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คำำ�นำำ�

หนัังสืือ “65 บทเรีียน การทำำ�งานกัับเด็็กเยาวชน หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน อปท.” เล่่มนี้้� เป็็นการถอดบทเรีียนตััวอย่่าง

ความสำำ�เร็็จ (Best Practices) ผู้้บ
� ริิหารและบุุคลากรท้้องถิ่่น
ิ ทร์์ และ
� ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น
� (อปท.) 26 ตำำ�บลในจัังหวััดสุุริน

ภาคีีเครืือข่่ายที่่�เข้้าร่่วมโครงการพััฒนาเยาวชนในชุุมชนท้้องถิ่่�น 4 ภาค ระยะที่่� 3 และโครงการจััดการศึึกษาเชิิงพื้้� นที่่�เพื่่� อความ

เสมอภาคทางการศึึกษาจัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ สนัับสนุุนโดย มููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจล ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กัด
ั (มหาชน) ร่่วมกัับกองทุุน
เพื่่� อความเสมอภาคทางการศึึกษา (กสศ.) คณะกรรมการการจััดการศึึกษาเชิิงพื้้� นที่่�จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ สมััชชาการศึึกษาจัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์

และองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ โดยมีีวััตถุป
ุ ระสงค์์เพื่่� อสะท้้อนถึึงการเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีคิิดและวิิธีีการทำำ�งานด้้านการพััฒนา

เด็็กและเยาวชนของนัักถัักทอชุุมชน และนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้เพื่่� อประโยชน์์ในการเผยแพร่่ขยายผล เพื่่� อการสร้้างแรงบัันดาลใจ

การปรัับเปลี่่�ยนมุุมมอง/ทััศนคติิ การแบ่่งปัันความรู้้� ทัักษะ เทคนิิคและวิิธีีการทำำ�งานด้้านการพััฒนาเด็็กและเยาวชนสู่่� อปท.อื่่�น
ที่่�สนใจ

มููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจล จึึงหวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่า หนัังสืือเล่่มนี้้จ
� ะเป็็นประโยชน์์สำ�ำ หรัับผู้้อ่
� ่านทุุกท่่าน และสามารถนำำ�หลัักสููตร
นัักถัักทอชุุมชน อปท. ไปประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ในการขัับเคลื่่�อนกลไกเพื่่� อการพััฒนาเด็็กและเยาวชนทั้้�งในระดัับหมู่่�บ้้าน
ตำำ�บล อำำ�เภอ และจัังหวััดต่่อไป และในการนี้้� มููลนิิธิฯ
ิ ใคร่่ขอขอบคุุณท่่านผู้้ว่� ่าราชการจัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ นายกองค์์การบริิหารส่่วน
จัังหวััดสุุริินทร์์ ปลััดองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดสุุริินทร์์ คณะกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ผู้้�อำำ�นวยการและคณะทำำ�งานจากกองการ

ศึึกษา ศาสนาและวััฒนธรรม องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ ตลอดจนคณะผู้้บ
� ริิหารและบุุคลากรท้้องถิ่่�น (นัักถัักทอชุุมชน)

ทั้้�ง 26 อปท.จัังหวััดสุุริินทร์์ ที่่�ให้้ความสำำ�คััญต่่อการทำำ�งานด้้านการพััฒนาเด็็กและเยาวชน อัันนำ�ำ ไปสู่่�การสร้้างความเสมอภาค
ทางการศึึกษาจัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์

มููลนิิธิิสยามกััมมาจล ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)

สารบััญ

บทนำำ� โครงการพััฒนาเยาวชนในชุุมชนท้้องถิ่่�น (4 ภาค) ระยะที่่� 3 ความร่่วมมืือกัับ กสศ. และ อบจ.สุุริินทร์์
65 บทเรีียนนัักถัักทอชุุมชน
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์

	นัักถัักทอชุุมชนสอนให้้คิิดและทำำ�งานเป็็นระบบ (คััมภีีรภาพ ยวนจิิต)

เพิ่่ม
� สมรรถนะนัักถัักทอชุุมชน ‘สร้้างภููมิิคุ้้�มกััน’ให้้เด็็กเยาวชนและชุุมชน (ณััฐกฤตา ลายทอง)

องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสวาย อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์

6
11
12
13

‘ปััญหาอุุปสรรคของการพััฒนาเด็็กเยาวชน’ คืือ ติิดกำำ�ดัักกรอบความคิิดของตนเอง (ดวงพร ม่่วงอ่่อน)

14

‘คิิดบวก’ พลัังแห่่งการเรีียนรู้้�เพื่่� อพััฒนาเด็็กเยาวชน (กฤษณา สุุบิินนาม)

16

‘เปิิดใจคุุย’ เทคนิิคการทำำ�งานพััฒนาเด็็ก (วสัันต์์ การกระสััง)

‘บทบาทพี่่�เลี้้�ยง’ เปิิดโลกกว้้างแห่่งการเรีียนรู้้�เพิ่่ม
ั )
� พููนทัักษะการโค้้ชเยาวชน (มาโนช พิิมพ์์สัน
เทศบาลตำำ�บลกระหาด อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์

15

17

	ทำำ�งานกัับเด็็กก็็ต้้องเปิิดใจรัับฟัังเด็็ก (จิิณพััฒน์์ สุุขตาม)

18

	ทัักษะการตั้้�งคำำ�ถาม เปิิดมุุมมองเด็็กทุุกคนต้้องการโอกาสทางการศึึกษา (มนตรีี แสนกล้้า)

20

การทำำ�งานที่่�ดีีต้้องเห็็นจุุดเด่่น-จุุดด้้อย (อรรถยา รััตนจููล)

เทศบาลตำำ�บลจอมพระ อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์

19

อยากพััฒนาเด็็กในพื้้� นที่่�ให้้มีีคุณ
ุ ภาพ ดููแลตนเองได้้ ไม่่เป็็นภาระสัังคม (ไข่่มุุก สายบุุตร)

21

อยากเป็็นฟัันเฟืืองหนึ่่�งในการช่่วยเหลืือ พััฒนาเด็็กเยาวชนและชุุมชน (จัันทร์์เพ็็ญ ทรััพย์ส
์ นุ่่�น)

23

ได้้เรีียนรู้้�เทคนิิคการดููแลเด็็กด้้อยโอกาส (ภิิญญดา การณรงค์์)

ใช้้จิิตวิิทยาทำำ�งานกัับเด็็ก ไม่่ตััดสิินและไม่่บังั คัับเด็็ก (ศุุภรััตติิยา วาริินกุุฎิิ)
เทศบาลตำำ�บลบุุแกรง อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์

22
24

เปิิดโอกาสให้้เด็็กคิิด-ลงมืือทำำ� เราต้้องพััฒนาเขา เพื่่� อให้้เขาพััฒนาชุุมชนต่่อไป (วััชริินทร์์ ธรรมเที่่�ยง)

25

ความไว้้ใจ หััวใจสำำ�คััญของการพััฒนาเด็็ก (สุุพรรณา สมานมิิตร)

27

เปลี่่�ยนจาก ‘ชี้้�นำำ�’ สู่่�การรัับฟัังความต้้องการของเด็็ก (ณััฏฐนิิชา เขีียวสะอาด)
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลจอมพระ อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์

แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัับเครืือข่่ายนัักถัักทอชุุมชน ได้้วิิธีีคิิด วิิธีีทำำ�งานใหม่่ ๆ (ประภา ดาทอง)
เคล็็ดลัับการบริิหารจััดการเวลาเพื่่� อทำำ�งานพััฒนาเด็็กเยาวชน (ณััฏฐกััณฑ์์ ชววิิกรานต์์)

	รู้้�จััก ‘การใช้้ข้อ
้ มููล’ เพื่่� อพััฒนาเด็็กเยาวชนรายกรณีี (กศณภา แฝงสีีพล)
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลชุุมแสง อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์

ความคิิดเป็็นระบบ พััฒนาช่่วยเหลืือเด็็กเยาวชน ผ่่านการทำำ�งานเป็็นทีีม (ขวััญสิิริิ บุุญมีี)

	ต้้องมีีกระบวนการทำำ�งานกัับเด็็ก ไม่่ครอบงำ��ความคิิด (ราชภููมิิ ฉิม
ิ พลีี)

	ทำำ�งานกัับเด็็กต้้องมีีความต่่อเนื่่� อง ต้้องเข้้าใจและทำำ�ตััวให้้เข้้ากัับเด็็ก (ณััตยา นิ่่�มนวล)

26

28
29
30
31
32
33

องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านผืือ อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์
เริ่่ม
� เห็็นแนวทางพััฒนาเด็็ก (บุุญเกิิด ขุุมทอง)

องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเมืืองลีีง อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์

34

‘จริิงจัังจริิงใจ’ แนวคิิดการพััฒนาเด็็กเยาวชนตำำ�บลเมืืองลีีง (ประเสริิฐ สุุขจิิต)

35

‘ขาดทุุนคืือกำำ�ไร’ หลัักคิิดที่่�ได้้จากการเป็็นนัักถัักทอชุุมชน (จิิรนัันท์์ เครืือจัันทร์์)

37

‘ทำำ�งานกัับเด็็กวััยรุ่่�น’ ต้้องติิดตามถามไถ่่อย่่างใกล้้ชิิด (พััชราภรณ์์ จุุฑาจัันทร์์)

‘พััฒนาเด็็กเยาวชน’ ตามศัักยภาพความสามารถ ความพร้้อมของครอบครััว (บุุพกร สายกระสุุน)
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลลุ่่�มระวีี อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์

36

38

เลิิกคิิด ‘ลููกฉััน ลููกเธอ’ ต้้องช่่วยกัันพััฒนาเด็็กให้้เติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพ (ปราณีี เอี้้�ยงนอก)

39

เราต้้องพััฒนาตััวเองให้้เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีแก่่เด็็ก (ปณิิธาน สุุขสกุุล)

41

	ภููมิิใจที่่�ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพััฒนาเด็็กเยาวชนในชุุมชนตนเอง (อุุดมลัักษณ์์ ฤกษ์์ศรีี)
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองสนิิท อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์

ใช้้ศาสตร์์และศิิลป์์เพื่่� อให้้เด็็กเปิิดใจและไว้้ใจ (อิิษฎาพรรณ โชติิยา)

การพััฒนาความเป็็นครููสู่่�การสร้้างพื้้� นฐานที่่�ดีีในวััยเด็็ก ( แอนนา ฉิม
ิ งาม)
เรีียนรู้้�เทคนิิควิิธีีการทำำ�งานกัับเด็็ก (กรรณิิกา ศรีีเพ็็ชร)

	รู้้�สถานการณ์์เด็็กเยาวชน เพื่่� อหนุุนให้้ถูก
ู ทางได้้ฝึึกฝนตนเองสร้้างภาวะผู้้�นำำ� (รวงทอง ทองด้้วง)

ความรู้้� เทคนิิคจากการเป็็นนัักถัักทอชุุมชน สามารถดึึงเด็็กกลัับมาเรีียนต่่อได้้ (ธััญญธร พจนะแก้้ว)

องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองอีียอ อำำ�เภอสนม จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์

40

42

43
44

45
46

เรีียนรู้้�การพััฒนาแกนนำำ�เด็็กเยาวชนจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น โดยหนุุนให้้เด็็ก ‘เชื่่�อม’ เด็็ก (วีีระ วิิเศษพงษ์์)

47

นำำ�ความรู้้�และวิิธีีการพััฒนาเด็็กเยาวชนมาปรัับใช้้ทั้้�งเรื่่�องงาน-ส่่วนตััว (ชนัันท์์กานต์์ ชนะทะเล)

48

เทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์

	นี่่�คืือโอกาสที่่�จะได้้นำำ�ความรู้้�มาพััฒนาตนเอง องค์์กรและชุุมชน (รััตนา สุุขสบาย)

49

	ตั้้�งเป้้าหมายและวางแผนงานเพื่่� อพััฒนาเด็็กเยาวชนให้้เกิิดความต่่อเนื่่� อง (พััชรีี สายวงษ์์)

51

การเชื่่�อมเด็็กกลัับเข้้าสู่่�ระบบการศึึกษา ไม่่ยากอย่่างที่่�คิิดเพีียงแค่่ ‘ใช้้ใจ’ (เทวััญ มีีมาก)

52
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บทนำำ�
โครงการพัั ฒนาเยาวชนในชุุมชนท้้องถิ่่�น (4 ภาค) ระยะที่่� 3
ความร่่วมมืือกัับ กสศ. และ อบจ.สุุริินทร์์

7

ความสำำ�คััญและที่่�มา
สืืบเนื่่� องจากความร่่วมมืือระหว่่างมููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจล ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน) ร่่วมกัับสถาบัันเสริิมสร้้าง

การเรีียนรู้้เ� พื่่� อชุุมชนเป็็นสุข
ุ (สรส.) มููลนิิธิชุ
ิ ม
ุ ชนท้้องถิ่่น
� พััฒนา เมื่่�อปีี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558 ได้้ดำำ�เนิินโครงการพััฒนาเยาวชน
ในชุุมชนท้้องถิ่่น
่ ง 5 จัังหวััด ได้้แก่่
� 4 ภาค ระยะที่่� 2: หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนเพื่่� อพััฒนาเด็็กและเยาวชน ในพื้้� นที่่เ� ป้้าหมายนำำ�ร่อ
จัังหวััดสุุริินทร์์ จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี จัังหวััดสมุุทรสงคราม จัังหวััดกระบี่่� และจัังหวััดนครศรีีธรรมราช โดยมีีเป้้าหมายเพื่่� อเพิ่่�ม
สมรรถนะบุุคลากรท้้องถิ่่�นขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) ให้้มีีบทบาทเป็็น ‘นัักถัักทอชุุมชน’ หรืือ ‘พี่่�เลี้้�ยง’ ทำำ�หน้้าที่่�

ประสาน เชื่่�อมโยงบุุคคล หน่่วยงาน รวมทั้้�งภาคีีเครืือข่่ายที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาเด็็กและเยาวชน โดยใช้้ประโยชน์์จาก
ทุุนทางสัังคมทั้้�งภายในและภายนอกชุุมชน เพื่่� อสร้้างการมีีส่่วนร่่วมและผลัักดัันให้้เกิิดกลไกเพื่่� อการพััฒนาเด็็กและเยาวชน
ในระดัับหมู่่�บ้้าน/ตำำ�บล

ผลลััพธ์์จากการขัับเคลื่่�อนงานดัังกล่่าวทำำ�ให้้เกิิดองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับรูู ปแบบการพััฒนาเด็็กและเยาวชนทั้้�งในและ

นอกระบบ และเกิิดกลไกขัับเคลื่่�อนด้้านการพััฒนาเด็็กและเยาวชนในลัักษณะเป็็นโรงเรีียนครอบครััว โรงเรีียนชุุมชน

และประเทศหมู่่�บ้้าน/ตำำ�บลในพื้้� นที่่�เป้้าหมายนำำ�ร่่อง โดยมีีองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) เป็็นเจ้้าภาพหลัักในการ
ขัับเคลื่่�อนกลไกต่่าง ๆ จนกระทั่่�งการดำำ�เนิินโครงการฯ เข้้าสู่่�ระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563) จึึงได้้มีีการต่่อยอดและพััฒนา

‘หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน เพื่่� อพััฒนาเด็็กและเยาวชนนอกระบบสู่่�ความเสมอภาคทางการศึึกษาจัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์’ โดย มููลนิิธิิ
สยามกััมมาจล ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงปฏิิบััติิงาน (MOU.) กองทุุนเพื่่� อความเสมอภาค
ทางการศึึกษา (กสศ.) สมััชชาการศึึกษาจัังหวััดสุุริินทร์์ และคณะกรรมการการจััดการศึึกษาเชิิงพื้้� นที่่�เพื่่� อความเสมอภาคทาง

การศึึกษาจัั งหวัั ดสุุริินทร์์ โดยมีีผู้้�ว่่าราชการจัั งหวัั ดสุุริินทร์์ เป็็นประธานกรรมการ และองค์์ การบริิหารส่่วนจัั งหวัั ดสุุริินทร์์
เป็็นกองเลขานุุการและบริิหารจััดการโครงการ ภายใต้้การดำำ�เนิิน ‘โครงการจััดการศึึกษาเชิิงพื้้� นที่่�เพื่่� อความเสมอภาคทาง
การศึึกษาจัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ (ปีีที่่� 1)’ เมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม 2562 ที่่�ผ่า่ นมา

โดยมีีเป้้าหมายคืือ เพื่่� อเพิ่่�มสมรรถนะบุุคลากรท้้องถิ่่�น 26 อปท.ในจัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ ให้้มีบ
ี ทบาทเป็็น ‘นัักถัักทอชุุมชน’

หรืือ ‘พี่่�เลี้้�ยง’ ทำำ�หน้้าที่่�ช่่วยเหลืือ เยีียวยา ลดความเหลื่่�อมล้ำำ� ความยากจน ความด้้อยโอกาสของเด็็กเยาวชนนอกระบบ

ให้้สามารถเข้้าถึึงระบบการศึึกษาขั้้�นพื้้� นฐานหรืือสามารถศึึกษาต่่อ และผลัักดัันให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนกลไกเพื่่� อการพััฒนา

เด็็กและเยาวชนในระดัับพื้้� นที่่�จัังหวััดสุุริินทร์์อย่่างต่่อเนื่่� อง ทำำ�ให้้เกิิดรููปธรรมของการพััฒนาเด็็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึึกษา ซึ่�ง่ ในปีีแรกมุ่่�งเน้้นให้้เด็็กและเยาวชนนอกระบบการศึึกษาได้้ค้้นพบคุุณค่่าศัักยภาพภายในตนเอง เกิิดแรงบัันดาลใจที่่�

จะเรีียนรู้้�เพื่่� อปรัับปรุุ งเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรม/นิิสััยตนเอง มีีทัักษะชีีวิิตและทัักษะอาชีีพ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับความต้้องการด้้าน
คุุณลัก
ั ษณะของเด็็กและเยาวชนจัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ คืือ เป็็นคนดีี คนเก่่ง มีีคุณ
ุ ภาพและมีีสัม
ั มาชีีพ

เป้้าหมายโครงการ
ต่่อยอดและพััฒนาเครืือข่่ายนัักถัักทอชุุมชน 26 อปท. ในจัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ และลดความเหลื่่�อมล้ำำ�และสร้้างความเสมอภาค

ทางการศึึกษา ติิดตาม ช่่วยเหลืือ ส่่งเสริิม และจััดกระบวนการเรีียนรู้้�ให้้แก่่เด็็กและเยาวชนนอกระบบการศึึกษา และยกระดัับ
กลไกจััดการศึึกษาเชิิงพื้้� นที่่�เพื่่� อความเสมอภาคทางการศึึกษาจัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์อย่่างเป็็นระบบและยั่่�งยืืน
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วััตถุุประสงค์์ในการดำำ�เนิินงานปีีที่่� 1
1. เพื่อเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 26 แห่งในจังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อเพิ่มทั กษะชีวิตและทั กษะอาชีพในการพัฒนาเด็ กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา อายุ 2-21 ปี ในพื้นที่
เป้้าหมาย 26 อปท. จ.สุุริน
ิ ทร์์

3. เพื่อยกระดับกลไกการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด/อ�ำเภอ/ต�ำบล ในพื้นที่
เป้้าหมาย 26 อปท. จ.สุุริน
ิ ทร์์

4. เพื่อผลิตส่ อ
ื ถอดบทเรย
ี นตัวอย่างความส�ำเร็จของนักถักทอชุมชนและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย
26 อปท. จ.สุุริน
ิ ทร์์

5. เพื่อเผยแพร่และขยายผลการด�ำเนินโครงการไปยัง อปท. อื่น เพื่อให้ครอบคลุม 173 อปท. ในจังหวัดสุรินทร์

พื้้� นที่่�เป้้าหมาย 26 อปท. ในจัังหวััดสุุรินิ ทร์์
• กลไกระดับจังหวัด จ�ำนวน 1 จังหวัด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
• กลไกระดับอ�ำเภอ จ�ำนวน 1 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอจอมพระ
• กลไกระดับต�ำบล จ�ำนวน 25 อปท. ได้แก่ 1. องค์การบริหารส่วนต�ำบลสลักได 2. องค์การบริหารส่วนต�ำบลสวาย

3. เทศบาลตำำ�บลเมืืองแก 4. เทศบาลตำำ�บลจอมพระ 5. เทศบาลตำำ�บลกระหาด 6. เทศบาลตำำ�บลบุุแกรง 7. องค์์การ

บริิหารส่่วนตำำ�บลจอมพระ 8. องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเมืืองลีีง 9. องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองสนิิท 10. องค์์การ
บริิหารส่่วนตำำ�บลลุ่่�มระวีี 11. องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเป็็นสุข
ุ 12. องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลชุุมแสง 13. องค์์การ

บริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านผืือ 14. เทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล 15. องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านไทร 16. องค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บลประทััดบุุ 17. เทศบาลตำำ�บลกาบเชิิง 18. องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองอีียอ 19. องค์์การบริิหารส่่วน

ตำำ�บลกุุดหวาย 20. องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลตรมไพร 21. องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลตรึึม 22. องค์์การบริิหารส่่วน
ตำำ�บลนารุ่่�ง 23. องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลกระเทีียม 24. องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลโชกเหนืือ และ 25. องค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บลสะเดา

กลุ่่�มเป้้าหมาย
• ผู้บริหาร เจา้ หน้าทห
ี่ รือบุคลากรทอ
้ งถิ่นในพื้นทเี่ ป้าหมาย 26 อปท.จังหวัดสุรน
ิ ทร์ ที่สมัครใจและ/หรือไดร้ บ
ั มอบหมาย
ให้้มีีบทบาทหน้้าที่่�รับ
ั ผิิดชอบงานด้้านพััฒนาเด็็กและเยาวชน (ตำำ�บลละ 3-4 คน) อย่่างน้้อยจำำ�นวน 79 คน

• เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา อายุ 13-21 ปี ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จาก 25 อปท. ในจังหวัดสุรินทร์
(ตำำ�บลละ 10 คน) อย่่างน้้อยจำำ�นวน 250 คน

ขั้้น
� ตอนและวิิธีีการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ 1 ปีี
ปีีละ 10 ครั้้�ง ครั้้�งละ 3 วััน 2 คืืน และ/หรืือ 2 วััน 1 คืืน โดยพััฒนาหลัักสููตรเพิ่่ม
� สมรรถนะนัักถัักทอชุุมชนเพื่่� อการพััฒนา

เด็็กและเยาวชนนอกระบบการศึึกษา
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ขั้้น
� ตอนและกระบวนการตามหลัักสููตรสมรรถนะนัักถัักทอชุุมชน อปท.(10 ครั้้�งต่่อปีี)
เพิ่่� มสมรรถนะ
กลไกจัังหวััด

มููลนิิธิิฯ สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน/ปิิดโครงการฯ
(ผจก.โครงการฯ เกษีียณอายุุ)

เพิ่่� มสมรรถนะ
นัักถัักทอชุุมชน อปท.

Meeting # 1
นายก/รองนายกฯ/ปลััด อบจ.
3 จัังหวััด จููนทำำ�ความเข้้าใจและ
วางเป้้าหมายร่่วม

Workshop # 2
กระบวนการจััดการความรู้้�
(ทัักษะการฟััง จัับประเด็็น
บัันทึึกและสรุุปบทเรีียน)

Workshop # 3
ทบทวน เรีียนรู้้�เครื่่�องมืือศึึกษา
ชุุมชน เทคนิิคการเก็็บข้้อมููล
การทำำ�งานแบบมีีส่่วนร่่วม

Workshop # 1
บุุคลากร เพื่่� อคััดเลืือก
ทีีมขัับเคลื่่�อนจัังหวััด
(3 จัังหวััด)

Workshop # 1
จููนเป้้าหมาย MOU.
สานพลััง สร้้างทีีม และ
ทัักษะในศตวรรษที่่� 21

Workshop # 4
ทบทวน อบรม App ของ กสศ.
เพื่่� อเก็็บข้้อมููลเด็็กและเยาวชน
นอกระบบ

Workshop # 2
หนุุนเสริิมศัักยภาพเพื่่� อ
เตรีียมความพร้้อม
ทีีมขัับเคลื่่�อนจัังหวััด

ทีีมขัับเคลื่่�อนจัังหวััดเข้้าร่ว
่ ม
Workshop # 1-10
ตามหลัักสููตร
นัักถัักทอชุุมชน อปท.

Workshop # 5

นถท.ปฏิิบััติิการในพื้้� นที่่�

นถท.ปฏิิบััติิการในพื้้� นที่่�

ทบทวน วิิเคราะห์์ข้อ
้ มููลสถานการณ์์
ปััญหาเด็็กและเยาวชนนอกระบบ
& Steakholders
นถท.ปฏิิบััติิการในพื้้� นที่่�

Meeting # 2
ประชุุมทีีมขัับเคลื่่�อนจัังหวััด
วางแผนปฏิิบััติิงาน

ประกาศรัับสมััคร อปท.
เข้้าร่ว
่ มโครงการฯ และ
จััดระบบข้้อมููลบุุคคล
ทะเบีียนนัักถัักทอชุุมชน

Workshop # 6 ทบทวน
พัั ฒนาการสมวััยกัับกระบวนการ
ทางสมอง EF การวางแผน
พัั ฒนาเด็็กเยาวชนนอกระบบ

เตรีียมระบบข้้อมููล / การสื่่� อสารสัั งคม

Workshop # 10
นำำ�เสนอ BP ในเวทีีพููนพลััง อปท.
(ตลาดนััดวิิชาการ) ฝึึกทัักษะ
การสื่่� อสารเพื่่� อขยายผล อปท.
นถท.ปฏิิบััติิการในพื้้� นที่่�

Workshop # 9

นอท. สรุุปผลการติิดตาม
ประเมิินผล และความคืืบหน้้า
ต่่อผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
นถท.ปฏิิบััติิการในพื้้� นที่่�

Workshop # 8 ทบทวน
สรุุปแผนงาน/โครงงาน
วางแผนติิดตามประเมิินผลการ

พัั ฒนาเด็็กและเยาวชนนอกระบบ
นถท.ปฏิิบััติิการในพื้้� นที่่�

Workshop # 7
ทบทวน ฝึึกทัักษะการเขีียน
โครงงาน/แผนทัักษะการโค้้ช
เด็็กและเยาวชนนอกระบบ

ค่่ายเด็็กและเยาวชนนอกระบบ 3 วััน และ/หรืือ 21 วัันต่่อเนื่่�อง

การติิดตาม นิิเทศ
• แต่งตั้งคณะท�ำงานด้านติดตามประเมินผลการเรียนรู้และหนุนเสริมศักยภาพ และก�ำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อช่วยให้
ทีีมนัักถัักทอชุุมชนบรรลุุเป้้าหมาย

• รูปแบบในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ เน้นให้คณะท�ำงานลงเยี่ยมรายพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์ในการบริหาร
จััดการโครงการของทีีมนัักถัักทอชุุมชน เพื่่� อรัับทราบสถานการณ์์และข้้อมููลจริิงในพื้้� นที่่� ชื่่�นชม ให้้กำำ�ลังั ใจและช่่วยแก้้
ปััญหาตามความเหมาะสม มิิใช่่แบบตรวจสอบจัับผิิด

การประเมิินผลของหลัักสููตร
• นักถักทอชุมชน 25 อปท. สมัครใจเข้าร่วมรับการอบรมอย่างต่อเนื่องสม่�ำเสมอ จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมไม่ต่�ำกว่า 80
เปอร์์เซ็็นต์์

• นักถักทอชุมชนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในและนอก
ระบบการศึึกษา และ/หรืือนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ประโยชน์์ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของครอบครััว การทำำ�งานร่่วมกัับ
เพื่่� อนและองค์์กรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพดีียิ่่ง� ขึ้้�น

• นักถั กทอชุ มชนมีการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมการเรียนรู้และการเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถ
หรืือทัักษะ ด้้วยการประเมิินผลผ่า่ น Application ของมููลนิิธิฯ
ิ
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• ผลที่เกิดขึ้นจากการเกิดกลไกเพื่อพัฒนาเด็ กและเยาวชนที่ มีคุณภาพและมีความต่ อเนื่องในระยะยาว (ปีแรกจะ

พิิจารณาจากสมรรถนะของนัักถัักทอชุุมชน ผลที่่�เกิิดขึ้้�นจากการพััฒนาเด็็กและเยาวชนนอกระบบการศึึกษาและการ
เกิิดกลไกฯ และสามารถขัับเคลื่่�อนงานพััฒนาเด็็กและเยาวชนแบบมีีส่่วนร่่วม)

พิิธีีมอบประกาศเกีียรติิคุุณ
• ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี นายกฯ และปลัดฯ) ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร

ท้้องถิ่่�นเข้้าร่่วมรัับการอบรมตามหลัักสููตรฯ และให้้ความอนุุเคราะห์์ช่่วยกำำ�กัับ ติิดตาม ให้้ขวััญและกำำ�ลัังใจแก่่ทีีม
นัักถัักทอชุุมชนเพื่่� อให้้บรรลุุเป้้าหมายการทำำ�งานแบบมีีส่่วนร่่วม จะได้้รัับมอบโล่่ประกาศเกีียรติิคุณ
ุ ในพิิธีีปิด
ิ หลัักสููตร
นัักถัักทอชุุมชน

• นักถักทอชุมชน อปท. ที่ส�ำเร็จและได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบต
ั ิการบนฐานงานจริงตามหลักสูตรฯ จะได้รบ
ั เกียรติบต
ั ร

เพื่่� อแสดงว่่าท่่านได้้ผ่่านการอบรมหลัักสููตรฯ นี้้� โดยนัักถัักทอชุุมชนจะต้้องมีีผลงานหรืือชิ้้น
� งานก่่อนสำำ�เร็็จหรืือผ่่าน
หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน

ระยะเวลาดำำ�เนิินงาน 13 เดืือน ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มิิถุนุ ายน 2562 ถึึงวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2563
ได้้ขยายระยะเวลาการดำำ�เนิินงานเนื่่� องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 เป็็นวัันที่่� 1 กรกฎาคม

2563 ถึึงวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2563

ผลที่่�คาดว่่าจะได้้รับ
ั
• บุคลากรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 26 แห่งในจังหวัดสุรินทร์ จ�ำนวนอย่างน้อย 79 คน

มีีบทบาทหน้้าที่่�เป็็น ‘นัักถัักทอชุุมชน อปท.’ หรืือเรีียกว่่า ‘พี่่�เลี้้�ยง’ ที่่�มีีสมรรถนะทั้้�งด้้านความรู้้� มีีทัักษะหรืือ

ความสามารถ เจตคติิหรืือทััศนคติิเชิิงบวก เช่่น ความรู้้แ
� ละทัักษะด้้านการจััดการความรู้้� ด้้านกระบวนการวิิจััยเพื่่� อ
ท้้องถิ่่�น เช่่น การศึึกษาชุุมชน รวบรวมข้้อมููล วิิเคราะห์์และใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููล ด้้านการให้้คำำ�ปรึึกษา/แนะนำำ�

ด้้านประสานเชื่่�อมโยงจััดการทุุนทางสัังคม ด้้านสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องในการพััฒนาเด็็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึึกษา และสามารถยกระดัับกลไกเพื่่� อจััดการศึึกษาเชิิงพื้้� นที่่�เพื่่� อความเสมอภาคทางการศึึกษา
ในการพััฒนาเด็็กและเยาวชนจัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์

• เด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์จาก 25 อปท. จ�ำนวนอย่างน้อย 250 คน ที่มีเป้าหมายชีวิต มีโอกาสเข้าถึงระบบ
การศึึกษา ได้้รัับการส่่งเสริิมและการเรีียนรู้้เ� พื่่� อพััฒนาทัักษะชีีวิิต ทัักษะอาชีีพ และทัักษะการเรีียนรู้้ใ� นศตวรรษที่่� 21

• เกิดเครือข่ายนักถักทอชุมชน อปท. รุ่นที่ 3 หรือพี่เลี้ยงและเยาวชนแกนน�ำนอกระบบการศึกษาจาก 25 อปท. (ระดับ
ตำำ�บลละ 5 คน) จำำ�นวน 125 คน ในการดำำ�เนิินงานปีีที่่� 1

• ได้ต้นฉบับบหนังสือถอดบทเรียนตัวอย่างความส�ำเร็จ (BP) ของนักถักทอชุมชน 26 อปท.ในการขับเคลื่อนงานด้าน
การพััฒนาเด็็กและเยาวชนนอกระบบการศึึกษา
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65 บทเรีียน
นัักถัักทอชุุมชน
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นัักถัักทอชุุมชนสอนให้้คิิด
และทำำ�งานเป็็นระบบ
คััมภีีรภาพ ยวนจิิต

คััมภีีรภาพ ยวนจิิต นัักพััฒนาชุุมชน องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล

คัั ม ภีีรภาพ บอกว่่ า การทำำ� งานส่่ ง เสริิ ม เด็็ ก และเยาวชนเขาจะ

สลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ มีีหน้้าที่่�ดููแลสวััสดิิการด้้านต่่าง ๆ

ตั้้�งเป้้าหมายไว้้ว่่า ต้้องให้้เด็็กได้้เรีียนรู้้�ตามความสนใจและใช้้งานได้้จริิง

เพื่่� อพััฒนาความเป็็นอยู่่�ของคนในชุุมชนมากว่่า 2 ปีีแล้้ว

สิ่่ง� นั้้�น เช่่น กลุ่่�มเด็็กผู้้ช
� ายสนใจอยากเรีียนรู้้เ� รื่่�องการซ่่อมรถมอเตอร์์ไซค์์

ของคนในตำำ�บลมานาน 12 ปีี และยัังรัับบทบาทเป็็น ‘นัักถัักทอชุุมชน’

คััมภีีรภาพ เล่่าว่่า ตำำ�บลสลัักไดมีีเด็็กและเยาวชนที่่�หลุุดออกจาก

ระบบการศึึกษาหลายคน ปััญหาหลัักมาจาก 2 ส่่วน คืือ 1. การศึึกษาที่่�
ไม่่ตอบโจทย์์ เพราะสำำ�หรัับเด็็ก ๆ แล้้ว การต้้องอดทนนั่่�งฟัังสิ่่�งที่่�ไม่่ได้้

สนใจในห้้องสี่่�เหลี่่�ยมทำำ�ให้้เด็็กเกิิดความทุุกข์์ 2. ขาดเงิิน ทำำ�ให้้พวกเขา
ต้้องออกไปทำำ�งานเลี้้ย
� งปากท้้องแทนการเข้้าเรีียนในโรงเรีียน นอกจากนี้้�
ก็็ยังั มีีอีีกหลายปััญหาที่่�ปะปนกัันไปเหมืือนที่่�ในหลายพื้้� นที่่�ต้้องเผชิิญ เช่่น

การดื่่�มของมึึนเมา ยาเสพติิด และการขัับรถมอเตอร์์ไซค์์ซิ่่ง� บนท้้องถนน

โดยพยายามให้้เขาได้้เรีียนรู้้�ลงมืือทำำ�ในสิ่่�งที่่�รััก ชอบ และหารายได้้จาก
เพื่่� อใช้้ประกอบอาชีีพ เราก็็พาเขาทำำ�กิิจกรรมฝึึกอาชีีพด้้านนี้้� พอเขาได้้

เรีียนในสิ่่ง� ที่่�สนใจ พวกเขาก็็สนุก
ุ และมีีความสุุข นำำ�ความรู้้เ� หล่่านั้้�นไปใช้้

ประโยชน์์ ทำำ�งาน สร้้างรายได้้ โดยเราจะค่่อย ๆ ชวนพวกเขาปรัับเปลี่่�ยน

มุุมมองความคิิ ด จากเดิิ มที่่� เขาชอบแว้้นรถแข่่งกัันบนท้้องถนนซึ่�่งเป็็น
การรบกวนผู้้� อื่่� น และอาจทำำ� ให้้เกิิ ด อัั นต รายได้้ ก็็ ช วนให้้เขาไปแข่่ ง ใน
สนามแข่่งจริิง ผลคืือ ตอนนี้้�พวกเขากำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลงไปในทางที่่�ดีีขึ้้�น
เด็็กบางคนเริ่่ม
่ มรถดัังที่่�ตััวเองฝัันไว้้
� ทำำ�งานที่่�อู่่�ซ่อ

รบกวนผู้้อื่่
� �น

“เด็็ ก ที่่� ห ลุุ ด ออกจากระบบการศึึ ก ษาไปแล้้ ว

ส่่วนใหญ่่จะปิิดใจ เพราะคิิดว่่าไม่่มีีใครรัับฟัังเขาอย่่าง

จริิงจัังและจริิงใจ สิ่่�งที่่�เราทำำ�จึึงเป็็นการค่่อย ๆ ทำำ�ให้้
เขาเปิิดใจ ทำำ�ให้้เขาเห็็นว่่าเราเป็็นคนที่่�พร้้อมจะรัับฟััง
เขาจริิง ๆ ที่่�ผ่า่ นมาเราชวนเด็็ก ๆ มาร่่วมกิิจกรรมของ

ตำำ�บล ค่่อย ๆ ละลายพฤติิกรรมและเชื่่�อมโยงพวกเขา
กัับคนอื่่�น ๆ ทำำ�ให้้เด็็กเห็็นด้้วยตััวเองว่่าคนในชุุมชน

ยอมรัับ พร้้อมที่่�จะฟัังเสีียงของพวกเขา เมื่่�อพวกเขา

พร้้อมที่่�จะเดิินหน้้าไปกัับคนในชุุมชนแล้้ว เราจึึงจััด
กิิจกรรมเสริิมศัักยภาพเพื่่�อสร้้างอาชีีพ สร้้างรายได้้

ซึ่่� ง ทุุ ก กิิ จ กรรมจะมาจากความต้้ อ งการของตัั ว เด็็ ก
จริิง ๆ ให้้เขาเป็็นคนคิิดวางแผนการทำำ�กิิจกรรมด้้วย
ตััวเอง โดยมีีเราเป็็นพี่่เ� ลี้้�ยง”

“เด็็กหลายคนปิิดใจ

เพราะไม่่มีใี ครรัับฟััง
เขาอย่่างจริิงจัังและ
จริิงใจ เราจึึงค่่อย ๆ
ทำำ�ให้้เขาเปิิดใจ
ด้้วยการทำำ�ให้้เขาเห็็น
ว่่าเราเป็็นคนที่่�พร้อ
้ ม
จะรัับฟัังเขาจริิง ๆ”

อย่่างไรก็็ดีี คััมภีีรภาพ บอกว่่า สิ่่ง� ที่่�ได้้รัับจากการเป็็นนัักถัักทอ
ชุุมชนคืือ ความสุุข แม้้จะเหนื่่� อยแต่่ก็คุ้้
็ �มค่่า แม้้ตอนนี้้จ
� ะยััง
ช่่วยเหลืือเด็็กที่่�หลุุดออกจากระบบการศึึกษาทุุกคนไม่่ได้้

แต่่ก็็ไม่่ท้้อ บทเรีียนจากการเป็็นนัักถัักทอชุุมชนและการ
ทำำ�วิจั
ิ ย
ั ทำำ�ให้้เรามีีรากฐานที่่�มั่่น
� คง ซึ่ง�่ รากฐานเหล่่านั้้�นจะถููก
ส่่งผ่่านไปยัังเด็็ก ๆ ที่่�เราดููแลด้้วยเช่่นกัน
ั

“สิ่่ง� ที่่ไ� ด้้เรีียนรู้้แ
� ละเกิิดการเปลี่่ย
� นแปลง คืือ ความคิิด
และการทำำ�งานที่่�เป็็นระบบ ซึ่�่งเราสามารถนำำ�ทัักษะนี้้�ไป
ปรัับใช้้ได้้กัับทุุกการทำำ�งาน นอกจากนั้้�นยัังได้้เห็็นทิิศทาง

ที่่�ดีีเกี่่ย
� วกัับความเปลี่่ย
� นแปลงของเด็็ก ๆ ด้้วย พวกเขาคิิด
เป็็ นระบบมากขึ้้� น มีีความกล้้าที่่� จะสื่่� อสารความคิิ ดและ
ความต้้องการของตััวเอง และเป็็นผู้้�เลืือกสรรการเติิมเต็็ม

ทัักษะความรู้้�ที่่�ต้้องการด้้วยตััวเอง ซึ่่�งจะทำำ�ให้้การเรีียนรู้้�
เกิิดประโยชน์์จริิง ๆ”
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เพิ่่� มสมรรถนะนัักถัักทอชุุมชน
‘สร้้างภููมิิคุ้้�มกััน’ ให้้เด็็กเยาวชน
และชุุมชน
ณััฐกฤตา ลายทอง

ณััฐกฤตา ลายทอง ครููศูน
ู ย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กวััดชัย
ั ประโคม องค์์การ

บริิหารส่่วนตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืืองจัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ เป็็นครููศููนย์์พัฒ
ั นา

เด็็กเล็็กมานานกว่่า 26 ปีี มีีหน้้าที่่�หลัักคืือดููแลให้้ความรู้้�แก่่เด็็กปฐมวััย
ในศููนย์์ฯ และด้้วยการทำำ�งานกัับเด็็กและเยาวชนในพื้้� นที่่ม
� าอย่่างยาวนาน
เมื่่�อได้้รัับโอกาสให้้เป็็นนัักถัักทอชุุมชนในปีี 2561 เธอจึึงรีีบคว้้าไว้้ เพราะ

ช่่วยเหลืือให้้แก่่เด็็กและครอบครััวได้้ เรายัังพบว่่า จริิง ๆ แล้้วผู้้ป
� กครองก็็

ต่่อเนื่่� องมาจนถึึงปััจจุุบัน
ั

ทำำ� ให้้พวกเขาอัั บ จนหนทาง พวกเราพยายามให้้ข้้อมููลสิ่่� ง ที่่� ส ามารถ
ช่่วยเหลืือได้้แก่่ทุก
ุ ครััวเรืือนที่่�กำ�ลั
ำ งั เผชิิญปััญหา แสดงให้้เห็็นถึงึ ความตั้้�งใจ

อยากใช้้องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้รัับมาถัักทอพััฒนางานเด็็กและเยาวชนในพื้้� นที่่�

ณััฐกฤตา เล่่าว่่า ตอนแรกไม่่เข้้าใจว่่าทำำ�ไมต้้องเป็็นนัักถัักทอชุุมชน

เพราะด้้วยบทบาทหน้้าที่่�ครููก็็หนัักหนาอยู่่�แล้้ว สาเหตุุที่่�เราค่่อนข้้างปิิดใจ

เพราะไม่่บ่อ
่ ยครั้้�งนัักที่่�จะมีีการจััดอบรมและการทำำ�กิจ
ิ กรรมเหมืือนนัักถััก
ทอชุุมชน ที่่�เป็็นการยกระดัับศัักยภาพของคนทำำ�งานอย่่างแท้้จริิง มีีการ

อบรมที่่�มีีประสิิทธิิภาพ มีีพื้้� นที่่�ให้้แลกเปลี่่�ยนสะท้้อนคิิดร่่วมกัันระหว่่าง
คนทำำ�งาน ได้้สื่่� อสารเรื่่�องราวภายในใจ ซึ่่�งวิิทยากรและผู้้ใ� หญ่่ในโครงการ
ก็็มีีส่่วนสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เราเกิิดความตระหนัักถึึงความ
สำำ�คัั ญ ของการทำำ� งานนี้้� และมีีความเชื่่� อ มั่่� น ในการ
ทำำ�งานเพื่่� อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชน

“ประเด็็นการเรีียนรู้้ห
� ลััก ๆ ที่่�ได้้จากการอบรม

คืือ การจัั ดทำำ�ข้้ อ มููลเด็็ ก การหางบประมาณเพื่่� อ
ช่่วยเหลืือเด็็กที่่�ยากไร้้ การลงพื้้� นที่่�เพื่่�อสำำ�รวจปััญหา
และความต้้ อ งการที่่� แ ท้้ จ ริิ ง เมื่่� อ เราผ่่ า นการอบรม
ก็็ ก ลัั บ มาถ่่ า ยทอดให้้ เ พื่่� อ นร่่ ว มงานที่่� ไ ม่่ มีี โอกาสได้้
เข้้ า ร่่ ว มอบรม ซึ่�่ ง สอดคล้้ อ งกัั บ นโยบายผู้้� บ ริิ ห ารที่่�

ต้้ อ งการให้้ ครููล งพื้้� น ที่่� สำ�ำ รวจชุุ ม ชนเพื่่� อ ให้้ ก ารช่่ ว ย

เหลืือลููกหลานในตำำ�บลอย่่างทั่่�วถึึงพอดีี เราจึึงพาเพื่่�อน
ครูู 16 คน และเจ้้าหน้้าที่่ข
� องศููนย์์ฯ ลงพื้้� นที่่ไ� ปสำำ�รวจ
ค้้นหาเด็็กเล็็กที่่�หลุุดจากระบบการศึึกษาด้้วยกััน”

ไม่่ได้้อยากให้้บุุตรหลานของตนหลุุดจากระบบการศึึกษา แต่่ความยากจน

ในการทำำ�งานของพวกเรา และเชิิญให้้พวกเขาส่่งบุุตรหลานมาเข้้าเรีียน

ทำำ� ให้้ในปีี ก ารศึึ ก ษา 2562 ไม่่ มีี เด็็ ก เล็็ ก คนใดในตำำ� บลที่่� ห ลุุ ด พ้้นจาก
การศึึกษา”

ณััฐกฤตา บอกว่่า กุุญแจที่่�นำำ�มาสู่่�ความสำำ�เร็็จ คืือ ความมุ่่�งมั่่�น

ทุ่่�มเท ตั้้�งใจ ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ปกครองเปิิดใจที่่�จะส่่งบุุตรหลานเข้้าเรีียน

“นัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้

เราเชื่่�อว่่าถ้้ายอมเหนื่่�อย
มากกว่่านี้้� เราจะช่่วยเหลืือ
สัังคมได้้มากขึ้้�น การทุ่่�มเท
แรงกายไป สิ่่�งที่่�ได้้กลัับมา
มัันคุ้้�มค่่า เราภาคภููมิิใจ
ที่่�ได้้ช่ว่ ยเหลืือให้้ชุม
ุ ชน
หลุุดพ้้นจากปััญหา
และช่่วยสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน
ให้้กัับคนในชุุมชน”

ณััฐกฤตา เล่่าว่่า การลงพื้้� นที่่�ทำ�ำ ให้้เธอค้้นพบ

ข้้อมููลที่่�ไม่่เคยรู้้ม
� าก่่อน คืือ ในตำำ�บลยัังมีีเด็็กเล็็กที่่�หลุุด

จากระบบการศึึ ก ษาอยู่่� เนื่่� อ งจากผู้้� ป กครองฐานะยากจนไม่่ ส ามารถ
ส่่งบุุตรหลานเข้้ารัับการศึึกษาได้้ โดยไม่่รู้้�ว่่าการส่่งบุุตรหลานเข้้าเรีียนที่่�

ศููนย์์เด็็กเล็็กนั้้�นไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย และที่่�ศููนย์์ฯยัังสามารถช่่วยเชื่่�อมโยงการ

“การที่่�เราทุุกคนลงพื้้� นที่่�ไปคุุยกัับผู้้�ปกครอง

และเปิิดโอกาสให้้พวกเขาได้้มาเห็็นกระบวนการ
ทำำ�งานที่่�ศููนย์ฯ
์ ทำำ�ให้้เห็็นถึึงความทุ่่�มเท มุ่่�งมั่่�น ตั้้�งใจ
ของครููและเจ้้าหน้้าที่่�ทุก
ุ คนที่่�ดููแลเด็็กด้้วยความรััก

ทำำ�ให้้เด็็กได้้รัับประสบการณ์์การเรีียนรู้้ที่่
� �เหมาะสม

กัับช่่วงวััย และยัังมีีความเข้้มแข็็งทางกายและใจเพิ่่ม
�

ขึ้้�น ทำำ�ให้้เราสามารถดููแลเด็็กทุุกคนได้้อย่่างใกล้้ชิิด
สามารถสัังเกตเห็็นความผิิดปกติิในเด็็กแต่่ละคน ซึ่่�ง

จะทำำ�ให้้สามารถให้้การรัักษาหรืือเยีียวยาได้้อย่่าง
ทัันท่่วงทีี”

สำำ� หรัั บ สิ่่� ง ที่่� ไ ด้้รัั บ จากการทำำ� งานในฐานะ

นัักถัักทอชุุมชน ณััฐกฤตา ย้ำำ�ด้้วยความภููมิิใจหลาย
ครั้้�งตลอดการพููดคุุยว่่าคืือความสุุข แม้้จะเหนื่่� อย
แต่่ก็คุ้้
็ �มค่่าที่่�ลงแรงไป

“การทำำ�งานนัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้เราเชื่่�อว่่า

ถ้้ายอมเหนื่่�อยมากกว่่านี้้�เราจะช่่วยเหลืือสัังคมได้้มากขึ้้�น การทุ่่�มเทแรงกาย
ลงไป สิ่่�งที่่�ได้้กลัับมามัันคุ้้�มค่่า เรารู้้�สึึกภาคภููมิิใจที่่�ได้้ช่่วยเหลืือให้้ชุุมชน
หลุุดพ้น
้ จากปััญหา และช่่วยสร้้างภููมิิคุ้้�มกัน
ั ให้้กับ
ั คนในชุุมชน” 
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‘ปััญหาอุุปสรรคของการพัั ฒนา
เด็็กเยาวชน’ คืือ ติิดกัับดััก
กรอบความคิิดของตนเอง
ดวงพร ม่่วงอ่่อน

ดวงพร ม่่วงอ่่อน นัักวิิชาการศึึกษาชำำ�นาญการ องค์์การบริิหาร

อย่่างไรก็็ตามอุุปสรรคที่่�เธอพบจากการปฏิิบััติิงานคืือ ผู้้�ปกครอง

ส่่วนตำำ�บลสวาย อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ อายุุ 45 ปีี ทำำ�งานมาแล้้ว

ไม่่ค่่อยให้้ความร่่วมมืือในการจััดกิิจกรรมกัับเด็็ก เช่่น ไม่่ยอมให้้เด็็กได้้ไป

สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน (สพฐ.) เช่่น การดื่่�มนม

บ้้านไปเรีียนรู้้�สิ่่�งต่่าง ๆ ด้้วยตััวเอง เธอพยายามแก้้ไขโดยการพููดคุุยกัับ

8 ปีี หน้้าที่่�หลัักของดวงพรคืือ ดููแลเด็็กและเยาวชนโดยประสานงานกัับ
ในโรงเรีียน และส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ อบต. คืือ ดููแล

ศููนย์์ พัั ฒ นาเด็็ ก เล็็ ก ของชุุ ม ชน นอกจากนี้้� ยัั ง ดููแล
เรื่่�องงานประเพณีีต่่าง ๆ ที่่�จััดโดย อบต. อีีกด้้วย

ดวงพรเข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน เพราะ

มองเห็็นความสำำ�คััญเรื่่�องการพััฒนาเด็็กและเยาวชน
ของชุุ ม ชน ซึ่�่ ง เนื้้� อ หาของหลัั ก สููตรฯ เกี่่� ย วข้้องกัั บ
การทำำ�งานของเธอโดยตรง

“ความรู้้ห
� ลัักที่่�ได้้ คืือ แนวคิิดเรื่่�องการสื่่�อสาร

การถ่่ายทอดความรู้้� การพููดแบบไหนที่่�จะให้้เข้้ากัับ

เด็็กและเยาวชน เพื่่�อให้้น้้อง ๆ นำำ�ไปดำำ�เนิินชีีวิิตใน

“วิิธีีคิิด วิิธีีทำำ�งานของเรา

เปลี่่�ยนไป เปิิดใจกว้้าง
ยอมรัับฟัังความคิิดเห็็น
เพื่่� อนร่่วมงานและเครืือข่่าย
ต้้องแชร์์ไอเดีีย ไม่่เอาตััว
เองเป็็นใหญ่่ เพราะเราไม่่ได้้
ถููกต้้องเสมอไป”

รููปแบบที่่�ถููกต้้อง โดยไม่่หลงผิิด”

การทำำ�งานของดวงพรได้้ช่่วยเด็็ กที่่� ไม่่มีีงานทำำ� ไม่่ได้้เรีียนต่่ อให้้

กลัับมาช่่วยทำำ�ประโยชน์์ให้้กัับชุุมชน เช่่น ช่่วยปรัับภููมิิทััศน์์เพื่่� อต้้อนรัับ

นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย ว เรีียนปั้้� นปููนเป็็ นต อไม้้เพื่่� อ นำำ� ไปใช้้ประโยชน์์ ใ นชุุ ม ชน
โดยเธอมองว่่า กิิจกรรมเช่่นนี้้�ทำำ�ให้้เด็็กและเยาวชนมองเห็็นคุุณค่่าของ
ตััวเองมากขึ้้�น และยัังหารายได้้จากการจ้้างงานโดย อบต. ด้้วย หากชุุมชน
หรืื อ คนอื่่� น ๆ มองเห็็ นว่่ า มีีเด็็ ก ที่่� มีี ความสามารถด้้านนี้้� อ ยู่่�ก็็ จ ะมีีการ
จ้้างงานเด็็กกลุ่่�มนี้้ต่
� ่อไป

เข้้าค่่ายกัับชุุมชน เพราะยัังไม่่เข้้าใจวิิธีีการ ไม่่ยอมปล่่อยให้้เด็็กได้้ออกจาก
ผู้้ป
� กครอง แต่่ก็ยั
็ งั ไม่่ได้้ผลเท่่าที่่�ควร

เธอยอมรัับอีีกว่่า ด้้วยภาระหน้้าที่่�งานหลััก

ทำำ�ให้้การเข้้าร่่วมกิิจกรรมของหลัักสููตรฯ ของเธอ
และเจ้้าหน้้าที่่� คนอื่่� น ๆ ไม่่ต่่อเนื่่� อง เธอเสนอว่่ า
ควรจะจััดกิิจกรรมที่่�นำ�ำ เด็็กกลุ่่�มเป้้าหมายมาอบรม

พร้้อมกัับเจ้้าหน้้าที่่� ในครั้้�งเดีียวกััน เพื่่� อลดทอน

ขั้้�นตอนในการนำำ�ไปถ่่ายทอดต่่อ เนื่่� องจากภาระ

หน้้าที่่� ที่่� จำำ�กัั ด ของเธอ และความไม่่ มั่่� น ใจใน
ประสิิทธิิภาพการถ่่ ายทอดข้้อมููลให้้กัับทั้้� งชุุ มชน

เธอเผยว่่า ถ้้ามีีตััวแทน (ของหลัักสููตรฯ) มาด้้วยกััน
2 ท่่าน มีีแผนอบรมอย่่างที่่�เคยอบรมมาลงชุุมชน
น่่าจะได้้ประโยชน์์มากที่่�สุด
ุ
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‘เปิิดใจคุุย’
เทคนิิคการทำำ�งานพัั ฒนาเด็็ก
วสัันต์์ การกระสััง

วสัันต์์ การกระสััง ผู้้�ช่่วยสัันทนาการ องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล

สำำ�หรัับนโยบายของ อบต.สวาย เน้้นการพััฒนาเด็็กและเยาวชน

สวาย อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ อายุุ 33 ปีี ทำำ�งานกัับ อบต. มาแล้้ว

อยู่่�แล้้ว โดยกิิจกรรมที่่�ทำำ�เป็็นประจำำ�ทุุกปีี คืือ การส่่งเสริิมอาชีีพให้้เด็็ก

คืื อ ดููแลงานส่่ ง เสริิ ม กิิ จ การสภาเด็็ ก และเยาวชนในตำำ� บล และงานที่่�

คืือ เด็็กไม่่ค่่อยอยู่่�บ้้าน อาจจะไปบ้้านเพื่่� อน หรืือไปต่่างจัังหวััด การที่่�จะ

7 ปีี แต่่เปลี่่�ยนหน้้าที่่�มาเป็็นผู้้ช่
� ว่ ยสัันทนาการได้้ 4 เดืือน โดยหน้้าที่่�หลััก
เกี่่�ยวข้้องกัับเด็็ กเยาวชน รวมถึึ ง การทำำ�กิิ จกรรมสัั น ทนาการในชุุ มชน
เช่่น การกีีฬาและนัันทนาการภายในชุุมชน

วสัันต์์เข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนเพราะเห็็นว่่าน่่าจะตรงกัับ

งานที่่�รัับผิิดชอบและนำำ�ไปปรัับใช้้กัับการทำำ�กิิจกรรม สิ่่�งที่่�เขาได้้เรีียนรู้้�
จากหลัักสููตร ก็็คืือ วิิ ธีีการทำำ�กิิจกรรมกัับเด็็ กโดยเฉพาะเด็็ กกลุ่่�มเสี่่�ยง
เด็็กนอกระบบการศึึกษา ไม่่ว่า่ จะเป็็นวิธีี
ิ การเข้้าหาเด็็ก

การแก้้ปััญหาของเด็็กและเยาวชน รวมไปถึึงการจััด
กิิจกรรมส่่งเสริิมการประกอบอาชีีพ ซึ่่�งกระบวนการ

ของนัักถัั กทอชุุ มชนช่่ ว ยเติิ ม เต็็ ม การทำำ� งานของเขา
ให้้ดีียิ่่� ง ขึ้้� น ยกตัั ว อย่่ า งการทำำ� งานกัั บ เด็็ ก ที่่� มีีปัั ญ หา

ครอบครััว เขาได้้พยายามเข้้าหาเด็็กกลุ่่�มนี้้�ให้้มากขึ้้�น
ด้้วยการเปิิดใจคุุยกัันตรง ๆ

“เด็็กกลุ่่�มที่่�พ่่อแม่่เลิิกกัันจะอยู่่�กัับตาที่่�ติิดสุุรา

ดููแลเด็็กไม่่เต็็มที่่� เด็็กก็็กลายเป็็นภาระสัังคม ลัักขโมย

บ้้าง สร้้างความเดืือดร้้อนให้้กัับชาวบ้้านบ้้าง โดยไม่่
เกรงกลััวกฎหมาย เพราะคิิ ดว่่าไม่่มีีใครกล้้าทำำ�อะไร
เนื่่�องจากเป็็นเยาวชน การเข้้าหากลุ่่�มนี้้�ก็เ็ ลยใช้้วิธีิ เี ข้้าไป

คุุยกัับเด็็กถึึงที่่�บ้้าน เปิิดใจคุุยกัับเขา ถามว่่าทำำ�ไมถึึง
ต้้องลัักขโมย เขาพููดก็็บอกว่่า เขามีีปััญหาพ่่อแม่่ไม่่มีี
เงิินส่่งให้้ เขาจึึงต้้องไปขโมยมากิินมาใช้้”

นอกระบบ วสัันต์์เผยว่่า การทำำ�งานกัับเด็็กนอกระบบจะพบปััญหาสำำ�คััญ
แก้้ปััญหาจึึงไม่่ต่่อเนื่่� อง ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เมื่่�อสอบถามข้้อมููลจากผู้้ป
� กครองเด็็ก

ก็็จะได้้ข้้อมููลแค่่ว่่าไม่่อยู่่�บ้้านเท่่านั้้�น เขาบอกด้้วยว่่า การเข้้าถึึงเด็็กกลุ่่�มนี้้�
จะอาศััยการประชาสััมพัันธ์ผ่
์ า่ นสื่่� ออย่่างเดีียวไม่่ได้้ แต่่ต้้องไปชวนเด็็กมา
ร่่วมกิิจกรรมถึึงที่่�บ้้านหรืือไม่่ก็ใ็ ห้้เพื่่� อนเป็็นกระบอกเสีียงไปบอกต่่อ ๆ กััน

โดยรวมแล้้วเขาเห็็นว่่า หลัักสููตรนัักถัั กทอชุุ มชนเป็็นกิิจกรรมที่่�

“หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน

ทำำ�ให้้รู้้�เทคนิิคการเข้้าหาเด็็ก
ให้้เด็็กไม่่กลััวเรา ได้้เรีียนรู้้�
การทำำ�กิิจกรรม เพราะเด็็ก
กลุ่่�มนี้้�มีโี ลกส่่วนตััวสููง
เขาไม่่ได้้อยู่่�ในสัังคม
เขามีีปัญ
ั หาในครอบครััว
บางคนก็็มีปั
ี ญ
ั หาเกี่่�ยวกัับ
การเรีียน เราก็็รู้้�เทคนิิควิิธีี
ในการที่่�จะเข้้าไปคุุยให้้น้้อง
เขาเปิิดใจ เปิิดข้อ
้ มููลให้้เรา”

ให้้ความรู้้� ไ ด้้ดีี แต่่ อ ยากเสนอให้้เจ้้าหน้้าที่่� แ ละ
เด็็ ก กลุ่่�มเป้้ า หมายได้้ทำำ�กิิ จ กรรมร่่ ว มกัั น เลย

เพราะบางทีีเจ้้าหน้้าที่่�รับ
ั แต่่ทฤษฎีีมา แต่่อาจจะ
ปฏิิบััติิได้้ไม่่ดีี ความเข้้มข้้นก็็จะจางลง ถ้้าได้้เด็็ก
ไปด้้วย เขาจะได้้ไปซึึมซัับกิิจกรรมที่่�จะมาทำำ�ต่่อ
ที่่�หมู่่�บ้้าน จะเกิิดประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น”
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‘คิิดบวก’ พลัังแห่่งการเรีียนรู้้�
เพื่่� อพัั ฒนาเด็็กเยาวชน
กฤษณา สุุบิินนาม

กฤษณา สุุบิน
ิ นาม ครููผู้้�ดูแ
ู ลเด็็ก องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสวาย

ส่่วนการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับเด็็กนอกระบบอาจทำำ�ให้้เธอพบอุุปสรรค

อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ อายุุ 39 ปีี ทำำ�งานที่่�นี่่ม
� าแล้้ว 2 ปีี โดยหน้้าที่่�

ด้้านการประสานงานบ้้าง เช่่ น ทัั ศน คติิ ด้้ านลบของชุุ ม ชนที่่� มีีต่่ อ เด็็ ก

หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน เธอยัังมองไม่่ออกว่่าจะช่่วยยกระดัับการทำำ�งาน

ไม่่ได้้รัับความร่่วมมืือจากผู้้นำ
� �ชุ
ำ ุมชนและคนอื่่� น ๆ เช่่น เห็็นว่่าการให้้เงิิน

หลัักของกฤษณา คืือ ดููแลเด็็กเล็็กอายุุ 2-5 ปีีในชุุมชน ซึ่่�งก่่อนเข้้าร่่วม
ได้้อย่่างไร จนเมื่่�อได้้เข้้าร่่วมอบรมแล้้วพบว่่า สิ่่ง� ที่่�เธอได้้รัับคุ้้�มค่่าและช่่วย
เปลี่่�ยนแนวคิิดและวิิธีีการทำำ�งานของเธอไปอย่่างมาก โดยเฉพาะเรื่่�องการ

เข้้าใจธรรมชาติิของเด็็กนอกระบบ เด็็กกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�ไม่่ได้้รัับความช่่วยเหลืือ
จึึงพยายามที่่�จะหาวิิธีีช่ว่ ยเหลืือเด็็กกลุ่่�มนี้้ไ� ม่่ทางใดก็็ทางหนึ่่�ง

“เดิิมมองว่่าเด็็กกลุ่่�มนี้้�เป็็นเด็็กเกเร แต่่พอไปสััมผััสจริิง ๆ พบว่่า

เขาก็็มีีจุุดยืืนของเขา ซึ่�ง่ เราน่่าจะมีีเวทีีให้้เขาได้้แสดงออก ทุุกวัันนี้้�เราดึึง

เด็็กกลุ่่�มนี้้�มา เราก็็จะมีีสภาเด็็กและเยาวชน ซึ่่�งทางโรงเรีียน และ อบต.
จะจ้้างเด็็กกลุ่่�มนี้้�มาจััดเวทีี มีีค่่าตอบแทนให้้เล็็กน้้อย

เพื่่�อให้้เขาได้้ใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์และช่่วยดึึง
ศัักยภาพของเขาออกมา”

เธอยกตััวอย่่างว่่า เพราะการหัันไปมอง หัันไป

สำำ�รวจเด็็ กให้้กว้้างขึ้้� น ทำำ�ให้้เธอสามารถประสาน
ความช่่ ว ยเหลืื อ ให้้กัั บ เด็็ ก ในชุุ ม ชนด้้านการทำำ�
สำำ�มะโนประชากรไปด้้วยพร้้อมกััน เช่่น ช่่วยเด็็กที่่�

พ่่อย้้ายเข้้ามาจากชุุ มชนอื่่� น แต่่ตกสำำ�รวจ ให้้ได้้มีี

บััตรประชาชนและสิิทธิิต่่าง ๆ สิ่่�งที่่�เธอประทัับใจ
จากหลัักสููตรฯ นี้้� นอกเหนืือจากความรู้้ที่่
� �ได้้รัับก็็คืือ
‘มิิตรภาพ’ การได้้รู้้จั
� ักคนที่่�ทำำ�งานด้้านเดีียวกัันจาก

ช่่วยเหลืือเด็็กกลุ่่�มที่่�พ่่อแม่่ติิดการพนัันเป็็นการเสีียเปล่่า ไม่่ยอมเปิิดเผย

ข้้อมููลที่่� แท้้จริิงของชุุ มชน แต่่ การได้้รัับกำำ�ลัังใจจากวิิ ทยากรและเพื่่� อน

ในเครืือข่่ายนัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้เธอคิิดได้้ว่่า แม้้จะช่่วยเหลืือได้้ 1 คน
จาก 100 คน ก็็ถืือว่่าเป็็นการช่่วยเหลืือแล้้ว ดีีกว่่าไม่่ได้้ทำำ�อะไรเลย

กฤษณา คาดว่่า เธอได้้ช่่วยให้้เด็็กมีีเวทีีแสดงออกได้้ถึึงร้้อยละ 90

เช่่น มีีการรวมกลุ่่�มกัันทำำ�อาชีีพ ทำำ�งานจิิตอาสา ทำำ�ความสะอาด ถืือว่่า
เป็็นการดึึงศัักยภาพของเด็็กออกมาได้้แล้้วส่่วนหนึ่่�ง ส่่วนเด็็กกลุ่่�มปฐมวััย

“เมื่่�อก่่อนเป็็นคนคิิดมุุมเดีียว

ยัังต้้องมีีการพััฒนารููปแบบการทำำ�กิจ
ิ กรรมต่่อไป

กฤษณาสะท้้อนว่่า ทััศนคติิในการทำำ�งาน

แต่่หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ เป็็นเรื่่�องที่่�แก้้ไขได้้ยากและยัังแก้้
ไม่่ได้้ สิ่่ง� ที่่�ทำำ�ได้้คืือพยายามทำำ�งานของตััวเองให้้ดีี
ทำำ�ให้้เราคิิดบวกมากขึ้้�น
มีีสติิมาก คิิดเยอะขึ้้�น เมื่่�อก่่อน ไปก่่อน ส่่วนข้้อเสนอแนะเพื่่� อการทำำ�งานด้้านเด็็ก
และเยาวชนในความคิิดเห็็นของเธอ คืือ การเห็็น
คิิดแค่่ทำำ�งานให้้จบ แต่่ตอนนี้้�
ความสำำ�คััญของการให้้เงิินอุุดหนุุนเด็็กเล็็ก เพราะ
จะคิิดว่่าถ้้าเด็็กกลุ่่�มนี้้�โตขึ้้�น
ทำำ�ให้้เธอช่่วยเหลืือเด็็กได้้หลายอย่่าง 
เขาจะเป็็นยัง
ั ไง”

ชุุมชนต่่าง ๆ ทำำ�ให้้เธอมีีเครืือข่่ายที่่�จะคอยสนัับสนุุนและเพิ่่ม
� เติิมความรู้้�
อยู่่�เสมอ

กลุ่่�มนี้้� แต่่ก็็ไม่่ได้้ทำำ�ให้้เธอละทิ้้�งหน้้าที่่� เธอยอมรัับว่่า เคยรู้้�สึึกท้้อเพราะ
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‘บทบาทพี่่� เลี้้�ยง’ เปิิดโลกกว้้าง
แห่่งการเรีียนรู้้�เพิ่่� มพูู นทัักษะ
การโค้้ชเยาวชน
มาโนช พิิมพ์์ สััน

มาโนช พิิมพ์์สัน
ั ผู้้�ช่่วยเจ้้าพนัักงานธุุรการ สัังกััดกองการศึึกษา

ศาสนาและวััฒนธรรม องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสวาย อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ อายุุ 40 ปีี ทำำ�งานตำำ�แหน่่งนี้้ม
� าแล้้ว 3 ปีี รัับผิิดชอบงาน

สารบััญหนัังสืือ รัับส่่งหนัังสืือตอบโต้้ การบริิการทั่่�วไป งานประสานงาน
เกี่่�ยวกัับชุุมชน และเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับศาสนาและวััฒนธรรม รวมถึึงเด็็ก

และเยาวชน เพราะต้้องรัับผิิดชอบครอบคลุุมงานหลายด้้านที่่�เชื่่�อมโยง
กัับชุุมชน ทำำ�ให้้เขาตััดสิินใจเข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน ซึ่่�งเดิิมทีีเขา
ดููแลงานเกี่่�ยวกัับเด็็กและเยาวชนนอกระบบและกลุ่่�มที่่�มีีปััญหาอยู่่�แล้้ว
ทำำ�ให้้เขาเห็็นจุุดอ่่อนของชุุมชน

“เด็็กบางคนเรีียน ๆ ไปก็็มีีแฟน พอนอกลู่่�นอกทาง

มาก ๆ ก็็ต้้องออกกลางคััน เรีียนหนัังสืือไม่่จบภาคบัังคัับ
น่่ า จะเป็็ น เพราะเรีียนสายสามัั ญ ไม่่ ถูู กจริิ ต ไม่่ ถูู กนิิ สัั ย

ของเขา บางคนไปต่่อไม่่ได้้ก็็ต้้องออกมา บางคนถููกชัักจููง
จากเพื่่�อนฝูงู เป็็นวััยคึึกคะนอง”

มาโนช บอกว่่ า หลัั ก สููตรนัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชนสร้้าง

มุุ ม มองใหม่่ ใ ห้้แก่่ เ ขา ทั้้� ง ด้้านความคิิ ด และการทำำ� งาน

โดยเฉพาะทัักษะการเป็็นพี่่�เลี้้�ยงและติิดตามกลุ่่�มเด็็กและ
เยาวชนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

“เราจะปล่่ อ ยให้้ เ ด็็ ก เยาวชนบ้้ า นเราไม่่ มีี งานทำำ�

หรืือไม่่จบการศึึกษาไม่่ได้้ คนในพื้้� นที่่�ต้้องเข้้าไปช่่วยเหลืือ

ต้้องเข้้าไปถึึ ง สถานศึึ ก ษาเพื่่� อ ถ่่ า ยทอดความรู้้� ใ ห้้เด็็ ก และเยาวชนเห็็ น
ความสำำ�คััญของอนาคตและคุุณค่่าของตััวเอง

“ผมนำำ�ความรู้้�มาปรัับใช้้ในการเป็็นพี่่เ� ลี้้�ยง เป็็นที่่ป
� รึึกษา ให้้กำ�ลั
ำ งั ใจ

พวกเขา นำำ�กระบวนการเรีียนรู้้จ
� ากนัักถัักทอชุุมชนมาปรัับใช้้กับ
ั เด็็กหลาย
สาชาวิิชา ซึ่�่งความรู้้�ต่่าง ๆ ผมเองก็็เพิ่่�งได้้เรีียนรู้้เ� หมืือนกััน เช่่น การรู้้�จััก
รัับฟัังมากขึ้้�น ไม่่ใช่่พููดอย่่างเดีียว การวางตััว และการสื่่�อสาร โดยเราต้้อง
รัับฟัังว่่าเขาต้้องการอะไร บางทีีเด็็กอาจจะแค่่อยากระบายเท่่านั้้�น”

หลัังจากนำำ�ความรู้้�มาปรัับใช้้ เกิิดผลเป็็นรููปธรรมคืือ เขาสามารถ

ดึึงเด็็กให้้กลัับมาเรีียนต่่อ กศน. รวมทั้้�งทำำ�โครงการฝึึกวิิชาชีีพได้้ตรงตาม

“หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน
เปิิดโลกกว้้างให้้ผมได้้
ทัักษะความรู้้�ที่่�นำำ�มาใช้้
ทำำ�งานในพื้้� นที่่�ของตััวเอง
ทั้้�งเรื่่�องการทำำ�งานเป็็นทีีม
การวางแผนทำำ�งาน
และเครืือข่่ายที่่�จะมา
ช่่วยเหลืือเรา”

อย่่างน้้อยต้้องถามไถ่่หาสาเหตุุ และหาทางออกร่่วมกััน

ให้้เขารู้้�สึึกมีีพลัังใจค้้ นหาตัั วเอง เพราะอาจเป็็นแค่่ ช่่วง

จัังหวะชีีวิิตของแต่่ละคน ครอบครััว การเลี้้�ยงดูู พฤติิกรรมของแต่่ละคน
ไม่่เหมืือนกััน จึึงต้้องมีีนัักถัักทอชุุมชนออกไปช่่วยเหลืือ”

ความรู้้�ที่่�ได้้จากหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้กัับเด็็ก

นอกระบบหรืือเด็็กมีีปััญหาเท่่านั้้�น กัับเด็็กหรืือนัักเรีียนในระบบก็็เป็็น

กลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�มาโนชคิิดว่่าอาจพลาดพลั้้�งได้้เช่่นกััน ดัังนั้้�นนัักถัักทอชุุมชน

ความต้้องการของเยาวชนกลุ่่�มนี้้� เช่่น ทำำ�ขนม

ทำำ�อาหาร เป็็นต้้น แต่่ก็ยั
็ งั พบปััญหาเรื่่�องระบบ
ข้้อมููลเด็็กและเยาวชน ที่่�ยังั เป็็นข้้อมููลย้้อนหลััง
ทำำ�ให้้เสีียเวลาติิดตามค้้นหา กรอกข้้อมููลใหม่่
เด็็กบางคนเรีียนจบแล้้ว บางคนมีีงานทำำ�แล้้ว

ทั้้�งนี้้� มาโนช เสนอทางแก้้ว่่าอาจจะต้้องทำำ�งาน

เชิิงรุุกโดยลงพื้้� นที่่เ� พื่่� อค้้นหาเด็็กแล้้วดำำ�เนิินการ
ทัันทีี ไม่่ว่า่ จะเป็็นการเก็็บข้้อมููลและจััดโครงการ

ตามเป้้าหมาย เช่่น การฝึึกอาชีีพ ส่่งเสริิมด้้าน
การศึึกษา โดยมีีชุุมชนช่่วยกัันเป็็นหููเป็็นตา

มาโนชมีีความคิิ ดเห็็นต่่อหลัักสููตรนี้้�ว่่า

“เป็็ น หลัั ก สููตรที่่� ดีี ที่่� ช่่ ว ยสร้้ า งความเข้้ า ใจให้้

นัั ก ถัั ก ทอรู้้�ว่่ า เรามีีหน้้ า ที่่� อ ะไรบ้้ า ง ได้้ เ รีียนรู้้�

เทคนิิควิิธีก
ี าร แต่่อยากจะให้้ลดเรื่่�องระยะเวลาฝึึกอบรมเป็็นแค่่ครั้้�งเดีียว

หรืือ 2 วััน 1 คืืน ก็็ได้้ เพื่่�อเราจะได้้นำำ�ความรู้้ที่
� ่�ได้้มาใช้้ทำำ�งาน และอยาก
ให้้มีีหลัักสููตรเป็็นรููปเล่่ม จะได้้นำำ�มาศึึกษาต่่อได้้”
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ทำำ�งานกัับเด็็ก
ก็็ต้้องเปิิดใจรัับฟัังเด็็ก
จิิณพัั ฒน์์ สุุขตาม

จิิ ณพัั ฒ น์์ สุุ ข ตาม นัั ก วิิ ช าการสาธารณสุุ ข เทศบาลตำำ� บล

ได้้ต่อ
่ เนื่่�อง ไม่่เพีียงช่่วยเสริิมสร้า้ งทัักษะแต่่ยังั ช่่วยหนุุนเสริิมให้้เด็็ก ๆ ออก

ปััจจุุบันมีี
ั หน้้าที่่�รับ
ั ผิิดชอบงานด้้านส่่งเสริิมสุุขภาพ ป้้องกัันโรคและฟื้้� นฟูู

ที่่�แท้้จริิงได้้ และหากเราแก้้ปัญ
ั หาให้้พวกเขาได้้ เขาจะได้้รับ
ั โอกาสพััฒนา

กระหาด อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุริินทร์์ ทำำ�งานที่่�นี่่�มาตั้้�งแต่่ปีี 2554
สุุขภาพคนทุุกช่่วงวััย อีีกทั้้�งยัังทำำ�งานร่่วมกัับสภาเด็็กและเยาวชนมาอย่่าง
ต่่อเนื่่� อง ด้้วยลัักษณะงานที่่�ต้้องเข้้าชุุมชนและจััดกิิจกรรมให้้แก่่เด็็ก ๆ ใน
พื้้� นที่่�อยู่่�เป็็นประจำำ� ทำำ�ให้้เธอได้้รัับมอบหมายให้้เป็็น ‘นัักถัักทอชุุมชน’

มาทำำ�กิจ
ิ กรรมร่่วมกััน สนิิทสนมกัันและกล้้าที่่�จะเปิิดใจสะท้้อนถึึงปััญหา
ศัักยภาพที่่�แตกต่่างกัันตามความพร้้อมและประสบการณ์์ในชีีวิิตของเขา
ตรงนี้้�เป็็นแนวคิิดที่่�ได้้จากการอบรมเพื่่�อช่่วยเหลืือเด็็กกลุ่่�มนี้้�จริิง ๆ”

สำำ�หรัับเทคนิิคที่่�ได้้เรีียนรู้้�จากการอบรมและนำำ�มาปรัับใช้้ในฐานะ

จิิณพััฒน์์ เล่่าว่่า สิ่่�งสำำ�คััญที่่�ได้้เรีียนรู้้�จากการเข้้าอบรมหลัักสููตร

นัักถัักทอชุุมชน จิิณพััฒน์์ บอกว่่า คืือการเป็็น ‘ผู้้�รัับฟัังที่่�ดีี’ การทำำ�งาน

ใช้้คำำ�ถาม ทำำ�ความรู้้�จัักเรารู้้�จัักเขาให้้มากขึ้้�น ปรัับตััวให้้เข้้ากัับเด็็กเพื่่� อ

เราต้้องเปิิดใจรัับฟัังเพื่่� อรัับรู้้�ต้้นตอของปััญหา ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ช่่วยเหลืือได้้

นัักถัักทอชุุมชนคืือ วิิธีีการเข้้าถึึงเด็็ก ทั้้�งการให้้ความเป็็นกัน
ั เอง การรู้้จั
� ัก
ลดช่่องว่่ างระหว่่ างวัั ย รวมถึึ งการเปิิดใจรัับฟััง
เพราะแม้้ว่่าเธอจะเป็็นนัักวิิชาการ เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�

แต่่บางครั้้�งความรู้้�ของเธอก็็สวนทางกัับความคิิด

ของเด็็ ก นอกจากนี้้�ยัังได้้เรื่่�องของกระบวนการ
ทางความคิิ ด ในการจัั ด กิิ จ กรรม จากเดิิ ม เวลา
จัั ด โครงการหรืื อ กิิ จ กรรมอะไร จะมองว่่ า เด็็ ก
ส่่วนใหญ่่มีีพื้้�นฐานหรืือมีีความพร้้อมเท่่าเทีียมกััน
ทำำ� ให้้การดููแลเด็็ ก ทำำ� เหมืื อ นกัั น หมดทั้้� ง ตำำ� บล

แต่่ ก ระบวนการของนัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชนทำำ� ให้้รู้้� ว่่ า

บางครั้้�งเด็็กอาจจะไม่่ต้้องการในสิ่่�งที่่�เราคิิดทำำ�ให้้

ด้้านเด็็กและเยาวชน สิ่่�งที่่�ดีที่่
ี สุ
� ดคื
ุ อ
ื การรัับฟััง เช่่น มีีเด็็กตั้้�งครรภ์์ไม่่พร้้อม

“การทำำ�งานด้้านเด็็กและเยาวชน
สิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดคืือการรัับฟััง เช่่น
เมื่่�อเด็็กตั้้�งครรภ์์ไม่่พร้อ
้ ม
เราต้้องเปิิดใจรัับฟัังเพื่่� อรัับรู้้�
ต้้นตอของปััญหา ซึ่�ง
่ จะทำำ�ให้้
ช่่วยเหลืือได้้ตรงจุุด
และไม่่หวนกลัับมาเกิิดซ้ำำ�”

จึึงเริ่่�มจััดหมวดหมู่่�เด็็ก และออกแบบกิิจกรรมให้้
เหมาะสมกัับเด็็กและเยาวชนแต่่ละช่่วงวััยมากขึ้้�น

“เมื่่�อก่่อนไม่่เคยจำำ�แนกปััญหาเลย เช่่น หากเป็็นเด็็กวััยรุ่่�นก็็คิิดว่่า

เขาจะมีีปััญหาเรื่่�องยาเสพติิดกับ
ั การตั้้�งครรภ์์ไม่่พร้้อม เราก็็จะจััดกิจ
ิ กรรม

ตรงจุุดและไม่่หวนกลัับมาเกิิดซ้ำำ� เช่่น เวลาคุุย

กัับเด็็ก ๆ ก่่อนที่่�เราจะแสดงทััศนคติิของเรา
ควรเปิิ ด ให้้เขาได้้แสดงทัั ศน คติิ ข องเขาก่่ อ น
โดยเธอจะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้ฟั
� งั ที่่�ดีี ซึ่ง�่ จะทำำ�ให้้รู้้ว่� า่

ถ้้าเขาคิิ ดต่่ างจากเรามาก และเราอาจจะยััง

ไม่่สามารถเปลี่่�ยนความคิิดเขาได้้ทัันทีี ก็็ต้้อง
กลัับมาปรัับกระบวนการทำำ�งาน ต้้องค่่อย ๆ ให้้
ความรู้้� ให้้เขาค่่อยซึึมซัับและยอมรัับหลัักการ

ที่่�เราให้้ว่่าเป็็นสิ่่ง� ที่่�ถููกต้้อง แม้้ความคิิดในตอน

แรกจะแตกต่่างกััน แต่่ก็ค่
็ ่อย ๆ ปรัับให้้กลัับมา
ถููกทางได้้ นอกจากนี้้�องค์์ความรู้้�หลายอย่่างที่่�

ได้้จากอบรมยัั ง นำำ� มาปรัั บ ใช้้ได้้แทบทุุ ก งาน

เพราะเป็็นกระบวนการที่่�ทำำ�งานกัับคน

สุุดท้้าย จิิณพััฒน์์ เปิิดใจถึึงผลสำำ�เร็็จว่่า จากการเปิิดใจรัับฟัังและ

อบรมให้้ความรู้้เ� รื่่�องการตั้้�งครรภ์์ไม่่พร้้อม หรืือทัักษะการใช้้ชีีวิิตเพื่่�อเสริิม

การสร้้างความสนิิทสนมคุ้้�นเคยในการทำำ�กิจ
ิ กรรมต่่าง ๆ ทำำ�ให้้เด็็กเปิิดใจ

ของนัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้เราเห็็นปััญหาของเด็็กว่่ามีีความแตกต่่างกัันไป

เด็็ ก ๆ ก็็ เ ต็็ ม ใจที่่� จ ะมา และแม้้จะเป็็ น เด็็ ก ที่่� ขึ้้� นชื่่� อ ว่่ า เกเรก็็ ยัั ง มาร่่ ว ม

ให้้เด็็กและเยาวชนทุุกคนได้้รัับความรู้้อ
� ย่่างเท่่าเทีียมกััน แต่่กระบวนการ
เนื่่�องด้้วยในพื้้� นที่่�เราค่่อนข้้างเป็็นชุุมชนชนบท เด็็กกลุ่่�มนี้้�จะต้้องการเรื่่�อง

การส่่งเสริิมอาชีีพ หากมีีงบประมาณจััดกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมและผลัักดััน

รัับมากขึ้้�น ซึ่่�งทำำ�ให้้เธอรู้้�สึึกภููมิิใจ เดี๋๋�ยวนี้้�เวลามีีการจััดกิิจกรรมในชุุมชน
กิิจกรรม คืือเขาให้้ใจ และเมื่่�อได้้ใจแล้้วก็็จะได้้ความร่่วมมืือตามมา
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การทำำ�งานที่่�ดีี
ต้้องเห็็นจุุดเด่่น-จุุดด้้อย
อรรถยา รััตนจููล

อรรถยา รััตนจููล ผู้้�ช่่วยเจ้้าพนัักงานพััฒนาชุุมชน เทศบาลตำำ�บล

กระหาด อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ ทำำ�งานที่่�นี่่ม
� านานกว่่า 10 ปีี

“การเข้้ า อบรมหลัั ก สููตรนัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชน ทำำ� ให้้ เ ราเริ่่� ม ประเมิิ น
ศัักยภาพตััวเอง มองเห็็นจุุดเด่่นและจุุดด้้อยของตััวเอง เช่่น การทำำ�งานที่่�

ตำำ�บลกระหาดมอบหมายให้้เข้้าร่่วมเพื่่� อนำำ�องค์์ความรู้้ม
� าใช้้ช่่วยเหลืือดููแล

แม้้จะทำำ�งานร่่วมกัับสภาเด็็กและเยาวชน เป็็นเพีียงการใช้้สื่� อ
่ โซเชีียลมีีเดีีย

แล้้ว และมีีโอกาสก้้าวสู่่�การเป็็น ‘นัักถัักทอชุุมชน’ เนื่่� องจากทางเทศบาล
เด็็กและเยาวชนควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาชุุมชนในพื้้� นที่่�

อรรถยา บอกว่่า การเข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้เธอ

ได้้เรีียนรู้้� วิิ ธีีการมองประเด็็ นปัั ญ หาที่่� ชัั ด เจนขึ้้� น
และให้้ความสำำ�คััญกัับปััญหาของเด็็กและเยาวชน

แต่่ละคนมากขึ้้�น อีีกทั้้�งยัังพบว่่า มีีเด็็กนอกระบบ
การศึึกษาในพื้้� นที่่�มากกว่่าที่่�คิิด เช่่น จบชั้้�นประถม

แล้้วแต่่ยัังติิดปััญหาต่่าง ๆ ทำำ�ให้้ไม่่ได้้ศึึกษาต่่อใน

ระดัั บ มัั ธ ยม ซึ่�่ ง ส่่ ว นมากเด็็ ก นอกระบบต้้องการ
วุุฒิก
ิ ารศึึกษาเพื่่� อเรีียนต่่อสายอาชีีพ อย่่างไรก็็ตาม

ที่่�ผ่า่ นมาแม้้ว่่าจะไม่่ได้้ลงพื้้� นที่่�สำ�ำ รวจสภาพปััญหา

เราไม่่ใช่่คนในพื้้� นที่่�นี้้� ทำำ�ให้้ไม่่รู้้�สภาพปััญหาที่่�แท้้จริิงของเด็็กและเยาวชน
เช่่น ไลน์์ เฟซบุ๊๊�ก ในการส่่งข้้อความคุุยกัน
ั เท่่านั้้�น ทำำ�ให้้ไม่่สามารถค้้นหา

สภาพปััญหาที่่�แท้้จริิงของเด็็กได้้ แต่่เมื่่�อได้้ความรู้้จ
� ากหลัักสููตรนัักถัักทอ

“การเข้้าอบรมหลัักสููตร

นัักถัักทอชุุมชน ทำำ�ให้้เรา
เริ่่ม
� ประเมิินศัักยภาพตััวเอง
เห็็นจุด
ุ เด่่นและจุุดด้้อย
ของตััวเอง”

เด็็กอย่่างลึึกซึ้้�ง เนื่่� องจากภาระงานที่่�ค่่อนข้้างมาก

ชุุ มชนทำำ�ให้้ปรัับเปลี่่�ยนวิิ ธีีการทำำ�งานใหม่่ คืือการ

ประสานงานผ่่านผู้้�นำำ�ชุุมชนในพื้้� นที่่�โดยตรง ทำำ�ให้้
การพััฒนาเด็็กและเยาวชนทำำ�ได้้ง่า่ ยขึ้้�น”

อย่่ า งไรก็็ ต าม แม้้ว่่ า อรรถยาจะไม่่ ใ ช่่ ค นใน

พื้้� นที่่�และที่่�ผ่่านมาก็็ประสบปััญหาในการเข้้าถึึงเด็็ก

และเยาวชนนอกระบบมาโดยตลอด แต่่ภายหลัังจาก
การเข้้าอบรมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน เทคนิิค วิิธีีการ
และกระบวนการต่่ าง ๆที่่� ไ ด้้รัั บ ถููกนำำ� มาปรัั บ ใช้้

ทำำ�งานผ่่าน ‘ผู้้นำ
� ำ�ชุุมชน’ ทั้้�งผู้้ใ� หญ่่บ้้าน ผู้้ช่
� ว่ ยผู้้ใ� หญ่่

แต่่เธอก็็ได้้นำำ�สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับการแก้้ปััญหาเยาวชนจากเครืือข่่าย

บ้้าน ทำำ�ให้้สามารถขัับเคลื่่�อนงานได้้ดีีมากขึ้้�น อีีกทั้้�งการรวมพลัังกัับคนใน

ปรัับใช้้กัับการพััฒนาเด็็กในพื้้� นที่่� รวมทั้้�งยัังนำำ�มาปรัับวิิธีีคิิดการทำำ�งาน

ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การค้้นพบสภาพปััญหาและความต้้องการที่่�แท้้จริิงของเด็็ก

นัักถัักทอชุุมชนที่่�ได้้มาแลกเปลี่่�ยนทั้้�งความล้้มเหลวและความสำำ�เร็็จมา
ของตนเองให้้ดีีขึ้้�น

พื้้� นที่่�ยังั เป็็นช่อ
่ งทางสำำ�คััญที่่�เธอมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจว่่าจะเป็็นหนทางความร่่วมมืือ
และเยาวชนนอกระบบการศึึกษาได้้ ซึ่�่งท้้ายที่่�สุุดแล้้วก็็หวัังว่่าจะช่่วยให้้
เกิิดการแก้้ไขปััญหา ฟื้้� นฟููพััฒนา และดึึงศัักยภาพด้้านบวกของเยาวชน
ในพื้้� นที่่�เทศบาลตำำ�บลกระหาดได้้มากขึ้้�น

20

ทัักษะการตั้้�งคำำ�ถาม เปิิดมุุมมอง
เด็็กทุุกคนต้้องการโอกาส
ทางการศึึกษา
มนตรีี แสนกล้้า

มนตรีี แสนกล้้า เป็็นพนัักงานดัับเพลิิง เทศบาลตำำ�บลกระหาด

ในเมื่่�อลููกทำำ�งานหาเงิินได้้แล้้ว เราก็็เลยแนะนำำ�ว่่าต้้องคิิดถึึงอนาคตของ

บรรเทาสาธารณภััย ทำำ�ให้้เขามีีโอกาสลงพื้้� นที่่ชุ
� ม
ุ ชนบ่่อยครั้้�ง และมีีโอกาส

ตอนนี้้�อาจไม่่มีีแล้้วก็็ได้้ แล้้วลููกจะทำำ�อะไรกิิน น่่าจะลองให้้เขาเรีียนดููก่่อน

อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ มานานกว่่า 9 ปีีแล้้ว การทำำ�งานป้้องกััน
ได้้พบเจอเด็็กนอกระบบการศึึกษาหลายคน และรู้้�ว่่าสาเหตุุที่่�เด็็กเหล่่านี้้�

ไม่่ได้้เรีียนหนัังสืือเพราะปััญหาทางเศรษฐกิิจของครอบครััว พ่่อแม่่ไม่่มีี

เงิินพอที่่�จะส่่งให้้เรีียน เด็็กบางคนจึึงต้้องอยู่่�บ้้านเฉย ๆ ขณะที่่�หลายคน
ต้้องออกไปทำำ�งานเพื่่� อช่่วยกัันหาเลี้้ย
� งครอบครััว กลายเป็็นสภาพปััญหา
ที่่�ดัังก้้องอยู่่�ในใจของเขา

จนกระทั่่� งโครงการพััฒนาเยาวชนในชุุมชนท้้องถิ่่�น (4 ภาค)

ระยะที่่� 3 หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน เชิิญชวนผู้้�สนใจเข้้าร่่วมฝึึกอบรม
เขาจึึงเข้้าร่่วมเป็็น ‘นัักถัักทอชุุมชน’ เพื่่� อเรีียนรู้้ก
� าร

พััฒนาทัักษะตนเอง และกลัับไปช่่วยเหลืือเด็็ก ๆ ใน
ตำำ�บล

มนตรีี กล่่าวว่่า การเข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตร

นัักถัั กทอชุุ มชน ช่่วยเปิิดมุุมมอง ทัั ศนคติิ และ
ได้้ รัับ องค์์ ค วามรู้้�หลายอย่่ า งที่่� นำำ� มาปรัับ ใช้้ ใ น

ชุุมชน เช่่น เทคนิิคการตั้้�งคำำ�ถามที่่�จะช่่วยสืืบหา
ข้้อมููลหรืือข้้อเท็็จจริิงจากเด็็ก ซึ่�่งเดิิมมัักจะถาม

คำำ�ถามปลายปิิด ทำำ�ให้้บทสนทนาสั้้�น ไม่่ได้้ข้อ
้ มููล
เท่่าที่่�ควร แต่่พอได้้เข้้าอบรมก็็รู้้�ว่่าควรตั้้�งคำำ�ถาม

ลููกด้้วย ไม่่อยากให้้ลููกทำำ�งานอย่่างอื่่�นหรืือ ในวัันข้้างหน้้าอาชีีพที่่�ทำำ�อยู่่�
เรีียน กศน. ก็็ได้้ อย่่างน้้อยจบวุุฒิิ ม.6 ยัังมีีทางเลืือกในการทำำ�งานมากกว่่า
เขาก็็เริ่่�มเห็็นด้้วย แต่่ตอนนั้้�นก็็ต้้องไปตามอยู่่� 2-3 รอบ เขาบอกไม่่รู้้�จะ

สมััครอย่่างไร สุุดท้้ายชวนคุุณครูู กศน. ที่่�รู้้�จัักให้้มาช่่วยแนะนำำ�การเตรีียม

เอกสารการสมััคร ซึ่่�งน่่ายิินดีีว่่าปััจจุุบัันเด็็กคนนี้้�เรีียน กศน. จนจบ ม.6

และไปทำำ�งานที่่�กรุุงเทพฯ แล้้ว ซึ่�่งแม่่เขายัังบอกว่่าดีีนะจบ ม.6 ก็็ยัังเป็็น
เสมีียนได้้ ถ้้าจบแค่่ ม.3 คงทำำ�แบบนี้้�ไม่่ได้้”

องค์์ความรู้้ที่่
� �ได้้จากหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน ไม่่เพีียงช่่วยให้้มนตรีี

“เด็็กทุุกคนต้้องการโอกาส

อยู่่�ที่่�ว่า่ จะมีีใครหยิิบยื่่�นให้้
หรืือไม่่ ถ้้าผมมีีโอกาส
แม้้เพีี ยงเล็็กน้้อยก็็อยาก
หยิิบยื่่�นให้้ เพราะอย่่างน้้อย
เขาก็็ได้้รับ
ั รู้้�ว่่า ยัังมีีเรา
ที่่�เป็็นห่ว่ งเขาอยู่่�”

แบบปลายเปิิ ด มากขึ้้� น ใส่่ ใ จในการตั้้� ง คำำ�ถ าม

แก้้ไขสภาพปััญหาเด็็ กและเยาวชนในชุุ มชนด้้วย

ความรู้้� ความเข้้าใจมากขึ้้�นเท่่านั้้�น แต่่ความสำำ�เร็็จ
ที่่� ไ ด้้เห็็ น เด็็ ก กลัั บ สู่่�ระบบการศึึ ก ษาตามที่่� ห วัั ง

เป็็ น แรงผลัั ก ดัั น ให้้เขาเดิิ น หน้้าแก้้ไขปัั ญ หาเด็็ ก
และเยาวชนในชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่� อง

“ตอนนี้้�เวลาไปจัั ดกิิจกรรมอะไรในชุุ มชน

ก็็จะคอยถามว่่าเรีียนหนัังสืืออยู่่�ไหม ทำำ�อะไรอยู่่�

เพื่่�อที่่�จะแนะนำำ�ให้้เด็็ก ๆ มีีโอกาสกลัับไปเรีียนต่่อ
อย่่างปกติิเอาน้ำำ�ไปส่่งในพื้้� นที่่� ส่่งเสร็็จก็็กลัับเลย

แต่่ปัจ
ั จุุบัน
ั ก็็จะดููสภาพบ้้าน ครอบครััว ถ้้ามีีตายาย
ก็็จะถามว่่ามีีหลานไหม เรีียนชั้้�นไหนแล้้ว จะถาม

มากขึ้้�น ที่่�สำ�คั
ำ ัญก็็ต้้องหมั่่�นถามไถ่่ ไม่่ใช่่ว่่าถามครั้้�งเดีียวแล้้วจบเลย

ไปด้้วย เพื่่�อเก็็บเป็็นข้้อมููลในการช่่วยเหลืือแนะนำำ� แต่่ในความเป็็นจริิง

ควรจะต้้องคุุยกัับพ่่อแม่่ หรืือผู้้�ปกครองด้้วย เพื่่� อทำำ�ความเข้้าใจกัับ

สำำ�เร็็จทุุกเคส แต่่อย่่างน้้อยก็็ทำำ�ให้้เขามีีความกระตืือรืือร้้นในการเรีียน

การคุุยกัันบ่่อย ๆ จะทำำ�ให้้เกิิดความผููกพััน นอกจากคุุยกัับเด็็กแล้้ว
ปััญหาและหาทางออกได้้ตรงจุุด

“มีีตััวอย่่างหนึ่่�งเป็็นเด็็กผู้้ห
� ญิิงอยู่่�กัับแม่่ จบแค่่ ม.3 ไม่่ได้้เรีียนต่่อ

ทำำ�งานเป็็นแดนเซอร์์ ก็็ถามเขาว่่าทำำ�ไมไม่่เรีียนหนัังสืือต่่อเขาก็็บอกว่่า
ไม่่รู้้จ
� ะเรีียนไปทำำ�ไม เลยเข้้าไปคุุยกับ
ั แม่่ แม่่เขาก็็บอกว่่าจะไปเรีียนทำำ�ไม

ตำำ�บลกระหาดมีี 9 หมู่่�บ้้าน อาจจะทำำ�ได้้ไม่่ครอบคลุุมทั้้�งหมด หรืือไม่่ได้้

มากขึ้้�น พ่่อแม่่ได้้รู้้�ความต้้องการของลููก ได้้ช่่วยชี้้�ช่่องทางให้้พ่่อแม่่และ
เด็็กได้้เห็็นโอกาส และที่่�สำ�คั
ำ ัญคืือได้้เชื่่�อมร้้อยช่่องว่่างระหว่่างพ่่อแม่่ลููก
ให้้ประสานกัันมากขึ้้�น เปิิดใจรัับฟัังกัันและเห็็นภาพอนาคตของเด็็กได้้
ชััดเจนขึ้้�น” มนตรีี กล่่าว
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อยากพัั ฒนาเด็็กในพื้้� นที่่�
ให้้มีคุ
ี ณ
ุ ภาพ ดููแลตนเองได้้
ไม่่เป็็นภาระสัั งคม
ไข่่มุุก สายบุุตร

ไข่่มุุก สายบุุ ตร หรืือ เปิ้้�ล นัักวิิ ชาการศึึกษา เทศบาลตำำ�บล

ส่่วนความคืืบหน้้าของการเคลื่่�อนงานเด็็กเยาวชนนอกระบบของ

จอมพระ อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุริินทร์์ อายุุ 37 ปีี รัับผิิดชอบงาน

ทต.จอมพระ ตอนนี้้�อยู่่�ในขั้้�นตอนของการทำำ�แผนส่่ง อบจ.สุุริินทร์์ เพื่่� อ

บอกว่่า เธอสนใจเข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนเพราะอยากมีี

แต่่ไม่่มีีทุน
ุ หากได้้ทุุนเขาน่่าจะดีีใจที่่�เขาจะได้้เรีียน

การศึึกษา เด็็กเยาวชน และงานประเพณีี ศาสนา วััฒนธรรม มากว่่าสิิบปีี
ประสบการณ์์ทำำ�งานพััฒนาเด็็ กเยาวชน โดยคาดหวัั งว่่ าจะมีีส่่วนช่่วย
พััฒนาเด็็กเยาวชนในพื้้� นที่่�ให้้มีีคุุณภาพ มีีงานทำำ� อาจจะไม่่ต้้องเรีียนเก่่ง
แต่่ดููแลตััวเองได้้ ไม่่เป็็นภาระของสัังคมก็็พอ

เปิ้้�ล เล่่าว่่า ที่่�ผ่า่ นมาเธอเคยมีีประสบการณ์์ทำำ�งานกัับเด็็กเยาวชน
มาบ้้าง เช่่น งานสภาเด็็ กและเยาวชนของ ทต.จอมพระ มีีการพาเด็็ ก

เยาวชนทำำ�โครงการเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันตััวเองจากยาเสพติิด การป้้องกััน
การตั้้�งครรภ์์ในวััยเรีียน

สิ่่� ง ที่่� ไ ด้้เรีียนรู้้� จ ากการเข้้าร่่ ว มหลัั ก สููตร

นัักถัักทอชุุมชน คืือ กระบวนการที่่�ให้้เด็็กเยาวชน
คิิดจากตััวของเขาเอง และสามารถนำำ�มาใช้้จริิงได้้

เช่่น เมื่่�อเขาชอบอะไร เขาอยากเป็็นอะไร เขาจะ
วางแผนแล้้วทำำ�ให้้ถึึงเป้้าหมายของเขา

“ถ้้าเราได้้ไปคลุุกคลีีกัับเด็็ก ก็็รู้้�เหตุุผลของ

เขาว่่าทำำ�ไมไม่่เรีียน เขาไม่่ได้้เกเร แต่่เขาไม่่มีีเงิิน

บางทีีต้้องช่่วยทำำ�งานหาเงิิน ทำำ�ให้้มุมม
ุ องของเรา

มัันเปลี่่ย
� นไป กลายเป็็นเห็็นอกเห็็นใจเขามากขึ้้�น”

ให้้การดููแลช่่วยเหลืือเด็็กเยาวชนนอกระบบ เพราะเด็็กบางคนอยากเรีียน

สำำ� หรัั บ ปัั ญ หาและอุุ ปส รรคของการทำำ� งานพัั ฒ นาเด็็ ก เยาวชน

นอกระบบของ ทต.จอมพระ คืือ การที่่�เด็็กและเยาวชนบางคนไม่่สนใจ
เข้้าร่่วมกิิจกรรมพััฒนาตนเอง แม้้ว่่าพ่่อแม่่ผู้้�ปกครองจะให้้ความร่่วมมืือ
ส่่งเยาวชนเข้้าร่่วมกิิจกรรม บางคนไปร่่วมกิิจกรรมแล้้วหนีีกลัับ ก็็เป็็นจุุด
ที่่�ต้้องหาทางแก้้ไขกัันต่่อไป

“ช่่วยพัั ฒนาเด็็กเยาวชน

ในพื้้� นที่่�ให้้มีคุ
ี ณ
ุ ภาพ มีีงานทำำ�
อาจจะไม่่ต้้องเรีียนเก่่ง
แต่่ดูแ
ู ลตััวเองได้้
ไม่่เป็็นภาระของสัังคมก็็พอ”
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ได้้เรีียนรู้้�เทคนิิค
การดููแลเด็็กด้้อยโอกาส
ภิิญญดา การณรงค์์

ภิิ ญ ญดา การณรงค์์ หรืื อ ครูู แ หม่่ ม ครูู ศูู น ย์์ พัั ฒ นาเด็็ ก เล็็ ก

เทศบาลตำำ�บลจอมพระ อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุริินทร์์ อายุุ 39 ปีี
รัับผิิดชอบงานด้้านการศึึกษาปฐมวััย และมีีประสบการณ์์การทำำ�งานใน

พื้้� นที่่�มา 10 ปีี บอกว่่า โชคดีีที่่�ได้้มาเจอกัับประสบการณ์์ใหม่่ ๆ จากการ
เข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน

สิ่่ง� ที่่�ได้้เรีียนรู้้จ
� ากการเข้้าร่่วมหลัักสููตรคืือ การดููแลเด็็กที่่�ด้้อยโอกาส

ฝึึกฝนให้้มีีความเชื่่�อมั่่�นในตนเอง กล้้าคิิดกล้้าแสดงออก นอกจากนั้้�นยังั ได้้

เรีียนรู้้เ� รื่่�องการเข้้าหาเด็็กและเยาวชน เราต้้องคิิดวางแผนว่่าเราจะชัักชวน
อย่่างไรให้้เด็็กมาเข้้าร่่วมกิิจกรรมและโครงการกัับเรา

ในส่่วนของปััญหาและอุุ ปสรรคในการทำำ�งานกัับเด็็ กนอกระบบ

ครููแหม่่ ม ชี้้� ว่่ า ที่่� ผ่่ า นมาเมื่่� อ จะมีีการลงชุุ ม ชน ทีีมนัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชนจะ
ประสานงานไปยัังผู้้ใ� หญ่่บ้้านเพื่่� อให้้เขาพาเราไปบ้้านเยาวชนตามรายชื่่�อ

และไปแนะนำำ�ตััวกัับผู้้ป
� กครอง แต่่ก็ยั
็ งั เข้้าไม่่ถึึงตััวเด็็ก เพราะผู้้ป
� กครอง

ยัังไม่่เข้้าใจว่่าเราจะเอาชื่่�อของลููกหลานเขาไปทำำ�อะไร เขาตกใจและกลััว
จึึงต้้องอธิิบายให้้เขาฟัังว่่าเรามีีรายชื่่�อเด็็กที่่�ยังั ไม่่ได้้รัับโอกาส ทางโครงการ
จะเข้้ามาให้้การสนัับสนุุน เขาจึึงเริ่่ม
� เข้้าใจ

“ตอนนี้้� เ รามีีเด็็ ก นอกระบบประมาณ7-8 คนที่่� พ อจะดึึ ง มาทำำ�

กิิจกรรมร่่วมกัับเราได้้ แต่่จากการสำำ�รวจ ส่่วนใหญ่่เขาจะประกอบอาชีีพ
เขาจะติิดงาน ทำำ�ให้้มาร่่วมกิิจกรรมกัับเราไม่่ได้้”

“สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�จาก

การเข้้าร่ว่ มหลัักสููตรคืือ
การดููแลเอาใจใส่่เด็็กที่่�
ด้้อยโอกาส ฝึึกฝนให้้มีี
ความเชื่่�อมั่่�นในตนเอง
กล้้าคิิดกล้้าแสดงออก
ได้้เรีียนรู้้�เรื่่�องการเข้้าหา
เด็็กและเยาวชน ต้้องคิิด
วางแผนว่่าเราจะชัักชวน
เด็็กอย่่างไรให้้มาเข้้าร่ว่ ม
กิิจกรรมและโครงการ
กัับเราได้้”
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อยากเป็็นฟัันเฟืืองหนึ่่�งในการ
ช่่วยเหลืือ พัั ฒนาเด็็กเยาวชน
และชุุมชน
จัันทร์์เพ็็ ญ ทรััพย์ส
์ นุ่่�น

จัันทร์์เพ็็ญ ทรััพย์์สนุ่่�น นัักพััฒนาชุุมชนปฏิิบััติิการ เทศบาล

ตำำ�บลจอมพระ อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ อายุุ 44 ปีี ทำำ�งานเป็็น

นัักพััฒนาชุุ มชนมานานกว่่ า 14 ปีี จัั นทร์์เพ็็ญ นิิยามการทำำ�งานของ
นัักพััฒนาชุุมชน คืือ ต้้องทำำ�ทุก
ุ เรื่่�อง ตั้้�งแต่่เบี้้ย
� ยัังชีีพ งานสัังคมสงเคราะห์์
เด็็กและเยาวชน งานสาธารณสุุข ฯลฯ เรีียกได้้ว่่า ‘ครอบจัักรวาล’ ทุุกสาย
งานเพื่่� อพััฒนาชุุมชนให้้ดีีขึ้้�น โดยภาระงานที่่�ได้้รัับมอบหมายมากมาย
เช่่นนี้้� เธอจึึงแทบไม่่รู้้จั
� ักวัันหยุุด เกืือบทุุกเสาร์์-อาทิิตย์ต้้
์ องขนงานเอกสาร

กลัับมาทำำ�ที่่�บ้้าน บางครั้้�งก็็ต้้องลงพื้้� นที่่�พบปะพููดคุุยกัับผู้้ด้้
� อยโอกาสและ
คนพิิการ จึึงต้้องแบ่่งเวลาให้้ทั้้�งงานในสำำ�นัักงาน
และงานเชิิงปฏิิบัติ
ั ิการ

“แม้้งานที่่�ทำำ�อยู่่�จะเหนื่่�อยจะหนัักเพีียงใด

แต่่ความสุุขที่่�ได้้จากการทำำ�งานมีีมากกว่่า การที่่�เรา

ได้้ทำำ�งานกัับคนพิิการ ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ด้้อยโอกาส รู้้�สึก
ึ
ว่่าได้้บุุญ ทั้้�งที่่�เหนื่่�อยมาก เป็็นความเหนื่่�อยกายที่่�
ไม่่เหนื่่�อยใจ”

สำำ�หรัับบทบาทของนัักพััฒนาชุุมชนที่่�ต้้อง

ทุ่่�มเทแรงกายแรงใจทำำ�ให้้มองเห็็นผู้้�คนเดืือดร้้อน
มากมายในชุุมชน เธอจึึงอยากเป็็นฟัันเฟืืองหนึ่่�ง

เพื่่� อช่่วยเหลืือคนเหล่่านั้้�น จึึงตััดสิินใจร่่วมหลัักสููตร

กัับแนวคิิดการทำำ�งานที่่�เธอตั้้�งใจทำำ�มาตลอดสิิบกว่่าปีี ซึ่่�งความรู้้�ที่่�ได้้รัับ
จากหลัั ก สููตรนัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชนช่่ ว ยหนุุ น เสริิ ม ให้้การทำำ� งานของเธอมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น

ส่่วนมุุมมองความคิิดก็็พััฒนาและเปิิดกว้้างมากขึ้้�น จากเดิิมที่่�

เคยทำำ�งานแบบผิิวเผิิน แต่่พอได้้เข้้าร่่วมหลัักสููตรนี้้� ได้้ลงพื้้� นที่่�พูดคุ
ู ย
ุ

ซัักถามชาวบ้้านอย่่างลึึกซึ้้�ง ทำำ�ให้้ได้้รู้้�ความยากลำำ�บากของพวกเขา
กระทั่่�งเกิิดความตั้้�งใจที่่�จะหาวิิธีช่
ี ว
่ ยเหลืือ

ปัั ญ หาอุุ ปส รรคที่่� เ กิิ ด ขึ้้� นกัั บ พื้้� นที่่� เ ทศบาลตำำ� บลจอมพระ คืื อ

“งานพัั ฒนาชุุมชนทำำ�ให้้

เราได้้เห็็นผู้้�ด้้อยโอกาส
เห็็นเยาวชนบางคนไม่่มีกิิน
ี
จึึงอยากทำำ�งานตรงนี้้�
ให้้ดีีขึ้้�น อย่่างน้้อยก็็เพื่่� อ
ตอบแทนชุุมชน ตอบแทน
เงิินเดืือนจากภาษีีประชาชน
อยากทำำ�งานให้้คุ้้�มค่่า”

นัักถัักทอชุุมชน

“เราทำำ�งานตำำ�แหน่่งนี้้� ได้้เห็็นอะไรมากมาย

เห็็นผู้้ด้้
� อยโอกาส เห็็นเยาวชนบางคนไม่่มีีจะกิิน ก็็เลยทำำ�ให้้อยากทำำ�งาน
ตรงนี้้ใ� ห้้ดีีขึ้้�น อย่่างน้้อยก็็เพื่่� อตอบแทนชุุมชน ตอบแทนเงิินเดืือนจากภาษีี
ประชาชน อยากทำำ�งานให้้คุ้้�มค่่า”

หลัังจากเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมจากหลัักสููตร จัันทร์์เพ็็ญ บอกว่่า เธอได้้

เรีียนรู้้�หลายอย่่าง โดยเฉพาะเทคนิิคการทำำ�งานในพื้้� นที่่� วิิธีีการพููดคุุย
วิิธีีการเข้้าสัังคม และได้้พบช่่องทางช่่วยเหลืือคนที่่�เดืือดร้้อน ซึ่�ง่ สอดคล้้อง

การไม่่ให้้ความร่่วมมืือของเด็็กและเยาวชนที่่�มีีปััญหา
เมื่่�อมีีคนหยิิบยื่่�นความห่่วงใยแต่่ถููกปฏิิเสธ เด็็กกลุ่่�มนี้้�
จึึงเดิินสู่่�ทางที่่�ผิด
ิ ไม่่เรีียนหนัังสืือ แต่่ถึึงอย่่างไรพ่่อแม่่
และครอบครัั ว ของเด็็ ก ก็็ ยัั ง ไว้้วางใจให้้จัั น ทร์์ เ พ็็ ญ
ช่่วยเหลืืออย่่างเต็็มที่่�ที่่�สุด
ุ

“เราคาดหวัั ง มากว่่ า พวกเขาจะกลัั บ มาเป็็ น

เด็็กดีีหรืือไม่่สร้้างปััญหาให้้สัังคม ก็็คุย
ุ กัับกลุ่่�มอยู่่�เสมอ
พ่่อแม่่ก็ม
็ าปรึึกษาว่่าจะทำำ�อย่่างไร แต่่ก็ต้้
็ องใช้้ทั้้�งเวลา

และความร่่วมมืือของคนในชุุมชน คนในครอบครััว
และตััวเด็็กเองด้้วย โดยที่่�เราพยายามนำำ�ความรู้้�และ

ประสบการณ์์ที่่ไ� ด้้จากการทำำ�งานและการอบรมมาใช้้”
จัันทร์์เพ็็ญมีีความคิิดเห็็นถึงึ หลัักสููตรนัักถัักทอ

ชุุมชนว่่า เป็็นหลัักสููตรที่่�ดีีมาก ๆ เพราะโอกาสที่่�จะได้้เรีียนรู้้ห
� ลัักสููตรที่่�ได้้

ฝึึกปฏิิบัติ
ั ิจริิงแบบนี้้ไ� ด้้ยาก เนื่่� องจากต้้องใช้้งบประมาณและความร่่วมมืือ

จากหลายฝ่่าย จึึงอยากให้้มีีโครงการแบบนี้้ต่
� ่อไปเพื่่� อให้้เกิิดความต่่อเนื่่� อง
เพราะการพััฒนาคนต้้องทำำ�แบบค่่อยเป็็นค่่อยไป ต้้องใช้้เวลานานกว่่าจะ
เห็็นผลสำ�ำ เร็็จ
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ใช้้จิิตวิิทยาทำำ�งานกัับเด็็ก
ไม่่ตััดสิิ นและไม่่บัง
ั คัับเด็็ก
ศุุภรััตติิยา วาริินกุุฏิิ

ศุุภรััตติิยา วาริินกุุฏิิ หรืือ แอน ผู้้�ช่่วยเจ้้าพนัักงานธุุรการ เทศบาล

ส่่วนการขัับเคลื่่�อนงานเด็็กเยาวชนนอกระบบของ ทต.จอมพระ

ตำำ�บลจอมพระ อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ อายุุ 45 ปีี รัับผิิดชอบ

แอน เล่่าว่่า ตอนนี้้�เด็็กเยาวชนได้้รัับความช่่วยเหลืือแล้้ว แต่่ในส่่วนของ

รุ่่�นแรกของ ทต.จอมพระ ได้้รัับมอบหมายจากผู้้�บัังคัับบััญชา และเธอก็็

กิิจกรรมอะไรเลย พ่่อแม่่อยากให้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมแต่่เขาไม่่เอา ชอบอยู่่�

งานจััดซื้้�อจััดจ้้างของ ทต.มานาน 8 ปีี เล่่าว่่า เธอเป็็นนัักถัักทอชุุมชน
อยากทำำ�งานด้้านนี้้ด้้
� วย โดยคาดหวัังว่่าจะนำำ�ความรู้้ที่่
� �ได้้รัับจากการอบรม
ไปปรัั บ ใช้้ในการช่่ ว ยเหลืื อ ดููแลเด็็ ก เยาวชนในพื้้� นที่่�
ให้้เขามีีความรู้้� และมีีส่่วนร่่วมพััฒนาท้้องถิ่่�น

การเข้้าเรีียนรู้้�หลัักสููตรนัักถัั กทอชุุ มชน ทำำ�ให้้

เธอรู้้จั
� ักกระบวนการความคิิด การทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม และ

การแก้้ปัั ญ หา สิ่่� ง ที่่� ป ระทัั บ ใจมากคืื อ กระบวนการ
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� และการเป็็นผู้้�พููด ผู้้�ฟัังที่่�ดีี การจด
บัันทึึกสิ่่�งที่่�เพื่่� อนพููด ส่่วนที่่�นำ�ำ ไปใช้้กัับการทำำ�งานเด็็ก
เยาวชนคืือ การใช้้ความเข้้าใจ ค่่อย ๆ เรีียนรู้้เ� ด็็ก โดยไม่่

ตััดสิิน และไม่่บังั คัับเขา เพราะถ้้าใจร้้อนเด็็กเยาวชนจะ
หนีีเราไปเลย

“เราใช้้จิิตวิิทยาเข้้าหาเด็็ ก ค่่ อย ๆ พููดกัับเขา

เหมืือนเราเป็็นเพื่่�อนเขา ค่่อย ๆ เข้้าไปให้้ความรู้้�หรืือ
ข้้อคิิดไปในตััว”

การส่่งเขาเข้้าอบรมยัังทำำ�ได้้ไม่่ดีี นััก เพราะ เด็็ กเยาวชนที่่� ไม่่อยากร่่วม
แต่่บ้้านเล่่นเกม เล่่นมือ
ื ถืือ

“เราใช้้จิิตวิิทยา

สำำ� ห รัั บ ข้้ อ เ สน อ แ น ะ ต่่ อ ห น่่ ว ย ง า น ผู้้� ใ ห้้ ก า ร

สนัับสนุุน แอน ระบุุว่่า อยากให้้มีีการจััดอบรมในหมู่่�บ้้าน

ในการเข้้าหาเด็็ก
เพื่่� อให้้เด็็ กเยาวชน ตลอดจนผู้้�ปกครอง มีีความเชื่่�อมั่่�น
และสนใจเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในโครงการ
ค่่อย ๆ พูู ดกัับเขา
โดยที่่�เราเหมืือนเป็็น
เพื่่� อนเขา เข้้าไปค่่อย ๆ
ซึึมซัับและให้้ความรู้้�
ไปในตััว เล่่นกัับเขา
ไปด้้วย และฝากข้้อคิิด
ให้้เขาไปในตััว”
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เปิิดโอกาสให้้เด็็กคิิด-ลงมืือทำำ�
เราต้้องพัั ฒนาเขา เพื่่� อให้้เขา
พัั ฒนาชุุมชนต่่อไป
วััชริินทร์์ ธรรมเที่่�ยง
วััชริินทร์์ ธรรมเที่่�ยง ผู้้�อำำ�นวยการกองการศึึกษา องค์์การบริิหาร

ส่่วนตำำ�บลบุุแกรง อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ อายุุ 49 ปีี ปฏิิบัติ
ั ิงาน

ที่่� อบต.บุุแกรง มาตั้้�งแต่่ปลายปีี 2553 หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบหลัักคืือ

ดููแลภาพรวมเรื่่�องการจััดการศึึกษาให้้กัับเด็็กเยาวชนทั้้�งในและนอกระบบ
ดููแลเรื่่�องการจััดการศึึกษาของศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก (ศพด.) ประสานงาน

ร่่วมกัับเด็็กกลุ่่�มนี้้� จนกระทั่่�งเด็็กเริ่่�มเห็็นความสำำ�คััญของการศึึกษาและ

ทั้้�งการจััดค่่ายเยาวชน และการพาเยาวชนออกไปอบรมนอกพื้้� นที่่�รวมถึึง

ระบบส่่วนใหญ่่จะไม่่อยู่่�ในพื้้� นที่่�แล้้ว เนื่่� องจากติิดตามผู้้ป
� กครองไปทำำ�งาน

กัับโรงเรีียน การได้้คลุุกคลีีและทำำ�งานร่่วมกัับเด็็ กและเยาวชนหลายปีี

การติิดต่่อประสานงานกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ จึึงได้้รัับมอบหมายให้้เข้้าร่่วม
หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน โดยวััชริินทร์์ก็แ
็ อบคาดหวัังถึึงสิ่่ง� ที่่�จะได้้รัับจาก
หลัักสููตรฯ เช่่นกัน
ั

“การเข้้ามาร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนถืือว่่าได้้ตรงความคาดหวััง

กลัับไปเรีียนในระบบ กศน. อีีกครั้้�ง แต่่ปััญหาหลัักในตอนนี้้�คืือเด็็กนอก

นอกพื้้� นที่่� การติิดตามทางโทรศััพท์เ์ พื่่� อชัักชวนให้้พวกเขาเห็็นความสำำ�คัญ
ั
ของการฝึึกอบรมเพื่่� อนำำ�มาประกอบอาชีีพในอนาคตและกลัับมาเข้้าร่่วม
กิิจกรรมเป็็นเรื่่�องยาก เพราะเด็็กกลุ่่�มนี้้จ
� ะมองว่่าเขาก็็มีีงานทำำ�แล้้ว

การมีีโอกาสเข้้ามาร่่วมหลัักสููตรฯ ทำำ�ให้้วััชริินทร์์รู้้�สึึกดีีใจที่่�ได้้เห็็น

ของผม ทำำ�ให้้ผมเข้้าหากลุ่่�มเด็็กได้้ง่า่ ยขึ้้�น และสร้้างความไว้้เนื้้� อเชื่่�อใจให้้

หลายหน่่วยงานมองเห็็นปัญ
ั หาและให้้ความสำำ�คััญกัับเยาวชนโดยเฉพาะ

นำำ� เทคนิิ ค จากหลัั ก สููตรฯ มาปรัั บ ใช้้ ใ นงานเพื่่� อสื่่� อสารกัั บ เด็็ ก ให้้ มีี

ทำำ�งานที่่�กระชัับรวดเร็็วขึ้้�น เนื่่�องจากตั้้�งแต่่การสำำ�รวจจนถึึงการอบรมอาชีีพ

เกิิดขึ้้�นกัับพวกเขา เนื่่�องจากผมเป็็นรุ่่�นเดีียวกัับพ่่อแม่่ของเด็็กเหล่่านี้้� จึึง
ประสิิทธิภ
ิ าพที่่�สุด
ุ จากที่่�เคยใช้้วิิธีเี ดิิม ๆ เหมืือนผู้้ใ� หญ่่
คุุยกัับเด็็ ก ก็็ปรัับมาเป็็นการพููดคุุยสร้้างความสนิิท

สนมคล้้ายกัับคนในครอบครััว ผมพููดหรืือทำำ�ตััวต่่อลููก

เราอย่่างไร ก็็ทำำ�แบบนั้้�นกัับเด็็ก ๆ เหล่่านี้้� ทำำ�ให้้ผมคุย
ุ

กัับเขาได้้ง่า่ ย ทราบปััญหาและความต้้องการของน้้อง
ๆ ได้้ลึก
ึ ซึ้้�งยิ่่�งขึ้้�น”

วััชริินทร์์ ยัังบอกอีีกว่่าหลัักสููตรฯ นี้้�ทำำ�ให้้เขา

ได้้รัับรู้้ข้้
� อมููลของเด็็กในพื้้� นที่่�มากขึ้้�น โดยเฉพาะข้้อมููล
เด็็กที่่�ต้้องออกจากระบบการศึึกษากลางคัันที่่ไ� ด้้รัับจาก

กองทุุ น เพื่่� อ ความเสมอภาคทางการศึึ ก ษา (กสศ.)
เนื่่� องจากมีีกระบวนการเก็็บข้้อมููลที่่�เป็็นระบบ ทำำ�ให้้
เห็็นภาพใหญ่่ของเยาวชนทั้้�งในและนอกระบบ ซึ่่�งที่่�

ผ่่านมาแม้้เขาจะเป็็นคนพื้้� นที่่� และมีีการลงพื้้� นที่่คุ
� ย
ุ กัับ
ผู้้�นำ�ชุ
ำ ุมชนเป็็นระยะ ก็็ยัังไม่่สามารถรัับรู้้�ข้้อมููลตรงนี้้�
ได้้เต็็มที่่�นัก
ั

ด้้านการศึึกษา แต่่ก็็อยากสะท้้อนฝากให้้หน่่วยงานเหล่่านี้้�มีีกระบวนการ

“การเปิิดโอกาสให้้เด็็ก

ได้้คิิดเอง ทำำ�ให้้เขารู้้�สึึก
ว่่าผู้้�ใหญ่่อย่่างเราเชื่่�อมั่่�น
ในสิ่่�งที่่�เขาคิิดเขาทำำ�
โดยเราช่่วยฝึึกให้้เขา
มีีกระบวนการคิิด
สามารถวางเป้้าหมาย
ของตััวเองได้้ จะเป็็นสิ่่�ง
ช่่วยเสริิมให้้เด็็กเหล่่านี้้�
สามารถบรรลุุการเรีียนรู้้�
ได้้ด้้วยตััวเอง”

เด็็กที่่�ออกจากระบบการศึึกษากลางคัันใน ทต.

ใช้้เวลาค่่อนข้้างนาน บางครั้้�งเป็็นเดืือน

“การรอเพีียง 4 - 5 วััน สำำ�หรัับเด็็กมัันคืือเวลา

ที่่�นานแล้้ว ไฟในตััวเขาจะหมดไป ช่่องว่่างตรงนี้้�ทำำ�ให้้
เด็็กหายไประหว่่างทาง หากเร่่งรััดส่่วนนี้้�ได้้ เด็็กเหล่่านี้้�
ก็็จะตกหล่่นน้้อยลง ซึ่่�งหมายถึึงโอกาสในชีีวิิตของเขา

จะมีีทางเลืือกเพิ่่�มขึ้้�น แต่่อย่่างไรก็็ดีี ส่่วนตััวรู้้�สึึกดีีใจ
ภููมิิใจที่่�เห็็นหน่่วยงานเหล่่านี้้�เข้้ามาขัับเคลื่่�อนและหนุุน
เสริิมให้้เด็็กกลุ่่�มนี้้�ไม่่กลายเป็็นปััญหาของสัังคม เพราะ

ส่่ ว นตัั ว มองว่่ า เด็็ ก ที่่� มีีศัั ก ยภาพหรืือมีีโอกาสพัั ฒ นา

ตััวเองในระดัับสููงส่่วนมากเมื่่�อถึึงเวลาหนึ่่�งเขาก็็ต้อ
้ งย้้าย
ไปมีีหน้้าที่่�การงานในพื้้� นที่่�อื่� ่นที่่�ตอบสนองการใช้้ชีีวิิต

ของเขาได้้ ไม่่ได้้กลัับมาในชุุมชนเดิิม แต่่เด็็กที่่�ผมมองว่่า
ขาดโอกาสและอาจจะเป็็นปััญหานี่่แ
� หละ คืือกลุ่่�มที่่�ยััง
ใช้้ชีีวิิตในพื้้� นที่่�และจะกลายเป็็นผู้้�นำ�ชุ
ำ ุมชนในภาคส่่วน

ต่่าง ๆ ต่่อไป ผมจึึงต้้องพััฒนาศัักยภาพเขาเพื่่�อให้้เขา

มาพััฒนาชุุมชนของเราในอนาคต การเปิิดโอกาสให้้เขา

บุุแกรงส่่วนใหญ่่มีีสาเหตุุมาจากปััจจััยทางเศรษฐกิิจ หลายครอบครััวไม่่

ได้้คิิดเอง ทำำ�ให้้เขารู้้�สึึกได้้ว่่าผู้้�ใหญ่่อย่่างผมเชื่่�อมั่่�นในสิ่่�งที่่�เขาคิิดเขาทำำ�

ที่่�มีีค่่าใช้้จ่่ายสููง ทำำ�ให้้เด็็กจำำ�นวนไม่่น้้อยไม่่สามารถเรีียนต่่อได้้ หรืือเรีียน

จะเป็็นสิ่่ง� ช่่วยเสริิมให้้เด็็กเหล่่านี้้�สามารถบรรลุุการเรีียนรู้้ไ� ด้้ด้ว้ ยตััวเอง” 

สามารถตอบสนองการเรีียนรู้้ข
� องบุุตรหลานได้้ โดยเฉพาะเด็็กระดัับมััธยม

ไประยะหนึ่่�งก็็ต้้องออกกลางคััน โดยทาง ทต.บุุแกรง มีีทีีมงานลงไปทำำ�งาน

โดยเราช่่วยฝึึกให้้มีีกระบวนการคิิด สามารถวางเป้้าหมายของตััวเองได้้
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เปลี่่�ยนจาก ‘ชี้้�นำำ�’ สู่่�การรัับฟััง
ความต้้องการของเด็็ก
ณััฏฐนิิชา เขีียวสะอาด

ณัั ฏ ฐนิิ ช า เขีี ย วสะอาด นัั ก วิิ ช าการสาธารณสุุ ข ที่่� เ ทศบาล

ณััฏฐนิิชา เล่่าว่่า ระหว่่างการทำำ�งานนัักถัักทอชุุมชน เธอไม่่ได้้ทำำ�

ตำำ�บลบุุแกรง อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ ทำำ�งานด้้านสาธารณสุุข

เฉพาะการแก้้ปััญหาให้้กัับเด็็กและเยาวชนที่่�หลุุดออกจากระบบการศึึกษา

ก่่ อ นจะมารัั บ ตำำ� แหน่่ ง นัั ก วิิ ช าการสาธารณสุุ ข ที่่� เ ทศบาลตำำ� บลบุุ แ กรง

ได้้รับ
ั จากการทำำ�งานนี้้� ยัังถููกนำำ�มาสานต่่อเป็็นแผนพััฒนาตำำ�บล เช่่น

มาโดยตลอด เริ่่ม
� จากการเป็็นพยาบาลวิิชาชีีพ กระทรวงสาธารณสุุข 8 ปีี
ซึ่่�งเป็็นบ้้านเกิิดมานานถึึ ง 9 ปีี หน้้าที่่� หลัักคืื อการควบคุุมและป้้องกััน

โรคระบาด ดููแลความเป็็นอยู่่�ของคนในตำำ�บลทุุกช่่วงวััย ก่่อนจะมารัับ
บทบาท ‘นัักถัักทอชุุมชน’

ณัั ฏฐนิิ ช า เล่่ า ว่่ า เธอเข้้าร่่ ว มโครงการพัั ฒ นาเยาวชนในชุุ ม ชน

ท้้องถิ่่�น ( 4 ภาค) ระยะที่่� 3 หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนมาได้้ประมาณ 1 ปีี
เพราะเดิิมเคยทำำ�งานส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�คนในชุุมชน

มาโดยตลอด เมื่่�อมีีโครงการฯ นี้้เ� ข้้ามาจึึงเป็็น ‘โอกาส’
ให้้เธอและเทศบาลได้้ช่่วยบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้

แก่่เด็็ กและเยาวชนที่่� หลุุดออกจากระบบการศึึกษา
ซึ่�ง่ สาเหตุุหลัักมาจากฐานะทางบ้้านที่่�ยากจน

“ตอนที่่รู้� ้�ว่า่ จะได้้ช่ว่ ยเหลืือเยาวชนในโครงการฯ

เราสามารถมุ่่�งตรงไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมายได้้ทัันทีี เพราะ

มีีฐานข้้ อ มููลที่่� ไ ด้้ จ ากการทำำ� งานใกล้้ ชิิ ดค นในตำำ� บล
อยู่่�แล้้ว รู้้�ว่่าแต่่ละครััวเรืือนมีีความเป็็นอยู่่�เป็็นอย่่างไร

มีีจุุดแข็็งตรงไหน และมีีปััญหาอะไรบ้้าง การทำำ�งาน

เริ่่ม
� เป้้าหมาย
� จากการสำำ�รวจความต้้องการของกลุ่่ม
ให้้ละเอีียดและชััดเจน ก่่อนนำำ�ข้้อมููลเหล่่านั้้� นไป

เท่่านั้้�น ข้้อค้้นพบปััญหา ความต้้องการ และความร่่วมมืือจากภาคีีที่่�
การทำำ�โรงเรีียนผู้้�สููงอายุุ โดยความร่่วมมืือจากคุุณครูู กศน. และคุุณครูู

วััยเกษีียณ โรงเรีียนนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่� อบรรเทาปััญหาสุุขภาพจิิตของ
ผู้้�สููงอายุุ ที่่� เกิิดจากการต้้องห่่างไกลลููกหลานที่่� ออกไปทำำ�งานนอกพื้้� นที่่�
ซึ่่�งตัั วโรงเรีียนเองก็็มีีจุุดเริ่่�มต้้นมาจากความต้้องการของผู้้�สููงอายุุ เองที่่�

อยากเติิมเต็็มความรู้้�และทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับคนในตำำ�บล นอกจากนี้้�ยัังมีี

อีีกหลายกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นเพื่่� อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของคนในตำำ�บลแบบ
องค์์รวม เน้้นการเรีียนรู้้จ
� ากประสบการณ์์ของกััน

“การตั้้�งใจรัับฟัังเพื่่� อ

ให้้ได้้มาซึ่�ง
่ ความต้้องการ
ที่่�แท้้จริิงเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญมาก
หากเผลอตััวรีีบชี้้�นำำ�จะทำำ�ให้้
ไม่่ได้้รับ
ั ฟัังความต้้องการนั้้�น
การช่่วยเหลืือจะกลายเป็็น
สิ่่�งที่่�เราต้้องการ ไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�
เขาต้้องการ”

วางแผน และประสานงานกัับภาคีีเครืือข่่ายแต่่ละ
ด้้านเพื่� อ
่ ดำำ�เนิินงานร่่วมกััน”

ผลลััพธ์ใ์ นช่่วงเกืือบ 1 ปีีที่่�ผ่า่ นมา เยาวชนกลุ่่�มที่่�ต้้องการศึึกษาต่่อ

ในรููปแบบ กศน. เริ่่ม
� เรีียนจบและหางานทำำ� ส่่วนคนที่่�ต้้องการฝึึกอาชีีพก็็

และกััน และการมีีส่่วนร่่วมของทุุกคน

ด้้วยความที่่�ณัฏ
ั ฐนิิชามีีพื้้� นฐานการทำำ�งาน

ด้้านนี้้ม
� าก่่อนหลายปีี การทำำ�งานในโครงการฯ นี้้�
จึึงค่่อนข้้างราบรื่่�น แม้้จะไม่่ได้้เรีียนรู้้เ� รื่่�องใหม่่ ๆ
มากนััก แต่่เธอก็็ได้้สะท้้อนข้้อคิิดการทำำ�งานที่่�ได้้
จากโครงการนัักถัักทอไว้้อย่่างน่่าสนใจ

“ข้้อคิิดที่่�ได้้จากการทำำ�งานนี้้�คืือ การตั้้�งใจ

รัับฟัังเพื่� ่อให้้ได้้ มาซึ่่�งความต้้ องการที่่�แท้้ จริิง
เป็็ น เรื่่�อ งสำำ�คัั ญ มาก หากเผลอตัั ว รีีบ ชี้้�นำำ� จะ

ทำำ� ให้้ ไ ม่่ได้้ รัั บ ทราบความต้้ อ งการที่่� แ ท้้ จ ริิง
การช่่วยเหลืื อก็็ จะกลายเป็็นสิ่่�งที่่�เราต้้ องการ

ไม่่ใช่่สิ่่�งที่่� เขาต้้ องการ ซึ่่�งเรื่่�องนี้้�เป็็นข้้อพึึงระวัั งในการทำำ�งานและ
การใช้้ชีวิิต
ี ”

พยายามจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ให้้ครอบคลุุมความต้้องการมากที่่�สุุด

ณััฏฐนิิชา ทิ้้�งท้้ายว่่า “การต้้องทำำ�ทั้้�งงานหลัักและงานโครงการฯ
แม้้จะค่่อนข้้างเหนื่่�อย แต่่ไม่่ได้้มากจนทนไม่่ไหว เราภููมิิใจที่่�ได้้ช่ว่ ยเหลืือ

รายได้้อย่่างต่่ อเนื่่� อง แม้้จะมีีบางส่่วนค้้นพบว่่ าเส้้นทางที่่� เลืือกไว้้ยัังไม่่

แต่่สบายใจ เวลาเห็็นผลตอบรัับออกมาดีี ก็็ทำำ�ให้้มีีความสุุขและอยากจะ

ผลลััพธ์ที่่
์ �เกิิดขึ้้�นคืือมีีเยาวชนบางส่่วนสามารถเดิินหน้้าเรีียนรู้้�และสร้้าง
ตอบโจทย์์ แต่่ก็เ็ ป็็นประโยชน์์ที่่�ได้้ลองเรีียนรู้้�สิ่่�งที่่�ตนสนใจ

คนในชุุมชน อยากให้้คนในชุุมชนมีีสุุขภาพกายและจิิตที่่�ดีี เราเหนื่่�อยกาย
ทำำ�งานต่่อไป”
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‘ความไว้้ใจ’ หััวใจสำำ �คััญ
ของการพัั ฒนาเด็็ก
สุุพรรณา สมานมิิตร
สุุพรรณา สมานมิิตร ผู้้�ดููแลเด็็ก เทศบาลตำำ�บลบุุแกรง อำำ�เภอ

จอมพระ จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ หรืือที่่�เด็็ก ๆ เรีียกกัันว่่า ‘ครููก้้อย’ วััย 24 ปีี
เพิ่่ง� จบการศึึกษาและทำำ�งานได้้เป็็นเพีียงปีีแรกเท่่านั้้�น ด้้วยบทบาทหน้้าที่่�

การเป็็นผู้้ดูู
� แลเด็็กเล็็กวััยเพีียง 2 - 3 ขวบที่่�อยู่่�ในชุุมชน หน้้าที่่�หลัักของเธอ
จึึ งเป็็นการดููแลพััฒนาการและการสอนเพื่่� อเตรีียมความพร้้อมให้้เด็็ ก
วััยก่่อนเข้้าเรีียนกลุ่่�มนี้้�

สุุพรรณา ยอมรัับว่่าไม่่เคยรู้้�จัักหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนมาก่่อน

แต่่เมื่่�อได้้ยิินข่า่ วจาก ทต.บุุแกรง และมีีโอกาสได้้พููดคุุยกัับพี่่� ๆ นัักวิิชาการ
สาธารณสุุขของ ทต.บุุแกรง ที่่�เคยเข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนมาก่่อน

ทำำ�ให้้เธอรู้้สึ
� ก
ึ อยากเข้้าร่่วมบ้้างเพื่่� อหาประสบการณ์์ใหม่่ ๆ เพื่่� อเสริิมสร้้าง
ศัักยภาพให้้แก่่ตััวเอง และการมีีโอกาสเข้้าร่่วมกิิจกรรม
เพีียง 2 วัั น ทำำ� ให้้ครููก้้อยรู้้� สึึ ก ว่่ า คิิ ด ไม่่ ผิิ ด ที่่� เ ข้้าร่่ ว ม

หลัักสููตรนี้้� เพราะสิ่่ง� ที่่�เธอได้้รัับกลัับมาคืือ ‘ความมั่่�นใจ’
ในศัักยภาพของตััวเองที่่�มีีมากขึ้้�น

“แต่่ก่อ
่ นเป็็นคนที่่�ไม่่มีีความมั่่�นใจเลย โดยเฉพาะ

เรื่่�องการแสดงออก คิิดเสมอว่่าตััวเองทำำ�ไม่่ได้้ แต่่การ

เข้้าร่่วมหลัักสููตรนี้้�ทำำ�ให้้เรามั่่�นใจในศัักยภาพของตััวเอง
และภููมิิใจว่่าเราก็็ทำำ�ได้้ ซึ่่�งเราก็็นำ�ำ ไปปรัับใช้้ในการติิดต่อ
่
ประสานงานกัับผู้้�ปกครองเด็็ก ๆ นอกจากนี้้�โครงการฯ

ยัังทำำ�ให้้รู้้�จัักการวางแผนงาน จากเดิิมอยากสอนอะไร
เราก็็สอน แต่่ตอนนี้้�รู้้�จัักวางแผนการสอนอย่่างเป็็นขั้้�น

เป็็นตอน ทำำ�ให้้การสอนมีีประสิิทธิภ
ิ าพมากขึ้้�น ซึ่่�งเป็็น
ผลดีีกัับเราและเด็็ก ๆ ด้้วย”

ครููก้้อย เล่่าว่่า การทำำ�งานกัับเด็็กเล็็กวััย 2 - 3 ขวบ

ที่่�ยังั ไม่่เข้้าใจในสิ่่ง� ที่่�เราต้้องการสื่่�อสารได้้ทั้้�งหมด อีีกทั้้�ง

ร่่วมกัับเด็็ กโตและเยาวชนในพื้้� นที่่� ทำำ�ให้้เธอมองเห็็นความท้้าทายอีีก
หนึ่่�งอย่่างที่่�ยัังไม่่มีีโอกาสได้้เข้้าไปสััมผััสมากนัักนั่่�นคืือ ‘การทำำ�งานกัับ
เด็็กนอกระบบ’

เด็็กและวััยรุ่่�นในพื้้� นที่่ส่
� ว่ นใหญ่่ พ่่อแม่่ต้้องออกไปทำำ�งานนอกพื้้� นที่่�

ทำำ�ให้้ภาระการดููแลมัักตกไปยัังปู่่�ย่่า ตายาย ซึ่่�งบางครั้้�งก็็ไม่่สามารถดููแล

เด็็กเหล่่านี้้�ได้้อย่่างใกล้้ชิิด จนหลายครั้้�งนำำ�ไปสู่่�การหลุุดออกจากระบบ

“เมื่่�อก่่อนเป็็นคนที่่�

การศึึกษา และเป็็นจุุดเริ่่ม
� ต้้นของปััญหาต่่าง ๆ ที่่�

อาจตามมาได้้ ครููก้้อย บอกว่่า แม้้ว่่างานของตััวเอง

จะไม่่ได้้เกี่่�ยวข้้องกัับเด็็กวััยรุ่่�นโดยตรง แต่่ก็็ได้้นำำ�

ไม่่มีค
ี วามมั่่�นใจในตนเอง ความรู้้�และทัักษะที่่�ได้้จากการเข้้าร่่วมโครงการฯ
คิิดเสมอว่่าทำำ�ไม่่ได้้
มาปรัับใช้้กัับเด็็กวััยรุ่่�นในพื้้� นที่่� เพราะการเข้้าถึึง
หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน เด็็กเหล่่านี้้เ� ป็็นเรื่่�องยาก เด็็กวััยนี้้จ� ะให้้ความสำำ�คััญ
ทำำ�ให้้เรามั่่�นใจในศัักยภาพ กัับ ‘ความไว้้ใจ’ เป็็นอย่่างมาก
“จากที่่�เคยสัังเกตพฤติิกรรมของเด็็กกลุ่่�มนี้้�
ของตััวเอง ภููมิิใจในตััวเอง
ว่่าเราก็็ทำำ�ได้้ ทั้้�งยัังสอนให้้ เวลาเข้้าร่่วมกิิจกรรมหรืือมีีการพููดคุุยกับั เจ้้าหน้้าที่่�
หน่่วยงานต่่าง ๆ เด็็กเขารู้้�ดีีว่า่ คนที่่เ� ข้้ามาพููดคุุยนั้้น
�
รู้้�จัักการวางแผนสอนอย่่าง
อยู่่�ในฐานะหรืือบทบาทอะไร การตอบของเขาจึึง
เป็็นขั้น
้� เป็็นตอน ทำำ�ให้้การ เป็็นการตอบเพื่่�อให้้ถููกใจคนถาม มากกว่่าความ
สอนเด็็กมีีประสิิทธิิภาพ
รู้้�สึก
ึ จริิง ๆ ข้้างใน การสร้้างความเชื่่�อใจจึึงเป็็นงาน
หนัั
กที่่�เราต้้องทำำ� แม้้จะต้้องใช้้ความพยายามมาก
มากขึ้้�น”

การจดจ่่อกัับกิิจกรรมของเด็็กก็็จะไม่่ยาวนานนััก นัับเป็็น

ก็็ตาม”

ส่่วนข้้อเสนอแนะในการทำำ�งานด้้านเด็็กและ

เรื่่�องท้้าทาย เธอจึึงต้้องวางแผนการสอนให้้ดีีและให้้เป็็น

เยาวชนในความคิิดเห็็นของครููก้้อย มองเรื่่�องนี้้เ� ป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มเด็็ก

อย่่างต่่อเนื่่� อง ซึ่�ง่ ช่่วยแก้้ปััญหาเด็็กที่่�ไม่่อยากมาเรีียนลงไปได้้ส่่วนหนึ่่�ง

หรืือกิิจกรรม อยากให้้มุ่่�งไปที่่�การทำำ�กิจ
ิ กรรมกัับคนในครอบครััว เนื่่� องจาก

ลำำ�ดัับขั้้�นก็็จะช่่วยให้้เด็็กเหล่่านี้้�ให้้ความสนใจและอยากมาเรีียนที่่�ศููนย์์ฯ
ในช่่วงวิิกฤต Covid-19 แม้้ทางศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กจะปิิด แต่่หน้้าที่่�

ความเป็็นครููของเธอยัังต้้องทำำ�ต่่อเนื่่� อง เธอจึึงใช้้ช่่วงเวลานี้้�ลงเยี่่�ยมบ้้าน
เด็็กแต่่ละคน ทำำ�ให้้เธอเห็็นสภาพความเป็็นอยู่่�ของเด็็กเล็็กแต่่ละคนได้้

ชัั ด เจนยิ่่� ง ขึ้้� น มากกว่่ า นั้้� นคืื อ การได้้มีีโอกาสพููดคุุ ย และประสานงาน

และเยาวชน ที่่�เห็็นว่่าการเข้้ามาหนุุนเสริิมของหน่่วยงานจะด้้วยเม็็ดเงิิน

เด็็กกลุ่่�มนี้้กำ
� �ลั
ำ งั ประสบปััญหา ‘ติิดโทรศััพท์มื
์ อ
ื ถืือมากกว่่าคนในครอบครััว’
ส่่วนในกลุ่่�มของคนทำำ�งาน เธอเห็็นว่่า หลัักสููตรหรืือกิิจกรรมนั้้�นดีีอยู่่�แล้้ว
แต่่อยากให้้มีีการจััดอย่่างต่่อเนื่่� อง เพื่่� อเป็็นโอกาสให้้คนทำำ�งานอย่่างเธอ
ได้้พััฒนาตััวเองอยู่่�ตลอดเวลา
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แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัับ
เครืือข่่ายนัักถัักทอชุุมชน
ได้้วิิธีีคิิด วิิธีีทำำ�งานใหม่่ ๆ
ประภา ดาทอง

ประภา ดาทอง นัักวิิชาการศึึกษาชำำ�นาญการ องค์์การบริิหาร

ไม่่อยากร่่วมกิิจกรรม เราก็็พยายามโน้้มน้้าวให้้เขาลองไปดููก่่อน ใช้้วิิธีี

ทำำ�งานได้้เพีียง 1 ปีี แต่่ด้้วยหน้้าที่่�ที่่�ต้้องทำำ�งานด้้านการศึึกษา จึึงได้้รัับ

หาวิิธีพ
ี าเขาเข้้าร่่วมกิิจกรรมเข้้าค่่าย โดยมีีครููณััฏฐกััณฑ์์เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญ

ส่่วนตำำ�บลจอมพระ อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ แม้้จะเพิ่่�งย้้ายมา
เลืือกให้้เป็็น ‘นัักถัักทอชุุมชน’ ร่่วมกัับเพื่่� อนอีีก 2 คนซึ่่�งเป็็นนัักพััฒนา

ชุุมชน และนัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผนชำำ�นาญการ

ประภา เล่่าว่่า การเป็็นนัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้เธอได้้เรีียนรู้้�วิิธีีการ

ช่่วยเหลืือเด็็กและเยาวชนนอกระบบการศึึกษา เด็็กที่่�ไม่่มีีโอกาสศึึกษาต่่อ
อาจจะมาจากปััญหาทางครอบครััว การทำำ�งานจะมีีการ
ลงพื้้� นที่่�สำ�ำ รวจ ค้้นหาเด็็กนอกระบบการศึึกษาในพื้้� นที่่�

ว่่ามีีกี่่�คน รวมทั้้�งการเข้้าไปพููดคุุยถึึงปััญหาและความ
ต้้องการว่่าเด็็กอยากจะทำำ�อะไร เช่่น ต้้องการศึึกษาต่่อ
หรืืออยากฝึึกอาชีีพ เพื่่� อประสานกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ
ให้้เด็็ ก ได้้รัั บ การส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาอย่่ า งเหมาะสม
โดยมีี ครููเล็็ก หรืือ ณััฏฐกััณฑ์์ ชววิิกรานต์์ ที่่�แม้้จะไม่่ใช่่

นัักถัักทอชุุมชนโดยตรง แต่่ได้้เข้้ามาทำำ�งานช่่วยเหลืือ
ลงพื้้� นที่่� พููดคุุย รวมถึึงเป็็นพี่่เ� ลี้้ย
� งพาเด็็ก ๆ ไปเข้้าร่่วม

โน้้มน้า้ วผ่่านผู้้ป
� กครองให้้ช่ว่ ยพููดคุุยกับ
ั เด็็ก หรืือประสานผ่่านผู้้ใ� หญ่่บ้า้ น
ในการพููดคุุยและช่่วยดููแลใกล้้ชิด
ิ หลัังจากเข้้าค่่ายก็็มีีผู้ป
้� กครองส่่วนหนึ่่�ง
สะท้้อนกลัับมาว่่า เด็็ก ๆ มีีพฤติิกรรมที่่�เปลี่่ย
� นไปในทางที่่�ดีีขึ้้�น ช่่วยพ่่อแม่่
ทำำ�งาน ทำำ�นา ทำำ�ไร่่มากขึ้้�น จากเดิิมที่่�ไม่่ทำำ�อะไรเลย”

นอกจากการนำำ�ความรู้้�มาใช้้ช่่วยเหลืือเด็็กและเยาวชนนอกระบบ

“เด็็กแต่่ละคนมีีปัญ
ั หา

ไม่่เหมืือนกััน ในฐานะ
นัักถัักทอชุุมชนต้้องรู้้�จััก
ประเมิิน หาเทคนิิคในการ
เข้้าไปพูู ดคุย
ุ ช่่วยเหลืือ”

ซึ่่�งเด็็กแต่่ละคนจะมีีปััญหาที่่�ไม่่เหมืือนกััน ในฐานะนัักถัักทอชุุมชนต้้อง

รู้้�จัักประเมิิน หาเทคนิิคในการเข้้าไปพููดคุุย ให้้ความช่่วยเหลืือ เช่่น เด็็กใน
พื้้� นที่่�ส่่วนใหญ่่ที่่�สำ�ำ รวจ พบว่่ามีีปััญหาเลิิกเรีียนกลางคััน ไม่่ได้้ศึึกษาต่่อ

และอาจจะมีีปััญหาเรื่่�องยาเสพติิด เราจะเข้้าไปช่่วยเหลืือให้้คำำ�แนะนำำ�
ถามเขาว่่าอยากทำำ�อะไร มีีเด็็กส่่วนหนึ่่�งอยากได้้ทุน
ุ การศึึกษาเพื่่�อเรีียนต่่อ

เราก็็ช่่วยประสานงานให้้ หากเด็็กคนไหนยัังไม่่เปิิดรัับ ไม่่อยากเรีียนต่่อ

ใช้้กัับการเลี้้ย
� งลููกและการทำำ�งานกัับเพื่่� อนร่่วมงาน

“เรานำำ�ความรู้้�มาใช้้กัับงานแล้้วก็็ยัังใช้้กัับลููก

ด้้วย เช่่น ต้้องใจเย็็นให้้มากขึ้้�น ต้้องทำำ�ความเข้้าใจ
ว่่าเด็็กในแต่่ละช่่วงวััยมีีความต้้องการอะไร พยายาม

ใช้้เหตุุและผลในการคุุยกัันมากกว่่าใช้้อารมณ์์ ส่่วน

ในการทำำ�งานก็็ต้้องรู้้�จัักเรีียนรู้้�ความแตกต่่ างของ
แต่่ละบุุคคล พยายามเข้้าใจคนอื่่�นให้้มากขึ้้�น”

ประภา บอกด้้วยว่่า การทำำ�งานเป็็นนัักถัักทอ

กิิจกรรมอบรมหรืือเข้้าค่่ายอย่่างต่่อเนื่่� อง

“สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้จ
� ากหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน คืือ คำำ�แนะนำำ�ในการ
ทำำ�งาน เช่่น ถ้้าเจอเด็็กนอกระบบการศึึกษา ต้้องดููแล ให้้คำำ�แนะนำำ�อย่่างไร

การศึึกษาแล้้ว ประภา ยัังนำำ�วิธีี
ิ การเข้้าหาเด็็กมาปรัับ

ชุุมชนช่่วยเปิิดมุุมมองใหม่่ ๆ ให้้เธอมากขึ้้�น จากเดิิม

ที่่�แม้้จะทำำ�งานด้้านการศึึกษา แต่่ไม่่ได้้มีีโอกาสสััมผััสถึึงปััญหาของเด็็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึึกษาในเชิิงลึึก อีีกทั้้�งการได้้เข้้าอบรมยัังทำำ�ให้้
ได้้พบปะนัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชนจากพื้้� นที่่� อื่่� น ๆ ทำำ� ให้้ได้้พููดคุุ ย แลกเปลี่่� ย น

ประสบการณ์์ ได้้เห็็นมุุมมองวิิธีีการทำำ�งานใหม่่ ๆ และยัังได้้เครืือข่่ายใน
การทำำ�งานอีีกด้้วย
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เคล็็ดลัับการบริิหารจััดการเวลา
เพื่่� อทำำ�งานพัั ฒนาเด็็กเยาวชน
ณััฏฐกััณฑ์์ ชววิิกรานต์์
ณััฏฐกััณฑ์์ ชววิิกรานต์์ หรืือ ครููเล็็ก ครููผู้้�ดูแ
ู ลเด็็กเล็็ก ศููนย์์พัฒ
ั นา

เด็็กเล็็ก อบต.จอมพระ อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุริินทร์์ อายุุ 40 ปีี

เล่่าถึึงการเข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน รุ่่�นที่่� 3 ว่่า เป็็นงานที่่�ได้้รัับ
มอบหมายจากปลััด อบต. ให้้เข้้าช่่วยเสริิมการทำำ�งานของทีีมนัักถัักทอ

ชุุมชนซึ่่�งมีีอยู่่�ก่่อนแล้้ว เมื่่�อได้้เข้้าร่่วมการอบรมด้้วยตััวเองก็็รู้้สึ
� ก
ึ ชื่่�นชอบ
เพราะมองว่่าเป็็นงาน ‘ปลููกคน’ ซึ่่ง� มีีคุุณค่า่ มาก

“พอเราได้้เข้้าไปสู่่�กระบวนการนี้้�แล้้วทำำ�ให้้ได้้เรีียนรู้้จ
� ากเคสต่่าง ๆ

กิิจกรรมที่่�ครููเล็็กประทัับใจคืือ การถอดบทเรีียนและวงแลกเปลี่่�ยน

ที่่�เขานำำ�เสนอ ก็็มีีความเข้้าใจมากขึ้้�น เวลาไปพููดกัับเด็็กกลุ่่�มนี้้�จะไม่่พููด

ตััวตนของเด็็กแต่่ละช่่วงวััย นอกจากนั้้�นยังั ได้้ความรู้้เ� รื่่�องการฟััง การเป็็น

เด็็ก ๆ เราจะพููดอ่่อนโยนขึ้้�น ลดวััยของเราให้้เข้้าไปใกล้้กับ
ั เขาขึ้้�นอีีกหน่่อย

ทำำ�อะไร และจะทำำ�อะไรต่่อ โดยเฉพาะเรื่่�องของการวางแผน ไม่่ทำำ�ให้้

ครููเล็็ก เล่่าถึึงงานพััฒนาเด็็กเยาวชนซึ่่�งเธอสามารถรวบรวมเด็็กเยาวชน

เรีียนรู้้� การบรรยายให้้ความรู้้เ� รื่่�องพััฒนาการทางอารมณ์์ พฤติิกรรม และ

ด้้วยน้ำำ�เสีียงผู้้ใ� หญ่่จะจ้้องตำำ�หนิิเด็็ก เช่่น การไปเก็็บข้้อมููลหรืือการไปหา

ผู้้�พููดและการเป็็นผู้้�ฟัังที่่�ดีี มีีการจดบัันทึึก รวมถึึงการมีีสติิรู้้�ตััวว่่ากำำ�ลััง

เวลาเราไปเจอกัันข้้างนอก เขาก็็ยิ้้ม
ั เรา”
� ยกมืือไหว้้ เข้้ามาทัักทายพููดคุุยกับ

แผนที่่�วางเอาไว้้ต้้องหยุุดชะงััก

นอกระบบในเขต ทต.จอมพระ ได้้ถึึง 24 คน อายุุตั้้�งแต่่ 14 - 20 ปีี

“ยกตััวอย่่างเช่่นถ้้าวัันนี้้�เราวางแผนจะไป 3 ชุุมชน เราจะไปหา

เด็็กคนไหนบ้้าง ก่่อนที่่�เราจะไป เราจะต้้องไปเจอใคร ทำำ�อย่่างไร เราจะมีี
วิิ ธีีการพููดคุุยอย่่างไร เด็็ กคนนี้้�มีีช่่วงอายุุ เท่่ านี้้�เราจะ
เข้้าหาเขาอย่่างไรเราสามารถวางแผนและเดิินไปตาม

แผนได้้ เทคนิิคทุก
ุ อย่่างที่่�ได้้รัับการอบรมมัันดีีหมดเลย
สามารถใช้้ประโยชน์์ได้้ทั้้�งชีีวิิตส่่วนตััว การเลี้้�ยงลููก และ

ชีีวิิตการทำำ�งาน ทั้้�งงานประจำำ�และงานพััฒนาเด็็กและ
เยาวชน”

ครููเล็็กเล่่าว่่า เธอเป็็นคนพื้้� นที่่จ
� อมพระ จึึงคุ้้�นเคย

กัับผู้้�นำ�ชุ
ำ ุ มชน ผู้้�ปกครองที่่� เคยส่่งบุุ ตรหลานมาเรีียน

ด้้านการบริิ ห ารจัั ด การเวลาเพื่่� อ ทำำ� งานพัั ฒ นาเด็็ ก และเยาวชน

ครููเล็็ก เผยเคล็็ดลัับว่่า อยู่่�ที่่�การพููดคุุยทำำ�ความเข้้าใจกัับครอบครััว โดย
เธอจะเล่่าให้้สามีีและลููก ๆ ได้้รัับรู้้�เรื่่�องการทำำ�งานกัับเด็็กและเยาวชน

“เข้้าใจความคิิดจิิตใจ

ของเด็็กและเยาวชน
นอกระบบมากขึ้้�น
ส่่งผลให้้ท่่าทีีต่่อเด็็ก
เยาวชนกลุ่่�มนี้้�เปลี่่�ยนไป”

ที่่�ศููนย์์ฯ ตลอดจนเด็็กและเยาวชนที่่�ผ่่านมืือครููเล็็กมา

รุ่่�นต่่อรุ่่�น ทำำ�ให้้การทำำ�งานในพื้้� นที่่�เป็็นไปโดยราบรื่่�น ได้้รัับความร่่วมมืือ
จากชาวชุุมชนเป็็นอย่่างดีี

หลายครั้้� ง ก็็ พ าลููกและสามีีไปร่่ ว ม เก็็ บ ข้้อมููลด้้วย
เป็็นการฝึึกลููก ๆ ของเธอไปในตัั วให้้รู้้�จัักเข้้าสัังคม
มีีมารยาทต่่อผู้้อื่่
� �น

สำำ�หรัับปััญหาและอุุปสรรคในการทำำ�งานกัับ

เด็็กเยาวชนนอกระบบ ครููเล็็ก มองว่่าปััญหาแรกคืือ

ตััวเด็็กเองที่่�ไม่่สนใจเข้้าร่่วมกิิจกรรม แต่่พอเราเริ่่�ม
รู้้จั
� ักกัันมากขึ้้�น เขาก็็จะให้้ความร่่วมมืือ ข้้อมููลอะไรที่่�
ยัังไม่่ครบ เขาก็็จะบอกเรา

ในส่่วนหน่่วยงานผู้้�ให้้การสนัับสนุุน ครููเล็็กกล่่าวว่่า อยากชื่่�นชม

ทุุกหน่่วยงานที่่�มีีความตั้้�งใจในการพััฒนาเด็็กเยาวชนนอกระบบ สิ่่ง� ที่่�อยาก

เตรีียมผู้้ใ� หญ่่บ้า้ น ผู้้�ช่ว่ ยผู้้ใ� หญ่่บ้า้ น หรืือ อสม.ไว้้รอ และพาเราไป คืือถ้้า

เสนอแนะเพิ่่�มเติิ มคืื อเรื่่�องการบริิหารเวลา หลายครั้้�งนัักถัั กทอชุุ มชน
แต่่ละพื้้� นที่่�ไม่่สามารถมาร่่วมเวิิร์ก
์ ชอปตามวัันเวลาที่่�ทางโครงการกำำ�หนด

เราจะเจอตััวเด็็ก อย่่างน้้อยเขาช่่วยกระจายข่่าวให้้แล้้วว่่าพรุ่่�งนี้้�ครููเล็็กจะ

เท่่านั้้�นที่่�เป็็นอุุปสรรค เช่่น ทุุกคนมีีหน้้าที่่�การงานมากอยู่่�แล้้ว เวลาที่่�จะ

“เวลาลงพื้้� นที่่� เราจะประสานงานไปที่่พ่
� อ
่ กำำ�นัน
ั ให้้ช่ว่ ยกระจายข่่าว

เราไปหาเด็็กเอง เราไปถึึงบ้้านแต่่เราไม่่เจอตััวเด็็ก แต่่ถ้้าเรามีีเขาไปด้้วย

ไว้้ได้้ ทำำ�ให้้พลาดการเรีียนรู้้�ที่่�มีีคุุณค่่า“เป็็นเรื่่�องเวลาและจัังหวะที่่�ลงตััว

มาหา เขาช่่วยตระเตรีียมบอกพ่่อแม่่ผู้ป
้� กครองและตััวเด็็กให้้”

มาเจอกัันหรืือมารวมตััวกัันได้้จะเป็็นเรื่่�องยากมาก บางครั้้�งเขาไม่่สามารถ

ครููเล็็ก เล่่าว่่า 1 ปีีของการเข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้

เธอเข้้าถึึงความคิิดจิิตใจของเด็็กและเยาวชนนอกระบบมากขึ้้�น และมีีท่่าทีี
ต่่อเด็็กเยาวชนกลุ่่�มนี้้เ� ปลี่่�ยนไป

มาร่่วมงานได้้รู้้�สึก
ึ เสีียดายโอกาสที่่�เขาจะได้้เรีียนรู้้เ� รื่่�องดีี ๆ เนื้้� อหาดีีมาก
ใครได้้ เข้้าร่่วมทุุกกิิจกรรมของหลัักสููตรนัักถัั กทอชุุ มชนเหมืือนครููเล็็ก

ก็็จะทราบ ครููเล็็กพยายามมากที่่�จะเข้้าร่่วมให้้ครบทุุกกิิจกรรม เพราะเป็็น
ความรู้้ที่
� ่�นำำ�มาพััฒนาตนเองได้้จริิง ๆ” ครููเล็็ก กล่่าว
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รู้้�จัก
ั ‘การใช้้ข้อ
้ มููล’
เพื่่� อพัั ฒนาเด็็กเยาวชนรายกรณีี
กศณภา แฝงสีีพล
การศึึกษา หรืือขาดแคลนทุุนการศึึกษา จะส่่งต่่อไปที่่�บ้้านพัักเด็็ก หรืือ
หากต้้องการศึึกษาต่่ อในพื้้� นที่่� ก็็จะประสานกัับสถาบัันการศึึกษา เช่่น
ศููนย์์การศึึกษานอกระบบและการศึึกษาตามอััธยาศััย (กศน.) ทำำ�ให้้เด็็ก
นอกระบบเข้้าศึึกษาต่่อได้้สะดวก

การเป็็นนัักถัักทอชุุมชนไม่่เพีียงชี้้ท
� างให้้ กศณภา เห็็นความสำำ�คััญ

กศณภา แฝงสีีพล นัักพััฒนาชุุมชน องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล

จอมพระ อำำ�เภอจอมพระ จัั งหวัั ดสุุริินทร์์ เธอก้้าวเข้้ามารัับบทบาท

นัั กถัั ก ทอชุุ ม ชนเพราะการทำำ� งานในฐานะนัั ก พัั ฒ นาชุุ ม ชนที่่� ต้้ องดููแล

ช่่วยเหลืือประชาชนในท้้องถิ่่�นทุก
ุ ด้้าน รวมถึึงการพััฒนาเด็็กและเยาวชน
จึึงเป็็นโอกาสที่่�จะนำำ�ความรู้้ไ� ปช่่วยเหลืือเด็็กและเยาวชนในพื้้� นที่่�ได้้
กศณภา เล่่าว่่า หััวใจสำำ�คััญที่่�ได้้รัับจากหลัักสููตร

นัักถัักทอชุุมชน คืือ ‘การใช้้ข้อ
้ มููล’ เดิิมทีีก็็มีีการสำำ�รวจ

จััดเก็็บข้้อมููล แต่่ไม่่เคยนำำ�ข้้อมููลมาประมวลผล หรืือนำำ�

ไปใช้้ประโยชน์์มากนััก ความรู้้จ
� ากนัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้

เธอรู้้�จัักนำำ�ข้้อมููลที่่�จััดเก็็บมาประมวลผล เพื่่� อวางแผน
การทำำ�งานให้้เกิิดประโยชน์์มากขึ้้�น เช่่น การจััดฝึึกอบรม
อาชีีพ จะเริ่่�มดููข้้อมููลที่่�สำ�ำ รวจมาว่่ามีีเด็็กฝึึกอาชีีพด้้าน
ไหนบ้้าง และนำำ�ข้้อมููลมาใส่่ในแผนว่่าปีีถัด
ั ไปจะจััดอบรม

อาชีีพอะไร หรืือหากบางอาชีีพที่่�มีีหน่่วยงานรัับผิิดชอบ

โดยตรงก็็จะประสานงานเพื่่� อส่่งเด็็กไปฝึึก เช่่น วิิทยาลััย
การพัั ฒ นาอาชีีพ หรืื อ หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้องกัั บ การ
พััฒนาอาชีีพในจัังหวััด เพื่่� อให้้เด็็กได้้รัับการฝึึกทัักษะ

ของการใช้้ข้้อมููลสืืบค้้นต้้นตอของปััญหา เพื่่� อนำำ�ไปสู่่�การช่่วยเหลืือเด็็ก
และเยาวชนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นแล้้ว การได้้สััมผััสปััญหาที่่�

หลากหลายของเยาวชนนอกระบบการศึึกษายัังช่่วยเปิิดใจ ปรัับวิิธีีคิด
ิ และ
ทำำ�ให้้เธอเห็็นภาพการพััฒนาชุุมชนที่่�รอบด้้านมากขึ้้�น

“นัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้เรามองเห็็นว่่า การพััฒนาศัักยภาพของคน

ในตำำ�บลไม่่ได้้อยู่่�ที่่�โครงสร้้างพื้้� นฐาน ไม่่ได้้ดููเฉพาะกลุ่่�มองค์์กร แต่่ควรดูู

“หััวใจสำำ�คััญที่่�ได้้จาก

ลงลึึกไปถึึงรายบุุคคลด้้วยว่่ามีีปััญหาอะไร และถ้้าไม่่แก้้
ปััญหาตรงจุุดนี้้ก่
� อ
่ น อาจจะทำำ�ให้้เด็็กในพื้้� นที่่�เติิบโตขึ้้�น

ไปแบบไม่่มีีศัก
ั ยภาพ ไม่่มีีอนาคต กลายเป็็นภาระของ

การเข้้าอบรมหลัักสููตร สัังคม เพราะแต่่ก่่อนเรามองแต่่องค์์กรใหญ่่ หมู่่�บ้้าน
นัักถัักทอชุุมชน คืือ
ตำำ�บล เราไม่่ดููจุด
ุ เล็็ก ซึ่ง�่ ปััญหาจากจุุดเล็็กก็็จะกลายเป็็น
‘การใช้้ข้อ
้ มููล’
ปััญหาใหญ่่ได้้ อย่่างเด็็กถ้้าเราไปคลุุกคลีีให้้คำำ�แนะนำำ�
ทำำ�ให้้รู้้�จัก
ั การนำำ�ข้้อมููล กัับเขา เขาอาจจะเลืือกเดิินทางบวกก็็ได้้ แต่่ถ้้าปล่่อยให้้
ที่่�จัด
ั เก็็บมาประมวลผล อยู่่�ตามยถากรรม เขาอาจจะเลืือกทางลบได้้เช่่นกััน”
ทั้้�งนี้้� กศณภา ได้้ฉายภาพตััวอย่่างให้้เห็็นว่า่ มีีเด็็ก
เพื่่� อวางแผนการทำำ�งาน
เคสหนึ่่�งเป็็นเด็็กที่่�พ่อ
่ แม่่ทอดทิ้้�ง และมีีน้้องหนึ่่�งคนเป็็น
ให้้เกิิดประโยชน์์มากขึ้้�น”
เด็็กพิิเศษ เดิิมอาศััยอยู่่�กัับตาแต่่ตอนนี้้ต
� าเสีียชีีวิิตแล้้ว
ซึ่�ง่ โดยพื้้� นฐานเป็็นเด็็กดีี ชอบช่่วยเหลืือครูู โดยครั้้�งแรก

ตามที่่�ต้้องการ

“กระบวนการนัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้รู้้�ว่่าการจััดเก็็บข้้อมููลเป็็นสิ่่�ง
สำำ�คััญมาก เพราะจะทำำ�ให้้ได้้ข้อ
้ มููลที่่�สะท้้อนสภาพปััญหาที่่�แท้้จริิง ทำำ�ให้้
หาแนวทางแก้้ไขได้้ถููกจุุด แต่่ก่อ
่ นนั้้�นการพััฒนาเด็็กเราจะคิิดถึึงแต่่เด็็กดีี

เป็็นเด็็กกลุ่่�มเดิิม ๆ ขณะที่่�เด็็กอีีกกลุ่่�มหนึ่่�งถ้้าไม่่มีีใครพามา เขาก็็จะไม่่มา
เพราะบางทีีเขากลััวโลกภายนอก ไม่่กล้้ามา ฉะนั้้�นถ้้าเราลงไปคลุุกคลีีกัับ
เด็็ก มีีกิิจกรรมครั้้�งแรกให้้เขาเข้้าร่่วม ครั้้�งต่่อไปเขาก็็จะเข้้าร่่วมง่่ายขึ้้�น”

นอกจากนี้้�การจััดเก็็บข้้อมููลยัังสามารถนำำ�มาใช้้วางแผนแก้้ปััญหา

เด็็กและเยาวชนเป็็นรายกรณีี เพื่่� อส่่งต่่อให้้กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น
สำำ�นัักงานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (พมจ.) บ้้านพัักเด็็กและ

ครอบครััว โรงเรีียน และภาคีีเครืือข่่ายในท้้องที่่� เช่่น ถ้้าเด็็กมีีปััญหาด้้าน

ที่่� ไ ด้้ลงไปเยี่่� ย มบ้้าน ตั้้� ง ใจพาไปศึึ ก ษาต่่ อ ที่่� โ รงเรีียน

ประจำำ�ในจัังหวััดศรีีสะเกษ แต่่เด็็กไม่่อยากไปเพราะเป็็นห่ว่ งตา แต่่พอตา
เสีียชีีวิิตแล้้ว ก็็ไปเป็็นเด็็กตามรถขนดิิน เพื่่� อหารายได้้ให้้พอยัังชีีพกัับน้้อง

“ตอนนี้้�เบื้้� องต้้นได้้เข้้าไปช่่วยเหลืือ นำำ�อาหารและของใช้้ที่่�พอช่่วย

ได้้ไปให้้ก่อ
่ น เวลาที่่�เด็็กเห็็นเรา เขาจะเข้้ามาทัักทายสวััสดีี ส่่วนตััวเชื่่�อว่่า

เด็็กเหล่่านี้้�หากได้้รัับการดููแลช่่วยเหลืือให้้ความอบอุ่่�น เขามีีโอกาสที่่�จะ
เติิ บโตเป็็นคนดีีของสัังคมได้้ แต่่ ถ้้าต้้ องอยู่่�เพีียงลำำ�พัังก็็ไม่่รู้้�ว่่าสุุดท้้าย
ปลายทางจะเป็็นอย่่างไร ซึ่่�งตอนนี้้�เด็็กก็็เรีียนอยู่่�ชั้้�น ป.6 มีีครููที่่�โรงเรีียน

ดููแลให้้ และเราค้้นเจอเคสนี้้�เพราะการเข้้ามาทำำ�งานเป็็นนัักถัักทอชุุมชน”
กศณภา กล่่าว
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ความคิิดเป็็นระบบ พัั ฒนาช่่วยเหลืือ
เด็็กเยาวชน ผ่่านการทำำ�งานเป็็นทีีม
ขวััญสิิริิ บุุญมีี

ขวััญสิิริิ บุุญมีี นัักวิิชาการศึึกษา กองการศึึกษา อบต.ชุุมแสง

นอกจากโอกาสทางการศึึกษา เธอยัังบอกว่่า สิ่่ง� ที่่�สำ�คั
ำ ัญไม่่น้้อยไป

อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ อายุุ 30 ปีี เริ่่ม
� ทำำ�งานนัักวิิชาการศึึกษา

กว่่ากัันคืือ การตั้้�งเป้้าหมายในชีีวิิต ซึ่�ง่ ไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นเป้้าหมายใหญ่่

ไม่่ว่่าจะเป็็นศิิลปวััฒนธรรมหรืือกีีฬา และที่่�เพิ่่�มมาอีีกอย่่างคืือการดููแล

ก็็จะรู้้�สึึกภููมิิใจ และเห็็นคุุณค่่าในตััวเอง และไม่่ทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นรวมถึึงตััวเอง

ได้้เพีียง 2 ปีี ขวััญสิิริิรัับบทบาทในการดููแลสารพััดงานด้้านการศึึกษา
ศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กตำำ�บลชุุมแสง อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์

ขวััญสิิริิ มองว่่า สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�จากหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนน่่าจะ
สามารถนำำ�มาปรัับใช้้กัับการทำำ�งานได้้ ทั้้�งยัังเป็็นการเพิ่่�มเติิมทัักษะให้้
ตััวเองด้้วย เช่่น ทัักษะการประสานงาน ทัักษะการช่่วยเหลืือเด็็ก ทำำ�ให้้เธอ
ตััดสิินใจเข้้าร่่วมอบรมได้้ไม่่ยาก

ขวััญสิิริิ เล่่าว่่า นัักถัักทอชุุมชนเป็็นลัก
ั ษณะ

ของระบบการจัั ด การดููแลเด็็ ก นอกระบบ และ

พยายามดึึงให้้พวกเขากลัับเข้้าสู่่�ระบบการศึึกษาให้้
ได้้มากที่่� สุุ ด ซึ่่� ง ปัั จ จุุ บัั นมีีค่่ อ นข้้างมาก มีีตั้้� ง แต่่

ออกกลางเทอมช่่ว ง ม.3 บ้้าง หรืื อจบ ม.3 แล้้ว

ไม่่เรีียนต่่อก็็เยอะ หรืือเรีียนไม่่จบ ม.6 บ้้าง แต่่เลืือก

ไปทำำ�งานแทน ซึ่�ง่ ก็็ไม่่ใช่่เส้้นทางที่่�ผิด
ิ เพีียงแต่่การ
ศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานยัังมีีส่่วนสำำ�คััญในการดำำ�รงชีีวิิต

หลัังจากที่่�ได้้เข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน

และได้้มีีโอกาสแลกเปลี่่�ยนมุุมมองและความรู้้�กัับ

เดืือดร้้อน “เรานำำ�กระบวนการไปปรัับใช้้กัับเด็็กในชุุมชน พยายามสร้้าง
แรงจููงใจให้้เขาเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการศึึกษา และฝึึกการตั้้�งเป้้าหมาย
เล็็ก ๆ อยากให้้เขามีีทัักษะติิดตััวและมีีการพััฒนาในด้้านที่่�ดีีขึ้้�น”

ปััญหาและอุุปสรรคหลััก ๆ จึึงเป็็นเรื่่�องทััศนคติิในการวางเป้้าหมาย

ของเด็็ก ๆ และการไม่่ให้้ความร่่วมมืือ มีีส่่วนน้้อยนัักที่่�จะสนใจเรีียนรู้้�

“นอกจากได้้เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับ

การช่่วยเหลืือเด็็กมากขึ้้�นแล้้ว
ยัังเกิิดกระบวนการเรีียนรู้้�
ผ่่านการทำำ�งานเป็็นทีีม
ทั้้�งระบบความคิิดต่่าง ๆ
ก็็เป็็นระเบีียบขึ้้�น และได้้เห็็น
ปััญหาของเด็็กและเยาวชน
ในพื้้� นที่่�ชัด
ั เจนขึ้้�น”

เครืือข่่าย ทำำ�ให้้เธอได้้เรีียนรู้้เ� รื่่�องการช่่วยเหลืือเด็็ก

มากขึ้้�น เรีียนรู้้ก
� ารทำำ�งานเป็็นทีีม ทั้้�งระบบความคิิดต่่าง ๆ ก็็เป็็นระเบีียบ
เป็็นขั้้�นตอนขึ้้� น และยัังทำำ�ให้้เห็็นปััญหาของเด็็ กและเยาวชนในพื้้� นที่่�

ชััดเจนขึ้้�น

“เพราะเด็็กวัันนี้้�คืือผู้้�ใหญ่่วัันหน้้า แต่่ไม่่ได้้หมายความว่่าต้้องไป

คาดหวัังให้้เขาเป็็นเจ้้าคนนายคน มีีหน้้าที่่�การงานที่่�ดีี เพีียงแต่่การศึึกษา
จะบ่่มเพาะให้้เขามีีความคิิดความอ่่านบนพื้้� นฐานของเหตุุและผล ถ้้าเรา

เริ่่�มสอนเขาตั้้�งแต่่เด็็ก กระบวนการคิิดของเขาก็็จะถููกเติิมเต็็ม ส่่วนความ
ผิิดพลาดในวัันนี้้�จะเป็็นบทเรีียนที่่�สำ�คั
ำ ัญเพื่่�อให้้เขาก้้าวไปข้้างหน้้าอย่่างมีี
ภููมิิคุ้้�มกัน
ั อย่่างไรเสีียคนเราเริ่่ม
� ใหม่่ได้้เสมอ”

แค่่เพีียงเริ่่�มต้้นจากสิ่่�งที่่�ชอบเพื่่� อให้้ชีีวิิตได้้เดิินตามเป้้าหมาย เมื่่�อสำำ�เร็็จ

ซึ่�่งก็็เป็็นความท้้าทายของนัักถัักทอชุุมชนทุุกคน
รวมถึึงเธอด้้วย กลเม็็ดเคล็็ดลัับในการเข้้าหาคน

วิิธีีการพููดคุุยต่่าง ๆ หรืือแม้้แต่่การรัับฟัังจึึงถููกงััด
มาใช้้เพื่่� อพาเด็็ก ๆ ไปสู่่�อีีกเส้้นทางหนึ่่�งของชีีวิิต

เด็็กแต่่ละช่่วงวััยย่่อมมีีปััญหาที่่�แตกต่่างกััน

ส่่วนใหญ่่เด็็กวััยรุ่่�นมัักจะติิดเพื่่� อนและตามเพื่่� อน
ซึ่�่งอาจนำำ�ไปสู่่�การเข้้าไปเกี่่�ยวพัันกัับยาเสพติิดได้้

ซึ่่�งครอบครััวก็็มีีส่่วนสำำ�คััญในการผลัักเขาออกไป

เผชิิญปััญหาตามลำำ�พััง เธอยอมรัับว่่าเด็็กค่่อนข้้าง

ดื้้�อ บางคนแม้้แต่่พ่่อแม่่พููดก็็ยัังไม่่ฟััง แล้้วคนอื่่� น

ที่่�เป็็นใครก็็ไม่่รู้้�มาพููดย่่อมเป็็นปกติิที่่�เขาจะไม่่ฟััง
ดัังนั้้�นถ้้าครอบครััวสามารถช่่วยดึึงให้้เขากลัับมา

อีีกทางหนึ่่�งได้้ก็็น่า่ จะเป็็นประโยชน์์มาก

“อยากให้้เด็็ก ๆ มองเห็็นความสำำ�คััญของการศึึกษาและกลัับเข้้ามา

ในระบบการศึึกษาอีีกครั้้�ง เพราะสุุดท้้ายมีีผลต่่ออนาคตของตััวเขาเอง”

ขวััญสิิริิ แสดงความเห็็นถึงึ โครงการนัักถัักทอชุุมชนว่่า เป็็นโครงการ

ที่่� ดีี อยู่่�แล้้ว ถืื อเป็็นการช่่วยเหลืือเด็็ กและเยาวชนในพื้้� นที่่� ชนบทได้้ใน

ระดัั บหนึ่่� ง ซึ่�่งเป็็นโครงการที่่� พยายามทำำ�ความเข้้าใจและเข้้าถึึ งความ
ต้้องการของเด็็ก เพื่่� อช่่วยเหลืือและส่่งเสริิมอย่่างเหมาะสม
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ต้้องมีีกระบวนการทำำ�งานกัับเด็็ก
ไม่่ครอบงำำ�ความคิิด
ราชภููมิิ ฉิิมพลีี

ราชภูู มิิ ฉิิ ม พลีี นัั ก พัั ฒ นาชุุ ม ชน องค์์ ก ารบริิห ารส่่ ว นตำำ� บล

ราชภููมิิ บอกว่่า เขานำำ�ความรู้้ที่่
� �ได้้มาประยุุกต์์ใช้้ เช่่น รัับฟัังมากขึ้้�น

ชุุมแสง อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ อายุุ 40 ปีี บทบาทหน้้าที่่�คืือ

เปิิดใจพููดคุุยแลกเปลี่่�ยนกัันให้้มากที่่�สุุด โดยยกตััวอย่่างกรณีีที่่�ได้้เข้้าไป

เบี้้ย
� คนพิิการ รัับคำำ�ร้้องของผู้้ป
� ระสบปััญหาทางสัังคม เรีียกได้้ว่่ามีีความ

ให้้ตายายเลี้้�ยงดูู เขาได้้ประสานกัับสถานสงเคราะห์์เด็็กจัังหวััดสุุริินทร์์

ดููแลงานด้้านสวััสดิิการสัังคมและสัังคมสงเคราะห์์ เช่่น เบี้้ย
� ยัังชีีพผู้้สูู
� งอายุุ
เดืือดร้้อนที่่�ไหนในชุุมชนพวกเขาคืือคนที่่�เข้้าไปดููแล

การปฏิิสัม
ั พัันธ์กั
์ บ
ั คนในชุุมชนจนแทบจะเป็็นเครืือญาติิกับ
ั ชาวบ้้าน

ทำำ�ให้้หน่่วยงานของราชภููมิิเห็็นว่่า เขาควรเข้้าอบรมหลัักสููตรนัักถัักทอ

ช่่วยเหลืือ คืือ เด็็กที่่�มีีปััญหาครอบครััว พ่่อแม่่หย่่าร้้าง แล้้วถููกทอดทิ้้�ง
จนกระทั่่� งได้้รัับการช่่วยเหลืือ และสนัับสนุุนทุุนการศึึกษาเป็็นประจำำ�
ทุุกเดืือน

“กระบวนการอบรมทำำ�ให้้ผมได้้เรีียนรู้้ก
� ระบวนการคิิด การวางแผน

ชุุมชน เพื่่� อนำำ�ความรู้้ม
� าเชื่่�อมต่่อกัับชุุมชน และดููแลช่่วยเหลืือชาวบ้้านได้้

อย่่างเป็็นขั้้�นตอน เช่่น ก่่อนลงไปทำำ�งานกัับชุุมชน ต้้องคุุยกับ
ั ทีีมงานก่่อน

ร่่วมหลัักสููตร เหมืือนเขาได้้ติิดอาวุุธเพิ่่ม
� ขึ้้�น

”

อย่่างถููกวิิธีี ถึึงการทำำ�งานของเขาจะอยู่่�ในเกณฑ์์ดีีมาตลอด ทว่่าหลัังจาก
“ผมได้้เรีียนรู้้ห
� ลัักการเข้้าหาชุุมชน และหลัักการ

ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่� ่น ได้้วิิธีก
ี ารว่่าเราควรทำำ�ตััวอย่่างไร

เช่่น เวลามีีการประชุุมพููดคุย
ุ ในองค์์กรหรืือในหมู่่�บ้้าน
ควรให้้ชาวบ้้านนำำ�เสนอความคิิดของเขาเอง เราไม่่ควร

ครอบงำ��ชาวบ้้าน ต้้องให้้ชาวบ้้านเสนอปััญหาที่่�แท้้จริิง
ขึ้้� นมา เพราะชาวบ้้านคืือคนในพื้้� นที่่� จะรู้้�ดีีว่่าปััญหา

หรืือสิ่่�งที่่�เขาต้้องการคืืออะไร แล้้วเราค่่อยหาวิิธีีการ
ช่่วยเหลืือเขาต่่อไป” คืือความคิิดของเขาที่่�ตกผลึึกแล้้ว

ซึ่�่งก่่อนหน้้าจะเข้้าอบรมหลัักสููตรฯ เขายอมรัับว่่ายััง
ยึึดติิดกัับแนวคิิดวิิถีีเก่่า ๆ คืือ หลัักการทำำ�งานมาจาก

ผู้้บั
� งั คัับบััญชาหรืือผู้้บ
� ริิหาร สั่่�งอะไรก็็ทำ�ำ อย่่างนั้้�นแม้้ว่่า
คำำ�สั่่ง� นั้้�นจะไม่่ได้้มาจากความต้้องการของชุุมชนก็็ตาม

“เวลามีีประชาคม ชาวบ้้านไม่่กล้้ายกมืือแสดง

ความคิิ ดเห็็ น หน้้าที่่� ของเจ้้ าหน้้ าที่่� อย่่ างพวกเราคืือ
บอกให้้ชาวบ้้านทำำ�อย่่างนั้้�นอย่่างนี้้� แน่่นอนว่่าชาวบ้้าน
ปฏิิบััติิตามได้้ไม่่นานเพราะไม่่ได้้เกิิดจากสิ่่�งที่่�พวกเขา

ต้้องการ แต่่หลัักสููตรนี้้�ทำำ�ให้้เปลี่่ย
� นแนวคิิดการทำำ�งาน

ว่่าเราจะทำำ�อย่่างไร คุุยกับ
ั หััวหน้้า วางเป้้าหมายร่่วมกััน แล้้วค่่อยลงมืือทำำ�

“เวลามีีการประชุุมพูู ดคุยุ

ในองค์์กรหรืือในหมู่่�บ้้าน
ควรให้้ชาวบ้้านนำำ�เสนอ
ความคิิดของเขาเอง
ไม่่ควรครอบงำำ�ชาวบ้้าน
ต้้องให้้ชาวบ้้านเสนอปััญหา
ที่่�แท้้จริิง เพราะ
ชาวบ้้านคืือคนในพื้้� นที่่�
จะรู้้�ดีีว่าปั
่ ญ
ั หาหรืือสิ่่�งที่่�เขา
ต้้องการคืืออะไร
แล้้วเราค่่อยหาวิิธีีการ
ช่่วยเหลืือเขาต่่อไป”

ใหม่่ ให้้ชาวบ้้านได้้มีีส่่วนร่่วมแสดงความคิิดเห็็นให้้มากขึ้้�น”

ในชุุมชนที่่�ราชภููมิิทำำ�งานอยู่่� มีีปััญหาเด็็ก

และเยาวชนติิดโทรศััพท์์มือ
ื ถืือและติิดเกม ปััญหา
เรื่่�องการเรีียน คืื อความอดทนอดกลั้้�นค่่อนข้้าง
น้้อย เมื่่� อ ต้้องเรีียนวิิ ช าที่่� ไ ม่่ ช อบก็็ จ ะหนีีเรีียน

หลายคนจึึงหัันไปเรีียน กศน. เพราะต้้องการมีี
เวลาและวิิชาที่่�เรีียนไม่่หนัักมาก มีีกิิจกรรมให้้ทำำ�

ราชภููมิิมีีความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับหลัักสููตรนี้้�

คืือ “อยากให้้ทุุกคนอย่่าเพิ่่�งไปคาดหวัังกัับกลุ่่�ม
เป้้าหมายของเรา แต่่ทำำ�อย่่างไรก็็ได้้ให้้เราได้้ทัก
ั ษะ

กระบวนการในการเข้้าถึึงคนเหล่่านี้้�มากกว่่า และ
ให้้เขาคิิดวิิเคราะห์์ตััวเองได้้ โดยผ่่านกระบวนการ
เล่่นหรืือทำำ�กิจ
ิ กรรม ผมอยากได้้ตรงนี้้�มากกว่่า”
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ทำำ�งานกัับเด็็กต้้องมีีความต่่อเนื่่�อง
ต้้องเข้้าใจและทำำ�ตััวให้้เข้้ากัับเด็็ก
ณััตยา นิ่่�มนวล

ณััตยา นิ่่�มนวล นิิติิกร องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลชุุมแสง อำำ�เภอ

ปััญหาที่่�พบในการทำำ�งานกัับเด็็กนอกระบบในหน่่วยงานของเขา

จอมพระ จัังหวััดสุุริินทร์์ อายุุ 26 ปีี หน้้าที่่�หลัักคืือ ให้้ความเห็็นด้้าน

คืือ การย้้ายถิ่่�นของเด็็ก ทำำ�ให้้เพื่่� อนนัักพััฒนาชุุมชนทำำ�งานไม่่ได้้ และเขา

นัักถัักทอชุุมชน เพราะว่่าอยู่่�ในวััยที่่�ใกล้้เคีียงกัับเด็็กและเยาวชนมากที่่�สุด
ุ

ซึ่�ง่ อาจมีีส่่วนให้้ต่่อจากนี้้ก
� ารทำำ�งานกัับเด็็กจะไม่่ต่่อเนื่่� อง และด้้วยความที่่�

กฎหมายต่่ อกรณีีต่่ าง ๆ ที่่� เกิิดขึ้้� นในชุุ มชน เหตุุผลที่่� เข้้าร่่วมหลัักสููตร
ซึ่�ง่ เมื่่�อได้้เข้้าร่่วมอบรมทำำ�ให้้นึึกถึึงช่่วงที่่�เป็็นเยาวชนที่่� ‘ไม่่ค่่อยได้้รัับการ
ศึึกษา’ ดัังนั้้�นกิิจกรรมต่่าง ๆ จึึงกระทบใจเขามาก ทำำ�ให้้เขารู้้�สึึกอยาก
พััฒนาเด็็กที่่�ไม่่ได้้รัับโอกาสมากขึ้้�น

อย่่างไรก็็ตามเขายอมรัับว่่า หน้้างานของเขาไม่่ได้้คลุุกคลีีกัับเด็็ก

หรืือเยาวชน เพราะปััญหาทางด้้านกฎหมายที่่�เกิิดขึ้้�น
ในชุุมชนส่่วนใหญ่่จะเกิิดกัับผู้้สูู
� งอายุุ สิ่่ง� ที่่�ได้้รัับมาจาก
การอบรมส่่วนใหญ่่จะนำำ�ไปปรัับใช้้กัับเด็็ก ๆ ที่่�อยู่่�ใน

ชีีวิิตประจำำ�วัน
ั มากกว่่า เนื่่� องจากบ้้านเป็็นร้้านค้้าชุุมชน

ที่่�มัก
ั จะมีีเด็็ก ๆ แวะเวีียนเข้้ามาเสมอ เขาจึึงได้้ใช้้ทัักษะ

การเข้้าหาเด็็ก ๆ กลุ่่�มนี้้� ส่่วนในชุุมชนที่่�เขาทำำ�งานอยู่่�
เขามัักจะเป็็นตััวเชื่่�อมความสััมพัันธ์์ระหว่่างเด็็กและ
อบต. ใช้้วิิ ธีีการชวนคุุยเมื่่�อมีีเด็็ กเข้้ามาที่่� หน่่วยงาน
แม้้เขาจะไม่่ได้้ทำำ�งานด้้วยโดยตรงก็็ตาม

ยัังสะท้้อนด้้วยว่่า เนื่่� องจากกำำ�ลังั จะย้้ายไปทำำ�งานที่่�เทศบาลเมืืองสุุริน
ิ ทร์์
กลุ่่�มเป้้าหมายเป็็นเด็็ก การขาดความต่่อเนื่่� องอาจทำำ�ให้้การทำำ�งานต้้อง
เริ่่ม
� ต้้นใหม่่

“อารมณ์์เด็็กเวลาที่่�อยากทำำ�อะไร หรืือว่่ามีีสิ่่�งที่่�มากระตุ้้�นให้้เขา
อยากเปลี่่ย
� นแปลงมัันต้้องทำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง การเปลี่่ย
� นแปลงทางความคิิด

“เด็็กกลุ่่�มนี้้�ส่่วนมาก

จะมีีปัญ
ั หาครอบครััว
มีีความอยากรู้้�อยากลอง
ตามวััย เราก็็ต้้องเข้้าใจ
และทำำ�ตััวให้้เข้้ากัับเขา
เป็็นพวกเดีียวกัับเขา”

“กระบวนการอบรมทำำ� ให้้ เ ข้้ า ใจเด็็ ก ในมุุ ม ที่่�

แตกต่่ างมากขึ้้� น โดยเฉพาะเด็็ ก เกเรที่่� ต้้องคอยให้้ กำ�ลั
ำ ั ง ใจ เพราะเด็็ ก
กลุ่่�มนี้้�ส่่วนใหญ่่มีีปััญหาครอบครััว และมีีความอยากรู้้�อยากลองตามวััย
ของเขา เราก็็ต้้องเข้้าใจและทำำ�ตััวให้้เข้้ากัับเขา เป็็นพวกเดีียวกัับเขา”

ของเด็็กจะค่่อนข้้างรวดเร็็ว เวลาเขาสนใจไปที่่�ใด
ที่่�หนึ่่�งเขาก็็ให้้ความสำำ�คััญดีีมาก แต่่เมื่่�อไหร่่ที่่�ขาด
ช่่วงไป มัันก็็ต้้องเริ่่�มใหม่่ เด็็ กเขาจะรู้้�สึึกว่่า อ้้าว
มาอีีกแล้้วเหรอ”
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เริ่่ม
� เห็็นแนวทาง
พัั ฒนาเด็็ก
บุุญเกิิด ขุุมทอง

บุุญเกิิด ขุุมทอง หรืือ เตี้้�ย ผู้้�อำำ�นวยการกองการศึึกษา องค์์การ

ให้้กัับเยาวชน หรืือเป็็นเพราะเยาวชนส่่วนใหญ่่มีีปััญหาปากท้้องต้้อง

เล่่าว่่า เหตุุผลที่่�สมััครเข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน รุ่่�นที่่� 3 ปีี 2563

ส่่วนเด็็กเยาวชนที่่�ยัังอยู่่�ในพื้้� นที่่�ก็็มัักติิดเพื่่� อน ไม่่อยากให้้ข้้อมููลอะไรกัับ

บริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านผืือ อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ อายุุ 43 ปีี

เนื่่� องจากตนเพิ่่�งย้้ายมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งได้้ราวปีีเศษ เมื่่�อเห็็นสภาพปััญหา
เด็็กและเยาวชนในพื้้� นที่่� เช่่น ปััญหาเด็็กออกเรีียนกลางคััน ปััญหาพ่่อแม่่
หย่่าร้้างแตกแยก เด็็กต้้องอยู่่�กัับปู่่�ย่่าตายายหรืือญาติิพี่่�น้้อง จึึงต้้องการ

พััฒนาเด็็กและเยาวชนในตำำ�บลให้้ได้้รัับการดููแลที่่�ดีีขึ้้น
� เมื่่�อได้้เห็็นตััวอย่่าง
ความสำำ�เร็็จจากพื้้� นที่่� อบต.หนองอีียอ และอบต.หนองสนิิท หลัังเข้้าร่่วม
หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน เขาจึึงตััดสิินใจสมััครเข้้าร่่วมหลัักสููตรดัังกล่่าว

“ได้้ความรู้้�เยอะมาก วิิทยากรมีีประสบการณ์์มากกว่่าเราในการ

เข้้าหาเด็็ก ทำำ�อย่่างไรให้้เด็็กเชื่่�อใจและกล้้าพููดคุุยเปิิดเผยข้้อมููลกัับเรา

เราชวนแล้้ ว เด็็ ก อยากมาร่่ ว มกิิ จ กรรมด้้ ว ย และยัั ง ทำำ� ให้้ รู้้�จัั ก กำำ� หนด
แผนงาน แนวทางที่่�จะพััฒนาเด็็ก วััตถุุประสงค์์คืือ
อะไร วิิ ธีีการทำำ�อย่่างไร คิิ ดทำำ�แผนงานโครงการที่่�
เด็็กจะได้้รัับประโยชน์์จากโครงการนี้้�มากที่่�สุด
ุ ”

การทำำ�งานพััฒนาเด็็กและเยาวชนนอกระบบ

ผอ.กองการศึึ ก ษา อบต.บ้้านผืื อ พบว่่ า มีีปัั ญ หา

ไม่่ได้้รัับความร่่วมมืือจากเยาวชน เยาวชนไม่่ให้้ความ
สนใจ ส่่วนหนึ่่�งอาจเป็็นเพราะเขาเป็็นคนต่่างพื้้� นที่่�

ยัังไม่่สามารถสร้้างความคุ้้�นเคยและความไว้้วางใจ

ทำำ�งานหาเลี้้�ยงชีีพตนเอง ทำำ�ให้้ไม่่มีีเวลาเข้้าร่่วมกิิจกรรมกัับทาง อบต.
นัักถัักทอชุุมชน จึึงต้้องเข้้าหาทางคนรอบข้้างของเขาแทน เช่่น พี่่� ป้้า น้้า
อา ญาติิพี่่�น้้อง ผู้้�ใหญ่่บ้้าน หรืือแม้้แต่่เพื่่� อนที่่�เขาสนิิท แต่่ก็็ยัังไม่่ได้้ผล
เท่่าที่่�ควรเนื่่� องจากพ่่อแม่่ผู้ป
้� กครองไม่่ไว้้ใจให้้เยาวชนมาร่่วมกิิจกรรม

สำำ�หรัับข้้อเสนอแนะต่่อหน่่วยงานผู้้�ให้้การสนัับสนุุน ผอ.บุุญเกิิด

แนะนำำ�ว่่า อยากให้้สนัับสนุุนเด็็กและเยาวชนอย่่างเพีียงพอ และยิิงตรง

มาที่่�ตััวเด็็กเยาวชนให้้มากที่่�สุด
ุ เพื่่� อให้้การช่่วยเหลืือมีีความกระชัับฉัับไว

มากที่่�สุด
ุ เช่่น กลุ่่�มเด็็กและเยาวชนที่่�อยากเรีียนต่่อแต่่ครอบครััวมีีฐานะ
ยากจน เป็็นต้้น

“หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน

ทำำ�ให้้เราได้้กำำ�หนดแผนงาน
กำำ�หนดแนวทางที่่�จะพัั ฒนาเด็็ก
ให้้เด็็กได้้รับ
ั ประโยชน์์มากที่่�สุุด”
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“จริิงจัังจริิงใจ” แนวคิิดการพัั ฒนา
เด็็กเยาวชนตำำ�บลเมืืองลีีง
ประเสริิฐ สุุขจิิต

ประเสริิฐ สุุขจิิต นายก อบต.เมืืองลีีง อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััด

สุุริินทร์์ อายุุ 55 ปีี ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนี้้�ต่่อเนื่่� องเป็็นปีีที่่� 8 ย่่างเข้้าสู่่�ปีีที่่� 9
กล่่าวถึึงแรงบัันดาลใจที่่�นำ�ตน
ำ
เองตลอดจนเจ้้าหน้้าที่่� อบต.เมืืองลีีง เข้้าร่่วม
หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน เพราะเห็็นว่่าการทำำ�งานของท้้องถิ่่�นต้้องมีีการ

ทำำ�งานเชื่่�อมประสานกัับผู้้นำ
� �ำ และพี่่�น้้องประชาชน รวมถึึงหน่่วยงานต่่าง ๆ
เพื่่� อเป็็นภาคีีร่่วมกัันพััฒนาตำำ�บล ถ้้าข้้าราชการท้้องถิ่่�นไม่่มีีกระบวนการ

หรืือไม่่มีีทัักษะการเชื่่�อมประสานกัับผู้้�นำ�ชุ
ำ ุมชนและประชาชนแล้้ว การ

พััฒนาคงทำำ�ได้้ยาก ซึ่�ง่ หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนเปรีียบเสมืือนการจัับปลา

ถ้้ามีีเชืือกเส้้นเดีียวเราคงจัับปลาได้้ยาก แต่่ถ้้าสามารถถัักทอเป็็นโครงข่่าย
เป็็นตาข่่ายขึ้้�นมา การพััฒนาอะไรต่่าง ๆ จะทำำ�ได้้ง่่ายขึ้้�น
“โครงข่่ายที่่�ว่่าหมายถึึงภาคส่่วนต่่าง ๆ ในพื้้� นที่่�

ตำำ�บลเมืืองลีีงมีีมากถึึง 18 หมู่่�บ้้าน มีีปััญหาต่่าง ๆ ที่่�รอ
ท้้องถิ่่�นเข้้าไปแก้้ปััญหามากมาย ถ้้าเราไม่่มีีโครงข่่ายใน

ตำำ�บลที่่�มีีความจริิงจัั งจริิงใจที่่� จะส่่งข้้อมููลให้้เราเข้้าไป
แก้้ไขและพััฒนาก็็คงจะพััฒนาได้้ยาก”

นายกฯ ประเสริิฐ บอกด้้วยว่่า การเข้้าร่่วมหลัักสููตร

นัักถัั กทอชุุ มชนมีีประโยชน์์อย่่างมาก โดยเฉพาะการ

ถอดบทเรีียนกิิจกรรมที่่�ทำำ�เสร็็จแล้้ว ทั้้�งนี้้�เพื่่� อหาปััจจััย
ความสำำ�เร็็จ ความล้้มเหลว และสิ่่ง� ที่่�จะต้้องพััฒนาต่่อ

“ก่่อนเข้้าร่่วมหลัักสููตรฯ เราไม่่เคยถอดบทเรีียน

การทำำ�งานเลยว่่า เราทำำ�ได้้ดีีมากน้้อยแค่่ไหน แม้้กระทั่่�ง
แบบประเมิินความพึึงพอใจของผู้้�รับ
ั บริิการก็็ไม่่เคยหยิิบ

มาดูู พอจบโครงการก็็จบไป ปีีหน้้าทำำ�ใหม่่ ผมมองว่่าถ้้า

“ตััวอย่่างเช่่น ผมกำำ�หนดเป็็นนโยบายว่่า ทุุกคนรู้้�ว่า่ ภารกิิจงานของ

ตััวเองคืืออะไร ผมจะให้้ทุก
ุ คนออกแบบงานของตััวเองตามภารกิิจที่่�ได้้รับ
ั

ให้้ไปคิิดโครงการ กิิจกรรม และงบประมาณมานำำ�เสนอ ถ้้าสมเหตุุสมผล

ก็็อนุุมััติิให้้ดำำ�เนิินการ หรืือถ้้าต้้องปรัับเปลี่่�ยนผมจะให้้คำำ�แนะนำำ�น้้อง ๆ
ว่่าควรปรัับอย่่างไร ไม่่ฟัน
ั ธงว่่าต้้องทำำ�อะไร ซึ่�ง่ เมื่่�อเป็็นโครงการที่่�เขาคิิด
ขึ้้�นเอง เขาก็็จะทำำ�เต็็มที่่�”

“ตำำ�บลเมืืองลีีง

ส่่วนการทำำ�งานพััฒนาเด็็ กและเยาวชนนอกระบบ

นายกฯ ประเสริิฐ มองว่่า เด็็กกลุ่่�มนี้้มีีศั
� ก
ั ยภาพไม่่ด้้อยไปกว่่า

มีีถึึง 18 หมู่่�บ้้าน
มีีปัญ
ั หามากมายที่่�
รอท้้องถิ่่�นเข้้าไปแก้้
ถ้้าเราไม่่มีโี ครงข่่าย
ในตำำ�บลที่่�มีค
ี วาม
จริิงจัังจริิงใจที่่�จะ
ส่่งข้้อมููลให้้เรา
เข้้าไปแก้้ไข ก็็คงจะ
พัั ฒนาได้้ยาก”

เป็็นลัักษณะแบบนี้้�เหมืือนกัับการเอาเงิินไปละลายน้ำำ�ทิ้้�ง
โดยไม่่เกิิดผลสัม
ั ฤทธิ์์� ไม่่ตอบโจทย์์ความยั่่�งยืืนเลย”

นายกฯ ประเสริิฐยืืนยัันว่่า การเข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน

ทำำ�ให้้วิิธีีคิิดและวิิธีีทำำ�งานของเขาเปลี่่�ยนไปมาก จากเดิิมเคยเป็็นครูู กศน.
ติิดนิิสัย
ั ชอบสั่่�ง แต่่เมื่่�อต้้องมาเป็็นผู้้บ
� ริิหารท้้องถิ่่�น ได้้เรีียนรู้้ก
� ระบวนการ

เด็็กเรีียน แต่่ปัญ
ั หาอยู่่�ที่่�เราไม่่สามารถ “เข้้าถึึงใจ” โน้้มน้้าว

และชัักชวนเด็็ กกลุ่่�มนี้้�ให้้เข้้ามาพััฒนาตนเองและพััฒนา
ชุุมชนได้้

“เด็็กที่่ห
� ลุุดออกจากระบบการศึึกษาเป็็นเด็็กกลุ่่�มใหญ่่

ซึ่�ง่ มีีพลัังมาก เขาอยู่่�ในชุุมชนตลอด เผลอ ๆ เขาอาจจะได้้

เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพััฒนา ลุุกขึ้้�นมาเป็็นผู้้�นำำ�ในการพััฒนา
ตำำ�บลในอนาคต เพราะฉะนั้้�นเราต้้องดููแลเด็็กกลุ่่�มนี้้�”

โดยเคล็็ดลัับการทำำ�งานกัับเด็็ กเยาวชนนอกระบบ

ของ นายกประเสริิฐ คืือ การเข้้าถึึงหััวโจกของเด็็กกลุ่่�มนี้้แ
� ล้้ว

มอบหมายหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ สร้้างความภาคภููมิิใจให้้
เกิิดขึ้้�น เมื่่�อเขายิินดีีมาร่่วมกิิจกรรมกัับเรา เขาจะชวนน้้อง ๆ
ของเขาเข้้ามาร่่วมกิิจกรรมกัับ อบต.เอง

“ผมจะเอาหััวโจกมาพััฒนาเป็็น อปพร. ให้้เขาใส่่เครื่่�องแบบเพื่่�อ

สร้้างความภาคภููมิิใจ เพราะเด็็กหััวโจกเขาก็็จะรู้้�จัักเด็็กทุุกคนดีี ทำำ�ให้้ลด
ปััญหาเด็็กเยาวชนลงได้้ส่ว่ นหนึ่่�ง”

สำำ�หรัับข้้อแนะนำำ�ต่อ
่ หน่่วยงานผู้้ใ� ห้้การสนัับสนุุนคือ
ื การสนัับสนุุน

ทำำ�งานหลายอย่่างจากหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้รู้้�จัักการมีีส่่วนร่่วม

ด้้านวิิทยากรจััดกระบวนการเรีียนรู้้ใ� ห้้กัับเด็็กและเยาวชน และงบประมาณ

นำำ�หลัักการทรงงานในพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� 9 เรื่่�องการ

ใช้้ทุุน แต่่ อบต.ไม่่สามารถสนัับสนุุนได้้อย่่างเต็็มที่่� จึึงต้้องการแหล่่งทุุนที่่�

การรัับฟัังความคิิดเห็็นของคนอื่่� น รู้้จั
� ก
ั กระบวนการถอดบทเรีียน ตลอดจน
“เข้้าใจ เข้้าถึึง พััฒนา” มาปรัับใช้้กัับการบริิหารท้้องถิ่่�น

ที่่� อบต.มีีค่่อนข้้างจำำ�กัด
ั บางทีีเด็็กและเยาวชนต้้องการฝึึกทำำ�อาชีีพที่่�ต้้อง
เข้้าถึึงได้้ง่่ายและทั่่�วถึึงกว่่าที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบัน
ั
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“ทำำ�งานกัับเด็็กวััยรุ่่�น”
ต้้องติิดตามถามไถ่่อย่่างใกล้้ชิิด
พัั ชราภรณ์์ จุุฑาจัน
ั ทร์์

พัั ช ราภรณ์์ จุุ ฑ าจัั น ทร์์ ครูู ศูู น ย์์ พัั ฒ นาเด็็ ก เล็็ ก บ้้ า นหนองกุุ ง

พััชราภรณ์์ ยอมรัับว่่า ลููกของเธอก็็เคยมีีช่่วงเวลาดัังกล่่าวนี้้เ� ช่่นกัน
ั

องค์์ การบริิหารส่่วนตำำ�บลเมืืองลีี ง อำำ�เภอจอมพระ จัั งหวัั ดสุุริินทร์์

เธอจึึ ง นำำ� ความรู้้� ที่่� ไ ด้้รัั บ จากการอบรมไปช่่ ว ยประคัั บ ประคองลููกชาย

มอบหมายจาก ผู้้�อำำ�นวยการกองการศึึกษา อบต.เมืืองลีีง ที่่�ผ่่านมาเคย

ติิด ร. แล้้วไม่่อยากแก้้ เด็็กวััยนี้้ถ้
� ้าปล่่อยเขาไป เขาก็็จะไปเลย เราจึึงต้้อง

อายุุ 40 ปีี เล่่าถึึงการเข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนว่่า เป็็นงานที่่�ได้้รัับ

ได้้ยิินได้้ฟัังว่่า อบต.ได้้เข้้าร่่วมกัับหลัักสููตรนี้้�มาหลายปีีแล้้ว ตััวเองเคย
ช่่วยงาน “ครููหวิิง” จิิรนัันท์์ เครืือจัันทร์์ ทำำ�ให้้พอจะ
รู้้�จัักหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนอยู่่�บ้้าง กระทั่่�งปีี 2563
จึึงมีีโอกาสได้้เข้้าร่่วมกัับหลัักสููตรนี้้ใ� นรุ่่�นที่่� 3

หลัังจากเข้้าร่่วมกิิจกรรม 2 ครั้้�ง สิ่่ง� ที่่� พััชราภรณ์์

ได้้เรีียนรู้้�คืือ การเก็็บข้้อมููล การสอบถามปััญหา และ

หลัักจิิตวิิทยาต่่าง ๆ เพื่่� อเข้้าถึึงเด็็กและเยาวชน ทว่่ายััง
ไม่่มีีโอกาสนำำ�เอาสิ่่ง� ที่่�ได้้เรีียนรู้้ไ� ปใช้้กัับหน้้างานจริิง ๆ

แต่่ได้้ทดลองนำำ�ความรู้้ไ� ปใช้้กัับลููกชายวััยรุ่่�นอายุุ 15 ปีี
กำำ�ลังั ขึ้้�นชั้้น
� ม.4 โรงเรีียนจอมพระประชาสรรค์์

“เรานำำ� เครื่่� อ งมืือและวิิ ธีีคิิ ด จากการอบรมไป

ปรัับใช้้ได้้ เหมืือนเราพููดคุุยกัับลููกมากขึ้้� น วัั ยรุ่่�นมััก

เก็็บตััว ไม่่ค่่อยพููดคุุย เราก็็พยายามเข้้าไปคุุยกัับเขา

คอยถาม ติิดตามกัับครููประจำำ�ชั้้น
� ด้้วยว่่าเขาเป็็นอย่่างไรบ้้าง มีีงานค้้างไหม

“เด็็กวััยนี้้�ถ้้าปล่่อยเขา

เขาก็็จะไปเลย เราจึึง
ต้้องคอยถาม ติิดตาม
กัับครููประจำำ�ชั้้�นด้้วยว่่า
เขาเป็็นอย่่างไรบ้้าง
ติิดอะไรไหม มีีงานค้้าง
อะไรไหม อัันนี้้�เป็็นผลที่่�
ได้้จากอบรมที่่�เรานำำ�มา
ปรัับใช้้กัับตััวเอง”

เล่่าให้้เขาฟัังเรื่่�องเด็็ก ๆ ที่่�แม่่ไปเจอมาว่่า สาเหตุุที่่�เด็็ก

เหล่่านั้้�นไม่่ได้้เรีียนต่่อเพราะอะไร รวมถึึงบอกเขาว่่า

ถ้้าเขาเรีียนไม่่เข้้าใจ ก็็ต้้องถามให้้เข้้าใจ มีีการบ้้านก็็ต้้องทำำ� อย่่าปล่่อย
ให้้ค้้างเยอะ คืือเด็็ก ๆ มัักมีีปััญหาเรื่่�องงานค้้าง ทำำ�ให้้เด็็กเรีียนต่่อไม่่ได้้

เหมืือนทำำ�ส่่งไม่่ทััน แล้้วติิด 0 ติิด ร. ท้้ายที่่�สุด
ุ เขาก็็จะเกิิดความเบื่่�อหน่่าย
และพานไม่่อยากเรีียน”

เพื่่� อให้้เขาเรีียนทัันเพื่่� อน “ตอน ม.2 ซึ่�่งเป็็นช่่วงหััวเลี้้�ยวหััวต่่อ เขาติิด 0

อัันนี้้�เป็็นผลที่่ไ� ด้้จากอบรมที่่เ� รานำำ�มาปรัับใช้้กับ
ั ตััวเอง”
สำำ�หรัับปััญหาอุุ ปสรรคที่่� พบ พััชราภรณ์์ ซึ่่�งมีี

ประสบการณ์์การทำำ�หน้้าที่่�เป็็นครููศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก
มากว่่า 10 ปีี บอกว่่า รู้้สึ
� ก
ึ หนัักใจกัับงานพััฒนาเด็็กและ

เยาวชน โดยเฉพาะเด็็กและเยาวชนนอกระบบ ซึ่�ง่ ไม่่ใช่่

หน้้างานที่่� ตน เองและเพื่่� อ นครููศููนย์์ พัั ฒ นาเด็็ ก เล็็ ก มีี
ประสบการณ์์มาก่่อน อีีกปััญหาที่่� สำ�คั
ำ ั ญคืื อไม่่มีีเวลา

ลงชุุมชนเพื่่� อพบปะเยาวชน จึึงต้้องทำำ�นอกเวลางาน
เนื่่� องจากมีีภาระงานทางครอบครััวที่่�ต้้องรัับผิิดชอบ
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‘ขาดทุุนคืือกำำ�ไร’ หลัักคิิดที่่�ได้้
จากการเป็็นนัักถัักทอชุุมชน
จิิรนัันท์์ เครืือจัันทร์์

“ครูู ห วิิ ง ” จิิ รนัั น ท์์ เครืื อ จัั น ทร์์ ครูู ศูู น ย์์ พัั ฒ นาเด็็ ก เล็็ ก บ้้ า น

หนองเหล็็ก องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลเมืืองลีีง อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััด

สุุริน
ิ ทร์์ อายุุ 44 ปีี เล่่าว่่า นอกเหนืือจากหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบหลัักคืือ
การดููแลเด็็กปฐมวััยในศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กบ้้านหนองเหล็็กแล้้ว เธอยัังได้้รัับ
มอบหมายให้้ดููแลงานเด็็กเยาวชน ด้้วยการเข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน

รุ่่�นที่่� 1 ในปีี 2556 ซึ่�ง่ ทำำ�ให้้เธอเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาตััวเองหลายอย่่าง

ทั้้�งความกล้้าแสดงออก ความเสีียสละ และได้้แนวคิิดใหม่่ ๆ ที่่�ทำำ�ให้้เธอมีี
มุุมมองเรื่่�องการพััฒนาชุุมชนในมิิติิที่่�ต่่างออกไปจากเดิิม

“ได้้พัฒ
ั นาตััวเองจากคนขี้้�อาย ไม่่ค่อ
่ ยกล้้าพููดกล้้าแสดงออก วััน ๆ

อยู่่�แต่่กับ
ั เด็็กที่่�ศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กไม่่ได้้ออกไปไหน พอนายกฯ ส่่งไปเรีียน
หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนครั้้�งแรก พอกลัับมาเราพััฒนาตนเองให้้กล้้าพููด
กล้้าคุุยมากขึ้้�น และปรัับใช้้กับ
ั การทำำ�งาน จากเดิิมไม่่เคย
คิิ ดเสีียสละเวลา ไม่่ไ ด้้ รู้้�จััก หลัั ก คิิ ด ‘ขาดทุุ น คืือกำำ� ไร’

คิิ ดแต่่ ว่่าเสาร์์อาทิิ ตย์์เป็็นวัั นหยุุ ดต้้องพัักผ่่อนอยู่่�บ้้าน
ก็็เปลี่่�ยนความคิิดใหม่่ อยากคืืนอะไรให้้สัังคมบ้้าง เช่่น
เสีียสละเวลามาทำำ�งานพััฒนาเด็็กมากขึ้้�น พาน้้อง ๆ ทำำ�
กิิจกรรม แม้้จะสำำ�เร็็จบ้้างไม่่สำ�ำ เร็็จบ้้างก็็ยัังดีีที่่�ได้้ทำำ�”

นอกจากวิิธีีคิิดเปลี่่�ยนแล้้ว วิิธีีทำำ�งานของครููหวิิง

ก็็เปลี่่�ยนไปด้้วยเช่่นกัน
ั โดยเฉพาะเรื่่�องการบริิหารจััดการ

เวลา ซึ่�ง่ เป็็นปัญ
ั หาสำำ�คััญของนัักถัักทอชุุมชนในหลาย ๆ
พื้้� นที่่� ครููหวิิงแชร์์ประสบการณ์์ว่่า ระยะแรกเธอก็็ประสบ

ส่่วนเรื่่�องการทำำ�ความเข้้าใจกัับผู้้�ปกครองของเยาวชนให้้อนุุญาต

บุุตรหลานมาร่่วมกิิจกรรม ครููหวิิงเล่่าว่่า เธอใช้้วิิธีีบุุกไปถึึงบ้้านพููดคุุย

ต่่อเนื่่� องสม่ำำ�เสมอ เมื่่�อเจอปััญหาก็็ไม่่ท้้อถอยถอดใจ “ในหนึ่่�งวัันเราไปหา
เด็็กได้้แค่่ 2 คน คืือเราไปนั่่�งอธิิบายกัับผู้้ป
� กครองให้้เห็็นข้้อดีีว่่าถ้้าให้้น้อ
้ ง
ไปร่่วมกิิจกรรมแล้้วจะเกิิดผลดีีอย่่างไร ทำำ�ให้้ผู้ป
้� กครองเชื่่�อใจและไว้้ใจเรา

ที่่�สุุด เราใช้้เวลา 1 เดืือนลงพื้้� นที่่�กัับเด็็ก 17 คนที่่�เราได้้มาร่่วมกิิจกรรม

“เราทำำ�งานกัับเยาวชน

มานานแล้้ว จนตอนนี้้�
ปล่่อยไม่่ได้้แล้้ว
อาจเป็็นเพราะเราผููกพัั น
กัับเด็็ก ๆ มาก จนเขา
กลายเป็็นพลัังสำำ�คััญ
ให้้เราสู้้�ต่่อไป”

กัับปััญหานี้้�เหมืือนกััน บางทีีก็็กระทบกัับเวลาทำำ�งานที่่�

ถืือว่่าคุ้้�มค่่ามาก”

โดยผลที่่�ได้้รัับตอบแทนคืือ ครููหวิิงสามารถ

รวมเด็็กเยาวชนนอกระบบการศึึกษาได้้ 20 กว่่าคน

ตอนนี้้นั
� ก
ั ถัักทอชุุมชน อบต.เมืืองลีีงสามารถผลัักดััน

ให้้พวกเขาสมััครเข้้าเรีียน กศน.ได้้แล้้วถึึง 17 คน ส่่วน
เด็็ก ๆ ที่่�เหลืือ เชื่่�อว่่าเพื่่� อน ๆ ของเขาจะสามารถดึึง
ให้้กลัับเข้้ามาเรีียนได้้

“เราทำำ�งานกัับเยาวชนมานาน ตอนนี้้�ปล่่อยไม่่

ได้้แล้้ว อาจเป็็นเพราะเราผููกพัันกัับเด็็ก ๆ มากจนเขา

กลายเป็็นพลัังสำำ�คััญให้้เราสู้้�ต่่อไป” ครููหวิิ งเปิิดใจ
และเสริิมว่่า “ส่่วนตััวชอบการทำำ�งานกัับเด็็กเยาวชน

ศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก บ้้างกระทบกัับเวลาที่่�มีีให้้กัับครอบครััว แต่่อาศััยการ

เพราะสนุุกและท้้าทาย เราเองมีีพื้้� นฐานการดููแลเด็็กเล็็กอยู่่�แล้้ว แต่่สำ�ำ หรัับ

ทำำ�ให้้ผ่่านพ้้นปััญหานี้้ม
� าได้้

ไม่่เหมืือนกััน ซึ่�่งต่่างจากเด็็กปฐมวััยที่่�โกรธแป๊๊บเดีียวก็็หาย แต่่กับ
ั เด็็กโต

พููดคุุยทำำ�ความเข้้าใจกััน และพยายามทำำ�หน้้าที่่� ไม่่ให้้ขาดตกบกพร่่อง
สำำ�หรัับครอบครััว ครููหวิิ งใช้้วิิ ธีีอธิิบายให้้คนในครอบครััวเข้้าใจ

บางครั้้�งก็็พาลููกไปร่่วมกิิจกรรมด้้วย เรีียกว่่าเป็็นการพััฒนาลููกและเด็็กใน

เยาวชนซึ่�ง่ มีีความหลากหลาย เราต้้องเรีียนรู้้ใ� หม่่อยู่่�เสมอ เพราะแต่่ละคน
อารมณ์์ก็จ
็ ะปรัับยากหน่่อย แต่่เราก็็เข้้าใจว่่ามัันเป็็นช่่วงวััยของเขา”

หากถามว่่ า ปัั ญ หาและอุุ ปส รรคในการทำำ� งานคืื อ อะไร ครููหวิิ ง

ชุุมชนไปพร้้อม ๆ กััน กัับหััวหน้้าสายงานมีีการพููดคุุยทำำ�ความเข้้าใจกััน

บอกว่่า ปััญหาเรื่่�องการโยกย้้ายปรัับเปลี่่�ยนบุุคลากรที่่�เข้้ามาทำำ�งานส่่งผล

งานราชการ “เราทำำ�หน้้าที่่�ครููตั้้�งแต่่ 08.30 - 16.30 น. พอนอกเหนืือเวลา

ไม่่สามารถขัับเคลื่่�อนงานให้้มีีความก้้าวหน้้าต่่อเนื่่� องไปได้้

มากขึ้้�น รัับผิิดชอบทำำ�หน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้ดีีที่่�สุด
ุ ไม่่เบีียดบัังเวลา

ตรงนั้้�นเราไปอยู่่�กัับเด็็กเยาวชน เสาร์์อาทิิตย์ไ์ หนว่่างก็็ทำำ�กิจ
ิ กรรมด้้วยกััน
หรืือถ้้าจำำ�เป็็นต้้องใช้้เวลาราชการจริิง ๆ ก็็ขออนุุญาตผู้้�บัังคัับบััญชา และ
ท่่านนายกฯ อธิิบายเหตุุผลให้้ทราบ ท่่านก็็เข้้าใจ”

ให้้การทำำ�งานขาดช่่วง แม้้ผู้้บ
� ริิหารท้้องถิ่่�นจะให้้การสนัับสนุุนเต็็มที่่� แต่่ก็็
สำำ�หรัับข้้อเสนอแนะต่่อหน่่วยงานผู้้ใ� ห้้การสนัับสนุุน ครููหวิิงเสนอว่่า

อยากให้้มีีระบบการให้้ทุุนแก่่เยาวชนที่่�คล่่องตััวและรวดเร็็วเพื่่� อให้้การ
ช่่วยเหลืือเป็็นไปอย่่างทัันเหตุุการณ์์และมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่ง� ขึ้้�น
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‘พัั ฒนาเด็็กเยาวชน’
ตามศัักยภาพความสามารถ
ความพร้้อมของครอบครััว
บุุพกร สายกระสุุน

บุุพกร สายกระสุุน ผู้้�ช่่วยเจ้้าหน้้าที่่�ป้อ
้ งกัันสาธารณภััย องค์์การ

บริิหารส่่วนตำำ�บลเมืืองลีีง อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ อายุุ 43 ปีี

สำำ�หรัับสิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�จากการเข้้าร่่วมการอบรมหลัักสููตรนัักถัักทอ
ชุุมชนรุ่่�นที่่� 3 ปีี 2563 บุุพกร บอกว่่า มีีหลายอย่่าง โดยเฉพาะมุุมมอง

กลุ่่�มเกษตรกรมาก่่อน แต่่ตอนนี้้�ย้้ายมารัับผิิดชอบงานป้้องกัันบรรเทา

จากวิิทยากร

เล่่ า ว่่ า ก่่ อ นหน้้านี้้� เ ขาเคยช่่ ว ยงานนัั ก วิิ ช าการเกษตรเรื่่� อ งการพัั ฒ นา

สาธารณภััยและงานกู้้�ชีีพ ที่่�นายกฯ ประเสริิฐ สุุขจิิต มอบหมายให้้ทำำ�
ไปพร้้อมกัับการดููแลน้้อง ๆ เยาวชน ‘กลุ่่�มเยาวชนต้้นกล้้า อาสากู้้�ชีีพ

เมืื อ งลีีง’ และการส่่ ง เสริิ ม เยาวชนให้้ออกกำำ�ลัั ง กายและพัั ฒ นาความ
สามารถด้้านกีีฬาฟุุตบอล

สำำ� หรัั บ การเข้้าร่่ ว มหลัั ก สููตรนัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชน

บุุพกร บอกว่่า แรก ๆ เขาไม่่รู้้จั
� ักมููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจล

แต่่พอได้้รัับมอบหมายงานด้้านเด็็กและเยาวชนจาก
นายก อบต. จึึงถููกชัักชวนให้้เข้้าร่่วมอบรมและทำำ�งาน
ด้้านเด็็กเยาวชนอย่่างเต็็มตััว โดยตั้้�งความคาดหวัังว่่า
อยากได้้รัับความรู้้� และนำำ�เสนอปััญหาเด็็กและเยาวชน
ให้้สัังคมรัับทราบ เพื่่� อปรัับปรุุงการทำำ�งานให้้ดีีขึ้้�น

“ผมอยากให้้สังั คมพััฒนาเด็็กและเยาวชนตาม

ศัักยภาพที่่�เขามีีและตามความพร้้อมของครอบครััว
มากกว่่าการพััฒนาทางวิิชาการอย่่างเดีียว เพราะเด็็ก

บางคนไม่่มีีความพร้้อมทางด้้านนี้้�” บุุพกรเล่่าพร้้อม
ยกตััวอย่่าง การพััฒนาด้้านการเกษตรหรืือการพััฒนา

ทางด้้านกีีฬา ที่่�ควรทำำ�ตามศัักยภาพและความสามารถ
ที่่�เยาวชนมีี

ใหม่่ ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการได้้แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�จากเพื่่� อนต่่างตำำ�บล และ

“เมื่่�อก่่อนผมไม่่ชอบทำำ�งานกัับคนอื่่�น ชอบอิิสระ แต่่เมื่่�อได้้เข้้าร่่วม

หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน ได้้เรีียนรู้้�เรื่่�องการอยู่่�ร่่วมกัับคนอื่่�น ได้้ทำำ�งาน
ร่่วมกัับคนอื่่�น ได้้ปรัับทััศนคติิการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัับคนอื่่�น ได้้แชร์์

“ผมอยากให้้สัังคม

พัั ฒนาเด็็กและเยาวชน
ตามศัักยภาพที่่�เขามีี
ตามความพร้้อมของ
ครอบครััวมากกว่่าการ
พัั ฒนาทางวิิชาการ
อย่่างเดีียว เพราะเด็็ก
บางคนไม่่มีค
ี วามพร้้อม
ทางด้้านนี้้�”

ประสบการณ์์กับ
ั เพื่่�อนที่่มีี
� ประสบการณ์์ต่า่ งกััน ทำำ�ให้้เรา
ได้้ความรู้้แ
� ละแนวคิิดในการทำำ�งานเพิ่่�มขึ้้�น”

ทั้้�งนี้้� บุุพกร บอกว่่า เขาจะนำำ�ความรู้้ที่่
� �ได้้รัับจาก

การอบรมไปปรัับใช้้กัับการทำำ�งานเยาวชนต่่อไป โดยมีี

ฐานทุุนเดิิมคืือ กลุ่่�มเยาวชนต้้นกล้้าฯ ซึ่่ง� เป็็นเด็็กในระบบ
และเด็็กนอกระบบประมาณ 30 คน ที่่�ผ่่านมาได้้มีีการ
อบรมให้้ความรู้้�ในการช่่วยเหลืือผู้้�บาดเจ็็บเบื้้� องต้้นใน

กรณีีฉุุกเฉิิน มีีการปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�จริิงตามหมู่่�บ้้าน ซึ่ง�่ ทำำ�มา
ได้้ปีีกว่่าแล้้ว
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เลิิกคิิด ‘ลููกฉััน ลููกเธอ’ ต้้องช่่วยกััน
พัั ฒนาเด็็กให้้เติิบโตอย่่างมีีคุณ
ุ ภาพ
ปราณีี เอี้้�ยงนอก

ปราณีี เอี้้�ยงนอก นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน อบต.ลุ่่�มระวีี

การก้้าวสู่่�การเป็็ น นัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชน ไม่่ เ พีียงทำำ� ให้้ ปราณีี ได้้รัั บ

อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ เป็็นคนลุ่่�มระวีีที่่�เกิิดและทำำ�งานอยู่่�ที่่�นี่่�

องค์์ความรู้้ใ� หม่่ ๆ มาปรัับใช้้ในการทำำ�งาน แต่่การได้้มีีโอกาสสััมผััสพููดคุุย

สอบบรรจุุเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ธุรุ การในปีี 2549 จากนั้้�นเปลี่่�ยนสายงานมาเป็็น

เด็็กและเยาวชนในบ้้านเกิิดเปลี่่�ยนไป

มาโดยตลอด เริ่่�มจากเป็็นลููกจ้้างธุุรการใน อบต.ลุ่่�มระวีี ตั้้�งแต่่ปีี 2540
นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผนจนถึึงปััจจุุบัน
ั

ปราณีี เล่่าว่่า สิ่่ง� สำำ�คััญที่่�เธอได้้เรีียนรู้้จ
� ากหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน
คืือ วิิธีีการเข้้าหาเด็็กและเยาวชนนอกระบบการศึึกษา
เพราะเด็็กนอกระบบแต่่ละคนไม่่เหมืือนกััน จึึงต้้องรู้้�

เทคนิิ ค ขั้้� นต อนในการเข้้าหาเด็็ ก เช่่ น การทำำ� ตัั ว ให้้
กลมกลืืนเพื่่� อให้้เด็็กมั่่�นใจและกล้้าเปิิดใจกัับเรา

“ที่่� ผ่่านมามีีการลงพื้้� นที่่� สำ�ำ รวจเด็็ กนอกระบบ

การศึึกษาตามรายชื่่�อที่่� อบจ. ให้้มา เด็็กส่่วนหนึ่่�งไปอยู่่�
กัับพ่่อแม่่ซึ่�่งย้้ายไปทำำ�งานที่่�จัังหวััดอื่� ่น เวลาไปเยี่่�ยม

ที่่�บ้้านก็็จะเจอแต่่ผู้้�เฒ่่าผู้้�แก่่ มีีเคสหนึ่่�งเป็็นเด็็กที่่�เคย
อยู่่�สถานพิิ นิิ จ และคุ้้�มครองเด็็ ก และเยาวชนมาก่่ อ น

พอได้้รัับการปล่่อยตััวเขาก็็ไม่่สนใจอะไรเลย เราถาม
เขาว่่าอยากศึึกษาต่่อหรืืออยากฝึึกอาชีีพอะไรหรืือไม่่

ทาง อบต. จะช่่วย เขาบอกว่่าไม่่มีีเพื่่�อน เราก็็พยายาม

เข้้าไปพููดคุุย บางครั้้�งก็็ให้้ลููกชายเข้้าไปชัักชวน โน้้มน้า้ ว
ให้้มาทำำ�กิจ
ิ กรรมกัับเพื่่�อน ๆ มอบหน้้าที่่�ให้้เป็็นคนพา
น้้อง ๆ ทำำ�กิจ
ิ กรรม จนเขาเกิิดความภาคภููมิิใจ รู้้�สึก
ึ ว่่า

“จากเดิิ ม ที่่� ไ ม่่ ส นใจ คิิ ดว่่ า ไม่่ ใ ช่่ ลูู กฉัั น ไม่่ ใ ช่่ ห น้้ า ที่่� ก็็ เ ริ่่� ม คิิ ดว่่ า

ไม่่ได้้แล้้ว นี่่�เป็็นบ้้านเกิิดเรา เป็็นหน้้าที่่�ของทุุกคนที่่�ต้้องช่่วยกัันพััฒนา

“นัักถัักทอชุุมชน

ทำำ�ให้้เปลี่่�ยนแปลง
วิิธีีคิิด จากเดิิมที่่�
ไม่่สนใจ คิิดว่่าไม่่ใช่่
ลููกฉััน ไม่่ใช่่หน้้าที่่�
ก็็เริ่่ม
� คิิดว่่าไม่่ได้้แล้้ว
บ้้านเกิิดเรา เป็็นหน้้าที่่�
ของทุุกคนที่่�ต้้อง
ช่่วยกัันพัั ฒนาเด็็ก
ให้้เติิบโตอย่่างมีี
ศัักยภาพ”

ตััวเองมีีค่่า กล้้าแสดงออกมากขึ้้�น จนตอนนี้้�เขาลุุกขึ้้�นมา
เป็็นผู้้�นำำ�เด็็กในชุุมชน เป็็นคณะกรรมการสภาเยาวชน

แต่่ยัังเป็็นกิิจกรรมในระดัั บหมู่่�บ้้านหรืือตำำ�บลเท่่ านั้้�น เพราะยัังไม่่กล้้า
ออกไปร่่วมกิิจกรรมกัับหน่่วยงานภายนอกหรืือระดัับจัังหวััด ซึ่�่งคงต้้อง
ให้้เวลาเขาระยะหนึ่่�ง”

กัับเด็็กและเยาวชนนอกระบบการศึึกษา ทำำ�ให้้มุุมมองความคิิดต่่อปััญหา

เด็็ กให้้เติิ บโตอย่่างมีีศัักยภาพ ต้้ องพยายามปรัับเปลี่่�ยน

กระบวนการคิิดจากเด็็กแว้้น เด็็กติิดเพื่่�อนมาสู่่�การพััฒนา

ระบบความคิิดให้้ดีีมากขึ้้�น ให้้รู้้�จัักวางแผนชีีวิิตของตััวเอง
ถึึงเขาจะเป็็นเด็็กแว้้น เด็็กติิดยา ถ้้าหากดึึงพวกเขาเข้้ามา
ในระบบได้้ เด็็กก็็สามารถเปลี่่ย
� นวิิธีคิ
ี ิดได้้เหมืือนกััน”

อย่่างไรก็็ดีี ปราณีี กล่่าวทิ้้�งท้้ายถึึงความภููมิิใจในการ

เป็็ น นัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชนว่่ า “แม้้ จ ะไม่่ ใ ช่่ง านในหน้้ า ที่่� ตัั ว เอง
แต่่ก็รู้็ ้�สึก
ึ ดีีที่่�ได้้มีีส่่วนช่่วยพััฒนาเด็็กและเยาวชนในบ้้านเกิิด
ดีีใจที่่�ได้้เห็็นว่่าจากเด็็กที่่�ไม่่มีีกระบวนการความคิิดที่่�ดีี ไม่่มีี
ความคิิดที่่�อยู่่�ในแบบแผน มาสู่่�เด็็กที่่�รู้้�จัักคิิด กล้้าแสดงออก
มากขึ้้�น ซึ่�่งจริิง ๆ ไม่่ได้้คาดหวัังความสำำ�เร็็จมากนััก ขอแค่่

ให้้ได้้สัก
ั 40-50 เปอร์์เซ็็นต์์ในตััวเขาก็็ยัังดีี พอได้้เห็็นความ
เปลี่่ย
� นแปลงของเด็็กไปในทางที่่�ดีีขึ้้�น แค่่นี้้ก็
� ภููมิ
็ ิใจแล้้ว”
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ภููมิิใจที่่�ได้้เป็็นส่่ วนหนึ่่�งในการพัั ฒนา
เด็็กเยาวชนในชุุมชนตนเอง
อุุดมลัักษณ์์ ฤกษ์์ศรีี
ผู้้�นำำ�ชุุมชน และ อสม. ก่่อน ซึ่�ง่ ตอนแรก อสม. บอกว่่าอย่่าไปยุ่่�งเลยเพราะ

เด็็กคุุยไม่่รู้้เ� รื่่�อง แต่่ใจเราคิิดอยากจะช่่วย อสม. ก็็พาไป ครั้้�งแรกที่่�พบเขา

ไม่่สามารถพููดคุุยได้้เลย กระทั่่� งพ่่อแม่่เขากลัับมาเราก็็เข้้าไปพููดคุุยกัับ
พ่่อแม่่และคุุยกัับเด็็กเรื่่�อย ๆ ไปทำำ�ความคุ้้�นเคยเพื่่�อให้้เขากล้้าคุุยกัับเรา

ตอนคุุ ย เด็็ ก ก็็ เ มาหนัั ก ถามอะไรไปก็็ ไ ม่่ รู้้� เ รื่่� อ ง แต่่ เ ราพยายามเข้้ า ไป

ด้้วยความเป็็นมิิตร แล้้วก็็ลองชัักชวน โน้้มน้้าวว่่ามีีค่่ายอบรมของมููลนิิธิิ
อุุดมลัักษณ์์ ฤกษ์์ศรีี นัักวิิชาการศึึกษา องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล

ลุ่่�มระวีี อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุริินทร์์ ย้้ายมาทำำ�งานที่่�ตำำ�บลแห่่งนี้้�
เมื่่�อปีี 2557 ด้้วยเล็็งเห็็นความสำำ�คััญในการทำำ�งานช่่วยเหลืือพััฒนาเด็็ก
นอกระบบการศึึกษามาโดยตลอด เธอจึึ งเห็็นโอกาสในการเข้้ามาเป็็น
‘นัักถัักทอชุุมชน’

อุุดมลัักษณ์์ เล่่าว่่า แต่่ก่อ
่ นเธอสนใจเรื่่�องเด็็กนอกระบบการศึึกษา

แต่่ไม่่รู้้�ว่่าจะช่่วยพััฒนาเด็็กกลุ่่�มนี้้�อย่่างไร ที่่�ผ่่านมาเวลาจััดกิิจกรรมเด็็ก
และเยาวชนก็็จะจััดรวมกัันทั้้�งหมด แต่่จะเน้้นเด็็ก

ในโรงเรีียนเป็็ นส่่ ว นใหญ่่ เพราะเข้้าไม่่ ถึึ ง เด็็ ก
นอกระบบการศึึกษา แต่่หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน

ทำำ� ให้้เห็็ นช่่ อ งทางในการเข้้าถึึ ง และพัั ฒ นาเด็็ ก
นอกระบบได้้

“สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�จากหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน
คืือ การทำำ� งานกัั บ เด็็ ก และเยาวชนเราต้้ อ งเป็็ น ผู้้�
รัั บ ฟัั ง ที่่� ดีี ต้้ อ งยอมรัั บ ความคิิ ด เห็็ น ของผู้้�อื่� ่ นได้้

เพราะคนทุุกคนมีีความคิิดเห็็นแตกต่่าง ที่่�สำ�คั
ำ ัญคืือ

ต้้องให้้เขาไว้้ใจเรา อย่่าไปตััดสิินเขาก่่อน และต้้อง

สยามกััมมาจลที่่�จัังหวััดน่่านไปไหม จะได้้ไปเจอเพื่่�อน ไม่่เหงา ซึ่่�งเขาก็็
ตอบมาว่่า ‘ไปครัับ’ ทั้้�งที่่�ยัังเมา แต่่พอถึึงเวลาเขาก็็ยอมไปค่่ายจริิง ๆ”

อุุดมลัักษณ์์ เล่่าต่่อว่่า หลัังกลัับจากอบรม ปรากฏว่่าเขาเปลี่่�ยนแปลง

ไปในทางที่่�ดีีขึ้้�นมาก จากที่่�เมาไม่่รู้้เ� รื่่�อง กลัับมาเป็็นผู้้ใ� หญ่่ขึ้้�น ใช้้ชีีวิิตอย่่าง
มีีคุุณค่่า มีีความรัับผิิดชอบ รู้้จั
� ักคิิด โดยตอนนี้้ทำ
� ำ�งานเลี้้ย
� งวััว จากเมื่่�อก่่อน

ที่่�เคยมีีอคติิกัับพ่่อ คิิดว่่าพ่่อไม่่รััก ตอนนี้้�เปลี่่�ยน เขาบอกว่่าเขารัักพ่่อ
และจะสืืบต่่อธุุรกิิจของพ่่อ สงสารพ่่อ ซึ่�ง่ ก่่อนหน้้านี้้เ� ขาไม่่เคยมีีความคิิด

“ถ้้าเราทำำ�งานด้้วยความเต็็มใจ

รัักในสิ่่�งที่่�ทำำ� จริิงใจกัับงาน
เราก็็จะทำำ�ได้้ดีี และการทำำ�งานที่่�
ภููมิิใจที่่�สุุดคืือการได้้ช่ว่ ยเหลืือ
เด็็กคนหนึ่่�ง ซึ่�ง
่ แม้้จะเปลี่่�ยนชีีวิิต
เขาให้้ดีีขึ้้�นได้้เพีี ยงระดัับหนึ่่�ง
นั่่�นก็็ถืือว่่าดีีมากแล้้ว”

ให้้ความสำำ�คััญกับ
ั เด็็กจริิง ๆ เพื่่�อให้้เขาเปิิดใจ อีีกทั้้�ง

ในการอบรมยัังทำำ�ให้้รู้้�กระบวนการและขั้้�นตอนในการพััฒนาเด็็ก และ
วิิธีก
ี ารทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชน”

ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจที่่�อยากช่่วยเหลืือเด็็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึึกษา ประกอบกัับการนำำ�ความรู้้ที่่
� �ได้้จากการอบรมมาปรัับใช้้ ทำำ�ให้้

ไม่่เคยพููดแบบนี้้เ� ลย เรีียกว่่าเปลี่่�ยนชีีวิิตเขา
ไปอย่่างสิ้้น
� เชิิง

ไม่่เพีียงเยาวชนนอกระบบการศึึกษา

ที่่� เปลี่่�ยน แต่่ อุุดมลัักษณ์์เองก็็เปลี่่�ยนด้้วย

เช่่ นกัั น โดยเธอบอกว่่ า การได้้เข้้าอบรม
หลัั ก สููตรนัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชนทำำ� ให้้มุุ ม มอง
การคิิด วิิธีีการทำำ�งานหลายอย่่างเปลี่่�ยนไป

“สิ่่�งที่่�เปลี่่�ยนชััดเจนเลยคืือ การเป็็น
ผู้้�รับ
ั ฟัังที่่ดีี
� ก่่อนเข้้าอบรม เราฟัังนะ แต่่เวลา
ที่่�คนพููดอะไรที่่�ไม่่ตรงกัับความคิิดเรา ก็็จะ
พููดแทรก แต่่พอเข้้าไปอบรม ทำำ�ให้้เปลี่่ย
� น

ไปอััตโนมััติิว่่าต้้องเป็็นผู้้�รัับฟัังที่่�ดีี เปิิดใจรัับฟัังความเห็็นคนอื่่�นมากขึ้้�น
นอกจากนี้้�ยัังฝึึกให้้กล้้าแสดงความคิิ ดเห็็น มีีทัั กษะการพููด การเข้้าหา
ชุุมชนและเยาวชน ซึ่�่งเป็็นประโยชน์์ต่่อการทำำ�งานมาก”

อย่่างไรก็็ดีี ในการเข้้ามารัับบทบาทนัักถัักทอชุุมชน อุุดมลัักษณ์์

อุุดมลัักษณ์์ สามารถเปลี่่�ยนชีีวิิตของเยาวชนคนหนึ่่�งที่่�เคยล้้มเหลวจากการ

บอกว่่า รู้้สึ
� ก
ึ ภููมิิใจที่่�ได้้เป็็นส่ว่ นหนึ่่�งในการพััฒนาเด็็กและเยาวชนในตำำ�บล

“มีีเคสหนึ่่�งเป็็นเยาวชนอายุุประมาณ 21 ปีี ไม่่ได้้ศึึกษาต่่อ และ

“ถ้้าเราทำำ�งานด้้วยความเต็็มใจ รัักในสิ่่�งที่่�ทำำ� จริิงใจกัับงาน เราก็็

ดื่่�มสุุรา ให้้กลัับมาทำำ�งานและเห็็นคุณค่
ุ ่าในการใช้้ชีีวิิตมากขึ้้�น

ของตนเอง แม้้อาจจะยัังช่่วยได้้ไม่่มาก แต่่ก็อ
็ ยากช่่วยเหลืือต่่อไป

มีีปััญหาติิ ดสุุรา เมาตลอดเวลา ไม่่ทำำ�อะไรเลย จึึ งอยากจะช่่วยเหลืือ

จะทำำ�ได้้ ดีี และการทำำ�งานที่่� ภููมิิใจที่่� สุุดคืื อการได้้ ช่่วยเหลืือเด็็ กคนหนึ่่� ง

ก็็พยายามเข้้าถึึงตััวเด็็ก โดยใช้้วิิธีีประสานเข้้าไปในชุุมชน เข้้าไปคุุยกัับ

อุุดมลัักษณ์์ กล่่าว

เพราะเขามีีปััญหาครอบครััว อยู่่�บ้้านคนเดีียว พ่่อแม่่ไปทำำ�งานที่่ก
� รุุงเทพฯ

แม้้จะช่่วยเปลี่่ย
� นชีีวิิตเขาให้้ดีีขึ้้�นได้้เพีียงระดัับหนึ่่�ง นั่่�นก็็ถืือว่่าดีีมาแล้้ว”
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เราต้้องพัั ฒนาตััวเอง
ให้้เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีแก่่เด็็ก
ปณิิธาน สุุขสกุุล

ปณิิธาน สุุขสกุุล นัักดัับเพลิิง องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลลุ่่�มระวีี

เมื่่�อก่่อนเป็็นผู้้�ช่ว่ ยผู้้ใ� หญ่่บ้า้ น มีีรููปแบบการทำำ�งานที่่�แตกต่่างกััน บางครั้้�ง

2563 ที่่�ผ่า่ นมา แม้้จะเป็็นพนัักงานใหม่่เพีียง 7 เดืือน แต่่ก็ไ็ ด้้รัับเลืือกให้้

ก็็ จ ะไม่่ นำำ�ม าเป็็ น อารมณ์์ ห รืือโต้้ เ ถีียง แต่่ จ ะมองถึึ ง สาเหตุุ ข องปัั ญ หา

อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ เริ่่ม
� งานในตำำ�แหน่่งนี้้เ� มื่่�อเดืือนมกราคม
เข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน แม้้จะหน้้าใหม่่แต่่ปณิิธานก็็ตั้้�งใจ
เรีียนรู้้�กัับบทบาทหน้้าที่่�ใหม่่ทั้้�งในฐานะนัักดัับเพลิิงและนัักถัักทอชุุมชน
อย่่างเต็็มที่่�

ปณิิธาน เล่่าว่่า การเป็็นนัักถัักทอชุุมชนเป็็น

จุุดเริ่่ม
� ารทำำ�งานเกี่่�ยวกัับ
� ต้้นที่่�ดีีที่่�ได้้เข้้ามาเรีียนรู้้ก
เด็็ ก และเยาวชนนอกระบบการศึึ ก ษา ทำำ� ให้้ได้้

เรีียนรู้้�ขั้้�นตอนวิิธีีการทำำ�งานกัับเด็็กตั้้�งแต่่เริ่่�มแรก

เช่่น วิิธีีการเริ่่�มต้้นเข้้าหาเด็็กต้้องทำำ�อย่่างไร มีีวิิธีี
การเข้้าหากลุ่่�มเป้้าหมายอย่่างไร ทำำ�ให้้มีีเทคนิิค
ในการพููดคุุยกัับเด็็กและพ่่อแม่่ได้้ง่่ายขึ้้�น สามารถ
นำำ�ไปใช้้งานได้้จริิง อีีกทั้้�งการได้้พบปะนัักถัักทอ

ชุุ ม ชนในพื้้� นที่่� อื่่� น ๆ ที่่� ทำำ� งานมาก่่ อ นหน้้าแล้้ว

ทำำ�ให้้ได้้แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ใหม่่ ๆ ในการ
ทำำ�งานด้้านการพััฒนาเด็็กและเยาวชนนอกระบบ

ก็็จะโดนเพื่่�อนร่่วมงานพููดจาถากถางว่่ายัังทำำ�งานได้้ไม่่เต็็มประสิิทธิภ
ิ าพ
และพยายามพััฒนาตนเองให้้ดีีขึ้้�น”

อย่่างไรก็็ดีีแม้้ปณิิธานจะยัังอยู่่�ในช่่วงเริ่่ม
� ต้้นของการเป็็นนัักถัักทอ

ชุุมชน แต่่เขาก็็มองว่่าโครงการฯ นี้้�จะมีีส่่วนช่่วยในการพััฒนาเด็็กและ

“การเป็็นนัักถัักทอชุุมชน

ต้้องเริ่่ม
� ต้้นจากการพัั ฒนา
ตััวเองก่่อน เพื่่� อเป็็น
ตััวอย่่างให้้เด็็กมั่่�นใจ เชื่่�อใจ
และต้้องพยายามศึึกษา
หาความรู้้� ที่่�จะนำำ�มา
พัั ฒนาตััวเราและเด็็ก
ให้้ก้้าวเดิินไปพร้้อมกััน”

การศึึกษาด้้วย

“ตอนนี้้� เ ริ่่� มต้้ น ทำำ� งานได้้ เ พีียงไม่่ กี่่� เ ดืือน ยัั ง อยู่่�ในช่่ ว งระหว่่ า ง
การค้้นหาเด็็กและเยาวชนนอกระบบการศึึกษา จึึงยัังไม่่ได้้นำำ�ความรู้้�มา
ใช้้งานจริิงในการช่่วยเหลืือพััฒนาเด็็กมากนััก แต่่ในเบื้้� องต้้นความรู้้�ที่่�ได้้

จากการอบรมก็็ได้้นำำ�มาปรัับใช้้ในการทำำ�งาน ซึ่่�งก็็มีีประโยชน์์หลายอย่่าง
ทำำ�ให้้เราปรัับเปลี่่�ยนวิิธีคิ
ี ิด มุุมมอง เช่่น การรู้้�จัักสัังเกตนิิสััย การพููดคุุย
การทำำ�ความเข้้าใจเพื่่�อนร่่วมงานแต่่ละคนให้้มากขึ้้�น ทำำ�ให้้ทำำ�งานร่่วมกัับ
ผู้้�อื่� ่ นได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพราะเราเพิ่่�งเข้้ามาใหม่่ ยัังต้้ องปรัับตัั ว

เยาวชนนอกระบบการศึึกษาในพื้้� นที่่� อบต.ลุ่่�มระวีีได้้

อย่่ า งมาก ขณะเดีียวกัั นยัั ง หมั่่� น เดิิ น หน้้าหาความรู้้�
และพัั ฒ นาตนเองเพื่่� อให้้ช่่ ว ยเหลืื อ เด็็ ก ได้้อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ

“ผมเชื่่�อว่่าโครงการนัักถัักทอชุุมชนและความรู้้�

ที่่� ไ ด้้ จ ากการอบรมจะสามารถช่่ ว ยเด็็ ก และเยาวชน

นอกระบบการศึึกษาในพื้้� นที่่�ได้้อย่่างมาก โดยการเป็็น
นัักถัักทอชุุมชนมองว่่าต้้องเริ่่มต้
้ จากการพััฒนาตััวเอง
� น

ให้้ดีี เป็็นตัั วอย่่าง เพื่่�อให้้เด็็ กมั่่� นใจ เชื่่�อใจ และต้้ อง
พยายามศึึกษาหาความรู้้� เพื่่�อที่่�จะนำำ�มาพััฒนาตััวเรา
และเด็็กให้้ก้า้ วเดิินไปพร้้อมกััน” ปณิิธาน กล่่าว
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ใช้้ศาสตร์์และศิิลป์์
เพื่่� อให้้เด็็กเปิิดใจและไว้้ใจ
อิิษฎาพรรณ โชติิยา

อิิษฎาพรรณ โชติิยา ผู้้�ช่่วยนัักวิิชาการศึึกษาขององค์์การบริิหาร

“แต่่ก่อ
่ นทำำ�งานภาพรวมจะไม่่เห็็นถึึงต้้นตอของปััญหา คืือรู้้�ว่่าเด็็ก

ส่่วนตำำ�บลหนองสนิิท อำำ�เภอสนม จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ มีีบทบาทหน้้าที่่�ในการ

ไม่่ได้้เรีียนต่่อ แต่่ไม่่รู้้�ว่่าเพราะอะไร พอลงพื้้� นที่่�ไปเจอได้้พููดคุุยกัับเด็็ก

เด็็ ก เล็็ ก โรงเรีียนระดัั บ ประถมศึึ ก ษาและมัั ธ ยมศึึ ก ษาภายใต้้สัั ง กัั ด

หยุุ ดเรีียนเพื่่�อออกมาช่่วยทำำ�งานเพราะเห็็นถึึงความลำำ�บากของที่่�บ้้าน

ใช้้ความรู้้� ความสามารถทางวิิชาการมาช่่วยดููแลพััฒนาเด็็กในศููนย์์พัฒ
ั นา
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน (สพฐ.) นอกจากนั้้�นยัังได้้

ทำำ�งานช่่วยเหลืือนัักถัักทอชุุมชนรุ่่�นที่่� 1 จััดกิิจกรรมให้้กัับเด็็กนอกระบบ
การศึึกษา ทำำ�ให้้มองเห็็นช่อ
่ งทางในการช่่วยเหลืือพััฒนา

เด็็ก ๆ จนได้้รัับโอกาสเป็็น ‘นัักถัักทอชุุมชน’ ในรุ่่�นต่่อมา
โดยเธอคาดหวัังว่่าจะสามารถเก็็บเกี่่�ยวความรู้้เ� พื่่� อนำำ�ไป
พััฒนาเด็็กและเยาวชนในพื้้� นที่่�ได้้

อิิษฎาพรรณ เล่่าว่่า ด้้วยประสบการณ์์ที่่�เคยเป็็น

ผู้้�ช่่วยรุ่่�นพี่่�นัักถัักทอชุุมชนทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับองค์์การ
บริิหารส่่วนจัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ ในโครงการอบรมอาชีีพ 75

ชั่่�วโมง ของมููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจล ธนาคารไทยพาณิิชย์์

จำำ�กัด
ั (มหาชน) ซึ่�ง่ ดึึงเยาวชนที่่�ไม่่ได้้เรีียนหนัังสืือเข้้ามา
เรีียนรู้้�ทัักษะอาชีีพต่่าง ๆ ปรากฏว่่าครั้้�งนั้้�นมีีเด็็กนอก
ระบบการศึึกษาสนใจเข้้าร่่วมโครงการมากกว่่า 20 คน

ทำำ�ให้้รู้้�ว่่าเด็็กไม่่ได้้มีีปััญหาเรื่่�องการเรีียน แต่่มีีปััญหาเรื่่�องรายได้้ จึึงต้้อง

ซึ่่�งเมื่่�อถามว่่าอยากเรีียนต่่อไหม เด็็กก็็อยากเรีียนเพีียงแต่่ติิดขัด
ั เรื่่�องเวลา
เลยแนะนำำ�ให้้เรีียน กศน. และช่่วยติิดตามประสานงานเรื่่�องการสมััคร

“นัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้

เราได้้ฝึก
ึ ฝนพัั ฒนาตนเอง
เพราะการทำำ�งานกัับ
เด็็กนอกระบบการศึึกษา
เป็็นงานที่่�ยาก ต้้องใช้้
ศาสตร์์และศิิลป์์ทุก
ุ อย่่าง
เพื่่� อให้้เด็็กเปิิดใจ
ไว้้ใจเรามากขึ้้�น””

สะท้้อนให้้เห็็นว่่าจริิง ๆ แล้้วเด็็กนอกระบบการศึึกษามีี

ความสนใจใคร่่รู้้� แต่่ไม่่ใช่่ในระบบการศึึกษา แต่่ก็อ
็ ยาก

มีีความรู้้� มีีอาชีีพ จึึงมองเห็็นโอกาสที่่�จะช่่วยเหลืือส่่งเสริิมศัักยภาพของ
เด็็ก ๆ ได้้

หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนช่่วยเติิมเต็็มความรู้้�และวิิธีีการทำำ�งานใน

พื้้� นที่่ชุ
� ม
ุ ชนมากขึ้้�น เช่่น การส่่งเสริิมผลัักดัันให้้เกิิดการเสาะแสวงหาปััญหา
ที่่�แท้้จริิง ๆ โดยหลัังจากการอบรม ก็็เริ่่ม
� ลงพื้้� นที่่�สำ�ำ รวจเด็็ก ไปเยี่่�ยมบ้้าน
มากขึ้้�น ทำำ�ให้้เราเห็็นว่่าเด็็กแต่่ละคนดำำ�รงชีีวิิตอย่่างไรบ้้าง บางคนต้้องอยู่่�

ถืือเป็็นหนึ่่�งในเคสตััวอย่่าง ซึ่�ง่ การลงพื้้� นที่่แ
� ละสามารถ
ค้้ น พบเด็็ ก ที่่� ต้้ อ งการความช่่ ว ยเหลืือ จะรู้้�สึึ ก ภููมิิ ใ จ
แม้้ว่่าช่่วยเหลืือด้้านเงิินทองไม่่ได้้มาก แต่่อย่่างน้้อยได้้

พาพวกเขาออกมาเจอกัับแสงสว่่าง ได้้มีีโอกาสเข้้าถึึง
การศึึกษามากขึ้้�น”

นอกจากนี้้� ความรู้้�ที่่�ได้้รัับจากการอบรมก็็เป็็น

ประโยชน์์มาก อิิษฎาพรรณ บอกว่่า รู้้จั
� ก
ั วิิธีีการเข้้าหา
เด็็ก ๆ เพราะได้้เรีียนรู้้ถึ
� ึงเทคนิิควิิธีีการในการสื่่�อสาร

ให้้เด็็ กเปิิดใจ แต่่ ก็็ยอมรัับว่่ าทุุกวัั นนี้้�ยัังทำำ�ได้้ไม่่เต็็ ม

ศัักยภาพนััก เพราะหากเป็็นคนในหมู่่�บ้้านเดีียวกัันจะ

สนิิทกัันได้้ไม่่ยาก แต่่หากเป็็นเด็็กหมู่่�บ้้านอื่่� นอาจจะ
ต้้องอาศััยระยะเวลา และการเก็็บเกี่่�ยวประสบการณ์์

ที่่� ม ากขึ้้� น แต่่ ไ ม่่ ถึึ ง กัั บ เป็็ นอุุ ปส รรคต่่ อ การทำำ� งาน

เพราะมีีเจ้้าหน้้าที่่�ท่่านอื่่� นที่่�คอยดึึงทั้้�งเด็็กในระบบและนอกระบบเข้้ามา

ร่่วมกิิจกรรมอยู่่�เรื่่�อย ๆ ขณะที่่�ตนเองก็็เป็็นผู้้�ช่่วยหนุุนเสริิมในการเป็็น

พี่่�เลี้้ย
� งจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ ทั้้�งการอบรมเยาวชนที่่�ศููนย์ฝึ
์ ก
ึ อบรมเนท มููลนิิธิิ
พััฒนาอีีสาน จัังหวััดสุุริินทร์์ หรืืองานประเพณีีต่่าง ๆ ของจัังหวััด เช่่น
บุุญบั้้�งไฟ เป็็นต้้น

สำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลงหลัังจากการเข้้ามาเป็็นนัักถัักทอชุุมชน

อย่่างยากลำำ�บาก พ่่อแม่่ดื่่�มเหล้้าทะเลาะกััน และเมื่่�อเวลาเด็็กเครีียดก็็

อิิษฎาพรรณ บอกว่่า ได้้ฝึึกฝนพััฒนาตนเอง เพราะการทำำ�งานกัับเด็็ก

แต่่ละคนเป็็นอย่่างไร ที่่�สำ�คั
ำ ัญการได้้ออกไปสำำ�รวจยัังทำำ�ให้้รู้้�ว่่ามีีเด็็กอีีก

โน้้มน้้าวเด็็ก ต้้องใช้้ศาสตร์์และศิิลป์์ทุุกอย่่างเพื่่� อให้้เด็็กเปิิดใจ ไว้้ใจเรา

ไม่่มีีทางออก ไม่่รู้้ว่� ่าจะหัันหน้้าไปปรึึกษาใคร ทำำ�ให้้รู้้เ� ลยว่่าปััญหาของเด็็ก
หลายคนที่่�มีีปัญ
ั หาและต้้องการความช่่วยเหลืือ

นอกระบบการศึึกษาเป็็นงานยาก ต้้องใช้้จิิตวิิทยาในการสื่่�อสารพููดคุุย
มากขึ้้�น
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การพัั ฒนาความเป็็นครูู
สู่่�การสร้้างพื้้� นฐานที่่�ดีีในวััยเด็็ก
แอนนา ฉิิมงาม
แอนนา ฉิิมงาม ทำำ�งานเป็็นคุุณครููศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กองค์์การ

บริิหารส่่วนตำำ�บลหนองสนิิท อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ ตั้้�งแต่่ปีี
2550 จนถึึงปััจจุุบััน มีีโอกาสเข้้าร่่วมโครงการพััฒนาเยาวชนในชุุมชน

ท้้องถิ่่�น (4 ภาค) หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนตั้้�งแต่่รุ่่�นที่่� 1 ซึ่่�งแม้้จะเข้้าช่่วง
กลางของหลัักสููตร เนื่่� องจากเป็็นตััวแทนของนัักพััฒนาชุุมชนที่่�ย้้ายออกไป

เธอก็็มุ่่�งมั่่�นตั้้� งใจเรีียนรู้้�อย่่างเต็็มที่่� อีีกทั้้� งยัังได้้รัับคััดเลืือกให้้เข้้าอบรม
หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนของจัังหวััดสุุริินทร์์อีีกครั้้�งในฐานะที่่�ทำำ�งานดููแล
เด็็กเล็็กอย่่างต่่อเนื่่� อง

แอนนา กล่่าวว่่า หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้

เธอได้้รัับองค์์ความรู้้เ� กี่่�ยวกัับการดููแลเด็็กปฐมวััย มีีแนวคิิด
ใหม่่ ๆ มาใช้้ในการทำำ�งาน เช่่น เมื่่�อก่่อนเวลาทำำ�โครงการ

ต่่าง ๆ คุุณครููและเจ้้าหน้้าที่่� ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กจะเป็็น
ผู้้อ
� อกแบบและวางแผนการทำำ�กิจ
ิ กรรมทั้้�งหมด โดยไม่่ได้้

ถามความเห็็นจากผู้้ป
� กครอง แต่่หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน
ช่่วยเปิิดมุุมมองเรื่่�องแนวคิิดการทำำ�งานกัับเด็็กว่่า การจััด
กิิจกรรมพััฒนาเด็็กเล็็กให้้ได้้ผลควรเปิิดรัับฟัังความคิิดเห็็น

จากพ่่อแม่่ ผู้้ป
� กครอง เพื่่� อให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วม และเกิิด
การเรีียนรู้้ร่� ว่ มกััน เพื่่� อจะได้้แก้้ปััญหาได้้ตรงจุุด ที่่�สำ�คั
ำ ัญ

ว่่าจะทำำ�เมนููอะไร ซึ่�ง่ ทางศููนย์์ฯ มีีงบประมาณสนัับสนุุน หลัังจบกิิจกรรม

จะมีีการถอดบทเรีียนว่่าลููกของเราอายุุเท่่านี้้� พััฒนาการของเขาควรจะ

“หััวใจสำำ�คััญของการ

พัั ฒนาเด็็กปฐมวััย
คืือการพัั ฒนาครูู
คนที่่�เป็็นครููต้้องมีี
จิิตวิิญญาณของการ
เป็็นครููจริิง ๆ สามารถ
จััดกิิจกรรมเพื่่� อส่่งเสริิม
พัั ฒนาการให้้เด็็กได้้จริิง”

ปรัับปรุุงแก้้ไข ซึ่�ง่ ความรู้้ที่่
� �ได้้รัับก็็นำ�ำ มาใช้้จริิงในพื้้� นที่่�ของตนเอง

ปััญหาของเด็็ก ๆ ในศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก อบต.หนองสนิิทที่่�พบมาก

ผู้้�ปกครองร่่วมประเมิินด้้วย ก็็จะรู้้�ว่่าลููกตััวเองมีี

พััฒนาการสมวััยหรืือไม่่ ทำำ�ให้้ผู้้�ปกครองเข้้าใจ
และเรีียนรู้้เ� รื่่�องพััฒนาการของเด็็กไปพร้้อม ๆ กััน

ผลของการปรัับวิิ ธีีการทำำ�งานด้้วยกลไก

การมีีส่่ ว นร่่ ว มของครูู ผู้้� ป กครอง และชุุ ม ชน
แอนนา บอกว่่า “เห็็นพััฒนาการที่่เ� ปลี่่ย
� นไปอย่่าง

ชััดเจน ผู้้ป
� กครองเต็็มใจมาร่่วมกิิจกรรม สนุุกที่่�

ได้้ทำำ�กิจ
ิ กรรมกัับลููก และได้้เห็็นปััญหาของเด็็กเล็็ก
ในชุุมชนร่่วมกััน ทำำ�ให้้สามารถดููแลแก้้ปัญ
ั หาได้้

ตรงจุุด ซึ่่�งเด็็กเล็็กหลายคนมีีพััฒนาการที่่�ดีีขึ้้�น
เช่่น เด็็กติิดโทรศััพท์์ที่่�มีีปััญหาเรื่่�องการสื่่�อสาร

การทำำ�โครงการต่่าง ๆ ควรมีีการวางแผนและถอดบทเรีียน

ก่่อนทำำ� ระหว่่างทำำ� และหลัังทำำ�โครงการ เพื่่� อนำำ�มาใช้้เรีียนรู้้� วิิเคราะห์์

เป็็ น อย่่ า งไร คุุ ณ ครููประเมิิ น ได้้เท่่ า นี้้� แล้้วก็็ ใ ห้้

เมื่่�อผู้้�ปกครองเริ่่�มกำ�ำ หนดเวลาในการดููโทรศััพท์์

และพููดคุุยกับ
ั เด็็กมากขึ้้�นเด็็กก็็พููดเก่่งขึ้้�น สื่่�อสารได้้เข้้าใจ ขณะเดีียวกัันก็็
ทำำ�ให้้เราได้้เห็็นศัักยภาพความเป็็นผู้้�นำำ�ของผู้้ป
� กครองด้้วยเช่่นกััน”

จึึงยัังช่่วยเหลืือตััวเองไม่่ค่่อยได้้ อีีกปััญหาคืือติิดโทรศััพท์์ โดยผู้้ป
� กครอง

“อีีกสิ่่�งหนึ่่� งที่่� เปลี่่�ยนไปคืือบุุ คลิิกภาพของตนเอง เดิิ มเป็็นคนที่่�
พููดจาตรง ๆ และอารมณ์์ร้อ
้ น แต่่พอได้้เข้้าอบรมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน

อัังกฤษบางคำำ�ได้้ แต่่เขาไม่่รู้้ว่� ่าสิ่่ง� เหล่่านี้้เ� กิิดขึ้้�นเพีียงชั่่�วคราว แต่่ระยะยาว

กัับผู้้ป
� กครอง เด็็ก และชุุมชนอย่่างไร หรืือแม้้แต่่กับ
ั เพื่่�อนร่่วมงาน ซึ่�่งการ

คืือ เด็็กส่่วนใหญ่่อยู่่�กัับตายาย ไม่่ค่่อยถููกฝึึกให้้รัับประทานอาหารเอง
บางคนมีีความเข้้าใจผิิดคิิดว่่าเป็็นเรื่่�องดีีเพราะเด็็กจะจดจำำ�คำำ�ศัพท์
ั ์ภาษา
เด็็กอาจเป็็นสมาธิิสั้้น
� ทางศููนย์์ฯ จึึงได้้จััดทำำ�โครงการ ‘กิิน กอด เล่่น เล่่า’
ขึ้้�นมา เพื่่� อส่่งเสริิมพััฒนาการของเด็็ก โดยครููเป็็นผู้้จั
� ัดกิิจกรรมในรููปแบบ
วัันเดีียวจบเพื่่� อให้้ความรู้้ผู้
� ป
้� กครอง

การเข้้าอบรมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้แอนนาได้้ความรู้้�และ

ได้้เห็็นการจััดกิิจกรรมของที่่�อื่่�น จึึงนำำ�มาปรัับใช้้พััฒนาเป็็น ‘โครงการ
โรงเรีียนครอบครััว’ โดยเปิิดให้้ผู้้�ปกครองมาประชุุมร่่วมกััน บอกเล่่าถึึง

ปััญหาของเด็็ก ๆ แล้้วก็็ช่ว่ ยกัันหาทางออก และร่่วมกัันออกแบบกิิจกรรม
ให้้กัับลููกๆ ของตนเอง เช่่น กิิจกรรมทำำ�อาหาร โดยให้้ผู้้ป
� กครองนำำ�เสนอ

รู้้�สึก
ึ ว่่าควบคุุมอารมณ์์ตัวั เองได้้มากขึ้้�น ได้้วิธีิ ก
ี ารสื่่�อสารที่่ดีี
� รู้้�ว่า่ ควรสื่่�อสาร
สื่่�อสารเป็็นสิ่่�งที่่�สำ�คั
ำ ัญมาก ถ้้าสื่่�อสารไม่่เข้้าใจกัันก็็คืือจบ”

อย่่างไรก็็ดีี แอนนา กล่่าวว่่า การพััฒนาคุุณครููปฐมวััยเป็็นสิ่่ง� สำำ�คััญ

เพราะปััญหาการพััฒนาเด็็กไม่่ใช่่เรื่่�องเล็็ก แต่่เป็็นพื้้�นฐานของชีีวิิตเด็็ก

ถ้้ารู้้�ว่่าเด็็กคนนี้้�เป็็นโรคออทิิสติิกหรืือว่่าสมาธิิสั้้�นได้้เร็็ว เขาจะได้้รัับการ
แก้้ปััญหา ส่่งเสริิมพััฒนาการให้้สามารถเรีียนรู้้ไ� ปกัับเพื่่� อนได้้ และดำำ�เนิิน

ชีีวิิตได้้เป็็นปกติิ ดัังนั้้�นการสร้้างพื้้� นฐานที่่�ดีีในวััยเด็็กจึึงเป็็นสิ่่ง� สำำ�คััญและ
ละเอีียดอ่่อนมาก
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เรีียนรู้้�เทคนิิควิิธีี
การทำำ�งานกัับเด็็ก
กรรณิิกา ศรีีเพ็็ ชร

กรรณิิ ก า ศรีี เ พ็็ ช ร นัั ก ศึึ ก ษาจบใหม่่ ใ นวิิ ช าชีี พ ครูู สาขา

“ตอนนี้้� อบต.หนองสนิิท พยายามดึึ งเด็็ กนอกระบบการศึึกษา

คหกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏสุุริินทร์์ ที่่�เพิ่่�งเข้้ารัับตำำ�แหน่่ง

เข้้ามาอบรมและผลัักดัันให้้กลัับมาเข้้าเรีียน กศน. ค่่อนข้้างเยอะ ในส่่วน

จอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ โดยบทบาทหน้้าที่่�หลัักคืือ ผู้้ช่
� ว่ ยธุุรการ แต่่ด้้วย

แนวทางการศึึกษาต่่อว่่าหากเด็็กชอบเรีียนแบบนี้้� ควรเรีียนต่่อที่่ไ� หน สาขา

พนัั ก งานทั่่� ว ไปขององค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว นตำำ� บลหนองสนิิ ท อำำ� เภอ
ความสนใจในการทำำ� งานด้้านพัั ฒ นาเด็็ ก และเยาวชน
จึึงได้้รัับโอกาสเข้้าร่่วมเป็็น ‘นัักถัักทอชุุมชน’

กรรณิิกา กล่่าวว่่า ด้้วยความสนใจเรื่่�องการพััฒนา

เด็็กและเยาวชน โจทย์์แรกที่่�ค้้นหาคืือเรื่่�องเทคนิิควิิธีีการ

ในการเข้้าหาเด็็ ก ๆ ซึ่�่ ง ในหลัั ก สููตรนัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชนก็็
ตอบโจทย์์ชััดเจน มีีการให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับทัักษะในการ

เข้้าหาเด็็ก วิิธีีการที่่�จะเข้้าถึึงเด็็ก เช่่น ขั้้�นตอนแรกในการ
เข้้าหาเด็็กควรใช้้กระบวนการแบบไหนที่่�จะช่่วยให้้เด็็ก

เปิิดใจเข้้าหาเรา ถืื อเป็็นเครื่่�องมืือที่่� จะช่่วยให้้เด็็ กไว้้ใจ
และยัังมีีเทคนิิค และมีีแนวคำำ�ถามในการพููดคุุยมากขึ้้�น

ของเธอหากมีีโอกาสได้้พููดคุยกั
ุ บ
ั เด็็กก็็จะใช้้ความรู้้ที่
� ่�เรีียนมาแนะนำำ�เรื่่�อง

“นัักถัักทอชุุมชน

มีีบทบาทอย่่างมาก
ที่่�จะช่่วยกระตุ้้�นให้้เด็็ก
มีีความรู้้� ความคิิด
เพื่่� อนำำ�มาใช้้พััฒนา
ตนเองและชุุมชน
ให้้มีคุ
ี ณ
ุ ภาพมากขึ้้�น”

“ในพื้้� นที่่� อบต.หนองสนิิท มีีปััญหาเรื่่�องเด็็กนอก

ระบบการศึึกษา เคยได้้เข้้าไปพููดคุุยถามเด็็กในหมู่่�บ้้านที่่�

เรีียนจบ ป.6 แต่่ไม่่ยอมศึึกษาต่่อในระดัับมััธยมต้้น ทั้้� งที่่�ก็็เป็็นเด็็กเก่่ง
พอสมควร เคยนำำ�แบบทดสอบไปลองถามดููก็็ตอบได้้ค่่อนข้้างดีี ปััญหา

ส่่วนหนึ่่�งก็็เพราะติิดเพื่่�อน ติิดเกม โดยเขาบอกว่่าไม่่อยากเรีียนเพราะว่่า

ไม่่สนุก
ุ ไม่่เหมืือนอยู่่�ข้้างนอก ได้้เล่่นกัับเพื่่�อน อยู่่�ข้้างนอกกัับเพื่่�อนอยาก
ทำำ�อะไรก็็ทำำ� อยู่่�ในโรงเรีียนอึึดอััด”

สำำ�หรัับการนำำ�องค์์ความรู้้�ไปใช้้งาน กรรณิิกา บอกว่่า เพราะเป็็น

เด็็ กจบใหม่่ และอยู่่�ในช่่วงเริ่่�มต้้นในการทำำ�งาน จึึ งยัังไม่่ได้้มีีโอกาสนำำ�
ความรู้้�ที่่�ได้้อบรมมาปรัับใช้้ในการทำำ�งานกัับเด็็กเต็็มที่่�นััก แต่่ก็็พยายาม

เก็็บเกี่่�ยวประสบการณ์์ และนำำ�มาทดลองใช้้บ้้างในการทำำ�งานพััฒนาเด็็ก
นอกระบบการศึึกษาร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�ของ อบต.หนองสนิิท

อะไร นอกจากนี้้�ทาง อบต.หนองสนิิท ยัังมีีโครงการที่่�ทำำ�

ร่่วมกัับกองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา (กสศ.)
ที่่� ช่่ ว ยพาเด็็ ก นอกระบบการศึึ ก ษามาเรีียนรู้้� พัั ฒ นา

ศัักยภาพและทัักษะในการประกอบอาชีีพตามความถนััด
โดยดึึงกลุ่่�มเด็็กนอกระบบในพื้้� นที่่�มาเรีียนรู้้�การปลููกผััก
อิินทรีีย์์ ซึ่่ง� เป็็นอาชีีพของผู้้�สููงอายุุและคนในชุุมชนอยู่่�แล้้ว

ทำำ�ให้้ง่า่ ยต่่อการเริ่่�มต้้น เพราะชุุมชนเป็็นทั้้�งแหล่่งความรู้้�

มีีคนให้้คำำ�ปรึึกษา รวมทั้้�งเมื่่�อปลููกเสร็็จแล้้วก็็ยัังหาตลาด
ได้้ไม่่ยาก เพราะว่่าพ่่อแม่่ของเด็็ก ๆ ส่่วนใหญ่่ก็ป
็ ลููกผัักขาย
อยู่่�แล้้ว โดยจะขายให้้กับ
ั ร้้านเนื้้� อย่่าง หรืือโรงพยาบาล”

สำำ�หรัับผลตอบรัับ กรรณิิกา บอกว่่า เด็็กให้้ความ

สนใจและหวงแหนผลผลิิตที่่�เขาทำำ� เพราะในช่่วงแรกที่่�

ปลููกผัักกางมุ้้�ง แล้้วบัังเอิิญโดนพายุุทำำ�ให้้แปลงผัักเกิิดเสีียหาย เด็็ก ๆ ก็็มีี

ความกระตืือรืือร้้นที่่�จะช่่วยกัันซ่อ
่ มแซม เพื่่� อที่่�จะปลููกผัักอิินทรีีย์์ให้้สำำ�เร็็จ
โดยพื้้� นที่่�ปลููกจะเป็็นที่่�สาธารณะของชุุมชน ส่่วน อบต.หนองสนิิท มีีส่่วน

ช่่วยในการจััดสรรงบประมาณช่่วงแรก จากนั้้�นพวกเขาจะช่่วยกัันบริิหาร
จััดการด้้วยตนเอง นัับเป็็นการฝึึกทัักษะสร้้างอาชีีพให้้กัับเด็็ก ๆ โดยที่่�
พวกเขาไม่่ต้้องออกนอกชุุมชน
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รู้้�สถานการณ์์เด็็กเยาวชน
เพื่่� อหนุุนให้้ถูก
ู ทาง
ได้้ฝึก
ึ ฝนตนเองสร้้างภาวะผู้้�นำำ�
รวงทอง ทองด้้วง

รวงทอง ทองด้้ ว ง อายุุ 39 ปีี ทำำ� งานเป็็ น เจ้้ า หน้้ า ที่่� ธุุ ร การ

เฟซบุ๊๊�กติิดตามการทำำ�กิจ
ิ กรรมของเด็็ก ๆ เช่่น เด็็กหมู่่�บ้้านอื่่� นทำำ�กิจ
ิ กรรม

ได้้ 4 ปีี มีีโอกาสเข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน เพราะเห็็นถึึง

ก็็สามารถติิ ดตามและเข้้าไปคอมเมนต์์ พูู ดคุุยให้้กำำ�ลัังใจ เสริิมพลัังให้้

องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลหนองสนิิท อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์
ประโยชน์์ที่่�จะนำำ�มาปรัับใช้้ในการทำำ�งาน เนื่่� องจากบทบาทของเจ้้าหน้้าที่่�

ธุุรการที่่�ต้้องพบปะกัับผู้้�ที่่�มาติิดต่่อสำำ�นัักงานหลากหลายช่่วงวััย ความรู้้�
ที่่�ได้้จากการอบรมจะสามารถนำำ�มาบููรณาการในการทำำ�งานได้้
รวงทอง กล่่าวว่่า การเข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอ

ชุุ มชนได้้รัับความรู้้�มากมาย เช่่น การสื่่�อสาร วิิ ธีีการ

พููดคุุยกัับกลุ่่�มเยาวชน ต้้องมีีการใช้้ภาษาที่่�เป็็นกัันเอง

เข้้าใจง่่าย ซึ่�่งเธอก็็ได้้นำำ�มาปรัับใช้้ในการจัั ดกิิจกรรม
ให้้กัับเด็็กทั้้�งในระบบและนอกระบบการศึึกษาในช่่วง
ปิิดเทอม เช่่น กิิจกรรมการปั่่�นจัักรยาน การไปทำำ�บุุญ

ที่่�วััด การปลููกต้้นไม้้ การศึึกษาดููงานเศรษฐกิิจพอเพีียง
ในชุุ มชน โดยในการอบรมยัังได้้ไปทำำ�กิิจกรรมที่่� ศููนย์์

ฝึึกอบรมเนท มููลนิิธิพั
ิ ฒ
ั นาอีีสาน จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ มีีการ

ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการพััฒนาเด็็กนอกระบบการศึึกษา
ซึ่่�งผู้้�นำ�ชุ
ำ ุมชนก็็จะช่่วยประสานงานนำำ�งบประมาณจาก

ปลููกผััก เขาก็็จะโพสต์์ภาพกิิจกรรม หรืืออััปเดตการทำำ�งานบนเฟซบุ๊๊�ก
พวกเขาได้้ ซึ่�่งเด็็ก ๆ จะมีีการตอบรัับ กดไลก์์ ตอบคอมเมนต์์ ทำำ�ให้้ได้้
พููดคุุยกัันอย่่างต่่อเนื่่� อง

“นอกจากนี้้�กระบวนการอบรมหลัักสููตรนัักถัั กทอชุุ มชนยัังสอน

“ข้้อดีีของการจััด

กิิจกรรมให้้เด็็ก ๆ
ได้้ลงมืือทำำ� คืือทำำ�ให้้
เราเห็็นความสามารถ
ค้้นพบศัักยภาพของ
เด็็กเพื่่� อสนัับสนุุน
พวกเขาได้้ถูก
ู ทาง
มากขึ้้�น”

หน่่ ว ยงานอื่่� นเข้้ามาเพื่่� อ ที่่� จ ะช่่ ว ยเหลืื อ เด็็ ก กลุ่่�มนี้้� ใ ห้้
กลัับเข้้าสู่่�ระบบการศึึกษามากขึ้้�น โดยเธอจะทำำ�หน้้าที่่�

เชื่่�อมโยง โน้้มน้้าวให้้เด็็ก ๆ กลัับมาเรีียน หรืือทำำ�กิจ
ิ กรรมฝึึกทัักษะอาชีีพ
ต่่าง ๆ

ในการทำำ�งานจะมีีการตั้้�งเพจเฟซบุ๊๊�กเพื่่� อเป็็นสื่่�อกลางในการติิดต่่อ

พููดคุุยกัับเด็็ก ๆ เป็็นช่อ
่ งทางที่่�เข้้าถึึงเด็็กได้้มากขึ้้�น เพราะตำำ�บลหนองสนิิท

มีีทั้้�งหมด 10 หมู่่�บ้้าน บางหมู่่�บ้้านอยู่่�นอกพื้้� นที่่�หรืือไกลจาก อบต. ก็็จะใช้้

เทคนิิควิิธีก
ี ารในการเข้้าหาเด็็ก เช่่น ในช่่วงแรกต้้องรัับฟััง

อย่่างตั้้�งใจ เข้้าไปร่่วมทำำ�กิจ
ิ กรรมกัับเด็็ก ๆ เพื่่�อให้้เขาไว้้ใจ
เปิิดใจให้้เรา ตัั วอย่่างการนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ เช่่น การจัั ด
กิิจกรรมทำำ�บุญ
ุ ถวายเพลที่่วั� ดก็
ั จ
็ ะชวนเด็็ก ๆ ให้้เข้้ามาร่่วม
กิิจกรรม เข้้าไปพููดคุุย ทำำ�งานร่่วมกัับเด็็ก ๆ หลัังถวายเพล

ก็็ช่ว่ ยเด็็กล้้างจาน เก็็บขยะ ทำำ�ความสะอาด เสิิร์์ฟน้ำำ�ผู้้�มา

ร่่วมงาน ซึ่่�งเยาวชนที่่�เข้้ามาร่่วมกิิจกรรมจะต่่อยอดเป็็น
รุ่่�น ๆ ไป รุ่่�นพี่่จ
� ะช่่วยรุ่่�นน้้อง รุ่่�นน้้องจะคอยไปชัักชวนดึึง
เพื่่�อน ๆ มาเข้้าร่่วมกิิจกรรมมากขึ้้�น ซึ่่�งข้้อดีีของการจััด

กิิจกรรมให้้เด็็กได้้ลงมืือทำำ� คืือทำำ�ให้้ได้้เห็็นความสามารถ
ของเด็็ก ๆ ค้้นพบว่่าเขามีีศัักยภาพด้้านไหนบ้้าง เพื่่�อจะได้้
สนัับสนุุนพวกเขาให้้ถููกช่่องทางมากขึ้้�น”

อย่่างไรก็็ดีีไม่่เพีียงนอกจากเทคนิิควิิธีีการต่่าง ๆ

ในการนำำ�ไปใช้้ช่่วยเหลืือพััฒนาเด็็ กนอกระบบการศึึกษาแล้้ว รวงทอง

บอกว่่า การอบรมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนยัังได้้องค์์ความรู้้ห
� ลายอย่่างมา
ใช้้พััฒนาตนเอง ทั้้�งการฝึึกการเป็็นผู้้นำ
� �ำ ขั้้�นตอนการวางแผนการทำำ�งาน
เทคนิิคในการทำำ�งานให้้ไม่่เครีียด เพราะมีีเทคโนโลยีีมาช่่วยมากขึ้้�น
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ความรู้้� เทคนิิคจาก
การเป็็นนัักถัักทอชุุมชน
สามารถดึึงเด็็กกลัับมาเรีียนต่่อได้้
ธััญญธรณ์์ พจนะแก้้ว
เมื่่�อถามถึึงการนำำ�ความรู้้ม
� าปรัับใช้้ในการทำำ�งาน ธััญญธรณ์์ เล่่าว่่า

ได้้นำำ�ไปใช้้ช่่วยเหลืือเด็็กและเยาวชนนอกระบบการศึึกษา เป็็นเด็็กที่่�หลุุด

ออกไปกลางคััน ซึ่่�งพอใช้้วิิธีีการที่่�ได้้เรีียนมาก็็สามารถเปิิดใจเด็็กให้้กลัับ
ธัั ญ ญธรณ์์ พจนะแก้้ ว ครูู กศน. อบต.หนองสนิิ ท ตำำ� บล

หนองสนิิท อำำ�เภอจอมพระ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ ทำำ�งานดููแลเด็็ก ๆ ในพื้้� นที่่�

มานานกว่่า 15 ปีี และมีีโอกาสเข้้าร่่วมโครงการพััฒนาเยาวชนในชุุมชน
ท้้องถิ่่�น (4 ภาค) หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน เนื่่� องด้้วยบทบาทความเป็็นครูู

ที่่� ส อนและทำำ�กิิ จ กรรมคลุุ ก คลีีอยู่่�กัั บ เด็็ ก และเยาวชนทั้้� ง ในระบบและ

นอกระบบการศึึกษาเป็็นส่ว่ นใหญ่่ ถืือเป็็นหนึ่่�งในกลไกที่่�จะช่่วยขัับเคลื่่�อน

เข้้ามาเรีียนการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานเพื่่� อให้้จบมััธยมต้้นหรืือมััธยมปลายได้้

ถืือว่่าสุุดยอดแล้้วของการได้้ใจเด็็ก ซึ่�่งประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นอัันดัับแรกเลย
คืือ 1. เด็็กเข้้ามาทำำ�งานในกลไกของทีีมสภาเยาวชนในตำำ�บล 2. เด็็กจะได้้

เพิ่่�มศัักยภาพของตนเองในการเข้้ามาเป็็นนัักศึึกษา กศน. เป็็นตััวอย่่าง
ความสำำ�เร็็จในการเข้้าถึึงเด็็ก ๆ โดยการสอดแทรกกิิจกรรมของการเป็็น
นัักถัักทอชุุมชนเข้้ามาด้้วย

“สิ่่�งที่่�ประทัับใจจากการเป็็นนัักถัักทอชุุมชน คืือ การพััฒนาตััวเอง
เรื่่� อ งการพููดคุุ ย แลกเปลี่่� ย น การเปิิ ด ใจรัั บ ฟัั ง

งานการพััฒนาเด็็กในชุุมชนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล

ธััญ ญธรณ์์ กล่่ า วว่่ า การเข้้าอบรมหลัั ก สููตร

นัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้เธอได้้เรีียนรู้้แ
� ละมีีพััฒนาการใน

การทำำ�กิจ
ิ กรรมกัับเด็็ก ๆ ในเรื่่�องกระบวนการ เทคนิิค
วิิธีีการเข้้าถึึงเด็็กและเยาวชนกลุ่่�มเป้้าหมายเพื่่� อให้้การ

ทำำ�งานบรรลุุผล

“วิิธีก
ี ารที่่ช่
� ว่ ยให้้เข้้าถึึงเด็็กได้้มากขึ้้�น เช่่น วิิธีคิ
ี ด
ิ

การพููดคุุย การใช้้สายตา น้ำำ�เสีียง การสบตา การสื่่�อสาร

แลกเปลี่่ย
� น องค์์ประกอบเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้เด็็กเปิิดใจอยาก
พููดคุุยแลกเปลี่่�ยนกัับเรามากขึ้้�น อีีกทั้้�งกระบวนการ

อบรมยัังมีีเรื่่�องการเปิิดใจ การเก็็บความลัับ การเปิิด
ข้้ อ มููล การรัั ก ษาความปลอดภัั ย ของข้้ อ มููล ซึ่�่ ง เป็็ น

องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้รัับการเติิมเต็็มจากการเป็็นนัักถัักทอ

“การเป็็นนัักถัักทอชุุมชน

ทำำ�ให้้เราพัั ฒนาตััวเอง
เรื่่�องการพูู ดคุย
ุ แลกเปลี่่�ยน
การเปิิดใจรัับฟััง ไม่่เป็็นคน
ที่่�สอนอย่่างเดีียว แต่่จะฟััง
ว่่าเขาทำำ�อะไรอยู่่� คิิดอะไรอยู่่�
จุุดไหนเป็็นจุด
ุ เด่่น จุุดด้้อย
ของเขา สามารถประมวลผล
ความคิิดจากคำำ�พููดของเขาได้้”

นอกจากนี้้�ยัังได้้ความรู้้�ในเรื่่�องการพััฒนากรอบแผนงาน การใช้้

จิิตวิิทยาเด็็ก วััยรุ่่�น และผู้้ใ� หญ่่ ในการเชื่่�อมร้้อยบููรณาการในทุุกกิิจกรรม
ที่่�เกี่่�ยวกัับการพััฒนาเด็็กทั้้�งในและนอกระบบการศึึกษา ทั้้�งการจััดการ

ศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน งานในตำำ�บล งานวิิจััย งานของสำำ�นัักงานพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (พมจ.) รวมถึึงกลไกในการทำำ�งานหลัักในตำำ�บล

อะไรอยู่่� คิิดอะไรอยู่่� จุุดไหนเป็็นจุุดเด่่น จุุดด้้อย
ของเขา สามารถประมวลผลความคิิดจากคำำ�พููด
ของเขาได้้ ซึ่�่งเวลาที่่�เด็็ก ๆ พููด เขาจะไม่่มีีจริิต
หรืือเสแสร้้ง คืือเปิิดใจให้้เราเข้้าถึึงได้้ ซึ่่�งเด็็กที่่�เรา

ไปช่่วยบางทีีไม่่ใช่่กลุ่่�มเด็็กปกติิทั่่�วไป อาจจะมีี
กลุ่่�มเด็็ กเปราะบางเข้้ามาบ้้าง ซึ่�่งถ้้ าเราเข้้าถึึ ง
เด็็กกลุ่่�มนี้้�ได้้ สามารถพููดคุุยแลกเปลี่่�ยนได้้ แต่่

แน่่ น อนว่่ า การเข้้ า ถึึ ง เด็็ ก กลุ่่�มนี้้� ต้้ อ งใช้้ เ วลา

พอสมควรกัับการเรีียนรู้้� ต้้องเปิิดใจรัับฟัังมากขึ้้�น
เพื่่�อให้้เห็็นปััญหาที่่� แท้้ จริิงของเด็็ กว่่ าคืืออะไร

ที่่สำ
� �คั
ำ ญต้
ั อ
้ งดููข้้อจำำ�กัด
ั ของเด็็กด้้วย การให้้โอกาส
เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุดสำ
ุ �ำ หรัับเด็็ก เพราะเด็็กบางคน

ชุุ มชน เมื่่�อนำำ�ไปปรัับใช้้กัับนัักเรีียนก็็ได้้ ผลดีี ทำำ�ให้้
ได้้รัับความเชื่่�อใจมากขึ้้�น”

ไม่่เป็็นคนที่่�สอนอย่่างเดีียว แต่่จะฟัังว่่าเขาทำำ�

มีีข้้อจำำ�กััดต้้องช่่วยพ่่อแม่่ทำำ�งาน ทำำ�ให้้มาเรีียน

หรืือทำำ�กิจ
ิ กรรมไม่่ได้้ 100 เปอร์์เซ็็นต์์ เราต้้องเปิิดใจให้้โอกาส เพื่่�อให้้เขา
เข้้าถึึงเราได้้เช่่นกััน อย่่างเด็็กบางคนบอก คุุณครููหนููลงทะเบีียนเรีียนนะ

แต่่ช่ว่ งนี้้�หนููต้้องไปทำำ�งานนะครูู มีีช่่วงเวลามาเรีียน มาพบกลุ่่�มได้้ในช่่วง
ไหนบ้้าง คืือเราให้้โอกาสเขา ซึ่�ง่ เขาคิิดเป็็น คิิดได้้ ไม่่ทิ้้�งการเรีียน เป็็นการ
พััฒนาทั้้�งจากตััวเขาเอง และกระบวนการต่่าง ๆ ที่่�เข้้ามาช่่วย” ธััญญธรณ์์
กล่่าว
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เรีียนรู้้�การพัั ฒนาแกนนำำ�
เด็็กเยาวชนจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น
โดยหนุุนให้้เด็็ก ‘เชื่่�อม’ เด็็ก
วีีระ วิิเศษพงษ์์

วีี ระ วิิ เศษพงษ์์ นิิ ติิกรปฏิิ บััติิการ องค์์ การบริิหารส่่วนตำำ�บล

วีีระ บอกว่่า โดยปกติิแล้้วที่่� อบต.หนองอีียอไม่่ค่่อยมีีปััญหาเรื่่�อง

หนองอีียอ อำำ�เภอสนม จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ อายุุ 35 ปีี เข้้าทำำ�งานที่่� อบต.

เด็็กและเยาวชนมากนััก แต่่เขาก็็หมั่่�นเข้้าไปทำำ�ความรู้้จั
� ักกัับเด็็กในชุุมชน

ร้้องทุุกข์์เรื่่�องต่่าง ๆ ในชุุมชน ตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงกรณีีเกิิดข้้อพิิพาท

แล้้ว นั่่�นคืือ การสร้้างตััวแทนของกลุ่่�มเด็็กขึ้้�นมาแล้้วให้้เด็็กไปสื่่� อสารต่่อ

หนองอีียอได้้ประมาณ 2 ปีี โดยรัับผิิดชอบรวบรวมเอกสารร้้องเรีียนหรืือ
รวมถึึงเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเด็็กและเยาวชนด้้วย

วีีระเข้้าร่่ ว มหลัั ก สููตรนัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชน เพราะต้้องการสืื บ ทอด

เจตนารมณ์์ ข องหน่่ ว ยงานที่่� ใ ห้้ความสำำ�คัั ญ กัั บ เรื่่� อ งเด็็ ก และเยาวชน
ซึ่่�ง อบต.หนองอีียอได้้เข้้าร่่วมหลัักสููตรฯ นี้้�มา

หลายปีี ก่่อนที่่�เขาจะเข้้ามาทำำ�งาน การเข้้าร่่วม
หลัั ก สููตรทำำ� ให้้วีีระเข้้าใจวิิ ธีีคิิ ด และนิิ สัั ย ของ
เด็็กเยาวชนมากขึ้้�น และยัังได้้ความรู้้�เรื่่�องและ

เทคนิิคต่่าง ๆ ที่่�นำ�ำ ไปประยุุกต์์ใช้้ในการเข้้าหา
เด็็ ก ในชุุ ม ชน ส่่ ง ผลให้้เขาทำำ� งานกัั บ เด็็ ก ได้้
ง่่ายขึ้้�น

นอกจากนี้้� วีี ระยัั ง นำำ� ความรู้้� ที่่� ไ ด้้รัั บ ไป

ปรัับใช้้กัับการทำำ�งานอื่่� น ๆ โดยเฉพาะงานดููแล
ครอบครััว ดููข้้อพิิพาท ที่่�ต้้องใช้้วิิจารณญาณ
และวิิ ธีี การเข้้าหาคู่่�กรณีีได้้ดีีขึ้้� น รวมถึึ ง การ
รัับฟัังปััญหา ทำำ�ให้้เขามองเห็็นภาพปััญหาว่่า
เกิิดจากอะไรและจะแก้้ไขได้้อย่่างไร โดยไม่่ต้้อง
เป็็นคดีีความ

เพื่่� อหาแนวร่่วม ซึ่�ง่ เด็็กก็็สะท้้อนว่่า วิิธีีนี้เ้� ป็็นวิิธีีที่่�ดีี

สำำ�หรัับปััญหาในการทำำ�งานกัับเด็็กนอกระบบ วีีระ บอกว่่า ความยาก

อยู่่�ที่่�การเปิิดใจในช่่วงเริ่่�มต้้นที่่�จะต้้องคิิดหาวิิธีีการว่่าทำำ�อย่่างไรให้้เด็็ก

“วิิธีีการทำำ�งานของผมเปลี่่�ยน

ไปมาก จากเดิิมที่่�เคยยึึดถืือแต่่
ข้้อกฎหมาย ก็็เปลี่่�ยนเป็็นการ
เปิิดใจรัับฟัังมากขึ้้�น โดยเฉพาะ
กัับเด็็กเยาวชนยิ่่ง
� ต้้องรัับฟััง
ปััญหาของเขามากกว่่าการดุุด่่า
ว่่ากล่่าว การทำำ�งานกัับเด็็ก
เราจะใช้้วิิธีีการแบบผู้้�ใหญ่่
เอาประสบการณ์์เดิิม
มาพิิจารณาไม่่ได้้”

“วิิ ธีี ก ารทำำ� งานของผมเปลี่่� ย นไปมาก

จากเดิิมที่่�เคยยึึดถืือแต่่ข้อ
้ กฎหมาย ก็็เปลี่่ย
� นเป็็นการเปิิดใจรัับฟัังมากขึ้้�น
โดยเฉพาะกัับเด็็กเยาวชนยิ่่�งต้้องรัับฟัังปััญหาของเขามากกว่่าการดุุด่่า

ว่่ากล่่าว การทำำ�งานกัับเด็็กจะใช้้วิิธีก
ี ารแบบผู้้ใ� หญ่่ เอาประสบการณ์์เดิิม
มาพิิจารณาไม่่ได้้”

และจากการที่่�เขาได้้เข้้าไปพููดคุุยกัับเด็็ก ทำำ�ให้้รู้้ว่� า่ สิ่่ง� ที่่�เขาทำำ�นั้้น
� มาถููกทาง

เข้้าร่่วมกิิจกรรมและพููดคุุย ซึ่�่งเขาก็็ได้้แก้้ไขโดยการ
ใช้้เด็็กเป็็น ‘ตััวเชื่่�อม’ ระหว่่างกััน อย่่างไรก็็ตามยัังมีี
ปััญหาที่่�เขาพบเสมอและยัังแก้้ไม่่ตก คืือ การที่่�เด็็ก

นอกระบบเคลื่่�อนย้้ายออกไปทำำ�งานหรืือไปอยู่่�นอก
ชุุ มชน แม้้แกนนำำ�ชุุมชนจะคอยรายงานข้้อมููลแล้้ว

แต่่ก็ยั
็ งั ไม่่ครอบคลุุมและไม่่เป็็นไปตามความเป็็นจริิง
เท่่าที่่�ควร

ส่่ ว นข้้อเสนอต่่ อ หลัั ก สููตรนัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชน

วีีระบอกว่่า เป็็นหลัักสููตรที่่�ดีีและให้้ข้้อมููลที่่�เพีียงพอ
ต่่อการนำำ�ไปใช้้งานแล้้ว ซึ่่�งการได้้เข้้าอบรมทำำ�ให้้เขา

มองเห็็นภาพการสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงาน
และเด็็กเยาวชนมากยิ่่ง� ขึ้้�น
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นำำ�ความรู้้�และวิิธีีการพัั ฒนา
เด็็กเยาวชนมาปรัับใช้้
ทั้้�งเรื่่�องงานและเรื่่�องส่่ วนตััว
ชนัันท์์กานต์์ ชนะทะเล
ทั้้�งนี้้�ชนัันท์์กานต์์ ได้้ยกตััวอย่่างการช่่วยเหลืือเด็็กให้้ฟัังว่่า มีีเด็็ก

คนหนึ่่�งเคยไปหางานทำำ�ในเมืืองแต่่ก็็ไม่่ประสบผลสำำ�เร็็จ จนต้้องกลัับมา
ชนัันท์์กานต์์ ชนะทะเล นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผน องค์์การ

บริิหารส่่วนตำำ�บลหนองอีียอ อำำ�เภอสนม จัังหวััดสุุริินทร์์ อายุุ 50 ปีี
ทำำ�งานอยู่่�ที่่� อบต.หนองอีียอมานานกว่่า 10 ปีี ด้้วยบทบาทหน้้าที่่�คืือ การ

วิิเคราะห์์นโยบายและแผนงาน ทำำ�ให้้เธอได้้เห็็นภาพรวมของชุุมชนที่่�มีีเด็็ก
และเยาวชนเป็็นหััวใจสำำ�คััญ ทั้้�งปััญหาและความน่่าสนใจของเด็็กกลุ่่�มนี้้�

ยัังสอดคล้้องกัับลููกของเธอ คืือ มีีช่่วงวััยเดีียวกััน โดยความรู้้�ที่่�คาดหวััง

จะได้้รัับจากหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนคืือ การนำำ�ความรู้้�มาปรัับใช้้ทั้้�งกัับ
การทำำ�งานและครอบครััว โดยเฉพาะลููกซึ่่�งอยู่่�ในวััยหััวเลี้้ย
� วหััวต่่อ

“การเข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้เราได้้อะไรหลายอย่่าง

ได้้ทั้้�งความรู้้ที่
� ่�จะนำำ�มาใช้้ดููแลลููกเรา ได้้ลงพื้้� นที่่� ได้้ลงชุุมชน ได้้เห็็นปััญหา

และได้้เข้้าไปแก้้ปัญ
ั หาให้้เด็็ก ๆ เพราะส่่วนมากเด็็กจะ
ไม่่ค่่อยได้้คุยกั
ุ บ
ั ใคร พอเราลงไปคุุยกับ
ั เขาเหมืือนเขา
จะเปิิดใจให้้เราเข้้าไปคุุยด้้วย”

ชนัันท์์กานต์์ เล่่าว่่า เดิิมทีีหน้้าที่่�การทำำ�งานจะ

เน้้นไปในเรื่่�องการวิิเคราะห์์พื้้�นที่่� บริิบทชุุมชน รวมถึึง
โครงสร้้างขององค์์กร ซึ่่�งจะทำำ�ให้้รัับรู้้�ปััญหาในพื้้� นที่่�

ค่่อนข้้างมาก ทำำ�ให้้เธอวิิเคราะห์์ข้้อมููลต่่าง ๆ ในพื้้� นที่่�

ได้้กระจ่่างชััด การเข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนยิ่่ง�

ทำำ�ให้้เธอทำำ�งานได้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น โดยเฉพาะ
กระบวนการคิิ ดที่่� เป็็นระบบมากขึ้้�น จากเมื่่�อก่่อนที่่�

ทำำ� งานตามหน้้าที่่� ไ ปเรื่่� อ ย ๆ ปัั จ จุุ บัั น เธอทำำ� หน้้าที่่�

อย่่างเป็็นขั้้�นเป็็นตอนและมีีแบบแผนมากขึ้้�น จนเกิิด
ผลสััมฤทธิ์์ห
� ลายกรณีี

“ความรู้้�ต่่าง ๆ ที่่�ได้้รัับจากวิิทยากร เรานำำ�มา

อยู่่�ที่่� บ้้ าน เธอจึึ ง ยื่่� นมืื อ เข้้าไปช่่ ว ยเหลืื อ สนัั บ สนุุ น ให้้เด็็ ก คนนี้้� ไ ปเรีียน
ช่่างทำำ�ผม จนปััจจุุบัน
ั เด็็กคนนี้้มีี
� อาชีีพเป็็นช่า่ งทำำ�ผมอยู่่�ในชุุมชน เลี้้ย
� งเป็็ด

เลี้้�ยงไก่่เป็็นอาชีีพเสริิม จากคนไม่่ประสบความสำำ�เร็็จก็็ได้้ลืืมตาอ้้าปาก
และมีีอนาคตอัันสดใส

“ภููมิิใจมากที่่�ได้้ช่่วยเหลืือคนหลาย ๆ คนให้้มีอ
ี าชีีพเลี้้�ยงตััวเอง

ได้้แล้้ว 1. เขาไม่่เป็็นภาระของสัังคม 2. เป็็นอาชีีพที่่�สุุจริิตและสร้้าง
รายได้้ และ 3. การที่่�เขากลัับมาอยู่่�บ้า้ น ก็็ไม่่ต้้องเสีียค่่าเช่่าบ้้าน ข้้าวก็็

ไม่่ต้้องซื้้�อ แค่่หาอาชีีพที่่�ทำำ�ให้้ยืน
ื อยู่่�ได้้ในสัังคม แล้้วต่่อยอดสู่่�รุ่่น
� น้้อง
ต่่อไป”

ปััญหาที่่�ชนัันท์์กานต์์พบค่่อนข้้างมากในพื้้� นที่่�คืือ สภาพครอบครััว

“ความรู้้�ต่่าง ๆ ที่่�ได้้รับั

เรานำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ทั้้�ง
ในเรื่่�องการทำำ�งานเป็็นทีีม
การคิิดวิิเคราะห์์ การวางแผน
และลำำ�ดัับขั้น
้� ตอนการทำำ�งาน
ที่่�ถูก
ู ต้้อง เพราะบางครั้้�ง
เวลาทำำ�งานเราไม่่รู้้�ว่า่
หาจุุดเริ่่ม
� ต้้นและบทสรุุป
อย่่างไร หลัักสููตรนี้้�ทำำ�ให้้
เปิิดมุุมมองการทำำ�งานใหม่่ ๆ
และทำำ�งานได้้ดีียิ่ง
่� ขึ้้�น”

ประยุุกต์์ใช้้ในเรื่่�องการทำำ�งานเป็็นทีีม การคิิดวิเิ คราะห์์

การวางแผนและลำำ�ดัับขั้้� นตอนการทำำ�งานที่่� ถููกต้้ อง

เพราะบางครั้้�งเวลาทำำ�งานเราจะไม่่รู้้�ว่่าหาจุุดเริ่่�มต้้นและบทสรุุ ปอย่่างไร
หลัักสููตรนี้้�ทำำ�ให้้เราเปิิดมุมม
ุ องการทำำ�งานใหม่่ ๆ และทำำ�งานได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น”

ของเด็็กและเยาวชนไม่่พร้้อม กระทั่่�งเด็็กต้้อง

ออกไปช่่วยพ่่อแม่่ทำำ�งานหารายได้้ พอเด็็กไม่่อยู่่�
ในพื้้� นที่่�ตลอดจึึงเข้้าสู่่�กระบวนการพััฒนาได้้ไม่่
ต่่อเนื่่� อง

“พอเราสร้้างรุ่่�นหนึ่่�งได้้ดีี แต่่พอจะส่่งไม้้

ต่่ อ เขากลัั บ ไม่่ อ ยู่่� ก็็ จ ะเกิิ ด รอยต่่ อ ที่่� ต้้ อ งคอย

สร้้างขึ้้�นใหม่่อยู่่�เสมอ เสีียทั้้�งเวลาและพลัังงาน”
การแก้้ปััญหาหนีีไม่่พ้้นเรื่่�องการจัับเข่่า

คุุยกัันทั้้�งตััวเด็็กและคนในครอบครััว ทว่่าวิิธีีนี้้�
ใช้้ได้้กัับเฉพาะครอบครััวที่่�ไม่่เคลื่่�อนย้้ายบ่่อย
โดยอาจต้้องพยายามดึึงให้้เด็็กได้้เรีียนในพื้้� นที่่�

หรืื อ สร้้างอาชีีพรองรัั บ ให้้พวกเขาไม่่ อ อกไป
ต่่างถิ่่�น

ชนัันท์์กานต์์ ยัังแสดงความคิิ ดเห็็นต่่อ

หลัักสููตรว่่า “อยากให้้หลัักสููตรนี้้�มีีต่่อไปเรื่่�อย ๆ

และอยากให้้เจาะลึึกมากขึ้้�นอีีก เพราะยัังมีีเด็็ก

ในชุุมชนจำำ�นวนมากที่่�ถููกทอดทิ้้�ง มีีปััญหาครอบครััว คิิดว่่าถ้้าหลัักสููตรนี้้�
ยัังมีีต่่อไปจะเป็็นโอกาสที่่�จะช่่วยเหลืือเด็็กและผู้้�ด้้อยโอกาสเหล่่านี้้�”
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นี่่�คืือโอกาสที่่�จะได้้นำำ�ความรู้้�
มาพัั ฒนาตนเอง องค์์กร และชุุมชน
รััตนา สุุขสบาย
รััตนา สุุขสบาย หััวหน้้าสำำ�นัก
ั ปลััด เทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล

อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ อายุุ 46 ปีี มีีหน้้าที่่�รับ
ั ผิิดชอบกำำ�กับ
ั ดููแล
งานบริิหารทั่่�วไป งานนิิติิการ ธุุรการ งานแผนและงบประมาณ และ

งานอื่่� น ๆ ที่่�ได้้รัับมอบหมาย เธอนำำ�ตััวเองและน้้อง ๆ ในเทศบาลเข้้าร่่วม
หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนเพราะมองเห็็นว่่า นี่่�คืือ ‘โอกาสที่่�ดีี’ ที่่�สามารถ
นำำ�ความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�ได้้รัับจากการอบรมมา
พััฒนาตนเอง องค์์กร และชุุมชนได้้

รััตนา บอกต่่อว่่า การเข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอ

ชุุ ม ชนนอกจากจะทำำ� ให้้เธอได้้เรีียนรู้้� วิิ ธีี การและ
แนวคิิดใหม่่ ๆ มาปรัับใช้้ในการทำำ�งานที่่�เทศบาลที่่�เธอ

รัับผิิดชอบมากว่่า 7 ปีี รวมถึึงงานโครงการวิิจััยที่่�เธอ

เป็็นหัวั หน้้าโครงการกระบวนการเรีียนรู้้ทุ
� น
ุ ทางสัังคม
เพื่่� อ สร้้างทัั กษะอาชีีพให้้เยาวชน ต.กัั นตวจระมวล
อ.ปราสาท จ.สุุริน
ิ ทร์์ โดยการสนัับสนุุนของโครงการ

พัั ฒ นาเยาวชนในชุุ ม ชนท้้องถิ่่� น (4 ภาค) เพื่่� อ การ

พััฒนาเด็็กเยาวชน และครอบครััว ระยะที่่� 3 มููลนิิธิิ
สยามกััมมาจล ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กัด
ั (มหาชน)
กัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย

และนวัั ตกรรม (สกสว.) และสถาบัันเสริิมสร้้างการ

ทั้้�งพี่่�เลี้้�ยงชุุมชน เยาวชนในระบบและนอกระบบ โดยย่่อยให้้เป็็นเรื่่�องที่่�

ทำำ�ความเข้้าใจได้้ง่่าย ไม่่ใช้้ภาษาที่่�ยากแก่่การทำำ�ความเข้้าใจ และต้้อง

“สิ่่�งที่่�ได้้จากการเป็็น

นัักถัักทอชุุมชนคืือ วิิธีีคิิด
วิิธีีการทำำ�งานเปลี่่�ยนไป
มีีการคิิดวางแผนมากขึ้้�น
เข้้าใจเพื่่� อนร่่วมงาน
ทำำ�งานแบบมีีส่่วนร่่วม
ทำำ�ให้้เราวางแผน
การทำำ�งานเป็็นขั้น
้� ตอน
ทำำ�งานเป็็นทีีม ใจเย็็น
และเข้้าใจคนอื่่� นมากขึ้้�น”

เรีียนรู้้เ� พื่่� อชุุมชนเป็็นสุข
ุ (สรส.)

“ตอนนี้้�เรามีีวิิธีคิ
ี ิด วิิธีก
ี ารทำำ�งานเปลี่่�ยนไปจากเดิิม คืือ มีีการคิิด

วางแผนมากขึ้้�น มีีความเข้้าใจเพื่่�อนร่่วมงาน มีีการทำำ�งานแบบมีีส่่วนร่่วม

มากขึ้้�น เมื่่�อนำำ�ไปปรัับใช้้ในการทำำ�งานทำำ�ให้้เรามีีการวางแผนก่่อนทำำ�งาน
ทำำ�งานเป็็นขั้้�นตอน และทำำ�งานเป็็นทีีม ใจเย็็น และเข้้าใจคนอื่่�นมากยิ่่ง� ขึ้้�น”

นอกจากนั้้�น ผลของการเข้้าร่่วมโครงการวิิจััยยัังทำำ�ให้้รััตนาและ

น้้อง ๆ เจ้้าหน้้าที่่�เทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล เห็็นคุณค่
ุ า่ และความสำำ�คัญ
ั
ของการทำำ�งานบนฐานของความรู้้แ
� ละข้้อมููล “การทำำ�งานอะไร เมื่่�อเราได้้
ข้้อมููลครบถ้้วน งานเราจะเร็็วขึ้้�น”

อีีกทั้้�งยัังเป็็นโอกาสสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เธอได้้เรีียนรู้้�และฝึึกทัักษะการ

เป็็นโค้้ชให้้กัับผู้้�นำ�ชุ
ำ ุมชนและเยาวชน โดยนำำ�มาปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับ

ศัั ก ยภาพและความพร้้อมของกลุ่่�มเป้้ า หมายแต่่ ล ะกลุ่่�ม แต่่ ละช่่วงวัั ย

ใจเย็็น ทำำ�อย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป เช่่น การเป็็นโค้้ชให้้

เยาวชน ทีีมเจ้้าหน้้าที่่�เทศบาลจะเข้้าไปโค้้ชเขาอย่่าง
เป็็นธรรมชาติิ ไม่่เน้้นเทคนิิควิิธีีที่่�ซับ
ั ซ้้อน “เหมืือนเรา
คุุยกัับเด็็ก เราคุุยไป สัังเกตไป มัันไม่่ได้้ทำำ�เหมืือนที่่�

วิิทยากรแนะนำำ�เรามาทั้้�งหมด แต่่ว่่าเอาแนวทางของ
เขามาใช้้กับ
ั น้้อง”

การทำำ�งานพััฒนาเด็็กและเยาวชนนอกระบบ

รัั ตน า มองว่่ า ปัั ญ หาส่่ ว นหนึ่่� ง เป็็ นพื้้� น ฐานมาจาก
ครอบครััว บางคนอยากเรีียนหนัังสืือแต่่ พ่่อแม่่ไม่่มีี
ศัักยภาพส่่งลููกไปเรีียน เขาต้้องออกไปดิ้้�นรน แต่่ในใจ

ลึึก ๆ เขายัังต้้องการความรัักความอบอุ่่�นจากคนใน
ครอบครััว

“ที่่� นี่่� เ ด็็ ก ส่่ ว นใหญ่่ อ าศัั ย อยู่่�กัั บ ปู่่� ย่่ า ตายาย

พ่่อแม่่จะออกไปทำำ�งานหาเงิิน เด็็กจึึงไม่่ได้้รับ
ั การดููแล
เรื่่�องจิิตใจเท่่าที่่�ควร”

สำำ� หรัั บ ปัั ญ หาและอุุ ปส รรคกัั บ การทำำ� งานพัั ฒ นาเด็็ ก เยาวชน

นอกระบบ คืือ เด็็กเยาวชนให้้ความร่่วมมืือน้้อย ไม่่ชอบกระบวนการคิิด
วิิเคราะห์์ที่่�ใช้้เวลานาน ไม่่ชอบพููด ไม่่ชอบเขีียน แต่่ชอบลงมืือปฏิิบััติิ
ทางเทศบาลจึึงแก้้ปััญหาโดยการชัักชวนเด็็กเยาวชนในระบบมาร่่วมทำำ�

กิิจกรรม เช่่น เรื่่�องการทำำ�บัญ
ั ชีี การวางแผนการทำำ�กิจ
ิ กรรม การนำำ�เสนอ
ผลงานส่่วนเด็็กเยาวชนนอกระบบจะมีีหน้้าที่่�ในการลงมืือทำำ�

“พอเขาเข้้ามาทำำ�กิิจกรรมกัับเรา ชุุมชนและสัังคมเห็็นจึึงให้้การ

ยอมรัับ เขาก็็ปรัับตััวได้้ เป็็นคนดีีของชุุมชน สุุดท้้ายนี้้�ก็อ
็ ยากให้้น้อ
้ งๆ รััก
ตััวเอง รัักเพื่่�อน รัักน้้อง รัักพ่่อแม่่ รัักบ้้านเกิิด ถ้้าเรามีีจิิตสำ�นึ
ำ ึกรัักคนที่่�
อยู่่�รอบตััว ปััญหาก็็จะลดน้้อยลง”
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‘ดึึงเด็็กหััวโจก’
เทคนิิคการทำำ�งานกัับเด็็กที่่�ให้้ผลดีี
ณััฐพงศ์์ ปััญญาไว

ณััฐพงศ์์ ปััญญาไว นัักวิิชาการศึึกษาชำำ�นาญการ กองการศึึกษา

นอกจากเทคนิิคในการเข้้าหาเยาวชนนอกระบบการศึึกษาแล้้ว

เทศบาลตำำ�บลกัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ ที่่�ทำำ�งาน

ณััฐพงศ์์ บอกว่่า เขายัังได้้เทคนิิคการพููดเสริิมพลัังเด็็ก วิิธีีการสื่่�อสารที่่�จะ

ด้้านการศึึกษาของศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก (ศพด.) แล้้ว ยัังได้้รัับมอบหมายให้้

ถึึงความสนใจและความแตกต่่างของเด็็กแต่่ละช่่วงวััยเพื่่� อจััดกิิจกรรมที่่�

มานานกว่่า 8 ปีี นอกจากมีีบทบาทหน้้าที่่�หลัักในการรัับผิิดชอบดููแลงาน
เป็็น ‘นัักถัักทอชุุมชน’ เพื่่� อช่่วยเหลืือพััฒนาเด็็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึึกษาในพื้้� นที่่�

ช่่วยพููดให้้เด็็กยอมรัับและกล้้าเปิิดใจ รวมทั้้�งยัังพยายามทำำ�ความเข้้าใจ
เหมาะสมมากขึ้้�น

“เวลาจััดกิจ
ิ กรรมจะมีีการสัันทนาการ ผมจะเป็็นคนพาทำำ�กิจ
ิ กรรม

ณััฐพงศ์์ เล่่าว่่า เขาเข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนครั้้�งแรก

ซึ่�่ ง ถ้้ า เป็็ น เด็็ ก ม.ต้้ น บางทีีผมก็็ อ ายนะ แต่่ เ ราต้้ อ งละลายพฤติิ ก รรม

หลัังจากที่่� พลาดโอกาสเข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรนัักถัั กทอชุุ มชนรุ่่�นที่่� 1

จะเห็็นว่่าเด็็ก ม.ต้้น เหมาะกัับการทำำ�กิจ
ิ กรรมแข่่งกีีฬามากกว่่า ซึ่่�งทุุกครั้้�ง

เมื่่� อ มาร่่ ว มงานกัั บ กองทุุ น เพื่่� อ ความเสมอภาคทางการศึึ ก ษา (กสศ.)
แม้้จะเข้้าร่่ ว มหลัั ก สููตรนัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชนช้้าไป แต่่ ก็็
ไม่่ทำำ�ให้้เขาผิิดหวัั ง เพราะเขาได้้ความรู้้�หลายอย่่าง

จากเมื่่� อ ก่่ อ นทำำ� งานด้้านเยาวชน ยอมรัั บ เลยว่่ า ทั้้� ง
เหนื่่� อยและเกืือบถอดใจไปแล้้ว แม้้ว่่าจะรู้้�ปััญหาของ

เด็็ ก ในพื้้� นที่่� ก็็ จ ริิ ง แต่่ ก็็ ไ ม่่ รู้้� ว่่ า จะโน้้มน้้าวเด็็ ก และ
เยาวชนให้้มาเข้้าร่่วมกิิจกรรมได้้อย่่างไร เพราะเด็็ก

แต่่ละคนไม่่เหมืือนกััน เจ้้าหน้้าที่่�ก็ต้้
็ องใช้้วิิธีีการสื่่�อสาร
ต่่างกััน กระทั่่�งมาได้้เรีียนรู้้�ตััวอย่่างความสำำ�เร็็จจาก
เครืือข่่ายในการอบรมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน

“ตอนเข้้าอบรมมีีเครืือข่่ายนัักถัักทอชุุมชนมา

ช่่วยแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์การทำำ�งาน มีีท่่านหนึ่่�ง

“เมื่่�อเรารู้้�ว่่าแต่่ละช่่วงวััย

ชอบอะไร เราก็็พยายาม
หยิิบยื่่�นโอกาสให้้เขาได้้ลอง
ได้้คิิดและทำำ�ในสิ่่�งที่่�ชอบ
หาเวทีีให้้พวกเขาได้้ดึึงพลััง
ด้้านบวกของตััวเองออกมา
ซึ่่�งทำำ�ให้้เขาได้้เห็็นศัักยภาพ
และเห็็นคุณ
ุ ค่่าของตััวเอง”

เล่่าว่่าเขาใช้้เทคนิิคในการเข้้าหาเด็็กด้้วยการดึึงหััวโจก
มาทำำ� งานด้้ ว ย ผมจึึ ง ลองนำำ�ม าปรัั บ ใช้้ ง านในพื้้� น ที่่�

ลองดึึงหััวโจกในพื้้� นที่่กั
� น
ั ตวจระมวลมาเป็็นผู้้�ช่ว่ ย ซึ่่�งก็็ได้้ผลเพราะเยาวชน
ในพื้้� นที่่�เชื่่�อฟัังผู้้�ช่ว่ ยคนนี้้�เป็็นอย่่างมาก ไม่่ว่่าจะเป็็นงานวัันเด็็ก กิิจกรรม
กลุ่่�มนัักถัักทอชุุมชน หรืือเมื่่�อเทศบาลจััดงานขอความร่่วมมืืออะไรก็็จะ
ได้้รัับความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีี”

เพื่่�อให้้เขาทำำ�กิิจกรรมกลุ่่�มร่่วมกัันให้้ได้้ จากการสัังเกตและเรีียนรู้้�เด็็ ก
ที่่�จััดจะได้้รัับความร่่วมมืือจากเด็็กนอกระบบและ

ในระบบอย่่างดีี ส่่วนเด็็ก ม.ปลาย จะเริ่่�มคิิดเรื่่�อง
การงานอาชีีพ เมื่่�อเรารู้้�ว่่าแต่่ละช่่วงวััยชอบอะไร

เราก็็พยายามหยิิบยื่่�นโอกาสให้้เขาได้้ลอง ได้้คิด
ิ และ
ทำำ�ในสิ่่ง� ที่่ช
� อบ หาเวทีีให้้พวกเขาได้้ดึงึ พลัังด้้านบวก

ของตััวเองออกมา ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เขาได้้เห็็นศัักยภาพ

และเห็็นคุุณค่่าของตััวเองมากขึ้้�น” ณััฐพงศ์์ กล่่าว
ทิ้้�งท้้าย
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การเป็็นนัักถัักทอชุุมชนช่่วยเติิมเต็็ม
เรื่่�องการพัั ฒนาเด็็กเยาวชนได้้มาก
พัั ชรีี สายวงษ์์

พัั ช รีี สายวงษ์์ นัั ก พัั ฒ นาชุุ ม ชนชำำ� นาญการ เทศบาลตำำ� บล

กัันตวจระมวล อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ ที่่�มีีบทบาทหน้้าที่่�ในการ

ดููแลงานสวััสดิิการ งานด้้านอาชีีพ และงานเด็็กเยาวชน โดยปััจจุุบัันเธอ
ยัังทำำ�งานในฐานะ ‘นัักถัักทอชุุมชน’ เพราะหน่่วยงานให้้ความสำำ�คััญกัับ
การพััฒนาเด็็กและเยาวชน

พััชรีี เล่่าว่่า การอบรมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้เธอได้้เรีียนรู้้�

กระบวนการทำำ�งานด้้านการพััฒนาเด็็กและเยาวชนอย่่างละเอีียด รวมถึึง
รู้้จั
� ักวางแผนงาน และการตั้้�งเป้้าหมายในการทำำ�งาน

ซึ่�่งสามารถนำำ�มาปรัับใช้้ได้้กัับกลุ่่�มเป้้าหมายทั้้�งเด็็ก
และผู้้�ใหญ่่ เนื่่� องจากเป็็นแนวทางการทำำ�งานกัับคน
เพีียงแต่่ปรับ
ั เปลี่่�ยนรููปแบบวิิธีีการใช้้เท่่านั้้�น

“ความรู้้แ
� ละกระบวนการต่่าง ๆ ที่่�ได้้ สามารถ

นำำ�ม าถ่่ า ยทอดให้้ เ ด็็ ก และเยาวชนในพื้้� น ที่่� ไ ด้้ เช่่ น
สภาเด็็ ก และเยาวชน จากเดิิ ม ที่่� เ ราจะเป็็ น คนวาง

แนวทางในการทำำ�งานหรืือทำำ�กิจ
ิ กรรม ก็็เปลี่่ย
� นมาฝึึก
ให้้เด็็กได้้ลองคิิดวางแผนและคิิดวิธีิ ก
ี ารทำำ�งาน จััดงาน

ต่่าง ๆ ด้้วยตััวเอง เช่่น กิิจกรรมวัันเด็็กให้้เขาได้้ลอง
คิิดวางแผนจััดบููธเองว่่าจะทำำ�กิจ
ิ กรรมอะไรกัับน้้อง ๆ

ปล่่อยให้้เขาดำำ�เนิินงานเอง มีีการแบ่่งงานกัันว่่าคนนี้้�

จะทำำ�เรื่่�องอะไร ตั้้�งแต่่ต้้นจนจบ หากต้้องการอุุปกรณ์์

ความคิิด การวางแผนการทำำ�งานให้้กัับเด็็กและเยาวชนแล้้ว เธอยัังได้้นำำ�
มาปรัับใช้้ในการขัับเคลื่่�อนงานทำำ�ให้้งานประสบความสำำ�เร็็จได้้เร็็วขึ้้�น

“ความรู้้�ที่่�ได้้รัับทำำ�ให้้มุุมมองการทำำ�งานของเราเปลี่่�ยนไป มีีการ

พููดคุุย ประสานงาน วางแผนการทำำ�งานร่่วมกัันในองค์์ กร และมีีการ

แบ่่งงานกัันชัด
ั เจนขึ้้�น ซึ่�ง่ การมีีเป้้าหมายการทำำ�งานที่่�ชัด
ั เจนและรู้้วิ� ิธีีการ
ที่่�จะทำำ�ให้้งานไปถึึงเป้้าหมาย ช่่วยให้้งานเดิินหน้้าและบรรลุุเป้้าหมายได้้

““การอบรมหลัักสููตร

นัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้ได้้
เรีียนรู้้�เรื่่�อง
กระบวนการทำำ�งาน
พัั ฒนาเด็็กและเยาวชน
รวมถึึงการวางแผนตั้้�ง
เป้้าหมายในการทำำ�งาน
ซึ่่�งสามารถนำำ�มาปรัับ
ใช้้ได้้กับ
ั เด็็กและผู้้�ใหญ่่”

เพิ่่�มเติิมก็ใ็ ห้้มาแจ้้ง เทศบาลจะจััดหาให้้”

ผลที่่�ได้้คืือ เด็็กกล้้าคิิดกล้้าทำำ�มากขึ้้�น มีีความมั่่�นใจ เชื่่�อมั่่�นในตนเอง

และการได้้ควบคุุมการทำำ�งานด้้วยตนเอง ทำำ�ให้้พวกเขามีีความรัับผิิดชอบ

มากขึ้้�น พััชรีี ย้ำำ�ว่่า นอกจากนำำ�ความรู้้แ
� ละกระบวนการต่่าง ๆ มาปรัับใช้้
กัับเด็็ กในพื้้� นที่่� แล้้ว เธอยัังนำำ�ความรู้้�ไปถ่่ ายทอดให้้เด็็ กและเยาวชนใน
ตำำ�บลอื่่� น ๆ ในฐานะวิิทยากรอีีกด้้วย

นอกจากการนำำ� องค์์ ค วามรู้้� ที่่� ไ ด้้รัั บ จากการอบรมมาฝึึ ก ทัั ก ษะ

เร็็วขึ้้�น จากเดิิมที่่�เราอาจจะนัับ 1-10 ก็็กลายเป็็นนัับแค่่
5-6 ก็็ถึึงเป้้าหมายแล้้ว”

พัั ช รีี กล่่ า วด้้วยว่่ า การเป็็ น นัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชนช่่ ว ย

เติิมเต็็มเรื่่�องการพััฒนาเด็็กและเยาวชนได้้มาก เพราะที่่�

ผ่่านมาได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบทำำ�งานด้้านเด็็กและ
เยาวชนมาตั้้�งแต่่ยุุคแรกเริ่่�ม ตั้้�งแต่่บุุคลากรในที่่�ทำำ�งานยััง

ไม่่มาก ทำำ�ให้้เรารู้้�จัักคนในตำำ�บลมากขึ้้� น ขณะเดีียวกััน
คนในตำำ�บลก็็ได้้เห็็นและชื่่�นชมในการทำำ�งานอย่่างเต็็มที่่�

ของพวกเรามาโดยตลอด ที่่� สำ�คั
ำ ั ญ คืื อ นัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชน

ช่่วยให้้เด็็กมีีเวทีี มีีกิิจกรรมให้้เขาได้้พััฒนาศัักยภาพต่่าง ๆ
เช่่น การจััดกิิจกรรม การแสดงความสามารถเป็็นวิิทยากร
ซึ่�ง่ เด็็ก ๆ ก็็รับ
ั ผิิดชอบงานได้้ดีีมาก
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การเชื่่�อมเด็็กกลัับเข้้าสู่่�
ระบบการศึึกษา ไม่่ยากอย่่างที่่�คิิด
เพีี ยงแค่่ ‘ใช้้ใจ’
เทวััญ มีีมาก
ในฐานะนัักวิิชาการศึึกษา เทวััญ มองว่่าการศึึกษาเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ
วุุ ฒิิ ก ารศึึ ก ษายัั ง จำำ� เป็็ นสำ�ำ หรัั บ การประกอบอาชีีพ ซึ่่� ง เมื่่� อ ถึึ ง จุุ ด หนึ่่� ง

เด็็กส่่วนใหญ่่จะเริ่่ม
� คิิดได้้ และเริ่่ม
� เข้้ามาเรีียน กศน. หรืือแม้้แต่่ผู้ใ้� หญ่่ที่่�มีี
เทวััญ มีีมาก นัักวิิชาการศึึกษา กองการศึึกษาและวััฒนธรรม

อบต.บ้้านไทร อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ อายุุ 43 ปีี ทำำ�งานเป็็น

นัักวิิชาการศึึกษามานาน 8 ปีี งานหลัักคืือ ดููแล ‘ครููศููนย์์เด็็กเล็็ก’ ทั้้�งเรื่่�อง

ครอบครัั ว แล้้ว ก็็ ยัั ง กลัั บ มาเรีียนอีีกครั้้� ง เพราะการเรีียนรู้้� ไ ม่่ มีีคำำ�ว่่ า
สายเกิินไปหรืือแก่่เกิินเรีียน อยู่่�ที่่�ว่่าใครจะคิิดได้้ก่่อนกััน

การทำำ�งานพััฒนาเด็็กและเยาวชนไม่่ใช่่เรื่่�องยากเกิินไปสำำ�หรัับเทวััญ

ของเขาที่่�อยากเห็็นเด็็กในพื้้� นที่่�ได้้รัับโอกาสต่่าง ๆ โดยพุ่่�งเป้้าไปที่่�กลุ่่�ม

เพีียงใช้้ความเข้้าใจในการเริ่่�มต้้นเพื่่� อนำำ�ไปสู่่�ทางออก และจำำ�เป็็นต้้องมีี
หลัักคิิดที่่�เป็็นระบบในการแก้้ปััญหา ถ้้าได้้เข้้ามาเป็็นส่ว่ นหนึ่่�งของนัักถัักทอ

เด็็กเข้้ามาทำำ�กิิจกรรม เพื่่� อสร้้างโอกาสทางการศึึกษาที่่�นำ�ำ ไปสู่่�การสร้้าง

เราไม่่ ไ ด้้เผชิิ ญ เพีียงลำำ� พัั ง แต่่ ยัั ง มีีกลุ่่�มคนที่่� มีีป ระสบการณ์์ พร้้ อมให้้

วิิชาการและการดููแลเด็็ก ส่่วนบทบาทนัักถัักทอชุุมชนนั้้�น เป็็นความตั้้�งใจ
เด็็กนอกระบบ ลงพื้้� นที่่�เสาะหาเด็็กกลุ่่�มเป้้าหมาย และใช้้ทัักษะต่่าง ๆ ดึึง
อาชีีพสร้้างรายได้้ต่่อไป

แม้้เทวััญจะเน้้นไปที่่�การดึึงกลุ่่�มเด็็กโตกลัับมาเข้้าระบบการศึึกษา

แต่่เนื่่� องจากงานหลัักของนัักวิิชาการศึึกษาทำำ�ให้้เขาเห็็นปัญ
ั หาของเด็็กเล็็ก

ที่่�ยากจน ไม่่ได้้อยู่่�กัับพ่่อแม่่ ก็็ต้้องดููเป็็นเคสพิิเศษเช่่นกััน เพื่่� อติิดตาม

ดููว่่าเด็็ก ๆ ขาดเหลืืออะไร และพอจะช่่วยเหลืือได้้อย่่างไรบ้้าง ซึ่่�งจากการ
ได้้ลงพื้้� นที่่�ดึึงเด็็กเข้้าร่่วมโครงการ ทำำ�ให้้มีีเด็็กหลายคนเริ่่ม
� สนใจ
เทวััญบอกว่่า การได้้รู้้จั
� ก
ั กัับหลาย ๆ คนจนเกิิด

เป็็นเครืือข่่ายที่่�กว้้างขวาง การมารวมตััวกัันพููดคุุย
เรื่่�องปััญหาเกี่่�ยวกัับเด็็ก แลกเปลี่่�ยนความคิิดกััน และ
หาทางออกร่่วมกััน ซึ่�ง่ แต่่ละมุุมมองของแต่่ละพื้้� นที่่�

ก็็ต่่างกััน รวมถึึงหลัักคิิดจากวิิทยากรสามารถนำำ�มา
ปรัับใช้้ในการทำำ�งาน และพััฒนาทัักษะในการเข้้าหา

คน คิิดอย่่างเป็็นระบบมากขึ้้�น มีีหลัักคิิดที่่�กว้้างขึ้้�น
และยัังฝึึกเป็็นคนช่่างสัังเกต ที่่�สำ�คั
ำ ัญคืือการฝึึกเป็็น
ผู้้ฟั
� งั ที่่�ดีี

“การสัังเกตเป็็นเทคนิิคในการเข้้าหาเด็็กที่่�เรา

ชุุมชนแล้้ว เขาบอกว่่าจะไม่่มีีคำำ�ว่่ายาก เพราะอุุปสรรคต่่าง ๆ ที่่�เจอนั้้�น
คำำ�ปรึก
ึ ษา และแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นเพื่่� อนำำ�ไปสู่่�ทางออกร่่วมกััน

เทวััญ ย้ำำ�ว่่า การรัับบทบาทนัักถัักทอชุุมชนดููแลเด็็กและการเชื่่�อม

เด็็ กเข้้าสู่่�ระบบการศึึกษา กลายเป็็นงานอีีกส่่วนที่่� เขาทำำ�คู่่�กัับการเป็็น
นัักวิิชาการศึึกษาไปโดยปริิยาย

“ปััญหาและอุุปสรรคในการพััฒนาเด็็กและเยาวชนนอกระบบที่่�

ผ่่านมาคืือ ระยะเวลาของโครงการที่่�ค่่อนข้้างทิ้้�งช่่วงห่่างเกิินไป ขาดความ

“ได้้วิิธีีคิิดใหม่่ ๆ

มีีหลัักคิิดที่่�เป็็นระบบ
ได้้เห็็นว่า่ ความเข้้าใจ
เป็็นการเริ่่ม
� ต้้นที่่�ดีีในการ
เข้้าหาคน ทำำ�ให้้เราเป็็นคน
ช่่างสัังเกต ที่่�สำำ�คััญคืือ
การฝึึกเป็็นผู้้�ฟัังที่่�ดีี”

ใช้้ เริ่่�มจากรู้้�จัักกลุ่่�มเป้้าหมายก่่อน ถ้้าเป็็นกลุ่่�มเด็็กที่่�

ต่่ อเนื่่�องในกระบวนการแก้้ไข เนื่่�องจากข้้อมููลที่่� ทาง

จัังหวััดส่่งให้้เป็็นข้้อมููลเก่่าเมื่่�อ 6 - 7 ปีีที่่�แล้้ว ซึ่�ง่ เด็็กบาง

คนไปมีีครอบครััวแล้้ว หรืือย้้ายไปอยู่่�ที่่�อื่� ่นแล้้ว ทำำ�ให้้
ตามตััวเด็็กยาก”

ด้้านความเห็็ นต่่ อ หลัั ก สููตรนัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชน

เขามองว่่า หากเด็็กกลุ่่�มนี้้ไ� ด้้เข้้าอบรม เข้้ากระบวนการ
โดยมีีครููพี่่�เลี้้�ยงเป็็นโค้้ช จะเปิิดมุุมมองเด็็กคนหนึ่่�งให้้
กว้้างขึ้้�นได้้ และโอกาสที่่�เขาจะได้้หวนกลัับมาในเส้้นทาง

ที่่� ดีีขึ้้� นก็็ สูู ง หลัั ก สููตรนี้้� น่่ า สนใจตรงที่่� เ ป็็ น การขยาย
โอกาสทางการศึึกษาให้้ทั่่�วถึึง โดยไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง
และอาจเป็็นการเพิ่่ม
� ทางเลืือกให้้เด็็ก เพราะจริิง ๆ แล้้ว

หลุุดจากระบบการศึึกษาคืือ เขาไม่่ได้้เรีียนเราก็็เข้้าไปคุุยกัับเขา ฟัังและ

เด็็กเหล่่านั้้�นแค่่ไม่่รู้้ว่� ่าจะกลัับเข้้ามาเส้้นทางใหม่่ได้้อย่่างไรเท่่านั้้�นเอง และ

จัับกลุ่่�มกัันทำำ�เป็็นเรื่่�องเป็็นราว ลองมาอบรมดููก่่อนเผื่่�อมีีทุุนให้้ไปเรีียนใน

ผลลััพธ์์ ดัังนั้้�น การสร้้างแกนนำำ�ขึ้้�นมาเป็็นโมเดลต้้นแบบให้้กัับรุ่่�นต่่อไป

เสนอให้้เขาจัับกลุ่่�มกัันลองทำำ�ในสิ่่�งที่่�ชอบ เช่่น รู้้�ว่่าเขาชอบทำำ�รถ ก็็ให้้ลอง
ด้้านที่่�สนใจ สร้้างอาชีีพได้้ในอนาคต”

ความสำำ�เร็็จก็็ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นเพีียงครั้้�งเดีียว ต้้องทำำ�อย่่างต่่อเนื่่� องจึึงจะเห็็น
จึึงเป็็นการตอกย้ำำ�ความต่่อเนื่่� องในการร่่วมมืือพััฒนาเด็็กและเยาวชน
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รู้้�จัก
ั ตััวเอง รู้้�จัง
ั หวะการใช้้ สุุ จิิ ปุุ ลิิ
ทำำ�งานร่่วมกัับเด็็กเยาวชนและชุุมชน
จ่่าสิิบเอกธงชััย บุุตรสำำ�ราญ

จ่่ า สิิ บ เอกธงชัั ย บุุ ต รสำำ�ร าญ นัั ก พัั ฒ นาชุุ ม ชนชำำ� นาญการ

องค์์ การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านไทร อำำ�เภอปราสาท จัั งหวัั ดสุุริินทร์์
อายุุ 42 ปีี เดิิ ม เป็็ น ทหารแล้้วโอนย้้ายมาเมื่่� อ ปีี 2552 เพื่่� อ ทำำ� งานนี้้�
รวมระยะเวลาประมาณ 10 ปีี เหตุุผลที่่�เลืือกทำำ�งานพััฒนาชุุมชนเพราะ
ต้้องการทำำ�งานอยู่่�ใกล้้ชิิดครอบครััว

หน้้าที่่�งานของเขาคืือ งานด้้านสวััสดิิการสัังคมและพััฒนาชุุมชน

เช่่น ดููแลเรื่่�องเบี้้�ยยัังชีีพผู้้�สููงอายุุ เบี้้�ยคนพิิการและผู้้�ป่่วย รวมถึึ งการ
ส่่งเสริิมอาชีีพให้้ผู้้�ยากไร้้ ให้้คำำ�ปรึึกษาต่่าง ๆ และงานเกี่่�ยวกัับเด็็กและ
เยาวชน เช่่น การพบปะเพื่่� อให้้ความรู้้� ด้้วยบทบาท

เกี่่�ยวข้้องกัับชุุมชนโดยตรง ทำำ�ให้้เขาตััดสิินใจเข้้าร่่วม
อบรมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน

“ผมคาดหวัั ง ว่่ า การอบรมนัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชนจะ

ช่่วยเพิ่่�มศัักยภาพให้้การทำำ�งานของผม ไม่่ใช่่แค่่ กัับ

เยาวชนอย่่างเดีียว แต่่เป็็นเรื่่�องอื่่�นด้้วย เช่่น ผมต้้อง
เข้้าไปพบปะผู้้�สููงอายุุ ผู้้�พิิการ การทำำ�แผนประชาคม

หรืือกระบวนความคิิดหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้
เราเป็็นผู้้ฟั
� งั มากขึ้้�น รู้้�จัักบทบาทหน้้าที่่�ตััวเอง ถึึงเวลา

ฟัังเราก็็ฟังั ถึึงเวลาพููดเราก็็พููด เวลาคิิดเราก็็คิิด โดยมีี
กระบวนการทำำ�งานที่่�เป็็นรููปธรรมชััดเจน”

“ผมนำำ�ความรู้้�มาประยุุกต์์ใช้้เวลาลงชุุมชน เวลาพููดคุุยกัับชุุมชน

ชวนให้้เขาคิิด ให้้เขาย้้อนดููอดีีตมาปััจจุุบัันสู่่�อนาคต และการวางแผนกััน
ระหว่่างลงพื้้� นที่่�ชุุมชน”

ในชุุมชนที่่�เขาทำำ�งานมีีปััญหาเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด เด็็กแว้้นป่่วนเมืือง

และเด็็กติิดโซเชีียลมีีเดีียมากเกิินไป แต่่หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องก็็ไม่่ได้้นิ่่ง� เฉย
ต่่ า งร่่ ว มมืื อ กัั นช่่ ว ยเหลืื อ ดููแลตามบทบาทหน้้าที่่� สำำ� หรัั บ เขาเองได้้นำำ�
องค์์ความรู้้จ
� ากการอบรมมาแก้้ปััญหาด้้วย

“เมื่่�อมีีโอกาสผมจะนำำ�เรื่่�องที่่�ได้้เรีียนรู้้�มาบอกเล่่าให้้เขาฟััง เวลา

“หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน

ทำำ�ให้้เป็็นผู้้�ฟัังมากขึ้้�น
เป็็นผู้้�พููดมากขึ้้�น
เรารู้้�จัักบทบาทหน้้าที่่�ตััวเอง
ถึึงเวลาฟัังเราก็็ฟัง
ั ถึึงเวลา
พูู ดเราก็็พููด เวลาคิิดเราก็็
คิิด โดยที่่�เรามีีกระบวนการ
เป็็นรูปธรร
ู
ม”

ธงชัั ย เล่่ า ว่่ า เดิิ ม ทีีเขาเป็็ น คนมั่่� น ใจในตัั ว เอง

มากเกิินไปจนเป็็นปััญหา ไม่่เคยรัับฟัังใคร แต่่ หลัังจากผ่่านการอบรม
เขายอมรัับว่่าอััตตาในตััวเองลดลงอย่่างมาก ยอมรัับฟัังผู้้อื่่
� � นได้้มากอย่่าง
ที่่� ไม่่เคยเป็็นมาก่่อน ถึึ งบางสิ่่�งที่่� เขารู้้�มาแล้้ว แต่่ ก็็ยิินดีีรัับฟััง เพื่่� อจัั บ

เกร็็ดเล็็กเกร็็ดน้้อยจากการฟัังมาพััฒนาตััวเอง ซึ่่�งความรู้้ต่
� ่าง ๆ ได้้ถููกนำำ�
มาใช้้ต่่อยอดในการลงพื้้� นที่่�ทำำ�งานกัับชุุมชนอย่่างเป็็นระบบ

ลงพื้้� นที่่� หรืือมีีกิิจกรรมเกี่่�ยวกัับเด็็ กและเยาวชน
เพราะผมจััดกิิจกรรมโครงการอบรมป้้องกัันการ

ตั้้�งครรภ์์ก่่อนวััยอัันควรทุุกปีี และทำำ�งานสภาเด็็ก
และเยาวชน นี่่จึ
� ึงเป็็นโอกาสได้้ถ่่ายทอดความรู้้ใ� ห้้
พวกเขา”

ธงชััย บอกว่่า ไม่่มีีข้้อเสนอแนะอะไรมาก

ไปกว่่าคำำ�ชื่่�นชม “นัักถัักทอชุุมชนเป็็นหลัักสููตรที่่�ดีี
ควรจะส่่งเสริิมให้้มีีหลัักสููตรอย่่างนี้้�ต่่อไปครัับ”
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ปััจจััยแห่่งความสำำ �เร็็จบรรลุุเป้้าหมาย
ต้้องทำำ�ตััวเป็็นน้ำำ�ครึ่่�งแก้้ว
ณััฐริิกา อิินทรามะ

ณัั ฐ ริิ ก า อิิ น ทรามะ อายุุ 23 ปีี เจ้้ า หน้้ า ที่่� ก องการศึึ ก ษา

ณััฐริิกา บอกอีีกว่่า ความเข้้าใจและการรัับฟััง เป็็นหัวั ใจหลัักที่่�เธอ

องค์์ การบริิหารส่่วนตำำ�บลบ้้านไทร อำำ�เภอปราสาท จัั งหวัั ดสุุริินทร์์

สามารถนำำ�มาปรัับใช้้ในชีีวิิตการทำำ�งานของตััวเองได้้ด้้วย เพราะไม่่ว่่าจะ

ของศููนย์์การเบิิกจ่่าย อบต. บ้้านไทร เธอบอกว่่า หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน

ไม่่ได้้

เป็็นพนัักงานจ้้างมาได้้ 1 ปีีเต็็ม งานของเธอคืือทำำ�ทุก
ุ อย่่างเกี่่�ยวกัับการเงิิน

เป็็นกิิจกรรมที่่�ชวนคนทำำ�งานด้้านการพััฒนาเด็็ก ครูู ผู้้�มีีประสบการณ์์
หรืือแม้้แต่่คนที่่�ไม่่เคยทำำ�มาก่่อนก็็ได้้ มาทำำ�ความรู้้จั
� ักกััน

แม้้เธอไม่่เคยทำำ�งานเกี่่�ยวกัับเด็็กมาก่่อน แต่่ด้้วยวััยที่่�ไม่่ทิ้้�งห่่างจาก
เด็็ก ๆ มากนััก จึึงทำำ�ให้้พอจะเข้้าใจเหตุุและผลของปััญหา ซึ่�ง่ ส่่วนใหญ่่จะ
เป็็นด้้านการศึึกษา เด็็กบางคนไม่่ได้้เรีียน บางคนจบเพีียงชั้้�นประถมศึึกษา
บางคนก็็จบมััธยมต้้น โดยมีีปััจจััยหลัักคืือ ครอบครััว เช่่น พ่่อแม่่แยกทาง
มีีปััญหาด้้านการเงิินทำำ�ให้้ไม่่สามารถเรีียนต่่อได้้ เด็็กเหล่่านั้้�นจึงึ เหมืือนถููก

ทิ้้ง� ไว้้กลางทาง ไม่่รู้้จ
� ะไปทางไหน และด้้วยช่่วงวััยที่่�อายุุยังั น้้อย อาจทำำ�ให้้
ความคิิดหรืือการตััดสิินใจผิิดพลาดไป
ในฐานะคนที่่�ไม่่เคยทำำ�งานเกี่่�ยวกัับเด็็กมาก่่อน

ณััฐริิกาถึึงกัับเอ่่ยว่่า การทำำ�งานกัับเด็็กนั้้�นยากพอตััว

การเข้้าหาเด็็ กคนหนึ่่� งไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย ต้้องใช้้ความ
อดทนค่่อนข้้างสููงในการค่่อย ๆ ทำำ�ความเข้้าใจ และ

ทำำ�ให้้เด็็ กเริ่่�มต้้นบทสนทนากัันจนถึึ งเปิิดใจเข้้ามา
ทำำ�กิจ
ิ กรรมร่่วมกััน เพื่่� อเพิ่่ม
� ทางเลืือกในชีีวิิตเขา

เธอมองว่่ า เด็็ ก ทุุ ก คนมีีเหตุุ ผล ของตัั ว เอง

“นัักถัั กทอชุุ มชนทำำ�ให้้เราได้้ แลกเปลี่่�ยนความรู้้� ความคิิ ด และ

ความเข้้าใจกัับเด็็กในแต่่ละพื้้� นที่่�ว่่าเขามีีกิิจกรรมหรืือการดำำ�เนิินการอะไร
เกี่่ย
� วกัับเด็็กบ้้าง หรืือบางพื้้� นที่่�ที่่�เคยมีีกิิจกรรมแบบนี้้�มาก่่อนแล้้ว เราก็็จะ
ได้้เรีียนรู้้�วิิธีก
ี ารทำำ�งานจากเขา วิิธีก
ี ารเข้้าหาเด็็ก แนวคิิดในการเข้้าไปช่่วย

แก้้ปัญ
ั หา ซึ่�่งนอกจากความเข้้าใจแล้้ว ที่่�สำ�คั
ำ ัญคืือเราเองต้้องเปิิดใจก่่อน
เป็็นน้ำำ�ครึ่่�งแก้้วที่่�ไม่่เต็็ม เพื่่�อจะได้้รัับฟัังผู้้�อื่� ่นโดยไม่่มีีอคติิ”

ส่่วนปััญหาและอุุปสรรคในการพััฒนาเด็็กและเยาวชนนอกระบบ

เธอมองว่่า อย่่างแรกคืือตััวเอง เพราะด้้วยงานที่่�ทำำ�อยู่่�ประจำำ�ก็็มากพอ

“การทำำ�งานนอกจากจะต้้อง

ใช้้ความเข้้าใจแล้้ว อย่่างแรก
คืือต้้องเปิิดใจ และต้้องเป็็น
น้ำำ�ครึ่่�งแก้้วที่่�ไม่่เต็็ม เพื่่� อจะได้้
รัับฟัังผู้้�อื่่�น โดยไม่่มีอ
ี คติิ”

บางคนที่่�ไม่่สนใจโอกาสดีี ๆ หรืือตััดสิินใจทำำ�อะไรไป
โดยที่่�ส่่งผลเสีียกัับตััวเอง นั่่�นอาจจะเกิิดจากความ

ผิิดหวัังในครอบครััว การเรีียน หรืือความรััก หลาย ๆ การกระทำำ�ของเด็็ก

อาจจะเป็็นการประชดชีีวิิ ตอัันมีีสาเหตุุมาจากความขาดในครอบครััว
พ่่อแม่่แยกทางกัันหรืือไม่่ได้้อยู่่�กัับพ่่อแม่่ ความอบอุ่่�นและความใส่่ใจที่่�
ไม่่มีีใครให้้ได้้จึึงแสดงออกผ่่านการกระทำำ�ผิด
ิ

ทำำ�งานด้้านใดต้้องอาศััยความเข้้าใจกััน ไม่่เช่่นนั้้�นแล้้วจะทำำ�งานร่่วมกััน

อยู่่�แล้้ว ทำำ�ให้้เธอมีีเวลาไม่่มากนัักในการลงพื้้� นที่่�

พููดคุุยกัับเด็็ก ๆ อีีกทั้้�งเด็็กบางคนที่่�เคยติิดต่่อกััน
เมื่่� อ กลัั บ ไปอีีกครั้้� ง ก็็ พ บว่่ า ไม่่ ไ ด้้อยู่่�ในพื้้� นที่่� แ ล้้ว

เนื่่�องจากโครงการทิ้้ง� ช่่วงนานเกิินไป ความช่่วยเหลืือ
ที่่�ตั้้ง� ใจจะมอบให้้อาจช้้าไปสำำ�หรัับเด็็กบางคน และ
เด็็กเองก็็พบเส้้นทางใหม่่ในชีีวิิตไปเรีียบร้้อยแล้้ว

“เราก็็อยากให้้เขาพััฒนาไปในทางด้้านที่่�ดีี

ที่่สุ
� ด
ุ ของเขา เพราะว่่าเราก็็ไม่่รู้้�ว่า่ ที่่เ� ราทำำ�ไป สิ่่ง� นั้้�น

เขาชอบเขารัักหรืือเปล่่า หรืือว่่าเขารำำ�คาญเราไหม
แต่่ก็อ
็ ยากให้้เขาไปในทางที่่ดีี
� ไม่่ว่า่ จะเป็็นด้้านไหน

ก็็ตาม ขอแค่่ไม่่เข้้าไปเกี่่ย
� วข้้องกัับยาเสพติิดก็พ
็ อ”
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การสร้้างทีีมเวิิร์์ค ต้้องรู้้�จัก
ั รอ
รัับฟัังความคิิดเห็็นผู้้�อื่่�น
ไพบููรณ์์ พรมชาติิ
ไพบูู รณ์์ พรมชาติิ ผู้้�อำำ�นวยการกองการศึึกษา ศาสนา และ

วััฒนธรรม องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลประทััดบุุ อำำ�เภอปราสาท จัังหวััด

สุุริน
ิ ทร์์ อายุุ 39 ปีี ผู้้ค
� ลุุกคลีีกัับงานการศึึกษามานานกว่่า 12 ปีี หลัังจาก
ได้้รัับมอบหมายให้้ทำำ�งานเกี่่�ยวกัับเด็็ กและเยาวชนนอกระบบ รวมถึึ ง

ปััญหาของวััยรุ่่�น เมื่่�อปีี 2559 ต่่อเนื่่� องมาถึึงปีี 2560 ทำำ�ให้้เข้้าใจปััญหา
และปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�มีีผลกระทบต่่อเด็็ก จึึงตั้้�งเป้้าหมายว่่าภายในปีี 2562
จะแก้้ไขปััญหาเด็็กออกจากโรงเรีียนกลางคัันให้้ได้้มากที่่�สุด
ุ

“ปีี 2561 ที่่�เราทำำ�งานไม่่มีีเด็็กนอกระบบเลยแม้้แต่่คนเดีียว แต่่มา

เกิิดปััญหาอีีกครั้้�งเมื่่�อปีี 2562 ซึ่่�งเป็็นธงที่่�เราตั้้� งไว้้ ผมจึึงหาวิิธีีจััดการ
กัับสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น จนได้้พบกัับโครงการพััฒนาเยาวชนใน
ชุุมชนท้้องถิ่่�น (4 ภาค) หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน ที่่�มา

เติิมส่่วนที่่�เราขาดหายไป เช่่น ความรู้้� ทัักษะ สมรรถนะ
ที่่�เราต้้องนำำ�มาปรัับปรุุงใช้้ในงานของเรา ก็็เลยได้้มาเป็็น
นัักถัักทอชุุมชน”

ความรู้้� ที่่� ไ ด้้จากการเข้้าร่่ ว มหลัั ก สููตรนัั ก ถัั ก ทอ

ชุุ ม ชนหลายอย่่ า งเป็็ นสิ่่� ง แปลกใหม่่ สำ�ำ หรัั บ ไพบููรณ์์

ในขณะเดีียวกัันก็เ็ ป็็นการเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งใหญ่่ในตััวเขา
ด้้วย เช่่น การทำำ�งานเป็็นทีีม ซึ่่�งเขายอมรัับว่่าเหมืือนแก้้
จุุดบกพร่่องได้้อย่่างตรงจุุดมาก ๆ

“นิิสััยเดิิ มของผมคืือ ชอบลุุยเดี่่� ยว เพราะรู้้�สึึก

ว่่าการประสานในทีีมงานจะล่่าช้้า ผมชอบที่่�จะสั่่�งปุ๊๊�บ

“ผมนำำ�ความรู้้แ
� ละประสบการณ์์ที่เ่� ราไปอบรมมาถ่่ายทอดให้้เด็็ก ๆ

ฟัังว่่าการประพฤติิปฏิิบััติิแบบไหนจะทำำ�ให้้เกิิดผลแบบไหน ผู้้ป
� กครองก็็
ยอมรัับสิ่่�งที่่�เราได้้ทำำ�เพื่่�อลููกหลานของพวกเขา”

นอกจากนี้้�เขายัังได้้นำำ�มาต่่อยอดให้้เกิิดเป็็นรููปธรรม เพีียงแต่่ว่่า

ในช่่วงที่่�ทุก
ุ อย่่างหยุุดชะงัักเพราะโควิิด-19 โครงการที่่�เตรีียมไว้้ถููกพัับเก็็บ
ไว้้ชั่่�วคราว ตอนนี้้�กำ�ลั
ำ ังรื้้�อฟื้้� นกิิจกรรมแบบนัับหนึ่่�งใหม่่ ยกตััวอย่่างเช่่น

“ผมเป็็นคนชอบลุุยเดี่่�ยว

ชอบสั่่�งปุ๊๊�บทำำ�ปั๊๊�บ รอไม่่ได้้
แต่่หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน
ทำำ�ให้้ผมรู้้�จัักรอ รู้้�จัักรัับฟััง
ความคิิดเห็็นของผู้้�อื่่�น
การทำำ�งานเป็็นทีีม
จนทััศนคติิการทำำ�งาน
ของผมเปลี่่�ยนไป ส่่งผลให้้
ทำำ�งานมีีประสิิทธิิภาพยิ่่ง
� ขึ้้�น”

ทำำ�ปั๊๊�บ รอไม่่ได้้ แต่่พอเราผ่่านหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน

ผมเหมืือนถููกกระตุ้้�นจิิตใต้้สำ�นึ
ำ ก
ึ ในการทำำ�งานให้้รู้้�จัักรอ

รู้้�จัักรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�อื่� ่น การทำำ�งานเป็็นทีีม จนทำำ�ให้้ทััศนคติิการ
ทำำ�งานของผมเปลี่่ย
� นไป และมีีผลต่่อการทำำ�งานที่่�มีีประสิิทธิภ
ิ าพยิ่่�งขึ้้�น”

โครงการส่่ ง เสริิ ม อาชีีพเด็็ ก โครงการติิ ด ตาม
พฤติิ ก รรมเด็็ ก นอกระบบ โครงการเปิิ ด พื้้� นที่่�

กิิจกรรมต่่าง ๆ ให้้เยาวชนได้้มาแสดงออก และ
สร้้างโอกาสให้้พวกเขา ทั้้�งด้้านสุุขภาพ ด้้านการ
ศึึกษา และนัันทนาการต่่าง ๆ

ในชุุมชนที่่�เขาทำำ�งานอยู่่� เดิิมมีีปััญหาทั้้�ง

ยาเสพติิด เด็็กแว้้น ซึ่่�งพบได้้หลายพื้้� นที่่� แต่่ถึึง

อย่่างนั้้�นไพบููรณ์์ก็็ยัังมุ่่�งมั่่�นว่่าแม้้ปััญหาจะหนััก
หนาสาหััสเพีียงใดก็็มีีทางบรรเทาได้้ อย่่างน้้อย
ที่่�สุด
ุ คืือทำำ�ให้้ปััญหาไม่่ลุก
ุ ลามบานปลาย

“ยุุคสมัย
ั เปลี่่ย
� น สัังคมเปลี่่ย
� น ความเสี่่ย
� ง

ก็็มากขึ้้�น เด็็กหลายคนถููกทอดทิ้้�งให้้เผชิิญโลก
โดยไม่่มีีพ่่อแม่่ให้้คำำ�ปรึึกษา ความผููกพัันของ

ครอบครััวที่่�ไม่่แน่่นแฟ้้นเป็็นปััจจััยสำ�คั
ำ ัญ ผมจึึงไปปรึึกษาหลายฝ่่ายทั้้�ง

ฝ่่ายกฎหมาย ตำำ�รวจ จิิตอาสา จนเด็็กบางคนเปลี่่ย
� นพฤติิกรรม จากเคย

ยุ่่�งเกี่่ย
� วกัับยาเสพติิดก็เ็ ลิิก ทำำ�มาหากิินอย่่างสุุจริิต ยกตััวอย่่างเด็็กคนหนึ่่�ง

ความเปลี่่� ย นแปลงที่่� ใ หญ่่ ก ว่่ า นั้้� นคืื อ ประสบการณ์์ ที่่� ไ ด้้มาจาก

เป็็นลููกของภารโรงใน อบต. เรีียนไม่่จบ ม.3 เราอยากดึึงเขาให้้กลัับมาเรีียน

ทำำ�ให้้เขาได้้ตกผลึึกทางความคิิด รวมถึึงมีีเรื่่�องเล่่าให้้แก่่เด็็ก ๆ ผู้้ป
� กครอง

หน่่วยอาสากู้้�ชีีพประมาณ 2 ปีี พฤติิกรรมก็็ยัังเหมืือนเดิิม ผมเลยพาไป

เป็็นดีีขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชััด

คนหลาย ๆ กลุ่่�ม จนปััจจุุบัน
ั นี้้�เขากลัับไปเรีียน กศน. จนจบ และได้้ทำำ�งาน

กรณีีศึึกษาที่่� ไม่่เคยพบเจอมาก่่อนจากเพื่่� อนนัักถัั กทอชุุ มชนต่่ างพื้้� นที่่�

ต่่อ พยายามให้้เขาไปแก้้ ร. แก้้ 0 เพื่่�อดัันให้้เขาเรีียนจบ แล้้วจัับมาอบรม

จนเด็็กเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในตััวเอง จากที่่�เคยมีีพฤติิกรรมเชิิงลบก็็กลาย

พบพรรคพวกที่่�เคยผ่่านประสบการณ์์ไม่่ดีีมาก่่อน พาไปเจอตำำ�รวจ ไปเจอ
เลี้้�ยงดููพ่่อแม่่”
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ฟัังเสีี ยงเขา (เด็็กเยาวชน)
มากกว่่าฟัังเสีี ยงในความคิิดเรา
นราศัักดิ์์� พะงาตุุนััด

“สภาพของเด็็กแต่่ละคนที่่�ไม่่เหมืือนกััน แม้้จะเป็็นปััญหาเดีียวกััน

จึึ งจำำ�เป็็นต้้ องมีีวิิ ธีีเข้้าหาที่่� หลากหลาย เพื่่�อจะได้้ เข้้าถึึ งเด็็ กได้้ มากขึ้้� น
นราศัักดิ์์� พะงาตุุนััด ผู้้�ช่่วยเจ้้าหน้้าที่่�พนัักงานธุุรการ กองการ

ศึึกษา องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลประทััดบุุ อำำ�เภอปราสาท จัังหวััด
สุุริน
ิ ทร์์ อายุุ 36 ปีี ทำำ�งานในตำำ�แหน่่งผู้้ช่
� ว่ ยเจ้้าหน้้าที่่�พนัักงานธุุรการมา
แล้้ว 9 ปีี โดยหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบในงานธุุรการที่่�นราศัักดิ์์ทำ
� ำ�เป็็นประจำำ�

คืือ งานเอกสารทุุกอย่่าง ทั้้�งการจััดทำำ�สารบััญ การจััดซื้้�อจััดจ้้าง การทำำ�

โครงการต่่าง ๆ และภาระงานด้้านการศึึกษาบางส่่วน เนื่่� องจากขณะนี้้�
อบต.ยัังไม่่มีีนัักวิิชาการการศึึกษาเข้้ามาทำำ�งาน

นราศัักดิ์์� เป็็นคนในพื้้� นที่่� ที่่� ใกล้้ชิิดกัับเด็็ กและเยาวชนในชุุ มชน

ประทััดบุุและละแวกใกล้้เคีียง ทำำ�ให้้เขามองเห็็นปััญหาในชุุมชน รวมถึึง

เส้้นทางชีีวิิตของเด็็กอีีกหลาย ๆ คน เขาจึึงสนใจเข้้าร่่วมอบรมในหลัักสููตร
นัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชน เพราะอยากเพิ่่� ม ทางเลืื อ กในการ
ใช้้ชีีวิิ ต ให้้กัั บ เด็็ ก ในพื้้� นที่่� โดยรัั บ หน้้าที่่� ห ลัั ก ในการ

ลงพื้้� นที่่� เนื่่� องจากเป็็นคนในท้้องถิ่่�นที่่�คลุุกคลีีกัับคนใน
ชุุมชนมากกว่่าใคร เสาะหากลุ่่�มเด็็กและเยาวชนที่่�ดููท่่า
จะหลุุดจากระบบการศึึกษา

“ก่่อนหน้้าที่่�จะได้้ลงชุุมชน นัักถัักทอชุุมชนทุุก

คนจะมานั่่� ง คุุ ย แลกเปลี่่� ย นมุุ มม อง เล่่ า ปัั ญ หาของ

แต่่ละพื้้� นที่่�ว่่าเป็็นอย่่างไร นำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รัับจากการ
ฝึึกอบรมมาเล่่าสู่่�กัันฟััง โดยเฉพาะเทคนิิคการเข้้าหา

ผู้้�อื่� ่น การพููดคุุย เพื่่�อนำำ�ไปใช้้จริิงเมื่่�อต้้องลงพื้้� นที่่� เพื่่�อ
ร่่วมหาทางออกให้้เยาวชนกลุ่่�มเปราะบาง”

ซึ่่�งหลัักสููตรนี้้�ทำำ�ให้้เราเข้้าใจปััญหาหลายอย่่างได้้เร็็วขึ้้� น และพยายาม
ทำำ�ความเข้้าใจ รัับฟัังเสีียงของเด็็กมากกว่่าเสีียงในความคิิดของตััวเอง”

นราศัักดิ์์� ยอมรัับว่่ า การพััฒนาและช่่วยเหลืือเด็็ กเยาวชนเป็็น
งานยาก โอกาสของเด็็กกลุ่่�มเปราะบางก็็มีีน้้อย โดยสิ่่ง� ที่่�เด็็กขาดมากที่่�สุด
ุ
คืือ ความเอาใจใส่่จากผู้้�ปกครอง เด็็กที่่�ไม่่ได้้เรีียนส่่วนใหญ่่มีีปััญหาจาก
ผู้้ป
� กครองไม่่ค่่อยมีีเวลาให้้ หรืือผู้้ป
� กครองที่่�ไม่่สามารถเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีให้้

กัับเด็็ก ซึ่�ง่ การไปเคี่่�ยวเข็็ญให้้เด็็กกลัับไปเรีียน กลายเป็็นการไปยุ่่�งวุ่่�นวาย

กัับลููกหลานเขามากเกิินไป ดัังนั้้�นครอบครััวจึึงเป็็นตััวแปรสำำ�คััญในการ
พาเด็็กกลุ่่�มเปราะบางก้้าวข้้ามปััญหานี้้ไ� ปได้้

ด้้านปัั ญ หาอุุ ปส รรคในการทำำ� งานพัั ฒ นาเด็็ ก และเยาวชนนอก

“หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน

ทำำ�ให้้เราเข้้ากับ
ั หลาย ๆ อย่่าง
ได้้เร็็วขึ้้�น และมีีวิิธีีเข้้าหาที่่�
หลากหลาย เพื่่� อจะได้้เข้้าถึึง
เด็็กได้้มากขึ้้�น โดยพยายาม
ทำำ�ความเข้้าใจ ฟัังเสีียง
ของเขามากกว่่าเสีียงใน
ความคิิดของตััวเอง”

กระบวนการอบรมจากนัักถัักทอชุุมชน ทำำ�ให้้

ระบบที่่�ผ่่านมา นราศัักดิ์์�มองว่่า ส่่วนใหญ่่เป็็น

เรื่่�องการไม่่ได้้รัับความร่่วมมืือ เด็็ก ๆ บางกลุ่่�มยััง
มีีกำำ�แพง ไม่่เปิิดโอกาสให้้เขาเข้้าหานััก ขณะที่่�

เด็็ ก บางคนเปิิ ด โอกาสให้้เขาได้้พููดคุุ ย และ

ตอบรัั บ การช่่ ว ยเหลืื อ บ้้าง โดยเฉพาะปัั ญ หา
‘ยาเสพติิด’ ซึ่�ง่ เป็็นเรื่่�องหนัักสุุด และยากที่่�จะดึึง
เด็็กกลุ่่�มนี้้�มาอบรมด้้วย เช่่น มีีเด็็กแถวบ้้านเขา

คนหนึ่่�งอายุุ 15-16 ปีี ติิดยาและเข้้ารัับการบำำ�บัด
ั
แต่่เมื่่�อออกมาแล้้วก็็ต้้องกลัับมาติิดหนัักกว่่าเดิิม

ตกอยู่่�ในวัังวนนี้้โ� ดยหาทางออกไม่่ได้้

“นัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชนเป็็ น โครงการที่่� ดีี แต่่

บางทีีปััญหาที่่นำ
� ำ�มาคุุยกัน
ั มัักคุุยถึงึ ข้้อดีีมากกว่่า

ข้้อเสีีย ซึ่�่งบางเรื่่�องก็็แก้้ยากจริิง ๆ และต้้องใช้้

นราศัักดิ์์�รู้้�ว่่า แม้้เขาจะอยากช่่วยให้้เด็็กทุุกคนได้้รัับการศึึกษาหรืืออาชีีพ

ระยะเวลา แต่่อย่่างน้้อยก็็อยากให้้เด็็ก ๆ ได้้มีีโอกาสทางการศึึกษา มีีวุุฒิิ

เลืือกเดิินไปอีีกเส้้นทางหนึ่่�ง ขณะที่่�บางคนพอจะดึึงกลัับมาได้้บ้้าง และ

เต็็มที่่� อาจเป็็นเพราะเราคุุยกัน
ั ในมุุมของผู้้ใ� หญ่่ที่่�มองเห็็นปััญหา แต่่ความ

เพื่่� อการดำำ�รงชีีวิิต แต่่สำ�ำ หรัับเด็็กบางคนอาจไม่่ต้้องการโอกาสนั้้�น และ
เข้้าเรีียนต่่อในระบบการศึึกษานอกโรงเรีียน หรืือ กศน.

เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ทำำ�งานในอนาคต ส่่วนเรื่่�องยาเสพติิดยัังไม่่สามารถแก้้ไขได้้
ร่่วมมืือจากเด็็กเองยัังมีีน้้อยมาก”
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อยากเห็็นเด็็กในชุุมชนได้้รับ
ั โอกาส
พัั ฒนาตนเองและมีีทัักษะอาชีีพ
ว่่าที่่�ร้อ
้ ยตรีี ศัักดิ์์�ชัย
ั สััชชานนท์์

ว่่ าที่่�ร้้อยตรีี ศัักดิ์์� ชััย สััชชานนท์์ นัักวิิ ชาการศึึกษา องค์์ การ

“ผมพยายามชัั ก ชวนให้้ พ วกเขาพัั ฒ นาตัั ว เอง ศึึ ก ษาเรีียนรู้้�

บริิหารส่่วนตำำ�บลประทััดบุุ อำำ�เภอปราสาท จัังหวััดสุุริน
ิ ร์์ อายุุ 37 ปีี

ประกอบอาชีีพ เพื่่�อจะได้้ไม่่ว้้าเหว่่หรืือตกอยู่่�ในปััญหาจนไม่่มีีทางออก

แผนงานการศึึกษาต่่าง ๆ รวมถึึงการจััดกิิจกรรมให้้เด็็กและเยาวชน ซึ่�่ง

เข้้าร่่องเข้้ารอย”

รัับหน้้าที่่�ดููแลกลุ่่�มกิิจกรรมของ อบต. ในด้้านกีีฬา การศึึกษา ตลอดจน
ทุุกงานเกี่่�ยวข้้องกัับชุุมชนอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ บวกกัับความปรารถนาดีี

ที่่�อยากเห็็นเด็็กในชุุมชนได้้รัับโอกาส ทำำ�ให้้เขาตััดสิินใจเข้้าอบรมหลัักสููตร
นัักถัักทอชุุมชน

“ในชุุมชนมีีเด็็กที่่�เขาไม่่มีีโอกาสได้้ศึก
ึ ษาต่่อ ผมเห็็นเด็็กกลุ่่�มนี้้�แล้้ว

อยากปั้้�นเขา อยากมอบโอกาสให้้เขา เพราะพวกเขาไม่่มีีใครให้้คำำ�ปรึึกษา
หรืือช่่วยเหลืือเลย ถ้้าผมสามารถแนะนำำ�เขาให้้มา
ฝึึกทัักษะอาชีีพได้้น่่าจะดีี จึึงอยากนำำ�ความรู้้�จาก

การอบรมมาต่่อยอดการทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิภ
ิ าพ
มากขึ้้�น”

ด้้วยความหวัังดีีที่่�ต้้องการหยิิบยื่่�นให้้เด็็ก ๆ

เมื่่� อถููกเพิ่่� ม พููนด้้วยองค์์ ค วามรู้้� จ ากการอบรม

ช่่วยจุุดประกายให้้เด็็ก ๆ ในชุุมชนมองเห็็นอนาคต
หลัังจากมองข้้ามและปฏิิเสธมาตลอด

“หลัังจากที่่�ได้้ไปเข้้าร่่วมการอบรมมาแล้้ว

นำำ�ความรู้้�มาปรัับใช้้ เหมืือนเป็็นการจุุดประกายให้้
เด็็กมีีเป้้าหมายในชีีวิิตมากขึ้้�น พวกเขาอาจไม่่พร้้อม

แต่่ก็มีีค
็ วามตั้้�งใจที่่�จะไปฝึึกฝนตััวเอง ไม่่ว่่าจะเป็็น

แล้้ ว เดิิ น ทางที่่� ผิิ ด ซึ่่� ง ตอนนี้้� ก็็ มีี เด็็ ก จำำ� นวนมากฉุุ ก คิิ ด ได้้ แ ละกลัั บ มา
ปััญหาความยากจนเป็็นปัญ
ั หาที่่�เขามองว่่าเป็็นปัญ
ั หาใหญ่่ในพื้้� นที่่�

เพราะเด็็กนอกระบบจะรู้้�สึึกเคว้้งคว้้างกัับสภาวะดัังกล่่าวจนกระทั่่�งอาจ
ไปยุ่่�งเกี่่�ยวกัับวงจรยาเสพติิ ด ในฐานะนัักวิิ ชาการศึึกษาและนัักถัั กทอ

ชุุมชน เขาจึึงเข้้าไปชัักชวนเด็็กกลุ่่�มเสี่่�ยงออกมาจากวัังวน ทั้้�งหากิิจกรรม
ให้้ทำำ� อาทิิ เล่่นกีีฬา และหารายได้้จากอาชีีพที่่�พอจะทำำ�ได้้

“ผมพยายามชัักชวน

ให้้พวกเขาพัั ฒนาตััวเอง
ศึึกษาเรีียนรู้้� ประกอบอาชีีพ
เพื่่� อจะได้้ไม่่ว้า้ เหว่่หรืือ
ตกอยู่่�ในปััญหาจนไม่่มีี
ทางออก แล้้วเดิินทางที่่�ผิิด
ซึ่่�งตอนนี้้�มีเี ด็็กจำำ�นวนมาก
ฉุุกคิิดได้้และกลัับมา
เข้้าร่อ
่ งเข้้ารอย”

วิิชาชีีพ หรืือกิิจกรรมที่่�เขาได้้ร่ว่ มทำำ� ส่่งผลให้้เขามีี
กำำ�ลังั ใจมากขึ้้�น”

ไม่่เพีียงแต่่เด็็กที่่�ได้้รัับการฝึึกฝน ศัักดิ์์�ชัย
ั เองก็็ได้้รัับการฝึึกฝนและ
เรีียนรู้้�จนเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในตัั วเองหลายอย่่าง ทั้้� งการยอมรัับฟััง
ความคิิดเห็็นคนอื่่� นที่่�เป็็นจุุดเริ่่ม
ั มองเห็็นโอกาสใหม่่ ๆ ที่่�
� ต้้นทำำ�ให้้ศัักดิ์์ชั
� ย
เขาได้้นำำ�มาถ่่ายทอดให้้เด็็กและเยาวชนได้้ฝึึกคิิดและปฏิิบัติ
ั ิตาม

“ผลลััพธ์์ที่ไ่� ด้้หลัังจากผมลงมืือทำำ� มีีเด็็กจำำ�นวน

หนึ่่�งที่่�เชื่่�อ พยายามหาอาชีีพทำำ� มาปรึึกษาเราเรื่่�อง
ช่่องทางทำำ�มาหากิิน ผมก็็แนะนำำ�เขาไปให้้ใช้้ต้้นทุุน
น้้อย และช่่องทางการขาย”

ศัักดิ์์� ชััยมีีความคิิ ดเห็็นต่่อหลัักสููตรนี้้�ว่่า เป็็น

หลัั ก สููตรที่่� ดีี และควรมีีต่่ อ ไปเรื่่� อ ย ๆ เพราะเด็็ ก ที่่�

ด้้อยโอกาสบางคนเขาไม่่ได้้ยากจนมากนััก แต่่ เป็็น

เรื่่�องของความคิิด ถ้้ามีีนัักถัักทอชุุมชนมาช่่วยเหลืือ

ชัักจููงเขาไปในทางที่่�ถููกต้้อง เขาจะเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
ให้้ดีีขึ้้� น ได้้ ซึ่่� ง ผมคาดหวัั ง ว่่ า การที่่� เ ราทำำ� แบบนี้้� จ ะ

เปลี่่�ยนแปลงสัังคมให้้ดีีขึ้้� นได้้ เพราะเท่่ าที่่� ทำำ�ไปก็็มีี
คนที่่� กลัับมาเป็็นคนดีีได้้จริิง ๆ ความพยายามที่่� ทำำ�
กัันมาไม่่สููญเปล่่า
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กล้้าคิิด กล้้าทำำ�
สร้้างความมั่่�นใจในตััวเอง
สุุชาดา สาแก้้ว
ผลสะท้้อนกลัั บ เป็็ น เสีียงชื่่� น ชมจากครููโรงเรีียนอนุุ บ าลที่่� มีีต่่ อ

ศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก “เด็็กเข้้าอนุุบาล 1 ปีีนี้้ไ� ด้้รับ
ั คำำ�ชมว่่าเป็็นระเบีียบมาก

แล้้วในการฝึึกระบายสีี การเขีียน การฝึึกทัักษะต่่าง ๆ ก็็ทำำ�ได้้ดีี เราภููมิิใจ
สุุชาดา สาแก้้ว หรืือ ‘ครููต้้อย’ ผู้้�ช่่วยครููผู้้�ดูแ
ู ลเด็็ก ศููนย์์พัฒ
ั นา

ที่่�ทำำ�สิ่่�งนี้้�สำ�ำ เร็็จ” ครููต้้อยสะท้้อน

42 ปีี เล่่าว่่า เธอไม่่รู้้�มาก่่อนว่่าหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนคืืออะไร รู้้�แต่่ว่่า

อีีกสิ่่ง� หนึ่่�งที่่�ครููต้้อยได้้รัับจากการเข้้ารัับการอบรม คืือ ความมั่่�นใจ
ในตััวเอง กล้้าคิิดกล้้าทำำ�ในสิ่่�งที่่�คิิดว่่าถููกต้้อง เธอเล่่าว่่า การแลกเปลี่่�ยน

การศึึ ก ษา อบต.โชกเหนืื อ ให้้เข้้าร่่ ว มอบรมหลัั ก สููตรนัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชน

รู้้�สึึกว่่าต้้องมั่่�นใจในตััวเองมากขึ้้�น เพราะถ้้าไม่่มั่่�นใจในตััวเองก็็จะทำำ�งาน

เด็็กเล็็กบ้้านอำำ�ปึล
ึ อบต.โชกเหนืือ อำำ�เภอลำำ�ดวน จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ อายุุ

เกี่่�ยวกัับการดููแลเด็็ก แต่่เมื่่�อได้้รัับมอบหมายจาก สราวุุธ สายธนูู ผอ.กอง

รุ่่�นที่่� 3 ปีี 2563 แรก ๆ ยอมรัับว่่า ‘งง’ เพราะการอบรมเน้้นไปที่่�เด็็ก
และเยาวชน ไม่่ใช่่เด็็กเล็็กที่่�เป็็นหน้้างานที่่�ตนรับ
ั ผิิดชอบมาตลอด 13 ปีี

เรีียนรู้้กั
� บ
ั พี่่� ๆ น้้อง ๆ นัักพััฒนาชุุมชนและนัักวิิชาการจากต่่างพื้้� นที่่� ทำำ�ให้้
ไม่่สำ�ำ เร็็จ

“ยอมรัับว่่าช่่วงหลััง ๆ เรากล้้าคิิดกล้้าแสดงออกมากขึ้้�น กล้้าที่่�จะ

ถึึ งกระนั้้�น ครููต้้อยก็็พร้้อมเปิิดใจเรีียนรู้้�หลัักสููตรฯ โดยบอกว่่ า

เสนอแนวทางการแก้้ปัญ
ั หากัับนัักวิิชาการ กัับปลััด กัับนายกฯ เพื่่�อให้้เขา

กัับชุุมชน วิิธีีการเข้้าถึึงตััวเด็็กว่่าจะคุุยแบบไหน เพื่่� อให้้เด็็กเข้้าใจ อีีกทั้้�ง

ทำำ�ไปแล้้วจะถููกไหม จะผิิดไหม ทุุกวัันนี้้�คืือกล้้ามากขึ้้�น ไม่่กลััว กล้้าที่่�จะ

การเข้้าร่่วมการอบรมได้้เรีียนรู้้ม
� ากมาย ทั้้�งวิิธีีคิิด วิิธีีเปิิดใจ วิิธีีการทำำ�งาน
ยัังได้้เปิิดประสบการณ์์ใหม่่ ๆ ซึ่่�งแตกต่่างจากงานหลััก
ที่่�ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก ทำำ�ให้้มีีความมุ่่�งมั่่�นในการทำำ�งาน
มากขึ้้�น

ครููต้้อย เผยว่่า การทำำ�งานกัับเด็็กเล็็ก ทำำ�หน้้าที่่�

สอนเด็็ ก ในแต่่ ล ะวัั น แต่่ ต อนนี้้� ไ ม่่ ใ ช่่ เราต้้องมองว่่ า

เด็็ ก เรีียนจบจากเราแล้้วไปถึึ ง ที่่� โ รงเรีียนเขาจะเป็็ น
อย่่างไร ครููต้้อยจึึงเพิ่่�มเรื่่�องการฝึึกฝนความมีีระเบีียบ

วิิ นััย การอดทนรอคอย การทำำ�งานเป็็นทีี ม และการ
อยู่่�ร่่วมกัับผู้้อื่่
� � นให้้กัับเด็็ก ๆ ในความดููแลของเธอด้้วย

“เมื่่�อก่่อนเราไม่่ได้้เน้้นการทำำ�กิิจกรรม วาดรููป

เห็็นความสำำ�คัญ
ั ของศููนย์์เด็็กเล็็ก จากเมื่่�อก่่อนที่่เ� ราไม่่ค่อ
่ ยกล้้า เกรงแต่่ว่า่

“การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�

กัับนัักพัั ฒนาชุุมชนและ
นัักวิิชาการจากต่่างพื้้� นที่่�
ทำำ�ให้้รู้้�สึึกว่่าเราต้้อง
มั่่�นใจในตััวเองมากขึ้้�น
เพราะถ้้าไม่่มั่่น
� ใจในตััวเอง
ก็็จะทำำ�งานไม่่สำำ�เร็็จ”

ระบายสีี หรืือกิิ จ กรรมที่่� ทำำ� งานร่่ ว มกัั น ส่่ ว นมากให้้

แสดงความเป็็นตััวของตััวเองมากขึ้้�น”

ส่่ ว นการทำำ� งานพัั ฒ นาเด็็ ก และเยาวชน

โดยเฉพาะเด็็ ก และเยาวชนนอกระบบ ครููต้้อย
เผยว่่ า ยัั ง ไม่่ มีี ความคืื บ หน้้ามากนัั ก ขณะนี้้� ยัั ง

ไม่่สามารถรวมกลุ่่�มเด็็กและเยาวชนได้้ เนื่่� องจาก

มีีข้้อจำำ�กัด
ั ด้้านการประสานงานกัับผู้้นำ
� �ชุ
ำ ม
ุ ชนและ
ผู้้� ป กครอง ทำำ� ให้้ไม่่ ไ ด้้รัั บ ความไว้้วางใจให้้พา

ลููกหลานเข้้าร่่วมกิิจกรรม บ้้างก็็มองว่่าลููกหลาน
ยัังเล็็กอยู่่�บ้้านเฉย ๆ ไม่่ต้้องทำำ�อะไรก็็ได้้

สำำ�หรัับข้้อเสนอแนะต่่อหน่่วยงานผู้้ใ� ห้้การ

สนัับสนุุน ครููต้้อยสะท้้อนว่่า อยากให้้ อบจ.สุุริน
ิ ทร์์

ทำำ�งานเดี่่�ยว งานใครงานมััน แต่่พอไปอบรมกลัับมา ลองให้้น้อ
้ งทำำ�เหมืือน

กสศ. และมููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจล มาช่่วยพููดคุุยกัับหััวหน้้างานในเรื่่�องการ

ฝึึกความเป็็นระเบีียบ เด็็ก ๆ จะรู้้�ว่่าให้้เพื่่�อนกลุ่่�มนี้้�ทำำ�ก่อ
่ นนะ อีีกกลุ่่�มต้้อง

นัักถัักทอชุุมชนให้้สามารถทำำ�งานกัับเด็็กและเยาวชนได้้มากขึ้้�น

ทำำ�งานกิิจกรรมที่่�เป็็นกลุ่่�ม เช่่น การเล่่นเกม ทำำ�ด้้วยกััน และฝึึกการรอคอย
รอก่่อน เขารู้้�จัักคำำ�ว่่ารอ รู้้�จัักให้้เพื่่�อนก่่อน มัันทำำ�ให้้เด็็ก ๆ ทำำ�โดยอััตโนมััติิ
โดยที่่�เราไม่่ต้้องตะโกนเรีียกแล้้วเรีียกอีีก ทำำ�ให้้เห็็นว่่าเขาเปลี่่ย
� นแปลงไป
เยอะมาก”

สร้้างความเข้้าใจกัับผู้้นำ
� �ชุ
ำ ม
ุ ชนและผู้้ป
� กครอง เพื่่� อเปิิดพื้้� นที่่แ
� ละสนัับสนุุน
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เราต้้องฟัังเด็็ก...ฟัังความคิิดเห็็น
คนในชุุมชน
นิิภาภรณ์์ จิินทเขต

นิิภาภรณ์์ จิินทเขต หรืือ ครููนุ้้�ย ผู้้�ช่่วยครููผู้้�ดูแ
ู ลเด็็ก ศููนย์์พัฒ
ั นา

“จากการสััมภาษณ์์ข้้อมููลกัับผู้้�ปกครอง เราได้้รู้้�จัักตััวตนของเด็็ก

เด็็ กเล็็ กวัั ดศิิริิมงคล อบต.โชกเหนืือ อำำ�เภอลำำ�ดวน จัั งหวัั ดสุุริินทร์์

มากขึ้้�น เราได้้ไปเห็็นด้้วยตััวเองว่่ามีีเด็็กเพีียงส่่วนน้้อยที่่�ได้้อยู่่�พร้้อมหน้้า

อบต.โชกเหนืื อ ให้้เข้้าร่่ ว มหลัั ก สููตรนัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชนรุ่่�นที่่� 3 ปีี 2563

ไม่่ถููกกััน บางทีีตอนเย็็นจะให้้ส่ง่ เด็็กลงบ้้านไหนก็็ให้้บอกแต่่เช้้า เด็็กบางคน

อายุุ 36 ปีี เธอได้้รัับมอบหมายจาก สราวุุธ สายธนูู ผอ.กองการศึึกษา

เนื่่� องจาก อบต.โชกเหนืือเห็็นความสำำ�คััญของการพััฒนาเด็็กเยาวชนให้้มีี
คุุณภาพ และมีีส่่วนร่่วมกัับกิิจกรรมของชุุมชน

“ภาพฝัันที่่�อยากเห็็น เราอยากให้้เด็็กมีีส่่วนร่่วม จากที่่�เราได้้เข้้าไป

ดููแล้้วเป็็นโครงการที่่� ดีี เด็็ กจะได้้ ค้้นพบตัั วเองที่่� เป็็น
ประโยชน์์แก่่เขา ตััวเราเองก็็ได้้พัฒ
ั นาตััวเองขึ้้�นเรื่่�อย ๆ”
สำำ�หรัับสิ่่�งที่่�ครููนุ้้�ยได้้เรีียนรู้้�จากการอบรม คืือ

การทำำ�งานเป็็นขั้้�นเป็็นตอน รู้้�จัักรัับฟัังความคิิ ดเห็็น
ของคนอื่่� น กัับเยาวชนเราต้้องเข้้าใจเขาก่่อนว่่าสิ่่ง� ที่่�เขา

ต้้องการคืืออะไร ไม่่ใช่่ว่่าสิ่่ง� ที่่�เราแนะเขาไปเป็็นสิ่่ง� ที่่�ถููก

สำำ�หรัับเขาเสมอ เป็็นมุุมมองใหม่่ที่่� ไม่่เคยคิิ ดอย่่างนี้้�
มาก่่อน

ขาดความอบอุ่่�นตั้้�งแต่่แรก พอเรารู้้� เราก็็จะดููแลเขาได้้มากขึ้้�น เราจะเข้้าใจ
อารมณ์์ของเขาได้้ดีีขึ้้�น” ครููนุ้้�ย ซึ่�ง่ มีีประสบการณ์์ดููแลเด็็กเล็็กมากว่่า 6 ปีี
กล่่าว

“เราต้้องฟัังเด็็กก่่อน

อย่่าเอาความคิิดตััวเอง
ว่่าเราถููกเสมอและเรา
ต้้องฟัังความคิิดเห็็น
ของคนในชุุมชนด้้วย”

“เราต้้องฟัังเด็็กก่่อน อย่่าเอาความคิิดตััวเองว่่า

เราถููกเสมอ และเราต้้องฟัังความคิิดเห็็นของคนในชุุมชนด้้วย”
เมื่่�อนำำ�สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�มาปรัับใช้้กัับงานประจำำ� ครููนุ้้�ย เล่่าว่่า ทำำ�ให้้
เธอมองงานกว้้างขึ้้�น รอบคอบและรอบด้้านมากขึ้้�น ยกตััวอย่่างการขอ
ข้้อมููลเด็็ ก ที่่� ม าสมัั ค รเข้้าศููนย์์ พัั ฒ นาเด็็ ก เล็็ ก ควรทำำ� ให้้ละเอีียดและ

รอบด้้านมากขึ้้�น เวลาต้้องการใช้้ข้้อมููล ก็็สามารถดึึงข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�มาใช้้
ได้้เลย ไม่่ต้้องขอผู้้�ปกครองใหม่่ อีีกทั้้�งข้้อมููลที่่�ได้้มายัังทำำ�ให้้เรารู้้�จัักเด็็ก
แต่่ ละคนดีีขึ้้� น การดููแลเด็็ กแต่่ ละคนก็็จะเป็็นไปด้้วยความระมััดระวัั ง
มากยิ่่ง� ขึ้้�นตามไปด้้วย

พร้้อมตา ส่่วนมากอยู่่�กัับตายาย ตายายเป็็นผู้้�รัับส่่ง บางคนตากัับยาย

ส่่ ว นการทำำ� งานกัั บ เด็็ ก และเยาวชนนอกระบบ

ครููนุ้้�ยเล่่าว่่า “ปััญหาหลัักคืือ เราอยากให้้เด็็กมีีส่่วนร่่วม
แต่่เด็็กยัังไม่่มั่่�นใจในตััวเรา ทางด้้านผู้้ป
� กครองเองอยาก
ให้้หัวั หน้้างานของเราเข้้าไปหาเขามากกว่่า อย่่างน้้อยให้้

หััวหน้้าไปสร้้างความเชื่่�อถืือ สร้้างความอุ่่�นใจให้้กัับเขา

เราเป็็นแค่่ลููกน้้อง ยัังไม่่สามารถสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับ
ผู้้ป
� กครองได้้”



60

เปิิดหน้้างานใหม่่
‘พัั ฒนาเด็็กเยาวชนนอกระบบ’
อยากได้้คนนำำ�ทางและพาทำำ�
ดาว แก้้ววิิเศษ

ดาว แก้้ววิิเศษ หรืือ ครููแขก ครููศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กวััดศิริิ ม
ิ งคล อบต.

โชกเหนืือ อำำ�เภอลำำ�ดวน จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ อายุุ 37 ปีี กล่่าวว่่า ได้้เข้้าร่่วมหลัักสููตร

นัักถัักทอชุุมชน รุ่่�นที่่� 3 ปีี 2563 เนื่่� องจากได้้รัับมอบหมายจาก สราวุุธ สายธนูู
ผอ.กองการศึึกษา อบต.โชกเหนืือ ให้้เข้้าร่่วมอบรม ถืือเป็็นหน้้างานใหม่่เกี่่�ยวกัับ

เด็็กและเยาวชนที่่�ไม่่เคยมีีประสบการณ์์มาก่่อน แรก ๆ ยัังจัับต้้นชนปลายไม่่ถููก
แต่่ ก็็มีีมุุมที่่� สนุุกสนานกัับการเรีียนรู้้�ใหม่่ ๆ โดยเฉพาะกิิจกรรมสัันทนาการที่่�
สามารถนำำ�มาปรัับใช้้กัับการดููแลเด็็กเล็็กที่่�ศููนย์ไ์ ด้้

“เรานำำ�กิจ
ิ กรรมสัันทนาการมาใช้้กับ
ั เด็็กเล็็กได้้ มาชวนเด็็กเล่่น มาดััดแปลง

ให้้ง่า่ ยขึ้้�น ทำำ�ให้้สนุก
ุ สนาน เป็็นการเชื่่�อมความสััมพัันธ์์กัน
ั ที่่�ปกติิแล้้วเราจะไม่่มีี

กิิจกรรมพวกนี้้� ส่่วนมากจะเปิิดตามแผนแล้้วดููแลเด็็กตามนั้้�น มีีพาเล่่นบ้้างนิิดหน่่อย
ซึ่�ง่ พอเล่่นอย่่างนี้้�แล้้วสัังเกตว่่าเด็็กบางคนมีีการตอบสนองกัับเราดีีขึ้้�น”

สำำ�หรัับปััญหาอุุปสรรคกัับการทำำ�งานกัับเด็็กเยาวชนนอกระบบ ครููแขก

สะท้้อนว่่า เมื่่�อมีีการลงชุุมชน ทีีมนัักถัักทอชุุมชนยัังไม่่ได้้รัับความร่่วมมืือจาก

ชุุมชนเท่่าที่่�ควร ต้้องการให้้หััวหน้้างานให้้ความช่่วยเหลืือในการประสานงานกัับ
ผู้้�นำ�ชุ
ำ ุ มชน ตลอดจนพ่่อแม่่ผู้้�ปกครองของเด็็ กเยาวชน ให้้มอบความไว้้วางใจ

อนุุญาตให้้ลููกหลานมาทำำ�กิิจกรรมกัับ อบต. “เราอยากไปทำำ� แต่่เราต้้องการให้้
หััวหน้้าเราไปด้้วย เราจะได้้มีีคนที่่�นำำ�ทาง พาเราทำำ�ได้้ถููก” ครููแขกทิ้้�งท้้าย



“เรานำำ�กิิจกรรมสัันทนาการ

มาใช้้กัับเด็็กเล็็กได้้ เช่่น
ชวนเด็็กเล่่น ดััดแปลงให้้ง่า่ ยขึ้้�น
ทำำ�ให้้เด็็กเกิิดความสนุุกสนาน
เป็็นการเชื่่�อมความสััมพัั นธ์์กััน
สัังเกตว่่าเด็็กบางคนมีีการ
ตอบสนองกัับเราดีีขึ้้�น”
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ทุุกคนในชุุมชนมีีส่่วนร่่วมพัั ฒนา
เด็็กให้้เติิบโตอย่่างมีีศัักยภาพ
ฝนทิิพย์์ อุุส่่าห์ดี
์ ี
ฝนทิิพย์์ อุุส่า่ ห์์ดีี นัักพััฒนาชุุมชนชำำ�นาญการ องค์์การบริิหาร

ส่่วนตำำ�บลตรมไพร อำำ�เภอศีีขรภููมิิ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ มีีหน้้าที่่�ดููแลสวััสดิก
ิ าร

ของคนในชุุมชน โดยเฉพาะเด็็กแรกเกิิด และเป็็น ‘นัักถัักทอชุุมชน’ มา

เป็็นเวลาเกืือบ 1 ปีี เพื่่� อช่่วยเหลืือดููแลเด็็กและเยาวชนที่่�หลุุดออกจาก
ระบบการศึึกษาให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น

ฝนทิิพย์์ เล่่าว่่า โครงการนัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้เธอได้้มีีโอกาสไปเข้้า

แม้้ทุุกอย่่างเหมืือนจะกำำ�ลัังเดิินหน้้าไปได้้ด้้วยดีี เมื่่�อเด็็ก ๆ กลุ่่�ม

ร่่วมกิิจกรรมหลายครั้้�ง ทั้้�งการปรัับทััศนคติิ และการทำำ�กิิจกรรมสะท้้อน

เป้้าหมายเปิิดใจให้้กัับนัักถัักทอชุุมชน แต่่กลัับมีีอีีกอุุปสรรคใหญ่่ที่่ฝนทิ
�
พย์
ิ ์

การเป็็นนัักถัักทอชุุมชนคืือ การช่่วยเหลืือเด็็กและเยาวชนที่่�หลุุดออกจาก

	ฝนทิิพย์์ เล่่าว่่า ปััญหาหนึ่่�งที่่�ลำ�ำ บากใจมาก คืือ การที่่�พ่อ
่ และ

ปััญหาและแนวทางการแก้้ไข เพื่่� อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้ร่� ว่ มกััน ด้้วยโจทย์์ของ
ระบบการศึึกษา จึึงลงพื้้� นที่่�สำ�ำ รวจกลุ่่�มเป้้าหมายและได้้

ค้้นพบว่่า ปััญหาของเด็็กส่่วนใหญ่่มาจากความยากจน

ของครอบครััว และการต้้องห่่างไกลจากพ่่อแม่่ ทำำ�ให้้ต้้อง

อาศััยอยู่่�กัับผู้้สูู
� งอายุุที่่�มีีช่อ
่ งว่่างระหว่่างวััยค่่อนข้้างมาก
และให้้การดููแลได้้ไม่่ทั่่�วถึึง

“ความยากของการทำำ� งานกัั บ เด็็ ก และเยาวชน

นอกระบบ คืือ การทำำ�ให้้พวกเขาเปิิดใจยอมพููดคุุยด้้วย
เด็็ กบางคนเพีียงได้้ พููดคุุยสัักครั้้�งก็็เปิิดใจสะท้้ อนบอก

เล่่าปััญหาและความต้้องการได้้แล้้ว แต่่มีีเด็็กอีีกหลายคน
ที่่� ไม่่เปิิ ดใจ เราแก้้ปััญ หาด้้ ว ยการหาคนที่่� จะสามารถ

เชื่่�อมโยงเราให้้เข้้าถึึงเขาได้้ เช่่น ญาติิผู้ใ้� หญ่่ ผู้้ใ� หญ่่บ้า้ น
กำำ�นััน หััวหน้้ากลุ่่�มเพื่่�อน หรืือเพื่่�อนสนิิท วิิธีก
ี ารนี้้�ได้้ผล

ค่่อนข้้างดีีเลย ช่่วยให้้เด็็ก ๆ สบายใจและเปิิดใจที่่�จะบอก
เล่่าปััญหา ความต้้องการ และปรึึกษาเรื่่�องต่่าง ๆ กัับเรา

มากขึ้้�น ซึ่�ง่ จะทำำ�ให้้ช่ว่ ยเหลืือได้้ตรงจุุด นำำ�ความต้้องการ

และเพื่่� อน ๆ ต้้องเจอ และยัังก้้าวผ่่านไปไม่่ได้้ คืือ พ่่อและแม่่ของเด็็ก

“ความยากของการ

ทำำ�งานกัับเด็็กและ
เยาวชนนอกระบบฯ
คืือการทำำ�ให้้เขาเปิิดใจ
ต้้องหาบุุคคลที่่�จะช่่วย
เชื่่�อมโยงเรากัับเด็็ก
ทำำ�ให้้เด็็กสบายใจที่่�จะ
เล่่าปัญ
ั หาและปรึึกษา
เรื่่�องต่่าง ๆ เพื่่� อให้้เรา
ช่่วยเหลืือพวกเขา
ได้้ตรงจุุด”

ของเด็็กไปประสานงานกัับกลุ่่�มต่่าง ๆ เฉพาะทาง เช่่น

กศน. กลุ่่�มฝึึกอาชีีพ และกลุ่่�มผู้้�จ้้างงาน โดยปััจจุุบัันเรา

แม่่ ข องเด็็ ก ต้้องการที่่� จ ะพาเด็็ ก ไปอยู่่�ด้้วยที่่� จัั ง หวัั ด อื่่� น
ด้้วยจุุดประสงค์์ต่่าง ๆ ทำำ�ให้้เด็็กต้้องหลุุดออกจากระบบ

การศึึกษาอีีกครั้้�ง แม้้เราจะพยายามโทรศััพท์์ไปอธิิบายถึึง

ความสำำ�คััญของสิ่่�งที่่�ลููกของเขากำำ�ลัังทำำ�อยู่่�ก็็ยัังไม่่เป็็นผล
ก็็ค่่อนข้้างเสีียใจและเสีียดายโอกาสแทนเด็็ก ๆ แต่่ก็็จะ
พยายามช่่วยเหลืือเด็็กทุุกคนให้้ได้้มากที่่�สุด
ุ ต่่อไป

แม้้การทำำ�งานจะไม่่เรีียบง่่าย แต่่การได้้ทำำ�งานเป็็น

นัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชนก็็ ทำำ� ให้้เธอมีีความสุุ ข อีีกทั้้� ง การได้้

แลกเปลี่่� ย นเรีียนรู้้� ร่่ ว มกัั บ เครืื อ ข่่ า ยนัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชนยัั ง
ทำำ�ให้้เธอสามารถนำำ�ข้้อคิิดไปใช้้พััฒนาการทำำ�งานให้้ดีีขึ้้�น
ได้้อีีกด้้วย

ฝนทิิพย์์ สะท้้อนว่่า สิ่่�งสำำ�คััญที่่�ได้้เรีียนรู้้�จากการ
ทำำ�งาน คืื อ เทคนิิคในการเข้้าถึึ งคนกลุ่่�มต่่ าง ๆ เพื่่� อให้้
ได้้รัับทราบถึึงความคิิด ความรู้้�สึึก ปััญหา ความต้้องการ

ที่่�แท้้จริิง ซึ่�ง่ เรื่่�องเหล่่านี้้จ
� ะเป็็นประโยชน์์อย่่างมากในการ
ทำำ�งานพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนในตำำ�บล นอกจากนั้้�นการได้้

สามารถช่่วยเหลืือเด็็กที่่�กำ�ลั
ำ ังเผชิิญปััญหาหลุุดออกจากระบบการศึึกษา

แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้ร่� ว่ มกัับเพื่่� อนนัักถัักทอชุุมชนยัังทำำ�ให้้ได้้เห็็นถึึงรููปแบบ

ในทางที่่�ดีีขึ้้�น พวกเขามีีความตั้้�งใจที่่�จะยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของตััวเอง

ในตำำ�บลของเราจะมีีปััญหาที่่�แตกต่่างออกไป ก็็สามารถนำำ�มาใช้้เป็็นกรณีี

ได้้กว่่าร้้อยละ 30 และยัังได้้เห็็นถึึงทััศนคติิของเด็็ก ๆ ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

กระบวนการทำำ�งาน รัับทราบถึึงปััญหาต่่าง ๆ และแนวทางการแก้้ไข ที่่�แม้้

ตั้้�งใจเรีียนรู้้� และตั้้�งใจที่่�จะทำำ�ความดีีมากขึ้้�น”

ศึึกษาและข้้อพึึงระวัังได้้ 1 ปีีที่่�ได้้เป็็นนัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้มีีความสุุขมาก
ที่่�ได้้มีีส่่วนช่่วยยกระดัับความเป็็นอยู่่�ของคนในตำำ�บล
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เด็็กพัั ฒนาได้้
ถ้้าทำำ�ถูก
ู ทาง
เกรษราภรณ์์ ทวีีสุุข

เกรษราภรณ์์ ทวีีสุุข นัักทรััพยากรบุุคคลชำำ�นาญการ องค์์การ

“เราเรีียนรู้้�จากเขาที่่�ไม่่มีีอะไรเลย จนเขาสามารถพััฒนาตนเอง

บริิหารส่่วนตำำ�บลตรมไพร อำำ�เภอศีีขรภููมิิ จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ อายุุ 40 ปีี

มาเป็็นไอดอลของเพื่่�อน ๆ ได้้ เราฟัังเขาแล้้วเรามีีความสุุข เราคิิดว่่าเขา

ค่่าตอบแทน สวััสดิิการ โบนััส ฯลฯ เล่่าถึึงการได้้มาเข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตร

เด็็กสามารถทำำ�ได้้ ขอเพีียงแต่่เราต้้องหาจุุดเด่่น จุุดด้้อยเพื่่�อที่่�จะได้้พัฒ
ั นา

รัับผิิดชอบเรื่่�องการบริิหารงานบุุคคล การจััดทำำ�แผนอััตรากำำ�ลังั เงิินเดืือน
นัักถัักทอชุุมชนรุ่่�นที่่� 3 ปีี 2563 ว่่าได้้รัับคำำ�ชัก
ั ชวนจากนัักวิิชาการศึึกษา

อบต.ตรมไพร เนื่่� องจากเห็็นว่่าสอดคล้้องกัับงานที่่�ตนเองรัับผิิดชอบ คืือ
โครงการการศึึ ก ษานอกพื้้� นที่่� เ ชิิ ง ระบบของ อบจ.สุุ ริิ น ทร์์ เพื่่� อ ค้้นหา
เยาวชนที่่�ไม่่ได้้รัับการศึึกษาให้้ได้้รัับทุุนและฝึึกอาชีีพ อาทิิ ช่่างยนต์์ และ
ช่่างเย็็บผ้้า

“เมื่่�อมีีโครงการนัักถัักทอชุุมชนเข้้ามา นัักวิิชาการศึึกษาเขาเห็็นว่่า

เราทำำ�งานด้้านนี้้�มาตั้้�งแต่่ต้้น เขาจึึงชวนเรา บอกว่่าเราสามารถให้้ข้้อมููล
ด้้านนี้้�ได้้” เกรษราภรณ์์ เล่่าถึึงที่่�มาที่่�ไป

โดยคาดหวัังว่่าเมื่่�อเข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอ

ชุุมชนจะสามารถนำำ�ความรู้้ที่่
� ไ� ด้้ไปผลัักดัันให้้เยาวชน

ในพื้้� นที่่เ� กิิดการพััฒนา ปรัับปรุุง หรืือเปลี่่�ยนความคิิด
ให้้สามารถช่่วยเหลืือตััวเอง มีีอาชีีพที่่�มั่่�นคง อยู่่�ใน
สัังคมได้้ และนำำ�พาน้้อง ๆ ในตำำ�บลเปลี่่�ยนแปลงไป
ในทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�น

เกรษราภรณ์์ เล่่าว่่า สิ่่ง� ที่่�เธอได้้เรีียนรู้้จ
� ากการ

อบรมช่่วยเปิิดโลกการเรีียนรู้้ใ� ห้้ตััวเองนอกเหนืือจาก
งานที่่�รับ
ั ผิิดชอบ การเปิิดใจกว้้างและพร้้อมเสีียสละ

ไม่่น่่าเปลี่่�ยนแปลงตนเองได้้ แต่่เขาก็็สามารถทำำ�ได้้ ทำำ�ให้้รู้้�ว่่าการพััฒนา
เขาได้้ถููกทาง รู้้�สึก
ึ ดีีใจที่่�สามารถพััฒนาเขาได้้”

ส่่วนความคืืบหน้้าของการพััฒนาเด็็กและเยาวชนนอกระบบ อบต.

ตรมไพร ขณะนี้้�ได้้มีีการสำำ�รวจและค้้นหากลุ่่�มเยาวชนแล้้ว โดยต่่อยอด
จากเยาวชน 10 คนที่่�เคยได้้รัับทุุนในโครงการฯ โดยขั้้�นตอนต่่อไปคืือการ
สร้้างความสนิิทสนมคุ้้�นเคย โดยนัักถัักทอชุุมชนทั้้�ง 3 คนจะพยายาม
นััดหมายกัันลงพื้้� นที่่�ให้้มากขึ้้�น

ปััญหาอุุปสรรคในการทำำ�งานที่่�ผ่่านมาคืือ ไม่่สามารถลงพื้้� นที่่�ได้้

“หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน

เปิิดโลกการเรีียนรู้้�ให้้ตััวเอง
เปิิดใจกว้้าง และพร้้อมเสีียสละ
เวลาส่่วนตััวเพื่่� อพัั ฒนาเยาวชน
เห็็นว่า่ เราสามารถทำำ�งานนี้้�ได้้
หากได้้รับ
ั การสนัับสนุุนที่่�
เพีี ยงพอ”

เวลาส่่วนตััวเพื่่� อพััฒนาเยาวชน และเห็็นด้้วยว่่าเรา
สามารถทำำ� งานตรงนี้้� ไ ด้้หากได้้รัั บ การสนัั บ สนุุ นที่่�

เพีียงพอ สิ่่�งที่่�ประทัับใจคืือ ‘เวทีีเสวนา’ ที่่�นำ�ำ เด็็กเยาวชนที่่�เคยหลงผิิด

มาเล่่าประสบการณ์์ตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบัันที่่�เขาสามารถเปลี่่�ยนแปลง
ตนเองไปเป็็นคนดีี คนเก่่ง และเป็็นพลังั ขัับเคลื่่�อนชุุมชนได้้

อย่่างเต็็มที่่� เพราะทั้้�ง 3 คนเป็็นคนนอกพื้้� นที่่�

ทั้้�งหมด เวลาว่่างก็็ไม่่ตรงกัันอาจต้้องนััดกัันมา
ทำำ�งานเสาร์์อาทิิตย์แ
์ ทน

อยากให้้มีีโครงการนี้้ทุ
� ก
ุ ปีี และอยากให้้

ทั้้�งกองทุุนเพื่่� อความเสมอภาคทางการศึึกษา
(กสศ.) องค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว นจัั ง หวัั ด สุุ ริิ น ทร์์
รวมถึึงมููลนิิธิส
ิ ยามกััมมาจล ทั้้�ง 3 หน่่วยงาน

ลงมาในพื้้� นที่่� เ พื่่� อ สร้้างความเชื่่� อ มั่่� น ให้้กัั บ
ผู้้�นำ�ชุ
ำ ุมชนและผู้้�ปกครองเยาวชนได้้ทราบว่่า

เราเข้้าไปทำำ�อะไร เขารู้้ว่� ่าเรามีีหน่่วยงานที่่�ให้้
การสนัับสนุุนอยู่่�เมื่่�อเยาวชนต้้องการฝึึกอาชีีพ

ผู้้�ปกครองก็็ยิินดีีส่่งลููกหลานมาทำำ�กิิจกรรม

กัับเราได้้ โดยในส่่วนของ กสศ. ต้้องการเสนอแนะให้้มีีระบบการเบิิกจ่่าย
งบประมาณที่่�รวดเร็็วฉัับไวมากขึ้้�น
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การเป็็นนัักถัักทอชุุมชน
คืือโอกาสและประสบการณ์์
การทำำ�งานเด็็กเยาวชน
จิินจุุฑา แป้้นทอง

จิินจุุฑา แป้้นทอง ครููเชี่่�ยวชาญพิิเศษ 1 (ค.ศ.1) องค์์การบริิหาร

ส่่วนตำำ�บลตรึึม อำำ�เภอศีีขรภููมิิ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ อายุุ 42 ปีี ทำำ�งานด้้าน
การศึึกษามานานกว่่า 10 ปีี โดยเป็็นครููผู้้ส
� อนเด็็กระดัับปฐมวััยในพื้้� นที่่�

เมื่่�อได้้รัับโอกาสเข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัั กทอชุุ มชน เธอรู้้�สึึกยิินดีี

เพราะจะได้้แสวงหาความรู้้แ
� ละประสบการณ์์ใหม่่ ๆ ที่่�อาจจะนำำ�กลัับมา
ประยุุกต์์ใช้้ได้้ในหน้้าที่่�การงาน

“วิิทยากรที่่�มาอบรมได้้ถ่่ายทอดประสบการณ์์เพื่่�อให้้เรานำำ�ไปใช้้

กัับเด็็กนอกระบบหรืือเยาวชนอื่่�น ๆ ให้้ได้้รัับโอกาส
ทางการศึึกษา และได้้มีีงานทำำ�ในที่่�สุด
ุ ”

นอกจากหลัักการทำำ�งานแล้้ว เธอยัังได้้เรีียนรู้้�

เทคนิิคการลงพื้้� นที่่สำ
� �ำ รวจเด็็กเยาวชนและเด็็กปฐมวััย
ในพื้้� นที่่� ชุุ ม ชน ได้้ทดลองนำำ� ความรู้้� ม าใช้้จริิ ง เช่่ น
การนำำ�เพลงมาสร้้างความไว้้วางใจในตััวเด็็ก ๆ โดยใช้้

ดนตรีี เพลง และนัันทนาการเข้้ามาเสริิมในช่่วงพััก
ซึ่�่งเพลงจะสอดแทรกข้้อคิิดและความรู้้�ให้้กัับเด็็กไป

พร้้อมกััน ผลที่่�เกิิดขึ้้�นคืือ เด็็กชื่่�นชอบให้้ความร่่วมมืือ

ที่่�ทำำ�งานมาจึึงไม่่ต้้องแก้้ปััญหาหนััก ๆ มีีเพีียงการส่่งเสริิมพััฒนาการด้้าน

ความคิิด สติิปัญ
ั ญา และร่่างกาย ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น การปลููกต้้นไม้้
และการสัันทนาการ เป็็นต้้น

“ในศููนย์์พััฒนาเด็็ กเล็็กเราจัั ดกิิจกรรมให้้เด็็ ก ๆ ได้้ ช่่วยกัันปลููก

ต้้นไม้้ดอกไม้้ประดัับ ช่่วยกัันรดน้ำำ�พรวนดิิน ให้้เขาได้้เรีียนรู้้จ
� ากการลงมืือ
ทำำ�จริิง ได้้สัมผั
ั ส
ั ได้้ช่ว่ ยเหลืือกััน ซึ่�่งเด็็ก ๆ ก็็ชอบมาก เขาช่่วยเหลืือกััน
แบ่่งกัันใช้้บััวรดน้ำำ�ที่่�มีีอยู่่�”

“ดีีใจที่่�ได้้รับั โอกาส

ในการแสวงหาความรู้้�
และประสบการณ์์ใหม่่ ๆ
ที่่�สามารถนำำ�กลัับมา
ประยุุกต์์ใช้้ในหน้้าที่่�
การงานได้้”

ในการทำำ�กิจ
ิ กรรมมากขึ้้�น

นอกจากเข้้าใจวิิธีีการชัักจููงใจเด็็กแล้้ว กระบวนการอบรมยัังทำำ�ให้้

เธอเข้้าใจบริิบทของเด็็ กและชุุ มชนมากขึ้้� น โดยเฉพาะปฏิิ สััมพัันธ์์กัับ
พ่่อแม่่ผู้้�ปกครองของเด็็กปฐมวััย เพราะในช่่วงการแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 ที่่�เธอต้้องประสานกัับผู้้�ปกครองเพื่่� อความปลอดภััย

ของเด็็กมากเป็็นพิิเศษ เนื่่� องจากต้้องเข้้มงวดเรื่่�องสุุขอนามััยและการให้้

ความรู้้�เรื่่�องการดููแลป้้องกัันตััวเอง การจััดพื้้� นที่่�ให้้เว้้นระยะห่่าง ให้้เด็็ก

ล้้างมืือด้้วยเจลแอลกอฮอล์์ ซึ่่�งได้้ใช้้เทคนิิคที่่�ได้้จากการอบรมมาสอนให้้
เด็็กสนุุกและยอมปฏิิบัติ
ั ิตาม

จิินจุุฑา เล่่าว่่า ในพื้้� นที่่�ไม่่ค่่อยมีีปััญหาเรื่่�องเด็็กปฐมวััย ตลอดเวลา

จิินจุุฑามีีข้้อคิิดเห็็นถึึงหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน

ว่่า เป็็นโครงการที่่�ดีี อยากให้้มีีต่่อไป แต่่อยากให้้มีีการ
ทำำ�กิจ
ิ กรรมกัับชุุมชนโดยตรง เพราะใกล้้ชิิดและเข้้าถึึง
คนในชุุมชนมากกว่่า อบต.
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ช่่องว่่างความสัั มพัั นธ์์ที่่�ไม่่ต้้อง
ทำำ�ลายกำำ�แพง...ต้้องใส่่ ใจเด็็กทุุกคน
ศิิริิประภา รำำ�จวน

ศิิริิประภา รำ��จวน ครูู เชี่่�ยวชาญพิิเศษ 1 องค์์การบริิหารส่่วน

ตำำ�บลตรึึม อำำ�เภอศีีขรภููมิิ จัังหวััดสุุริินทร์์ อายุุ 35 ปีี ทำำ�งานมานาน
10 ปีี ด้้วยความที่่�เธอเป็็นครููระดัับปฐมวััย ทำำ�หน้้าที่่�สอนเด็็กเล็็ก และ

มีีงานเพิ่่ม
ั ชีี รวมถึึงงานในองค์์กร การทำำ�งานหลากหลาย
� เติิมคืือการเงิินบัญ
ด้้านเช่่นนี้ทำ
้� ำ�ให้้เธอได้้รัับเลืือกเข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน
“ตอนแรกคิิดว่่าเป็็นการอบรมปกติิอย่่างที่่�เคย

เป็็นมา ปรากฏว่่าความเข้้มข้น
้ และลึึกซึ้้�งของหลัักสููตร
ทำำ� ให้้ เ ราค้้ น พบสิ่่� ง แปลกใหม่่ จ นต้้ อ งประหลาดใจ
ไม่่คาดคิิดว่่าโครงการนี้้�จะดีีขนาดนี้้� แต่่ก็็อาจจะไม่่ได้้

เหมาะกัับครููทุุกประเภท เพราะต้้องใช้้เวลาออกนอก
พื้้� นที่่�ด้้วยเพื่่�อเก็็บข้้อมููล”

สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ศิิริิประภาได้้รัับมาจากการอบรมแล้้ว
นำำ� มาปรัั บ ใช้้ได้้ในสายงานจนกระทั่่� ง ตอนนี้้� เ ธอเอ่่ ย

ปากชมว่่ าได้้ผลจริิงคืื อ ‘การวางแผน’ และ ‘กลวิิ ธีี
เข้้าถึึงเด็็ก’

“สิ่่�งที่่�เราได้้รับ
ั แล้้วนำำ�มาปรัับใช้้คืือการวางแผน
กัับการเข้้าถึึงเด็็กแต่่ละคน เพราะเด็็กแต่่ละคนมีีความ
แตกต่่างกััน มาจากครอบครััวที่่�แตกต่่างกััน ทำำ�ให้้เรา

ต้้องเอาใจใส่่เด็็กทุุกคนให้้มากขึ้้�น พยายามค้้นหาว่่าเขา
มีีจุุดเด่่นจุุดด้้อยตรงไหน หรืือต้้องเสริิมเติิมตรงไหน

เช่่น เด็็กบางคนไม่่กล้้าแสดงออก เป็็นต้้น เราก็็ต้้อง
เข้้าไปช่่วยแก้้ปมตรงนั้้�นเพื่่�อให้้เด็็กมีีพััฒนาการที่่ดีีขึ้้
� น
� ”
การนำำ�ความรู้้�มาแก้้ปััญหาดัั งกล่่าวทำำ�ให้้สิ่่�งที่่�
คาราคาซัังมานานในชุุมชนและโรงเรีียนคลี่่�คลายไป
อย่่างมาก โดยเฉพาะเรื่่�องความไม่่กล้้าแสดงออกและ
กำำ�แพงที่่�เด็็กหลายคนสร้้างขึ้้�นปิด
ิ กั้้�นผู้้ใ� หญ่่ไม่่ให้้เข้้าถึึง

ตรงนี้้�เองที่่�ศิิริิประภายืืนยัันว่่าก่่อนเข้้าอบรมหลัักสููตร ยัังทลายกำำ�แพง

ได้้บ้้างไม่่ได้้บ้้าง ทว่่าปััจจุุบัน
ั เธอไม่่ต้้องทุุบทำำ�ลาย เพีียงแค่่ใช้้วิิธีีขอเข้้าไป
อย่่างละมุุนละม่่อมก็็จััดการปััญหาได้้แล้้ว

“ด้้านมุุมมอง เราให้้ความสำำ�คััญกับ
ั เด็็กมากขึ้้�น เพราะแต่่ก่อ
่ นเรา

ทำำ�งานจนเย็็นค่ำำ�แล้้วก็็กลัับบ้้าน ตื่่�นเช้้ามาก็็ไปทำำ�งาน ทำำ�งานตามหน้้าที่่�

“ความรู้้�ที่่�ได้้รับั สามารถ

จนไม่่ได้้ใส่่ใจ ตอนนี้้�ก็็ยัังต้้องยอมรัับว่่ายัังลงมืือทำำ�ได้้

ไม่่เต็็มที่่�ด้้วยภาระงานต่่าง ๆ นานา ทั้้�งงานตามรัับมอบ

หมายและงานที่่�เพิ่่�มเติิมเข้้ามา แต่่ก็็พยายามทำำ�ให้้ได้้
นำำ�มาปรัับใช้้เรื่่�องการ
มากที่่�สุด
ุ ”
วางแผนการเข้้าถึึงเด็็ก
ในชุุมชนที่่�เธอทำำ�งานอยู่่� เด็็กหลายครอบครััว
แต่่ละคน เพราะแต่่ละคน
จะเลี้้ย
� งดููโดยญาติิผู้ใ้� หญ่่ เช่่น ปู่่�ย่่าตายาย ส่่วนพ่่อแม่่
มีีความแตกต่่างกััน
มีีทั้้�งหย่่าร้้างแยกทางกััน และไปทำำ�งานที่่�ต่่างถิ่่�น ทำำ�ให้้
มาจากครอบครััวต่่างกััน เรื่่�องความอบอุ่่�นที่่�เด็็กได้้รัับไม่่เต็็มที่่�เป็็นปัญ
ั หาสำำ�คััญ
ในสายตาของเธอ มิิหนำำ�ซ้ำ�ยั
ำ ังส่่งผลกระทบต่่ อเรื่่�อง
ทำำ�ให้้เราต้้องเอาใจใส่่
การเรีียนรู้้ข
� องเด็็กและเยาวชน ที่่�ปู่่�ย่า่ ตายาย อาจทำำ�ได้้
เด็็กทุุกคนให้้มากขึ้้�น
แค่่ เลี้้�ยงดูู แต่่ สอนสิ่่�งที่่� เป็็นความรู้้�ด้้ านวิิ ชาการไม่่ได้้
พยายามค้้นหาว่่าเขามีี มากนัักเมื่่�อเด็็กอยู่่�บ้้าน แน่่นอนว่่าในฐานะครูู เธอได้้
จุุดเด่่นจุดด้
ุ ้อยตรงไหน ลงไปร่่วมแก้้ปััญหาดัังกล่่าวด้้วย
หรืือต้้องเสริิมตรงไหน
“ปกติิเราศึึกษาเด็็กเป็็นรายกรณีีอยู่่�แล้้ว ก็็ทำำ�ให้้
เช่่น เด็็กบางคนไม่่กล้้า ปััญหาไม่่ลุกุ ลามเท่่าไร นอกจากเรื่่�องเด็็กและเยาวชน
อย่่างอื่่�น ๆ ที่่�เป็็นปััญหาสัังคมนั้้�นเราอาจไม่่ได้้เข้้าไป
แสดงออก เราก็็ต้้อง
เข้้าไปช่่วยแก้้ปมเพื่่� อให้้ ทำำ�อะไรมากนััก”
ศิิริิประภาแสดงความคิิ ดเห็็นถึึงหลัักสููตรนี้้�ว่่า
เด็็กมีีพััฒนาการที่่�ดีีขึ้้�น”
ทำำ� เป็็ น กระบวนการดีีอยู่่�แล้้ว และมีีวัั ตถุุ ป ระสงค์์

ชัั ด เจนอยู่่�แล้้วว่่ า ช่่ ว ยเหลืื อ เด็็ ก ด้้อยโอกาสและคน
ด้้อยโอกาส ทำำ� ให้้เราคำำ�นึึ ง ถึึ ง ความสำำ�คัั ญ ของเด็็ ก
เหมืือนอย่่างที่่�ผู้จั
้� ัดอบรมเขาต้้องการ
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ทุุกข้้อมููลมีค
ี วามสำำ �คััญต่่อการ
พัั ฒนาเด็็กเยาวชนและชุุมชน
ปราโมทย์์ จัันทร์์เขต

ปราโมทย์์ จัันทร์์เขต รองปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลนารุ่่�ง

สำำ�หรัับสิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�จากหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน คืือ เรื่่�องการ

อำำ�เภอศีีขรภููมิิ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ อายุุ 45 ปีี เดิิมเขาเคยเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�อยู่่�

จััดการความรู้้� หรืือ Knowledge Management (KM) ที่่�จะใช้้ในการ

ทำำ�หน้้าที่่�รองปลััดที่่�นี่่� เมื่่�อ 2 เดืือนที่่�ผ่า่ นมา

เขาส่่งเสริิมชาวชุุมชนสลัักไดให้้ทำำ�วิิจััยเรื่่�องอาชีีพทำำ�กบยััดไส้้ ได้้มีีการจััด

องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสลัักได อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ และย้้ายมา
“ที่่� อบต.สลัักได ผู้้�บริิหารและทีีมงานเข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอ

ชุุมชน และกิิจกรรมอื่่�น ๆ ของมููลนิิธิิสยามกััมมาจลมาต่่อเนื่่�องหลายปีี
โดยผมได้้สมัค
ั รเข้้าร่่วมในหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนรุ่่�นที่่� 3 อยู่่�ก่่อนด้้วย”

เมื่่�อมาปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ที่่� อบต.นารุ่่�ง จึึงได้้รัับไฟเขีียวจากนายก อบต.

ให้้เข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนต่่อ เพราะผู้้�บริิหารเห็็นความสำำ�คััญ

ของงานพััฒนาเด็็กและเยาวชน ต้้องการให้้เด็็กและเยาวชน อบต.นารุ่่�ง
ได้้มีีโอกาสเข้้ารัับความรู้้� โดยเฉพาะในเรื่่�องการ

ฝึึกอาชีีพ ซึ่ง�่ ที่่�ผ่า่ นมา อบต.นารุ่่�งก็็ส่ง่ เจ้้าหน้้าที่่�เข้้า
ร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนมาบ้้างแล้้วเช่่นกัน
ั

“ผมเข้้าร่่วมหลัักสููตรนี้้� ส่่วนหนึ่่�งเป็็นเพราะ

มีีความสนใจ เนื่่�องจากเห็็นถึึงประโยชน์์ที่่�ชุุมชน
จะได้้รัับ เราเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�อยู่่�กัับชุุมชน มองเห็็น

สภาพเห็็นบริิบทของชุุมชนว่่าสิ่่�งที่่�ชุุมชนต้้องการ
คืืออะไร จึึงอยากเข้้ามาร่่วมในส่่วนนี้้�”

กัับภาพฝัันที่่�ชุุมชนต้้องการต่่องานพััฒนา

เด็็กและเยาวชน เขาฉายภาพว่่า คืือการที่่�เด็็กและ

เยาวชนมีีอาชีีพ มีีรายได้้ เนื่่� องด้้วยสภาพเศรษฐกิิจ
และภาวะโรคระบาดในปััจจุุบัน
ั การประกอบอาชีีพ

วางแผนการทำำ�งานเพื่่� อพััฒนาชุุมชน พััฒนาเด็็กและเยาวชน เช่่น ตอนที่่�

เก็็บข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบ ตั้้�งแต่่เรื่่�องของวััตถุดิ
ุ บ
ิ ต่่าง ๆ จนมาสู่่�การแปรรููป
และการตลาด พบว่่าข้้อดีีของการจััดเก็็บข้้อมููลคืือ ทำำ�ให้้เรารู้้�ต้้นทุุนที่่�

ชุุมชนมีีอยู่่�มีีอะไรบ้้าง เมื่่�อต้้องการจะพััฒนาต่่อยอดอะไรก็็สามารถหยิิบ
ข้้อมููลตรงนั้้�นมาใช้้ได้้เลย

การจัั ด เก็็ บ ข้้อมููลอย่่ า งเป็็ น ระบบยัั ง ทำำ� ให้้ อบต.บริิ ห ารจัั ด การ

งบประมาณที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กัด
ั ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น เช่่น การทำำ�วิิจััย

เรื่่�องอาชีีพทำำ�กบยััดไส้้ของ อบต.สลัักได แทนที่่�ชาวบ้้านจะเลี้้ย
� งกบเองเพื่่� อ

“ตราบใดที่่�เรายัังทำำ�งาน

กัับชุุมชน ข้้อมููลทุุกข้้อมููล
มีีความสำำ�คััญต่่อการ
ปฏิิบััติิงาน จากแต่่ก่่อน
ผมไม่่ได้้ใส่่ใจข้้อมููล
พวกนี้้�เท่่าไร แต่่พอลงไป
จััดเก็็บข้้อมููล คลุุกคลีีกัับ
ข้้อมููลเหล่่านี้้� ทำำ�ให้้เรารู้้�ทุุน
และศัักยภาพของชุุมชน”

จึึ ง เป็็ น เรื่่� อ งที่่� สำ�คั
ำ ั ญ มาก ทั้้� ง กัั บ เด็็ ก นอกระบบ
หรืือแม้้แต่่เด็็กในระบบเอง

“พื้้� นที่่ที่
� ผม
่� อยู่่�เป็็นชุุมชนชนบท เรื่่�องของรายได้้เขาจะไม่่ค่อ
่ ยมีีมาก

เท่่าไร ทำำ�นาได้้ปีล
ี ะครั้้�งเดีียว เด็็กในระบบถ้้ามีีอาชีีพเสริิมให้้เขา เขาก็็อยาก
ทำำ�ด้้วยเหมืือนกััน”

ใช้้เป็็นวััตถุุดิิบตามที่่�วางแผนกัันไว้้ตอนเริ่่�มต้้น แต่่เมื่่�อ
พิิจารณาถึึ งความคุ้้� มค่่ าแล้้ว การซื้้�อกบจากประเทศ
เพื่่� อนบ้้านเป็็นทางเลืือกที่่�ประหยััดงบประมาณมากกว่่า

“สิ่่� ง ที่่� ผม ประทัั บ ใจ โดยเฉพาะวิิ ธีี คิิ ดวิิ ธีี ก าร
ทำำ�งานที่่�เปลี่่�ยนไป คืือเรื่่�องการใส่่ใจรายละเอีียดของ

ข้้อมููล เพราะตราบใดที่่เ� รายัังทำำ�งานกัับชุุมชน ข้้อมููลทุุก
ข้้อมููลมีีความสำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติิงาน จากแต่่ก่่อนผม

ไม่่ ไ ด้้ ใ ส่่ใ จข้้อ มููลพวกนี้้� เ ท่่ า ไร แต่่ พ อเราลงไปจัั ด เก็็ บ
ข้้อมููล ลงไปคลุุกคลีีกัับข้้อมููลเหล่่านี้้�มัันทำำ�ให้้เราทราบ
ทุุนและศัักยภาพของชุุมชนได้้ค่อ
่ นข้้างมาก ที่่ผ่
� า่ นมาเรา

จะแค่่ถามกัับตััวผู้้�นำำ�ชุุมชน แต่่เมื่่�อเราลงไปเก็็บข้้อมููล
เองมัันทำำ�ให้้เรารู้้บ
� ริิบท รู้้�ทุน
ุ รู้้�ศัก
ั ยภาพอย่่างชััดเจน”

ปราโมทย์์ เล่่าว่่า ตอนนี้้� อบต.นารุ่่�ง ยัังไม่่สามารถ

รวมเด็็กเยาวชนนอกระบบได้้เป็็นกลุ่่�มก้้อน แต่่ก็รู้็ ้ว่� ่ามีีใครบ้้าง อยู่่�บ้้านไหน

ทางผู้้�นำ�ชุ
ำ ุมชนและผู้้�ปกครองเองก็็ให้้ความร่่วมมืืออยากส่่งลููกหลานเข้้า

ร่่วมกิิจกรรม ปััญหาสำำ�คััญคืือสิ่่ง� ยั่่�วยุุในชุุมชนมีีมาก เยาวชนมัักติิดเพื่่� อน
หากไม่่มีีเพื่่� อนไปด้้วยเขาจะไม่่ยอมร่่วมกิิจกรรม ซึ่�ง่ อบต.ก็็จะหาวิิธีีแก้้ไข
ต่่อไป
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เปิิดพื้้� นที่่�สร้า้ งอาชีีพ หนุุนให้้เด็็ก
ลงมืือทำำ� : ความหวััง ความฝััน
ถึึงวัันที่่�เปลี่่�ยนแปลง
แก้้วมณีี ดีีครััน

แก้้ ว-แก้้ วมณีี ดีีครััน ผู้้�ช่่วยนัักพััฒนาชุุ มชน องค์์ การบริิหาร

ส่่วนตำำ�บลนารุ่่�ง อำำ�เภอศีีขรภููมิิ จัังหวััดสุุริินทร์์ แม้้จะเป็็นในคนพื้้� นที่่�

โดยกำำ�เนิิด แต่่เธอยอมรัับว่่าไม่่เคยรู้้ข้้
� อมููลเด็็กนอกระบบมาก่่อน กระทั่่�ง
ได้้รัับมอบหมายให้้เข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน

ด้้วยความเป็็นคนรุ่่�นใหม่่และเห็็นว่่าการอบรมนี้้�เกี่่�ยวข้้องกัับการ

พััฒนาเยาวชนในบ้้านเกิิด เธอจึึงเข้้าร่่วมอบรมทุุกครั้้�งไม่่เคยขาด และ
ทำำ�ให้้เธอค้้นพบหลายสิ่่�งที่่�เปลี่่�ยนแปลงความเชื่่�อและการทำำ�งานของเธอ

เรื่่�องแรกคืื อการได้้รัับแรงบัันดาลใจจากเยาวชนคนหนึ่่� งที่่� เคยเข้้าร่่วม
กิิจกรรมกัับนัักถัักทอชุุมชนพื้้� นที่่�อื่่�น ที่่�เคยเป็็นคนที่่�เกเร ไม่่เรีียนหนัังสืือ

และตััดสิินใจเข้้าร่่วมกิิจกรรมกัับนัักถัักทอชุุมชนเพราะหวัังเรื่่�องอาชีีพ
และรายได้้ แต่่ กลัับได้้รู้้�จัักตัั วเองและเข้้าใจตัั วเองมากขึ้้� น จนเกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงตนเองในที่่�สุด
ุ

“ถ้้าเยาวชนในชุุมชนอื่่�นเปลี่่ย
� นแปลงตััวเองได้้ เยาวชนของชุุมชน

เราก็็ต้้องเปลี่่ย
� นแปลงได้้” นี่่�จึึงกลายเป็็นแรงผลัักดัันให้้แก้้วลงมืือทำำ�งาน

กัับเยาวชนนอกระบบ ด้้วยใจมุ่่�งหวัังว่่าอยากให้้เด็็กในชุุมชนเปลี่่�ยนแปลง
ไปในทางที่่�ดีีขึ้้�น ก่่อนหน้้าที่่�จะเข้้าร่่วมหลัักสููตรฯ

แก้้วเคยทำำ�งานกัับเด็็กและเยาวชนมาก่่อน แต่่ติิด
ตรงที่่� ว่่ า เธอไม่่ รู้้� จ ะเข้้าหาอย่่ า งไร หลายครั้้� ง ที่่�

นััดหมายไปเจอ กลัับพบว่่าเด็็กไม่่คุย
ุ ด้้วย หรืือหนีี

หายไป แต่่หลัังผ่่านการอบรมหลัักสููตรนัักถัักทอ
ชุุมชน แก้้วได้้รัับเทคนิิคและวิิธีีการเข้้าหาเยาวชน
จนได้้รัับความร่่วมมืือจากเยาวชนกลุ่่�มเป้้าหมาย
มากขึ้้�น

“ที่่�ผ่า่ นมาเวลาเราเข้้าไปหาเด็็ก เขาจะหนีี

ไปเลย เพราะเขากัังวล ไม่่ รู้้�ว่่าเราเป็็ น ใครและ

ไม่่ วางใจที่่� จะคุุยด้้ว ย ซึ่�่ ง ตอนอบรม วิิ ทย ากรก็็
แนะนำำ�วิิ ธีีพููดให้้ เ ราชวนเด็็ ก พููดคุุ ย ในประเด็็ น
ทั่่�วไปก่่อนเพื่่�อสร้้างความสััมพัน
ั ธ์์ เช่่น ทำำ�อะไรอยู่่�

อยู่่�บ้้านเป็็นอย่่างไรบ้้าง ให้้น้้องรู้้�สึึกสบายใจที่่�จะคุุยกัับเราก่่อน แสดง
ความจริิงใจให้้เขาเห็็นว่่า เราห่่วงเขาจริิง ๆ แล้้วค่่อยเข้้าประเด็็นเรื่่�องที่่�เรา
ต้้องการช่่วยเหลืือเขา เรื่่�องที่่�เราต้้องการขอข้้อมููลจากเขา”

แก้้ว บอกต่่อว่่า เธอได้้นำำ�เทคนิิคการสร้้างความสััมพัันธ์เ์ ชิิงบวกและ

สร้้างความเชื่่�อใจนี้้ไ� ปใช้้กัับการทำำ�งานกัับเยาวชนกลุ่่�มอื่่�น ๆ ในฐานะผู้้ช่
� ว่ ย
นัักพััฒนาชุุมชน ซึ่�ง่ ทำำ�ให้้การทำำ�งานประจำำ�ของเธอทำำ�งานง่่ายขึ้้�น

นอกจากเกิิดความเชื่่�ออย่่างแรงกล้้าต่่อการพััฒนาเด็็กและเยาวชน

และเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการทำำ�งานแล้้ว แก้้วยัังค้้นพบสาเหตุุที่่�อาจทำำ�ให้้เด็็ก
อีีกหลายคนในชุุมชนอื่่� น ๆ เลืือกหัันหลัังให้้ระบบการศึึกษาด้้วยก็็เป็็นได้้

“สาเหตุุที่่�น้้องในชุุ มชนหลายคนเลืือกออกจากระบบการศึึกษา

อย่่างแรกคืือฐานะทางบ้้านที่่�ไม่่พร้้อม บางคนต้้องออกมาช่่วยครอบครััว
หรืือบางคนก็็ไม่่พร้้อมด้้านร่่างกาย น้้องเป็็นผู้้�พิิการ ขาดแคลนเรื่่�องเงิินที่่�

จะดููแลตััวเอง สาเหตุุต่่อมาอาจเป็็นเพราะครอบครััวที่่�ยอมให้้ลููกออกมา
อยู่่�บ้้านกัับพ่่อแม่่เฉย ๆ ไม่่ต้้องไปเรีียน ไม่่ต้้องทำำ�งาน ส่่วนอีีกสาเหตุุหนึ่่�ง
คืือ น้้องรู้้�สึก
ึ ว่่าสิ่่�งที่่�อยู่่�ในโรงเรีียนไม่่ตอบโจทย์์ชีีวิิต ไม่่ชอบนั่่�งอยู่่�ในห้้อง

“เราต้้องเป็็นคนหนึ่่�ง

ที่่�ช่ว่ ยสนัับสนุุนให้้เยาวชน
นอกระบบการศึึกษาได้้มีี
พื้้� นที่่�ในการทำำ�กิิจกรรมที่่�
สร้้างสรรค์์ มีีงาน มีีอาชีีพ
เลี้้�ยงตััวเอง เพื่่� อให้้เยาวชน
กลุ่่�มนี้้�เป็็นคนที่่�ผลัักดััน
สัังคมต่่อไป”

สี่่เ� หลี่่ยม
� เรีียนไปก็็ไม่่ได้้อะไร เขาเลยเลืือกออกมาทำำ�งาน”
การตััดสิินใจอยู่่�ต่่อหรืือก้้าวออกจากระบบการ

ศึึกษาเพื่่� อมาทำำ�งานของเด็็กคนหนึ่่�ง อาจยัังไม่่มีีคำำ�ตอบ

ชัั ด เจนว่่ า แบบไหนคืื อ สิ่่� ง ที่่� เ หมาะกัั บ เด็็ ก ที่่� สุุ ด แต่่ ใ น

ฐานะของคนที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวข้้องกัับเด็็กเยาวชน และเป็็น
คนของชุุมชนนี้้โ� ดยตรง แก้้วมองว่่า สิ่่�งสำำ�คััญคืือการที่่�

เธอต้้ อ งเป็็ น คนหนึ่่� ง ที่่� ช่่ ว ยสนัั บ สนุุ น ให้้ เ ยาวชนที่่�

ตััดสิน
ิ ใจออกนอกระบบการศึึกษาได้้มีพื้้
ี � นที่่�ในการทำำ�
กิิจกรรมที่่�สร้า้ งสรรค์์ มีีงาน มีีอาชีีพเลี้้�ยงตััวเอง เพื่่� อ
ให้้เยาวชนกลุ่่�มนี้้�เป็็นคนที่่�ผลัักดัันสัังคมต่่อไป
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เมื่่�อเราปรัับ...
โลก (การทำำ�งาน) จึึงเปลี่่�ยน
สุุธาทิิพย์์ สีีหะวงศ์์
ปุ๊๊�กกี้้�-สุุธาทิิพย์์ สีีหะวงศ์์ นัักวิิชาการศึึกษา องค์์การบริิหารส่่วน

ตำำ�บลนารุ่่�ง อำำ�เภอศีีขรภููมิิ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ ทำำ�งานมา 3 ปีี โดยรัับผิิดชอบ

ดููแลโครงการต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการศึึกษาของชุุมชน วััด หรืือโรงเรีียน เธอจึึง
ต้้องติิดต่่อประสานงานกัับคนอื่่� น ๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การทำำ�งานร่่วมกัับ
ครููศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก (ศพด.) ส่่งผลให้้เธอต้้องเป็็นคนที่่�เข้้มงวดกัับการ

ทำำ�งานเพื่่� อป้้องกัันข้้อผิิดพลาด ทว่่าความเอาจริิงเอาจัังเช่่นนี้ส่
้� ง่ ผลให้้เธอ

ก้้าวข้้าม ‘จุุ ดสมดุุล’ จนส่่งผลกระทบต่่ อความรู้้�สึึกของเพื่่� อนร่่วมงาน

ปุ๊๊�กกี้้� บอกว่่า บทเรีียนแรกที่่�ได้้จากหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน คืือ

จิิตวิิทยาในการเข้้าหาเด็็ก ทำำ�อย่่างไรให้้เด็็กเปิิดใจให้้ข้้อมููล บทเรีียนต่่อมา
คืือการได้้เข้้าใจปััญหาของเด็็กนอกระบบจริิง ๆ

“เด็็กหลายคนเขายัังอยากเรีียนหนัังสืือ แต่่ที่่ต้
� อ
้ งออกเพราะจำำ�เป็็น

แต่่เมื่่�อเธอได้้เข้้าร่่วมเรีียนรู้้�กัับหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน เธอจึึงมองเห็็น

จริิง ๆ เขาไม่่มีีเงิิน ความอยู่่�รอดของปากท้้องเลยต้้องมาก่่อน แล้้วพอทำำ�งาน

สำำ�เร็็จไปพร้้อมกััน

มาเรีียนได้้อีีก”

แนวทางพััฒนาตนเองให้้ ‘กลัับสู่่�จุุดสมดุุล’ ที่่�จะทำำ�ให้้ทีีมสำำ�ราญและงาน
ปุ๊๊�กกี้้� ยอมรัับว่่าแรก ๆ สัับสนมาก เพราะ

เนื้้� อหาการอบรมเกี่่�ยวข้้องกัับเด็็ กนอกระบบที่่�

ไม่่ตรงกัับภาระหน้้าที่่�หลััก เพราะงานของเธอจะ

เกี่่�ยวกัับเด็็กเล็็ก อย่่างการดููแลศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก
มากกว่่า แต่่ด้้วยนิิสััยที่่�ทำำ�อะไรทำำ�จริิง และเป็็น
คนทุ่่�มเท เธอจึึงเดิินหน้้าเข้้าร่่วมอบรมต่่อจนครบ
หลัั ก สููตรฯ สิ่่� ง ที่่� ป ระทัั บ ใจคืื อ การแลกเปลี่่� ย น

เรีียนรู้้เ� ทคนิิคการทำำ�งานกัับนัักถัักทอชุุมชนรุ่่�นพี่่�
ที่่� ประสบความสำำ�เร็็จ ซึ่่�งเธอได้้นำำ�ไปปรัับใช้้ใน

ไปสัักพัักบางคนมีีครอบครััว เขาก็็มีีภาระต้้องดููแลแล้้ว จนไม่่สามารถกลัับ

“ความหมายของการเรีียนรู้้�

อีีกบทเรีียนหนึ่่� งที่่� ปุ๊๊�กกี้้�ได้้รัับและเป็็นบทเรีียน

ที่่� สร้้างความเปลี่่�ยนแปลงอย่่างยิ่่�งใหญ่่คืือ การปรัับ

ผ่่านหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน เปลี่่�ยนวิิธีีทำำ�งานจากการเน้้นแค่่ให้้ได้้งาน มาเป็็นการ
ไม่่ใช่่แค่่การรู้้�จัักและเข้้าใจ ทำำ�งานที่่�ได้้ทั้้�งงานและได้้ใจผู้้ร่� ว่ มงานด้้วย
“ปกติิ จะทำำ�งานร่่วมกัับ ครูู ศพด. เขาเป็็ น คน
ปััญหาเด็็กนอกระบบมากขึ้้�น
ทำำ�งานเบื้้� องหน้้า เราเป็็นคนบริิหารจััดการอยู่่�เบื้้� องหลััง
แต่่ยัง
ั มีีความหมายต่่อ
ด้้วยนิิสัย
ั เดิิมเราเป็็นคนตรง ๆ ไม่่ประดิิดประดอยคำำ�พููด
ชีีวิิตการทำำ�งานในอนาคต” เพื่่�อเข้้าหาใครจนมีีระยะห่่างระหว่่างกััน แต่่การเข้้า

การลงพื้้� นที่่�เก็็บข้้อมููลเด็็กนอกระบบ

อบรมหลัักสููตรฯ ทำำ�ให้้เราต้้องปรัับตััวทำำ�งานกัับเพื่่�อน
นัักถัักทอชุุมชนจาก อบต.อื่่�น เราถามตััวเองว่่า ถ้้านำำ�

“ตอนไปเก็็บข้้อมููลเด็็ก เราคาดการณ์์ไว้้ก่อ
่ นว่่า ถ้้าเข้้าไปคุุยตรง ๆ

กลัับมาปรัับใช้้ในที่่�ทำำ�งานจะเป็็นอย่่างไร เลยลองปรัับวิิธีีสั่่�งงานตามงาน

ผู้้�ใหญ่่ที่่�ไม่่คุ้้�นเคยอยู่่�แล้้ว ซึ่�่งตอนอบรมเขาให้้เทคนิิคว่่าลองไปตามเด็็ก

นานวัันไปการทำำ�งานก็็ค่อ
่ ย ๆ ดีีขึ้้�น ผู้้ร่� ว่ มงานกล้้าเข้้าหา เข้้ามาถาม

เวลาผ่่านกัันในหมู่่�บ้้าน เขาหนีีเราแน่่นอน เพราะเด็็กกลุ่่�มนี้้�เขาต่่อต้้าน

ให้้นุ่่�มนวลขึ้้�น ใช้้เหตุุผลอธิิบายมากขึ้้�น พบว่่าเข้้าถึึงผู้้�ร่ว่ มงานมากขึ้้�น”

ในที่่�ที่่�เขาอยู่่�ประจำำ� เราเลยไปที่่�ร้า้ นซ่่อมรถบ้้าง หรืือสถานที่่�ที่่�เด็็กชอบไป

บางครั้้�งก็็มานั่่�งทำำ�งานด้้วยกััน ผลของงานจึึงเปลี่่�ยนไป เป็็นการทำำ�งาน

รวมตััวกััน”

ปุ๊๊�กกี้้� บอกว่่า ข้้อได้้เปรีียบคืือ การที่่�หน้้างานประจำำ�ของเธอต้้องออก

พื้้� นที่่�บ่่อยอยู่่�แล้้ว บวกกัับการเป็็นคนในพื้้� นที่่� และหมู่่�บ้้านของเธอเป็็น
หมู่่�บ้้านเล็็ก ๆ ยิ่่ง� ทำำ�ให้้สามารถเข้้าถึึงสถานที่่�ประจำำ�ที่่เ� ด็็ก ๆ อยู่่�ได้้ง่่ายขึ้้�น

นอกจากนั้้�นเธอยัังปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีเก็็บข้้อมููลให้้เหมาะสมกัับบริิบท

ด้้วยความเข้้าใจ ช่่วยกัันตรวจเช็็กความผิิดพลาดเป็็นระยะ ไม่่ใช่่เพีียงแค่่
ทำำ�มาส่่งให้้จบ ๆ อีีกต่่อไป

“เพราะเราเปลี่่�ยนแปลง เขาจึึงเปลี่่�ยนตาม เขาเปิิดใจยอมรัับเรา

มากขึ้้� น งานที่่� เราต้้ องคอยดููจึึ งสบายมากขึ้้� นแทนที่่� จะต้้ องตรวจทุุกตัั ว

เหมืือนเดิิม พอมานั่่�งทำำ�ด้้วยกััน ไม่่เข้้าใจก็็ถาม เราก็็สามารถช่่วยจััดการ

ชุุมชน จากที่่�ต้้องเก็็บข้้อมููลลงในแอปพลิิเคชัันก็็เปลี่่�ยนเป็็นการพริินต์์

ให้้เรีียบร้้อยได้้ในระหว่่างทำำ�เลย”

เด็็ กรู้้�สึึกสบายใจมากกว่่ าการเข้้าไปด้้วยท่่ าทีีที่่� จริิงจัั ง ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เด็็ ก

ปุ๊๊�กกี้้� จึึงไม่่ใช่่แค่่การรู้้�จัักและเข้้าใจปััญหาเด็็กนอกระบบมากขึ้้�น แต่่ยังั

แบบฟอร์์มลงกระดาษเพื่่� อกรอกข้้อมููลระหว่่างการพููดคุุยกัับเด็็ก ทำำ�ให้้
ต่่อต้้านได้้

ความหมายของการเรีียนรู้้�ผ่่านหลัั กสููตรนัักถัั กทอชุุ มชนของ

มีีความหมายต่่อไปอีีกนานตลอดชีีวิิตการทำำ�งานของเธอด้้วย
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ถัักทอพลัังคนรุ่่�นใหม่่ตำำ�บลนารุ่่�ง
‘เป็็นคนที่่�นี่่� อยู่่�ที่่�นี่่� ขอทำำ�เพื่่� อที่่�นี่่�’
ละเอีียด จัันทร์์ดำำ�

เปี๊๊�ยก-ละเอีียด จัั นทร์์ดำำ� ผู้้�ช่่วยเจ้้ าพนัักงานธุุ รการ องค์์ การ

อธิิบายจนกว่่ าเขาจะเข้้าใจว่่ า เราขอข้้อมููลเพื่่� อหาแนวทางช่่วยเหลืือ

สวััสดิิการสัังคม และช่่วยงานนัักพััฒนาสัังคม เธอเป็็นคนนารุ่่�งโดยกำำ�เนิิด

ข้้อมููลไว้้ก่อ
่ น จนหลััง ๆ เขาเริ่่�มเห็็นว่่าเราทำำ�จริิง อยากช่่วยจริิง ผู้้ป
� กครอง

บริิหารส่่วนตำำ�บลนารุ่่�ง อำำ�เภอศีีขรภููมิิ จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ ทำำ�หน้้าที่่�ดููแลด้้าน
และทำำ�งานที่่� อบต.นารุ่่�งมาตั้้�งแต่่ปีี 2549 นัับจนถึึงปััจจุุบััน เป็็นเวลา
14 ปีีแล้้ว

การเข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนของเปี๊๊�ยก เริ่่ม
� งั คัับ
� ต้้นจากผู้้บั

บััญชาที่่�เห็็นว่า่ เธอเป็็นคนที่่�มีีความสามารถ และสื่่�อสารกัับคนในชุุมชนได้้

รวมทั้้�งเป็็นคนท้้องถิ่่�น บวกกัับนิิสัย
ั ส่่วนตััวที่่�มีีความใฝ่่รู้้� และชื่่�นชอบการ
อบรมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก าร ทำำ� ให้้เธอถููกจริิ ตกัั บ การอบรม
หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน และไม่่เคยพลาดการอบรม
เลยแม้้แต่่ครั้้�งเดีียว

“วิิธีีการสร้้างการเรีียนรู้้�ของหลัักสููตรนัักถัักทอ

ชุุมชนจะเน้้นให้้เราได้้ทำำ�กิจ
ิ กรรมมากกว่่านั่่�งฟัังแต่่เรื่่�อง
วิิชาการ วิิทยากรแต่่ละท่่านจะฝึึกเรื่่�องกระบวนการคิิด

ทำำ�ให้้เรามีีวิิธีคิ
ี ิด มีีวิิธีก
ี ารมองมุุมใหม่่กับ
ั เด็็กนอกระบบ
เมื่่�อก่่อนเราเคยคิิดว่่าทำำ�ไมเด็็กเหล่่านี้้�ไม่่เรีียน ชอบไป
จัับกลุ่่�มกััน แต่่กระบวนการนี้้�ทำำ�ให้้เข้้าใจเด็็กกลุ่่�มนี้้�มาก

ขึ้้�นว่่า หลายคนมีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องช่่วยครอบครััวหา
รายได้้ ไปส่่งน้้องที่่�เล็็กกว่่าเรีียน เด็็กหลายคนเขามอง

ว่่ า การเรีียนแค่่ ใ ห้้ ไ ด้้ วุุ ฒิิ ไ ปทำำ� งาน แต่่ ถ้้ า เขาทำำ� งาน
หาเงิินได้้ การเรีียนก็็ไม่่จำำ�เป็็น”

เด็็กบางคนไม่่มีีรายชื่่�อ แต่่เขาจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการช่่วยเหลืือ เราก็็เก็็บ
บางคนจึึงเริ่่�มมาถามข้้อมููลจากเราเอง”

จากความเปลี่่�ยนแปลงทั้้� งมุุมมองต่่ อเด็็ กนอกระบบ และเกิิดวิิ ธีี

ทำำ�งานที่่�สอดคล้้องกัับบริิบทชุุมชนของตนเองแล้้ว เปี๊๊�ยก บอกว่่า สิ่่ง� ที่่�ได้้
เรีียนรู้้จ
� ากหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนยัังทำำ�ให้้เธอเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการทำำ�งาน
ในหน้้างานประจำำ�ของตนเองด้้วย

“อยากส่่งเสริิมให้้เกิิด

ช่่องทางหรืือวิิธีีการใหม่่ ๆ
ที่่�จะดึึงเด็็กกลุ่่�มนี้้�มาร่่วมทำำ�
กิิจกรรมดีี ๆ เพื่่� อชุุมชน
เพราะประโยชน์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ส่่งผลต่่อหลายทาง ทั้้�งทำำ�ให้้
เด็็กห่่างจากพฤติิกรรมเสี่่�ยง
ได้้รับ
ั การยอมรัับจากชุุมชน
และชุุมชนเองมีีคนรุ่่�นใหม่่
มาดููแลชุุมชนต่่อไป”

นอกจากมุุมมองต่่อเด็็กนอกระบบที่่�เปลี่่�ยนไปแล้้ว เปี๊๊�ยกยัังได้้ขยาย

ขอบเขตความมุ่่�งมั่่�นในการทำำ�งานเพื่่� อชุุมชนของตนเองด้้วย

“ตอนได้้รัับรายชื่่�อเด็็กนอกระบบที่่�ต้้องไปเก็็บข้้อมููล ก็็ให้้แฟนที่่�

เป็็นบุุรุุษไปรษณีีย์์ช่่วยหาว่่าเด็็กแต่่ละคนอยู่่�บ้้านหลัังไหน ประสานงาน
กัับผู้้ใ� หญ่่บ้า้ นเพื่่�อติิดตามเด็็ก ซึ่่�งแรก ๆ ทั้้�งเด็็กและผู้้ป
� กครองก็็หลีีกเลี่่ย
� ง

ที่่�จะเจอกัับเรา อาจเพราะยัังไม่่เข้้าใจว่่าเราเอาข้้อมููลไปทำำ�อะไร แต่่เรากัับ
น้้องในทีีมก็็ไม่่ยอมแพ้้ ลงพื้้� นที่่�ไปเจอ ไปสร้้างความสััมพัันธ์์ และค่่อย ๆ

“กระบวนการอบรมทำำ� ให้้ เ ราเข้้ า ใจถึึ ง

ความรู้้�สึก
ึ ของแต่่ละคน แต่่ละช่่วงวััยว่่า วิิธีก
ี าร
เรีียนรู้้�และความสามารถของแต่่ละคนแตกต่่าง

กัันชาวบ้้านบางคนไม่่กล้้าเข้้าหาเจ้้าหน้้าที่่� อบต
. เพราะไม่่เข้้าใจภาษาราชการ กลััวว่่าคิิดหรืือพููด

อะไรออกไปกัับเจ้้าหน้้าที่่�จะดููด้้อยค่่า เราที่่�เป็็น
ผู้้�ช่่วยเจ้้าพนัักงานธุุรการที่่�ดููแลด้้านสวััสดิิการ
สัังคมโดยตรง และเป็็นคนท้้องถิ่่�น คุุยภาษาถิ่่�นได้้

จึึงเพิ่่ม
� หน้้างานของตััวเองให้้ชาวบ้้านมายื่่�นเรื่่�อง

ที่่ต้
� อ
้ งการติิดต่อ
่ ที่่บ้
� า้ นได้้ หรืือโทรมาถามได้้ แล้้ว
เราจะช่่วยประสานงานต่่อให้้เขา”

การที่่�เปี๊๊�ยกยื่่�นมืือเข้้าช่่วยเหลืือได้้กลาย

เป็็นการสร้้างสายสััมพัันธ์์ที่่� ดีีที่่� ทำำ�ให้้ชาวบ้้าน

ในชุุมชนกัับ อบต.นารุ่่�ง ใกล้้ชิิดกัันมากกว่่าเดิิม เปี๊๊�ยก บอกต่่อว่่า ตอนนี้้�
มุุมมองของเธอที่่�มีีต่่อเด็็กนอกระบบเปลี่่�ยนไปแล้้ว แต่่งานส่่งเสริิมเด็็ก

เหล่่านี้้�ยัังคงต้้องทำำ�ต่่อไป อย่่างน้้อยในฐานะที่่�เป็็นผู้้�ใหญ่่คนหนึ่่�งของ
ชุุมชน เธออยากส่่งเสริิมให้้เกิิดช่อ
่ งทางหรืือวิิธีก
ี ารใหม่่ ๆ ที่่�จะดึึงเด็็ก
กลุ่่�มนี้้�มาร่่วมทำำ�กิิจกรรมดีี ๆ เพื่่� อชุุมชน เพราะประโยชน์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�น
มีี ห ลายทาง ทั้้� ง ทำำ� ให้้ เ ด็็ ก ห่่ า งจากการรวมกลุ่่�มทำำ� พฤติิ ก รรมเสี่่� ย ง
ได้้รับ
ั การยอมรัับจากชุุมชน และมีีคนรุ่่�นใหม่่มาดููแลชุุมชนต่่อไป
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ความต้้องการของเด็็กเยาวชน
ขอแค่่ฟัง
ั อย่่างความเข้้าใจ
และไว้้วางใจ
วิิภาวรรณ ไชยศรีีษะ
วิิภาวรรณ ไชยศรีีษะ หรืือ ปุ้้�ย สาวศรีีสะเกษ วััย 28 ปีี แต่่มาบรรจุุ

เป็็นนัักวิิชาการศึึกษา ที่่�องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลกระเทีียม อำำ�เภอสัังขะ
จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ โดยทำำ�หน้้าที่่�นี้ม
้� าแล้้ว 2 ปีี

ปุ้้�ยมีีบทบาทดููแลเกี่่�ยวกัับเรื่่�องการศึึกษา ศาสนา วััฒนธรรม กีีฬา

ในตำำ�บลกระเทีียม เป็็นการพััฒนาศัักยภาพของเด็็กตามความสนใจของ

และเยาวชน ซึ่่�งใน อบต.กระเทีียม มีีศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กทั้้�งหมด 6 แห่่ง

โครงการไปยัังกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์เพื่่� อ

และสัันทนาการ โดยเฉพาะการทำำ�งานร่่วมกัับครููและเจ้้าหน้้าที่่�ในด้้านเด็็ก

และโรงเรีียนในสัังกััดสำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน 7 แห่่ง

ปุ้้�ยจึึงได้้รัับการมอบหมายให้้เข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน และเป็็น
ประสบการณ์์ครั้้�งแรกที่่�เธอมีีโอกาสเข้้ารัับการอบรม โดยร่่วมทำำ�กิจ
ิ กรรม
กัับโครงการตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุน
ุ ายน 2562 - เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 ก่่อนที่่�

จะเกิิด Covid-19 ซึ่่�งเธอรู้้�สึึกว่่าการเข้้าร่่วมโครงการครั้้�งนี้้�เป็็นโอกาสได้้
พััฒนาศัักยภาพและรููปแบบการทำำ�งานของตััวเอง
เนื่่� องจากมีีหน้้าที่่�ที่่�ต้้องติิดต่่อประสานงาน

กัับบุุคคลและองค์์กรมากมาย กระบวนการอบรม

ทำำ� ให้้เธอได้้มีีเครื่่� อ งมืื อ ในการประสานงานกัั บ
เครืือข่่ายต่่าง ๆ ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่ง� ขึ้้�น และ
บรรลุุเป้้าหมายตามที่่�ตั้้�งไว้้ นอกจากนี้้� ยัังทำำ�ให้้

เรีียนรู้้�การทำำ�งานเป็็นทีีม และมีีการวางแผนการ
ทำำ�งานได้้ดีีขึ้้�น แต่่สิ่่�งที่่�ได้้ประโยชน์์มากที่่�สุุด คืือ
“การรัับฟัังผู้้�อื่่�นให้้มากขึ้้�น”

“ปกติิเราจะทำำ�งานร่่วมกัับเด็็กและเยาวชน

ซึ่่�งส่่วนมากเป็็นกลุ่่�มเด็็ กในระบบ แต่่ เนื่่�องจาก

เด็็กและเยาวชน โดยปุ้้�ยมีีหน้้าที่่�เป็็นที่่�ปรึก
ึ ษาและประสานงานเพื่่� อเสนอ
ให้้เกิิดกิิจกรรมตามความสนใจของเด็็กและเยาวชน

“สิ่่ง� ที่่เ� ราหนุุนเสริิมเขาได้้ คืือ ต้้องหาความถนััดหรืือความสนใจของ
เด็็กคนนั้้�น สิ่่�งที่่�สััมผััสได้้อย่่างชััดเจนเมื่่�อลงพื้้� นที่่�คืือ เด็็กเหล่่านี้้�ต้้องการ
ความเข้้าใจและความไว้้ใจ ซึ่่�งสิ่่�งที่่�ช่่วยได้้ดีีที่่�สุุดคืือการฟัังเขาอย่่างตั้้�งใจ

เพื่่� อเราจะได้้ นำำ� ไปประสานต่่ อ ได้้ อ ย่่ า งมีีประสิิ ทธิิ ภ าพและตรงตาม
ความถนััดหรืือตอบโจทย์์เด็็กคนนั้้�นจริิง ๆ

“เด็็กเหล่่านี้้�ต้้องการความเข้้าใจ
และความไว้้ใจ ซึ่�ง
่ สิ่่�งที่่�ช่ว่ ยได้้
ดีีที่่�สุุดคืือการฟัังเขาอย่่างตั้้�งใจ
เพื่่� อเราจะได้้นำำ�ไปประสานต่่อ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
ตรงตามความถนััดหรืือ
ตอบโจทย์์เด็็กคนนั้้�นจริิง ๆ”

ภาระงานที่่�มีีมาก ทำำ�ให้้ไม่่ค่่อยให้้ความสำำ�คััญกับ
ั

การลงพื้้� นที่่เ� พื่่�อรัับฟัังเสีียงจากเด็็กมากนััก โดยสมััยก่อ
่ นจะเน้้นติิดต่อ
่ ผ่่าน

ผู้้�นำำ�ชุุมชนหรืือคุุณครูู แต่่หลัักสููตรนัักถัักทอชุุ มชนทำำ�ให้้ตััวเองเปลี่่�ยน
แนวคิิดและวิิธีีทำำ�งาน ใช้้เวลาไปพบปะพููดคุุยกัับเด็็กในพื้้� นที่่�ให้้มากขึ้้�น

การเป็็นผู้้�ฟัังที่่�ดีีจึึงมีีประโยชน์์กัับตััวเองมาก ทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจเด็็ก
มากขึ้้�น เด็็กเยาวชนก็็กล้้าที่่�จะพููดคุุยกับ
ั เรา ซึ่่�งส่่งผลดีีกัับงานของเราเอง
ทำำ�ให้้รู้้�ปััญหาและสิ่่�งที่่� เขาต้้ องการว่่ าคืืออะไร เพื่่�อที่่� จะนำำ�มาวางแผน
โครงการได้้อย่่างถููกต้้องและเหมาะสมกัับเด็็กกลุ่่�มนั้้�น ๆ”

ไม่่เพีียงแต่่เด็็กในระบบเท่่านั้้�น ที่่�ผ่า่ นมาเธอยัังมีีการทำำ�งานร่่วมกัับ

เด็็กนอกระบบด้้วยเช่่นกัน
ั ซึ่�ง่ เป็็นการทำำ�งานร่่วมกัับสภาเด็็กและเยาวชน

ส่่วนปััญหาหลััก ๆ ที่่� พบเจอระหว่่ างการ

ทำำ�งานโดยเฉพาะกลุ่่�มเด็็กนอกระบบก็็คืือ “การให้้

ความร่่วมมืือของเด็็ก” ในการเข้้าร่่วมกิิจกรรม

เนื่่� องจากเด็็ ก กลุ่่�มนี้้� จ ะมีีปัั จ จัั ย เรื่่� องภาระทาง
ครอบครััวและเพื่่�อนเข้้ามาเกี่่ย
� วข้้องเป็็นอย่่างมาก

สิ่่�งที่่�เราแก้้ปัญ
ั หาได้้คืือ การบอกกล่่าวล่่วงหน้้ากัับ
กลุ่่�มเด็็ก เพื่่�อให้้เขาเกิิดการวางแผน อย่่างน้้อยก็็
ประมาณ 1 อาทิิตย์์ แต่่วิิธีีนี้้�ก็ยั
็ ังไม่่ได้้รัับผลสำำ�เร็็จ
ที่่�ดีีนััก รวมถึึงเรื่่�อง “งบประมาณ” จาก อบจ. ซึ่�ง่

ไม่่สามารถตอบโจทย์์ความต้้องการของเด็็กทุุกคน
ได้้ ดัังนั้้�นการหาวิิธีีดึึงดููดความสนใจเด็็กให้้เขาร่่วม

โครงการหรืือทำำ�กิจ
ิ กรรม จึึงเป็็นอีีกหนึ่่�งเรื่่�องสำำ�คััญที่่�ยัังต้้องมีีการพััฒนา
ต่่อไป”

ปุ้้�ย บอกว่่า การทำำ�งานกัับเด็็กและเยาวชนถืือเป็็นเรื่่�องดีี หลายครั้้�ง

ที่่�เธอเองได้้เรีียนรู้้ไ� ปพร้้อมกัับเด็็ก เป็็นเหมืือนการเปิิดโลกทััศน์ใ์ ห้้กัับตััวเอง
แต่่ส่ว่ นตััวอยากให้้ภาคีีที่่�เข้้ามาร่่วมมืือกัันมีีแผนระยะยาวให้้คนทำำ�งานใน

พื้้� นที่่� รวมถึึงการอบรมหรืือฝึึกให้้คนทำำ�งานมีีทัักษะเพิ่่ม
� มากขึ้้�น โดยเฉพาะ
“ทัักษะการตั้้� งคำำ�ถามให้้เหมาะกัับช่่วงวััยของเด็็ก” เพราะเธอคิิดว่่า

“การเปิิดใจ” ของเด็็กคืือปััจจััยสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�ใหญ่่อย่่างเธอทำำ�งาน
กัับเด็็ก ๆ เหล่่านี้้ไ� ด้้ง่่ายขึ้้�น
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‘การลงมืือทำำ�ด้้วยตนเอง’ จึึงเห็็น
วิิธีีการแก้้ปัญ
ั หาที่่�ชัด
ั เจนมากขึ้้�น
อุุทััย ไชยขัันธ์์

อุุ ทััย ไชยขัันธ์์ นัักพััฒนาชุุ มชนชำำ�นาญการ องค์์ การบริิหาร

อุุทััย บอกว่่า ยาเสพติิดถืือเป็็นปััญหาสำำ�คััญที่่�มีีผลต่่อเด็็กทั้้�งใน

ส่่ ว นตำำ� บลกระเทีี ย ม อำำ� เภอสัั ง ขะ จัั ง หวัั ดสุุ ริิ น ทร์์ อายุุ 44 ปีี

ระบบและนอกระบบ จนกลายเป็็น ‘Trend’ หรืือเป็็น ‘วััฒนธรรม’ ในเด็็ก

งานพััฒนาชุุมชน ส่่งเสริิมอาชีีพ และดููแลสวััสดิก
ิ ารต่่าง ๆ ให้้กัับประชาชน

สำำ�คััญทำำ�ให้้เด็็กเหล่่านี้้�มีีความเสี่่�ยงในการหลุุดออกจากระบบการศึึกษา

ทำำ� งานที่่� อบต.กระเทีียมมานาน 10 ปีี มีีหน้้าที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบหลัั ก คืื อ

และผู้้สูู
� งอายุุในพื้้� นที่่� แต่่ด้้วยกำำ�ลังั คนของ อบต.กระเทีียม ที่่�มีีไม่่มากนััก
อุุทััยจึึงต้้องรัับผิิดชอบงานอีีกหลายส่่วน โดยก่่อนหน้้าที่่� อบต.กระเทีียม

จะมีีนัั ก วิิ ช าการศึึ ก ษามาบรรจุุ อุุ ทัั ย คืื อ ผู้้� รัั บ ผิิ ด ชอบงานด้้านเด็็ ก และ

เยาวชนอยู่่�เป็็นเวลา 3-4 ปีี ทำำ�ให้้เขามีีโอกาสเข้้าร่่วมกิิจกรรมในหลัักสููตร
นัักถัักทอชุุมชน ซึ่�ง่ ทำำ�ให้้อุุทััยได้้นำำ�ความรู้้ที่่
� �ได้้รัับไปปรัับใช้้กัับการทำำ�งาน
ของตนเอง

“ผมมีีโอกาสเข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรต่่าง ๆ พอสมควร แต่่หลัักสููตร

นัักถัักทอชุุมชนแตกต่่างจากหลัักสููตรอื่่�น ๆ เพราะได้้ลงมืือทำำ�กิิจกรรม
ด้้วยตััวเอง ทำำ�ให้้เห็็นวิิธีก
ี ารแก้้ปัญ
ั หาได้้อย่่างประจัักษ์์

ชััดมากขึ้้� น การได้้ รัับการอบรมฝึึกฝนทัั กษะในการ

เข้้าหาและพููดคุุยกัับคนอื่่�น ทำำ�ให้้การลงพื้้� นที่่�ของผม
ดีีขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชัด
ั โดยเฉพาะเทคนิิคการรัับฟัังอย่่าง
เข้้าใจ พููดคุุยกัับพวกเขาเสมืือนญาติิ มิิตร ทำำ�ให้้ผม

ทำำ�งานกัับชาวบ้้านได้้ราบรื่่�นยิ่่�งขึ้้�น ความรู้้�เหล่่านี้้�คืือ
สิ่่�งที่่�ผมได้้รับ
ั มาจากการเข้้าร่่วมหลัักสููตรฯ ที่่�ผมนำำ�มา
ใช้้ในการทำำ�งานจนถึึงทุุกวัันนี้้�”

แม้้ปััจจุุบัน
ั อุุทััยจะไม่่ได้้ทำำ�งานร่่วมกัับเด็็กและ

เยาวชนมากนัั ก แต่่ ก ารที่่� เ ขายัั ง ลงพื้้� นที่่� พูู ดคุุ ย กัั บ
ประชาชนอยู่่�เป็็นประจำำ�ทำำ�ให้้เห็็นปััญหาสำำ�คััญอย่่าง
หนึ่่�งในพื้้� นที่่� นั่่�นคืือ ‘ยาเสพติิด’

เยาวชนที่่�จะมีีกลุ่่�มแกนนำำ�ชัักชวนกัันไปเสพยาเสพติิด ซึ่�่งเป็็นอีีกปััจจััย
และเป็็นจุุดเริ่่�มของปััญหาอื่่�น ๆ ตามมา แม้้ อบต.จะมีีความพยายาม
ในการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้ป
� กครอง แต่่ก็ยั
็ งั แก้้ปััญหาได้้ไม่่มากนััก

ทั้้�งนี้้อุ
� ุทััย ยอมรัับว่่า แม้้จะเห็็นเจตนาดีีของหน่่วยงาน องค์์กร และ

วิิทยากรที่่�มาให้้ความรู้้ใ� นโครงการหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน แต่่ปัญ
ั หาหนึ่่�ง
ที่่�เขามองว่่าเป็็นปััญหาหลัักก็็คืือ ‘จำำ�นวนเจ้้าหน้้าที่่�ของแต่่ละ อบต.’ ที่่�

ไม่่เพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่� อง เนื่่� องจากเจ้้าหน้้าที่่�หนึ่่�งคน
ของแต่่ละอบต. มีีงานประจำำ�ที่่�มากอยู่่�แล้้ว การได้้รัับมอบหมายไปอบรม
หรืือร่่วมหลัักสููตรก็็มัก
ั จะติิดภารกิิจหลััก ทำำ�ให้้การทำำ�กิจ
ิ กรรมไม่่ต่่อเนื่่� อง

“หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน
ต่่างจากหลัักสููตรอื่่� น ๆ
คืือ ได้้ลงมืือทำำ�กิิจกรรม
ด้้วยตััวเอง ทำำ�ให้้เห็็น
วิิธีีการแก้้ปัญ
ั หาได้้อย่่าง
ประจัักษ์์ชัด
ั มากขึ้้�น”

ส่่งผลให้้การดึึงเด็็กเข้้าระบบไม่่ต่อ
่ เนื่่� องด้้วยเช่่นกัน
ั
รวมถึึ งหลัักสููตรควรเน้้นกิิจกรรมที่่� ได้้ปฏิิ บััติิจริิง
เพื่่� อให้้นัักถัักทอทุุกคนได้้เห็็นกระบวนการทำำ�งาน
และปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
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สร้้างปฏิิสัั มพัั นธ์์ สร้้างความไว้้วางใจ
เพื่่� อพัั ฒนาเด็็กและเยาวชน
ชนม์์ชนก เบญจวรรณ
ชนม์์ชนก เบญจวรรณ ครูู ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก (ศพด.) บ้้าน

กระเทีียม องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลกระเทีียม อำำ�เภอสัังขะ จัังหวััด
สุุริน
ิ ทร์์ อายุุ 41 ปีี เริ่่ม
� ทำำ�งานมาตั้้�งแต่่ปีี 2549 และได้้รัับการบรรจุุเป็็น
ข้้าราชการในปีี 2556 มีีหน้้าที่่�หลัักคืือ การดููแล อบรม เลี้้�ยงดููเด็็กก่่อน
ปฐมวััยในชุุมชน นอกจากนี้้เ� ธอยัังเป็็น ‘จิิตอาสา’ ของชุุมชน ทำำ�ทุก
ุ อย่่างที่่�
เห็็นว่า่ เป็็นประโยชน์์ต่อ
่ ชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่� ทั้้�ง อปพร. หรืืออาสากู้้ชีีพ
� กู้้ภั
� ย
ั

“ตอนแรกไม่่ได้้อยากช่่วยเหลืือสัังคมมากนััก เพราะปกติิทำำ�งานก็็

เหนื่่�อยมากแล้้ว เราเองก็็เป็็นแม่่เลี้้�ยงเดี่่ย
� วด้้วย แต่่เมื่่�อในหลวง รััชกาลที่่� 9
สวรรคต ทำำ�ให้้คิิดได้้ว่่า พระองค์์ท่่านก็็มีีเวลาเท่่ากััน

แต่่ ทำำ� ไมพระองค์์ ท่่ า นถึึ ง ได้้ ท รงงานหนัั ก มากมาย
นั่่�นก็็เพราะท่่านทรงรัักประชาชนของท่่าน เราเลยเกิิด

ความคิิดอยากทำำ�อะไรเพื่่�อชุุมชนของตนเองบ้้าง แม้้ว่า่
สิ่่�งที่่�ทำำ�จะไม่่ได้้มากมายก็็ตาม”

ด้้วยความที่่�เป็็นคนมีีจิิตอาสา เมื่่�อทราบข่่าวจาก

หน่่วยงานว่่ามีีโครงการพััฒนาเด็็กเยาวชนในชุุมชน
ท้้องถิ่่�น (4 ภาค) หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน ชนม์์ชนก

จึึงขอเข้้าร่่วมกิิจกรรมด้้วยตััวเอง และหลัักสููตรฯ นี้้เ� อง
ที่่� ทำำ�ให้้เธอได้้พััฒนาศัักยภาพด้้านการฟััง พููด และ
พััฒนาบทบาทหน้้าที่่�ของการเป็็นพี่่เ� ลี้้ย
� งที่่�ส่ง่ เสริิมและ

แก้้ปััญหาให้้กัับเด็็กและเยาวชนในพื้้� นที่่�ให้้มีีอนาคต
ที่่�ดีี ช่่วยเหลืือและพึ่่�งพาตนเองได้้

“ความรู้้�ที่่�นำำ�ปรัับใช้้แล้้วเห็็นผลที่่� สุุด คงเป็็น

เรื่่�องกระบวนการในการเข้้าหาเด็็กและการสร้้างความ
ไว้้เนื้้� อเชื่่�อใจ ถึึงแม้้ก่่อนหน้้านี้้�เราจะมีีกระบวนการ

นอกจากนี้้�ชนม์์ชนกยัังมีีงานพััฒนาเด็็กเยาวชนนอกระบบควบคู่่�

กัันไป โดยการลงเยี่่�ยมบ้้านเด็็กอย่่างต่่อเนื่่� องจนสามารถดึึงเด็็กเหล่่านี้้�

กลัับเข้้าสู่่�ระบบได้้เป็็นจำำ�นวนมาก โดยเทอมล่่าสุุดเธอสามารถพาเด็็ก
8 คนกลัับเข้้าศึึกษาต่่อในระบบการศึึกษานอกโรงเรีียน (กศน.) ได้้ แต่่ที่่�

ยัังเป็็นปัญ
ั หาใหญ่่ก็คื
็ ือ ‘ยาเสพติิด’ ที่่�ในชุุมชนยัังมีีแกนนำำ�ที่่�มีีอิิทธิิพลอยู่่�

เด็็กหลายคนที่่�เธอเคยเข้้าไปพููดคุุยต้้องการจะหลุุดพ้้น
จากปััญหานี้้� แต่่ยังั มีีความหวาดกลััวจะได้้รัับอัันตราย

“เราต้้องสร้้างปฏิิสััมพัั นธ์์ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกับั ตััวเขาหรืือคนในครอบครััวได้้
และทำำ�ความเข้้าใจกัับเด็็ก
เหล่่านี้้�ให้้มากขึ้้�น การถอด
หััวโขนของข้้าราชการแล้้ว
ลงไปทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับ
พวกเขาให้้มากจะเป็็นสิ่่�งที่่�
ได้้ประโยชน์์ที่่�สุุด
นอกเหนืือจากเป็็นการ
สัังเกตพฤติิกรรมเขาแล้้ว
ยัังทำำ�ให้้เด็็กไว้้ใจเรา
เพิ่่� มขึ้้�นอีก
ี ด้้วย”

เข้้ า หาเด็็ ก อยู่่�แล้้ ว แต่่ ไ ม่่ มีีขั้้� น ตอน ไม่่ มีี แบบแผน

“สิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ที่่สุ
� ด
ุ ในการทำำ�งานกัับเด็็กและเยาวชน
ในมุุมมองของเรา คืือ ต้้องลงไปสร้้างปฏิิสััมพัันธ์์และ
ทำำ�ความเข้้าใจกัับเด็็กเหล่่านี้้�ให้้มากขึ้้�น การถอดหััวโขน

ของข้้าราชการแล้้วลงไปทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับพวกเขา
ให้้มากจะเป็็นสิ่่�งที่่� ได้้ ประโยชน์์ที่่�สุุด นอกเหนืือจาก

เป็็นการสัังเกตพฤติิกรรมเขาแล้้ว ยัังทำำ�ให้้เด็็กไว้้ใจเรา
เพิ่่�มขึ้้�นอีีกด้้วย”

ท้้ายสุุด ชนม์์ชนก ได้้กล่่าวถึึงข้้อดีีของหลัักสููตร

นัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชนว่่ า นอกจากจะทำำ� ให้้การทำำ� งานมีี
เป้้าหมายที่่�ชัด
ั เจน และสร้้างเครืือข่่ายคนทำำ�งานที่่�ดีีแล้้ว

ยัังทำำ�ให้้คนทำำ�งานเข้้าถึึ งแหล่่งทุุนที่่� จะมาสนัับสนุุน
กิิจกรรมเพื่่� อพััฒนาศัักยภาพเด็็กได้้รวดเร็็วขึ้้�น แต่่ก็็

อยากสะท้้อนถึึ ง กิิ จ กรรมด้้านเด็็ ก และเยาวชนว่่ า

หากเป็็ น ไปได้้อยากให้้หน่่ ว ยงานหรืื อ องค์์ ก รต่่ า ง ๆ

จนบางครั้้�งหลงทางไปกัับสิ่่ง� ที่่ไ� ม่่จำำ�เป็็น แต่่ทุก
ุ วัันนี้้�จะมีีกระบวนการเข้้าหา

ลงมาจััดกิิจกรรมในพื้้� นที่่�เลย เนื่่� องจากการจััดกิิจกรรมที่่�ส่่วนกลางทาง

ด้้วยการหมั่่�นสัังเกตพฤติิกรรมของเด็็ก นอกจากนี้้�ยัังลองนำำ�กระบวนการ

จะเป็็นการกระตุ้้�นเด็็กในชุุมชน สามารถดึึงดููดเด็็กทั้้�งในและนอกระบบได้้

เด็็กและเยาวชนอย่่างเป็็นลำำ�ดัับขั้้�นตอน และปรัับให้้เหมาะกัับแต่่ละคน
ที่่�ได้้รัับการอบรมมาใช้้กัับเด็็กโตในชุุมชน โดยให้้เขาได้้สะท้้อนความคิิด

ร่่วมกัับเด็็ก ๆ ว่่า อะไรคืือสิ่่�งที่่�เขาอยากพััฒนา อะไรคืือสิ่่�งที่่�เขาคิิดว่่า
ทำำ�ได้้ดีี ซึ่�ง่ ก็็ทำำ�ให้้เราได้้รู้้�จัักเด็็กคนนั้้�นมากขึ้้�น”

อบต. แต่่ ละแห่่งพาเด็็ กไปร่่วมกิิจกรรมได้้จำำ�กััด แต่่ หากลงมาในพื้้� นที่่�
จำำ�นวนมาก ซึ่�ง่ ตััวเองคิิดว่่าน่่าจะสร้้างประโยชน์์ได้้มากกว่่า
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เมื่่�อต้้องทำำ�งานกัับเด็็กกลุ่่�มเสี่่� ยง...
จาก ‘กลััว’ กลายเป็็น ‘กล้้า’
วนิิดา ครอบทอง
การลงสำำ�รวจชุุมชนเป็็นขั้้นต
� อนหนึ่่�งที่่�ทำ�ำ ให้้เธอเห็็นว่า่ เด็็กนอกระบบ

ที่่�ชาวบ้้านส่่วนใหญ่่มองว่่าเป็็นกลุ่่�มเสี่่�ยง จริิง ๆ แล้้วเด็็กเหล่่านี้้พร้้
� อมที่่�จะ
พาตััวเองกลัับเข้้ามาสู่่�ระบบการศึึกษา หรืือต้้องการมีีอาชีีพ แต่่ ‘โอกาส’
วนิิดา ครอบทอง ครูู ศููนย์์พััฒนาเด็็ กเล็็ ก (ศพด.) วัั ดอิินทรา

สุุการาม องค์์ การบริิหารส่่วนตำำ�บลกระเทีียม อำำ�เภอสัังขะ จัั งหวัั ด
สุุริน
ิ ทร์์ อายุุ 42 ปีี ทำำ�งานเป็็นครููศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กมานาน 8 ปีี หน้้าที่่�

ความรัับผิิดชอบคืือ การดููแลเด็็กก่่อนปฐมวััยช่่วงอายุุ 2 - 5 ปีี ในชุุมชน
เด็็กเหล่่านี้้ส่
� ว่ นใหญ่่พ่อ
่ แม่่ต้้องย้้ายไปทำำ�งานต่่างถิ่่�นหรืือมีีปััญหาหย่่าร้้าง

จึึงต้้องอาศััยอยู่่�กัับปู่่�ย่่าตายายซึ่�่งไม่่สามารถดููแลเด็็กเหล่่านี้้�ได้้เต็็มกำำ�ลััง
นอกจากนี้้�ยัังทำำ�งานร่่วมกัับครูู กศน. ช่่วยฝึึกอบรมด้้านอาชีีพให้้กัับเด็็ก
ทั้้�งในและนอกระบบ

วนิิดา กล่่าวถึึงงานที่่�ทำำ�มานานกว่่า 16 ปีี ว่่า “ตอนที่่�ทำำ�งานดููแล

เด็็กเล็็กในปีีแรก ความรู้้�สึึกคืือเราจะทำำ�งานนี้้�ได้้ไหม? แต่่พอมีีโอกาสได้้

ทำำ� จริิ ง จากความกลัั ว กลายเป็็ น ความรัั ก และผููกพัั น กัั บ งานนี้้� ไ ปแล้้ ว
เหมืือนเราได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ได้้ดููแลและเห็็นพวกเขา
เติิบโตขึ้้�น สามารถเลี้้�ยงดููตััวเองได้้”

ด้้วยบทบาทหน้้าที่่�และความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับ

ชุุมชน ทำำ�ให้้หน่่วยงานต้้นสัังกััดได้้ส่่งวนิิดาเข้้าร่่วม
หลัักสููตรนัักถัั กทอชุุ มชน ทำำ�ให้้วนิิดาได้้สััมผััสกัับ

กลุ่่�มเด็็ ก และเยาวชนมากขึ้้� น ได้้เห็็ นว่่ า ในชุุ ม ชน

ของตนเองมีีเด็็กและเยาวชนที่่�หลุุดออกนอกระบบ
การศึึกษาจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้เธอเกิิดความรู้้สึ
� ก
ึ อยาก

พัั ฒ นาชุุ ม ชน อยากให้้เด็็ ก ส่่ ว นนี้้� ไ ด้้กลัั บ มาเรีียน
มีีอาชีีพ และมีีความกล้้าที่่�จะพััฒนาศัักยภาพตััวเอง

วัันนี้้� วนิิดา ได้้นำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้จากการอบรม

หลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนมาปรัับใช้้กัับงานของตััวเอง

คืือสิ่่�งที่่�เด็็กกลุ่่�มนี้้�ยัังขาดอยู่่� และ ‘เพื่่� อน’ คืือปััจจััยสำำ�คััญที่่�มีีผลต่่อการ
ตััดสิินใจในเรื่่�องต่่าง ๆ ของพวกเขา

วนิิ ด า สะท้้อนให้้เห็็ น ความต่่ า งของเด็็ ก นอกระบบในยุุ ค สมัั ย ที่่�

เปลี่่�ยนไปว่่า ในสมััยก่่อนเด็็กนอกระบบส่่วนใหญ่่มาจากความไม่่พร้้อมใน

เรื่่�องค่่าใช้้จ่่าย ทำำ�ให้้พวกเขาขาดโอกาสทางการศึึกษา แต่่ปัจ
ั จุุบัน
ั เด็็กนอก

ระบบในพื้้� นที่่เ� กิิดจากปััญหายาเสพติิด และการติิดเกม ทำำ�ให้้หลุุดออกจาก
ระบบการศึึกษา ซึ่�ง่ เป็็นปัญ
ั หาใหม่่ที่่�เข้้ามาท้้าทายคนทำำ�งาน

“การทำำ�งานกัับเยาวชนก็็เป็็นเรื่่�องยาก เนื่่�องจากวััยนี้้เ� ขาจะไม่่กล้้า

เปิิดใจพููดกัับเรา โดยเฉพาะเด็็กนอกระบบซึ่่�งเขาแทบจะไม่่เข้้าใกล้้เราเลย
เราเองต้้องเข้้าหาเขาบ่่อย ๆ พููดคุุยกับ
ั เขาให้้มากขึ้้�น โดยใช้้ประสบการณ์์

ที่่เ� ราพบเจอมาพููดให้้เขาเห็็นถึึงความจำำ�เป็็นของการศึึกษาหรืือการมีีอาชีีพ

“กิิจกรรมหรืือการอบรม

เพื่่� อสร้้างอาชีีพให้้เด็็กใน
พื้้� นที่่� ไม่่ควรจำำ�กััดชื่่�อหรืือ
จำำ�นวน อยากให้้รับ
ั ทุุกคน
ที่่�สนใจ เพราะธรรมชาติิ
ของเด็็กโดยเฉพาะเด็็ก
นอกระบบ คนที่่�ไม่่มีโี อกาส
เข้้าอบรมจะมาดึึงเด็็กพวกนี้้�
กลัับเข้้าสู่่�วัง
ั วนเก่่า ๆ อีีก”

ทั้้�งกระบวนการเข้้าหาเด็็กอย่่างมีีขั้้�นตอน การเปิิดใจ
พููดคุุยและรัับฟัังปััญหาและความต้้องการของเด็็ก

ซึ่ง�่ เราทำำ�งานร่่วมกัับครูู กศน. และ ศพด.บ้้านกระเทีียม
ก็็สามารถนำำ�เด็็กนอกระบบจำำ�นวนมากกลัับเข้้ามาสู่่�

ระบบการศึึกษาได้้ แต่่ปัญ
ั หาสำำ�คัญ
ั คืือ เด็็กนอกระบบ
แทบทั้้�งหมดเกิิดมาจากการ ‘ติิดเพื่่�อน’ โดยเฉพาะ

ในช่่วงวััยที่่�เปลี่่�ยนจากประถมสู่่�มััธยม ซึ่�่งในชุุมชน
มีีเด็็ ก ม.3 ที่่� จบการศึึก ษาแล้้วแต่่ ไม่่มีี งานทำำ�และ

ไม่่เรีียนต่่อ พวกเขาจะมีีการรวมกลุ่่�มกัับเพื่่�อนที่่�ยััง

ศึึกษาอยู่่�ในระบบ และมีีพฤติิกรรมมั่่�วสุุมกัันในช่่วง
กลางคืืน ซึ่�่งเสี่่�ยงต่่ อการชัักนำำ�ให้้เด็็ กและเยาวชน
หลุุดออกไปนอกระบบมากขึ้้�น”

ดัั งนั้้�นจึึงอยากฝากถึึ งหน่่วยงานและองค์์ กร

ต่่าง ๆ คืือ การจััดกิิจกรรมหรืือการอบรมเพื่่� อสร้้าง
อาชีีพให้้เด็็กในพื้้� นที่่� ไม่่ควรจำำ�กัด
ั ชื่่�อหรืือจำำ�นวนเด็็ก

อยากให้้รัับทุุกคนที่่� สนใจเพราะธรรมชาติิ ของเด็็ ก

โดยเฉพาะเด็็กนอกระบบ หากกลุ่่�มพวกเขาได้้รัับการฝึึกหรืืออบรมเพีียง

ทัักษะและความรู้้ที่่
� ไ� ด้้จากการอบรมช่่วยให้้การทำำ�งานมีีประสิิทธิิภาพมาก

บางคน ในอนาคตคนที่่�ไม่่มีีโอกาสเข้้าอบรมจะมาดึึงเด็็กพวกนี้้�กลัับเข้้าสู่่�

กระเทีียม ที่่� ทำำ�ให้้การทำำ�งานด้้านเด็็ กและเยาวชนในภาพรวมมีีความ

อบรมฝึึกอาชีีพอยากให้้มีีการเร่่งรััดเวลาตั้้�งแต่่รับ
ั สมััครจนถึึงกระบวนการ

ขึ้้�น แต่่สิ่่�งที่่�สำ�คั
ำ ัญเหนืืออื่่�นใด คืือ ‘มิิตรภาพ’ ของคนทำำ�งานใน อบต.
แข็็งแกร่่งยิ่่ง� ขึ้้�น

วัังวนเก่่า ๆ อยู่่�ดีี นอกจากนี้้ยั
� งั อยากให้้โครงการต่่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการ
อบรมให้้กระชัับมากขึ้้�น
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การทำำ�งานด้้านเด็็กเยาวชน
ช่่วยกระตุ้้�นความกระตื้้� อรืือร้้น
อยากพัั ฒนาตััวเอง
สุุพััตรา วงศ์์ศิิริิ

สุุพัต
ั รา วงศ์์ศิริิ ิ หรืือ นก เจ้้าหน้้าที่่�ประชาสััมพัันธ์์ กองวิิชาการ

สำำ�หรัับปััญหาและอุุปสรรคในการทำำ�งานพััฒนาเด็็กและเยาวชน

และแผนงาน เทศบาลตำำ�บลกาบเชิิง อำำ�เภอกาบเชิิง จัังหวััดสุุริินทร์์

นอกระบบของ ทต.กาบเชิิง คืือ เด็็กเยาวชนยัังไม่่มีีความเชื่่�อมั่่�นว่่าสิ่่ง� ที่่�เรา

ประสบการณ์์ด้้านนี้้ม
� าก่่อน และเพิ่่ง� เข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนเมื่่�อ

เขาได้้อย่่างไร ฉะนั้้�นนัักถัักทอชุุมชนจะต้้องมาวางแผนการทำำ�งานร่่วมกััน

อายุุ 29 ปีี กล่่ า วถึึ ง การทำำ� งานด้้านเด็็ ก และเยาวชนว่่ า เธอไม่่ เ คยมีี
เดืือนกรกฎาคม 2562 แม้้จะเป็็นช่ว่ งเวลาที่่�น้้อย แต่่เธอก็็รู้้สึ
� ก
ึ ภาคภููมิิใจ
ที่่� สามารถให้้ความช่่วยเหลืือเด็็ กเยาวชนที่่� ขาดโอกาส หรืือมีีปััญหาใน
ครอบครััวได้้

“ถึึงงานนี้้�จะไม่่ใช่่หน้้างานโดยตรง แต่่เมื่่�อได้้เข้้า

มาสััมผััสแล้้วคิิดว่่าตััวเองโชคดีี เพราะเราก็็เป็็นคนที่่�มีี

ปััญหาด้้านครอบครััว พ่่อแม่่แยกทางกััน แต่่พยายามสู้้�
มาด้้วยตััวเองจนประสบความสำำ�เร็็จ สอบบรรจุุเข้้ารัับ
ราชการได้้”

นก บอกด้้วยว่่า รู้้สึ
� ก
ึ ประทัับใจวิิทยากรที่่�สามารถ

เข้้ากัับเด็็กเยาวชนได้้ ทำำ�ให้้เด็็กเยาวชนมีีความสุุข และ
สนุุกสนานกัับกิิจกรรม เหนื่่� อยแต่่ไม่่น่า่ เบื่่� อ และอยาก
เข้้าร่่วมกิิจกรรมอีีก เพราะได้้ทำำ�กิจ
ิ กรรมกัับเพื่่� อน ๆ ได้้

“

และจึึ งเข้้าไปพููดคุุยกัับผู้้�นำ�ชุ
ำ ุ มชนและผู้้�ปกครองเพื่่� อให้้เขาเข้้าใจและ
ให้้การสนัับสนุุน

ส่่ ว นข้้อเสนอแนะต่่ อ หน่่ ว ยงานผู้้� ใ ห้้การ

สิ่่�งที่่�ได้้จากการอบรมยััง สนัับสนุุน เธออยากให้้หน่่วยงานสอบถามกัับเด็็ก

ทำำ�ให้้เธอได้้เรีียนรู้้�
สามารถนำำ�มาปรัับใช้้ได้้
อีีกทั้้�งกระตุ้้�นให้้เธอ
เป็็นคนกระตืือรืือร้้น
ในการทำำ�งาน และ
อยากพัั ฒนาตนเอง”

เรีียนรู้้� และได้้ใช้้ความคิิดแลกเปลี่่�ยนกัันระหว่่างการ
ทำำ�กิิ จ กรรม โดยสิ่่� ง ที่่� ไ ด้้เรีียนรู้้� จ ากการเข้้าอบรมคืื อ

การเรีียนรู้้�เรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชน ที่่�ทุุกคนต้้องมีีความเท่่าเทีียมกััน ไม่่มีีการ
แบ่่งแยก เด็็กด้้อยโอกาสสามารถมีีโอกาสเท่่าเทีียมกัับเพื่่� อน ๆ ที่่�ได้้เรีียน

หนัังสืือ นอกจากนี้้�ยัังทำำ�ให้้เธอเป็็นคนกระตืือรืือร้้นในการทำำ�งาน และ
อยากพััฒนาตนเอง

ต้้องการสนัับสนุุนเขาคืืออะไร จะเห็็นผลสำ�ำ เร็็จจริิงไหม และจะช่่วยเหลืือ

เยาวชนโดยตรงว่่ า เขาต้้องการอะไร หากเขาถนัั ด
ด้้านใดควรส่่งเสริิมด้้านนั้้�นอย่่างเต็็มที่่� เช่่น เยาวชน

อยากทำำ�อาชีีพใดก็็มีีการฝึึกอาชีีพให้้ หรืือถ้้าเยาวชน
อยากเรีียนหนัังสืือก็็มีีทุน
ุ ให้้

สุุ ด ท้้ายนี้้� นกบอกว่่ า อยากขอบคุุ ณ กสศ.

มููลนิิ ธิิส ยามกัั ม มาจล ธนาคารไทยพาณิิ ช ย์์ ฯ และ
อบจ.สุุริน
ิ ทร์์ ที่่�เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของเด็็กเยาวชนที่่�

ด้้อยโอกาส ทำำ�ให้้เด็็กเยาวชนสามารถเห็็นความสำำ�คัญ
ั
ของการศึึกษา และค้้นพบความถนััดของตนเอง
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สัั มผััสเรีียนรู้้�เชิิงลึึก
ผ่่านประสบการณ์์จริิง
เราต้้องไม่่ตััดสิิ นเด็็ก
วิิชุุดา สมรููป

วิิชุุดา สมรููป หรืือ ติ๊๊�ก พนัักงานธุุรการ กองการศึึกษา เทศบาล

นอกจากนี้้�เธอยัังทำำ�หน้้าที่่�เป็็นสะพานเชื่่�อมความเข้้าใจระหว่่าง

ตำำ�บลกาบเชิิง อำำ�เภอกาบเชิิง จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์ อายุุ 42 ปีี บอกว่่า เธอไม่่

เยาวชนกัับพ่่อแม่่ผู้�้ปกครอง การเข้้าไปพููดคุุยกัับผู้้�ปกครองทำำ�ให้้รู้้�ว่่า

จะเป็็นผู้้รั� บ
ั ผิิดชอบเรื่่�องหนัังสืือที่่�เข้้าออกของกองการศึึกษา และมีีหน้้าที่่�

เหตุุใดจึึงเกิิดปััญหาขึ้้�น

เคยมีีประสบการณ์์การทำำ�งานด้้านเด็็กและเยาวชนมาก่่อน โดยปกติิเธอ

รองคืือเจ้้าหน้้าที่่�พัสดุ
ั ุ และเจ้้าหน้้าที่่�การเงิินประจำำ�กอง ส่่วนหน้้างานกอง
การศึึกษา ติ๊๊�ก จะเป็็นผู้้ดูู
� แลศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก อายุุ 2 - 4 ปีี ในส่่วนของ

อาหารกลางวััน อาหารเสริิมนม และบุุคลากรครูู แต่่ไม่่ได้้ทำำ�งานสััมผััสกับ
ั
เด็็กโดยตรง

“ตอนแรกที่่�รู้้�ว่่าต้้องมาเป็็นนัักถัักทอชุุมชน

ยัังนึึกภาพไม่่ออกว่่าต้้องทำำ�อะไรอย่่างไรบ้้าง แต่่พอ
เข้้ า มาอบรม ได้้ เ ห็็ น ว่่ า นัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชนสามารถ
ช่่วยเหลืือน้้อง ๆ ที่่�ด้้อยโอกาส ไม่่ได้้เรีียนต่่อ ไม่่มีี

อาชีีพ จึึงรู้้�สึึกชอบ และคิิดว่่าเราน่่าจะมีีส่่วนช่่วย
ผลัักดัันให้้เขาประสบความสำำ�เร็็จได้้”

โดยกิิจกรรมที่่�ประทัับใจคืือ กิิจกรรมข้้ามเส้้น

ที่่�เปิิดโอกาสให้้น้้อง ๆ ก้้าวผ่่านความรู้้สึ
� ก
ึ ของตััวเอง
ว่่าเขาจะสามารถเอาชนะความกลััวในจิิตใจตััวเอง
และสามารถยอมรัับในตััวเองได้้หรืือไม่่

สำำ� หรัั บ ปัั ญ หาและอุุ ปส รรคของการทำำ� งานพัั ฒ นาเด็็ ก เยาวชน

นอกระบบ ติ๊๊�กสะท้้อนว่่ า อยู่่�ที่่� การสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ตััวเยาวชน

ทำำ�อย่่างไรให้้เยาวชนสมััครใจเข้้าร่่วมกิิจกรรม โดยที่่� ผ่่านมานัักถัั กทอ

“เราจะประเมิินคนจาก

ภายนอกไม่่ได้้ แต่่เรา
ต้้องลงไปสััมผััส พูู ดคุย
ุ
ให้้รับ
ั รู้้�เรื่่�องราวของเขา
ให้้ชัด
ั เจน ก่่อนที่่�จะตััดสิิน
เขาว่่าใช้้ได้้หรืือใช้้ไม่่ได้้
เพราะบางทีีเขาอาจจะ
ไม่่ได้้เลวร้้ายเหมืือนที่่�เรา
ได้้ยิินได้้ฟัง
ั มา”

ติ๊๊�ก บอกว่่า สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�จากการอบรมคืือ
ความรู้้�สึึกและมุุมมองต่่อเด็็กเยาวชนนอกระบบที่่�
เปลี่่�ยนไป

“ปกติิที่่�เห็็นลัักษณะภายนอกเหมืือนเขาเป็็นเด็็กแว้้น ขี้้�เหล้้าขี้้�เมา

แต่่พอได้้มาสััมผััสจริิง เห็็นเลยว่่าน้้องเป็็นคนที่่�กล้้าคิิด กล้้าแสดงออก
วิิทยากรถามเขาสามารถตอบได้้ มีีไหวพริิบ มีีความฉลาด ทำำ�ให้้รู้้�ว่่าเรา
ไม่่ควรประเมิินคนจากภายนอก แต่่เราต้้องลงไปสััมผััส ไปพููดคุุยให้้รัับรู้้�
เรื่่�องราวของเขาให้้ชัด
ั เจนก่่อนที่่เ� ราจะตััดสิน
ิ ว่่าเขาใช้้ได้้หรืือใช้้ไม่่ได้้ บางทีี
เขาอาจจะไม่่ได้้เลวร้้ายเหมืือนที่่�เราได้้ยิินได้้ฟังั มาก็็ได้้”

เด็็ก ๆ กำำ�ลังั คิิดอะไร ต้้องการอะไร ทำำ�ไมถึึงมีีพฤติิกรรมแบบนี้้� และเพราะ

ชุุมชนพยายามแก้้ปััญหานี้้�โดยการชี้้�ถึึงประโยชน์์ที่่�

จะได้้รัับจากการเข้้าร่่วมกิิจกรรม บอกเขาว่่าจะได้้
อะไรกลัับไป ยกตััวอย่่างให้้เขาฟััง

“อย่่างเวิิร์์คช็อ
็ ปครั้้�งนี้้� เราได้้น้อ
้ งเยาวชนมา

กัับเรา 1 คน ก็็คิิดต่่อว่่าเมื่่�อน้้องเขามาได้้เห็็น ได้้มา
สััมผัส
ั แล้้ว เขาบอกว่่าเขาชอบ สนุุก และยิินดีีมาทำำ�

กิิจกรรมแบบนี้้�อีี ก เราจึึ งคิิ ดว่่าถ้้ าได้้ ตััวเยาวชนไป
บอกเพื่่�อนเยาวชนที่่�เหลืือ เขาอาจจะอยากมาร่่วม
กิิจกรรมกัับเราก็็ได้้”
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การทำำ�งานร่่วมกัับเด็็กเยาวชน
นอกระบบ ต้้องเชื่่�อมั่่�น
ลงมืือทำำ�จริิง เพื่่� อก้้าวต่่อไป
อุุไรรััตน์์ จิิตต์์หาญ

หน่่อง-อุุไรรััตน์์ จิิตต์์หาญ ผู้้�อำำ�นวยกองการศึึกษา ศาสนา และ

เมื่่�อได้้รัับความรู้้� หน่่องและทีีมจึึงได้้โอกาสลงพื้้� นที่่�ไปเก็็บรวบรวม

วััฒนธรรม องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสะเดา อำำ�เภอบััวเชด จัังหวััด

ข้้อมููลของเด็็กนอกระบบในชุุมชนจนได้้รัับรู้้�เหตุุผลการออกนอกระบบ

เป็็นเพราะความสนใจส่่วนตััว เพราะงานประจำำ�ของเธอที่่�ทำำ�มากว่่า 4 ปีี

ครอบครััว เด็็กจึึงเรีียนหนัังสืือให้้พออ่่านออกเขีียนได้้ แล้้วออกมาช่่วย

สุุริน
ิ ทร์์ อายุุ 51 ปีี บอกเล่่าเหตุุผลการเข้้าร่่วมหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนว่่า
รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการศึึกษาทั้้� งในระบบและนอกระบบ ศููนย์์พััฒนา
เด็็กเล็็ก และงานเกี่่�ยวกัับศาสนาต่่าง ๆ รวมทั้้�งงานด้้านวััฒนธรรมในพื้้� นที่่�
ที่่�มีีความหลากหลายสููง

หลัังจากเข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรนัักถัั กทอชุุ มชน หน่่อง บอกว่่ า

ได้้รัับทั้้�งความประทัับใจและบทเรีียนดีี ๆ ที่่�กลายมาเป็็นแนวทางในการ

ทำำ�งานกัับเด็็ กเยาวชนนอกระบบ เช่่น กิิจกรรมละลายพฤติิ กรรมที่่� มีี
กุุศโลบายให้้ผู้้เ� ข้้าร่่วมอบรมได้้ทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นทีีม

อย่่างแนบเนีียน ซึ่�่งสามารถนำำ�ไปปรัับใช้้กัับการ
จััดกิิจกรรมให้้เด็็กในชุุมชนได้้ เพื่่� อช่่วยแก้้ปััญหา
การทะเลาะวิิวาทของเด็็กต่่างหมู่่�บ้้าน รวมทั้้�งช่่วย
ดึึงศัักยภาพของเด็็กแต่่ละคนจากการทำำ�กิิจกรรม
หรืือกิิจกรรมแชร์์ประสบการณ์์เรื่่�องราวส่่วนตััวที่่�
อาจไม่่ใช่่ประเด็็นที่่�จะพููดคุุยกัันได้้ง่่ายนััก แต่่พอได้้

เล่่าออกมาแล้้ว กลัับทำำ�ให้้แต่่ละคนได้้เรีียนรู้้�จาก
ประสบการณ์์ของคนอื่่� น

“มีีกิิจกรรมหนึ่่�งให้้แต่่ละคนเล่่าชีีวิิตตััวเอง

ผลััดกัน
ั เล่่าผลััดกัน
ั ถาม แล้้วแจกกระดาษให้้คนละ

แผ่่นเขีียนประวััติิตััวเองลงในกระดาษแผ่่นนั้้�นว่่า

ที่่�ฟังั มาประทัับใจเพื่่�อนคนไหน ได้้ข้อ
้ คิิดอะไรบ้้าง

ของเด็็กหลายคนว่่าส่่วนใหญ่่เกิิดจากความไม่่พร้้อมด้้านเศรษฐกิิจของ
ทำำ�งานหาเงิิน

นอกจากได้้เรีียนรู้้�องค์์ ความรู้้�จากการอบรม ได้้เรีียนรู้้�เรื่่�องราว

ของเด็็กนอกระบบจากการลงพื้้� นที่่แ
� ล้้ว หน่่องบอกว่่า เธอยัังนำำ�ความรู้้จ
� าก

การอบรมกลัับมาปรัับใช้้กัับงานประจำำ�ที่่�ทำำ�อยู่่�ด้้วย เรื่่�องแรกคืือ ‘การวาง
เป้้าหมาย’ การทำำ�งานที่่�ชัด
ั เจน แต่่วิิธีีการไปถึึงเป้้าหมายอาจปรัับเปลี่่�ยน

ได้้ตามบริิบทและความเหมาะสม เรื่่�องต่่อมาคืือ ‘การเลืือกคนให้้เหมาะ

“การที่่�เด็็กคนหนึ่่�งก้้าวออก

กัับงาน’ เพราะมองว่่าจะเพิ่่ม
� โอกาสความสำำ�เร็็จ
ของงานให้้มากยิ่่ง� ขึ้้�น แต่่ก็ต้้
็ องเผื่่�อใจหรืือมีีแผน

สำำ�รองไว้้สำำ�หรัับความผิิดพลาดที่่�อาจไม่่ได้้นึึกถึึง

จากระบบ นั่่�นคืือแผลแล้้ว
ด้้วย และสุุดท้้ายคืื อ ‘ผลลััพธ์์เกิิดขึ้้� นจากการ
แต่่แผลจะกว้้างขึ้้�นหรืือเล็็กลง ลงมืือทำำ�’
ขึ้้�นอยู่่�ที่่�สัังคมรอบข้้าง ถ้้าสัังคม
“ปกติิ เราเป็็นคนชอบลุุยอยู่่�แล้้ว พอได้้
ไม่่ได้้มองว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�เลวร้้าย
เจอนัักถัักทอชุุมชนจากที่่�อื่� ่น เรารู้้�สึก
ึ ว่่าพวกเขา
คนอื่่� นสามารถเรีียนรู้้�จาก
กระตืือรืือร้้นมาก ทำำ�งานไม่่หยุุดแม้้ว่่าจะเจอกัับ
อุุปสรรค ทำำ�ได้้มากได้้น้้อยก็็ต้้องทำำ� ตรงนี้้�ล่่ะที่่�
เรื่่�องราวในชีีวิิตเขาได้้ เด็็กที่่�
เรานำำ�มาปรัับใช้้คืื อ ถ้้าไม่่ทำำ�เราจะมองไม่่เห็็น
ก้้าวออกจากระบบก็็จะมั่่�นใจ
อะไรเลย ดัังนั้้�นต้้องทำำ� ฉะนั้้�นถ้้าเรามอบหมาย
ที่่�จะก้้าวต่่อไป”
งานลููกน้้องไป เราจะติิดตามความคืืบหน้้าตลอด

เรามองว่่าอยากนำำ�ตรงนี้้�ไปปรัับใช้้กับ
ั เด็็กนอกระบบ
เพราะการที่่�เด็็กคนหนึ่่�งก้้าวออกจากระบบ นั่่�นคืือ

แผลแล้้ว แต่่แผลจะกว้้างขึ้้�นหรืือเล็็กลง ขึ้้�นอยู่่�ที่่�สังั คมรอบข้้าง ถ้้าสัังคม
ไม่่ได้้มองว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�เลวร้้าย คนอื่่�นสามารถเรีียนรู้้�จากเรื่่�องราวในชีีวิิต
เขาได้้ เด็็กที่่�ก้า้ วออกจากระบบก็็จะมั่่�นใจที่่�จะก้้าวต่่อไป”

ได้้มากได้้น้้อยไม่่เป็็นไร อย่่างน้้อยขอให้้ได้้เริ่่�ม
ลงมืือทำำ�”

ความเปลี่่�ยนแปลงอาจไม่่เกิิดขึ้้�นในชั่่�วพริิบตา แต่่ความเชื่่�อมั่่�นและ

การลงมืือทำำ�อย่่างไม่่หยุุดของหน่่องและทีีมนัักถัักทอชุุมชนแห่่ง อบต.
สะเดา จะนำำ�ความเปลี่่�ยนแปลงมาสู่่�ชุุมชนในที่่�สุด
ุ แน่่นอน
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เชื่่�อมร้้อยเครืือข่่ายในชุุมชนให้้เข้้มแข็็ง
ร่่วมแรงร่่วมใจพัั ฒนาเด็็กเยาวชน
สุุวิิชา ใจมั่่�น

สุุวิิชา ใจมั่่�น นัักวิิชาการศึึกษา องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสะเดา

อำำ�เภอบััวเชด จัังหวััดสุุริน
ิ ทร์์ ได้้รัับหน้้าที่่�ดููแลเรื่่�องการศึึกษาเป็็นหลััก
ทั้้�งการบริิหารจััดการศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก การจััดกิิจกรรมชุุมชนด้้านกีีฬา

นัันทนาการ ศาสนา วััฒนธรรม และกิิจกรรมในวัันสำ�คั
ำ ัญต่่าง ๆ หลัังจาก
ทราบข่่าวการรัับสมััครหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชน เขารู้้�สึึกสนใจเป็็นพิิเศษ
เพราะคิิดว่่าเป็็นโอกาสที่่�จะได้้พััฒนาตััวเอง พััฒนาเด็็กและเยาวชนใน
ชุุมชน

“ผมคิิดถึงึ อนาคตของเด็็ก ถ้้าเด็็กอยู่่�แต่่ในชุุมชน

ไม่่ได้้ออกไปเรีียนรู้้ภ
� ายนอก เขาคงจะอยู่่�แต่่ในกรอบ

ของตััวเอง ไม่่ได้้เปิิดโลกทััศน์์ แต่่ถ้้าเข้้าร่่วมกิิจกรรม

นี้้� เขาอาจได้้ ไ ปเจอสิ่่� ง แวดล้้ อ มใหม่่ ๆ สัั ง คมใหม่่
แนวคิิดใหม่่ แล้้วอาจพััฒนาความคิิดทำำ�ให้้อยากกลัับ
เข้้าสู่่�ระบบการศึึกษาอีีกครั้้�งหนึ่่�ง”

การอบรมของหลัักสููตรนัักถัักทอชุุมชนทำำ�ให้้

เขาได้้เรีียนรู้้�การปรัับตััวในการทำำ�งานกัับเด็็กและ
เยาวชน เนื่่� องจากเขาไม่่ใช่่คนในพื้้� นที่่จึ
� งึ ไม่่รู้้จั
� ก
ั บริิบท

ทำำ�งานเลี้้�ยงปากท้้อง เด็็กบางคนพิิการ ไม่่สามารถช่่วยเหลืือตนเองได้้

ซึ่�ง่ เขาก็็ตััดสิินใจเก็็บข้้อมููลของเด็็กเหล่่านี้้เ� พิ่่ม
� เผื่่�อในอนาคตมีีหน่่วยงาน
ที่่�สนใจเข้้ามาช่่วยเหลืือเพิ่่ม
� เติิม

บทเรีียนเรื่่� อ งการลงพื้้� นที่่� ที่่� ไ ด้้รัั บ จากหลัั ก สููตรนัั ก ถัั ก ทอชุุ ม ชน

ทำำ�ให้้เขาปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการทำำ�งาน “ปกติิการทำำ�งานของศููนย์์พัฒ
ั นา

เด็็กเล็็ก ผมจะให้้ครููในศููนย์์ฯ ลงพื้้� นที่่เ� ป็็นหลััก แต่่ก็มีีผู้
็ ป
้� กครองสะท้้อนว่่า

“การได้้ลงมืือสััมผััส

เรื่่�องราวของเด็็กและเยาวชน
นอกระบบด้้วยตััวเอง
ทำำ�ให้้มองเห็็นแนวทางใหม่่
ที่่�จะต่่อยอดการทำำ�งานของ
ตััวเองให้้มีปร
ี ะสิิทธิิภาพ
มากยิ่่ง
� ขึ้้�น”

จะเป็็นครูู ผู้้ใ� หญ่่บ้้าน หรืือสมาชิิก อบต. ให้้สลัับสัับเปลี่่�ยนกัันลงชุุมชนไป
พร้้อมกัับเขาและทีีมนัักถัักทอชุุมชน เพื่่� อสร้้างความคุ้้�นเคย

“เด็็กบางคนไม่่รู้้�จัักเรา เขาก็็ไม่่กล้้าพููดกล้้าคุุย หรืืออาจต่่อต้้านเรา

ต้้องลงไปคุุยด้ว้ ยบ่่อย ๆ เขาถึึงจะเปิิดใจ โดยจะเจอเด็็กแต่่ละคนประมาณ
4 - 5 ครั้้�ง รอบแรกไปหาที่่�บ้า้ นตามรายชื่่�อก่่อน รอบที่่� 2 ไปทำำ�ความคุ้้�นเคย

กรอกข้้อมููล รอบที่่� 3 ไปสอบถามความต้้องการ รอบที่่� 4 ค่่อยชัักชวนไป
อบรม”

การเอาใจใส่่ สร้้ างความสัั ม พัั นธ์์กัั บ เด็็ ก และเยาวชนนอกระบบ

ทำำ�ให้้เขาได้้เรีียนรู้้เ� รื่่�องที่่� 2 คืือ การเข้้าใจสถานการณ์์ของเด็็กนอกระบบ

ในชุุมชน เขาบอกว่่า การลงพื้้� นที่่�ทำำ�ให้้พบว่่าบริิบทของเด็็กแตกต่่างกััน
เด็็ กบางคนยัังอยากเรีียนหนัังสืือ แต่่ จำำ�เป็็นต้้ องออกมาช่่วยครอบครััว

ลงไปด้้วยก็็ทำำ�ให้้ครูู ผู้้�ปกครองเกิิดความเชื่่�อมั่่�น
ว่่าเราให้้ความสำำ�คัญกั
ั บ
ั การดููแลลููกหลานของเขา
ซึ่่�งเรื่่�องนี้้�เป็็นหนึ่่�งในสิ่่�งที่่�เราเรีียนรู้้�จากหลัักสููตร

ในการใช้้ใจแลกใจกัับคนที่่�ทำำ�งานร่่วมกััน หรืือ
คนที่่�มีส่่
ี วนเกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งานของเรา”

อีีกสิ่่�งหนึ่่�งที่่�สุุวิิชาบอกว่่าเปลี่่�ยนแปลงวิิธีี

การทำำ�งานของตััวเองคืือ การสร้้างเครืือข่่ายใน
ชุุมชน เพื่่� อเพิ่่�มความเข้้มแข็็งของชุุมชน

“ก่่อนหน้้านี้้�เราไม่่เคยมีีเครืือข่่ายในการ

ชุุมชน ไม่่คุ้้�นเคยกัับเด็็ก บางทีีไปก็็ไม่่เจอตััวเด็็กหรืือ

เจอตัั วแต่่ เด็็ กไม่่คุุยด้้วย เขาแก้้ปััญหานี้้�โดยชัักชวนคนในชุุ มชน ไม่่ว่่า

อยากให้้เจ้้าหน้้าที่่�ลงไปตอบข้้อสงสััยบ้า้ ง พอผม

ทำำ�งาน แต่่ตอนนี้้�เราสร้้างเครืือข่่ายที่่มีีผู้
� ใ้� หญ่่บ้า้ น

ส.อบต. อาสาสมััครชุุมชน ผู้้�ช่ว่ ยผู้้ใ� หญ่่บ้า้ น โรงเรีียน ตำำ�รวจ เจ้้าหน้้าที่่�

โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุข
ุ ภาพตำำ�บล ให้้มาร่่วมมืือกััน เพราะมองว่่าพื้้� นที่่เ� ขต
รัับผิิดชอบมีีมากเกิินกว่่าที่่เ� ราจะดููแลได้้ทั่่�วถึึงเพีียงลำำ�พังั ถ้้าเด็็กในพื้้� นที่่�มีี
ปััญหา เครืือข่่ายของในพื้้� นที่่�น่า่ จะรู้้�ก่อ
่ นและแจ้้งเราได้้ ซึ่�่งเมื่่�อก่่อนไม่่ได้้

คิิดมุุมนี้้� แต่่หลัักสููตรทำำ�ให้้รู้้�ว่่าถ้้าเรามีีข้้อมููลไม่่เพีียงพอ การแก้้ปััญหาก็็
จะเป็็นไปได้้ยาก”

การได้้ลงมืื อ สัั ม ผัั สกัั บ เรื่่� อ งราวของเด็็ ก และเยาวชนนอกระบบ

ด้้วยตััวเอง ทำำ�ให้้สุุวิิชามองเห็็นแนวทางใหม่่ ๆ ที่่�จะนำำ�กลัับมาต่่อยอด

การทำำ�งานของตััวเองให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่ง� ขึ้้�น แน่่นอนว่่าคนแรกที่่�จะ

ได้้รัับประโยชน์์คืือตััวเขาที่่�จะสามารถจััดการงานได้้ดีีขึ้้�น แต่่ที่่�สำ�คั
ำ ัญกว่่า
คืือการที่่�เขาจะได้้มีีโอกาสดููแลส่่งเสริิมเด็็กและเยาวชนนอกระบบให้้ทั่่�วถึึง
มากขึ้้�นสมความตั้้�งใจ
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