ละเข้ามาทำ�งานร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง
ในฐานะผูบ้ ริหาร เมือ่ ส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอบรมกลับมา จึ ง จะทำ � ให้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ สั ง คม ไม่ อ ยากให้ ค น
ก็ให้ทำ�งานทันที โดยใช้หลักการจัดการความรู้ หรือ KM ทำ�งานคิดว่างานหนักเป็นภาระ แต่อยากให้มองว่าเป็น
ที่ อบต.วัดดาวมี “ทุนเดิม” อยูแ่ ล้วจากการทำ�งานร่วมกับ ประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นๆ ด้วย ไม่ใช่ทำ�งานแค่
ให้ผ่านๆ ไป แบบนั้นมันก็ดูไร้ประโยชน์”
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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นอกจากจะถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีอยู่ให้กับ
นักถักทอชุมชนแล้ว บทบาทหนึง่ ทีส่ �ำ คัญของนายกประทิว
คือการพานักถักทอชุมชนเข้าไปแนะนำ�ทำ�ความรู้จักกับ
ภาคีต่างๆ เพื่อทำ�ให้การขับเคลื่อนงานของเจ้าหน้าที่
กับการสนับสนุนงานไปในทิศทางเดียวกัน จนทำ�ให้
เกิดการพัฒนาที่แท้จริง

ทำ�งานพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องมี “ใจรัก”
ด้วยการติดตามงานอย่างใกล้ชดิ ทำ�ให้นายกประทิว
เห็นถึงความเปลีย่ นแปลงของนักถักทอชุมชนว่า ทัง้ 3 คน
เกิดความตระหนักว่าต้องทำ�เพื่อชุมชน มีความคิด
ความกล้าแสดงออกมากขึน้ เช่น การคิดกิจกรรม การนำ�
สั น ทนาการ การลงพื้ น ที่ ชุ ม ชน ตามโรงเรี ย น หรื อ
โรงพยาบาลชุมชน หรือการเข้าไปเชื่อมร้อยทุนชุมชน
ประสานงานกับครู ทำ�ให้เกิดโครงการเตรียมความพร้อม
ให้เด็กสอบ O-Net และ A-Net โดยการสนับสนุนของ อบต.
กับโรงเรียน จากเดิมที่ อบต.ยังทำ�งานไม่เชื่อมร้อยกับ
ชุมชน มีแต่จะดึงเด็กในโรงเรียนมาทำ�กิจกรรมเท่านั้น
แต่ ด้ ว ยระยะเวลาการอบรมหลั ก สู ต รนั ก ถั ก ทอ
ชุมชนในเวลาสั้นๆ ทำ�ให้นายกประทิวมองว่าคนที่ผ่าน
หลักสูตรมาแล้วจะเก่งยาก แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าเก่งไม่ได้
และเสียดายถ้าโครงการนี้จะไม่มีอีก เพราะจะทำ�ให้อีก
หลายคนเสียโอกาส
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

“การทำ�งานพัฒนาเด็กและเยาวชน คนทำ�งาน
ต้องไขว่คว้าหาความรู้ เพราะเขาไม่ได้จบมาด้านนี้
โดยตรง ต้องพยายามฝึกฝน ที่สำ�คัญที่สุดคือ ต้องมี
“ใจ” รักในการทำ�งาน ซึ่งผมจะบอกกับทีมงานเสมอ
ว่า อยากให้ท�ำ งานแล้วมีความสุข เพราะชีวติ ส่วนใหญ่
จนถึงอายุ 60 ปี จะอยูก่ บั การทำ�งาน ถ้าคุณทำ�งานแล้ว
ทะเลาะกันทุกวัน เครียดกันทุกวัน ถือว่าชีวิตล้มเหลว
สมมติว่าถ้าคุณได้เงินเดือนเยอะมาก แต่ไม่มีความสุข
กับการทำ�งานเลยก็ไม่ดี เพราะบางครัง้ ความสุขก็ไม่ได้
อยู่ที่เงินอย่างเดียว”
นอกจากความเปลี่ยนแปลงของนักถักทอชุมชนที่
เข้ามาเป็นมือ เป็นไม้ของนายกประทิว และ อบต.วัดดาว
จะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีมากแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัด
ถึงความเปลีย่ นแปลงคือ “ชุมชน” เพราะจากการลงพืน้ ที่
ของนักถักทอชุมชนทีเ่ พิม่ มากขึน้ รวมทัง้ วิธกี ารเข้าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพือ่ นำ�มาจัดทำ�เป็นแผนงานประจำ�ปี ทำ�ให้
ชาวบ้านหลายๆ คน ได้เข้ามามีสว่ นร่วมรับรูเ้ รือ่ งนโยบาย
และมีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมของชุมชนมากขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด ทำ�ให้เห็นว่า ระยะเวลาทำ�งานที่ต่อเนื่อง
สามารถเปลี่ ย นนโยบายที่ เ ป็ น เพี ย ง “นามธรรม”
ให้กลายเป็น “รูปธรรม” ที่ชาวบ้านมองเห็นและมี
ส่วนร่วมได้
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สร้างสังคม “คิดเป็น มีจิตสาธารณะ”
เมื่อ “สร้างคน” ในองค์กรให้มี “ใจรัก” ในการ
ทำ�งาน และ “สร้างชุมชน” ให้เข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ�งาน
เพื่อชุมชนได้แล้ว การสร้าง “ศูนย์เรียนรู้” ให้ชาวนา
รู้จักลดต้นทุนการผลิต และมีอาชีพเสริม ด้วยการนำ�
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ คือเป้าหมาย
ต่อไปที่นายกประทิวต้องการสร้างให้เกิดขึ้นในชุมชน
วัดดาว
นายกประทิวบอกว่า ทุกวันนี้เราฟุ้งเฟ้อ ใช้เงิน
สุรุ่ยสุร่ายกันมาก ประเทศไทยอาจจะแก้เรื่องนี้ไปอีก
ชั่วอายุคน เราจึงต้องสร้างเด็กตั้งแต่วันนี้ ไม่อย่างนั้นเรา
จะเป็นเมืองขึ้นทางปัญญา เพราะทุกวันนี้เราก็เหมือน
ส่งส่วยให้ตา่ งประเทศ หาเงินได้เท่าไรก็เหมือนส่งออกนอก
หมด ถ้าเราไม่มีปัญญา เราก็จะทำ�อะไรไม่ได้เลย ถ้าเป็น
แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ประเทศไทยคงต้องแหว่งเพราะถูก
ต่างชาติซื้อที่ดินไปเรื่อยๆ คนไทยคงต้องไปเป็นกรรมกร
เป็นแรงงานให้กบั นายทุนต่างชาติทเี่ ข้ามาเอาผลประโยชน์
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกวัน

“ผมอยากเห็ น ประเทศไทยเป็ น มหาอำ � นาจ
เพราะเรามีพร้อมทุกอย่าง ทั้งอาหาร ผลไม้ กินกันจน
เหลือทิ้ง ภัยธรรมชาติก็น้อยมาก แต่มันยังเป็นไป
ไม่ได้ในตอนนี้ เราจึงต้องช่วยกันสร้าง ช่วยกันทำ�ให้
เด็กและเยาวชนคิดเป็น มีจติ สาธารณะ อย่าเห็นแก่ตวั
เพราะคนทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบชาติบา้ นเมืองในอนาคต
ต้องเป็นคนแบบนี้ เราจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกก็อยู่ที่
ว่าเราจะร่วมกันสร้าง ร่วมกันสอนเยาวชนตัง้ แต่ตอนนี้
หรือเปล่า ถ้าเราสอนเขาตัง้ แต่ตอนนี้ พอเราปลดระวาง
เป็นคนแก่ เราก็อยูใ่ นสังคมทีม่ คี วามสุข แต่ถา้ เราปล่อย
ปละละเลยเขา เราก็เหมือนตกนรก”
และนีค่ อื ความฝันของนายกประทิว รัศมี ทีม่ ตี อ่
แผ่นดินเกิด!!!
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พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างการมีส่วนร่วม
แนวคิดของประเสริฐ สุขจิต
องค์การบริหารส่วนตำ�บลเมืองลีง อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
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กว่า 20 ปีของการเป็นลูกจ้างเอกชน และตำ�แหน่งสุดท้ายที่ได้รับ
คือผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรม ดูเหมือนว่าชีวิตในเมืองใหญ่
ของ “นายกประเสริฐ สุขจิต” กำ�ลังไปได้สวย ทั้งผลงานและ
รายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็ต้องมาถึง “จุดเปลี่ยน” สำ�คัญในชีวิต
จากผู้จัดการโรงงานมาเป็น “นายก อบต.เมืองลีง” ในวันนี้

จุดเปลี่ยนของชีวิต
นายกประเสริฐ เล่าว่า เพราะอยากกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว
ในผืนแผ่นดินเกิด ทำ�ให้เขาต้องละทิ้งหน้าที่การงานและรายได้ที่มั่นคง
กลับมาเริ่มต้นชีวิตการงานใหม่ด้วยใจรัก นั่นคือการเป็น “ครู” ให้ความรู้
ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำ�เภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ และเป็นวิทยากรพิเศษในวาระต่างๆ จนมีลูกศิษย์หลายรุ่น
หลายวัย ให้ความเคารพนับถือ
หลังจากกลับมาทำ�งานที่บ้านเกิดได้ไม่กี่ปี สถานการณ์การเมือง
ในชุมชนเริ่มเกิดการแข่งขันสูงขึ้น คนในชุมชนต่างมองหานักการเมือง
“เลือดใหม่” เข้ามาช่วยดูแลท้องถิ่น นายกประเสริฐได้รับการเสนอชื่อให้
ลงเลือกตั้งหลายครั้ง แต่เขาก็ปฏิเสธมาโดยตลอด
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แม้ตง้ั ใจแน่วแน่วา่ จะไม่เล่นการเมือง แต่ดว้ ยกระแส
คนรอบข้างทีย่ งั คงสนับสนุนอยู่ ทำ�ให้เขาเริม่ “ฉุกคิด” ว่า
น่าจะถึงเวลาที่เขาจะต้องเข้ามารับใช้ชุมชนบ้านเกิดเสียที
เพราะเราเองก็มีความฝันว่า “อยากให้ถิ่นเกิดมีการ
เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ ” คิดว่าเป็นโอกาสดีทจี่ ะได้
ตอบแทนชุมชน จึงตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตัง้ ในตำ�แหน่ง
นายก อบต.เมืองลีง
ความรูส้ กึ ในขณะนัน้ คือ “กังวล” ว่าเราจะทำ�ได้ไหม
เพราะงานเดิมเราก็รกั และอยากทำ�อยู่ แล้วยังต้องมาเสีย่ ง
ลงเลือกตั้งเป็น “นักการเมืองไส้แห้ง” เงินทุนก็มีไม่มาก
พอที่จะไปสู้กับคู่แข่งทางการเมืองคนอื่น ถ้าจะให้เทียบ
คือคนอื่นมีทุนร้อยบาท แต่เรามีอยู่บาทเดียว มีเพียง
“ความมัน่ ใจ” เท่านัน้ เพราะทีผ่ า่ นมาเวลาชุมชนมีเทศกาล
งานบุญ ไม่วา่ เล็กหรือใหญ่ เราเข้าร่วมตลอด ทำ�ให้เราเป็น
ที่รู้จักของคนในชุมชน ทำ�ให้คนในชุมชนคิดว่า “ผมน่าจะ
เป็นที่พึ่งที่ดีได้”

“ผมไม่เคยมีความคิดที่จะลงเล่นการเมือง
เคยคิดว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้ ทำ�อาชีพอะไรก็ได้
ที่ไม่เดือดร้อนคนอื่น เพราะยังมีคนอีกหลายคน
ที่ทำ�ดีแบบไม่หวังผล”
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“พัฒนาคน” เพื่อ “พัฒนางาน”
เมื่อตั้งใจเดินหน้าทำ�งานรับใช้บ้านเกิด ช่วงเดือน
ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา นายกประเสริฐก็ได้รับตำ�แหน่ง
นายก อบต.เมืองลีงแบบไม่คาดฝัน ด้วยนโยบาย “ร่วมคิด
ร่วมทำ� โปร่งใส ตรวจสอบได้” แต่เส้นทางการเมือง
ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ อุดมการณ์และความสามารถ
ที่มี ทำ�ให้นายก อบต.คนใหม่เรียนรู้ที่จะปรับตัว ไม่สร้าง
ความรู้ สึ ก ย่ อ ท้ อ ให้ กั บ ตนเอง “พยายามพลิ ก วิ ก ฤต
ให้เป็นโอกาส” หาแนวทางแก้ปญ
ั หาให้ชมุ ชน เพือ่ พิสจู น์
การทำ�งานของตน
นายกประเสริฐเล่าว่า ในภารกิจของการเป็นนายก
ฝันแรกที่อยากให้เกิดขึ้นคือการ “ร่วมคิด ร่วมทำ�” ของ
คนในชุมชนเ หมือนครั้งอดีตที่ได้เห็นผู้คนทำ�มาหากิน
ตามวิ ถี ชี วิ ต ชนบท กิ น อยู่ อ ย่ า งเรี ย บง่ า ย คนมี ค วาม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้าร่วม
งานบุญวัฒนธรรมประเพณีไม่ได้ขาด แต่ปัจจุบันภาพ
เหล่านี้เริ่มจางหาย ไม่เว้นแม้แต่ภาพหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ที่คนในสังคมมักมองว่า เจ้าหน้าที่รัฐยังทำ�งาน
แยกส่วน ต่างคนต่างทำ� ทั้งๆ ที่ทำ�งานกินภาษีประชาชน
แต่ไม่เคยทำ�งาน “เชื่อมร้อย” กับชุมชนเลย
นายกประเสริฐ เล่าต่อว่า การพัฒนาองค์กรเป็น
เหมือนจุดเริม่ ต้นของการพัฒนาไปสูเ่ ป้าหมายใหญ่ เราต้อง
เริ่มทำ�จากจุดเล็กๆ ก่อน การที่องค์กรจะพัฒนาไปได้นั้น
เราต้อง “พัฒนาคน” เพื่อไป “พัฒนางาน” ไม่ให้ความ
สำ�คัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหมือนที่ผ่านมา
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เพียงไม่ถึงปีที่เข้ามารับตำ�แหน่งเราส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพิ่มทักษะหลายครั้ง

“ผมมองว่าไม่ว่าเราจะมีต้นทุนหรือโครงสร้างที่ดี
ขนาดไหน แต่ถ้าบุคลากรไม่มีคุณภาพ
ขาดความรับผิดชอบ ขาดจิตอาสา การรักษาสิ่งที่ดีๆ
ย่อมไม่สามารถทำ�ได้อย่างแน่นอน”

หลักสูตรนักถักทอชุมชน
“เติมเต็มแนวคิด” การทำ�งาน
นายกประเสริฐ เล่าต่อว่า นอกจากการพัฒนาคน
แล้ว ยังมีนโยบายสำ�คัญที่เขาได้ประกาศไว้ชัดเจนต่อที่
ประชุมสภา อบต.คือ “การพัฒนาศักยภาพของสภาเด็ก
และเยาวชน” เพราะตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมาเขาเห็นว่า
เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป วัยรุ่นใน
หมู่บ้านชอบยกพวกไปตีกับวัยรุ่นหมู่บ้านอื่น บางครั้งก็
ตีกนั เอง ผูใ้ หญ่เองก็ไม่ได้สงั่ สอนหรือลงโทษเด็กจริงจัง แต่
ช่วง 10 ปีหลังภาพความรุนแรงในหมู่บ้านเริ่มน้อยลง
เพราะกลุ่มหัวโจกรุ่นเก่าก็เริ่มมีอายุ มีครอบครัวไปหมด
แต่เด็กรุ่นใหม่ก็ยังมีพฤติกรรมเลียนแบบที่น่าเป็นห่วงอยู่
เช่น ปัญหายาเสพติด ท้องก่อนวัยอันควร รวมถึงปัญหา
เด็กว่างงาน เมือ่ มีโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิน่
(4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อ
พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว เข้ามาจึงตัดสินใจ
เข้าร่วมทันที

นายกประเสริฐ เล่าว่า หลังดำ�รงตำ�แหน่งได้ 2 เดือน
ก็มีโครงการนี้เข้ามา คิดว่าหากส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรม
น่าจะได้ “เครือ่ งมือ” การทำ�งานใหม่มาใช้พฒ
ั นาศักยภาพ
คนทำ�งานมากขึน้ จึงเข้ามาร่วมเรียนรูห้ ลักการทำ�งานจาก
โครงการฯ ไปพร้อมกับผลักดันทีมนักถักทอชุมชนอย่าง
เต็มกำ�ลัง ด้วยเชื่อว่าโครงการนี้จะเข้ามาช่วย “เติมเต็ม
แนวคิด” การทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนได้ และปรับ
โครงสร้างสภาเด็กและเยาวชนตำ�บลเมืองลีงให้กลับมา
มีชีวิตชีวาอีกครั้ง

“ผมไม่ลังเลใจที่จะส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพราะถ้ามองในสายตาของคนที่ไม่เห็นประโยชน์
ก็อาจจะมองว่าต้องใช้เงินมาก แต่ถ้าเห็นคุณค่า
ก็จะได้แนวทางในการพัฒนาเด็ก พัฒนาชุมชน
คุ้มค่ากับการลงทุนที่ต้องการเข้าไปพัฒนาคน
และชุมชนให้ดีขึ้น”
“ผมนึ ก ถึ ง อดี ต เมื่ อ 30 ปี ก่ อ น ตอนที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ทำ�หน้าที่ประธานสภาเด็กและเยาวชน ผม
ฝั น อยากให้ เ ด็ ก มี โ อกาสรวมกลุ่ ม ทำ � กิ จ กรรมกั น อย่ า ง
เข้มแข็ง แต่ตอนนี้ผมก็ยังมีความหวังว่ากลุ่มเด็กที่จะ
สร้างขึน้ ใหม่จะมีความเข้มแข็งทัง้ โครงสร้างและบุคคล
คือ เด็กสามารถคิดวางแผนทำ�กิจกรรมได้ด้วยตนเอง
สามารถเขี ย นโครงการที่ ม าจากความต้ อ งการของ
พวกเขา และมานำ�เสนอต่อ สภา อบต. เป็นภาพที่
สภาเด็กและเยาวชนทำ�งานเคียงคู่ไปกับสภา อบต.ได้
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ซึ่งผมก็พร้อมที่จะตั้งงบประมาณสนับสนุนให้เต็มที่
ผมเห็นเยาวชนในตำ�บลเมืองลีงมีศักยภาพพอสมควร แต่
ที่ ผ่ า นมายั ง ไม่ มี ก ารเปิ ด ช่ อ งหรื อ เปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก
ได้แสดงออก พอเห็นโครงการนี้ก็เหมือนเห็น “ช่องทาง”
ที่จะทำ�ให้เด็กได้ทำ�กิจกรรมต่างๆ ด้วยความสมัครใจ”

ชุ ม ชนเป็ น ระยะๆ อี ก ด้ ว ย เรี ย กได้ ว่ า “ทำ � งานเกิ น
ตำ�แหน่ง” นายก อบต.เลยทีเดียว
“ผมเห็นว่า บางครั้งน้องๆ ทีมนักถักทอชุมชน
เขาก็รู้สึกท้อแท้บ้างเหมือนกัน ผมก็คอยให้กำ�ลังใจว่า
งานที่ ทำ � เป็ น งานที่ ไ ด้ บุ ญ ได้ ช่ ว ยคนหรื อ เด็ ก ที่ กำ � ลั ง
ตกเหวให้ขึ้นมาจากจุดนั้นได้ถือเป็นสิ่งดี ผมบอกน้องๆ
เสมอว่า ผมขอเป็นนักถักทอชุมชนด้วย หากมีอะไรติดขัด
หนุนเสริม-ช่วยเหลือ...นักถักทอชุมชน
ขอให้ บ อก ให้ เข้ า มาพู ด คุ ย กั น ช่ ว ยกั น แก้ ปั ญ หา แต่
นายกประเสริฐ เล่าต่อว่า เมื่อเห็นประโยชน์ของ ช่วงหลังก็เห็นว่าน้องๆ ทำ�งานได้ดีขึ้น และมีกำ�ลังใจ
โครงการ การคั ด เลือ กเจ้าหน้าที่เข้าอบรมจึง ต้อ งดู ว่ า ทำ�งานมากขึ้น” นายกประเสริฐกล่าว
“บทบาท” หน้าที่ใดใน อบต.ที่ทำ�งานเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนบ้าง เห็นว่ามี 3 กลุม่ คือ นักพัฒนา
สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชน
ชุมชน นักวิชาการศึกษา และครูผู้ดูเด็ก (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) จึงดึงเข้ามาร่วมทีม “นักถักทอชุมชน”
นายกประเสริฐ เล่าต่อว่า นอกจากการสนับสนุน
แต่เพราะนักถักทอชุมชนทัง้ 3 คนล้วนเป็นคนนอก งบประมาณเรื่องการพัฒนาศักยภาพ “แกนนำ�เยาวชน”
พื้นที่ และยังขาดทักษะการทำ�งานกับชุมชน ช่วงแรกของ แล้ว เขายังมีแผนที่จะ “พัฒนาผู้ใหญ่” ให้เห็นประโยชน์
โครงการฯ นายกประเสริฐจึงต้องเข้ามามีบทบาทสนับสนุน ต่องานที่ทำ�ด้วย
งบประมาณและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ
“ผมพยายามบอกนักถักทอชุมชนและเจ้าหน้าที่
เยาวชน และในฐานะที่เป็น “คนในพื้นที่” จึงเข้ามาช่วย คนอืน่ ๆ ใน อบต.เสมอว่า ไม่อยากให้ท�ำ งานตามคำ�สัง่
ประสานความเข้าใจ แนะนำ�นักถักทอชุมชนให้คนในชุมชน หรื อ นโยบายของนั ก การเมื อ ง แต่ อ ยากให้ ทำ � ด้ ว ย
ได้ รู้ จั ก อี ก ทั้ ง ยั ง ให้คำ�แนะนำ�การหาภาคีเ ครือ ข่ายทั้ ง ใจอาสา เสียสละ ไม่วา่ ผมจะได้กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่ง
ภายในภายนอก รวมถึงทำ�แผนลงพืน้ ทีใ่ ห้นกั ถักทอชุมชน อีกหรือไม่กต็ าม แต่งานต้องเดินหน้าต่อไป โดยเฉพาะ
ทั้ง 18 หมู่บ้านด้วย เพราะการเป็นนักถักทอชุมชนต้อง ข้าราชการทีเ่ ป็นคนต่างพืน้ ที่ สุดท้ายก็ตอ้ งโยกย้ายไป
รู้จักความหลากหลาย และจุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน ที่อื่น แต่ระหว่างที่ยังอยู่กับผม ผมคิดว่าจะทำ�อย่างไร
ต้องรูว้ า่ เด็กในแต่ละชุมชนมีความต้องการอย่างไร ต้อง ให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้ลงไปสร้างกระบวนการในชุมชน ให้ชมุ ชน
ใส่ใจคอยติดตามและประเมินผลการทำ�งานของนักถักทอ เกิดความตระหนักว่า ปัญหาต่างๆ ในชุมชนเป็นเรื่อง
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ที่ทุกคนในชุมชนต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไข ไม่ควรผลัก
ภาระให้กับหน่วยงานใดๆ ไม่เช่นนั้นความยั่งยืนใน
ชุมชนจะเกิดขึ้นไม่ได้”
คงไม่แปลกหากคนๆ หนึง่ จะมีอดุ มการณ์เป็นของ
ตัวเอง แต่ถ้าพูดถึงอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมแล้ว คงจะ
หาได้ไม่ง่ายนัก ซึ่งนายกประเสริฐเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันว่า
เขาจะให้ความสำ�คัญกับกระบวนการ “สร้างการมีสว่ นร่วม”
ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนให้ ไ ด้ เพราะกระบวนการนี้ ถื อ เป็ น
“หัวใจ” สำ�คัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งหน้าที่ของ
ท้องถิ่นคือการเข้าไปสร้างกิจกรรม สร้างกระบวนการ
ดังกล่าวให้เกิดขึน้ ผ่านบุคคลทีเ่ รียกว่า “นักถักทอชุมชน”
“การพัฒนาชุมชนของไทยทีล่ ม้ เหลวอยูท่ กุ วันนี้
เพราะหน่วยงานรัฐเป็นผูไ้ ปจัด ไปสร้างให้ชมุ ชนทัง้ สิน้
ปัญหาคือคนของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่นอกชุมชน
ไม่สามารถรู้ลึกถึงปัญหาของชุมชนได้ดีเท่ากับคนใน
ชุมชน ทีผ่ า่ นมาพอหน่วยงานราชการลงไปส่งเสริมอาชีพ
เราก็ให้อย่างเดียว แต่พอเราถอนตัวกลับ อาชีพต่างๆ
ก็หายตามไปด้วย รุน่ แล้วรุน่ เล่า ปีแล้วปีเล่า งบประมาณ
ทีเ่ ราทุม่ เทลงไปในชุมชนก็สญ
ู เปล่า ทำ�ไมเราไม่ไปสร้าง
“กระบวนการ” ให้คนในชุมชนรูร้ ากเหง้าปัญหาของเขา
เขาจะได้รู้วิธีการแก้ปัญหาของเขาได้ดีกว่า เพียงแต่
ทีผ่ า่ นมาไม่มี “ตัวเชือ่ ม” ทีจ่ ะไปช่วย “ระดมความคิด”
ของคนในชุมชนมาสร้างกิจกรรม สร้างกระบวนการ
เหมือนกับนักถักทอชุมชนเท่านั้น”
วั น นี้ แ ม้ ว่ า การอบรมหลั ก สู ต รนั ก ถั ก ทอชุ ม ชน
จะจบลงแล้ ว แต่ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงขึ้ น ใน

ชุมชนเมืองลีงหลายอย่าง...
นายกประเสริ ฐ ในฐานะนายก อบต.บอกว่ า
การทำ�งานกับนักถักทอชุมชนทำ�ให้เขาเข้าใจธรรมชาติของ
เด็ก ของคนในชุมชนมากขึ้น ทำ�ให้เขาสามารถขับเคลื่อน
งานได้ง่ายขึ้นตามไปด้วย ส่วนนักถักทอชุมชนนอกจาก
จะได้ “เครื่องมือ” ในการทำ�งานแล้ว ทุกคนยังพูดเป็น
เสียงเดียวกันว่า พวกเขามี “ความสุข” ในการทำ�งาน
มากขึน้ สำ�หรับชุมชนก็เข้ามา “ร่วมคิด ร่วมทำ�” จากเดิม
พอพูดถึงปัญหาเด็กและเยาวชน ทุกคนจะไม่ค่อยสนใจ
และมองว่าเด็กมีปัญหา ก็ไม่อยากเข้าไปยุ่ง แต่ตอนนี้
คนในชุมชนต่างมีเป้าหมายเรือ่ งการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ร่วมกันมากขึ้น
เมื่อ “ไฟ” ของการสร้างการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนเมืองลีงถูกจุดขึ้น จึงเป็นโจทย์ท้าทายให้
นายก อบต. และทีมนักถักทอชุมชน “สานต่อ” เพือ่ ให้
เกิดความ “ยัง่ ยืน” ขึน้ ในชุมชน ด้วยการเดินหน้าจัดทำ�
“โครงการครู ก.” คือการคัดเลือกแกนนำ�ในแต่ละ
หมู่บ้าน 5 - 10 คน (ชุดแรก) เข้าอบรมการฝึกวิเคราะห์
ชุ ม ชน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ส ามารถวางแผนพั ฒ นาชุ ม ชน
ร่วมกับหน่วยงานท้องถิน่ รวมถึงเป็นวิทยากรหลักคอย
ให้ความรูก้ บั คนในชุมชน และแกนนำ�ชุมชนรุน่ ต่อๆ ไป
(ครู ข. และ ครู ค.) ให้มาเรียนรูก้ ารทำ�แผนชุมชน ผ่านการ
วิเคราะห์ชมุ ชนของพวกเขาเอง ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จะถูกนำ�
มาใช้เป็น “ข้อมูลเชิงลึก” เพื่อใช้พัฒนาชุมชนต่อไป
ส่งผลให้ตำ�บลเมืองลีงเป็นตำ�บลแรกและตำ�บลเดียว
ที่มี “แผนพัฒนาตำ�บล” เป็นของตัวเองในเร็วๆ นี้
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เรียนรู้...เพื่อขยายผล
องค์การบริหารส่วนตำ�บลป่างิ้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
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“การทำ�กิจกรรมเพื่อชุมชน แม้จะเหนื่อย แต่ก็มีความสุขที่ได้ทำ�
ยิ่งพี่ ป.เปิดไฟเขียวให้พวกเราทำ�กิจกรรมเต็มที่
เสียสละทั้งเงินส่วนตัวและเวลามาดูแล
มาคลุกคลีกับพวกเราตลอดเวลา
ยิ่งทำ�ให้เราอยากทำ�งานออกมาให้ดีที่สุด”
จักรี อุเทศกานนท์ “อ้น” แกนนำ�เยาวชน ตำ�บลมหาดไทย
บอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อ ปลัด อบต.ป่างิ้ว ศิรินาท ศุภบุญ หรือ “พี่ ป.”
ของเด็กๆ
ด้วยภาพฝันทีอ่ ยากเห็นครอบครัวอบอุน่ ชุมชนเข้มแข็ง และเยาวชน
มีจิตสำ�นึกที่ดี ปลัดศิรินาทจึงให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ปรับวิธีท�ำงาน...สู่การบริหารจัดการที่ดี
ปลัดศิรนิ าท เล่าว่า เธอเพิง่ ย้ายมาทำ�หน้าทีป่ ลัด อบต.ป่างิว้ อำ�เภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง ได้ปีกว่าๆ แต่พ้ืนที่ อบต.ป่างิ้วแปลกกว่าที่อื่น เพราะ
ประกอบด้วย 2 ตำ�บล คือ ตำ�บลป่างิ้ว และตำ�บลมหาดไทย ซึ่งทั้งสองพื้นที่
นี้มีความแตกต่างกันชัดเจน ตำ�บลมหาดไทยมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท
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แต่ต�ำ บลป่างิว้ เป็นชุมชนกึง่ เมือง การเข้าไปทำ�กิจกรรมเพือ่
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจึงทำ�ได้ยาก ด้วยเหตุนี้
อบต.จึงต้องเปลี่ยน “แนวคิด” และวิธีการทำ�งานใหม่
จากการทำ�งาน “เชิงรับ” เป็นการทำ�งาน “เชิงรุก” แทน
เมื่อคิดปรับเปลี่ยนวิธีทำ�งานใหม่ และเพื่อให้งาน
ที่ทำ�เกิดประโยชน์สูงสุด จึงต้องวิเคราะห์ชุมชนร่วมกับ
ผูน้ �ำ ชุมชนทัง้ 2 ตำ�บล ทำ�ให้เห็นปัญหาและ “ทุนเดิม” ของ
ชุมชนเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ตำ�บลมหาดไทย
ดำ�เนินโครงการ “โรงเรียนครอบครัว” ซึ่งได้รับความ
ร่วมแรงร่วมใจจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี ขณะที่การทำ�
กิจกรรมเด็กและเยาวชนในตำ�บลป่างิ้วกลับทำ�ได้ยาก
เพราะติดข้อจำ�กัดเรื่องบริบทชุมชนกึ่งเมือง คนในชุมชน
ต่างคนต่างอยู่ กอปรกับเธอเพิ่งมารับตำ�แหน่งได้ไม่นาน
ยังรูจ้ กั พืน้ ทีไ่ ม่ดพี อ น่าจะใช้เวลาเรียนรูช้ มุ ชนให้ดกี อ่ นแล้ว
ค่อยวางแผนการทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนใหม่
“โชคดีทช่ี ว่ งนัน้ มีหลักสูตรนักถักทอชุมชนเข้ามาพอดี
และหลักสูตรนีก้ ใ็ ห้แนวคิดเรือ่ งการทำ�งานพัฒนาเด็กและ
เยาวชนด้วย เห็นว่า “เป้าหมาย” ตรงกัน จึงส่งเจ้าหน้าที่
อบต.เข้ารับการอบรม 3 คน”

วางคนให้ถูกที่...ทวีคูณผลงาน
แม้จะตัดสินใจส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการอบรม แต่การ
คัดเลือกทีม “นักถักทอชุมชน” ทัง้ 3 คนก็ท�ำ ได้ไม่งา่ ยนัก
เพราะแต่ละคนต่างก็มภี าระงานเป็นของตนเอง การส่งคน
เข้าอบรมถือเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น เราในฐานะผู้บริหาร
ก็ต้อง “เปิดโอกาส” ให้ลูกน้องได้คิดตัดสินใจด้วยเช่นกัน
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

“การคัดเลือกคนเข้าอบรมหลักสูตรนี้
นอกจากจะดูบทบาทหน้าที่ในงานประจ�ำแล้ว
เรายังเปิดโอกาสให้ลูกน้องเลือกด้วยความสมัครใจ
ด้วย ซึ่งก่อนส่งไปร่วมอบรมเราจะพูดคุยกับเขาก่อน
ชี้ให้เขาเห็นประโยชน์ที่จะน�ำมาใช้ในการท�ำงาน
หลังจากนั้นก็จะดู “ต้นทุน” ของแต่ละคน
ว่าเขามี “ทุนเดิม” อะไรอยู่บ้าง”
ปลัดศิรินาทเล่าต่อว่า เหตุผลที่คัดเลือก 3 คนนี้
เข้ามาทำ�งาน เพราะเรามองแล้วว่าทั้ง 3 ส่วนนี้มีหน้าที่
ต้องขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชน ที่สำ�คัญคือทั้ง 3 คน
เคยร่วมงานกับสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพือ่ ชุมชน
เป็นสุข (สรส.) และ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาก่อน คิดว่าน่าจะ “ต่อยอด”
ได้ไม่ยาก
สำ�หรับทีมนักถักทอชุมชน อบต.ป่างิว้ ประกอบด้วย
ทิพมาร์ถ ชงขุนทด “น้อย” เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบาย
และแผน เหตุผลที่เลือกน้อยเพราะเป็นงานที่เขาต้องทำ�
อยู่แล้ว ส่วน ฐิตาภา โอฬารวัตร “เปิ้ล” ผู้ช่วยธุรการ
ส่วนการศึกษา  เป็นคนที่มีความสามารถเรื่องจิตวิทยา
ชุมชนและยังเป็นคนในพืน้ ที่ จึงน่าจะสานต่องานได้ไม่ยาก
และคนสุดท้ายคือ อรุณรัตน์ นักดนตรี “รัตน์” รองปลัด
อบต. แต่เนื่องจากรองปลัดเติบโตมาจากสายการเงิน
ไม่ค่อยมีความถนัดเรื่องชุมชนมาก่อน เรารู้ว่าช่วงแรกๆ
รองปลัดเขาฝืนความรูส้ กึ ตัวเองมากๆ ทีต่ อ้ งเข้ารับการอบรม
แต่เราก็ใช้วิธี “ชวนคิดชวนคุย” และคอย “ให้กำ�ลังใจ”

95

ซึ่งกันและกันก่อน ให้เขาคิดว่านี่คือ “โอกาส” ที่ดีที่เขาจะ
สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากชุมชน นำ�ความรู้ที่ได้
ไปปรับใช้กับการทำ�งานในอนาคต เพราะภายหน้าเขาก็
ต้ อ งขึ้ น มาเป็ น ปลัดอยู่แ ล้ว ดัง นั้น การเรียนรู้ชุมชนให้
ครอบคลุมทุกด้านจึงเป็นเรื่องจำ�เป็น

เรียนรู้...โรงเรียนครอบครัว
เมือ่ สร้าง “แรงจูงใจ” ให้ทมี นักถักทอชุมชนได้แล้ว
ก็ถึงเวลาของการปฏิบัติจริง...
ปลัดศิรนิ าท เล่าต่อว่า เดิมที อบต.ป่างิว้ มีแผนเรือ่ ง
การพัฒนาเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว แต่ยังขาดการจัดการ
เมื่อนักถักทอชุมชนเข้ารับการอบรมจึงนำ�มาสู่การลงมือ
ทำ� โชคดีที่ อบต.ป่างิ้ว มีตำ�บลมหาดไทยทำ�กิจกรรมเด็ก
และเยาวชนเป็ น ทุ น เดิ ม ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า ที่ จ ะมี ห ลั ก สู ต ร
นักถักทอชุมชน อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผูอ้ �ำ นวยการ
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ได้
เข้ามาทำ�งานร่วมกับ สมนึก บำ�รุงญาติ ผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลมหาดไทย ในรูปแบบ

“โรงเรียนครอบครัว” อยู่แล้ว อาจารย์ทรงพลเลยชี้แนะ
ให้ทีมนักถักทอชุมชนเข้าไป “ถอดบทเรียน” การทำ�งาน
ของโรงเรียนครอบครัวที่ตำ�บลมหาดไทย เพื่อเรียนรู้วิธี
ทำ�งานก่อนจะนำ�ไปขยายผลต่อที่ตำ�บลป่างิ้ว
“โรงเรียนครอบครัว ประกอบด้วย 2 ห้องเรียนคือ
“ห้องเรียนพ่อแม่” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ
การเตรี ย มความพร้ อ มสำ � หรั บ การเป็ น พ่ อ แม่ มื อ ใหม่
โดยเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงอายุ 3 ปี และ “ห้องเรียน
แกนนำ�” ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ทักษะชีวติ ของเด็กและ
เยาวชน เมื่อได้รับคำ�แนะนำ� ทีมนักถักทอชุมชนทุกคน
รวมทั้งตัวเราด้วยก็ลงไปคลุกคลีและร่วมเรียนรู้การทำ�
กิจกรรมในพื้นที่ทุกขั้นตอน”
ถือเป็นเรื่องที่ “ท้าทาย” มาก เพราะนอกจาก
จะต้ อ งเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารทำ � งานในทุ ก ขั้ น ตอนแล้ ว ที ม
นักถักทอชุมชนยังต้องนำ�เทคนิคความรู้ที่ได้รับจาก
โรงเรียนครอบครัวตำ�บลมหาดไทยและความรู้ที่ได้รับ
จากหลักสูตรนักถักทอชุมชนมา  “เชื่อมร้อย” ให้เป็น
“องค์ความรู้” ของตนเองเพื่อไปขยายผลต่อที่ตำ�บล
ป่างิ้ว
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พัฒนาคน พัฒนาเยาวชน เพื่อพัฒนางาน
วันนี้การอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนจบลงแล้ว
แม้จะไม่สามารถวัดผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่โดยภาพรวม
แล้วหลักสูตรนี้ก่อให้เกิด “ผลดี” กับ อบต.ป่างิ้วเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัว
นักถักทอชุมชน จากช่วงแรกทีไ่ ม่คอ่ ยอยากเข้าร่วมโครงการ
ไม่อยากทำ�งานด้านเด็กและเยาวชน หลังๆ ทั้ง 3 คนมี
“ใจ” อยากทำ�มากขึ้น มีการลงพื้นที่บ่อยครั้ง เพราะการ
ทำ�งานกับเด็กและเยาวชนไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเสียสละ
วันหยุด และทุกคนต่างมีครอบครัว ถ้าเสียสละตรงนี้ไม่ได้
ก็จะทำ�งานต่อได้ยาก
ไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวเราทีล่ กู สาวมักจะถามเสมอ
ว่า “ทำ�ไมแม่ต้องมาทำ�งานวันหยุดด้วย”
เราก็ตอบไปว่า “งานทีท่ �ำ คือการเข้าไปช่วยสังคม
ที่ลูกกำ�ลังจะเข้าไปอยู่ให้ดีขึ้น”
แม้จะเหน็ดเหนือ่ ยและต้องเสียสละความสุขส่วนตัว
แต่ปลัดศิรินาทก็ไม่ท้อ เธอบอกว่า “รู้สึกมีความสุข” ที่
ได้ท�ำ งานกับเด็กๆ เหมือนเราได้เรียนรูพ้ ฤติกรรมของเด็กๆ
แต่ละคน อีกทั้งยังสามารถนำ�มาปรับใช้กับครอบครัวและ
ในหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

การทำ�งานกับเด็กและเยาวชนไม่ใช่เรื่องง่าย
ต้องเสียสละวันหยุด และทุกคนต่างมีครอบครัว
ถ้าเสียสละตรงนี้ไม่ได้ก็จะทำ�งานต่อได้ยาก
ลูกสาวมักจะถามเสมอว่า “ทำ�ไมแม่ต้องทำ�งาน
ในวันหยุดด้วย” เราก็ตอบไปว่า “งานที่ทำ�คือ
การเข้าไปช่วยสังคมที่ลูกกำ�ลังจะเข้าไปอยู่ให้ดีขึ้น”
“ทำ�งานกับเด็กต้อง “ให้เด็กคิด” การฝึกให้เด็ก
คิดเองทำ�เอง งานที่ทำ�มักจะออกมาดี เพราะเกิดจาก
ความต้องการของเด็กจริงๆ ที่สำ�คัญการทำ�เช่นนี้ทำ�ให้
เราทำ�งานเบาลงด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น โครงการปลูก
ข้าวโพด ก็เป็นโครงการที่เด็กๆ คิดอยากทำ�เอง เพราะ
พวกเขาเห็นประโยชน์ของข้าวโพดที่ใช้ได้ทุกส่วน ฝักให้
โรงเรียนใช้เป็นอาหารแก่นอ้ งๆ ในโรงเรียน บางส่วนทีเ่ หลือ
ก็จะนำ�มาขายเพื่อนำ�เงินมาใช้ทำ�กิจกรรมต่อไป ส่วนใบ
นำ�มาทำ�สิ่งประดิษฐ์ ต้นนำ�มาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ได้
โดยทุกส่วนสามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้หมด ซึง่ สิง่ เหล่านี้
เด็กและเยาวชนจะได้ฝึกคิดระหว่างการเขียนโครงการ
ไปด้วย”
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เรียนรู้...เพื่อขยายผล
หลั ง เรี ย นรู้แ ละร่วมทำ�งานในหลักสูต รโรงเรี ย น
ครอบครัวกับ รพ.สต.มหาดไทยแล้ว ก็ถึงเวลาของการ
“ขยายผล” ปลัดศิรินาทบอกว่า แผนที่คิดไว้ในการลงไป
ทำ�ในพื้นที่ตำ�บลป่างิ้วนั้น เธอจะเลือกทำ�ในหมู่บ้านที่มี
ความพร้อมก่อน โดยดูจาก “ต้นทุน” ของชุมชน เช่น มี
ผู้ใหญ่ใจดี ผู้นำ�ชุมชน ผู้ช่วย อสม. ฯลฯ อยู่หรือไม่ เพราะ
คิดว่าการทีเ่ ราเลือกคนทีม่ ี “จิตอาสา” เข้ามาร่วมงานด้วย
โอกาสประสบความสำ � เร็ จ ก็ มี สู ง ซึ่ ง กิ จ กรรมแรกที่ จ ะ
เริ่มทำ�คือ Summer Camp ที่จะจัดขึ้นในช่วงปิดเทอม
ด้วยการดึงเด็กๆ จากสองพื้นที่คือตำ�บลป่างิ้วและตำ�บล
มหาดไทยให้มาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และทำ�กิจกรรมร่วมกัน
เพื่อฝึก “กระบวนการคิด” และ “สร้างความสัมพันธ์”
ให้เกิดขึ้นระหว่าง 2 พื้นที่

จะเห็นได้ว่าการเข้ามาของหลักสูตรนักถักทอ
ชุมชนทำ�ให้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนของ อบต.ป่างิว้
เริม่ มีรปู ธรรมชัดเจนยิง่ ขึน้ มี “แกนนำ�เยาวชน” แถว 2
แถว 3 เข้ามาช่วยทำ�งาน โดยอนาคตอยากให้เด็กมา
ช่วยคิดแผนด้วย เพื่อ อบต.จะได้จัดสรรงบประมาณ
ได้ตามความต้องการของเด็กจริงๆ แต่ที่ได้ยิ่งกว่านั้น
คือ อบต.ได้ “บุคลากร” ที่มีคุณภาพมาช่วยขับเคลื่อน
การทำ�งานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ปรับตัว เปลี่ยนทัศนคติ
“แนวคิด” พัฒนาคนทำ�งาน
องค์การบริหารส่วนตำ�บลดอนมะสังข์ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
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หากจะพูดถึง “คนของราษฎร์” คงไม่ยากที่จะหา “คนเก่ง ผลงานดี”
แต่ก็ ไม่ง่ายที่จะหาคนท�ำงานอย่าง “มีใจ” เพราะด้วยภาระงานมากมาย
ที่กองอยู่ตรงหน้า อาจท�ำให้หลายคนไม่ได้ ใส่ใจกับทุกรายละเอียด
หรือให้ความส�ำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเต็มที่ แต่ส�ำหรับ
“ป.แจง” ชมพูนุช เปรมบ�ำรุง ตลอดระยะเวลา 14 ปีของการเป็น
ข้าราชการประจ�ำ แม้เส้นทางการท�ำงานจะขรุขระ เต็มไปด้วย
ขวากหนาม เธอก็ ไม่ย่อท้อ ทุ่มเทท�ำงานอย่างสุดก�ำลังความสามารถ
เพื่อสั่งสมประสบการณ์และความรู้ที่ได้ น�ำกลับมาใช้เป็น “พลัง”
ในการท�ำงานเพื่อชุมชนตลอดมา

สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ย้อนหลังไป 20 ปี หลังจบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ปลัดแจงเริ่มต้นชีวิตการทำ�งานด้วยการเป็น
ลูกจ้างภาคเอกชน ถือเป็นสถานที่บ่มเพาะองค์ความรู้เรื่องการทำ�งาน
ให้กับเธอ โดยเฉพาะงานด้านเอกสาร 5 ปีผ่านไป ปลัดแจงตัดสินใจเข้าสู่
อาชีพราชการเพือ่ ความมัน่ คงของชีวติ และเพือ่ ทำ�ตามความหวังของมารดา
ปลัดแจงเล่าว่า เธอสอบบรรจุในตำ�แหน่งปลัดได้เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม
2543 วันแรกของชีวติ ข้าราชการต้องไปอยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลความเจริญที่ อบต.
ดินแดง อำ�เภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ตอนนัน้ คิดมากอยูเ่ หมือนกัน นอกจาก
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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ต้องทิ้งงานดีๆ ที่มีรายได้หลักหมื่น มารับเงินเดือนไม่กี่
พันบาท ยังต้องมาเจอกับความไม่พร้อมทั้งบุคลากร และ
สถานที่ ทำ�ให้รสู้ กึ เริม่ ท้อแท้ แต่ดว้ ยความมุง่ มัน่ และมอง
เห็นโอกาสทีจ่ ะได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ จึงเริม่ เรียนรูง้ านด้วย
ตัวเอง นำ�ความรูด้ า้ นเอกสาร การพิมพ์งานจากงานเดิม
มาใช้ พิ ม พ์ ข้ อ บั ญ ญั ติ ถื อ เป็ น งานแรกที่ ต้ อ งทำ � แม้
ไม่เคยรูจ้ กั มาก่อน พร้อมกับเริม่ เข้าไปขอความช่วยเหลือ
จากปลัดเทศบาลและนายอำ�เภอให้ช่วยแนะนำ�และ
เป็นพี่เลี้ยงให้ รวมถึงได้มีโอกาสเรียนรู้งานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทีต่ งั้ อยูใ่ นวัดปะอาง อำ�เภอไพรบึงเป็นครัง้ แรก ซึง่
มีเจ้าอาวาสเป็นผู้ให้การอุปการะ ทำ�ให้เกิดความเลื่อมใส
ศรัทธา และเป็น “ต้นแบบ” การทำ�งานแบบ “ใส่ใจ” ของ
เธอตั้งแต่นั้นมา
2 ปีกว่าของการทำ�งานที่นี่ ปลัดแจงได้เรียนรู้
งานพัฒนาเชิงโครงสร้างพื้นฐาน ทำ�ให้เธอมีต้นแบบ
และแรงบันดาลใจในการทำ�งานมากขึ้น

ช่วงจังหวะ...ชีวิต
ปลัดแจงเล่าต่อว่า หลังจากทำ�งานอยูท่ ่ี อบต.ดินแดง
ได้ 2 ปีกข็ อย้ายมาอยูท่ ี่ อบต.ดอนคา อำ�เภออูท่ อง จังหวัด
สุพรรณบุรี แต่เนื่องจากพื้นที่ตำ�บลดอนคากว้างใหญ่
มีพื้นที่อยู่ในความดูแลถึง 18 หมู่บ้าน ในฐานะที่เป็น
ข้ า ราชการท้ อ งถิ่ น จึ ง ต้ อ งลงไปดู แ ลทั้ ง เรื่ อ งโครงสร้ า ง
พื้นฐาน และงานส่งเสริมอาชีพ อย่างเต็มความสามารถ
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“ถ้าเราอยากพัฒนาเด็ก พัฒนาอาชีพ
หรืออยากพัฒนาพื้นที่ที่เราท�ำงานอยู่
เราก็ต้องลงมือท�ำ”
กอปรกับ อบต.ดอนคามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่ง
แต่ขณะนัน้ อบต.ไม่ได้ตง้ั งบประมาณไว้ จึงต้องเข้ามาช่วย
ดำ�เนินการจัดตั้งงบประมาณของ อบต. และดำ�เนินการ
ของบประมาณจัดสรรไปพร้อมกัน ทำ�ให้ได้เรียนรูง้ านศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่างเป็นรูปธรรม
อยู่ที่ อบต.ดอนคา ได้ 3 ปี ชีวิตการทำ�งานก็เริ่ม
เข้าทีเ่ ข้าทาง แต่ดว้ ยปัจจัยแวดล้อมในการใช้ชวี ติ และเห็น
ลูท่ างทีจ่ ะได้ท�ำ งานใกล้บา้ นเกิดมากขึน้ จึงขอย้ายไปอยูท่ ี่
อบต.ดอนตาล อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี อยูไ่ ด้เพียง
6 เดือน ด้วยจังหวะชีวิต ปลัดแจงเห็นโอกาสที่จะกลับไป
ทำ�งานทีจ่ งั หวัดนครนายกบ้านเกิด จึงขอย้ายไปอยู่ อบต.
บึงศาล อำ�เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พร้อมกับเริ่ม
ทำ�งานหลายๆ ด้าน ทั้งงานโครงสร้างพื้นฐาน งานด้าน
เด็ ก เยาวชน และผู้ พิ ก ารอย่ า งจริ ง จั ง ซึ่ ง บางเรื่ อ งก็
ไม่ประสบผลสำ�เร็จตามทีห่ วังไว้ เพราะติดเงือ่ นไขเรือ่ งการ
ใช้งบประมาณ แต่เพราะยังมี “ความฝัน” อยากทำ�งานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนมากกว่าการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน หลังจากทำ�งานใกล้บ้านได้เพียง 2 ปี เธอจึง
ตัดสินใจย้ายกลับไปที่ อบต.ดอนตาล ตามคำ�ชักชวน
ของนายกฯ ในเวลานั้น
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“การที่เราจะย้ายหรือเปลี่ยนที่ท�ำงานบ่อยๆ เราต้องมั่นใจว่าตัวเราเป็นคนมีคุณค่า
หรือไม่เราก็พยายามสร้างคุณค่าให้ตัวเอง ถ้าเราอยากพัฒนาเด็ก พัฒนาอาชีพ หรืออยากพัฒนา
พื้นที่ที่เราท�ำงานอยู่ เราก็ต้องลงมือท�ำ ที่ดอนมะสังข์ก็มีหลายๆ อย่าง คิดว่าน่าจะได้ท�ำงานที่สนุกมากขึ้น
และได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้พัฒนาตัวเอง ยิ่งถ้าเราผ่านงานหนักๆ ได้
ย่อมแสดงถึงศักยภาพที่มีในตัวเรา”
เพราะอยาก “เดินตามฝัน” และอยากทำ�งาน
รูปแบบใหม่ๆ ปลัดแจงตัดสินใจย้ายงานอีกครั้ง เมื่อรู้ว่า
อบต.ดอนมะสังข์ที่อยู่ใกล้ๆ กับ อบต.ดอนตาล กำ�ลังหา
“คนมีใจ” มาร่วมทำ�งาน แม้รู้ว่าต้องเจองานหนัก แต่เธอ
ก็เต็มใจย้ายมาเพียงเพราะว่าอยากทำ�งานทีท่ า้ ทายมากขึน้
เท่านั้น

เดินหน้าทำ�งานเพื่อเด็กและเยาวชน

(4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพือ่ พัฒนา
เด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งสอดรับกับการทำ�งาน
เชิงรุกของ อบต.ดอนมะสังข์อยูพ่ อดี จึงเสมือนเป็น “โอกาส”
ให้ปลัดแจงได้ทำ�งานพัฒนาศักยภาพคนดังที่ฝันไว้
“ช่วงแรกของการดำ�รงตำ�แหน่งปลัด อบต.ดอนมะสังข์
เราให้ ค วามสนใจการพั ฒ นาสภาเด็ ก และเยาวชนของ
อบต. มาก เพราะยังไม่เคยเห็นบรรยากาศที่มีนักพัฒนา
ชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ อบต. เข้ามาทำ�กิจกรรมร่วมกับเด็กๆ
อย่างต่อเนื่องและน่าสนใจแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการหลอม
รวมใจของเยาวชนด้วยวิถีทางพุทธ การปลูกจิตสำ�นึก
รักตัวเอง สังคม สิง่ แวดล้อม การสร้างเสริมทักษะชีวติ และ
ความบันเทิง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำ�ให้เราได้มีโอกาสเข้าไป
สัมผัสและร่วมเรียนรูไ้ ปกับทีมนักถักทอชุมชนตลอดเวลา”

ปลัดแจงเล่าต่อว่า จำ�ได้เลยว่ามาเริ่มงานที่ อบต.
ดอนมะสังข์วันแรกคือวันที่ 8 มีนาคม 2556 พร้อมกับ
ร่วมขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน ซึ่งเป็น
นโยบายหลักของอดีตนายก อบต. ด้วยเชื่อว่าเด็กใน
วันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ถ้าพัฒนาเด็กให้ดี ให้ฉลาด
ได้ ทุ ก อย่ า งก็ จ ะพั ฒ นาได้ ห มด ซึ่ ง ปลั ด แจงเองก็
เติมเต็มนักถักทอชุมชน
เชือ่ ว่าการพัฒนาถ้าจะให้เกิดผลดี ต้องเริม่ ทีเ่ ด็ก แม้กระทัง่
สำ � หรั บ ชี วิ ต การทำ � งานที่ อบต.ดอนมะสั ง ข์
การสร้างเสริมสุขภาพก็ต้องเริ่มทำ�ตั้งแต่ทารกในครรภ์
นโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงเดินไปพร้อมกับ นอกจากปลัดแจงจะต้องดำ�เนินการตามนโยบายนายก
การเกิดขึน้ ของโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิน่ อบต. ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายด้านเด็กและ
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“ต้องเริ่มท�ำงานจากจุดเล็กๆ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ก่อนจะขยายเป็นจุดใหญ่
โดยเริ่มจากให้เด็กได้รู้จักวางเป้าหมายในชีวิต เพราะเชื่อว่าถ้าเขามีเป้าหมายที่ดีก็จะมีอนาคตที่ดีตามไปด้วย
ซึ่งความฝันของคนท�ำงานคือส่งเสริมให้เด็กใช้ความรู้ความสามารถที่มีท�ำงานเลี้ยงชีพ
แล้วน�ำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชนต่อไป”
เยาวชนที่เดินหน้าอย่างเด่นชัดแล้ว ด้วยบทบาทการเป็น
ปลัดทีม่ องเห็นความสำ�คัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เป็ น ทุ น เดิ ม อยู่ แ ล้ ว จึ ง เข้ า ไปช่ ว ยที ม นั ก ถั ก ทอชุ ม ชน
ขับเคลื่อนงานอย่างเต็มรูปแบบ
“การทำ�งานเรื่องเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องยาก
เพราะต้องใช้เวลาที่ไม่ใช่เวลาทำ�งาน ทั้งช่วงเย็น วันหยุด
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ฉะนั้นคนทำ�งานด้านนี้
ต้องเป็นคนที่มีใจและมีความเสียสละมาก ถือเป็นเรื่อง
น่ า ยิ น ดี ม ากที่ มี ค นทำ � งานเช่ น นี้ ด้ ว ยเหตุ นี้ เ มื่ อ ที ม
นักถักทอชุมชนต้องการให้เราช่วยอะไร เราจึงสนับสนุน
เต็มที่ ทั้งเรื่องเวลา วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ หรือ
บุคลากร โดยเราพยายามหนุนให้พนักงานทุกฝ่ายใน
อบต.เข้าไปเป็นทีมทำ�งานร่วมกับนักถักทอชุมชนด้วย
ทุกครัง้ เพือ่ ให้งานมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพราะเชือ่ ว่า
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การทำ�งานที่ดีต้องทำ�เป็นทีม ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ อบต.เป็นอย่างดี เห็นได้ว่าเวลา
มีงานอะไรทุกคนจะเข้ามาร่วมทำ�งานด้วยความสนุกสนาน
หากช่ ว งไหนเว้ น ว่ า งไปหน่ อ ย ก็ จ ะมี คำ � ถามว่ า เมื่ อ ไร
จะมีการจัดงานอีก ถือเป็นการสร้างความสุขในการทำ�งาน
ได้ทางหนึ่ง”

สานสัมพันธ์ชุมชน
ผลทีเ่ กิดขึน้ นอกจากจะเห็นเด็กที่ “ใฝ่ด”ี มารวม
ตัวทำ�กิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยจิตสาธารณะ ไม่หันเห
เข้าหาอบายมุข มีความสามัคคีเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
พร้อมจะทำ�กิจกรรมดีๆ เพื่อชุมชนสังคมแล้ว ยังได้
เห็นผูใ้ หญ่ “ใส่ใจ” กับปัญหาเด็กและเยาวชนในชุมชน
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มากขึ้น ทั้ง อบต. ภาคีเครือข่าย คนในชุมชน บ้าน วัด
โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล รวมถึง
องค์ ก รภายนอกที่ เข้ า มาผนึ ก กำ � ลั ง ทำ � งานเพื่ อ การ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
ส่ ว นตั ว เธอเองก็ เ กิ ด “ความภาคภู มิ ใจ” ว่ า
สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนดีขึ้น ที่สำ�คัญคือสามารถ “สานฝัน” ที่อยากเห็น
ข้าราชการกับชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ เป็นผล
จากความมุ่งมั่นทำ�งานอย่างเสียสละร่วมกับคณะทำ�งาน
โดยไม่เน้นการใช้งบประมาณมากมาย ด้วยแรงบันดาลใจ
ที่ว่า...

“ต้องเริ่มทำ�งานจากจุดเล็กๆ เพื่อให้เกิดความ
เปลีย่ นแปลง ก่อนจะขยายเป็นจุดใหญ่ โดยเริม่ จากให้
เด็กได้รู้จักวางเป้าหมายในชีวิต เพราะเชื่อว่าถ้าเขามี
เป้าหมายที่ดีก็จะมีอนาคตที่ดีตามไปด้วย ซึ่งความฝัน
ของคนทำ�งานคือส่งเสริมให้เด็กใช้ความรูค้ วามสามารถ
ทีม่ ที �ำ งานเลีย้ งชีพ แล้วนำ�ความรูค้ วามสามารถกลับมา
พัฒนาชุมชนต่อไป”
ตลอดระยะเวลา  1 ปีของการทำ�งานในฐานะ
นักถักทอชุมชนเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า  หากคนทำ�งาน
รู้จักปรับตัว เปลี่ยนทัศนคติเพื่อเรียนรู้กับสถานการณ์
ที่ผ่านเข้ามา  และนำ�มาปรับใช้เป็นองค์ความรู้ในการ
พัฒนาตนเองและสังคม จะทำ�ให้งานทุกงาน เงินทุกบาท
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  เปรียบเหมือนได้ทั้งคนและงาน
คุณภาพไปพร้อมกัน
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ทำ�ด้วย “ใจ”
เทศบาลตำ�บลไผ่กองดิน อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
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คงไม่ง่ายนักส�ำหรับบทบาทการเป็น “ข้าราชการประจ�ำระดับสูง”
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และ
การประสานงานระหว่าง 3 ภาคส่วนที่มีความส�ำคัญ คือ
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายงานประจ�ำ และประชาชน ยิ่งเมื่อต้องเจอกับ
เนื้องานที่มีรายละเอียดแตกต่างกันด้วยแล้ว การท�ำงานแบบ
“ใส่ใจ” เท่านั้น จึงจะน�ำพาเราให้นั่งอยู่ในใจของผู้อื่นได้
พัสกร อุน่ อ่อน ปลัดเทศบาลตำ�บลไผ่กองดิน อำ�เภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นตัวอย่างของ “ข้าราชการประจำ�” ทีม่ แี นวทางการ
ทำ�งานแบบ “บูรณาการ” สอดรับได้กับทั้งสามภาคส่วน ด้วยการเล็งเห็น
ความสำ�คัญของการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว พร้อมกับการประสาน
สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรในตำ�แหน่งต่างๆ ที่เห็นว่ามีความ
เกี่ยวข้อง ทั้งผู้อำ�นวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย
อำ�นวยการ นักพัฒนาชุมชน และนักวิชาการศึกษา ให้เข้ารับการอบรมเป็น
“ทีมนักถักทอชุมชน” ภายใต้หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก
เยาวชน และครอบครัว ด้วยหวังว่าความรู้ที่ได้รับจะช่วยพัฒนาศักยภาพ
คนทำ�งานให้สามารถเข้าไปสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน จนเกิดเป็น
“ความร่วมมือ” ให้ทั้งสามภาคส่วนได้ทำ�งานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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เส้นทางสู่งานพัฒนาชุมชน
แต่ ก ว่ า จะมาถึ ง วั น นี้ ป ลั ด พั ส กรต้ อ งสั่ ง สม
ประสบการณ์ในสายงานท้องถิ่น จนมีพื้นฐานด้านการ
พัฒนาชุมชนหลายปี จนกระทัง่ สอบบรรจุเป็นปลัดอำ�เภอ
ประจำ�อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ลพบุรี และนครปฐม แต่
ทำ�ได้ไม่นานก็เริ่มรู้ว่าสายงานนี้น่าจะไม่เหมาะกับตนเอง
เพราะสนใจงานด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
มากกว่า จึงตัดสินใจย้ายมาดำ�รงตำ�แหน่งปลัดเทศบาล
ตำ�บลไผ่กองดิน อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
จนถึงปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลา 10 ปี ปลัดพัสกรพยายามแปลง
นโยบายด้านต่างๆ จากส่วนกลางมาเป็นแผนการทำ�งาน
ของท้องถิ่น แต่ยังไม่มีแผนงานของท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน มีเพียงการส่งเสริมและป้องกัน ร่วมกับองค์กร
ท้ อ งถิ่ น อื่ น ๆ เช่ น กำ � นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น โรงเรี ย น เป็ น
ครั้งคราวเท่านั้น
แต่ในช่วง 2 - 3 ปีทผ่ี า่ นมาเทศบาลตำ�บลไผ่กองดิน
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จึงเริม่ เล็งเห็นความสำ�คัญของการพัฒนา
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เด็ ก และเยาวชนมากขึ้ น ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ประชากรในตำ�บล พบว่า เด็กและเยาวชนกว่า 500 คน
เริ่มมีพฤติกรรมเลียนแบบสังคมเมือง ให้ความสำ�คัญกับ
วัตถุนิยม จนละเลยวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงแสดงออก
ในทางทีไ่ ม่เหมาะไม่ควรมากขึน้ เทศบาลจึงคิดแก้ไขปัญหา
นี้อย่างจริงจัง
ปลัดพัสกรเล่าว่า ทีผ่ า่ นมาเทศบาลตำ�บลไผ่กองดิน
มีการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนหลายครั้ง แต่ยัง
ไม่เป็นกิจกรรมทีห่ ลากหลายและต่อเนือ่ ง จัดเป็นครัง้ ๆ ก็
จบไป เช่น ค่ายต้านภัยยาเสพติด ค่ายอบรมมารยาทไทย
จัดงานบวชบรรพชาสามเณร หรือจัดงานวันเด็ก เป็นต้น
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากเมื่ อ ไม่ น านนี้ เ ทศบาลได้ จั ด ทำ �โครงการ
เทศบาลเคลือ่ นทีใ่ นวันเสาร์ โดยให้เด็กมาวาดภาพประกวด
ในหัวข้อประชาธิปไตย พบว่าเด็กหลายคนมีความคิด
สร้างสรรค์ดีมาก จึงอยากจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนที่หลากหลายและครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งสังคม
ศิลปะ เพื่อให้เด็กได้เข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
ไปพร้อมกัน
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ก่อเกิด “นักถักทอชุมชน”
เมื่อมี “แนวคิด” จะพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนให้เกิดความต่อเนื่อง การหาเพื่อนร่วมทางก็
เกิดขึ้น
“ต้นปี 2556 เพือ่ นๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ชักชวนให้เข้าไปฟังการแนะนำ�โครงการของสถาบันเสริม
สร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ร่วมกับมูลนิธิ
สยามกัมมาจล ในโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิน่
(4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนา
เด็ก เยาวชน และครอบครัว รู้สึกสนใจ จึงนำ�มาหารือกับ
นายกเทศมนตรีซงึ่ ท่านก็เห็นด้วย จนเกิดเป็นทีมนักถักทอ
ชุมชนเทศบาลตำ�บลไผ่กองดินในวันนี้”
ปลั ด พั ส กรเล่ า ต่ อ ว่ า ตอนส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า รั บ
การอบรมนั้นเราไม่ได้บังคับ แต่จะใช้วิธีสร้างความเข้าใจ
มากกว่า เพราะเจ้าหน้าที่เทศบาลส่วนใหญ่ไม่มีความรู้
เรื่องการพัฒนาชุมชน จึงไม่มีเครื่องไม้ เครื่องมือ หรือ
ชุดความคิดในการทำ�งานชุมชน คิดว่าการอบรมครั้งนี้
น่าจะช่วยให้ทีมนักถักทอชุมชนได้ “เครื่องมือ” มาใช้ใน

การทำ�งานมากขึ้น โดยเฉพาะการทำ�งานด้านเด็กและ
เยาวชน แต่ที่สำ�คัญคือเชื่อว่าสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรนี้
จะช่วย “กระตุ้น” การทำ�งานให้คนทำ�งานสนุกมากขึ้น

“ความคาดหวังตอนนั้นคือ
อยากให้ทีมนักถักทอชุมชน
เข้าไปรวมกลุ่มกับคนในชุมชน
เข้าไปเป็นแมวมองหาคนที่เด่นๆ ในชุมชน
มาเป็น “แกนน�ำ” ท�ำโครงการเสนอต่อเทศบาล
เพื่อให้เทศบาลจัดสรรงบประมาณและบุคลากร
เข้าไปช่วยท�ำงาน ท�ำให้โครงการมีความต่อเนื่อง
ไม่ใช่ท�ำแล้วทิ้งเหมือนที่ผ่านมา”
เมือ่ ทีมทำ�งานพร้อม ความรูพ้ ร้อม ปลัดพัสกรและ
ทีมนักถักทอชุมชนจึงเริม่ วางแผนการทำ�งานเชิงลึกมากขึน้
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ดึงชุมชนร่วมพัฒนาเด็ก
ด้วยอุดมการณ์การทำ�งานแบบ “ใส่ใจ” นี้เอง
ทำ�ให้ปลัดพัสกรและทีมนักถักทอชุมชนมองเห็นว่าการจัด
กิจกรรมให้เด็กเข้ามาร่วมเพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่
เพียงพอทีจ่ ะทำ�ให้เกิดผลสำ�เร็จทีด่ แี ละยัง่ ยืนได้ ฉะนัน้
ทุกภาคส่วนในชุมชนจึงต้องเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา
นี้ อ ย่ า งจริ ง จั ง เพราะปั จ จุ บั น สั ง คมเปลี่ ย นแปลง
เร็วมาก เด็กและผู้ใหญ่ต้องพร้อมรับกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กัน
และด้วยเป้าหมายการทำ�งานที่ไม่ได้มุ่งไปที่เด็ก
และเยาวชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมุ่งมั่นสร้างความ
เข้าใจให้คนในชุมชนทั้งบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงาน
ต่างๆ “ตระหนัก” ถึงการมีสว่ นร่วมในการดูแลบุตรหลาน
ถือเป็นการ “กระตุ้น” ให้คนทำ�งานเห็นความสำ�คัญของ
การทำ�งานเพื่อท้องถิ่นด้วยเช่นกัน
ปลัดพัสกร เล่าต่อว่า ในฐานะผู้บริหารองค์กรฝ่าย
ข้าราชการประจำ� เราต้องเข้าไปช่วยทีมนักถักทอชุมชน
หลายอย่าง ตั้งแต่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อการ
พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน หาแนวทางการดำ � เนิ น งาน
พร้อมให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�แก่นักถักทอชุมชนในเรื่อง
กระบวนการหรือการดำ�เนินโครงการ ทั้งยังมีการติดตาม
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

“เราไม่อยากให้เด็กรวมกลุ่มกันตามถนน
ไปท�ำกิจกรรมเสี่ยงต่างๆ อยากให้เด็กได้มีโอกาสคิด
และท�ำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ จนเกิดเป็นเครือข่ายเด็ก
และเยาวชนทีส่ ามารถเสนอโครงการมาทีเ่ ทศบาลได้
แต่ที่ผ่านมาการดึงเด็กเข้ามาร่วมกิจกรรมนั้นท�ำได้ยาก
เพราะผู้ปกครองเองก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการรวมกลุ่มเด็กมาท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์
กลัวว่าลูกจะไปท�ำสิ่งไม่ดี ส่วนคนท�ำงานเองก็ต้อง
ไม่รอให้ผู้บริหารสั่งจึงจะท�ำ หากเห็นปัญหาต้อง
รีบลงไปดู ไปหาทางแก้ ไขให้ทันท่วงที เพราะโดยหน้าที่
เราก็ท�ำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้ว”
การทำ�งานเป็นระยะๆ ด้วยวิธกี ารพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ
ซึง่ การติดตามงานแบบนีเ้ มือ่ ก่อน ไม่คอ่ ยทำ�กัน แม้จะเป็น
สิ่งที่จำ�เป็น แต่เดี๋ยวนี้ผู้เข้าอบรมไม่ว่า ที่ไหนก็ต้องทำ�
รายงานความคืบหน้าหรือผลทีไ่ ด้จากการอบรมมานำ�เสนอ
ด้วย เพราะถือว่าใช้งบประมาณของรัฐ จึงต้องใช้อย่างคุม้ ค่า
และยังเป็นความรับผิดชอบติดตามงานของผู้ที่อนุมัติให้
เข้าร่วมโครงการด้วย
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คิดรอบด้าน สู่ความสำ�เร็จ
1 ปี ที่ ที ม นั ก ถั ก ทอชุ ม ชนของเทศบาลตำ � บล
ไผ่กองดินได้เข้าร่วมหลักสูตรนี้ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
อย่างเข้มข้นในทุกๆ เดือน ทำ�ให้มโี อกาสลงพืน้ ทีเ่ ดินหน้า
ทำ�งานจนสามารถทำ�ให้เกิดกระบวนการทำ�งานทีม่ องเห็น
“ประโยชน์ร่วมของชุมชน” โครงการยุวแพทย์แผนไทย
จึงเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ “ทุน” ในท้องถิ่นของทีม
นักถักทอชุมชน โดยอาศัยองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการเข้าร่วม
หลักสูตร การศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆ ซึ่งโครงการนี้
ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากคนในชุมชน และภาคี
เครือข่ายต่างๆ เป็นการ “สร้างการมีสว่ นร่วม” ให้เกิดขึน้
ในชุมชนอย่างไม่เคยมีมาก่อน

โครงการยุวแพทย์แผนไทยถือเป็นโครงการแรก
ที่ เ ทศบาลตำ � บลไผ่ ก องดิ น จั ด ขึ้ น ต่ อเนื่ อง ด้ ว ยหวั งว่ า
โครงการนี้จะก่อเกิดกลุ่ม “แกนนำ�เยาวชนต้นแบบ” ที่
เข้มแข็ง และสามารถขยายผลต่อยอดไปสู่โครงการอื่นๆ
ต่อไป
ด้วยการทำ�งานอย่างทุ่มเท คลุกคลี ใส่ใจ ใช้
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุมชนมาช่วยเป็น
พี่เลี้ยงให้ทีมนักถักทอชุมชนอย่างใกล้ชิด ถือได้ว่า
ปลั ด พั ส กร อุ่ น อ่ อ น เป็ น อี ก หนึ่ ง “กลไก” ที่ ช่ ว ย
ขั บ เคลื่ อ นการทำ � งานของนั ก ถั ก ทอชุ ม ชนเทศบาล
ตำ�บลไผ่กองดิน จนเกิดเป็นโครงการเพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนไผ่กองดินได้ในที่สุด
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เมื่อนักถักทอชุมชน
ต้อง “จัดการ” อารมณ์ตนเอง
องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองสนิท อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
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“เพราะเป็นคนจริงจังกับการท�ำงานมาก
หากงานที่ท�ำไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ก็จะเครียด
ส่งผลให้คนรอบข้างเครียดไปด้วย ท�ำงานไม่มีความสุข
คนรอบข้างก็ ไม่มีความสุข
ตอนนั้นคิดแต่ว่าเราจะจัดการกับคนอื่นอย่างไร
ไม่เคยย้อนกลับมามองตัวเองเลย มองแต่ว่าคนอื่นมีปัญหา
ยิ่งได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ไปน�ำเสนองานบ่อยครั้ง
ก็ยิ่งคิดว่าตัวเองเก่ง ตัวเองแน่ คนภายนอกให้การยอมรับเรามาก
แต่ท�ำไมคนในองค์กรเราถึงจัดการไม่ได้”
คือคำ�บอกเล่าของ จินตนา  แกล้วกล้า  “จิน” หัวหน้าสำ�นักงาน
ปลั ด อบต.หนองสนิ ท อำ � เภอจอมพระ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ หนึ่ ง ใน
“นักถักทอชุมชน” ทีพ่ ยายามหาวิธจี ดั การกับ “อารมณ์” ตนเอง จนในทีส่ ดุ
เธอก็สามารถทำ�ได้ ส่งผลให้เธอทำ�งานในองค์กรได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

เปลี่ยนแนวคิดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็น
พัฒนาการศึกษา
จินเล่าว่า เธอย้ายมาทำ�งานที่ อบต.หนองสนิทได้ 5 ปีแล้ว และ
ทำ�งานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด นอกจากนี้เธอยังได้มี
โอกาสร่วมงานกับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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ทำ�ให้เธอมีภาคีเครือข่ายการทำ�งานด้านสุขภาพมากขึ้น
ตามไปด้วย และผลงานที่ทำ�กับ สสส.ช่วยให้คนในชุมชน
มีสุขภาวะดีขึ้น ทำ�ให้นายก อบต.สมจิตร นามสว่าง
เริ่มมองเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชนหนองสนิท ในปี
2553 - 2554 นายก อบต.จึงเปลี่ยนแนวคิดการทำ�งาน
ของ อบต.ใหม่ จากเดิ ม ที่ เ คยเน้ น การพั ฒ นาด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานมาให้ความสำ�คัญกับเรื่องการศึกษา
แทน โดยเน้นไปทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อน กระทัง่ ปี 2556
นายกสมจิตรกลับมาดำ�รงตำ�แหน่งนายก อบต.อีกครั้ง
“นโยบาย” เรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างครบ
วงจรของตำ�บลหนองสนิทจึงเกิดขึ้น
“ช่วงนั้นหลักสูตร “นักถักทอชุมชน” เข้ามาพอดี
เราเองเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่ดีและมีประโยชน์ จึงตอบรับ
ไว้ก่อน เพราะเห็นว่าเป็นโอกาสสำ�คัญ ถ้าไม่รีบคว้าไว้
ก็นา่ เสียดาย ตอบรับไปโดยทีย่ งั ไม่ได้รายงานผูบ้ ริหารเลย
เมือ่ เข้าไปขออนุญาต ท่านก็สนับสนุนเต็มที่ เพราะเห็นว่า
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เป็ น การอบรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน
น่าจะช่วยให้การทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนของตำ�บล
หนองสนิทเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น”
เมือ่ ได้ไฟเขียวจากนายก อบต. แล้ว ต่อมาก็ตอ้ งหา
ทีมทำ�งาน จินเล่าว่า ตอนแรกทีมทำ�งานมี 3 คนคือ เรา
นักวิชาการศึกษา และนักพัฒนาชุมชน แต่ทำ�ไปได้ระยะ
หนึง่ ก็ตอ้ งเปลีย่ นทีมทำ�งานใหม่ เนือ่ งจากนักพัฒนาชุมชน
ย้าย ก็ดึงนักวิชาการเกษตรเข้ามาร่วม แต่ก็ยังไม่ได้ เราก็
ต้ อ งมองหาที ม ทำ � งานใหม่ คิ ด ได้ ว่ า ที่ นี่ มี ศู น ย์ พั ฒ นา
เด็กเล็กอยู่ น่าจะตรงกับหลักสูตรนี้ จึงดึงแอนนา ฉิมงาม
“ครูยุ้ย” เข้ามาร่วมทีม การทำ�งานจึงค่อยลงตัวในที่สุด
การเปลี่ยนทีมทำ�งานบ่อยๆ เราเองก็เครียด กลัว
ว่าจะทำ�งานไม่ได้ตามที่อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์
คาดหวังไว้ โชคดีทอี่ าจารย์และทีมงานให้ก�ำ ลังใจ อาจารย์
จะบอกว่าไม่เป็นไร ได้เท่าไรก็เท่านั้น ค่อยเป็นค่อยไป
ค่อยๆ เรียนรูเ้ อาว่าทำ�ไมถึงไม่ได้ ทำ�ให้เราเริม่ คลายกังวล
ลง เมือ่ ทีมลงตัวเราก็พยายามพูดคุยกับทีมทำ�งานมากขึน้
ถามเขาบ่อยๆ ว่า มีปญ
ั หาข้อสงสัยอะไรไหม หรือต้องการ
ให้เราช่วยอะไร ทำ�ให้การทำ�งานของทีมเริ่มดีขึ้น เกิด
ความชอบมากขึน้ เรือ่ ยๆ และทีส่ �ำ คัญเริม่ มีก�ำ ลังใจมากขึน้
“ถามว่าเสียใจไหมที่ต้องเปลี่ยนทีมทำ�งานบ่อย ก็
เสียใจนะ เพราะในฐานะหัวหน้าทีมเราไม่สามารถทำ�ให้
เพื่อนร่วมทีมคิดแบบเดียวกับเราได้ ก็ต้องปล่อยเขาไป
เพราะวันนี้เขาอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์ของหลักสูตรนี้
ก็ได้”
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ปรับตัว...ปรับใจ
จินเล่าต่อว่า ก่อนเข้าร่วมหลักสูตรนี้ เธอพอมี
พื้นฐานเรื่องการคิดวิเคราะห์ข้อมูลอยู่บ้าง แต่สิ่งที่ขาด
คือการทำ�งานอย่างมีความสุข ด้วยความที่เป็นคนใจร้อน
คิ ด อะไรก็ พู ด ออกไปทั น ที จริ ง จั ง กั บ งานมาก ถ้ า งาน
ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ จะเครียด ทำ�ให้คนรอบข้าง
เครียดตามไปด้วย ยิ่งได้รับตำ�แหน่งใหม่เป็นหัวหน้า
สำ�นักงานปลัดฯ ก็ยงิ่ กดดันและเครียดมากขึน้ ตอนนัน้
คิดแต่วา่ เราจะจัดการกับคนอืน่ อย่างไร แต่ไม่เคยย้อน
กลับมามองตัวเองเลย มองแต่วา่ คนอืน่ มีปญ
ั หาตลอด
คิดว่าตัวเองเก่ง ตัวเองแน่ ยิ่งทำ�งานกับ สสส.มา 3 ปี
ก็ยิ่ง “ตัวพอง” เพราะได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ไป
นำ � เสนองานอยู่ เ สมอๆ ตอนนั้ น คิ ด แต่ ว่ า ทำ � ไมคน
ข้างนอกยอมรับเรา แต่ท�ำ ไมคนในองค์กรเราถึงจัดการ
ไม่ได้

“คิดตลอดเวลาว่าเราท�ำงานกับชุมชน
ไม่เคยมีปัญหาเลย ท�ำได้ดีด้วยซ�้ำ
สามารถคุยกับชาวบ้านได้ แต่พอมาท�ำกับทีม
ท�ำไมมีปัญหามากเหลือเกิน ซึ่งพอได้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรนักถักทอชุมชน ท�ำให้เราย้อนคิดได้ว่า
อาจเป็นเพราะเราท�ำงานแบบเก่งคนเดียว
ใจร้อน รอคนอื่นไม่ได้
ท�ำให้เราไม่สามารถท�ำงานร่วมกับคนอื่นได้”

เมื่อรู้ตัว เราก็พยายามคิดหาทางแก้ไข ทั้งอ่าน
หนังสือธรรมะ เริ่มจัดการกับความโกรธ ความเครียดของ
ตนเอง แต่พอกลับเข้าไปอยู่ในงานก็เป็นเหมือนเดิมอีก
แก้เท่าไรก็ไม่หาย จนวันหนึ่งในหน่วยการเรียนที่ 2 ที่ต้อง
เรียนรู้เรื่องงาน ชีวิต และการเรียนรู้ อาจารย์ทรงพล
บอกว่า “โลภ โกรธ หลง” มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์
ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติ เราก็จะวางจิตวางใจได้ถกู มองอะไร
ให้เห็นตามที่เป็นอยู่ เราก็พยายามฝึกฝนตัวเอง
“แต่กว่าจะฝึกได้ก็ยาก สิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรม
ถ้าไม่ฝึกก็จะไม่รู้จริงๆ ว่าเป็นอย่างไร เช่น เราเห็นลูกน้อง
หรื อ ผู้ ร่ ว มงานแสดงอาการที่ เราไม่ ช อบ เราต้ อ งเริ่ ม
นับหนึ่งถึงสิบในใจ หรือไม่ก็เดินออกจากตรงนั้นไปก่อน
แล้วพยายามทำ�ความเข้าใจถึงเหตุและผลว่าทำ�ไมเขา
แสดงออกมาแบบนั้น ค่อยๆ ฝึกด้วยการพยายามเข้าใจ
เขา ทำ � ให้ เริ่ ม ปล่ อ ยวางได้ ม ากขึ้ น พยายามฝึ ก ฝน
ตนเองบ่อยๆ ใช้ความไม่เป็นทางการพูดคุยกับเขา ทลาย
กำ�แพงตัวเองออกไป ซึง่ ตอนนีค้ ดิ ว่าสามารถทลายกำ�แพง
ของตนเองได้บ้าง สามารถตอบตนเองได้ว่า “ความสุข”
อยู่ไม่ไกลเลย แค่เราทำ�งานให้เต็มที่ สนุกให้เต็มที่ และ
เต็มที่กับทุกสิ่ง เพียงแค่นี้ก็ทำ�ให้เรามีความสุขแล้ว”
และด้วยความพยายามปรับเปลี่ยนตนเอง ส่งผล
ให้วันนี้เพื่อนร่วมงานกล้าเข้ามาคุย กล้าพูดเล่นกับเธอ
มากขึ้น เช่น หัวหน้าแต่งชุดนี้สวยนะ หัวหน้าต้องไปเอา
แว่นออก ใส่คอนแทคเลนส์ดีกว่า ซึ่งแต่ก่อนจะไม่มีใคร
กล้าพูดแบบนีก้ บั เธอเลย ส่งผลให้บรรยากาศในการทำ�งาน
ดีขึ้น
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ตัง้ คณะอนุกรรมการด้านเด็กครบทุกช่วงวัย ดึงภาคีในชุมชน...ร่วมพัฒนาเด็ก
เมื่ อ ที ม พร้ อ ม ใจพร้ อ ม แผนการดำ � เนิ น งาน
ด้านเด็กและเยาวชนก็เกิดขึน้ จินเล่าว่า หลักสูตรนักถักทอ
ชุมชนทำ�ให้ทีมนักถักทอฯ เริ่มมองเห็น “เจ้าภาพ” ที่จะ
เข้ า มาช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ งการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน
มากขึ้น จึงเสนอให้มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ
ระดับตำ�บลใหม่ จากเดิมที่เป็นการแต่งตั้งตามโครงสร้าง
ก็เป็นการดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนจริงๆ
มาเป็นคณะกรรมการแทน พร้อมจัด “เวที” ทบทวนข้อมูล
สถานการณ์เด็กและเยาวชน และวางเป้าหมายการทำ�งาน
ร่วมกัน โดยได้ข้อสรุปว่าควรมีการตั้งคณะอนุกรรมการ
เด็ ก และเยาวชนเพิ่ ม อี ก 3 คณะ จากเดิ ม ที่ เ คยมี แ ต่
คณะอนุ ก รรมการเด็ ก และเยาวชนในระบบการศึ ก ษา
นั่นคือ คณะอนุกรรมการเด็กในครรภ์ (แม่ตั้งครรภ์และ
คุณแม่วัยใส) คณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัย และคณะ
อนุกรรมการเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ทั้งนี้
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตำ�บลหนองสนิท
ครอบคลุมเด็กทุกช่วงวัย
“บางกลุ่มอาจจะทำ�ได้น้อย บางกลุ่มอาจจะทำ�ได้
มาก แต่เราก็อยากให้เกิดกิจกรรมสำ�หรับเด็กทั้ง 4 กลุ่ม
เร็วๆ แต่ก็ต้องคิดถึงทีมงานด้วยว่าเขาพร้อมไหม โดย
ต้องพยายามทำ�ให้เขารูส้ กึ ถึงความเป็นเจ้าของ ต้องวางใจ
ให้เขาทำ� ให้เขาได้เรียนรู้เหมือนเรา”
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เมื่อทุกอย่างพร้อม การ “ถักทอ” ภาคีเครือข่าย
ในชุมชนก็เริ่มขึ้น
จินเล่าว่า ด้วยความที่หลักสูตรนักถักทอชุมชน
มี “กระบวนการเรียนรู้” ที่หลากหลาย เราสามารถดึง
ความรูต้ า่ งๆ มาใช้ได้ตามช่วงเวลาได้เป็นอย่างดี และเมือ่
ถึงเวลาต้องลงมือดึงภาคีเครือข่ายให้เข้าร่วมพัฒนาเด็ก
และเยาวชน สิ่งที่เธอนำ�มาใช้กับการทำ�งานในครั้งนี้ก็คือ
เรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ การมองภาพรวม ทำ�ให้
ทีมงานเห็นภาพรวมของงานเด็กและเยาวชนชัดขึ้น โดย
ได้รับคำ�ชี้แนะจากอาจารย์ทรงพลว่าอย่ามองแยกส่วน
ปัญหาทุกปัญหาต่างผูกโยงกันในทุกๆ เรือ่ ง ต้องมองเห็น
ภาพรวมให้มากที่สุด เช่น การทำ�งานเด็กต้องเริ่มจาก
ตรงไหน มีใครเกีย่ วข้องบ้าง ให้วเิ คราะห์ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากภาคีเครือข่าย และที่สำ�คัญ
คือการพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องมองให้ครอบคลุม
ทั้งระบบ ตั้งแต่เด็กที่อยู่ในท้อง เด็กปฐมวัย เด็กใน
วัยเรียน และเด็กนอกระบบ โชคดีทเี่ ราเคยทำ�งานด้านนี้
มาก่ อ น ทำ � ให้ คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย
การทำ�งานได้เร็วขึ้น มองทะลุว่างานเด็กกลุ่มไหนใคร
เป็นเจ้าภาพ เช่น เด็กทีอ่ ยูใ่ นท้องกลุม่ ทีน่ า่ จะเป็นเจ้าภาพ
คือกลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก เด็กปฐมวัยเจ้าภาพคือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มเด็กในระบบ อบต.ทำ�อยู่แต่ยัง
ไม่มคี วามต่อเนือ่ ง ส่วนเด็กนอกระบบก็มองเห็นเจ้าภาพอยู่
เพี ย งแต่ ว่ า ตอนนี้ เ รายั ง ไม่ ไ ด้ เข้ า ไปขั บ เคลื่ อ นแบบ
จริงๆ จังๆ เท่านั้น
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“เมือ่ มองเห็นว่าเจ้าภาพการพัฒนาเด็กและเยาวชน
มีใครบ้าง ตอนนี้เราเริ่มมีการพูดคุยกับภาคีเครือข่ายกัน
บ้างแล้วว่าจะมีแผนการทำ�งานอย่างไร เช่น กลุ่มคุณแม่
วัยใส เจ้าภาพคือกลุม่ งานอนามัยแม่และเด็ก เขาก็มองว่า
จะทำ�เรื่องข้อมูลโดยสำ�รวจว่ามีแม่ตั้งครรภ์อายุเท่าไร
แบบไหน อยู่กับใคร ไปฝากครรภ์ครบไหม และจัดทีม
อาสาสมัครลงไปเยีย่ มเพือ่ ให้ค�ำ ปรึกษา ซึง่ นอกจากนีก้ ย็ งั
มีการให้ความรูเ้ รือ่ งอาหาร การเลีย้ งดูลกู ฯลฯ ซึง่ มีคณ
ุ หมอ
และนักวิชาการจาก รพ.สต.เข้ามาช่วย เป็นต้น”
นอกจากนี้ยังใช้หลัก “จัดการก่อนเรียน” คือเรา
จะจัดให้มีการพูดคุยกันก่อนทุกครั้งว่า  การจัดงาน
ต้องเตรียมอะไรบ้าง ส่วนการทำ�งานกับคณะกรรมการ
ก็ต้องมีการตั้งวัตถุประสงค์ว่าทำ�แล้วจะเกิดผลอะไร
เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเต็มที่ เดิม
เราจะพูดคนเดียว บอกว่าเขาต้องทำ�แบบนี้ เห็นด้วย
ไหม ทำ�ให้บางคนเบื่อ ไม่สนใจฟัง แต่พอปรับเปลี่ยน
ให้ ทุ ก คนได้ แ สดงความคิ ด เห็ น เรามี ห น้ า ที่ ส รุ ป
ความคิดเห็น เชื่อมคำ�พูดของทุกคน และเติมความคิด
ของเราไป ทำ�ให้เขารู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น เห็นชัดเลยว่าบรรยากาศในวงพูดคุย
เปลีย่ นไป แต่ละคนไม่เครียด และสนุกกับการได้เสนอ
ความคิดเห็นมาก

ยกตั ว อย่ า งเช่ น การวางแผนกิ จ กรรมเด็ ก และ
เยาวชน เราเชิญทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ในชุมชน และเจ้าหน้าที่
อบต.มาประชุมร่วมกัน ชีแ้ จงว่า อบต.จะมีการทำ�โครงการ
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน พร้อมแบ่งหน้าที่การทำ�งาน
ให้ ผู้ ใ หญ่ ใ นชุ ม ชนช่ ว ยในเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ กั บ เด็ ก
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ส่วนเจ้าหน้าที่ อบต.ทำ�หน้าที่
เป็นพี่เลี้ยงในทุกหมู่บ้าน สังเกตการณ์ เก็บภาพ เก็บ
รายละเอียด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อบต.ได้เรียนรู้ข้อมูลชุมชน
ของตนไปในตัว

“เราอยู่ในท้องถิ่น เป็นคนของท้องถิ่
ถ้าเราไม่รู้จักพื้นที่แล้วใครจะรู้
โครงการนี้ “เปิดโอกาส” ให้เจ้าหน้าที่ อบต.
ได้ลงไปปฏิสัมพันธ์กับผู้น�ำชุมชน เพราะบางคน
เพิ่งย้ายมายังจ�ำผู้น�ำไม่ได้ ไม่รู้จักพื้นที่
ถือเป็นจุดอ่อน แม้บางคนจะไม่ได้ท�ำงานเกี่ยวกับ
ชุมชน แต่ก็ต้องรู้จักชุมชนให้มากที่สุด
ด้วยแนวคิดการท�ำงานเช่นนี้ ท�ำให้ อบต.หนองสนิท
มีจุดแข็งเรื่อง “ทีมงาน” ดังจะเห็นได้จาก
วันเสาร์อาทิตย์ หากมีการจัดกิจกรรมใด เจ้าหน้าที่ก็
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กรไปในที่สุด ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือ
หรือไม่สนใจ ก็จะโดนกันออกจากกลุ่ม ท�ำให้เขาต้อง
ปรับตัวเข้าหาเพื่อนและองค์กรในที่สุด”
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ใช้ “ทุนเดิม” พัฒนากิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
และแล้ ว โจทย์ ย ากก็ ม าถึ ง เมื่ อ ถึ ง คราวที่ ที ม
นักถักทอชุมชนต้องลงมือ “ถักทอ” เด็ก เยาวชน และ
คนในชุ มชนเข้ า มาร่วมกัน ทำ�กิจกรรมพัฒ นาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนในตำ�บลหนองสนิท
จินจึงใช้กจิ กรรมแรลลีช่ มุ ชนเป็นฐาน เนือ่ งจากเป็น
“ทุนเดิม” ที่มีอยู่แล้ว เริ่มต้นจากการนำ�กิจกรรมจักรยาน
แรลลี่ที่เคยทำ�มาก่อน มาปรับแผนใหม่ โดยขอคำ�ปรึกษา
จากอาจารย์ ท รงพล ซึ่ ง อาจารย์ ก็ แ นะนำ �ขั้ น ตอนการ
ทำ�งานว่าควรเริ่มต้นจากอะไร เช่น ก่อนเริ่มกิจกรรม
ควรมีการละลายพฤติกรรมเด็กก่อนหรือไม่ หรือควรให้
เด็กๆ เห็นจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ก่อนหรือไม่อย่างไร
พอได้ รั บ คำ � แนะนำ � เราก็ ก ลั บ มาปรั บ รายละเอี ย ดการ
ทำ�งานใหม่ทันที
เริ่มต้นด้วยการเชิญ “แกนนำ�ทุกหมู่บ้าน” มา
ชวนคิดชวนคุยเกี่ยวกับปัญหาเด็กและเยาวชนในตำ�บล
หนองสนิท โดยนำ�ข้อมูลจากโรงเรียนต่างๆ ในตำ�บล
มาเป็ น ฐานในการพู ด คุ ย พร้ อ มกั บ โยนคำ � ถามไปว่ า
พวกเขาอยากเห็นเด็กและเยาวชนหนองสนิทเป็นอย่างนี้
ไหม พวกเขารู้สึกห่วงกังวลกับเด็กและเยาวชนเหล่านี้
อย่างไร และจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร พร้อมกับใช้คำ�ถาม
แบบ “ท้าทาย” ไปว่า หรือจะรอให้ปัญหามันเกิดขึ้น
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มากกว่ า นี้ พอได้ ยิ น อย่ า งนี้ แ กนนำ � ชุ ม ชนทุ ก คนต่ า ง
พร้อมใจกันบอกว่า “อยากแก้ปัญหา” เมื่อได้ใจจาก
แกนนำ�ชุมชนแล้ว การดำ�เนินงานก็เริ่มขึ้น
“เราบอกให้แกนนำ�ชุมชนทุกคนช่วยกันคัดเลือก
“แกนนำ�เยาวชน” มาก่อน โดย อบต.จะทำ�หนังสือแจ้ง
ไปยังผูป้ กครอง แต่ให้แกนนำ�ชุมชนช่วยไปประชาสัมพันธ์
โครงการต่อ ผลปรากฏว่ารอบแรกมีแกนนำ�เยาวชนจาก
ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 50 คน”
เมือ่ ได้ “แกนนำ�เยาวชน” แล้ว ทีมนักถักทอชุมชน
ก็จัดวงพูดคุยขึ้นที่โรงเรียนหนองสนิทวิทยา  โดยมี
สมเกียรติ สาระ หัวหน้าสำ�นักงานปลัดตำ�บลหนองอียอ
และ “เขียว” สุริยา ดวงศรี เข้ามาช่วยทำ�เวทีด้วย ซึ่ง
กิจกรรมวันนีจ้ ะเน้นให้เด็กๆ ได้รจู้ กั ตนเอง รูจ้ กั เพือ่ นๆ
ในตำ�บลเท่านั้น ส่วนกิจกรรมครั้งที่ 2 ให้เด็กๆ คิด
วิเคราะห์เรื่องการใช้ชีวิตของตนเอง ตั้งเป้าหมายชีวิต
วิเคราะห์ปญ
ั หาอุปสรรค อุปนิสยั รวมถึงความถนัดว่า
เขาเก่งอะไร
การจั ด กิ จ กรรมทั้ ง 2 ครั้ ง ที่ ผ่ า นมาทำ � ให้ เ ห็ น
“จุดอ่อน” ของตัวเองในเรื่องสันทนาการ ซึ่งเราก็รู้ตัว
อยู่ว่าไม่เก่งด้านนี้ แต่ก็จะพยายามเรียนรู้ให้มากขึ้น
หลั ง กิ จ กรรมครั้ ง ที่ 2 เสร็ จ สิ้ น ลง “แผนจั ด
กิจกรรม” ก็เกิดขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้จินให้แกนนำ�เยาวชน
คิดแผนเองว่าจะพาน้องๆ ไปเรียนรู้อะไรบ้าง แต่โชคไม่ดี
เป็นช่วงเลือกตั้งพอดี (ต.ค. – พ.ย. 56) ด้วยภาระหน้าที่
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ทำ�ให้การทำ�กิจกรรมกับเด็กๆ ต้องหยุดไปช่วงหนึ่ง เมื่อ
การเลือกตั้งผ่านไป กิจกรรมครั้งที่ 3 ก็เกิดขึ้น แต่กลับมี
เด็กเข้าร่วมน้อยมาก ทีมทำ�งานจึงประเมินผลร่วมกัน
พบว่า  สาเหตุมาจากขาดการประชาสัมพันธ์ การทำ�
กิจกรรมไม่ต่อเนื่องทำ�ให้เด็กขาดความกระตือรือร้น
และทีมทำ�งานไม่สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
“เห็นผลประเมินแล้วรู้ทันทีว่า เราไม่ได้ทำ�ตามที่
อาจารย์ทรงพลบอกเรื่องการวางแผนการทำ�งานที่ควรจะ
ลงเป็นตารางการทำ�งานให้ละเอียดชัดเจน เพื่อให้รู้ว่า
ในแต่ละช่วงเวลามีงานอะไรที่ต้องทำ�บ้าง เพื่อที่งานจะได้
ไม่ต้องกระจุกตัวอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่ง และที่สำ�คัญคือจะ
ได้ไม่กระทบกับงานประจำ�ที่มีอยู่ด้วย”

เรื่องการวางแผนการทำ�งาน ควรจะลงเป็นตาราง
การทำ�งานให้ละเอียดชัดเจน เพื่อให้รู้ว่า
ในแต่ละช่วงเวลามีงานอะไรที่ต้องทำ�บ้าง
เพื่อที่งานจะได้ ไม่ต้องกระจุกตัวอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่ง
และที่สำ�คัญคือจะได้ ไม่กระทบกับงานประจำ�ด้วย”

เดินหน้าจัด “กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน”
อย่างไรก็ตามแม้การจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 จะไม่
ประสบผลสำ � เร็ จ แต่ จิ น และที ม งานก็ ไ ม่ ท้ อ เดิ น หน้ า
จัดประชุมคณะอนุกรรมการเด็กในกลุม่ วัยต่างๆ ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนใน
ตำ � บลหนองสนิ ท โดยให้ แ ต่ ล ะคนคิ ด รู ป แบบกิ จ กรรม
มานำ�เสนอ จนมาลงตัวที่ “กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน” โดย
อบต.จะสนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านละ 500 บาท
ส่วนวัสดุอปุ กรณ์ให้แต่ละหมูบ่ า้ นไปบริหารจัดการเอง
โดยมีโจทย์ว่า  ต้องเป็นวัตถุดิบในพื้นที่และต้องไม่ซื้อ
และที่สำ�คัญคือต้องมีผู้ใหญ่ในชุมชนมาเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.เข้ามาทำ�หน้าที่
เป็นพี่เลี้ยงอีกต่อหนึ่ง
สำ � หรั บ กิ จ กรรมเรี ย นรู้ ชุ ม ชนที่ ผู้ ใ หญ่ ใ นชุ ม ชน
ร่วมกันคิดขึ้นนั้นจะเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ในหมู่บ้าน
ของตนเอง เช่น หมู่ 1 เรียนรู้การทำ�ไม้กวาดก้านมะพร้าว
หมู่ 3 ขนมจีน และว่าว หมู่ 6 ขนมด่างหยก หมู่ 7 จักสาน
หมู่ 8 สานเปล หมู่ 9 สานสุ่ม และหมู่ 10 ทำ�บ่วงดักหนู
เป็นต้น โดยท้ายที่สุดเราวางแผนไว้ว่าจะนำ�ผลงานของ
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เด็กๆ ทั้ง 10 หมู่บ้านมาจัดนิทรรศการในวันเด็กแห่งชาติ
โดยให้เด็กๆ คิดนำ�เสนอรูปแบบนิทรรศการด้วยตนเอง
ทีมนักถักทอชุมชน เพียงแค่แนะนำ�เท่านัน้ ว่าในนิทรรศการ
ควรมีข้อมูลอะไรบ้าง
“วันงานจริงๆ พบว่าเด็กๆ เขาจัดกิจกรรมกันได้
สนุกมาก บางหมูบ่ า้ นก็ท�ำ เป็นซุม้ เล่นเกม บางหมูบ่ า้ นก็มี
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม าขายด้ ว ย ถื อ เป็ น ครั้ ง แรกก็ ว่ า ได้ ที่ ตำ � บล
หนองสนิทมีการจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกันทั้งตำ�บล เป็น
ภาพบรรยากาศที่คนในชุมชนไม่เคยเห็นมาก่อน และ
เท่าที่ได้พูดคุยกับเด็กๆ ส่วนใหญ่บอกว่าสนุกมาก พี่จัด
อีกนะ เราเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนทักทาย รู้สึกดีใจมาก”
หลังจัด “กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน” เสร็จสิ้นลงก็
ถึงเวลา “ถอดบทเรียน” ว่าเด็กได้เรียนรูอ้ ะไรจากกิจกรรม
นี้บ้าง เมื่อถึงขั้นตอนนี้รู้เลยว่าพวกเรายังมี “จุดอ่อน”
เรือ่ งการสรุปบทเรียนมาก พวกเรายังไม่มพ
ี นื้ ฐานเรือ่ ง
การโยนคำ�ถามทีด่ ี เก็บประเด็นไม่ได้ ทำ�ให้ไม่สามารถ
สรุ ป ว่ า สิ่ ง ที่ เ ด็ ก ๆ ได้ เรี ย นรู้ นั้ น มี คุ ณ ค่ า อะไรบ้ า ง
ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมทำ�ขนม ก็จะได้ข้อสรุปเรื่อง
การทำ�ขนมเท่านั้น ไม่ได้มีการโยนคำ�ถามไปถึงเรื่อง
ความอดทน การมีส่วนร่วม ความพยายาม หรือความ
รู้ด้านอื่นๆ เลยซึ่งน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง แต่อย่างไร
ก็ ต ามมองเห็ น ว่ า คนในชุ ม ชนหั น มาสนใจเด็ ก และ
เยาวชนมากขึ้น
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“ทีมนักถักทอชุมชนต�ำบลหนองสนิท ขยายผล
“สร้างทีมท�ำงาน” ขึ้นในองค์กร จากเดิมที่ต่างคน
ต่างคิดต่างท�ำ ไม่มีใครกล้าก้าวล่วงงานคนอื่น
ตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคน “พูดคุย” กันมากขึ้น
มีการ “บูรณาการ” และ “วางแผน” การท�ำงานร่วมกัน
ปรึกษาหารือกันว่าจะน�ำงานของแต่ละคน
ไปแทรกตรงไหนอย่างไร
ไม่ท�ำงานแยกส่วนเหมือนแต่ก่อน “

ขอแค่ “คิดเป็น”
วันนี้กระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำ�บล
หนองสนิ ท เริ่ ม เป็ น รู ป เป็ น ร่ า งขึ้ น แล้ ว ด้ ว ยฝี มื อ การ
“ถักทอ” ของทีมทำ�งาน
แต่ ห ากถามว่ า เป้ า หมายการพั ฒ นาเด็ ก และ
เยาวชนตำ�บลหนองสนิทคืออะไร จินบอกว่า  คือการ
ทำ�ให้เด็ก “คิดเป็น” รูผ้ ดิ ชอบ ชัว่ ดี แค่นกี้ เ็ พียงพอแล้ว
เพราะถ้าพูดถึงคำ�ว่า  “ทักษะชีวิต” เราคิดว่ามันเป็น
คำ�ใหญ่ เราแค่อยากให้เขาคิดเป็น ขอแค่เวลาเขาอยู่
นอกบ้าน อยู่ลับตาเราแล้วเขาสามารถคิดได้เองว่า
อะไรควรไม่ควร อะไรถูกอะไรผิด หากเขาคิดได้ คิดเป็น
เราเชื่อว่าอนาคตภายหน้าเขาต้องเอาตัวรอดได้แน่
และการสอนให้เด็ก “คิดเป็น” เราก็ตอ้ งเริม่ ปลูกฝังเขา
ตั้งแต่เล็ก จึงคิดว่าแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของตำ�บลหนองสนิทที่คิดทำ�ให้ครบทั้ง 4 ช่วงวัยนั้น
มาถูกทางแล้ว
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และในอนาคตแผนงานด้านเด็กและเยาวชนของ
ตำ�บลหนองสนิทจะเดินด้วย “ข้อมูล” เป็นหลัก เมื่อได้
ข้ อ มู ล แล้ ว จึ ง จะนำ � มาแปลงเป็ น กิ จ กรรมต่ อ ไป โดยมี
นักทักทอชุมชนและภาคีเครือข่ายในชุมชนเป็นผูข้ บั เคลือ่ น
การทำ�งาน
“ในอนาคต อบต.หนองสนิทคงไม่คิดเองทำ�เอง
อีกแล้ว แต่จะเป็นการทำ�งานแบบมีสว่ นร่วมมากขึน้ ดึงทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาระดมสมอง กำ�หนดทิศทาง และ
ตั้งเป้าหมายการทำ�งานร่วมกัน และเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องมี
การประเมินผล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนางานไป
พร้อมทั้งตำ�บล”

วันนี้ดูเหมือนว่าภาระหน้าที่ของ “นักถักทอ
ชุมชน” ของเธอจะผลิดอกออกผลเป็นรูปธรรมชัดเจน
แต่เธอยังมีสงิ่ ทีอ่ ยากทำ�เพือ่ ให้ต�ำ บลหนองสนิทพัฒนา
ยิง่ ขึน้ นัน่ คือ การทำ� “วิสยั ทัศน์ อบต.หนองสนิท” โดย
จัดทำ�เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำ�บลหนองสนิท
ชักชวนคนในชุมชนมานัง่ คิดนัง่ คุยว่าพวกเขา “อยากเห็น”
ตำ�บลหนองสนิทเป็นแบบไหน ร่วมคิดวางแผนการ
ทำ�งาน และหาวิธแี ก้ปญ
ั หาไปพร้อมกัน โดยครอบคลุม
ทุกส่วนทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สุขภาพ เศรษฐกิจ
การเกษตร ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งถ้าทำ�ได้จริง
คิดว่าจะเกิดผลดีกับชุมชนเป็นอย่างมาก
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ชีวิต...ที่ต้องก้าวเดิน
องค์การบริหารส่วนตำ�บลเมืองลีง อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

121

“ตอนเรียนจบใหม่ๆ ไฟแรงมาก อุดมการณ์ก็สูง
ต่อต้านงานราชการสุดๆ เพราะไม่ชอบอะไรที่เชื่องช้า
ซับซ้อนยุ่งเหยิง ไม่ชอบท�ำงานแบบเช้าชามเย็นชาม”
คำ�บอกเล่าของ นันทา  ศรีกลับ “จุ๋ม” นักพัฒนาชุมชน องค์การ
บริหารส่วนตำ�บลเมืองลีง อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ที่มีต่ออาชีพ
ข้าราชการในอดีต
จุ๋มเล่าว่า หลังเรียนจบเธอจึงมุ่งมั่นทำ�งานเอกชนที่กรุงเทพฯ ได้
2 ปี หน้าที่การงานกำ�ลังไปได้ดี ก็ต้องตัดสินใจทิ้งความก้าวหน้า หยุดยั้ง
อุดมการณ์ที่เคยมี เนื่องจากตั้งครรภ์ สามีก็รับราชการอยู่ภาคใต้ คุณแม่
ที่อยู่สุรินทร์ก็สุขภาพไม่ค่อยดี ถ้ายังทำ�งานอยู่ที่กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายต้อง
เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว จึงลาออกจากงานกลับมาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์
แม้จะมีอุดมการณ์มากแค่ไหน แต่ต้องทิ้งอุดมการณ์ไว้ก่อน
เพราะครอบครัวเป็นสิ่งสำ�คัญที่สุด หลังกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นาน ก็ไป
เป็นครูทโี่ รงเรียนพระปริยตั ธิ รรมใกล้บา้ น ซึง่ เป็นศูนย์รวมเด็กมีปญ
ั หา
ทีพ
่ อ่ แม่โยนให้วดั เป็นคนจัดการ และนีค่ อื จุดเริม่ ต้นทีท่ �ำ ให้เธอให้ความ
สนใจกับปัญหาเด็กและเยาวชน

“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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ก้าวสู่อาชีพ “ครู”

“ราชการ” อาชีพที่หนีไม่พ้น

จุ๋มเล่าว่า จำ�ได้ว่าช่วงที่เข้าไปเป็นครูใหม่ๆ โดน
เด็กแกล้งทุกวัน หมามุ่ยบ้าง ตุ๊กแกบ้าง แกล้งเสร็จเณร
ก็จะพากันหัวเราะเยาะเรา พร้อมกับพูดว่า “สงสัยพรุ่งนี้
ครูคงไม่มาแล้วมั้ง” แรกๆ เราก็ท้อ ร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้ง
แต่ก็พยายามอดทนเอาชนะใจลูกศิษย์ให้ได้ พยายามคิด
มุมกลับว่า เพราะเขาเป็นเด็กเขาถึงทำ�แบบนี้ หากเรา
ปล่อยไปโดยไม่หาทางแก้ไข แล้วโตขึน้ พวกเขาจะเป็น
อย่างไร เริม่ มองเห็นว่าปัญหาเด็กและเยาวชนเป็นเรือ่ ง
สำ�คัญ เมื่อคิดได้ก็ “ปรับตัวใหม่” วางตัวเป็นกันเอง
กั บ เด็ ก พู ด กั บ เด็ ก ว่ า มี ปั ญ หาอะไรก็ ใ ห้ ม าปรึ ก ษา 
จากนั้นเด็กๆ ก็เริ่มยอมรับเรามากขึ้น ไม่เพียงแต่การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการวางตัวเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนวิธีการ
สอนใหม่ไม่มุ่งวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ยังสอนให้
เด็กได้เรียนรู้ “วิชาชีวิต” ด้วยเช่นกัน
“สอนอยูเ่ กือบสองปี ได้ขอ้ คิดเกีย่ วกับเด็กเยอะมาก
ได้เรียนรูว้ า่ ทีจ่ ริงแล้วพวกเขาไม่ได้อยากทำ�ตัวมีปญ
ั หา แต่
เพราะขาดความรักความเอาใจใส่จากครอบครัว จึงแสดงออก
ด้วยการทำ�ตัวเป็นปัญหา เพือ่ สร้างความสนใจ ซึง่ จริงๆ แล้ว
พวกเขาแค่อยากให้มีคนรักเท่านั้น”

เมื่ อ ครู แ ละเด็ ก เริ่ ม เข้ า ใจกั น มากขึ้ น ทุ ก อย่ า ง
ดูเหมือนจะราบรื่นขึ้น แต่ “จุดเปลี่ยน” ของชีวิตก็มาถึง
อี ก ครั้ ง เมื่ อ จุ๋ ม ต้ อ งตั ด สิ น ใจลาออกจากงานที่ กำ � ลั ง
เดินไปได้ด้วยดี เพราะห่วงสามีที่ทำ�งานอยู่บริเวณ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอยากให้ครอบครัวได้อยู่กัน
พร้อมหน้า ด้วยการไปทำ�งานธุรการอยู่กับคณะทำ�งาน
โครงการในพระราชดำ�ริฯ 3 จังหวัดนราธิวาส ช่วยเหลือ
ชาวไทยพุทธอยู่ประมาณ 3 ปี จนเริ่มรู้สึกว่าชีวิตอิ่มตัว
แล้ว จึงกลับมาอยู่ที่สุรินทร์อีกครั้ง
จุม๋ เล่าต่อว่า ตลอด 3 ปีทอี่ ยูท่ นี่ ี่ สุขภาพจิตแย่มาก
รูส้ กึ เบือ่ และเป็นกังวลทีต่ อ้ งมานัง่ ลุน้ ว่าคืนนีส้ ามีทอี่ อกไป
ปิดล้อม จะกลับมาไหม ชวนสามีย้ายหลายครั้ง ก็ไม่ได้รับ
การอนุมัติเสียที อีกอย่างเพราะว่าสามีเป็นทหาร ซึ่งได้
ปฏิญาณตนเป็นคนของแผ่นดินไปแล้ว เขาต้องปกป้องชาติ
แต่เราก็อยูแ่ บบนัน้ ต่อไปไม่ไหว จึงตัดสินใจว่าจะกลับบ้าน
โชคดีที่สามีเคารพการตัดสินใจของเรา แต่ก็ติดปัญหาว่า
ถ้าจะย้ายกลับมาอยูส่ รุ ินทร์ ก็ตอ้ งมีงานรองรับ เพราะเรา
ต้องเลีย้ งดูครอบครัว มีทางเดียวตอนนัน้ คือต้องสอบบรรจุ
เข้ารับราชการ งานทีเ่ ราเคยประกาศไว้วา 
่ “ชีวติ นีจ้ ะไม่มี
วันทำ�เด็ดขาด” แต่ก็หนีไม่พ้น เพราะสอบบรรจุได้ที่
อบต.จอเบาะ อำ�เภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็น
พืน้ ทีส่ แี ดง อิสลามร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มไี ทยพุทธแม้แต่
คนเดียว ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนชีวิตเรากำ�ลังเล่น
เกมอะไรสักอย่าง พลิกผันอยู่ตลอดเวลา

พยายามคิดมุมกลับว่า
เพราะเขาเป็นเด็กเขาถึงทำ�แบบนี้
หากเราปล่อยไปโดยไม่หาทางแก้ ไข
แล้วโตขึ้นพวกเขาจะเป็นอย่างไร
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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งานที่ อบต.จอเบาะคือการเข้าไปดูแลเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ ตอนแรกๆ ที่เข้าไปชาวบ้านจะระแวงมาก
ไม่ค่อยไว้ใจ อาจเป็นเพราะเราเป็นไทยพุทธก็ได้ เราก็
พยายามแสดงให้เขาเห็นถึงความจริงใจทั้งกับคนและงาน
จนวันหนึ่งกลุ่มแม่บ้านในชุมชนแสดงการทักทายเราและ
จับหลังมือเราขึ้นมาหอม ซึ่งเป็นวิธีการยอมรับของคน
อิสลาม ตอนนั้นจำ�ได้ว่าดีใจมาก ลุยงานเต็มที่ ทำ�งานที่นี่
ได้ 2 ปี เกิดเหตุการณ์ตั้งค่าหัวข้าราชการไทยพุทธขึ้น
ทางจังหวัดจึงอนุโลมให้ย้ายกลับภูมิลำ�เนาได้ก่อนครบ
กำ�หนดเพื่อความปลอดภัย

เส้นทางสู่...นักถักทอชุมชน
เมือ่ ย้ายกลับมาบ้านเกิด ก็เริม่ งานที่ อบต.เมืองลีง
ทันที โดยงานแรกที่ได้รับมอบหมายคือการเข้าอบรม
หลั ก สู ต รนั ก ถั ก ทอชุ ม ชน โดยเข้ า มาช่ ว งหลั ง จากที่ มี
การปฐมนิเทศไปแล้ว จึงไม่ค่อยเข้าใจความหมายของ
นักถักทอชุมชนเท่าไร กอปรกับเราเองก็เพิ่งย้ายมา ภาระ
งานก็มากอยูแ่ ล้ว และยังไม่เข้าใจบริบทของพืน้ ทีเ่ ท่าทีค่ วร
ทำ�ให้รู้สึกเคว้งคว้างมาก

ตอนนั้นคิดแต่ว่า
“งานประจ�ำบนหน้าตักก็เยอะอยู่แล้ว เราจะท�ำไหวไหม
แถมผลที่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่”
จุม๋ เล่าอีกว่า เข้าอบรมได้ระยะหนึง่ ความคิดนีก้ ย็ งั
ไม่หมดไป โชคดีทนี่ ายก อบต.ประเสริฐ สุขจิต ช่วยเปิด
มุมมองความคิดให้ว่า การทำ�งานทุกอย่างไม่สามารถ
เห็นผลได้ในทันทีทันใด และบางครั้งผลตอบแทนของ
การทำ�งานอาจไม่ใช่สิ่งของที่มีมูลค่า แต่เป็น “ความรู้สึก
ภาคภูมิใจ” ที่ได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
คำ � พู ด นี้ “กระตุ ก ” ให้ เ ธอคิ ด และมี กำ � ลั ง ใจ
ทำ�งานเพื่อเด็กและเยาวชนทันที
เมื่อ “คิดได้” กระบวนการอบรมต่างๆ ก็พรั่งพรู
ออกมาทันที
จุ๋ ม บอกว่ า กิ จ กรรมแรกที่ เ ธอจั ด เพื่ อ พั ฒ นา
ศั ก ยภาพให้ กั บ เด็ ก ๆ เมื อ งลี ง คื อ กิ จ กรรมละลาย
พฤติกรรมให้เด็กรู้จักตนเอง ซึ่งได้รับการตอบรับดีมาก
ทั้งเด็กและผู้ปกครองมาถามไถ่อยู่บ่อยครั้งว่าเมื่อไหร่จะ
จัดอีก สิง่ เหล่านีเ้ ป็นกำ�ลังใจให้เรามี “แรง” ทำ�งานเพิม่ ขึน้

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

124

ก่อนหน้านี้เวลาได้รับมอบหมายงานจะลงมือท�ำเลย
ไม่คิดไม่ถามใครทั้งสิ้น แต่หลังจากได้เข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน
ท�ำให้เราได้เรียนรู้ว่าการท�ำงานชุมชน ต้องถามความคิดเห็นของชุมชนด้วยว่า
“เขาอยากท�ำหรือไม่” ต้องให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
แม้จะได้แนวคิดมาแล้ว แต่เมื่อถึงเวลาลงมือจริงก็ “ตกร่อง” เดิม
อาจเป็นเพราะภาระงานที่มากมาย จึงใช้วิธีท�ำหนังสือสอบถามความคิดเห็นชาวบ้านแทน
ไม่ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยด้วยตัวเอง ผลคือไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆ กลับมาเลย
ยิ่งช่วงหลังเด็กๆ จะมาคอย “กระตุ้น” ให้เราจัดกิจกรรม
อยู่ เ สมอๆ แต่ ด้ ว ยภาระงานที่มีอ ยู่มากมาย บวกกั บ
แนวคิดการทำ�งานของเราที่ว่า “ต้องทำ�ให้ดีที่สุด” เมื่อ
ต้องทำ�หลายๆ อย่างพร้อมกัน งานก็รวนทันที ทั้งงาน
ประจำ�งานเสริมกระทบกันไปหมด

ปั้นดิน...ให้เป็นดาว
จุ๋มเล่าว่า ก่อนหน้านี้เวลาได้รับมอบหมายงาน
จะลงมื อ ทำ � เลย ไม่ คิ ด ไม่ ถ ามใครทั้ ง สิ้ น แต่ ห ลั ง จาก
ได้เข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนทำ�ให้เราได้เรียนรู้
ว่าการทำ�งานชุมชน ต้องถามความคิดเห็นของชุมชน
ด้วยว่า “เขาอยากทำ�หรือไม่” ต้องให้ชาวบ้านเข้ามา
มีส่วนร่วมด้วย แม้จะได้แนวคิดมาแล้ว แต่เมื่อถึงเวลา
ลงมือจริงก็ “ตกร่อง” เดิม อาจเป็นเพราะภาระงาน
ที่ ม ากมาย จึ ง ใช้ วิ ธี ทำ � หนั ง สื อ สอบถามความคิ ด เห็ น
ชาวบ้านแทน ไม่ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยด้วยตัวเอง ผลคือ
ไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆ กลับมาเลย
ที่ผ่านมา อบต.ไม่เคยจับงานด้านเด็กและเยาวชน
มาก่อน จึงต้องลงมือทำ�ให้เขาเห็นก่อน โดยยึดหลักการ
ทำ�งานคือ “ใช้ใจชื้อใจ”
และเมือ่ ถึงเวลาเริม่ ต้นทำ�โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนำ�เยาวชน เพื่อ “สรรหา” แกนนำ�เยาวชนในพื้นที่
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ตำ�บลเมืองลีง โชคดีได้มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว
เข้ามาช่วยจัดกระบวนการและทำ�สันทนาการ หลังจบค่าย
ก็เกิด “แกนนำ�เยาวชน” จำ�นวน 20 คนซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ในพื้นที่บ้านหนองเหล็กเข้ามาเป็นแกนนำ� ช่วย อบต.
ขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป
“เรามักพูดกับนายกประเสริฐบ่อยๆ ว่าอยาก
ปัน้ เด็กกลุม่ นีใ้ ห้เป็นดาว ด้วยการเปิดพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์
ให้เด็กกลุม่ นีท้ �ำ กิจกรรมดีๆ ร่วมกัน รวมถึงให้พวกเขา
เป็ น ผู้ นำ � และถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ เ พื่ อ นในชุ ม ชนอื่ น
ต่อไป โดยเฉพาะเด็กนอกระบบที่อยากให้เขาจัดการ
กั บ ชี วิ ต ตนเองได้ ไม่ ไขว้ เขวไปในทางที่ เ สื่ อ มเสี ย
ต่ออนาคต เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว”

125

จุ๋มเล่าต่อว่า แกนนำ�เยาวชน 20 คน เป็นกลุ่มที่มี
ความมุ่งมั่นมาก พวกเขามักคิดวางแผนกิจกรรมที่อยาก
ทำ�มาเล่าให้ฟังหลายครั้ง พอเห็นเด็กๆ มีความตั้งใจและ
อยากทำ � จริ ง ๆ ในฐานะนั ก ถั ก ทอชุ ม ชนจึ ง ทำ � หน้ า ที่
“หนุนเสริม” ของบประมาณจาก อบต.จัดทำ� “โครงการ
สานฝันให้น้อง สานสัมพันธ์น้องพี่บ้านหนองเหล็ก”
ให้เด็กไปทำ�กิจกรรมร่วมกัน หลังจัดกิจกรรมเสร็จพวกเรา
ก็พาถอดบทเรียนเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วม เพื่อนำ�มาใช้
เป็นบทเรียนในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

“การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเรามี 2 ส่วนใหญ่ๆ
สิ่งแรกคือ “ทัศนคติ” ในการท�ำงาน จากเดิมที่เป็น
คนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก คิดว่าสิ่งที่เราคิดท�ำดีและ
ถูกต้องที่สุดแล้ว ชอบท�ำงานคนเดียว โดยไม่เคยถาม
ความเห็นใครเลย แม้ทุกครั้งงานจะออกมาดี ก็ยังรู้สึก
ไม่พอใจในผลงานอยู่ดี คาดหวังทุกสิ่งสูงมาก
แต่หลังจากเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน
ก็ได้เรียนรู้ว่า การท�ำงานให้มีความสุข
และประสบผลส�ำเร็จนั้น เราต้องรับฟังความคิด
คนอื่นด้วย นอกจากนี้ยังได้เรื่อง “กระบวนการคิด”
คุณค่า...ที่มากกว่าประสบการณ์
เพราะเมื่อก่อนค่อนข้างคิดสะเปะสะปะวกวนอยู่ในหัว
การเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน นอกจาก
แต่เดี๋ยวนี้คิดแบบแตกประเด็นได้เลย”
จะทำ�ให้จุ๋มเห็นพัฒนาการของเยาวชนที่เธอมีส่วนในการ
“ปั้น เสริม เติม แต่ง” จนพวกเขาสามารถขึ้นมาเป็น
“แกนนำ�เยาวชน” แถวหน้าของตำ�บลเมืองลีงแล้ว ตัวเธอ
เองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน
หากถามว่ า ได้ อ ะไรมากที่ สุ ด จากหลั ก สู ต รนี้
จุ๋มบอกว่า “หลักการทรงงานของในหลวง” ที่เธอนำ�มา
ปรับใช้ในชีวติ ประจำ�วัน โดยเฉพาะเรือ่ ง “การระเบิดจาก
ข้างใน” และ “ความเพียร” แม้จะมีภาระงานมากขึ้น แต่
หากต้องการให้งานออกมาดีมีคุณภาพ เราก็ต้องเพียร
พยายามให้มากกว่าที่เป็นอยู่

หลังจากจบหลักสูตรนักถักทอชุมชนแล้วไม่นาน
ชี วิ ต ของเธอต้ อ งก้ า วเดิ น ต่ อ ไป แม้ ว่ า จะมี ปั ญ หา
อุปสรรคทีจ่ �ำ เป็นต้องโยกย้ายไปทำ�งานทีใ่ หม่ เนือ่ งจาก
ไม่สะดวกเรื่องการเดินทางและกำ�ลังตั้งครรภ์ แต่เธอ
ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะนำ�หลักคิด ทัศนคติ และวิธีการ
ทำ�งานที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำ�งานต่อไป
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เราต้องเรียนรู้ ไปพร้อมกับชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองขาม อำ�เภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
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วันนี้ทุกคนในชุมชนต้องมาช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำ
ไม่ใช่คิดว่าส่งเด็กไปโรงเรียนแล้ว โรงเรียนต้องรับผิดชอบ
หากทุกคนคิดอย่างนี้ การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็น “คนดี”
คงไม่สามารถท�ำได้
ธนินธร พิมพขันธ์ “เอ็กซ์” หัวหน้าสำ�นักงานปลัด องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลหนองขาม อำ�เภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี บอกเล่า
ถึงจุดเริม่ ต้นของแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในชุมชนหนองขาม

จากหนัก...กลายเป็นเบา
เพราะเป็นคนในพืน้ ที่ ทำ�ให้เอ็กซ์รจู้ กั ชุมชนและคนในพืน้ ทีเ่ ป็นอย่างดี
ยิ่งเมื่อต้องเข้ามาทำ�งานในตำ�แหน่งนักพัฒนาชุมชน ยิ่งทำ�ให้เขารู้จักชุมชน
ดียง่ิ ขึน้ และยิง่ เขาได้รบั ตำ�แหน่งหัวหน้าสำ�นักงานปลัด อบต.หนองขาม ทีต่ อ้ ง
ดูแลรับผิดชอบงานทั้งหมดของสำ�นักปลัด อบต. จึงไม่แปลกที่เอ็กซ์จะ
ได้รับมอบหมายจาก นายก อบต. บุญยัง วังเปรม ให้เข้ามาเรียนรู้หลักสูตร
นักถักทอชุมชน
เอ็กซ์ เล่าว่า เขาเข้าสู่หลักสูตรนักถักทอชุมชนพร้อมกับเพื่อนๆ อีก
2 คนคือ ธวัชชัย พรมเปีย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ
โยธการ วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อนำ�ความรู้มาใช้พฒ
ั นาเด็ก
และเยาวชนให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น โดยตอนแรกเอ็กซ์ไม่อยากเข้ามาร่วม
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แต่เมื่อเข้าอบรมได้ 2 ครั้งรู้เลยว่า “คิดไม่ผิด” ที่เชื่อท่านนายก เพราะท�ำให้เราได้กระบวนการท�ำงาน
ได้เทคนิควิธีการพูดกับคนในชุมชน ได้เรียนรู้วิธีการกระจายงาน รวมไปถึงการสร้างเครือข่าย
ท�ำให้ภาระหน้าที่ของตนลดน้อยลง จนมีเวลาไปคิดงานอื่นได้มากขึ้น
เรื่อง “ใจ” ก่อน ตอนแรกก็ไม่คิดอะไร ก็เข้ากระบวนการ
ไปเรื่อยๆ แต่พอมีเวลานั่งคิดก็คิดได้ว่า “เอ๊ะ...นี่มันเป็น
เรื่องการพัฒนาตัวบุคคลนี่” ซึ่งอาจารย์ทรงพลชอบ
พูดกับพวกเราบ่อยๆ ว่า มองงานให้มองหมากทัง้ กระดาน
มองช้างต้องมองทั้งตัว นอกจากนี้อาจารย์ยังนำ�แง่คิด
เรือ่ ง “หลักการทรงงาน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
มาแนะนำ�เราด้วย เพือ่ พัฒนาทักษะและวิธกี ารทำ�งานของ
นักถักทอชุมชนที่ไม่จำ�เป็นต้องลงมือทำ�เองทุกอย่าง
แต่ให้ใช้วิธีสร้างภาคีเครือข่ายเข้ามาทำ�งานร่วมกัน
ทำ�ให้งานเราเบาขึ้น แล้วเราก็จะมีเวลาคิดงานใหม่ๆ
ขึ้นเรื่อยๆ คิดแล้วก็ถ่ายทอดให้เครือข่ายลงมือทำ�
สำ�หรับหลักการทรงงานทีเ่ รานำ�มาใช้ในการทำ�งาน
อยู่เสมอๆ คือ แก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ สำ�เร็จแล้วจึงค่อย
ขยายผล หากคิดทำ�งานใหญ่โดยไม่ได้ดูความพร้อมของ
ตนเองและเพื่อนร่วมทีมหรือภาคีเครือข่าย ถือเป็นการ
ลงทุนที่สูญเปล่า และในที่สุดทุกคนก็จะหมดแรง เพราะมี
แก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ
แต่คนสั่ง คนทำ�มีอยู่ไม่กี่คน เช่น กิจกรรมที่ทีมนักถักทอ
เอ็กซ์ เล่าต่อว่า ช่วงแรกๆ ที่เข้าอบรม อาจารย์ ชุ ม ชนจะจั ด ให้ เ ด็ ก ทำ � เราก็ จ ะเริ่ ม จากเด็ ก ๆ ไม่ กี่ ค น
ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำ�นวยการสถาบันเสริมสร้าง ชักชวนให้เข้ามาร่วมทำ�กิจกรรมก่อน ไม่หวังปริมาณ แต่
การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) เน้นไปที่การพัฒนา หวังคุณภาพ เมื่อได้ผลจึงจะขยายผลไปสู่ผู้ใหญ่ในชุมชน
ต่อไป
หลักสูตรนีเ้ ลย เพราะช่วงนัน้ เพิง่ เลือ่ นตำ�แหน่งใหม่ ภาระ
งานก็เพิ่มมากขึ้น ต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา รับผิดชอบ
งานในหน้าที่ของตนเองและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ทำ�ให้มีข้อจำ�กัดเรื่องเวลา แต่เมื่อเข้าอบรมได้ 2 ครั้งรู้
เลยว่า “คิดไม่ผิด” ที่เชื่อท่านนายก เพราะทำ�ให้เราได้
กระบวนการทำ � งาน ได้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารพู ด กั บ คนใน
ชุมชน ได้เรียนรูว้ ธิ กี ารกระจายงาน รวมไปถึงการสร้าง
เครือข่าย ทำ�ให้ภาระหน้าทีข่ องตนลดน้อยลง จนมีเวลา
ไปคิดงานอืน่ ได้มากขึน้
“ก่อนหน้าที่จะเข้าอบรม การทำ�งานโดยตำ�แหน่ง
แล้ ว เราจะรั บ ผิ ด ชอบและลงมื อ ทำ � ด้ ว ยตั ว เอง 80
เปอร์เซ็นต์ ดึงภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วย 20 เปอร์เซ็นต์ แต่
หลังจากเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนแล้วเห็นว่าเครือ
ข่ายเข้ามีส่วนร่วมกับงานพัฒนาเยาวชนมากขึ้น”

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

129

พัฒนา “ทักษะชีวิต” เด็กหนองขาม
เมื่ อ ได้ ทั้ ง ความรู้ แ ละภาคี เ ครื อ ข่ า ยเข้ า มาร่ ว ม
ขั บ เคลื่ อ นงานพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแล้ ว เอ็ ก ซ์ แ ละ
เพื่ อ นๆ ได้ ย้ อ นกลั บ มาดู ข้ อ มู ล สถานการณ์ เ ด็ ก และ
เยาวชนของตำ�บลหนองขาม 11 หมูบ่ า้ น พบว่า ส่วนใหญ่
เด็กๆ มีปัญหาติดเกมมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็น
เรื่องตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และยาเสพติด เอ็กซ์และ
ทีมทำ�งานจึงคิดทำ� โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กขึน้ โดย
ประสานขอความรูเ้ รือ่ งการทำ�กิจกรรมและของบประมาณ
จากสำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) พร้อมทั้งประสานขอ
วิทยากรจากสำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
เอ็กซ์เล่าว่า การจัดทำ�โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก บ้าน วัด โรงเรียน ภาคี
เครื อ ข่ า ยในชุ ม ชน โดยเฉพาะ ชลธิ ช า  พุ ท ธโกศา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตำ�บลหนองขาม มาร่วมกันจัดทำ� “หลักสูตร”
ในโครงการพั ฒ นาคุณภาพเด็ก เพื่อ ให้เ ด็กหนองขาม
มี “ทักษะชีวิต” เพิ่มขึ้น โดยดึงเด็กและเยาวชนอายุ
9 - 12 ปี จำ�นวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม 6 สัปดาห์ อาทิ
เช่น กิจกรรมเชิงวิชาการ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กเกิดการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง

“ผมมองว่าเด็กจะพัฒนาตนเองหรือมีชีวิตที่ดีขึ้น
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเด็กเท่านั้น แต่ต้องอาศัยความร่วมมือ
ของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ต้องเห็นความสำ�คัญและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานด้วย”
ภาพที่ เ ห็ น ในวั น นี้ เราอาจจะยั ง ไม่ ไ ด้ เ ห็ น
การพัฒนาของเด็กเด่นชัดมากนัก แต่ในชีวติ ประจำ�วัน
ขอเพียงแค่ให้พวกเขารูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
รูจ้ กั บทบาทหน้าทีข่ องตนเอง เห็นคุณค่าของภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารเกิดจิตสำ�นึกความเป็นพลเมือง
(Active Citizen) หากทำ�ได้เชื่อว่าในอนาคตพวกเขา
ต้องเติบโตเป็นคนคุณภาพได้อย่างแน่นอน
1 ปีของการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักถักทอ
ชุมชน เอ็กซ์บอกว่าเขาได้อะไรมากกว่าที่คิดไว้ ทั้งความรู้
ทักษะในการทำ�งานร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆ
แต่ที่ได้มากที่สุดคือ “ความสุข” จากการทำ�งานที่ไม่ต้อง
แบกภาระไว้ ค นเดี ย ว มี ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยเข้ า ช่ ว ยทำ � งาน
มากขึ้น และที่สำ�คัญคือ ทีมนักถักทอชุมชน เจ้าหน้าที่
อบต. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งทุกคนต่างร่วมแรง ร่วมใจกัน
ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนจนเกิดเป็น “ภาคี
เครือข่าย” การพัฒนาเด็กและเยาวชนทีเ่ ข้มแข็งขึน้ ในวันนี้
“ผมมองว่าหน้าที่หนึ่งของคนทำ�งานใน อบต.
นอกจากจะทำ � งานตามหน้ า ที่ แ ล้ ว เราต้ อ งเรี ย นรู้
ไปพร้อมๆ กับคนในชุมชนด้วย ไม่เช่นนั้นก็เหมือนกับ
ต่างคนต่างเดิน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน”
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ความสำ�เร็จ ความก้าวหน้า
สิ่งที่บรรลุเป้าหมาย
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กลุ่มเป้าหมาย (ทีมนักถักทอชุมชน นายก ปลัด)
1. นักถักทอชุมชนเกิดทักษะการใช้ชีวิต ได้แก่ เป็นคนที่รู้จักฟังคนอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะการ
ฟังคนใกล้ตวั ซึง่ เป็นเรือ่ งยากอย่างยิง่ เช่น ฟังลูก ฟังคนในครอบครัวมากขึน้ ฟังเพือ่ นร่วมงานมากขึน้ รูจ้ กั
การจัดการกับอารมณ์ตัวเองทำ�ให้เป็นคนใจเย็นและมีเหตุผลมากขึ้น เป็นคนที่ใช้จ่ายอย่างประหยัด
โดยใช้หลักความพอเพียงมาเป็นเครื่องมือ อีกทั้งนักถักทอชุมชนบางคนที่มีครอบครัวได้นำ�ความรู้ไปใช้
กับลูก เช่น การเลี้ยงดูแลลูกให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย
2. นักถักทอชุมชนปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการในการทำ�งานแบบใหม่ โดยใช้หลักการจัดการ
ความรู้ (ก่อน - ระหว่างทำ� - หลังทำ�) ก่อนทำ�มีการปรึกษาหารือ การวางแผนร่วมกัน การแบ่งบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ระหว่างทำ�ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คอยสังเกตและปรับเปลี่ยนวิธีการทำ�งานให้
เหมาะกับสถานการณ์ เมื่อทำ�งานหรือกิจกรรมเสร็จแล้ว มีการถอดบทเรียนหลังทำ�กิจกรรม และบันทึกไว้
เป็นความรู้และบทเรียนในการปรับปรุงการทำ�งานในครั้งต่อไป
3. นักถักทอชุมชนตระหนักถึงความสำ�คัญของการทำ�งานบนฐานข้อมูลมากขึน้ เช่น การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาเด็ก เยาวชน และการวิเคราะห์ทุนทางสังคมในชุมชน เช่น ทุนบุคคล ผู้รู้ ภูมิปัญญาใน
ชุมชน ทุนด้านวัฒนธรรมประเพณี ทุนด้านสถานที่ แหล่งเรียนรู้มาเป็นฐานในการพัฒนาต่อยอดเพื่อ
แก้ปัญหาของเด็ก เยาวชนในชุมชนมากขึ้น ทำ�ให้งานพัฒนามีชีวิตชีวาเพราะล้อไปกับวิถีของชุมชน
4. นักถักทอชุมชนมีเทคนิควิธีการทำ�งานกับชาวบ้านมากขึ้น เช่น การนำ�สันทนาการไปทำ�กับ
ชาวบ้านก่อนทำ�เวทีประชาคม ก่อนแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ทำ�ให้เกิดความเป็นกันเองระหว่างเจ้าหน้าที่กับ
ชาวบ้าน ในการทำ�งานกับชาวบ้าน นักถักทอชุมชนได้มีการเปลี่ยนวิธีรูปแบบการประชุม จากเดิมเป็น
การสื่อสารทางเดียว เปลี่ยนเป็นการประชุมที่เน้นการมีส่วนร่วมให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
“ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ� ร่วมรับผิดชอบ ร่วมเรียนรู้ และร่วมรับผลประโยชน์” โดยการทำ�จาก
จุดเล็กไปหาจุดใหญ่ และเอาคุณภาพไปสร้างปริมาณ เป็นต้น
5. นายก และปลัดทำ�บทบาทหน้าที่ในการให้คำ�แนะนำ�ในการทำ�งาน ช่วยประสานงานกับ
หน่วยงานในระดับนโยบาย รวมถึงการสนับสนุนเวลาและงบประมาณให้ทีมนักถักทอชุมชนทำ�งาน
ในชุมชน ซึ่งเป็นการแสดงบทบาทที่เอื้อให้คนทำ�งานได้เรียนรู้และเติบโตไปบนงานของตนเอง
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เกิดกลไกการพัฒนาเด็ก เยาวชนในพื้นที่
1. คณะกรรมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว ระดับตำ�บล/ระดับหมูบ่ า้ น ซึง่ มีองค์ประกอบมาจาก
ตัวแทนหน่วยงาน ภาคี หรือบุคคลทีท่ �ำ งานเกีย่ วข้องกับเด็กเยาวชนในชุมชน เช่น บ้าน วัด โรงเรียน กศน.
รพ.สต. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำ�ท้องที่ ผู้นำ�ท้องถิ่น แกนนำ�เยาวชน แกนนำ�ผู้ปกครอง ฯลฯ
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กตามช่วงอายุ (อยู่ในครรภ์ เด็กปฐมวัย เด็กในระบบ และเด็กนอก
ระบบโรงเรียน) เช่น อบต.หนองอียอ อำ�เภอสนม อบต.หนองสนิท อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
อบต.ป่างิ้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และ อบต.ดอนมะสังข์ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น
			

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว
และคนในชุมชนอย่างกว้างขวาง
1. กิจกรรมห้องเรียนคนท้องและคุณแม่วัยใส ขึ้นที่ อบต.ป่างิ้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และ
อบต.ดอนมะสังข์ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเฉพาะที่ อบต.ป่างิ้ว มีการเชื่อมโยง กศน. และ
กองทุนสวัสดิการเข้ามาช่วยฟื้นฟูภาวะจิตใจ และการพัฒนาอาชีพให้กับคุณแม่วัยใส เป็นการถักทอ
ทุนทางสังคมในพื้นที่ได้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
2. จังหวัดสุพรรณบุรี อบต.วัดดาว อบต.ไผ่กองดิน อำ�เภอบางปลาม้า อบต.หนองสาหร่าย อำ�เภอ
ดอนเจดีย์ และ เทศบาลตำ�บลเมืองแก อำ�เภอท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์ คณะกรรมการของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ภายใต้การประสานงานและสนับสนุนของนักถักทอชุมชน ได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของพ่อแม่ผปู้ กครองในการจัดกิจกรรมเพือ่ สนับสนุนพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา
และสังคม ของบุตรหลานร่วมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยกิจกรรม “กอด กิน เล่น เล่า” กิจกรรมอ่าน
หนังสือให้ลูกฟัง และกิจกรรมละเล่นต่างๆ เป็นต้น
3. เกิดพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ให้กบั เด็ก เยาวชน ได้เรียนรูส้ ง่ิ ดีๆ ในชุมชน ผ่าน “หลักสูตรท้องถิน่ ” ทีพ่ ฒ
ั นา
มาจากความร่วมมือของคณะกรรมการพัฒนาเด็ก เยาวชน และปราญ์ชาวบ้าน ภายใต้การประสานงาน
ของนักถักทอชุมชน เป็นการเรียนรูเ้ พือ่ การปลูกฝังให้เด็กรักถิน่ ฐานของตนเอง และรักอาชีพของบรรพบุรษุ
ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้เรื่องจีบผ้า งานบุญบั้งไฟ ที่ ต.หนองอียอ การทำ�ขนมพื้นบ้าน ที่ตำ�บลหนองสนิท
และการทำ�การเกษตร ที่ อบต.เมืองลีง อบต.หนองอียอ อบต.ป่างิ้ว อบต.ท่างาม และ โครงการยุวแพทย์
แผนไทย ที่เทศบาลตำ�บลไผ่กองดิน เป็นต้น
4. กิจกรรมจิตอาสา เป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักเสียสละ มีจิตอาสา เป็นพลเมือง
ทีด่ ขี องชุมชน หลายๆ อบต. นักถักทอชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้สนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนได้ท�ำ กิจกรรมจิตอาสา เช่น การเก็บขยะในหมูบ่ า้ น ของ อบต.หนองอียอ การทำ�ความสะอาด
ทาสีห้องน้ำ�ของ อบต.เมืองลีง และการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุของ อบต.วัดดาว เป็นต้น
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5. การเชื่อมโยงทุนทางสังคมจากภายนอก เข้าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนในรูปแบบ
ของ “ค่ายการเรียนรู้ของเยาวชน” ในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่ายกระบวนการละครเพื่อพัฒนาชุมชน ร่วมกับ
เครือข่ายหน้ากากเปลือย ที่ตำ�บลหนองอียอ และตำ�บลหนองสาหร่าย ค่ายพัฒนาแกนนำ�เยาวชน ร่วมกับ
สถาบันยุวโพธิชน ที่ตำ�บลหนองสาหร่าย ตำ�บลหนองอียอ ตำ�บลเมืองลีง ตำ�บลหนองสนิท ค่ายเยาวชน
คนชอบอ่าน ที่ตำ�บลอินทร์บุรี เป็นต้น
6. เกิดการสานสัมพันธ์และเรียนรูร้ ว่ มกันในครอบครัว ผ่านกิจกรรมการมีสว่ นร่วมระหว่างเด็ก เยาวชน
และผู้ปกครอง เช่น กิจกรรมตลาดนัดครอบครัว ที่ตำ�บลไผ่กองดิน กิจกรรมวันเด็ก ที่ตำ�บลหนองสาหร่าย
ตำ�บลวัดดาว ตำ�บลหนองอียอ ตำ�บลหนองสนิท ฯลฯ และการจัด Summer Camp ที่ ตำ�บลหนองสาหร่าย
ตำ�บลป่างิ้ว และ ตำ�บลหนองสนิท เป็นต้น
7. การได้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและมีความต่อเนื่องยังผลให้แกนนำ�เยาวชนในหลายพื้นที่ได้มี
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นคนที่กล้าคิด กล้าแสดงออก และเป็นกำ�ลังสำ�คัญของนักถักทอ
ชุมชนและท้องถิน่ ในการช่วยคิดช่วยจัดกิจกรรมให้กบั น้องๆ ในชุมชนตามวาระโอกาสต่างๆ เช่น การจัดงาน
ในวันเด็ก การจัด Summer camp ฯลฯ
		

ปัจจัย เงื่อนไข ของความสำ�เร็จ
หลักสูตร
1. เป้าหมายของหลักสูตร ได้วางไว้อย่างชัดเจนว่าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม ทั้งใน
ส่วนของทีมงาน อปท. และการเกิดกลไกการจัดการเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็ก เยาวชนในชุมชน
2. เนื้ อ หาของหลั ก สู ต ร สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและเอื้ อ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นโครงงานของ
นักถักทอชุมชน ในการจัดหัวข้อการเรียนรู้ สรส.ได้วางเนื้อหาแต่ละเรื่องไว้ตามขั้นตอนที่สอดรับกับจังหวะใน
การใช้ความรู้ในการจัดการงานเรื่องนั้นๆ เพื่อให้นักถักทอชุมชนสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ได้เหมาะสมกับงาน
และเหมาะสมกับเวลา
3. กระบวนการเรียนรู้ สรส. ได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ ที่สร้างความสมดุลระหว่าง “หัว (Head)
ใจ (Heart) การลงมือทำ� (Hand)” ผนวกกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ “เล่นปนเรียน” (Play & Learn)
การเรียนรูแ้ บบเอาผูเ้ รียนเป็นตัวตัง้ เรียนรูอ้ ย่างมีสว่ นร่วม เรียนรูจ้ ากสถานทีจ่ ริง เรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั เิ พือ่
ให้ได้ประสบการณ์ตรงและเริม่ จากเรือ่ งใกล้ตวั ทำ�ให้นกั ถักทอชุมชนรูส้ กึ สนุกและมีความสุขในการเรียนรู้
4. การติดตาม ประเมินผล และการนิเทศ เป็นกระบวนการที่ช่วยนักถักทอชุมชนให้ “เห็นทางออก
คลายความกังวลใจ มีแรงบันดาลใจในการขับเคลือ่ นงานต่อ” เป็นกระบวนการที่ สรส. ติดตามไปรับรูส้ ภาพ
ความเป็นจริงในพื้นที่ วิเคราะห์บริบท ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติ ต่อยอด
ยกระดับต่อกิจกรรมทีพ่ น้ื ทีค่ ดิ และทำ�อยูแ่ ล้ว ช่วยเสริมความรูแ้ ละเครือ่ งมือในการทำ�งาน ตามจังหวะการคิดงาน
ของแต่ละพื้นที่ รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยง ทำ�ให้ดู จับมือทำ� และการให้ลงมือทำ�เอง ในรูปแบบนี้นักถักทอชุมชน
จึงไม่รู้สึกว่าถูกตรวจการบ้าน
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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ความร่วมมือของภาคี
1. ภาคีหลักในการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย (1) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ (สพบ.) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
(3) สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
2. ในการดำ�เนินงาน เป็นการเชื่อมโยงจุดเด่นของแต่ละฝ่ายมาทำ�งานร่วมกันโดยการแบ่งบทบาท
หน้าทีต่ ามจุดเด่นของแต่ละฝ่าย สพบ. เป็นหน่วยงานระดับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)
สามารถเชือ่ มประสานเพือ่ ให้เกิดความร่วมมือกับ อปท.กลุม่ เป้าหมายได้ บทบาทหน้าทีจ่ ะเน้นเรือ่ งการสือ่ สาร
กับ อปท. เช่น การออกหนังสือถึง อปท. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์
จำ�กัด (มหาชน) เป็นองค์กรสนับสนุนด้านงบประมาณดำ�เนินโครงการ สรส. ด้านสนับสนุนวิชาการ ด้านสือ่ สาร
และประชาสัมพันธ์ตามช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น เขียนข่าวหนังสือพิมพ์ นำ�ข้อมูลความรูข้ น้ึ เว็บไซต์มลู นิธฯิ
www.scbfoundation.com Facebook คลื่นความคิด FM 95.5 ฯลฯ ด้านต่อยอดและเชื่อมร้อยเครือข่าย
แกนนำ�เยาวชน และประสานงานหน่วยงานในระดับนโยบาย และประสานงานหน่วยงานในระดับนโยบาย เช่น
การประสานงานกับ สพบ. ผูท้ รงคุณวุฒิ ส่วน สรส. จุดเด่น คือ มีความรูแ้ ละประสบการณ์การทำ�งานกับชุมชน
และ อปท. ในด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนในชุมชน ดังนัน้ บทบาทหน้าที่ คือ พัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร
เช่น จัดกระบวนการเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม อปท.กลุม่ เป้าหมาย เป็นต้น
3. นอกจากนีย้ งั มีภาคีทท่ี �ำ งานด้านเด็กและเยาวชน เช่น เครือข่ายหน้ากากเปลือย สถาบันยุวโพธิชน
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการ
พัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทีไ่ ด้รบั การเชือ่ ม
ประสานเข้ามาหนุนพื้นที่เป้าหมายโดย สรส.และโดยทีมนักถักทอชุมชนเอง เพื่อเข้ามาเสริมศักยภาพโดย
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เยาวชน ผู้ปกครอง ชุมชนตามจังหวะและตามประเด็น
ของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สรส.มีสื่อที่เป็นตัวอย่างความสำ�เร็จที่เป็นรูปธรรมที่ใช้ในการสื่อสารทำ�ความเข้าใจกับนายก ปลัด
จึงทำ�ให้นายกและปลัดเห็นคุณค่าและประโยชน์ของหลักสูตรได้ชัดเจน ทำ�ให้ง่ายต่อการตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมหลักสูตร

การจัดนำ�เสนอผลงานของนักถักทอชุมชน
เพื่ อ ให้ ผ ลงานของนั ก ถั ก ทอเป็ น ที่ รั บ รู้ ข องผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง และที่ สำ � คั ญ เพื่ อ เป็ น การสร้ า งโอกาสให้
นักถักทอชุมชนได้มกี ารถอดบทเรียนการทำ�งานของตนเองเป็นระยะๆ จัดการข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบ และ
ฝึกการนำ�เสนอผลงานตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ดังนั้น สรส. จึงได้กำ�หนดเงื่อนไขให้นักถักทอชุมชน
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ทุกพืน้ ทีไ่ ด้น�ำ เสนอผลงานต่อผูบ้ ริหาร สภาสมาชิก อปท. และผูท้ รงคุณวุฒติ ามจังหวะทีเ่ หมาะสม ซึง่ ส่งผล
ให้นักถักทอชุมชนได้มีโอกาสฝึกฝนการนำ�เสนอผลงานจากประสบการณ์ตรงเป็นระยะๆ

สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย และปัจจัย เงื่อนไข ที่เกี่ยวข้อง
1. พัฒนาการของนักถักทอชุมชนบางคน บางพื้นที่ เมื่อเข้าร่วมหลักสูตรแล้ว ยังไม่ปรับเปลี่ยน
วิธคี ดิ เพราะไม่ได้เข้ามาเรียนด้วยความสมัครใจตัง้ แต่เริม่ ต้น แต่มาเพราะถูกผูบ้ ริหารส่งให้มาเรียน จึงไม่มี
การปรับตัวและไม่คิดจะปรับตัว
2. คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน หลายพื้นที่ยังไม่เข้มแข็ง เพราะเกิดขึ้นในระยะปลาย
ของช่วงเวลาของหลักสูตร จึงยังมีประสบการณ์ในการทำ�งานน้อย โดยเฉพาะในเรือ่ งการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน
3. แกนนำ�เยาวชนบางคน บางพื้นที่ ยังมีโอกาสทำ�กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองมีความถี่
น้อยเกินไป ทำ�ให้มีประสบการณ์ไม่เพียงพอที่จะสร้างเข้มแข็งและยั่งยืนเท่าที่ควร
4. หลักสูตรยังขาดการประเมินผลอย่างเป็นระบบและรอบด้าน เนือ่ งจากไม่ได้มกี ารเก็บข้อมูลเพือ่
ทำ� Based line ให้ชัดเจนและเป็นระบบอย่างเพียงพอ

แนวทางในการปรับปรุงและยกระดับการทำ�งาน
1. ปรับปรุงวิธกี ารประชาสัมพันธ์คณ
ุ ค่าของหลักสูตรให้ชดั เจนเป็นรูปธรรมมากขึน้ โดยใช้ตวั อย่าง
ความสำ�เร็จจากรุ่น 1 มาเป็นตัวอย่างให้ กับนักถักทอรุ่น 2 (นายก ปลัด และเจ้าหน้าที่ที่คาดว่าจะเข้าร่วม
หลักสูตร) และควรมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง หลากหลายช่องทาง เพื่อให้ได้ อปท.ที่เป็นตัวเลือก
มากขึ้น เช่น การประสานผ่านท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำ�เภอ เป็นต้น
2. มีความละเอียดและเข้มงวดในการคัดสรรเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมหลักสูตร โดยให้ผู้ที่จะเข้าร่วม
หลักสูตร ได้ตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และด้วยความสมัครใจ
3. ปรับหลักสูตรให้มเี วลาของการลงมือทำ�โครงงานเร็วขึน้ เพือ่ นักถักทอชุมชน จะได้มเี วลามากขึน้
ในการสร้างผลงาน
4. ให้ความสำ�คัญกับการเขียนแผนการขับเคลื่อนงานของนักถักทอชุมชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์
ในการจัดการเวลาและการติดตามประเมินผลโครงการของนักถักทอชุมชนเอง
5. ปรับปรุงการเก็บข้อมูลพืน้ ฐานของ อปท. และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี ข้าร่วมหลักสูตร เพือ่ จัดทำ� Based line
และการประเมินความก้าวหน้าให้ครบถ้วนตั้งแต่เริ่มต้นของหลักสูตร
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โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 :
“หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ทำ�เนียบ
นักถักทอชุมชน
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องค์การบริหารส่วนตำ�บลวัดดาว
157 ตำ�บลวัดดาว อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
โทรศัพท์ 035 - 415 - 500, 035 - 436 - 083
นายประทิว รัศมี นายก อบต.วัดดาว
“เราต้องมองคนในพื้นที่ก่อน เพราะหากเลือกคนนอกพื้นที่ โอกาสที่เขาจะโยกย้ายก็มีสูง แต่ถ้า
เป็นคนในพืน้ ที่ ชุมชนแห่งนีถ้ อื ว่าเป็นบ้านเกิดของเขา พ่อแม่พนี่ อ้ งเพือ่ นฝูงเขาอยูต่ รงนี้ เราต้อง
ปลุกระดมให้เขามีหัวใจรักบ้านเกิด มีสำ�นึกในการทำ�งานเพื่อชุมชน”
นางสาวศรีรัตน์ หัสชู รองปลัด อบต. วัดดาว
“ในเรื่องเด็กและเยาวชนถือเป็นปัญหาสำ�คัญมากในพื้นที่วัดดาว ในการจะพัฒนาเด็กได้นั้นเรา
ต้องพัฒนาตัวบุคลากรใน อบต.ก่อน จึงสนับสนุนเต็มทีท่ จี่ ะส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการอบรมหลักสูตร
นักถักทอชุมชน”
นางสาวนภสร โลกวิจิตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
“เมื่อเราเริ่มทำ�งานตามลำ�ดับ ก็เห็นการบูรณาการร่วมกันของฝ่ายต่างๆ มากขึ้น รู้สึกว่าทำ�งาน
ได้ง่ายขึ้น และประสบความสำ�เร็จมากขึ้น”

นางสาววาสิฎา จานสิบสี นักวิชาการศึกษา
“ตอนนีเ้ วลาฟังสามารถจำ�ได้เป็นระบบมากขึน้ เหมือนกับว่าเราสามารถนำ�ความรูจ้ ากการอบรม
มาพัฒนางานของเราได้ตรงจุดมากขึ้น”
นางสาวนราภรณ์ ศรีดี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
“ตอนแรกไม่ชอบงานที่ อบต.เลย เพราะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าเบื่อ รู้สึกไม่ชอบทำ�งานราชการ
พอได้ไปฟังอบรม ก็เริ่มเปลี่ยนตัวเอง เข้าหาคนอื่นมากขึ้น ตอนนี้รู้สึกมีความสุขกับทำ�งาน
มากขึ้น”
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องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองขาม
ตำ�บลหนองขาม อำ�เภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240
โทรศัพท์ 035 - 595 - 601
นายบุญยัง วังเปรม นายก อบต.หนองขาม
“การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ คือ “การพัฒนาคน” มุง่ หวังว่าหลักสูตร
นักถักทอชุมชนจะช่วยสร้าง “กระบวนการเรียนรู”้ ให้กบั พนักงาน เจ้าหน้าทีข่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแบบองค์รวม ซึ่งนับว่ามีความสำ�คัญมาก หากทุกคนเข้าใจ ก็จะช่วยกันพัฒนาเด็ก
เยาวชน และชุมชนได้ดี”
นางสาวสุมาลี ผิวพิมพ์ดี รองปลัด อบต. หนองขาม (รักษาการแทน)
“ในองค์กรมีรูปแบบในการทำ�งานมากขึ้น มีการเน้นการทำ�งานที่ตัวเด็กและเยาวชนเป็นหลัก
เพราะการพัฒนาคนมีความสำ�คัญยิ่ง และถือเป็นนโยบายหลักของนายก อบต. โดยเราเชื่อมั่น
ว่าเยาวชนในวันนี้จะต้องเติบโตไปเป็นที่พึงของคนในรุ่นถัดมา”
นายธนินธร พิมพขันธ์ หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
“ผมมองงานนักถักทอชุมชนว่าคล้ายกับเจ้าของบริษัท ผู้บริหาร หรือซีอีโอที่ไม่ต้องลงมือทำ�เอง
ทุกงาน แค่เข้าไป “สร้างเครือข่าย” ให้ทำ�งาน งานก็เบาขึ้น อีกทั้งยังมีเวลาคิดงานใหม่ๆ ขึ้นได้
เรื่อยๆ คิดแล้วก็ถ่ายทอดให้เครือข่ายไปลงมือทำ�”
นายธวัชชัย พรมเปีย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
“งานของเราคืองานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน ถ้าคนมีคุณภาพ การพัฒนาก็จะง่ายขึ้น
ถ้าเราทำ�งานกับคนไม่มีคุณภาพ งานมันก็จะยาก แต่ถ้าเราทำ�งานกับคนมีคุณภาพเขาก็จะมา
เป็นกำ�ลังหลักของการพัฒนาตำ�บล”
นางสาวโยธการ วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
“ถ้าเราเป็นครูที่สอนให้เด็กได้คิด มีจิตสำ�นึก สิ่งดีๆ ก็จะเกิดกับเขา งานเราก็เหมือนเป็นฮีโร่ให้
เด็กได้เลย”
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องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองหนองสาหร่าย
449 หมู่ที่ 9 ตำ�บลหนองสาหร่าย อำ�เภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
โทรศัพท์ 035 - 415 - 500, 035 - 436 - 083
นายพรสันต์ อยู่เย็น นายก อบต.หนองสาหร่าย
“ผมไม่ได้หวังว่าโรงเรียนครอบครัวจะให้อะไรกับชุมชน แต่หวังว่าคนในชุมชนจะให้อะไรกับ
โรงเรียนครอบครัวมากกว่า การทีเ่ ราใช้โรงเรียนครอบครัวสอนเด็กๆ เป็นส่วนหนึง่ ทีพ่ ยายามดึงเด็ก
ให้รวู้ า่ อะไรควรทำ� ไม่ควรทำ� เหมือนเราฉีดวัคซีนให้ พยายามปลูกฝังให้เขาได้มีภูมิคุ้มกันดีๆ ใน
การใช้ชีวิต”
นายสวัสดิ์ กันจรัตน์ ปลัด อบต.หนองสาหร่าย
“ปัจจัยการบริหารท้องถิ่น แม้เรามีงบประมาณมากแค่ไหน แต่ “คน” คือปัจจัยที่สำ�คัญที่สุด
เพราะถ้าคนไม่พฒ
ั นา ท้องถิน่ ก็พฒ
ั นาไม่ได้ ผมมองว่านักถักทอชุมชนเหมือน “นายมาลาการ”
ที่ทำ�หน้าที่ร้อยดอกไม้หลากพันธุ์หลากสี เหมือนนักถักทอชุมชนที่ต้องร้อยคนที่หลากหลาย
ในชุมชนและภาครัฐเข้าด้วยกัน”   
นายวรินทร กรุดเพ็ชร นักพัฒนาชุมชน
“หลักสูตรนักถักทอชุมชน ช่วยให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการปฎิบัติจริง การทำ�งานกับชุมชน
เราจะเริ่มทำ�จากงานเล็กๆ ไม่ต้องยิ่งใหญ่มาก เพราะจะได้ทำ�เต็มที่กับศักยภาพที่มีอยู่ แต่ถ้า
ทำ�เยอะแต่ค้างและไม่สุดทุกเส้นทาง เราก็จะไม่รู้ว่าความสำ�เร็จของงานคืออะไร”
นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสง่า นักวิชาการศึกษา
“ก่อนจะไป “ถักทอ” ชาวบ้านเราต้องเริ่ม “ถักทอ” คนทำ�งานก่อน ต้องทำ�ทีมให้แข็งแรงก่อน
ที่จะขยายไปสู่ชุมชน ถ้าในองค์กรมีความสุข เราก็พร้อมจะขยายความสุขไปให้ชาวบ้านด้วย”

นางสาวชณัฐศิกานต์ ชัยวันดี บุคลากร
“ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสานสัมพันธ์คนในชุมชน ทำ�ให้ทุกฝ่ายเห็นความสำ�คัญของ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกันมากขึ้น”
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องค์การบริหารส่วนตำ�บลดอนมะสังข์
250 หมู่ที่ 1 ตำ�บลดอนมะสังข์ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 035 - 550 - 297

นายประพันธ์ เสือสังโฆ นายก อบต.
“ในฐานะผู้นำ� เราต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็ก เพราะไม่มีพ่อแม่ท่านใดอยากจะสอนให้ลูก
เป็นโจร ควรต้องปลูกฝังให้เขาเป็นคนดี ถึงไม่ต้องดีที่สุด แต่ก็อย่าให้ถึงกับแย่มาก”
นางสาวชมพูนุช เปรมบำ�รุง ปลัด อบต.ดอนมะสังข์
“เราต้องเริม่ ทำ�งานจากจุดเล็กๆ ให้เกิดความเปลีย่ นแปลงก่อนจะเกิดเป็นจุดใหญ่ เริม่ จากให้เด็กได้
รู้จักวางเป้าหมายในชีวิต เพราะเชื่อว่าถ้าเขามีเป้าหมายที่ดีก็จะมีอนาคตที่ดี ซึ่งความฝันของ
คนทำ�งาน ก็คือการส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความสามารถที่มีในการทำ�งานเลี้ยงชีพ ในสิ่งที่เขาอยาก
จะเป็น แล้วสามารถกลับมาพัฒนาชุมชนได้ต่อไป”
นางพัชรี ศรีหรั่งไพโรจน์ รองปลัด อบต.ดอนมะสังข์
“เมือ่ ได้เข้าร่วมหลักสูตร ทำ�ให้ได้รจู้ กั ภาคีเครือข่าย และสามารถดึงมาทำ�งานกับเรา ทำ�ให้มพี ลัง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนในชุมชนของเราได้
นางสาวณัฐพัชร์ เฉลิมพงษ์ นักพัฒนาชุมชน
“เมือ่ ก่อนค่อนข้างทำ�งานแบบเห็นแก่ตวั เอาตัวเองเป็นทีต่ ง้ั หาประโยชน์ใส่ตวั เองก่อน แต่เดี๋ยวนี้
ไม่ได้คดิ แบบนัน้ แล้ว ไม่ได้มองประโยชน์ของตัวเอง แต่จะมองประโยชน์ของคนส่วนมากว่าอะไร
ที่เราทำ�แล้วขับเคลื่อนงานพัฒนาได้เราก็จะทำ�”
นางสาวจรีพร ข้องพูน เจ้าพนักงานการเงินบัญชี
“เมือ่ ได้เข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน ทำ�ให้เราเข้าใจชาวบ้านมากขึน้ ชาวบ้านก็เปิดใจยอมรับ
เรามากขึ้น ทำ�ให้เวลาเราไปทำ�งานง่ายมากขึ้น”

“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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องค์การบริหารส่วนตำ�บลไผ่กองดิน
1 ตำ�บลไผ่กองดิน อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
โทรศัพท์ 035 - 422 - 030

นายกำ�พล จรุงกิจกุล นายก อบต.ไผ่กองดิน
“เราเป็นข้าราชการ งานจะมากจะน้อยเราก็ต้องทำ�ให้สำ�เร็จ”

นางชวลี คุ้มสุวรรณ รองนายก อบต.ไผ่กองดิน
“การจะทำ�งานให้ประสบความสำ�เร็จ นอกจากต้องมีทนุ ทัง้ กำ�ลังคนและงบประมาณ ซึง่ ต้องร่วมกัน
พัฒนาชุมชนแล้ว ยังต้องให้ก�ำ ลังใจลูกน้องด้วย เล็กๆ น้อยๆ ก็ดเี ขาจะได้มกี �ำ ลังใจ”
นายวชิรวิชญ์ บัวมี ปลัด อบต.ไผ่กองดิน
“เด็กและเยาวชนค่อนข้างเหินห่างจากครอบครัว ทัง้ เสพและค้ายาเสพติดรายย่อย ทะเลาะวิวาท
ถ้าจะให้ อบต.ไปช่วยแก้ไขมันยาก เพราะต้องใช้ความร่วมมือหลายฝ่าย งบประมาณเราก็น้อย
เพราะในพืน้ ทีย่ งั มีปญ
ั หาโครงสร้างพืน้ ฐานมาก พอมีนกั ถักทอชุมชนก็ดเู หมือนมีความหวังทีจ่ ะ
ขับเคลื่อนงานได้ต่อเนื่องมากขึ้น”       
นางกัญญาพัชญ์ บัวมี รองปลัด อบต.ไผ่กองดิน
“ระหว่างงานที่ทำ�ตามคำ�สั่ง กับงานที่เราประสานงานให้เกิดขึ้น เราจะภูมิใจแบบหลังมากกว่า
จึงพยายามให้กลุม่ ในชุมชนเขียนโครงการเอง เสนอเอง เป็นผลงานทีเ่ กิดจากความต้องการของ
ชุมชน ประโยชน์กจ็ ะตรงกับความต้องการของพวกเขาจริงๆ ทำ�ให้ทกุ คนมีความสุข”
นางกานต์พิชชา ทำ�สวน หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
“ที่ผ่านมาเวลาทำ�งานไม่เคยมีการถอดบทเรียนเลย การถอดบทเรียนเหมือนทำ�ให้เราได้ฝึกฝน
ทบทวนตัวเอง ได้ฉุกคิด ถ้าพูดถึงการอบรมทางวิชาการอย่างเดียว เราก็แค่จำ�แล้วก็ลืม แต่การ
ถอดบทเรียนมันทำ�ให้เราจำ�ได้และสามารถนำ�ไปปรับใช้ได้”
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นางสาวสิริภัทร์ สิทธิพงษ์ นักพัฒนาชุมชน
“ที่ผ่านมาเราทำ�งานแยกส่วน โครงการจบก็จบกัน ไม่อยากจะต่อยอดกับใคร เพราะเหนื่อยแล้ว
ไม่มีการติดตามงาน ได้งบประมาณมาก็ทำ�ให้เสร็จๆ ไป การนิเทศติดตามงานทำ�ให้เราต้อง
ติดตามประเมินผลงานไปด้วยในตัว ทำ�ให้เราได้พัฒนางานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ”
นางนิตย์ภา พรวิวัฒน์ธาดา ครูผู้ดูแลเด็ก
“หลังจากเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน ทำ�ให้เราเริ่มทำ�งานแบบมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง
มากขึ้น ให้เขาเข้ามามีสว่ นร่วมเพื่อที่เขาจะนึกรักและหวงแหนชุมชนบ้านเกิด ที่ส�ำ คัญคือการดึง
เขาเข้ามาช่วยทำ�ให้ภาระเราลดลง และเขาสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ดูแลลูกที่บ้านได้”

“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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เทศบาลตำ�บลไผ่กองดิน
หมู่ที่ 4 ตำ�บลไผ่กองดิน อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
โทรศัพท์ 035 - 422 - 488 - 9
นายสุเวทย์ จรุงกิจกุล นายกเทศมนตรี
“เมื่อ มีโอกาสได้รู้จัก กับ หลักสูต รนักถักทอชุมชน ผมก็เริ่มตระหนักและมองเห็นว่า จะได้
“เครื่องมือ” มาช่วยยกระดับการทำ�งานของเทศบาล ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้นำ�ร่อง นำ�ความรู้
ที่ได้รับมาปฏิบัติงานจริงกับชุมชน ทำ�ให้เกิดการทำ�งานร่วมกัน รวมถึงเพิ่มความเข้มแข็งให้กับ
ท้องถิ่นอย่างมีศักยภาพ”
นายพัสกร อุ่นอ่อน ปลัดเทศบาลตำ�บลไผ่กองดิน
“อยากให้ทีมนักถักทอชุมชนเข้าไปรวมกลุ่มกับคนในชุมชน เข้าไปเป็นแมวมองหาตัวพ่อ ตัวแม่
ที่เด่นๆ ในชุมชน มาเป็น “แกนนำ�” ทำ�โครงการเสนอต่อเทศบาล เพื่อให้เทศบาลจัดสรร
งบประมาณและบุคลากรเข้าไปช่วยทำ�งานให้โครงการมีความต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำ�แล้วทิ้งเหมือน
ที่ผ่านมา”
นางมณทิพา ศรีท้าว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
“การทำ�งานทุกครัง้ เราต้องเผือ่ ใจ หากทำ�ไม่ส�ำ เร็จเราต้องกลับมาคิดว่าทีเ่ ราทำ�ไม่ส�ำ เร็จเพราะอะไร
แล้วเราจะสามารถเดินต่อไปได้”
นางสาวฐิติมา จันทรวิสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำ�นวยการ
“เมือ่ ก่อนหน้าทีข่ องเราไม่เกีย่ วกับเด็กกับเยาวชนมากนัก หัวหน้าให้ไปอบรมก็ไป พอไปก็เหมือน
ไปเจอโลกใหม่อีกโลกหนึ่ง ทำ�ให้เราใจเย็นมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านมากขึ้นหลังจากที่
เมื่อก่อนไม่ได้ลงพื้นที่ ไม่ได้พูดคุยกับชาวบ้าน”
นางฉลองศรี มีเจริญ นักพัฒนาชุมชน
“เวลาเราไปลงพื้นที่ ไปหาคนแก่ อาจารย์ทรงพลบอกว่าเราต้องคุยกับเขา ถามเขา ก็ลองทำ�ตาม
ผลตอบรับกลับมาคือ ชาวบ้านจะรู้จักเรา เดินไปไหนเขาก็ยิ้มให้เรา จากเมื่อก่อนไม่รู้จักกันเลย
ตอนนี้เรากับชาวบ้านรู้จักกันคุ้นเคยกัน เขามีปัญหาอะไรก็จะมาเล่า มีรอยยิ้มกลับมาในการ
ทำ�งาน”
นางกัลยา อรรถสิงห์ นักวิชาการศึกษา
“ครั้งแรกที่เข้าอบรมไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงความคิด จะออกไปแอบฟังอยู่
ข้างนอกแล้วคิดตาม ในขณะเดียวกันก็ลองนำ�ทักษะทีอ่ าจารย์ทรงพลสอนไปปรับใช้ในการทำ�งาน
ก็ได้ผลจริงๆ โดยเฉพาะเรื่องการลงชุมชน ใช้ความสัมพันธ์กับชาวบ้านแบบใจถึงใจ”
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องค์การบริหารส่วนตำ�บลท่างาม
หมู่ 3 ตำ�บลท่างาม อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ 036 - 581 - 192 โทรสาร 036 - 581 - 192

นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ นายก อบต.ท่างาม
“อบต.ท่างามพร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี”

นายพศวัต ธีระภาพ ปลัด อบต.ท่างาม
“หลักสูตรนักถักทอชุมชน ช่วยให้นักถักทอชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ของ อบต.ได้มี
โอกาสเรียนรู้หลักการทำ�งานเป็นทีม ภายใต้บริบทที่มีในพื้นที่ ให้สามารถนำ�ไปปรับใช้เป็น
องค์ความรู้ เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติในการทำ�งาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเราต่อไป”
นายชินวุฒิ อาศน์วิเชียร นักพัฒนาชุมชน
“ในฐานะนักพัฒนาชุมชน ผมไม่ได้ลงไปแก้ปัญหาทุกเรื่อง แต่จะทำ�งานแบบ “เชื่อมประสาน”
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ วันนี้ผมภูมิใจที่ทำ�ให้ชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลง...
ผมเชื่อว่าถ้าคนมีความสุข ชุมชนก็จะเข้มแข็ง”
นางสุนันท์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา
“เมื่อได้รู้จักและเข้าหาชุมชนมากขึ้น เด็กๆ ก็เข้ามาทักมาขึ้น จากเดิมที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ก็เริ่ม
ใกล้ชิดกันมากว่าเดิม เวลาเราขอความร่วมมืออะไร เขาก็ให้ความร่วมมือกับ อบต.ดีขึ้น”

นางสาววิภาพร กลับชัง ครูผู้ดูแลเด็ก
“การทำ�งานทุกอย่าง ถ้าเริ่มทำ�อย่างเปิดใจ รู้จักมองหมากทั้งกระดาน คือมองงาน
ให้ละเอียด และรอบคอบ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และนำ�สิ่งใหม่ๆ เข้ามาในชีวิตเรา เชื่อว่า
ทุกคนจะทำ�งานได้ดี”
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องค์การบริหารส่วนตำ�บลอินทร์บุรี
99 หมู่ 2 ตำ�บลอินทร์บุรี อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ 036 - 582 - 294
นายศรีคำ�รณ สุวรรณสัมพันธ์  นายก อบต.
“จะพัฒนาคนอืน่ เราต้องพัฒนาเจ้าหน้าทีข่ องเราก่อน ผมให้ความสำ�คัญกับส่วนการศึกษา เพราะ
ต้องการให้เจ้าทีห่ นั มาดูแลเรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจัง เพือ่ ทีจ่ ะทำ�ให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนมีคณ
ุ ภาพ
มากที่สุด”
นายสกล มาละโรจน์  ปลัด อบต.
“หลังจากผ่านการอบรมมาอย่างต่อเนื่องพบว่า นักถักทอชุมชนสามารถนำ�ความรู้มาใช้ใน
การทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นความเปลีย่ นแปลงในการทำ�งานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
แนวคิดที่เชื่อมโยงการทำ�งานดีมากขึ้น”
นางจุฑาทิพย์ ศรีผิว รองนายก อบต.
“ทักษะความรู้ที่ได้ ทำ�ให้เรามี “ลูกล่อลูกชน” กับพนักงานในองค์กรเพิ่มขึ้น เช่น การขอความ
ร่วมมือจากพนักงาน ต้องดูความพร้อม และความสามารถควบคูก่ นั เรียกได้วา่ มีการคิดวิเคราะห์
มากกว่าเดิม เมื่อก่อนจะใช้วิธีเอ่ยปากขอโดยไม่ได้มองบริบทอื่นๆ หากมีปัญหาต้องดูแล
งานหลายด้านพร้อมกัน ก็จะพยายามจัดสรรความสำ�คัญ หรือให้คนที่ว่างไปดำ�เนินการแทน
นอกจากนี้ยังนำ�ไปใช้ในครอบครัวได้อีกด้วย เช่น มีเหตุผล ใจเย็น ฟังเสียงลูกมากขึ้น”
นายสุพสิทธิ์ ตระกลูปาน นักบริหารงานการศึกษา
“ความรู้ที่ได้จากการอบรมนำ�มาปรับใช้กับตัวเอง ทำ�ให้เรามีความกล้าเพิ่มขึ้น เวลามีประชาคม
หมู่บ้าน หรือออกชุมชนต่างๆ เราจะกล้าแสดงออก นำ�เสนองานได้ดีกว่า แต่ก่อนนี้เราอาจจะ
คิดว่าที่เราพูด เราแสดงทัศนคติดีแล้ว พอได้มาเข้าหลักสูตรได้เห็นความหลากหลายของท้องถิ่น
ต่างๆ ทำ�ให้เรานำ�มาปรับใช้กับท้องถิ่นเราได้ ถือเป็นการเปิดสมอง ได้ความรู้ใหม่ๆ”
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องค์การบริหารส่วนตำ�บลป่างิ้ว
ตำ�บลป่างิ้ว อำ�เภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ 035 - 851 - 190 - 2 ต่อ 18 โทรสาร 083 - 851 - 190 - 2 ต่อ 11
นายบุญรอด ยอดมีกลิ่น นายก อบต.
“หลักสูตรนักถักทอชุมชน เป็นเหมือน “ห้องเรียน” ทีน่ อกจากจะให้ความรูจ้ ากการปฏิบตั ิ
จริงแล้ว ยังทำ�ให้ทมี นักถักทอชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต.รวมถึงเด็ก เยาวชน และคนในชุมชน
ได้มาทำ�กิจกรรมร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมด้วย”
นางศิรินาท ศุภบุญ ปลัด อบต.ป่างิ้ว
“คนทำ�งานดี ต้องไม่ท�ำ งานเหมือนเป็ด แต่ตอ้ งทำ�งานแบบใส่ใจ แม้บางครัง้ ต้องสละความ
เป็นส่วนตัวบ้าง ก็ถือว่าคุ้มค่ากับงานที่จะเกิดขึ้น”
นางอรุณรัตน์ นักดนตรี รองปลัด อบต.ป่างิ้ว
“สิง่ หนึง่ ทีอ่ ยากเห็น คือ ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ไม่ใช่ความคิดแบบ “เงินแลก
งาน” แต่เป็น “งานแลกเงิน” ที่จะทำ�ให้ชุมชนพัฒนาได้มากกว่า”
นางทิพมาร์ถ ชงขุนทด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
“ในฐานะของนักถักทอชุมชนเราพยายามเรียนรู้การทำ�งานในพื้นที่ตำ�บลมหาดไทย เพื่อ
แก้ปัญหาคุณแม่วัยใส แล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาใช้ต่อที่ ตำ�บลป่างิ้ว”
นางสาวฐิตาภา โอฬารวัตร ผู้ช่วยธุรการส่วนการศึกษา
“เราเริ่มจากศูนย์ในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน หลักสูตรนักถักทอชุมชนทำ�ให้เราได้
ความรู้ว่า ทำ�อย่างไรให้ชุมชนเราเข้มแข็ง กิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกจากจะช่วยพัฒนาเด็กแล้ว
คนทำ�งานเองก็ได้พัฒนาตัวเองไปพร้อมกัน”

“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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เทศบาลตำ�บลเมืองแก
132 บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 16 อำ�เภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
โทรศัพท์ 04-414-5357 โทรสาร 04-414-5357

นายจักรกฤษณ์ พาณิชย์กิจเจริญ นายกเทศมนตรีตำ�บลเมืองแก
“ผมเชื่อว่างานทุกงานถ้าริเริ่มจากพื้นฐานของครอบครัวดีแล้ว ปัญหาทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้น”
นายสุรศักดิ์ สิงห์หาร ปลัดเทศบาลตำ�บลเมืองแก
“ภูมิใจกับพวกเขามาก เพราะพวกเขามาจากการติดลบ แต่วันนี้พวกเขาทำ�ให้ชาวบ้านได้งาน
ได้ประโยชน์จากคุณค่าที่เกิดจากมือของพวกเขาที่ “ร้อยเรียง” ทุน ปัญหา คน และชุมชน
เข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นกิจกรรมได้ วันนี้เห็นชัดว่าเด็กมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ผู้ปกครอง
เปลี่ยนแปลง ผมว่านั่นแหล่ะคือรางวัลที่พวกเขาได้รับแล้ว”
นายเผด็จ ยั่งยืน รองปลัดเทศบาลตำ�บลเมืองแก
“ตอนแรกก็ต่อต้าน คิดว่างานประจำ�ก็มีอยู่แล้ว แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้เข้าใจว่าถ้าเราทำ�ได้
ประโยชน์โดยตรงเกิดที่ตัวเราเองและชุมชนบ้านเกิดของเราทั้งนั้น ก่อนการอบรม ไม่กล้าพูด
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น แต่เดี๋ยวนี้จับไมค์ก็เหมือนจับมือ พูดได้สบายไร้กังวล”
นางเนตรทราย ถิ่นถาน นักบริหารการศึกษา
“เมื่อก่อนเวลาลงชุมชนก็สวมหัวโขนลงไป มีมาด พูดแต่เรื่องวิชาการ สั่งงานแล้วก็ไป ตอนนี้เพิ่ง
เข้าใจว่านัน่ เป็นเหตุผลทีท่ �ำ ให้เราไม่ได้ใจชาวบ้าน เดีย๋ วนีเ้ ข้าไปหาชาวบ้านแบบลูกหลาน มีความ
เป็นกันเองดึงให้ชุมชนเข้ามาจนตอนนี้มีแฟนคลับหลายคน”
นางชนัญญา ศรีแก้ว นักพัฒนาชุมชน
“แรกๆ ก็ไม่รวู้ า่ จะต้องทำ�กิจกรรมอย่างไร รูปแบบไหน หรือนำ�ใครมาเป็นทีมช่วยกิจกรรม พอเริม่
ได้เรียนรูห้ ลักสูตรนักถักทอชุมชน ก็เริม่ มองหาผูเ้ กีย่ วข้องในชุมชน ทัง้ ผูใ้ หญ่ใจดี หรือหน่วยงาน
ต่างๆ ในชุมชน ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือดีมาก ทำ�ให้งานก็ประสบความสำ�เร็จ ได้รับผล
ตอบรับที่ดี”
นายกิตติ ขุมทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
“ตอนนีท้ กุ เช้าเวลามาทำ�งาน อันดับแรกทีท่ �ำ คือวางแผนก่อนเลยว่างานไหนสำ�คัญและงานไหน
ต้องเสร็จก่อน แต่ที่ภูมิใจที่สุดคือเรื่องความกล้าของตัวเองในการเสนอความคิดที่เห็นต่างกับ
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา จากเมื่อก่อนใครว่าไงก็ว่าตามกัน”
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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องค์การบริหารส่วนตำ�บลเมืองลีง
ตำ�บลเมืองลีง อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
โทรศัพท์ 044 - 576 - 105 044 - 576 - 105 ต่อ 101

นายประเสริฐ สุขจิต นายก อบต.เมืองลีง
“ผมมองว่าไม่วา่ เราจะมีตน้ ทุนหรือโครงสร้างทีด่ ขี นาดไหน แต่ถา้ บุคลากรไม่มคี ณ
ุ ภาพ ขาดความ
รับผิดชอบ ขาดจิตอาสา การรักษาสิ่งที่ดีๆ ย่อมไม่สามารถทำ�ได้อย่างแน่นอน”
นางนันทา ศรีกลับ นักพัฒนาชุมชน
“จากเดิมทีเ่ ป็นคนเชือ่ มัน่ ในตัวเองสูงมาก คิดว่าสิง่ ทีเ่ ราคิดทำ�ดีและถูกต้องทีส่ ดุ แล้ว ชอบทำ�งาน
คนเดียว โดยไม่เคยถามความเห็นใครเลย แม้ทกุ ครัง้ งานจะออกมาดี ก็ยงั รูส้ กึ ไม่พอใจ คาดหวัง
ทุกสิ่งสูงมาก แต่หลังจากเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนก็ได้เรียนรู้ว่า การทำ�งานให้มีความ
สุขและประสบผลสำ�เร็จนัน้ เราต้องรับฟังความคิดคนอืน่ ด้วย ทัง้ ยังได้ “กระบวนการคิด” เพราะ
เมื่อก่อนค่อนข้างคิดสะเปะสะปะวกวนอยู่ในหัว แต่เดี๋ยวนี้คิดแบบแตกประเด็นได้เลย”
นางปาณิสรา เกลียวทอง นักวิชาการศึกษา
“การเข้าร่วมอบรมในโครงการนี้ก่อให้เกิดผลดีกับเรามาก แต่ลูกน้องบางคนอาจจะยังเข้าไม่ถึง
ซึ่งคงต้องใช้เวลา อาจารย์ทรงพลบอกว่าไม่ต้องไปปรับที่ใครหรอก ให้ปรับที่ตัวเราเองนี้แหล่ะ
ถ้าตนเองเปิดใจ มีทัศนคติในเชิงบวก การทำ�งานก็จะประสบความสำ�เร็จ”
นางสัมรวย อ่อนจู ครูผู้ดูแลเด็ก
“การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาตัง้ แต่ในครรภ์ เพือ่ ให้เด็กเติบโตมามีพฒ
ั นาการทีส่ มวัย เพราะฉะนัน้
ครูก็มีส่วนช่วยพัฒนาเด็กในช่วงหนึ่ง”
นางสาวจิรนันท์ เครือจันทร์ ครูผู้ดูแลเด็ก
“ก่อนเป็นครูก็เคยเป็นเยาวชนทำ�กิจกรรมมาก่อน เพราะอยากเห็นสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับสังคมที่
เราอยู่ ตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่จะคอยทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้เยาวชน ช่วยให้เขาได้ทำ�กิจกรรมดีๆ
เหมือนกัน”
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องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองสนิท
ตำ�บลหนองสนิท อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
โทรศัพท์ 088 - 586 - 1019 โทรสาร 088 - 586 - 1019
นายสมจิตร นามสว่าง นายก อบต.หนองสนิท
“หลักสูตรนักถักทอชุมชนเป็นโครงการที่ดี สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ มีความยืดหยุ่น
อยากให้มีโครงการดีๆ อย่างนี้ตลอด เพื่อเป็นตัวช่วยให้กับนักถักทอชุมชนได้พัฒนาตนเอง
เพื่อนำ�ไปพัฒนาชุมชนต่อไป ซึ่งปัญหาของสังคมจะสะท้อนออกมาจากความเป็นอยู่ของคน
ในชุมชน จึงอยากให้เยาวชนมีจิตสำ�นึก และปรับเปลี่ยนความคิดในทางที่ดีขึ้น”
นายศุภราช สุขเกษม  รองนายก อบต.หนองสนิท
“ตอนผมเป็นครู เคยสัมผัสถึงปัญหาทีเ่ กิดกับเด็กมากมาย แต่ไม่สามารถแก้ปญ
ั หาอย่างเต็มทีไ่ ด้
แต่เมือ่ ผมได้เข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และมีโอกาสได้รจู้ กั กับหลักสูตร
นักถักทอชุมชนที่จะช่วยให้แนวคิดใหม่เพื่อพัฒนาการทำ�งานในชุมชนของเจ้าหน้าที่ ทำ�ให้มี
ชุดข้อมูลปัญหาเชิงลึกมากขึน้ ฉะนัน้ ความสำ�เร็จในการแก้ปญ
ั หาเด็กและเยาวชนก็มมี ากขึน้ ด้วย”
นางจินตนา แกล้วกล้า หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
“หลักสูตรนี้ทำ�ให้เกิด “ทีมทำ�งาน” ขึ้นในองค์กร จากเดิมที่ต่างคนต่างคิดต่างทำ� ไม่มีใครกล้า
ก้าวล่วงงานคนอื่น ตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคน “พูดคุย” กันมากขึ้น มีการ “บูรณาการ” และ
“วางแผน” การทำ�งานร่วมกัน ปรึกษาหารือกันว่าจะนำ�งานของแต่ละคนไปแทรกตรงไหน อย่างไร
ไม่ทำ�งานแยกส่วนเหมือนแต่ก่อน
นางแอนนา ฉิมงาม ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
“หากทุกวันนี้เรารู้จักมองงานอย่างมีสติ ตามหลักอริยสัจ 4 ที่สอนให้หาเหตุและผลของการกระทำ�
รูจ้ กั มองอย่างรอบด้าน มองอดีตเป็นครู หมัน่ ทบทวนตัวเอง เช่นเดียวกับหน้าทีใ่ นองค์กร แม้ศกั ยภาพ
ของคนจะมีไม่เหมือนกัน แต่ถา้ เราทำ�หน้าทีข่ องเราดีให้ดที สี่ ดุ เชือ่ ว่าผลดีกจ็ ะเกิดกับเราและคนอืน่
ด้วย”
นางจิรภรณ์ บุญมี นักวิชาการศึกษา
“เมือ่ ก่อนไม่ได้เล็งเห็นถึงการทำ�งานแบบรอบด้าน มองเฉพาะงานทีต่ นเองรับผิดชอบ แต่ไม่มอง
ว่าการเสริมสร้างพัฒนาเด็กเป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญ จนได้มาเรียนรูท้ เี่ ทศบาลตำ�บลเมืองแกทำ�ให้เปลีย่ น
ความคิดว่า ที่ผ่านมาในการทำ�งานทุกคนรู้ทฤษฎีหมด แต่ถ้าไม่รู้จักทำ�งานแบบมีส่วนร่วม เด็กก็
ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่”
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องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองอียอ
ตำ�บลหนองอียอ อำ�เภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
โทรศัพท์ 044-558963-4 โทรสาร 044-558964
นายสามารถ ครองสัตย์ นายก อบต.
“ทีมนักถักทอชุมชนทีมนีเ้ ขาเริม่ ต้นไว้ดแี ล้ว สิง่ ทีผ่ มอยากเห็นในอนาคตคือ อยากให้เด็กหนองอียอ
เป็นคนมีระเบียบ มีคุณธรรม อยากให้เขารวมกลุ่มกันไม่แตกแยก อยากส่งเสริมเรื่องอาชีพและ
การศึกษา เมือ่ เขาเติบโตขึน้ ไปหรือมีครอบครัวไปแล้วจะได้มงี าน มีอนาคต และไม่ตอ้ งไปยุง่ เกีย่ ว
กับยาเสพติด”
นายสุวัฒน์ ยิ้มดี ปลัด อบต.
“จากเดิมเวลาเราลงพื้นที่ทำ�ประชาคม เยาวชนมักไม่สนใจงานของ อบต. แต่หลังๆเยาวชนก็จะ
เข้ามามีสว่ นร่วมด้วย หรือถ้ามีกจิ กรรมในตำ�บลเยาวชนก็จะให้ความร่วมมือดีขน้ึ เช่น งานวันเด็ก
งานประเพณีต่างๆ พวกเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งจัดสถานที่ จัดขบวนกิจกรรม ฯลฯ ที่
สำ�คัญงานพัฒนาเยาวชนยังทำ�ให้ อบต.สามารถ “เชื่อมโยง” ภารกิจอื่นๆ เข้าด้วยกันง่ายขึ้น”
นายสมเกียรติ สาระ หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
“ความรูท้ นี่ �ำ มาใช้มากทีส่ ดุ คือ “หลักการทรงงานของในหลวง” เรือ่ ง “การระเบิดจากข้างใน”
ทำ�ให้รู้ว่าเวลาเราทำ�กิจกรรมกับชุมชนกับเยาวชน เราต้องค้นหาความต้องการที่แท้จริงของเขา
ให้เจอ ต้องไม่เป็นคนกำ�หนดกิจกรรมหรือวิธีการต่างๆ ให้เขา ตอนนี้เราจะให้เด็กเขาคิดเอง
ทำ�เอง ผลคือกิจกรรมนั้นๆ เดินต่อไปได้ด้วยดี”
นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
“เมือ่ ก่อนสนใจแต่ตวั เอง อัตราสูง อารมณ์เสียง่าย แต่หลักสูตรนีส้ อนให้เราเรียนรูว้ า่ การทำ�งาน
แบบนี้ไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเองและผู้อื่นเลย ก็เริ่มรู้จักปล่อยวาง เข้าใจตัวเองมากขึ้น ยอมรับ
ผู้อื่นและเข้าใจผู้อื่น ความสุขจากการทำ�งานก็เกิด”
นางสาวดาราวัลย์ จันทา นักวิชาการศึกษา
“ถามว่าทำ�งานเด็กและเยาวชนเหนือ่ ยไหม ตอบเลยว่าเหนือ่ ยมาก บางทีเสาร์อาทิตย์มกี จิ กรรม
เราก็ต้องมา โอทีก็ไม่มี ที่เราคิดและทำ�ทุกวันนี้เพราะเราทำ�มาแล้ว เราได้ใจเด็กมาแล้ว แล้วเรา
จะทิ้งเด็กเหล่านี้ได้ลงคอหรือ สิ่งสำ�คัญของการทำ�งานเด็กและเยาวชนคือ “ใจ” เมื่อ “ใจ” เรา
มาแล้วจะยากง่ายก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป”
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นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
“เมื่อก่อนเป็นคนคิดมาก เวลาทะเลาะกับลูกจะยิ่งทุกข์ เวลาทำ�งานก็คิดเรื่องลูกผสมปนเปกัน
ไปหมด ยิ่งเราเป็นคนปิดตัวเอง ชอบคิดไปเองคนเดียว คิดลบ ไม่ยุ่งกับใคร เวลามีปัญหาก็ยิ่ง
ทุกข์หนัก แต่พอได้ “เปิดใจ” ได้พูดคุยกับพี่ๆ เพื่อนๆ ในทีม ทุกข์ก็เริ่มน้อยลง”
นายวีระศักดิ์ แสวงสุข   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
“พอได้เข้าอบรมแล้วทัศนคติการทำ�งานเปลี่ยนไป เมื่อก่อนคิดว่าแค่ทำ�งานของเราก็พอแล้ว ไม่
จำ�เป็นต้องไปช่วยคนอื่น แต่พอเปลี่ยนความคิดวิธีทำ�งานใหม่ ได้มีโอกาสลงพื้นที่ลงชุมชนกับ
พี่ๆ มากขึ้น เริ่มเห็นว่าภารกิจขององค์กรก็คืองานของเราเหมือนกัน จนเดี๋ยวนี้ไม่ว่างานอะไร
ทำ�ได้หมด ไม่ว่าใครจะให้ช่วยเหลืออะไร”
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