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ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

การพัฒนาเยาวชนจิตอาสาเพื่อปลูกจิตส�ำนึกของความเป็นพลเมือง (Active citizen)
คือเป้าหมายหลักในการพัฒนาเยาวชนรุน่ ใหม่ให้ใช้สติปญ
ั ญา ความรู้ ความสามารถและศักยภาพ
ภายในตนเข้ามามีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ของตนเอง ทัง้ นีเ้ พือ่ ปรับทัศนคติและมุมมองใหม่
ต่อการพัฒนาเยาวชนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เปลี่ยนจากเยาวชนเป็น
“ภาระ” ให้กลายเป็น “พลัง” ของชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทย โดยเน้นแนวทางการท�ำงานที่เปิด
โอกาสและพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์การเรียนรูใ้ ห้เยาวชน “ร่วมคิด-ร่วมท�ำ-ร่วมตัดสินใจ-ร่วมรับผิดชอบ”
โดยมีผู้ใหญ่ท�ำหน้าที่เอื้ออ�ำนวยและสนับสนุนหรือเป็น “พี่เลี้ยง” ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำหลักคิด
และแนวทางเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการด�ำเนิน “โครงงานชุมชน (Community Project)” ที่
เน้น “พื้นที่เป็นตัวตั้ง” และเป็นโจทย์ร่วมของชุมชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสและพื้นที่สร้างสรรค์
ให้เยาวชนได้ “สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์ ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเอง” จนเกิดการรวมตัวของเยาวชนเป็น “เครือข่ายแกนน�ำเยาวชน” เพื่อสร้างระบบพี่เลี้ยง
สานสัมพันธ์ระหว่างรุน่ พีก่ บั รุน่ น้องในชุมชน และสืบทอดภาวะผูน้ ำ� ทีแ่ ท้จริงมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อยกระดับการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
มูลนิธสิ ยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธสิ ำ� นักงานทรัพย์สนิ
ส่วนพระมหากษัตริย์ และสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนให้ อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันเสริมสร้างการ
เรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ด�ำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนใน
ชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ระยะเวลาด�ำเนินงาน 3 ปีคือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
โดยมีเป้าหมายหลักคือพัฒนาทีมงานของบุคลากรท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)
ประกอบด้วย นายก และปลัด อปท. ท�ำหน้าที่สนับสนุน เอื้ออ�ำนวย ก�ำกับดูแล เป็นขวัญและ
ก�ำลังใจให้เจ้าหน้าที่ อปท. ทีด่ แู ลรับผิดชอบด้านพัฒนาเยาวชนโดยตรง อย่างน้อยจ�ำนวน 3-5 ท่าน
ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน นักการศึกษา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และต�ำแหน่งอื่นๆ ที่
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ได้รบั มอบหมาย อาทิเช่น หัวหน้าส�ำนักงานปลัด อบต. เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข บุคลากร ธุรการ ฯลฯ
มีบทบาทเป็น “นักถักทอชุมชน” ท�ำหน้าทีป่ ระสาน เชื่อมร้อย ถักทอ และสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนและผูค้ นในชุมชนในการท�ำงานพัฒนาชุมชน เพือ่ ผลักดันให้เกิด “กลไกเพือ่ พัฒนา
เด็กและเยาวชน” ในการสนับสนุนกิจกรรม/ โครงการ/ โครงงานเยาวชน ในลักษณะ “จิตอาสา
เพื่อชุมชน” ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชน/ แกนน�ำ
เยาวชน/ สภาเด็กและเยาวชนระดับต�ำบล และพี่เลี้ยงแกนน�ำเยาวชน อันน�ำไปสู่การสร้างภาวะ
ผู้น�ำที่แท้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และหลอมรวมกันเป็นพลังท้องถิ่นในรูปแบบของ “เครือข่าย
แกนน�ำเยาวชนระดับต�ำบล”
หลักสูตรนักถักทอชุมชน เป็นการจัดกระบวนการเรียนรูท้ นี่ กั ถักทอชุมชนต้องผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ที่เน้นการเรียนรู้บนฐานงานจริง (on the job training) จ�ำนวน 10 ครั้งต่อปี
ด้วยความสมัครใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ต้องมุ่งมั่นตั้งใจและให้ความส�ำคัญต่อการ
พัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นพลังของท้องถิ่นและมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเอง
นับว่าเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของรัฐบาลท้องถิ่น ดังนั้น อปท. ควรให้การสนับสนุน
ด้านแผนงานงบประมาณและเวลาของทีมนักถักทอชุมชนในการเข้าพบกลุม่ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการท�ำงานร่วมกับชุมชน และการขับเคลื่อนกลไกเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชน เดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 3 วันอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ รวมทั้งให้ความส�ำคัญ
ต่อการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการท�ำงาน โดยสถาบัน สรส. ท�ำหน้าทีเ่ ป็น “วิทยากรกระบวนการ”
เพี่อให้หลักคิด วิธีการและเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมนักถักทอชุมชนสามารถท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
“ปรับทัศนคติ เปลีย่ นวิธคี ดิ วิธกี ารท�ำงานและสร้างการมีสว่ นร่วมกับชุมชน” มองเห็นคุณค่า
ของการท�ำงานด้วยการประยุกต์ใช้หลักการทรงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 หลักมนุษยสัมพันธ์ หลักการคิดวิเคราะห์ภาคี หลักการจัดการความรู้ หลักการเรียน
ปนเล่นผ่านกิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ จนเกิดการขับเคลื่อน “กลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน”
ทัง้ 4 กลไก ได้แก่ 1) กลไกเพือ่ พัฒนาเด็กตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์ (ก่อน-หลังคลอด)/คุณแม่วยั ใส 2) กลไก
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล 3) กลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในระบบ และ 4) กลไกเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ ซึง่ เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทีค่ รอบคลุมทุก
ช่วงวัยและสามารถดึงการมีสว่ นร่วมของเครือข่ายพ่อแม่ ผูป้ กครองให้หนั กลับมามีสว่ นร่วม
ในการดูแลเอาใจใส่ต่อการเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเองร่วมกับชุมชน และเป็นการจัดการ
ทุนทางสังคมทัง้ ภายในและภายนอกชุมชนให้เกิดการบูรณาการท�ำงานร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) สถาบันครอบครัว
สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ชมรมผู้สูงวัย ชมรมอาสา
สมัครสาธารณสุข (อสม.) ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้น�ำท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ ก�ำนัน)
พี่เลี้ยงแกนน�ำเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนต�ำบลและภาคีเครือข่ายวิทยากรภายนอกชุมชน ฯลฯ
เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูระบบความสัมพันธ์ภายในชุมชน เพื่อยกระดับการท�ำงานด้าน
พัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
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“เชื่อมร้อยและถักทอ 2” จึงเป็นการถอดบทเรียนความส�ำเร็จจาก
บุคคลตัวอย่างของทีมนักถักทอชุมชน รุน่ 1 และ รุน่ 2 ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายน�ำร่อง
ปีที่ 2 จ�ำนวน 24 ต�ำบล จาก 34 ต�ำบล ทั้งนี้ เพื่อจุดประกายความคิด
สร้างแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจในความเพียรที่จะพัฒนาตน พัฒนางาน
และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ อันเป็นรากฐานส�ำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต
ภายใต้บทบาทและภารกิจของ “นักถักทอชุมชน” ทีเ่ น้นการลงมือปฏิบตั จิ ริง
โดยใช้โจทย์ของชุมชนด้านการพัฒนาเยาวชน เป็นหัวใจของการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการท�ำงานพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
มูลนิธฯิ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ทุกท่านจะได้รบั ประโยชน์จากเนือ้ หาสาระ
ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจ
ความภาคภูมิใจ และเป็นบทเรียนที่ส�ำคัญในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่
พร้อมกับการท�ำงานร่วมกับชุมชนอย่างมีสว่ นร่วมส�ำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีมนักถักทอชุมชน รุน่ ที่ 1 และรุน่ ที่ 2 ตลอดจน
ผู้อ่านทุกท่านที่สนใจ
และสุดท้ายนี้ มูลนิธสิ ยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกองค์กร และทุกภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ มูลนิธิ
ส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ (สพบ.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย สถาบันเสริมสร้างการ
เรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และภาคีเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ที่เป็นบุคคล/อปท.ตัวอย่างตัวอย่างที่มีส่วนร่วม
ผลักดันให้เกิด “กลไกเพือ่ พัฒนาเยาวชน” และให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
เยาวชนจิตอาสาเพื่อชุมชน โดยมีแผนงานและสนับสนุนงบประมาณทั้งใน
ด้านการพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อปท. และส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์
ด้านกิจกรรม/โครงการ/โครงงานเพื่อะพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง อันน�ำ
ไปสู่การปลูกจิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคตสืบต่อไป
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สารบัญ

คำ�นำ�
จากวันนั้น ถึงวันนี้ บนเส้นทาง “นักถักทอชุมชน”
จังหวัดสุรินทร์
ชุมชนจัดการตนเองที่...เมืองแก
สานฝัน สร้างอนาคต ถักทอเยาวชนให้เป็นคนดี
“ความสุข” สมดุลของการทำ�งาน
แรงคน...ไม่สำ�คัญเท่าแรงใจสู้
ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง
เมื่อ “หัวใจ” ของการทำ�งานเปลี่ยน...
หัวใจของหน้าที่ คือความรับผิดชอบด้วยหัวใจ
“พลังงานใจ” ที่ ไม่มีวันหมด
จังหวัดสุพรรณบุรี
2 ปีบนเส้นทางนักถักทอชุมชน
แค่ทุกคนขยับ...ก็เท่ากับการพัฒนา	
ก้าวที่สอง...ต้องไกลกว่าก้าวแรก
เริ่มต้นต่อยอดจาก “ทุนเดิม”
เข้าใจเขา...เข้าใจเรา...งานเดินหน้า
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ก้าวทีละนิด ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำ�
จังหวัดสมุทรสงคราม
ภารกิจ “พิชิต” ช่องว่าง
พัฒนาคน = พัฒนาชุมชน
เรียนรู้ชุมชน...ยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน
นครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่
ชุมชนเข้มแข็ง ดัชนีชี้วัดความสำ�เร็จของนักถักทอชุมชน
การถักทอชุมชน ช่วย “เติมเต็ม” จิตวิญญาณการพัฒนา	
เมื่อ “กลาย” เป็นของทุกคน
เปลี่ยน “ส่วนต่าง” เป็น “ส่วนหนึ่ง” ของชุมชน
หนึ่งแรงยืนหยัดแห่งอินคีรี
“มัคคุเทศก์น้อย” หลักสูตรเร่งรัดของการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ทำ�เนียบนักถักทอชุมชน รุ่น 1 และ รุ่น 2

2
6
15
31
43
55
67
79
89
103
115
125
137
149
161
173
187
201
209
223
237
247
255
269
279
289
298
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จากวันนั้น ถึงวันนี้

บนเส้นทาง “นักถักทอชุมชน”
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

ความเป็นมาของหลักสูตร

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธชิ มุ ชนท้องถิน่ พัฒนา ดำ�เนินการ
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) มาตั้งแต่ปี 2551 (1 มิ.ย. 2551 - 31 ธ.ค.2554)
โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
ผลจากการดำ�เนินงานของ สรส.ภายใต้โครงการดังกล่าว พบว่าปัญหาเด็กและเยาวชนซึง่ เป็น
ปัญหาใหญ่ของทุกพืน้ ทีม่ แี นวโน้มรุนแรงมากขึน้ สร้างความกังวลห่วงใยให้กบั ทุกฝ่าย ล้วนสืบเนือ่ ง
จากการขาดความร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน
ซึง่ เป็น “เบ้าหลอม” ทีส่ ำ�คัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกช่วงอายุ สรส.จึงได้รว่ มมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเด็ก ผู้ปกครอง โรงเรียน วัด
กศน. รพ.สต. ผู้รู้ในชุมชน ฯลฯ พัฒนากลไกการจัดการเรื่องเด็กและเยาวชน ครอบครัว ในรูปแบบ
ของ “โรงเรียนครอบครัว” ที่มีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในเชิงบวกของเด็ก เยาวชน และผูเ้ กีย่ วข้อง
อย่างชัดเจน
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง สรส. มูลนิธสิ ยามกัมมาจล และสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่
จึงได้ถอดบทเรียนประสบการณ์ทำ�งานของ สรส. มาพัฒนาเป็นหลักสูตรในการพัฒนาทีมงานของ
อปท.ที่มีความสนใจในการทำ�งานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน และต้องการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว อย่างยั่งยืน
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เรียนแล้วจะได้อะไร

อปท. : ทีมงานของ อปท.เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านทัศนคติ ความรู้ และทักษะในการทำ�งาน
กับชุมชน ด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และด้านอื่นๆ ทั้งระดับตัวบุคคล และทีมงาน
ชุมชน : เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาเรื่องเด็ก เยาวชน ครอบครัวในพื้นที่ คือ
1. การมีส่วนร่วมมากขึ้นของคนในชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
2. เกิดกลไกการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3. กลไกจัดการมีประสบการณ์ในการจัดการทุนทางสังคมในพืน้ ทีแ่ ละนอกพืน้ ทีใ่ นการนำ�มา
พัฒนาเด็กและเยาวชน
4. กลไกมีความต่อเนื่องในการทำ�งานและสามารถยกระดับการทำ�งานของตนเอง
5. เด็ก เยาวชน ครอบครัว เป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

เนื้อหาของหลักสูตร

เนือ้ หาของหลักสูตร เน้นให้ผเู้ รียนมีสมรรถนะ(Competencies) ในการพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ
กับการพัฒนาชุมชนอย่างมีสว่ นร่วม ดังนัน้ หลักสูตรจึงได้ถกู ออกแบบให้เป็นการเรียนรูไ้ ปพร้อมกับ
การปฏิบัติงานทั้งในสำ�นักงานและในชุมชน (On the job training) โดยครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
1. คุณค่าของการทำ�งาน
2. หลักทรงงานของในหลวง
3. มนุษยสัมพันธ์ การทำ�งานเป็นทีม สันทนาการ
4. ชุมชนท้องถิ่นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
5. สถานการณ์ปัญหาเด็ก เยาวชน ครอบครัวในชุมชน
6. ทุนทางสังคม (ในชุมชน และนอกชุมชน)
7. กลยุทธ์ในการพัฒนา
8. การวิเคราะห์ภาคีและการสร้างการมีส่วนร่วม
9. การพัฒนากลไกเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
10. การคิด เขียน และบริหารโครงการ
11. การถอดความรู้และบทเรียนจากการดำ�เนินโครงการ
12. เทคนิคการนำ�เสนอผลงาน ฯลฯ

กระบวนการเรียนรู้

มีกระบวนการติดตาม นิเทศ การขับเคลือ่ นงานในพืน้ ทีโ่ ดยทีมงานของ สรส. ใช้การทำ�โครงการ
เป็นเครื่องมือในการบูรณาการระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งโจทย์โดยพื้นที่ พบกลุ่มเดือนละครั้ง
ครัง้ ละ 2-3 วัน หมุนเวียนไปตามพืน้ ทีข่ องเครือข่าย เพือ่ ศึกษาเรียนรูจ้ ากพืน้ ทีจ่ ริงและรับฟังแนวคิด
ทฤษฎี เครื่องมือ วิธีใช้เครื่องมือ ก่อนนำ�กลับไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ แล้วกลับมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลจากการปฏิบัติ เติมเต็มแนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือ เพิ่มเติมจนโครงการแล้วเสร็จ
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กลุ่มเป้าหมาย

ทีมงานของ อปท. ซึ่งประกอบด้วย
• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
• นักวิชาการศึกษา
• นักพัฒนาชุมชน
• เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
• หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้บริหารมอบหมาย
ภายใต้การกำ�กับติดตาม ประเมินผลโดยหัวหน้าสำ�นักงานปลัด หรือปลัด อปท. และ นายก
อปท. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

วิทยากร

ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูม้ ปี ระสบการณ์ในการทำ�งานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และด้านเด็ก
และเยาวชนจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
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เงื่อนไขของหลักสูตร

1. เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ตามวัน เวลาที่กำ�หนด
2. ประเมินผลโดยใช้ความก้าวหน้าและความสำ�เร็จของโครงการและทีมงานแต่ละพื้นที่

ระยะเวลาในการเรียน

รุ่นที่ 1 มีนาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557
รุ่นที่ 2 กรกฏาคม 2557 - มิถุนายน 2558

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ

1. รับประกาศนียบัตรจากองค์กรร่วมจัด
2. รับรางวัลผลงานเด่น ราย อปท.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายใน อปท. มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การทำ�งาน มีความรูค้ วามสามารถ
ทำ�งานตามบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด สามารถทำ�งาน
เป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุขกับการทำ�งาน สามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
ใช้กับการทำ�งานให้เกิดประสิทธิผลทั้งในชีวิตประจำ�วันและการปฏิบัติงานในองค์กร
2. บุคลากรกลุม่ เป้าหมายใน อปท. สามารถดึงชุมชนให้เข้ามามีสว่ นร่วมในงานด้านการพัฒนา
เด็กและเยาวชน โดยสร้างให้เกิดกลไกการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
รวมทั้งกลไกการจัดการที่มีประสบการณ์ในการจัดการทุนทางสังคมในพื้นที่และนอกพื้นที่ ในการ
นำ�มาพัฒนาเด็กและเยาวชน

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน คนละ 15,000 บาท/ปี (เป็นค่าอาหาร ค่าทีพ่ กั ค่าเอกสาร ตลอดการฝึกอบรม)
นอกเหนือจากค่าลงทะเบียนแล้ว ค่าตอบแทนทีมวิทยากร เอกสารประกอบการเรียนรู้ และ
ทีมสื่อที่ทำ�หน้าที่เผยแพร่ผลงานของนักถักทอชุมชน มูลนิธิสยามกัมมาจลเป็นผู้สนับสนุนตลอด
หลักสูตร

องค์กรความร่วมมือ

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. ผูบ้ ริหารกับเจ้าหน้าที่ อบต.และคนในชุมชน “หันมาสนใจ ใส่ใจ และสนับสนุนกิจกรรม
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนมากขึ้น” มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำ�กิจกรรม ทั้งเป้าหมาย
และวิธีการ เช่น
เป้าหมาย “เอาการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการเชิงบวกของเด็กเยาวชนเป็นตัวตัง้ ” แทนทีจ่ ะเอา
กิจกรรมเป็นตัวตั้งเหมือนที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าหมายให้ “เด็กเป็นเด็กดี เด็กเก่ง ของครอบครัว
และเป็นพลเมืองดีของชุมชน”
วิธีการ “ใช้โครงงานที่มีความต่อเนื่องเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชน”
การจัดสรรงบประมาณ มีการเพิ่มวงเงินงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในข้อบัญญัติประจำ�ปีและบรรจุไว้ในแผน 3 ปี
2. เด็กและเยาวชนทำ�กิจกรรมแล้วสามารถอธิบายคุณค่าและความหมายของสิง่ ทีต่ วั เอง
ได้ลงมือทำ�ว่า เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างไร มีการพาแกนนำ�เยาวชน
ถอดบทเรียนหลังการทำ�กิจกรรมอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำ�ให้แกนนำ�เยาวชน “มีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ และอธิบายคุณค่าความหมายของประโยชน์
ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างลุ่มลึก” ทำ�ให้เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า
ในตัวเอง มีความสุขจากการให (้ เวลาความรูก้ บั น้องๆ) และความสุขในการเรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิ
3. กิจกรรมที่เด็กและเยาวชนทำ�ได้รับการเน้นให้มีความต่อเนื่องเพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชนที่ถาวร (พัฒนานิสัยและผลการเรียนที่พึงประสงค์)
โดยการสนับสนุนให้แกนนำ�เยาวชนสามารถทำ�โครงการและนำ�เสนอผลงานของโครงการ คิดดี ทำ�ดี
เพือ่ ตัวเอง ครอบครัว และชุมชนเป็น “ยุววิทยากร (ให้กบั น้องๆ ในชุมชน)ประจำ�ฐานการเรียนรู้
ทีต่ วั เองถนัด” พัฒนาบางกิจกรรมทีต่ วั เองสนใจให้เป็น “สัมมาชีพ” (ผูป้ ระกอบการธุรกิจเพือ่ สังคม)
4. เกิดกลไกสนับสนุนการทำ�กิจกรรมของเด็กและเยาวชนที่ถาวรและมีความเข้มแข็ง
เช่น มีแกนนำ�เยาวชน พีเ่ ลีย้ ง/ผูใ้ หญ่ใจดี กรรมการ งบประมาณ/กองทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก
อย่างต่อเนื่อง
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จังหวัด
สุรินทร์

จังหวัด
สุรินทร์
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ชุมชน
จัดการตนเอง
ที่...เมืองแก
เทศบาลตำ�บลเมืองแก
อำ�เภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
“เป้าหมายใหม่” ของเมืองแกคือ การมี “หลักสูตรท้องถิ่น” ที่เป็น
การคิดร่วมกันระหว่างครูบาอาจารย์และชุมชน รวมทั้งมี “กลไก”
การเคลื่อนงานระดับชุมชนทุกหมู่บ้านหรือ ที่เรียกว่า “โมเดลประเทศ”
โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็น “นายกรัฐมนตรี” และจะมีการคัดเลือกรัฐมนตรี
ประจำ�กระทรวงเพื่อควบคุมการทำ�งาน...มีกระทรวงหนึ่งรับผิดชอบ
เรื่องเด็กและเยาวชน และที่สำ�คัญทุกกระทรวงจะต้องมีเด็กๆ
เป็นผู้ช่วย โดยเฉพาะเรื่องการเก็บข้อมูล...เพราะประสบการณ์
การทำ�งานของเราบอกว่า “ฟันเฟือง” ที่เล็กที่สุดในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคือชุมชน...และหนึ่งในนั้นคือ “เด็ก”
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เมืองแก ราวปี พ.ศ.2540 ผูค้ นเผชิญกับสภาวะ “ข้าวยากหมากแพง” เช่นเดียวกับ
ชนบทในทุกๆ ส่วนของประเทศ แต่ “จุดเด่น” ของเมืองแกคือ “คนเมืองแกไม่อาย
ทำ�กิน ขายข้าวหลามข้างทาง บนรถไฟก็ขาย ทำ�โอ่งขาย พยายามนำ�ความรู้ต่างๆ
มาทำ�เรื่องอาชีพและโครงสร้างพื้นฐาน”
จากจุดเด่นนี้เองที่ทำ�ให้เมืองแก “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ” เป็น “หลังพิง” ให้กับคน
หนุ่มสาวที่บาดเจ็บจากพิษเศรษฐกิจในปีนั้น

เพราะต้นทุนดี
นอกจาก “ทุน” ด้านความขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู้ ความรักใคร่สามัคคีของคนใน
ตำ�บล ต้นทุนสำ�คัญที่เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เมืองแกให้เจริญรุดหน้าคือ “เทศบาลตำ�บล
เมืองแก” ทีม่ ี จักรกฤษณ์ พาณิชย์กจิ เจริญ เป็นนายกเทศมนตรี และ สุรศักดิ์ สิงห์หาร
ดำ�รงตำ�แหน่งปลัดเทศบาล
“เทศบาลตำ�บลเมืองแกมี 19 ชุมชน พื้นที่ราวๆ 58 ตารางกิโลเมตร ใช้ภาษาลาว
เป็นภาษาถิ่น มีภาษาส่วยบางส่วน อาชีพหลักคือทำ�นา อาชีพรองคือขายข้าวหลาม
ทำ�โอ่ง มีโรงงานอุตสาหกรรมตัดเสื้อ...ในแง่ของเศรษฐกิจจัดว่าค่อนข้างดี” สุรศักดิ์หรือ
ที่คนในตำ�บลเมืองแกเรียกกันติดปากว่า “ป.เช่” ฉายภาพชีวิตเมืองแกให้ฟัง
“แต่สถานการณ์เด็กและเยาวชนก็ไม่นิ่ง หมายถึงก็มีปัญหาอยู่บ้าง เช่น ทะเลาะ
วิวาท แว้น ติดเกม”
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อย่างไรก็ตาม...หากย้อนกลับไปในช่วงปี พ.ศ.2546
เมืองแกพยามขับเคลือ่ นเรือ่ งของสถาบันครอบครัวเพือ่ ให้
เป็นสถาบันหลักในการดูแลลูกหลาน เนื่องจากนายก
เทศมนตรีให้ความสำ�คัญกับเรือ่ งนี้ จึงพยามกำ�หนดลงไป
นโยบายและแถลงต่อสภาว่า “เมืองแก...จะไม่ทิ้งเรื่อง
การพัฒนายาเยาวชน”
ป.เช่เล่าต่อว่า เมืองแกได้ผลักดันเรือ่ งแกนนำ�เยาวชน
กำ�หนดนโยบายครอบครัวเข้มแข็ง ช่วงนัน้ มีหนังสือสัง่ การ
ให้น้องๆ มาทำ�ความสะอาดและมีค่าตอบแทนให้...ผลที่
ออกมาคือ สามารถลดปัญหาเรือ่ งการทะเลาะเบาะแว้ง
ในชุมชนลงได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ติดปัญหาตรงที่เด็กไป
ทำ�งานในระดับตำ�บล พ่อแม่ผู้ปกครองก็ตั้งคำ�ถาม...
ทำ�ไมไม่ทำ�ที่บ้านตัวเอง
ถึงกระนั้นก็ตาม นอกจากลดปัญหาทะเลาะวิวาท
เด็กมีความร่วมมือกัน ในส่วนของเครือข่ายผู้ใหญ่ ก็เริ่ม
เข้าใจแนวทางการทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนเพิม่ ขึน้ จาก
เดิม โดยเฉพาะตำ�รวจ ครูศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก แต่สว่ นของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ยังต้องอาศัยคนช่วยฝึกทักษะ

ข้าราชการต้อง “นำ�” ชาวบ้าน
งานพัฒนาแกนนำ�เยาวชนดำ�เนินมาจนถึงปี พ.ศ.
2551 มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาเนื่องจาก
ต้องดำ�เนินนโยบายด้านสุขภาพ มีการพาแกนนำ�ชาวบ้าน
เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลศรีหาร
จังหวัดยโสธร ชาวบ้านเริ่มเห็นความสำ�คัญของปัญหา
สุขภาพ และกลับมาระดมปัญหาพูดคุยอย่างพร้อมเพรียง
กันทั้ง 19 หมู่บ้าน
“เมือ่ ชาวบ้านเอาเรือ่ งนี้ เป้าหมายหลักของเมืองแก
ในปี พ.ศ.2551 นอกจากจะเคลื่อนเรื่องสุขภาพ แต่ก็
พยายามซ่อนเป้าหมายไว้เรื่องหนึ่ง คือทำ�อย่างไรให้
ประชาชนเข้ามาเป็นเจ้าของปัญหา และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการ...นี่คือธง..เพราะต้องปลุกให้เขาลุกขึ้นมา
จัดการตัวเอง”
ทั้งนี้ ป.เช่ ให้เหตุผลที่ต้องหาแนวทางให้ชาวบ้าน
ลุกขึ้นมาแก้ไขจัดการร่วมกับภาครัฐว่า เนื่องจากบทเรียน
การทำ�งานพัฒนาในปี พ.ศ.2540 พบว่า เมื่อข้าราชการ
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ลงไปทำ�งานกับชาวบ้านโดยทีไ่ ม่รบู้ ริบทพืน้ ที.่ ..โดยเฉพาะ
การเอาผลสำ�เร็จจากพื้นที่หนึ่งไปขยายผลอีกพื้นที่หนึ่ง
จะทำ�ให้ไม่ประสบความสำ�เร็จ เมื่อไม่สำ�เร็จชาวบ้านก็
ขาดความเชื่อถือ เหตุผลเพราะปัจจัย เงื่อนไขแต่ละพื้นที่
ไม่เหมือนกัน ดังนั้น ที่เมืองแก ถ้าหากจะเคลื่อนนโยบาย
อะไรก็ตาม ต้องให้ชาวบ้าน หรือคนในพื้นที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในทุกๆ ขั้นตอน
“เรามีบทเรียนปี พ.ศ.2549 สมัยนั้นพื้นที่เราเป็น
ศู น ย์ แ พทย์ ชุ ม ชนดี เ ด่ น ระดั บ ประเทศ มี ห มอประจำ �
แต่ปรากฏว่ายอดคนไข้สูงมาก แสดงว่าชาวบ้านไม่พึ่ง
ตนเอง รอพึ่งหมออย่างเดียว ขณะเดียวกันทีมเจ้าหน้าที่
เองก็ขาดเรื่องกระบวนการทำ�งานกับชุมชน ขาดเรื่อง
การวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องการคิดวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยง
รวมทัง้ เทคนิคการทำ�งานกับชุมชน” ป.เช่ สรุปสถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้น
แต่ทางออกในยุคนัน้ ป.เช่พยายามพัฒนาทักษะการ
ทำ�งานของทีมเจ้าหน้าที่ด้วยการอบรมเติมเต็มเท่าที่จะ
สามารถทำ�ได้ แต่ก็ยังไม่บรรลุในเรื่องของ “วิธีการ”
ทำ�งานกับชาวบ้าน
“ก็ยังไม่ประสบความสำ�เร็จ...เพราะชาวบ้านไปไกล
แล้ว ช่วงนัน้ ชาวบ้านเริม่ เกิดกลุม่ ต่างๆ มากมาย เช่น กลุม่
เกษตรอินทรีย์ที่มีการร่วมกลุ่มของเกษตรกรกว่า 80 ราย
ตอนนีก้ ลุม่ ก็ยงั เข้มแข็ง มีการส่งข้าวไปขายในกลุม่ สหภาพ
ยุโรป อีกกลุ่มคือกลุ่มสวัสดิการ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่
มีสมาชิก 4,600 คนมีเงินหมุนเวียนในกลุ่ม 12 ล้านบาท”
จากกลุม่ ต่างๆ มากมายทีเ่ กิดขึน้ ปลัดเทศบาลตำ�บล
เมืองแกมองว่า “ชาวบ้านเค้าวิง่ กันไปแล้ว...แต่เจ้าหน้าที่
ผมยังนั่งผูกเชือกรองเท้าอยู่ ผมมองจุดอ่อนน้องๆ
เจ้าหน้าที่ก็คิดมาตลอดว่า จะทำ�อย่างไรให้เขาเก่ง
เมื่อผมโยกย้ายไปแล้วเขาทำ�งานต่อไปได้”

หลักสูตรนักถักทอชุมชน “กระบวนการ
หนุนเสริมคนทำ�งาน”
นับจากปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา ผู้บริหารเทศบาล
ตำ�บลเมืองแก พยามทำ�ทุกวิถีทางเพื่อที่จะพัฒนา “คน
ทำ�งาน” เพราะในทางการบริหาร “ทรัพยากร” ที่สำ�คัญ
ที่สุดคือ “คน” เพราะฉะนั้น หากบุคลากรไม่ได้รับการ
พัฒนาย่อมทำ�ให้องค์กรขาดการพัฒนาไปด้วย
อาศัยว่าเป็นคนที่ “เทน้ำ�ออกจากแก้ว” ตลอด
ป.เช่จงึ สามารถเปิดรับองค์ความรูด้ า้ นอืน่ เพือ่ นำ�มาพัฒนา
คนทำ�งานได้ไม่ยาก...โดยเฉพาะกับหลักสูตรนักถักทอ
ชุมชน”
“มีคำ�หนึ่งที่ปลุกใจผมคือ คนสำ�ราญ งานสำ�เร็จ
อีกเรือ่ งทีท่ �ำ ให้ผมซือ้ หลักสูตรนักถักทอชุมชนคือ ทำ�งาน
อย่างไรให้มีความสุข และยิ่งลงลึกไปที่กระกระบวนการ
อบรม เห็นว่าเป็นกระบวนการทำ�งานแบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน มีการติดตามประเมินผลทุกระยะ โดยเฉพาะเรื่อง
การทำ�งานกับชุมชน ทำ�ให้ผมตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่เข้า
อบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน 4 คน คัดไปเฉพาะตำ�แหน่ง
งานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา นักวิชาการศึกษา หัวหน้า
สำ�นักปลัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ
นักพัฒนาชุมชน”
ป.เช่ยำ�้ ว่า เขาหวังทักษะการเข้าชุมชน ทักษะการ
เคลื่อนงาน และทักษะการประเมินผล และก็คาดหวัง
ว่าพวกเขากลับมาจะเคลื่อนงานต่อไป ไม่เขินเวลาไป
ทำ�งานกับชาวบ้าน และเปิดใจกับการทำ�งานกับชุมชน
เมื่อคาดหวังสูง ปลัดเทศบาลตำ�บลเมืองแกก็ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะระหว่างที่ทีมเจ้าหน้าที่
เข้าสูข่ นั้ ตอนการอบรมหลักสูตร คนเป็นหัวหน้าอย่างปลัด
ก็ไม่ได้ละทิ้งบทบาท “พี่เลี้ยง” นั่นคือการไปสอดส่อง
ให้กำ�ลังใจ และคอยถามไถ่อยู่เป็นระยะๆ
“ผมต้องไปให้ก�ำ ลังใจ ไปดูนอ้ งบ้าง เห็นน้องหน้าตา
เครียด ๆ ก็ต้องพูดให้กำ�ลังใจ อย่างเวลาทำ�สันทนาการ
น้องๆ ก็จะมาพูดให้ฟงั ว่า ไม่รจู้ ะมีท�ำ ไม แต่จริงๆ มันเป็น
สิง่ สำ�คัญของการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เพราะบางครัง้ เวลา
อบรมเครียดๆ ก็ต้องมีผ่อนคลายกันบ้าง เขาก็จะบอกว่า
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ลงมือทำ�เลยได้ไหม มาชวนคิดเลยได้ไหม ผมก็จะบอกว่า
ทำ�เถอะ ทำ�เพือ่ ตัวเอง...ความรูน้ จ้ี ะติดตัวเราไปจนเกษียณ”

คัดค้าน...แต่ไม่ขัดขืน
เผด็จ ยั่งยืน รองปลัดเทศบาลตำ�บลเมืองแก
เนื่องจากเป็นเบอร์สองต่อจาก ป.เช่ เผด็จจึงถูกเสนอชื่อ
เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนักถักทอชุมชนก่อนเป็นลำ�ดับ
แรก
“แรกๆ ก็ไม่ได้สมัครใจไปเท่าไหร่นะ” เผด็จรำ�ลึกถึง
วันที่ ป.เช่พยายามเกลีย้ กล่อมให้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
นักถักทอชุมชน เพราะเขามองว่า ตัวเองมีตำ�แหน่งเป็นถึง
รองปลั ด แต่ ใ ห้ ไ ปทำ�งานเรื่ อ งเยาวชนซึ่ ง มั น ค้ า นกั บ
ความต้องการของตัวเอง
“ตอนแรกค้านกับความคิดของผมพอสมควร และ
ยิ่งต้องไปทำ�งานกับเด็ก คิดว่าเป็นเรื่องที่ลำ�บากมาก
เพราะรู้ว่าเยาวชนเป็นวัยที่คุยยาก สื่อสารยาก แม้เราจะ
เคยผ่านชีวติ แบบนัน้ มาก่อน เรามีความรูส้ กึ ว่ายากมากที่
จะคุยกับเขาให้รู้เรื่อง”

เมื่อไม่อยากไป ก็เลยไม่อยากเรียน ซึ่งในยุคแรกๆ
เผด็จมักเดินเข้าห้องเรียนเป็นคนท้ายๆ
แต่ด้วยกระบวนการของตัวหลักสูตรที่สอนหลายๆ
เรื่อง อาทิ คนสำ�ราญ งานสำ�เร็จ ที่พยายามชี้ให้เห็นว่า
งานทีท่ ำ�แล้วมีความสุข งานนัน้ จะประสบความสำ�เร็จเสมอ
แม้จะเป็นงานที่ต้องทำ�แบบไม่เต็มใจ แต่ถ้าหากเปลี่ยน
มุมมองว่าได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ก็จะทำ�ให้การทำ�งานนัน้ เป็น
ไปอย่างราบรื่น รวมทั้งตัวหลักสูตร ยังให้แนวคิดเกี่ยวกับ
หลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเผด็จ
บอกว่า หลักทรงงานของในหลวง คือ “จุดเปลี่ยน”
ครั้งสำ�คัญ
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“หลักสูตรนี้ให้เราเยอะ และสิ่งที่เราได้คือหลักการ...เมื่อเราได้หลัก จากนี้เราก็
สามารถจัดการความรูอ้ นื่ ๆ ได้ดว้ ยตัวเอง เช่น ตัวเองขาดความรูเ้ รือ่ งกฎหมายระเบียบ
ราชการ การใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องของทางราชการ และที่สำ�คัญคือการเข้าหา
ชุมชน ทีข่ า้ ราชการทุกคนต้องทำ� ซึง่ ก็มวี ธิ กี ารทีห่ ลากหลายแตกต่างกันในการเข้าชุมชน
อยู่ที่เราจะเข้าลักษณะไหน”
เผด็จได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านบ้านตากแดด หมู่ที่ 14 ตำ�บลเมืองแก
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา และกิจกรรมแรกของนักถักทอชุมชนมือใหม่จึงสนใจเรื่องของ
“กันตรึมออนไลน์”
“กันตรึมเป็นวิถีของของบ้านตากแดด จะแสดงเวลามีงานที่สำ�คัญๆ ตอนแรกก็
ทำ�ตามความความรู้ที่อบรมคือ เลือกเรื่องที่สนใจ จากนั้นไปประสานปราชญ์ชาวบ้าน
หาเด็กมาอบรม...แต่ไม่ได้ผล เพราะเด็กไม่ให้ความร่วมมือ ขาดความรับผิดชอบ...แต่
ตอนถอดบทเรียนก็พบว่า เราเลือกเรื่องที่เราสนใจ แต่เด็กไม่สน ขาดการมีส่วนร่วม”
เผด็จจึงเดินหน้าใหม่อีกรอบ คราวนี้หาจัดประชุมกลุ่มเยาวชน ให้พวกเขาเสนอ
เรือ่ งกระทัง่ ได้กจิ กรรมใหม่คอื การทำ� “หนังสะติก๊ ” ซึง่ กิจกรรมนีส้ ร้างแกนนำ�เยาวชน
4 คน ได้ปราชญ์ชาวบ้านทีส่ นใจถ่ายทอดเรือ่ งการทำ�หนังสะติก๊ ทุกวันนีก้ จิ กรรมนีก้ ลาย
เป็นกิจกรรมที่ทำ�ร่วมกันระหว่างนักถักทอชุมชน เด็ก และคนในชุมชน โดยเฉพาะ
เยาวชนทีไ่ ด้ความรูเ้ รือ่ งการทำ�หนังสะติก๊ เพราะบ้านเราขึน้ ชือ่ เรือ่ งนี.้ ..และบางคนก็เริม่
มีรายได้แล้วเช่นกัน

แม้จะจำ�ใจ...แต่ต้องทำ�ให้ดีที่สุด
สำ�หรับโต - กิตติ ขุมทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถานการณ์
ก็ไม่ต่างจากเผด็จ เนื่องจากมีตำ�แหน่งเป็นเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ชื่อของโตจึงอยู่
ในรายชื่อของผู้ต้องเข้ารับการอบรม
“วันแรกๆ ก็ไม่รู้ว่าท่านปลัดส่งไปอบรมหลักสูตรนักถักทอ ก็ไปด้วยความจำ�ใจ”
แม้จะจำ�ใจ...แต่ก็จะ “ทำ�ให้ดีที่สุด” นี่คือสิ่งที่โตคิดหลังจากเข้าไปนั่งอยู่ในเวที
การอบรมครั้งแรก
“แรกๆ ตัวเองคิดว่าคงเหมือนเดิม อบรมแล้วเอามาทำ�ประโยชน์อะไรไม่ได้ แต่พอ
เข้าอบรมบ่อยขึ้นๆ ก็เห็นว่า มันไม่เหมือนกับการอบรมอื่นๆ ที่เราเข้าร่วม หลายเรื่อง
เป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน เช่น เรื่องการเข้าชุมชน มันเป็นหลักการที่ไม่มีสอนใน
ระเบียบ มันเป็นเรือ่ งแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ ราไม่เคยได้สมั ผัสตรงนัน้ เราคาดหวังว่าจะได้รบั
ความรู้ที่จะนำ�มาปรับใช้กับงานเราโดยตรง”
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนโยบายของเทศบาลเมืองแกคือต้องมี “ข้าราชการ
หมู่บ้านละ1 คน” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ซึ่งโตรับผิดชอบหมู่บ้านโนนกลาง เมื่อ
บวกกับภารกิจหลักคือรับผิดชอบดูแลกิจกรรมผู้หญิงและผู้สูงอายุ ซึ่งที่ผ่านก็ไม่ได้
ทำ�อะไรมากไปกว่าหาโครงการจำ�พวกส่งเสริมอาชีพมาลง ส่วนชาวบ้านจะสนใจหรือ
ให้ความสำ�คัญหรือไม่นั้น...ไม่เคยมีการเก็บข้อมูล

หลักสูตรนี้ให้เราเยอะ
และสิ่งที่เราได้คือ
หลักการ...เมื่อเรา
ได้หลัก จากนี้เราก็
สามารถจัดการ
ความรู้อื่นๆ ได้
ด้วยตัวเอง
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“บทบาทใหม่ภายใต้หลักสูตรคือเราต้องมีฐานข้อมูลชุมชนของแต่ละแห่ง ลงพืน้ ที่
แรกๆ ยอมรับเลยว่าไม่รจู้ ะเริม่ ยังไง..ก็พยายามนึกสิง่ ทีเ่ รียนมา นึกถึงสิง่ ทีอ่ าจารย์ทรงพล
เจตนาวณิชย์สอน ซึ่งก็คุยง่ายขึ้น หลักการคือเราทำ�ตัวให้เป็นลูกหลานของบ้านนั้น ซึ่ง
จริงๆ ก็เป็นอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาเราคิดว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาล มันก็เลยห่างๆ”
สำ�หรับโต..สรุปชัดว่า ก่อนเข้าชุมชนประหม่าเพราะไม่รจู้ กั ใครเลย แต่เมือ่ ลงพืน้ ที่
บ่อยขึน้ พูดคุยกับคนหลายกลุม่ เด็กบ้าง คนแก่บา้ ง ให้มคี วามหลากหลาย ความประหม่า
หายไป เหลือแต่ความเป็นกันเองญาติมิตรเหมือนญาติพี่น้อง
“เหมือนเราไปคุยกับญาติพี่น้องเราไปคุยนอกเรื่องบ้างแต่ก็ได้งาน บางครั้งก็ไป
ช่วยเวลางาน ถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนบ่อยขึ้นก็สนิทกับเขามากขึ้น ไปนั่งคุยเล่นตาม
หมู่บ้าน”
แน่นอนว่าสิ่งที่ได้นอกจากความสัมพันธ์ ก็ยังมีประโยชน์กับตัวเอง ซึ่งโตบอกว่า
“สิ่งที่ได้คือเป็นวิชาที่เราจะไปพูดกับใครไม่สามารถไปพูดกับเขาได้ ต้องไปศึกษา
และนำ�มาประมวลพิจารณาต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองถึงจะรูว้ า่ เกิดประโยชน์จริงๆ”

ไม่โดนบังคับ...ก็ ไม่ได้ปรับปรุงตัวเอง
“ไม่ได้อยากไปเลย” เป็นประโยคแรกทีห่ ลุดออกจากปาก นิม่ - ชนัญญา ศรีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลตำ�บลเมืองแก ที่รับผิดชอบงานนิติการ งานป้องกัน
และงานสภา
“งานเรา...ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเด็กๆ เป็นงานธุรการมากกว่า ไม่มีโอกาส
ไปคลุกคลีในชุมชนมากเท่าไหร่ แต่เขาบอกว่าให้เข้าอบรบ จะได้พฒ
ั นาตัวเองก็เลยลองดู
อีกอย่างเราในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาก็คงไม่สามารถเลี่ยงได้...” นิ่มให้เหตุผล
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แต่เมื่อผ่านการอบรมไปสองสามครั้ง นิ่มเห็นว่า
หลักสูตรมีประโยชน์
“ลักษณะการอบรมของอาจารย์คอื ปรับตัง้ แต่ฐานคิด
อาจารย์จะสอนว่าทุนในสังคมมีอะไรบ้าง เหมือนอาจารย์
คีย์เข้าไปในหัวเราเลยว่าเรื่องนี้ใครจะมาเป็นภาคีเราบ้าง
หลักๆ อาจารย์จะนำ�เรื่องหลักการทรงงานของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นหลักให้คิดเบื้องต้นก่อน...
ดังนั้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองคือ มีโอกาสพัฒนา
ตัวเองเพื่อประสิทธิภาพงานที่ดีขึ้น คือ การเข้าชุมชน
การประสานงานง่ายขึ้น การหาภาคีเครือข่ายร่วมงาน
กับเรา หลักการวิเคราะห์งานทีเ่ ป็นขัน้ เป็นตอน ต้องเริม่
อย่างไร อีกส่วนที่ได้การจัดการตัวเองเรือ่ งครอบครัว
และการแบ่งเวลา ทีใ่ ห้เราทำ�งานง่ายขึ้น ประสิทธิภาพ
การทำ�งานประเมินตัวเองก็ดีขึ้น มันไม่มีอะไรค้าง
งานออกได้เร็วขึ้น นี่คือประโยชน์สำ�หรับตัวเอง”
อีกส่วนทีเ่ กีย่ วข้องอย่างแยกกันไม่ออกคือ การต้อง
ประสานงานกับภาคีเครือข่าย เพราะนิ่มก็ไม่ต่างจาก
เจ้าหน้าทีค่ นอืน่ ๆ คือการเป็น “ข้าราชการประจำ�ตำ�บล”
ดังนั้นจะต้องรู้ข้อมูลของคนในหมู่บ้าน กรณีเกิดปัญหา
หรื อ ต้ อ งการความร่ ว มมื อ อย่ า งเร่ ง ด่ ว นก็ จ ะสามารถ
ประสานงานได้โดยตรง ซึ่งต่างจากที่ผ่านมาคือ “ต้องรอ
ให้ชาวบ้านไปหาหมอกันเอง”
“บทบาทมันชัดขึ้น...อย่างตัวเองดูแลเรื่องสุขภาพ
ช่องปากและการดูแลผูส้ งู อายุ เรารูแ้ ล้วว่าเป็นใคร เราไม่มี
องค์ความรู้เรื่องนี้หรอก แต่เราเป็นเพียงคนประสานและ
นำ�พาเขาไป เรามีงบประมาณแต่ไม่มีองค์ความรู้... อย่าง
เดือนที่แล้วเราทำ�เรื่องสุขภาพจิตเรารู้แล้วควรทำ�อย่างไร
ไปหาใคร”
กรณีงานเยาวชน หมูบ่ า้ นทีร่ บั ผิดชอบนัน้ นิม่ บอกว่า
ชาวบ้านสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว... แต่ใน
ฐานะนักถักทอชุมชนก็ยงั คงต้องทำ�หน้าทีป่ ระสานงานให้
กิจกรรมของหมู่บ้านดำ�เนินไปอย่างไม่ติดขัด

“ไม่ได้ไปช่วยอะไรเขามาก แต่จะเป็นตัวประสาน
ให้งานเดินหน้าไปได้ เราประสานให้หมด เช่นเวลากลุ่ม
เยาวชนอยากไปดูงาน เราก็ทำ�หน้าที่ประสานผู้เกี่ยวข้อง
จัดการเรื่องงบประมาณให้ ซึ่งชาวบ้านก็พึงพอใจ”

จาก “ติดลบ” กลายเป็น “บวก”
เพราะภาระงานในเทศบาลทำ�ให้ตุ๋ย-เนตรทราย
ถิ่นถาน นักบริหารการศึกษา แทบจะไม่มีเวลาไปสนใจ
เรือ่ งอืน่ ดังนัน้ เมือ่ มีชอื่ ติด 1 ใน 4 ทีต่ อ้ งไปอบรมหลักสูตร
นักถักทอชุมชน....
“ไม่อยากไป ไม่อยากทำ� หน้างานก็เยอะอยูแ่ ล้ว ไม่รู้
เอางานอะไรมาให้อกี ยิง่ ต้องเดินทางไปอบรมทีก่ รุงเทพฯ
นี่สยองมาก เพราะถ้าเราหายไปหลายวัน เรากลับมางาน
ก็จะกองเต็มโต๊ะ”
ถึงกระนัน้ ตุย๋ ก้มหน้ารับชะตากรรมไม่ตา่ งจากเพือ่ น
สมาชิกอีก 3 คน
และเมื่อสิ้นสุดการอบรมตุ๋ยให้คะแนน 8 เต็ม 10
“ให้เยอะเพราะอย่างทีบ่ อกคือเราติดลบ ไม่อยากไป
เรียนรู้ แต่พอได้เรียนรูแ้ ละทดลองนำ�ไปใช้ในการทำ�งานจริง
ก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระงานให้เลย กลับทำ�ให้
งานเราที่มันยุ่งเหยิง จัดการไม่ได้ ไร้ระเบียบ เป็นระบบ
มากขึ้น... ชื่อก็บอกแล้วว่าเราเป็นนักถักทอชุมชน เรามี
หน้าที่ประสาน เมื่อก่อนเราคิดว่างานเราเยอะ เพราะเรา
เหมาเองคนเดียวหมด ไม่วิเคราะห์ว่างานบางงานภาคี
หรือเครือข่ายเราก็จัดการเองได้”
ตุ๋ยยกตัวอย่างภาระงานศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ “งานทีศ่ นู ย์เด็กฯ คนอาจจะคิดว่าเป็นหน้าที่
ของครูกับเจ้าหน้าที่เทศบาล ตัวหลักสูตรนักถักทอ
ชุมชนทำ�ให้เราเห็นว่า จริงๆ แล้วเรื่องของเด็กและ
เยาวชนเมืองแกไม่น่าจะใช่บทบาทหรือ ภารกิจของ
คนไม่กี่คน ผู้ปกครองต้องเข้ามามีส่วนร่วม หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วม แต่ใครจะมีบทบาท
อะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับความถนัด และบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละภาคส่วน”
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ดังนั้น โครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กของศูนย์
เด็กเล็กที่เมืองแกจึงกลายเป็นพื้นที่ให้นักถักทอชุมชน
ได้ฝึกปฏิบัติการทำ�งานร่วมกับชุมชน
โครงการเริ่มต้นที่ “สร้างความตระหนัก” ให้กับ
ผู้ปกครองในศูนย์เด็กเล็ก เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่
มองว่าเมื่อเด็กมาโรงเรียนก็ต้องเป็นภาระของครู แต่ใน
ทางปฏิบตั ิ ครูเองก็มภี ารกิจหลายด้าน ทัง้ การจัดการเรียน
การสอน ดูแลเรื่องพัฒนาการเด็ก เตรียมสื่อการสอน
เตรียมอาหาร หรือแม้กระทั่งปัดกวาดดูแลความสะอาด
ของอาคารเรียน
“เราประสาน รพ.สต. และหน่วยงานด้านสาธารณสุข
มาดำ�เนินงานในเรื่องการวัดไอคิว และอีคิวเด็กๆ ในศูนย์
จากนั้นนำ�ข้อมูลเด็กๆ มาเสนอต่อผู้ปกครองเพื่อให้เห็น
ว่าลูกหลานตัวเองเป็นอย่างไร”

เริ่มต้นสร้าง “การมีส่วนร่วม”
งานที่ศูนย์เด็กฯ เปรียบเสมือนแบบฝึกหัดแรกของ
นักถักทอชุมชนเมืองแก เนื่องจากเป็นนโยบายของนายก
เทศมนตรี ขณะเดียวกันเทศบาลเองก็มีแนวคิดจะพัฒนา
ศูนย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
“เริ่มต้นเลยตั้งแต่เราทำ�กับศูนย์เด็กเล็ก...นักถักทอ
ชุมชน 4 คนทำ�งานร่วมกับครูปฐมวัย...ซึ่งตอนแรกจะ
เคลือ่ นงานเยาวชนซึง่ เป็นเด็กโต แต่ปลัดฯ บอกว่าเราไม่มี
ทักษะ อาจารย์ทรงพลจึงเสนอให้ทดลองกับเด็กปฐมวัย
ก่อน เพราะครูศูนย์สามารถทำ�งานต่อไปได้โดยไม่มีเรา
พอผู้ปกครองรู้ว่าลูกหลานมีไอคิว-อีคิวอยู่ในระดับไหน
เราก็ เ สนอกิ จ กรรมบางกิ จ กรรมที่ พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง
สามารถเข้ามามีสว่ นร่วมกับเราได้....ตอนนัน้ ทำ�เรือ่ ง กอด
กิน เล่น เล่า”
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“กอด” คือการสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว
ด้วยการกอดลูกเวลามาส่งและมารับ
“กิน” ว่าด้วยเรื่องของโภชนาการ เน้นอาหารที่
ถูกสุขลักษณะและครบ 5 หมู่ตามหลักเกณฑ์
“เล่น” เป็นการฝึกการเข้าสังคมของเด็กๆ
และ “เล่า” เป็นการอ่านหนังสือ หรือนิทานให้เด็กๆ
ฟังเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ
ซึ่ง 4 กิจกรรมข้างต้น ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของ
ผู้ปกครองที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วม แต่ที่ผ่านมา...ยังขาด
ตอนนี้ ภ าระงานของครู ที่ ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก เริ่ ม เบาลง
เพราะหลายๆ อย่างชาวบ้านเริ่มเข้ามาช่วยเหลือ เช่น
ทำ�ความสะอาดศูนย์ฯ ซึ่งผู้ปกครองบางคนหลังมาส่งลูก
ก็ชว่ ยกันปัดกวาด เช็ดถู บางทีกน็ งั่ อ่านนิทานให้เด็กๆ ฟัง
ส่วนเรือ่ งอาหาร แรกๆ มีการจ้างเหมา แต่ปจั จุบนั นโยบาย
ของท่านปลัดคือทำ�ให้เป็น “ครัวกลาง”

เด็กจะโตพร้อมกันด้วย “ครัวกลาง”
“ครัวกลาง เป็นผลมาจากการที่เราทำ�งานที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แล้วเกิดผลดี พ่อแม่เข้ามามีสว่ นในการดูแล
เด็ก และมีการขยายผลไปยังศูนย์อนื่ ๆ ดังนัน้ เรือ่ งอาหาร
การกินของเด็กๆ เราจึงต้องให้ความสำ�คัญ” ป.เช่ เจ้าของ
แนวคิด “ครัวกลาง” อธิบายถึงที่มา
และไม่ใช่แค่คิด...แต่ปลัดลงมือสร้างโรงครัวขึ้นใหม่
ที่หลังตึกที่ทำ�การเทศบาล วัตถุดิบที่จะนำ�มาปรุงอาหาร
ให้เด็กๆ ซึง่ เป็นลูกหลานของคนเมืองแกจะต้อง “สะอาด”
ถูกหลักโภชนาการ และที่สำ�คัญต้อง “ปลอดสารพิษ”
“ปกติเราจ้างเหมา แบบเปิดซอง แม้มีเงื่อนไขให้
แต่เราไม่รู้ว่าวัตถุดิบสะอาด และถูกสุขลักษณะแค่ไหน
ผมเลยมองว่า เมื่อผลสำ�เร็จของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เกิด
จากการทำ�งานร่วมกันของทีมนักถักทอชุมชนกับชาวบ้าน
สามารถขยายผลจาก 1 ศูนย์เป็น 4 ศูนย์ และอาหารก็
เป็นเรือ่ งสำ�คัญ...อาหารทีเ่ ราทำ�ให้ลกู หลานซึง่ เป็นอนาคต
ของบ้านเรากินจะต้องสะอาด ปลอดภัย ตรงนีผ้ ปู้ กครอง
รับรู้ ดังนัน้ วัตถุดบิ ส่วนใหญ่จงึ เป็นผลิตของตำ�บลเมืองแก”
ป.เช่ตอกย้ำ�ความคิด

ทุกๆ มื้อกลางวัน...อาหารจากครัวกลาง ที่สะอาด
และถู ก สุ ข ลั ก ษณะ จะเดิ น ทางจากครั ว หลั ง ที่ ทำ�การ
เทศบาล ส่งตรงไปยังศูนย์เด็กเล็กในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตำ�บลเมืองแก

จาก “โรงเรียนครอบครัว” สู่ “โรงเรียน
ชุมชน”
เมื่อ “คนสำ�ราญ” ทำ�ให้ “งานสำ�เร็จ” แต่ในทาง
กลับกัน “งานที่ประสบความสำ�เร็จ” ก็ทำ�ให้คนทำ�งาน
มีความ “สำ�ราญ” ด้วยเช่นกัน
ความสำ�ราญทีว่ า่ เกิดจากการได้เห็นงาน “พัฒนา”
ไปในทางทีค่ าดหวัง ในฐานะผูบ้ ริหาร นายกฯ จักรกฤษณ์ที่
มีแนวคิดพัฒนาเยาวชนมาตั้งแต่ยุคแรกๆ เริ่มเล็งเห็นว่า
มีศกั ยภาพด้านการคิด วิเคราะห์ และการประสานงานของ
ทีมนักถักทอชุมชน 4 คนทีส่ ามารถขับเคลือ่ นงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะบทบาทการเป็ น ข้ า ราชการที่ ต้องรู้
ข้ อ มู ล ชุ ม ชน และทุ ก ครั้ง ที่เข้ า มาประชุ ม จะมี ก าร
นำ�เสนอแลกเปลี่ยนความเห็นกัน เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
ป.เช่จึงให้นโยบายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนในเทศบาล
ให้มีตำ�แหน่งเป็น “ข้าราชการหมู่บ้าน” ทำ�หน้าที่เก็บ
รวมรวมข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน
“การให้ข้าราชการลงไป จะได้รู้ปัญหาลึกๆ ของ
ชาวบ้านว่าจริงๆ เขาอยากได้อะไร จึงให้ทุกคนประจำ�
หมู่บ้าน มีประชุมประจำ�เดือนก็ให้ไปร่วมด้วย”
นอกจากการเพิ่ม “นโยบาย” ข้าราชการหมู่บ้าน
ผลของการทำ�งานทีศ่ นู ย์เด็กเล็กทีส่ ามารถทำ�ให้ลกู หลาน
คนเมืองแกเติบโตตามหลักการคือ “ร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา” ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่อง จึงเกิด
นโยบายการพัฒนาเด็กระดับชัน้ ประถม และมัธยมทีเ่ รียก
ว่า “โรงเรียนชุมชน”
“ระหว่างทีเ่ คลือ่ นงานเด็กเล็ก ท่านนายกฯ จักรกฤษณ์
มีแนวความคิดให้ขยายผลกลุ่มเด็กนอกจากเด็กปฐมวัย
คือ เราทำ�งานเด็กปฐมวัยสำ�เร็จแล้ว เหลืองานเยาวชนที่
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เรายังไม่ได้เริ่ม จึงกลายเป็นโรงเรียนชุมชน และโรงเรียนครอบครัวพร้อมกัน มีกลุ่ม
เป้าหมายทีเ่ ป็นเด็กในระบบและนอกระบบ และทัง้ สองรูปแบบ ผูป้ กครอง และโรงเรียน
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้งสองโครงการ”
สำ�หรับ “โรงเรียนชุมชน” เป็นกิจกรรมต่อเนือ่ งจากโรงเรียนครอบครัว...เนือ่ งจาก
เมื่อเด็กๆ ในชุมชนทำ�กิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ แต่ขาดความต่อเนื่อง เมื่อเด็กกลับเข้าสู่
รัว้ โรงเรียนในช่วงเปิดเทอม ดังนัน้ นายกฯ จักรกฤษณ์จงึ เกิดนโยบาย “โรงเรียนชุมชน” ขึน้
จากการถอดบทเรียนผลการดำ�เนินงานในปีแรกพบว่า ครูในโรงเรียนเห็นว่า
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเพิม่ ภาระให้โรงเรียน ไม่มคี วามเป็นเจ้าของ และครูเองก็ไม่พร้อม
เพราะยังขาดทักษะการเป็น “โค้ช”
ประสิทธิ์ สุขชีพ ผูอ้ ำ�นวยการโรงเรียนบ้านท่าศิลา ตำ�บลเมืองแก อำ�เภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์ เล่าว่า ที่โรงเรียนท่าศิลานำ�ใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนมาปีกว่าๆ พบว่า
เด็กๆ เกิดการเปลีย่ นแปลงค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรือ่ งความรับผิดชอบ....เด็กมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น
“การเรียนสอนการสอนที่ผ่านมาทำ�ให้นักเรียนมีความเครียดมากเกินไป ก็เป็น
ช่วงจังหวะทีท่ มี นักถักทอชุมชนทีม่ ี ป.เช่ เป็นแกนนำ�เข้ามาชวนคุยเรือ่ งกิจกรรมโรงเรียน
ชุมชน ก็คิดว่าน่าสนใจ เพราะเป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านอาชีพ
ผ่านการทำ�งานร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชน โดยมีครูทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยง”
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โรงเรียนบ้านท่าศิลาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว ในเรือ่ งข้าวหลามสุขสันต์
ซึง่ เป็นของดีบา้ นท่าศิลา กิจกรรมดงกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างผูใ้ หญ่ใจดีในชุมชน
เด็กนักเรียน และครู
“เห็นชัดว่านักเรียนเกิดความชอบ เพราะเป็นการปฏิบตั จิ ริง ผูป้ กครองก็เห็นชอบ
ด้วยเพราะเด็กๆ จะได้ฝึกทักษะด้านอาชีพของพ่อแม่”
ด้านเยาวชนหมู่ 3 ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว แอ้ - นิภาพร กงจันทา
กันตะ - ธนภัทร สงนวน และ หยก - วรัญญา สดับสาร บอกว่ากิจกรรมนี่ทำ�ให้ได้
รู้จักเพื่อนใหม่ๆ มากขึ้น ขณะเดียวกัน...ก็ได้ทำ�ประโยชน์เพื่อส่วนรวม
“ตอนแรกก็ไม่อยากเข้าร่วม เพราะเห็นมีแต่ผู้ใหญ่นั่งคุยกัน” หยกบอก
สำ�หรับกันตะก็คดิ เหมือนพีๆ
่ คือเห็นว่าเป็นกิจกรรมน่าเบือ่ แต่เมือ่ ได้นงั่ ฟังผูใ้ หญ่
คุยเรื่องงานไปเรื่อยๆ ก็เกิดความน่าสนใจ และน่าจะมีประโยชน์มากกว่าการอยู่เฉยๆ
อีกอย่างคือเราได้เพื่อน
ส่วนคนขี้อายไม่กล้าพูดอย่างแอ้ ทุกวันนี้เธอกล้าพูดมากขึ้น และสามารถเป็น
แกนนำ�น้องๆ ได้
ทีน่ า่ ยินดีกค็ อื ... เยาวชนทัง้ 3 คนเป็นคณะทำ�งานของรัฐมนตรีประจำ�หมูบ่ า้ น
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เราฝึกครูเขียนแผน
การเรียนการสอน
ด้วยการพาไป
อบรมเสริมทักษะ
ต่อไปนักถักทอชุมชน
จะต้องเป็นฝ่ายเข้าไป
หนุนเสริมการทำ�งาน
ในระดับหมู่บ้าน

เทศบาลตำ�บลเมืองแกมีแนวทางจะเปลีย่ นแผนการดำ�เนินงานโรงเรียนชุมชนใหม่
ด้วยการผลักดันให้กิจกรรมของโรงเรียนชุมชนเข้าไปอยู่ในหลักสูตรแกนหลักของ
กระทรวงศึกษา ด้วยการเชิญผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนมาประชุมชี้แจง และวางแผน
การดำ�เนินงานร่วมกัน ซึง่ ก็มผี อู้ ำ�นวยการจาก 7 โรงเรียนในพืน้ ทีส่ ง่ ครูเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนละ 2 คน จากนัน้ คณะทำ�งานนำ� “ครูอาสา” ทัง้ 14 คนไปศึกษาดูงานทีโ่ รงเรียน
ลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเรียนรู้ และดูแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนรูปแบบใหม่
ซึ่งผลที่อยากให้เกิดคือครูทุ่มเทในการสร้างแผนการเรียนการสอน สร้างประเด็น
ให้เด็กได้คิด พาเด็กมาฝึกทักษะนอกห้องให้ได้
สำ�หรับ “กลไก” การขับเคลือ่ นการทำ�งานของทัง้ โรงเรียนครอบครัว และโรงเรียน
ชุมชน คือ มีคณะทำ�งานที่เป็นคนในชุมชนร่วมกับครู มีโครงงานเด็ก ให้เด็กคิด
ครูมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอยู่ห่างๆ รวมทั้งอาจจะทำ�หน้าที่ประสานงาน จากนั้นก็มี
กิจกรรมที่ขับเคลื่อนผ่านชุมชน เช่น กิจกรรมเสริมเรื่องอาชีพ ซึ่งนายกเทศมนตรี ได้
จัดสรรงบประมาณออกมาในรูปของ “กองทุน” สำ�หรับรองรับกิจกรรมของเยาวชนที่
เขียนโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุน
“ระยะยาวจะมีกองทุนให้เขาหยิบยืมประกอบอาชีพ...ซึง่ ก่อนนัน้ ไม่ม”ี ป.เช่กล่าว
และอธิบายต่อว่า “วันนี้เราให้ ป.4 ทำ�ข้าวหลาม เด็กบางโรงเรียนทำ�โอ่งเป็น ทำ�ผ้า
เช็ดเท้าเป็น หากฝึกไปเรื่อยๆ จนชำ�นาญ ก็จะสามารถทำ�เป็นอาชีพได้ นี่คือแผนการ
เรียนการสอน เราฝึกครูเขียนแผนการเรียนการสอนด้วยการพาไปอบรมเสริมทักษะ
ต่อไปนักถักทอชุมชนจะต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหนุนเสริมการทำ�งานในระดับหมู่บ้าน
ซึ่งผมว่าศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผม...ทำ�ได้”

ทีมเข้มแข็ง...องค์กรเข้มแข็ง…ชุมชนเข้มแข็ง
จากความคาดหวังในวันแรกที่ ป.เช่ตง้ั ไว้กบั ทีมนักถักทอชุมชน จนปัจจุบนั นักถักทอ
ชุมชนทั้ง 4 คน สามารถเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนไปในทิศทางที่ “น่าทึ่ง”
“มองความเปลี่ยนแปลง เผด็จเข้ากับชุมชนได้ดีขึ้น เดิมจับไมค์ไม่ได้ วันที่
กรอกใบสมัครกับงานที่ทำ�คนละเรื่อง ปรับตัวลดช่องว่าง ลดตัวเอง ลดอัตตา
ตัวกูของกูลงมา คนทีส่ องน้องนิม่ เด่นในเรือ่ งข้อมูล ตัวละครจะต้องครบ การศึกษา
ครบ เขาช่วยผมเรื่องผู้สูงอายุ คิดใหญ่ขึ้น พยายามป้อนหลักสูตรระดับประเทศ
ให้เขา ไปดูงานผู้สูงอายุเพื่อที่จะกลับมาพัฒนาต่อยอดงานเดิม
ส่วนโตมีความขยัน มีการเปิดรับ เมื่อก่อนทำ�งานแบบดูทางลม...ปลัดเป็น
แบบนี้ มันก็เลยเป็นกึ่งๆ กลางๆ เป็นผีดิบ มันไม่สุด...แต่ทุกวันนี้เขาเริ่มขยับงาน
เริม่ คิดต่อ เห็นภาพเขาไปนัง่ ตัง้ วงร่วมกับชุมชน เห็นภาพเขาเสียสละเวลาวันหยุด
เสาร์อาทิตย์ไปดูการผลิตพรมเช็ดเท้า การขับเคลือ่ นงานในชุมชนของเขา เห็นภาพ
เขาจับไมค์พาน้องๆ ทำ�กิจกรรมในตอนเย็น ตอนดึก แค่นี้ผมก็มีความสุขแล้ว”
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สำ�หรับเป้าหมายของ “เมืองแก” หลังจากที่ทีมงานได้รับการเติมเต็มศักยภาพ
อย่างเต็มที่ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นอกจากตัว “ความรู”้ แล้ว คนทำ�งานยังได้รบั การพัฒนาทักษะ
ตามเป้าหมายที่วางไว้

“โมเดลประเทศตำ�บล / หมู่บ้าน” เป้าหมายใหม่ของเมืองแก
ดังนัน้ “เป้าหมายใหม่” ของเมืองแกคือการมี “หลักสูตรท้องถิน่ ” ทีเ่ ป็นการคิด
ร่วมกันระหว่างครูบาอาจารย์และชุมชน รวมทั้งมี “กลไก” การเคลื่อนงานระดับชุมชน
ทุกหมู่บ้านหรือ ที่เรียกว่า “โมเดลประเทศตำ�บล / หมู่บ้าน”
“กลไกที่ว่านี้คือ มีผู้ใหญ่บ้านเป็น “นายกรัฐมนตรีประจำ�หมู่บ้าน” และจะมี
การคัดเลือกรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงเพือ่ ควบคุมการทำ�งาน และแต่ละกระทรวง
จะมีกระทรวงหนึ่งที่รับผิดชอบเรื่องเด็กและเยาวชน และที่สำ�คัญทุกๆ กระทรวง
จะต้องมีเด็กๆ เป็นผูช้ ว่ ยโดยเฉพาะเรือ่ งการเก็บข้อมูล ตอนนีจ้ าก 19 หมูบ่ า้ นเริม่
ทำ�ได้ 10 หมูบ่ า้ น...ของเราไม่เน้นโมเดลจังหวัด หรือจังหวัดจัดการตนเอง...เพราะ
ประสบการณ์การทำ�งานของเราบอกว่า ฟันเฟืองที่เล็กที่สุดในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคือชุมชน...และหนึ่งในนั้นคือ เด็ก”
หากนับช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540-2558 เป็นเวลากว่า 18 ปีที่เมืองแกไม่เคย
หยุดนิ่งที่จะพัฒนาพื้นที่ของตัวเอง
การมีวิสัยทัศน์ของผู้นำ� การกระตุ้นให้กำ�ลังใจ การเสริมในสิ่งที่ขาด ทำ�ให้
เมืองแกเดินหน้าพัฒนาท้องที่ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สำ�หรับเป้าหมายของ “เมืองแก”
หลังจากที่ทีมงานได้รับการเติมเต็ม
ศักยภาพอย่างเต็มที่ สิ่งที่เกิดขึ้น
นอกจากตัว “ความรู้” แล้ว
คนทำ�งานยังได้รับการพัฒนาทักษะ
ตามเป้าหมายที่วางไว้

เทศบาลตำ�บลเมืองแก
นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
นักถักทอชุมชน รุ่น 1
เผด็จ ยั่งยืน
เนตรทราย ถิ่นถาน
ชนัญญา ศรีแก้ว
กิตติ ขุมทอง

จักรกฤษณ์ พาณิชย์กิจเจริญ
สุรศักดิ์ สิงห์หาร
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารการศึกษา
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จังหวัด
สุรินทร์
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สานฝัน
สร้างอนาคต
ถักทอเยาวชน
ให้เป็นคนดี
องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองอียอ
อำ�เภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากิจกรรมของเด็กและเยาวชนเป็นตัวเชื่อม
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิม
เด็กเป็นตัวกลางดึงผู้ใหญ่เข้ามาร่วมเรียนรู้ นักถักทอชุมชนมีบทบาท
เข้าไปกระตุ้นเสริมกำ�ลัง เน้นด้านการประสานงานและงบประมาณ
ส่วนองค์ความรู้พื้นฐานก็ใช้ต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้
ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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“ไม่มเี ด็กคนไหนอยากเป็นโจร” คำ�พูดนีก้ ระตุกเตือนให้นกึ ย้อนไปถึงสถานการณ์
ปัญหาของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย
ภาพรวมของสังคม สถานการณ์ปญ
ั หาเด็กและเยาวชนทีน่ า่ กังวลคงหนีไม่พน้ ปัญหา
ยาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แว้นกวนเมือง และการทะเลาะเบาะแว้งยกพวก
ตีกนั โชคยังดีทส่ี ถานการณ์ปญ
ั หาในพืน้ ทีต่ ำ�บลหนองอียอ อำ�เภอสนม จังหวัดสุรนิ ทร์
ไม่เลวร้ายขนาดนั้น ทั้งนี้เป็นเพราะคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองอียอ
ให้ความสนใจและสนับสนุนการพัฒนาอบรมเด็กและเยาวชน เพือ่ ปลูกฝังลักษณะนิสยั
ที่ดีมากว่า 15 ปี เรียกได้ว่า อบต.แห่งนี้มีแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนที่กำ�หนดไว้ในเชิง
นโยบายอย่างเป็นรูปธรรม
คำ�ถามทีต่ ามมา คือ ในเมือ่ อบต. ไม่เคยมองข้ามปัญหาเด็กและเยาวชนในพืน้ ที่
แต่ทำ�ไมการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนจึงยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้
เมื่อผลลัพธ์ยังไม่ได้อย่างใจคิด ผู้บริหาร อบต. นำ�ทีมโดย สามารถ ครองสัตย์
อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองอียอ จึงเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชน
ในชุมชนท้องถิน่ (4 ภาค) ตัง้ แต่ระยะที่ 1 เรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั ระยะที่ 2 : หลักสูตร
นักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
การทำ�งานตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา หลักสูตรนักถักทอชุมชนมีสว่ นช่วยเติมเต็ม
สิง่ ทีข่ าดหายไปในการทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนของ อบต. นัน่ คือ การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้อย่างเป็นลำ�ดับขั้นตอนผ่านการลงมือทำ�และการถอดบทเรียน เพื่อให้เด็ก
รู้จักและรู้ศักยภาพของตัวเอง พร้อมเปิดใจยอมรับการทำ�งานร่วมกับผู้ใหญ่
นอกจากนีท้ มี นักถักทอชุมชนยังได้พฒ
ั นาการทำ�งานของตนเอง ด้วยการวางแผน
งานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนและสอดคล้องตามเป้าหมาย ที่ต้องการเน้นฝึกฝน
ให้เด็กและเยาวชนพึ่งพาตนเองได้
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จุ ด นี้ เ องที่ ที ม นั ก ถั ก ทอชุ ม ชน ยื น ยั น เป็ น เสี ย ง
เดียวกันว่า ยิ่งวางแผนละเอียดเท่าไร ยิ่งประสานความ
ร่วมมือกับภาคีทั้งภายในและภายนอกได้ง่ายขึ้นเท่านั้น
เนื่องจากสามารถสื่อสารให้แต่ละฝ่ายเกิดความเข้าใจไป
ในทิศทางเดียวกันได้
งบประมาณประจำ�ปีที่จัดสรรขึ้นเพื่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในชุมชนต้องเข้าถึงเด็กทัง้ ในและนอก
ระบบ ดังนั้น นอกจากการประสานงานกับโรงเรียนที่
รัว้ ชิดติดกับ อบต.แล้ว ทีมงานยังประสานความร่วมมือกับ
ผูน้ ำ�ชุมชน ผูป้ กครอง ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในชุมชน และภายนอก เพื่อนำ�ศักยภาพของแต่ละ
ฝ่ายมาช่วยผลักดันโครงการระยะยาวของเด็กและเยาวชน
ทัง้ ระบบ ทัง้ นีห้ ากแต่ละส่วนสามารถขับเคลือ่ นการทำ�งาน
ได้ตามบทบาทหน้าที่ ผลดีที่จะเกิดขึ้นตามมาไม่ได้ตกกับ
เด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงคุณภาพชีวิตของ
คนทั้งตำ�บล

แนวทาง...สร้างคน
“ไม่มเี ด็กคนไหนอยากเป็นโจร” สมเกียรติ สาระ
หัวหน้าสำ�นักงานปลัด อบต.หนองอียอ หนึ่งในทีมงาน
นักถักทอชุมชน เอ่ยขึ้น
สมเกียรติ ย้ำ�อีกครั้งว่า เป้าหมายการทำ�งานของ
นักถักทอชุมชน อบต. หนองอียอ คือ ต้องการเห็นเด็ก
และเยาวชน เติบโตขึน้ มาเป็นบุคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ กล่าวคือ
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี ทั ก ษะอาชี พ ที่ พึ่ ง พา
ตัวเองได้
เมื่อได้ทำ�งานแบบลองผิดลองถูกมาตั้งแต่เข้าร่วม
หลั ก สู ต รในระยะที่ 1 ที ม งานนั ก ถั ก ทอชุ ม ชน อบต.
หนองอียอ สามารถกลั่นแนวทางการทำ�งานเพื่อพัฒนา
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เด็กและเยาวชนในพืน้ ทีไ่ ด้เป็นบทเรียนว่า รวมเด็กด้วยกิจกรรมระยะสัน้ ก่อน แล้วจึง
ดึงเด็กและเยาวชนมาทำ�โครงการระยะยาวร่วมกันในภายหลัง เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ของพวกเขา แล้วดึงผู้ใหญ่ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
จากประสบการณ์ทำ�งานในพืน้ ทีค่ ลุกคลีกบั เด็กและเยาวชนมากว่า 5 ปี สมเกียรติ
บอกว่า ธรรมชาติของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในวัยรุน่ ชอบทำ�กิจกรรมทีต่ อ้ งออกแรง
และทำ�งานเป็นกลุ่ม กิจกรรมลักษณะดังกล่าวมีความพิเศษตรงที่ทำ�ให้เด็กรู้สึกสนุก
ประกอบกับทั้ง 11 หมู่บ้าน ในตำ�บลหนองอียอ ทำ�เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก วิถีชีวิต
ของคนในชุมชนจึงมีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับการทำ�เกษตรอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ด็กและ
เยาวชนคิดอยากทำ�จึงหนีไม่พ้นเรื่องการเกษตร และประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่นของ
ชุมชน
กิจกรรมระยะสั้นที่ว่า มีท้ังการลงสำ�รวจชุมชน ซึ่งเด็กทั้งในและนอกระบบ
สามารถทำ�กิจกรรมร่วมกันเพื่อสืบหาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้ใหญ่และผู้เฒ่าผู้แก่ใน
หมูบ่ า้ นของตัวเอง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างวัย และช่วยให้เด็กและเยาวชน
รู้จักรากเหง้าหรือที่มาที่ไปของตัวเอง
จากการสำ�รวจดังกล่าว เชือ่ มโยงมาสูง่ านประเพณีบงั้ ไฟ
ที่เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้การจับจีบผ้าและ
การทำ�บายศรีซึ่งมีผู้ใหญ่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ รวมไปถึงการ
ทำ�ของคาวหวานในงานพิธี เมือ่ ได้ทำ�กิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
กลุ่มเด็กและเยาวชนจึงมีความเข้มแข็งมากขึ้น เกิดเป็น
แกนนำ�เด็กและเยาวชนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการขับเคลื่อน
กิจกรรมอื่นๆ ต่อไป
ป๋อง - วีระศักดิ์ แสวงสุข ผูช้ ว่ ยหัวหน้าธุรการ กล่าวว่า
ก่อนมีหลักสูตรนักถักทอชุมชน กิจกรรมที่ อบต.ทำ�กับเด็ก
จะเป็นกิจกรรมรายครัง้ หรือรายปี เช่น งานวันเด็กประจำ�ปี และ
การดึงเด็กเข้าวัดในงานประเพณีวันสำ�คัญต่างๆ เป็นต้น ส่วนจะให้เด็กทำ�อะไรบ้าง
ผู้ใหญ่จะเป็นคนคิดแทน
ในทางกลับกัน เมื่อมีหลักสูตรนักถักทอชุมชนเข้ามา วิธีการทำ�งานของ อบต.ก็
เปลีย่ นเป็นชวนเด็กคิดว่า เด็กอยากทำ�อะไร มองเห็นปัญหาอะไรในชุมชน เด็กต้อง
ให้เหตุผลได้ว่าอยากทำ�สิ่งนั้นไปเพื่ออะไร แล้วชุมชนจะได้อะไร
“จากเดิมทีค่ ดิ ว่าเด็กก็คอื เด็กเหมือนกันหมด บอกให้ท�ำ อะไรก็ท�ำ ตาม แต่ในความ
เป็นจริงไม่ใช่เลย เด็กแต่ละวัยมีความสนใจไม่เหมือนกัน การที่เราจะดึงพวกเขามาทำ�
กิจกรรม เราต้องแน่ใจว่าเป็นเรื่องที่เด็กสนใจ ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ให้ความร่วมมือเลย
แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าในทุกๆ กิจกรรมที่เด็กสนใจทำ� นักถักทอชุมชนต้องเชื่อมโยงมาสู่
ประเด็นที่อยากให้เด็กเรียนรู้ให้ได้” ป๋อง กล่าว

เมื่อมีหลักสูตร
นักถักทอชุมชนเข้ามา
วิธีการทำ�งานของ
อบต.ก็เปลี่ยนเป็น
ชวนเด็กคิดว่า
อยากทำ�อะไร
มองเห็นปัญหาอะไร
ในชุมชน เด็กต้อง
ให้เหตุผลได้ว่า
อยากทำ�สิ่งนั้น
ไปเพื่ออะไร
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นอกจากนี้ แอ๋ ม - จุ ฬ าลั ก ษณ์ อิ น ทร์ แ ป้ น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สะท้อนว่า
ยิ่งทำ�งานยิ่งเรียนรู้ว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงเรื่องใด
ก็ ต าม ไม่ ส ามารถทำ�ให้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ใ นระยะเวลาอั น สั้ น
ทุกอย่างต้องใช้เวลาและการบ่มเพาะ ในฐานะคนทำ�งาน
ภาคสนาม นักถักทอชุมชนต้องพิจารณาว่าควรจะ
จัดการเรื่องใดก่อน การวางแผนการทำ�งานระยะยาว
จึงเป็นสิ่งสำ�คัญมาก
ทั้งนี้ แผนการดำ�เนินงานของ อบต.หนองอียอ
เน้นสร้างแกนนำ�เด็กและเยาวชนทัง้ ในและนอกระบบ
ขึน้ มารุน่ ต่อรุน่ เพือ่ ให้เด็กแต่ละรุน่ ผลัดเปลีย่ นเข้ามา
ช่วยเหลือดูแลกัน ตามความสมัครใจของตัวเอง
“สิ่งสำ�คัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะสร้างแกนนำ�เด็กได้
กีค่ น แต่ส�ำ คัญตรงทีเ่ ราจะทำ�ยังไงให้กลุม่ เด็กๆ รักและ
ผูกพันกันทัง้ รุน่ พีร่ นุ่ น้อง และมีความรักในท้องถิน่ ตัวเอง
ถึงรุ่นพี่บางคนจะต้องออกไปเรียนต่อนอกหมู่บ้าน เขาก็
จะกลับเข้ามาช่วยสอนรุ่นน้อง กลับมาช่วยเพื่อนๆ ของ
เขาในชุมชน” แอ๋มอธิบาย

“วิมานดิน” ของเด็กๆ
เมือ่ เข้าสูห่ ลักสูตรนักถักทอชุมชนระยะที่ 2 แผนการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน อบต.หนองอียอ เน้นเรื่องการ
ทำ�การเกษตรและการเรียนรูท้ กั ษะอาชีพด้านงานช่าง เป็น
หลักผ่านโครงการที่มีชื่อว่า “วิมานดิน” ซึ่งเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ที่เด็กและเยาวชนคิดขึ้น จากโครงการที่รุ่นพี่ทำ�ไว้
เพือ่ ให้รนุ่ น้องในโรงเรียนหนองอียอวิทยาและโรงเรียนใน
เขตตำ�บลหนองอียอเข้ามาเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ
จากผลงานของรุ่นพี่
“ถ้าวันไหนน้องๆ ที่เป็นรุ่นพี่มีเวลา เขาก็จะเข้ามา
อธิบายเองว่าทำ�ไมเขาถึงเลือกทำ�โครงการนี้ เขาทำ�อะไร
ไว้บา้ ง ทำ�อย่างไร แล้วจะขยายผลไปอย่างไร พอได้ไอเดีย
จากรุ่นพี่ รุ่นน้องก็จะประชุมวางแผน คิดโครงการมาใน
รูปแบบกลุ่ม นักถักทอชุมชน ผู้นำ�ชุมชน หรือผู้ใหญ่ที่มา
ร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งก็จะให้คำ�ชี้แนะความเหมาะสม
ชื่อวิมานดินเป็นชื่อโครงการที่เด็กๆ คิดไว้ตั้งแต่แรก แต่
กิจกรรมในโครงการจะแตกต่างกันไปแล้วแต่รนุ่ เพราะเรา
เปิดโอกาสให้เด็กคิดเองทำ�เอง” แอ๋มอธิบาย
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เมื่อเป้าหมายการทำ�งานอยู่ที่เด็กทั้งในและนอกระบบ โครงการที่ทำ�ร่วมกับเด็ก
และเยาวชนจึงต้องมีความหลากหลาย การกระจายงานและหาผู้ช่วยร่วมทำ�งานจึง
เป็นเรื่องจำ�เป็น
สมเกียรติ บอกว่า เขาใช้วิธีส่งหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์การทำ�โครงการและ
ขอความร่วมมือไปตามหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน และโรงเรียนในตำ�บล ก่อนลงพื้นที่ไป
พบผู้นำ�ชุมชน ผู้อำ�นวยการโรงเรียน และประสานความร่วมมือกับผู้รู้เกี่ยวกับเกษตร
และผู้ปกครองของเด็กด้วยตัวเอง
สำ�หรับงานด้านการเกษตร ทีมงานประสานความร่วมมือกับผู้ใหญ่ในชุมชน
ที่อาสาเข้ามาให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน และขอใช้พื้นที่แปลงเกษตรของโรงเรียน
หนองอียอวิทยาทำ�กิจกรรมในบางส่วน ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากผูอ้ ำ�นวยการโรงเรียน
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้กระบวนการสนับสนุนจากโครงการปลูกใจรักษ์โลก ซึ่งเป็น
เครือข่ายจากภาคีภายนอกเข้ามาสร้างความแข็งแรงให้โครงการอีกด้วย
“ผักส่วนใหญ่ที่ปลูกจะเป็นพืชผักสวนครัว ซึ่งผักที่ได้รับความนิยมช่วงนี้ คือ
ทานตะวันงอก ผักแต่ละชนิดเมื่อได้ผลผลิตเราก็นำ�ออกไปจำ�หน่าย เด็กๆ จะมีการ
แบ่งเวร แบ่งหน้าที่เข้ามาดูแลกันเอง”
อี้ - สุรชัย ด้วงโท แกนนำ�เด็กและเยาวชนรุ่นที่ 2 ฉายภาพรวมของโครงการ
ว่า โครงการแหล่งเรียนรูว้ มิ านดิน เป็นพืน้ ทีท่ เี่ ปิดให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเรียนรูก้ าร
ทำ�เกษตรผ่านประสบการณ์จริง มีการส่งเสริมให้ปลูกผักสวนครัว พืชเศรษฐกิจ พืช
สมุนไพร หลังจากเปิดแหล่งเรียนรูม้ าได้ประมาณ 2 ปี ปัจจุบนั มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม
โครงการแล้วประมาณ 40 - 50 คน
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ผมเคยเป็นเด็กในระบบ ออกมานอกระบบ แล้วก็
กลับเข้ามาเรียนต่อ เมื่อก่อนตอนอยู่โรงเรียนก็มี
ปัญหาไม่ชอบขี้หน้า ไม่ถูกกับคนนั้นคนนี้ แต่ตอนนี้
ไม่มีแล้ว เพราะเราได้มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน
ทำ�ให้ผมมีความเป็นผู้นำ�และใจเย็นมากขึ้น...
ที่จริงการทำ�เกษตรไม่ใช่แค่ทำ�แล้วได้ผลผลิต
การทำ�เกษตรช่วยฝึกสมาธิ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้

“ก่อนเข้าร่วมโครงการ ผมได้รวมกลุ่มกับน้องๆ ทำ�
โครงการเกษตรอยู่ในหมู่บ้าน รู้จักโครงการนี้เพราะพี่
สมเกียรติเข้ามาชวน แล้ว อบต. ก็สง่ หนังสือมายังหมูบ่ า้ น
มีการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรับรู้ ความรู้สึกตอน
แรกเฉยๆ แต่กย็ งั อยากเข้าร่วม พอมาทำ�จริงก็สนุก เพราะ
ได้ทำ�ในสิ่งที่รัก ผมชอบทำ�เกษตรอยู่แล้วที่บ้านผมทำ�
เกษตรอินทรีย์ด้วย ปลูกยาง แล้วก็พืชล้มลุก เช่น ฟักทอง
แตงโม ฯลฯ” อี้กล่าว
อี้ เ ล่ า ถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการก่ อ ร่ า งสร้ า ง
วิมานดินว่า ในช่วงแรกยังไม่ได้รบั ความร่วมมือจากน้องๆ
เท่าทีค่ วร เพราะเป็นงานทีเ่ หนือ่ ย ต้องใช้แรง และต้องขยัน
จึ ง อาศั ย กิ จ กรรมสัน ทนาการ เช่น การเล่น เกม และ
ร้องเพลง ดึงความสนใจ ช่วยเพิ่มความสนุกสนาน และ
ผ่อนคลายให้น้องๆ
“เราแบ่งการทำ�งานออกเป็นกลุม่ ให้แต่ละกลุม่ ดูแล
แปลงของตัวเองซึง่ ทุกคนในกลุม่ ต้องช่วยกันดูแลทุกขัน้ ตอน
คิดว่าถ้าแบ่งงานชัดเจนเกินไป แต่ละคนก็จะไม่สนใจงาน
คนอื่น จึงถือหลักว่าทำ�ไปด้วยกันเพื่อฝึกความสามัคคี
ผลผลิตที่ขายได้ครึ่งหนึ่งเก็บเป็นทุนเข้ากองกลาง อีกครึ่ง
หนึง่ ก็แจกจ่ายให้สมาชิกในกลุม่ แรกๆ ลงทุนไป 8,000 บาท

ผักตายเกือบหมด เพราะเราไม่รวู้ า่ ผักเป็นโรค เป็นบทเรียน
ให้ได้เรียนรู้ว่า นอกจากรู้จักปลูก ก็ต้องรู้จักดูแลด้วย
ซึ่งบทเรียนต่างๆ ที่เราพบเจอมาก็เอามาสอนน้องๆ ต่อ”
อี้อธิบาย
ในฐานะรุน่ พี่ ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน
คือ ความรัก ความสามัคคีทเี่ กิดขึน้ ในกลุม่ เด็กและเยาวชน
ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง
“ผมเคยเป็นเด็กในระบบ ออกมานอกระบบ แล้วก็
กลับเข้ามาเรียนต่อ เพราะได้มาทำ�กิจกรรมพวกนี้ เมือ่ ก่อน
ตอนอยู่โรงเรียนก็มีปัญหาไม่ชอบขี้หน้า ไม่ถูกกับคนนั้น
คนนี้ แต่ตอนนีไ้ ม่มแี ล้ว เพราะเราได้มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน
ทำ�ให้ผมมีความเป็นผูน้ �ำ และใจเย็นมากขึน้ ...ทีจ่ ริงการทำ�
เกษตรไม่ใช่แค่ทำ�แล้วได้ผลผลิต การทำ�เกษตรช่วย
ฝึกสมาธิ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ส่วนตัวผมไม่ชอบระบบ
การศึกษาที่อิงวิชาการ สอนให้คนเรียนเก่ง แต่ไม่ได้สอน
ให้คนมีความสุข สอนให้คนเป็นทาสของระบบทุนนิยม
ซึ่งเป็นระบบที่เกลียดความสุข เกลียดคนรักกัน เพราะถ้า
คนรักกันและมีความสุข จะเป็นคนที่ใช้น้อย กินน้อย
ไม่ท�ำ ให้ตวั เลขทางเศรษฐกิจโตขึน้ เพราะผมคิดแบบนีผ้ ม
ก็เลยอยากชวนน้องๆ เข้ามาทำ�กิจกรรม อย่างน้อยๆ น้อง
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ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะปลูกผักบุ้งเป็น สามารถนำ�ไปปลูกเองที่บ้าน และได้กินผักที่ตัวเอง
ปลูก” อี้สะท้อนความรู้สึก
จูน - ภานิดา สุระศักธ แกนนำ�เยาวชนอีกคนเล่าถึงความเปลีย่ นแปลงในตัวเองว่า
สิง่ ทีไ่ ด้รบั กลับมานอกจากความสนุกจากการทำ�กิจกรรมร่วมกับเพือ่ นๆ คือ ความอดทน
และรู้จักรอ
“มาทีน่ เี่ หมือนได้เล่นเกมปลูกผัก มารดน้�ำ ใส่ปยุ๋ ทุกวัน แล้วเฝ้ารอดูวา่ ผักจะเติบโต
ขึน้ มายังไง ก่อนหน้านีอ้ ยูบ่ า้ นไม่มอี ะไรทำ�ก็ตดิ แชท เล่นโทรศัพท์ ติดเพือ่ น ออกมาเจอ
แดดร้อนก็โมโห แต่พอมาทำ�เกษตร เห็นเพื่อนยิ้มถึงแม้จะร้อน เราก็มีความสุข”
ส่วนเรื่องงานช่าง นักถักทอชุมชนประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพ
ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เชิญวิทยากรเข้ามาให้ความรู้กับเยาวชนในวันเสาร์-อาทิตย์ โดย
อบต.เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำ�หรับวิทยากร
“กิจกรรมส่วนนีส้ อดคล้องกับนโยบายเรือ่ งอาชีพ ทีจ่ ะส่งเสริมการให้ความรูก้ บั เด็ก
นอกระบบอยูแ่ ล้ว เราขอบุคลากรช่างมา 3 ด้านคือ คือ ช่างซ่อมเครือ่ งยนต์ขนาดเล็ก
ช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม ผู้บริหาร อบต.เล็งเห็นว่า หนองอียอก็ใช้เครื่องยนต์ทำ�การ
เกษตรไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งตัดหญ้าหรือเครือ่ งไถนา ทุกบ้านมีเครือ่ งใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
เวลาเครื่องมือชำ�รุดจะเอาเครื่องมือไปซ่อม เสียค่าใช้จ่ายไม่น้อย ถ้าเด็กมีความรู้ด้าน
งานช่าง คนในชุมชนก็มาใช้บริการได้ หรือในอนาคตจะขยายกิจการเปิดร้าน เปิดอูซ่ อ่ ม
อะไหล่กย็ งั ได้ อย่างเวลาจะทำ�โครงสร้างบ้านก็ตอ้ งใช้ชา่ งเชือ่ ม ทักษะพวกนีม้ งี านรองรับ
อยู่แล้ว” สมเกียรติอธิบาย

ความเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่า
ปัญหาด้านการสื่อสารกับคน เป็นประเด็นสำ�คัญสำ�หรับการทำ�งานชุมชน สิ่งที่
ทีมนักถักทอชุมชนต้องเผชิญหน้าในช่วงแรกเป็นเรื่องการสร้างความเข้าใจ ทั้งกับเด็ก
ผู้ปกครอง ผู้นำ�ชุมชน และชาวบ้าน โชคดีที่บุคลากรใน อบต.มีเป้าหมายการทำ�งาน
ไปในทิศทางเดียวกันจึงให้ความร่วมมือกับนักถักทอชุมชน ทัง้ ในแง่ของการช่วยคิดและ
ช่วยลงแรงเป็นอย่างดี
“ผูป้ กครองส่วนหนึง่ ไม่เข้าใจ มาถามว่าทำ�ไปแล้วได้อะไร มันบัน่ ทอนจิตใจเรามาก
แต่เราก็ตอ้ งกลับมานัง่ คิดว่าควรตอบอย่างไรดี เพือ่ ให้เขาเห็นประโยชน์ หรือผลกระทบ
เชิงบวกที่คนในชุมชนจะได้รับร่วมกัน แต่ท้ายที่สุดผู้ปกครอง และคนในชุมชนก็ได้
เห็นด้วยตาตัวเอง เพราะพฤติกรรมของลูกหลานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
จากติดเกมก็หันมาทำ�สิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ก้าวร้าว ฉุนเฉียวเหมือนเมื่อก่อน”
แอ๋มกล่าว
มองอีกมุมหนึ่ง ความสงสัย กังวลใจ และความไม่มั่นใจของผู้ปกครอง
กลับเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมทำ�กิจกรรมกับเด็ก

ท้ายที่สุดผู้ปกครอง
และคนในชุมชนก็ได้
เห็นด้วยตาตัวเอง
เพราะพฤติกรรม
ของลูกหลาน
เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น
จากติดเกมก็หันมา
ทำ�สิ่งที่เป็นประโยชน์
ไม่ก้าวร้าว ฉุนเฉียว
เหมือนเมื่อก่อน
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“บางครัง้ ผูป้ กครองมานัง่ เฝ้าลูกหลาน เพราะอยากรูว้ า่ ลูกออกจากบ้านมาทำ�อะไร
เถลไถลหรือเปล่า เมื่อมาก็ได้เห็นกระบวนการและร่วมเรียนรู้ไปด้วย ทำ�ให้ผู้ปกครอง
เข้าใจด้วยตัวเองว่ากิจกรรมที่ อบต.ทำ�อยู่มีประโยชน์อย่างไร หลังจากนั้นผู้ปกครองก็
ไว้วางใจ ยอมให้ลกู มาทุกครัง้ แล้วไม่ตามมาอีก แถมยังบอกเล่าสิง่ ทีเ่ ห็นจากปากต่อปาก
เป็นการช่วยกระจายข่าวให้ผู้ปกครองท่านอื่นทราบด้วย” ป๋อง กล่าว
“เมือ่ ก่อนผูใ้ หญ่อาจจะมองว่าเด็กไม่มวี นิ ยั ไม่มคี วามรับผิดชอบ ติดเล่น ติดเพือ่ น
แต่การทำ�งานสอนให้เรียนรูว้ า่ แท้ทจ่ี ริงแล้วอาจเป็นเพราะผูใ้ หญ่ไม่ไว้วางใจเด็กมากพอ
เด็กที่ทำ�กิจกรรมกับเรา เมื่อเขาเปิดใจ เขาแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ ความมั่นใจ
ของเด็กมาจากความไว้ใจที่ผู้ใหญ่มีให้เขา เมื่อนั้นเขาจะเชื่อฟังสิ่งที่เราสอนแล้วนำ�ไป
ปรับปรุง” แอ๋ม ขยายความ
สมเกียรติมองว่า สิ่งที่ทำ�อยู่นี้เป็นการทำ�งานที่คุ้มค่า ถึงแม้เป้าหมายหลัก คือ
ความเปลี่ ย นแปลงในตั ว เด็ ก แต่ กิ จ กรรมที่ นั ก ถั ก ทอชุ ม ชนผลั ก ดั น สู่ ชุ ม ชนสร้ า ง
ผลกระทบได้หลายเรื่อง เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากิจกรรมของเด็กและเยาวชนเป็น
ตัวเชือ่ มความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ กว่าเดิม เด็กเป็นตัวกลาง
ดึงผู้ใหญ่เข้ามาร่วมเรียนรู้ นักถักทอชุมชนมีบทบาทเข้าไปกระตุ้นเสริมกำ�ลัง เน้นด้าน
การประสานงานและงบประมาณ ส่วนองค์ความรู้พื้นฐานก็ใช้ต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การถอดบทเรียนเพือ่ เรียนรูข้ อ้ ดีและข้อด้อยจากการทำ�งานร่วมกัน ระหว่าง
คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ใหญ่ ผู้ปกครองและเด็ก ทำ�ให้ทุกฝ่ายมีโอกาสรับฟัง
ความคิดของกันและกัน เมื่อผู้ใหญ่ให้ความสนใจในสิ่งที่เด็กทำ� เด็กและเยาวชน
ที่เคยรู้สึกว่าโดนละเลยก็กลับมาเห็นคุณค่าในตัวเอง เพราะมีที่ยืนในสังคม
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“ในอนาคต อีก 10-20 ปีขา้ งหน้า เด็กๆ ทีเ่ ราสร้างมา จะเชือ่ มประสานเด็กรุน่
ต่อไปได้ การพัฒนาในภาพรวมก็จะง่ายขึ้น” สมเกียรติ กล่าว

ผลลัพธ์กับตาตัวเอง
ในแง่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง แอ๋มบอกว่า หลักสูตรนักถักทอชุมชน
ช่วยเปิดใจให้ยอมรับการเรียนรู้อยู่เสมอ
“ตอนเริ่มเข้าหลักสูตร ตอนนั้นก็เพิ่งเข้ามาทำ�งานใหม่ๆ ยังไม่รู้ความรับผิดชอบ
ที่แน่ชัดของตัวเอง พอคณะผู้บริหารมอบหมายงานส่วนนี้มาให้ก็ทำ�เพราะคิดว่าน่าจะ
เป็นประโยชน์ตอ่ งานของเรา แล้วชุมชนก็ได้ประโยชน์รว่ มด้วย เราคิดเสมอว่าการเรียน
รู้ไม่มีที่สิ้นสุด เวลาที่เด็ก เยาวชนทำ�กิจกรรม เราก็ได้เรียนรู้ไปกับเขา”
ส่วนป๋อง จากทีเ่ คยมีความเชือ่ ว่า ผูใ้ หญ่ไม่สามารถเปลีย่ นความคิดเด็กได้ กลับต้อง
คิดใหม่ เนือ่ งจากเห็นความเปลีย่ นแปลงของเด็กไปในทางทีด่ ขี นึ้ ด้วยตาตัวเอง จากการ
ทำ�งานของตัวเอง
“เด็กมีความรับผิดชอบ มีความอดทน สามารถทำ�อะไรนอกกรอบความคิดได้
มากกว่าผู้ใหญ่ บางครั้งทำ�ได้ดีกว่าผู้ใหญ่เสียอีก ตอนนี้ผมเชื่อสนิทใจเลยว่าเรา
สามารถสร้างเด็กได้ดว้ ยมือเรา แล้วในขณะเดียวกันตัวเราก็ได้พฒ
ั นาตัวเองไปด้วย
จากเมือ่ ก่อนเป็นคนคิดมาก ไม่ชอบทำ�งานร่วมกับใคร ไม่มคี วามสุขในการทำ�งาน ตอนนี้
เมื่อเปิดตัวเองออกมาทำ�งานร่วมกับคนอื่นๆ สิ่งที่ได้รับทันทีคือความสุข เพราะมี
เพื่อนร่วมงานที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ผมภูมิใจมากที่ได้มามีส่วนร่วมในจุดนี้”
ปัจจุบัน กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน อบต.หนองอียอ ก้าวมา
สู่การพัฒนาแกนนำ�เด็กและเยาวชนรุ่นที่ 4 แล้ว ทีมนักถักทอชุมชนยืนยันว่า ถึงแม้
บุคลากร อบต.หนองอียอจะมีนอ้ ย แต่ไม่ใช่อปุ สรรคในการทำ�งาน เนือ่ งจากมีฐานผูใ้ หญ่
ในชุมชนและโรงเรียนเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนโครงการ แม้จะไม่เห็นผลลัพธ์ของแกนนำ�
เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มก้อน แต่ทีมงานเชื่อมั่นว่า แกนนำ�รุ่นต่อรุ่นที่เป็นผลผลิต
จากโครงการจะกลายเป็นกำ�ลังสำ�คัญทีด่ ขี องชาติ แล้วจะกลับมาช่วยพัฒนาท้องถิน่
ต่อไปในอนาคต
“ถึงแม้จะเหนือ่ ย แต่ความเครียดในการทำ�งานน้อยลง ทำ�ให้ท�ำ งานออกมามี
คุณภาพมากขึน้ เพราะไม่ได้มเี ราทำ�งานแค่คนเดียวอีกต่อไป...ผมเชือ่ ว่าเด็กทุกคน
สามารถพัฒนาได้ ไม่ว่าเขาจะเป็นคนเก่งหรือไม่เก่ง เพราะโดยธรรมชาติเด็กเป็น
คนดี เราแค่หยิบยื่นช่องทางดีๆ ให้เขาได้เลือกเดิน” สมเกียรติกล่าวทิ้งท้าย

41

ถึงแม้จะเหนื่อย แต่ความเครียดในการทำ�งานน้อยลง ทำ�ให้ทำ�งานออกมา
มีคุณภาพมากขึ้น เพราะไม่ได้มีเราทำ�งานแค่คนเดียวอีกต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองอียอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
นักถักทอชุมชน รุ่น 1
สมเกียรติ สาระ
วีระศักดิ์ แสวงสุข
ชนันท์กานต์ ชนะทะเล
จุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น
ดาราวัลย์ จันทา

สามารถ ครองสัตย์
ปฏิวัติ สระแก้ว
สมใจ ณ เชียงใหม่
สุวัฒน์ ยิ้มดี
หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
ผู้ช่วยหัวหน้าธุรการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา

จังหวัด
สุรินทร์
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“ความสุข”
สมดุลของ
การทำ�งาน
องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองสนิท
อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ก่อนหน้าที่ยังไม่มีหลักคิดในการทำ�งาน เวลาเจอปัญหาเราจะทุกข์มาก
แต่หลังเข้าหลักสูตรฯ ความคิดกับใจของเราเปลี่ยน จึงเห็นว่าเรา
สามารถเก็บดอกไม้รายทางได้ คือชื่นชมกับความสำ�เร็จ และเรียนรู้
บทเรียนระหว่างการทำ�งาน จากนั้นวิธีการทำ�งานของเราจะเริ่มเปลี่ยน
หากทำ�แล้วเหนื่อยก็แค่หยุดพัก แล้วลุกขึ้นมาทำ�ใหม่ ทุกวันนี้มีปัญหา
เพิ่มจากเมื่อก่อนด้วยซ้ำ� ทว่าเรากลับจัดการปัญหา และภายในใจของ
ตัวเองได้ มองว่าแท้จริงแล้วทุกข์สุขอยู่ที่เรา ค่อยๆ คิดค่อยๆ แก้ดีกว่า
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ในฐานะ “ผูใ้ หญ่” สมจิตร นามสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองสนิท
อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรนิ ทร์ มองเห็นเด็กๆ ในตำ�บลเป็นเสมือนลูกหลานของเขา และ
มักจะว่ากล่าวตักเตือนเมื่อเห็นคนรุ่นลูกทำ�ตัวเกเร
และในฐานะ “นายก อบต.” สิ่งแรกที่นายกฯ สมจิตรตระหนักคือ การปกป้อง
คุ้มครอง กระทั่งพัฒนาส่งเสริมลูกหลานให้มีศักยภาพและแข็งแรงเพียงพอที่จะ
รับช่วงต่อดูแลตำ�บลอันเป็นพื้นดินถิ่นเกิดของพวกเขาที่ชื่อว่า “หนองสนิท”
สำ�หรับ “หนองสนิท” ก็เหมือนกับ “ชนบท” ของจังหวัดสุรินทร์ ตำ�บลเล็กๆ แห่งนี้
ล้อมรอบไปด้วยผืนนาหอมมะลิ ทีน่ ากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ทำ�รายได้ให้คนหนองสนิทมากพอ
แต่ในช่วงแล้ง...บางครัง้ ผลผลิตก็ไม่ได้ตามทีค่ าดหวัง...หลายครอบครัวจึงเดินทางเข้า
เมืองเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว
แต่...หลายครอบครัวก็มนั่ ใจได้วา่ “สมจิตร นามสว่าง” จะดูแลลูกหลานของพวกเขา
เป็นอย่างดี
“ผมมีนโยบายให้ความรูต้ งั้ แต่กอ่ นตัง้ ครรภ์...ใครจีบกันนี.่ ..จะเอามาให้ความรู.้ ..ดูสวิ า่
เป็นโรคไหม ก่อนจะมีลกู เพราะถ้าลูกเขาเกิดมาก็เป็นลูกหนองสนิทใช่ไหม เวลาคลอดบุตร
ก็สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ เมือ่ ลูกโตต้องส่งเข้าศูนย์เด็กเล็ก เราจะคอยดูแลเรือ่ งสุขภาพ
เสริมอาหารที่มีคุณภาพ เด็กๆ จะได้เติบโตสมวัย พอขยับขึ้นมาชั้นประถมศึกษา ผมเน้นที่
การอ่านออกเขียนได้ ส่วนระดับมัธยมศึกษาจะมีสภาเด็กและเยาวชน เพื่อฝึกให้เขานิสัยดี
รู้จักรับผิดชอบงาน และนำ�เด็กที่เรียนไม่จบมาสอนอาชีพ ผมมองว่าเราปล่อยพวกเขา
ตามยถากรรมไม่ได้ เพราะนี่คือลูกหลานในชุมชนของเราเอง เขาอาจไม่เก่งทฤษฎี
เช่นนั้นก็นำ�ภาคปฏิบัติให้สิ ผมชวนมาเรียนได้ 30-40 คนแล้ว โดยเปิดสอนวันเสาร์และ
อาทิตย์”
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แม้จะมีนโยบายชัดเจนว่าจะดูแลลูกหลานตั้งแต่
“ยังไม่เกิด” คือการดูแลสุขภาพของคนหนุ่มสาว ไปจน
กระทั่งเข้าเรียนจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ แต่นั่นก็
ยังไม่ทำ�ให้นายกฯ หัวก้าวหน้าคนนี้หยุดย่ำ�อยู่กับผลงาน
ของตัวเอง
“ได้ยินชื่อโครงการนักถักทอชุมชน...เห็นว่าเป็น
หลักสูตรที่พัฒนาเด็กและเยาวชน ผมก็สนใจ เพราะที่
ผ่านมาเรามีนโยบายก็จริง แต่เป็นการคิดให้เด็กทำ�
ขณะทีข่ องนักถักทอชุมเป็นการคิดร่วมกัน อีกอย่างคือ
เรายังไม่เคยทำ�งานเป็นรูปธรรมกับคนกลุม่ นี้ และขาดการ
มีสว่ นร่วมจากผูป้ กครอง รวมทัง้ ผูใ้ หญ่ใจดี ซึง่ ถ้าไม่จดั การ
เกรงว่าอาจมีปญ
ั หาเพิม่ ขึน้ ” นายกฯ สมจิตรอธิบายทีม่ า
ที่ไปของการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชน
ท้องถิน่ (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน
เพือ่ พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนทำ�งาน
นายกฯ สมจิตรจึงส่งทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมหลักสูตร
นักถักทอชุมชน 3 คน คือ จิน - จินตนา แกล้วกล้า
หัวหน้าสำ�นักงานปลัด แมว - จิราภรณ์ บุญมี หัวหน้า
ส่วนการศึกษา และ ยุ้ย - แอนนา ฉิมงาม ครูผู้ดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเข้ามาหลังเปิดหลักสูตร
ไปแล้วครึ่งทาง

จากทฤษฎี…สู่การปฏิบัติ
เมือ่ เป้าหมายของหลักสูตรคือการสร้าง “กลไกการ
ทำ�งาน” ทีมนักถักทอชุมชนจาก อบต.หนองสนิทจึงจัด
ให้มี “คณะอนุกรรมการเด็กและเยาวชน” ซึง่ เลือกจาก
คน “ทำ�งานจริง” และตั้งขึ้นครบทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก
ในครรภ์ เด็กปฐมวัย เด็กในระบบการศึกษา และเด็กนอก
ระบบการศึกษา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ตำ�บลหนองสนิทครอบคลุมมากขึ้น
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“คณะอนุกรรมการจะถูกคัดเลือกจากชาวบ้าน...
เป็นคนทีช่ าวบ้านเคารพนับถือ” จินอธิบายถึงทีม่ าของทีม
คณะอนุกรรมการ
ผลงานชิน้ แรกๆ ของการทำ�งานร่วมกันระหว่าง 3 สาว
นักถักทอชุมชน คือการประสานงานคนในชุมชนเข้ามา
ร่วมจัดกิจกรรมแรลลี่ โดยขอความร่วมมือจากทุกชุมชน
ให้ส่ง “แกนนำ�เยาวชน” เข้ามาทำ�กิจกรรม หลังจากผ่าน
กิจกรรมแรก ได้แกนนำ�เยาวชนถึง 50 คน กลุ่มนักถักทอ
ชุมชนจึงเดินหน้าจัดกิจกรรมต่อมากับเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมรู้จักตัวเองและเพื่อน กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน และ
การจัดนิทรรศการงานในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยเปิด
โอกาสให้เด็กๆ เสนอรูปแบบนิทรรศการตามความ
สมัครใจ ซึง่ ผลตอบรับของกิจกรรมทัง้ หมด สร้างความ
“ชื่นใจ” ให้แก่คนทำ�งานและเริ่มเห็นกระบวนการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม
ซึง่ เป้าหมายของกิจกรรมดังกล่าวก็เพือ่ ค้นหา “เด็ก
แกนนำ�” สำ�หรับนำ�ไปพัฒนาศักยภาพและกลับมาดูแล
น้องรุ่นต่อไป

ต่อเติมโครงการ เพื่อการพัฒนา
งานของนักถักทอชุมชนไม่ได้หยุดอยูท่ ม่ี เี ด็กแกนนำ�
แต่ “หัวใจ” สำ�คัญของการทำ�งานด้านเด็กและเยาวชน
คือ “ความต่อเนื่อง” เพราะเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และ
สร้ า งพั ฒ นาการ ด้ วยเหตุนี้ อบต.หนองสนิทและทีม
นั ก ถั ก ทอชุ ม ชนจึ ง ขั บ เคลื่ อ นงานของปี แรกผ่ า นคณะ
อนุกรรมการเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด พร้อมต่อเติม
เพิ่มโครงการเมื่อเข้าสู่ปีที่ 2

จากแนวคิดที่ว่า การสร้างความสำ�เร็จต้องมีคนที่
ยืนเคียงข้าง ทำ�ให้ 3 สาวคิดทบทวนถึงกระบวนการ
ทำ�งานทีผ่ า่ น ทีแ่ ม้มผี ใู้ หญ่คอยให้คำ�ปรึกษาเด็กในการทำ�
กิจกรรมอยูแ่ ล้ว แต่ผใู้ หญ่เหล่านัน้ อาจขาดทักษะบางเรือ่ ง
เช่น การสื่อสารกับเด็ก ความไว้วางใจที่เด็กมีให้ พวกเธอ
จึ งคิ ด ว่ า ควรมี “พี่ เ ลี้ ย ง” ให้ แก่ ผู้ เ ยาว์ จึ งปรึ ก ษากั บ
อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ และทีมงานสถาบัน
เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) จนได้
คำ�แนะนำ�มาว่า หากจะสรรหาคนเพื่อมาทำ�งานร่วม
กับเด็ก ก็ควรให้เด็กเลือกผู้ร่วมงานของตัวเอง
คุ ณ สมบั ติ ข้ อ เดี ย วของการเป็ น พี่ เ ลี้ ย งแกนนำ�
เยาวชนประจำ�หมูบ่ า้ นคือ “เด็กพึงพอใจ” ซึง่ รายชือ่ ของ
พีเ่ ลีย้ งส่วนใหญ่กม็ าจากนำ�เสนอของเด็กๆ เป็นคนเดิมๆ
ทีท่ ำ�งานกับเด็กและเยาวชนอยูแ่ ล้ว มีทง้ั ครู รุน่ พีใ่ นหมูบ่ า้ น
อสม. ผู้ใหญ่บ้าน คณะอนุกรรมการเด็กและเยาวชน
แม้ ดู แล้ ว หลากหลายตำ�แหน่ ง ทว่ า ทุ ก คนต่ า งเป็ น คน
ทำ�งานจริงและสมัครใจร่วมงาน
หลังได้พี่เลี้ยงหมู่บ้านละ 5 คน จึงเสริมทักษะด้วย
การเข้าอบรม “ในเวทีพฒ
ั นาศักยภาพพีเ่ ลีย้ ง” จาก สรส.
โดยเน้นเรือ่ งการฟัง การสือ่ สารกับเด็กและเยาวชน ทำ�ให้
บรรดาพี่เลี้ยงเข้าใจความเป็นธรรมชาติของเด็กมากขึ้น
และทำ�งานด้วยความใจเย็นลง
นอกจากนัน้ นักถักทอชุมชนยังดึงเจ้าหน้าที่ อบต.
คนอืน่ เข้ามาร่วมทำ�งานด้วย จินเล่าว่า พวกเธออยากให้
เพือ่ นๆ ในสำ�นักงานเข้ามามีสว่ นร่วม จึงขอให้เพือ่ นๆ ลง
ไปประจำ�ในแต่ละหมู่บ้าน ช่วยไปอำ�นวยความสะดวก
เป็นตัวกลางในการประสานงานกับ อบต. และไม่เฉพาะ
งานเด็กและเยาวชนเท่านัน้ กับงานอืน่ ก็ให้เจ้าหน้าทีล่ งไป
ร่วมกับชุมชนเพือ่ สร้างความคุน้ เคยในการทำ�งานกับชุมชน
โดยมีพวกเธอคอยให้คำ�แนะนำ� โดยไม่บังคับ เพราะรู้ว่า
การเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนต้องค่อยเป็นค่อยไป
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กิน กอด เล่น เล่า...พัฒนาเด็ก
สานผู้ปกครอง
การขึน้ รูปงานทีช่ ดั เจนอีกกิจกรรมของทีมนักถักทอ
ชุมชนแห่งหนองสนิทคือ “กิน กอด เล่น เล่า” ที่ดึง
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมดูแลลูกกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 สาวนักถักทอชุมชน ได้ปูพื้นฐานจากการพูดคุยเพื่อ
สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองเห็นความสำ�คัญของ
การดูแลเด็ก ไม่ใช่คาดหวังกับศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียน
อย่างเดียว แต่ทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ปฐมวัย
เพราะทุกวันนีเ้ วลาเด็กมีปญ
ั หา พ่อแม่มกั โทษสิง่ แวดล้อม
โทษทีวี โทษโทรศัพท์ โดยไม่ได้หันมามองตัวเองว่าดูแล
ลูกมากพอหรือยัง
แมวอธิบายเพิม่ ในส่วนหน้าทีข่ องนักถักทอชุมชนว่า
“พวกเราวางแผนสร้ า งกิ จ กรรมกิ น กอด เล่ น เล่ า
แก่ผปู้ กครอง โดยประสานวิทยากรเข้ามาอบรมให้ความรู้
ก่อนครึ่งวันเช้า จากนั้นภาคบ่ายเป็นการวางแผนการ
ทำ�งานแต่ละกลุ่ม ซึ่งแบ่งตามความสนใจว่าใครอยากทำ�
กิน กอด เล่น หรือเล่า พวกเราจะคอยกระตุน้ การทำ�งาน
ช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทำ�งาน และให้
คำ�แนะนำ�”
กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เปลีย่ นแปลงเพียงความร่วมมือ
ของผู้ปกครอง แต่ยังเปลี่ยนแปลงความคิดของครูในศูนย์
เด็กเล็กด้วยเช่นกัน ยุย้ ครูศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กผูค้ วบตำ�แหน่ง
นักถักทอชุมชนเล่าถึงผลลัพธ์ของกิจกรรมกิน กอด เล่น
เล่าว่า แต่ก่อนเธอคิดไปเองว่าผู้ปกครองคงไม่อยากทำ�
กิจกรรมกับทางศูนย์ฯ แต่หลังจากลองขอคำ�แนะนำ� และ
ชวนเขามาจัดกิจกรรมด้วยกันกระทัง่ เขาตกลงจะทำ� พอถึง
วันจริงเขาเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเพรียง อย่างฐานเล่น
เป็ น การเล่ น ม้ า ก้ า นกล้ ว ย ผู้ ป กครองทำ�มาให้ ลู ก และ
พาเล่น ดูแล้วสามารถเป็นครูแทนเธอได้เลย
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นอกจากนั้นยังเกิดความสัมพันธ์มุมใหม่ระหว่างการทำ�งานของผู้ปกครองกับ
นักถักทอชุมชนนั่นคือ การยอมรับกันและกัน จินเล่าว่า “เราต้องเชื่อมั่นว่าผู้ปกครอง
สามารถจัดการศึกษาให้เราได้ เราไม่มีกรอบว่า เขาจบชั้นไหน ร่ำ�รวยหรือไม่ เป็นการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำ�งาน ให้เกียรติเขา แล้วเขาจะเต็มที่กับเรา แม้เราอาจเรียน
จบตรงสายการทำ�งาน แต่วิชาการที่เรามีนั้นช่วยได้แค่ส่วนหนึ่ง ขณะที่ประสบการณ์
ของเขามีกำ�ลังยิ่งใหญ่มาก ส่วนตัวผู้ปกครองคงเห็นประโยชน์ที่เราทำ�เพื่อลูกของเขา
และตัวเขาก็ภูมิใจที่มีส่วนช่วย”
ฟาก แม่ปุ้ย - ศุภากร อินทร์งาม ผู้ปกครองของน้องชาช่า บอกความรู้สึกหลัง
เข้าร่วมกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า ว่า “แม่รู้สึกดีมาก ที่ผู้ปกครองกับครูมีส่วนช่วยกัน
ออกแบบกิจกรรมสำ�หรับลูก ยิ่งทราบว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความอบอุ่น การสื่อสาร
ช่วยพัฒนาภาวะจิตใจ และพัฒนาการของเด็ก ก็ยิ่งสนับสนุน”
คุณแม่เล่าเพิ่มว่า เมื่อน้องชาช่ากลับไปบ้านก็รีบเล่าให้พ่อและปู่กับย่าฟังด้วย
ความสนุกสนานว่า ได้เล่นม้าก้านกล้วยกับเพือ่ นๆ ทีโ่ รงเรียน ส่วนเธอเองมีความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองคนอื่นดีขึ้นเวลามาส่งลูกแล้วเจอหน้ากันก็ยิ้มให้กัน ถามทุกข์สุขเหมือนมี
เพื่อนอีกกลุ่มไว้พูดคุยเกี่ยวกับการดูแลลูกได้
นอกจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว แม่ปยุ้ ยังเข้ามาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ
ในศูนย์ฯ ด้วย ทำ�ให้เธอได้รวู้ า่ ภายในศูนย์ฯ เป็นอย่างไร ครูเอาใจใส่เด็กมากน้อย
แค่ไหน

ประสานงาน ประสานใจ
ความสำ�เร็จของกระบวนการทำ�งานเป็นทีมของนักถักทอชุมชนตำ�บลหนองสนิท
ไม่ได้สร้างแค่ความลืน่ ไหลในการทำ�งานระหว่าง 3 สาวเท่านัน้ หากแต่ยงั “เชือ่ มโยง”
ฝ่ายงานใน อบต. 2 ฝ่าย ได้แก่ สำ�นักงานปลัดทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของจินตนา
และส่วนการศึกษาที่เป็นต้นสังกัดของจิราภรณ์ด้วย
จินเล่าว่า ทัง้ 2 ฝ่ายต้องดูแลเรือ่ งเด็กเหมือนกัน แต่เมือ่ ก่อนจะทำ�งานแบบงาน
ใครงานมัน ทว่าหลังจากผ่านหลักสูตรนักถักทอชุมชน ทำ�ให้พวกเธอมองเห็นเจ้า
ภาพของแต่ละงานชัดเจน อาทิ หญิงตัง้ ครรภ์มสี ำ�นักปลัดดูแล เด็กปฐมวัยได้สว่ นการ
ศึกษามาส่งเสริม พอถึงระดับประถมศึกษา ส่วนการศึกษาช่วยเรื่องวิชาการแก่เด็ก
สำ�นักงานปลัดช่วยพัฒนาครู กระทัง่ เกิดไอเดียทีอ่ ยากจัดกระบวนการให้ครอบคลุม
เนื่องจากมองเห็นเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนา เช่น หากจะพัฒนาวัยรุ่น ก็เกิด
คำ�ถามว่าก่อนหน้านัน้ เขาต้องเติบโตอย่างไร เช่นนัน้ น่าจะช่วยกันพัฒนาตัง้ แต่เด็ก
เพราะทุกอย่างเริ่มจากเหตุ จึงนำ�มาสู่ผลของปัจจุบัน หลังจากนั้นกระบวนการ
ทำ�งานจึงเปลี่ยนมาเป็นมีเจ้าภาพ แล้วอีกฝ่ายหนุนเสริมทั้งเรื่องกำ�ลังพลและ
งบประมาณ

เกิดไอเดียที่อยาก
จัดกระบวนการ
ให้ครอบคลุม
เนื่องจากมองเห็น
เป้าหมายเดียวกัน
ในการพัฒนา เช่น
หากจะพัฒนาวัยรุ่น
ก็เกิดคำ�ถามว่า
ก่อนหน้านั้นเขา
ต้องเติบโตอย่างไร
เช่นนั้นน่าจะช่วยกัน
พัฒนาตั้งแต่เด็ก
เพราะทุกอย่างเริ่ม
จากเหตุ จึงนำ�มาสู่
ผลของปัจจุบัน
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เห็นผลลัพธ์...ขยับต่อ
ความมุง่ มัน่ ในการทำ�งานของทีมนักถักทอชุมชนทีต่ อ้ งการสร้างความเปลีย่ นแปลง
ให้เกิดกับเด็ก เยาวชน และชุมชน ส่งผลให้ผบู้ ริหาร อบต.พึงพอใจ และพร้อมสนับสนุน
อย่างเต็มที่
“เดิมเป้าหมายการทำ�งานของเราค่อนข้างสะเปะสะปะ แต่พอผ่านการอบรม
หลักสูตรนี้ พวกเขาสามารถแตกประเด็นนโยบายออกมาเป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจน การทำ�งาน
ก็ง่ายขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์จริง และดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น อบต.ก็เข้าถึงชุมชน
มากกว่าเดิม ทุกวันนี้ถ้าทีมนักถักทอชุมชนจะทำ�อะไรต่อ ผมพร้อมหนุนให้ทุกอย่าง
เพราะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พวกเขาทำ�ต้องเกิดประโยชน์กับชุมชนแน่” นายกฯ สมจิตรกล่าว
ด้วยความภูมิใจ
ด้าน “เด็กและเยาวชน” เป้าหมายหลักในการทำ�งาน ก็เกิดความเปลี่ยนแปลง
ที่มองเห็นผ่านสายตาของนักถักทอชุมชนซึ่งเป็นผู้ดำ�เนินงานเอง จินผู้นำ�หลักสูตรนี้
เข้ามายังพื้นที่เล่าว่า ตลอด 2 ปีที่ทำ�งานมา เธอและเพื่อนๆ เห็นการเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวมของเด็กมีทศิ ทางทีด่ ขี นึ้ เยาวชนอาสาเข้ามาทำ�โครงการให้ชมุ ชน งานในชุมชน
มีเด็กเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กมีความรับผิดชอบ
มากขึ้น เพราะผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้ ส่วนทีมนักถักทอชุมชนก็ถอยออกมาร่วมกับ อบต.
เป็นเพียงผู้สนับสนุนเรื่องงบประมาณ หรือวิชาการในบางครั้ง
ปลา - นภัสวรรณ จำ�ปาทอง ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำ�บลหนองสนิท
ยืนยันคำ�พูดของทีมนักถักทักทอชุมชนด้วยการเล่าถึงความฝันของเธอที่อยากกลับมา
ทำ�งานรับใช้ประชาชนที่ อบต. เพราะชอบงานที่ต้องมีใจอาสา และเสียสละความสุข
ส่วนตนเพื่อส่วนรวม
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ก่อนอธิบายต่อถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ว่า “เมื่อก่อน
แค่จบั ไมค์กส็ น่ั แล้ว พูดก็วกวนไปมา เวลาคิดอะไรได้ ก็ไม่กล้าพูดออกไป กลัวว่าความคิด
ของเราจะผิด แต่หลังเข้ามาทำ�กิจกรรมกับพีน่ กั ถักทอชุมชน หนูคอ่ ยๆ กล้าพูด กล้าคิด
กล้านำ�เสนอความคิดของตัวเอง เพราะตอนไปเข้าค่ายกับ สรส. พี่เขาย้ำ�เสมอว่า
ความคิดของเราไม่ผิดขอแค่พูดออกมา”
สิ่งที่ต่อยอดจากความกล้าพูด กล้าคิดของปลา คือ การมีภาวะผู้นำ� ซึ่งสามารถ
จัดระบบการทำ�งาน และโน้มน้าวผู้อื่น กระทั่งได้รับเลือกจากเพื่อนๆ ให้เป็นประธาน
สภาเด็กฯ นอกจากนี้เธอยังได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ด้วย โดยปลาให้เหตุผลของการลองทำ�หลายหน้าที่ ว่าอยากลองฝึกฝน
ตัวเองหลายๆ แบบ เพราะงานแต่ละอย่างให้การฝึกทักษะแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน
แม้จะเห็นเด็กๆ ออกมาขยับไม้ขยับมือช่วยเหลือชุมชน ทว่าจินและเพื่อน
นักถักทอชุมชนยอมรับว่า พวกเธอยังไม่สามารถดึงเด็กทัง้ หมดมาร่วมกิจกรรมได้
เด็กที่มาส่วนมากเป็นเด็กดี เมื่อพัฒนาจึงยิ่งดีขึ้น ทว่าเด็กที่หลงผิดอยู่ก็มี และ
พวกเธออยากพามาร่วมทำ�กิจกรรมด้วย จนเกิดเป็นคำ�ถามที่ต้องค้นหาคำ�ตอบ
ต่อไปว่า ทำ�อย่างไรจึงจะก้าวข้ามไปดึงเด็กเหล่านั้นมาได้

การทำ�งานต้องควบคู่กับการรักษาความสุข
การทำ�งานในฐานะนักถักทอชุมชนที่ผ่านมาของ 3 สาว อบต.หนองสนิทได้ข้าม
ผ่ า นขวากหนามมาสู่ เ ส้ น ทางแห่ ง กลี บ ดอกไม้ ทว่ า พวกเธอยั ง ยื น ยั น จะไม่ ห ยุ ด
กระบวนการเพียงเท่านี้ เพราะเกรงว่าปัญหาเหล่านั้นจะกลับมาอีก
จินอธิบายว่า พวกเธอมีกระบวนการทำ�งานแล้ว จะให้อยู่เฉยคงไม่ได้ ในเมื่อ
ปัญหาต่างๆ ไม่มีทางสิ้นสุด เช่น ปัญหาคุณแม่วัยใสที่จะเกี่ยวพันกับการออกจาก
โรงเรียนกลางคัน พอถึงเวลาคลอดลูกแต่เลี้ยงดูไม่ได้ ก็โยงสู่ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง
ทุกปัญหาพัวพันกันเรื่อยๆ แบบนี้ ถ้าเราไม่ทำ� ปัญหาต้องมาหาเราอีก
แม้มองว่าการทำ�งานแบบนี้ไม่มีคำ�ว่า “จบบริบูรณ์” แต่ทีมนักถักทอชุมชน
ก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์ว่าจะต้องทำ�ไปอีกนานแค่ไหน เพราะพวกเธอค้นพบ “ความสุข”
ของการทำ�งาน ซึ่งอยู่ที่จุดสมดุลระหว่างชีวิตทำ�งาน และชีวิตส่วนตัวแล้ว
3 สาวบอกว่า ชีวิตของลูกผู้หญิงทุ่มเทกับการทำ�งานอย่างเดียวไม่ได้ เพราะยังมี
คนที่บ้านคอยอยู่ ทั้งแม่แก่ๆ ที่ต้องห่วงใย ลูกเล็กที่ต้องดูแล และสามีที่ต้องใส่ใจ
ส่วนตัวพวกเธอเชือ่ ว่า ถ้าไม่สามารถดูแลครอบครัวตัวเองให้ดไี ด้ คงไปพูดให้คนอืน่
เชื่อไม่ได้ว่าทำ�งานเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว จึงตกลงใจกันว่าจะไม่เร่งรัดการ
ทำ�งานจนละเลยครอบครัว หรือกระทบหน้าที่งานประจำ�
แมวเล่าถึงแนวคิดดังกล่าวว่า พวกเธอทำ�งานบนฐานของความพอดี เนื่องจาก
คิดว่าการทำ�งานเรื่องเด็กและเยาวชนคล้ายต้นไม้ที่แตกสาขาเรื่อยๆ เวลาเกิดปัญหาก็
ต้องหาทางออกมารองรับ ซึ่งคำ�ว่าเรื่อยๆ ของพวกเธอคือ ทำ�แบบค่อยเป็นค่อยไป
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แต่ทำ�ทุกวัน เพราะหากทำ�ด้วยความเร่งรัดให้เห็นผลสำ�เร็จ หรือกดดันตัวเองว่างานต้อง
ก้าวหน้า จะทำ�ให้เราไม่มีความสุข และอาจส่งผลกระทบต่องานอื่นด้วย
ถ้าถามว่าอะไรคือสิ่งสำ�คัญในการทำ�งาน “ความสุข” อาจเป็นคำ�ตอบของ
ใครหลายคน และแน่นอน สำ�หรับ 3 สาวนักถักทอชุมชนแห่ง อบต.หนองสนิทก็
เช่นกัน

เปลี่ยนแปลงหัวใจ...ไกลจากวันแรก
นับจากวันแรกถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้วที่ อบต.หนองสนิทมีนกั ถักทอชุมชน
เข้ามาขับเคลือ่ นการพัฒนาเด็กและเยาวชน จนกระทัง่ เกิดความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
ซึง่ ความรูจ้ ากหลักสูตรนักถักทอชุมชนนัน้ นอกจากใช้ได้กบั บุคคลภายนอกแล้ว ยังซึมซับ
และปรับภายในของตัวเองได้ด้วย
จินเล่าว่า เธอได้เรียนรู้การปล่อยวาง และมองโลกในแง่บวกมากขึ้น
“ก่อนหน้าที่ยังไม่มีหลักคิดในการทำ�งาน เวลาเจอปัญหาเราจะทุกข์มาก แต่หลัง
เข้าหลักสูตรฯ ความคิดกับใจของเราเปลี่ยน จึงเห็นว่าเราสามารถเก็บดอกไม้
รายทางได้ คือชื่นชมกับความสำ�เร็จ และเรียนรู้บทเรียนระหว่างการทำ�งาน จาก
นัน้ วิธกี ารทำ�งานของเราจะเริม่ เปลีย่ น หากทำ�แล้วเหนือ่ ยก็แค่หยุดพัก แล้วลุกขึน้
มาทำ�ใหม่ ทุกวันนี้มีปัญหาเพิ่มจากเมื่อก่อนด้วยซ้ำ� ทว่าเรากลับจัดการปัญหา และ
ภายในใจของตัวเองได้ มองว่าแท้จริงแล้วทุกข์สุขอยู่ที่เรา ค่อยๆ คิดค่อยๆ แก้ดีกว่า”
นอกจากนัน้ จินยังเปลีย่ นกระบวนการทำ�งานกับลูกน้องด้วย จากทีเ่ คยใช้อำ�นาจ
ความเป็นหัวหน้าสัง่ การ ก็ปรับมาใช้การพูดคุยสอบถามและรับฟังลูกน้อง ก่อนให้
คำ�แนะนำ�และกลายเป็นว่าเธอได้ใกล้ชิดลูกน้องมากขึ้น เกิดความสนิทสนมและ
เป็นกันเอง
ฟากแมวเกิดมุมมองในการทำ�งานว่า งานทุกอย่างสามารถคิดยุทธวิธีดำ�เนินการ
ได้หลายทาง จากเมื่อก่อนเคยมองเห็นแต่ตัวเอง นั่งคิดอยู่คนเดียว พอเห็นกว้าง
ขึ้น จึงพบโอกาสต่อยอดได้อีกไกล แม้การทำ�งานแต่ละวันจะมีอุปสรรค ก็ค่อยแก้
ไปทีละเรื่อง เพราะหากมองหาโอกาส ย่อมจะเห็นโอกาสแน่นอน
และสำ�หรับยุ้ยผู้เข้าร่วมทีมนักถักทอชุมชนหลังสุด แต่การเริ่มเรียนช้าไม่ใช่
อุปสรรคต่อการรับสิ่งดีๆ จากหลักสูตร “แต่ก่อนเป็นคนใจร้อน ถ้ามีอะไรก็พร้อมตี
กระทบทันที หลังจากฝึกเรื่องการมองตัวเอง จึงมีแนวคิดในการจัดการชีวิตและ
งาน จากนั้นพยายามเก็บข้อมูลก่อนที่จะพูด คิดว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรหากเราพูด
ออกไปเรือ่ งที่ เห็นชัดในการทำ�งานคือรับฟังผูป้ กครอง และเพือ่ นร่วมงานมากขึน้
แม้ตอนนี้เรายังทำ�งานไม่เก่งทว่าก็เป็นกระบวนการมากขึ้น”
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จากเมื่อก่อนเคยมองเห็นแต่ตัวเอง
นั่งคิดอยู่คนเดียว พอเห็นกว้างขึ้น
จึงพบโอกาสต่อยอดได้อีกไกล
แม้การทำ�งานแต่ละวันจะมีอุปสรรค
ก็ค่อยแก้ ไปทีละเรื่อง เพราะหากมองหา
โอกาส ย่อมจะเห็นโอกาสแน่นอน

องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองสนิท
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
นักถักทอชุมชน
จินตนา แกล้วกล้า
จิราภรณ์ บุญมี
แอนนา ฉิมงาม

สมจิตร นามสว่าง
ศุภราช สุขเกษม
จิตรกร ศรีปิยะบุตร

หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
หัวหน้าส่วนการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก

จังหวัด
สุรินทร์
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แรงคน...
ไม่สำ�คัญเท่า
แรงใจสู้
องค์การบริหารส่วนตำ�บลเมืองลีง
อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
การเข้ามาทำ�งานในบทบาทนักถักทอชุมชน ทำ�ให้คนปฏิบัติงาน
ถอดหัวโขนที่เป็นตำ�แหน่งของตนเองออกไป เพราะใช้ใจทำ�งาน
“ใจ” ช่วยทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับนักถักทอชุมชน
มีความผูกพันใกล้ชิดเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
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“ตอนแรกที่เป็นทีมมันก็ง่าย พอขาดหายไปมันก็เหนื่อย”
จากนักถักทอชุมชน 5 คน เหลือเพียง 2 คน ครูหวิง - จิรนันท์ เครือจันทร์
ครูประจำ�ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำ�บลเมืองลีง อำ�เภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ นักถักทอชุมชนเพียงคนเดียวในทีมที่ไม่ใช่บุคลากรของ อบต.เมืองลีง
บอกว่า รูส้ กึ ใจหายไม่นอ้ ย จนหลายครัง้ รูส้ กึ หวัน่ ไหว เมือ่ เห็นถึงความเปราะบางของทีม

เด็กเข้มแข็ง...ชุมชนเข้มแข็ง
หากถามว่า...สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนตำ�บลเมืองลีงคืออะไร?
คำ�ตอบคงไม่เหนือการคาดเดาและคงไม่ตา่ งจากพืน้ ทีอ่ น่ื ไม่วา่ จะเป็นแว้นกวนเมือง
ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท หนีเรียน แต่ความต่างอยูท่ ี่ ผูบ้ ริหาร อบต. ในฐานะข้าราชการ
ที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนในท้องถิ่นนั้น มีนโยบายที่เป็นแนวทางรับมือและแก้ไขปัญหา
ให้เข้ากับบริบทชุมชนของตนเอง
แม้จะเข้ามาคลุกคลีในวงการบริหารท้องถิ่นได้ไม่นาน แต่ด้วยเคยเป็นครูศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำ�เภอจอมพระมาก่อน ประเสริฐ
สุขจิต นายก อบต.เมืองลีง จึงไม่มองข้ามปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพราะรู้ซึ้ง
ดีว่าเด็กและเยาวชนจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญต่อการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้สังคม
ประกอบกับเป็นคนสนใจใฝ่หาความรูเ้ พือ่ พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ เมือ่ มี โครงการ
พัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน
เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว เข้ามาเสนอหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การทำ�งานของบุคลากร อบต. ให้ทำ�งานกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริม
กลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชน นายกฯ ประเสริฐ จึงเต็มใจเปิดประตูตอ้ นรับอย่างเต็มที่
ทั้งยังเข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง
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“คนรุน่ ผมผ่านปัจจัยเสีย่ งในชีวติ มาน้อยกว่าเด็กยุค
ปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้า มีสิ่งล่อตาล่อใจซึ่งน่าสนใจ
กว่าคำ�สอนของพ่อแม่และครูบาอาจารย์ รวมถึงโลกที่
เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ถ้าเราไม่ท�ำ ให้เด็กรูเ้ ท่าทัน
ตัวเองและสังคม ต่อไปเด็กซึง่ ก็คอื ลูกหลานของเราจะ
ใช้ชีวิตลำ�บาก พึ่งพาตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่แค่ท้องถิ่นของ
เราจะแย่ แต่ประเทศของเราจะอยู่ยังไง” นายก อบต.
เมืองลีง กล่าวอย่างจริงจัง
ในฐานะนายก อบต. นอกจากการวางเทศบัญญัติ
เพื่อนำ�งบประมาณท้องถิ่นมาสนับสนุนกิจกรรม พัฒนา
เด็กและเยาวชนแล้ว อบต.ยังกระจายความร่วมมือไปยัง
หน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัว
สภาองค์กรชุมชน และส่วนตัวนายกฯ เองยังให้งบประมาณ
ช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย
นายกฯ ประเสริฐ กล่าวถึงแนวคิดการทำ�งานของตน
ว่า ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ไม่ใช่แค่นงั่ ทำ�งานในสำ�นักงาน แต่
ต้องออกไปช่วยบุคลากรทำ�งานในพื้นที่ด้วย หากผู้
บริหารลงชุมชนไปปูทางสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน
ด้วยตนเอง จะยิง่ ช่วยให้บคุ ลากรของ อบต.ทำ�งานใน
ขัน้ ตอนต่อไปได้ง่ายขึ้น
“อย่างแรกต้องทำ�ให้ผนู้ �ำ ชุมชนยอมรับทีจ่ ะฟังก่อน
ยังไม่ตอ้ งถึงขัน้ ยอมรับทีจ่ ะทำ�ตาม เมือ่ เขาฟังก็เป็นโอกาส
ของเราที่จะให้เขาเข้าใจได้”

แล้วใครจะทำ�?
การสร้างเด็กให้เป็นคนดีและมีความรู้ ต้องปลูกฝัง
ตั้งแต่ยังเล็ก ด้วยเหตุนี้ นอกจากบุคลากรของ อบต.ใน
แขนงงานต่างกันแล้ว นายกฯ ประเสริฐจึงเลือก ครูหวิง จิรนันท์ เครือจันทร์ ครูประจำ�ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เข้ามาเป็น 1 ในนักถักทอชุมชนด้วย
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“ครูเด็กเล็กเป็นเหมือนช่างปัน้ ทีต่ อ้ งตัง้ โครงให้มนั่ คง
และสวยงาม เพือ่ ส่งให้ชา่ งแต่งแต้มซึง่ ก็คอื ครูระดับชัน้ โต
ขึ้นมาดูแลต่อ ถ้าปั้นมาไม่ดีตั้งแต่แรก จะปรับปรุงแก้ไข
แต่งแต้มใหม่ให้น่าประทับใจคงทำ�ได้ไม่ง่าย” นายก อบต.
เมืองลีง กล่าวเปรียบเทียบ
อย่างไรก็ตาม เมื่อประสบปัญหานักถักทอชุมชนซึ่ง
เป็นบุคลากรของ อบต. ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่ ทำ�ให้
เมื่ อ มี ก ารโยกย้ า ยจึ ง ไม่ ส ามารถสานต่ อ งานชุ ม ชนได้
อย่างต่อเนื่อง มีแต่ครูหวิงที่ใกล้ชิดกับเด็กปฐมวัยเท่านั้น
นายกฯ ประเสริฐจึงสนับสนุนให้ครูจากทั้ง 3 โรงเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาในตำ�บลเมืองลีง เข้าร่วมกระบวนการ
เรียนรูใ้ นเวทีแลกเปลีย่ นต่างๆ ทีท่ าง สรส.จัดขึน้ ด้วยเห็น
ข้อดีของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาคือ เป็นจุดรวมของ
นักเรียนจากทุกหมูบ่ า้ น ครูมคี วามใกล้ชดิ กับนักเรียน หาก
มีความเข้าใจในกระบวนการทำ�งานก็สามารถบูรณาการ
หลักสูตรนักถักทอชุมชนเข้ากับการเรียนการสอนภาคปกติ
ได้ หรืออาจเพิ่มเติมขึ้นเป็นกิจกรรมเสริม
“หากครูแต่ละโรงเรียนสร้างแกนนำ�เด็กและเยาวชน
ขึน้ มาได้ ก็จะช่วยส่งเสริมกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชน
นอกระบบได้ในลำ�ดับต่อไป ผมเชื่อว่าพื้นฐานของเด็ก
ใฝ่ดีทุกคน หากผลิตแกนนำ�เด็กในระบบที่เข้มแข็ง
แกนนำ�จะช่วยชักจูงเด็กนอกระบบเข้ามาทำ�กิจกรรมได้
ปัญหาเด็กหนีเรียน เด็กแว้น และปัญหายาเสพติดก็จะ
ค่อยๆ คลี่คลายไป ปัญหาตอนนี้คือ ครูยังไม่มีความรู้
เรือ่ งการเป็นกระบวนกร ผมจึงประสานงานกับผูอ้ �ำ นวยการ
โรงเรียนให้สง่ ครูเข้ามาร่วมเวทีแลกเปลีย่ นกับ สรส. ซึง่ ก็ได้
รับความร่วมมือจากแต่ละโรงเรียนเป็นอย่างดี”

ใกล้ตัว...ใกล้ ใจ
โชคดีทกี่ ลุม่ สภาเด็กและเยาวชนตำ�บลเมืองลีงทีเ่ คย
ได้รว่ มกระบวนการพัฒนาศักยภาพภายใต้โครงการพัฒนา
เยาวชนในชุมชนท้องถิ่นระยะที่ 1 มีความกระตือรือร้น
และสามารถขับเคลือ่ นกิจกรรมมาอย่างต่อเนือ่ ง จนสร้าง
แกนนำ�เด็กและเยาวชนในรุ่นที่ 2 ขึ้นมาได้
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“ระเบิดจากข้างใน” คือหลักทรงงานทีไ่ ด้เรียนรูจ้ าก
หลักสูตรนักถักทอชุมชนที่ทำ�ให้แกนนำ�เด็กและเยาวชน
ตำ�บลเมืองลีงพัฒนาศักยภาพ จนคิดต่อยอดทำ�กิจกรรม
ต่างๆ ด้วยตนเองได้ “ทำ�งานด้วยใจ และเริ่มจากคน
ใกล้ตัว” เป็นวิธีคิดที่ครูหวิงนำ�มาประยุกต์ใช้
“พอรู้ว่านายกฯ เลือกให้เข้ามาอบรมในหลักสูตร
นักถักทอชุมชนซึง่ เกีย่ วข้องกับเด็กและเยาวชนก็อยากมา
ตัง้ แต่แรก เพราะส่วนตัวชอบทำ�งานกับเด็ก ก่อนหน้าทีจ่ ะ
มีหลักสูตรนี้ เราก็จัดกิจกรรมพาเด็กเข้าวัด เพื่อปลูกฝัง
เรือ่ งคุณธรรม จริยธรรม และสอนให้เด็กๆ รูจ้ กั วัฒนธรรม
ประเพณีดงั้ เดิมซึง่ เป็นรากเหง้าของตัวเองอยูแ่ ล้ว แต่ดว้ ย
กำ�ลังของเราเพียงคนเดียว ก็ผลักดันได้แค่ในชุมชนบ้าน
หนองเหล็กที่อาศัยอยู่เท่านั้น”
ตำ�บลเมืองลีง เป็นตำ�บลใหญ่ที่มีถึง 18 หมู่บ้าน
ครูหวิงบอกว่า เมื่อเข้ามาสวมบทบาทนักถักทอชุมชน
เป้าหมายขอบเขตการทำ�งานขยายออกไปจาก 1 หมูบ่ า้ น
เป็น 18 หมู่บ้านทั้งตำ�บล ่เมื่อประเมินความเป็นไปได้
ในระยะยาว ครูหวิงจึงคัดเลือกแกนนำ�เด็กและเยาวชน
รุ่นแรกจากคนใกล้ตัวที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมด้วย
ก่อน เช่น ผู้ปกครองของเด็กที่เธอรู้จัก ผู้นำ�ชุมชนที่มี
ลูกหลานอยูใ่ นวัยวิง่ เล่น และลูกสาวของเธอ ล้วนเป็น
เป้าหมายแรก ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การดำ�เนินงานในช่วงเริม่ ต้น
สะดวกและง่ายที่สุด
“เราจะชวนลูกคนอืน่ ให้มาทำ�กิจกรรมได้ยงั ไง ถ้าลูก
เราเองยังไม่มา เด็กคนไหนที่เราพอจะสนิทกับพ่อแม่เขา
อยูแ่ ล้ว ก็ไปขออนุญาตพาลูกมาเข้าค่ายและมาร่วมกิจกรรม
เด็กในชุมชนคนไหนทีเ่ ห็นแววว่าเขาน่าจะสนใจก็ไปชวนมา
รวมทัง้ เด็กๆ ทีเ่ ป็นลูกหลานของผูน้ �ำ ชุมชน เพราะเด็กจะ
ช่วยดึงผู้ใหญ่ให้สนใจและให้ความร่วมมือสำ�หรับการทำ�
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องในอนาคต...ส่วนตัวเองเมื่อเห็น
ลูกสาวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ใจเย็นขึ้น ขยันขึ้น เราก็ยิ่ง
มัน่ ใจว่าถ้าเราทำ�ต่อจะต้องช่วยเปลีย่ นแปลงลักษณะนิสยั
ของเด็กในชุมชนไปในทางที่ดีขึ้นได้แน่ๆ” ครูหวิงอธิบาย
ถึงวิธีคิดวิธีการของเธอ

แน่นอนว่า การลงพื้นที่เพื่อชักชวนให้คนในชุมชน
หั น มาสนใจและให้ ก ารสนั บ สนุ น ทั้ ง ในแง่ ข องเวลา
องค์ความรู้ และงบประมาณ เพือ่ ผลักดันกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะผู้ใหญ่มีภาระหน้าที่
ต้องรับผิดชอบเรื่องการทำ�มาหากินเลี้ยงปากท้อง และ
ส่วนใหญ่ยังไม่มีความมั่นใจว่าเด็กโดยเฉพาะเด็กเกเรจะ
เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้จริงๆ
“เราเลยต้องเริ่มต้นทำ�กิจกรรมกับชุมชนของ
ตัวเองและคนที่รู้จักก่อน เพราะคุยกันง่าย พองานเริ่ม
มีผลลัพธ์ขึ้น ก็นำ�ภาพผลงานที่เด็กๆ ทำ�ไปนำ�เสนอ
ในที่ประชุมประจำ�เดือนระดับตำ�บล เพื่อสร้างการ
ยอมรับและให้ผู้ใหญ่เปิดใจเข้ามาส่งเสริมกิจกรรม
ของเด็ก วิธีการนี้ได้ผลแต่ต้องใช้เวลา”
ถึงแม้ภาระงานประจำ�จะไม่เสีย แต่ครูหวิงยอมรับว่า
ได้รับแรงกดดันจากงานประจำ�อยู่ไม่น้อย จนอยากหยุด
และล้ ม เลิ ก โครงการอยู่ ห ลายครั้ ง ระหว่ า งทำ�กิ จ กรรม
ทัง้ ภาระงานประจำ�ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีต่ อ้ งเข้างานใน
เวลาราชการ แล้วต้องจัดสรรเวลาช่วงเย็น หรือวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ ลงมาทำ�งานกับแกนนำ�เด็กและเยาวชน
หลายครัง้ ทีก่ ลุม่ เยาวชนไม่มเี วลาว่างตามทีน่ ดั หมายกันไว้
ทำ�ให้การขับเคลื่อนงานช่วงต้นสะดุดอยู่หลายครั้ง
“ครูจะไม่ทำ�แล้วนะครูเหนื่อย” ครูหวิงเอ่ยขึ้น
“ถึงครูหยุดเราก็ทำ�ต่อ” เป็นคำ�ตอบที่ครูหวิงได้
จากเด็ก
คำ�ตอบนั้นเตือนสติและดึงเธอกลับมาอีกครั้ง
“เมื่อมาเป็นนักถักทอชุมชน หน้าที่เราคือเข้ามา
เชื่อมร้อยถักทอสิ่งที่ขาดหายไปให้ต่อถึงกัน หรือเมื่อ
เราเห็นว่ามันขาด เราจะดูเฉยๆ ไม่ยอมต่อหรือซ่อมแซม
ไม่ได้ พอเด็กพูดมาแบบนั้นยิ่งทำ�ให้รู้สึกว่าเราทิ้งเขา
ไม่ได้ ทำ�แล้วผลลัพธ์จะได้มากหรือน้อยก็ยังดีกว่า
ไม่ได้ทำ�อะไรเลย บอกได้เลยว่าตั้งแต่เริ่มโครงการมา
เด็กๆ ไม่เคยหยุดคิดหยุดทำ� มีแต่เข้ามาขอคำ�ปรึกษา...
ส่วนตัวเราพอผ่านจุดท้อแท้นนั้ มา มันทำ�ให้เราใจเย็นและ
เข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่มากขึ้น จนกลับมาตั้งหลักคิด
ใหม่ว่าจะทำ�อย่างไรต่อไปได้”
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การทำ�กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ และทำ�งานกับผู้ใหญ่ สอนให้เรามี
ความอดทน และทำ�ให้รู้จักตัวเองว่าเป็นคนมีความอดทนมากแค่ไหน
คนอื่นทนได้ทำ�ไมเราทนไม่ได้ คนอื่นกล้าพูดกล้าแสดงออก ทำ�ไมเราไม่กล้า

“ใจ” ต้องมาก่อน
มีน-สุภาวิดา แสงทอง หนึง่ ในแกนนำ�สภาเด็กและเยาวชนตำ�บลเมืองลีง เล่า
ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมว่า ต้องการท้าทายตัวเอง และอยากพิสูจน์ว่า
การทำ�กิจกรรมที่ผู้ใหญ่บอกว่ามีประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นนั้นดีอย่างไร
“อยู่บ้านสบายก็จริง แต่อยู่บ้านไม่ได้ทำ�อะไรเลย รู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์
พอได้มาทำ�กิจกรรม สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ระบบคิดของเราพัฒนาขึ้น จากที่
อยากทำ�อะไรก็ทำ� ตอนนี้ต้องคิดอย่างมีเป้าหมายว่าจะทำ�สิ่งนี้ทำ�ไม เพื่ออะไร ถ้าทำ�
แล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบ บทเรียนจากการทำ�งานทำ�ให้มีความกล้าและชัดเจน
มากขึ้น ในการทำ�งานหากไม่สื่อสารและแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน มัวแต่พูดจา
กำ�กวมว่าทำ�แบบนั้นก็ได้แบบนี้ก็ได้ งานที่ออกมาจะไม่เป็นไปอย่างที่คิด ที่สำ�คัญ
คือทำ�ให้เราไม่คิดเข้าข้างตัวเองและเชื่อคนง่ายเกินไป จะตัดสินใจทำ�อะไรต้อง
เก็บข้อมูลให้แน่ชัด เมื่อมีปัญหาที่ตัดสินใจไม่ได้ เกินการควบคุมก็ควรปรึกษาผู้ใหญ่
ไม่ตัดสินใจทำ�อะไรเองโดยพลการ”
ด้าน นุ่น - กวีรินทร์ แสนกล้า แกนนำ�เด็กและเยาวชน อีกคน บอกว่า ด้วย
ความเป็นเด็ก การเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือและขอความร่วมมือในการทำ�
กิจกรรมต้องอาศัยแรงใจ เพราะบางครั้งต้องเข้าไปพูดคุยทำ�ความเข้าใจกับผู้ใหญ่ใน
ชุมชนหลายรอบ ดังนั้นถ้าใจไม่เต็มร้อยก็อาจต้องเหนื่อยใจกลับมา
วิธเี ลือกพืน้ ทีเ่ ป้าหมายของกลุม่ แกนนำ�เยาวชน คือ หมูบ่ า้ นทีม่ โี ครงการในชุมชน
เป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้ว และมีแนวโน้มว่าผู้นำ�ชุมชนหรือผู้ใหญ่ใจดีจะให้ความร่วมมือ
ช่วยเป็นวิทยากร ส่วนวิธกี ารเข้าไปแนะนำ�ตัวต้องอาศัยจังหวะเวลาทีเ่ หมาะสม เริม่ จาก
แนะนำ�ว่าตนเองเป็นใคร กำ�ลังทำ�อะไรอยู่ ต้องการให้ชุมชนช่วยเหลืออย่างไร รวมทั้ง
ปรับบุคลิก วางท่าทางให้ดูน่าเชื่อถือ และใช้ภาษาถิ่นในการพูดคุย
ทั้งนี้ กลุ่มแกนนำ�เยาวชนได้เข้าไปติดต่อประสานงานกับผู้นำ�ชุมชน 3 หมู่บ้าน ที่
มีทนุ ในชุมชน เช่น โครงงานเลีย้ งปลาในกระชัง การปลูกพืชผักและสวนสมุนไพร เป็นต้น
“เวลาช่วงเย็นเหมาะสมทีส่ ดุ สำ�หรับการลงชุมชน เพราะเป็นช่วงทีท่ กุ คนผ่อนคลาย
จากการทำ�งาน ครัง้ หนึง่ พวกเราไปกันตอนหัวค่�ำ ก็โดนผูใ้ หญ่เตือนมาว่ามาทำ�อะไรกัน
ป่านนี้...การทำ�กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ และทำ�งานกับผู้ใหญ่ สอนให้เรามี
ความอดทน และทำ�ให้รจู้ กั ตัวเองว่าเป็นคนมีความอดทนมากแค่ไหน คนอืน่ ทนได้
ทำ�ไมเราทนไม่ได้ คนอื่นกล้าพูดกล้าแสดงออก ทำ�ไมเราไม่กล้า สอนให้เราเป็น
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ทั้งผู้นำ�และผู้ตามที่ดีอย่างถูกที่ ถูกจังหวะและเวลา
ไม่ใช่นกึ อยากพูดหรืออยากทำ�อะไรก็ท�ำ ตามใจตัวเอง
โดยไม่รับฟังคนอื่น เพราะความคิดเห็นของคนอื่นอาจ
จะเข้าท่ากว่าเราก็ได้” นุ่น กล่าว
ครูหวิงเสริมว่า หลายครัง้ ทีอ่ ปุ สรรคการทำ�งานของ
กลุ่มแกนนำ�เด็กและเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเด็กเอง
แต่กลับกลายเป็นแนวคิดของผูใ้ หญ่ในชุมชนทีไ่ ม่ไว้ใจเด็ก
และไม่ปล่อยให้เด็กทำ�กิจกรรมตามแผนทีว่ างไว้ดว้ ยตนเอง
ด้วยเหตุน้ี สิง่ ทีค่ รูหวิงและนายกฯ ประเสริฐ กำ�ลังวางแผน
ขับเคลือ่ นต่อไป คือ การสร้างความเข้าใจและปรับแนวคิด
ของผู้ใหญ่ ให้เป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาแทนการออกคำ�สั่ง
วัดผลความสำ�เร็จของเด็กจากความร่วมไม้ร่วมมือใน
การทำ�งาน แทนความสมบูรณ์ในเนื้องาน
“เราต้องปรับความคิดของผูใ้ หญ่ อย่างเรือ่ งเลีย้ งปลา
ตอนเราจัดกระบวนการให้เด็กทำ� เขาก็แบ่งหน้าที่มา
ดูแลกันได้ดี หลังจากนั้นเลยปล่อยให้ชุมชนจัดการเอง
สุดท้ายไปติดทีข่ ายปลาแล้วขาดทุน ผูใ้ หญ่ในชุมชนเลยไม่
สนับสนุนต่อ ทั้งๆ ที่เด็กรวมกลุ่มทำ�งานกันอย่างขันแข็ง”
ครูหวิงย้ำ�อย่างชัดเจนว่า ปัจจุบันแกนนำ�เด็กและ
เยาวชนในสภาเด็กฯ รุน่ ที่ 1 และ 2 มีศกั ยภาพและมีความ
เข้มแข็งพอที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยตนเอง เธอและ
นายกฯ ประเสริฐมีหน้าที่แค่ให้คำ�ปรึกษาและสนับสนุน
ด้านงบประมาณเท่านั้น

การเข้ า มาทำ�งานในบทบาทนั ก ถั ก ทอชุ ม ชน
ทำ�ให้คนปฏิบัติงานถอดหัวโขนที่เป็นตำ�แหน่งของ
ตนเองออกไป เพราะใช้ใจทำ�งาน “ใจ” ช่วยทำ�ให้ความ
สัมพันธ์ระหว่างเด็กกับนักถักทอชุมชนมีความผูกพัน
ใกล้ชิดเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
“ทุกวันนีเ้ ด็กจะเรียกเราว่าแม่ แล้วเรียกนายกฯ ว่าพ่อ
เวลามีปญ
ั หาอะไรไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งกิจกรรมหรือเรือ่ งส่วนตัว
เด็กๆ จะไว้วางใจเข้ามาขอคำ�ปรึกษาทันที คนไหนว่าง
มีเวลาให้เด็กๆ ก่อน เขาก็มาหาคนนั้น อย่างที่ห้องท่าน
นายกฯ เขาก็ขึ้นมาหาได้เลย ไม่ต้องติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่
อบต.ให้ยุ่งยาก” ครูหวิงอธิบาย

วางแผนสร้างรากฐานที่มั่นคง
ถึงแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาเป็นระยะ จนต้องล้มเลิก
หลายกิ จ กรรมไประหว่ า งทาง แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ทำ�ให้ ก ลุ่ ม
แกนนำ�เด็กและเยาวชนยังรวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่น
คื อ ความรั ก ความผู ก พั น ระหว่ า งกั น รวมทั้ ง การ
วางแผนการทำ�กิจกรรมที่กำ�หนดวันเวลาทำ�งานและ
การประชุ มปรึ ก ษางานอย่ า งชั ด เจนตั้ งแต่ ต้ น เพื่ อ
แก้ปัญหาเรื่องการมีเวลาว่างไม่ตรงกัน
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เล้ง - ธนากร อภิชาตวาณิช แกนนำ�รุน่ 2 อธิบายว่า ทีมแกนนำ�เด็กและเยาวชน
มีกำ�หนดการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือนในช่วงเย็น เพื่อ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น สรุปความคืบหน้า และถอดบทเรียนข้อดีขอ้ ด้อยของการ
ปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้ เนือ่ งจากแกนนำ�ทีเ่ รียนหนังสือนอกระบบต้องเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์
ส่วนแกนนำ�ในระบบ เรียนภาคปกติวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาในช่วงเย็นจึงเป็นเวลาที่
สะดวกและเหมาะสมที่สุดสำ�หรับทุกคน หากครั้งไหนมีการประชุมเพื่อวางแผนทำ�
กิจกรรม ทุกคนจะต้องแสดงความคิดเห็นและแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนว่าใคร
รับผิดชอบงานตรงส่วนไหน
“จริงๆ ผมเข้ามาเพราะอยากรู้ว่าน้องๆ ทำ�อะไรกัน เพราะผมเป็นคนชอบเรียนรู้
ไม่แบ่งแยกว่าคนนี้เด็กกว่าคนนั้นแก่กว่า พอได้เข้ามาทำ�กิจกรรมก็ทำ�ให้เราเห็นตัวเอง
มากขึน้ บางเรือ่ งทีค่ ดิ ว่าทำ�ได้ดอี ยูแ่ ล้ว อย่างการประสานงานกับคนในชุมชนทีเ่ ราก็เคย
ทำ�มาก่อน พอมาทำ�งานตรงนี้ต้องเข้ามารับผิดชอบขอบเขตงานที่ใหญ่ขึ้น เกี่ยวข้อง
กับคนที่เราไม่รู้จักมากขึ้น เราก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก เพราะเมื่อต้องทำ�งานเป็นทีม
ผมก็ยิ่งต้องทำ�งานให้รอบคอบมากขึ้น ให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด” เล้งสะท้อนถึง
แนวคิดการทำ�งาน
ส่วนนุ่นเสริมว่า เราไม่สามารถทำ�งานสำ�เร็จได้ด้วยตัวคนเดียว เมื่อต้องทำ�งาน
ร่วมกับคนอื่นจึงต้องมีกฎกติกาในการทำ�งานร่วมกัน ยกตัวอย่างกติกาในการประชุม
ของพวกเราคือ ห้ามเล่นห้ามคุยโทรศัพท์ ห้ามเอาของมากินในห้องประชุม ทุกคนต้อง
มีสมาธิกบั การประชุม รอจนประชุมเสร็จแล้วค่อยออกไปกินด้วยกัน อีกอย่างหนึง่ ก็คอื
ต้องไว้ใจกัน ไม่อย่างนั้นไม่มีทางทำ�งานร่วมกันได้ เมื่อไรที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
ต้องรับฟังแล้วช่วยกันประเมินว่าแบบไหนถึงจะดีที่สุด
ส่วนมีนย้ำ�ถึงหัวใจของการทำ�งานในทีมแกนนำ�เยาวชนว่า ความเสียสละและ
ความสามัคคีเป็นส่วนสำ�คัญที่ผลักดันให้งานสำ�เร็จ
“พอมีกจิ กรรมตรงนีเ้ ข้ามาเราก็ตอ้ งจัดสรรเวลาของตัวเองให้ดี ตอนแรกรูส้ กึ ว่ายาก
ต้องใช้เวลาปรับตัว แต่พอทำ�กิจกรรมไปได้สกั ระยะหนึง่ เราก็สามารถแบ่งเวลาได้วา่ จะ
ทำ�การบ้านหรืออ่านหนังสือช่วงไหน มาทำ�กิจกรรมหรือมาประชุมเมื่อไร ในทีมงาน
ก็ต้องวางแผนตารางการทำ�งานให้ชัดเจน เพื่อให้แต่ละคนได้มีเวลาไปทำ�เรื่องส่วนตัว
ของตัวเองด้วย ทำ�ด้วยกัน เพื่อจะได้เดินไปพร้อมๆ กัน” มีนกล่าว
เรื่องความเสียสละ เจษ - เจษฎา สุขจิต แกนนำ�รุ่นที่ 2 ไม่เป็นสองรองใคร
จากเดิมที่เป็นคนเก็บตัว ไม่ชอบสุงสิงกับใคร แต่เมื่อเล้งเพื่อนสนิท ชวนให้เข้ามา
ทำ�กิจกรรมเพือ่ ชุมชน เขาก็ไม่ปฏิเสธ ทัง้ ยังสามารถเป็นแกนนำ�หลักช่วยดำ�เนินโครงการ
ในวันที่คนอื่นๆ ไม่สะดวกได้เสมอ

เราไม่สามารถ
ทำ�งานสำ�เร็จได้
ด้วยตัวคนเดียว
เมื่อต้องทำ�งาน
ร่วมกับคนอื่น
จึงต้องมีกฎกติกา
ในการทำ�งานร่วมกัน...
อีกอย่างหนึ่งก็คือ
ต้องไว้ใจกัน
เมื่อไรที่ความคิดเห็น
ไม่ตรงกัน ต้องรับฟัง
แล้วช่วยกันประเมิน
ว่าแบบไหนถึงจะดีที่สุด
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“เมื่อเข้ามาแล้ว ผมก็ต้องทำ�หน้าที่ของตัวเองให้ดี
เพื่อนเอ่ยปากขอให้ช่วยอะไร ถ้ามาได้ผมก็จะมา เพราะ
เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ไม่รสู้ กึ ว่าลำ�บากอะไร ออกมา
เจอคนเยอะขึ้นก็สนุกดี”
ถึงแม้นักถักทอชุมชนที่เป็นแกนหลักของ อบต.
เมืองลีง จะเหลือเพียงแค่ 2 คน คือ นายกฯ ประเสริฐและ
ครูหวิง แต่การไม่ทำ�อะไรเกินตัวและกล้าขอความช่วยเหลือ
จากภาคีภายนอก ก็ทำ�ให้การทำ�งานภายใต้หลักสูตร
นักถักทอชุมชนของ อบต.เมืองลีง มีมูลนิธิการศึกษา
เพือ่ โลกสีเขียวทีท่ ำ�กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน ภายใต้กลุ่มเด็กชื่อ กลุ่มจอมปลวก เข้ามา
ช่วยเป็นวิทยากรกระบวนการและชักชวนให้แกนนำ�เด็ก
และเยาวชนของทั้งสองภาคีมาทำ�กิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การทำ�สบู่จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นต้น
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นอกจากนี้ยังมี วิเชียร สัตตธารา ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์
ซึง่ เป็นปราชญ์ทมี่ คี วามรูด้ า้ นการเกษตร เข้ามาให้ความรูแ้ ละหนุนเสริมการทำ�กิจกรรม
ปลูกพืชผักของกลุ่มเยาวชนอีกทางหนึ่ง
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความเสียสละของแกนนำ�เด็กและเยาวชนตั้งแต่รุ่นแรก
อย่างมีนและนุ่น เรื่อยมาจนถึงเล้งและเจษ ซึ่งเป็นแกนนำ�รุ่นที่ 2 ที่คิดและลงมือทำ�
กิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็น การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกมะนาว
ไร้ท่อ การจัดแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี โครงการเด็กแว้นริเริ่มกับการจัด
กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ เช่น การเก็บผักตบชวา เพื่อนำ�มาทำ�ปุ๋ย การเก็บขยะ
ในชุมชนและการปลูกต้นไม้ และล่าสุด โครงการอาหารเพือ่ น้อง อีกหนึง่ กุศโลบาย
ที่ทำ�ให้น้องท้องอิ่ม ก่อนชักชวนกันทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ทั้งในและบริเวณรอบ
โรงเรียน
ทั้งหมดก็เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น รวมทั้ง
สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ทแี่ น่นแฟ้นขึน้ ระหว่างเด็ก ผูป้ กครอง ครู และผูใ้ หญ่
ในชุมชน
ภาพเด็กแว้นขี่มอเตอร์ไซค์น่ารำ�คาญที่แทบจะไม่มีให้เห็น สมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนตำ�บลเมืองลีงร่วม 50 คนทัง้ ในและนอกระบบ จากต่างหมูบ่ า้ นทีส่ ลับสับเปลีย่ น
กันเข้ามาทำ�กิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ทแี่ สดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่า เด็กทำ�อะไรได้มากกว่าที่คิด
“สิ่งที่ทำ�ให้ผมรู้สึกภูมิใจและมีความมุ่งมั่นจะส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนต่อไป คือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มที่ถูกมองว่าเป็นเด็กเกเร
ซึ่งลุกขึ้นมาเป็นแกนนำ� นำ�เด็กรุ่นเล็กทำ�กิจกรรมได้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน”
นายกฯ ประเสริฐ ถ่ายทอดความประทับใจที่เห็นด้วยตาตนเอง
ถึงวันนีก้ ลุม่ สภาเด็กและเยาวชนได้พสิ จู น์ให้ผใู้ หญ่เห็นแล้วว่า เด็กและเยาวชน
ตำ�บลเมืองลีงจะเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับชุมชนท้องถิ่นต่อไปได้ หากผู้ใหญ่ใน
ชุมชนให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ
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สิ่งที่ทำ�ให้ผมรู้สึกภูมิใจและมีความมุ่งมั่นจะส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป คือ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มที่ถูกมอง
ว่าเป็นเด็กเกเร ซึ่งลุกขึ้นมาเป็นแกนนำ� นำ�เด็กรุ่น
เล็กทำ�กิจกรรมได้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน

องค์การบริหารส่วนตำ�บลเมืองลีง

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล ประเสริฐ สุขจิต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล ว่าที่ ร.ต. ประสบ บุญเหลือ
นักถักทอชุมชน
จิรนันท์ เครือจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก

จังหวัด
สุรินทร์
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ร่วมมือ ร่วมใจ
ร่วมสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง
เทศบาลตำ�บลกันตวจระมวล
อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ความสำ�เร็จของเด็กและเยาวชน รวมถึงความสำ�เร็จของ
การพัฒนาชุมชน คือ การมีส่วนร่วมของคนทุกฝ่าย
ดังนั้น ความสำ�เร็จของเด็กและเยาวชนจึงไม่ใช่ผลผลิตที่เขาทำ�
ไม่ใช่ผลิตน้ำ�ยาล้างจานได้กี่ขวด ขายผักได้กี่บาท เก็บขยะได้กี่ชิ้น
แต่อยู่ที่ “กระบวนการเรียนรู้” จากการมีส่วนร่วมของเขาที่จะติดตัว
เขาไปในอนาคต ทั้งความรู้ ความอดทน ความรับผิดชอบ
การบริหารจัดการเวลาในชีวิต และจิตสำ�นึกที่ดีที่มีต่อส่วนรวม
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การเดิ น ตามแนวทางการพั ฒ นาแบบทุ น นิ ย มอย่ า งไม่ รู้ เ ท่ า ทั น ทิ้ ง ร่ อ งรอย
ความล้มเหลวไว้ให้เห็นโดยทัว่ ไป ตำ�บลกันตวจระมวล อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรนิ ทร์
เป็นพืน้ ทีห่ นึง่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการพัฒนาดังกล่าว ในพืน้ ทีท่ งั้ 8 หมูบ่ า้ นของตำ�บล
กันตวจระมวลเคยประกอบอาชีพทำ�นาเป็นอาชีพหลัก แต่การทำ�นาโดยพึง่ พาเทคโนโลยี
กลับกลายเป็นการสร้างหนี้จนเกินตัว ที่ดินของชาวนาส่วนหนึ่งถูกนายทุนยึด หลาย
ครอบครัวต้องผันตัวเองจากชาวนา มาเป็นชาวไร่ออ้ ย ทัง้ ทีย่ งั ไม่มคี วามรูค้ วามชำ�นาญ
จึงไม่สามารถดูแลผลผลิตได้อย่างใจคิด
และเพื่อให้ครอบครัวอยู่รอด และปลดหนี้สินที่มีอยู่ การดำ�เนินชีวิตจึงห่างไกล
จากวิถพี อเพียง ชีวติ ทีต่ อ้ งดิน้ รน ส่งผลให้พอ่ แม่ผปู้ กครองไม่มเี วลาดูแลสัง่ สอนลูกหลาน
เมื่อเด็กและเยาวชนรู้ไม่เท่าทันสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สุดท้ายปัญหาเด็กและ
เยาวชนก็ยากเกินควบคุม

พัฒนาระบบ “ความสัมพันธ์” สร้าง “กลไก” การทำ�งาน
สุข แนมดี นายกเทศมนตรีตำ�บลกันตวจระมวล อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรนิ ทร์
กล่าวว่า ปัญหาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่กันตวจระมวลที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุด คือ
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ดังนั้นผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะโรงเรียนต้องทำ�ความเข้าใจ
สภาพปัญหาของเด็กอย่างเข้าถึง
“เด็กบางคนไม่ไปเรียนหนังสือ ทำ�ให้โดนไล่ออกจากโรงเรียน แต่ผมมองว่าปัญหา
ที่เกิดขึ้นจะมองเป็นความผิดพลาดของเด็กอย่างเดียวไม่ได้ เลยเข้าไปพูดคุยทำ�ความ
เข้าใจกับโรงเรียนว่าการแก้ปัญหาต้องแก้ตรงจุดที่เป็นต้นเหตุของปัญหา เมื่อเด็กไม่มา
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โรงเรี ย น ครู ต้ อ งสื บ ทราบให้ รู้ ไ ปถึ ง ที่ บ้ า นของเด็ ก ว่ า
ครอบครัวเด็กมีสภาพเป็นอย่างไร มีปญ
ั หาครอบครัวหรือ
ไม่ แล้วสิง่ นัน้ เป็นสาเหตุให้เด็กมีพฤติกรรมอย่างทีเ่ ป็นอยู่
หรือเปล่า เด็กบางคนไม่มาโรงเรียนเพราะมีภาระหรือมี
ปัญหากับทางบ้านก็เป็นได้”
ด้วยต้องการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของเด็กและ
เยาวชนในชุ ม ชนให้ ค ลี่ ค ลาย ทต.กั น ตวจระมวล จึ ง
สร้างสรรค์แนวทางด้วยการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน
เข้ามาทำ�กิจกรรมร่วมกับเทศบาล เน้นดึงหัวโจกของเด็ก
กลุ่มเสี่ยงเข้ามาร่วมกิจกรรมก่อนเป็นลำ�ดับแรก โดยทำ�
กิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน เช่น การเก็บขยะ เป็นต้น
รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน เช่น การปลูกผัก เพื่อกินและขาย และการทำ�
น้ำ�ยาล้างจานใช้เอง เป็นต้น
นายกฯ สุข บอกว่า วิธีการนี้จะทำ�ให้เด็กรู้สึกว่า
ตัวเองมีความสำ�คัญ มองเห็นคุณค่าและศักยภาพของ
ตัวเอง นอกจากนี้ ทต.ยังมีนโยบายมุ่งพัฒนาเด็กและ
เยาวชนกลุ่มต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น เน้นส่งเสริมด้านการ
ศึกษาให้นักเรียนในระบบ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้
นักเรียนนอกระบบ เพื่อให้มีทักษะการทำ�งานที่สามารถ
หารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาชุมชนเพื่อสร้างจิตสำ�นึกสาธารณะและแสดงออก
ถึงความเสียสละ ซึ่งจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้กับเด็กและ
เยาวชนได้
“ถ้าดึงหัวหน้าเด็กกลุม่ เสีย่ งมาทำ�กิจกรรมได้ เด็กคน
อืน่ ๆ ในกลุม่ ก็จะตามมาด้วย เมือ่ เด็กคนอืน่ เห็นพีๆ
่ เพือ่ นๆ
หรือน้องๆ มาทำ�กิจกรรมสนุกๆ ก็จะรู้สึกอยากลองและ
อยากเข้ามาทำ�กิจกรรมบ้าง เพราะธรรมชาติของเด็กชอบ
รวมกลุม่ ทำ�กิจกรรม รักความสนุกสนาน ถ้าเราหากิจกรรม
ให้เขาทำ� เขาก็สนใจ แต่ท่ผี ่านมาไม่มีผ้ใู หญ่เป็นแกนนำ�
ชักชวนเด็กอย่างจริงจัง เขาเลยเอาเวลาไปทำ�อย่างอื่น”
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นายก ทต.กันตวจระมวลบอกต่อว่า ที่ผ่านมา ทต.
จัดสรรงบประมาณรายปี เพื่อสนับสนุนการทำ�กิจกรรม
ของเด็กและเยาวชนทั้งในพื้นที่และการอบรมภายนอก
พืน้ ทีอ่ ย่างเต็มที่ เด็กและเยาวชนกลุม่ ใดอยากทำ�โครงการ
ก็สามารถส่งแผนการทำ�งานเสนอได้ทนั ที ทต.ก็จะพิจารณา
ตามความเหมาะสม หากเป็นโครงการระยะยาวการจัดสรร
งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทต่อโครงการ หรือ
บางครั้งก็ส่งเด็กไปอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถซึ่ง
แต่ละครั้งใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า 40,000 บาท แต่ยัง
เป็นการทำ�กิจกรรมเพื่อกิจกรรมเท่านั้น
เมือ่ มีคนแนะนำ�ให้รจู้ กั โครงการพัฒนาเยาวชนใน
ชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอ
ชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งมี
เป้าหมายเพือ่ ถักทอชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง ให้ทกุ ภาคส่วน
ในชุมชน ทัง้ เด็ก ผูน้ ำ�ท้องถิน่ โรงเรียน ผูป้ กครองและผูใ้ หญ่
ในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และ
ผลักดันให้เกิดกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนจึง
สนใจและมองเห็นว่าหลักสูตรนีจ้ ะเข้ามาพัฒนาระบบ
ความสั ม พั น ธ์ ข องการทำ�งานทั้ ง ภายในหน่ ว ยงาน
ระหว่างหน่วยงานกับชุมชน และภาคีเครือข่ายภายนอก
ชุมชนได้

ทำ�หรือไม่ทำ�ดี?
เมื่ อ ผู้ บ ริ ห ารเปิ ด รั บ โครงการนั ก ถั ก ทอชุ ม ชนฯ
ภารกิจถัดมาคือการส่งไม้ต่อให้เจ้าหน้าที่เข้าเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และสร้างวิธีคิดในการพัฒนาชุมชน
ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ปุ๊ - พัชรี สายวงษ์ นักพัฒนาชุมชน บอกว่า ปัญหา
ที่น่าหนักใจที่สุดของเด็กและเยาวชนที่นี่คือ การตั้งครรภ์
ไม่พร้อม แม้หลายปีทผ่ี า่ นทางเทศบาลจะจัดกิจกรรมรณรงค์
และส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตราย
และผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร แต่ก็ไม่เป็นผล ทาง ทต.จึงปรับเปลี่ยน
วิ ธี การด้ ว ยการให้ ค วามรู้ เรื่ อ งการป้ อ งกั น ตนเองจาก
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแทน

“ปัญหาส่วนหนึง่ เกิดจากเด็กรูไ้ ม่เท่าทันและอ่อนต่อโลก
เด็กบางคนเป็นเด็กเรียน บุคลิกภายนอกเรียบร้อย แต่ก็
ต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะตั้งครรภ์ พอเห็นแบบนี้
เราเลยคิดว่า เราสอนให้เด็กรูจ้ กั ป้องกันตัวเอง เท่าทันคน
เท่าทันสื่อสมัยใหม่ที่เข้าถึงได้ง่ายและดึงดูดใจให้ท�ำ สิ่งที่
ผิดพลาดได้โดยไม่ทันคิดน่าจะดีกว่า”
ปุบ๊ อกว่า แรกเริม่ เธอและทีมนักถักทอชุมชนไม่มี
ความมัน่ ใจเลยว่าจะนำ�ความรูม้ าปรับใช้กบั การทำ�งาน
ในพืน้ ทีไ่ ด้ แต่เมือ่ ได้เข้าอบรมทุกเดือน ประกอบกับเมือ่
ได้ลงมือทำ� ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ความมั่นใจ
ก็เพิ่มขึ้นตามลำ�ดับ แม้จะไม่เต็มร้อย แต่ก็พัฒนาขึ้น
จากเดิมมาก
“ถ้ า เราไม่ ทำ � แล้ ว จะเอาผลงานอะไรไปนำ � เสนอ
เวลาเรียนครั้งต่อไป แล้วเด็กๆ และชุมชนเราจะเป็นยังไง
ยิ่งเห็นหน้าน้องๆ ก็ยิ่งรู้สึกว่าเราต้องทำ�ให้ได้ ต่อให้ท้อ
ก็เลิกไม่ได้” มาง - จิราพร น่าชม ผู้ช่วยวิชาการเกษตร
ที่จับผลัดจับผลูต้องเข้ามารับบทบาทเป็นนักถักทอชุมชน
กล่าวถึงสิ่งที่เธอคิด เมื่อความกลัวและความรู้สึกท้อแท้
มาเยือน
“จนตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่ว่าจะทำ�ไม่ได้ แต่เราเป็น
คนในพื้นที่ เมื่อมีโอกาสออกไปเรียนรู้ ได้เครื่องมือที่
เป็นประโยชน์ส�ำ หรับนำ�มาใช้พฒ
ั นาบ้านเกิด เราก็ตอ้ ง
ทำ�ให้เต็มที่ ไม่ใช่แค่เพราะหน้าที่ แต่เป็นเพราะสำ�นึก
ที่มีอยู่ในตัวเราด้วย”
ด้าน เอม – อาทิตยา บุญสม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน บอกว่า หลักสูตรนี้ผลักดัน
ให้เธอต้องลงพืน้ ทีช่ มุ ชน เพือ่ เข้าไปสืบค้นปัญหาทีแ่ ท้จริง
ในแต่ละหมู่บ้าน ประสบการณ์การลงเก็บข้อมูล ทำ�ให้
เข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ ข องสถานการณ์ ปัญ หาในชุ ม ชนที่
เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่
“เด็กบางคนไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะต้องช่วยพ่อแม่
ทำ�งาน เราก็ช่วยหาอาชีพเสริมให้เขามีรายได้มากขึ้น
บางคนพ่อแม่ยากจนต้องไปช่วยพ่อแม่ท�ำ งาน ไม่ได้เรียน
หนังสือ เราเห็นสถานการณ์จริงในพื้นที่แบบนี้ เราก็มี
แรงฮึดสู้ เพราะอยากช่วยน้องๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
เอมอธิบาย
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แบ่งพื้นที่ดูแลเด็กและเยาวชน
เมือ่ ความคิดตกผลึกทีมนักถักทอชุมชนจึงแบ่งพืน้ ที่
การดูแลตามหมูบ่ า้ นทีม่ แี กนนำ�เด็กและเยาวชนประจำ�อยู่
ปุ้ย - สายสุนีย์ แก้วสอน ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ รับหน้าทีต่ ดิ ตามความคืบหน้าและกระตุ้นการทำ�
กิจกรรมของเด็กและเยาวชนหมู่ 3 เป็นหลัก เนือ่ งจากเป็น
ชุมชนบ้านเกิด
ส่วน เอมและมาง รับหน้าทีป่ ระสานงานกับแกนนำ�
เด็กและเยาวชน หมู่ 7 เป็นหลัก ทั้งนี้ทีมมีกำ�หนดการ
ลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ติ ด ตามความคื บ หน้ า การทำ�กิ จ กรรมของ
เยาวชนแต่ละกลุ่มทุกวันเสาร์
“เด็กและเยาวชนทัง้ 2 กลุม่ มีความแตกต่างกัน กลุม่
ม.3 เป็นเด็กเล็กกว่า พวกเรายังต้องเข้าไปเป็นผู้นำ�ทำ�
กิจกรรมอยู่ตลอด ส่วนน้องๆ หมู่ 7 เป็นเด็กโตที่ต้องการ
ความสนใจจากทีม น้องๆ จึงเป็นคนกระตุ้นให้พวกเรา
เข้าไปหาในชุมชน แต่ในส่วนของการทำ�งานนั้น เด็กเล็ก
จะมีสมาธิจดจ่อกับการทำ�งานได้มากกว่า ส่วนเด็กโตจะ
ทำ�ไปเล่นไป ดังนั้นในการลงชุมชนแต่ละครั้งพวกเราต้อง
ปรับเปลีย่ นวิธกี ารรับมือและพูดคุยกับเด็กตามสถานการณ์
และพื้นที่” ปุ้ยอธิบาย

ทำ�สิ่งที่ชอบ...เพื่อสิ่งที่ใช่
เอมใช้วิธีคัดเลือกเด็กและเยาวชนใกล้ตัวเข้ามาเป็น
กลุ่มแกนนำ�เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมภายในชุมชนก่อน หลังจากกลุ่มเด็ก
แกนนำ�ได้เข้ากระบวนการเรียนรู้กับวิทยากรกระบวนการ
จาก สรส. แล้ว สังเกตเห็นว่า เด็กมีความกระตือรือร้นใน
การทำ�โครงงานตามที่วางแผนไว้
“เราดึงเด็กที่เรารู้จักและผู้ปกครองที่มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการทำ�งานชุมชนอยู่บ้างเข้ามาก่อน หลังจาก
เด็กผ่านกระบวนการอบรม จนได้กิจกรรมที่เขาอยากทำ�
ขึน้ มา เรามีหน้าทีช่ ว่ ยอำ�นวยความสะดวกให้เด็กๆ ลงมือ
ทำ�ตามสิ่งที่วางแผนไว้ได้”

กิจกรรมปลูกผัก เป็นสิ่งที่เด็กและเยาวชน หมู่ 7
บ้านโสน กระตือรือร้นอยากทำ�ให้เกิดขึ้น กลุ่มเยาวชน
แกนนำ�วางแผนใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเป็น
แปลงปลูกผัก แต่ตดิ ปัญหาเรือ่ งศูนย์ฯ อยูร่ ะหว่างการปรับ
ทัศนียภาพ เอมจึงประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านในชุมชน
หาพื้นที่อื่นให้เด็กได้ทำ�กิจกรรม แต่ก็ยังไม่ได้พื้นที่ เธอจึง
เปลี่ยนกิจกรรมเป็น การปลูกผักในขวดน้ำ�พลาสติก ที่
มาจากการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มเยาวชน
แทน พวกเธอทำ�หน้าทีแ่ ค่ชว่ ยประสานความร่วมมือจาก
ชาวบ้านในชุมชนให้เก็บขวดน้ำ�พลาสติกเหลือใช้ไว้ให้
เยาวชนเท่านั้น
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เอม บอกว่า แม้จะมีอุปสรรค แต่ในสถานการณ์เฉพาะหน้าต้องเร่งหาทาง
แก้ไขให้ดีที่สุด เข้าใจคำ�ว่า “นักถักทอชุมชน” ว่าต้องมีหน้าที่ผลักดันให้เด็กและ
เยาวชนเป็นคนคิดแก้ปัญหา ไม่ปิดฝัน ไม่สกัดความคิดสร้างสรรค์ และไม่ดับไฟ
ในตัวเด็ก
เด๋อ - อาคม ไม่นอ้ ย, ชอบ - สมชาย หมัน่ ดี และ จ๋า - กานต์ สงวนสม แกนนำ�
ทีมปลูกผัก พื้นที่หมู่ 7 บ้านโสน บอกว่า ก่อนหน้านี้พวกเขาอยู่บ้านเฉยๆ ไม่รู้จะออก
ไปไหน เพื่อนๆ บางคนเล่นเกมอยู่บ้าน บางคนไปทำ�สิ่งอื่นที่อาจถูกชักนำ�ไปในทาง
ที่ไม่เหมาะสม เพราะไม่มีอะไรทำ� แต่พอมีกิจกรรมจาก ทต.เข้ามาดึงความสนใจ
ความสนุกสนานที่เกิดขึ้นช่วยดึงดูดใจให้พวกเขาเข้ามาทำ�กิจกรรมกับ ทต.อยู่เสมอ
เด๋อเล่าว่า ในกลุ่มปลูกผักมีสมาชิกทั้งหมดราว 20 คน พวกเขาแบ่งหน้าที่กันมา
รดน้ำ� ใส่ปุ๋ย และกำ�จัดวัชพืชในขวดทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละ 2-3 คน ตามความสมัครใจ
พืชผักที่ปลูกเป็นผักสวนครัวที่นำ�มากินและขายได้ อาทิ ผักชี โหระพา พริก เป็นต้น
ผลผลิตที่ได้จะนำ�ไปขายที่ตลาด วันไหนขายไม่หมดก็นำ�มาแบ่งกินกัน ส่วนวันไหน
ขายได้ก็เก็บไว้ นำ�กำ�ไรมาซื้อเม็ดพันธุ์ต่อไป
เด็กๆ บอกว่าการปลูกผักไม่ใช่ปัญหา เพราะทุกคนทำ�เป็นอยู่แล้ว ปัญหาของ
พวกเขาคือ ขายผลผลิตได้ไม่หมด ทำ�ให้ขาดงบประมาณซื้อเมล็ดพันธุ์ ซึ่งพวกเขาต้อง
ช่วยกันคิดหาวิธแี ก้ไข ล่าสุดตกลงกันว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่บา้ น อย่างไร
ก็ตามเด็กๆ ยังมีความหวังว่า สักวันพวกเขาจะได้ลงมือปลูกผักในพื้นที่ที่เหมาะสม
เพือ่ จะได้ชกั ชวนเด็กและเยาวชนคนอืน่ ๆ ให้เข้ามามีสว่ นร่วมทำ�กิจกรรมด้วยกันมากขึน้
นอกจากกิจกรรมปลูกผักของบ้านหมู่ 7 แล้ว ทีมนักถักทอชุมชนยังเข้าไปช่วย
ก่อตัง้ กลุม่ เด็กหมู่ 3 บ้านตาแก้ว เพือ่ เป็นศูนย์กลางการทำ�กิจกรรมของเด็กและเยาวชน
และเพือ่ ให้ผปู้ กครอง รวมถึงคนในชุมชนเห็นว่า เด็กมีการรวมกลุม่ กันทำ�กิจกรรมทีเ่ ป็น
ประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมอย่างจริงจัง
แป้ง - ทิพย์สดุ า มัน่ ยืน และ เอ๋ - เอมิกา คือกำ�นัน 2 สาวน้อยชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 หมู่ 3 บ้านตาแก้วที่เข้าร่วมทำ�กิจกรรมกับ ทต. อย่างสม่ำ�เสมอบอกว่า ชอบออก
มาทำ�กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุม่ กับเพือ่ นพีน่ อ้ งในชุมชน เพราะรูส้ กึ สนุก และได้ประโยชน์
โดยกิจกรรมก็มีทั้งงานฝึกอาชีพ เช่น การทำ�ข้าวเกรียบและน้ำ�ยาล้างจาน รวมทั้ง
กิจกรรมอาสาอย่างการเก็บขยะในชุมชน
“อยูบ่ า้ นเฉยๆ ไม่มอี ะไรทำ�มันน่าเบือ่ พอพีๆ
่
มาชวนก็อยากไป เพราะออกมาทำ�กิจกรรมแบบนี้
ได้เจอเพือ่ น ได้ความรูค้ วามสนุก ได้ออกกำ�ลังกาย
ทำ�ให้ร่างกายแข็งแรง แล้วยังได้ทำ�ประโยชน์เพื่อ
ชุมชนด้วย” แป้งกล่าว
หมู่บ้านเล็กๆ ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำ�นา
และไร่อ้อย ไม่มีงานที่เหมาะให้เด็กและเยาวชนเข้าไป
เป็นลูกมือช่วยผูป้ กครองทำ�งานมากนัก เมือ่ มีเวลาว่าง
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ถึงแม้กิจกรรมที่เด็ก
และเยาวชนทำ�ร่วมกัน
ไม่ใช่โครงการที่ยิ่งใหญ่
แต่กระบวนการเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นจากการทำ�
สิ่งเล็กๆ ค่อยๆ ฟูมฟัก
ลักษณะนิสัย วิธีคิด
และสำ�นึกบางอย่าง
ติดตัวไปได้

จากโรงเรียนหรือบางคนไม่ได้เรียนหนังสือ เด็กและเยาวชนจึงมีเวลาว่างมาก จนทำ�ให้
เวลาว่างนั้นกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อสำ�หรับพวกเขา ถึงแม้กิจกรรมที่เด็กและเยาวชน
ทำ�ร่วมกันจะไม่ใช่โครงการที่ยิ่งใหญ่ แต่กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำ�
สิ่งเล็กๆ ค่อยๆ ฟูมฟักลักษณะนิสัย วิธีคิด และสำ�นึกบางอย่างติดตัวไปได้
แป้งสือ่ สารได้อย่างชัดเจนว่า กิจกรรมสันทนาการ “เหยียบขาสามัคคี” ช่วยสร้าง
ความรักใคร่กลมเกลียวให้เกิดขึน้ ภายในกลุม่ เพราะทุกคนต้องช่วยกันคิดวางแผน เพือ่
ทำ�กิจกรรมให้สำ�เร็จและฝึกฝนความอดทนของผู้เล่น
ส่วนเอ๋บอกว่าเธอชอบกิจกรรมเก็บขยะ เพราะช่วยทำ�ให้ชมุ ชนสะอาดขึน้ และยัง
ช่วยหารายได้เข้าชุมนุมได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งแต่ละครั้งจะมีเด็กๆ มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน
ไม่ต่ำ�กว่า 10 คน ใช้เวลาทำ�กิจกรรมครึ่งวันเช้า เพื่อให้เด็กๆ มีเวลากลับไปพักผ่อน
ทำ�การบ้าน ช่วยเหลืองานที่บ้าน ทุกครั้งพี่ๆ นักถักทอชุมชนจะเข้าไปขออนุญาต
ผู้ปกครองและแจ้งให้ผู้นำ�ชุมชนทราบด้วยตัวเอง

สืบค้นข้อมูลชุมชน...กิจกรรมสานสัมพันธ์เด็กและคนใน
ชุมชน
อุปสรรคการทำ�งานกับเด็กและเยาวชน คือ เวลา อุปสรรคการทำ�งานกับผู้ใหญ่
ในชุมชน คือ ความเข้าใจ เพื่อลดอุปสรรคดังกล่าว กิจกรรมสืบค้นข้อมูลชุมชน ที่ทีม
จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใหญ่ ด้วยการพูดคุยสอบถาม
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ข้อมูลชุมชน ทีมจึงเรียกรวมตัวเด็กและเยาวชน รวมทัง้
ผู้ใหญ่ให้มาทำ�กิจกรรมในวันเดียวกันที่เทศบาล โดย
ข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างเด็กและ
ผูใ้ หญ่ในวันนัน้ ถูกนำ�มาถอดบทเรียนเป็นแนวทางการ
จัดกิจกรรมวันเด็กของเทศบาลตำ�บลกันตวจระมวล
สรุปออกมาเป็นกิจกรรมฟืน้ ฟูการละเล่น และภูมปิ ญ
ั ญา
ดั้งเดิมของชุมชน เช่น การละเล่นกาบหมาก และการ
จักสาน เป็นต้น
นอกจากการพูดคุยแลกเปลีย่ นความรูแ้ ล้ว เด็กๆ ยัง
ได้ฝึกฝนการละเล่นกาบหมากและการทำ�จักสานในวัน
เดียวกันด้วย กิจกรรมดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์
ทีด่ รี ะหว่างวัยให้เกิดขึน้ ได้เป็นอย่างดี กระทัง่ เมือ่ ถึงวันจริง

เด็กๆ แสดงฝีมือของตัวเองออกมาได้อย่างน่าประทับใจ
ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่
ในชุมชนที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
“วันนัน้ น้องๆ ได้สลัดตัวเองออกจากความกลัว กล้า
แสดงออกและมีความมัน่ ใจในตัวเองมากขึน้ สังเกตได้จาก
น้องๆ แต่ละกลุม่ สามารถทำ�กิจกรรมประจำ�ฐานของตัวเอง
ได้อย่างสนุกสนาน มีความสุขและไม่รสู้ กึ เบือ่ หน่าย ยิง่ เมือ่
ถอดบทเรียนหลังจัดกิจกรรมวันเด็ก เรายิง่ เห็นว่าเด็กๆ มี
ความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้น มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
และไม่กลัวการเข้าหาผู้ใหญ่อย่างเมื่อก่อน” เอม กล่าว
“เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การจั ด งานวั น เด็ ก ปี ก่ อ นๆ
กิจกรรมวาดภาพระบายสี และงานศิลปะจะดึงความสนใจ
ของเด็กได้มากที่สุด แต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยเปิดโอกาสให้

เด็กช่วยคิดกิจกรรม ส่วนปีล่าสุดเราให้เด็กมีส่วนร่วมคิด
วางแผนกิจกรรมแต่ละฐานด้วยตัวเองตั้งแต่ต้น พอจัด
กิจกรรมจริง นอกจากเด็กแล้ว ผูใ้ หญ่ยงั ให้ความสนใจและ
เข้ามาร่วมด้วย เพราะเห็นเด็กทำ�แล้วสนุก ส่วนผู้ใหญ่เอง
ก็ มี ค วามผู ก พั น กั บ การละเล่ น และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
เหล่านี้มาก่อน กิจกรรมวันเด็กครั้งที่ผ่านมาจึงสร้างการ
มีส่วนร่วมระหว่างเด็กและผู้ใหญ่มากกว่าทุกปีอย่างเห็น
ได้ชัด” ปุ๊กล่าว
เมื่อขจัดปัญหาด้านเวลา และดึงผู้ใหญ่เข้ามามี
ส่วนร่วมกับเด็กได้ ผูใ้ หญ่จงึ เกิดความเข้าใจ และอยาก
เข้ามาให้ความช่วยเหลือมากขึ้น เรียกได้ว่า กิจกรรม
วั น เด็ ก ในครั้ ง นั้ น ช่ ว ยทลายข้ อ จำ�กั ด ของเวลาและ
ปัญหาความไม่เข้าใจออกไปได้ในระดับหนึ่ง

“น้องๆ สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนว่า เขารูส้ กึ ภูมใิ จ
ที่สามารถทำ�กิจกรรมวันเด็กได้สำ�เร็จ น้องๆ แปลกใจที่
เมื่อมีคนเข้ามาทำ�กิจกรรมในฐานมากขึ้น ความตื่นเต้น
ของเขายิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆ” มาง สะท้อนความรู้สึกแทน
กลุ่มเด็กและเยาวชน

เรียนรู้ ไปพร้อมเด็ก
บทเรียนที่ทีมได้รับจากการจัดกิจกรรมวันเด็ก คือ
เรื่องของความมั่นใจและความเชื่อมั่น เอมสะท้อนว่า
ความมัน่ ใจของน้องๆ เกิดขึน้ จากความเชือ่ มัน่ ของผูใ้ หญ่
ทีม่ ตี อ่ เด็ก หากผูใ้ หญ่ให้โอกาส เปิดใจให้เด็กได้คดิ สร้างสรรค์
อย่างอิสระ และปล่อยให้เด็กลงมือทำ�ด้วยตัวเอง จะช่วย
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ก่อนเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรนักถักทอชุมชน เรายังไม่มีความมั่นใจในตัวเด็กๆ
เลยว่าเขาจะทำ�อะไรได้ แต่เมื่อให้เขาได้คิด ได้ทำ�จริงๆ เขาก็พิสูจน์ ให้เราเห็นว่า
เขาทำ�ได้ ถ้าผู้ใหญ่มั่นใจในตัวเขา
ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก กล้าคิด และกล้าทำ�มากขึ้น “ความกล้า” จะผลักดันให้
เด็กสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ของตัวเองต่อไป
“ก่อนเข้ามาเรียนรูห้ ลักสูตรนักถักทอชุมชน เรายังไม่มคี วามมัน่ ใจในตัวเด็กๆ
เลยว่าเขาจะทำ�อะไรได้ แต่เมื่อให้เขาได้คิด ได้ทำ�จริงๆ เขาก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่า
เขาทำ�ได้ ถ้าผู้ใหญ่มั่นใจในตัวเขา” ปุ๊สะท้อนความรู้สึก
ขณะที่เอมบอกว่า รู้เลยว่าเด็กมีอะไรซ่อนอยู่ในตัวเยอะ แค่รอวัน “ระเบิด”
ออกมาเมื่อมีโอกาสได้แสดงออก ตัวเราเองทำ�งานถึงแม้จะเหนื่อย แต่ก็มีแรงผลักดัน
จากแววตาและความสนุกที่เราเห็นจากน้องๆ ทุกครั้งที่มาทำ�กิจกรรม
นอกจากบทเรียนความกล้าที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนแล้ว เอมและมางก็ได้
เรียนรู้จากน้องๆ เช่นกัน
เอม สะท้อนความรูส้ กึ ของเธอว่า พอเห็นน้องกล้าทำ� เราก็ได้ยอ้ นดูตวั เองว่า
แรกเริ่มเราไม่กล้าทำ� เพราะกลัวทำ�ไม่ได้ ความกล้าๆ กลัวๆ ทำ�ให้งานไม่คืบหน้า
เพราะได้แค่คิดแต่ไม่ได้ทำ� เราสองคนเลยกลับมาคุยกัน และคอยให้กำ�ลังใจกัน
และกันตลอดว่า ถ้าเราไม่ก้าวเดินเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าล้มเป็นยังไง ถ้าไม่ล้มก็
ไม่มีทางได้เรียนรู้ว่าจะลุกขึ้นมาใหม่ได้ยังไงด้วยเหมือนกัน ดังนั้นเราต้องค่อยๆ
ทำ�และค่อยๆ เรียนรู้ ล้มๆ ลุกๆ ไปด้วยกัน
“ให้กำ�ลังใจตัวเองว่ามันไม่มีอะไรยาก ถ้าเราไม่กล้าลงชุมชนชน ไม่กล้าเข้าไปคุย
กับผู้นำ�ชุมชน ทั้งที่เราก็รู้จักเขาอยู่แล้วมาตั้งแต่เด็ก ไม่กล้าไปประสานงานกับผู้ใหญ่
และผู้ปกครองในชุมชน แล้วเราจะเป็นตัวอย่างให้ใครได้ ในเมื่อเรายังไม่กล้าทำ�
น้องๆ จะมาทำ�กิจกรรมกับเราได้อย่างไร...เราก็แค่ลองทำ�ดู เพราะทีน่ เี่ ป็นบ้านของเรา”
มาง กล่าว

ปัญหาเด็กและเยาวชน....วาระร่วมของชุมชน
หากต้องวิเคราะห์สถานการณ์ของทีมนักถักทอชุมชน ทต.กันตวจระมวล ปุบ๊ อกว่า
ความพร้อมของบุคลากร และการประสานงานให้เกิดภาคีเครือข่ายเป็นสิ่งที่ต้อง
ได้รบั การเติมเต็ม เพือ่ หนุนเสริมและช่วยส่งแรงให้นกั ถักทอชุมชนสานต่องานให้
ก้าวหน้าต่อไปได้มากขึ้น
“ปัญหาของพวกเราคือไม่สามารถกระจายงานให้คนอื่นมาช่วยเหลือได้
ตอนนี้เท่ากับเราทำ�งานกันอยู่แค่ 4 คน หลักๆ ก็เป็นน้อง 3 คน ที่ต้องลงพื้นที่
เท่ากับว่าเมื่อไรแรงเราตกทุกอย่างก็ชะลอไปหมด”
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ในฐานะลูกหลานคนบ้านกันตวจระมวล มาง เอม และปุ้ย อยากเห็นเด็กและ
เยาวชนในตำ�บลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพที่สุจริต ยิ่งหากเด็กและ
เยาวชนสามารถนำ�ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำ�กิจกรรมไปต่อยอดใน
ชีวิตประจำ�วันของตัวเอง เรียนรู้ฝึกฝนจนค้นพบสิ่งที่ตัวเองถนัด และสร้างรายได้จาก
ความถนัดนั้นได้จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็ก
“อยากเห็นน้องๆ กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง อาจจะสร้างอาชีพในชุมชน
เพื่อเลี้ยงดูตัวเอง เลี้ยงผู้ปกครอง และนำ�ความเจริญมาสู่ท้องถิ่นของเรา” มางกล่าวถึง
ความฝันของเธอ
ทัง้ 4 คน เห็นตรงกันว่า ความสำ�เร็จของเด็กและเยาวชน รวมถึงความสำ�เร็จ
ของการพัฒนาชุมชน คือ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ดังนั้น ความสำ�เร็จของเด็ก
และเยาวชนจึงไม่ใช่ผลผลิตที่เขาทำ�ได้ ไม่ใช่ผลิตน้ำ�ยาล้างจานได้กี่ขวด ขายผัก
ได้กี่บาท เก็บขยะได้กี่ชิ้น แต่อยู่ที่กระบวนการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมของเขาที่
จะติดตัวเขาไปในอนาคต ทั้งความรู้ ความอดทน ความรับผิดชอบ การบริหาร
จัดการเวลาในชีวิตโดยไม่ต้องมีคนเข้าไปจัดการ และจิตสำ�นึกที่ดีที่มีต่อส่วนรวม
สำ�หรับสุข ในฐานะ นายก ทต.กันตวจระมวล เขามองว่า หลักสูตรนักถักทอชุมชน
เข้ามาช่วยหนุนการทำ�งานของเทศบาลหลายด้าน ไม่เฉพาะด้านเด็กและเยาวชนเท่านัน้
แต่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรของ ทต.เองและชาวบ้านใน
ชุมชน จนเกิดความเข้าใจถึงปัญหาในด้านอื่นๆ ของชุมชนด้วย
แต่จะดียงิ่ ขึน้ ถ้านักถักทอชุมชนเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องตัวเองให้ชดั เจน กล่าวคือ
การเข้าไปหนุนเสริมกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนแต่ละชุมชนอยากทำ� ไม่ใช่บังคับให้เด็ก
และเยาวชนทำ�กิจกรรมที่อยากให้ทำ� การบังคับไม่ส่งผลดีในระยะยาว ดังนั้นทุกครั้งที่
ลงพื้นที่ นักถักทอชุมชนต้องมองหาปัญหาที่แท้จริงของชุมชนให้เจอ ทั้งจากการ
สอบถามผู้นำ�ชุมชน การพูดคุยกับเด็ก หรือผู้ใหญ่ในชุมชน แล้วนำ�มาวางแผนต่อว่า
จะเข้าไปมีบทบาทสนับสนุน หรือช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้าง ยิ่งเป็นกิจกรรมของ
เด็กและเยาวชน ยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะเด็กแต่ละกลุ่มอาจมีความสนใจแตกต่าง
กัน แต่ต้องไม่ลืมว่า สิ่งไหนที่เด็กสมัครใจทำ� เขาจะสนใจและตั้งใจทำ�ได้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ นายก ทต.กันตวจระมวล เน้นย้ำ�ว่า การขับเคลื่อนโครงการในชุมชน
ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานราชการ ดังนั้น นอกจากนักถักทอ
ชุมชนแล้ว บุคลากรใน ทต.ต้องมีความรู้และความเข้าใจทิศทางของงานไปในแนวทาง
เดียวกัน การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่างๆ ใน ทต.กันตวจระมวล จึงเปิด
โอกาสให้บคุ ลากรทุกคนเข้ามามีสว่ นร่วมเสนองาน และรับรูก้ ารปฏิบตั งิ านร่วมกัน หากมี
ปัญหาหรือข้อจำ�กัดในการทำ�งานต้องช่วยกันหาทางแก้ไขอย่างถูกต้องและเหมาะสม
“คนเราต้องลองลงมือทำ�ก่อนถึงจะเห็นผล ตอนแรกไม่ได้ท�ำ อาจไม่ชอบ แต่
พอได้ลงมือทำ� สิ่งที่ได้รับระหว่างทางจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ
ร่วมกัน งานทุกอย่างต้องช่วยกัน ถ้าไม่ช่วยกันก็ไม่สำ�เร็จ”
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“คนเราต้องลองลงมือทำ�ก่อนถึงจะเห็นผล
ตอนแรกไม่ได้ทำ�อาจไม่ชอบ แต่พอได้ลงมือทำ�
สิ่งที่ได้รับระหว่างทางจะช่วยกระตุ้นให้เกิด
ความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน งานทุกอย่าง
ต้องช่วยกัน ถ้าไม่ช่วยกันก็ไม่สำ�เร็จ”

เทศบาลตำ�บลกันตวจระมวล

นายกเทศมนตรี สุข แนมดี
ปลัดเทศบาล
ธีรชาติ แสนชมภู
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
อาทิตยา บุญสม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
พัชรี สายวงษ์
นักพัฒนาชุมชน
สายสุนีย์ แก้วสอน ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
จิราพร น่าชม
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

จังหวัด
สุรินทร์
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เมื่อ “หัวใจ”
ของการทำ�งาน
เปลี่ยน...
องค์การบริหารส่วนตำ�บลเพี้ยราม
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ตอนนี้เรารู้แล้วว่าการพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน
ไม่ได้อยู่ที่งบประมาณ แต่อยู่ที่การสร้างใจให้เด็กรู้จักคิด
รู้จักใช้ชีวิต รู้จักใช้เวลาว่าง สำ�คัญคือให้ “ใจ” เขารัก...
รักที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
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องค์การบริหารส่วนตำ�บลเพี้ยราม อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ คือชุมชนที่มี
ต้นทุนทางสังคมสูง เนื่องจากมีการรวมกลุ่มด้านอาชีพและการเกษตรหลายกลุ่ม แต่ที่
โดดเด่นคือ กลุ่มหม่อนไหมที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตัวอย่างระดับ
ประเทศ ผ้าไหมของที่นี่จึงการันตีด้วยตรานกยูงทองจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
นอกจากกลุ่มผู้ใหญ่จะเข้มแข็งแล้ว เยาวชนของที่นี่ก็รวมตัวกันทำ�กิจกรรมด้วย
เช่นกัน แต่เป็นการรวมกลุ่มกันตามความสนใจ ไม่มีการประสานเชื่อมโยงระหว่าง
ผูใ้ หญ่กบั เด็ก ส่งผลให้การทำ�งานเพือ่ พัฒนาชุมชนไม่ไปในทิศทางเดียวกัน กระทัง่
ทาง อบต.ตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชน
ท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน
และครอบครัว ด้วยหวังว่าจะเกิด “กลไก” นำ�พาชุมชนไปสูก่ ารพัฒนาท้องถิน่ โดย
ผ่านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เห็นปัญหา...หาทางแก้
กว่า 10 ปี ที่สุทัศน์ ชิดชอบ นายก อบต.เพี้ยราม ทำ�งานคลุกคลีกับเยาวชน
นายกฯ สุทัศน์บอกว่า ที่ผ่านมาเวลามีใครมาเสนอโครงการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
เขามักจะรับฟัง และสนับสนุน เพราะอยากเห็นเยาวชนในชุมชนเป็นคนดี
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นายกฯ สุทศั น์บอกว่า ปัญหาเด็กและเยาวชนทีเ่ ป็น
ข้อกังวลของเขาขณะนี้คือ ปัญหายาเสพติด เมื่อก่อน
คิดว่าคงมาไม่ถงึ เพีย้ รามแน่ แต่ปจั จุบนั เริม่ มีเข้ามา เพราะ
คนในชุมชนที่ออกไปทำ�งานนอกพื้นที่ แล้วนำ�ยาเสพติด
กลับเข้ามาชักชวนเด็กในหมูบ่ า้ นเสพ นอกจากนัน้ ยังมีเรือ่ ง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เด็กแค่ ป.6 เริ่มดื่มเหล้า
สูบบุหรี่ และอีกปัญหาที่ต้องเริ่มหาทางป้องกัน คือ การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ทางแก้ที่ อบต.ทำ�มาตลอดคือ
จัดอบรมเพื่อชี้ให้เด็กเห็นโทษ หรือจัดกิจกรรมเพื่อไม่ให้
เด็กมีเวลาว่างไปมั่วสุมอบายมุข เช่น แข่งกีฬา อุปสมบท
สามเณรภาคฤดูรอ้ น หรือแม้กระทัง่ ลงพืน้ ทีบ่ อกกล่าวร้าน
ขายเหล้าให้งดจำ�หน่ายแก่เยาวชน ทำ�ป้ายรณรงค์ให้ขาย
ตามเวลาทีก่ ฎหมายกำ�หนด พูดคุยกับวงประชุมผูใ้ หญ่บา้ น
เพื่อเน้นย้ำ�ให้ทุกฝ่ายร่วมกันเฝ้าระวังยาเสพติด เน้นการ
“ป้องกันและปรามปราบ” ซึง่ ยอมรับว่า ไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร
และเริม่ มองว่าความทุม่ เทของเขายังไม่เพียงพอ จึงอยาก
สร้างทีมที่จะมาช่วยแก้ปัญหา
จนกระทัง่ วรนุช มีโชค รองปลัด อบต. และ ศิรเิ พ็ญ
ดาบทอง หัวหน้าสำ�นักงานปลัด ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้ รือ่ งการแก้ปญ
ั หาเด็กและเยาวชนที่ เทศบาลตำ�บล
เมืองแก อำ�เภอท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์ ซึง่ เป็นพืน้ ทีต่ วั อย่าง
ของหลักสูตรปีที่ 1 จึงนำ�มาบอกเล่าแก่นายก อบต. และ
ว่าที่ ร.ท.สิทธิชัย คงใจดี ปลัด อบต.
เมือ่ เห็นหนทาง นายกฯ สุทศั น์ตดั สินใจให้เจ้าหน้าที่
ทีม่ บี ทบาทการทำ�งานสัมพันธ์กบั การพัฒนาเด็ก เยาวชน
หรือชุมชนเข้ารับการอบรม 5 คน ได้แก่ หน่อย-วรนุช
มีโชค รองปลัด อบต. เจน - ศิริเพ็ญ ดาบทอง หัวหน้า
สำ�นักปลัด จ๊ะเอ๋ - ทักษพร ชาญเจริญ นักวิชาการ
ศึกษา พุธ - สุภัทรา สุรินต๊ะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน และแต๊บ - พรปวีณ์ สังข์พิทักษ์กุล
นักพัฒนาชุมชน ทีใ่ ห้เจ้าหน้าทีเ่ ข้าอบรมถึง 5 คน เพราะ
เกรงว่าถ้าส่งน้อยจะทำ�งานไม่ได้ผล เรียกง่ายๆ ว่า ส่งไป
เผื่อนั่นเอง แต่ก็บอกทั้ง 5 คนไว้ล่วงหน้าว่าหากไม่ดีหรือ
ไม่ไหว ก็ถอนตัวได้ทันที

82

มาเข้ า ร่ ว มโรงเรี ย นละ 10 คน ร่ ว มพู ด คุ ย เพื่ อ ค้ น หา
กิจกรรมทีเ่ ด็กอยากทำ� จากนัน้ ทีมนำ�ข้อมูลดังกล่าวมาจัด
ทำ�เป็นโครงการ ซึ่งการทำ�งานของทีมจะมีรูปแบบเฉพาะ
หลังได้รบั มอบหมายภารกิจ ทุกคนรูส้ กึ แตกต่างกันไป เนื่องจากภาระงานประจำ�และชีวิตส่วนตัวของทั้ง 5 คนที่
จ๊ะเอ๋ออกตัวว่าเธอไปตามคำ�สั่ง “ตอนแรกยังไม่เข้าใจว่า มีจังหวะไม่ตรงกัน จึงเคลื่อนงานด้วยการใช้ไลน์กลุ่มเป็น
ทำ�ไมต้องไป แต่กต็ อ้ งไป งงเหมือนกันว่าการอบรมจะเป็น สือ่ กลางในการพูดคุย และแบ่งบทบาทหน้าทีต่ ามความถนัด
เจนและหน่อยซึง่ ทำ�งานสายบริหาร มีความถนัดใน
รูปแบบไหน แล้วนำ�มาใช้กับชุมชนได้หรือไม่ รู้แค่อบรม
การวางแผนงาน และคิดรูปแบบกิจกรรม เมื่อวางตาราง
แล้วต้องพาเด็กในชุมชนทำ�กิจกรรมเท่านั้น”
ส่วนแต๊บบอกว่า เมื่อถูกสั่งให้ไปก็ไป ไม่ได้ต่อต้าน เรียบร้อย พวกเธอจะส่งเข้า “ไลน์กลุม่ ” ให้ทกุ คนร่วมออก
ความคิดเห็นและปรับเปลีย่ น ขณะทีพ่ ธุ เชีย่ วชาญงานด้าน
มองว่าเป็นแค่อีกหน้าที่หนึ่งที่เพิ่มเข้ามา
แม้ไม่แน่ใจนักว่าการอบรมจะเป็นอย่างไร แต่สง่ิ ที่ เอกสาร จึงรับหน้าทีอ่ อกหนังสือเชิญประชุม ทำ�กำ�หนดการ
ทุกคนรูส้ กึ เหมือนกันคือ อบต.เพีย้ รามต้องการ “ความ ส่วนจ๊ะเอ๋และแต๊บแบ่งกันทำ�หน้าทีพ่ ธิ กี ร สันทนาการ และ
นำ�กิจกรรม
เปลี่ยนแปลง” เรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน
สาวๆ ยอมรับว่าการทำ�งานอย่างนี้มีจุดอ่อนคือ
“เมือ่ ก่อนเวลามีกจิ กรรม เช่น รำ� เราขอความร่วมมือ
ผ่านทางโรงเรียนว่า ต้องการเด็กมารำ� ทางโรงเรียนจะจัด เวลาทำ�งานจริงมักเจอปัญหามากมาย แต่ดว้ ย “ทีมเวิรค์ ”
มาให้ พอจบกิจกรรมก็แยกย้ายกันกลับ เห็นเด็กมีความ ทำ�ให้ทกุ คนพยายามแก้ไขปัญหา ไม่มใี ครเกีย่ งงาน ไม่มใี คร
สามารถก็ชนื่ ชมอยูใ่ นใจ แต่กเ็ กิดคำ�ถามในใจว่าทำ�ไม โทษใคร เพราะต่างรู้ดีว่าแต่ละคนมีเวลาว่างน้อยเกินกว่า
ผู้ใหญ่ในตำ�บลเราจึงไม่เห็นความสำ�คัญแล้วส่งเสริม จะมาประชุมร่วมกันได้ ช่วยอะไรได้กต็ อ้ งช่วย เพือ่ ให้งาน
ให้เด็กได้พัฒนาตัวเองต่อ ไม่ใช่แค่มีงานก็นำ�เขามาใช้” ออกมาดีที่สุด เช่นเดียวกับการนัดพบเด็กๆ เพื่อติดตาม
ความคืบหน้า และให้คำ�ปรึกษาเกีย่ วกับโครงการ พวกเธอ
หน่อยเล่าความรู้สึก
ด้านพุธบอกว่า “เคยนึกเหมือนกันว่า อบต. น่าจะ จะจัดสรรเวลาว่างไปพบเด็กๆ อย่างน้อยหนึ่งคนก็ยังดี
ทำ�อะไรให้จริงจัง เราตัง้ งบประมาณงานอบรมเกีย่ วกับเด็ก
เช่น โครงการท้องก่อนวัยอันควร ตอนอบรมเด็กตอบ
ได้หมดว่าเกิดเพราะอะไร เขารู้ดีกว่าเราอีก แต่พออบรม
ในที่สุดความพยายามของพวกเธอก็บรรลุผล เมื่อ
เสร็จก็ไม่มีอะไรต่อ ปัญหาก็ไม่ลดลง ดูเหมือนเพิ่มขึ้นอีก
เกิดกลุม่ “แกนนำ�เยาวชนตำ�บลเพีย้ ราม” ทีท่ ำ�กิจกรรม
แสดงว่าการอบรมไม่ให้ประโยชน์อะไร”
นาฏศิลป์เรือมอันเร ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของชาว
อีสานใต้ ของโรงเรียนพญารามวิทยา และได้ไปร่วมแสดง
ในงานประกวดแข่งขันหมูบ่ า้ นหม่อนไหมตัง้ แต่ระดับจังหวัด
และแล้ ว ห้ อ งเรี ย นนั ก ถั ก ทอชุ ม ชนก็ เริ่ ม ต้ น ขึ้ น ระดับภาค จนถึงประเทศ โยธกา บุญมาก ประธาน
เนือ้ หาทีเ่ รียนรูเ้ น้นไปที่ หลักการทำ�งานเป็นทีม การจัดทำ� กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพญาราม
โครงการ การสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนงานด้านเด็กและ ที่วาดหวังให้ หมู่บ้านพญารามรักษาประเพณีนี้ต่อไป
เยาวชน ควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติจริงในชุมชน เมื่อมี จึงเข้ามาเป็นผูใ้ หญ่ใจดีสนับสนุนการทำ�งานของนักถักทอ
วิชาก็ถึงเวลาสร้าง “กลไก” การพัฒนาภายในชุมชนให้ ชุมชน ด้วยการให้ความรู้เด็กๆ เรื่องหม่อนไหม และ
เกิดขึ้นจริง งานแรกที่ทีมทำ�คือ ประสานโรงเรียนในพื้นที่ ชักชวนมาเป็นทายาทหม่อนไหม
5 แห่ง คัดสรรเด็กที่ชอบทำ�กิจกรรม หรือมีความสามารถ

การพัฒนาเด็กของ อบต.
ต้องเปลี่ยนแปลง

เรียนรู้...เพื่อสืบสาน

จัดทัพจัดทีม...ตามความถนัด
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“เรากำ�ลังทำ�โครงการหนึ่งชื่อ “ทายาทหม่อนไหม”
หวังให้เด็กเหล่านีเ้ ป็นต้นแบบแก่เด็กรุน่ หลังทีส่ นใจ มองว่า
เด็กเป็นหัวใจหลักของการทำ�กลุม่ หม่อนไหม เพราะถ้าไม่มี
เด็กมารับช่วงต่อ อนาคตการทำ�ผ้าไหมแบบนีค้ งสูญหายไป”
สิ น -ทรั พ ย์ สิ น จั น ทะมา ประธานกลุ่ ม แกนนำ�
เยาวชนตำ�บลเพี้ ย รามเล่ า ถึ ง ครั้ ง แรกที่ เขาเข้ า มาร่ ว ม
โครงการกับทีมนักถักทอชุมชนว่า ตอนแรกครูบอกให้ไป
อบรมกับ อบต. ไม่รู้ว่าอบรมอะไร แต่ก็ไป เพราะคิดว่า
งานของ อบต.น่าจะเป็นเรือ่ งดี หลังจากนัน้ สินได้พดู คุยกับ
พี่ๆ นักถักทอชุมชนว่า เขาและเพื่อนชอบดนตรีพ้นื บ้าน
“กันตรึม” และการแสดงรำ�ประจำ�ถิ่น “เรือมอันเร” จึง
อยากถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้
เมือ่ ความต้องการของพีแ่ ละน้องตรงกัน “กิจกรรม
รำ�สืบสานตำ�นานพื้นบ้านไหมพญาราม” ที่นำ�น้องๆ
ชัน้ ประถมศึกษามาหัดรำ�กับกลุม่ แกนนำ�เยาวชนจึงเกิดขึน้
“เราอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนี้ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะการเข้าสาก* ที่ต้องใช้
สมาธิในการเข้า ฟังจังหวะ และเนื้อเพลงให้ดี ถ้าเข้าผิด
จังหวะก็จะโดนหนีบขาจนเจ็บได้“ สินอธิบายความสำ�คัญ
ของการต้องรักษาวัฒนธรรมดังกล่าว
ด้านแจ็ค-สุทธิราชย์ ยืนยง เสริมต่อว่า “การแสดง
นี้เป็นของเก่า ถ้าหายไปอาจมีของใหม่เข้ามาแทนที่ แต่ก็
ต้องผิดเพี้ยนไปจากสมัยปู่ย่าตายาย คงน่าเสียดายหาก
ต้องเสียสิ่งที่บรรพบุรุษให้ไว้”
“มากกว่าการเรียนให้รู้ คือต้องมีรายได้เลี้ยงตัว
ด้วย” คือความคิดของเด็กๆ แกนนำ� แรกสุดพวกเขานำ�
ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไปรับจ้างแสดงตามงานต่างๆ
ต่อมาเมือ่ ได้ไปเข้าค่าย “ยุววิทยากร” ของสถาบันเสริม
สร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็นสุข (สรส.) โดยมีวราภรณ์
หลวงมณี ผูอ้ ำ�นวยการสถาบันยุวโพธิชน ร่วมเป็นวิทยากร
กระบวนการ และได้เรียนรูจ้ ากเพือ่ นอบต. อืน่ เห็นว่าการ
ทำ�น้ำ�ยาล้างจานน่าสนใจ เพราะทุกครัวเรือนต้องใช้ และ
เป็นช่องทางสร้างรายได้ เวลาไม่มีงานแสดงติดต่อเข้ามา
นอกจากคิ ด ว่ า อยากทำ�กิ จ กรรมอะไรแล้ ว กลุ่ ม
เยาวชนยังคิดถึงการแบ่งหน้าที่ภายในทีมด้วยเช่นกัน

* การร่ายรำ�พร้อมกระโดดโลดเต้นเข้าไปในวงสากตำ�ข้าว 2 อัน ซึง่
นำ�มาเป็นเครื่องเคาะจังหวะ โดยต้องเข้า-ออกให้ถูกจังหวะที่สาก
2 อันห่างกัน คล้ายการละเล่นลาวกระทบไม้
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“เวลาทำ�งานเป็นทีม เราต้องแบ่งงานกัน เพือ่ ให้การทำ�งานเป็นระบบ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึง่ การแบ่งหน้าทีก่ ม็ าจากการประชุมว่าใครอยากเป็นอะไร แล้วลอง
ทำ�ดูกอ่ น ถ้าไม่ได้ครัง้ หน้าปรับเปลีย่ นกันใหม่ แต่ตอนนีย้ งั ไม่มเี ปลีย่ น ทุกคนทำ�ได้หมด”
สินเล่า
ด้วยเหตุนี้ทุกตำ�แหน่งในทีมจึงมาจากความสมัครใจของเจ้าตัว แจ็ครับตำ�แหน่ง
ฝ่ายบุคคล มีหน้าที่ลงทะเบียนนัดน้องเข้าประชุม รวมทั้งกำ�หนดเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม เขาบอกว่าต้องการทำ�หน้าที่นี้ เพราะรู้จักคนเยอะ
ด้านบิว - จันจิรา สายยศ เป็นเลขาฯ และฝ่ายสันทนาการ เพราะคิดว่าน่าสนุก
แม้ช่วงแรกจะยากที่ต้องสรุปงาน แต่พอฝึกก็ทำ�ได้คล่อง ส่วนตำ�แหน่งประธานของสิน
มาจากการเลือกของเพือ่ นๆ ทีพ่ ดู เป็นเสียงเดียวกันว่า เพราะสินกล้าแสดงออก กล้าพูด
กล้าคิด
แต่กว่าจะมาเป็นกลุ่มแกนนำ�ที่รู้หน้าที่ มีเป้าหมายเช่นนี้ พวกเขาก็เคยเป็นเด็กที่
พี่ๆ นักถักทอชุมชนต้องคอยบอกให้ทำ� “ตอนแรกที่มาให้ช่วยคิด หรือถามอะไร เขาไม่
ตอบโต้ ไม่อยากคิด ไม่อยากทำ� อยากนั่งฟังเฉยๆ”
เมื่อเจอเด็กนิ่งใส่ ไม่สนใจอยากร่วมกิจกรรม สาวๆ ทั้ง 5 หาเหตุผลว่า
เพราะอะไร และสรุปความได้วา่ คงเป็นความไม่คนุ้ เคยกัน พวกเธอจึงเปลีย่ นแปลง
ตัวเองใหม่ ตีเนียนเหมือนเพื่อนสนิทเด็กๆ
“เราให้ทกุ คนจับไมค์แสดงความคิดเห็น พูดอะไรก็ได้ตามทีค่ ดิ เราจะสร้างเขาเป็น
แกนนำ� ก็ต้องกระตุ้นให้เขากล้าพูด เขาพูดผิดก็ไม่ขัด เพราะเคยขัดหนหนึ่ง เขานิ่งเลย
ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติดีกว่า แล้วค่อยๆ สอนเขา อย่างหนึ่งคือดูตัวอย่างจาก
วิทยากร สรส.ว่าเวลาอยูก่ บั เด็กต้องทำ�อย่างไร น้องเล่นเราก็เล่น ไม่ใช่วา่ ต้องเป็นผูใ้ หญ่
สอนเขาตลอดเวลา” สาวๆ นักถักทอชุมชนอธิบายวิธีการเข้าหาเด็ก
เมื่อปรับตัวปรับใจเข้าหากัน รูปแบบการทำ�งานของทั้ง 2 ฝ่ายจึงเป็นแบบ
“เด็กคิดผู้ใหญ่หนุน” ซึ่ง “การหนุน” ของพวกเธอมีหลายรูปแบบตั้งแต่การให้
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คำ�แนะนำ� กำ�ลังใจ จัดหาอุปกรณ์ทำ�งาน หาขนมนม
เนยมาเลี้ยง แม้กระทั่งการระดมทุนส่วนตัวใช้เป็นทุน
ทำ�น้ำ�ยาล้างจานชุดแรก
“พวกเรานำ�เงินส่วนตัวมาให้เด็กๆ เป็นทุนทำ�น้ำ�ยา
ล้างจาน แล้วบอกเขาว่าขายได้ก�ำ ไรต้องคืน เป็นเงินให้ยมื
ไม่ใช่ให้เลย ส่วนตัวไม่ได้ตอ้ งการคืนหรอก แค่อยากให้เขา
รู้ว่าต้นทุนไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาเปล่าๆ พวกเขาต้องตั้งใจทำ�
เพื่อให้ได้ทุนคืน ซึ่งพอเขาลงมือขาย แล้วได้กำ�ไรก็ดีใจกัน
มาก พอไปแสดงกิจกรรมวันแม่ แล้วได้เงินรางวัลมา เขา
พูดทันทีวา่ มีเงินทุนอีกก้อนไว้ท�ำ น้�ำ ยาล้างจานแล้ว ตรงนี้
เราเห็นความตั้งใจจริงของเขา”

เมื่อเด็กเปลี่ยน...ผู้ ใหญ่เปลี่ยน
1 ปี ในการทำ�งานของทีมนักถักทอชุมชน อบต.
เพี้ยราม เริ่มเห็นแสงแห่งความสำ�เร็จ เมื่อผู้บริหารเห็น
ความสำ�คัญเพิ่มงบประมาณด้านเด็กและเยาวชนขึ้นเป็น
3 เท่า แต่ทด่ี กี ว่านัน้ คือ เด็กๆ พลิกบทบาทมาเป็นคนกระตุน้
นักถักทอชุมชนแทนว่า เมื่อไรพี่ๆ จะพร้อมทำ�กิจกรรม
เพราะพวกเขาพร้อมแล้ว...
“ตอนนี้เราไม่ต้องบอกให้เขาคิดอีกแล้ว มีแต่เขามา
บอกเราว่าอยากทำ�นั่น อยากทำ�นี่ บางทีมีบ่นเราด้วยนะ
ทำ�ไมไม่รบั โทรศัพท์ เด็กๆ ไฟแรงมาก เราก็เหนือ่ ยน้อยลง
แค่ตง้ั รับอย่างเดียว รอสนับสนุนว่าเขาอยากได้อะไรเพิม่ เติม”
เมือ่ เห็นเด็กเกิดการเปลีย่ นแปลงเช่นนี้ ทำ�ให้พวกเธอ
เข้าใจว่า จริงๆ แล้วเด็กมีพลังอยากทำ�กิจกรรมดีๆ อยูแ่ ล้ว
เพียงแต่ทผี่ า่ นมาไม่มใี ครเปิดโอกาสให้เขา กระทัง่ พวกเธอ
เข้ามาขับเคลื่อนงาน ชักชวนผู้ใหญ่ใจดีมาร่วม ผลจึงเกิด
ทีต่ วั เด็กๆ ทีพ่ ร้อมจะขับเคลือ่ นงานด้วยตนเองบนฐานทุน
ที่มีอยู่ เพราะหากมีอาชีพ มีรายได้ พวกเขาจะสามารถ
เดินตามฝันที่ต้องการรักษาวัฒนธรรมนาฏศิลป์พื้นบ้าน
ไว้ได้
นอกจากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวเด็ก
และเยาวชนแล้ว ทีมนักถักทอชุมชนเองก็เกิดการ
เปลีย่ นแปลงเช่นกัน ทีเ่ ห็นชัดเจนทีส่ ดุ คือ “หัวใจ” ของ
การทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนที่เปลี่ยนทัศนคติของ
พวกเธอไปตลอดกาล

ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า จากเดิมทีท่ ำ�โครงการ
จบก็จบกันไป กลับกลายมาเป็นต้องติดตาม และเตรียม
พร้อมทีจ่ ะทำ�งานกับเด็กตลอดเวลา แม้งานส่วนตัวจะยุง่
แค่ไหน ต้องมีคนหนึ่งไปดูเด็กทำ�กิจกรรม เพื่อช่วย
แนะนำ� ไม่มีคำ�ว่า “ไปไม่ได้” เพราะไม่อยากให้เด็กๆ
รู้สึกโดนทิ้ง อย่างไรก็ต้องไปเป็นกำ�ลังใจให้เสมอ แม้แต่
การเข้าค่ายกับ สรส. ทีมจะแบ่งกันไปดูดว้ ยความเป็นห่วง
และอยากเห็นว่าเขาทำ�แล้วมีความสุขไหม ทั้งหมดที่ทำ�
มาจากความรูส้ กึ ไม่ใช่ทำ�ด้วยภาระหน้าทีเ่ หมือนทีผ่ า่ นมา

เมื่อ “หัวใจ” ในการทำ�งานเปลี่ยน
วันนี้การอบรมสิ้นสุดลงแล้ว แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือ
“หัวใจ” ของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการทำ�งานพัฒนา
เด็กและเยาวชนของสาวๆ นักถักทอชุมชนแห่ง อบต.
เพีย้ ราม ทีด่ เู หมือนแต่ละคนยังอยากเดินหน้าทำ�งานต่อ
เพราะมองว่าเป็นเรื่องสำ�คัญและละทิ้งไม่ได้
หน่อยเล่าอย่างตรงไปตรงมาว่า ตั้งแต่เข้าอบรม
หลักสูตรนี้ เธอยุ่งมาก ไหนจะงานประจำ� ไหนจะงานนัก
ถั ก ทอชุ ม ชน แต่ ทุ ก ครั้ ง ที่ เ ด็ ก โทรมาก็ เ กิ ด แรงกระตุ้ น
ต้องหาเวลาไปคุยงานกับเด็กให้ได้ เมือ่ ก่อนเคยนัดเด็กทำ�
กิจกรรมวันธรรมดา จนถูกโรงเรียนติงว่าเด็กเสียเวลาเรียน
เธอจึงเปลีย่ นมาทำ�ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์แทน ถึงต้อง
เสียสละวันหยุด แต่พอเห็นความตัง้ ใจของเด็กก็อยากช่วย
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“หลักสูตรนีท้ �ำ ให้เรามองดูตวั เอง เห็นว่าถ้าเราอยากให้เด็กในชุมชนออกมาร่วมกัน
ทำ�กิจกรรมดีๆ เราต้องเปลีย่ นวิธคี ดิ วิธที �ำ งาน ช่วยกันทำ�งานเป็นทีม ใครว่างก็ลงมือก่อน
เพราะรู้ว่าแต่ละคนต่างมีภาระงานประจำ�ที่ค่อนข้างหนัก”
ส่วนเจนบอกว่า เมือ่ เข้าร่วมโครงการ อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ จะลงพืน้ ทีท่ ุก
เดือนเพื่อติดตามความคืบหน้า ซึ่งกดดันเธอมาก แต่มองว่าเป็นข้อดี เหมือนเป็นแรง
กระตุ้ น ให้ เ ธอต้ อ งปลี ก เวลามาทำ�ให้ ไ ด้ และดี ใจที่ ไ ด้ ร่ ว มงานกั บ นั ก ถั ก ทอชุ ม ชน
ทีมนี้ เพราะหากคนใดคนหนึ่งยุ่งก็ผลัดกันขึ้นมานำ�ได้ ต่างช่วยกันขับเคลื่อน เพราะ
5 คนนี้คือคนทำ�งานจริง
“ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ ได้กระบวนการพัฒนาจริงๆ แต่ก่อนไม่เคย
คิดว่าต้องมีการถอดบทเรียน ไม่รู้ว่าทำ�แล้วได้อะไรบ้าง แค่ทำ�แล้วจบ แต่ตอนนี้ได้
คิดมากขึ้นว่าทำ�แล้วได้อะไร และจะทำ�อะไรต่อ”
ขณะที่จ๊ะเอ๋บอกว่า ช่วงแรกที่เข้าอบรมยอมรับว่าเหนื่อยและท้อ เพราะแค่งาน
ในหน้าที่ก็ต้องทำ�ทั้งปีแล้ว แต่ทักษะและประสบการณ์ที่ได้คุ้มค่ามาก ทำ�ให้เธอกลาย
เป็นคนกล้าพูด กล้าแสดงออก ที่สำ�คัญคือทีมวิทยากรทำ�กิจกรรมสนุกสนานมากจน
เป็นแรงกระตุ้นให้เธออยากพาเด็กทำ�กิจกรรมที่สนุกสนานแบบนี้บ้าง
สำ�หรับพุธบอกว่า สิ่งที่เธอได้เรียนรู้คือ การทำ�โครงการกับเด็กระยะยาวนั้น
ต้องพยายามเปิดพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสแสดงความสามารถเต็มที่ ทั้งนี้หลังเข้า
อบรม พุธมองว่าเธอมีความอดทนสูงขึ้น และมีกระบวนการในการทำ�กิจกรรมมากขึ้น
จากเดิมที่ทำ�ๆ ให้จบไป ไม่มีกระบวนการว่าควรทำ�อะไรก่อนหลัง ไม่มีการติดตาม
อย่างมากแค่สรุปแล้วจบ ไม่มีการถอดบทเรียนว่าได้อะไร หรือคิดต่อยอดไปทำ�ต่อให้
เป็นเรื่องเป็นราว แต่ตอนนี้มีการพูดคุยวางแผนการทำ�งานต่อเนื่อง ไม่ใช่จบแล้วก็
แล้วกันเหมือนที่ผ่านมา
ส่วนแต๊บสะท้อนว่า เดิมเธอเป็นคนไม่ค่อยพูด พอเข้าอบรมก็พูดเป็นมากขึ้น
มีระบบ ไม่วกวน ได้เรียนรู้วิธีการสอนเด็กให้เขาเข้าใจ ซึ่งก็ได้นำ�มาลองใช้กับลูกของ
ตัวเองก่อนว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร และสิ่งที่ดีที่สุดคือทำ�ให้เธอเกิดจิตสำ�นึกรัก
บ้านเกิด
“ตอนนี้เรารู้แล้วว่าการพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน ไม่ได้อยู่ที่งบประมาณ
แต่อยู่ที่การสร้างใจให้เด็กรู้จักคิด รู้จักใช้ชีวิต รู้จักใช้เวลาว่าง สำ�คัญคือให้ใจ
เขารัก...รักที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา”
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หลักสูตรนี้ทำ�ให้เรามองดูตัวเอง เห็นว่าถ้าเราอยาก
ให้เด็กในชุมชนออกมาร่วมกันทำ�กิจกรรมดีๆ
เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำ�งาน ช่วยกันทำ�งานเป็นทีม
ใครว่างก็ลงมือก่อน เพราะรู้ว่าแต่ละคนต่างมีภาระงาน
ประจำ�ที่ค่อนข้างหนัก

องค์การบริหารส่วนตำ�บลเพี้ยราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล สุทัศน์ ชิดชอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล ว่าที่ ร.ท. สิทธิชัย คงใจดี
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
วรนุช มีโชค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ศิริเพ็ญ ดาบทอง
หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
ทักษพร ชาญเจริญ
นักวิชาการศึกษา
สุภัทรา สุรินต๊ะ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
พรปวีณ์ สังข์พิทักษ์กุล
นักพัฒนาชุมชน

จังหวัด
สุรินทร์
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หัวใจของหน้าที่ คือ
ความรับผิดชอบ
ด้วยหัวใจ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลโชกเหนือ
อำ�เภอลำ�ดวน จังหวัดสุรินทร์

โครงการนี้ทำ�ให้เรามีโอกาสลงไปเห็นและพูดคุยกับเด็กจริงๆ
จนรู้ว่าเด็กแต่ละคนมีความสามารถเฉพาะตัวซ่อนอยู่
แต่ไม่มีโอกาสได้แสดงออก เมื่อได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองก็ได้รู้
และเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของชุมชน ทำ�ให้การทำ�งานในหน้าที่หลัก
ของเราง่ายขึ้นด้วย สามารถคิดวิเคราะห์สภาพปัญหาพื้นที่
แล้วคิดหาทางแก้ ไขได้อย่างตรงจุด
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ออกจากตัวเมืองสุรินทร์ประมาณ 30 กิโลเมตรมุ่งหน้าไปยังองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลโชกเหนือ อำ�เภอลำ�ดวน จังหวัดสุรินทร์ ทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางเต็ม
ไปด้วยทุ่งนากว้างสุดตา ยิ่งเข้าใกล้เขต อบต.โชกเหนือมากเท่าไร ทัศนียภาพจากทุ่งนา
ทั้งสองด้านก็ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนเป็นผืนป่า
บัณฑิต จารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลโชกเหนือ เล่าว่า พื้นที่ของ
อบต.โชกเหนือ ครอบคลุมทั้งหมด 9 หมู่บ้าน อยู่ติดกับป่าชุมชนที่ชาวบ้านเรียกกันว่า
ป่าโคกโครง มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 5,000 ครัวเรือน จึงไม่แปลกที่เมื่อเข้าใกล้
เขตตำ�บลโชกเหนือ ตลอดสองฝั่งถนนจึงเต็มไปด้วยต้นไม้
ชาวบ้านทีน่ ปี่ ระกอบอาชีพทำ�นา คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นวัยสูงอายุและวัยเด็ก
เพราะคนวัยทำ�งานมักออกไปทำ�งานต่างถิ่น ทิ้งลูกหลานไว้ให้ปู่ย่าตายายดูแล
ด้วยเป็นคนในท้องถิ่น และดำ�รงตำ�แหน่งนายก อบต.มาถึง 2 สมัย จึงรู้ซึ้งถึง
ปัญหาในชุมชนเป็นอย่างดี ดังนั้น นอกเหนือจากการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาตำ�บลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว เขายังให้ความสำ�คัญกับการสาน
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนทุกเพศทุกวัยในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง โดย อบต.ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
ตามความเหมาะสมในช่วงตั้งต้น

การลงทุนที่คุ้มค่า คือการพัฒนาคน
เพราะเชือ่ ว่าการลงทุนเพือ่ พัฒนาคนให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ สามารถลงมือ
ทำ�งานในท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า นายกฯ บัณฑิต มองว่า
หนทางที่ จ ะทำ�ให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น เข้ า ถึ ง บุ ค ลากรของรั ฐ และมี โ อกาสเข้ า ถึ ง
งบประมาณที่จัดสรรขึ้นมา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ด้วยคนในชุมชนนั้น
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ต้องสร้างความร่วมมือทีเ่ ชือ่ มประสานการทำ�งานระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมทั้ง
ผู้ใหญ่กลุ่มต่างๆ ในชุมชนเข้าด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ เมื่อมี
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิน่ (4 ภาค) ระยะ
ที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพือ่ พัฒนาเด็ก เยาวชน
และครอบครัว เขาจึงส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมโครงการ 4 คน
ประกอบด้วย บังอร บุญเนือง หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
ทัศนี ประดุจชนม์ เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน
อาภา บุญศักดิ์ นักพัฒนาชุมชน สราวุธ สายธนู
นักวิชาการศึกษา และวิมลรัตน์ โพธิศ์ ริ ิ ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนทีอ่ าสาเข้ามาช่วยเหลือทีมนักถักทอชุมชน
“ท้องถิ่น ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคือ ท้องถิ่นบ้านเรา
ดังนัน้ หน้าทีข่ องข้าราชการส่วนท้องถิน่ ต้องทำ�งานร่วมกับ
ชาวบ้านในชุมชน จากเดิมที่รอให้ชาวบ้านเดินเข้ามาหา
ซึ่งเขาก็ไม่กล้า ก็ต้องปรับการทำ�งานเป็นแบบใหม่ให้คน
ของ อบต.ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ไปรับฟังปัญหาในชุมชนด้วยตนเอง
ก่อนหน้านีค้ นของเราอาจยังไม่มอี งค์ความรู้ หรือเครือ่ งมือ
ที่เหมาะสมดีพอสำ�หรับการทำ�งานเชิงรุกร่วมกับชุมชน

การออกไปเรียนรู้เพิ่มเติมจึงมีประโยชน์ เพื่อนำ�ความรู้ที่
ได้กลับมาใช้ในท้องที่ของตัวเอง” นายก อบต.โชกเหนือ
กล่าวอย่างมุ่งมั่น
สำ�หรับสถานการณ์เด็กและเยาวชนในตำ�บลโชกเหนือ
นายกฯ บัณฑิตบอกว่า คล้ายกับพื้นที่อื่นๆ ในภาคอีสาน
ทีผ่ ปู้ กครองทิง้ ลูกให้อยูก่ บั ปูย่ า่ ตายายทีไ่ ม่เท่าทันเทคโนโลยี
เด็ ก และเยาวชนรั บ รู้ ค วามเคลื่ อ นไหวไกลตั ว จากโลก
ภายนอกมากขึน้ แต่รไู้ ม่ทนั ความเปลีย่ นแปลง หลงไปกับ
ภาพวัตถุภายนอก จนทำ�ให้พลาดพลั้งเดินเข้าสู่เส้นทางที่
ไม่ถกู ต้องและผิดศีลธรรมได้ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาการตัง้
ครรภ์ไม่พร้อม ติดยาเสพติด ยุง่ เกีย่ วกับการพนันหรือของ
มึนเมา ในที่สุดก็ไม่สนใจเรียนหนังสือ
แม้ อบต.จะกำ�หนดนโยบายการพัฒนาเด็ก เยาวชน
และครอบครัว ไว้อยู่แล้วในแผนยุทธศาสตร์ทางสังคม
โดยจัดสรรงบประมาณไว้ปีละประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งอาจไม่มากนัก เมื่อเทียบกับสัดส่วนของงบประมาณ
ทั้งหมด แต่ อบต.ก็ขอความร่วมมือและของบประมาณ
สนับสนุนโครงการระยะยาวของเด็กและเยาวชนจากองค์กร
ภายนอก เช่น การทำ�ลูกประคบ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.)

เห็นปัญหา...เห็นโอกาส
อาภา บุญศักดิ์ นักพัฒนาชุมชน เล่าว่า ตำ�บล
โชกเหนือมีสภาเด็กและเยาวชนระดับตำ�บลอยู่แล้ว แต่
โครงสร้ า งการทำ�งานด้ า นเด็ ก และเยาวชนของที่ นี่ ยั ง
อ่อนแออยูม่ าก เนือ่ งจากไม่ได้รบั การสนับสนุนจากผูใ้ หญ่
ในชุมชนอย่างจริงจัง รวมทัง้ อบต.เองก็ไม่ได้ผลักดันอย่าง
เต็มที่ เธอยอมรับว่า ก่อนเข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตร
นักถักทอชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต. ไม่เคยลงพืน้ ทีพ
่ ดู คุย
สอบถามสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของเด็กใน
ชุมชนเลย จึงไม่รศู้ กั ยภาพ และความต้องการทีแ่ ท้จริง
ของเด็กและเยาวชน และในฐานะคนทำ�งานพัฒนาสังคม
เธอมองเห็นและมั่นใจว่าหลักสูตรนักถักทอชุมชนจะเข้า
มาช่วยอุดรูรั่วนี้ได้
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เช่นเดียวกับ บังอร บุญเนือง หัวหน้าสำ�นักงาน
ปลัด ทีเ่ ห็นว่า หลักสูตรนีน้ า่ จะช่วยให้เธอทำ�งานกับชุมชน
ง่ายขึ้น เนื่องจากหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการ
ประสานงาน การแบ่งงานกันทำ�ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น อบต. โรงเรียน วัด สถาน
พยาบาล ครูภมู ปิ ญ
ั ญา พ่อแม่ผปู้ กครอง ชาวบ้าน และการ
สร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอก ซึ่งเป็นจุดอ่อนของ
อบต.โชกเหนือทั้งสิ้น

วิธีคิดเปลี่ยน...งานเปลี่ยน
อาภายอมรับว่า เดิมทีการทำ�งานของ อบต.อยูบ่ น
พืน้ ฐานของข้อสันนิษฐานมากกว่าการลงสำ�รวจข้อมูล
จากพื้นที่จริง การเข้ามาของหลักสูตรนักถักทอชุมชน
ช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้เห็นถึงความสำ�คัญของ
การทำ�งานบนฐานข้อมูลมากขึน้ ทัง้ นี้ จากการเปิดพืน้ ที่
ให้ เ ด็ ก และเยาวชนทั้ ง 9 หมู่ บ้ า นในตำ�บลโชกเหนื อ
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ปั ญ หาของเด็ ก และเยาวชนใน
หมู่บ้านตนเอง โดยมีนักถักทอชุมชนเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง
ตั้งคำ�ถามชวนคิดว่า สถานการณ์ปัญหาแต่ละอย่างมี
สาเหตุมาจากอะไร แล้วจะหาทางป้องกัน ระงับหรือ
จัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไร? เพื่อนำ�ข้อมูลมา

สรุ ป เป็ น ภาพรวมของสถานการณ์ ปั ญ หาทั้ ง ตำ�บล
พบว่าปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเป็นปัญหาใหญ่
อันดับหนึง่ ไม่ใช่ปญ
ั หายาเสพติดเหมือนทีพ
่ วกเขาเคย
เข้าใจมาโดยตลอด
วิมลรัตน์ โพธิ์ศิริ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ที่อาสาเข้ามาทำ�งานร่วมกับทีมนักถักทอชุมชนเล่าถึง
กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาว่า กลุ่มเยาวชนสามารถคิด
วิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล และเชื่อมโยงปัญหาได้อย่าง
ตรงจุด น้องๆ สรุปให้ฟงั ว่า เทคโนโลยี สือ่ และช่องทางการ
ติดต่อสือ่ สารออนไลน์มสี ว่ นทำ�ให้ปญ
ั หาตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม
ขยายวงกว้างมากขึ้น
“ข้อมูลบางอย่างเราเองยังนึกไม่ถึง แต่น้องๆ
สามารถเชื่อมโยง แล้วอธิบายให้เราเห็นได้ว่า ปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร การตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม
และการเข้ามาของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเกีย่ วข้อง
กันอย่างไร เด็กๆ สะท้อนออกมาเองว่า ร้านเกมใน
ชุมชนมีถึง 3 ร้าน ถ้ามีเวลาว่างไม่มีอะไรทำ�ก็เข้าร้าน
เกมเพราะสนุกดี แต่ถา้ มีกจิ กรรมอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจให้เขา
ทำ�ในเวลาว่าง เขาและเพื่อนๆ ก็ยินดีเข้าร่วม” ทัศนี
ประดุ จ ชนม์ เจ้ า หน้ า ที่ วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน
อธิบายเสริม
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สิ่งที่ทีมนักถักทอชุมชนให้ความสำ�คัญ แล้วเดินหน้าขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับ
การจัดตั้งกลุ่มแกนนำ�เด็กและเยาวชน คือ การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับ
ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ปกครอง เรื่องแผนการทำ�งานด้านเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งเชื่อมประสานการทำ�กิจกรรมระหว่างเด็กและเยาวชนกับชุมชน
ซึ่งทุกคนบอกว่าเป็นวิธีการทำ�งานที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง

ขณะที่อาภาบอกว่า ทีมตั้งใจดึงเด็กและเยาวชนแต่ละชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
สำ�รวจ เพราะอยากให้เขาเห็นสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง และนักถักทอ
ชุมชนก็จะได้มีโอกาสทำ�ความรู้จัก สร้างความสนิทสนมกับเด็กและเยาวชนมากขึ้น
ทีส่ ำ�คัญการลงพืน้ ทีท่ ำ�ให้พวกเขาได้รขู้ อ้ มูลทีเ่ ป็นข้อเท็จจริง นำ�มาจัดทำ�เป็นฐานข้อมูล
ชุมชนเพื่อใช้ออกออกแบบกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ต่อไป

สร้างความร่วมมือ “กลไก” พัฒนาเด็กเยาวชนโชกเหนือ
เมือ่ เห็นปัญหาและทางออก “กลไก” การพัฒนาเด็กและเยาวชน อบต.โชกเหนือ
จึงเกิดขึ้น โดยเน้นไปที่การสร้างความร่วมมือระหว่างเด็กและเยาวชนทั้งในและ
นอกระบบ ใช้พื้นที่ชุมชนแต่ละหมู่บ้านเป็นฐานการเรียนรู้
สิง่ ทีท่ มี นักถักทอชุมชนให้ความสำ�คัญ แล้วเดินหน้าขับเคลือ่ นไปพร้อมๆ กับการ
จัดตั้งกลุ่มแกนนำ�เด็กและเยาวชน คือ การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้าน
ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ปกครอง เรื่องแผนการทำ�งานด้านเด็กและเยาวชน รวมทั้ง
เชื่อมประสานการทำ�กิจกรรมระหว่างเด็กและเยาวชนกับชุมชน ซึ่งทุกคนบอกว่าเป็น
วิธีการทำ�งานที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง
อาภาบอกว่า ถึงแม้เธอจะมีประสบการณ์ทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนมาก่อน
แต่ด้วยภาระหน้าที่ทำ�ให้เธอไม่มีเวลาเข้าไปพัฒนากลุ่มสภาเด็กและเยาวชนมากนัก
“โครงการนี้ทำ�ให้เราได้รื้อฟื้นตัวเองใหม่ ได้ขุดสิ่งที่ตัวเองฝังกลบไว้จนลึกขึ้นมา
อีกครัง้ ทัง้ ทีเ่ กือบลืมไปแล้วว่าตัวเองมีความรูค้ วามสามารถด้านการทำ�งานกับเด็ก
และเยาวชน โดยส่วนตัวเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จะ
เปิดโอกาสหรือเปิดพื้นที่ให้เขาได้แสดงออกหรือเปล่า”
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ด้วยความบังเอิญของจังหวะเวลาและสถานทีท่ ำ�ให้
แกนนำ�เด็กและเยาวชนหมู่ 4 มีโอกาสเข้าร่วมค่ายอบรม
กั บ วิ ท ยากรกระบวนการจาก สรส. ก่ อ นหมู่ บ้ า นอื่ น
กระบวนการอบรมช่วยกระตุน้ ความอยากรูอ้ ยากเห็น และ
อยากลองของกลุ่มแกนนำ�เยาวชน จนทำ�ให้พวกเขาริเริ่ม
สร้างสรรค์โครงงาน กลายเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนที่
เป็นตัวตัง้ ตัวตีในการทำ�กิจกรรมต่างๆ เพือ่ ชุมชนเรือ่ ยมา
โดยปัจจุบัน อบต.มีแกนนำ�เด็กและเยาวชนประมาณ
15 คน โดยมีกิจกรรมคัดลายมือและการทำ�ลูกประคบ
เป็น 2 กิจกรรมเด่นทีช่ ว่ ยพัฒนาทักษะการคิดและกระตุน้
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ตลอดจนดึงผู้ใหญ่ใจดีใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี
แป้ง - นราวัลย์ จันทเขต หนึ่งในแกนนำ�เด็กและ
เยาวชน อบต.โชกเหนือ หัวหน้ากลุ่มทำ�ลูกประคบ
บอกว่า การเข้ามาทำ�โครงการกับนักถักทอชุมชนไม่ถอื ว่า
เป็นภาระ แม้ตอ้ งทำ�กิจกรรมช่วงวันหยุดก็ตาม เพราะเธอ
และเพือ่ นๆ ก็รบั ผิดชอบงานในโรงเรียนช่วงวันเสาร์อาทิตย์
ตั้งแต่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จนขณะนี้อยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว เธอรู้สึกดีที่ได้มาช่วยถ่ายทอด
ความรูท้ งั้ การคัดลายมือและการทำ�ลูกประคบให้กบั น้องๆ
ในชุมชน เพราะบางคนไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ
ชล - สายชล พอกพูน ทีมแกนนำ�เด็กและเยาวชน
บอกว่า ที่เข้าร่วมกับพี่ๆ นักถักทอชุมชนเพราะอยาก
ส่งต่อความรู้ให้คนอื่น

ขณะทีพ
่ ลอย - พัชรินทร์ หมัน่ ทัน บอกว่า เธอเห็น
ประโยชน์ของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเธอเอง
ก็เคยทำ�กิจกรรมในโรงเรียนมาบ้าง คิดว่าตัวเองน่าจะทำ�ได้
แล้วถ้ามีนอ้ งๆ มาร่วมกิจกรรมจะช่วยดึงความสนใจไม่ให้
เขาใช้เวลาไปกับการเล่นเกมหรือสื่อออนไลน์มากเกินไป
ทัง้ 3 คนบอกว่า กลวิธกี ารดึงน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม
ก็ไม่มีอะไรมาก ใช้วิธีแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มทำ�ตาม
ความชอบและความถนัด
“ถ้าเราอยากดึงคนอื่นให้มาทำ�กิจกรรมกับเรา เราก็
ต้องให้เขาทำ�ในสิ่งที่เขาชอบ เท่าที่ผ่านก็ไม่เคยมีปัญหา
ในการทำ�งานร่วมกัน เพราะทุกคนรูส้ กึ สนุกและมีความสุข
ที่ได้มาเจอกัน”
ประสบการณ์ความรู้เรื่องสมุนไพรมาที่ทั้ง 3 คน
สัง่ สมมาอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้พวกเขารู้วา่ ตำ�บลโชกเหนือ
อุดมสมบูรณ์กว่าชุมชนข้างเคียง ด้วยยังมีพื้นที่ป่าชุมชน
เหลืออยู่มาก ทำ�ให้สมุนไพรเจริญเติบโตได้ดีและมีความ
หลากหลาย จึ ง อยากถ่ า ยทอดความรู้ เพื่ อ สื บ สาน
ภูมิปัญญาดั้งเดิมเหล่านี้ให้รุ่นน้องในชุมชนต่อไป ด้วย
เหตุนี้บ้านหมู่ 4 จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนของ อบต.โชกเหนือไปโดย
ปริยาย ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นให้วิมลรัตน์อาสาเข้ามา
ช่วยประสานงานคนในชุมชนร่วมกับนักถักทอชุมชน
ด้วยความสมัครใจ ถึงแม้จะไม่เคยเข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรนี้มาตั้งแต่แรก เพียงเพราะว่าเธออยากมี
ส่วนร่วมพัฒนาบ้านของเธออย่างจริงจัง
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การทำ�งานชุมชนมักมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นอยู่เสมอ
คนทำ�งานชุมชนจึงต้องยืดหยุ่นและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ให้ ได้
ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติ การทำ�งานโดยไม่ยอมรับข้อจำ�กัด
ของผู้อื่นอาจกลายมาเป็นข้อจำ�กัดของตัวเอง จนทำ�ให้การทำ�งานล้มเหลวได้
“การประสานงานเพื่อทำ�กิจกรรมในชุมชนเราจะแจ้งให้ผู้น�ำ ชุมชนและผู้ปกครอง
ทราบโดยตรง ใช้วิธีขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงบ้าน อธิบายให้ผู้ปกครองฟัง และขออนุญาต
ผูป้ กครองให้เด็กๆ มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน... ช่วงแรกๆ ผูป้ กครองยังไม่เข้าใจ แต่เขาก็ยอม
ปล่อยให้ลูกมา เพราะเราไปขอร้องถึงที่ ระยะหลังพอผู้ใหญ่เห็นลูกหลานเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น มีความกระตือรือร้นที่จะทำ�สิ่งที่เป็นประโยชน์มากขึ้น เขาก็
ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ ยอมปล่อยให้ลูกๆ มา โดยเราไม่ต้องพูดอะไรมากเลย”
วิมลรัตน์อธิบายถึงวิธีประสานงานชุมชน

ความยืดหยุ่น คือ ความมั่นคง
“การทำ�งานชุมชนต้องอาศัยความยืดหยุน่ ” อาภาเอ่ยขึน้ เธอมองว่า ความยืดหยุน่
ด้านการบริหารจัดการเวลา เป็นเงื่อนไขสำ�คัญในการทำ�งานร่วมกับชุมชน ยิ่งบริหาร
เวลาได้ลงตัวมากเท่าไร ผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งานจะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม แม้จะรู้วิธีการ แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องง่าย การทำ�กิจกรรมกับ
เด็กและเยาวชนต้องทำ�วันเสาร์อาทิตย์ เพราะวันธรรมดาส่วนใหญ่น้องๆ เรียนพิเศษ
มีการบ้านและมีภาระทางบ้านต้องรับผิดชอบ นักถักทอชุมชนจึงต้องสละเวลาวันเสาร์
อาทิตย์มาทำ�กิจกรรมกับน้องๆ แต่เราไม่สามารถกะเกณฑ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ บางครั้ง
นัดแล้วเด็กๆ มาไม่ได้เพราะติดเรียน เราทำ�งานกับเด็ก ต่อให้เราว่างแต่เด็กไม่ว่างเราก็
ทำ�อะไรไม่ได้ เด็กรุน่ น้องว่างแต่รนุ่ พีแ่ กนนำ�ไม่วา่ ง ก็ไม่มใี ครมาเป็นแกนนำ�ในการสอน
หรือถ่ายทอดความรู้ เพราะเป้าหมายของเราคือผลักดันให้รนุ่ พีส่ อนรุน่ น้อง ไม่ใช่ตวั เรา
เข้าไปสอน
ขณะที่บังอรเสริมว่า การทำ�งานชุมชนมักมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ควบคุมไม่ได้
เกิดขึ้นอยู่เสมอ คนทำ�งานชุมชนจึงต้องยืดหยุ่นและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ให้ได้
ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติ การทำ�งานโดยไม่ยอมรับข้อจำ�กัดของผู้อื่น
อาจกลายมาเป็นข้อจำ�กัดของตัวเอง จนทำ�ให้การทำ�งานล้มเหลวได้
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“หากนัดแล้วน้องๆ มาไม่ได้ เราต้องไม่สร้างความ
กดดันหรือบังคับให้เขามาทำ�กิจกรรม แต่ควรจัดสรรเวลา
ใหม่ให้ลงตัว ถึงแม้การก้าวเดินของเราจะไม่ได้ก้าวยาวๆ
อย่างที่ตั้งใจ แต่ความเปลี่ยนแปลงที่พอจะมองเห็นใน
ตัวเด็ก ทำ�ให้เรามั่นใจว่าเรายังก้าวไปได้บ้าง ไม่ได้ย่ำ�อยู่
กับที่ การทำ�งานตรงนี้ไม่ใช่แค่เด็กและเยาวชนที่ได้เรียนรู้
และพัฒนาตัวเอง แต่รวมถึงตัวเราเองด้วยทีค่ อ่ ยๆ เรียนรู้
และพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆ กับเด็ก”
กล่าวได้ว่า กลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชน อบต.
โชกเหนือ ยังต้องอาศัยกลุ่มนักถักทอชุมชนเข้าไปกระตุก
กระตุน้ อยูต่ ลอดเวลา ประกอบกับข้อจำ�กัดด้านเวลา ส่งผล
ให้ ก ารดำ�เนิ น กิ จ กรรมของเยาวชนไม่ คื บ หน้ า มากนั ก
แม้กลุ่มแกนนำ�จะมีความคิดสร้างสรรค์ แสดงศักยภาพ
และความสนใจของตัวเองในด้านต่างๆ ออกมา แต่กลุ่ม
แกนนำ�ก็ยังทำ�งานแบบรอคำ�สั่งจากผู้ใหญ่ ด้วยเหตุนี้
นักถักทอชุมชนจึงต้องหาทางเข้าหนุนเสริมให้เด็ก
และเยาวชนทำ�กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เข้าไปทำ�ความ
เข้าใจและขอความร่วมมือจากโรงเรียนให้สง่ เสริมการ
ทำ�โครงงานและกิจกรรมของเด็กและเยาวชนอย่าง
สม่ำ�เสมอ

“เมื่อเราไม่มีเวลา เราก็ต้องหาภาคีเครือข่ายเข้า
มาช่วยผลักดัน ช่วยทำ�ให้กจิ กรรมของเด็กและเยาวชน
ขับเคลื่อนไปได้ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นานเกินไป เพื่อดึง
ความสนใจของเขาให้คงอยู่ เรามองว่าโรงเรียนเป็น
สถานที่ที่เด็กๆ ใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุด ถ้าโรงเรียน
ให้ความร่วมมือกับเรา การทำ�งานทัง้ ระบบก็จะดำ�เนิน
ไปได้ราบรื่นขึ้น เพราะเรามีตัวช่วย” อาภากล่าว

ทำ�งานต้องมองเห็น “คุณค่า” ของงาน
1 ปีที่ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้บังอรบอกว่า สิ่งที่
เธอได้รบั คืนมามากทีส่ ดุ คือ การพัฒนาตัวเอง โดยเฉพาะ
ด้านการเรียบเรียงความคิดในการทำ�งาน และทักษะการ
ทำ�งานเป็นทีม
“ในชีวิตทำ�งานที่ผ่านมา เราทำ�งานตามหนังสือ
สั่งการ มองการทำ�งานแบบหยาบๆ แต่ทักษะความรู้
และวิธีคิดที่ได้จากหลักสูตรนักถักทอชุมชน ทำ�ให้เรา
มองงานละเอียดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อได้แลกเปลี่ยนวิธี
ทำ�งานกับ อบต.ต่างพื้นที่ที่ช่วยเปิดมุมมองความคิด
ให้เราเข้าใจตัวเองและผู้อื่น จนประเมินข้อบกพร่อง
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ได้เรียนรู้ว่าเมื่อมี
ปัญหาเรื่องงาน
ตรงส่วนไหน
เราควรเดินเข้าไปหา
คนที่รับผิดชอบ
หรือเก่งเรื่องนั้นๆ
เพื่อขอความช่วยเหลือ
และขอคำ�ปรึกษา
ช่วยกันคิดช่วยกันทำ�
งานถึงจะออกมาดี

ของตัวเองได้วา่ ทีผ่ า่ นมาเราทำ�งานผิดพลาดตรงไหน แล้วนำ�องค์ความรูใ้ หม่ทไี่ ด้
เรียนรู้มาปรับใช้ในองค์กรของเราได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวทำ�งานกับ
ผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติตัวระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือวิธีทำ�งานร่วมกับเด็ก ซึ่ง
ทักษะและวิธีคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้รับจากที่ไหน”
หลักคิด วิธกี าร และเครือ่ งมือของหลักสูตรนีท้ ำ�ให้นกั ถักทอชุมชน อบต.โชกเหนือ
สามารถผ่าตัดเปิดดูวิธีคิดและวิธีทำ�งานแบบเดิม จนค้นพบเนื้อร้ายที่เป็นข้อบกพร่อง
สำ�คัญของการทำ�งาน นัน่ คือ การทำ�งานเพือ่ ให้ได้ทำ� โดยมองไม่เห็นคุณค่าของงาน
“ตอนนี้นอกจากได้ทำ�แล้ว พวกเรามองต่อไปว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ได้ท�ำ นัน้ มีอะไรบ้าง ไม่วา่ จะเป็นผลกระทบต่อคนทีท่ �ำ งานร่วมกับเราโดยตรงหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นคือคุณค่าของงานของเรา” บังอรวิเคราะห์
เช่นเดียวกับอาภา ที่เข้าใจถึงแก่นของหน้าที่นักถักทอชุมชนว่า อย่างน้อยที่สุด
นักถักทอชุมชนต้องประสานความร่วมมือภายในทีมงานของตัวเองให้แข็งแรงก่อน
“ตัวเราเองจากเดิมทำ�งานคนเดียว ไม่กล้าขอความคิดเห็นหรือขอความ
ช่วยเหลือจากใคร เพราะกลัวไม่มีใครช่วย ตอนหลังดึงวิเข้ามาช่วยงาน แล้วเขา
ทำ�งานออกมาได้ดมี าก เลยได้เรียนรูว้ า่ เมือ่ มีปญ
ั หาเรือ่ งงานตรงส่วนไหน เราควร
เดินเข้าไปหาคนที่รับผิดชอบหรือเก่งเรื่องนั้นๆ เพื่อขอความช่วยเหลือและขอ
คำ�ปรึกษา ช่วยกันคิดช่วยกันทำ� งานถึงจะออกมาดี”
ด้านทัศนี เล่าอย่างตรงไปตรงมาว่า แม้เธอจะทำ�หน้าทีน่ กั วิเคราะห์ฯ ทีค่ วรรูส้ ภาพ
ปัญหาทั่วไปในทุกๆ มิติของชุมชน เพื่อวิเคราะห์แล้วนำ�มาทำ�แผนพัฒนา แต่ที่ผ่านมา
เธอไม่เคยช่วยนักพัฒนาสังคมลงพื้นที่เพื่อทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนเลย
“โครงการนี้ทำ�ให้เรามีโอกาสลงไปเห็นและพูดคุยกับเด็กจริงๆ จนรู้ว่าเด็ก
แต่ละคนมีความสามารถเฉพาะตัวซ่อนอยู่ แต่ไม่มีโอกาสได้แสดงออก เมื่อได้
ลงพื้นที่ด้วยตัวเองก็ได้รู้และเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของชุมชน ทำ�ให้การทำ�งานใน
หน้าที่หลักของเราง่ายขึ้น สามารถคิดวิเคราะห์สภาพปัญหาพื้นที่ แล้วคิดหาทาง
แก้ไขได้อย่างตรงจุด”
นอกจากนี้ทัศนียังย้ำ�ถึงการพัฒนาตัวเองของเธอว่า จากเดิมเป็นคนไม่กล้าพูด
ไม่คิดว่าตัวเองมีความมั่นใจในการพูดต่อหน้าคนเยอะๆ ได้ แต่เมื่อผ่านหลักสูตร
นักถักทอชุมชน เธอเปลี่ยนเป็นอีกคน ทุกวันนี้สามารถเรียบเรียงคำ�พูด พูดต่อหน้า
คนจำ�นวนมากได้ งานสันทนาการเด็กที่ไม่คิดว่าตัวเองทำ�ได้ ก็ได้ทำ� แล้วก็แปลกใจที่
ทำ�ได้ดี เพราะเห็นเด็กรู้สึกสนุกและผ่อนคลายจริงๆ ก่อนเริ่มทำ�กิจกรรมกับเรา พอเรา
นำ�เด็กได้ ตัวเราเองก็รู้สึกสนุก จากที่คิดว่ายาก ก็กลายเป็นไม่ยากอย่างที่คิด
ไม่เพียงแค่ทมี งานนักถักทอชุมชนเท่านัน้ ทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงภายในตัวเอง
กลุม่ แกนนำ�เด็กและเยาวชนเองก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า การเข้ามาทำ�กิจกรรม
ร่วมกับ อบต. ทำ�ให้พวกเขารู้สึกรักและหวงแหนบ้านเกิดของตัวเองมากขึ้น
เนือ่ งจากได้เรียนรู้ ทำ�ความรูจ้ กั จนเห็นคุณค่าของทรัพยากร ภูมปิ ญ
ั ญา และวิถชี วี ติ
ของผู้คนในชุมชน
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“ถ้าไม่ได้เข้ามาทำ�ลูกประคบก็คงไม่มีความรู้เรื่องสมุนไพร ไม่รู้ว่าท้องถิ่นของเรา
มีสมุนไพรอะไร แล้วแต่ละชนิดนำ�มาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง” พลอยกล่าว
การทำ�ลูกประคบต้องอาศัยความละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดและแยก
สมุนไพร การตากสมุนไพร ไปจนถึงขั้นตอนการห่อลูกประคบ ที่ต้องอาศัยเวลาและ
ความอดทน พลอยบอกว่า นอกจากความรู้แล้ว เธอยังได้ฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์
จนทำ�ให้เธอเป็นคนใจเย็นและไม่โมโหง่าย
ด้านชลสาวน้อยตัวเล็กทีส่ ดุ ในทีม บอกว่า การได้ลองลงมือทำ�กิจกรรม ช่วยสลัด
คำ�ว่า “ไม่” ออกไป จาก “ไม่สนใจ” จึงกลายเป็น “สนใจ” เมื่อสนใจเธอจึงเริ่ม
จดบันทึกจนติดนิสยั คิดและทำ�งานอย่างเป็นระเบียบและเป็นระบบ มีสมาธิจดจ่อ
กับการเรียนหรืองานที่ทำ�มากขึ้น
เช่นเดียวกันแป้ง จากเดิมทีเ่ ป็นคนเงียบๆ ไม่ชอบทำ�งานร่วมกับผูอ้ น่ื แป้งวิเคราะห์
ตัวเองได้อย่างชัดเจนว่า เธอเป็นคนร่าเริงแจ่มใส เข้ากับคนอื่นได้ง่าย มีความอดทนต่อ
การทำ�งานกับคนหมู่มวลมากขึ้น และที่สำ�คัญการทำ�กิจกรรมทำ�ให้เธอเห็นคุณค่าของ
สิ่งใกล้ตัว
“เมื่อก่อนคิดตลอดว่า ทำ�ไมเราจะต้องไปช่วยทำ�งานส่วนรวมด้วย ไม่ชอบเลย
ไม่ใช่หน้าที่ของเราสักหน่อย แต่เมื่อมีโอกาสมาทำ�กิจกรรมเพื่อชุมชนบ่อยขึ้น จากที่
ไม่ค่อยอยากมา ไม่เต็มใจทำ� กลายเป็นอยากมาอยากช่วย เหมือนตอนนี้เรา
รับผิดชอบการทำ�ลูกประคบเป็นหลัก แต่เมื่อทีมคัดลายมือต้องการความช่วยเหลือ
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เราก็เข้าไปช่วยเป็นพี่เลี้ยง หรือแม้แต่การทำ�ลูกประคบ ทั้งที่แม่มีความรู้และเก่งเรื่องนี้
เราก็ไม่เคยสนใจ จนครูชวนให้เข้ามาทำ�โครงงานกับโรงเรียน แล้วได้ตอ่ ยอดทำ�มาเรือ่ ยๆ
ถึงได้เห็นประโยชน์ การได้รวมกลุ่มทำ�กิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ให้ทั้งความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ทำ�ให้ได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ ซึ่งเป็นความรู้ที่จะนำ�ไปใช้ได้ในอนาคต แล้ว
สามารถสร้างรายได้จากสิ่งที่ทำ�ในยามว่างได้” แป้งกล่าว
จากทีไ่ ม่เคยสนใจความรูเ้ รือ่ งสรรพคุณสมุนไพร กลับกลายเป็นตัวต่อยอดความรู้
ด้านการประกอบอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ได้เข้ามาเรียนรู้ โดยเฉพาะแป้งบอกว่า
เธอมีความฝันอยากเปิดร้านนวด ด้วยการนำ�สมุนไพรมาเป็นวัตถุดบิ ช่วยทำ�ให้ผอ่ นคลาย
และบรรเทาอาการปวดเมื่อยให้ผู้คน

หากผู้ใหญ่พร้อม
เดินเคียงข้างและ
สนับสนุนเยาวชน
ไปตลอดเส้นทาง
ย่อมปลูกปั้นแกนนำ� ใช้ “หัวใจ” ทำ�งาน
ถึงแม้การขับเคลือ่ นงานด้านเด็กและเยาวชนของ อบต.โชกเหนือจะยังไม่มคี วาม
เด็กและเยาวชน
ที่มีสำ�นึกรักบ้านเกิด เข้มแข็งเชิงกลไก แต่ทมี นักถักทอชุมชนยืนยันว่า พวกเขายังไม่ทอ้ และพร้อมมุง่ มัน่ ทำ�งาน
เห็นสีหน้าและแววตาแห่งความสุขทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างทำ�กิจกรรมของเด็กและเยาวชน
มีจิตอาสาทำ�เพื่อ ต่เป็อนไปแรงผลั
กดันและเป็นกำ�ลังใจเบื้องหลังการทำ�งานของพวกเขา
ส่วนรวมได้เพิ่มขึ้น
วิมลรัตน์กล่าวถึง ความเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยากให้เกิดขึน้ ปลายทางว่า เธออยากเห็น
และดีกว่าที่เป็นอยู่ เด็กและเยาวชนในตำ�บลโชกเหนือ ลุกขึน้ มาทำ�กิจกรรมทีต่ นเองสนใจในชุมชนของตัวเอง
แน่นอน ซึง่ เป็นหน้าทีข่ องทีมทีต่ อ้ งช่วยกันผลักดันและคิดต่อว่าจะทำ�อย่างไรให้นอ้ งๆ นำ�ต้นทุน

ความรู้หรือความสามารถที่มีอยู่มาขยายผล คิดออกมาเป็นกิจกรรมหรือโครงการ
ส่วนจะทำ�สำ�เร็จหรือไม่ เราไม่ได้วัดผลจากตรงนั้น แต่อยู่ที่ว่าเขาได้เริ่มลงมือทำ�แล้ว
หรือยัง
ส่วนบังอรกล่าวอย่างจริงจังว่า หากผูใ้ หญ่พร้อมเดินเคียงข้างและสนับสนุนเยาวชน
ไปตลอดเส้นทาง ย่อมสามารถปลูกปั้นแกนนำ�เด็กและเยาวชนที่มีสำ�นึกรักบ้านเกิด
มีจิตอาสาทำ�เพื่อส่วนรวมได้เพิ่มขึ้น และดีกว่าที่เป็นอยู่แน่นอน
ขณะที่นายกฯ บัณฑิต บอกว่า 1 ปีท่ีผ่านมาเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงที่
เข็มแข็งขึน้ ในองค์กร และขยายขอบเขตออกไปภายนอก รวมถึงความเปลีย่ นแปลง
ของเด็กและเยาวชนในชุมชน นักถักทอชุมชนทั้ง 4 คน และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนาชุมชนอีก 1 คนทีอ่ าสาเข้ามาช่วยเหลืองานแทนเจ้าหน้าทีค่ นเดิม ต่างทุม่ เท
ทำ�งานอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
ส่วนเด็กและเยาวชนนั้น จากเดิมที่ต้องเกณฑ์เด็กเข้ามาร่วมกิจกรรม ปัจจุบัน
เขาจะอาสาเข้ามาร่วมทำ�กิจกรรมพัฒนาชุมชนกับ อบต. ด้วยตนเอง แสดงให้เห็นถึง
ความเสียสละ และจิตใจที่นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากขึ้น
“ปกติข้าราชการทำ�งานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ แต่นักถักทอชุมชนสละเวลาพักผ่อน
วันเสาร์อาทิตย์มาทำ�กิจกรรมกับเด็กและเยาวชน ทั้งที่เราไม่เคยออกคำ�สั่ง และเขาก็
ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติม ถึงแม้ตามระเบียบจะสามารถขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ทำ�งานนอกเวลาได้ แต่ด้วยใจอาสา พวกเขาก็ไม่เคยบ่นหรือเรียกร้องอะไร”
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พวกเขาก้าวข้ามคำ�ว่า “หน้าที่รับผิดชอบ” มาสู่ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ด้วย “หัวใจ” เนื่องจากมองเห็นคุณค่าและประโยชน์
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากงานที่ทำ�
อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้บคุ ลากรภายในหน่วยงานทุกคนทำ�งานไปในทิศทางเดียวกัน
นายกฯ บัณฑิตจึงดึงเจ้าหน้าที่ อบต.คนอื่นๆ เข้ามาเรียนรู้การทำ�งานชุมชน ด้วยการ
ลงพื้นที่ทำ�กิจกรรมร่วมกับนักถักทอชุมชนในบางครั้ง ส่งผลให้จากเดิมที่ต่างคนต่าง
ทำ�งานตามหน้าทีข่ องตนเอง จนรูส้ กึ เหมือนทำ�งานอยูค่ นเดียว กลับหันมาให้ความช่วย
เหลือกันทำ�งานมากขึ้น
“ถ้าเจ้าหน้าที่ช่วยกันทำ�งาน คิดตรงกันว่า งานเราเขาก็มา งานเขาเราก็ไป งานก็
จะเสร็จเร็ว และออกมาดีกว่าเดิม” นายกฯ บัณฑิต กล่าว
ส่วนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนนั้น ถึงแม้จะไม่สามารถขจัด
ปัญหาในภาพใหญ่ได้อย่างชัดเจน แต่เด็กและเยาวชนก็มีจิตใจที่เสียสละและนึกถึง
ส่วนรวมมากขึ้น
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนของทีมนักถักทอชุมชน และกลุ่มแกนนำ�เด็กและ
เยาวชน อบต.โชกเหนือ แต่ที่สำ�คัญกว่านั้น คือ พวกเขาก้าวข้ามคำ�ว่า “หน้าที่
รับผิดชอบ” มาสู่ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้วย “หัวใจ” เนื่องจากมองเห็น
คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากงานที่ทำ�นั่นเอง
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ถ้าเจ้าหน้าที่ช่วยกันทำ�งาน คิดตรงกันว่า
งานเราเขาก็มา งานเขาเราก็ไป งานก็จะเสร็จเร็ว
และออกมาดีกว่าเดิม

องค์การบริหารส่วนตำ�บลโชกเหนือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล บัณฑัต จารัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล บุญส่ง สายไทย
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
บังอร บุญเนือง
หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
อาภา บุญศักดิ์
นักพัฒนาชุมชน
ทัศนี ประดุจชนม์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สราวุธ สายธนู
นักวิชาการศึกษา

จังหวัด
สุรินทร์
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“พลังงานใจ”
ที่ ไม่มีวันหมด
องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านไทร
อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ได้ความรู้จากหลักสูตรเยอะ แต่เนื่องจากชั่วโมงบินยังต่ำ�
จึงอ่านปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องไม่ขาด เก็บรายละเอียด
ที่มีผลต่อการดำ�เนินงานไม่หมด และย่อยความรู้ที่รับมา
ให้ละเอียดไม่ได้ จนกลายเป็นว่านำ�ไปใช้อย่างไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ
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สถานการณ์นา่ เป็นห่วงของเด็กและเยาวชนทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านไทร
อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มี 2 สถานการณ์ หนึ่งคือ “เด็กแว้น” ที่สร้างปัญหา
เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตของเยาวชนเอง และก่อกวนความเป็นอยู่อันสงบสุขของคนใน
ชุมชน และสองคือ “ยาเสพติด” ที่เกิดจากการมีอาณาเขตใกล้กับจุดผ่านแดนถาวร
ช่องจอมที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีความเสี่ยงเรื่องยาเสพติด การแก้ปัญหา
ทีผ่ า่ นมาของ อบต. จึงเป็นการขอความร่วมมือพ่อแม่ให้คอยห้ามปรามลูกไม่ให้ออกมา
ซิง่ ป่วนเมือง รวมทัง้ จัดกิจกรรมต่างๆ ทัง้ งานบุญประเพณี การแข่งขันกีฬาภายในชุมชน
เพื่อหาอะไรให้เด็กทำ� จนไม่มีเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดี

กิจกรรมเด็กต้อง “ยั่งยืน”
“ทุกปีเราจะมีการจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ให้เด็กๆ ใน
ตำ�บล มีการจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดของ อบต. และจัดงานประเพณี ภายในงาน
จะมีการประกวดต่างๆ เช่น วันลอยกระทง ก็มีประกวดการแสดง ประกวดทำ�กระทง
หรือประเพณีทเี่ ราจัดอย่างยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ คือ “แซนโฎนตา” หรือวันสารทเขมร ซึง่ เป็นงาน
เซ่นไหว้บรรพบุรุษ โดยเราตั้งเป็นนโยบายว่าเยาวชนต้องเข้าร่วม” เหิน จุไรย์ นายก
องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านไทร อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรนิ ทร์ เล่าถึงกิจกรรมที่
อบต.จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี ซึ่งเป็นกลยุทธ์ “ซื้อเวลา” ที่ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อป้องกันไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งไม่ดีต่างๆ
ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมนั้นค่อนข้างดีในความเห็นของนายกฯ เหิน เพราะมี
เยาวชนเข้าร่วมจำ�นวนมาก ลดข้อกังวลของผูใ้ หญ่ลงได้มาก จากเสียงแว้นรถยามวิกาล
ที่ลดลง ทว่าธนชาติ กล้าเชี่ยว ปลัด อบต.บ้านไทร กล่าวตรงไปตรงมาว่า กิจกรรม
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เหล่านีต้ อ้ งมีการจัดอย่างต่อเนือ่ งตลอดปีและทุกปี เพราะ
ตัวกิจกรรมไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของ
เยาวชนอย่าง “ยัง่ ยืน” รวมทัง้ สิ้นเปลืองกำ�ลังเจ้าหน้าที่
งบประมาณ และเวลา
กระทั่งมล - วิมล สืบสันต์ หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
และ นก - สุวิมล บุญเดีย อดีตนักพัฒนาชุมชน ได้ไป
เห็นแนวทางการทำ�งานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่
เทศบาลตำ�บลเมืองแก อำ�เภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
พื้ น ที่ ตั ว อย่ า งของหลั ก สู ต รนั ก ถั ก ทอชุ ม ชนรุ่ น ที่ 1 ที่
ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก ทำ�กิ จ กรรมจนสามารถต่ อ ยอดสู่ ก าร
ประกอบอาชีพได้ เช่น การทำ�ผ้าเช็ดเท้า การทำ�หนังสติ๊ก
และเปิดพื้นที่แสดงความสามารถของเด็กในงานประจำ�ปี
ต่างๆ ของชุมชน แทนที่จะให้เด็กมารับความสนุกเพียง
อย่างเดียว
“เราทำ�งานที่นี่มานาน เห็นปัญหาเด็กและเยาวชน
ถูกละเลยมานาน ที่ผ่านมาเยาวชนตำ�บลบ้านไทรมีพื้นที่
น้อยมากในการออกมาแสดงศักยภาพของตัวเอง ลักษณะ
กิจกรรมก็เป็นโครงการทีท่ �ำ แล้วจบไป ไม่สามารถต่อยอด
ได้อีก พวกเราจึงคิดว่าน่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม
ที่มีความต่อเนื่องมากขึ้น พอเห็นการทำ�งานของเมืองแก
ก็โดนใจ เพราะเป็นสิ่งที่รอมานาน อยากเห็นเด็กและ
เยาวชนในตำ�บลลุกขึ้นมาแสดงศักยภาพของตัวเองบ้าง”
มลและนกจึงกลับมานำ�เสนอหลักสูตรนักถักทอชุมชน
ให้คณะผูบ้ ริหาร อบต. รูจ้ กั เมือ่ ผูใ้ หญ่อนุญาตให้เข้าอบรม
พวกเธอจึงชักชวนจ่าไหว - พ.จ.อ.ไสว สัชชานนท์
รองปลัด อบต. และ จิ๊ก - พัตรพิมล มณฑล อดีต
นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมทีมด้วย โดย 3 สาวตัง้ ใจรับงาน
ภาคกิจกรรม และให้จ่าไหวซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในทีม และ
ทำ�งานด้านบริหาร คอยช่วยประสานงานกับผู้ใหญ่
“อยากเห็นภาพที่เด็กลุกขึ้นมาดูแลชุมชน และ
รักษาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้” คือ
หมุดหมายของทีมนักถักทอชุมชนแห่งบ้านไทรเมื่อ
แรกตัดสินใจก้าวเข้าสู่การอบรมหลักสูตรนักถักทอ
ชุมชน
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ภาพฝัน...ภาพจริง
หลั ง รั บ ชุ ด ความรู้ ต่ า งๆ ที ม นั ก ถั ก ทอชุ ม ชนใช้
บทเรียนที่ 1 เรือ่ ง “การมองหาต้นทุนทางสังคม” ด้วยการ
สำ�รวจอาชีพ กิจกรรม และบริบทท้องถิน่ พบว่า “ต้นทุน”
ของบ้านไทรคือ การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี
ตลอดปี ทีม่ กี ารดึงคนชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรม จัดงานอย่าง
ยิ่งใหญ่ มีประกวดชิงรางวัลมากมาย อาทิ การประกวด
กระทงสวยงามเนื่องในวันลอยกระทง การกวนข้าวทิพย์
ในประเพณีแซนโฎนตา ภายใต้การสนับสนุนของ อบต.
อีกภารกิจคือ “ตามหาภาคีและผู้ใหญ่ใจดี” เพื่อมาเป็น
กลไกขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชน
แต่ความร่วมมืออย่างภาพฝัน กลับไม่ได้เกิดขึน้ ง่ายๆ
“เราเชิ ญ ทุ ก ภาคส่ ว นมารั บ ฟั ง แผนการทำ � งาน ทุ ก คน
เห็นด้วยและอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ในชุมชน แต่พอถึง
เวลาปฏิบัติจริง เขาเลือกนั่งดูและให้กำ�ลังใจมากกว่า
ยังไม่ได้คดิ ช่วยต่อยอดอะไร อาจเป็นเพราะเขายังไม่เข้าใจ
หน้าทีก่ ารเป็นผูใ้ หญ่ใจดี หรือวิธชี ว่ ยชีแ้ นะ และคงต้องการ
ดูกอ่ นว่าเราสามารถทำ�ให้เด็กดีขนึ้ แค่ไหน ถ้าผลลัพธ์ใช้ได้
เขาจึงค่อยเข้ามาหนุน สุดท้ายเราต้องเป็นคนลงมือทำ�เอง
ทั้งหมด ไม่มีใครช่วยระดมความคิดเห็น” เหล่านักถักทอ
ชุมชนบอกเล่าความรู้สึก
แม้ผู้ใหญ่ใจดียังลังเล ทว่าทางคณะผู้บริหาร อบต.
ก็อนุญาตให้นักถักทอชุมชนเคลื่อนงานเต็มที่ ไม่ก้าวก่าย
สนับสนุนงบประมาณเท่าที่เป็นไปได้ หากครั้งไหนไม่พอ
จริงๆ พวกเขาจะนำ�เงินส่วนตัวมาลงขัน เพือ่ ให้งานเดินต่อ
ภายใต้กระบวนการสร้างกลไกพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของนักถักทอชุมชน นอกจากความร่วมมือของภาคี ผูใ้ หญ่
ใจดี และทีมผู้บริหาร อบต.แล้ว ยังต้องการแรงกายและ
แรงใจจากเพื่อนร่วมงานใน อบต.ด้วย ซึ่งจ่าไหวเล่าอย่าง
ตรงไปตรงมาว่า เขาเคยชักชวนหลายคนมาช่วย แต่แค่
1-2 ครั้ง พวกเขาก็ถอยออก เนื่องจากต่างมีภาระงานที่
หนักเป็นทุนเดิม รวมทั้งชินกับการทำ�งานแบบทำ�เสร็จ
แล้วจบ มากกว่าการต้องดูเชิงลึกถึงข้อแก้ไขเพื่อให้งาน
สมบูรณ์ขนึ้ และการไม่มเี ป้าหมายร่วมขององค์กรทีช่ ดั เจน

“แต่ถึงเขาไม่ร่วม เราก็ลุย ต้องขยับให้เห็นว่า
ตรงนีม้ กี จิ กรรมทีด่ ตี อ่ ลูกหลานบ้านเรา” จ่าไหวกล่าวถึง
ข้อสรุปในวันทีต่ ดั สินใจเคลือ่ นงานด้วยเสียงหนักแน่น และ
แววตามุ่งมั่น

เปลี่ยนแผน...เปลี่ยนทิศ
เมื่อการประสานภาคีเดิน ไม่ถึงปลายทางที่ตั้งใจ
ทีมนักถักทอชุมชนบ้านไทรจึงตัดสินใจเปลี่ยนทิศทำ�งาน
ไปมุง่ ตรงกับเป้าหมายคือ “เด็กและเยาวชน” โดยขอความ
อนุเคราะห์จากโรงเรียนในพื้นที่ให้คัดเด็กเข้าร่วมกิจกรรม
“ค้นหาแกนนำ�เยาวชน” ซึง่ ได้เด็กมาจำ�นวนค่อนข้างเยอะ
ในรอบแรก แล้วใช้กจิ กรรม “การรูจ้ กั ตนเอง” ทำ�ให้เหล่า
เยาวชนบ้านไทรเกิดความคุ้นเคยกับพี่ๆ นักถักทอชุมชน
พร้อมกับการรู้จักตนเองและเพื่อนๆ ให้มากขึ้น
จากนั้นคัดจนเหลือ 10 คน โดยดูจากความสนใจ
ร่วมทำ�กิจกรรม ความกล้าแสดงออก และภาวะผู้นำ�เพื่อ
เข้าค่าย “ยุววิทยากร” กับสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้
เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) หลังจบค่ายแล้ว ทีมนักถักทอ
ชุมชนต้องพบอุปสรรคอีกครั้งกับการถอนตัวไปทีละคน
ของแกนนำ�เยาวชน กระทั่งเหลือ 4 คน เพราะอีก 6 คน
ต่างอยู่คนละโรงเรียนจึงว่างมาทำ�กิจกรรมไม่พร้อมกัน
และอีกเหตุผลคือ “ไม่เข้าใจการถอดบทเรียน”
มลเล่ า ว่ า เด็ ก ๆ ไม่ ช อบอะไรที่ เ ป็ น วิ ช าการ
ถ้าพาสันทนาการหรือเล่น เขาทำ�ได้ แต่พอถึงขัน้ ตอนการ
ถอดบทเรียนเขาจะนิ่งทันที ยิ่งต้องทำ�หลายรอบ เขายิ่งดู
ถอดใจ อาจเพราะเคยชินกับการทำ�กิจกรรมทีเ่ ล่นอย่างเดียว
แล้วจบ ขณะทีห่ ลักสูตรนี้ ต้องเรียนรูจ้ ากการลงมือทำ� แล้ว
มาถอดบทเรียนเพื่อให้ได้องค์ความรู้
ซึ่งแกนนำ�เยาวชน 4 คนดังกล่าวเรียนอยู่โรงเรียน
ไทรแก้ววิทยาทั้งหมด จึงนัดหมายกันมาทำ�กิจกรรมได้
พร้ อ มเพรี ย งเสมอ และมี ใจอาสาอยากทำ�กิ จ กรรม
เนื่องจากเป็นแกนนำ�นักเรียนทำ�กิจกรรมของโรงเรียน
อยู่แล้ว
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เมื่อขาดทีมก็หยุดชะงัก
การขยับงานของทีมนักถักทอชุมชน อบต.บ้านไทร
ที่ ผ่ า นมาต้ อ งพบอุ ป สรรคอยู่ ต ลอด แต่ เ พราะมี ที ม ที่
กลมเกลียว ชนิดที่เรียกว่า “มองตาก็รู้ใจ” จึงสามารถ
ผลักดันงานฝ่าทุกด่านทีท่ า้ ทายมาได้ ทว่าทุกสิง่ ย่อมมีการ
เปลีย่ นแปลง เช่นเดียวกับการโยกย้ายสถานทีท่ ำ�งานของ
2 ใน 4 นักถักทอชุมชนบ้านไทร คือนกและจิ๊กที่ต้องย้าย
ไปทำ�งานในพืน้ ทีอ่ น่ื บวกกับความรับผิดชอบในงานประจำ�
ที่ถาโถมเข้ามา ส่งผลให้ภารกิจเชื่อมร้อยถักทอต้องหยุด
ลงชั่วคราว
“ตัง้ แต่นอ้ งนกกับน้องจิก๊ ออกไป โครงการทีพ่ วกเรา
วางไว้ก็ขาดคนขับเคลื่อนหลัก การแข่งขันกีฬาของหมู่ 4
ทีม่ นี อ้ งนกเป็นแกนนำ�ก็เลยต้องหยุดชะงัก” จ่าไหวเล่าถึง
สถานการณ์ล่าสุดของทีม
ขณะที่มลเสริมต่อถึงรูปแบบการทำ�งานของทีมเดิม
ว่า “เราค่อนข้างเป็นทีมเวิร์ค แต่ละคนถนัดคนละอย่าง
ทำ�ให้หนุนเสริมกันได้ดี พี่ไหวทำ�ด้านวิชาการ นกเป็น
คนในพื้นที่ที่รู้บริบทชุมชน และเคยเป็นครูมาก่อน จึงดึง

ลูกศิษย์ให้มาร่วมกิจกรรมได้ ส่วนจิ๊กเก่งสันทนาการ และ
พูดโน้มน้าวคนให้สนใจ ส่วนเราเองสามารถเป็นผู้ดำ�เนิน
กิจกรรมได้ ถ้าทีมเดิมของเรายังอยูง่ านจะราบรืน่ กว่านีม้ าก
แต่เข้าใจว่าทั้งสองมีภาระงานและความจำ�เป็น ตอนนี้ก็
กังวลว่าทีมใหม่ที่เข้ามาจะเต็มที่เหมือนทีมที่ผ่านมาไหม
คงต้องคอยดูใจของเขาอีกทีว่ามีให้เรามากแค่ไหน”

“ดอกผล” จากการลงมือทำ�
ถึงขาดทีม ทว่าจ่าไหวและมลยังมีกลุ่มเยาวชน ซึง่
เป็นดอกผลของความพยายามขับเคลือ่ นงานประกอบด้วย
เจน - เจนจิรา บัวหอม พร - ดวงพร สมแจ่ม ทิพย์ เมสิณี ยิ่งเสมอ และโชค - ธีรโชค จันทร์ปรุง ที่เกิดจาก
ค่ายค้นหาแกนนำ�เยาวชนในตำ�บล จากคนเรียนรู้สู่การ
เป็นคนพาน้องเรียนรู้
กิจกรรมที่ทำ�ผ่านมาคือ อบรมการทำ�ขนมเม็ดขนุน
และน้ำ�สมุนไพร ซึง่ เด็กๆ เป็นผูเ้ ลือกกิจกรรมเหล่านีด้ ว้ ย
ความสนใจ เพราะเห็นว่าการทำ�อาหารเป็นทักษะชีวิต
ทีส่ ำ�คัญ โดยมีแม่ของเจนหนึง่ ในแกนนำ�เยาวชนมาช่วยสอน
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เมือ่ อาหารทดลองชุดแรกเป็นรูปเป็นร่าง กลุม่ เยาวชน
จึงไปขอให้ครูนโิ รบล ประกอบดี โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
ซึง่ เป็นครูทปี่ รึกษาชัน้ เรียนทดสอบรสชาติ ซึง่ คุณครูกย็ นิ ดี
ช่วยติชม พร้อมให้คำ�แนะนำ�เพิ่มเติมเรื่องการตระเตรียม
อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนลงมือทำ�งานจริง และตลอดการ
ทำ�งานของแกนนำ�เยาวชนทั้งสี่ จะมีพี่ๆ นักถักทอชุมชน
คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
“ระหว่างการทำ�งาน พีน่ กั ถักทอชุมชนคอยช่วยพวก
เราเสมอ มีปัญหาอะไรสามารถปรึกษาได้ทันที เวลา
ประชุมวางแผนงานแล้วความคิดขัดแย้งกัน ก็ช่วยหา
ข้อสรุป พอประชุมเสร็จแล้วได้ขอ้ ตกลงว่าอย่างไร พวกเรา
จะเขียนรายงาน พี่เขาดูให้อีกที แล้วจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
ถ้าไม่มีพี่ๆ การทำ�งานคงยากกว่านี้ เพราะพวกหนูไม่เคย
ทำ�มาก่อน และรู้สึกอุ่นใจว่ามีคนคอยอยู่ข้างๆ ทำ�ให้ไม่
ท้อถอย” เจนบอกเล่าวิธีการทำ�งาน
หลังผ่านการทำ�โครงการ เด็กๆ พบความเปลีย่ น
แปลงของตัวเองหลายอย่าง เจนบอกว่า เธอรู้สึกว่า
ตัวเองจัดสรรเวลาในชีวิตประจำ�วันได้ดีขึ้น ทั้งการทำ�
กิจกรรม การเรียน และการทำ�งานบ้าน ส่วนทิพย์ทเี่ คย
ขี้อาย กลับกล้าออกมายืนข้างหน้า เป็นวิทยากรสอน
น้องประถมศึกษาทำ�น้ำ�สมุนไพร โชคผู้ชายคนเดียว
ของกลุ่มก็มีรับผิดชอบของตัวเองมากขึ้น
ส่วนพรบอกว่า เมื่อก่อนเธอชอบเป็นผู้ตาม ใครทำ�
อะไรก็ว่าตามเขา พอมาทำ�โครงการนี้ ต้องมีการแสดง
ความคิ ด เห็ น เวลาประชุ ม จนกล้ า ออกมานำ�ในที่ สุ ด
ตอนแรกยั ง ไม่ ค่ อ ยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากน้ อ งเท่ า ไร
เขาไม่สนใจฟัง พูดอย่างทำ�อีกอย่าง เธอเลยลองคิดจาก
ตัวเองที่ชอบฟังคนพูดเพราะๆ แล้วนำ�ไปใช้กับน้อง โดย
พูดหวานๆ โน้มน้าวน้องให้สนใจทำ�กิจกรรมกับเธอ
ใช่แค่เด็กๆ ที่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไป คุณครู
ที่ ป รึ ก ษาของพวกเขาที่ เ ห็ น พฤติ ก รรมภายในชั้ น เรี ย น
มาตลอด ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า กิจกรรมทำ�ให้ลกู ศิษย์
ของเธอมีพัฒนาการดีขึ้น
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ด้วยอำ�นาจหน้าที่ของท้องถิ่นซึ่งต้องดูแลงานเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว ถ้าเราขับเคลื่อน
ต่อไปได้จะแบ่งเบาภาระงานที่รับผิดชอบได้เยอะ เพราะมีเครือข่าย มีคนประสานงานให้
เราเพียงแค่สนับสนุนเรื่องงบประมาณ แล้วเข้าไปเสริมแค่นิดหน่อย เราถึงยังมีแรงสู้
เพราะอยากประสบความสำ�เร็จให้ ได้
ครูนิโรบลครูที่ปรึกษาของ 3 สาวเล่าว่า “ครูเป็นที่ปรึกษามาตั้งแต่ ม.1 จึงรู้จัก
ลูกศิษย์ทุกคนเป็นอย่างดี เวลาไปทำ�กิจกรรมกลับมา เขาก็เล่าให้ครูฟังเสมอว่าไป
ทำ�อะไรมาบ้าง ครูจะถามกลับว่าสิ่งที่ทำ�คุ้มไหม เขาบอกว่าคุ้ม ไปแล้วได้เจอผู้คน และ
พัฒนาตัวเอง พวกเขาภาคภูมใิ จ ส่วนตัวครูจะย้�ำ เขาเสมอว่าต้องตามงาน และตัง้ ใจเรียน
รักษาผลการเรียนของตัวเอง กิจกรรมเด่นแล้วต้องไม่ทิ้งการเรียน ซึ่งเด็กๆ สามารถ
ทำ�ได้ ถึงทำ�กิจกรรมก็ยังรักษาระดับผลการเรียนได้ดี”
ด้านลลิตา คิอินธิ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา คุณครูที่ปรึกษาของโชคก็ยืนยันถึง
ความเปลี่ยนแปลงของลูกศิษย์ในความดูแลหลังร่วมกิจกรรมเช่นกันว่า โชคมีความ
ตรงต่อเวลามากขึ้น รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนเลย รวมทั้งส่งงานอย่าง
สม่ำ�เสมอ จากเมื่อก่อนที่มักมาโรงเรียนสาย และไม่สนใจทำ�การบ้าน

ถอย...เพื่อก้าวต่อ
ก่อนตั้งต้นการทำ�งานอีกครั้ง 2 นักถักทอชุมชน เลือกถอยกลับมามองสิ่งที่มี
และสิง่ ทีข่ าดเพือ่ จัดแผนการทำ�งานรอบใหม่ เริม่ จากเรือ่ งต้นทุนทางสังคม ซึง่ พบว่า
มีผใู้ หญ่ใจดีหลายท่านทีพ่ ร้อมให้ความช่วยเหลือ เช่น หลวงพ่อทีอ่ ยากสนับสนุนเด็กใน
ชุมชนมาฝึกหัดดนตรีพน้ื บ้าน พ่อพราหมณ์ทพ่ี ร้อมถ่ายทอดวิชา เพือ่ สร้างพราหมณ์นอ้ ย
ต่อมาเป็นการทบทวนตัวเองถึงเหตุที่ยังเดินไม่ถึงเป้าหมาย โดยทั้งคู่ยอมรับ
ตรงไปตรงมาว่าได้ความรู้จากหลักสูตรเยอะ แต่เนื่องจากชั่วโมงบินยังต่ำ� จึงอ่าน
ปัจจัยแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องไม่ขาด เก็บรายละเอียดทีม่ ผี ลต่อการดำ�เนินงานไม่หมด
และย่อยความรู้ที่รับมาให้ละเอียดไม่ได้ จนกลายเป็นว่านำ�ไปใช้อย่างไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ
แม้การทำ�งานของทีมนักถักทอชุมชน อบต.บ้านไทร จะยังเดินอยู่บนเส้นทาง
ขรุขระ และต้องการเวลามากกว่านี้ในการสานแต่ละภาคส่วนของชุมชนให้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน แต่พวกเขาก็ไม่ท้อถอยหรือละทิ้ง
มลเล่าเหตุผลถึงความพยายามที่จะทำ�ต่อ เนื่องจากเธอเห็นเป้าหมายสุดท้าย
ชัดเจน “ด้วยอำ�นาจหน้าที่ของท้องถิ่นซึ่งต้องดูแลงานเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว ถ้าเรา
ขับเคลื่อนต่อไปได้จะแบ่งเบาภาระงานที่รับผิดชอบได้เยอะ เพราะมีเครือข่าย มีคน
ประสานงานให้ เราเพียงแค่สนับสนุนเรือ่ งงบประมาณ แล้วเข้าไปเสริมแค่นดิ หน่อย เรา
ถึงยังมีแรงสู้ เพราะอยากประสบความสำ�เร็จให้ได้”
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สำ�หรับจ่าไหวก็ยืนยันเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมทีม และเพิ่มเติมว่า “ผมทำ�งานของ
นักถักทอชุมชนด้วยใจ หากถอดใจแล้วหันหลังกลับหรือถอยหนี นัน่ คงไม่ใช่ผม และเมือ่
ทุกอย่างอยู่ที่ใจ ผมพร้อมทำ�ให้ทุกอย่าง”

ความคิดเปลี่ยนไป...การกระทำ�เปลี่ยนแปลง
แม้วนั นีก้ ลไกขับเคลือ่ นงานเด็กและเยาวชนทีบ่ า้ นไทรของ 2 นักถักทอชุมชน
จะยังขยับไม่ถงึ หมุดหมาย ทว่าสิง่ ทีห่ ลักสูตรหยิบยืน่ แก่พวกเขาจนประสบผลแล้ว
คือ การเปลีย่ นแปลงความคิดและการกระทำ� ทัง้ เรือ่ งงานในหน้าทีแ่ ละชีวติ ประจำ�วัน
จ่าไหวเล่าถึงสิ่งที่เขาจำ�ได้ขึ้นใจจากการเรียนกับอาจารย์ทรงพล คือคำ�พูดที่ว่า
“ถ้าไม่เคยลงมือทำ�แล้วจะรู้ได้อย่างไร” และเห็นด้วยว่าก่อนที่จะไปชี้ให้คนอื่นทำ�
เราควรลงมือทำ�ก่อน โดยหมัน่ เก็บสะสมความรู้ กระทัง่ สามารถร้อยเรียงและถ่ายทอดได้
แม้ตอนนีย้ งั ทำ�หน้าทีไ่ ด้ไม่สมบูรณ์เท่าทีห่ วัง เนือ่ งจากต้องการใช้เวลาเพิม่ ความพร้อม
ของพื้นที่ และความพร้อมของคน ทว่าความเปลี่ยนแปลงของเขาที่เกิดขึ้นแล้วคือ
วิสัยทัศน์ของการทำ�งาน
“หน้าทีน่ กั ถักทอชุมชนคือความภาคภูมใิ จของผม เพราะได้รอ้ ยเรียงข้อมูลให้เป็น
ระบบ เมือ่ ก่อนเรามองไม่รอบด้าน มองเท่าทีเ่ ห็นข้างหน้า ลืมมองด้านข้างและด้านหลัง
พอไม่ได้มองข้อมูลต่างๆ ก็เห็นแค่ตามทีม่ อง เคยเห็นแค่ภาพรวมองค์กร เพราะทำ�ฝ่าย
บริหาร ตอนนี้กลับมองกว้างขึ้น ความละเอียดของเนื้องานก็มากขึ้นตาม
นอกจากนัน้ ยังนำ�รูปแบบวิธกี ารมาใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้ เช่น เช้าดูแลลูกก่อนไป
โรงเรียน ตอนเย็นแบ่งเวลาไปให้อาหารปลา ไปรดน้ำ�ผัก ไปวิ่ง ผมไม่เคยทิ้งทุกภารกิจ
เลยนะ การจัดการเป็นสิ่งที่สำ�คัญ ทำ�ให้ขยับไปได้ทุกด้าน กิจกรรมที่บ้านเราก็ได้
งานหลวงเราก็ได้”
ส่วนมลบอกเช่นเดียวกันว่า การอบรมครั้งนี้สร้างความคิดที่เป็นระบบแก่เธอ
แต่เหนืออื่นใดคือทำ�ให้เธอเห็นปัญหาเด็กและเยาวชนรอบตัวชัดเจนขึ้น จนรู้สึก
ห่วงใยอนาคตของชาติ
“เมื่อก่อนเราทำ�งานไม่เป็นระบบเท่าไร แต่หลังจากเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอ
ชุมชน จึงจัดการตัวเองได้ดขี น้ึ มีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะทำ�อะไรในภารกิจทีร่ บั ผิดชอบ
โดยเลือกจัดลำ�ดับความสำ�คัญก่อน-หลังงานตัวของเอง ที่สำ�คัญคือเกิดจิตสาธารณะ
อยากเห็นเด็กมีภูมิคุ้มกัน พร้อมเผชิญกับปัญหาต่างๆ เพราะเห็นปัญหาของเด็กใน
ชุมชนว่ามีจริงและค่อนข้างเยอะ อีกส่วนที่ได้คือความกล้าคิด กล้าแสดงออกมากขึ้น
จากเดิมเป็นคนทีไ่ ม่คอ่ ยพูด พอมาเข้ากับกระบวนการก็ท�ำ ให้เรากล้าพูด กล้าแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น”
เหตุเกิดจากหัวใจที่เชื่อมั่นในปณิธานการถักทอชุมชน กายจึงขยับ พร้อม
เท้าก้าวตาม และลงมือกระทำ� ไม่วา่ อีกสักกีค่ รัง้ ด้วยรูว้ า่ หากทำ�สำ�เร็จ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้
จะงดงามและยั่งยืนในชุมชนอีกนานแสนนาน
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เหตุเกิดจากหัวใจที่เชื่อมั่นในปณิธานการถักทอชุมชน
กายจึงขยับ พร้อมเท้าก้าวตาม และลงมือกระทำ�
ไม่ว่าอีกสักกี่ครั้ง ด้วยรู้ว่าหากทำ�สำ�เร็จ ผลลัพธ์ที่ได้
จะงดงามและยั่งยืนในชุมชนอีกนานแสนนาน

องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านไทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
พ.จ.อ.ไสว สัชชานนท์
วิมล สืบสันต์
พัตรพิมล มณฑล
สุวิมล บุญเดีย

เหิน จุไรย์
ธนชาติ กล้าเชี่ยว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
อดีตนักวิชาการศึกษา
อดีตนักพัฒนาชุมชน
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จังหวัด
สุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี
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2 ปีบนเส้นทาง
นักถักทอชุมชน
เทศบาลตำ�บลไผ่กองดิน
อำ�เภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี
แต่ก่อนทำ�งานนั่งโต๊ะให้ชาวบ้านเดินเข้ามาหาอย่างเดียว
ตอนนี้เราก็ลงไปหาชาวบ้านเอง เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้าน
ซึ่งบางทีเราก็คาดไม่ถึงว่าชุมชนเราจะมีของดีหลายอย่าง
เราก็สามารถดึงสิ่งดีๆ เหล่านั้นขึ้นมาเชิดหน้าชูตาให้คนอื่นเห็นได้
เทศบาลก็ได้รับคำ�ชมเชย ชาวบ้านเองก็ได้รับประโยชน์
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เมื่อการคมนาคมทางน้ำ�ถูกแทนที่ด้วยถนน คนจึงเริ่มถอยห่างจากชุมชนไปตาม
ถนนสายใหม่ทนี่ ำ�พาผูค้ นหลัง่ ไหลออกจากชุมชนบ้านเกิด ความเจริญเริม่ กลายเป็นการ
พัฒนาเพื่อก้าวให้ทันเมืองใหญ่ เทศบาลตำ�บลไผ่กองดิน อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี ก็เช่นกัน ที่กระแสการพัฒนาได้กลืนคนในชุมชนให้ค่อยๆ ห่างหายไปจาก
ชุมชน...

หลักสูตรนักถักทอชุมชนคือทางออก...
แม้จะมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบเพียงแค่ 2 หมู่บ้าน แต่ปัญหาของเทศบาลตำ�บล
ไผ่กองดินก็ไม่ได้เล็กตามขนาดพืน้ ที่ เมือ่ หนุม่ สาววัยทำ�งานหันไปสะพายเป้แบกกระเป๋า
เข้าไปทำ�งานในเมืองใหญ่ หวังจะหาเลี้ยงครอบครัวให้ดีขึ้น อีกทั้งค่านิยมส่งลูกหลาน
ออกไปเรียนในเมืองเพื่อให้มีอนาคตที่ดีกว่า ส่งผลให้ปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่นี้
เริ่มขยายวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
พัสกร อุ่นอ่อน ปลัดเทศบาลตำ�บลไผ่กองดิน อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี บอกว่า ยาเสพติดกำ�ลังกลายเป็นใหญ่ที่เทศบาลตำ�บลไผ่กองดินต้องเร่ง
หาทางแก้ไข “เราจะบอกชาวบ้านเขาตรงๆ ว่าลูกหลานเขาติดยาก็ไม่ได้ เพราะเป็นเรือ่ ง
ละเอียดอ่อนที่กระทบต่อความรู้สึกของคนในครอบครัว และคนส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อว่า
ลูกติดยา”
ปลัดพัสกรบอกเล่าต้นตอของปัญหาว่า มาจากการทีพ่ อ่ แม่ไม่มเี วลาดูแลบุตรหลาน
ทำ�ให้เด็กขาดความอบอุน่ จึงหันหน้าไปหาความรัก และความเข้าใจจากเพือ่ นแทน สิง่ ที่
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เทศบาลทำ�มาโดยตลอด คือ นำ�เด็กไปอบรม
โดยวิ ธี ก ารคั ด เด็ ก ที่ มี ปั ญ หาออกมาเพื่ อ ทำ�
กิ จ กรรม แต่ ก ารคั ด มาเพี ย งกลุ่ม เดี ย วอาจ
เป็นการเหมารวมว่าเด็กมีปญ
ั หา เลยคิดว่าควร
ให้เด็ก 2 กลุ่มมาทำ�กิจกรรมร่วมกัน คือกลุ่ม
เด็กในระบบการศึกษา (โรงเรียน) และเด็ก
นอกระบบการศึกษา (กศน.) เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด ฝึกมารยาทไทย
แต่ กิ จ กรรมทั้ ง หลายก็ ใช้ เวลาไม่ น าน เมื่ อ
กิจกรรมจบ การเรียนรู้ก็จบ เทศบาลเองก็
ไม่ได้ตดิ ตามเด็ก ไม่รวู้ า่ สิง่ ทีอ่ บรมไปเด็กจะ
ได้ใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน
จนกระทัง่ เมือ่ 2 ปีทผ่ี า่ นมาเทศบาลตำ�บล
ไผ่กองดินได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชน
ในชุมชนท้องถิน่ (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตร
นักถักทอชุมชน เพือ่ การพัฒนาเด็ก เยาวชน
และครอบครัว ทีม่ เี ป้าหมายคือเปลีย่ นวิธคี ดิ
วิธีทำ�งานเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของเจ้าหน้าทีใ่ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะ
ยาว ด้วยมองว่าหาก อปท.สามารถปลูกฝัง
สิ่งดีๆ ให้กับเด็กได้ตั้งแต่ยังเล็ก จะทำ�ให้เด็ก
เติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้อง เป็นคนคุณภาพ
ของชุมชน สังคม และเป็นกำ�ลังสำ�คัญทีจ่ ะช่วย
ขับเคลือ่ นชุมชนให้ดขี นึ้ ได้ ประกอบกับเห็นว่า
การทำ�งานของเทศบาลยั ง มี ปัญ หาอยู่ม าก
แม้ จ ะมี บุ ค ลากรจำ�นวนมาก แต่ ยั ง ขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพ การเข้ า มาของหลั ก สู ต รนี้ จึ ง
น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่จะทำ�ให้การทำ�งาน
ในองค์กรเกิดผลสัมฤทธิ์ได้
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เอ๋ - มณทิพา ศรีทา้ ว ผูอ้ ำ�นวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม แหม่ม ฐิตมิ า จันทรวิสทิ ธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำ�นวยการ นุย้ - ฉลองศรี มาเจริญ นักพัฒนาชุมชน
และ ฝน - กัลยา อรรถสิงห์ นักวิชาการศึกษา คือทีมที่ปลัดพัสกรส่งเข้าไปอบรม
ด้วยหวังให้เก็บเกีย่ วความรูแ้ ละวิธคี ดิ ในการทำ�งานจากอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์
ผู้อำ�นวยการสถาบันสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็น สุข (สรส.) ให้ได้มากที่สุด
เพราะหากนักถักทอชุมชนเก็บเกี่ยวความรู้ได้มากเท่าไร เยาวชนและชุมชนจะได้ใช้
ประโยชน์มากเท่านั้น

ก่อนจะถึงทางเดินที่ชื่อว่า “นักถักทอชุมชน”
เพราะต่างคนต่างที่มา ต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบไม่เหมือนกัน มีความรู้
ความเข้าใจในแต่ละเรื่องก็ไม่ค่อยตรงกัน แต่พวกเธอไม่ได้มองว่าเรื่องเหล่านี้เป็น
อุปสรรคต่อการเริ่มต้นอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน เพราะทุกคนต้องเปิดใจเพื่อ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน
“เมื่อนายสั่งให้มา ก็ต้องมา จะปฏิเสธไม่ได้” 4 สาวบอกเป็นเสียงเดียวกัน
เอ๋ในฐานะพี่ใหญ่บอกว่า งานของเธอส่วนใหญ่เป็นการลงพื้นที่ไปพบปะผู้คนใน
ชุมชน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลทางสุขภาวะของคนในชุมชน และนำ�ผลที่ได้มาทำ�เป็น
กิจกรรมต่างๆ ให้คนในชุมชนทำ�ร่วมกัน ซึง่ งานของเธอต้องทำ�ร่วมกับกลุม่ ต่างๆ ไม่วา่
จะเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�
หมู่บ้าน (อสม.) โรงเรียน และวัด ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กมากนัก
ส่วนแหม่ม (ช่วงเข้าอบรมดำ�รงตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
ทำ�งานเกี่ยวกับเรื่องวิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อประกอบการกำ�หนด
นโยบาย จัดทำ�แผน หรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผน และ
โครงการต่างๆ รวมไปถึงเรื่องของงบประมาณ เธอบอกว่า ทำ�งานมา 10 กว่าปี ไม่เคย
เกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กและเยาวชนเลยสักครั้ง
ขณะที่ นุ้ ย ในฐานะนั ก พั ฒ นาชุ ม ชน งานของเธอคื อ การลงพื้ น ที่ สำ�รวจชี วิ ต
ความเป็นอยู่ รวมทัง้ เก็บข้อมูลของคนในชุมชน เพือ่ มาประกอบการทำ�แผนพัฒนาทีต่ อ้ ง
ดูแลความเป็นอยู่ของคนในชุมชนทุกช่วงวัย ซึ่งจะมีความใกล้ชิดกับชาวบ้านในพื้นที่
มาก แต่ก็ไม่ได้เจาะไปที่เรื่องการดูแลเด็กโดยตรง
ฝนนักวิชาการศึกษา หน้าที่ของฝนจะทำ�งานกับเด็กโดยตรง ช่วยศึกษาวิเคราะห์
เกีย่ วกับการแนะแนวการศึกษา จัดบริการส่งเสริมการศึกษา กำ�หนดหลักสูตรเพือ่ ให้เด็ก
ในพืน้ ทีไ่ ด้เรียนรู้ ฝนจะเป็นคนทีท่ ำ�งานใกล้ชดิ และรูข้ อ้ มูลของเด็กและเยาวชนในชุมชน
เยอะที่สุด และตรงตามหลักสูตรนักถักทอชุมชน

เพราะต่างคนต่างที่มา
ต่างคนต่างมีหน้าที่
รับผิดชอบไม่เหมือนกัน
และมีความรู้ ความเข้าใจ
ในแต่ละเรื่องก็ไม่ค่อย
ตรงกัน แต่พวกเธอไม่ได้
มองว่าเรื่องเหล่านี้เป็น
อุปสรรคต่อการเริ่มต้น
อบรมหลักสูตรนักถักทอ
ชุมชน เพราะทุกคนต้อง
เปิดใจเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ร่วมกัน
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ขวบปีแรกของการเรียนรู้...
นุย้ ย้อนเล่าไปถึงครัง้ แรกทีไ่ ปเข้าอบรมหลักสูตรนีว้ า่
เธอรูส้ กึ ตืน่ เต้นกับการเรียนรูค้ รั้งนี้มาก แปลกใจตั้งแต่เข้า
ห้องมาแล้วเห็นการจัดที่นั่งเป็นวงกลม ทุกคนต้องร่วม
พูดคุยแสดงความคิดเห็นกัน ทำ�ให้เธอรูส้ กึ ตืน่ ตัวอยูต่ ลอด
เวลา ทัง้ ยังได้เห็นหัวข้อการเรียนรูช้ ดั เจน มีการบอกหัวข้อ
การอบรมในแต่ละวันไว้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมไม่หลุดกรอบ
ต่างกับที่ผ่านที่มานั่งฟังวิทยากรบรรยายแล้วก็จบ ทำ�ให้
รู้สึกน่าเบื่อ ไม่ได้นำ�สิ่งที่เรียนรู้กลับมาใช้มากนัก
“หลักสูตรนักถักทอชุมชนคืออะไร” เอ๋กล่าวขึ้น
พร้อมความสงสัย แต่พอครัง้ แรกผ่านไป เธอก็เข้าใจได้ทนั ที
แต่ที่ดียิ่งกว่าคือเวทีอบรมครั้งนี้ทำ�ให้เธอได้เจอเพื่อนๆ
จากพื้นที่อื่นที่มาร่วมอบรมด้วยกัน ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเรือ่ งการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน ได้เห็นว่าการพัฒนา
นัน้ ต้องเริม่ ต้นทีต่ วั เด็ก เพือ่ ทีจ่ ะปัน้ เขาให้เติบโตเป็นผูใ้ หญ่
ที่มีคุณภาพ
1 ปีผ่านไปทั้ง 4 สาวเข้าใจถึงแก่นของหลักสูตร
ที่ต้องการพัฒนาเด็กและเยาวชนว่าต้องเริ่มต้นที่ตัว
นักถักทอชุมชน ทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ นความคิดความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ การทำ�งานก่ อ น จากที่ เ คยนั่ ง โต๊ ะ ทำ�งาน
ทำ�งานคนเดียวก็ต้องเริ่มเข้าหาเพื่อนร่วมงานมากขึ้น

เพื่อช่วยกันคิด ช่วยกันทำ�ให้งานสำ�เร็จลุล่วงอย่างมี
คุณภาพ เป็นการทำ�งานแบบเชื่อมร้อยและถักทอทั้ง
คนในองค์กร ในชุมชน และนอกชุมชนให้มาขับเคลือ่ น
เรือ่ งการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำ�บลร่วมกันนัน่ เอง

ผสานงานในหน้าที่...หนุนเสริมงาน
ถักทอชุมชน
หลังเข้าใจถ่องแท้ถงึ แก่นของหลักสูตรแล้ว พวกเธอ
ลองนำ�ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับงานที่ทำ�อยู่ แต่ทุกคน
ต่างมีข้อกังวลว่าจะทำ�อย่างไรให้งานหลัก (งานในหน้าที่)
และงานของนักถักทอชุมชนเดินไปด้วยกันได้
“งานประจำ�ทีเ่ ราดูแลรับผิดชอบมีเยอะมาก แล้วเรา
เป็นหัวหน้าด้วย แถมงานพัฒนาเด็กก็ไม่ได้อยู่ในส่วน
รับผิดชอบของเรา ก็มานัง่ คิดว่าเราจะเปลีย่ นมุมมองยังไง
ให้งานทั้ง 2 ส่วนลงตัว” เอ๋กล่าว
สาวๆ ทั้ง 4 คิดหาวิธีทำ�โครงการเพื่อให้ทั้งงาน
หลักและงานรองสอดประสานกันได้ และที่สำ�คัญคือ
กิจกรรมต้องสอดคล้องกับโจทย์ที่ได้รับจากหลักสูตร
นักถักทอชุมชน เมื่อเกิดการรวมหัวคิด การรวมใจกัน
ทำ�งานก็เกิดขึ้น...
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เอ๋เล่าว่า เธอมีโอกาสไปดูงานในเวทีของสำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) เห็นเด็กมาเปิดบูธ
นวดในงาน เลยย้อนคิดถึงชุมชนไผ่กองดินว่า มีต้นทุน
เรือ่ งการนวดแผนไทยอยู่ จึงคิดว่าจะนำ�มาจัดเป็นกิจกรรม
ให้เด็กในชุมชนได้ลงมือทำ� เพราะเธอทำ�งานเกี่ยวกับ
สาธารณสุขอยู่แล้ว
“ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องแพทย์แผนไทยเราก็มี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลก็มหี มอนวดอยูแ่ ล้ว
จึงได้จับประเด็นนี้ขึ้นมาผูกรวมกับความรู้ได้รับจาก
หลักสูตรนักถักทอชุมชน จนได้ออกมาเป็นโครงการ
ยุวแพทย์แผนไทย ที่ได้งบประมาณจาก สป.สช. ให้
เด็กๆ ได้เรียนรู้” เอ๋เล่าถึงจุดเริ่มต้น
แต่แผนต้องสะดุด เมื่อสำ�รวจแล้วพบว่า ในชุมชนมี
เด็กน้อยมาก เด็กส่วนใหญ่ออกไปเรียนหนังสือในเมือง
พวกเธอจึงปรับแผนใหม่ ประสานโรงเรียนวัดช่องลมให้
ชักชวนเด็กๆ มาร่วมกิจกรรม ซึง่ เด็กๆ ให้ความสนใจเป็น
อย่างดี เพราะส่วนใหญ่กน็ วดให้คนในครอบครัวเป็นประจำ�
อยู่แล้ว
เมือ่ เด็กพร้อมเรียนรู้ พวกเธอจึงชักชวนครูภมู ปิ ญ
ั ญา
มาสอนวิธกี ารนวดให้เด็กๆ ก่อน เอ๋เล่าว่า ก่อนการอบรม
ยังรู้สึกกังวลว่างานจะออกมาไม่ดี เพราะไม่เคยร่วมงาน
กับวิทยากรชุมชน ไม่รู้ว่างานจะออกมารูปแบบไหน และ
เด็กจะชอบหรือไม่ แต่เด็กกลับชอบกันมาก

มด-ศิริพร เจริญผล บีม-วาสนา สุวรรณฉัตร
ก้อง-กิตติศักดิ์ งามดี บาส-ธิติพงษ์ พยัฆวงค์ ตัวแทน
แกนนำ�กลุ่มเยาวชนยุวแพทย์แผนไทย บอกเป็นเสียง
เดียวกันว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับพี่ๆ เพราะอยู่
บ้านก็ว่างไม่ก็ไปร้านเกม แต่พอมานวดก็ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์มากขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์
กับผู้สูงวัยในบ้านได้ด้วย
บีมเล่าถึงสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูเ้ รือ่ งการนวดว่า เธอได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการนวด SKT8 คือ การนวดเฉพาะจุด นวดผ่อน
คลาย เช่น เวลาปวดหัวก็จะนวดให้ตรงกับจุดที่ปวด เพื่อ
คลายความปวดเมื่อยในจุดนั้นๆ นอกจากนี้ก็มีนวดตัว
นวดฝ่าเท้าอีกด้วย ซึง่ ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
สามารถนวดได้หมด
ส่วนมดยังเสริมเทคนิคในการนวดด้วยว่า เวลานวด
เสร็จแล้วจะต้องล้างมือทุกครัง้ หลังนวด และต้องใช้มอื ลูบ
ลงไป เพือ่ ให้เราไม่ปวดเมือ่ ยจากการนวดให้คนอืน่ ซึง่ เป็น
ความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่ที่ทำ�ต่อกันมา

ขวบปีที่ 2 ขยายผลเป็นศูนย์สามวัยฯ
ปีแรกของการถักทอคนในชุมชนให้เข้ามาช่วยพัฒนา
เด็กและเยาวชนของเทศบาลตำ�บลไผ่กองดินดำ�เนินไปได้
ด้วยดี เมื่อขึ้นปีที่ 2 ทีมนักถักทอชุมชนคิด “ขยายผล”
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การเลือกกิจกรรม
สำ�หรับเด็กเป็นสิ่งสำ�คัญ
หากเลือกกิจกรรมให้
เหมาะกับเด็ก อะไรที่
เขาชอบ เขาก็จะทำ�ได้ยาว
เพราะเขาอยากทำ� ถ้าเป็น
กิจกรรมที่เด็กไม่ชอบ
พวกเขาคงไม่อยากทำ�
และกิจกรรมก็คงไม่สำ�เร็จ

การดำ�เนินงานนวดแผนไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้วยเห็นว่าในชุมชนมีกลุ่ม อสม.ที่
ทำ�เกีย่ วกับเรือ่ งแพทย์แผนไทยอยูแ่ ล้ว จึงขอใช้พนื้ ทีข่ อง ยุพนิ ทรัพย์พนั ธ์ อสม.
และปราชญ์ชาวบ้าน จัดทำ�เป็นศูนย์สามวัยใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาไทยสร้างเสริมร่างกาย
ให้แข็งแรง
มดเล่าว่า ภายในศูนย์ฯ พืน้ ทีด่ า้ นในจะถูกแบ่งเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้องนวด
ห้องอบ และมีสวนสมุนไพรหลากหลายชนิด เธอและเพื่อนๆ มาช่วยงานนวดที่
ศูนย์วันเสาร์อาทิตย์ หรือเวลาว่างๆ เพราะไม่อยากเอาเวลาไปเที่ยวเล่น ซึ่งเวลา
มาทำ�งานทีศ่ นู ย์พอ่ กับแม่จะไม่คอ่ ยห่วง เพราะรูว้ า่ มาทำ�เรือ่ งทีม่ ปี ระโยชน์ แถมยัง
ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะมีความรู้ตดิ ตัวแล้ว ยังสามารถ
นำ�มาทำ�เป็นอาชีพเสริมได้อกี ด้วย
นอกจากเรือ่ งนวดแผนไทยแล้ว ทีมนักถักทอชุมชนยังจัดกิจกรรมต่างๆ
ให้เด็กๆ เพิม่ เติม เช่น พับดอกรักเร่จากใบเตยและใบมะกรูดเพือ่ ใช้ดบั กลิน่
การทำ�น้ำ�สมุนไพร ยาหม่องน้ำ� ยาสีฟันสมุนไพร ซึ่งเด็กๆ ก็สามารถทำ�ได้ดี
ผิดกับตอนเข้ามาทำ�โครงการแรกๆ ที่เด็กไม่สามารถพูด หรือเขียนได้เลย
เวลาถอดบทเรียนก็ไม่เข้าใจ แต่เดี๋ยวนี้เด็กๆ สามารถทำ�ได้ดีมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นการคิด วิเคราะห์ การเขียน เรียกว่าทำ�ได้ดีกว่าเมื่อก่อนมาก แม้จะ
ไม่ได้ดีมากนัก แต่ก็เห็นถึงความตั้งใจที่เขามี
ดังเช่นบีมสะท้อนว่า ปกติเธอเป็นคนขีอ้ าย มีอยูค่ รัง้ หนึง่ พีๆ
่ ให้เธอเป็นพิธกี ร
ครัง้ แรกทีจ่ บั ไมค์เธอร้องไห้เลย เพราะกลัวไมค์มาก แต่กไ็ ด้คำ�สอนจากพีๆ
่ ทีบ่ อก
ให้ลองทำ�ดู ไม่มอี ะไรผิดหรอก พอลองทำ�ดูกไ็ ม่มอี ะไรจริงๆ แล้วตอนนีก้ ท็ ำ�ได้แล้ว
อย่างไรก็ตามหลังจบกิจกรรมทุกครั้งทีมนักถักทอชุมชนจะชวนเด็กๆ มา
ถอดบทเรียนที่เทศบาล ซึ่งเด็กๆ ก็ทำ�ได้ดี สามารถรู้และเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทำ�
และพูดถึงสิ่งที่ได้รับจากการทำ�กิจกรรมได้
เอ๋สรุปบทเรียนครั้งนี้ว่า การเลือกกิจกรรมสำ�หรับเด็กเป็นสิ่งสำ�คัญ
หากเลือกกิจกรรมให้เหมาะกับเด็ก อะไรที่เขาชอบเขาก็จะทำ�ไปได้ยาว
เพราะเขาอยากทำ� ถ้าเป็นกิจกรรมทีเ่ ด็กไม่ชอบ พวกเขาคงไม่อยากทำ� และ
กิจกรรมก็คงไม่สำ�เร็จ

2 ปีกับการ “บ่มเพาะ” ความรู้
2 ปีกบั การขับเคลือ่ นงานด้านเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำ�บลไผ่กองดิน
โครงการต่างๆ คงจะเกิดเป็นรูปร่างไม่ได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจของทีม
นักถักทอชุมชน ที่ช่วยกันวางแผน เรียบเรียงกระบวนการความคิด จนเกิดเป็น
กิจกรรมดีๆ ให้เด็กและเยาวชนได้ทำ�ร่วมกับชุมชน พวกเธอพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ไม่มใี ครเป็นหัวหน้าใคร เพราะทุกคนช่วยงานกันได้หมด ถึงแม้จะทำ�งานกันคนละ
ด้านก็สามารถทำ�งานร่วมกันได้ โดยอาศัยความถนัดทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ มาประกอบ
ร่างให้ออกมาเป็นโครงการได้เช่นทุกวันนี้
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เพราะความต่างจึงทำ�ให้เกิดสมดุลในการทำ�งาน เอ๋
เล่าว่า แต่ละคนมีความถนัดที่แตกต่างกันไป อย่างตัวเธอ
ชอบพูด เธอก็จะได้เป็นพิธกี รหรือนำ�เสนองานอยูบ่ อ่ ยครัง้
เวลาเข้าไปพูดคุยกับโรงเรียนเพื่อหาเด็กมาร่วมกิจกรรม
เธอก็ เ ป็ น คนไปพู ด คุ ย เอง ส่ ว นแหม่ ม ถนั ด เรื่ อ งการ
ประสานงานให้ทำ�หน้าทีป่ ระสานส่วนต่างๆ ในชุมชน นุย้
มีข้อมูลเกี่ยวกับชาวบ้านซึ่งจะรู้รายละเอียดความเป็นอยู่
ของคนในชุมชน และฝนก็เก่งเรือ่ งการเขียนโครงการ แต่ละ
คนไม่ได้มคี วามถนัดด้านเดียวกันเลย แต่กส็ ามารถทำ�งาน
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี
“ยิ่งเรื่องการทำ�งานยิ่งดีขึ้นมาก จากที่เคยทำ�งาน
แบบไม่สนใจใคร เดินงานคนเดียวมาตลอด ก็เริม่ ถาม
ความคิ ด เห็ น ของคนอื่ น มากขึ้ น ฝนเป็ น หนึ่ ง คนที่
ยอมรับเลยว่า เมือ่ ก่อนเขียนโครงการก็แค่ให้จบไป แต่
พอมาเข้าร่วมหลักสูตรแล้ว เธอเริ่มคิดว่างานต้องทำ�
ร่วมกัน และการคิดด้วยกันหลายหัวน่าจะได้โครงการ
ที่ดีกว่าที่เธอทำ�คนเดียว เธอจึงปรึกษาเพื่อนในทีมก่อน
เสมอ เพื่อให้ได้ความคิดใหม่ๆ ในการทำ�โครงการ”
ส่วนแหม่มก็ได้เปลีย่ นความคิดเรือ่ งเด็กไปโดยสิน้ เชิง
เธอบอกว่า เมื่อก่อนไม่มีความรู้เรื่องเด็กเลย แต่ตอนนี้
เข้าใจเรือ่ งเด็กมากขึน้ รูว้ า่ การทำ�งานกับเด็กต้องใจเย็น
จะใจร้อนกับเด็กไม่ได้ และเธอได้นำ�ความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้กับการทำ�งานด้วยเช่นกัน
สำ�หรับเอ๋บอกว่า หลักสูตรนักถักทอชุมชนทำ�ให้
เธอเปลี่ยนไปมาก ทั้งกระบวนความคิด การทำ�งาน
ความรู้ทุกอย่างในหลักสูตรสามารถนำ�มาใช้งานได้
ทั้งหมด ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำ�งาน ทำ�ให้เธอมี
การวางแผนงานได้ดขี นึ้ สำ�หรับนิสยั ส่วนตัวทีแ่ ต่กอ่ น
เป็นคนมีความมัน่ ใจสูงมาก ไม่คอ่ ยฟังใคร เพราะเป็น
หัวหน้า แต่ในตอนนี้เธอเปิดใจมากขึ้น พยายามที่จะ
เข้าใจลูกน้อง

“ความรูท้ ไี่ ด้ยงั นำ�มาปรับใช้ในครอบครัวด้วยเช่นกัน
เมื่อก่อนจะตามใจลูกมาก แต่ตอนนี้ก็เอามาปรับให้ลูกมี
ความรับผิดชอบมากขึน้ เราจะมีขอ้ ตกลงกับลูกว่าก่อนจะ
ไปเล่นจะต้องจัดการเรื่องที่ตัวเองต้องทำ�ให้เสร็จก่อน
ถึงจะไปเล่นได้ เพื่อเป็นการฝึกให้ลูกเราได้รู้จักมีความ
รับผิดชอบ” เอ๋กล่าว
เช่นเดียวกับนุ้ยที่ได้นำ�ความรู้จากหลักสูตรไปใช้กับ
ครอบครัวค่อนข้างมาก นุ้ยเล่าว่า ลูกของเธอไม่รู้จักการ
ใช้ชีวิตเลย จอบ เสียม ก็ไม่รู้จัก เรื่องรอบตัวรู้จักน้อยมาก
ตอนนี้เธอพยายามสอนลูกให้เรียนรู้สิ่งรอบตัวมากขึ้น
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักถักทอชุมชนทั้ง
4 คน ปลัดพัสกรก็มองเห็นเช่นเดียวกัน...
“แต่ก่อนทำ�งานนั่งโต๊ะให้ชาวบ้านเดินเข้ามาหา
อย่างเดียว ตอนนีเ้ ราก็ลงไปหาชาวบ้านเอง เข้าไปพูด
คุยกับชาวบ้าน ซึ่งบางทีเราก็คาดไม่ถึงว่าชุมชนเราจะ
มีของดีหลายอย่าง เราก็สามารถดึงสิ่งดีๆ เหล่านั้น
ขึ้นมาเชิดหน้าชูตาให้คนอื่นเห็นได้ เทศบาลก็ได้รับ
คำ�ชมเชย ชาวบ้านเองก็ได้รับประโยชน์” ปลัดพัสกร
เล่าถึงวิธกี ารทำ�งานทีเ่ ปลีย่ นไป แม้จะยังทำ�ได้ไม่ดเี ต็มร้อย
แต่ภาพการทำ�งานของนักถักทอชุมชนทีร่ ว่ มมือร่วมใจกัน
ทำ�งานเป็นทีม ด้วยความสามัคคี แม้พวกเขาจะไม่ได้เก่ง
ในทุกเรื่อง แต่พวกเขาสามารถทำ�ได้
1 ปีกับการตั้งหลัก จัดทัพจัดทีมขับเคลื่อนงาน
ด้านเด็กและเยาวชนจนเหล่านักถักทอชุมชนเกิดความ
มั่นใจในตนเองว่าสามารถรับมือกับงานหลัก (งานใน
หน้าที่) และงานรอง (นักถักทอชุมชน) ให้ “เชื่อมร้อย”
เนียนเป็นเนื้อเดียวกันได้แล้ว เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 จึงเริ่ม
“ถักทอ” ทุกภาคส่วนในชุมชนให้เข้ามาร่วมแรง ร่วมใจ
เข้ามาหนุนเสริมการขับเคลือ่ นงานด้านเด็กและเยาวชน
ของเทศบาลตำ�บลไผ่กองดินให้ยงั่ ยืน เกิดเป็นรูปธรรม
ความสำ�เร็จ ด้วยหวังว่าเด็กและเยาวชนเหล่านีจ้ ะเป็น
กำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาชุมชนไผ่กองดินต่อไปใน
อนาคต
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หลักสูตรนักถักทอชุมชนทำ�ให้เธอเปลี่ยนไปมาก
ทั้งกระบวนความคิด การทำ�งาน ความรู้ทุกอย่าง
ในหลักสูตรสามารถนำ�มาใช้งานได้ทั้งหมด
ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำ�งาน

เทศบาลตำ�บลไผ่กองดิน
นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
นักถักทอชุมชน รุ่น 1
ฐิติมา จันทรวิสิทธิ์
ฉลองศรี มาเจริญ
กัลยา อรรถาสิงห์
มณทิพา ศรีท้าว

ฑีฆโชติ งามถาวรวงษ์
พัสกร อุ่นอ่อน
หัวหน้าฝ่ายอำ�นวยการ
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการศึกษา
ผู้อำ�นวยการกองสาธารณสุข

จังหวัด
สุพรรณบุรี
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แค่ทุกคนขยับ...
ก็เท่ากับ
การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองสาหร่าย
อำ�เภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทุกคนมีความสำ�คัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ไม่ใช่แค่นักถักทอชุมชน ดังนั้นนักถักทอชุมชนต้องเป็น
คนประสานงานให้ทุกคนรับรู้ร่วมกันว่า เราจะพัฒนาอะไร
และเมื่อทุกคนรู้แล้วว่างานคืออะไร รู้บทบาทหน้าที่
ก็เดินไปด้วยกันได้ จะมีพลังดีกว่าทำ�งานคนเดียว
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“มีหา่ นตัวหนึง่ หน้าบึง้ หน้าบูด ไม่เอ่ยปากพูด หน้าบูดทัง้ วัน แต่หา่ นตัวนัน้ ส่งเสียง
เป็นเพลง อีเล้งเค้งโค้ง”
เสียงต่ำ�สลับสูงของ “ครูสม้ ” ผูใ้ หญ่ใจดี ประจำ�ฐาน “รักการอ่าน” กิจกรรมล่าสุด
ของโรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอย ตำ�บลหนองสาหร่าย อำ�เภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่ก่อตั้งมาเกือบ 4 ปี โครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
ชุมชน ทั้ง อบต. โรงเรียน รพ.สต. ชมรมผู้สูงอายุ และผู้ใหญ่ใจดี โดยมี “นักถักทอ
ชุมชน” เข้ามาประสานการทำ�งาน
แต่กว่าที่ทีมงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของพื้นที่มีผลลัพธ์ที่งดงามเช่นนี้
พวกเขาต้องผ่านด่านผจญภัยเช่นกัน...

โรงเรียนครอบครัว...แก้ปัญหาครอบครัว
พรสันต์ อยู่เย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองสาหร่าย ตำ�บลหนอง
สาหร่าย อำ�เภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เล่าว่า ปัญหาเดิมของเด็กในชุมชนคือ
รับเพียงความรู้วิชาการจากโรงเรียน ไม่มีวิชาชีพสำ�หรับเป็นพื้นฐานประกอบอาชีพ
สำ�คัญที่สุดคือขาดวิชาชีวิตในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับสังคม
“วิธแี ก้ปญ
ั หาเดิมคือ เรียกผูป้ กครองและเด็กมาคุยกันว่าปัญหาเกิดจากอะไร ทำ�ไม
ลูกดื้อ ติดเกม ไม่ช่วยงานบ้าน ซึ่งสาเหตุหนึ่งคือผู้ปกครองกับเด็กมีช่องว่างระหว่างวัย
จึงไม่เข้าใจกัน ทำ�ให้เด็กรู้สึกขาดความอบอุ่นในครอบครัว” นายกฯ พรสันต์กล่าว
หลังจากพูดคุยกับพ่อแม่และเด็กแล้ว นายกฯ พรสันต์นำ�สิง่ ทีร่ มู้ าใช้เป็นฐานข้อมูล
ทว่ายังมองไม่เห็นวิธกี ารแก้ไข รูแ้ ค่วา่ ต้องแก้ทคี่ รอบครัว พอดีกบั ทีเ่ ตียง ชมชืน่ ส.อบต.
หนองสาหร่าย และผู้ใหญ่ใจดีของชุมชน ได้นำ�แนวคิด “โรงเรียนครอบครัว” จาก
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สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชน
เป็นสุข (สรส.) เข้ามาทดลองใช้
เตียงเล่าว่า เขาคลุกคลีกบั การทำ�งาน
ด้านเด็กอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นทั้ง ส.อบต.
และคณะกรรมการสถานศึ ก ษาโรงเรี ย น
บ้านห้วยม้าลอย เห็นว่าในอดีตที่นี่มีแต่ครู
ทีด่ แู ลเด็ก ไม่มหี น่วยงานอืน่ เข้ามาช่วยเหลือ
ซึง่ ส่วนตัวรูจ้ กั อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์
ผูอ้ ำ�นวยการ สรส.อยูแ่ ล้ว เมือ่ ท่านแนะนำ�
แนวคิดโรงเรียนครอบครัว เขาจึงกลับมาพูด
คุยกับ อบต. และก่อตัง้ เป็นโรงเรียนครอบครัว
บ้านห้วยม้าลอยขึ้น
หลังจากนั้นกระบวนการขับเคลื่อน
โรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอยก็คอ่ ยๆ
เข้ารูปเข้ารอยจากฝีมือการประสานงาน
ของเตียงทีร่ บั ตำ�แหน่งครูใหญ่ของโรงเรียน
ครอบครัว เขาได้เข้าไปประสานตั้งแต่ วัด
โรงเรียน รพ.สต. ทีมผูใ้ หญ่บา้ น และผูใ้ หญ่
ใจดี ชมรมผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง และเด็กๆ
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย เชิญชวนทุกฝ่ายร่วม
ขับเคลื่อนไปด้วยกัน ครูเตียงบอกว่าผล
สำ�เร็จของโรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้า
ลอย ต้องยกให้เป็นความดีความชอบ
ของทุกภาคส่วนที่ยื่นมือช่วยกัน
ขณะที่นายกฯ พรสันต์ สะท้อนถึง
ความสำ�เร็ จ ของโรงเรี ย นครอบครั ว ว่ า
กิจกรรมโรงเรียนครอบครัวตรงกับแนวคิด
ของเขา คือแก้ที่ครอบครัวก่อนจึงจะขยาย
ไปสู่ สั ง คมภายนอกได้ โดยนำ�เด็ ก และ
ผู้ปกครองมาทำ�กิจกรรมร่วมกัน เปิดโอกาส
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ให้ตา่ งฝ่ายต่างแสดงความคิดเห็นว่าต้องการอะไร ทำ�ให้พวกเขารู้จักกันดีขึ้น เด็กๆ เกิด
ทักษะการใช้ชีวิต มีความรับผิดชอบต่อการเรียน และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น

จากโรงเรียนครอบครับ...สู่นักถักทอชุมชน
แม้โรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอยจะให้ดอกผลที่น่าชื่นใจ แต่ก็ใช่ว่า อบต.
หนองสาหร่ายจะหยุดยั้งการทำ�งานพัฒนาเด็กและเยาวชน ทีมผู้บริหารพร้อมเปิดรับ
แนวทางใหม่ ด้วยการส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าอบรมตามข้อเสนอของ สวัสดิ์ กันจรัตน์ อดีตปลัด
อบต.หนองสาหร่าย หนึง่ ในผูม้ สี ว่ นริเริม่ และพัฒนาโรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอย
มาตัง้ แต่ตน้ ในโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิน่ (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตร
นักถักทอชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีวรินทร กรุดเพ็ชร
นักพัฒนาชุมชน ลัดดาวัลย์ แสงสง่า นักวิชาการศึกษา และชณัฐศิกานต์ ชัยวันดี
บุคลากร เป็นทีมทำ�งาน
วรินทรบอกว่า หลังจากได้ฟังแนวคิดหลักสูตรนักถักทอชุมชนที่อาจารย์ทรงพล
เปรียบเทียบให้เห็นภาพกระบวนการทำ�งานเดิม กับกระบวนการทำ�งานของนักถักทอ
ชุมชน เขาเห็นด้วยว่าการทำ�งานของท้องถิน่ ในปัจจุบนั ต้องเปลีย่ นแปลง เขาเองก็อยาก
เรียนรู้ เพราะดูไม่น่าเบื่อ และสามารถนำ�มาใช้ได้จริง และเมื่อเข้าอบรมจริง ก็พบข้อดี
ตามคาด โดยเฉพาะในฐานะคนเป็นพ่อที่วรินทรย้ำ�ว่า ถ้าลูกของเขาได้รับการพัฒนา
ตามแบบที่เรียนมา ต้องมีประโยชน์แน่ และหากนำ�ไปใช้กับเด็กในชุมชนก็ย่อมเกิด
ประโยชน์เช่นกัน สิ่งที่เขาคิดต่อคือ ทำ�อย่างไรให้ผู้ปกครองคนอื่นเห็นความสำ�คัญของ
การพัฒนาลูกหลานตัวเอง
หลักสูตรนีท้ ำ�ให้นกั ถักทอชุมชนได้เรียนรูห้ ลายเรือ่ ง อาทิ การประสานงาน การหา
ต้นทุนทางสังคม การออกแบบกิจกรรม เป็นต้น แต่ละคนนำ�ความรูท้ ไี่ ด้รบั มาสร้างสรรค์
โครงการในพืน้ ที่ โดยพิจารณาจากภาระหน้าทีข่ อง อบต. และการเติมเต็มในสิง่ ทีช่ มุ ชน
ยังขาด กระทัง่ เกิดเป็น 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาการเด็กปฐมวัย เนือ่ งจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดของตำ�บลอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และกำ�ลังประสบ
ปัญหาขาดความเชือ่ มัน่ จากผูป้ กครอง ทีมนักถักทอชุมชนจึงตัดสินใจแก้ปญ
ั หาดังกล่าว
ด้วยการเปลี่ยนวิธีทำ�งานคือ ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลจัดการ และส่งครูผู้
ดูแลเด็กไปอบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นบทบาทให้ครูเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเด็ก และเรียกศรัทธาของผู้ปกครอง ผลลัพธ์ของโครงการ
ดังกล่าวทำ�ให้เกิดการประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างกลมกลืน
อีกโครงการเป็นการต่อยอดจากโรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอย ทีม่ กี ลุม่ เยาวชน
มาร่วมทำ�กิจกรรมอยูแ่ ล้ว ซึง่ ทีมนักถักทอชุมชนก็มองเห็นโอกาสทีจ่ ะทำ�ให้กระบวนการ
ของโรงเรียนครอบครัวเข้มแข็งและขยายผลกว้างขึ้น ด้วยการวางระบบผู้รู้ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ใหญ่ใจดี ปราชญ์ชาวบ้าน มาร่วมขับเคลื่อนเพิ่ม จากการเชิญชวนประสานงานเพื่อ
ขอความร่วมมือ และการรับสมัคร
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หลังจากได้ผู้รู้ที่มีความหลากหลาย จึงหันกลับมา
มองผู้เรียน โดยตั้งเป้าไว้ที่เด็กและเยาวชนของโรงเรียน
ครอบครัวบ้านห้วยม้าลอยที่ผ่านมาได้ทำ�กิจกรรมเสริม
ทักษะ ทั้งวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต จากการลงมือทำ�
เช่น เรียนรูเ้ รือ่ งการทำ�นา กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำ�คัญ
กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น สร้างการเรียนรู้ในชุมชน
ทีมนักถักทอชุมชนมองว่านอกจากเด็กๆ จะทำ�
กิจกรรมแล้ว ควรสามารถขึ้นมานำ�กิจกรรมน้องๆ และ
ถ่ายทอดสูร่ นุ่ ต่อไปได้ จึงนำ�มาสูโ่ ครงการพัฒนาแกนนำ�
เด็กและเยาวชน โดยเรียนรู้ผ่าน “ค่ายการพัฒนาเด็ก
เยาวชนด้วยกระบวนการละคร” และ “ค่ายภาวะผูน้ ำ�”
หลั ง กิ จ กรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ�เยาวชน
ผ่านไป เยาวชนหลายคนต่างมีความเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องการกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก และเกิดกลุ่ม
แกนนำ�เยาวชนสมความตั้งใจ ทำ�ให้นักถักทอชุมชน
คิดต่อยอดความสำ�เร็จนี้ จึงประสานให้แกนนำ�เยาวชน
เข้าไปมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดีของโรงเรียน
ครอบครัวบ้านห้วยม้าลอย ออกแบบฐานกิจกรรมการ
เรียนรู้ในค่ายซัมเมอร์แคมป์ เพื่อให้เพื่อนเยาวชนใน
ชุมชนหนองสาหร่ายได้รบั การพัฒนาศักยภาพเช่นเดียว
กับพวกเขา

โรงเรียนครอบครัว...พื้นที่แห่งการ
เรียนรู้
และแล้ ว การทำ�งานของนั ก ถั ก ทอชุ ม ชนตำ�บล
หนองสาหร่ายก็ก้าวสู่ปีที่ 2 พร้อมกับความเปลี่ยนแปลง
คือ การโบกมือลาของ 2 นักถักทอสาวที่ต้องไปปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นที่อื่น ทำ�ให้เหลือเพียงวรินทรเพียงคนเดียว
แต่การฉายเดี่ยวสำ�หรับเขาในตอนนี้ ไม่ใช่เรื่องน่าวิตก
กังวลแต่อย่างใด เพราะ “กลไก” การทำ�งานพัฒนาเด็ก
และเยาวชนได้เกิดขึ้นแล้ว โดยโรงเรียนครอบครัวบ้าน
ห้วยม้าลอย พืน้ ทีแ่ ห่งการเรียนรูท้ ผี่ กู โยงหัวใจของผูค้ นทุก
สังกัดเข้าไว้ด้วยกัน ยิ่งเมื่อเสริมกำ�ลังหนุนจากนักถักทอ
ชุมชนทีเ่ ข้ามาช่วยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ สรรหาต้นทุน
ทางสังคมเพิ่ม และเติมความสร้างสรรค์ในการออกแบบ
กิจกรรม ยิง่ ทำ�ให้โรงเรียนครอบครัวยกระดับความเข้มแข็ง
ขึ้น
ครูเตียงกล่าวถึงข้อดีของการมีนกั ถักทอชุมชนเข้ามา
ช่วยขับเคลือ่ นงานของโรงเรียนครอบครัวว่า เมือ่ ก่อนการ
ทำ�งานของทีมผูใ้ หญ่ใจดีคอ่ นข้างลำ�บาก เพราะต้องประสาน
หน่วยงานภายนอกเอง ทั้งเรื่องวิทยากรและงบประมาณ
หากครั้งไหนที่งบประมาณไม่พอ ผู้ใหญ่ใจดีแต่ละคนต้อง
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นำ�เงินส่วนตัวมาช่วยกัน แต่หลังจากนักถักทอชุมชนเข้า
มาก็ทำ�งานสบายขึ้น เพราะช่วยจัดระบบการทำ�กิจกรรม
ประสานวิทยากรภายนอก และหางบประมาณเพิ่มเติม
พัชรินทร์ วงษ์สุวรรณ ผู้ใหญ่ใจดี และผู้ปกครอง
ของแกนนำ�เยาวชน บอกว่า เดิมการทำ�งานของผูใ้ หญ่
ใจดีค่อนข้างเหนื่อย เพราะต้องเป็นทั้งคนคิดกิจกรรม
ประสานเด็กมาเข้าร่วม และหากผู้ปกครองไม่ยินยอมให้
ลูกมา เราก็มีหน้าที่ไปพูดคุยกับพ่อแม่ของเด็กอีก แต่เมื่อ
มีนักถักทอชุมชนเข้ามาก็ลดภาระลง แค่พูดคุยว่าอยาก
เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม เขาจะช่วยหามาให้ เหมือนเป็นผู้มา
เติมเต็มในสิ่งที่ชุมชนเราขาด

“อ่าน” เปลี่ยนชีวิต
สำ�หรับกิจกรรมหลักในปีนี้ของโรงเรียนครอบครัว
เน้นไปทีก่ จิ กรรมรักการอ่าน ซึง่ แตกต่างจากทุกปีทมี่ กั ทำ�
กิจกรรมดำ�นา เนื่องจากแปลงนาที่เคยใช้ประสบภาวะ
ขาดน้ำ�จนทำ�นาไม่ได้ นักถักทอชุมชนและผู้ใหญ่ใจดีจึง
ตั้ ง วงสนทนาหากิ จ กรรมใหม่ และมาลงตั ว ที่ กิ จ กรรม
รักการอ่าน โดยตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่
1. แกนนำ�เยาวชนโรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอย
ที่จะหยิบไปต่อยอดให้น้องๆ ในชุมชน
2. ครูศูนย์เด็กเล็ก เพื่อให้นำ�ไปขยายผลกับเด็กใน
ศูนย์ฯ
3. อสม. นำ�ไปใช้กบั ผูส้ งู อายุเวลาลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มบ้าน

โดยมีวรินทรทำ�หน้าที่ถักทอภาคีเครือข่ายภายใน
ภายนอก ทั้งงบประมาณ วิทยากร และกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมอบรม เมื่อทุกอย่างพร้อม จึงเกิดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับเทคนิคเล่านิทาน อ่านหนังสือ และผลิต
สื่อสร้างสรรค์เป็นหนังสือเล่มแรก เป็นเวลา 2 วัน
“ตอนแรกส้มเข้ามาร่วมโครงการรักการอ่านในฐานะ
“คนนำ�ทาง” แค่ชว่ ยคัดตัวพีๆ
่ นักอ่านกระจายไปตามบ้าน
ที่มีน้องเล็กวัย 1 - 5 ขวบ ปรากฏว่าหนึ่งในนักอ่านมี
น้องเพลงลูกสาวของส้มด้วย และน้องยังไม่มีเพื่อนที่ไป
อ่านคู่กัน ส้มจึงออกไปอ่านเป็นเพื่อนลูกด้วย” ครูส้ม พรทิพย์ พวงรัตน์ ครูอนุบาลโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย
และผูใ้ หญ่ใจดี เล่าย้อนถึงเหตุผลทีท่ ำ�ให้เธอกลายมาเป็น
ผูด้ แู ลหลักในกิจกรรมดังกล่าว ซึง่ รูปแบบกิจกรรมรักการอ่าน
จะเป็นการให้พๆ
ี่ นักอ่านทีเ่ รียนอยูใ่ นระดับประถมศึกษา
หรือมัธยมศึกษาจับคูก่ นั เดินทางไปอ่านนิทานให้นอ้ งเล็ก
ระดับอนุบาลและก่อนอนุบาลฟังที่บ้านในช่วงเย็นหลัง
เลิกเรียนทุกวัน จากบทบาทแรกสุดของครูสม้ ทีแ่ ค่ประสาน
ระหว่างวิทยากร เด็กและผูป้ กครอง เธอผันตัวมาเป็นผูด้ แู ล
หลักของโครงการอย่างเต็มใจ เพราะเห็นประโยชน์ที่เกิด
กับลูกของเธอ
“ส้มเคยตั้งคำ�ถามกับตัวเองว่าทำ�ไมลูกสาวของเรา
ที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แล้ว ไม่เคยสนใจหนังสือ
เวลาไปเดินห้างก็ปรี่เข้าใส่แต่ขนมและของเล่น พอได้ยิน
เพื่อนครูเล่าว่าลูกเขาวิ่งเข้าแต่ร้านหนังสือ ส้มนึกในใจว่า
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สิ่งที่ผมชอบใน
โรงเรียนครอบครัว
คือเด็กกับผู้ใหญ่
ต่างได้บอกความชอบ
ของตัวเอง แล้วมา
ร่วมกันหาตรงกลาง
ที่ทั้ง 2 ฝ่ายพอใจ

อยากให้ลกู เราเป็นบ้าง แต่ไม่นกึ ย้อนมาหาตัวเองเลยว่า ผิดทีเ่ ราไม่เคยปลูกฝัง
นิสยั รักการอ่านแก่ลกู ต่างหาก กระทัง่ โครงการรักการอ่านเข้ามา น้องเพลง
ถึงสนใจอ่านหนังสือมากขึน้ และช่วยสร้างสายใยระหว่างลูกๆ ของส้มด้วย
เพราะน้องเพลงจะมีน้องไผ่น้องชายแท้ๆ เป็นหนึ่งในน้องผู้ฟัง เมื่อก่อน
เวลากลับถึงบ้าน เขาจะต่างคนต่างเล่น แต่พอมีหนังสือเข้ามา เพลงจะเรียก
ไผ่มาฟังเขาอ่านหนังสือ พี่น้องก็รักกันมากขึ้น”
นอกจากพาลูกสาวเดินทางอ่านนิทาน ครูสม้ ยังมีหน้าทีแ่ นะนำ�เทคนิคการ
อ่านแก่เหล่าเยาวชนในโครงการด้วย และบางครั้งก็ตามดูเด็กๆ เวลาปฏิบัติ
ภารกิจ เพื่อถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
“การให้พไี่ ปอ่านหนังสือให้นอ้ งฟังส่งผลดีตอ่ ทัง้ 2 ฝ่าย นักอ่านได้ฝกึ
พูดจนชัดเจน รูจ้ กั รับผิดชอบในหน้าที่ และเสียสละเวลาส่วนตัวเพือ่ ส่วนรวม
ด้านน้องผู้ฟังก็ได้ฝึกสมาธิ ฝึกความจำ�จากการฟัง และฝึกการพูดเช่นกัน
สำ�คัญคือเด็กๆ ผู้เข้าร่วมทุกคนเกิด “นิสัยรักการอ่าน” ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดี
สำ�หรับอนาคตของพวกเขา” ครูส้มกล่าว

รวมเป็นหนึ่ง
การทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนที่ อบต.หนองสาหร่ายวันนี้ เกิดภาพการ
ขยับงานของทุกส่วน เหตุจากสายตาที่ต่างมองเห็นความสำ�คัญของการพัฒนา
เด็กในชุมชนเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ตั้งแต่ฝ่ายบริหารที่วรินทรบอกว่ามี
นโยบายชัดเจนเรื่องการพัฒนาให้คนรุ่นต่อไปมีศักยภาพ เขาจึงทำ�งานง่าย
สามารถนำ�เสนอความคิดได้เต็มที่
ต่อมาคือเหล่าภาคี ทั้งที่มาจากการเข้าไปประสานของนักถักทอชุมชน
และที่มีอยู่แล้วในชุมชน ซึ่งมีความเข้มแข็ง และให้คุณค่าแก่งานพัฒนาเด็ก
ครูเตียงเล่าถึงสิ่งที่ทำ�ให้การทำ�งานกับเด็กเป็นเรื่องสนุก คือ ต้องใช้หัวใจ
สื่อกับเด็กให้ได้ เข้าใจความต้องการของเด็ก และต้องมีใจรักที่จะทำ�
ขณะที่ จ.ส.อ.ชาญ ดีมี ประธานสภา อบต.หนองสาหร่าย และผู้ใหญ่
ใจดีฝ่ายสนับสนุนทุนทรัพย์และอำ�นวยความสะดวก เอ่ยถึงความประทับใจ
ส่วนตัวในกระบวนการโรงเรียนครอบครัว “สิง่ ทีผ่ มชอบในโรงเรียนครอบครัว คือ
เด็กกับผู้ใหญ่ต่างได้บอกความชอบของตัวเอง แล้วมาร่วมกันหาตรงกลางที่ทั้ง
2 ฝ่ายพอใจ”
ด้านคุณแม่พัชรินทร์ วงษ์สุวรรณ ที่ตอนแรกพาตัวเองลงมาทำ�งานกับ
เด็กๆ และโรงเรียนครอบครัวในฐานะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�ชุมชน (อสม.)
ด้วยสนใจในวิธีการเรียนรู้นอกกรอบ และเมื่อพบว่ากิจกรรมตรงนี้มีประโยชน์
ต่อการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็ก และช่วยสร้างความผูกพันในครอบครัว เธอจึง
พาน้องฝ้าย-อมรรัตน์ วงษ์สุวรรณ ผู้เป็นลูกสาวเข้ามาเป็นแกนนำ�เยาวชน
นั่นเป็นการตัดสินใจที่เธอยืนยันว่าคิดไม่ผิด
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“น้องฝ้ายมีพื้นฐานต่อต้านการเข้าชุมชน ไม่ชอบถูกบังคับให้อยู่ในกฎเกณฑ์
การเข้ามาทำ�กิจกรรมของโรงเรียนครอบครัวครัง้ แรก เราจึงต้องบังคับมา บางทีจา้ งด้วย
ขนม อยากให้กิจกรรมตรงนี้ทำ�ให้ลูกผูกพันกับเรา เพราะเวลาอยู่บ้านเขาไม่ค่อยคุยกับ
พ่อแม่ มีโลกส่วนตัวสูง อยู่กับโทรศัพท์ และทีวี แต่หลังทำ�กิจกรรมได้สักพัก น้องฝ้าย
เริ่มเปลี่ยนแปลงทีละนิด จากต้องบังคับก็อยากมาเองบ้างนิดหน่อย จนล่าสุดน้องฝ้าย
มาด้วยใจ มีความสุขกับกิจกรรม จากที่เคยบ่นร้อน เหนื่อย รำ�คาญ ไม่มีอีกแล้ว”
ใช่แค่พาลูกสาวมารับกิจกรรมจนเปลี่ยนนิสัย คุณแม่จิตอาสายังนำ�แนวคิด
การสร้างกิจกรรมไปประยุกต์กบั งานในบ้าน เพือ่ สร้างความผูกพันระหว่างพ่อ แม่
ลูกด้วย เช่น ช่วยกันปลูกข้าวโพดในวันหยุด เรื่องทำ�กับข้าวก็แบ่งให้สามีทำ�หน้าที่หนึ่ง
ลูกทำ�อีกหน้าที่ พัชรินทร์บอกว่า การทำ�กิจกรรมยังทำ�ให้เธอรู้สึกดีกับการเป็น “ผู้ให้”
ทั้งให้การดูแลเด็กคนอื่นในชุมชน และให้แนวคิดการสร้างสัมพันธภาพกับลูกแก่คุณแม่
คนอื่น

ปรับความคิด...เปลี่ยนพฤติกรรม “ผลลัพธ์” ที่จับต้องได้
หากถามว่าความสำ�เร็จของโครงการในมือนักถักทอชุมชนสำ�เร็จแค่ไหน คำ�ตอบ
ที่เด่นชัดคงต้องดูจากความเปลี่ยนแปลงของเยาวชนในชุมชน โดยปัจจุบัน แกนนำ�
เยาวชนของหนองสาหร่ายเกิดขึ้นแล้ว 2 รุ่น ซึ่งรุ่นแรกได้ไปศึกษาต่อต่างถิ่น ส่วน
รุน่ ที่ 2 กำ�ลังเคลือ่ นงานอยู่ และต่างพบว่าตัวเองมีการปรับความคิด เปลีย่ นพฤติกรรม
ไปมาก นับจากวันแรกที่ก้าวเข้ามา
มอส - จิรพงษ์ สว่างศรี เล่าว่า เมื่อก่อนเขาเล่นแต่กีฬา ไม่สนใจใคร พอมาทำ�
กิจกรรมกับโรงเรียนครอบครัว ก็เริม่ ผูกพันและสนิทสนมกับเพือ่ นหมูอ่ นื่ เริม่ อ่านหนังสือ
เยอะขึ้น เพราะต้องไปสอนพิเศษให้น้องๆ พออ่านมากก็ช่วยให้จับใจความเป็น
เขียนเรียงความได้ดีขึ้น
ส่วน เต้ย-กฤษนัย ชมชื่น บอกว่า เคยเป็นคนขี้เกียจ ไม่ช่วยพ่อแม่ทำ�งานบ้าน
ตืน่ สาย ไม่เก็บทีน่ อน แต่พอมาทำ�กิจกรรมก็ชว่ ยฝึกนิสยั รับผิดชอบ ทำ�ให้เปลีย่ นตัวเอง
ไปสู่อีกด้าน ตื่นเช้า และช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ คล้ายกับลูกพี่ลูกน้องของเขาคือ
ดา - วนิดา ชมชื่น ที่เมื่อก่อนชอบอยู่บ้าน แต่พอลองมาทำ�กิจกรรมตามคำ�ชวนของ
ลุงเตียงก็สนุกทีไ่ ด้รจู้ กั และพูดคุยกับเพือ่ นแกนนำ�คนอืน่ เกิดความกล้าแสดงออกมากขึน้
ปาน - ปารมี แช่มช้อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากการโดนบังคับ ทว่าพอมีเพื่อนก็
เริ่มอยากมาเอง และเมื่อมีพี่มาสอนกิจกรรม จึงสนใจสอนน้องต่อเช่นที่เคยได้รับมา
และเยาวชนทีย่ นื ยันว่าตัวเองมีความเปลีย่ นแปลงค่อนข้างมาก เหมือนแม่ของเธอ
บอกคือ ฝ้าย - อมรรัตน์ วงษ์สวุ รรณ “เมือ่ ก่อนหนูเป็นคนดุ และขีโ้ มโห จนน้องแถวบ้าน
ยังกลัว และไม่ค่อยกล้าเข้าหา พอทำ�กิจกรรมจึงเริ่มจัดระเบียบตัวเองได้ โมโหน้อยลง
น้องก็มาวิ่งเล่นด้วย ตอนทำ�กิจกรรม หนูชอบตรงที่พี่นักถักทอชุมชนชวนเล่นกิจกรรม
สนุกๆ นอกจากนั้นยังคอยให้คำ�ปรึกษาเวลาพวกหนูต้องลงมือทำ�กิจกรรมด้วย”

การทำ�กิจกรรม
ยังทำ�ให้รู้สึกดีกับ
การเป็น “ผู้ให้”
ทั้งให้การดูแลเด็ก
คนอื่นในชุมชน และ
ให้แนวคิดการสร้าง
สัมพันธภาพกับลูก
แก่คุณแม่คนอื่น
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ทำ�ไข่เค็ม แต่หลังเข้ากระบวนการนักถักทอชุมชนจึง
ทราบแล้วว่าต้องถามความต้องการของชาวบ้านก่อน
นอกจากนั้นเขายังนำ�ไปปรับใช้กับชีวิตประจำ�วัน เช่น
การเลี้ยงดูลูก ที่เปลี่ยนมาใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
รับฟังว่าลูกอยากทำ�อะไร เพราะตระหนักแล้วว่า สิ่งที่
เขาคิดอาจจะไม่ได้ดีที่สุด ถูกที่สุด และเหมาะสมที่สุด
เสมอไป
เมื่อการทำ�งานบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความสำ�เร็จ
ก้าวแรก ย่อมถึงช่วงเวลาที่ต้องมองหาหนทางก้าวต่อไป
การเชื่อมร้อยถักทอของวรินทรก็เช่นกัน เขาวางแผนจะ
สร้างแกนนำ�เยาวชนรุ่นที่ 3 ไว้เรียบร้อยแล้ว และมีที่มา
ต่างจาก 2 รุ่นแรกด้วย
“ตอนนี้แกนนำ�รุ่นแรกเป็นพี่ใหญ่แล้ว หลายคนเข้า
ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย หรือย้ายไปเรียนอยูโ่ รงเรียน
มัธยมในตัวอำ�เภอ จนมีเวลามาทำ�กิจกรรมน้อยลง ส่วน
แกนนำ�รุ่นที่ 2 กำ�ลังจะเติมเต็มศักยภาพการเป็นผู้นำ�
โดยฝึกให้คิดและดำ�เนินกิจกรรมเอง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตัว
พวกเขาแล้วคือ ความกล้าแสดงออก การปรับตัวเข้ากับ
ระยะเวลา 2 ปีกับการรับหน้าที่นักถักทอชุมชนของ สังคม รู้จักวางเป้าหมายในชีวิต และการช่วยเหลือชุมชน
วรินทร ทำ�ให้เขาปรับเปลี่ยนตัวเองไปหลายอย่าง ตั้งแต่ ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ เมื่อเจอคนแปลกหน้าจะยกมือไหว้
กระบวนการคิด กระทัง่ วิธแี ก้ปญ
ั หา เขายกตัวอย่างให้ฟงั ว่า เป็นอันดับแรก เพราะรูม้ ารยาทการเข้าสังคม จากการสอน
การทำ�งานตำ�แหน่งนักพัฒนาชุมชนของเขาในอดีต เรื่องหลักอาวุโสตามวิถีชุมชนของที่นี่”
จะคิดแค่ต้องให้ชาวบ้านฝึกอาชีพด้วยการถักกระเป๋า
“ในความเห็นของผมคิดว่าตัง้ แต่บา้ นเรามีนกั ถักทอ
ชุมชนเข้ามา สถานการณ์เรื่องเด็กดีขึ้นกว่าเดิม ดูจากเด็ก
ที่เคยนั่งเกาะกลุ่มมั่วสุมกันแถวราวสะพาน ช่วงนี้ลดลง
จนแทบไม่มี และเมื่อมีงานของชุมชน เด็กๆ ก็มาช่วยกัน
จัดงาน ผมว่าพวกเขามีความรับผิดชอบมากขึ้น”
นายกฯ พรสันต์ สะท้อนสถานการณ์เด็กและเยาวชน
ล่าสุดทีเ่ ขาประจักษ์ผา่ นสายตา ก่อนขยายความต่อถึงข้อดี
ของการมีนกั ถักทอชุมชนว่า หลังผ่านการอบรม นักถักทอ
ชุมชนมักมีความคิดแปลกใหม่และน่าสนใจในการทำ�งาน
มานำ�เสนอ เขาจึงไว้ใจให้นักถักทอชุมชนเป็นตัวหลักใน
การเคลือ่ นนโยบายด้านเด็ก โดยจะเรียกเข้ามาพูดคุยและ
มอบหมายงาน ส่วนการหนุนเสริมเขายินดีสนับสนุนเต็มที่
ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณหรือบุคลากร เพราะมองว่า
เจ้าหน้าที่ อบต. ควรลงมาดูแลชุมชนร่วมกัน ไม่ใช่ทำ�
แค่งานในหน้าที่

เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง
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การทำ�งานกับท้องถิ่น ต้องพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
เพราะถ้าชุมชนเข้มแข็ง การทำ�งานจะลื่นไหลไปได้ตลอด
สำ�หรับแกนนำ�รุน่ ที่ 3 นัน้ วรินทรเปลีย่ นวิธคี ดั เลือกใหม่ โดยพิจารณาจากปัญหา
ของเด็กแกนนำ�ชุดแรก ทีม่ าจากต่างโรงเรียน ต่างระดับชัน้ จึงประสานงานค่อนข้างยาก
เพราะต้องติดต่อทั้งครูและผู้ปกครอง แต่หากเป็นเด็กจากโรงเรียนวัดสระด่าน ที่ตั้งอยู่
ในตำ�บลหนองสาหร่าย ย่อมง่ายต่อการประสานมาทำ�กิจกรรม ยิง่ ถ้าดึงครูมาเป็นพีเ่ ลีย้ ง
ด้วย จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการทำ�ความเข้าใจกับผู้ปกครองไปได้ และเมื่อเด็กรุ่นนี้
ผ่านกระบวนการของโรงเรียนครอบครัวแล้ว พวกเขาสามารถนำ�ไปใช้กับน้องๆ ระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรียนได้

ทุกส่วนล้วนสำ�คัญต่อการพัฒนาเด็ก
แม้ตลอดมา อบต.หนองสาหร่าย จะจัดทำ�โครงการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน แต่
วรินทรบอกว่าหลายโครงการนั้นเกิดจากเขาคิดคนเดียว ทำ�คนเดียว ไม่มีการประสาน
ภาคีเข้ามา และไม่ได้มองถึงการพัฒนางานให้ตอ่ เนือ่ ง ทว่าเมือ่ ผ่านการอบรมนักถักทอ
ชุมชน เขาจึงปรับกระบวนการทำ�งานใหม่ เห็นผลลัพธ์ได้จากโรงเรียนครอบครัว ที่เขา
คิดทำ�กิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ และเด็กจากแต่ละหมู่บ้านเข้าด้วยกัน
“เราคือคนแบ่งบทบาทหน้าที่ให้แต่ละฝ่าย เพื่อให้เขาเคลื่อนงานไปพร้อมกับเรา
อย่างกิจกรรมรักการอ่าน ก็ชกั ชวนครูในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเข้าร่วม เพราะหลักการอ่าน
จะเกีย่ วข้องกับเด็กปฐมวัย จึงอยากให้ครูผดู้ แู ลเด็ก มาเรียนรูร้ ว่ มกับเรา ผมว่าทุกคนมี
ความสำ�คัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ไม่ใช่แค่นกั ถักทอชุมชน ดังนัน้ นักถักทอ
ชุมชนต้องทำ�หน้าที่ประสานงาน ทุกคนรับรู้ร่วมกัน เราจะพัฒนาอะไร และเมื่อ
ทุกคนรู้แล้วว่างานคืออะไร รู้บทบาทหน้าที่ ก็เดินไปด้วยกันได้ จะมีพลังดีกว่า
ทำ�งานคนเดียว”
วิธีการเข้าไปประสานงานกับชาวบ้านของวรินทรคือ ใช้ความจริงใจเข้าไปพูดคุย
เหมือนลูกหลานคนหนึง่ ไม่ใช่ไปแบบข้าราชการ และต้องผ่านการทำ�งานร่วมกันหลายงาน
โดยเฉพาะงานไหนที่ชุมชนต้องการทำ�ก็อาสาเข้าไปเป็นที่ปรึกษา คอยช่วยเหลือ แต่
ต้องอาศัยเวลา เพือ่ ให้ศกั ยภาพและความตัง้ ใจจริงกระจ่างแจ้ง พอชาวบ้านรูส้ กึ คุน้ เคย
เหมือนเป็นคนในครอบครัวแล้ว ก็จะเชื่อใจ และศรัทธา ทำ�ให้การทำ�งานง่ายขึ้น และ
ความศรัทธานี้เองที่นำ�พาวาระสำ�คัญอย่างเรื่องเด็กและเยาวชนให้เด่นขึ้นมากว่าเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐาน วรินทรยืนยันว่าการทำ�งานกับท้องถิ่น ต้องพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
เพราะถ้าชุมชนเข้มแข็ง การทำ�งานจะลื่นไหลไปได้ตลอด
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การให้พี่ไปอ่านหนังสือให้น้องฟังส่งผลดีต่อทั้ง 2 ฝ่าย นักอ่านได้ฝึกพูด
จนชัดเจน รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ และเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
ด้านน้องผู้ฟังก็ได้ฝึกสมาธิ ฝึกความจำ�จากการฟัง และฝึกการพูดเช่นกัน
สำ�คัญคือเด็กๆ ผู้เข้าร่วมทุกคนเกิด “นิสัยรักการอ่าน” ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดี
สำ�หรับอนาคตของพวกเขา

องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองสาหร่าย

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล พรสันต์ อยู่เย็น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล ทิชากร สุนทรวิภาต
นักถักทอชุมชน รุ่น 1
วรินทร กรุดเพ็ชร
นักพัฒนาชุมชน

จังหวัด
สุพรรณบุรี
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ก้าวที่สอง...
ต้องไกลกว่า
ก้าวแรก
องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองขาม
อำ�เภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี
จากเดิมที่ต่างคนต่างทำ�งานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ...
แต่ปัจจุบันภาพเหล่านั้นไม่มีแล้ว ทุกวันนี้เราจะคุยกันในทีมเสมอ
เวลาที่เราจะทำ�งานเรื่องเด็กและเยาวชน ไม่มีการแบ่งแยก ไม่มีฝ่าย
งานประจำ�เราก็ยังคงทำ�ไป แต่เมื่อไหร่ที่เราทำ�งานเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน ทุกคนจะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน
บางเรื่องงานประจำ�ที่ทำ�เกี่ยวกับเรื่องเด็กอยู่แล้ว
ก็ให้หยิบเอาเรื่องเด็กเข้าไปอยู่ในส่วนของงานประจำ�
แต่ต้องไม่ทำ�ให้งานประจำ�ของตัวเองให้เสียหาย
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ทำ�ไมถึงตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน? คำ�ถาม
เปิดประเด็นเมื่อเริ่มต้นสนทนากับ บุญยัง วังเปรม นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
หนองขาม อำ�เภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตัดสินใจส่งนักถักทอชุมชนเข้า
อบรม
“เวลาที่เราทำ�งานด้านเด็กและเยาวชน บางทีน้องๆ ยังมีประสบการณ์ด้านเด็ก
และเยาวชนน้อย ทำ�ให้มองงานไม่ครอบคลุม เพราะการทำ�งานด้านเด็กนั้นจะมองแค่
กลุ่มวัยรุ่นไม่ได้ แต่ต้องมองภาพรวมตั้งแต่ก่อนเด็กเกิดด้วยซ้ำ� แต่หลังจากที่เขาผ่าน
หลักสูตรนักถักทอชุมชนปี 1 มาแล้ว ทำ�ให้เขามองงานได้เป็นองค์รวมมากขึ้น ที่สำ�คัญ
เขายังได้นำ�ความรู้จากหลักสูตรนักถักทอชุมชนมาบูรณาการกับการทำ�งานประจำ�จน
ต่อยอดไปสู่การทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี”
เพราะเห็นว่าหลักสูตรนักถักทอชุมชนเป็น “เครื่องมือ” สำ�คัญในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ตำ�บลหนองขาม คือเหตุผลสำ�คัญที่นายกฯ บุญยัง ตัดสินใจส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชนอีกครั้ง...
“หลังจากจบหลักสูตรในปีที่ 1 เห็นเลยว่า ตอนนั้นเรามุ่งพัฒนาแกนนำ�
เฉพาะเด็กโต ปัญหาทีต่ ามคือ เด็กเหล่านัน้ ต่างออกไปเรียนต่อนอกพืน้ ที่ ส่งผลให้
โครงการทีเ่ ราทำ�ไว้เกิดช่องว่าง บทเรียนจากปีแรกทำ�ให้เราเรียนรูเ้ รือ่ งการสร้างเด็ก
เราต้องกลับมาทบทวนใหม่วา่ เราควรจะสร้างตัง้ แต่เล็กๆ จะดีกว่า แล้วค่อยๆ สร้าง
เป็นรุ่นๆ ไป พอรุ่นนี้โตเราจะได้มีน้องๆ แถว 1 แถว 2 ที่พร้อมจะเป็นแกนนำ�เด็ก
ในรุน่ ต่อๆ ไป” เอ็กซ์ - ธนินธร พิมพขันธ์ หัวหน้าสำ�นักงานปลัด เล่าถึงประสบการณ์
ที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชนเมื่อครั้งก่อน
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องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองขาม
เข้าร่วมโครงการหลักสูตรนักถักทอชุมชน
มาเป็นปีที่ 2 แล้ว
ถึงแม้จะเป็นรุ่นพี่แต่นั่นไม่ได้หมาย
ความว่าทุกอย่างจะราบรืน่ เสมอไป ผลจาก
การทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนที่ผ่านมา
ทำ�ให้เอ็กซ์ต้องกลับมาคิดต่อกับทีมงานใน
อบต. เพือ่ อุดช่องว่างงานของในปีทผี่ า่ นมา
“หลังจากทีเ่ รามองเห็นปัญหาว่าเด็ก
แกนนำ�ที่เราเคยสร้างไว้ ออกไปเรียนต่อ
นอกพื้นที่ ทั้งผม ปลัด ท่านนายกฯ รวมถึง
ทีมงานมานัง่ ปรึกษากันเพือ่ หาแนวทางในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในพืน้ ที่ ทำ�อย่างไร
ให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนของ อบต.เรา
ยัง่ ยืน จนได้ขอ้ สรุปว่าในปีนเ้ี ราจะเริม่ พัฒนา
เด็กแกนนำ�ตัง้ แต่ ป.6 - ม.2 แทน โดยยังคง
เด็กแกนนำ�รุ่นที่ 1 ไว้เหมือนเดิม” เอ็กซ์
กล่าว

ก้าวที่สอง...ต้องไกลกว่า
ก้าวแรก
เอ็กซ์เล่าต่อว่า เมื่อหารือกันจนได้
ข้อสรุปว่าจะดึงเด็กกลุ่มวัยใสที่เคยเข้าร่วม
โครงการปี 1 มาพัฒนาเป็นเด็กแกนนำ� ผ่าน
กิจกรรม ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพราะ
อยากให้เด็กได้ทานอาหารที่ปลอดสารพิษ
ครัง้ นีม้ เี ด็กสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน
เดิมทีทมี งานวางแผนกันว่าจะนำ�ผลผลิต
ที่ได้ไปขายที่ตลาดนัด แต่ท่านนายกฯ
บุญยังมองว่าโครงการนีเ้ ด็กๆ เพิง่ ทำ�กัน
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ครั้งแรกน่าจะให้เขานำ�ผลผลิตกลับไปให้ที่บ้านดู เขาน่าจะเกิดความภาคภูมิใจ
มากกว่า หลังทำ�กิจกรรมเสร็จ ทีมงานถอดบทเรียนการทำ�งานร่วมกันสรุปได้วา่ พวกเขา
ยังเป็นคนคิดกิจกรรมให้เด็กทำ�เหมือนเดิม ทำ�อย่างไรเด็กจะมีโอกาสคิดกิจกรรม
ขึ้นเอง
“ตอนนัน้ เราค่อนข้างสับสน ทัง้ อยากปัน้ เด็กชุดเล็กให้เขาสานต่อกิจกรรมของเรา
ต่อไป ในขณะที่เด็กโตที่เราเคยสร้างไว้ก็เริ่มหายไป ใจก็กลัวว่าโครงการจะไม่ต่อเนื่อง
แต่โชคดีที่ท่านนายกฯ มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ดูงานหลักสูตรนักถักทอชุมชนเพิ่มเติมที่
เทศบาลตำ�บลเมืองแก อำ�เภอท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์ จึงนำ�ความรูท้ ไี่ ด้รบั มาขยายผลต่อ
ในพืน้ ที่ ท่านบอกว่า หากจะให้งานยัง่ ยืนเราต้องมีทมี พีเ่ ลีย้ งทีจ่ ะคอยดูแลให้ค�ำ ปรึกษา
กับเด็กๆ ในพื้นที่ เหมือนที่เราทำ�โครงการพี่เลี้ยงวัยใส” เอ็กซ์บอกเล่ารายละเอียด
ถึงแม้จะพอเห็นลู่ทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ยั่งยืนแล้ว แต่ทีมก็ยังไม่รู้
ว่าจะทำ�อย่างไร เพื่อให้เด็กคิดทำ�โครงการได้ด้วยตัวเอง

ประชาคมเด็ก...แนวคิดใหม่ของ อบต.หนองขาม
ประชาคมเด็ก คือข้อเสนอจากเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป อบต. หนองขาม เพราะ
เชื่อว่าขนาดคนโตยังจัดทำ�ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นว่าเขาต้องการอะไร เด็กก็
ต้องอยากทำ�กิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของตนเอง จึงเกิดเป็นแนวคิดการทำ�
ประชาคมเด็กขึ้น
เมื่อตกลงว่าจะทำ�ประชมคมเด็ก ทีมนักถักทอชุมชนร่วมวางแผนพร้อมลงพื้นที่
พูดคุยกับผูน้ ำ�ชุมชนให้นดั น้องๆ ในหมูบ่ า้ นมาพูดคุยทำ�ความเข้าใจกันก่อนในเบือ้ งต้น
จนครบทุกหมู่บ้าน หลังจากนั้นนัดรวมตัวกันอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ดึงผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่ใจดี
ผู้ปกครอง และตัวน้องๆ ที่มีใจอยากเข้าร่วมโครงการมาพุดคุยกันที่ อบต.
“พวกเราแบ่งเป็นกลุ่มให้เด็กนำ�เสนอกันเองว่า เขาอยากทำ�กิจกรรมอะไร ซึ่งเป็น
กิจกรรมทีค่ นโตอย่างเราคาดไม่ถงึ เพราะโครงการทีน่ อ้ งคิดเป็นโครงการง่ายๆ แต่นอ้ ง
เขามีกระบวนการทำ�เป็นขั้นเป็นตอนมาก เช่น น้องนำ�เสนอโครงการเก็บขยะรีไซเคิล
ไปขาย โดยเริ่มต้นจากประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านคัดแยกขยะก่อน หลังจากนั้น
เด็กๆ นำ�ขยะที่คนในหมู่บ้านแยกไว้แล้ว มาแยกต่อว่าอันไหนที่สามารถนำ�ไปขายได้
แล้วอันไหนนำ�มารีไซเคิลได้ น้องเขาคิดต่อยอดไปถึงรายได้ว่าจะนำ�ไปทำ�อะไรบ้าง
บางคนก็บอกว่าไปทำ�บุญให้กับวัด หรือนำ�ไปซื้อต้นไม้มาปลูก เป็นต้น” เอ็กซ์เล่า
บรรยากาศในวันนัดประชาคมเด็กให้ฟัง
เอ็กซ์บอกอีกว่า อบต.หนองขามมี 11 หมูบ่ า้ น ตอนประชาคมมีเด็ก 8 หมูบ่ า้ น
ที่เข้าร่วมทำ�ประชาคม เบื้องต้นได้หมู่บ้านละ 3 โครงการ ซึ่งทาง อบต.วางแผนไว้
ว่าจะให้ทุกโครงการที่เสนอมาได้ลงมือทำ�ทั้งหมด แต่อาจจะมีการจับมารวมกัน
บ้างในกรณีที่เสนอโครงการเหมือนๆ กัน โดยวางแผนจะเริ่มขับเคลื่อนโครงการ
ในช่วงปิดเทอม
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“เรารูส้ กึ ปลืม้ และแปลกใจมากทีเ่ ห็นพลังของเด็กๆ
ทีเ่ ขาช่วยกันระดมความคิด พอเราเปิดโอกาสให้เขาคิดเอง
ถึงแม้เรื่องที่ได้ออกมาจะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่เป็นเรื่องที่
ผู้ใหญ่อย่างเราก็มองข้ามไป แต่ที่ดีมากคือเราเห็นความ
ร่วมมือของเด็กในตำ�บลเรา” เอ็กซ์พดู ถึงความรูส้ กึ เมือ่ เริม่
เห็นลู่ทางในการพัฒนาแกนนำ�รุ่น 2

หนองขามเฟี๊ยว...ว
หลังทำ�ประชาคมเด็กผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ขั้นตอน
ต่อไปคือการเขียนแผนและนำ�เสนอต่อสภาตำ�บล ซึ่งทาง
สภาตำ�บลเองก็สนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน
เต็มที่ การอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาแกนนำ�จึงเกิดขึ้น
งานนี้มพ
ี ี่อ้อย - วราภรณ์ หลวงมณี สถาบันยุวโพธิชน
และอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ สถาบันเสริมสร้าง
การเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็นสุข (สรส.) เข้ามาเป็นกระบวนกร
ที่ช่วยจุดประกายแนวทางการพัฒนาแกนนำ�ให้กับทีม
อบต.หนองขามเป็นอย่างมาก ทัง้ นีห้ ลังจากจัดตัง้ กลุม่ สภา
แกนนำ�เด็กและเยาวชนรุ่น 2 ได้แล้ว เด็กๆ ต่างชวนกัน
คิดตั้งชื่อกลุ่มใหม่ เพราะไม่อยากใช้คำ�ว่าสภาเด็กและ
เยาวชนซ้ำ�กับรุน่ พี่ ทัง้ หมดจึงตัง้ วงพูดคุยเสนอชือ่ กลุม่ จน
ได้ข้อสรุปของชื่อกลุ่มว่า หนองขามเฟี๊ยว..ว
น้องนนท์ - รัชชานนท์ ดีเสมอ ตัวแทนแกนนำ�
หนองขามเฟี้ยว สวมเสื้อยืดสีฟ้าอ่อน สกรีนตัวหนังสือ

สีฟ้าเข้มสะดุดตา หนองขามเฟี๊ยว...ว “หนองขามเฟี๊ยว
พวกเราช่วยกันตั้งชื่อกลุ่มกันเองครับ หมายถึงสนุกเฟี๊ยว
ใครพาเราไปไหนเราก็ไป นอกจากชื่อกลุ่มแล้วเราตั้งเพจ
ชื่อหนองขามเฟี๊ยวด้วย ในนั้นเราจะโพสต์เรื่องสนุกๆ
รูปภาพทีเ่ ราไปทำ�กิจกรรมเราจะมาโพสต์กนั ในเพจนีค้ รับ”
น้องนนท์บอกว่า เขาชอบมาร่วมกิจกรรมกับพี่ๆ
เพราะมีกจิ กรรมสนุกๆ ให้ได้ทำ�มากมาย ทัง้ กิจกรรมวัยใส
ใส่ใจทำ�ดี พาเด็กๆ ไปที่วัดหนองขามช่วยกันบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ ปัน่ จักรยานทุกเช้า หรือช่วยกันลงแขกเกีย่ วข้าว
ทีช่ อบมาทำ�กิจกรรมเพราะว่าพีๆ
่ ใจดี ปกติกอ็ ยูบ่ า้ นเฉยๆ
แต่ถ้ามาทำ�กิจกรรมที่ อบต. พีเ่ ขาจะสอนเราให้เรารู้จัก
การพับผ้า กวาดบ้าน ถูบ้านที่เราสามารถนำ�กลับไป
ช่วยพ่อแม่ได้
น้องเฟส - วรรณพรรธน์ ชำ�นาญศิลปะ ที่เห็น
เพื่อนๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมจากปีที่แล้ว จึงอยากมาเข้า
ร่วมกิจกรรมกับพี่ๆ นักถักทอชุมชนบ้าง “ตอนนั้นผู้ใหญ่
บ้านมาชวน จึงสมัครใจที่จะมาร่วมกิจกรรมด้วย กิจกรรม
ที่ชอบคือ การได้พูดคุยกับพี่ๆ อบต.เขาจะสอนเรื่องการ
พูดทีถ่ กู วิธใี ห้กบั เรา อย่างเช่น เวลาพูดกล่าวต้อนรับคณะ
ที่มาเยี่ยม อบต. ตอนแรกก็รู้สึกกลัว แต่ก็รู้สึกภูมิใจที่
ทำ�ได้” ผลพวงจากผู้ใหญ่ที่เปิดพื้นที่ให้กับน้องเฟสได้ทำ�
ในสิ่งที่เธอรัก นั่นคือการที่เธอได้พูด รอยยิ้มของเธอจึง
มักจะหลุดออกมาทุกครั้งเวลาที่เธอพูดถึงสิ่งที่เธอได้ทำ�
ร่วมกับพี่ๆ นักถักทอชุมชน
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เพราะประสบการณ์ทำ�งานด้านเด็กและเยาวชน
ผนวกกับการเข้ารับการฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ� ทำ�ให้ทีม
งานได้เก็บเกี่ยวความรู้มาประยุกต์ให้เข้ากับพื้นที่ของ
ตนเอง
“เดิมเราคิดกิจกรรมเองทั้งหมด กลุ่มนี้ให้น้องทำ�
ดนตรี กลุม่ นีท้ �ำ ขนม ซึง่ บางครัง้ สิง่ ทีเ่ ราหยิบยืน่ ให้นอ้ งเขา
ไปอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่เขาอยากทำ� เราจึงตกลงที่จะเปิด
โอกาสให้เขาได้คิดเอง ทำ�เอง เรามีหน้าที่สนับสนุน
งบประมาณให้เขาได้ทำ�กิจกรรมในสิ่งที่เขาเสนอมา
เราเองก็ไม่ตอ้ งเหนือ่ ย ไม่ตอ้ งมานัง่ คิดว่าน้องๆ จะชอบ
กิจกรรมที่เราคิดให้ไหม เราเปิดโอกาสให้เขาเต็มที่”
เอ็กซ์กล่าว

ใจวัดใจ...ชุมชนร่วมใจ
เพราะเห็ น ความสำ�คั ญ ของการพั ฒ นาเด็ ก และ
เยาวชน จึงไม่แปลกที่งานด้านเด็กและเยาวชนจะได้รับ
การอนุมัติเต็มที่จากสภาตำ�บล ไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็ก
หรือใหญ่
จอน พุทธโกศา ประธานสภาตำ�บลหนองขาม
บอกถึ ง เหตุ ผ ลที่ อ นุ มัติโครงการแผนงานด้านเด็กและ
เยาวชนว่า งานด้านเด็กและเยาวชนเป็นเรือ่ งของทุกคนใน
ชุมชน เราเองก็มีส่วนในการช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชน
เลยตกลงกับสมาชิกว่าควรอนุมัติโครงการด้านเด็กและ
เยาวชนที่ อบต.นำ�เสนอ โดยพวกเราจะคอยดูความสำ�เร็จ
ของเขาอยู่ห่างๆ ว่าเขาจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหน ผลที่
เห็นชัดจากการจัดกิจกรรมคือ เห็นรอยยิ้ม เห็นความสุข
ของเขา เห็นความคิดดีๆ ที่เขานำ�เสนอออกมา เราเองก็
ยอมรับในความคิดเขา แต่กอ่ นการรวมตัวของเด็กน้อยมาก
แต่ 2-3 ปีมานี้เด็กๆ อยากทำ�กิจกรรมกับ อบต.มากขึ้น
สังเกตจากเด็กทีเ่ ข้าร่วมโครงการพอกลับไปบ้านเขาหันมา
พูดคุยกับผู้ปกครองมากขึ้น จากเดิมที่ต่างคนต่างอยู่
ที่ ผ่ า นมา สภาตำ�บลสนั บ สนุ น งบประมาณด้ า น
เด็กและเยาวชนให้กับ อบต.หนองขามมาโดยตลอด ปีละ
ไม่ต่ำ�กว่า 5,000-20,000 บาท แต่เพราะอยาก “วัดใจ”

กับสภาตำ�บลว่าให้ความสำ�คัญเรื่องการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนมากน้อยแค่ไหน ปีน้ี (2559) เอ็กซ์และทีมนักถักทอ
ชุมชนจึงเสนองบพัฒนาเด็กและเยาวชนสูงถึง 250,000300,000 บาท ซึ่งสภาก็อนุมัติผ่านด้วยดี เอ็กซ์มองว่า
ส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่ และ
อีกส่วนหนึง่ มาจากนายกฯ บุญยังทุกครัง้ ทีป่ ระชุม นายกฯ
จะบอกเสมอว่า เด็กกลุม่ นีค้ อื เด็กรุน่ ต่อไปทีจ่ ะมารับช่วง
ดูแลชุมชนต่อจากเรา และทีส่ ำ�คัญคือนายกฯ บุญยังดึงส
มาชิกสภาตำ�บลเข้ามาเป็นพีเ่ ลีย้ งให้กบั เด็กๆ ในโครงการ
เป็นผู้ใหญ่ใจดีดูแลรับผิดชอบเด็กๆ ในแต่ละหมู่บ้านด้วย
ความสมัครใจ ถือเป็น “กลยุทธ์” ที่แยบยลในการดึง
สภาตำ�บลเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงชุมชนร่วมกับผู้ใหญ่บ้านที่
เข้ามาเป็นผูใ้ หญ่ใจดีคอยหนุนเสริม ส่วนทีมขับเคลือ่ นงาน
ก็เป็นหน้าทีข่ องผูป้ กครอง นักถักทอชุมชน และเจ้าหน้าที่
ใน อบต. ถือเป็นการทำ�งานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมของ
คนทั้งตำ�บลในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เมื่อผู้ใหญ่ใน
สภาตำ�บลเห็นทุกๆ ขั้นตอนของการทำ�งานที่หนุนเรื่อง
การพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะอนุมัติ
โครงการให้กับ อบต.
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อบต.สถานที่รวมตัวและรวมใจ
เมื่อแกนนำ�พร้อม งบประมาณพร้อม ทีมงานพี่เลี้ยง และผู้ใหญ่ใจดีเองก็พร้อม
ขาดแต่เพียงสถานที่ในการทำ�กิจกรรมเท่านั้น
เอ็กซ์เล่าต่อว่า ตอนแรกพวกเราวางแผนว่าจะแบ่งให้เจ้าหน้าทีใ่ น อบต.แต่ละคน
ดูแลรับผิดชอบแต่ละหมูบ่ า้ น แต่พอย้อนดูแล้วเหมือนจะไปกันคนละทิศละทาง จึงกลับ
มาคุยกันใหม่ ตกลงใช้พนื้ ทีใ่ น อบต. เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมแทน ให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนช่วยกันดูแลเด็กทุกกลุ่ม ช่วงไหนใครไม่ว่างอีกคนก็สามารถดูแลน้องๆ ต่อได้เลย
เห็นได้ว่าภาพการทำ�งานร่วมกันของคนในตำ�บลเริ่มชัดขึ้น ความสัมพันธ์ก็
ยิ่งชัดเจน เพราะนอกจากจะได้ในส่วนของกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของ
เด็กแล้ว ยังได้เรือ่ งของความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและคนในชุมชนด้วย ผูน้ ำ�ชุมชน
ก็มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรม น้องๆ เองก็เริ่มเข้ามาร่วมกิจกรรม
กับเราบ่อยๆ ก่อเกิดความสัมพันธ์แบบข้ามหมู่บ้าน จากเดิมอยู่ห่างกันเป็น 10
กิโลเมตรแทบจะไม่เคยรูจ้ กั กันเลย แต่ตอนนีเ้ ริม่ คุน้ หน้าคุน้ ตากัน ถึงแม้บางคนอาจ
จะยังจำ�ชื่อกันไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็จำ�ได้ว่านี่คือเด็กตำ�บลหนองขาม
ในอนาคตข้างหน้าเอ็กซ์เองได้วางเป้าหมายไว้ว่า อยากจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ะหว่างหมูบ่ า้ น เพือ่ ให้เยาวชนในแต่ละหมูบ่ า้ นเกิดการเรียนรูข้ า้ มหมูบ่ า้ น ไม่ใช่
ว่ารู้จักแค่กิจกรรมของหมู่บ้านตัวเองเท่านั้น
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“ถามว่าเหนื่อยไหม ยอมรับว่าเหนื่อย แต่เมื่อเริ่มเห็นภาพการทำ�งานที่
ค่อนข้างชัดเจนของผูใ้ หญ่ใจดีจากทุกภาคส่วน ความกระตือรือร้นของเยาวชนใน
พื้นที่ เรายอมเหนื่อยในวันนี้เพื่อให้เด็กๆ สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมของเขา
ต่อไปได้ ในวันข้างหน้าเราอาจจะวางมือลงให้น้องๆ ขับเคลื่อนกิจกรรมกันเอง
เรามีหน้าที่แค่เพียงเป็นผู้สนับสนุนเขาแทน เราอาจจะหวังไกลไปถึงขั้นนั้น แต่ก็
ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างที่เราหวังหรือเปล่า” เอ็กซ์บอกถึงความคาดหวังที่ฝังลึกอยู่ในใจ
กับการสร้างเด็กแกนนำ�ในรุ่นที่ 2
ภาพฝันต่อเด็กในพื้นที่ของเอ็กซ์คือ การที่เห็นเด็กในพื้นที่รู้จักตัวเอง รู้จักหน้าที่
และดูแลตัวเองได้แค่น้ัน จะไปหวังให้ครูผู้สอนเขามาดูแลเด็กไปตลอดไม่ได้ เขาก็ดูแล
ได้แค่ในห้องเรียน ตัวผูป้ กครองเองก็ตอ้ งออกไปทำ�งานหาเงินเลีย้ งครอบครัว เอ็กซ์หวัง
แค่ว่าให้เขารู้จักการใช้ชีวิต รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิดก็พอ เอ็กซ์มักจะคุยกับเพื่อนร่วมงาน
เสมอว่า เราไม่รหู้ รอกว่ากิจกรรมทีท่ ำ�ให้ เด็กๆ จะได้อะไรจากเราไปบ้าง แต่อย่างน้อยๆ
ให้เขาเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา ให้เราเห็นเขาอยู่ในสายตาว่า เขาไม่ได้ไปทำ�อะไรที่
เกิดโทษ พยายามทุกวิถีทางที่จะช่วงชิงเวลาว่างจากเขา ให้เขาได้มีเวลาฝึกฝนพัฒนา
ทักษะที่ตัวเองมีอยู่เพื่อให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้ก็เพียงพอแล้ว

เปลี่ยนเพื่อก่อ...
กอล์ฟ - โยธการ วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก ก้าวสู่ปีที่ 2 ของการเป็น
นักถักทอชุมชน บอกว่า เดิมเธอไม่เคยทำ�งานเป็นขั้นเป็นตอนเลย แต่เมื่อได้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนแล้วทำ�ให้เธอรู้จักวางแผนการทำ�งานที่เป็นลำ�ดับ
ขั้นตอนมากขึ้น โดยในปีนี้เธอทำ�โครงการโรงเรียนพ่อแม่ เพราะเห็นความสำ�เร็จจาก
พื้นที่อื่นที่ทำ�โครงการแล้วประสบผลสำ�เร็จ จึงนำ�มาเสนอกับนายกฯ บุญยังเพื่อจัดทำ�
โรงเรียนพ่อแม่ขึ้น ใช้ช่วงเวลาเสาร์-อาทิตย์จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเด็กและผู้ปกครอง
สุมาลี ผิวพิมพ์ดี รองปลัด อบต.หนองขาม มองว่า หลักสูตรนักถักทอชุมชน
มีส่วนช่วยให้ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน อบต.หนองขามชัดเจนขึ้น
ทำ�ให้เราสามารถเชือ่ มโยงเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาเด็ก จาก
เดิมเราทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนอยูแ่ ล้ว แต่ยงั ไม่ชดั เจน ทำ�ให้การเดินไปถึงเป้าหมาย
ค่อนข้างช้า แต่เมื่อมีหลักสูตรนักถักทอชุมชนเข้ามาก็เกิดกระบวนการทำ�งานที่ชัดเจน
ขึน้ วัดจากการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมกับ อบต.ทีม่ ากขึน้ จากแต่กอ่ น
ธวัชชัย พรมเปีย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ยอมรับว่า ตอนแรก
มองว่าตำ�แหน่งหน้าทีข่ องเขาไม่ได้เกีย่ วข้องกับเนือ้ หาหลักสูตรนักถักทอชุมชน แต่เมือ่
ได้เข้าไปร่วมเรียนรู้ทำ�ให้เขาเปลี่ยนความคิดใหม่
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“การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนทำ�ให้เข้าใจว่าการพัฒนาเด็กเราต้อง
มองตั้งแต่ต้นทาง หากเราอยากพัฒนาเด็กเราก็ต้องมองที่ตัวเด็กก่อน ลงไปถามความ
ต้องการของเด็กว่าเขาอยากพัฒนาอะไร เราจะได้พัฒนาเขาได้ถูกทาง การลงพื้นที่เพื่อ
ถามความต้องการของเด็กๆ ช่วยให้เราสามารถวางแผนนโยบาย 3 ปีได้ชัดเจนขึ้น
สามารถระบุชอ่ื โครงการเด็กได้เลยว่ามีโครงการอะไรบ้าง ใช้งบประมาณดำ�เนินการเท่าไหร่
ทำ�ให้เราทำ�งานได้ง่ายขึ้น ชัดขึ้น เพราะเราลงไปถามความต้องการของเด็กเขาจริงๆ”
ด้านนายกฯ บุญยังทีม่ องเห็นการทำ�งานของเจ้าหน้าทีใ่ น อบต.มาตัง้ แต่ตน้ กล่าวถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นจากการทำ�งานของนักถักทอชุมชนว่า จากเดิมที่ต่างคนต่าง
ทำ�งานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ คนไหนรับตำ�แหน่งกองคลังก็ดูแลเรื่องเงิน คนไหน
รับตำ�แหน่งโยธาก็ดูแลแต่เรื่องถนนหนทาง แต่ปัจจุบันภาพเหล่านั้นไม่มีแล้ว ทุกวันนี้
เราจะคุยกันในทีมเสมอเวลาทีเ่ ราจะทำ�งานเรือ่ งเด็กและเยาวชน ไม่มกี ารแบ่งแยก
ไม่มีฝ่าย งานประจำ�เราก็ยังคงทำ�ไป แต่เมื่อไหร่ที่เราทำ�งานเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน ทุกคนจะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน บางเรื่องงานประจำ�ที่ทำ�
เกี่ยวกับเรื่องเด็กอยู่แล้วก็ให้หยิบเอางานเรื่องเด็กเข้าไปอยู่ในส่วนของงานประจำ� แต่
ต้องไม่ดึงงานประจำ�ของตัวเองให้เสียหาย
“ผมว่าสิง่ หนึง่ ทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ น อบต.หนองขามภูมใิ จนัน่ คือ การทีพ่ วกเขาได้ท�ำ อะไร
ที่นอกเหนือจากงานแล้วเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับเด็กและเยาวชน ซึ่งผมสัมผัสได้
ว่าพวกเขาทุกคนภูมิใจ”
ถึงแม้วันนี้การสร้างแกนนำ�เด็กและเยาวชนแถว 2 จะเป็นเพียงการเริ่มต้น
ในระยะแรก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ อบต.หนองขาม นอกเหนือจากการมุ่งพัฒนาเด็ก
นัน่ คือความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน รวมทัง้ เจ้าหน้าทีท่ กุ ฝ่ายทีต่ า่ งมีเป้าหมาย
เดียวกัน นั่นคือการพัฒนาเด็กในพื้นที่ อบต.หนองขามให้เฟี้ยว...ไปด้วยคุณภาพ
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หากเราอยากพัฒนาเด็กเราก็ต้องมอง
ที่ตัวเด็กก่อน ลงไปถามความต้องการ
ของเด็กว่าเขาอยากพัฒนาอะไร
เราจะได้พัฒนาเขาได้ถูกทาง

องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองขาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
นักถักทอชุมชน รุ่น 1
ธนินธร พิมพขันธ์
โยธการ วงษ์สุวรรณ
ธวัชชัย พรมเปีย

บุญยัง วังเปรม
สุมาลี ผิวพิมพ์ดี
หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน

จังหวัด
สุพรรณบุรี
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เริ่มต้นต่อยอด
จาก “ทุนเดิม”
องค์การบริหารส่วนตำ�บลวัดดาว
อำ�เภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี
ปัจจุบันบุคลากร อบต.วัดดาวคนอื่นๆ ต่างรับรู้และเข้ามามีส่วน
ช่วยดำ�เนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นตามหลักสูตร
นักถักทอชุมชนอย่างแข็งขัน กระบวนการดังกล่าวช่วยสร้าง
การทำ�งานเป็นทีมและทำ�ให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร
จากเดิมที่ต่างคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ไม่ก้าวก่ายกัน
แต่ตอนนี้ทุกฝ่ายพูดคุยปรึกษากันมากขึ้น หากมีปัญหาจะนำ�มา
เล่าสู่กันฟัง เพื่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
และทุกคนก็พร้อมช่วยกันแก้ ไขปัญหา
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ทักษะชีวิตเป็นเรื่องสำ�คัญที่ต้องปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ตั้งแต่ประถมวัย เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เด็กรู้เท่าทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก ซึ่งการทำ�ให้
เด็กรู้เท่าทันปัญหาดังกล่าว คือการฉายให้เด็กเห็นปัญหาภาพรวมทั้งระบบว่าปัญหา
แต่ละอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร ผลกระทบที่เกิดจากการเสพสื่อโดยไม่พิจารณาความ
เหมาะสม การแต่งกายตามแฟชั่นที่ล่อแหลมจนเกินงาม กระทั่งอาจเป็นอันตรายต่อ
ตัวเอง การกระทำ�ด้วยอารมณ์ชว่ั วูบไม่ยง้ั คิด ทีน่ ำ�มาสูป่ ญ
ั หาการตัง้ ครรภ์กอ่ นวัยอันควร

ถักทอคนในองค์กร...ก่อนเชื่อมร้อยคนในชุมชน
ประทิว รัศมี นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลวัดดาว อำ�เภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี เห็นพิษภัยของปัญหาเหล่านี้ จึงสนับสนุนให้บุคลากรของ อบต.
เข้าร่วมเรียนรูใ้ นโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิน่ (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตร
นักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว มาตลอด 2 ปี เพราะ
เล็งเห็นว่าการพัฒนาท้องถิ่นต้องเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก่อน เมื่อเจ้าหน้าที่มีความพร้อม การลงไปทำ�งานในพื้นที่ เพื่อสัมพันธ์กับ
ชาวบ้านย่อมทำ�ได้ราบรืน่ มากขึน้ เนือ่ งจากคนทำ�งานมีความเข้าใจ ซึง่ หลักสูตรนักถักทอ
ชุมชนตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะ
กับการทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนเท่านัน้ แต่ยงั ให้วธิ คี ดิ และแนวทางการทำ�งานอย่าง
มีสว่ นร่วมของคนในชุมชนและภาคีทเี่ กีย่ วข้องทัง้ ในและนอกชุมชน โดยมีเป้าหมายคือ
แต่ละฝ่ายต้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิน่ ตามศักยภาพและความรับผิดชอบ
ของตนเอง
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“การบริหารงานท้องที่ ผู้บริหารจะ
หวังพึ่งบุคลากรอย่างเดียวไม่ได้ ทั้งนี้ใน
ส่วนงานด้านเด็กและเยาวชนที่ตอนนี้มีนัก
ถั ก ทอชุ ม ชนเป็ น แกนนำ � หลั ก ขั บ เคลื่ อ น
โครงการ ในขณะที่นักถักทอชุมชนเป็นผู้
ปฏิบตั งิ าน ผูบ้ ริหารต้องช่วยกำ�หนดแผน
เพือ่ ส่งขึน้ เป็นเทศบัญญัตใิ นเชิงนโยบาย
ทีม่ ผี ลต่อการจัดสรรงบประมาณมาช่วย
หนุนให้นกั ถักทอชุมชนทำ�งานในพืน้ ทีไ่ ด้
ไม่ติดขัด”
ปัจจุบัน อบต.วัดดาวได้จัดสรร
งบประมาณเพือ่ ขับเคลือ่ นกิจกรรมพัฒนา
เด็กและเยาวชน ทั้งในรูปแบบเดิม คือ
การจัดกิจกรรมระยะสั้นในโอกาสต่างๆ
และรูปแบบใหม่ที่เน้นส่งเสริมการทำ�
โครงการระยะยาว เพื่อสร้างการเปลี่ยน
แปลงทีเ่ ป็นรูปธรรม โดยเน้นพัฒนาเด็ก
ตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาให้เข้าใจสภาพ
สังคมทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้าง
ภู มิ คุ้ ม กั น ให้ แ ก่ เ ด็ ก ยกตั ว อย่ า งเช่ น
การเชิญวิทยากรมาให้ความรูด้ า้ นทักษะ
ชีวิต ตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงการออกไป
ใช้ชีวิตในสังคมเมือง
นายก อบต.วัดดาวบอกว่า การสอน
ทักษะชีวติ เป็นการเสริมวัคซีนให้เด็กรูเ้ ท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เนื่องจาก
ตำ�บลวัดดาวเป็นชุมชนชนบทและมีโรงเรียน
ที่สอนถึงแค่ชั้น ป.6 ดังนั้นเราต้องสอนให้
เด็ ก เข้ า ใจตั ว เองก่ อ นออกไปเรี ย นนอก
ชุมชน ต้องทำ�ให้เขาตระหนักว่าหากก้าว
พลาดเท่ากับเขาทำ�ลายอนาคตของตัวเอง
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ระบบการทำ�งานของ อบต.วัดดาว ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายทำ�งานร่วมกัน
ไม่วา่ งานนัน้ จะสัมพันธ์โดยตรงกับตำ�แหน่งงานของตนเองหรือไม่ ดังนัน้ เมือ่ ใดทีม่ กี าร
จัดกิจกรรมชุมชน ทุกคนใน อบต.ต้องเข้ามามีส่วนร่วมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
“นักถักทอชุมชนเป็นเจ้าภาพถักทอคนในองค์กรก่อน ด้วยการแบ่งหน้าที่ให้คน
อื่นๆ เข้ามาช่วยงานในแต่ละกิจกรรม หลังจากถักทอภายในองค์กรได้แล้ว ถึงจะออก
ไปสานความร่วมมือกับผู้นำ�ชุมชนภายนอก ต้องไม่ลืมว่างานชุมชนทำ�คนเดียวไม่ได้
เพราะมันไม่ไหว ถ้าฝืนทำ�ไปโดยไม่สร้างภาคีไม่มีทางประสบความสำ�เร็จ”
นายกฯ ประทิว กล่าวถึงสไตล์การทำ�งานแบบนักถักทอชุมชนว่า เป็นการทำ�งาน
แบบไม่ต้องทำ�เลย ตีความแล้วคล้ายโยนความรับผิดชอบให้ผู้อื่น แต่นายกฯ ประทิว
ขยายความว่า หน้าทีข่ องนักถักทอชุมชนไม่ใช่ “ผูท้ ำ�” โดยตรง แต่เป็น “ผูป้ ระสานงาน”
เพื่อกระตุ้นให้คนอื่นคิดเองและทำ�ได้เอง ถ้าไม่เข้าใจจุดนี้แล้วปล่อยให้นักถักทอชุมชน
ลงไปเป็นผู้นำ�และลงมือทำ�เองทุกอย่าง กิจกรรมปีหนึ่ง 40-50 โครงการไม่มีทาง
ทำ�ได้ดีแน่ เพราะมันหนักเกินไป แต่คนที่จะมาช่วยสร้างคุณภาพ คือ ระบบกลไก
ความเข้มแข็งของพื้นที่หรือบุคคลที่ได้รับประโยชน์จริงๆ ซึ่งเราต้องปล่อยให้เขาเข้ามา
รับผิดชอบงานด้วย เช่น ให้ชมุ ชนดูแลจัดการด้านสถานทีท่ งั้ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การประสานงานภายในชุมชน และเรื่องอาหารการกิน เมื่อคนในชุมชนได้มีส่วนร่วม
ลงมือทำ� เขาถึงจะรู้สึกว่าเป็นงานของเขาด้วย

มองหา “ต้นทุน” ในชุมชน
อบต.วัดดาว ผลักดันบุคลากรให้เข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนมาแล้ว 2 รุ่น
จนสามารถสกัดหัวใจสำ�คัญของการขับเคลือ่ นงานพัฒนาเด็กและเยาวชน อบต.วัดดาว
ออกมาได้จากการตัง้ คำ�ถามให้เด็กคิดเองว่า...เด็กอยากทำ�อะไร และชุมชนมีตน้ ทุน
อะไรอยู่แล้วบ้าง
ชุมชนในความดูแลของ อบต.วัดดาว คุน้ ชินกับการทำ�กิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็ก
และเยาวชนกับ อบต. เป็นอย่างดี เพราะ อบต.มีการจัดกิจกรรมตามวาระต่างๆ ให้เด็ก
มาเข้าร่วมอยู่เสมอ แต่ที่ผ่านมายังเป็นกิจกรรมที่จัดแล้วจบไปไม่ได้หนุนเสริมจน
เกิดการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อต้องหาแกนนำ�เยาวชนจากพื้นที่ 10 หมู่บ้านมาเข้าร่วม
หลักสูตรจึงมีแกนนำ�เยาวชนที่พอจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงได้อยู่บ้างแล้ว นั่นคือ กลุ่มเด็ก
และเยาวชนที่ทำ�กิจกรรมร่วมกับ อบต.มาอย่างต่อเนื่อง
ทินารมภ์ คำ�มูลอินทร์ อดีตผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน หนึ่งในนักถักทอชุมชน
เล่าว่า จุดเริม่ ต้นของโครงการหรือกิจกรรมแต่ละอย่างทีส่ นับสนุนให้เด็กลงมือทำ�มาจาก
“ความฝัน” ของเด็กเอง กระบวนการชวนคิดจะทำ�ให้เด็กรู้ว่า ตัวเองชอบทำ�อะไร
ทำ�อะไรได้ดี และตัวเองมีดีอะไร

นักถักทอชุมชน
เป็นเจ้าภาพถักทอ
คนในองค์กรก่อน
ด้วยการแบ่งหน้าที่
ให้คนอื่นๆ เข้ามาช่วย
งานในแต่ละกิจกรรม
หลังจากถักทอภายใน
องค์กรได้แล้ว ถึงจะไป
สานความร่วมมือกับ
ผู้นำ�ชุมชนภายนอก
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“เราให้เขาคิดถึงสิ่งที่เขาฝันอยากเป็นในอนาคต
แล้ ว วาดรู ป ออกมา หลั ง จากนั้ น มาชวนคิ ด ต่ อ ถึ ง
ลักษณะนิสยั ทีพ
่ งึ ประสงค์ซงึ่ จะนำ�ไปสูก่ ารทำ�ความฝัน
ให้เป็นจริง กระบวนการนีท้ �ำ ให้เขารูจ้ กั ตัวเองและเปิด
รับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง”
จาก “คำ�ถาม” ทีเ่ ป็น “หัวใจ” นำ�มาสูข่ อ้ ค้นพบเรือ่ ง
กลุม่ องค์กรอาชีพในแต่ละชุมชน ภูมปิ ญ
ั ญา ประเพณีและ
วัฒนธรรม การศึกษา กีฬา การเกษตร และโครงการ
พลังงานทางเลือก (โซลาเซลล์) ของชุมชน โดยแบ่งหน้าที่
ให้นักถักทอชุมชนทั้งรุ่น 1 และ 2 รับผิดชอบดูแลคนละ
1 โครงการ ทั้งนี้ โครงการที่มีการรวมกลุ่มกันได้อย่าง
เหนียวแน่น คือ โครงการพัฒนาเด็กด้วยกิจกรรมฟุตบอล
และโครงการทำ�ไข่เค็ม
ข้อค้นพบเชือ่ มโยงไปสูก่ ารมองหาบุคคลทีจ่ ะเข้ามา
เป็นภาคีเครือข่ายด้วยความสมัครใจและสถานที่สำ�หรับ
จัดกิจกรรม เพือ่ ให้นกั ถักทอชุมชน เด็กและเยาวชน ผูใ้ หญ่
ผู้นำ�ชุมชน ผู้ปกครอง และคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ดำ�เนินงานร่วมกันต่อไปได้ โดยทีมฟุตบอลใช้สนามฟุตบอล
โรงเรียนวัดดาวเป็นทีฝ่ กึ ซ้อม ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี ส่วน
โครงงานไข่เค็มใช้พนื้ ทีส่ ำ�นักงาน อบต. ประกอบกิจกรรม
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เป็นต้น

ตฤณภพ ประเสริฐ นักวิชาการศึกษา นักถักทอ
ชุมชนอีกคน บอกว่า แนวทางการทำ�งานในหลักสูตร
นักถักทอชุมชนเน้นการสืบค้นให้เจอปัญหาที่แท้จริงของ
เด็กและเยาวชน ด้วยการลงไปคลุกคลีกบั เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ ช่วยส่งเสริมการทำ�งานในบทบาทหน้าที่เดิมซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนอยู่แล้ว
ทำ�ได้งา่ ยขึน้ เนือ่ งจากมีเครือ่ งมือด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ช่วยให้สร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมต่างๆ ยิ่งพื้นที่
วัดดาวมีทุนทางสังคมด้านภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ประเพณีอยูม่ าก การชักชวนให้เด็กมาทำ�ความรูจ้ กั ตนเอง
ด้วยการเรียนรูจ้ ากวัฒนธรรมประเพณีทม่ี อี ยูจ่ ริง เป็นวิธหี นึง่
ที่ช่วยให้เด็กเข้าใจถึงรากเหง้าของตนเองได้เป็นอย่างดี
ทัง้ นีก้ ารทำ�กิจกรรมนักถักทอชุมชนใช้กระบวนการ
มีสว่ นร่วมของชุมชน ไม่วา่ จะเป็นการประสานความร่วมมือ
กับผูน้ ำ�ของแต่ละหมูบ่ า้ น และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล ให้ช่วยกันเสาะหาและสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง
เกีย่ วกับประเพณีและพิธกี รรม ก่อนนำ�มาถ่ายทอดให้เด็ก
และเยาวชนได้เรียนรู้ ยกตัวอย่างเช่น ประเพณีวันสารท
เดือนสิบ ประเพณีกำ�ฟ้า ซึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้านที่จัดขึ้น
ทุกปี
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โอกาสจากลูกกลมๆ
ปัญหาของเด็กและเยาวชนมีอะไรบ้าง และแก้ไขได้อย่างไร...
3 ปีทเี่ ข้ามาเกีย่ วข้องกับงานด้านเด็กและเยาวชน ทินารมภ์จำ�แนกพฤติกรรม
ชวนปวดหัวของเด็กและเยาวชนในตำ�บลวัดดาวออกมา 3 อย่างหลักๆ ได้แก่ เด็ก
มีนิสัยก้าวร้าว เกเร และติดเกม
นิสัยก้าวร้าวและเกเร นอกจากมีพื้นฐานการอบรมจากครอบครัวแล้ว ส่วนหนึ่ง
เกิดจากช่วงวัยของเด็ก ในช่วงวัยรุน่ มีฮอร์โมนเป็นหนึง่ ปัจจัยทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้อง แต่นสิ ยั
เหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการให้เด็กเรียนรู้ทักษะชีวิต ตั้งแต่ตื่นนอนจนกลับเข้านอน
อีกครัง้ การปล่อยให้เด็กออกมาใช้ชวี ติ ร่วมกับผูอ้ น่ื ในสังคม โดยมีกฎกติกาการอยูร่ ว่ มกัน
และการเปิดพื้นที่ให้เด็กมีโอกาสทำ�สิ่งที่เขาสนใจ
การพัฒนาเด็กวัดดาวด้วยกิจกรรมฟุตบอล ตอบสนองโจทย์ปญ
ั หาของชุมชน
และช่วยแก้ไขปัญหานัน้ ได้อย่างเป็นรูปธรรม จนอาจเรียกได้วา่ เป็น “โมเดล” การ
พัฒนาเด็กและเยาวชนที่นำ�มาปรับใช้กับกิจกรรมอื่นๆ เพื่อปรับทัศนคติ และ
เปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กได้
ทินารมภ์บอกว่า กีฬาตอบโจทย์ครบทุกด้าน เป็น “กุศโลบาย” ให้ผู้เล่นหันมา
สนใจสุขภาพของตัวเอง ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานของการรักตัวเอง ทำ�ให้เด็กไม่อยาก
ทำ�สิง่ ทีผ่ ดิ ฮอร์โมนทีถ่ กู กระตุน้ จากการเล่นกีฬาช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวในวัยรุน่ ทำ�ให้
เด็กควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดขี น้ึ ทัง้ ยังช่วยให้มสี มาธิเนือ่ งจากต้องจดจ่อกับการเล่น
กฎกติกาการแข่งขันและการอยู่ร่วมกันในทีม สอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะเคารพตัวเองและ
ผู้อื่น เป็นการสร้างเสริมเด็กให้มีระเบียบวินัยมากขึ้น ที่สำ�คัญคือ จากเด็กติดเกม ติด
ทีวี หรือเด็กแว้น เมือ่ มีเวลาทำ�อย่างอืน่ ทีส่ นุกกว่า พวกเขาก็ไม่ปฏิเสธทีจ่ ะลงมาสูส่ นาม
ฟุตบอลที่สัมผัสลูกบอลได้จริง แทนการสัมผัสปุ่มกดและจ้องมองหน้าจอสี่เหลี่ยม
ทินารมภ์ เล่าว่า ชมรมฟุตบอลวัดดาวฟอร์มทีมกันมาได้ 3 ปีแล้ว ช่วงปีแรกที่ยัง
ไม่ได้เรียนรูห้ ลักสูตรนักถักทอชุมชน การเตะฟุตบอลของเยาวชนก็ยงั ไม่มเี ป้าหมาย
ชัดเจนว่า...ทำ�ไปทำ�ไม เมื่อก่อนทั้งเขาและเด็กมารวมกลุ่มเล่นกันไปอย่างนั้นเอง
เล่นเสร็จแล้วก็กลับ ไม่ได้คิดอะไรเลย แต่พอมีหลักสูตรนี้เข้ามา ประกอบกับเป็นช่วงที่
จังหวัดสนับสนุนให้ปั้นนักกีฬาฟุตบอล เพื่อผลักดันให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพ เลยกลาย
เป็นจังหวะที่ดีที่ทำ�ให้เราได้วางเป้าหมายเพื่อพัฒนาเด็กในชุมชน
และเพือ่ ให้เด็กมองเห็นข้อบกพร่องของตัวเอง และยอมรับฟังผูอ้ นื่ ทินารมภ์
จึงนำ� “กระบวนการถอดบทเรียน” เข้ามาเป็นเครื่องมือให้เด็กแต่ละคนวิเคราะห์
ความพร้อมของตัวเองทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน
“ก่อนแข่งเราจะมาประชุมวางแผนกันก่อน เด็กๆ บางครั้งจะปรึกษากันเองแล้ว
มารับฟังคำ�แนะนำ�จากเราอีกที หลังแข่งเสร็จก็จะให้เด็กบอกว่าวันนี้ระหว่างแข่งตัวเอง
พลาดตรงไหน จุดไหนที่ทำ�ได้ดี แล้วก็ให้เพื่อนๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย เลยทำ�ให้
เขายอมรับกันและกันได้ นอกจากนี้เรายังให้รุ่นพี่ลงมาสอนรุ่นน้อง เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่นด้วย” ทินารมภ์กล่าว
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ผลลัพธ์จากการลงทุนลงแรงเข้ามาประสานงานเพือ่
จัดตั้งทีมฟุตบอลเยาวชนของทินารมภ์ ส่งผลให้ปีที่ผ่าน
มาทีมนักฟุตบอลรุ่นใหญ่ของวัดดาวได้เป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันในระดับจังหวัด แม้สดุ ท้ายจะไม่ได้รางวัลถ้วยใหญ่
แต่ก็เป็นก้าวเล็กๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแรงผลัก
ดันให้เด็กๆ หันมาสนใจเล่นกีฬามากขึน้ แต่ทชี่ ดั เจนทีส่ ดุ
คงหนีไม่พน้ เด็กพิเศษทีม่ าเข้าร่วมโครงการ จากเดิมที่
ไม่สามารถทำ�กิจวัตรประจำ�วันต่างๆ ได้อย่างปกติ
ตอนนี้เด็กทั้ง 2 คน พัฒนาตัวเองจนดูกลมกลืนกับคน
ทั่วไปและใช้ชีวิตได้อย่างไม่แปลกแยกจากคนอื่น
ถึงแม้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลจะ
ไม่ใช่ตวั แทนของทัง้ หมูบ่ า้ น แต่ทมี นักถักทอชุมชนบอกว่า
ดัชนีชี้วัดอย่างหนึ่ง คือ การทะเลาะเบาะแว้งของกลุ่ม
เยาวชนในงานวัดประจำ�ชุมชนลดลง ซึง่ งานวัดปีทผี่ า่ น
มาไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น เป็นเครื่องยืนยัน
แนวทางการทำ�งานของนักถักทอชุมชนทีส่ ง่ ผลกระทบเชิง
บวกต่อชุมชนในภาพรวมได้เป็นอย่างดี
“เราเชื่อว่ากิจกรรมที่พวกเราทำ�กับเด็กกลุ่มต่างๆ
เปลี่ยนเขาให้คิดใหม่ โครงการแบบเดิมๆ ที่เคยทำ�ก่อน
หน้านีเ้ ป็นสิง่ ทีผ่ ใู้ หญ่ก�ำ หนดให้เด็กทำ� เด็กไม่ได้คดิ เอง แต่
ถ้าเราปล่อยให้เด็กได้ทำ�ในสิ่งที่เขาคิด เขาจะลงมือทำ�เอง

อย่างเต็มใจและตัง้ ใจ อย่างฟุตบอลตอนนีผ้ มแทบไม่ตอ้ ง
กำ�หนดกฎเกณฑ์อะไรเลย เด็กจัดตาราง วันเวลาในการ
ซ้อมนอกเหนือจากตารางปกติกันเอง จุดนี้เราเห็นความ
รับผิดชอบของเขา พอเด็กตกลงกันเองได้ เขาก็มาบอก
เรา...เท่าที่ทำ�มาความก้าวหน้าของเด็กๆ มีผู้ใหญ่เห็น
แล้วก็เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณด้วย เด็กๆ ก็
ดีใจ” ทินารมภ์กล่าว
เต้ - สาธวี แสงกระจ่าง นักกีฬาฟุตบอลรุ่นที่ 3
บอกว่า เขามีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ พอ
อบต.จัดพืน้ ทีต่ รงนีใ้ ห้เข้ามาซ้อม เลยคิดว่าเป็นโอกาสดีที่
จะเข้ามาฝึกฝนตัวเอง ฟุตบอลเป็นกิจกรรมทีต่ อ้ งใช้สมอง
และทำ�ให้ร่างกายแข็งแรง มาเล่นแล้วเราได้พัฒนาตัวเอง
ได้เพื่อนเยอะด้วย สนุกกว่าเล่นเฟสบุ๊คอยู่ที่บ้าน
โอม - รัตนพล นาคเอก นายประตูทีมฟุตบอล
วัดดาว เล่าถึงความตัง้ ใจของเขาว่า เข้ามารวมกลุม่ ในทีมได้
เพราะคำ�ชักชวนของรุน่ พี่ เขาจึงอยากถ่ายทอดความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ที่รุ่นพี่เคยสอนไปสู่รุ่นน้องอีกต่อหนึ่ง เพื่อ
ให้ทกุ คนได้มโี อกาสเข้ามาฝึกฝนและได้รบั ความสนุกร่วมกัน
ส่วน อรณิชฌฎาร์ ภู่ระหงษ์ ผู้ปกครองเยาวชน
บอกว่า สมาธิเป็นความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน
เมื่อปล่อยให้ลูกมาเล่นกีฬาและทำ�กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
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นอกจากความสัมพันธ์ของเด็กในชุมชนที่ดีขึ้นจากการรวมกลุ่ม
เตะฟุตบอลแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองเองก็ดีขึ้นด้วย
กลายเป็นว่าพ่อแม่คลายกังวลเวลาให้ลูกหลานออกจากบ้าน
ไปไหนมาไหน เนื่องจากมีผู้ปกครองในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล
“เมื่อก่อนลูกเป็นคนสมาธิสั้น ทำ�อะไรได้ไม่นานก็เลิก ติดดูทีวี ติดเกมมือถือมาก
ไม่ได้ออกกำ�ลังกายเลย ตั้งแต่มาเตะฟุตบอลเห็นเลยว่าเขาจดจ่อกับสิ่งที่ทำ�ได้นานขึ้น
ทำ�ให้เขามีเวลาให้กับการดูทีวีและเล่นเกมน้อยลงไปโดยอัตโนมัติ จากอ้วนๆ ตอนนี้
ลูกน้ำ�หนักลดลงไปเยอะมาก ร่างกายแข็งแรงขึ้น พ่อแม่ก็ดีใจที่เห็นลูกมีความพยายาม
การออกไปมีสังคมข้างนอกไม่ได้กระทบต่อการเรียนเลยถ้ารู้จักแบ่งเวลา หลังเลิกซ้อม
กลับถึงบ้านลูกแต่ละคนก็รับผิดชอบทำ�การบ้านซึ่งเขาก็ทำ�ได้ดี ผลการเรียนไม่ได้ลดลง
ตอนนี้ก็ให้ลูกทั้ง 3 คนมาเล่นฟุตบอลหมดเลย”
สำ�หรับเครือข่ายผู้ปกครอง สุดารัตน์ แสงกระจ่าง บอกว่า เมื่อรู้ว่ามีการแข่งขัน
ฟุตบอล ผู้ปกครองจะโทรหากันก่อนเพื่อนัดแนะว่าใครจะทำ�อาหารอะไรมาบ้าง หรือ
ใครจะรับผิดชอบตรงส่วนไหน นอกจากความสัมพันธ์ของเด็กในชุมชนที่ดีขึ้นจากการ
รวมกลุ่มเตะฟุตบอลแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองเองก็ดีขึ้นด้วย กลายเป็นว่า
พ่อแม่คลายกังวลเวลาให้ลกู หลานออกจากบ้านไปไหนมาไหน เนือ่ งจากมีผปู้ กครองใน
ชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่อย่างที่ผ่านมา
“เด็กๆ พวกนี้ก็ลูกหลานของเรา ไม่เคยคิดเลยว่าเป็นภาระ ดีเสียอีกที่มีผู้ใหญ่มา
ชักจูงให้เขามาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แล้วก็ทำ�ให้ร่างกายแข็งแรง”

เมื่อ “ใจ” เปลี่ยน
อบต.วัดดาว ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนมากว่า 10 ปี แต่ไม่สามารถสร้าง
การเปลีย่ นแปลงอะไรได้ ทัง้ ทีก่ อ่ นหน้านีม้ โี ครงการให้เด็กและเยาวชนทำ�มากมายปีละ
หลายสิบโครงการ จึงไม่น่าแปลกใจที่ก่อนเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน ทินารมภ์
จะมีความเชื่อฝังใจว่า ความก้าวร้าวและการไม่มีความรับผิดชอบของเด็ก ไม่มีทาง
เปลี่ยนแปลงได้
“แม้จะเปลีย่ นแปลงเด็กทุกคนไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราทำ�อยูช่ ว่ ยเปลีย่ นเด็กบางคนได้
อย่างน้อยมีผู้ปกครองสนับสนุน มีผู้ใหญ่ใจดีพูดถึงหรือให้คำ�ชื่นชม เด็กได้ยินก็
ดีใจ ตัวเราเองก็มกี �ำ ลังใจ ทำ�งานกับเด็กอย่างจริงจังมาร่วมๆ 3 ปี ตอนนีเ้ ราเข้าใจ
ธรรมชาติของเด็กเยอะขึน้ หากเขาทำ�อะไรผิดพลาด ผิดกฎระเบียบ นอกจากการ
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ลงโทษแล้วเราต้องให้โอกาสเด็กพิสจู น์ตวั เองใหม่ ไม่ใช้การหักดิบเพียงอย่างเดียว
การให้โอกาสก็เหมือนการเปิดทางเลือกหรือสร้างทางออกให้เขา”
ส่วนความเปลี่ยนแปลงในตัวเองนั้น ทินารมภ์บอกว่า เมื่อก่อนเขาเป็นคน
ไม่ยอมคน มีบคุ ลิกห้าว พูดจาโผงผาง ตรงไปตรงมา ไม่ไว้หน้าผูอ้ นื่ เพราะต้องการ
ผลลัพธ์ที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด กระบวนการทำ�งานแบบนักถักทอชุมชนได้ขัดเกลา
วิธคี ดิ ให้เขารับฟังคนอืน่ มากขึน้ มีแนวคิดเรือ่ งการวางแผนงานอย่างเป็นขัน้ ตอน
แบบมีแผนสำ�รอง ทำ�ให้ไม่มอี าการหัวเสีย และโวยวายเมือ่ เกิดข้อผิดพลาดในการ
ทำ�งาน เนือ่ งจากเตรียมทางออกสำ�รองสำ�หรับแก้ปญ
ั หาไว้แล้ว นอกจากนีย้ งั เห็น
ได้อย่างชัดเจนว่า ตัวเองพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารมากขึ้น สังเกตเห็นได้จาก
รู้จักใช้วิธีการเจรจาพูดคุยมากกว่าการพูดจาคุกคาม เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
ส่วนตฤณภพบอกว่า เมื่อต้องทำ�งานประสานความร่วมมือกับหลายฝ่าย ปัญหา
ที่เกิดขึ้นจึงหนีไม่พ้นเรื่องความไม่เข้าใจในกระบวนการทำ�งาน ในส่วนนี้นอกจากทำ�
หนังสืออย่างเป็นทางการจาก อบต. เพื่อส่งเข้าไปชี้แจงแล้ว พวกเขายังต้องแก้ไขด้วย
การลงพื้นที่ไปพูดคุย เพื่ออธิบายถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการทำ�งานด้วยตนเอง
ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ทีผ่ า่ นเข้ามาให้แก้ไขตลอดเวลา เป็นสิง่ ท้าทาย ทัง้ ยังช่วยสร้าง
ความกระตือรือร้นและทำ�ให้สนุกกับการทำ�งาน

158

“จากเดิมที่ทำ�งานในเชิงรับ รอคำ�สั่ง รอนโยบาย ไม่เคยคิดด้วยตัวเองว่าจะ
ทำ�อะไรต่อไปได้อกี แต่กระบวนการอบรมกระตุน้ ให้คดิ แล้วลงมือทำ�ให้ดขี นึ้ ทันที
มีโจทย์ที่ต้องคิดเกิดขึ้นตลอดเวลา เริ่มคิดจากตัวเองแล้วขยายออกไปถึงบทบาท
ในการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น”
นอกเหนือจากนักถักทอชุมชนรุน่ แรกและรุน่ ทีส่ องแล้ว ปัจจุบนั บุคลากร อบต.วัด
ดาวคนอืน่ ๆ ต่างรับรูแ้ ละเข้ามามีสว่ นช่วยดำ�เนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้อง
ถิน่ ตามหลักสูตรนักถักทอชุมชนอย่างแข็งขัน กระบวนการดังกล่าวช่วย สร้างการทำ�งาน
เป็นทีมและทำ�ให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร จากเดิมที่ต่างคนต่างปฏิบตั หิ น้าที่
ของตนเองไม่กา้ วก่ายกัน แต่ตอนนีท้ กุ ฝ่ายพูดคุยปรึกษากันมากขึ้น หากมีปัญหาจะนำ�
มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ และทุกคนก็พร้อม
ช่วยกันแก้ไขปัญหา
“ก่อนหน้านี้คนใน อบต.เองไม่ได้มีเป้าหมายในการทำ�งานร่วมกัน เวลาประชุม
เลยมีปัญหา เพราะคนหนึ่งเข้าใจไปอีกอย่าง อีกคนจะทำ�อีกอย่าง เลยทำ�งานกันได้
ไม่ถึงไหน ต่างคนต่างทำ� สบายใจกว่า ตอนนักถักทอชุมชนรุ่นหนึ่งทำ�งานในโครงการ
ผมเองยังไม่เข้าใจเลยว่าเขาทำ�อะไร รูแ้ ต่วา่ เขาทำ�สันทนาการซึง่ เราไม่สนใจ แต่มาเข้าร่วม
เพราะหน้าที่...เรายังโชคดีที่ได้มาเรียนรู้เองเลยเข้าใจ ถึงตอนนี้เมื่อทีมนักถักทอชุมชน
ทำ�งานออกมามีผลลัพธ์ เลยทำ�ให้คนอื่นเข้าใจง่ายขึ้นว่านักถักทอชุมชนทำ�อะไรบ้าง
มีประโยชน์อย่างไร และสร้างความเปลีย่ นแปลงอะไรไปแล้วบ้าง พอเราดึงทุกคนมาร่วม
จนทุกคนเกิดความเข้าใจ การทำ�งานก็เดินหน้าไปได้เร็วและราบรืน่ ” ทินารมภ์บอกเล่า
ภาพการทำ�งานในปัจจุบัน
ในเชิงธุรกิจ การลงทุนทำ�อะไรสักอย่าง ต้องประเมินความคุ้มทุน แต่การ
ลงทุนที่ยอดเยี่ยมที่สุด คือ การลงทุนความรู้ เนื่องจากความรู้สามารถแปลงเป็น
มูลค่าได้มหาศาล ขึน้ อยูก่ บั ว่าจะพัฒนาความรูน้ นั้ ไปในทิศทางไหนและก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างไร เช่นเดียวกับ อบต.วัดดาว ที่ลงทุนเสริมสร้างความรู้ให้บุคลากร
ในองค์กร เพือ่ พัฒนาวิธคี ดิ และวิธที ำ�งานทีจ่ ะออกดอกออกผลในระยะยาว กำ�ลัง
ผลิดอกออกใบช่วงแรกแย้มให้ได้ชื่นชม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการดูแล
เอาใจใส่ และการทำ�งานด้วยความเข้าใจของคนทำ�งานในตำ�บลวัดดาวทุกคน
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จากเดิมที่ทำ�งานในเชิงรับ รอคำ�สั่ง รอนโยบาย ไม่เคยคิด
ด้วยตัวเองว่าจะทำ�อะไรต่อไปได้อีก แต่กระบวนการอบรม
กระตุ้นให้คิดแล้วลงมือทำ�ให้ดีขึ้นทันที มีโจทย์ที่ต้องคิดเกิดขึ้น
ตลอดเวลา เริ่มคิดจากตัวเองแล้วขยายออกไปถึงบทบาท
ในการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น

องค์การบริหารส่วนตำ�บลวัดดาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
ทินารมภ์ คำ�มูลอินทร์
ตฤณภพ ประเสริฐ
นักถักทอชุมชน รุ่น 1
นภสร โลกวิจิตร
วาสิฎา จานสิบสี
นราภรณ์ ศรีดี

ประทิว รัศมี
ลักษณะ แก้วพวง

อดีตผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน		
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

จังหวัด
สุพรรณบุรี
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เข้าใจเขา...
เข้าใจเรา...
งานเดินหน้า
เทศบาลตำ�บลขุนพัดเพ็ง
อำ�เภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
เราจะสอนให้เด็กรู้จักตัวเอง นั่นคือ รู้จักว่าท้องถิ่นของตัวเอง
มีดีอะไร รู้จักพืชพรรณธรรมชาติใกล้ตัวว่ามีอะไรบ้าง
แล้วต่อยอดไปว่าพืชพรรณเหล่านี้ นำ�มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์
ได้อย่างไร ถ้าสร้างเด็กรุ่นหนึ่งเป็นต้นแบบที่ดีให้รุ่นน้องได้
รุ่นต่อไปก็จะตามมา เพราะธรรมชาติของเด็กชอบทำ�ตามกัน
ต่อไปก็ไม่มีอะไรน่าห่วง
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ท่ามกลางชุมชนที่รายล้อมไปด้วยไร่อ้อยสูงท่วมหัว ตำ�บลขุนพัดเพ็งเป็นชุมชน
ชนบทอีกแห่งหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อจากการเข้ามาของเทคโนโลยี ดังนั้น นอกจากปัญหา
ยาเสพติด เหล้า บุหรี่ที่เป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนแล้ว ปัญหาการเสพสื่อออนไลน์จน
ถูกชักจูงใจไปในทางที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการท้องไม่พร้อม หรือการติดเกมจน
ไม่เรียนหนังสือ จึงกลายเป็นปัญหาที่ขยายวงกว้างขึ้นเป็นเงาตามตัว

คิดเป็นระบบ-ทำ�งานอย่างมีแบบแผน
ด้วยวิสยั ทัศน์ของเทศบาลตำ�บลขุนพัดเพ็งทีท่ ำ�งานเพือ่ พัฒนาชุมชนและคุณภาพ
ชีวติ ของคนในเชิงรุก ทต.ขุนพัดเพ็งจึงส่งเสริมให้บคุ ลากรในองค์กรจากหลากหลายสาขา
ถึง 5 คน ประกอบด้วยรองปลัด นักพัฒนาชุมชน ฝ่ายกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กองการศึกษา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 :
หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
นรเสฏฐ์ วัฏฏะสุวรรณ ปลัดเทศบาลตำ�บลขุนพัดเพ็ง อำ�เภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี กล่าวถึงเป้าหมายการเข้าร่วมโครงการว่า ทต.ขุนพัดเพ็งต้องการพัฒนา
วิธีคิดและวิธีการทำ�งานให้บุคลากรในองค์กรคิดเป็นระบบ และลงมือทำ�งานชุมชน
ได้อย่างมีแบบแผน คิดว่าหลักสูตรนักถักทอชุมชนเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้
ไม่เฉพาะวิธีคิดในการทำ�งานตามหน้าที่ของตนเอง แต่คณะผู้บริหารอยากเห็น
ภาพของบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมทำ� และร่วมรับผิดชอบงานอย่างเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน กระบวนการดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคลากรเข้าใจเป้าหมายการทำ�งานไปในทิศทางเดียวกัน

163

“ทต.ขุ น พั ด เพ็ ง มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะ
สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนอยู่แล้ว ที่ผ่านมาเราจัดสรร
งบประมาณเข้าไปในโรงเรียนเพราะให้ผล
ทางตรงแก่ นั ก เรี ย น แต่ ไ ม่ เ คยลงชุ ม ชน
ทำ�งานโดยตรงกับพื้นที่ ทำ�ให้ไม่รู้ว่าจริงๆ
แล้วเด็กต้องการอะไร แล้ว ทต.จะเข้าไป
สนับสนุนผ่านกิจกรรมระยะยาวได้อย่างไร
บ้าง ส่วนงานในองค์กร ผมตัง้ ใจว่านักถักทอ
ชุมชนจะกลับมาเป็นต้นแบบด้านการทำ�งาน
ให้บุคลากรฝ่ายอื่นๆ ด้วย”
ด้าน ศักดิ์อนันต์ ทรัพย์ส่งเสริม
รองนายก ทต.ขุนพัดเพ็ง กล่าวว่า เด็กและ
เยาวชนเป็นกลุม่ พลังเข้มแข็งทีอ่ ยูใ่ นชุมชน
คณะผู้บริหารจึงตั้งใจดึงศักยภาพของพวก
เขาออกมา จึงออกเทศบัญญัติเพื่อแสดง
เจตนารมณ์เรือ่ งการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ไปจนถึงวัยเรียนไว้อย่าง
ชัดเจน เพือ่ ให้เป็นแนวทางและแบบแผนใน
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรของ ทต. ตลอด
ไปจนถึงคณะผูบ้ ริหารทีจ่ ะเข้ามาทำ�งานใน
อนาคต
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หลักสูตรนักถักทอชุมชนช่วย “เติมเต็ม” การทำ�งาน
งานกองคลังเป็นงานด้านเอกสารเกี่ยวข้องกับกฎหมาย แต่งานรองปลัดเป็นงาน
ฝ่ายบริหารที่ต้องมีการวางแผนเพื่อประสานงานกับชุมชนซึ่งลักษณะการทำ�งานและ
วิธีคิดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง จัน - จันทิมา ยอดตลาด รองปลัด ทต.ขุนพัดเพ็ง ซึ่ง
ดำ�รงตำ�แหน่งผูอ้ ำ�นวยการกองคลังมาก่อน กล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงตำ�แหน่งงานทำ�ให้
เธอต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้มากขึ้น ซึ่งหลักสูตรเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้ได้เป็น
อย่างดี
จันทิมาเล่าถึงภาพรวมของการทำ�งานของ ทต.ขุนพัดเพ็งช่วงทีผ่ า่ นมาว่า ทาง ทต.
ได้เข้าไปสนับสนุนและสร้างความเข็มแข็งให้เกิดขึน้ กับหลายกลุม่ ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มงานสาธารณสุขและป้องกันสาธารณะภัย สมาชิกเหล่านี้รวมกลุ่ม
จัดตั้งและหางบประมาณดูแลกันเองอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น เป้าหมายต่อไปของ ทต.
ขุนพัดเพ็ง คือ การสร้างแกนนำ�เด็กและเยาวชนที่เป็นกำ�ลังขับเคลื่อนชุมชน
ติ - สันติ พัฒน์พันธุ์ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา กล่าวว่า หลักสูตรนักถักชุมชน
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่กองการศึกษาโดยตรง เพราะหน้าที่นี้ต้องสร้างกลไกเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในพืน้ ที่ แต่ทผี่ า่ นมาการทำ�กิจกรรมแต่ละครัง้ เกิดขึน้ ตามโอกาส
จัดแล้วจบ ไม่มกี ารสานต่อ เนือ่ งจากไม่มเี ครือ่ งมือหรือแนวคิดในการสร้างสรรค์กจิ กรรม
ให้ตรงตามที่เยาวชนต้องการ จึงไม่สามารถสร้างแกนนำ�เด็กและเยาวชนได้
ด้าน ตึ๋ง - เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด นักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม บอกว่า
หลายปีทผี่ า่ นมาการทำ�งานของฝ่ายกองการสวัสดิการสังคมเน้นช่วยเหลือคนวัยแรงงาน
ผูส้ งู อายุ และผูด้ อ้ ยโอกาส ยังไม่ได้เจาะกลุม่ เป้าหมายอย่างเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง
เมือ่ เด็กไม่ได้รบั ความสนใจจึงไม่แปลกทีเ่ ด็กจะออกนอกลูน่ อกทางไปในที่สดุ
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ประสานงาน “หัวใจ” สำ�คัญการทำ�งาน
ชุมชน
แม้ทีมนักถักทอชุมชนจะผ่านการอบรมมาแล้วใน
ช่วงแรก แต่ความไม่เข้าใจถึงวิธีการทำ�งานยังมีอยู่ ส่งผล
ให้ ก ารคั ด เลื อ กแกนนำ�เด็ ก และเยาวชนของชุ ม ชนใน
ช่วงแรกมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินโครงการ
ในเวลาต่อมา เนื่องจากตัวแทนเด็กและเยาวชนบางส่วน
ไม่ได้มาด้วยความสมัครใจ
จันทิมาเล่าว่า ทีมคิดกันว่าให้แต่ละหมูบ่ า้ นส่งตัวแทน
เด็กเข้ามา เพือ่ จะได้ทงั้ เด็กในระบบและนอกระบบ เพราะ
ถ้าเราไปทำ�กิจกรรมกับเด็กในโรงเรียนก็จะได้แค่เด็กในระบบ
แต่เราลืมเน้นย้ำ�ตรงส่วนที่ว่าขอให้เป็นเด็กที่สมัครใจมา
เมือ่ เด็กไม่ได้มาด้วยใจ การรวมกลุม่ ทำ�กิจกรรมจึงทำ�ได้ยาก
เพราะเด็กมีเวลาว่างไม่ตรงกัน แม้จะนัดกันวันเสาร์อาทิตย์
ก็ตาม
ติเสริมว่า เมื่อผ่านกิจกรรมแรกไป เขาจึงเริ่มเข้าใจ
กระบวนการทำ�งานในชุมชนมากขึ้น เข้าใจว่าการทำ�งาน
เข้าตรงกับชุมชน นักถักทอชุมชนต้องประสานงานเอง
เพือ่ สร้างความไว้วางใจและเข้าไปสืบค้นข้อมูลปัญหา
ที่แท้จริงในแต่ละพื้นที่ ขั้นตอนแรกอาจเริ่มจากการ
โทรศัพท์สายตรงถึงผู้นำ�ชุมชนแต่ละชุมชน ก่อนนำ�
หนังสือราชการชีแ้ จงการทำ�งานไปให้อย่างเป็นทางการ
“ช่วงแรกเราพาเด็กมารวมกลุม่ ทำ�ความรูจ้ กั กันก่อน
แล้วนำ�เข้าสูก่ ระบวนการทีท่ �ำ ให้เด็กรูจ้ กั ตนเองตามแนวทาง
ในหลักสูตรนักถักทอชุมขน แล้วสรุปประมวลผล เพือ่ ถอด
บทเรียนหลังการทำ�กิจกรรมทุกครั้ง วิธีการเหล่านี้ช่วยให้
เห็นแววเด็ก เราจะเห็นว่าคนไหนพอไปได้ คนไหนต้องได้รบั
การกระตุ้นหรือส่งเสริมทักษะด้านใดเพิ่มเติมบ้าง”

ค้นหา “ทุน” ในชุมชนเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้เด็ก
ติบอกต่อว่า กิจกรรมที่ทำ�กับเด็กในช่วงหลังเขาเริ่ม
มองหา “ทุน” ในชุมชน นั่นคือศูนย์กสิกรรมธรรมชาติที่มี
วิทยากรเป็นผู้ใหญ่ใจดี ซึ่งสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ทำ�เกษตรทางเลือก การทำ�ปุ๋ยหมัก บ้านดิน หรือแม้แต่
การทำ�น้ำ�ยาล้างจานใช้เอง พวกเขาประสานงานผ่าน
ผู้ใหญ่ใจดีนำ�เด็กเข้าไปเรียนรู้ในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
สระยายโสม ตัง้ อยูท่ หี่ มู่ 8 ตำ�บลขุนพัดเพ็ง ก่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่
ปี พ.ศ.2550
สุมิตร เอมสมบุญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 และ
วิทยากรประจำ�ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสระยายโสม
เล่าว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของชาวบ้านที่
อยากทำ�การเกษตรแบบทวนกระแสที่หลีกเลี่ยงการใช้
สารเคมีในการเพาะปลูก โดยนำ�ความรู้ที่ได้รับจากการ
ศึกษาดูงานตามศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอื่นๆ มาลองทำ�
ลองใช้ ปรับให้เข้ากับต้นทุนธรรมชาติของชุมชนบนเนื้อที่
ประมาณ 5 ไร่ ประกอบไปด้วยการทำ�ปุย๋ หมัก ธนาคารขยะ
การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ รวมถึงการทำ�สบู่ ยาสระผม และ
น้ำ�ยาล้างจานใช้เองจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ ตามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ปั จ จุ บั น ศู น ย์ ก สิ ก รรม
ธรรมชาติแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานของผู้สนใจ
จากนอกชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง แต่ทผี่ า่ นมาศูนย์ฯ และ ทต.
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ไม่เคยทำ�กิจกรรมชุมชนร่วมกันเลย จนกระทัง่ มีโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น
หลักสูตรนักถักทอชุมชนเข้ามาเป็นตัวเชื่อมร้อย
สุมติ รบอกว่า เขาเต็มใจให้ความร่วมมือกับนักถักทอชุมชนอย่างเต็มที่ ด้วยเห็นว่า
เป็นโอกาสทีด่ ที จี่ ะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรักษ์ธรรมชาติและถิน่ เกิดของตัวเอง
ส่วนความรูท้ ไี่ ด้รบั จะช่วยให้เด็กพึง่ พาตนเองได้ดว้ ยการทำ�การเกษตรอย่างถูกวิธี
แต่ทดี่ ยี งิ่ กว่าคือช่วยดึงดูดความสนใจให้เด็กและเยาวชนหันมาใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง
“เราจะสอนให้เด็กรู้จักตัวเอง นั่นคือ รู้จักว่าท้องถิ่นของตัวเองมีดีอะไร รู้จัก
พืชพรรณธรรมชาติใกล้ตวั ว่ามีอะไรบ้าง แล้วต่อยอดไปว่าพืชพรรณเหล่านี้ นำ�มา
แปรรูปให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ถ้าสร้างเด็กรุน่ หนึง่ เป็นต้นแบบทีด่ ใี ห้รนุ่ น้องได้
รุน่ ต่อไปก็จะตามมา เพราะธรรมชาติของเด็กเขาชอบทำ�ตามกัน ต่อไปก็ไม่มอี ะไร
น่าห่วง” สุมิตรกล่าว
กมลวรรณ หนึ่งเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสระยายโสม
หนึง่ ในนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม เล่าว่า ถึงแม้จะเป็นคนตำ�บลขุนพัดเพ็ง แต่เธอไม่เคย
รู้มาก่อนว่าในตำ�บลมีศูนย์กสิกรรมธรรมชาติที่ส่งเสริมแนวทางการทำ�การเกษตรแบบ
ทางเลือก เมือ่ พีๆ
่ นักถักทอชุมชนชวนเข้ามาทำ�กิจกรรมจึงสนใจเป็นพิเศษ เพราะอยาก
เรียนรู้การทำ�เกษตรวิถีธรรมชาติ รวมถึงการทำ�ปุ๋ยหมัก และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
วัตถุดิบธรรมชาติเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
“เราสามารถนำ�ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้เรียนรู้จากศูนย์ฯ ไปบอกพ่อแม่ให้ลอง
ปรับเปลี่ยนดูได้ ส่วนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถ้ามีวัตถุดิบพร้อม เราก็สามารถทำ�
ใช้เองที่บ้านช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง พอได้มาทำ�จริงก็ไม่ได้ยากและไม่ได้
ใช้เวลานานอย่างที่คิด อย่างน้ำ�ยาล้างจานใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้ว”
ด้าน ชลดา บุญเพิ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสระยายโสม
บอกว่า การเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ช่วยเปิดมุมมองการเรียนรู้ทำ�ให้
มองเห็นคุณค่าของพืชพรรณธรรมชาติใกล้ตัวมากขึ้น ต้นไม้บางชนิด เราเห็นอยู่ทั่วไป
ก็ไม่เคยรู้ว่านำ�มาทำ�ประโยชน์ได้ พอได้เข้ามาเรียนรู้ นอกจากได้ความรู้แล้ว ยังทำ�ให้
เป็นคนช่างสังเกตมากขึ้น อย่างเช่นเวลามองเห็นพืชชนิดอื่นๆ ใกล้ตัว เราจะพยายาม
คิดว่าพืชชนิดนี้จะนำ�มาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

ทำ�งานกับเด็ก...ต้องเข้าใจเด็ก
การทำ�งานในช่วงแรกเหมือนเป็นการลงสนามทดลองเครื่องมือหรือองค์ความรู้
จากการอบรม ปัญหาที่พบเป็นเรื่องปกติ คือ ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ 100 เปอร์เซนต์
แต่ตงึ๋ มองว่า สิง่ นีไ้ ม่ถอื เป็นอุปสรรคในการทำ�งาน เพราะกลุม่ เป้าหมายตัง้ ต้นคือกลุม่
ที่มีใจอยากทำ�ก่อน

การเข้าร่วม
กิจกรรมที่ศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติ
ช่วยเปิดมุมมอง
การเรียนรู้ ทำ�ให้
มองเห็นคุณค่า
ของพืชพรรณ
ธรรมชาติใกล้ตัว
มากขึ้น
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“ปัญหาที่เราต้องคำ�นึงถึงจริงๆ คือ เวลาของเด็ก
บางคนติดเรียนพิเศษ บางคนติดเพื่อน ถ้าเพื่อนไม่มาเขา
ก็ไม่มา ดังนั้นโจทย์ของเราคือ ทำ�อย่างไรให้การรวมกลุ่ม
ทำ�กิจกรรมแต่ละครั้งมีเด็กมาร่วมมากที่สุด และทำ�ได้
อย่างต่อเนื่อง เพราะเราเองก็มีงานในหน้าที่ล้นมือที่จะ
ต้องทำ�” ตึ๋งอธิบาย
ติเสริมต่อว่า มีครั้งหนึ่งที่เราจัดกิจกรรมวันเสาร์
ทั้งวิทยากรทั้งนักถักทอชุมชนนั่งรอ ถึงเวลาไม่มีใครมา
สักคน จนต้องโทรไปถามผู้ปกครอง ได้ความว่าเด็กส่วน
หนึ่งไปร่วมงานดนตรีที่โรงเรียน พอเด็กกลุ่มหนึ่งไม่มา
คนอื่นๆ ก็ไม่มาด้วย กิจกรรมวันนั้นจึงต้องยกเลิกไป
เหตุ ก ารณ์ ค รั้ ง นั้ น เป็ น บทเรี ย นให้ ที ม งานได้
เรียนรูว้ า่ การทำ�งานกับเด็กไม่เหมือนทำ�งานกับผูใ้ หญ่
หรือผู้สูงอายุที่พอจะจัดสรรเวลาได้ แต่เด็กต้องเรียน
ตลอด ดังนั้นการจัดกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนต้อง
อ้างอิงเวลาว่างของเด็ก ไม่ใช่เวลาว่างของทีมงาน
หลังลงพื้นที่ทำ�งานได้ระยะหนึ่ง จันทิมาบอกว่า
สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงของเด็กเยาวชนขุนพัดเพ็งอยู่ที่
รอยต่ อ ระหว่ า งเด็ ก ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะเป็นช่วงที่เด็กกำ�ลังค้นหา
ตัวเอง มีความสับสนในตัวเองสูง ทำ�ให้ถูกชักจูงใจได้ง่าย

“ถึงเราจะต้องสละเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มา
ทำ�งานกับเด็ก แต่เมื่อมองถึงผลลัพธ์ก็คิดว่ามันคุ้ม
รู้สึกเหนื่อยก็จริง แต่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระ” จันทิมา
กล่าว
ผลลัพธ์ที่ได้ สร้างความภูมิใจให้พวกเขาอยู่ไม่น้อย
เพราะแกนนำ�ทีค่ ดั เลือกเข้ามารุน่ แรกราว 20 คนจากแต่ละ
หมู่บ้าน เกิดเป็นแกนนำ�ที่เข้มแข็ง 3 - 4 คน ซึ่งมีภาวะ
ความเป็นผู้นำ� มีความเสียสละ และเต็มใจเป็นตัวกลาง
คอยประสานงาน แต่เนื่องจากแกนนำ�กลุ่มนี้ต้องเข้าไป
เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย บทบาทของแกนนำ�จึงต้อง
หยุดชะงักลง แต่พวกเขาก็ไม่ทอ้ คิดสร้างแกนนำ�เยาวชน
รุน่ ใหม่มาแทนที่ โดยครัง้ นีเ้ น้นไปทีร่ ะดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 5 ไปจนถึงก่อนเข้ามหาวิทยาลัย โดยดึงเด็กรุ่นเก่ามา
ทำ�กิจกรรมต่อ และชักชวนเด็กรุ่นใหม่ให้เข้ามาเสริมทัพ
“สาเหตุทเี่ ราไม่ท�ำ กิจกรรมกับเด็กเล็ก เพราะมองว่า
เด็กเล็กยังไม่สามารถเข้าไปชักจูงเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้เข้า
มาเรียนรูก้ บั เราได้ เลยมุง่ ไปทีเ่ ด็กโตก่อน ถ้าเราจับมือกับ
เขาได้ จะชวนเขาทำ�อะไรต่อไปก็ไม่ยาก” ตึ๋งกล่าว
นอกจากหลักสูตรจะช่วยสร้างคน ด้วยการปลูกฝัง
จิตสำ�นึกให้เด็กและเยาวชนรู้จักรักตัวเอง รักชุมชนแล้ว
จันทิมาบอกว่า ความรักทีเ่ กิดขึน้ นีจ้ ะทำ�ให้เด็กและเยาวชน
ทำ�สิ่งดีๆ เพื่อตัวเองและผู้อื่น และความรักจะนำ�ไปสู่
การเสียสละ ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ การสละ
เวลาของตัวเองมาทำ�กิจกรรมร่วมกันในชุมชน
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“เราสัมผัสได้ตั้งแต่ลงชุมชนครั้งแรกๆ ว่าเด็กอยาก
ทำ�กิจกรรม เราเห็นเขากระตือรือร้น บอกให้อะไรก็ทำ�
จากที่คาดการณ์ว่าจะมาแค่ 20 คน กลับกลายเป็นว่า
มากันเกือบ 40 คน เป็นภาพที่ตัวเราเองยังไม่คิดว่าจะ
เกิดขึ้นได้”

“ขับเคลื่อนงาน” ผ่านคณะกรรมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
ตึ๋งบอกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้แต่
นักถักทอชุมชนไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนโดยเฉพาะ ดังนั้น หน้าที่หลักของ อปท.
ด้ า นเด็ ก และเยาวชนที่ มี นั ก ถั ก ทอชุ ม ชนเข้ า มาช่ ว ย
ขับเคลือ่ นงาน คือ การหาภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยผลักดัน
การทำ�งานตามบทบาทของแต่ละภาคส่วน เช่น หน่วยงาน
ที่ทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนซึ่งมีความเชี่ยวชาญกว่า
อปท. ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน หรือผู้ใหญ่ในชุมชนอย่าง
ครูภมู ปิ ญ
ั ญา หรือปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น ทัง้ นีห้ ลังจาก
การเข้าร่วมหลักสูตรนี้ ทต.ขุนพัดเพ็งได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำ�บล
ขุนพัดเพ็งขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านเด็กและ
เยาวชนโดยเฉพาะ ประกอบด้วย ผู้ใหญ่ใจดีในตำ�บล
จากหลากหลายอาชีพจำ�นวน 40 คน โดยมีนายก
ทต.ขุนพัดเพ็งเป็นประธาน
“ผูใ้ หญ่ใจดีบางคนพร้อมสนับสนุนด้านงบประมาณ
บางคนพร้อมด้านองค์ความรู้ หรือบางคนถนัดด้านการ
ประสานงาน แต่ละคนจะช่วยคิดช่วยทำ�ตามเป้าหมายที่
วางไว้คือ ให้เด็กและเยาวชนรักตัวเอง รักครอบครัว และ
รักบ้านเกิด บทบาทของนักถักทอชุมชนคือต้องทำ�โครงสร้าง
ใหญ่นใี้ ห้เข้มแข็ง นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากในพืน้ ทีม่ าชีแ้ จงต่อ
ทีป่ ระชุมว่า เด็กต้องการอะไร ดังนัน้ คณะกรรมการทุกคน
ถือเป็นกำ�ลังสำ�คัญต่อการขับเคลื่อนงานในแต่ละชุมชน
จะให้พวกเราไม่กี่คนทำ�คงไม่ไหว ต้องช่วยกัน กลไกถึงจะ
เดินไปได้” ตึ๋งอธิบาย

สำ�หรับแผนการทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนตำ�บล
ขุนพัดเพ็งในอนาคต นอกเหนือจากกิจกรรมที่ทำ�อยู่แล้ว
รูปแบบการพัฒนาจะมุ่งเน้นไปในด้านกีฬา และงาน
วิชาการ โดยเฉพาะด้านภาษามากขึน้ ทัง้ สองอย่างอาศัย
ต้นทุนเดิมที่มีอยู่แล้วในตำ�บล กล่าวคือ สนามกีฬาหลาย
แห่งในชุมชนที่มีเด็กๆ ไปเล่นกีฬาอยู่แล้ว ทาง ทต.จะ
เข้าไปส่งเสริมด้วยการจัดหาบุคลากรเข้าไปเป็นครูฝกึ สอน
เพื่อพัฒนาทักษะการเตะฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน
ส่วนงานวิชาการเกีย่ วกับภาษา ทต.ขุนพัดเพ็งได้รบั
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ให้มีครูชาวต่างชาติเข้า
มาเป็นอาสาสมัครสอนภาษาตามโรงเรียนระดับประถม
ศึกษาในตำ�บล ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนนอกจาก
มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านภาษา ยังสอดแทรกการพัฒนา
ทักษะชีวติ ซึง่ เป็นประโยชน์กบั เด็กในช่วงประถมศึกษาชัน้
ปีที่ 4 - 6 ทัง้ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์
โรงเรียนวัดบ่อคู่ โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร และโรงเรียน
วัดคลองตัน
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เข้าใจเขา...เข้าใจเรา...งานเดินหน้า

ผู้ปกครองเป็นส่วนที่สำ�คัญมาก เราไป
ชวนลูกเขาออกมาทำ�กิจกรรมนอกบ้าน
เราก็น่าจะไปอธิบายหรือเข้าหาเขา
มากกว่านี้ ถ้าจะให้ดีต้องชวนผู้ปกครอง
มาทำ�กิจกรรมร่วมกับเด็กเลย

การทำ�งานร่วมกันของนักถักทอชุมชน ทต.ขุนพัดเพ็ง
ใช้ใจเขาใจเราเป็นหลักสำ�คัญในการทำ�งาน ตึง๋ อธิบายว่า
ธรรมชาติของงานเทศบาล ไม่ได้ทำ�งานหนักทุกวัน แต่ชว่ ง
ไหนทีม่ งี านประดังเข้ามา เป็นทีร่ กู้ นั ว่างานอืน่ ต้องพักไว้กอ่ น
แต่ทมี ต้องคุยกันด้วยว่า เมือ่ หยุดไปแล้ว จะเริม่ งานกันอีก
เมื่อไร แล้วจะทำ�อะไรต่อไป เพื่ออะไร
ส่ ว นจั น ทิ ม าวิ เ คราะห์ ผ ลการทำ�งานของที ม ว่ า
การทำ�งานของพวกเขายังไม่เข้าถึงใจของผู้ปกครอง จุดนี้
ถือเป็นจุดด้อยที่ทีมรู้ดีว่าควรจะต้องทำ� แต่ยังไม่ได้ลง
พื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรม
“ผู้ปกครองเป็นส่วนที่สำ�คัญมาก เราไปชวนลูก
เขาออกมาทำ�กิจกรรมนอกบ้าน เราก็น่าจะไปอธิบาย
หรือเข้าหาเขามากกว่านี้ ถ้าจะให้ดตี อ้ งชวนผูป้ กครอง
มาทำ�กิจกรรมร่วมกับเด็กเลย”
นอกจากนี้จันทิมายังกล่าวถึง ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับตัวเองว่า ปกติทำ�งานอยู่กับระเบียบข้อบังคับ
ไม่ค่อยสัมพันธ์กับใคร แต่หลักสูตรนี้เปิดพื้นที่ให้เธอได้มี
โอกาสเข้าไปสัมพันธ์กับผู้คนและชุมชน จึงช่วยดึงความ
กล้าแสดงออกที่ซ่อนอยู่ในตัวออกมา ทั้งยังช่วยเปลี่ยน
ลักษณะนิสัยบางอย่าง เช่น การรู้จักควบคุมอารมณ์
ทำ�งานโดยใช้เหตุผล และรับฟังเหตุผลของคนอื่น
เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของการทำ�งาน
และการใช้ชีวิตประจำ�วัน
“เราใช้ใจทำ�งานมากขึน้ มันเกิดการเรียนรูไ้ ปโดย
อัตโนมัติว่าเราทำ�งานคนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยเพื่อน
ร่วมด้วยช่วยกัน ดังนัน้ เวลาทำ�งานต้องมีความยืดหยุน่
และมีเหตุผล เพราะทุกฝ่ายต่างพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ยิ่งเราเป็นหัวหน้างาน เรายิ่งต้องทำ�งานแบบฟังหูไว้หู
ไม่หูหนักหูเบา แต่ใช้สายตาของตัวเองและเหตุผล
ตัดสิน”
จันทิมาย้ำ�ว่า การออกจากกองเอกสารไปทำ�งาน
กับเด็ก ทำ�ให้เธอใจเย็นขึ้น จนเป็นที่น่าแปลกใจสำ�หรับ
เพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัว เพราะการทำ�งาน
กับเด็กจะไปบังคับให้เขาทำ�โน่นนีไ่ ม่ได้ ตัวเราต้องมีทกั ษะ
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และเทคนิคในการพูด เช่น การขอร้องหรือให้เหตุผลว่าทำ�แบบนี้แล้วผลที่จะตามมา
คืออะไร ไม่เอาตัวเองเป็นทีต่ งั้ สิง่ เหล่านีน้ อกจากในงานแล้วยังนำ�กลับไปใช้กบั หลานๆ
ที่บ้านด้วย จนทุกคนเห็นการเปลี่ยนแปลง
ด้านตึง๋ จากทีเ่ คยคลุกคลีอยูก่ บั เวทีวชิ าการทีต่ อ้ งมีการถกเถียงประเด็นด้วยสาระ
และมีบรรยากาศจริงจัง เขาต้องปรับวิธีการทำ�งานใหม่ และปรับบุคลิกของตัวเองจาก
นิ่งและเคร่งขรึม ให้มีความอบอุ่นเป็นกันเอง เพื่อให้เข้ากับเด็กๆ ได้มากขึ้น
“เราพยายามปรับมุมคิดตามเด็ก ไม่เอาความคิดเห็นหรือความรู้สึกของเรา
เข้าไปเสริม เพราะสิ่งที่เราต้องทำ�คือทำ�สิ่งที่เด็กต้องการ ความคิดของเด็กไม่ได้
ด้อยกว่าเรา อันที่จริงเขาไปไกลกว่าเราจนเราตามไม่ทันด้วยซ้ำ� ถ้าเราไม่ปรับตัว
เอง เราก็จะสื่อสารกับเด็กไม่รู้เรื่อง นอกจากบุคลิกแล้ว วิธีการพูดก็ยังต้องปรับ
ให้เป็นกันเองมากขึ้น”
ส่วนติบอกว่า ตอนลงพื้นที่ทำ�งานแรกๆ เขาต้องเป็นคนนำ�น้องๆ ทำ�กิจกรรม
สันทนาการต่างๆ ไม่ชอบเลย อึดอัดมาก เพราะไม่ถนัด ไม่เคยทำ� แต่พอทำ�ไปเรื่อยๆ
จนสามารถควบคุมจังหวะของตัวเองได้ เห็นปฏิกิริยาตอบกลับของเด็กๆ ที่ให้ความ
ร่วมมือและฟังเรามากขึ้น ก็รู้ว่าทำ�ได้
จะว่าไปแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จากสนามทดลองแห่งนี้ เป็นผลลัพธ์ในเชิงบวกที่สร้าง
การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับตัวนักถักทอชุมชนเอง กำ�ไรที่ได้ คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
นิสัยและจิตใจภายในที่พร้อมปรับตัวรับกับสถานการณ์เฉพาะหน้าภายนอก
นอกจากนี้สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคนในชุมชน ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างภาคีภายใน
ซึ่งเป็นต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ และการสร้างความเข้มแข็ง
ผ่านคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำ�บลขุนพัดเพ็ง
เมื่อเป็นเช่นนี้ เป้าหมายต่อไปของ ทต.ขุนพัดเพ็งจึงอยู่ที่การทำ�ซ้ำ�ให้เกิด
ผลลัพธ์มากขึ้น ผ่านโครงสร้าง และการเรียนรู้จากการลงมือทำ�มาตลอด 1 ปี ซึ่ง
ไม่น่าจะเกินกำ�ลังความสามารถ เนื่องจากทีมงานนักถักทอชุมชน ทต.ขุนพัดเพ็ง
เข้าใจแก่นแท้ในบทบาทหน้าที่นักถักทอชุมชนอย่างชัดเจนว่า นักถักทอชุมชน
ไม่ได้เก่งทุกอย่าง แต่เป็นผู้ประสานงานให้คนเก่งหรือภาคีที่มีความถนัดเข้ามา
จับมือกัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเด็กและเยาวชนตามบริบทและสภาพ
แวดล้อมของชุมชนต่อไป
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เราใช้ใจทำ�งานมากขึ้น มันเกิดการเรียนรู้ ไปโดยอัตโนมัติว่า
เราทำ�งานคนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยเพื่อนร่วมด้วยช่วยกัน
ดังนั้นเวลาทำ�งานต้องมีความยืดหยุ่นและมีเหตุผล
เพราะทุกฝ่ายต่างพึ่งพาซึ่งกันและกัน ยิ่งเราเป็นหัวหน้างาน
เรายิ่งต้องทำ�งานแบบฟังหูไว้หู ไม่หูหนักหูเบา
แต่ใช้สายตาของตัวเองและเหตุผลตัดสิน

เทศบาลตำ�บลขุนพัดเพ็ง
นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
จันทิมา ยอดตลาด
ภาคิน โพธิ์หิรัญ
สันติ พัฒน์พันธุ์
ขวัญเมือง ช่างเกวียนดี
เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด

นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์
นรเสฎฐ์ วัฎฎะสุวรรณ
รองปลัดเทศบาล		
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สันทนาการ กองการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน

จังหวัด
สุพรรณบุรี
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ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้
องค์การบริหารส่วนตำ�บลพลับพลาไชย
อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เป้าหมายระยะยาวของพวกเรา คือ เด็กจะต้องไม่เป็นภาระ
ของสังคม รู้ร้อนรู้หนาวที่จะแก้ปัญหาของชุมชน มีความเข้มแข็ง
แข็งแรงที่จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า แล้วพร้อมที่จะถ่ายทอด
คุณลักษณะเหล่านี้ และประสบการณ์ที่เรียนรู้มาตลอดชีวิตให้
เด็กรุ่นต่อๆ ไป หากเราทำ�แบบนี้ได้ ตำ�บลของเรา ประเทศของเรา
ก็จะเต็มไปด้วยคนที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม
ก็จะดีขึ้นเป็นเงาตามตัว
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เมื่อเอ่ยถึงนิยามของคำ�ว่า “การพัฒนา” แต่ละคนอาจให้ความหมายคำ�นี้
แตกต่างกัน หากแทนค่า “การพัฒนา” ว่าเป็น การทำ�ให้ดีขึ้น ฟังดูเข้าใจง่าย แต่
ความหมายกว้างมาก คำ�ถามทีเ่ กิดขึน้ ตามมา คือ แล้วดีขนึ้ ด้านไหน ตอบสนองความ
ต้องการของใคร สำ�หรับการทำ�งานของผูบ้ ริหารหรือผูน้ ำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โจทย์เรือ่ งการพัฒนาเป็นโจทย์สำ�คัญทีต่ อ้ งตีให้แตก เพราะนัน่ หมายถึงคุณภาพชีวติ ของ
คนทุกเพศทุกวัยในชุมชน

เดินตาม เดินเคียงคู่ ให้คำ�ปรึกษา
พีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลพลับพลาไชย อำ�เภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บอกว่า เดิมทีแนวทางการพัฒนาของ อบต.พลับพลาไชย
มุง่ เน้นไปทีก่ ารสร้างสาธารณูปโภค ไม่วา่ จะเป็นถนนหนทาง หรือสิง่ ก่อสร้างเพือ่ อำ�นวย
ความสะดวกด้านอืน่ ๆ ให้ประชาชนในชุมชน แต่ผลลัพธ์ทปี่ ฏิเสธไม่ได้ คือ ปัญหาสังคม
ที่ยังคงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด หนี้สินครัวเรือน ฯลฯ เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็น
ว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างมหาศาลในแต่ละปี ไม่สามารถพัฒนาคนได้
ด้วยเหตุน้ี เมือ่ มีโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิน่ (4 ภาค) ระยะที่ 2 :
หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว เข้ามาส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาชุมชนให้กับพื้นที่ พีระศักดิ์ในฐานะนายก อบต.จึง
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ไม่ปฏิเสธโอกาสนี้ เนื่องจากเล็งเห็นว่าการ
อบรมจะช่วยพัฒนาวิธีคิดและวิธีทำ�งาน
ของบุคลากรให้มีระบบและมีแบบแผนที่
ชัดเจนมากขึ้น ทั้งยังสามารถนำ�ความรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคนในชุมชนได้จริง
ถึงแม้โครงการมีเป้าหมายไปที่การ
พัฒนาเด็กและเยาวชน แต่วธิ กี ารขับเคลือ่ น
งานตามหลักสูตรนักถักทอชุมชน เจ้าหน้าที่
ของ อบต. หรือนักถักทอชุมชน ต้องทำ�
หน้าที่ประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นพ่อแม่ผปู้ กครอง ผูน้ ำ�ชุมชน ผูส้ งู อายุ
องค์กรท้องถิ่นทั้งภายในภายนอก เพื่อนำ�
ไปสู่ ก ารพั ฒ นาคนอย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง ระบบ
เนื่ อ งจากการทำ�งานลั ก ษณะดั ง กล่ า ว
เป็ น การเปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ ทุ ก ฝ่ า ยได้ เข้ า มามี
บทบาทสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของเด็ ก และ
เยาวชนตามกำ�ลังและศักยภาพของตัวเอง
ปัจจุบนั แนวคิดเรือ่ งพัฒนาชุมชนของ
อบต.พลับพลาไชย จะวางบทบาท อบต. ให้
หนึง่ เดินตาม สองเดินเคียงคู่ และสามให้
คำ�ปรึกษา โดยจัดสรรงบประมาณสำ�หรับ
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตัง้ แต่ระดับ
เด็ ก เล็ ก ในศู น ย์ พั ฒนาเด็ ก เล็ ก ไปจนถึ ง
เด็กโตทั้งในและนอกระบบ ผ่านกิจกรรมที่
นักถักทอชุมชนลงไปหนุนเสริมในแต่ละ
พื้นที่ จากเดิมในปีที่ผ่านมาประสบปัญหา
เรื่องงบประมาณอาหารกลางวันสำ�หรับ
เด็กและเยาวชนทีม่ าร่วมกิจกรรมไม่เพียงพอ
แผนงบประมาณในปีถัดไปจึงได้เพิ่มเติม
เพื่อรองรับส่วนนี้ด้วย
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“เราฟังคนในชุมชนมากขึน้ ว่าเขาต้องการอะไร ไม่ใช่คดิ ให้เขาทำ� เดินตาม
คือ การลงพืน้ ทีไ่ ปทำ�ความรูจ้ กั เพือ่ เก็บข้อมูลและปัญหาทีแ่ ท้จริงในชุมชนมา
วิเคราะห์ เดินเคียงคู่ คือ ดูความต้องการว่าชุมชนอยากได้อะไร แล้วสนับสนุน
ไปที่การให้ความรู้ ให้เขาทำ�ได้เองและพึ่งพาตนเองได้ โดยในทุกๆ ขั้นตอน
นักถักทอชุมชนและบุคลากรของ อบต. ต้องพร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนทุกเมื่อ” นายก อบต.พลับพลาไชย อธิบายแนวคิด
ชัยวัสส์ แย้มสุข ปลัด อบต.พลับพลาไชย บอกว่า การที่ อบต.ส่งบุคลากรที่
ทำ�งานต่างสาขากันถึง 5 คน เข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน ก็เพื่อให้พวกเขาเป็น
ตัวแทนคณะทำ�งานแต่ละฝ่าย และในระยะยาวเพือ่ ให้เป็นผูเ้ ผยแพร่องค์ความรูแ้ ก่
บุคลากรคนอื่นๆ ในสายงานตัวเอง
ตำ�บลพลับพลาไชย ประกอบด้วยพืน้ ที่ 14 หมูบ่ า้ น ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำ�อาชีพ
เกษตรกรรม เช่น ทำ�นา ทำ�ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพดและมันสำ�ปะหลัง ปลัด อบต.บอกว่า
นอกจากเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนที่เน้นสร้างความรัก
ความสามัคคี และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่เด็กแล้ว กิจกรรมของเด็กยัง
ดึงความสนใจของผูป้ กครองและผูใ้ หญ่ให้มาทำ�กิจกรรมร่วมกันได้อกี ทางหนึง่
จนพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ทใ่ี กล้ชดิ และสนิทสนมกันมากขึน้ กลับกลายเป็นว่า
โครงงานของเด็กช่วยสร้างอาชีพเสริมให้ผใู้ หญ่ และส่วนหนึง่ ได้กลายเป็นค่าขนม
เล็กๆ น้อยๆ ให้เด็กและเยาวชน
ปลัดชัยวัสส์ฉายภาพรวมการทำ�งานของทีมว่า ในช่วงเริม่ ต้น
นักถักทอชุมชนทั้ง 5 คนกระจายตัวลงไปรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่
ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคน โดยมอง “ต้นทุน” ที่
มีอยู่ในแต่ละชุมชนเป็นสำ�คัญ
ดาว - ณัฐณิชชญา แก้วปาน รองปลัด อบต. ดูแลโครงงาน
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7
เอก - เอกวิทย์ ชาวสวน หัวหน้าฝ่ายอำ�นวยการ ดูแล
โครงงานการเล่นดนตรีพน้ื บ้านและดนตรีสากล โรงเรียนพลับพลาไชย
ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ม้อย - ชรินรัตน์ มณีวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ดูแล
โครงงานปั่นสร้างสุข หมู่ 6
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แป้ง - อรุณรัตน์ ป้อมทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน ดูแลโครงงานปลูกป่าจิตอาสา หมู่ 11
กบ - วิรชั ดา ศรีคำ�แหง นักวิชาการ ดูแลโครงงานการ
แสดงวิถีชีวิต “ชาติพันธุ์ ลาวเวียง” โรงเรียนโพธิ์ทองเจริญ
ทั้งนี้ในแต่ละโครงงานจะมีบุคลากรคนอื่นๆ จาก
อบต.เข้าไปเป็นหน่วยเสริม โดยเน้นให้เป็นคนในหมู่บ้าน
แต่หากเจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นหมูบ่ า้ นใด ก็ให้หมูบ่ า้ นจัดสรร
ตามความสนใจ

ก้าวแรกที่แตกต่าง...
“มันเป็นภาระ ผมทำ�งานด้านเด็กและเยาวชน
มานานแล้ว มีประสบการณ์พอ ไม่เห็นประโยชน์วา่ จะ
เข้าอบรมทำ�ไมอีก บอกตรงๆ เลยว่าที่ไปเพราะเป็น
คำ�สัง่ ผูบ้ งั คับบัญชา” เอกกล่าวถึงความรูส้ กึ แรกเมือ่ ต้อง
เข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน
ต่างจากดาว เป้าหมายแรกในการเข้าร่วมหลักสูตร
ของเธอคือเพือ่ พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพให้ตวั เอง ดาวเล่า
ว่า จากเดิมทำ�งานเป็นผูอ้ ำ�นวยการกองคลัง ทำ�งานกับ
เอกสาร งานวิชาการ ระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่จำ�เป็นต้อง
ปฏิสัมพันธ์กับใคร แต่เมื่อรับตำ�แหน่งเป็นรองปลัด
บทบาทหน้ า ที่ เ ปลี่ ย นไปโดยสิ้ น เชิ ง รองปลั ด ต้ อ ง
ทำ�งานกับคนและเข้าให้ถงึ ชุมชน ดังนัน้ นอกจากชุมชน
จะได้อะไรจากหลักสูตรแล้ว ตัวเธอเองก็ได้เปิดใจ
พร้อมรับอย่างเต็มที่
แม้จุดเริ่มต้นจะต่าง แต่บทสรุปที่ได้แทบจะไม่ต่าง
กันเลย นั่นคือ การเรียนรู้เมื่อได้ลงมือทำ�จริง แล้วเห็น
ผลลัพธ์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ว่าไม่ใช่ความสำ�เร็จหรือการทำ�ให้
เสร็จ แต่เป็น “ความสุข” ที่พวกเขาเก็บสะสมมาเรื่อยๆ
ระหว่างทาง
“งานเอกสารทำ�เสร็จก็คอื เสร็จ แต่งานนักถักทอชุมชน
ถึงแม้จะทำ�ไม่เสร็จ แต่ทกุ ๆ ครัง้ ทีเ่ ห็นเด็กมาร่วมกิจกรรม
เห็นพัฒนาการของเขา เห็นความร่วมมือของผู้นำ�ชุมชน
และผู้ใหญ่ใจดีที่หยิบยื่นน้ำ�ใจมาช่วยเหลือ ทั้งหมดที่ว่า
มานี้คือความสุขที่ได้รับมาตลอดการทำ�งาน” ดาวสื่อสาร
ถึงความรู้สึกของเธอ

ขณะที่เอกบอกว่า แท้ที่จริงแล้ว เราไม่ได้มาเรียน
แต่เรามา “เรียนรู้” จากเพื่อนนักถักทอชุมชนอื่นๆ
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
“วิทยากร (ทรงพล เจตนาวณิชย์) บอกเสมอว่า
ถ้าคนสำ�ราญงานจะสำ�เร็จ คำ�พูดนีท้ ะลายกำ�แพงในใจ
แล้วเปลีย่ นแปลงผมจากข้างใน แน่นอนว่าผมมีความรู้
อยูแ่ ล้ว แต่มนั อยูก่ ระจัดกระจายเต็มไปหมด เมือ่ ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตร ความรู้เหล่านั้นถูกนำ�
มาจัดวางใหม่ให้เป็นระเบียบ พร้อมที่จะหยิบออกมา
ใช้งานได้ทันที จากที่คิดว่าเป็นภาระกลับกลายเป็นว่า
เราทำ�งานง่ายขึ้นและมีพลังในการทำ�งานมากขึ้น”

ทำ�งานบน “ฐานทุน” ที่มีอยู่ในชุมชน
สภาเด็กและเยาวชนตำ�บลพลับพลาไชย เป็น
ผลผลิตแรกของทีมนักถักทอชุมชน ด้วยต้องการหาแกนนำ�
เด็กและเยาวชนจากแต่ละหมูบ่ า้ น จึงประสานความร่วมมือ
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กั บ ผู้ นำ�ชุ มชนให้ ส่ ง ตัวแทนเด็กและเยาวชนทั้ง ในและ
นอกระบบมาเข้าร่วมโครงการ กระทัง่ ได้รบั การจุดประกาย
ความคิดเรื่องการกระจายตัวลงชุมชนทำ�งานเชิงรุกจาก
สุรศักดิ์ สิงห์หาร ปลัดเทศบาลตำ�บลเมืองแก อำ�เภอ
ท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์ทมี่ าแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในเวที
นักถักทอชุมชน ทีมนักถักทอชุมชน อบต.พลับพลาไชย
จึงหารือกันเพื่อจัดสรรพื้นที่รับผิดชอบของตัวเอง
“ช่วงสองเดือนแรกที่เข้าหลักสูตรเราได้แกนนำ�เด็ก
และเยาวชนในสภาเด็กฯ แล้วประมาณ 20 คน หลังจากนัน้
เราก็มาผลักดันเรือ่ งโครงการต่อ ให้เด็กคิดว่าเขาอยากทำ�
อะไร ก่อนหน้าที่จะมาประชุมกับเด็ก พวกเราวางแผนกัน
คร่าวๆ ไว้แล้ว โดยพิจารณาจากต้นทุนทีม่ ใี นแต่ละชุมชน”
เอกอธิบายภาพการทำ�งาน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 กล่าวได้ว่ามี
จุดเริ่มต้นจากฐานการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วในชุมชนอย่าง
แท้จริง ทั้งการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงแพะ การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ และการทำ�แก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือนซึ่ง
เป็นที่รับรู้ของคนในชุมชน รวมทั้งเด็กและเยาวชน
“เด็กเสนออยากทำ�โครงการนี้เอง ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลชุมชนที่เราสืบค้นมา เราเลยผลักดันเต็มที่ เพราะ
ชุมชนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีที่พร้อมจะเป็นวิทยากรให้อยู่แล้ว
กิจกรรมที่สอนให้เด็กทำ�ก็มีทั้งการเพาะถั่วงอก เพาะเห็ด
และการทำ�ไข่เค็ม เด็กๆ จะมาทำ�กิจกรรมร่วมกันที่ศาลา
หมูบ่ า้ นทุกวันอาทิตย์ แต่การเพาะเห็ดเราจะคัดเลือกเด็กโต
ให้เอาเชือ้ เห็ดไปเพาะทีบ่ า้ น เป็นการสนับสนุนให้เขาเรียนรู้
และทำ�ด้วยตัวเอง ให้ผู้ปกครองได้เห็นและเข้ามามีส่วน
ร่วมด้วย” ดาวอธิบายวิธีการทำ�งาน
เนื่องจากเด็กต้องมาทำ�กิจกรรมทุกอาทิตย์ อาหาร
กลางวันจึงกลายเป็นปัญหาให้ทีมต้องหาทางแก้ไข โชคดี
ทีม่ ผี ใู้ หญ่ใจดีชว่ ยส่งเสริมการขายไข่เค็ม เพือ่ หารายได้เข้า
มาสมทบเป็นค่าอาหารกลางวันได้ส่วนหนึ่ง

ดาวบอกต่อว่า องค์ประกอบของกิจกรรมทั้งหมด
เด็กๆ เปิดรับการเรียนรูเ้ พราะได้ลงมือทำ� และทุกกิจกรรม
ล้วนช่วยพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะนิสัยที่ดี เห็นได้ชัดว่า
เด็กขยันและมีความรับผิดชอบมากขึน้ ช่างสังเกต กล้าพูด
กล้าแสดงออก บางคนเราเห็นภาวะความเป็นผู้นำ�อย่าง
ชัดเจน มีผู้ปกครองบอกว่าปกติลูกเขาตื่นสาย กลายเป็น
ลูกตืน่ เช้ามาดูแลเห็ด หรือช่วงหนึง่ ทีเ่ ราคิดว่าจะจัดกิจกรรม
อาทิตย์เว้นอาทิตย์ แต่เด็กๆ ไม่ยอมเพราะเขาอยากทำ�
กิจกรรมทุกอาทิตย์ เราก็ตอ้ งทำ�ตามความต้องการของเขา
เด็กๆ มีความกระตือรือร้นอย่างที่คาดไม่ถึง

ดนตรีสร้างคน เยาวชนสร้างชาติ
เอกสะท้อนว่า จากการพูดคุยกับภาคีที่เกี่ยวข้อง
พบว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น อบต. ครูภูมิปัญญา ผู้นำ�
ชุมชน หรือสถานศึกษาเองอยากมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชน
โดยเฉพาะการสร้างสรรค์กจิ กรรมเพือ่ พัฒนาเด็กและ
เยาวชนอยู่แล้ว แต่ไม่เคยมีพื้นที่หรือช่องทางให้เกิด
การสือ่ สารกันระหว่างชุมชนและ อบต. ยกตัวอย่างเช่น
โรงเรียนพลับพลาไชยสนับสนุนโครงการดนตรีสร้างคน
เยาวชนสร้างชาติอยู่ก่อน เมื่อเอกเข้าไปประสานงาน
จึ ง ได้ รั บ การตอบรั บ จากผู้ อำ�นวยการโรงเรี ย นเป็ น
อย่างดี
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เช่นเดียวกับการทำ�งานของกบที่เข้าไปสานต่อโครงการคนรุ่นใหม่หัวใจรักถิ่นกับ
โรงเรียนวัดโพธิท์ องเจริญ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรู้จัก เรียนรู้ แล้วเกิดความรักความ
หวงแหนในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับชาติพันธุ์ของตน
“พื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นชุมชนของชาวลาวเวียงซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่อพยพมาตั้ง
รกรากทีน่ ี่ การสอนให้เด็กได้เรียนรูเ้ รือ่ งราวพวกนี้ ทำ�ให้เขาได้กลับไปรูจ้ กั รากเหง้าทีม่ า
ที่ไปของตนเอง” กบกล่าว

ปั่นเอาเรื่อง
“ชวนกันคิด ชวนกันทำ� อยากทำ�อะไรให้บอก เพราะเราต้องการให้เขาสนุก
กับกิจกรรมทีท่ �ำ ถ้าเขาไม่สนุกกิจกรมจะไม่ไหลลืน่ ” ม้อยเล่าถึงวิธกี ารทำ�งานของเธอ
ทีก่ ลายมาเป็นโครงการปัน่ สร้างสุข ทีเ่ กิดขึน้ ด้วยไอเดียทีแ่ ฝงความสนุกสนาน ชักจูงใจ
ให้เด็กๆ ในชุมชนมาร่วมกิจกรรม
ม้อยบอกว่า หมู่ 6 ตำ�บลพลับพลาไชยมีผู้นำ�ชุมชน ผู้ใหญ่ใจดี และผู้ปกครองที่
เข้มแข็งพร้อมจะสนับสนุนการทำ�กิจกรรมของเด็กๆ เธอมีขอ้ มูลในเรือ่ งนีเ้ นือ่ งจากเคย
ทำ�โครงการกับชุมชนนี้มาก่อน ดังนั้น เพื่อสร้างความต่อเนื่องเรื่องการพัฒนาคนใน
พื้นที่ เธอจึงตัดสินใจสานต่อโครงการปั่นสร้างสุขในพื้นที่หมู่ 6 ต่อไป
เด็กส่วนใหญ่ที่มาร่วมกิจกรรมปั่นสร้างสุขเป็นเด็กเล็ก ม้อยเล่าว่า ภาพที่ทำ�ให้
เธอประทับใจ คือ ภาพเด็กหมู่ 6 ที่ชวนเพื่อนๆ จากหมู่อื่นมาทำ�กิจกรรมร่วมกัน เมื่อ
เด็กมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ กว่า 30 คน สิ่งที่ต้องจัดการต่อไป คือ เรื่องอาหารกลางวัน ทั้งๆ
ที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอสนับสนุน จนต้องเปลี่ยนแผนงานจากการจัดกิจกรรมทุก
สัปดาห์ มาเป็นสัปดาห์เว้นสัปดาห์ แต่ผลตอบรับไม่เป็นไปตามคาด เพราะเมื่อว่างเว้น
จากการทำ�กิจกรรมไปเพียงสัปดาห์เดียว จำ�นวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมลดลงอย่างเห็น
ได้ชัด ผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนจึงตัดสินใจลงขันสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน
ให้เด็ก ทำ�ให้กิจกรรมดำ�เนินต่อมาได้
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“การปั่นจักรยานของเรามีเป้าหมายเพื่อให้เด็กเรียนรู้ชุมชนจากคำ�บอกเล่าของ
ผู้เฒ่าผู้แก่ และได้สำ�รวจทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชน เช่น ประวัติชุมชน ประโยชน์
ของพืชสมุนไพรและป่าไผ่ หมูบ่ า้ นนีม้ บี า้ นทีป่ ลูกไผ่หวาน นอกจากได้เรียนรูเ้ รือ่ งไผ่จาก
เจ้าของแล้ว เด็กก็ได้เรียนรู้ประโยชน์ของป่าด้วย นอกจากนี้ก็มีพาเด็กไปเรียนรู้การทำ�
ขนมจีน แล้วก็ชวนเด็กมาทำ�กล้วยฉาบให้ผู้ปกครองนี่แหละเข้ามาสอน”
ปรีชา กุลวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 กล่าวว่า หมู่ 6 เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในตำ�บล
พลับพลาไชยและมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด พอนักถักทอชุมชนประสานงาน
เข้ามาจึงมีความตั้งใจร่วมกันว่า อยากให้พื้นที่หมู่ 6 เป็นหมู่บ้านนำ�ร่องทำ�โครงการ
ให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักบ้านของตัวเอง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก
และผูใ้ หญ่ในชุมชน ด้วยการเชิญปราชญ์ชาวบ้านหรือผูใ้ หญ่ใจดีมาร่วมเป็นวิทยากร
ประสพโชค พุม่ มาลา นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปีที่ 5 โรงเรียนพลับพลาไชย
บอกว่า รู้สึกสนุกที่ได้มาทำ�กิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ และผู้ใหญ่ในชุมชน อยู่บ้านปกติก็
ไม่มอี ะไรทำ� ออกมาทำ�กิจกรรมแบบนีส้ นุกกว่า แล้วก็ได้ความรูท้ ผี่ ใู้ หญ่เล่าให้ฟงั ได้ฝกึ
ทำ�อาหารทำ�ขนมหลายอย่าง มาแล้วพีๆ
่ ให้ทำ�กิจกรรมสันทนาการ มีเกมให้เล่น แต่ละ
อาทิตย์ก็มีกิจกรรมให้ทำ�ไม่ซ้ำ�กัน นอกจากความสนุกแล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีความอดทน
มีความพยายามมากขึ้น ไม่ขี้เกียจ
ด้าน อุษา ทองบ้านโป้ง ผู้ปกครองเด็ก กล่าวว่า เธอเต็มใจมาร่วมกิจกรรมปั่น
สร้างสุข เพราะอยากสนับสนุนให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในฐานะผู้ปกครอง
เธออยากเข้ามามีสว่ นร่วม เพราะเห็นความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับลูกของตัวเองอย่าง
ชัดเจน จากเมื่อก่อนเขาจะต่อต้านและทำ�ตรงข้ามกับสิ่งที่เธอพูด แต่ตอนนี้ลูกมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น และเคารพกติกาที่ตกลงกัน ยิ่งพอได้มาคลุกคลีกับเด็ก ก็ได้เรียนรู้
เรื่องการปรับตัวเข้าหาเด็กด้วย
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“วันนี้มาสอนเด็กทำ�กล้วยฉาบ เราทำ�เป็นอยู่แล้วก็มาช่วยแนะนำ� บางครั้งเขา
ดือ้ เราก็ตอ้ งดุบา้ ง แต่กเ็ ป็นลักษณะของการชีใ้ ห้เขาเห็นว่าสิง่ ทีเ่ ขาทำ�ไม่ดอี ย่างไร แล้ว
สร้างกติกาการอยูร่ ว่ มกัน เช่น ต้องจอดจักรยานให้เป็นระเบียบ ไม่ทงิ้ ขยะเกลือ่ นกลาด
ซึ่งเขาก็ให้ความร่วมมือดี ถ้าเราอยากเห็นลูกหลานของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มันก็
คุ้มค่ากับการสละเวลามา”

ป่าสร้างคน...คนสร้างป่า
ปัญหาเด็กในชุมชน
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขา
ต้องการการยอมรับ
การชวนให้เด็กมาทำ�
กิจกรรมจิตอาสา
ทำ�ให้เขาภาคภูมิใจ
ในตัวเอง เพราะสังคม
ยอมรับในสิ่งที่เขาทำ�
ผู้ใหญ่ก็ชื่นชม

เพราะอยู่กับชุมชน และยังเป็นข้าราชการที่ต้องทำ�เพื่อประชาชน ที่ผ่าน
มาเราทำ�อะไรเพือ่ ชุมชนบ้าง... แป้ง คิดในใจดังๆ กับตัวเองตัง้ แต่ครัง้ แรกเมือ่ ได้เข้า
ร่วมหลักสูตรนี้ “หลักสูตรนักถักทอชุมชนปลุกใจที่อยู่ลึกๆ ของเราให้ตื่นตัวมาก
ขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้เราก็ทำ�ไปเรื่อยๆ ทำ�ให้ดีตามหน้าที่ ไม่ได้คิดอะไรต่อ”
แป้งให้เหตุผลที่เลือกทำ�โครงการปลูกป่าในพื้นที่หมู่ 11 ว่าเพราะผู้ใหญ่ใน
ชุมชนมีความพร้อม และรวมตัวกันอยู่ก่อนแล้ว เพื่อเข้ามาจัดการดูแลป่า เมื่อ
เราดึงเด็กเข้ามาร่วมปลูกป่า เราสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดจิตอาสาได้ เพราะเด็กจะ
ต้องสละเวลาว่างของตัวเอง ออกจากบ้านมาตากแดดตากฝน ไม่ใช่งานสบายเลย
สำ�หรับสภาพปัญหาป่าของชุมชน คมสัน พันธุ์เสือ เจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทีอ่ าสาเข้ามาเป็นผูช้ ว่ ยทีมทำ�โครงการปลูกป่า บอกว่า พืน้ ทีห่ มู่
11 ตำ�บลพลับพลาไชยเป็นพื้นที่ป่า ช่วงหลังมีการเข้ามาบุกรุกทำ�ลายป่าจนชาวบ้าน
ตื่นตัว แล้วรวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อจัดเวรเข้าไปดูแลและปลูกป่าเพิ่มเติม เมื่อนักถักทอ
ชุมชนเข้ามาประสานความร่วมมือ เพือ่ ดึงเด็กและเยาวชนให้เข้ามามีสว่ นร่วมด้วย จึง
คิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะปลูกฝังให้เด็กรักและหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
“ถ้าไม่มนี กั ถักทอชุมชนเข้ามาผูใ้ หญ่กค็ งทำ�กันเอง เพราะเป็นหน้าที่ แต่ทกุ วันนี้
มีเด็กเป็นตัวเชือ่ มร้อย ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผูใ้ หญ่ และคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน
ทีเ่ ป็นปราชญ์ชาวบ้านก็ดขี นึ้ เขาใกล้ชดิ สนิทสนมกัน พอเด็กมาทำ�อย่างขันแข็งกลาย
เป็นว่าเด็กนี่แหละที่เป็นตัวอย่างทำ�ให้ผู้ใหญ่ฉุกคิด จนผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่
คนอืน่ ๆ ในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม ส่วนตัวผมทุกวันนีน้ อกจากทำ�หน้าทีแ่ ล้ว เรามา
ด้วยใจด้วย อยากมาดูแล มาเป็นกำ�ลังใจให้เด็กๆ...ผมว่าปัญหาเด็กในชุมชนส่วนหนึง่
เป็นเพราะเขาต้องการการยอมรับ การชวนให้เด็กมาทำ�กิจกรรมจิตอาสา ทำ�ให้เขา
ภาคภูมิใจในตัวเอง เพราะสังคมยอมรับในสิ่งที่เขาทำ� ผู้ใหญ่ก็ชื่นชม” คมสันสะท้อน
ภาพให้เห็นอย่างชัดเจน
โป๊ะ - ณัฐกานต์ ผิวดีอ่อน นักเรียนชั้น ม.3 และ เอส - สดายุ โรจน์บุญถึง
นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ตัวแทนเด็กและเยาวชนบอกเป็นเสียง
เดียวกันว่า จากเดิมทีม่ าทำ�กิจกรรมเพราะความสนุก จนถึงตอนนีน้ อกจากความสนุก
แล้ว พวกเขายังอยากมาทำ�กิจกรรมเพราะอยากปลูกต้นไม้ให้ได้เยอะทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้
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“ก่อนมาก็รวู้ า่ ชุมชนเรามีปา่ แต่ไม่รวู้ า่ มีคนนอกชุมชน
มาแอบตัดไม้ไปใช้ประโยชน์ด้วย พอรู้แบบนี้ก็ยิ่งอยากเข้า
มาทำ�กิจกรรม เพราะอยากดูแลชุมชนของเราให้ดีขึ้น
คนในชุมชนเดียวกันต้องมีความเสียสละและช่วยเหลือ
กัน” เอสกล่าว
ด้านโป๊ะ บอกว่า นอกจากใจที่อยากมาร่วมปลูกป่า
เพราะอยากมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตัวเองแล้ว ยังมี
เรื่องของความรับผิดชอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
“เราเป็นพีถ่ า้ ไม่มา แล้วน้องตัวเล็กๆ มา ก็ดเู หมือน
เราไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เพราะตั้ ง แต่ ต้ น พวกเราทำ �
กิจกรรมด้วยกันมาตลอด ตัวเราเองก็มีความผูกพันกับ
น้องๆ ด้วย ทุกครัง้ ทีท่ �ำ งานเสร็จเราจะมานัง่ สรุปบทเรียน
กัน ซึ่งมีประโยชน์มาก เพราะเรารู้จุดดีจุดด้อยของตัวเอง
แล้วก็ได้ความรูจ้ ากการแลกเปลีย่ นกันระหว่างรุน่ พีร่ นุ่ น้อง
และผู้ใหญ่ในชุมชน”
ส่วนผูใ้ หญ่ใจดีอย่าง มณฑล สาลี ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น
หมู่ 11 พนม อ้อมทอง และจันทร์ดา มีมนิ ทร์ ชาวบ้าน

ในชุมชน และชลัม โรจน์บญ
ุ ถึง สมาชิก อบต.พลับพลาไชย
หมู่ 11 เล่าถึงเหตุผลที่เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนว่า นอกจากเรื่องของการรักษาป่าชุมชนให้
คงอยู่แล้ว ทั้ง 4 คนยังเห็นความสำ�คัญของการรวมเด็ก
และเยาวชนในชุมชนให้มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง จนเกิดการถ้อยที
ถ้อยอาศัยกันในอนาคต
“เด็กในชุมชนเดีย๋ วนีไ้ ม่คอ่ ยรูจ้ กั กัน ต่างคนต่างอยู่
ถ้าเรารวมเด็ก ทำ�ให้เขารูจ้ กั กันได้ ต่อไปชุมชนเราก็จะ
มีความเข้มแข็งขึ้น” ชลัมกล่าว
สอดคล้องกับแป้ง ทีย่ ้ำ�ถึงเป้าหมายของโครงงาน
ปลูกป่าจิตอาสาว่า สิง่ ทีอ่ ยากเห็นมากทีส่ ดุ คือ ลักษณะ
นิสัยที่ดีที่จะติดตัวเด็กไปในอนาคต
“เราอยากเห็นน้องๆ มีความเสียสละ มีความสามัคคี
และมีน�้ำ ใจ คุณธรรมเหล่านีจ้ ะเป็นภูมคิ มุ้ กันให้เขาอยู่
ในสังคมได้ แล้วทำ�ให้เขาเป็นคนดีของสังคม ยิง่ ถ้าเขา
รักท้องถิน่ ของตัวเอง เขาก็จะกลับมาพัฒนาบ้านตัวเอง”
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“เมื่อก่อนเราปั้นตุ๊กตาขึ้นมาบอกคนอื่น อย่างเวลา
จัดการแข่งขันกีฬา เราก็คดิ มาแล้วว่าต้องมีแบบนี้ ทำ�ตรงนัน้
อย่างนั้น ซึ่งก็ทำ�คล้ายๆ เดิมทุกปี เพราะกระบวนการ
“ถ้าเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำ� ก็จะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆ ทุกอย่างจบลงที่ความคิดของเรา คุยกันครั้งเดียวจบ แต่
เข้ามา” เอกเอ่ยประโยคสำ�คัญทีพ่ ลิกมุมคิดของเขา พร้อม ตอนนี้ต้องคุยกันอย่างน้อย 3-4 ครั้ง เพื่อให้แต่ละคน
บอกว่า ตำ�แหน่งเดิมนักพัฒนาชุมชนทำ�ให้เขาต้องทำ�งาน ได้มีเวลาไปทบทวนและทำ�ข้อมูลของตัวเอง พอมีภาคี
ด้านเด็กและเยาวชนอยูแ่ ล้ว ก่อนหน้านีม้ เี ขาเพียงคนเดียว เครือข่ายเข้ามาเสริมอีก งานที่ออกมาก็มีลูกเล่นและมี
ทีร่ บั ผิดชอบงานเด็กและเยาวชนใน 14 หมูบ่ า้ นของตำ�บล ความน่าสนใจมากขึ้น ทำ�ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพกว่า
พลับพลาไชย ถึงแม้จะไม่ใช่คนหวงงาน แต่ไม่ไว้ใจให้คน 90 เปอร์เซ็นต์” กบกล่าว
ขณะที่ม้อยสะท้อนความรู้สึกของเธอว่า ตอนแรก
อื่นทำ�งาน ด้วยไม่เชื่อในศักยภาพของเพื่อนร่วมงาน แต่
ปัจจุบนั เมือ่ เปิดใจยอมรับผูอ้ น่ื จากหนึง่ กำ�ลัง กลายเป็น 5 ไม่คิดเหมือนกันว่าทำ�ไมต้องไป หน้าที่ก็ไม่ใช่ แต่พอได้
กำ�ลัง แล้วขยายเพิ่มขึ้น 5 เท่าตัว จากสมาชิกเจ้าหน้าที่ ลงมือทำ�เราก็คดิ อีกแบบ เพราะเมือ่ ได้มาทำ�งานกับเด็กจริงๆ
เรารู้สึกเลยว่ามีความสุข แค่เด็กสวัสดีกล่าวคำ�ทักทายเรา
อบต.คนอื่นๆ ที่เสริมเข้ามาในแต่ละทีม
อย่างที่เอกกล่าว เมื่อวิธีการเปลี่ยน ผลลัพธ์ก็ เราก็รู้สึกดีแล้ว เพราะเมื่อก่อนเด็กๆ ไม่เคยทำ�แบบนี้
เปลี่ยนดังว่า การกระจายกำ�ลังทำ�งานในแต่ละพื้นที่ สิ่งที่เราทำ�กับเด็ก เปลี่ยนแปลงเด็กได้จริงๆ เด็กจาก
ส่งผลให้นกั ถักทอชุมชนสามารถสร้างแกนนำ�เด็กและ ที่ดื้อก็เชื่อฟังเรา สิ่งที่เราต้องคิดต่อคือทำ�อย่างไรให้
เยาวชนในแต่ละหมูบ่ า้ นได้อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบนั กลุ่มที่เราสร้างมากับมือเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง
ส่วนดาวบอกว่า การทำ�งานภายใต้หลักสูตรนักถักทอ
เด็กและเยาวชนแกนนำ�มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า
ส่วนคุณภาพ จากเดิมทีท่ ำ�กิจกรรมในวันเดียว ครัง้ เดียว ชุมชนทำ�ให้เธอกลายเป็นคนใฝ่หาความรู้ และกล้าถ่ายทอด
จบและไม่ได้ติดตามผล กลายเป็นทำ�กิจกรรมอย่าง ความรู้ ส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาตัวเอง และอีกส่วนหนึ่งเพื่อ
ต่อเนื่อง จนมีโอกาสได้คลุกคลีกับเด็กและเยาวชน หาข้อมูลมาส่งเสริมพัฒนาเด็กในด้านอื่นต่อไป
“นอกจากกิจกรรมทีท่ �ำ อยูแ่ ล้ว แกนนำ�รุน่ พีส่ ามารถ
มากขึ้น และเห็นจุดแข็งจุดด้อยของเด็กแต่ละคน
“พอเราเข้าใจเด็กแต่ละคนมากขึน้ เราจะรูเ้ ลยว่าจะ สอนรุ่นน้องให้ทำ�ได้อย่างคล่องแคล่ว ต่อไปน้องๆ อยาก
ต้องพัฒนาเขาในส่วนไหนต่อไป ซึ่งเมื่อก่อนเราไม่ได้ใส่ใจ เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาอื่นๆ ในชุมชน เช่น เรื่องสมุนไพร
ตรงนี้เลย ทั้งที่เป็นเรื่องสำ�คัญมาก ตอนนี้ผมภูมิใจมากที่ การทำ�จักสาน หรือการเลี้ยงเป็ดด้วย เราก็ต้องหาข้อมูล
ผมกลายเป็นคนใหม่ เข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นใน ในส่วนนี้ ปรึกษากับผู้ใหญ่ใจดี แล้วลองมาวางแผนกับ
ทีมงานต่อไป”
ทุกด้าน” เอกอธิบาย
ความละเอียดเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการ
ด้านกบและม้อยบอกว่า หลักสูตรนีช้ ว่ ยให้พวกเธอ
ทำ�งานได้อย่างเป็นลำ�ดับขัน้ ตอนและง่าย เพราะมีแนวทาง ทำ�งานตามแนวทางหลักสูตรนักถักทอชุมชน แป้งบอกว่า
การทำ�งานเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ได้แก่ วางแผน ประสาน ก่อนทำ�งานทุกครัง้ จะต้องคิดว่า งานทีจ่ ะทำ� ทำ�เพือ่ ใคร
งาน และถอดบทเรียน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดพืน้ ที่ แล้วใครจะได้ประโยชน์ วางแผนแรกและแผนสำ�รอง
ของการร่วมคิด รวมแบ่งปันประสบการณ์ด้วยการ เผื่ อ กรณี มี ปั ญ หา ส่ ง ผลให้ ก ารทำ�งานในหน้ า ที่
ทำ�งานเป็นทีม จากเดิมทีค่ ดิ เอง วางแผนเอง ลงมือทำ� นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนสามารถตอบโจทย์
ปัญหาทีแ่ ท้จริงของชุมชนได้ เพราะมีจดุ มุง่ หมายชัดเจน

“พลิกวิธีคิด” สร้างการทำ�งาน
รูปแบบใหม่
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“เดี๋ยวนี้เวลาลงพื้นที่ไปถามปัญหาชาวบ้าน เขาก็กล้าให้ข้อมูลจริงกับเรา เพราะ
เขาไม่คิดว่าเราเป็นคนแปลกหน้าอีกต่อไป” แป้งกล่าว
ถึงแม้ทั้ง 5 คนจะไม่ได้ประชุมด้วยกันบ่อยนัก แต่ก็นำ�เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ พวกเขาใช้ไลน์เป็นสื่อกลางส่งต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
ทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรายงานความคืบหน้าการทำ�งาน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้
ทีมงานมีความตื่นตัวในการทำ�งานอยู่เสมอ
1 ปีของการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง ปลัด อบต.พลับพลาไชย สรุปภาพการ
ทำ�งานของตำ�บลภายใต้หลักสูตรนักถักทอชุมชนว่า “หัวใจ” ของการทำ�งานพัฒนา
เด็กและเยาวชน คือ การให้สมาชิกในแต่ละชุมชนหรือหมูบ่ า้ นขับเคลือ่ นกิจกรรม
ของตัวเองได้ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้าน และ
ผู้ใหญ่ใจดี เป็นแกนหลักในการทำ�งาน ถึงแม้ในที่สุดเด็กจะสามารถทำ�กิจกรรม
ได้ด้วยตัวเอง แต่ผู้ใหญ่ยังต้องเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมอยู่เบื้องหลัง เพื่อให้
เด็กสบายใจและไว้วางใจ
ปัจจุบนั ทีมนักถักทอชุมชนพลับพลาไชยเข้าไปเคลือ่ นไหวอยูใ่ น 5 หมู่ จากทัง้ หมด
14 หมู่บ้าน ทั้งนี้ เมื่อผู้นำ�และผู้ใหญ่ใน 5 หมู่บ้านต้นแบบมีความเข้าใจและมีความ
เข้มแข็งพอที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยศักยภาพของตนเอง ทีมก็จะกระจายตัวขยาย
ขอบเขตการทำ�งานไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ให้ครบ 14 หมู่บ้านตามเป้าหมายหลักเรื่องการ
พัฒนาคนในภาพรวมทั้งตำ�บล
“เป้าหมายในระยะยาวของพวกเรา คือ เด็กจะต้องไม่เป็นภาระของสังคม
รู้ร้อนรู้หนาวที่จะแก้ปัญหาของชุมชน มีความเข้มแข็ง แข็งแรงที่จะช่วยเหลือผู้ที่
ด้อยกว่า แล้วพร้อมที่จะถ่ายทอดคุณลักษณะเหล่านี้ และประสบการณ์ที่เรียนรู้
มาตลอดชีวติ ให้เด็กรุน่ ต่อๆ ไป หากเราทำ�แบบนีไ้ ด้ ตำ�บลของเรา ประเทศของเรา
ก็จะเต็มไปด้วยคนที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมก็จะดีขึ้นเป็นเงา
ตามตัว” เอกกล่าวทิ้งท้าย
การพัฒนาของอบต.พลับพลาไชย ให้บทเรียนที่สำ�คัญเรื่องการพัฒนาคน เมื่อ
คนในชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คนจะมีความรัก หวงแหน สนใจ และใส่ใจ
บ้านของตัวเอง เมื่อนั้นคนในชุมชนเองที่จะออกมาช่วยกันลงแรงลงขัน เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานภายนอกให้มนั่ คงและยัง่ ยืนต่อไป โดยมี อบต.ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูอ้ ำ�นวย
ความสะดวก สนับสนุนในส่วนที่ขาดหาย และเพิ่มเติมในส่วนที่จำ�เป็น
ชุมชนทุกชุมชนมีรากเหง้าและมีฐานกำ�ลังของตัวเอง การสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนนั้นทำ�ได้ไม่ยาก หากคนในชุมชนให้ความร่วมมือ
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“หัวใจ” ของการทำ�งานพัฒนาเด็กและเยาวชน คือ การให้สมาชิกในแต่ละ
ชุมชนหรือหมู่บ้านขับเคลื่อนกิจกรรมของตัวเองได้ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต. คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้าน และผู้ใหญ่ใจดี เป็นแกนหลัก
ในการทำ�งาน

องค์การบริหารส่วนตำ�บลพลับพลาไชย

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล พีระศักดิ์ มาตรศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล ชัยวัสส์ แย้มสุข

นักถักทอชุมชน รุ่น 2
ณัฐณิชชญา แก้วปาน
เอกวิทย์ ชาวสวน
ชรินรัตน์ มณีวงษ์
อรุณรัตน์ ป้อมทอง
วิรัชดา ศรีคำ�แหง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
หัวหน้าฝ่ายอำ�นวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา

จังหวัด
สุพรรณบุรี
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ก้าวทีละนิด
ค่อยๆ คิด
ค่อยๆ ทำ�
องค์การบริหารส่วนตำ�บลนิคมกระเสียว
อำ�เภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
การเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน หรือการทำ�งานตามแนวคิด
ในหลักสูตรนักถักทอชุมชน ไม่ใช่การเพิ่มงานให้บุคลากร
แต่เป็นสิ่งที่เราในฐานะข้าราชการท้องถิ่นควรทำ�มาตั้งนานแล้ว
เพียงแต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำ� ทำ�ผิดวิธี หรือไม่มีวิธีคิดให้ต่อยอด
เพื่อพัฒนาการทำ�งานแบบเดิมๆ ได้
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ความเขียวของต้นไม้ต้นหญ้าสองข้างทาง ปริมาณน้ำ�ที่เต็มปริ่มในหนองน้ำ�
หลายแห่งเท่าที่เห็นผ่านตา เป็นร่องรอยที่ฝนทิ้งไว้เบื้องหลัง ทำ�ให้รู้สึกถึงความชุ่มชื้น
องค์การบริหารส่วนตำ�บลนิคมกระเสียว อำ�เภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบ
ด้วย 6 หมูบ่ า้ น อาชีพหลักของคนในชุมชน 90 เปอร์เซ็นต์ทำ�การเกษตร ทีเ่ หลือประกอบ
อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ
กิตติพงศ์ วิชินโรจน์จรัล นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลนิคมกระเสียว
อำ�เภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี บอกว่า ถึงแม้ตำ�บลนิคมกระเสียวจะตั้งอยู่บน
พืน้ ทีด่ อนเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ชมุ ชนอยูใ่ กล้แหล่งน้ำ�ธรรมชาติจงึ สามารถทำ�การเกษตร
ได้ตลอดทั้งปี แต่ในสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่บีบรัดให้คนต้องทำ�มาหากิน ปัญหาที่
เกิดขึ้นตามมาคือ ปัญหาช่องว่างด้านความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ที่พ่อแม่ต้อง
ออกไปทำ�งานหารายได้เลีย้ งครอบครัว ทิง้ บุตรหลานให้ปยู่ า่ ตายายดูแล ช่องว่างความ
สัมพันธ์นี้กลายเป็น “จุดอ่อน” ให้สิ่งยั่วยุและอบายมุขในสังคมรอบตัวเข้ามาแทรกซึม
ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และมีพฤติกรรม
ก้าวร้าว เนื่องจากไม่ได้รับการเลี้ยงดูตามช่วงวัยที่เหมาะสม
ด้วยเห็นความสำ�คัญว่าเด็กคืออนาคตของชาติ และเป็นหน้าทีข่ อง อบต.ทีต่ อ้ งดูแล
คนในชุมชน ซึ่งเป็นงานที่เราทำ�อยู่แล้ว แต่ขาด “ตัวเชื่อม” เมื่อมีโครงการพัฒนา
เยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนา
เด็ก เยาวชน และครอบครัว เข้ามา จึงคิดว่าต้องคัดคนที่มีใจ คนที่ทำ�งานจริงๆ ไป
ร่วมเรียนรู้ เพื่อกลับมาเป็น “ขุมกำ�ลัง” ของ อบต.ต่อไป
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ใช้ข้อมูลชุมชนกำ�หนด
นโยบายการทำ�งาน
นายกฯ กิตติพงศ์ บอกว่า หลักสูตรนี้
ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้ผู้บริหาร และบุคลากร
ของ อบต.ให้คดิ เป็นอย่างละเอียดรอบคอบ
และมีการวางแผนลำ�ดับความคิดอย่างเป็น
ระบบ
“เราได้เครื่องมือในการวางแผนแก้ไข
ปัญหาในชุมชน ไม่เฉพาะแค่สถานการณ์
ปัญหาเด็กและเยาวชน ทำ�ให้เราในฐานะ
ผู้บริหารได้ฉุกคิดด้วยว่า ที่ผ่านมาเรายังรู้
ไม่พอ วิธกี ารต่างๆ ทีน่ �ำ มาใช้ท�ำ กิจกรรมกับ
เด็ ก และเยาวชนที่ ผ่ า นมาเป็ น แค่ ก ารทำ �
กิจกรรมเพือ่ ให้ได้กจิ กรรม ยังไม่ใช่แนวทาง
ทีเ่ หมาะสมสำ�หรับการแก้ไขปัญหาในระยะ
ยาว”
การจัดกิจกรรมแบบครัง้ คราว ไม่วา่ จะ
เป็นโครงการค่ายคุณธรรม และการรณรงค์
ในโอกาสต่างๆ เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด
ไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อกลุม่ เป้าหมายโดยตรง
เนือ่ งจากเด็กและเยาวชนกลุม่ เสีย่ งมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมน้อยมาก
นอกจากวิธีคิดและการทำ�งานอย่าง
เป็นระบบแล้ว ความเข้าใจใหม่เกีย่ วกับการ
ประสานการทำ�งานร่วมกับชุมชนในแต่ละ
ภาคส่วนเป็นเครือข่าย เป็นอีกแนวคิดหนึ่ง
ที่ อบต.นิคมกระเสียวนำ�มาปรับใช้ในการ
ทำ�งานด้านเด็กและเยาวชน รวมทั้งงาน
ชุมชนอย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่าเมื่อก่อน
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หน่วยงานไหนทำ�อะไรก็ทำ�ไป ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกัน ตอนนี้คณะทำ�งานต้องมานั่งคิดว่า
ถ้าจะทำ�โครงการใดต้องดึงโรงเรียน ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ และเด็กมาร่วมกันอย่างไร
นักถักทอชุมชนที่เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรง ต้องลงพื้นที่ประสานการทำ�งานกับภาคีต่างๆ
เขาในฐานะ นายก อบต. นอกจากเข้าไปช่วยนักถักทอชุมชนลงพื้นที่ในบางครั้งแล้ว
ยังต้องนำ�ข้อมูลพืน้ ฐานทัง้ หมดในชุมชนมานัง่ คิดประมวลผล เพือ่ กำ�หนดเป็นนโยบาย
หรือแผนการทำ�งานออกมาให้สอดคล้องเชือ่ มโยงกันมากทีส่ ดุ เพราะเชือ่ ว่าถ้าสามารถ
พัฒนาแต่ละส่วนไปพร้อมๆ กันได้ ประโยชน์ไม่ได้ตกอยูท่ ใี่ คร แต่ตกอยูก่ บั ชุมชนนัน่ เอง
เมื่อมีแผนการทำ�งานที่ชัดเจน ทำ�ให้ อบต.นิคมกระเสียวสามารถวางแผนการ
จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ โดยเน้น
ประสานความร่วมมือกับผูบ้ ริหารสถานศึกษาในตำ�บล เพือ่ ดำ�เนินโครงการในระยะยาว
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา
“จากเดิม อบต.จะทำ�โครงการอะไรกับเด็กก็แค่เข้าไปบอกไปแจ้งให้โรงเรียนทราบ
เพือ่ ขอให้โรงเรียนส่งเด็กเข้ามาร่วม ไม่เคยถามว่าเขาอยากทำ�หรือเปล่า ไม่เคยพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันถึงจุดประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ แต่ตอนนี้แม้แต่การพูด
คุยก็ยงั เปลีย่ น เพราะเราต้องเข้าไปถามและไปถกกับผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนก่อนว่า
จริงๆ แล้วโรงเรียนหรือนักเรียนอยากให้ อบต.เข้าไปสนับสนุนเรือ่ งอะไร ไม่ใช่แค่
เอาโครงการไปโยนไว้ให้เขามาร่วม” นายก อบต.นิคมกระเสียวบอกเล่าวิธกี ารทำ�งาน
เช่นเดียวกับการทำ�งานของทีมนักถักทอชุมชน ทั้ง เอ๋ - นันท์นภัส น้อยสุริวงษ์
นักพัฒนาชุมชน และ อุย้ - หทัยรัตน์ บุตรดีลา ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีธ่ รุ การ บอกถึงสิง่ ที่
พวกเธอได้เรียนรู้จากการทำ�งานในช่วงที่ผ่านมาว่า การสร้างความเข้าใจเป็นสิ่งสำ�คัญ
สำ�หรับการทำ�งานชุมชน

เมื่อวิธีคิดเปลี่ยน...วิธีทำ�งานก็เปลี่ยนตาม
เอ๋ เข้ามาทำ�งานในตำ�แหน่งนักพัฒนาชุมชน อบต.นิคมกระเสียว เมื่อ 3 ปีก่อน
โดยหน้าทีน่ กั พัฒนาชุมชนต้องดูแลคนในชุมชนทุกเพศทุกวัย ตัง้ แต่เกิดจนตาย เธอเข้า
ร่วมหลักสูตรนี้ด้วยความเต็มใจ เพราะมั่นใจว่าจะได้รับความรู้เพื่อนำ�มาใช้พัฒนางาน
ในหน้าที่ของตนเอง เธอมองว่าการเข้าร่วมหลักสูตรทำ�ให้เธอได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับเพื่อนๆ ตำ�บลอื่น ซึ่งบางตำ�บลอาจมีปัญหาในการทำ�งานเหมือนกัน
ทำ�ให้เธอได้เรียนรู้ว่าเขาแก้ปัญหาอย่างไร หรือตำ�บลไหนเจอปัญหาอย่างอื่น ก็จะได้รู้
และเตรียมตั้งรับเผื่อเกิดขึ้นในพื้นที่ของเธอ และการรวมกลุ่มแบบนี้ช่วยกระตุ้นการ
ทำ�งานของเธอได้ด้วย เพราะทุกๆ ครั้งที่กลับมาเข้าห้องเรียน แต่ละตำ�บลจะได้เห็น
ความคืบหน้าในการทำ�งานของกันและกัน ทำ�ให้ไม่มใี ครอยากย่ำ�อยูก่ บั ที่ ต้องกลับมา
ทำ�การบ้าน กลับมาคิดว่าจะทำ�อย่างไรต่อกับงานในพืน้ ที่ โดยมีเครือ่ งมือและองค์ความรู้
จากหลักสูตรช่วยสนับสนุนให้คิดออกมาอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนงานที่ดี
ในช่วง 1 ปีหลังจากที่ได้นำ�หลักสูตรนักถักทอชุมชนมาใช้กับการทำ�งานในชุมชน
เอ๋บอกว่า วิธกี ารทำ�งานของเธอเปลีย่ นแปลงไป จากเดิมทีท่ ำ�งานคนเดียวไม่เกีย่ วกับใคร

ในฐานะ นายก อบต.
นอกจากเข้าไปช่วย
นักถักทอชุมชนลง
พื้นที่ในบางครั้งแล้ว
ยังต้องนำ�ข้อมูลพื้นฐาน
ทั้งหมดในชุมชนมานั่ง
ประมวลผล เพื่อกำ�หนด
เป็นนโยบาย หรือแผน
การทำ�งานให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกันมากที่สุด
เพราะเชื่อว่าถ้าสามารถ
พัฒนาแต่ละส่วนไป
พร้อมๆ กันได้
ประโยชน์ ไม่ได้ตกอยู่ที่ใคร
ก็ตกอยู่กับชุมชนนั่นเอง
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จนรู้สึกว่างานเป็นภาระ หนักเหนื่อย เพราะต้องจัดการ
งานทุกอย่างเองทัง้ หมด แต่แนวคิดเรือ่ งการสร้างเครือข่าย
และการกระจายงาน ด้วยการหาบุคคลเข้ามาเป็นผู้ช่วย
ประสานงานในแต่ ล ะส่ ว น ช่ ว ยให้ เ ธอทำ�งานง่ า ยขึ้ น
ผลลัพธ์คอื หน้าทีง่ านเหมือนเดิม ภาระงานเท่าเดิม แต่
คุณภาพการทำ�งานเพิ่มขึ้นและเหนื่อยน้อยลง
“ก่ อ นหน้ า นี้ เวลาลงชุ ม ชนเราก็ แ ค่ ไ ปเยี่ ย มบ้ า น
ผูย้ ากไร้หรือผูป้ ระสบปัญหาในบทบาทเจ้าหน้าที่ แต่ตอนนี้
บทบาทของเราในสายตาของคนในชุมชนเปลีย่ นไป ผูใ้ หญ่
มองเราเหมือนลูกหลาน ส่วนเด็กๆ ก็เห็นเราเป็นพี่ที่คอย
ดูแลเขา ชุมชนให้ความไว้วางใจ มีความใกล้ชิดสนิทสนม
มีความเป็นกันเอง เหมือนเราเป็นสมาชิกคนหนึง่ ในพืน้ ที่
จริงๆ ทำ�ให้การติดตามงานของเราง่ายขึน้ ด้วย โดยเฉพาะ
เวลาเข้าไปถามผู้ปกครองเด็กถึงความเปลี่ยนแปลงของ
ลูกเขา เขาก็จะกล้าพูดกล้าตอบตามความจริง”
ส่วนอุย้ ทีจ่ บั พลัดจับผลูตอ้ งไปเป็นตัวแทนเข้าอบรม
ในหลักสูตรนักถักทอชุมชนแทน เพราะโดยหน้าที่ผู้ช่วย
ฝ่ายธุรการแล้ว งานของเธอไม่สมั พันธ์กบั การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนเลย แต่อุ้ยคิดว่าเป็นโชคดี ในฐานะบุคลากรใหม่
ที่เพิ่งเข้ามาทำ�งาน เมื่อมีโอกาสได้เข้าอบรมเสริมทักษะ
การทำ�งาน หลักสูตรนี้จึงมีประโยชน์และเป็นแนวทางให้
เธอสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ รวมทั้ง
การเตรียมตัวเพื่อเข้าไปทำ�งานกับชุมชนได้เป็นอย่างดี

“จากเดิมทีร่ บั ผิดชอบงานธุรการ ตอนนีม้ าเป็นผูช้ ว่ ย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย เรานำ�
ความรูเ้ รือ่ งการวิเคราะห์และวางแผนทีไ่ ด้จากหลักสูตรมา
ใช้เขียนแผนได้เลย คิดว่าถ้าไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อน
แล้วต้องมาเขียนแผนก็คงใช้เวลาในการทำ�งานมากกว่านี”้
อุ้ยกล่าว
นักถักทอชุมชน 2 คน ยังน้อยเกินไปสำ�หรับการ
ทำ�งานชุมชนใน 1 ตำ�บล ทัง้ เอ๋และอุย้ จึงกลับมาถ่ายทอด
วิชาความรูใ้ ห้กบั บุคลากรใน อบต. เพือ่ กำ�หนดทิศทางการ
ทำ�งานในภาพรวมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างชัดเจน คือ ความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างบุคลากรใน อบต. ตลอด
ไปจนถึงความร่วมมือและความเข้าใจในการทำ�งาน
ร่วมกัน ถึงแม้คนขับเคลื่อนงานในพื้นที่ยังคงเป็นเอ๋และ
อุย้ ทีเ่ ป็นแกนนำ�หลัก แต่โครงสร้างการทำ�งานภายในองค์กร
ที่เข้มแข็งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำ�งานได้อย่างสบายใจและ
มีกำ�ลังใจ
“พอทุกคนใน อบต.รับรูแ้ ละเข้าใจ เราก็กล้าเอ่ยปาก
ขอให้คนอื่นๆ ช่วยเหลือในส่วนที่เขาเกี่ยวข้อง ถ้าเป็น
เมื่อก่อนก็จะพยายามจัดการเอง คิดเองคนเดียว สุดท้าย
ก็อาจจะไม่ได้ท�ำ หรือทำ�ไม่ได้ เพราะระบบการจัดการงาน
ของเราผิดพลาด งานก็ไปไม่ถึงไหน ออกมาไม่มีคุณภาพ
แต่การแบ่งงานแบ่งหน้าทีใ่ ห้ทกุ คนเข้ามามีสว่ นร่วม เมือ่ มี
ข้อผิดพลาดตรงไหน เราสามารถนำ�มาเล่าสู่กันฟัง แล้ว
ช่วยกันแก้ไขได้”
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เริ่มจากจุดเล็กๆ ขอเด็กในระบบก่อน
เมื่อมั่นใจในแนวทางการทำ�งาน อบต.นิคมกระเสียว เริ่มต้นทำ�งานกับเด็กและ
เยาวชนในระบบ ผ่านสถาบันการศึกษา เพือ่ ปัน้ แกนนำ�เด็กและเยาวชนกลุม่ เล็กๆ ก่อน
แล้วเชื่อมโยงไปสู่การสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองของเด็ก
ที่ทำ�เช่นนี้เอ๋บอกว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักถักทอชุมชนที่ทำ�งานลงพื้นที่จริงๆ
มีแค่ 2 คน ดังนั้นเวลาสร้างภาคีเครือข่าย เราก็ต้องเลือกเข้าไปในจุดที่เราคิดว่ามีคน
ช่วยเหลือ ช่วยเบาแรงเราได้ด้วย ซึ่งการประสานงานกับโรงเรียนเราได้เพื่อนร่วมงาน
เป็นผูอ้ ำ�นวยการและครูทจ่ี ะช่วยผลักดันงานของเด็ก ส่วนผูป้ กครองก็เป็นขัน้ ตอนต่อไป
เริ่มแรกผู้ปกครองอาจยังไม่เข้าใจว่าทำ�ไมเด็กต้องมาทำ�กิจกรรมที่โรงเรียนวันหยุด
ไม่อยากให้มา เราก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นอุปสรรค แต่มองว่านี่คือช่องทางให้เราได้เข้าไป
สร้างความเข้าใจ จนผู้ปกครองบางคนเข้าใจก็สนใจเข้ามาร่วมด้วย เท่ากับเราได้สร้าง
เครือข่ายขยายออกไปอีก
ถึงแม้จะวางแผนอย่างรอบคอบและมีเหตุผล เมือ่ การลงพืน้ ทีไ่ ม่ได้เป็นอย่างทีค่ ดิ
ทีมนักถักทอชุมชนเริ่มต้นจากการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนด่านช้างซึ่งเป็น
โรงเรียนมัธยมประจำ�ตำ�บล นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมเวทีคดั สรรแกนนำ�กลับเป็นเด็กนอกตำ�บล
ซึง่ เป็นจุดทีพ่ วกเธอไม่ได้คำ�นึงถึงมาก่อน ทำ�ให้ไม่สามารถรวมกลุม่ เด็กและเยาวชนเข้า
มาทำ�กิจกรรมในชุมชนได้ ประกอบกับโรงเรียนเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ การประสานงาน
จึงหยุดชะงักลง แต่พวกเธอก็ไม่ท้อ เพราะครั้งนี้ทำ�ให้พวกเธอได้เรียนรู้ว่า เด็กมัธยม
เป็นเด็กโตที่มีความดื้อในตัวเอง แต่ละคนมีความสนเฉพาะด้าน การชักจูงใจให้
เด็กมาทำ�กิจกรรมที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบในระยะยาวนั้นยาก หากไม่ได้เกิด
จากความต้องการของเขาเอง ดังนัน้ การทำ�โครงการกับเด็กโตจึงต้องเน้นผลักดัน
ให้เด็กทำ�สิ่งที่เขาสนใจ
ด้วยเหตุนี้ทีมนักถักทอชุมชนจึงได้วางแผนขับเคลื่อนงานใหม่ไปที่โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาประจำ�ตำ�บล ได้แก่ โรงเรียนบ้านทับกระดาษ และโรงเรียนบ้านหนองกระดี่
แทน
“ที่นี่มีโรงเรียนมัธยมแห่งเดียว พอทำ�กิจกรรมกับเด็กโตไม่ได้ เลยคิดว่าน่าจะหัน
มาทางเด็กเล็ก แล้วใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือสร้างนิสัยที่ดีให้เด็ก เพราะเด็กเล็กเชื่อฟัง
และว่านอนสอนง่ายกว่า เป้าหมายของเราไม่ใช่ผลสำ�เร็จของกิจกรรมทีท่ �ำ แต่เป็นนิสยั
ของเด็กเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีน้ำ�ใจ มีความรับผิดชอบ เสียสละ และมีทักษะในการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น” เอ๋บอกเล่าถึงผลลัพธ์ของการทำ�กิจกรรมที่ทีมอยากเห็น
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นับหนึ่ง...ที่โรงเรียนวัดทับกระดาษ
โรงเรียนวัดทับกระดาษ เป็นโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก มีนักเรียนประมาณ 30 คน ครู 3 คน ผู้บริหาร
โรงเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้นอก
ห้องเรียนอยู่แล้ว สังเกตเห็นได้จากมีการส่งเสริมฐานการ
เรียนรู้ด้านการเกษตร เช่น การปลูกผัก เพื่อนำ�มาทำ�เป็น
อาหารกลางวัน เป็นต้น ส่วนครูเองก็เปิดพืน้ ทีแ่ ละให้เวลา
นักถักทอชุมชนเข้าไปทำ�กิจกรรมกับนักเรียนอย่างเต็มที่
เมื่อทีมนักถักทอชุมชนเข้าไปหนุนเสริมโครงงาน
พัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น เช่น พาเด็กไปดูงานทำ�
ปุ๋ยหมัก และการเพาะเห็ด ถึงแม้จะเป็นคนนอก แต่ความ
ใกล้ชิดและความอบอุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างการทำ�กิจกรรม
ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดแกนนำ�เด็กและเยาวชนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 ราว 10 คน ทีม่ าเป็นแกนนำ�ถ่ายทอด
ความรู้ด้านงานเกษตรให้รุ่นน้อง ในบทบาทครูปุ๋ยหมัก
ครูเห็ด และครูผัก เป็นต้น
“ลักษณะนิสัยของเด็กเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจาก
การฝึกพูด ฝึกทำ� เช่น มีความกล้าแสดงออก กล้าแสดง
ความคิดเห็นมากขึ้น ช่วยเหลือแบ่งปันกัน ไม่เห็นแก่ตัว
มีความรับผิดชอบ และรู้จักหน้าที่ของตัวเอง โดยที่เรา
ไม่ต้องไปออกคำ�สั่งทุกครั้งว่าต้องให้เขาทำ�อะไร แกนนำ�
เยาวชนบางส่วนตอนนี้ก็เข้ามาเรียนระดับมัธยมศึกษาใน

โรงเรียนด่านช้าง เท่าทีเ่ ราเห็นเขาก็ยงั มีความประพฤติและ
มีลักษณะนิสัยที่ดีติดตัวอยู่ ส่วนที่โรงเรียนวัดทับกระดาษ
ทางโรงเรียนจัดตั้งกองทุนขึ้นมา เพื่อนำ�รายได้จากการ
ขายเห็ดแต่ละครัง้ มาเป็นต้นทุนสำ�หรับซือ้ เห็ดมาเพาะต่อ
และมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาดูแลด้วย...สุดท้ายแล้วเราก็อยาก
เห็นเด็กพึง่ ตนเองได้ เอาตัวเองให้รอดจากภัยสังคมต่างๆ”

จากหนึ่งมาถึงสอง...โรงเรียนบ้าน
หนองกระดี่
โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ โรงเรียนประถมศึกษา
แห่งทีส่ องทีน่ กั ถักทอชุมชนเข้ามาทำ�โครงการ โดยนายกฯ
กิตติพงศ์เป็นผู้ติดต่อประสานผ่านผู้อำ�นวยการโรงเรียน
ด้วยตนเอง ด้วยเห็นว่าผู้อำ�นวยการโรงเรียนให้ความ
สำ�คัญต่อการส่งเสริมให้นกั เรียนทำ�กิจกรรมนอกห้องเรียน
อยู่แล้ว โดยต้นทุนเดิมที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของโรงเรียน
บ้านหนองกระดี่ คือ สวนของพ่อ ที่นำ�แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพี ย งมาส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ย น
ให้นกั เรียนแต่ละช่วงชัน้ แบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลสวนด้วย
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ และเลี้ยงปลา
เป็นต้น
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คนิจ เรืองฉาย ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนอง
กระดี่ กล่าวว่า สิ่งที่จะทำ�ให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน
ต่ อ สภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว ในยุ ค ที่
เทคโนโลยีก้าวกระโดด จนแยกแยะไม่ออกว่า สิ่งไหนจริง
ไม่จริง สิ่งไหนดีไม่ดี คือ การเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้จาก
ชีวิตจริง
“ถ้ารอแก้ไขตอนเด็กโตกว่านี้ก็ยิ่งยาก โรงเรียนมี
หน้าที่ปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยและสำ�นึกที่ดีให้เด็กตั้งแต่
เยาว์วัย เป็นสิ่งที่เราต้องทำ� ไม่ทำ�ไม่ได้ ยิ่ง อบต.เข้ามา
ให้การสนับสนุนยิ่งเกิดผลดี เพราะงานด้านการศึกษา
ถ้าปล่อยให้เป็นภาระของโรงเรียนเพียงอย่างเดียวก็อาจ
จะเกิดผลไม่เต็มที่ แต่ถา้ ร่วมมือกันผลลัพธ์จะเกิดขึน้ ในวง
กว้างและเข้มแข็งมากกว่า เพราะสิง่ ทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาประเทศ
ชาติในระยะยาวได้จริงๆ คือ การศึกษา”
ด้านจันทนา พลชัย ครูประจำ�ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ เล่าถึงข้อดีของการทำ�
กิจกรรมร่วมกับ อบต. ว่า ทำ�ให้นักเรียนได้ประสบการณ์

การตรงในการดำ�รงชีวติ ซึง่ เป็นทักษะทีห่ าไม่ได้ในห้องเรียน
นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กผ่อนคลาย ส่งผลให้การเรียนใน
ห้องเรียนดีขึ้น
“หลายโรงเรียนอาจไม่กล้าสนับสนุนให้นักเรียน
ทำ�กิจกรรมนอกห้องเรียนเยอะ เพราะกลัวผลประเมิน
การเรียนระดับประเทศลดลง แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่
เลย การเรียนรู้นอกห้องเรียนทำ�ให้นักเรียนเข้าใจบท
เรียนมากขึน้ นอกจากนีย้ งั ช่วยกล่อมเกลาคุณลักษณะ
นิสัยของนักเรียน ลดความก้าวร้าว รู้จักผิดชอบชั่วดี
และควบคุมตนเองได้”
นอกจากการจัดกิจกรรมในโรงเรียนแล้ว กิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ อบต.นิคม
กระเสียวทำ�อยู่และได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองเป็น
อย่างดี โดยเฉพาะการนำ�นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่
6 ทั้ง 3 โรงเรียนเข้าไปศึกษาดูงานในทัณฑสถานที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความจริง และตระหนักรู้
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
ด้วยตนเอง
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เด็กชอบการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ยิ่งได้ลงมือทำ� ได้เข้าไปเห็นและ
สัมผัสด้วยตนเอง เด็กจะรับรู้และ
เข้าใจได้มากกว่าการสอนให้เด็ก
ท่องตามตำ�รา หรือจากคำ�พูด
ของผู้ใหญ่

ภาพความจริงทีเ่ ข้าไปเจอส่งผลกระทบต่อความรูส้ กึ
ของเด็กอย่างชัดเจน ดังที่น้องเซนต์ - เพลงอักษรณ์
ศรีภุมมา สะท้อนว่า เห็นเลยว่าถ้าเราทำ�ความผิด หรือ
ติดสิ่งเสพติด เราจะลงเอยแบบไหน อยู่ในนั้นมันน่ากลัว
มีกำ�แพงสูงๆ ล้อมรอบ ไม่น่าอยู่เลยสักนิด มันทำ�ให้เรา
เตือนตัวเองว่า ต้องไม่ทำ�ผิดนะ และจะไม่เข้าไปข้องเกีย่ ว
กับยาเสพติดเด็ดขาด
“ชีวิตในนั้นมันลำ�บากมาก ยิ่งได้ดูวิดีโอ เห็นการ
ใช้ชีวิตในนั้นยิ่งรู้สึกกลัว เขาเล่าให้ฟังว่าที่เขาต้องทำ�ผิด
เข้ามาอยูใ่ นนี้ เพราะต้องการการยอมรับจากเพือ่ นๆ เลย
ต้องจำ�ใจทำ� แต่พอลงมือทำ�จริงๆ เพื่อนพวกนั้นที่บังคับ
ให้เขาทำ�ก็ไม่ได้มาสนใจอย่างที่คิด ตัวเขาเองก็ต้องเข้ามา
รับโทษ แล้วคนทีส่ นใจเขาจริงๆ ก็คอื พ่อแม่และญาติพน่ี อ้ ง
พอได้ยนิ แบบนัน้ เข้าใจเลยว่า คนทีร่ กั เราจริงๆ คือ คนใน
ครอบครัว ทำ�ให้เราไม่อยากทำ�ผิด เพราะถ้าเกิดเราต้อง
เข้าไปอยู่ในนั้น พ่อแม่ต้องเสียใจและลำ�บาก แล้วตัวเรา
เองก็เสียอนาคต” ไข่เจียว - ญาณิศา หมวดผา เล่าถึงสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้
ขณะที่เอ๋บอกว่า เธอเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนว่า เด็ก
ชอบการเรียนรูน้ อกห้องเรียน ยิง่ ได้ลงมือทำ� ได้เข้าไป
เห็นและสัมผัสด้วยตนเอง เด็กจะรับรู้และเข้าใจได้
มากกว่าการสอนให้เด็กท่องตามตำ�รา หรือจากคำ�พูด
ของผู้ใหญ่
ส่วยอุ้ยเสริมว่า ความนิ่งนอนใจต่อภาระงานของ
เด็กก็หายไปด้วย ผู้ปกครองเด็กเล่าว่าจากเดิมเวลาบอก
ให้น้องๆ ทำ�งานบ้าน ถ้าน้องเล่นเกมหรือดูทีวีอยู่ เขาจะ
ไม่ลุกขึ้นไปทำ�ทันที แต่ตอนนี้ไม่ต้องบอกน้องๆ ก็ทำ�
ได้เอง แล้วเขาจะรู้ว่าต้องทำ�การบ้านให้เสร็จ ก่อนไปดู
การ์ตูน
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ฉันเปลี่ยน เธอเปลี่ยน เราเปลี่ยน
สิ่งที่นักถักทอชุมชนทั้ง 2 คน ได้เรียนรู้อย่างชัดเจนที่สุด คงหนีไม่พ้นความเข้าใจ
ในตัวเองและผูอ้ นื่ มากขึน้ และความเข้าใจนีท้ ำ�ให้ทงั้ เอ๋ และอุย้ “คิดเปลีย่ น ใจเปลีย่ น
นิสัยเปลี่ยน”
“พอตัวเราเองเปลี่ยน มุมมองความคิดของเราที่มีต่อคนอื่นก็เปลี่ยนไปด้วย
เริ่มจากหลักสูตรนี้ที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีคิดของเรา ทำ�ให้เรามองเห็นจุดอ่อนของตัว
เอง เมือ่ เรายอมรับตัวเองแล้วแก้ไขได้ ใจเราก็เปลีย่ น นิสยั เราก็เปลีย่ นตาม อย่าง
ตัวเองจากเดิมอารมณ์ร้อน ไม่ฟังใคร มั่นใจในตัวเอง ฉันจะทำ�แบบนี้ ไม่ปรึกษา
ใคร เราก็อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัด รับฟังคนอื่นมากขึ้น” เอ๋สะท้อนภาพของตัวเอง
สิ่งสำ�คัญอีกอย่างที่เอ๋ได้เรียนรู้ คือ เด็กไม่เป็นอย่างที่ผู้ใหญ่คิดเสมอไป สิ่งที่
เด็กคิดและสิง่ ทีเ่ ราคิดอาจไม่เหมือนกัน สำ�หรับเราแค่เห็นเด็กมาทำ�กิจกรรม สนุกสนาน
มีรอยยิม้ เราก็พอใจ แต่บางอย่างเอาเข้าจริงเขาก็อาจจะไม่อยากทำ� หรือคิดไม่เหมือนเรา
มันทำ�ให้เราคิดย้อนกลับไปว่า ที่ผ่านมาเวลาเราสั่งให้คนอื่นทำ�ตามที่เราบอก มันไม่ใช่
วิธที ถ่ี กู ต้องเสียทีเดียว พอมาทำ�งานกับเด็ก เราก็ตอ้ งถามว่าน้องๆ อยากทำ�อะไร แล้วเรา
ค่อยเข้าไปสนับสนุน หรืออย่างตอนนี้ที่เรากิจกรรมกับน้องๆ ในระบบก่อน ก็เพื่อฝึก
ตัวเองให้มีความพร้อมและเข้าใจเด็กมากขึ้น แล้วจะได้ขยายขอบเขตงานออกไปทำ�
กิจกรรมกับเด็กๆ และผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนได้
ด้านอุย้ บอกว่า จากเดิมไม่คดิ ว่าจะมีศกั ยภาพเข้ามารับผิดชอบงานด้านเด็ก
และเยาวชนได้ เพราะคล้ายจะเป็นเรือ่ งไกลตัว ถึงตอนนีก้ ลับมัน่ ใจว่า งานพัฒนาเด็ก
และเยาวชนไม่ได้ยากอย่างทีค่ ดิ หากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องร่วมมือทำ�งานอย่างต่อเนือ่ ง
สำ�หรับแผนการขับเคลือ่ นโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิน่ ของ อบต.
นิคมกระเสียว ขัน้ ต่อไปได้เขียนออกมาเป็น “พิมพ์เขียว” เพือ่ ใช้เป็นแนวทางชีแ้ จง
และวางแผนร่วมกับบุคลากรแต่ละฝ่ายของ อบต. โดยมีเป้าหมายให้ทุกฝ่ายเห็น
ทิศทางการทำ�งานอย่างชัดเจน และมีรายละเอียดมากขึ้น
“การเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน หรือการทำ�งานตามแนวคิดในหลักสูตร
นักถักทอชุมชน ไม่ใช่การเพิ่มงานให้บุคลากร แต่เป็นสิ่งที่เราในฐานะข้าราชการ
ท้องถิ่นควรทำ�มาตั้งนานแล้ว เพียงแต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำ� ทำ�ผิดวิธี หรือไม่มี
วิธีคิดให้ต่อยอด เพื่อพัฒนาการทำ�งานแบบเดิมๆ ได้ ” นายก อบต.นิคมกระเสียว
กล่าว
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หลักสูตรนี้เข้ามาเปลี่ยนวิธีคิด
ของเรา ทำ�ให้เรามองเห็นจุดอ่อน
ของตัวเอง เมื่อเรายอมรับตัวเอง
แล้วแก้ ไขได้ ใจเราก็เปลี่ยน
นิสัยเราก็เปลี่ยนตาม

องค์การบริหารส่วนตำ�บลนิคมกระเสียว

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
นักถักทอชุมน รุ่น 2
นันท์นภัส น้อยสุริวงษ์
หทัยรัตน์ บุตรดีลา

กิตติพงศ์ วิชินโรจน์จรัล
ว่าที่ ร.ต. สัทธา กลิ่นทโชติ

นักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
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จังหวัด
สมุทรสงคราม

จังหวัด
สมุทรสงคราม
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ภารกิจ
“พิชิต”
ช่องว่าง
เทศบาลตำ�บลบางจะเกร็ง
อำ�เภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
กรอบการทำ�งานที่วางไว้ ไม่ได้หวังแค่งานเสร็จเพียงอย่างเดียว
แต่เราหวังที่จะสร้างเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต
เพราะรู้แล้วว่าความคิดความอ่านของเด็กจะเปลี่ยน
ต้องได้รับการฝึกฝน และเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้จากของจริง
ทำ�ในสิ่งที่ดี อะไรที่ไม่ดีต้องแก้ ไข
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“หากมองโลกตามจริงจะพบว่าทุกวันนีป้ ญ
ั หาเรือ่ งเด็กและเยาวชนทีเ่ ราเผชิญ
อยู่มันหนักหนาสาหัสมาก...นี่ขนาดชุมชนชนบทเล็กๆ ยังเห็นว่า ความผูกพัน
ระหว่างครอบครัวพ่อแม่ลกู ลดลง การพูดคุยกับคนรอบข้างก็ลดลง แต่กลับมีตวั ตน
ในโลกโซเซียลมากขึ้น”
รจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลตำ�บลบางจะเกร็ง อำ�เภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม วิเคราะห์ให้เห็นสถานการณ์ของกลุ่มเด็กๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
แม้รองปลัดรจนาและผูเ้ กีย่ วข้องจะมองเห็นปัญหาไม่ตา่ งไปจากนี้ หากแต่ทผ่ี า่ นมา
ยังหา“กระบวนการ” แก้ปญ
ั หา “ทีต่ รงจุดและยัง่ ยืน” ไม่ได้ พร้อมเปรียบเปรยปัญหา
เหล่านี้ว่า “เป็นช่องว่างที่หากปล่อยไว้นานอาจจะเติมไม่เต็มก็ได้”
จนกระทั่งได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะ
ที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพือ่ พัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ทัง้ รองปลัด
รจนาและทีมเจ้าหน้าทีข่ องเทศบาลตำ�บลบางจะเกร็งรูแ้ ล้วว่า สิง่ ทีก่ ำ�ลังมองหาอยูต่ รงไหน
เพียงแค่อดทนรอ และทุ่มเทกำ�ลังกาย กำ�ลังสมองเข้ารับการอบรมเท่านั้น

ความลงตัวของจังหวะและโอกาส
เรือ่ งบางเรือ่ ง “จังหวะและโอกาส” มักจะมาไม่คอ่ ยพร้อมกัน แต่สำ�หรับรองปลัด
รจนากลับมองว่า การเข้าร่วมโครงการนักถักทอชุมชนถือเป็นความลงตัวของทัง้ จังหวะ
และโอกาส
หลายคนอาจมองว่านี่เป็นการเพิ่มงาน จริงๆ แล้วไม่ใช่ แต่เป็นการ เสริมทักษะ
การทำ�งาน ให้มีระบบและประสิทธิภาพมากขึ้น “ระบบ” ที่รองปลัดรจนากล่าวถึงคือ
การทำ�งานอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน มีการกำ�หนดเป้าหมาย มีการพูดคุยวางแผน และ
ออกแบบกิจกรรมร่วมกัน ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
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“กรอบการทำ�งานที่วางไว้ไม่ได้หวังแค่งานเสร็จ
เพียงอย่างเดียว แต่เราหวังทีจ่ ะสร้างเด็กให้เป็นผูใ้ หญ่
ที่ดีต่อไปในอนาคต เพราะเราเริ่มรู้แล้วว่า ความคิด
ความอ่านของเด็กจะเปลีย่ นต้องได้รบั การฝึกฝน และ
เปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้จากของจริง ทำ�ในสิ่งที่ดี
อะไรทีไ่ ม่ดตี อ้ งแก้ไข จากเดิมเราคิดแค่ท�ำ โครงการให้
ผ่านๆ ไป โดยทีไ่ ม่ได้วางเป้าหมายว่าเราต้องการอะไร
จากการทำ�โครงการนัน้ ๆ ทำ�ให้การทำ�งานในโครงการ
จอดและลงท้ายด้วยคำ�ว่าจบ โดยที่ไม่ได้สานต่อ”
ช่วงเวลาที่เข้าร่วมอบรมโครงการนักถักทอชุมชน
รองปลัดรจนาได้เรียนรู้ถึงการทำ�งานในแบบมืออาชีพ
การรูจ้ กั ควบคุมอารมณ์การทำ�งาน การทบทวนเรือ่ งราว
ความผิดพลาดในอดีตด้วยการถอดบทเรียนแล้วนำ�มา
แก้ไข
พร้อมดันตัวเองออกจากความคิดที่ “ติดหล่ม” จาก
ที่คิดว่างานหนัก เกิดความท้อแท้ในการทำ�งาน แต่ปรับ
เปลีย่ นวิธคี ดิ เป็น “ทีค่ ดิ ว่างานหนักนัน่ เป็นเพราะเรายัง
ไม่เปลี่ยนตัวเองเลยต่างหาก”

คาดหวังให้เยาวชนใช้ชีวิตสองโลก
อย่างมีสติ
การทำ�งานทีผ่ า่ นมาในอดีตด้านเด็กและเยาวชนของ
เทศบาลตำ�บลบางจะเกร็ง แม้จะเป็นไปอย่างเข้มข้น แต่ยงั
“ขาดกระบวนการการมีสว่ นร่วม” ทำ�ให้เกิด “ช่องว่าง
ระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ” ทีจ่ ะทำ�ให้งานขับเคลือ่ น
ไปได้
อันเนือ่ งมาจากพืน้ ฐานบริบทชุมชนเทศบาลตำ�บาล
บางจะเกร็งเป็นพืน้ ทีก่ งึ่ เมืองกึง่ ชนบท ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชี พ ประมงเป็ น หลั ก รองลงมาคื อ รั บ จ้ า ง
ค้าขาย ทำ�ให้การเลีย้ งดูของพ่อแม่และการใช้ชวี ติ ของเด็ก
เกิดความหลากหลาย บางครอบครัวพ่อแม่ทิ้งเด็กให้อยู่
กับผู้สูงอายุ บางครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเอง แต่ไม่ค่อยมี
เวลาว่างให้ลูก สิ่งเหล่านี้นำ�ไปสู่ปัญหาการมั่วสุมของเด็ก
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“โลกออนไลน์” คือสิ่งที่กำ�ลัง “พราก” เยาวชนไปจากครอบครัว เพราะสิ่งต่างๆ ใน
โลกโซเชียลมีเดียที่เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจำ�วันของเด็ก ทำ�ให้ช่องว่างของ
“พื้นที่การใช้ชีวิต” ระหว่าง “โลกแห่งความเป็นจริง”และ “โลกเสมือนจริง” กลมกลืน
กันจนแทบแยกไม่ออก ดังนั้น การสอนให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่ดีและรู้เท่าทันสังคมในยุคนี้
จะทำ�ให้เด็กและเยาวชนใช้ชีวิตในทั้งสองโลกได้อย่างมีสติ
คำ�บอกเล่าของ สุดฟ้า สำ�เภาทอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บลบาง
จะเกร็งที่เกริ่นนำ�ถึงปัญหาในพื้นที่อันเป็นที่มาของแนวคิดในการส่งบุคลากรเข้าร่วม
โครงการนี้โดยระบุว่า ทางองค์กรได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการนี้จำ�นวนสองคน
อีกคนหนึ่งคือ บุษฎี นนทลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน โดยเล็งเห็นถึงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในการนำ�มาปรับใช้กับการทำ�งาน เพื่อสานต่อนโยบาย
ท้องถิ่นในด้านเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
ทีผ่ า่ นมาทางเทศบาลมีกจิ กรรมให้เด็กทำ�มาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอม
มีโครงการเข้าค่ายพัฒนาความรู้ให้เด็ก เชื่อว่าการเข้าร่วมโครงการนักถักทอชุมชุนจะ
ช่วยหนุนเสริมการทำ�งาน และทำ�ให้บุคลากรของตนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้
ที่วิทยากรถ่ายทอดมาพัฒนาองค์กรและชุมชนให้ดีขึ้น
ทัง้ นี้ นอกจากปัญหายาเสพติดทีแ่ พร่ระบาดในเด็กและเยาวชนแล้ว สุดฟ้ายังเน้น
ย้ำ�ว่า “โลกออนไลน์” คือสิง่ ทีก่ ำ�ลัง “พราก” เยาวชนไปจากครอบครัว เพราะสิง่ ต่างๆ
ในโลกโซเชียลมีเดียไม่วา่ จะเป็นเกม แชท เฟสบุค๊ หรืออินสตราแกรม ทีเ่ ข้ามามีบทบาท
กับการใช้ชีวิตประจำ�วันของเด็ก ทำ�ให้ช่องว่างของ “พื้นที่การใช้ชีวิต” ระหว่าง “โลก
แห่งความเป็นจริง”และ “โลกเสมือนจริง” กลมกลืนกันจนแทบแยกไม่ออก ดังนั้น
การสอนให้เด็กมีภมู คิ มุ้ กันทีด่ แี ละรูเ้ ท่าทันสังคมในยุคนี้ จะทำ�ให้เด็กและเยาวชนใช้ชวี ติ
ในทั้งสองโลกได้อย่างมีสติ

ตีโจทย์...ผ่านนโยบาย
เมื่อการทำ�งานของนักถักทอชุมชนเริ่มขึ้น “โจทย์” จากนโยบายของเทศบาล
ถูกนำ�มาเป็นตัวตัง้ และ “คลีค่ ลาย” ด้วยการระดมความคิดจากภาคีเครือข่าย ทัง้ โรงเรียน
วัด ชุมชน ผ่านกระบวนการหล่อหลอมเยาวชนเพือ่ สร้างเสริมสุขภาวะผูส้ งู อายุในชุมชน
ในนามโครงการเยาวชนบางจะเกร็งรุ่นใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ หรือ อสม.น้อย โดยมี
สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ สนับสนุนงบประมาณการดำ�เนินงาน
ธนัย พ้นภัย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บลบางจะเกร็งเล่าว่า นอกจากนี้
ยังมีโครงการเด็กรักดอน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูดอนหอยหลอดหลังจากเกิดภาวะ
เสื่อมโทรม โครงการต้านยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันควร โครงการกิจกรรม
เยาวชนจิตอาสาและกิจกรรมครอบครัวอบอุน่ แล้วยังมีโครงการ อสม.น้อย ซึง่ เป็น
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อีกหนึ่ง “กิจกรรมเปลี่ยนเด็ก” ของเทศบาลตำ�บลบาง
จะเกร็งที่ต้องการสนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมให้เด็ก
มีจิตอาสา และมีความเข้าใจความต่างของวัยระหว่าง
เด็กกับผูส้ งู อายุ ทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ
โดยหลังจากประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยัง
โรงเรียนในพื้นที่ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม และโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ เจาะกลุ่ม
เป้าหมายระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปรากฏว่ามีเด็ก
ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมถึง 55 คน ขณะเดียวกัน
การเข้ามาของนักถักทอชุมชนยังเป็นการช่วยกันหนุนเสริม
การทำ�งานและนำ�มาผนวกกับนโยบายต่อยอดการทำ�งาน
ในพื้นที่เทศบาลได้เป็นอย่างดี
โครงการ อสม.น้อยได้รับการหนุนเสริมองค์ความรู้
ในการอบรมจากทีมผู้ใหญ่ใจดีอย่าง ศิริเพ็ญ แจ่มจันทร์
พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
(รพ.สต.) และ สมสุข โง้วสกุล อสม.พี่เลี้ยง ที่เข้ามาช่วย
ดูแล หลังจากได้รับการทาบทามและขอความร่วมมือจาก
ทีมนักถักทอชุมชน เพือ่ ชีแ้ นะแนวทางเบือ้ งต้นในการดูแล
ผูส้ งู อายุทงั้ การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น และการพูดคุยเพือ่
สอบถามเรื่องสุขภาพ โดยศิริเพ็ญแสดงความคิดเห็นถึง
โครงการ อสม.น้อยกับการลงพื้นที่ของเด็กว่า

“ช่องว่างระหว่างวัยแก้ไขได้ไม่ยาก หากมีการพูดคุย
ปรับทัศนคติ รวมไปถึงการเปิดใจ ทีจ่ ะช่วยเติมเต็มช่องว่าง
เหล่านั้น ส่วนการเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้เด็กๆ ในโครงการ
อสม.น้อย เพราะอยากให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความแตกต่าง
ของแต่ละช่วงวัย ทั้งในเรื่องสุขภาพ อารมณ์ และแนวคิด
ซึ่งเด็กๆ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับคนในครอบครัว จะ
ทำ�ให้ความผูกพันของคนในบ้านเพิ่มขึ้นตามลำ�ดับ”
ทั้งนี้ก่อนการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในชุมชน
ตัวเอง ทีมนักถักทอชุมชนและผู้ใหญ่ใจดีได้พาแด็กและ
เยาวชนกลุ่มนี้ไปทัศนศึกษาที่บ้านพักคนชรา จังหวัด
นครปฐมเพือ่ ศึกษาการใช้ชวี ติ ของผูส้ งู วัย ก่อนทีจ่ ะเริม่ ต้น
ลงพืน้ ทีใ่ นชุมชนตนเอง และทีน่ นั่ คือ “จุดเริม่ ต้น” ในการ
คิดทบทวนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและคนในบ้าน
รวมทั้ง “จุดประกายจิตอาสา” ให้แก่เด็กๆ ในการทำ�
กิจกรรมร่วมกับสังคม

ลงพื้นที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้
การลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุบริเวณ
ชุมชนรอบวัดศรัทธาธรรมของแกนนำ� อสม.น้อย ทัง้ 6 คน
ในเช้าวันหยุดระหว่างปิดภาคเรียนบรรยากาศเป็นไปอย่าง
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สนุกสนาน เหล่าแกนนำ� อสม.น้อยมารวมตัวกันทีว่ ดั อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีนกั ถักทอ
ชุมชนและทีมผู้ใหญ่ใจดี แนะนำ�แนวทางการพูดคุยกับผู้สูงอายุก่อนลงไปปฏิบัติจริง
รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของผู้สูงอายุแต่ละรายว่าควรมีลักษณะอย่างไร
แม้วา่ นีค่ อื ครัง้ แรกของ “การฝึกงาน อสม.น้อย” แต่เด็กๆ ทุกคนตัง้ ใจทำ�อย่างเต็มที่
ความประหม่า ไม่กล้าพูดคุยซักถามกับผู้สูงอายุที่ไปเยี่ยมบ้านหลังแรกๆ เริ่มหายไป
บรรยากาศความอึมครึมเริ่มคลี่คลายกลายเป็นเสียงหัวเราะแทน ไม่นานนัก “ช่องว่าง
ระหว่างวัย” ถูกแทนที่ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะระหว่างคนชราและเด็ก
เชียร์ - วิชิราพรรณ กลัดเจริญ แกนนำ� อสม.น้อย สะท้อนถึงความคิดหลังจาก
ลงพืน้ ทีว่ า่ ตอนแรกรูส้ กึ ประหม่าและตื่นเต้น แต่ยังมีพี่เลี้ยงคอยแนะนำ� ซึ่งยอมรับว่า
การลงพื้นที่ครั้งแรกยังทำ�ได้ไม่ดีนัก แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือประสบการณ์ที่สามารถ
นำ�มาปรับใช้ในการดูแลพ่อแม่ และผู้สูงวัย ทั้งเรื่องอาหาร การออกกำ�ลังกาย
การทำ�จิตใจให้แจ่มใส และที่สำ�คัญการทำ�กิจกรรม อสม.น้อยเป็นการใช้เวลาว่าง
ในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ดว้ ย
เช่นเดียวกับ ครูรงุ้ - สิรลิ กั ษณ์ อินทรบุตร ครูโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม ทีเ่ ข้าร่วม
สังเกตการณ์มองว่า การลงพื้นที่ชุมชนของของเด็กครั้งแรกดูเหมือนยังไม่เข้าที่เข้าทาง
มากนัก แต่กลับรู้สึกดีใจที่เห็นก้าวแรกของการทำ�กิจกรรม เด็กๆ มีจิตอาสาและกล้า
แสดงออก มองเห็นปัญหาของสังคมผู้สูงอายุได้ชัดเจนขึ้น และหากได้รับโอกาสจาก
ผู้ใหญ่ในการช่วยชี้แนะ เชื่อว่าการลงพื้นที่ครั้งต่อไปจะดีขึ้นแน่นอน

สานต่อความรัก-ถักทอความเอาใจใส่
การทำ�งานอย่างมีเป้าหมายทีช่ ดั เจนย่อมนำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จ รองปลัดรจนาเชือ่ ว่า
กระบวนการพัฒนาชุมชนของทุกองค์กรย่อมมีทิศทางอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าใครจะหยิบ
โจทย์ของนโยบายเหล่านั้นมา “ตีความ” และ “ตอบโจทย์” ให้ตรงตามแบบฉบับของ
บริบทชุมชนเพื่อให้ลงตัวและเป็นรูปธรรมมากที่สุด
ในวันนีห้ ากถามถึงความสำ�เร็จจากการทำ�งานของนักถักทอชุมชน รองปลัดรจนา
บอกว่า ส่วนหนึง่ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามาจากความร่วมมือของภาคีหลายๆ ภาคส่วน
ทีห่ ล่อหลอมรวมเป็นหนึง่ เดียว ซึง่ เป็นอีกขัน้ ของการยกระดับการทำ�งานและการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในเทศบาลตำ�บลบางจะเกร็ง และหากมองโลกตาม
ความจริง “แก่นแท้ของการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้” ของเด็กและเยาวชน
ต้อง “เริ่มที่สถาบันครอบครัว” หมั่นเติมเต็ม “ความอบอุ่น” สานต่อ “ความรัก”
ถักทอ “ความเอาใจใส่” ซึ่งกันและกัน เพื่อ “ลดช่องว่างระหว่างกัน” สิ่งเหล่านี้จะนำ�
ไปสู่ความยั่งยืนของการบูรณาการเพื่อพัฒนาสถาบันอื่นๆ ในสังคมได้เป็นอย่างดี
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“แก่นแท้ของการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้”
ของเด็กและเยาวชนต้อง “เริ่มที่สถาบันครอบครัว”
หมั่นเติมเต็ม “ความอบอุ่น” สานต่อ “ความรัก”
ถักทอ “ความเอาใจใส่” ซึ่งกันและกัน
เพื่อ “ลดช่องว่างระหว่างกัน”

เทศบาลตำ�บลบางจะเกร็ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
รจนา ชูสกุล
บุษฎี นนทลักษณ์

สุขเกษม โง้วสกุล
สุดฟ้า สำ�เภาทอง
ธนัญชัย แก้วพันธุ์

รองปลัดเทศบาล
นักพัฒนาชุมชน

จังหวัด
สมุทรสงคราม
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พัฒนาคน
=
พัฒนาชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำ�บลแหลมใหญ่
อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
การทำ�งานแบบมีส่วนร่วมเป็น “นวัตกรรม” ของการทำ�งานท้องถิ่น
สำ�หรับภาคีเครือข่ายภายในตำ�บล ไม่ว่าจะเป็นกับ รพ.สต. อสม.
หรือโรงเรียน บุคลากรต้องคำ�นึงถึงการทำ�งานแบบองค์รวม
ต้องก้าวข้ามตำ�แหน่งหน้าที่ของตนเอง และหน้าที่ขององค์กรไปให้ ได้
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“เด็กแหลมใหญ่เป็นหนึง่ ในกลุม่ เด็กขึน้ ชือ่ ของสมุทรสงคราม ขึน้ ชือ่ เลือ่ งลือ
ว่าเป็นเด็กหัวโจก เป็นอันธพาล ถ้าพูดถึงเด็กแหลมใหญ่ ใครๆ ก็ไม่อยากยุ่ง”
อมรศักดิ์ ฉัตระทิน นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลแหลมใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม เอ่ยขึ้น
ตำ�บลแหลมใหญ่ตงั้ อยูบ่ ริเวณปลายน้ำ�ของแม่น้ำ�แม่กลอง ถือเป็น “ปากสมุทร”
ด้วยพืน้ ทีต่ งั้ อยูบ่ ริเวณปากอ่าว สภาพชุมชนละแวกนีจ้ งึ เป็นบ้านสวนกึง่ ทะเล ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ทำ�มาหากินอยู่กับชายฝั่ง อาชีพประมงและทำ�สวนมะพร้าวจึงเป็นสองอาชีพ
หลักของชาวบ้านตำ�บลแหลมใหญ่ ทั้ง 8 หมู่บ้าน

“เรียนรู้” จาก “ความไม่รู้”
นายก อบต.แหลมใหญ่ บอกว่า วิถีชีวิตชาวประมงที่ต้องออกเรือหาปลา ผิวหนัง
ผ่านร้อนผ่านฝนปะทะคลื่นลมมานักต่อนัก บุคลิกลักษณะภายนอกจึงบ่งบอกวิถีชีวิต
ชาวเรือได้อย่างชัดเจน แต่...บุคลิกภายนอกดังกล่าว กลับกลายเป็นปมที่สร้างความ
แปลกแยกให้เกิดขึ้น จนกลายเป็นปัญหาของเด็กและเยาวชนที่หลายคนนึกไม่ถึง
“เด็กผู้ชายที่นี่พอโตขึ้นหน่อยก็ต้องออกเรือไปช่วยพ่อแม่ อยู่บนเรือจะให้มาพูด
เสียงเบาก็ไม่ได้ กลายเป็นว่าเด็กติดนิสัยพูดจาเสียงดัง โผงผางฟังดูก้าวร้าว บุคลิกก็ดู
ห่ามๆ ไม่เป็นมิตร ความแกร่งหรือความแข็งแรงทีเ่ ขาต้องมีเพือ่ ช่วยพ่อแม่ท�ำ งานบนเรือ
พอมาใช้ชีวิตอยู่กับเด็กคนอื่นๆ กลายเป็นว่าพวกเขาดูแตกต่าง ไม่ได้รับการยอมรับ
ยิง่ พอไม่ได้เรียนหนังสือ เพราะยังไงก็มงี านประมงทำ�อยูแ่ ล้ว จึงใช้เวลาว่างไปปล่อยพลัง
ด้านอื่น บ้างก็ไปแว้นกวนเมือง บ้างก็เป็นอันธพาลหาเรื่องชกต่อยกัน แต่สาเหตุจริงๆ
เป็นเพราะเขาไม่มพี นื้ ที่ ไม่ได้รบั โอกาสให้แสดงศักยภาพด้านดี” นายกฯ อมรศักดิก์ ล่าว
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ทั้งนี้จากการสำ�รวจของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลแหลมใหญ่ พบว่ า
สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชน ตำ�บล
แหลมใหญ่ ประกอบไปด้วยปัญหาเด็กขับขี่
มอเตอร์ไซค์ผาดโผน มีพฤติกรรมก้าวร้าว
ไม่มีระเบียบวินัย ติดยาเสพติด ติดเกม
ตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม นายก อบต.จึงร่วมมือกับ
บุคลากรของ อบต. ลงพื้นที่จริงเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนอย่าง
จริงจัง
นายกฯ อมรศักดิ์ บอกว่า โอกาสที่
อบต.แหลมใหญ่เข้ามาเรียนรูจ้ ากโครงการ
พัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค)
ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพือ่
พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย
เริ่มต้นจาก “ความไม่รู้” แล้ว “เรียนรู้ไป
พร้อมๆ กัน” ทัง้ คณะผูบ้ ริหาร อบต. ทีมงาน
นักถักทอชุมชน เด็กเยาวชน และผู้ใหญ่ใน
ชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนวิธีคิด
วิธกี ารทำ�งานของบุคลากรภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้าไปทำ�งาน
อย่างมีสว่ นร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะด้าน
เด็ ก และเยาวชน และปรั บ ทั ศ นคติ ข อง
คนในชุ ม ชนให้ หั น มาให้ โ อกาสเด็ ก และ
เยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพด้านบวก
ของพวกเขา
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นายก อบต.แหลมใหญ่ยอมรับว่า ก่อนหน้านี้ อบต.ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้าน
งบประมาณเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนอย่างเพียงพอ ทำ�ให้การทำ�งานติดขัด
จนบางครัง้ เขาและบุคลากรคนอืน่ ๆ ต้องใช้งบประมาณส่วนตัวสนับสนุนเด็ก แต่หลังจาก
ได้เข้าร่วมเรียนรูใ้ นหลักสูตรนักถักทอชุมชน พวกเขาได้ทำ�ความเข้าใจร่วมกันทัง้ อบต.ว่า
การพัฒนาตำ�บลหรือชุมชนต้องพัฒนาทีค่ น เด็กและเยาวชนถือเป็นรากฐานของการ
พัฒนา อบต.จึงปรับกระบวนการทำ�งานและเตรียมงบประมาณไว้รองรับกิจกรรมของ
นักถักทอชุมชน ทั้งด้านเด็กเยาวชนและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาชุมชนด้าน
อื่นๆ

ต้องเลือกคนในพื้นที่...
ความพิเศษของนักถักทอชุมชนแหลมใหญ่ คือ ส่วนผสมของบุคลากรที่ไม่ได้
มีบทบาทหน้าทีโ่ ดยตรงกับงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ อบต. ได้แก่ ก้อย มธุรส ปรองดอง ครูประจำ�โรงเรียนวัดปากสมุทร ผา - บุปผา ทรัพย์สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และ จอย - จรรยา แจ้งกระจ่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายงาน
ทั่วไป
ถึงแม้กอ้ ยจะไม่ใช่บคุ ลากรของ อบต. แต่เป็นคนในพืน้ ที่ บวกกับความเป็นครูทม่ี ี
อยูใ่ นตัว เป็นแรงผลักดันให้เธอทำ�งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
แม้มีภาระงานในโรงเรียนที่ต้องทำ�งานตั้งแต่เช้ายันเย็นมากมายอยู่แล้วก็ตาม
ส่วนผาและจอยสมาชิกอีก 2 คนที่ก้อยเลือกเข้ามาร่วมเป็นทีมทำ�งาน โดยก้อย
ให้เหตุผลว่า ทัง้ 2 คนเป็นเจ้าหน้าทีท่ เี่ พิง่ เข้ามารับตำ�แหน่งใน อบต.ได้ไม่นาน จึงอยาก
เปิดโอกาสให้ผาและจอยได้แสดงความสามารถในการทำ�งานชุมชน และเพิม่ พูนทักษะ
ความรูใ้ หม่ๆ ด้านการทำ�งานกับเด็กและเยาวชนผ่านหลักสูตรนี้ และเนือ่ งจากทัง้ 2 คน
เป็นคนพื้นถิ่นตำ�บลแหลมใหญ่ จึงคิดว่าน่าจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาตำ�บล
แหลมใหญ่ต่อไปได้
ทั้ง 3 คนบอกว่า แม้ตำ�แหน่งงานที่แต่ละคนรับผิดชอบอยู่จะไม่สอดคล้องกับ
กระบวนการทำ�งานในหลักสูตรนักถักทอชุมชนที่เน้นการลงพื้นที่สำ�รวจสภาพความ
เป็นจริงในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน สถานการณ์ปัญหา และการ
ลงไปทำ�กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน อุปสรรคสำ�คัญในช่วง 3 - 4 เดือนแรกที่
กลายเป็นปัญหาคือเรื่องการจัดการเวลา
“ปกติท�ำ งานบัญชีไม่เคยต้องลงชุมชน เพราะนัง่ อยูก่ บั โต๊ะในทีท่ �ำ งาน แต่หลังจาก
เข้าร่วมโครงการนีก้ ารลงชุมชนเป็นหน้าทีอ่ ย่างหนึง่ ทีจ่ �ำ เป็นต้องทำ� แต่กเ็ ต็มใจทำ�เพราะ
เป็นบ้านของตัวเอง พอติดปัญหาเรื่องเวลา พวกเราเลยแบ่งเวลาหลังเลิกงานตอนเย็น
เข้าไปสำ�รวจชุมชน เพราะเป็นเวลาที่เด็กๆ เลิกเรียน และผู้ปกครองกำ�ลังว่างเว้นจาก
การทำ�งาน ถือว่าเป็นโอกาสในการเรียนรูแ้ ละฝึกทักษะการทำ�งานร่วมกับผูอ้ นื่ ” ผากล่าว

หลังจากได้เข้าร่วม
เรียนรู้ในหลักสูตร
นักถักทอชุมชน
พวกเขาได้ทำ�
ความเข้าใจร่วมกัน
ทั้ง อบต.ว่า
การพัฒนา
ตำ�บลหรือชุมชน
ต้องพัฒนาที่คน
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ด้านจอยเล่าว่า เธอเป็นคนโลกส่วนตัวสูง ก่อนหน้านี้
ไม่เคยทำ�กิจกรรมอะไรในชุมชนของตัวเองเลย ทัง้ ทีพ่ อ่ เป็น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ทำ�งานกับชุมชนมาโดยตลอด ปกติหลัง
จากเสร็จงานกลับบ้านจะเก็บตัวอยูแ่ ต่ในห้อง ไม่สงุ สิงกับ
ใครแม้แต่คนในครอบครัว
“หลักสูตรนีช้ ว่ ยให้คดิ ได้วา่ เราเป็นคนชุมชนนีแ้ ท้ๆ
จะไม่ทำ�อะไรเพื่อชุมชนเลยหรือ...ก็เลยมุ่งมั่นที่จะ
ทำ�งานอย่างเต็มที่ ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ในงานประจำ�ของ
เราด้วยซ้ำ�” จอยกล่าว
ในการทำ�กิจกรรมร่วมกับชุมชนแต่ละครั้ง ทีมให้
ความสำ�คั ญ กั บ การถอดบทเรี ย นทั้ ง ก่ อ นและหลั ง ทำ�
กิ จ กรรม เพื่ อ ประเมิ น หาข้ อ เด่ น และข้ อ ด้ อ ยจากการ
ดำ�เนินงาน รวมถึงวัดความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
ไม่วา่ จะเป็นเด็กเยาวชน หรือกระทัง่ ผูป้ กครอง และผูใ้ หญ่
ในชุมชน โดยก้อยย้ำ�ว่า การถอดบทเรียนทำ�ให้พวกเธอ
รูผ้ ลลัพธ์จากการทำ�งานแต่ละครัง้ ว่า ผูร้ ว่ มกิจกรรมได้
เรี ย นรู้ ห รื อ ได้ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นใดบ้ า งจากการทำ�
กิจกรรมร่วมกัน
ส่วนผาบอกว่า การทำ�กิจกรรมไม่ใช่ทำ�เสร็จแล้วก็
จบไป แต่ต้องรู้ว่าคนที่เข้าร่วมได้เรียนรู้อะไรบ้าง เพื่อนำ�
ไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป แต่ที่ดียิ่งกว่าคือ
ทำ�ให้เราเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ
เข้าใจเขามากขึ้น

สร้าง “เครือข่าย” ช่วยผ่อนแรง
การทำ�งาน
เมื่อเวลาเป็นข้อจำ�กัด ก็ต้องเร่งหาทางกำ�จัด
ข้อจำ�กัดด้านเวลา ทีมนักถักทอชุมชน อบต.แหลมใหญ่
ใช้วิธีแจกจ่ายงานให้บุคคลอื่นร่วมรับผิดชอบการทำ�
โครงการแต่ละส่วน และ ประสานขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกลไกการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน
ก้ อ ยบอกว่ า เธอได้ แ นวคิ ด นี้ ม าจากหลั ก สู ต ร
นักถักทอชุมชนทีพ่ ฒ
ั นาวิธคี ดิ ให้เธอเห็นความสำ�คัญของ
องค์ประกอบเล็กๆ ทุกส่วนในชุมชม ไม่วา่ จะเป็นโรงเรียน
โรงพยาบาลชุมชน ผูน้ ำ�ชุมชน และผูป้ กครองของเด็กและ
เยาวชน บทเรียนจากหลักสูตรสร้างความเชื่อมั่นและ
ทำ�ให้เธอไว้วางใจผูอ้ น่ื มากขึน้ เพราะได้เรียนรูว้ า่ ทุกส่วน
สามารถประสานบทบาทหน้าที่เพื่อทำ�งานขับเคลื่อน
ให้ชมุ ชนเข้มแข็ง และคลีค่ ลายปัญหาเด็กและเยาวชน
ของชุมชนได้ เพราะถ้าไม่กระจายงาน เธอต้องทำ�งานกัน
อยู่แค่ 3 คน ซึ่งไม่มีทางขับเคลื่อนและขยายขอบเขตงาน
ออกไปในวงกว้างกว่านี้ได้แน่ๆ
องค์ประกอบทุกส่วนในชุมชน มีบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่างกันออกไป พวกเธอเห็นโอกาสจึงใช้
ความแตกต่ า งของแต่ ล ะฝ่ า ยเข้ า มาผลั ก ดั น กิ จ กรรมที่
หลากหลายให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
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“ไหนๆ เด็กก็ชอบปั่นจักรยานอยู่แล้ว ผู้ใหญ่บ้านเลยอยากชักชวน
มาเรียนรู้และทำ�กิจกรรมด้วยกัน โดยใช้การปั่นจักรยานเป็นตัวดึงดูด
ความสนใจของเด็ก แล้วให้กิจกรรมของเด็กเป็นตัวดึงดูดความสนใจ
ของคนในชุมชนอีกต่อหนึ่ง”
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ผูใ้ หญ่บา้ น ม.4 และจอยทีเ่ ข้ามาเป็นลูกมือ ยังคงขับเคลือ่ นกิจกรรมแก๊งนมกล่อง
ของเด็กเล็กในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ทีมโค้ชฟุตบอลปากสมุทรจูเนียร์ นายก อบต. และบุคลากรจาก อบต. ที่มี
ความถนัดด้านกีฬา เข้ามาดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบ ทีป่ กติใช้เวลาว่างไปกับการ
เล่นเกม ขี่มอเตอร์ไซค์ และมั่วสุม
โรงเรียน เข้ามาดูแลเด็กและเยาวชนในระบบ ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชนระดับตำ�บล
นอกจากนี้ยังมี รพ.สต. ที่เข้ามาเป็นวิทยากรในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ
เพือ่ อบรมพัฒนาความรูด้ า้ นสาธารณสุข สุขภาวะ และการใช้ชวี ติ ในสังคมให้แก่เด็กและ
เยาวชน

ใช้กิจกรรมเด็กดึงดูดความสนใจคนในชุมชน
นอกจากบทบาทนั ก ถั ก ทอชุ ม ชนที่ ต้ อ งทำ�งานร่ ว มกั บ ที ม งานคนอื่ น ๆ เพื่ อ
ขับเคลือ่ นงานในภาพรวมแล้ว จอยยังรับหน้าทีด่ แู ลกิจกรรม “แก๊งนมกล่อง” เป็นหลัก
เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ผู้ริเริ่มกิจกรรมเป็นคุณพ่อของเธอ ที่เล็งเห็นว่าเด็กเล็กใน
ชุมชนวัย 4 ขวบขึ้นไป ปั่นจักรยานด้วยความเร็วโฉบเฉี่ยวไปมา แลดูอันตราย จึงชวน
เด็กๆ มารวมกลุ่มกันปั่นจักรยานไปรอบๆ ชุมชน จนมีผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนให้การ
สนับสนุนนมกล่อง มาช่วยเพิ่มพลังให้เด็กๆ จึงเป็นที่มาของชื่อกลุ่มและกลายเป็น
วัตถุประสงค์การรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนในเวลาต่อมา
ปัจจุบนั การทำ�กิจกรรมภายใต้แก๊งนมกล่อง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนในชุมชนรู้วิธีรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง แล้วเชื่อมโยงไปถึงการชักชวน
ให้คนในชุมชนหันมาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และลดมลภาวะทางอากาศ นอกจากนี้
ยังมีการสอดแทรกความรูเ้ รือ่ งกฎระเบียบจราจรและวินยั ในการขับขีย่ านพาหนะให้เด็ก
เรียนรู้ในเบื้องต้น
“ไหนๆ เด็กก็ชอบปัน่ จักรยานอยูแ่ ล้ว ผูใ้ หญ่บา้ นเลยอยากชักชวนมาเรียนรู้
และทำ�กิจกรรมด้วยกัน โดยใช้การปั่นจักรยานเป็นตัวดึงดูดความสนใจของเด็ก
แล้วให้กิจกรรมของเด็กเป็นตัวดึงดูดความสนใจของคนในชุมชนอีกต่อหนึ่ง”
ผาอธิบาย
เด็กๆ แก๊งนมกล่องจะนัดหมายพบปะทำ�กิจกรรมร่วมกันทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา
16.00 น. หลังเลิกเรียน โดยกิจกรรมที่ทำ�ร่วมกันในแต่ละครั้งเกิดขึ้นจากการโหวตของ
สมาชิกภายในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานศึกษาชุมชน การปั่นจักรยานเก็บขยะ
เพื่อชุมชน การเข้าวัดทำ�บุญ หรือแม้แต่การเข้าไปศึกษาเรียนรู้ของดีในชุมชนร่วมกับ
ผู้ใหญ่ในงานที่ อบต.จัดขึ้น เช่น งานของดีประจำ�ตำ�บล เป็นต้น เพื่อให้เด็กได้ทำ�ความ
รู้จัก และรักในภูมิปัญญาดั้งเดิมของตนเอง
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จอยอธิบายว่า กิจกรรมทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ รักการเรียนรู้
ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนร่วม ส่วนเธอก็ขอ
คำ�ปรึกษาและพูดคุยกับพ่อได้ตลอดเวลา กล่าวได้ว่า งานนักถักทอชุมชนช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างเธอกับครอบครัว จากคนที่มีโลกส่วนตัวสูงก็เรียนรู้ที่จะ
เข้าหาคนอื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น
กีฬาฟุตซอล เป็นการดึงความร่วมมือจากผู้ใหญ่ใจดีในชุมชน และบุคลากร
ของ อบต. เข้ามาทำ�งานร่วมกัน เพื่อฝึกฝนเรื่องระเบียบวินัยผ่านกีฬา ผลักดันให้เด็ก
และเยาวชนหันมาใช้เวลาว่างฝึกซ้อมกีฬา พร้อมส่งเสริมให้ออกไปแข่งขันฟุตซอล
หาประสบการณ์นอกชุมชน หากสามารถพิสจู น์ศกั ยภาพของตนเองได้ ด้วยความสนใจ
และถนัดด้านกีฬาฟุตซอล ประกอบกับสนิทกับกลุ่มเด็กและเยาวชนหัวโจกของตำ�บล
อยูแ่ ล้วเป็นการส่วนตัว นายกฯ อมรศักดิจ์ งึ รับหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระสานงานและดูแลรับผิดชอบ
โครงการกีฬาฟุตซอลด้วยตนเอง ภายใต้ทีม “ปากสมุทรจูเนียร์” โดยใช้หลักคิด
“เข้าถึงและเข้าใจ”
“น้าต๋อย” คือ ภาพของนายก อบต.แหลมใหญ่ ในสายตาของเด็กและเยาวชน
ซึ่งนายกฯ อมรศักดิ์ อธิบายว่า ไม่ว่าจะอยู่ในตำ�แหน่งใด เป็นนายก อบต.หรือเป็น
ผูใ้ หญ่ธรรมดา เด็กจะเข้าหาผูใ้ หญ่กต็ อ่ เมือ่ ผูใ้ หญ่เข้าหาเด็กก่อน เช่นเดียวกันถ้าผูใ้ หญ่
จะแก้ปัญหาเด็ก ผู้ใหญ่ต้องคุยกับเด็กให้รู้เรื่องก่อน ถึงแม้ผู้ใหญ่หลายคนจะมองเด็ก
บางกลุ่มว่าเป็นปัญหาสังคม แต่เด็กยังพัฒนาได้ถ้าผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือ
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“ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจว่าเด็กสมัยนี้ไม่ได้รับการดูแล
เอาใจใส่จากพ่อแม่ เพราะต้องทำ�มาหากิน หนักกว่านัน้
บางครอบครัวพ่อแม่ไม่ได้ประพฤติตวั เป็นตัวอย่างทีด่ ี
ให้ลกู เด็กจึงไม่ควรได้รบั การละเลยจากสังคม ส่วนผม
จะสนิทกับเด็กเกเร เพราะเข้าไปชวนคุยเลยรู้ปัญหา
ของเขา โดยเฉพาะเด็กผู้ชาย ธรรมชาติของเขาอยาก
เป็นฮีโร่ ถ้าไม่มใี ครเข้าไปแนะนำ�ในทางทีด่ ี เขาจะชอบ
แสดงบทโหด ด้วยความก้าวร้าว เพราะเด็กเขามีพลัง
เหลือเฟือ ผมเลยคิดรวมเด็กกลุ่มนี้ให้เข้ามาเล่นกีฬา
มาแสดงบทพระเอกดีกว่าไปเป็นโจร”
ต้น - อภิรักษ์ ปรองดอง เจ้าหน้าที่ อบต. ที่อาสา
เข้ามาร่วมผลักดันทีมนักกีฬาฟุตซอล เล่าถึงวัตถุประสงค์
ของโครงการว่า เขาต้องการให้เด็กและเยาวชนมารวมกลุม่
กันเพือ่ ปลูกฝัง ความมีระเบียบวินยั สร้างความสามัคคี
ภายในกลุ่ม และสอนให้รู้จักความอ่อนน้อมถ่อมตน
รวมทั้งมีสัมมาคารวะ ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่ถูกละเลย
เพราะไม่ได้รับการดูแลจากคนในครอบครัว
น๊อต - โชคชัย ประสพโชค และ เจี๊ยบ - วีระ
ศรีพมุ่ เป็นอีก 2 แรงทีน่ ายกฯ อมรศักดิอ์ อกปากขอความ
ร่วมมือให้มาช่วยฝึกสอนเด็กๆ เนือ่ งจากเคยเป็นนักฟุตบอล
อาชีพและมีประสบการณ์ดา้ นการฝึกสอนฟุตบอลมาก่อน
น๊อตบอกว่า การเล่นกีฬาทำ�ให้เด็กและเยาวชนได้
ดึ ง ศั ก ยภาพของตั ว เองออกมาใช้ และทำ�ให้ เ ด็ ก และ
เยาวชนเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง
“ก่อนหน้านี้สังคมอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของเขา
ซึ่งเราห้ามไม่ได้ แต่การเล่นกีฬาช่วยลดอคติของเด็กๆ
ที่มีต่อสังคม เนื่องจากเขาเห็นคุณค่าและความสามารถ
ของตัวเอง พวกเราในฐานะโค้ช นอกจากสอนเขาเรื่อง
ทักษะการเตะฟุตบอลแล้ว เรายังปลูกฝังทักษะการใช้ชวี ติ
ให้ด้วย ทั้งด้านการควบคุมอารมณ์ ความมีระเบียบวินัย
และการช่วยเหลือกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง” น๊อตอธิบาย
ส่วนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนใน
ตัวเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ เจี๊ยบบอกว่า เด็กมีสมาธิ
จดจ่อกับการฝึกซ้อมมากขึน้ และพัฒนาศักยภาพของ
ตัวเองได้ดี พอเขารู้ว่าเขาทำ�สิ่งที่ดีได้ มีคนรู้ มีคนเห็น

ธรรมชาติของเขาอยากเป็นฮีโร่
ถ้าไม่มีใครเข้าไปแนะนำ�ในทางที่ดี
เขาจะชอบแสดงบทโหด ด้วยความก้าวร้าว
เพราะเด็กเขามีพลังเหลือเฟือ ผมเลยคิด
รวมเด็กกลุ่มนี้ให้เข้ามาเล่นกีฬา
มาแสดงบทพระเอกดีกว่าไปเป็นโจร
แทนที่เย็นๆ เขาจะไปมั่วสุม กินเหล้า สูบบุหรี่ เขาก็
ชวนกันมาซ้อมฟุตบอลแทน
“ขี่มอเตอร์ไซค์ เที่ยวเล่นไปวันๆ แถวบ้าน” โก๊ะ จิรายุทธ ศรีนวล ลูกชาวประมงตำ�บลแหลมใหญ่ วัย 17 ปี
เอ่ยถึงสิง่ ทีเ่ ขาทำ�เป็นปกติกอ่ นหน้ามาร่วมเตะฟุตบอลกับ
อบต.
โก๊ะเล่าว่า เดิมทีในชุมชนไม่มกี จิ กรรมอย่างอืน่ ให้ทำ�
พอว่างก็ไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆ เลยไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่น
แต่สถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อ อบต. จัดสรรพื้นที่ให้คนที่
สนใจเข้ามาแตะฟุตบอลด้วยกัน พร้อมทั้งจัดทีมพี่เลี้ยง
หรือโค้ชซึ่งเป็นรุ่นพี่ในชุมชน เข้ามาช่วยสอนทักษะกีฬา
ฟุตบอลให้แก่เยาวชน
“พอมีสนามตรงนี้ให้มาแตะฟุตบอล มันก็ดีกว่าไป
ขีม่ อเตอร์ไซค์ ถ้าให้เลือกผมเองก็ชอบเตะฟุตบอลมากกว่า
เตะไปๆ ผมก็รู้สึกได้ว่าร่างกายแข็งแรงขึ้น มีความกล้า
แสดงออกมากขึน้ เพราะได้เจอคนเยอะ ต้องกล้าพูด และ
ต้องปรับตัวเข้ากับคนหมูม่ ากให้ได้ แล้วผมก็อยากออกไป
แข่งขันกีฬากับชุมชนอืน่ ด้วย เพราะฉะนัน้ ผมต้องพยายาม
เต็มที่ ขยันมาซ้อมเพื่อพิสูจน์ฝีมือให้พี่ๆ เห็น” โก๊ะกล่าว
อย่างตรงไปตรงมา
เช่นเดียวกับ นนท์ - อานนท์ นิ่มนวล ที่เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของทีมปากสมุทรจูเนียร์ ด้วยความรู้สึกสนุก
นนท์บอกว่า เดิมทีเขาขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเล่นไปวันๆ ซึ่ง
ก็ไม่สนุกเท่ามาเตะฟุตบอล มาตรงนี้พวกเขาได้เล่นได้ทำ�
กิจกรรมร่วมกันหลายๆ คนมันสนุกกว่า
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ผนึกกำ�ลังสภาเด็ก - สภานักเรียน
ร่วมทำ�งานเพื่อชุมชน
สำ�หรับสภาเด็กและเยาวชนตำ�บลแหลมใหญ่
นอกจากก้อยซึง่ เป็นครูทปี่ รึกษา และเป็นผูร้ บั ผิดชอบการ
ทำ�กิจกรรมของสภาเด็กฯ อยู่ก่อนแล้ว ก้อยยังดึงวาสนา
จันทร์เมฆา นักพัฒนาชุมชน อบต.แหลมใหญ่ ที่เพิ่ง
เข้ามารับตำ�แหน่งงาน ให้มาร่วมดูแลกลุม่ สภาเด็กฯ ทัง้ ยัง
ได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารโรงเรียนวัดปากสมุทรเป็น
อย่างดี ด้วยการอนุญาตให้แกนนำ�สภาเด็กฯ ทำ�งานร่วม
กับคณะกรรมนักเรียนโรงเรียน เพื่อทำ�กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
อ่ำ� - ศุภโชค สาครขำ� ประธานสภาเด็กและ
เยาวชนตำ�บลแหลมใหญ่ และ เมย์ - ฐานมาศ คชรัตน์
ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดปากสมุทร และสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชนตำ�บลแหลมใหญ่ เล่าถึงแนวทาง
การทำ�งานว่า ความร่วมมือของสภาเด็กฯ กับสภานักเรียน
โรงเรียน ทำ�ให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าไปทำ�กิจกรรมร่วม
กับชุมชน ทำ�กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งกับโรงเรียนและ
ชุมชนไปพร้อมกันได้ เช่น กิจกรรมเก็บขยะในโรงเรียนและ
ในชุมชน กิจกรรมปล่อยปูปลาคืนสู่ธรรมชาติ กิจกรรม

การก่อเจดีย์ทรายในวันสำ�คัญทางศาสนา และโครงงาน
ทำ�ปูนซีเมนต์จากหอยแมลงภู่ เป็นต้น
“พอคิดขึน้ มาได้วา่ อยากทำ�กิจกรรมอะไร เราก็จะมา
วางแผนกันว่าจะดึงนักเรียนในโรงเรียนมาทำ�กิจกรรมร่วม
กันในลักษณะไหน แบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามช่วงชัน้
ทีเ่ รียนบ้าง ตามความถนัดบ้าง อย่างโครงงานทำ�ปูนซีเมนต์
จากหอยแมลงภู่ เราก็ให้น้องๆ ช่วงชั้นประถมศึกษามา
ช่วยคัดเปลือกหอย ส่วนช่วงชั้นมัธยมศึกษาก็ออกแรง
ทำ�งานที่หนักกว่า หลักๆ เลยก็คือ เราคิดกิจกรรมแล้ว
เขียนแผนงานมาเสนอ อบต. ซึ่งพี่ๆ จะให้โอกาส
พวกเราคิดอย่างเต็มทีอ่ ยู่แล้ว” อ่ำ�อธิบาย
เมย์บอกว่า โครงการปูนซีเมนต์จากหอยแมลงภู่
เป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนถึงประโยชน์ของการทำ�
กิจกรรมเพือ่ พัฒนาโรงเรียนและชุมชนทีช่ ว่ ยพัฒนาทักษะ
ชีวิต ทั้งในด้านการทำ�งานและความคิด นอกจากนี้ยัง
ช่วยปลูกฝังสำ�นึกรักบ้านเกิดและความมีจติ อาสา ด้วยการ
เสียสละเวลาของตัวเองมาทำ�กิจกรรมเพื่อผู้อื่น
“พวกเราจะจัดแบ่งเวรกันไปเก็บเปลือกหอยในชุมชน
โดยให้นอ้ งๆ แต่ละช่วงชัน้ เข้ามามีสว่ นร่วมด้วย เพือ่ ฝึกฝน
ทักษะการทำ�งานและความรับผิดชอบ ส่วนประโยชน์ที่
เกิดขึน้ อย่างชัดเจนต่อชุมชน คือ ช่วยลดปริมาณเปลือกหอย
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ซึง่ เป็นขยะในชุมชน ลดมลภาวะทางกลิน่ จากซากเปลือกหอยทีก่ องทับถมกัน ทำ�ให้ไม่เกิด
น้�ำ เสียไหลลงสูแ่ ม่น�ำ้ และช่วยสร้างรายได้ให้นกั เรียนทีร่ ว่ มกิจกรรมและสะสมไว้ชว่ ยเหลือ
กิจกรรมของโรงเรียนได้ด้วย”
นอกจากนี้ เมย์ยังสะท้อนว่า การทำ�งานร่วมกันเป็นทีมที่ต้องมีการวางแผนงาน
ทำ�ให้เธอเกิดการพัฒนาด้านความคิด ฝึกฝนให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ� ทั้งในเรื่อง
ความรับผิดชอบ การกล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเอง ในขณะเดียวกันต้องยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย

ผลจากการสานพลัง
สร้างเครือข่ายเช่นนี้
นอกจากสร้างความ
เปลี่ยนแปลงภายนอก ผลของการสานพลัง...สร้างเครือข่าย
เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การกระจายงานของนักถักทอชุมชน อบต.แหลมใหญ่
ให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นและ ช่วยทำ�ให้
กลไกการทำ�งานด้านเด็กและเยาวชน รวมทั้งกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม
ชุมชนบ้านเกิดของ ระหว่าง อปท. ชุมชน และโรงเรียน ขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง และเดินไปในทิศทาง
ตนเองแล้ว วิธีคิด เดียวกัน เพราะได้สร้างความเข้าใจร่วมกัน ทัง้ ยังมีนกั ถักทอชุมชนเข้าไปดูแลติดตามผล
และวิธีทำ�งานตามแบบ อยู่เสมอ
ผลจากการสานพลังสร้างเครือข่ายเช่นนี้ นอกจากการสร้างความเปลี่ยนแปลง
นักถักทอชุมชนยัง ภายนอกให้
เกิดขึน้ กับผูอ้ นื่ และชุมชนทีเ่ ป็นบ้านเกิดของตนเองแล้ว วิธคี ดิ และวิธที ำ�งาน
สร้างความเปลี่ยนแปลง ตามแบบฉบับนักถักทอชุมชนยังสร้างความเปลีย่ นแปลงภายในให้เกิดขึน้ กับตัวนักถักทอ
ภายในให้เกิดขึ้นกับ ชุมชนด้วยเช่นกัน
จอยบอกสั้นๆ ว่า หลักสูตรนักถักทอชุมชนทำ�ให้เธอ “คิด” มากขึ้น ก่อนหน้านี้
ตัวนักถักทอชุมชน
อแม่คดิ ให้ตลอด แทบไม่ตอ้ งคิดทำ�อะไรด้วยตัวเองเลย เพราะเป็นลูกคนเดียว
ด้วยเช่นกัน ทำ�อะไรพ่
ที่พ่อแม่ตามใจ กลับจากทำ�งานก็เก็บตัวอยู่กับโลกโซเชียลในห้อง แต่งานนักถักทอ
ชุมชนช่วยฝึกฝนวิธีการคิด เพราะต้องวางแผนการทำ�งาน ทำ�ให้คิดเยอะและลึก
มากขึน้ เมือ่ ได้คดิ ก็สอื่ สารออกมาด้วยการพูดได้ดขี นึ้ หลายคนบอกว่าเธอมีความ
กล้าแสดงออกเพิ่มขึ้นมาก
ด้านผาบอกว่า งานนักถักทอชุมชนทำ�ให้เธอเห็นคุณค่าและค้นพบศักยภาพ
ด้านอื่นๆ ของตัวเอง
“จากสาวบัญชีนงั่ หน้าโต๊ะทำ�งานอย่างเดียว ตอนนีต้ อ้ งเข้ามาสวมบทบาททำ�งาน
2 อย่างในเวลาเดียวกัน ตอนแรกก็กล้าๆ กลัวๆ ไม่รู้จะทำ�ได้หรือเปล่า พอได้ลงมือทำ�
ก็ได้พิสูจน์ว่าตัวเองทำ�ได้ ได้เห็นศักยภาพด้านอื่นๆ ของตัวเองที่มีคุณค่าต่อผู้อื่นด้วย”
ส่วนก้อยย้ำ�ว่า จากเดิมทีต่ า่ งคนต่างทำ�งานตามหน้าที่ แต่หลักสูตรนักถักทอชุมชน
“หนุนเสริม” ให้เกิดการทำ�งานต่างหน้าทีอ่ ย่างเข้าใจ ด้วยแนวคิดเรือ่ งการทำ�งานแบบ
มีส่วนร่วม ทำ�ให้งานขับเคลื่อนไปได้ด้วยความสามัคคี มากกว่าการทำ�งานแบบตัวใคร
ตัวมันอย่างที่ผ่านมา นอกจากนี้การทำ�งานกับคนหมู่มากยังทำ�ให้เธอได้ฝึกทักษะ
การทำ�งานอย่างมีวจิ ารณญาณ โดยเฉพาะการตัดสินใจทีต่ อ้ งมีความละเอียดรอบคอบ
มากขึ้น
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“ยิง่ ทำ�งานก็ยงิ่ เรียนรูว้ า่ เราไม่ควรตัดสินใครจากเปลือกนอก ทุกคนมีศกั ยภาพใน
ตัวเอง ไม่เว้นแม้แต่เด็กและเยาวชน หรือตัวเราเอง อยูท่ จ่ี ะมีพน้ื ทีเ่ หมาะสมให้เราได้แสดง
ความสามารถออกมาหรือไม่ ดังนัน้ ในการทำ�งาน เราก็ตอ้ งเข้าใจธรรมชาติของคนแต่ละ
เพศ แต่ละวัย แล้วจัดกิจกรรมให้เหมาะสมตามความสนใจของเขา”
ขณะที่ นายก อบต.แหลมใหญ่ บอกว่ า การทำ�งานแบบมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น
“นวัตกรรม” ของการทำ�งานท้องถิน่ สำ�หรับเครือข่ายภายในตำ�บล ไม่วา่ จะเป็น รพ.สต.
อสม. หรือโรงเรียน บุคลากรต้องคำ�นึงถึงการทำ�งานแบบองค์รวม ต้องก้าวข้ามตำ�แหน่ง
หน้าที่ของตนเอง และหน้าที่ขององค์กรไปให้ได้
“ก่อนนี้บางหน่วยงานถ้าเรามอบหมายให้ทำ�งานนอกเหนือประเด็นที่รับผิดชอบ
อยู่ เขาจะไม่อยากทำ�เลย เพราะไม่ใช่หน้าที่ เราก็ต้องมาปรับให้เขาคิดเพื่อส่วนรวม
คิดถึงคนอื่นบ้าง ส่วนคนในชุมชนก็ต้องเข้าไปปรับวิธีคิดให้เข้าใจว่า ปัญหาบางอย่าง
เขาสามารถแก้ไขได้ดว้ ยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและนิสยั ของตัวเอง ไม่จ�ำ เป็นต้องรอ
ให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปดูแลทุกอย่าง วิธีคิดแบบนี้เป็นการทำ�งานบนแนวทางการพัฒนา
ร่วมกัน”
การพัฒนาชุมชนต้องมีเป้าหมายการทำ�งานอย่างชัดเจน เพราะเป้าหมายจะนำ�
มาสูก่ ารคิดหาวิธกี ารเพือ่ เดินทางไปให้ถงึ ปลายทางทีต่ อ้ งการด้วยการลงมือทำ�บางอย่าง
นายก อบต.แหลมใหญ่ทงิ้ ท้ายว่า การพูดให้ใครสักคนลงมือทำ�อะไรสักอย่างเพือ่
ผูอ้ นื่ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย แต่การทำ�งานเพือ่ ผูอ้ นื่ มีคณ
ุ ค่าบางอย่างทีท่ ำ�ให้คนทำ�งานเกิดพลัง
และความสุขระหว่างการทำ�งาน
“คนสำ�ราญ งานสำ�เร็จ ผมบอกแบบนี้เสมอ เพราะคนทำ�งานต้องมีความสุข
กับการทำ�งาน งานถึงจะสำ�เร็จได้ ยิ่งงานที่ทำ�เป็นการทำ�ความดี ยิง่ สร้างความสุข
โดยไม่ตอ้ งไปหาพยานทีไ่ หน เพราะเมือ่ เราทำ�ความดี ตัวเราสามารถซึมซับความดี
และมีความสุขได้ทันที”
แม้ทมี่ าของนักถักทอชุมชน อบต.แหลมใหญ่ จะมีจดุ เริม่ ต้นจากการทำ�ตามคำ�สัง่
และทำ�ไปเพราะหน้าที่ แต่การลงมือทำ�งานด้วยการเข้าไปสัมผัสคลุกคลีกบั ผูค้ นในพืน้ ที่
ได้ชว่ ยพัฒนากระบวนการคิด จนสามารถปรับทัศนคติและวิธคี ดิ ให้พวกเธอเข้าใจบทบาท
หน้าทีอ่ นั มีคณ
ุ ค่าของตนเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ตาม
มาจึงมีผลลัพธ์ไปในทิศทางทีน่ า่ พอใจ โดยเฉพาะสถานการณ์ปญ
ั หาของเด็กและเยาวชน
ที่เปลี่ยนพฤติกรรมมาให้ความสนใจทำ�กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น
นักถักทอชุมชนคือผูเ้ ชือ่ มร้อยให้เบ้าหลอมทุกส่วนในชุมชนให้มโี อกาสทำ�งาน
ประสานกัน เพือ่ พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชน
ครอบครัว โรงเรียน ผู้ใหญ่ในชุมชน บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
รวมถึงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเมื่อ
ทุกฝ่ายร่วมคิด ร่วมทำ� และร่วมรับผิดชอบ ความสำ�เร็จก็อยูต่ รงหน้า ขอแค่ลงมือทำ�
แล้วก้าวเดินไปในทิศทางและจังหวะเดียวกันเท่านั้น

221

การพูดให้ใครสักคนลงมือทำ�อะไรสักอย่างเพื่อผู้อื่น
ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การทำ�งานเพื่อผู้อื่นมีคุณค่าบางอย่าง
ที่ทำ�ให้คนทำ�งานเกิดพลังและความสุขระหว่างการทำ�งาน

องค์การบริหารส่วนตำ�บลแหลมใหญ่
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
มธุรส ปรองดอง
บุปผา ทรัพย์สมบูรณ์
จรรยา แจ้งกระจ่าง

อมรศักดิ์ ฉัตรระทิน
พ.จ.อ.อรุณ ภมร
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

จังหวัด
สมุทรสงคราม
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เรียนรู้ชุมชน...
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
เยาวชน
องค์การบริหารส่วนตำ�บลบางแก้ว
อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
การปูพื้นฐานให้เด็กด้วยอีคิวหรือความฉลาดทางอารมณ์
จะทำ�ให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม แม้ว่าไอคิวของเด็กจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
แต่อีคิวที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็ก
ในการใช้ชีวิตในสังคม
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ชุมชนบางแก้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นชุมชนกึง่ เมืองกึง่ ชนบท
ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย บ้างรับจ้างเล็กๆ น้อยๆ บางส่วนประกอบอาชีพ
ทำ�นาเกลือ และประมงชายฝั่ง แม้ว่าอาชีพประมงจะมีรายได้ค่อนข้างดี แต่มีช่วงเวลา
ทำ�งานค่อนข้างจำ�กัด ซึ่งลักษณะงานดังกล่าวจำ�เป็นต้อง “ใช้แรงงาน” จำ�นวนมาก
หลายครอบครัวจึงมักจะให้ลกู ออกจากโรงเรียนไปใช้แรงงานในเรือเพือ่ หารายได้จนุ เจือ
ครอบครัว

เมื่อความเจริญรุกเข้าสู่ชุมชน
“ตอนนี้ “นาเกลือ” ที่เห็นอยู่ลิบๆ ถูกขายให้กับนายทุนไปหมดแล้ว มีผู้ถือครอง
บางคนที่เป็นเจ้าของจริงๆ อยู่ไม่กี่รายเท่านั้น เมื่อขายให้นายทุนเสร็จแล้ว นายทุนก็
จ้างเจ้าของคนเดิมนั่นแหละทำ�นาเกลือต่อ ซึ่งการกว้านซื้อที่ดินดังกล่าวของนายทุน
เหมือนเป็นการประวิงเวลา รอการใช้ประโยชน์จากที่ดินในรูปแบบอื่นๆ ส่วนเจ้าของ
นาเกลือบางราย เมื่อขายนาเกลือแล้วก็ผันตัวเองไปเป็นแม่ค้าขายปลาทูบ้าง ขายของ
ที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวบ้าง ส่งผลให้เด็กรุ่นใหม่ซึ่งเป็นลูกหลานของชุมชนบางแก้ว
ไม่รู้ถึงที่มาที่ไปของอาชีพการทำ�นาเกลือหรือวิถีชีวิตของชาวนาเกลือที่สืบทอดกันมา
ช้านาน ซึง่ เหตุการณ์เหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นถึงการกลืนกินค่านิยมการใช้ชวี ติ สังคมเมือง
ของเด็กรุ่นหลัง” คือคำ�บอกเล่าจาก อู๋ - รัชพล กลีบผึ้ง นักพัฒนาชุมชน องค์การ
บริหารส่วนตำ�บลบางแก้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เอ่ยด้วยสีหน้าครุน่ คิด
เมือ่ ถามถึงบริบทชุมชนบางแก้ว ที่แม้ว่าวันนี้ชุมชนแห่งนี้จะเปลี่ยนสภาพไปบ้าง แต่ยัง
คงเหลือเค้าความเป็นนาเกลือและสภาพดินเค็มที่ไม่สามารถปลูกพืชได้

225

รัชพลยอมรับว่า แม้เขาจะไม่ใช่คน
ในชุมชนนี้ แต่กลับรู้สึกใจหายเมื่ออาชีพที่
ได้ชื่อว่าเป็นรากเหง้าของชุมชนกำ�ลังถูก
ครอบงำ�จากนายทุน โดยไม่รวู้ า่ อนาคตของ
อาชีพนาเกลือที่คนรุ่นปู่ยาตายายฝากไว้
จะเลือนหายไปตามกาลเวลาหรือไม่ ยิง่ เมือ่
ผูกรวมกับการปลูกฝังค่านิยมของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ที่ไม่ต้องการให้ลูกหลานลำ�บาก
ลำ�บนและเหน็ดเหนื่อยกับการทำ�นาเกลือ
เหมือนพวกเขา เด็กและเยาวชนหลายคน
จึงไม่คอ่ ยผูกพันกับ “อาชีพขายความเค็ม”
นีเ้ ท่าไรนัก หนุนนำ�กับความเจริญทีไ่ หลบ่า
เข้ามาบนถนนสายหลักอย่างพระราม 2
ไม่วา่ จะเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ด
ป่าชายเลนเริม่ ถูกบุกรุกจากนายทุนเพือ่ ทำ�
ร้านอาหารและรีสอร์ท การ “เทใจออกห่าง”
จากอาชี พ ทำ�นาเกลื อของเด็ ก รุ่ น ใหม่ จึง
มากขึ้นเป็นทวีคูณ

หวังให้หลักสูตรฯ เติมเต็ม
การทำ�งานขององค์กร
รัชพลเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นของการ
เป็นนักถักทอชุมชนว่า เกิดขึ้นจากการเข้า
ร่วมประชุมและรับฟังรายละเอียดหลักสูตร
นั ก ถั ก ทอชุ ม ชนจากอาจารย์ ท รงพล
เจตนาวณิชย์ ผู้อำ�นวยการสถาบันเสริม
สร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็นสุข (สรส.)
ที่ เ ล่ า ถึ ง แนวคิ ด ในการพั ฒ นาเด็ ก และ
เยาวชนว่า ในอนาคตงานพัฒนาเด็กจะเป็น
งานสำ�คัญของ อปท. เพราะเป็นงานพัฒนา
คนซึง่ เป็นทรัพยากรบุคคลทีส่ ำ�คัญ เขารูส้ กึ
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ชืน่ ชอบแนวคิดนี้ และต้องการนำ�ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน จึงตอบรับเข้าร่วม พร้อมกับ
เห็นว่า งานพัฒนาเยาวชนน่าจะเกีย่ วข้องกับส่วนงานด้านการศึกษา จึงชวน ก้อง - ยศสันต์
อินทร์สมบัติ ผูช้ ว่ ยนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมทีม โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
บางแก้วสนับสนุน ด้วยหวังว่าหลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการทำ�งานของบุคลากร
ใน อบต.บางแก้ว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กฤษณพงษ์ แก่นเสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บลบางแก้ว รักษาราชการ
แทนหัวหน้าสำ�นักงานปลัด เล่าถึงเหตุผลในการสนับสนุนให้รชั พลและยศสันต์เข้าร่วม
โครงการนักถักทอชุมชนว่า เขารู้สึกหนักใจกับปัญหาด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน
เพราะเป็นปัญหาสำ�คัญที่ยังคงเกิดขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ปัญหา
ท้องก่อนวัยอันสมควร และปัญหาการศึกษาของเยาวชนในพืน้ ทีท่ ย่ี งั ไม่สงู นัก แม้ทผ่ี า่ นมา
อบต.จะส่งเสริมนโยบายด้านเด็กและเยาวชนอย่างเข้มข้น แต่ยงั ต้องการ “กระบวนการ
ใหม่ๆ” เพือ่ เติมเต็มและหนุนเสริมนโยบายด้านนี้ให้มปี ระสิทธิภาพและมีทศิ ทาง
ในการทำ�งานมากขึ้น
“ผมเชือ่ ว่าทัง้ 2 คน จะนำ�ความรูใ้ หม่ๆ มาปรับใช้ในแผนการทำ�งานในด้านนี้ และ
เป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นนโยบายด้านเด็กและเยาวชนของ อบต.บางแก้วให้เดินหน้า
ต่อไปได้อย่างมีแบบแผนและประสบความสำ�เร็จอีกระดับ”
สำ�หรับโครงการด้านเด็กและเยาวชนที่ผ่านมาของ อบต.บางแก้วเน้นไปที่ด้าน
การศึกษาเป็นหลัก อาทิ โครงการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีและต้องการ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการฝึกงานกับ อบต. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนเข้ามาช่วยทำ�งานใน อบต. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การทำ�งานกับชุมชน รวมถึง
เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม ถือเป็นการฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การ
ทำ�งานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

สร้างเป้าหมายร่วม...เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
จากประสบการณ์ของนักพัฒนาชุมชนทีม่ องเห็นปัญหาในพืน้ ที่ ประกอบกับใจรัก
และความมุง่ มัน่ ทีต่ อ้ งการ“ยกระดับคุณภาพชีวติ ” ของเด็กๆ ในชุมชนบางแก้วให้เป็น
รูปธรรม หลังผ่านการอบรมไปได้ระยะหนึ่ง 2 หนุ่มนักถักทอชุมชน อบต.บางแก้ว
เริ่มต้นด้วยการลงพื้นที่ชักชวนเยาวชนมาร่วมกิจกรรม ซึ่งครั้งแรก อบต.ต้องการให้
รัชพลนำ�เด็กที่รับทุนเรียนดีของ อบต.มาเข้าร่วมโครงการ แต่รัชพลกลับมองว่าเด็ก
กลุ่ ม นี้ ยั ง ไม่ ใช่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายแท้ จ ริ ง ที่ ต้ อ งการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ประกอบกั บ เด็ ก
กลุ่มนี้กำ�ลังไปศึกษาต่อต่างพื้นที่ จึงต้องหากลุ่มเป้าหมายใหม่
อาชีพการทำ�นาเกลือต้องพึ่งพาแสงแดดจากดวงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มความเข้มข้น
ความเค็มของเกลือฉันท์ใด รัชพลก็ต้องการ “การหนุนเสริม” จากผู้มีความรู้ในการ
พัฒนาชุมชนฉันท์นนั้ เขามองว่ากลุม่ เป้าหมายทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ คือ เด็กทีก่ ำ�ลังเรียนอยู่
ในชุมชนและต้องเป็นเด็กที่มีใจอยากทำ�กิจกรรมจริงๆ
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เมื่อเป้าหมายชัด การลงพื้นที่เพื่อเฟ้นหาเครือข่าย
เด็กและเยาวชนของทีมจึงเกิดขึ้น โดยพื้นที่เป้าหมาย
คือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพือ่ ขอความร่วมมือจาก
อนุนาถ ชื่นจิตร์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70
ซึ่ ง ผอ.โรงเรี ย นก็ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี โดยได้
มอบหมายให้ครูตาล - นัยนา พยมพฤกษ์ คุณครูผู้สอน
วิชาสังคมศึกษา วิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่
พลเมือง ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
จัดหานักเรียนที่สนใจเข้าร่วมทำ�กิจกรรมประมาณ 10 คน
ครูนยั นาย้ำ�ว่า จำ�นวนเด็กทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมมีไม่มาก
เพราะมาจากความสมัครใจและเต็มใจ ซึง่ เด็กทีเ่ ข้ามานัน้
ชอบทำ�กิจกรรมอยูแ่ ล้ว บางคนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึ ก ษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) หรือ
ปปช.น้อย ซึ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นโรงเรียนสุจริตหนึ่งเดียวในจังหวัด

ประกอบกั บ รู ป แบบของกิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ
การพั ฒนาศั ก ยภาพการเรี ยนการสอนโดยเฉพาะวิ ช า
สังคมศึกษา และวิชาหน้าที่พลเมือง ทำ�ให้การทำ�งาน
หนุนเสริมกันได้อย่างดี ทัง้ เรือ่ งข้อมูล การจัดแผนการเรียน
การสอน ซึ่งพบว่ากิจกรรมนี้ทำ�ให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะการกล้าแสดงออก การมีภาวะผูน้ ำ� เช่น เด็กโต
เข้ามาช่วยดูแลเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังมีเรื่องบุคลิกภาพ
และแนวคิดใหม่ๆ ที่ได้จากการลงพื้นที่ ซึ่งเด็กหลายคน
สะท้อนภาพออกมาได้ชัดเจนและพัฒนาดีขึ้นตามลำ�ดับ

มิตรภาพเกิดขึ้นระหว่างทาง
หลังจากได้ภาคีเครือข่ายเข้ามาหนุนเสริมการทำ�งาน
แล้ว การพูดคุยถึงแนวทางการทำ�งานระหว่างนักถักทอ
ชุมชน ครู เด็กเยาวชน และปลัด อบต. รวมถึงการขอ
คำ�ปรึกษาจากทีมนักถักทอชุมชนเครือข่ายอื่น เพื่อวาง
“กรอบการทำ�งาน” ให้ชดั เจนจึงเกิดขึน้ ซึง่ การพบกันของ
คนแปลกหน้าระหว่างนักถักทอชุมชนกับเด็กที่เข้าร่วม
กิจกรรมสิ่งที่จำ�เป็นต้องทำ�เป็นลำ�ดับแรกคือ การพูดคุย
และทำ�ความรู้จัก เพื่อทลายกำ�แพง และเปิดรับมิตรภาพ
ระหว่างวัย
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รัชพลยอมรับว่า การตีซี้กับเด็กเป็นเรื่องไม่ยาก
เพราะผ่ า นประสบการณ์ ก ารทำ�งานด้ า นเด็ ก และ
เยาวชนมาแล้ว เขาเชื่อว่าการเริ่มต้นทุกอย่างถ้าทำ�
ด้วยใจรักจะทำ�ให้มีความสุขในการทำ�งานมากยิ่งขึ้น
ด้วยการทำ�งานอย่างมุ่งมั่นของ 2 หนุ่มนักถักทอ
ชุมชนกับการสานไมตรีดว้ ยขนมและรอยยิม้ วันจัดประชุม
เด็กและเยาวชนจึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ
กิจกรรมแรกของรัชพลหลังจากแนะนำ�ตัวแล้ว
เริ่มต้นด้วยการให้เด็กทำ�ความรู้จักตนเอง โดยให้
ค้นหาตัวตนที่แท้จริงพร้อมเขียนใส่ในสมุดบันทึกว่า
แต่ละคนมีนิสัยอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบอะไร มีความ
สามารถอะไรบ้าง ครอบครัวเป็นอย่างไร เพื่อให้เด็ก
ทบทวนและรู้ จั ก คุ ณ ค่ า ของตั ว เองก่ อ น รวมไปถึ ง
มุมมองต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างในชุมชนของตัวเองว่า
มีจดุ เด่นอะไรน่าสนใจบ้างเพือ่ นำ�ต้นทุนความรูเ้ หล่านี้
มาเป็นแนวทางในการจัดการต่อไป
ซึ่งหลังจากการทำ�ความรู้จักในวันนั้นผ่านพ้นไปได้
ด้วยดี จาก “คนแปลกหน้า” กลับกลายเป็น “คนรู้จัก”
ทำ�ให้บรรยากาศการเจอกันในวันถัดมากลายเป็นความ
คุ้นเคยและสนิทสนม เด็กๆ กล้าพูดคุยมากขึ้น

ทำ�งานเป็นนักถักทอชุมชนกลางคัน เขาจึงต้องขบคิด
ถึงกระบวนการทำ�งานคนเดียวเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
แม้วา่ จะรูส้ กึ เป๋ๆ ไปบ้าง เพราะต้องทำ�งานคนเดียว
ลุยคนเดียว รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ เฉพาะหน้าที่
ประเดประดังเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย แต่รชั พลก็ยงั เดินหน้า
ต่อไป โดยมีพี่ธเนศ - ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ� จากศูนย์
ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
เข้ามาให้คำ�ปรึกษาและแนะแนวทางในการทำ�งาน พีธ่ เนศ
เสนอให้พาเด็กๆ ลงพื้นที่ชุมชนของตัวเอง เพื่อให้เด็ก
กลุม่ นีม้ องเห็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ในชุมชน เพราะจากข้อมูล
ของครูนยั นาสรุปว่า เด็กส่วนใหญ่ 80 เปอร์เซ็นต์รจู้ กั อาชีพ
ทำ�นาเกลือเพียงแค่ผิวเผิน ขณะที่อีก 20 เปอร์เซ็นต์
ไม่รู้จักอาชีพนี้เลย
จากข้ อมู ลเบื้องต้ น ของครู นัย นา ถู ก แปรมาเป็ น
รัชพลยอมรับว่าช่วงแรกๆ การทำ�งานของเขายัง กิจกรรมเรียนรูด้ งู านแปลงนาเกลือและป่าชายเลนในชุมชน
ไม่ค่อยคืบหน้ามากนัก ได้แค่แวะเวียนไปถามไถ่กับ ด้ ว ยการพาเด็ ก นั่ ง รถไฟไปทั ศ นศึ ก ษาชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง
กลุม่ เยาวชน เนือ่ งจากต้องหาเวลาว่างของเด็กให้ตรง โดยพี่ธเนศได้ประสานให้วิทยากรจากโครงการพลังเด็ก
กับนักถักทอชุมชน บางครัง้ นักถักทอชุมชนว่างแต่เด็ก และเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก มาให้
ต้องเตรียมตัวแข่งกีฬาสีบา้ ง เตรียมตัวสอบกลางเทอม ความรูเ้ กีย่ วกับบริบทชุมชน ส่วนรัชพลประสานกับปราชญ์
บ้าง หรือมีกิจกรรมทางวิชาการบ้าง ความลงตัวที่ ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีมาให้ความรู้เกี่ยวกับนาเกลือ
จะเจอกันมีน้อย ยิ่งเพื่อนร่วมทีมขอถอนตัวจากการ พร้อมทัง้ สอนให้เด็กรูจ้ กั นาเกลือในมุมมองใหม่ ทีใ่ นอดีต

ผนึกกำ�ลังคนในพื้นที่ร่วมสร้างการ
เรียนรู้
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เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ของชุมชน รวมทัง้ ยังได้กลุม่ อนุรกั ษ์ธรรมชาติและชายฝัง่ มาเป็น
วิทยากรปูพื้นฐานเรื่องการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบนิเวศ
ป่าชายเลน การอนุรักษ์หรือการปลูกแซมเพิ่มเติม เพื่อคงความสมบูรณ์ของแนวป่า
ชายเลนนั่นเอง

ขยายผลแกนนำ�เด็กและเยาวชน
แม้แดดในนาเกลือจะร้อนเปรี้ยงขนาดไหน ท่าทีของเด็กๆ กลับรู้สึกตื่นเต้น
แสงแดดที่ร้อนระอุไม่ได้เป็นปัญหาสำ�หรับการศึกษานอกห้องเรียน เด็กๆ หลายคน
รูส้ กึ สนุกกับประสบการณ์ใหม่ ทัง้ การลงพืน้ ทีช่ มุ ชนเป็นครัง้ แรก ขณะทีบ่ างคนเพิง่ สัมผัส
กับการนั่งรถไฟครั้งแรกกับเพื่อน รวมถึงการรับรู้ถึงความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
ในป่าชายเลนอาชีพการทำ�นาเกลือที่กำ�ลังจะหายไป
นอกจากความสนุกสนานและความประทับใจกับบทเรียนนอกห้องเรียนแล้ว
ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ มีแนวคิดทำ�สิ่งดีๆ ให้กับชุมชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การช่วยกันฟืน้ ฟูปา่ ชายเลน การรักษาสิง่ แวดล้อม รวมถึงการทำ�อาชีพเสริมเพิม่ รายได้
ให้แก่ตนเองและครอบครัว
เมื่อเด็กรุ่นแรกบางส่วนจบการศึกษาออกไป “การส่งไม้ต่อ” ถึงเด็กรุ่นที่สองของ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 เป็นไปอย่างราบรื่น เปิดเทอมใหม่มีการชักชวนจากเพื่อนๆ
แบบปากต่อปากถึงความสนุกสนานของการเข้าร่วมโครงการ ทำ�ให้ปจั จุบนั กลุม่ เด็กและ
เยาวชนเครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นถึง 20 คน
และเมื่อเจอกันอีกครั้งเด็กๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งแรกได้นำ�แรงบันดาลใจ
จากการลงพื้นที่มาเสนอเป็นโครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงให้รัชพลรับทราบ โดยใช้พื้นที่ในโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นทำ�กิจกรรม
สำ�หรับรัชพลแล้วเขารูส้ กึ ได้ถงึ “ความสำ�เร็จ” ของการทำ�งานทีก่ า้ วหน้าไปอีกขัน้ แม้จะ
ยังเป็นแค่แนวคิดก็ตาม เพราะรัชพลมองว่าสิ่งที่เด็กเสนอมานั้นล้วนมาจากความคิด
ของเด็กล้วนๆ อย่างน้อยๆ การลงพื้นที่ในวันนั้นคือ ช่วย ”จุดประกาย” ความคิดให้
เด็กได้คิดทำ�เพื่อชุมชนและตนเอง

เรียนรู้จน “เข้าใจ”
หลังจากเด็กๆ เกิดแรงบันดาลใจอยากทำ�โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อปลูก
ไว้กินเอง แต่เมื่อดูสภาพพื้นที่ที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ เด็กๆ จึงรวมกลุ่มระดมความคิด
จนเกิดเป็น “ไอเดีย” ทำ�โครงการปลูกผักลอยฟ้าที่ดัดแปลงแนวคิดมาจากการปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้อำ�นวยการและครูในโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 70
“ที่ต้องเปลี่ยนเป็นผักลอยฟ้าเพราะดินที่บ้านบางแก้วเป็นดินเค็ม ไม่สามารถ
เพาะปลูกพืชให้เจริญงอกงามได้ จึงต้องดัดแปลงการเพาะปลูกใหม่เพื่อให้ได้ผลผลิต
ซึง่ เราก็มองว่าดี เพราะนอกจากเด็กได้จะทำ�กิจกรรมตามทีต่ อ้ งการแล้ว กิจกรรมดังกล่าว
ยังช่วยลดปริมาณขยะจากขวดน้ำ�พลาสติกในโรงเรียนและชุมชนลงได้ การจัดการก็
ไม่ยาก เพียงแค่นำ�เมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้ อย่างผักบุ้งและกวางตุ้งมาปลูกใช้สารละลาย
แทนการใช้ปยุ๋ และดิน จากนัน้ นำ�ขวดไปแขวนไว้ให้สงู เหนือพืน้ ดินและหมัน่ รดน้�ำ ทุกวัน
โดยใช้พื้นที่หน้าห้องสมุดซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ง่ายต่อการดูแล” รัชพลอธิบายแนวคิด
การทำ�งาน
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น้องกิ่ง-ดวงกมล ชื่นจิต แกนนำ�เยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่าถึงแนวคิด
การปลูกผักลอยฟ้าว่า หลังจากไปทัศนศึกษาที่พี่ๆ นักถักทอชุมชนจัดขึ้นแล้ว เธอและ
เพื่อนๆ ทุกคนอยากนำ�ความรู้ที่ได้มาทำ�งานจริง เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
เห็นว่าการปลูกผักเป็นเรือ่ งทีท่ กุ คนสามารถทำ�ได้ ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมกับนักถักทอ
ชุมชนนั้นเป็นความสมัครใจ เพราะส่วนตัวเป็นคนชอบทำ�กิจกรรมอยู่แล้ว โดยเธอ
ทำ�หน้าทีป่ ระสานงานกับน้องๆ ในทีม และต้องแบ่งหน้าทีก่ นั ทำ�งานตามความถนัดของ
แต่ละคน
ขณะที่เนม - อนุกูล เรืองรอง หนึ่งในแกนนำ�เด็กและเยาวชนเล่าเสริมว่า
การทำ�กิจกรรมกับเพือ่ นๆ ทำ�ให้เขาเรียนรูเ้ รือ่ งการทำ�งานเป็นทีม โดยเฉพาะการระดม
ความคิดเห็นภายในกลุม่ เกีย่ วกับการปลูกผักซึง่ มีหลากหลายชนิดมาก แต่ละคนก็เสนอ
ความคิดเห็นมากมาย ทำ�ให้ต้องโหวตกันว่าควรจะปลูกผักอะไร เมื่อได้คำ�ตอบจึงนำ�
ความคิดเห็นในทีป่ ระชุมมาปรึกษากับครูนยั นา ครูกใ็ ห้ความรูว้ า่ ควรปลูกผักทีใ่ ห้ผลผลิต
ดีและสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็ว ทนต่อสภาพแวดล้อม จึงลงตัวที่ผักกวางตุ้งกับผักบุ้ง
เพราะปลูกง่ายที่สุด ซึ่งการทำ�กิจกรรมนี้ทำ�ให้เขาได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบต่อ
งาน และการเป็นแกนนำ�ทีด่ ตี อ้ งมีความรับผิดชอบจึงจะทำ�ให้เกิดความเชือ่ ถือและ
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆ ด้วย
น้องอั้ม - นพรัตน์ นาคขันทอง แกนนำ�เยาวชนอีกคนเล่าว่า เธอใช้เวลาว่างๆ
หลังเลิกเรียนมาช่วยกันคิดทำ�โครงการ แม้ว่าบางครั้งอาจจะนัดเพื่อนๆ หรือน้องๆ
ชั้นประถมศึกษาได้ไม่ครบทุกคน แต่แกนนำ�จึงแก้ปัญหาด้วยการฝากตัวแทนเพื่อน
แต่ละชั้นไปบอกเล่าถึงวาระการประชุม เพราะแต่ละคนมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ทำ�ให้
คนที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้รับทราบประเด็นและความคืบหน้าของการประชุม
เช่นเดียวกับเตย - นิภาภัทร คงสวัสดิ์ บอกว่า เธอรู้สึกสนุกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
กับเพื่อนๆ ได้เรียนรู้ถึงความสำ�คัญของทรัพยากรในชุมชนและการทำ�อาชีพนาเกลือ
ทำ�ให้รู้สึกประทับใจกับความรู้นอกห้องเรียนที่นักถักทอชุมชน ผู้ใหญ่ใจดี และปราชญ์
ชุมชนเปิดโอกาสให้เธอและเพื่อนๆ ได้ลงพื้นที่ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา
ทั้งนี้แกนนำ�ทั้งสี่คนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ประสบการณ์จากการลงพื้นที่
ในวันนั้นเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุด จากที่ไม่เคยใส่ใจ มองนาเกลือและป่าชายเลน
อย่างคุน้ ชิน แต่วนั นีเ้ หมือนได้ทำ�ความรูจ้ กั และเข้าถึงคุณค่าของทรัพยากรทีอ่ ยูใ่ น
“บ้านของตัวเอง” ลึกซึ้งมากขึ้น

ประสบการณ์จากการลงพื้นที่ในวันนั้นเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุด จากที่ไม่เคยใส่ใจ
มองนาเกลือและป่าชายเลนอย่างคุ้นชิน แต่วันนี้เหมือนได้ทำ�ความรู้จักและเข้าถึง
คุณค่าของทรัพยากรที่อยู่ใน “บ้านของตัวเอง” ลึกซึ้งมากขึ้น

232

ย่างก้าวที่มั่นคงสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ความตั้งใจบวกความมุ่งมั่นและกำ�ลังใจจากคนรอบข้างเปรียบเสมือนแท่นชาร์จ
พลังชีวติ ในการก้าวข้ามอุปสรรค แม้การทำ�งานกับชุมชนบางแก้ว ซึง่ เป็นชุมชนทีร่ ชั พล
คุ้นเคยอยู่แล้วจะไม่ใช่เรื่องที่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายนักที่จะขับเคลื่อนได้ด้วยตัวคนเดียว
รัชพลมองว่า การปูพื้นฐานให้เด็กด้วยอีคิวหรือความฉลาดทางอารมณ์จะทำ�ให้
เด็กสามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างรูเ้ ท่าทันความเปลีย่ นแปลงทางสังคม แม้วา่ ไอคิวของเด็กจะ
เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่อีคิวที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กใน
การใช้ชีวิตในสังคม
ขณะเดียวกันการทำ�ให้เด็กและคนในชุมชนหันมาเห็นความสำ�คัญของงาน
ที่เขากำ�ลังขับเคลื่อนให้กับชุมชนแห่งนี้คือ “ความท้าทายบทใหม่” ที่มีปัญหา
ยิบย่อยให้ขบคิดอยูเ่ สมอๆ โดยเฉพาะโจทย์ของการขับเคลือ่ น“อุดมการณ์” และ
“การเชื่อมร้อย” การทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนให้เป็นรูปเป็นร่างในนามของ
นักถักทอชุมชน เพือ่ ให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนของตำ�บลบางแก้วเข้มแข็งและ
ยั่งยืนมากที่สุด
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การพูดให้ใครสักคนลงมือทำ�อะไรสักอย่างเพื่อผู้อื่น ไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่การทำ�งานเพื่อผู้อื่นมีคุณค่าบางอย่างที่ทำ�ให้คนทำ�งานเกิดพลัง
และความสุขระหว่างการทำ�งาน

อองค์การบริหารส่วนตำ�บลบางแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล		 ประกอบ แสงจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล		 ชิณวัฒ กล่ำ�แสง
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
รัชพล กลีบผึ้ง
นักพัฒนาชุมชน
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จังหวัด
นครศรีธรรมราช
และจังหวัดกระบี่

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
และจังหวัดกระบี่
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ชุมชนเข้มแข็ง
ดัชนีชี้วัดความสำ�เร็จ
ของนักถักทอชุมชน
เทศบาลเมืองปากพูน
อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชนแล้ว การทำ�กิจกรรมให้
เด็กและเยาวชนแต่ละครั้งต้องกลับมาทบทวนการทำ�งานของตัวเอง
เพราะการทำ�งานเหล่านี้เปรียบเหมือน “การเดินหมากที่ต้องมองเกม
ให้เห็นทั้งกระดาน” มองการทำ�งานในมิติที่กว้างขึ้น ปรับเปลี่ยน
ความคิดจากที่รอมีความสุขเฉพาะวันหยุด แต่ปรับความคิดให้
มีความสุขกับการทำ�งานในทุกๆ วัน ทำ�ให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น
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ปรี๊ดดดดดดดดดดดด! สิ้นเสียงสัญญาณนกหวีดของ ป้าอู๊ด - ราตรี รักษ์สนิท
หนึง่ ในทีมผูใ้ หญ่ใจดี ตำ�บลปากพูน อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังแหวก
อากาศ ส่งสัญญาณให้แก๊งจักรยานเด็กในนาม “กลุม่ ปัน่ จักรยาน Bike For Volunteer”
กว่า 20 คันทยอยออกตัวจากโรงพยาบาลตำ�บลปากพูน สาขาบ้านตลาดพฤหัสในเช้า
วันเสาร์ภายใต้การนำ�ขบวนของ “รถพ่วงข้างของผู้ใหญ่ใจดี” พร้อมมินิเครื่องเสียงที่
เปิดพอให้ได้ยินกันภายในกลุ่ม ปิดท้ายขบวนด้วย สาระภี ศรีพร หัวหน้าฝ่ายบริหาร
สาธารณสุข 1 ใน 6 นักถักทอชุมชน ของเทศบาลเมืองปากพูน
ในวันที่อากาศยามเช้าสดชื่นแจ่มใส แก๊งจักรยานเด็กปั่นเป็นแถวตอนเรียงหนึ่ง
อย่างไม่เร่งรีบ พร้อมๆ กับฉากหลังรายรอบไปด้วยทุง่ นาสลับต้นไม้นอ้ ยใหญ่ นานๆ ที
ถึ ง จะมี ร ถมอเตอร์ ไซค์ ขั บ สวนทางผ่ า นมาสั ก คั น ชวนให้ คิ ด ถึ ง บรรยากาศในหนั ง
“แฟนฉัน” ขึ้นมาเลยทีเดียว
แต่ต่างกันตรงที่ “วาระ” ของการปั่นในวันนี้เป็นการปั่นในโครงการจิตอาสา
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ “เก็บขยะ” รอบๆ บริเวณวัด โรงเรียน และมัสยิด ซึ่งเป็น
หนึ่งในหลายๆ กิจกรรมที่นักถักทอชุมชนเทศบาลเมืองปากพูนรวบรวมกลุ่มเด็ก
และเยาวชนให้ลุกขึ้นมาทำ�กิจกรรมจิตอาสาควบคู่กับการออกกำ�ลังกาย
สาระภีเปิดใจถึงกิจกรรมปั่นจักรยานว่า เป็นกิจกรรมที่ทำ�มาย่างเข้าปีที่ 4 แล้ว
มีสมาชิกเป็นเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมจำ�นวนมาก ด้วยการชักชวนกันมาบ้าง
พ่อแม่พาเข้ามาร่วมกิจกรรมบ้าง เพราะเป็นกิจกรรมจิตอาสาและการช่วยกันรักษา
สิ่งแวดล้อม
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แก้ปัญหาจากบนลงล่าง
จากล่างขึ้นบน
แต่ก่อนที่จะเกิดกลุ่มจักรยาน และ
กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย “ปากพูน” เคย
เผชิญกับความวิตกกังวลเรื่องสถานการณ์
ไม่สู้ดีรอบๆ ชุมชนที่อาจจะชักจูงเด็กไปใน
ทางร้ายได้ทุกเมื่อ
เหตุเพราะบริบทพืน้ ทีข่ องปากพูนอยู่
ใกล้เขตเมือง ชาญชัย อรุณ ปลัดเทศบาล
เมืองปากพูน เล่าว่า เมือ่ ก่อนพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ไม่ได้มีสถานการณ์ที่น่าห่วงกังวลเช่นนี้
“ก่อนหน้านัน้ พ่อแม่ลกู อยูพ่ ร้อมหน้า
การทำ�มาหากินก็ไม่ได้ลำ�บากดังทุกวันนี้”
จนกระทัง่ มีการเปลีย่ นแปลงขึน้ กลาง
ทะเล ชาวประมงหาปลาได้ยากขึ้น เรือ
หลายลำ�ต้องออกทะเลไปไกลกว่าเดิม และ
มีบางลำ�ที่ “ไม่ได้ออกจากฝั่ง”
“เมือ่ ไม่ได้ออกหาปลา หรือหาปลาได้
น้ อ ยลง เพื่ อ ความอยู่ ร อดของปากท้ อ ง
ทำ�ให้ชาวเลกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เริ่มหันมา
ประกอบอาชีพใหม่ ส่วนมากออกไปขาย
เครื่องแกงปักษ์ใต้ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่น
ของชาวบ้านที่นี่ แต่อาชีพนี้ต้องตระเวน
เดินสายไปขายยังต่างจังหวัด ทำ�ให้เด็กต้อง
อยู่กับผู้สุงวัย ส่งผลให้เกิดปัญหาเด็กขาด
ความอบอุ่ น หั น ไปเสพยา บางรายก่ อ
อาชญากรรม และที่กำ�ลังน่าเป็นห่วงคือ
ปัญหาแม่วัยใส”
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จากสถานการณ์ข้างต้น เฉลิมชัย ศรีเมือง ในฐานะนายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองปากพูน จึงเกิดแนวคิด “รื้อฟื้นสถาบันครอบครัว” ด้วยวิธี “แก้ปัญหาจากบน
ลงล่าง จากล่างขึน้ บน” ด้วยการสร้างครอบครัวขึน้ มาใหม่ผา่ นกลไกการจัดการร่วมกัน
ของชุมชน
“การแก้ปญ
ั หาจากบนลงล่างหมายถึงผูบ้ ริหารทุกระดับต้องเข้ามารับรูป้ ญ
ั หาของ
ชุมชน ขณะเดียวกันประชาชนเองก็ต้องเสนอเรื่องราวความทุกข์ร้อนมายังเทศบาล
ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาชาวบ้ า นจะมาร้ อ งเรี ย นที่ สำ � นั ก งานเทศบาล แต่ แ นวทางใหม่ เราให้
ผู้ประสานงาน ก็คือ สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อได้ข้อมูลมา สมาชิกสภาก็นำ�เรื่องเข้าสู่ที่
ประชุมฝ่ายบริหาร”
และนอกจากข้อมูลจะมาจากด้านล่างคือชุมชน ในบางโอกาส โดยเฉพาะ
เวลาที่มีประชาคมหมู่บ้าน ผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรี รองนายกฯ
รวมทั้งปลัด และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะลงพื้นที่เพื่อไปรับทราบข้อมูลจาก
ชาวบ้านโดยตรง
“ข้อมูล” ทีไ่ ด้จะนำ�ไปจัดทำ�เป็นแผนพัฒนา โดยเฉพาะส่วนของการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ทีต่ อ้ งให้ความสำ�คัญตัง้ แต่ “เด็กเล็ก” ซึง่ เทศบาลเมืองปากพูนกำ�หนดเป้าหมาย
ไว้ที่ “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม” ด้วยการเน้นวิชาชีวติ ไม่เน้นวิชาการเพือ่ เตรียม
ความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่วัยเรียน
“ส่วนการพัฒนากลุม่ เยาวชน ใช้แนวทางจากบนลงล่าง-ล่างขึน้ บน โดยมีกลุม่ เยาวชน
จิตอาสาที่ดูแลในเรื่องขยะ รวมทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษาโดยส่งเสริมให้โรงเรียน
จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศให้กบั เด็ก ขณะทีใ่ นส่วนของการพัฒนาครอบครัวได้จดั ตัง้
กองทุนพัฒนาครอบครัว เด็ก สตรี ผ่านกองทุนสวัสดิการและสาธารณสุข” นายกเทศมนตรี
กล่าว
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สำ�หรั บ กลุ่ ม เด็ ก เสี่ ย ง อั น เนื่ อ งมาจากปั ญ หา
ยาเสพติดที่กำ�ลังแพร่ระบาด เทศบาลเมืองปากพูนได้
ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ตำ�รวจท้ อ งที่ ต รวจปั ส สาวะ
พร้อมกับตัง้ งบประมาณส่วนนีไ้ ว้จำ�นวน 3,500 บาทต่อคน
เพื่อใช้สำ�หรับเข้าค่ายบำ�บัด
“ประเด็นนีค้ อื สิง่ ทีเ่ ทศบาลกังวล เพราะพอไปอบรม
กลับมา ไม่นานเด็กก็อยูใ่ นสภาพแวดล้อมแบบเดิมๆ ก็จะ
กลับมาใช้ยาเหมือนเดิม ดังนัน้ เราเห็นว่าหลักสูตรนักถักทอ
ชุมชนจะช่วยเพิม่ ทักษะและความสามารถด้านการทำ�งาน
ร่วมกับชุมชนของทีมเจ้าหน้าที่ เพราะนัน่ คือสิง่ ทีเ่ จ้าหน้าที่
เราขาด...” นายกเทศมนตรี ยำ�้ ถึ ง แนวคิ ด การเข้ า ร่ ว ม
หลักสูตรนักถักทอชุมชน
ทัง้ นี้ การดำ�เนินงานในช่วงทีผ่ า่ นมา เทศบาลจะเป็น
ผู้ดำ�เนินงานเอง ซึ่งสิ่งที่ขาดคือ “การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน”
“ในชุมชนก็มีกลุ่มที่ทำ�งานเพื่อพัฒนาเด็กอยู่บ้าง
แต่ก็ไม่ได้ทำ�งานประสานกันมากนัก จะมาร่วมกันจริงๆ
ก็เป็นวาระ เช่นเทศกาลงานบุญ หรือ งานประเพณีส�ำ คัญ
เท่านั้น”

“ชุมชน” คือ สถาบันครอบครัว
เมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่สามารถอยู่
ดูแลบุตรหลาน หรือแม้แต่บางครอบครัวทีม่ ผี สู้ งู วัยอยูอ่ ย่าง
ลำ�พัง...วิธีแก้ปัญหาจาก “บนลงล่าง จากล่างขึ้นบน”
ทำ�ให้ทราบว่ายังมีอีกหลายครัวเรือนที่ผู้สูงวัย และเด็กๆ
ขาดการดูแล
ดังนั้น “ชุมชน” อาจจะต้องมารับบทบาทนี้
สาระภีอธิบายว่า “ช่องว่าง” ดังกล่าว ลดลงด้วย
กิจกรรม “คนสองวัย” ที่ดึงเด็กๆ ในชุมชนมาทำ�กิจกรรม
ร่วมกับผู้สูงอายุ เป้าหมายคือให้เด็กๆ และคนชราได้มี
โอกาสถ่ายทอดความรัก ขณะเดียวกันก็สร้างความอบอุน่
ให้กันและกัน
“กิจกรรมแบบนี้ทำ�มาได้ระยะหนึ่งแล้ว และเห็นว่า
เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ และความอบอุ่นให้กับ
คนทั้ง 2 วัยได้เป็นอย่างดี เพราะเด็กๆ จะได้ฟังเรื่องราว
จากคุณปู่คุณย่า ส่วนคุณปู่คุณย่าก็จะได้รับการเอาใจใส่
จากลูกหลาน ทำ�ให้เกิดความรักความผูกพันซึง่ กันและกัน
บางครั้งกลุ่มผู้สูงอายุก็จะสอนเด็กทำ�ขนม ซึ่งเป็นการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำ�ขนมพื้นบ้านได้อีกทางหนึ่ง”
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หน้าที่ของการ “ถักทอ” ชุมชน
นอกจากสาระภีแล้วสมาชิก “นักถักทอชุมชน” ของเทศบาลเมืองปากพูนยังมี
นภดล รามณรงค์ นั ก วิ ช าการการศึ ก ษา ศิ ริ พ ร ทองเกตุ นั ก พั ฒ นาชุ ม ชน
ชัยรัต บุญเนียม หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข อรทัย จันทร์เขียว เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน และฐาปกรณ์ ศรีเมือง ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบาย
และแผน
ทั้งหมดเล่าย้อนถึงการเข้ามาร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชนว่า ทางเทศบาลเมือง
ปากพูนเห็นความสำ�คัญของการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะในด้านอีคิว
ให้กับเด็กและเยาวชน หลังจากที่พวกเขาได้พูดคุยกับอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์
ผูอ้ ำ�นวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็นสุข (สรส.) ถึงความสำ�คัญ
ของหลักสูตรแล้วชักชวนเข้าร่วม โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค)
ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพือ่ พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพือ่ ให้
การทำ�งานเป็นไปอย่างมีทิศทางและสอดรับกับนโยบายการทำ�งานของเทศบาลเมือง
ปากพูนมากยิ่งขึ้น
โดยศิริพรเสริมว่า หลังจากเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชนแล้ว การทำ�กิจกรรม
ให้เด็กและเยาวชน แต่ละครั้งต้องกลับมาทบทวนการทำ�งานของตัวเอง เพราะการ
ทำ�งานเหล่านีเ้ ปรียบเหมือน “การเดินหมากทีต่ อ้ งมองเกมให้เห็นทัง้ กระดาน” มอง
การทำ�งานให้มีมิติที่กว้างขึ้น ปรับเปลี่ยนความคิดจากที่รอมีความสุขเฉพาะ
วันหยุดแต่ปรับความคิดให้มีความสุขกับการทำ�งานในทุกๆ วัน ทำ�ให้มีความสุข
มากยิ่งขึ้น
เมื่อเกิดปัญหาการทำ�งานก็ให้ “มองมุมบวกแล้วยิ้มรับกับปัญหา” ชัยรัตน์
สะท้อนอีกมุมมองหนึ่งพร้อมระบุว่า แม้ว่าการทำ�งานบางครั้งอาจจะมีสะดุดไปบ้าง
แต่หากมีการวางแผนการทำ�งานทีด่ จี ะทำ�ให้ทมี เดินหน้าต่อไป สิง่ เหล่านีส้ ำ�คัญมาก
สำ�หรับการทำ�งาน เพราะจะทำ�ให้เป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และเดินหน้า
ขับเคลื่อนต่อไปได้
เช่นเดียวกับอรทัยทีบ่ อกว่า นอกจากปรับทัศนคติในเรือ่ งการฟังเหตุผลซึง่ กัน
และกันของทีมงานแล้ว เธอยังนำ�มาปรับใช้กบั การเลีย้ งดูลกู ๆ โดยเฉพาะการรับฟัง
เหตุผลซึ่งกันและกันภายในครอบครัว รวมถึงปลูกฝังให้ลูกเรียนรู้การช่วยเหลือ
สังคม และการทำ�กิจกรรมจิตอาสา

สร้างความต่อเนื่องกิจกรรมนำ�ไปสู่ความยั่งยืน
ปลัดชาญชัยเล่าว่า เมือ่ การทำ�งานของนักถักทอชุมชนมีความต่อเนือ่ ง ก็เริม่ เห็น
ความยัง่ ยืนขึน้ โดยเฉพาะการทำ�กิจกรรมและการทำ�งานทีร่ บั ลูกกับนโยบายขององค์กร
โดยชุมชนเริม่ เข้ามาให้ความร่วมมือมากยิง่ ขึน้ ทำ�ให้การแก้ปญ
ั หาเป็นไปอย่างมีทศิ ทาง
และที่สำ�คัญคือทำ�ให้การทำ�งานของพวกเขาง่ายขึ้น

เมื่อเกิดปัญหาก็ให้
“มองมุมบวกแล้ว
ยิ้มรับกับปัญหา”...
แม้ว่าการทำ�งาน
บางครั้งอาจจะมี
สะดุดไปบ้าง
แต่หากมีการวางแผน
การทำ�งานที่ดีจะทำ�ให้
ทีมเดินหน้าต่อไป
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สอดคล้องกับเสียงสะท้อนจากนพดลที่บอกว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนในเทศบาล
เมืองปากพูนทุกกลุ่มเริ่มมีการทำ�กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีสมาชิกใหม่ๆ เข้าร่วม
ตลอด แต่กลุม่ ทีย่ งั รูส้ กึ หนักใจคือกลุม่ เก็บขยะ ซึง่ ต้องมีการกระตุน้ และให้คำ�แนะนำ�ใน
การทำ�กิจกรรมให้มากกว่านี้เพื่อให้กลุ่มมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ กลุ่มการทำ�กิจกรรมของเด็กและเยาวชนในเทศบาลเมืองปากพูนมีทั้งหมด
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหอยทากซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุด ตั้งขึ้นโดยคนในชุมชนที่รวมตัว
กันมานานแล้ว ปัจจุบันทำ�กิจกรรมจิตอาสาโดยมีนักถักทอชุมชนเข้าไปหนุนเสริม
กลุม่ ปัน่ จักรยาน จัดตัง้ โดยนักถักทอชุมชนมีกจิ กรรมปัน่ จักรยานเก็บขยะบริเวณ
โดยรอบวัดและโรงเรียนทุกๆ วันเสาร์ โดยมีกลุ่มหอยทากเป็นต้นแบบ
กลุม่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนทีม่ อี นามัยเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ทำ�กิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมมาโดยตลอด เช่น โครงการแก่อย่างมีคณ
ุ ค่าชราอย่าง
สง่างาม จัดขึ้นโดยพากลุ่มคน 3 ช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยทำ�งาน และผู้สูงอายุ มาทำ�
กิจกรรมเพื่อเรียนรู้และทำ�ความเข้าใจเรื่องการใช้ชีวิตโดยไม่มีช่องว่างระหว่างวัย
และกลุ่มเก็บขยะ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพิ่งตั้งขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เป็นกลุ่มที่ยังไม่มั่นคง
มากนัก เนื่องจากกิจกรรมที่ทำ�ยังไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร
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ปั่น ปั่น ปั่น ออกกำ�ลังกายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หลังจากเก็บขยะที่วัดมะม่วงทองเสร็จ แก๊งเยาวชนนักปั่นก็กลับไปกินข้าวเช้าที่
รพ.สต. โดยมีปา้ อูด๊ และผูใ้ หญ่ใจดีจดั เตรียมไว้ให้ ซึง่ การปัน่ แต่ละครัง้ รวมเป็นระยะทาง
กว่า 10 กิโลเมตร
ป้าอู๊ดเล่าว่า การทำ�กิจกรรมเพื่อชุมชนกับการเป็นเจ้าหน้าที่ อสม. เป็นสิ่งที่ทำ�
ร่วมกันมานานแล้ว โดยเฉพาะกลุม่ ปัน่ จักรยานทีน่ กั ถักทอชุมชนเป็นผูก้ อ่ ตัง้ ขึน้ กิจกรรม
การปั่นนี้ทำ�ให้เด็กได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อน
รวมทั้งปลูกฝังจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการออกกำ�ลังกาย
ซึ่งถือว่าเด็กมี “พัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจ” ไปพร้อมกัน
ปิง - สุภาสินี จินดานิล สาวน้อยตาคมอายุ 9 ขวบ สมาชิกกลุ่มปั่นจักรยาน
รุน่ แรกๆ เล่าว่า เข้าร่วมกิจกรรมนีม้ าตัง้ แต่อายุ 5 ขวบ โดยมีเพือ่ นรุน่ พีข่ า้ งบ้านชักชวน
มาปัน่ จักรยานเล่น ทีช่ อบกิจกรรมนีเ้ พราะนอกจากปัน่ จักรยานเพือ่ ออกกำ�ลังกายแล้ว
ยังเป็นโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตัวเองด้วย
ส่วนเต๊ะ - ปรเมฐ นิตไิ ชย หนุม่ น้อยหน้าใสเล่าว่า การเข้าร่วมกิจกรรมปัน่ จักรยาน
ทำ�ให้เขาได้เรียนรู้ถึงความสุขที่ได้รับจากการทำ�กิจกรรมจิตอาสา พร้อมๆ กับการ
ออกกำ�ลังกาย เป็นเรื่องสนุกไม่น่าเบื่อเพราะได้ทำ�กิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชุมชน
แม้วันนี้เส้นทางการปั่นจักรยานของแก๊งเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จะถูกกำ�หนดโดย
ทีมนักถักทอชุมชน แต่ในอีกไม่กปี่ ขี ้างหน้าเด็กแต่ละคนต้องกำ�หนดเส้นทางชีวติ เองว่า
จะปั่นจักรยานชีวิตของตนไปทางไหน เพื่อรักษาสมดุลประคับประคองตัวเองไปตาม
เส้นทางให้เคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างดีและมีคุณภาพ
แต่ในมุมมองของนักถักทอชุมชน หากถามถึง “ดัชนีชี้วัดความสำ�เร็จ” ของการ
ทำ�งาน คงไม่ใช่แค่การเลือ่ นตำ�แหน่งหน้าทีก่ ารงานในแต่ละปี แต่ทว่า “การขับเคลือ่ น”
ชุมชนให้มศี กั ยภาพปรับเปลีย่ นเป็นชุมชนเข้มแข็งต่างหาก นัน่ คือคำ�ตอบของความสำ�เร็จ
ที่ยั่งยืน
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หากถามถึง “ดัชนีชี้วัดความสำ�เร็จ” ของการทำ�งาน
คงไม่ใช่แค่การเลื่อนตำ�แหน่งหน้าที่การงานในแต่ละปี
แต่ทว่า “การขับเคลื่อน” ชุมชนให้มีศักยภาพปรับเปลี่ยน
เป็นชุมชนเข้มแข็งต่างหาก นั่นคือคำ�ตอบของความสำ�เร็จที่ยั่งยืน

เทศบาลเมืองปากพูน

นายกเทศมนตรี เฉลิม ศรีเมือง
ปลัดเทศบาล
ชาญชัย อรุณ
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
สาระภี ศรีพร
ผู้อำ�นวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นภดล รามณรงค์ นักวิชาการศึกษา
ศิริพร ทองเกตุ
นักพัฒนาชุมชน
ชัยรัต บุญเนียม หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
อรทัย จันทร์เขียว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ฐาปกรณ์ ศรีเมือง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
วัชรี จันทรมุณี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองสวัสดิการสังคม

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
และจังหวัดกระบี่
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การถักทอชุมชน
ช่วย “เติมเต็ม”
จิตวิญญาณ
การพัฒนา
เทศบาลตำ�บลโพธิ์เสด็จ อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นอกจากว่ากล่าวตักเตือนแล้ว เราต้องพัฒนาใจของเด็กด้วยว่า
จะทำ�อย่างไรให้เด็กให้ ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่ให้เขาเดินไป
ตามสิ่งที่ผิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถสอนได้ บอกกล่าวได้
ให้เด็กได้เรียนรู้จากตัวเรา และประสบการณ์จากภาคีเครือข่าย
ผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาช่วยกันดูแล
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เทศบาลตำ�บลโพธิ์เสด็จ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยกฐานะเป็น
เทศบาลเมื่อปี พ.ศ.2554 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีทำ�สวนมังคุด เงาะ ลองกอง
ทุเรียน และปลูกยางพารา
ด้วยสภาพพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ในทางปกครองถือว่ามีปัญหาความ
เหลือ่ มล้ำ�สูงทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนัน้ นโยบายของเทศบาลตำ�บลโพธิเ์ สด็จ
คือการลดความเหลื่อมล้ำ� สร้างรายได้ ลดรายจ่ายแก่ชุมชน รวมทั้งการพัฒนา
องค์ความรู้ของบุคลากรเพื่อเป็นเสาหลักในการหล่อหลอมให้ชุมชนเข้มแข็ง
“เราต้องเสริมสร้างคนในองค์กรเสียก่อน ก่อนที่จะให้เขาไปสร้างคนในชุมชนให้
ดีได้” เกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำ�บลโพธิ์เสด็จ บอกเล่าอย่างตรงไป
ตรงมาถึงทีม่ าทีไ่ ปของการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิน่
(4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพือ่ พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
โดยระบุว่า ทักษะการทำ�งานที่ดีเป็นสิ่งจำ�เป็นที่บุคลากรทุกคนต้องมี การส่งบุคลากร
เข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชนส่วนตัวคิดว่า เป็นหลักสูตรที่คุ้มค่ามีประโยชน์กับ
ชุมชนมาก เพราะเมื่ออบรมหลักสูตรเสร็จ นักถักทอชุมชนสามารถนำ�องค์ความรู้ที่ได้
จากวิทยากรหรือจากเพือ่ นร่วมอุดมการณ์ดว้ ยกันมาปรับใช้กบั การทำ�งาน การลงพืน้ ที่
ชุมชน และการทำ�กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนได้จริง
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แก้ปัญหา…ผ่านกิจกรรม
ปัญหาของเด็กและเยาวชนในตำ�บลโพธิ์เสด็จคง
หนีไม่พน้ ปัญหายาเสพติด ทีก่ ำ�ลังแพร่ระบาดในทุกพืน้ ที่
ทั่วประเทศและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเยาวชนที่อยากรู้อยากทดลอง ซึ่งเป็นนิสัยของเด็ก
วัยนีโ้ ดยไม่คดิ ว่าจะติด รวมทัง้ ปัจจัยอืน่ ๆ เช่น เพือ่ นชวน
ปัญหาครอบครัว เป็นต้น ซึง่ เทศบาลตำ�บลโพธิเ์ สด็จไม่ได้
นิ่งนอนใจกับปัญหาเหล่านี้
นอกจากปัญหายาเสพติดแล้ว ปัญหาขยะดูจะเป็น
ปัญหาต้นๆ ของทีน่ ี่ นายกฯ เกรียงศักดิร์ ะบุวา่ แม้ขยะจะ
ไม่ได้มากมายนัก แต่ความสะอาดของชุมชนถือเป็นภารกิจ
สำ�คัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะนอกจากปัญหาจากขยะ
มูลฝอยจะเพิม่ มากขึน้ ตามจำ�นวนของประชากร หากไม่มี
การกำ�จัดที่ถูกต้อง ปัญหาความสกปรกต่างๆ จะตามมา
ในที่สุด ด้วยแนวคิด “ถ้าเด็กทำ�ผู้ใหญ่ก็ทำ�” จึงเกิดเป็น
“โครงการเยาวชนก่อการดี” ทีเ่ ริม่ ทำ�มาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2552
โดยมีเรือนจำ�ม่วงบางเข็น กศน. ตำ�รวจภูธรในพืน้ ที่ ร่วมเป็น
ภาคีเครือข่าย
นายกฯ เกรียงศักดิเ์ ล่าต่อว่า นโยบายการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนของเทศบาลตำ�บลโพธิเ์ สด็จ คือพยายามให้มี
การอบรมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนทุกปี
เพื่อให้การทำ�งานด้านนี้เกิดความต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน
หากมองในมุมความรู้สึกของผู้ปกครอง นั่นคือ บุคลากร
ในเทศบาลตำ�บลโพธิ์เสด็จไม่ทอดทิ้งลูกหลานเยาวชน
เมือ่ ถามถึงเป้าหมายของการบริหารชุมชนให้เป็น
ชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง นายกฯ เกรียงศักดิบ์ อกว่า อยากสร้าง
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันใน
ทุกๆ ด้าน โดยมีผใู้ หญ่คอยชีน้ ำ�ไปในทางทีด่ ี และเมือ่
ทุกอย่างเอื้อต่อการทำ�ดี จะทำ�ให้เด็กหลุดจากกับดัก
ปัญหาต่างๆ ได้ ซึ่งนำ�ไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
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หลังจากคิดทบทวนกับความรู้สึกอันหลากหลาย
ในที่สุดเอกก็เลือกที่จะตอบรับเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอ
ชุมชน ด้วยเหตุผลส่วนตัวที่ว่า หากทำ�หน้าที่นักถักทอ
“แนวทางและทักษะการว่าความของนักกฎหมาย ชุมชน การตักเตือนเด็กในแบบฉบับทีว่ า่ ด้วยจริยธรรม
“คือต้องตีความตามตัวอักษร” ซึ่งในทางทฤษฎีเป็น คุณธรรมทางสังคม น่าจะเข้าถึงเด็กดีกว่าและได้ผล
การตีความตามถ้อยคําสํานวนในตัวบทตามเจตนารมณ์ มากกว่ า การตั ก เตื อ นในแบบฉบั บ ที่ ว่ า ด้ ว ยตั ว บท
กฎหมาย เพื่ อ ให้ ท ราบความหมายของกฎหมายจาก กฎหมาย
“หากตัวเองทำ�งานกฎหมาย ถ้าถามว่ากับเด็กมีสว่ น
ตัวอักษรที่บัญญัติไว้ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำ�หนด ต่างกับการทำ�งานในบทบาทของนักถักทอชุมชน เกีย่ วข้องอะไรไหม...ก็แทบจะไม่มเี ลย เพราะบอกได้อย่าง
ที่จะต้องมีการ “การถอดบทเรียน” ซึ่งเป็นการจัดการ เดียวว่าถ้าทำ�แบบนี้มาผิดนะ ทำ�อย่างนี้ถูกนะ ทำ�อย่างนี้
องค์ความรู้ที่อยู่ตรงหน้า เพราะผลผลิตขององค์ความรู้มี กฎหมายบอกว่าผิดแค่นั้นเอง แต่การมาทำ�งานในฐานะ
ความแตกต่างกัน สมมติผมเป็นเกษตรกรปลูกกล้วย ได้ นักถักทอชุมชน หากมองให้ลกึ ลงไปพบว่า เราสามารถ
กล้วยมา ขายกล้วยจบแค่นี้ แต่หากมองในมุมนักถักทอ ดึงเด็กให้เป็นคนดีได้ เราสามารถปลูกฝังสิ่งที่ดีๆ ให้
ชุมชนเราสามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่มีให้กับชุมชนได้ เขาได้ และถ้าเราเข้าไปตักเตือนหรือระงับปัญหาทีต่ น้
อย่างไร ปลูกกล้วยแล้ว เอาหน่อกล้วย ใบกล้วยไปทำ�อะไร เหตุก่อนที่เด็กจะทำ�ผิด จะดีกว่าเราเข้าไปตอนที่เด็ก
ทำ�ผิดแล้ว แล้วเราไปพูดคุยถึงการกระทำ�ผิดกับเขาใน
ได้บ้าง”
เสียงสะท้อนในมุมมองของ “นิติกร” ที่วันหนึ่ง เชิงกฎหมาย ซึ่งมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดนัก”
เอกบอกว่า เขาคาดหวังความรูท้ ไี่ ด้รบั จากหลักสูตร
จับพลัดจับผลูมารับบทบาท “นักถักทอชุมชนชุมชน”
เอก - เอกมล พลับช่วย เล่าถึงความแตกต่างของบทบาท นี้ไว้แค่ 60 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่เมื่อเข้าอบรมสิ่งที่ได้รับ
การทำ�งานทีผ่ นั ตัวเองจาก “ผูช้ ว่ ยนักถักทอชุมชน” ของ กลับเกินคาด เขาได้กลับมา “เกินร้อย” ทั้งการปรับใช้
นก - วุฒธิศักดิ์ ชัยพัฒน์วงศกร นักพัฒนาชุมชน กั บ การทำ�งาน ทั้ ง แนวคิ ด ส่ ว นตั ว และการตี ค วามที่
มาเป็น “ตัวจริง” เพื่อร่วมกันทำ�งานขับเคลื่อนชุมชนใน เปลี่ยนแปลงไป โดยมีพี่นกคอยให้คำ�แนะนำ�
“การทำ�งานเปลีย่ นแปลงไป เราไม่ได้ท�ำ งานคนเดียว
ฐานะนักถักทอชุมชนอย่างเต็มตัว
แต่เป็นการทำ�งานเป็นทีมที่ต้องสามัคคี ฟังความคิดเห็น
ของคนอื่นด้วย เพื่อนำ�ไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายที่ต้อง
เดินไปด้วยกันทั้งองค์กร มีพี่นกคอยให้คำ�แนะนำ�ในทุกๆ
เรื่อง ทั้งการดำ�เนินกิจกรรม การทำ�งานกับภาคีเครือข่าย
ด้วยบุคลิกในการทำ�งานทีเ่ ป็นกันเอง ยิม้ แย้มแจ่มใส ขณะเดียวกันเรื่องแนวคิดในมุมมองของนักกฎหมาย
เข้ากับคนอื่นได้ง่าย แถมยังเป็นวิทยากรและเป็นพิธีกรได้ หากเยาวชนทำ�ผิดต้องไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
แววการทำ�งานกับชุมชนมาเต็มๆ เอกมลจึงได้รับการ และเยาวชนอย่างเดียว พอกลับออกมาแล้วสังคมมอง
ชักชวนจากนายกเทศมนตรีตำ�บลโพธิ์เสด็จ และ ภักดี ไม่ดี ไม่มีใครกล้าไปยุ่ง เด็กออกมาเป็นหัวโจก แต่ใน
ศรีเมือง ปลัดเทศบาลตำ�บลโพธิ์เสด็จ เป็นตัวแทน ทางกลับกัน หากมองในมุมของนักถักทอชุมชนเมื่อ
เด็กทำ�ผิด เราสามารถว่ากล่าวตักเตือนเขาได้ ให้อภัย
เข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน
ในสิ่งที่เขาเคยผิดพลาด ดึงเขาออกจากวังวนที่ไม่ดี
เพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้เริ่มต้นใหม่และมีจุดยืนใน
สังคม”

เมื่อ “นิติกร” ผันตัวมาเป็น
“นักถักทอชุมชน”

นักถักทอชุมชน...เตือนเด็กได้
ก่อนทำ�ผิด!
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ปัจจุบนั ทีมนักถักทอชุมชนเทศบาลตำ�บลโพธิเ์ สด็จ
มีการทำ�กิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ โครงการเยาวชนก่อการดี โครงการชุมชนสะอาด
ปราศจากโรค สภาเด็กและเยาวชน โดยร่วมกับ เรือน
จำ�ม่วงบางเข็น สถานีตำ�รวจภูธร โรงเรียน วัด อสม.
มหาวิทยาลัย รพ.สต. ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนทัง้ ในด้านการส่งวิทยากรเข้ามาให้ความรูแ้ ก่เด็ก
และเยาวชน เอือ้ เฟือ้ สถานทีท่ ำ�กิจกรรม รวมถึงสนับสนุน
งบประมาณในการอบรม
ทัง้ นี้ กิจกรรมดังกล่าวได้สร้างกลุม่ เด็กดีรวมกลุม่
กันทำ�ความดี พร้อมทัง้ มีการคัดกรองเด็กทีม่ คี วามเสีย่ ง
กับยาเสพติด โดยได้พูดคุยทำ�ความเข้าใจถึงพิษภัย
และโทษของยาเสพติ ด เพื่ อ เข้ า ถึ ง ปั ญ หาของเด็ ก
อันนำ�มาซึ่งการร่วมมือแก้ไขต่อไป

พัฒนาเด็กต้องพัฒนาที่ “ใจ”
เมือ่ ถามถึงข้อดีของความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
หลายๆ ส่วน ที่มีเป้าหมายร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน เอกสะท้อนในอีกมุมมองว่า
หากมีภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย ความน่าเชื่อถือใน
การทำ�งานจะมีมากขึน้ โดยเฉพาะกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับยาเสพติด
ซึ่งการมีเครือข่ายจากเจ้าหน้าที่เรือนจำ�หรือตำ�รวจ
เข้ามาหนุนเสริมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยให้เจ้าหน้าที่
สะท้อนถึงข้อเท็จจริง จะทำ�ให้เด็กตระหนักถึงการมีชวี ติ ที่
สิ้นอิสรภาพและพิษภัยของยาเสพติดมากขึ้น
“นอกจากว่ากล่าวตักเตือนแล้ว เราต้องพัฒนาใจ
ของเด็กด้วยว่าจะทำ�อย่างไรให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่
ถูกต้อง ไม่ใช่ให้เขาเดินไปตามสิ่งที่ผิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นสิ่งที่เราสามารถสอนได้ บอกกล่าวได้ ให้เด็กได้
เรียนรู้จากตัวเรา และประสบการณ์จากภาคีเครือข่าย
ผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาช่วยกันดูแล” เอกสรุป
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นักถักทอชุมชนไม่ใช่แค่การทำ�งานตามหน้าที่ แต่เป็นการเติมเต็ม
จิตวิญญาณของการสร้างกลไกการพัฒนาเยาวชนโดยไม่แบ่งแยก
ผ่านการขับเคลื่อนด้วยวิถีแห่งบริบทชุมชนที่ต้องทำ�อย่างต่อเนื่อง
กับหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงศรัทธาในอาชีพ สู่การยกระดับชุมชน
ให้เข้มแข็ง

ประพงศ์ ชูตรัง ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
วัดโพธิท์ อง ในฐานะผูใ้ หญ่ใจดี เล่าถึงการเข้า
มาช่วยสนับสนุนการทำ�งานของนักถักทอชุมชน
ว่า ได้เข้ามาสนับสนุนด้วยการรวบรวมเด็กๆ ใน
โรงเรียนมาทำ�กิจกรรม พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้สถานที่ในโรงเรียน ส่วนเหตุผลที่เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานของนักถักทอชุมชนด้วยความสมัครใจ เพราะใน
ฐานะครูทอี่ ยากเห็นเด็กและเยาวชนในชุมชนเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทดี่ ใี นอนาคต เพราะ
สังคมปัจจุบันเปราะบาง ทำ�ให้เด็กขาดภูมิคุ้มกันทั้งกาย ใจ สติปัญญา และอารมณ์
ประกอบกับเล็งเห็นถึงความตัง้ ใจทำ�งานของนักถักทอชุมชนทีต่ อ้ งการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็ก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั่นเอง
นักถักทอชุมชนไม่ใช่แค่การทำ�งานตามหน้าที่ แต่เป็นการเติมเต็มจิตวิญญาณ
ของการสร้างกลไกการพัฒนาเยาวชนโดยไม่แบ่งแยก ผ่านการขับเคลื่อนด้วย
วิถแี ห่งบริบทชุมชนทีต่ อ้ งทำ�อย่างต่อเนือ่ ง กับหัวใจทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วยแรงศรัทธา
ในอาชีพสู่การยกระดับชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งเป็นภาพสะท้อนถึงความพยายาม
ถ่ายทอดองค์ความรู้แนวความคิด รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมไปสู่เด็กและเยาวชน
เพื่อให้พวกเขาได้พัฒนาตนเองและต่อยอดไปสู่การพัฒนาสังคมต่อไป

253

นักถักทอชุมชนไม่ใช่แค่การ
ทำ�งานตามหน้าที่ แต่เป็นการ
เติมเต็มจิตวิญญาณของการ
สร้างกลไกการพัฒนาเยาวชน
โดยไม่แบ่งแยก

เทศบาลตำ�บลโพธิ์เสด็จ
นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
วุฒธิศักดิ์ ชัยพัฒน์วงศกร
เอกมล พลับช่วย

เกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์
ภักดี ศรีเมือง
นักพัฒนาชุมชน
นิติกร

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
และจังหวัดกระบี่
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เมื่อ “กลาย”
เป็นของทุกคน
องค์การบริหารส่วนตำ�บลกลาย
อำ�เภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความโชคดีของทีมนักถักทอชุมชน อบต.กลาย คือชุมชนนี้มีฐานกำ�ลัง
ของผู้ใหญ่ใจดีในแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้ว เพียงแค่เมื่อก่อนเคลื่อนงาน
อย่างขาดกระบวนการที่เป็นระบบ และไม่ได้ทำ�งานประสานกัน
กระทั่งมีนักถักทอชุมชนเข้ามาเชื่อมร้อยทุกภาคส่วน ตำ�บลกลายจึง
มีกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีที่นับว่ามีความเข้มแข็งและเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียว
พร้อมขยับงานด้านเด็กไปด้วยความทุ่มเท
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องค์การบริหารส่วนตำ�บลกลาย อำ�เภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน คือ โซนภูเขา และโซนทะเล
โดยฟากชาวเลมีวิถีชีวิตผูกพันกับประมง ส่วนฟากภูเขาประกอบอาชีพสวนยาง และ
สวนปาล์ม แต่เมื่อราคาปาล์มและยางตกต่ำ�ลง จึงปรับพื้นที่บางส่วนเป็นสวนทุเรียน
ส่งผลให้สภาพอากาศย่ำ�แย่ สังเกตจากนกทีเ่ คยบินสูงกลับบินต่ำ� เพราะการปลูกทุเรียน
ต้ อ งใช้ ส ารเคมี ม าก ส่ ว นชายทะเล หลั ง จากเกิ ด ข้ อ กฎหมายอาญาบั ต รประมง
ก็ออกเรือทำ�ประมงยากขึ้น
ผลกระทบจากการทำ�มาหากินดังกล่าว ทำ�ให้พ่อแม่ต้องหันไปทุ่มเทเวลาจัดการ
ปัญหาเรื่องสัมมาชีพ จนมีเวลาใกล้ชิดลูกน้อยลง ผลักภาระการอบรมดูแลลูกให้เป็น
หน้าที่ของสถานศึกษา เด็กๆ จึงใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับโรงเรียน และเพื่อน

เห็นโอกาสจากหลักสูตรนักถักทอชุมชน
นิสากร สำ�เร็จเฟื่องฟู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บลกลาย อำ�เภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช บอกว่า เธอมีความเป็นห่วงเด็กและเยาวชนในชุมชน 2 เรือ่ ง
ได้แก่ การที่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก เด็กจึงมักใช้เวลาอยู่กับเพื่อนและสื่อต่างๆ อย่าง
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตมากกว่า ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกชักจูงเข้าสู่เส้นทางที่ไม่ดี อีกเรื่องคือ
โอกาสทางศึกษาที่มีน้อยกว่าเด็กในเมือง เพราะมาตรฐานการศึกษาที่แตกต่างกัน
ระหว่างโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในชุมชน
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วิธแี ก้ปญ
ั หาที่ อบต.กลายเลือกทำ�
คือ โครงการสอนพิเศษช่วงปิดเทอม ซึ่ง
ช่วยทำ�ให้เด็กมีกจิ กรรมทำ�ยามว่าง และ
เป็นการเสริมความรู้ทางวิชาการ ทว่าก็
ยังไม่สามารถดึงเด็กมาเข้าร่วมได้ทั้งหมด
เนื่องจากพ่อแม่ที่ทำ�ประมงต้องการให้ลูก
ออกไปช่ ว ยทำ�งาน เพื่ อ เตรี ย มสื บ ทอด
อาชีพต่อ กระทั่ง อบต.ตัดสินใจเปลี่ยน
สถานทีเ่ รียนจากโรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์
เป็นโรงเรียนบ้านพังปริง เพราะเด็กที่อยู่
โซนทะเลเดินทางมาเรียนได้ง่ายกว่า
ปลัด อบต. บอกต่อว่า ทีผ่ า่ นมา อบต.
มีนโยบายเกีย่ วกับเด็กและเยาวชนทีม่ งุ่ เน้น
เรื่องการศึกษาเป็นพิเศษ ทว่าสิ่งที่ยงั ขาด
คื อ ยุ ท ธวิ ธี ท่ี จ ะสร้ า งกลไกขั บ เคลื่ อ น
ทีย่ งั่ ยืน แต่เมือ่ ได้รจู้ กั กับ โครงการพัฒนา
เยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะ
ที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพือ่ พัฒนา
เด็ก เยาวชน และครอบครัว จึงเห็นว่าน่า
จะเป็นโอกาสดีทไี่ ด้เรียนรูว้ ธิ กี ารขับเคลือ่ น
งานด้านเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม
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ขณะทีย่ ทุ ธยา พิมเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลกลาย กล่าวถึงความคิด
แรกสุดหลังจากรู้จักกับหลักสูตรนักถักทอชุมชนว่า “ตอนได้ยินชื่อหลักสูตรครั้งแรก
ก็รู้สึกตรงกับใจของผมมาก นั่นคือ ทำ�อย่างไรถึงจะทำ�ให้กระบวนการทำ�งานด้านเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ของเราเกิดการเรียงร้อยดั่งสายโซ่ เกิดความผูกพันใกล้ชิดระหว่าง
เด็กกับผู้ใหญ่เหมือนสังคมสมัยก่อน”
นายกฯ ยุทธยา บอกต่อว่า ตอนนั้นเห็นโอกาสและแนวทางที่จะมาช่วยคลี่คลาย
ปัญหาในท้องถิ่น จึงตัดสินใจส่งทีมงานเข้าอบรม 3 คน ประกอบด้วย กุ้ง - ลัดดาวัลย์
ทองขำ� ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ซอแหละ - สาแหล้ ใบระหมาน รองนายก อบต.
และ แหวว - สำ�รอง ขุนพิพฒ
ั น์ อสม. ซึง่ ทำ�กิจกรรมภายในชุมชนร่วมกับ อบต. อยูเ่ ป็น
ประจำ�

ใจนำ�มา...มาด้วยใจ
“ประโยคหนึ่งที่อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์บอก และจำ�ได้ตลอดคือ ถ้าคน
ตัดฟืนไม่ลับคมขวานบ้าง นานไปขวานก็ไม่คมเหมือนเดิม และจะตัดฟืนได้น้อยลง
เราฟังแล้วก็เห็นด้วย เพราะการมีความรู้ แต่ไม่หาความรูเ้ พิม่ ให้กบั ตัวเอง ก็คงไม่สามารถ
พัฒนาการทำ�งานไปได้มากกว่านี้ และทีผ่ า่ นมาเรายังไม่เคยทำ�กิจกรรมเกีย่ วกับเด็ก
และเยาวชนแบบจริงจัง เคยทำ�แค่ผ่านๆ จึงคิดว่า ถ้าเราไปอบรม คงมีความรู้
ใหม่ๆ กลับมาทำ�งานกับเด็กและเยาวชนในชุมชนมากขึน้ ” กุง้ บอกถึงเหตุผลทีท่ ำ�ให้
เธอสนใจเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าร่วมรับฟังการแนะนำ�
หลักสูตรนี้
ด้านซอแหละบอกว่า เขาเลือกพาตัวเองมาเรียนรูห้ ลักสูตรด้วยเหตุผลคล้ายกุง้ คือ
เขาประทับใจมากกับคำ�ว่า “นักถักทอชุมชน” เพราะมีความหมายมาก เชื่อมโยงทั้ง
ชุมชน เยาวชน และคนอื่นๆ
“ผมเคยทำ�งานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมาเยอะ แต่ยังไม่มีวิธีการและ
ขั้นตอนการดำ�เนินการกับเด็กอย่างเป็นรูปแบบ เมื่อได้รับคำ�แนะนำ�จากอาจารย์
ทรงพลก็มองเห็นแนวทางว่า เราต้องมาจัดกระบวนเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนใหม่
อีกอย่างในฐานะรองนายก อบต. การเป็นนักถักทอชุมชนเอง น่าจะดีต่อการ
ประสานงานกับฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่”
ส่วนแหววแม้เธอจะไม่ได้มีตำ�แหน่งหน้าที่ใน อบต. แต่ใกล้ชิดชุมชนด้วยการ
ทำ�งานอาสาสมัครมาเกือบ 10 ปี บอกว่า งาน อสม.ที่เธอทำ�นั้นเกี่ยวข้องกับสวัสดิการ
ชุมชน ทำ�ให้ทราบปัญหาต่างๆ ของตำ�บล แม้ตอนแรกที่มาเข้าร่วมอบรมจะยังไม่ค่อย
เข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรมากนัก แต่เมื่อได้เข้าอบรม จึงรู้สึกว่าหลักสูตรนักถักทอ
ชุมชนตอบโจทย์สิ่งที่ขาดหายไปในกระบวนการทำ�งานที่ผ่านมา
เมื่อ 3 พลังพร้อมพรั่งทั้งกายใจ พวกเขาจึงเดินหน้ารับความรู้จากหลักสูตร
นักถักทอชุมชน ด้วยวาดหวังจะนำ�กลับมาพัฒนาเด็กและเยาวชน ทีเ่ ปรียบเสมือน
ลูกหลานของตัวเอง
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คิด ค้น คั้น สร้างเด็กแกนนำ�
หลักการเรียนรู้ของหลักสูตรนักถักทอชุมชนจะเน้น
ให้ผเู้ รียนเรียนรูจ้ ากภายในห้องเรียนควบคูไ่ ปกับการลงมือ
ปฏิบัติงานในพื้นที่จริง (Learning by doing) ดังนั้น สิ่งที่
3 นั ก ถั ก ทอชุ ม ชนจาก อบต.กลายต้ อ งกลั บ มาทำ�
“การบ้าน” คือ การสร้างกิจกรรมเพือ่ เด็กและเยาวชน
นั่นเอง
กิจกรรมแรกที่ทีมวางแผนทำ�คือ การแก้ปัญหา
เรื่องสภาเด็กและเยาวชนของตำ�บล เพราะที่ผ่านมา
อบต.กลายต้องคัดเลือกเด็กๆ ใหม่ทุกปี เพื่อเข้ามา
เป็นสภาเด็กฯ เนือ่ งจากเด็กทีท่ ำ�หน้าทีอ่ ยูอ่ ายุรนุ่ ราว
คราวเดียวกัน พอทำ�กิจกรรมเพียง 1 ปี ก็เรียนจบออก
ไปเรียนต่อนอกพื้นที่ ส่งผลให้การทำ�งานไม่มีความ
ต่อเนื่อง ขาดการสานงานต่อ กระทั่งไม่เห็นผลเป็น
รูปธรรม ทีมนักถักทอชุมชนจึงจัดทำ�โครงการอบรม
และพัฒนาศักยภาพแกนนำ�เยาวชนขึ้น เพื่อค้นหา
เด็กๆ เข้ามาเป็นแกนนำ�สภาเด็กและเยาวชน

กุ้งเล่าว่า กระบวนการคัดเด็กมาปั้นเป็นดาวครั้งนี้
แตกต่างจากครั้งก่อนๆ เพราะใช้ความร่วมมือของหลาย
ส่วนมาช่วยกัน “คิด ค้น คั้น” เพื่อหาดาวดวงที่เด่นจริงๆ
“การคัดเลือกเด็กเพือ่ มาอบรมเป็นแกนนำ�สภาเด็กฯ
ขั้นแรกมาจากชุมชน ให้ผู้นำ�ชุมชนคัดร่วมกับผู้ใหญ่ใจดี
ได้เด็กมาเข้าร่วมอบรมประมาณเกือบ 50 คน อยู่ในช่วง
อายุ 8-18 ปี จากนั้นนำ�เขามาทำ�กิจกรรม เช่น การรู้จัก
ตัวเอง การมีภาวะผู้นำ� และสันทนาการ ซึ่งกระบวนการ
ทั้งหมดประทับใจเรามาก เพราะมีนักถักทอชุมชนกับ
ผูใ้ หญ่ใจดีชว่ ยกันทำ� ถ้าเป็นเมือ่ ก่อน งานอบรมแบบนีเ้ รา
จะเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ แต่ครัง้ นีเ้ ราหยิบ
ความรู้ที่ได้จากหลักสูตรมาใช้ จนได้เห็นการช่วยเหลือกัน
ของคนในชุมชน”
สำ�หรับเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกเด็กนั้น กุ้งบอกว่า ดูจาก
ความกล้าแสดงออก ทักษะความเป็นผู้นำ� และที่เน้นเป็น
พิเศษ คือ “ความตั้งใจ” ในการทำ�กิจกรรม เพราะเด็ก
บางคนมีภาวะผู้นำ�สูง แต่ไม่ตั้งใจหรือไม่ชอบทำ�กิจกรรม
จึงไม่อยากบังคับให้มาทำ� การเลือกเด็กที่มีความตั้งใจ
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มาก่อน แม้ไม่เก่งมาก แต่เรายังช่วยพัฒนาเขาได้ หลังทำ�
กิจกรรมกรรมเสร็จ มีเด็กๆ ที่ผ่านด่านคัดดาวจำ�นวน
36 คน ซึ่งมีช่วงวัยหลากหลายตั้งแต่เด็กประถมศึกษาไป
จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อป้องกันปัญหาการ
ขาดช่วงสืบทอดงานอีก จึงแต่งตั้งเด็กทุกคนเป็นสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชนตำ�บลกลาย
เมื่ อ มี แ กนนำ�เยาวชนอยู่ ใ นมื อ แล้ ว สิ่ ง ที่ เ หล่ า
นักถักทอชุมชน อบต.กลายทำ�ต่อคือ การพาเด็กๆ เข้า
ร่วมสารพัดกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก อาทิ อบรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ และพัฒนาทักษะ ICT ร่วม
กับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) อบรม DJ
Teen และอบรมกระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองของ
จังหวัด รวมทั้งกิจกรรมที่นักถักทอชุมชนจัดขึ้นเอง เช่น
อบรมให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด โครงการสืบค้น
ภูมิปัญญาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฝึกอบรมเป็นดีเจใน
ชุมชน เป็นต้น
ทีมเชื่อมร้อยชุมชนเล่าถึงเหตุผลที่พาเยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรมบ่อยๆ ว่า “เพราะต้องการให้เด็กมองตัวเอง
ออกว่า เขาเห็นตัวเองเป็นอย่างไร มีขอ้ ดีขอ้ เสียอะไร แล้ว
จะทำ�อย่างไรเพื่อแก้ไข อีกอย่างคือ อยากให้เขาอยู่ร่วม
กับคนอืน่ ได้ดี มีความกล้าแสดงออกมากขึน้ เนือ่ งจากเด็ก
ส่วนใหญ่ยังขาดความมั่นใจในตัวเอง การทำ�กิจกรรมจะ
ช่วยแก้ปัญหานี้ได้”
ทั้ง 3 คนบอกว่า ช่วงแรกพวกเขาเป็นคนวิ่งหาว่า
ที่ไหนมีกิจกรรมอะไรบ้าง แล้วพาเด็กไปเข้าร่วม แต่พอ
ตอนหลัง เมือ่ หลายหน่วยงานเห็นว่า อบต.กลายมีการทำ�
กิจกรรมกับเด็กแบบจริงจัง จึงส่งเทียบเชิญชวนเข้าร่วม
ทุกครั้งที่มีกิจกรรม

ช่วงแรกพวกเขาเป็นคนวิ่งหาว่า
ที่ไหนมีกิจกรรมอะไรบ้าง แล้วพาเด็กไป
เข้าร่วม แต่พอตอนหลัง เมื่อหลายหน่วยงาน
เห็นว่า อบต.กลายมีการทำ�กิจกรรมกับเด็ก
แบบจริงจัง จึงส่งเทียบเชิญชวนเข้าร่วม
ทุกครั้งที่มีกิจกรรม

ผู้ ใหญ่ใจดี...ขุมกำ�ลังสำ�คัญของ
อบต.กลาย
ความโชคดี อ ย่ า งหนึ่ ง ของที ม นั ก ถั ก ทอชุ ม ชน
อบต.กลาย คือการทีช่ มุ ชนนีม้ ฐี านกำ�ลังของผูใ้ หญ่ใจดี
ในแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้ว เพียงแค่เมื่อก่อนเคลื่อนงาน
อย่างขาดกระบวนการที่เป็นระบบ และไม่ได้ทำ�งาน
ประสานกัน กระทั่งมีนักถักทอชุมชนเข้ามาเชื่อมร้อย
ทุกภาคส่วน ตำ�บลกลายจึงมีกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีที่นับว่ามี
ความเข้มแข็งและเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวพร้อมขยับงาน
ด้านเด็กไปด้วยความทุ่มเท
“เราทำ�งานด้านจิตอาสาแก่ชุมชน โดยเฉพาะงานที่
เกี่ยวกับเด็กอยู่แล้ว เพราะเป็นคนรักเด็ก เช่น พาเขาไป
เข้าค่าย ทำ�กิจกรรมเก็บขยะชายทะเล พัฒนาวัด จึงทำ�ให้
เรารู้จักเด็กแต่ละคนดีว่าคนไหนเป็นอย่างไร พอน้องกุ้ง
ติดต่อขอให้พาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกับนักถักทอชุมชน
เราจึงชวนเด็กๆ มา” ต๋อม-ชนากานต์ ทองเรือง ผู้ใหญ่
ใจดีจากหมู่ 8 บ้านนาเพลง เล่าถึงที่มาที่ไปที่ได้ตัดสินใจ
ร่วมเป็นผู้ใหญ่ใจดี
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ต๋อมเล่าต่อว่า เธอเห็นความเปลีย่ นแปลงของเด็กๆ หลังทำ�กิจกรรมเป็นไปในทาง
ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะพฤติกรรมและแนวคิด เพราะได้ฝึกทักษะด้านต่างๆ ทั้งพบปะเพื่อน
นอกพื้นที่ แลกเปลี่ยนแนวคิดดีๆ ระหว่างกัน ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือ น้องส้มแป้น
หลานสาวข้างบ้านที่เคยติดเพื่อน ไม่สนใจงานบ้าน เถียงพ่อแม่ และไม่ตั้งใจเรียน
ที่กลายเป็นเด็กขยันเรียน และช่วยเหลือพ่อแม่จัดการงานบ้านอย่างเรียบร้อย
คล้ายกับดา-สรารัตน์ สลาม และ แหม่ม-พรรณี พัฒสงค์ 2 สาวอาสาสมัครใน
ชุมชน ทีก่ อ่ นเข้ามาเป็นผูใ้ หญ่ใจดีนนั้ ดาบอกว่า เธอเป็นกรรมการศูนย์พฒ
ั นาครอบครัว
ซึ่งทำ�งานใกล้ชิดกับเด็กและสถาบันครอบครัว เมื่อนักถักทอชุมชนชวนมาร่วมงาน
จึงเห็นเป็นช่องทางทีจ่ ะทำ�ให้เธอเข้าใกล้กลุม่ เป้าหมายมากขึน้ เช่น เด็กด้อยโอกาส หรือ
เด็กที่มีปัญหาครอบครัว เพื่อประโยชน์ในการทำ�งาน ทว่าสิ่งที่เธอคาดไม่ถึงคือ
การเพิม่ หน้าทีใ่ ห้ตวั เองนีท้ ำ�ให้เธอเห็นบทบาทการทำ�งานในชุมชนของตัวเองชัดขึน้
โดยทำ�หน้าที่เป็นแกนหลักในการทำ�สันทนาการ นอกจากนั้นเธอยังพาลูกสาว
เข้ามาเป็นแกนนำ� หวังให้ลูกไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนที่โรงเรียน แต่กลับเกินความ
คาดหวังคือ ลูกสาวของเธอนิสยั เปลีย่ นไป สนใจช่วยงานพ่อแม่มากกว่าเดิม
ด้านแหม่มจากหมู่ 5 ผู้เป็น อสม. ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของตำ�บลกลาย
มานานกว่า 10 ปี เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของลูกชายคนเล็กหลังร่วมทำ�กิจกรรมว่า
“เดี๋ยวนี้พอเรากลับถึงบ้าน ถ้าเขาเห็นแม่ดูเหนื่อย จะเข้ามาบีบนวด แล้วถามแม่ว่า
เป็นอย่างไรบ้าง หนูรกั แม่นะ จากแต่กอ่ นไม่มเี ลย พูดเพราะขึน้ แถมห้ามพวกพีๆ
่ ไม่ให้
พูดจาไม่เพราะกับแม่นะ (หัวเราะ)”
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นอกจากนักถักทอชุมชนจะดึงผู้ใหญ่ใจดีที่เป็น อสม. เข้ามาร่วมเป็นกลไก
ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแล้ว ยังมีผู้ใหญ่ใจดีหลายคนที่ขันอาสามาร่วม
งานเอง อย่างหมู-ศราวุฒิ เพ็ชร์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลกลาย
(ส.อบต.กลาย) ที่มีเหตุผลน่าสนใจว่า
“ผมเห็นว่าเด็กเดีย๋ วนีอ้ อกไปเรียนต่างถิน่ มากขึน้ จนเด็กรุน่ ราวคราวเดียวกัน
ไม่สนิทกันแล้ว เมื่อพวกเขาเรียนจบแล้วกลับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเป็นการถาวร
การมีความผูกพันสมัยวัยเด็กน้อย อาจทำ�ให้มีปัญหาต่อกัน ผมจึงเห็นว่าการทำ�
กิจกรรมในชุมชนจะดึงเด็กให้มารู้จักกัน และประโยชน์ที่มากกว่านั้นคือ เด็กวัยรุ่น
เป็นวัยที่มีพลัง แต่ใช้พลังไปในทางไม่ดี ถ้าเราให้ความรู้และประสบการณ์ ดึงเขา
กลับมา และใช้พลังของตัวเองไปในทางที่ถูกที่ควรจะดีกว่าไหม”
ส่วนหนิม - นิพนธ์ พูลสวัสดิ์ ส.อบต.กลาย ที่เพิ่งขอสมัครเป็นผู้ใหญ่ใจดี
เช่นกัน หลังพบว่าลูกชายมีพฤติกรรมดีขนึ้ เพราะเข้าร่วมกิจกรรมกับนักถักทอชุมชน
“ผมเพิ่งเข้ามาเป็นผู้ใหญ่ใจดีไม่นาน เนื่องจากเห็นความเปลี่ยนแปลงของ
ลูกชายหลังจากอบรมแกนนำ�เยาวชนตำ�บลกลาย รู้สึกว่าเขารับผิดชอบต่อตัวเอง
มากขึ้น ช่วยทำ�งานบ้านทุกอย่าง พอผมเข้ามาทำ�ตรงนี้ก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเวลาทำ�
กิจกรรม และโครงการนีท้ �ำ ให้เราดึงเด็กกลุม่ เสีย่ งทีก่ อ่ นนีไ้ ม่เอาอะไร การเรียน
ก็แย่ กลับมาได้ 6 คน สังเกตเห็นว่าเขารับผิดชอบหน้าทีก่ ารเรียน และช่วยแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครองที่บ้าน”
เหล่าผู้ใหญ่ใจดีกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเขาภาคภูมิใจกับการทำ�งาน
จิตอาสาตรงนี้ ได้ชว่ ยเหลือนักถักทอชุมชน และเป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้แก่เด็ก ส่วนความ
คาดหวังทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาทำ�งานต่อคือ อยากเห็นเด็กๆ ประพฤติตวั ดี
เห็นคุณค่าในตัวเอง และสอนรุ่นน้องถึงการใช้ชีวิตในแง่งามได้
ตอนนี้เด็กในชุมชนประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ต่างเข้ามาร่วมกิจกรรม โดยมี
ทัง้ ทีร่ ว่ มตัง้ แต่คา่ ยอบรมแกนนำ�เยาวชนรุน่ แรก และเข้าร่วมช่วงหลังจากการชักชวน
ของเพื่อนเยาวชน หรือผู้ใหญ่ใจดีพามา สำ�หรับน้องณัฐ - ณัฐดนัย ชูละเอียด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ บอกว่า เข้ามาเริ่มทำ�
โครงการสืบค้นภูมิปัญญาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพราะ “ลุงหนิม”
“ผมเริ่มเข้าโครงการนี้ ตอนลุงหนิมไปชวนครับ ลุงหนิมถามว่าอยากเรียนรู้
ภูมปิ ญ
ั ญายาเส้น ก็เลยลองมา เพราะอยูท่ บ่ี า้ นไม่มอี ะไรทำ� เล่นแต่โทรศัพท์กบั เกม
พอมาแล้วสนุกมากครับ ได้ท�ำ กิจกรรมร่วมกับเพือ่ น ได้ความรู้ กล้าแสดงออกมากขึน้
แต่กอ่ นผมไม่คอ่ ยกล้าออกมาอธิบาย ตอนนีพ้ ออธิบายให้พวกเพือ่ นฟังได้บา้ งเรือ่ ง
การทำ�ยาเส้น”
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กระบวนการอบรมให้อะไรกับทีมงานของผม
หลายอย่าง โดยเฉพาะความคิดใหม่ๆ ในการ
ทำ�งาน แม้ผมจะเคยผ่านการทำ�งานกับชุมชน
สังคมมามาก แก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
การขาดแคลนต่างๆ มาก็มาก แต่หลายครั้ง
ความคิดที่น้องๆ นักถักทอชุมชนนำ�เสนอ
ก็เป็นความคิดใหม่ๆ ที่ผมไม่เคยมองเห็น
ซึ่งผมต้องรับฟัง

ผลของการลงมือ ลงแรง และลงใจ
ในวันนี้ กลไกการขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนที่
อบต.กลาย เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้ว จากฝีมือของ 3
นักถักทอชุมชน เห็นได้จากเสียงสะท้อนของ นายก อบต.
ที่ยอมรับกับผลลัพธ์ของหลักสูตรนักถักทอชุมชนว่า
“ผมคิดว่ากระบวนการอบรมให้อะไรกับทีมงานของ
ผมหลายอย่าง โดยเฉพาะความคิดใหม่ๆ ในการทำ�งาน
แม้ ผ มจะเคยผ่ า นการทำ � งานกั บ ชุ ม ชนสั ง คมมามาก
แก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน การขาดแคลนต่างๆ มา
ก็มาก แต่หลายครั้งความคิดที่น้องๆ นักถักทอชุมชน
นำ�เสนอ ก็เป็นความคิดใหม่ๆ ที่ผมไม่เคยมองเห็น ซึ่งผม
ต้องรับฟัง”
ส่วนปลัดนิสากรบอกว่า เธอพอใจเป็นพิเศษกับ
ผลงานการดึงผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมปรับเปลี่ยนการคัดเลือก
สภาเด็กและเยาวชน จนวางนโยบายสำ�หรับโครงการ
ในปีต่อไปไว้เรียบร้อยแล้ว
“โครงการประจำ�ปี พ.ศ.2559 จะมีการจัดกิจกรรม
ให้เด็กเสนอสิง่ ทีเ่ ขาอยากทำ�มา และจะดึงศูนย์พฒ
ั นา
ครอบครัวเข้ามาร่วมด้วย เพือ่ ขยายเครือข่าย แนวทาง
คืออยากขยายเครือข่ายเต็มพืน้ ทีข่ องตำ�บล ให้กจิ กรรม
ตรงนี้ดึงเด็กที่ว่างเข้ามาเรื่อยๆ และกลืนกินปัญหา
สังคม เช่น ยาเสพติด ให้หมดไปจากชุมชนของเรา”
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ปัจจุบันการทำ�งานพัฒนาเด็กและเยาวชนของ อบต.กลาย ไม่ได้พึ่งเพียงงบประมาณ
ภายในอีกแล้ว เพราะตอนนี้งบประมาณจากภายนอกได้หลั่งไหลเข้ามาตลอดเวลา
ทำ�ให้นักถักทอชุมชนขับเคลื่อนงานได้ต่อเนื่อง หากถามว่าแหล่งทุนเหล่านั้นเข้ามา
ได้อย่างไร พวกเขาตอบชัดเจนว่า มาจากการทำ�งานนักถักทอชุมชนนี่แหละ!

ก้าวต่อไปต้องไกลกว่าเดิม
จากวันแรกถึงวันนี้ การเคลื่อนงานด้านเด็กและ
เยาวชนของทีมนักถักทอชุมชน อบต.กลาย ได้เดินทาง
มาไกลจากจุดเริม่ ต้นจบเกือบลับสายตา ทัง้ หมดไม่ใช่
ด้วยความบังเอิญ หากแต่เกิดเพราะความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนในชุมชน ที่พวกเขาเข้าไปประสานแต่ละ
เส้นส่วนให้เรียงร้อยและแน่นหนา พร้อมนำ�พาเด็ก
และเยาวชนไปสู่ทิศทางที่ดี
“หลั ง จากค่ า ยแรก เรามี เ ด็ ก และเยาวชนเข้ า มา
ร่วมกิจกรรมเยอะมาก และร่วมกิจกรรมกับเรายาวนาน
ต่อเนื่อง ผิดจากเมื่อก่อนที่แทบไม่มีเลย” กุ้งบอกเล่าถึง
ผลสำ�เร็จเชิงปริมาณทีเ่ ธอเห็น แต่ใช่วา่ ความก้าวหน้าของ
การทำ�งานเกี่ยวกับเด็กของพวกเขาจะวัดได้ด้วยจำ�นวน
เท่านัน้ หากวัดกันในเชิงคุณภาพแล้วก็ประสบความสำ�เร็จ
ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน
“กลุ่มของเยาวชนทั้งหมดจะมีบางคนที่เด่น บางคน
ต้องพัฒนาเพิ่ม ซึ่งกลุ่มที่เป็นแกนนำ�ที่สามารถพาทำ�
กิจกรรมได้มีเกือบ 20 คน เราจะคอยสังเกตกันตลอด
ในกลุ่มของนักถักทอชุมชนและผู้ใหญ่ใจดีว่าเด็กคนไหน
มีพฒ
ั นาการอย่างไร ในภาพรวมก็เห็นว่าเขากระตือรือร้น
เข้าร่วมกิจกรรมกันมาก เพราะเมือ่ ไรทีม่ กี จิ กรรมเราจะส่ง
เข้าไปในไลน์กลุ่มสภาเด็กฯ เขาต่างอยากเข้าร่วม หรือ
บางทีถามเราก่อนด้วยซ้ำ�ว่าเมื่อไรจะมีกิจกรรมอีก”
นอกจากพาเด็กทำ�กิจกรรมแล้ว ทีมนักถักทอ
ชุมชนยังมีแนวทางการทำ�งานกับเด็กเพิ่มขึ้น นั่นคือ
การตั้งงบประมาณไว้ให้เด็กเขียนเข้ามาขอทุนไปทำ�
โครงการทีต่ วั เองสนใจด้วย ซึง่ ความคิดนีก้ เ็ กิดจากตัว
เด็กเองที่เคยไปเข้าค่าย แล้วต้องฝึกเขียนโครงการ

กระทั่งมาสะดุดที่งบประมาณจัดทำ�โครงการ จนเกิด
เป็นวาระพูดคุยระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
ซอแหละเล่ า ถึ ง เหตุ ก ารณ์ นั้ น ว่ า “เมื่ อ ก่ อ นถ้ า มี
กิจกรรมกับเด็ก เขาจะไม่รวู้ า่ ต้องเตรียมอะไรบ้าง โดยเฉพาะ
งบประมาณ เด็กไม่เคยคำ�นึงถึงเลย เพราะเขามาทำ�
กิจกรรมตอนทุกอย่างพร้อมแล้ว แต่ความคิดนีเ้ กิดขึน้ ตอน
ทีเ่ ราพาเด็กไปเข้าค่ายทีท่ า่ ศาลา แล้วเด็กต้องลองหัดเขียน
โครงการ ซึ่งพอเริ่มเขียนโครงการก็มาสะดุดตรงที่ต้องใช้
งบประมาณ บางกลุ่มใช้ 3,000 บาท บางกลุ่มใช้ 5,000
บาท ผมถามพวกเขาว่างบประมาณนี้มาจากไหน เขาจึง
มาคุยว่าอยากให้ อบต.ตั้งงบประมาณไว้สำ�หรับพวกเขา
ได้ไหม เผือ่ อยากทำ�โครงการ จะได้เขียนเข้ามาขอ”
ปัจจุบันการทำ�งานพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
อบต.กลาย ไม่ได้พึ่งเพียงงบประมาณภายในอีกแล้ว
เพราะตอนนี้งบประมาณจากภายนอกได้หลั่งไหลเข้า
มาตลอดเวลา ทำ�ให้นักถักทอชุมชนขับเคลื่อนงานได้
ต่อเนือ่ ง หากถามว่าแหล่งทุนเหล่านัน้ เข้ามาได้อย่างไร
พวกเขาตอบชัดเจนว่า มาจากการทำ�งานนักถักทอ
ชุมชนนี่แหละ!
“การเรียนรูจ้ ากหลักสูตรนักถักทอชุมชน จะต้องกลับ
มาทำ�กิจกรรมกับเด็ก เราจึงดึงเด็กไปทำ�กิจกรรมมากขึ้น
และไปทีไ่ หนก็มกั เจอเจ้าหน้าทีข่ องสำ�นักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พอเขาเห็น
เรามาทุกครั้ง ก็รับรู้ถึงความตั้งใจจริงในการทำ�งานด้านนี้
จึงติดต่อว่าอยากช่วยสนับสนุน รวมทัง้ หน่วยงานอืน่ ทีม่ า
เห็นว่าเรามีการขยับงานกับเด็กจริง มีผลงานจริง ก็อยาก
สนับสนุนด้วย” กุง้ ตอกย้ำ�ภาพการทำ�งานจริงของพวกเขา
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เมื่อทำ�ด้วย “ใจ” สิ่งที่ ได้ก็ “งดงาม”
กระบวนการทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนของ อบต.กลาย ภายใต้หลักสูตร
นักถักทอชุมชนเดินมาครบรอบ 1 ปีแล้ว และเคลื่อนมาไกลจากวันแรกหลายก้าว
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ เพราะแรงขับจากหัวใจของ 3 นักถักทอชุมชน ที่แค่มองเห็น
โอกาสในการได้ความรู้มาพัฒนาเด็ก พวกเขาก็พร้อมพาตัวเองกระโจนลงไป
ซอแหละนักถักทอชุมชนจากฝ่ายบริหารที่ชอบการลงมือทำ�ด้วยตนเองมากกว่า
มองภาพรวมจากมุมบน บอกว่า ไม่ได้มองการมาทำ�งานนักถักทอชุมชนเป็นภาระ
เพราะเห็นเด็กและเยาวชนในตำ�บลเป็นลูกหลานของตัวเองที่ควรช่วยกันดูแล
เมือ่ มีเครือ่ งมือทีจ่ ะให้วธิ กี ารและกระบวนการมาดำ�เนินงานกับเด็กๆ เป็นขัน้ ตอน
ก็อยากทำ�ทันที
“เมือ่ ก่อนแค่มงี บเข้ามา มีกจิ กรรมเข้ามา เราก็น�ำ มาทำ�กิจกรรม เสร็จแล้วก็เสร็จไป
ไม่ได้ตามผลว่าสำ�เร็จมากน้อยแค่ไหน ไม่มีความต่อเนื่องของการทำ�กิจกรรม ไม่มีการ
ถอดบทเรียน เช่น กีฬาต้านยาเสพติด ก็แค่มาซ้อมกีฬา 15 วัน แข่ง 1 อาทิตย์ แต่เวลา
ทีเ่ หลือเด็กก็วา่ ง เสีย่ งต่อการเดินทางผิด แต่กจิ กรรมทีเ่ ราทำ�หลังจากเข้าอบรมหลักสูตร
นักถักทอชุมชน มีความต่อเนือ่ ง ประกอบกับมีงบประมาณมาสนับสนุนเราเยอะ เราจึง
ยิ่งสานต่อ ให้เด็กมีกิจกรรมทำ�อยู่ตลอด”
ส่วนกุ้งบอกว่า ด้วยตำ�แหน่งหน้าที่ของเธอควรทำ�งานเกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรง
แต่ทผี่ า่ นมาการทำ�งานกับเด็กไม่เคยมีกจิ กรรมใดจริงจัง พอรูจ้ กั หลักสูตรนักถักทอชุมชน
จึงเห็นว่านีค่ อื ส่วนเติมเต็มให้เธอได้จบั งานเด็กอย่างเต็มที่ และเปิดสายตาของเธอ
ให้กว้างขึ้น
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เราได้ทำ�งานที่เกี่ยวกับเด็กหลากหลายมุมมากขึ้น จากเมื่อก่อน
คิดกิจกรรมอยู่แค่วงแคบของตัวเอง แต่พอเข้าร่วมหลักสูตร
นักถักทอชุมชน และได้ ไปเจอกับจังหวัดอื่น จึงเห็นงานของเขาที่
แตกต่างกับเรา บางเรื่องก็นำ�มาเป็นไอเดียที่จะใช้ต่อยอดในชุมชน
ของเราต่อไป
“เราได้ท�ำ งานทีเ่ กีย่ วกับเด็กหลากหลายมุมมากขึน้ จากเมือ่ ก่อนคิดกิจกรรมอยูแ่ ค่
วงแคบของตัวเอง แต่พอเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน และได้ไปเจอกับจังหวัดอื่น
จึงเห็นงานของเขาที่แตกต่างกับเรา บางเรื่องก็นำ�มาเป็นไอเดียที่จะใช้ต่อยอดในชุมชน
ของเราต่อไป”
สำ�หรับแหววที่ทำ�งานช่วยเหลือสังคมมาเกือบ 10 ปี บอกว่า สิ่งที่ชอบที่สุดจาก
การอบรมคือ กระบวนการมองทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังทำ�กิจกรรมว่า ทำ�แล้วได้
อะไร จากเมื่อก่อนที่ “แค่ทำ�” โดยไม่ได้เก็บเกี่ยวผลของกิจกรรม อีกสิ่งที่เธอมี
มากขึ้นคือความใส่ใจต่อเด็ก
“ก่อนหน้านั้น ถ้าน้องกุ้งบอกว่ามาช่วยดูเด็กหน่อยนะ เราก็ทำ�แค่มาช่วยดู
เฉยๆ เสร็จแล้วกลับ ไม่ได้สนใจว่าเด็กจะอยู่อย่างไร พอเดี๋ยวนี้เรานำ�เด็กมาเข้าอบรม
จะคอยดูเด็กทำ�กิจกรรมแล้วเป็นอย่างไร พ่อแม่เขาจะได้เห็นความเปลีย่ นแปลงของลูก
นายกฯ ยุทธยาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กที่มาอบรม เราก็ภาคภูมิใจว่าเด็ก
เปลี่ยนแปลงจริง”
ผลของ “การทำ�จริง” ในงานด้านเด็กและเยาวชนของ อบต.กลาย ไม่ได้
สำ�เร็จแค่เกิดกิจกรรมให้เด็กทำ�อย่างต่อเนือ่ ง ไม่ใช่แค่มงี บประมาณจากภายนอก
เข้ามาเสริม แต่สงิ่ ทีส่ ำ�คัญกว่าคือ ทุกคนยืน่ มือออกมาประสานกันอย่างแนบแน่น
ดั่งสัญญาใจว่า เราจะช่วยกันสร้างลูกหลานในชุมชนกลายให้มีภูมิคุ้มกันยืนหยัด
บนทางที่ดี และรู้จักปฎิเสธสิ่งเลวร้ายที่เข้ามาล่อลวง
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สิ่งที่ชอบที่สุดจากการอบรมคือ กระบวนการมอง
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังทำ�กิจกรรมว่า ทำ�แล้วได้อะไร
จากเมื่อก่อนที่ “แค่ทำ�” โดยไม่ได้เก็บเกี่ยวผลของกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำ�บลกลาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
สาแหล้ ใบระหมาน
ลัดดาวัลย์ ทองขำ�
สำ�รอง ขุนพิพัฒน์

ยุทธยา พิมเสน
นิสากร สำ�เร็จเฟื่องฟู

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ประธานสถาบันครอบครัว

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
และจังหวัดกระบี่
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เปลี่ยน “ส่วนต่าง”
เป็น “ส่วนหนึ่ง”
ของชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำ�บลสระแก้ว
อำ�เภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมของนักถักทอชุมชนถือเป็นการพัฒนา หนุนเสริม เติม แต่ง
ชุมชนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ อบต.
ที่วางไว้ แม้ปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดยังมีอยู่ในชุมชน แต่เมื่อมีการ
ขับเคลื่อนการทำ�งานของนักถักทอชุมชนเข้ามา ปัญหาที่มีอยู่ก็ทุเลาลง
แต่ยังไม่ลดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นัก เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ “เวลา” และ
“ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของชุมชน”
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ผลพวงที่เกิดขึ้นจาก “ระบบทุนนิยม” นอกจากจะทำ�ให้เกิด “ช่องว่าง” ระหว่าง
คนจนกับคนรวย เกิดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ตอ่ ครัวเรือนแล้ว ยังพบว่าสังคมไทย
กำ�ลังเกิดภาวะ “ภูมิคุ้มกันทางครอบครัวบกพร่อง” ด้วย
เฉกเช่นชุมชนเล็กๆ ที่แวดล้อมไปด้วยสวนผลไม้และสวนยางพาราอย่างตำ�บล
สระแก้ว อำ�เภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช คือหนึ่งในหลายๆ พื้นที่ของ
ประเทศที่กำ�ลังประสบภาวะนี้
“ปัญหาเรือ่ งเยาวชนกลายเป็นปัญหาหลักของทีน่ ่ี เพราะระบบครอบครัวถูกทำ�ลาย
พ่อแม่ผปู้ กครองอยากหาเงินเพิม่ รายรับให้แก่ครอบครัวมากทีส่ ดุ โดยไม่มเี วลามาดูแล
ลูกหลาน ปัญหาเด็กติดยาจึงกลายเป็นปัญหาทีช่ มุ ชนต้องเร่งแก้ไข อบต.เองก็พยายาม
ดำ�เนินการเรื่องนี้มาโดยตลอด ทั้งอบรม ทั้งป้องปราม แต่ยังไม่ประสบความสำ�เร็จ
เท่าที่ควร”
ปัญหาของชุมชนในตำ�บลสระแก้วถูกเกริ่นนำ�โดย ไชยสิทธิ์ เทพทอง ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำ�บลสระแก้ว อำ�เภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีนัก ราวกับว่า “แบกรับปัญหา” นี้มานาน
แม้บทสนทนาเริ่มต้นดูเครียดไปนิด แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือปัญหาที่ “ยังแก้
ไม่ตก” โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชนทีม่ สี าเหตุมาจากการดิน้ รนเพือ่ เลีย้ งปากท้อง
สมาชิกในครอบครัวของพ่อแม่ จนไม่มีเวลาดูแลลูก ทำ�ให้เกิด “รูรั่ว” ของสังคม ทำ�ให้
ชุมชนอ่อนแอในที่สุด
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ฐานะทางเศรษฐกิจดี
ใช่ว่าการันตีความอบอุ่น
แม้วา่ บริบทชุมชนโดยรวมของตำ�บล
สระแก้ ว จะจั ด อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ฐ านะทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างดี หากเปรียบเทียบกับ
ชุมชนโดยรอบ ประชากรของที่นี่ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกผลไม้ เช่น
ทุเรียน มังคุด ลองกอง เป็นต้น แต่หากมอง
ให้ลกึ ลงไป การบ่งชีด้ ว้ ยฐานะทางเศรษฐกิจ
ใช่จะเป็นบทสรุปทีจ่ ะทำ�ให้มองว่าพืน้ ทีน่ นั้
ปราศจากปัญหา แต่กลับพบว่า “ปัญหา
ครอบครัว” กลายเป็นปัญหาหลัก และนำ�
ไปสู่ปัญหาเด็กและเยาวชนในที่สุด
“ปัญหายาเสพติดอย่าง “น้�ำ กระท่อม”
ที่กำ�ลังแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ในภาคใต้ เนื่องจากเป็นพืชท้องถิ่น หาง่าย
และมีราคาถูก น้ำ�กระท่อมมีฤทธิ์กระตุ้น
ประสาทเช่นเดียวกับสารเสพติดชนิดอื่น
นอกจากนีย้ งั มี “ปัญหาเด็กนอกระบบ” ที่
เรียนไม่จบชั้น ม.3 เนื่องจากมีพฤติกรรม
เกเร มั่วสุมเสพยาเสพติด” ปลัดไชยสิทธิ์
อธิบายรายละเอียด
ขณะเดียวกันแทบไม่น่าเชื่อว่าตำ�บล
สระแก้วจะประสบปัญหาค่านิยม “ส่งลูก
ไปเรียนนอกพืน้ ที”่ ทัง้ ในตัวอำ�เภอและใน
ตัวจังหวัดไล่ตั้งแต่ระดับอนุบาลเป็นต้นไป
โรงเรียนดังๆ มีชื่อในตัวเมืองคือตัวเลือก
แรกๆ ที่พ่อแม่นิยมส่งบุตรหลานไปเรียน
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อนุมานได้คล้ายๆ อารมณ์เดียวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของใครหลายๆ คน
เมื่อต้องเลือกระหว่างสินค้า “OTOP” กับสินค้า “แบรนด์ดัง” ทั้งๆ ที่คุณภาพแทบไม่
แตกต่างกัน แต่เพิ่มเงินไปนิดหน่อยหลายคนที่มีฐานะมักเลือกหยิบสินค้าแบรนด์ดัง
มากกว่า จากเหตุผลสั้นๆ ง่ายๆ ที่ระบุว่า “เรียนในพื้นที่มันก็ไม่ได้แย่ เพียงแต่
ที่อื่นดีกว่าเท่านั้นเอง!!!”
แต่หากมองในเชิงเหตุผลหลักๆ ทีช่ วนให้ขบคิดน่าจะมาจากค่านิยมของ “คุณภาพ
การศึกษา” แต่ละโรงเรียนทีแ่ ตกต่างกันทัง้ ในเรือ่ งวิชาการเด่น กีฬาดี ความทุม่ เทเอาใจใส่
ของครูผสู้ อน รวมถึงความกระตือรือร้นในการใฝ่เรียนรูข้ องตัวเด็กเอง ซึง่ หลายๆ ปัจจัย
นำ�ไปสู่การเลือกที่เรียนที่ดีที่สุด

ปัญหาชุมชน...แก้คนเดียวไม่ได้
การส่งบุตรหลานออกไปเรียนนอกพื้นที่ เริ่มต้นขึ้นโดย “ครู” ที่สอนอยู่ในพื้นที่
นั่นเอง ที่สร้างค่านิยมส่งลูกตัวเองออกไปเรียนในตัวเมือง ทำ�ให้ผู้ปกครองหรือกลุ่ม
พ่อแม่ทมี่ ฐี านะดีเกิด “อุปทานหมู”่ พากันทยอยส่งลูกตัวเองไปเรียนบ้าง ย้ายโรงเรียน
กลางเทอมบ้าง ทำ�ให้เด็กในพื้นที่ที่เรียนในโรงเรียนใกล้บ้านลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งปัจจุบันพบว่า ค่านิยมดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ “คู่ขนาน” ไปกับความผูกพัน
ระหว่างพ่อ แม่ ลูก ที่เริ่มเว้นระยะห่างด้วยเช่นกัน เนื่องจากระยะทางที่ห่างไกลจาก
ชุมชน ดังนั้นเวลาที่จะอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวจึงน้อยลงตาม
ไปด้วย
นโยบายการรณรงค์เรื่องระบบครอบครัวอบอุ่นจึงเกิดขึ้น ปลัดไชยสิทธิ์
อธิบายว่า หากไม่เริ่มต้นที่ครอบครัวซึ่งเป็นส่วนที่เล็กที่สุดก็ไม่สามารถจะเริ่มต้น
แก้ปญ
ั หาทีใ่ หญ่กว่านีไ้ ด้ ดังนัน้ การเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิน่
(4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพือ่ พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่คิดว่าน่าจะทำ�ให้ชุมชนมีทิศทางในการทำ�งานเกี่ยวกับปัญหา
เด็กและเยาวชนชัดเจนยิ่งขึ้น
กิจกรรมของนักถักทอชุมชนถือเป็นการพัฒนา หนุนเสริม เติม แต่งชุมชนให้เป็น
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ อบต.ที่วางไว้ แม้ปัญหาที่กล่าวมา
ทั้งหมดยังมีอยู่ในชุมชน แต่เมื่อมีการขับเคลื่อนการทำ�งานของนักถักทอชุมชนเข้ามา
ปัญหาทีม่ อี ยูก่ ท็ เุ ลาลง แต่ยงั ไม่ลดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นกั เพราะสิง่ เหล่านีต้ อ้ งใช้ “เวลา”
และ “ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของชุมชน” ด้วย
ส่วนปัญหาการทำ�งานในองค์กรก่อนจะเข้าร่วมโครงการนี้ ปลัดชัยสิทธิ์บอกว่า
การทำ�งานเป็นไปอย่างสะเปะสะปะ ต่างคนต่างทำ� แม้งานที่ได้รับมอบหมายจะเสร็จ
ทันตามกำ�หนด แต่ดูเหมือนยังขาดการทำ�งาน “เป็นทีม” ที่จะเกื้อหนุนขับเคลื่อนให้
งานสำ�เร็จและเป็นระบบ เขามองว่าความเป็นทีมเวิรค์ คือ “หัวใจสำ�คัญของการทำ�งาน
อบต.” เพราะการแก้ปัญหาของชุมชนเป็นเรื่องที่ทำ�คนเดียวไม่ได้

ความเป็นทีมเวิร์ค
คือ “หัวใจสำ�คัญ
ของการทำ�งาน อบต.”
เพราะการแก้ปัญหา
ของชุมชนเป็นเรื่องที่
ทำ�คนเดียวไม่ได้

273

เมื่อเข้าใจก็เต็มใจขับเคลื่อน
“ความมุง่ มัน่ ในการทำ�งานเกีย่ วกับเด็กมีมากขึน้ เริม่
เข้าใจในสิง่ ทีโ่ ครงการฯ ต้องการสือ่ มายังตัวเรา โดยเราทำ�
หน้าที่ถ่ายทอดกลับไปยังชุมชน รวมทั้งความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมไม่ได้น�ำ มาใช้เฉพาะกับเด็กและเยาวชน
เท่านั้น แต่ยังสามารถนำ�ไปปรับเปลี่ยนกับการทำ�งาน
ได้ด้วย เช่น ทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณชน การถอด
บทเรียน การวางแผนการทำ�งาน ซึ่งการอบรมแต่ละครั้ง
มีความหมายต่อการทำ�งานเป็นทีมเป็นอย่างยิ่ง” วสันต์
จิตแฉล้ม นักพัฒนาชุมชน สะท้อนถึงตัวตนหลังจากเข้า
ร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน
วสั น ต์ เ ล่ า ย้ อ นไปเมื่อ ครั้ง ได้ เข้ า ร่ ว มหลั ก สู ต รว่ า
มาจากการชักชวนของอำ�นวย ชูหนู จากสมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน โดยอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์
ผูอ้ ำ�นวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็นสุข
เข้ามาร่วมพูดคุยถึงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนโครงการ

นอกจากวสันต์แล้ว อบต.สระแก้วยังมีนักถักทอ
ชุมชนอีกสองคนที่เข้ามาช่วยเติมเต็มการทำ�งาน นั่นคือ
พรพิชยั สกุลหนู นักวิชาการศึกษา และมลรักษ์ สุทธิรกั ษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
พรพิชัยเล่าว่า แนวคิดในการทำ�งานเขาเปลี่ยนไป
แม้ว่าจะทำ�งานมาแล้ว 7 ปี สิ่งที่ได้รับหลังจากโครงการนี้
ทำ�ให้การทำ�งานของเขามีเป้าหมายมากขึน้ โดยเฉพาะ
ในเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะการใช้
ชีวติ เพราะทีผ่ า่ นมาเคยท้อแท้ แต่วนั นีเ้ ขาเริม่ “มีเป้าหมาย
ที่ชัดเจน” ขึ้น และมีกำ�ลังใจในการทำ�งานมากขึ้น
ส่วนมลรักษ์สะท้อนความคิดก่อนจะเข้ากระบวนการ
อบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนว่า รู้สึกงงๆ คิดว่าเหมือน
โครงการอื่นๆ ทั่วไป แต่พอได้ “ปรับทัศนคติ” และเข้าสู่
กระบวนการแล้วทำ�ให้รู้สึกว่าเธอคือส่วนหนึ่งที่จะเป็น
แรงขับเคลือ่ นการทำ�งานพัฒนาชุมชนให้กา้ วหน้าต่อไปได้
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อยากปล่อยของ...

เปลี่ยนจุดด้อย...เป็นจุดเด่น

ดูเหมือนว่าการทำ�หน้าที่นักถักทอชุมชนจะไม่
ซับซ้อน ขั้นตอนมีไม่มาก แต่โจทย์สำ�คัญที่คนทำ�งาน
ต้องตีให้แตก คือ กิจกรรมหรือโครงการต้องตั้งอยู่
ภายใต้เงื่อนไข “การเติมเต็มศักยภาพของเด็กและ
เยาวชน”
วสันต์เล่าย้อนไปถึงกิจรรมครั้งแรกหลังจากอบรม
เสร็จว่า “เหมือนคนมีของแล้วอยากปล่อยของ” เพราะ
แนวคิดในการพัฒนาเด็กพรัง่ พรูมาก แต่พอต้องทำ�กิจกรรม
จริงๆ ครั้งแรกรู้สึกประหม่า ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นตอนนั้น
คือ การอบรมอาชีพการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
บริบทชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่ทำ�อาชีพเกษตรกรรม
เพื่อให้เด็กและผู้ใหญ่ได้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน ได้รู้จักชุมชน
ตัวเอง
“การจัดกิจกรรมครั้งนั้นรู้สึกมันติดขัดไปหมด แต่ก็
ผ่านมาได้เพราะมีอาจารย์ทรงพล ทีมงานพีดีเอ และทีม
นักถักทอชุมชนเข้ามาช่วยแนะนำ�ขัน้ ตอนการทำ�งาน และ
แบ่ ง หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง กิ จ กรรมครั้ ง นั้ น ทำ � ให้ เราได้
แกนนำ�เด็กทัง้ หมด 15 คนทีเ่ ป็นตัวแทนจากแต่ละหมูบ่ า้ น
จากนั้นก็มีจัดกิจกรรมอื่นตามมาเรื่อยๆ” วสันต์บอกเล่า
ความรู้สึก
วสันต์เล่าต่อว่า การจัดกิจกรรมครั้งแรกผ่านพ้น
ไปได้ดว้ ยดี ถือว่าประสบความสำ�เร็จในระดับหนึง่ ทัง้ เรือ่ ง
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว การทำ�งานเป็นทีมของ
องค์กร ความร่วมมือจากภาคีและผู้ใหญ่ใจดี โดยพวกเขา
ทัง้ สามคนเรียนรูท้ นี่ ำ�จุดด้อยทีไ่ ด้จากการ “ถอดบทเรียน”
ในการจัดกิจกรรมครัง้ แรกมาใช้เป็นแนวทางในการทำ�งาน
ครั้งต่อไป ทำ�ให้การทำ�งานของทีมเริ่มดีขึ้นตามลำ�ดับ
ทั้งจากการหนุนเสริมของเพื่อนร่วมงานใน อบต.ด้วยกัน
รวมทั้งคนในชุมชนที่เห็นความตั้งใจในการทำ�งานของทีม
ทีเ่ ริม่ ให้ความร่วมมือมากขึน้ เมือ่ กำ�ลังใจพร้อม ทีมพร้อม
การเดินหน้าทำ�งานของทีมนักถักทอชุมชนจึงเป็นไปอย่าง
ราบรื่นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม การเดินหน้าหา
ภาคีเครือข่ายในการเสริมศักยภาพด้านการทำ�งานที่มีมา
ไม่ขาดสาย

จากความไม่ถนัดติดขัดในการจัดกิจกรรม แปรเปลีย่ น
เป็ น การสั่ ง สมประสบการณ์ ก ารทำ�งานด้ า นเด็ ก และ
เยาวชน จากแนวคิดการทำ�งานแบบ “เน้นปริมาณ”
เปลี่ยนเป็นการทำ�งานแบบ “เน้นคุณภาพ” จาก “ความ
ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง” ของกิ จ กรรมกลายเป็ น การ “สานต่ อ
กิจกรรม” จนในที่สุดความเป็น “มืออาชีพ” ก็เกิดขึ้น
มีโครงการอบรมผุดขึน้ ตามจังหวะของห้วงเวลาและความ
เหมาะสม
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย
ไม่ว่าจะเป็น สหทัยมูลนิธิ สำ�นักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำ�ตำ�บล เป็นต้น
ขณะเดียวกันได้มีการลงพื้นที่เพื่อประสานงานกับ
โรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง
ครอบครัว และเพื่อนบ้าน เพื่อ “เชื่อมความสัมพันธ์”
ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำ�ตก หมู่ 2 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเราะ หมู่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากุน
หมู่ 3 และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านในญาติ หมู่ 11 โรงเรียน
อนุบาล 1 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลเอกชนสระแก้ววิทยา
หมู่ 5 โรงเรียนประถม 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านชุมโลง
หมู่ 1 โรงเรียนวัดน้ำ�ตก หมู่ 2 โรงเรียนบ้านเราะ หมู่ 3
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว หมู่ 5 โรงเรียนวัดนากุล หมู่ 6
โรงเรียนหนับเภา หมู่ 7 โรงเรียนบ้านอินทนิน หมู่ 8 และ
โรงเรียนมัธยมอีก 1 แห่ง คือ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
หมู่ 5 ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนและ
ครูยนิ ดีให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยเห็นว่าเป็นกระบวนการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของโรงเรียน
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“การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งในโรงเรียน เราต้องสังเกตว่าเด็กแต่ละคนเป็น
อย่างไร เพราะความแตกต่างในการเรียนรู้ของเด็กไม่เท่ากัน บางคนเรียนรู้เร็ว
ฉลาด แต่ไม่กล้าแสดงออก บางคนกล้าแสดงออก แต่เรียนไม่ค่อยเก่ง ซึ่งเราต้อง
ค่อยๆ สอนเขา สื่อสารกับเขาให้เข้าใจ แนะนำ�และเอาใจช่วย เหมือนเราเรียนรู้
ไปด้วยกัน ทำ�ให้การทำ�กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกมากขึ้น” พรพิชัยเล่าเสริม
ขณะที่มลรักษ์แสดงความคิดเห็นว่าอยากให้เด็กเข้าวัดฟังธรรมมากขึ้น พร้อมทั้ง
เสนอแนะโครงการเข้าค่ายธรรมะ เพราะเชื่อว่าการสอนให้เด็กและเยาวชนเข้าถึง
หลักธรรมคำ�สอนของพระพุ ท ธศาสนา จะช่ ว ยพั ฒนาจิ ต ใจและปลู ก ฝั งจริ ยธรรม
คุณธรรม และศีลธรรม ให้เด็กอยู่ในกรอบ สามารถดำ�เนินชีวิตโดยใช้หลักธรรมคำ�สอน
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการแก้ปัญหาและใช้ชีวิตอย่างมีสติ

ดึง “ส่วนต่าง” ให้กลายเป็น “ส่วนหนึ่ง” ของชุมชน
ปัจจุบันนักถักทอชุมชนทั้ง 3 คนยังคงขับเคลื่อนการทำ�งานด้านเด็กและเยาวชน
อย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งกิจกรรมที่เน้นและให้ความสำ�คัญได้แก่กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น
ที่พาเด็กและผู้ปกครองมาเข้าค่ายด้วยกัน โดยใช้ธรรมะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
กิจกรรม และกิจกรรมสกัดกั้นยาเสพติดโดยอาศัยความร่วมมือจากวัดที่เป็นภาคี
เข้ามาเป็นศูนย์กลางในการอบรม
วสันต์บอกว่า หลักสูตรนี้ทำ�ให้เขาเกิดความเปลี่ยนแปลงต่อตัวเองและด้าน
การทำ�งาน มีทกั ษะในการทำ�กิจกรรมกับเด็กและเยาวชนมากขึน้ กล้าพูดต่อหน้าชุมชน
การพูดคุยเจรจาติดต่อประสานงานกับเครือข่ายภาคี การทำ�งานมีเป้าหมายมากยิง่ ขึน้
เมื่อมีเป้าหมายก็ทำ�ให้มุ่งมั่น อยากทำ�งานให้มีคุณภาพ รู้ลึก รู้จริงในงานที่ทำ�
โดยนำ�การถอดบทเรียนจากการทำ�งานแต่ละครั้งมาเป็นข้อมูล
ขณะที่พรพิชัยบอกว่า เขาทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการวางแผน
ระบบการทำ�งาน จากที่เมื่อก่อนไม่เคยวางแผนการทำ�งานเลย ไม่มีขั้นตอนการทำ�งาน
ที่แน่ชัด รวมทั้งมีความกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น โดยยึด
คำ�พูดของอาจารย์ทรงพลที่สอนว่า “แนวคิดของแต่ละคนไม่มีถูกผิด”
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ส่วนมลรักษ์เองก็ได้นำ�ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเข้ามาปรับใช้กับการทำ�งาน
โดยเฉพาะการทำ�งานเป็นทีม ที่ต้องใช้เหตุผลร่วมกัน มีความสามัคคี กล้าแสดงออก
มากขึ้น มีการพูดคุยประสานงานกับชุมชน ทำ�ให้มีบทบาทในการทำ�กิจกรรมกับชุมชน
ส่งผลให้การทำ�งานเป็นไปอย่างราบรื่น
เมือ่ ถามถึงอนาคตของการขับเคลือ่ นงานในฐานะนักถักทอชุมชนกับการเดินหน้า
ทำ�งานด้านเด็กและเยาวชน ทั้ง 3 ครุ่นคิดพักหนึ่ง ก่อนที่วสันต์จะเป็นตัวแทนเอ่ยขึ้น
มาว่า แม้วันนี้โครงการที่พวกเขากำ�ลังทำ�อยู่ ดูเหมือนเป็นไปอย่างช้าๆ บวกกับ
ปัญหาในชุมชนที่ยังไม่คลี่คลายมากนัก แต่อย่างน้อยสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่ขณะนี้
เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว ไม่ใช่เป็นการ “ทำ�งานอย่างโดดเดี่ยว” อีกต่อไป แต่
เป็นการทำ�งานที่มีแรงผลักดันจากหลายๆ ฝ่าย ทั้ง อบต.สระแก้ว ภาคีเครือข่าย
และกลุ่มนักถักทอชุมชนด้วยกันเองที่หนุนเสริมเติมกำ�ลังใจให้การทำ�งานเป็นไป
อย่างราบรื่น เพราะอนาคตชุมชนที่เข้มแข็งสร้างได้ด้วยคนในชุมชนนั่นเอง
การทำ�งานของ อบต.สระแก้วในวันนี้ คือจุดเริม่ ต้นทีต่ อ้ งนำ� “ส่วนต่าง” หรือการ
ชักชวนเด็กนอกระบบเข้ามาเป็น “ส่วนหนึ่ง” ของการเป็นคนดีในสังคมให้ได้ ด้วยการ
ปูพื้นฐานจากระบบครอบครัวให้อบอุ่น รักและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างต้อง “ใช้เวลา” พอสมควร แต่อย่างน้อยการได้รบั ความร่วมมือจากชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย บวกกับการทำ�หน้าที่ของนักถักทอชุมชนที่ยังคงต้องเดินหน้าสานต่อ
สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือน “ฟันเฟือง” ที่ยังคงขับเคลื่อนชุมชนอย่างไม่หยุดนิ่ง อันจะนำ�
ไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคต
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แม้วันนี้โครงการที่พวกเขาทำ�อยู่ ดูเหมือนเป็นไปอย่างช้าๆ บวกกับ
ปัญหาในชุมชนที่ยังไม่คลี่คลายมากนัก แต่อย่างน้อยสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่ขณะนี้
เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว ไม่ใช่เป็นการ “ทำ�งานอย่างโดดเดี่ยว” อีกต่อไป
แต่เป็นการทำ�งานที่มีแรงผลักดันจากหลายๆ ฝ่าย ทั้ง อบต.สระแก้ว
ภาคีเครือข่าย และกลุ่มนักถักทอชุมชนด้วยกันเองที่หนุนเสริมเติมกำ�ลังใจ
ให้การทำ�งานเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะอนาคตชุมชนที่เข้มแข็ง
สร้างได้ด้วยคนในชุมชนนั่นเอง

องค์การบริหารส่วนตำ�บลสระแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล 		 วิโรจน์ พิมเสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล		 ไชยสิทธิ์ เทพทอง
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
วสันต์ จิตแฉล้ม
นักพัฒนาชุมชน
พรพิชัย สกุลหนู
นักวิชาการศึกษา
มลรักษ์ สุทธิรักษ์
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
และจังหวัดกระบี่

279

หนึ่งแรง
ยืนหยัด
แห่งอินคีรี
องค์การบริหารส่วนตำ�บลอินคีรี
อำ�เภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้เวลา แต่สิ่งที่เปลี่ยน
แน่นอนหลังเข้าหลักสูตรนี้คือ ตัวผู้เข้าอบรมเอง หากตั้งใจจริงจะพบ
ศักยภาพที่ก้าวหน้าขึ้น และช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการทำ�งาน...
เมื่อก่อนไม่เคย “เชื่อมร้อย” การทำ�งาน ทั้งที่อยู่ใกล้กัน หลายครั้งก็
มีเนื้องานเหมือนกัน แต่กลับนัดประชุมชาวบ้านคนละครั้ง ปัจจุบันจึง
พยายามสื่อสารว่าเรื่องไหนใกล้เคียงกัน ก็มาประชุมคราเดียว
เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเสียเวลา
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การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน กำ�ลังอยู่ใน
ความกังวลของทุกภาคส่วน สาเหตุที่เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดง่ายขึ้น
เพราะเทคโนโลยีการสือ่ สารทีร่ วดเร็ว กลายเป็นช่องทางการติดต่อซือ้ ขาย
ที่ลับหูลับตาผู้รักษาความถูกต้อง อีกสาเหตุคือ การที่พ่อแม่ไปทำ�งาน
ต่างถิ่น หรือแยกทางกัน ปล่อยลูกไว้ให้ปู่ย่าตายายดูแล ด้วยช่องว่าง
ระหว่างวัยทีห่ า่ งกันมาก เด็กจึงรูส้ กึ ขาดความอบอุน่ และขาดความเข้าใจ
เมือ่ ถูกกลุม่ เพือ่ นชักชวนสูท่ างผิดก็หลงทำ�ตาม เพราะอยากเป็นทีย่ อมรับ
จากเพื่อน
พื้นที่ตำ�บลอินคีรี อำ�เภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช กำ�ลังประสบกับ
ความหนักใจเรื่องเยาวชนข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเช่นกัน โดยเฉพาะ “น้ำ�กระท่อม” ซึ่ง
เป็นสารเสพติดทีผ่ ลิตขึน้ จาก “ใบกระท่อม” พืชทีพ่ บมากในป่าธรรมชาติของภาคใต้ ที่
ใช้ผสมกับสารพิษต่างๆ เช่น หลอดไฟ เถ้าเผากระดูก โดยสาเหตุของการหันเหสู่เส้น
ทางนี้ของเยาวชนที่นี่ก็ไม่ต่างจากที่อื่น
ดำ�รงค์ อักษรกาญจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บลอินคีรี อำ�เภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช บอกว่า สาเหตุหลักทีท่ ำ�ให้เด็กถูกผลักเข้าหายาเสพติด เกิดจาก
การขาดความอบอุ่นในครอบครัว ส่งผลต่อการขาดความมั่นคงทางจิตใจ พอเจอเพื่อน
ที่มีปัญหาคล้ายกัน ก็พากันไปมั่วสุมเป็นกลุ่มแก๊งในป่าละเมาะ ไม่ไปโรงเรียน ปัญหาที่
ตามมาคือลักขโมย เพราะต้องการเงินไปซือ้ ยาเสพ วิธแี ก้ไขที่ อบต.ทำ�มาตลอดคือการ
จัดกีฬาต้านยาเสพติด เพือ่ จูงใจเด็กให้อยากซักซ้อมและเข้าแข่งขัน แต่กด็ งึ เวลาได้เพียง
1-2 เดือนต่อปีเท่านั้น เมื่อกิจกรรมจบลง เด็กจะวนกลับเข้าสู่วงจรเดิม
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กระทัง่ การมาถึงของ “หลักสูตรนักถักทอชุมชน”
ซึง่ ผูบ้ ริหารมองว่าน่าจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการสนับสนุน
การขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน

ตัวมา...ใจรีรอ
“ตอนนั้นผมไม่อยากเข้าร่วมเลย เนื่องจากเห็นเป็น
ภาระของเราและหน่วยงาน งานในหน้าที่ก็มีมากมาย
อยูแ่ ล้ว แถม อบต.ยังต้องจ่ายค่าเดินทางให้ผมไปฝึกอบรม
ที่กรุงเทพฯ และใช้เวลาอบรมต่อเนื่องนานถึง 1 ปี แต่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายว่าอยากให้เข้าเพื่อนำ�ความรู้
มาใช้ในการทำ�งานเกีย่ วกับเด็กและเยาวชน” นรา หนูทอง
นักพัฒนาชุมชน เล่าความรูส้ กึ แรก หลังทราบว่ากำ�ลังจะ
มีหน้าทีถ่ กั ทอชุมชนเพิม่ จากงานประจำ� นอกจากเข้าร่วม
ด้วยความรู้สึกไม่เต็มใจแล้ว อีกสิ่งที่เขาไม่ทันตั้งตัวคือ
การเป็นนักถักทอชุมชนเพียงคนเดียว ของ อบต.อินคีรี
เนื่องจากเพื่อนร่วมทีมอีก 2 คนขอสละสิทธิ์ เนื่องจาก
ติดภาระงานในตำ�แหน่ง
แม้เหลือเพียงคนเดียวแต่เขาตัดสินใจเดินหน้าต่อ
เพราะเริ่มเห็นแล้วว่างานพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็น
หนึ่งในหน้าที่สำ�คัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สำ�คัญคือ เขา “เห็นโอกาส” อันดีที่จะได้ฝึกวิชา
เพิ่มเติม ส่วนผลสัมฤทธิ์นั้นเป็นเรื่องของอนาคตซึ่ง
ต้องค่อยๆ จัดการกันไป
ถึงจะเห็นว่าการสร้างเยาวชนของชาติมคี วามสำ�คัญ
แต่นราก็ยงั มองหลักสูตรนักถักทอชุมชนไม่ตา่ งจากหลักสูตร
อื่นที่มานั่งฟังบรรยายแล้วกลับบ้าน ทว่าสิ่งที่เขาพบ
เมื่ออบรมครั้งต่อๆ มาคือ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
มีการพูดคุย แสดงความคิดเห็น มีการถอดบทเรียน
มอบหมายงานให้ลงมือทำ�จริงในแต่ละชุมชน และ
ติดตามดูแลการทำ�งานอย่างต่อเนือ่ ง โดยทีมงาน สรส.
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ผ่านเสียงทางโทรศัพท์ กระทัง่ ลงพืน้ ทีใ่ ห้คำ�แนะนำ�ด้วย
ตนเอง ทำ�ให้เขาพบว่าหลักสูตรนี้ไม่เหมือนหลักสูตร
อื่นที่เคยเข้าร่วมตลอดระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง
นักพัฒนาชุมชน

พลาดท่า...แต่ก็ ไม่ท้อถอย
“ฉายเดี่ยว” คงเป็นสมญานามที่เหมาะสมพอจะ
เรียกนักถักทอชุมชนหนุ่มคนนี้ได้ และแน่นอนว่า การมา
เพียงลำ�พังของเขา ย่อมทำ�ให้เกิดปัญหาเมื่อบางช่วงของ
การอบรมต้องใช้วิธีระดมความคิด
“ตอนร่วมฝึกอบรม เวลาถอดบทเรียน นำ�เสนองาน
หรือทำ�กิจกรรมกลุม่ ผมต้องคิดเอง เขียนเอง นำ�เสนอเอง
ทุกอย่างทำ�เองหมด ขณะที่กลุ่มอื่นเขาแบ่งงานกันทำ�
ช่วยกันคิด แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะหากอยู่ในพื้นที่ ผมมีฝ่าย
บริหารทั้งนายกและปลัดคอยให้คำ�ปรึกษา อีกส่วนคือ
เครือข่ายนักถักทอชุมชนจากพื้นที่อื่น ซึ่งเป็นเพื่อนๆ
ของผม เช่น อบต.กลาย อบต.สระแก้ว และที่ปรึกษาอีก
2 หน่วยงานคือ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)
กับ สรส. ผมจึงไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว ส่วนเจ้าหน้าที่ อบต.คนอืน่
ที่ไม่ได้ผ่านการอบรม หรือคนในชุมชนที่สนใจ ก็เข้ามา
ร่วมแรงร่วมใจช่วยทำ�งานได้”
การอบรมผ่านไปครึ่งทาง ก็ถึงเวลานำ�ความรู้มา
ทดลองใช้จริง นราจึงคิดปลุกปั้นศูนย์พัฒนาครอบครัว
ขึ้น หวังใช้เป็นเครือข่ายกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
พ่อแม่ลกู และการจัดตัง้ สภาเด็กและเยาวชนของตำ�บล
เพือ่ ดึงเยาวชนมาทำ�กิจกรรมสร้างสรรค์รว่ มกัน แต่ทงั้
2 กิจกรรม กลับไม่ประสบความสำ�เร็จดั่งที่ตั้งใจไว้
เมื่อเด็กๆ ในสภาฯ เรียนจบต่างคนต่างแยกย้ายไป
เรียนต่อนอกพืน้ ที่ โดยไม่ได้สร้างรุน่ น้องไว้สานงานต่อ
ส่วนศูนย์พัฒนาครอบครัวก็ตกอยู่ในสถานะมีแต่ชื่อ
“กิ จ กรรมสภาเด็ ก ฯ และศู น ย์ พั ฒ นาครอบครั ว
ค่อนข้างล้มเหลว มีแต่ชื่อแล้วเลิกหายไป ลักษณะการ
ทำ�งานตอนนัน้ เหมือนเราต้องคอยกระตุน้ ตลอด เขาไม่ได้

กระตือรือร้นอยากทำ� แต่ถ้าไปตามมาทำ� เขาก็ทำ�ได้
อย่างศูนย์พัฒนาครอบครัว คล้ายมีผมเป็นคนคอยชักใย
ต้องเขียนโครงการให้ กิจกรรมต่างๆ ก็จัดให้ทั้งหมด เขา
แค่มานัง่ เป็นแขก รอวิทยากรแนะนำ�ว่านีค่ อื คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ ซึ่งสุดท้ายการทำ�งานแบบนี้ไม่ให้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีนัก
ทาง อบต.จึงไม่ตั้งงบประมาณในปีนี้ พอไม่มีงบจัด ก็ทำ�
กิจกรรมได้ไม่เต็มที่”
เมื่อความผิดหวังมาเยือน นราตัดสินใจหยุดพัก
โครงการทั้งหมดก่อน แต่การลงแรงกายและกำ�ลังสมองที่
ผ่านมาใช่จะสูญเปล่า แม้โครงการจะหยุดชะงัก เพราะ
ขาดทุนทรัพย์เกื้อหนุน ทว่าความรู้ที่รับจากหลักสูตร
ยังคงอยู่ นรากลับมาย้อนทบทวนถึงสิ่งที่เคยทำ�และ
ลงมือจัดกระบวนงานอีกครั้ง
ขั้นแรก เขาดูกิจกรรมเดิมที่เคยทำ�ว่า เด็กต้องการ
ทำ�จริงๆ ไหม จนได้ข้อสรุปว่าไม่ใช่ความต้องการของ
เด็กและเยาวชน เขาจึงตั้งต้นใหม่กับกิจกรรม “เพศวิถี”
ด้วยการอบรมเยาวชนให้รู้จักดูแลร่างกายของแต่ละเพศ
และการป้องกันตัวเองเมื่อมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดจากการพูดคุยระหว่างนักถักทอชุมชน
อบต. และ กานต์รวี ธรรมรักษ์ ผู้ใหญ่ใจดีของหมู่ 7 ที่
มักชักชวนเยาวชนในหมู่บ้านให้ทำ�กิจกรรมที่มีประโยชน์
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กิจกรรมดังกล่าวผ่านการทำ�ประชาคมสอบถามความ
ต้องการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนก่อนจัด และแน่นอน
เมือ่ เด็กๆ อยากทำ� กระแสตอบรับเข้าร่วมอบรมจึงสำ�เร็จ
อย่างสวยงาม
นอกจากปรับมาใช้เสียงเยาวชนสร้างกิจกรรมแล้ว
นรายังเพิ่มบทบาทของเยาวชนในการแข่งขันกีฬา
ประจำ�ปีของ อบต. ให้เป็นมากกว่านักกีฬา
“การแข่งขันกีฬาตำ�บลประจำ�ปีนี้ เราลองประสาน
ขอความอนุเคราะห์กบั โรงเรียน นำ�คณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยามาช่วยจัดการแข่งขัน ซึ่งแตกต่าง
จากปีก่อนที่จ้างกรรมการมาตัดสิน เพราะทางโรงเรียน
บอกว่า เขามีกลุ่มเยาวชนที่สามารถช่วยเหลืองานของ
เราได้ ตอนแรกผมไม่มน่ั ใจว่าเด็กจะทำ�ได้ ปรากฏว่าพอถึง
เวลาจริง เขาทำ�ได้ดีทีเดียว”

ความสำ�เร็จ...เริ่มที่ตัวเอง
เข็ ม ทิ ศ การทำ�งานพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนของ
อบต.อินคีรี เริ่มขยับมาถูกทิศถูกทาง เห็นได้จากปากคำ�
ของปลัดดำ�รงค์ท่ีสนใจการทำ�งานของนักถักทอชุมชน
มาโดยตลอด มักให้นรามาบอกเล่าสิ่งที่ได้รับจากการเข้า

อบรมแต่ละครั้ง ในการประชุมประจำ�เดือนของ อบต. ซึ่ง
ตอนนี้เขาได้หารือกับนราเรื่องงบประมาณการทำ�งาน
เกี่ยวกับเด็กของปีหน้าแล้ว
“ผมกำ�ลังคุยกับนักถักทอชุมชน และฝ่ายบริหาร
ว่าเราจะมีแนวทางจัดกิจกรรมอะไรบ้างทีเ่ ด็กเกิดประโยชน์
จริงๆ และสามารถใช้งบประมาณของ อบต.สนับสนุนได้
เนื่องจากกิจกรรมดีๆ หลายตัวที่เคยถูกพับโครงการไป
เพราะขัดกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนตัวผม
อยากเน้นเป็นพิเศษให้จดั ตอนปิดเทอม เนือ่ งจากกลุม่ เด็ก
ทีผ่ มมองว่าเสีย่ งต่อปัญหาคือช่วงวัยเรียน เขาจะได้สะดวก
ร่วมกิจกรรม และอาจถือโอกาสชักชวนผูป้ กครองมาด้วย”
นอกจากการเพิ่มงบประมาณ และเกิดทิศทาง
การทำ�งานแล้ว สิง่ หนึง่ ทีผ่ ลิดอกออกผลอย่างแข็งแรง
มัน่ คงในตอนนีค้ อื การเปลีย่ นความคิด ปรับการทำ�งาน
กระทัง่ แปลงตัวเองสูอ่ กี ด้านของนักถักทอชุมชนนัน่ เอง
“หลายคนบอกว่าที่ไหนมีนักถักทอชุมชนคนเดียว
จบทุกที่ ไม่มีใครทำ�งานต่อ เพราะเวลาอบรมต้องทำ�งาน
เป็นกลุม่ ช่วยกันเสนอความคิดเห็น พอมีคนเดียวจะอึดอัด
แล้วหายไปในที่สุด แต่สำ�หรับตัวผมเองไม่ใช่คนที่ศรัทธา
อะไรง่ า ยๆ หลั ง เข้ า อบรมหลั ก สู ต รนั ก ถั ก ทอชุ ม ชน
ผมศรัทธาในองค์ความรูแ้ ละบุคลากรผูม้ อบความรู้ ฉะนัน้
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เมื่อศรัทธาแล้ว ผมจะเชื่อมั่น ยึดถือ และไม่ละทิ้ง” นราเอ่ยเหตุผลสำ�คัญที่ทำ�ให้
การเคลื่อนงานของเขายั่งยืนอยู่ทุกวันนี้
นราบอกว่า การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้เวลา แต่สิ่งที่
เปลี่ยนแน่นอนหลังเข้าหลักสูตรนี้คือ ตัวผู้เข้าอบรมเอง หากตั้งใจจริงจะพบ
ศักยภาพที่ก้าวหน้าขึ้น และช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการทำ�งานได้อย่างดี เฉกเช่น
ตัวเขาทีก่ อ่ นหน้านีเ้ คยโมโหง่ายเวลาใครเห็นแย้ง แต่ตอนนีก้ ลับพยายามประนีประนอม
เพราะมองว่าตัวเองกำ�ลังสร้างเครือข่าย เมื่อไรที่ต่างคนต่างถือดี ย่อมไม่เกิดการ
จับมือ หากเรายอมเขา เขาย่อมยอมเรา และกลายเป็นความเกรงใจซึ่งกันและกัน
ประการต่อมาคือ มั่นใจในองค์ความรู้ที่นำ�เสนอสู่ชุมชนมากขึ้น เพราะการอยู่ใน
เวทีนกั ถักทอชุมชนต้องคิดและถ่ายทอดออกมา จนส่งผลดีตอ่ การฝึกพูดภาษากลางให้
ชัดถ้อยชัดคำ�ขึ้นไปในตัว
ประการสุดท้ายเป็นเรื่องการประสานงาน ระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานของรัฐ
ทั้ง อบต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) และหมู่บ้าน ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคย
“เชื่อมร้อย” การทำ�งาน ทั้งที่อยู่ใกล้กัน หลายครั้งก็มีเนื้องานเหมือนกัน แต่กลับ
นัดประชุมชาวบ้านคนละครั้ง ปัจจุบันจึงพยายามสื่อสารว่าเรื่องไหนใกล้เคียงกัน
ก็มาประชุมคราเดียว เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเสียเวลา

แม้มีหนึ่งเดียว...ยังคงก้าวต่อไป
นราบอกต่อว่า สำ�หรับแผนการดำ�เนินงานในปี พ.ศ.2559 เขามีแผนที่จะพัฒนา
แกนนำ�เด็กและเยาวชนก่อน โดยกลุ่มเป้าหมายที่มองไว้มี 2 กลุ่มคือ 1.กลุ่มกรรมการ
นักเรียน ทีเ่ คยช่วยจัดงานแข่งกีฬา ซึง่ ข้อดีของการทำ�งานร่วมกับกลุม่ นีค้ อื เขามีใจอาสา
ยินดีทำ�กิจกรรม และมีคณ
ุ ครูเป็นคนเชือ่ มต่อกับผูป้ กครอง การทำ�งานน่าจะง่าย 2.กลุม่
ที่อยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งมีมุก - กานต์รวี ธรรมรักษ์ ช่วยประสานให้ โดยกิจกรรมที่เขา
เตรียมลงมือปัน้ มี 3 กิจกรรม คือ 1.การดึงเด็กเข้าร่วมจัดกิจกรรมกับท้องถิน่ เช่น จัดซุม้
รับลงทะเบียน ดำ�เนินกิจกรรมบนเวที ซึ่งจะทำ�ให้เด็กภูมิใจที่ได้ใช้ความสามารถของ
ตัวเอง และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงานชุมชนมากขึ้น จากเมื่อก่อนแค่มาดูแล้วกลับบ้าน
กิจกรรมที่ 2 น่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ เนื่องจากได้รับงบประมาณของ
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) หากแกนนำ�เยาวชนสร้างกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพ ก็สามารถใช้งบประมาณส่วนนี้ได้เลย และกิจกรรมที่ 3 คือ การนำ�เด็ก
ทีช่ นะการแข่งขันกีฬาของตำ�บลหรือโรงเรียนไปแข่งขันต่อในระดับอำ�เภอ โดยอยูร่ ะหว่าง
การพูดคุยกับทางโรงเรียน ให้ช่วยร่นเวลาเรียนแต่ละวัน เพื่อนำ�เด็กมาซ้อมกีฬา และ
นอกจากสนับสนุนงบประมาณแล้ว อบต.จะช่วยสนับสนุนบุคลากรดูแลเด็กฝึกซ้อมด้วย
ซึ่งก็คือตัวเขาเอง หรือหากไม่ว่างก็เป็นเจ้าหน้าที่ อบต.คนอื่นที่คงจะผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันมา
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สิ่งสำ�คัญคือการเรียงร้อยและถักทอ พยายามหาทุนทางสังคมมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นคนที่ชักชวนมาช่วยจัดกิจกรรม
หรือดำ�เนินงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนได้ สถานที่ตรงไหนเหมาะสม
มีงบประมาณตรงไหนสามารถดึงมาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ก็ทำ�
สำ�หรับเหตุผลทีน่ ราต้องการพาเด็กก้าวสูเ่ วทีกฬี าระดับใหญ่กว่า เขามองว่าการที่
เด็กพยายามฝึกซ้อมและเข้าแข่ง เพราะเขาอยากแสดงความสามารถบนเวทีตรงนั้น
ทว่าหลังกิจกรรมจบลง สนามกีฬาจะเงียบเหงามาก เนื่องจากเล่นไปก็ไม่มีเวทีแข่งต่อ
ไม่รู้จะโชว์ใครที่ไหน เมื่อเวลาว่างเยอะแบบนี้ หากเด็กอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ดี ชักชวนทำ�
กิจรรมดีๆ ถือว่าดีไป แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มไม่ดี เขาอาจไหลไปตามเพื่อนของเขา จนอยู่ใน
สังคมแบบที่เราไม่อยากให้เขาเป็น จึงอยากใช้กีฬาผลักดันให้เด็กได้แสดงฝีไม้ลายมือ
เต็มที่
นราบอกเล่าถึงเหตุผลที่เขายังไม่ละทิ้งภารกิจ สร้างกลไกขับเคลื่อนงานเด็กและ
เยาวชนในชุมชน เนื่องจากเขาเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของงานนี้
“หลักสูตรนี้สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้จริง ผมเห็นแนวทางว่าทำ�แล้วดี
หากทำ�ตามก็มโี อกาสจะสร้างความเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้ ในชุมชนได้ โดยสิง่ สำ�คัญคือ
การเรียงร้อยและถักทอ พยายามหาทุนทางสังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะ
เป็นคนทีช่ กั ชวนมาช่วยจัดกิจกรรม หรือดำ�เนินงานเกีย่ วกับเด็กและเยาวชนได้ สถานที่
ตรงไหนที่เหมาะสม มีงบประมาณตรงไหนสามารถดึงมาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ก็ทำ�”
สัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงของผู้มีบทบาทขับเคลื่อนงานด้านเด็กและ
เยาวชนที่ อบต.อินคีรี ได้เกิดประกายไฟเล็กๆ ขึ้นแล้ว ที่เหลือก็แค่ค่อยๆ เติม
เชื้อเพลิง ด้วยการประสานแต่ละภาคส่วนเข้ามาร่วม และสร้างสรรค์กิจกรรม
อันยั่งยืน เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กได้คิดทำ�กิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อตนเองและชุมชน
ต่อไป
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หลักสูตรนี้สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ได้จริง ผมเห็นแนวทางว่า
ทำ�แล้วดี หากทำ�ตามก็มีโอกาสจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
ในชุมชนได้ โดยสิ่งสำ�คัญคือการเรียงร้อยและถักทอ
พยายามหาทุนทางสังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำ�บลอินคีรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล สันต์ กิ่งรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล ดำ�รง อักษรกาญจน์
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
นรา หนูทอง
นักพัฒนาชุมชน

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
และจังหวัดกระบี่
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“มัคคุเทศก์น้อย”
หลักสูตรเร่งรัด
ของการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน
องค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาคราม
อำ�เภอเมือง จังหวัดกระบี่
ทุกอย่างเหมือนถูก “ฝังชิพ” ให้เราคิดเป็นระบบมากขึ้น ให้เราจัดเรียง
ลำ�ดับความสำ�คัญ 1 2 3 4 จากเดิมไม่เคยวางแผนในการทำ�งาน
ส่งผลให้เราทำ�งานไม่เป็นระบบ หลังจากที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรนี้ทำ�ให้เรา
เรียนรู้การทำ�งานแบบเป็นระบบมากขึ้น เมื่อเรามีแผนในการทำ�งาน
ทำ�ให้เราเครียดน้อยลง มีความสุขกับการทำ�งานมากขึ้น รู้จักปล่อยวาง
วิเคราะห์ตัวเองตามศักยภาพและงานที่ทำ�
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หากถามถึงสถานการณ์ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลเขาคราม อำ�เภอเมือง จังหวัดกระบี่ คำ�ตอบคงไม่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ
นัน่ คือปัญหายาเสพติด คุณแม่วยั ใส เด็กแว้น แต่ปญ
ั หาทีก่ ำ�ลังมาแรงคงหนีไม่พน้ ปัญหา
“สังคมก้มหน้า” เมือ่ สือ่ ออนไลน์ อินเทอร์เน็ต เข้ามามีอทิ ธิพลกับคนทุกช่วงวัย การจะ
พูดคุย นัดแนะกันไปไหนมาไหน จึงไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไหน
ต่างเข้าถึงสังคมออนไลน์ได้ง่ายกว่าเดิม เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส

เห็นคุณค่าชุมชน รู้จักตัวเอง รู้เท่าทันโลก
“สถานการณ์เด็กและเยาวชนในตำ�บลเขาครามคือ เรือ่ งการศึกษา เด็กส่วนใหญ่
เมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วมักออกไปศึกษาต่อในตัวเมือง รองลงมาคือ
ยาเสพติด เพราะมีเด็กบางคนไม่ได้ศึกษาต่อ จึงไปสร้างเครือข่ายกันนอกโรงเรียน
ชักชวนกันมามั่วสุมอยู่ในตำ�บล บางครั้งก็มีเด็กต่างพื้นที่เข้ามาชักชวน เพราะยุคสมัย
ที่เปลี่ยนไป การสื่อสารถึงกันได้เร็ว จึงชักชวนกันไปทำ�เรื่องไม่ดีได้ง่าย เด็กเหล่านี้เขา
ยังไม่รวู้ า่ จริงๆ แล้วสิง่ ทีเ่ ขาต้องการคืออะไร ยังคงหลงไปตามค่านิยมทีห่ มุนเวียนเปลีย่ น
ไปตามยุคสมัย ซึ่งไม่เหมาะกับวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมที่เป็นอยู่” จีระพล ลื่อเท่ง
ปลัดเทศบาลตำ�บลเขาคราม อำ�เภอเมือง จังหวัดกระบี่ สะท้อนภาพรวมสถานการณ์
เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ขณะที่บัณฑูร ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาคราม บอกว่า
ภาพฝันเรือ่ งเด็กและเยาวชนทีเ่ ขาอยากเห็นคือ อยากเห็นเด็กในพืน้ ทีส่ นใจเรือ่ งการศึกษา
จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยว รายได้ต่อหัวต่อประชากรสูง แต่การศึกษากลับอยู่
อันดับท้ายๆ ของประเทศ ทั้งนี้ อบต.ได้ตั้งงบประมาณด้านการศึกษาให้เยาวชนไว้
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ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ เน้นไปที่การอบรม
คุณธรรมจริยธรรม และสอนศาสนาวันเสาร์
วั น อาทิ ต ย์ เพราะเชื่ อ ว่ า หากเยาวชนมี
จริยธรรมอยูใ่ นตัว ปัญหาทีเ่ ราห่วงทุกวันนีก้ ็
จะไม่เกิดขึ้น ตอนนี้สาธารณูปโภคในชุมชน
ค่อนข้างจะสะดวกแล้ว อบต.จึงหันมาให้
ความสำ�คัญเรือ่ งการพัฒนาคุณภาพคนแทน
ด้วยเหตุน้ี อบต.เขาครามจึงตัดสินใจ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชน
ท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตร
นักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน
และครอบครัว เพราะอยากให้เด็กและ
เยาวชนในพื้น ที่ก ลั บ มาเห็ น คุ ณ ค่ า ของ
ชุมชนตนเอง หันมารูจ้ กั ตัวเอง รูเ้ ท่าทันโลก
และกลับมาช่วยกันดูแลสิ่งที่อยู่ในชุมชน
ดูแลตัวเองได้ และสามารถเติ บ โตเป็ น
ผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไป
ปลัดจีระพลเล่าว่า เขารู้จักหลักสูตรนี้
จากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
หรื อ PDA และหนั ง สื อ เชิ ญ จากมู ล นิ ธิ
สยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด
(มหาชน) ให้เข้าร่วมโครงการ ตอนนั้นมี
ความคิดว่า “เราเคยทำ�งานด้านเด็กและ
เยาวชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 โดยร่วมกับ
องค์กรยูนิเซฟ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บล ทำ �
โครงการเกี่ยวกับโรงเรียนพ่อแม่ สอนพ่อ
แม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนเด็กอายุ 6 เดือน
เน้นเรือ่ งของการให้นมแม่ เรามองว่าในเมือ่
เราทำ�งานในระดับพืน้ ทีแ่ ล้ว เราเองก็รู้จัก
ชุมชน รูถ้ งึ ปัญหาว่ามีอะไรบ้าง แล้วทำ�ไม
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เราถึงไม่เข้าไปเรียนรูเ้ พือ่ ให้เกิดความคิดทีเ่ ป็นกระบวนการในการดำ�เนินงานสำ�หรับ
พืน้ ทีข่ องเรา เรารูป้ ญ
ั หาทุกอย่าง แต่ไม่รวู้ ธิ กี ารทีจ่ ะเริม่ เข้าไปดำ�เนินการ” เห็นว่า
หลักสูตรนี้จะสามารถเป็นเครื่องมือให้ อบต.เขาครามพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ถูกจุด
การตัดสินใจทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการไม่ยากเท่ากับการคัดสรรสมาชิกทีจ่ ะเข้าร่วมหลักสูตร
ไปด้วยกัน
ปลัดจีระพลตัดสินใจเป็นหัวขบวนที่จะเข้าร่วมเรียนรู้หลักสูตรนักถักทอชุมชน
กับสมาชิกอีก 4 คน ประกอบด้วย หมาน-อิศราวุธ หมาดหลี หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
เมย์-ฐิติมา จันทโรทัย นักวิชาการศึกษา กบ-ฉวีวรรณ ดวงเกิด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน และ เอฟ-รัชดา แหลมศักดิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน โดยใช้เกณฑ์จากงานและหน้าที่ที่ทำ� ซึ่งเกี่ยวโยงกับตัวเด็กและเยาวชน
โดยตรง ปลัดจีระพลมองว่า หากเราเลือกบุคลากรที่มีตำ�แหน่งงานตรงกับงานเด็ก
อยูแ่ ล้ว เขาจะใช้เวลาเต็มทีก่ บั ส่วนนี้ และเขาเองก็จะรูว้ ธิ กี ารทำ�งานด้านเด็กและเยาวชน
ทีร่ บั ผิดชอบอยู่ หากเลือกคนทีไ่ ม่ตรงกับสายงาน เขาจะไม่รวู้ า่ ปัญหาของเด็กอยูท่ ไี่ หน
จะแก้อย่างไร เด็กมี พ.ร.บ.อะไรคุ้มครองบ้าง ซึ่งทุกอย่างล้วนเป็นข้อมูลสำ�คัญ คนที่
ไม่เคยทำ�งานด้านเด็กมาก่อนจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลย
“ตอนนัน้ เราไม่รเู้ ลยด้วยซ้�ำ ว่านักถักทอชุมชนคืออะไร ยังไม่คอ่ ยยอมรับโครงการนี้
เพราะไม่รู้วัตถุประสงค์ว่ามีเป้าหมายเพื่ออะไร รู้แค่ว่าเป็นงานภายใต้ภาระหน้าที่ที่เรา
รับผิดชอบ ซึง่ หนีไม่พน้ เรือ่ งของเด็กและเยาวชน จนได้ฟงั อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์
อธิบายรายละเอียดโครงการ รวมถึงสิ่งที่นักถักทอชุมชนต้องทำ� จึงเริ่มเข้าใจมากขึ้น
เริ่มมองว่างานนี้เป็นงานเสริมที่เข้ามาเพิ่มในการทำ�งานเดิมของเรา เป็นงานที่ต้องทำ�
ในระยะยาว ซึ่งเปลี่ยนจากงานเดิมที่เราเคยทำ�เสร็จแล้วจบไป” ทีมนักถักทอชุมชนเล่า
ถึงวินาทีแรกที่รู้ว่าต้องเข้าร่วมหลักสูตรนี้ และเพราะรู้ว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งหมด
จึงไม่อิดออดที่เข้ารับการอบรม
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ปรับเปลี่ยน...เพื่อเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่
ปลั ด จี ร ะพลเล่ า ถึ ง การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนที่
ผ่านมาว่า เดิมการทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนของทีน่ คี่ อื
แค่ทำ�ให้จบ ไม่ได้มกี ารคิดต่อ ไม่มกี ารมานัง่ วิเคราะห์หรือ
กลับมาสังเคราะห์ตัวเอง แม้กระทั่งวิเคราะห์เด็กว่าสิ่งที่
เราทำ�ให้เขานั้นเป็นสิ่งที่เขาอยากทำ�หรือไม่ ที่ผ่านมาเรา
เป็นคนคิดให้เขาทำ�ตลอด ทำ�ให้เราไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้ว
เด็กอยากทำ�อะไรบ้าง แต่เมื่อเรามีโอกาสได้เข้ามา
อบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน ให้หลักสูตรนี้เข้ามา
ช่วยเสริมในส่วนทีเ่ ราทำ�หายไป ฝึกให้นกั ถักทอชุมชน
รู้จักการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล วิเคราะห์เด็กตาม
ศักยภาพทีเ่ ขามี และเมือ่ ได้เรียนรูก้ ระบวนการทำ�งาน
ด้านเด็กและเยาวชนทีช่ ดั ขึน้ ทำ�ให้ปลัดจีระพลเริม่ ต้น
เปลี่ยนแปลงวิธีการทำ�งานใหม่
“แต่เดิมการทำ�งานด้านเด็กของ อบต.เขาคราม ไม่ได้
มีการวางแผนล่วงหน้า หากแต่ว่าทำ�ไปตามข้อบัญญัติ
งบประมาณที่วางไว้เท่านั้น” ปลัดจีระพลย้ำ�
หลั ก สู ต รนั ก ถั ก ชุ ม ชนทำ�ให้ ป ลั ด จี ร ะพลและที ม
นักถักทอชุมชนเริ่มให้ความสำ�คัญกับการวางแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในพื้นที่มากขึ้น
ปลั ด จี ร ะพลเล่ า ต่ อ ว่ า หลั ง กลั บ จากอบรมที ม
นักถักทอชุมชนเริ่มวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก
ของตำ�บลเขาคราม จัดทำ�เป็นแผน 3 ปี แล้วนำ�มาทำ�
เป็นแผนปฏิบัติการเพื่อนำ�เข้าสู่ข้อบัญญัติของตำ�บล ซึ่ง
เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่เป็นหลัก ในแผน 3 ปีที่วางไว้จะแบ่ง
เด็กและเยาวชนตามช่วงชั้นของอายุ โดยวิเคราะห์ถึง
ปัญหาของชุมชนเป็นที่ตั้งและเลือกจัดทำ�โครงการเพื่อ
รองรับกับปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ใน
ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงการคิดกันระหว่างเจ้าหน้าที่ใน อบต.
เท่านั้น แต่ครั้งนี้ปลัดจีระพลและทีมนักถักทอชุมชนได้
วางแผนจั ด ประชาคมขึ้น เพื่อ ให้ช าวบ้านในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบร่วมเสนอความคิดเห็น และร่วมกันวางอนาคต
ลูกหลานของตน

“แผนยุทธศาสตร์ใหม่นี้พวกเราใช้ข้อมูลจากแผน
พัฒนา 2 ปี ของ อบต. ที่ระบุปัญหาและความต้องการ
ของเด็กไว้ นำ�มาจัดทำ�เป็นวิสัยทัศน์ และกำ�หนดเป็น
พันธกิจของ อบต. เช่น โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย
ทีน่ อ้ งๆ เคยเสนอไว้ เราก็น�ำ มาจัดทำ�เป็นแผนการพัฒนา
เด็กและเยาวชนของ อบต.ต่อไป” กบขยายความถึงที่มา
ของแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน
แต่กว่าจะเป็น “แผนยุทธศาสตร์” การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนทีส่ ามารถนำ�มาใช้กบั พืน้ ทีไ่ ด้นนั้ ทีมนักถักทอ
ชุมชนได้ร่วมกันทำ� SWOT วิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง
ของพื้นที่ เพื่อหาทางรับมือกับสถานการณ์ด้านเด็กและ
เยาวชน ด้ ว ยการให้ เ ด็ ก ในพื้ น ที่ อ ายุ ตั้ ง แต่ 15 ปี
ขึ้นไปลงพื้นที่สำ�รวจข้อมูลชุมชน ตามแบบฟอร์มของ
อบต. แล้วนำ�ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลของ อบต.
ซึ่งปลัดจีระพลบอกว่า นอกจากผลลัพธ์เรื่องข้อมูลที่
เด็กๆ ลงพืน้ ทีส่ ำ�รวจแล้ว สิง่ ทีเ่ ขาต้องการมากกว่านัน้
คือ “ความสัมพันธ์” ของเด็กและคนในพื้นที่ ถือเป็น
“อุบาย” ให้เด็กได้รู้จักชุมชนมากขึ้นผ่านการสำ�รวจ
ข้อมูล โดยเฉพาะให้เขาเห็นถึงสภาพปัญหาของชุมชน
ในปัจจุบนั เพือ่ ทีเ่ ขาจะได้ตระหนักและตืน่ ตัวอยากจะ
เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว

หลักสูตรเร่งรัด...มัคคุเทศก์น้อย
เมือ่ เห็นสถานการณ์ปญ
ั หา ก็ถงึ เวลาหา “เครือ่ งมือ”
ในการทำ�งาน ครัง้ นีเ้ หล่านักถักทอชุมชนนำ� “ทุนชุมชน”
กับสิ่งที่เด็กอยากทำ�มาผูกรวมกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
โครงการมัคคุเทศก์น้อย
“ท่าปอมคลองสองน้�ำ เกิดจากน้�ำ เค็ม และน้�ำ จืด
มาผสมกัน พอน้ำ�ขึ้นน้ำ�จะกลายเป็นสีฟ้า สวยมาก”
คือคำ�อธิบายจากมัคคุเทศก์น้อยอย่างน้องน้อยหน่า จันทกานต์ ทวิทา และน้องสอง - สิทธิชยั จรเทพ ตัวแทน
มัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนบ้านหนองจิก อธิบายถึง
จุดเด่นของท่าปอมคลองสองน้ำ�ด้วยท่าทีเคอะเขิน ถึงแม้
จะยั ง ตอบข้ อ มู ล ได้ ไ ม่ ม ากนั ก แต่ อ ย่ า งน้ อ ยโครงการ
มัคคุเทศก์น้อยก็ทำ�ให้รู้ว่าชุมชนของเขามีของดีอะไร
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ท่ า ปอมคลองสองน้ำ� จั ด เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาเชิ ง
นิเวศวิทยาเพื่อเรียนรู้ความหลากหลายทางธรรมชาติ
จุดเด่นของท่าปอมคลองสองน้ำ� เกิดจากการไหลรวมกัน
ระหว่างคลองสองสายทั้งน้ำ�เค็มและน้ำ�จืด ในช่วง 12 ค่ำ�
ไปจนถึงแรม 5 ค่ำ� น้ำ�ทะเลจะหนุนสูงผสมกับน้ำ�จืดใน
คลองท่าปอมกลายเป็นคลองสีฟ้า แต่เมื่อน้ำ�ทะเลลงจะ
ถูกแทนทีด่ ว้ ยน้ำ�จืด น้ำ�จากสีฟา้ จะค่อยๆ ใสมองเห็นแนว
รากไม้ ฝูงปลาน้อยใหญ่ ในคลองท่าปอม
จุดเริ่มต้นที่มาจากความต้องการของเด็กๆ นำ�มาสู่
ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรม “เมื่อเด็กนำ�เสนอโครงการ
นี้มา พวกเราก็ลงพื้นที่ขอความร่วมมือมองหาโรงเรียนที่
อยากเข้าร่วมโครงการ ตอนนั้นเราเลือกโรงเรียนที่อยู่ใน
เขตพืน้ ทีค่ อื โรงเรียนบ้านหนองจิก เพราะอยูใ่ กล้กบั แหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งผู้อำ�นวยการโรงเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็น
อย่ า งดี ทั้ ง ยั ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจั ด ทำ �
โครงการจากอำ � เภอเมื อ งกระบี่ ด้ ว ย” กบเล่าให้ฟัง ถึ ง
ขั้นตอนการดำ�เนินโครงการมัคคุเทศก์น้อย ถือเป็นความ
โชคดีของ อบต.เขาครามที่ได้รับความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วนในการดำ�เนินกิจกรรมครั้งนี้
เมื่ อ ทุ ก อย่ า งพร้ อ ม โครงการมั ค คุ เ ทศก์ น้ อ ยจึ ง
เริ่มต้นขึ้น งานนี้มีแกนนำ�เด็กเข้าร่วม 50 คน ใช้สถานที่
โรงเรียนบ้านหนองจิกเป็นที่อบรม 3 วัน มีการเชิญภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ความรู้กับเด็กๆ ด้วย โดย
2 วันแรกวิทยากรคือเจ้าหน้าทีจ่ ากอำ�เภอเมือง ผูใ้ หญ่บา้ น
และสำ�นักงานป่าไม้ที่เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้
ในท่าปอมคลองสองน้ำ� ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลเขาครามมาให้ความรูเ้ รือ่ งการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
วันสุดท้ายปลัดจีระพลเป็นคนพาเด็กๆ ลงพื้นที่ จากนัน้
ให้ เ ด็ ก แต่ ล ะคนนำ�เสนอสถานที่ท่อ งเที่ย วให้ เ พื่อ นฟั ง
ระหว่างนัน้ ปลัดจะมองดูวา่ เด็กคนไหนมีแววบ้าง มีความกล้า
มากน้อยแค่ไหน เพือ่ คัดเลือกเด็กแกนนำ� 16 คน มาอบรม
การมัคคุเทศก์น้อยอย่างเข้มข้นต่อไป
ระหว่างทางของการอบรม ทีมนักถักทอชุมชนรวมถึง
ปลัดจีระพลก็ไม่ได้ปล่อยเวลาไปเปล่าประโยชน์ ทัง้ ทีมพา
เด็กๆ วิเคราะห์ตวั เอง ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนการ
ทำ�กิจกรรมตลอด 3 วันที่ผ่านมา

หลังจบโครงการ ปลัดจีระพลสานต่อกิจกรรมดังกล่าว
หารือกับผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก เพื่อขอเวลา
ให้ กั บน้ องๆ มั คคุ เ ทศก์ น้ อยได้ มี โ อกาสลงพื้ น ที่ ก ล่ า ว
ต้อนรับนักท่องเทีย่ วในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน โดยมีพเี่ ลีย้ ง
ทีเ่ ป็นนักพัฒนาการท่องเทีย่ วมาคอยเติมเต็มความรูใ้ ห้กบั
น้องๆ
ระหว่ า งนั้ น ปลั ด จี ร ะพลไม่ ห ยุ ด คิ ด ถึ ง แผนที่ จ ะ
พัฒนาด้านเด็กและเยาวชนเขาคราม “ผมอยากให้เด็กที่
ออกไปเรียนนอกพื้นที่กลับมาบ้านเกิดของเขา ให้เขา
รูว้ า่ ชุมชนตัวเองมีดอี ะไร แล้วอยากทีจ่ ะเผยแพร่ให้กบั
คนนอกพืน้ ทีไ่ ด้รจู้ กั ชุมชนของเรา ทัง้ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
และประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งโครงการที่ผมอยากจะทำ�
ต่อไปจากมัคคุเทศก์นอ้ ย คือหลักสูตรทีจ่ ะให้เด็กๆ ได้
มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนทั้ง
ด้านอาชีพ การรักษาพยาบาล ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอน
ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ ผมหวังลึกๆ ว่านอกจาก
เขาจะได้เรียนรูเ้ รือ่ งของภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านแล้ว ยังช่วย
สร้างความสัมพันธ์ทดี่ ใี ห้เกิดขึน้ ระหว่างคนสองช่วงวัย
ด้วย”

วิธีคิด “เปลี่ยน” วิธีทำ�
นอกจากเด็กแกนนำ�ทั้ง 16 คนที่สนุกไปกับการทำ�
กิจกรรมโครงการมัคคุเทศก์นอ้ ยแล้ว เหล่านักถักทอชุมชน
เองก็สนุกไปกับการทำ�กิจกรรมนี้ด้วยเช่นกัน
“เราชอบงานด้านสันทนาการอยู่แล้ว พอได้เรียนรู้
เทคนิ ค การทำ � สั น ทนาการแล้ ว นำ � ปรั บ มาใช้ กั บ งานนี้
ยิ่งทำ�ให้เราสนุกยิ่งขึ้น ทำ�อย่างไรให้เด็กๆ ร่วมมือกับเรา”
เอฟและกบช่วยกันเล่าถึงบรรยากาศการจัดการอบรม
มัคคุเทศก์น้อยต่อว่า “แต่เดิม อบต.ไม่ได้ลงไปทำ�งาน
กับชุมชนแบบใกล้ชิดขนาดนี้ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะ
การประชุมหารือเท่านัน้ อย่างกิจกรรมมัคคุเทศก์นอ้ ย
ที่จัดไปพอเราเห็นว่าเด็กของเราทำ�ได้ เราก็รู้สึกภูมิใจ
เห็นเขายิ้มเราก็ยิ้มตาม ให้ความร่วมมือกับเราดีมาก
เรารูส้ กึ เหมือนกับว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ทเี่ ราวางไว้แล้ว
อย่างน้อยเขาก็มีความกล้า กล้าที่จะเดินเข้ามาหาเรา
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กล้าที่จะเดินเข้ามาถามในสิ่งที่เขาอยากรู้ และรู้สึกเหมือนว่าเขาไว้ใจเรามากขึ้น”
สาวๆ นักถักทอชุมชนเล่าถึงบรรยากาศและความรู้สึกที่พวกเธอได้รับด้วยแววตาที่
เต็มไปด้วยความสุข
เอฟเสริมต่อว่า สำ�หรับตัวเธอได้เรื่องความสัมพันธ์ เมื่อก่อนเธอทำ�งานแค่เพื่อ
ให้เสร็จๆ ไป ไม่ได้ไปคลุกคลีกับเด็กมาก ถ้าต้องการให้เขาทำ�อะไรก็แค่เดินไป
บอกวัตถุประสงค์แล้วให้เขาทำ�เท่านัน้ พองานจบก็จบ แยกย้ายกันกลับบ้าน แต่เมือ่
ได้เรียนรู้จากหลักสูตรนักถักทอชุมชน ทำ�ให้เธอเข้าใจและเห็นความสำ�คัญของ
การเข้าหาคนในชุมชนมากขึน้ รวมถึงเทคนิควิธกี ารนำ�เสนอเพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ธอ
อยากจะสือ่ สารเข้าใจมากขึน้ จากเดิมทีล่ งไปแบบแข็งๆ เหมือนข้าราชการคนหนึง่
ทีเ่ ดินลงไปหาชาวบ้าน พอผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ เธอรูส้ กึ ว่ากิรยิ ามารยาทเริม่
อ่อนลง เริ่มคลุกคลีให้ความสำ�คัญกับเรื่องความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมากขึ้น
เพราะคิดว่าหากเธอเข้ากับคนในชุมชนได้ เข้ากับเด็กในพืน้ ทีไ่ ด้ เวลาเข้ามาทำ�งาน
จะง่ายขึ้น
“สิ่งที่เห็นเด่นชัดคือ ก่อนหน้านี้ตื่นเช้าก็แต่งตัวมาทำ�งานที่ อบต. ขับรถสวนเด็ก
ในหมู่บ้านก็ไม่เคยพูดคุยทักทายกัน แต่หลังจากที่เราเริ่มทำ�กิจกรรมก็เริ่มพูดคุยกับเขา
มากขึ้น เช้าๆ เวลาออกมาทำ�งานระหว่างทางจะมีเด็กๆ เขามาทักทาย บ้างก็ชมว่า
วันนี้พี่เอฟแต่งตัวสวยจัง จากที่ไม่เคยรู้จักชื่อกัน ก็รู้จักกันมากขึ้น”
ถึงแม้ตอนนี้โครงการมัคคุเทศก์น้อยจะเพิ่งเริ่มต้นดำ�เนินโครงการ เราอาจ
จะยังมองไม่เห็นพัฒนาการของเด็กแกนนำ� แต่ถ้าถามในเรื่องของการทำ�งาน
ของนักถักทอชุมชนแล้ว เราเห็นได้ชดั ถึงความสัมพันธ์ของนักถักทอชุมชนกับเด็ก
แกนนำ�ที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น
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ปรับกลยุทธ์การทำ�งาน...
เมือ่ ถามถึงความเปลีย่ นแปลงก่อนและหลังทีไ่ ด้เข้ามาร่วมอบรมหลักสูตรนักถักทอ
ชุมชน ทุกคนต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “ทุกอย่างเหมือนถูกฝังชิพให้เราคิดเป็น
ระบบมากขึ้น ให้เราจัดเรียงลำ�ดับความสำ�คัญ 1 2 3 4 จากเดิมไม่เคยวางแผนใน
การทำ�งาน ส่งผลให้เราทำ�งานไม่เป็นระบบ หลังจากที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรนี้ทำ�ให้
เราเรียนรู้การทำ�งานแบบเป็นระบบมากขึ้น เมื่อเรามีแผนในการทำ�งานทำ�ให้เรา
เครียดน้อยลง มีความสุขกับการทำ�งานมากขึ้น รู้จักปล่อยวาง วิเคราะห์ตัวเอง
ตามศักยภาพและงานที่ทำ� บางครั้งเราทำ�งานในบทบาทหน้าที่ของเรา แต่เมื่อมี
งานแทรกเข้ามา เราจะจัดการตัวเองได้ดีขึ้น จัดเรียงลำ�ดับความสำ�คัญของงาน
ได้ดีกว่าเดิม รวมถึงสามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นด้วย”
ถึงแม้จำ�นวนนักถักทอชุมชนจะมีถึง 5 คน แต่ไม่ได้เป็นปัญหาในการทำ�งานด้าน
เด็กและเยาวชน เพราะทุกคนต่าง “เปิดใจ” ยอมรับฟังความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ความ
คิดของใครดีสุดก็ยอมรับในความคิดเห็นของคนนั้น ก่อนที่จะช่วยกันเติมเต็มให้ความ
คิดนั้นสมบูรณ์ที่สุด
“อาจเป็นเพราะเราทำ�งานคนเดียวไม่ได้ ดังนั้นประสบการณ์การทำ�งานสอนให้
เรารูว้ า่ เราต้องฟังความคิดเห็นจากคนอืน่ รอบข้างด้วย ส่วนใหญ่เราจะพูดกันด้วยเหตุผล
หากเหตุผลของใครคนไหนดีกว่าเราก็ยอมรับ หรือไม่กเ็ สริมให้สมบูรณ์ขนึ้ บางครัง้ ปลัด
จีระพลเองก็ตอ้ งเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของเรา ถ้าหากสิง่ ทีเ่ รานำ�เสนอเป็น
ประโยชน์กับชุมชน” เมย์เสริมถึงวิธีคิดที่เปลี่ยนไปหลังจากมีโอกาสได้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรนักถักทอชุมชน
1 ปีกับการเรียนรู้ พวกเขาสะท้อนถึงสิ่งดีๆ ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ว่า หลักสูตร
นักถักทอชุมชนเข้ามาเปลีย่ นวิธคี ดิ และส่งผลถึงวิธที ำ�งานของพวกเขาให้เปลีย่ นไป
ทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ คือเรือ่ งการทำ�งานทีแ่ ตกต่างจากเดิม รูจ้ กั การทำ�งานเป็นทีม เพราะการ
ทำ�งานหรือทำ�กิจกรรมใดๆ ก็แล้วแต่ เราไม่สามารถทำ�งานคนเดียวได้สำ�เร็จ หากแต่เรา
ต้องรูจ้ กั การใช้ศลิ ปะทางวาจาเพือ่ ให้เพือ่ นร่วมงานอยากเข้ามาร่วมกันทำ�งานกับเราด้วย
ซึง่ ขณะนี้ อบต.เขาคราม พยายามดึงเจ้าหน้าทีส่ ว่ นอืน่ ๆ เข้ามามีสว่ นร่วมกับทีมนักถักทอ
ชุมชนทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน
ถึงแม้วันนี้โครงการมัคคุเทศก์น้อยของ อบต.เขาคราม จะยังไม่สามารถ
ตอบโจทย์ได้วา่ จะสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนได้มากน้อยเพียงใด แต่อย่างน้อย
ก็ขอให้เด็กๆ เหล่านั้นหันกลับมารักท้องถิน่ และรูจ้ ักพื้นทีข่ องตนเอง รูจ้ ักรักและ
ห่วงแหนบ้านเกิดของตนเอง เพียงแค่นก้ี ถ็ อื ว่าบรรลุวตั ถุประสงค์แล้ว เพราะทุกคน
เชือ่ ว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนไม่ได้ทำ�เสร็จแค่ปี สองปี หากแต่ตอ้ งใช้เวลาและ
ต้องอดทนรอ...
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ถึงแม้วันนี้โครงการมัคคุเทศก์น้อยของ อบต.เขาคราม
จะยังไม่สามารถตอบโจทย์ ได้ว่าจะสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชน
ได้มากน้อยเพียงใด แต่อย่างน้อยก็ขอให้เด็กๆ เหล่านั้นหันกลับมา
รักท้องถิ่น และรู้จักพื้นที่ของตนเอง รู้จักรักและห่วงแหนบ้านเกิด
ของตนเอง เพียงแค่นี้ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาคราม
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
จีระพล ลื่อเท่ง
อิศราวุธ หมาดหลี
ฐิติมา จันทโรทัย
ฉวีวรรณ ดวงเกิด
รัชดา แหลมศักดิ์

บัณฑูร ภูมิภมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
นักวิชาการศึกษา
ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
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ทำ�เนียบ
นักถักทอชุมชน
รุ่น 1 และ รุ่น 2
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หมู่ 3 บ้านขยูง ตำ�บลเพี้ยราม อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-558-947
สุทัศน์ ชิดชอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
การเปลี่ยนจิตใจคนเป็นเรื่องลำ�บาก แต่จะหยุดนิ่งไม่ได้ ตราบใดที่ผมยังทำ�งานอยู่ตรงนี้ก็
อยากขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนต่อไป

ว่าที่ ร.ท. สิทธิชัย คงใจดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
เข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชนเพราะหวังว่าจะเกิด “กลไก” นำ�พาชุมชนไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นโดยผ่านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

วรนุช มีโชค รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
เดิมทำ�แล้วไม่ได้ถอดบทเรียน จึงไม่รวู้ า่ ปัญหาทีเ่ กิดจะแก้อย่างไร พอนำ�เรือ่ งการถอดบทเรียน
ไปใช้ทำ�ให้เห็นปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาว่าจะต้องปรับอย่างไร

ศิริเพ็ญ ดาบทอง หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
ตอนเข้าร่วมโครงการ อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์จะลงพื้นที่ทุกเดือนเพื่อติดตามความ
คืบหน้า ซึ่งกดดันเรามาก แต่มองว่าเป็นข้อดี เหมือนเป็นแรงกระตุ้นให้เราต้องปลีกเวลามา
ทำ�ให้ได้ และดีใจที่ได้ร่วมงานกับนักถักทอชุมชนทีมนี้ เพราะหากคนใดคนหนึ่งยุ่งก็ผลัดกัน
ขึ้นมานำ�ได้ ต่างช่วยกันขับเคลื่อน เพราะ 5 คนนี้คือคนทำ�งานจริง
ทักษพร ชาญเจริญ นักวิชาการศึกษา
ช่วงแรกที่เข้าอบรมยอมรับว่าเหนื่อยและท้อ เพราะแค่งานในหน้าที่ก็ต้องทำ�ทั้งปีแล้ว แต่
ทักษะและประสบการณ์ที่ได้คุ้มค่ามาก ทำ�ให้กลายเป็นคนกล้าพูด กล้าแสดงออก ที่สำ�คัญ
คือทีมวิทยากรทำ�กิจกรรมสนุกสนานมากจนเป็นแรงกระตุ้นให้อยากพาเด็กทำ�กิจกรรมที่
สนุกสนานแบบนี้บ้าง
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หมู่ 3 บ้านขยูง ตำ�บลเพี้ยราม อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-558-947
สุภัทรา สุรินต๊ะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เรามีความอดทนมากขึ้น มีกระบวนการในการทำ�กิจกรรมมากขึ้น จากที่ทำ�ให้จบๆ ไป ไม่มี
กระบวนการว่าควรทำ�อะไรก่อนหลัง ไม่มีการติดตาม อย่างมากแค่สรุปแล้วจบ ไม่มีการ
ถอดบทเรียนว่าได้อะไร หรือคิดต่อยอดไปทำ�ต่ออย่างเป็นเรือ่ งเป็นราว แต่ตอนนีม้ กี ารพูดคุย
วางแผนการทำ�งานต่อเนื่อง ไม่ใช่จบแล้วก็จบเหมือนเมื่อก่อน
พรปวีณ์ สังข์พิทักษ์กุล นักพัฒนาชุมชน
ตอนนี้เรารู้แล้วว่าการพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน ไม่ได้สำ�คัญที่จำ�นวนของงบประมาณ
แต่สำ�คัญที่การสร้างใจของเขา ให้ใจเขารู้จักคิด รู้จักใช้ชีวิต รู้จักใช้เวลาว่าง สำ�คัญคือให้ใจ
เขารัก...รักที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านไทร

หมู่ 2 บ้านหนองทนง ตำ�บลบ้านไทร อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 044-558-995
เหิน จุไรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ตอนแรกที่ส่งไปไม่ได้สนใจว่าผลของการอบรมจะเป็นอย่างไร แต่พอเห็นนักถักทอชุมชน
ร่วมทำ�กิจกรรมกับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จึงคิดว่าน่าจะเสริมตรงนี้ได้ยาวไกล

พ.จ.อ.ไสว สัชชานนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
หน้าที่นักถักทอชุมชนคือความภาคภูมิใจของผม เพราะได้ร้อยเรียงข้อมูลให้เป็นระบบ
เมื่อก่อนเรามองไม่รอบด้าน มองเท่าที่เห็นข้างหน้า ลืมมองด้านข้างและด้านหลัง ตอนนี้กลับ
มองกว้างขึน้ ความละเอียดของเนือ้ งานก็มากขึน้ ตามมา การจัดการเป็นสิง่ ทีส่ ำ�คัญ ทำ�ให้ขยับ
ไปได้ทุกด้าน

วิมล สืบสันต์ หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
เมือ่ ก่อนเราทำ�งานไม่เป็นระบบเท่าไร แต่หลังจากเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน จึงจัดการ
ตัวเองได้ดีขึ้น มีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะทำ�อะไรในภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเลือกจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญก่อน-หลังงานของตัวเอง
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หมู่ 7 ตำ�บลโชกเหนือ อำ�เภอลำ�ดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ 044-712-213
บัณฑัต จารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
หลักสูตรนักถักทอชุมชนเป็นหลักสูตรที่ดี ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ มีความสุข
กับงานที่ทำ� มีการบอกเล่างานที่ทำ� มองเห็นประเด็นในการปรับปรุงการทำ�งาน เช่นการลง
พื้นที่ทำ�งานในชุมชนโดยเอาเวลาชาวบ้านเป็นตัวตั้ง ไม่เอาเวลาของ อบต.เป็นตัวตั้งเหมือน
แต่ก่อน...เป็นการปรับตัวเราให้เข้ากับวิถีชีวิตชุมชน
บุญส่ง สายไทย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
คาดหวังว่าหลักสูตรนักถักทอชุมชน จะสร้างนักถักทอชุมชน เพื่อเข้าไปทำ�งานประสานกับ
ชุมชน ให้เกิดการทำ�งานอย่างมีส่วนร่วม และทำ�ให้เกิดกลุ่มเด็กเยาวชนที่มีแนวคิดใหม่
“รักชุมชน”
บังอร บุญเนือง หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
ถึงแม้การก้าวเดินของเราจะไม่ได้ก้าวยาวๆ อย่างที่ตั้งใจ แต่ความเปลี่ยนแปลงที่พอจะมอง
เห็นในตัวเด็ก ทำ�ให้เรามั่นใจว่าเรายังก้าวไปได้บ้าง ไม่ได้ย่ำ�อยู่กับที่ การทำ�งานตรงนี้ไม่ใช่แค่
เด็กและเยาวชนที่ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง แต่รวมถึงตัวเราเองด้วยที่ค่อยๆ เรียนรู้และ
พัฒนาตัวเองไปพร้อมๆ กับเด็ก
อาภา บุญศักดิ์ นักพัฒนาชุมชน
ตัวเราเองจากเดิมทำ�งานคนเดียว ไม่กล้าขอความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากใคร
เพราะกลัวไม่มีใครช่วย ตอนหลังดึงวิเข้ามาช่วยงาน แล้วเขาทำ�งานออกมาได้ดีมาก เลยได้
เรียนรูว้ า่ เมือ่ มีปญ
ั หาเรือ่ งงานส่วนไหน เราควรเดินเข้าไปหาคนทีร่ บั ผิดชอบหรือเก่งเรือ่ งนัน้ ๆ
เพื่อขอความช่วยเหลือและขอคำ�ปรึกษา ช่วยกันคิดช่วยกันทำ� งานถึงจะออกมาได้ดี
ทัศนี ประดุจชนม์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โครงการนี้ทำ�ให้เรามีโอกาสลงไปเห็นและพูดคุยกับเด็กจริงๆจนรู้ว่าเด็กแต่ละคนมีความ
สามารถเฉพาะตัวซ่อนอยู่ แต่ไม่มีโอกาสได้แสดงออก เมื่อได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองก็ได้รู้และ
เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของชุมชน ทำ�ให้การทำ�งานในหน้าที่หลักของเราง่ายขึ้นด้วย สามารถ
คิดวิเคราะห์สภาพปัญหาพื้นที่ แล้วคิดหาทางแก้ไขได้อย่างตรงจุด
วิมลรัตน์ โพธิ์ศิริ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
แต่กอ่ น อบต.เราส่วนใหญ่ทำ�เรือ่ งกลุม่ อาชีพ แต่เรือ่ งเยาวชนอาจจะมองข้ามไปว่าเราจะต้อง
พัฒนา เรามองไม่เห็นจุดเด่นของเด็ก ขอบคุณหลักสูตรนักถักทอชุมชนที่ทำ�ให้มองเรื่องเด็ก
มากขึ้น เพื่อการพัฒนาเด็กต่อไป
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หมู่ 1ตำ�บลกันตวจระมวล อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 044-558-702
สุข แนมดี นายกเทศมนตรี
ถ้าดึงหัวหน้าเด็กกลุ่มเสี่ยงมาทำ�กิจกรรมได้ เด็กคนอื่นๆ ในกลุ่มก็จะตามมาด้วย เมื่อเด็ก
คนอื่นเห็นพี่ๆ เพื่อนๆ หรือน้องๆ มาทำ�กิจกรรมสนุกๆ ก็จะเกิดความรู้สึกอยากลองและ
อยากเข้ามาทำ�กิจกรรมบ้าง เพราะธรรมชาติของเด็กชอบรวมกลุ่มทำ�กิจกรรม รักความ
สนุกสนาน ถ้าเราหากิจกรรมให้เขาทำ�เขาก็สนใจ เพียงแต่ที่ผ่านมาไม่มีผู้ใหญ่เป็นแกนนำ�
ชักชวนเด็กอย่างจริงจัง เขาเลยเอาเวลาไปทำ�อย่างอื่น
ธีรชาติ แสนชมภู ปลัดเทศบาลตำ�บล
คาดหวังว่าหลักสูตรนักถักทอชุมชนจะทำ�ให้คนในพื้นที่เห็นความสำ�คัญของการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน คนในชุมชน มากกว่าการพัฒนาแค่โครงสร้างพื้นฐาน

อาทิตยา บุญสม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ได้เรียนรู้เรื่อง การเปิดใจรับฟังคนอื่น การฟังทำ�ให้แก้ไขปัญหาได้ และอีกอย่างคือรู้สึกตัวเอง
ใจเย็นลง เมื่อก่อนใจร้อน พอได้ไปอยู่ในกลุ่มรับฟังเพื่อนับ 1 ถึง 10 ทำ�ให้ใจเย็นลง
พัชรี สายวงษ์ นักพัฒนาชุมชน
ได้เห็นวิธีการทำ�งานของแต่ละที่ในเรื่องเกี่ยวกับงานเยาวชน เช่นเรียนรู้จากรุ่นพี่รุ่น 1
พีส่ มเกียรติ สาระ ทีส่ ามารถดึงเด็กเข้ามาเป็นแกนนำ�เยาวชน รวมถึงเห็นการทำ�งานของทีอ่ นื่
เราทำ�งานเดิมเกิดความเบือ่ การไปเวทีทำ�ให้เราเปิดใจ เปิดโลกทัศน์ เรียนรูจ้ ากคนอืน่ แล้วนำ�
มาปรับใช้
สายสุนีย์ แก้วสอน ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
คาดหวังว่าเมื่อได้เรียนหลักสูตรนักถักทอชุมชน แล้วจะได้ทำ�งานเป็นรูปเป็นร่าง ทำ�ให้เด็กมี
คุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเราสามารถมองเห็นปัญหาจากจุดเล็กๆ ได้

จิราพร น่าชม ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เราเป็นคนในพื้นที่ เมื่อมีโอกาสออกไปเรียนรู้ ได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำ�หรับนำ�มาใช้
พัฒนาบ้านเกิด เราก็ต้องทำ�ให้เต็มที่ ไม่ใช่แค่เพราะหน้าที่ แต่เป็นเพราะสำ�นึกที่มีอยู่ใน
ตัวเราด้วย
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132 บ้านหนองแต้ หมู่ 16 อำ�เภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ 044-145-357
จักรกฤษณ์ พาณิชย์กิจเจริญ นายกเทศมนตรี
แต่ก่อนเราไม่เคยถามเด็กว่าเขาอยากทำ�อะไร แต่หลังจากเริ่มถามเขาแล้วว่าอยากทำ�อะไร อยากมี
กิจกรรมอะไร อยากมีอาชีพอะไร และดึงเขามาร่วมกิจกรรม ทำ�ให้เขามีการรวมกลุ่มทำ�กิจกรรมดีๆ
มีความรับผิดชอบ รู้จักคิดเอง ทำ�เอง
สุรศักดิ์ สิงห์หาร ปลัดเทศบาล
คำ�หนึง่ ทีป่ ลุกใจผมคือ คนสำ�ราญ งานสำ�เร็จ อีกเรือ่ งทีท่ ำ�ให้ผมส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอ
ชุมชนคือ ทำ�งานอย่างไรให้มีความสุข และยิ่งลงลึกไปที่กระกระบวนการอบรม เราเห็นว่าเป็น
กระบวนการทำ�งานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน มีการติดตามประเมินผลทุกระยะ โดยเฉพาะเรื่อง
การทำ�งานกับชุมชน ทักษะการเข้าชุมชน ทักษะการเคลื่อนงาน และทักษะการประเมินผล หวังว่า
เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมหลักสูตรเมื่อเขากลับมาแล้วเขาจะเข้าใจชุมชนมากขึ้น
เผด็จ ยั่งยืน รองปลัดเทศบาล
หลักสูตรนักถักทอชุมชนเป็นหลักสูตรทีท่ ำ�ให้เรานำ�ความรูท้ ไี่ ด้ไปใช้กบั ชุมชนโดยตรง ทำ�อย่างไรก็ได้
ให้เรานำ�ความรู้ที่ได้ไปสื่อสารกับคนในชุมชนให้ได้ง่ายที่สุด โดยไม่เน้นเป็นเรื่องของวิชาการ
แต่ทำ�อย่างไรทีจ่ ะเอาเรือ่ งเชิงวิชาการไปถ่ายทอดให้เป็นคำ�พูดของเราให้ได้มากทีส่ ดุ เพือ่ ทีจ่ ะสือ่ สาร
กับคนในชุมชนให้เข้าใจงานของเรา
เนตรทราย ถิ่นถาน นักบริหารการศึกษา
หลักสูตรนักถักทอชุมชนเไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระงาน แต่กลับทำ�ให้งานเราที่ยุ่งเหยิง จัดการไม่ได้
เป็นระบบมากขึน้ ...เพราะชือ่ ก็บอกแล้วว่าเราเป็น “นักถักทอชุมชน” เรามีหน้าทีป่ ระสาน เมือ่ ก่อน
ที่เราคิดว่างานเราเยอะ เพราะเราเหมาเองคนเดียวหมด ไม่วิเคราะห์ว่างาน บางงานภาคี หรือ
เครือข่ายเขาก็จัดการเองได้
ชนัญญา ศรีแก้ว นักพัฒนาชุมชน
ประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ กับตัวเองคือ มีโอกาสพัฒนาตัวเองเพือ่ ประสิทธิภาพงานทีด่ ขี นึ้ คือ การเข้าชุมชน
การประสานงานง่ายขึน้ การหาภาคีเครือข่ายร่วมงานกับเรา หลักการวิเคราะห์งานทีเ่ ป็นขัน้ เป็นตอน
ต้องเริม่ อย่างไร อีกส่วนทีไ่ ด้การจัดการตัวเองเรือ่ งครอบครัว และการแบ่งเวลา ทีใ่ ห้เราทำ�งานง่ายขึน้
ประสิทธิภาพการทำ�งานประเมินตัวเองก็ดีขึ้น มันไม่มีอะไรค้าง งานออกได้เร็วขึ้นนี่คือประโยชน์
สำ�หรับตัวเอง
กิตติ ขุมทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แรกๆ ตัวเองคิดว่าคงเหมือนเดิม อบรมแล้วเอามาทำ�ประโยชน์อะไรไม่ได้ แต่พอเข้าอบรมบ่อยขึน้ ๆ
ก็เห็นว่า มันไม่เหมือนกับการอบรมอื่นๆ ที่เราเข้าร่วม หลายเรื่องเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน เช่น
เรื่องการเข้าชุมชน มันเป็นหลักการที่ไม่มีสอนในระเบียบ มันเป็นเรื่องแนวทางปฏิบัติที่เราไม่เคยได้
สัมผัสตรงนั้น
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ตำ�บลเมืองลีง อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 โทรศัพท์ 044-576-105
ประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
สิง่ ทีเ่ ราได้จากหลักสูตรนีช้ ว่ ยเอือ้ กับการทำ�งานของเรา เพราะนักบริหารท้องถิน่ จะต้องมีทกั ษะ
วิธีการที่จะเข้าชุมชน เข้าหาคน เพราะผู้นำ�ทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นกลุ่มที่สนับสนุนเราทุกคน
ดังนั้นเราต้องใช้กลวิธีที่อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ให้มา เข้าไปหาเขา เข้าไปชักชวนให้เขา
มาช่วยกันพัฒนาตำ�บล เพราะตำ�บลไม่ใช่ของผมคนเดียว แต่ตำ�บลเมืองลีงคือของทุกคน
ว่าที่ ร.ต.ประสบ บุญเหลือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำ�บลเมืองลีงร่วม 50 คนทั้งในและนอกระบบ จากต่างหมู่บ้าน
ที่สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาทำ�กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่า เด็กทำ�อะไรได้มากกว่าที่คิด
จิรนันท์ เครือจันทร์ ครูประจำ�ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การเข้ามาทำ�งานในบทบาทนักถักทอชุมชน ทำ�ให้คนปฏิบัติงานถอดหัวโขนที่เป็นตำ�แหน่ง
ของตนเองออกไป เพราะใช้ใจทำ�งาน “ใจ” ช่วยทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับนักถักทอ
ชุมชนมีความผูกพันใกล้ชิดเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
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ตำ�บลหนองอียอ อำ�เภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 04-558-96
สามารถ ครองสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
เราให้ความสำ�คัญและสนับสนุนการพัฒนาอบรมเด็กและเยาวชน เพราะต้องการปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ จึงเป็นที่มาของการกำ�หนดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในเชิง
นโยบายอย่างเป็นรูปธรรม
นายสุวัฒน์ ยิ้มดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
จากเดิมเวลาเราลงพื้นที่ทำ�ประชาคม เยาวชนมักไม่สนใจงานของ อบต. แต่หลังๆ เยาวชน
ก็จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย หรือถ้ามีกิจกรรมในตำ�บลเยาวชนก็จะให้ความร่วมมือดีขึ้น เช่น
งานวันเด็ก งานประเพณีต่างๆ พวกเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งจัดสถานที่ จัดขบวน
กิจกรรม ฯลฯ ที่สำ�คัญงานพัฒนาเยาวชนยังทำ�ให้ อบต.สามารถ “เชื่อมโยง” ภารกิจอื่นๆ
เข้าด้วยกันง่ายขึ้น
สมเกียรติ สาระ หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
เป้าหมายการทำ�งานของนักถักทอชุมชน อบต.หนองอียอ คือ ต้องการเห็นเด็กและเยาวชน
เติบโตขึ้นมาเป็นบุคลที่มีคุณภาพ กล่าวคือ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะอาชีพที่ช่วยให้
เด็กพึ่งพาตัวเองได้
วีระศักดิ์ แสวงสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จากเดิมที่คิดว่าเด็กก็คือเด็กเหมือนกันหมด บอกให้ทำ�อะไรก็ทำ�ตาม แต่ในความเป็นจริง
ไม่ใช่เลย เด็กแต่ละวัยมีความสนใจไม่เหมือนกัน การทีเ่ ราจะดึงพวกเขามาทำ�กิจกรรม เราต้อง
แน่ใจว่าเป็นเรื่องที่เด็กสนใจ ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ให้ความร่วมมือ แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าในทุกๆ
กิจกรรมที่เด็กสนใจทำ� นักถักทอชุมชนต้องเชื่อมโยงมาสู่ประเด็นที่อยากให้เด็กเรียนรู้ให้ได้
จุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ยิ่งทำ�งานยิ่งเรียนรู้ว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงเรื่องใดก็ตาม ไม่สามารถทำ�ให้เกิดขึ้นได้
ในระยะเวลาอันสั้น ทุกอย่างต้องใช้เวลาและการบ่มเพาะ ในฐานะคนทำ�งานภาคสนาม
นักถักทอชุมชนต้องพิจารณาว่าควรจะเข้าไปจัดการเรื่องใดก่อน การวางแผนการทำ�งาน
ระยะยาวจึงเป็นสิ่งสำ�คัญมาก
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จังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองสนิท

ตำ�บลหนองสนิท อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 โทรศัพท์ 088-586-1019
สมจิตร นามสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ได้ยินชื่อโครงการนักถักทอชุมชน...เห็นว่าเป็นหลักสูตรที่พัฒนาเด็กและเยาวชน ผมก็สนใจ
เพราะที่ผ่านมาเรามีนโยบายก็จริง แต่เป็นการคิดให้เด็กทำ� ขณะที่ของนักถักทอชุมเป็นการ
คิดร่วมกัน อีกอย่างคือ เรายังไม่เคยทำ�งานเป็นรูปธรรมกับคนกลุ่มนี้ และขาดการมีส่วนร่วม
จากผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ใจดี ซึ่งถ้าไม่จัดการเกรงว่าอาจมีปัญหาเพิ่มขึ้น

จิตรกร ศรีปิยะบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
งานของนักถักทอชุมชนไม่ได้หยุดอยู่ที่มีเด็กแกนนำ� แต่ “หัวใจ” สำ�คัญของการทำ�งานด้าน
เด็กและเยาวชนคือ “ความต่อเนื่อง”

จินตนา แกล้วกล้า หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
ก่อนหน้าที่ยังไม่มีหลักคิดในการทำ�งาน เวลาเจอปัญหาเราจะทุกข์มาก แต่หลังเข้าหลักสูตร
นักถักทอชุมชน ความคิดกับใจของเราเปลีย่ น จึงเห็นว่าเราสามารถเก็บดอกไม้รายทางได้ คือ
ชื่นชมกับความสำ�เร็จและเรียนรู้บทเรียนระหว่างการทำ�งาน จากนั้นวิธีการทำ�งานของเรา
จะเริ่มเปลี่ยน หากทำ�แล้วเหนื่อยก็แค่หยุดพัก แล้วลุกขึ้นมาทำ�ใหม่ ทุกวันนี้มีปัญหาเพิ่มจาก
เมื่อก่อนด้วยซ้ำ� ทว่าเรากลับจัดการปัญหาและภายในใจของตัวเองได้ มองว่าแท้จริงแล้ว
ทุกข์สุขอยู่ที่เรา ค่อยๆ คิดค่อยๆ แก้ดีกว่า
จิราภรณ์ บุญมี หัวหน้าส่วนการศึกษา
งานทุกอย่างสามารถคิดยุทธวิธีดำ�เนินการได้หลายทาง จากเมื่อก่อนเคยมองเห็นแต่ตัวเอง
นั่งคิดอยู่คนเดียว พอเห็นกว้างขึ้น จึงพบโอกาสต่อยอดได้อีกไกล แม้การทำ�งานแต่ละวัน
จะมีอุปสรรค ก็ค่อยแก้ไปทีละเรื่อง เพราะหากมองหาโอกาส ย่อมจะเห็นโอกาสแน่นอน
แอนนา ฉิมงาม ครูผู้ดูแลเด็ก
แต่ก่อนเป็นคนใจร้อน ถ้ามีอะไรก็พร้อมตีกระทบทันที หลังจากฝึกเรื่องการมองตัวเอง จึงมี
แนวคิดในการจัดการชีวิตและงาน จากนั้นพยายามเก็บข้อมูลก่อนที่จะพูด คิดว่าเขาจะรู้สึก
อย่างไรหากเราพูดออกไป เรือ่ งทีเ่ ห็นชัดในการทำ�งานคือรับฟังผูป้ กครอง และเพือ่ นร่วมงาน
มากขึ้น แม้ตอนนี้เรายังทำ�งานไม่เก่งทว่าก็เป็นกระบวนการมากขึ้น
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309 หมู่ 3 ตำ�บลนิคมกระเสียว อำ�เภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 035-595-688
กิตติพงศ์ วิชินโรจน์จรัล นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ได้เครือ่ งมือในการวางแผนแก้ไขปัญหาในชุมชน ไม่เฉพาะแค่สถานการณ์ปญ
ั หาของเด็กและ
เยาวชน แต่ทำ�ให้เราในฐานะผูบ้ ริหารได้ฉกุ คิดด้วยว่า ทีผ่ า่ นมานัน้ เรายังรูไ้ ม่พอ วิธกี ารต่างๆ
ที่นำ�มาใช้ทำ�กิจกรรมกับเด็กและเยาวชนที่ผ่านมาเป็นแค่การทำ�กิจกรรมเพื่อให้ได้กิจกรรม
ยังไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมสำ�หรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว

ว่าที่ ร.ต.สัทธา กลิ่นทโชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
เราเห็นความสำ�คัญว่าเด็กคืออนาคตของชาติ และเป็นหน้าทีข่ อง อบต.ทีต่ อ้ งดูแลคนในชุมชน
ซึ่งเป็นงานที่เราทำ�อยู่แล้ว ขาดแต่เพียง “ตัวเชื่อม” ที่จะเข้าไปพัฒนาเยาวชน

นันท์นภัส น้อยสุริวงษ์ นักพัฒนาชุมชน
ก่อนหน้านีเ้ วลาลงชุมชนเราก็แค่ไปเยีย่ มบ้านผูย้ ากไร้หรือผูป้ ระสบปัญหาในบทบาทเจ้าหน้าที่
แต่ตอนนีบ้ ทบาทของเราในสายตาของคนในชุมชนเปลีย่ นไป ผูใ้ หญ่มองเราเหมือนลูกหลาน
ส่วนเด็กๆ ก็เห็นเราเป็นพี่ที่คอยดูแลเขา ชุมชนให้ความไว้วางใจ มีความใกล้ชิดสนิทสนม มี
ความเป็นกันเอง เหมือนเราเป็นสมาชิกคนหนึ่งในพื้นที่จริงๆ ทำ�ให้การติดตามงานของเรา
ง่ายขึน้ ด้วย โดยเฉพาะเวลาเข้าไปถามผูป้ กครองเด็กถึงความเปลีย่ นแปลงของลูกเขา เขาก็จะ
กล้าพูดกล้าตอบตามความจริง
หทัยรัตน์ บุตรดีลา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จากเดิมที่รับผิดชอบงานธุรการ ตอนนี้เข้ามาเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยด้วย เรานำ�ความรูเ้ รือ่ งการวิเคราะห์และวางแผนทีไ่ ด้จากหลักสูตรมาใช้เขียนแผน
ได้เลย คิดว่าถ้าไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อน แล้วต้องมาเขียนแผนก็คงใช้เวลาในการทำ�งาน
มากกว่านี้
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222 หมู่ 14 ตำ�บลพลับพลาไชย อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 035-495-053
พีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
การอบรมจะช่วยพัฒนาวิธีคิดและวิธีทำ�งานของบุคลากรให้มีระบบและมีแบบแผนที่ชัดเจน
มากขึ้น ทั้งยังสามารถนำ�ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคนในชุมชนได้จริง

ชัยวัสส์ แย้มสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
นอกจากเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนทีเ่ น้นการสร้างความรัก ความสามัคคี
และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่เด็กแล้ว กิจกรรมของเด็กยังดึงความสนใจของผู้ปกครอง
และผู้ใหญ่ให้มาทำ�กิจกรรมร่วมกันได้อีกทางหนึ่ง จนพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและ
สนิทสนมกันมากขึ้น กลับกลายเป็นว่าโครงงานของเด็กช่วยสร้างอาชีพเสริมให้ผู้ใหญ่ และ
ส่วนหนึ่งได้กลายเป็นค่าขนมเล็กๆ น้อยๆ ให้เด็กและเยาวชน
ณัฐณิชชญา แก้วปาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
จากการเข้าหลักสูตรนักถักทอชุมชนทำ�ให้เรามีวิธีการที่จะทำ�งานกับมวลชนได้ยิ่งขึ้น กล้าพูด
มากขึ้น ในการทำ�งานเราต้องมีการวางแผน เป็นขั้นเป็นตอน ก่อนหน้านี้อยากทำ�อะไรก็คิด
แค่สนั้ ๆ แต่ตอนนีเ้ ขาคิดเป็นลำ�ดับมากขึน้ นึกถึงผลทีจ่ ะออกมาเป็นอย่างไร เราต้องคิดแผน
สำ�รองไว้ เราจะมีวิธีการประสานชุมชนอย่างไร ถ้าเขาไม่มาเราจะทำ�อย่างไร

เอกวิทย์ ชาวสวน หัวหน้าฝ่ายอำ�นวยการ
สิ่งที่ผมได้จากหลักสูตรนักถักทอชุมชนคือ ความรู้และประสบการณ์ของผมถูกนำ�มาจัดเรียง
ใหม่อย่างเป็นระบบและพร้อมที่จะไปใช้ในการพัฒนางาน นี่คือสิ่งที่ผมก้าวข้ามผ่านในสิ่งที่
ผมเองเป็นคนปิดกั้นเอาไว้

ชรินรัตน์ มณีวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สิ่งที่ได้จากหลักสูตรนักถักทอชุมชน คือ ทักษะการคิดที่เป็นกระบวนการ เราจะทำ�อะไร
สักอย่างเราต้องคิดและวางแผน นำ�มาปรับใช้ในเนื้องานที่เรารับผิดชอบได้ ในเรื่องของเด็ก
เราก็นำ�มาปรับใช้ เช่น ก่อนทีจ่ ะลงพืน้ ทีเ่ ราจะประชุมกลุม่ เพือ่ แบ่งบทบาทหน้าที่ ให้งานเสร็จ
ตามที่เราวางไว้ ให้เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำ�ได้มากที่สุด
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222 หมู่ 14 ตำ�บลพลับพลาไชย อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 035-495-053
อรุณรัตน์ ป้อมทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หลักสูตรนักถักทอชุมชนปลุกใจที่อยู่ลึกๆ ของเราให้ตื่นตัวมากขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้เราก็ทำ�
ไปเรื่อยๆ ทำ�ให้ดีตามหน้าที่ ไม่ได้คิดอะไรต่อ

วิรัชดา ศรีคำ�แหง นักวิชาการศึกษา
ได้เรียนรู้ทักษะการทำ�งานเป็นทีมมากขึ้น จากเดิมเราคิดเอง ทำ�เอง วางแผนเองคนเดียว
ไม่เปิดโอกาสให้ทีมงานเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดงานร่วมกัน หลังจากที่เข้าร่วมหลักสูตรฯ
การวางแผนงานของเราเปลีย่ นไป เราเปิดโอกาสให้เพือ่ นร่วมงาน ทีมงานของเราได้มสี ว่ นร่วม
มากขึ้น แต่ก่อนคุยกันครั้งเดียวจบ แต่ตอนนี้เราคุยกันบ่อยขึ้น ให้เขาช่วยวางแผนร่วมกับเรา
ทำ�ให้แผนของเราชัดขึ้น งานที่ออกมาสมบูรณ์มากขึ้น
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เทศบาลตำ�บลขุนพัดเพ็ง

999 หมู่ 5 ตำ�บลขุนพัดเพ็ง อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 โทรศัพท์ 035-437-286-8
ไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ นายกเทศมนตรี
ทต.ขุนพัดเพ็งมุง่ ทำ�งานเพือ่ พัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวติ ของคนในเชิงรุก จึงส่งเสริมให้บคุ ลากรใน
องค์กรเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อนำ�ความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาชมชน
นรเสฎฐ์ วัฎฎะสุวรรณ ปลัดเทศบาล
ทต.มีความพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว ที่ผ่านมาเรา
จัดสรรงบประมาณเข้าไปในโรงเรียนเพราะให้ผลทางตรงแก่นกั เรียน แต่ไม่เคยลงชุมชนทำ�งานโดยตรง
กับพืน้ ที่ ทำ�ให้ไม่รวู้ า่ จริงๆ แล้วเด็กต้องการอะไร แล้ว ทต.จะเข้าไปสนับสนุนผ่านกิจกรรมระยะยาว
อย่างไรได้บ้าง ส่วนงานในองค์กร ผมตั้งใจตั้งแต่แรกว่า นักถักทอชุมชนจะกลับมาเป็นต้นแบบด้าน
การทำ�งานให้บุคลากรฝ่ายอื่นๆ ด้วย
จันทิมา ยอดตลาด รองปลัดเทศบาล
เราใช้ใจทำ�งานมากขึน้ มันเกิดการเรียนรูไ้ ปโดยอัตโนมัตวิ า่ เราทำ�งานคนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยเพือ่ น
ร่วมด้วยช่วยกัน ดังนั้นเวลาทำ�งานต้องมีความยืดหยุ่นและมีเหตุผล เพราะทุกฝ่ายต่างพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน ยิ่งเราเป็นหัวหน้างาน เรายิ่งต้องทำ�งานแบบฟังหูไว้หู ไม่หูหนักหูเบา แต่ใช้สายตาของตัว
เองและเหตุผลตัดสิน
ภาคิน โพธิ์หิรัญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
แต่ก่อนไม่นึกว่าตัวเองจะมาทำ�อะไรแบบนี้ พอได้ทำ�กิจกรรมกับเด็ก พาเด็กทำ�กิจกรรมเรียนรู้แล้วก็
รูส้ กึ สนุก และเห็นว่าตัวเองก็ทำ�ได้ นีเ่ ป็นครัง้ แรกทีท่ ำ� ตอนนีอ้ ยากมีความรูเ้ รือ่ งกิจกรรมสันทนาการ
และการพูดกับเด็กให้มากขึ้นกว่านี้...
สันติ พัฒน์พันธุ์ สันทนาการ
หลักสูตรนักนักถักชุมชนเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่กองการศึกษาโดยตรง เพราะหน้าที่นี้ต้อง
สร้างกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ที่ผ่านมาการทำ�กิจกรรมแต่ละครั้งเกิดขึ้นตามโอกาส
จัดแล้วจบไม่มีการสานต่อ เนื่องจากไม่มีเครื่องมือหรือแนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้ตรงตาม
ที่เยาวชนต้องการ จึงไม่สามารถสร้างแกนนำ�เด็กและเยาวชนได้

311

จังหวัดสุพรรณบุรี
เทศบาลตำ�บลขุนพัดเพ็ง

999 หมู่ 5 ตำ�บลขุนพัดเพ็ง อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 โทรศัพท์ 035-437-286-8
ขวัญเมือง ช่างเกวียนดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
การพัฒนาคนต้องเริมตัง้ แต่เด็ก แต่สว่ นมากคนจะมองทีค่ นโตมากกว่า เด็กเหล่านีค้ อื อนาคต
ของชาติ ถ้าเขาเข้มแข็งมาตั้งแต่แรก ก็น่าจะยั่งยืนอยู่ได้

เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด นักพัฒนาชุมชน
เราพยายามปรับมุมคิดตามเด็ก ไม่เอาความคิดเห็นหรือความรู้สึกของเราเข้าไปเสริม เพราะ
สิ่งที่เราต้องทำ�คือทำ�สิ่งที่เด็กต้องการ ความคิดของเด็กไม่ได้ด้อยกว่าเรา อันที่จริงเขาไปไกล
กว่าเราจนตามไม่ทันด้วยซ้ำ� ถ้าเราไม่ปรับตัวเองก็จะสื่อสารกับเด็กไม่รู้เรื่อง นอกจากบุคลิก
แล้ว วิธีการพูดก็ยังต้องปรับให้เป็นกันเองมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองสาหร่าย

449 หมู่ 9 ตำ�บลหนองสาหร่าย อำ�เภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ 035-415-500
พรสันต์ อยู่เย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ในความเห็นของผมคิดว่าตัง้ แต่บา้ นเรามีนกั ถักทอฯ เข้ามา สถานการณ์เรือ่ งเด็กดีขนึ้ กว่าเดิม
ดูจากเด็กที่เคยนั่งเกาะกลุ่มมั่วสุมกันแถวราวสะพาน ช่วงนี้ลดลงจนแทบไม่มี และเมื่อมีงาน
ของชุมชน เด็กๆ ก็มาช่วยกันจัดงาน ผมว่าพวกเขามีความรับผิดชอบมากขึ้น

ทิชากร สุนทรวิภาต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ทุกคนมีความสำ�คัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

วรินทร กรุดเพ็ชร นักพัฒนาชุมชน
เดิมเราไม่ได้มีการติดตามความต่อเนื่องของกิจกรรม แต่หลังจากที่ได้เข้าร่วมหลักสูตร
นักถักทอชุมชน ทำ�ให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นระบบมากขึ้น ทำ�ให้เรา
เปลี่ยนวิธีการคิด ในการทำ�งานเรื่องเด็กใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง เราในฐานะนักถักทอชุมชน
มีหน้าที่ไปเชื่อมประสาน เพื่อให้งานที่เกิดขึ้นนั้นเป็นงานของชุมชน เราต้องกระตุ้นไปสร้าง
ให้ชุมชนมองเห็นว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้น คือลูกหลานของเขาเอง
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157 หมู่ 3 ตำ�บลวัดดาว อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ 035-415-500
ประทิว รัศมี นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
นักถักทอชุมชนเป็นเจ้าภาพถักทอคนในองค์กรก่อน ด้วยการแบ่งหน้าที่ให้คนอื่นๆ เข้ามา
ช่วยงานในแต่ละกิจกรรม หลังจากถักทอภายในองค์กรได้แล้ว ถึงจะออกไปสานความร่วมมือ
กับผูน้ ำ�ชุมชนภายนอก ต้องไม่ลมื ว่างานชุมชนทำ�คนเดียวไม่ได้ เพราะมันไม่ไหว ถ้าฝืนทำ�ไป
โดยไม่สร้างภาคี ไม่มีทางประสบความสำ�เร็จ

ลักษณะ แก้วพวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ทักษะชีวิตเป็นเรื่องสำ�คัญที่ต้องปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ตั้งแต่ประถมศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้เด็กรู้เท่าทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก

ทินารมภ์ คำ�มูลอินทร์ อดีตผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เมื่อก่อนเป็นคนไม่ยอมคน พูดจาโผงผางตรงไปตรงมา กระบวนการทำ�งานแบบนักถักทอ
ชุมชนได้ขดั เกลาวิธคี ดิ ให้เรารับฟังคนอืน่ มากขึน้ มีแนวคิดเรือ่ งการวางแผนงานอย่างเป็นขัน้ ตอน
แบบมีแผนสำ�รอง ทำ�ให้ไม่มีอาการหัวเสีย และโวยวายเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทำ�งาน
เนื่องจากเตรียมทางออกสำ�รองสำ�หรับแก้ปัญหาไว้แล้ว นอกจากนี้ยังเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
ตัวเองพัฒนาทักษะด้านการสือ่ สารมากขึน้ สังเกตเห็นได้จากรูจ้ กั ใช้วธิ กี ารเจรจาพูดคุยเพือ่ ให้
ได้สิ่งที่ต้องการ
ตฤณภพ ประเสริฐ นักวิชาการศึกษา
จากเดิมทีท่ ำ�งานในเชิงรับ รอคำ�สัง่ รอนโยบาย ไม่เคยคิดด้วยตัวเองว่าจะทำ�อะไรต่อไปได้อกี
แต่ ก ระบวนการอบรมกระตุ้ น ให้ คิ ด แล้ ว ลงมื อ ทำ�ให้ ดี ขึ้ น ทั น ที มี โจทย์ ที่ ต้ อ งคิ ด เกิ ด ขึ้ น
ตลอดเวลา เริ่มคิดจากตัวเองแล้วขยายออกไปถึงบทบาทในการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
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หมู่ 4 ตำ�บลไผ่กองดิน อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ 035-422-488-9
ทีฆโชติ งามถาวรวงษ์ นายกเทศมนตรี
หาก อปท.สามารถปลูกฝังสิ่งดีๆ ให้กับเด็กได้ตั้งแต่ยังเล็ก จะทำ�ให้เด็กเติบโตไปในทิศทางที่
ถูกต้อง เป็นคนคุณภาพของชุมชน สังคม

พัสกร อุ่นอ่อน ปลัดเทศบาล
แต่ก่อนทำ�งานนั่งโต๊ะให้ชาวบ้านเดินเข้ามาหาอย่างเดียว ตอนนี้เขาก็ลงไปหาชาวบ้านเอง
เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้าน ซึง่ บางทีเราก็คาดไม่ถงึ ว่าชุมชนเราจะมีของดีหลายอย่าง เราสามารถ
ดึงสิ่งดีๆ เหล่านั้นขึ้นมาเชิดหน้าชูตาให้คนอื่นเห็นได้ เทศบาลก็ได้รับคำ�ชมเชย ชาวบ้านเอง
ก็ได้รับประโยชน์
ฐิติมา จันทรวิสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำ�นวยการ
เมื่อก่อนไม่มีความรู้เรื่องเด็กเลย แต่ตอนนี้เข้าใจเรื่องเด็กมากขึ้น รู้ว่าการทำ�งานกับเด็กได้
ต้องใจเย็น จะใจร้อนกับเด็กไม่ได้ และนำ�ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการทำ�งานด้วยเช่นกัน
ฉลองศรี มาเจริญ นักพัฒนาชุมชน
แปลกใจตัง้ แต่เข้าห้องมาแล้วเห็นการจัดทีน่ งั่ เป็นวงกลม ทุกคนต้องร่วมพูดคุยแสดงความคิด
เห็นกัน ทำ�ให้เธอรู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังได้เห็นหัวข้อการเรียนรู้ชัดเจน มีการบอก
หัวข้อการอบรมในแต่วนั ไว้เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมไม่หลุดกรอบ ต่างกับทีผ่ า่ นมาทีไ่ ปนัง่ ฟังวิทยากร
บรรยายแล้วก็จบ ทำ�ให้รู้สึกน่าเบื่อ ไม่ได้นำ�สิ่งที่เรียนรู้กลับมาใช้มากนัก
กัลยา อรรถสิงห์ นักวิชาการศึกษา
เมื่อก่อนเขียนโครงการก็แค่ให้จบไป แต่พอมาเข้าร่วมหลักสูตรแล้ว เริ่มคิดว่างานต้องทำ�งาน
ร่วมกัน และการคิดด้วยกันหลายหัวน่าจะได้โครงการทีด่ กี ว่าทีท่ ำ�คนเดียว เราจึงปรึกษาเพือ่ น
ในทีมก่อนเสมอ เพื่อให้ได้ความคิดใหม่ๆ ในการทำ�โครงการ
มณทิพา ศรีท้าว ผู้อำ�นวยการกองสาธารณสุขฃ
เวทีอบรมทำ�ให้ได้เจอเพือ่ นๆ จากพืน้ ทีอ่ นื่ ทีม่ าร่วมอบรมด้วยกัน ได้แลกเปลีย่ นความคิดเรือ่ ง
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ได้เห็นว่าการพัฒนานั้นต้องเริ่มต้นที่ตัวเด็ก เพื่อที่จะปั้นเขาให้
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
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ตำ�บลหนองขาม อำ�เภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240 โทรศัพท์ 035-595-601
บุญยัง วังเปรม นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ทุกวันนี้เราจะคุยกันในทีมเสมอเวลาที่เราจะทำ�งานเรื่องเด็กและเยาวชน ไม่มีการแบ่งแยก
ไม่มีฝ่าย งานประจำ�เราก็ยังคงทำ�ไป แต่เมื่อไหร่ที่เราทำ�งานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ทุกคน
จะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

สุมาลี ผิวพิมพ์ดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
หลักสูตรนักถักทอชุมชนมีส่วนช่วยให้ทิศทางในการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนใน อบต.
หนองขามชัดเจนขึ้น ทำ�ให้เราสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเด็ก จากเดิมเราทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว แต่ยังไม่ชัดเจน ทำ�ให้การเดินไป
ถึงเป้าหมายค่อนข้างช้า
ธนินธร พิมพขันธ์ หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
เดิมเราคิดกิจกรรมเองทัง้ หมด กลุม่ นีใ้ ห้นอ้ งทำ�ดนตรี กลุม่ นีท้ ำ�ขนม ซึง่ บางครัง้ สิง่ ทีเ่ ราหยิบยืน่
ให้น้องเขาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากทำ� เราจึงตกลงที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้คิดเอง ทำ�เอง
เรามีหน้าทีส่ นับสนุนงบประมาณให้เขาได้ทำ�กิจกรรมในสิง่ ทีเ่ ขาเสนอมา ตัวเองก็ไม่ตอ้ งเหนือ่ ย
ไม่ต้องมานั่งคิดว่าน้องๆ เขาจะชอบกิจกรรมที่เราคิดให้ไหม เราเปิดโอกาสให้เขาเต็มที่
โยธการ วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เดิมเราทำ�งานแค่ทำ�งานโดยหน้าที่ แต่พอมีโอกาสเข้าหลักสูตรนักถักทอชุมชนทำ�ให้เรา
เรียนรูก้ ารประสานงานกับคนในชุมชน ให้ความรูก้ บั ผูป้ กครองเกีย่ วกับเรือ่ งเด็ก เดิมเราไม่เคย
ทำ�งานเป็นขัน้ เป็นตอนเลย แต่เมือ่ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนแล้ว ทำ�ให้เรารูจ้ กั
วางแผนการทำ�งานที่เป็นลำ�ดับขั้นตอนมากขึ้น
ธวัชชัย พรมเปีย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนทำ�ให้เข้าใจว่าการพัฒนาเด็กต้องมองตัง้ แต่ตน้ ทาง
หากอยากพัฒนาเด็กเราก็ต้องมองที่ตัวเด็กก่อน ลงไปถามความต้องการของเด็กว่าเขาอยาก
พัฒนาอะไร จะได้พัฒนาเด็กได้ถูกทาง การลงพื้นที่เพื่อถามความต้องการของเด็กๆ ช่วยให้
เราสามารถวางแผนนโยบาย 3 ปีได้ชดั เจนขึน้ สามารถระบุชอื่ โครงการเด็กได้เลยว่ามีโครงการ
อะไรบ้าง ใช้งบประมาณดำ�เนินการเท่าไหร่ ทำ�ให้เราทำ�งานได้ง่ายขึ้น ชัดขึ้น เพราะเราลงไป
ถามความต้องการของเด็กจริงๆ

315

จังหวัดสมุทรสงคราม
องค์การบริหารส่วนตำ�บลแหลมใหญ่
หมู่ 2 ตำ�บลแหลมใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 034-771-353
อมรศักดิ์ ฉัตระทิน นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
เริ่มต้นจาก “ความไม่รู้” แล้ว “เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน” ทั้งคณะผู้บริหาร อบต. ทีมงาน
นักถักทอชุมชน เด็กเยาวชน และผู้ใหญ่ในชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการ
ทำ�งานของบุคลากรภายในองค์กร ให้เข้าไปทำ�งานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะด้าน
เด็กและเยาวชน และปรับทัศนคติของคนในชุมชนให้หันมาให้โอกาสเด็กและเยาวชนในการ
แสดงออกซึ่งศักยภาพด้านบวก
พ.จ.อ.อรุณ ภมร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
การพัฒนาตำ�บลหรือชุมชนต้องพัฒนาที่คน เด็กและเยาวชนถือเป็นรากฐานของการพัฒนา
อบต.จึงปรับกระบวนการทำ�งานและเตรียมงบประมาณไว้รองรับกิจกรรมของนักถักทอชุมชน

มธุรส ปรองดอง ครูผู้ดูแลเด็ก
บทเรียนจากหลักสูตรสร้างความเชือ่ มัน่ และทำ�ให้เธอไว้วางใจผูอ้ นื่ มากขึน้ เพราะได้เรียนรูว้ า่
ทุกส่วนสามารถประสานบทบาทหน้าที่เพื่อทำ�งานขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแข็ง และคลี่คลาย
ปัญหาเด็กและเยาวชนของชุมชนได้

บุปผา ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
งานนักถักทอชุมชนทำ�ให้เธอเห็นคุณค่าและค้นพบศักยภาพด้านอื่นๆ ของตัวเอง

จรรยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
หลักสูตรนี้ช่วยให้คิดได้ว่า เราเป็นคนชุมชนนี้แท้ๆ จะไม่ทำ�อะไรเพื่อชุมชนเลยหรือ...ก็เลย
มุ่งมั่นที่จะทำ�งานอย่างเต็มที่ ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ในงานประจำ�ของเราด้วยซ้ำ�
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จังหวัดสมุทรสงคราม
องค์การบริหารส่วนตำ�บลบางแก้ว

เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำ�บลบางแก้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 034-769-789
ชินวัฒ กล่ำ�แสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ในอนาคตงานพัฒนาเด็กจะเป็นงานสำ�คัญของ อปท.

กฤษณพงษ์ แก่นเสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
แม้ที่ผ่านมา อบต.จะมีการส่งเสริมนโยบายด้านเด็กและเยาวชนอย่างเข้มข้น แต่ยังต้องการ
“กระบวนการใหม่ๆ” เพื่อเติมเต็มและหนุนเสริมนโยบายด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพและมี
ทิศทางในการทำ�งานมากขึ้น

รัชพล กลีบผึ้ง นักพัฒนาชุมชน
การเริ่มต้นทุกอย่างถ้าทำ�ด้วยใจรักจะทำ�ให้มีความสุขในการทำ�งานมากยิ่งขึ้น
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จังหวัดสมุทรสงคราม
เทศบาลตำ�บลบางจะเกร็ง

เลขที่ 3/4 หมู่ 2 ตำ�บลบางจะเกร็ง อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 034-723-749
สุขเกษม โง้วสกุล นายกเทศมนตรี
อยากให้ไปเรียนรู้ และนำ�ประสบการณ์มาพัฒนาเด็กและเยาวชน

สุดฟ้า สำ�เภาทอง รองนายกเทศมนตรี
การเข้าร่วมโครงการนักถักทอชุมชุนจะช่วยหนุนเสริมการทำ�งาน และทำ�ให้บคุ ลากรได้เก็บเกีย่ ว
ประสบการณ์ความรู้ที่วิทยากรถ่ายทอดมาพัฒนาองค์กรและชุมชนให้ดีขึ้น

ธนัญชัย แก้วพันธุ์ ปลัดเทศบาล
การเข้าร่วมโครงการนักถักทอชุมชุนจะช่วยหนุนเสริมการทำ�งาน และทำ�ให้บคุ ลากรของตนได้
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ที่วิทยากรถ่ายทอดมาพัฒนาองค์กรและชุมชนให้ดีขึ้น

รจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาล
ได้เรียนรู้ถึงการทำ�งานในแบบฉบับมืออาชีพ รู้จักควบคุมอารมณ์การทำ�งาน การทบทวน
ความผิดพลาดในอดีตด้วยการถอดบทเรียนแล้วนำ�มาแก้ไข พร้อมดันตัวเองออกจากความคิด
ที่ “ติดหล่ม” จากที่คิดว่างานหนัก เกิดความท้อแท้ในการทำ�งาน แต่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดเป็นว่า
งานหนักนั่นเป็นเพราะเรายังไม่เปลี่ยนตัวเองเลยต่างหาก
บุษฎี นนทลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน
การอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนครัง้ นี้ ทำ�ให้รปู แบบการทำ�งานเปลีย่ นไป โดยเฉพาะการลง
ประชาคมเพื่อขอความเห็นจากชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการทำ� แต่เราเอามาแปลงเป็นนโยบาย
ไม่ได้
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จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนตำ�บลกลาย

ตำ�บลกลาย อำ�เภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 075-375-341
ยุทธยา พิมเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ตอนได้ยินชื่อหลักสูตรครั้งแรก ก็รู้สึกตรงกับใจของผมมาก นั่นคือ ทำ�อย่างไรถึงจะทำ�ให้
กระบวนการทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของเราเกิดการเรียงร้อยดั่งสายโซ่ เกิดความ
ผูกพันใกล้ชิดระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เหมือนสังคมสมัยก่อน

นิสากร สำ�เร็จเฟื่องฟู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ทีผ่ า่ นมา อบต.มีนโยบายเกีย่ วกับเด็กและเยาวชนทีม่ งุ่ เน้นเรือ่ งการศึกษาเป็นพิเศษ ทว่าสิง่ ที่
ยังขาดคือยุทธวิธีที่จะสร้างกลไกขับเคลื่อนที่ยั่งยืน เมื่อได้รู้จักกับ หลักสูตรนักถักทอชุมชน
จึงเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้วิธีการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างเป็น
รูปธรรม
สาแหล้ ใบระหมาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ผมเคยทำ�งานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมาเยอะ แต่ยังไม่มีวิธีการและขั้นตอนการดำ�เนินการ
กับเด็กอย่างเป็นรูปแบบ เมื่อได้รับคำ�แนะนำ�จากอาจารย์ทรงพลก็มองเห็นแนวทางว่า เรา
ต้องมาจัดกระบวนเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนใหม่ อีกอย่างในฐานะรองนายก อบต. การเป็น
นักถักทอชุมชนเอง น่าจะดีต่อการประสานงานกับฝ่ายบริหารและคนใน
ลัดดาวัลย์ ทองขำ� ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
แต่กอ่ นเป็นคนคิดมาก ทำ�งานแล้วเครียด เพราะไม่ได้ตามทีต่ งั้ เป้าหมายไว้ นำ�หลักการทำ�งาน
อย่างมีความสุขมาใช้ โดยการลดความคาดหวังในการทำ�งานให้น้อยลง แต่ทำ�ให้ดีที่สุด และ
นำ�ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียน ทำ�ให้ลดปัญหาการทำ�งานในครั้งต่อไป ผลคือ
ความเครียดของตนเองลดลง มีความสุขในการทำ�งานมากขึ้น

สำ�รอง ขุนพิพัฒน์ อาสาสมัคร (อสม.)
สิ่งที่ชอบที่สุดจากการอบรมคือ กระบวนการมองทั้งก่อน ระหว่าง และหลังทำ�กิจกรรมว่า ทำ�
แล้วได้อะไร จากเมื่อก่อนที่ “แค่ทำ�” โดยไม่ได้เก็บเกี่ยวผลของกิจกรรม อีกสิ่งที่เธอมีมากขึ้น
คือความใส่ใจต่อเด็ก
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จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองปากพูน

ตำ�บลปากพูน อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075-774-130-3
เฉลิม ศรีเมือง นายกเทศมนตรี
ผูบ้ ริหาร มาแล้วก็ไป แต่ทมี เจ้าหน้าทีต่ อ้ งอยูก่ บั เทศบาลอีกนาน เราหวังว่าทีมนักถักทอชุมชน
จะเข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการทำ�ประชาคม นำ�ความรู้ที่ได้จากการอบรม มาปรับใช้ในงาน
แต่ละส่วน แต่ละฝ่ายได้

ชาญชัย อรุณ ปลัดเทศบาล
เมื่อการทำ�งานของนักถักทอชุมชนมีความต่อเนื่อง ก็เริ่มเห็นความยั่งยืนขึ้น โดยเฉพาะ
การทำ�กิจกรรมและการทำ�งานทีร่ บั ลูกกับนโยบายขององค์กร โดยมีชมุ ชนเริม่ ให้ความร่วมมือ
มากยิ่งขึ้น ทำ�ให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีทิศทาง และที่สำ�คัญคือทำ�ให้การทำ�งานง่ายขึ้น

สาระภี ศรีพร หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
ถ้าวันหนึง่ เด็กเหล่านีท้ เี่ ขาเคยอยูก่ บั เรา เมือ่ เขาโตขึน้ เขาจะไปอยูท่ ไี่ หนก็ตาม เราอยากให้เขา
เป็นคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ไม่จำ�เป็นว่าเขาต้องมาสร้างความเจริญให้แต่พนื้ ทีป่ ากพูน แต่อยากให้เขา
ไปสร้างความเจริญในทุกๆ พื้นที่ที่เขาทำ�งาน

นพดล รามณรงค์ นักวิชาการศึกษา
หลักการทำ�งานคือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ช่วยเหลือเขาก่อน ใครให้ชว่ ยอะไรแม้ไม่วา่ งก็ตอ้ ง
รับ ไม่เกี่ยวกับห้วงเวลา แต่ขอให้งานเสร็จ คิดว่าเมื่อวันหนึ่งเราไปขอให้เขาช่วย เขาก็จะช่วย
เรา

ศิริพร ทองเกตุ นักพัฒนาชุมชน
การทำ�กิจกรรมให้เด็กและเยาวชน แต่ละครัง้ ต้องกลับมาทบทวนการทำ�งานของตัวเอง เพราะ
การทำ�งานเหล่านี้เปรียบเหมือน “การเดินหมากที่ต้องมองเกมให้เห็นทั้งกระดาน”
มองการทำ�งานให้มีมิติที่กว้างขึ้น ปรับเปลี่ยนความคิดจากที่รอมีความสุขเฉพาะวันหยุด
แต่ปรับความคิดให้มีความสุขกับการทำ�งานในทุกๆวัน ทำ�ให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น
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จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองปากพูน

ตำ�บลปากพูน อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075-774-130-3
ชัยรัต บุญเนียม หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ให้ “มองมุมบวกแล้วยิ้มรับกับปัญหา” แม้ว่าการทำ�งานบางครั้งอาจจะมีสะดุดไปบ้าง
แต่หากมีการวางแผนการทำ�งานที่ดีจะทำ�ให้ทีมเดินหน้าต่อไป สิ่งเหล่านี้สำ�คัญมากสำ�หรับ
การทำ�งานเพราะจะทำ�ให้เป้าหมายทีว่ างไว้บรรลุวตั ถุประสงค์และเดินหน้าขับเคลือ่ นต่อไปได้

อรทัย จันทร์เขียว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นอกจากปรับทัศนคติในเรื่องการฟังเหตุผลซึ่งกันและกันของทีมงานแล้ว ยังนำ�มาปรับใช้กับ
การเลี้ยงดูลูกๆ โดยเฉพาะการรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันภายในครอบครัว รวมถึงปลูกฝังให้
ลูกเรียนรู้การช่วยเหลือสังคม และการทำ�กิจกรรมจิตอาสา

องค์การบริหารส่วนตำ�ลอินคีรี

ตำ�บลอินคีรี อำ�เภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320 โทรศัพท์ 075-396-591
สันต์ กิ่งรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
วิธีแก้ไขที่ อบต.ทำ�มาตลอดคือการจัดกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อจูงใจเด็กให้อยากซักซ้อมและ
เข้าแข่งขัน แต่ก็ดึงเวลาได้เพียง 1-2 เดือนต่อปีเท่านั้น เมื่อกิจกรรมจบลง เด็กจะวนกลับเข้า
สู่วงจรเดิม
ดำ�รงค์ อักษรกาญจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�ล
สำ�หรับ อบต. ภารกิจการแก้ปัญหาเด็ก ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ยาก เรามีแนวคิดต่อยอดหลายๆ
กิจกรรม แต่ก็ยอมรับว่าถ้าจะไม่ใช้งบฯจัดกิจกรรมเลยมันก็ทำ�ไม่ได้ ถ้ายังไม่เกิดกระบวนการ
ทำ�งานอย่างต่อเนือ่ งจากภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องโดยการสัง่ การของรัฐบาล เพราะนอกจากจะได้
ความร่วมมือแล้ว เรายังได้งบประมาณมาดำ�เนินการไปพร้อมๆ กัน
นรา หนูทอง นักพัฒนาชุมชน
การเปลีย่ นแปลงหน่วยงานเป็นเรือ่ งใหญ่ทต่ี อ้ งใช้เวลา แต่สง่ิ ทีเ่ ปลีย่ นแน่นอนหลังเข้าหลักสูตรนี้
คือ ตัวผู้เข้าอบรมเอง หากตั้งใจจริงจะพบศักยภาพที่ก้าวหน้าขึ้น และช่วยเอื้อประโยชน์ต่อ
การทำ�งานได้อย่างดี เฉกเช่นตัวเขาที่ก่อนหน้าเคยโมโหง่ายเวลาใครเห็นแย้ง แต่ตอนนี้กลับ
พยายามประนีประนอม เพราะมองว่าตัวเองกำ�ลังสร้างเครือข่าย เมื่อไรที่ต่างคนต่างถือดี
ย่อมไม่เกิดการจับมือ หากเรายอมเขา เขาย่อมยอมเรา และกลายเป็นความเกรงใจซึง่ กันและกัน
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จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนตำ�บลสระแก้ว

ตำ�บลสระแก้ว อำ�เภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วิโรจน์ พิมเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
หากไม่เริ่มต้นที่ครอบครัวซึ่งเป็นส่วนที่เล็กที่สุด ก็ไม่สามารถเริ่มต้นแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่านี้ได้

ไชยสิทธิ์ เทพทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอ
ชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่คิดว่าน่าจะทำ�ให้ชุมชนมี
ทิศทางในการทำ�งานเกี่ยวกับปัญหาเด็กและเยาวชนมากขึ้น

วสันต์ จิตแฉล้ม นักพัฒนาชุมชน
ผมเป็นคนของ อบต. ผมคิดว่าจะใช้โอกาสนี้ฝึกตนเองให้มีความชำ�นาญในเรื่องการเป็น
วิทยากรด้านเด็กเยาวชน และพัฒนาเด็กในตำ�บลให้เป็นสภาเด็กเยาวชนทีส่ มบูรณ์ ไม่ใช่แบบ
เก่าที่เกิดขึ้นตามคำ�สั่ง...

พรพิชัย สกุลหนู นักวิชาการศึกษา
สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ ทำ�ให้การทำ�งานมีเป้าหมายมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้มีทักษะการใช้ชีวิต เพราะที่ผ่านมาเคยท้อแท้ แต่วันนี้เริ่ม “มีเป้าหมายที่
ชัดเจน” ขึ้น และมีกำ�ลังใจในการทำ�งานมากขึ้น

มลรักษ์ สุทธิรักษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ก่อนจะเข้ากระบวนการอบรมโครงการนักถักทอชุมชนว่า รูส้ กึ งงๆ คิดว่าเหมือนโครงการอืน่ ๆ
ทั่วไป แต่พอได้ “ปรับทัศนคติ” และเข้าสู่กระบวนการแล้ว ทำ�ให้รู้สึกว่าเราคือส่วนหนึ่งที่จะ
เป็นแรงขับเคลื่อนการทำ�งานพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้าต่อไปได้
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จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนตำ�บลโพธิ์เสด็จ

ตำ�บลโพธิ์เสด็จ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์ นายกเทศมนตรี
ทักษะการทำ�งานที่ดีเป็นสิ่งจำ�เป็นที่บุคลากรทุกคนต้องมี การส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร
นักถักทอชุมชนส่วนตัวคิดว่าเป็นหลักสูตรที่คุ้มค่ามีประโยชน์กับชุมชนมาก เพราะเมื่ออบรม
หลั ก สู ต รนั ก ถั ก ทอชุ ม ชนเสร็ จ สามารถนำ�องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากวิ ท ยากรหรื อ จากเพื่ อ น
ร่วมอุดมการณ์ที่ไปอบรมด้วยกันมาปรับใช้กับการทำ�งาน ทั้งการลงพื้นที่ชุมชน และการทำ�
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนได้จริง
ภักดี ศรีเมือง ปลัดเทศบาล
หลักสูตรนักถักทอชุมชนเป็นหลักสูตรที่ดี ตั้งแต่ส่งบุคลากรเข้าไปเรียน กลับมาเห็นการ
เปลี่ยนแปลง กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น ทำ�งานมีการวางแผนและพยายามนำ�สิ่งที่เรียน
มาทำ�กิจกรรมในพื้นที่ และมีความคืบหน้าด้านเด็กเยาวชนในระดับดีพอสมควร ...ผมคุยกับ
นายกว่าถ้ามีรุ่น 3 จะส่งอีก...
วุฒธิศักดิ์ ชัยพัฒน์วงศกร นักพัฒนาชุมชน
การทำ�งานผมประสานกับโรงเรียนในพืน้ ทีเ่ พราะมีกลุม่ เด็กอยูแ่ ล้ว เชือ่ มกับกลุม่ อสม. เพราะ
กลุ่มนี้เข้าถึงและใกล้ชิดชุมชนทำ�ให้ง่ายต่อการทำ�งาน ส่วนวิทยากรกิจกรรมด้านต่างๆ ที่นำ�
มาพัฒนาเด็ก ผมก็ประสานกับหน่วยงานที่เขามีหน้าที่อยู่แล้ว เช่น กศน.เข้ามาทำ�กิจกรรม
ด้านอาชีพ เชื่อมกับ รพ.สต.เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ เช่นเรื่องโรคติดต่อหรือการป้องกัน
เรื่องท้องก่อนวัย...
เอกมล พลับช่วย นิติกร
หากทำ�หน้าที่นักถักทอชุมชน การตักเตือนเด็กในแบบฉบับที่ว่าด้วยจริยธรรมคุณธรรมทาง
สังคม น่าจะเข้าถึงเด็กดีกว่าและได้ผลมากกว่าการตักเตือนในแบบฉบับที่ว่าด้วยตัวบท
กฎหมาย
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จังหวัดกระบี่
องค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาคราม

ตำ�บลเขาคราม อำ�เภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-603-402
บัณฑูร ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
จังหวัดกระบีเ่ ป็นเมืองท่องเทีย่ ว รายได้ตอ่ หัวต่อประชากรสูง แต่การศึกษากลับอยูอ่ นั ดับท้ายๆ ของ
ประเทศ ทั้งนี้ อบต.ได้ตั้งงบประมาณด้านการศึกษาให้เยาวชนไว้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ เน้นที่การ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม และสอนศาสนาวันเสาร์อาทิตย์ เพราะเชื่อว่าหากเยาวชนมีจริยธรรม
อยูใ่ นตัว ปัญหาทีเ่ ราห่วงอยูท่ กุ วันนีก้ จ็ ะไม่เกิดขึน้ ตอนนีส้ าธารณูปโภคของชุมชนค่อนข้างจะสะดวก
แล้ว อบต.จึงหันมาให้ความสำ�คัญเรื่องการพัฒนาคุณภาพคนเป็นหลัก
จีระพล ลื่อเท่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ผมเลือกเจ้าหน้าทีท่ เี่ ขามีตำ�แหน่งงานทีเ่ กีย่ วกับเด็กโดยเฉพาะ ถ้าเขามีตำ�แหน่งงานทีต่ รงกับลักษณะ
งานของเด็ก เขาจะใช้เวลาได้เต็มที่ในส่วนนั้น แล้วเขาก็รู้ว่าวิธีการที่จะดำ�เนินการเป็นอย่างไร เมื่อมี
คนให้คำ�แนะนำ� เขาก็จะคิดเป็นกระบวนการไปเลย แต่ถ้าเราไม่ได้เอาคนที่ทำ�งานด้านเด็กมา
เขาไม่รู้จักปัญหา เขาไม่รู้ว่าปัญหาของเด็กอยู่ตรงไหน เด็กมี พ.ร.บ.อะไรคุ้มครองบ้าง
อิศราวุธ หมาดหลี หัวหน้าสำ�นักงานปลัด
เริม่ แรกทีเ่ ข้าโครงการหลักสูตรนักถักทอชุมชนเราไม่รจู้ กั หลักสูตรนีเ้ ลย แต่หลังจากทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ผมคิดว่าสิ่งที่เราทำ�อยู่ในปัจจุบันเหมือนกับเราเรียนอยู่ในโรงเรียน เหมือนเราไปติววิชาการถักทอ
ชุมชนมา เขาจะมีเทคนิควิธีการเพื่อให้เรานำ�มาดัดแปลงในการทำ�งานของเรา
ฐิติมา จันทโรทัย นักวิชาการศึกษา
เราทำ�งานคนเดียวไม่ได้ ดังนั้นประสบการณ์การทำ�งานสอนให้เรารู้ว่า เราต้องฟังความคิดเห็นจาก
คนอื่นรอบข้างด้วย ส่วนใหญ่เราจะพูดกันด้วยเหตุผล หากเหตุผลของใครคนไหนดีกว่าเราก็ยอมรับ
ตรงนั้นไป หรือไม่ก็เสริมให้สมบูรณ์ขึ้น บางครั้งปลัดก็ต้องเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของเรา
ถ้าหากสิ่งที่เรานำ�เสนอเป็นประโยชน์กับชุมชน
ฉวีวรรณ ดวงเกิด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
พอเราเห็นว่าเด็กของเราทำ�ได้ เราก็รู้สึกภูมิใจ เห็นเขายิ้มเราก็ยิ้มตาม เขาให้ความร่วมมือกับเรา
ดีมาก เรารู้สึกเหมือนกับว่าบรรลุประสงค์ที่เราวางไว้แล้ว อย่างน้อยเขาก็มีความกล้า กล้าที่จะเดิน
เข้ามาหาเรา กล้าที่จะเดินเข้ามาถามในสิ่งที่เขาอยากรู้ และรู้สึกเหมือนว่าเขาไว้ใจเรามากขึ้น
รัชดา แหลมศักดิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นำ�หลักการทรงงานมาใช้ในการทำ�งาน การฝึกจิตให้นิ่ง ยอมรับฟังความเห็น หรือการกระทำ�ของ
คนรอบข้างในการทำ�งานในองค์กร ในเรื่องการเสนอความคิดเห็นต่างๆ จะเกิดปัญหาทุกครั้ง
เกิดการโต้เถียง โต้แย้งกัน หาข้อสรุปไม่ได้ ตัวเองจึงใช้การฝึกจิตให้นงิ่ ยับยัง้ เป็นผูฟ้ งั ข้อเสนอต่างๆ
ก่อน แล้วค่อยอธิบายต่อเป็นข้อๆ จนได้ข้อสรุปในการจัดทำ�โครงการและลงมือปฏิบัติ ผลที่ดีคือ
ลดปัญหาการขัดแย้งกันในการทำ�งาน

ท้องถิ่น
จัดการตนเอง

