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คำำานำา

หนังัสืือ “65 บทเรียีน การีทำางานกับเด็็กเยาวชน หลัักสูตูรีนักถัักทอชุมชน อปท.” เล่ม่นั้�  เป็น็ัการถอดบทเรย้นัตััวอยา่ง
ความสืำาเรจ็ (Best Practices) ผู้้�บรหิารแล่ะบุคล่ากรท�องถิ�นัขององค์กรป็กครองสืว่นัท�องถิ�นั (อป็ท.) 26 ตัำาบล่ในัจังหวัดสืริุนัทร ์แล่ะ
ภาค้เครือขา่ยท้�เข�ารว่มโครงการพัฒันัาเยาวชนัในัชุมชนัท�องถิ�นั 4 ภาค ระยะท้� 3 แล่ะโครงการจัดการศึกึษาเชิงพัื�นัท้�เพัื�อความ
เสืมอภาคทางการศึกึษาจังหวัดสืรุนิัทร ์สืนับัสืนุันัโดย มล้่นิัธิสิืยามกมัมาจล่ ธินัาคารไทยพัาณิชิย์ จำากดั (มหาชนั) รว่มกบักองทนุั
เพัื�อความเสืมอภาคทางการศึกึษา (กสืศึ.) คณิะกรรมการการจัดการศึึกษาเชิงพัื�นัท้�จังหวัดสืริุนัทร์ สืมชัชาการศึึกษาจังหวัดสืริุนัทร์
 แล่ะองค์การบริหารส่ืวนัจังหวัดสุืรนิัทร์ โดยมวั้ตัถปุ็ระสืงค์เพัื�อสืะท�อนัถึงการเป็ล่้�ยนัแป็ล่งวิธิคิ้ดแล่ะวิธิก้ารทำางานัด�านัการพัฒันัา
เด็กแล่ะเยาวชนัของนัักถักทอชุมชนั แล่ะนัำาไป็ป็ระยุกต์ัใช�เพัื�อป็ระโยชนั์ในัการเผู้ยแพัร่ขยายผู้ล่ เพัื�อการสืร�างแรงบันัดาล่ใจ  
การป็รบัเป็ล่้�ยนัมมุมอง/ทัศึนัคติั การแบ่งป็นััความร้� ทักษะ เทคนิัคแล่ะวิธิก้ารทำางานัด�านัการพัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนัสื้ ่อป็ท.อื�นั
ท้�สืนัใจ

มล้่นิัธิสิืยามกัมมาจล่ จึงหวังเป็น็ัอยา่งยิ�งว่า หนังัสือืเล่่มน้ั�จะเป็น็ัป็ระโยชน์ัสืำาหรบัผู้้�อ่านัทกุท่านั แล่ะสืามารถนัำาหล่กัสืต้ัร 
นัักถักทอชุมชนั อป็ท. ไป็ป็ระยุกต์ัใช�ให�เกิดป็ระโยชน์ัในัการขับเคล่ื�อนักล่ไกเพัื�อการพััฒนัาเด็กแล่ะเยาวชนัทั�งในัระดับหม่้บ�านั 
ตัำาบล่ อำาเภอ แล่ะจังหวัดต่ัอไป็ แล่ะในัการนั้� มล้่นัธิิฯิ ใครข่อขอบคณุิท่านัผู้้�ว่าราชการจังหวัดสืรุนิัทร ์นัายกองค์การบรหิารส่ืวนั
จังหวัดสืุรินัทร์ ป็ล่ัดองค์การบริหารสื่วนัจังหวัดสืุรินัทร์ คณิะกรรมการผู้้�ทรงคุณิวุฒิ ผู้้�อำานัวยการแล่ะคณิะทำางานัจากกองการ
ศึกึษา ศึาสืนัาแล่ะวัฒนัธิรรม องค์การบรหิารสืว่นัจังหวัดสืรุนิัทร ์ตัล่อดจนัคณิะผู้้�บริหารแล่ะบุคล่ากรท�องถิ�นั (นักัถักทอชุมชนั) 
ทั�ง 26 อป็ท.จังหวัดสุืรินัทร์ ท้�ให�ความสืำาคัญต่ัอการทำางานัด�านัการพััฒนัาเด็กแล่ ะเยาวชนั อันันัำาไป็สื้่การสืร�างความเสืมอภาค
ทางการศึกึษาจังหวัดสืรุนิัทร์

มลูันิธิิสูยามกัมมาจลั ธินาคารีไทยพาณิิชย ์จำากัด็ (มหาชน)



บทนำำ� โครงการพัฒันาเยาวชนในชุมชนท้้องถ่ิ่�น (4 ภาค) ระยะท่้� 3 ความรว่มมือกับ กสศ. และ อบจ.สุรน่ท้ร ์ 6

65 บทเรียีนำนัำกถัักทอชุมุชุนำ 11

องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลัสูลัักได็ อำาเภอเมอืง จังหวัด็สูรุีนิทรี์
 นักถัิ่กท้อชุมชนสอนให้้ค่ดและท้ำางานเป็็นระบบ (คัมภ่รภาพั ยวนจ่ต) 12
 เพั่�มสมรรถิ่นะนักถัิ่กท้อชุมชน ‘สรา้งภูม่คุ้มกัน’ให้้เด็กเยาวชนและชุมชน (ณัฐักฤตา ลายท้อง) 13

องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลัสูวาย อำาเภอเมอืง จังหวัด็สูรุีนิทรี์
 ‘ปั็ญห้าอุป็สรรคของการพัฒันาเด็กเยาวชน’ คือ ต่ดกำาดักกรอบความค่ดของตนเอง (ดวงพัร มว่งอ่อน) 14
 ‘เปิ็ดใจคุย’ เท้คน่คการท้ำางานพัฒันาเด็ก (วสนัต์ การกระสงั) 15
 ‘ค่ดบวก’ พัลังแห้ง่การเรย่นรูเ้พัื�อพัฒันาเด็กเยาวชน (กฤษณัา สบุน่นาม) 16
 ‘บท้บาท้พั่�เล่�ยง’ เปิ็ดโลกกว้างแห้ง่การเรย่นรูเ้พั่�มพันูทั้กษะการโค้ชเยาวชน (มาโนช พัม่พัส์นั) 17

เทศบาลัตำาบลักรีะหาด็ อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สุูรีนิทรี์
 ท้ำางานกับเด็กก็ต้องเปิ็ดใจรบัฟังัเด็ก (จ่ณัพัฒัน์ สขุตาม) 18
 การท้ำางานท่้�ด่ต้องเห็้นจุดเด่น-จุดด้อย (อรรถิ่ยา รตันจูล)  19
 ทั้กษะการตั�งคำาถิ่าม เปิ็ดมุมมองเด็กท้กุคนต้องการโอกาสท้างการศึกษา (มนตร ่แสนกล้า) 20

เทศบาลัตำาบลัจอมพรีะ อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูรุีนิทรี์
 อยากพัฒันาเด็กในพัื�นท่้�ให้้ม่คณุัภาพั ดูแลตนเองได้ ไมเ่ป็็นภาระสงัคม (ไขมุ่ก สายบุตร) 21 
 ได้เรย่นรูเ้ท้คน่คการดแูลเด็กด้อยโอกาส (ภ่ญญดา การณัรงค์) 22 
 อยากเป็็นฟันัเฟัอืงห้นึ�งในการชว่ยเห้ลือ พัฒันาเด็กเยาวชนและชุมชน (จันท้รเ์พัญ็ ท้รพััยส์นุน่) 23
 ใชจ่้ตว่ท้ยาท้ำางานกับเด็ก ไมตั่ดสน่และไมบ่งัคับเด็ก (ศุภรตัต่ยา วารน่กฎุ่ิ) 24

เทศบาลัตำาบลับุแกรีง อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สุูรีนิทรี์
 เปิ็ดโอกาสให้้เด็กค่ด-ลงมือท้ำา เราต้องพัฒันาเขา เพัื�อให้้เขาพัฒันาชุมชนต่อไป็ (วัชรน่ท้ร ์ธรรมเท่้�ยง) 25
 เป็ล่�ยนจาก ‘ช่�นำา’ สูก่ารรบัฟังัความต้องการของเด็ก (ณัฏัฐน่ชา เขย่วสะอาด) 26
 ความไว้ใจ หั้วใจสำาคัญของการพัฒันาเด็ก (สพุัรรณัา สมานม่ตร)  27

องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลัจอมพรีะ อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูรุีนิทรี์
 แลกเป็ล่�ยนเรย่นรูกั้บเครอืขา่ยนักถัิ่กท้อชุมชน ได้ว่ธค่่ด ว่ธท่้ำางานให้ม ่ๆ (ป็ระภา ดาท้อง) 28 
 เคล็ดลับการบรห่้ารจัดการเวลาเพัื�อท้ำางานพัฒันาเด็กเยาวชน (ณัฏัฐกัณัฑ์์ ชวว่กรานต์)  29 
 รูจั้ก ‘การใชข้อ้มูล’ เพัื�อพัฒันาเด็กเยาวชนรายกรณั ่(กศณัภา แฝงสพ่ัล)  30 

องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลัชุมแสูง อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูรุีนิทรี์
 ความค่ดเป็็นระบบ พัฒันาชว่ยเห้ลือเด็กเยาวชน ผ่า่นการท้ำางานเป็็นท่้ม (ขวัญสร่ ่บุญม่) 31
 ต้องม่กระบวนการท้ำางานกับเด็ก ไมค่รอบงำาความค่ด (ราชภูม่ ฉิม่พัล่) 32
 ท้ำางานกับเด็กต้องม่ความต่อเนื�อง ต้องเขา้ใจและท้ำาตัวให้้เขา้กับเด็ก (ณัตัยา น่�มนวล) 33

สูารบััญ



องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลับา้นผือื อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูรุีนิทรี์
 เร่�มเห็้นแนวท้างพัฒันาเด็ก (บุญเก่ด ขุมท้อง) 34

องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลัเมอืงลีัง อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูรุีนิทรี์
 ‘จรง่จังจรง่ใจ’ แนวค่ดการพัฒันาเด็กเยาวชนตำาบลเมืองล่ง (ป็ระเสรฐ่ สขุจ่ต) 35
 ‘ท้ำางานกับเด็กวัยรุน่’ ต้องต่ดตามถิ่ามไถ่ิ่อยา่งใกล้ชด่ (พัชัราภรณั ์จุฑ์าจันท้ร)์ 36 
 ‘ขาดทุ้นคือกำาไร’ ห้ลักค่ดท่้�ได้จากการเป็็นนักถัิ่กท้อชุมชน (จ่รนันท์้ เครอืจันท้ร)์ 37
 ‘พัฒันาเด็กเยาวชน’ ตามศักยภาพัความสามารถิ่ ความพัรอ้มของครอบครัว (บุพักร สายกระสนุ) 38

องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลัลัุ่มรีะวี อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูรุีนิทรี์
  เล่กค่ด ‘ลกูฉินั ลกูเธอ’ ต้องชว่ยกันพัฒันาเด็กให้้เต่บโตอยา่งม่คณุัภาพั (ป็ราณั ่เอ่�ยงนอก) 39
  ภูม่ใจท่้�ได้เป็็นสว่นห้นึ�งในการพัฒันาเด็กเยาวชนในชุมชนตนเอง (อุดมลักษณั ์ฤกษ์ศร)่ 40
 เราต้องพัฒันาตัวเองให้้เป็็นแบบอยา่งท่้�ด่แก่เด็ก (ป็ณัธ่าน สขุสกลุ) 41

องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลัหนองสูนิท อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูรุีนิทรี์
 ใชศ้าสตรแ์ละศ่ลป์็เพัื�อให้้เด็กเปิ็ดใจและไว้ใจ (อ่ษฎิาพัรรณั โชต่ยา) 42
 การพัฒันาความเป็็นครูสูก่ารสรา้งพัื�นฐานท่้�ด่ในวัยเด็ก ( แอนนา ฉิม่งาม) 43
 เรย่นรูเ้ท้คน่คว่ธก่ารท้ำางานกับเด็ก (กรรณัก่า ศรเ่พ็ัชร) 44
 รูส้ถิ่านการณ์ัเด็กเยาวชน เพัื�อห้นุนให้้ถิ่กูท้างได้ฝึกฝนตนเองสรา้งภาวะผู้่นำา (รวงท้อง ท้องด้วง) 45
 ความรู ้เท้คน่คจากการเป็็นนักถัิ่กท้อชุมชน สามารถิ่ดึงเด็กกลับมาเรย่นต่อได้ (ธญัญธร พัจนะแก้ว) 46

องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลัหนองอียอ อำาเภอสูนม จังหวัด็สูรุีนิทรี ์
 เรย่นรูก้ารพัฒันาแกนนำาเด็กเยาวชนจากรุน่สูรุ่น่ โดยห้นุนให้้เด็ก ‘เชื�อม’ เด็ก (ว่ระ ว่เศษพังษ์) 47

 นำาความรูแ้ละว่ธก่ารพัฒันาเด็กเยาวชนมาป็รบัใชทั้้�งเรื�องงาน-สว่นตัว (ชนันท์้กานต์ ชนะท้ะเล) 48

เทศบาลัตำาบลักันตวจรีะมวลั อำาเภอปรีาสูาท จังหวัด็สูรุีนิทรี์
  น่�คือโอกาสท่้�จะได้นำาความรูม้าพัฒันาตนเอง องค์กรและชุมชน (รตันา สขุสบาย) 49
  ‘ดึงเด็กหั้วโจก’ เท้คน่คการท้ำางานกับเด็กท่้�ให้้ผ่ลด่ (ณัฐัพังศ์ ปั็ญญาไว) 50
  ตั�งเป้็าห้มายและวางแผ่นงานเพัื�อพัฒันาเด็กเยาวชนให้้เก่ดความต่อเนื�อง (พัชัร ่สายวงษ์) 51
องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลับา้นไทรี อำาเภอปรีาสูาท จังหวัด็สูรุีนิทรี ์  
 การเชื�อมเด็กกลับเขา้สูร่ะบบการศึกษา ไมย่ากอยา่งท่้�ค่ดเพัย่งแค่ ‘ใชใ้จ’ (เท้วัญ ม่มาก) 52
 รูจั้กตัวเอง รูจั้งห้วะการใช ้ส ุจ่ ปุ็ ล่ ท้ำางานรว่มกับเด็กเยาวชนและชุมชน (ธงชยั บุตรสำาราญ) 53
 ปั็จจัยแห้ง่ความสำาเรจ็บรรลเุป้็าห้มาย ต้องท้ำาตัวเป็็นนำาครึ�งแก้ว (ณัฐัรก่า อ่นท้รามะ) 54

องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลัปรีะทัด็บุ อำาเภอปรีาสูาท จังหวัด็สูรุีนิทรี ์
 การสรา้งท่้มเว่ร์ค ต้องรูจั้กรอ รบัฟังัความค่ดเห็้นผู้่อื�น (ไพับูรณั ์พัรมชาต่)  55
 ฟังัเสย่งเขา (เด็กเยาวชน) มากกว่าฟังัเสย่งในความค่ดเรา (นราศักด่� พัะงาตนัุด) 56
 อยากเห็้นเด็กในชุมชนได้รบัโอกาสพัฒันาตนเองและม่ทั้กษะอาชพ่ั (ว่าท่้�รอ้ยตร ่ศักด่�ชยั สชัชานนท์้)  57 
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องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลัโชกเหนือ อำาเภอลัำาด็วน จังหวัด็สูรุีนิทรี์
 เราต้องฟังัเด็ก...ฟังัความค่ดเห็้นคนในชุมชน (น่ภาภรณั ์จ่นท้เขต) 58
 กล้าค่ด กล้าท้ำา สรา้งความมั�นใจในตัวเอง (สชุาดา สาแก้ว) 59
 เปิ็ดห้น้างานให้ม่ ‘พัฒันาเด็กเยาวชนนอกระบบ’ อยากได้คนนำาท้างและพัาท้ำา (ดาว แก้วว่เศษ) 60

องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลัตรีมไพรี อำาเภอศขีรีภมู ิจังหวัด็สูรุีนิทรี์
 ทุ้กคนในชุมชนม่สว่นรว่มพัฒันาเด็กให้้เต่บโตอยา่งม่ศักยภาพั (ฝนท่้พัย ์อุสา่ห์้ด่) 61
 เด็กพัฒันาได้ถ้ิ่าท้ำาถิ่กูท้าง (เกรษราภรณั ์ท้ว่สขุ) 62

องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลัตรีมึ อำาเภอศขีรีภมู ิจังหวัด็สูรุีนิทรี์
 การเป็็นนักถัิ่กท้อชุมชน คือโอกาสและป็ระสบการณัก์ารท้ำางานเด็กเยาวชน (จ่นจุฑ์า แป้็นท้อง) 63
 ชอ่งว่างความสมัพันัธท่์้�ไมต้่องท้ำาลายกำาแพัง...ต้องใสใ่จเด็กท้กุคน (ศ่รป่็ระภา รำาจวน) 64

องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลันารุีง่ อำาเภอศขีรีภมู ิจังหวัด็สูรุีนิทรี์
 ทุ้กขอ้มูลม่ความสำาคัญต่อการพัฒันาเด็กเยาวชนและชุมชน (ป็ราโมท้ย ์จันท้รเ์ขต) 65
 เมื�อเราป็รบั...โลก (การท้ำางาน) จึงเป็ล่�ยน (สุธาท่้พัย ์สห่้ะวงศ์) 66
 เปิ็ดพัื�นท่้�สรา้งอาชพ่ั ห้นุนให้้เด็กลงมือท้ำา: ความห้วัง ความฝัน ถึิ่งวันท่้�เป็ล่�ยนแป็ลง ( แก้วมณั ่ด่ครนั) 67 
 ถัิ่กท้อพัลังคนรุน่ให้มต่ำาบลนารุง่ ‘เป็็นคนท่้�น่� อยูท่่้�น่� ขอท้ำาเพัื�อท่้�น่�’ (ละเอ่ยด จันท้รด์ำา) 68

องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลักรีะเทียม อำาเภอสูงัขะ จังหวัด็สูรุีนิทรี์
  ความต้องการของเด็กเยาวชน ขอแค่ฟังัอยา่งความเขา้ใจและไว้วางใจ (ว่ภาวรรณั ไชยศรษ่ะ) 69
 ‘การลงมือท้ำาด้วยตนเอง’ จึงเห็้นว่ธก่ารแก้ปั็ญห้าท่้�ชดัเจนมากขึ�น (อุทั้ย ไชยขนัธ)์ 70
 สรา้งป็ฏ่สมัพันัธ ์สร้างความไว้วางใจเพัื�อพัฒันาเด็กและเยาวชน (ชนม์ชนก เบญจวรรณั) 71
 เมื�อต้องท้ำางานกับเด็กกลุ่มเส่�ยง...จาก ‘กลัว’ กลายเป็็น ‘กล้า’ (วน่ดา ครอบท้อง) 72

เทศบาลัตำาบลักาบเชงิ อำาเภอกาบเชงิ จังหวัด็สุูรีนิทรี์
 การท้ำางานด้านเด็กเยาวชน ชว่ยกระตุ้นความกระตื�อรอืรน้ อยากพัฒันาตัวเอง (สพุัตัรา วงศ์ศ่ร)่ 73
 สัมผั่สเรย่นรูเ้ชง่ลึกผ่า่นป็ระสบการณัจ์รง่ เราต้องไมตั่ดสน่เด็ก (ว่ชุดา สมรูป็) 74

องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลัสูะเด็า อำาเภอบวัเชด็ จังหวัด็สูรุีนิทรี์
 การท้ำางานรว่มกับเด็กเยาวชนนอกระบบ ต้องเชื�อมั�น ลงมือท้ำาจรง่ เพัื�อก้าวต่อไป็ (อุไรรตัน์ จ่ตต์ห้าญ) 75
 เชื�อมรอ้ยเครอืขา่ยในชุมชนให้้เข้มแขง็ รว่มแรงรว่มใจพัฒันาเด็กเยาวชน (สวุ่ชา ใจมั�น) 76
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คว�มสำ�คัญและที�ม�
สืืบเนัื�องจากความร่วมมือระหว่างม้ล่นัิธิสิืยามกัมมาจล่ ธินัาคารไทยพัาณิิชย์ จำากัด (มหาชนั) ร่วมกับสืถาบันัเสืริมสืร�าง 

การเรย้นัร้�เพัื�อชุมชนัเป็น็ัสุืข (สืรสื.) มล้่นัธิิชุิมชนัท�องถิ�นัพัฒันัา เมื�อป็ ีพั.ศึ. 2556 - พั.ศึ. 2558 ได�ดำาเนิันัโครงการพัฒันัาเยาวชนั 
ในัชุมชนัท�องถิ�นั 4 ภาค ระยะท้� 2: หล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนัเพัื�อพัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนั ในัพัื�นัท้�เป็า้หมายนัำาร่อง 5 จังหวัด ได�แก ่
จังหวัดสืุรินัทร์ จังหวัดสืุพัรรณิบุร้ จังหวัดสืมุทรสืงคราม จังหวัดกระบ้� แล่ะจังหวัดนัครศึร้ธิรรมราช โดยม้เป็้าหมายเพัื�อเพัิ�ม
สืมรรถนัะบุคล่ากรท�องถิ�นัขององค์กรป็กครองส่ืวนัท�องถิ�นั (อป็ท.) ให�ม้บทบาทเป็น็ั ‘นักถัักทอชุมชน’ หรอื ‘พี�เลีั�ยง’ ทำาหนั�าท้�
ป็ระสืานั เชื�อมโยงบุคคล่ หน่ัวยงานั รวมทั�งภาค้เครอืขา่ยท้�ทำางานัเก้�ยวข�องกบัการพัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนั โดยใช�ป็ระโยชน์ัจาก
ทุนัทางสืังคมทั�งภายในัแล่ะภายนัอกชุมชนั เพัื�อสืร�างการม้สื่วนัร่วมแล่ะผู้ล่ักดันัให�เกิดกล่ไกเพัื�อการพััฒนัาเด็กแล่ะเยาวชนั 
ในัระดับหม้บ่�านั/ตัำาบล่ 

ผืลัลััพธ์ิจากการีขับเคลืั�อนงานดั็งกล่ัาวทำาให้เกิด็องค์ความรูี้เกี�ยวกับรูีปแบบการีพัฒนาเด็็กแลัะเยาวชนทั�งในแลัะ
นอกรีะบบ แลัะเกิด็กลัไกขับเคลืั�อนด้็านการีพัฒนาเด็็กแลัะเยาวชนในลัักษณิะเป็นโรีงเรีียนครีอบครีัว โรีงเรีียนชุมชน  
แลัะปรีะเทศหมู่บ้าน/ตำาบลัในพื�นที�เป้าหมายนำารี่อง โด็ยมีองค์กรีปกครีองสู่วนท้องถิั�น (อปท.) เป็นเจ้าภาพหลัักในการี 
ขบัเคลืั�อนกลัไกต่าง ๆ จนักระทั�งการดำาเนันิัโครงการฯ เข�าสื้ร่ะยะท้� 3 (พั.ศึ. 2559 - พั.ศึ. 2563) จึงได�มก้ารต่ัอยอดแล่ะพัฒันัา 
‘หลัักสูตูรีนักถัักทอชุมชน เพื�อพฒันาเด็็กแลัะเยาวชนนอกรีะบบสููค่วามเสูมอภาคทางการีศกึษาจังหวัด็สูรุีนิทรี’์ โดย มล้่นิัธิิ
สืยามกัมมาจล่ ธินัาคารไทยพัาณิิชย์ จำากัด (มหาชนั) ได�ล่งนัามบันัทึกข�อตักล่งป็ฏิิบัติังานั (MOU.) กองทุนัเพัื�อความเสืมอภาค
ทางการศึึกษา (กสืศึ.) สืมัชชาการศึึกษาจังหวัดสืุรินัทร์ แล่ะคณิะกรรมการการจัดการศึึกษาเชิงพัื�นัท้�เพัื�อความเสืมอภาคทาง 
การศึึกษาจังหวัดสุืรินัทร์ โดยม้ผู้้�ว่าราชการจังหวัดสุืรินัทร์ เป็็นัป็ระธิานักรรมการ แล่ะองค์การบริหารสื่วนัจังหวัดสุืรินัทร ์ 
เป็็นักองเล่ขานัุการแล่ะบริหารจัดการโครงการ ภายใตั�การดำาเนิันั ‘โครีงการีจัด็การีศึกษาเชิงพื�นที�เพื�อความเสูมอภาคทาง 
การีศกึษาจังหวัด็สุูรีนิทรี ์(ปทีี� 1)’ เมื�อวันัท้� 26 สืงิหาคม 2562 ท้�ผู้า่นัมา 

โด็ยมเีปา้หมายคือ เพื�อเพิ�มสูมรีรีถันะบุคลัากรีท้องถิั�น 26 อปท.ในจังหวัด็สูรุีนิทรี ์ใหม้บีทบาทเป็น ‘นักถัักทอชุมชน’ 
หรีอื ‘พี�เลีั�ยง’ ทำาหน้าที�ช่วยเหลืัอ เยยีวยา ลัด็ความเหลืั�อมลัำา ความยากจน ความด้็อยโอกาสูของเด็็กเยาวชนนอกรีะบบ 
ให้สูามารีถัเข้าถึังรีะบบการีศกึษาขั�นพื�นฐานหรีอืสูามารีถัศกึษาต่อ แลัะผืลัักดั็นใหเ้กิด็การีขับเคลืั�อนกลัไกเพื�อการีพฒันา
เด็็กแลัะเยาวชนในรีะดั็บพื�นที�จังหวัด็สูุรีินทรี์อย่างต่อเนื�อง ทำาให้เกิด็รูีปธิรีรีมของการีพัฒนาเด็็กแลัะเยาวชนนอกรีะบบ 
การีศกึษา ซึ่ึ�งในัป็แีรกมุง่เนั�นัให�เด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบการศึกึษาได�ค�นัพับคุณิค่าศึกัยภาพัภายในัตันัเอง เกดิแรงบันัดาล่ใจท้�
จะเร้ยนัร้�เพัื�อป็รับป็รุงเป็ล้่�ยนัแป็ล่งพัฤติักรรม/นัิสืัยตันัเอง ม้ทักษะช้วิตัแล่ะทักษะอาช้พั ซึ่ึ�งสือดคล่�องกับความตั�องการด�านั
คณุิล่กัษณิะของเด็กแล่ะเยาวชนัจังหวัดสืรุนิัทร ์คือ เปน็คนดี็ คนเก่ง มคีณุิภาพแลัะมสีูมัมาชพี 

เป้�้หม�ยโครีงก�รี
ต่ัอยอดแล่ะพัฒันัาเครอืข่ายนักัถักทอชุมชนั 26 อป็ท. ในัจังหวัดสืรุนิัทร ์แล่ะล่ดความเหล่ื�อมล่ำาแล่ะสืร�างความเสืมอภาค

ทางการศึึกษา ติัดตัาม ช่วยเหล่ือ สื่งเสืริม แล่ะจัดกระบวนัการเร้ยนัร้�ให�แก่เด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบการศึึกษา แล่ะยกระดับ
กล่ไกจัดการศึกึษาเชงิพัื�นัท้�เพัื�อความเสืมอภาคทางการศึกึษาจังหวัดสืรุนิัทรอ์ยา่งเป็น็ัระบบแล่ะยั�งยนืั 
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วตัถัปุ้รีะสงค์ในำก�รีดำำ�เน่ำนำง�นำป้ทีี� 1
1. เพัื�อเพัิ�มสืมรรถนัะนัักถักทอชุมชนัขององค์กรป็กครองสื่วนัท�องถิ�นั (อป็ท.) 26 แห่งในัจังหวัดสืุรินัทร์

2. เพัื�อเพิั�มทักษะช้วิตัแล่ะทักษะอาช้พัในัการพััฒนัาเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบการศึึกษา อายุ 2-21 ป็ี ในัพืั�นัท้� 
เป็า้หมาย 26 อป็ท. จ.สุืรนิัทร ์

3. เพัื�อยกระดับกล่ไกการจัดการศึึกษาเชิงพัื�นัท้�เพัื�อความเสืมอภาคทางการศึึกษาระดับจังหวัด/อำาเภอ/ตัำาบล่ ในัพัื�นัท้�
เป็า้หมาย 26 อป็ท. จ.สุืรนิัทร์

4. เพัื�อผู้ลิ่ตัสืื�อ ถอดบทเรย้นัตััวอย่างความสืำาเร็จของนักัถักทอชุมชนัแล่ะเยาวชนันัอกระบบการศึกึษาในัพืั�นัท้�เป็า้หมาย 
26 อป็ท. จ.สุืรนิัทร์

5. เพัื�อเผู้ยแพัร่แล่ะขยายผู้ล่การดำาเนัินัโครงการไป็ยัง อป็ท. อื�นั เพัื�อให�ครอบคลุ่ม 173 อป็ท. ในัจังหวัดสืุรินัทร์ 

พืั� นำที�เป้�้หม�ย 26 อป็ท. ในัจังหวัดสืรุนิัทร ์

• กล่ไกระดับจังหวัด จำานัวนั 1 จังหวัด ได�แก่ องค์การบริหารสื่วนัจังหวัดสืุรินัทร์

• กล่ไกระดับอำาเภอ จำานัวนั 1 อำาเภอ ได�แก่ อำาเภอจอมพัระ

• กล่ไกระดับตัำาบล่ จำานัวนั 25 อป็ท. ได�แก่ 1. องค์การบริหารส่ืวนัตัำาบล่สืลั่กได 2. องค์การบริหารส่ืวนัตัำาบล่สืวาย  
3. เทศึบาล่ตัำาบล่เมอืงแก 4. เทศึบาล่ตัำาบล่จอมพัระ 5. เทศึบาล่ตัำาบล่กระหาด 6. เทศึบาล่ตัำาบล่บุแกรง 7. องค์การ
บรหิารสืว่นัตัำาบล่จอมพัระ 8. องค์การบริหารสืว่นัตัำาบล่เมอืงล่ง้ 9. องค์การบริหารสืว่นัตัำาบล่หนัองสืนัทิ 10. องค์การ
บรหิารสืว่นัตัำาบล่ลุ่ม่ระว้ 11. องค์การบรหิารส่ืวนัตัำาบล่เป็น็ัสุืข 12. องค์การบรหิารส่ืวนัตัำาบล่ชุมแสืง 13. องค์การ
บรหิารส่ืวนัตัำาบล่บ�านัผืู้อ 14. เทศึบาล่ตัำาบล่กันัตัวจระมวล่ 15. องค์การบริหารส่ืวนัตัำาบล่บ�านัไทร 16. องค์การบริหาร
สื่วนัตัำาบล่ป็ระทัดบุ 17. เทศึบาล่ตัำาบล่กาบเชิง 18. องค์การบริหารส่ืวนัตัำาบล่หนัองอ้ยอ 19. องค์การบริหารส่ืวนั
ตัำาบล่กุดหวาย 20. องค์การบรหิารสืว่นัตัำาบล่ตัรมไพัร 21. องค์การบรหิารส่ืวนัตัำาบล่ตัรึม 22. องค์การบรหิารส่ืวนั
ตัำาบล่นัารุง่ 23. องค์การบรหิารสืว่นัตัำาบล่กระเท้ยม 24. องค์การบรหิารสืว่นัตัำาบล่โชกเหนัอื แล่ะ 25. องค์การบรหิาร
สืว่นัตัำาบล่สืะเดา 

กลุ่มเป้�้หม�ย

• ผู้้�บริหาร เจ�าหนั�าท้�หรอืบุคล่ากรท�องถิ�นัในัพืั�นัท้�เป็า้หมาย 26 อป็ท.จังหวัดสุืรนิัทร ์ท้�สืมัครใจแล่ะ/หรอืได�รบัมอบหมาย
ให�มบ้ทบาทหนั�าท้�รบัผู้ดิชอบงานัด�านัพัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนั (ตัำาบล่ล่ะ 3-4 คนั) อยา่งนั�อยจำานัวนั 79 คนั

• เด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบการศึึกษา อายุ 13-21 ป็ี ท้�สืมัครใจเข�าร่วมโครงการฯ จาก 25 อป็ท. ในัจังหวัดสืุรินัทร์  
(ตัำาบล่ล่ะ 10 คนั) อยา่งนั�อยจำานัวนั 250 คนั 

ขั้ั�นำตอนำและวธี่ีก�รีอบรีมเชุง่ป้ฏ่ิบัต่ก�รี 1 ป้ ี
ป็ลี่ะ 10 ครั�ง ครั�งล่ะ 3 วันั 2 คืนั แล่ะ/หรือ 2 วันั 1 คืนั โดยพัฒันัาหลั่กสืต้ัรเพัิ�มสืมรรถนัะนักัถักทอชุมชนัเพัื�อการพัฒันัา

เด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบการศึกึษา
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ก�รีต่ดำต�ม น่ำเทศ
• แต่ังตัั�งคณิะทำางานัด�านัติัดตัามป็ระเมินัผู้ล่การเร้ยนัร้�แล่ะหนัุนัเสืริมศึักยภาพั แล่ะกำาหนัดบทบาทหนั�าท้�เพัื�อช่วยให�

ท้มนักัถักทอชุมชนับรรล่เุป็า้หมาย

• ร้ป็แบบในัการติัดตัามป็ระเมินัผู้ล่การเร้ยนัร้� เนั�นัให�คณิะทำางานัล่งเย้�ยมรายพัื�นัท้�เพัื�อร่วมสืังเกตัการณิ์ในัการบริหาร
จัดการโครงการของท้มนักัถักทอชุมชนั เพัื�อรับทราบสืถานัการณิแ์ล่ะข�อมล้่จรงิในัพืั�นัท้� ชื�นัชม ให�กำาล่งัใจแล่ะชว่ยแก�
ป็ญัหาตัามความเหมาะสืม มใิชแ่บบตัรวจสือบจับผู้ดิ 

 

ก�รีป้รีะเม่นำผลขั้องหลักสูตรี
• นัักถักทอชุมชนั 25 อป็ท. สืมัครใจเข�าร่วมรับการอบรมอย่างต่ัอเนืั�องสืม�าเสืมอ จำานัวนัครั�งท้�เข�าร่วมไม่ตั�ากว่า 80 

เป็อรเ์ซึ่น็ัต์ั

• นัักถักทอชุมชนัม้ความตัั�งใจ มุ่งมั�นัท้�จะเร้ยนัร้�แล่ะนัำาไป็ใช�ป็ระโยชนั์ต่ัอการพััฒนัาเด็กแล่ะเยาวชนัทั�งในัแล่ะนัอก
ระบบการศึึกษา แล่ะ/หรือนัำาไป็ป็ระยุกต์ัใช�ป็ระโยชนั์ในัการพััฒนัาคุณิภาพัช้วิตัของครอบครัว การทำางานัร่วมกับ
เพัื�อนัแล่ะองค์กรได�อยา่งมป้็ระสืทิธิภิาพัด้ยิ�งขึ�นั 

• นัักถักทอชุมชนัม้การป็ระเมินัผู้ล่การเป็ล่้�ยนัแป็ล่งพัฤติักรรมการเร้ยนัร้�แล่ะการเพัิ�มสืมรรถนัะข้ดความสืามารถ 
หรอืทักษะ ด�วยการป็ระเมนิัผู้ล่ผู้า่นั Application ของมล้่นิัธิฯิ 

ขั้ั�นำตอนำและกรีะบวนำก�รีต�มหลักสูตรีสมรีรีถันำะนัำกถัักทอชุมุชุนำ อป้ท.(10 ครีั�งต่อป้)ี

เพ่ิ่�มสูมรรถันะ
กลัไกจังัหวัด็

เพ่ิ่�มสูมรรถันะ
นักถัักทำอชมุชน อปทำ.

เตรยีมระบับัข้อ้มูลั / การสู่�อสูารสัูงคำม ค่ำายเด็็กแลัะเยาวชนนอกระบับั 3 วัน แลัะ/หรอ่ 21 วันต่อเน่�อง

นำถัท.ป้ฏ่ิบต่ัก�รีในำพืั�นำที� นำถัท.ป้ฏ่ิบต่ัก�รีในำพืั�นำที�

นำถัท.ป้ฏ่ิบต่ัก�รีในำพืั�นำที� นำถัท.ป้ฏ่ิบต่ัก�รีในำพืั�นำที�

นำถัท.ป้ฏ่ิบต่ัก�รีในำพืั�นำที� นำถัท.ป้ฏ่ิบต่ัก�รีในำพืั�นำที�

มูลน่ำธ่ีฯ สรีปุ้ผลก�รีดำำ�เน่ำนำง�นำ/ป้ดิำโครีงก�รีฯ
(ผจก.โครีงก�รีฯ เกษีียณอ�ยุ)

Meeting # 1
นำ�ยก/รีองนำ�ยกฯ/ป้ลัดำ อบจ. 
3 จงัหวดัำ จนูำทำ�คว�มเขั้�้ใจและ

ว�งเป้�้หม�ยรีว่ม

Workshop # 2
กรีะบวนำก�รีจดัำก�รีคว�มรีู ้
(ทักษีะก�รีฟังั จบัป้รีะเด็ำนำ 
บนัำทึกและสรีปุ้บทเรียีนำ)

Workshop # 3
ทบทวนำ เรียีนำรีูเ้ครีื�องมือศึกษี�
ชุมุชุนำ เทคน่ำคก�รีเก็บขั้อ้มูล
ก�รีทำ�ง�นำแบบมีส่วนำรีว่ม

Workshop # 1
บุคล�กรี เพืั� อคัดำเลือก
ทีมขั้บัเคลื�อนำจงัหวดัำ

(3 จงัหวดัำ)

Workshop # 1
จนูำเป้�้หม�ย MOU.

ส�นำพัลัง สรี�้งทีม และ
ทักษีะในำศตวรีรีษีที� 21

Workshop # 4
ทบทวนำ อบรีม App ขั้อง กสศ. 
เพืั� อเก็บขั้อ้มูลเด็ำกและเย�วชุนำ

นำอกรีะบบ

Workshop # 6 ทบทวนำ
พััฒนำ�ก�รีสมวยักับกรีะบวนำก�รี

ท�งสมอง EF ก�รีว�งแผนำ
พััฒนำ�เด็ำกเย�วชุนำนำอกรีะบบ

Workshop # 7 
ทบทวนำ ฝึึกทักษีะก�รีเขั้ยีนำ

โครีงง�นำ/แผนำทักษีะก�รีโค้ชุ
เด็ำกและเย�วชุนำนำอกรีะบบ

Workshop # 8 ทบทวนำ 
สรีปุ้แผนำง�นำ/โครีงง�นำ 

ว�งแผนำต่ดำต�มป้รีะเมน่ำผลก�รี
พััฒนำ�เด็ำกและเย�วชุนำนำอกรีะบบ

Workshop # 9 
นำอท. สรีปุ้ผลก�รีต่ดำต�ม

ป้รีะเมน่ำผล และคว�มคืบหน้ำ�
ต่อผู้ทรีงคณุวุฒ่

Workshop # 10 
นำำ�เสนำอ BP ในำเวทีพูันำพัลัง อป้ท. 

(ตล�ดำนัำดำวชุ่�ก�รี) ฝึึกทักษีะ
ก�รีสื�อส�รีเพืั� อขั้ย�ยผล อป้ท.

Workshop # 5
ทบทวนำ วเ่ครี�ะหข์ั้อ้มูลสถั�นำก�รีณ์ 
ป้ญัห�เด็ำกและเย�วชุนำนำอกรีะบบ 

& Steakholders

Workshop # 2
หนุำนำเสรีม่ศักยภ�พัเพืั� อ

เตรียีมคว�มพัรีอ้ม
ทีมขั้บัเคลื�อนำจงัหวดัำ

ทีมขั้บัเคลื�อนำจงัหวดัำเขั้�้รีว่ม 
Workshop # 1-10

ต�มหลักสูตรี
นัำกถัักทอชุมุชุนำ อป้ท.

Meeting # 2
ป้รีะชุมุทีมขั้บัเคลื�อนำจงัหวดัำ

ว�งแผนำป้ฏ่ิบต่ัง�นำ

ป้รีะก�ศรีบัสมัครี อป้ท.
เขั้�้รีว่มโครีงก�รีฯ และ
จดัำรีะบบข้ั้อมูลบุคคล

ทะเบยีนำนัำกถัักทอชุมุชุนำ
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• ผู้ล่ท้�เกิดขึ�นัจากการเกิดกล่ไกเพัื�อพััฒนัาเด็กแล่ะเยาวชนัท้�ม้คุณิภาพัแล่ะม้ความต่ัอเนัื�องในัระยะยาว (ป็ีแรกจะ
พัจิารณิาจากสืมรรถนัะของนักัถักทอชุมชนั ผู้ล่ท้�เกิดขึ�นัจากการพัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบการศึกึษาแล่ะการ
เกิดกล่ไกฯ แล่ะสืามารถขับเคล่ื�อนังานัพัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนัแบบมส้ืว่นัรว่ม)

พ่ัธีีมอบป้รีะก�ศเกียรีต่คณุ
• ผู้้�บริหารองค์กรป็กครองสื่วนัท�องถิ�นั (นัายกเทศึมนัตัร้ นัายกฯ แล่ะป็ลั่ดฯ) ท้�ให�การสืนัับสืนุันัแล่ะสื่งเสืริมบุคล่ากร

ท�องถิ�นัเข�าร่วมรับการอบรมตัามหลั่กสื้ตัรฯ แล่ะให�ความอนุัเคราะห์ช่วยกำากับ ติัดตัาม ให�ขวัญแล่ะกำาล่ังใจแก่ท้ม 
นัักถักทอชุมชนัเพัื�อให�บรรลุ่เป้็าหมายการทำางานัแบบม้ส่ืวนัร่วม จะได�รับมอบโล่ป่็ระกาศึเกย้รติัคณุิในัพิัธิป้็ดิหลั่กสืต้ัร
นักัถักทอชุมชนั 

• นักัถักทอชุมชนั อป็ท. ท้�สืำาเรจ็แล่ะได�ผู้า่นัการอบรมเชงิป็ฏิิบัติัการบนัฐานังานัจรงิตัามหลั่กสืต้ัรฯ จะได�รบัเกย้รติับตััร
เพัื�อแสืดงว่าท่านัได�ผู้า่นัการอบรมหล่กัสืต้ัรฯ นั้� โดยนักัถักทอชุมชนัจะตั�องมผู้้ล่งานัหรือชิ�นังานัก่อนัสืำาเร็จหรือผู้า่นั
หล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนั

รีะยะเวล�ดำำ�เน่ำนำง�นำ 13 เดือนั ตัั�งแต่ัวันัท้� 1 มิถนุัายนั 2562 ถึงวันัท้� 31 สิืงหาคม 2563 

ได�ขยายระยะเวล่าการดำาเนันิังานัเนัื�องจากสืถานัการณ์ิการแพัร่ระบาดของเชื�อไวรสัืโคโรน่ัา 2019 เป็น็ัวันัท้� 1 กรกฎาคม 
2563 ถึงวันัท้� 31 สืงิหาคม 2563 

ผลที�ค�ดำว�่จะได้ำรีบั
• บุคล่ากรท�องถิ�นัขององค์กรป็กครองสื่วนัท�องถิ�นั (อป็ท.) ทั�ง 26 แห่งในัจังหวัดสืุรินัทร์ จำานัวนัอย่างนั�อย 79 คนั 

ม้บทบาทหนั�าท้�เป็็นั ‘นักถัักทอชุมชน อปท.’ หรือเร้ยกว่า ‘พี�เลีั�ยง’ ท้�ม้สืมรรถนัะทั�งด�านัความร้� ม้ทักษะหรือ 
ความสืามารถ เจตัคติัหรอืทัศึนัคติัเชงิบวก เชน่ั ความร้�แล่ะทักษะด�านัการจัดการความร้� ด�านักระบวนัการวิจัยเพัื�อ
ท�องถิ�นั เช่นั การศึึกษาชุมชนั รวบรวมข�อม้ล่ วิเคราะห์แล่ะใช�ป็ระโยชน์ัจากข�อม้ล่ ด�านัการให�คำาป็รึกษา/แนัะนัำา  
ด�านัป็ระสืานัเชื�อมโยงจัดการทุนัทางสืังคม ด�านัสืร�างการม้สื่วนัร่วมกับทุกภาคสื่วนัท้�เก้�ยวข�องในัการพััฒนัาเด็กแล่ะ
เยาวชนันัอกระบบการศึึกษา แล่ะสืามารถยกระดับกล่ไกเพัื�อจัดการศึกึษาเชิงพัื�นัท้�เพัื�อความเสืมอภาคทางการศึกึษา
ในัการพัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนัจังหวัดสืรุนิัทร ์

• เด็กแล่ะเยาวชนัจังหวัดสืุรินัทร์จาก 25 อป็ท. จำานัวนัอย่างนั�อย 250 คนั ท้�ม้เป็้าหมายช้วิตั ม้โอกาสืเข�าถึงระบบ 
การศึกึษา ได�รับการสืง่เสืรมิแล่ะการเรย้นัร้�เพัื�อพัฒันัาทักษะชวิ้ตั ทักษะอาชพ้ั แล่ะทักษะการเรย้นัร้�ในัศึตัวรรษท้� 21 

• เกิดเครือข่ายนัักถักทอชุมชนั อป็ท. รุ่นัท้� 3 หรือพั้�เล่้�ยงแล่ะเยาวชนัแกนันัำานัอกระบบการศึึกษาจาก 25 อป็ท. (ระดับ
ตัำาบล่ล่ะ 5 คนั) จำานัวนั 125 คนั ในัการดำาเนิันังานัปี็ท้� 1

• ได�ตั�นัฉบับบหนัังสืือถอดบทเร้ยนัตััวอย่างความสืำาเร็จ (BP) ของนัักถักทอชุมชนั 26 อป็ท.ในัการขับเคล่ื�อนังานัด�านั
การพัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบการศึกึษา 
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65 บัทำเรยีน
นักถัักทำอชมุชน
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นักถัักทำอชมุชนสูอนให้ค่ำด็
แลัะทำำางานเปน็ระบับั

“เด็ำกหล�ยคนำปิ้ดำใจ 
เพัรี�ะไมม่ใีครีรีบัฟังั
เขั้�อย�่งจรีง่จงัและ
จรีง่ใจ เรี�จงึค่อย ๆ 
ทำ�ใหเ้ขั้�เป้ดิำใจ
ด้ำวยก�รีทำ�ใหเ้ขั้�เหน็ำ
ว�่เรี�เป้น็ำคนำที�พัรีอ้ม
จะรีบัฟังัเขั้�จรีง่ ๆ”

คัมภีรีภาพ ยวนจิต นักพฒันาชุมชน องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลั
สูลัักได็ อำาเภอเมือง จังหวัด็สูุรีนิทรี ์ ม้หนั�าท้�ด้แล่สืวัสืดิการด�านัต่ัาง ๆ 
ของคนัในัตัำาบล่มานัานั 12 ป็ี แล่ะยังรับบทบาทเป็็นั ‘นัักถักทอชุมชนั’ 
เพัื�อพัฒันัาความเป็น็ัอย่้ของคนัในัชุมชนัมากว่า 2 ป็แีล่�ว 

คัมภ้รภาพั เล่่าว่า ตัำาบล่สืลั่กไดม้เด็กแล่ะเยาวชนัท้�หลุ่ดออกจาก
ระบบการศึกึษาหล่ายคนั ป็ญัหาหลั่กมาจาก 2 สืว่นั คือ 1. การีศกึษาที�
ไม่ตอบโจทย์ เพัราะสืำาหรับเด็ก ๆ แล่�ว การตั�องอดทนันัั�งฟัังสืิ�งท้�ไม่ได�
สืนัใจในัห�องสื้�เหล่้�ยมทำาให�เด็กเกิดความทุกข์ 2. ขาด็เงิน ทำาให�พัวกเขา
ตั�องออกไป็ทำางานัเล่้�ยงป็ากท�องแทนัการเข�าเรย้นัในัโรงเรย้นั นัอกจากนั้�
กย็งัมอ้้กหล่ายป็ญัหาท้�ป็ะป็นักนััไป็เหมอืนัท้�ในัหล่ายพัื�นัท้�ตั�องเผู้ชญิ เชน่ั
การดื�มของมนึัเมา ยาเสืพัติัด แล่ะการขบัรถมอเตัอรไ์ซึ่ค์ซึ่ิ�งบนัท�องถนันั
รบกวนัผู้้�อื�นั

“เด็็กท่ี่�หลุุด็ออกจากระบบการศึึกษาไปแลุ้ว 
ส่ว่นใหญ่จ่ะปดิ็ใจ เพราะคิิด็ว่าไม่ม่่่ใคิรรบัฟังัเขาอย่่าง
จริงจังแลุะจริงใจ ส่ิ�งท่ี่�เราที่ำาจึงเป็นการค่ิอย่ ๆ ที่ำาให้
เขาเปิด็ใจ ที่ำาให้เขาเห็นว่าเราเป็นคินท่ี่�พร้อม่จะรับฟังั
เขาจริง ๆ  ท่ี่�ผ่า่นม่าเราชวนเด็็ก ๆ  ม่ารว่ม่กจิกรรม่ของ
ตำำาบลุ ค่ิอย่ ๆ  ลุะลุาย่พฤติำกรรม่แลุะเช่�อม่โย่งพวกเขา
กับคินอ่�น ๆ ที่ำาให้เด็็กเห็นด้็วย่ตัำวเองว่าคินในชุม่ชน
ย่อม่รับ พร้อม่ท่ี่�จะฟัังเส่่ย่งของพวกเขา เม่่�อพวกเขา
พร้อม่ท่ี่�จะเดิ็นหน้าไปกับคินในชุม่ชนแลุ้ว เราจึงจัด็
กิจกรรม่เส่ริม่ศึักย่ภาพเพ่�อส่ร้างอาช่พ ส่ร้างราย่ได้็  
ซึึ่�งทุี่กกิจกรรม่จะม่าจากคิวาม่ต้ำองการของตัำวเด็็ก 
จริง ๆ ให้เขาเป็นคินคิิด็วางแผ่นการที่ำากิจกรรม่ด้็วย่
ตัำวเอง โด็ย่ม่่เราเป็นพ่�เลุ่�ย่ง”

คัมภ้รภาพั บอกว่า การทำางานัสื่งเสืริมเด็กแล่ะเยาวชนัเขาจะ 
ตัั�งเป็้าหมายไว�ว่า ตั�องให�เด็กได�เร้ยนัร้�ตัามความสืนัใจแล่ะใช�งานัได�จริง  
โดยพัยายามให�เขาได�เร้ยนัร้�ล่งมือทำาในัสืิ�งท้�รัก ชอบ แล่ะหารายได�จาก 
สืิ�งนัั�นั เชน่ั กลุ่ม่เด็กผู้้�ชายสืนัใจอยากเรย้นัร้�เรื�องการซึ่อ่มรถมอเตัอรไ์ซึ่ค์
เพัื�อใช�ป็ระกอบอาช้พั เราก็พัาเขาทำากิจกรรมฝึึกอาช้พัด�านัน้ั� พัอเขาได�
เรย้นัในัสืิ�งท้�สืนัใจ พัวกเขากส็ืนักุแล่ะมค้วามสืขุ นัำาความร้�เหล่า่นัั�นัไป็ใช�
ป็ระโยชนั ์ทำางานั สืร�างรายได� โดยเราจะค่อย ๆ  ชวนัพัวกเขาป็รบัเป็ล้่�ยนั
มุมมองความคิด จากเดิมท้�เขาชอบแว�นัรถแข่งกันับนัท�องถนันัซึึ่�งเป็็นั 
การรบกวนัผู้้�อื�นัแล่ะอาจทำาให�เกิดอันัตัรายได� ก็ชวนัให�เขาไป็แข่งในั 
สืนัามแข่งจริง ผู้ล่คือ ตัอนัน้ั�พัวกเขากำาล่ังเป็ล่้�ยนัแป็ล่งไป็ในัทางท้�ด้ขึ�นั 
เด็กบางคนัเริ�มทำางานัท้�อ่้ซึ่อ่มรถดังท้�ตััวเองฝัึนัไว�

 อยา่งไรก็ด้ คัมภ้รภาพั บอกว่า สืิ�งท้�ได�รับจากการเป็น็ันัักถักทอ
ชุมชนัคือ ความสุืข แม�จะเหนัื�อยแต่ักค็ุ�มค่า แม�ตัอนัน้ั�จะยัง
ช่วยเหล่ือเด็กท้�หลุ่ดออกจากระบบการศึึกษาทุกคนัไม่ได�  
แต่ัก็ไม่ท�อ บทเร้ยนัจากการเป็็นันัักถักทอชุมชนัแล่ะการ 
ทำาวิจัยทำาให�เรามร้ากฐานัท้�มั�นัคง ซึ่ึ�งรากฐานัเหล่า่นัั�นัจะถ้ก
สืง่ผู้า่นัไป็ยงัเด็ก ๆ ท้�เราดแ้ล่ด�วยเชน่ักนัั

“ส่ิ�งท่ี่�ได้็เร่ย่นร้้แลุะเกิด็การเปลุ่�ย่นแปลุง ค่ิอ คิวาม่คิิด็
แลุะการที่ำางานท่ี่�เป็นระบบ ซึึ่�งเราส่าม่ารถนำาทัี่กษะน่�ไป
ปรับใช้ได้็กับทีุ่กการที่ำางาน นอกจากนั�นยั่งได้็เห็นทิี่ศึที่าง 
ท่ี่�ด่็เก่�ย่วกบัคิวาม่เปลุ่�ย่นแปลุงของเด็็ก ๆ ด้็วย่ พวกเขาคิิด็
เป็นระบบม่ากขึ�น ม่่คิวาม่กลุ้าท่ี่�จะส่่�อส่ารคิวาม่คิิด็แลุะ
คิวาม่ต้ำองการของตัำวเอง แลุะเป็นผ่้้เลุ่อกส่รรการเติำม่เต็ำม่
ทัี่กษะคิวาม่ร้้ท่ี่�ต้ำองการด้็วย่ตัำวเอง ซึึ่�งจะที่ำาให้การเร่ย่นร้้ 
เกดิ็ประโย่ชน์จริง ๆ”   

คัมภีรีภ�พั ยวนำจต่
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ณัฐกฤต� ล�ยทอง

เพ่ิ่�มสูมรรถันะนักถัักทำอชมุชน
‘สูรา้งภูมู่คำุ้มกัน’ ให้เด็็กเยาวชน
แลัะชมุชน

ณัิฐกฤตา ลัายทอง ครูีศนูยพ์ฒันาเด็็กเล็ักวัด็ชยัปรีะโคม องค์การี
บรีหิารีสูว่นตำาบลัสูลัักได็ อำาเภอเมอืงจังหวัด็สูรุีนิทรี ์เป็น็ัคร้ศึน้ัย์พััฒนัา
เด็กเล่็กมานัานักว่า 26 ป็ี ม้หนั�าท้�หล่ักคือด้แล่ให�ความร้�แก่เด็กป็ฐมวัย 
ในัศึน้ัยฯ์ แล่ะด�วยการทำางานักบัเด็กแล่ะเยาวชนัในัพัื�นัท้�มาอยา่งยาวนัานั 
เมื�อได�รบัโอกาสืให�เป็น็ันักัถักทอชุมชนัในัป็ ี2561 เธิอจึงรบ้คว�าไว� เพัราะ
อยากใช�องค์ความร้�ท้�ได�รับมาถักทอพััฒนัางานัเด็กแล่ะเยาวชนัในัพืั�นัท้�
ต่ัอเนัื�องมาจนัถึงป็จัจุบนัั 

ณิฐักฤตัา เล่า่ว่า ตัอนัแรกไมเ่ข�าใจว่าทำาไมตั�องเป็น็ันักัถักทอชุมชนั
เพัราะด�วยบทบาทหนั�าท้�คร้ก็หนักัหนัาอย้แ่ล่�ว สืาเหตุัท้�เราค่อนัข�างปิ็ดใจ
เพัราะไม่บอ่ยครั�งนักัท้�จะมก้ารจัดอบรมแล่ะการทำากจิกรรมเหมือนันักัถัก
ทอชุมชนั ท้�เป็็นัการยกระดับศึักยภาพัของคนัทำางานัอย่างแท�จริง ม้การ
อบรมท้�ม้ป็ระสืิทธิภิาพั ม้พัื�นัท้�ให�แล่กเป็ล่้�ยนัสืะท�อนัคิดร่วมกันัระหว่าง
คนัทำางานั ได�สืื�อสืารเรื�องราวภายในัใจ ซึ่ึ�งวิทยากรแล่ะผู้้�ใหญใ่นัโครงการ
ก็ม้ส่ืวนัสืำาคัญท้�ทำาให�เราเกิดความตัระหนัักถึงความ
สืำาคัญของการทำางานันั้� แล่ะม้ความเชื�อมั�นัในัการ
ทำางานัเพัื�อยกระดับคณุิภาพัชวิ้ตัของคนัในัชุมชนั 

“ประเด็็นการเร่ย่นร้้หลุกั ๆ ท่ี่�ได้็จากการอบรม่
ค่ิอ การจัด็ที่ำาข้อม่้ลุเด็็ก การหางบประม่าณเพ่�อ 
ช่วย่เหลุ่อเด็็กท่ี่�ย่ากไร้ การลุงพ่�นท่ี่�เพ่�อส่ำารวจปัญ่หา
แลุะคิวาม่ต้ำองการท่ี่�แท้ี่จริง เม่่�อเราผ่่านการอบรม่ 
ก็กลัุบม่าถ่าย่ที่อด็ให้เพ่�อนร่วม่งานท่ี่�ไม่่ม่่โอกาส่ได้็ 
เข้าร่วม่อบรม่ ซึึ่�งส่อด็คิลุ้องกับนโย่บาย่ผ่้้บริหารท่ี่�
ต้ำองการให้คิร้ลุงพ่�นท่ี่�ส่ำารวจชุม่ชนเพ่�อให้การช่วย่
เหลุอ่ลุก้หลุานในตำำาบลุอย่า่งทัี่�วถึงพอด่็ เราจึงพาเพ่�อน
คิร้ 16 คิน แลุะเจ้าหนา้ท่ี่�ของศึน้ย์่ฯ ลุงพ่�นท่ี่�ไปส่ำารวจ
ค้ินหาเด็็กเล็ุกท่ี่�หลุดุ็จากระบบการศึกึษาด้็วย่กนั”

ณิัฐกฤตัา เล่่าว่า การล่งพัื�นัท้�ทำาให�เธิอค�นัพับ
ข�อมล้่ท้�ไมเ่คยร้�มากอ่นั คือ ในัตัำาบล่ยงัมเ้ด็กเล่ก็ท้�หล่ดุ
จากระบบการศึึกษาอย้่ เนัื�องจากผู้้�ป็กครองฐานัะยากจนัไม่สืามารถ 
สื่งบุตัรหล่านัเข�ารับการศึึกษาได� โดยไม่ร้�ว่าการส่ืงบุตัรหล่านัเข�าเร้ยนัท้�
ศึ้นัย์เด็กเล็่กนัั�นัไม่ม้ค่าใช�จ่าย แล่ะท้�ศึ้นัย์ฯยังสืามารถช่วยเชื�อมโยงการ

ชว่ยเหล่อืให�แกเ่ด็กแล่ะครอบครวัได� เรายังพับว่า จริง ๆ แล่�วผู้้�ป็กครองก็
ไม่ได�อยากให�บุตัรหล่านัของตันัหล่ดุจากระบบการศึกึษา แต่ัความยากจนั
ทำาให�พัวกเขาอับจนัหนัทาง พัวกเราพัยายามให�ข�อม้ล่สืิ�งท้�สืามารถ 
ชว่ยเหล่อืได�แกท่กุครวัเรอืนัท้�กำาล่งัเผู้ชญิป็ญัหา แสืดงให�เหน็ัถึงความตัั�งใจ
ในัการทำางานัของพัวกเรา แล่ะเชิญให�พัวกเขาสื่งบุตัรหล่านัมาเข�าเร้ยนั 
ทำาให�ในัปี็การศึึกษา 2562 ไม่ม้เด็กเล็่กคนัใดในัตัำาบล่ท้�หลุ่ดพั�นัจาก 
การศึกึษา” 

ณิัฐกฤตัา บอกว่า กุญแจที�นำามาสูู่ความสูำาเรีจ็ คือ ความมุ่งมั�น 
ทุ่มเท ตั�งใจ ที�ทำาใหผ้ืูป้กครีองเปดิ็ใจที�จะสูง่บุตรีหลัานเขา้เรียีน

“การท้�เราทุกคนัล่งพัื�นัท้�ไป็คุยกับผู้้�ป็กครอง 
แล่ะเปิ็ดโอกาสืให�พัวกเขาได�มาเห็นักระบวนัการ
ทำางานัท้�ศึน้ัย์ฯ ทำาให�เหน็ัถึงความทุ่มเท มุง่มั�นั ตัั�งใจ
 ของคร้แล่ะเจ�าหนั�าท้�ทกุคนัท้�ดแ้ล่เด็กด�วยความรัก
 ทำาให�เด็กได�รับป็ระสืบการณ์ิการเรย้นัร้�ท้�เหมาะสืม
กบัชว่งวัย แล่ะยงัมค้วามเข�มแขง็ทางกายแล่ะใจเพัิ�ม
ขึ�นั ทำาให�เราสืามารถดแ้ล่เด็กทกุคนัได�อยา่งใกล่�ชดิ 
สืามารถสืงัเกตัเหน็ัความผู้ดิป็กติัในัเด็กแต่ัล่ะคนั ซึ่ึ�ง
จะทำาให�สืามารถให�การรักษาหรือเย้ยวยาได�อย่าง
ทันัท่วงท้” 

สืำาหรับสืิ�งท้�ได�รับจากการทำางานัในัฐานัะ 
นักัถักทอชุมชนั ณิฐักฤตัา ยำาด�วยความภมิ้ใจหล่าย
ครั�งตัล่อดการพั้ดคุยว่าคือความสืุข แม�จะเหนัื�อย 
แต่ักค็ุ�มค่าท้�ล่งแรงไป็ 

“การที่ำางานนักถักที่อชุม่ชนที่ำาให้เราเช่�อว่า 
ถ้าย่อม่เหน่�อย่ม่ากกว่าน่�เราจะชว่ย่เหลุ่อสั่งคิม่ได้็ม่ากขึ�น การทีุ่ม่่เที่แรงกาย่
ลุงไป สิ่�งท่ี่�ได้็กลัุบม่ามั่นคิุ้ม่ค่ิา เราร้้สึ่กภาคิภ้มิ่ใจท่ี่�ได้็ช่วย่เหลุ่อให้ชุม่ชน
หลุดุ็พน้จากปญั่หา แลุะชว่ย่ส่รา้งภมิ้่คิุ้ม่กนัให้กบัคินในชุม่ชน”    

“นัำกถัักทอชุมุชุนำทำ�ให้
เรี�เชุื�อว�่ถ้ั�ยอมเหนืำ�อย
ม�กกว�่นีำ� เรี�จะชุว่ยเหลือ
สังคมได้ำม�กขั้ึ�นำ ก�รีทุ่มเท
แรีงก�ยไป้ ส่�งที�ได้ำกลับม�
มนัำคุ้มค่� เรี�ภ�คภมูใ่จ
ที�ได้ำชุว่ยเหลือใหชุ้มุชุนำ
หลดุำพ้ันำจ�กป้ญัห�
และชุว่ยสรี�้งภมูคุ่้มกันำ
ใหกั้บคนำในำชุมุชุนำ”
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ดำวงพัรี ม่วงออ่นำ

‘ปญัหาอปุสูรรคำข้องการพัิ่ฒนา
เด็็กเยาวชน’ ค่ำอ ต่ด็กับัดั็ก
กรอบัคำวามค่ำด็ข้องตนเอง

ด็วงพรี มว่งอ่อน นักวิชาการีศกึษาชำานาญการี องค์การีบรีหิารี
สูว่นตำาบลัสูวาย อำาเภอเมอืง จังหวัด็สุูรีนิทรี ์อายุ 45 ป็ ีทำางานัมาแล่�ว 
8 ป็ ีหนั�าท้�หล่กัของดวงพัรคือ ดแ้ล่เด็กแล่ะเยาวชนัโดยป็ระสืานังานักับ
สืำานัักงานัคณิะกรรมการการศึึกษาขั�นัพัื�นัฐานั (สืพัฐ.) เช่นั การดื�มนัม 
ในัโรงเร้ยนั แล่ะสื่วนัท้�เก้�ยวข�องกับ อบตั. คือ ด้แล่ 
ศ้ึนัย์พััฒนัาเด็กเล่็กของชุมชนั นัอกจากนั้�ยังด้แล่ 
เรื�องงานัป็ระเพัณิต่้ัาง ๆ ท้�จัดโดย อบตั. อ้กด�วย

ดวงพัรเข�ารว่มหล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนั เพัราะ
มองเห็นัความสืำาคัญเรื�องการพัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนั
ของชุมชนั ซึ่ึ�งเนัื�อหาของหล่ักสื้ตัรฯ เก้�ยวข�องกับ 
การทำางานัของเธิอโดยตัรง

“คิวาม่ร้ห้ลุกัท่ี่�ได้็ ค่ิอ แนวคิิด็เร่�องการส่่�อส่าร 
การถ่าย่ที่อด็คิวาม่ร้้ การพ้ด็แบบไหนท่ี่�จะให้เข้ากับ
เด็็กแลุะเย่าวชน เพ่�อให้น้อง ๆ นำาไปด็ำาเนินช่วิตำใน 
ร้ปแบบท่ี่�ถก้ต้ำอง โด็ย่ไม่ห่ลุงผ่ดิ็”

การทำางานัของดวงพัรได�ช่วยเด็กท้�ไม่ม้งานัทำา ไม่ได�เร้ยนัต่ัอให� 
กล่ับมาช่วยทำาป็ระโยชนั์ให�กับชุมชนั เช่นั ช่วยป็รับภ้มิทัศึนั์เพัื�อตั�อนัรับ
นัักท่องเท้�ยว เร้ยนัป็ั� นัป้็นัเป็็นัตัอไม�เพัื�อนัำาไป็ใช�ป็ระโยชนั์ในัชุมชนั  
โดยเธิอมองว่า กิจกรรมเช่นันั้�ทำาให�เด็กแล่ะเยาวชนัมองเห็นัคุณิค่าของ 
ตััวเองมากขึ�นั แล่ะยงัหารายได�จากการจ�างงานัโดย อบตั. ด�วย หากชุมชนั
หรือคนัอื�นั ๆ มองเห็นัว่าม้เด็กท้�ม้ความสืามารถด�านันั้�อย้่ก็จะม้การ 
จ�างงานัเด็กกลุ่ม่นั้�ต่ัอไป็

“วธี่ีค่ดำ วธี่ีทำ�ง�นำขั้องเรี�
เป้ลี�ยนำไป้ เป้ดิำใจกว�้ง
ยอมรีบัฟังัคว�มค่ดำเหน็ำ
เพืั� อนำรีว่มง�นำและเครีอืขั้�่ย 
ต้องแชุรีไ์อเดีำย ไมเ่อ�ตัว
เองเป้น็ำใหญ่ เพัรี�ะเรี�ไมไ่ด้ำ
ถักูต้องเสมอไป้”

อย่างไรก็ตัามอุป็สืรรคท้�เธิอพับจากการป็ฏิิบัติังานัคือ ผู้้�ป็กครอง
ไมค่่อยให�ความรว่มมอืในัการจัดกจิกรรมกบัเด็ก เชน่ั ไมย่อมให�เด็กได�ไป็
เข�าค่ายกบัชุมชนั เพัราะยงัไมเ่ข�าใจวิธิก้าร ไมย่อมป็ล่อ่ยให�เด็กได�ออกจาก
บ�านัไป็เร้ยนัร้�สืิ�งต่ัาง ๆ ด�วยตััวเอง เธิอพัยายามแก�ไขโดยการพั้ดคุยกับ 

ผู้้�ป็กครอง แต่ักย็งัไมไ่ด�ผู้ล่เท่าท้�ควร

เธิอยอมรับอ้กว่า ด�วยภาระหนั�าท้�งานัหล่ัก
ทำาให�การเข�าร่วมกิจกรรมของหลั่กสื้ตัรฯ ของเธิอ
แล่ะเจ�าหนั�าท้�คนัอื�นั ๆ ไม่ต่ัอเนัื�อง เธิอเสืนัอว่า 
ควรจะจัดกจิกรรมท้�นัำาเด็กกลุ่่มเป็า้หมายมาอบรม
พัร�อมกับเจ�าหนั�าท้�ในัครั�งเด้ยวกันั เพัื�อล่ดทอนั 
ขั�นัตัอนัในัการนัำาไป็ถ่ายทอดต่ัอ เนัื�องจากภาระ
หนั�าท้� ท้�จำากัดของเธิอ แล่ะความไม่มั�นัใจในั
ป็ระสืิทธิิภาพัการถ่ายทอดข�อม้ล่ให�กับทั�งชุมชนั 
เธิอเผู้ยว่า ถ�าม้ตััวแทนั (ของหลั่กสืต้ัรฯ) มาด�วยกนัั 
2 ท่านั ม้แผู้นัอบรมอย่างท้�เคยอบรมมาล่งชุมชนั
นัา่จะได�ป็ระโยชน์ัมากท้�สืดุ   
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วสันำต์ ก�รีกรีะสัง

‘เปดิ็ใจัคำยุ’
เทำคำน่คำการทำำางานพัิ่ฒนาเด็็ก

“หลักสูตรีนัำกถัักทอชุมุชุนำ 
ทำ�ใหร้ีูเ้ทคน่ำคก�รีเขั้�้ห�เด็ำก
ใหเ้ด็ำกไมก่ลัวเรี� ได้ำเรียีนำรีู้
ก�รีทำ�ก่จกรีรีม เพัรี�ะเด็ำก
กลุ่มนีำ�มโีลกส่วนำตัวสูง 
เขั้�ไมไ่ด้ำอยูใ่นำสังคม
เขั้�มปี้ญัห�ในำครีอบครีวั 
บ�งคนำก็มปี้ญัห�เกี�ยวกับ
ก�รีเรียีนำ เรี�ก็รีูเ้ทคน่ำควธี่ี
ในำก�รีที�จะเขั้�้ไป้คยุใหน้้ำอง
เขั้�เป้ดิำใจ เป้ดิำขั้อ้มูลใหเ้รี�”

วสูนัต์ การีกรีะสูงั ผืูช้ว่ยสัูนทนาการี องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลั
สูวาย อำาเภอเมอืง จังหวัด็สุูรีนิทรี ์อายุ 33 ป็ ีทำางานักับ อบตั. มาแล่�ว  
7 ป็ ีแต่ัเป็ล่้�ยนัหนั�าท้�มาเป็น็ัผู้้�ช่วยสัืนัทนัาการได� 4 เดือนั โดยหนั�าท้�หล่กั
คือ ด้แล่งานัสื่งเสืริมกิจการสืภาเด็กแล่ะเยาวชนัในัตัำาบล่ แล่ะงานัท้�
เก้�ยวข�องกับเด็กเยาวชนั รวมถึงการทำากิจกรรมสัืนัทนัาการในัชุมชนั  
เชน่ั การกฬ้าแล่ะนันััทนัาการภายในัชุมชนั 

วสืันัต์ัเข�าร่วมหลั่กสื้ตัรนัักถักทอชุมชนัเพัราะเห็นัว่าน่ัาจะตัรงกับ
งานัท้�รับผู้ิดชอบแล่ะนัำาไป็ป็รับใช�กับการทำากิจกรรม สืิ�งท้�เขาได�เร้ยนัร้� 
จากหล่ักสื้ตัร ก็คือ วิธิ้การทำากิจกรรมกับเด็กโดยเฉพัาะเด็กกลุ่่มเสื้�ยง  
เด็กนัอกระบบการศึกึษา ไมว่่าจะเป็น็ัวิธิก้ารเข�าหาเด็ก 
การแก�ปั็ญหาของเด็กแล่ะเยาวชนั รวมไป็ถึงการจัด
กิจกรรมสื่งเสืริมการป็ระกอบอาช้พั ซึ่ึ�งกระบวนัการ
ของนัักถักทอชุมชนัช่วยเติัมเต็ัมการทำางานัของเขา 
ให�ด้ยิ�งขึ�นั ยกตััวอย่างการทำางานักับเด็กท้�ม้ปั็ญหา
ครอบครัว เขาได�พัยายามเข�าหาเด็กกลุ่่มน้ั�ให�มากขึ�นั
ด�วยการเป็ดิใจคยุกนััตัรง ๆ 

“เด็็กกลุุ่ม่ท่ี่�พ่อแม่่เลิุกกันจะอย้่่กับตำาท่ี่�ติำด็สุ่รา
ด็แ้ลุเด็็กไม่เ่ต็ำม่ท่ี่� เด็็กกก็ลุาย่เป็นภาระส่งัคิม่ ลุกัขโม่ย่
บ้าง ส่ร้างคิวาม่เด่็อด็ร้อนให้กับชาวบ้านบ้าง โด็ย่ไม่่
เกรงกลุัวกฎหม่าย่ เพราะคิิด็ว่าไม่่ม่่ใคิรกลุ้าที่ำาอะไร
เน่�องจากเป็นเย่าวชน การเขา้หากลุุม่่น่�ก็เลุย่ใชวิ้ธีเ่ขา้ไป
คิุย่กับเด็็กถึงท่ี่�บ้าน เปิด็ใจคุิย่กับเขา ถาม่ว่าที่ำาไม่ถึง
ต้ำองลุักขโม่ย่ เขาพ้ด็ก็บอกว่า เขาม่่ปัญ่หาพ่อแม่่ไม่่ม่่
เงินส่ง่ให ้เขาจึงต้ำองไปขโม่ย่ม่ากนิม่าใช”้

สืำาหรับนัโยบายของ อบตั.สืวาย เนั�นัการพััฒนัาเด็กแล่ะเยาวชนั 
อย้่แล่�ว โดยกิจกรรมท้�ทำาเป็็นัป็ระจำาทุกป็ี คือ การสื่งเสืริมอาช้พัให�เด็ก
นัอกระบบ วสืนััต์ัเผู้ยว่า การทำางานักบัเด็กนัอกระบบจะพับป็ญัหาสืำาคัญ
คือ เด็กไมค่่อยอย้บ่�านั อาจจะไป็บ�านัเพัื�อนั หรือไป็ต่ัางจังหวัด การท้�จะ
แก�ป็ญัหาจึงไมต่่ัอเนืั�อง ซึ่ึ�งสืว่นัใหญเ่มื�อสือบถามข�อม้ล่จากผู้้�ป็กครองเด็ก
กจ็ะได�ข�อมล้่แค่ว่าไมอ่ย้บ่�านัเท่านัั�นั เขาบอกด�วยว่า การเข�าถึงเด็กกลุ่่มน้ั�
จะอาศึยัการป็ระชาสืมัพันััธิผ์ู้า่นัสืื�ออยา่งเด้ยวไมไ่ด� แต่ัตั�องไป็ชวนัเด็กมา
รว่มกจิกรรมถึงท้�บ�านัหรอืไมก่ใ็ห�เพัื�อนัเป็น็ักระบอกเสืย้งไป็บอกต่ัอ ๆ กนัั

โดยรวมแล่�วเขาเห็นัว่า หล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนัเป็็นักิจกรรมท้� 
ให�ความร้�ได�ด้ แต่ัอยากเสืนัอให�เจ�าหนั�าท้�แล่ะ 
เด็กกลุ่่มเป็้าหมายได�ทำากิจกรรมร่วมกันัเล่ย 
เพัราะบางท้เจ�าหนั�าท้�รบัแต่ัทฤษฎ้มา แต่ัอาจจะ
ป็ฏิิบัติัได�ไม่ด้ ความเข�มข�นัก็จะจางล่ง ถ�าได�เด็ก 
ไป็ด�วย เขาจะได�ไป็ซึึ่มซึ่ับกิจกรรมท้�จะมาทำาต่ัอ 
ท้�หม้บ่�านั จะเกิดป็ระสืทิธิภิาพัมากขึ�นั”   
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กฤษีณ� สุบน่ำนำ�ม

‘ค่ำด็บัวก’ พิ่ลัังแห่งการเรยีนรู้
เพ่ิ่�อพัิ่ฒนาเด็็กเยาวชน

“เมื�อก่อนำเป้น็ำคนำค่ดำมุมเดีำยว 
แต่หลั กสูตรีนัำกถัักทอชุมุชุนำ
ทำ�ใหเ้รี�ค่ดำบวกม�กขั้ึ�นำ 
มสีต่ม�ก ค่ดำเยอะขั้ึ�นำ เมื�อก่อนำ
ค่ดำแค่ทำ�ง�นำใหจ้บ แต่ตอนำนีำ�
จะค่ดำว�่ถ้ั�เด็ำกกลุ่มนีำ�โตขั้ึ�นำ
เขั้�จะเป้น็ำยงัไง”

กฤษณิา สูบุนินาม ครูีผืูด้็แูลัเด็็ก องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลัสูวาย
อำาเภอเมอืง จังหวัด็สูรุีนิทรี ์อายุ 39 ป ีทำางานัท้�นั้�มาแล่�ว 2 ป็ ีโดยหนั�าท้�
หล่ักของกฤษณิา คือ ด้แล่เด็กเล่็กอายุ 2-5 ป็ีในัชุมชนั ซึ่ึ�งก่อนัเข�าร่วม 
หล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนั เธิอยังมองไม่ออกว่าจะช่วยยกระดับการทำางานั
ได�อยา่งไร จนัเมื�อได�เข�าร่วมอบรมแล่�วพับว่า สืิ�งท้�เธิอได�รับคุ�มค่าแล่ะช่วย
เป็ล่้�ยนัแนัวคิดแล่ะวิธิก้ารทำางานัของเธิอไป็อยา่งมาก โดยเฉพัาะเรื�องการ
เข�าใจธิรรมชาติัของเด็กนัอกระบบ เด็กกลุ่่มเส้ื�ยงท้�ไม่ได�รับความช่วยเหลื่อ
จึงพัยายามท้�จะหาวิธิช้ว่ยเหล่อืเด็กกลุ่ม่นั้�ไมท่างใดก็ทางหนัึ�ง

“เดิ็ม่ม่องว่าเด็็กกลุุ่ม่น่�เป็นเด็็กเกเร แต่ำพอไปสั่ม่ผ่ัส่จริง ๆ พบว่า 
เขากม่็่จุด็ย่่นของเขา ซึึ่�งเรานา่จะม่่เวท่ี่ให้เขาได้็แส่ด็งออก ที่กุวันน่�เราดึ็ง
เด็็กกลุุ่ม่น่�ม่า เราก็จะม่่ส่ภาเด็็กแลุะเย่าวชน ซึึ่�งที่างโรงเร่ย่น แลุะ อบตำ. 
จะจ้างเด็็กกลุุม่่น่�ม่าจัด็เวท่ี่ ม่่ค่ิาตำอบแที่นให้เลุก็นอ้ย่
เพ่�อใหเ้ขาได้็ใชเ้วลุาว่างใหเ้กิด็ประโย่ชน์แลุะชว่ย่ดึ็ง
ศึกัย่ภาพของเขาออกม่า”

เธิอยกตััวอยา่งว่า เพัราะการหันัไป็มอง หนััไป็
สืำารวจเด็กให�กว�างขึ�นั ทำาให�เธิอสืามารถป็ระสืานั
ความช่วยเหล่ือให�กับเด็กในัชุมชนัด�านัการทำา
สืำามะโนัป็ระชากรไป็ด�วยพัร�อมกันั เช่นั ช่วยเด็กท้�
พั่อย�ายเข�ามาจากชุมชนัอื�นั แต่ัตักสืำารวจ ให�ได�ม้ 
บัตัรป็ระชาชนัแล่ะสิืทธิิต่ัาง ๆ สืิ�งท้�เธิอป็ระทับใจ 
จากหล่กัสืต้ัรฯ นั้� นัอกเหนืัอจากความร้�ท้�ได�รบักคื็อ 
‘มติัรภาพั’ การได�ร้�จักคนัท้�ทำางานัด�านัเด้ยวกันัจาก
ชุมชนัต่ัาง ๆ ทำาให�เธิอมเ้ครือขา่ยท้�จะคอยสืนับัสืนุันัแล่ะเพัิ�มเติัมความร้�
อย้เ่สืมอ

สื่วนัการทำางานัเก้�ยวกับเด็กนัอกระบบอาจทำาให�เธิอพับอุป็สืรรค
ด�านัการป็ระสืานังานับ�าง เช่นั ทัศึนัคติัด�านัล่บของชุมชนัท้�ม้ต่ัอเด็ก 
กลุ่่มน้ั� แต่ัก็ไม่ได�ทำาให�เธิอล่ะทิ�งหนั�าท้� เธิอยอมรับว่า เคยร้�สึืกท�อเพัราะ 
ไมไ่ด�รับความรว่มมอืจากผู้้�นัำาชุมชนัแล่ะคนัอื�นั ๆ เชน่ั เหน็ัว่าการให�เงนิั
ช่วยเหล่ือเด็กกลุ่่มท้�พั่อแม่ติัดการพันัันัเป็็นัการเสื้ยเป็ล่่า ไม่ยอมเป็ิดเผู้ย
ข�อม้ล่ท้�แท�จริงของชุมชนั แต่ัการได�รับกำาล่ังใจจากวิทยากรแล่ะเพัื�อนั 
ในัเครือข่ายนัักถักทอชุมชนัทำาให�เธิอคิดได�ว่า แม�จะช่วยเหล่ือได� 1 คนั 
จาก 100 คนั ก็ถือว่าเป็น็ัการช่วยเหล่อืแล่�ว ด้กว่าไมไ่ด�ทำาอะไรเล่ย

กฤษณิา คาดว่า เธิอได�ช่วยให�เด็กมเ้วท้แสืดงออกได�ถึงร�อยล่ะ 90 
เช่นั ม้การรวมกลุ่่มกันัทำาอาช้พั ทำางานัจิตัอาสืา ทำาความสืะอาด ถือว่า
เป็น็ัการดึงศึกัยภาพัของเด็กออกมาได�แล่�วสืว่นัหนัึ�ง สืว่นัเด็กกลุ่ม่ป็ฐมวัย

ยงัตั�องมก้ารพัฒันัาร้ป็แบบการทำากจิกรรมต่ัอไป็

กฤษณิาสืะท�อนัว่า ทัศึนัคติัในัการทำางานั
เป็น็ัเรื�องสืำาคัญ เป็น็ัเรื�องท้�แก�ไขได�ยากแล่ะยงัแก�
ไมไ่ด� สืิ�งท้�ทำาได�คือพัยายามทำางานัของตััวเองให�ด้
ไป็กอ่นั สืว่นัข�อเสืนัอแนัะเพัื�อการทำางานัด�านัเด็ก
แล่ะเยาวชนัในัความคิดเห็นัของเธิอ คือ การเหน็ั
ความสืำาคัญของการให�เงนิัอุดหนันุัเด็กเล่ก็ เพัราะ
ทำาให�เธิอช่วยเหล่อืเด็กได�หล่ายอยา่ง   
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ม�โนำชุ พ่ัมพ์ัสันำ

‘บัทำบัาทำพีิ่�เลีั�ยง’ เปดิ็โลักกว้าง
แห่งการเรยีนรูเ้พ่ิ่�มพูิ่นทัำกษะ
การโค้ำชเยาวชน

มาโนช พมิพส์ูนั ผืูช้ว่ยเจ้าพนักงานธุิรีการี สูงักัด็กองการีศกึษา
ศาสูนาแลัะวัฒนธิรีรีม องค์การีบรีิหารีสู่วนตำาบลัสูวาย อำาเภอเมือง 
จังหวัด็สูรุีนิทรี ์อายุ 40 ป็ ีทำางานัตัำาแหนัง่นั้�มาแล่�ว 3 ป็ ีรบัผู้ดิชอบงานั
สืารบญัหนังัสือื รบัสืง่หนังัสือืตัอบโตั� การบรกิารทั�วไป็ งานัป็ระสืานังานั
เก้�ยวกบัชุมชนั แล่ะเรื�องท้�เก้�ยวข�องกับศึาสืนัาแล่ะวัฒนัธิรรม รวมถึงเด็ก
แล่ะเยาวชนั เพัราะตั�องรับผู้ิดชอบครอบคลุ่มงานัหล่ายด�านัท้�เชื�อมโยง
กบัชุมชนั ทำาให�เขาตััดสิืนัใจเข�าร่วมหลั่กสืต้ัรนักัถักทอชุมชนั ซึึ่�งเดิมท้เขา
ด้แล่งานัเก้�ยวกับเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบแล่ะกลุ่่มท้�ม้ป็ัญหาอย้่แล่�ว 
ทำาให�เขาเห็นัจุดอ่อนัของชุมชนั

“เด็็กบางคินเร่ย่น ๆ ไปก็ม่่แฟัน พอนอกลุ้น่อกที่าง
ม่าก ๆ ก็ต้ำองออกกลุางคัิน เร่ย่นหนังส่่อไม่่จบภาคิบังคัิบ 
น่าจะเป็นเพราะเร่ย่นส่าย่ส่ามั่ญ่ไม่่ถ้กจริตำ ไม่่ถ้กนิส่ัย่ 
ของเขา บางคินไปต่ำอไม่่ได้็ก็ต้ำองออกม่า บางคินถ้กชักจ้ง
จากเพ่�อนฝูง้ เป็นวัย่คึิกคิะนอง”

มาโนัช บอกว่า หล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนัสืร�าง 
มุมมองใหม่ให�แก่เขา ทั�งด�านัความคิดแล่ะการทำางานั  
โดยเฉพัาะทักษะการเป็็นัพั้�เล่้�ยงแล่ะติัดตัามกลุ่่มเด็กแล่ะ
เยาวชนัได�อยา่งมป้็ระสืทิธิภิาพั

“เราจะปลุ่อย่ให้เด็็กเย่าวชนบ้านเราไม่่ม่่งานที่ำา 
หร่อไม่จ่บการศึกึษาไม่ไ่ด้็ คินในพ่�นท่ี่�ต้ำองเขา้ไปชว่ย่เหลุอ่  
อย่่างน้อย่ต้ำองถาม่ไถ่หาส่าเหตำุ แลุะหาที่างออกร่วม่กัน  
ให้เขาร้้ส่ึกม่่พลัุงใจค้ินหาตัำวเอง เพราะอาจเป็นแค่ิช่วง
จังหวะชวิ่ตำของแต่ำลุะคิน คิรอบคิรัว การเลุ่�ย่งด็ ้พฤติำกรรม่ของแต่ำลุะคิน
ไม่เ่หม่่อนกนั จึงต้ำองม่่นักถักที่อชุม่ชนออกไปชว่ย่เหลุอ่”

ความร้�ท้�ได�จากหล่ักส้ืตัรนัักถักทอชุมชนัไม่จำาเป็็นัตั�องใช�กับเด็ก
นัอกระบบหรือเด็กม้ป็ัญหาเท่านัั�นั กับเด็กหรือนัักเร้ยนัในัระบบก็เป็็นั 
กลุ่่มเสื้�ยงท้�มาโนัชคิดว่าอาจพัล่าดพัลั่�งได�เช่นักันั ดังนัั�นันัักถักทอชุมชนั

ตั�องเข�าไป็ถึงสืถานัศึึกษาเพัื�อถ่ายทอดความร้�ให�เด็กแล่ะเยาวชนัเห็นั 
ความสืำาคัญของอนัาคตัแล่ะคณุิค่าของตััวเอง

“ผ่ม่นำาคิวาม่ร้้ม่าปรับใชใ้นการเป็นพ่�เลุ่�ย่ง เป็นท่ี่�ปรึกษา ให้กำาลุงัใจ
พวกเขา นำากระบวนการเร่ย่นร้้จากนักถักที่อชุม่ชนม่าปรับใชก้บัเด็็กหลุาย่
ส่าชาวิชา ซึึ่�งคิวาม่ร้้ต่ำาง ๆ ผ่ม่เองก็เพิ�งได้็เร่ย่นร้้เหม่่อนกนั เชน่ การร้จั้ก
รับฟังัม่ากขึ�น ไม่ใ่ชพ่ด้็อย่า่งเด่็ย่ว การวางตัำว แลุะการส่่�อส่าร โด็ย่เราต้ำอง
รับฟังัว่าเขาต้ำองการอะไร บางท่ี่เด็็กอาจจะแค่ิอย่ากระบาย่เท่ี่านั�น”

หลั่งจากนัำาความร้�มาป็รับใช� เกิดผู้ล่เป็็นัร้ป็ธิรรมคือ เขาสืามารถ
ดึงเด็กให�กล่บัมาเรย้นัต่ัอ กศึนั. รวมทั�งทำาโครงการฝึกึวิชาชพ้ัได�ตัรงตัาม

ความตั�องการของเยาวชนักลุ่่มนั้� เช่นั ทำาขนัม 
ทำาอาหาร เป็น็ัตั�นั แต่ักย็งัพับป็ญัหาเรื�องระบบ
ข�อมล้่เด็กแล่ะเยาวชนั ท้�ยงัเป็น็ัข�อมล้่ย�อนัหลั่ง
ทำาให�เส้ืยเวล่าติัดตัามค�นัหา กรอกข�อม้ล่ใหม ่
เด็กบางคนัเร้ยนัจบแล่�ว บางคนัม้งานัทำาแล่�ว 
ทั�งน้ั� มาโนัช เสืนัอทางแก�ว่าอาจจะตั�องทำางานั
เชงิรุกโดยล่งพัื�นัท้�เพัื�อค�นัหาเด็กแล่�วดำาเนันิัการ
ทันัท้ ไมว่่าจะเป็น็ัการเกบ็ข�อม้ล่แล่ะจัดโครงการ
ตัามเป้็าหมาย เชน่ั การฝึกึอาชพ้ั สืง่เสืรมิด�านั
การศึกึษา โดยมชุ้มชนัช่วยกนััเป็น็ัหเ้ป็น็ัตัา

มาโนัชม้ความคิดเห็นัต่ัอหล่ักสื้ตัรนั้�ว่า  
“เป็นหลุักส่้ตำรท่ี่�ด่็ท่ี่�ช่วย่ ส่ร้างคิวาม่เข้าใจให ้
นักถักที่อร้้ว่าเราม่่หน้าท่ี่�อะไรบ้าง ได้็เร่ย่นร้้

เที่คินิคิวิธีก่าร แต่ำอย่ากจะใหลุ้ด็เร่�องระย่ะเวลุาฝูกึอบรม่เป็นแค่ิคิรั�งเด่็ย่ว
หร่อ 2 วัน 1 ค่ิน กไ็ด้็ เพ่�อเราจะได้็นำาคิวาม่ร้้ท่ี่�ได้็ม่าใชท้ี่ำางาน แลุะอย่าก
ใหม่้่หลุกัส่ต้ำรเป็นร้ปเลุม่่ จะได้็นำาม่าศึกึษาต่ำอได้็”   

“หลักสูตรีนัำกถัักทอชุมุชุนำ
เป้ดิำโลกกว�้งใหผ้มได้ำ
ทักษีะคว�มรีูที้�นำำ�ม�ใชุ้
ทำ�ง�นำในำพืั�นำที�ขั้องตัวเอง
ทั�งเรีื�องก�รีทำ�ง�นำเป้น็ำทีม 
ก�รีว�งแผนำทำ�ง�นำ
และเครีอืขั้�่ยที�จะม�
ชุว่ยเหลือเรี�”
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จิณิพัฒน์ สูุขตาม นักวิชาการีสูาธิารีณิสูุข เทศบาลัตำาบลั 
กรีะหาด็ อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูุรีินทรี์ ทำางานัท้�นั้�มาตัั�งแต่ัป็ี 2554 
ป็จัจุบนััมห้นั�าท้�รบัผู้ดิชอบงานัด�านัส่ืงเสืรมิสืขุภาพั ป็อ้งกนััโรคแล่ะฟั้� นัฟั้
สืขุภาพัคนัทุกช่วงวัย อ้กทั�งยงัทำางานัรว่มกบัสืภาเด็กแล่ะเยาวชนัมาอยา่ง
ต่ัอเนัื�อง ด�วยล่กัษณิะงานัท้�ตั�องเข�าชุมชนัแล่ะจัดกจิกรรมให�แก่เด็ก ๆ ในั
พัื�นัท้�อย่้เป็น็ัป็ระจำา ทำาให�เธิอได�รบัมอบหมายให�เป็น็ั ‘นักัถักทอชุมชนั’

จิณิพััฒน์ั เล่่าว่า สืิ�งสืำาคัญท้�ได�เร้ยนัร้�จากการเข�าอบรมหลั่กสื้ตัร 
นักัถักทอชุมชนัคือ วิธิก้ารเข�าถึงเด็ก ทั�งการให�ความเป็น็ักนััเอง การร้�จัก
ใช�คำาถาม ทำาความร้�จักเราร้�จักเขาให�มากขึ�นั ป็รับตััวให�เข�ากับเด็กเพัื�อ 
ล่ดช่องว่างระหว่างวัย รวมถึงการเป็ิดใจรับฟััง 
เพัราะแม�ว่าเธิอจะเป็น็ันักัวิชาการ เป็น็ัเจ�าหนั�าท้�
แต่ับางครั�งความร้�ของเธิอก็สืวนัทางกับความคิด
ของเด็ก นัอกจากน้ั�ยังได�เรื�องของกระบวนัการ 
ทางความคิดในัการจัดกิจกรรม จากเดิมเวล่า 
จัดโครงการหรือกิจกรรมอะไร จะมองว่าเด็ก 
สืว่นัใหญม่พ้ัื�นัฐานัหรอืมค้วามพัร�อมเท่าเท้ยมกนัั
ทำาให�การด้แล่เด็กทำาเหมือนักันัหมดทั�งตัำาบล่  
แต่ักระบวนัการของนัักถักทอชุมชนัทำาให�ร้�ว่า 
บางครั�งเด็กอาจจะไม่ตั�องการในัสืิ�งท้�เราคิดทำาให� 
จึงเริ�มจัดหมวดหม่้เด็ก แล่ะออกแบบกิจกรรมให�
เหมาะสืมกบัเด็กแล่ะเยาวชนัแต่ัล่ะชว่งวัยมากขึ�นั

“เม่่�อกอ่นไม่เ่คิย่จำาแนกปญั่หาเลุย่ เชน่ หากเป็นเด็็กวัย่รุน่กคิ็ิด็ว่า
เขาจะม่่ปญั่หาเร่�องย่าเส่พติำด็กบัการตัำ�งคิรรภ์ไม่พ่รอ้ม่ เรากจ็ะจัด็กจิกรรม่
อบรม่ใหค้ิวาม่ร้เ้ร่�องการตัำ�งคิรรภ์ไม่พ่รอ้ม่ หร่อทัี่กษะการใชช้วิ่ตำเพ่�อเส่ริม่
ใหเ้ด็็กแลุะเย่าวชนทุี่กคินได้็รับคิวาม่ร้อ้ย่า่งเท่ี่าเท่ี่ย่ม่กนั แต่ำกระบวนการ
ของนักถักที่อชุม่ชนที่ำาให้เราเห็นปัญ่หาของเด็็กว่าม่่คิวาม่แตำกต่ำางกันไป 
เน่�องด้็วย่ในพ่�นท่ี่�เราค่ิอนขา้งเป็นชุม่ชนชนบที่ เด็็กกลุุม่่น่�จะต้ำองการเร่�อง
การส่่งเส่ริม่อาช่พ หากม่่งบประม่าณจัด็กิจกรรม่ท่ี่�ส่่งเส่ริม่แลุะผ่ลัุกดั็น 

ได้็ต่ำอเน่�อง ไม่เ่พ่ย่งชว่ย่เส่ริม่ส่ร้างทัี่กษะแต่ำยั่งชว่ย่หนนุเส่ริม่ใหเ้ด็็ก ๆ  ออก
ม่าที่ำากจิกรรม่ร่วม่กนั ส่นิที่ส่นม่กนัแลุะกลุา้ท่ี่�จะเปิด็ใจส่ะท้ี่อนถึงปญั่หา
ท่ี่�แท้ี่จริงได้็ แลุะหากเราแกป้ญั่หาใหพ้วกเขาได้็ เขาจะได้็รับโอกาส่พัฒนา
ศึักย่ภาพท่ี่�แตำกต่ำางกันตำาม่คิวาม่พร้อม่แลุะประส่บการณ์ในช่วิตำของเขา 
ตำรงน่�เป็นแนวคิิด็ท่ี่�ได้็จากการอบรม่เพ่�อชว่ย่เหลุอ่เด็็กกลุุม่่น่�จริง ๆ”

สืำาหรับเทคนัิคท้�ได�เร้ยนัร้�จากการอบรมแล่ะนัำามาป็รับใช�ในัฐานัะ
นักัถักทอชุมชนั จิณิพัฒัน์ั บอกว่า คือการเป็น็ั ‘ผืูร้ีบัฟังัที�ดี็’ การทำางานั
ด�านัเด็กแล่ะเยาวชนั สูิ�งที�ดี็ที�สูดุ็คือการีรีบัฟังั เช่นั มเ้ด็กตัั�งครรภ์ไม่พัร�อม
เราตั�องเป็ิดใจรับฟัังเพัื�อรับร้�ตั�นัตัอของปั็ญหา ซึึ่�งจะทำาให�ช่วยเหลื่อได� 

ตัรงจุดแล่ะไมห่วนักล่บัมาเกดิซึ่ำา เชน่ั เวล่าคยุ
กับเด็ก ๆ ก่อนัท้�เราจะแสืดงทัศึนัคติัของเรา 
ควรเป็ิดให�เขาได�แสืดงทัศึนัคติัของเขาก่อนั  
โดยเธิอจะทำาหนั�าท้�เป็น็ัผู้้�ฟังัท้�ด้ ซึ่ึ�งจะทำาให�ร้�ว่า
ถ�าเขาคิดต่ัางจากเรามาก แล่ะเราอาจจะยัง 
ไม่สืามารถเป็ล้่�ยนัความคิดเขาได�ทันัท้ ก็ตั�อง
กล่บัมาป็รบักระบวนัการทำางานั ตั�องค่อย ๆ  ให�
ความร้� ให�เขาค่อยซึ่ึมซึ่ับแล่ะยอมรับหล่ักการ 
ท้�เราให�ว่าเป็น็ัสืิ�งท้�ถก้ตั�อง แม�ความคิดในัตัอนั
แรกจะแตักต่ัางกนัั แต่ักค่็อย ๆ ป็รบัให�กล่บัมา
ถ้กทางได� นัอกจากนั้�องค์ความร้�หล่ายอย่างท้�
ได�จากอบรมยังนัำามาป็รับใช�ได�แทบทุกงานั 

เพัราะเป็น็ักระบวนัการท้�ทำางานักับคนั

สืดุท�าย จิณิพัฒันั ์ เปิ็ดใจถึงผู้ล่สืำาเร็จว่า จากการเปิ็ดใจรับฟัังแล่ะ
การสืร�างความสืนิัทสืนัมคุ�นัเคยในัการทำากจิกรรมต่ัาง ๆ ทำาให�เด็กเปิ็ดใจ
รับมากขึ�นั ซึ่ึ�งทำาให�เธิอร้�สึืกภ้มิใจ เด้�ยวนั้�เวล่าม้การจัดกิจกรรมในัชุมชนั
เด็ก ๆ ก็เต็ัมใจท้�จะมา แล่ะแม�จะเป็็นัเด็กท้�ขึ�นัชื�อว่าเกเรก็ยังมาร่วม
กจิกรรม คือเขาให�ใจ แล่ะเมื�อได�ใจแล่�วกจ็ะได�ความรว่มมอืตัามมา  

จณ่พััฒน์ำ สุขั้ต�ม

ทำำางานกับัเด็็ก
ก็ต้องเปดิ็ใจัรบััฟังัเด็็ก 

“ก�รีทำ�ง�นำด้ำ�นำเด็ำกและเย�วชุนำ 
ส่�งที�ดีำที�สุดำคือก�รีรีบัฟังั เชุน่ำ
เมื�อเด็ำกตั�งครีรีภ์ไมพ่ัรีอ้ม
เรี�ต้องเป้ดิำใจรีบัฟังัเพืั� อรีบัรีู้
ต้นำตอขั้องป้ญัห� ซึ่ึ�งจะทำ�ให้
ชุว่ยเหลือได้ำตรีงจดุำ
และไมห่วนำกลับม�เก่ดำซึ่ำ�”
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อรีรีถัย� รีตันำจลู

การทำำางานทีำ�ดี็
ต้องเห็นจุัด็เด่็น-จุัด็ด้็อย

อรีรีถัยา รีตันจูลั ผืูช่้วยเจ้าพนักงานพฒันาชุมชน เทศบาลัตำาบลั
กรีะหาด็ อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สุูรีนิทรี ์ ทำางานัท้�นั้�มานัานักว่า 10 ป็ี
แล่�ว แล่ะมโ้อกาสืก�าวสื้ก่ารเป็น็ั ‘นักัถักทอชุมชนั’ เนัื�องจากทางเทศึบาล่
ตัำาบล่กระหาดมอบหมายให�เข�าร่วมเพัื�อนัำาองค์ความร้�มาใช�ช่วยเหล่อืดแ้ล่
เด็กแล่ะเยาวชนัควบค้่ไป็กบัการพัฒันัาชุมชนัในัพัื�นัท้�

อรรถยา บอกว่า การเข�าร่วมหลั่กส้ืตัรนัักถักทอชุมชนัทำาให�เธิอ 
ได�เร้ยนัร้�วิธิ้การมองป็ระเด็นัป็ัญหาท้�ชัดเจนัขึ�นั 
แล่ะให�ความสืำาคัญกับป็ัญหาของเด็กแล่ะเยาวชนั
แต่ัล่ะคนัมากขึ�นั อ้กทั�งยังพับว่า ม้เด็กนัอกระบบ
การศึกึษาในัพัื�นัท้�มากกว่าท้�คิด เชน่ั จบชั�นัป็ระถม
แล่�วแต่ัยังติัดป็ัญหาต่ัาง ๆ ทำาให�ไม่ได�ศึึกษาต่ัอในั
ระดับมัธิยม ซึึ่�งสื่วนัมากเด็กนัอกระบบตั�องการ 
วุฒกิารศึกึษาเพัื�อเร้ยนัต่ัอสืายอาชพ้ั อยา่งไรกต็ัาม
ท้�ผู้า่นัมาแม�ว่าจะไม่ได�ล่งพัื�นัท้�สืำารวจสืภาพัปั็ญหา
เด็กอย่างลึ่กซึ่ึ�ง เนัื�องจากภาระงานัท้�ค่อนัข�างมาก 
แต่ัเธิอก็ได�นัำาสืิ�งท้�ได�เร้ยนัร้�เก้�ยวกับการแก�ป็ัญหาเยาวชนัจากเครือข่าย 
นัักถักทอชุมชนัท้�ได�มาแล่กเป็ล่้�ยนัทั�งความล่�มเหล่วแล่ะความสืำาเร็จมา 
ป็รับใช�กับการพััฒนัาเด็กในัพัื�นัท้� รวมทั�งยังนัำามาป็รับวิธิ้คิดการทำางานั
ของตันัเองให�ด้ขึ�นั

“การเข้าอบรม่หลุักส่้ตำรนักถักที่อชุม่ชน ที่ำาให้เราเริ�ม่ประเม่ิน
ศึกัย่ภาพตัำวเอง ม่องเห็นจุด็เด่็นแลุะจุด็ด้็อย่ของตัำวเอง เชน่ การที่ำางานท่ี่�
เราไม่่ใชค่ินในพ่�นท่ี่�น่� ที่ำาใหไ้ม่่ร้้ส่ภาพปัญ่หาท่ี่�แท้ี่จริงของเด็็กแลุะเย่าวชน
แม่จ้ะที่ำางานร่วม่กบัส่ภาเด็็กแลุะเย่าวชน เป็นเพ่ย่งการใชส้่่�อโซึ่เชย่่ลุม่่เด่็ย่
เชน่ ไลุน์ เฟัซึ่บุ�ก ในการส่ง่ขอ้คิวาม่คิยุ่กนัเท่ี่านั�น ที่ำาให้ไม่ส่่าม่ารถค้ินหา
ส่ภาพปญั่หาท่ี่�แท้ี่จริงของเด็็กได้็ แต่ำเม่่�อได้็คิวาม่ร้้จากหลุกัส่ต้ำรนักถักที่อ

ชุม่ชนที่ำาให้ปรับเปลุ่�ย่นวิธี่การที่ำางานใหม่่ ค่ิอการ
ประส่านงานผ่่านผ่้้นำาชุม่ชนในพ่�นท่ี่�โด็ย่ตำรง ที่ำาให้
การพัฒนาเด็็กแลุะเย่าวชนที่ำาได้็งา่ย่ขึ�น”

อย่างไรก็ตัาม แม�ว่าอรรถยาจะไม่ใช่คนัในั
พัื�นัท้�แล่ะท้�ผู้่านัมาก็ป็ระสืบป็ัญหาในัการเข�าถึงเด็ก
แล่ะเยาวชนันัอกระบบมาโดยตัล่อด แต่ัภายหล่งัจาก
การเข�าอบรมหลั่กสืต้ัรนัักถักทอชุมชนั เทคนัคิ วิธิก้าร
 แล่ะกระบวนัการต่ัาง ๆท้�ได�รับ ถ้กนัำามาป็รับใช�
ทำางานัผู่้านั ‘ผู้้�นำำ�ชุุมชุนำ’ ทั�งผู้้�ใหญ่บ�านั ผู้้�ช่วยผู้้�ใหญ่

บ�านั ทำาให�สืามารถขบัเคลื่�อนังานัได�ด้มากขึ�นั อ้กทั�งการรวมพัลั่งกบัคนัในั
พัื�นัท้�ยงัเป็น็ัชอ่งทางสืำาคัญท้�เธิอมุง่มั�นัตัั�งใจว่าจะเป็น็ัหนัทางความรว่มมอื
ท้�จะนัำาไป็สื้่การค�นัพับสืภาพัปั็ญหาแล่ะความตั�องการท้�แท�จริงของเด็ก
แล่ะเยาวชนันัอกระบบการศึึกษาได� ซึึ่�งท�ายท้�สืุดแล่�วก็หวังว่าจะช่วยให�
เกิดการแก�ไขป็ัญหา ฟั้� นัฟั้พััฒนัา แล่ะดึงศึักยภาพัด�านับวกของเยาวชนั
ในัพัื�นัท้�เทศึบาล่ตัำาบล่กระหาดได�มากขึ�นั  

“ก�รีเขั้�้อบรีมหลักสูตรี
นัำกถัักทอชุมุชุนำ ทำ�ใหเ้รี�
เรี่�มป้รีะเมน่ำศักยภ�พัตัวเอง 
เหน็ำจดุำเด่ำนำและจดุำด้ำอย
ขั้องตัวเอง”
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มนำตรี ีแสนำกล้�

ทัำกษะการตั�งคำำาถัาม เปดิ็มุมมอง
เด็็กทุำกคำนต้องการโอกาสู
ทำางการศึึกษา

มนตรี ีแสูนกล้ัา เปน็พนักงานดั็บเพลิัง เทศบาลัตำาบลักรีะหาด็ 
อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูรุีนิทรี ์มานัานักว่า 9 ป็แีล่�ว การทำางานัป้็องกนัั
บรรเทาสืาธิารณิภัย ทำาให�เขามโ้อกาสืล่งพัื�นัท้�ชุมชนับอ่ยครั�ง แล่ะมโ้อกาสื
ได�พับเจอเด็กนัอกระบบการศึึกษาหล่ายคนั แล่ะร้�ว่าสืาเหตัุท้�เด็กเหล่่านั้�
ไม่ได�เร้ยนัหนัังสืือเพัราะป็ัญหาทางเศึรษฐกิจของครอบครัว พั่อแม่ไม่ม้
เงินัพัอท้�จะส่ืงให�เร้ยนั เด็กบางคนัจึงตั�องอย่้บ�านัเฉย ๆ ขณิะท้�หล่ายคนั
ตั�องออกไป็ทำางานัเพัื�อชว่ยกนััหาเล่้�ยงครอบครวั กล่ายเป็น็ัสืภาพัป็ญัหา
ท้�ดังก�องอย้ใ่นัใจของเขา

จนกรีะทั�งโครีงการีพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิั�น (4 ภาค) 
รีะยะที� 3 หลัักสููตรีนักถัักทอชุมชน เชิญชวนัผู้้�สืนัใจเข�าร่วมฝึึกอบรม 
เขาจึงเข�ารว่มเป็น็ั ‘นักถัักทอชุมชน’ เพัื�อเรย้นัร้�การ
พัฒันัาทักษะตันัเอง แล่ะกล่บัไป็ชว่ยเหล่อืเด็ก ๆ  ในั
ตัำาบล่

มนัตัร้ กล่่าวว่า การเข�าร่วมอบรมหลั่กสื้ตัร
นัักถักทอชุมชนั ช่วยเปิด็มุมมอง ทัศนคติ แลัะ 
ได้็รีับองค์ความรูี้หลัายอย่างที�นำามาปรีับใช้ใน
ชุมชน เชน่ เทคนิคการีตั�งคำาถัามที�จะชว่ยสืูบหา
ข้อมูลัหรีือข้อเท็จจรีิงจากเด็็ก ซึ่ึ�งเดิ็มมักจะถัาม
คำาถัามปลัายปิด็ ทำาใหบ้ทสูนทนาสัู�น ไมไ่ด้็ขอ้มลูั
เท่าที�ควรี แต่พอได้็เขา้อบรีมก็รูีว่้าควรีตั�งคำาถัาม
แบบปลัายเปิด็มากขึ�น ใสู่ใจในการีตั�งคำาถัาม 
มากขึ�น ที�สูำาคัญก็ต้องหมั�นถัามไถ่ั ไม่ใช่ว่าถัามครีั�งเดี็ยวแล้ัวจบเลัย 
การีคุยกันบ่อย ๆ จะทำาให้เกิด็ความผืูกพัน นอกจากคุยกับเด็็กแล้ัว  
ควรีจะต้องคุยกับพ่อแม่ หรีือผืู้ปกครีองด้็วย เพื�อทำาความเข้าใจกับ
ปญัหาแลัะหาทางออกได้็ตรีงจุด็

“ม่่ตัำวอย่า่งหนึ�งเป็นเด็็กผ้่ห้ญ่งิอย้่กั่บแม่ ่จบแค่ิ ม่.3 ไม่ไ่ด้็เร่ย่นต่ำอ 
ที่ำางานเป็นแด็นเซึ่อร์ ก็ถาม่เขาว่าที่ำาไม่ไม่่เร่ย่นหนังส่่อต่ำอเขาก็บอกว่า 
ไม่ร้่จ้ะเร่ย่นไปที่ำาไม่ เลุย่เขา้ไปคิยุ่กับแม่ ่แม่เ่ขาก็บอกว่าจะไปเร่ย่นที่ำาไม่

ในเม่่�อลุ้กที่ำางานหาเงินได้็แลุ้ว เราก็เลุย่แนะนำาว่าต้ำองคิิด็ถึงอนาคิตำของ
ลุ้กด้็วย่ ไม่่อย่ากให้ลุ้กที่ำางานอย่่างอ่�นหร่อ ในวันข้างหน้าอาช่พท่ี่�ที่ำาอย้่่
ตำอนน่�อาจไม่่ม่่แลุว้กไ็ด้็ แลุว้ลุ้กจะที่ำาอะไรกนิ นา่จะลุองใหเ้ขาเร่ย่นด็ก้อ่น
เร่ย่น กศึน. กไ็ด้็ อย่า่งน้อย่จบวุฒ ิม่.6 ยั่งม่่ที่างเลุอ่กในการที่ำางานม่ากกว่า
เขาก็เริ�ม่เห็นด้็วย่ แต่ำตำอนนั�นก็ต้ำองไปตำาม่อย้่่ 2-3 รอบ เขาบอกไม่่ร้้จะ
ส่มั่คิรอย่า่งไร ส่ดุ็ท้ี่าย่ชวนคิณุคิร้ กศึน. ท่ี่�ร้้จักใหม้่าชว่ย่แนะนำาการเตำร่ย่ม่
เอกส่ารการส่มั่คิร ซึึ่�งน่ายิ่นด่็ว่าปัจจุบันเด็็กคินน่�เร่ย่น กศึน. จนจบ ม่.6 
แลุะไปที่ำางานท่ี่�กรุงเที่พฯ แลุว้ ซึึ่�งแม่เ่ขายั่งบอกว่าด่็นะจบ ม่.6 กยั็่งเป็น
เส่ม่่ย่นได้็ ถ้าจบแค่ิ ม่.3 คิงที่ำาแบบน่�ไม่ไ่ด้็” 

องค์ความร้�ท้�ได�จากหล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนั ไมเ่พัย้งชว่ยให�มนัตัร้
แก�ไขสืภาพัป็ัญหาเด็กแล่ะเยาวชนัในัชุมชนัด�วย
ความร้� ความเข�าใจมากขึ�นัเท่านัั�นั แต่ัความสืำาเร็จ
ท้�ได�เห็นัเด็กกลั่บส่้ืระบบการศึึกษาตัามท้�หวัง  
เป็็นัแรงผู้ลั่กดันัให�เขาเดินัหนั�าแก�ไขปั็ญหาเด็ก 
แล่ะเยาวชนัในัชุมชนัอยา่งต่ัอเนัื�อง

“ตำอนน่�เวลุาไปจัด็กิจกรรม่อะไรในชุม่ชน 
ก็จะคิอย่ถาม่ว่าเร่ย่นหนังส่่ออย่้่ไหม่ ที่ำาอะไรอย่้่ 
เพ่�อท่ี่�จะแนะนำาใหเ้ด็็ก ๆ ม่่โอกาส่กลุบัไปเร่ย่นต่ำอ 
อย่่างปกติำเอานำาไปส่่งในพ่�นท่ี่� ส่่งเส่ร็จก็กลัุบเลุย่ 
แต่ำปจัจุบันกจ็ะด็ส้่ภาพบ้าน คิรอบคิรัว ถ้าม่่ตำาย่าย่
ก็จะถาม่ว่าม่่หลุานไหม่ เร่ย่นชั�นไหนแลุ้ว จะถาม่

ไปด้็วย่ เพ่�อเก็บเป็นข้อม่้ลุในการช่วย่เหลุ่อแนะนำา แต่ำในคิวาม่เป็นจริง 
ตำำาบลุกระหาด็ม่่ 9 หม่้บ้่าน อาจจะที่ำาได้็ไม่ค่ิรอบคิลุมุ่ทัี่�งหม่ด็ หร่อไม่ไ่ด้็
ส่ำาเร็จทุี่กเคิส่ แต่ำอย่่างน้อย่ก็ที่ำาให้เขาม่่คิวาม่กระต่ำอร่อร้นในการเร่ย่น 
ม่ากขึ�น พ่อแม่่ได้็ร้้คิวาม่ต้ำองการของลุ้ก ได้็ช่วย่ช่�ช่องที่างให้พ่อแม่่แลุะ 
เด็็กได้็เห็นโอกาส่ แลุะท่ี่�ส่ำาคัิญ่ค่ิอได้็เช่�อม่ร้อย่ช่องว่างระหว่างพ่อแม่่ลุ้ก
ให้ประส่านกันม่ากขึ�น เปิด็ใจรับฟัังกันแลุะเห็นภาพอนาคิตำของเด็็กได้็
ชดั็เจนขึ�น” มนัตัร ้กล่า่ว   

“เด็ำกทกุคนำต้องก�รีโอก�ส 
อยูที่�ว�่จะมใีครีหยบ่ยื�นำให ้
หรีอืไม่ ถ้ั�ผมมโีอก�ส 
แม้เพีัยงเล็กน้ำอยก็อย�ก 
หยบ่ยื�นำให ้เพัรี�ะอย�่งน้ำอย
เขั้�ก็ได้ำรีบัรีูว้�่ ยงัมเีรี� 
ที�เป้น็ำหว่งเขั้�อยู”่
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ไขั้มุ่ก ส�ยบุตรี

อยากพัิ่ฒนาเด็็กในพ่ิ่�นทีำ�
ให้มคีำณุภูาพิ่ ด็แูลัตนเองได้็ 
ไมเ่ปน็ภูาระสัูงคำม

“ชุว่ยพััฒนำ�เด็ำกเย�วชุนำ
ในำพืั�นำที�ใหม้คีณุภ�พั มงี�นำทำ�
อ�จจะไมต้่องเรียีนำเก่ง
แต่ดำแูลตัวเองได้ำ
ไมเ่ป้น็ำภ�รีะขั้องสังคมก็พัอ”

ไข่มุก สูายบุตรี หรีือ เปิ� ลั นักวิชาการีศึกษา เทศบาลัตำาบลั
จอมพรีะ อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูุรีินทรี ์ อายุ 37 ป็ี รับผู้ิดชอบงานั 
การศึกึษา เด็กเยาวชนั แล่ะงานัป็ระเพัณิ ้ศึาสืนัา วัฒนัธิรรม มากว่าสืบิป็ ี
บอกว่า เธิอสืนัใจเข�าร่วมอบรมหล่ักส้ืตัรนัักถักทอชุมชนัเพัราะอยากม้
ป็ระสืบการณิ์ทำางานัพััฒนัาเด็กเยาวชนั โดยคาดหวังว่าจะม้สื่วนัช่วย
พัฒันัาเด็กเยาวชนัในัพัื�นัท้�ให�มค้ณุิภาพั มง้านัทำา อาจจะไม่ตั�องเรย้นัเก่ง 
แต่ัดแ้ล่ตััวเองได� ไมเ่ป็น็ัภาระของสัืงคมกพ็ัอ

เป็ิ� ล่ เล่า่ว่า ท้�ผู้า่นัมาเธิอเคยมป้็ระสืบการณิท์ำางานักับเด็กเยาวชนั
มาบ�าง เช่นั งานัสืภาเด็กแล่ะเยาวชนัของ ทตั.จอมพัระ ม้การพัาเด็ก
เยาวชนัทำาโครงการเก้�ยวกับการป็อ้งกันัตััวเองจากยาเสืพัติัด การป็อ้งกนัั
การตัั�งครรภ์ในัวัยเรย้นั 

สืิ�งท้�ได�เร้ยนัร้�จากการเข�าร่วมหล่ักสื้ตัร 
นักัถักทอชุมชนั คือ กระบวนัการท้�ให�เด็กเยาวชนั
คิดจากตััวของเขาเอง แล่ะสืามารถนัำามาใช�จรงิได�
เชน่ั เมื�อเขาชอบอะไร เขาอยากเป็น็ัอะไร เขาจะ
วางแผู้นัแล่�วทำาให�ถึงเป็า้หมายของเขา 

“ถ้าเราได้็ไปคิลุุกคิลุ่กับเด็็ก ก็ร้้เหตำุผ่ลุของ
เขาว่าที่ำาไม่ไม่่เร่ย่น เขาไม่่ได้็เกเร แต่ำเขาไม่่ม่่เงิน 
บางท่ี่ต้ำองชว่ย่ที่ำางานหาเงิน ที่ำาให้ม่มุ่ม่องของเรา
มั่นเปลุ่�ย่นไป กลุาย่เป็นเห็นอกเห็นใจเขาม่ากขึ�น”

สื่วนัความคืบหนั�าของการเคล่ื�อนังานัเด็กเยาวชนันัอกระบบของ 
ทตั.จอมพัระ ตัอนันั้�อย้่ในัขั�นัตัอนัของการทำาแผู้นัสื่ง อบจ.สืุรินัทร์ เพัื�อ
ให�การดแ้ล่ช่วยเหล่อืเด็กเยาวชนันัอกระบบ เพัราะเด็กบางคนัอยากเรย้นั
แต่ัไมม่ท้นุั หากได�ทุนัเขาน่ัาจะด้ใจท้�เขาจะได�เรย้นั

สืำาหรับปั็ญหาแล่ะอุป็สืรรคของการทำางานัพััฒนัาเด็กเยาวชนั 
นัอกระบบของ ทตั.จอมพัระ คือ การท้�เด็กแล่ะเยาวชนับางคนัไม่สืนัใจ 
เข�าร่วมกิจกรรมพััฒนัาตันัเอง แม�ว่าพั่อแม่ผู้้�ป็กครองจะให�ความร่วมมือ
สืง่เยาวชนัเข�าร่วมกจิกรรม บางคนัไป็ร่วมกจิกรรมแล่�วหนัก้ลั่บ กเ็ป็น็ัจุด
ท้�ตั�องหาทางแก�ไขกนััต่ัอไป็  
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ภ่ญญดำ� ก�รีณรีงค์

ได้็เรยีนรูเ้ทำคำน่คำ
การด็แูลัเด็็กด้็อยโอกาสู 

“ส่�งที�ได้ำเรียีนำรีูจ้�ก
ก�รีเขั้�้รีว่มหลักสูตรีคือ
ก�รีดำแูลเอ�ใจใส่เด็ำกที�
ด้ำอยโอก�ส ฝึึกฝึนำใหม้ี
คว�มเชุื�อมั�นำในำตนำเอง 
กล้�ค่ดำกล้�แสดำงออก
ได้ำเรียีนำรีูเ้รีื�องก�รีเขั้�้ห�
เด็ำกและเย�วชุนำ ต้อง ค่ดำ
ว�งแผนำว�่เรี�จะชุกัชุวนำ
เด็ำกอย�่งไรีใหม้�เขั้�้รีว่ม
ก่จกรีรีมและโครีงก�รี
กับเรี�ได้ำ”

ภิญญด็า การีณิรีงค์ หรีือ ครูีแหม่ม ครูีศูนย์พัฒนาเด็็กเล็ัก 
เทศบาลัตำาบลัจอมพรีะ อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูุรีินทรี์ อายุ 39 ป็ ี 
รับผู้ิดชอบงานัด�านัการศึึกษาป็ฐมวัย แล่ะม้ป็ระสืบการณิ์การทำางานัในั
พัื�นัท้�มา 10 ป็ ีบอกว่า โชคด้ท้�ได�มาเจอกบัป็ระสืบการณิใ์หม ่ๆ จากการ
เข�ารว่มหล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนั 

สืิ�งท้�ได�เร้ยนัร้�จากการเข�ารว่มหล่กัสืต้ัรคือ การดแ้ล่เด็กท้�ด�อยโอกาสื
ฝึึกฝึนัให�ม้ความเชื�อมั�นัในัตันัเอง กล่�าคิดกล่�าแสืดงออก นัอกจากนัั�นัยังได�
เรย้นัร้�เรื�องการเข�าหาเด็กแล่ะเยาวชนั เราตั�องคิดวางแผู้นัว่าเราจะชกัชวนั
อย่างไรให�เด็กมาเข�าร่วมกจิกรรมแล่ะโครงการกบัเรา

ในัสื่วนัของป็ัญหาแล่ะอุป็สืรรคในัการทำางานักับเด็กนัอกระบบ  
คร้แหม่มช้�ว่า ท้�ผู้่านัมาเมื�อจะม้การล่งชุมชนั ท้มนัักถักทอชุมชนัจะ
ป็ระสืานังานัไป็ยังผู้้�ใหญบ่�านัเพัื�อให�เขาพัาเราไป็บ�านัเยาวชนัตัามรายชื�อ
แล่ะไป็แนัะนัำาตััวกบัผู้้�ป็กครอง แต่ักย็งัเข�าไมถึ่งตััวเด็ก เพัราะผู้้�ป็กครอง
ยงัไม่เข�าใจว่าเราจะเอาชื�อของล่ก้หล่านัเขาไป็ทำาอะไร เขาตักใจแล่ะกล่วั 
จึงตั�องอธิบิายให�เขาฟังัว่าเรามร้ายชื�อเด็กท้�ยงัไมไ่ด�รบัโอกาสื ทางโครงการ
จะเข�ามาให�การสืนับัสืนันุั เขาจึงเริ�มเข�าใจ

“ตำอนน่�เราม่่เด็็กนอกระบบประม่าณ7-8 คินท่ี่�พอจะดึ็งม่าที่ำา
กจิกรรม่ร่วม่กบัเราได้็ แต่ำจากการส่ำารวจ ส่ว่นใหญ่เ่ขาจะประกอบอาชพ่ 
เขาจะติำด็งาน ที่ำาใหม้่ารว่ม่กจิกรรม่กบัเราไม่ไ่ด้็”  
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จนัำทรีเ์พ็ัญ ทรีพััย์สนุ่ำนำ

อยากเปน็ฟันัเฟัอืงหนึ�งในการ
ชว่ยเหล่ัอ พัิ่ฒนาเด็็กเยาวชน
แลัะชมุชน

“ง�นำพััฒนำ�ชุมุชุนำทำ�ให้
เรี�ได้ำเหน็ำผู้ด้ำอยโอก�ส
เหน็ำเย�วชุนำบ�งคนำไม่มก่ีนำ 
จงึอย�กทำ�ง�นำตรีงนีำ�
ใหดี้ำขั้ึ�นำ อย่�งน้ำอยก็เพืั� อ
ตอบแทนำชุมุชุนำ ตอบแทนำ
เงน่ำเดืำอนำจ�กภ�ษีีป้รีะชุ�ชุนำ 
อย�กทำ�ง�นำใหคุ้้มค่�”

จันทรี์เพ็ญ ทรีัพย์สูนุ่น นักพัฒนาชุมชนปฏิิบัติการี เทศบาลั
ตำาบลัจอมพรีะ อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สุูรีนิทรี ์อายุ 44 ป็ ีทำางานัเป็น็ั
นัักพััฒนัาชุมชนัมานัานักว่า 14 ป็ี จันัทร์เพั็ญ นัิยามการทำางานัของ 
นักัพัฒันัาชุมชนั คือ ตั�องทำาทกุเรื�อง ตัั�งแต่ัเบ้�ยยงัช้พั งานัสืงัคมสืงเคราะห์
เด็กแล่ะเยาวชนั งานัสืาธิารณิสุืข ฯล่ฯ เรย้กได�ว่า ‘ครอบจักรวาล่’ ทกุสืาย
งานัเพัื�อพััฒนัาชุมชนัให�ด้ขึ�นั โดยภาระงานัท้�ได�รับมอบหมายมากมาย 
เชน่ัน้ั� เธิอจึงแทบไมร้่�จักวันัหยุด เกอืบทกุเสืาร-์อาทิตัยต์ั�องขนังานัเอกสืาร
กล่บัมาทำาท้�บ�านั บางครั�งกต็ั�องล่งพัื�นัท้�พับป็ะพัด้คยุกบัผู้้�ด�อยโอกาสืแล่ะ
คนัพัิการ จึงตั�องแบ่งเวล่าให�ทั�งงานัในัสืำานัักงานั
แล่ะงานัเชิงป็ฏิิบติััการ

“แม้่งานท่ี่�ที่ำาอย้่่จะเหน่�อย่จะหนักเพ่ย่งใด็ 
แต่ำคิวาม่ส่ขุท่ี่�ได้็จากการที่ำางานม่่ม่ากกว่า การท่ี่�เรา
ได้็ที่ำางานกบัคินพิการ ผ่้ส้่ง้อายุ่ ผ่้ด้้็อย่โอกาส่ ร้ส้่กึ
ว่าได้็บุญ่ ทัี่�งท่ี่�เหน่�อย่ม่าก เป็นคิวาม่เหน่�อย่กาย่ท่ี่�
ไม่เ่หน่�อย่ใจ”

สืำาหรับบทบาทของนัักพััฒนัาชุมชนัท้�ตั�อง
ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำาให�มองเห็นัผู้้�คนัเดือดร�อนั
มากมายในัชุมชนั เธิอจึงอยากเป็็นัฟัันัเฟั้องหนัึ�ง
เพัื�อช่วยเหล่อืคนัเหล่า่นัั�นั จึงตััดสิืนัใจร่วมหลั่กส้ืตัร
นักัถักทอชุมชนั

“เราทำางานัตัำาแหนัง่นั้� ได�เหน็ัอะไรมากมาย 
เหน็ัผู้้�ด�อยโอกาสื เห็นัเยาวชนับางคนัไม่มจ้ะกนิั กเ็ล่ยทำาให�อยากทำางานั
ตัรงนั้�ให�ด้ขึ�นั อยา่งนั�อยกเ็พัื�อตัอบแทนัชุมชนั ตัอบแทนัเงนิัเดือนัจากภาษ้
ป็ระชาชนั อยากทำางานัให�คุ�มค่า”

หล่ังจากเร้ยนัร้�เพัิ�มเติัมจากหลั่กสื้ตัร จันัทร์เพั็ญ บอกว่า เธิอได�
เร้ยนัร้�หล่ายอย่าง โดยเฉพัาะเทคนิัคการทำางานัในัพัื�นัท้� วิธิ้การพั้ดคุย  
วิธิก้ารเข�าสืงัคม แล่ะได�พับชอ่งทางชว่ยเหลื่อคนัท้�เดือดร�อนั ซึึ่�งสือดคล่�อง

กับแนัวคิดการทำางานัท้�เธิอตัั�งใจทำามาตัล่อดสืิบกว่าป็ี ซึ่ึ�งความร้�ท้�ได�รับ
จากหล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนัช่วยหนัุนัเสืริมให�การทำางานัของเธิอม้
ป็ระสืทิธิภิาพัมากขึ�นั 

สู่วนมุมมองความคิด็ก็พัฒนาแลัะเปิด็กว้างมากขึ�น จากเดิ็มที�
เคยทำางานแบบผืวิเผืนิ แต่พอได้็เขา้รีว่มหลัักสูตูรีนี� ได้็ลังพื�นที�พดู็คยุ
ซึ่ักถัามชาวบ้านอย่างลึักซึ่ึ�ง ทำาให้ได้็รูี้ความยากลัำาบากของพวกเขา 
กรีะทั�งเกิด็ความตั�งใจที�จะหาวิธิชีว่ยเหลืัอ

ป็ัญหาอุป็สืรรคท้�เกิดขึ�นักับพืั�นัท้�เทศึบาล่ตัำาบล่จอมพัระ คือ  
การไม่ให�ความร่วมมือของเด็กแล่ะเยาวชนัท้�ม้ป็ัญหา 
เมื�อมค้นัหยบิยื�นัความห่วงใยแต่ัถก้ป็ฏิิเสืธิ เด็กกลุ่่มน้ั�
จึงเดินัสื้ท่างท้�ผู้ดิ ไมเ่รย้นัหนังัสือื แต่ัถึงอยา่งไรพ่ัอแม่
แล่ะครอบครัวของเด็กก็ยังไว�วางใจให�จันัทร์เพ็ัญ 
ชว่ยเหล่อือยา่งเต็ัมท้�ท้�สืดุ

“เราคาดหวังมากว่าพัวกเขาจะกล่ับมาเป็็นั 
เด็กด้หรอืไมส่ืร�างป็ญัหาให�สืงัคม กค็ยุกบักลุ่ม่อย้เ่สืมอ
พัอ่แม่กม็าป็รึกษาว่าจะทำาอยา่งไร แต่ักต็ั�องใช�ทั�งเวล่า
แล่ะความร่วมมือของคนัในัชุมชนั คนัในัครอบครัว 
แล่ะตััวเด็กเองด�วย โดยท้�เราพัยายามนัำาความร้�แล่ะ
ป็ระสืบการณ์ิท้�ได�จากการทำางานัแล่ะการอบรมมาใช�”

จันัทรเ์พัญ็มค้วามคิดเหน็ัถึงหล่กัสืต้ัรนักัถักทอ
ชุมชนัว่า เป็น็ัหล่กัส้ืตัรท้�ด้มาก ๆ  เพัราะโอกาสืท้�จะได�เรย้นัร้�หล่กัสืต้ัรท้�ได�
ฝึึกป็ฏิิบติััจรงิแบบนั้�ได�ยาก เนืั�องจากตั�องใช�งบป็ระมาณิแล่ะความรว่มมอื
จากหล่ายฝึา่ย จึงอยากให�ม้โครงการแบบนั้�ต่ัอไป็เพัื�อให�เกดิความต่ัอเนัื�อง
เพัราะการพัฒันัาคนัตั�องทำาแบบค่อยเป็น็ัค่อยไป็ ตั�องใช�เวล่านัานักว่าจะ
เหน็ัผู้ล่สืำาเร็จ  
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ใชจ้ัต่ว่ทำยาทำำางานกับัเด็็ก
ไมตั่ด็สู่นแลัะไมบ่ังัคัำบัเด็็ก 

ศภุรีตัติยา วารีนิกฏิุิ หรีอื แอน ผืูช่้วยเจ้าพนักงานธุิรีการี เทศบาลั
ตำาบลัจอมพรีะ อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สุูรีนิทรี ์อายุ 45 ป็ ีรบัผู้ดิชอบ
งานัจัดซึ่ื�อจัดจ�างของ ทตั.มานัานั 8 ป็ี เล่่าว่า เธิอเป็็นันัักถักทอชุมชนั 
รุ่นัแรกของ ทตั.จอมพัระ ได�รับมอบหมายจากผู้้�บังคับบัญชา แล่ะเธิอก็
อยากทำางานัด�านันั้�ด�วย  โดยคาดหวังว่าจะนัำาความร้�ท้�ได�รบัจากการอบรม
ไป็ป็รับใช�ในัการช่วยเหลื่อด้แล่เด็กเยาวชนัในัพัื�นัท้�  
ให�เขามค้วามร้� แล่ะมส้ืว่นัรว่มพัฒันัาท�องถิ�นั

การเข�าเร้ยนัร้�หล่ักส้ืตัรนัักถักทอชุมชนั ทำาให� 
เธิอร้�จักกระบวนัการความคิด การทำางานัเป็น็ักลุ่่ม แล่ะ
การแก�ป็ัญหา สืิ�งท้�ป็ระทับใจมากคือ กระบวนัการ 
แล่กเป็ล่้�ยนัเร้ยนัร้� แล่ะการเป็็นัผู้้�พั้ด ผู้้�ฟัังท้�ด้ การจด
บันัทึกสืิ�งท้�เพัื�อนัพ้ัด สื่วนัท้�นัำาไป็ใช�กับการทำางานัเด็ก
เยาวชนัคือ การใช�ความเข�าใจ ค่อย ๆ  เรย้นัร้�เด็ก โดยไม่
ตััดสิืนั แล่ะไมบ่งัคับเขา เพัราะถ�าใจร�อนัเด็กเยาวชนัจะ
หนัเ้ราไป็เล่ย 

“เราใช้จิตำวิที่ย่าเข้าหาเด็็ก ค่ิอย่ ๆ พ้ด็กับเขา 
เหม่่อนเราเป็นเพ่�อนเขา ค่ิอย่ ๆ เข้าไปให้คิวาม่ร้้หร่อ
ขอ้คิิด็ไปในตัำว”

สื่วนัการขับเคล่ื�อนังานัเด็กเยาวชนันัอกระบบของ ทตั.จอมพัระ  
แอนั เล่่าว่า ตัอนัน้ั�เด็กเยาวชนัได�รับความช่วยเหลื่อแล่�ว แต่ัในัส่ืวนัของ
การสื่งเขาเข�าอบรมยังทำาได�ไม่ด้นััก เพัราะ เด็กเยาวชนัท้�ไม่อยากร่วม
กิจกรรมอะไรเล่ย พั่อแม่อยากให�เข�าร่วมกิจกรรมแต่ัเขาไม่เอา ชอบอย้ ่
แต่ับ�านัเล่น่ัเกม เล่น่ัมือถือ 

สืำาหรับข�อ เสืนัอแนัะต่ัอหน่ัวยงานัผู้้� ให�การ
สืนับัสืนุันั แอนั ระบุว่า อยากให�มก้ารจัดอบรมในัหม้บ่�านั
เพัื�อให�เด็กเยาวชนั ตัล่อดจนัผู้้�ป็กครอง ม้ความเชื�อมั�นั  
แล่ะสืนัใจเข�ามามส่้ืวนัรว่มในัโครงการ  

“เรี�ใชุจ้ต่วท่ย�
ในำก�รีเขั้�้ห�เด็ำก
ค่อย ๆ พูัดำกับเขั้�
โดำยที�เรี�เหมอืนำเป้น็ำ
เพืั� อนำเขั้� เขั้�้ไป้ค่อย ๆ 
ซึ่มึซึ่บัและใหค้ว�มรีู้
ไป้ในำตัว เล่นำกับเขั้�
ไป้ด้ำวย และฝึ�กขั้อ้ค่ดำ
ใหเ้ขั้�ไป้ในำตัว”
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เปดิ็โอกาสูให้เด็็กค่ำด็-ลังมอ่ทำำา
เราต้องพัิ่ฒนาเข้า เพ่ิ่�อให้เข้า
พัิ่ฒนาชมุชนต่อไป 

วัชรีนิทรี ์ธิรีรีมเที�ยง ผืูอ้ำานวยการีกองการีศกึษา องค์การีบรีหิารี
สูว่นตำาบลับุแกรีง อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูรุีนิทรี ์อายุ 49 ป็ ีป็ฏิิบติัังานั
ท้� อบตั.บุแกรง มาตัั�งแต่ัป็ล่ายปี็ 2553 หนั�าท้�ความรับผิู้ดชอบหลั่กคือ 
ดแ้ล่ภาพัรวมเรื�องการจัดการศึึกษาให�กับเด็กเยาวชนัทั�งในัแล่ะนัอกระบบ
ด้แล่เรื�องการจัดการศึึกษาของศึ้นัย์พััฒนัาเด็กเล่็ก (ศึพัด.) ป็ระสืานังานั
กับโรงเร้ยนั การได�คลุ่กคล้่แล่ะทำางานัร่วมกับเด็กแล่ะเยาวชนัหล่ายป็ ี 
ทั�งการจัดค่ายเยาวชนั แล่ะการพัาเยาวชนัออกไป็อบรมนัอกพัื�นัท้�รวมถึง
การติัดต่ัอป็ระสืานังานักบัหนัว่ยงานัต่ัาง ๆ  จึงได�รบัมอบหมายให�เข�ารว่ม
หล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนั โดยวัชรนิัทรก์แ็อบคาดหวังถึงสืิ�งท้�จะได�รับจาก
หล่กัสืต้ัรฯ เช่นักนัั

“การเขา้ม่าร่วม่หลัุกส่ต้ำรนักถักที่อชุม่ชนถ่อว่าได้็ตำรงคิวาม่คิาด็หวัง
ของผ่ม่ ที่ำาใหผ้่ม่เขา้หากลุุม่่เด็็กได้็งา่ย่ขึ�น แลุะส่รา้งคิวาม่ไว้เน่�อเช่�อใจให้
เกดิ็ขึ�นกบัพวกเขา เน่�องจากผ่ม่เป็นรุน่เด่็ย่วกับพอ่แม่ข่องเด็็กเหลุา่น่� จึง
นำาเที่คินิคิจากหลุักส่้ตำรฯ ม่าปรับใช้ในงานเพ่�อส่่� อส่ารกับเด็็กให้ม่่
ประส่ทิี่ธีภิาพท่ี่�ส่ดุ็ จากท่ี่�เคิย่ใชวิ้ธีเ่ดิ็ม่ ๆ  เหม่่อนผ่้ใ้หญ่่
คิุย่กับเด็็ก ก็ปรับม่าเป็นการพ้ด็คุิย่ส่ร้างคิวาม่ส่นิที่
ส่นม่คิลุา้ย่กับคินในคิรอบคิรวั ผ่ม่พด้็หร่อที่ำาตัำวต่ำอลุ้ก
เราอย่า่งไร กท็ี่ำาแบบนั�นกบัเด็็ก ๆ  เหลุา่น่� ที่ำาให้ผ่ม่คิยุ่
กบัเขาได้็งา่ย่ ที่ราบปัญ่หาแลุะคิวาม่ต้ำองการของน้อง
 ๆ ได้็ลุกึซึึ่�งยิ่�งขึ�น”

วัชรินัทร์ ยังบอกอ้กว่าหล่ักสื้ตัรฯ นั้�ทำาให�เขา 
ได�รบัร้�ข�อมล้่ของเด็กในัพัื�นัท้�มากขึ�นั โดยเฉพัาะข�อมล้่
เด็กท้�ตั�องออกจากระบบการศึกึษากล่างคันัท้�ได�รับจาก
กองทุนัเพืั�อความเสืมอภาคทางการศึึกษา (กสืศึ.) 
เนัื�องจากม้กระบวนัการเก็บข�อม้ล่ท้�เป็็นัระบบ ทำาให�
เห็นัภาพัใหญ่ของเยาวชนัทั�งในัแล่ะนัอกระบบ ซึึ่�งท้�
ผู้า่นัมาแม�เขาจะเป็น็ัคนัพัื�นัท้� แล่ะม้การล่งพัื�นัท้�คยุกับ
ผู้้�นัำาชุมชนัเป็็นัระยะ ก็ยังไม่สืามารถรับร้�ข�อม้ล่ตัรงนั้�
ได�เต็ัมท้�นักั 

เด็กท้�ออกจากระบบการศึกึษากล่างคันัในั ทตั. 
บุแกรงสื่วนัใหญ่ม้สืาเหตัุมาจากป็ัจจัยทางเศึรษฐกิจ หล่ายครอบครัวไม่
สืามารถตัอบสืนัองการเรย้นัร้�ของบุตัรหล่านัได� โดยเฉพัาะเด็กระดับมธัิยม
ท้�มค่้าใช�จ่ายสืง้ ทำาให�เด็กจำานัวนัไมน่ั�อยไมส่ืามารถเรย้นัต่ัอได� หรอืเรย้นั
ไป็ระยะหนัึ�งกต็ั�องออกกล่างคันั โดยทาง ทตั.บุแกรง มท้้มงานัล่งไป็ทำางานั

ร่วมกับเด็กกลุ่่มนั้� จนักระทั�งเด็กเริ�มเห็นัความสืำาคัญของการศึึกษาแล่ะ
กล่ับไป็เร้ยนัในัระบบ กศึนั. อ้กครั�ง แต่ัป็ัญหาหล่ักในัตัอนันั้�คือเด็กนัอก
ระบบสืว่นัใหญจ่ะไมอ่ย้ใ่นัพัื�นัท้�แล่�ว เนืั�องจากติัดตัามผู้้�ป็กครองไป็ทำางานั
นัอกพัื�นัท้� การติัดตัามทางโทรศัึพัท์เพัื�อชกัชวนัให�พัวกเขาเห็นัความสืำาคัญ
ของการฝึกึอบรมเพัื�อนัำามาป็ระกอบอาชพ้ัในัอนัาคตัแล่ะกลั่บมาเข�าร่วม
กจิกรรมเป็น็ัเรื�องยาก เพัราะเด็กกลุ่ม่นั้�จะมองว่าเขากม็ง้านัทำาแล่�ว 

การม้โอกาสืเข�ามาร่วมหลั่กสื้ตัรฯ ทำาให�วัชรินัทร์ร้�สึืกด้ใจท้�ได�เห็นั 
หล่ายหนัว่ยงานัมองเหน็ัปั็ญหาแล่ะให�ความสืำาคัญกบัเยาวชนัโดยเฉพัาะ
ด�านัการศึึกษา แต่ัก็อยากสืะท�อนัฝึากให�หนัว่ยงานัเหล่า่นั้�มก้ระบวนัการ
ทำางานัท้�กระชบัรวดเรว็ขึ�นั เนัื�องจากตัั�งแต่ัการสืำารวจจนัถึงการอบรมอาชพ้ั

ใช�เวล่าค่อนัข�างนัานั บางครั�งเป็น็ัเดือนั

“การรอเพ่ย่ง 4 - 5 วัน ส่ำาหรับเด็็กมั่นค่ิอเวลุา 
ท่ี่�นานแลุ้ว ไฟัในตัำวเขาจะหม่ด็ไป ช่องว่างตำรงน่�ที่ำาให้
เด็็กหาย่ไประหว่างที่าง หากเร่งรัด็ส่ว่นน่�ได้็ เด็็กเหลุา่น่�
ก็จะตำกหลุ่นน้อย่ลุง ซึึ่�งหม่าย่ถึงโอกาส่ในช่วิตำของเขา
จะม่่ที่างเลุ่อกเพิ�ม่ขึ�น แต่ำอย่่างไรก็ด่็ ส่่วนตัำวร้้ส่ึกด่็ใจ 
ภมิ้่ใจท่ี่�เห็นหนว่ย่งานเหลุา่น่�เขา้ม่าขบัเคิลุ่�อนแลุะหนนุ
เส่ริม่ใหเ้ด็็กกลุุม่่น่�ไม่่กลุาย่เปน็ปัญ่หาของส่งัคิม่ เพราะ
ส่่วนตัำวม่องว่าเด็็กท่ี่�ม่่ศัึกย่ภาพหร่อม่่โอกาส่พัฒนา 
ตัำวเองในระดั็บส่ง้ส่ว่นม่ากเม่่�อถึงเวลุาหนึ�งเขากต้็ำองย่า้ย่
ไปม่่หน้าท่ี่�การงานในพ่�นท่ี่�อ่�นท่ี่�ตำอบส่นองการใช้ช่วิตำ
ของเขาได้็ ไม่่ได้็กลุบัม่าในชุม่ชนเดิ็ม่ แต่ำเด็็กท่ี่�ผ่ม่ม่องว่า
ขาด็โอกาส่แลุะอาจจะเป็นปญั่หาน่�แหลุะ ค่ิอกลุุม่่ท่ี่�ยั่ง
ใชช้วิ่ตำในพ่�นท่ี่�แลุะจะกลุาย่เป็นผ่้น้ำาชุม่ชนในภาคิส่ว่น
ต่ำาง ๆ ต่ำอไป ผ่ม่จึงต้ำองพัฒนาศัึกย่ภาพเขาเพ่�อใหเ้ขา
ม่าพัฒนาชุม่ชนของเราในอนาคิตำ การเปิด็โอกาส่ให้เขา

ได้็คิิด็เอง ที่ำาให้เขาร้้ส่ึกได้็ว่าผ่้้ใหญ่่อย่่างผ่ม่ เช่�อมั่�นในส่ิ�งท่ี่�เขาคิิด็เขาที่ำา 
โด็ย่เราช่วย่ฝูึกให้ม่่กระบวนการคิิด็ ส่าม่ารถวางเป้าหม่าย่ของตัำวเองได้็  
จะเป็นส่ิ�งชว่ย่เส่ริม่ใหเ้ด็็กเหลุา่น่�ส่าม่ารถบรรลุกุารเร่ย่นร้้ได้็ด้็วย่ตัำวเอง”   

“ก�รีเป้ดิำโอก�สใหเ้ด็ำก
ได้ำค่ดำเอง ทำ�ใหเ้ขั้�รีูสึ้ก
ว�่ผู้ใหญ่อย�่งเรี�เชุื�อมั�นำ
ในำส่�งที�เขั้�ค่ดำเขั้�ทำ�
โดำยเรี�ชุว่ยฝึึกใหเ้ขั้�
มกีรีะบวนำก�รีค่ดำ
ส�ม�รีถัว�งเป้�้หม�ย
ขั้องตัวเองได้ำ จะเป้น็ำส่�ง
ชุว่ยเสรีม่ใหเ้ด็ำกเหล่�นีำ�
ส�ม�รีถับรีรีลกุ�รีเรียีนำรีู้
ได้ำด้ำวยตัวเอง”
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ณัฏิฐน่ำชุ� เขั้ยีวสะอ�ดำ

เปลีั�ยนจัาก ‘ชี�นำา’ สูู่การรบััฟังั
คำวามต้องการข้องเด็็ก 

ณัิฏิฐนิชา เขียวสูะอาด็ นักวิชาการีสูาธิารีณิสุูขที�เทศบาลั 
ตำาบลับุแกรีง อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูุรีนิทรี ์ ทำางานัด�านัสืาธิารณิสืุข 
มาโดยตัล่อด เริ�มจากการเป็น็ัพัยาบาล่วิชาชพ้ั กระทรวงสืาธิารณิสุืข 8 ป็ี
ก่อนัจะมารับตัำาแหนั่งนัักวิชาการสืาธิารณิสืุขท้�เทศึบาล่ตัำาบล่บุแกรง 
ซึ่ึ�งเป็็นับ�านัเกิดมานัานัถึง 9 ป็ี หนั�าท้�หลั่กคือการควบคุมแล่ะป็้องกันั 
โรคระบาด ด้แล่ความเป็็นัอย้่ของคนัในัตัำาบล่ทุกช่วงวัย ก่อนัจะมารับ
บทบาท ‘นักัถักทอชุมชนั’

ณิัฏิฐนัิชา เล่่าว่า เธิอเข�าร่วมโครงการพััฒนัาเยาวชนัในัชุมชนั 
ท�องถิ�นั ( 4 ภาค) ระยะท้� 3 หลั่กสืต้ัรนักัถักทอชุมชนัมาได�ป็ระมาณิ 1 ป็ ี
เพัราะเดิมเคยทำางานัส่ืงเสืริมความเป็น็ัอย้ค่นัในัชุมชนั
มาโดยตัล่อด เมื�อม้โครงการฯ นั้�เข�ามาจึงเป็น็ั ‘โอกาสื’ 
ให�เธิอแล่ะเทศึบาล่ได�ช่วยบรรเทาความเดือดร�อนัให�
แก่เด็กแล่ะเยาวชนัท้�หลุ่ดออกจากระบบการศึึกษา 
ซึ่ึ�งสืาเหตัหุล่กัมาจากฐานัะทางบ�านัท้�ยากจนั

“ตำอนท่ี่�ร้ว่้าจะได้็ชว่ย่เหลุ่อเย่าวชนในโคิรงการฯ
เราส่าม่ารถมุ่ง่ตำรงไปยั่งกลุุม่่เปา้หม่าย่ได้็ทัี่นท่ี่ เพราะ
ม่่ฐานข้อม้่ลุท่ี่�ได้็จากการที่ำางานใกลุ้ชิด็คินในตำำาบลุ 
อย้่แ่ลุว้ ร้ว่้าแต่ำลุะคิรวัเร่อนม่่คิวาม่เป็นอย้่เ่ป็นอย่า่งไร
ม่่จุด็แข็งตำรงไหน แลุะม่่ปัญ่หาอะไรบ้าง การทำำางาน
เร่�มจากการสำำารวจความต้้องการของกลุ่่�มเป้า้หมาย
ให้ลุ่ะเอียดแลุ่ะชััดเจน ก�อนนำาข้อมูลุ่เหลุ่�านั�นไป้
วางแผน แลุ่ะป้ระสำานงานกับภาคีเครือข�ายแต้�ลุ่ะ
ด้านเพื่ื�อดำาเน่นงานร�วมกัน”

ผู้ล่ล่พััธิใ์นัชว่งเกอืบ 1 ป็ท้ี�ผู้า่นัมา เยาวชนักลุ่ม่ท้�ตั�องการศึกึษาต่ัอ
ในัร้ป็แบบ กศึนั. เริ�มเรย้นัจบแล่ะหางานัทำา สืว่นัคนัท้�ตั�องการฝึกึอาชพ้ัก็
พยายามจัด็กิจกรีรีมการีเรียีนรูี้ให้ครีอบคลัุมความต้องการีมากที�สูุด็ 
ผู้ล่ล่ัพัธิท้์�เกิดขึ�นัคือม้เยาวชนับางสื่วนัสืามารถเดินัหนั�าเร้ยนัร้�แล่ะสืร�าง
รายได�อย่างต่ัอเนัื�อง แม�จะม้บางส่ืวนัค�นัพับว่าเสื�นัทางท้�เล่ือกไว�ยังไม่ 
ตัอบโจทย ์แต่ักเ็ป็น็ัป็ระโยชน์ัท้�ได้็ลัองเรียีนรูีสู้ิ�งที�ตนสูนใจ

ณิัฏิฐนัิชา เล่่าว่า ระหว่างการทำางานันัักถักทอชุมชนั เธิอไม่ได�ทำา
เฉพัาะการแก�ป็ญัหาให�กบัเด็กแล่ะเยาวชนัท้�หล่ดุออกจากระบบการศึกึษา
เท่านัั�นั ข้อค้นพบปัญหา ความต้องการี แลัะความรีว่มมือจากภาคีที� 
ได้็รีบัจากการีทำางานนี� ยงัถักูนำามาสูานต่อเปน็แผืนพฒันาตำาบลั เช่นั 
การทำาโรงเร้ยนัผู้้�สื้งอายุ โดยความร่วมมือจากคุณิคร้ กศึนั. แล่ะคุณิคร้ 
วัยเกษ้ยณิ โรงเร้ยนัน้ั�ม้วัตัถุป็ระสืงค์เพัื�อบรรเทาป็ัญหาสืุขภาพัจิตัของ 
ผู้้�สื้งอายุท้�เกิดจากการตั�องห่างไกล่ล่้กหล่านัท้�ออกไป็ทำางานันัอกพืั�นัท้�  
ซึ่ึ�งตััวโรงเร้ยนัเองก็ม้จุดเริ�มตั�นัมาจากความตั�องการของผู้้�สื้งอายุเองท้�
อยากเติัมเต็ัมความร้�แล่ะทำากิจกรรมร่วมกับคนัในัตัำาบล่ นัอกจากน้ั�ยังม้
อ้กหล่ายกิจกรรมท้�จัดขึ�นัเพืั�อพััฒนัาคุณิภาพัช้วิตัของคนัในัตัำาบล่แบบ

องค์รวม เนั�นัการเร้ยนัร้�จากป็ระสืบการณิข์องกนัั
แล่ะกนัั แล่ะการมส่้ืวนัรว่มของทกุคนั

ด�วยความท้�ณิฏัิฐนัชิามพ้ัื�นัฐานัการทำางานั
ด�านัน้ั�มากอ่นัหล่ายป็ ีการทำางานัในัโครงการฯ นั้�
จึงค่อนัข�างราบรื�นั แม�จะไม่ได�เรย้นัร้�เรื�องใหม ่ๆ 
มากนักั แต่ัเธิอกไ็ด�สืะท�อนัข�อคิดการทำางานัท้�ได�
จากโครงการนักัถักทอไว�อยา่งน่ัาสืนัใจ

“ขอ้คิิด็ท่ี่�ได้็จากการที่ำางานน่�ค่ิอ การตั้�งใจ
รับฟัังเพื่ื�อให้ได้มาซึ่่�งความต้้องการทีำ�แท้ำจร่ง
เป้็นเรื�องสำำาคัญมาก หากเผลุ่อตั้วรีบชัี�นำาจะ
ทำำาให้ไม�ได้รับทำราบความต้้องการทีำ�แท้ำจร่ง  
การชั�วยเหลืุ่อก็จะกลุ่ายเป้็นสำ่�งทีำ�เราต้้องการ 

ไม�ใชั�สำ่�งทีำ�เขาต้้องการ ซึ่่�งเรื�องนี�เป้็นข้อพื่่งระวังในการทำำางานแลุ่ะ 
การใช้ัชัว่ีต้”

ณิัฏิฐนัิชา ทิ�งท�ายว่า “การต้ำองที่ำาทัี่�งงานหลุักแลุะงานโคิรงการฯ  
แม่้จะค่ิอนขา้งเหน่�อย่ แต่ำไม่่ได้็ม่ากจนที่นไม่่ไหว เราภ้มิ่ใจท่ี่�ได้็ชว่ย่เหลุ่อ
คินในชุม่ชน อย่ากใหค้ินในชุม่ชนม่่ส่ขุภาพกาย่แลุะจิตำท่ี่�ด่็ เราเหน่�อย่กาย่
แต่ำส่บาย่ใจ เวลุาเห็นผ่ลุตำอบรับออกม่าด่็ กท็ี่ำาให้ม่่คิวาม่ส่ขุแลุะอย่ากจะ
ที่ำางานต่ำอไป”   

“ก�รีตั�งใจรีบัฟังัเพืั� อ
ใหไ้ด้ำม�ซึ่ึ�งคว�มต้องก�รี
ที�แท้จรีง่เป้น็ำเรีื�องสำ�คัญม�ก 
ห�กเผลอตัวรีบีชุี�นำำ�จะทำ�ให้
ไมไ่ด้ำรีบัฟังัคว�มต้องก�รีนัำ�นำ 
ก�รีชุว่ยเหลือจะกล�ยเป้น็ำ
ส่�งที�เรี�ต้องก�รี ไมใ่ชุส่่�งที�
เขั้�ต้องก�รี”
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สุพัรีรีณ� สม�นำมต่รี

‘คำวามไว้ใจั’ หัวใจัสูำาคัำญ
ข้องการพัิ่ฒนาเด็็ก

สูุพรีรีณิา สูมานมิตรี ผืู้ด็ูแลัเด็็ก เทศบาลัตำาบลับุแกรีง อำาเภอ
จอมพรีะ จังหวัด็สูุรีนิทรี ์ หรือท้�เด็ก ๆ เร้ยกกันัว่า ‘ครูีก้อย’ วัย 24 ป็ ี 
เพัิ�งจบการศึกึษาแล่ะทำางานัได�เป็น็ัเพัย้งป็แีรกเท่านัั�นั ด�วยบทบาทหนั�าท้�
การเป็น็ัผู้้�ดแ้ล่เด็กเล่ก็วัยเพัย้ง 2 - 3 ขวบท้�อย้ใ่นัชุมชนั หนั�าท้�หล่กัของเธิอ
จึงเป็็นัการด้แล่พััฒนัาการแล่ะการสือนัเพัื�อเตัร้ยมความพัร�อมให�เด็ก 
วัยกอ่นัเข�าเรย้นักลุ่ม่น้ั�

สืุพัรรณิา ยอมรับว่าไม่เคยร้�จักหลั่กส้ืตัรนัักถักทอชุมชนัมาก่อนั 
แต่ัเมื�อได�ยินัข่าวจาก ทตั.บุแกรง แล่ะมโ้อกาสืได�พัด้คุยกับพั้� ๆ  นัักวิชาการ
สืาธิารณิสืขุของ ทตั.บุแกรง ท้�เคยเข�ารว่มหล่กัส้ืตัรนักัถักทอชุมชนัมากอ่นั
ทำาให�เธิอร้�สืกึอยากเข�าร่วมบ�างเพัื�อหาป็ระสืบการณ์ิใหม่ ๆ  เพืั�อเสืริมสืร�าง
ศึักยภาพัให�แก่ตััวเอง แล่ะการม้โอกาสืเข�าร่วมกิจกรรม
เพั้ยง 2 วันั ทำาให�คร้ก�อยร้�สึืกว่า คิดไม่ผู้ิดท้�เข�าร่วม
หล่กัสืต้ัรนั้� เพัราะสืิ�งท้�เธิอได�รบักลั่บมาคือ ‘ความมั�นใจ’ 
ในัศึกัยภาพัของตััวเองท้�มม้ากขึ�นั

“แต่ำกอ่นเป็นคินท่ี่�ไม่ม่่่คิวาม่มั่�นใจเลุย่ โด็ย่เฉพาะ
เร่�องการแส่ด็งออก คิิด็เส่ม่อว่าตัำวเองที่ำาไม่่ได้็ แต่ำการ 
เขา้รว่ม่หลุกัส่ต้ำรน่�ที่ำาให้เรามั่�นใจในศึกัย่ภาพของตัำวเอง
แลุะภมิ้่ใจว่าเรากท็ี่ำาได้็ ซึึ่�งเรากน็ำาไปปรับใชใ้นการติำด็ต่ำอ
ประส่านงานกับผ้่้ปกคิรองเด็็ก ๆ นอกจากน่�โคิรงการฯ 
ยั่งที่ำาให้ร้้จักการวางแผ่นงาน จากเดิ็ม่อย่ากส่อนอะไร 
เราก็ส่อน แต่ำตำอนน่�ร้้จักวางแผ่นการส่อนอย่่างเป็นขั�น
เป็นตำอน ที่ำาให้การส่อนม่่ประสิ่ที่ธีภิาพม่ากขึ�น ซึึ่�งเป็น
ผ่ลุด่็กบัเราแลุะเด็็ก ๆ ด้็วย่”

คร้ก�อย เล่า่ว่า การทำางานักับเด็กเล็่กวัย 2 - 3 ขวบ
ท้�ยงัไมเ่ข�าใจในัสืิ�งท้�เราตั�องการสืื�อสืารได�ทั�งหมด อ้กทั�ง
การจดจ่อกบักจิกรรมของเด็กกจ็ะไมย่าวนัานันักั นับัเป็น็ั
เรื�องท�าทาย เธิอจึงตั�องวางแผู้นัการสือนัให�ด้แล่ะให�เป็น็ั
ล่ำาดับขั�นัก็จะช่วยให�เด็กเหล่่านั้�ให�ความสืนัใจแล่ะอยากมาเร้ยนัท้�ศึ้นัย์ฯ 
อยา่งต่ัอเนัื�อง ซึ่ึ�งชว่ยแก�ป็ญัหาเด็กท้�ไมอ่ยากมาเรย้นัล่งไป็ได�สืว่นัหนัึ�ง

ในัชว่งวิกฤตั Covid-19 แม�ทางศ้ึนัยพ์ัฒันัาเด็กเล่ก็จะป็ดิ แต่ัหนั�าท้�
ความเป็็นัคร้ของเธิอยังตั�องทำาต่ัอเนัื�อง เธิอจึงใช�ช่วงเวล่าน้ั�ล่งเย้�ยมบ�านั
เด็กแต่ัล่ะคนั ทำาให�เธิอเห็นัสืภาพัความเป็็นัอย้่ของเด็กเล่็กแต่ัล่ะคนัได�
ชัดเจนัยิ�งขึ�นั มากกว่านัั�นัคือ การได�ม้โอกาสืพั้ดคุยแล่ะป็ระสืานังานั 

ร่วมกับเด็กโตัแล่ะเยาวชนัในัพัื�นัท้� ทำาให�เธิอมองเห็นัความท�าทายอ้ก 
หนัึ�งอย่างท้�ยังไม่ม้โอกาสืได�เข�าไป็สัืมผัู้สืมากนัักนัั�นัคือ ‘การีทำางานกับ 
เด็็กนอกรีะบบ’

เด็กแล่ะวัยรุน่ัในัพัื�นัท้�สืว่นัใหญ ่พัอ่แมต่ั�องออกไป็ทำางานันัอกพัื�นัท้�
ทำาให�ภาระการด้แล่มักตักไป็ยังป้็่ย่า ตัายาย ซึ่ึ�งบางครั�งก็ไม่สืามารถด้แล่
เด็กเหล่่าน้ั�ได�อย่างใกล่�ชิด จนัหล่ายครั�งนัำาไป็ส่้ืการหลุ่ดออกจากระบบ 

การศึกึษา แล่ะเป็น็ัจุดเริ�มตั�นัของปั็ญหาต่ัาง ๆ ท้�
อาจตัามมาได� คร้ก�อย บอกว่า แม�ว่างานัของตััวเอง
จะไม่ได�เก้�ยวข�องกับเด็กวัยรุ่นัโดยตัรง แต่ัก็ได�นัำา
ความร้�แล่ะทักษะท้�ได�จากการเข�าร่วมโครงการฯ 
มาป็รับใช�กับเด็กวัยรุ่นัในัพัื�นัท้� เพัราะการเข�าถึง
เด็กเหล่า่นั้�เป็น็ัเรื�องยาก เด็กวัยนั้�จะให�ความสืำาคัญ
กบั ‘ความไว�ใจ’ เป็น็ัอย่างมาก 

“จากท่ี่�เคิย่ส่ังเกตำพฤติำกรรม่ของเด็็กกลุุ่ม่น่�
เวลุาเขา้รว่ม่กิจกรรม่หร่อม่่การพด้็คิยุ่กับเจ้าหนา้ท่ี่�
หน่วย่งานต่ำาง ๆ  เด็็กเขาร้ด่้็ว่าคินท่ี่�เขา้ม่าพด้็คิยุ่นั�น
อย้่่ในฐานะหร่อบที่บาที่อะไร การตำอบของเขาจึง
เป็นการตำอบเพ่�อให้ถ้กใจคินถาม่ ม่ากกว่าคิวาม่
ร้้ส่กึจริง ๆ  ขา้งใน การส่รา้งคิวาม่เช่�อใจจึงเป็นงาน
หนักท่ี่�เราต้ำองที่ำา แม่จ้ะต้ำองใชค้ิวาม่พย่าย่าม่ม่าก
กต็ำาม่”

สืว่นัข�อเสืนัอแนัะในัการทำางานัด�านัเด็กแล่ะ
เยาวชนัในัความคิดเหน็ัของคร้ก�อย มองเรื�องนั้�เป็น็ั 2 กลุ่ม่ คือ กลุ่่มเด็ก
แล่ะเยาวชนั ท้�เห็นัว่าการเข�ามาหนัุนัเสืริมของหนั่วยงานัจะด�วยเม็ดเงินั
หรือกิจกรรม อยากให�มุง่ไป็ท้�การทำากจิกรรมกับคนัในัครอบครัว เนัื�องจาก
เด็กกลุ่ม่น้ั�กำาลั่งป็ระสืบปั็ญหา ‘ติัดโทรศัึพัท์มอืถือมากกว่าคนัในัครอบครัว’ 
สืว่นัในักลุ่ม่ของคนัทำางานั เธิอเหน็ัว่า หล่กัสืต้ัรหรอืกจิกรรมนัั�นัด้อย้แ่ล่�ว
แต่ัอยากให�ม้การจัดอย่างต่ัอเนืั�อง เพัื�อเป็็นัโอกาสืให�คนัทำางานัอย่างเธิอ
ได�พัฒันัาตััวเองอย้ต่ัล่อดเวล่า  

“เมื�อก่อนำเป้น็ำคนำที�
ไมม่คีว�มมั�นำใจในำตนำเอง 
ค่ดำเสมอว�่ทำ�ไมไ่ด้ำ 
หลักสูตรีนัำกถัักทอชุมุชุนำ 
ทำ�ใหเ้รี�มั�นำใจในำศักยภ�พั
ขั้องตัวเอง ภมูใ่จในำตัวเอง
ว�่เรี�ก็ทำ�ได้ำ ทั�งยังสอนำให้
รีูจ้กัก�รีว�งแผนำสอนำอย่�ง
เป้น็ำขั้ั�นำเป้น็ำตอนำ ทำ�ใหก้�รี
สอนำเด็ำกมปี้รีะส่ทธ่ีภ�พั
ม�กขั้ึ�นำ”
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ป้รีะภ� ดำ�ทอง

แลักเปลีั�ยนเรยีนรูกั้บั
เคำรอ่ข้า่ยนักถัักทำอชมุชน
ได้็ว่ธีีค่ำด็ ว่ธีีทำำางานใหม ่ๆ 

“เด็ำกแต่ละคนำมปี้ญัห�
ไมเ่หมอืนำกันำ ในำฐ�นำะ
นัำกถัักทอชุมุชุนำต้องรีูจ้กั
ป้รีะเมน่ำ ห�เทคน่ำคในำก�รี
เขั้�้ไป้พูัดำคยุชุว่ยเหลือ”

ปรีะภา ด็าทอง นักวิชาการีศกึษาชำานาญการี องค์การีบรีหิารี
สู่วนตำาบลัจอมพรีะ อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูุรีนิทรี ์ แม�จะเพัิ�งย�ายมา
ทำางานัได�เพั้ยง 1 ป็ี แต่ัด�วยหนั�าท้�ท้�ตั�องทำางานัด�านัการศึึกษา จึงได�รับ
เล่อืกให�เป็น็ั ‘นักถัักทอชุมชน’ รว่มกบัเพัื�อนัอ้ก 2 คนัซึึ่�งเป็น็ันักัพัฒันัา
ชุมชนั แล่ะนักัวิเคราะหน์ัโยบายแล่ะแผู้นัชำานัาญการ

ป็ระภา เล่่าว่า การเป็็นันัักถักทอชุมชนัทำาให�เธิอได�เร้ยนัร้�วิธิ้การ
ชว่ยเหล่อืเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบการศึกึษา เด็กท้�ไม่มโ้อกาสืศึกึษาต่ัอ
อาจจะมาจากปั็ญหาทางครอบครัว การทำางานัจะมก้าร
ล่งพัื�นัท้�สืำารวจ ค�นัหาเด็กนัอกระบบการศึกึษาในัพัื�นัท้�
ว่าม้ก้�คนั รวมทั�งการเข�าไป็พั้ดคุยถึงป็ัญหาแล่ะความ
ตั�องการว่าเด็กอยากจะทำาอะไร เช่นั ตั�องการศึกึษาต่ัอ
หรอือยากฝึกึอาชพ้ั เพัื�อป็ระสืานักบัหนัว่ยงานัต่ัาง ๆ 
ให�เด็กได�รับการสื่งเสืริมแล่ะพััฒนัาอย่างเหมาะสืม  
โดยม ้คร้เล่ก็ หรือ ณิฏัิฐกณัิฑ์์ ชววิกรานัต์ั ท้�แม�จะไมใ่ช่
นัักถักทอชุมชนัโดยตัรง แต่ัได�เข�ามาทำางานัช่วยเหลื่อ
ล่งพัื�นัท้� พัด้คยุ รวมถึงเป็น็ัพั้�เล่้�ยงพัาเด็ก ๆ ไป็เข�ารว่ม
กจิกรรมอบรมหรือเข�าค่ายอยา่งต่ัอเนัื�อง 

“ส่ิ�งท่ี่�ได้็เร่ย่นร้จ้ากหลัุกส่ต้ำรนักถักที่อชุม่ชน ค่ิอ คิำาแนะนำาในการ
ที่ำางาน เชน่ ถ้าเจอเด็็กนอกระบบการศึึกษา ต้ำองด็แ้ลุ ใหค้ิำาแนะนำาอย่า่งไร
ซึึ่�งเด็็กแต่ำลุะคินจะม่่ปัญ่หาท่ี่�ไม่่เหม่่อนกัน ในฐานะนักถักที่อชุม่ชนต้ำอง
ร้จั้กประเมิ่น หาเที่คินิคิในการเข้าไปพ้ด็คุิย่ ให้คิวาม่ช่วย่เหลุ่อ เช่น เด็็กใน
พ่�นท่ี่�ส่่วนใหญ่่ท่ี่�ส่ำารวจ พบว่าม่่ปัญ่หาเลุิกเร่ย่นกลุางคัิน ไม่่ได้็ศึึกษาต่ำอ 
แลุะอาจจะม่่ปัญ่หาเร่�องย่าเส่พติำด็ เราจะเข้าไปช่วย่เหลุ่อให้คิำาแนะนำา 
ถาม่เขาว่าอย่ากที่ำาอะไร ม่่เด็็กส่ว่นหนึ�งอย่ากได้็ที่นุการศึกึษาเพ่�อเร่ย่นต่ำอ
เราก็ช่วย่ประส่านงานให้ หากเด็็กคินไหนยั่งไม่่เปิด็รับ ไม่่อย่ากเร่ย่นต่ำอ  

ไม่่อย่ากร่วม่กิจกรรม่ เราก็พย่าย่าม่โน้ม่น้าวให้เขาลุองไปด็้ก่อน ใช้วิธี ่
โนม้่น้าวผ่า่นผ้้่ปกคิรองให้ชว่ย่พด้็คุิย่กับเด็็ก หร่อประส่านผ่า่นผ้้่ใหญ่บ่า้น
หาวิธีพ่าเขาเขา้ร่วม่กิจกรรม่เข้าค่ิาย่ โด็ย่ม่่คิร้ณัฏฐกัณฑ์์เป็นกำาลุังส่ำาคัิญ่
ในการพด้็คิยุ่แลุะชว่ย่ด็แ้ลุใกลุช้ดิ็ หลุงัจากเขา้ค่ิาย่ กม่็่ผ่้ป้กคิรองส่ว่นหนึ�ง
ส่ะท้ี่อนกลุบัม่าว่า เด็็ก ๆ  ม่่พฤติำกรรม่ท่ี่�เปลุ่�ย่นไปในที่างท่ี่�ด่็ขึ�นั ชว่ยพัอ่แม่
ทำางานั ทำานัา ทำาไร่มากขึ�นั จากเดิมท้�ไมท่ำาอะไรเล่ย” 

นัอกจากการนัำาความร้�มาใช�ช่วยเหลื่อเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบ
การศึกึษาแล่�ว ป็ระภา ยงันัำาวิธิก้ารเข�าหาเด็กมาป็รบั
ใช�กบัการเล่้�ยงล่ก้แล่ะการทำางานักับเพัื�อนัรว่มงานั 

“เรานำาคิวาม่ร้้ม่าใชก้ับงานแลุว้ก็ยั่งใชก้ับลุ้ก
ด้็วย่ เชน่ ต้ำองใจเย็่นให้ม่ากขึ�น ต้ำองที่ำาคิวาม่เขา้ใจ
ว่าเด็็กในแต่ำลุะชว่งวัย่ม่่คิวาม่ต้ำองการอะไร พย่าย่าม่
ใชเ้หตำุแลุะผ่ลุในการคิุย่กันม่ากกว่าใชอ้ารม่ณ์ ส่ว่น
ในการที่ำางานก็ต้ำองร้้จักเร่ย่นร้้คิวาม่แตำกต่ำางของ
แต่ำลุะบุคิคิลุ พย่าย่าม่เขา้ใจคินอ่�นใหม้่ากขึ�น” 

ป็ระภา บอกด�วยว่า การทำางานัเป็น็ันักัถักทอ
ชุมชนัชว่ยเปิ็ดมมุมองใหม ่ๆ  ให�เธิอมากขึ�นั จากเดิม

ท้�แม�จะทำางานัด�านัการศึึกษา แต่ัไม่ได�ม้โอกาสืสัืมผัู้สืถึงปั็ญหาของเด็ก 
แล่ะเยาวชนันัอกระบบการศึกึษาในัเชิงล่กึ อ้กทั�งการได�เข�าอบรมยังทำาให�
ได�พับป็ะนัักถักทอชุมชนัจากพัื�นัท้�อื�นั ๆ ทำาให�ได�พั้ดคุยแล่กเป็ล่้�ยนั
ป็ระสืบการณ์ิ ได�เห็นัมุมมองวิธิก้ารทำางานัใหม่ ๆ แล่ะยังได�เครือข่ายในั
การทำางานัอ้กด�วย  
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ณัฏิฐกัณฑ์์ ชุววก่รี�นำต์

เคำล็ัด็ลัับัการบัรห่ารจัดั็การเวลัา
เพ่ิ่�อทำำางานพัิ่ฒนาเด็็กเยาวชน

“เขั้�้ใจคว�มค่ดำจต่ใจ
ขั้องเด็ำกและเย�วชุนำ
นำอกรีะบบม�กขั้ึ�นำ
ส่งผลใหท่้�ทีต่อเด็ำก
เย�วชุนำกลุม่นีำ�เป้ลี�ยนำไป้”

ณัิฏิฐกัณิฑ์์ ชววิกรีานต์ หรีอื ครูีเล็ัก ครูีผืูด้็แูลัเด็็กเล็ัก ศนูยพ์ฒันา
เด็็กเล็ัก อบต.จอมพรีะ อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูุรีินทรี์ อายุ 40 ป็ ี 
เล่่าถึงการเข�าร่วมหลั่กสื้ตัรนัักถักทอชุมชนั รุ่นัท้� 3 ว่า เป็็นังานัท้�ได�รับ 
มอบหมายจากป็ลั่ด อบตั. ให�เข�าช่วยเสืริมการทำางานัของท้มนัักถักทอ
ชุมชนัซึึ่�งม้อย่้ก่อนัแล่�ว เมื�อได�เข�าร่วมการอบรมด�วยตััวเองกร้็�สืกึชื�นัชอบ 
เพัราะมองว่าเป็น็ังานั ‘ป็ล่ก้คนั’ ซึ่ึ�งมค้ณุิค่ามาก

กจิกรรมท้�คร้เล่ก็ป็ระทับใจคือ การถอดบทเรย้นัแล่ะวงแล่กเป็ล่้�ยนั
เรย้นัร้� การบรรยายให�ความร้�เรื�องพัฒันัาการทางอารมณิ ์พัฤติักรรม แล่ะ
ตััวตันัของเด็กแต่ัล่ะช่วงวัย นัอกจากนัั�นัยงัได�ความร้�เรื�องการฟังั การเป็น็ั
ผู้้�พั้ดแล่ะการเป็็นัผู้้�ฟัังท้�ด้ ม้การจดบันัทึก รวมถึงการม้สืติัร้�ตััวว่ากำาล่ัง 
ทำาอะไร แล่ะจะทำาอะไรต่ัอ โดยเฉพัาะเรื�องของการวางแผู้นั ไม่ทำาให�
แผู้นัท้�วางเอาไว�ตั�องหยุดชะงกั 

“ย่กตัำวอย่่างเช่นถ้าวันน่�เราวางแผ่นจะไป 3 ชุม่ชน เราจะไปหา 
เด็็กคินไหนบา้ง กอ่นท่ี่�เราจะไป เราจะต้ำองไปเจอใคิร ที่ำาอย่า่งไร เราจะม่่
วิธี่การพ้ด็คุิย่อย่่างไร เด็็กคินน่�ม่่ช่วงอายุ่เท่ี่าน่�เราจะ
เข้าหาเขาอย่่างไรเราส่าม่ารถวางแผ่นแลุะเด็ินไปตำาม่
แผ่นได้็ เที่คินิคิที่กุอย่า่งท่ี่�ได้็รับการอบรม่มั่นด่็หม่ด็เลุย่ 
ส่าม่ารถใชป้ระโย่ชน์ได้็ทัี่�งชวิ่ตำส่ว่นตัำว การเลุ่�ย่งลุก้ แลุะ
ช่วิตำการที่ำางาน ทัี่�งงานประจำาแลุะงานพัฒนาเด็็กแลุะ
เย่าวชน”

คร้เล่ก็เล่า่ว่า เธิอเป็น็ัคนัพัื�นัท้�จอมพัระ จึงคุ�นัเคย
กับผู้้�นัำาชุมชนั ผู้้�ป็กครองท้�เคยส่ืงบุตัรหล่านัมาเร้ยนั 
ท้�ศึ้นัย์ฯ ตัล่อดจนัเด็กแล่ะเยาวชนัท้�ผู้่านัมือคร้เล่็กมา 
รุ่นัต่ัอรุ่นั ทำาให�การทำางานัในัพัื�นัท้�เป็็นัไป็โดยราบรื�นั ได�รับความร่วมมือ
จากชาวชุมชนัเป็น็ัอย่างด้ 

“เวลุาลุงพ่�นท่ี่� เราจะประส่านงานไปท่ี่�พอ่กำานันใหช้ว่ย่กระจาย่ขา่ว
เตำร่ย่ม่ผ่้ใ้หญ่บ่า้น ผ่้ช้ว่ย่ผ่้ใ้หญ่บ่า้น หร่อ อส่ม่.ไว้รอ แลุะพาเราไป ค่ิอถ้า
เราไปหาเด็็กเอง เราไปถึงบ้านแต่ำเราไม่่เจอตัำวเด็็ก แต่ำถ้าเราม่่เขาไปด้็วย่ 
เราจะเจอตัำวเด็็ก อย่า่งน้อย่เขาชว่ย่กระจาย่ขา่วให้แลุว้ว่าพรุ่งน่�คิร้เล็ุกจะ
ม่าหา เขาชว่ย่ตำระเตำร่ย่ม่บอกพอ่แม่ผ่่้ป้กคิรองแลุะตัำวเด็็กให”้ 

คร้เล่็ก เล่่าว่า 1 ป็ีของการเข�าร่วมหล่ักส้ืตัรนัักถักทอชุมชนัทำาให�
เธิอเข�าถึงความคิดจิตัใจของเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบมากขึ�นั แล่ะมท่้าท้
ต่ัอเด็กเยาวชนักลุ่ม่น้ั�เป็ล่้�ยนัไป็

“พอเราได้็เขา้ไปส่้ก่ระบวนการน่�แลุว้ที่ำาใหไ้ด้็เร่ย่นร้้จากเคิส่ต่ำาง ๆ
ท่ี่�เขานำาเส่นอ ก็ม่่คิวาม่เข้าใจม่ากขึ�น เวลุาไปพ้ด็กับเด็็กกลุุ่ม่น่�จะไม่่พ้ด็
ด้็วย่นำาเส่ย่่งผ้่ใ้หญ่จ่ะจ้องตำำาหนิเด็็ก เชน่ การไปเก็บขอ้ม่ลุ้หร่อการไปหา
เด็็ก ๆ  เราจะพด้็อ่อนโย่นขึ�น ลุด็วัย่ของเราให้เขา้ไปใกลุ้กบัเขาขึ�นอ่กหน่อย่
เวลุาเราไปเจอกนัขา้งนอก เขากยิ็่�ม่ ย่กม่่อไหว้ เขา้ม่าทัี่กที่าย่พด้็คิยุ่กบัเรา” 
คร้เล่็ก เล่่าถึงงานัพััฒนัาเด็กเยาวชนัซึึ่�งเธิอสืามารถรวบรวมเด็กเยาวชนั
นัอกระบบในัเขตั ทตั.จอมพัระ ได�ถึง 24 คนั อายุตัั�งแต่ั 14 - 20 ปี็ 

ด�านัการบริหารจัดการเวล่าเพัื�อทำางานัพััฒนัาเด็กแล่ะเยาวชนั  
คร้เล่็ก เผู้ยเคล่็ดล่ับว่า อย้่ท้�การพั้ดคุยทำาความเข�าใจกับครอบครัว โดย
เธิอจะเล่่าให�สืาม้แล่ะล้่ก ๆ ได�รับร้�เรื�องการทำางานักับเด็กแล่ะเยาวชนั

หล่ายครั�งก็พัาล่้กแล่ะสืาม้ไป็ร่วม เก็บข�อม้ล่ด�วย 
เป็็นัการฝึึกล่้ก ๆ ของเธิอไป็ในัตััวให�ร้�จักเข�าสืังคม  
มม้ารยาทต่ัอผู้้�อื�นั 

สืำาหรับปั็ญหาแล่ะอุป็สืรรคในัการทำางานักับ
เด็กเยาวชนันัอกระบบ คร้เล็่ก มองว่าป็ญัหาแรกคือ
ตััวเด็กเองท้�ไม่สืนัใจเข�าร่วมกิจกรรม  แต่ัพัอเราเริ�ม
ร้�จักกันัมากขึ�นั เขากจ็ะให�ความรว่มมอื ข�อมล้่อะไรท้�
ยงัไมค่รบ เขากจ็ะบอกเรา 

ในัส่ืวนัหน่ัวยงานัผู้้�ให�การสืนัับสืนุันั คร้เล็่กกล่่าวว่า อยากชื�นัชม 
ทกุหนัว่ยงานัท้�มค้วามตัั�งใจในัการพัฒันัาเด็กเยาวชนันัอกระบบ สืิ�งท้�อยาก
เสืนัอแนัะเพัิ�มเติัมคือเรื�องการบริหารเวล่า หล่ายครั�งนัักถักทอชุมชนั 
แต่ัล่ะพัื�นัท้�ไม่สืามารถมารว่มเวิรก์ชอป็ตัามวันัเวล่าท้�ทางโครงการกำาหนัด
ไว�ได� ทำาให�พัล่าดการเร้ยนัร้�ท้�ม้คุณิค่า“เป็นเร่�องเวลุาแลุะจังหวะท่ี่�ลุงตัำว
เท่ี่านั�นท่ี่�เป็นอุปส่รรคิ เชน่ ที่กุคินม่่หนา้ท่ี่�การงานม่ากอย้่แ่ลุว้ เวลุาท่ี่�จะ
ม่าเจอกนัหร่อม่ารวม่ตัำวกนัได้็จะเป็นเร่�องย่ากม่าก บางคิรั�งเขาไม่ส่่าม่ารถ
ม่าร่วม่งานได้็ร้้ส่กึเส่ย่่ด็าย่โอกาส่ท่ี่�เขาจะได้็เร่ย่นร้้เร่�องด่็ ๆ เน่�อหาด่็ม่าก 
ใคิรได้็เข้าร่วม่ทุี่กกิจกรรม่ของหลุักส่้ตำรนักถักที่อชุม่ชนเหม่่อนคิร้เลุ็ก 
กจ็ะที่ราบ คิร้เลุก็พย่าย่าม่ม่ากท่ี่�จะเข้าร่วม่ให้คิรบทุี่กกิจกรรม่ เพราะเป็น
คิวาม่ร้้ท่ี่�นำาม่าพัฒนาตำนเองได้็จริง ๆ” คร้เล็่ก กล่า่ว  
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กศณภ� แฝึงสีพัล

รูจ้ักั ‘การใชข้้อ้มูลั’
เพ่ิ่�อพัิ่ฒนาเด็็กเยาวชนรายกรณี

“หวัใจสำ�คัญที�ได้ำจ�ก
ก�รีเขั้�้อบรีมหลักสูตรี
นัำกถัักทอชุมุชุนำ คือ
‘ก�รีใชุข้ั้อ้มูล’
ทำ�ใหร้ีูจ้กัก�รีนำำ�ข้ั้อมูล
ที�จดัำเก็บม�ป้รีะมวลผล
เพืั� อว�งแผนำก�รีทำ�ง�นำ
ใหเ้ก่ดำป้รีะโยชุน์ำม�กขั้ึ�นำ”

กศณิภา แฝงสูพีลั นักพฒันาชุมชน องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลั
จอมพรีะ อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูุรีินทรี์ เธิอก�าวเข�ามารับบทบาท 
นัักถักทอชุมชนัเพัราะการทำางานัในัฐานัะนัักพััฒนัาชุมชนัท้�ตั�องด้แล่ 
ชว่ยเหลื่อป็ระชาชนัในัท�องถิ�นัทกุด�านั รวมถึงการพัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนั
จึงเป็น็ัโอกาสืท้�จะนัำาความร้�ไป็ชว่ยเหล่อืเด็กแล่ะเยาวชนัในัพัื�นัท้�ได� 

กศึณิภา เล่า่ว่า  หวัใจสืำาคัญท้�ได�รบัจากหลั่กสืต้ัร
นักัถักทอชุมชนั คือ ‘การีใชข้อ้มลูั’ เดิมท้ก็มก้ารสืำารวจ
จัดเกบ็ข�อมล้่ แต่ัไม่เคยนัำาข�อมล้่มาป็ระมวล่ผู้ล่ หรอืนัำา
ไป็ใช�ป็ระโยชนัม์ากนักั ความร้�จากนักัถักทอชุมชนัทำาให�
เธิอร้�จักนัำาข�อม้ล่ท้�จัดเก็บมาป็ระมวล่ผู้ล่ เพัื�อวางแผู้นั
การทำางานัให�เกิดป็ระโยชน์ัมากขึ�นั เช่นั การจัดฝึกึอบรม
อาช้พั จะเริ�มด้ข�อม้ล่ท้�สืำารวจมาว่าม้เด็กฝึึกอาช้พัด�านั
ไหนับ�าง แล่ะนัำาข�อมล้่มาใสืใ่นัแผู้นัว่าป็ถัีดไป็จะจัดอบรม
อาชพ้ัอะไร หรือหากบางอาช้พัท้�มห้นัว่ยงานัรับผู้ดิชอบ
โดยตัรงกจ็ะป็ระสืานังานัเพัื�อสืง่เด็กไป็ฝึกึ เชน่ั วิทยาล่ยั
การพััฒนัาอาช้พั หรือหนั่วยงานัท้�เก้�ยวข�องกับการ
พััฒนัาอาช้พัในัจังหวัด เพัื�อให�เด็กได�รับการฝึึกทักษะ
ตัามท้�ตั�องการ 

“กระบวนการนักถักที่อชุม่ชนที่ำาให้ร้้ว่าการจัด็เก็บข้อม่้ลุเป็นส่ิ�ง
ส่ำาคัิญ่ม่าก เพราะจะที่ำาใหไ้ด้็ขอ้ม่ลุ้ท่ี่�ส่ะท้ี่อนส่ภาพปญั่หาท่ี่�แท้ี่จริง ที่ำาให้
หาแนวที่างแกไ้ขได้็ถก้จุด็ แต่ำกอ่นนั�นการพัฒนาเด็็กเราจะคิิด็ถึงแต่ำเด็็กด่็ 
เป็นเด็็กกลุุม่่เดิ็ม่ ๆ  ขณะท่ี่�เด็็กอ่กกลุุม่่หนึ�งถ้าไม่ม่่่ใคิรพาม่า เขาก็จะไม่ม่่า
เพราะบางท่ี่เขากลุวัโลุกภาย่นอก ไม่ก่ลุา้ม่า ฉะนั�นถ้าเราลุงไปคิลุกุคิลุก่บั
เด็็ก ม่่กจิกรรม่คิรั�งแรกใหเ้ขาเขา้รว่ม่ คิรั�งต่ำอไปเขากจ็ะเขา้รว่ม่งา่ย่ขึ�น”

นัอกจากนั้�การจัดเก็บข�อม้ล่ยังสืามารถนัำามาใช�วางแผู้นัแก�ปั็ญหา
เด็กแล่ะเยาวชนัเป็น็ัรายกรณิ ้ เพัื�อส่ืงต่ัอให�กบัหนัว่ยงานัท้�เก้�ยวข�อง เชน่ั 
สืำานัักงานัพัฒันัาสืงัคมแล่ะความมั�นัคงของมนัษุย ์(พัมจ.) บ�านัพักัเด็กแล่ะ
ครอบครวั โรงเรย้นั แล่ะภาค้เครอืข่ายในัท�องท้� เชน่ั ถ�าเด็กมป้็ญัหาด�านั

การศึึกษา หรือขาดแคล่นัทุนัการศึึกษา จะสื่งต่ัอไป็ท้�บ�านัพัักเด็ก หรือ 
หากตั�องการศึึกษาต่ัอในัพัื�นัท้�ก็จะป็ระสืานักับสืถาบันัการศึึกษา เช่นั  
ศึ้นัย์การศึึกษานัอกระบบแล่ะการศึึกษาตัามอัธิยาศัึย (กศึนั.) ทำาให�เด็ก
นัอกระบบเข�าศึกึษาต่ัอได�สืะดวก

การเป็น็ันักัถักทอชุมชนัไม่เพัย้งช้�ทางให� กศึณิภา เหน็ัความสืำาคัญ
ของการใช�ข�อม้ล่สืืบค�นัตั�นัตัอของป็ัญหา เพัื�อนัำาไป็สื้่การช่วยเหล่ือเด็ก
แล่ะเยาวชนัได�อย่างม้ป็ระสืิทธิิภาพัมากขึ�นัแล่�ว การได�สืัมผู้ัสืป็ัญหาท้�
หล่ากหล่ายของเยาวชนันัอกระบบการศึึกษายังชว่ยเปิ็ดใจ ป็รบัวิธิคิ้ด แล่ะ
ทำาให�เธิอเห็นัภาพัการพัฒันัาชุมชนัท้�รอบด�านัมากขึ�นั

“นักถักที่อชุม่ชนที่ำาใหเ้ราม่องเห็นว่า การพัฒนาศัึกย่ภาพของคิน 
ในตำำาบลุไม่่ได้็อย้่่ท่ี่�โคิรงส่ร้างพ่�นฐาน ไม่่ได้็ด็้เฉพาะกลุุ่ม่องค์ิกร แต่ำคิวรด็้

ลุงลุกึไปถึงราย่บุคิคิลุด้็วย่ว่าม่่ปญั่หาอะไร แลุะถ้าไม่แ่ก้
ปญั่หาตำรงจุด็น่�กอ่น อาจจะที่ำาใหเ้ด็็กในพ่�นท่ี่�เติำบโตำขึ�น
ไปแบบไม่ม่่่ศัึกย่ภาพ ไม่ม่่่อนาคิตำ กลุาย่เป็นภาระของ
ส่ังคิม่ เพราะแต่ำก่อนเราม่องแต่ำองค์ิกรใหญ่่ หม่้่บ้าน 
ตำำาบลุ เราไม่ด่็จุ้ด็เลุก็ ซึึ่�งปญั่หาจากจุด็เลุก็กจ็ะกลุาย่เปน็
ปัญ่หาใหญ่่ได้็ อย่่างเด็็กถ้าเราไปคิลุุกคิลุ่ให้คิำาแนะนำา
กบัเขา เขาอาจจะเลุ่อกเดิ็นที่างบวกกไ็ด้็ แต่ำถ้าปลุอ่ย่ให้
อย้่ต่ำาม่ย่ถากรรม่ เขาอาจจะเลุอ่กที่างลุบได้็เชน่กนั”

ทั�งน้ั� กศึณิภา ได�ฉายภาพัตััวอย่างให�เห็นัว่า มเ้ด็ก
เคสืหนึั�งเป็น็ัเด็กท้�พัอ่แมท่อดทิ�ง แล่ะมน้ั�องหนึั�งคนัเป็น็ั
เด็กพัเิศึษ เดิมอาศึยัอย้ก่บัตัาแต่ัตัอนัน้ั�ตัาเสืย้ชวิ้ตัแล่�ว 
ซึ่ึ�งโดยพัื�นัฐานัเป็น็ัเด็กด้ ชอบชว่ยเหล่อืคร้ โดยครั�งแรก
ท้�ได�ล่งไป็เย้�ยมบ�านั ตัั�งใจพัาไป็ศึึกษาต่ัอท้�โรงเร้ยนั

ป็ระจำาในัจังหวัดศึรส้ืะเกษ แต่ัเด็กไมอ่ยากไป็เพัราะเป็น็ัห่วงตัา แต่ัพัอตัา
เสืย้ชวิ้ตัแล่�ว ก็ไป็เป็น็ัเด็กตัามรถขนัดินั เพัื�อหารายได�ให�พัอยงัชพ้ักบันั�อง

“ตำอนน่�เบ่�องต้ำนได้็เขา้ไปชว่ย่เหลุอ่ นำาอาหารแลุะของใช้ท่ี่�พอชว่ย่
ได้็ไปใหก้อ่น เวลุาท่ี่�เด็็กเห็นเรา เขาจะเขา้ม่าทัี่กที่าย่ส่วัส่ด่็ ส่ว่นตัำวเช่�อว่า
เด็็กเหลุ่าน่�หากได้็รับการด็้แลุช่วย่เหลุ่อให้คิวาม่อบอุ่น เขาม่่โอกาส่ท่ี่�จะ
เติำบโตำเป็นคินด่็ของส่ังคิม่ได้็ แต่ำถ้าต้ำองอย่้่เพ่ย่งลุำาพังก็ไม่่ร้้ว่าสุ่ด็ท้ี่าย่ 
ปลุาย่ที่างจะเป็นอย่่างไร ซึ่ึ�งตำอนน่�เด็็กก็เร่ย่นอย้่่ชั�น ป.6 ม่่คิร้ท่ี่�โรงเร่ย่น
ด็แ้ลุให ้แลุะเราค้ินเจอเคิส่น่�เพราะการเขา้ม่าที่ำางานเปน็นักถักที่อชุม่ชน”  
กศึณิภา กล่า่ว  
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คำวามค่ำด็เปน็ระบับั พัิ่ฒนาชว่ยเหล่ัอ
เด็็กเยาวชน ผ่่านการทำำางานเปน็ทีำม

“นำอกจ�กได้ำเรียีนำรีูเ้กี�ยวกับ
ก�รีชุว่ยเหลือเด็ำกม�กขั้ึ�นำแล้ว
ยงัเก่ดำกรีะบวนำก�รีเรียีนำรีู้
ผ่�นำก�รีทำ�ง�นำเป้น็ำทีม 
ทั�งรีะบบคว�มค่ดำต่�ง ๆ 
ก็เป้น็ำรีะเบยีบขั้ึ�นำ และได้ำเหน็ำ
ป้ญัห�ขั้องเด็ำกและเย�วชุนำ
ในำพืั�นำที�ชุดัำเจนำขั้ึ�นำ”

ขวัญสูิรีิ บุญมี นักวิชาการีศึกษา กองการีศึกษา อบต.ชุมแสูง 
อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สุูรีนิทรี ์อายุ 30 ป็ ีเริ�มทำางานันักัวิชาการศึกึษา
ได�เพั้ยง 2 ป็ี ขวัญสิืริรับบทบาทในัการด้แล่สืารพััดงานัด�านัการศึึกษา 
ไม่ว่าจะเป็็นัศิึล่ป็วัฒนัธิรรมหรือก้ฬา แล่ะท้�เพัิ�มมาอ้กอย่างคือการด้แล่
ศ้ึนัยพ์ัฒันัาเด็กเล่ก็ตัำาบล่ชุมแสืง อำาเภอจอมพัระ จังหวัดสืรุนิัทร์

ขวัญสืิริ มองว่า สืิ�งท้�ได�เร้ยนัร้�จากหล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนัน่ัาจะ
สืามารถนัำามาป็รับใช�กับการทำางานัได� ทั�งยังเป็็นัการเพัิ�มเติัมทักษะให� 
ตััวเองด�วย เชน่ั ทักษะการป็ระสืานังานั ทักษะการชว่ยเหล่อืเด็ก ทำาให�เธิอ
ตััดสืนิัใจเข�ารว่มอบรมได�ไมย่าก 

ขวัญสืริ ิ เล่า่ว่า นักัถักทอชุมชนัเป็น็ัล่กัษณิะ
ของระบบการจัดการด้แล่เด็กนัอกระบบ แล่ะ
พัยายามดึงให�พัวกเขากลั่บเข�าสื้่ระบบการศึกึษาให�
ได�มากท้�สืุด ซึ่ึ�งป็ัจจุบันัม้ค่อนัข�างมาก ม้ตัั�งแต่ั 
ออกกล่างเทอมช่วง ม.3 บ�าง หรือจบ ม.3 แล่�ว 
ไมเ่ร้ยนัต่ัอกเ็ยอะ หรือเรย้นัไม่จบ ม.6 บ�าง แต่ัเล่อืก
ไป็ทำางานัแทนั ซึ่ึ�งกไ็มใ่ชเ่สื�นัทางท้�ผู้ดิ เพัย้งแต่ัการ
ศึึกษาขั�นัพัื�นัฐานัยังมส้ืว่นัสืำาคัญในัการดำารงชวิ้ตั

หล่งัจากท้�ได�เข�าร่วมหล่กัส้ืตัรนักัถักทอชุมชนั
แล่ะได�ม้โอกาสืแล่กเป็ล่้�ยนัมุมมองแล่ะความร้�กับ
เครือขา่ย ทำาให�เธิอได�เรย้นัร้�เรื�องการช่วยเหลื่อเด็ก
มากขึ�นั เรย้นัร้�การทำางานัเป็น็ัท้ม ทั�งระบบความคิดต่ัาง ๆ กเ็ป็น็ัระเบย้บ
 เป็็นัขั�นัตัอนัขึ�นั แล่ะยังทำาให�เห็นัปั็ญหาของเด็กแล่ะเยาวชนัในัพัื�นัท้�
ชดัเจนัขึ�นั 

“เพราะเด็็กวันน่�ค่ิอผ่้้ใหญ่่วันหน้า แต่ำไม่่ได้็หม่าย่คิวาม่ว่าต้ำองไป
คิาด็หวังใหเ้ขาเป็นเจ้าคินนาย่คิน ม่่หนา้ท่ี่�การงานท่ี่�ด่็ เพ่ย่งแต่ำการศึกึษา
จะบม่่เพาะใหเ้ขาม่่คิวาม่คิิด็คิวาม่อ่านบนพ่�นฐานของเหตำแุลุะผ่ลุ ถ้าเรา
เริ�ม่ส่อนเขาตัำ�งแต่ำเด็็ก กระบวนการคิิด็ของเขาก็จะถก้เติำม่เต็ำม่ ส่ว่นคิวาม่
ผ่ดิ็พลุาด็ในวันน่�จะเป็นบที่เร่ย่นท่ี่�ส่ำาคัิญ่เพ่�อใหเ้ขากา้วไปขา้งหนา้อย่า่งม่่
ภมิ้่คิุม้่กนั อย่า่งไรเส่ย่่คินเราเริ�ม่ใหม่ไ่ด้็เส่ม่อ” 

นัอกจากโอกาสืทางการศึกึษา เธิอยงับอกว่า สืิ�งท้�สืำาคัญไม่นั�อยไป็
กว่ากันัคือ การีตั�งเปา้หมายในชวิีต ซึึ่�งไมจ่ำาเป็น็ัตั�องเป็น็ัเป็า้หมายใหญ ่
แค่เพั้ยงเริ�มตั�นัจากสิื�งท้�ชอบเพัื�อให�ช้วิตัได�เดินัตัามเป็้าหมาย เมื�อสืำาเร็จ 
ก็จะร้�สืึกภ้มิใจ แล่ะเห็นัคุณิค่าในัตััวเอง แล่ะไม่ทำาให�ผู้้�อื�นัรวมถึงตััวเอง
เดือดร�อนั “เรานำากระบวนการไปปรับใช้กับเด็็กในชุม่ชน พย่าย่าม่ส่ร้าง
แรงจ้งใจใหเ้ขาเห็นถึงคิวาม่ส่ำาคัิญ่ของการศึกึษา แลุะฝูกึการตัำ�งเปา้หม่าย่
เล็ุก ๆ อย่ากใหเ้ขาม่่ทัี่กษะติำด็ตัำวแลุะม่่การพัฒนาในด้็านท่ี่�ด่็ขึ�น” 

ป็ญัหาแล่ะอุป็สืรรคหลั่ก ๆ  จึงเป็น็ัเรื�องทัศึนัคติัในัการวางเป้็าหมาย
ของเด็ก ๆ แล่ะการไม่ให�ความร่วมมือ ม้สื่วนันั�อยนัักท้�จะสืนัใจเร้ยนัร้�  

ซึ่ึ�งก็เป็็นัความท�าทายของนัักถักทอชุมชนัทุกคนั 
รวมถึงเธิอด�วย กล่เม็ดเคล่็ดล่ับในัการเข�าหาคนั  
วิธิก้ารพัด้คุยต่ัาง ๆ หรือแม�แต่ัการรบัฟัังจึงถ้กงัด
มาใช�เพัื�อพัาเด็ก ๆ ไป็สื้อ้่กเสื�นัทางหนึั�งของช้วิตั

เด็กแต่ัล่ะชว่งวัยยอ่มม้ป็ญัหาท้�แตักต่ัางกนัั
สื่วนัใหญ่เด็กวัยรุ่นัมักจะติัดเพัื�อนัแล่ะตัามเพัื�อนั 
ซึ่ึ�งอาจนัำาไป็สื้่การเข�าไป็เก้�ยวพัันักับยาเสืพัติัดได� 
ซึ่ึ�งครอบครัวก็ม้สื่วนัสืำาคัญในัการผู้ลั่กเขาออกไป็
เผู้ชิญปั็ญหาตัามล่ำาพังั เธิอยอมรับว่าเด็กค่อนัข�าง
ดื�อ บางคนัแม�แต่ัพั่อแม่พั้ดก็ยังไม่ฟััง แล่�วคนัอื�นั 
ท้�เป็็นัใครก็ไม่ร้�มาพั้ดย่อมเป็็นัป็กติัท้�เขาจะไม่ฟััง 
ดังนัั�นัถ�าครอบครัวสืามารถช่วยดึงให�เขากลั่บมา

อ้กทางหนัึ�งได�กน็ัา่จะเป็น็ัป็ระโยชน์ัมาก 

“อย่ากใหเ้ด็็ก ๆ  ม่องเห็นคิวาม่ส่ำาคัิญ่ของการศึกึษาแลุะกลุบัเขา้ม่า
ในระบบการศึกึษาอ่กคิรั�ง เพราะสุ่ด็ท้ี่าย่ม่่ผ่ลุต่ำออนาคิตำของตัำวเขาเอง”

ขวัญสืริ ิแสืดงความเห็นัถึงโครงการนักัถักทอชุมชนัว่า เป็น็ัโครงการ
ท้�ด้อย้่แล่�ว ถือเป็็นัการช่วยเหล่ือเด็กแล่ะเยาวชนัในัพัื�นัท้�ชนับทได�ในั 
ระดับหนึั�ง ซึ่ึ�งเป็็นัโครงการท้�พัยายามทำาความเข�าใจแล่ะเข�าถึงความ
ตั�องการของเด็ก เพัื�อชว่ยเหล่อืแล่ะสืง่เสืริมอยา่งเหมาะสืม  
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ต้องมกีระบัวนการทำำางานกับัเด็็ก
ไมค่ำรอบังำาคำวามค่ำด็ 

“เวล�มกี�รีป้รีะชุมุพูัดำคยุ
ในำองค์กรีหรีอืในำหมูบ่�้นำ 
ควรีใหชุ้�วบ�้นำนำำ�เสนำอ
คว�มค่ดำขั้องเขั้�เอง
ไมค่วรีครีอบงำ�ชุ�วบ�้นำ 
ต้องใหชุ้�วบ�้นำเสนำอป้ญัห�
ที�แท้จรีง่ เพัรี�ะ
ชุ�วบ�้นำคือคนำในำพืั�นำที�
จะรีูดี้ำว�่ป้ญัห�หรีอืส่�งที�เขั้�
ต้องก�รีคืออะไรี
แล้วเรี�ค่อยห�วธี่ีก�รี
ชุว่ยเหลือเขั้�ต่อไป้”

รีาชภูมิ ฉิิมพลีั นักพัฒนาชุมชน องค์การีบรีิหารีสู่วนตำาบลั
ชุมแสูง อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูุรีนิทรี ์ อายุ 40 ป็ี บทบาทหนั�าท้�คือ 
ดแ้ล่งานัด�านัสืวัสืดิการสัืงคมแล่ะสืงัคมสืงเคราะห ์เชน่ั เบ้�ยยังชพ้ัผู้้�ส้ืงอายุ
เบ้�ยคนัพักิาร รบัคำาร�องของผู้้�ป็ระสืบป็ญัหาทางสัืงคม เรย้กได�ว่ามค้วาม
เดือดร�อนัท้�ไหนัในัชุมชนัพัวกเขาคือคนัท้�เข�าไป็ดแ้ล่

การป็ฏิิสืมัพันััธิก์บัคนัในัชุมชนัจนัแทบจะเป็น็ัเครือญาติักบัชาวบ�านั
ทำาให�หนั่วยงานัของราชภ้มิเห็นัว่า เขาควรเข�าอบรมหล่ักสื้ตัรนัักถักทอ
ชุมชนั เพัื�อนัำาความร้�มาเชื�อมต่ัอกบัชุมชนั แล่ะดแ้ล่ช่วยเหล่อืชาวบ�านัได�
อย่างถก้วิธิ ้ ถึงการทำางานัของเขาจะอย้ใ่นัเกณิฑ์์ด้มาตัล่อด ทว่าหล่งัจาก
รว่มหลั่กสืต้ัร เหมือนัเขาได�ติัดอาวุธิเพัิ�มขึ�นั

“ผ่ม่ได้็เร่ย่นร้ห้ลุกัการเขา้หาชุม่ชน แลุะหลัุกการ
ที่ำางานร่วม่กับผ่้้อ่�น ได้็วิธีก่ารว่าเราคิวรที่ำาตัำวอย่่างไร 
เชน่ เวลุาม่่การประชุม่พด้็คิยุ่ในองค์ิกรหร่อในหม่้บ่า้น
คิวรใหช้าวบา้นนำาเส่นอคิวาม่คิิด็ของเขาเอง เราไม่ค่ิวร
คิรอบงำาชาวบ้าน ต้ำองให้ชาวบ้านเส่นอปัญ่หาท่ี่�แท้ี่จริง
ขึ�นม่า เพราะชาวบ้านค่ิอคินในพ่�นท่ี่�จะร้้ด่็ว่าปัญ่หา
หร่อส่ิ�งท่ี่�เขาต้ำองการค่ิออะไร แลุ้วเราค่ิอย่หาวิธี่การ
ชว่ย่เหลุอ่เขาต่ำอไป” คือความคิดของเขาท้�ตักผู้ล่กึแล่�ว
ซึ่ึ�งก่อนัหนั�าจะเข�าอบรมหลั่กส้ืตัรฯ เขายอมรับว่ายัง 
ยดึติัดกบัแนัวคิดวิถ้เกา่ ๆ คือ หล่กัการทำางานัมาจาก 
ผู้้�บงัคับบญัชาหรือผู้้�บรหิาร สืั�งอะไรก็ทำาอยา่งนัั�นัแม�ว่า
คำาสัื�งนัั�นัจะไมไ่ด�มาจากความตั�องการของชุมชนักต็ัาม

“เวลุาม่่ประชาคิม่ ชาวบ้านไม่่กลุ้าย่กม่่อแส่ด็ง
คิวาม่คิิด็เห็น หน้าท่ี่�ของเจ้าหน้าท่ี่�อย่่างพวกเราค่ิอ 
บอกใหช้าวบา้นที่ำาอย่า่งนั�นอย่า่งน่� แนน่อนว่าชาวบ้าน
ปฏิบัติำตำาม่ได้็ไม่่นานเพราะไม่่ได้็เกิด็จากสิ่�งท่ี่�พวกเขา
ต้ำองการ แต่ำหลัุกส่ต้ำรน่�ที่ำาใหเ้ปลุ่�ย่นแนวคิิด็การที่ำางาน
ใหม่ ่ให้ชาวบา้นได้็ม่่ส่ว่นรว่ม่แส่ด็งคิวาม่คิิด็เห็นใหม้่ากขึ�น”

ราชภม้ ิบอกว่า เขานัำาความร้�ท้�ได�มาป็ระยุกต์ัใช� เชน่ั รบัฟังัมากขึ�นั
เป็ิดใจพั้ดคุยแล่กเป็ล่้�ยนักันัให�มากท้�สืุด โดยยกตััวอย่างกรณิ้ท้�ได�เข�าไป็
ช่วยเหล่ือ คือ เด็กท้�ม้ป็ัญหาครอบครัว พั่อแม่หย่าร�าง แล่�วถ้กทอดทิ�ง 
ให�ตัายายเล้่�ยงด้ เขาได�ป็ระสืานักับสืถานัสืงเคราะห์เด็กจังหวัดสุืรินัทร์  
จนักระทั�งได�รับการช่วยเหล่ือ แล่ะสืนัับสืนุันัทุนัการศึึกษาเป็็นัป็ระจำา 
ทกุเดือนั

“กระบวนการอบรม่ที่ำาใหผ้่ม่ได้็เร่ย่นร้้กระบวนการคิิด็ การวางแผ่น
อย่า่งเป็นขั�นตำอน เชน่ กอ่นลุงไปที่ำางานกับชุม่ชน ต้ำองคิยุ่กบัท่ี่ม่งานกอ่น
ว่าเราจะที่ำาอย่า่งไร คิยุ่กบัหัวหนา้ วางเปา้หม่าย่รว่ม่กนั แลุว้ค่ิอย่ลุงม่่อที่ำา
”

ในัชุมชนัท้�ราชภ้มิทำางานัอย้่ ม้ป็ัญหาเด็ก
แล่ะเยาวชนัติัดโทรศึพััท์มอืถือแล่ะติัดเกม ป็ญัหา
เรื�องการเร้ยนั คือความอดทนัอดกล่ั�นัค่อนัข�าง
นั�อย เมื�อตั�องเร้ยนัวิชาท้�ไม่ชอบก็จะหนั้เร้ยนั 
หล่ายคนัจึงหันัไป็เร้ยนั กศึนั. เพัราะตั�องการม้
เวล่าแล่ะวิชาท้�เรย้นัไม่หนักัมาก มกิ้จกรรมให�ทำา

ราชภ้มิ ม้ความคิดเห็นัเก้�ยวกับหล่ักสื้ตัรนั้�
คือ “อย่ากให้ทีุ่กคินอย่่าเพิ�งไปคิาด็หวังกับกลุุ่ม่
เปา้หม่าย่ของเรา แต่ำที่ำาอย่า่งไรกไ็ด้็ให้เราได้็ทัี่กษะ
กระบวนการในการเขา้ถึงคินเหลุา่น่�ม่ากกว่า แลุะ
ใหเ้ขาคิิด็วิเคิราะห์ตัำวเองได้็ โด็ย่ผ่า่นกระบวนการ
เลุน่หร่อที่ำากจิกรรม่ ผ่ม่อย่ากได้็ตำรงน่�ม่ากกว่า”  
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ณัตย� น่ำ�มนำวล

ทำำางานกับัเด็็กต้องมีคำวามต่อเน่�อง 
ต้องเข้้าใจัแลัะทำำาตัวให้เข้า้กับัเด็็ก 

“เด็ำกกลุ่มนีำ�ส่วนำม�ก
จะมปี้ญัห�ครีอบครีวั
มคีว�มอย�กรีูอ้ย�กลอง
ต�มวยั เรี�ก็ต้องเขั้�้ใจ
และทำ�ตัวใหเ้ขั้�้กับเขั้�
เป้น็ำพัวกเดีำยวกับเขั้�”

ณัิตยา นิ�มนวลั นิติกรี องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลัชุมแสูง อำาเภอ
จอมพรีะ จังหวัด็สูุรีินทรี์ อายุ 26 ป็ี หนั�าท้�หลั่กคือ ให�ความเห็นัด�านั
กฎหมายต่ัอกรณิ้ต่ัาง ๆ ท้�เกิดขึ�นัในัชุมชนั เหตุัผู้ล่ท้�เข�าร่วมหลั่กสื้ตัร 
นักัถักทอชุมชนั เพัราะว่าอย่้ในัวัยท้�ใกล่�เค้ยงกบัเด็กแล่ะเยาวชนัมากท้�สืดุ
ซึ่ึ�งเมื�อได�เข�าร่วมอบรมทำาให�นักึถึงชว่งท้�เป็น็ัเยาวชนัท้� ‘ไมค่่อยได�รับการ
ศึึกษา’ ดังนัั�นักิจกรรมต่ัาง ๆ จึงกระทบใจเขามาก ทำาให�เขาร้�สืึกอยาก
พัฒันัาเด็กท้�ไมไ่ด�รบัโอกาสืมากขึ�นั

อย่างไรก็ตัามเขายอมรับว่า หนั�างานัของเขาไม่ได�คลุ่กคล่้กับเด็ก
หรือเยาวชนั เพัราะป็ัญหาทางด�านักฎหมายท้�เกิดขึ�นั
ในัชุมชนัสืว่นัใหญจ่ะเกดิกบัผู้้�สืง้อายุ สืิ�งท้�ได�รบัมาจาก
การอบรมสื่วนัใหญ่จะนัำาไป็ป็รับใช�กับเด็ก ๆ ท้�อย้่ในั
ชวิ้ตัป็ระจำาวันัมากกว่า เนัื�องจากบ�านัเป็น็ัร�านัค�าชุมชนั
ท้�มกัจะมเ้ด็ก ๆ  แวะเว้ยนัเข�ามาเสืมอ เขาจึงได�ใช�ทักษะ
การเข�าหาเด็ก ๆ กลุ่ม่นั้� สืว่นัในัชุมชนัท้�เขาทำางานัอย้ ่
เขามักจะเป็็นัตััวเชื�อมความสืัมพัันัธิ์ระหว่างเด็กแล่ะ 
อบตั. ใช�วิธิ้การชวนัคุยเมื�อม้เด็กเข�ามาท้�หนั่วยงานั  
แม�เขาจะไมไ่ด�ทำางานัด�วยโดยตัรงกต็ัาม 

“กระบวนการอบรม่ที่ำาให้เข้าใจเด็็กในมุ่ม่ท่ี่� 
แตำกต่ำางม่ากขึ�น โด็ย่เฉพาะเด็็กเกเรท่ี่�ต้ำองคิอย่ให้กำาลุังใจ เพราะเด็็ก 
กลุุ่ม่น่�ส่่วนใหญ่่ม่่ปัญ่หาคิรอบคิรัว แลุะม่่คิวาม่อย่ากร้้อย่ากลุองตำาม่วัย่
ของเขา เรากต้็ำองเขา้ใจแลุะที่ำาตัำวใหเ้ขา้กบัเขา เป็นพวกเด่็ย่วกบัเขา”

ป็ัญหาท้�พับในัการทำางานักับเด็กนัอกระบบในัหนั่วยงานัของเขา
คือ การย�ายถิ�นัของเด็ก ทำาให�เพัื�อนันักัพัฒันัาชุมชนัทำางานัไมไ่ด� แล่ะเขา
ยงัสืะท�อนัด�วยว่า เนัื�องจากกำาล่งัจะย�ายไป็ทำางานัท้�เทศึบาล่เมอืงสืรุนิัทร์ 
ซึ่ึ�งอาจมส่้ืวนัให�ต่ัอจากน้ั�การทำางานักับเด็กจะไม่ต่ัอเนัื�อง แล่ะด�วยความท้�
กลุ่่มเป้็าหมายเป็็นัเด็ก การขาดความต่ัอเนัื�องอาจทำาให�การทำางานัตั�อง 
เริ�มตั�นัใหม่

“อารม่ณ์เด็็กเวลุาท่ี่�อย่ากที่ำาอะไร หร่อว่าม่่ส่ิ�งท่ี่�ม่ากระตำุ้นให้เขา
อย่ากเปลุ่�ย่นแปลุงมั่นต้ำองที่ำาอย่า่งต่ำอเน่�อง การเปลุ่�ย่นแปลุงที่างคิวาม่คิิด็

ของเด็็กจะค่ิอนข้างรวด็เร็ว เวลุาเขาส่นใจไปท่ี่�ใด็ 
ท่ี่�หนึ�งเขากใ็หค้ิวาม่ส่ำาคัิญ่ด่็ม่าก แต่ำเม่่�อไหร่ท่ี่�ขาด็
ช่วงไป มั่นก็ต้ำองเริ�ม่ใหม่่ เด็็กเขาจะร้้สึ่กว่า อ้าว  
ม่าอ่กแลุว้เหรอ”  
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บุญเก่ดำ ขุั้มทอง

เร่�มเห็นแนวทำาง
พัิ่ฒนาเด็็ก

“หลักสูตรีนัำกถัักทอชุมุชุนำ
ทำ�ใหเ้รี�ได้ำกำ�หนำดำแผนำง�นำ 
กำ�หนำดำแนำวท�งที�จะพััฒนำ�เด็ำก
ใหเ้ด็ำกได้ำรีบัป้รีะโยชุน์ำม�กที�สุดำ”

บุญเกิด็ ขุมทอง หรีอื เตี�ย ผืูอ้ำานวยการีกองการีศกึษา องค์การี
บรีหิารีสู่วนตำาบลับา้นผือื อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูุรีนิทรี ์อายุ 43 ป็ ี
เล่่าว่า เหตุัผู้ล่ท้�สืมัครเข�าร่วมหลั่กส้ืตัรนัักถักทอชุมชนั รุ่นัท้� 3 ป็ี 2563 
เนัื�องจากตันัเพัิ�งย�ายมาดำารงตัำาแหนั่งได�ราวป็ีเศึษ เมื�อเห็นัสืภาพัป็ัญหา
เด็กแล่ะเยาวชนัในัพัื�นัท้� เช่นั ป็ญัหาเด็กออกเรย้นักล่างคันั ป็ญัหาพัอ่แม่
หย่าร�างแตักแยก เด็กตั�องอย้่กับป้็่ย่าตัายายหรือญาติัพั้�นั�อง จึงตั�องการ
พัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนัในัตัำาบล่ให�ได�รบัการดแ้ล่ท้�ด้ขึ�นั เมื�อได�เห็นัตััวอยา่ง
ความสืำาเรจ็จากพัื�นัท้� อบตั.หนัองอ้ยอ แล่ะอบตั.หนัองสืนิัท หลั่งเข�ารว่ม
หล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนั เขาจึงตััดสืนิัใจสืมคัรเข�ารว่มหล่กัสืต้ัรดังกล่า่ว

“ได้็คิวาม่ร้้เย่อะม่าก วิที่ย่ากรม่่ประส่บการณ์ม่ากกว่าเราในการ
เข้าหาเด็็ก ที่ำาอย่่างไรให้เด็็กเช่�อใจแลุะกลุ้าพ้ด็คิุย่เปิด็เผ่ย่ข้อม่้ลุกับเรา  
เราชวนแลุ้วเด็็กอย่ากม่าร่วม่กิจกรรม่ด้็วย่ แลุะยั่งที่ำาให้ร้้จักกำาหนด็ 
แผ่นงาน แนวที่างท่ี่�จะพัฒนาเด็็ก วัตำถุประส่งค์ิค่ิอ
อะไร วิธี่การที่ำาอย่่างไร คิิด็ที่ำาแผ่นงานโคิรงการท่ี่� 
เด็็กจะได้็รับประโย่ชน์จากโคิรงการน่�ม่ากท่ี่�ส่ดุ็”

การทำางานัพััฒนัาเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบ 
ผู้อ.กองการศึึกษา อบตั.บ�านัผืู้อ พับว่า ม้ป็ัญหา 
ไมไ่ด�รับความร่วมมือจากเยาวชนั เยาวชนัไม่ให�ความ
สืนัใจ สื่วนัหนัึ�งอาจเป็็นัเพัราะเขาเป็็นัคนัต่ัางพัื�นัท้� 
ยังไม่สืามารถสืร�างความคุ�นัเคยแล่ะความไว�วางใจ 

ให�กับเยาวชนั หรือเป็็นัเพัราะเยาวชนัส่ืวนัใหญ่ม้ปั็ญหาป็ากท�องตั�อง
ทำางานัหาเล้่�ยงช้พัตันัเอง ทำาให�ไม่ม้เวล่าเข�าร่วมกิจกรรมกับทาง อบตั. 
สื่วนัเด็กเยาวชนัท้�ยังอย้่ในัพัื�นัท้�ก็มักติัดเพัื�อนั ไม่อยากให�ข�อม้ล่อะไรกับ
นักัถักทอชุมชนั จึงตั�องเข�าหาทางคนัรอบข�างของเขาแทนั เช่นั พั้� ป็า้ นั�า 
อา ญาติัพั้�นั�อง ผู้้�ใหญ่บ�านั หรือแม�แต่ัเพัื�อนัท้�เขาสืนิัท แต่ัก็ยังไม่ได�ผู้ล่ 
เท่าท้�ควรเนัื�องจากพัอ่แมผู่้้�ป็กครองไมไ่ว�ใจให�เยาวชนัมาร่วมกจิกรรม 

สืำาหรับข�อเสืนัอแนัะต่ัอหนั่วยงานัผู้้�ให�การสืนัับสืนัุนั ผู้อ.บุญเกิด 
แนัะนัำาว่า อยากให�สืนัับสืนัุนัเด็กแล่ะเยาวชนัอย่างเพั้ยงพัอ แล่ะยิงตัรง
มาท้�ตััวเด็กเยาวชนัให�มากท้�สืดุ เพัื�อให�การชว่ยเหล่อืมค้วามกระชบัฉับไว
มากท้�สืดุ เชน่ั กลุ่ม่เด็กแล่ะเยาวชนัท้�อยากเรย้นัต่ัอแต่ัครอบครวัมฐ้านัะ
ยากจนั เป็น็ัตั�นั  
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ป้รีะเสรีฐ่ สุขั้จต่

“จัรง่จังัจัรง่ใจั” แนวค่ำด็การพัิ่ฒนา
เด็็กเยาวชนตำาบัลัเม่องลีัง

ปรีะเสูรีฐิ สูุขจิต นายก อบต.เมืองลีัง อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็
สูุรีินทรี์ อายุ 55 ปี ดำารงตัำาแหนั่งนั้�ต่ัอเนัื�องเป็็นัป็ีท้� 8 ย่างเข�าสื้่ป็ีท้� 9  
กล่า่วถึงแรงบันัดาล่ใจท้�นัำาตันัเองตัล่อดจนัเจ�าหนั�าท้� อบตั.เมืองล่ง้ เข�าร่วม
หล่ักส้ืตัรนัักถักทอชุมชนั เพัราะเห็นัว่าการทำางานัของท�องถิ�นัตั�องม้การ
ทำางานัเชื�อมป็ระสืานักบัผู้้�นัำาแล่ะพั้�นั�องป็ระชาชนั รวมถึงหนัว่ยงานัต่ัาง ๆ
เพัื�อเป็น็ัภาค้รว่มกนััพัฒันัาตัำาบล่ ถ�าข�าราชการท�องถิ�นัไมม่ก้ระบวนัการ
หรือไม่ม้ทักษะการเชื�อมป็ระสืานักับผู้้�นัำาชุมชนัแล่ะป็ระชาชนัแล่�ว การ
พัฒันัาคงทำาได�ยาก ซึ่ึ�งหล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนัเป็รย้บเสืมอืนัการจับป็ล่า
ถ�าม้เชอืกเสื�นัเด้ยวเราคงจับป็ล่าได�ยาก แต่ัถ�าสืามารถถักทอเป็น็ัโครงขา่ย
เป็น็ัตัาขา่ยขึ�นัมา การพัฒันัาอะไรต่ัาง ๆ จะทำาได�ง่ายขึ�นั 

“โคิรงข่าย่ท่ี่�ว่าหม่าย่ถึงภาคิส่่วนต่ำาง ๆ ในพ่�นท่ี่� 
ตำำาบลุเม่่องลุง่ม่่ม่ากถึง 18 หม่้บ้่าน ม่่ปญั่หาต่ำาง ๆ ท่ี่�รอ
ท้ี่องถิ�นเขา้ไปแกป้ัญ่หาม่ากม่าย่ ถ้าเราไม่่ม่่โคิรงขา่ย่ใน
ตำำาบลุท่ี่�ม่่คิวาม่จริงจังจริงใจท่ี่�จะส่่งข้อม่้ลุให้เราเข้าไป
แกไ้ขแลุะพัฒนาก็คิงจะพัฒนาได้็ย่าก” 

นัายกฯ ป็ระเสืริฐ บอกด�วยว่า การเข�าร่วมหลั่กส้ืตัร
นัักถักทอชุมชนัม้ป็ระโยชนั์อย่างมาก โดยเฉพัาะการ
ถอดบทเร้ยนักิจกรรมท้�ทำาเสืร็จแล่�ว ทั�งนั้�เพัื�อหาป็ัจจัย
ความสืำาเรจ็ ความล่�มเหล่ว แล่ะสืิ�งท้�จะตั�องพัฒันัาต่ัอ 

“ก่อนเข้าร่วม่หลัุกส่้ตำรฯ เราไม่่เคิย่ถอด็บที่เร่ย่น
การที่ำางานเลุย่ว่า เราที่ำาได้็ด่็ม่ากนอ้ย่แค่ิไหน แม่ก้ระทัี่�ง
แบบประเมิ่นคิวาม่พึงพอใจของผ้่รั้บบริการกไ็ม่เ่คิย่หยิ่บ
ม่าด็ ้พอจบโคิรงการกจ็บไป ปีหนา้ที่ำาใหม่ ่ผ่ม่ม่องว่าถ้า
เป็นลุกัษณะแบบน่�เหม่่อนกบัการเอาเงินไปลุะลุาย่นำาทิี่�ง
โด็ย่ไม่เ่กดิ็ผ่ลุส่มั่ฤที่ธีิ� ไม่ต่ำอบโจที่ย์่คิวาม่ยั่�งย่่นเลุย่”

นัายกฯ ป็ระเสืริฐยืนัยันัว่า การเข�าร่วมหล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนั
ทำาให�วิธิคิ้ดแล่ะวิธิท้ำางานัของเขาเป็ล่้�ยนัไป็มาก จากเดิมเคยเป็น็ัคร้ กศึนั. 
ติัดนัสิืยัชอบสืั�ง แต่ัเมื�อตั�องมาเป็น็ัผู้้�บรหิารท�องถิ�นั ได�เรย้นัร้�กระบวนัการ
ทำางานัหล่ายอย่างจากหลั่กส้ืตัรนัักถักทอชุมชนัทำาให�ร้�จักการม้ส่ืวนัร่วม 
การรับฟังัความคิดเห็นัของคนัอื�นั ร้�จักกระบวนัการถอดบทเร้ยนั ตัล่อดจนั
นัำาหล่กัการทรงงานัในัพัระบาทสืมเด็จพัระเจ�าอย้ห่วั รชักาล่ท้� 9 เรื�องการ 
“เขา้ใจ เขา้ถึง พัฒนา” มาป็รบัใช�กบัการบรหิารท�องถิ�นั 

“ตัำวอย่า่งเช่น  ผ่ม่กำาหนด็เป็นนโย่บาย่ว่า ที่กุคินร้้ว่าภารกิจงานของ
ตัำวเองค่ิออะไร ผ่ม่จะให้ที่กุคินออกแบบงานของตัำวเองตำาม่ภารกิจท่ี่�ได้็รับ
ใหไ้ปคิิด็โคิรงการ กจิกรรม่ แลุะงบประม่าณม่านำาเส่นอ ถ้าส่ม่เหตำสุ่ม่ผ่ลุ
ก็อนุมั่ติำให้ด็ำาเนินการ หร่อถ้าต้ำองปรับเปลุ่�ย่นผ่ม่จะให้คิำาแนะนำาน้อง ๆ 
ว่าคิวรปรับอย่า่งไร ไม่ฟ่ันัธีงว่าต้ำองที่ำาอะไร ซึึ่�งเม่่�อเป็นโคิรงการท่ี่�เขาคิิด็
ขึ�นเอง เขาก็จะที่ำาเต็ำม่ท่ี่�” 

สื่วนัการทำางานัพััฒนัาเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบ  
นัายกฯ ป็ระเสืริฐ มองว่า เด็กกลุ่่มน้ั�ม้ศัึกยภาพัไม่ด�อยไป็กว่า
เด็กเรย้นั แต่ัป็ญัหาอย้ท้่�เราไมส่ืามารถ “เข�าถึงใจ” โนั�มนั�าว
แล่ะชักชวนัเด็กกลุ่่มน้ั�ให�เข�ามาพััฒนัาตันัเองแล่ะพััฒนัา
ชุมชนัได� 

“เด็็กท่ี่�หลุดุ็ออกจากระบบการศึกึษาเป็นเด็็กกลุุม่่ใหญ่่
ซึึ่�งม่่พลัุงม่าก เขาอย้่ใ่นชุม่ชนตำลุอด็ เผ่ลุอ ๆ เขาอาจจะได้็
เป็นส่ว่นหนึ�งในการพัฒนา ลุกุขึ�นม่าเป็นผ้่น้ำาในการพัฒนา
ตำำาบลุในอนาคิตำ เพราะฉะนั�นเราต้ำองด็แ้ลุเด็็กกลุุม่่น่�” 

โดยเคล่็ดล่ับการทำางานักับเด็กเยาวชนันัอกระบบ
ของ นัายกป็ระเสืรฐิ คือ การเข�าถึงหัวโจกของเด็กกลุ่ม่น้ั�แล่�ว
มอบหมายหนั�าท้�ความรับผิู้ดชอบ สืร�างความภาคภ้มิใจให�
เกดิขึ�นั เมื�อเขายนิัด้มาร่วมกจิกรรมกบัเรา เขาจะชวนันั�อง ๆ
ของเขาเข�ามาร่วมกจิกรรมกบั อบตั.เอง

“ผ่ม่จะเอาหัวโจกม่าพัฒนาเป็น อปพร. ให้เขาใส่่เคิร่�องแบบเพ่�อ
ส่รา้งคิวาม่ภาคิภมิ้่ใจ เพราะเด็็กหัวโจกเขากจ็ะร้้จักเด็็กที่กุคินด่็ ที่ำาใหลุ้ด็
ปญั่หาเด็็กเย่าวชนลุงได้็ส่ว่นหนึ�ง”

สืำาหรับข�อแนัะนัำาต่ัอหนัว่ยงานัผู้้�ให�การสืนับัสืนันุัคือ การสืนับัสืนันุั
ด�านัวิทยากรจัดกระบวนัการเรย้นัร้�ให�กบัเด็กแล่ะเยาวชนั แล่ะงบป็ระมาณิ
ท้� อบตั.มค่้อนัข�างจำากดั บางท้เด็กแล่ะเยาวชนัตั�องการฝึกึทำาอาชพ้ัท้�ตั�อง
ใช�ทนุั แต่ั อบตั.ไม่สืามารถสืนับัสืนุันัได�อยา่งเต็ัมท้� จึงตั�องการแหล่่งทนุัท้�
เข�าถึงได�งา่ยแล่ะทั�วถึงกว่าท้�มอ้ย้ใ่นัปั็จจุบนัั  

“ตำ�บลเมอืงลีง
มถึีัง 18 หมูบ้่�นำ 
มปี้ญัห�ม�กม�ยที�
รีอท้องถ่ั�นำเขั้�้ไป้แก้
ถ้ั�เรี�ไมม่โีครีงขั้�่ย
ในำตำ�บลที�มคีว�ม
จรีง่จงัจรีง่ใจที�จะ
ส่งขั้อ้มูลใหเ้รี�
เขั้�้ไป้แก้ไขั้ ก็คงจะ
พััฒนำ�ได้ำย�ก”



 36

พััชุรี�ภรีณ์ จฑุ์�จนัำทรี์

“ทำำางานกับัเด็็กวัยรุน่” 
ต้องต่ด็ตามถัามไถ่ัอย่างใกล้ัชด่็

พัชรีาภรีณ์ิ จุฑ์าจันทรี์ ครูีศูนย์พัฒนาเด็็กเล็ักบ้านหนองกุง 
องค์การีบรีิหารีสู่วนตำาบลัเมืองลีัง อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูุรีินทรี ์ 
อายุ 40 ป็ ีเล่า่ถึงการเข�าร่วมหล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนัว่า เป็น็ังานัท้�ได�รับ
มอบหมายจาก ผู้้�อำานัวยการกองการศึึกษา อบตั.เมืองล้่ง ท้�ผู้่านัมาเคย
ได�ยินัได�ฟัังว่า อบตั.ได�เข�าร่วมกับหล่ักสื้ตัรน้ั�มาหล่ายปี็แล่�ว ตััวเองเคย 
ช่วยงานั “คร้หวิง” จิรนัันัท์ เครือจันัทร์ ทำาให�พัอจะ
ร้�จักหลั่กสื้ตัรนัักถักทอชุมชนัอย้่บ�าง กระทั�งป็ี 2563  
จึงมโ้อกาสืได�เข�าร่วมกบัหล่กัสืต้ัรนั้�ในัรุน่ัท้� 3 

หล่งัจากเข�ารว่มกจิกรรม 2 ครั�ง สิื�งท้� พัชัราภรณิ์
ได�เร้ยนัร้�คือ การเก็บข�อม้ล่ การสือบถามป็ัญหา แล่ะ
หลั่กจิตัวิทยาต่ัาง ๆ  เพัื�อเข�าถึงเด็กแล่ะเยาวชนั ทว่ายัง
ไมม่โ้อกาสืนัำาเอาสืิ�งท้�ได�เรย้นัร้�ไป็ใช�กบัหนั�างานัจรงิ ๆ  
แต่ัได�ทดล่องนัำาความร้�ไป็ใช�กับล้่กชายวัยรุน่ัอายุ 15 ป็ี
กำาล่งัขึ�นัชั�นั ม.4 โรงเรย้นัจอมพัระป็ระชาสืรรค์ 

“เรานำาเคิร่�องม่่อแลุะวิธี่คิิด็จากการอบรม่ไป
ปรับใช้ได้็ เหม่่อนเราพ้ด็คิุย่กับลุ้กม่ากขึ�น วัย่รุ่นมั่ก 
เก็บตัำว ไม่่ค่ิอย่พ้ด็คุิย่ เราก็พย่าย่าม่เข้าไปคุิย่กับเขา  
เลุา่ให้เขาฟังัเร่�องเด็็ก ๆ ท่ี่�แม่ไ่ปเจอม่าว่า ส่าเหตำทุ่ี่�เด็็ก
เหลุ่านั�นไม่่ได้็เร่ย่นต่ำอเพราะอะไร รวม่ถึงบอกเขาว่า  
ถ้าเขาเร่ย่นไม่่เข้าใจ ก็ต้ำองถาม่ให้เข้าใจ ม่่การบ้านก็ต้ำองที่ำา อย่่าปลุ่อย่ 
ให้ค้ิางเย่อะ ค่ิอเด็็ก ๆ มั่กม่่ปัญ่หาเร่�องงานค้ิาง ที่ำาให้เด็็กเร่ย่นต่ำอไม่่ได้็ 
เหม่่อนที่ำาส่ง่ไม่ทั่ี่น แลุว้ติำด็ 0 ติำด็ ร. ท้ี่าย่ท่ี่�ส่ดุ็เขากจ็ะเกดิ็คิวาม่เบ่�อหนา่ย่
แลุะพานไม่อ่ย่ากเร่ย่น”

พัชัราภรณ์ิ ยอมรับว่า ล่ก้ของเธิอก็เคยมช่้วงเวล่าดังกล่า่วน้ั�เช่นักันั
เธิอจึงนัำาความร้�ท้�ได�รับจากการอบรมไป็ช่วยป็ระคับป็ระคองล่้กชาย 
เพัื�อให�เขาเรย้นัทันัเพัื�อนั “ตำอน ม่.2 ซึึ่�งเป็นชว่งหัวเลุ่�ย่วหัวต่ำอ เขาติำด็ 0 
ติำด็ ร. แลุว้ไม่อ่ย่ากแก ้เด็็กวัย่น่�ถ้าปลุอ่ย่เขาไป เขาก็จะไปเลุย่ เราจึงต้ำอง
คิอย่ถาม่ ติำด็ตำาม่กับคิร้ประจำาชั�นด้็วย่ว่าเขาเป็นอย่า่งไรบ้าง ม่่งานค้ิางไหม่

อันน่�เป็นผ่ลุท่ี่�ได้็จากอบรม่ท่ี่�เรานำาม่าปรับใชก้บัตัำวเอง”

สืำาหรับป็ัญหาอุป็สืรรคท้�พับ พััชราภรณิ์ ซึึ่�งม้
ป็ระสืบการณิ์การทำาหนั�าท้�เป็็นัคร้ศึ้นัย์พััฒนัาเด็กเล่็ก
มากว่า 10 ป็ ีบอกว่า ร้�สืกึหนักัใจกบังานัพัฒันัาเด็กแล่ะ
เยาวชนั โดยเฉพัาะเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบ ซึึ่�งไมใ่ช่
หนั�างานัท้�ตันัเองแล่ะเพัื�อนัคร้ศึ้นัย์พััฒนัาเด็กเล็่กม้
ป็ระสืบการณิ์มาก่อนั อ้กป็ัญหาท้�สืำาคัญคือไม่ม้เวล่า 
ล่งชุมชนัเพัื�อพับป็ะเยาวชนั จึงตั�องทำานัอกเวล่างานั
เนัื�องจากมภ้าระงานัทางครอบครัวท้�ตั�องรบัผู้ดิชอบ  

“เด็ำกวยันีำ�ถ้ั�ป้ล่อยเขั้� 
เขั้�ก็จะไป้เลย เรี�จงึ
ต้องคอยถั�ม ต่ดำต�ม
กับครีปู้รีะจำ�ชุั�นำด้ำวยว�่
เขั้�เป้น็ำอย่�งไรีบ�้ง
ต่ดำอะไรีไหม มงี�นำค้�ง
อะไรีไหม อนัำนีำ�เป้น็ำผลที�
ได้ำจ�กอบรีมที�เรี�นำำ�ม�
ป้รีบัใชุกั้บตัวเอง”
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จร่ีนัำนำท์ เครีอืจนัำทรี์

‘ข้าด็ทำนุค่ำอกำาไร’ หลัักค่ำด็ทีำ�ได้็
จัากการเปน็นักถัักทำอชมุชน 

“ครูีหวิง” จิรีนันท์ เครีือจันทรี์ ครูีศูนย์พัฒนาเด็็กเล็ักบ้าน 
หนองเหล็ัก องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลัเมอืงลีัง อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็
สูรุีนิทรี ์อายุ 44 ป็ ีเล่า่ว่า นัอกเหนัอืจากหนั�าท้�ความรบัผู้ดิชอบหล่กัคือ 
การดแ้ล่เด็กป็ฐมวัยในัศ้ึนัยพั์ัฒนัาเด็กเล่ก็บ�านัหนัองเหล่ก็แล่�ว เธิอยงัได�รบั
มอบหมายให�ดแ้ล่งานัเด็กเยาวชนั ด�วยการเข�ารว่มหล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนั
รุ่นัท้� 1 ในัปี็ 2556  ซึึ่�งทำาให�เธิอเป็ล่้�ยนัแป็ล่งแล่ะพัฒันัาตััวเองหล่ายอย่าง
ทั�งความกล่�าแสืดงออก ความเสืย้สืล่ะ แล่ะได�แนัวคิดใหม ่ๆ ท้�ทำาให�เธิอม้
มมุมองเรื�องการพัฒันัาชุมชนัในัมติิัท้�ต่ัางออกไป็จากเดิม

“ได้็พัฒนาตัำวเองจากคินข่�อาย่ ไม่ค่่ิอย่กลุา้พด้็กลุา้แส่ด็งออก วัน ๆ
อย่้่แต่ำกบัเด็็กท่ี่�ศึน้ย์่พฒันาเด็็กเลุก็ไม่ไ่ด้็ออกไปไหน พอนาย่กฯ ส่ง่ไปเร่ย่น
หลุักส่้ตำรนักถักที่อชุม่ชนคิรั�งแรก พอกลุับม่าเราพัฒนาตำนเองให้กลุ้าพ้ด็
กลุา้คิยุ่ม่ากขึ�น แลุะปรับใชก้บัการที่ำางาน จากเดิ็ม่ไม่เ่คิย่
คิิด็เส่่ย่ส่ลุะเวลุา ไม่่ได้็ร้้จักหลุักคิิด็ ‘ขาด็ทุี่นค่ิอกำาไร’  
คิิด็แต่ำว่าเส่าร์อาทิี่ตำย์่เป็นวันหยุ่ด็ต้ำองพักผ่่อนอย้่่บ้าน  
ก็เปลุ่�ย่นคิวาม่คิิด็ใหม่่ อย่ากค่ินอะไรให้สั่งคิม่บ้าง เช่น 
เส่ย่่ส่ลุะเวลุาม่าที่ำางานพัฒนาเด็็กม่ากขึ�น พาน้อง ๆ ที่ำา
กจิกรรม่ แม้่จะส่ำาเร็จบา้งไม่ส่่ำาเร็จบา้งก็ยั่งด่็ท่ี่�ได้็ที่ำา” 

นัอกจากวิธิ้คิดเป็ล่้�ยนัแล่�ว วิธิ้ทำางานัของคร้หวิง 
กเ็ป็ล่้�ยนัไป็ด�วยเช่นักันั โดยเฉพัาะเรื�องการบริหารจัดการ
เวล่า ซึึ่�งเป็น็ัปั็ญหาสืำาคัญของนักัถักทอชุมชนัในัหล่าย ๆ
พัื�นัท้� คร้หวิงแชร์ป็ระสืบการณ์ิว่า ระยะแรกเธิอก็ป็ระสืบ
กับป็ัญหานั้�เหมือนักันั บางท้ก็กระทบกับเวล่าทำางานัท้�
ศ้ึนัยพ์ัฒันัาเด็กเล่ก็ บ�างกระทบกับเวล่าท้�มใ้ห�กบัครอบครวั แต่ัอาศึยัการ
พั้ดคุยทำาความเข�าใจกันั แล่ะพัยายามทำาหนั�าท้�ไม่ให�ขาดตักบกพัร่อง 
ทำาให�ผู้า่นัพั�นัป็ญัหานั้�มาได�

สืำาหรับครอบครัว คร้หวิงใช�วิธิ้อธิิบายให�คนัในัครอบครัวเข�าใจ  
บางครั�งกพ็ัาล่ก้ไป็รว่มกิจกรรมด�วย เรย้กว่าเป็น็ัการพัฒันัาล่ก้แล่ะเด็กในั
ชุมชนัไป็พัร�อม ๆ กันั กับหัวหนั�าสืายงานัม้การพั้ดคุยทำาความเข�าใจกันั
มากขึ�นั รบัผู้ดิชอบทำาหนั�าท้�ท้�ได�รบัมอบหมายให�ด้ท้�สืดุ ไม่เบย้ดบงัเวล่า
งานัราชการ “เราที่ำาหนา้ท่ี่�คิร้ตัำ�งแต่ำ 08.30 - 16.30 น. พอนอกเหน่อเวลุา
ตำรงนั�นเราไปอย่้่กบัเด็็กเย่าวชน เส่าร์อาทิี่ตำย์่ไหนว่างกท็ี่ำากจิกรรม่ด้็วย่กนั
หร่อถ้าจำาเป็นต้ำองใชเ้วลุาราชการจริง ๆ  กข็ออนญุ่าตำผ่้บั้งคัิบบัญ่ชา แลุะ
ท่ี่านนาย่กฯ อธีบิาย่เหตำผุ่ลุให้ที่ราบ ท่ี่านกเ็ขา้ใจ”

สื่วนัเรื�องการทำาความเข�าใจกับผู้้�ป็กครองของเยาวชนัให�อนัุญาตั
บุตัรหล่านัมาร่วมกิจกรรม คร้หวิงเล่่าว่า เธิอใช�วิธิ้บุกไป็ถึงบ�านัพั้ดคุย 
ต่ัอเนัื�องสืม�าเสืมอ เมื�อเจอปั็ญหาก็ไม่ท�อถอยถอดใจ “ในหนึ�งวันเราไปหา
เด็็กได้็แค่ิ 2 คิน ค่ิอเราไปนั�งอธีบิาย่กบัผ่้ป้กคิรองใหเ้ห็นขอ้ด่็ว่าถ้าใหน้อ้ง
ไปร่วม่กจิกรรม่แลุว้จะเกดิ็ผ่ลุด่็อย่า่งไร ที่ำาใหผ้่้ป้กคิรองเช่�อใจแลุะไว้ใจเรา
ท่ี่�สุ่ด็ เราใช้เวลุา 1 เด่็อนลุงพ่�นท่ี่�กับเด็็ก 17 คินท่ี่�เราได้็ม่าร่วม่กิจกรรม่

ถ่อว่าคิุ้ม่ค่ิาม่าก”

โดยผู้ล่ท้�ได�รับตัอบแทนัคือ คร้หวิงสืามารถ
รวมเด็กเยาวชนันัอกระบบ การศึึกษาได� 20 กว่าคนั 
ตัอนัน้ั�นักัถักทอชุมชนั อบตั.เมืองล่ง้สืามารถผู้ลั่กดันั
ให�พัวกเขาสืมัครเข�าเรย้นั กศึนั.ได�แล่�วถึง 17 คนั สืว่นั
เด็ก ๆ ท้�เหล่อื เชื�อว่าเพัื�อนั ๆ ของเขาจะสืามารถดึง
ให�กล่บัเข�ามาเรย้นัได�

“เราที่ำางานกับเย่าวชนม่านาน ตำอนน่�ปลุอ่ย่ไม่่
ได้็แลุว้ อาจเป็นเพราะเราผ่ก้พันกบัเด็็ก ๆ  ม่ากจนเขา
กลุาย่เป็นพลุังส่ำาคัิญ่ให้เราส่้้ต่ำอไป” คร้หวิงเป็ิดใจ 
แล่ะเสืรมิว่า “ส่ว่นตัำวชอบการที่ำางานกบัเด็็กเย่าวชน

เพราะส่นกุแลุะท้ี่าที่าย่ เราเองม่่พ่�นฐานการด็แ้ลุเด็็กเลุก็อย้่แ่ลุว้ แต่ำส่ำาหรบั
เย่าวชนซึ่ึ�งม่่คิวาม่หลุากหลุาย่ เราต้ำองเร่ย่นร้ใ้หม่่อย้่เ่ส่ม่อ เพราะแต่ำลุะคิน
ไม่เ่หม่่อนกนั ซึึ่�งต่ำางจากเด็็กปฐม่วัย่ท่ี่�โกรธีแป๊บเด่็ย่วกห็าย่ แต่ำกบัเด็็กโตำ
อารม่ณ์กจ็ะปรับย่ากหนอ่ย่ แต่ำเรากเ็ขา้ใจว่ามั่นเป็นชว่งวัย่ของเขา”

หากถามว่าป็ัญหาแล่ะอุป็สืรรคในัการทำางานัคืออะไร คร้หวิง 
บอกว่า ป็ญัหาเรื�องการโยกย�ายป็รบัเป็ล้่�ยนับุคล่ากรท้�เข�ามาทำางานัสืง่ผู้ล่
ให�การทำางานัขาดช่วง แม�ผู้้�บริหารท�องถิ�นัจะให�การสืนับัสืนุันัเต็ัมท้� แต่ัก็
ไมส่ืามารถขับเคล่ื�อนังานัให�มค้วามก�าวหนั�าต่ัอเนัื�องไป็ได�

สืำาหรบัข�อเสืนัอแนัะต่ัอหนัว่ยงานัผู้้�ให�การสืนับัสืนันุั คร้หวิงเสืนัอว่า
อยากให�ม้ระบบการให�ทุนัแก่เยาวชนัท้�คล่่องตััวแล่ะรวดเร็วเพืั�อให�การ 
ชว่ยเหล่อืเป็น็ัไป็อยา่งทันัเหตุัการณิแ์ล่ะมป้็ระสืทิธิภิาพัมากยิ�งขึ�นั   

“เรี�ทำ�ง�นำกับเย�วชุนำ
ม�นำ�นำแล้ว จนำตอนำนีำ�
ป้ล่อยไมไ่ด้ำแล้ว
อ�จเป้น็ำเพัรี�ะเรี�ผูกพัันำ
กับเด็ำก ๆ ม�ก จนำเขั้�
กล�ยเป้น็ำพัลังสำ�คัญ
ใหเ้รี�สู้ต่อไป้”
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บุพักรี ส�ยกรีะสุนำ

‘พัิ่ฒนาเด็็กเยาวชน’
ตามศัึกยภูาพิ่คำวามสูามารถั
คำวามพิ่รอ้มข้องคำรอบัคำรวั 

บุพกรี สูายกรีะสุูน ผืูช้ว่ยเจ้าหน้าที�ปอ้งกันสูาธิารีณิภัย องค์การี
บรีหิารีสูว่นตำาบลัเมอืงลีัง อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สุูรีนิทรี ์ อายุ 43 ป็ ี
เล่่าว่า ก่อนัหนั�านั้�เขาเคยช่วยงานันัักวิชาการเกษตัรเรื�องการพััฒนัา 
กลุ่่มเกษตัรกรมาก่อนั แต่ัตัอนัน้ั�ย�ายมารับผิู้ดชอบงานัป้็องกันับรรเทา
สืาธิารณิภัยแล่ะงานัก้�ช้พั ท้�นัายกฯ ป็ระเสืริฐ สืุขจิตั มอบหมายให�ทำา 
ไป็พัร�อมกับการด้แล่นั�อง ๆ เยาวชนั ‘กลุ่่มเยาวชนัตั�นักล่�า อาสืาก้�ช้พั 
เมืองล่้ง’ แล่ะการส่ืงเสืริมเยาวชนัให�ออกกำาล่ังกายแล่ะพััฒนัาความ
สืามารถด�านักฬ้าฟุัตับอล่

สืำาหรับการเข�าร่วมหล่ักส้ืตัรนัักถักทอชุมชนั 
บุพักร บอกว่า แรก ๆ เขาไมร้่�จักมล้่นัธิิสิืยามกัมมาจล่
แต่ัพัอได�รับมอบหมายงานัด�านัเด็กแล่ะเยาวชนัจาก 
นัายก อบตั. จึงถก้ชกัชวนัให�เข�ารว่มอบรมแล่ะทำางานั
ด�านัเด็กเยาวชนัอย่างเต็ัมตััว โดยตัั�งความคาดหวังว่า
อยากได�รับความร้� แล่ะนัำาเสืนัอป็ญัหาเด็กแล่ะเยาวชนั
ให�สัืงคมรับทราบ เพัื�อป็รบัป็รุงการทำางานัให�ด้ขึ�นั 

“ผ่ม่อย่ากใหส้่งัคิม่พัฒนาเด็็กแลุะเย่าวชนตำาม่
ศึักย่ภาพท่ี่�เขาม่่แลุะตำาม่คิวาม่พร้อม่ของคิรอบคิรัว
ม่ากกว่าการพัฒนาที่างวิชาการอย่า่งเด่็ย่ว เพราะเด็็ก
บางคินไม่่ม่่คิวาม่พร้อม่ที่างด้็านน่�” บุพักรเล่่าพัร�อม
ยกตััวอย่าง การพัฒันัาด�านัการเกษตัรหรอืการพัฒันัา
ทางด�านักฬ้า ท้�ควรทำาตัามศึกัยภาพัแล่ะความสืามารถ
ท้�เยาวชนัม้

สืำาหรับสืิ�งท้�ได�เร้ยนัร้�จากการเข�าร่วมการอบรมหลั่กสื้ตัรนัักถักทอ
ชุมชนัรุ่นัท้� 3 ป็ี 2563 บุพักร บอกว่า ม้หล่ายอย่าง โดยเฉพัาะมุมมอง 
ใหม่ ๆ ท้�เกิดขึ�นัจากการได�แล่กเป็ล่้�ยนัเร้ยนัร้�จากเพัื�อนัต่ัางตัำาบล่ แล่ะ 
จากวิทยากร 

“เม่่�อกอ่นผ่ม่ไม่ช่อบที่ำางานกบัคินอ่�น ชอบอิส่ระ แต่ำเม่่�อได้็เขา้รว่ม่
หลุักส่้ตำรนักถักที่อชุม่ชน ได้็เร่ย่นร้้เร่�องการอย้่่ร่วม่กับคินอ่�น ได้็ที่ำางาน
ร่วม่กับคินอ่�น ได้็ปรับทัี่ศึนคิติำการแลุกเปลุ่�ย่นเร่ย่นร้้กับคินอ่�น ได้็แชร์

ประส่บการณก์บัเพ่�อนท่ี่�ม่่ประส่บการณต่์ำางกนั ที่ำาใหเ้รา
ได้็คิวาม่ร้้แลุะแนวคิิด็ในการที่ำางานเพิ�ม่ขึ�น”

ทั�งน้ั� บุพักร บอกว่า เขาจะนัำาความร้�ท้�ได�รบัจาก
การอบรมไป็ป็รับใช�กับการทำางานัเยาวชนัต่ัอไป็ โดยม้
ฐานัทนุัเดิมคือ กลุ่ม่เยาวชนัตั�นักล่�าฯ ซึึ่�งเป็น็ัเด็กในัระบบ
แล่ะเด็กนัอกระบบป็ระมาณิ 30 คนั ท้�ผู้่านัมาได�ม้การ
อบรมให�ความร้�ในัการช่วยเหล่ือผู้้�บาดเจ็บเบื�องตั�นัในั
กรณิฉ้กุเฉนิั ม้การป็ฏิิบติััหนั�าท้�จรงิตัามหม่้บ�านั ซึึ่�งทำามา
ได�ป็กีว่าแล่�ว   

“ผมอย�กใหสั้งคม
พััฒนำ�เด็ำกและเย�วชุนำ
ต�มศักยภ�พัที�เขั้�มี
ต �มคว�มพัรีอ้มขั้อง
ครีอบครีวัม�กกว�่ก�รี
พััฒนำ�ท�งวชุ่�ก�รี
อย�่งเดีำยว เพัรี�ะเด็ำก
บ�งคนำไมม่คีว�มพัรีอ้ม
ท�งด้ำ�นำนีำ�”
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“นัำกถัักทอชุมุชุนำ
ทำ�ใหเ้ป้ลี�ยนำแป้ลง
วธี่ีค่ดำ จ�กเด่ำมที�
ไมส่นำใจ ค่ดำว�่ไมใ่ชุ่
ลกูฉัินำ ไมใ่ชุห่น้ำ�ที�
ก็เรี่�มค่ดำว�่ไมไ่ด้ำแล้ว 
บ�้นำเก่ดำเรี� เป้น็ำหน้ำ�ที�
ขั้องทกุคนำที�ต้อง
ชุว่ยกันำพััฒนำ�เด็ำก
ใหเ้ต่บโตอย่�งมี
ศักยภ�พั”

ป้รี�ณี เอี�ยงนำอก

เล่ักค่ำด็ ‘ลักูฉััน ลักูเธีอ’ ต้องชว่ยกัน
พัิ่ฒนาเด็็กให้เต่บัโตอย่างมคีำณุภูาพิ่ 

ปรีาณิี เอี�ยงนอก นักวิเครีาะห์นโยบายแลัะแผืน อบต.ลัุ่มรีะวี 
อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูุรีนิทรี ์ เป็็นัคนัลุ่่มระว้ท้�เกิดแล่ะทำางานัอย้่ท้�น้ั�
มาโดยตัล่อด เริ�มจากเป็็นัล้่กจ�างธิุรการในั อบตั.ลุ่่มระว้ ตัั�งแต่ัป็ี 2540  
สือบบรรจุเป็น็ัเจ�าหนั�าท้�ธิรุการในัป็ ี2549 จากนัั�นัเป็ล่้�ยนัสืายงานัมาเป็น็ั
นักัวิเคราะหน์ัโยบายแล่ะแผู้นัจนัถึงป็จัจุบนัั 

ป็ราณิ ้เล่า่ว่า สิื�งสืำาคัญท้�เธิอได�เรย้นัร้�จากหล่กัส้ืตัรนักัถักทอชุมชนั
คือ วิธิก้ารเข�าหาเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบการศึกึษา
เพัราะเด็กนัอกระบบแต่ัล่ะคนัไม่เหมือนักันั จึงตั�องร้�
เทคนัิคขั�นัตัอนัในัการเข�าหาเด็ก เช่นั การทำาตััวให�
กล่มกล่นืัเพัื�อให�เด็กมั�นัใจแล่ะกล่�าเปิ็ดใจกบัเรา

“ท่ี่�ผ่่านม่าม่่การลุงพ่�นท่ี่�ส่ำารวจเด็็กนอกระบบ
การศึกึษาตำาม่ราย่ช่�อท่ี่� อบจ. ให้ม่า เด็็กส่ว่นหนึ�งไปอย้่่
กับพ่อแม่่ซึึ่�งย่้าย่ไปที่ำางานท่ี่�จังหวัด็อ่�น เวลุาไปเย่่�ย่ม่ 
ท่ี่�บ้านก็จะเจอแต่ำผ่้้เฒ่าผ้่้แก่ ม่่เคิส่หนึ�งเป็นเด็็กท่ี่�เคิย่ 
อย้่่ส่ถานพินิจแลุะคิุ้ม่คิรองเด็็กแลุะเย่าวชนม่าก่อน 
พอได้็รับการปลุ่อย่ตัำวเขาก็ไม่่ส่นใจอะไรเลุย่ เราถาม่
เขาว่าอย่ากศึึกษาต่ำอหร่ออย่ากฝูึกอาช่พอะไรหร่อไม่ ่
ที่าง อบตำ. จะชว่ย่ เขาบอกว่าไม่ม่่่เพ่�อน เรากพ็ย่าย่าม่
เขา้ไปพด้็คุิย่ บางคิรั�งกใ็ห้ลุก้ชาย่เข้าไปชักชวน โน้ม่นา้ว
ใหม้่าที่ำากจิกรรม่กบัเพ่�อน ๆ ม่อบหนา้ท่ี่�ให้เป็นคินพา
นอ้ง ๆ ที่ำากจิกรรม่ จนเขาเกิด็คิวาม่ภาคิภมิ้่ใจ ร้ส้่กึว่า
ตัำวเองม่่ค่ิา กลุา้แส่ด็งออกม่ากขึ�น จนตำอนน่�เขาลุุกขึ�นม่า
เป็นผ่้น้ำาเด็็กในชุม่ชน เป็นคิณะกรรม่การส่ภาเย่าวชน 
แต่ำยั่งเป็นกิจกรรม่ในระดั็บหม่้่บ้านหร่อตำำาบลุเท่ี่านั�น เพราะยั่งไม่่กลุ้า 
ออกไปร่วม่กิจกรรม่กับหน่วย่งานภาย่นอกหร่อระดั็บจังหวัด็ ซึึ่�งคิงต้ำอง 
ใหเ้วลุาเขาระย่ะหนึ�ง” 

การก�าวสื้่การเป็็นันัักถักทอชุมชนั ไม่เพั้ยงทำาให� ป็ราณิ้ ได�รับ 
องค์ความร้�ใหม่ ๆ  มาป็รับใช�ในัการทำางานั แต่ัการได�มโ้อกาสืสัืมผัู้สืพัด้คุย
กบัเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบการศึกึษา ทำาให�มมุมองความคิดต่ัอป็ญัหา
เด็กแล่ะเยาวชนัในับ�านัเกดิเป็ล่้�ยนัไป็ 

“จากเดิ็ม่ท่ี่�ไม่่ส่นใจ คิิด็ว่าไม่่ใช่ลุ้กฉัน ไม่่ใช่หน้าท่ี่� ก็เริ�ม่คิิด็ว่า 
ไม่่ได้็แลุ้ว น่�เป็นบ้านเกิด็เรา เป็นหน้าท่ี่�ของทุี่กคินท่ี่�ต้ำองช่วย่กันพัฒนา 

เด็็กให้เติำบโตำอย่่างม่่ศึักย่ภาพ ต้ำองพย่าย่าม่ปรับเปลุ่�ย่น
กระบวนการคิิด็จากเด็็กแว้น เด็็กติำด็เพ่�อนม่าส่้่การพัฒนา
ระบบคิวาม่คิิด็ให้ด่็ม่ากขึ�น ให้ร้้จักวางแผ่นช่วิตำของตัำวเอง 
ถึงเขาจะเป็นเด็็กแว้น เด็็กติำด็ย่า ถ้าหากดึ็งพวกเขาเข้าม่า 
ในระบบได้็ เด็็กกส็่าม่ารถเปลุ่�ย่นวิธีคิ่ิด็ได้็เหม่่อนกนั”

อยา่งไรกด้็ ป็ราณิ ้กล่า่วทิ�งท�ายถึงความภ้มใิจในัการ
เป็็นันัักถักทอชุมชนัว่า “แม้่จะไม่่ใช่งานในหน้าท่ี่�ตัำวเอง 
แต่ำกร้้็ส่กึด่็ท่ี่�ได้็ม่่ส่ว่นชว่ย่พัฒนาเด็็กแลุะเย่าวชนในบ้านเกิด็
ด่็ใจท่ี่�ได้็เห็นว่าจากเด็็กท่ี่�ไม่ม่่่กระบวนการคิวาม่คิิด็ท่ี่�ด่็ ไม่ม่่่
คิวาม่คิิด็ท่ี่�อย้่ใ่นแบบแผ่น ม่าส่้เ่ด็็กท่ี่�ร้้จักคิิด็ กลุา้แส่ด็งออก
ม่ากขึ�น ซึึ่�งจริง ๆ ไม่ไ่ด้็คิาด็หวังคิวาม่ส่ำาเร็จม่ากนัก ขอแค่ิ
ใหไ้ด้็ส่กั 40-50 เปอร์เซ็ึ่นต์ำในตัำวเขากยั็่งด่็ พอได้็เห็นคิวาม่
เปลุ่�ย่นแปลุงของเด็็กไปในที่างท่ี่�ด่็ขึ�น แค่ิน่�กภ็มิ้่ใจแลุว้”  
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อดุำมลักษีณ์ ฤกษ์ีศรีี

ภูมู่ใจัทีำ�ได้็เปน็สู่วนหนึ�งในการพัิ่ฒนา
เด็็กเยาวชนในชมุชนตนเอง

อุด็มลัักษณ์ิ ฤกษ์ศรี ีนักวิชาการีศกึษา องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลั
ลุ่ัมรีะวี อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สุูรีินทรี์ ย�ายมาทำางานัท้�ตัำาบล่แห่งนั้� 
เมื�อป็ี 2557 ด�วยเล่็งเห็นัความสืำาคัญในัการทำางานัช่วยเหล่ือพััฒนัาเด็ก 
นัอกระบบการศึึกษามาโดยตัล่อด เธิอจึงเห็นัโอกาสืในัการเข�ามาเป็็นั  
‘นักถัักทอชุมชน’ 

อุดมล่กัษณิ ์เล่า่ว่า แต่ักอ่นัเธิอสืนัใจเรื�องเด็กนัอกระบบการศึกึษา 
แต่ัไม่ร้�ว่าจะช่วยพััฒนัาเด็กกลุ่่มน้ั�อย่างไร ท้�ผู้่านัมาเวล่าจัดกิจกรรมเด็ก
แล่ะเยาวชนัก็จะจัดรวมกันัทั�งหมด แต่ัจะเนั�นัเด็ก 
ในัโรงเร้ยนัเป็็นัสื่วนัใหญ่ เพัราะเข�าไม่ถึงเด็ก 
นัอกระบบการศึึกษา แต่ัหล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนั
ทำาให�เห็นัช่องทางในัการเข�าถึงแล่ะพััฒนัาเด็ก 
นัอกระบบได� 

“ส่ิ�งท่ี่�ได้็เร่ย่นร้้จากหลุักส่้ตำรนักถักที่อชุม่ชน 
ค่ิอ การที่ำางานกับเด็็กแลุะเย่าวชนเราต้ำองเป็นผ่้้ 
รับฟัังท่ี่�ด่็ ต้ำองย่อม่รับคิวาม่คิิด็เห็นของผ้้่อ่�นได้็ 
เพราะคินทุี่กคินม่่คิวาม่คิิด็เห็นแตำกต่ำาง ท่ี่�ส่ำาคัิญ่ค่ิอ
ต้ำองให้เขาไว้ใจเรา อย่่าไปตัำด็ส่ินเขาก่อน แลุะต้ำอง
ใหค้ิวาม่ส่ำาคัิญ่กับเด็็กจริง ๆ  เพ่�อใหเ้ขาเปิด็ใจ อ่กทัี่�ง
ในการอบรม่ย่ังที่ำาให้ร้้กระบวนการแลุะขั�นตำอนในการพัฒนาเด็็ก แลุะ 
วิธีก่ารที่ำางานรว่ม่กบัชุม่ชน” 

ด�วยความมุง่มั�นัตัั�งใจท้�อยากช่วยเหลื่อเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบ
การศึึกษา ป็ระกอบกบัการนัำาความร้�ท้�ได�จากการอบรมมาป็รบัใช� ทำาให� 
อุดมล่กัษณิ ์สืามารถเป็ล่้�ยนัชวิ้ตัของเยาวชนัคนัหนัึ�งท้�เคยล่�มเหล่วจากการ
ดื�มสุืรา ให�กล่บัมาทำางานัแล่ะเหน็ัคณุิค่าในัการใช�ชวิ้ตัมากขึ�นั  

“ม่่เคิส่หนึ�งเป็นเย่าวชนอายุ่ประม่าณ 21 ปี ไม่่ได้็ศึึกษาต่ำอ แลุะ 
ม่่ปัญ่หาติำด็สุ่รา เม่าตำลุอด็เวลุา ไม่่ที่ำาอะไรเลุย่ จึงอย่ากจะช่วย่เหลุ่อ 
เพราะเขาม่่ปญั่หาคิรอบคิรัว อย้่บ่า้นคินเด่็ย่ว พอ่แม่ไ่ปที่ำางานท่ี่�กรุงเที่พฯ  
ก็พย่าย่าม่เข้าถึงตัำวเด็็ก โด็ย่ใช้วิธี่ประส่านเข้าไปในชุม่ชน เข้าไปคิุย่กับ 

ผ่้น้ำาชุม่ชน แลุะ อส่ม่. กอ่น ซึึ่�งตำอนแรก อส่ม่. บอกว่าอย่า่ไปยุ่ง่เลุย่เพราะ
เด็็กคิยุ่ไม่ร้้่เร่�อง แต่ำใจเราคิิด็อย่ากจะชว่ย่ อส่ม่. กพ็าไป คิรั�งแรกท่ี่�พบเขา
ไม่่ส่าม่ารถพ้ด็คุิย่ได้็เลุย่ กระทัี่�งพ่อแม่่เขากลัุบม่าเราก็เข้าไปพ้ด็คุิย่กับ 
พ่อแม่่แลุะคิุย่กับเด็็กเร่�อย่ ๆ ไปที่ำาคิวาม่คิุ้นเคิย่เพ่�อให้เขากลุา้คิุย่กับเรา 
ตำอนคิุย่เด็็กก็เม่าหนัก ถาม่อะไรไปก็ไม่่ร้้เร่�อง แต่ำเราพย่าย่าม่เข้าไป 
ด้็วย่คิวาม่เป็นมิ่ตำร แลุ้วก็ลุองชักชวน โน้ม่น้าวว่าม่่ค่ิาย่อบรม่ของม่้ลุนิธี ิ
ส่ย่าม่กัม่ม่าจลุท่ี่�จังหวัด็น่านไปไหม่ จะได้็ไปเจอเพ่�อน ไม่่เหงา ซึึ่�งเขาก็ 
ตำอบม่าว่า ‘ไปคิรับ’ ทัี่�งท่ี่�ยั่งเม่า แต่ำพอถึงเวลุาเขากย็่อม่ไปค่ิาย่จริง ๆ”

อุดมลั่กษณิ ์เล่่าต่ัอว่า หล่งักล่บัจากอบรม ป็รากฏิว่าเขาเป็ล้่�ยนัแป็ล่ง
ไป็ในัทางท้�ด้ขึ�นัมาก จากท้�เมาไม่ร้�เรื�อง กลั่บมาเป็น็ัผู้้�ใหญ่ขึ�นั ใช�ช้วิตัอย่าง
ม้คณุิค่า ม้ความรบัผิู้ดชอบ ร้�จักคิด โดยตัอนันั้�ทำางานัเล่้�ยงวัว จากเมื�อก่อนั
ท้�เคยม้อคติักับพั่อ คิดว่าพ่ัอไม่รัก ตัอนันั้�เป็ล้่�ยนั เขาบอกว่าเขารักพั่อ 
แล่ะจะสืบืต่ัอธิรุกจิของพัอ่ สืงสืารพัอ่ ซึึ่�งกอ่นัหนั�าน้ั�เขาไมเ่คยมค้วามคิด 

ไมเ่คยพัด้แบบน้ั�เล่ย เรย้กว่าเป็ล่้�ยนัชวิ้ตัเขา
ไป็อยา่งสืิ�นัเชิง

ไมเ่พัย้งเยาวชนันัอกระบบการศึกึษา
ท้�เป็ล้่�ยนั แต่ัอุดมล่ักษณิ์เองก็เป็ล่้�ยนัด�วย
เช่นักันั โดยเธิอบอกว่า การได�เข�าอบรม
หลั่กสื้ตัรนัักถักทอชุมชนัทำาให�มุมมอง 
การคิด วิธิก้ารทำางานัหล่ายอย่างเป็ล้่�ยนัไป็ 

“ส่ิ�งท่ี่�เปลุ่�ย่นชัด็เจนเลุย่ค่ิอ การเป็น
ผ่้รั้บฟังัท่ี่�ด่็ กอ่นเขา้อบรม่ เราฟังันะ แต่ำเวลุา
ท่ี่�คินพ้ด็อะไรท่ี่�ไม่่ตำรงกับคิวาม่คิิด็เรา ก็จะ
พ้ด็แที่รก แต่ำพอเขา้ไปอบรม่ ที่ำาให้เปลุ่�ย่น

ไปอัตำโนมั่ติำว่าต้ำองเป็นผ่้้รับฟัังท่ี่�ด่็ เปิด็ใจรับฟัังคิวาม่เห็นคินอ่�นม่ากขึ�น 
นอกจากน่�ยั่งฝูึกให้กลุ้าแส่ด็งคิวาม่คิิด็เห็น ม่่ทัี่กษะการพ้ด็ การเข้าหา
ชุม่ชนแลุะเย่าวชน ซึึ่�งเป็นประโย่ชน์ต่ำอการที่ำางานม่าก”

อย่างไรก็ด้ ในัการเข�ามารับบทบาทนัักถักทอชุมชนั อุดมลั่กษณิ ์
บอกว่า ร้�สึืกภม้ใิจท้�ได�เป็น็ัสืว่นัหนึั�งในัการพัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนัในัตัำาบล่
ของตันัเอง แม�อาจจะยังชว่ยได�ไมม่าก แต่ักอ็ยากชว่ยเหล่อืต่ัอไป็

“ถ้าเราที่ำางานด้็วย่คิวาม่เต็ำม่ใจ รักในสิ่�งท่ี่�ที่ำา จริงใจกับงาน เราก ็
จะที่ำาได้็ด่็ แลุะการที่ำางานท่ี่�ภ้มิ่ใจท่ี่�สุ่ด็ค่ิอการได้็ช่วย่เหลุ่อเด็็กคินหนึ�ง  
แม่จ้ะชว่ย่เปลุ่�ย่นชวิ่ตำเขาให้ด่็ขึ�นได้็เพ่ย่งระดั็บหนึ�ง นั�นกถ่็อว่าด่็ม่าแลุว้” 
อุดมลั่กษณิ ์กล่า่ว    

“ถ้ั�เรี�ทำ�ง�นำด้ำวยคว�มเต็มใจ
รีกัในำส่�งที�ทำ� จรีง่ใจกับง�นำ
เรี�ก็จะทำ�ได้ำดีำ และก�รีทำ�ง�นำที�
ภมู่ใจที�สุดำคือก�รีได้ำชุว่ยเหลือ 
เด็ำกคนำหนึำ�ง ซึ่ึ�งแมจ้ะเป้ลี�ยนำชุวีต่
เขั้�ใหดี้ำขั้ึ�นำได้ำเพีัยงรีะดัำบหนึำ�ง 
นัำ�นำก็ถืัอว�่ดีำม�กแล้ว”
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“ก�รีเป้น็ำนัำกถัักทอชุมุชุนำ 
ต้องเรี่�มต้นำจ�กก�รีพััฒนำ�
ตัวเองก่อนำ เพืั� อเป้น็ำ
ตัวอย�่งใหเ้ด็ำกมั�นำใจ เชุื�อใจ 
และต้องพัย�ย�มศึกษี�
ห�คว�มรีู ้ที�จะนำำ�ม�
พััฒนำ�ตัวเรี�และเด็ำก
ใหก้้�วเด่ำนำไป้พัรีอ้มกันำ”

ป้ณ่ธี�นำ สุขั้สกลุ

เราต้องพัิ่ฒนาตัวเอง
ให้เปน็แบับัอยา่งทีำ�ดี็แก่เด็็ก 

ปณิิธิาน สูขุสูกลุั นักดั็บเพลิัง องค์การีบรีหิารีสูว่นตำาบลัลัุ่มรีะวี 
อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สุูรีนิทรี ์เริ�มงานัในัตัำาแหนัง่นั้�เมื�อเดือนัมกราคม 
2563 ท้�ผู้า่นัมา แม�จะเป็น็ัพันักังานัใหม่เพัย้ง 7 เดือนั แต่ักไ็ด�รับเล่อืกให�
เข�าร่วมอบรมหลั่กสื้ตัรนัักถักทอชุมชนั แม�จะหนั�าใหม่แต่ัป็ณิิธิานัก็ตัั�งใจ
เร้ยนัร้�กับบทบาทหนั�าท้�ใหม่ทั�งในัฐานัะนัักดับเพัล่ิงแล่ะนัักถักทอชุมชนั
อยา่งเต็ัมท้� 

ป็ณิิธิานั เล่า่ว่า การเป็น็ันัักถักทอชุมชนัเป็็นั
จุดเริ�มตั�นัท้�ด้ท้�ได�เข�ามาเรย้นัร้�การทำางานัเก้�ยวกับ
เด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบการศึึกษา ทำาให�ได� 
เร้ยนัร้�ขั�นัตัอนัวิธิก้ารทำางานักับเด็กตัั�งแต่ัเริ�มแรก 
เช่นั วิธิก้ารเริ�มตั�นัเข�าหาเด็กตั�องทำาอย่างไร ม้วิธิ้
การเข�าหากลุ่่มเป้็าหมายอย่างไร ทำาให�ม้เทคนิัค 
ในัการพัด้คยุกบัเด็กแล่ะพัอ่แมไ่ด�งา่ยขึ�นั สืามารถ
นัำาไป็ใช�งานัได�จริง อ้กทั�งการได�พับป็ะนัักถักทอ
ชุมชนัในัพัื�นัท้�อื�นั ๆ ท้�ทำางานัมาก่อนัหนั�าแล่�ว 
ทำาให�ได�แล่กเป็ล่้�ยนัป็ระสืบการณ์ิใหม่ ๆ ในัการ
ทำางานัด�านัการพัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบ
การศึกึษาด�วย 

“ตำอนน่�เริ�ม่ต้ำนที่ำางานได้็เพ่ย่งไม่่ก่�เด่็อน ยั่งอย้่่ในช่วงระหว่าง 
การค้ินหาเด็็กแลุะเย่าวชนนอกระบบการศึึกษา จึงยั่งไม่่ได้็นำาคิวาม่ร้้ม่า 
ใช้งานจริงในการช่วย่เหลุ่อพัฒนาเด็็กม่ากนัก แต่ำในเบ่�องต้ำนคิวาม่ร้้ท่ี่�ได้็
จากการอบรม่ก็ได้็นำาม่าปรับใช้ในการที่ำางาน ซึึ่�งก็ม่่ประโย่ชน์หลุาย่อย่า่ง
ที่ำาให้เราปรับเปลุ่�ย่นวิธีคิ่ิด็ มุ่ม่ม่อง เช่น การร้้จักสั่งเกตำนิส่ัย่ การพ้ด็คุิย่ 
การที่ำาคิวาม่เข้าใจเพ่�อนร่วม่งานแต่ำลุะคินให้ม่ากขึ�น ที่ำาให้ที่ำางานร่วม่กับ
ผ่้้อ่�นได้็อย่่างม่่ประส่ิที่ธีิภาพ เพราะเราเพิ�งเข้าม่าใหม่่ ยั่งต้ำองปรับตัำว  

เม่่�อกอ่นเป็นผ่้ช้ว่ย่ผ้่ใ้หญ่บ่า้น ม่่ร้ปแบบการที่ำางานท่ี่�แตำกต่ำางกนั บางคิรั�ง
ก็จะโด็นเพ่�อนร่วม่งานพ้ด็จาถากถางว่ายั่งที่ำางานได้็ไม่่เต็ำม่ประส่ิที่ธีภิาพ 
ก็จะไม่่นำาม่าเป็นอารม่ณ์หร่อโต้ำเถ่ย่ง แต่ำจะม่องถึงส่าเหตำุของปัญ่หา 
แลุะพย่าย่าม่พัฒนาตำนเองให้ด่็ขึ�น” 

อยา่งไรกด้็แม�ป็ณิธิิานัจะยังอย้ใ่นัชว่งเริ�มตั�นัของการเป็น็ันักัถักทอ
ชุมชนั แต่ัเขาก็มองว่าโครงการฯ นั้�จะม้ส่ืวนัช่วยในัการพััฒนัาเด็กแล่ะ

เยาวชนันัอกระบบการศึึกษาในัพัื�นัท้� อบตั.ลุ่่มระว้ได�
อย่างมาก ขณิะเด้ยวกันัยังหมั�นัเดินัหนั�าหาความร้� 
แล่ะพััฒนัาตันัเองเพัื� อให�ช่วยเหล่ือเด็กได�อย่างม้
ป็ระสืทิธิภิาพั 

“ผ่ม่เช่�อว่าโคิรงการนักถักที่อชุม่ชนแลุะคิวาม่ร้้
ท่ี่�ได้็จากการอบรม่จะส่าม่ารถช่วย่เด็็กแลุะเย่าวชน 
นอกระบบการศึกึษาในพ่�นท่ี่�ได้็อย่า่งม่าก โด็ย่การเป็น
นักถักที่อชุม่ชนม่องว่าต้ำองเริ�ม่ต้ำนจากการพฒันาตัำวเอง
ให้ด่็เป็นตัำวอย่่าง เพ่�อให้เด็็กมั่�นใจ เช่�อใจ แลุะต้ำอง
พย่าย่าม่ศึึกษาหาคิวาม่ร้้ เพ่�อท่ี่�จะ นำาม่าพัฒนาตัำวเรา
แลุะเด็็กใหก้า้วเดิ็นไปพร้อม่กนั” ป็ณิธิิานั กล่่าว   
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อษ่ีฎ�พัรีรีณ โชุต่ย�

ใชศ้ึาสูตรแ์ลัะศ่ึลัป์
เพ่ิ่�อให้เด็็กเปดิ็ใจัแลัะไว้ใจั

“นัำกถัักทอชุมุชุนำทำ�ให้
เรี�ได้ำฝึึกฝึนำพััฒนำ�ตนำเอง 
เพัรี�ะก�รีทำ�ง�นำกับ
เด็ำกนำอกรีะบบก�รีศึกษี�
เป้น็ำง�นำที�ย�ก ต้องใชุ้
ศ�สตรีแ์ละศ่ลป้ท์กุอย�่ง 
เพืั� อใหเ้ด็ำกเป้ดิำใจ 
ไวใ้จเรี�ม�กขั้ึ�นำ””

อิษฎาพรีรีณิ โชติยา ผืูช่้วยนักวิชาการีศกึษาขององค์การีบรีหิารี
สูว่นตำาบลัหนองสูนิท อำาเภอสูนม จังหวัด็สุูรีนิทรี ์มบ้ทบาทหนั�าท้�ในัการ
ใช�ความร้� ความสืามารถทางวิชาการมาชว่ยดแ้ล่พัฒันัาเด็กในัศึน้ัย์พัฒันัา
เด็กเล่็ก โรงเร้ยนัระดับป็ระถมศึึกษาแล่ะมัธิยมศึึกษาภายใตั�สัืงกัด
สืำานัักงานัคณิะกรรมการการศึึกษาขั�นัพัื�นัฐานั (สืพัฐ.) นัอกจากนัั�นัยังได�
ทำางานัชว่ยเหล่อืนักัถักทอชุมชนัรุน่ัท้� 1 จัดกจิกรรมให�กับเด็กนัอกระบบ
การศึกึษา ทำาให�มองเหน็ัชอ่งทางในัการชว่ยเหล่อืพัฒันัา
เด็ก ๆ  จนัได�รบัโอกาสืเป็น็ั ‘นักถัักทอชุมชน’ ในัรุน่ัต่ัอมา
โดยเธิอคาดหวังว่าจะสืามารถเกบ็เก้�ยวความร้�เพัื�อนัำาไป็
พัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนัในัพัื�นัท้�ได�

อิษฎาพัรรณิ เล่า่ว่า ด�วยป็ระสืบการณิท้์�เคยเป็น็ั
ผู้้�ช่วยรุ่นัพั้�นัักถักทอชุมชนัทำากิจกรรมร่วมกับองค์การ
บรหิารสืว่นัจังหวัดสืรุนิัทร ์ในัโครงการอบรมอาชพ้ั 75 
ชั�วโมง ของม้ล่นัิธิสิืยามกัมมาจล่ ธินัาคารไทยพัาณิิชย ์
จำากดั (มหาชนั) ซึึ่�งดึงเยาวชนัท้�ไม่ได�เรย้นัหนังัสือืเข�ามา
เร้ยนัร้�ทักษะอาช้พัต่ัาง ๆ ป็รากฏิว่าครั�งนัั�นัม้เด็กนัอก
ระบบการศึกึษาสืนัใจเข�าร่วมโครงการมากกว่า 20 คนั 
สืะท�อนัให�เห็นัว่าจรงิ ๆ แล่�วเด็กนัอกระบบการศึกึษาม้
ความสืนัใจใครร้่� แต่ัไมใ่ชใ่นัระบบการศึกึษา แต่ักอ็ยาก
ม้ความร้� ม้อาช้พั จึงมองเห็นัโอกาสืท้�จะช่วยเหลื่อส่ืงเสืริมศึักยภาพัของ
เด็ก ๆ ได� 

หล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนัช่วยเติัมเต็ัมความร้�แล่ะวิธิก้ารทำางานัในั
พัื�นัท้�ชุมชนัมากขึ�นั เช่นั การส่ืงเสืริมผู้ลั่กดันัให�เกิดการเสืาะแสืวงหาปั็ญหา
ท้�แท�จรงิ ๆ โดยหล่งัจากการอบรม กเ็ริ�มล่งพัื�นัท้�สืำารวจเด็ก ไป็เย้�ยมบ�านั
มากขึ�นั ทำาให�เราเหน็ัว่าเด็กแต่ัล่ะคนัดำารงช้วิตัอยา่งไรบ�าง บางคนัตั�องอย้่
อย่างยากล่ำาบาก พั่อแม่ดื�มเหล่�าทะเล่าะกันั แล่ะเมื�อเวล่าเด็กเคร้ยดก ็
ไมม่ท้างออก ไมร้่�ว่าจะหนััหนั�าไป็ป็รกึษาใคร ทำาให�ร้�เล่ยว่าป็ญัหาของเด็ก
แต่ัล่ะคนัเป็็นัอย่างไร ท้�สืำาคัญการได�ออกไป็สืำารวจยังทำาให�ร้�ว่าม้เด็กอ้ก
หล่ายคนัท้�มป้็ญัหาแล่ะตั�องการความช่วยเหล่อื 

“แต่ำกอ่นที่ำางานภาพรวม่จะไม่เ่หน็ถึงต้ำนตำอของปญั่หา ค่ิอร้ว่้าเด็็ก
ไม่่ได้็เร่ย่นต่ำอ แต่ำไม่่ร้้ว่าเพราะอะไร พอลุงพ่�นท่ี่�ไปเจอได้็พ้ด็คุิย่กับเด็็ก
ที่ำาให้ร้้ว่าเด็็กไม่่ได้็ม่่ปัญ่หาเร่�องการเร่ย่น แต่ำม่่ปัญ่หาเร่�องราย่ได้็ จึงต้ำอง
หยุ่ด็เร่ย่นเพ่�อออกม่าช่วย่ที่ำางานเพราะเห็นถึงคิวาม่ลุำาบากของท่ี่�บ้าน  
ซึึ่�งเม่่�อถาม่ว่าอย่ากเร่ย่นต่ำอไหม่ เด็็กก็อย่ากเร่ย่นเพ่ย่งแต่ำติำด็ขดั็เร่�องเวลุา
เลุย่แนะนำาให้เร่ย่น กศึน. แลุะช่วย่ติำด็ตำาม่ประส่านงานเร่�องการส่ม่ัคิร  

ถ่อเป็นหนึ�งในเคิส่ตัำวอย่า่ง ซึึ่�งการลุงพ่�นท่ี่�แลุะส่าม่ารถ
ค้ินพบเด็็กท่ี่�ต้ำองการคิวาม่ช่วย่เหลุ่อ จะร้้ส่ึกภ้ม่ิใจ 
แม่ว่้าชว่ย่เหลุอ่ด้็านเงินที่องไม่ไ่ด้็ม่าก แต่ำอย่า่งนอ้ย่ได้็
พาพวกเขาออกม่าเจอกับแส่งส่ว่าง ได้็ม่่โอกาส่เขา้ถึง
การศึกึษาม่ากขึ�น” 

นัอกจากนั้� ความร้�ท้�ได�รับจากการอบรมก็เป็็นั
ป็ระโยชน์ัมาก อิษฎาพัรรณิ บอกว่า ร้�จักวิธิก้ารเข�าหา
เด็ก ๆ เพัราะได�เรย้นัร้�ถึงเทคนิัควิธิก้ารในัการสืื�อสืาร
ให�เด็กเป็ิดใจ แต่ัก็ยอมรับว่าทุกวันัน้ั�ยังทำาได�ไม่เต็ัม
ศึกัยภาพันักั เพัราะหากเป็น็ัคนัในัหม้บ่�านัเด้ยวกนััจะ
สืนิัทกันัได�ไม่ยาก แต่ัหากเป็็นัเด็กหม้่บ�านัอื�นัอาจจะ
ตั�องอาศึัยระยะเวล่า แล่ะการเก็บเก้�ยวป็ระสืบการณิ์
ท้�มากขึ�นั แต่ัไม่ถึงกับเป็็นัอุป็สืรรคต่ัอการทำางานั

เพัราะม้เจ�าหนั�าท้�ท่านัอื�นัท้�คอยดึงทั�งเด็กในัระบบแล่ะนัอกระบบเข�ามา
ร่วมกิจกรรมอย้่เรื�อย ๆ ขณิะท้�ตันัเองก็เป็็นัผู้้�ช่วยหนัุนัเสืริมในัการเป็็นั 
พั้�เล้่�ยงจัดกิจกรรมต่ัาง ๆ  ทั�งการอบรมเยาวชนัท้�ศึน้ัย์ฝึกึอบรมเนัท มล้่นิัธิิ
พััฒนัาอ้สืานั จังหวัดสุืรินัทร์ หรืองานัป็ระเพัณิ้ต่ัาง ๆ ของจังหวัด เช่นั  
บุญบั�งไฟั เป็น็ัตั�นั

สืำาหรับการเป็ล้่�ยนัแป็ล่งหล่ังจากการเข�ามาเป็็นันัักถักทอชุมชนั 
อิษฎาพัรรณิ บอกว่า ได�ฝึึกฝึนัพััฒนัาตันัเอง เพัราะการทำางานักับเด็ก 
นัอกระบบการศึึกษาเป็็นังานั ยาก ตั�องใช�จิตัวิทยาในัการสืื�อสืารพ้ัดคุย 
โนั�มนั�าวเด็ก ตั�องใช�ศึาสืตัร์แล่ะศิึล่ป์็ทุกอย่างเพัื�อให�เด็กเปิ็ดใจ ไว�ใจเรา 
มากขึ�นั  
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แอนำนำ� ฉ่ิมง�ม

แอนนา ฉิิมงาม ทำางานเป็นคุณิครูีศูนย์พัฒนาเด็็กเล็ักองค์การี
บรีหิารีสู่วนตำาบลัหนองสูนิท อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูุรีนิทรี ์ ตัั�งแต่ัป็ ี
2550 จนัถึงปั็จจุบันั ม้โอกาสืเข�าร่วมโครงการพััฒนัาเยาวชนัในัชุมชนั 
ท�องถิ�นั (4 ภาค) หล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนัตัั�งแต่ัรุน่ัท้� 1 ซึ่ึ�งแม�จะเข�าช่วง
กล่างของหลั่กสืต้ัร เนัื�องจากเป็น็ัตััวแทนัของนักัพัฒันัาชุมชนัท้�ย�ายออกไป็
เธิอก็มุ่งมั�นัตัั�งใจเร้ยนัร้�อย่างเต็ัมท้� อ้กทั�งยังได�รับคัดเล่ือกให�เข�าอบรม
หล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนัของจังหวัดสุืรินัทร์อ้กครั�งในัฐานัะท้�ทำางานัด้แล่
เด็กเล่ก็อยา่งต่ัอเนัื�อง 

แอนันัา กล่่าวว่า หลั่กสื้ตัรนัักถักทอชุมชนัทำาให� 
เธิอได�รบัองค์ความร้�เก้�ยวกบัการดแ้ล่เด็กป็ฐมวัย มแ้นัวคิด
ใหม ่ๆ มาใช�ในัการทำางานั เชน่ั เมื�อก่อนัเวล่าทำาโครงการ
ต่ัาง ๆ คุณิคร้แล่ะเจ�าหนั�าท้�ศึ้นัย์พััฒนัาเด็กเล็่กจะเป็็นั 
ผู้้�ออกแบบแล่ะวางแผู้นัการทำากิจกรรมทั�งหมด โดยไม่ได�
ถามความเหน็ัจากผู้้�ป็กครอง แต่ัหลั่กสืต้ัรนักัถักทอชุมชนั
ชว่ยเป็ดิมมุมองเรื�องแนัวคิดการทำางานักับเด็กว่า การจัด
กจิกรรมพัฒันัาเด็กเล่ก็ให�ได�ผู้ล่ควรเป็ดิรบัฟังัความคิดเหน็ั
จากพ่ัอแม ่ผู้้�ป็กครอง เพัื�อให�เกดิการมส้ืว่นัรว่ม แล่ะเกดิ
การเรย้นัร้�รว่มกนัั เพัื�อจะได�แก�ป็ญัหาได�ตัรงจุด ท้�สืำาคัญ
การทำาโครงการต่ัาง ๆ  ควรมก้ารวางแผู้นัแล่ะถอดบทเรย้นั
ก่อนัทำา ระหว่างทำา แล่ะหลั่งทำาโครงการ เพัื�อนัำามาใช�เร้ยนัร้� วิเคราะห์ 
ป็รบัป็รุงแก�ไข ซึ่ึ�งความร้�ท้�ได�รบักน็ัำามาใช�จรงิในัพัื�นัท้�ของตันัเอง 

ป็ญัหาของเด็ก ๆ  ในัศ้ึนัยพ์ัฒันัาเด็กเล่ก็ อบตั.หนัองสืนัทิท้�พับมาก
คือ เด็กส่ืวนัใหญ่อย่้กับตัายาย ไม่ค่อยถ้กฝึึกให�รับป็ระทานัอาหารเอง  
จึงยงัชว่ยเหล่อืตััวเองไมค่่อยได� อ้กป็ญัหาคือติัดโทรศึพััท์ โดยผู้้�ป็กครอง
บางคนัม้ความเข�าใจผู้ดิคิดว่าเป็น็ัเรื�องด้เพัราะเด็กจะจดจำาคำาศึพััท์ภาษา
อังกฤษบางคำาได� แต่ัเขาไม่ร้�ว่าสืิ�งเหล่า่นั้�เกดิขึ�นัเพัย้งชั�วคราว แต่ัระยะยาว
เด็กอาจเป็น็ัสืมาธิสิืั�นั ทางศึน้ัย์ฯ จึงได�จัดทำาโครงการ ‘กินั กอด เล่น่ั เล่า่’ 
ขึ�นัมา เพัื�อส่ืงเสืรมิพัฒันัาการของเด็ก โดยคร้เป็น็ัผู้้�จัดกิจกรรมในัร้ป็แบบ
วันัเด้ยวจบเพัื�อให�ความร้�ผู้้�ป็กครอง 

การเข�าอบรมหล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนัทำาให�แอนันัาได�ความร้�แล่ะ
ได�เห็นัการจัดกิจกรรมของท้�อื�นั จึงนัำามาป็รับใช�พััฒนัาเป็็นั ‘โครีงการี
โรีงเรียีนครีอบครีวั’ โดยเป็ิดให�ผู้้�ป็กครองมาป็ระชุมร่วมกันั บอกเล่่าถึง
ป็ญัหาของเด็ก ๆ  แล่�วก็ชว่ยกนััหาทางออก แล่ะร่วมกนััออกแบบกิจกรรม
ให�กบัล่ก้ๆ ของตันัเอง เชน่ั กจิกรรมทำาอาหาร โดยให�ผู้้�ป็กครองนัำาเสืนัอ

ว่าจะทำาเมนัอ้ะไร ซึ่ึ�งทางศึน้ัยฯ์ มง้บป็ระมาณิสืนับัสืนุันั หล่งัจบกจิกรรม
จะม้การถอดบทเร้ยนัว่าล่้กของเราอายุเท่านั้� พััฒนัาการของเขาควรจะ

เป็็นัอย่างไร คุณิคร้ป็ระเมินัได�เท่านั้� แล่�วก็ให� 
ผู้้�ป็กครองร่วมป็ระเมินัด�วย ก็จะร้�ว่าล่้กตััวเองม้
พััฒนัาการสืมวัยหรือไม่ ทำาให�ผู้้�ป็กครองเข�าใจ
แล่ะเรย้นัร้�เรื�องพัฒันัาการของเด็กไป็พัร�อม ๆ กนัั

ผู้ล่ของการป็รับวิธิ้การทำางานัด�วยกล่ไก
การม้ส่ืวนัร่วมของคร้ ผู้้�ป็กครอง แล่ะชุมชนั  
แอนันัา บอกว่า “เห็นพัฒนาการท่ี่�เปลุ่�ย่นไปอย่า่ง
ชัด็เจน ผ่้้ปกคิรองเต็ำม่ใจม่าร่วม่กิจกรรม่ ส่นุกท่ี่�
ได้็ที่ำากจิกรรม่กบัลุก้ แลุะได้็เห็นปญั่หาของเด็็กเล็ุก
ในชุม่ชนร่วม่กนั ที่ำาใหส้่าม่ารถด็แ้ลุแกป้ญั่หาได้็
ตำรงจุด็ ซึึ่�งเด็็กเล็ุกหลุาย่คินม่่พัฒนาการท่ี่�ด่็ขึ�น 
เช่น เด็็กติำด็โที่รศึัพท์ี่ท่ี่�ม่่ปัญ่หาเร่�องการส่่�อส่าร 
เม่่�อผ่้้ปกคิรองเริ�ม่กำาหนด็เวลุาในการด็้โที่รศึัพท์ี่ 

แลุะพด้็คุิย่กบัเด็็กม่ากขึ�นเด็็กกพ็ด้็เกง่ขึ�น ส่่�อส่ารได้็เขา้ใจ ขณะเด่็ย่วกันก็
ที่ำาให้เราได้็เห็นศึกัย่ภาพคิวาม่เป็นผ่้น้ำาของผ่้ป้กคิรองด้็วย่เชน่กัน”

“อ่กสิ่�งหนึ�งท่ี่�เปลุ่�ย่นไปค่ิอบุคิลุิกภาพของตำนเอง เดิ็ม่เป็นคินท่ี่�
พด้็จาตำรง ๆ  แลุะอารม่ณร้์อน แต่ำพอได้็เขา้อบรม่หลุกัส้่ตำรนักถักที่อชุม่ชน
ร้้ส่กึว่าคิวบคุิม่อารม่ณ์ตัำวเองได้็ม่ากขึ�น ได้็วิธีก่ารส่่�อส่ารท่ี่�ด่็ ร้้ว่าคิวรส่่�อส่าร
กบัผ่้ป้กคิรอง เด็็ก แลุะชุม่ชนอย่า่งไร หร่อแม่แ้ต่ำกบัเพ่�อนรว่ม่งาน ซึึ่�งการ
ส่่�อส่ารเป็นส่ิ�งท่ี่�ส่ำาคัิญ่ม่าก ถ้าส่่�อส่ารไม่เ่ขา้ใจกนักค่็ิอจบ” 

อยา่งไรก็ด้ แอนันัา กล่า่วว่า การพัฒันัาคุณิคร้ป็ฐมวัยเป็น็ัสืิ�งสืำาคัญ
เพัราะปั็ญหาการพััฒนัาเด็กไม่ใช่เรื�องเล็่ก แต่ัเป็็นัพัื�นัฐานัของช้วิตัเด็ก  
ถ�าร้�ว่าเด็กคนัน้ั�เป็็นัโรคออทิสืติักหรือว่าสืมาธิสิืั�นัได�เร็ว เขาจะได�รับการ
แก�ป็ญัหา สืง่เสืริมพััฒนัาการให�สืามารถเรย้นัร้�ไป็กับเพัื�อนัได� แล่ะดำาเนันิั
ชวิ้ตัได�เป็น็ัป็กติั ดังนัั�นัการสืร�างพัื�นัฐานัท้�ด้ในัวัยเด็กจึงเป็น็ัสืิ�งสืำาคัญแล่ะ
ล่ะเอ้ยดอ่อนัมาก  

“หวัใจสำ�คัญขั้องก�รี
พััฒนำ�เด็ำกป้ฐมวยั 
คือก�รีพััฒนำ�ครี ู
คนำที�เป้น็ำครีตู้องม ี
จต่วญ่ญ�ณขั้องก�รี
เป้น็ำครีจูรีง่ ๆ ส�ม�รีถั
จดัำก่จกรีรีมเพืั� อส่งเสรีม่
พััฒนำ�ก�รีใหเ้ด็ำกได้ำจรีง่”

การพัิ่ฒนาคำวามเปน็คำรู
สูู่การสูรา้งพ่ิ่�นฐานทีำ�ดี็ในวัยเด็็ก 
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กรีรีณ่ก� ศรีเีพ็ัชุรี

เรยีนรูเ้ทำคำน่คำว่ธีี
การทำำางานกับัเด็็ก

“นัำกถัักทอชุมุชุนำ
มบีทบ�ทอย่�งม�ก
ที�จะชุว่ยกรีะตุ้นำใหเ้ด็ำก
มคีว�มรีู ้คว�มค่ดำ
เพืั� อนำำ�ม�ใชุพั้ัฒนำ�
ตนำเองและชุมุชุนำ
ใหม้คีณุภ�พัม�กขั้ึ�นำ”

กรีรีณิิกา ศรีีเพ็ชรี นักศึกษาจบใหม่ในวิชาชีพครูี สูาขา
คหกรีรีมศาสูตรี์ มหาวิทยาลััยรีาชภัฏิสุูรีินทรี์ ที�เพิ�งเข้ารีับตำาแหน่ง
พนักงานทั�วไปขององค์การีบรีิหารีสู่วนตำาบลัหนองสูนิท อำาเภอ
จอมพรีะ จังหวัด็สูรุีนิทรี ์โดยบทบาทหนั�าท้�หล่กัคือ ผู้้�ช่วยธิรุการ แต่ัด�วย
ความสืนัใจในัการทำางานัด�านัพััฒนัาเด็กแล่ะเยาวชนั  
จึงได�รับโอกาสืเข�าร่วมเป็น็ั ‘นักัถักทอชุมชนั’

กรรณิกิา กล่า่วว่า ด�วยความสืนัใจเรื�องการพัฒันัา
เด็กแล่ะเยาวชนั โจทย์แรกท้�ค�นัหาคือเรื�องเทคนิัควิธิก้าร
ในัการเข�าหาเด็ก ๆ ซึ่ึ�งในัหลั่กสื้ตัรนัักถักทอชุมชนัก ็
ตัอบโจทย์ชัดเจนั ม้การให�ความร้�เก้�ยวกับทักษะในัการ
เข�าหาเด็ก วิธิก้ารท้�จะเข�าถึงเด็ก เช่นั ขั�นัตัอนัแรกในัการ
เข�าหาเด็กควรใช�กระบวนัการแบบไหนัท้�จะช่วยให�เด็ก
เป็ิดใจเข�าหาเรา ถือเป็็นัเครื�องมือท้�จะช่วยให�เด็กไว�ใจ 
แล่ะยงัมเ้ทคนัคิ แล่ะมแ้นัวคำาถามในัการพัด้คยุมากขึ�นั 

“ในพ่�นท่ี่� อบตำ.หนองส่นิที่ ม่่ปญั่หาเร่�องเด็็กนอก
ระบบการศึกึษา เคิย่ได้็เขา้ไปพด้็คิยุ่ถาม่เด็็กในหม่้บ้่านท่ี่�
เร่ย่นจบ ป.6 แต่ำไม่่ย่อม่ศึึกษาต่ำอในระดั็บมั่ธีย่ม่ต้ำน ทัี่�งท่ี่�ก็เป็นเด็็กเก่ง 
พอส่ม่คิวร  เคิย่นำาแบบที่ด็ส่อบไปลุองถาม่ด็้ก็ตำอบได้็ค่ิอนข้างด่็ ปัญ่หา
ส่ว่นหนึ�งกเ็พราะติำด็เพ่�อน ติำด็เกม่ โด็ย่เขาบอกว่าไม่อ่ย่ากเร่ย่นเพราะว่า 
ไม่ส่่นกุ ไม่เ่หม่่อนอย่้่ขา้งนอก ได้็เลุน่กบัเพ่�อน อย้่ข่า้งนอกกับเพ่�อนอย่าก
ที่ำาอะไรกท็ี่ำา อย่้่ในโรงเร่ย่นอึด็อัด็” 

สืำาหรับการนัำาองค์ความร้�ไป็ใช�งานั กรรณิิกา บอกว่า เพัราะเป็็นั
เด็กจบใหม่ แล่ะอย้่ในัช่วงเริ�มตั�นัในัการทำางานั จึงยังไม่ได�ม้โอกาสืนัำา 
ความร้�ท้�ได�อบรมมาป็รับใช�ในัการทำางานักับเด็กเต็ัมท้�นััก แต่ัก็พัยายาม
เกบ็เก้�ยวป็ระสืบการณิ ์แล่ะนัำามาทดล่องใช�บ�างในัการทำางานัพัฒันัาเด็ก
นัอกระบบการศึกึษารว่มกบัเจ�าหนั�าท้�ของ อบตั.หนัองสืนิัท 

“ตำอนน่� อบตำ.หนองส่นิที่ พย่าย่าม่ดึ็งเด็็กนอกระบบการศึึกษา 
เขา้ม่าอบรม่แลุะผ่ลัุกดั็นใหก้ลุบัม่าเขา้เร่ย่น กศึน. ค่ิอนขา้งเย่อะ ในส่ว่น
ของเธีอหากม่่โอกาส่ได้็พด้็คุิย่กบัเด็็กกจ็ะใชค้ิวาม่ร้้ท่ี่�เร่ย่นม่าแนะนำาเร่�อง
แนวที่างการศึกึษาต่ำอว่าหากเด็็กชอบเร่ย่นแบบน่� คิวรเร่ย่นต่ำอท่ี่�ไหน ส่าขา

อะไร นอกจากน่�ที่าง อบตำ.หนองส่นิที่ ยั่งม่่โคิรงการท่ี่�ที่ำา
รว่ม่กบักองที่นุเพ่�อคิวาม่เส่ม่อภาคิที่างการศึกึษา (กส่ศึ.) 
ท่ี่�ช่วย่พาเด็็กนอกระบบการศึึกษาม่าเร่ย่นร้้ พัฒนา
ศึกัย่ภาพแลุะทัี่กษะในการประกอบอาช่พตำาม่คิวาม่ถนัด็
โด็ย่ดึ็งกลุุ่ม่เด็็กนอกระบบในพ่�นท่ี่�ม่าเร่ย่นร้้การปลุ้กผั่ก
อินที่ร่ย์่ ซึึ่�งเป็นอาชพ่ของผ้้่ส่ง้อายุ่แลุะคินในชุม่ชนอย่้่แลุ้ว
ที่ำาใหง้า่ย่ต่ำอการเริ�ม่ต้ำน เพราะชุม่ชนเปน็ทัี่�งแหลุง่คิวาม่ร้้
ม่่คินให้คิำาปรึกษา รวม่ทัี่�งเม่่�อปลุก้เส่ร็จแลุว้กยั็่งหาตำลุาด็
ได้็ไม่ย่่าก เพราะว่าพอ่แม่ข่องเด็็ก ๆ  ส่ว่นใหญ่ก่ป็ลุก้ผั่กขาย่
อย้่แ่ลุว้ โด็ย่จะขาย่ใหก้บัรา้นเน่�อย่า่ง หร่อโรงพย่าบาลุ” 

สืำาหรับผู้ล่ตัอบรับ กรรณิกิา บอกว่า เด็กให�ความ
สืนัใจแล่ะหวงแหนัผู้ล่ผู้ลิ่ตัท้�เขาทำา เพัราะในัช่วงแรกท้�

ป็ล่ก้ผู้กักางมุ�ง แล่�วบังเอิญโดนัพัายุทำาให�แป็ล่งผัู้กเกดิเสืย้หาย เด็ก ๆ กม็้
ความกระตืัอรอืร�นัท้�จะชว่ยกนััซ่ึ่อมแซึ่ม เพัื�อท้�จะป็ล่ก้ผัู้กอินัทรย้ใ์ห�สืำาเรจ็
โดยพัื�นัท้�ป็ล่ก้จะเป็น็ัท้�สืาธิารณิะของชุมชนั สืว่นั อบตั.หนัองสืนิัท มส้ืว่นั
ชว่ยในัการจัดสืรรงบป็ระมาณิช่วงแรก จากนัั�นัพัวกเขาจะชว่ยกนัับรหิาร
จัดการด�วยตันัเอง นัับเป็็นัการฝึึกทักษะสืร�างอาช้พัให�กับเด็ก ๆ โดยท้� 
พัวกเขาไมต่ั�องออกนัอกชุมชนั  
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รีวงทอง ทองด้ำวง

รูสู้ถัานการณ์เด็็กเยาวชน 
เพ่ิ่�อหนุนให้ถักูทำาง
ได้็ฝึกึฝึนตนเองสูรา้งภูาวะผู้่นำา 

รีวงทอง ทองด้็วง อายุ  39 ปี ทำางานเป็นเจ้าหน้าที�ธุิรีการี 
องค์การีบรีหิารีสู่วนตำาบลัหนองสูนิท อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สูรุีนิทรี ์
ได� 4 ป็ี ม้โอกาสืเข�าร่วมอบรมหล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนั เพัราะเห็นัถึง
ป็ระโยชนัท้์�จะนัำามาป็รบัใช�ในัการทำางานั เนัื�องจากบทบาทของเจ�าหนั�าท้�
ธิุรการท้�ตั�องพับป็ะกับผู้้�ท้�มาติัดต่ัอสืำานัักงานัหล่ากหล่ายช่วงวัย ความร้� 
ท้�ได�จากการอบรมจะสืามารถนัำามาบ้รณิาการในัการทำางานัได�

รวงทอง กล่า่วว่า การเข�ารว่มหล่กัสืต้ัรนักัถักทอ
ชุมชนัได�รับความร้�มากมาย เช่นั การสืื�อสืาร วิธิ้การ 
พั้ดคุยกับกลุ่่มเยาวชนั ตั�องม้การใช�ภาษาท้�เป็็นักันัเอง 
เข�าใจง่าย ซึึ่�งเธิอก็ได�นัำามาป็รับใช�ในัการจัดกิจกรรม 
ให�กับเด็กทั�งในัระบบแล่ะนัอกระบบการศึึกษาในัช่วง 
ป็ิดเทอม เช่นั กิจกรรมการป็ั� นัจักรยานั การไป็ทำาบุญ 
ท้�วัด การป็ล่ก้ตั�นัไม� การศึกึษาดง้านัเศึรษฐกิจพัอเพัย้ง
ในัชุมชนั โดยในัการอบรมยังได�ไป็ทำากิจกรรมท้�ศ้ึนัย ์
ฝึึกอบรมเนัท มล้่นัธิิพิัฒันัาอ้สืานั จังหวัดสืรุนิัทร ์มก้าร
ให�ความร้�เก้�ยวกับการพััฒนัาเด็กนัอกระบบการศึึกษา 
ซึ่ึ�งผู้้�นัำาชุมชนัก็จะช่วยป็ระสืานังานันัำางบป็ระมาณิจาก
หนั่วยงานัอื�นัเข�ามาเพัื�อท้�จะช่วยเหล่ือเด็กกลุ่่มนั้�ให� 
กล่ับเข�าสื้่ระบบการศึึกษามากขึ�นั โดยเธิอจะทำาหนั�าท้�
เชื�อมโยง โนั�มนั�าวให�เด็ก ๆ กล่บัมาเรย้นั หรอืทำากิจกรรมฝึกึทักษะอาชพ้ั
ต่ัาง ๆ 

ในัการทำางานัจะมก้ารตัั�งเพัจเฟัซึ่บุ�กเพัื�อเป็น็ัสืื�อกล่างในัการติัดต่ัอ
พัด้คุยกับเด็ก ๆ  เป็็นัช่องทางท้�เข�าถึงเด็กได�มากขึ�นั เพัราะตัำาบล่หนัองสืนิัท
มทั้�งหมด 10 หม้บ่�านั บางหม้บ่�านัอย้น่ัอกพัื�นัท้�หรอืไกล่จาก อบตั. กจ็ะใช�

เฟัซึ่บุ�กติัดตัามการทำากจิกรรมของเด็ก ๆ เช่นั เด็กหม้บ่�านัอื�นัทำากจิกรรม
ป็ล่้กผู้ัก เขาก็จะโพัสืต์ัภาพักิจกรรม หรืออัป็เดตัการทำางานับนัเฟัซึ่บุ�ก  
ก็สืามารถติัดตัามแล่ะเข�าไป็คอมเมนัต์ัพั้ดคุยให�กำาล่ังใจ เสืริมพัล่ังให� 
พัวกเขาได� ซึ่ึ�งเด็ก ๆ จะม้การตัอบรับ กดไล่ก์ ตัอบคอมเมนัต์ั ทำาให�ได� 
พัด้คุยกนััอยา่งต่ัอเนัื�อง

“นอกจากน่�กระบวนการอบรม่หลุักส่้ตำรนักถักที่อชุม่ชนยั่งส่อน
เที่คินิคิวิธีก่ารในการเขา้หาเด็็ก เชน่ ในชว่งแรกต้ำองรับฟััง
อย่า่งตัำ�งใจ เข้าไปร่วม่ที่ำากจิกรรม่กับเด็็ก ๆ  เพ่�อให้เขาไว้ใจ
เปิด็ใจให้เรา ตัำวอย่่างการนำาคิวาม่ร้้ไปใช้ เช่น การจัด็
กจิกรรม่ที่ำาบุญ่ถวาย่เพลุท่ี่�วัด็กจ็ะชวนเด็็ก ๆ  ใหเ้ขา้ม่ารว่ม่
กจิกรรม่ เขา้ไปพด้็คิยุ่ ที่ำางานรว่ม่กบัเด็็ก ๆ  หลุงัถวาย่เพลุ
กช็ว่ย่เด็็กลุา้งจาน เกบ็ขย่ะ ที่ำาคิวาม่ส่ะอาด็ เส่ร์ิฟันำาผ่้ม้่า
ร่วม่งาน ซึึ่�งเย่าวชนท่ี่�เข้าม่าร่วม่กิจกรรม่จะต่ำอย่อด็เป็น
รุ่น ๆ ไป รุ่นพ่�จะชว่ย่รุ่นนอ้ง รุ่นนอ้งจะคิอย่ไปชักชวนดึ็ง
เพ่�อน ๆ ม่าเข้าร่วม่กิจกรรม่ม่ากขึ�น ซึึ่�งข้อด่็ของการจัด็
กจิกรรม่ให้เด็็กได้็ลุงม่่อที่ำา ค่ิอที่ำาให้ได้็เห็นคิวาม่ส่าม่ารถ
ของเด็็ก ๆ ค้ินพบว่าเขาม่่ศัึกย่ภาพด้็านไหนบ้าง เพ่�อจะได้็
ส่นับส่นุนพวกเขาใหถ้ก้ชอ่งที่างม่ากขึ�น”

อย่างไรก็ด้ไม่เพั้ยงนัอกจากเทคนัิควิธิ้การต่ัาง ๆ  
ในัการนัำาไป็ใช�ช่วยเหล่ือพััฒนัาเด็กนัอกระบบการศึึกษาแล่�ว รวงทอง  
บอกว่า การอบรมหลั่กส้ืตัรนัักถักทอชุมชนัยงัได�องค์ความร้�หล่ายอยา่งมา
ใช�พัฒันัาตันัเอง ทั�งการฝึึกการเป็็นัผู้้�นัำา ขั�นัตัอนัการวางแผู้นัการทำางานั 
เทคนัคิในัการทำางานัให�ไม่เครย้ด เพัราะมเ้ทคโนัโล่ยม้าช่วยมากขึ�นั  

 

“ขั้อ้ดีำขั้องก�รีจดัำ
ก่จกรีรีมใหเ้ด็ำก ๆ
ได้ำลงมอืทำ� คือทำ�ให้
เรี�เหน็ำคว�มส�ม�รีถั
ค้นำพับศักยภ�พัขั้อง
เด็ำกเพืั� อสนัำบสนุำนำ 
พัวกเขั้�ได้ำถักูท�ง 
ม�กขั้ึ�นำ”
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ธัีญญธีรีณ์ พัจนำะแก้ว

คำวามรู ้เทำคำน่คำจัาก
การเปน็นักถัักทำอชมุชน
สูามารถัดึ็งเด็็กกลัับัมาเรยีนต่อได้็

“ก�รีเป้น็ำนัำกถัักทอชุมุชุนำ 
ทำ�ใหเ้รี�พััฒนำ�ตัวเอง
เรีื�องก�รีพูัดำคยุแลกเป้ลี�ยนำ
ก�รีเป้ดิำใจรีบัฟังั ไมเ่ป้น็ำคนำ
ที�สอนำอย่�งเดีำยว แต่จะฟังั
ว�่เขั้�ทำ�อะไรีอยู ่ค่ดำอะไรีอยู ่
จดุำไหนำเป้น็ำจดุำเด่ำนำ จดุำด้ำอย
ขั้องเขั้� ส�ม�รีถัป้รีะมวลผล
คว�มค่ดำจ�กคำ�พูัดำขั้องเขั้�ได้ำ”

ธัิญญธิรีณ์ิ พจนะแก้ว ครูี กศน. อบต.หนองสูนิท ตำาบลั 
หนองสูนิท อำาเภอจอมพรีะ จังหวัด็สุูรีนิทรี ์ทำางานัดแ้ล่เด็ก ๆ ในัพัื�นัท้�
มานัานักว่า 15 ป็ ีแล่ะมโ้อกาสืเข�ารว่มโครงการพัฒันัาเยาวชนัในัชุมชนั
ท�องถิ�นั (4 ภาค) หลั่กสืต้ัรนักัถักทอชุมชนั เนัื�องด�วยบทบาทความเป็น็ัคร้
ท้�สือนัแล่ะทำากิจกรรมคลุ่กคล้่อย้่กับเด็กแล่ะเยาวชนัทั�งในัระบบแล่ะ 
นัอกระบบการศึกึษาเป็็นัสืว่นัใหญ ่ถือเป็น็ัหนึั�งในักล่ไกท้�จะชว่ยขบัเคล่ื�อนั
งานัการพัฒันัาเด็กในัชุมชนัได�อย่างมป้็ระสืทิธิผิู้ล่

ธิัญญธิรณ์ิ กล่่าวว่า การเข�าอบรมหลั่กสื้ตัร 
นักัถักทอชุมชนัทำาให�เธิอได�เรย้นัร้�แล่ะมพ้ัฒันัาการในั
การทำากจิกรรมกบัเด็ก ๆ  ในัเรื�องกระบวนัการ เทคนิัค
 วิธิก้ารเข�าถึงเด็กแล่ะเยาวชนักลุ่ม่เป็า้หมายเพัื�อให�การ
ทำางานับรรล่ผุู้ล่ 

“วิธีก่ารท่ี่�ชว่ย่ให้เขา้ถึงเด็็กได้็ม่ากขึ�น เชน่ วิธีคิ่ิด็
การพด้็คุิย่ การใชส้่าย่ตำา นำาเส่่ย่ง การส่บตำา การส่่�อส่าร
แลุกเปลุ่�ย่น องค์ิประกอบเหลุา่น่�ที่ำาใหเ้ด็็กเปิด็ใจอย่าก
พ้ด็คุิย่แลุกเปลุ่�ย่นกับเราม่ากขึ�น อ่กทัี่�งกระบวนการ
อบรม่ยั่งม่่เร่�องการเปิด็ใจ การเก็บคิวาม่ลุับ การเปิด็
ข้อม่้ลุ การรักษาคิวาม่ปลุอด็ภัย่ของข้อม่้ลุ ซึ่ึ�งเป็น 
องค์ิคิวาม่ร้้ท่ี่�ได้็รับการเติำม่เต็ำม่จากการเป็นนักถักที่อ
ชุม่ชน เม่่�อนำาไปปรับใช้กับนักเร่ย่นก็ได้็ผ่ลุด่็ ที่ำาให้ 
ได้็รับคิวาม่เช่�อใจม่ากขึ�น”

นัอกจากนั้�ยังได�ความร้�ในัเรื�องการพััฒนัากรอบแผู้นังานั การใช�
จิตัวิทยาเด็ก วัยรุ่นั แล่ะผู้้�ใหญ ่ในัการเชื�อมร�อยบ้รณิาการในัทกุกจิกรรม
ท้�เก้�ยวกับการพััฒนัาเด็กทั�งในัแล่ะนัอกระบบการศึึกษา ทั�งการจัดการ
ศึึกษาขั�นัพัื�นัฐานั งานัในัตัำาบล่ งานัวิจัย งานัของสืำานัักงานัพััฒนัาสืังคม
แล่ะความมั�นัคงของมนัษุย ์(พัมจ.) รวมถึงกล่ไกในัการทำางานัหล่กัในัตัำาบล่

เมื�อถามถึงการนัำาความร้�มาป็รบัใช�ในัการทำางานั ธิญัญธิรณิ ์เล่่าว่า
 ได�นัำาไป็ใช�ชว่ยเหลื่อเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบการศึกึษา เป็น็ัเด็กท้�หล่ดุ
ออกไป็กล่างคันั ซึ่ึ�งพัอใช�วิธิก้ารท้�ได�เร้ยนัมาก็สืามารถเปิ็ดใจเด็กให�กล่ับ
เข�ามาเร้ยนัการศึึกษาขั�นัพัื�นัฐานัเพืั�อให�จบมัธิยมตั�นัหรือมัธิยมป็ล่ายได� 
ถือว่าสืุดยอดแล่�วของการได�ใจเด็ก ซึ่ึ�งป็ระโยชน์ัท้�เกิดขึ�นัอันัดับแรกเล่ย 
คือ 1. เด็กเข�ามาทำางานัในักล่ไกของท้มสืภาเยาวชนัในัตัำาบล่ 2. เด็กจะได�
เพิั�มศึักยภาพัของตันัเองในัการเข�ามาเป็็นันัักศึึกษา กศึนั. เป็็นัตััวอย่าง
ความสืำาเร็จในัการเข�าถึงเด็ก ๆ โดยการสือดแทรกกิจกรรมของการเป็็นั
นักัถักทอชุมชนัเข�ามาด�วย 

“ส่ิ�งท่ี่�ประทัี่บใจจากการเป็นนักถักที่อชุม่ชน ค่ิอ การพัฒนาตัำวเอง
เร่�องการพ้ด็คุิย่แลุกเปลุ่�ย่น การเปิด็ใจรับฟััง  
ไม่่เป็นคินท่ี่�ส่อนอย่่างเด่็ย่ว แต่ำจะฟัังว่าเขาที่ำา
อะไรอย้่ ่คิิด็อะไรอย้่ ่จุด็ไหนเป็นจุด็เด่็น จุด็ด้็อย่
ของเขา ส่าม่ารถประม่วลุผ่ลุคิวาม่คิิด็จากคิำาพ้ด็
ของเขาได้็ ซึึ่�งเวลุาท่ี่�เด็็ก ๆ พ้ด็ เขาจะไม่่ม่่จริตำ
หร่อเส่แส่รง้ ค่ิอเปดิ็ใจใหเ้ราเขา้ถึงได้็ ซึึ่�งเด็็กท่ี่�เรา
ไปช่วย่บางท่ี่ไม่่ใช่กลุุ่ม่เด็็กปกติำทัี่�วไป อาจจะม่่
กลุุ่ม่เด็็กเปราะบางเข้าม่าบ้าง ซึึ่�งถ้าเราเข้าถึง 
เด็็กกลุุ่ม่น่�ได้็ ส่าม่ารถพ้ด็คุิย่แลุกเปลุ่�ย่นได้็  แต่ำ
แน่นอนว่าการเข้าถึงเด็็กกลุุ่ม่น่� ต้ำองใช้เวลุา 
พอส่ม่คิวรกับการเร่ย่นร้้ ต้ำองเปิด็ใจรับฟังัม่ากขึ�น
เพ่�อให้เห็นปัญ่หาท่ี่�แท้ี่จริงของเด็็กว่าค่ิออะไร  
ท่ี่�ส่ำาคัิญ่ต้ำองด็ข้อ้จำากดั็ของเด็็กด้็วย่ การให้โอกาส่
เป็นส่ิ�งส่ำาคัิญ่ท่ี่�ส่ดุ็ส่ำาหรับเด็็ก เพราะเด็็กบางคิน
ม่่ข้อจำากัด็ต้ำองช่วย่พ่อแม่่ที่ำางาน ที่ำาให้ม่าเร่ย่น

หร่อที่ำากจิกรรม่ไม่ไ่ด้็ 100 เปอร์เซ็ึ่นต์ำ เราต้ำองเปิด็ใจให้โอกาส่ เพ่�อใหเ้ขา
เขา้ถึงเราได้็เชน่กัน อย่่างเด็็กบางคินบอก คิุณคิร้หน้ลุงที่ะเบ่ย่นเร่ย่นนะ 
แต่ำชว่งน่�หนต้้ำองไปที่ำางานนะคิร้ ม่่ชว่งเวลุาม่าเร่ย่น ม่าพบกลุุม่่ได้็ในชว่ง
ไหนบา้ง ค่ิอเราให้โอกาส่เขา ซึึ่�งเขาคิิด็เป็น คิิด็ได้็ ไม่ทิ่ี่�งการเร่ย่น เป็นการ
พัฒนาทัี่�งจากตัำวเขาเอง แลุะกระบวนการต่ำาง ๆ  ท่ี่�เข้าม่าชว่ย่” ธิญัญธิรณิ์
กล่า่ว  
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เรยีนรูก้ารพัิ่ฒนาแกนนำา
เด็็กเยาวชนจัากรุน่สูู่รุน่ 
โด็ยหนุนให้เด็็ก ‘เช่�อม’ เด็็ก 

วีรีะ วิเศษพงษ์ นิติกรีปฏิิบัติการี องค์การีบรีิหารีสู่วนตำาบลั 
หนองอียอ อำาเภอสูนม จังหวัด็สูุรีนิทรี ์ อายุ 35 ป็ี เข�าทำางานัท้� อบตั.
หนัองอ้ยอได�ป็ระมาณิ 2 ป็ ีโดยรับผู้ดิชอบรวบรวมเอกสืารร�องเรย้นัหรือ
ร�องทุกข์เรื�องต่ัาง ๆ ในัชุมชนั ตัรวจสือบข�อเท็จจริงกรณิ้เกิดข�อพิัพัาท  
รวมถึงเรื�องท้�เก้�ยวข�องกบัเด็กแล่ะเยาวชนัด�วย

ว้ระเข�าร่วมหลั่กสื้ตัรนัักถักทอชุมชนั เพัราะตั�องการสืืบทอด
เจตันัารมณิ์ของหนั่วยงานัท้�ให�ความสืำาคัญกับเรื�องเด็กแล่ะเยาวชนั  
ซึ่ึ�ง อบตั.หนัองอ้ยอได�เข�าร่วมหลั่กสื้ตัรฯ นั้�มา
หล่ายป็ ีกอ่นัท้�เขาจะเข�ามาทำางานั การเข�าร่วม
หล่ักสื้ตัรทำาให�ว้ระเข�าใจวิธิ้คิดแล่ะนัิสืัยของ 
เด็กเยาวชนัมากขึ�นั แล่ะยังได�ความร้�เรื�องแล่ะ
เทคนัคิต่ัาง ๆ ท้�นัำาไป็ป็ระยุกต์ัใช�ในัการเข�าหา
เด็กในัชุมชนั สื่งผู้ล่ให�เขาทำางานักับเด็กได� 
งา่ยขึ�นั

นัอกจากนั้�ว้ระยังนัำาความร้�ท้�ได�รับไป็
ป็รบัใช�กับการทำางานัอื�นั ๆ  โดยเฉพัาะงานัดแ้ล่
ครอบครัว ด้ข�อพัิพัาท ท้�ตั�องใช�วิจารณิญาณิ
แล่ะวิธิ้การเข�าหาค้่กรณิ้ได�ด้ขึ�นั รวมถึงการ 
รับฟัังป็ัญหา ทำาให�เขามองเห็นัภาพัป็ัญหาว่า
เกดิจากอะไรแล่ะจะแก�ไขได�อย่างไร โดยไม่ตั�อง
เป็น็ัคด้ความ

“วิธี่การที่ำางานของผ่ม่เปลุ่�ย่นไปม่าก 
จากเดิ็ม่ท่ี่�เคิย่ยึ่ด็ถ่อแต่ำขอ้กฎหม่าย่ กเ็ปลุ่�ย่นเป็นการเปิด็ใจรับฟังัม่ากขึ�น
โด็ย่เฉพาะกับเด็็กเย่าวชนยิ่�งต้ำองรับฟัังปัญ่หาของเขาม่ากกว่าการด็ุด่็า 
ว่ากลุา่ว การที่ำางานกบัเด็็กจะใชวิ้ธีก่ารแบบผ่้ใ้หญ่ ่เอาประส่บการณเ์ดิ็ม่
ม่าพิจารณาไม่ไ่ด้็”

“วธี่ีก�รีทำ�ง�นำขั้องผมเป้ลี�ยนำ
ไป้ม�ก จ�กเด่ำมที�เคยยดึำถืัอแต่
ขั้อ้กฎหม�ย ก็เป้ลี�ยนำเป้น็ำก�รี
เป้ดิำใจรีบัฟังัม�กขั้ึ�นำ โดำยเฉิพั�ะ
กับเด็ำกเย�วชุนำย่�งต้องรีบัฟังั
ป้ญัห�ขั้องเขั้�ม�กกว�่ก�รีดำดุ่ำ�
ว�่กล่�ว ก�รีทำ�ง�นำกับเด็ำก
เรี�จะใชุว้ธี่ีก�รีแบบผู้ใหญ่ 
เอ�ป้รีะสบก�รีณ์เด่ำม
ม�พ่ัจ�รีณ�ไมไ่ด้ำ”

ว้ระ บอกว่า โดยป็กติัแล่�วท้� อบตั.หนัองอ้ยอไม่ค่อยม้ป็ัญหาเรื�อง
เด็กแล่ะเยาวชนัมากนักั แต่ัเขากห็มั�นัเข�าไป็ทำาความร้�จักกบัเด็กในัชุมชนั
แล่ะจากการท้�เขาได�เข�าไป็พ้ัดคุยกบัเด็ก ทำาให�ร้�ว่าสืิ�งท้�เขาทำานัั�นัมาถ้กทาง
แล่�ว นัั�นัคือ การสืร�างตััวแทนัของกลุ่่มเด็กขึ�นัมาแล่�วให�เด็กไป็สืื�อสืารต่ัอ
เพัื�อหาแนัวรว่ม ซึ่ึ�งเด็กกส็ืะท�อนัว่า วิธิน้้ั�เป็น็ัวิธิท้้�ด้ 

สืำาหรับป็ญัหาในัการทำางานักบัเด็กนัอกระบบ ว้ระ บอกว่า ความยาก
อย้่ท้�การเป็ิดใจในัช่วงเริ�มตั�นัท้�จะตั�องคิดหาวิธิ้การว่าทำาอย่างไรให�เด็ก 

เข�าร่วมกิจกรรมแล่ะพั้ดคุย ซึึ่�งเขาก็ได�แก�ไขโดยการ
ใช�เด็กเป็น็ั ‘ตัวเชื�อม’ ระหว่างกนัั อยา่งไรกต็ัามยังม้
ป็ัญหาท้�เขาพับเสืมอแล่ะยังแก�ไม่ตัก คือ การท้�เด็ก
นัอกระบบเคล่ื�อนัย�ายออกไป็ทำางานัหรือไป็อย่้นัอก
ชุมชนั แม�แกนันัำาชุมชนัจะคอยรายงานัข�อม้ล่แล่�ว  
แต่ักย็งัไมค่รอบคล่มุแล่ะไมเ่ป็น็ัไป็ตัามความเป็น็ัจรงิ
เท่าท้�ควร

สื่วนัข�อเสืนัอต่ัอหล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนั  
ว้ระบอกว่า เป็น็ัหล่ักสื้ตัรท้�ด้แล่ะให�ข�อมล้่ท้�เพั้ยงพัอ
ต่ัอการนัำาไป็ใช�งานัแล่�ว ซึ่ึ�งการได�เข�าอบรมทำาให�เขา
มองเหน็ัภาพัการสืร�างความรว่มมอืระหว่างหน่ัวยงานั
แล่ะเด็กเยาวชนัมากยิ�งขึ�นั   
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ชุนัำนำท์ก�นำต์ ชุนำะทะเล

นำาคำวามรูแ้ลัะว่ธีีการพัิ่ฒนา
เด็็กเยาวชนมาปรบััใช้
ทัำ�งเร่�องงานแลัะเร่�องสู่วนตัว 

ชนันท์กานต์ ชนะทะเลั นักวิเครีาะหน์โยบายแลัะแผืน องค์การี
บรีิหารีสู่วนตำาบลัหนองอียอ อำาเภอสูนม จังหวัด็สูุรีินทรี์ อายุ 50 ป็ ี
ทำางานัอย้ท้่� อบตั.หนัองอ้ยอมานัานักว่า 10 ป็ ีด�วยบทบาทหนั�าท้�คือ การ
วิเคราะห์นัโยบายแล่ะแผู้นังานั ทำาให�เธิอได�เหน็ัภาพัรวมของชุมชนัท้�มเ้ด็ก
แล่ะเยาวชนัเป็็นัหัวใจสืำาคัญ ทั�งป็ัญหาแล่ะความนั่าสืนัใจของเด็กกลุ่่มนั้�
ยังสือดคล่�องกับล่้กของเธิอ คือ ม้ช่วงวัยเด้ยวกันั โดยความร้�ท้�คาดหวัง 
จะได�รับจากหลั่กสื้ตัรนัักถักทอชุมชนัคือ การนัำาความร้�มาป็รับใช�ทั�งกับ
การทำางานัแล่ะครอบครัว โดยเฉพัาะล่ก้ซึ่ึ�งอย้ใ่นัวัยหวัเล่้�ยวหัวต่ัอ

“การเขา้รว่ม่หลุกัส่ต้ำรนกัถักที่อชุม่ชนที่ำาใหเ้ราได้็อะไรหลุาย่อย่า่ง
 ได้็ทัี่�งคิวาม่ร้้ท่ี่�จะนำาม่าใช้ด็แ้ลุลุก้เรา ได้็ลุงพ่�นท่ี่� ได้็ลุงชุม่ชน ได้็เห็นปัญ่หา
แลุะได้็เขา้ไปแกป้ญั่หาให้เด็็ก ๆ  เพราะส่ว่นม่ากเด็็กจะ
ไม่ค่่ิอย่ได้็คิยุ่กบัใคิร พอเราลุงไปคิยุ่กับเขาเหม่่อนเขา
จะเปิด็ใจใหเ้ราเขา้ไปคิยุ่ด้็วย่”

ชนันััท์กานัต์ั เล่า่ว่า เดิมท้หนั�าท้�การทำางานัจะ
เนั�นัไป็ในัเรื�องการวิเคราะห์พัื�นัท้� บริบทชุมชนั รวมถึง
โครงสืร�างขององค์กร ซึ่ึ�งจะทำาให�รับร้�ป็ัญหาในัพัื�นัท้�
ค่อนัข�างมาก ทำาให�เธิอวิเคราะหข์�อมล้่ต่ัาง ๆ ในัพัื�นัท้�
ได�กระจ่างชัด  การเข�าร่วมหลั่กสืต้ัรนักัถักทอชุมชนัยิ�ง
ทำาให�เธิอทำางานัได�มป้็ระสิืทธิภิาพัมากขึ�นั โดยเฉพัาะ
กระบวนัการคิดท้�เป็็นัระบบมากขึ�นั จากเมื�อก่อนัท้�
ทำางานัตัามหนั�าท้�ไป็เรื�อย ๆ ป็ัจจุบันัเธิอทำาหนั�าท้� 
อย่างเป็็นัขั�นัเป็็นัตัอนัแล่ะม้แบบแผู้นัมากขึ�นั จนัเกิด
ผู้ล่สืมัฤทธิิ�หล่ายกรณิ ้

“คิวาม่ร้้ต่ำาง ๆ ท่ี่�ได้็รับจากวิที่ย่ากร เรานำาม่า
ประยุ่กต์ำใชใ้นเร่�องการที่ำางานเป็นท่ี่ม่ การคิิด็วิเคิราะห์
การวางแผ่นแลุะลุำาดั็บขั�นตำอนการที่ำางานท่ี่�ถ้กต้ำอง 
เพราะบางคิรั�งเวลุาที่ำางานเราจะไม่่ร้้ว่าหาจุด็เริ�ม่ต้ำนแลุะบที่ส่รุปอย่่างไร 
หลุกัส่ต้ำรน่�ที่ำาใหเ้ราเปิด็ม่มุ่ม่องการที่ำางานใหม่ ่ๆ แลุะที่ำางานได้็ด่็ยิ่�งขึ�น”

“คว�มรีูต่้�ง ๆ ที�ได้ำรีบั
เรี�นำำ�ม�ป้รีะยุกต์ใชุทั้�ง
ในำเรีื�องก�รีทำ�ง�นำเป้น็ำทีม 
ก�รีค่ดำวเ่ครี�ะห ์ก�รีว�งแผนำ
และลำ�ดัำบขั้ั�นำตอนำก�รีทำ�ง�นำ
ที�ถักูต้อง เพัรี�ะบ�งครีั�ง
เวล�ทำ�ง�นำเรี�ไมร่ีูว้�่
ห�จดุำเรี่�มต้นำและบทสรีปุ้
อย�่งไรี หลักสูตรีนีำ�ทำ�ให้
เป้ดิำมุมมองก�รีทำ�ง�นำใหม ่ๆ 
และทำ�ง�นำได้ำดีำย่�งขั้ึ�นำ”

ทั�งน้ั�ชนัันัท์กานัต์ั ได�ยกตััวอย่างการช่วยเหล่ือเด็กให�ฟัังว่า ม้เด็ก 
คนัหนึั�งเคยไป็หางานัทำาในัเมืองแต่ัก็ไม่ป็ระสืบผู้ล่สืำาเร็จ จนัตั�องกล่ับมา
อย้่ท้�บ�านั เธิอจึงยื�นัมือเข�าไป็ช่วยเหลื่อสืนัับสืนุันัให�เด็กคนัน้ั�ไป็เร้ยนั 
ชา่งทำาผู้ม จนัป็จัจุบนััเด็กคนันั้�มอ้าชพ้ัเป็น็ัชา่งทำาผู้มอย้ใ่นัชุมชนั เล่้�ยงเป็ด็
เล่้�ยงไก่เป็็นัอาช้พัเสืริม จากคนัไม่ป็ระสืบความสืำาเร็จก็ได�ลื่มตัาอ�าป็าก
แล่ะมอ้นัาคตัอันัสืดใสื

“ภมูใ่จมากทีำ�ได้ชั�วยเหลืุ่อคนหลุ่าย ๆ  คนใหม้อีาชัพีื่เลีุ่�ยงตั้วเอง
ได้แลุ้่ว 1. เขาไม�เป้็นภาระของสัำงคม 2. เป็้นอาชัพีื่ทีำ�สำ่จรต่้แลุ่ะสำรา้ง
รายได้ แลุ่ะ 3. การทีำ�เขากลัุ่บมาอยู�บา้น ก็ไม�ต้้องเสำยีค�าเชั�าบา้น ขา้วก็
ไม�ต้้องซึ่ื�อ แค�หาอาชัพีื่ทีำ�ทำำาใหย้นือยู�ได้ในสำงัคม แลุ้่วต้�อยอดสูำ�ร่�นน้อง
ต้�อไป้”

ป็ญัหาท้�ชนันััท์กานัต์ัพับค่อนัข�างมากในัพัื�นัท้�คือ สืภาพัครอบครวั
ของเด็กแล่ะเยาวชนัไม่พัร�อม กระทั�งเด็กตั�อง
ออกไป็ช่วยพัอ่แมท่ำางานัหารายได� พัอเด็กไมอ่ย่้
ในัพัื�นัท้�ตัล่อดจึงเข�าส่้ืกระบวนัการพััฒนัาได�ไม่
ต่ัอเนัื�อง

“พอเราส่ร้างรุ่นหนึ�งได้็ด่็ แต่ำพอจะส่ง่ไม่้
ต่ำอเขากลัุบไม่่อย้่่ ก็จะเกิด็รอย่ต่ำอท่ี่�ต้ำองคิอย่
ส่รา้งขึ�นใหม่อ่ย้่เ่ส่ม่อ เส่ย่่ทัี่�งเวลุาแลุะพลัุงงาน”

การแก�ป็ัญหาหนั้ไม่พั�นัเรื�องการจับเข่า
คุยกันัทั�งตััวเด็กแล่ะคนัในัครอบครัว ทว่าวิธิ้นั้�
ใช�ได�กับเฉพัาะครอบครัวท้�ไม่เคลื่�อนัย�ายบ่อย 
โดยอาจตั�องพัยายามดึงให�เด็กได�เร้ยนัในัพืั�นัท้�
หรือสืร�างอาช้พัรองรับให�พัวกเขาไม่ออกไป็ 
ต่ัางถิ�นั

ชนัันัท์กานัต์ั ยังแสืดงความคิดเห็นัต่ัอ
หล่กัสืต้ัรว่า “อย่ากให้หลุกัส่ต้ำรน่�ม่่ต่ำอไปเร่�อย่ ๆ
แลุะอย่ากให้เจาะลุึกม่ากขึ�นอ่ก เพราะยั่งม่่เด็็ก

ในชุม่ชนจำานวนม่าก ท่ี่�ถก้ที่อด็ทิี่�ง ม่่ปญั่หาคิรอบคิรัว คิิด็ว่าถ้าหลุกัส้่ตำรน่�
ยั่งม่่ต่ำอไปจะเป็นโอกาส่ท่ี่�จะชว่ย่เหลุอ่เด็็กแลุะผ่้ด้้็อย่โอกาส่เหลุา่น่�”   
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รีตันำ� สุขั้สบ�ย

นี�ค่ำอโอกาสูทีำ�จัะได้็นำาคำวามรู้
มาพัิ่ฒนาตนเอง องค์ำกร แลัะชมุชน 

“ส่�งที�ได้ำจ�กก�รีเป้น็ำ
นัำกถัักทอชุมุชุนำคือ วธี่ีค่ดำ
วธี่ีก�รีทำ�ง�นำเป้ลี�ยนำไป้
มกี�รีค่ดำว�งแผนำม�กขั้ึ�นำ  
เขั้�้ใจเพืั� อนำรีว่มง�นำ
ทำ�ง�นำแบบมีส่วนำรีว่ม
ทำ�ใหเ้รี�ว�งแผนำ
ก�รีทำ�ง�นำเป้น็ำขั้ั�นำตอนำ 
ทำ�ง�นำเป้น็ำทีม ใจเยน็ำ
และเขั้�้ใจคนำอื�นำม�กขั้ึ�นำ”

รีตันา สูขุสูบาย หวัหน้าสูำานักปลััด็ เทศบาลัตำาบลักันตวจรีะมวลั
อำาเภอปรีาสูาท จังหวัด็สุูรีนิทรี ์อายุ 46 ป็ ีมห้นั�าท้�รบัผู้ดิชอบกำากบัดแ้ล่
งานับริหารทั�วไป็ งานันัิติัการ ธิุรการ งานัแผู้นัแล่ะงบป็ระมาณิ  แล่ะ 
งานัอื�นั ๆ ท้�ได�รบัมอบหมาย เธิอนัำาตััวเองแล่ะนั�อง ๆ ในัเทศึบาล่เข�าร่วม
หล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนัเพัราะมองเห็นัว่า นั้�คือ ‘โอกาสืท้�ด้’ ท้�สืามารถ
นัำาความร้�แล่ะป็ระสืบการณิ์ท้�ได�รับจากการอบรมมา
พัฒันัาตันัเอง องค์กร แล่ะชุมชนัได�

รตัันัา บอกต่ัอว่า การเข�ารว่มหลั่กสืต้ัรนักัถักทอ
ชุมชนันัอกจากจะทำาให�เธิอได�เร้ยนัร้� วิธิ้การแล่ะ
แนัวคิดใหม่ ๆ  มาป็รบัใช�ในัการทำางานัท้�เทศึบาล่ท้�เธิอ
รบัผิู้ดชอบมากว่า 7 ป็ ีรวมถึงงานัโครงการวิจัยท้�เธิอ
เป็น็ัหัวหนั�าโครงการกระบวนัการเรย้นัร้�ทนุัทางสัืงคม
เพัื�อสืร�างทักษะอาช้พัให�เยาวชนั ตั.กันัตัวจระมวล่ 
อ.ป็ราสืาท จ.สืรุนิัทร ์ โดยการสืนับัสืนันุัของโครงการ
พััฒนัาเยาวชนัในัชุมชนัท�องถิ�นั (4 ภาค) เพัื�อการ
พััฒนัาเด็กเยาวชนั แล่ะครอบครัว ระยะท้� 3 ม้ล่นัิธิิ
สืยามกมัมาจล่ ธินัาคารไทยพัาณิชิย์ จำากัด (มหาชนั) 
กบัสืำานักังานัคณิะกรรมการสืง่เสืรมิวิทยาศึาสืตัร ์วิจัย
แล่ะนัวัตักรรม (สืกสืว.) แล่ะสืถาบันัเสืริมสืร�างการ
เรย้นัร้�เพัื�อชุมชนัเป็น็ัสืขุ (สืรสื.)

“ตำอนน่�เราม่่วิธีคิ่ิด็ วิธีก่ารที่ำางานเปลุ่�ย่นไปจากเดิ็ม่ ค่ิอ ม่่การคิิด็
วางแผ่นม่ากขึ�น  ม่่คิวาม่เข้าใจเพ่�อนร่วม่งาน  ม่่การที่ำางานแบบม่่ส่ว่นร่วม่
ม่ากขึ�น เม่่�อนำาไปปรับใชใ้นการที่ำางานที่ำาใหเ้ราม่่การวางแผ่นกอ่นที่ำางาน
ที่ำางานเป็นขั�นตำอน แลุะที่ำางานเป็นท่ี่ม่ ใจเย็่น แลุะเขา้ใจคินอ่�นม่ากยิ่�งขึ�น”

นัอกจากนัั�นั ผู้ล่ของการเข�าร่วมโครงการวิจัยยังทำาให�รัตันัาแล่ะ
นั�อง ๆ  เจ�าหนั�าท้�เทศึบาล่ตัำาบล่กันัตัวจระมวล่ เห็นัคุณิค่าแล่ะความสืำาคัญ
ของการทำางานับนัฐานัของความร้�แล่ะข�อมล้่ “การที่ำางานอะไร เม่่�อเราได้็
ขอ้ม่ลุ้คิรบถ้วน งานเราจะเร็วขึ�น” 

อ้กทั�งยังเป็็นัโอกาสืสืำาคัญท้�ทำาให�เธิอได�เร้ยนัร้�แล่ะฝึึกทักษะการ
เป็็นัโค�ชให�กับผู้้�นัำาชุมชนัแล่ะเยาวชนั โดยนัำามาป็รับใช�ให�เหมาะสืมกับ
ศึักยภาพัแล่ะความพัร�อมของกลุ่่มเป้็าหมายแต่ัล่ะกลุ่่ม แต่ัล่ะช่วงวัย  

ทั�งพั้�เล่้�ยงชุมชนั เยาวชนัในัระบบแล่ะนัอกระบบ โดยย่อยให�เป็็นัเรื�องท้�
ทำาความเข�าใจได�ง่าย ไม่ใช�ภาษาท้�ยากแก่การทำาความเข�าใจ แล่ะตั�อง 

ใจเย็นั ทำาอยา่งค่อยเป็น็ัค่อยไป็  เชน่ั การเป็น็ัโค�ชให�
เยาวชนั ท้มเจ�าหนั�าท้�เทศึบาล่จะเข�าไป็โค�ชเขาอย่าง
เป็น็ัธิรรมชาติั ไมเ่นั�นัเทคนัคิวิธิท้้�ซึ่บัซึ่�อนั “เหม่่อนเรา
คิุย่กับเด็็ก เราคิุย่ไป ส่ังเกตำไป มั่นไม่่ได้็ที่ำาเหม่่อนท่ี่�
วิที่ย่ากรแนะนำาเราม่าทัี่�งหม่ด็ แต่ำว่าเอาแนวที่างของ
เขาม่าใชก้บันอ้ง”

การทำางานัพััฒนัาเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบ 
รัตันัา มองว่า ป็ัญหาสื่วนัหนึั�งเป็็นัพัื�นัฐานัมาจาก
ครอบครัว บางคนัอยากเร้ยนัหนัังสืือแต่ัพั่อแม่ไม่ม้
ศึกัยภาพัสืง่ล่ก้ไป็เรย้นั เขาตั�องออกไป็ดิ�นัรนั แต่ัในัใจ
ล่ึก ๆ เขายังตั�องการความรักความอบอุ่นัจากคนัในั
ครอบครัว 

“ท่ี่�น่�เด็็กส่่วนใหญ่่อาศัึย่อย้่่กับป้�ย่่า ตำาย่าย่  
พอ่แม่จ่ะออกไปที่ำางานหาเงิน เด็็กจึงไม่ไ่ด้็รับการด็แ้ลุ
เร่�องจิตำใจเท่ี่าท่ี่�คิวร”

สืำาหรับป็ัญหาแล่ะอุป็สืรรคกับการทำางานัพััฒนัาเด็กเยาวชนั 
นัอกระบบ คือ เด็กเยาวชนัให�ความร่วมมอืนั�อย ไมช่อบกระบวนัการคิด
วิเคราะห์ท้�ใช�เวล่านัานั ไม่ชอบพั้ด ไม่ชอบเข้ยนั แต่ัชอบล่งมือป็ฏิิบัติั  
ทางเทศึบาล่จึงแก�ปั็ญหาโดยการชักชวนัเด็กเยาวชนัในัระบบมาร่วมทำา
กจิกรรม เช่นั เรื�องการทำาบญัช ้การวางแผู้นัการทำากจิกรรม การนัำาเสืนัอ
ผู้ล่งานัส่ืวนัเด็กเยาวชนันัอกระบบจะมห้นั�าท้�ในัการล่งมือทำา

“พอเขาเข้าม่าที่ำากิจกรรม่กับเรา ชุม่ชนแลุะสั่งคิม่เห็นจึงให้การ
ย่อม่รับ เขาก็ปรับตัำวได้็ เป็นคินด่็ของชุม่ชน ส่ดุ็ท้ี่าย่น่�กอ็ย่ากใหน้อ้งๆ รัก
ตัำวเอง รักเพ่�อน รักน้อง รักพ่อแม่่ รักบ้านเกิด็ ถ้าเราม่่จิตำส่ำานึกรักคินท่ี่� 
อย้่ร่อบตัำว ปญั่หากจ็ะลุด็น้อย่ลุง”   
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ณัฐพังศ์ ป้ญัญ�ไว

‘ดึ็งเด็็กหัวโจัก’
เทำคำน่คำการทำำางานกับัเด็็กทีำ�ให้ผ่ลัดี็ 

“เมื�อเรี�รีูว้�่แต่ละชุว่งวยั
ชุอบอะไรี เรี�ก็พัย�ย�ม
หยบ่ยื�นำโอก�สใหเ้ขั้�ได้ำลอง 
ได้ำค่ดำและทำ�ในำส่�งที�ชุอบ 
ห�เวทีใหพ้ัวกเขั้�ได้ำดึำงพัลัง
ด้ำ�นำบวกขั้องตัวเองออกม� 
ซึ่ึ�งทำ�ใหเ้ขั้�ได้ำเหน็ำศักยภ�พั
และเหน็ำคณุค่�ขั้องตัวเอง”

ณัิฐพงศ ์ปญัญาไว นักวิชาการีศกึษาชำานาญการี กองการีศกึษา
 เทศบาลัตำาบลักันตวจรีะมวลั อำาเภอปรีาสูาท จังหวัด็สูรุีนิทรี ์ท้�ทำางานั
มานัานักว่า 8 ป็ ีนัอกจากมบ้ทบาทหนั�าท้�หล่กัในัการรบัผู้ดิชอบดแ้ล่งานั
ด�านัการศึกึษาของศึน้ัยพ์ัฒันัาเด็กเล่ก็ (ศึพัด.) แล่�ว ยงัได�รบัมอบหมายให�
เป็็นั ‘นัักถักทอชุมชนั’ เพัื�อช่วยเหล่ือพััฒนัาเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบ
การศึึกษาในัพัื�นัท้� 

ณิฐัพังศึ ์เล่า่ว่า เขาเข�าร่วมอบรมหล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนัครั�งแรก
เมื�อมาร่วมงานักับกองทุนัเพัื�อความเสืมอภาคทางการศึึกษา (กสืศึ.)  
หล่ังจากท้�พัล่าดโอกาสืเข�าร่วมอบรมหลั่กสื้ตัรนัักถักทอชุมชนัรุ่นัท้� 1  
แม�จะเข�าร่วมหลั่กสื้ตัรนัักถักทอชุมชนัช�าไป็ แต่ัก ็
ไม่ทำาให�เขาผู้ิดหวัง เพัราะเขาได�ความร้�หล่ายอย่าง 
จากเมื�อก่อนัทำางานัด�านัเยาวชนั ยอมรับเล่ยว่าทั�ง
เหนืั�อยแล่ะเกือบถอดใจไป็แล่�ว แม�ว่าจะร้�ป็ัญหาของ
เด็กในัพืั�นัท้�ก็จริง แต่ัก็ไม่ร้�ว่าจะโนั�มนั�าวเด็กแล่ะ
เยาวชนัให�มาเข�าร่วมกิจกรรมได�อย่างไร เพัราะเด็ก
แต่ัล่ะคนัไมเ่หมอืนักนัั เจ�าหนั�าท้�กต็ั�องใช�วิธิก้ารสืื�อสืาร
ต่ัางกันั กระทั�งมาได�เร้ยนัร้�ตััวอย่างความสืำาเร็จจาก
เครอืข่ายในัการอบรมหล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนั 

“ตำอนเข้าอบรม่ม่่เคิร่อข่าย่นักถักที่อชุม่ชนม่า
ช่วย่แลุกเปลุ่�ย่นประส่บการณ์การที่ำางาน ม่่ท่ี่านหนึ�ง
เลุา่ว่าเขาใชเ้ที่คินิคิในการเข้าหาเด็็กด้็วย่การดึ็งหัวโจก
ม่าที่ำางานด้็วย่ ผ่ม่จึงลุองนำาม่าปรับใช้งานในพ่�นท่ี่�  
ลุองดึ็งหัวโจกในพ่�นท่ี่�กนัตำวจระม่วลุม่าเป็นผ่้ช้ว่ย่ ซึึ่�งก็ได้็ผ่ลุเพราะเย่าวชน
ในพ่�นท่ี่�เช่�อฟังัผ่้ช้ว่ย่คินน่�เป็นอย่า่งม่าก ไม่ว่่าจะเป็นงานวันเด็็ก กจิกรรม่
กลุุ่ม่นักถักที่อชุม่ชน หร่อเม่่�อเที่ศึบาลุจัด็งานขอคิวาม่ร่วม่ม่่ออะไรก็จะ 
ได้็รับคิวาม่รว่ม่ม่่อเป็นอย่า่งด่็” 

 นัอกจากเทคนิัคในัการเข�าหาเยาวชนันัอกระบบการศึึกษาแล่�ว  
ณิฐัพังศ์ึ บอกว่า เขายงัได�เทคนัคิการพัด้เสืริมพัลั่งเด็ก วิธิก้ารสืื�อสืารท้�จะ
ช่วยพั้ดให�เด็กยอมรับแล่ะกล่�าเป็ิดใจ รวมทั�งยังพัยายามทำาความเข�าใจ 
ถึงความสืนัใจแล่ะความแตักต่ัางของเด็กแต่ัล่ะช่วงวัยเพัื�อจัดกิจกรรมท้�
เหมาะสืมมากขึ�นั 

 “เวลุาจัด็กจิกรรม่จะม่่การสั่นที่นาการ ผ่ม่จะเป็นคินพาที่ำากจิกรรม่
ซึึ่�งถ้าเป็นเด็็ก ม่.ต้ำน บางท่ี่ผ่ม่ก็อาย่นะ แต่ำเราต้ำองลุะลุาย่พฤติำกรรม่  
เพ่�อให้เขาที่ำากิจกรรม่กลุุ่ม่ร่วม่กันให้ได้็ จากการสั่งเกตำแลุะเร่ย่นร้้เด็็ก 
จะเห็นว่าเด็็ก ม่.ต้ำน เหม่าะกบัการที่ำากจิกรรม่แขง่กฬ่าม่ากกว่า ซึึ่�งที่กุคิรั�ง

ท่ี่�จัด็จะได้็รับคิวาม่ร่วม่ม่่อจากเด็็กนอกระบบแลุะ
ในระบบอย่่างด่็ ส่่วนเด็็ก ม่.ปลุาย่ จะเริ�ม่คิิด็เร่�อง
การงานอาช่พ เม่่�อเราร้้ว่าแต่ำลุะช่วงวัย่ชอบอะไร 
เราก็พย่าย่าม่หยิ่บย่่�นโอกาส่ให้เขาได้็ลุอง ได้็คิิด็แลุะ
ที่ำาในส่ิ�งท่ี่�ชอบ หาเวท่ี่ใหพ้วกเขาได้็ดึ็งพลุงัด้็านบวก
ของตัำวเองออกม่า ซึ่ึ�งจะที่ำาให้เขาได้็เห็นศัึกย่ภาพ
แลุะเห็นคิุณค่ิาของตัำวเองม่ากขึ�น” ณิัฐพังศึ์ กล่่าว
ทิ�งท�าย   
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““ก�รีอบรีมหลักสูตรี
นัำกถัักทอชุมุชุนำทำ�ใหไ้ด้ำ
เรียีนำรีูเ้รีื�อง
กรีะบวนำก�รีทำ�ง�นำ
พััฒนำ�เด็ำกและเย�วชุนำ 
รีวมถึังก�รีว�งแผนำตั�ง
เป้้�หม�ยในำก�รีทำ�ง�นำ 
ซึ่ึ�งส�ม�รีถันำำ�ม�ป้รีบั
ใชุไ้ด้ำกับเด็ำกและผู้ใหญ่”

พััชุรี ีส�ยวงษ์ี

การเปน็นักถัักทำอชมุชนชว่ยเต่มเต็ม
เร่�องการพัิ่ฒนาเด็็กเยาวชนได้็มาก

พัชรีี สูายวงษ์ นักพัฒนาชุมชนชำานาญการี เทศบาลัตำาบลั 
กันตวจรีะมวลั อำาเภอปรีาสูาท จังหวัด็สูรุีนิทรี ์ท้�มบ้ทบาทหนั�าท้�ในัการ
ด้แล่งานัสืวัสืดิการ งานัด�านัอาชพ้ั แล่ะงานัเด็กเยาวชนั โดยป็จัจุบันัเธิอ
ยงัทำางานัในัฐานัะ ‘นักถัักทอชุมชน’ เพัราะหน่ัวยงานัให�ความสืำาคัญกบั
การพัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนั

พัชัร ้เล่า่ว่า การอบรมหลั่กสืต้ัรนักัถักทอชุมชนัทำาให�เธิอได�เรย้นัร้�
กระบวนัการทำางานัด�านัการพัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนัอย่างล่ะเอ้ยด รวมถึง 
ร้�จักวางแผู้นังานั แล่ะการตัั�งเป็า้หมายในัการทำางานั 
ซึ่ึ�งสืามารถนัำามาป็รับใช�ได�กับกลุ่่มเป้็าหมายทั�งเด็ก
แล่ะผู้้�ใหญ่ เนัื�องจากเป็็นัแนัวทางการทำางานักับคนั 
เพัย้งแต่ัป็รับเป็ล่้�ยนัร้ป็แบบวิธิก้ารใช�เท่านัั�นั 

“คิวาม่ร้แ้ลุะกระบวนการต่ำาง ๆ ท่ี่�ได้็ ส่าม่ารถ
นำาม่าถ่าย่ที่อด็ให้เด็็กแลุะเย่าวชนในพ่�นท่ี่�ได้็ เช่น  
ส่ภาเด็็กแลุะเย่าวชน จากเดิ็ม่ท่ี่�เราจะเป็นคินวาง
แนวที่างในการที่ำางานหร่อที่ำากจิกรรม่ กเ็ปลุ่�ย่นม่าฝูกึ
ใหเ้ด็็กได้็ลุองคิิด็วางแผ่นแลุะคิิด็วิธีก่ารที่ำางาน จัด็งาน
ต่ำาง ๆ ด้็วย่ตัำวเอง เชน่ กจิกรรม่วันเด็็กใหเ้ขาได้็ลุอง
คิิด็วางแผ่นจัด็บ้ธีเองว่าจะที่ำากิจกรรม่อะไรกบันอ้ง ๆ
ปลุอ่ย่ใหเ้ขาด็ำาเนินงานเอง ม่่การแบง่งานกันว่าคินน่�
จะที่ำาเร่�องอะไร ตัำ�งแต่ำต้ำนจนจบ หากต้ำองการอุปกรณ์
เพิ�ม่เติำม่กใ็หม้่าแจ้ง เที่ศึบาลุจะจัด็หาให้” 

ผู้ล่ท้�ได�คือ เด็กกล่�าคิดกล่�าทำามากขึ�นั มค้วามมั�นัใจ เชื�อมั�นัในัตันัเอง
แล่ะการได�ควบคมุการทำางานัด�วยตันัเอง ทำาให�พัวกเขามค้วามรบัผิู้ดชอบ
มากขึ�นั พัชัร ้ยำาว่า นัอกจากนัำาความร้�แล่ะกระบวนัการต่ัาง ๆ มาป็รบัใช�
กับเด็กในัพัื�นัท้�แล่�ว เธิอยังนัำาความร้�ไป็ถ่ายทอดให�เด็กแล่ะเยาวชนัในั
ตัำาบล่อื�นั ๆ ในัฐานัะวิทยากรอ้กด�วย

นัอกจากการนัำาองค์ความร้�ท้�ได�รับจากการอบรมมาฝึึกทักษะ 
ความคิด การวางแผู้นัการทำางานัให�กับเด็กแล่ะเยาวชนัแล่�ว เธิอยังได�นัำา
มาป็รับใช�ในัการขับเคล่ื�อนังานัทำาให�งานัป็ระสืบความสืำาเร็จได�เรว็ขึ�นั 

“ความร้�ท้�ได�รับทำาให�มุมมองการทำางานัของเราเป็ล้่�ยนัไป็ ม้การ 
พั้ดคุย ป็ระสืานังานั วางแผู้นัการทำางานัร่วมกันัในัองค์กร แล่ะม้การ 
แบง่งานักนััชดัเจนัขึ�นั ซึ่ึ�งการมเ้ป้็าหมายการทำางานัท้�ชดัเจนัแล่ะร้�วิธิก้าร
ท้�จะทำาให�งานัไป็ถึงเป็้าหมาย ช่วยให�งานัเดินัหนั�าแล่ะบรรลุ่เป็้าหมายได�

เร็วขึ�นั จากเดิมท้�เราอาจจะนัับ 1-10 ก็กล่ายเป็็นันัับแค่ 
5-6 กถึ็งเป็า้หมายแล่�ว”

พััชร้ กล่่าวด�วยว่า การเป็็นันัักถักทอชุมชนัช่วย 
เติัมเต็ัมเรื�องการพััฒนัาเด็กแล่ะเยาวชนัได�มาก เพัราะท้�
ผู้่านัมาได�รับมอบหมายให�รับผู้ิดชอบทำางานัด�านัเด็กแล่ะ
เยาวชนัมาตัั�งแต่ัยุคแรกเริ�ม ตัั�งแต่ับุคล่ากรในัท้�ทำางานัยัง
ไม่มาก ทำาให�เราร้�จักคนัในัตัำาบล่มากขึ�นั ขณิะเด้ยวกันั
คนัในัตัำาบล่ก็ได�เห็นัแล่ะชื�นัชมในัการทำางานัอย่างเต็ัมท้�
ของพัวกเรามาโดยตัล่อด ท้�สืำาคัญคือนัักถักทอชุมชนั 
ชว่ยให�เด็กมเ้วท้ มก้จิกรรมให�เขาได�พัฒันัาศึกัยภาพัต่ัาง ๆ
เช่นั การจัดกจิกรรม การแสืดงความสืามารถเป็น็ัวิทยากร
ซึ่ึ�งเด็ก ๆ กร็บัผู้ดิชอบงานัได�ด้มาก   
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เทวญั มมี�ก

การเช่�อมเด็็กกลัับัเข้า้สูู่
ระบับัการศึึกษา ไม่ยากอยา่งทีำ�ค่ำด็
เพีิ่ยงแค่ำ ‘ใชใ้จั’ 

“ได้ำวธี่ีค่ดำใหม ่ๆ
มหีลักค่ดำที�เป้น็ำรีะบบ
ได้ำเหน็ำว�่คว�มเขั้�้ใจ
เป้น็ำก�รีเรี่�มต้นำที�ดีำในำก�รี
เขั้�้ห�คนำ ทำ�ใหเ้รี�เป้น็ำคนำ
ชุ�่งสังเกต ที�สำ�คัญคือ
ก�รีฝึึกเป้น็ำผู้ฟังัที�ดีำ”

เทวัญ มีมาก นักวิชาการีศึกษา กองการีศึกษาแลัะวัฒนธิรีรีม 
อบต.บา้นไทรี อำาเภอปรีาสูาท จังหวัด็สุูรีนิทรี ์ อายุ 43 ป็ ีทำางานัเป็น็ั 
นักัวิชาการศึกึษามานัานั 8 ป็ ีงานัหลั่กคือ ดแ้ล่ ‘คร้ศึน้ัย์เด็กเล่ก็’ ทั�งเรื�อง
วิชาการแล่ะการดแ้ล่เด็ก สืว่นับทบาทนักัถักทอชุมชนันัั�นั เป็น็ัความตัั�งใจ
ของเขาท้�อยากเห็นัเด็กในัพัื�นัท้�ได�รับโอกาสืต่ัาง ๆ โดยพัุ่งเป็้าไป็ท้�กลุ่่ม 
เด็กนัอกระบบ ล่งพัื�นัท้�เสืาะหาเด็กกลุ่ม่เป็า้หมาย แล่ะใช�ทักษะต่ัาง ๆ ดึง
เด็กเข�ามาทำากิจกรรม เพัื�อสืร�างโอกาสืทางการศึึกษาท้�นัำาไป็สื้่การสืร�าง
อาช้พัสืร�างรายได�ต่ัอไป็

แม�เทวัญจะเนั�นัไป็ท้�การดึงกลุ่่มเด็กโตักล่ับมาเข�าระบบการศึึกษา 
แต่ัเนัื�องจากงานัหล่กัของนักัวิชาการศึกึษาทำาให�เขาเหน็ัป็ญัหาของเด็กเล่ก็
ท้�ยากจนั ไม่ได�อย่้กับพั่อแม่ ก็ตั�องด้เป็็นัเคสืพัิเศึษเช่นักันั เพัื�อติัดตัาม 
ดว่้าเด็ก ๆ ขาดเหลื่ออะไร แล่ะพัอจะช่วยเหล่อืได�อย่างไรบ�าง ซึ่ึ�งจากการ
ได�ล่งพัื�นัท้�ดึงเด็กเข�าร่วมโครงการ ทำาให�มเ้ด็กหล่ายคนัเริ�มสืนัใจ

เทวัญบอกว่า การได�ร้�จักกับหล่าย ๆ  คนัจนัเกดิ
เป็็นัเครือข่ายท้�กว�างขวาง การมารวมตััวกันัพั้ดคุย
เรื�องป็ญัหาเก้�ยวกบัเด็ก แล่กเป็ล้่�ยนัความคิดกันั แล่ะ
หาทางออกรว่มกนัั ซึึ่�งแต่ัล่ะมมุมองของแต่ัล่ะพัื�นัท้�
ก็ต่ัางกันั รวมถึงหล่ักคิดจากวิทยากรสืามารถนัำามา
ป็รับใช�ในัการทำางานั แล่ะพัฒันัาทักษะในัการเข�าหา
คนั คิดอย่างเป็็นัระบบมากขึ�นั ม้หล่ักคิดท้�กว�างขึ�นั 
แล่ะยงัฝึกึเป็น็ัคนัช่างสืงัเกตั ท้�สืำาคัญคือการฝึกึเป็น็ั
ผู้้�ฟังัท้�ด้

“การสั่งเกตำเป็นเที่คินิคิในการเข้าหาเด็็กท่ี่�เรา
ใช ้เริ�ม่จากร้จั้กกลุุม่่เปา้หม่าย่กอ่น ถ้าเป็นกลุุม่่เด็็กท่ี่�
หลุุด็จากระบบการศึึกษาค่ิอ เขาไม่่ได้็เร่ย่นเราก็เข้าไปคิุย่กับเขา ฟัังแลุะ
เส่นอใหเ้ขาจับกลุุม่่กนัลุองที่ำาในส่ิ�งท่ี่�ชอบ เชน่ ร้ว่้าเขาชอบที่ำารถ กใ็หลุ้อง
จับกลุุม่่กันที่ำาเป็นเร่�องเป็นราว ลุองม่าอบรม่ด็ก่้อนเผ่่�อม่่ที่นุให้ไปเร่ย่นใน
ด้็านท่ี่�ส่นใจ ส่ร้างอาชพ่ได้็ในอนาคิตำ”

ในัฐานัะนัักวิชาการศึึกษา เทวัญ มองว่าการศึึกษาเป็็นัสืิ�งสืำาคัญ  
วุฒิการศึึกษายังจำาเป็็นัสืำาหรับการป็ระกอบอาช้พั ซึ่ึ�งเมื�อถึงจุดหนัึ�ง 
เด็กสืว่นัใหญ่จะเริ�มคิดได� แล่ะเริ�มเข�ามาเรย้นั กศึนั. หรือแม�แต่ัผู้้�ใหญท้่�ม้
ครอบครัวแล่�ว ก็ยังกลั่บมาเร้ยนัอ้กครั�ง เพัราะการเร้ยนัร้�ไม่ม้คำาว่า 
สืายเกนิัไป็หรอืแกเ่กนิัเรย้นั อย้ท้่�ว่าใครจะคิดได�กอ่นักนัั

การทำางานัพัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนัไมใ่ชเ่รื�องยากเกนิัไป็สืำาหรับเทวัญ
เพั้ยงใช�ความเข�าใจในัการเริ�มตั�นัเพัื�อนัำาไป็สื้่ทางออก แล่ะจำาเป็็นัตั�องม้
หล่กัคิดท้�เป็น็ัระบบในัการแก�ป็ญัหา ถ�าได�เข�ามาเป็น็ัสืว่นัหนึั�งของนักัถักทอ
ชุมชนัแล่�ว เขาบอกว่าจะไม่ม้คำาว่ายาก เพัราะอุป็สืรรคต่ัาง ๆ ท้�เจอนัั�นั  
เราไม่ได�เผู้ชิญเพั้ยงล่ำาพััง แต่ัยังม้กลุ่่มคนัท้�ม้ป็ระสืบการณ์ิพัร�อมให� 
คำาป็รกึษา แล่ะแล่กเป็ล่้�ยนัความคิดเห็นัเพัื�อนัำาไป็สื้ท่างออกรว่มกนัั

เทวัญ ยำาว่า การรับบทบาทนักัถักทอชุมชนัดแ้ล่เด็กแล่ะการเชื�อม
เด็กเข�าส่้ืระบบการศึึกษา กล่ายเป็็นังานัอ้กสื่วนัท้�เขาทำาค่้กับการเป็็นั 
นักัวิชาการศึกึษาไป็โดยป็ริยาย

“ปัญ่หาแลุะอุปส่รรคิในการพัฒนาเด็็กแลุะเย่าวชนนอกระบบท่ี่�
ผ่า่นม่าค่ิอ ระย่ะเวลุาของโคิรงการท่ี่�ค่ิอนขา้งทิี่�งชว่งห่างเกนิไป ขาด็คิวาม่

ต่ำอเน่�องในกระบวนการแก้ไข เน่�องจากข้อม่้ลุท่ี่�ที่าง
จังหวัด็ส่ง่ให้เป็นขอ้ม่ลุ้เกา่เม่่�อ 6 - 7 ปีท่ี่�แลุว้ ซึึ่�งเด็็กบาง
คินไปม่่คิรอบคิรัวแลุ้ว หร่อย่้าย่ไปอย้่่ท่ี่�อ่�นแลุ้ว ที่ำาให้
ตำาม่ตัำวเด็็กย่าก”

ด�านัความเห็นัต่ัอหล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนั  
เขามองว่า หากเด็กกลุ่ม่น้ั�ได�เข�าอบรม เข�ากระบวนัการ
โดยม้คร้พั้�เล่้�ยงเป็็นัโค�ช จะเป็ิดมุมมองเด็กคนัหนัึ�งให�
กว�างขึ�นัได� แล่ะโอกาสืท้�เขาจะได�หวนักล่บัมาในัเสื�นัทาง
ท้�ด้ขึ�นัก็สื้ง หลั่กสื้ตัรน้ั�นั่าสืนัใจตัรงท้�เป็็นัการขยาย
โอกาสืทางการศึึกษาให�ทั�วถึง โดยไม่ทิ�งใครไว�ข�างหล่ัง 
แล่ะอาจเป็น็ัการเพัิ�มทางเลื่อกให�เด็ก เพัราะจรงิ ๆ  แล่�ว

เด็กเหล่า่นัั�นัแค่ไม่ร้�ว่าจะกล่บัเข�ามาเสื�นัทางใหมไ่ด�อยา่งไรเท่านัั�นัเอง แล่ะ
ความสืำาเร็จก็ไม่ได�เกิดขึ�นัเพั้ยงครั�งเด้ยว ตั�องทำาอย่างต่ัอเนัื�องจึงจะเห็นั
ผู้ล่ล่ัพัธิ ์ ดังนัั�นั การสืร�างแกนันัำาขึ�นัมาเป็็นัโมเดล่ตั�นัแบบให�กับรุ่นัต่ัอไป็ 
จึงเป็น็ัการตัอกยำาความต่ัอเนัื�องในัการร่วมมอืพัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนั  
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จ�่ส่บเอกธีงชุยั บุตรีสำ�รี�ญ

รูจ้ักัตัวเอง รูจ้ังัหวะการใช ้สุู จั ่ปุ ล่ั 
ทำำางานรว่มกับัเด็็กเยาวชนแลัะชมุชน 

“หลักสูตรีนัำกถัักทอชุมุชุนำ
ทำ�ใหเ้ป้น็ำผู้ฟังัม�กขั้ึ�นำ
เป้น็ำผู้พูัดำม�กขั้ึ�นำ
เรี�รีูจ้กับทบ�ทหน้ำ�ที�ตัวเอง 
ถึังเวล�ฟังัเรี�ก็ฟังั ถึังเวล�
พูัดำเรี�ก็พูัดำ เวล�ค่ดำเรี�ก็
ค่ดำ โดำยที�เรี�มกีรีะบวนำก�รี
เป้น็ำรีปู้ธีรีรีม”

จ่าสูิบเอกธิงชัย บุตรีสูำารีาญ นักพัฒนาชุมชนชำานาญการี 
องค์การีบรีิหารีสู่วนตำาบลับ้านไทรี อำาเภอปรีาสูาท จังหวัด็สูุรีินทรี ์ 
อายุ 42 ป็ี เดิมเป็็นัทหารแล่�วโอนัย�ายมาเมื�อป็ี 2552 เพัื�อทำางานัน้ั�  
รวมระยะเวล่าป็ระมาณิ 10 ป็ ี เหตุัผู้ล่ท้�เล่อืกทำางานัพัฒันัาชุมชนัเพัราะ
ตั�องการทำางานัอย้ใ่กล่�ชิดครอบครวั

หนั�าท้�งานัของเขาคือ งานัด�านัสืวัสืดิการสืังคมแล่ะพััฒนัาชุมชนั 
เช่นั ด้แล่เรื�องเบ้�ยยังช้พัผู้้�สื้งอายุ เบ้�ยคนัพิัการแล่ะผู้้�ป่็วย รวมถึงการ 
สื่งเสืริมอาช้พัให�ผู้้�ยากไร� ให�คำาป็รึกษาต่ัาง ๆ แล่ะงานัเก้�ยวกับเด็กแล่ะ
เยาวชนั เช่นั การพับป็ะเพัื�อให�ความร้� ด�วยบทบาท
เก้�ยวข�องกับชุมชนัโดยตัรง ทำาให�เขาตััดสืินัใจเข�าร่วม
อบรมหล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนั 

“ผ่ม่คิาด็หวังว่าการอบรม่นักถักที่อชุม่ชนจะ
ช่วย่เพิ�ม่ศึักย่ภาพให้การที่ำางานของผ่ม่ ไม่่ใช่แค่ิกับ
เย่าวชนอย่่างเด่็ย่ว แต่ำเป็นเร่�องอ่�นด้็วย่ เช่น ผ่ม่ต้ำอง
เข้าไปพบปะผ่้้ส่้งอายุ่ ผ่้้พิการ การที่ำาแผ่นประชาคิม่ 
หร่อกระบวนคิวาม่คิิด็หลัุกส่้ตำรนักถักที่อชุม่ชนที่ำาให้
เราเป็นผ้่ฟ้ังัม่ากขึ�น ร้จั้กบที่บาที่หนา้ท่ี่�ตัำวเอง ถึงเวลุา
ฟังัเรากฟ็ังั ถึงเวลุาพด้็เราก็พด้็ เวลุาคิิด็เรากคิ็ิด็ โด็ย่ม่่
กระบวนการที่ำางานท่ี่�เป็นร้ปธีรรม่ชดั็เจน”

ธิงชัย เล่่าว่าเดิมท้เขาเป็็นัคนัมั�นัใจในัตััวเอง 
มากเกินัไป็จนัเป็็นัปั็ญหา ไม่เคยรับฟัังใคร แต่ัหล่ังจากผู้่านัการอบรม 
เขายอมรบัว่าอัตัตัาในัตััวเองล่ดล่งอย่างมาก ยอมรบัฟังัผู้้�อื�นัได�มากอยา่ง
ท้�ไม่เคยเป็็นัมาก่อนั ถึงบางสืิ�งท้�เขาร้�มาแล่�ว แต่ัก็ยินัด้รับฟััง เพัื�อจับ 
เกรด็เล่ก็เกร็ดนั�อยจากการฟังัมาพัฒันัาตััวเอง ซึ่ึ�งความร้�ต่ัาง ๆ ได�ถก้นัำา
มาใช�ต่ัอยอดในัการล่งพัื�นัท้�ทำางานักับชุมชนัอยา่งเป็น็ัระบบ

“ผ่ม่นำาคิวาม่ร้้ม่าประยุ่กต์ำใช้เวลุาลุงชุม่ชน เวลุาพ้ด็คิุย่กับชุม่ชน 
ชวนใหเ้ขาคิิด็ ใหเ้ขาย่อ้นด็อ้ด่็ตำม่าปัจจุบันส่้อ่นาคิตำ แลุะการวางแผ่นกนั
ระหว่างลุงพ่�นท่ี่�ชุม่ชน”

ในัชุมชนัท้�เขาทำางานัม้ป็ญัหาเก้�ยวกบัยาเสืพัติัด เด็กแว�นัป็ว่นัเมอืง
แล่ะเด็กติัดโซึ่เช้ยล่มเ้ด้ยมากเกินัไป็ แต่ัหน่ัวยงานัท้�เก้�ยวข�องก็ไม่ได�นัิ�งเฉย
ต่ัางร่วมมือกันัช่วยเหลื่อด้แล่ตัามบทบาทหนั�าท้� สืำาหรับเขาเองได�นัำา 
องค์ความร้�จากการอบรมมาแก�ป็ญัหาด�วย

“เม่่�อม่่โอกาส่ผ่ม่จะนำาเร่�องท่ี่�ได้็เร่ย่นร้้ม่าบอกเลุ่าให้เขาฟััง เวลุา
ลุงพ่�นท่ี่�หร่อม่่กิจกรรม่เก่�ย่วกับเด็็กแลุะเย่าวชน 
เพราะผ่ม่จัด็กิจกรรม่โคิรงการอบรม่ป้องกันการ 
ตัำ�งคิรรภ์ก่อนวัย่อันคิวรทุี่กปี แลุะที่ำางานส่ภาเด็็ก
แลุะเย่าวชน น่�จึงเป็นโอกาส่ได้็ถ่าย่ที่อด็คิวาม่ร้ใ้ห้
พวกเขา”

ธิงชัย บอกว่า ไม่ม้ข�อเสืนัอแนัะอะไรมาก 
ไป็กว่าคำาชื�นัชม “นักถักที่อชุม่ชนเป็นหลุกัส่ต้ำรท่ี่�ด่็
คิวรจะส่ง่เส่ริม่ให้ม่่หลุกัส่ต้ำรอย่า่งน่�ต่ำอไปคิรับ”  



 54

ณัฐรีก่� อน่ำทรี�มะ

ปจััจัยัแห่งคำวามสูำาเรจ็ับัรรลัเุปา้หมาย 
ต้องทำำาตัวเปน็นำาคำรึ�งแก้ว

“ก�รีทำ�ง�นำนำอกจ�กจะต้อง
ใชุค้ว�มเขั้�้ใจแล้ว อย�่งแรีก
คือต้องเป้ดิำใจ และต้องเป้น็ำ
นำำ�ครีึ�งแก้วที�ไมเ่ต็ม เพืั� อจะได้ำ
รีบัฟังัผู้อื�นำ โดำยไมม่อีคต่”

ณัิฐรีิกา อินทรีามะ อายุ 23 ปี เจ้าหน้าที�กองการีศึกษา  
องค์การีบรีิหารีสู่วนตำาบลับ้านไทรี อำาเภอปรีาสูาท จังหวัด็สูุรีินทรี ์  
เป็น็ัพันักังานัจ�างมาได� 1 ป็เีต็ัม งานัของเธิอคือทำาทกุอยา่งเก้�ยวกบัการเงนิั
ของศ้ึนัย์การเบิกจ่าย อบตั. บ�านัไทร เธิอบอกว่า หลั่กสืต้ัรนักัถักทอชุมชนั
เป็็นักิจกรรมท้�ชวนัคนัทำางานัด�านัการพััฒนัาเด็ก คร้ ผู้้�ม้ป็ระสืบการณิ ์
หรอืแม�แต่ัคนัท้�ไมเ่คยทำามากอ่นักไ็ด� มาทำาความร้�จักกนัั 

แม�เธิอไม่เคยทำางานัเก้�ยวกับเด็กมาก่อนั แต่ัด�วยวัยท้�ไม่ทิ�งห่างจาก
เด็ก ๆ  มากนักั จึงทำาให�พัอจะเข�าใจเหตัแุล่ะผู้ล่ของป็ญัหา ซึ่ึ�งส่ืวนัใหญจ่ะ
เป็น็ัด�านัการศึึกษา เด็กบางคนัไม่ได�เรย้นั บางคนัจบเพัย้งชั�นัป็ระถมศึกึษา
บางคนักจ็บมธัิยมตั�นั โดยมปั้็จจัยหล่กัคือ ครอบครัว เช่นั พัอ่แมแ่ยกทาง
มป้็ญัหาด�านัการเงนิัทำาให�ไมส่ืามารถเรย้นัต่ัอได� เด็กเหล่า่นัั�นัจึงเหมอืนัถก้
ทิ�งไว�กล่างทาง ไมร้่�จะไป็ทางไหนั แล่ะด�วยชว่งวัยท้�อายุยงันั�อย อาจทำาให�
ความคิดหรอืการตััดสิืนัใจผู้ดิพัล่าดไป็

ในัฐานัะคนัท้�ไมเ่คยทำางานัเก้�ยวกับเด็กมากอ่นั
ณิฐัริกาถึงกับเอ่ยว่า การทำางานักับเด็กนัั�นัยากพัอตััว
การเข�าหาเด็กคนัหนึั�งไม่ใช่เรื�องง่าย ตั�องใช�ความ
อดทนัค่อนัข�างสืง้ในัการค่อย ๆ ทำาความเข�าใจ แล่ะ
ทำาให�เด็กเริ�มตั�นับทสืนัทนัากันัจนัถึงเป็ิดใจเข�ามา 
ทำากจิกรรมร่วมกนัั เพัื�อเพัิ�มทางเลื่อกในัชวิ้ตัเขา 

เธิอมองว่า เด็กทุกคนัม้เหตุัผู้ล่ของตััวเอง  
บางคนัท้�ไม่สืนัใจโอกาสืด้ ๆ  หรือตััดสืนิัใจทำาอะไรไป็
โดยท้�สื่งผู้ล่เสื้ยกับตััวเอง นัั�นัอาจจะเกิดจากความ 
ผู้ดิหวังในัครอบครวั การเรย้นั หรอืความรกั หล่าย ๆ การกระทำาของเด็ก
อาจจะเป็็นัการป็ระชดช้วิตัอันัม้สืาเหตุัมาจากความขาดในัครอบครัว  
พั่อแม่แยกทางกันัหรือไม่ได�อย้่กับพั่อแม่ ความอบอุ่นัแล่ะความใสื่ใจท้� 
ไมม่ใ้ครให�ได�จึงแสืดงออกผู้า่นัการกระทำาผู้ดิ

ณิฐัริกา บอกอ้กว่า ความเข�าใจแล่ะการรับฟังั เป็น็ัหัวใจหล่กัท้�เธิอ
สืามารถนัำามาป็รับใช�ในัช้วิตัการทำางานัของตััวเองได�ด�วย เพัราะไม่ว่าจะ
ทำางานัด�านัใดตั�องอาศึัยความเข�าใจกันั ไม่เช่นันัั�นัแล่�วจะทำางานัร่วมกันั 
ไมไ่ด� 

“นักถักที่อชุม่ชนที่ำาให้เราได้็แลุกเปลุ่�ย่นคิวาม่ร้้ คิวาม่คิิด็ แลุะ 
คิวาม่เขา้ใจกบัเด็็กในแต่ำลุะพ่�นท่ี่�ว่าเขาม่่กจิกรรม่หร่อการด็ำาเนินการอะไร
เก่�ย่วกบัเด็็กบา้ง หร่อบางพ่�นท่ี่�ท่ี่�เคิย่ม่่กจิกรรม่แบบน่�ม่ากอ่นแลุว้ เรากจ็ะ
ได้็เร่ย่นร้วิ้ธีก่ารที่ำางานจากเขา วิธีก่ารเขา้หาเด็็ก แนวคิิด็ในการเขา้ไปชว่ย่
แกป้ญั่หา ซึึ่�งนอกจากคิวาม่เขา้ใจแลุว้ ท่ี่�ส่ำาคัิญ่ค่ิอเราเองต้ำองเปิด็ใจกอ่น 
เป็นนำาคิรึ�งแกว้ท่ี่�ไม่เ่ต็ำม่ เพ่�อจะได้็รับฟังัผ้่อ่้�นโด็ย่ไม่ม่่่อคิติำ”

สื่วนัป็ัญหาแล่ะอุป็สืรรคในัการพััฒนัาเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบ 
เธิอมองว่า อย่างแรกคือตััวเอง เพัราะด�วยงานัท้�ทำาอย้่ป็ระจำาก็มากพัอ 

อย่้แล่�ว ทำาให�เธิอม้เวล่าไม่มากนัักในัการล่งพัื�นัท้�
พัด้คุยกบัเด็ก ๆ อ้กทั�งเด็กบางคนัท้�เคยติัดต่ัอกันั 
เมื�อกล่ับไป็อ้กครั�งก็พับว่าไม่ได�อย้่ในัพัื�นัท้�แล่�ว 
เนืั�องจากโครงการทิ�งช่วงนัานัเกนิัไป็ ความช่วยเหลื่อ
ท้�ตัั�งใจจะมอบให�อาจช�าไป็สืำาหรบัเด็กบางคนั แล่ะ
เด็กเองกพ็ับเสื�นัทางใหม่ในัชวิ้ตัไป็เรย้บร�อยแล่�ว

“เราก็อย่ากให้เขาพัฒนาไปในที่างด้็านท่ี่�ด่็
ท่ี่�ส่ดุ็ของเขา เพราะว่าเรากไ็ม่ร้่ว่้าท่ี่�เราที่ำาไป ส่ิ�งนั�น
เขาชอบเขารักหร่อเปลุา่ หร่อว่าเขารำาคิาญ่เราไหม่
แต่ำกอ็ย่ากใหเ้ขาไปในที่างท่ี่�ด่็ ไม่ว่่าจะเป็นด้็านไหน

กต็ำาม่ ขอแค่ิไม่เ่ขา้ไปเก่�ย่วขอ้งกบัย่าเส่พติำด็กพ็อ”  
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ไพับูรีณ์ พัรีมชุ�ต่

การสูรา้งทีำมเว่รค์ำ ต้องรูจ้ักัรอ
รบััฟังัคำวามค่ำด็เห็นผู้่อ่�น

ไพบูรีณ์ิ พรีมชาติ ผืู้อำานวยการีกองการีศึกษา ศาสูนา แลัะ
วัฒนธิรีรีม องค์การีบรีหิารีสู่วนตำาบลัปรีะทัด็บุ อำาเภอปรีาสูาท จังหวัด็
สูรุีนิทรี ์อายุ 39 ป็ ีผู้้�คล่กุคล่ก้บังานัการศึกึษามานัานักว่า  12 ป็ ีหล่งัจาก
ได�รับมอบหมายให�ทำางานัเก้�ยวกับเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบ รวมถึง
ป็ญัหาของวัยรุ่นั เมื�อป็ ี2559 ต่ัอเนัื�องมาถึงป็ ี2560 ทำาให�เข�าใจปั็ญหา
แล่ะป็จัจัยต่ัาง ๆ ท้�มผู้้ล่กระทบต่ัอเด็ก จึงตัั�งเป็า้หมายว่าภายในัปี็ 2562 
จะแก�ไขป็ญัหาเด็กออกจากโรงเรย้นักล่างคันัให�ได�มากท้�สืดุ

“ปี 2561 ท่ี่�เราที่ำางานไม่ม่่่เด็็กนอกระบบเลุย่แม่แ้ต่ำคินเด่็ย่ว แต่ำม่า
เกิด็ปัญ่หาอ่กคิรั�งเม่่�อปี 2562 ซึึ่�งเป็นธีงท่ี่�เราตัำ�งไว้ ผ่ม่จึงหาวิธี่จัด็การ 
กับส่ิ�งท่ี่�เกิด็ขึ�น จนได้็พบกับโคิรงการพัฒนาเย่าวชนใน
ชุม่ชนท้ี่องถิ�น (4 ภาคิ) หลุักส่้ตำรนักถักที่อชุม่ชน ท่ี่�ม่า
เติำม่ส่ว่นท่ี่�เราขาด็หาย่ไป เชน่ คิวาม่ร้ ้ทัี่กษะ ส่ม่รรถนะ 
ท่ี่�เราต้ำองนำาม่าปรับปรุงใชใ้นงานของเรา กเ็ลุย่ได้็ม่าเปน็
นักถักที่อชุม่ชน”

ความร้�ท้�ได�จากการเข�าร่วมหล่ักสื้ตัรนัักถักทอ
ชุมชนัหล่ายอย่างเป็็นัสิื�งแป็ล่กใหม่สืำาหรับไพับ้รณิ ์ 
ในัขณิะเด้ยวกนัักเ็ป็น็ัการเป็ล่้�ยนัแป็ล่งครั�งใหญใ่นัตััวเขา
ด�วย เชน่ั การทำางานัเป็น็ัท้ม ซึ่ึ�งเขายอมรบัว่าเหมอืนัแก�
จุดบกพัร่องได�อยา่งตัรงจุดมาก ๆ

“นิส่ัย่เดิ็ม่ของผ่ม่ค่ิอ ชอบลุุย่เด่็�ย่ว เพราะร้้สึ่ก
ว่าการประส่านในท่ี่ม่งานจะลุ่าช้า ผ่ม่ชอบท่ี่�จะสั่�งปุ๊บ 
ที่ำาปั� บ รอไม่ไ่ด้็ แต่ำพอเราผ่า่นหลัุกส่ต้ำรนักถักที่อชุม่ชน 
ผ่ม่เหม่่อนถก้กระตำุ้นจิตำใต้ำส่ำานึกในการที่ำางานใหร้้จั้กรอ
ร้จั้กรับฟังัคิวาม่คิิด็เห็นของผ่้อ่้�น การที่ำางานเป็นท่ี่ม่ จนที่ำาใหทั้ี่ศึนคิติำการ
ที่ำางานของผ่ม่เปลุ่�ย่นไป แลุะม่่ผ่ลุต่ำอการที่ำางานท่ี่�ม่่ประส่ทิี่ธีภิาพยิ่�งขึ�น”

ความเป็ล่้�ยนัแป็ล่งท้�ใหญ่กว่านัั�นัคือ ป็ระสืบการณิ์ท้�ได�มาจาก 
กรณิ้ศึึกษาท้�ไม่เคยพับเจอมาก่อนัจากเพัื�อนันัักถักทอชุมชนัต่ัางพัื�นัท้� 
ทำาให�เขาได�ตักผู้ล่กึทางความคิด รวมถึงมเ้รื�องเล่า่ให�แก่เด็ก ๆ ผู้้�ป็กครอง 
จนัเด็กเกดิการเป็ล่้�ยนัแป็ล่งในัตััวเอง จากท้�เคยมพ้ัฤติักรรมเชิงล่บกก็ล่าย
เป็น็ัด้ขึ�นัอยา่งเหน็ัได�ชดั

“ผ่ม่นำาคิวาม่ร้้แลุะประส่บการณ์ท่ี่�เราไปอบรม่ม่าถ่าย่ที่อด็ใหเ้ด็็ก ๆ
ฟัังว่าการประพฤติำปฏิบัติำแบบไหนจะที่ำาให้เกิด็ผ่ลุแบบไหน ผ่้ป้กคิรองก็
ย่อม่รับส่ิ�งท่ี่�เราได้็ที่ำาเพ่�อลุก้หลุานของพวกเขา”

นัอกจากนั้�เขายังได�นัำามาต่ัอยอดให�เกิดเป็็นัร้ป็ธิรรม เพั้ยงแต่ัว่า 
ในัชว่งท้�ทกุอย่างหยุดชะงักเพัราะโควิด-19 โครงการท้�เตัร้ยมไว�ถก้พับัเก็บ
ไว�ชั�วคราว ตัอนันั้�กำาล่ังรื�อฟั้� นักิจกรรมแบบนัับหนึั�งใหม่ ยกตััวอย่างเช่นั 

โครงการส่ืงเสืริมอาช้พัเด็ก โครงการติัดตัาม
พัฤติักรรมเด็กนัอกระบบ โครงการเป็ิดพัื�นัท้�
กจิกรรมต่ัาง ๆ ให�เยาวชนัได�มาแสืดงออก แล่ะ
สืร�างโอกาสืให�พัวกเขา ทั�งด�านัสุืขภาพั ด�านัการ
ศึกึษา แล่ะนันััทนัาการต่ัาง ๆ

ในัชุมชนัท้�เขาทำางานัอย้ ่ เดิมมป้็ญัหาทั�ง
ยาเสืพัติัด เด็กแว�นั ซึ่ึ�งพับได�หล่ายพัื�นัท้� แต่ัถึง
อย่างนัั�นัไพับ้รณิ์ก็ยังมุ่งมั�นัว่าแม�ป็ัญหาจะหนััก
หนัาสืาหสัืเพัย้งใดกม็ท้างบรรเทาได� อยา่งนั�อย
ท้�สืดุคือทำาให�ปั็ญหาไม่ล่กุล่ามบานัป็ล่าย

“ยุ่คิส่มั่ย่เปลุ่�ย่น ส่งัคิม่เปลุ่�ย่น คิวาม่เส่่�ย่ง
ก็ม่ากขึ�น เด็็กหลุาย่คินถ้กที่อด็ทิี่�งให้เผ่ชิญ่โลุก 
โด็ย่ไม่่ม่่พ่อแม่่ให้คิำาปรึกษา คิวาม่ผ่้กพันของ

คิรอบคิรัวท่ี่�ไม่่แน่นแฟั้นเป็นปัจจัย่ส่ำาคัิญ่ ผ่ม่จึงไปปรึกษาหลุาย่ฝู�าย่ทัี่�ง 
ฝู�าย่กฎหม่าย่ ตำำารวจ จิตำอาส่า จนเด็็กบางคินเปลุ่�ย่นพฤติำกรรม่ จากเคิย่
ยุ่ง่เก่�ย่วกบัย่าเส่พติำด็กเ็ลุกิ ที่ำาม่าหากนิอย่า่งสุ่จริตำ ย่กตัำวอย่า่งเด็็กคินหนึ�ง
เป็นลุก้ของภารโรงใน อบตำ. เร่ย่นไม่จ่บ ม่.3 เราอย่ากดึ็งเขาให้กลัุบม่าเร่ย่น
ต่ำอ พย่าย่าม่ให้เขาไปแก ้ร. แก ้0 เพ่�อดั็นใหเ้ขาเร่ย่นจบ แลุว้จับม่าอบรม่
หน่วย่อาส่าก้้ช่พประม่าณ 2 ปี พฤติำกรรม่ก็ยั่งเหม่่อนเดิ็ม่ ผ่ม่เลุย่พาไป
พบพรรคิพวกท่ี่�เคิย่ผ่า่นประส่บการณ์ไม่่ด่็ม่าก่อน พาไปเจอตำำารวจ ไปเจอ
คิน หลุาย่ ๆ  กลุุม่่ จนปจัจุบันน่�เขากลุบัไปเร่ย่น กศึน. จนจบ แลุะได้็ที่ำางาน
เลุ่�ย่งด็พ้อ่แม่”่   

“ผมเป้น็ำคนำชุอบลยุเดีำ�ยว 
ชุอบสั�งปุ้�บทำ�ป้ั� บ รีอไมไ่ด้ำ 
แต่หลักสูตรีนัำกถัักทอชุมุชุนำ
ทำ�ใหผ้มรีูจ้กัรีอ รีูจ้กัรีบัฟังั
คว�มค่ดำเหน็ำขั้องผู้อื�นำ
ก�รีทำ�ง�นำเป้น็ำทีม 
จนำทัศนำคต่ก�รีทำ�ง�นำ
ขั้องผมเป้ลี�ยนำไป้ ส่งผลให้
ทำ�ง�นำมปี้รีะส่ทธ่ีภ�พัย่�งขั้ึ�นำ”
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นำรี�ศักด่ำ� พัะง�ตนัุำดำ

ฟังัเสีูยงเข้า (เด็็กเยาวชน) 
มากกว่าฟังัเสีูยงในคำวามค่ำด็เรา 

นรีาศกัดิ็� พะงาตุนัด็ ผืู้ช่วยเจ้าหน้าที�พนักงานธุิรีการี กองการี
ศึกษา องค์การีบรีิหารีสู่วนตำาบลัปรีะทัด็บุ อำาเภอปรีาสูาท จังหวัด็
สูรุีนิทรี ์อายุ 36 ป็ ีทำางานัในัตัำาแหนัง่ผู้้�ช่วยเจ�าหนั�าท้�พันักังานัธิรุการมา
แล่�ว 9 ป็ ีโดยหนั�าท้�ความรบัผู้ดิชอบในังานัธิรุการท้�นัราศึกัดิ�ทำาเป็น็ัป็ระจำา
คือ งานัเอกสืารทุกอย่าง ทั�งการจัดทำาสืารบัญ การจัดซึ่ื�อจัดจ�าง การทำา
โครงการต่ัาง ๆ แล่ะภาระงานัด�านัการศึึกษาบางส่ืวนั เนัื�องจากขณิะน้ั� 
อบตั.ยงัไมม่น้ักัวิชาการการศึกึษาเข�ามาทำางานั 

นัราศึักดิ� เป็็นัคนัในัพัื�นัท้�ท้�ใกล่�ชิดกับเด็กแล่ะเยาวชนัในัชุมชนั
ป็ระทัดบุแล่ะล่ะแวกใกล่�เค้ยง ทำาให�เขามองเห็นัป็ัญหาในัชุมชนั รวมถึง
เสื�นัทางชวิ้ตัของเด็กอ้กหล่าย ๆ  คนั เขาจึงสืนัใจเข�าร่วมอบรมในัหลั่กสืต้ัร
นัักถักทอชุมชนั เพัราะอยากเพัิ�มทางเลื่อกในัการ 
ใช�ช้วิตัให�กับเด็กในัพัื�นัท้� โดยรับหนั�าท้�หลั่กในัการ
ล่งพัื�นัท้� เนัื�องจากเป็น็ัคนัในัท�องถิ�นัท้�คล่กุคล่กั้บคนัในั
ชุมชนัมากกว่าใคร เสืาะหากลุ่ม่เด็กแล่ะเยาวชนัท้�ดท่้า
จะหล่ดุจากระบบการศึกึษา 

“กอ่นหนา้ท่ี่�จะได้็ลุงชุม่ชน นักถักที่อชุม่ชนที่กุ
คินจะม่านั�งคิุย่แลุกเปลุ่�ย่นมุ่ม่ม่อง เลุ่าปัญ่หาของ
แต่ำลุะพ่�นท่ี่�ว่าเป็นอย่่างไร นำาคิวาม่ร้้ท่ี่�ได้็รับจากการ 
ฝูึกอบรม่ม่าเลุ่าส่้่กันฟััง โด็ย่เฉพาะเที่คินิคิการเข้าหา
ผ่้อ่้�น การพด้็คุิย่ เพ่�อนำาไปใชจ้ริงเม่่�อต้ำองลุงพ่�นท่ี่� เพ่�อ
รว่ม่หาที่างออกใหเ้ย่าวชนกลุุม่่เปราะบาง”

กระบวนัการอบรมจากนัักถักทอชุมชนั ทำาให�
นัราศึักดิ�ร้�ว่า แม�เขาจะอยากช่วยให�เด็กทุกคนัได�รับการศึึกษาหรืออาช้พั
เพัื�อการดำารงช้วิตั แต่ัสืำาหรับเด็กบางคนัอาจไม่ตั�องการโอกาสืนัั�นั แล่ะ
เลื่อกเดินัไป็อ้กเสื�นัทางหนึั�ง ขณิะท้�บางคนัพัอจะดึงกลั่บมาได�บ�าง แล่ะ 
เข�าเรย้นัต่ัอในัระบบการศึกึษานัอกโรงเรย้นั หรอื กศึนั. 

“ส่ภาพของเด็็กแต่ำลุะคินท่ี่�ไม่เ่หม่่อนกนั แม้่จะเป็นปัญ่หาเด่็ย่วกนั 
จึงจำาเป็นต้ำองม่่วิธี่เข้าหาท่ี่�หลุากหลุาย่ เพ่�อจะได้็เข้าถึงเด็็กได้็ม่ากขึ�น  
ซึึ่�งหลัุกส่้ตำรน่�ที่ำาให้เราเข้าใจปัญ่หาหลุาย่อย่่างได้็เร็วขึ�น แลุะพย่าย่าม่
ที่ำาคิวาม่เขา้ใจ รับฟังัเส่ย่่งของเด็็กม่ากกว่าเส่ย่่งในคิวาม่คิิด็ของตัำวเอง”

นัราศัึกดิ� ยอมรับว่า การพััฒนัาแล่ะช่วยเหลื่อเด็กเยาวชนัเป็็นั 
งานัยาก โอกาสืของเด็กกลุ่ม่เป็ราะบางก็มน้ั�อย โดยสืิ�งท้�เด็กขาดมากท้�สืดุ
คือ ความเอาใจใสื่จากผู้้�ป็กครอง เด็กท้�ไม่ได�เร้ยนัสื่วนัใหญ่ม้ป็ัญหาจาก 
ผู้้�ป็กครองไมค่่อยมเ้วล่าให� หรอืผู้้�ป็กครองท้�ไมส่ืามารถเป็น็ัตััวอยา่งท้�ด้ให�
กบัเด็ก ซึ่ึ�งการไป็เค้�ยวเขญ็ให�เด็กกล่บัไป็เรย้นั กล่ายเป็น็ัการไป็ยุง่วุ่นัวาย
กับล่้กหล่านัเขามากเกินัไป็ ดังนัั�นัครอบครัวจึงเป็็นัตััวแป็รสืำาคัญในัการ 
พัาเด็กกลุ่ม่เป็ราะบางก�าวข�ามป็ญัหาน้ั�ไป็ได� 

ด�านัปั็ญหาอุป็สืรรคในัการทำางานัพััฒนัาเด็กแล่ะเยาวชนันัอก
ระบบท้�ผู้่านัมา นัราศึักดิ�มองว่า สื่วนัใหญ่เป็็นั 
เรื�องการไม่ได�รับความร่วมมือ เด็ก ๆ  บางกลุ่ม่ยัง
ม้กำาแพัง ไม่เป็ิดโอกาสืให�เขาเข�าหานััก ขณิะท้�
เด็กบางคนัเปิ็ดโอกาสืให�เขาได�พั้ดคุยแล่ะ 
ตัอบรับการช่วยเหลื่อบ�าง โดยเฉพัาะปั็ญหา  
‘ยาเสืพัติัด’ ซึ่ึ�งเป็น็ัเรื�องหนัักสืดุ แล่ะยากท้�จะดึง
เด็กกลุ่่มนั้�มาอบรมด�วย เช่นั ม้เด็กแถวบ�านัเขา
คนัหนัึ�งอายุ 15-16 ป็ ีติัดยาแล่ะเข�ารบัการบำาบดั
 แต่ัเมื�อออกมาแล่�วกต็ั�องกล่บัมาติัดหนักักว่าเดิม
ตักอย้ใ่นัวังวนันั้�โดยหาทางออกไม่ได� 

“นักถักที่อชุม่ชนเป็นโคิรงการท่ี่�ด่็ แต่ำ
บางท่ี่ปัญ่หาท่ี่�นำาม่าคิยุ่กัน มั่กคิยุ่ถึงขอ้ด่็ม่ากกว่า
ข้อเส่่ย่ ซึึ่�งบางเร่�องก็แก้ย่ากจริง ๆ แลุะต้ำองใช้

ระย่ะเวลุา แต่ำอย่า่งนอ้ย่กอ็ย่ากใหเ้ด็็ก ๆ ได้็ม่่โอกาส่ที่างการศึกึษา ม่่วุฒิ
เพ่�อนำาไปใช้ที่ำางานในอนาคิตำ ส่่วนเร่�องย่าเส่พติำด็ยั่งไม่่ส่าม่ารถแก้ไขได้็
เต็ำม่ท่ี่� อาจเป็นเพราะเราคิยุ่กนัในม่มุ่ของผ่้ใ้หญ่ท่่ี่�ม่องเห็นปญั่หา แต่ำคิวาม่
รว่ม่ม่่อจากเด็็กเองยั่งม่่น้อย่ม่าก”   

“หลักสูตรีนัำกถัักทอชุมุชุนำ
ทำ�ใหเ้รี�เขั้�้กับหล�ย ๆ อย�่ง
ได้ำเรีว็ขั้ึ�นำ และมวีธี่ีเขั้�้ห�ที�
หล�กหล�ย เพืั� อจะได้ำเขั้�้ถึัง
เด็ำกได้ำม�กขั้ึ�นำ โดำยพัย�ย�ม
ทำ�คว�มเขั้�้ใจ ฟังัเสียง
ขั้องเขั้�ม�กกว�่เสียงในำ
คว�มค่ดำขั้องตัวเอง”
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ว�่ที�รีอ้ยตรี ีศักด่ำ�ชุยั สัชุชุ�นำนำท์

อยากเห็นเด็็กในชมุชนได้็รบััโอกาสู
พัิ่ฒนาตนเองแลัะมีทัำกษะอาชพีิ่ 

ว่าที�รี้อยตรีี ศักดิ็�ชัย สูัชชานนท์ นักวิชาการีศึกษา องค์การี
บรีหิารีสู่วนตำาบลัปรีะทัด็บุ อำาเภอปรีาสูาท จังหวัด็สูุรีนิรี ์ อายุ 37 ปี  
รับหนั�าท้�ด้แล่กลุ่่มกิจกรรมของ อบตั. ในัด�านัก้ฬา การศึึกษา ตัล่อดจนั
แผู้นังานัการศึึกษาต่ัาง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมให�เด็กแล่ะเยาวชนั ซึ่ึ�ง 
ทุกงานัเก้�ยวข�องกับชุมชนัอย่างหล้่กเล้่�ยงไม่ได� บวกกับความป็รารถนัาด้
ท้�อยากเหน็ัเด็กในัชุมชนัได�รบัโอกาสื ทำาให�เขาตััดสืนิัใจเข�าอบรมหล่กัสืต้ัร
นักัถักทอชุมชนั

“ในชุม่ชนม่่เด็็กท่ี่�เขาไม่ม่่่โอกาส่ได้็ศึกึษาต่ำอ ผ่ม่เหน็เด็็กกลุุม่่น่�แลุว้
อย่ากปั� นเขา อย่ากม่อบโอกาส่ใหเ้ขา เพราะพวกเขาไม่ม่่่ใคิรใหค้ิำาปรึกษา
หร่อชว่ย่เหลุอ่เลุย่ ถ้าผ่ม่ส่าม่ารถแนะนำาเขาให้ม่า
ฝูึกทัี่กษะอาช่พได้็น่าจะด่็ จึงอย่ากนำาคิวาม่ร้้จาก
การอบรม่ม่าต่ำอย่อด็การที่ำางานให้ม่่ประส่ิที่ธีภิาพ
ม่ากขึ�น”

ด�วยความหวังด้ท้�ตั�องการหยิบยื�นัให�เด็ก ๆ 
เมื� อถ้กเพัิ�มพั้นัด�วยองค์ความร้�จากการอบรม  
ชว่ยจุดป็ระกายให�เด็ก ๆ  ในัชุมชนัมองเหน็ัอนัาคตั
หล่งัจากมองข�ามแล่ะป็ฏิิเสืธิมาตัล่อด

“หลุังจากท่ี่�ได้็ไปเข้าร่วม่การอบรม่ม่าแลุ้ว
นำาคิวาม่ร้้ม่าปรับใช ้เหม่่อนเป็นการจุด็ประกาย่ให้
เด็็กม่่เปา้หม่าย่ในชวิ่ตำม่ากขึ�น พวกเขาอาจไม่พ่ร้อม่
แต่ำกม่็่คิวาม่ตัำ�งใจท่ี่�จะไปฝูกึฝูนตัำวเอง ไม่ว่่าจะเป็น
วิชาชพ่ หร่อกจิกรรม่ท่ี่�เขาได้็รว่ม่ที่ำา ส่ง่ผ่ลุให้เขาม่่
กำาลุงัใจม่ากขึ�น”

ไมเ่พัย้งแต่ัเด็กท้�ได�รับการฝึกึฝึนั ศึกัดิ�ชยัเองกไ็ด�รับการฝึกึฝึนัแล่ะ
เร้ยนัร้�จนัเกิดการเป็ล่้�ยนัแป็ล่งในัตััวเองหล่ายอย่าง ทั�งการยอมรับฟััง 
ความคิดเหน็ัคนัอื�นัท้�เป็น็ัจุดเริ�มตั�นัทำาให�ศึกัดิ�ชยัมองเห็นัโอกาสืใหม่ ๆ ท้�
เขาได�นัำามาถ่ายทอดให�เด็กแล่ะเยาวชนัได�ฝึกึคิดแล่ะป็ฏิิบติััตัาม

“ผ่ม่พย่าย่าม่ชักชวนให้พวกเขาพัฒนาตัำวเอง ศึึกษาเร่ย่นร้้ 
ประกอบอาช่พ เพ่�อจะได้็ไม่่ว้าเหว่หร่อตำกอย้่่ในปัญ่หาจนไม่่ม่่ที่างออก
แลุ้วเดิ็นที่างท่ี่�ผ่ิด็ ซึึ่�งตำอนน่�ก็ม่่เด็็กจำานวนม่ากฉุกคิิด็ได้็แลุะกลุับม่า 
เขา้รอ่งเขา้รอย่”

ป็ญัหาความยากจนัเป็น็ัป็ญัหาท้�เขามองว่าเป็น็ัป็ญัหาใหญใ่นัพัื�นัท้�
เพัราะเด็กนัอกระบบจะร้�สืึกเคว�งคว�างกับสืภาวะดังกล่่าวจนักระทั�งอาจ
ไป็ยุ่งเก้�ยวกับวงจรยาเสืพัติัด ในัฐานัะนัักวิชาการศึึกษาแล่ะนัักถักทอ
ชุมชนั เขาจึงเข�าไป็ชกัชวนัเด็กกลุ่ม่เสื้�ยงออกมาจากวังวนั ทั�งหากจิกรรม
ให�ทำา อาทิ เล่น่ักฬ้า แล่ะหารายได�จากอาชพ้ัท้�พัอจะทำาได�

“ผ่ลุลัุพธีท่์ี่�ได้็หลุงัจากผ่ม่ลุงม่่อที่ำา ม่่เด็็กจำานวน
หนึ�งท่ี่�เช่�อ พย่าย่าม่หาอาช่พที่ำา ม่าปรึกษาเราเร่�อง 
ช่องที่างที่ำาม่าหากิน ผ่ม่ก็แนะนำาเขาไปให้ใช้ต้ำนทุี่น
นอ้ย่ แลุะชอ่งที่างการขาย่”

ศึักดิ�ชัยม้ความคิดเห็นัต่ัอหล่ักส้ืตัรน้ั�ว่า เป็็นั
หล่ักสื้ตัรท้�ด้แล่ะควรม้ต่ัอไป็เรื�อย ๆ เพัราะเด็กท้� 
ด�อยโอกาสืบางคนัเขาไม่ได�ยากจนัมากนััก แต่ัเป็็นั 
เรื�องของความคิด ถ�าม้นัักถักทอชุมชนัมาช่วยเหล่ือ
ชักจ้งเขาไป็ในัทางท้�ถ้กตั�อง เขาจะเป็ล่้�ยนัพัฤติักรรม
ให� ด้ขึ�นัได� ซึึ่�งผู้มคาดหวังว่าการท้�เราทำาแบบนั้�จะ
เป็ล้่�ยนัแป็ล่งสัืงคมให�ด้ขึ�นัได� เพัราะเท่าท้�ทำาไป็ก็ม ้
คนัท้�กล่ับมาเป็็นัคนัด้ได�จริง ๆ ความพัยายามท้�ทำา 
กนััมาไม่สืญ้เป็ล่า่   

“ผมพัย�ย�มชุกัชุวนำ
ใหพ้ัวกเขั้�พััฒนำ�ตัวเอง 
ศึกษี�เรียีนำรีู ้ป้รีะกอบอ�ชุพีั 
เพืั� อจะได้ำไมว่�้เหวห่รีอื
ตกอยูใ่นำป้ญัห�จนำไมม่ี
ท�งออก แล้วเด่ำนำท�งที�ผ่ดำ
ซึ่ึ�งตอนำนีำ�มเีด็ำกจำ�นำวนำม�ก
ฉิกุค่ดำได้ำและกลับม�
เขั้�้รีอ่งเขั้�้รีอย”
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สุชุ�ดำ� ส�แก้ว

กล้ัาค่ำด็ กล้ัาทำำา
สูรา้งคำวามมั�นใจัในตัวเอง 

สูชุาด็า สูาแก้ว หรีอื ‘ครูีต้อย’ ผืูช้ว่ยครูีผืูด้็แูลัเด็็ก ศนูยพ์ฒันา 
เด็็กเล็ักบา้นอำาปลึั อบต.โชกเหนือ อำาเภอลัำาด็วน จังหวัด็สูรุีนิทรี ์ อายุ 
42 ป็ี เล่่าว่า เธิอไม่ร้�มาก่อนัว่าหล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนัคืออะไร ร้�แต่ัว่า
เก้�ยวกับการดแ้ล่เด็ก แต่ัเมื�อได�รบัมอบหมายจาก สืราวุธิ สืายธินั ้ผู้อ.กอง
การศึึกษา อบตั.โชกเหนืัอ ให�เข�าร่วมอบรมหลั่กส้ืตัรนัักถักทอชุมชนั  
รุ่นัท้� 3 ป็ี 2563 แรก ๆ ยอมรับว่า ‘งง’ เพัราะการอบรมเนั�นัไป็ท้�เด็ก 
แล่ะเยาวชนั ไมใ่ชเ่ด็กเล่ก็ท้�เป็น็ัหนั�างานัท้�ตันัรบัผู้ดิชอบมาตัล่อด 13 ปี็

ถึงกระนัั�นั คร้ตั�อยก็พัร�อมเป็ิดใจเร้ยนัร้�หล่ักสื้ตัรฯ โดยบอกว่า  
การเข�ารว่มการอบรมได�เรย้นัร้�มากมาย ทั�งวิธิคิ้ด วิธิเ้ป็ดิใจ วิธิก้ารทำางานั
กับชุมชนั วิธิก้ารเข�าถึงตััวเด็กว่าจะคุยแบบไหนั เพัื�อให�เด็กเข�าใจ อ้กทั�ง
ยงัได�เป็ดิป็ระสืบการณิใ์หม ่ๆ ซึ่ึ�งแตักต่ัางจากงานัหลั่ก
ท้�ศึ้นัย์พััฒนัาเด็กเล่็ก ทำาให�ม้ความมุ่งมั�นัในัการทำางานั
มากขึ�นั 

คร้ตั�อย เผู้ยว่า การทำางานักับเด็กเล่ก็ ทำาหนั�าท้�
สือนัเด็กในัแต่ัล่ะวันั แต่ัตัอนันั้�ไม่ใช่ เราตั�องมองว่า 
เด็กเร้ยนัจบจากเราแล่�วไป็ถึงท้�โรงเร้ยนัเขาจะเป็็นั
อย่างไร คร้ตั�อยจึงเพัิ�มเรื�องการฝึึกฝึนัความม้ระเบ้ยบ
วินััย การอดทนัรอคอย การทำางานัเป็็นัท้ม แล่ะการ 
อย้ร่ว่มกบัผู้้�อื�นัให�กบัเด็ก ๆ ในัความดแ้ล่ของเธิอด�วย 

“เม่่�อก่อนเราไม่่ได้็เน้นการที่ำากิจกรรม่ วาด็ร้ป 
ระบาย่ส่่ หร่อกิจกรรม่ท่ี่�ที่ำางานร่วม่กัน ส่่วนม่ากให้
ที่ำางานเด่็�ย่ว งานใคิรงานมั่น แต่ำพอไปอบรม่กลัุบม่า ลุองให้นอ้งที่ำาเหม่่อน
ที่ำางานกิจกรรม่ท่ี่�เป็นกลุุม่่ เช่น การเลุ่นเกม่ ที่ำาด้็วย่กัน แลุะฝึูกการรอคิอย่
ฝูกึคิวาม่เป็นระเบ่ย่บ เด็็ก ๆ  จะร้ว่้าใหเ้พ่�อนกลุุม่่น่�ที่ำากอ่นนะ อ่กกลุุม่่ต้ำอง
รอกอ่น เขาร้จั้กคิำาว่ารอ ร้จั้กให้เพ่�อนกอ่น มั่นที่ำาใหเ้ด็็ก ๆ  ที่ำาโด็ย่อัตำโนมั่ติำ
โด็ย่ท่ี่�เราไม่ต้่ำองตำะโกนเร่ย่กแลุว้เร่ย่กอ่ก ที่ำาให้เห็นว่าเขาเปลุ่�ย่นแปลุงไป
เย่อะม่าก”

ผู้ล่สืะท�อนักล่ับเป็็นัเส้ืยงชื�นัชมจากคร้โรงเร้ยนัอนัุบาล่ท้�ม้ต่ัอ 
ศึน้ัยพ์ัฒันัาเด็กเล่ก็ “เด็็กเขา้อนบุาลุ 1 ปีน่�ได้็รับคิำาชม่ว่าเป็นระเบ่ย่บม่าก
แลุว้ในการฝูกึระบาย่ส่ ่การเขย่่น การฝึูกทัี่กษะต่ำาง ๆ กท็ี่ำาได้็ด่็ เราภ้มิ่ใจ
ท่ี่�ที่ำาส่ิ�งน่�ส่ำาเร็จ” คร้ตั�อยสืะท�อนั

อ้กสืิ�งหนัึ�งท้�คร้ตั�อยได�รับจากการเข�ารบัการอบรม คือ ความมั�นัใจ
ในัตััวเอง กล่�าคิดกล่�าทำาในัสืิ�งท้�คิดว่าถ้กตั�อง เธิอเล่่าว่า การแล่กเป็ล่้�ยนั
เรย้นัร้�กบัพั้� ๆ  นั�อง ๆ  นักัพัฒันัาชุมชนัแล่ะนักัวิชาการจากต่ัางพัื�นัท้� ทำาให�
ร้�สึืกว่าตั�องมั�นัใจในัตััวเองมากขึ�นั เพัราะถ�าไม่มั�นัใจในัตััวเองก็จะทำางานั
ไมส่ืำาเร็จ 

“ย่อม่รับว่าชว่งหลุงั ๆ เรากลุา้คิิด็กลุา้แส่ด็งออกม่ากขึ�น กลุา้ท่ี่�จะ
เส่นอแนวที่างการแกป้ญั่หากบันกัวิชาการ กบัปลุดั็ กบันาย่กฯ เพ่�อใหเ้ขา
เห็นคิวาม่ส่ำาคัิญ่ของศึน้ย์่เด็็กเลุก็ จากเม่่�อกอ่นท่ี่�เราไม่ค่่ิอย่กลุา้ เกรงแต่ำว่า
ที่ำาไปแลุว้จะถก้ไหม่ จะผิ่ด็ไหม่ ที่กุวันน่�ค่ิอกลุา้ม่ากขึ�น ไม่ก่ลัุว กลุา้ท่ี่�จะ

แส่ด็งคิวาม่เป็นตัำวของตัำวเองม่ากขึ�น”

สื่วนัการทำางานัพััฒนัาเด็กแล่ะเยาวชนั  
โดยเฉพัาะเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบ คร้ตั�อย  
เผู้ยว่ายังไม่ม้ความคืบหนั�ามากนััก ขณิะนั้�ยัง 
ไม่สืามารถรวมกลุ่่มเด็กแล่ะเยาวชนัได� เนัื�องจาก
มข้�อจำากดัด�านัการป็ระสืานังานักบัผู้้�นัำาชุมชนัแล่ะ
ผู้้�ป็กครอง ทำาให�ไม่ได�รับความไว�วางใจให�พัา 
ล่้กหล่านัเข�าร่วมกิจกรรม บ�างก็มองว่าล่้กหล่านั
ยงัเล็่กอย้บ่�านัเฉย ๆ ไม่ตั�องทำาอะไรกไ็ด� 

สืำาหรับข�อเสืนัอแนัะต่ัอหนัว่ยงานัผู้้�ให�การ
สืนัับสืนุันั คร้ตั�อยสืะท�อนัว่า อยากให� อบจ.สุืรนิัทร ์

กสืศึ. แล่ะมล้่นิัธิสิืยามกมัมาจล่ มาช่วยพัด้คยุกบัหวัหนั�างานัในัเรื�องการ
สืร�างความเข�าใจกบัผู้้�นัำาชุมชนัแล่ะผู้้�ป็กครอง เพัื�อเป็ดิพัื�นัท้�แล่ะสืนับัสืนันุั
นักัถักทอชุมชนัให�สืามารถทำางานักับเด็กแล่ะเยาวชนัได�มากขึ�นั   

“ก�รีแลกเป้ลี�ยนำเรียีนำรีู้
กับนัำกพััฒนำ�ชุมุชุนำและ
นัำกวชุ่�ก�รีจ�กต่�งพืั�นำที� 
ทำ�ใหร้ีูสึ้กว�่เรี�ต้อง
มั�นำใจในำตัวเองม�กขั้ึ�นำ
เพัรี�ะถ้ั�ไมม่ั�นำใจในำตัวเอง
ก็จะทำ�ง�นำไมส่ำ�เรีจ็”
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น่ำภ�ภรีณ์ จน่ำทเขั้ต

เราต้องฟังัเด็็ก...ฟังัคำวามค่ำด็เห็น
คำนในชมุชน 

นิภาภรีณ์ิ จินทเขต หรีอื ครูีนุ้ย ผืูช้ว่ยครูีผืูด้็แูลัเด็็ก ศนูยพ์ฒันา
เด็็กเล็ักวัด็ศิรีิมงคลั อบต.โชกเหนือ อำาเภอลัำาด็วน จังหวัด็สูุรีินทรี ์ 
อายุ 36 ป็ี เธิอได�รับมอบหมายจาก สืราวุธิ สืายธินั้ ผู้อ.กองการศึึกษา  
อบตั.โชกเหนัือ ให�เข�าร่วมหล่ักส้ืตัรนัักถักทอชุมชนัรุ่นัท้� 3 ป็ี 2563 
เนัื�องจาก อบตั.โชกเหนืัอเหน็ัความสืำาคัญของการพัฒันัาเด็กเยาวชนัให�ม้
คณุิภาพั แล่ะมส้ืว่นัรว่มกบักจิกรรมของชุมชนั 

“ภาพฝูนัท่ี่�อย่ากเห็น เราอย่ากให้เด็็กม่่ส่ว่นรว่ม่ จากท่ี่�เราได้็เขา้ไป
ด้็แลุ้วเป็นโคิรงการท่ี่�ด่็ เด็็กจะได้็ค้ินพบตัำวเองท่ี่�เป็น
ประโย่ชน์แกเ่ขา ตัำวเราเองก็ได้็พัฒนาตัำวเองขึ�นเร่�อย่ ๆ ”

สืำาหรับสืิ�งท้�คร้นัุ�ยได�เร้ยนัร้�จากการอบรม คือ 
การทำางานัเป็็นัขั�นัเป็็นัตัอนั ร้�จักรับฟัังความคิดเห็นั 
ของคนัอื�นั กบัเยาวชนัเราตั�องเข�าใจเขากอ่นัว่าสืิ�งท้�เขา
ตั�องการคืออะไร ไมใ่ชว่่าสืิ�งท้�เราแนัะเขาไป็เป็น็ัสืิ�งท้�ถก้
สืำาหรับเขาเสืมอ เป็็นัมุมมองใหม่ท้�ไม่เคยคิดอย่างน้ั� 
มากอ่นั 

“เราต้ำองฟังัเด็็กกอ่น อย่า่เอาคิวาม่คิิด็ตัำวเองว่า
เราถก้เส่ม่อ แลุะเราต้ำองฟังัคิวาม่คิิด็เห็นของคินในชุม่ชนด้็วย่” 

เมื�อนัำาสืิ�งท้�ได�เร้ยนัร้�มาป็รับใช�กับงานัป็ระจำา คร้นัุ�ย เล่่าว่า ทำาให� 
เธิอมองงานักว�างขึ�นั รอบคอบแล่ะรอบด�านัมากขึ�นั ยกตััวอย่างการขอ
ข�อม้ล่เด็กท้�มาสืมัครเข�าศึ้นัย์พััฒนัาเด็กเล่็ก ควรทำาให�ล่ะเอ้ยดแล่ะ 
รอบด�านัมากขึ�นั เวล่าตั�องการใช�ข�อม้ล่ ก็สืามารถดึงข�อม้ล่ท้�ม้อย้่มาใช� 
ได�เล่ย ไม่ตั�องขอผู้้�ป็กครองใหม่ อ้กทั�งข�อม้ล่ท้�ได�มายังทำาให�เราร้�จักเด็ก
แต่ัล่ะคนัด้ขึ�นั การด้แล่เด็กแต่ัล่ะคนัก็จะเป็็นัไป็ด�วยความระมัดระวัง 
มากยิ�งขึ�นัตัามไป็ด�วย 

“จากการสั่ม่ภาษณ์ข้อม่้ลุกับผ้่้ปกคิรอง เราได้็ร้้จักตัำวตำนของเด็็ก
ม่ากขึ�น เราได้็ไปเห็นด้็วย่ตัำวเองว่าม่่เด็็กเพ่ย่งส่ว่นน้อย่ท่ี่�ได้็อย้่พ่ร้อม่หนา้
พร้อม่ตำา ส่่วนม่ากอย้่่กับตำาย่าย่ ตำาย่าย่เป็นผ้่้รับส่่ง บางคินตำากับย่าย่ 
ไม่ถ่ก้กนั บางท่ี่ตำอนเย็่นจะใหส้่ง่เด็็กลุงบา้นไหนก็ให้บอกแต่ำเชา้ เด็็กบางคิน
ขาด็คิวาม่อบอุ่นตัำ�งแต่ำแรก พอเราร้้ เราก็จะด็แ้ลุเขาได้็ม่ากขึ�น เราจะเข้าใจ
อารม่ณ์ของเขาได้็ด่็ขึ�น” คร้นัุ�ย ซึึ่�งมป้็ระสืบการณิด์แ้ล่เด็กเล่ก็มากว่า 6 ป็ี
กล่า่ว

สื่วนัการทำางานักับเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบ  
คร้นัุ�ยเล่า่ว่า “ปญั่หาหลัุกค่ิอ เราอย่ากให้เด็็กม่่ส่ว่นรว่ม่
แต่ำเด็็กยั่งไม่มั่่�นใจในตัำวเรา ที่างด้็านผ้่ป้กคิรองเองอย่าก
ใหหั้วหน้างานของเราเข้าไปหาเขาม่ากกว่า อย่่างน้อย่ให้
หัวหน้าไปส่ร้างคิวาม่เช่�อถ่อ ส่ร้างคิวาม่อุ่นใจให้กับเขา
เราเป็นแค่ิลุ้กน้อง ยั่งไม่่ส่าม่ารถส่ร้างคิวาม่มั่�นใจให้กับ
ผ่้ป้กคิรองได้็”   

“เรี�ต้องฟังัเด็ำกก่อนำ 
อย�่เอ�คว�มค่ดำตัวเอง
ว�่เรี�ถักูเสมอและเรี�
ต้องฟังัคว�มค่ดำเหน็ำ
ขั้องคนำในำชุมุชุนำด้ำวย”
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ดำ�ว แก้ววเ่ศษี

เปดิ็หน้างานใหม่
‘พัิ่ฒนาเด็็กเยาวชนนอกระบับั’
อยากได้็คำนนำาทำางแลัะพิ่าทำำา 

ด็าว แก้ววิเศษ หรีอื ครูีแขก ครูีศูนย์พัฒนาเด็็กเล็ักวัด็ศริีมิงคลั อบต.
โชกเหนือ อำาเภอลัำาด็วน จังหวัด็สุูรีนิทรี ์อายุ 37 ป็ ีกล่า่วว่า ได�เข�ารว่มหล่กัสืต้ัร
นักัถักทอชุมชนั รุ่นัท้� 3 ป็ ี2563 เนัื�องจากได�รับมอบหมายจาก สืราวุธิ สืายธินั ้
ผู้อ.กองการศึกึษา อบตั.โชกเหนัอื ให�เข�ารว่มอบรม ถือเป็น็ัหนั�างานัใหม่เก้�ยวกบั
เด็กแล่ะเยาวชนัท้�ไม่เคยม้ป็ระสืบการณิ์มาก่อนั แรก ๆ ยังจับตั�นัชนัป็ล่ายไม่ถ้ก 
แต่ัก็ม้มุมท้�สืนัุกสืนัานักับการเร้ยนัร้�ใหม่ ๆ โดยเฉพัาะกิจกรรมสัืนัทนัาการท้�
สืามารถนัำามาป็รับใช�กบัการดแ้ล่เด็กเล่ก็ท้�ศึน้ัยไ์ด�

“เรานำากจิกรรม่ส่นัที่นาการม่าใช้กบัเด็็กเลุก็ได้็ ม่าชวนเด็็กเลุน่ ม่าดั็ด็แปลุง
ใหง้า่ย่ขึ�น ที่ำาใหส้่นกุส่นาน เป็นการเช่�อม่คิวาม่สั่ม่พันธีก์นั ท่ี่�ปกติำแลุว้เราจะไม่ม่่่
กจิกรรม่พวกน่� ส่ว่นม่ากจะเปิด็ตำาม่แผ่นแลุว้ด็แ้ลุเด็็กตำาม่นั�น ม่่พาเลุน่บา้งนิด็หน่อย่
ซึึ่�งพอเลุน่อย่า่งน่�แลุว้ส่งัเกตำว่าเด็็กบางคินม่่การตำอบส่นองกับเราด่็ขึ�น” 

สืำาหรับป็ัญหาอุป็สืรรคกับการทำางานักับเด็กเยาวชนันัอกระบบ คร้แขก 
สืะท�อนัว่า เมื�อม้การล่งชุมชนั ท้มนัักถักทอชุมชนัยังไม่ได�รับความร่วมมือจาก
ชุมชนัเท่าท้�ควร ตั�องการให�หัวหนั�างานัให�ความช่วยเหล่อืในัการป็ระสืานังานักับ
ผู้้�นัำาชุมชนั ตัล่อดจนัพั่อแม่ผู้้�ป็กครองของเด็กเยาวชนั ให�มอบความไว�วางใจ 
อนัุญาตัให�ล่้กหล่านัมาทำากิจกรรมกับ อบตั. “เราอย่ากไปที่ำา แต่ำเราต้ำองการให้
หัวหน้าเราไปด้็วย่ เราจะได้็ม่่คินท่ี่�นำาที่าง พาเราที่ำาได้็ถก้” คร้แขกทิ�งท�าย    

“เรี�นำำ�ก่จกรีรีมสันำทนำ�ก�รี
ม�ใชุกั้บเด็ำกเล็กได้ำ เชุน่ำ
ชุวนำเด็ำกเล่นำ ดัำดำแป้ลงใหง้�่ยขั้ึ�นำ 
ทำ�ใหเ้ด็ำกเก่ดำคว�มสนุำกสนำ�นำ
เป้น็ำก�รีเชุื�อมคว�มสัมพัันำธ์ีกันำ
สังเกตว�่เด็ำกบ�งคนำมกี�รี
ตอบสนำองกับเรี�ดีำขั้ึ�นำ”
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ฝึนำท่พัย ์อสุ่�หดี์ำ

ทำกุคำนในชมุชนมีสู่วนรว่มพัิ่ฒนา
เด็็กให้เต่บัโตอยา่งมีศัึกยภูาพิ่

ฝนทิพย ์ อุสูา่หดี์็ นักพฒันาชุมชนชำานาญการี องค์การีบรีหิารี
สูว่นตำาบลัตรีมไพรี อำาเภอศขีรีภมู ิจังหวัด็สูรุีนิทรี ์มห้นั�าท้�ดแ้ล่สืวัสืดิการ
ของคนัในัชุมชนั โดยเฉพัาะเด็กแรกเกิด แล่ะเป็็นั ‘นัักถักทอชุมชนั’ มา
เป็็นัเวล่าเกือบ 1 ป็ี เพัื�อช่วยเหล่ือด้แล่เด็กแล่ะเยาวชนัท้�หลุ่ดออกจาก
ระบบการศึกึษาให�มคุ้ณิภาพัชวิ้ตัท้�ด้ขึ�นั

ฝึนัทิพัย ์เล่า่ว่า โครงการนักัถักทอชุมชนัทำาให�เธิอได�มโ้อกาสืไป็เข�า
ร่วมกิจกรรมหล่ายครั�ง ทั�งการป็รับทัศึนัคติั แล่ะการทำากิจกรรมสืะท�อนั
ป็ญัหาแล่ะแนัวทางการแก�ไข เพัื�อแล่กเป็ล่้�ยนัเรย้นัร้�รว่มกนัั ด�วยโจทยข์อง
การเป็น็ันักัถักทอชุมชนัคือ การช่วยเหลื่อเด็กแล่ะเยาวชนัท้�หลุ่ดออกจาก
ระบบการศึกึษา จึงล่งพัื�นัท้�สืำารวจกลุ่ม่เป้็าหมายแล่ะได�
ค�นัพับว่า ป็ัญหาของเด็กสื่วนัใหญ่มาจากความยากจนั
ของครอบครัว แล่ะการตั�องห่างไกล่จากพ่ัอแม ่ทำาให�ตั�อง
อาศึยัอย่้กบัผู้้�สืง้อายุท้�มช้อ่งว่างระหว่างวัยค่อนัข�างมาก
แล่ะให�การดแ้ล่ได�ไมทั่�วถึง

“คิวาม่ย่ากของการที่ำางานกับเด็็กแลุะเย่าวชน 
นอกระบบ ค่ิอ การที่ำาให้พวกเขาเปิด็ใจย่อม่พด้็คุิย่ด้็วย่  
เด็็กบางคินเพ่ย่งได้็พ้ด็คิุย่ส่ักคิรั�งก็เปิด็ใจส่ะท้ี่อนบอก 
เลุา่ปญั่หาแลุะคิวาม่ต้ำองการได้็แลุว้ แต่ำม่่เด็็กอ่กหลุาย่คิน
ท่ี่�ไม่่เปิด็ใจ เราแก้ปัญ่หาด้็วย่การหาคินท่ี่�จะส่าม่ารถ
เช่�อม่โย่งเราใหเ้ขา้ถึงเขาได้็ เชน่ ญ่าติำผ่้ใ้หญ่ ่ผ่้ใ้หญ่บ่า้น
กำานัน หัวหนา้กลุุม่่เพ่�อน หร่อเพ่�อนส่นิที่ วิธีก่ารน่�ได้็ผ่ลุ
ค่ิอนขา้งด่็เลุย่ ชว่ย่ให้เด็็ก ๆ  ส่บาย่ใจแลุะเปิด็ใจท่ี่�จะบอก
เลุา่ปญั่หา คิวาม่ต้ำองการ แลุะปรึกษาเร่�องต่ำาง ๆ กบัเรา
ม่ากขึ�น ซึึ่�งจะที่ำาให้ชว่ย่เหลุ่อได้็ตำรงจุด็ นำาคิวาม่ต้ำองการ
ของเด็็กไปประส่านงานกับกลุุ่ม่ต่ำาง ๆ เฉพาะที่าง เช่น 
กศึน. กลุุม่่ฝึูกอาชพ่ แลุะกลุุม่่ผ้่จ้้างงาน โด็ย่ปัจจุบันเรา
ส่าม่ารถช่วย่เหลุ่อเด็็กท่ี่�กำาลัุงเผ่ชิญ่ปัญ่หาหลุุด็ออกจากระบบการศึึกษา
ได้็กว่าร้อย่ลุะ 30 แลุะยั่งได้็เห็นถึงทัี่ศึนคิติำของเด็็ก ๆ ท่ี่�เปลุ่�ย่นแปลุงไป 
ในที่างท่ี่�ด่็ขึ�น พวกเขาม่่คิวาม่ตัำ�งใจท่ี่�จะย่กระดั็บคิุณภาพช่วิตำของตัำวเอง 
ตัำ�งใจเร่ย่นร้ ้แลุะตัำ�งใจท่ี่�จะที่ำาคิวาม่ด่็ม่ากขึ�น”

 แม�ทุกอย่างเหมือนัจะกำาล่ังเดินัหนั�าไป็ได�ด�วยด้ เมื�อเด็ก ๆ กลุ่่ม 
เป็า้หมายเป็ดิใจให�กบันักัถักทอชุมชนั แต่ักลั่บมอ้้กอุป็สืรรคใหญท้่�ฝึนัทิพัย์
แล่ะเพัื�อนั ๆ ตั�องเจอ แล่ะยังก�าวผู้า่นัไป็ไม่ได� คือ พัอ่แล่ะแมข่องเด็ก

 ฝึนัทิพัย ์เล่า่ว่า ป็ญัหาหนึั�งท้�ล่ำาบากใจมาก คือ การท้�พัอ่แล่ะ
แม่ของเด็กตั�องการท้�จะพัาเด็กไป็อย้่ด�วยท้�จังหวัดอื�นั 
ด�วยจุดป็ระสืงค์ต่ัาง ๆ ทำาให�เด็กตั�องหลุ่ดออกจากระบบ
การศึกึษาอ้กครั�ง แม�เราจะพัยายามโทรศึพััท์ไป็อธิบิายถึง
ความสืำาคัญของสืิ�งท้�ล่้กของเขากำาลั่งทำาอย้่ก็ยังไม่เป็็นัผู้ล่ 
ก็ค่อนัข�างเส้ืยใจแล่ะเส้ืยดายโอกาสืแทนัเด็ก ๆ แต่ัก็จะ
พัยายามช่วยเหล่อืเด็กทกุคนัให�ได�มากท้�สืดุต่ัอไป็  

แม�การทำางานัจะไม่เรย้บงา่ย แต่ัการได�ทำางานัเป็น็ั
นัักถักทอชุมชนัก็ทำาให�เธิอม้ความสุืข อ้กทั�งการได� 
แล่กเป็ล่้�ยนัเร้ยนัร้�ร่วมกับเครือข่ายนัักถักทอชุมชนัยัง
ทำาให�เธิอสืามารถนัำาข�อคิดไป็ใช�พัฒันัาการทำางานัให�ด้ขึ�นั
ได�อ้กด�วย

ฝึนัทิพัย์ สืะท�อนัว่า สืิ�งสืำาคัญท้�ได�เร้ยนัร้�จากการ
ทำางานั คือ เทคนัิคในัการเข�าถึงคนักลุ่่มต่ัาง ๆ เพืั�อให� 
ได�รับทราบถึงความคิด ความร้�สืึก ป็ัญหา ความตั�องการ
ท้�แท�จริง ซึ่ึ�งเรื�องเหล่า่น้ั�จะเป็น็ัป็ระโยชน์ัอยา่งมากในัการ
ทำางานัพัฒันัาคณุิภาพัชวิ้ตัคนัในัตัำาบล่ นัอกจากนัั�นัการได�

แล่กเป็ล่้�ยนัเรย้นัร้�รว่มกบัเพัื�อนันักัถักทอชุมชนัยังทำาให�ได�เหน็ัถึงร้ป็แบบ
กระบวนัการทำางานั รบัทราบถึงป็ญัหาต่ัาง ๆ  แล่ะแนัวทางการแก�ไข ท้�แม�
ในัตัำาบล่ของเราจะมปั้็ญหาท้�แตักต่ัางออกไป็ กส็ืามารถนัำามาใช�เป็น็ักรณิ้
ศึกึษาแล่ะข�อพึังระวังได� 1 ป็ท้ี�ได�เป็น็ันักัถักทอชุมชนั ทำาให�มค้วามสุืขมาก
ท้�ได�มส่้ืวนัชว่ยยกระดับความเป็น็ัอย้ข่องคนัในัตัำาบล่   

“คว�มย�กขั้องก�รี
ทำ�ง�นำกับเด็ำกและ
เย�วชุนำนำอกรีะบบฯ 
คือก�รีทำ�ใหเ้ขั้�เป้ดิำใจ 
ต้องห�บุคคลที�จะชุว่ย
เชุื�อมโยงเรี�กับเด็ำก 
ทำ�ใหเ้ด็ำกสบ�ยใจที�จะ
เล่�ป้ญัห�และป้รีกึษี�
เรีื�องต่�ง ๆ เพืั� อใหเ้รี�
ชุว่ยเหลือพัวกเขั้�
ได้ำตรีงจดุำ”
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เกรีษีรี�ภรีณ์ ทวสุีขั้

เด็็กพัิ่ฒนาได้็
ถ้ัาทำำาถักูทำาง 

เกรีษรีาภรีณ์ิ ทวีสูุข นักทรีพัยากรีบุคคลัชำานาญการี องค์การี
บรีหิารีสู่วนตำาบลัตรีมไพรี อำาเภอศขีรีภูมิ จังหวัด็สุูรีนิทรี ์ อายุ 40 ป็ ี 
รบัผิู้ดชอบเรื�องการบรหิารงานับุคคล่ การจัดทำาแผู้นัอัตัรากำาล่งั เงนิัเดือนั 
ค่าตัอบแทนั สืวัสืดิการ โบนัสัื ฯล่ฯ เล่่าถึงการได�มาเข�ารว่มอบรมหล่กัสืต้ัร
นักัถักทอชุมชนัรุ่นัท้� 3 ป็ ี2563 ว่าได�รับคำาชักชวนัจากนักัวิชาการศึกึษา 
อบตั.ตัรมไพัร เนัื�องจากเห็นัว่าสือดคล่�องกับงานัท้�ตันัเองรับผู้ิดชอบ คือ 
โครงการการศึึกษานัอกพัื�นัท้�เชิงระบบของ อบจ.สุืรินัทร์ เพัื�อค�นัหา
เยาวชนัท้�ไมไ่ด�รบัการศึกึษาให�ได�รบัทนุัแล่ะฝึกึอาชพ้ั อาทิ ชา่งยนัต์ั แล่ะ
ชา่งเยบ็ผู้�า 

“เม่่�อม่่โคิรงการนักถักที่อชุม่ชนเขา้ม่า นักวิชาการศึึกษาเขาเห็นว่า
เราที่ำางานด้็านน่�ม่าตัำ�งแต่ำต้ำน เขาจึงชวนเรา บอกว่าเราส่าม่ารถให้ข้อม่้ลุ
ด้็านน่�ได้็” เกรษราภรณิ ์เล่า่ถึงท้�มาท้�ไป็ 

โดยคาดหวังว่าเมื�อเข�ารว่มหลั่กส้ืตัรนักัถักทอ
ชุมชนัจะสืามารถนัำาความร้�ท้�ได�ไป็ผู้ล่กัดันัให�เยาวชนั
ในัพัื�นัท้�เกิดการพััฒนัา ป็รับป็รุง หรือเป็ล่้�ยนัความคิด
ให�สืามารถช่วยเหล่ือตััวเอง ม้อาช้พัท้�มั�นัคง อย้่ในั
สืงัคมได� แล่ะนัำาพัานั�อง ๆ ในัตัำาบล่เป็ล่้�ยนัแป็ล่งไป็
ในัทิศึทางท้�ด้ขึ�นั  

เกรษราภรณ์ิ เล่า่ว่า สืิ�งท้�เธิอได�เรย้นัร้�จากการ
อบรมช่วยเปิ็ดโล่กการเร้ยนัร้�ให�ตััวเองนัอกเหนืัอจาก
งานัท้�รบัผู้ดิชอบ การเป็ดิใจกว�างแล่ะพัร�อมเสืย้สืล่ะ
เวล่าสื่วนัตััวเพัื�อพััฒนัาเยาวชนั แล่ะเห็นัด�วยว่าเรา
สืามารถทำางานัตัรงนั้�ได�หากได�รับการสืนัับสืนุันัท้�
เพั้ยงพัอ สืิ�งท้�ป็ระทับใจคือ ‘เวท้เสืวนัา’ ท้�นัำาเด็กเยาวชนัท้�เคยหล่งผิู้ด 
มาเล่่าป็ระสืบการณิ์ตัั�งแต่ัอด้ตัจนัถึงป็ัจจุบันัท้�เขาสืามารถเป็ล่้�ยนัแป็ล่ง
ตันัเองไป็เป็น็ัคนัด้ คนัเกง่ แล่ะเป็น็ัพัล่งัขบัเคล่ื�อนัชุมชนัได� 

“เราเร่ย่นร้้จากเขาท่ี่�ไม่่ม่่อะไรเลุย่ จนเขาส่าม่ารถพัฒนาตำนเอง 
ม่าเป็นไอด็อลุของเพ่�อน ๆ ได้็ เราฟังัเขาแลุว้เราม่่คิวาม่สุ่ข เราคิิด็ว่าเขา 
ไม่่น่าเปลุ่�ย่นแปลุงตำนเองได้็ แต่ำเขาก็ส่าม่ารถที่ำาได้็ ที่ำาให้ร้้ว่าการพัฒนา
เด็็กส่าม่ารถที่ำาได้็ ขอเพ่ย่งแต่ำเราต้ำองหาจุด็เด่็น จุด็ด้็อย่เพ่�อท่ี่�จะได้็พัฒนา
เขาได้็ถก้ที่าง ร้้ส่กึด่็ใจท่ี่�ส่าม่ารถพัฒนาเขาได้็”

สืว่นัความคืบหนั�าของการพัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบ อบตั.
ตัรมไพัร ขณิะนั้�ได�ม้การสืำารวจแล่ะค�นัหากลุ่่มเยาวชนัแล่�ว โดยต่ัอยอด
จากเยาวชนั 10 คนัท้�เคยได�รับทนุัในัโครงการฯ โดยขั�นัตัอนัต่ัอไป็คือการ
สืร�างความสืนัิทสืนัมคุ�นัเคย โดยนัักถักทอชุมชนัทั�ง 3 คนัจะพัยายาม 
นัดัหมายกันัล่งพัื�นัท้�ให�มากขึ�นั

ป็ัญหาอุป็สืรรคในัการทำางานัท้�ผู้่านัมาคือ ไม่สืามารถล่งพัื�นัท้�ได�
อยา่งเต็ัมท้� เพัราะทั�ง 3 คนัเป็น็ัคนันัอกพืั�นัท้�
ทั�งหมด เวล่าว่างก็ไม่ตัรงกันัอาจตั�องนัดักันัมา
ทำางานัเสืาร์อาทิตัยแ์ทนั

อยากให�ม้โครงการนั้�ทกุป็ ีแล่ะอยากให�
ทั�งกองทุนัเพัื�อความเสืมอภาคทางการศึึกษา 
(กสืศึ.) องค์การบริหารส่ืวนัจังหวัดสืุรินัทร ์ 
รวมถึงมล้่นิัธิสิืยามกมัมาจล่ ทั�ง 3 หน่ัวยงานั
ล่งมาในัพัื�นัท้�เพัื�อสืร�างความเชื�อมั�นัให�กับ 
ผู้้�นัำาชุมชนัแล่ะผู้้�ป็กครองเยาวชนัได�ทราบว่า
เราเข�าไป็ทำาอะไร เขาร้�ว่าเรามห้นัว่ยงานัท้�ให� 
การสืนับัสืนุันัอย้เ่มื�อเยาวชนัตั�องการฝึกึอาชพ้ั
ผู้้�ป็กครองก็ยินัด้ส่ืงล่้กหล่านัมาทำากิจกรรม 

กบัเราได� โดยในัสืว่นัของ กสืศึ. ตั�องการเสืนัอแนัะให�มร้ะบบการเบิกจ่าย
งบป็ระมาณิท้�รวดเร็วฉบัไวมากขึ�นั   

“หลักสูตรีนัำกถัักทอชุมุชุนำ 
เป้ดิำโลกก�รีเรียีนำรีูใ้หตั้วเอง 
เป้ดิำใจกว�้ง และพัรีอ้มเสียสละ
เวล�ส่วนำตัวเพืั� อพััฒนำ�เย�วชุนำ
เหน็ำว�่เรี�ส�ม�รีถัทำ�ง�นำนีำ�ได้ำ
ห�กได้ำรีบัก�รีสนัำบสนุำนำที�
เพีัยงพัอ”
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จน่ำจฑุ์� แป้น้ำทอง

การเปน็นักถัักทำอชมุชน
ค่ำอโอกาสูแลัะประสูบัการณ์
การทำำางานเด็็กเยาวชน 

“ดีำใจที�ได้ำรีบัโอก�ส
ในำก�รีแสวงห�คว�มรีู้
และป้รีะสบก�รีณ์ใหม ่ๆ 
ที�ส�ม�รีถันำำ�กลับม�
ป้รีะยุกต์ใชุใ้นำหน้ำ�ที�
ก�รีง�นำได้ำ”

จินจุฑ์า แป้นทอง ครูีเชี�ยวชาญพิเศษ 1 (ค.ศ.1) องค์การีบรีหิารี
สูว่นตำาบลัตรีมึ อำาเภอศขีรีภมู ิ จังหวัด็สูรุีนิทรี ์อายุ 42 ป็ ีทำางานัด�านั 
การศึกึษามานัานักว่า 10 ป็ ีโดยเป็น็ัคร้ผู้้�สือนัเด็กระดับป็ฐมวัยในัพัื�นัท้� 

เมื�อได�รับโอกาสืเข�าร่วมหลั่กสื้ตัรนัักถักทอชุมชนั เธิอร้�สึืกยินัด้
เพัราะจะได�แสืวงหาความร้�แล่ะป็ระสืบการณิใ์หม ่ๆ ท้�อาจจะนัำากล่บัมา
ป็ระยุกต์ัใช�ได�ในัหนั�าท้�การงานั

“วิที่ย่ากรท่ี่�ม่าอบรม่ได้็ถ่าย่ที่อด็ประส่บการณ์เพ่�อให้เรานำาไปใช ้
กับเด็็กนอกระบบหร่อเย่าวชนอ่�น ๆ ให้ได้็รับโอกาส่
ที่างการศึกึษา แลุะได้็ม่่งานที่ำาในท่ี่�ส่ดุ็”

นัอกจากหลั่กการทำางานัแล่�ว เธิอยังได�เร้ยนัร้�
เทคนิัคการล่งพัื�นัท้�สืำารวจเด็กเยาวชนัแล่ะเด็กป็ฐมวัย
ในัพัื�นัท้�ชุมชนั ได�ทดล่องนัำาความร้�มาใช�จริง เช่นั 
การนัำาเพัล่งมาสืร�างความไว�วางใจในัตััวเด็ก ๆ  โดยใช�
ดนัตัร้ เพัล่ง แล่ะนัันัทนัาการเข�ามาเสืริมในัช่วงพััก 
ซึ่ึ�งเพัล่งจะสือดแทรกข�อคิดแล่ะความร้�ให�กับเด็กไป็
พัร�อมกนัั ผู้ล่ท้�เกดิขึ�นัคือ เด็กชื�นัชอบให�ความรว่มมอื
ในัการทำากจิกรรมมากขึ�นั

นัอกจากเข�าใจวิธิก้ารชักจ้งใจเด็กแล่�ว กระบวนัการอบรมยังทำาให�
เธิอเข�าใจบริบทของเด็กแล่ะชุมชนัมากขึ�นั โดยเฉพัาะป็ฏิิสืัมพัันัธิ์กับ 
พั่อแม่ผู้้�ป็กครองของเด็กป็ฐมวัย เพัราะในัช่วงการแพัร่ระบาดของเชื�อ
ไวรัสืโคโรนัา 2019 ท้�เธิอตั�องป็ระสืานักับผู้้�ป็กครองเพัื�อความป็ล่อดภัย
ของเด็กมากเป็็นัพิัเศึษ เนัื�องจากตั�องเข�มงวดเรื�องสืุขอนัามัยแล่ะการให�
ความร้�เรื�องการด้แล่ป็้องกันัตััวเอง การจัดพัื�นัท้�ให�เว�นัระยะห่าง ให�เด็ก 
ล่�างมือด�วยเจล่แอล่กอฮอล์่ ซึ่ึ�งได�ใช�เทคนัิคท้�ได�จากการอบรมมาสือนัให�
เด็กสืนักุแล่ะยอมป็ฏิิบติััตัาม

จินัจุฑ์า เล่า่ว่า ในัพัื�นัท้�ไม่ค่อยมปั้็ญหาเรื�องเด็กป็ฐมวัย ตัล่อดเวล่า
ท้�ทำางานัมาจึงไมต่ั�องแก�ป็ญัหาหนักั ๆ  มเ้พัย้งการส่ืงเสืริมพัฒันัาการด�านั
ความคิด สืติัป็ญัญา แล่ะรา่งกาย ผู้า่นักจิกรรมต่ัาง ๆ เช่นั การป็ล้่กตั�นัไม�
 แล่ะการสืนััทนัาการ เป็น็ัตั�นั

“ในศึ้นย์่พัฒนาเด็็กเลุ็กเราจัด็กิจกรรม่ให้เด็็ก ๆ ได้็ช่วย่กันปลุ้ก
ต้ำนไม่ด้็อกไม่ป้ระดั็บ ชว่ย่กนัรด็นำาพรวนดิ็น ใหเ้ขาได้็เร่ย่นร้้จากการลุงม่่อ
ที่ำาจริง ได้็ส่มั่ผ่สั่ ได้็ชว่ย่เหลุอ่กนั ซึึ่�งเด็็ก ๆ กช็อบม่าก เขาชว่ย่เหลุ่อกนั
แบง่กนัใชบั้วรด็นำาท่ี่�ม่่อย้่”่

จินัจุฑ์าม้ข�อคิดเห็นัถึงหล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนั
ว่า เป็น็ัโครงการท้�ด้ อยากให�มต่้ัอไป็ แต่ัอยากให�มก้าร
ทำากจิกรรมกบัชุมชนัโดยตัรง เพัราะใกล่�ชิดแล่ะเข�าถึง
คนัในัชุมชนัมากกว่า อบตั.  
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ศ่รีป่้รีะภ� รีำ�จวนำ

ชอ่งว่างคำวามสัูมพัิ่นธ์ีทีำ�ไมต้่อง
ทำำาลัายกำาแพิ่ง...ต้องใสู่ใจัเด็็กทำกุคำน 

ศิรีิปรีะภา รีำาจวน ครูีเชี�ยวชาญพิเศษ 1 องค์การีบรีิหารีสู่วน
ตำาบลัตรีึม อำาเภอศีขรีภูมิ จังหวัด็สูุรีินทรี์ อายุ 35 ป็ี ทำางานัมานัานั 
10 ป็ี ด�วยความท้�เธิอเป็็นัคร้ระดับป็ฐมวัย ทำาหนั�าท้�สือนัเด็กเล่็ก แล่ะ 
มง้านัเพัิ�มเติัมคือการเงินับญัช้ รวมถึงงานัในัองค์กร การทำางานัหล่ากหล่าย
ด�านัเชน่ันั้�ทำาให�เธิอได�รบัเล่อืกเข�ารว่มอบรมหล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนั 

“ตำอนแรกคิิด็ว่าเป็นการอบรม่ปกติำอย่่างท่ี่�เคิย่
เป็นม่า ปรากฏว่าคิวาม่เขม้่ขน้แลุะลุกึซึึ่�งของหลัุกส่ต้ำร
ที่ำาให้เราค้ินพบส่ิ�งแปลุกใหม่่จนต้ำองประหลุาด็ใจ  
ไม่่คิาด็คิิด็ว่าโคิรงการน่�จะด่็ขนาด็น่� แต่ำก็อาจจะไม่่ได้็
เหม่าะกับคิร้ทีุ่กประเภที่ เพราะต้ำองใช้เวลุาออกนอก
พ่�นท่ี่�ด้็วย่เพ่�อเก็บขอ้ม่ลุ้”

สืิ�งหนัึ�งท้�ศึิริป็ระภาได�รับมาจากการอบรมแล่�ว
นัำามาป็รับใช�ได�ในัสืายงานัจนักระทั�งตัอนันั้�เธิอเอ่ย
ป็ากชมว่าได�ผู้ล่จริงคือ ‘การวางแผู้นั’ แล่ะ ‘กล่วิธิ ้
เข�าถึงเด็ก’

“ส่ิ�งท่ี่�เราได้็รับแลุว้นำาม่าปรับใชค่้ิอการวางแผ่น
กบัการเข้าถึงเด็็กแต่ำลุะคิน เพราะเด็็กแต่ำลุะคินม่่คิวาม่
แตำกต่ำางกัน ม่าจากคิรอบคิรัวท่ี่�แตำกต่ำางกัน ที่ำาให้เรา
ต้ำองเอาใจใส่เ่ด็็กที่กุคินให้ม่ากขึ�น พย่าย่าม่ค้ินหาว่าเขา
ม่่จุด็เด่็นจุด็ด้็อย่ตำรงไหน หร่อต้ำองเส่ริม่เติำม่ตำรงไหน 
เช่น เด็็กบางคินไม่่กลุ้าแส่ด็งออก เป็นต้ำน เราก็ต้ำอง
เขา้ไปชว่ย่แกป้ม่ตำรงนั�นเพ่�อให้เด็็กม่่พัฒนาการท่ี่�ด่็ขึ�น”

การนัำาความร้�มาแก�ป็ัญหาดังกล่่าวทำาให�สิื�งท้�
คาราคาซึ่ังมานัานัในัชุมชนัแล่ะโรงเร้ยนัคล้่�คล่ายไป็
อย่างมาก โดยเฉพัาะเรื�องความไม่กล่�าแสืดงออกแล่ะ
กำาแพังท้�เด็กหล่ายคนัสืร�างขึ�นัป็ดิกั�นัผู้้�ใหญไ่มใ่ห�เข�าถึง

ตัรงน้ั�เองท้�ศึิริป็ระภายืนัยันัว่าก่อนัเข�าอบรมหลั่กส้ืตัร ยังทล่ายกำาแพัง 
ได�บ�างไม่ได�บ�าง ทว่าปั็จจุบนััเธิอไม่ตั�องทุบทำาล่าย เพัย้งแค่ใช�วิธิข้อเข�าไป็
อยา่งล่ะมนุัล่ะมอ่มกจั็ดการป็ญัหาได�แล่�ว

“ด้็านมุ่ม่ม่อง เราให้คิวาม่ส่ำาคัิญ่กบัเด็็กม่ากขึ�น เพราะแต่ำกอ่นเรา
ที่ำางานจนเย็่นคิำาแลุว้กก็ลุบับา้น ต่ำ�นเชา้ม่ากไ็ปที่ำางาน ที่ำางานตำาม่หนา้ท่ี่�

จนไม่่ได้็ใส่่ใจ ตำอนน่�ก็ยั่งต้ำองย่อม่รับว่ายั่งลุงม่่อที่ำาได้็
ไม่่เต็ำม่ท่ี่�ด้็วย่ภาระงานต่ำาง ๆ  นานา ทัี่�งงานตำาม่รับม่อบ
หม่าย่แลุะงานท่ี่�เพิ�ม่เติำม่เขา้ม่า แต่ำก็พย่าย่าม่ที่ำาให้ได้็
ม่ากท่ี่�ส่ดุ็”

ในัชุมชนัท้�เธิอทำางานัอย้่ เด็กหล่ายครอบครัว 
จะเล้่�ยงดโ้ดยญาติัผู้้�ใหญ่ เช่นั ป้็ย่า่ตัายาย สืว่นัพัอ่แม่
มทั้�งหยา่ร�างแยกทางกนัั แล่ะไป็ทำางานัท้�ต่ัางถิ�นั ทำาให�
เรื�องความอบอุ่นัท้�เด็กได�รบัไมเ่ต็ัมท้�เป็น็ัป็ญัหาสืำาคัญ
ในัสืายตัาของเธิอ มิหนัำาซึ่ำายังสื่งผู้ล่กระทบต่ัอเรื�อง 
การเรย้นัร้�ของเด็กแล่ะเยาวชนั ท้�ป้็ย่า่ตัายาย อาจทำาได�
แค่เล่้�ยงด้ แต่ัสือนัสืิ�งท้�เป็็นัความร้�ด�านัวิชาการไม่ได�
มากนัักเมื�อเด็กอย้่บ�านั แนั่นัอนัว่าในัฐานัะคร้ เธิอได� 
ล่งไป็รว่มแก�ป็ญัหาดังกล่า่วด�วย

“ปกติำเราศึกึษาเด็็กเป็นราย่กรณอ่ย้่แ่ลุว้ กท็ี่ำาให้
ปญั่หาไม่ลุ่กุลุาม่เท่ี่าไร นอกจากเร่�องเด็็กแลุะเย่าวชน
อย่่างอ่�น ๆ ท่ี่�เป็นปัญ่หาส่ังคิม่นั�นเราอาจไม่่ได้็เข้าไป
ที่ำาอะไรม่ากนัก”

ศึิริป็ระภาแสืดงความคิดเห็นัถึงหล่ักสื้ตัรนั้�ว่า 
ทำาเป็็นักระบวนัการด้อย้่แล่�ว แล่ะม้วัตัถุป็ระสืงค์
ชัดเจนัอย้่แล่�วว่าช่วยเหลื่อเด็กด�อยโอกาสืแล่ะคนั 
ด�อยโอกาสื ทำาให�เราคำานึังถึงความสืำาคัญของเด็ก
เหมือนัอยา่งท้�ผู้้�จัดอบรมเขาตั�องการ  

“คว�มรีูที้�ได้ำรีบัส�ม�รีถั
นำำ�ม�ป้รีบัใชุเ้รีื�องก�รี
ว�งแผนำก�รีเขั้�้ถึังเด็ำก
แต่ละคนำ เพัรี�ะแต่ละคนำ
มคีว�มแตกต่�งกันำ
ม�จ�กครีอบครีวัต่�งกันำ 
ทำ�ใหเ้รี�ต้องเอ�ใจใส่
เด็ำกทกุคนำใหม้�กขั้ึ�นำ 
พัย�ย�มค้นำห�ว�่เขั้�มี
จดุำเด่ำนำจดุำด้ำอยตรีงไหนำ 
หรีอืต้องเสรีม่ตรีงไหนำ 
เชุน่ำ เด็ำกบ�งคนำไมก่ล้�
แสดำงออก เรี�ก็ต้อง
เขั้�้ไป้ชุว่ยแก้ป้มเพืั� อให้
เด็ำกมพัีัฒนำ�ก�รีที�ดีำขั้ึ�นำ”



 65

ป้รี�โมทย์ จนัำทรีเ์ขั้ต

ทำกุข้อ้มูลัมคีำวามสูำาคัำญต่อการ
พัิ่ฒนาเด็็กเยาวชนแลัะชมุชน 

“ตรี�บใดำที�เรี�ยงัทำ� ง�นำ
กับชุมุชุนำ ข้ั้อมูลทกุขั้อ้มูล
มคีว�มสำ�คัญต่อก�รี
ป้ฏ่ิบัต่ง�นำ จ�กแต่ก่อนำ
ผมไมไ่ด้ำใส่ใจขั้อ้มูล
พัวกนีำ�เท่�ไรี แต่พัอลงไป้
จดัำเก็บขั้อ้มูล คลกุคลีกับ
ขั้อ้มูลเหล่�นีำ� ทำ�ใหเ้รี�รีูท้นุำ
และศักยภ�พัขั้องชุมุชุนำ”

ปรีาโมทย์ จันทรีเ์ขต รีองปลััด็องค์การีบรีหิารีสู่วนตำาบลันารุีง่ 
อำาเภอศขีรีภมู ิ จังหวัด็สุูรีนิทรี ์ อายุ 45 ป็ ี เดิมเขาเคยเป็น็ัเจ�าหนั�าท้�อย้ ่
องค์การบรหิารสืว่นัตัำาบล่สืลั่กได อำาเภอเมอืง จังหวัดสืรุนิัทร ์แล่ะย�ายมา
ทำาหนั�าท้�รองป็ล่ดัท้�นั้� เมื�อ 2 เดือนัท้�ผู้า่นัมา 

“ท่ี่� อบตำ.ส่ลุักได็ ผ่้้บริหารแลุะท่ี่ม่งานเข้าร่วม่หลุักส่้ตำรนักถักที่อ
ชุม่ชน แลุะกิจกรรม่อ่�น ๆ ของม่้ลุนิธีิส่ย่าม่กัม่ม่าจลุม่าต่ำอเน่�องหลุาย่ปี  
โด็ย่ผ่ม่ได้็ส่มั่คิรเขา้รว่ม่ในหลุกัส่ต้ำรนักถักที่อชุม่ชนรุน่ท่ี่� 3 อย้่ก่อ่นด้็วย่”

เมื�อมาป็ฏิิบติััหนั�าท้�ท้� อบตั.นัารุง่ จึงได�รบัไฟัเขย้วจากนัายก อบตั. 
ให�เข�าร่วมหล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนัต่ัอ เพัราะผู้้�บริหารเห็นัความสืำาคัญ
ของงานัพััฒนัาเด็กแล่ะเยาวชนั ตั�องการให�เด็กแล่ะเยาวชนั อบตั.นัารุ่ง  
ได�ม้โอกาสืเข�ารับความร้� โดยเฉพัาะในัเรื�องการ 
ฝึกึอาชพ้ั ซึ่ึ�งท้�ผู้า่นัมา อบตั.นัารุง่กส็ืง่เจ�าหนั�าท้�เข�า
รว่มหล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนัมาบ�างแล่�วเชน่ักนัั

“ผ่ม่เขา้รว่ม่หลุกัส่ต้ำรน่� ส่ว่นหนึ�งเปน็เพราะ
ม่่คิวาม่ส่นใจ เน่�องจากเห็นถึงประโย่ชน์ท่ี่�ชุม่ชน
จะได้็รับ เราเป็นเจ้าหน้าท่ี่�อย้่่กับชุม่ชน ม่องเห็น
ส่ภาพเห็นบริบที่ของชุม่ชนว่าส่ิ�งท่ี่�ชุม่ชนต้ำองการ
ค่ิออะไร จึงอย่ากเขา้ม่ารว่ม่ในส่ว่นน่�” 

กับภาพัฝัึนัท้�ชุมชนัตั�องการต่ัองานัพััฒนัา
เด็กแล่ะเยาวชนั เขาฉายภาพัว่า คือการท้�เด็กแล่ะ
เยาวชนัมอ้าชพ้ั มร้ายได� เนัื�องด�วยสืภาพัเศึรษฐกจิ
แล่ะภาวะโรคระบาดในัป็จัจุบนัั การป็ระกอบอาชพ้ั
จึงเป็็นัเรื�องท้�สืำาคัญมาก ทั�งกับเด็กนัอกระบบ 
หรอืแม�แต่ัเด็กในัระบบเอง 

“พ่�นท่ี่�ท่ี่�ผ่ม่อย้่เ่ปน็ชุม่ชนชนบที่ เร่�องของราย่ได้็เขาจะไม่ค่่ิอย่ม่่ม่าก
เท่ี่าไร ที่ำานาได้็ปีลุะคิรั�งเด่็ย่ว เด็็กในระบบถ้าม่่อาช่พเส่ริม่ใหเ้ขา เขาก็อย่าก
ที่ำาด้็วย่เหม่่อนกนั” 

สืำาหรับสิื�งท้�ได�เร้ยนัร้�จากหล่ักส้ืตัรนัักถักทอชุมชนั คือ เรื�องการ
จัดการความร้� หรือ Knowledge Management (KM) ท้�จะใช�ในัการ
วางแผู้นัการทำางานัเพัื�อพัฒันัาชุมชนั พัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนั เชน่ั ตัอนัท้�
เขาส่ืงเสืริมชาวชุมชนัสืลั่กไดให�ทำาวิจัยเรื�องอาชพ้ัทำากบยัดไสื� ได�มก้ารจัด
เกบ็ข�อมล้่อยา่งเป็น็ัระบบ ตัั�งแต่ัเรื�องของวัตัถดิุบต่ัาง ๆ  จนัมาสื้ก่ารแป็รร้ป็
แล่ะการตัล่าด พับว่าข�อด้ของการจัดเก็บข�อม้ล่คือ ทำาให�เราร้�ตั�นัทุนัท้�
ชุมชนัมอ้ย้ม่อ้ะไรบ�าง เมื�อตั�องการจะพัฒันัาต่ัอยอดอะไรกส็ืามารถหยบิ
ข�อมล้่ตัรงนัั�นัมาใช�ได�เล่ย 

การจัดเก็บข�อม้ล่อย่างเป็็นัระบบยังทำาให� อบตั.บริหารจัดการ 
งบป็ระมาณิท้�มอ้ย้อ่ยา่งจำากดัให�มป้็ระสิืทธิภิาพัมากขึ�นั เช่นั การทำาวิจัย
เรื�องอาชพ้ัทำากบยดัไสื�ของ อบตั.สืล่กัได แทนัท้�ชาวบ�านัจะเล่้�ยงกบเองเพืั�อ

ใช�เป็็นัวัตัถุดิบตัามท้�วางแผู้นักันัไว�ตัอนัเริ�มตั�นั แต่ัเมื�อ
พัิจารณิาถึงความคุ�มค่าแล่�ว การซืึ่�อกบจากป็ระเทศึ
เพัื�อนับ�านัเป็น็ัทางเล่อืกท้�ป็ระหยดังบป็ระมาณิมากกว่า 

“ส่ิ�งท่ี่�ผ่ม่ประทัี่บใจ โด็ย่เฉพาะวิธี่คิิด็วิธี่การ
ที่ำางานท่ี่�เปลุ่�ย่นไป ค่ิอเร่�องการใส่่ใจราย่ลุะเอ่ย่ด็ของ
ขอ้ม่ลุ้ เพราะตำราบใด็ท่ี่�เราย่งัที่ำางานกบัชุม่ชน ขอ้ม่ลุ้ที่กุ
ข้อม้่ลุม่่คิวาม่ส่ำาคัิญ่ต่ำอการปฏิบัติำงาน จากแต่ำก่อนผ่ม่
ไม่่ได้็ใส่่ใจข้อม้่ลุพวกน่�เท่ี่าไร แต่ำพอเราลุงไปจัด็เก็บ
ขอ้ม่ลุ้ ลุงไปคิลุกุคิลุก่บัขอ้ม่ลุ้เหลุา่น่�มั่นที่ำาใหเ้ราที่ราบ
ที่นุแลุะศึกัย่ภาพของชุม่ชนได้็ค่ิอนขา้งม่าก ท่ี่�ผ่า่นม่าเรา
จะแค่ิถาม่กับตัำวผ่้้นำาชุม่ชน แต่ำเม่่�อเราลุงไปเก็บข้อม่้ลุ
เองมั่นที่ำาใหเ้ราร้้บริบที่ ร้้ที่นุ ร้้ศึกัย่ภาพอย่า่งชัด็เจน” 

ป็ราโมทย ์เล่า่ว่า ตัอนัน้ั� อบตั.นัารุง่ ยงัไมส่ืามารถ
รวมเด็กเยาวชนันัอกระบบได�เป็น็ักลุ่ม่ก�อนั แต่ักร้็�ว่ามใ้ครบ�าง อย่้บ�านัไหนั
ทางผู้้�นัำาชุมชนัแล่ะผู้้�ป็กครองเองก็ให�ความร่วมมืออยากสื่งล่้กหล่านัเข�า
รว่มกจิกรรม ป็ญัหาสืำาคัญคือสืิ�งยั�วยุในัชุมชนัมม้าก เยาวชนัมกัติัดเพืั�อนั
หากไมม่เ้พัื�อนัไป็ด�วยเขาจะไมย่อมรว่มกจิกรรม ซึึ่�ง อบตั.ก็จะหาวิธิแ้ก�ไข
ต่ัอไป็  
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แก้วมณี ดีำครีนัำ

เปดิ็พ่ิ่�นทีำ�สูรา้งอาชพีิ่ หนุนให้เด็็ก
ลังมอ่ทำำา : คำวามหวัง คำวามฝึนั 
ถึังวันทีำ�เปลีั�ยนแปลัง 

“เรี�ต้องเป้น็ำคนำหนึำ�ง
ที�ชุว่ยสนัำบสนุำนำใหเ้ย�วชุนำ
นำอกรีะบบก�รีศึกษี�ได้ำมี
พืั� นำที�ในำก�รีทำ�ก่จกรีรีมที�
สรี�้งสรีรีค์ มงี�นำ มอี�ชุพีั
เลี�ยงตัวเอง เพืั� อใหเ้ย�วชุนำ
กลุ่มนีำ�เป้น็ำคนำที�ผลักดัำนำ
สังคมต่อไป้”

แก้ว-แก้วมณิี ดี็ครีัน ผืู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การีบรีิหารี 
สู่วนตำาบลันารุี่ง อำาเภอศขีรีภูมิ จังหวัด็สูุรีินทรี์ แม�จะเป็็นัในัคนัพัื�นัท้� 
โดยกำาเนัดิ แต่ัเธิอยอมรบัว่าไมเ่คยร้�ข�อมล้่เด็กนัอกระบบมากอ่นั กระทั�ง
ได�รับมอบหมายให�เข�ารว่มอบรมหล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนั 

ด�วยความเป็็นัคนัรุ่นัใหม่แล่ะเห็นัว่าการอบรมนั้�เก้�ยวข�องกับการ
พััฒนัาเยาวชนัในับ�านัเกิด เธิอจึงเข�าร่วมอบรมทุกครั�งไม่เคยขาด แล่ะ
ทำาให�เธิอค�นัพับหล่ายสืิ�งท้�เป็ล่้�ยนัแป็ล่งความเชื�อแล่ะการทำางานัของเธิอ 
เรื�องแรกคือการได�รับแรงบันัดาล่ใจจากเยาวชนัคนัหนัึ�งท้�เคยเข�าร่วม
กจิกรรมกบันักัถักทอชุมชนัพัื�นัท้�อื�นั ท้�เคยเป็น็ัคนัท้�เกเร ไมเ่รย้นัหนังัสือื 
แล่ะตััดสิืนัใจเข�าร่วมกิจกรรมกับนัักถักทอชุมชนัเพัราะหวังเรื�องอาช้พั 
แล่ะรายได� แต่ักล่ับได�ร้�จักตััวเองแล่ะเข�าใจตััวเองมากขึ�นั จนัเกิดการ
เป็ล่้�ยนัแป็ล่งตันัเองในัท้�สืดุ

“ถ้าเย่าวชนในชุม่ชนอ่�นเปลุ่�ย่นแปลุงตัำวเองได้็ เย่าวชนของชุม่ชน
เรากต้็ำองเปลุ่�ย่นแปลุงได้็” นั้�จึงกล่ายเป็น็ัแรงผู้ลั่กดันัให�แก�วล่งมอืทำางานั
กบัเยาวชนันัอกระบบ ด�วยใจมุง่หวังว่าอยากให�เด็กในัชุมชนัเป็ล้่�ยนัแป็ล่ง
ไป็ในัทางท้�ด้ขึ�นั กอ่นัหนั�าท้�จะเข�ารว่มหล่กัสืต้ัรฯ 
แก�วเคยทำางานักบัเด็กแล่ะเยาวชนัมากอ่นั แต่ัติัด
ตัรงท้�ว่าเธิอไม่ร้�จะเข�าหาอย่างไร หล่ายครั�งท้� 
นัดัหมายไป็เจอ กล่บัพับว่าเด็กไมค่ยุด�วย หรอืหนั้
หายไป็ แต่ัหล่ังผู้่านัการอบรมหลั่กส้ืตัรนัักถักทอ
ชุมชนั แก�วได�รบัเทคนัคิแล่ะวิธิก้ารเข�าหาเยาวชนั
จนัได�รับความร่วมมือจากเยาวชนักลุ่่มเป็้าหมาย
มากขึ�นั

“ท่ี่�ผ่า่นม่าเวลุาเราเขา้ไปหาเด็็ก เขาจะหน่
ไปเลุย่ เพราะเขากังวลุ ไม่่ร้้ว่าเราเป็นใคิรแลุะ 
ไม่่วางใจท่ี่�จะคุิย่ด้็วย่ ซึึ่�งตำอนอบรม่ วิที่ย่ากรก็
แนะนำาวิธี่พ้ด็ให้เราชวนเด็็กพ้ด็คิุย่ในประเด็็น
ทัี่�วไปกอ่นเพ่�อส่ร้างคิวาม่สั่ม่พันธี ์เชน่ ที่ำาอะไรอย้่่

อย้่่บ้านเป็นอย่่างไรบ้าง ให้น้องร้้ส่ึกส่บาย่ใจท่ี่�จะคุิย่กับเราก่อน แส่ด็ง 
คิวาม่จริงใจใหเ้ขาเห็นว่า เราหว่งเขาจริง ๆ  แลุว้ค่ิอย่เขา้ประเด็็นเร่�องท่ี่�เรา
ต้ำองการชว่ย่เหลุอ่เขา เร่�องท่ี่�เราต้ำองการขอขอ้ม่ลุ้จากเขา”

แก�ว บอกต่ัอว่า เธิอได�นัำาเทคนัคิการสืร�างความสืมัพันััธิเ์ชงิบวกแล่ะ
สืร�างความเชื�อใจนั้�ไป็ใช�กบัการทำางานักบัเยาวชนักลุ่ม่อื�นั ๆ  ในัฐานัะผู้้�ชว่ย
นักัพัฒันัาชุมชนั ซึึ่�งทำาให�การทำางานัป็ระจำาของเธิอทำางานัง่ายขึ�นั 

นัอกจากเกิดความเชื�ออย่างแรงกล่�าต่ัอการพัฒันัาเด็กแล่ะเยาวชนั 
แล่ะเป็ล่้�ยนัแป็ล่งวิธิก้ารทำางานัแล่�ว แก�วยงัค�นัพับสืาเหตัุท้�อาจทำาให�เด็ก
อ้กหล่ายคนัในัชุมชนัอื�นั ๆ เลื่อกหนััหล่งัให�ระบบการศึกึษาด�วยกเ็ป็น็ัได�

“ส่าเหตำุท่ี่�น้องในชุม่ชนหลุาย่คินเลุ่อกออกจากระบบการศึึกษา 
อย่า่งแรกค่ิอฐานะที่างบา้นท่ี่�ไม่พ่รอ้ม่ บางคินต้ำองออกม่าชว่ย่คิรอบคิรัว 
หร่อบางคินกไ็ม่พ่ร้อม่ด้็านร่างกาย่ นอ้งเป็นผ้่พิ้การ ขาด็แคิลุนเร่�องเงินท่ี่�
จะด็้แลุตัำวเอง ส่าเหตุำต่ำอม่าอาจเป็นเพราะคิรอบคิรัวท่ี่�ย่อม่ให้ลุ้กออกม่า
อย้่บ่า้นกบัพอ่แม่เ่ฉย่ ๆ  ไม่ต้่ำองไปเร่ย่น ไม่ต้่ำองที่ำางาน ส่ว่นอ่กส่าเหตำหุนึ�ง
ค่ิอ นอ้งร้้ส่กึว่าส่ิ�งท่ี่�อย้่ใ่นโรงเร่ย่นไม่ต่ำอบโจที่ย์่ชวิ่ตำ ไม่ช่อบนั�งอย้่ใ่นห้อง

ส่่�เหลุ่�ย่ม่ เร่ย่นไปก็ไม่ไ่ด้็อะไร เขาเลุย่เลุอ่กออกม่าที่ำางาน”

การตััดสืินัใจอย้่ต่ัอหรือก�าวออกจากระบบการ
ศึึกษาเพัื�อมาทำางานัของเด็กคนัหนึั�ง อาจยังไม่มค้ำาตัอบ
ชัดเจนัว่าแบบไหนัคือสืิ�งท้�เหมาะกับเด็กท้�สืุด แต่ัในั
ฐานัะของคนัท้�ทำางานัเก้�ยวข�องกับเด็กเยาวชนั แล่ะเป็น็ั
คนัของชุมชนัน้ั�โดยตัรง แก�วมองว่า สูิ�งสูำาคัญคือการีที�
เธิอต้องเป็นคนหนึ�งที�ช่วยสูนับสูนุนให้เยาวชนที�
ตัด็สูนิใจออกนอกรีะบบการีศกึษาได้็มพีื�นที�ในการีทำา
กิจกรีรีมที�สูรีา้งสูรีรีค์ มงีาน มอีาชพีเลีั�ยงตัวเอง เพื�อ
ใหเ้ยาวชนกลัุ่มนี�เปน็คนที�ผืลัักดั็นสูงัคมต่อไป  
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สุธี�ท่พัย ์สีหะวงศ์

เม่�อเราปรบัั...
โลัก (การทำำางาน) จังึเปลีั�ยน 

“คว�มหม�ยขั้องก�รีเรียีนำรีู้
ผ่�นำหลักสูตรีนัำกถัักทอชุมุชุนำ 
ไมใ่ชุแ่ค่ก�รีรีูจ้กัและเขั้�้ใจ
ป้ญัห�เด็ำกนำอกรีะบบม�กขั้ึ�นำ 
แต่ยงัมคีว�มหม�ยต่อ
ชุวีต่ก�รีทำ�ง�นำในำอนำ�คต”

ปุ�กกี�-สูธุิาทิพย ์สูหีะวงศ ์นักวิชาการีศกึษา องค์การีบรีหิารีสูว่น
ตำาบลันารุีง่ อำาเภอศขีรีภมู ิจังหวัด็สูรุีนิทรี ์ทำางานัมา 3 ป็ ีโดยรับผิู้ดชอบ
ดแ้ล่โครงการต่ัาง ๆ  เก้�ยวกับการศึกึษาของชุมชนั วัด หรอืโรงเรย้นั เธิอจึง
ตั�องติัดต่ัอป็ระสืานังานักบัคนัอื�นั ๆ  โดยเฉพัาะอยา่งยิ�งการทำางานัรว่มกบั
คร้ศึ้นัย์พััฒนัาเด็กเล่็ก (ศึพัด.) สื่งผู้ล่ให�เธิอตั�องเป็็นัคนัท้�เข�มงวดกับการ
ทำางานัเพัื�อป็อ้งกนััข�อผู้ดิพัล่าด ทว่าความเอาจรงิเอาจังเชน่ันั้�สืง่ผู้ล่ให�เธิอ
ก�าวข�าม ‘จุดสืมดุล่’ จนัส่ืงผู้ล่กระทบต่ัอความร้�สืึกของเพัื�อนัร่วมงานั  
แต่ัเมื�อเธิอได�เข�าร่วมเร้ยนัร้�กับหล่ักส้ืตัรนัักถักทอชุมชนั เธิอจึงมองเห็นั
แนัวทางพัฒันัาตันัเองให� ‘กลั่บสื้จุ่ดสืมดลุ่’ ท้�จะทำาให�ท้มสืำาราญแล่ะงานั
สืำาเร็จไป็พัร�อมกนัั

ปุ็�กก้� ยอมรบัว่าแรก ๆ สืบัสืนัมาก เพัราะ
เนัื�อหาการอบรมเก้�ยวข�องกับเด็กนัอกระบบท้� 
ไมต่ัรงกบัภาระหนั�าท้�หล่กั เพัราะงานัของเธิอจะ
เก้�ยวกบัเด็กเล่ก็ อยา่งการดแ้ล่ศ้ึนัยพ์ัฒันัาเด็กเล่ก็
มากกว่า แต่ัด�วยนัิสืัยท้�ทำาอะไรทำาจริง แล่ะเป็็นั
คนัทุ่มเท เธิอจึงเดินัหนั�าเข�าร่วมอบรมต่ัอจนัครบ
หล่ักสื้ตัรฯ สืิ�งท้�ป็ระทับใจคือ การแล่กเป็ล้่�ยนั
เรย้นัร้�เทคนัคิการทำางานักบันักัถักทอชุมชนัรุน่ัพั้�
ท้�ป็ระสืบความสืำาเร็จ ซึึ่�งเธิอได�นัำาไป็ป็รับใช�ในั 
การล่งพัื�นัท้�เกบ็ข�อมล้่เด็กนัอกระบบ

“ตำอนไปเกบ็ขอ้ม่ลุ้เด็็ก เราคิาด็การณ์ไว้กอ่นว่า ถ้าเขา้ไปคิยุ่ตำรง ๆ 
เวลุาผ่่านกันในหม่้่บ้าน เขาหน่เราแน่นอน เพราะเด็็กกลุุ่ม่น่�เขาต่ำอต้ำาน
ผ่้้ใหญ่่ท่ี่�ไม่่คิุ้นเคิย่อย่้่แลุ้ว ซึึ่�งตำอนอบรม่เขาให้เที่คินิคิว่าลุองไปตำาม่เด็็ก 
ในท่ี่�ท่ี่�เขาอย้่ป่ระจำา เราเลุย่ไปท่ี่�รา้นซึ่อ่ม่รถบา้ง หร่อส่ถานท่ี่�ท่ี่�เด็็กชอบไป
รวม่ตัำวกนั” 

ปุ็�กก้� บอกว่า ข�อได�เป็รย้บคือ การท้�หนั�างานัป็ระจำาของเธิอตั�องออก
พัื�นัท้�บ่อยอย่้แล่�ว บวกกับการเป็็นัคนัในัพัื�นัท้� แล่ะหม้่บ�านัของเธิอเป็็นั
หม่้บ�านัเล่ก็ ๆ ยิ�งทำาให�สืามารถเข�าถึงสืถานัท้�ป็ระจำาท้�เด็ก ๆ อย้ไ่ด�งา่ยขึ�นั

นัอกจากนัั�นัเธิอยังป็รับเป็ล้่�ยนัวิธิเ้ก็บข�อม้ล่ให�เหมาะสืมกับบริบท
ชุมชนั จากท้�ตั�องเก็บข�อม้ล่ล่งในัแอป็พัลิ่เคชันัก็เป็ล้่�ยนัเป็็นัการพัรินัต์ั 
แบบฟัอร์มล่งกระดาษเพัื�อกรอกข�อม้ล่ระหว่างการพั้ดคุยกับเด็ก ทำาให�
เด็กร้�สืึกสืบายใจมากกว่าการเข�าไป็ด�วยท่าท้ท้�จริงจัง ซึึ่�งอาจทำาให�เด็ก 
ต่ัอตั�านัได� 

ปุ็�กก้� บอกว่า บทเร้ยนัแรกท้�ได�จากหล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนั คือ 
จิตัวิทยาในัการเข�าหาเด็ก ทำาอยา่งไรให�เด็กเป็ดิใจให�ข�อม้ล่ บทเรย้นัต่ัอมา
คือการได�เข�าใจปั็ญหาของเด็กนัอกระบบจรงิ ๆ

“เด็็กหลุาย่คินเขายั่งอย่ากเร่ย่นหนังส่อ่ แต่ำท่ี่�ต้ำองออกเพราะจำาเป็น
จริง ๆ  เขาไม่ม่่่เงิน คิวาม่อย้่ร่อด็ของปากท้ี่องเลุย่ต้ำองม่ากอ่น แลุว้พอที่ำางาน
ไปส่กัพักบางคินม่่คิรอบคิรัว เขากม่็่ภาระต้ำองด็แ้ลุแลุว้ จนไม่ส่่าม่ารถกลุบั
ม่าเร่ย่นได้็อ่ก”

อ้กบทเร้ยนัหนึั�งท้�ปุ็�กก้�ได�รับแล่ะเป็็นับทเร้ยนั 
ท้�สืร�างความเป็ล่้�ยนัแป็ล่งอย่างยิ�งใหญ่คือ การป็รับ
เป็ล่้�ยนัวิธิท้ำางานัจากการเนั�นัแค่ให�ได�งานั มาเป็็นัการ
ทำางานัท้�ได�ทั�งงานัแล่ะได�ใจผู้้�ร่วมงานัด�วย

“ปกติำจะที่ำางานร่วม่กับคิร้ ศึพด็. เขาเป็นคิน
ที่ำางานเบ่�องหนา้ เราเป็นคินบริหารจัด็การอย้่เ่บ่�องหลุงั
ด้็วย่นิส่ยั่เดิ็ม่เราเปน็คินตำรง ๆ  ไม่ป่ระดิ็ด็ประด็อย่คิำาพ้ด็
เพ่�อเข้าหาใคิรจนม่่ระย่ะห่างระหว่างกัน แต่ำการเข้า
อบรม่หลัุกส่ต้ำรฯ ที่ำาให้เราต้ำองปรับตัำวที่ำางานกบัเพ่�อน
นักถักที่อชุม่ชนจาก อบตำ.อ่�น เราถาม่ตัำวเองว่า ถ้านำา

กลุับม่าปรับใชใ้นท่ี่�ที่ำางานจะเป็นอย่่างไร เลุย่ลุองปรับวิธีส่่ั�งงานตำาม่งาน
ใหนุ้ม่่นวลุขึ�น ใชเ้หตุำผ่ลุอธีบิาย่ม่ากขึ�น พบว่าเขา้ถึงผ่้ร้ว่ม่งานม่ากขึ�น”

นัานัวันัไป็การทำางานัก็ค่อย ๆ  ด้ขึ�นั ผู้้�รว่มงานักล่�าเข�าหา เข�ามาถาม
บางครั�งก็มานัั�งทำางานัด�วยกันั ผู้ล่ของงานัจึงเป็ล่้�ยนัไป็ เป็็นัการทำางานั 
ด�วยความเข�าใจ ชว่ยกนััตัรวจเชก็ความผู้ดิพัล่าดเป็น็ัระยะ ไมใ่ชเ่พ้ัยงแค่
ทำามาส่ืงให�จบ ๆ อ้กต่ัอไป็

“เพราะเราเปลุ่�ย่นแปลุง เขาจึงเปลุ่�ย่นตำาม่ เขาเปิด็ใจย่อม่รับเรา
ม่ากขึ�น งานท่ี่�เราต้ำองคิอย่ด็้จึงส่บาย่ม่ากขึ�นแที่นท่ี่�จะต้ำองตำรวจทีุ่กตัำว
เหม่่อนเดิ็ม่ พอม่านั�งที่ำาด้็วย่กนั ไม่เ่ขา้ใจกถ็าม่ เรากส็่าม่ารถชว่ย่จัด็การ
ใหเ้ร่ย่บรอ้ย่ได้็ในระหว่างที่ำาเลุย่”

ความหมายของการีเรีียนรูี้ผ่ืานหลัักสููตรีนักถัักทอชุมชนของ 
ปุ�กกี� จึงไมใ่ชแ่ค่การีรูีจั้กแลัะเขา้ใจปญัหาเด็็กนอกรีะบบมากขึ�น แต่ยงั
มคีวามหมายต่อไปอีกนานตลัอด็ชวิีตการีทำางานของเธิอด้็วย  
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ละเอยีดำ จนัำทรีด์ำำ�

ถัักทำอพิ่ลัังคำนรุน่ใหมต่ำาบัลันารุง่
‘เปน็คำนทีำ�นี� อยูที่ำ�นี� ข้อทำำาเพ่ิ่�อทีำ�นี�’ 

เปี� ยก-ลัะเอียด็ จันทรี์ด็ำา ผืู้ช่วยเจ้าพนักงานธุิรีการี องค์การี
บรีหิารีสู่วนตำาบลันารุีง่ อำาเภอศขีรีภมู ิจังหวัด็สูรุีนิทรี ์ทำาหนั�าท้�ดแ้ล่ด�านั
สืวัสืดิการสืงัคม แล่ะชว่ยงานันักัพััฒนัาสืงัคม เธิอเป็น็ัคนันัารุง่โดยกำาเนัดิ
แล่ะทำางานัท้� อบตั.นัารุ่งมาตัั�งแต่ัป็ี 2549 นัับจนัถึงป็ัจจุบันั เป็็นัเวล่า  
14 ป็แีล่�ว

การเข�าร่วมหล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนัของเป็ี� ยก เริ�มตั�นัจากผู้้�บังคับ
บญัชาท้�เหน็ัว่าเธิอเป็น็ัคนัท้�มค้วามสืามารถ แล่ะสืื�อสืารกบัคนัในัชุมชนัได� 
รวมทั�งเป็น็ัคนัท�องถิ�นั บวกกับนัสิืยัส่ืวนัตััวท้�มค้วามใฝึร้่� แล่ะชื�นัชอบการ
อบรมเชิงป็ฏิิบัติัการ ทำาให�เธิอถ้กจริตักับการอบรม
หล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนั แล่ะไม่เคยพัล่าดการอบรม
เล่ยแม�แต่ัครั�งเด้ยว

“วิธี่การส่ร้างการเร่ย่นร้้ของหลัุกส้่ตำรนักถักที่อ
ชุม่ชนจะเน้นให้เราได้็ที่ำากจิกรรม่ม่ากกว่านั�งฟังัแต่ำเร่�อง
วิชาการ วิที่ย่ากรแต่ำลุะท่ี่านจะฝูกึเร่�องกระบวนการคิิด็
ที่ำาให้เราม่่วิธีคิ่ิด็ ม่่วิธีก่ารม่องมุ่ม่ใหม่กั่บเด็็กนอกระบบ
เม่่�อก่อนเราเคิย่คิิด็ว่าที่ำาไม่เด็็กเหลุ่าน่�ไม่่เร่ย่น ชอบไป
จับกลุุม่่กนั แต่ำกระบวนการน่�ที่ำาใหเ้ขา้ใจเด็็กกลุุม่่น่�ม่าก
ขึ�นว่า หลุาย่คินม่่คิวาม่จำาเป็นท่ี่�ต้ำองช่วย่คิรอบคิรัวหา
ราย่ได้็ ไปส่่งน้องท่ี่�เลุ็กกว่าเร่ย่น เด็็กหลุาย่คินเขาม่อง
ว่าการเร่ย่นแค่ิให้ได้็วุฒิไปที่ำางาน แต่ำถ้าเขาที่ำางาน
หาเงินได้็ การเร่ย่นก็ไม่จ่ำาเป็น”

นัอกจากมมุมองต่ัอเด็กนัอกระบบท้�เป็ล่้�ยนัไป็แล่�ว เป็ี�ยกยงัได�ขยาย
ขอบเขตัความมุง่มั�นัในัการทำางานัเพัื�อชุมชนัของตันัเองด�วย 

“ตำอนได้็รับราย่ช่�อเด็็กนอกระบบท่ี่�ต้ำองไปเก็บข้อม่้ลุ ก็ให้แฟันท่ี่�
เป็นบุรุษไปรษณ่ย์่ช่วย่หาว่าเด็็กแต่ำลุะคินอย้่่บ้านหลัุงไหน ประส่านงาน
กบัผ้่ใ้หญ่บ่า้นเพ่�อติำด็ตำาม่เด็็ก ซึึ่�งแรก ๆ  ทัี่�งเด็็กแลุะผ่้ป้กคิรองกห็ลุก่เลุ่�ย่ง
ท่ี่�จะเจอกับเรา อาจเพราะยั่งไม่เ่ขา้ใจว่าเราเอาขอ้ม่ลุ้ไปที่ำาอะไร แต่ำเรากบั
นอ้งในท่ี่ม่ก็ไม่ย่่อม่แพ ้ลุงพ่�นท่ี่�ไปเจอ ไปส่รา้งคิวาม่สั่ม่พันธี ์แลุะค่ิอย่ ๆ 

อธีิบาย่จนกว่าเขาจะเข้าใจว่า เราขอข้อม่้ลุเพ่�อหาแนวที่างช่วย่เหลุ่อ  
เด็็กบางคินไม่่ม่่ราย่ช่�อ แต่ำเขาจำาเป็นต้ำองได้็รับการช่วย่เหลุ่อ เราก็เก็บ
ขอ้ม่ลุ้ไว้กอ่น จนหลุงั ๆ  เขาเริ�ม่เห็นว่าเราที่ำาจริง อย่ากชว่ย่จริง ผ่้ป้กคิรอง
บางคินจึงเริ�ม่ม่าถาม่ขอ้ม่ลุ้จากเราเอง”

จากความเป็ล่้�ยนัแป็ล่งทั�งมุมมองต่ัอเด็กนัอกระบบ แล่ะเกิดวิธิ้
ทำางานัท้�สือดคล่�องกับบรบิทชุมชนัของตันัเองแล่�ว เป็ี� ยก บอกว่า สิื�งท้�ได�
เรย้นัร้�จากหล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนัยังทำาให�เธิอเป็ล่้�ยนัแป็ล่งวิธิก้ารทำางานั
ในัหนั�างานัป็ระจำาของตันัเองด�วย

“กระบวนการอบรม่ที่ำาให้เราเข้าใจถึง
คิวาม่ร้้ส่กึของแต่ำลุะคิน แต่ำลุะชว่งวัย่ว่า วิธีก่าร
เร่ย่นร้้แลุะคิวาม่ส่าม่ารถของแต่ำลุะคินแตำกต่ำาง
กนัชาวบา้นบางคินไม่ก่ลุา้เขา้หาเจ้าหนา้ท่ี่� อบตำ
. เพราะไม่เ่ขา้ใจภาษาราชการ กลุวัว่าคิิด็หร่อพ้ด็
อะไรออกไปกบัเจ้าหนา้ท่ี่�จะด็ด้้็อย่ค่ิา เราท่ี่�เป็น
ผ่้้ช่วย่เจ้าพนักงานธีุรการท่ี่�ด็้แลุด้็านส่วัส่ดิ็การ
ส่งัคิม่โด็ย่ตำรง แลุะเป็นคินท้ี่องถิ�น คิยุ่ภาษาถิ�นได้็
จึงเพิ�ม่หน้างานของตัำวเองให้ชาวบา้นม่าย่่�นเร่�อง
ท่ี่�ต้ำองการติำด็ต่ำอท่ี่�บา้นได้็ หร่อโที่รม่าถาม่ได้็ แลุว้
เราจะชว่ย่ประส่านงานต่ำอใหเ้ขา” 

การท้�เป็ี� ยกยื�นัมือเข�าช่วยเหลื่อได�กล่าย
เป็็นัการสืร�างสืายสืัมพัันัธิ์ท้�ด้ท้�ทำาให�ชาวบ�านั 

ในัชุมชนักบั อบตั.นัารุ่ง ใกล่�ชดิกนััมากกว่าเดิม เป็ี� ยก บอกต่ัอว่า ตัอนันั้�
มุมมองของเธิอท้�ม้ต่ัอเด็กนัอกระบบเป็ล่้�ยนัไป็แล่�ว แต่ังานัสื่งเสืริมเด็ก
เหล่่านั้�ยังคงตั�องทำาต่ัอไป็ อย่างน้อยในฐานะที�เป็นผืู้ใหญ่คนหนึ�งของ
ชุมชน เธิออยากสูง่เสูรีมิใหเ้กิด็ชอ่งทางหรีอืวิธิกีารีใหม ่ๆ ที�จะดึ็งเด็็ก
กลัุ่มนี�มารีว่มทำากิจกรีรีมดี็ ๆ เพื�อชุมชน เพรีาะปรีะโยชน์ที�จะเกิด็ขึ�น
มีหลัายทาง ทั�งทำาให้เด็็กห่างจากการีรีวมกลัุ่มทำาพฤติกรีรีมเสูี�ยง 
ได้็รีบัการียอมรีบัจากชุมชน แลัะมคีนรุีน่ใหมม่าด็แูลัชุมชน ต่อไป  

“อย�กส่งเสรีม่ใหเ้ก่ดำ
ชุอ่งท�งหรีอืวธี่ีก�รีใหม ่ๆ
ที�จะดึำงเด็ำกกลุ่มนีำ�ม�รีว่มทำ�
ก่จกรีรีมดีำ ๆ เพืั� อชุมุชุนำ
เพัรี�ะป้รีะโยชุน์ำที�จะเก่ดำขั้ึ�นำ
ส่งผลต่อหล�ยท�ง ทั�งทำ�ให้
เด็ำกห�่งจ�กพัฤต่กรีรีมเสี�ยง
ได้ำรีบัก�รียอมรีบัจ�กชุมุชุนำ
และชุมุชุนำเองมีคนำรีุน่ำใหม่
ม�ดำแูลชุมุชุนำต่อไป้”
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วภ่�วรีรีณ ไชุยศรีษีีะ

คำวามต้องการข้องเด็็กเยาวชน
ข้อแค่ำฟังัอยา่งคำวามเข้า้ใจั
แลัะไว้วางใจั

“เด็ำกเหล่�นีำ�ต้องก�รีคว�มเขั้�้ใจ 
และคว�มไวใ้จ ซึ่ึ�งส่�งที�ชุว่ยได้ำ
ดีำที�สุดำคือก�รีฟังัเขั้�อย�่งตั�งใจ 
เพืั� อเรี�จะได้ำนำำ�ไป้ป้รีะส�นำต่อ
ได้ำอย�่งมปี้รีะส่ทธ่ีภ�พัและ
ตรีงต�มคว�มถันัำดำหรีอื
ตอบโจทยเ์ด็ำกคนำนัำ�นำจรีง่ ๆ”

วิภาวรีรีณิ ไชยศรีษีะ หรีอื ปุย้ สืาวศึรส้ืะเกษ วัย 28 ป็ ีแต่ัมาบรรจุ
เป็น็ันักัวิชาการศึกึษา ท้�องค์การบรหิารสืว่นัตัำาบล่กระเท้ยม อำาเภอสัืงขะ
จังหวัดสืรุนิัทร ์โดยทำาหนั�าท้�นั้�มาแล่�ว 2 ป็ี

ปุ้็ยมบ้ทบาทดแ้ล่เก้�ยวกับเรื�องการศึกึษา ศึาสืนัา วัฒนัธิรรม กฬ้า
แล่ะสืนััทนัาการ โดยเฉพัาะการทำางานัร่วมกบัคร้แล่ะเจ�าหนั�าท้�ในัด�านัเด็ก
แล่ะเยาวชนั ซึ่ึ�งในั อบตั.กระเท้ยม ม้ศึ้นัย์พััฒนัาเด็กเล่ก็ทั�งหมด 6 แหง่ 
แล่ะโรงเร้ยนัในัสัืงกดัสืำานักังานัคณิะกรรมการการศึกึษาขั�นัพัื�นัฐานั 7 แห่ง
ปุ็้ยจึงได�รับการมอบหมายให�เข�าร่วมหลั่กสื้ตัรนัักถักทอชุมชนั แล่ะเป็็นั
ป็ระสืบการณ์ิครั�งแรกท้�เธิอมโ้อกาสืเข�ารับการอบรม โดยร่วมทำากจิกรรม
กบัโครงการตัั�งแต่ัเดือนัมถินุัายนั 2562 - เดือนักมุภาพันััธิ ์2563 กอ่นัท้�
จะเกิด Covid-19 ซึึ่�งเธิอร้�สึืกว่าการเข�าร่วมโครงการครั�งนั้�เป็็นัโอกาสืได�
พัฒันัาศัึกยภาพัแล่ะร้ป็แบบการทำางานัของตััวเอง

เนัื�องจากมห้นั�าท้�ท้�ตั�องติัดต่ัอป็ระสืานังานั
กบับุคคล่แล่ะองค์กรมากมาย กระบวนัการอบรม
ทำาให�เธิอได�ม้เครื�องมือในัการป็ระสืานังานักับ 
เครอืขา่ยต่ัาง ๆ  ให�มป้็ระสืทิธิภิาพัมากยิ�งขึ�นั แล่ะ
บรรลุ่เป็้าหมายตัามท้�ตัั�งไว� นัอกจากนั้� ยังทำาให� 
เร้ยนัร้�การทำางานัเป็็นัท้ม แล่ะม้การวางแผู้นัการ
ทำางานัได�ด้ขึ�นั แต่ัสืิ�งท้�ได�ป็ระโยชนั์มากท้�สืุด คือ 
“การีรีบัฟังัผืูอื้�นใหม้ากขึ�น” 

“ปกติำเราจะที่ำางานรว่ม่กบัเด็็กแลุะเย่าวชน
ซึึ่�งส่่วนม่ากเป็นกลุุ่ม่เด็็กในระบบ แต่ำเน่�องจาก
ภาระงานท่ี่�ม่่ม่าก ที่ำาใหไ้ม่ค่่ิอย่ให้คิวาม่ส่ำาคัิญ่กับ
การลุงพ่�นท่ี่�เพ่�อรับฟังัเส่ย่่งจากเด็็กม่ากนัก โด็ย่ส่มั่ย่กอ่นจะเน้นติำด็ต่ำอผ่า่น
ผ่้้นำาชุม่ชนหร่อคิุณคิร้ แต่ำหลุักส่้ตำรนักถักที่อชุม่ชนที่ำาให้ตัำวเองเปลุ่�ย่น
แนวคิิด็แลุะวิธี่ที่ำางาน ใช้เวลุาไปพบปะพ้ด็คิุย่กับเด็็กในพ่�นท่ี่�ให้ม่ากขึ�น 
การเป็นผ้่้ฟัังท่ี่�ด่็จึงม่่ประโย่ชน์กับตัำวเองม่าก ที่ำาให้เกิด็คิวาม่เข้าใจเด็็ก 
ม่ากขึ�น เด็็กเย่าวชนกก็ลุา้ท่ี่�จะพด้็คุิย่กบัเรา ซึึ่�งส่ง่ผ่ลุด่็กับงานของเราเอง 
ที่ำาให้ร้้ปัญ่หาแลุะส่ิ�งท่ี่�เขาต้ำองการว่าค่ิออะไร เพ่�อท่ี่�จะนำาม่าวางแผ่น
โคิรงการได้็อย่า่งถก้ต้ำองแลุะเหม่าะส่ม่กบัเด็็กกลุุม่่นั�น ๆ”    

ไม่เพัย้งแต่ัเด็กในัระบบเท่านัั�นั ท้�ผู้า่นัมาเธิอยงัมก้ารทำางานัรว่มกบั
เด็กนัอกระบบด�วยเชน่ักันั ซึึ่�งเป็น็ัการทำางานัรว่มกับสืภาเด็กแล่ะเยาวชนั

ในัตัำาบล่กระเท้ยม เป็็นัการพััฒนัาศึักยภาพัของเด็กตัามความสืนัใจของ
เด็กแล่ะเยาวชนั โดยปุ็ย้มห้นั�าท้�เป็น็ัท้�ป็รกึษาแล่ะป็ระสืานังานัเพืั�อเสืนัอ
โครงการไป็ยังกระทรวงการพััฒนัาสืังคมแล่ะความมั�นัคงของมนัุษย์เพัื�อ
ให�เกดิกจิกรรมตัามความสืนัใจของเด็กแล่ะเยาวชนั

“ส่ิ�งท่ี่�เราหนนุเส่ริม่เขาได้็ ค่ิอ ต้ำองหาคิวาม่ถนัด็หร่อคิวาม่ส่นใจของ
เด็็กคินนั�น ส่ิ�งท่ี่�ส่ัม่ผ่ัส่ได้็อย่่างชัด็เจนเม่่�อลุงพ่�นท่ี่�ค่ิอ เด็็กเหลุ่าน่�ต้ำองการ
คิวาม่เข้าใจแลุะคิวาม่ไว้ใจ ซึ่ึ�งสิ่�งท่ี่�ช่วย่ได้็ด่็ท่ี่�สุ่ด็ค่ิอการฟัังเขาอย่่างตัำ�งใจ 
เพ่�อเราจะได้็นำาไปประส่านต่ำอได้็อย่่างม่่ประส่ิที่ธีิภาพแลุะตำรงตำาม่ 
คิวาม่ถนัด็หร่อตำอบโจที่ย์่เด็็กคินนั�นจริง ๆ

ส่่วนปัญ่หาหลัุก ๆ ท่ี่�พบเจอระหว่างการ
ที่ำางานโด็ย่เฉพาะกลุุม่่เด็็กนอกระบบก็ค่ิอ “การให้
ความร�วมมือของเด็ก” ในการเข้าร่วม่กิจกรรม่ 
เน่� องจากเด็็กกลุุ่ม่น่�จะม่่ปัจจัย่เร่� องภาระที่าง
คิรอบคิรัวแลุะเพ่�อนเข้าม่าเก่�ย่วขอ้งเป็นอย่า่งม่าก
ส่ิ�งท่ี่�เราแกป้ญั่หาได้็ค่ิอ การบอกกลุ่าวลุว่งหน้ากบั
กลุุ่ม่เด็็ก เพ่�อให้เขาเกิด็การวางแผ่น อย่่างน้อย่ก็
ประม่าณ 1 อาทิี่ตำย์่ แต่ำวิธีน่่�กยั็่งไม่ไ่ด้็รับผ่ลุส่ำาเร็จ
ท่ี่�ด่็นัก รวม่ถึงเร่�อง “งบป้ระมาณ” จาก อบจ. ซึึ่�ง
ไม่ส่่าม่ารถตำอบโจที่ย์่คิวาม่ต้ำองการของเด็็กทุี่กคิน
ได้็ ดั็งนั�นการหาวิธีดึ่็งด็ด้็คิวาม่ส่นใจเด็็กใหเ้ขารว่ม่

โคิรงการหร่อที่ำากจิกรรม่ จึงเป็นอ่กหนึ�งเร่�องส่ำาคัิญ่ท่ี่�ยั่งต้ำองม่่การพัฒนา
ต่ำอไป”

ปุ็ย้ บอกว่า การทำางานักับเด็กแล่ะเยาวชนัถือเป็น็ัเรื�องด้ หล่ายครั�ง
ท้�เธิอเองได�เร้ยนัร้�ไป็พัร�อมกับเด็ก เป็น็ัเหมือนัการเปิ็ดโล่กทัศึนัใ์ห�กบัตััวเอง
แต่ัสืว่นัตััวอยากให�ภาค้ท้�เข�ามารว่มมอืกนััม้แผู้นัระยะยาวให�คนัทำางานัในั
พัื�นัท้� รวมถึงการอบรมหรือฝึกึให�คนัทำางานัมทั้กษะเพัิ�มมากขึ�นั โดยเฉพัาะ
“ทักษะการีตั�งคำาถัามให้เหมาะกับช่วงวัยของเด็็ก” เพัราะเธิอคิดว่า  
“การีเปิด็ใจ” ของเด็กคือปั็จจัยสืำาคัญท้�จะทำาให�ผู้้�ใหญ่อย่างเธิอทำางานั
กบัเด็ก ๆ เหล่า่น้ั�ได�งา่ยขึ�นั   
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อทัุย ไชุยขั้นัำธ์ี

‘การลังมอ่ทำำาด้็วยตนเอง’ จังึเห็น
ว่ธีีการแก้ปญัหาทีำ�ชดั็เจันมากข้ึ�น

อุทัย ไชยขันธ์ิ นักพัฒนาชุมชนชำานาญการี องค์การีบรีิหารี 
สู่วนตำาบลักรีะเทียม อำาเภอสัูงขะ จังหวัด็สูุรีินทรี์ อายุ 44 ป็ ี 
ทำางานัท้� อบตั.กระเท้ยมมานัานั 10 ป็ี ม้หนั�าท้�รับผู้ิดชอบหล่ัก คือ  
งานัพัฒันัาชุมชนั สืง่เสืริมอาช้พั แล่ะดแ้ล่สืวัสืดิการต่ัาง ๆ  ให�กับป็ระชาชนั
แล่ะผู้้�สืง้อายุในัพัื�นัท้� แต่ัด�วยกำาลั่งคนัของ อบตั.กระเท้ยม ท้�มไ้มม่ากนักั 
อุทัยจึงตั�องรบัผู้ดิชอบงานัอ้กหล่ายสืว่นั โดยกอ่นัหนั�าท้� อบตั.กระเท้ยม 
จะม้นัักวิชาการศึึกษามาบรรจุ อุทัยคือผู้้�รับผิู้ดชอบงานัด�านัเด็กแล่ะ
เยาวชนัอย้เ่ป็น็ัเวล่า 3-4 ป็ ีทำาให�เขามโ้อกาสืเข�าร่วมกจิกรรมในัหล่กัสืต้ัร
นักัถักทอชุมชนั ซึ่ึ�งทำาให�อุทัยได�นัำาความร้�ท้�ได�รบัไป็ป็รบัใช�กบัการทำางานั
ของตันัเอง 

“ผ่ม่ม่่โอกาส่เขา้รว่ม่อบรม่หลุกัส่ต้ำรต่ำาง ๆ  พอส่ม่คิวร แต่ำหลุกัส่ต้ำร
นักถักที่อชุม่ชนแตำกต่ำางจากหลัุกส่้ตำรอ่�น ๆ เพราะได้็ลุงม่่อที่ำากิจกรรม่ 
ด้็วย่ตัำวเอง ที่ำาใหเ้ห็นวิธีก่ารแก้ปญั่หาได้็อย่า่งประจักษ์
ชัด็ม่ากขึ�น การได้็รับการอบรม่ฝึูกฝูนทัี่กษะในการ
เข้าหาแลุะพ้ด็คิุย่กับคินอ่�น ที่ำาให้การลุงพ่�นท่ี่�ของผ่ม่
ด่็ขึ�นอย่า่งเห็นได้็ชดั็ โด็ย่เฉพาะเที่คินิคิการรับฟังัอย่า่ง
เข้าใจ พ้ด็คิุย่กับพวกเขาเส่ม่่อนญ่าติำมิ่ตำร ที่ำาให้ผ่ม่
ที่ำางานกับชาวบ้านได้็ราบร่�นยิ่�งขึ�น คิวาม่ร้้เหลุ่าน่�ค่ิอ
ส่ิ�งท่ี่�ผ่ม่ได้็รับม่าจากการเขา้รว่ม่หลุกัส้่ตำรฯ ท่ี่�ผ่ม่นำาม่า
ใชใ้นการที่ำางานจนถึงที่กุวันน่�”

แม�ป็จัจุบนัั อุทัยจะไมไ่ด�ทำางานัรว่มกบัเด็กแล่ะ
เยาวชนัมากนััก แต่ัการท้�เขายังล่งพัื�นัท้�พั้ดคุยกับ
ป็ระชาชนัอย้่เป็็นัป็ระจำาทำาให�เห็นัป็ัญหาสืำาคัญอย่าง
หนัึ�งในัพัื�นัท้� นัั�นัคือ ‘ยาเสืพัติัด’

อุทัย บอกว่า ยาเสืพัติัดถือเป็็นัป็ัญหาสืำาคัญท้�ม้ผู้ล่ต่ัอเด็กทั�งในั
ระบบแล่ะนัอกระบบ จนักล่ายเป็น็ั ‘Trend’ หรือเป็น็ั ‘วัฒนัธิรรม’ ในัเด็ก
เยาวชนัท้�จะม้กลุ่่มแกนันัำาชักชวนักันัไป็เสืพัยาเสืพัติัด ซึึ่�งเป็็นัอ้กป็ัจจัย
สืำาคัญทำาให�เด็กเหล่่าน้ั�ม้ความเสื้�ยงในัการหลุ่ดออกจากระบบการศึึกษา
แล่ะเป็็นัจุดเริ�มของป็ัญหาอื�นั ๆ ตัามมา แม� อบตั.จะม้ความพัยายาม 
ในัการทำางานัร่วมกบัผู้้�ป็กครอง แต่ักย็งัแก�ป็ญัหาได�ไมม่ากนักั 

ทั�งนั้�อุทัย ยอมรบัว่า แม�จะเหน็ัเจตันัาด้ของหนัว่ยงานั องค์กร แล่ะ
วิทยากรท้�มาให�ความร้�ในัโครงการหลั่กสืต้ัรนักัถักทอชุมชนั แต่ัป็ญัหาหนัึ�ง
ท้�เขามองว่าเป็็นัปั็ญหาหลั่กก็คือ ‘จำานัวนัเจ�าหนั�าท้�ของแต่ัล่ะ อบตั.’ ท้� 
ไม่เพั้ยงพัอต่ัอการดำาเนิันังานัอย่างต่ัอเนัื�อง เนัื�องจากเจ�าหนั�าท้�หนัึ�งคนั
ของแต่ัล่ะอบตั. มง้านัป็ระจำาท้�มากอย้แ่ล่�ว การได�รับมอบหมายไป็อบรม
หรอืร่วมหลั่กสืต้ัรก็มกัจะติัดภารกิจหลั่ก ทำาให�การทำากจิกรรมไม่ต่ัอเนัื�อง

สืง่ผู้ล่ให�การดึงเด็กเข�าระบบไม่ต่ัอเนืั�องด�วยเช่นักันั
รวมถึงหลั่กส้ืตัรควรเนั�นักิจกรรมท้�ได�ป็ฏิิบัติัจริง
เพัื�อให�นัักถักทอทุกคนัได�เห็นักระบวนัการทำางานั
แล่ะป็ญัหาท้�เกดิขึ�นัจริง   

“หลักสูตรีนัำกถัักทอชุมุชุนำ
ต่�งจ�กหลักสูตรีอื�นำ ๆ
คือ ได้ำลงมอืทำ�ก่จกรีรีม
ด้ำวยตัวเอง ทำ�ใหเ้หน็ำ
วธี่ีก�รีแก้ป้ญัห�ได้ำอย�่ง
ป้รีะจกัษ์ีชุดัำม�กขั้ึ�นำ”
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ชุนำมช์ุนำก เบญจวรีรีณ

สูรา้งปฏ่ิสัูมพัิ่นธ์ี สูรา้งคำวามไว้วางใจั
เพ่ิ่�อพัิ่ฒนาเด็็กแลัะเยาวชน

ชนม์ชนก เบญจวรีรีณิ  ครูีศูนย์พัฒนาเด็็กเล็ัก (ศพด็.) บ้าน
กรีะเทียม องค์การีบรีิหารีสู่วนตำาบลักรีะเทียม อำาเภอสูังขะ จังหวัด็
สูรุีนิทรี ์อายุ 41 ป็ ีเริ�มทำางานัมาตัั�งแต่ัป็ ี2549 แล่ะได�รบัการบรรจุเป็น็ั
ข�าราชการในัป็ี 2556 ม้หนั�าท้�หล่ักคือ การด้แล่ อบรม เล่้�ยงด้เด็กก่อนั
ป็ฐมวัยในัชุมชนั นัอกจากนั้�เธิอยงัเป็น็ั ‘จิตัอาสืา’ ของชุมชนั ทำาทกุอยา่งท้�
เหน็ัว่าเป็น็ัป็ระโยชนัต่์ัอชุมชนัท้�อาศึยัอย้ ่ทั�ง อป็พัร. หรอือาสืาก้�ชพ้ั ก้�ภัย

“ตำอนแรกไม่่ได้็อย่ากช่วย่เหลุ่อสั่งคิม่ม่ากนัก เพราะปกติำที่ำางานก็
เหน่�อย่ม่ากแลุว้ เราเองกเ็ป็นแม่เ่ลุ่�ย่งเด่็�ย่วด้็วย่ แต่ำเม่่�อในหลุวง รัชกาลุท่ี่� 9 
ส่วรรคิตำ ที่ำาให้คิิด็ได้็ว่า พระองค์ิท่ี่านก็ม่่เวลุาเท่ี่ากัน 
แต่ำที่ำาไม่พระองค์ิท่ี่านถึงได้็ที่รงงานหนักม่ากม่าย่ 
นั�นกเ็พราะท่ี่านที่รงรักประชาชนของท่ี่าน เราเลุย่เกดิ็
คิวาม่คิิด็อย่ากที่ำาอะไรเพ่�อชุม่ชนของตำนเองบา้ง แม่ว่้า
ส่ิ�งท่ี่�ที่ำาจะไม่ไ่ด้็ม่ากม่าย่ก็ตำาม่”

ด�วยความท้�เป็น็ัคนัมจิ้ตัอาสืา เมื�อทราบขา่วจาก
หนั่วยงานัว่าม้โครงการพััฒนัาเด็กเยาวชนัในัชุมชนั
ท�องถิ�นั (4 ภาค) หลั่กสืต้ัรนักัถักทอชุมชนั ชนัม์ชนัก
จึงขอเข�ารว่มกจิกรรมด�วยตััวเอง แล่ะหลั่กสืต้ัรฯ นั้�เอง
ท้�ทำาให�เธิอได�พััฒนัาศึักยภาพัด�านัการฟััง พั้ด แล่ะ 
พัฒันัาบทบาทหนั�าท้�ของการเป็น็ัพั้�เล่้�ยงท้�สืง่เสืรมิแล่ะ
แก�ปั็ญหาให�กับเด็กแล่ะเยาวชนัในัพืั�นัท้�ให�ม้อนัาคตั 
ท้�ด้ ชว่ยเหล่อืแล่ะพัึ�งพัาตันัเองได�

“คิวาม่ร้้ท่ี่�นำาปรับใช้แลุ้วเห็นผ่ลุท่ี่�สุ่ด็ คิงเป็น 
เร่�องกระบวนการในการเขา้หาเด็็กแลุะการส่รา้งคิวาม่
ไว้เน่�อเช่�อใจ ถึงแม่้ก่อนหน้าน่�เราจะม่่กระบวนการ
เข้าหาเด็็กอย่้่แลุ้ว แต่ำไม่่ม่่ขั�นตำอน ไม่่ม่่แบบแผ่น  
จนบางคิรั�งหลุงที่างไปกับสิ่�งท่ี่�ไม่จ่ำาเป็น แต่ำที่กุวันน่�จะม่่กระบวนการเขา้หา
เด็็กแลุะเย่าวชนอย่่างเป็นลุำาดั็บขั�นตำอน แลุะปรับให้เหม่าะกับแต่ำลุะคิน
ด้็วย่การหมั่�นส่งัเกตำพฤติำกรรม่ของเด็็ก นอกจากน่�ยั่งลุองนำากระบวนการ
ท่ี่�ได้็รับการอบรม่ม่าใช้กับเด็็กโตำในชุม่ชน โด็ย่ให้เขาได้็ส่ะท้ี่อนคิวาม่คิิด็
ร่วม่กับเด็็ก ๆ ว่า อะไรค่ิอส่ิ�งท่ี่�เขาอย่ากพัฒนา อะไรค่ิอสิ่�งท่ี่�เขาคิิด็ว่า 
ที่ำาได้็ด่็ ซึึ่�งกท็ี่ำาใหเ้ราได้็ร้จั้กเด็็กคินนั�นม่ากขึ�น”

นัอกจากน้ั�ชนัม์ชนักยังม้งานัพััฒนัาเด็กเยาวชนันัอกระบบควบค้่
กันัไป็ โดยการล่งเย้�ยมบ�านัเด็กอย่างต่ัอเนืั�องจนัสืามารถดึงเด็กเหล่่าน้ั� 
กลั่บเข�าสื้่ระบบได�เป็็นัจำานัวนัมาก โดยเทอมล่่าสุืดเธิอสืามารถพัาเด็ก  
8 คนักล่ับเข�าศึึกษาต่ัอในัระบบการศึึกษานัอกโรงเร้ยนั (กศึนั.) ได� แต่ัท้� 
ยงัเป็น็ัป็ญัหาใหญก่คื็อ ‘ยาเสืพัติัด’ ท้�ในัชุมชนัยงัมแ้กนันัำาท้�มอิ้ทธิพิัล่อย่้

เด็กหล่ายคนัท้�เธิอเคยเข�าไป็พัด้คุยตั�องการจะหลุ่ดพั�นั
จากป็ญัหาน้ั� แต่ัยงัมค้วามหวาดกล่วัจะได�รับอันัตัราย
ท้�อาจเกิดขึ�นักบัตััวเขาหรอืคนัในัครอบครวัได�

 “ส่ิ�งส่ำาคัิญ่ท่ี่�ส่ดุ็ในการที่ำางานกบัเด็็กแลุะเย่าวชน
ในมุ่ม่ม่องของเรา ค่ิอ ต้ำองลุงไปส่ร้างปฏิส่ัม่พันธีแ์ลุะ
ที่ำาคิวาม่เขา้ใจกบัเด็็กเหลุา่น่�ใหม้่ากขึ�น การถอด็หัวโขน
ของข้าราชการแลุ้วลุงไปที่ำากิจกรรม่ร่วม่กับพวกเขา 
ให้ม่ากจะเป็นส่ิ�งท่ี่�ได้็ประโย่ชน์ท่ี่�สุ่ด็ นอกเหน่อจาก
เป็นการสั่งเกตำพฤติำกรรม่เขาแลุว้ ยั่งที่ำาใหเ้ด็็กไว้ใจเรา
เพิ�ม่ขึ�นอ่กด้็วย่”

ท�ายสืดุ ชนัม์ชนัก ได�กล่า่วถึงข�อด้ของหล่กัส้ืตัร
นัักถักทอชุมชนัว่า นัอกจากจะทำาให�การทำางานัม้ 
เป็า้หมายท้�ชดัเจนั แล่ะสืร�างเครอืขา่ยคนัทำางานัท้�ด้แล่�ว
ยังทำาให�คนัทำางานัเข�าถึงแหล่่งทุนัท้�จะมาสืนัับสืนุันั 
กิจกรรมเพัื�อพััฒนัาศึักยภาพัเด็กได�รวดเร็วขึ�นั แต่ัก็
อยากสืะท�อนัถึงกิจกรรมด�านัเด็กแล่ะเยาวชนัว่า  
หากเป็็นัไป็ได�อยากให�หน่ัวยงานัหรือองค์กรต่ัาง ๆ  

ล่งมาจัดกิจกรรมในัพัื�นัท้�เล่ย เนืั�องจากการจัดกิจกรรมท้�สื่วนักล่างทาง 
อบตั. แต่ัล่ะแห่งพัาเด็กไป็ร่วมกิจกรรมได�จำากัด แต่ัหากล่งมาในัพัื�นัท้� 
จะเป็น็ัการกระตัุ�นัเด็กในัชุมชนั สืามารถดึงดด้เด็กทั�งในัแล่ะนัอกระบบได�
จำานัวนัมาก ซึึ่�งตััวเองคิดว่านัา่จะสืร�างป็ระโยชน์ัได�มากกว่า   

“เรี�ต้องสรี�้งป้ฏ่ิสัมพัันำธ์ี
และทำ�คว�มเขั้�้ใจกับเด็ำก
เหล่�นีำ�ใหม้�กขั้ึ�นำ ก�รีถัอดำ
หวัโขั้นำขั้องขั้�้รี�ชุก�รีแล้ว
ลงไป้ทำ�ก่จกรีรีมรีว่มกับ
พัวกเขั้�ใหม้�กจะเป้น็ำส่�งที�
ได้ำป้รีะโยชุน์ำที�สุดำ
นำอกเหนืำอจ�กเป้น็ำก�รี
สังเกตพัฤต่กรีรีมเขั้�แล้ว 
ยงัทำ�ใหเ้ด็ำกไวใ้จเรี�
เพ่ั�มขั้ึ�นำอกีด้ำวย”
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วน่ำดำ� ครีอบทอง

เม่�อต้องทำำางานกับัเด็็กกลัุ่มเสีู�ยง...
จัาก ‘กลััว’ กลัายเปน็ ‘กล้ัา’ 

วนิด็า ครีอบทอง ครูีศูนย์พัฒนาเด็็กเล็ัก (ศพด็.) วัด็อินทรีา 
สูุการีาม องค์การีบรีิหารีสู่วนตำาบลักรีะเทียม อำาเภอสูังขะ จังหวัด็
สูรุีนิทรี ์อายุ 42 ป็ ีทำางานัเป็น็ัคร้ศึน้ัยพ์ัฒันัาเด็กเล่ก็มานัานั 8 ป็ ีหนั�าท้�
ความรบัผู้ดิชอบคือ การดแ้ล่เด็กกอ่นัป็ฐมวัยชว่งอายุ 2 - 5 ป็ ีในัชุมชนั 
เด็กเหล่า่นั้�สืว่นัใหญพ่ัอ่แมต่ั�องย�ายไป็ทำางานัต่ัางถิ�นัหรอืมป้็ญัหาหยา่ร�าง
จึงตั�องอาศึัยอย้่กับป้็่ย่าตัายายซึ่ึ�งไม่สืามารถด้แล่เด็กเหล่่านั้�ได�เต็ัมกำาล่ัง 
นัอกจากน้ั�ยังทำางานัร่วมกับคร้ กศึนั. ช่วยฝึึกอบรมด�านัอาช้พัให�กับเด็ก
ทั�งในัแล่ะนัอกระบบ

วนัดิา กล่า่วถึงงานัท้�ทำามานัานักว่า 16 ป็ ีว่า “ตำอนท่ี่�ที่ำางานด็แ้ลุ 
เด็็กเล็ุกในปีแรก คิวาม่ร้้ส่ึกค่ิอเราจะที่ำางานน่�ได้็ไหม่? แต่ำพอม่่โอกาส่ได้็
ที่ำาจริง จากคิวาม่กลุัวกลุาย่เป็นคิวาม่รักแลุะผ่้กพันกับงานน่�ไปแลุ้ว 
เหม่่อนเราได้็เป็นส่ว่นหนึ�งท่ี่�ได้็ด็แ้ลุแลุะเห็นพวกเขา
เติำบโตำขึ�น ส่าม่ารถเลุ่�ย่งด็ตั้ำวเองได้็”

ด�วยบทบาทหนั�าท้�แล่ะความสัืมพัันัธิ์ท้�ด้กับ
ชุมชนั ทำาให�หนั่วยงานัตั�นัสัืงกัดได�สื่งวนัิดาเข�าร่วม
หล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนั ทำาให�วนัิดาได�สืัมผัู้สืกับ
กลุ่่มเด็กแล่ะเยาวชนัมากขึ�นั ได�เห็นัว่าในัชุมชนั 
ของตันัเองม้เด็กแล่ะเยาวชนัท้�หลุ่ดออกนัอกระบบ
การศึึกษาจำานัวนัมาก ทำาให�เธิอเกดิความร้�สืกึอยาก
พััฒนัาชุมชนั อยากให�เด็กสื่วนันั้�ได�กล่ับมาเร้ยนั  
มอ้าช้พั แล่ะมค้วามกล่�าท้�จะพัฒันัาศึกัยภาพัตััวเอง

วันันั้� วนัิดา ได�นัำาความร้�ท้�ได�จากการอบรม
หล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนัมาป็รบัใช�กับงานัของตััวเอง
ทั�งกระบวนัการเข�าหาเด็กอย่างมข้ั�นัตัอนั การเปิ็ดใจ
พั้ดคุยแล่ะรับฟัังป็ัญหาแล่ะความตั�องการของเด็ก 
ทักษะแล่ะความร้�ท้�ได�จากการอบรมชว่ยให�การทำางานัมป้็ระสืทิธิภิาพัมาก
ขึ�นั แต่ัสืิ�งท้�สืำาคัญเหนัืออื�นัใด คือ ‘มิตัรภาพั’ ของคนัทำางานัในั อบตั.
กระเท้ยม ท้�ทำาให�การทำางานัด�านัเด็กแล่ะเยาวชนัในัภาพัรวมม้ความ
แขง็แกรง่ยิ�งขึ�นั

การล่งสืำารวจชุมชนัเป็น็ัขั�นัตัอนัหนึั�งท้�ทำาให�เธิอเหน็ัว่าเด็กนัอกระบบ
ท้�ชาวบ�านัส่ืวนัใหญ่มองว่าเป็น็ักลุ่ม่เสื้�ยง จริง ๆ  แล่�วเด็กเหล่า่น้ั�พัร�อมท้�จะ
พัาตััวเองกลั่บเข�ามาสื้ร่ะบบการศึกึษา หรือตั�องการมอ้าชพ้ั แต่ั ‘โอกาสื’ 
คือสืิ�งท้�เด็กกลุ่่มนั้�ยังขาดอย้่ แล่ะ ‘เพัื�อนั’ คือป็ัจจัยสืำาคัญท้�ม้ผู้ล่ต่ัอการ
ตััดสิืนัใจในัเรื�องต่ัาง ๆ ของพัวกเขา

วนัิดา สืะท�อนัให�เห็นัความต่ัางของเด็กนัอกระบบในัยุคสืมัยท้�
เป็ล่้�ยนัไป็ว่า ในัสืมัยกอ่นัเด็กนัอกระบบสืว่นัใหญ่มาจากความไม่พัร�อมในั
เรื�องค่าใช�จ่าย ทำาให�พัวกเขาขาดโอกาสืทางการศึกึษา แต่ัป็จัจุบนััเด็กนัอก
ระบบในัพัื�นัท้�เกิดจากปั็ญหายาเสืพัติัด แล่ะการติัดเกม ทำาให�หลุ่ดออกจาก
ระบบการศึกึษา ซึึ่�งเป็น็ัปั็ญหาใหม่ท้�เข�ามาท�าทายคนัทำางานั

“การที่ำางานกับเย่าวชนกเ็ป็นเร่�องย่าก เน่�องจากวัย่น่�เขาจะไม่ก่ลุา้
เปิด็ใจพด้็กับเรา โด็ย่เฉพาะเด็็กนอกระบบซึึ่�งเขาแที่บจะไม่เ่ข้าใกลุ้เราเลุย่
เราเองต้ำองเขา้หาเขาบอ่ย่ ๆ พด้็คุิย่กบัเขาใหม้่ากขึ�น โด็ย่ใชป้ระส่บการณ์
ท่ี่�เราพบเจอม่าพด้็ให้เขาเห็นถึงคิวาม่จำาเป็นของการศึกึษาหร่อการม่่อาชพ่

ซึึ่�งเราที่ำางานร่วม่กับคิร้ กศึน. แลุะ ศึพด็.บ้านกระเท่ี่ย่ม่
ก็ส่าม่ารถนำาเด็็กนอกระบบจำานวนม่ากกลัุบเขา้ม่าส้่่
ระบบการศึกึษาได้็ แต่ำปญั่หาส่ำาคัิญ่ ค่ิอ เด็็กนอกระบบ
แที่บทัี่�งหม่ด็เกิด็ม่าจากการ ‘ติำด็เพ่�อน’ โด็ย่เฉพาะ
ในช่วงวัย่ท่ี่�เปลุ่�ย่นจากประถม่ส้่่มั่ธีย่ม่ ซึึ่�งในชุม่ชน 
ม่่เด็็ก ม่.3 ท่ี่�จบการศึึกษาแลุ้วแต่ำไม่่ม่่งานที่ำาแลุะ 
ไม่่เร่ย่นต่ำอ พวกเขาจะม่่การรวม่กลุุ่ม่กับเพ่�อนท่ี่�ยั่ง
ศึึกษ าอย้่่ในระบบ แลุะม่่พฤติำกรรม่มั่�วสุ่ม่กันในช่วง
กลุางค่ิน ซึึ่�งเส่่�ย่งต่ำอการชักนำาให้เด็็กแลุะเย่าวชน
หลุดุ็ออกไปนอกระบบม่ากขึ�น”

ดังนัั�นัจึงอยากฝึากถึงหนั่วยงานัแล่ะองค์กร
ต่ัาง ๆ คือ การจัดกิจกรรมหรือการอบรมเพัื�อสืร�าง
อาช้พัให�เด็กในัพัื�นัท้� ไม่ควรจำากดัชื�อหรือจำานัวนัเด็ก
อยากให�รับทุกคนัท้�สืนัใจเพัราะธิรรมชาติัของเด็ก

โดยเฉพัาะเด็กนัอกระบบ หากกลุ่่มพัวกเขาได�รับการฝึึกหรืออบรมเพั้ยง
บางคนั ในัอนัาคตัคนัท้�ไม่ม้โอกาสืเข�าอบรมจะมาดึงเด็กพัวกนั้�กล่ับเข�าสื้่
วังวนัเกา่ ๆ  อย้ด้่ นัอกจากน้ั�ยงัอยากให�โครงการต่ัาง ๆ  โดยเฉพัาะโครงการ
อบรมฝึกึอาชพ้ัอยากให�มก้ารเร่งรัดเวล่าตัั�งแต่ัรบัสืมัครจนัถึงกระบวนัการ
อบรมให�กระชับมากขึ�นั   

“ก่จกรีรีมหรีอืก�รีอบรีม
เพืั� อสรี�้งอ�ชุพีัใหเ้ด็ำกในำ
พืั�นำที� ไมค่วรีจำ�กัดำชุื�อหรีอื
จำ�นำวนำ อย�กใหร้ีบัทกุคนำ
ที�สนำใจ เพัรี�ะธีรีรีมชุ�ต่
ขั้องเด็ำกโดำยเฉิพั�ะเด็ำก
นำอกรีะบบ คนำที�ไมม่โีอก�ส
เขั้�้อบรีมจะม�ดึำงเด็ำกพัวกนีำ�
กลับเขั้�้สู่วงัวนำเก่� ๆ อกี”
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สุพััตรี� วงศ์ศ่รี่

การทำำางานด้็านเด็็กเยาวชน 
ชว่ยกระตุ้นคำวามกระต่�อรอ่รน้ 
อยากพัิ่ฒนาตัวเอง 

“ส่�งที�ได้ำจ�กก�รีอบรีมยงั
ทำ�ใหเ้ธีอได้ำเรียีนำรีู ้
ส�ม�รีถันำำ�ม�ป้รีบัใชุไ้ด้ำ 
อกีทั�งกรีะตุ้นำใหเ้ธีอ
เป้น็ำคนำกรีะตือรีอืรีน้ำ
ในำก�รีทำ�ง�นำ และ
อย�กพััฒนำ�ตนำเอง”

สูพุตัรีา วงศศ์ริี ิหรีอื นก เจ้าหน้าที�ปรีะชาสูมัพนัธ์ิ กองวิชาการี
แลัะแผืนงาน เทศบาลัตำาบลักาบเชิง อำาเภอกาบเชิง จังหวัด็สูุรีินทรี ์
อายุ 29 ป็ี กล่่าวถึงการทำางานัด�านัเด็กแล่ะเยาวชนัว่า เธิอไม่เคยม้
ป็ระสืบการณิด์�านันั้�มากอ่นั แล่ะเพิั�งเข�ารว่มหล่กัส้ืตัรนักัถักทอชุมชนัเมื�อ
เดือนักรกฎาคม 2562 แม�จะเป็น็ัช่วงเวล่าท้�นั�อย แต่ัเธิอกร้็�สืกึภาคภม้ใิจ
ท้�สืามารถให�ความช่วยเหล่ือเด็กเยาวชนัท้�ขาดโอกาสื หรือม้ป็ัญหาในั
ครอบครวัได� 

“ถึงงานน่�จะไม่ใ่ชห่นา้งานโด็ย่ตำรง แต่ำเม่่�อได้็เขา้
ม่าส่ัม่ผั่ส่แลุ้วคิิด็ว่าตัำวเองโชคิด่็ เพราะเราก็เป็นคินท่ี่�ม่่
ปญั่หาด้็านคิรอบคิรัว พอ่แม่แ่ย่กที่างกัน แต่ำพย่าย่าม่ส้่้
ม่าด้็วย่ตัำวเองจนประส่บคิวาม่ส่ำาเร็จ ส่อบบรรจุเขา้รับ
ราชการได้็”

นัก บอกด�วยว่า ร้�สึืกป็ระทับใจวิทยากรท้�สืามารถ
เข�ากบัเด็กเยาวชนัได� ทำาให�เด็กเยาวชนัมค้วามสุืข แล่ะ
สืนักุสืนัานักบักจิกรรม เหนัื�อยแต่ัไมน่ัา่เบื�อ แล่ะอยาก
เข�ารว่มกจิกรรมอ้ก เพัราะได�ทำากิจกรรมกับเพัื�อนั ๆ  ได�
เร้ยนัร้� แล่ะได�ใช�ความคิดแล่กเป็ล่้�ยนักันัระหว่างการ 
ทำากิจกรรม โดยสืิ�งท้�ได�เร้ยนัร้�จากการเข�าอบรมคือ  
การเร้ยนัร้�เรื�องสิืทธิมินุัษยชนั ท้�ทุกคนัตั�องม้ความเท่าเท้ยมกันั ไม่ม้การ
แบง่แยก เด็กด�อยโอกาสืสืามารถมโ้อกาสืเท่าเท้ยมกบัเพัื�อนั ๆ ท้�ได�เรย้นั
หนัังสืือ นัอกจากน้ั�ยังทำาให�เธิอเป็็นัคนักระตืัอรือร�นัในัการทำางานั แล่ะ
อยากพัฒันัาตันัเอง 

สืำาหรับป็ัญหาแล่ะอุป็สืรรคในัการทำางานัพััฒนัาเด็กแล่ะเยาวชนั
นัอกระบบของ ทตั.กาบเชงิ คือ เด็กเยาวชนัยงัไมม่ค้วามเชื�อมั�นัว่าสืิ�งท้�เรา
ตั�องการสืนับัสืนุันัเขาคืออะไร จะเห็นัผู้ล่สืำาเร็จจริงไหม แล่ะจะช่วยเหล่อื
เขาได�อยา่งไร ฉะนัั�นันักัถักทอชุมชนัจะตั�องมาวางแผู้นัการทำางานัร่วมกันั
แล่ะจึงเข�าไป็พั้ดคุยกับผู้้�นัำาชุมชนัแล่ะผู้้�ป็กครองเพัื�อให�เขาเข�าใจแล่ะ
ให�การสืนับัสืนุันั 

สื่วนัข�อเสืนัอแนัะต่ัอหนั่วยงานัผู้้� ให�การ
สืนัับสืนุันั เธิออยากให�หนั่วยงานัสือบถามกับเด็ก
เยาวชนัโดยตัรงว่าเขาตั�องการอะไร หากเขาถนััด 
ด�านัใดควรสื่งเสืริมด�านันัั�นัอย่างเต็ัมท้� เช่นั เยาวชนั
อยากทำาอาชพ้ัใดก็มก้ารฝึกึอาชพ้ัให� หรือถ�าเยาวชนั
อยากเรย้นัหนังัสือืก็มท้นุัให�

สืุดท�ายน้ั� นักบอกว่าอยากขอบคุณิ กสืศึ.  
ม้ล่นิัธิิสืยามกัมมาจล่ ธินัาคารไทยพัาณิิชย์ฯ แล่ะ  
อบจ.สุืรนิัทร ์ท้�เล่ง็เหน็ัความสืำาคัญของเด็กเยาวชนัท้�
ด�อยโอกาสื ทำาให�เด็กเยาวชนัสืามารถ เห็นัความสืำาคัญ
ของการศึกึษา แล่ะค�นัพับความถนัดัของตันัเอง  
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วชุ่ดุำ� สมรีปู้

สัูมผั่สูเรยีนรูเ้ชง่ลึัก
ผ่่านประสูบัการณ์จัรง่
เราต้องไมตั่ด็สู่นเด็็ก 

“เรี�จะป้รีะเมน่ำคนำจ�ก
ภ�ยนำอกไมไ่ด้ำ แต่เรี�
ต้องลงไป้สัมผัส พูัดำคยุ
ใหร้ีบัรีูเ้รีื�องรี�วขั้องเขั้�
ใหชุ้ดัำเจนำ ก่อนำที�จะตัดำส่นำ
เขั้�ว�่ใชุไ้ด้ำหรีอืใชุไ้มไ่ด้ำ 
เพัรี�ะ บ�งทีเขั้�อ�จจะ
ไมไ่ด้ำเลวรี�้ยเหมอืนำที�เรี�
ได้ำยน่ำได้ำฟังัม�”

วิชุด็า สูมรูีป หรีอื ติ�ก พนักงานธุิรีการี กองการีศกึษา เทศบาลั
ตำาบลักาบเชงิ อำาเภอกาบเชงิ จังหวัด็สุูรีนิทรี ์อายุ 42 ป็ ีบอกว่า เธิอไม่
เคยม้ป็ระสืบการณิ์การทำางานัด�านัเด็กแล่ะเยาวชนัมาก่อนั โดยป็กติัเธิอ
จะเป็น็ัผู้้�รับผิู้ดชอบเรื�องหนังัสืือท้�เข�าออกของกองการศึกึษา แล่ะม้หนั�าท้�
รองคือเจ�าหนั�าท้�พัสัืด ุแล่ะเจ�าหนั�าท้�การเงินัป็ระจำากอง สืว่นัหนั�างานักอง
การศึึกษา ติั�ก จะเป็น็ัผู้้�ดแ้ล่ศึน้ัย์พัฒันัาเด็กเล่ก็ อายุ 2 - 4 ป็ ีในัส่ืวนัของ
อาหารกล่างวันั อาหารเสืรมินัม แล่ะบุคล่ากรคร้ แต่ัไมไ่ด�ทำางานัสืมัผู้สัืกบั
เด็กโดยตัรง 

“ตำอนแรกท่ี่�ร้้ว่าต้ำองม่าเป็นนักถักที่อชุม่ชน 
ยั่งนึกภาพไม่่ออกว่าต้ำองที่ำาอะไรอย่า่งไรบ้าง แต่ำพอ
เข้าม่าอบรม่ ได้็เห็นว่านักถักที่อชุม่ชนส่าม่ารถ 
ช่วย่เหลุ่อน้อง ๆ ท่ี่�ด้็อย่โอกาส่ ไม่่ได้็เร่ย่นต่ำอ ไม่่ม่่
อาช่พ จึงร้้ส่ึกชอบ แลุะคิิด็ว่าเราน่าจะม่่ส่่วนช่วย่
ผ่ลุกัดั็นให้เขาประส่บคิวาม่ส่ำาเร็จได้็” 

โดยกจิกรรมท้�ป็ระทับใจคือ กจิกรรมข�ามเสื�นั
ท้�เป็ดิโอกาสืให�นั�อง ๆ  ก�าวผู้า่นัความร้�สืกึของตััวเอง
ว่าเขาจะสืามารถเอาชนัะความกลั่วในัจิตัใจตััวเอง 
แล่ะสืามารถยอมรบัในัตััวเองได�หรอืไม ่

ติั�ก บอกว่า สืิ�งท้�ได�เร้ยนัร้�จากการอบรมคือ 
ความร้�สืึกแล่ะมุมมองต่ัอเด็กเยาวชนันัอกระบบท้�
เป็ล่้�ยนัไป็ 

“ปกติำท่ี่�เห็นลุกัษณะภาย่นอกเหม่่อนเขาเป็นเด็็กแว้น ข่�เหลุา้ข่�เม่า 
แต่ำพอได้็ม่าสั่ม่ผั่ส่จริง เห็นเลุย่ว่าน้องเป็นคินท่ี่�กลุ้าคิิด็ กลุ้าแส่ด็งออก 
วิที่ย่ากรถาม่เขาส่าม่ารถตำอบได้็ ม่่ไหวพริบ ม่่คิวาม่ฉลุาด็ ที่ำาให้ร้้ว่าเรา 
ไม่่คิวรประเมิ่นคินจากภาย่นอก แต่ำเราต้ำองลุงไปส่ัม่ผ่ัส่ ไปพ้ด็คิุย่ให้รับร้้
เร่�องราวของเขาให้ชดั็เจนก่อนท่ี่�เราจะตัำด็สิ่นว่าเขาใช้ได้็หร่อใชไ้ม่ไ่ด้็ บางท่ี่
เขาอาจจะไม่ไ่ด้็เลุวร้าย่เหม่่อนท่ี่�เราได้็ยิ่นได้็ฟังัม่ากไ็ด้็”

นัอกจากนั้�เธิอยังทำาหนั�าท้�เป็็นัสืะพัานัเชื�อมความเข�าใจระหว่าง
เยาวชนักับพั่อแม่ผู้้�ป็กครอง การเข�าไป็พั้ดคุยกับผู้้�ป็กครองทำาให�ร้�ว่า 
เด็ก ๆ  กำาล่งัคิดอะไร ตั�องการอะไร ทำาไมถึงมพ้ัฤติักรรมแบบน้ั� แล่ะเพัราะ
เหตุัใดจึงเกดิป็ญัหาขึ�นั 

สืำาหรับปั็ญหาแล่ะอุป็สืรรคของการทำางานัพััฒนัาเด็กเยาวชนั 
นัอกระบบ ติั�กสืะท�อนัว่า อย้่ท้�การสืร�างความเชื�อมั�นัให�แก่ตััวเยาวชนั  
ทำาอย่างไรให�เยาวชนัสืมัครใจเข�าร่วมกิจกรรม โดยท้�ผู้่านัมานัักถักทอ

ชุมชนัพัยายามแก�ป็ัญหานั้�โดยการช้�ถึงป็ระโยชนั์ท้� 
จะได�รับจากการเข�าร่วมกิจกรรม บอกเขาว่าจะได�
อะไรกล่บัไป็ ยกตััวอย่างให�เขาฟังั 

“อย่า่งเวิร์คิชอ็ปคิรั�งน่�  เราได้็นอ้งเย่าวชนม่า
กบัเรา 1 คิน กคิ็ิด็ต่ำอว่าเม่่�อนอ้งเขาม่าได้็เห็น ได้็ม่า
ส่มั่ผ่สั่แลุว้ เขาบอกว่าเขาชอบ ส่นุก แลุะยิ่นด่็ม่าที่ำา
กิจกรรม่แบบน่�อ่ก เราจึงคิิด็ว่าถ้าได้็ตัำวเย่าวชนไป
บอกเพ่�อนเย่าวชนท่ี่�เหลุ่อ เขาอาจจะอย่ากม่าร่วม่
กจิกรรม่กบัเรากไ็ด้็”  
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อไุรีรีตัน์ำ จต่ต์ห�ญ

การทำำางานรว่มกับัเด็็กเยาวชน
นอกระบับั ต้องเช่�อมั�น
ลังมอ่ทำำาจัรง่ เพ่ิ่�อก้าวต่อไป 

“ก�รีที�เด็ำกคนำหนึำ�งก้�วออก
จ�กรีะบบ นัำ�นำคือแผลแล้ว
แต่แผลจะกว�้งขั้ึ�นำหรีอืเล็กลง
ขั้ึ�นำอยูที่�สังคมรีอบข้ั้�ง ถ้ั�สังคม
ไมไ่ด้ำมองว�่เป้น็ำส่�งที�เลวรี�้ย
คนำอื�นำส�ม�รีถัเรียีนำรีูจ้�ก
เรีื�องรี�วในำชุวีต่เขั้�ได้ำ เด็ำกที�
ก้�วออกจ�กรีะบบก็จะมั�นำใจ
ที�จะก้�วต่อไป้”

หน่อง-อุไรีรีตัน์ จิตต์หาญ ผืูอ้ำานวยกองการีศกึษา ศาสูนา แลัะ
วัฒนธิรีรีม องค์การีบรีิหารีสู่วนตำาบลัสูะเด็า อำาเภอบัวเชด็ จังหวัด็
สูรุีนิทรี ์อายุ 51 ป็ ีบอกเล่า่เหตุัผู้ล่การเข�ารว่มหล่กัสืต้ัรนักัถักทอชุมชนัว่า
เป็น็ัเพัราะความสืนัใจส่ืวนัตััว เพัราะงานัป็ระจำาของเธิอท้�ทำามากว่า 4 ป็ี
รับผู้ิดชอบเก้�ยวกับการศึึกษาทั�งในัระบบแล่ะนัอกระบบ ศึ้นัย์พััฒนัา 
เด็กเล่ก็ แล่ะงานัเก้�ยวกับศึาสืนัาต่ัาง ๆ  รวมทั�งงานัด�านัวัฒนัธิรรมในัพัื�นัท้�
ท้�มค้วามหล่ากหล่ายสืง้

หล่ังจากเข�าร่วมอบรมหล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนั หนั่อง บอกว่า 
ได�รับทั�งความป็ระทับใจแล่ะบทเร้ยนัด้ ๆ ท้�กล่ายมาเป็็นัแนัวทางในัการ
ทำางานักับเด็กเยาวชนันัอกระบบ เช่นั กิจกรรมล่ะล่ายพัฤติักรรมท้�ม้
กศุึโล่บายให�ผู้้�เข�ารว่มอบรมได�ทำางานัรว่มกนััเป็น็ัท้ม
อย่างแนับเนั้ยนั ซึึ่�งสืามารถนัำาไป็ป็รับใช�กับการ 
จัดกิจกรรมให�เด็กในัชุมชนัได� เพืั�อช่วยแก�ป็ัญหา
การทะเล่าะวิวาทของเด็กต่ัางหม้่บ�านั รวมทั�งช่วย
ดึงศึักยภาพัของเด็กแต่ัล่ะคนัจากการทำากิจกรรม 
หรือกิจกรรมแชร์ป็ระสืบการณิ์เรื�องราวสื่วนัตััวท้�
อาจไมใ่ชป่็ระเด็นัท้�จะพัด้คยุกนััได�งา่ยนักั แต่ัพัอได�
เล่่าออกมาแล่�ว กล่ับทำาให�แต่ัล่ะคนัได�เร้ยนัร้�จาก
ป็ระสืบการณิข์องคนัอื�นั 

“ม่่กิจกรรม่หนึ�งให้แต่ำลุะคินเลุ่าช่วิตำตัำวเอง 
ผ่ลุดั็กนัเลุา่ผ่ลัุด็กนัถาม่ แลุว้แจกกระด็าษใหค้ินลุะ
แผ่่นเข่ย่นประวัติำตัำวเองลุงในกระด็าษแผ่่นนั�นว่า 
ท่ี่�ฟังัม่าประทัี่บใจเพ่�อนคินไหน ได้็ขอ้คิิด็อะไรบา้ง 
เราม่องว่าอย่ากนำาตำรงน่�ไปปรับใชก้บัเด็็กนอกระบบ
 เพราะการท่ี่�เด็็กคินหนึ�งกา้วออกจากระบบ นั�นค่ิอ
แผ่ลุแลุว้ แต่ำแผ่ลุจะกว้างขึ�นหร่อเลุก็ลุง ขึ�นอย้่ท่่ี่�ส่งัคิม่รอบขา้ง ถ้าส่งัคิม่
ไม่่ได้็ม่องว่าเป็นส่ิ�งท่ี่�เลุวร้าย่ คินอ่�นส่าม่ารถเร่ย่นร้้จากเร่�องราวในช่วิตำ 
เขาได้็ เด็็กท่ี่�กา้วออกจากระบบกจ็ะมั่�นใจท่ี่�จะกา้วต่ำอไป”

เมื�อได�รบัความร้� หนัอ่งแล่ะท้มจึงได�โอกาสืล่งพัื�นัท้�ไป็เกบ็รวบรวม
ข�อม้ล่ของเด็กนัอกระบบในัชุมชนัจนัได�รับร้�เหตุัผู้ล่การออกนัอกระบบ
ของเด็กหล่ายคนัว่าส่ืวนัใหญ่เกิดจากความไม่พัร�อมด�านัเศึรษฐกิจของ
ครอบครัว เด็กจึงเร้ยนัหนัังสืือให�พัออ่านัออกเข้ยนัได� แล่�วออกมาช่วย
ทำางานัหาเงินั

นัอกจากได�เร้ยนัร้�องค์ความร้�จากการอบรม ได�เร้ยนัร้�เรื�องราว 
ของเด็กนัอกระบบจากการล่งพัื�นัท้�แล่�ว หนัอ่งบอกว่า เธิอยงันัำาความร้�จาก
การอบรมกล่บัมาป็รับใช�กบังานัป็ระจำาท้�ทำาอย้ด่�วย เรื�องแรกคือ ‘การวาง
เป็า้หมาย’ การทำางานัท้�ชดัเจนั แต่ัวิธิก้ารไป็ถึงเป็า้หมายอาจป็รับเป็ล่้�ยนั
ได�ตัามบริบทแล่ะความเหมาะสืม เรื�องต่ัอมาคือ ‘การเลื่อกคนัให�เหมาะ

กบังานั’ เพัราะมองว่าจะเพัิ�มโอกาสืความสืำาเร็จ
ของงานัให�มากยิ�งขึ�นั แต่ักต็ั�องเผู้ื�อใจหรอืมแ้ผู้นั
สืำารองไว�สืำาหรบัความผู้ดิพัล่าดท้�อาจไมไ่ด�นึักถึง
ด�วย แล่ะสืุดท�ายคือ ‘ผู้ล่ล่ัพัธิ์เกิดขึ�นัจากการ
ล่งมือทำา’ 

“ปกติำเราเป็นคินชอบลุุย่อย่้่แลุ้ว พอได้็
เจอนักถักที่อชุม่ชนจากท่ี่�อ่�น เราร้ส้่กึว่าพวกเขา
กระต่ำอร่อรน้ม่าก ที่ำางานไม่ห่ยุ่ด็แม้่ว่าจะเจอกับ
อุปส่รรคิ ที่ำาได้็ม่ากได้็น้อย่ก็ต้ำองที่ำา ตำรงน่�ลุ่ะท่ี่�
เรานำาม่าปรับใช้ค่ิอ ถ้าไม่่ที่ำาเราจะม่องไม่่เห็น
อะไรเลุย่ ดั็งนั�นต้ำองที่ำา ฉะนั�นถ้าเราม่อบหม่าย่
งานลุก้น้องไป เราจะติำด็ตำาม่คิวาม่ค่ิบหนา้ตำลุอด็
ได้็ม่ากได้็น้อย่ไม่่เป็นไร อย่่างน้อย่ขอให้ได้็เริ�ม่
ลุงม่่อที่ำา”

ความเป็ล่้�ยนัแป็ล่งอาจไมเ่กดิขึ�นัในัชั�วพัรบิตัา แต่ัความเชื�อมั�นัแล่ะ
การล่งมือทำาอย่างไม่หยุดของหนั่องแล่ะท้มนัักถักทอชุมชนัแห่ง อบตั.
สืะเดา จะนัำาความเป็ล่้�ยนัแป็ล่งมาสื้ชุ่มชนัในัท้�สืดุแน่ันัอนั  
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สุวชุ่� ใจมั�นำ

เช่�อมรอ้ยเคำรอ่ข้า่ยในชมุชนให้เข้ม้แข้ง็ 
รว่มแรงรว่มใจัพัิ่ฒนาเด็็กเยาวชน 

“ก�รีได้ำลงมอืสัมผัส
เรีื�องรี�วขั้องเด็ำกและเย�วชุนำ
นำอกรีะบบด้ำวยตัวเอง
ทำ�ใหม้องเหน็ำแนำวท�งใหม่
ที�จะต่อยอดำก�รีทำ�ง�นำขั้อง
ตัวเองใหม้ปี้รีะส่ทธ่ีภ�พั
ม�กย่�งขั้ึ�นำ”

สูวิุชา ใจมั�น นักวิชาการีศกึษา องค์การีบรีหิารีสู่วนตำาบลัสูะเด็า
อำาเภอบัวเชด็ จังหวัด็สูุรีนิทรี ์ ได�รับหนั�าท้�ด้แล่เรื�องการศึึกษาเป็็นัหล่ัก 
ทั�งการบรหิารจัดการศึน้ัยพ์ัฒันัาเด็กเล็่ก การจัดกิจกรรมชุมชนัด�านักฬ้า 
นันััทนัาการ ศึาสืนัา วัฒนัธิรรม แล่ะกจิกรรมในัวันัสืำาคัญต่ัาง ๆ หลั่งจาก
ทราบข่าวการรับสืมัครหล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนั เขาร้�สืึกสืนัใจเป็็นัพัิเศึษ 
เพัราะคิดว่าเป็็นัโอกาสืท้�จะได�พััฒนัาตััวเอง พััฒนัาเด็กแล่ะเยาวชนัในั
ชุมชนั

“ผ่ม่คิิด็ถึงอนาคิตำของเด็็ก ถ้าเด็็กอย้่แ่ต่ำในชุม่ชน
 ไม่ไ่ด้็ออกไปเร่ย่นร้ภ้าย่นอก เขาคิงจะอย้่แ่ต่ำในกรอบ
ของตัำวเอง ไม่ไ่ด้็เปิด็โลุกทัี่ศึน์ แต่ำถ้าเขา้รว่ม่กจิกรรม่
น่� เขาอาจได้็ไปเจอส่ิ�งแวด็ลุ้อม่ใหม่่ ๆ ส่ังคิม่ใหม่ ่
แนวคิิด็ใหม่ ่แลุว้อาจพัฒนาคิวาม่คิิด็ที่ำาใหอ้ย่ากกลุบั
เขา้ส้่ร่ะบบการศึกึษาอ่กคิรั�งหนึ�ง” 

การอบรมของหลั่กสื้ตัรนัักถักทอชุมชนัทำาให�
เขาได�เร้ยนัร้�การีปรีับตัวในการีทำางานกับเด็็กแลัะ
เยาวชน เนัื�องจากเขาไมใ่ชค่นัในัพัื�นัท้�จึงไมร้่�จักบรบิท
ชุมชนั ไมคุ่�นัเคยกบัเด็ก บางท้ไป็กไ็มเ่จอตััวเด็กหรอื
เจอตััวแต่ัเด็กไม่คุยด�วย เขาแก�ปั็ญหาน้ั�โดยชักชวนัคนัในัชุมชนั ไม่ว่า 
จะเป็น็ัคร้ ผู้้�ใหญ่บ�านั หรอืสืมาชกิ อบตั. ให�สืล่บัสัืบเป็ล้่�ยนักันัล่งชุมชนัไป็
พัร�อมกบัเขาแล่ะท้มนักัถักทอชุมชนั เพัื�อสืร�างความคุ�นัเคย 

“เด็็กบางคินไม่ร้่จั้กเรา เขากไ็ม่ก่ลุา้พด้็กลุา้คิยุ่ หร่ออาจต่ำอต้ำานเรา
ต้ำองลุงไปคิยุ่ด้็วย่บ่อย่ ๆ เขาถึงจะเปิด็ใจ โด็ย่จะเจอเด็็กแต่ำลุะคินประม่าณ 
4 - 5 คิรั�ง รอบแรกไปหาท่ี่�บา้นตำาม่ราย่ช่�อกอ่น รอบท่ี่� 2 ไปที่ำาคิวาม่คิุน้เคิย่
กรอกขอ้ม่ลุ้ รอบท่ี่� 3 ไปส่อบถาม่คิวาม่ต้ำองการ รอบท่ี่� 4 ค่ิอย่ชกัชวนไป
อบรม่”

การเอาใจใส่ืสืร�างความสัืมพัันัธิ์กับเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบ  
ทำาให�เขาได�เรย้นัร้�เรื�องท้� 2 คือ การีเขา้ใจสูถัานการีณิข์องเด็็กนอกรีะบบ
ในชุมชน เขาบอกว่า การล่งพัื�นัท้�ทำาให�พับว่าบริบทของเด็กแตักต่ัางกันั 
เด็กบางคนัยังอยากเร้ยนัหนัังสืือ แต่ัจำาเป็็นัตั�องออกมาช่วยครอบครัว

ทำางานัเล่้�ยงป็ากท�อง เด็กบางคนัพัิการ ไม่สืามารถช่วยเหล่ือตันัเองได� 
ซึ่ึ�งเขากตั็ัดสิืนัใจเก็บข�อมล้่ของเด็กเหล่า่นั้�เพัิ�ม เผู้ื�อในัอนัาคตัมห้น่ัวยงานั
ท้�สืนัใจเข�ามาช่วยเหล่อืเพัิ�มเติัม

บทเร้ยนัเรื�องการล่งพัื�นัท้�ท้�ได�รับจากหล่ักสื้ตัรนัักถักทอชุมชนั 
ทำาให�เขาป็รบัเป็ล่้�ยนัร้ป็แบบการทำางานั “ปกติำการที่ำางานของศึน้ย่พั์ฒนา
เด็็กเลุก็ ผ่ม่จะใหค้ิร้ในศึน้ย์่ฯ ลุงพ่�นท่ี่�เป็นหลัุก แต่ำกม่็่ผ้่ป้กคิรองส่ะท้ี่อนว่า

อย่ากใหเ้จ้าหนา้ท่ี่�ลุงไปตำอบขอ้ส่งส่ยั่บา้ง พอผ่ม่
ลุงไปด้็วย่ก็ที่ำาให้คิร้ ผ่้้ปกคิรองเกิด็คิวาม่เช่�อมั่�น
ว่าเราให้คิวาม่ส่ำาคัิญ่กบัการด็แ้ลุลุก้หลุานของเขา
ซึึ่�งเร่�องน่�เป็นหนึ�งในสิ่�งท่ี่�เราเร่ย่นร้้จากหลุักส่้ตำร
ในการใช้ัใจแลุ่กใจกับคนทีำ�ทำำางานร�วมกัน หรอื
คนทีำ�มสีำ�วนเกี�ยวขอ้งกับการทำำางานของเรา” 

อ้กสืิ�งหนึั�งท้�สืุวิชาบอกว่าเป็ล่้�ยนัแป็ล่งวิธิ้
การทำางานัของตััวเองคือ การีสูรีา้งเครีอืข่ายใน
ชุมชน เพื�อเพิ�มความเขม้แข็งของชุมชน

“ก่อนหน้าน่�เราไม่่เคิย่ม่่เคิร่อข่าย่ในการ
ที่ำางาน แต่ำตำอนน่�เราส่รา้งเคิร่อขา่ย่ท่ี่�ม่่ผ้่ใ้หญ่บ่า้น

 ส่.อบตำ. อาส่าส่มั่คิรชุม่ชน ผ่้ช้ว่ย่ผ่้ใ้หญ่บ่า้น โรงเร่ย่น ตำำารวจ เจ้าหนา้ท่ี่� 
โรงพย่าบาลุส่ง่เส่ริม่สุ่ขภาพตำำาบลุ ให้ม่าร่วม่ม่่อกนั เพราะม่องว่าพ่�นท่ี่�เขตำ
รับผิ่ด็ชอบม่่ม่ากเกนิกว่าท่ี่�เราจะด็แ้ลุได้็ทัี่�วถึงเพ่ย่งลุำาพัง ถ้าเด็็กในพ่�นท่ี่�ม่่
ปญั่หา เคิร่อขา่ย่ของในพ่�นท่ี่�นา่จะร้้กอ่นแลุะแจ้งเราได้็ ซึึ่�งเม่่�อกอ่นไม่ไ่ด้็
คิิด็มุ่ม่น่� แต่ำหลุักส้่ตำรที่ำาให้ร้้ว่าถ้าเราม่่ข้อม้่ลุไม่่เพ่ย่งพอ การแก้ปัญ่หาก็
จะเป็นไปได้็ย่าก”

การได�ล่งมือสืัมผัู้สืกับเรื�องราวของเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบ 
ด�วยตััวเอง ทำาให�สืุวิชามองเห็นัแนัวทางใหม่ ๆ ท้�จะนัำากล่ับมาต่ัอยอด 
การทำางานัของตััวเองให�มป้็ระสิืทธิภิาพัมากยิ�งขึ�นั แน่ันัอนัว่าคนัแรกท้�จะ
ได�รับป็ระโยชนั์คือตััวเขาท้�จะสืามารถจัดการงานัได�ด้ขึ�นั แต่ัท้�สืำาคัญกว่า
คือการท้�เขาจะได�มโ้อกาสืดแ้ล่สืง่เสืรมิเด็กแล่ะเยาวชนันัอกระบบให�ทั�วถึง
มากขึ�นัสืมความตัั�งใจ  
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