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คำ�นำ� มูลนิธิสย�มกัมม�จล
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การพัฒนาเยาวชนจิตอาสาเพื่อปลูกจิตส�านึกของความเป็นพลเมือง (Active citizen) 

คอืเป้าหมายหลกัในการพฒันาเยาวชนรุน่ใหม่ให้ใช้สตปัิญญา ความรู ้ความสามารถและศกัยภาพ

ภายในตนเข้ามามส่ีวนร่วมพฒันาชมุชนท้องถิน่ของตนเอง  ทัง้นีเ้พือ่ปรบัทศันคตแิละมุมมองใหม่

ต่อการพัฒนาเยาวชนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เปลี่ยนจากเยาวชนเป็น 

“ภาระ” ให้กลายเป็น “พลัง” ของชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทย  โดยเน้นแนวทางการท�างานที่เปิด

โอกาสและพ้ืนทีส่ร้างสรรค์การเรยีนรูใ้ห้เยาวชน “ร่วมคดิ-ร่วมท�า-ร่วมตดัสนิใจ-ร่วมรบัผดิชอบ” 

โดยมีผู้ใหญ่ท�าหน้าที่เอ้ืออ�านวยและสนับสนุนหรือเป็น “พ่ีเล้ียง” ให้ค�าปรึกษา แนะน�าหลักคิด

และแนวทางเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการด�าเนิน “โครงงานชุมชน (Community Project)”  ที่

เน้น “พื้นที่เป็นตัวตั้ง”  และเป็นโจทย์ร่วมของชุมชน  พร้อมทั้งเปิดโอกาสและพื้นที่สร้างสรรค์

ให้เยาวชนได ้ “สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์ ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้วย

ตนเอง” จนเกิดการรวมตัวของเยาวชนเป็น “เครือข่ายแกนน�าเยาวชน” เพื่อสร้างระบบพี่เลี้ยง 

สานสมัพนัธ์ระหว่างรุ่นพีก่บัรุน่น้องในชมุชน  และสบืทอดภาวะผูน้�าทีแ่ท้จรงิมคีณุธรรม จรยิธรรม

จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อยกระดับการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง    

มลูนธิสิยามกมัมาจล  ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบัมลูนธิสิ�านกังานทรพัย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ และสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

กระทรวงมหาดไทย สนบัสนนุให้ อาจารย์ทรงพล เจตนาวณชิย์ ผูอ้�านวยการสถาบนัเสรมิสร้างการ

เรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ด�าเนินโครงการพัฒนาเยาวชนใน

ชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค)  ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว ระยะเวลาด�าเนินงาน 3 ปีคือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558  

โดยมีเป้าหมายหลกัคอืพฒันาทีมงานของบคุลากรท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) 

ประกอบด้วย นายก และปลัด อปท. ท�าหน้าที่สนับสนุน เอื้ออ�านวย ก�ากับดูแล เป็นขวัญและ 

ก�าลงัใจให้เจ้าหน้าที ่อปท. ทีด่แูลรับผดิชอบด้านพฒันาเยาวชนโดยตรง อย่างน้อยจ�านวน 3-5 ท่าน 

ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน  นักการศึกษา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และต�าแหน่งอื่นๆ ที่
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ได้รับมอบหมาย  อาทเิช่น หัวหน้าส�านกังานปลดั อบต. เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ บคุลากร ธุรการ ฯลฯ  

มีบทบาทเป็น “นักถักทอชุมชน” ท�าหน้าทีป่ระสาน เชื่อมร้อย ถักทอ และสร้างการมีส่วนร่วม

ของทกุภาคส่วนและผูค้นในชมุชนในการท�างานพัฒนาชมุชน เพือ่ผลกัดนัให้เกดิ “กลไกเพือ่พัฒนา

เดก็และเยาวชน” ในการสนับสนนุกิจกรรม/ โครงการ/ โครงงานเยาวชน ในลกัษณะ “จติอาสา

เพื่อชุมชน” ทั้งน้ี เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชน/ แกนน�า

เยาวชน/ สภาเด็กและเยาวชนระดับต�าบล และพี่เลี้ยงแกนน�าเยาวชน อันน�าไปสู่การสร้างภาวะ

ผู้น�าที่แท้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และหลอมรวมกันเป็นพลังท้องถิ่นในรูปแบบของ “เครือข่าย

แกนน�าเยาวชนระดับต�าบล”    

หลกัสูตรนกัถกัทอชมุชน เป็นการจัดกระบวนการเรยีนรูท่ี้นกัถกัทอชมุชนต้องผ่านการอบรม

เชิงปฏิบัติการ ท่ีเน้นการเรียนรู้บนฐานงานจริง (on the job training) จ�านวน 10 ครั้งต่อป ี 

ด้วยความสมัครใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ต้องมุ่งม่ันตั้งใจและให้ความส�าคัญต่อการ

พัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นพลังของท้องถิ่นและมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเอง   

นับว่าเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของรัฐบาลท้องถิ่น ดังนั้น อปท. ควรให้การสนับสนุน

ด้านแผนงานงบประมาณและเวลาของทมีนกัถกัทอชุมชนในการเข้าพบกลุ่มเพือ่แลกเปล่ียนเรยีนรู้

และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการท�างานร่วมกับชุมชน และการขับเคลื่อนกลไกเพื่อ

พัฒนาเด็กและเยาวชน เดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 3 วันอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ รวมทั้งให้ความส�าคัญ

ต่อการนิเทศ ตดิตาม ประเมนิผลการท�างาน โดยสถาบนั สรส. ท�าหน้าทีเ่ป็น “วทิยากรกระบวนการ” 

เพี่อให้หลักคิด วิธีการและเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมนักถักทอชุมชนสามารถท�างานร่วมกันเป็นทีม 

“ปรบัทศันคต ิ เปลีย่นวธิคีดิ วธิกีารท�างานและสร้างการมส่ีวนร่วมกบัชมุชน” มองเหน็คณุค่า

ของการท�างานด้วยการประยุกต์ใช้หลักการทรงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลที่ 9 หลักมนษุยสัมพันธ์ หลักการคิดวิเคราะห์ภาคี หลักการจัดการความรู้ หลักการเรียน 

ปนเล่นผ่านกิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ จนเกิดการขับเคลื่อน “กลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน”  

ทัง้ 4 กลไก ได้แก่ 1) กลไกเพือ่พฒันาเดก็ต้ังแต่อยู่ในครรภ์ (ก่อน-หลงัคลอด)/คุณแม่วยัใส  2) กลไก

เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล 3) กลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในระบบ และ 4) กลไกเพื่อ

พฒันาเดก็และเยาวชนนอกระบบ ซึง่เป็นกลยทุธ์ในการพัฒนาเดก็และเยาวชนทีค่รอบคลุมทกุ

ช่วงวยัและสามารถดงึการมีส่วนร่วมของเครอืข่ายพ่อแม่ ผูป้กครองให้หนักลบัมามส่ีวนร่วม

ในการดูแลเอาใจใส่ต่อการเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเองร่วมกับชุมชน และเป็นการจัดการ

ทนุทางสงัคมทัง้ภายในและภายนอกชมุชนให้เกดิการบรูณาการท�างานร่วมกนัระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) สถาบันครอบครัว   

สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ชมรมผู้สูงวัย ชมรมอาสา

สมัครสาธารณสุข (อสม.) ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้น�าท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ ก�านัน)  

พี่เลี้ยงแกนน�าเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนต�าบลและภาคีเครือข่ายวิทยากรภายนอกชุมชน ฯลฯ  

เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูระบบความสัมพันธ์ภายในชุมชน เพื่อยกระดับการท�างานด้าน

พัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง   
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“เช่ือมร้อยและถักทอ 2” จึงเป็นการถอดบทเรียนความส�าเร็จจาก

บคุคลตวัอย่างของทมีนกัถกัทอชุมชน รุน่ 1 และ รุน่ 2 ในพืน้ทีเ่ป้าหมายน�าร่อง

ปีที ่ 2 จ�านวน 24 ต�าบล จาก 34 ต�าบล ท้ังนี้ เพื่อจุดประกายความคิด 

สร้างแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจในความเพียรที่จะพัฒนาตน พัฒนางาน

และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ อนัเป็นรากฐานส�าคญัของการพฒันาประเทศในอนาคต 

ภายใต้บทบาทและภารกจิของ “นกัถกัทอชมุชน” ทีเ่น้นการลงมอืปฏบิตัจิรงิ 

โดยใช้โจทย์ของชุมชนด้านการพัฒนาเยาวชน เป็นหัวใจของการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการท�างานพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น 

มลูนธิฯิ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า  ทกุท่านจะได้รบัประโยชน์จากเนือ้หาสาระ

ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจ  

ความภาคภูมิใจ และเป็นบทเรียนที่ส�าคัญในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม ่

พร้อมกับการท�างานร่วมกบัชมุชนอย่างมส่ีวนร่วมส�าหรบัองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงทมีนกัถกัทอชมุชน รุน่ที ่1 และรุ่นที ่2 ตลอดจน 

ผู้อ่านทุกท่านที่สนใจ

และสดุท้ายนี ้มลูนธิสิยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) 

ขอขอบคณุทกุท่าน ทกุองค์กร และทกุภาคเีครอืข่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ มลูนธิิ

ส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถิน่ (สพบ.) 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย  สถาบนัเสรมิสร้างการ

เรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และภาคีเพื่อ

พัฒนาเด็กและเยาวชน ที่เป็นบุคคล/อปท.ตัวอย่างตัวอย่างที่มีส่วนร่วม 

ผลกัดนัให้เกิด “กลไกเพือ่พฒันาเยาวชน” และให้ความส�าคญัต่อการพฒันา

เยาวชนจิตอาสาเพ่ือชุมชน โดยมีแผนงานและสนับสนุนงบประมาณทั้งใน

ด้านการพฒันาบคุลากรท้องถิน่ อปท. และส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างสร้างสรรค์

ด้านกิจกรรม/โครงการ/โครงงานเพ่ือะพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง อันน�า 

ไปสู่การปลูกจิตส�านึกความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติทั้งในปัจจุบัน

และในอนาคตสืบต่อไป
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คว�มเป็นม�ของหลักสูตร
สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ชมุชนเปน็สขุ (สรส.) มลูนธิชิมุชนทอ้งถิน่พฒันา ด�าเนนิการ

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

โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

ผลจากการด�าเนนิงานของ สรส.ภายใตโ้ครงการดงักลา่ว พบวา่ปญัหาเดก็และเยาวชนซึง่เปน็

ปัญหาใหญ่ของทุกพ้ืนท่ีมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน สร้างความกังวลห่วงใยให้กับทุกฝ่าย ล้วนสืบเน่ือง 

จากการขาดความร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน 

ซึง่เปน็ “เบา้หลอม” ทีส่�าคญัในการพฒันาเดก็และเยาวชนทกุช่วงอาย ุสรส.จึงไดร้ว่มมือกบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีเป้าหมายเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของเด็ก ผู้ปกครอง โรงเรียน วัด 

กศน. รพ.สต. ผู้รู้ในชุมชน ฯลฯ พัฒนากลไกการจัดการเรื่องเด็กและเยาวชน ครอบครัว ในรูปแบบ

ของ “โรงเรียนครอบครัว” ที่มีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ ที่เข้า

รว่มกจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง สง่ผลใหเ้กดิการเปล่ียนแปลงในเชิงบวกของเดก็ เยาวชน และผูเ้กีย่วขอ้ง

อย่างชัดเจน 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง สรส. มูลนิธิสยามกัมมาจล และสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

จึงได้ถอดบทเรียนประสบการณ์ท�างานของ สรส. มาพัฒนาเป็นหลักสูตรในการพัฒนาทีมงานของ 

อปท.ที่มีความสนใจในการท�างานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน และต้องการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว อย่างยั่งยืน

จ�กวันนั้น ถึงวันนี้
บนเส้นท�ง “นักถักทอชุมชน”
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
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เรียนแล้วจะได้อะไร
อปท. : ทมีงานของ อปท.เกดิการเปลีย่นแปลงดา้นทศันคต ิความรู ้และทกัษะในการท�างาน

กับชุมชน ด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และด้านอื่นๆ ทั้งระดับตัวบุคคล และทีมงาน

ชุมชน : เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาเรื่องเด็ก เยาวชน ครอบครัวในพื้นที่ คือ

1. การมีส่วนร่วมมากขึ้นของคนในชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

2. เกิดกลไกการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

3. กลไกจดัการมปีระสบการณใ์นการจดัการทนุทางสงัคมในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ทีใ่นการน�ามา 

 พัฒนาเด็กและเยาวชน

4. กลไกมีความต่อเนื่องในการท�างานและสามารถยกระดับการท�างานของตนเอง

5. เด็ก เยาวชน ครอบครัว เป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

เนื้อห�ของหลักสูตร
เน้ือหาของหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ(Competencies) ในการพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ 

กับการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ดังน้ันหลักสูตรจึงได้ถูกออกแบบให้เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมกับ

การปฏิบัติงานทั้งในส�านักงานและในชุมชน (On the job training) โดยครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

1. คุณค่าของการท�างาน

2. หลักทรงงานของในหลวง

3. มนุษยสัมพันธ์ การท�างานเป็นทีม สันทนาการ

4. ชุมชนท้องถิ่นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

5. สถานการณ์ปัญหาเด็ก เยาวชน ครอบครัวในชุมชน

6. ทุนทางสังคม (ในชุมชน และนอกชุมชน)

7. กลยุทธ์ในการพัฒนา

8. การวิเคราะห์ภาคีและการสร้างการมีส่วนร่วม

9. การพัฒนากลไกเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

10. การคิด เขียน และบริหารโครงการ

11. การถอดความรู้และบทเรียนจากการด�าเนินโครงการ

12. เทคนิคการน�าเสนอผลงาน ฯลฯ

กระบวนก�รเรียนรู้
มีกระบวนการติดตาม นิเทศ การขับเคล่ือนงานในพ้ืนท่ีโดยทีมงานของ สรส. ใช้การท�าโครงการ

เป็นเครื่องมือในการบูรณาการระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งโจทย์โดยพื้นท่ี พบกลุ่มเดือนละครั้ง 

ครัง้ละ 2-3 วนั หมนุเวยีนไปตามพืน้ทีข่องเครอืขา่ย เพือ่ศกึษาเรยีนรูจ้ากพืน้ทีจ่รงิและรบัฟงัแนวคิด 

ทฤษฎี เครื่องมือ วิธีใช้เครื่องมือ ก่อนน�ากลับไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ แล้วกลับมาแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ผลจากการปฏิบัติ เติมเต็มแนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือ เพิ่มเติมจนโครงการแล้วเสร็จ
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กลุ่มเป้�หม�ย
ทีมงานของ อปท. ซึ่งประกอบด้วย 

• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

• นักวิชาการศึกษา 

• นักพัฒนาชุมชน 

• เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

• หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้บริหารมอบหมาย 

ภายใต้การก�ากับติดตาม ประเมินผลโดยหัวหน้าส�านักงานปลัด หรือปลัด อปท. และ นายก 

อปท. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

วิทย�กร
ผูท้รงคณุวฒุแิละผูม้ปีระสบการณใ์นการท�างานกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และดา้นเดก็

และเยาวชนจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
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เงื่อนไขของหลักสูตร
1.  เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ตามวัน เวลาที่ก�าหนด

2. ประเมินผลโดยใช้ความก้าวหน้าและความส�าเร็จของโครงการและทีมงานแต่ละพื้นที่

ระยะเวล�ในก�รเรียน   
รุ่นที่ 1 มีนาคม  2556 - กุมภาพันธ์ 2557

รุ่นที่ 2 กรกฏาคม 2557 - มิถุนายน 2558

ผู้ผ่�นก�รอบรมจะได้รับ
1. รับประกาศนียบัตรจากองค์กรร่วมจัด

2. รับรางวัลผลงานเด่น ราย อปท.

ผลที่ค�ดว่�จะได้รับ
1. บคุลากรทีเ่ปน็กลุม่เปา้หมายใน อปท. มทัีศนคตทิีด่ตีอ่การท�างาน มคีวามรูค้วามสามารถ

ท�างานตามบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ให้เกิดผลงานที่ดีท่ีสุด สามารถท�างาน 

เป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุขกับการท�างาน สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์

ใช้กับการท�างานให้เกิดประสิทธิผลทั้งในชีวิตประจ�าวันและการปฏิบัติงานในองค์กร

2. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายใน อปท. สามารถดึงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานด้านการพัฒนา

เด็กและเยาวชน โดยสร้างให้เกิดกลไกการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

รวมทั้งกลไกการจัดการท่ีมีประสบการณ์ในการจัดการทุนทางสังคมในพื้นที่และนอกพื้นที่ ในการ 

น�ามาพัฒนาเด็กและเยาวชน

ค่�ลงทะเบียน 
คา่ลงทะเบยีน คนละ 15,000 บาท/ป ี(เป็นคา่อาหาร คา่ทีพ่กั คา่เอกสาร ตลอดการฝกึอบรม)

นอกเหนอืจากคา่ลงทะเบยีนแลว้  ค่าตอบแทนทีมวิทยากร เอกสารประกอบการเรยีนรู้  และ

ทีมสื่อที่ท�าหน้าที่เผยแพร่ผลงานของนักถักทอชุมชน มูลนิธิสยามกัมมาจลเป็นผู้สนับสนุนตลอด

หลักสูตร

องค์กรคว�มร่วมมือ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) 

มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

10



ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. ผูบ้รหิารกบัเจา้หนา้ที ่อบต.และคนในชุมชน “หนัมาสนใจ ใส่ใจ และสนบัสนนุกจิกรรม

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนมากขึ้น” มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�ากิจกรรม ทั้งเป้าหมาย

และวิธีการ เช่น

เป้าหมาย “เอาการเรียนรู้และพัฒนาการเชิงบวกของเด็กเยาวชนเป็นตัวต้ัง” แทนท่ีจะเอา

กิจกรรมเป็นตัวตั้งเหมือนที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าหมายให้ “เด็กเป็นเด็กดี เด็กเก่ง ของครอบครัว 

และเป็นพลเมืองดีของชุมชน”

วิธีการ “ใช้โครงงานที่มีความต่อเนื่องเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชน”        

การจัดสรรงบประมาณ มีการเพิ่มวงเงินงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา

เด็กและเยาวชนในข้อบัญญัติประจ�าปีและบรรจุไว้ในแผน 3 ปี

2. เดก็และเยาวชนท�ากจิกรรมแลว้สามารถอธบิายคุณคา่และความหมายของสิง่ทีต่วัเอง

ได้ลงมือท�าว่า เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างไร มีการพาแกนน�าเยาวชน 

ถอดบทเรียนหลังการท�ากิจกรรมอย่างสม่�าเสมอ ซึ่งเป็นวิธีการที่ท�าให้แกนน�าเยาวชน “มีความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ และอธิบายคุณค่าความหมายของประโยชน์

ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างลุ่มลึก” ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า

ในตัวเอง มีความสุขจากการให ้(เวลาความรู้กับน้องๆ) และความสุขในการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ

3. กิจกรรมที่เด็กและเยาวชนท�าได้รับการเน้นให้มีความต่อเนื่องเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนา

และการเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชนที่ถาวร (พัฒนานิสัยและผลการเรียนที่พึงประสงค์) 

โดยการสนับสนุนให้แกนน�าเยาวชนสามารถท�าโครงการและน�าเสนอผลงานของโครงการ คิดดี ท�าดี   

เพ่ือตัวเอง ครอบครัว และชุมชนเป็น “ยุววิทยากร (ให้กับน้องๆ ในชุมชน)ประจ�าฐานการเรียนรู้

ท่ีตัวเองถนัด” พัฒนาบางกิจกรรมท่ีตัวเองสนใจให้เป็น “สัมมาชีพ” (ผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคม)

4. เกิดกลไกสนับสนุนการท�ากิจกรรมของเด็กและเยาวชนที่ถาวรและมีความเข้มแข็ง 

เช่น มีแกนน�าเยาวชน พ่ีเล้ียง/ผู้ใหญ่ใจดี กรรมการ งบประมาณ/กองทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก

อย่างต่อเนื่อง
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จังหวัด
สุรินทร์
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จังหวัด
สุรินทร์



ชุมชน
จัดก�รตนเอง
ที่...เมืองแก

เทศบ�ลตำ�บลเมืองแก 
อำ�เภอท่�ตูม จังหวัดสุรินทร์

“เป้าหมายใหม่” ของเมืองแกคือ การมี “หลักสูตรท้องถิ่น”  ที่เป็น

การคิดร่วมกันระหว่างครูบาอาจารย์และชุมชน รวมทั้งมี “กลไก” 

การเคลื่อนงานระดับชุมชนทุกหมู่บ้านหรือ ที่เรียกว่า “โมเดลประเทศ”  

โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็น “นายกรัฐมนตรี”  และจะมีการคัดเลือกรัฐมนตรี

ประจำากระทรวงเพื่อควบคุมการทำางาน...มีกระทรวงหนึ่งรับผิดชอบ

เรื่องเด็กและเยาวชน  และที่สำาคัญทุกกระทรวงจะต้องมีเด็กๆ 

เป็นผู้ช่วย โดยเฉพาะเรื่องการเก็บข้อมูล...เพราะประสบการณ์

การทำางานของเราบอกว่า “ฟันเฟือง” ที่เล็กที่สุดในการขับเคลื่อน

การพัฒนาคือชุมชน...และหนึ่งในนั้นคือ “เด็ก” 
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เมืองแก ราวปี พ.ศ.2540 ผู้คนเผชิญกับสภาวะ “ข้าวยากหมากแพง” เช่นเดียวกับ

ชนบทในทุกๆ ส่วนของประเทศ แต่ “จุดเด่น” ของเมืองแกคือ “คนเมืองแกไม่อาย 

ทำากิน ขายข้าวหลามข้างทาง บนรถไฟก็ขาย ทำาโอ่งขาย พยายามนำาความรู้ต่างๆ 

มาทำาเรื่องอาชีพและโครงสร้างพื้นฐาน” 

จากจุดเด่นนี้เองที่ท�าให้เมืองแก “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ” เป็น “หลังพิง” ให้กับคน

หนุ่มสาวที่บาดเจ็บจากพิษเศรษฐกิจในปีนั้น

เพร�ะต้นทุนดี
นอกจาก “ทนุ” ดา้นความขยนัขนัแขง็ หนกัเอาเบาสู ้ ความรกัใครส่ามคัคีของคนใน

ต�าบล ต้นทุนส�าคัญที่เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เมืองแกให้เจริญรุดหน้าคือ “เทศบาลต�าบล

เมืองแก” ท่ีมี จักรกฤษณ์ พาณิชย์กิจเจริญ เป็นนายกเทศมนตรี และ สุรศักด์ิ สิงห์หาร 

ด�ารงต�าแหน่งปลัดเทศบาล 

“เทศบาลตำาบลเมืองแกมี 19 ชุมชน พื้นที่ราวๆ  58 ตารางกิโลเมตร ใช้ภาษาลาว

เป็นภาษาถ่ิน มีภาษาส่วยบางส่วน อาชีพหลักคือทำานา อาชีพรองคือขายข้าวหลาม  

ทำาโอ่ง มีโรงงานอุตสาหกรรมตัดเสื้อ...ในแง่ของเศรษฐกิจจัดว่าค่อนข้างดี” สุรศักด์ิหรือ 

ที่คนในต�าบลเมืองแกเรียกกันติดปากว่า “ป.เช่” ฉายภาพชีวิตเมืองแกให้ฟัง 

“แต่สถานการณ์เด็กและเยาวชนก็ไม่นิ่ง หมายถึงก็มีปัญหาอยู่บ้าง เช่น ทะเลาะ

วิวาท แว้น ติดเกม” 
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อยา่งไรกต็าม...หากยอ้นกลับไปในช่วงป ีพ.ศ.2546 

เมอืงแกพยามขบัเคลือ่นเรือ่งของสถาบนัครอบครวัเพือ่ให้

เป็นสถาบันหลักในการดูแลลูกหลาน เนื่องจากนายก

เทศมนตรใีหค้วามส�าคญักบัเรือ่งนี ้จงึพยามก�าหนดลงไป

นโยบายและแถลงต่อสภาว่า “เมืองแก...จะไม่ทิ้งเรื่อง

การพัฒนายาเยาวชน” 

ป.เช่เล่าต่อว่า เมืองแกได้ผลักดันเร่ืองแกนน�าเยาวชน 

ก�าหนดนโยบายครอบครวัเขม้แขง็ ชว่งนัน้มหีนงัสอืสัง่การ

ให้น้องๆ มาท�าความสะอาดและมีค่าตอบแทนให้...ผลท่ี

ออกมาคือ สามารถลดปัญหาเร่ืองการทะเลาะเบาะแว้ง

ในชุมชนลงได้ระดับหน่ึง แต่ก็ติดปัญหาตรงท่ีเด็กไป

ท�างานในระดับต�าบล พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้ังค�าถาม...

ท�าไมไม่ท�าที่บ้านตัวเอง

ถึงกระนั้นก็ตาม นอกจากลดปัญหาทะเลาะวิวาท 

เด็กมีความร่วมมือกัน ในส่วนของเครือข่ายผู้ใหญ่ ก็เริ่ม

เขา้ใจแนวทางการท�างานดา้นเดก็และเยาวชนเพิม่ขึน้จาก

เดมิ โดยเฉพาะต�ารวจ ครศูนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ แตส่ว่นของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ยังต้องอาศัยคนช่วยฝึกทักษะ

ข้�ร�ชก�รต้อง “นำ�” ช�วบ้�น
งานพัฒนาแกนน�าเยาวชนด�าเนินมาจนถึงปี พ.ศ.

2551 มีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์การพัฒนาเนื่องจาก

ตอ้งด�าเนนินโยบายดา้นสขุภาพ มกีารพาแกนน�าชาวบา้น

เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลศรีหาร 

จังหวัดยโสธร ชาวบ้านเริ่มเห็นความส�าคัญของปัญหา

สขุภาพ และกลบัมาระดมปัญหาพดูคยุอยา่งพรอ้มเพรียง

กันทั้ง 19 หมู่บ้าน

“เม่ือชาวบา้นเอาเรือ่งนี ้เปา้หมายหลักของเมืองแก

ในปี พ.ศ.2551 นอกจากจะเคลื่อนเรื่องสุขภาพ แต่ก็

พยายามซ่อนเป้าหมายไว้เรื่องหนึ่ง คือทำาอย่างไรให้

ประชาชนเข้ามาเป็นเจ้าของปัญหา และเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการ...นี่คือธง..เพราะต้องปลุกให้เขาลุกข้ึนมา

จัดการตัวเอง”  

ทั้งนี้ ป.เช่ ให้เหตุผลท่ีต้องหาแนวทางให้ชาวบ้าน

ลุกขึ้นมาแก้ไขจัดการร่วมกับภาครัฐว่า เนื่องจากบทเรียน

การทำางานพัฒนาในปี พ.ศ.2540 พบว่า เมื่อข้าราชการ
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ลงไปทำางานกบัชาวบา้นโดยทีไ่มรู่บ้รบิทพืน้ที.่..โดยเฉพาะ

การเอาผลสำาเร็จจากพื้นที่หน่ึงไปขยายผลอีกพ้ืนที่หนึ่ง  

จะทำาให้ไม่ประสบความสำาเร็จ เมื่อไม่สำาเร็จชาวบ้านก็ 

ขาดความเชื่อถือ เหตุผลเพราะปัจจัย เงื่อนไขแต่ละพื้นที่

ไม่เหมือนกัน ดังนั้น ที่เมืองแก ถ้าหากจะเคลื่อนนโยบาย

อะไรก็ตาม ต้องให้ชาวบ้าน หรือคนในพื้นที่เข้ามามีส่วน

ร่วมในทุกๆ ขั้นตอน

“เรามีบทเรียนปี พ.ศ.2549 สมัยนั้นพื้นที่เราเป็น

ศูนย์แพทย์ชุมชนดีเด่นระดับประเทศ มีหมอประจำา  

แต่ปรากฏว่ายอดคนไข้สูงมาก แสดงว่าชาวบ้านไม่พ่ึง

ตนเอง รอพึ่งหมออย่างเดียว ขณะเดียวกันทีมเจ้าหน้าที่

เองก็ขาดเรื่องกระบวนการทำางานกับชุมชน ขาดเรื่อง

การวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องการคิดวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยง 

รวมท้ังเทคนิคการทำางานกับชุมชน” ป.เช่ สรุปสถานการณ์

ปัญหาที่เกิดขึ้น 

แตท่างออกในยคุนัน้ ป.เชพ่ยายามพฒันาทกัษะการ

ท�างานของทีมเจ้าหน้าที่ด้วยการอบรมเติมเต็มเท่าที่จะ

สามารถท�าได้ แต่ก็ยังไม่บรรลุในเรื่องของ “วิธีการ” 

ท�างานกับชาวบ้าน 

“ก็ยังไม่ประสบความสำาเร็จ...เพราะชาวบ้านไปไกล

แลว้ ชว่งนัน้ชาวบา้นเร่ิมเกิดกลุม่ตา่งๆ มากมาย เชน่ กลุม่

เกษตรอินทรีย์ที่มีการร่วมกลุ่มของเกษตรกรกว่า 80 ราย 

ตอนนีก้ลุม่กย็งัเขม้แขง็ มีการสง่ขา้วไปขายในกลุม่สหภาพ

ยุโรป อีกกลุ่มคือกลุ่มสวัสดิการ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่  

มีสมาชิก 4,600 คนมีเงินหมุนเวียนในกลุ่ม 12 ล้านบาท” 

จากกลุ่มต่างๆ มากมายท่ีเกิดข้ึน ปลัดเทศบาลต�าบล

เมืองแกมองว่า “ชาวบ้านเค้าว่ิงกันไปแล้ว...แต่เจ้าหน้าท่ี

ผมยังนั่งผูกเชือกรองเท้าอยู่ ผมมองจุดอ่อนน้องๆ  

เจ้าหน้าที่ก็คิดมาตลอดว่า จะทำาอย่างไรให้เขาเก่ง  

เมื่อผมโยกย้ายไปแล้วเขาทำางานต่อไปได้”

หลักสูตรนักถักทอชุมชน “กระบวนก�ร
หนุนเสริมคนทำ�ง�น”

นับจากปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา ผู้บริหารเทศบาล

ต�าบลเมืองแก พยามท�าทุกวิถีทางเพื่อที่จะพัฒนา “คน

ท�างาน”  เพราะในทางการบริหาร “ทรัพยากร” ที่ส�าคัญ

ที่สุดคือ “คน” เพราะฉะนั้น หากบุคลากรไม่ได้รับการ

พัฒนาย่อมท�าให้องค์กรขาดการพัฒนาไปด้วย 

อาศัยว่าเป็นคนที่ “เทน้�าออกจากแก้ว” ตลอด  

ป.เช่จึงสามารถเปิดรับองค์ความรู้ด้านอ่ืนเพ่ือน�ามาพัฒนา 

คนท�างานได้ไม่ยาก...โดยเฉพาะกับหลักสูตรนักถักทอ

ชุมชน”

“มีคำาหนึ่งที่ปลุกใจผมคือ คนสำาราญ งานสำาเร็จ  

อกีเร่ืองทีท่ำาใหผ้มซือ้หลกัสตูรนกัถกัทอชมุชนคอื ทำางาน

อย่างไรให้มีความสุข และยิ่งลงลึกไปที่กระกระบวนการ

อบรม เห็นว่าเป็นกระบวนการทำางานแบบมีส่วนร่วมกับ

ชุมชน มีการติดตามประเมินผลทุกระยะ โดยเฉพาะเรื่อง

การทำางานกับชุมชน ทำาให้ผมตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่เข้า

อบรมหลักสูตรนกัถกัทอชุมชน 4 คน คัดไปเฉพาะตำาแหนง่

งานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา นักวิชาการศึกษา หัวหน้า

สำานักปลัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ 

นักพัฒนาชุมชน” 

ป.เชย่้�าวา่ เขาหวงัทกัษะการเขา้ชมุชน ทกัษะการ

เคลื่อนงาน และทักษะการประเมินผล และก็คาดหวัง

ว่าพวกเขากลับมาจะเคลื่อนงานต่อไป ไม่เขินเวลาไป

ท�างานกบัชาวบา้น และเปดิใจกบัการท�างานกบัชมุชน

เม่ือคาดหวังสูง ปลัดเทศบาลต�าบลเมืองแกก็ต้อง

ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะระหว่างที่ทีมเจ้าหน้าที่ 

เขา้สู่ขัน้ตอนการอบรมหลกัสตูร คนเปน็หวัหนา้อยา่งปลดั

ก็ไม่ได้ละท้ิงบทบาท “พี่เลี้ยง” นั่นคือการไปสอดส่อง 

ให้ก�าลังใจ และคอยถามไถ่อยู่เป็นระยะๆ 

“ผมตอ้งไปใหก้ำาลงัใจ ไปดนูอ้งบา้ง เห็นนอ้งหนา้ตา

เครียด ๆ ก็ต้องพูดให้กำาลังใจ อย่างเวลาทำาสันทนาการ 

นอ้งๆ กจ็ะมาพดูใหฟ้งัวา่ ไมรู่จ้ะมทีำาไม แตจ่รงิๆ มนัเปน็

ส่ิงสำาคัญของการอบรมเชิงปฏบิตักิาร เพราะบางครัง้เวลา

อบรมเครียดๆ ก็ต้องมีผ่อนคลายกันบ้าง เขาก็จะบอกว่า 
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ลงมือทำาเลยได้ไหม มาชวนคิดเลยได้ไหม ผมก็จะบอกว่า 

ทำาเถอะ ทำาเพ่ือตัวเอง...ความรู้น้ีจะติดตัวเราไปจนเกษียณ”   

 

คัดค้�น...แต่ไม่ขัดขืน
เผด็จ ยั่งยืน รองปลัดเทศบาลต�าบลเมืองแก 

เนื่องจากเป็นเบอร์สองต่อจาก ป.เช่  เผด็จจึงถูกเสนอชื่อ

เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนักถักทอชุมชนก่อนเป็นล�าดับ

แรก

“แรกๆ ก็ไม่ได้สมัครใจไปเท่าไหร่นะ” เผด็จร�าลึกถึง

วนัที ่ป.เชพ่ยายามเกลีย้กลอ่มใหเ้ข้ารว่มอบรมในหลกัสตูร

นกัถกัทอชมุชน เพราะเขามองวา่ ตวัเองมตี�าแหนง่เปน็ถงึ

รองปลัด แต่ให้ไปท�างานเรื่องเยาวชนซึ่งมันค้านกับ 

ความต้องการของตัวเอง 

“ตอนแรกค้านกับความคิดของผมพอสมควร และ 

ยิ่งต้องไปทำางานกับเด็ก คิดว่าเป็นเรื่องที่ลำาบากมาก 

เพราะรู้ว่าเยาวชนเป็นวัยที่คุยยาก สื่อสารยาก แม้เราจะ

เคยผา่นชวีติแบบนัน้มากอ่น เรามคีวามรูส้กึวา่ยากมากที่

จะคุยกับเขาให้รู้เรื่อง” 

เมื่อไม่อยากไป ก็เลยไม่อยากเรียน ซึ่งในยุคแรกๆ 

เผด็จมักเดินเข้าห้องเรียนเป็นคนท้ายๆ 

แต่ด้วยกระบวนการของตัวหลักสูตรท่ีสอนหลายๆ 

เรื่อง อาทิ คนส�าราญ งานส�าเร็จ ที่พยายามชี้ให้เห็นว่า

งานท่ีท�าแล้วมีความสุข งานน้ันจะประสบความส�าเร็จเสมอ 

แม้จะเป็นงานที่ต้องท�าแบบไม่เต็มใจ แต่ถ้าหากเปลี่ยน

มุมมองวา่ไดเ้รยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ  กจ็ะท�าใหก้ารท�างานนัน้เปน็

ไปอย่างราบรื่น รวมทั้งตัวหลักสูตร ยังให้แนวคิดเกี่ยวกับ

หลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเผด็จ

บอกว่า หลักทรงงานของในหลวง คือ “จุดเปลี่ยน”  

ครั้งส�าคัญ
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“หลักสูตรนี้ให้เราเยอะ และสิ่งที่เราได้คือหลักการ...เมื่อเราได้หลัก จากนี้เราก็

สามารถจดัการความรูอ้ืน่ๆ ไดด้ว้ยตวัเอง เชน่ ตวัเองขาดความรูเ้รือ่งกฎหมายระเบยีบ

ราชการ การใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องของทางราชการ และที่สำาคัญคือการเข้าหา

ชมุชน ทีข่า้ราชการทกุคนตอ้งทำา ซึง่กม็วีธิกีารท่ีหลากหลายแตกตา่งกนัในการเขา้ชมุชน 

อยู่ที่เราจะเข้าลักษณะไหน”

เผด็จได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านบ้านตากแดด หมู่ท่ี 14 ต�าบลเมืองแก  

ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา และกิจกรรมแรกของนักถักทอชุมชนมือใหม่จึงสนใจเรื่องของ 

“กันตรึมออนไลน์”  

“กันตรึมเป็นวิถีของของบ้านตากแดด จะแสดงเวลามีงานท่ีสำาคัญๆ ตอนแรกก็

ทำาตามความความรู้ที่อบรมคือ เลือกเรื่องที่สนใจ จากนั้นไปประสานปราชญ์ชาวบ้าน  

หาเด็กมาอบรม...แต่ไม่ได้ผล เพราะเด็กไม่ให้ความร่วมมือ ขาดความรับผิดชอบ...แต่

ตอนถอดบทเรียนก็พบว่า เราเลือกเรื่องที่เราสนใจ แต่เด็กไม่สน ขาดการมีส่วนร่วม” 

เผด็จจึงเดินหน้าใหม่อีกรอบ คราวนี้หาจัดประชุมกลุ่มเยาวชน ให้พวกเขาเสนอ

เรือ่งกระทัง่ไดก้จิกรรมใหมค่อืการท�า “หนงัสะติก๊”   ซึง่กจิกรรมนีส้รา้งแกนน�าเยาวชน 

4 คน ไดป้ราชญช์าวบา้นทีส่นใจถา่ยทอดเรือ่งการท�าหนงัสะติก๊ ทุกวันนีก้จิกรรมนีก้ลาย

เป็นกิจกรรมท่ีท�าร่วมกันระหว่างนักถักทอชุมชน เด็ก และคนในชุมชน โดยเฉพาะ

เยาวชนทีไ่ดค้วามรูเ้รือ่งการท�าหนงัสะติก๊ เพราะบา้นเราขึน้ชือ่เรือ่งนี.้..และบางคนก็เริม่

มีรายได้แล้วเช่นกัน

แม้จะจำ�ใจ...แต่ต้องทำ�ให้ดีที่สุด
ส�าหรับโต - กิตติ ขุมทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถานการณ์

ก็ไม่ต่างจากเผด็จ เนื่องจากมีต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ชื่อของโตจึงอยู่

ในรายชื่อของผู้ต้องเข้ารับการอบรม  

“วันแรกๆ ก็ไม่รู้ว่าท่านปลัดส่งไปอบรมหลักสูตรนักถักทอ ก็ไปด้วยความจำาใจ” 

แม้จะจ�าใจ...แต่ก็จะ “ท�าให้ดีที่สุด” นี่คือสิ่งที่โตคิดหลังจากเข้าไปนั่งอยู่ในเวที

การอบรมครั้งแรก 

“แรกๆ ตัวเองคิดว่าคงเหมือนเดิม อบรมแล้วเอามาทำาประโยชน์อะไรไม่ได้ แต่พอ

เข้าอบรมบ่อยขึ้นๆ ก็เห็นว่า มันไม่เหมือนกับการอบรมอื่นๆ ที่เราเข้าร่วม หลายเรื่อง

เป็นสิ่งท่ีเราไม่เคยรู้มาก่อน เช่น เร่ืองการเข้าชุมชน มันเป็นหลักการที่ไม่มีสอนใน

ระเบยีบ มันเปน็เรือ่งแนวทางปฏบัิตทิีเ่ราไมเ่คยไดส้มัผสัตรงนัน้ เราคาดหวงัวา่จะไดร้บั

ความรู้ที่จะนำามาปรับใช้กับงานเราโดยตรง” 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนโยบายของเทศบาลเมืองแกคือต้องมี “ข้าราชการ

หมู่บ้านละ1 คน” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ซึ่งโตรับผิดชอบหมู่บ้านโนนกลาง เมื่อ

บวกกับภารกิจหลักคือรับผิดชอบดูแลกิจกรรมผู้หญิงและผู้สูงอายุ ซึ่งที่ผ่านก็ไม่ได้ 

ท�าอะไรมากไปกว่าหาโครงการจ�าพวกส่งเสริมอาชีพมาลง ส่วนชาวบ้านจะสนใจหรือ 

ให้ความส�าคัญหรือไม่นั้น...ไม่เคยมีการเก็บข้อมูล 

หลักสูตรนี้ให้เราเยอะ

และสิ่งที่เราได้คือ

หลักการ...เมื่อเรา

ได้หลัก จากนี้เราก็

สามารถจัดการ

ความรู้อื่นๆ ได้

ด้วยตัวเอง
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“บทบาทใหม่ภายใต้หลักสูตรคือเราต้องมีฐานข้อมูลชุมชนของแต่ละแห่ง ลงพ้ืนท่ี

แรกๆ ยอมรับเลยว่าไม่รู้จะเร่ิมยังไง..ก็พยายามนึกส่ิงท่ีเรียนมา นึกถึงส่ิงท่ีอาจารย์ทรงพล 

เจตนาวณิชย์สอน ซึ่งก็คุยง่ายขึ้น หลักการคือเราทำาตัวให้เป็นลูกหลานของบ้านนั้น ซึ่ง

จริงๆ ก็เป็นอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาเราคิดว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาล มันก็เลยห่างๆ”

ส�าหรับโต..สรุปชัดว่า ก่อนเข้าชุมชนประหม่าเพราะไม่รู้จักใครเลย แต่เม่ือลงพ้ืนท่ี

บ่อยข้ึน พูดคุยกับคนหลายกลุ่ม เด็กบ้าง คนแก่บ้าง ให้มีความหลากหลาย ความประหม่า

หายไป เหลือแต่ความเป็นกันเองญาติมิตรเหมือนญาติพี่น้อง 

“เหมือนเราไปคุยกับญาติพี่น้องเราไปคุยนอกเรื่องบ้างแต่ก็ได้งาน บางครั้งก็ไป

ช่วยเวลางาน ถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนบ่อยขึ้นก็สนิทกับเขามากขึ้น ไปนั่งคุยเล่นตาม

หมู่บ้าน”  

แน่นอนว่าสิ่งที่ได้นอกจากความสัมพันธ์ ก็ยังมีประโยชน์กับตัวเอง ซึ่งโตบอกว่า 

“สิ่งที่ได้คือเป็นวิชาที่เราจะไปพูดกับใครไม่สามารถไปพูดกับเขาได้ ต้องไปศึกษา

และนำามาประมวลพิจารณาต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่าเกิดประโยชน์จริงๆ”  

ไม่โดนบังคับ...ก็ไม่ได้ปรับปรุงตัวเอง
“ไม่ได้อยากไปเลย” เป็นประโยคแรกท่ีหลุดออกจากปาก น่ิม - ชนัญญา ศรีแก้ว 

หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลต�าบลเมืองแก ที่รับผิดชอบงานนิติการ งานป้องกัน 

และงานสภา

“งานเรา...ไม่มีส่วนเก่ียวข้องอะไรกับเด็กๆ เป็นงานธุรการมากกว่า ไม่มีโอกาส 

ไปคลุกคลีในชุมชนมากเท่าไหร่ แต่เขาบอกว่าให้เข้าอบรบ จะได้พัฒนาตัวเองก็เลยลองดู 

อีกอย่างเราในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาก็คงไม่สามารถเลี่ยงได้...” นิ่มให้เหตุผล 
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แต่เมื่อผ่านการอบรมไปสองสามคร้ัง นิ่มเห็นว่า 

หลักสูตรมีประโยชน์ 

“ลักษณะการอบรมของอาจารย์คือ ปรับต้ังแต่ฐานคิด

อาจารยจ์ะสอนวา่ทนุในสังคมมอีะไรบา้ง เหมอืนอาจารย์

คีย์เข้าไปในหัวเราเลยว่าเร่ืองน้ีใครจะมาเป็นภาคีเราบ้าง 

หลักๆ อาจารย์จะนำาเร่ืองหลักการทรงงานของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นหลักให้คิดเบ้ืองต้นก่อน...

ดังนั้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองคือ มีโอกาสพัฒนา

ตัวเองเพื่อประสิทธิภาพงานที่ดีขึ้น คือ การเข้าชุมชน 

การประสานงานง่ายขึ้น การหาภาคีเครือข่ายร่วมงาน

กับเรา หลักการวิเคราะห์งานท่ีเป็นข้ันเป็นตอน ต้องเร่ิม

อย่างไร อีกส่วนที่ได้การจัดการตัวเองเร่ืองครอบครัว 

และการแบ่งเวลา ท่ีให้เราทำางานง่ายขึ้น ประสิทธิภาพ

การทำางานประเมินตัวเองก็ดีข้ึน มันไม่มีอะไรค้าง  

งานออกได้เร็วขึ้น นี่คือประโยชน์สำาหรับตัวเอง” 

อกีสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งแยกกนัไมอ่อกคอื การตอ้ง

ประสานงานกับภาคีเครือข่าย เพราะน่ิมก็ไม่ต่างจาก 

เจา้หนา้ทีค่นอืน่ๆ คอืการเปน็ “ขา้ราชการประจำาตำาบล”  

ดังนั้นจะต้องรู้ข้อมูลของคนในหมู่บ้าน กรณีเกิดปัญหา 

หรือต้องการความร่วมมืออย่างเร่งด่วนก็จะสามารถ

ประสานงานได้โดยตรง ซึ่งต่างจากที่ผ่านมาคือ “ต้องรอ

ให้ชาวบ้านไปหาหมอกันเอง”  

“บทบาทมันชัดขึ้น...อย่างตัวเองดูแลเร่ืองสุขภาพ

ชอ่งปากและการดแูลผูส้งูอาย ุเรารูแ้ลว้วา่เปน็ใคร เราไมม่ี

องค์ความรู้เรื่องนี้หรอก แต่เราเป็นเพียงคนประสานและ

นำาพาเขาไป เรามีงบประมาณแต่ไม่มีองค์ความรู้... อย่าง

เดือนท่ีแล้วเราทำาเรื่องสุขภาพจิตเรารู้แล้วควรทำาอย่างไร 

ไปหาใคร” 

กรณีงานเยาวชน หมู่บ้านท่ีรับผิดชอบน้ัน น่ิมบอกว่า

ชาวบ้านสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว... แต่ใน

ฐานะนกัถกัทอชมุชนกยั็งคงตอ้งท�าหนา้ทีป่ระสานงานให ้

กิจกรรมของหมู่บ้านด�าเนินไปอย่างไม่ติดขัด 

“ไม่ได้ไปช่วยอะไรเขามาก แต่จะเป็นตัวประสาน 

ให้งานเดินหน้าไปได้ เราประสานให้หมด เช่นเวลากลุ่ม

เยาวชนอยากไปดูงาน เราก็ทำาหน้าที่ประสานผู้เกี่ยวข้อง 

จัดการเรื่องงบประมาณให้ ซึ่งชาวบ้านก็พึงพอใจ”  

จ�ก “ติดลบ” กล�ยเป็น “บวก”
เพราะภาระงานในเทศบาลท�าให้ตุ๋ย-เนตรทราย 

ถิ่นถาน นักบริหารการศึกษา แทบจะไม่มีเวลาไปสนใจ

เรือ่งอืน่ ดงันัน้เมือ่มชีือ่ตดิ 1 ใน 4 ทีต่อ้งไปอบรมหลกัสตูร

นักถักทอชุมชน....

“ไมอ่ยากไป ไมอ่ยากทำา หนา้งานกเ็ยอะอยูแ่ลว้ ไมรู่้

เอางานอะไรมาใหอี้ก ยิง่ตอ้งเดินทางไปอบรมทีก่รงุเทพฯ 

นี่สยองมาก เพราะถ้าเราหายไปหลายวัน เรากลับมางาน

ก็จะกองเต็มโต๊ะ” 

ถงึกระนัน้ตุย๋กม้หนา้รบัชะตากรรมไมต่า่งจากเพ่ือน

สมาชิกอีก 3 คน 

และเมื่อสิ้นสุดการอบรมตุ๋ยให้คะแนน 8 เต็ม 10

“ให้เยอะเพราะอยา่งทีบ่อกคือเราตดิลบ ไม่อยากไป 

เรียนรู้ แต่พอได้เรียนรู้และทดลองนำาไปใช้ในการทำางานจริง 

ก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระงานให้เลย กลับทำาให้

งานเราที่มันยุ่งเหยิง จัดการไม่ได้ ไร้ระเบียบ เป็นระบบ

มากข้ึน... ช่ือก็บอกแล้วว่าเราเป็นนักถักทอชุมชน เรามี 

หน้าที่ประสาน เมื่อก่อนเราคิดว่างานเราเยอะ เพราะเรา

เหมาเองคนเดียวหมด ไม่วิเคราะห์ว่างานบางงานภาคี

หรือเครือข่ายเราก็จัดการเองได้” 

ตุ๋ยยกตัวอย่างภาระงานศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในความ

รบัผดิชอบ “งานท่ีศูนยเ์ดก็ฯ คนอาจจะคดิวา่เปน็หนา้ที่

ของครูกับเจ้าหน้าที่เทศบาล ตัวหลักสูตรนักถักทอ

ชุมชนทำาให้เราเห็นว่า จริงๆ แล้วเรื่องของเด็กและ

เยาวชนเมืองแกไม่น่าจะใช่บทบาทหรือ ภารกิจของ

คนไม่กี่คน ผู้ปกครองต้องเข้ามามีส่วนร่วม หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วม แต่ใครจะมีบทบาท

อะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับความถนัด และบทบาทหน้าที่ของ

แต่ละภาคส่วน” 
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ดังนั้น โครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กของศูนย์ 

เด็กเล็กที่เมืองแกจึงกลายเป็นพื้นที่ให้นักถักทอชุมชน 

ได้ฝึกปฏิบัติการท�างานร่วมกับชุมชน 

โครงการเริ่มต้นที่ “สร้างความตระหนัก” ให้กับ 

ผู้ปกครองในศูนย์เด็กเล็ก เน่ืองจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ 

มองว่าเมื่อเด็กมาโรงเรียนก็ต้องเป็นภาระของครู แต่ใน

ทางปฏิบัต ิครเูองกม็ภีารกจิหลายดา้น ทัง้การจัดการเรยีน

การสอน ดูแลเร่ืองพัฒนาการเด็ก เตรียมสื่อการสอน 

เตรียมอาหาร หรือแม้กระทั่งปัดกวาดดูแลความสะอาด

ของอาคารเรียน

“เราประสาน รพ.สต. และหน่วยงานดา้นสาธารณสขุ

มาดำาเนินงานในเรื่องการวัดไอคิว และอีคิวเด็กๆ ในศูนย์ 

จากนั้นนำาข้อมูลเด็กๆ มาเสนอต่อผู้ปกครองเพ่ือให้เห็น

ว่าลูกหลานตัวเองเป็นอย่างไร” 

เริ่มต้นสร้�ง “ก�รมีส่วนร่วม”
งานที่ศูนย์เด็กฯ เปรียบเสมือนแบบฝึกหัดแรกของ

นักถักทอชุมชนเมืองแก เนื่องจากเป็นนโยบายของนายก

เทศมนตรี ขณะเดียวกันเทศบาลเองก็มีแนวคิดจะพัฒนา

ศูนย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

“เริ่มต้นเลยตั้งแต่เราทำากับศูนย์เด็กเล็ก...นักถักทอ

ชุมชน 4 คนทำางานร่วมกับครูปฐมวัย...ซึ่งตอนแรกจะ

เคลือ่นงานเยาวชนซ่ึงเปน็เดก็โต แตป่ลดัฯ บอกวา่เราไมม่ี

ทักษะ อาจารย์ทรงพลจึงเสนอให้ทดลองกับเด็กปฐมวัย

ก่อน เพราะครูศูนย์สามารถทำางานต่อไปได้โดยไม่มีเรา 

พอผู้ปกครองรู้ว่าลูกหลานมีไอคิว-อีคิวอยู่ในระดับไหน 

เราก็เสนอกิจกรรมบางกิจกรรมที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง

สามารถเขา้มามสีว่นรว่มกบัเราได.้...ตอนนัน้ทำาเรือ่ง กอด 

กิน เล่น เล่า” 
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“กอด” คือการสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว 

ด้วยการกอดลูกเวลามาส่งและมารับ 

“กิน” ว่าด้วยเร่ืองของโภชนาการ เน้นอาหารท่ี 

ถูกสุขลักษณะและครบ 5 หมู่ตามหลักเกณฑ์ 

“เล่น” เป็นการฝึกการเข้าสังคมของเด็กๆ 

และ “เลา่” เปน็การอา่นหนงัสอื หรอืนทิานใหเ้ดก็ๆ 

ฟังเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ 

ซึ่ง 4 กิจกรรมข้างต้น ล้วนแล้วแต่เป็นเร่ืองของ 

ผู้ปกครองที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วม แต่ที่ผ่านมา...ยังขาด

ตอนนี้ภาระงานของครูที่ศูนย์เด็กเล็กเร่ิมเบาลง  

เพราะหลายๆ อย่างชาวบ้านเร่ิมเข้ามาช่วยเหลือ เช่น

ท�าความสะอาดศูนย์ฯ ซ่ึงผู้ปกครองบางคนหลังมาส่งลูก

กช็ว่ยกนัปดักวาด เชด็ถู บางทกีน็ัง่อา่นนทิานใหเ้ดก็ๆ ฟงั 

สว่นเรือ่งอาหาร แรกๆ มกีารจา้งเหมา แตป่จัจบุนันโยบาย

ของท่านปลัดคือท�าให้เป็น “ครัวกลาง” 

เด็กจะโตพร้อมกันด้วย “ครัวกล�ง” 
“ครัวกลาง เป็นผลมาจากการที่เราทำางานที่ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ แลว้เกดิผลด ีพอ่แมเ่ขา้มามสีว่นในการดแูล

เดก็ และมกีารขยายผลไปยงัศนูย์อืน่ๆ ดงันัน้ เรือ่งอาหาร

การกนิของเดก็ๆ เราจงึตอ้งให้ความสำาคญั” ป.เช ่เจา้ของ

แนวคิด “ครัวกลาง” อธิบายถึงที่มา  

และไม่ใช่แค่คิด...แต่ปลัดลงมือสร้างโรงครัวขึ้นใหม่

ที่หลังตึกท่ีท�าการเทศบาล วัตถุดิบที่จะน�ามาปรุงอาหาร

ใหเ้ด็กๆ ซึง่เปน็ลกูหลานของคนเมอืงแกจะตอ้ง “สะอาด” 

ถูกหลักโภชนาการ และที่ส�าคัญต้อง  “ปลอดสารพิษ”  

“ปกติเราจ้างเหมา แบบเปิดซอง แม้มีเงื่อนไขให้  

แต่เราไม่รู้ว่าวัตถุดิบสะอาด และถูกสุขลักษณะแค่ไหน  

ผมเลยมองว่า เมื่อผลสำาเร็จของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เกิด

จากการทำางานรว่มกันของทีมนกัถกัทอชมุชนกบัชาวบา้น

สามารถขยายผลจาก 1 ศูนย์เป็น 4 ศูนย์ และอาหารก็

เป็นเร่ืองสำาคัญ...อาหารท่ีเราทำาให้ลูกหลานซ่ึงเป็นอนาคต

ของบ้านเรากินจะต้องสะอาด ปลอดภัย ตรงน้ีผู้ปกครอง 

รับรู้ ดังน้ันวัตถุดิบสว่นใหญจ่งึเปน็ผลติของตำาบลเมืองแก” 

ป.เช่ตอกย้�าความคิด

ทุกๆ มื้อกลางวัน...อาหารจากครัวกลาง ที่สะอาด 

และถูกสุขลักษณะ จะเดินทางจากครัวหลังที่ท�าการ

เทศบาล ส่งตรงไปยังศูนย์เด็กเล็กในความรับผิดชอบของ

เทศบาลต�าบลเมืองแก

จ�ก “โรงเรียนครอบครัว”  สู่ “โรงเรียน
ชุมชน” 

เมื่อ “คนส�าราญ” ท�าให้ “งานส�าเร็จ” แต่ในทาง

กลับกัน “งานที่ประสบความส�าเร็จ” ก็ท�าให้คนท�างาน

มีความ “ส�าราญ” ด้วยเช่นกัน 

ความส�าราญท่ีว่า เกิดจากการได้เห็นงาน “พัฒนา” 

ไปในทางท่ีคาดหวัง ในฐานะผู้บริหาร นายกฯ จักรกฤษณ์ที่

มีแนวคิดพัฒนาเยาวชนมาตั้งแต่ยุคแรกๆ เริ่มเล็งเห็นว่า

มศีกัยภาพดา้นการคดิ วเิคราะห ์และการประสานงานของ

ทมีนกัถกัทอชุมชน 4 คนท่ีสามารถขบัเคล่ือนงานไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ  

โดยเฉพาะบทบาทการเป็นข้าราชการที่ต้องรู้

ข้อมูลชุมชน และทุกคร้ังท่ีเข้ามาประชุม จะมีการ 

น�าเสนอแลกเปลี่ยนความเห็นกัน เป็นเรื่องที่น่าสนใจ 

ป.เช่จึงให้นโยบายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนในเทศบาล

ให้มีต�าแหน่งเป็น “ข้าราชการหมู่บ้าน” ท�าหน้าที่เก็บ

รวมรวมข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน

“การให้ข้าราชการลงไป จะได้รู้ปัญหาลึกๆ ของ 

ชาวบ้านว่าจริงๆ เขาอยากได้อะไร จึงให้ทุกคนประจำา

หมู่บ้าน มีประชุมประจำาเดือนก็ให้ไปร่วมด้วย” 

นอกจากการเพิ่ม “นโยบาย” ข้าราชการหมู่บ้าน  

ผลของการท�างานทีศ่นูย์เดก็เล็กทีส่ามารถท�าใหล้กูหลาน

คนเมืองแกเติบโตตามหลักการคือ “ร่างกาย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา” ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่อง จึงเกิด

นโยบายการพฒันาเดก็ระดบัช้ันประถม และมัธยมทีเ่รยีก

ว่า “โรงเรียนชุมชน” 

“ระหว่างท่ีเคล่ือนงานเด็กเล็ก ท่านนายกฯ จักรกฤษณ์

มีแนวความคิดให้ขยายผลกลุ่มเด็กนอกจากเด็กปฐมวัย 

คือ เราทำางานเด็กปฐมวัยสำาเร็จแล้ว เหลืองานเยาวชนที่
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เรายังไม่ได้เริ่ม จึงกลายเป็นโรงเรียนชุมชน และโรงเรียนครอบครัวพร้อมกัน มีกลุ่ม 

เปา้หมายทีเ่ปน็เดก็ในระบบและนอกระบบ และทัง้สองรปูแบบ ผูป้กครอง และโรงเรียน

ต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้งสองโครงการ”

ส�าหรบั “โรงเรยีนชมุชน” เปน็กจิกรรมตอ่เนือ่งจากโรงเรยีนครอบครวั...เนือ่งจาก

เมื่อเด็กๆ ในชุมชนท�ากิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ แต่ขาดความต่อเนื่อง เมื่อเด็กกลับเข้าสู่

ร้ัวโรงเรียนในช่วงเปิดเทอม ดังน้ัน นายกฯ จักรกฤษณ์จึงเกิดนโยบาย “โรงเรียนชุมชน” ข้ึน 

จากการถอดบทเรียนผลการด�าเนินงานในปีแรกพบว่า ครูในโรงเรียนเห็นว่า

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเพ่ิมภาระให้โรงเรียน ไม่มีความเป็นเจ้าของ และครูเองก็ไม่พร้อม 

เพราะยังขาดทักษะการเป็น “โค้ช” 

ประสิทธ์ิ สุขชีพ ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านท่าศิลา ต�าบลเมืองแก อ�าเภอท่าตูม 

จังหวัดสุรินทร ์เล่าว่า ที่โรงเรียนท่าศิลาน�าใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนมาปีกว่าๆ พบว่า 

เดก็ๆ เกดิการเปลีย่นแปลงคอ่นขา้งมากโดยเฉพาะเรือ่งความรบัผดิชอบ....เดก็มคีวาม

รับผิดชอบมากขึ้น  

“การเรียนสอนการสอนที่ผ่านมาทำาให้นักเรียนมีความเครียดมากเกินไป ก็เป็น

ชว่งจังหวะท่ีทมีนกัถักทอชมุชนทีม่ ีป.เช ่ เปน็แกนนำาเขา้มาชวนคยุเรือ่งกจิกรรมโรงเรยีน

ชุมชน ก็คิดว่าน่าสนใจ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านอาชีพ  

ผ่านการทำางานร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชน โดยมีครูทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง” 
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โรงเรยีนบา้นทา่ศลิาเขา้รว่มกจิกรรมโรงเรยีนครอบครวั ในเรือ่งขา้วหลามสขุสนัต์

ซึง่เปน็ของดบีา้นทา่ศลิา กจิกรรมดงกลา่ว เปน็ความรว่มมือระหวา่งผูใ้หญใ่จดใีนชุมชน 

เด็กนักเรียน และครู

“เหน็ชดัวา่นกัเรยีนเกดิความชอบ เพราะเปน็การปฏบัิตจิรงิ ผูป้กครองกเ็ห็นชอบ

ด้วยเพราะเด็กๆ จะได้ฝึกทักษะด้านอาชีพของพ่อแม่” 

ด้านเยาวชนหมู่ 3 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว แอ้ - นิภาพร กงจันทา  

กันตะ - ธนภัทร สงนวน และ หยก - วรัญญา สดับสาร บอกว่ากิจกรรมนี่ท�าให้ได้

รู้จักเพื่อนใหม่ๆ มากขึ้น ขณะเดียวกัน...ก็ได้ท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม  

“ตอนแรกก็ไม่อยากเข้าร่วม เพราะเห็นมีแต่ผู้ใหญ่นั่งคุยกัน” หยกบอก 

ส�าหรบักันตะกค็ดิเหมอืนพี่ๆ  คอืเหน็วา่เปน็กจิกรรมนา่เบือ่  แตเ่ม่ือไดน้ัง่ฟงัผูใ้หญ่

คุยเรื่องงานไปเรื่อยๆ ก็เกิดความน่าสนใจ และน่าจะมีประโยชน์มากกว่าการอยู่เฉยๆ  

อีกอย่างคือเราได้เพื่อน 

ส่วนคนขี้อายไม่กล้าพูดอย่างแอ้ ทุกวันนี้เธอกล้าพูดมากขึ้น และสามารถเป็น 

แกนน�าน้องๆ ได้ 

ทีน่า่ยนิดก็ีคอื ... เยาวชนทัง้ 3 คนเปน็คณะท�างานของรฐัมนตรปีระจ�าหมู่บา้น  

26



เทศบาลต�าบลเมอืงแกมแีนวทางจะเปลีย่นแผนการด�าเนนิงานโรงเรยีนชมุชนใหม ่

ด้วยการผลักดันให้กิจกรรมของโรงเรียนชุมชนเข้าไปอยู่ในหลักสูตรแกนหลักของ

กระทรวงศึกษา ด้วยการเชิญผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนมาประชุมชี้แจง และวางแผน

การด�าเนนิงานรว่มกนั ซึง่กม็ผีูอ้�านวยการจาก 7 โรงเรยีนในพืน้ทีส่ง่ครเูขา้รว่มโครงการ

โรงเรยีนละ 2 คน จากนัน้คณะท�างานน�า “ครอูาสา” ทัง้ 14 คนไปศกึษาดงูานทีโ่รงเรียน

ล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือเรียนรู้ และดูแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนรูปแบบใหม่ 

ซึ่งผลที่อยากให้เกิดคือครูทุ่มเทในการสร้างแผนการเรียนการสอน สร้างประเด็น

ให้เด็กได้คิด พาเด็กมาฝึกทักษะนอกห้องให้ได้

ส�าหรบั “กลไก” การขบัเคลือ่นการท�างานของทัง้โรงเรยีนครอบครวั และโรงเรยีน

ชุมชน คือ มีคณะท�างานที่เป็นคนในชุมชนร่วมกับครู มีโครงงานเด็ก ให้เด็กคิด  

ครูมีหน้าที่เป็นพี่เล้ียงอยู่ห่างๆ รวมทั้งอาจจะท�าหน้าที่ประสานงาน จากนั้นก็มี

กิจกรรมที่ขับเคลื่อนผ่านชุมชน เช่น กิจกรรมเสริมเรื่องอาชีพ ซึ่งนายกเทศมนตรี ได้

จัดสรรงบประมาณออกมาในรูปของ “กองทุน” ส�าหรับรองรับกิจกรรมของเยาวชนที่

เขียนโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุน 

“ระยะยาวจะมกีองทนุใหเ้ขาหยบิยมืประกอบอาชพี...ซึง่กอ่นนัน้ไมม่”ี  ป.เชก่ลา่ว

และอธิบายต่อว่า “วันนี้เราให้ ป.4 ทำาข้าวหลาม เด็กบางโรงเรียนทำาโอ่งเป็น ทำาผ้า 

เช็ดเท้าเป็น หากฝึกไปเรื่อยๆ จนชำานาญ ก็จะสามารถทำาเป็นอาชีพได้ นี่คือแผนการ

เรียนการสอน เราฝึกครูเขียนแผนการเรียนการสอนด้วยการพาไปอบรมเสริมทักษะ  

ต่อไปนักถักทอชุมชนจะต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหนุนเสริมการทำางานในระดับหมู่บ้าน  

ซึ่งผมว่าศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผม...ทำาได้” 

ทีมเข้มแข็ง...องค์กรเข้มแข็ง...ชุมชนเข้มแข็ง
จากความคาดหวังในวันแรกท่ี ป.เช่ต้ังไว้กับทีมนักถักทอชุมชน จนปัจจุบันนักถักทอ

ชุมชนทั้ง 4 คน สามารถเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนไปในทิศทางที่ “น่าทึ่ง” 

“มองความเปลี่ยนแปลง เผด็จเข้ากับชุมชนได้ดีขึ้น เดิมจับไมค์ไม่ได้ วันที่

กรอกใบสมัครกับงานที่ทำาคนละเรื่อง ปรับตัวลดช่องว่าง ลดตัวเอง ลดอัตตา  

ตวักขูองกูลงมา คนทีส่องน้องนิม่ เดน่ในเรือ่งข้อมลู ตวัละครจะตอ้งครบ การศึกษา

ครบ เขาช่วยผมเรื่องผู้สูงอายุ คิดใหญ่ขึ้น พยายามป้อนหลักสูตรระดับประเทศ

ให้เขา ไปดูงานผู้สูงอายุเพื่อที่จะกลับมาพัฒนาต่อยอดงานเดิม  

ส่วนโตมีความขยัน มีการเปิดรับ เมื่อก่อนทำางานแบบดูทางลม...ปลัดเป็น

แบบนี้ มันก็เลยเป็นกึ่งๆ กลางๆ เป็นผีดิบ มันไม่สุด...แต่ทุกวันนี้เขาเริ่มขยับงาน 

เร่ิมคดิตอ่ เหน็ภาพเขาไปนัง่ตัง้วงรว่มกบัชมุชน เหน็ภาพเขาเสยีสละเวลาวนัหยดุ

เสาร์อาทิตย์ไปดูการผลิตพรมเช็ดเท้า การขับเคล่ือนงานในชุมชนของเขา เห็นภาพ

เขาจับไมค์พาน้องๆ ทำากิจกรรมในตอนเย็น ตอนดึก แค่นี้ผมก็มีความสุขแล้ว” 

เราฝึกครูเขียนแผน

การเรียนการสอน

ด้วยการพาไป

อบรมเสริมทักษะ  

ต่อไปนักถักทอชุมชน

จะต้องเป็นฝ่ายเข้าไป

หนุนเสริมการทำางาน

ในระดับหมู่บ้าน
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ส�าหรับเป้าหมายของ “เมืองแก” หลังจากที่ทีมงานได้รับการเติมเต็มศักยภาพ

อยา่งเตม็ที ่สิง่ทีเ่กดิขึน้ นอกจากตวั “ความรู”้ แลว้ คนท�างานยงัไดร้บัการพฒันาทกัษะ

ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

“โมเดลประเทศตำ�บล / หมู่บ้�น” เป้�หม�ยใหม่ของเมืองแก 
ดงันัน้ “เปา้หมายใหม”่ ของเมอืงแกคอืการม ี“หลกัสตูรทอ้งถิน่” ทีเ่ป็นการคดิ

ร่วมกันระหว่างครูบาอาจารย์และชุมชน รวมทั้งมี “กลไก” การเคลื่อนงานระดับชุมชน

ทุกหมู่บ้านหรือ ที่เรียกว่า “โมเดลประเทศต�าบล / หมู่บ้าน”  

“กลไกที่ว่านี้คือ มีผู้ใหญ่บ้านเป็น “นายกรัฐมนตรีประจำาหมู่บ้าน” และจะมี

การคดัเลอืกรฐัมนตรปีระจำากระทรวงเพือ่ควบคมุการทำางาน และแตล่ะกระทรวง

จะมีกระทรวงหนึ่งที่รับผิดชอบเรื่องเด็กและเยาวชน  และที่สำาคัญทุกๆ กระทรวง

จะตอ้งมเีดก็ๆ เปน็ผูช้ว่ยโดยเฉพาะเรือ่งการเกบ็ขอ้มูล ตอนนีจ้าก 19 หมู่บา้นเริม่

ทำาได ้10 หมูบ้่าน...ของเราไมเ่นน้โมเดลจงัหวัด หรอืจงัหวดัจัดการตนเอง...เพราะ

ประสบการณ์การทำางานของเราบอกว่า ฟันเฟืองที่เล็กที่สุดในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาคือชุมชน...และหนึ่งในนั้นคือ เด็ก” 

หากนับช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540-2558 เป็นเวลากว่า 18 ปีที่เมืองแกไม่เคย

หยุดนิ่งที่จะพัฒนาพื้นที่ของตัวเอง 

การมีวิสัยทัศน์ของผู้น�า การกระตุ้นให้ก�าลังใจ การเสริมในสิ่งที่ขาด ท�าให้

เมืองแกเดินหน้าพัฒนาท้องที่ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เทศบ�ลตำ�บลเมืองแก
นายกเทศมนตรี จักรกฤษณ์ พาณิชย์กิจเจริญ 
ปลัดเทศบาล สุรศักดิ์ สิงห์หาร 
นักถักทอชุมชน รุ่น 1
เผด็จ ยั่งยืน  รองปลัดเทศบาล
เนตรทราย ถิ่นถาน  นักบริหารการศึกษา
ชนัญญา ศรีแก้ว  นักพัฒนาชุมชน 
กิตติ ขุมทอง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำาหรับเป้าหมายของ “เมืองแก” 

หลังจากที่ทีมงานได้รับการเติมเต็ม

ศักยภาพอย่างเต็มที่ สิ่งที่เกิดขึ้น 

นอกจากตัว “ความรู้” แล้ว 

คนทำางานยังได้รับการพัฒนาทักษะ

ตามเป้าหมายที่วางไว้
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จังหวัด
สุรินทร์



ส�นฝัน
สร้�งอน�คต
ถักทอเย�วชน
ให้เป็นคนดี

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองอียอ
อำ�เภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากิจกรรมของเด็กและเยาวชนเป็นตัวเชื่อม

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เด็กเป็นตัวกลางดึงผู้ใหญ่เข้ามาร่วมเรียนรู้ นักถักทอชุมชนมีบทบาท

เข้าไปกระตุ้นเสริมกำาลัง เน้นด้านการประสานงานและงบประมาณ

ส่วนองค์ความรู้พื้นฐานก็ใช้ต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ 

ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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“ไม่มีเด็กคนไหนอยากเป็นโจร” ค�าพูดน้ีกระตุกเตือนให้นึกย้อนไปถึงสถานการณ์

ปัญหาของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย 

ภาพรวมของสังคม สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีน่ากังวลคงหนีไม่พ้นปญัหา

ยาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แว้นกวนเมือง และการทะเลาะเบาะแว้งยกพวก

ตีกัน โชคยังดีท่ีสถานการณ์ปัญหาในพ้ืนท่ีต�าบลหนองอียอ อ�าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ไม่เลวร้ายขนาดนั้น ทั้งนี้เป็นเพราะคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองอียอ

ใหค้วามสนใจและสนบัสนนุการพฒันาอบรมเดก็และเยาวชน เพือ่ปลกูฝงัลกัษณะนิสยั

ที่ดีมากว่า 15 ปี เรียกได้ว่า อบต.แห่งนี้มีแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ก�าหนดไว้ในเชิง

นโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 

ค�าถามทีต่ามมา คอื ในเมือ่ อบต. ไมเ่คยมองขา้มปญัหาเดก็และเยาวชนในพืน้ที ่

แต่ท�าไมการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนจึงยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

เมื่อผลลัพธ์ยังไม่ได้อย่างใจคิด ผู้บริหาร อบต. น�าทีมโดย สามารถ ครองสัตย์ 

อดตีนายกองคก์ารบรหิารส่วนต�าบลหนองอยีอ จงึเขา้รว่มโครงการพฒันาเยาวชน

ในชมุชนทอ้งถิน่ (4 ภาค) ตัง้แตร่ะยะที ่1 เรือ่ยมาจนถงึปจัจุบันระยะที ่2 : หลกัสตูร

นักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

การท�างานตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา หลกัสตูรนกัถกัทอชมุชนมสีว่นชว่ยเตมิเตม็

ส่ิงท่ีขาดหายไปในการท�างานด้านเด็กและเยาวชนของ อบต. น่ันคือ การสร้างกระบวนการ

เรียนรู้อย่างเป็นล�าดับขั้นตอนผ่านการลงมือท�าและการถอดบทเรียน เพื่อให้เด็ก

รู้จักและรู้ศักยภาพของตัวเอง พร้อมเปิดใจยอมรับการท�างานร่วมกับผู้ใหญ่ 

นอกจากนีท้มีนกัถกัทอชมุชนยงัไดพั้ฒนาการท�างานของตนเอง ดว้ยการวางแผน

งานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนและสอดคล้องตามเป้าหมาย ที่ต้องการเน้นฝึกฝน

ให้เด็กและเยาวชนพึ่งพาตนเองได้
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จุดน้ีเองที่ทีมนักถักทอชุมชน ยืนยันเป็นเสียง

เดียวกันว่า ยิ่งวางแผนละเอียดเท่าไร ยิ่งประสานความ

ร่วมมือกับภาคีทั้งภายในและภายนอกได้ง่ายขึ้นเท่านั้น 

เนื่องจากสามารถสื่อสารให้แต่ละฝ่ายเกิดความเข้าใจไป 

ในทิศทางเดียวกันได้

งบประมาณประจ�าปีที่จัดสรรข้ึนเพื่อการพัฒนา

เดก็และเยาวชนในชมุชนตอ้งเขา้ถงึเดก็ทัง้ในและนอก

ระบบ ดังน้ัน นอกจากการประสานงานกับโรงเรียนที่ 

รัว้ชิดตดิกับ อบต.แลว้ ทมีงานยังประสานความร่วมมือกับ

ผู้น�าชุมชน ผู้ปกครอง ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายในชุมชน และภายนอก เพื่อน�าศักยภาพของแต่ละ

ฝา่ยมาชว่ยผลกัดนัโครงการระยะยาวของเด็กและเยาวชน

ทัง้ระบบ ทัง้นีห้ากแตล่ะสว่นสามารถขบัเคล่ือนการท�างาน

ได้ตามบทบาทหน้าที่ ผลดีที่จะเกิดขึ้นตามมาไม่ได้ตกกับ

เด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงคุณภาพชีวิตของ

คนทั้งต�าบล

แนวท�ง...สร้�งคน
“ไม่มเีดก็คนไหนอยากเปน็โจร”  สมเกยีรต ิสาระ 

หัวหน้าส�านักงานปลัด อบต.หนองอียอ หนึ่งในทีมงาน

นักถักทอชุมชน เอ่ยขึ้น

สมเกียรติ ย้�าอีกครั้งว่า เป้าหมายการท�างานของ 

นักถักทอชุมชน อบต. หนองอียอ คือ ต้องการเห็นเด็ก

และเยาวชน เติบโตข้ึนมาเป็นบุคลท่ีมีคุณภาพ กล่าวคือ  

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะอาชีพที่พ่ึงพา 

ตัวเองได้ 

เม่ือได้ท�างานแบบลองผิดลองถูกมาตั้งแต่เข้าร่วม

หลักสูตรในระยะท่ี 1 ทีมงานนักถักทอชุมชน อบต. 

หนองอียอ สามารถกล่ันแนวทางการท�างานเพื่อพัฒนา
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เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีได้เป็นบทเรียนว่า รวมเด็กด้วยกิจกรรมระยะส้ันก่อน แล้วจึง

ดงึเดก็และเยาวชนมาท�าโครงการระยะยาวรว่มกนัในภายหลัง เพ่ือพัฒนาศกัยภาพ

ของพวกเขา แล้วดึงผู้ใหญ่ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม

จากประสบการณท์�างานในพืน้ทีค่ลกุคลกีบัเดก็และเยาวชนมากวา่ 5 ป ีสมเกยีรต ิ

บอกวา่ ธรรมชาตขิองเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในวยัรุน่ ชอบท�ากิจกรรมทีต่อ้งออกแรง

และท�างานเป็นกลุ่ม กิจกรรมลักษณะดังกล่าวมีความพิเศษตรงที่ท�าให้เด็กรู้สึกสนุก 

ประกอบกับทั้ง 11 หมู่บ้าน ในต�าบลหนองอียอ ท�าเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก วิถีชีวิต

ของคนในชมุชนจงึมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัการท�าเกษตรอยูแ่ล้ว ดงันัน้ ส่ิงท่ีเดก็และ

เยาวชนคิดอยากท�าจึงหนีไม่พ้นเรื่องการเกษตร และประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่นของ

ชุมชน

กิจกรรมระยะสั้นที่ว่า มีทั้งการลงส�ารวจชุมชน ซึ่งเด็กทั้งในและนอกระบบ

สามารถท�ากิจกรรมร่วมกันเพื่อสืบหาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้ใหญ่และผู้เฒ่าผู้แก่ใน

หมูบ่า้นของตวัเอง เปน็การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งวยั และชว่ยใหเ้ดก็และเยาวชน

รู้จักรากเหง้าหรือที่มาที่ไปของตัวเอง 

จากการส�ารวจดงักลา่ว เชือ่มโยงมาสูง่านประเพณบีัง้ไฟ 

ที่เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้การจับจีบผ้าและ

การท�าบายศรีซึ่งมีผู้ใหญ่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ รวมไปถึงการ

ท�าของคาวหวานในงานพธิ ีเมือ่ไดท้�ากจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง 

กลุ่มเด็กและเยาวชนจึงมีความเข้มแข็งมากข้ึน เกิดเป็น

แกนน�าเด็กและเยาวชนท่ีเป็นตัวต้ังตัวตีในการขับเคลื่อน

กิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

ป๋อง - วีระศักด์ิ แสวงสุข ผู้ช่วยหัวหน้าธุรการ กล่าวว่า 

ก่อนมีหลักสูตรนักถักทอชุมชน กิจกรรมท่ี อบต.ท�ากับเด็ก 

จะเป็นกิจกรรมรายคร้ังหรือรายปี เช่น งานวันเด็กประจ�าปี และ

การดึงเด็กเข้าวัดในงานประเพณีวันส�าคัญต่างๆ เป็นต้น ส่วนจะให้เด็กท�าอะไรบ้าง 

ผู้ใหญ่จะเป็นคนคิดแทน

ในทางกลับกัน เมื่อมีหลักสูตรนักถักทอชุมชนเข้ามา วิธีการท�างานของ อบต.ก็

เปลีย่นเปน็ชวนเดก็คดิวา่ เดก็อยากท�าอะไร มองเหน็ปญัหาอะไรในชมุชน เดก็ตอ้ง

ให้เหตุผลได้ว่าอยากท�าสิ่งนั้นไปเพื่ออะไร แล้วชุมชนจะได้อะไร 

 “จากเดมิทีคิ่ดว่าเดก็ก็คอืเดก็เหมอืนกนัหมด บอกใหท้ำาอะไรกท็ำาตาม แตใ่นความ

เป็นจริงไม่ใช่เลย เด็กแต่ละวัยมีความสนใจไม่เหมือนกัน การที่เราจะดึงพวกเขามาทำา

กิจกรรม เราต้องแน่ใจว่าเป็นเรื่องที่เด็กสนใจ ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ให้ความร่วมมือเลย 

แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าในทุกๆ กิจกรรมที่เด็กสนใจทำา นักถักทอชุมชนต้องเชื่อมโยงมาสู่

ประเด็นที่อยากให้เด็กเรียนรู้ให้ได้” ป๋อง กล่าว

เมื่อมีหลักสูตร

นักถักทอชุมชนเข้ามา 

วิธีการทำางานของ

อบต.ก็เปลี่ยนเป็น

ชวนเด็กคิดว่า

อยากทำาอะไร

มองเห็นปัญหาอะไร

ในชุมชน เด็กต้อง

ให้เหตุผลได้ว่า

อยากทำาสิ่งนั้น

ไปเพื่ออะไร 
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นอกจากนี้ แอ๋ม - จุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น  

ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน สะท้อนว่า  

ยิ่งท�างานยิ่งเรียนรู้ว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงเรื่องใด

ก็ตาม ไม่สามารถท�าให้เกิดข้ึนได้ในระยะเวลาอันสั้น  

ทกุอยา่งตอ้งใชเ้วลาและการบม่เพาะ ในฐานะคนท�างาน

ภาคสนาม นักถักทอชุมชนต้องพิจารณาว่าควรจะ

จัดการเรื่องใดก่อน การวางแผนการท�างานระยะยาว

จึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก 

ทั้งนี้ แผนการด�าเนินงานของ อบต.หนองอียอ 

เนน้สรา้งแกนน�าเดก็และเยาวชนทัง้ในและนอกระบบ

ข้ึนมารุน่ตอ่รุน่ เพือ่ใหเ้ดก็แตล่ะรุน่ผลดัเปลีย่นเขา้มา

ช่วยเหลือดูแลกัน ตามความสมัครใจของตัวเอง

“สิ่งสำาคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะสร้างแกนนำาเด็กได้ 

กีค่น แตส่ำาคัญตรงทีเ่ราจะทำายงัไงใหก้ลุม่เด็กๆ รกัและ

ผูกพันกันท้ังรุ่นพ่ีรุ่นน้อง และมีความรักในท้องถ่ินตัวเอง 

ถึงรุ่นพี่บางคนจะต้องออกไปเรียนต่อนอกหมู่บ้าน เขาก็

จะกลับเข้ามาช่วยสอนรุ่นน้อง กลับมาช่วยเพื่อนๆ ของ

เขาในชุมชน” แอ๋มอธิบาย

“วิม�นดิน” ของเด็กๆ 
เมือ่เขา้สูห่ลกัสตูรนักถักทอชุมชนระยะท่ี 2  แผนการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน อบต.หนองอียอ เน้นเรื่องการ

ท�าการเกษตรและการเรยีนรูท้กัษะอาชีพดา้นงานช่าง เปน็

หลักผ่านโครงการที่มีชื่อว่า “วิมานดิน”  ซึ่งเป็นศูนย์การ

เรียนรู้ที่เด็กและเยาวชนคิดขึ้น จากโครงการที่รุ่นพี่ท�าไว้ 

เพือ่ใหรุ้น่นอ้งในโรงเรยีนหนองอยีอวทิยาและโรงเรยีนใน

เขตต�าบลหนองอียอเข้ามาเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ

จากผลงานของรุ่นพี่ 

“ถ้าวันไหนน้องๆ ที่เป็นรุ่นพี่มีเวลา เขาก็จะเข้ามา

อธิบายเองว่าทำาไมเขาถึงเลือกทำาโครงการนี้ เขาทำาอะไร

ไวบ้า้ง ทำาอยา่งไร แล้วจะขยายผลไปอยา่งไร พอไดไ้อเดยี

จากรุ่นพี่ รุ่นน้องก็จะประชุมวางแผน คิดโครงการมาใน

รูปแบบกลุ่ม นักถักทอชุมชน ผู้นำาชุมชน หรือผู้ใหญ่ที่มา

ร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งก็จะให้คำาชี้แนะความเหมาะสม  

ชื่อวิมานดินเป็นชื่อโครงการท่ีเด็กๆ คิดไว้ตั้งแต่แรก แต่

กจิกรรมในโครงการจะแตกตา่งกนัไปแล้วแตรุ่น่ เพราะเรา

เปิดโอกาสให้เด็กคิดเองทำาเอง” แอ๋มอธิบาย

35



เมื่อเป้าหมายการท�างานอยู่ที่เด็กทั้งในและนอกระบบ โครงการที่ท�าร่วมกับเด็ก

และเยาวชนจึงต้องมีความหลากหลาย การกระจายงานและหาผู้ช่วยร่วมท�างานจึง

เป็นเรื่องจ�าเป็น 

สมเกียรติ บอกว่า เขาใช้วิธีส่งหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์การท�าโครงการและ 

ขอความร่วมมือไปตามหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน และโรงเรียนในต�าบล ก่อนลงพื้นที่ไป

พบผู้น�าชุมชน ผู้อ�านวยการโรงเรียน และประสานความร่วมมือกับผู้รู้เกี่ยวกับเกษตร  

และผู้ปกครองของเด็กด้วยตัวเอง

ส�าหรับงานด้านการเกษตร ทีมงานประสานความร่วมมือกับผู้ใหญ่ในชุมชน 

ที่อาสาเข้ามาให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน และขอใช้พื้นที่แปลงเกษตรของโรงเรียน

หนองอยีอวทิยาท�ากจิกรรมในบางส่วน ซึง่ไดร้บัความรว่มมอืจากผูอ้�านวยการโรงเรยีน

เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้กระบวนการสนับสนุนจากโครงการปลูกใจรักษ์โลก ซึ่งเป็น

เครือข่ายจากภาคีภายนอกเข้ามาสร้างความแข็งแรงให้โครงการอีกด้วย

“ผักส่วนใหญ่ที่ปลูกจะเป็นพืชผักสวนครัว ซ่ึงผักที่ได้รับความนิยมช่วงนี้ คือ 

ทานตะวันงอก ผักแต่ละชนิดเมื่อได้ผลผลิตเราก็นำาออกไปจำาหน่าย เด็กๆ จะมีการ 

แบ่งเวร แบ่งหน้าที่เข้ามาดูแลกันเอง”

อี้ - สุรชัย ด้วงโท แกนน�าเด็กและเยาวชนรุ่นที่ 2 ฉายภาพรวมของโครงการ

วา่ โครงการแหลง่เรียนรูว้มิานดนิ เปน็พืน้ทีท่ีเ่ปดิใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้มาเรยีนรูก้าร

ท�าเกษตรผ่านประสบการณ์จริง มีการส่งเสริมให้ปลูกผักสวนครัว พืชเศรษฐกิจ พืช

สมนุไพร หลงัจากเปดิแหลง่เรียนรูม้าได้ประมาณ 2 ป ีปจัจบุนัมเีดก็และเยาวชนเขา้รว่ม

โครงการแล้วประมาณ 40 - 50 คน 
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“ก่อนเข้าร่วมโครงการ ผมได้รวมกลุ่มกับน้องๆ ทำา

โครงการเกษตรอยู่ในหมู่บ้าน รู้จักโครงการนี้เพราะพี่ 

สมเกยีรตเิขา้มาชวน แลว้ อบต. กส็ง่หนงัสอืมายังหมูบ่า้น 

มีการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรับรู้ ความรู้สึกตอน

แรกเฉยๆ แตก่ย็งัอยากเข้ารว่ม พอมาทำาจรงิกส็นกุ เพราะ

ได้ทำาในสิ่งที่รัก ผมชอบทำาเกษตรอยู่แล้วที่บ้านผมทำา

เกษตรอินทรีย์ด้วย ปลูกยาง แล้วก็พืชล้มลุก เช่น ฟักทอง 

แตงโม ฯลฯ” อี้กล่าว

อี้เล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อร่างสร้าง

วมิานดนิวา่ ในชว่งแรกยงัไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากนอ้งๆ 

เท่าท่ีควร เพราะเป็นงานท่ีเหน่ือย ต้องใช้แรง และต้องขยัน 

จึงอาศัยกิจกรรมสันทนาการ เช่น การเล่นเกม และ 

ร้องเพลง ดึงความสนใจ ช่วยเพิ่มความสนุกสนาน และ

ผ่อนคลายให้น้องๆ

“เราแบง่การทำางานออกเปน็กลุม่ ให้แตล่ะกลุม่ดแูล

แปลงของตัวเองซ่ึงทุกคนในกลุ่มต้องช่วยกันดูแลทุกข้ันตอน  

คิดว่าถ้าแบ่งงานชัดเจนเกินไป แต่ละคนก็จะไม่สนใจงาน

คนอ่ืน จึงถือหลักว่าทำาไปด้วยกันเพื่อฝึกความสามัคคี  

ผลผลิตที่ขายได้ครึ่งหนึ่งเก็บเป็นทุนเข้ากองกลาง อีกครึ่ง

หน่ึงก็แจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่ม แรกๆ ลงทุนไป 8,000 บาท 

ผักตายเกือบหมด เพราะเราไม่รู้ว่าผักเป็นโรค เป็นบทเรียน

ให้ได้เรียนรู้ว่า นอกจากรู้จักปลูก ก็ต้องรู้จักดูแลด้วย 

ซึ่งบทเรียนต่างๆ ที่เราพบเจอมาก็เอามาสอนน้องๆ ต่อ”  

อี้อธิบาย 

ในฐานะรุ่นพ่ี ความเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน 

คอื ความรกั ความสามคัคทีีเ่กดิขึน้ในกลุม่เดก็และเยาวชน

ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง 

“ผมเคยเป็นเด็กในระบบ ออกมานอกระบบ แล้วก็

กลับเข้ามาเรียนต่อ เพราะได้มาทำากิจกรรมพวกน้ี เม่ือก่อน

ตอนอยู่โรงเรียนก็มีปัญหาไม่ชอบขี้หน้า ไม่ถูกกับคนนั้น

คนน้ี แต่ตอนน้ีไม่มีแล้ว เพราะเราได้มาทำากิจกรรมร่วมกัน 

ทำาให้ผมมคีวามเปน็ผูน้ำาและใจเยน็มากขึน้...ทีจ่รงิการทำา

เกษตรไม่ใช่แค่ทำาแล้วได้ผลผลิต การทำาเกษตรช่วย 

ฝกึสมาธ ิชว่ยใหเ้กิดการเรยีนรู ้สว่นตวัผมไมช่อบระบบ

การศึกษาที่อิงวิชาการ สอนให้คนเรียนเก่ง แต่ไม่ได้สอน

ให้คนมีความสุข สอนให้คนเป็นทาสของระบบทุนนิยม  

ซึ่งเป็นระบบที่เกลียดความสุข เกลียดคนรักกัน เพราะถ้า

คนรักกันและมีความสุข จะเป็นคนที่ใช้น้อย กินน้อย  

ไมท่ำาใหต้วัเลขทางเศรษฐกจิโตขึน้ เพราะผมคดิแบบนีผ้ม

กเ็ลยอยากชวนนอ้งๆ เขา้มาทำากจิกรรม อยา่งนอ้ยๆ นอ้ง

ผมเคยเป็นเด็กในระบบ ออกมานอกระบบ แล้วก็

กลับเข้ามาเรียนต่อ เมื่อก่อนตอนอยู่โรงเรียนก็มี

ปัญหาไม่ชอบขี้หน้า ไม่ถูกกับคนนั้นคนนี้ แต่ตอนนี้

ไม่มีแล้ว เพราะเราได้มาทำากิจกรรมร่วมกัน

ทำาให้ผมมีความเป็นผู้นำาและใจเย็นมากขึ้น...

ที่จริงการทำาเกษตรไม่ใช่แค่ทำาแล้วได้ผลผลิต

การทำาเกษตรช่วยฝึกสมาธิ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้

37



ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะปลูกผักบุ้งเป็น สามารถนำาไปปลูกเองที่บ้าน และได้กินผักที่ตัวเอง

ปลูก” อี้สะท้อนความรู้สึก

จูน - ภานิดา สุระศักธ แกนน�าเยาวชนอีกคนเล่าถึงความเปล่ียนแปลงในตัวเองว่า 

ส่ิงท่ีได้รับกลับมานอกจากความสนุกจากการท�ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนๆ คือ ความอดทน

และรู้จักรอ

“มาทีน่ีเ่หมอืนไดเ้ลน่เกมปลกูผกั มารดน้ำาใสปุ่ย๋ทกุวนั แล้วเฝา้รอดวูา่ผกัจะเตบิโต

ขึน้มายงัไง กอ่นหนา้นีอ้ยูบ่า้นไมม่อีะไรทำากต็ดิแชท เลน่โทรศัพท ์ตดิเพือ่น ออกมาเจอ

แดดร้อนก็โมโห แต่พอมาทำาเกษตร เห็นเพื่อนยิ้มถึงแม้จะร้อน เราก็มีความสุข”

ส่วนเรื่องงานช่าง นักถักทอชุมชนประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพ

ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เชิญวิทยากรเข้ามาให้ความรู้กับเยาวชนในวันเสาร์-อาทิตย์ โดย  

อบต.เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายส�าหรับวิทยากร 

“กิจกรรมส่วนน้ีสอดคล้องกับนโยบายเร่ืองอาชีพ ท่ีจะส่งเสริมการให้ความรู้กับเด็ก

นอกระบบอยู่แล้ว เราขอบุคลากรช่างมา 3 ด้านคือ คือ ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ขนาดเล็ก 

ช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม ผู้บริหาร อบต.เล็งเห็นว่า หนองอียอก็ใช้เครื่องยนต์ทำาการ

เกษตรไมว่่าจะเปน็เครือ่งตดัหญา้หรอืเครือ่งไถนา ทกุบา้นมเีครือ่งใชไ้ฟฟา้ในครวัเรอืน 

เวลาเครื่องมือชำารุดจะเอาเครื่องมือไปซ่อม เสียค่าใช้จ่ายไม่น้อย ถ้าเด็กมีความรู้ด้าน

งานชา่ง คนในชมุชนกม็าใชบ้รกิารได ้หรอืในอนาคตจะขยายกิจการเปดิรา้น เปดิอูซ่อ่ม

อะไหลก่ย็งัได ้อย่างเวลาจะทำาโครงสรา้งบา้นกต็อ้งใชช้า่งเชือ่ม ทกัษะพวกนีม้งีานรองรบั

อยู่แล้ว” สมเกียรติอธิบาย

คว�มเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่�
ปัญหาด้านการสื่อสารกับคน เป็นประเด็นส�าคัญส�าหรับการท�างานชุมชน สิ่งที่

ทีมนักถักทอชุมชนต้องเผชิญหน้าในช่วงแรกเป็นเรื่องการสร้างความเข้าใจ ทั้งกับเด็ก  

ผู้ปกครอง ผู้น�าชุมชน และชาวบ้าน  โชคดีที่บุคลากรใน อบต.มีเป้าหมายการท�างาน

ไปในทศิทางเดยีวกนัจงึใหค้วามรว่มมอืกบันกัถกัทอชมุชน ทัง้ในแงข่องการช่วยคิดและ

ช่วยลงแรงเป็นอย่างดี  

“ผูป้กครองสว่นหนึง่ไมเ่ขา้ใจ มาถามวา่ทำาไปแลว้ไดอ้ะไร มันบัน่ทอนจติใจเรามาก 

แตเ่รากต็อ้งกลบัมานัง่คดิวา่ควรตอบอยา่งไรด ีเพือ่ใหเ้ขาเหน็ประโยชน ์หรอืผลกระทบ

เชิงบวกที่คนในชุมชนจะได้รับร่วมกัน แต่ท้ายท่ีสุดผู้ปกครอง และคนในชุมชนก็ได้

เห็นด้วยตาตัวเอง เพราะพฤติกรรมของลูกหลานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  

จากติดเกมก็หันมาทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ก้าวร้าว ฉุนเฉียวเหมือนเม่ือก่อน”  

แอ๋มกล่าว

มองอีกมุมหน่ึง ความสงสัย กังวลใจ และความไม่ม่ันใจของผู้ปกครอง   

กลับเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมท�ากิจกรรมกับเด็ก

ท้ายที่สุดผู้ปกครอง

และคนในชุมชนก็ได้

เห็นด้วยตาตัวเอง

เพราะพฤติกรรม

ของลูกหลาน

เปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น

จากติดเกมก็หันมา

ทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

ไม่ก้าวร้าว ฉุนเฉียว

เหมือนเมื่อก่อน
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“บางครัง้ผูป้กครองมานัง่เฝ้าลกูหลาน เพราะอยากรูว้า่ลกูออกจากบา้นมาทำาอะไร 

เถลไถลหรือเปล่า เมื่อมาก็ได้เห็นกระบวนการและร่วมเรียนรู้ไปด้วย ทำาให้ผู้ปกครอง

เข้าใจด้วยตัวเองว่ากิจกรรมที่ อบต.ทำาอยู่มีประโยชน์อย่างไร หลังจากนั้นผู้ปกครองก็

ไว้วางใจ ยอมให้ลูกมาทุกคร้ัง แล้วไม่ตามมาอีก แถมยังบอกเล่าส่ิงท่ีเห็นจากปากต่อปาก 

เป็นการช่วยกระจายข่าวให้ผู้ปกครองท่านอื่นทราบด้วย” ป๋อง กล่าว

“เมือ่กอ่นผูใ้หญอ่าจจะมองว่าเดก็ไม่มีวนิยั ไม่มีความรบัผดิชอบ ตดิเล่น ตดิเพือ่น 

แต่การทำางานสอนให้เรียนรู้ว่า แท้ท่ีจริงแล้วอาจเป็นเพราะผู้ใหญ่ไม่ไว้วางใจเด็กมากพอ 

เด็กที่ทำากิจกรรมกับเรา เมื่อเขาเปิดใจ เขาแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ ความมั่นใจ

ของเด็กมาจากความไว้ใจท่ีผู้ใหญ่มีให้เขา เม่ือนั้นเขาจะเช่ือฟังส่ิงที่เราสอนแล้วนำาไป

ปรับปรุง” แอ๋ม ขยายความ

สมเกียรติมองว่า สิ่งที่ท�าอยู่นี้เป็นการท�างานที่คุ้มค่า ถึงแม้เป้าหมายหลัก คือ 

ความเปลี่ยนแปลงในตัวเด็ก แต่กิจกรรมที่นักถักทอชุมชนผลักดันสู่ชุมชนสร้าง 

ผลกระทบได้หลายเรื่อง เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากิจกรรมของเด็กและเยาวชนเป็น 

ตวัเชือ่มความสมัพนัธข์องคนในชมุชนใหแ้น่นแฟน้ยิง่ขึน้กวา่เดมิ เดก็เปน็ตวักลาง

ดึงผู้ใหญ่เข้ามาร่วมเรียนรู้ นักถักทอชุมชนมีบทบาทเข้าไปกระตุ้นเสริมก�าลัง เน้นด้าน

การประสานงานและงบประมาณ ส่วนองค์ความรู้พื้นฐานก็ใช้ต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชน  

ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การถอดบทเรยีนเพ่ือเรยีนรูข้อ้ดแีละขอ้ดอ้ยจากการท�างานรว่มกนั ระหว่าง

คณะกรรมการซ่ึงเป็นผู้ใหญ่ ผู้ปกครองและเด็ก ท�าให้ทุกฝ่ายมีโอกาสรับฟัง 

ความคิดของกันและกัน เมื่อผู้ใหญ่ให้ความสนใจในสิ่งที่เด็กท�า เด็กและเยาวชน

ที่เคยรู้สึกว่าโดนละเลยก็กลับมาเห็นคุณค่าในตัวเอง เพราะมีที่ยืนในสังคม 
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 “ในอนาคต อีก 10-20 ปีข้างหน้า เด็กๆ ท่ีเราสร้างมา จะเช่ือมประสานเด็กรุ่น 

ต่อไปได้ การพัฒนาในภาพรวมก็จะง่ายขึ้น” สมเกียรติ กล่าว

ผลลัพธ์กับต�ตัวเอง
ในแง่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง แอ๋มบอกวา่ หลักสูตรนักถักทอชุมชน

ช่วยเปิดใจให้ยอมรับการเรียนรู้อยู่เสมอ

“ตอนเริ่มเข้าหลักสูตร ตอนนั้นก็เพิ่งเข้ามาทำางานใหม่ๆ ยังไม่รู้ความรับผิดชอบ

ที่แน่ชัดของตัวเอง พอคณะผู้บริหารมอบหมายงานส่วนนี้มาให้ก็ทำาเพราะคิดว่าน่าจะ

เปน็ประโยชนต์อ่งานของเรา แลว้ชุมชนกไ็ด้ประโยชน์รว่มดว้ย เราคดิเสมอวา่การเรยีน

รู้ไม่มีที่สิ้นสุด เวลาที่เด็ก เยาวชนทำากิจกรรม เราก็ได้เรียนรู้ไปกับเขา”

ส่วนป๋อง จากท่ีเคยมีความเช่ือว่า ผู้ใหญ่ไม่สามารถเปล่ียนความคิดเด็กได้ กลับต้อง

คดิใหม ่เนือ่งจากเหน็ความเปลีย่นแปลงของเด็กไปในทางทีด่ขีึน้ดว้ยตาตวัเอง จากการ

ท�างานของตัวเอง 

“เด็กมีความรับผิดชอบ มีความอดทน สามารถทำาอะไรนอกกรอบความคิดได้

มากกว่าผู้ใหญ่ บางครั้งทำาได้ดีกว่าผู้ใหญ่เสียอีก ตอนน้ีผมเช่ือสนิทใจเลยว่าเรา

สามารถสร้างเด็กได้ด้วยมือเรา แล้วในขณะเดียวกันตัวเราก็ได้พัฒนาตัวเองไปด้วย 

จากเม่ือก่อนเป็นคนคิดมาก ไม่ชอบทำางานร่วมกับใคร ไม่มีความสุขในการทำางาน ตอนน้ี

เมื่อเปิดตัวเองออกมาทำางานร่วมกับคนอื่นๆ สิ่งที่ได้รับทันทีคือความสุข เพราะมี

เพื่อนร่วมงานที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ผมภูมิใจมากที่ได้มามีส่วนร่วมในจุดนี้” 

ปัจจุบัน กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน อบต.หนองอียอ ก้าวมา

สู่การพัฒนาแกนน�าเด็กและเยาวชนรุ่นที่ 4 แล้ว ทีมนักถักทอชุมชนยืนยันว่า ถึงแม้

บคุลากร อบต.หนองอยีอจะมนีอ้ย แตไ่มใ่ชอ่ปุสรรคในการท�างาน เนือ่งจากมฐีานผูใ้หญ่

ในชุมชนและโรงเรียนเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนโครงการ แม้จะไม่เห็นผลลัพธ์ของแกนน�า

เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มก้อน แต่ทีมงานเชื่อมั่นว่า แกนน�ารุ่นต่อรุ่นที่เป็นผลผลิต

จากโครงการจะกลายเป็นก�าลังส�าคัญท่ีดีของชาติ แล้วจะกลับมาช่วยพัฒนาท้องถ่ิน

ต่อไปในอนาคต 

“ถึงแม้จะเหน่ือย แต่ความเครียดในการทำางานน้อยลง ทำาให้ทำางานออกมามี

คุณภาพมากข้ึน เพราะไม่ได้มีเราทำางานแค่คนเดียวอีกต่อไป...ผมเช่ือว่าเด็กทุกคน

สามารถพัฒนาได้ ไม่ว่าเขาจะเป็นคนเก่งหรือไม่เก่ง เพราะโดยธรรมชาติเด็กเป็น

คนดี เราแค่หยิบยื่นช่องทางดีๆ ให้เขาได้เลือกเดิน” สมเกียรติกล่าวทิ้งท้าย
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องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองอียอ
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล สามารถ ครองสัตย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล ปฏิวัติ สระแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล สมใจ ณ เชียงใหม่
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล สุวัฒน์ ยิ้มดี 
นักถักทอชุมชน รุ่น 1
สมเกียรติ สาระ  หัวหน้าส�านักงานปลัด
วีระศักดิ์ แสวงสุข  ผู้ช่วยหัวหน้าธุรการ
ชนันท์กานต์ ชนะทะเล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ดาราวัลย์ จันทา  นักวิชาการศึกษา

ถึงแม้จะเหนื่อย แต่ความเครียดในการทำางานน้อยลง ทำาให้ทำางานออกมา

มีคุณภาพมากขึ้น เพราะไม่ได้มีเราทำางานแค่คนเดียวอีกต่อไป
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จังหวัด
สุรินทร์



“คว�มสุข”
สมดุลของ
ก�รทำ�ง�น

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองสนิท 
อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ก่อนหน้าที่ยังไม่มีหลักคิดในการทำางาน เวลาเจอปัญหาเราจะทุกข์มาก 

แต่หลังเข้าหลักสูตรฯ ความคิดกับใจของเราเปลี่ยน จึงเห็นว่าเรา

สามารถเก็บดอกไม้รายทางได้ คือชื่นชมกับความสำาเร็จ และเรียนรู้

บทเรียนระหว่างการทำางาน จากนั้นวิธีการทำางานของเราจะเริ่มเปลี่ยน 

หากทำาแล้วเหนื่อยก็แค่หยุดพัก แล้วลุกขึ้นมาทำาใหม่ ทุกวันนี้มีปัญหา

เพิ่มจากเมื่อก่อนด้วยซ้ำา ทว่าเรากลับจัดการปัญหา และภายในใจของ

ตัวเองได้ มองว่าแท้จริงแล้วทุกข์สุขอยู่ที่เรา ค่อยๆ คิดค่อยๆ แก้ดีกว่า
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ในฐานะ “ผูใ้หญ”่ สมจติร นามสวา่ง นายกองค์การบรหิารสว่นต�าบลหนองสนทิ 

อ�าเภอจอมพระ จงัหวดัสรุนิทร ์มองเหน็เดก็ๆ  ในต�าบลเปน็เสมอืนลกูหลานของเขา และ

มักจะว่ากล่าวตักเตือนเมื่อเห็นคนรุ่นลูกท�าตัวเกเร

และในฐานะ “นายก อบต.” สิ่งแรกที่นายกฯ สมจิตรตระหนักคือ การปกป้อง

คุ้มครอง กระทั่งพัฒนาส่งเสริมลูกหลานให้มีศักยภาพและแข็งแรงเพียงพอที่จะ 

รับช่วงต่อดูแลต�าบลอันเป็นพื้นดินถิ่นเกิดของพวกเขาที่ชื่อว่า “หนองสนิท” 

ส�าหรับ “หนองสนิท” ก็เหมือนกับ “ชนบท” ของจังหวัดสุรินทร์ ต�าบลเล็กๆ แห่งนี้

ลอ้มรอบไปดว้ยผนืนาหอมมะล ิทีน่ากวา่ 70 เปอรเ์ซน็ตท์�ารายไดใ้หค้นหนองสนทิมากพอ

แตใ่นชว่งแลง้...บางครัง้ผลผลติกไ็มไ่ดต้ามทีค่าดหวงั...หลายครอบครวัจงึเดนิทางเขา้

เมืองเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว 

แต.่..หลายครอบครวักม็ัน่ใจไดว้า่ “สมจติร นามสวา่ง” จะดแูลลูกหลานของพวกเขา

เป็นอย่างดี    

“ผมมนีโยบายใหค้วามรูต้ัง้แตก่อ่นตัง้ครรภ.์..ใครจบีกนันี.่..จะเอามาใหค้วามรู.้..ดสูวิา่

เปน็โรคไหม กอ่นจะมลีกู เพราะถา้ลกูเขาเกดิมากเ็ปน็ลกูหนองสนทิใชไ่หม เวลาคลอดบตุร

กส็ามารถเบกิค่าคลอดบตุรได ้เม่ือลกูโตตอ้งสง่เขา้ศนูยเ์ด็กเลก็ เราจะคอยดแูลเรือ่งสขุภาพ 

เสริมอาหารที่มีคุณภาพ เด็กๆ จะได้เติบโตสมวัย พอขยับขึ้นมาชั้นประถมศึกษา ผมเน้นที่

การอ่านออกเขียนได้ ส่วนระดับมัธยมศึกษาจะมีสภาเด็กและเยาวชน เพื่อฝึกให้เขานิสัยดี 

รู้จักรับผิดชอบงาน และนำาเด็กที่เรียนไม่จบมาสอนอาชีพ ผมมองว่าเราปล่อยพวกเขา

ตามยถากรรมไม่ได้ เพราะนี่คือลูกหลานในชุมชนของเราเอง เขาอาจไม่เก่งทฤษฎี 

เช่นนั้นก็นำาภาคปฏิบัติให้ส ิผมชวนมาเรียนได้ 30-40 คนแล้ว โดยเปิดสอนวันเสาร์และ

อาทิตย์” 
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แม้จะมีนโยบายชัดเจนว่าจะดูแลลูกหลานตั้งแต่  

“ยังไม่เกิด” คือการดูแลสุขภาพของคนหนุ่มสาว ไปจน

กระทั่งเข้าเรียนจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ แต่นั่นก็

ยังไม่ท�าให้นายกฯ หัวก้าวหน้าคนนี้หยุดย่�าอยู่กับผลงาน

ของตัวเอง 

“ได้ยินช่ือโครงการนักถักทอชุมชน...เห็นว่าเป็น

หลักสูตรท่ีพัฒนาเด็กและเยาวชน ผมก็สนใจ เพราะที่ 

ผ่านมาเรามีนโยบายก็จริง แต่เป็นการคิดให้เด็กทำา  

ขณะทีข่องนกัถกัทอชมุเปน็การคดิรว่มกัน อกีอยา่งคอื 

เรายงัไมเ่คยทำางานเปน็รปูธรรมกบัคนกลุม่นี ้และขาดการ

มสีว่นร่วมจากผูป้กครอง รวมทัง้ผูใ้หญใ่จด ีซึง่ถา้ไมจ่ดัการ

เกรงว่าอาจมีปัญหาเพ่ิมข้ึน” นายกฯ สมจิตรอธิบายท่ีมา 

ท่ีไปของการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชน 

ท้องถ่ิน (4 ภาค) ระยะท่ี 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน 

เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพคนท�างาน  

นายกฯ สมจิตรจึงส่งทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมหลักสูตร 

นักถักทอชุมชน 3 คน คือ จิน - จินตนา แกล้วกล้า 

หัวหน้าส�านักงานปลัด แมว - จิราภรณ์ บุญมี หัวหน้า

ส่วนการศึกษา และ ยุ้ย - แอนนา ฉิมงาม ครูผู้ดูแล

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเข้ามาหลังเปิดหลักสูตร 

ไปแล้วครึ่งทาง

จ�กทฤษฎี...สู่ก�รปฏิบัติ
เมือ่เป้าหมายของหลกัสตูรคอืการสรา้ง “กลไกการ

ท�างาน” ทีมนักถักทอชุมชนจาก อบต.หนองสนิทจึงจัด

ใหม้ ี“คณะอนกุรรมการเดก็และเยาวชน”  ซึง่เลอืกจาก

คน “ท�างานจริง” และตั้งขึ้นครบทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก 

ในครรภ์ เด็กปฐมวัย เด็กในระบบการศึกษา และเด็กนอก

ระบบการศึกษา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

ต�าบลหนองสนิทครอบคลุมมากขึ้น
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“คณะอนุกรรมการจะถูกคัดเลือกจากชาวบ้าน... 

เปน็คนทีช่าวบ้านเคารพนบัถอื” จนิอธบิายถึงทีม่าของทมี

คณะอนุกรรมการ  

ผลงานช้ินแรกๆ ของการท�างานร่วมกันระหว่าง 3 สาว

นักถักทอชุมชน คือการประสานงานคนในชุมชนเข้ามา

ร่วมจัดกิจกรรมแรลลี่ โดยขอความร่วมมือจากทุกชุมชน

ให้ส่ง “แกนน�าเยาวชน” เข้ามาท�ากิจกรรม หลังจากผ่าน

กิจกรรมแรก ได้แกนน�าเยาวชนถึง 50 คน กลุ่มนักถักทอ

ชุมชนจึงเดินหน้าจัดกิจกรรมต่อมากับเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็น

กิจกรรมรู้จักตัวเองและเพื่อน กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน และ

การจัดนิทรรศการงานในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยเปิด

โอกาสให้เด็กๆ เสนอรูปแบบนิทรรศการตามความ

สมคัรใจ ซึง่ผลตอบรบัของกจิกรรมทัง้หมด สร้างความ 

“ชื่นใจ” ให้แก่คนท�างานและเริ่มเห็นกระบวนการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม

ซึง่เปา้หมายของกจิกรรมดงักลา่วกเ็พือ่คน้หา “เดก็

แกนน�า” ส�าหรับน�าไปพัฒนาศักยภาพและกลับมาดูแล

น้องรุ่นต่อไป

ต่อเติมโครงก�ร เพื่อก�รพัฒน�
งานของนกัถกัทอชมุชนไมไ่ดห้ยดุอยูท่ีม่เีดก็แกนน�า  

แต่ “หัวใจ” ส�าคัญของการท�างานด้านเด็กและเยาวชน

คือ “ความต่อเนื่อง” เพราะเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และ

สร้างพัฒนาการ ด้วยเหตุนี้ อบต.หนองสนิทและทีม 

นักถักทอชุมชนจึงขับเคลื่อนงานของปีแรกผ่านคณะ

อนุกรรมการเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด พร้อมต่อเติม

เพิ่มโครงการเมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 

จากแนวคิดที่ว่า การสร้างความส�าเร็จต้องมีคนที่

ยืนเคียงข้าง ท�าให้ 3 สาวคิดทบทวนถึงกระบวนการ

ท�างานทีผ่า่น ทีแ่มม้ผีูใ้หญค่อยใหค้�าปรกึษาเดก็ในการท�า

กจิกรรมอยูแ่ล้ว แตผู่ใ้หญเ่หล่านัน้อาจขาดทกัษะบางเรือ่ง 

เช่น การสื่อสารกับเด็ก ความไว้วางใจที่เด็กมีให้ พวกเธอ

จึงคิดว่าควรมี “พ่ีเล้ียง” ให้แก่ผู้เยาว์ จึงปรึกษากับ

อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ และทีมงานสถาบัน 

เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) จนได้

ค�าแนะน�ามาว่า หากจะสรรหาคนเพื่อมาท�างานร่วม

กับเด็ก ก็ควรให้เด็กเลือกผู้ร่วมงานของตัวเอง

คุณสมบัติข้อเดียวของการเป็นพี่ เ ล้ียงแกนน�า

เยาวชนประจ�าหมู่บา้นคือ “เดก็พึงพอใจ” ซึง่รายช่ือของ

พีเ่ล้ียงสว่นใหญ่กม็าจากน�าเสนอของเดก็ๆ เปน็คนเดมิๆ 

ทีท่�างานกับเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว มีท้ังครู รุ่นพ่ีในหมู่บ้าน 

อสม. ผู้ใหญ่บ้าน คณะอนุกรรมการเด็กและเยาวชน  

แม้ดูแล้วหลากหลายต�าแหน่ง ทว่าทุกคนต่างเป็นคน

ท�างานจริงและสมัครใจร่วมงาน

หลังได้พี่เลี้ยงหมู่บ้านละ 5 คน จึงเสริมทักษะด้วย

การเขา้อบรม “ในเวทพีฒันาศกัยภาพพีเ่ลีย้ง” จาก สรส. 

โดยเนน้เรือ่งการฟงั การสือ่สารกบัเดก็และเยาวชน ท�าให้

บรรดาพี่เล้ียงเข้าใจความเป็นธรรมชาติของเด็กมากขึ้น

และท�างานด้วยความใจเย็นลง

นอกจากนัน้ นกัถกัทอชมุชนยงัดงึเจ้าหนา้ที ่อบต.

คนอืน่เขา้มารว่มท�างานดว้ย จนิเลา่วา่ พวกเธออยากให้

เพือ่นๆ ในส�านกังานเขา้มามสีว่นรว่ม จงึขอใหเ้พือ่นๆ ลง

ไปประจ�าในแต่ละหมู่บ้าน ช่วยไปอ�านวยความสะดวก 

เป็นตัวกลางในการประสานงานกับ อบต. และไม่เฉพาะ

งานเดก็และเยาวชนเท่าน้ัน กบังานอืน่ก็ใหเ้จา้หนา้ทีล่งไป

ร่วมกับชุมชนเพ่ือสร้างความคุ้นเคยในการท�างานกับชุมชน 

โดยมีพวกเธอคอยให้ค�าแนะน�า โดยไม่บังคับ เพราะรู้ว่า 

การเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนต้องค่อยเป็นค่อยไป
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กิน กอด เล่น เล่�...พัฒน�เด็ก 
ส�นผู้ปกครอง

การขึน้รปูงานทีช่ดัเจนอกีกจิกรรมของทมีนกัถักทอ

ชุมชนแห่งหนองสนิทคือ “กิน กอด เล่น เล่า” ที่ดึง 

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมดูแลลูกกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3 สาวนักถักทอชุมชน ได้ปูพื้นฐานจากการพูดคุยเพื่อ 

สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองเห็นความส�าคัญของ 

การดูแลเด็ก ไม่ใช่คาดหวังกับศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียน

อย่างเดียว แต่ทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ปฐมวัย 

เพราะทกุวนันีเ้วลาเดก็มปีญัหา พอ่แมม่กัโทษสิง่แวดลอ้ม 

โทษทีวี โทษโทรศัพท์ โดยไม่ได้หันมามองตัวเองว่าดูแล

ลูกมากพอหรือยัง

แมวอธบิายเพิม่ในสว่นหนา้ทีข่องนกัถกัทอชมุชนวา่ 

“พวกเราวางแผนสร้างกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า  

แกผู่ป้กครอง โดยประสานวทิยากรเขา้มาอบรมใหค้วามรู้

ก่อนครึ่งวันเช้า จากน้ันภาคบ่ายเป็นการวางแผนการ

ทำางานแต่ละกลุ่ม ซ่ึงแบ่งตามความสนใจว่าใครอยากทำา

กนิ กอด เลน่ หรอืเลา่ พวกเราจะคอยกระตุ้นการทำางาน 

ช่วยวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างทำางาน และให้ 

คำาแนะนำา”

กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เปล่ียนแปลงเพียงความร่วมมือ

ของผู้ปกครอง แต่ยังเปลี่ยนแปลงความคิดของครูในศูนย์

เด็กเล็กด้วยเช่นกัน ยุ้ยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ควบต�าแหน่ง

นักถักทอชุมชนเล่าถึงผลลัพธ์ของกิจกรรมกิน กอด เล่น 

เล่าว่า แต่ก่อนเธอคิดไปเองว่าผู้ปกครองคงไม่อยากท�า

กิจกรรมกับทางศูนย์ฯ แต่หลังจากลองขอค�าแนะน�า และ

ชวนเขามาจัดกิจกรรมด้วยกันกระท่ังเขาตกลงจะท�า พอถึง

วันจริงเขาเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเพรียง อย่างฐานเล่น 

เป็นการเล่นม้าก้านกล้วย ผู้ปกครองท�ามาให้ลูกและ 

พาเล่น ดูแล้วสามารถเป็นครูแทนเธอได้เลย
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นอกจากนั้นยังเกิดความสัมพันธ์มุมใหม่ระหว่างการท�างานของผู้ปกครองกับ 

นักถักทอชุมชนนั่นคือ การยอมรับกันและกัน จินเล่าว่า “เราต้องเชื่อมั่นว่าผู้ปกครอง

สามารถจัดการศึกษาให้เราได้  เราไม่มีกรอบว่า เขาจบชั้นไหน ร่ำารวยหรือไม่ เป็นการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำางาน ให้เกียรติเขา แล้วเขาจะเต็มที่กับเรา แม้เราอาจเรียน

จบตรงสายการทำางาน แต่วิชาการท่ีเรามีน้ันช่วยได้แค่ส่วนหนึ่ง ขณะที่ประสบการณ์

ของเขามีกำาลังยิ่งใหญ่มาก ส่วนตัวผู้ปกครองคงเห็นประโยชน์ที่เราทำาเพื่อลูกของเขา

และตัวเขาก็ภูมิใจที่มีส่วนช่วย”

ฟาก แม่ปุ้ย - ศุภากร อินทร์งาม ผู้ปกครองของน้องชาช่า บอกความรู้สึกหลัง

เข้าร่วมกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า ว่า “แม่รู้สึกดีมาก ที่ผู้ปกครองกับครูมีส่วนช่วยกัน

ออกแบบกิจกรรมสำาหรับลูก ยิ่งทราบว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความอบอุ่น การสื่อสาร 

ช่วยพัฒนาภาวะจิตใจ และพัฒนาการของเด็ก ก็ยิ่งสนับสนุน”

คุณแม่เล่าเพิ่มว่า เมื่อน้องชาช่ากลับไปบ้านก็รีบเล่าให้พ่อและปู่กับย่าฟังด้วย

ความสนุกสนานว่า ได้เล่นม้าก้านกล้วยกับเพ่ือนๆ ท่ีโรงเรียน ส่วนเธอเองมีความสัมพันธ์

กับผู้ปกครองคนอื่นดีขึ้นเวลามาส่งลูกแล้วเจอหน้ากันก็ยิ้มให้กัน ถามทุกข์สุขเหมือนมี

เพื่อนอีกกลุ่มไว้พูดคุยเกี่ยวกับการดูแลลูกได้ 

นอกจากเขา้รว่มกิจกรรมแลว้ แมปุ่ย้ยงัเขา้มาชว่ยสอนภาษาองักฤษใหเ้ดก็ๆ 

ในศูนย์ฯ ด้วย ท�าให้เธอได้รู้ว่าภายในศูนย์ฯ เป็นอย่างไร ครูเอาใจใส่เด็กมากน้อย

แค่ไหน

ประส�นง�น ประส�นใจ
ความส�าเร็จของกระบวนการท�างานเป็นทีมของนักถักทอชุมชนต�าบลหนองสนิท 

ไม่ได้สร้างแค่ความล่ืนไหลในการท�างานระหว่าง 3 สาวเท่าน้ัน หากแต่ยัง “เช่ือมโยง” 

ฝ่ายงานใน อบต. 2 ฝ่าย ได้แก่ ส�านักงานปลัดท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของจินตนา 

และส่วนการศึกษาที่เป็นต้นสังกัดของจิราภรณ์ด้วย

จนิเลา่วา่ ทัง้ 2 ฝา่ยต้องดูแลเรือ่งเดก็เหมอืนกนั แต่เมือ่กอ่นจะท�างานแบบงาน

ใครงานมัน ทว่าหลังจากผ่านหลักสูตรนักถักทอชุมชน ท�าให้พวกเธอมองเห็นเจ้า

ภาพของแต่ละงานชัดเจน อาทิ หญงิตัง้ครรภม์สี�านกัปลดัดูแล เด็กปฐมวยัไดส้ว่นการ

ศึกษามาส่งเสริม พอถึงระดับประถมศึกษา ส่วนการศึกษาช่วยเร่ืองวิชาการแก่เด็ก 

ส�านกังานปลดัชว่ยพฒันาคร ูกระทัง่เกดิไอเดยีทีอ่ยากจดักระบวนการใหค้รอบคลมุ

เนื่องจากมองเห็นเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนา เช่น หากจะพัฒนาวัยรุ่น ก็เกิด

ค�าถามวา่กอ่นหน้านัน้เขาตอ้งเตบิโตอย่างไร เชน่นัน้นา่จะชว่ยกนัพฒันาตัง้แตเ่ดก็ 

เพราะทุกอย่างเริ่มจากเหตุ จึงน�ามาสู่ผลของปัจจุบัน หลังจากนั้นกระบวนการ

ท�างานจึงเปลี่ยนมาเป็นมีเจ้าภาพ แล้วอีกฝ่ายหนุนเสริมทั้งเรื่องก�าลังพลและ 

งบประมาณ

เกิดไอเดียที่อยาก

จัดกระบวนการ

ให้ครอบคลุม 

เนื่องจากมองเห็น

เป้าหมายเดียวกัน

ในการพัฒนา เช่น 

หากจะพัฒนาวัยรุ่น 

ก็เกิดคำาถามว่า

ก่อนหน้านั้นเขา

ต้องเติบโตอย่างไร 

เช่นนั้นน่าจะช่วยกัน

พัฒนาตั้งแต่เด็ก 

เพราะทุกอย่างเริ่ม

จากเหตุ จึงนำามาสู่

ผลของปัจจุบัน
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เห็นผลลัพธ์...ขยับต่อ
ความมุ่งม่ันในการท�างานของทีมนักถักทอชุมชนท่ีต้องการสร้างความเปล่ียนแปลง

ให้เกิดกบัเดก็ เยาวชน และชมุชน สง่ผลใหผู้บ้รหิาร อบต.พงึพอใจ และพรอ้มสนับสนนุ

อย่างเต็มที่

“เดิมเป้าหมายการทำางานของเราค่อนข้างสะเปะสะปะ แต่พอผ่านการอบรม

หลักสูตรน้ี พวกเขาสามารถแตกประเด็นนโยบายออกมาเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน การทำางาน

ก็ง่ายขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์จริง และดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น อบต.ก็เข้าถึงชุมชน

มากกว่าเดิม ทุกวันนี้ถ้าทีมนักถักทอชุมชนจะทำาอะไรต่อ ผมพร้อมหนุนให้ทุกอย่าง 

เพราะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พวกเขาทำาต้องเกิดประโยชน์กับชุมชนแน่”  นายกฯ สมจิตรกล่าว

ด้วยความภูมิใจ

ด้าน “เด็กและเยาวชน” เป้าหมายหลักในการท�างาน ก็เกิดความเปลี่ยนแปลง

ที่มองเห็นผ่านสายตาของนักถักทอชุมชนซึ่งเป็นผู้ด�าเนินงานเอง จินผู้น�าหลักสูตรนี้ 

เข้ามายังพื้นที่เล่าว่า ตลอด 2 ปีที่ท�างานมา เธอและเพื่อนๆ เห็นการเปลี่ยนแปลงใน

ภาพรวมของเดก็มทิีศทางทีดี่ขึน้ เยาวชนอาสาเขา้มาท�าโครงการใหช้มุชน งานในชุมชน

มีเด็กเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กมีความรับผิดชอบ 

มากขึ้น เพราะผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้ ส่วนทีมนักถักทอชุมชนก็ถอยออกมาร่วมกับ อบต. 

เป็นเพียงผู้สนับสนุนเรื่องงบประมาณ หรือวิชาการในบางครั้ง

ปลา - นภัสวรรณ จ�าปาทอง ประธานสภาเด็กและเยาวชนต�าบลหนองสนิท 

ยืนยันค�าพูดของทีมนักถักทักทอชุมชนด้วยการเล่าถึงความฝันของเธอท่ีอยากกลับมา

ท�างานรับใช้ประชาชนท่ี อบต. เพราะชอบงานที่ต้องมีใจอาสา และเสียสละความสุข

ส่วนตนเพื่อส่วนรวม
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ก่อนอธิบายต่อถึงความเปล่ียนแปลงของตัวเองท่ีกว่าจะมาถึงจุดนี้ว่า “เม่ือก่อน

แค่จับไมค์ก็ส่ันแล้ว พูดก็วกวนไปมา เวลาคิดอะไรได้ ก็ไม่กล้าพูดออกไป กลัวว่าความคิด

ของเราจะผดิ แตห่ลงัเขา้มาทำากิจกรรมกบัพ่ีนกัถกัทอชมุชน หนคูอ่ยๆ กลา้พดู กลา้คดิ 

กล้านำาเสนอความคิดของตัวเอง เพราะตอนไปเข้าค่ายกับ สรส. พี่เขาย้ำาเสมอว่า 

ความคิดของเราไม่ผิดขอแค่พูดออกมา”

สิ่งที่ต่อยอดจากความกล้าพูด กล้าคิดของปลา คือ การมีภาวะผู้น�า ซึ่งสามารถ

จัดระบบการท�างาน และโน้มน้าวผู้อื่น กระทั่งได้รับเลือกจากเพื่อนๆ ให้เป็นประธาน

สภาเด็กฯ นอกจากนี้เธอยังได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนจอมพระ

ประชาสรรค์ด้วย โดยปลาให้เหตุผลของการลองท�าหลายหน้าที่ ว่าอยากลองฝึกฝน 

ตัวเองหลายๆ แบบ เพราะงานแต่ละอย่างให้การฝึกทักษะแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน

แม้จะเห็นเด็กๆ ออกมาขยับไม้ขยับมือช่วยเหลือชุมชน ทว่าจินและเพ่ือน

นกัถกัทอชมุชนยอมรบัวา่ พวกเธอยงัไมส่ามารถดงึเด็กทัง้หมดมารว่มกจิกรรมได ้

เด็กท่ีมาส่วนมากเป็นเด็กดี เม่ือพัฒนาจึงยิ่งดีขึ้น ทว่าเด็กที่หลงผิดอยู่ก็มี และ

พวกเธออยากพามาร่วมท�ากิจกรรมด้วย จนเกิดเป็นค�าถามที่ต้องค้นหาค�าตอบ

ต่อไปว่า ท�าอย่างไรจึงจะก้าวข้ามไปดึงเด็กเหล่านั้นมาได้

ก�รทำ�ง�นต้องควบคู่กับก�รรักษ�คว�มสุข
การท�างานในฐานะนักถักทอชุมชนที่ผ่านมาของ 3 สาว อบต.หนองสนิทได้ข้าม

ผ่านขวากหนามมาสู่เส้นทางแห่งกลีบดอกไม้ ทว่าพวกเธอยังยืนยันจะไม่หยุด

กระบวนการเพียงเท่านี้ เพราะเกรงว่าปัญหาเหล่านั้นจะกลับมาอีก

จินอธิบายว่า พวกเธอมีกระบวนการท�างานแล้ว จะให้อยู่เฉยคงไม่ได้ ในเม่ือ

ปัญหาต่างๆ ไม่มีทางส้ินสุด เช่น ปัญหาคุณแม่วัยใสที่จะเกี่ยวพันกับการออกจาก

โรงเรียนกลางคัน พอถึงเวลาคลอดลูกแต่เล้ียงดูไม่ได้ ก็โยงสู่ปัญหาเด็กถูกทอดท้ิง  

ทุกปัญหาพัวพันกันเรื่อยๆ แบบนี้ ถ้าเราไม่ท�า ปัญหาต้องมาหาเราอีก

แม้มองว่าการท�างานแบบนี้ไม่มีค�าว่า “จบบริบูรณ์” แต่ทีมนักถักทอชุมชน

ก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์ว่าจะต้องท�าไปอีกนานแค่ไหน เพราะพวกเธอค้นพบ “ความสุข” 

ของการท�างาน ซึ่งอยู่ที่จุดสมดุลระหว่างชีวิตท�างาน และชีวิตส่วนตัวแล้ว

3 สาวบอกว่า ชีวิตของลูกผู้หญิงทุ่มเทกับการท�างานอย่างเดียวไม่ได้ เพราะยังมี

คนที่บ้านคอยอยู่ ทั้งแม่แก่ๆ ที่ต้องห่วงใย ลูกเล็กที่ต้องดูแล และสามีที่ต้องใส่ใจ  

ส่วนตัวพวกเธอเช่ือว่า ถ้าไม่สามารถดูแลครอบครัวตัวเองให้ดีได้ คงไปพูดให้คนอ่ืน

เชื่อไม่ได้ว่าท�างานเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว จึงตกลงใจกันว่าจะไม่เร่งรัดการ

ท�างานจนละเลยครอบครัว หรือกระทบหน้าที่งานประจ�า

แมวเล่าถึงแนวคิดดังกล่าวว่า พวกเธอท�างานบนฐานของความพอดี เนื่องจาก 

คิดว่าการท�างานเรื่องเด็กและเยาวชนคล้ายต้นไม้ที่แตกสาขาเรื่อยๆ เวลาเกิดปัญหาก็

ต้องหาทางออกมารองรับ ซ่ึงค�าว่าเรื่อยๆ ของพวกเธอคือ ท�าแบบค่อยเป็นค่อยไป  
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แต่ท�าทกุวนั เพราะหากท�าดว้ยความเรง่รดัใหเ้หน็ผลส�าเรจ็ หรอืกดดนัตวัเองวา่งานตอ้ง

ก้าวหน้า จะท�าให้เราไม่มีความสุข และอาจส่งผลกระทบต่องานอื่นด้วย 

ถ้าถามว่าอะไรคือส่ิงส�าคัญในการท�างาน “ความสุข” อาจเป็นค�าตอบของ

ใครหลายคน และแน่นอน ส�าหรับ 3 สาวนักถักทอชุมชนแห่ง อบต.หนองสนิทก็

เช่นกัน

เปลี่ยนแปลงหัวใจ...ไกลจ�กวันแรก
นบัจากวนัแรกถงึวนันี ้เปน็เวลากวา่ 2 ปแีลว้ที ่อบต.หนองสนทิมนีกัถกัทอชมุชน

เข้ามาขับเคล่ือนการพัฒนาเด็กและเยาวชน จนกระท่ังเกิดความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม 

ซึง่ความรูจ้ากหลักสตูรนกัถกัทอชมุชนนัน้ นอกจากใช้ไดก้บับคุคลภายนอกแลว้ ยงัซมึซบั

และปรับภายในของตัวเองได้ด้วย 

จินเล่าว่า เธอได้เรียนรู้การปล่อยวาง และมองโลกในแง่บวกมากขึ้น

“ก่อนหน้าที่ยังไม่มีหลักคิดในการทำางาน เวลาเจอปัญหาเราจะทุกข์มาก แต่หลัง

เข้าหลักสูตรฯ ความคิดกับใจของเราเปลี่ยน จึงเห็นว่าเราสามารถเก็บดอกไม้

รายทางได้ คือชื่นชมกับความสำาเร็จ และเรียนรู้บทเรียนระหว่างการทำางาน จาก

นัน้วธิกีารทำางานของเราจะเริม่เปลีย่น หากทำาแลว้เหนือ่ยกแ็คห่ยดุพัก แล้วลกุขึน้

มาทำาใหม ่ ทุกวันนี้มีปัญหาเพ่ิมจากเมื่อก่อนด้วยซ้ำา ทว่าเรากลับจัดการปัญหา และ

ภายในใจของตัวเองได้ มองว่าแท้จริงแล้วทุกข์สุขอยู่ที่เรา ค่อยๆ คิดค่อยๆ แก้ดีกว่า”

นอกจากนัน้จนิยงัเปลีย่นกระบวนการท�างานกบัลกูนอ้งดว้ย จากทีเ่คยใชอ้�านาจ

ความเปน็หวัหนา้สัง่การ กป็รบัมาใชก้ารพดูคยุสอบถามและรบัฟงัลกูน้อง ก่อนให้

ค�าแนะน�าและกลายเป็นว่าเธอได้ใกล้ชิดลูกน้องมากขึ้น เกิดความสนิทสนมและ

เป็นกันเอง

ฟากแมวเกิดมุมมองในการท�างานว่า งานทุกอย่างสามารถคิดยุทธวิธีด�าเนินการ

ได้หลายทาง จากเมื่อก่อนเคยมองเห็นแต่ตัวเอง นั่งคิดอยู่คนเดียว พอเห็นกว้าง

ขึ้น จึงพบโอกาสต่อยอดได้อีกไกล แม้การท�างานแต่ละวันจะมีอุปสรรค ก็ค่อยแก้

ไปทีละเรื่อง เพราะหากมองหาโอกาส ย่อมจะเห็นโอกาสแน่นอน 

และส�าหรับยุ้ยผู้เข้าร่วมทีมนักถักทอชุมชนหลังสุด แต่การเริ่มเรียนช้าไม่ใช่

อุปสรรคต่อการรับสิ่งดีๆ จากหลักสูตร  “แต่ก่อนเป็นคนใจร้อน ถ้ามีอะไรก็พร้อมตี

กระทบทันที หลังจากฝึกเรื่องการมองตัวเอง จึงมีแนวคิดในการจัดการชีวิตและ

งาน จากนั้นพยายามเก็บข้อมูลก่อนที่จะพูด คิดว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรหากเราพูด

ออกไปเรือ่งที ่เหน็ชัดในการทำางานคอืรบัฟงัผูป้กครอง และเพือ่นรว่มงานมากขึน้ 

แม้ตอนนี้เรายังทำางานไม่เก่งทว่าก็เป็นกระบวนการมากขึ้น”
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จากเมื่อก่อนเคยมองเห็นแต่ตัวเอง 

นั่งคิดอยู่คนเดียว พอเห็นกว้างขึ้น

จึงพบโอกาสต่อยอดได้อีกไกล 

แม้การทำางานแต่ละวันจะมีอุปสรรค 

ก็ค่อยแก้ไปทีละเรื่อง เพราะหากมองหา

โอกาส ย่อมจะเห็นโอกาสแน่นอน

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองสนิท
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล สมจิตร นามสว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล ศุภราช สุขเกษม 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล จิตรกร ศรีปิยะบุตร 
นักถักทอชุมชน
จินตนา แกล้วกล้า  หวัหนา้ส�านกังานปลดั
จิราภรณ์ บุญมี  หวัหนา้สว่นการศกึษา
แอนนา ฉิมงาม  ครูผู้ดูแลเด็ก
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จังหวัด
สุรินทร์



แรงคน...
ไม่สำ�คัญเท่�
แรงใจสู้

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเมืองลีง
อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

การเข้ามาทำางานในบทบาทนักถักทอชุมชน ทำาให้คนปฏิบัติงาน

ถอดหัวโขนที่เป็นตำาแหน่งของตนเองออกไป เพราะใช้ใจทำางาน

“ใจ” ช่วยทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับนักถักทอชุมชน

มีความผูกพันใกล้ชิดเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
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“ตอนแรกที่เป็นทีมมันก็ง่าย พอขาดหายไปมันก็เหนื่อย”  

จากนักถักทอชุมชน 5 คน เหลือเพียง 2 คน ครูหวิง - จิรนันท์ เครือจันทร์  

ครูประจ�าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองลีง อ�าเภอจอมพระ 

จังหวัดสุรินทร ์นักถักทอชุมชนเพียงคนเดียวในทีมที่ไม่ใช่บุคลากรของ อบต.เมืองลีง 

บอกว่า รู้สึกใจหายไม่น้อย จนหลายคร้ังรู้สึกหว่ันไหว เม่ือเห็นถึงความเปราะบางของทีม

เด็กเข้มแข็ง...ชุมชนเข้มแข็ง
หากถามว่า...สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนต�าบลเมืองลีงคืออะไร? 

ค�าตอบคงไม่เหนือการคาดเดาและคงไม่ต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นแว้นกวนเมือง 

ยาเสพตดิ ทะเลาะววิาท หนเีรียน แต่ความตา่งอยูท่ี ่ผูบ้รหิาร อบต. ในฐานะขา้ราชการ

ที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนในท้องถิ่นนั้น มีนโยบายที่เป็นแนวทางรับมือและแก้ไขปัญหา

ให้เข้ากับบริบทชุมชนของตนเอง

แม้จะเข้ามาคลุกคลีในวงการบริหารท้องถ่ินได้ไม่นาน แต่ด้วยเคยเป็นครูศูนย์ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอจอมพระมาก่อน ประเสริฐ  

สุขจิต นายก อบต.เมืองลีง จึงไม่มองข้ามปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพราะรู้ซึ้ง

ดีว่าเด็กและเยาวชนจะเป็นก�าลังส�าคัญต่อการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้สังคม

ประกอบกบัเปน็คนสนใจใฝห่าความรู้เพือ่พฒันาตนเองอยู่เสมอ เม่ือมี โครงการ

พัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน  

เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว เข้ามาเสนอหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การท�างานของบุคลากร อบต. ให้ท�างานกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริม

กลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชน นายกฯ ประเสริฐ จึงเต็มใจเปิดประตูต้อนรับอย่างเต็มท่ี 

ทั้งยังเข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง
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“คนรุน่ผมผ่านปจัจยัเสีย่งในชวีติมาน้อยกว่าเด็กยคุ

ปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้า มีสิ่งล่อตาล่อใจซึ่งน่าสนใจ

กว่าคำาสอนของพ่อแม่และครูบาอาจารย์ รวมถึงโลกที่

เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ ถา้เราไมท่ำาใหเ้ดก็รูเ้ทา่ทนั

ตวัเองและสงัคม ตอ่ไปเดก็ซึง่กค็อืลูกหลานของเราจะ

ใช้ชีวิตลำาบาก พึ่งพาตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่แค่ท้องถิ่นของ

เราจะแย่ แต่ประเทศของเราจะอยู่ยังไง” นายก อบต.

เมืองลีง กล่าวอย่างจริงจัง

ในฐานะนายก อบต. นอกจากการวางเทศบัญญัติ

เพื่อน�างบประมาณท้องถิ่นมาสนับสนุนกิจกรรม พัฒนา

เด็กและเยาวชนแล้ว อบต.ยังกระจายความร่วมมือไปยัง

หนว่ยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ศนูยพ์ฒันาครอบครวั 

สภาองค์กรชุมชน และส่วนตัวนายกฯ เองยังให้งบประมาณ

ช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย

นายกฯ ประเสริฐ กล่าวถึงแนวคิดการท�างานของตน

ว่า ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไมใ่ชแ่คน่ัง่ท�างานในส�านกังาน แต่

ต้องออกไปช่วยบุคลากรท�างานในพื้นที่ด้วย หากผู้

บริหารลงชุมชนไปปูทางสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน

ด้วยตนเอง จะย่ิงช่วยให้บุคลากรของ อบต.ท�างานใน

ข้ันตอนต่อไปได้ง่ายขึ้น

“อยา่งแรกตอ้งทำาใหผู้น้ำาชุมชนยอมรบัทีจ่ะฟงักอ่น 

ยงัไมต่อ้งถงึขัน้ยอมรบัทีจ่ะทำาตาม เมือ่เขาฟงัก็เปน็โอกาส

ของเราที่จะให้เขาเข้าใจได้”

แล้วใครจะทำ�?
การสร้างเด็กให้เป็นคนดีและมีความรู้ ต้องปลูกฝัง

ตั้งแต่ยังเล็ก ด้วยเหตุนี้ นอกจากบุคลากรของ อบต.ใน

แขนงงานต่างกันแล้ว นายกฯ ประเสริฐจึงเลือก ครูหวิง -  

จิรนันท์ เครือจันทร์ ครูประจ�าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เข้ามาเป็น 1 ในนักถักทอชุมชนด้วย
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“ครเูดก็เล็กเปน็เหมือนช่างปัน้ทีต่อ้งตัง้โครงใหม่ั้นคง

และสวยงาม เพือ่ส่งใหช้า่งแตง่แตม้ซึง่กค็อืครรูะดบัชัน้โต

ขึ้นมาดูแลต่อ ถ้าปั้นมาไม่ดีตั้งแต่แรก จะปรับปรุงแก้ไข 

แต่งแต้มใหม่ให้น่าประทับใจคงทำาได้ไม่ง่าย” นายก อบต.

เมืองลีง กล่าวเปรียบเทียบ

อย่างไรก็ตาม เมื่อประสบปัญหานักถักทอชุมชนซึ่ง

เป็นบุคลากรของ อบต. ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่ ท�าให้

เม่ือมีการโยกย้ายจึงไม่สามารถสานต่องานชุมชนได้ 

อย่างต่อเนื่อง มีแต่ครูหวิงที่ใกล้ชิดกับเด็กปฐมวัยเท่านั้น 

นายกฯ ประเสริฐจึงสนับสนุนให้ครูจากทั้ง 3 โรงเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาในต�าบลเมืองลีง เข้าร่วมกระบวนการ

เรยีนรูใ้นเวทแีลกเปล่ียนตา่งๆ ทีท่าง สรส.จดัขึน้ ดว้ยเหน็

ข้อดีของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาคือ เป็นจุดรวมของ

นกัเรยีนจากทุกหมูบ่า้น ครมูคีวามใกลช้ดิกบันกัเรยีน หาก

มีความเข้าใจในกระบวนการท�างานก็สามารถบูรณาการ

หลกัสตูรนกัถกัทอชมุชนเขา้กบัการเรยีนการสอนภาคปกติ

ได้ หรืออาจเพิ่มเติมขึ้นเป็นกิจกรรมเสริม 

“หากครแูตล่ะโรงเรยีนสรา้งแกนนำาเดก็และเยาวชน

ขึน้มาได ้กจ็ะชว่ยสง่เสรมิกลไกการพฒันาเดก็และเยาวชน

นอกระบบได้ในลำาดับต่อไป ผมเชื่อว่าพ้ืนฐานของเด็ก

ใฝ่ดีทุกคน หากผลิตแกนนำาเด็กในระบบที่เข้มแข็ง 

แกนนำาจะช่วยชักจูงเด็กนอกระบบเข้ามาทำากิจกรรมได้ 

ปญัหาเดก็หนเีรยีน เดก็แวน้ และปญัหายาเสพตดิกจ็ะ

ค่อยๆ คลี่คลายไป ปัญหาตอนนี้คือ ครูยังไม่มีความรู้

เร่ืองการเป็นกระบวนกร ผมจึงประสานงานกับผู้อำานวยการ

โรงเรยีนใหส้ง่ครเูขา้มารว่มเวทแีลกเปลีย่นกบั สรส. ซ่ึงก็ได้

รับความร่วมมือจากแต่ละโรงเรียนเป็นอย่างดี” 

 

ใกล้ตัว...ใกล้ใจ
โชคดทีีก่ลุ่มสภาเดก็และเยาวชนต�าบลเมืองลีงทีเ่คย

ไดร้ว่มกระบวนการพฒันาศกัยภาพภายใตโ้ครงการพัฒนา

เยาวชนในชุมชนท้องถิ่นระยะที่ 1 มีความกระตือรือร้น 

และสามารถขบัเคลือ่นกจิกรรมมาอยา่งตอ่เนือ่ง จนสรา้ง

แกนน�าเด็กและเยาวชนในรุ่นที่ 2 ขึ้นมาได้
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“ระเบิดจากขา้งใน” คอืหลกัทรงงานทีไ่ดเ้รยีนรูจ้าก

หลักสูตรนักถักทอชุมชนที่ท�าให้แกนน�าเด็กและเยาวชน

ต�าบลเมืองลีงพัฒนาศักยภาพ จนคิดต่อยอดท�ากิจกรรม

ต่างๆ ด้วยตนเองได้ “ท�างานด้วยใจ และเริ่มจากคน 

ใกล้ตัว” เป็นวิธีคิดที่ครูหวิงน�ามาประยุกต์ใช้

“พอรู้ว่านายกฯ เลือกให้เข้ามาอบรมในหลักสูตร 

นกัถกัทอชมุชนซึง่เกีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชนกอ็ยากมา

ตัง้แตแ่รก เพราะสว่นตวัชอบทำางานกบัเดก็ กอ่นหนา้ทีจ่ะ

มีหลักสูตรนี้ เราก็จัดกิจกรรมพาเด็กเข้าวัด เพื่อปลูกฝัง

เร่ืองคณุธรรม จรยิธรรม และสอนใหเ้ดก็ๆ รู้จักวฒันธรรม

ประเพณด้ัีงเดมิซึง่เปน็รากเหงา้ของตวัเองอยูแ่ลว้ แตด่ว้ย

กำาลังของเราเพียงคนเดียว ก็ผลักดันได้แค่ในชุมชนบ้าน

หนองเหล็กที่อาศัยอยู่เท่านั้น” 

ต�าบลเมืองลีง เป็นต�าบลใหญ่ที่มีถึง 18 หมู่บ้าน  

ครูหวิงบอกว่า เม่ือเข้ามาสวมบทบาทนักถักทอชุมชน 

เปา้หมายขอบเขตการท�างานขยายออกไปจาก 1 หมูบ่า้น

เป็น 18 หมู่บ้านทั้งต�าบล ่เมื่อประเมินความเป็นไปได้

ในระยะยาว ครหูวงิจึงคดัเลอืกแกนน�าเดก็และเยาวชน

รุ่นแรกจากคนใกล้ตัวที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมด้วย

ก่อน เช่น ผู้ปกครองของเด็กที่เธอรู้จัก ผู้น�าชุมชนที่มี

ลกูหลานอยูใ่นวยัว่ิงเลน่ และลกูสาวของเธอ ลว้นเปน็

เป้าหมายแรก ท้ังน้ี เพ่ือให้การด�าเนินงานในช่วงเร่ิมต้น

สะดวกและง่ายที่สุด

“เราจะชวนลกูคนอืน่ใหม้าทำากจิกรรมไดย้งัไง ถ้าลกู

เราเองยังไม่มา เด็กคนไหนที่เราพอจะสนิทกับพ่อแม่เขา

อยู่แล้ว ก็ไปขออนุญาตพาลูกมาเข้าค่ายและมาร่วมกิจกรรม 

เด็กในชุมชนคนไหนท่ีเห็นแววว่าเขาน่าจะสนใจก็ไปชวนมา 

รวมทัง้เดก็ๆ ทีเ่ปน็ลกูหลานของผูน้ำาชมุชน เพราะเดก็จะ

ช่วยดึงผู้ใหญ่ให้สนใจและให้ความร่วมมือสำาหรับการทำา

กิจกรรมอย่างต่อเนื่องในอนาคต...ส่วนตัวเองเมื่อเห็น

ลูกสาวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ใจเย็นขึ้น ขยันขึ้น เราก็ยิ่ง

ม่ันใจวา่ถา้เราทำาตอ่จะตอ้งชว่ยเปลีย่นแปลงลกัษณะนสิยั

ของเด็กในชุมชนไปในทางที่ดีขึ้นได้แน่ๆ” ครูหวิงอธิบาย

ถึงวิธีคิดวิธีการของเธอ

แน่นอนว่า การลงพื้นที่เพื่อชักชวนให้คนในชุมชน

หันมาสนใจและให้การสนับสนุน ทั้งในแง่ของเวลา  

องคค์วามรู ้และงบประมาณ เพือ่ผลกัดนักจิกรรมของเดก็

และเยาวชนไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะผู้ใหญ่มีภาระหน้าที่ 

ต้องรับผิดชอบเรื่องการท�ามาหากินเลี้ยงปากท้อง และ

ส่วนใหญ่ยังไม่มีความมั่นใจว่าเด็กโดยเฉพาะเด็กเกเรจะ

เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้จริงๆ  

“เราเลยต้องเริ่มต้นทำากิจกรรมกับชุมชนของ 

ตัวเองและคนที่รู้จักก่อน เพราะคุยกันง่าย พองานเริ่ม

มีผลลัพธ์ขึ้น ก็นำาภาพผลงานที่เด็กๆ ทำาไปนำาเสนอ

ในท่ีประชุมประจำาเดือนระดับตำาบล เพื่อสร้างการ

ยอมรับและให้ผู้ใหญ่เปิดใจเข้ามาส่งเสริมกิจกรรม

ของเด็ก วิธีการนี้ได้ผลแต่ต้องใช้เวลา”

ถึงแม้ภาระงานประจ�าจะไม่เสีย แต่ครูหวิงยอมรับว่า

ได้รับแรงกดดันจากงานประจ�าอยู่ไม่น้อย จนอยากหยุด

และล้มเลิกโครงการอยู่หลายครั้งระหว่างท�ากิจกรรม  

ทัง้ภาระงานประจ�าในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีต่อ้งเขา้งานใน

เวลาราชการ แล้วต้องจัดสรรเวลาช่วงเย็น หรือวันหยุด

เสาร์-อาทิตย์ ลงมาท�างานกับแกนน�าเด็กและเยาวชน 

หลายครัง้ทีก่ลุม่เยาวชนไม่มีเวลาวา่งตามทีน่ดัหมายกนัไว ้

ท�าให้การขับเคลื่อนงานช่วงต้นสะดุดอยู่หลายครั้ง 

“ครูจะไม่ทำาแล้วนะครูเหนื่อย” ครูหวิงเอ่ยขึ้น 

“ถึงครูหยุดเราก็ทำาต่อ” เป็นค�าตอบท่ีครูหวิงได้

จากเด็ก  

ค�าตอบนั้นเตือนสติและดึงเธอกลับมาอีกครั้ง 

“เม่ือมาเป็นนักถักทอชุมชน หน้าที่เราคือเข้ามา

เชื่อมร้อยถักทอสิ่งที่ขาดหายไปให้ต่อถึงกัน หรือเมื่อ

เราเห็นว่ามันขาด เราจะดูเฉยๆ ไม่ยอมต่อหรือซ่อมแซม

ไม่ได้ พอเด็กพูดมาแบบนั้นยิ่งทำาให้รู้สึกว่าเราทิ้งเขา

ไม่ได้ ทำาแล้วผลลัพธ์จะได้มากหรือน้อยก็ยังดีกว่า 

ไม่ได้ทำาอะไรเลย บอกได้เลยว่าต้ังแต่เริ่มโครงการมา 

เด็กๆ ไม่เคยหยุดคิดหยุดทำา มีแต่เข้ามาขอคำาปรึกษา...

สว่นตวัเราพอผา่นจดุทอ้แทน้ัน้มา มนัทำาใหเ้ราใจเยน็และ

เข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่มากขึ้น จนกลับมาตั้งหลักคิด

ใหม่ว่าจะทำาอย่างไรต่อไปได้”
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“ใจ” ต้องม�ก่อน
มนี-สภุาวดิา แสงทอง หนึง่ในแกนน�าสภาเดก็และเยาวชนต�าบลเมอืงลงี เลา่

ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมว่า ต้องการท้าทายตัวเอง และอยากพิสูจน์ว่า 

การท�ากิจกรรมที่ผู้ใหญ่บอกว่ามีประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นนั้นดีอย่างไร

“อยู่บ้านสบายก็จริง แต่อยู่บ้านไม่ได้ทำาอะไรเลย รู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ 

พอได้มาทำากิจกรรม ส่ิงท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนคือ ระบบคิดของเราพัฒนาขึ้น จากที่ 

อยากทำาอะไรก็ทำา ตอนนี้ต้องคิดอย่างมีเป้าหมายว่าจะทำาสิ่งนี้ทำาไม เพื่ออะไร ถ้าทำา

แล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบ บทเรียนจากการทำางานทำาให้มีความกล้าและชัดเจน

มากข้ึน ในการทำางานหากไม่ส่ือสารและแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน มัวแต่พูดจา

กำากวมว่าทำาแบบนั้นก็ได้แบบนี้ก็ได้ งานที่ออกมาจะไม่เป็นไปอย่างที่คิด ที่สำาคัญ

คือทำาให้เราไม่คิดเข้าข้างตัวเองและเชื่อคนง่ายเกินไป จะตัดสินใจทำาอะไรต้อง 

เก็บข้อมูลให้แน่ชัด เมื่อมีปัญหาที่ตัดสินใจไม่ได้ เกินการควบคุมก็ควรปรึกษาผู้ใหญ่ 

ไม่ตัดสินใจทำาอะไรเองโดยพลการ” 

ด้าน นุ่น - กวีรินทร์ แสนกล้า แกนน�าเด็กและเยาวชน อีกคน บอกว่า ด้วย

ความเป็นเด็ก การเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือและขอความร่วมมือในการท�า

กิจกรรมต้องอาศัยแรงใจ เพราะบางครั้งต้องเข้าไปพูดคุยท�าความเข้าใจกับผู้ใหญ่ใน

ชุมชนหลายรอบ ดังนั้นถ้าใจไม่เต็มร้อยก็อาจต้องเหนื่อยใจกลับมา 

วธิเีลอืกพืน้ทีเ่ปา้หมายของกลุม่แกนน�าเยาวชน คอื หมูบ่า้นทีม่โีครงการในชมุชน

เป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้ว และมีแนวโน้มว่าผู้น�าชุมชนหรือผู้ใหญ่ใจดีจะให้ความร่วมมือ

ชว่ยเปน็วทิยากร สว่นวธิกีารเขา้ไปแนะน�าตวัตอ้งอาศยัจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม เริม่จาก

แนะน�าว่าตนเองเป็นใคร ก�าลังท�าอะไรอยู่  ต้องการให้ชุมชนช่วยเหลืออย่างไร รวมทั้ง

ปรับบุคลิก วางท่าทางให้ดูน่าเชื่อถือ และใช้ภาษาถิ่นในการพูดคุย

ทั้งนี้ กลุ่มแกนน�าเยาวชนได้เข้าไปติดต่อประสานงานกับผู้น�าชุมชน 3 หมู่บ้าน ที่

มทีนุในชมุชน เชน่ โครงงานเลีย้งปลาในกระชงั การปลูกพชืผกัและสวนสมุนไพร เปน็ตน้ 

“เวลาช่วงเยน็เหมาะสมทีส่ดุสำาหรบัการลงชมุชน เพราะเปน็ช่วงทีท่กุคนผอ่นคลาย

จากการทำางาน ครัง้หนึง่พวกเราไปกนัตอนหวัค่ำา กโ็ดนผูใ้หญเ่ตอืนมาวา่มาทำาอะไรกนั

ป่านนี้...การทำากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ และทำางานกับผู้ใหญ่ สอนให้เรามี

ความอดทน และทำาให้รู้จักตัวเองว่าเป็นคนมีความอดทนมากแค่ไหน คนอ่ืนทนได้

ทำาไมเราทนไม่ได้ คนอื่นกล้าพูดกล้าแสดงออก ทำาไมเราไม่กล้า สอนให้เราเป็น

การทำากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ และทำางานกับผู้ใหญ่ สอนให้เรามี

ความอดทน และทำาให้รู้จักตัวเองว่าเป็นคนมีความอดทนมากแค่ไหน 

คนอื่นทนได้ทำาไมเราทนไม่ได้ คนอื่นกล้าพูดกล้าแสดงออก ทำาไมเราไม่กล้า
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ทั้งผู้นำาและผู้ตามที่ดีอย่างถูกที่ ถูกจังหวะและเวลา 

ไมใ่ช่นกึอยากพดูหรอือยากทำาอะไรกท็ำาตามใจตวัเอง 

โดยไม่รับฟังคนอื่น เพราะความคิดเห็นของคนอ่ืนอาจ

จะเข้าท่ากว่าเราก็ได้” นุ่น กล่าว

ครูหวงิเสริมวา่  หลายครัง้ทีอ่ปุสรรคการท�างานของ

กลุ่มแกนน�าเด็กและเยาวชนไม่ได้เกิดข้ึนจากตัวเด็กเอง  

แตก่ลบักลายเปน็แนวคดิของผูใ้หญใ่นชมุชนทีไ่มไ่วใ้จเดก็ 

และไม่ปล่อยให้เด็กท�ากิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ด้วยตนเอง 

ด้วยเหตุน้ี ส่ิงท่ีครูหวิงและนายกฯ ประเสริฐ ก�าลังวางแผน 

ขับเคล่ือนต่อไป คือ การสร้างความเข้าใจและปรับแนวคิด

ของผู้ใหญ่ ให้เป็นผู้ให้ค�าปรึกษาแทนการออกค�าสั่ง 

วัดผลความส�าเร็จของเด็กจากความร่วมไม้ร่วมมือใน

การท�างาน แทนความสมบูรณ์ในเนื้องาน

“เราต้องปรับความคิดของผู้ใหญ่ อย่างเร่ืองเล้ียงปลา 

ตอนเราจัดกระบวนการให้เด็กทำา เขาก็แบ่งหน้าที่มา 

ดูแลกันได้ดี หลังจากนั้นเลยปล่อยให้ชุมชนจัดการเอง 

สดุทา้ยไปติดทีข่ายปลาแลว้ขาดทุน ผูใ้หญใ่นชมุชนเลยไม่

สนับสนุนต่อ ทั้งๆ ที่เด็กรวมกลุ่มทำางานกันอย่างขันแข็ง”

ครูหวิงย้�าอย่างชัดเจนว่า ปัจจุบันแกนน�าเด็กและ

เยาวชนในสภาเด็กฯ รุน่ที ่1 และ 2 มศีกัยภาพและมคีวาม

เข้มแข็งพอที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยตนเอง เธอและ 

นายกฯ ประเสริฐมีหน้าที่แค่ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุน

ด้านงบประมาณเท่านั้น 

การเข้ามาท�างานในบทบาทนักถักทอชุมชน 

ท�าให้คนปฏิบัติงานถอดหัวโขนที่เป็นต�าแหน่งของ

ตนเองออกไป เพราะใชใ้จท�างาน “ใจ” ชว่ยท�าใหค้วาม

สัมพันธ์ระหว่างเด็กกับนักถักทอชุมชนมีความผูกพัน

ใกล้ชิดเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

“ทุกวันน้ีเด็กจะเรียกเราว่าแม่ แล้วเรียกนายกฯ ว่าพ่อ 

เวลามีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นเร่ืองกิจกรรมหรือเร่ืองส่วนตัว 

เด็กๆ จะไว้วางใจเข้ามาขอคำาปรึกษาทันที คนไหนว่าง 

มีเวลาให้เด็กๆ ก่อน เขาก็มาหาคนนั้น อย่างที่ห้องท่าน

นายกฯ เขาก็ขึ้นมาหาได้เลย ไม่ต้องติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ 

อบต.ให้ยุ่งยาก” ครูหวิงอธิบาย

ว�งแผนสร้�งร�กฐ�นที่มั่นคง
ถึงแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาเป็นระยะ จนต้องล้มเลิก

หลายกิจกรรมไประหว่างทาง แต่ส่ิงหนึ่งที่ท�าให้กลุ่ม 

แกนน�าเด็กและเยาวชนยังรวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่น 

คือ ความรักความผูกพันระหว่างกัน รวมทั้งการ

วางแผนการท�ากิจกรรมที่ก�าหนดวันเวลาท�างานและ

การประชุมปรึกษางานอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น เพ่ือ 

แก้ปัญหาเรื่องการมีเวลาว่างไม่ตรงกัน
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เล้ง - ธนากร อภิชาตวาณิช แกนน�ารุ่น 2 อธิบายว่า ทีมแกนน�าเด็กและเยาวชน

มีก�าหนดการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือนในช่วงเย็น เพื่อ

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ สรปุความคบืหนา้ และถอดบทเรยีนขอ้ดขีอ้ดอ้ยของการ

ปฏิบติังาน ทัง้นี ้เนือ่งจากแกนน�าทีเ่รยีนหนงัสอืนอกระบบตอ้งเรยีนในวนัเสาร-์อาทติย ์

ส่วนแกนน�าในระบบ เรียนภาคปกติวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาในช่วงเย็นจึงเป็นเวลาที่

สะดวกและเหมาะสมที่สุดส�าหรับทุกคน หากครั้งไหนมีการประชุมเพื่อวางแผนท�า

กิจกรรม ทุกคนจะต้องแสดงความคิดเห็นและแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนว่าใคร 

รับผิดชอบงานตรงส่วนไหน 

“จริงๆ ผมเข้ามาเพราะอยากรู้ว่าน้องๆ ทำาอะไรกัน เพราะผมเป็นคนชอบเรียนรู้ 

ไม่แบ่งแยกว่าคนนี้เด็กกว่าคนนั้นแก่กว่า พอได้เข้ามาทำากิจกรรมก็ทำาให้เราเห็นตัวเอง

มากขึน้ บางเรือ่งทีค่ดิวา่ทำาไดด้อียูแ่ลว้ อยา่งการประสานงานกบัคนในชุมชนทีเ่รากเ็คย

ทำามาก่อน พอมาทำางานตรงน้ีต้องเข้ามารับผิดชอบขอบเขตงานที่ใหญ่ขึ้น เกี่ยวข้อง 

กับคนที่เราไม่รู้จักมากขึ้น เราก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก เพราะเมื่อต้องทำางานเป็นทีม 

ผมก็ยิ่งต้องทำางานให้รอบคอบมากขึ้น ให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด” เล้งสะท้อนถึง

แนวคิดการท�างาน

ส่วนนุ่นเสริมว่า เราไม่สามารถท�างานส�าเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว เมื่อต้องท�างาน

ร่วมกับคนอื่นจึงต้องมีกฎกติกาในการท�างานร่วมกัน ยกตัวอย่างกติกาในการประชุม

ของพวกเราคอื หา้มเลน่หา้มคยุโทรศพัท ์ หา้มเอาของมากนิในหอ้งประชมุ ทุกคนตอ้ง

มสีมาธกิบัการประชมุ รอจนประชมุเสรจ็แลว้ค่อยออกไปกนิดว้ยกนั อกีอย่างหนึง่กค็อื 

ต้องไว้ใจกัน ไม่อย่างนั้นไม่มีทางท�างานร่วมกันได้ เมื่อไรที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน 

ต้องรับฟังแล้วช่วยกันประเมินว่าแบบไหนถึงจะดีที่สุด

ส่วนมีนย้�าถึงหัวใจของการท�างานในทีมแกนน�าเยาวชนว่า ความเสียสละและ

ความสามัคคเีป็นส่วนส�าคัญที่ผลักดันให้งานส�าเร็จ 

“พอมกีจิกรรมตรงนีเ้ข้ามาเรากต็อ้งจัดสรรเวลาของตวัเองใหด้ ีตอนแรกรูส้กึวา่ยาก 

ตอ้งใชเ้วลาปรบัตวั แตพ่อทำากจิกรรมไปไดส้กัระยะหนึง่ เรากส็ามารถแบง่เวลาไดว้า่จะ

ทำาการบ้านหรืออ่านหนังสือช่วงไหน มาทำากิจกรรมหรือมาประชุมเมื่อไร ในทีมงาน 

ก็ต้องวางแผนตารางการทำางานให้ชัดเจน เพื่อให้แต่ละคนได้มีเวลาไปทำาเรื่องส่วนตัว

ของตัวเองด้วย ทำาด้วยกัน เพื่อจะได้เดินไปพร้อมๆ กัน” มีนกล่าว

เรื่องความเสียสละ เจษ - เจษฎา สุขจิต แกนน�ารุ่นที่ 2 ไม่เป็นสองรองใคร  

จากเดิมที่เป็นคนเก็บตัว ไม่ชอบสุงสิงกับใคร แต่เมื่อเล้งเพื่อนสนิท ชวนให้เข้ามา 

ท�ากจิกรรมเพือ่ชมุชน เขากไ็มป่ฏเิสธ ท้ังยังสามารถเป็นแกนน�าหลกัช่วยด�าเนนิโครงการ

ในวันที่คนอื่นๆ ไม่สะดวกได้เสมอ

เราไม่สามารถ

ทำางานสำาเร็จได้

ด้วยตัวคนเดียว

เมื่อต้องทำางาน

ร่วมกับคนอื่น

จึงต้องมีกฎกติกา

ในการทำางานร่วมกัน...

อีกอย่างหนึ่งก็คือ 

ต้องไว้ใจกัน

เมื่อไรที่ความคิดเห็น

ไม่ตรงกัน ต้องรับฟัง

แล้วช่วยกันประเมิน

ว่าแบบไหนถึงจะดีที่สุด
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“เมื่อเข้ามาแล้ว ผมก็ต้องทำาหน้าที่ของตัวเองให้ดี 

เพื่อนเอ่ยปากขอให้ช่วยอะไร ถ้ามาได้ผมก็จะมา เพราะ

เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ไม่รู้สึกว่าลำาบากอะไร ออกมา

เจอคนเยอะขึ้นก็สนุกดี” 

ถึงแม้นักถักทอชุมชนที่เป็นแกนหลักของ อบต. 

เมอืงลงี จะเหลอืเพยีงแค ่2 คน คอื นายกฯ ประเสรฐิและ

ครูหวิง แต่การไม่ท�าอะไรเกินตัวและกล้าขอความช่วยเหลือ

จากภาคีภายนอก ก็ท�าให้การท�างานภายใต้หลักสูตร 

นักถักทอชุมชนของ อบต.เมืองลีง มีมูลนิธิการศึกษา

เพือ่โลกสเีขยีวทีท่�ากจิกรรมดา้นการพฒันาศกัยภาพเดก็

และเยาวชน ภายใต้กลุ่มเด็กชื่อ กลุ่มจอมปลวก เข้ามา

ช่วยเป็นวิทยากรกระบวนการและชักชวนให้แกนน�าเด็ก

และเยาวชนของทั้งสองภาคีมาท�ากิจกรรมร่วมกันอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น การท�าสบู่จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นต้น
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นอกจากนี้ยังมี วิเชียร สัตตธารา ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร ์

ซึง่เปน็ปราชญ์ทีมี่ความรูด้้านการเกษตร เข้ามาใหค้วามรูแ้ละหนนุเสรมิการท�ากจิกรรม

ปลูกพืชผักของกลุ่มเยาวชนอีกทางหนึ่ง

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความเสียสละของแกนน�าเด็กและเยาวชนตั้งแต่รุ่นแรก

อย่างมีนและนุ่น เรื่อยมาจนถึงเล้งและเจษ ซ่ึงเป็นแกนน�ารุ่นที่ 2 ที่คิดและลงมือท�า

กจิกรรมตา่งๆ มาอยา่งตอ่เนือ่ง ไมว่า่จะเปน็ การปลกูพชืผกัสวนครวั การปลกูมะนาว

ไร้ท่อ การจัดแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี โครงการเด็กแว้นริเริ่มกับการจัด

กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ เช่น การเก็บผักตบชวา เพื่อน�ามาท�าปุ๋ย การเก็บขยะ

ในชมุชนและการปลกูตน้ไม ้และลา่สดุ โครงการอาหารเพือ่นอ้ง อกีหนึง่กศุโลบาย

ที่ท�าให้น้องท้องอิ่ม ก่อนชักชวนกันท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ทั้งในและบริเวณรอบ

โรงเรียน 

ทั้งหมดก็เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้เกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น รวมทั้ง

สรา้งความร่วมมอืและความสมัพนัธท์ีแ่นน่แฟน้ขึน้ระหวา่งเดก็ ผู้ปกครอง คร ูและผูใ้หญ่

ในชุมชน

ภาพเด็กแว้นขี่มอเตอร์ไซค์น่าร�าคาญที่แทบจะไม่มีให้เห็น สมาชิกสภาเด็กและ

เยาวชนต�าบลเมอืงลงีรว่ม 50 คนท้ังในและนอกระบบ จากตา่งหมูบ่า้นทีส่ลบัสับเปลีย่น

กนัเขา้มาท�ากจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง เปน็หลกัฐานเชงิประจกัษท่ี์แสดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจน

ว่า เด็กท�าอะไรได้มากกว่าที่คิด 

“สิ่งที่ทำาให้ผมรู้สึกภูมิใจและมีความมุ่งมั่นจะส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก

และเยาวชนต่อไป คือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มที่ถูกมองว่าเป็นเด็กเกเร 

ซึ่งลุกขึ้นมาเป็นแกนนำา นำาเด็กรุ่นเล็กทำากิจกรรมได้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน”  

นายกฯ ประเสริฐ ถ่ายทอดความประทับใจที่เห็นด้วยตาตนเอง

ถึงวันน้ีกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนได้พิสูจน์ให้ผู้ใหญ่เห็นแล้วว่า เด็กและเยาวชน

ต�าบลเมืองลีงจะเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับชุมชนท้องถิ่นต่อไปได้ หากผู้ใหญ่ใน

ชุมชนให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ
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สิ่งที่ทำาให้ผมรู้สึกภูมิใจและมีความมุ่งมั่นจะส่งเสริม

ให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป คือ 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มที่ถูกมอง

ว่าเป็นเด็กเกเร ซึ่งลุกขึ้นมาเป็นแกนนำา นำาเด็กรุ่น

เล็กทำากิจกรรมได้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเมืองลีง
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล ประเสริฐ สุขจิต
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ว่าที่ ร.ต. ประสบ บุญเหลือ 
นักถักทอชุมชน
จิรนันท์ เครือจันทร์  ครูผู้ดูแลเด็ก
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จังหวัด
สุรินทร์



ร่วมมือ ร่วมใจ
ร่วมสร้�ง
คว�มเปลี่ยนแปลง

เทศบ�ลตำ�บลกันตวจระมวล 
อำ�เภอปร�ส�ท จังหวัดสุรินทร์

ความสำาเร็จของเด็กและเยาวชน รวมถึงความสำาเร็จของ

การพัฒนาชุมชน คือ การมีส่วนร่วมของคนทุกฝ่าย

ดังนั้น ความสำาเร็จของเด็กและเยาวชนจึงไม่ใช่ผลผลิตที่เขาทำา

ไม่ใช่ผลิตน้ำายาล้างจานได้กี่ขวด ขายผักได้กี่บาท เก็บขยะได้กี่ชิ้น

แต่อยู่ที่ “กระบวนการเรียนรู้” จากการมีส่วนร่วมของเขาที่จะติดตัว

เขาไปในอนาคต ทั้งความรู้ ความอดทน ความรับผิดชอบ

การบริหารจัดการเวลาในชีวิต และจิตสำานึกที่ดีที่มีต่อส่วนรวม 
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การเดินตามแนวทางการพัฒนาแบบทุนนิยมอย่างไม่รู้เท่าทัน ทิ้งร่องรอย 

ความล้มเหลวไว้ให้เห็นโดยท่ัวไป ต�าบลกันตวจระมวล อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

เปน็พืน้ท่ีหนึง่ท่ีไดร้บัผลกระทบจากการพฒันาดงักลา่ว ในพืน้ทีท่ัง้ 8 หมู่บา้นของต�าบล 

กนัตวจระมวลเคยประกอบอาชพีท�านาเปน็อาชีพหลกั แตก่ารท�านาโดยพึง่พาเทคโนโลยี

กลับกลายเป็นการสร้างหน้ีจนเกินตัว ที่ดินของชาวนาส่วนหนึ่งถูกนายทุนยึด หลาย

ครอบครวัตอ้งผนัตวัเองจากชาวนา มาเปน็ชาวไรอ่อ้ย ทัง้ทีย่งัไม่มีความรูค้วามช�านาญ 

จึงไม่สามารถดูแลผลผลิตได้อย่างใจคิด 

และเพ่ือให้ครอบครัวอยู่รอด และปลดหน้ีสินที่มีอยู่ การด�าเนินชีวิตจึงห่างไกล

จากวถิพีอเพยีง ชวีติทีต่อ้งดิน้รน สง่ผลใหพ้อ่แมผู่ป้กครองไม่มีเวลาดแูลส่ังสอนลูกหลาน 

เมื่อเด็กและเยาวชนรู้ไม่เท่าทันสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สุดท้ายปัญหาเด็กและ

เยาวชนก็ยากเกินควบคุม

พัฒน�ระบบ “คว�มสัมพันธ์” สร้�ง “กลไก” ก�รทำ�ง�น
สุข แนมดี นายกเทศมนตรีต�าบลกันตวจระมวล อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

กล่าวว่า ปัญหาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่กันตวจระมวลที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุด คือ 

การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ดังนั้นผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะโรงเรียนต้องท�าความเข้าใจ

สภาพปัญหาของเด็กอย่างเข้าถึง

“เดก็บางคนไมไ่ปเรยีนหนงัสอื ทำาใหโ้ดนไลอ่อกจากโรงเรยีน แตผ่มมองวา่ปญัหา

ที่เกิดขึ้นจะมองเป็นความผิดพลาดของเด็กอย่างเดียวไม่ได้ เลยเข้าไปพูดคุยทำาความ

เข้าใจกับโรงเรียนว่าการแก้ปัญหาต้องแก้ตรงจุดที่เป็นต้นเหตุของปัญหา เมื่อเด็กไม่มา
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โรงเรียน ครูต้องสืบทราบให้รู้ไปถึงที่บ้านของเด็กว่า 

ครอบครวัเดก็มีสภาพเปน็อยา่งไร มีปญัหาครอบครวัหรอื

ไม ่แลว้สิง่นัน้เปน็สาเหตใุหเ้ด็กมพีฤตกิรรมอยา่งทีเ่ปน็อยู่

หรือเปล่า เด็กบางคนไม่มาโรงเรียนเพราะมีภาระหรือมี

ปัญหากับทางบ้านก็เป็นได้”

ด้วยต้องการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของเด็กและ

เยาวชนในชุมชนให้คลี่คลาย ทต.กันตวจระมวล จึง

สร้างสรรค์แนวทางด้วยการเปิดพื้นท่ีให้เด็กและเยาวชน

เข้ามาท�ากิจกรรมร่วมกับเทศบาล เน้นดึงหัวโจกของเด็ก

กลุ่มเสี่ยงเข้ามาร่วมกิจกรรมก่อนเป็นล�าดับแรก โดยท�า

กิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน เช่น การเก็บขยะ เป็นต้น 

รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและลดค่าใช้จ่ายใน 

ครัวเรือน เช่น การปลูกผัก เพื่อกินและขาย และการท�า

น้�ายาล้างจานใช้เอง เป็นต้น

นายกฯ สุข บอกว่า วิธีการนี้จะท�าให้เด็กรู้สึกว่า 

ตวัเองมีความส�าคญั มองเหน็คณุคา่และศกัยภาพของ

ตัวเอง นอกจากนี้ ทต.ยังมีนโยบายมุ่งพัฒนาเด็กและ

เยาวชนกลุ่มต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น เน้นส่งเสริมด้านการ

ศึกษาให้นักเรียนในระบบ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้

นักเรียนนอกระบบ เพื่อให้มีทักษะการท�างานที่สามารถ

หารายได้เล้ียงดูตนเองและครอบครัว ส่งเสริมกิจกรรม

พัฒนาชุมชนเพื่อสร้างจิตส�านึกสาธารณะและแสดงออก

ถึงความเสียสละ ซ่ึงจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้กับเด็กและ

เยาวชนได้

“ถา้ดึงหวัหนา้เดก็กลุม่เสีย่งมาทำากจิกรรมได้ เดก็คน

อ่ืนๆ ในกลุ่มก็จะตามมาด้วย เม่ือเด็กคนอ่ืนเห็นพ่ีๆ เพ่ือนๆ 

หรือน้องๆ มาทำากิจกรรมสนุกๆ ก็จะรู้สึกอยากลองและ

อยากเขา้มาทำากจิกรรมบ้าง เพราะธรรมชาตขิองเดก็ชอบ

รวมกลุ่มทำากจิกรรม รกัความสนกุสนาน ถา้เราหากิจกรรม

ให้เขาทำา เขาก็สนใจ แต่ท่ีผ่านมาไม่มีผู้ใหญ่เป็นแกนนำา

ชักชวนเด็กอย่างจริงจัง เขาเลยเอาเวลาไปทำาอย่างอื่น” 
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นายก ทต.กันตวจระมวลบอกต่อว่า ที่ผ่านมา ทต. 

จัดสรรงบประมาณรายปี เพ่ือสนับสนุนการท�ากิจกรรม

ของเด็กและเยาวชนท้ังในพื้นที่และการอบรมภายนอก

พืน้ทีอ่ย่างเตม็ที ่เดก็และเยาวชนกลุม่ใดอยากท�าโครงการ

ก็สามารถส่งแผนการท�างานเสนอได้ทันที ทต.ก็จะพิจารณา

ตามความเหมาะสม หากเปน็โครงการระยะยาวการจดัสรร

งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทต่อโครงการ หรือ

บางครั้งก็ส่งเด็กไปอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถซ่ึง

แต่ละครั้งใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า 40,000 บาท แต่ยัง

เป็นการท�ากิจกรรมเพื่อกิจกรรมเท่านั้น

เม่ือมคีนแนะน�าใหรู้จ้กั โครงการพฒันาเยาวชนใน

ชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอ

ชุมชน เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งมี 

เป้าหมายเพ่ือถักทอชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ให้ทุกภาคส่วน

ในชุมชน ท้ังเด็ก ผู้น�าท้องถ่ิน โรงเรียน ผู้ปกครองและผู้ใหญ่

ในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และ

ผลักดันให้เกิดกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนจึง

สนใจและมองเหน็วา่หลกัสตูรนีจ้ะเขา้มาพฒันาระบบ

ความสัมพันธ์ของการท�างานทั้งภายในหน่วยงาน 

ระหว่างหน่วยงานกับชุมชน และภาคีเครือข่ายภายนอก

ชุมชนได้

ทำ�หรือไม่ทำ�ดี?
เมื่อผู้บริหารเปิดรับโครงการนักถักทอชุมชนฯ 

ภารกิจถัดมาคือการส่งไม้ต่อให้เจ้าหน้าที่เข้าเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาองค์ความรู้และสร้างวิธีคิดในการพัฒนาชุมชน  

ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ปุ ๊- พชัร ีสายวงษ ์นกัพฒันาชุมชน บอกวา่ ปัญหา

ที่น่าหนักใจที่สุดของเด็กและเยาวชนที่นี่คือ การตั้งครรภ์

ไม่พร้อม แม้หลายปีท่ีผ่านทางเทศบาลจะจัดกิจกรรมรณรงค์ 

และส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตราย

และผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวัยอันควร แต่ก็ไม่เป็นผล ทาง ทต.จึงปรับเปลี่ยน 

วิธีการด้วยการให้ความรู้เร่ืองการป้องกันตนเองจาก 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแทน 

“ปัญหาส่วนหน่ึงเกิดจากเด็กรู้ไม่เท่าทันและอ่อนต่อโลก 

เด็กบางคนเป็นเด็กเรียน บุคลิกภายนอกเรียบร้อย แต่ก็

ต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะตั้งครรภ์ พอเห็นแบบนี้

เราเลยคดิวา่ เราสอนใหเ้ดก็รูจ้กัปอ้งกนัตวัเอง เทา่ทนัคน 

เท่าทันส่ือสมัยใหม่ที่เข้าถึงได้ง่ายและดึงดูดใจให้ทำาส่ิงที่

ผิดพลาดได้โดยไม่ทันคิดน่าจะดีกว่า”

ปุบ๊อกวา่ แรกเริม่เธอและทมีนกัถกัทอชมุชนไม่มี

ความมัน่ใจเลยวา่จะน�าความรูม้าปรบัใชก้บัการท�างาน

ในพ้ืนท่ีได้ แต่เม่ือได้เข้าอบรมทุกเดือน ประกอบกับเม่ือ

ได้ลงมือท�า ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ความมั่นใจ

ก็เพิ่มขึ้นตามล�าดับ แม้จะไม่เต็มร้อย แต่ก็พัฒนาขึ้น

จากเดิมมาก

“ถ้าเราไม่ทำาแล้วจะเอาผลงานอะไรไปนำาเสนอ 

เวลาเรียนครั้งต่อไป แล้วเด็กๆ และชุมชนเราจะเป็นยังไง 

ยิ่งเห็นหน้าน้องๆ ก็ยิ่งรู้สึกว่าเราต้องทำาให้ได้ ต่อให้ท้อ 

ก็เลิกไม่ได้” มาง - จิราพร น่าชม ผู้ช่วยวิชาการเกษตร 

ที่จับผลัดจับผลูต้องเข้ามารับบทบาทเป็นนักถักทอชุมชน 

กล่าวถึงส่ิงท่ีเธอคิด เม่ือความกลัวและความรู้สึกท้อแท้ 

มาเยือน

“จนตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่ว่าจะทำาไม่ได้ แต่เราเป็น

คนในพื้นที่  เมื่อมีโอกาสออกไปเรียนรู้ ได้เครื่องมือที่

เปน็ประโยชน์สำาหรบันำามาใช้พฒันาบา้นเกิด เราก็ตอ้ง

ทำาให้เต็มที่ ไม่ใช่แค่เพราะหน้าที่ แต่เป็นเพราะสำานึก

ที่มีอยู่ในตัวเราด้วย” 

ด้าน เอม – อาทิตยา บุญสม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

วิเคราะห์นโยบายและแผน บอกว่า หลักสูตรนี้ผลักดัน

ใหเ้ธอตอ้งลงพืน้ท่ีชมุชน เพือ่เขา้ไปสบืค้นปญัหาทีแ่ท้จรงิ

ในแต่ละหมู่บ้าน ประสบการณ์การลงเก็บข้อมูล ท�าให้

เข้าใจความสัมพันธ์ของสถานการณ์ปัญหาในชุมชนที่ 

เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ 

“เด็กบางคนไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะต้องช่วยพ่อแม่

ทำางาน เราก็ช่วยหาอาชีพเสริมให้เขามีรายได้มากขึ้น  

บางคนพอ่แมย่ากจนตอ้งไปช่วยพอ่แมท่ำางาน ไมไ่ดเ้รยีน

หนังสือ เราเห็นสถานการณ์จริงในพื้นที่แบบนี้ เราก็มี 

แรงฮึดสู้ เพราะอยากช่วยน้องๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” 

เอมอธิบาย
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แบ่งพื้นที่ดูแลเด็กและเย�วชน
เม่ือความคดิตกผลกึทมีนกัถกัทอชมุชนจงึแบง่พืน้ที่

การดแูลตามหมูบ้่านทีม่แีกนน�าเดก็และเยาวชนประจ�าอยู ่

ปุ้ย - สายสุนีย์ แก้วสอน ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริม 

สุขภาพ รับหน้าท่ีติดตามความคืบหน้าและกระตุ้นการท�า

กจิกรรมของเดก็และเยาวชนหมู ่3 เปน็หลกั เนือ่งจากเปน็

ชุมชนบ้านเกิด

 สว่น เอมและมาง รบัหนา้ทีป่ระสานงานกบัแกนน�า

เด็กและเยาวชน หมู่ 7 เป็นหลัก ทั้งน้ีทีมมีก�าหนดการ

ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการท�ากิจกรรมของ

เยาวชนแต่ละกลุ่มทุกวันเสาร์ 

“เดก็และเยาวชนทัง้ 2 กลุม่มคีวามแตกตา่งกนั กลุม่ 

ม.3 เป็นเด็กเล็กกว่า พวกเรายังต้องเข้าไปเป็นผู้นำาทำา

กิจกรรมอยู่ตลอด ส่วนน้องๆ หมู่ 7 เป็นเด็กโตที่ต้องการ

ความสนใจจากทีม น้องๆ จึงเป็นคนกระตุ้นให้พวกเรา

เข้าไปหาในชุมชน แต่ในส่วนของการทำางานนั้น เด็กเล็ก

จะมีสมาธิจดจ่อกับการทำางานได้มากกว่า ส่วนเด็กโตจะ

ทำาไปเล่นไป ดังนั้นในการลงชุมชนแต่ละครั้งพวกเราต้อง

ปรับเปล่ียนวิธีการรับมือและพูดคุยกับเด็กตามสถานการณ์

และพื้นที่” ปุ้ยอธิบาย

ทำ�สิ่งที่ชอบ...เพื่อสิ่งที่ใช ่
เอมใช้วิธีคัดเลือกเด็กและเยาวชนใกล้ตัวเข้ามาเป็น 

กลุ่มแกนน�าเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นแกนหลักในการ 

ขับเคลื่อนกิจกรรมภายในชุมชนก่อน หลังจากกลุ่มเด็ก

แกนน�าได้เข้ากระบวนการเรียนรู้กับวิทยากรกระบวนการ

จาก สรส. แล้ว สังเกตเห็นว่า เด็กมีความกระตือรือร้นใน

การท�าโครงงานตามที่วางแผนไว้

“เราดึงเด็กที่เรารู้จักและผู้ปกครองที่มีความรู้ความ

เข้าใจด้านการทำางานชุมชนอยู่บ้างเข้ามาก่อน หลังจาก

เด็กผ่านกระบวนการอบรม จนได้กิจกรรมที่เขาอยากทำา

ขึน้มา เรามีหนา้ทีช่ว่ยอำานวยความสะดวกให้เดก็ๆ ลงมอื

ทำาตามสิ่งที่วางแผนไว้ได้”

กิจกรรมปลูกผัก เป็นสิ่งที่เด็กและเยาวชน หมู่ 7 

บ้านโสน กระตือรือร้นอยากท�าให้เกิดขึ้น กลุ่มเยาวชน

แกนน�าวางแผนใช้พื้นท่ีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเป็น

แปลงปลกูผัก แตต่ดิปญัหาเรือ่งศนูยฯ์ อยูร่ะหวา่งการปรบั

ทัศนียภาพ เอมจึงประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านในชุมชน 

หาพื้นที่อื่นให้เด็กได้ท�ากิจกรรม แต่ก็ยังไม่ได้พื้นที่ เธอจึง

เปลี่ยนกิจกรรมเป็น การปลูกผักในขวดน้�าพลาสติก ท่ี 

มาจากการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มเยาวชน

แทน  พวกเธอท�าหนา้ทีแ่คช่ว่ยประสานความรว่มมอืจาก

ชาวบ้านในชุมชนให้เก็บขวดน้�าพลาสติกเหลือใช้ไว้ให้

เยาวชนเท่านั้น 
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เอม บอกว่า แม้จะมีอุปสรรค แต่ในสถานการณ์เฉพาะหน้าต้องเร่งหาทาง

แก้ไขให้ดีที่สุด เข้าใจค�าว่า “นักถักทอชุมชน” ว่าต้องมีหน้าที่ผลักดันให้เด็กและ

เยาวชนเป็นคนคิดแก้ปัญหา ไม่ปิดฝัน ไม่สกัดความคิดสร้างสรรค์ และไม่ดับไฟ

ในตัวเด็ก 

เด๋อ - อาคม ไม่น้อย, ชอบ - สมชาย หม่ันดี และ จ๋า - กานต์ สงวนสม แกนน�า

ทีมปลูกผัก พื้นที่หมู่ 7 บ้านโสน บอกว่า ก่อนหน้านี้พวกเขาอยู่บ้านเฉยๆ ไม่รู้จะออก

ไปไหน เพื่อนๆ บางคนเล่นเกมอยู่บ้าน บางคนไปท�าสิ่งอื่นท่ีอาจถูกชักน�าไปในทาง 

ที่ไม่เหมาะสม เพราะไม่มีอะไรท�า แต่พอมีกิจกรรมจาก ทต.เข้ามาดึงความสนใจ  

ความสนุกสนานที่เกิดขึ้นช่วยดึงดูดใจให้พวกเขาเข้ามาท�ากิจกรรมกับ ทต.อยู่เสมอ  

เด๋อเล่าว่า ในกลุ่มปลูกผักมีสมาชิกทั้งหมดราว 20 คน พวกเขาแบ่งหน้าที่กันมา

รดน้�า ใส่ปุ๋ย และก�าจัดวัชพืชในขวดทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละ 2-3 คน ตามความสมัครใจ 

พืชผักที่ปลูกเป็นผักสวนครัวที่น�ามากินและขายได้ อาทิ ผักชี โหระพา พริก เป็นต้น 

ผลผลิตที่ได้จะน�าไปขายที่ตลาด วันไหนขายไม่หมดก็น�ามาแบ่งกินกัน ส่วนวันไหน 

ขายได้ก็เก็บไว้ น�าก�าไรมาซื้อเม็ดพันธุ์ต่อไป 

เด็กๆ บอกว่าการปลูกผักไม่ใช่ปัญหา เพราะทุกคนท�าเป็นอยู่แล้ว ปัญหาของ 

พวกเขาคือ ขายผลผลิตได้ไม่หมด ท�าให้ขาดงบประมาณซื้อเมล็ดพันธุ์ ซึ่งพวกเขาต้อง

ช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไข ล่าสุดตกลงกันว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน อย่างไร 

ก็ตามเด็กๆ ยังมีความหวังว่า สักวันพวกเขาจะได้ลงมือปลูกผักในพื้นที่ที่เหมาะสม  

เพ่ือจะได้ชักชวนเด็กและเยาวชนคนอ่ืนๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมท�ากิจกรรมด้วยกันมากข้ึน

นอกจากกิจกรรมปลูกผักของบ้านหมู่ 7 แล้ว ทีมนักถักทอชุมชนยังเข้าไปช่วย 

ก่อต้ัง กลุ่มเด็กหมู่ 3 บ้านตาแก้ว เพ่ือเป็นศูนย์กลางการท�ากิจกรรมของเด็กและเยาวชน 

และเพือ่ใหผู้้ปกครอง รวมถงึคนในชุมชนเห็นวา่ เด็กมกีารรวมกลุม่กนัท�ากจิกรรมทีเ่ปน็

ประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมอย่างจริงจัง

แปง้ - ทพิยส์ดุา มัน่ยนื และ เอ ๋- เอมกิา คอืก�านนั 2 สาวนอ้ยชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 6 หมู่ 3 บ้านตาแก้วที่เข้าร่วมท�ากิจกรรมกับ ทต. อย่างสม่�าเสมอบอกว่า ชอบออก

มาท�ากจิกรรมรว่มกนัเปน็กลุม่กบัเพือ่นพีน่อ้งในชมุชน เพราะรู้สกึสนกุ และได้ประโยชน ์ 

โดยกิจกรรมก็มีทั้งงานฝึกอาชีพ เช่น การท�าข้าวเกรียบและน้�ายาล้างจาน รวมท้ัง

กิจกรรมอาสาอย่างการเก็บขยะในชุมชน 

“อยูบ้่านเฉยๆ ไมม่อีะไรทำามนันา่เบือ่ พอพี่ๆ  

มาชวนก็อยากไป เพราะออกมาทำากิจกรรมแบบนี้

ไดเ้จอเพือ่น ไดค้วามรูค้วามสนกุ ไดอ้อกกำาลงักาย

ทำาให้ร่างกายแข็งแรง แล้วยังได้ทำาประโยชน์เพื่อ

ชุมชนด้วย” แป้งกล่าว 

หมู่บ้านเล็กๆ ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�านา

และไร่อ้อย ไม่มีงานที่เหมาะให้เด็กและเยาวชนเข้าไป

เปน็ลกูมอืชว่ยผูป้กครองท�างานมากนกั เมือ่มเีวลาวา่ง
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จากโรงเรียนหรือบางคนไม่ได้เรียนหนังสือ เด็กและเยาวชนจึงมีเวลาว่างมาก จนท�าให้

เวลาว่างน้ันกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อส�าหรับพวกเขา ถึงแม้กิจกรรมที่เด็กและเยาวชน

ท�าร่วมกันจะไม่ใช่โครงการที่ยิ่งใหญ่ แต่กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการท�า 

สิ่งเล็กๆ ค่อยๆ ฟูมฟักลักษณะนิสัย วิธีคิด และส�านึกบางอย่างติดตัวไปได้

แปง้สือ่สารไดอ้ยา่งชัดเจนวา่ กจิกรรมสนัทนาการ “เหยียบขาสามคัค”ี ชว่ยสรา้ง

ความรกัใครก่ลมเกลยีวใหเ้กดิขึน้ภายในกลุม่ เพราะทกุคนตอ้งชว่ยกนัคดิวางแผน เพือ่

ท�ากิจกรรมให้ส�าเร็จและฝึกฝนความอดทนของผู้เล่น

สว่นเอบ๋อกว่าเธอชอบกจิกรรมเกบ็ขยะ เพราะช่วยท�าใหชุ้มชนสะอาดขึน้ และยงั

ช่วยหารายได้เข้าชุมนุมได้อีกทางหนึ่ง  ซึ่งแต่ละครั้งจะมีเด็กๆ มาท�ากิจกรรมร่วมกัน 

ไม่ต่�ากว่า 10 คน ใช้เวลาท�ากิจกรรมครึ่งวันเช้า เพื่อให้เด็กๆ มีเวลากลับไปพักผ่อน 

ท�าการบ้าน ช่วยเหลืองานที่บ้าน ทุกครั้งพี่ๆ นักถักทอชุมชนจะเข้าไปขออนุญาต 

ผู้ปกครองและแจ้งให้ผู้น�าชุมชนทราบด้วยตัวเอง 

สืบค้นข้อมูลชุมชน...กิจกรรมส�นสัมพันธ์เด็กและคนใน
ชุมชน

อุปสรรคการท�างานกับเด็กและเยาวชน คือ เวลา อุปสรรคการท�างานกับผู้ใหญ่

ในชุมชน คือ ความเข้าใจ เพื่อลดอุปสรรคดังกล่าว กิจกรรมสืบค้นข้อมูลชุมชน ที่ทีม

จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใหญ่ ด้วยการพูดคุยสอบถาม

ถึงแม้กิจกรรมที่เด็ก

และเยาวชนทำาร่วมกัน

ไม่ใช่โครงการที่ยิ่งใหญ่

แต่กระบวนการเรียนรู้

ที่เกิดขึ้นจากการทำา

สิ่งเล็กๆ ค่อยๆ ฟูมฟัก

ลักษณะนิสัย วิธีคิด

และสำานึกบางอย่าง

ติดตัวไปได้
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ขอ้มลูชมุชน ทมีจงึเรยีกรวมตวัเดก็และเยาวชน รวมทัง้

ผู้ใหญ่ให้มาท�ากิจกรรมในวันเดียวกันท่ีเทศบาล โดย

ข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างเด็กและ

ผูใ้หญใ่นวนันัน้ถูกน�ามาถอดบทเรยีนเปน็แนวทางการ

จัดกิจกรรมวันเด็กของเทศบาลต�าบลกันตวจระมวล 

สรุปออกมาเป็นกิจกรรมฟ้ืนฟูการละเล่น และภูมิปัญญา

ดั้งเดิมของชุมชน เช่น การละเล่นกาบหมาก และการ

จักสาน เป็นต้น 

นอกจากการพดูคยุแลกเปลีย่นความรูแ้ลว้ เดก็ๆ ยงั

ได้ฝึกฝนการละเล่นกาบหมากและการท�าจักสานในวัน

เดยีวกนัดว้ย กจิกรรมดงักลา่วช่วยเสรมิสร้างความสมัพันธ์

ทีดี่ระหวา่งวยัให้เกดิขึน้ได้เปน็อยา่งด ีกระทัง่เมือ่ถงึวันจรงิ 

เด็กๆ แสดงฝีมือของตัวเองออกมาได้อย่างน่าประทับใจ 

ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่

ในชุมชนที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

“วนันัน้นอ้งๆ ไดส้ลดัตวัเองออกจากความกลวั กลา้

แสดงออกและมคีวามมัน่ใจในตวัเองมากข้ึน สงัเกตไดจ้าก

น้องๆ แต่ละกลุ่มสามารถทำากิจกรรมประจำาฐานของตัวเอง

ได้อย่างสนุกสนาน มีความสุขและไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย ย่ิงเม่ือ

ถอดบทเรยีนหลงัจดักจิกรรมวนัเดก็ เรายิง่เหน็วา่เดก็ๆ มี

ความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้น มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด

และไม่กลัวการเข้าหาผู้ใหญ่อย่างเมื่อก่อน” เอม กล่าว

“เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดงานวันเด็กปีก่อนๆ 

กจิกรรมวาดภาพระบายส ีและงานศลิปะจะดงึความสนใจ

ของเด็กได้มากที่สุด แต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยเปิดโอกาสให้

เด็กช่วยคิดกิจกรรม ส่วนปีล่าสุดเราให้เด็กมีส่วนร่วมคิด

วางแผนกิจกรรมแต่ละฐานด้วยตัวเองตั้งแต่ต้น พอจัด

กจิกรรมจรงิ นอกจากเดก็แลว้ ผูใ้หญย่งัใหค้วามสนใจและ

เข้ามาร่วมด้วย เพราะเห็นเด็กทำาแล้วสนุก ส่วนผู้ใหญ่เอง

ก็มีความผูกพันกับการละเล่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เหล่านี้มาก่อน กิจกรรมวันเด็กครั้งที่ผ่านมาจึงสร้างการ 

มีส่วนร่วมระหว่างเด็กและผู้ใหญ่มากกว่าทุกปีอย่างเห็น

ได้ชัด” ปุ๊กล่าว

เม่ือขจัดปัญหาด้านเวลา และดึงผู้ใหญ่เข้ามามี

สว่นรว่มกบัเดก็ได ้ผูใ้หญจ่งึเกดิความเขา้ใจ และอยาก

เข้ามาให้ความช่วยเหลือมากขึ้น เรียกได้ว่า กิจกรรม

วันเด็กในครั้งนั้นช่วยทลายข้อจ�ากัดของเวลาและ

ปัญหาความไม่เข้าใจออกไปได้ในระดับหนึ่ง

“นอ้งๆ สะทอ้นออกมาอย่างชดัเจนวา่ เขารูส้กึภมูใิจ

ที่สามารถทำากิจกรรมวันเด็กได้สำาเร็จ น้องๆ แปลกใจที่

เม่ือมีคนเข้ามาทำากิจกรรมในฐานมากขึ้น ความต่ืนเต้น

ของเขายิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆ” มาง สะท้อนความรู้สึกแทน

กลุ่มเด็กและเยาวชน

เรียนรู้ ไปพร้อมเด็ก 
บทเรียนที่ทีมได้รับจากการจัดกิจกรรมวันเด็ก คือ 

เรื่องของความม่ันใจและความเช่ือม่ัน เอมสะท้อนว่า 

ความมัน่ใจของนอ้งๆ เกดิขึน้จากความเชือ่มัน่ของผูใ้หญ่

ท่ีมีต่อเด็ก หากผู้ใหญ่ให้โอกาส เปิดใจให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์

อย่างอิสระ และปล่อยให้เด็กลงมือท�าด้วยตัวเอง จะช่วย
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ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก กล้าคิด และกล้าท�ามากขึ้น  “ความกล้า” จะผลักดันให้

เด็กสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ของตัวเองต่อไป

“กอ่นเขา้มาเรยีนรูห้ลักสตูรนักถกัทอชมุชน เรายงัไม่มีความม่ันใจในตวัเด็กๆ 

เลยว่าเขาจะทำาอะไรได้ แต่เมื่อให้เขาได้คิด ได้ทำาจริงๆ เขาก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่า

เขาทำาได้ ถ้าผู้ใหญ่มั่นใจในตัวเขา” ปุ๊สะท้อนความรู้สึก

ขณะที่เอมบอกว่า รู้เลยว่าเด็กมีอะไรซ่อนอยู่ในตัวเยอะ แค่รอวัน “ระเบิด”  

ออกมาเมื่อมีโอกาสได้แสดงออก ตัวเราเองท�างานถึงแม้จะเหนื่อย แต่ก็มีแรงผลักดัน

จากแววตาและความสนุกที่เราเห็นจากน้องๆ ทุกครั้งที่มาท�ากิจกรรม

นอกจากบทเรียนความกล้าท่ีเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนแล้ว เอมและมางก็ได้ 

เรียนรู้จากน้องๆ เช่นกัน

เอม สะท้อนความรู้สึกของเธอว่า พอเห็นน้องกล้าท�า เราก็ได้ย้อนดูตัวเองว่า 

แรกเริ่มเราไม่กล้าท�า เพราะกลัวท�าไม่ได้ ความกล้าๆ กลัวๆ ท�าให้งานไม่คืบหน้า 

เพราะได้แค่คิดแต่ไม่ได้ท�า เราสองคนเลยกลับมาคุยกัน และคอยให้ก�าลังใจกัน

และกันตลอดว่า ถ้าเราไม่ก้าวเดินเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าล้มเป็นยังไง ถ้าไม่ล้มก ็

ไม่มีทางได้เรียนรู้ว่าจะลุกข้ึนมาใหม่ได้ยังไงด้วยเหมือนกัน ดังนั้นเราต้องค่อยๆ 

ท�าและค่อยๆ เรียนรู้ ล้มๆ ลุกๆ ไปด้วยกัน 

“ให้กำาลังใจตัวเองว่ามันไม่มีอะไรยาก ถ้าเราไม่กล้าลงชุมชนชน ไม่กล้าเข้าไปคุย

กับผู้นำาชุมชน ทั้งท่ีเราก็รู้จักเขาอยู่แล้วมาต้ังแต่เด็ก ไม่กล้าไปประสานงานกับผู้ใหญ่

และผู้ปกครองในชุมชน แล้วเราจะเป็นตัวอย่างให้ใครได้ ในเมื่อเรายังไม่กล้าทำา  

นอ้งๆ จะมาทำากจิกรรมกบัเราไดอ้ยา่งไร...เรากแ็ค่ลองทำาด ูเพราะทีน่ีเ่ปน็บา้นของเรา” 

มาง กล่าว

ปัญห�เด็กและเย�วชน....ว�ระร่วมของชุมชน
หากต้องวิเคราะห์สถานการณ์ของทีมนักถักทอชุมชน ทต.กันตวจระมวล ปุ๊บอกว่า  

ความพร้อมของบุคลากร และการประสานงานให้เกิดภาคีเครือข่ายเป็นสิ่งที่ต้อง

ได้รบัการเตมิเตม็ เพือ่หนุนเสรมิและชว่ยส่งแรงใหน้กัถกัทอชมุชนสานตอ่งานให้

ก้าวหน้าต่อไปได้มากขึ้น

“ปัญหาของพวกเราคือไม่สามารถกระจายงานให้คนอื่นมาช่วยเหลือได้  

ตอนนี้เท่ากับเราทำางานกันอยู่แค่ 4 คน หลักๆ ก็เป็นน้อง 3 คน ที่ต้องลงพื้นที่ 

เท่ากับว่าเมื่อไรแรงเราตกทุกอย่างก็ชะลอไปหมด”

ก่อนเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรนักถักทอชุมชน เรายังไม่มีความมั่นใจในตัวเด็กๆ 

เลยว่าเขาจะทำาอะไรได้ แต่เมื่อให้เขาได้คิด ได้ทำาจริงๆ เขาก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่า

เขาทำาได้ ถ้าผู้ใหญ่มั่นใจในตัวเขา
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ในฐานะลูกหลานคนบ้านกันตวจระมวล มาง เอม และปุ้ย อยากเห็นเด็กและ

เยาวชนในต�าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพที่สุจริต ย่ิงหากเด็กและ

เยาวชนสามารถน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการท�ากิจกรรมไปต่อยอดใน

ชีวิตประจ�าวันของตัวเอง เรียนรู้ฝึกฝนจนค้นพบสิ่งที่ตัวเองถนัด และสร้างรายได้จาก

ความถนัดนั้นได้จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็ก 

“อยากเห็นน้องๆ กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง อาจจะสร้างอาชีพในชุมชน 

เพื่อเลี้ยงดูตัวเอง เลี้ยงผู้ปกครอง และนำาความเจริญมาสู่ท้องถิ่นของเรา” มางกล่าวถึง

ความฝันของเธอ

ทัง้ 4 คน เหน็ตรงกันว่า ความส�าเรจ็ของเดก็และเยาวชน รวมถงึความส�าเรจ็

ของการพัฒนาชุมชน คือ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ดังนั้น ความส�าเร็จของเด็ก

และเยาวชนจึงไม่ใช่ผลผลิตท่ีเขาท�าได้ ไม่ใช่ผลิตน้�ายาล้างจานได้กี่ขวด ขายผัก

ได้กี่บาท เก็บขยะได้กี่ชิ้น แต่อยู่ที่กระบวนการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมของเขาที่

จะติดตัวเขาไปในอนาคต ทั้งความรู้ ความอดทน ความรับผิดชอบ การบริหาร

จัดการเวลาในชีวิตโดยไม่ต้องมีคนเข้าไปจัดการ และจิตส�านึกที่ดีที่มีต่อส่วนรวม 

ส�าหรบัสขุ ในฐานะ นายก ทต.กนัตวจระมวล เขามองวา่ หลกัสูตรนกัถกัทอชุมชน

เขา้มาชว่ยหนนุการท�างานของเทศบาลหลายด้าน ไมเ่ฉพาะด้านเดก็และเยาวชนเทา่นัน้ 

แต่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรของ ทต.เองและชาวบ้านใน

ชุมชน จนเกิดความเข้าใจถึงปัญหาในด้านอื่นๆ ของชุมชนด้วย

แตจ่ะดยีิง่ขึน้ถา้นกัถกัทอชมุชนเขา้ใจบทบาทหนา้ทีข่องตวัเองใหช้ดัเจน กลา่วคอื 

การเข้าไปหนุนเสริมกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนแต่ละชุมชนอยากท�า ไม่ใช่บังคับให้เด็ก

และเยาวชนท�ากิจกรรมที่อยากให้ท�า การบังคับไม่ส่งผลดีในระยะยาว ดังนั้นทุกครั้งที่

ลงพื้นท่ี นักถักทอชุมชนต้องมองหาปัญหาที่แท้จริงของชุมชนให้เจอ ทั้งจากการ

สอบถามผู้น�าชุมชน การพูดคุยกับเด็ก หรือผู้ใหญ่ในชุมชน แล้วน�ามาวางแผนต่อว่า 

จะเข้าไปมีบทบาทสนับสนุน หรือช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้าง ยิ่งเป็นกิจกรรมของ

เด็กและเยาวชน ยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะเด็กแต่ละกลุ่มอาจมีความสนใจแตกต่าง

กัน แต่ต้องไม่ลืมว่า สิ่งไหนที่เด็กสมัครใจท�า เขาจะสนใจและตั้งใจท�าได้ด้วยตนเอง

นอกจากนี้ นายก ทต.กันตวจระมวล เน้นย้�าว่า การขับเคลื่อนโครงการในชุมชน

ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานราชการ ดังนั้น นอกจากนักถักทอ

ชุมชนแล้ว บุคลากรใน ทต.ต้องมีความรู้และความเข้าใจทิศทางของงานไปในแนวทาง

เดียวกัน การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่างๆ ใน ทต.กันตวจระมวล จึงเปิด

โอกาสให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเสนองาน และรับรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน หากมี

ปัญหาหรือข้อจ�ากัดในการท�างานต้องช่วยกันหาทางแก้ไขอย่างถูกต้องและเหมาะสม

“คนเราตอ้งลองลงมอืทำากอ่นถงึจะเหน็ผล ตอนแรกไมไ่ดท้ำาอาจไมช่อบ แต่

พอได้ลงมือทำา ส่ิงที่ได้รับระหว่างทางจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ

ร่วมกัน งานทุกอย่างต้องช่วยกัน ถ้าไม่ช่วยกันก็ไม่สำาเร็จ”
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“คนเราต้องลองลงมือทำาก่อนถึงจะเห็นผล

ตอนแรกไม่ได้ทำาอาจไม่ชอบ แต่พอได้ลงมือทำา

สิ่งที่ได้รับระหว่างทางจะช่วยกระตุ้นให้เกิด

ความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน งานทุกอย่าง

ต้องช่วยกัน ถ้าไม่ช่วยกันก็ไม่สำาเร็จ”

เทศบ�ลตำ�บลกันตวจระมวล
นายกเทศมนตรี สุข แนมดี 
ปลัดเทศบาล ธีรชาติ แสนชมภู 
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
อาทิตยา บุญสม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
พัชรี สายวงษ์  นักพัฒนาชุมชน
สายสุนีย์ แก้วสอน  ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
จิราพร น่าชม  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
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จังหวัด
สุรินทร์



เมื่อ “หัวใจ” 
ของก�รทำ�ง�น
เปลี่ยน...

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเพี้ยร�ม
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ตอนนี้เรารู้แล้วว่าการพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน

ไม่ได้อยู่ที่งบประมาณ แต่อยู่ที่การสร้างใจให้เด็กรู้จักคิด

รู้จักใช้ชีวิต รู้จักใช้เวลาว่าง สำาคัญคือให้ “ใจ” เขารัก...

รักที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
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องค์การบริหารส่วนต�าบลเพี้ยราม อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์คือชุมชนที่มี

ต้นทุนทางสังคมสูง เนื่องจากมีการรวมกลุ่มด้านอาชีพและการเกษตรหลายกลุ่ม แต่ที่

โดดเด่นคือ กลุ่มหม่อนไหมที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตัวอย่างระดับ

ประเทศ ผ้าไหมของที่นี่จึงการันตีด้วยตรานกยูงทองจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ 

นอกจากกลุ่มผู้ใหญ่จะเข้มแข็งแล้ว เยาวชนของท่ีนี่ก็รวมตัวกันท�ากิจกรรมด้วย

เช่นกัน แต่เป็นการรวมกลุ่มกันตามความสนใจ ไม่มีการประสานเชื่อมโยงระหว่าง

ผูใ้หญ่กบัเดก็ ส่งผลใหก้ารท�างานเพือ่พฒันาชมุชนไมไ่ปในทศิทางเดยีวกนั กระทัง่

ทาง อบต.ตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชน

ท้องถิ่น (4 ภาค)  ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน 

และครอบครวั  ดว้ยหวงัวา่จะเกดิ “กลไก” น�าพาชมุชนไปสูก่ารพัฒนาทอ้งถิน่โดย

ผ่านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เห็นปัญห�...ห�ท�งแก้
กว่า 10 ปี ที่สุทัศน์ ชิดชอบ นายก อบต.เพี้ยราม ท�างานคลุกคลีกับเยาวชน  

นายกฯ สุทัศน์บอกว่า ที่ผ่านมาเวลามีใครมาเสนอโครงการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

เขามักจะรับฟัง และสนับสนุน เพราะอยากเห็นเยาวชนในชุมชนเป็นคนดี

80



นายกฯ สทัุศนบ์อกวา่ ปัญหาเดก็และเยาวชนทีเ่ปน็

ข้อกังวลของเขาขณะนี้คือ ปัญหายาเสพติด เมื่อก่อน 

คิดวา่คงมาไม่ถงึเพีย้รามแน ่แตปั่จจุบนัเริม่มีเขา้มา เพราะ

คนในชุมชนที่ออกไปท�างานนอกพื้นที่ แล้วน�ายาเสพติด

กลับเข้ามาชักชวนเด็กในหมู่บ้านเสพ นอกจากน้ันยังมีเร่ือง

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และบุหร่ี เด็กแค่ ป.6 เร่ิมด่ืมเหล้า  

สูบบุหรี่ และอีกปัญหาที่ต้องเริ่มหาทางป้องกัน คือ การ 

ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร ทางแก้ที่ อบต.ท�ามาตลอดคือ  

จัดอบรมเพื่อช้ีให้เด็กเห็นโทษ หรือจัดกิจกรรมเพื่อไม่ให้

เด็กมีเวลาว่างไปมั่วสุมอบายมุข เช่น แข่งกีฬา อุปสมบท

สามเณรภาคฤดรู้อน หรอืแมก้ระทัง่ลงพืน้ทีบ่อกกล่าวรา้น

ขายเหล้าให้งดจ�าหน่ายแก่เยาวชน ท�าป้ายรณรงค์ให้ขาย

ตามเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด พูดคุยกับวงประชุมผู้ใหญ่บ้าน

เพื่อเน้นย้�าให้ทุกฝ่ายร่วมกันเฝ้าระวังยาเสพติด เน้นการ 

“ป้องกันและปรามปราบ” ซ่ึงยอมรับว่า ไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 

และเร่ิมมองว่าความทุ่มเทของเขายังไม่เพียงพอ จึงอยาก

สร้างทีมที่จะมาช่วยแก้ปัญหา

จนกระท่ังวรนุช มีโชค รองปลัด อบต. และ ศิริเพ็ญ 

ดาบทอง หัวหน้าส�านักงานปลัด ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน

เรยีนรูเ้ร่ืองการแกป้ญัหาเดก็และเยาวชนที ่เทศบาลต�าบล

เมืองแก อ�าเภอทา่ตมู จงัหวดัสุรนิทร ์ซึง่เปน็พืน้ทีต่วัอยา่ง

ของหลักสูตรปีที่ 1 จึงน�ามาบอกเล่าแก่นายก อบต. และ

ว่าที ่ร.ท.สิทธิชัย คงใจดี ปลัด อบต. 

เม่ือเหน็หนทาง นายกฯ สทุศันต์ดัสนิใจใหเ้จา้หนา้ที ่

ทีม่บีทบาทการท�างานสมัพนัธก์บัการพฒันาเดก็ เยาวชน 

หรือชุมชนเข้ารับการอบรม 5 คน ได้แก่ หน่อย-วรนุช  

มีโชค รองปลัด อบต. เจน - ศิริเพ็ญ ดาบทอง หัวหน้า

ส�านักปลัด จ๊ะเอ๋ - ทักษพร ชาญเจริญ นักวิชาการ

ศึกษา พุธ - สุภัทรา สุรินต๊ะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นโยบายและแผน และแต๊บ - พรปวีณ์ สังข์พิทักษ์กุล 

นกัพฒันาชมุชน  ท่ีใหเ้จา้หนา้ทีเ่ขา้อบรมถงึ 5 คน เพราะ

เกรงว่าถ้าส่งน้อยจะท�างานไม่ได้ผล เรียกง่ายๆ ว่า ส่งไป

เผื่อนั่นเอง แต่ก็บอกทั้ง 5 คนไว้ล่วงหน้าว่าหากไม่ดีหรือ

ไม่ไหว ก็ถอนตัวได้ทันที
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ก�รพัฒน�เด็กของ อบต. 
ต้องเปลี่ยนแปลง

หลังได้รับมอบหมายภารกิจ ทุกคนรู้สึกแตกต่างกันไป  

จ๊ะเอ๋ออกตัวว่าเธอไปตามค�าสั่ง “ตอนแรกยังไม่เข้าใจว่า

ทำาไมตอ้งไป แตก่ต็อ้งไป งงเหมอืนกนัวา่การอบรมจะเปน็

รูปแบบไหน แล้วนำามาใช้กับชุมชนได้หรือไม่ รู้แค่อบรม

แล้วต้องพาเด็กในชุมชนทำากิจกรรมเท่านั้น” 

ส่วนแต๊บบอกว่า เมื่อถูกสั่งให้ไปก็ไป ไม่ได้ต่อต้าน 

มองว่าเป็นแค่อีกหน้าที่หนึ่งที่เพิ่มเข้ามา

แม้ไม่แน่ใจนักว่าการอบรมจะเป็นอย่างไร แต่ส่ิงท่ี

ทกุคนรูสึ้กเหมอืนกันคอื อบต.เพีย้รามตอ้งการ “ความ

เปลี่ยนแปลง” เรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน

“เม่ือก่อนเวลามีกิจกรรม เช่น รำา เราขอความร่วมมือ

ผ่านทางโรงเรียนว่า ต้องการเด็กมารำา ทางโรงเรียนจะจัด

มาให้ พอจบกิจกรรมก็แยกย้ายกันกลับ เห็นเด็กมีความ

สามารถก็ชืน่ชมอยูใ่นใจ แตก่เ็กดิคำาถามในใจวา่ทำาไม

ผู้ใหญ่ในตำาบลเราจึงไม่เห็นความสำาคัญแล้วส่งเสริม

ให้เด็กได้พัฒนาตัวเองต่อ ไม่ใช่แค่มีงานก็นำาเขามาใช้” 

หน่อยเล่าความรู้สึก

ด้านพุธบอกว่า “เคยนึกเหมือนกันว่า อบต. น่าจะ

ทำาอะไรใหจ้รงิจงั เราตัง้งบประมาณงานอบรมเกีย่วกบัเดก็ 

เช่น โครงการท้องก่อนวัยอันควร ตอนอบรมเด็กตอบ 

ได้หมดว่าเกิดเพราะอะไร เขารู้ดีกว่าเราอีก แต่พออบรม

เสร็จก็ไม่มีอะไรต่อ ปัญหาก็ไม่ลดลง  ดูเหมือนเพิ่มขึ้นอีก 

แสดงว่าการอบรมไม่ให้ประโยชน์อะไร”

จัดทัพจัดทีม...ต�มคว�มถนัด
และแล้วห้องเรียนนักถักทอชุมชนก็เริ่มต้นขึ้น 

เน้ือหาท่ีเรียนรู้เน้นไปท่ี หลักการท�างานเป็นทีม การจัดท�า

โครงการ การสร้างกลไกเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านเด็กและ

เยาวชน ควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติจริงในชุมชน เมื่อมี

วิชาก็ถึงเวลาสร้าง “กลไก” การพัฒนาภายในชุมชนให้

เกิดขึ้นจริง งานแรกที่ทีมท�าคือ  ประสานโรงเรียนในพื้นที่ 

5 แห่ง คัดสรรเด็กที่ชอบท�ากิจกรรม หรือมีความสามารถ

มาเข้าร่วมโรงเรียนละ 10 คน ร่วมพูดคุยเพื่อค้นหา

กจิกรรมทีเ่ดก็อยากท�า จากนัน้ทมีน�าขอ้มลูดงักลา่วมาจดั

ท�าเป็นโครงการ ซึ่งการท�างานของทีมจะมีรูปแบบเฉพาะ 

เนื่องจากภาระงานประจ�าและชีวิตส่วนตัวของทั้ง 5 คนที่

มีจังหวะไม่ตรงกัน จึงเคลื่อนงานด้วยการใช้ไลน์กลุ่มเป็น

ส่ือกลางในการพูดคุย และแบ่งบทบาทหน้าท่ีตามความถนัด

เจนและหนอ่ยซึง่ท�างานสายบรหิาร มคีวามถนดัใน

การวางแผนงาน และคิดรูปแบบกิจกรรม เมื่อวางตาราง

เรยีบรอ้ย พวกเธอจะสง่เขา้ “ไลนก์ลุม่” ใหท้กุคนรว่มออก

ความคดิเหน็และปรบัเปลีย่น ขณะทีพ่ธุเชีย่วชาญงานดา้น

เอกสาร จึงรับหน้าท่ีออกหนังสือเชิญประชุม ท�าก�าหนดการ 

ส่วนจะ๊เอแ๋ละแตบ๊แบง่กนัท�าหนา้ทีพ่ธีิกร สันทนาการ และ

น�ากิจกรรม 

สาวๆ ยอมรับว่าการท�างานอย่างนี้มีจุดอ่อนคือ  

เวลาท�างานจรงิมกัเจอปญัหามากมาย แตด่ว้ย “ทมีเวริค์” 

ท�าให้ทุกคนพยายามแก้ไขปัญหา ไม่มีใครเก่ียงงาน ไม่มีใคร

โทษใคร เพราะต่างรู้ดีว่าแต่ละคนมีเวลาว่างน้อยเกินกว่า

จะมาประชมุรว่มกนัได้ ชว่ยอะไรไดก้ต็อ้งชว่ย เพือ่ใหง้าน

ออกมาดีที่สุด เช่นเดียวกับการนัดพบเด็กๆ เพื่อติดตาม

ความคบืหนา้ และใหค้�าปรกึษาเกีย่วกบัโครงการ พวกเธอ

จะจัดสรรเวลาว่างไปพบเด็กๆ อย่างน้อยหนึ่งคนก็ยังดี 

เรียนรู้...เพื่อสืบส�น
ในที่สุดความพยายามของพวกเธอก็บรรลุผล เม่ือ

เกดิกลุม่ “แกนน�าเยาวชนต�าบลเพีย้ราม” ทีท่�ากจิกรรม

นาฏศิลป์เรือมอันเร ซ่ึงเป็นการแสดงพื้นบ้านของชาว

อีสานใต้ ของโรงเรียนพญารามวิทยา และได้ไปร่วมแสดง

ในงานประกวดแข่งขันหมู่บ้านหม่อนไหมต้ังแต่ระดับจังหวัด 

ระดับภาค จนถึงประเทศ โยธกา บุญมาก ประธาน 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพญาราม  

ที่วาดหวังให้ หมู่บ้านพญารามรักษาประเพณีนี้ต่อไป  

จงึเขา้มาเปน็ผูใ้หญใ่จดสีนบัสนนุการท�างานของนกัถกัทอ

ชุมชน ด้วยการให้ความรู้เด็กๆ เรื่องหม่อนไหม และ

ชักชวนมาเป็นทายาทหม่อนไหม 
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“เรากำาลังทำาโครงการหนึ่งชื่อ “ทายาทหม่อนไหม” 

หวังให้เด็กเหล่าน้ีเป็นต้นแบบแก่เด็กรุ่นหลังท่ีสนใจ มองว่า

เด็กเปน็หัวใจหลกัของการทำากลุม่หมอ่นไหม เพราะถา้ไม่มี

เด็กมารับช่วงต่อ อนาคตการทำาผ้าไหมแบบน้ีคงสูญหายไป”

สิน-ทรัพย์สิน จันทะมา ประธานกลุ่มแกนน�า

เยาวชนต�าบลเพี้ยรามเล่าถึงคร้ังแรกที่เขาเข้ามาร่วม

โครงการกับทีมนักถักทอชุมชนว่า ตอนแรกครูบอกให้ไป

อบรมกับ อบต. ไม่รู้ว่าอบรมอะไร แต่ก็ไป เพราะคิดว่า

งานของ อบต.น่าจะเป็นเร่ืองดี หลังจากน้ันสินได้พูดคุยกับ

พ่ีๆ นักถักทอชุมชนว่า เขาและเพ่ือนชอบดนตรีพ้ืนบ้าน 

“กันตรึม” และการแสดงร�าประจ�าถิ่น “เรือมอันเร” จึง

อยากถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ 

เมือ่ความตอ้งการของพีแ่ละน้องตรงกนั “กจิกรรม

ร�าสืบสานต�านานพื้นบ้านไหมพญาราม” ที่น�าน้องๆ  

ชัน้ประถมศกึษามาหดัร�ากบักลุม่แกนน�าเยาวชนจึงเกดิขึน้ 

“เราอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนี้ที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะการเข้าสาก* ที่ต้องใช้

สมาธิในการเข้า ฟังจังหวะ และเน้ือเพลงให้ดี ถ้าเข้าผิด

จงัหวะกจ็ะโดนหนบีขาจนเจบ็ได“้  สนิอธบิายความส�าคญั

ของการต้องรักษาวัฒนธรรมดังกล่าว 

ด้านแจ็ค-สุทธิราชย์ ยืนยง เสริมต่อว่า “การแสดง

นี้เป็นของเก่า ถ้าหายไปอาจมีของใหม่เข้ามาแทนที่ แต่ก็

ต้องผิดเพี้ยนไปจากสมัยปู่ย่าตายาย คงน่าเสียดายหาก

ต้องเสียสิ่งที่บรรพบุรุษให้ไว้”  

“มากกว่าการเรียนให้รู้ คือต้องมีรายได้เล้ียงตัว

ด้วย” คือความคิดของเด็กๆ แกนน�า แรกสุดพวกเขาน�า

ความสามารถดา้นนาฏศลิปไ์ปรบัจ้างแสดงตามงานตา่งๆ 

ตอ่มาเมือ่ไดไ้ปเขา้คา่ย “ยวุวทิยากร” ของสถาบนัเสรมิ

สรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ชมุชนเปน็สขุ (สรส.) โดยมวีราภรณ ์

หลวงมณ ีผูอ้�านวยการสถาบนัยวุโพธชิน ร่วมเปน็วทิยากร

กระบวนการ และไดเ้รยีนรูจ้ากเพือ่นอบต. อืน่ เหน็วา่การ

ท�าน้�ายาล้างจานน่าสนใจ เพราะทุกครัวเรือนต้องใช้ และ

เป็นช่องทางสร้างรายได้ เวลาไม่มีงานแสดงติดต่อเข้ามา 

นอกจากคิดว่าอยากท�ากิจกรรมอะไรแล้ว กลุ่ม

เยาวชนยังคิดถึงการแบ่งหน้าที่ภายในทีมด้วยเช่นกัน * การร่ายร�าพร้อมกระโดดโลดเตน้เข้าไปในวงสากต�าข้าว 2 อนั ซึง่

น�ามาเป็นเครื่องเคาะจังหวะ โดยต้องเข้า-ออกให้ถูกจังหวะที่สาก 

2 อันห่างกัน คล้ายการละเล่นลาวกระทบไม้
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“เวลาทำางานเปน็ทมี เราต้องแบง่งานกัน เพือ่ใหก้ารทำางานเปน็ระบบ และเปน็ไป

ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่การแบง่หนา้ทีก่ม็าจากการประชมุวา่ใครอยากเปน็อะไร แล้วลอง

ทำาดูกอ่น ถา้ไมไ่ดค้รัง้หนา้ปรบัเปลีย่นกนัใหม ่แตต่อนนีย้งัไมม่เีปลีย่น ทกุคนทำาไดห้มด”  

สินเล่า 

ด้วยเหตุนี้ทุกต�าแหน่งในทีมจึงมาจากความสมัครใจของเจ้าตัว  แจ็ครับต�าแหน่ง

ฝ่ายบุคคล มีหน้าที่ลงทะเบียนนัดน้องเข้าประชุม รวมทั้งก�าหนดเวลาการเข้าร่วม

กิจกรรมแต่ละกิจกรรม เขาบอกว่าต้องการท�าหน้าที่นี้ เพราะรู้จักคนเยอะ 

ด้านบิว - จันจิรา สายยศ เป็นเลขาฯ และฝ่ายสันทนาการ เพราะคิดว่าน่าสนุก 

แม้ช่วงแรกจะยากที่ต้องสรุปงาน แต่พอฝึกก็ท�าได้คล่อง ส่วนต�าแหน่งประธานของสิน

มาจากการเลือกของเพ่ือนๆ ท่ีพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เพราะสินกล้าแสดงออก กล้าพูด 

กล้าคิด

แต่กว่าจะมาเป็นกลุ่มแกนน�าที่รู้หน้าที่ มีเป้าหมายเช่นนี้ พวกเขาก็เคยเป็นเด็กที่

พี่ๆ นักถักทอชุมชนต้องคอยบอกให้ท�า “ตอนแรกที่มาให้ช่วยคิด หรือถามอะไร เขาไม่

ตอบโต้ ไม่อยากคิด ไม่อยากทำา อยากนั่งฟังเฉยๆ”

เมื่อเจอเด็กนิ่งใส่ ไม่สนใจอยากร่วมกิจกรรม สาวๆ ทั้ง 5 หาเหตุผลว่า 

เพราะอะไร และสรปุความไดว่้าคงเปน็ความไมคุ่น้เคยกนั พวกเธอจึงเปล่ียนแปลง

ตัวเองใหม่ ตีเนียนเหมือนเพื่อนสนิทเด็กๆ 

“เราใหท้กุคนจบัไมค์แสดงความคดิเหน็ พูดอะไรกไ็ด้ตามทีค่ดิ เราจะสรา้งเขาเปน็

แกนนำา ก็ต้องกระตุ้นให้เขากล้าพูด เขาพูดผิดก็ไม่ขัด เพราะเคยขัดหนหนึ่ง เขานิ่งเลย 

ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติดีกว่า แล้วค่อยๆ สอนเขา อย่างหนึ่งคือดูตัวอย่างจาก

วทิยากร สรส.วา่เวลาอยูก่บัเดก็ตอ้งทำาอยา่งไร นอ้งเลน่เรากเ็ลน่ ไมใ่ช่วา่ตอ้งเปน็ผูใ้หญ่

สอนเขาตลอดเวลา” สาวๆ นักถักทอชุมชนอธิบายวิธีการเข้าหาเด็ก 

เมื่อปรับตัวปรับใจเข้าหากัน รูปแบบการท�างานของทั้ง 2 ฝ่ายจึงเป็นแบบ 

“เด็กคิดผู้ใหญ่หนุน” ซึ่ง “การหนุน” ของพวกเธอมีหลายรูปแบบตั้งแต่การให้ 

84



ค�าแนะน�า ก�าลังใจ จัดหาอุปกรณ์ท�างาน หาขนมนม

เนยมาเลี้ยง แม้กระทั่งการระดมทุนส่วนตัวใช้เป็นทุน

ท�าน้�ายาล้างจานชุดแรก 

“พวกเรานำาเงินส่วนตัวมาให้เด็กๆ เป็นทุนทำาน้ำายา

ลา้งจาน แลว้บอกเขาวา่ขายไดก้ำาไรตอ้งคนื เปน็เงนิใหย้มื

ไมใ่ชใ่หเ้ลย สว่นตวัไมไ่ดต้อ้งการคนืหรอก แคอ่ยากใหเ้ขา

รู้ว่าต้นทุนไม่ใช่ส่ิงที่จะได้มาเปล่าๆ พวกเขาต้องตั้งใจทำา 

เพื่อให้ได้ทุนคืน ซึ่งพอเขาลงมือขาย แล้วได้กำาไรก็ดีใจกัน

มาก พอไปแสดงกิจกรรมวันแม่ แล้วได้เงินรางวัลมา เขา

พดูทนัทวีา่มเีงนิทนุอกีกอ้นไวท้ำาน้ำายาลา้งจานแลว้ ตรงนี้

เราเห็นความตั้งใจจริงของเขา”

เมื่อเด็กเปลี่ยน...ผู้ใหญ่เปลี่ยน
1 ปี ในการท�างานของทีมนักถักทอชุมชน อบต. 

เพี้ยราม เริ่มเห็นแสงแห่งความส�าเร็จ เมื่อผู้บริหารเห็น

ความส�าคัญเพ่ิมงบประมาณด้านเด็กและเยาวชนข้ึนเป็น 

3 เท่า แต่ท่ีดีกว่าน้ันคือ เด็กๆ พลิกบทบาทมาเป็นคนกระตุ้น

นักถักทอชุมชนแทนว่า เมื่อไรพี่ๆ จะพร้อมท�ากิจกรรม 

เพราะพวกเขาพร้อมแล้ว...

“ตอนนี้เราไม่ต้องบอกให้เขาคิดอีกแล้ว มีแต่เขามา 

บอกเราว่าอยากทำานั่น อยากทำานี่ บางทีมีบ่นเราด้วยนะ

ทำาไมไม่รับโทรศัพท์ เด็กๆ ไฟแรงมาก เราก็เหน่ือยน้อยลง 

แค่ต้ังรับอย่างเดียว รอสนับสนุนว่าเขาอยากได้อะไรเพ่ิมเติม” 

เม่ือเห็นเด็กเกิดการเปล่ียนแปลงเช่นน้ี ท�าให้พวกเธอ

เข้าใจว่า จริงๆ แล้วเด็กมีพลังอยากท�ากิจกรรมดีๆ อยู่แล้ว 

เพยีงแตท่ีผ่า่นมาไมม่ใีครเปดิโอกาสใหเ้ขา กระทัง่พวกเธอ

เข้ามาขับเคลื่อนงาน ชักชวนผู้ใหญ่ใจดีมาร่วม ผลจึงเกิด

ท่ีตัวเด็กๆ ท่ีพร้อมจะขับเคล่ือนงานด้วยตนเองบนฐานทุน

ที่มีอยู่ เพราะหากมีอาชีพ มีรายได้ พวกเขาจะสามารถ

เดินตามฝันที่ต้องการรักษาวัฒนธรรมนาฏศิลป์พื้นบ้าน 

ไว้ได้ 

นอกจากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในตัวเด็ก

และเยาวชนแล้ว ทีมนักถักทอชุมชนเองก็เกิดการ

เปลีย่นแปลงเชน่กนั ทีเ่หน็ชดัเจนทีส่ดุคอื “หวัใจ” ของ

การท�างานด้านเด็กและเยาวชนที่เปลี่ยนทัศนคติของ

พวกเธอไปตลอดกาล 

ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า จากเดิมท่ีท�าโครงการ

จบก็จบกันไป กลับกลายมาเป็นต้องติดตาม และเตรียม

พรอ้มทีจ่ะท�างานกบัเดก็ตลอดเวลา แมง้านสว่นตวัจะยุง่

แค่ไหน ต้องมีคนหนึ่งไปดูเด็กท�ากิจกรรม เพื่อช่วย

แนะน�า ไม่มีค�าว่า “ไปไม่ได้” เพราะไม่อยากให้เด็กๆ 

รู้สึกโดนทิ้ง อย่างไรก็ต้องไปเป็นก�าลังใจให้เสมอ แม้แต่

การเขา้คา่ยกบั สรส. ทมีจะแบง่กันไปดดูว้ยความเปน็หว่ง 

และอยากเห็นว่าเขาท�าแล้วมีความสุขไหม ทั้งหมดที่ท�า 

มาจากความรู้สึก ไม่ใช่ท�าด้วยภาระหน้าท่ีเหมือนท่ีผ่านมา

เมื่อ “หัวใจ” ในก�รทำ�ง�นเปลี่ยน
วันนี้การอบรมสิ้นสุดลงแล้ว แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือ 

“หัวใจ” ของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการท�างานพัฒนา

เด็กและเยาวชนของสาวๆ นักถักทอชุมชนแห่ง อบต. 

เพ้ียราม ท่ีดูเหมือนแต่ละคนยังอยากเดินหน้าท�างานต่อ 

เพราะมองว่าเป็นเรื่องส�าคัญและละทิ้งไม่ได้

หน่อยเล่าอย่างตรงไปตรงมาว่า ตั้งแต่เข้าอบรม

หลักสูตรนี้ เธอยุ่งมาก ไหนจะงานประจ�า ไหนจะงานนัก

ถักทอชุมชน แต่ทุกครั้งที่เด็กโทรมาก็เกิดแรงกระตุ้น 

ตอ้งหาเวลาไปคยุงานกบัเดก็ใหไ้ด ้เมือ่กอ่นเคยนดัเด็กท�า

กิจกรรมวันธรรมดา จนถูกโรงเรียนติงว่าเด็กเสียเวลาเรียน 

เธอจึงเปล่ียนมาท�าช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์แทน ถึงต้อง

เสียสละวนัหยดุ แตพ่อเหน็ความตัง้ใจของเดก็กอ็ยากช่วย

85



“หลักสูตรน้ีทำาให้เรามองดูตัวเอง เห็นว่าถ้าเราอยากให้เด็กในชุมชนออกมาร่วมกัน

ทำากิจกรรมดีๆ เราต้องเปล่ียนวิธีคิด วิธีทำางาน ช่วยกันทำางานเป็นทีม ใครว่างก็ลงมือก่อน 

เพราะรู้ว่าแต่ละคนต่างมีภาระงานประจำาที่ค่อนข้างหนัก”

ส่วนเจนบอกว่า เม่ือเข้าร่วมโครงการ อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ จะลงพ้ืนท่ีทุก

เดือนเพื่อติดตามความคืบหน้า ซึ่งกดดันเธอมาก แต่มองว่าเป็นข้อดี เหมือนเป็นแรง

กระตุ้นให้เธอต้องปลีกเวลามาท�าให้ได้ และดีใจท่ีได้ร่วมงานกับนักถักทอชุมชน 

ทีมน้ี เพราะหากคนใดคนหน่ึงยุ่งก็ผลัดกันขึ้นมาน�าได้ ต่างช่วยกันขับเคล่ือน เพราะ  

5 คนนี้คือคนท�างานจริง

“ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ ได้กระบวนการพัฒนาจริงๆ แต่ก่อนไม่เคย 

คิดว่าต้องมีการถอดบทเรียน ไม่รู้ว่าทำาแล้วได้อะไรบ้าง แค่ทำาแล้วจบ แต่ตอนนี้ได้

คิดมากขึ้นว่าทำาแล้วได้อะไร และจะทำาอะไรต่อ” 

ขณะที่จ๊ะเอ๋บอกว่า ช่วงแรกท่ีเข้าอบรมยอมรับว่าเหนื่อยและท้อ เพราะแค่งาน

ในหน้าที่ก็ต้องท�าทั้งปีแล้ว แต่ทักษะและประสบการณ์ที่ได้คุ้มค่ามาก ท�าให้เธอกลาย

เป็นคนกล้าพูด กล้าแสดงออก ที่ส�าคัญคือทีมวิทยากรท�ากิจกรรมสนุกสนานมากจน

เป็นแรงกระตุ้นให้เธออยากพาเด็กท�ากิจกรรมที่สนุกสนานแบบนี้บ้าง 

ส�าหรับพุธบอกว่า ส่ิงที่เธอได้เรียนรู้คือ การท�าโครงการกับเด็กระยะยาวนั้น

ต้องพยายามเปิดพื้นท่ีให้เขาได้มีโอกาสแสดงความสามารถเต็มที่ ทั้งนี้หลังเข้า

อบรม พุธมองว่าเธอมีความอดทนสูงขึ้น และมีกระบวนการในการท�ากิจกรรมมากขึ้น 

จากเดิมที่ท�าๆ ให้จบไป ไม่มีกระบวนการว่าควรท�าอะไรก่อนหลัง ไม่มีการติดตาม  

อย่างมากแค่สรุปแล้วจบ ไม่มีการถอดบทเรียนว่าได้อะไร หรือคิดต่อยอดไปท�าต่อให้

เป็นเรื่องเป็นราว แต่ตอนนี้มีการพูดคุยวางแผนการท�างานต่อเนื่อง ไม่ใช่จบแล้วก็ 

แล้วกันเหมือนที่ผ่านมา

ส่วนแต๊บสะท้อนว่า เดิมเธอเป็นคนไม่ค่อยพูด พอเข้าอบรมก็พูดเป็นมากขึ้น  

มีระบบ ไม่วกวน ได้เรียนรู้วิธีการสอนเด็กให้เขาเข้าใจ ซึ่งก็ได้น�ามาลองใช้กับลูกของ 

ตัวเองก่อนว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร และสิ่งที่ดีที่สุดคือท�าให้เธอเกิดจิตส�านึกรัก 

บ้านเกิด

“ตอนนี้เรารู้แล้วว่าการพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน ไม่ได้อยู่ที่งบประมาณ  

แต่อยู่ที่การสร้างใจให้เด็กรู้จักคิด รู้จักใช้ชีวิต รู้จักใช้เวลาว่าง สำาคัญคือให้ใจ 

เขารัก...รักที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา”
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หลักสูตรนี้ทำาให้เรามองดูตัวเอง เห็นว่าถ้าเราอยาก

ให้เด็กในชุมชนออกมาร่วมกันทำากิจกรรมดีๆ 

เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำางาน ช่วยกันทำางานเป็นทีม 

ใครว่างก็ลงมือก่อน เพราะรู้ว่าแต่ละคนต่างมีภาระงาน

ประจำาที่ค่อนข้างหนัก

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเพี้ยร�ม
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล สุทัศน์ ชิดชอบ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ว่าที่ ร.ท. สิทธิชัย คงใจดี 
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
วรนุช มีโชค  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
ศิริเพ็ญ  ดาบทอง  หัวหน้าส�านักงานปลัด
ทักษพร ชาญเจริญ  นักวิชาการศึกษา
สุภัทรา สุรินต๊ะ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
พรปวีณ์ สังข์พิทักษ์กุล  นักพัฒนาชุมชน
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จังหวัด
สุรินทร์



หัวใจของหน้�ที่ คือ
คว�มรับผิดชอบ
ด้วยหัวใจ

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลโชกเหนือ
อำ�เภอลำ�ดวน จังหวัดสุรินทร์

โครงการนี้ทำาให้เรามีโอกาสลงไปเห็นและพูดคุยกับเด็กจริงๆ 

จนรู้ว่าเด็กแต่ละคนมีความสามารถเฉพาะตัวซ่อนอยู่ 

แต่ไม่มีโอกาสได้แสดงออก เมื่อได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองก็ได้รู้

และเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของชุมชน ทำาให้การทำางานในหน้าที่หลัก

ของเราง่ายขึ้นด้วย สามารถคิดวิเคราะห์สภาพปัญหาพื้นที่ 

แล้วคิดหาทางแก้ไขได้อย่างตรงจุด
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ออกจากตัวเมืองสุรินทร์ประมาณ 30 กิโลเมตรมุ่งหน้าไปยังองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลโชกเหนือ อ�าเภอล�าดวน จังหวัดสุรินทร ์ทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางเต็ม

ไปด้วยทุ่งนากว้างสุดตา ยิ่งเข้าใกล้เขต อบต.โชกเหนือมากเท่าไร ทัศนียภาพจากทุ่งนา 

ทั้งสองด้านก็ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนเป็นผืนป่า

บัณฑิต จารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลโชกเหนือ เล่าว่า พื้นที่ของ 

อบต.โชกเหนือ ครอบคลุมทั้งหมด 9 หมู่บ้าน อยู่ติดกับป่าชุมชนที่ชาวบ้านเรียกกันว่า 

ป่าโคกโครง มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 5,000 ครัวเรือน จึงไม่แปลกที่เมื่อเข้าใกล้

เขตต�าบลโชกเหนือ ตลอดสองฝั่งถนนจึงเต็มไปด้วยต้นไม้ 

ชาวบา้นทีน่ีป่ระกอบอาชพีท�านา คนในชมุชนสว่นใหญเ่ปน็วัยสงูอายแุละวัยเดก็ 

เพราะคนวัยท�างานมักออกไปท�างานต่างถิ่น ทิ้งลูกหลานไว้ให้ปู่ย่าตายายดูแล

ด้วยเป็นคนในท้องถ่ิน และด�ารงต�าแหน่งนายก อบต.มาถึง 2 สมัย จึงรู้ซึ้งถึง

ปัญหาในชุมชนเป็นอย่างดี ดังนั้น นอกเหนือจากการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาต�าบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว เขายังให้ความส�าคัญกับการสาน

สัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคนทุกเพศทุกวัยในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง โดย อบต.ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ

ตามความเหมาะสมในช่วงตั้งต้น

ก�รลงทุนที่คุ้มค่� คือก�รพัฒน�คน 
เพราะเช่ือวา่การลงทนุเพือ่พฒันาคนใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ สามารถลงมือ

ท�างานในท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง เป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่า นายกฯ บัณฑิต มองว่า 

หนทางท่ีจะท�าให้ประชาชนในท้องถ่ินเข้าถึงบุคลากรของรัฐ และมีโอกาสเข้าถึง 

งบประมาณท่ีจัดสรรขึ้นมา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ด้วยคนในชุมชนนั้น  
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การออกไปเรียนรู้เพิ่มเติมจึงมีประโยชน์ เพื่อนำาความรู้ที่

ได้กลับมาใช้ในท้องที่ของตัวเอง” นายก อบต.โชกเหนือ 

กล่าวอย่างมุ่งมั่น 

ส�าหรับสถานการณ์เด็กและเยาวชนในต�าบลโชกเหนือ 

นายกฯ บัณฑิตบอกว่า คล้ายกับพื้นที่อื่นๆ ในภาคอีสาน

ท่ีผู้ปกครองท้ิงลูกให้อยู่กับปู่ย่าตายายท่ีไม่เท่าทันเทคโนโลยี 

เด็กและเยาวชนรับรู้ความเคลื่อนไหวไกลตัวจากโลก

ภายนอกมากขึน้ แตรู่ไ้มท่นัความเปลีย่นแปลง หลงไปกบั

ภาพวัตถุภายนอก จนท�าให้พลาดพลั้งเดินเข้าสู่เส้นทางที่

ไมถ่กูตอ้งและผดิศลีธรรมได ้เป็นเหตใุหเ้กิดปญัหาการตัง้

ครรภไ์มพ่รอ้ม ตดิยาเสพตดิ ยุง่เกีย่วกบัการพนนัหรอืของ

มึนเมา ในที่สุดก็ไม่สนใจเรียนหนังสือ

แม้ อบต.จะก�าหนดนโยบายการพฒันาเดก็ เยาวชน

และครอบครัว ไว้อยู่แล้วในแผนยุทธศาสตร์ทางสังคม  

โดยจัดสรรงบประมาณไว้ปีละประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์ 

ซึ่งอาจไม่มากนัก เมื่อเทียบกับสัดส่วนของงบประมาณ

ทั้งหมด แต่ อบต.ก็ขอความร่วมมือและของบประมาณ

สนับสนุนโครงการระยะยาวของเด็กและเยาวชนจากองค์กร

ภายนอก เช่น การท�าลูกประคบ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.)

 

เห็นปัญห�...เห็นโอก�ส
อาภา บุญศักดิ์ นักพัฒนาชุมชน เล่าว่า ต�าบล 

โชกเหนือมีสภาเด็กและเยาวชนระดับต�าบลอยู่แล้ว แต่

โครงสร้างการท�างานด้านเด็กและเยาวชนของที่นี่ยัง

ออ่นแออยูม่าก เนือ่งจากไม่ไดร้บัการสนบัสนนุจากผู้ใหญ่

ในชุมชนอย่างจริงจัง รวมท้ัง อบต.เองก็ไม่ได้ผลักดันอย่าง

เต็มที่ เธอยอมรับว่า ก่อนเข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตร 

นกัถกัทอชมุชน เจา้หนา้ที ่อบต. ไมเ่คยลงพืน้ทีพ่ดูคยุ 

สอบถามสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของเด็กใน

ชมุชนเลย จึงไม่รูศ้กัยภาพ และความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ

ของเดก็และเยาวชน และในฐานะคนท�างานพฒันาสงัคม 

เธอมองเห็นและม่ันใจว่าหลักสูตรนักถักทอชุมชนจะเข้า

มาช่วยอุดรูรั่วนี้ได้

ตอ้งสรา้งความรว่มมอืทีเ่ชือ่มประสานการท�างานระหว่าง

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมท้ัง

ผู้ใหญ่กลุ่มต่างๆ ในชุมชนเข้าด้วยกัน ด้วยเหตุน้ี เมื่อมี 

โครงการพฒันาเยาวชนในชมุชนทอ้งถิน่ (4 ภาค) ระยะ

ที ่2 : หลกัสูตรนกัถกัทอชุมชน เพือ่พฒันาเด็ก เยาวชน 

และครอบครวั  เขาจึงสง่เจ้าหนา้ทีเ่ขา้รว่มโครงการ 4 คน

ประกอบด้วย บังอร บุญเนือง หัวหน้าส�านักงานปลัด  

ทัศนี ประดุจชนม์ เจา้หนา้ทีวิ่เคราะหน์โยบายและแผน 

อาภา บุญศักดิ์ นักพัฒนาชุมชน  สราวุธ สายธนู  

นกัวชิาการศึกษา และวมิลรตัน์ โพธิศ์ริ ิผูช้ว่ยเจา้หน้าที่

พัฒนาชุมชนท่ีอาสาเข้ามาช่วยเหลือทีมนักถักทอชุมชน 

“ท้องถิ่น ช่ือก็บอกอยู่แล้วว่าคือ ท้องถ่ินบ้านเรา  

ดังน้ัน หน้าท่ีของข้าราชการส่วนท้องถ่ินต้องทำางานร่วมกับ

ชาวบ้านในชุมชน จากเดิมท่ีรอให้ชาวบ้านเดินเข้ามาหา

ซึ่งเขาก็ไม่กล้า ก็ต้องปรับการทำางานเป็นแบบใหม่ให้คน

ของ อบต.ลงพืน้ทีเ่พือ่ไปรบัฟงัปญัหาในชมุชนด้วยตนเอง  

ก่อนหน้าน้ีคนของเราอาจยังไม่มีองค์ความรู้ หรือเคร่ืองมือ

ที่เหมาะสมดีพอสำาหรับการทำางานเชิงรุกร่วมกับชุมชน 
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เช่นเดียวกับ บังอร บุญเนือง หัวหน้าส�านักงาน

ปลดั ทีเ่หน็ว่า หลกัสตูรน้ีนา่จะช่วยใหเ้ธอท�างานกบัชมุชน

ง่ายขึ้น เนื่องจากหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการ

ประสานงาน การแบ่งงานกันท�าระหว่างผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ทุกฝ่ายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น อบต. โรงเรียน วัด สถาน

พยาบาล ครูภูมิปัญญา พ่อแม่ผู้ปกครอง ชาวบา้น และการ

สร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอก ซ่ึงเป็นจุดอ่อนของ 

อบต.โชกเหนือทั้งสิ้น

วิธีคิดเปลี่ยน...ง�นเปลี่ยน
อาภายอมรับว่า เดิมทีการท�างานของ อบต.อยู่บน

พืน้ฐานของข้อสันนษิฐานมากกวา่การลงส�ารวจขอ้มลู

จากพื้นที่จริง การเข้ามาของหลักสูตรนักถักทอชุมชน

ช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้เห็นถึงความส�าคัญของ

การท�างานบนฐานข้อมลูมากขึน้ ทัง้นี ้จากการเปดิพืน้ท่ี

ให้เด็กและเยาวชนทั้ง 9 หมู่บ้านในต�าบลโชกเหนือ

วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนใน

หมู่บ้านตนเอง  โดยมีนักถักทอชุมชนเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง 

ตั้งค�าถามชวนคิดว่า สถานการณ์ปัญหาแต่ละอย่างมี

สาเหตุมาจากอะไร แล้วจะหาทางป้องกัน ระงับหรือ

จัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไร? เพื่อน�าข้อมูลมา

สรุปเป็นภาพรวมของสถานการณ์ปัญหาทั้งต�าบล  

พบว่าปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเป็นปัญหาใหญ่

อนัดบัหนึง่ ไมใ่ชป่ญัหายาเสพตดิเหมอืนทีพ่วกเขาเคย

เข้าใจมาโดยตลอด

วิมลรัตน์ โพธิ์ศิริ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  

ที่อาสาเข้ามาท�างานร่วมกับทีมนักถักทอชุมชนเล่าถึง

กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาว่า กลุ่มเยาวชนสามารถคิด

วิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล และเช่ือมโยงปัญหาได้อย่าง

ตรงจุด น้องๆ สรุปให้ฟังว่า เทคโนโลยี ส่ือ และช่องทางการ

ตดิตอ่สือ่สารออนไลนม์สีว่นท�าใหป้ญัหาตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม

ขยายวงกว้างมากขึ้น 

“ข้อมูลบางอย่างเราเองยังนึกไม่ถึง แต่น้องๆ 

สามารถเชื่อมโยง แล้วอธิบายให้เราเห็นได้ว่า ปัญหา

การมีเพศสัมพันธก์อ่นวยัอนัควร การตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม 

และการเข้ามาของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเก่ียวข้อง

กันอย่างไร เด็กๆ สะท้อนออกมาเองว่า ร้านเกมใน

ชุมชนมีถึง 3 ร้าน ถ้ามีเวลาว่างไม่มีอะไรทำาก็เข้าร้าน

เกมเพราะสนุกดี แต่ถ้ามีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจให้เขา

ทำาในเวลาว่าง เขาและเพ่ือนๆ ก็ยินดีเข้าร่วม” ทัศนี 

ประดุจชนม์ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

อธิบายเสริม
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ขณะที่อาภาบอกว่า ทีมต้ังใจดึงเด็กและเยาวชนแต่ละชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ส�ารวจ เพราะอยากให้เขาเห็นสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง และนักถักทอ

ชุมชนก็จะได้มีโอกาสท�าความรู้จัก สร้างความสนิทสนมกับเด็กและเยาวชนมากข้ึน  

ทีส่�าคญัการลงพืน้ทีท่�าใหพ้วกเขาไดรู้ข้อ้มูลทีเ่ปน็ขอ้เทจ็จรงิ น�ามาจดัท�าเปน็ฐานขอ้มลู

ชุมชนเพื่อใช้ออกออกแบบกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ต่อไป 

สร้�งคว�มร่วมมือ “กลไก” พัฒน�เด็กเย�วชนโชกเหนือ
เม่ือเห็นปัญหาและทางออก “กลไก” การพัฒนาเด็กและเยาวชน อบต.โชกเหนือ 

จึงเกิดข้ึน โดยเน้นไปที่การสร้างความร่วมมือระหว่างเด็กและเยาวชนทั้งในและ

นอกระบบ ใช้พื้นที่ชุมชนแต่ละหมู่บ้านเป็นฐานการเรียนรู้ 

สิง่ทีท่มีนกัถักทอชุมชนใหค้วามส�าคัญ แล้วเดนิหนา้ขบัเคล่ือนไปพรอ้มๆ กบัการ

จัดตั้งกลุ่มแกนน�าเด็กและเยาวชน คือ การลงพ้ืนที่สร้างความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้าน 

ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ปกครอง เรื่องแผนการท�างานด้านเด็กและเยาวชน รวมท้ัง

เชื่อมประสานการท�ากิจกรรมระหว่างเด็กและเยาวชนกับชุมชน ซึ่งทุกคนบอกว่าเป็น 

วิธีการท�างานที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง

อาภาบอกว่า ถึงแม้เธอจะมีประสบการณ์ท�างานด้านเด็กและเยาวชนมาก่อน  

แต่ด้วยภาระหน้าที่ท�าให้เธอไม่มีเวลาเข้าไปพัฒนากลุ่มสภาเด็กและเยาวชนมากนัก 

“โครงการน้ีทำาให้เราได้รื้อฟื้นตัวเองใหม่ ได้ขุดสิ่งที่ตัวเองฝังกลบไว้จนลึกข้ึนมา

อกีครัง้ ทัง้ท่ีเกอืบลมืไปแลว้วา่ตวัเองมคีวามรูค้วามสามารถดา้นการทำางานกบัเดก็

และเยาวชน โดยส่วนตัวเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จะ

เปิดโอกาสหรือเปิดพื้นที่ให้เขาได้แสดงออกหรือเปล่า” 

สิ่งที่ทีมนักถักทอชุมชนให้ความสำาคัญ แล้วเดินหน้าขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับ

การจัดตั้งกลุ่มแกนนำาเด็กและเยาวชน คือ การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับ

ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ปกครอง เรื่องแผนการทำางานด้านเด็กและ

เยาวชน รวมทั้งเชื่อมประสานการทำากิจกรรมระหว่างเด็กและเยาวชนกับชุมชน

ซึ่งทุกคนบอกว่าเป็นวิธีการทำางานที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง
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ดว้ยความบงัเอญิของจังหวะเวลาและสถานทีท่�าให้

แกนน�าเด็กและเยาวชนหมู่ 4 มีโอกาสเข้าร่วมค่ายอบรม

กับวิทยากรกระบวนการจาก สรส. ก่อนหมู่บ้านอ่ืน  

กระบวนการอบรมช่วยกระตุน้ความอยากรูอ้ยากเหน็ และ

อยากลองของกลุ่มแกนน�าเยาวชน จนท�าให้พวกเขาริเริ่ม

สร้างสรรค์โครงงาน กลายเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนที่

เปน็ตัวตัง้ตวัตใีนการท�ากจิกรรมตา่งๆ เพือ่ชมุชนเรือ่ยมา  

โดยปัจจุบัน อบต.มีแกนน�าเด็กและเยาวชนประมาณ  

15 คน โดยมีกิจกรรมคัดลายมือและการท�าลูกประคบ 

เปน็ 2 กจิกรรมเดน่ทีช่ว่ยพฒันาทกัษะการคดิและกระตุน้

การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ตลอดจนดึงผู้ใหญ่ใจดีใน

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี 

แป้ง - นราวัลย์ จันทเขต หนึ่งในแกนน�าเด็กและ

เยาวชน อบต.โชกเหนือ หัวหน้ากลุ่มท�าลูกประคบ  

บอกว่า การเขา้มาท�าโครงการกบันกัถกัทอชมุชนไมถ่อืวา่

เปน็ภาระ แม้ตอ้งท�ากจิกรรมชว่งวนัหยุดกต็าม เพราะเธอ

และเพ่ือนๆ ก็รับผิดชอบงานในโรงเรียนช่วงวันเสาร์อาทิตย์

ตั้งแต่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จนขณะน้ีอยู่ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว เธอรู้สึกดีท่ีได้มาช่วยถ่ายทอด

ความรูท้ัง้การคดัลายมอืและการท�าลกูประคบใหก้บันอ้งๆ 

ในชุมชน เพราะบางคนไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ

ชล - สายชล พอกพูน ทมีแกนน�าเดก็และเยาวชน 

บอกว่า ที่เข้าร่วมกับพี่ๆ นักถักทอชุมชนเพราะอยาก 

ส่งต่อความรู้ให้คนอื่น 

ขณะทีพ่ลอย - พัชรนิทร ์หมัน่ทนั บอกวา่ เธอเห็น

ประโยชนข์องการใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน ์และเธอเอง

ก็เคยท�ากิจกรรมในโรงเรียนมาบ้าง คิดว่าตัวเองน่าจะท�าได้ 

แลว้ถา้มนีอ้งๆ มารว่มกจิกรรมจะชว่ยดงึความสนใจไมใ่ห้

เขาใช้เวลาไปกับการเล่นเกมหรือสื่อออนไลน์มากเกินไป 

ทัง้ 3 คนบอกว่า กลวธิกีารดงึนอ้งๆ เขา้รว่มกจิกรรม

ก็ไม่มีอะไรมาก ใช้วิธีแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มท�าตาม

ความชอบและความถนัด 

“ถ้าเราอยากดึงคนอื่นให้มาทำากิจกรรมกับเรา เราก็

ต้องให้เขาทำาในส่ิงที่เขาชอบ เท่าท่ีผ่านก็ไม่เคยมีปัญหา

ในการทำางานรว่มกัน เพราะทกุคนรูสึ้กสนกุและมีความสุข

ที่ได้มาเจอกัน” 

ประสบการณ์ความรู้เร่ืองสมุนไพรมาที่ท้ัง 3 คน

สัง่สมมาอยา่งตอ่เนื่อง ท�าให้พวกเขารู้วา่ ต�าบลโชกเหนือ

อุดมสมบูรณ์กว่าชุมชนข้างเคียง ด้วยยังมีพื้นที่ป่าชุมชน

เหลืออยู่มาก ท�าให้สมุนไพรเจริญเติบโตได้ดีและมีความ

หลากหลาย จึงอยากถ่ายทอดความรู้ เพ่ือสืบสาน

ภูมิปัญญาดั้งเดิมเหล่านี้ให้รุ่นน้องในชุมชนต่อไป ด้วย

เหตุนี้บ้านหมู่ 4 จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม

การพัฒนาเดก็และเยาวชนของ อบต.โชกเหนอืไปโดย

ปริยาย ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นให้วิมลรัตน์อาสาเข้ามา

ช่วยประสานงานคนในชุมชนร่วมกับนักถักทอชุมชน

ด้วยความสมัครใจ ถึงแม้จะไม่เคยเข้ารับการอบรม 

ในหลักสูตรนี้มาตั้งแต่แรก เพียงเพราะว่าเธออยากมี

ส่วนร่วมพัฒนาบ้านของเธออย่างจริงจัง
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“การประสานงานเพื่อทำากิจกรรมในชุมชนเราจะแจ้งให้ผู้นำาชุมชนและผู้ปกครอง

ทราบโดยตรง ใช้วิธีขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงบ้าน อธิบายให้ผู้ปกครองฟัง และขออนุญาต 

ผู้ปกครองให้เด็กๆ มาทำากิจกรรมร่วมกัน... ช่วงแรกๆ ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจ แต่เขาก็ยอม

ปล่อยให้ลูกมา เพราะเราไปขอร้องถึงที่ ระยะหลังพอผู้ใหญ่เห็นลูกหลานเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น มีความกระตือรือร้นที่จะทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์มากขึ้น เขาก็

ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ ยอมปล่อยให้ลูกๆ มา โดยเราไม่ต้องพูดอะไรมากเลย”  

วิมลรัตน์อธิบายถึงวิธีประสานงานชุมชน

คว�มยืดหยุ่น คือ คว�มมั่นคง
“การทำางานชุมชนต้องอาศัยความยืดหยุ่น” อาภาเอ่ยข้ึน เธอมองว่า ความยืดหยุ่น

ด้านการบริหารจัดการเวลา เป็นเงื่อนไขส�าคัญในการท�างานร่วมกับชุมชน ยิ่งบริหาร

เวลาได้ลงตัวมากเท่าไร ผลสัมฤทธิ์ในการท�างานจะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม แม้จะรู้วิธีการ แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องง่าย การท�ากิจกรรมกับ

เด็กและเยาวชนต้องท�าวันเสาร์อาทิตย์ เพราะวันธรรมดาส่วนใหญ่น้องๆ เรียนพิเศษ 

มีการบ้านและมีภาระทางบ้านต้องรับผิดชอบ นักถักทอชุมชนจึงต้องสละเวลาวันเสาร์

อาทิตย์มาท�ากิจกรรมกับน้องๆ แต่เราไม่สามารถกะเกณฑ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ บางครั้ง

นัดแล้วเด็กๆ มาไม่ได้เพราะติดเรียน เราท�างานกับเด็ก ต่อให้เราว่างแต่เด็กไม่ว่างเราก็

ท�าอะไรไมไ่ด ้เดก็รุน่นอ้งวา่งแตรุ่น่พีแ่กนน�าไมว่า่ง กไ็มม่ใีครมาเปน็แกนน�าในการสอน

หรอืถา่ยทอดความรู ้เพราะเปา้หมายของเราคอืผลกัดนัใหรุ้น่พีส่อนรุ่นนอ้ง ไมใ่ชต่วัเรา

เข้าไปสอน

ขณะที่บังอรเสริมว่า การท�างานชุมชนมักมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ควบคุมไม่ได้

เกิดขึ้นอยู่เสมอ คนท�างานชุมชนจึงต้องยืดหยุ่นและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ให้ได้ 

ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติ การท�างานโดยไม่ยอมรับข้อจ�ากัดของผู้อื่น

อาจกลายมาเป็นข้อจ�ากัดของตัวเอง จนท�าให้การท�างานล้มเหลวได ้

การทำางานชุมชนมักมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

คนทำางานชุมชนจึงต้องยืดหยุ่นและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ให้ได้ 

ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติ การทำางานโดยไม่ยอมรับข้อจำากัด

ของผู้อื่นอาจกลายมาเป็นข้อจำากัดของตัวเอง จนทำาให้การทำางานล้มเหลวได้

95



“หากนัดแล้วน้องๆ มาไม่ได้ เราต้องไม่สร้างความ

กดดันหรือบังคับให้เขามาทำากิจกรรม แต่ควรจัดสรรเวลา

ใหม่ให้ลงตัว ถึงแม้การก้าวเดินของเราจะไม่ได้ก้าวยาวๆ 

อย่างที่ตั้งใจ แต่ความเปลี่ยนแปลงที่พอจะมองเห็นใน 

ตัวเด็ก ทำาให้เราม่ันใจว่าเรายังก้าวไปได้บ้าง ไม่ได้ย่ำาอยู่

กับที่ การทำางานตรงนี้ไม่ใช่แค่เด็กและเยาวชนที่ได้เรียนรู้

และพัฒนาตัวเอง แต่รวมถึงตัวเราเองด้วยท่ีค่อยๆ เรียนรู้

และพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆ กับเด็ก” 

กล่าวได้ว่า กลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชน อบต. 

โชกเหนือ ยังต้องอาศัยกลุ่มนักถักทอชุมชนเข้าไปกระตุก

กระตุ้นอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับข้อจ�ากัดด้านเวลา ส่งผล

ให้การด�าเนินกิจกรรมของเยาวชนไม่คืบหน้ามากนัก  

แม้กลุ่มแกนน�าจะมีความคิดสร้างสรรค์ แสดงศักยภาพ 

และความสนใจของตัวเองในด้านต่างๆ ออกมา แต่กลุ่ม

แกนน�าก็ยังท�างานแบบรอค�าสั่งจากผู้ใหญ่ ด้วยเหตุนี้ 

นักถักทอชุมชนจึงต้องหาทางเข้าหนุนเสริมให้เด็ก 

และเยาวชนท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เข้าไปท�าความ

เขา้ใจและขอความรว่มมอืจากโรงเรยีนใหส้ง่เสรมิการ

ท�าโครงงานและกิจกรรมของเด็กและเยาวชนอย่าง

สม่�าเสมอ

“เมื่อเราไม่มีเวลา เราก็ต้องหาภาคีเครือข่ายเข้า

มาชว่ยผลักดนั ชว่ยทำาใหก้จิกรรมของเดก็และเยาวชน

ขับเคลื่อนไปได้ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นานเกินไป เพื่อดึง

ความสนใจของเขาให้คงอยู่ เรามองว่าโรงเรียนเป็น

สถานที่ที่เด็กๆ ใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุด ถ้าโรงเรียน

ใหค้วามรว่มมอืกับเรา การทำางานทัง้ระบบกจ็ะดำาเนนิ

ไปได้ราบรื่นขึ้น เพราะเรามีตัวช่วย” อาภากล่าว

ทำ�ง�นต้องมองเห็น “คุณค่�” ของง�น
1 ปีที่ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้บังอรบอกว่า สิ่งที่

เธอไดร้บัคนืมามากท่ีสดุคอื การพฒันาตวัเอง โดยเฉพาะ

ด้านการเรียบเรียงความคิดในการท�างาน และทักษะการ

ท�างานเป็นทีม 

“ในชีวิตทำางานที่ผ่านมา เราทำางานตามหนังสือ

สั่งการ มองการทำางานแบบหยาบๆ แต่ทักษะความรู้

และวิธีคิดที่ได้จากหลักสูตรนักถักทอชุมชน ทำาให้เรา

มองงานละเอียดข้ึน โดยเฉพาะเม่ือได้แลกเปล่ียนวิธี

ทำางานกับ อบต.ต่างพื้นที่ที่ช่วยเปิดมุมมองความคิด

ให้เราเข้าใจตัวเองและผู้อื่น จนประเมินข้อบกพร่อง
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ของตวัเองไดว้า่ ทีผ่า่นมาเราทำางานผดิพลาดตรงไหน แลว้นำาองคค์วามรูใ้หมท่ีไ่ด้

เรียนรู้มาปรับใช้ในองค์กรของเราได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวทำางานกับ 

ผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติตัวระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือวิธีทำางานร่วมกับเด็ก ซึ่ง

ทักษะและวิธีคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้รับจากที่ไหน”  

หลกัคดิ วิธกีาร และเครือ่งมอืของหลกัสตูรนีท้�าใหน้กัถกัทอชมุชน อบต.โชกเหนอื 

สามารถผ่าตัดเปิดดูวิธีคิดและวิธีท�างานแบบเดิม จนค้นพบเน้ือร้ายที่เป็นข้อบกพร่อง

ส�าคญัของการท�างาน นัน่คอื การท�างานเพือ่ใหไ้ด้ท�า โดยมองไมเ่หน็คณุคา่ของงาน 

“ตอนนี้นอกจากได้ทำาแล้ว พวกเรามองต่อไปว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

ไดท้ำานัน้มอีะไรบา้ง ไมว่า่จะเปน็ผลกระทบตอ่คนทีท่ำางานรว่มกบัเราโดยตรงหรอื

ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นคือคุณค่าของงานของเรา” บังอรวิเคราะห์

เช่นเดียวกับอาภา ที่เข้าใจถึงแก่นของหน้าที่นักถักทอชุมชนว่า อย่างน้อยที่สุด 

นักถักทอชุมชนต้องประสานความร่วมมือภายในทีมงานของตัวเองให้แข็งแรงก่อน 

“ตัวเราเองจากเดิมทำางานคนเดียว ไม่กล้าขอความคิดเห็นหรือขอความ 

ช่วยเหลือจากใคร เพราะกลัวไม่มีใครช่วย ตอนหลังดึงวิเข้ามาช่วยงาน แล้วเขา

ทำางานออกมาไดด้มีาก เลยไดเ้รยีนรูว้า่เมือ่มปีญัหาเรือ่งงานตรงสว่นไหน เราควร

เดินเข้าไปหาคนที่รับผิดชอบหรือเก่งเรื่องนั้นๆ เพ่ือขอความช่วยเหลือและขอ 

คำาปรึกษา ช่วยกันคิดช่วยกันทำา งานถึงจะออกมาดี” 

ดา้นทศัน ีเลา่อยา่งตรงไปตรงมาว่า แมเ้ธอจะท�าหนา้ท่ีนกัวิเคราะห์ฯ ทีค่วรรูส้ภาพ

ปัญหาทั่วไปในทุกๆ มิติของชุมชน เพื่อวิเคราะห์แล้วน�ามาท�าแผนพัฒนา แต่ที่ผ่านมา

เธอไม่เคยช่วยนักพัฒนาสังคมลงพื้นที่เพื่อท�างานด้านเด็กและเยาวชนเลย

“โครงการน้ีทำาให้เรามีโอกาสลงไปเห็นและพูดคุยกับเด็กจริงๆ จนรู้ว่าเด็ก

แต่ละคนมีความสามารถเฉพาะตัวซ่อนอยู่ แต่ไม่มีโอกาสได้แสดงออก เม่ือได้

ลงพื้นที่ด้วยตัวเองก็ได้รู้และเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของชุมชน ทำาให้การทำางานใน

หน้าที่หลักของเราง่ายขึ้น สามารถคิดวิเคราะห์สภาพปัญหาพื้นที่ แล้วคิดหาทาง

แก้ไขได้อย่างตรงจุด”

นอกจากนี้ทัศนียังย้�าถึงการพัฒนาตัวเองของเธอว่า จากเดิมเป็นคนไม่กล้าพูด 

ไม่คิดว่าตัวเองมีความม่ันใจในการพูดต่อหน้าคนเยอะๆ ได้ แต่เม่ือผ่านหลักสูตร 

นักถักทอชุมชน เธอเปลี่ยนเป็นอีกคน ทุกวันนี้สามารถเรียบเรียงค�าพูด พูดต่อหน้า 

คนจ�านวนมากได้ งานสันทนาการเด็กที่ไม่คิดว่าตัวเองท�าได้ ก็ได้ท�า แล้วก็แปลกใจท่ี 

ท�าได้ดี เพราะเห็นเด็กรู้สึกสนุกและผ่อนคลายจริงๆ ก่อนเริ่มท�ากิจกรรมกับเรา พอเรา

น�าเด็กได้ ตัวเราเองก็รู้สึกสนุก จากที่คิดว่ายาก ก็กลายเป็นไม่ยากอย่างที่คิด

ไม่เพียงแค่ทีมงานนักถักทอชุมชนเท่าน้ันท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงภายในตัวเอง 

กลุม่แกนน�าเดก็และเยาวชนเองกบ็อกเปน็เสยีงเดยีวกนัวา่ การเขา้มาท�ากจิกรรม

ร่วมกับ อบต. ท�าให้พวกเขารู้สึกรักและหวงแหนบ้านเกิดของตัวเองมากขึ้น 

เน่ืองจากได้เรียนรู้ ท�าความรู้จัก จนเห็นคุณค่าของทรัพยากร ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต

ของผู้คนในชุมชน 

ได้เรียนรู้ว่าเมื่อมี

ปัญหาเรื่องงาน

ตรงส่วนไหน

เราควรเดินเข้าไปหา

คนที่รับผิดชอบ

หรือเก่งเรื่องนั้นๆ

เพื่อขอความช่วยเหลือ

และขอคำาปรึกษา

ช่วยกันคิดช่วยกันทำา

งานถึงจะออกมาดี
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“ถ้าไม่ได้เข้ามาทำาลูกประคบก็คงไม่มีความรู้เรื่องสมุนไพร ไม่รู้ว่าท้องถิ่นของเรา

มีสมุนไพรอะไร แล้วแต่ละชนิดนำามาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง” พลอยกล่าว

การท�าลูกประคบต้องอาศัยความละเอียด ต้ังแต่ขั้นตอนของการคัดและแยก

สมุนไพร การตากสมุนไพร ไปจนถึงขั้นตอนการห่อลูกประคบ ท่ีต้องอาศัยเวลาและ

ความอดทน พลอยบอกว่า นอกจากความรู้แล้ว เธอยังได้ฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์ 

จนท�าให้เธอเป็นคนใจเย็นและไม่โมโหง่าย

ด้านชลสาวน้อยตัวเล็กท่ีสุดในทีม บอกว่า การได้ลองลงมือท�ากิจกรรม ช่วยสลัด

ค�าว่า “ไม่” ออกไป จาก “ไม่สนใจ” จึงกลายเป็น “สนใจ” เมื่อสนใจเธอจึงเริ่ม 

จดบนัทกึจนตดินสัิย คดิและท�างานอยา่งเปน็ระเบยีบและเปน็ระบบ มสีมาธจิดจ่อ

กับการเรียนหรืองานที่ท�ามากขึ้น

เช่นเดียวกันแป้ง จากเดิมท่ีเป็นคนเงียบๆ ไม่ชอบท�างานร่วมกับผู้อ่ืน แป้งวิเคราะห์

ตัวเองไดอ้ยา่งชัดเจนวา่ เธอเป็นคนร่าเรงิแจ่มใส เข้ากับคนอื่นไดง้่าย มีความอดทนต่อ

การท�างานกับคนหมู่มวลมากขึ้น และที่ส�าคัญการท�ากิจกรรมท�าให้เธอเห็นคุณค่าของ

สิ่งใกล้ตัว

“เมื่อก่อนคิดตลอดว่า ทำาไมเราจะต้องไปช่วยทำางานส่วนรวมด้วย ไม่ชอบเลย 

ไม่ใช่หน้าที่ของเราสักหน่อย แต่เมื่อมีโอกาสมาทำากิจกรรมเพื่อชุมชนบ่อยขึ้น จากที่ 

ไม่ค่อยอยากมา ไม่เต็มใจทำา กลายเป็นอยากมาอยากช่วย เหมือนตอนนี้เรา 

รับผิดชอบการทำาลูกประคบเป็นหลัก แต่เมื่อทีมคัดลายมือต้องการความช่วยเหลือ  
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เราก็เข้าไปช่วยเป็นพี่เลี้ยง หรือแม้แต่การทำาลูกประคบ ทั้งที่แม่มีความรู้และเก่งเรื่องนี้ 

เราก็ไมเ่คยสนใจ จนครชูวนใหเ้ขา้มาทำาโครงงานกบัโรงเรยีน แลว้ได้ตอ่ยอดทำามาเรือ่ยๆ 

ถึงได้เห็นประโยชน์ การได้รวมกลุ่มทำากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ให้ทั้งความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน ทำาให้ได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ ซึ่งเป็นความรู้ที่จะนำาไปใช้ได้ในอนาคต แล้ว

สามารถสร้างรายได้จากสิ่งที่ทำาในยามว่างได้” แป้งกล่าว 

จากท่ีไม่เคยสนใจความรู้เร่ืองสรรพคุณสมุนไพร กลับกลายเป็นตัวต่อยอดความรู้

ด้านการประกอบอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ได้เข้ามาเรียนรู้ โดยเฉพาะแป้งบอกว่า 

เธอมีความฝันอยากเปิดร้านนวด ด้วยการน�าสมุนไพรมาเป็นวัตถุดิบช่วยท�าให้ผ่อนคลาย

และบรรเทาอาการปวดเมื่อยให้ผู้คน

ใช้ “หัวใจ” ทำ�ง�น
ถึงแม้การขับเคล่ือนงานด้านเด็กและเยาวชนของ อบต.โชกเหนือจะยังไม่มีความ 

เข้มแข็งเชิงกลไก แต่ทีมนักถักทอชุมชนยืนยันว่า พวกเขายังไม่ท้อ และพร้อมมุ่งม่ันท�างาน

ต่อไป เห็นสีหน้าและแววตาแห่งความสุขท่ีเกิดข้ึนระหว่างท�ากิจกรรมของเด็กและเยาวชน

เป็นแรงผลักดันและเป็นก�าลังใจเบื้องหลังการท�างานของพวกเขา

วมิลรตันก์ลา่วถงึ ความเปลีย่นแปลงท่ีอยากใหเ้กดิขึน้ปลายทางวา่ เธออยากเห็น

เด็กและเยาวชนในต�าบลโชกเหนือ ลุกข้ึนมาท�ากิจกรรมท่ีตนเองสนใจในชุมชนของตัวเอง 

ซึง่เป็นหนา้ทีข่องทมีทีต่อ้งช่วยกนัผลักดันและคิดตอ่วา่จะท�าอยา่งไรใหน้อ้งๆ น�าตน้ทนุ

ความรู้หรือความสามารถที่มีอยู่มาขยายผล คิดออกมาเป็นกิจกรรมหรือโครงการ  

ส่วนจะท�าส�าเร็จหรือไม่ เราไม่ได้วัดผลจากตรงนั้น แต่อยู่ที่ว่าเขาได้เริ่มลงมือท�าแล้ว

หรือยัง

ส่วนบังอรกล่าวอย่างจริงจังว่า หากผู้ใหญ่พร้อมเดินเคียงข้างและสนับสนุนเยาวชน

ไปตลอดเส้นทาง ย่อมสามารถปลูกปั้นแกนน�าเด็กและเยาวชนที่มีส�านึกรักบ้านเกิด  

มีจิตอาสาท�าเพื่อส่วนรวมได้เพิ่มขึ้น และดีกว่าที่เป็นอยู่แน่นอน

ขณะท่ีนายกฯ บัณฑิต บอกว่า 1 ปีที่ผ่านมาเขาเห็นความเปล่ียนแปลงที่ 

เขม็แขง็ขึน้ในองคก์ร และขยายขอบเขตออกไปภายนอก รวมถงึความเปล่ียนแปลง

ของเด็กและเยาวชนในชุมชน นักถักทอชุมชนทั้ง 4 คน และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย

พฒันาชมุชนอกี 1 คนทีอ่าสาเขา้มาชว่ยเหลอืงานแทนเจา้หนา้ทีค่นเดมิ ตา่งทุม่เท

ท�างานอย่างเต็มก�าลังความสามารถ 

ส่วนเด็กและเยาวชนน้ัน จากเดิมที่ต้องเกณฑ์เด็กเข้ามาร่วมกิจกรรม ปัจจุบัน 

เขาจะอาสาเข้ามาร่วมท�ากิจกรรมพัฒนาชุมชนกับ อบต. ด้วยตนเอง แสดงให้เห็นถึง

ความเสียสละ และจิตใจที่นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากขึ้น 

“ปกติข้าราชการทำางานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ แต่นักถักทอชุมชนสละเวลาพักผ่อน

วันเสาร์อาทิตย์มาทำากิจกรรมกับเด็กและเยาวชน ทั้งที่เราไม่เคยออกคำาสั่ง และเขาก ็

ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติม ถึงแม้ตามระเบียบจะสามารถขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง

ทำางานนอกเวลาได้ แต่ด้วยใจอาสา พวกเขาก็ไม่เคยบ่นหรือเรียกร้องอะไร”

หากผู้ใหญ่พร้อม

เดินเคียงข้างและ

สนับสนุนเยาวชน

ไปตลอดเส้นทาง

ย่อมปลูกปั้นแกนนำา

เด็กและเยาวชน

ที่มีสำานึกรักบ้านเกิด  

มีจิตอาสาทำาเพื่อ

ส่วนรวมได้เพิ่มขึ้น

และดีกว่าที่เป็นอยู่

แน่นอน
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อยา่งไรก็ตาม เพือ่ใหบ้คุลากรภายในหนว่ยงานทุกคนท�างานไปในทศิทางเดยีวกัน  

นายกฯ บัณฑิตจึงดึงเจ้าหน้าที่ อบต.คนอื่นๆ เข้ามาเรียนรู้การท�างานชุมชน ด้วยการ 

ลงพื้นที่ท�ากิจกรรมร่วมกับนักถักทอชุมชนในบางครั้ง ส่งผลให้จากเดิมที่ต่างคนต่าง

ท�างานตามหนา้ทีข่องตนเอง จนรูส้กึเหมอืนท�างานอยูค่นเดยีว กลบัหนัมาใหค้วามชว่ย

เหลือกันท�างานมากขึ้น 

“ถ้าเจ้าหน้าที่ช่วยกันทำางาน คิดตรงกันว่า งานเราเขาก็มา งานเขาเราก็ไป งานก็

จะเสร็จเร็ว และออกมาดีกว่าเดิม” นายกฯ บัณฑิต กล่าว  

ส่วนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนนั้น ถึงแม้จะไม่สามารถขจัด

ปัญหาในภาพใหญ่ได้อย่างชัดเจน แต่เด็กและเยาวชนก็มีจิตใจที่เสียสละและนึกถึง 

ส่วนรวมมากขึ้น 

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ

เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนของทีมนักถักทอชุมชน และกลุ่มแกนน�าเด็กและ

เยาวชน อบต.โชกเหนือ แต่ที่ส�าคัญกว่านั้น คือ พวกเขาก้าวข้ามค�าว่า “หน้าที่ 

รับผิดชอบ” มาสู่ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้วย “หัวใจ” เนื่องจากมองเห็น

คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากงานที่ท�านั่นเอง

พวกเขาก้าวข้ามคำาว่า “หน้าที่รับผิดชอบ” มาสู่ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าที่ด้วย “หัวใจ” เนื่องจากมองเห็นคุณค่าและประโยชน์

ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากงานที่ทำา
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ถ้าเจ้าหน้าที่ช่วยกันทำางาน คิดตรงกันว่า 

งานเราเขาก็มา งานเขาเราก็ไป งานก็จะเสร็จเร็ว 

และออกมาดีกว่าเดิม

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลโชกเหนือ
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล บัณฑัต จารัตน์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล บุญส่ง สายไทย 
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
บังอร บุญเนือง  หัวหน้าส�านักงานปลัด
อาภา บุญศักดิ์  นักพัฒนาชุมชน
ทัศนี ประดุจชนม์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สราวุธ สายธนู  นักวิชาการศึกษา
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จังหวัด
สุรินทร์



“พลังง�นใจ”
ที่ไม่มีวันหมด

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลบ้�นไทร
อำ�เภอปร�ส�ท จังหวัดสุรินทร์

ได้ความรู้จากหลักสูตรเยอะ แต่เนื่องจากชั่วโมงบินยังต่ำา 

จึงอ่านปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องไม่ขาด เก็บรายละเอียด

ที่มีผลต่อการดำาเนินงานไม่หมด และย่อยความรู้ที่รับมา

ให้ละเอียดไม่ได้ จนกลายเป็นว่านำาไปใช้อย่างไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ
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สถานการณน์า่เปน็หว่งของเดก็และเยาวชนทีอ่งค์การบรหิารสว่นต�าบลบา้นไทร 

อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มี 2 สถานการณ์ หนึ่งคือ “เด็กแว้น” ที่สร้างปัญหา

เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตของเยาวชนเอง และก่อกวนความเป็นอยู่อันสงบสุขของคนใน

ชุมชน และสองคือ “ยาเสพติด” ท่ีเกิดจากการมีอาณาเขตใกล้กับจุดผ่านแดนถาวร 

ช่องจอมที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีความเสี่ยงเรื่องยาเสพติด การแก้ปัญหา

ทีผ่่านมาของ อบต. จึงเปน็การขอความรว่มมอืพ่อแมใ่หค้อยห้ามปรามลูกไมใ่ห้ออกมา

ซิง่ปว่นเมือง รวมทัง้จดักจิกรรมตา่งๆ ทัง้งานบญุประเพณ ีการแขง่ขนักฬีาภายในชมุชน 

เพื่อหาอะไรให้เด็กท�า จนไม่มีเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดี 

กิจกรรมเด็กต้อง “ยั่งยืน”
“ทุกปีเราจะมีการจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ให้เด็กๆ ใน

ตำาบล มกีารจดัโครงการกฬีาตา้นยาเสพตดิของ อบต. และจดังานประเพณ ีภายในงาน

จะมีการประกวดต่างๆ เช่น วันลอยกระทง ก็มีประกวดการแสดง ประกวดทำากระทง 

หรอืประเพณทีีเ่ราจดัอยา่งยิง่ใหญท่ี่สดุคอื “แซนโฎนตา” หรอืวนัสารทเขมร ซึง่เปน็งาน

เซ่นไหว้บรรพบุรุษ โดยเราตั้งเป็นนโยบายว่าเยาวชนต้องเข้าร่วม” เหิน จุไรย์ นายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านไทร อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เล่าถึงกิจกรรมท่ี 

อบต.จัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งเป็นกลยุทธ์ “ซื้อเวลา” ที่ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วม

กิจกรรม เพื่อป้องกันไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งไม่ดีต่างๆ 

ผลลัพธ์ท่ีได้จากกิจกรรมนั้นค่อนข้างดีในความเห็นของนายกฯ เหิน เพราะมี

เยาวชนเขา้รว่มจ�านวนมาก ลดขอ้กงัวลของผู้ใหญล่งได้มาก จากเสยีงแวน้รถยามวกิาล

ที่ลดลง ทว่าธนชาติ กล้าเชี่ยว ปลัด อบต.บ้านไทร กล่าวตรงไปตรงมาว่า กิจกรรม
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เหล่าน้ีต้องมีการจัดอย่างต่อเน่ืองตลอดปีและทกุปี เพราะ

ตัวกิจกรรมไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของ

เยาวชนอย่าง “ย่ังยืน” รวมท้ังส้ินเปลืองก�าลังเจ้าหน้าที่ 

งบประมาณ และเวลา

กระทั่งมล - วิมล สืบสันต์ หัวหน้าส�านักงานปลัด 

และ นก - สุวิมล บุญเดีย อดีตนักพัฒนาชุมชน ได้ไป

เหน็แนวทางการท�างานดา้นการพฒันาเดก็และเยาวชนที่

เทศบาลต�าบลเมืองแก อ�าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

พื้นที่ตัวอย่างของหลักสูตรนักถักทอชุมชนรุ่นที่ 1 ที่ 

ส่งเสริมให้เด็กท�ากิจกรรมจนสามารถต่อยอดสู่การ

ประกอบอาชีพได้ เช่น การท�าผ้าเช็ดเท้า การท�าหนังสติ๊ก 

และเปิดพื้นที่แสดงความสามารถของเด็กในงานประจ�าปี

ต่างๆ ของชุมชน แทนที่จะให้เด็กมารับความสนุกเพียง

อย่างเดียว

“เราทำางานที่นี่มานาน เห็นปัญหาเด็กและเยาวชน

ถูกละเลยมานาน ที่ผ่านมาเยาวชนตำาบลบ้านไทรมีพื้นที่

นอ้ยมากในการออกมาแสดงศักยภาพของตวัเอง ลักษณะ

กจิกรรมกเ็ปน็โครงการทีท่ำาแลว้จบไป ไมส่ามารถตอ่ยอด

ได้อีก พวกเราจึงคิดว่าน่าจะปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรม

ที่มีความต่อเนื่องมากขึ้น พอเห็นการทำางานของเมืองแก

ก็โดนใจ เพราะเป็นสิ่งที่รอมานาน อยากเห็นเด็กและ

เยาวชนในตำาบลลุกขึ้นมาแสดงศักยภาพของตัวเองบ้าง”

มลและนกจึงกลับมาน�าเสนอหลักสูตรนักถักทอชุมชน

ใหค้ณะผูบ้รหิาร อบต. รูจ้กั เมือ่ผูใ้หญอ่นญุาตใหเ้ข้าอบรม 

พวกเธอจึงชักชวนจ่าไหว - พ.จ.อ.ไสว สัชชานนท์  

รองปลัด อบต. และ จิ๊ก - พัตรพิมล มณฑล อดีต 

นกัวชิาการศกึษา เขา้รว่มทมีดว้ย โดย 3 สาวต้ังใจรบังาน

ภาคกิจกรรม และให้จ่าไหวซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในทีม และ

ท�างานด้านบริหาร คอยช่วยประสานงานกับผู้ใหญ่  

“อยากเห็นภาพที่เด็กลุกขึ้นมาดูแลชุมชน และ

รักษาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้” คือ

หมุดหมายของทีมนักถักทอชุมชนแห่งบ้านไทรเมื่อ

แรกตัดสินใจก้าวเข้าสู่การอบรมหลักสูตรนักถักทอ

ชุมชน
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ภ�พฝัน...ภ�พจริง
หลังรับชุดความรู้ต่างๆ ทีมนักถักทอชุมชนใช้ 

บทเรียนท่ี 1 เร่ือง “การมองหาต้นทุนทางสังคม” ด้วยการ

ส�ารวจอาชพี กจิกรรม และบรบิททอ้งถิน่ พบวา่ “ตน้ทุน” 

ของบ้านไทรคือ การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี

ตลอดปี ท่ีมีการดึงคนชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรม จัดงานอย่าง

ย่ิงใหญ่ มีประกวดชิงรางวัลมากมาย อาทิ การประกวด

กระทงสวยงามเนื่องในวันลอยกระทง การกวนข้าวทิพย์

ในประเพณีแซนโฎนตา ภายใต้การสนับสนุนของ อบต.  

อีกภารกิจคือ “ตามหาภาคีและผู้ใหญ่ใจดี” เพื่อมาเป็น

กลไกขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชน

แต่ความร่วมมืออย่างภาพฝัน กลับไม่ได้เกิดข้ึนง่ายๆ  

“เราเชิญทุกภาคส่วนมารับฟังแผนการทำางาน ทุกคน 

เห็นด้วยและอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ในชุมชน แต่พอถึง

เวลาปฏิบัติจริง เขาเลือกน่ังดูและให้กำาลังใจมากกว่า  

ยังไมไ่ดค้ดิช่วยตอ่ยอดอะไร อาจเปน็เพราะเขายงัไมเ่ขา้ใจ

หน้าท่ีการเป็นผู้ใหญ่ใจดี หรือวิธีช่วยช้ีแนะ และคงต้องการ

ดกูอ่นวา่เราสามารถทำาใหเ้ดก็ดขีึน้แคไ่หน ถา้ผลลพัธใ์ชไ้ด ้

เขาจงึคอ่ยเขา้มาหนนุ สดุทา้ยเราตอ้งเปน็คนลงมอืทำาเอง

ทั้งหมด ไม่มีใครช่วยระดมความคิดเห็น” เหล่านักถักทอ

ชุมชนบอกเล่าความรู้สึก

แม้ผู้ใหญ่ใจดียังลังเล ทว่าทางคณะผู้บริหาร อบต. 

ก็อนุญาตให้นักถักทอชุมชนเคลื่อนงานเต็มที่ ไม่ก้าวก่าย 

สนับสนุนงบประมาณเท่าที่เป็นไปได้ หากคร้ังไหนไม่พอ

จริงๆ พวกเขาจะน�าเงินส่วนตัวมาลงขัน เพ่ือให้งานเดินต่อ

ภายใต้กระบวนการสร้างกลไกพัฒนาเด็กและเยาวชน

ของนกัถักทอชมุชน นอกจากความรว่มมอืของภาค ีผูใ้หญ่

ใจดี และทีมผู้บริหาร อบต.แล้ว ยังต้องการแรงกายและ

แรงใจจากเพื่อนร่วมงานใน อบต.ด้วย ซึ่งจ่าไหวเล่าอย่าง

ตรงไปตรงมาว่า เขาเคยชักชวนหลายคนมาช่วย แต่แค่ 

1-2 ครั้ง พวกเขาก็ถอยออก เน่ืองจากต่างมีภาระงานท่ี

หนักเป็นทุนเดิม รวมทั้งชินกับการท�างานแบบท�าเสร็จ 

แล้วจบ มากกว่าการต้องดูเชิงลึกถึงข้อแก้ไขเพื่อให้งาน

สมบรูณข์ึน้ และการไมม่เีปา้หมายรว่มขององคก์รทีชั่ดเจน 

“แต่ถึงเขาไม่ร่วม เราก็ลุย ต้องขยับให้เห็นว่า 

ตรงน้ีมีกิจกรรมท่ีดีต่อลูกหลานบ้านเรา”  จ่าไหวกล่าวถึง

ขอ้สรปุในวนัทีต่ดัสินใจเคล่ือนงานดว้ยเสียงหนกัแนน่ และ

แววตามุ่งมั่น

เปลี่ยนแผน...เปลี่ยนทิศ
เม่ือการประสานภาคีเดินไม่ถึงปลายทางที่ตั้งใจ  

ทีมนักถักทอชุมชนบ้านไทรจึงตัดสินใจเปล่ียนทิศท�างาน

ไปมุ่งตรงกับเป้าหมายคือ “เด็กและเยาวชน” โดยขอความ

อนุเคราะห์จากโรงเรียนในพ้ืนท่ีให้คัดเด็กเข้าร่วมกิจกรรม 

“ค้นหาแกนน�าเยาวชน” ซ่ึงได้เด็กมาจ�านวนค่อนข้างเยอะ

ในรอบแรก แล้วใช้กจิกรรม “การรูจั้กตนเอง” ท�าใหเ้หล่า

เยาวชนบ้านไทรเกิดความคุ้นเคยกับพี่ๆ นักถักทอชุมชน 

พร้อมกับการรู้จักตนเองและเพื่อนๆ ให้มากขึ้น 

จากนั้นคัดจนเหลือ 10 คน โดยดูจากความสนใจ

ร่วมท�ากิจกรรม ความกล้าแสดงออก และภาวะผู้น�าเพื่อ

เขา้คา่ย “ยวุวทิยากร” กบัสถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรู้

เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) หลังจบค่ายแล้ว ทีมนักถักทอ

ชุมชนต้องพบอุปสรรคอีกครั้งกับการถอนตัวไปทีละคน

ของแกนน�าเยาวชน กระทั่งเหลือ 4 คน เพราะอีก 6 คน

ต่างอยู่คนละโรงเรียนจึงว่างมาท�ากิจกรรมไม่พร้อมกัน 

และอีกเหตุผลคือ “ไม่เข้าใจการถอดบทเรียน”

มลเล่าว่า เด็กๆ ไม่ชอบอะไรท่ีเป็นวิชาการ  

ถา้พาสนัทนาการหรอืเลน่ เขาท�าได ้แตพ่อถงึขัน้ตอนการ

ถอดบทเรียนเขาจะนิ่งทันที ยิ่งต้องท�าหลายรอบ เขายิ่งดู

ถอดใจ อาจเพราะเคยชินกับการท�ากิจกรรมท่ีเล่นอย่างเดียว

แลว้จบ ขณะทีห่ลกัสูตรนี ้ตอ้งเรยีนรูจ้ากการลงมอืท�า แลว้

มาถอดบทเรียนเพื่อให้ได้องค์ความรู้ 

ซึ่งแกนน�าเยาวชน 4 คนดังกล่าวเรียนอยู่โรงเรียน

ไทรแก้ววิทยาทั้งหมด จึงนัดหมายกันมาท�ากิจกรรมได้

พร้อมเพรียงเสมอ และมีใจอาสาอยากท�ากิจกรรม 

เนื่องจากเป็นแกนน�านักเรียนท�ากิจกรรมของโรงเรียน 

อยู่แล้ว 
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เมื่อข�ดทีมก็หยุดชะงัก
การขยับงานของทีมนักถักทอชุมชน อบต.บ้านไทร 

ที่ผ่านมาต้องพบอุปสรรคอยู่ตลอด แต่เพราะมีทีมที่ 

กลมเกลียว ชนิดท่ีเรียกว่า “มองตาก็รู้ใจ” จึงสามารถ 

ผลกัดนังานฝา่ทกุดา่นทีท่า้ทายมาได ้ทวา่ทกุสิง่ยอ่มมีการ

เปลีย่นแปลง เช่นเดียวกบัการโยกยา้ยสถานทีท่�างานของ 

2 ใน 4 นักถักทอชุมชนบ้านไทร คือนกและจิ๊กที่ต้องย้าย

ไปท�างานในพ้ืนท่ีอ่ืน บวกกับความรับผิดชอบในงานประจ�า

ที่ถาโถมเข้ามา ส่งผลให้ภารกิจเชื่อมร้อยถักทอต้องหยุด

ลงชั่วคราว 

“ตัง้แตน่อ้งนกกบันอ้งจิก๊ออกไป โครงการทีพ่วกเรา

วางไว้ก็ขาดคนขับเคลื่อนหลัก การแข่งขันกีฬาของหมู่ 4 

ทีม่นีอ้งนกเปน็แกนนำากเ็ลยตอ้งหยดุชะงกั” จา่ไหวเลา่ถงึ

สถานการณ์ล่าสุดของทีม 

ขณะที่มลเสริมต่อถึงรูปแบบการท�างานของทีมเดิม

ว่า “เราค่อนข้างเป็นทีมเวิร์ค แต่ละคนถนัดคนละอย่าง 

ทำาให้หนุนเสริมกันได้ดี พ่ีไหวทำาด้านวิชาการ นกเป็น

คนในพื้นที่ที่รู้บริบทชุมชน และเคยเป็นครูมาก่อน จึงดึง

ลูกศิษย์ให้มาร่วมกิจกรรมได้ ส่วนจิ๊กเก่งสันทนาการ และ

พูดโน้มน้าวคนให้สนใจ ส่วนเราเองสามารถเป็นผู้ดำาเนิน

กิจกรรมได้ ถ้าทีมเดิมของเรายังอยู่งานจะราบร่ืนกว่าน้ีมาก 

แต่เข้าใจว่าทั้งสองมีภาระงานและความจำาเป็น ตอนนี้ก็

กังวลว่าทีมใหม่ที่เข้ามาจะเต็มที่เหมือนทีมที่ผ่านมาไหม 

คงต้องคอยดูใจของเขาอีกทีว่ามีให้เรามากแค่ไหน”

 “ดอกผล” จ�กก�รลงมือทำ�
ถึงขาดทีม ทว่าจ่าไหวและมลยังมีกลุ่มเยาวชน ซ่ึง

เป็นดอกผลของความพยายามขับเคล่ือนงานประกอบด้วย 

เจน - เจนจิรา บัวหอม พร - ดวงพร สมแจ่ม ทิพย์ -  

เมสิณี ยิ่งเสมอ และโชค - ธีรโชค จันทร์ปรุง ที่เกิดจาก

ค่ายค้นหาแกนน�าเยาวชนในต�าบล จากคนเรียนรู้สู่การ

เป็นคนพาน้องเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ท�าผ่านมาคือ อบรมการท�าขนมเม็ดขนุน 

และน้�าสมุนไพร ซ่ึงเด็กๆ เป็นผู้เลือกกิจกรรมเหล่าน้ีด้วย

ความสนใจ เพราะเห็นว่าการท�าอาหารเป็นทักษะชีวิต 

ท่ีส�าคัญ โดยมีแม่ของเจนหน่ึงในแกนน�าเยาวชนมาช่วยสอน
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เม่ืออาหารทดลองชุดแรกเป็นรูปเป็นร่าง กลุ่มเยาวชน

จงึไปขอใหค้รนูโิรบล ประกอบด ีโรงเรยีนไทรแก้ววทิยา 

ซึง่เปน็ครทูีป่รกึษาช้ันเรยีนทดสอบรสชาต ิซึง่คุณครกูย็นิดี

ช่วยติชม พร้อมให้ค�าแนะน�าเพิ่มเติมเรื่องการตระเตรียม

อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนลงมือท�างานจริง และตลอดการ

ท�างานของแกนน�าเยาวชนทั้งสี่ จะมีพี่ๆ นักถักทอชุมชน

คอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

“ระหวา่งการทำางาน พีน่กัถกัทอชมุชนคอยชว่ยพวก

เราเสมอ มีปัญหาอะไรสามารถปรึกษาได้ทันที เวลา

ประชุมวางแผนงานแล้วความคิดขัดแย้งกัน ก็ช่วยหา 

ขอ้สรปุ พอประชุมเสรจ็แล้วได้ขอ้ตกลงวา่อย่างไร พวกเรา

จะเขียนรายงาน พี่เขาดูให้อีกที แล้วจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 

ถ้าไม่มีพี่ๆ การทำางานคงยากกว่านี้ เพราะพวกหนูไม่เคย

ทำามาก่อน และรู้สึกอุ่นใจว่ามีคนคอยอยู่ข้างๆ ทำาให้ไม่

ท้อถอย”  เจนบอกเล่าวิธีการท�างาน

หลงัผา่นการท�าโครงการ เด็กๆ พบความเปลีย่น 

แปลงของตัวเองหลายอย่าง เจนบอกว่า เธอรู้สึกว่า 

ตัวเองจัดสรรเวลาในชีวิตประจ�าวันได้ดีขึ้น ทั้งการท�า

กจิกรรม การเรยีน และการท�างานบ้าน สว่นทพิยท์ีเ่คย

ขี้อาย กลับกล้าออกมายืนข้างหน้า เป็นวิทยากรสอน

น้องประถมศึกษาท�าน้�าสมุนไพร โชคผู้ชายคนเดียว

ของกลุ่มก็มีรับผิดชอบของตัวเองมากขึ้น 

ส่วนพรบอกว่า เมื่อก่อนเธอชอบเป็นผู้ตาม ใครท�า

อะไรก็ว่าตามเขา พอมาท�าโครงการนี้ ต้องมีการแสดง

ความคิดเห็นเวลาประชุม จนกล้าออกมาน�าในที่สุด  

ตอนแรกยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากน้องเท่าไร  

เขาไม่สนใจฟัง พูดอย่างท�าอีกอย่าง เธอเลยลองคิดจาก

ตัวเองที่ชอบฟังคนพูดเพราะๆ แล้วน�าไปใช้กับน้อง โดย

พูดหวานๆ โน้มน้าวน้องให้สนใจท�ากิจกรรมกับเธอ

ใช่แค่เด็กๆ ที่รู้สึกว่าตัวเองเปล่ียนแปลงไป คุณคร ู

ที่ปรึกษาของพวกเขาที่เห็นพฤติกรรมภายในชั้นเรียน 

มาตลอด กบ็อกเปน็เสียงเดยีวกนัวา่ กจิกรรมท�าใหลู้กศิษย์

ของเธอมีพัฒนาการดีขึ้น
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ครูนิโรบลครูท่ีปรึกษาของ 3 สาวเล่าว่า “ครูเป็นที่ปรึกษามาต้ังแต่ ม.1 จึงรู้จัก 

ลูกศิษย์ทุกคนเป็นอย่างดี เวลาไปทำากิจกรรมกลับมา เขาก็เล่าให้ครูฟังเสมอว่าไป 

ทำาอะไรมาบ้าง ครูจะถามกลับว่าสิ่งที่ทำาคุ้มไหม เขาบอกว่าคุ้ม ไปแล้วได้เจอผู้คน และ

พัฒนาตัวเอง พวกเขาภาคภูมิใจ ส่วนตัวครูจะย้ำาเขาเสมอว่าต้องตามงาน และต้ังใจเรียน 

รักษาผลการเรียนของตัวเอง กิจกรรมเด่นแล้วต้องไม่ทิ้งการเรียน ซึ่งเด็กๆ สามารถ

ทำาได้ ถึงทำากิจกรรมก็ยังรักษาระดับผลการเรียนได้ดี”

ด้านลลิตา คิอินธิ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา คุณครูที่ปรึกษาของโชคก็ยืนยันถึง

ความเปลี่ยนแปลงของลูกศิษย์ในความดูแลหลังร่วมกิจกรรมเช่นกันว่า โชคมีความ 

ตรงต่อเวลามากข้ึน รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนเลย รวมทั้งส่งงานอย่าง

สม่�าเสมอ จากเมื่อก่อนที่มักมาโรงเรียนสาย และไม่สนใจท�าการบ้าน

ถอย...เพื่อก้�วต่อ
ก่อนตั้งต้นการท�างานอีกครั้ง 2 นักถักทอชุมชน เลือกถอยกลับมามองส่ิงที่มี

และส่ิงท่ีขาดเพ่ือจัดแผนการท�างานรอบใหม่ เร่ิมจากเร่ืองต้นทุนทางสังคม ซ่ึงพบว่า 

มผีูใ้หญใ่จดหีลายทา่นทีพ่รอ้มใหค้วามชว่ยเหลอื เชน่ หลวงพอ่ทีอ่ยากสนบัสนนุเดก็ใน

ชุมชนมาฝึกหัดดนตรีพ้ืนบ้าน พ่อพราหมณ์ท่ีพร้อมถ่ายทอดวิชา เพ่ือสร้างพราหมณ์น้อย 

ต่อมาเป็นการทบทวนตัวเองถึงเหตุที่ยังเดินไม่ถึงเป้าหมาย โดยทั้งคู่ยอมรับ 

ตรงไปตรงมาว่าได้ความรู้จากหลักสูตรเยอะ แต่เนื่องจากชั่วโมงบินยังต่�า จึงอ่าน

ปจัจยัแวดล้อมทีเ่กีย่วขอ้งไมข่าด เกบ็รายละเอียดทีม่ผีลตอ่การด�าเนนิงานไมห่มด 

และย่อยความรู้ที่รับมาให้ละเอียดไม่ได้ จนกลายเป็นว่าน�าไปใช้อย่างไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ

แม้การท�างานของทีมนักถักทอชุมชน อบต.บ้านไทร จะยังเดินอยู่บนเส้นทาง

ขรุขระ และต้องการเวลามากกว่านี้ในการสานแต่ละภาคส่วนของชุมชนให้ร่วมกัน 

ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน แต่พวกเขาก็ไม่ท้อถอยหรือละทิ้ง 

มลเล่าเหตุผลถึงความพยายามที่จะท�าต่อ เนื่องจากเธอเห็นเป้าหมายสุดท้าย

ชัดเจน “ด้วยอำานาจหน้าที่ของท้องถิ่นซึ่งต้องดูแลงานเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว ถ้าเรา 

ขับเคลื่อนต่อไปได้จะแบ่งเบาภาระงานที่รับผิดชอบได้เยอะ เพราะมีเครือข่าย มีคน

ประสานงานให ้เราเพยีงแค่สนบัสนนุเรือ่งงบประมาณ แล้วเขา้ไปเสรมิแค่นดิหนอ่ย เรา

ถึงยังมีแรงสู้ เพราะอยากประสบความสำาเร็จให้ได้” 

ด้วยอำานาจหน้าที่ของท้องถิ่นซึ่งต้องดูแลงานเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว ถ้าเราขับเคลื่อน

ต่อไปได้จะแบ่งเบาภาระงานที่รับผิดชอบได้เยอะ เพราะมีเครือข่าย มีคนประสานงานให้ 

เราเพียงแค่สนับสนุนเรื่องงบประมาณ แล้วเข้าไปเสริมแค่นิดหน่อย เราถึงยังมีแรงสู้ 

เพราะอยากประสบความสำาเร็จให้ได้
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ส�าหรับจ่าไหวก็ยืนยันเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมทีม และเพิ่มเติมว่า “ผมทำางานของ

นกัถักทอชมุชนดว้ยใจ หากถอดใจแลว้หนัหลงักลบัหรอืถอยหน ีนัน่คงไมใ่ชผ่ม และเมือ่

ทุกอย่างอยู่ที่ใจ ผมพร้อมทำาให้ทุกอย่าง”

คว�มคิดเปลี่ยนไป...ก�รกระทำ�เปลี่ยนแปลง
แม้วนันีก้ลไกขับเคลือ่นงานเดก็และเยาวชนทีบ่า้นไทรของ 2 นกัถกัทอชุมชน

จะยงัขยบัไมถ่งึหมดุหมาย ทวา่สิง่ทีห่ลกัสูตรหยบิยืน่แกพ่วกเขาจนประสบผลแลว้

คือ การเปล่ียนแปลงความคิดและการกระท�า ท้ังเร่ืองงานในหน้าท่ีและชีวิตประจ�าวัน

จ่าไหวเล่าถึงสิ่งที่เขาจ�าได้ข้ึนใจจากการเรียนกับอาจารย์ทรงพล คือค�าพูดที่ว่า 

“ถ้าไม่เคยลงมือทำาแล้วจะรู้ได้อย่างไร” และเห็นด้วยว่าก่อนที่จะไปช้ีให้คนอ่ืนท�า  

เราควรลงมือท�าก่อน โดยหม่ันเก็บสะสมความรู้ กระท่ังสามารถร้อยเรียงและถ่ายทอดได้ 

แมต้อนนีย้งัท�าหนา้ทีไ่ด้ไมส่มบูรณเ์ทา่ทีห่วงั เนือ่งจากตอ้งการใชเ้วลาเพิม่ ความพรอ้ม

ของพื้นที่ และความพร้อมของคน ทว่าความเปลี่ยนแปลงของเขาที่เกิดข้ึนแล้วคือ 

วิสัยทัศน์ของการท�างาน

“หนา้ทีน่กัถกัทอชมุชนคอืความภาคภมูใิจของผม เพราะไดร้อ้ยเรยีงขอ้มูลใหเ้ปน็

ระบบ เม่ือก่อนเรามองไม่รอบด้าน มองเท่าท่ีเห็นข้างหน้า ลืมมองด้านข้างและด้านหลัง 

พอไมไ่ดม้องขอ้มลูตา่งๆ กเ็ห็นแคต่ามทีม่อง เคยเหน็แค่ภาพรวมองค์กร เพราะทำาฝา่ย

บริหาร ตอนนี้กลับมองกว้างขึ้น ความละเอียดของเนื้องานก็มากขึ้นตาม

นอกจากนัน้ยงันำารปูแบบวธีิการมาใชใ้นชวีติประจำาวนัได ้เชน่ เชา้ดแูลลกูกอ่นไป

โรงเรียน ตอนเย็นแบ่งเวลาไปให้อาหารปลา ไปรดน้ำาผัก ไปวิ่ง ผมไม่เคยทิ้งทุกภารกิจ

เลยนะ การจัดการเป็นสิ่งที่สำาคัญ ทำาให้ขยับไปได้ทุกด้าน กิจกรรมที่บ้านเราก็ได้  

งานหลวงเราก็ได้”

 ส่วนมลบอกเช่นเดียวกันวา่ การอบรมครั้งนี้สรา้งความคดิที่เป็นระบบแก่เธอ 

แต่เหนืออื่นใดคือท�าให้เธอเห็นปัญหาเด็กและเยาวชนรอบตัวชัดเจนขึ้น จนรู้สึก

ห่วงใยอนาคตของชาติ

“เมื่อก่อนเราทำางานไม่เป็นระบบเท่าไร แต่หลังจากเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอ

ชุมชน จึงจัดการตัวเองได้ดีข้ึน มีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะทำาอะไรในภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

โดยเลือกจัดลำาดับความสำาคัญก่อน-หลังงานตัวของเอง ที่สำาคัญคือเกิดจิตสาธารณะ 

อยากเห็นเด็กมีภูมิคุ้มกัน พร้อมเผชิญกับปัญหาต่างๆ เพราะเห็นปัญหาของเด็กใน

ชุมชนว่ามีจริงและค่อนข้างเยอะ อีกส่วนที่ได้คือความกล้าคิด กล้าแสดงออกมากขึ้น 

จากเดมิเป็นคนทีไ่ม่คอ่ยพดู พอมาเข้ากบักระบวนการก็ทำาใหเ้รากลา้พูด กลา้แสดงความ

คิดเห็นมากขึ้น”

เหตุเกิดจากหัวใจท่ีเช่ือมั่นในปณิธานการถักทอชุมชน กายจึงขยับ พร้อม

เท้าก้าวตาม และลงมือกระท�า ไม่ว่าอีกสักก่ีคร้ัง ด้วยรู้ว่าหากท�าส�าเร็จ ผลลัพธ์ท่ีได้

จะงดงามและยั่งยืนในชุมชนอีกนานแสนนาน
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เหตุเกิดจากหัวใจที่เชื่อมั่นในปณิธานการถักทอชุมชน 

กายจึงขยับ พร้อมเท้าก้าวตาม และลงมือกระทำา 

ไม่ว่าอีกสักกี่ครั้ง ด้วยรู้ว่าหากทำาสำาเร็จ ผลลัพธ์ที่ได้

จะงดงามและยั่งยืนในชุมชนอีกนานแสนนาน

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลบ้�นไทร
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล เหิน จุไรย์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ธนชาติ กล้าเชี่ยว 
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
พ.จ.อ.ไสว สัชชานนท์  รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต�าบล 
วิมล สืบสันต์  หัวหน้าส�านักงานปลัด 
พัตรพิมล มณฑล  อดีตนักวิชาการศึกษา
สุวิมล บุญเดีย  อดีตนักพัฒนาชุมชน
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จังหวัด
สุพรรณบุรี
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จังหวัด
สุพรรณบุรี



2 ปีบนเส้นท�ง
นักถักทอชุมชน 

เทศบ�ลตำ�บลไผ่กองดิน 
อำ�เภอบ�งปล�ม้� 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

แต่ก่อนทำางานนั่งโต๊ะให้ชาวบ้านเดินเข้ามาหาอย่างเดียว

ตอนนี้เราก็ลงไปหาชาวบ้านเอง  เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้าน

ซึ่งบางทีเราก็คาดไม่ถึงว่าชุมชนเราจะมีของดีหลายอย่าง

เราก็สามารถดึงสิ่งดีๆ เหล่านั้นขึ้นมาเชิดหน้าชูตาให้คนอื่นเห็นได้ 

เทศบาลก็ได้รับคำาชมเชย ชาวบ้านเองก็ได้รับประโยชน์
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เมื่อการคมนาคมทางน้�าถูกแทนที่ด้วยถนน คนจึงเริ่มถอยห่างจากชุมชนไปตาม

ถนนสายใหม่ท่ีน�าพาผู้คนหลัง่ไหลออกจากชมุชนบา้นเกดิ ความเจรญิเริม่กลายเปน็การ

พัฒนาเพื่อก้าวให้ทันเมืองใหญ่ เทศบาลต�าบลไผ่กองดิน อ�าเภอบางปลาม้า จังหวัด

สุพรรณบุรี ก็เช่นกัน ที่กระแสการพัฒนาได้กลืนคนในชุมชนให้ค่อยๆ ห่างหายไปจาก

ชุมชน...

หลักสูตรนักถักทอชุมชนคือท�งออก...
แม้จะมีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบเพียงแค่ 2 หมู่บ้าน แต่ปัญหาของเทศบาลต�าบล 

ไผ่กองดนิกไ็ม่ไดเ้ลก็ตามขนาดพืน้ที ่เม่ือหนุม่สาววยัท�างานหนัไปสะพายเปแ้บกกระเปา๋

เข้าไปท�างานในเมืองใหญ่ หวังจะหาเลี้ยงครอบครัวให้ดีขึ้น อีกทั้งค่านิยมส่งลูกหลาน

ออกไปเรียนในเมืองเพื่อให้มีอนาคตที่ดีกว่า ส่งผลให้ปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่นี้

เริ่มขยายวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด  

พัสกร อุ่นอ่อน ปลัดเทศบาลต�าบลไผ่กองดิน อ�าเภอบางปลาม้า จังหวัด

สุพรรณบุรี บอกว่า ยาเสพติดก�าลังกลายเป็นใหญ่ที่เทศบาลต�าบลไผ่กองดินต้องเร่ง

หาทางแกไ้ข “เราจะบอกชาวบา้นเขาตรงๆ วา่ลกูหลานเขาตดิยากไ็ม่ได ้เพราะเปน็เรือ่ง

ละเอียดอ่อนที่กระทบต่อความรู้สึกของคนในครอบครัว และคนส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อว่า 

ลูกติดยา”  

ปลัดพัสกรบอกเล่าต้นตอของปัญหาว่า มาจากการท่ีพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน 

ท�าให้เด็กขาดความอบอุ่น จึงหันหน้าไปหาความรัก และความเข้าใจจากเพ่ือนแทน ส่ิงท่ี
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เทศบาลท�ามาโดยตลอด คือ น�าเด็กไปอบรม 

โดยวิธีการคัดเด็กที่มีปัญหาออกมาเพ่ือท�า

กิจกรรม แต่การคัดมาเพียงกลุ่มเดียวอาจ

เป็นการเหมารวมว่าเด็กมีปัญหา เลยคิดว่าควร

ให้เด็ก 2 กลุ่มมาท�ากิจกรรมร่วมกัน คือกลุ่ม

เด็กในระบบการศึกษา (โรงเรียน) และเด็ก 

นอกระบบการศึกษา (กศน.) เข้าร่วมกิจกรรม  

ทั้งเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด ฝึกมารยาทไทย 

แต่กิจกรรมทั้งหลายก็ใช้เวลาไม่นาน เมื่อ

กิจกรรมจบ การเรียนรู้ก็จบ เทศบาลเองก็

ไมไ่ดต้ดิตามเดก็ ไมรู้่วา่สิง่ทีอ่บรมไปเดก็จะ

ได้ใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน

จนกระท่ังเม่ือ 2 ปีท่ีผ่านมาเทศบาลต�าบล

ไผ่กองดินได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชน

ในชุมชนท้องถ่ิน (4 ภาค) ระยะท่ี 2 : หลักสูตร

นักถักทอชุมชน เพ่ือการพัฒนาเด็ก เยาวชน 

และครอบครัว ท่ีมีเป้าหมายคือเปล่ียนวิธีคิด 

วิธีท�างานเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ของเจ้าหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะ

ยาว ด้วยมองว่าหาก อปท.สามารถปลูกฝัง 

สิ่งดีๆ ให้กับเด็กได้ตั้งแต่ยังเล็ก จะท�าให้เด็ก

เติบโตไปในทิศทางท่ีถูกต้อง เป็นคนคุณภาพ

ของชุมชน สังคม และเปน็ก�าลงัส�าคญัทีจ่ะช่วย

ขบัเคลือ่นชมุชนให้ดขีึน้ได ้ประกอบกบัเหน็วา่ 

การท�างานของเทศบาลยังมีปัญหาอยู่มาก  

แม้จะมีบุคลากรจ�านวนมาก แต่ยังขาด

ประสิทธิภาพ การเข้ามาของหลักสูตรนี้จึง 

น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่จะท�าให้การท�างาน 

ในองค์กรเกิดผลสัมฤทธิ์ได้
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เอ๋ - มณทิพา ศรีท้าว ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม แหม่ม -  

ฐิติมา จันทรวิสิทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ นุ้ย - ฉลองศรี มาเจริญ นักพัฒนาชุมชน 

และ ฝน - กัลยา อรรถสิงห์ นักวิชาการศึกษา คือทีมที่ปลัดพัสกรส่งเข้าไปอบรม  

ดว้ยหวังใหเ้กบ็เกีย่วความรูแ้ละวธิคีดิในการท�างานจากอาจารยท์รงพล เจตนาวณชิย ์

ผู้อ�านวยการสถาบันสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็น สุข (สรส.) ให้ได้มากที่สุด 

เพราะหากนักถักทอชุมชนเก็บเกี่ยวความรู้ได้มากเท่าไร เยาวชนและชุมชนจะได้ใช้

ประโยชน์มากเท่านั้น

ก่อนจะถึงท�งเดินที่ชื่อว่� “นักถักทอชุมชน”
เพราะต่างคนต่างที่มา ต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบไม่เหมือนกัน มีความรู้  

ความเข้าใจในแต่ละเรื่องก็ไม่ค่อยตรงกัน แต่พวกเธอไม่ได้มองว่าเรื่องเหล่านี้เป็น

อุปสรรคต่อการเริ่มต้นอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน เพราะทุกคนต้องเปิดใจเพื่อ 

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน

 “เมื่อนายสั่งให้มา ก็ต้องมา จะปฏิเสธไม่ได้”  4 สาวบอกเป็นเสียงเดียวกัน

เอ๋ในฐานะพี่ใหญ่บอกว่า งานของเธอส่วนใหญ่เป็นการลงพื้นที่ไปพบปะผู้คนใน

ชุมชน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลทางสุขภาวะของคนในชุมชน และน�าผลที่ได้มาท�าเป็น

กจิกรรมตา่งๆ ใหค้นในชมุชนท�ารว่มกนั ซึง่งานของเธอตอ้งท�ารว่มกบักลุม่ตา่งๆ ไมว่า่

จะเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน (อสม.) โรงเรียน และวัด ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กมากนัก

ส่วนแหม่ม (ช่วงเข้าอบรมด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) 

ท�างานเกี่ยวกับเรื่องวิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อประกอบการก�าหนด

นโยบาย จัดท�าแผน หรือโครงการ ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามแผน และ

โครงการต่างๆ รวมไปถึงเรื่องของงบประมาณ เธอบอกว่า ท�างานมา 10 กว่าปี ไม่เคย

เกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กและเยาวชนเลยสักครั้ง

ขณะที่นุ้ยในฐานะนักพัฒนาชุมชน งานของเธอคือการลงพื้นที่ส�ารวจชีวิต 

ความเป็นอยู่ รวมท้ังเก็บข้อมูลของคนในชุมชน เพ่ือมาประกอบการท�าแผนพัฒนาท่ีต้อง

ดูแลความเป็นอยู่ของคนในชุมชนทุกช่วงวัย ซ่ึงจะมีความใกล้ชิดกับชาวบ้านในพ้ืนที่

มาก แต่ก็ไม่ได้เจาะไปที่เรื่องการดูแลเด็กโดยตรง

ฝนนักวิชาการศึกษา หน้าที่ของฝนจะท�างานกับเด็กโดยตรง ช่วยศึกษาวิเคราะห์

เกีย่วกบัการแนะแนวการศกึษา จดับรกิารสง่เสรมิการศกึษา ก�าหนดหลกัสตูรเพือ่ใหเ้ดก็

ในพืน้ทีไ่ดเ้รยีนรู ้ฝนจะเปน็คนทีท่�างานใกลช้ดิและรูข้อ้มลูของเดก็และเยาวชนในชมุชน

เยอะที่สุด และตรงตามหลักสูตรนักถักทอชุมชน

เพราะต่างคนต่างที่มา

ต่างคนต่างมีหน้าที่

รับผิดชอบไม่เหมือนกัน

และมีความรู้ ความเข้าใจ

ในแต่ละเรื่องก็ไม่ค่อย

ตรงกัน แต่พวกเธอไม่ได้

มองว่าเรื่องเหล่านี้เป็น

อุปสรรคต่อการเริ่มต้น

อบรมหลักสูตรนักถักทอ

ชุมชน เพราะทุกคนต้อง

เปิดใจเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ร่วมกัน
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ขวบปีแรกของก�รเรียนรู้...
นุ้ยย้อนเล่าไปถึงคร้ังแรกท่ีไปเข้าอบรมหลักสูตรน้ีว่า 

เธอรู้สึกต่ืนเต้นกับการเรียนรู้ครั้งนี้มาก แปลกใจตั้งแต่เข้า

ห้องมาแล้วเห็นการจัดที่นั่งเป็นวงกลม ทุกคนต้องร่วม 

พดูคยุแสดงความคดิเหน็กนั ท�าใหเ้ธอรูส้กึตืน่ตวัอยู่ตลอด

เวลา ทัง้ยงัไดเ้หน็หวัข้อการเรยีนรูชั้ดเจน มกีารบอกหวัขอ้

การอบรมในแต่ละวันไว้เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมไม่หลุดกรอบ  

ต่างกับที่ผ่านที่มานั่งฟังวิทยากรบรรยายแล้วก็จบ ท�าให้

รู้สึกน่าเบื่อ ไม่ได้น�าสิ่งที่เรียนรู้กลับมาใช้มากนัก

“หลักสูตรนักถักทอชุมชนคืออะไร” เอ๋กล่าวข้ึน

พร้อมความสงสัย แต่พอคร้ังแรกผา่นไป  เธอกเ็ข้าใจไดท้นัท ี

แต่ที่ดียิ่งกว่าคือเวทีอบรมครั้งนี้ท�าให้เธอได้เจอเพื่อนๆ 

จากพื้นที่อื่นที่มาร่วมอบรมด้วยกัน ได้แลกเปลี่ยนความ

คดิเรือ่งการพฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยนื ได้เหน็วา่การพฒันา

น้ันตอ้งเริม่ตน้ทีต่วัเดก็ เพือ่ทีจ่ะปัน้เขาใหเ้ตบิโตเปน็ผูใ้หญ่

ที่มีคุณภาพ 

1 ปีผ่านไปทั้ง 4 สาวเข้าใจถึงแก่นของหลักสูตร

ที่ต้องการพัฒนาเด็กและเยาวชนว่าต้องเริ่มต้นที่ตัว 

นกัถกัทอชมุชน ทีต่อ้งปรบัเปลีย่นความคดิความเขา้ใจ

เกี่ยวกับการท�างานก่อน จากที่เคยนั่งโต๊ะท�างาน 

ท�างานคนเดียวก็ต้องเริ่มเข้าหาเพื่อนร่วมงานมากขึ้น 

เพ่ือช่วยกันคิด ช่วยกันท�าให้งานส�าเร็จลุล่วงอย่างมี

คุณภาพ เป็นการท�างานแบบเช่ือมร้อยและถักทอท้ัง 

คนในองคก์ร ในชมุชน และนอกชมุชนใหม้าขบัเคลือ่น

เรือ่งการพัฒนาเดก็และเยาวชนในต�าบลร่วมกนันัน่เอง

ผส�นง�นในหน้�ที่...หนุนเสริมง�น 
ถักทอชุมชน

หลังเข้าใจถ่องแท้ถึงแก่นของหลักสูตรแล้ว พวกเธอ

ลองน�าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับงานที่ท�าอยู่ แต่ทุกคน

ต่างมีข้อกังวลว่าจะท�าอย่างไรให้งานหลัก (งานในหน้าที่) 

และงานของนักถักทอชุมชนเดินไปด้วยกันได้ 

“งานประจำาทีเ่ราดแูลรบัผดิชอบมเียอะมาก แลว้เรา

เป็นหัวหน้าด้วย  แถมงานพัฒนาเด็กก็ไม่ได้อยู่ในส่วน 

รบัผดิชอบของเรา กม็านัง่คิดวา่เราจะเปล่ียนมุมมองยงัไง

ให้งานทั้ง 2 ส่วนลงตัว” เอ๋กล่าว 

สาวๆ ทั้ง 4 คิดหาวิธีท�าโครงการเพื่อให้ทั้งงาน

หลักและงานรองสอดประสานกันได้ และที่ส�าคัญคือ

กิจกรรมต้องสอดคล้องกับโจทย์ที่ได้รับจากหลักสูตร

นักถักทอชุมชน เมื่อเกิดการรวมหัวคิด การรวมใจกัน

ท�างานก็เกิดขึ้น...
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เอ๋เล่าว่า เธอมีโอกาสไปดูงานในเวทีของส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) เห็นเด็กมาเปิดบูธ

นวดในงาน เลยย้อนคิดถึงชุมชนไผ่กองดินว่า มีต้นทุน

เรือ่งการนวดแผนไทยอยู ่จงึคดิวา่จะน�ามาจดัเปน็กจิกรรม

ให้เด็กในชุมชนได้ลงมือท�า เพราะเธอท�างานเก่ียวกับ

สาธารณสุขอยู่แล้ว 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่นเร่ืองแพทย์แผนไทยเราก็มี 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำาบลกม็หีมอนวดอยูแ่ลว้ 

จึงได้จับประเด็นนี้ขึ้นมาผูกรวมกับความรู้ได้รับจาก

หลักสูตรนักถักทอชุมชน จนได้ออกมาเป็นโครงการ

ยุวแพทย์แผนไทย ที่ได้งบประมาณจาก สป.สช. ให้

เด็กๆ ได้เรียนรู้” เอ๋เล่าถึงจุดเริ่มต้น

แต่แผนต้องสะดุด เมื่อส�ารวจแล้วพบว่า ในชุมชนมี

เด็กน้อยมาก เด็กส่วนใหญ่ออกไปเรียนหนังสือในเมือง 

พวกเธอจึงปรับแผนใหม่ ประสานโรงเรียนวัดช่องลมให้ 

ชกัชวนเดก็ๆ มารว่มกจิกรรม ซึง่เดก็ๆ ใหค้วามสนใจเปน็

อย่างดี เพราะส่วนใหญ่ก็นวดให้คนในครอบครัวเป็นประจ�า

อยู่แล้ว 

เม่ือเด็กพร้อมเรียนรู้ พวกเธอจึงชักชวนครูภูมิปัญญา

มาสอนวธิกีารนวดใหเ้ดก็ๆ กอ่น เอเ๋ลา่ว่า กอ่นการอบรม

ยังรู้สึกกังวลว่างานจะออกมาไม่ดี เพราะไม่เคยร่วมงาน

กับวิทยากรชุมชน ไม่รู้ว่างานจะออกมารูปแบบไหน และ

เด็กจะชอบหรือไม่ แต่เด็กกลับชอบกันมาก 

มด-ศิริพร เจริญผล บีม-วาสนา สุวรรณฉัตร  

ก้อง-กิตติศักดิ์ งามดี บาส-ธิติพงษ์ พยัฆวงค์ ตัวแทน

แกนน�ากลุ่มเยาวชนยุวแพทย์แผนไทย บอกเป็นเสียง

เดียวกันว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับพี่ๆ เพราะอยู่

บ้านก็ว่างไม่ก็ไปร้านเกม แต่พอมานวดก็ได้ใช้เวลาว่างให้

เปน็ประโยชนม์ากขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถเอาไปใชป้ระโยชน์

กับผู้สูงวัยในบ้านได้ด้วย

บีมเล่าถึงส่ิงท่ีได้เรียนรู้เร่ืองการนวดว่า เธอได้เรียนรู้

เกี่ยวกับการนวด SKT8 คือ การนวดเฉพาะจุด นวดผ่อน

คลาย เช่น เวลาปวดหัวก็จะนวดให้ตรงกับจุดที่ปวด เพื่อ

คลายความปวดเม่ือยในจุดนั้นๆ นอกจากนี้ก็มีนวดตัว 

นวดฝา่เทา้อกีดว้ย ซึง่ทกุคนตอบเปน็เสยีงเดยีวกนัเลยวา่

สามารถนวดได้หมด 

ส่วนมดยังเสริมเทคนิคในการนวดด้วยว่า เวลานวด

เสรจ็แลว้จะตอ้งลา้งมอืทุกครัง้หลงันวด และตอ้งใชม้อืลบู

ลงไป เพือ่ใหเ้ราไม่ปวดเม่ือยจากการนวดใหค้นอืน่ ซึง่เปน็

ความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่ที่ท�าต่อกันมา

ขวบปีที่ 2 ขย�ยผลเป็นศูนย์ส�มวัยฯ
ปีแรกของการถักทอคนในชุมชนให้เข้ามาช่วยพัฒนา

เดก็และเยาวชนของเทศบาลต�าบลไผก่องดนิด�าเนนิไปได้

ด้วยดี เมื่อขึ้นปีที่ 2 ทีมนักถักทอชุมชนคิด “ขยายผล” 
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การด�าเนินงานนวดแผนไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้วยเห็นว่าในชุมชนมีกลุ่ม อสม.ที่

ท�าเกีย่วกบัเรือ่งแพทยแ์ผนไทยอยูแ่ลว้ จงึขอใชพ้ืน้ทีข่อง ยพุนิ ทรพัยพ์นัธ ์อสม.

และปราชญช์าวบา้น จดัท�าเปน็ศนูยส์ามวัยใชภ้มูปิญัญาไทยสรา้งเสรมิร่างกาย

ให้แข็งแรง 

มดเล่าว่า ภายในศูนย์ฯ พ้ืนท่ีด้านในจะถูกแบ่งเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้องนวด 

ห้องอบ และมีสวนสมุนไพรหลากหลายชนิด  เธอและเพื่อนๆ มาช่วยงานนวดที่

ศูนย์วันเสาร์อาทิตย์ หรือเวลาว่างๆ เพราะไม่อยากเอาเวลาไปเที่ยวเล่น ซึ่งเวลา

มาท�างานท่ีศูนย์พ่อกับแม่จะไม่ค่อยห่วง เพราะรู้ว่ามาท�าเร่ืองท่ีมีประโยชน์ แถมยัง

ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะมีความรู้ติดตัวแล้ว ยังสามารถ

น�ามาท�าเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย  

นอกจากเรือ่งนวดแผนไทยแล้ว ทมีนกัถักทอชมุชนยงัจัดกจิกรรมต่างๆ 

ใหเ้ดก็ๆ เพิม่เตมิ เชน่ พับดอกรกัเรจ่ากใบเตยและใบมะกรดูเพ่ือใชด้บักล่ิน 

การท�าน้�าสมุนไพร ยาหม่องน้�า ยาสีฟันสมุนไพร ซึ่งเด็กๆ ก็สามารถท�าได้ดี 

ผิดกับตอนเข้ามาท�าโครงการแรกๆ ที่เด็กไม่สามารถพูด หรือเขียนได้เลย 

เวลาถอดบทเรียนก็ไม่เข้าใจ แต่เดี๋ยวนี้เด็กๆ สามารถท�าได้ดีมากขึ้น ไม่ว่า

จะเป็นการคิด วิเคราะห์ การเขียน เรียกว่าท�าได้ดีกว่าเมื่อก่อนมาก แม้จะ

ไม่ได้ดีมากนัก แต่ก็เห็นถึงความตั้งใจที่เขามี 

ดังเช่นบีมสะท้อนว่า ปกติเธอเป็นคนข้ีอาย มีอยู่คร้ังหน่ึงพ่ีๆ ให้เธอเป็นพิธีกร 

ครัง้แรกทีจั่บไมคเ์ธอรอ้งไหเ้ลย เพราะกลวัไมคม์าก แตก่ไ็ดค้�าสอนจากพ่ีๆ ทีบ่อก

ให้ลองท�าดู ไม่มีอะไรผิดหรอก พอลองท�าดูก็ไม่มีอะไรจริงๆ แล้วตอนน้ีก็ท�าได้แล้ว

อย่างไรก็ตามหลังจบกิจกรรมทุกครั้งทีมนักถักทอชุมชนจะชวนเด็กๆ มา

ถอดบทเรียนที่เทศบาล ซึ่งเด็กๆ ก็ท�าได้ดี สามารถรู้และเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองท�า 

และพูดถึงสิ่งที่ได้รับจากการท�ากิจกรรมได้ 

เอ๋สรุปบทเรียนครั้งนี้ว่า การเลือกกิจกรรมส�าหรับเด็กเป็นส่ิงส�าคัญ 

หากเลือกกิจกรรมให้เหมาะกับเด็ก อะไรที่เขาชอบเขาก็จะท�าไปได้ยาว 

เพราะเขาอยากท�า ถา้เปน็กจิกรรมทีเ่ดก็ไม่ชอบ พวกเขาคงไม่อยากท�า และ

กิจกรรมก็คงไม่ส�าเร็จ 

2 ปีกับก�ร “บ่มเพ�ะ” คว�มรู้
2 ปกีบัการขับเคลือ่นงานดา้นเด็กและเยาวชนของเทศบาลต�าบลไผก่องดนิ 

โครงการต่างๆ คงจะเกิดเป็นรูปร่างไม่ได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจของทีม 

นักถักทอชุมชน ที่ช่วยกันวางแผน เรียบเรียงกระบวนการความคิด จนเกิดเป็น

กิจกรรมดีๆ ให้เด็กและเยาวชนได้ท�าร่วมกับชุมชน พวกเธอพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 

ไมม่ใีครเปน็หวัหนา้ใคร เพราะทกุคนชว่ยงานกนัไดห้มด ถงึแม้จะท�างานกนัคนละ

ดา้นกส็ามารถท�างานรว่มกนัได ้โดยอาศัยความถนัดทีแ่ตกตา่งกนั เพือ่มาประกอบ

ร่างให้ออกมาเป็นโครงการได้เช่นทุกวันนี้

การเลือกกิจกรรม

สำาหรับเด็กเป็นสิ่งสำาคัญ 

หากเลือกกิจกรรมให้

เหมาะกับเด็ก อะไรที่

เขาชอบ เขาก็จะทำาได้ยาว 

เพราะเขาอยากทำา ถ้าเป็น

กิจกรรมที่เด็กไม่ชอบ

พวกเขาคงไม่อยากทำา

และกิจกรรมก็คงไม่สำาเร็จ 
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เพราะความตา่งจงึท�าใหเ้กดิสมดลุในการท�างาน เอ๋

เล่าว่า แต่ละคนมีความถนัดที่แตกต่างกันไป อย่างตัวเธอ

ชอบพดู เธอกจ็ะไดเ้ปน็พิธกีรหรอืน�าเสนองานอยู่บอ่ยครัง้ 

เวลาเข้าไปพูดคุยกับโรงเรียนเพ่ือหาเด็กมาร่วมกิจกรรม 

เธอก็เป็นคนไปพูดคุยเอง ส่วนแหม่มถนัดเรื่องการ

ประสานงานใหท้�าหนา้ทีป่ระสานสว่นตา่งๆ ในชมุชน  นุย้

มีข้อมูลเกี่ยวกับชาวบ้านซึ่งจะรู้รายละเอียดความเป็นอยู่

ของคนในชมุชน และฝนกเ็กง่เรือ่งการเขยีนโครงการ แตล่ะ

คนไมไ่ดม้คีวามถนดัดา้นเดียวกนัเลย แตก่ส็ามารถท�างาน

ร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

“ยิ่งเรื่องการทำางานย่ิงดีข้ึนมาก จากท่ีเคยทำางาน

แบบไมส่นใจใคร เดนิงานคนเดยีวมาตลอด กเ็ริม่ถาม

ความคิดเห็นของคนอ่ืนมากข้ึน ฝนเป็นหนึ่งคนที่

ยอมรบัเลยวา่ เมือ่ก่อนเขยีนโครงการกแ็คใ่ห้จบไป แต่

พอมาเข้าร่วมหลักสูตรแล้ว เธอเริ่มคิดว่างานต้องทำา

ร่วมกัน และการคิดด้วยกันหลายหัวน่าจะได้โครงการ

ที่ดีกว่าที่เธอทำาคนเดียว เธอจึงปรึกษาเพื่อนในทีมก่อน

เสมอ เพื่อให้ได้ความคิดใหม่ๆ ในการทำาโครงการ” 

ส่วนแหม่มก็ได้เปล่ียนความคิดเร่ืองเด็กไปโดยส้ินเชิง  

เธอบอกว่า เมื่อก่อนไม่มีความรู้เร่ืองเด็กเลย แต่ตอนนี้

เข้าใจเร่ืองเด็กมากข้ึน รู้ว่าการท�างานกับเด็กต้องใจเย็น 

จะใจร้อนกับเด็กไม่ได้ และเธอได้น�าความรู้ท่ีได้รับมา

ปรับใช้กับการท�างานด้วยเช่นกัน   

ส�าหรับเอ๋บอกว่า หลักสูตรนักถักทอชุมชนท�าให้

เธอเปลี่ยนไปมาก ทั้งกระบวนความคิด การท�างาน 

ความรู้ทุกอย่างในหลักสูตรสามารถน�ามาใช้งานได้

ทั้งหมด ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการท�างาน ท�าให้เธอมี

การวางแผนงานได้ดขีึน้  ส�าหรบันสิยัส่วนตวัทีแ่ตก่อ่น

เปน็คนมคีวามมัน่ใจสูงมาก ไมค่อ่ยฟงัใคร เพราะเปน็

หัวหน้า แต่ในตอนนี้เธอเปิดใจมากขึ้น พยายามที่จะ

เข้าใจลูกน้อง 

“ความรูท่ี้ไดยั้งนำามาปรับใชใ้นครอบครวัดว้ยเชน่กนั 

เม่ือก่อนจะตามใจลูกมาก แต่ตอนนี้ก็เอามาปรับให้ลูกมี

ความรบัผดิชอบมากขึน้ เราจะมขีอ้ตกลงกบัลกูวา่กอ่นจะ

ไปเล่นจะต้องจัดการเรื่องที่ตัวเองต้องทำาให้เสร็จก่อน 

ถึงจะไปเล่นได้ เพื่อเป็นการฝึกให้ลูกเราได้รู้จักมีความ 

รับผิดชอบ” เอ๋กล่าว 

เช่นเดียวกับนุ้ยที่ได้น�าความรู้จากหลักสูตรไปใช้กับ

ครอบครัวค่อนข้างมาก นุ้ยเล่าว่า ลูกของเธอไม่รู้จักการ

ใช้ชีวิตเลย จอบ เสียม ก็ไม่รู้จัก เรื่องรอบตัวรู้จักน้อยมาก 

ตอนนี้เธอพยายามสอนลูกให้เรียนรู้สิ่งรอบตัวมากขึ้น

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักถักทอชุมชนท้ัง  

4 คน ปลัดพัสกรก็มองเห็นเช่นเดียวกัน...

“แต่ก่อนทำางานนั่งโต๊ะให้ชาวบ้านเดินเข้ามาหา

อยา่งเดยีว ตอนนีเ้รากล็งไปหาชาวบา้นเอง  เขา้ไปพูด

คุยกับชาวบ้าน ซึ่งบางทีเราก็คาดไม่ถึงว่าชุมชนเราจะ

มีของดีหลายอย่าง เราก็สามารถดึงสิ่งดีๆ เหล่านั้น 

ขึ้นมาเชิดหน้าชูตาให้คนอ่ืนเห็นได้ เทศบาลก็ได้รับ 

คำาชมเชย ชาวบ้านเองก็ได้รับประโยชน์” ปลัดพัสกร 

เล่าถึงวิธีการท�างานท่ีเปล่ียนไป แม้จะยังท�าได้ไม่ดีเต็มร้อย 

แตภ่าพการท�างานของนกัถกัทอชุมชนทีร่ว่มมือรว่มใจกนั

ท�างานเป็นทีม ด้วยความสามัคคี แม้พวกเขาจะไม่ได้เก่ง

ในทุกเรื่อง แต่พวกเขาสามารถท�าได้

1 ปีกับการตั้งหลัก จัดทัพจัดทีมขับเคลื่อนงาน

ดา้นเดก็และเยาวชนจนเหลา่นกัถกัทอชมุชนเกดิความ

ม่ันใจในตนเองว่าสามารถรับมือกับงานหลัก (งานใน

หน้าที่) และงานรอง (นักถักทอชุมชน) ให้ “เชื่อมร้อย” 

เนียนเป็นเน้ือเดียวกันได้แล้ว เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 จึงเริ่ม 

“ถกัทอ” ทกุภาคสว่นในชมุชนใหเ้ขา้มารว่มแรง รว่มใจ 

เข้ามาหนุนเสริมการขับเคล่ือนงานด้านเด็กและเยาวชน

ของเทศบาลต�าบลไผก่องดนิใหย้ัง่ยนื เกดิเปน็รปูธรรม

ความส�าเรจ็ ดว้ยหวงัว่าเดก็และเยาวชนเหลา่นีจ้ะเปน็

ก�าลังส�าคัญในการพัฒนาชุมชนไผ่กองดินต่อไปใน

อนาคต
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เทศบ�ลตำ�บลไผ่กองดิน     
นายกเทศมนตรี ฑีฆโชติ งามถาวรวงษ์ 
ปลัดเทศบาล พัสกร อุ่นอ่อน 
นักถักทอชุมชน รุ่น 1
ฐิติมา จันทรวิสิทธิ์  หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ
ฉลองศรี มาเจริญ  นักพัฒนาชุมชน
กัลยา อรรถาสิงห์  นักวิชาการศึกษา 
มณทิพา ศรีท้าว  ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข

หลักสูตรนักถักทอชุมชนทำาให้เธอเปลี่ยนไปมาก

ทั้งกระบวนความคิด การทำางาน ความรู้ทุกอย่าง

ในหลักสูตรสามารถนำามาใช้งานได้ทั้งหมด

ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำางาน
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จังหวัด
สุพรรณบุรี



แค่ทุกคนขยับ...
ก็เท่�กับ
ก�รพัฒน�

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองส�หร่�ย
อำ�เภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ทุกคนมีความสำาคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ไม่ใช่แค่นักถักทอชุมชน ดังนั้นนักถักทอชุมชนต้องเป็น

คนประสานงานให้ทุกคนรับรู้ร่วมกันว่า เราจะพัฒนาอะไร 

และเมื่อทุกคนรู้แล้วว่างานคืออะไร รู้บทบาทหน้าที่

ก็เดินไปด้วยกันได้ จะมีพลังดีกว่าทำางานคนเดียว
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“มีห่านตัวหน่ึง หน้าบ้ึงหน้าบูด ไม่เอ่ยปากพูด หน้าบูดท้ังวัน แต่ห่านตัวน้ัน ส่งเสียง

เป็นเพลง อีเล้งเค้งโค้ง” 

เสยีงต่�าสลบัสงูของ “ครสูม้” ผูใ้หญใ่จด ีประจ�าฐาน “รกัการอา่น” กจิกรรมลา่สดุ

ของโรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอย ต�าบลหนองสาหร่าย อ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี ที่ก่อตั้งมาเกือบ 4 ปี โครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน

ชุมชน ทั้ง อบต. โรงเรียน รพ.สต. ชมรมผู้สูงอายุ และผู้ใหญ่ใจดี โดยมี “นักถักทอ

ชุมชน” เข้ามาประสานการท�างาน

แต่กว่าที่ทีมงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของพื้นที่มีผลลัพธ์ท่ีงดงามเช่นนี้ 

พวกเขาต้องผ่านด่านผจญภัยเช่นกัน...

โรงเรียนครอบครัว...แก้ปัญห�ครอบครัว
พรสันต์ อยู่เย็น นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองสาหร่าย ต�าบลหนอง

สาหร่าย อ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เล่าว่า ปัญหาเดิมของเด็กในชุมชนคือ 

รับเพียงความรู้วิชาการจากโรงเรียน ไม่มีวิชาชีพส�าหรับเป็นพื้นฐานประกอบอาชีพ 

ส�าคัญที่สุดคือขาดวิชาชีวิตในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับสังคม 

“วธิแีกป้ญัหาเดิมคือ เรียกผูป้กครองและเดก็มาคยุกนัวา่ปัญหาเกิดจากอะไร ทำาไม

ลูกดื้อ ติดเกม ไม่ช่วยงานบ้าน ซึ่งสาเหตุหนึ่งคือผู้ปกครองกับเด็กมีช่องว่างระหว่างวัย 

จึงไม่เข้าใจกัน ทำาให้เด็กรู้สึกขาดความอบอุ่นในครอบครัว” นายกฯ พรสันต์กล่าว

หลงัจากพูดคยุกบัพอ่แมแ่ละเดก็แลว้ นายกฯ พรสนัต์น�าสิง่ทีรู่ม้าใชเ้ปน็ฐานขอ้มลู 

ทวา่ยังมองไมเ่หน็วิธกีารแกไ้ข รูแ้ค่วา่ตอ้งแกท้ีค่รอบครวั พอดกีบัทีเ่ตยีง ชมชืน่ ส.อบต.

หนองสาหร่าย และผู้ใหญ่ใจดีของชุมชน ได้น�าแนวคิด “โรงเรียนครอบครัว” จาก
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สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชน

เป็นสุข (สรส.) เข้ามาทดลองใช้ 

เตยีงเลา่ว่า เขาคลกุคลกีบัการท�างาน

ด้านเด็กอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นทั้ง ส.อบต. 

และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

บ้านห้วยม้าลอย เห็นว่าในอดีตที่นี่มีแต่ครู

ท่ีดูแลเด็ก ไม่มีหน่วยงานอ่ืนเข้ามาช่วยเหลือ 

ซึง่สว่นตวัรูจ้กัอาจารย์ทรงพล เจตนาวณชิย์ 

ผูอ้�านวยการ สรส.อยูแ่ลว้ เมือ่ทา่นแนะน�า

แนวคดิโรงเรยีนครอบครวั เขาจงึกลบัมาพูด

คุยกับ อบต. และก่อต้ังเป็นโรงเรียนครอบครัว

บ้านห้วยม้าลอยขึ้น

หลังจากนั้นกระบวนการขับเคลื่อน

โรงเรยีนครอบครวับา้นหว้ยมา้ลอยกค็อ่ยๆ 

เข้ารูปเข้ารอยจากฝีมือการประสานงาน

ของเตยีงทีร่บัต�าแหนง่ครูใหญข่องโรงเรยีน

ครอบครัว เขาได้เข้าไปประสานตั้งแต่ วัด 

โรงเรยีน รพ.สต. ทมีผูใ้หญบ่า้น และผูใ้หญ่

ใจดี ชมรมผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง และเด็กๆ 

ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย เชิญชวนทุกฝ่ายร่วม

ขับเคล่ือนไปด้วยกัน ครูเตียงบอกว่าผล

ส�าเรจ็ของโรงเรยีนครอบครวับา้นหว้ยมา้

ลอย ต้องยกให้เป็นความดีความชอบ

ของทุกภาคส่วนที่ยื่นมือช่วยกัน

ขณะท่ีนายกฯ พรสันต์ สะท้อนถึง

ความส�าเร็จของโรงเรียนครอบครัวว่า 

กิจกรรมโรงเรียนครอบครัวตรงกับแนวคิด

ของเขา คือแก้ที่ครอบครัวก่อนจึงจะขยาย

ไปสู่สังคมภายนอกได้ โดยน�าเด็กและ 

ผู้ปกครองมาท�ากิจกรรมร่วมกัน เปิดโอกาส
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ให้ต่างฝ่ายต่างแสดงความคิดเห็นว่าต้องการอะไร ท�าให้พวกเขารู้จักกันดีขึ้น เด็กๆ เกิด

ทักษะการใช้ชีวิต มีความรับผิดชอบต่อการเรียน และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น

จ�กโรงเรียนครอบครับ...สู่นักถักทอชุมชน
แม้โรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอยจะให้ดอกผลที่น่าชื่นใจ แต่ก็ใช่ว่า อบต.

หนองสาหร่ายจะหยุดย้ังการท�างานพัฒนาเด็กและเยาวชน ทีมผู้บริหารพร้อมเปิดรับ

แนวทางใหม่ ด้วยการส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมตามข้อเสนอของ สวัสด์ิ กันจรัตน์ อดีตปลัด 

อบต.หนองสาหรา่ย หนึง่ในผูม้สีว่นรเิริม่และพฒันาโรงเรยีนครอบครวับา้นหว้ยมา้ลอย

มาตัง้แตต่น้ ในโครงการพฒันาเยาวชนในชมุชนทอ้งถิน่ (4 ภาค) ระยะที ่2 : หลักสตูร

นักถักทอชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีวรินทร กรุดเพ็ชร  

นักพัฒนาชุมชน ลัดดาวัลย์ แสงสง่า นักวิชาการศึกษา และชณัฐศิกานต์ ชัยวันดี 

บุคลากร เป็นทีมท�างาน 

วรินทรบอกว่า หลังจากได้ฟังแนวคิดหลักสูตรนักถักทอชุมชนที่อาจารย์ทรงพล 

เปรียบเทียบให้เห็นภาพกระบวนการท�างานเดิม กับกระบวนการท�างานของนักถักทอ

ชมุชน เขาเหน็ด้วยวา่การท�างานของทอ้งถิน่ในปจัจุบันตอ้งเปลีย่นแปลง เขาเองกอ็ยาก

เรียนรู้ เพราะดูไม่น่าเบื่อ และสามารถน�ามาใช้ได้จริง และเมื่อเข้าอบรมจริง ก็พบข้อดี

ตามคาด โดยเฉพาะในฐานะคนเป็นพ่อที่วรินทรย้�าว่า ถ้าลูกของเขาได้รับการพัฒนา

ตามแบบที่เรียนมา ต้องมีประโยชน์แน่ และหากน�าไปใช้กับเด็กในชุมชนก็ย่อมเกิด

ประโยชน์เช่นกัน สิ่งที่เขาคิดต่อคือ ท�าอย่างไรให้ผู้ปกครองคนอื่นเห็นความส�าคัญของ

การพัฒนาลูกหลานตัวเอง  

หลักสูตรน้ีท�าให้นักถักทอชุมชนได้เรียนรู้หลายเร่ือง อาทิ การประสานงาน การหา

ต้นทนุทางสงัคม การออกแบบกจิกรรม เปน็ตน้ แตล่ะคนน�าความรูท้ีไ่ดร้บัมาสรา้งสรรค์

โครงการในพืน้ที ่ โดยพจิารณาจากภาระหนา้ทีข่อง อบต. และการเตมิเตม็ในสิง่ทีช่มุชน

ยงัขาด กระทัง่เกดิเปน็ 2 โครงการ คอื โครงการพฒันาการเดก็ปฐมวยั เนือ่งจากศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดของต�าบลอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และก�าลังประสบ

ปญัหาขาดความเชือ่มัน่จากผูป้กครอง ทมีนกัถกัทอชมุชนจงึตดัสนิใจแกป้ญัหาดงักลา่ว 

ด้วยการเปลี่ยนวิธีท�างานคือ ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลจัดการ และส่งครูผู้

ดูแลเด็กไปอบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นบทบาทให้ครูเข้ามามี

บทบาทในการพัฒนาเด็ก และเรียกศรัทธาของผู้ปกครอง ผลลัพธ์ของโครงการ 

ดังกล่าวท�าให้เกิดการประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างกลมกลืน

อีกโครงการเป็นการต่อยอดจากโรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอย ท่ีมีกลุ่มเยาวชน

มารว่มท�ากิจกรรมอยู่แลว้ ซึง่ทีมนกัถกัทอชมุชนกม็องเห็นโอกาสท่ีจะท�าใหก้ระบวนการ

ของโรงเรียนครอบครัวเข้มแข็งและขยายผลกว้างขึ้น ด้วยการวางระบบผู้รู้ ไม่ว่าจะเป็น  

ผู้ใหญ่ใจดี ปราชญ์ชาวบ้าน มาร่วมขับเคลื่อนเพิ่ม จากการเชิญชวนประสานงานเพื่อ

ขอความร่วมมือ และการรับสมัคร 
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หลังจากได้ผู้รู้ท่ีมีความหลากหลาย จึงหันกลับมา

มองผู้เรียน โดยต้ังเป้าไว้ที่เด็กและเยาวชนของโรงเรียน

ครอบครัวบ้านห้วยม้าลอยที่ผ่านมาได้ท�ากิจกรรมเสริม

ทักษะ ทั้งวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต จากการลงมือท�า 

เชน่ เรยีนรูเ้รือ่งการท�านา กจิกรรมปลกูตน้ไมใ้นวนัส�าคญั 

กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น สร้างการเรียนรู้ในชุมชน

ทีมนักถักทอชุมชนมองว่านอกจากเด็กๆ จะท�า

กิจกรรมแล้ว ควรสามารถขึ้นมาน�ากิจกรรมน้องๆ และ

ถา่ยทอดสูรุ่น่ตอ่ไปได ้จงึน�ามาสูโ่ครงการพฒันาแกนน�า

เด็กและเยาวชน โดยเรียนรู้ผ่าน “ค่ายการพัฒนาเด็ก

เยาวชนดว้ยกระบวนการละคร” และ “คา่ยภาวะผูน้�า” 

หลังกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนน�าเยาวชน 

ผ่านไป เยาวชนหลายคนต่างมีความเปลี่ยนแปลงใน

เรื่องการกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก และเกิดกลุ่ม

แกนน�าเยาวชนสมความตั้งใจ ท�าให้นักถักทอชุมชน

คดิต่อยอดความส�าเรจ็นี ้จงึประสานใหแ้กนน�าเยาวชน

เข้าไปมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดีของโรงเรียน

ครอบครวับา้นหว้ยมา้ลอย ออกแบบฐานกจิกรรมการ

เรียนรู้ในค่ายซัมเมอร์แคมป์ เพื่อให้เพื่อนเยาวชนใน

ชุมชนหนองสาหร่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพเช่นเดียว

กับพวกเขา

โรงเรียนครอบครัว...พื้นที่แห่งก�ร
เรียนรู้

และแล้วการท�างานของนักถักทอชุมชนต�าบล 

หนองสาหร่ายก็ก้าวสู่ปีที่ 2 พร้อมกับความเปลี่ยนแปลง

คือ การโบกมือลาของ 2 นักถักทอสาวที่ต้องไปปฏิบัติ

หน้าที่ในพื้นที่อื่น  ท�าให้เหลือเพียงวรินทรเพียงคนเดียว 

แต่การฉายเดี่ยวส�าหรับเขาในตอนนี้ ไม่ใช่เร่ืองน่าวิตก

กังวลแต่อย่างใด เพราะ “กลไก” การท�างานพัฒนาเด็ก

และเยาวชนได้เกิดขึ้นแล้ว  โดยโรงเรียนครอบครัวบ้าน

หว้ยม้าลอย พืน้ทีแ่ห่งการเรยีนรูท้ีผ่กูโยงหวัใจของผูค้นทกุ

สังกัดเข้าไว้ด้วยกัน ยิ่งเม่ือเสริมก�าลังหนุนจากนักถักทอ

ชุมชนท่ีเข้ามาช่วยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ สรรหาต้นทุน

ทางสังคมเพิ่ม และเติมความสร้างสรรค์ในการออกแบบ

กจิกรรม ยิง่ท�าใหโ้รงเรยีนครอบครวัยกระดบัความเขม้แขง็

ขึ้น

ครเูตยีงกลา่วถงึขอ้ดขีองการมีนกัถกัทอชุมชนเข้ามา

ช่วยขบัเคล่ือนงานของโรงเรยีนครอบครวัว่า เม่ือกอ่นการ

ท�างานของทีมผู้ใหญ่ใจดีค่อนข้างล�าบาก เพราะต้องประสาน

หน่วยงานภายนอกเอง ทั้งเรื่องวิทยากรและงบประมาณ 

หากครั้งไหนที่งบประมาณไม่พอ ผู้ใหญ่ใจดีแต่ละคนต้อง
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น�าเงินส่วนตัวมาช่วยกัน แต่หลังจากนักถักทอชุมชนเข้า

มาก็ท�างานสบายขึ้น เพราะช่วยจัดระบบการท�ากิจกรรม 

ประสานวิทยากรภายนอก และหางบประมาณเพิ่มเติม

พัชรินทร์ วงษ์สุวรรณ ผู้ใหญ่ใจดี และผู้ปกครอง

ของแกนน�าเยาวชน บอกว่า เดิมการท�างานของผู้ใหญ่

ใจดีค่อนข้างเหน่ือย เพราะต้องเป็นท้ังคนคิดกิจกรรม 

ประสานเด็กมาเข้าร่วม และหากผู้ปกครองไม่ยินยอมให้

ลูกมา เราก็มีหน้าที่ไปพูดคุยกับพ่อแม่ของเด็กอีก แต่เมื่อ

มีนักถักทอชุมชนเข้ามาก็ลดภาระลง แค่พูดคุยว่าอยาก

เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม เขาจะช่วยหามาให้ เหมือนเป็นผู้มา

เติมเต็มในสิ่งที่ชุมชนเราขาด

“อ่�น” เปลี่ยนชีวิต
ส�าหรับกิจกรรมหลักในปีน้ีของโรงเรียนครอบครัว

เนน้ไปทีก่จิกรรมรกัการอา่น  ซึง่แตกตา่งจากทกุปทีีม่กัท�า

กิจกรรมด�านา เนื่องจากแปลงนาท่ีเคยใช้ประสบภาวะ 

ขาดน้�าจนท�านาไม่ได้ นักถักทอชุมชนและผู้ใหญ่ใจดีจึง 

ตั้งวงสนทนาหากิจกรรมใหม่ และมาลงตัวที่กิจกรรม 

รักการอ่าน โดยตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. แกนน�าเยาวชนโรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอย 

ที่จะหยิบไปต่อยอดให้น้องๆ ในชุมชน 

2. ครูศูนย์เด็กเล็ก เพ่ือให้น�าไปขยายผลกับเด็กใน

ศูนย์ฯ 

3. อสม. น�าไปใชก้บัผูส้งูอายเุวลาลงพืน้ทีเ่ยีย่มบ้าน 

โดยมีวรินทรท�าหน้าที่ถักทอภาคีเครือข่ายภายใน

ภายนอก ทั้งงบประมาณ วิทยากร และกลุ่มเป้าหมายเข้า

ร่วมอบรม เม่ือทุกอย่างพร้อม จึงเกิดโครงการอบรมเชิง

ปฏบิตักิารเก่ียวกับเทคนคิเลา่นทิาน อา่นหนงัสอื และผลติ

สื่อสร้างสรรค์เป็นหนังสือเล่มแรก เป็นเวลา 2 วัน

“ตอนแรกส้มเข้ามารว่มโครงการรกัการอา่นในฐานะ 

“คนนำาทาง” แคช่ว่ยคดัตวัพี่ๆ  นกัอา่นกระจายไปตามบา้น

ที่มีน้องเล็กวัย 1 - 5 ขวบ ปรากฏว่าหนึ่งในนักอ่านมี 

น้องเพลงลูกสาวของส้มด้วย และน้องยังไม่มีเพื่อนที่ไป

อ่านคู่กัน ส้มจึงออกไปอ่านเป็นเพื่อนลูกด้วย” ครูส้ม -  

พรทิพย์ พวงรัตน์ ครูอนุบาลโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 

และผูใ้หญ่ใจดี เลา่ยอ้นถึงเหตผุลทีท่�าใหเ้ธอกลายมาเปน็

ผู้ดูแลหลักในกิจกรรมดังกล่าว ซ่ึงรูปแบบกิจกรรมรักการอ่าน 

จะเปน็การใหพ้ี่ๆ  นกัอา่นทีเ่รยีนอยูใ่นระดบัประถมศึกษา

หรอืมธัยมศกึษาจบัคูก่นั เดนิทางไปอา่นนิทานใหน้อ้งเลก็

ระดับอนุบาลและก่อนอนุบาลฟังที่บ้านในช่วงเย็นหลัง 

เลกิเรยีนทกุวนั จากบทบาทแรกสดุของครูส้มท่ีแค่ประสาน

ระหว่างวิทยากร เด็กและผู้ปกครอง เธอผนัตวัมาเปน็ผูด้แูล

หลักของโครงการอย่างเต็มใจ เพราะเห็นประโยชน์ที่เกิด

กับลูกของเธอ

“ส้มเคยต้ังคำาถามกับตัวเองว่าทำาไมลูกสาวของเรา

ที่เรียนอยู่ชั้นประถมศกึษาปีที่ 5 แล้ว ไม่เคยสนใจหนังสือ 

เวลาไปเดินห้างก็ปรี่เข้าใส่แต่ขนมและของเล่น พอได้ยิน

เพื่อนครูเล่าว่าลูกเขาวิ่งเข้าแต่ร้านหนังสือ ส้มนึกในใจว่า
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อยากให้ลูกเราเป็นบ้าง แต่ไม่นึกย้อนมาหาตัวเองเลยว่า ผิดท่ีเราไม่เคยปลูกฝัง

นสิยัรกัการอา่นแกล่กูตา่งหาก กระทัง่โครงการรกัการอา่นเขา้มา นอ้งเพลง

ถงึสนใจอา่นหนงัสอืมากขึน้ และชว่ยสรา้งสายใยระหวา่งลกูๆ ของสม้ดว้ย 

เพราะน้องเพลงจะมีน้องไผ่น้องชายแท้ๆ เป็นหนึ่งในน้องผู้ฟัง เม่ือก่อน

เวลากลบัถงึบา้น เขาจะตา่งคนตา่งเลน่ แตพ่อมหีนงัสอืเขา้มา เพลงจะเรยีก

ไผ่มาฟังเขาอ่านหนังสือ พี่น้องก็รักกันมากขึ้น”

นอกจากพาลกูสาวเดนิทางอา่นนทิาน ครสูม้ยงัมหีน้าทีแ่นะน�าเทคนคิการ

อ่านแก่เหล่าเยาวชนในโครงการด้วย และบางครั้งก็ตามดูเด็กๆ เวลาปฏิบัติ

ภารกิจ เพื่อถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน

“การใหพ้ีไ่ปอา่นหนงัสอืใหน้อ้งฟงัสง่ผลดตีอ่ทัง้ 2 ฝา่ย นกัอา่นไดฝ้กึ

พูดจนชัดเจน รู้จักรับผิดชอบในหน้าท่ี และเสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม 

ด้านน้องผู้ฟังก็ได้ฝึกสมาธิ ฝึกความจำาจากการฟัง และฝึกการพูดเช่นกัน 

สำาคัญคือเด็กๆ ผู้เข้าร่วมทุกคนเกิด “นิสัยรักการอ่าน” ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดี

สำาหรับอนาคตของพวกเขา” ครูส้มกล่าว

รวมเป็นหนึ่ง
การท�างานด้านเด็กและเยาวชนที่ อบต.หนองสาหร่ายวันนี้ เกิดภาพการ

ขยับงานของทุกส่วน เหตุจากสายตาที่ต่างมองเห็นความส�าคัญของการพัฒนา

เด็กในชุมชนเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ต้ังแต่ฝ่ายบริหารท่ีวรินทรบอกว่ามี 

นโยบายชัดเจนเรื่องการพัฒนาให้คนรุ่นต่อไปมีศักยภาพ เขาจึงท�างานง่าย 

สามารถน�าเสนอความคิดได้เต็มที่  

ต่อมาคือเหล่าภาคี ทั้งที่มาจากการเข้าไปประสานของนักถักทอชุมชน 

และที่มีอยู่แล้วในชุมชน ซึ่งมีความเข้มแข็ง และให้คุณค่าแก่งานพัฒนาเด็ก

 ครูเตียงเล่าถึงสิ่งที่ท�าให้การท�างานกับเด็กเป็นเรื่องสนุก คือ ต้องใช้หัวใจ

สื่อกับเด็กให้ได้ เข้าใจความต้องการของเด็ก และต้องมีใจรักที่จะท�า

ขณะที่ จ.ส.อ.ชาญ ดีมี ประธานสภา อบต.หนองสาหร่าย และผู้ใหญ่

ใจดีฝ่ายสนับสนุนทุนทรัพย์และอ�านวยความสะดวก เอ่ยถึงความประทับใจ 

สว่นตวัในกระบวนการโรงเรยีนครอบครวั “สิง่ทีผ่มชอบในโรงเรียนครอบครวั คอื

เด็กกับผู้ใหญ่ต่างได้บอกความชอบของตัวเอง แล้วมาร่วมกันหาตรงกลางที่ทั้ง 

2 ฝ่ายพอใจ”

ด้านคุณแม่พัชรินทร์ วงษ์สุวรรณ ที่ตอนแรกพาตัวเองลงมาท�างานกับ

เด็กๆ และโรงเรียนครอบครัวในฐานะอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าชุมชน (อสม.) 

ด้วยสนใจในวิธีการเรียนรู้นอกกรอบ และเม่ือพบว่ากิจกรรมตรงนี้มีประโยชน์

ตอ่การพฒันาทักษะชวีติของเดก็ และชว่ยสรา้งความผกูพนัในครอบครวั เธอจงึ

พาน้องฝ้าย-อมรรัตน์ วงษ์สุวรรณ ผู้เป็นลูกสาวเข้ามาเป็นแกนน�าเยาวชน  

นั่นเป็นการตัดสินใจที่เธอยืนยันว่าคิดไม่ผิด

สิ่งที่ผมชอบใน

โรงเรียนครอบครัว

คือเด็กกับผู้ใหญ่

ต่างได้บอกความชอบ

ของตัวเอง แล้วมา

ร่วมกันหาตรงกลาง

ที่ทั้ง 2 ฝ่ายพอใจ

131



“น้องฝ้ายมีพื้นฐานต่อต้านการเข้าชุมชน ไม่ชอบถูกบังคับให้อยู่ในกฎเกณฑ์  

การเขา้มาทำากิจกรรมของโรงเรยีนครอบครวัคร้ังแรก เราจึงตอ้งบงัคบัมา บางทจีา้งด้วย

ขนม อยากให้กิจกรรมตรงนี้ทำาให้ลูกผูกพันกับเรา เพราะเวลาอยู่บ้านเขาไม่ค่อยคุยกับ

พ่อแม่ มีโลกส่วนตัวสูง อยู่กับโทรศัพท์ และทีวี แต่หลังทำากิจกรรมได้สักพัก น้องฝ้าย

เริ่มเปลี่ยนแปลงทีละนิด จากต้องบังคับก็อยากมาเองบ้างนิดหน่อย จนล่าสุดน้องฝ้าย

มาด้วยใจ มีความสุขกับกิจกรรม จากที่เคยบ่นร้อน เหนื่อย รำาคาญ ไม่มีอีกแล้ว”

ใช่แค่พาลูกสาวมารับกิจกรรมจนเปลี่ยนนิสัย คุณแม่จิตอาสายังน�าแนวคิด

การสรา้งกจิกรรมไปประยกุตกั์บงานในบ้าน เพือ่สรา้งความผกูพนัระหวา่งพอ่ แม ่

ลูกด้วย เช่น ช่วยกันปลูกข้าวโพดในวันหยุด เรื่องท�ากับข้าวก็แบ่งให้สามีท�าหน้าที่หนึ่ง 

ลูกท�าอีกหน้าที่ พัชรินทร์บอกว่า การท�ากิจกรรมยังท�าให้เธอรู้สึกดีกับการเป็น “ผู้ให้” 

ทั้งให้การดูแลเด็กคนอื่นในชุมชน และให้แนวคิดการสร้างสัมพันธภาพกับลูกแก่คุณแม่

คนอื่น

ปรับคว�มคิด...เปลี่ยนพฤติกรรม “ผลลัพธ์” ที่จับต้องได้
หากถามว่าความส�าเร็จของโครงการในมือนักถักทอชุมชนส�าเร็จแค่ไหน ค�าตอบ

ที่เด่นชัดคงต้องดูจากความเปลี่ยนแปลงของเยาวชนในชุมชน โดยปัจจุบัน แกนน�า

เยาวชนของหนองสาหร่ายเกิดขึ้นแล้ว 2 รุ่น ซึ่งรุ่นแรกได้ไปศึกษาต่อต่างถิ่น ส่วน

รุ่นท่ี 2 ก�าลังเคล่ือนงานอยู่ และต่างพบว่าตัวเองมีการปรับความคิด เปล่ียนพฤติกรรม

ไปมาก นับจากวันแรกที่ก้าวเข้ามา

มอส - จิรพงษ์ สว่างศร ีเล่าว่า เมื่อก่อนเขาเล่นแต่กีฬา ไม่สนใจใคร พอมาท�า

กจิกรรมกบัโรงเรียนครอบครวั กเ็ริม่ผกูพนัและสนทิสนมกบัเพือ่นหมูอ่ืน่ เริม่อา่นหนงัสอื

เยอะขึ้น เพราะต้องไปสอนพิเศษให้น้องๆ พออ่านมากก็ช่วยให้จับใจความเป็น  

เขียนเรียงความได้ดีขึ้น

ส่วน เต้ย-กฤษนัย ชมชื่น บอกว่า เคยเป็นคนขี้เกียจ ไม่ช่วยพ่อแม่ท�างานบ้าน 

ตืน่สาย ไมเ่กบ็ทีน่อน แตพ่อมาท�ากจิกรรมกช็ว่ยฝกึนสิยัรบัผดิชอบ ท�าใหเ้ปล่ียนตวัเอง

ไปสู่อีกด้าน ตื่นเช้า และช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ คล้ายกับลูกพี่ลูกน้องของเขาคือ  

ดา - วนิดา ชมชื่น ที่เมื่อก่อนชอบอยู่บ้าน แต่พอลองมาท�ากิจกรรมตามค�าชวนของ

ลุงเตียงก็สนุกท่ีได้รู้จักและพูดคุยกับเพ่ือนแกนน�าคนอ่ืน เกิดความกล้าแสดงออกมากข้ึน 

ปาน - ปารมี แช่มช้อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากการโดนบังคับ ทว่าพอมีเพื่อนก็

เริ่มอยากมาเอง และเมื่อมีพี่มาสอนกิจกรรม จึงสนใจสอนน้องต่อเช่นที่เคยได้รับมา

และเยาวชนท่ียืนยันว่าตัวเองมีความเปล่ียนแปลงค่อนข้างมาก เหมือนแม่ของเธอ

บอกคือ ฝ้าย - อมรรัตน์ วงษ์สุวรรณ “เม่ือก่อนหนูเป็นคนดุ และข้ีโมโห จนน้องแถวบ้าน

ยังกลัว และไม่ค่อยกล้าเข้าหา พอทำากิจกรรมจึงเริ่มจัดระเบียบตัวเองได้ โมโหน้อยลง 

น้องก็มาวิ่งเล่นด้วย ตอนทำากิจกรรม หนูชอบตรงที่พี่นักถักทอชุมชนชวนเล่นกิจกรรม

สนุกๆ นอกจากนั้นยังคอยให้คำาปรึกษาเวลาพวกหนูต้องลงมือทำากิจกรรมด้วย”

การทำากิจกรรม

ยังทำาให้รู้สึกดีกับ

การเป็น “ผู้ให้”

ทั้งให้การดูแลเด็ก

คนอื่นในชุมชน และ

ให้แนวคิดการสร้าง

สัมพันธภาพกับลูก

แก่คุณแม่คนอื่น
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“ในความเหน็ของผมคดิว่าตัง้แตบ่า้นเรามนีกัถกัทอ

ชุมชนเข้ามา สถานการณ์เรื่องเด็กดีขึ้นกว่าเดิม ดูจากเด็ก

ที่เคยนั่งเกาะกลุ่มมั่วสุมกันแถวราวสะพาน ช่วงนี้ลดลง 

จนแทบไม่มี และเมื่อมีงานของชุมชน เด็กๆ ก็มาช่วยกัน

จัดงาน ผมว่าพวกเขามีความรับผิดชอบมากขึ้น”

นายกฯ พรสันต์ สะท้อนสถานการณ์เด็กและเยาวชน

ลา่สดุทีเ่ขาประจกัษผ์า่นสายตา กอ่นขยายความตอ่ถงึขอ้ดี

ของการมนีกัถกัทอชมุชนวา่ หลงัผา่นการอบรม นกัถกัทอ

ชุมชนมักมีความคิดแปลกใหม่และน่าสนใจในการท�างาน

มาน�าเสนอ เขาจึงไว้ใจให้นักถักทอชุมชนเป็นตัวหลักใน

การเคลือ่นนโยบายดา้นเดก็ โดยจะเรยีกเขา้มาพดูคยุและ

มอบหมายงาน ส่วนการหนุนเสริมเขายินดีสนับสนุนเต็มท่ี 

ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณหรือบุคลากร เพราะมองว่า

เจ้าหน้าที่ อบต. ควรลงมาดูแลชุมชนร่วมกัน ไม่ใช่ท�า

แค่งานในหน้าที ่

เป้�หม�ยที่ต้องไปให้ถึง
ระยะเวลา 2 ปีกับการรับหน้าที่นักถักทอชุมชนของ

วรินทร ท�าให้เขาปรับเปลี่ยนตัวเองไปหลายอย่าง ตั้งแต่

กระบวนการคิด กระท่ังวิธีแก้ปัญหา เขายกตัวอย่างให้ฟังว่า 

การท�างานต�าแหน่งนักพัฒนาชุมชนของเขาในอดีต  

จะคิดแค่ต้องให้ชาวบ้านฝึกอาชีพด้วยการถักกระเป๋า 

ท�าไข่เค็ม แต่หลังเข้ากระบวนการนักถักทอชุมชนจึง

ทราบแล้วว่าต้องถามความต้องการของชาวบ้านก่อน  

นอกจากนั้นเขายังน�าไปปรับใช้กับชีวิตประจ�าวัน เช่น 

การเล้ียงดูลูก ที่เปล่ียนมาใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 

รับฟังว่าลูกอยากท�าอะไร เพราะตระหนักแล้วว่า สิ่งที่

เขาคิดอาจจะไม่ได้ดีที่สุด ถูกที่สุด และเหมาะสมที่สุด

เสมอไป

เม่ือการท�างานบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความส�าเร็จ

ก้าวแรก ย่อมถึงช่วงเวลาท่ีต้องมองหาหนทางก้าวต่อไป 

การเช่ือมร้อยถักทอของวรินทรก็เช่นกัน เขาวางแผนจะ

สร้างแกนน�าเยาวชนรุ่นที่ 3 ไว้เรียบร้อยแล้ว และมีที่มา

ต่างจาก 2 รุ่นแรกด้วย 

“ตอนนี้แกนนำารุ่นแรกเป็นพี่ใหญ่แล้ว หลายคนเข้า

ศกึษาตอ่ระดบัมหาวิทยาลยั หรอืยา้ยไปเรยีนอยูโ่รงเรยีน

มัธยมในตัวอำาเภอ จนมีเวลามาทำากิจกรรมน้อยลง ส่วน

แกนนำารุ่นที่ 2 กำาลังจะเติมเต็มศักยภาพการเป็นผู้นำา  

โดยฝึกให้คิดและดำาเนินกิจกรรมเอง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตัว

พวกเขาแล้วคือ ความกล้าแสดงออก การปรับตัวเข้ากับ

สังคม รู้จักวางเป้าหมายในชีวิต และการช่วยเหลือชุมชน 

ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ เม่ือเจอคนแปลกหน้าจะยกมือไหว้

เปน็อนัดบัแรก เพราะรูม้ารยาทการเข้าสงัคม จากการสอน

เรื่องหลักอาวุโสตามวิถีชุมชนของที่นี่”
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ส�าหรับแกนน�ารุน่ที ่3 นัน้ วรนิทรเปลีย่นวิธคีดัเลอืกใหม ่โดยพจิารณาจากปญัหา

ของเดก็แกนน�าชดุแรก ทีม่าจากตา่งโรงเรยีน ตา่งระดบัชัน้ จงึประสานงานค่อนขา้งยาก 

เพราะต้องติดต่อทั้งครูและผู้ปกครอง แต่หากเป็นเด็กจากโรงเรียนวัดสระด่าน ที่ตั้งอยู่

ในต�าบลหนองสาหร่าย ย่อมง่ายต่อการประสานมาท�ากิจกรรม  ย่ิงถ้าดึงครูมาเป็นพ่ีเล้ียง

ด้วย จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการท�าความเข้าใจกับผู้ปกครองไปได้ และเม่ือเด็กรุ่นนี้ 

ผ่านกระบวนการของโรงเรียนครอบครัวแล้ว พวกเขาสามารถน�าไปใช้กับน้องๆ ระดับ

ประถมศึกษาในโรงเรียนได้

 

ทุกส่วนล้วนสำ�คัญต่อก�รพัฒน�เด็ก
แม้ตลอดมา อบต.หนองสาหร่าย จะจัดท�าโครงการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน แต่

วรินทรบอกว่าหลายโครงการนั้นเกิดจากเขาคิดคนเดียว ท�าคนเดียว ไม่มีการประสาน

ภาคีเขา้มา และไมไ่ดม้องถงึการพัฒนางานใหต้อ่เนือ่ง ทว่าเมือ่ผา่นการอบรมนักถักทอ

ชุมชน เขาจึงปรับกระบวนการท�างานใหม่ เห็นผลลัพธ์ได้จากโรงเรียนครอบครัว ที่เขา

คิดท�ากิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ และเด็กจากแต่ละหมู่บ้านเข้าด้วยกัน

“เราคือคนแบ่งบทบาทหน้าที่ให้แต่ละฝ่าย เพื่อให้เขาเคลื่อนงานไปพร้อมกับเรา 

อยา่งกจิกรรมรกัการอา่น กช็กัชวนครใูนศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็เขา้รว่ม เพราะหลกัการอา่น

จะเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย จึงอยากให้ครูผู้ดูแลเด็ก มาเรียนรู้ร่วมกับเรา ผมว่าทุกคนมี

ความสำาคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ไม่ใช่แค่นักถักทอชุมชน ดังน้ันนักถักทอ

ชุมชนต้องทำาหน้าที่ประสานงาน ทุกคนรับรู้ร่วมกัน เราจะพัฒนาอะไร และเม่ือ 

ทุกคนรู้แล้วว่างานคืออะไร รู้บทบาทหน้าที่ ก็เดินไปด้วยกันได้ จะมีพลังดีกว่า

ทำางานคนเดียว”

วิธีการเข้าไปประสานงานกับชาวบ้านของวรินทรคือ ใช้ความจริงใจเข้าไปพูดคุย

เหมือนลูกหลานคนหน่ึง ไม่ใช่ไปแบบข้าราชการ และต้องผ่านการท�างานร่วมกันหลายงาน 

โดยเฉพาะงานไหนที่ชุมชนต้องการท�าก็อาสาเข้าไปเป็นที่ปรึกษา คอยช่วยเหลือ แต่

ตอ้งอาศยัเวลา เพือ่ใหศ้กัยภาพและความตัง้ใจจรงิกระจา่งแจง้ พอชาวบา้นรูสึ้กคุ้นเคย

เหมือนเป็นคนในครอบครัวแล้ว ก็จะเชื่อใจ และศรัทธา ท�าให้การท�างานง่ายขึ้น และ

ความศรัทธานี้เองที่น�าพาวาระส�าคัญอย่างเร่ืองเด็กและเยาวชนให้เด่นขึ้นมากว่าเร่ือง

โครงสร้างพื้นฐาน วรินทรยืนยันว่าการท�างานกับท้องถิ่น ต้องพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 

เพราะถ้าชุมชนเข้มแข็ง การท�างานจะลื่นไหลไปได้ตลอด

การทำางานกับท้องถิ่น ต้องพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

เพราะถ้าชุมชนเข้มแข็ง การทำางานจะลื่นไหลไปได้ตลอด
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องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองส�หร่�ย
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล พรสันต์ อยู่เย็น
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ทชิากร สนุทรวภิาต 
นักถักทอชุมชน รุ่น 1
วรินทร กรุดเพ็ชร นักพัฒนาชุมชน 

การให้พี่ไปอ่านหนังสือให้น้องฟังส่งผลดีต่อทั้ง 2 ฝ่าย นักอ่านได้ฝึกพูด

จนชัดเจน รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ และเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวม 

ด้านน้องผู้ฟังก็ได้ฝึกสมาธิ ฝึกความจำาจากการฟัง และฝึกการพูดเช่นกัน 

สำาคัญคือเด็กๆ ผู้เข้าร่วมทุกคนเกิด “นิสัยรักการอ่าน” ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดี

สำาหรับอนาคตของพวกเขา
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จังหวัด
สุพรรณบุรี



ก้�วที่สอง...
ต้องไกลกว่�
ก้�วแรก

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองข�ม 
อำ�เภอหนองหญ้�ไซ 
จังหวัดสุพรรณบุรี

จากเดิมที่ต่างคนต่างทำางานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ...

แต่ปัจจุบันภาพเหล่านั้นไม่มีแล้ว ทุกวันนี้เราจะคุยกันในทีมเสมอ

เวลาที่เราจะทำางานเรื่องเด็กและเยาวชน ไม่มีการแบ่งแยก ไม่มีฝ่าย 

งานประจำาเราก็ยังคงทำาไป แต่เมื่อไหร่ที่เราทำางานเกี่ยวกับเด็ก

และเยาวชน ทุกคนจะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

บางเรื่องงานประจำาที่ทำาเกี่ยวกับเรื่องเด็กอยู่แล้ว

ก็ให้หยิบเอาเรื่องเด็กเข้าไปอยู่ในส่วนของงานประจำา

แต่ต้องไม่ทำาให้งานประจำาของตัวเองให้เสียหาย
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ท�าไมถึงตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน? ค�าถาม 

เปิดประเด็นเมื่อเริ่มต้นสนทนากับ บุญยัง วังเปรม นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองขาม อ�าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุร ีที่ตัดสินใจส่งนักถักทอชุมชนเข้า

อบรม

“เวลาที่เราทำางานด้านเด็กและเยาวชน บางทีน้องๆ ยังมีประสบการณ์ด้านเด็ก

และเยาวชนน้อย ทำาให้มองงานไม่ครอบคลุม เพราะการทำางานด้านเด็กนั้นจะมองแค่

กลุ่มวัยรุ่นไม่ได้ แต่ต้องมองภาพรวมตั้งแต่ก่อนเด็กเกิดด้วยซ้ำา แต่หลังจากที่เขาผ่าน

หลักสูตรนักถักทอชุมชนปี 1 มาแล้ว ทำาให้เขามองงานได้เป็นองค์รวมมากขึ้น ที่สำาคัญ

เขายังได้นำาความรู้จากหลักสูตรนักถักทอชุมชนมาบูรณาการกับการทำางานประจำาจน

ต่อยอดไปสู่การทำางานด้านเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี” 

เพราะเห็นว่าหลักสูตรนักถักทอชุมชนเป็น “เครื่องมือ” ส�าคัญในการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในพ้ืนท่ีต�าบลหนองขาม คือเหตุผลส�าคัญที่นายกฯ บุญยัง ตัดสินใจส่ง 

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชนอีกครั้ง...

 “หลังจากจบหลักสูตรในปีที่ 1 เห็นเลยว่า ตอนนั้นเรามุ่งพัฒนาแกนนำา

เฉพาะเด็กโต ปัญหาท่ีตามคือ เด็กเหล่าน้ันต่างออกไปเรียนต่อนอกพ้ืนท่ี ส่งผลให้

โครงการท่ีเราทำาไว้เกิดช่องว่าง บทเรียนจากปีแรกทำาให้เราเรียนรู้เร่ืองการสร้างเด็ก 

เราต้องกลับมาทบทวนใหม่ว่า เราควรจะสร้างต้ังแต่เล็กๆ จะดีกว่า แล้วค่อยๆ สร้าง

เป็นรุ่นๆ ไป พอรุ่นนี้โตเราจะได้มีน้องๆ แถว 1 แถว 2 ที่พร้อมจะเป็นแกนนำาเด็ก

ในรุน่ตอ่ๆ ไป” เอก็ซ ์- ธนินธร พมิพขนัธ ์หวัหนา้ส�านักงานปลัด เล่าถงึประสบการณ์

ที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชนเมื่อครั้งก่อน 
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องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองขาม 

เข้าร่วมโครงการหลักสูตรนักถักทอชุมชน 

มาเป็นปีที่ 2 แล้ว

ถึงแม้จะเป็นรุ่นพี่แต่นั่นไม่ได้หมาย 

ความวา่ทกุอยา่งจะราบรืน่เสมอไป  ผลจาก

การท�างานด้านเด็กและเยาวชนที่ผ่านมา

ท�าให้เอ็กซ์ต้องกลับมาคิดต่อกับทีมงานใน 

อบต. เพือ่อุดชอ่งว่างงานของในปทีีผ่า่นมา

 “หลงัจากทีเ่รามองเหน็ปญัหาวา่เดก็

แกนนำาที่เราเคยสร้างไว้ ออกไปเรียนต่อ

นอกพื้นที่ ทั้งผม ปลัด ท่านนายกฯ รวมถึง

ทีมงานมาน่ังปรึกษากันเพ่ือหาแนวทางในการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี ทำาอย่างไร

ใหก้ารพฒันาเดก็และเยาวชนของ อบต.เรา

ย่ังยืน จนได้ข้อสรุปว่าในปีน้ีเราจะเร่ิมพัฒนา

เด็กแกนนำาต้ังแต่ ป.6 - ม.2 แทน โดยยังคง

เด็กแกนนำารุ่นที่ 1 ไว้เหมือนเดิม” เอ็กซ์

กล่าว

ก้�วที่สอง...ต้องไกลกว่�
ก้�วแรก

เอ็กซ์เล่าต่อว่า เมื่อหารือกันจนได้ 

ข้อสรุปว่าจะดึงเด็กกลุ่มวัยใสที่เคยเข้าร่วม

โครงการป ี1 มาพฒันาเปน็เดก็แกนน�า ผา่น

กิจกรรม ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพราะ

อยากให้เด็กได้ทานอาหารที่ปลอดสารพิษ 

คร้ังน้ีมีเด็กสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน 

เดมิททีมีงานวางแผนกนัวา่จะน�าผลผลติ

ที่ได้ไปขายที่ตลาดนัด แต่ท่านนายกฯ  

บญุยงัมองวา่โครงการนีเ้ดก็ๆ เพิง่ท�ากนั
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ครั้งแรกน่าจะให้เขาน�าผลผลิตกลับไปให้ท่ีบ้านดู เขาน่าจะเกิดความภาคภูมิใจ

มากกว่า หลังท�ากิจกรรมเสร็จ ทีมงานถอดบทเรียนการท�างานร่วมกันสรุปได้ว่า พวกเขา

ยังเป็นคนคิดกิจกรรมให้เด็กท�าเหมือนเดิม ท�าอย่างไรเด็กจะมีโอกาสคิดกิจกรรม 

ขึ้นเอง 

“ตอนนัน้เราคอ่นขา้งสบัสน ทัง้อยากปัน้เดก็ชดุเลก็ใหเ้ขาสานตอ่กจิกรรมของเรา

ต่อไป ในขณะที่เด็กโตที่เราเคยสร้างไว้ก็เร่ิมหายไป ใจก็กลัวว่าโครงการจะไม่ต่อเนื่อง 

แต่โชคดีที่ท่านนายกฯ มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ดูงานหลักสูตรนักถักทอชุมชนเพิ่มเติมที่

เทศบาลตำาบลเมืองแก อำาเภอทา่ตมู จังหวดัสรุนิทร ์จึงนำาความรูท้ีไ่ด้รบัมาขยายผลตอ่

ในพืน้ที ่ทา่นบอกวา่ หากจะใหง้านยัง่ยนืเราตอ้งมทีมีพีเ่ล้ียงทีจ่ะคอยดแูลใหค้ำาปรกึษา

กับเด็กๆ ในพื้นที่ เหมือนที่เราทำาโครงการพี่เลี้ยงวัยใส”  เอ็กซ์บอกเล่ารายละเอียด 

ถึงแม้จะพอเห็นลู่ทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ยั่งยืนแล้ว แต่ทีมก็ยังไม่รู้

ว่าจะท�าอย่างไร เพื่อให้เด็กคิดท�าโครงการได้ด้วยตัวเอง

ประช�คมเด็ก...แนวคิดใหม่ของ อบต.หนองข�ม
ประชาคมเด็ก คือข้อเสนอจากเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป อบต. หนองขาม เพราะ

เชื่อว่าขนาดคนโตยังจัดท�าประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นว่าเขาต้องการอะไร เด็กก็

ต้องอยากท�ากิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของตนเอง จึงเกิดเป็นแนวคิดการท�า

ประชาคมเด็กขึ้น 

เมื่อตกลงว่าจะท�าประชมคมเด็ก ทีมนักถักทอชุมชนร่วมวางแผนพร้อมลงพื้นที่

พดูคยุกับผูน้�าชมุชนใหนั้ดนอ้งๆ ในหมูบ่า้นมาพดูคุยท�าความเขา้ใจกันกอ่นในเบือ้งตน้ 

จนครบทุกหมู่บ้าน หลังจากนั้นนัดรวมตัวกันอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ดึงผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่ใจดี  

ผู้ปกครอง และตัวน้องๆ ที่มีใจอยากเข้าร่วมโครงการมาพุดคุยกันที่ อบต.

“พวกเราแบ่งเป็นกลุ่มให้เด็กนำาเสนอกันเองว่า เขาอยากทำากิจกรรมอะไร ซึ่งเป็น

กจิกรรมทีค่นโตอยา่งเราคาดไมถ่งึ เพราะโครงการทีน่อ้งคดิเปน็โครงการงา่ยๆ แตน่อ้ง

เขามีกระบวนการทำาเป็นขั้นเป็นตอนมาก เช่น น้องนำาเสนอโครงการเก็บขยะรีไซเคิล 

ไปขาย โดยเริ่มต้นจากประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านคัดแยกขยะก่อน หลังจากนั้น

เด็กๆ นำาขยะที่คนในหมู่บ้านแยกไว้แล้ว มาแยกต่อว่าอันไหนที่สามารถนำาไปขายได้ 

แล้วอันไหนนำามารีไซเคิลได้ น้องเขาคิดต่อยอดไปถึงรายได้ว่าจะนำาไปทำาอะไรบ้าง   

บางคนก็บอกว่าไปทำาบุญให้กับวัด หรือนำาไปซื้อต้นไม้มาปลูก เป็นต้น” เอ็กซ์เล่า

บรรยากาศในวันนัดประชาคมเด็กให้ฟัง 

เอก็ซ์บอกอกีวา่ อบต.หนองขามม ี11 หมูบ่า้น ตอนประชาคมมเีดก็ 8 หมูบ้่าน

ที่เข้าร่วมท�าประชาคม เบื้องต้นได้หมู่บ้านละ 3 โครงการ ซึ่งทาง อบต.วางแผนไว้

ว่าจะให้ทุกโครงการที่เสนอมาได้ลงมือท�าทั้งหมด แต่อาจจะมีการจับมารวมกัน

บ้างในกรณีที่เสนอโครงการเหมือนๆ กัน โดยวางแผนจะเริ่มขับเคลื่อนโครงการ

ในช่วงปิดเทอม

140



“เรารูส้กึปลืม้ และแปลกใจมากทีเ่หน็พลงัของเดก็ๆ 

ทีเ่ขาชว่ยกนัระดมความคดิ พอเราเปดิโอกาสใหเ้ขาคิดเอง 

ถึงแม้เรื่องที่ได้ออกมาจะเป็นเร่ืองเล็กๆ แต่เป็นเรื่องที่

ผู้ใหญ่อย่างเราก็มองข้ามไป แต่ที่ดีมากคือเราเห็นความ

รว่มมือของเดก็ในตำาบลเรา” เอก็ซพู์ดถงึความรูส้กึเมือ่เริม่

เห็นลู่ทางในการพัฒนาแกนน�ารุ่น 2

หนองข�มเฟี๊ยว...ว
หลังท�าประชาคมเด็กผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ข้ันตอน 

ต่อไปคือการเขียนแผนและน�าเสนอต่อสภาต�าบล ซึ่งทาง

สภาต�าบลเองก็สนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน 

เต็มท่ี การอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาแกนน�าจึงเกิดขึ้น 

งานนี้มพีี่อ้อย - วราภรณ์ หลวงมณี สถาบันยุวโพธิชน 

และอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ สถาบันเสริมสร้าง

การเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) เข้ามาเป็นกระบวนกร

ที่ช่วยจุดประกายแนวทางการพัฒนาแกนน�าให้กับทีม 

อบต.หนองขามเป็นอยา่งมาก ทัง้นีห้ลงัจากจดัตัง้กลุ่มสภา

แกนน�าเด็กและเยาวชนรุ่น 2 ได้แล้ว เด็กๆ ต่างชวนกัน

คิดตั้งชื่อกลุ่มใหม่ เพราะไม่อยากใช้ค�าว่าสภาเด็กและ

เยาวชนซ้�ากบัรุน่พี ่ทัง้หมดจงึตัง้วงพดูคยุเสนอชือ่กลุม่ จน

ได้ข้อสรุปของชื่อกลุ่มว่า หนองขามเฟี๊ยว..ว

น้องนนท์ - รัชชานนท์ ดีเสมอ ตัวแทนแกนน�า 

หนองขามเฟี้ยว สวมเสื้อยืดสีฟ้าอ่อน สกรีนตัวหนังสือ 

สีฟ้าเข้มสะดุดตา หนองขามเฟี๊ยว...ว  “หนองขามเฟี๊ยว

พวกเราช่วยกันตั้งชื่อกลุ่มกันเองครับ หมายถึงสนุกเฟี๊ยว 

ใครพาเราไปไหนเราก็ไป นอกจากช่ือกลุ่มแล้วเราต้ังเพจ

ชื่อหนองขามเฟี๊ยวด้วย ในนั้นเราจะโพสต์เรื่องสนุกๆ  

รปูภาพทีเ่ราไปทำากจิกรรมเราจะมาโพสตก์นัในเพจนีค้รบั” 

น้องนนท์บอกว่า เขาชอบมาร่วมกิจกรรมกับพี่ๆ 

เพราะมีกิจกรรมสนุกๆ ให้ได้ท�ามากมาย ท้ังกิจกรรมวัยใส

ใส่ใจท�าดี พาเด็กๆ ไปที่วัดหนองขามช่วยกันบ�าเพ็ญ

ประโยชน ์ปัน่จกัรยานทกุเชา้ หรอืชว่ยกนัลงแขกเกีย่วขา้ว 

ทีช่อบมาท�ากจิกรรมเพราะวา่พี่ๆ  ใจด ีปกตกิอ็ยูบ้่านเฉยๆ 

แต่ถ้ามาท�ากิจกรรมที่ อบต. พีเ่ขาจะสอนเราให้เรารู้จัก

การพับผ้า กวาดบ้าน ถูบ้านที่เราสามารถน�ากลับไป

ช่วยพ่อแม่ได้

น้องเฟส - วรรณพรรธน์ ช�านาญศิลปะ ที่เห็น

เพื่อนๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมจากปีที่แล้ว จึงอยากมาเข้า

ร่วมกิจกรรมกับพี่ๆ นักถักทอชุมชนบ้าง “ตอนนั้นผู้ใหญ่

บ้านมาชวน จึงสมัครใจที่จะมาร่วมกิจกรรมด้วย กิจกรรม

ที่ชอบคือ การได้พูดคุยกับพี่ๆ อบต.เขาจะสอนเรื่องการ

พดูทีถ่กูวธิใีหก้บัเรา อยา่งเชน่ เวลาพดูกลา่วตอ้นรบัคณะ

ที่มาเย่ียม อบต. ตอนแรกก็รู้สึกกลัว แต่ก็รู้สึกภูมิใจที่

ทำาได้” ผลพวงจากผู้ใหญ่ที่เปิดพ้ืนที่ให้กับน้องเฟสได้ท�า

ในสิ่งที่เธอรัก นั่นคือการท่ีเธอได้พูด รอยย้ิมของเธอจึง 

มักจะหลุดออกมาทุกคร้ังเวลาที่เธอพูดถึงส่ิงที่เธอได้ท�า 

ร่วมกับพี่ๆ นักถักทอชุมชน
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เพราะประสบการณ์ท�างานด้านเด็กและเยาวชน 

ผนวกกับการเข้ารับการฝึกอบรมอยู่เป็นประจ�า ท�าให้ทีม

งานได้เก็บเกี่ยวความรู้มาประยุกต์ให้เข้ากับพื้นที่ของ

ตนเอง 

“เดิมเราคิดกิจกรรมเองทั้งหมด กลุ่มนี้ให้น้องทำา

ดนตร ีกลุม่นีท้ำาขนม ซึง่บางครัง้สิง่ทีเ่ราหยบิยืน่ใหน้อ้งเขา

ไปอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่เขาอยากทำา เราจึงตกลงที่จะเปิด

โอกาสให้เขาได้คิดเอง ทำาเอง เรามีหน้าที่สนับสนุน 

งบประมาณให้เขาได้ทำากิจกรรมในสิ่งที่เขาเสนอมา  

เราเองก็ไม่ต้องเหน่ือย ไม่ต้องมาน่ังคิดว่าน้องๆ จะชอบ

กิจกรรมที่เราคิดให้ไหม เราเปิดโอกาสให้เขาเต็มที่” 

เอ็กซ์กล่าว

ใจวัดใจ...ชุมชนร่วมใจ
เพราะเห็นความส�าคัญของการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน จึงไม่แปลกที่งานด้านเด็กและเยาวชนจะได้รับ

การอนุมัติเต็มที่จากสภาต�าบล ไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็ก

หรือใหญ่

จอน พุทธโกศา ประธานสภาต�าบลหนองขาม 

บอกถึงเหตุผลที่อนุมัติโครงการแผนงานด้านเด็กและ

เยาวชนวา่ งานดา้นเดก็และเยาวชนเปน็เรือ่งของทกุคนใน

ชุมชน เราเองก็มีส่วนในการช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชน 

เลยตกลงกับสมาชิกว่าควรอนุมัติโครงการด้านเด็กและ

เยาวชนที ่อบต.น�าเสนอ โดยพวกเราจะคอยดคูวามส�าเรจ็

ของเขาอยู่ห่างๆ ว่าเขาจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหน ผลที่

เห็นชัดจากการจัดกิจกรรมคือ เห็นรอยยิ้ม เห็นความสุข

ของเขา เห็นความคิดดีๆ ที่เขาน�าเสนอออกมา เราเองก็

ยอมรับในความคิดเขา แต่ก่อนการรวมตัวของเด็กน้อยมาก 

แต่ 2-3 ปีมานี้เด็กๆ อยากท�ากิจกรรมกับ อบต.มากขึ้น 

สงัเกตจากเดก็ทีเ่ขา้รว่มโครงการพอกลบัไปบา้นเขาหนัมา

พูดคุยกับผู้ปกครองมากขึ้น จากเดิมที่ต่างคนต่างอยู่ 

ที่ผ่านมา สภาต�าบลสนับสนุนงบประมาณด้าน 

เด็กและเยาวชนให้กับ อบต.หนองขามมาโดยตลอด ปีละ

ไม่ต่�ากว่า 5,000-20,000 บาท แต่เพราะอยาก “วัดใจ” 

กับสภาต�าบลว่าให้ความส�าคัญเรื่องการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนมากน้อยแค่ไหน  ปีน้ี (2559) เอ็กซ์และทีมนักถักทอ

ชุมชนจึงเสนองบพัฒนาเด็กและเยาวชนสูงถึง 250,000-

300,000 บาท ซึ่งสภาก็อนุมัติผ่านด้วยดี เอ็กซ์มองว่า  

ส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่ และ

อกีสว่นหนึง่มาจากนายกฯ บญุยงัทกุครัง้ทีป่ระชมุ นายกฯ  

จะบอกเสมอว่า เด็กกลุ่มน้ีคือเด็กรุ่นต่อไปท่ีจะมารับช่วง

ดูแลชุมชนต่อจากเรา และท่ีส�าคัญคือนายกฯ บุญยังดึงส

มาชิกสภาต�าบลเข้ามาเป็นพ่ีเล้ียงให้กับเด็กๆ ในโครงการ 

เป็นผู้ใหญ่ใจดีดูแลรับผิดชอบเด็กๆ ในแต่ละหมู่บ้านด้วย

ความสมัครใจ ถือเป็น “กลยุทธ์” ที่แยบยลในการดึง 

สภาต�าบลเข้ามาเป็นพ่ีเล้ียงชุมชนร่วมกับผู้ใหญ่บ้านที่ 

เขา้มาเปน็ผูใ้หญใ่จดคีอยหนนุเสรมิ สว่นทมีขบัเคลือ่นงาน

กเ็ปน็หนา้ทีข่องผูป้กครอง นกัถกัทอชุมชน และเจา้หนา้ที่

ใน อบต. ถือเป็นการท�างานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมของ

คนทั้งต�าบลในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เมื่อผู้ใหญ่ใน

สภาต�าบลเห็นทุกๆ ขั้นตอนของการท�างานท่ีหนุนเรื่อง

การพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะอนุมัติ

โครงการให้กับ อบต.  
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อบต.สถ�นที่รวมตัวและรวมใจ
เมื่อแกนน�าพร้อม งบประมาณพร้อม ทีมงานพี่เลี้ยง และผู้ใหญ่ใจดีเองก็พร้อม 

ขาดแต่เพียงสถานที่ในการท�ากิจกรรมเท่านั้น

เอ็กซเ์ลา่ตอ่วา่ ตอนแรกพวกเราวางแผนวา่จะแบง่ใหเ้จา้หนา้ทีใ่น อบต.แตล่ะคน

ดแูลรบัผดิชอบแตล่ะหมูบ่า้น  แตพ่อยอ้นดแูลว้เหมอืนจะไปกนัคนละทศิละทาง จงึกลบั

มาคยุกนัใหม ่ตกลงใช้พืน้ทีใ่น อบต. เปน็ศูนยก์ลางในการจดักจิกรรมแทน ใหเ้จา้หนา้ที่

ทุกคนช่วยกันดูแลเด็กทุกกลุ่ม ช่วงไหนใครไม่ว่างอีกคนก็สามารถดูแลน้องๆ ต่อได้เลย 

เห็นได้ว่าภาพการท�างานร่วมกันของคนในต�าบลเริ่มชัดขึ้น ความสัมพันธ์ก็

ยิ่งชัดเจน เพราะนอกจากจะได้ในส่วนของกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของ

เดก็แลว้ ยงัไดเ้รือ่งของความสมัพนัธร์ะหวา่งเดก็และคนในชมุชนดว้ย  ผู้น�าชมุชน

ก็มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม น้องๆ เองก็เริ่มเข้ามาร่วมกิจกรรม

กับเราบ่อยๆ ก่อเกิดความสัมพันธ์แบบข้ามหมู่บ้าน จากเดิมอยู่ห่างกันเป็น 10 

กิโลเมตรแทบจะไม่เคยรู้จักกันเลย แต่ตอนน้ีเร่ิมคุ้นหน้าคุ้นตากัน ถึงแม้บางคนอาจ

จะยังจ�าชื่อกันไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็จ�าได้ว่านี่คือเด็กต�าบลหนองขาม

ในอนาคตข้างหน้าเอ็กซ์เองได้วางเป้าหมายไว้ว่า อยากจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน

เรยีนรูร้ะหวา่งหมูบ่า้น เพือ่ใหเ้ยาวชนในแตล่ะหมูบ่า้นเกดิการเรยีนรูข้า้มหมูบ่า้น ไมใ่ช่

ว่ารู้จักแค่กิจกรรมของหมู่บ้านตัวเองเท่านั้น 
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“ถามว่าเหนื่อยไหม ยอมรับว่าเหนื่อย แต่เม่ือเริ่มเห็นภาพการทำางานท่ี 

คอ่นขา้งชัดเจนของผูใ้หญใ่จดจีากทกุภาคสว่น ความกระตอืรอืรน้ของเยาวชนใน

พื้นที่ เรายอมเหนื่อยในวันน้ีเพ่ือให้เด็กๆ สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมของเขา 

ต่อไปได้ ในวันข้างหน้าเราอาจจะวางมือลงให้น้องๆ ขับเคล่ือนกิจกรรมกันเอง 

เรามีหน้าที่แค่เพียงเป็นผู้สนับสนุนเขาแทน เราอาจจะหวังไกลไปถึงขั้นนั้น แต่ก็

ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างที่เราหวังหรือเปล่า” เอ็กซ์บอกถึงความคาดหวังที่ฝังลึกอยู่ในใจ

กับการสร้างเด็กแกนน�าในรุ่นที่ 2  

ภาพฝันต่อเด็กในพื้นที่ของเอ็กซ์คือ การที่เห็นเด็กในพื้นที่รู้จักตัวเอง รู้จักหน้าที่ 

และดูแลตัวเองได้แค่น้ัน จะไปหวังให้ครูผู้สอนเขามาดูแลเด็กไปตลอดไม่ได้ เขาก็ดูแล

ไดแ้คใ่นหอ้งเรยีน ตวัผูป้กครองเองกต็อ้งออกไปท�างานหาเงินเลีย้งครอบครวั เอก็ซห์วงั

แค่ว่าให้เขารู้จักการใช้ชีวิต รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิดก็พอ เอ็กซ์มักจะคุยกับเพื่อนร่วมงาน

เสมอว่า เราไมรู่ห้รอกว่ากจิกรรมทีท่�าให ้เด็กๆ จะไดอ้ะไรจากเราไปบา้ง แตอ่ยา่งนอ้ยๆ 

ให้เขาเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา ให้เราเห็นเขาอยู่ในสายตาว่า เขาไม่ได้ไปท�าอะไรที่ 

เกิดโทษ พยายามทุกวิถีทางที่จะช่วงชิงเวลาว่างจากเขา ให้เขาได้มีเวลาฝึกฝนพัฒนา

ทักษะที่ตัวเองมีอยู่เพื่อให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้ก็เพียงพอแล้ว

เปลี่ยนเพื่อก่อ...
กอล์ฟ - โยธการ วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก ก้าวสู่ปีที่ 2 ของการเป็น 

นักถักทอชุมชน บอกว่า เดิมเธอไม่เคยท�างานเป็นขั้นเป็นตอนเลย แต่เม่ือได้เข้าร่วม

อบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนแล้วท�าให้เธอรู้จักวางแผนการท�างานที่เป็นล�าดับ

ขั้นตอนมากขึ้น โดยในปีนี้เธอท�าโครงการโรงเรียนพ่อแม่ เพราะเห็นความส�าเร็จจาก

พื้นที่อื่นที่ท�าโครงการแล้วประสบผลส�าเร็จ จึงน�ามาเสนอกับนายกฯ บุญยังเพื่อจัดท�า

โรงเรียนพ่อแม่ข้ึน ใช้ช่วงเวลาเสาร์-อาทิตย์จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างเด็กและผู้ปกครอง 

สุมาลี ผิวพิมพ์ดี รองปลัด อบต.หนองขาม มองว่า หลักสูตรนักถักทอชุมชน

มีส่วนช่วยให้ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน อบต.หนองขามชัดเจนขึ้น 

ท�าให้เราสามารถเช่ือมโยงเครอืขา่ยตา่งๆ เขา้มามส่ีวนรว่มในการพฒันาเดก็ จาก

เดมิเราท�างานดา้นเดก็และเยาวชนอยูแ่ลว้ แตยั่งไมชั่ดเจน ท�าใหก้ารเดนิไปถงึเปา้หมาย

ค่อนข้างช้า แต่เมื่อมีหลักสูตรนักถักทอชุมชนเข้ามาก็เกิดกระบวนการท�างานที่ชัดเจน

ขึน้ วดัจากการเขา้รว่มกจิกรรมของเดก็ทีเ่ขา้มามสีว่นรว่มกบั อบต.ทีม่ากขึน้จากแตก่อ่น 

ธวัชชัย พรมเปีย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ยอมรับว่า ตอนแรก

มองวา่ต�าแหนง่หนา้ทีข่องเขาไมไ่ดเ้กีย่วข้องกบัเนือ้หาหลกัสตูรนกัถกัทอชมุชน แตเ่มือ่

ได้เข้าไปร่วมเรียนรู้ท�าให้เขาเปลี่ยนความคิดใหม่ 
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“การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนทำาให้เข้าใจว่าการพัฒนาเด็กเราต้อง

มองตั้งแต่ต้นทาง หากเราอยากพัฒนาเด็กเราก็ต้องมองที่ตัวเด็กก่อน ลงไปถามความ

ต้องการของเด็กว่าเขาอยากพัฒนาอะไร เราจะได้พัฒนาเขาได้ถูกทาง การลงพื้นที่เพื่อ

ถามความต้องการของเด็กๆ ช่วยให้เราสามารถวางแผนนโยบาย 3 ปีได้ชัดเจนขึ้น 

สามารถระบุช่ือโครงการเด็กได้เลยว่ามีโครงการอะไรบ้าง ใช้งบประมาณดำาเนินการเท่าไหร่ 

ทำาให้เราทำางานได้ง่ายขึ้น ชัดขึ้น เพราะเราลงไปถามความต้องการของเด็กเขาจริงๆ”

ด้านนายกฯ บุญยังท่ีมองเห็นการท�างานของเจ้าหน้าท่ีใน อบต.มาต้ังแต่ต้นกล่าวถึง

ความเปล่ียนแปลงที่เห็นจากการท�างานของนักถักทอชุมชนว่า จากเดิมที่ต่างคนต่าง

ท�างานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ คนไหนรับต�าแหน่งกองคลังก็ดูแลเรื่องเงิน คนไหน

รับต�าแหน่งโยธาก็ดูแลแต่เรื่องถนนหนทาง แต่ปัจจุบันภาพเหล่านั้นไม่มีแล้ว ทุกวันนี้

เราจะคยุกนัในทมีเสมอเวลาทีเ่ราจะท�างานเรือ่งเดก็และเยาวชน ไม่มีการแบง่แยก 

ไม่มีฝ่าย งานประจ�าเราก็ยังคงท�าไป แต่เมื่อไหร่ที่เราท�างานเกี่ยวกับเด็กและ

เยาวชน ทุกคนจะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน บางเรื่องงานประจ�าที่ท�า

เกี่ยวกับเรื่องเด็กอยู่แล้วก็ให้หยิบเอางานเรื่องเด็กเข้าไปอยู่ในส่วนของงานประจ�า แต่

ต้องไม่ดึงงานประจ�าของตัวเองให้เสียหาย

“ผมวา่สิง่หนึง่ทีเ่จ้าหนา้ทีใ่น อบต.หนองขามภูมใิจนัน่คอื การทีพ่วกเขาไดท้ำาอะไร

ที่นอกเหนือจากงานแล้วเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับเด็กและเยาวชน ซึ่งผมสัมผัสได้

ว่าพวกเขาทุกคนภูมิใจ” 

ถึงแม้วันนี้การสร้างแกนน�าเด็กและเยาวชนแถว 2 จะเป็นเพียงการเริ่มต้น

ในระยะแรก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ อบต.หนองขาม นอกเหนือจากการมุ่งพัฒนาเด็ก 

น่ันคือความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายท่ีต่างมีเป้าหมาย

เดียวกัน นั่นคือการพัฒนาเด็กในพื้นที่ อบต.หนองขามให้เฟี้ยว...ไปด้วยคุณภาพ
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องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองข�ม
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล บุญยัง วังเปรม 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล สุมาลี ผิวพิมพ์ดี 
นักถักทอชุมชน รุ่น 1
ธนินธร พิมพขันธ์  หัวหน้าส�านักงานปลัด
โยธการ วงษ์สุวรรณ  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ธวัชชัย พรมเปีย  เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน

หากเราอยากพัฒนาเด็กเราก็ต้องมอง

ที่ตัวเด็กก่อน ลงไปถามความต้องการ

ของเด็กว่าเขาอยากพัฒนาอะไร

เราจะได้พัฒนาเขาได้ถูกทาง
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จังหวัด
สุพรรณบุรี



เริ่มต้นต่อยอด
จ�ก “ทุนเดิม”

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลวัดด�ว
อำ�เภอบ�งปล�ม้�
จังหวัดสุพรรณบุรี

ปัจจุบันบุคลากร อบต.วัดดาวคนอื่นๆ ต่างรับรู้และเข้ามามีส่วน

ช่วยดำาเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นตามหลักสูตร

นักถักทอชุมชนอย่างแข็งขัน กระบวนการดังกล่าวช่วยสร้าง

การทำางานเป็นทีมและทำาให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร

จากเดิมที่ต่างคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ไม่ก้าวก่ายกัน

แต่ตอนนี้ทุกฝ่ายพูดคุยปรึกษากันมากขึ้น หากมีปัญหาจะนำามา

เล่าสู่กันฟัง เพื่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ

และทุกคนก็พร้อมช่วยกันแก้ไขปัญหา
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ทักษะชีวิตเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ต้ังแต่ประถมวัย เพ่ือสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้เด็กรู้เท่าทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก ซึ่งการท�าให้ 

เด็กรู้เท่าทันปัญหาดังกล่าว คือการฉายให้เด็กเห็นปัญหาภาพรวมทั้งระบบว่าปัญหา

แต่ละอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร ผลกระทบที่เกิดจากการเสพสื่อโดยไม่พิจารณาความ

เหมาะสม การแต่งกายตามแฟช่ันท่ีล่อแหลมจนเกินงาม กระท่ังอาจเป็นอันตรายต่อ 

ตัวเอง การกระท�าด้วยอารมณ์ช่ัววูบไม่ย้ังคิด ท่ีน�ามาสู่ปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 

ถักทอคนในองค์กร...ก่อนเชื่อมร้อยคนในชุมชน
ประทิว รัศมี นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลวัดดาว อ�าเภอบางปลาม้า 

จังหวัดสุพรรณบุรี เห็นพิษภัยของปัญหาเหล่าน้ี จึงสนับสนุนให้บุคลากรของ อบต. 

เข้าร่วมเรียนรู้ในโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน (4 ภาค) ระยะท่ี 2 : หลักสูตร

นักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว มาตลอด 2 ปี เพราะ 

เล็งเห็นว่าการพัฒนาท้องถ่ินต้องเร่ิมจากการพัฒนาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นก่อน เมื่อเจ้าหน้าที่มีความพร้อม การลงไปท�างานในพื้นที่ เพื่อสัมพันธ์กับ 

ชาวบ้านย่อมท�าได้ราบร่ืนมากข้ึน เน่ืองจากคนท�างานมีความเข้าใจ ซ่ึงหลักสูตรนักถักทอ

ชุมชนตอบสนองความต้องการในส่วนน้ีได้เป็นอย่างดี เพราะไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะ

กบัการท�างานดา้นเดก็และเยาวชนเทา่นัน้ แตย่งัใหว้ธิคีดิและแนวทางการท�างานอยา่ง

มสีว่นรว่มของคนในชมุชนและภาคท่ีีเกีย่วขอ้งทัง้ในและนอกชมุชน โดยมเีปา้หมายคอื 

แตล่ะฝา่ยตอ้งเขา้มามบีทบาทในการพฒันาทอ้งถิน่ตามศกัยภาพและความรบัผดิชอบ

ของตนเอง
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“การบริหารงานท้องท่ี ผู้บริหารจะ

หวังพึ่งบุคลากรอย่างเดียวไม่ได้ ทั้งนี้ใน

ส่วนงานด้านเด็กและเยาวชนท่ีตอนนี้มีนัก

ถักทอชุมชนเป็นแกนนำาหลักขับเคลื่อน

โครงการ ในขณะที่นักถักทอชุมชนเป็นผู้

ปฏบิตังิาน ผูบ้รหิารตอ้งชว่ยกำาหนดแผน 

เพือ่สง่ข้ึนเป็นเทศบญัญตัใินเชงินโยบาย

ทีม่ผีลตอ่การจดัสรรงบประมาณมาชว่ย

หนนุใหนั้กถกัทอชมุชนทำางานในพืน้ทีไ่ด้

ไม่ติดขัด”

 ปัจจุบัน อบต.วัดดาวได้จัดสรร 

งบประมาณเพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรมพัฒนา

เด็กและเยาวชน ท้ังในรูปแบบเดิม คือ 

การจัดกิจกรรมระยะส้ันในโอกาสต่างๆ 

และรูปแบบใหม่ที่เน้นส่งเสริมการท�า

โครงการระยะยาว เพื่อสร้างการเปลี่ยน 

แปลงทีเ่ปน็รปูธรรม โดยเนน้พฒันาเดก็

ตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษาใหเ้ขา้ใจสภาพ

สังคมทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก ยกตัวอย่างเช่น  

การเชญิวทิยากรมาใหค้วามรูด้้านทกัษะ

ชีวิต ตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงการออกไป

ใช้ชีวิตในสังคมเมือง

นายก อบต.วัดดาวบอกว่า การสอน

ทักษะชีวิตเป็นการเสริมวัคซีนให้เด็กรู้เท่าทัน

ต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม เนื่องจาก

ต�าบลวัดดาวเป็นชุมชนชนบทและมีโรงเรียน

ที่สอนถึงแค่ชั้น ป.6 ดังนั้นเราต้องสอนให้

เด็กเข้าใจตัวเองก่อนออกไปเรียนนอก

ชุมชน ต้องท�าให้เขาตระหนักว่าหากก้าว

พลาดเท่ากับเขาท�าลายอนาคตของตัวเอง
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ระบบการท�างานของ อบต.วัดดาว ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายท�างานร่วมกัน  

ไมว่า่งานนัน้จะสมัพนัธโ์ดยตรงกบัต�าแหนง่งานของตนเองหรอืไม่ ดงันัน้ เม่ือใดท่ีมีการ

จัดกิจกรรมชุมชน ทุกคนใน อบต.ต้องเข้ามามีส่วนร่วมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

“นักถักทอชุมชนเป็นเจ้าภาพถักทอคนในองค์กรก่อน ด้วยการแบ่งหน้าที่ให้คน

อื่นๆ เข้ามาช่วยงานในแต่ละกิจกรรม หลังจากถักทอภายในองค์กรได้แล้ว ถึงจะออก

ไปสานความร่วมมือกับผู้นำาชุมชนภายนอก ต้องไม่ลืมว่างานชุมชนทำาคนเดียวไม่ได้ 

เพราะมันไม่ไหว ถ้าฝืนทำาไปโดยไม่สร้างภาคีไม่มีทางประสบความสำาเร็จ” 

นายกฯ ประทวิ กลา่วถงึสไตลก์ารท�างานแบบนกัถกัทอชุมชนวา่ เปน็การท�างาน

แบบไม่ต้องท�าเลย ตีความแล้วคล้ายโยนความรับผิดชอบให้ผู้อื่น แต่นายกฯ ประทิว 

ขยายความว่า หน้าท่ีของนักถักทอชุมชนไม่ใช่ “ผู้ท�า” โดยตรง แต่เป็น “ผู้ประสานงาน” 

เพื่อกระตุ้นให้คนอื่นคิดเองและท�าได้เอง ถ้าไม่เข้าใจจุดนี้แล้วปล่อยให้นักถักทอชุมชน

ลงไปเป็นผู้น�าและลงมือท�าเองทุกอย่าง กิจกรรมปีหนึ่ง 40-50 โครงการไม่มีทาง 

ท�าได้ดีแน่ เพราะมันหนักเกินไป แต่คนที่จะมาช่วยสร้างคุณภาพ คือ ระบบกลไก 

ความเข้มแข็งของพื้นที่หรือบุคคลที่ได้รับประโยชน์จริงๆ ซึ่งเราต้องปล่อยให้เขาเข้ามา

รบัผดิชอบงานด้วย เช่น ใหช้มุชนดแูลจัดการด้านสถานทีท่ัง้กอ่นและหลงัการจดักิจกรรม  

การประสานงานภายในชุมชน และเร่ืองอาหารการกิน เม่ือคนในชุมชนได้มีส่วนร่วม

ลงมือท�า เขาถึงจะรู้สึกว่าเป็นงานของเขาด้วย

มองห� “ต้นทุน” ในชุมชน
อบต.วัดดาว ผลักดันบุคลากรให้เข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนมาแล้ว 2 รุ่น 

จนสามารถสกดัหวัใจส�าคญัของการขบัเคลือ่นงานพฒันาเดก็และเยาวชน อบต.วดัดาว 

ออกมาไดจ้ากการตัง้ค�าถามใหเ้ดก็คดิเองวา่...เดก็อยากท�าอะไร และชมุชนมตีน้ทนุ

อะไรอยู่แล้วบ้าง 

ชมุชนในความดแูลของ อบต.วดัดาว คุน้ชินกบัการท�ากจิกรรมรว่มกนัระหวา่งเดก็

และเยาวชนกับ อบต. เปน็อยา่งด ีเพราะ อบต.มกีารจัดกจิกรรมตามวาระตา่งๆ ใหเ้ดก็

มาเข้าร่วมอยู่เสมอ แตท่ี่ผ่านมายังเป็นกิจกรรมที่จัดแล้วจบไปไม่ได้หนุนเสริมจน

เกิดการเรียนรู้  ด้วยเหตุนี้ เมื่อต้องหาแกนน�าเยาวชนจากพื้นที่ 10 หมู่บ้านมาเข้าร่วม

หลักสูตรจึงมีแกนน�าเยาวชนที่พอจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงได้อยู่บ้างแล้ว นั่นคือ กลุ่มเด็ก

และเยาวชนที่ท�ากิจกรรมร่วมกับ อบต.มาอย่างต่อเนื่อง 

ทินารมภ์ ค�ามูลอินทร์ อดีตผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน หนึ่งในนักถักทอชุมชน 

เลา่วา่ จดุเร่ิมตน้ของโครงการหรอืกจิกรรมแตล่ะอยา่งท่ีสนบัสนุนใหเ้ด็กลงมือท�ามาจาก 

“ความฝัน” ของเด็กเอง กระบวนการชวนคิดจะท�าให้เด็กรู้ว่า ตัวเองชอบท�าอะไร  

ท�าอะไรได้ดี และตัวเองมีดีอะไร

นักถักทอชุมชน

เป็นเจ้าภาพถักทอ

คนในองค์กรก่อน

ด้วยการแบ่งหน้าที่

ให้คนอื่นๆ เข้ามาช่วย

งานในแต่ละกิจกรรม

หลังจากถักทอภายใน

องค์กรได้แล้ว ถึงจะไป

สานความร่วมมือกับ

ผู้นำาชุมชนภายนอก
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“เราให้เขาคิดถึงสิ่งที่เขาฝันอยากเป็นในอนาคต

แล้ววาดรูปออกมา หลังจากนั้นมาชวนคิดต่อถึง

ลักษณะนสิยัทีพึ่งประสงคซ์ึง่จะนำาไปสู่การทำาความฝัน

ใหเ้ปน็จรงิ กระบวนการนีท้ำาใหเ้ขารูจ้กัตวัเองและเปดิ

รับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง”

จาก “ค�าถาม” ท่ีเป็น “หัวใจ” น�ามาสู่ข้อค้นพบเร่ือง 

กลุม่องคก์รอาชีพในแตล่ะชมุชน ภมูปัิญญา ประเพณแีละ

วัฒนธรรม การศึกษา กีฬา การเกษตร และโครงการ

พลังงานทางเลือก (โซลาเซลล์) ของชุมชน โดยแบ่งหน้าที่

ให้นักถักทอชุมชนทั้งรุ่น 1 และ 2 รับผิดชอบดูแลคนละ 

1 โครงการ ทั้งนี้ โครงการที่มีการรวมกลุ่มกันได้อย่าง

เหนียวแน่น คือ โครงการพัฒนาเด็กด้วยกิจกรรมฟุตบอล 

และโครงการท�าไข่เค็ม 

ขอ้คน้พบเชือ่มโยงไปสูก่ารมองหาบคุคลทีจ่ะเขา้มา

เป็นภาคีเครือข่ายด้วยความสมัครใจและสถานที่ส�าหรับ

จดักจิกรรม เพือ่ใหนั้กถกัทอชมุชน เดก็และเยาวชน ผูใ้หญ ่

ผู้น�าชุมชน ผู้ปกครอง และคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถ

ด�าเนินงานร่วมกันต่อไปได้ โดยทีมฟุตบอลใช้สนามฟุตบอล

โรงเรยีนวดัดาวเปน็ทีฝ่กึซ้อม ทกุวนัจนัทร-์พฤหัสบด ี ส่วน

โครงงานไขเ่คม็ใชพ้ืน้ทีส่�านกังาน อบต. ประกอบกจิกรรม

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เป็นต้น

ตฤณภพ ประเสริฐ นักวิชาการศึกษา นักถักทอ

ชุมชนอีกคน บอกว่า แนวทางการท�างานในหลักสูตร 

นักถักทอชุมชนเน้นการสืบค้นให้เจอปัญหาที่แท้จริงของ

เดก็และเยาวชน ดว้ยการลงไปคลกุคลกีบัเดก็และเยาวชน

ในพื้นที่ ช่วยส่งเสริมการท�างานในบทบาทหน้าที่เดิมซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนอยู่แล้ว

ท�าไดง้า่ยขึน้ เนือ่งจากมีเครือ่งมือด้านการจดักระบวนการ

เรียนรู้ที่ช่วยให้สร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมต่างๆ  ยิ่งพื้นที่

วัดดาวมีทุนทางสังคมด้านภูมิปัญญา และวัฒนธรรม

ประเพณอียูม่าก การชกัชวนใหเ้ดก็มาท�าความรูจ้กัตนเอง

ด้วยการเรียนรู้จากวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอยู่จริง เป็นวิธีหน่ึง

ที่ช่วยให้เด็กเข้าใจถึงรากเหง้าของตนเองได้เป็นอย่างดี

 ทัง้นีก้ารท�ากจิกรรมนกัถกัทอชมุชนใชก้ระบวนการ

มีส่วนร่วมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการประสานความร่วมมือ

กบัผูน้�าของแตล่ะหมูบ่า้น และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร

ส่วนต�าบล ให้ช่วยกันเสาะหาและสืบค้นข้อมูลท่ีถูกต้อง

เกีย่วกบัประเพณแีละพธิกีรรม กอ่นน�ามาถา่ยทอดใหเ้ดก็

และเยาวชนได้เรียนรู้  ยกตัวอย่างเช่น ประเพณีวันสารท

เดือนสิบ ประเพณีก�าฟ้า ซึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้านที่จัดขึ้น

ทุกปี
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โอก�สจ�กลูกกลมๆ 
ปัญหาของเด็กและเยาวชนมีอะไรบ้าง  และแก้ไขได้อย่างไร...

3 ปทีีเ่ข้ามาเก่ียวขอ้งกบังานดา้นเดก็และเยาวชน ทนิารมภจ์�าแนกพฤตกิรรม

ชวนปวดหวัของเด็กและเยาวชนในต�าบลวดัดาวออกมา 3 อยา่งหลกัๆ ไดแ้ก ่เด็ก

มีนิสัยก้าวร้าว เกเร และติดเกม

นิสัยก้าวร้าวและเกเร นอกจากมีพ้ืนฐานการอบรมจากครอบครัวแล้ว ส่วนหนึ่ง

เกดิจากชว่งวยัของเดก็ ในชว่งวยัรุน่มฮีอรโ์มนเปน็หน่ึงปจัจยัทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้ง แต่นสิยั

เหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการให้เด็กเรียนรู้ทักษะชีวิต ตั้งแต่ตื่นนอนจนกลับเข้านอน

อีกคร้ัง การปล่อยให้เด็กออกมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม โดยมีกฎกติกาการอยู่ร่วมกัน 

และการเปิดพื้นที่ให้เด็กมีโอกาสท�าสิ่งที่เขาสนใจ

การพัฒนาเดก็วดัดาวดว้ยกจิกรรมฟตุบอล ตอบสนองโจทยป์ญัหาของชมุชน 

และช่วยแกไ้ขปญัหานัน้ไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม จนอาจเรยีกไดว้า่เปน็ “โมเดล” การ

พัฒนาเด็กและเยาวชนที่น�ามาปรับใช้กับกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือปรับทัศนคติ และ

เปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กได้

ทินารมภ์บอกว่า กีฬาตอบโจทย์ครบทุกด้าน เป็น “กุศโลบาย” ให้ผู้เล่นหันมา

สนใจสุขภาพของตัวเอง ซ่ึงเป็นการสร้างรากฐานของการรักตัวเอง ท�าให้เด็กไม่อยาก

ท�าสิง่ทีผิ่ด ฮอร์โมนทีถ่กูกระตุน้จากการเลน่กฬีาช่วยลดพฤตกิรรมกา้วร้าวในวยัรุน่ ท�าให้

เด็กควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีข้ึน ท้ังยังช่วยให้มีสมาธิเน่ืองจากต้องจดจ่อกับการเล่น 

กฎกติกาการแข่งขันและการอยู่ร่วมกันในทีม สอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะเคารพตัวเองและ 

ผู้อื่น เป็นการสร้างเสริมเด็กให้มีระเบียบวินัยมากขึ้น ที่ส�าคัญคือ จากเด็กติดเกม ติด

ทวี ีหรอืเดก็แว้น เม่ือมเีวลาท�าอยา่งอืน่ทีส่นกุกว่า พวกเขาก็ไมป่ฏเิสธทีจ่ะลงมาสูส่นาม

ฟุตบอลที่สัมผัสลูกบอลได้จริง แทนการสัมผัสปุ่มกดและจ้องมองหน้าจอสี่เหลี่ยม 

ทินารมภ์ เล่าว่า ชมรมฟุตบอลวัดดาวฟอร์มทีมกันมาได้ 3 ปีแล้ว ช่วงปีแรกที่ยัง

ไม่ได้เรียนรู้หลักสูตรนักถักทอชุมชน การเตะฟุตบอลของเยาวชนก็ยังไม่มีเป้าหมาย

ชัดเจนว่า...ท�าไปท�าไม เมื่อก่อนทั้งเขาและเด็กมารวมกลุ่มเล่นกันไปอย่างนั้นเอง  

เล่นเสร็จแล้วก็กลับ ไม่ได้คิดอะไรเลย แต่พอมีหลักสูตรนี้เข้ามา ประกอบกับเป็นช่วงที่

จังหวัดสนับสนุนให้ปั้นนักกีฬาฟุตบอล เพื่อผลักดันให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพ เลยกลาย

เป็นจังหวะที่ดีที่ท�าให้เราได้วางเป้าหมายเพื่อพัฒนาเด็กในชุมชน

และเพือ่ใหเ้ดก็มองเหน็ขอ้บกพรอ่งของตวัเอง และยอมรบัฟงัผู้อ่ืน ทินารมภ์

จึงน�า “กระบวนการถอดบทเรียน” เข้ามาเป็นเครื่องมือให้เด็กแต่ละคนวิเคราะห์

ความพร้อมของตัวเองทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน

“ก่อนแข่งเราจะมาประชุมวางแผนกันก่อน เด็กๆ บางครั้งจะปรึกษากันเองแล้ว

มารับฟังคำาแนะนำาจากเราอีกที หลังแข่งเสร็จก็จะให้เด็กบอกว่าวันนี้ระหว่างแข่งตัวเอง

พลาดตรงไหน จุดไหนที่ทำาได้ดี แล้วก็ให้เพื่อนๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย เลยทำาให้

เขายอมรับกันและกันได้ นอกจากน้ีเรายังให้รุ่นพ่ีลงมาสอนรุ่นน้อง เพื่อสร้างความ

สัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่นด้วย” ทินารมภ์กล่าว
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ผลลพัธจ์ากการลงทนุลงแรงเขา้มาประสานงานเพือ่

จัดตั้งทีมฟุตบอลเยาวชนของทินารมภ์ ส่งผลให้ปีที่ผ่าน

มาทีมนักฟุตบอลรุ่นใหญ่ของวัดดาวได้เป็นตัวแทนเข้า

แขง่ขันในระดบัจงัหวดั แมส้ดุทา้ยจะไมไ่ดร้างวลัถว้ยใหญ ่

แต่ก็เป็นก้าวเล็กๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแรงผลัก

ดนัให้เด็กๆ หนัมาสนใจเลน่กฬีามากข้ึน แต่ทีชั่ดเจนทีสุ่ด 

คงหนไีมพ้่นเดก็พเิศษทีม่าเขา้รว่มโครงการ จากเดมิที่

ไม่สามารถท�ากิจวัตรประจ�าวันต่างๆ ได้อย่างปกติ 

ตอนนี้เด็กทั้ง 2 คน พัฒนาตัวเองจนดูกลมกลืนกับคน

ทั่วไปและใช้ชีวิตได้อย่างไม่แปลกแยกจากคนอื่น

ถึงแม้เด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลจะ

ไมใ่ชต่วัแทนของทัง้หมูบ่า้น แตท่มีนกัถกัทอชมุชนบอกวา่ 

ดัชนีชี้วัดอย่างหน่ึง คือ การทะเลาะเบาะแว้งของกลุ่ม

เยาวชนในงานวัดประจ�าชมุชนลดลง ซึง่งานวัดปีทีผ่า่น

มาไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น เป็นเคร่ืองยืนยัน

แนวทางการท�างานของนกัถกัทอชมุชนทีส่ง่ผลกระทบเชงิ

บวกต่อชุมชนในภาพรวมได้เป็นอย่างดี

“เราเชื่อว่ากิจกรรมที่พวกเราทำากับเด็กกลุ่มต่างๆ 

เปลี่ยนเขาให้คิดใหม่ โครงการแบบเดิมๆ ที่เคยทำาก่อน

หนา้นีเ้ปน็สิง่ทีผู่ใ้หญก่ำาหนดให้เดก็ทำา เดก็ไมไ่ดค้ดิเอง แต่

ถ้าเราปล่อยให้เด็กได้ทำาในสิ่งที่เขาคิด เขาจะลงมือทำาเอง

อยา่งเตม็ใจและตัง้ใจ อยา่งฟตุบอลตอนนีผ้มแทบไมต่อ้ง

กำาหนดกฎเกณฑ์อะไรเลย เด็กจัดตาราง วันเวลาในการ

ซ้อมนอกเหนือจากตารางปกติกันเอง จุดนี้เราเห็นความ

รับผิดชอบของเขา พอเด็กตกลงกันเองได้ เขาก็มาบอก

เรา...เท่าที่ทำามาความก้าวหน้าของเด็กๆ มีผู้ใหญ่เห็น 

แล้วก็เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณด้วย เด็กๆ ก็

ดีใจ” ทินารมภ์กล่าว

เต้ - สาธวี แสงกระจ่าง นักกีฬาฟุตบอลรุ่นที่ 3 

บอกว่า เขามีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ พอ 

อบต.จดัพืน้ทีต่รงนีใ้หเ้ขา้มาซอ้ม เลยคดิวา่เปน็โอกาสดทีี่

จะเขา้มาฝกึฝนตวัเอง ฟตุบอลเปน็กจิกรรมทีต่อ้งใช้สมอง

และท�าให้ร่างกายแข็งแรง มาเล่นแล้วเราได้พัฒนาตัวเอง 

ได้เพื่อนเยอะด้วย สนุกกว่าเล่นเฟสบุ๊คอยู่ที่บ้าน  

โอม - รัตนพล นาคเอก นายประตูทีมฟุตบอล 

วัดดาว เล่าถึงความต้ังใจของเขาว่า เข้ามารวมกลุ่มในทีมได้ 

เพราะค�าชกัชวนของรุน่พี ่เขาจงึอยากถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีรุ่นพี่เคยสอนไปสู่รุ่นน้องอีกต่อหนึ่ง เพื่อ

ให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาฝึกฝนและได้รับความสนุกร่วมกัน

ส่วน อรณิชฌฎาร์ ภู่ระหงษ ์ผู้ปกครองเยาวชน

บอกวา่ สมาธเิปน็ความเปลีย่นแปลงท่ีเหน็ได้อยา่งชดัเจน 

เมื่อปล่อยให้ลูกมาเล่นกีฬาและท�ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
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“เมื่อก่อนลูกเป็นคนสมาธิสั้น ทำาอะไรได้ไม่นานก็เลิก ติดดูทีวี ติดเกมมือถือมาก 

ไม่ได้ออกกำาลังกายเลย  ตั้งแต่มาเตะฟุตบอลเห็นเลยว่าเขาจดจ่อกับสิ่งที่ทำาได้นานขึ้น 

ทำาให้เขามีเวลาให้กับการดูทีวีและเล่นเกมน้อยลงไปโดยอัตโนมัติ จากอ้วนๆ ตอนนี้

ลูกน้ำาหนักลดลงไปเยอะมาก ร่างกายแข็งแรงขึ้น พ่อแม่ก็ดีใจที่เห็นลูกมีความพยายาม 

การออกไปมีสังคมข้างนอกไม่ได้กระทบต่อการเรียนเลยถ้ารู้จักแบ่งเวลา หลังเลิกซ้อม

กลับถึงบ้านลูกแต่ละคนก็รับผิดชอบทำาการบ้านซึ่งเขาก็ทำาได้ดี ผลการเรียนไม่ได้ลดลง 

ตอนนี้ก็ให้ลูกทั้ง 3 คนมาเล่นฟุตบอลหมดเลย”

ส�าหรับเครือข่ายผู้ปกครอง สุดารัตน์ แสงกระจ่าง บอกว่า เมื่อรู้ว่ามีการแข่งขัน

ฟุตบอล ผู้ปกครองจะโทรหากันก่อนเพื่อนัดแนะว่าใครจะท�าอาหารอะไรมาบ้าง หรือ

ใครจะรับผิดชอบตรงส่วนไหน นอกจากความสัมพันธ์ของเด็กในชุมชนที่ดีขึ้นจากการ

รวมกลุ่มเตะฟุตบอลแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองเองก็ดีขึ้นด้วย กลายเป็นว่า

พอ่แมค่ลายกงัวลเวลาใหล้กูหลานออกจากบา้นไปไหนมาไหน เนือ่งจากมีผูป้กครองใน

ชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่อย่างที่ผ่านมา

“เด็กๆ พวกนี้ก็ลูกหลานของเรา ไม่เคยคิดเลยว่าเป็นภาระ ดีเสียอีกที่มีผู้ใหญ่มา

ชักจูงให้เขามาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แล้วก็ทำาให้ร่างกายแข็งแรง”

เมื่อ “ใจ” เปลี่ยน
อบต.วดัดาว สง่เสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนมากวา่ 10 ป ีแตไ่มส่ามารถสรา้ง

การเปลีย่นแปลงอะไรได ้ทัง้ทีก่อ่นหนา้นีม้โีครงการใหเ้ดก็และเยาวชนท�ามากมายปลีะ

หลายสิบโครงการ จึงไม่น่าแปลกใจที่ก่อนเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน ทินารมภ ์

จะมีความเชื่อฝังใจว่า ความก้าวร้าวและการไม่มีความรับผิดชอบของเด็ก ไม่มีทาง

เปลี่ยนแปลงได้ 

“แม้จะเปล่ียนแปลงเด็กทุกคนไม่ได้ แต่ส่ิงท่ีเราทำาอยู่ช่วยเปล่ียนเด็กบางคนได้ 

อย่างน้อยมีผู้ปกครองสนับสนุน มีผู้ใหญ่ใจดีพูดถึงหรือให้คำาชื่นชม เด็กได้ยินก็

ดใีจ ตัวเราเองกม็กีำาลงัใจ ทำางานกับเดก็อยา่งจรงิจงัมารว่มๆ 3 ป ีตอนนีเ้ราเขา้ใจ

ธรรมชาตขิองเดก็เยอะขึน้ หากเขาทำาอะไรผดิพลาด ผดิกฎระเบยีบ นอกจากการ

นอกจากความสัมพันธ์ของเด็กในชุมชนที่ดีขึ้นจากการรวมกลุ่ม

เตะฟุตบอลแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองเองก็ดีขึ้นด้วย 

กลายเป็นว่าพ่อแม่คลายกังวลเวลาให้ลูกหลานออกจากบ้าน

ไปไหนมาไหน เนื่องจากมีผู้ปกครองในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล
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ลงโทษแลว้เราตอ้งใหโ้อกาสเดก็พิสจูนต์วัเองใหม่ ไม่ใชก้ารหักดบิเพียงอยา่งเดยีว 

การให้โอกาสก็เหมือนการเปิดทางเลือกหรือสร้างทางออกให้เขา”

ส่วนความเปลี่ยนแปลงในตัวเองนั้น ทินารมภ์บอกว่า เมื่อก่อนเขาเป็นคน 

ไมย่อมคน มบีคุลกิหา้ว พดูจาโผงผาง ตรงไปตรงมา ไมไ่วห้นา้ผูอ้ืน่ เพราะตอ้งการ

ผลลัพธ์ท่ีเบ็ดเสร็จเด็ดขาด กระบวนการท�างานแบบนักถักทอชุมชนได้ขัดเกลา 

วิธคีดิใหเ้ขารบัฟงัคนอืน่มากขึน้  มแีนวคิดเรือ่งการวางแผนงานอยา่งเปน็ข้ันตอน

แบบมแีผนส�ารอง ท�าใหไ้มม่อีาการหวัเสยี และโวยวายเมือ่เกดิขอ้ผดิพลาดในการ

ท�างาน เน่ืองจากเตรยีมทางออกส�ารองส�าหรบัแก้ปญัหาไวแ้ลว้ นอกจากนีย้งัเหน็

ได้อย่างชัดเจนว่า ตัวเองพัฒนาทักษะด้านการส่ือสารมากข้ึน สังเกตเห็นได้จาก

รู้จักใช้วิธีการเจรจาพูดคุยมากกว่าการพูดจาคุกคาม เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ

ส่วนตฤณภพบอกว่า เมื่อต้องท�างานประสานความร่วมมือกับหลายฝ่าย ปัญหา

ที่เกิดขึ้นจึงหนีไม่พ้นเรื่องความไม่เข้าใจในกระบวนการท�างาน ในส่วนนี้นอกจากท�า

หนังสืออย่างเป็นทางการจาก อบต. เพื่อส่งเข้าไปชี้แจงแล้ว พวกเขายังต้องแก้ไขด้วย

การลงพื้นที่ไปพูดคุย เพื่ออธิบายถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการท�างานด้วยตนเอง 

ปญัหาเฉพาะหนา้ตา่งๆ ท่ีผา่นเขา้มาใหแ้กไ้ขตลอดเวลา เปน็สิง่ทา้ทาย ทัง้ยังชว่ยสรา้ง

ความกระตือรือร้นและท�าให้สนุกกับการท�างาน
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“จากเดิมที่ทำางานในเชิงรับ รอคำาสั่ง รอนโยบาย ไม่เคยคิดด้วยตัวเองว่าจะ

ทำาอะไรตอ่ไปไดอ้กี แตก่ระบวนการอบรมกระตุน้ใหค้ดิแลว้ลงมอืทำาใหด้ขีึน้ทนัท ี 

มีโจทย์ที่ต้องคิดเกิดขึ้นตลอดเวลา เริ่มคิดจากตัวเองแล้วขยายออกไปถึงบทบาท

ในการทำางานร่วมกับผู้อื่น”

นอกเหนอืจากนักถกัทอชมุชนรุน่แรกและรุน่ท่ีสองแลว้ ปจัจบุนับคุลากร อบต.วดั

ดาวคนอืน่ๆ ตา่งรบัรูแ้ละเข้ามามสีว่นชว่ยด�าเนนิโครงการพฒันาเยาวชนในชมุชนทอ้ง

ถิน่ตามหลกัสตูรนักถกัทอชมุชนอยา่งแขง็ขนั กระบวนการดังกล่าวช่วย สรา้งการท�างาน

เป็นทีมและท�าให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร จากเดิมที่ต่างคนต่างปฏิบัติหน้าท่ี

ของตนเองไม่ก้าวก่ายกัน แต่ตอนน้ีทุกฝ่ายพดูคุยปรึกษากันมากข้ึน หากมีปัญหาจะน�า

มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ และทุกคนก็พร้อม

ช่วยกันแก้ไขปัญหา

“ก่อนหน้านี้คนใน อบต.เองไม่ได้มีเป้าหมายในการทำางานร่วมกัน เวลาประชุม

เลยมีปัญหา เพราะคนหน่ึงเข้าใจไปอีกอย่าง อีกคนจะทำาอีกอย่าง เลยทำางานกันได้ 

ไม่ถึงไหน ต่างคนต่างทำา สบายใจกว่า ตอนนักถักทอชุมชนรุ่นหนึ่งทำางานในโครงการ 

ผมเองยังไม่เข้าใจเลยว่าเขาทำาอะไร รู้แต่ว่าเขาทำาสันทนาการซ่ึงเราไม่สนใจ แต่มาเข้าร่วม

เพราะหน้าที่...เรายังโชคดีที่ได้มาเรียนรู้เองเลยเข้าใจ ถึงตอนนี้เมื่อทีมนักถักทอชุมชน

ทำางานออกมามีผลลัพธ์ เลยทำาให้คนอ่ืนเข้าใจง่ายข้ึนว่านักถักทอชุมชนทำาอะไรบ้าง  

มปีระโยชน์อยา่งไร และสรา้งความเปลีย่นแปลงอะไรไปแล้วบ้าง พอเราดึงทุกคนมาร่วม

จนทุกคนเกิดความเข้าใจ การทำางานก็เดินหน้าไปได้เร็วและราบร่ืน” ทินารมภ์บอกเล่า 

ภาพการท�างานในปัจจุบัน

ในเชิงธุรกิจ การลงทุนท�าอะไรสักอย่าง ต้องประเมินความคุ้มทุน แต่การ

ลงทุนที่ยอดเยี่ยมที่สุด คือ การลงทุนความรู้ เนื่องจากความรู้สามารถแปลงเป็น

มลูคา่ได้มหาศาล ขึน้อยูก่บัวา่จะพฒันาความรูน้ัน้ไปในทศิทางไหนและกอ่ใหเ้กดิ

ประโยชน์อย่างไร เช่นเดียวกับ อบต.วัดดาว ที่ลงทุนเสริมสร้างความรู้ให้บุคลากร

ในองคก์ร เพือ่พฒันาวธิคีดิและวธิที�างานทีจ่ะออกดอกออกผลในระยะยาว ก�าลงั

ผลิดอกออกใบช่วงแรกแย้มให้ได้ช่ืนชม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการดูแล 

เอาใจใส่ และการท�างานด้วยความเข้าใจของคนท�างานในต�าบลวัดดาวทุกคน
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องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลวัดด�ว
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล ประทิว รัศมี 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ลักษณะ แก้วพวง 
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
ทินารมภ์ ค�ามูลอินทร์  อดีตผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
ตฤณภพ ประเสริฐ  นักวิชาการศึกษา
นักถักทอชุมชน รุ่น 1
นภสร โลกวิจิตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
วาสิฎา จานสิบสี  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นราภรณ์ ศรีดี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

จากเดิมที่ทำางานในเชิงรับ รอคำาสั่ง รอนโยบาย ไม่เคยคิด

ด้วยตัวเองว่าจะทำาอะไรต่อไปได้อีก แต่กระบวนการอบรม

กระตุ้นให้คิดแล้วลงมือทำาให้ดีขึ้นทันที  มีโจทย์ที่ต้องคิดเกิดขึ้น

ตลอดเวลา เริ่มคิดจากตัวเองแล้วขยายออกไปถึงบทบาท

ในการทำางานร่วมกับผู้อื่น
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จังหวัด
สุพรรณบุรี



เข้�ใจเข�...
เข้�ใจเร�...
ง�นเดินหน้� 

เทศบ�ลตำ�บลขุนพัดเพ็ง 
อำ�เภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

เราจะสอนให้เด็กรู้จักตัวเอง นั่นคือ รู้จักว่าท้องถิ่นของตัวเอง

มีดีอะไร รู้จักพืชพรรณธรรมชาติใกล้ตัวว่ามีอะไรบ้าง 

แล้วต่อยอดไปว่าพืชพรรณเหล่านี้ นำามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์

ได้อย่างไร ถ้าสร้างเด็กรุ่นหนึ่งเป็นต้นแบบที่ดีให้รุ่นน้องได้ 

รุ่นต่อไปก็จะตามมา เพราะธรรมชาติของเด็กชอบทำาตามกัน

ต่อไปก็ไม่มีอะไรน่าห่วง 

161



ท่ามกลางชุมชนที่รายล้อมไปด้วยไร่อ้อยสูงท่วมหัว ต�าบลขุนพัดเพ็งเป็นชุมชน

ชนบทอีกแห่งหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อจากการเข้ามาของเทคโนโลยี  ดังนั้น นอกจากปัญหา

ยาเสพติด เหล้า บุหรี่ที่เป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนแล้ว ปัญหาการเสพสื่อออนไลน์จน 

ถูกชักจูงใจไปในทางที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการท้องไม่พร้อม หรือการติดเกมจน 

ไม่เรียนหนังสือ จึงกลายเป็นปัญหาที่ขยายวงกว้างขึ้นเป็นเงาตามตัว

คิดเป็นระบบ-ทำ�ง�นอย่�งมีแบบแผน
ดว้ยวสิยัทศันข์องเทศบาลต�าบลขนุพดัเพง็ทีท่�างานเพือ่พัฒนาชุมชนและคุณภาพ

ชวีติของคนในเชงิรกุ ทต.ขุนพดัเพง็จงึสง่เสรมิใหบ้คุลากรในองคก์รจากหลากหลายสาขา

ถึง 5 คน ประกอบด้วยรองปลัด นักพัฒนาชุมชน ฝ่ายกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่

วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กองการศึกษา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : 

หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

นรเสฏฐ์ วัฏฏะสุวรรณ ปลัดเทศบาลต�าบลขุนพัดเพ็ง อ�าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี กล่าวถึงเป้าหมายการเข้าร่วมโครงการว่า ทต.ขุนพัดเพ็งต้องการพัฒนา 

วิธีคิดและวิธีการท�างานให้บุคลากรในองค์กรคิดเป็นระบบ และลงมือท�างานชุมชน 

ได้อย่างมีแบบแผน คิดว่าหลักสูตรนักถักทอชุมชนเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้ 

ไม่เฉพาะวิธีคิดในการท�างานตามหน้าท่ีของตนเอง แต่คณะผู้บริหารอยากเห็น

ภาพของบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 

ร่วมท�า และร่วมรับผิดชอบงานอย่างเป็นน้�าหนึ่งใจเดียวกัน กระบวนการดังกล่าวจะ 

เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคลากรเข้าใจเป้าหมายการท�างานไปในทิศทางเดียวกัน
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“ทต.ขุนพัดเพ็งมีความพร้อมที่จะ

สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนอยู่แล้ว ที่ผ่านมาเราจัดสรร 

งบประมาณเข้าไปในโรงเรียนเพราะให้ผล

ทางตรงแก่นักเรียน แต่ไม่เคยลงชุมชน

ทำางานโดยตรงกับพื้นที่ ทำาให้ไม่รู้ว่าจริงๆ 

แล้วเด็กต้องการอะไร แล้ว ทต.จะเข้าไป

สนับสนุนผ่านกิจกรรมระยะยาวได้อย่างไร

บ้าง ส่วนงานในองค์กร ผมต้ังใจว่านักถักทอ

ชุมชนจะกลับมาเป็นต้นแบบด้านการทำางาน

ให้บุคลากรฝ่ายอื่นๆ ด้วย” 

ด้าน ศักดิ์อนันต์ ทรัพย์ส่งเสริม  

รองนายก ทต.ขุนพัดเพ็ง กล่าวว่า เด็กและ

เยาวชนเปน็กลุ่มพลงัเข้มแขง็ทีอ่ยู่ในชมุชน 

คณะผู้บริหารจึงต้ังใจดึงศักยภาพของพวก

เขาออกมา จึงออกเทศบัญญัติเพื่อแสดง

เจตนารมณเ์รือ่งการพฒันาเดก็และเยาวชน

ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ไปจนถึงวัยเรียนไว้อย่าง

ชดัเจน เพือ่ใหเ้ปน็แนวทางและแบบแผนใน

การปฏิบตังิานของบคุลากรของ ทต. ตลอด

ไปจนถงึคณะผูบ้รหิารทีจ่ะเข้ามาท�างานใน

อนาคต 
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หลักสูตรนักถักทอชุมชนช่วย “เติมเต็ม” ก�รทำ�ง�น
งานกองคลังเป็นงานด้านเอกสารเกี่ยวข้องกับกฎหมาย แต่งานรองปลัดเป็นงาน

ฝ่ายบริหารที่ต้องมีการวางแผนเพื่อประสานงานกับชุมชนซึ่งลักษณะการท�างานและ 

วิธีคิดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง จัน - จันทิมา ยอดตลาด รองปลัด ทต.ขุนพัดเพ็ง ซึ่ง

ด�ารงต�าแหนง่ผูอ้�านวยการกองคลงัมากอ่น กลา่ววา่ การเปล่ียนแปลงต�าแหนง่งานท�าให้

เธอต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้มากขึ้น ซ่ึงหลักสูตรเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้ได้เป็น 

อย่างดี

จันทิมาเล่าถึงภาพรวมของการท�างานของ ทต.ขุนพัดเพ็งช่วงท่ีผ่านมาว่า ทาง ทต. 

ได้เข้าไปสนับสนุนและสร้างความเข็มแข็งให้เกิดข้ึนกับหลายกลุ่มในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น

ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มงานสาธารณสุขและป้องกันสาธารณะภัย สมาชิกเหล่าน้ีรวมกลุ่ม 

จัดตั้งและหางบประมาณดูแลกันเองอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น เป้าหมายต่อไปของ ทต. 

ขุนพัดเพ็ง คือ การสร้างแกนน�าเด็กและเยาวชนที่เป็นก�าลังขับเคลื่อนชุมชน

ติ - สันติ พัฒน์พันธุ์ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา กล่าวว่า หลักสูตรนักถักชุมชน

เกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีกองการศึกษาโดยตรง เพราะหน้าที่นี้ต้องสร้างกลไกเพื่อ

พฒันาเดก็และเยาวชนในพืน้ที ่แตท่ีผ่า่นมาการท�ากิจกรรมแตล่ะครัง้เกดิขึน้ตามโอกาส 

จดัแลว้จบ ไมมี่การสานตอ่ เนือ่งจากไมม่เีครือ่งมอืหรอืแนวคดิในการสรา้งสรรคก์จิกรรม

ให้ตรงตามที่เยาวชนต้องการ จึงไม่สามารถสร้างแกนน�าเด็กและเยาวชนได้ 

ด้าน ตึ๋ง - เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด นักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม บอกว่า 

หลายปทีีผ่า่นมาการท�างานของฝา่ยกองการสวสัดกิารสงัคมเน้นช่วยเหลอืคนวยัแรงงาน 

ผูส้งูอาย ุและผูด้อ้ยโอกาส ยงัไมไ่ด้เจาะกลุม่เปา้หมายอยา่งเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง 

เม่ือเด็กไม่ได้รับความสนใจจึงไม่แปลกท่ีเด็กจะออกนอกลู่นอกทางไปในที่สดุ
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ประส�นง�น “หัวใจ” สำ�คัญก�รทำ�ง�น
ชุมชน

แม้ทีมนักถักทอชุมชนจะผ่านการอบรมมาแล้วใน

ช่วงแรก แต่ความไม่เข้าใจถึงวิธีการท�างานยังมีอยู่ ส่งผล

ให้การคัดเลือกแกนน�าเด็กและเยาวชนของชุมชนใน 

ช่วงแรกมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินโครงการ 

ในเวลาต่อมา เนื่องจากตัวแทนเด็กและเยาวชนบางส่วน 

ไม่ได้มาด้วยความสมัครใจ

จันทิมาเล่าว่า ทีมคิดกันว่าให้แต่ละหมู่บ้านส่งตัวแทน

เดก็เขา้มา เพือ่จะไดท้ัง้เดก็ในระบบและนอกระบบ เพราะ

ถ้าเราไปท�ากิจกรรมกับเด็กในโรงเรียนก็จะได้แค่เด็กในระบบ 

แต่เราลืมเน้นย้�าตรงส่วนที่ว่าขอให้เป็นเด็กที่สมัครใจมา 

เม่ือเด็กไม่ได้มาด้วยใจ การรวมกลุ่มท�ากิจกรรมจึงท�าได้ยาก 

เพราะเดก็มีเวลาวา่งไมต่รงกนั แมจ้ะนดักนัวนัเสารอ์าทติย์

ก็ตาม

ติเสริมว่า เมื่อผ่านกิจกรรมแรกไป เขาจึงเร่ิมเข้าใจ

กระบวนการท�างานในชุมชนมากขึ้น เข้าใจว่าการท�างาน

เขา้ตรงกบัชุมชน นกัถกัทอชุมชนตอ้งประสานงานเอง 

เพ่ือสรา้งความไวว้างใจและเขา้ไปสืบคน้ขอ้มลูปญัหา

ที่แท้จริงในแต่ละพื้นที่ ขั้นตอนแรกอาจเริ่มจากการ

โทรศัพท์สายตรงถึงผู้น�าชุมชนแต่ละชุมชน ก่อนน�า

หนังสือราชการช้ีแจงการท�างานไปให้อย่างเป็นทางการ 

“ช่วงแรกเราพาเด็กมารวมกลุม่ทำาความรูจั้กกนักอ่น 

แล้วนำาเข้าสู่กระบวนการท่ีทำาให้เด็กรู้จักตนเองตามแนวทาง

ในหลกัสตูรนกัถกัทอชมุขน แลว้สรปุประมวลผล เพือ่ถอด

บทเรียนหลังการทำากิจกรรมทุกครั้ง วิธีการเหล่านี้ช่วยให้

เห็นแววเด็ก เราจะเห็นว่าคนไหนพอไปได้ คนไหนต้องได้รับ

การกระตุ้นหรือส่งเสริมทักษะด้านใดเพิ่มเติมบ้าง”

ค้นห� “ทุน” ในชุมชนเสริมศักยภ�พ
ก�รเรียนรู้เด็ก

ติบอกต่อว่า กิจกรรมที่ท�ากับเด็กในช่วงหลังเขาเริ่ม

มองหา “ทุน” ในชุมชน นั่นคือศูนย์กสิกรรมธรรมชาติที่มี

วิทยากรเป็นผู้ใหญ่ใจดี ซึ่งสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ท�าเกษตรทางเลือก การท�าปุ๋ยหมัก บ้านดิน หรือแม้แต่

การท�าน้�ายาล้างจานใช้เอง พวกเขาประสานงานผ่าน

ผู้ใหญ่ใจดีน�าเด็กเข้าไปเรียนรู้ในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 

สระยายโสม ตัง้อยูท่ีห่มู่ 8 ต�าบลขนุพดัเพง็ ก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่

ปี พ.ศ.2550 

สุมิตร เอมสมบุญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 และ

วิทยากรประจ�าศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสระยายโสม 

เล่าว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของชาวบ้านที่

อยากท�าการเกษตรแบบทวนกระแสที่หลีกเลี่ยงการใช้ 

สารเคมีในการเพาะปลูก โดยน�าความรู้ที่ได้รับจากการ

ศึกษาดูงานตามศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอื่นๆ มาลองท�า

ลองใช้ ปรับให้เข้ากับต้นทุนธรรมชาติของชุมชนบนเนื้อที่

ประมาณ 5 ไร่ ประกอบไปด้วยการท�าปุ๋ยหมัก ธนาคารขยะ 

การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ รวมถึงการท�าสบู่ ยาสระผม และ

น้�ายาล้างจานใช้เองจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันศูนย์กสิกรรม

ธรรมชาติแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานของผู้สนใจ 

จากนอกชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง แตท่ีผ่า่นมาศูนย์ฯ และ ทต. 
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ไม่เคยท�ากิจกรรมชุมชนร่วมกันเลย จนกระท่ังมีโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 

หลักสูตรนักถักทอชุมชนเข้ามาเป็นตัวเชื่อมร้อย

สุมิตรบอกว่า เขาเต็มใจให้ความร่วมมือกับนักถักทอชุมชนอย่างเต็มท่ี ด้วยเห็นว่า

เปน็โอกาสทีด่ทีีจ่ะปลกูฝงัใหเ้ดก็และเยาวชนรกัษธ์รรมชาตแิละถิน่เกดิของตวัเอง 

สว่นความรูท้ีไ่ดร้บัจะชว่ยใหเ้ด็กพึง่พาตนเองไดด้ว้ยการท�าการเกษตรอยา่งถกูวธิ ี

แตท่ีด่ยีิง่กวา่คอืชว่ยดงึดดูความสนใจใหเ้ดก็และเยาวชนหนัมาใชเ้วลาว่างใหเ้กดิ

ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง

“เราจะสอนให้เด็กรู้จักตัวเอง นั่นคือ รู้จักว่าท้องถิ่นของตัวเองมีดีอะไร รู้จัก

พชืพรรณธรรมชาตใิกลต้วัว่ามอีะไรบ้าง แลว้ตอ่ยอดไปวา่พชืพรรณเหลา่นี ้นำามา

แปรรูปให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ถ้าสร้างเด็กรุ่นหน่ึงเป็นต้นแบบท่ีดีให้รุ่นน้องได้ 

รุน่ตอ่ไปกจ็ะตามมา เพราะธรรมชาตขิองเดก็เขาชอบทำาตามกัน ตอ่ไปก็ไมม่อีะไร

น่าห่วง” สุมิตรกล่าว

กมลวรรณ หนึ่งเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสระยายโสม 

หนึง่ในนกัเรยีนท่ีเขา้รว่มกจิกรรม เลา่วา่ ถงึแมจ้ะเปน็คนต�าบลขนุพดัเพง็ แตเ่ธอไมเ่คย

รู้มาก่อนว่าในต�าบลมีศูนย์กสิกรรมธรรมชาติที่ส่งเสริมแนวทางการท�าการเกษตรแบบ

ทางเลอืก เมือ่พี่ๆ  นกัถกัทอชมุชนชวนเขา้มาท�ากจิกรรมจงึสนใจเปน็พเิศษ เพราะอยาก

เรียนรู้การท�าเกษตรวิถีธรรมชาติ รวมถึงการท�าปุ๋ยหมัก และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก

วัตถุดิบธรรมชาติเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

“เราสามารถนำาความรู้ด้านการเกษตรที่ได้เรียนรู้จากศูนย์ฯ ไปบอกพ่อแม่ให้ลอง

ปรับเปลี่ยนดูได้ ส่วนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถ้ามีวัตถุดิบพร้อม เราก็สามารถทำา 

ใช้เองที่บ้านช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง พอได้มาทำาจริงก็ไม่ได้ยากและไม่ได้

ใช้เวลานานอย่างที่คิด อย่างน้ำายาล้างจานใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้ว” 

ด้าน ชลดา บุญเพ่ิม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสระยายโสม  

บอกว่า การเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ช่วยเปิดมุมมองการเรียนรู้ท�าให้

มองเห็นคุณค่าของพืชพรรณธรรมชาติใกล้ตัวมากขึ้น ต้นไม้บางชนิด เราเห็นอยู่ทั่วไป

ก็ไม่เคยรู้ว่าน�ามาท�าประโยชน์ได้ พอได้เข้ามาเรียนรู้ นอกจากได้ความรู้แล้ว ยังท�าให้

เป็นคนช่างสังเกตมากขึ้น อย่างเช่นเวลามองเห็นพืชชนิดอื่นๆ ใกล้ตัว เราจะพยายาม

คิดว่าพืชชนิดนี้จะน�ามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

ทำ�ง�นกับเด็ก...ต้องเข้�ใจเด็ก
การท�างานในช่วงแรกเหมือนเป็นการลงสนามทดลองเครื่องมือหรือองค์ความรู้

จากการอบรม ปัญหาที่พบเป็นเรื่องปกติ คือ ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ 100 เปอร์เซนต์   

แตต่ึง๋มองวา่ สิง่นีไ้ม่ถอืเปน็อปุสรรคในการท�างาน เพราะกลุม่เปา้หมายตัง้ตน้คอืกลุม่

ที่มีใจอยากท�าก่อน

การเข้าร่วม

กิจกรรมที่ศูนย์

กสิกรรมธรรมชาติ

ช่วยเปิดมุมมอง

การเรียนรู้ ทำาให้

มองเห็นคุณค่า

ของพืชพรรณ

ธรรมชาติใกล้ตัว

มากขึ้น
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“ปัญหาที่เราต้องคำานึงถึงจริงๆ คือ เวลาของเด็ก 

บางคนติดเรียนพิเศษ บางคนติดเพื่อน ถ้าเพื่อนไม่มาเขา

ก็ไม่มา ดังนั้นโจทย์ของเราคือ ทำาอย่างไรให้การรวมกลุ่ม

ทำากิจกรรมแต่ละครั้งมีเด็กมาร่วมมากที่สุด และทำาได้

อย่างต่อเนื่อง เพราะเราเองก็มีงานในหน้าที่ล้นมือที่จะ

ต้องทำา” ตึ๋งอธิบาย

ติเสริมต่อว่า มีครั้งหนึ่งที่เราจัดกิจกรรมวันเสาร์  

ทั้งวิทยากรทั้งนักถักทอชุมชนนั่งรอ ถึงเวลาไม่มีใครมา 

สักคน จนต้องโทรไปถามผู้ปกครอง ได้ความว่าเด็กส่วน

หนึ่งไปร่วมงานดนตรีท่ีโรงเรียน พอเด็กกลุ่มหนึ่งไม่มา 

คนอื่นๆ ก็ไม่มาด้วย กิจกรรมวันนั้นจึงต้องยกเลิกไป

เหตุการณ์คร้ังนั้นเป็นบทเรียนให้ทีมงานได้ 

เรยีนรูว้า่ การท�างานกบัเดก็ไมเ่หมอืนท�างานกบัผูใ้หญ่

หรือผู้สูงอายุที่พอจะจัดสรรเวลาได้ แต่เด็กต้องเรียน

ตลอด ดังนั้นการจัดกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนต้อง

อ้างอิงเวลาว่างของเด็ก ไม่ใช่เวลาว่างของทีมงาน

หลังลงพื้นที่ท�างานได้ระยะหน่ึง จันทิมาบอกว่า 

สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงของเด็กเยาวชนขุนพัดเพ็งอยู่ที่

รอยต่อระหว่างเด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะเป็นช่วงที่เด็กก�าลังค้นหา

ตัวเอง มีความสับสนในตัวเองสูง ท�าให้ถูกชักจูงใจได้ง่าย 

“ถึงเราจะต้องสละเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มา

ทำางานกับเด็ก แต่เมื่อมองถึงผลลัพธ์ก็คิดว่ามันคุ้ม 

รู้สึกเหน่ือยก็จริง แต่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระ” จันทิมา

กล่าว

ผลลัพธ์ท่ีได้ สร้างความภูมิใจให้พวกเขาอยู่ไม่น้อย 

เพราะแกนน�าทีค่ดัเลอืกเขา้มารุน่แรกราว 20 คนจากแตล่ะ

หมู่บ้าน เกิดเป็นแกนน�าที่เข้มแข็ง 3 - 4 คน ซึ่งมีภาวะ

ความเป็นผู้น�า มีความเสียสละ และเต็มใจเป็นตัวกลาง

คอยประสานงาน แต่เนื่องจากแกนน�ากลุ่มนี้ต้องเข้าไป

เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย บทบาทของแกนน�าจึงต้อง

หยดุชะงกัลง แตพ่วกเขากไ็มท่อ้  คดิสร้างแกนน�าเยาวชน

รุน่ใหมม่าแทนที ่ โดยครัง้นีเ้นน้ไปทีร่ะดับชัน้ประถมศึกษา

ปีที่ 5 ไปจนถึงก่อนเข้ามหาวิทยาลัย โดยดึงเด็กรุ่นเก่ามา

ท�ากิจกรรมต่อ และชักชวนเด็กรุ่นใหม่ให้เข้ามาเสริมทัพ 

“สาเหตทุีเ่ราไมท่ำากจิกรรมกบัเดก็เลก็ เพราะมองวา่

เด็กเล็กยังไม่สามารถเข้าไปชักจูงเยาวชนกลุ่มเส่ียงให้เข้า

มาเรยีนรูก้บัเราได ้เลยมุง่ไปทีเ่ดก็โตกอ่น ถา้เราจบัมือกบั

เขาได้ จะชวนเขาทำาอะไรต่อไปก็ไม่ยาก” ตึ๋งกล่าว

นอกจากหลักสูตรจะช่วยสร้างคน ด้วยการปลูกฝัง

จิตส�านึกให้เด็กและเยาวชนรู้จักรักตัวเอง รักชุมชนแล้ว 

จันทิมาบอกว่า ความรักท่ีเกิดข้ึนน้ีจะท�าให้เด็กและเยาวชน

ท�าส่ิงดีๆ เพื่อตัวเองและผู้อื่น และความรักจะน�าไปสู่  

การเสียสละ ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ การสละ

เวลาของตัวเองมาท�ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน  
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“เราสัมผัสได้ตั้งแต่ลงชุมชนครั้งแรกๆ ว่าเด็กอยาก

ทำากิจกรรม เราเห็นเขากระตือรือร้น บอกให้อะไรก็ทำา  

จากท่ีคาดการณ์ว่าจะมาแค่ 20 คน กลับกลายเป็นว่า 

มากันเกือบ 40 คน เป็นภาพที่ตัวเราเองยังไม่คิดว่าจะ 

เกิดขึ้นได้” 

“ขับเคลื่อนง�น” ผ่�นคณะกรรมก�ร
พัฒน�เด็กและเย�วชน

ตึ๋งบอกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้แต่

นักถักทอชุมชนไม่ได้เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนโดยเฉพาะ ดังน้ัน หน้าที่หลักของ อปท. 

ด้านเด็กและเยาวชนที่มีนักถักทอชุมชนเข้ามาช่วย 

ขบัเคลือ่นงาน คอื การหาภาคเีครอืขา่ยเข้ามาชว่ยผลกัดัน

การท�างานตามบทบาทของแตล่ะภาคสว่น เชน่ หนว่ยงาน

ที่ท�างานด้านเด็กและเยาวชนซึ่งมีความเชี่ยวชาญกว่า 

อปท. ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน หรือผู้ใหญ่ในชุมชนอย่าง 

ครภูมูปิญัญา หรอืปราชญช์าวบ้าน เปน็ตน้ ทัง้นีห้ลงัจาก

การเข้าร่วมหลักสูตรน้ี ทต.ขุนพัดเพ็งได้มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลต�าบล

ขุนพัดเพ็งขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านเด็กและ

เยาวชนโดยเฉพาะ ประกอบด้วย ผู้ใหญ่ใจดีในต�าบล

จากหลากหลายอาชีพจ�านวน 40 คน โดยมีนายก 

ทต.ขุนพัดเพ็งเป็นประธาน

“ผูใ้หญใ่จดบีางคนพรอ้มสนบัสนนุดา้นงบประมาณ 

บางคนพร้อมด้านองค์ความรู้ หรือบางคนถนัดด้านการ

ประสานงาน แต่ละคนจะช่วยคิดช่วยทำาตามเป้าหมายท่ี

วางไว้คือ ให้เด็กและเยาวชนรักตัวเอง รักครอบครัว และ

รักบ้านเกิด บทบาทของนักถักทอชุมชนคือต้องทำาโครงสร้าง

ใหญน่ีใ้หเ้ขม้แขง็ นำาขอ้มลูทีไ่ด้รบัจากในพืน้ทีม่าชีแ้จงตอ่

ท่ีประชุมว่า เด็กต้องการอะไร ดังน้ัน คณะกรรมการทุกคน 

ถือเป็นกำาลังสำาคัญต่อการขับเคลื่อนงานในแต่ละชุมชน 

จะให้พวกเราไม่กี่คนทำาคงไม่ไหว ต้องช่วยกัน กลไกถึงจะ

เดินไปได้” ตึ๋งอธิบาย

ส�าหรับแผนการท�างานด้านเด็กและเยาวชนต�าบล

ขุนพัดเพ็งในอนาคต นอกเหนือจากกิจกรรมที่ท�าอยู่แล้ว 

รูปแบบการพัฒนาจะมุ่งเน้นไปในด้านกีฬา และงาน

วชิาการ โดยเฉพาะดา้นภาษามากขึน้ ทัง้สองอยา่งอาศยั

ต้นทุนเดิมที่มีอยู่แล้วในต�าบล กล่าวคือ สนามกีฬาหลาย

แห่งในชุมชนที่มีเด็กๆ ไปเล่นกีฬาอยู่แล้ว ทาง ทต.จะ

เขา้ไปสง่เสรมิดว้ยการจดัหาบคุลากรเขา้ไปเปน็ครฝูกึสอน 

เพื่อพัฒนาทักษะการเตะฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน 

สว่นงานวชิาการเกีย่วกบัภาษา ทต.ขนุพดัเพง็ไดร้บั

งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ให้มีครูชาวต่างชาติเข้า

มาเป็นอาสาสมัครสอนภาษาตามโรงเรียนระดับประถม

ศึกษาในต�าบล ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนนอกจาก 

มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านภาษา ยังสอดแทรกการพัฒนา 

ทกัษะชีวติซึง่เปน็ประโยชนก์บัเดก็ในช่วงประถมศึกษาช้ัน

ปีที่ 4 - 6 ท้ัง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 

โรงเรียนวัดบ่อคู่ โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร และโรงเรียน 

วัดคลองตัน
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ผู้ปกครองเป็นส่วนที่สำาคัญมาก เราไป

ชวนลูกเขาออกมาทำากิจกรรมนอกบ้าน 

เราก็น่าจะไปอธิบายหรือเข้าหาเขา

มากกว่านี้ ถ้าจะให้ดีต้องชวนผู้ปกครอง

มาทำากิจกรรมร่วมกับเด็กเลย

เข้�ใจเข�...เข้�ใจเร�...ง�นเดินหน้�
การท�างานร่วมกันของนักถักทอชุมชน ทต.ขุนพัดเพ็ง

ใชใ้จเขาใจเราเปน็หลักส�าคัญในการท�างาน ตึง๋อธิบายวา่ 

ธรรมชาตขิองงานเทศบาล ไมไ่ดท้�างานหนกัทกุวนั แตช่ว่ง

ไหนท่ีมีงานประดังเข้ามา เป็นท่ีรู้กันว่างานอ่ืนต้องพักไว้ก่อน 

แตท่มีตอ้งคยุกนัดว้ยวา่ เมือ่หยดุไปแลว้ จะเริม่งานกนัอกี

เมื่อไร แล้วจะท�าอะไรต่อไป เพื่ออะไร 

ส่วนจันทิมาวิเคราะห์ผลการท�างานของทีมว่า  

การท�างานของพวกเขายังไม่เข้าถึงใจของผู้ปกครอง จุดนี้

ถือเป็นจุดด้อยที่ทีมรู้ดีว่าควรจะต้องท�า แต่ยังไม่ได้ลง 

พื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรม

“ผู้ปกครองเป็นส่วนที่สำาคัญมาก เราไปชวนลูก

เขาออกมาทำากิจกรรมนอกบ้าน เราก็น่าจะไปอธิบาย

หรอืเขา้หาเขามากกวา่นี ้ถา้จะใหด้ตีอ้งชวนผูป้กครอง

มาทำากิจกรรมร่วมกับเด็กเลย”

นอกจากนี้จันทิมายังกล่าวถึง ความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นกับตัวเองว่า ปกติท�างานอยู่กับระเบียบข้อบังคับ 

ไม่ค่อยสัมพันธ์กับใคร แต่หลักสูตรนี้เปิดพื้นที่ให้เธอได้มี

โอกาสเข้าไปสัมพันธ์กับผู้คนและชุมชน จึงช่วยดึงความ

กล้าแสดงออกที่ซ่อนอยู่ในตัวออกมา ทั้งยังช่วยเปลี่ยน

ลักษณะนิสัยบางอย่าง เช่น การรู้จักควบคุมอารมณ์  

ท�างานโดยใช้เหตุผล และรับฟังเหตุผลของคนอื่น 

เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของการท�างาน

และการใช้ชีวิตประจ�าวัน

“เราใช้ใจทำางานมากข้ึน มันเกิดการเรียนรู้ไปโดย

อัตโนมัติว่าเราทำางานคนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยเพื่อน

รว่มดว้ยชว่ยกนั ดงันัน้เวลาทำางานตอ้งมคีวามยดืหยุน่

และมีเหตุผล เพราะทุกฝ่ายต่างพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  

ยิ่งเราเป็นหัวหน้างาน เรายิ่งต้องทำางานแบบฟังหูไว้หู 

ไม่หูหนักหูเบา แต่ใช้สายตาของตัวเองและเหตุผล

ตัดสิน”

จันทิมาย้�าว่า การออกจากกองเอกสารไปท�างาน 

กับเด็ก ท�าให้เธอใจเย็นขึ้น จนเป็นที่น่าแปลกใจส�าหรับ

เพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัว เพราะการท�างาน

กบัเดก็จะไปบงัคบัใหเ้ขาท�าโนน่นีไ่มไ่ด ้ตวัเราตอ้งมทีกัษะ
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และเทคนิคในการพูด เช่น การขอร้องหรือให้เหตุผลว่าท�าแบบนี้แล้วผลที่จะตามมา 

คืออะไร ไม่เอาตวัเองเปน็ท่ีตัง้ สิง่เหลา่นีน้อกจากในงานแลว้ยงัน�ากลบัไปใชก้บัหลานๆ 

ที่บ้านด้วย จนทุกคนเห็นการเปลี่ยนแปลง

ดา้นตึง๋จากทีเ่คยคลกุคลอียูก่บัเวทวีชิาการทีต่อ้งมกีารถกเถยีงประเด็นดว้ยสาระ

และมีบรรยากาศจริงจัง เขาต้องปรับวิธีการท�างานใหม่ และปรับบุคลิกของตัวเองจาก

นิ่งและเคร่งขรึม ให้มีความอบอุ่นเป็นกันเอง เพื่อให้เข้ากับเด็กๆ ได้มากขึ้น

“เราพยายามปรับมุมคิดตามเด็ก ไม่เอาความคิดเห็นหรือความรู้สึกของเรา

เข้าไปเสริม เพราะสิ่งที่เราต้องทำาคือทำาสิ่งที่เด็กต้องการ ความคิดของเด็กไม่ได้

ด้อยกว่าเรา อันที่จริงเขาไปไกลกว่าเราจนเราตามไม่ทันด้วยซ้ำา  ถ้าเราไม่ปรับตัว

เอง เราก็จะสื่อสารกับเด็กไม่รู้เรื่อง นอกจากบุคลิกแล้ว วิธีการพูดก็ยังต้องปรับ

ให้เป็นกันเองมากขึ้น”

ส่วนติบอกว่า ตอนลงพ้ืนที่ท�างานแรกๆ เขาต้องเป็นคนน�าน้องๆ ท�ากิจกรรม

สันทนาการต่างๆ ไม่ชอบเลย อึดอัดมาก เพราะไม่ถนัด ไม่เคยท�า แต่พอท�าไปเรื่อยๆ 

จนสามารถควบคุมจังหวะของตัวเองได้ เห็นปฏิกิริยาตอบกลับของเด็กๆ ที่ให้ความ 

ร่วมมือและฟังเรามากขึ้น ก็รู้ว่าท�าได้

จะว่าไปแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จากสนามทดลองแห่งนี้ เป็นผลลัพธ์ในเชิงบวกที่สร้าง

การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับตัวนักถักทอชุมชนเอง ก�าไรที่ได้ คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะ

นิสัยและจิตใจภายในที่พร้อมปรับตัวรับกับสถานการณ์เฉพาะหน้าภายนอก

นอกจากนี้สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบุคลากรใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคนในชุมชน ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างภาคีภายใน

ซึ่งเป็นต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ และการสร้างความเข้มแข็ง

ผ่านคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลต�าบลขุนพัดเพ็ง 

เมื่อเป็นเช่นนี้ เป้าหมายต่อไปของ ทต.ขุนพัดเพ็งจึงอยู่ที่การท�าซ้�าให้เกิด

ผลลัพธ์มากขึ้น ผ่านโครงสร้าง และการเรียนรู้จากการลงมือท�ามาตลอด 1 ปี ซึ่ง

ไม่น่าจะเกินก�าลังความสามารถ เนื่องจากทีมงานนักถักทอชุมชน ทต.ขุนพัดเพ็ง 

เข้าใจแก่นแท้ในบทบาทหน้าที่นักถักทอชุมชนอย่างชัดเจนว่า นักถักทอชุมชน 

ไม่ได้เก่งทุกอย่าง แต่เป็นผู้ประสานงานให้คนเก่งหรือภาคีที่มีความถนัดเข้ามา 

จับมือกัน เพ่ือร่วมขับเคล่ือนกลไกพัฒนาเด็กและเยาวชนตามบริบทและสภาพ

แวดล้อมของชุมชนต่อไป
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เทศบ�ลตำ�บลขุนพัดเพ็ง
นายกเทศมนตรี นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ 
ปลัดเทศบาล นรเสฎฐ์ วัฎฎะสุวรรณ 
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
จันทิมา ยอดตลาด รองปลัดเทศบาล  
ภาคิน โพธิ์หิรัญ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สันติ พัฒน์พันธุ์  สันทนาการ กองการศึกษา 
ขวัญเมือง ช่างเกวียนดี  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด  นักพัฒนาชุมชน

เราใช้ใจทำางานมากขึ้น มันเกิดการเรียนรู้ ไปโดยอัตโนมัติว่า

เราทำางานคนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยเพื่อนร่วมด้วยช่วยกัน

ดังนั้นเวลาทำางานต้องมีความยืดหยุ่นและมีเหตุผล

เพราะทุกฝ่ายต่างพึ่งพาซึ่งกันและกัน ยิ่งเราเป็นหัวหน้างาน

เรายิ่งต้องทำางานแบบฟังหูไว้หู ไม่หูหนักหูเบา 

แต่ใช้สายตาของตัวเองและเหตุผลตัดสิน
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จังหวัด
สุพรรณบุรี



ชุมชนแห่ง
ก�รเรียนรู้

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลพลับพล�ไชย
อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เป้าหมายระยะยาวของพวกเรา คือ เด็กจะต้องไม่เป็นภาระ

ของสังคม รู้ร้อนรู้หนาวที่จะแก้ปัญหาของชุมชน มีความเข้มแข็ง 

แข็งแรงที่จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า แล้วพร้อมที่จะถ่ายทอด

คุณลักษณะเหล่านี้ และประสบการณ์ที่เรียนรู้มาตลอดชีวิตให้

เด็กรุ่นต่อๆ ไป หากเราทำาแบบนี้ได้ ตำาบลของเรา ประเทศของเรา

ก็จะเต็มไปด้วยคนที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม

ก็จะดีขึ้นเป็นเงาตามตัว
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เมื่อเอ่ยถึงนิยามของค�าว่า “การพัฒนา” แต่ละคนอาจให้ความหมายค�านี้ 

แตกต่างกัน หากแทนค่า “การพัฒนา” ว่าเป็น การท�าให้ดีขึ้น ฟังดูเข้าใจง่าย แต่ 

ความหมายกวา้งมาก ค�าถามทีเ่กดิขึน้ตามมา คอื แลว้ดขีึน้ดา้นไหน ตอบสนองความ

ต้องการของใคร ส�าหรับการท�างานของผู้บริหารหรือผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โจทย์เร่ืองการพฒันาเปน็โจทยส์�าคญัทีต่อ้งตใีหแ้ตก เพราะนัน่หมายถงึคุณภาพชีวติของ

คนทุกเพศทุกวัยในชุมชน

เดินต�ม เดินเคียงคู่ ให้คำ�ปรึกษ�
พีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลาไชย อ�าเภอ

อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ีบอกว่า เดิมทีแนวทางการพัฒนาของ อบต.พลับพลาไชย 

มุง่เนน้ไปทีก่ารสร้างสาธารณปูโภค ไมว่า่จะเปน็ถนนหนทาง หรอืส่ิงกอ่สร้างเพือ่อ�านวย

ความสะดวกดา้นอ่ืนๆ ใหป้ระชาชนในชมุชน แตผ่ลลัพธท์ีป่ฏเิสธไมไ่ด ้คอื ปัญหาสงัคม

ที่ยังคงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด หนี้สินครัวเรือน ฯลฯ เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็น

ว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างมหาศาลในแต่ละปี ไม่สามารถพัฒนาคนได้ 

ด้วยเหตุน้ี เม่ือมีโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน (4 ภาค) ระยะท่ี 2 : 

หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว เข้ามาส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาชุมชนให้กับพ้ืนท่ี พีระศักดิ์ในฐานะนายก อบต.จึง
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ไม่ปฏิเสธโอกาสนี้ เนื่องจากเล็งเห็นว่าการ

อบรมจะช่วยพัฒนาวิธีคิดและวิธีท�างาน

ของบุคลากรให้มีระบบและมีแบบแผนที่

ชัดเจนมากขึ้น ทั้งยังสามารถน�าความรู้มา

ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคนในชุมชนได้จริง

ถึงแม้โครงการมีเป้าหมายไปที่การ

พฒันาเดก็และเยาวชน แตว่ธิกีารขับเคลือ่น

งานตามหลักสูตรนกัถกัทอชุมชน เจา้หนา้ที่

ของ อบต. หรือนักถักทอชุมชน ต้องท�า

หน้าที่ประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้

เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น ไม่ว่า

จะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้น�าชุมชน ผู้สูงอายุ 

องค์กรท้องถิ่นทั้งภายในภายนอก เพื่อน�า

ไปสู่การพัฒนาคนอย่างยั่งยืนทั้งระบบ 

เนื่องจากการท�างานลักษณะดังกล่าว 

เป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามี

บทบาทสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและ

เยาวชนตามก�าลังและศักยภาพของตัวเอง

ปจัจบุนัแนวคดิเรือ่งพฒันาชมุชนของ 

อบต.พลับพลาไชย จะวางบทบาท อบต. ให้ 

หนึง่เดนิตาม สองเดนิเคยีงคู ่และสามให้

ค�าปรึกษา โดยจัดสรรงบประมาณส�าหรับ

โครงการพฒันาเด็กและเยาวชนตัง้แตร่ะดบั

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปจนถึง 

เด็กโตทั้งในและนอกระบบ ผ่านกิจกรรมที ่

นักถักทอชุมชนลงไปหนุนเสริมในแต่ละ

พื้นที่ จากเดิมในปีที่ผ่านมาประสบปัญหา

เรื่องงบประมาณอาหารกลางวันส�าหรับ 

เด็กและเยาวชนท่ีมาร่วมกิจกรรมไม่เพียงพอ 

แผนงบประมาณในปีถัดไปจึงได้เพิ่มเติม

เพื่อรองรับส่วนนี้ด้วย
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“เราฟังคนในชุมชนมากข้ึนว่าเขาต้องการอะไร ไม่ใช่คิดให้เขาทำา เดินตาม  

คือ การลงพ้ืนท่ีไปทำาความรู้จัก เพ่ือเก็บข้อมูลและปัญหาท่ีแท้จริงในชุมชนมา

วิเคราะห์ เดินเคียงคู่ คือ ดูความต้องการว่าชุมชนอยากได้อะไร แล้วสนับสนุน

ไปที่การให้ความรู้ ให้เขาทำาได้เองและพึ่งพาตนเองได้ โดยในทุกๆ ข้ันตอน 

นักถักทอชุมชนและบุคลากรของ อบต. ต้องพร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

ชุมชนทุกเมื่อ” นายก อบต.พลับพลาไชย อธิบายแนวคิด

ชัยวัสส์ แย้มสุข ปลัด อบต.พลับพลาไชย บอกว่า การท่ี อบต.ส่งบุคลากรที่

ท�างานต่างสาขากันถึง 5 คน เข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน ก็เพื่อให้พวกเขาเป็น

ตัวแทนคณะท�างานแต่ละฝ่าย และในระยะยาวเพ่ือให้เป็นผู้เผยแพร่องค์ความรู้แก่

บุคลากรคนอื่นๆ ในสายงานตัวเอง

ต�าบลพลบัพลาไชย ประกอบดว้ยพืน้ท่ี 14 หมูบ่า้น ชาวบ้านสว่นใหญ่ท�าอาชพี

เกษตรกรรม เช่น ท�านา ท�าไร่อ้อย ไร่ข้าวโพดและมันส�าปะหลัง ปลัด อบต.บอกว่า 

นอกจากเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนที่เน้นสร้างความรัก 

ความสามัคคี และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่เด็กแล้ว กิจกรรมของเด็กยัง

ดงึความสนใจของผูป้กครองและผูใ้หญ่ใหม้าท�ากจิกรรมรว่มกนัไดอ้กีทางหน่ึง 

จนพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดและสนิทสนมกันมากข้ึน กลับกลายเป็นว่า

โครงงานของเด็กช่วยสร้างอาชีพเสริมให้ผู้ใหญ่ และส่วนหน่ึงได้กลายเป็นค่าขนม

เล็กๆ น้อยๆ ให้เด็กและเยาวชน

ปลดัชยัวสัสฉ์ายภาพรวมการท�างานของทมีวา่ ในชว่งเริม่ตน้

นักถักทอชุมชนทั้ง 5 คนกระจายตัวลงไปรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่

ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคน โดยมอง “ต้นทุน” ที่

มีอยู่ในแต่ละชุมชนเป็นส�าคัญ

ดาว - ณัฐณิชชญา แก้วปาน รองปลัด อบต. ดูแลโครงงาน

เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 

เอก - เอกวิทย์ ชาวสวน หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ ดูแล 

โครงงานการเล่นดนตรีพ้ืนบ้านและดนตรีสากล โรงเรียนพลับพลาไชย 

ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ม้อย - ชรินรัตน์ มณีวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ดูแล

โครงงานปั่นสร้างสุข หมู่ 6
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แป้ง - อรุณรัตน์ ป้อมทอง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์

นโยบายและแผน ดูแลโครงงานปลูกป่าจิตอาสา หมู่ 11

กบ - วิรัชดา ศรีค�าแหง นักวิชาการ ดูแลโครงงานการ

แสดงวิถีชีวิต “ชาติพันธุ์ ลาวเวียง” โรงเรียนโพธิ์ทองเจริญ

ทั้งนี้ในแต่ละโครงงานจะมีบุคลากรคนอ่ืนๆ จาก 

อบต.เข้าไปเป็นหน่วยเสริม โดยเน้นให้เป็นคนในหมู่บ้าน 

แตห่ากเจา้หนา้ทีไ่มไ่ด้อยูใ่นหมู่บา้นใด กใ็หห้มูบ่า้นจดัสรร

ตามความสนใจ

ก้�วแรกที่แตกต่�ง...
“มันเป็นภาระ ผมทำางานด้านเด็กและเยาวชน 

มานานแลว้ มปีระสบการณพ์อ ไมเ่หน็ประโยชนว์า่จะ

เข้าอบรมทำาไมอีก บอกตรงๆ เลยว่าที่ไปเพราะเป็น

คำาสัง่ผูบ้งัคับบญัชา” เอกกลา่วถงึความรูส้กึแรกเม่ือตอ้ง

เข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน 

ต่างจากดาว เป้าหมายแรกในการเข้าร่วมหลักสูตร

ของเธอคอืเพือ่พฒันาและเพิม่ศกัยภาพให้ตวัเอง ดาวเลา่

วา่ จากเดมิท�างานเปน็ผู้อ�านวยการกองคลัง ท�างานกบั

เอกสาร งานวชิาการ ระเบยีบกฎเกณฑ ์ไมจ่�าเปน็ตอ้ง

ปฏิสัมพันธ์กับใคร แต่เมื่อรับต�าแหน่งเป็นรองปลัด 

บทบาทหน้าท่ีเปลี่ยนไปโดยส้ินเชิง รองปลัดต้อง

ท�างานกบัคนและเขา้ใหถึ้งชมุชน ดงัน้ันนอกจากชมุชน

จะได้อะไรจากหลักสูตรแล้ว ตัวเธอเองก็ได้เปิดใจ

พร้อมรับอย่างเต็มที่

แม้จุดเริ่มต้นจะต่าง แต่บทสรุปที่ได้แทบจะไม่ต่าง

กันเลย นั่นคือ การเรียนรู้เมื่อได้ลงมือท�าจริง แล้วเห็น

ผลลัพธ์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ว่าไม่ใช่ความส�าเร็จหรือการท�าให้

เสร็จ แต่เป็น “ความสุข” ที่พวกเขาเก็บสะสมมาเรื่อยๆ 

ระหว่างทาง

“งานเอกสารทำาเสร็จก็คือเสร็จ แต่งานนักถักทอชุมชน

ถงึแม้จะทำาไมเ่สร็จ แตท่กุๆ ครัง้ทีเ่หน็เดก็มารว่มกจิกรรม 

เห็นพัฒนาการของเขา เห็นความร่วมมือของผู้นำาชุมชน

และผู้ใหญ่ใจดีที่หยิบย่ืนน้ำาใจมาช่วยเหลือ ทั้งหมดที่ว่า 

มานี้คือความสุขที่ได้รับมาตลอดการทำางาน” ดาวสื่อสาร

ถึงความรู้สึกของเธอ

ขณะที่เอกบอกว่า แท้ที่จริงแล้ว เราไม่ได้มาเรียน 

แต่เรามา “เรียนรู้” จากเพ่ือนนักถักทอชุมชนอ่ืนๆ 

เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

“วิทยากร (ทรงพล เจตนาวณิชย์) บอกเสมอว่า

ถ้าคนสำาราญงานจะสำาเร็จ คำาพูดน้ีทะลายกำาแพงในใจ

แล้วเปล่ียนแปลงผมจากข้างใน แน่นอนว่าผมมีความรู้

อยูแ่ลว้ แตม่นัอยูก่ระจดักระจายเตม็ไปหมด เมือ่ผา่น

กระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตร ความรู้เหล่านั้นถูกนำา

มาจัดวางใหม่ให้เป็นระเบียบ พร้อมที่จะหยิบออกมา

ใช้งานได้ทันที จากที่คิดว่าเป็นภาระกลับกลายเป็นว่า

เราทำางานง่ายขึ้นและมีพลังในการทำางานมากขึ้น”

ทำ�ง�นบน “ฐ�นทุน” ที่มีอยู่ในชุมชน
สภาเด็กและเยาวชนต�าบลพลับพลาไชย เป็น

ผลผลิตแรกของทีมนักถักทอชุมชน ด้วยต้องการหาแกนน�า

เด็กและเยาวชนจากแต่ละหมู่บ้าน จึงประสานความร่วมมือ
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กับผู้น�าชุมชนให้ส่งตัวแทนเด็กและเยาวชนท้ังในและ 

นอกระบบมาเขา้ร่วมโครงการ กระทัง่ไดร้บัการจดุประกาย

ความคิดเรื่องการกระจายตัวลงชุมชนท�างานเชิงรุกจาก

สุรศักดิ์ สิงห์หาร ปลัดเทศบาลต�าบลเมืองแก อ�าเภอ

ทา่ตมู จงัหวดัสรุนิทรท์ีม่าแลกเปลีย่นประสบการณใ์นเวที

นักถักทอชุมชน ทีมนักถักทอชุมชน อบต.พลับพลาไชย 

จึงหารือกันเพื่อจัดสรรพื้นที่รับผิดชอบของตัวเอง

“ช่วงสองเดือนแรกที่เข้าหลักสูตรเราได้แกนนำาเด็ก

และเยาวชนในสภาเด็กฯ แล้วประมาณ 20 คน หลังจากน้ัน

เรากม็าผลกัดนัเรือ่งโครงการตอ่ ให้เดก็คดิวา่เขาอยากทำา

อะไร ก่อนหน้าที่จะมาประชุมกับเด็ก พวกเราวางแผนกัน

ครา่วๆ ไวแ้ลว้ โดยพจิารณาจากตน้ทนุทีม่ใีนแตล่ะชมุชน”  

เอกอธิบายภาพการท�างาน

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 กล่าวได้ว่ามี 

จุดเริ่มต้นจากฐานการเรียนรู้ท่ีมีอยู่แล้วในชุมชนอย่าง

แท้จริง ทั้งการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงแพะ การปลูกผัก

ปลอดสารพิษ และการท�าแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือนซึ่ง

เป็นที่รับรู้ของคนในชุมชน รวมทั้งเด็กและเยาวชน

“เด็กเสนออยากทำาโครงการนี้เอง ซึ่งสอดคล้องกับ

ข้อมูลชุมชนที่เราสืบค้นมา เราเลยผลักดันเต็มที่ เพราะ

ชุมชนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีที่พร้อมจะเป็นวิทยากรให้อยู่แล้ว 

กิจกรรมที่สอนให้เด็กทำาก็มีทั้งการเพาะถั่วงอก เพาะเห็ด

และการทำาไข่เค็ม เด็กๆ จะมาทำากิจกรรมร่วมกันที่ศาลา

หมู่บ้านทุกวันอาทิตย์ แต่การเพาะเห็ดเราจะคัดเลือกเด็กโต

ให้เอาเช้ือเห็ดไปเพาะท่ีบ้าน เป็นการสนับสนุนให้เขาเรียนรู้

และทำาด้วยตัวเอง ให้ผู้ปกครองได้เห็นและเข้ามามีส่วน

ร่วมด้วย” ดาวอธิบายวิธีการท�างาน

เนื่องจากเด็กต้องมาท�ากิจกรรมทุกอาทิตย์ อาหาร

กลางวันจึงกลายเป็นปัญหาให้ทีมต้องหาทางแก้ไข โชคดี

ทีม่ผีูใ้หญใ่จดชีว่ยสง่เสรมิการขายไขเ่คม็ เพือ่หารายได้เขา้

มาสมทบเป็นค่าอาหารกลางวันได้ส่วนหนึ่ง 

ดาวบอกต่อว่า องค์ประกอบของกิจกรรมทั้งหมด

เดก็ๆ เปดิรบัการเรยีนรูเ้พราะไดล้งมือท�า และทกุกจิกรรม

ล้วนช่วยพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะนิสัยที่ดี เห็นได้ชัดว่า

เดก็ขยนัและมคีวามรบัผดิชอบมากขึน้ ชา่งสงัเกต กลา้พดู

กล้าแสดงออก บางคนเราเห็นภาวะความเป็นผู้น�าอย่าง

ชัดเจน มีผู้ปกครองบอกว่าปกติลูกเขาตื่นสาย กลายเป็น

ลูกต่ืนเช้ามาดูแลเห็ด หรือช่วงหน่ึงท่ีเราคิดว่าจะจัดกิจกรรม

อาทิตย์เว้นอาทิตย์ แต่เด็กๆ ไม่ยอมเพราะเขาอยากท�า

กจิกรรมทกุอาทติย์ เรากต็อ้งท�าตามความตอ้งการของเขา 

เด็กๆ มีความกระตือรือร้นอย่างที่คาดไม่ถึง

ดนตรีสร้�งคน เย�วชนสร้�งช�ติ
เอกสะท้อนว่า จากการพูดคุยกับภาคีที่เกี่ยวข้อง 

พบว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น อบต. ครูภูมิปัญญา ผู้น�า

ชุมชน หรือสถานศึกษาเองอยากมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 

โดยเฉพาะการสรา้งสรรคก์จิกรรมเพือ่พฒันาเดก็และ

เยาวชนอยู่แล้ว แต่ไม่เคยมีพ้ืนท่ีหรือช่องทางให้เกิด

การสือ่สารกนัระหวา่งชมุชนและ อบต. ยกตวัอยา่งเชน่ 

โรงเรียนพลับพลาไชยสนับสนุนโครงการดนตรีสร้างคน

เยาวชนสร้างชาติอยู่ก่อน เมื่อเอกเข้าไปประสานงาน

จึงได้รับการตอบรับจากผู้อ�านวยการโรงเรียนเป็น

อย่างดี
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เช่นเดียวกับการท�างานของกบที่เข้าไปสานต่อโครงการคนรุ่นใหม่หัวใจรักถิ่นกับ

โรงเรียนวัดโพธ์ิทองเจริญ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรู้จัก เรียนรู้ แล้วเกิดความรักความ

หวงแหนในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับชาติพันธุ์ของตน

“พ้ืนที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นชุมชนของชาวลาวเวียงซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่อพยพมาตั้ง

รกรากทีน่ี ่การสอนใหเ้ด็กไดเ้รียนรูเ้รือ่งราวพวกนี ้ทำาใหเ้ขาไดก้ลบัไปรูจ้กัรากเหงา้ทีม่า

ที่ไปของตนเอง” กบกล่าว

ปั่นเอ�เรื่อง
“ชวนกันคิด ชวนกันทำา อยากทำาอะไรให้บอก เพราะเราต้องการให้เขาสนุก

กับกิจกรรมท่ีทำา ถ้าเขาไม่สนุกกิจกรมจะไม่ไหลล่ืน” ม้อยเล่าถึงวิธีการท�างานของเธอ

ท่ีกลายมาเป็นโครงการป่ันสร้างสุข ท่ีเกิดข้ึนด้วยไอเดียท่ีแฝงความสนุกสนาน ชักจูงใจ

ให้เด็กๆ ในชุมชนมาร่วมกิจกรรม 

ม้อยบอกว่า หมู่ 6 ต�าบลพลับพลาไชยมีผู้น�าชุมชน ผู้ใหญ่ใจดี และผู้ปกครองที่

เขม้แขง็พรอ้มจะสนบัสนนุการท�ากจิกรรมของเดก็ๆ เธอมขีอ้มลูในเรือ่งนีเ้นือ่งจากเคย

ท�าโครงการกับชุมชนนี้มาก่อน ดังนั้น เพื่อสร้างความต่อเนื่องเรื่องการพัฒนาคนใน

พื้นที่ เธอจึงตัดสินใจสานต่อโครงการปั่นสร้างสุขในพื้นที่หมู่ 6 ต่อไป

เด็กส่วนใหญ่ที่มาร่วมกิจกรรมปั่นสร้างสุขเป็นเด็กเล็ก ม้อยเล่าว่า ภาพท่ีท�าให้

เธอประทับใจ คือ ภาพเด็กหมู่ 6 ที่ชวนเพื่อนๆ จากหมู่อื่นมาท�ากิจกรรมร่วมกัน เมื่อ

เด็กมาเยอะขึ้นเรื่อยๆ กว่า 30 คน สิ่งที่ต้องจัดการต่อไป คือ เรื่องอาหารกลางวัน ทั้งๆ 

ที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอสนับสนุน จนต้องเปลี่ยนแผนงานจากการจัดกิจกรรมทุก

สัปดาห์ มาเป็นสัปดาห์เว้นสัปดาห์ แต่ผลตอบรับไม่เป็นไปตามคาด เพราะเมื่อว่างเว้น

จากการท�ากิจกรรมไปเพียงสัปดาห์เดียว จ�านวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมลดลงอย่างเห็น

ได้ชัด ผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนจึงตัดสินใจลงขันสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน

ให้เด็ก ท�าให้กิจกรรมด�าเนินต่อมาได้

179



“การปั่นจักรยานของเรามีเป้าหมายเพ่ือให้เด็กเรียนรู้ชุมชนจากคำาบอกเล่าของ 

ผู้เฒ่าผู้แก่ และได้สำารวจทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชน เช่น ประวัติชุมชน ประโยชน์

ของพชืสมนุไพรและปา่ไผ ่หมูบ้่านนีมี้บา้นทีป่ลกูไผห่วาน นอกจากไดเ้รยีนรูเ้รือ่งไผจ่าก

เจ้าของแล้ว เด็กก็ได้เรียนรู้ประโยชน์ของป่าด้วย นอกจากนี้ก็มีพาเด็กไปเรียนรู้การทำา

ขนมจีน แล้วก็ชวนเด็กมาทำากล้วยฉาบให้ผู้ปกครองนี่แหละเข้ามาสอน” 

ปรีชา กุลวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 กล่าวว่า หมู่ 6 เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในต�าบล

พลับพลาไชยและมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด พอนักถักทอชุมชนประสานงาน

เข้ามาจึงมีความตั้งใจร่วมกันว่า อยากให้พื้นที่หมู่ 6 เป็นหมู่บ้านน�าร่องท�าโครงการ

ให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักบ้านของตัวเอง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก

และผู้ใหญ่ในชุมชน ด้วยการเชิญปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมเป็นวิทยากร

ประสพโชค พุม่มาลา นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาชัน้ปทีี ่5 โรงเรยีนพลบัพลาไชย 

บอกว่า รู้สึกสนุกที่ได้มาท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ และผู้ใหญ่ในชุมชน อยู่บ้านปกติก็

ไมม่อีะไรท�า ออกมาท�ากจิกรรมแบบนีส้นกุกวา่ แลว้กไ็ดค้วามรูท้ีผู่ใ้หญเ่ลา่ใหฟ้งั ไดฝ้กึ

ท�าอาหารท�าขนมหลายอยา่ง มาแลว้พ่ีๆ ใหท้�ากจิกรรมสนัทนาการ มเีกมใหเ้ลน่ แตล่ะ

อาทิตย์ก็มีกิจกรรมให้ท�าไม่ซ้�ากัน นอกจากความสนุกแล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีความอดทน 

มีความพยายามมากขึ้น ไม่ขี้เกียจ

ด้าน อุษา ทองบ้านโป้ง ผู้ปกครองเด็ก กล่าวว่า เธอเต็มใจมาร่วมกิจกรรมปั่น

สร้างสุข เพราะอยากสนับสนุนให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในฐานะผู้ปกครอง 

เธออยากเขา้มามีสว่นรว่ม เพราะเหน็ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัลกูของตวัเองอยา่ง

ชัดเจน จากเมื่อก่อนเขาจะต่อต้านและท�าตรงข้ามกับสิ่งที่เธอพูด แต่ตอนนี้ลูกมีความ

รับผิดชอบมากขึ้น และเคารพกติกาที่ตกลงกัน ย่ิงพอได้มาคลุกคลีกับเด็ก ก็ได้เรียนรู้

เรื่องการปรับตัวเข้าหาเด็กด้วย 
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“วันน้ีมาสอนเด็กทำากล้วยฉาบ เราทำาเป็นอยู่แล้วก็มาช่วยแนะนำา บางครั้งเขา

ดือ้ เรากต็อ้งดบุา้ง แตก่เ็ปน็ลกัษณะของการช้ีใหเ้ขาเหน็วา่สิง่ทีเ่ขาทำาไมด่อียา่งไร แลว้

สรา้งกตกิาการอยูร่ว่มกนั เชน่ ตอ้งจอดจกัรยานใหเ้ปน็ระเบยีบ ไมท่ิง้ขยะเกลือ่นกลาด  

ซึ่งเขาก็ให้ความร่วมมือดี ถ้าเราอยากเห็นลูกหลานของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มันก็

คุ้มค่ากับการสละเวลามา”  

ป่�สร้�งคน...คนสร้�งป่�
เพราะอยู่กับชุมชน  และยังเป็นข้าราชการที่ต้องท�าเพื่อประชาชน ที่ผ่าน

มาเราท�าอะไรเพือ่ชมุชนบา้ง... แปง้ คดิในใจดงัๆ กบัตวัเองตัง้แตค่รัง้แรกเมือ่ไดเ้ขา้

ร่วมหลักสูตรนี้ “หลักสูตรนักถักทอชุมชนปลุกใจที่อยู่ลึกๆ ของเราให้ตื่นตัวมาก

ขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้เราก็ทำาไปเรื่อยๆ ทำาให้ดีตามหน้าที่ ไม่ได้คิดอะไรต่อ”

แป้งให้เหตุผลที่เลือกท�าโครงการปลูกป่าในพ้ืนที่หมู่ 11 ว่าเพราะผู้ใหญ่ใน

ชุมชนมีความพร้อม และรวมตัวกันอยู่ก่อนแล้ว เพื่อเข้ามาจัดการดูแลป่า เมื่อ

เราดึงเด็กเข้ามาร่วมปลูกป่า เราสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดจิตอาสาได้ เพราะเด็กจะ

ต้องสละเวลาว่างของตัวเอง ออกจากบ้านมาตากแดดตากฝน ไม่ใช่งานสบายเลย

ส�าหรับสภาพปัญหาป่าของชุมชน คมสัน พันธุ์เสือ เจ้าหน้าที่ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ท่ีอาสาเข้ามาเป็นผู้ช่วยทีมท�าโครงการปลูกป่า บอกว่า พ้ืนท่ีหมู่ 

11 ต�าบลพลับพลาไชยเป็นพื้นที่ป่า ช่วงหลังมีการเข้ามาบุกรุกท�าลายป่าจนชาวบ้าน

ตื่นตัว แล้วรวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อจัดเวรเข้าไปดูแลและปลูกป่าเพิ่มเติม เมื่อนักถักทอ

ชมุชนเข้ามาประสานความรว่มมอื เพือ่ดงึเดก็และเยาวชนใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มดว้ย จงึ

คิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะปลูกฝังให้เด็กรักและหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน

“ถ้าไม่มีนักถักทอชุมชนเข้ามาผู้ใหญ่ก็คงทำากันเอง เพราะเป็นหน้าท่ี แต่ทุกวันน้ี

มเีดก็เป็นตวัเชือ่มรอ้ย ความสมัพนัธร์ะหวา่งเดก็กบัผูใ้หญ ่และคนเฒา่คนแก่ในชมุชน

ทีเ่ปน็ปราชญช์าวบา้นกด็ขีึน้ เขาใกลช้ดิสนทิสนมกนั พอเดก็มาทำาอยา่งขนัแขง็กลาย

เป็นว่าเด็กนี่แหละที่เป็นตัวอย่างทำาให้ผู้ใหญ่ฉุกคิด จนผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ 

คนอืน่ๆ ในชมุชนเขา้มามสีว่นรว่ม สว่นตวัผมทุกวันนีน้อกจากทำาหนา้ทีแ่ลว้ เรามา

ดว้ยใจดว้ย อยากมาดแูล มาเปน็กำาลังใจใหเ้ดก็ๆ...ผมวา่ปญัหาเด็กในชุมชนส่วนหนึง่

เป็นเพราะเขาต้องการการยอมรับ การชวนให้เด็กมาทำากิจกรรมจิตอาสา ทำาให้เขา

ภาคภูมิใจในตัวเอง เพราะสังคมยอมรับในสิ่งที่เขาทำา ผู้ใหญ่ก็ชื่นชม” คมสันสะท้อน

ภาพให้เห็นอย่างชัดเจน

โป๊ะ - ณัฐกานต์ ผิวดีอ่อน นักเรียนชั้น ม.3 และ  เอส - สดายุ โรจน์บุญถึง 

นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ตัวแทนเด็กและเยาวชนบอกเป็นเสียง

เดยีวกนัวา่ จากเดิมทีม่าท�ากจิกรรมเพราะความสนกุ จนถงึตอนน้ีนอกจากความสนกุ

แล้ว พวกเขายังอยากมาท�ากิจกรรมเพราะอยากปลูกต้นไม้ให้ได้เยอะท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้

ปัญหาเด็กในชุมชน

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขา

ต้องการการยอมรับ

การชวนให้เด็กมาทำา

กิจกรรมจิตอาสา 

ทำาให้เขาภาคภูมิใจ

ในตัวเอง เพราะสังคม

ยอมรับในสิ่งที่เขาทำา 

ผู้ใหญ่ก็ชื่นชม
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“ก่อนมาก็รู้ว่าชุมชนเรามีป่า แต่ไม่รู้ว่ามีคนนอกชุมชน

มาแอบตัดไม้ไปใช้ประโยชน์ด้วย พอรู้แบบนี้ก็ยิ่งอยากเข้า

มาทำากิจกรรม เพราะอยากดูแลชุมชนของเราให้ดีขึ้น 

คนในชุมชนเดียวกันต้องมีความเสียสละและช่วยเหลือ

กัน” เอสกล่าว 

ด้านโป๊ะ บอกว่า นอกจากใจที่อยากมาร่วมปลูกป่า 

เพราะอยากมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตัวเองแล้ว ยังมี

เรื่องของความรับผิดชอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

“เราเปน็พีถ่า้ไมม่า แลว้นอ้งตวัเลก็ๆ มา กด็เูหมอืน

เราไม่มีความรับผิดชอบ เพราะต้ังแต่ต้นพวกเราทำา

กิจกรรมด้วยกันมาตลอด ตัวเราเองก็มีความผูกพันกับ

นอ้งๆ ดว้ย ทกุคร้ังทีท่ำางานเสรจ็เราจะมานัง่สรปุบทเรยีน

กัน ซึ่งมีประโยชน์มาก เพราะเรารู้จุดดีจุดด้อยของตัวเอง 

แลว้กไ็ดค้วามรู้จากการแลกเปลีย่นกนัระหว่างรุน่พีรุ่น่นอ้ง 

และผู้ใหญ่ในชุมชน”

สว่นผูใ้หญ่ใจดอียา่ง มณฑล สาล ีผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้น

หมู่ 11 พนม อ้อมทอง และจันทร์ดา มีมินทร์ ชาวบ้าน 

ในชมุชน และชลมั โรจนบ์ญุถงึ สมาชกิ อบต.พลบัพลาไชย 

หมู่ 11 เล่าถึงเหตุผลที่เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก

และเยาวชนว่า นอกจากเรื่องของการรักษาป่าชุมชนให ้

คงอยู่แล้ว ทั้ง 4 คนยังเห็นความส�าคัญของการรวมเด็ก

และเยาวชนในชุมชนให้มาท�ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง จนเกิดการถ้อยที

ถ้อยอาศัยกันในอนาคต 

“เด็กในชุมชนเด๋ียวน้ีไม่ค่อยรู้จักกัน ต่างคนต่างอยู่ 

ถา้เรารวมเดก็ ทำาใหเ้ขารูจั้กกนัได ้ตอ่ไปชมุชนเรากจ็ะ

มีความเข้มแข็งขึ้น” ชลัมกล่าว

สอดคล้องกบัแปง้ ทีย่้�าถงึเปา้หมายของโครงงาน

ปลูกป่าจิตอาสาว่า ส่ิงท่ีอยากเห็นมากท่ีสุด คือ ลักษณะ

นิสัยที่ดีที่จะติดตัวเด็กไปในอนาคต 

“เราอยากเห็นน้องๆ มีความเสียสละ มีความสามัคคี 

และมนี้ำาใจ คณุธรรมเหลา่นีจ้ะเปน็ภมูคิุม้กนัใหเ้ขาอยู่

ในสงัคมได ้แลว้ทำาใหเ้ขาเปน็คนดขีองสงัคม ยิง่ถา้เขา

รักท้องถ่ินของตัวเอง เขาก็จะกลับมาพัฒนาบ้านตัวเอง”
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“พลิกวิธีคิด” สร้�งก�รทำ�ง�น 
รูปแบบใหม่

“ถ้าเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำา ก็จะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆ  

เขา้มา” เอกเอ่ยประโยคส�าคญัทีพ่ลกิมมุคดิของเขา พรอ้ม

บอกวา่ ต�าแหนง่เดิมนกัพฒันาชมุชนท�าใหเ้ขาตอ้งท�างาน

ดา้นเดก็และเยาวชนอยูแ่ลว้ กอ่นหนา้นีมี้เขาเพยีงคนเดยีว

ทีรั่บผดิชอบงานเดก็และเยาวชนใน 14 หมูบ่า้นของต�าบล

พลับพลาไชย ถึงแม้จะไม่ใช่คนหวงงาน แต่ไม่ไว้ใจให้คน

อื่นท�างาน ด้วยไม่เชื่อในศักยภาพของเพื่อนร่วมงาน แต่

ปัจจุบันเม่ือเปิดใจยอมรับผู้อ่ืน จากหน่ึงก�าลัง กลายเป็น 5 

ก�าลัง แล้วขยายเพิ่มขึ้น 5 เท่าตัว จากสมาชิกเจ้าหน้าที่ 

อบต.คนอื่นๆ ที่เสริมเข้ามาในแต่ละทีม

อย่างท่ีเอกกล่าว เม่ือวิธีการเปล่ียน ผลลัพธ์ก็

เปล่ียนดังว่า การกระจายก�าลังท�างานในแต่ละพื้นที่ 

สง่ผลใหน้กัถักทอชมุชนสามารถสรา้งแกนน�าเดก็และ

เยาวชนในแตล่ะหมูบ่า้นไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม ปจัจบุนั

เด็กและเยาวชนแกนน�ามีจ�านวนเพ่ิมข้ึนกว่า 5 เท่า  

ส่วนคุณภาพ จากเดิมท่ีท�ากิจกรรมในวันเดียว คร้ังเดียว

จบและไม่ได้ติดตามผล กลายเป็นท�ากิจกรรมอย่าง 

ต่อเนื่อง จนมีโอกาสได้คลุกคลีกับเด็กและเยาวชน 

มากขึ้น และเห็นจุดแข็งจุดด้อยของเด็กแต่ละคน

“พอเราเข้าใจเด็กแต่ละคนมากข้ึน เราจะรู้เลยว่าจะ

ต้องพัฒนาเขาในส่วนไหนต่อไป ซึ่งเมื่อก่อนเราไม่ได้ใส่ใจ

ตรงนี้เลย ทั้งที่เป็นเรื่องสำาคัญมาก ตอนนี้ผมภูมิใจมากที่

ผมกลายเป็นคนใหม่ เข้าใจตัวเองและคนอ่ืนมากขึ้นใน 

ทุกด้าน” เอกอธิบาย

ด้านกบและม้อยบอกว่า หลักสูตรน้ีช่วยให้พวกเธอ

ท�างานได้อย่างเป็นล�าดับข้ันตอนและงา่ย เพราะมแีนวทาง

การท�างานเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ได้แก่ วางแผน ประสาน

งาน และถอดบทเรยีน นอกจากนี ้ยงัส่งเสรมิให้เกดิพืน้ที่

ของการร่วมคิด รวมแบ่งปันประสบการณ์ด้วยการ

ท�างานเปน็ทมี จากเดมิทีค่ดิเอง วางแผนเอง ลงมอืท�า

“เมื่อก่อนเราปั้นตุ๊กตาขึ้นมาบอกคนอื่น อย่างเวลา

จัดการแข่งขันกีฬา เราก็คิดมาแล้วว่าต้องมีแบบน้ี ทำาตรงน้ัน

อย่างนั้น ซึ่งก็ทำาคล้ายๆ เดิมทุกปี เพราะกระบวนการ 

ทุกอย่างจบลงที่ความคิดของเรา คุยกันครั้งเดียวจบ แต่

ตอนนี้ต้องคุยกันอย่างน้อย 3-4 ครั้ง เพื่อให้แต่ละคน 

ได้มีเวลาไปทบทวนและทำาข้อมูลของตัวเอง พอมีภาคี

เครือข่ายเข้ามาเสริมอีก งานที่ออกมาก็มีลูกเล่นและมี

ความน่าสนใจมากขึ้น ทำาให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพกว่า  

90 เปอร์เซ็นต์” กบกล่าว

ขณะที่ม้อยสะท้อนความรู้สึกของเธอว่า ตอนแรก 

ไม่คิดเหมือนกันว่าท�าไมต้องไป หน้าที่ก็ไม่ใช่ แต่พอได้

ลงมือท�าเราก็คิดอีกแบบ เพราะเม่ือได้มาท�างานกับเด็กจริงๆ 

เรารู้สึกเลยว่ามีความสุข แค่เด็กสวัสดีกล่าวค�าทักทายเรา 

เราก็รู้สึกดีแล้ว เพราะเม่ือก่อนเด็กๆ ไม่เคยท�าแบบนี้  

สิ่งที่เราท�ากับเด็ก เปลี่ยนแปลงเด็กได้จริงๆ เด็กจาก

ที่ดื้อก็เชื่อฟังเรา สิ่งที่เราต้องคิดต่อคือท�าอย่างไรให้

กลุ่มที่เราสร้างมากับมือเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง

ส่วนดาวบอกว่า การท�างานภายใต้หลักสูตรนักถักทอ

ชุมชนท�าให้เธอกลายเป็นคนใฝ่หาความรู้ และกล้าถ่ายทอด

ความรู้ ส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาตัวเอง และอีกส่วนหนึ่งเพื่อ

หาข้อมูลมาส่งเสริมพัฒนาเด็กในด้านอื่นต่อไป

“นอกจากกจิกรรมทีท่ำาอยูแ่ลว้ แกนนำารุน่พีส่ามารถ

สอนรุ่นน้องให้ทำาได้อย่างคล่องแคล่ว ต่อไปน้องๆ อยาก

เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาอื่นๆ ในชุมชน เช่น เรื่องสมุนไพร 

การทำาจักสาน หรือการเลี้ยงเป็ดด้วย เราก็ต้องหาข้อมูล

ในส่วนนี้ ปรึกษากับผู้ใหญ่ใจดี แล้วลองมาวางแผนกับ 

ทีมงานต่อไป”

ความละเอียดเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการ

ท�างานตามแนวทางหลักสูตรนักถักทอชุมชน แป้งบอกว่า

ก่อนท�างานทุกคร้ังจะต้องคิดว่า งานท่ีจะท�า ท�าเพ่ือใคร 

แล้วใครจะได้ประโยชน์ วางแผนแรกและแผนส�ารอง

เผื่อกรณีมีปัญหา ส่งผลให้การท�างานในหน้าท่ี 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสามารถตอบโจทย์

ปัญหาท่ีแท้จริงของชุมชนได้ เพราะมีจุดมุ่งหมายชัดเจน
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“เดี๋ยวนี้เวลาลงพื้นที่ไปถามปัญหาชาวบ้าน เขาก็กล้าให้ข้อมูลจริงกับเรา เพราะ

เขาไม่คิดว่าเราเป็นคนแปลกหน้าอีกต่อไป” แป้งกล่าว

ถึงแม้ทั้ง 5 คนจะไม่ได้ประชุมด้วยกันบ่อยนัก แต่ก็น�าเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร

มาใช้ให้เกิดประโยชน์ พวกเขาใช้ไลน์เป็นสื่อกลางส่งต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน  

ทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรายงานความคืบหน้าการท�างาน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้

ทีมงานมีความตื่นตัวในการท�างานอยู่เสมอ

1 ปขีองการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ ปลดั อบต.พลับพลาไชย สรปุภาพการ

ท�างานของต�าบลภายใตห้ลกัสูตรนกัถกัทอชมุชนวา่ “หวัใจ” ของการท�างานพฒันา

เดก็และเยาวชน คอื การใหส้มาชกิในแตล่ะชมุชนหรอืหมูบ้่านขบัเคลือ่นกจิกรรม

ของตัวเองได้ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้าน และ

ผู้ใหญ่ใจดี เป็นแกนหลักในการท�างาน ถึงแม้ในที่สุดเด็กจะสามารถท�ากิจกรรม

ได้ด้วยตัวเอง แต่ผู้ใหญ่ยังต้องเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมอยู่เบื้องหลัง เพื่อให้

เด็กสบายใจและไว้วางใจ 

ปจัจบุนัทมีนกัถกัทอชมุชนพลบัพลาไชยเขา้ไปเคลือ่นไหวอยูใ่น 5 หมู่ จากทัง้หมด 

14 หมู่บ้าน ทั้งนี้ เมื่อผู้น�าและผู้ใหญ่ใน 5 หมู่บ้านต้นแบบมีความเข้าใจและมีความ 

เข้มแข็งพอที่จะขับเคล่ือนกิจกรรมด้วยศักยภาพของตนเอง ทีมก็จะกระจายตัวขยาย

ขอบเขตการท�างานไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ให้ครบ 14 หมู่บ้านตามเป้าหมายหลักเรื่องการ

พัฒนาคนในภาพรวมทั้งต�าบล 

“เป้าหมายในระยะยาวของพวกเรา คือ เด็กจะต้องไม่เป็นภาระของสังคม  

รู้ร้อนรู้หนาวที่จะแก้ปัญหาของชุมชน มีความเข้มแข็ง แข็งแรงที่จะช่วยเหลือผู้ที่

ด้อยกว่า แล้วพร้อมท่ีจะถ่ายทอดคุณลักษณะเหล่านี้ และประสบการณ์ที่เรียนรู้

มาตลอดชีวิตให้เด็กรุ่นต่อๆ ไป หากเราทำาแบบน้ีได้ ตำาบลของเรา ประเทศของเรา

ก็จะเต็มไปด้วยคนที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมก็จะดีขึ้นเป็นเงา

ตามตัว” เอกกล่าวทิ้งท้าย

การพัฒนาของอบต.พลับพลาไชย ให้บทเรียนที่ส�าคัญเรื่องการพัฒนาคน เม่ือ

คนในชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คนจะมีความรัก หวงแหน สนใจ และใส่ใจ

บ้านของตัวเอง เมื่อนั้นคนในชุมชนเองที่จะออกมาช่วยกันลงแรงลงขัน เพื่อพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานภายนอกใหม้ัน่คงและยัง่ยนืตอ่ไป โดยม ีอบต.ท�าหนา้ทีเ่ปน็ผูอ้�านวย

ความสะดวก สนับสนุนในส่วนที่ขาดหาย และเพิ่มเติมในส่วนที่จ�าเป็น 

ชุมชนทุกชุมชนมีรากเหง้าและมีฐานก�าลังของตัวเอง การสร้างชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนนั้นท�าได้ไม่ยาก หากคนในชุมชนให้ความร่วมมือ
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“หัวใจ” ของการทำางานพัฒนาเด็กและเยาวชน คือ การให้สมาชิกในแต่ละ

ชุมชนหรือหมู่บ้านขับเคลื่อนกิจกรรมของตัวเองได้ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต. คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้าน และผู้ใหญ่ใจดี เป็นแกนหลัก

ในการทำางาน

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลพลับพล�ไชย
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล พีระศักดิ์  มาตรศรี 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ชัยวัสส์ แย้มสุข 

นักถักทอชุมชน รุ่น 2
ณัฐณิชชญา แก้วปาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
เอกวิทย์  ชาวสวน หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ
ชรินรัตน์ มณีวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
อรุณรัตน์ ป้อมทอง เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน
วิรัชดา ศรีค�าแหง นักวิชาการศึกษา 
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จังหวัด
สุพรรณบุรี



ก้�วทีละนิด 
ค่อยๆ คิด
ค่อยๆ ทำ�

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลนิคมกระเสียว
อำ�เภอด่�นช้�ง จังหวัดสุพรรณบุรี

การเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน หรือการทำางานตามแนวคิด

ในหลักสูตรนักถักทอชุมชน ไม่ใช่การเพิ่มงานให้บุคลากร 

แต่เป็นสิ่งที่เราในฐานะข้าราชการท้องถิ่นควรทำามาตั้งนานแล้ว

เพียงแต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำา ทำาผิดวิธี หรือไม่มีวิธีคิดให้ต่อยอด

เพื่อพัฒนาการทำางานแบบเดิมๆ ได้
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ความเขียวของต้นไม้ต้นหญ้าสองข้างทาง ปริมาณน้�าท่ีเต็มปริ่มในหนองน้�า 

หลายแห่งเท่าที่เห็นผ่านตา เป็นร่องรอยที่ฝนทิ้งไว้เบื้องหลัง ท�าให้รู้สึกถึงความชุ่มชื้น  

องค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมกระเสียว อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบ

ดว้ย 6 หมู่บา้น อาชพีหลกัของคนในชมุชน 90 เปอรเ์ซน็ตท์�าการเกษตร ทีเ่หลอืประกอบ

อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ

กิตติพงศ์ วิชินโรจน์จรัล นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมกระเสียว 

อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี บอกว่า ถึงแม้ต�าบลนิคมกระเสียวจะต้ังอยู่บน 

พืน้ทีด่อนเสยีเปน็สว่นใหญ ่แตช่มุชนอยูใ่กลแ้หลง่น้�าธรรมชาติจงึสามารถท�าการเกษตร

ได้ตลอดทั้งปี แต่ในสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่บีบรัดให้คนต้องท�ามาหากิน ปัญหาที่

เกิดข้ึนตามมาคือ ปัญหาช่องว่างด้านความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ที่พ่อแม่ต้อง

ออกไปท�างานหารายไดเ้ลีย้งครอบครวั ทิง้บตุรหลานใหปู้ย่า่ตายายดแูล ชอ่งวา่งความ

สัมพันธ์นี้กลายเป็น “จุดอ่อน” ให้สิ่งยั่วยุและอบายมุขในสังคมรอบตัวเข้ามาแทรกซึม

ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และมีพฤติกรรม

ก้าวร้าว เนื่องจากไม่ได้รับการเลี้ยงดูตามช่วงวัยที่เหมาะสม

ด้วยเห็นความส�าคัญว่าเด็กคืออนาคตของชาติ และเป็นหน้าท่ีของ อบต.ท่ีต้องดูแล

คนในชุมชน ซึ่งเป็นงานที่เราท�าอยู่แล้ว แต่ขาด “ตัวเชื่อม” เมื่อมีโครงการพัฒนา

เยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนา

เด็ก เยาวชน และครอบครัว เข้ามา จึงคิดว่าต้องคัดคนที่มีใจ คนที่ท�างานจริงๆ ไป

ร่วมเรียนรู้ เพื่อกลับมาเป็น “ขุมก�าลัง” ของ อบต.ต่อไป 
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ใช้ข้อมูลชุมชนกำ�หนด
นโยบ�ยก�รทำ�ง�น

นายกฯ กิตติพงศ์ บอกว่า หลักสูตรนี้

ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้ผู้บริหาร และบุคลากร

ของ อบต.ใหค้ดิเปน็อย่างละเอยีดรอบคอบ 

และมกีารวางแผนล�าดบัความคดิอยา่งเปน็

ระบบ

“เราได้เครื่องมือในการวางแผนแก้ไข

ปัญหาในชุมชน ไม่เฉพาะแค่สถานการณ์

ปัญหาเด็กและเยาวชน ทำาให้เราในฐานะ 

ผู้บริหารได้ฉุกคิดด้วยว่า ที่ผ่านมาเรายังรู้ 

ไม่พอ วิธีการต่างๆ ท่ีนำามาใช้ทำากิจกรรมกบั

เด็กและเยาวชนที่ผ่านมาเป็นแค่การทำา

กจิกรรมเพือ่ใหไ้ดก้จิกรรม ยงัไมใ่ชแ่นวทาง

ทีเ่หมาะสมสำาหรบัการแกไ้ขปญัหาในระยะ

ยาว” 

การจัดกิจกรรมแบบคร้ังคราว ไม่ว่าจะ

เป็นโครงการคา่ยคุณธรรม และการรณรงค์

ในโอกาสต่างๆ เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด 

ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 

เน่ืองจากเด็กและเยาวชนกลุ่มเส่ียงมีโอกาส

เข้าร่วมกิจกรรมน้อยมาก

นอกจากวิธีคิดและการท�างานอย่าง

เปน็ระบบแลว้ ความเขา้ใจใหมเ่กีย่วกบัการ

ประสานการท�างานร่วมกับชุมชนในแต่ละ

ภาคส่วนเป็นเครือข่าย เป็นอีกแนวคิดหนึ่ง

ที่ อบต.นิคมกระเสียวน�ามาปรับใช้ในการ

ท�างานด้านเด็กและเยาวชน รวมทั้งงาน

ชุมชนอย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่าเม่ือก่อน
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หน่วยงานไหนท�าอะไรก็ท�าไป ไม่ยุ่งไม่เก่ียวกัน ตอนน้ีคณะท�างานต้องมาน่ังคิดว่า  

ถ้าจะท�าโครงการใดต้องดึงโรงเรียน ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ และเด็กมาร่วมกันอย่างไร 

นักถักทอชุมชนที่เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรง ต้องลงพื้นที่ประสานการท�างานกับภาคีต่างๆ  

เขาในฐานะ นายก อบต. นอกจากเข้าไปช่วยนักถักทอชุมชนลงพื้นที่ในบางครั้งแล้ว  

ยังตอ้งน�าข้อมูลพืน้ฐานทัง้หมดในชมุชนมานัง่คิดประมวลผล เพือ่ก�าหนดเปน็นโยบาย

หรอืแผนการท�างานออกมาให้สอดคลอ้งเชือ่มโยงกนัมากทีส่ดุ  เพราะเชือ่วา่ถา้สามารถ

พฒันาแตล่ะสว่นไปพรอ้มๆ กนัได ้ประโยชนไ์มไ่ดต้กอยูท่ี่ใคร แตต่กอยู่กบัชุมชนนัน่เอง

เมื่อมีแผนการท�างานที่ชัดเจน ท�าให้ อบต.นิคมกระเสียวสามารถวางแผนการ

จดัสรรงบประมาณดา้นการพฒันาเดก็และเยาวชนไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรมมากขึน้ โดยเนน้

ประสานความรว่มมือกบัผูบ้รหิารสถานศกึษาในต�าบล เพือ่ด�าเนนิโครงการในระยะยาว

อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา 

“จากเดมิ อบต.จะทำาโครงการอะไรกบัเดก็กแ็คเ่ขา้ไปบอกไปแจง้ใหโ้รงเรยีนทราบ 

เพ่ือขอให้โรงเรียนส่งเด็กเข้ามาร่วม ไม่เคยถามว่าเขาอยากทำาหรือเปล่า ไม่เคยพูดคุย

แลกเปลี่ยนกันถึงจุดประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ แต่ตอนนี้แม้แต่การพูด

คยุกย็งัเปลีย่น เพราะเราตอ้งเขา้ไปถามและไปถกกบัผูอ้ำานวยการโรงเรยีนกอ่นวา่ 

จรงิๆ แลว้โรงเรยีนหรอืนกัเรยีนอยากให ้อบต.เขา้ไปสนับสนนุเรือ่งอะไร ไมใ่ชแ่ค่

เอาโครงการไปโยนไวใ้หเ้ขามารว่ม”  นายก อบต.นคิมกระเสยีวบอกเลา่วิธกีารท�างาน

เช่นเดียวกับการท�างานของทีมนักถักทอชุมชน ทั้ง เอ๋ - นันท์นภัส น้อยสุริวงษ์ 

นักพัฒนาชุมชน และ อุ้ย - หทัยรัตน์ บุตรดีลา ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ บอกถึงส่ิงท่ี

พวกเธอได้เรียนรู้จากการท�างานในช่วงที่ผ่านมาว่า การสร้างความเข้าใจเป็นสิ่งส�าคัญ

ส�าหรับการท�างานชุมชน

เมื่อวิธีคิดเปลี่ยน...วิธีทำ�ง�นก็เปลี่ยนต�ม
เอ๋ เข้ามาท�างานในต�าแหน่งนักพัฒนาชุมชน อบต.นิคมกระเสียว เมื่อ 3 ปีก่อน 

โดยหนา้ทีน่กัพฒันาชมุชนตอ้งดูแลคนในชมุชนทกุเพศทกุวยั ตัง้แตเ่กดิจนตาย เธอเขา้

ร่วมหลักสูตรนี้ด้วยความเต็มใจ เพราะม่ันใจว่าจะได้รับความรู้เพื่อน�ามาใช้พัฒนางาน

ในหน้าที่ของตนเอง เธอมองว่าการเข้าร่วมหลักสูตรท�าให้เธอได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กับเพื่อนๆ ต�าบลอื่น  ซึ่งบางต�าบลอาจมีปัญหาในการท�างานเหมือนกัน 

ท�าให้เธอได้เรียนรู้ว่าเขาแก้ปัญหาอย่างไร หรือต�าบลไหนเจอปัญหาอย่างอื่น ก็จะได้รู้

และเตรียมตั้งรับเผื่อเกิดขึ้นในพื้นที่ของเธอ และการรวมกลุ่มแบบน้ีช่วยกระตุ้นการ

ท�างานของเธอได้ด้วย เพราะทุกๆ คร้ังที่กลับมาเข้าห้องเรียน แต่ละต�าบลจะได้เห็น

ความคืบหน้าในการท�างานของกันและกัน ท�าให้ไม่มีใครอยากย่�าอยู่กับท่ี ต้องกลับมา

ท�าการบ้าน กลับมาคิดว่าจะท�าอย่างไรต่อกับงานในพ้ืนท่ี โดยมีเคร่ืองมือและองค์ความรู้

จากหลักสูตรช่วยสนับสนุนให้คิดออกมาอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนงานที่ดี

ในช่วง 1 ปีหลังจากที่ได้น�าหลักสูตรนักถักทอชุมชนมาใช้กับการท�างานในชุมชน  

เอ๋บอกว่า วิธีการท�างานของเธอเปล่ียนแปลงไป จากเดิมท่ีท�างานคนเดียวไม่เก่ียวกับใคร 

ในฐานะ นายก อบต. 

นอกจากเข้าไปช่วย

นักถักทอชุมชนลง

พื้นที่ในบางครั้งแล้ว

ยังต้องนำาข้อมูลพื้นฐาน

ทั้งหมดในชุมชนมานั่ง

ประมวลผล เพื่อกำาหนด

เป็นนโยบาย หรือแผน

การทำางานให้สอดคล้อง

เชื่อมโยงกันมากที่สุด

เพราะเชื่อว่าถ้าสามารถ

พัฒนาแต่ละส่วนไป

พร้อมๆ กันได้ 

ประโยชน์ ไม่ได้ตกอยู่ที่ใคร

ก็ตกอยู่กับชุมชนนั่นเอง
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“จากเดมิท่ีรบัผิดชอบงานธรุการ ตอนนีม้าเป็นผูช่้วย

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย เรานำา

ความรู้เรือ่งการวเิคราะหแ์ละวางแผนทีไ่ดจ้ากหลกัสตูรมา

ใช้เขียนแผนได้เลย คิดว่าถ้าไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อน 

แลว้ตอ้งมาเขยีนแผนกค็งใช้เวลาในการทำางานมากกวา่นี”้ 

อุ้ยกล่าว

นักถักทอชุมชน 2 คน ยังน้อยเกินไปส�าหรับการ

ท�างานชมุชนใน 1 ต�าบล ทัง้เอแ๋ละอุย้จงึกลบัมาถา่ยทอด

วชิาความรูใ้ห้กบับคุลากรใน อบต. เพือ่ก�าหนดทศิทางการ

ท�างานในภาพรวมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างชัดเจน คือ ความสัมพันธ์

ที่ใกล้ชิดกันมากข้ึนระหว่างบุคลากรใน อบต. ตลอด 

ไปจนถึงความร่วมมือและความเข้าใจในการท�างาน

ร่วมกัน ถึงแม้คนขับเคลื่อนงานในพื้นที่ยังคงเป็นเอ๋และ

อุ้ยท่ีเป็นแกนน�าหลัก แต่โครงสร้างการท�างานภายในองค์กร

ที่เข้มแข็งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานท�างานได้อย่างสบายใจและ

มีก�าลังใจ

“พอทุกคนใน อบต.รับรู้และเข้าใจ เราก็กล้าเอ่ยปาก 

ขอให้คนอื่นๆ ช่วยเหลือในส่วนที่เขาเกี่ยวข้อง ถ้าเป็น 

เมื่อก่อนก็จะพยายามจัดการเอง คิดเองคนเดียว สุดท้าย

กอ็าจจะไม่ไดท้ำาหรอืทำาไม่ได ้เพราะระบบการจดัการงาน

ของเราผิดพลาด งานก็ไปไม่ถึงไหน ออกมาไม่มีคุณภาพ 

แต่การแบ่งงานแบ่งหน้าท่ีให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม เม่ือมี

ข้อผิดพลาดตรงไหน เราสามารถนำามาเล่าสู่กันฟัง แล้ว

ช่วยกันแก้ไขได้”

จนรู้สึกว่างานเป็นภาระ หนักเหน่ือย เพราะต้องจัดการ

งานทกุอยา่งเองทัง้หมด แตแ่นวคดิเรือ่งการสรา้งเครอืข่าย

และการกระจายงาน ด้วยการหาบุคคลเข้ามาเป็นผู้ช่วย

ประสานงานในแต่ละส่วน ช่วยให้เธอท�างานง่ายขึ้น 

ผลลพัธค์อื หนา้ทีง่านเหมอืนเดมิ ภาระงานเทา่เดมิ แต่

คุณภาพการท�างานเพิ่มขึ้นและเหนื่อยน้อยลง

“ก่อนหน้านี้เวลาลงชุมชนเราก็แค่ไปเยี่ยมบ้าน 

ผู้ยากไร้หรือผู้ประสบปัญหาในบทบาทเจ้าหน้าท่ี แต่ตอนน้ี

บทบาทของเราในสายตาของคนในชมุชนเปลีย่นไป ผูใ้หญ่

มองเราเหมือนลูกหลาน ส่วนเด็กๆ ก็เห็นเราเป็นพี่ที่คอย

ดูแลเขา ชุมชนให้ความไว้วางใจ มีความใกล้ชิดสนิทสนม 

มีความเป็นกันเอง เหมือนเราเป็นสมาชิกคนหน่ึงในพ้ืนท่ี

จริงๆ ทำาให้การติดตามงานของเราง่ายข้ึนด้วย โดยเฉพาะ

เวลาเข้าไปถามผู้ปกครองเด็กถึงความเปลี่ยนแปลงของ 

ลูกเขา เขาก็จะกล้าพูดกล้าตอบตามความจริง” 

สว่นอุย้ทีจ่บัพลดัจบัผลตูอ้งไปเปน็ตวัแทนเขา้อบรม

ในหลักสูตรนักถักทอชุมชนแทน เพราะโดยหน้าท่ีผู้ช่วย

ฝ่ายธุรการแล้ว งานของเธอไม่สัมพันธ์กับการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนเลย  แต่อุ้ยคิดว่าเป็นโชคดี ในฐานะบุคลากรใหม่

ที่เพิ่งเข้ามาท�างาน เมื่อมีโอกาสได้เข้าอบรมเสริมทักษะ

การท�างาน หลักสูตรน้ีจึงมีประโยชน์และเป็นแนวทางให้

เธอสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ รวมทั้ง

การเตรียมตัวเพื่อเข้าไปท�างานกับชุมชนได้เป็นอย่างดี
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เริ่มจ�กจุดเล็กๆ ขอเด็กในระบบก่อน
เมื่อมั่นใจในแนวทางการท�างาน อบต.นิคมกระเสียว เริ่มต้นท�างานกับเด็กและ

เยาวชนในระบบ ผา่นสถาบนัการศกึษา เพือ่ปัน้แกนน�าเดก็และเยาวชนกลุม่เลก็ๆ กอ่น 

แล้วเชื่อมโยงไปสู่การสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองของเด็ก

ที่ท�าเช่นนี้เอ๋บอกว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักถักทอชุมชนท่ีท�างานลงพื้นที่จริงๆ  

มีแค่ 2 คน ดังนั้นเวลาสร้างภาคีเครือข่าย เราก็ต้องเลือกเข้าไปในจุดที่เราคิดว่ามีคน

ช่วยเหลือ ช่วยเบาแรงเราได้ด้วย ซ่ึงการประสานงานกับโรงเรียนเราได้เพื่อนร่วมงาน

เป็นผู้อ�านวยการและครูท่ีจะช่วยผลักดันงานของเด็ก ส่วนผู้ปกครองก็เป็นข้ันตอนต่อไป 

เริ่มแรกผู้ปกครองอาจยังไม่เข้าใจว่าท�าไมเด็กต้องมาท�ากิจกรรมท่ีโรงเรียนวันหยุด  

ไม่อยากให้มา เราก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นอุปสรรค แต่มองว่านี่คือช่องทางให้เราได้เข้าไป

สร้างความเข้าใจ จนผู้ปกครองบางคนเข้าใจก็สนใจเข้ามาร่วมด้วย เท่ากับเราได้สร้าง 

เครือข่ายขยายออกไปอีก

ถงึแม้จะวางแผนอยา่งรอบคอบและมเีหตผุล เม่ือการลงพืน้ทีไ่มไ่ดเ้ปน็อย่างทีคิ่ด 

ทีมนักถักทอชุมชนเริ่มต้นจากการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนด่านช้างซึ่งเป็น

โรงเรยีนมธัยมประจ�าต�าบล นักเรยีนทีเ่ขา้รว่มเวทคีดัสรรแกนน�ากลบัเปน็เดก็นอกต�าบล

ซึง่เปน็จดุทีพ่วกเธอไม่ไดค้�านงึถงึมาก่อน ท�าใหไ้มส่ามารถรวมกลุม่เด็กและเยาวชนเขา้

มาท�ากิจกรรมในชุมชนได้ ประกอบกับโรงเรียนเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ การประสานงาน

จึงหยุดชะงักลง แต่พวกเธอก็ไม่ท้อ เพราะครั้งนี้ท�าให้พวกเธอได้เรียนรู้ว่า เด็กมัธยม

เป็นเด็กโตที่มีความดื้อในตัวเอง แต่ละคนมีความสนเฉพาะด้าน การชักจูงใจให้

เด็กมาท�ากิจกรรมที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบในระยะยาวนั้นยาก หากไม่ได้เกิด

จากความตอ้งการของเขาเอง ดงันัน้ การท�าโครงการกบัเดก็โตจึงตอ้งเนน้ผลกัดนั

ให้เด็กท�าสิ่งที่เขาสนใจ

ด้วยเหตุนี้ทีมนักถักทอชุมชนจึงได้วางแผนขับเคลื่อนงานใหม่ไปที่โรงเรียนระดับ

ประถมศกึษาประจ�าต�าบล ไดแ้ก ่โรงเรยีนบา้นทับกระดาษ และโรงเรยีนบา้นหนองกระดี่

แทน

“ที่นี่มีโรงเรียนมัธยมแห่งเดียว พอทำากิจกรรมกับเด็กโตไม่ได้ เลยคิดว่าน่าจะหัน

มาทางเด็กเล็ก แล้วใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือสร้างนิสัยที่ดีให้เด็ก เพราะเด็กเล็กเชื่อฟัง

และวา่นอนสอนงา่ยกวา่ เปา้หมายของเราไม่ใชผ่ลสำาเรจ็ของกจิกรรมทีท่ำา แตเ่ปน็นสิยั

ของเด็กเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีน้ำาใจ มีความรับผิดชอบ เสียสละ และมีทักษะในการ 

อยู่ร่วมกับผู้อื่น” เอ๋บอกเล่าถึงผลลัพธ์ของการท�ากิจกรรมที่ทีมอยากเห็น
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นับหนึ่ง...ที่โรงเรียนวัดทับกระด�ษ
โรงเรยีนวดัทับกระดาษ เปน็โรงเรยีนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก มีนักเรียนประมาณ 30 คน ครู 3 คน ผู้บริหาร

โรงเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้นอก

ห้องเรียนอยู่แล้ว สังเกตเห็นได้จากมีการส่งเสริมฐานการ

เรียนรู้ด้านการเกษตร เช่น การปลูกผัก เพื่อน�ามาท�าเป็น

อาหารกลางวนั เปน็ตน้ สว่นครเูองกเ็ปดิพืน้ทีแ่ละใหเ้วลา

นักถักทอชุมชนเข้าไปท�ากิจกรรมกับนักเรียนอย่างเต็มที่

เมื่อทีมนักถักทอชุมชนเข้าไปหนุนเสริมโครงงาน

พัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น เช่น พาเด็กไปดูงานท�า

ปุ๋ยหมัก และการเพาะเห็ด ถึงแม้จะเป็นคนนอก แต่ความ

ใกล้ชิดและความอบอุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างการท�ากิจกรรม

ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดแกนน�าเด็กและเยาวชนในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 ราว 10 คน ท่ีมาเป็นแกนน�าถ่ายทอด

ความรู้ด้านงานเกษตรให้รุ่นน้อง ในบทบาทครูปุ๋ยหมัก  

ครูเห็ด และครูผัก เป็นต้น

“ลักษณะนิสัยของเด็กเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจาก 

การฝึกพูด ฝึกทำา เช่น มีความกล้าแสดงออก กล้าแสดง

ความคิดเห็นมากข้ึน ช่วยเหลือแบ่งปันกัน ไม่เห็นแก่ตัว  

มีความรับผิดชอบ และรู้จักหน้าที่ของตัวเอง โดยที่เรา 

ไม่ต้องไปออกคำาสั่งทุกคร้ังว่าต้องให้เขาทำาอะไร แกนนำา

เยาวชนบางส่วนตอนน้ีก็เข้ามาเรียนระดับมัธยมศึกษาใน

โรงเรียนดา่นชา้ง เทา่ทีเ่ราเหน็เขากย็งัมคีวามประพฤตแิละ

มีลักษณะนิสัยที่ดีติดตัวอยู่ ส่วนที่โรงเรียนวัดทับกระดาษ 

ทางโรงเรียนจัดตั้งกองทุนขึ้นมา เพื่อนำารายได้จากการ 

ขายเหด็แตล่ะคร้ัง มาเปน็ตน้ทนุสำาหรบัซ้ือเหด็มาเพาะตอ่ 

และมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาดูแลด้วย...สุดท้ายแล้วเราก็อยาก

เหน็เดก็พึง่ตนเองได ้เอาตวัเองใหร้อดจากภยัสงัคมตา่งๆ” 

จ�กหนึ่งม�ถึงสอง...โรงเรียนบ้�น
หนองกระดี่

โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ โรงเรียนประถมศึกษา

แห่งท่ีสองท่ีนักถักทอชุมชนเข้ามาท�าโครงการ โดยนายกฯ 

กิตติพงศ์เป็นผู้ติดต่อประสานผ่านผู้อ�านวยการโรงเรียน

ด้วยตนเอง ด้วยเห็นว่าผู้อ�านวยการโรงเรียนให้ความ

ส�าคัญตอ่การสง่เสรมิใหน้กัเรยีนท�ากจิกรรมนอกหอ้งเรยีน

อยู่แล้ว โดยต้นทุนเดิมท่ีโดดเด่นอย่างหนึ่งของโรงเรียน

บ้านหนองกระดี่ คือ สวนของพ่อ ที่น�าแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงมาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน  

ใหน้กัเรยีนแตล่ะช่วงช้ันแบง่หนา้ทีร่บัผดิชอบดแูลสวนด้วย

ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ และเลี้ยงปลา 

เป็นต้น 
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คนิจ เรืองฉาย ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านหนอง

กระดี ่ กล่าวว่า สิ่งที่จะท�าให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน

ต่อสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคที่

เทคโนโลยีก้าวกระโดด จนแยกแยะไม่ออกว่า สิ่งไหนจริง

ไม่จริง สิ่งไหนดีไม่ดี คือ การเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้จาก

ชีวิตจริง 

“ถ้ารอแก้ไขตอนเด็กโตกว่าน้ีก็ย่ิงยาก โรงเรียนมี 

หน้าที่ปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยและสำานึกที่ดีให้เด็กต้ังแต่

เยาว์วัย เป็นส่ิงท่ีเราต้องทำา ไม่ทำาไม่ได้ ย่ิง อบต.เข้ามา

ให้การสนับสนุนยิ่งเกิดผลดี เพราะงานด้านการศึกษา 

ถ้าปล่อยให้เป็นภาระของโรงเรียนเพียงอย่างเดียวก็อาจ

จะเกดิผลไมเ่ตม็ที ่แตถ่า้รว่มมอืกนัผลลพัธจ์ะเกดิขึน้ในวง

กวา้งและเขม้แขง็มากกว่า เพราะสิง่ทีจ่ะแกป้ญัหาประเทศ

ชาติในระยะยาวได้จริงๆ คือ การศึกษา”

ด้านจันทนา พลชัย ครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองกระด่ี เล่าถึงข้อดีของการท�า

กิจกรรมร่วมกับ อบต. ว่า ท�าให้นักเรียนได้ประสบการณ์

การตรงในการด�ารงชีวิตซ่ึงเป็นทักษะท่ีหาไม่ได้ในห้องเรียน 

นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กผ่อนคลาย ส่งผลให้การเรียนใน

ห้องเรียนดีขึ้น

“หลายโรงเรียนอาจไม่กล้าสนับสนุนให้นักเรียน

ทำากจิกรรมนอกหอ้งเรยีนเยอะ เพราะกลวัผลประเมนิ

การเรียนระดบัประเทศลดลง แตใ่นความเปน็จรงิไมใ่ช่

เลย การเรียนรู้นอกห้องเรียนทำาให้นักเรียนเข้าใจบท

เรยีนมากขึน้ นอกจากนีย้งัชว่ยกลอ่มเกลาคุณลกัษณะ

นิสัยของนักเรียน ลดความก้าวร้าว รู้จักผิดชอบชั่วดี 

และควบคุมตนเองได้”

นอกจากการจัดกิจกรรมในโรงเรียนแล้ว กิจกรรม

ทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ อบต.นิคม

กระเสียวท�าอยู่และได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองเป็น

อย่างดี โดยเฉพาะการน�านักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 

6 ทั้ง 3 โรงเรียนเข้าไปศึกษาดูงานในทัณฑสถานที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความจริง และตระหนักรู้

ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการข้องเก่ียวกับยาเสพติด

ด้วยตนเอง   
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ภาพความจรงิทีเ่ข้าไปเจอสง่ผลกระทบตอ่ความรู้สกึ

ของเด็กอย่างชัดเจน ดังที่น้องเซนต์ - เพลงอักษรณ์  

ศรีภุมมา สะท้อนว่า เห็นเลยว่าถ้าเราท�าความผิด หรือ

ติดสิ่งเสพติด เราจะลงเอยแบบไหน อยู่ในนั้นมันน่ากลัว 

มีก�าแพงสูงๆ ล้อมรอบ ไม่น่าอยู่เลยสักนิด มันท�าให้เรา

เตอืนตวัเองวา่ ตอ้งไมท่�าผดินะ และจะไมเ่ขา้ไปขอ้งเกีย่ว

กับยาเสพติดเด็ดขาด 

“ชีวิตในนั้นมันลำาบากมาก ย่ิงได้ดูวิดีโอ เห็นการ 

ใช้ชีวิตในนั้นยิ่งรู้สึกกลัว เขาเล่าให้ฟังว่าที่เขาต้องทำาผิด

เขา้มาอยูใ่นนี ้เพราะตอ้งการการยอมรบัจากเพือ่นๆ เลย

ต้องจำาใจทำา แต่พอลงมือทำาจริงๆ เพื่อนพวกนั้นที่บังคับ

ให้เขาทำาก็ไม่ได้มาสนใจอย่างที่คิด ตัวเขาเองก็ต้องเข้ามา

รับโทษ แล้วคนท่ีสนใจเขาจริงๆ ก็คือพ่อแม่และญาติพ่ีน้อง 

พอได้ยนิแบบนัน้ เขา้ใจเลยวา่ คนทีร่กัเราจรงิๆ คอื คนใน

ครอบครัว ทำาให้เราไม่อยากทำาผิด เพราะถ้าเกิดเราต้อง

เข้าไปอยู่ในนั้น พ่อแม่ต้องเสียใจและลำาบาก แล้วตัวเรา

เองก็เสียอนาคต” ไข่เจียว - ญาณิศา หมวดผา เล่าถึงสิ่ง

ที่ได้เรียนรู้

ขณะที่เอ๋บอกว่า เธอเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนว่า เด็ก

ชอบการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ยิง่ไดล้งมอืท�า ไดเ้ขา้ไป

เห็นและสัมผัสด้วยตนเอง เด็กจะรับรู้และเข้าใจได้

มากกวา่การสอนใหเ้ดก็ทอ่งตามต�ารา หรอืจากค�าพดู

ของผู้ใหญ่

ส่วยอุ้ยเสริมว่า ความนิ่งนอนใจต่อภาระงานของ

เด็กก็หายไปด้วย ผู้ปกครองเด็กเล่าว่าจากเดิมเวลาบอก

ให้น้องๆ ท�างานบ้าน ถ้าน้องเล่นเกมหรือดูทีวีอยู่ เขาจะ

ไม่ลุกขึ้นไปท�าทันที แต่ตอนนี้ไม่ต้องบอกน้องๆ ก็ท�า 

ได้เอง แล้วเขาจะรู้ว่าต้องท�าการบ้านให้เสร็จ ก่อนไปดู

การ์ตูน

เด็กชอบการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

ยิ่งได้ลงมือทำา ได้เข้าไปเห็นและ

สัมผัสด้วยตนเอง เด็กจะรับรู้และ

เข้าใจได้มากกว่าการสอนให้เด็ก

ท่องตามตำารา หรือจากคำาพูด

ของผู้ใหญ่
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ฉันเปลี่ยน เธอเปลี่ยน เร�เปลี่ยน
สิ่งที่นักถักทอชุมชนทั้ง 2 คน ได้เรียนรู้อย่างชัดเจนที่สุด คงหนีไม่พ้นความเข้าใจ

ในตวัเองและผูอ้ืน่มากขึน้  และความเขา้ใจนีท้�าใหท้ัง้ เอ ๋และอุย้ “คดิเปล่ียน ใจเปล่ียน 

นิสัยเปลี่ยน” 

“พอตัวเราเองเปลี่ยน มุมมองความคิดของเราที่มีต่อคนอื่นก็เปลี่ยนไปด้วย 

เริ่มจากหลักสูตรนี้ที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีคิดของเรา ทำาให้เรามองเห็นจุดอ่อนของตัว

เอง เมือ่เรายอมรบัตวัเองแลว้แก้ไขได ้ใจเรากเ็ปลีย่น นสิยัเรากเ็ปลีย่นตาม อยา่ง

ตัวเองจากเดิมอารมณ์ร้อน ไม่ฟังใคร มั่นใจในตัวเอง ฉันจะทำาแบบนี้ ไม่ปรึกษา

ใคร เราก็อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัด รับฟังคนอื่นมากขึ้น” เอ๋สะท้อนภาพของตัวเอง

สิ่งส�าคัญอีกอย่างที่เอ๋ได้เรียนรู้ คือ เด็กไม่เป็นอย่างที่ผู้ใหญ่คิดเสมอไป สิ่งที่

เดก็คดิและสิง่ทีเ่ราคดิอาจไมเ่หมอืนกนั ส�าหรบัเราแคเ่หน็เดก็มาท�ากจิกรรม สนกุสนาน

มีรอยย้ิม เราก็พอใจ แต่บางอย่างเอาเข้าจริงเขาก็อาจจะไม่อยากท�า หรือคิดไม่เหมือนเรา 

มันท�าให้เราคิดย้อนกลับไปว่า ที่ผ่านมาเวลาเราสั่งให้คนอื่นท�าตามที่เราบอก มันไม่ใช่

วิธีท่ีถูกต้องเสียทีเดียว พอมาท�างานกับเด็ก เราก็ต้องถามว่าน้องๆ อยากท�าอะไร แล้วเรา

ค่อยเข้าไปสนับสนุน หรืออย่างตอนนี้ที่เรากิจกรรมกับน้องๆ ในระบบก่อน ก็เพื่อฝึก

ตัวเองให้มีความพร้อมและเข้าใจเด็กมากขึ้น แล้วจะได้ขยายขอบเขตงานออกไปท�า

กิจกรรมกับเด็กๆ และผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนได้

ด้านอุ้ยบอกว่า จากเดิมไม่คิดว่าจะมีศักยภาพเข้ามารับผิดชอบงานด้านเด็ก

และเยาวชนได้ เพราะคล้ายจะเป็นเร่ืองไกลตัว ถึงตอนน้ีกลับม่ันใจว่า งานพัฒนาเด็ก 

และเยาวชนไม่ได้ยากอย่างท่ีคิด หากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องร่วมมือท�างานอย่างต่อเน่ือง 

ส�าหรบัแผนการขับเคลือ่นโครงการพฒันาเยาวชนในชมุชนทอ้งถิน่ของ อบต.

นิคมกระเสียว ขัน้ตอ่ไปไดเ้ขยีนออกมาเปน็ “พมิพเ์ขยีว” เพ่ือใชเ้ปน็แนวทางชีแ้จง

และวางแผนร่วมกับบุคลากรแต่ละฝ่ายของ อบต. โดยมีเป้าหมายให้ทุกฝ่ายเห็น

ทิศทางการท�างานอย่างชัดเจน และมีรายละเอียดมากขึ้น

“การเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน หรือการทำางานตามแนวคิดในหลักสูตร

นักถักทอชุมชน ไม่ใช่การเพิ่มงานให้บุคลากร แต่เป็นสิ่งที่เราในฐานะข้าราชการ

ท้องถิ่นควรทำามาตั้งนานแล้ว เพียงแต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำา ทำาผิดวิธี หรือไม่ม ี

วิธีคิดให้ต่อยอด เพื่อพัฒนาการทำางานแบบเดิมๆ ได้ ” นายก อบต.นิคมกระเสียว

กล่าว
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องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลนิคมกระเสียว
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล กิตติพงศ์ วิชินโรจน์จรัล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ว่าที่ ร.ต. สัทธา กลิ่นทโชติ 
นักถักทอชุมน  รุ่น 2
นันท์นภัส น้อยสุริวงษ์  นักพัฒนาชุมชน 
หทัยรัตน์ บุตรดีลา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

หลักสูตรนี้เข้ามาเปลี่ยนวิธีคิด

ของเรา ทำาให้เรามองเห็นจุดอ่อน

ของตัวเอง เมื่อเรายอมรับตัวเอง

แล้วแก้ไขได้ ใจเราก็เปลี่ยน

นิสัยเราก็เปลี่ยนตาม
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จังหวัด
สมุทรสงคร�ม
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จังหวัด
สมุทรสงคร�ม



ภ�รกิจ
“พิชิต”
ช่องว่�ง

เทศบ�ลตำ�บลบ�งจะเกร็ง 
อำ�เภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคร�ม

กรอบการทำางานที่วางไว้ไม่ได้หวังแค่งานเสร็จเพียงอย่างเดียว 

แต่เราหวังที่จะสร้างเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต

เพราะรู้แล้วว่าความคิดความอ่านของเด็กจะเปลี่ยน

ต้องได้รับการฝึกฝน  และเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้จากของจริง

ทำาในสิ่งที่ดี  อะไรที่ไม่ดีต้องแก้ไข
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“หากมองโลกตามจริงจะพบว่าทุกวันน้ีปัญหาเร่ืองเด็กและเยาวชนท่ีเราเผชิญ

อยู่มันหนักหนาสาหัสมาก...นี่ขนาดชุมชนชนบทเล็กๆ ยังเห็นว่า ความผูกพัน

ระหว่างครอบครัวพ่อแม่ลูกลดลง การพูดคุยกับคนรอบข้างก็ลดลง แต่กลับมีตัวตน

ในโลกโซเซียลมากขึ้น” 

รจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาลต�าบลบางจะเกร็ง อ�าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม วิเคราะห์ให้เห็นสถานการณ์ของกลุ่มเด็กๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

แม้รองปลัดรจนาและผู้เก่ียวข้องจะมองเห็นปัญหาไม่ต่างไปจากน้ี หากแต่ท่ีผ่านมา 

ยงัหา“กระบวนการ” แกป้ญัหา “ทีต่รงจดุและยัง่ยนื” ไม่ได ้พรอ้มเปรยีบเปรยปญัหา

เหล่านี้ว่า “เป็นช่องว่างที่หากปล่อยไว้นานอาจจะเติมไม่เต็มก็ได้”  

จนกระทั่งได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะ 

ที ่2 : หลกัสตูรนกัถักทอชมุชน เพือ่พฒันาเดก็ เยาวชนและครอบครวั  ทัง้รองปลดั

รจนาและทีมเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต�าบลบางจะเกร็งรู้แล้วว่า ส่ิงท่ีก�าลังมองหาอยู่ตรงไหน 

เพียงแค่อดทนรอ และทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังสมองเข้ารับการอบรมเท่านั้น 

คว�มลงตัวของจังหวะและโอก�ส
เร่ืองบางเรือ่ง “จงัหวะและโอกาส” มกัจะมาไมค่อ่ยพรอ้มกนั แตส่�าหรบัรองปลัด

รจนากลับมองวา่ การเขา้รว่มโครงการนกัถกัทอชมุชนถอืเปน็ความลงตวัของทัง้จงัหวะ

และโอกาส

หลายคนอาจมองว่านี่เป็นการเพิ่มงาน จริงๆ แล้วไม่ใช่ แต่เป็นการ เสริมทักษะ

การท�างาน ให้มีระบบและประสิทธิภาพมากขึ้น “ระบบ” ที่รองปลัดรจนากล่าวถึงคือ 

การท�างานอยา่งเปน็ขัน้เปน็ตอน มกีารก�าหนดเปา้หมาย มกีารพดูคยุวางแผน และ

ออกแบบกิจกรรมร่วมกัน ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
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“กรอบการทำางานที่วางไว้ไม่ได้หวังแค่งานเสร็จ

เพยีงอยา่งเดยีว แตเ่ราหวงัทีจ่ะสรา้งเดก็ให้เปน็ผูใ้หญ่

ที่ดีต่อไปในอนาคต เพราะเราเริ่มรู้แล้วว่า ความคิด

ความอา่นของเดก็จะเปลีย่นต้องได้รบัการฝกึฝน  และ

เปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้จากของจริง ทำาในสิ่งที่ดี 

อะไรทีไ่ม่ดีตอ้งแกไ้ข จากเดมิเราคดิแคท่ำาโครงการให้

ผา่นๆ ไป โดยทีไ่ม่ไดว้างเปา้หมายวา่เราตอ้งการอะไร

จากการทำาโครงการนัน้ๆ ทำาใหก้ารทำางานในโครงการ 

จอดและลงท้ายด้วยคำาว่าจบ โดยที่ไม่ได้สานต่อ”

ช่วงเวลาที่เข้าร่วมอบรมโครงการนักถักทอชุมชน 

รองปลัดรจนาได้เรียนรู้ถึงการท�างานในแบบมืออาชีพ 

การรู้จักควบคุมอารมณ์การท�างาน การทบทวนเร่ืองราว

ความผดิพลาดในอดตีดว้ยการถอดบทเรยีนแลว้น�ามา

แก้ไข 

พรอ้มดนัตวัเองออกจากความคิดที ่“ตดิหล่ม” จาก

ที่คิดว่างานหนัก เกิดความท้อแท้ในการท�างาน แต่ปรับ

เปล่ียนวธีิคิดเปน็ “ทีค่ดิวา่งานหนกันัน่เปน็เพราะเรายงั 

ไม่เปลี่ยนตัวเองเลยต่างหาก”

ค�ดหวังให้เย�วชนใช้ชีวิตสองโลก
อย่�งมีสติ

การท�างานท่ีผา่นมาในอดตีดา้นเดก็และเยาวชนของ

เทศบาลต�าบลบางจะเกรง็ แม้จะเป็นไปอย่างเข้มข้น แต่ยัง 

“ขาดกระบวนการการมีส่วนร่วม” ท�าให้เกิด “ช่องว่าง

ระหวา่งชมุชนกบัเจ้าหนา้ทีร่ฐั” ทีจ่ะท�าใหง้านขบัเคล่ือน

ไปได้ 

อนัเนือ่งมาจากพืน้ฐานบรบิทชุมชนเทศบาลต�าบาล

บางจะเกรง็เปน็พืน้ท่ีกึง่เมอืงก่ึงชนบท ประชาชนสว่นใหญ่

ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก รองลงมาคือรับจ้าง 

ค้าขาย ท�าใหก้ารเล้ียงดขูองพอ่แม่และการใช้ชีวติของเดก็

เกิดความหลากหลาย บางครอบครัวพ่อแม่ทิ้งเด็กให้อยู่

กับผู้สูงอายุ บางครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเอง แต่ไม่ค่อยมี

เวลาว่างให้ลูก สิ่งเหล่านี้น�าไปสู่ปัญหาการมั่วสุมของเด็ก

203



ค�าบอกเล่าของ สุดฟ้า ส�าเภาทอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลบาง

จะเกร็งที่เกริ่นน�าถึงปัญหาในพื้นที่อันเป็นที่มาของแนวคิดในการส่งบุคลากรเข้าร่วม

โครงการนี้โดยระบุว่า ทางองค์กรได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการนี้จ�านวนสองคน 

อีกคนหนึ่งคือ บุษฎี นนทลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน โดยเล็งเห็นถึงการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรในการน�ามาปรับใช้กับการท�างาน เพ่ือสานต่อนโยบาย 

ท้องถิ่นในด้านเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

ทีผ่า่นมาทางเทศบาลมกีจิกรรมใหเ้ดก็ท�ามาโดยตลอด โดยเฉพาะในชว่งปดิเทอม

มีโครงการเข้าค่ายพัฒนาความรู้ให้เด็ก เชื่อว่าการเข้าร่วมโครงการนักถักทอชุมชุนจะ

ช่วยหนุนเสริมการท�างาน และท�าให้บุคลากรของตนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ 

ที่วิทยากรถ่ายทอดมาพัฒนาองค์กรและชุมชนให้ดีขึ้น

ทัง้นี ้นอกจากปญัหายาเสพติดท่ีแพรร่ะบาดในเด็กและเยาวชนแลว้ สดุฟา้ยงัเนน้

ย้�าวา่ “โลกออนไลน”์ คอืสิง่ทีก่�าลงั “พราก” เยาวชนไปจากครอบครวั เพราะสิง่ตา่งๆ 

ในโลกโซเชยีลมีเดียไมว่า่จะเปน็เกม แชท เฟสบุค๊ หรอือนิสตราแกรม ทีเ่ขา้มามบีทบาท

กับการใช้ชีวิตประจ�าวันของเด็ก ท�าให้ช่องว่างของ “พื้นที่การใช้ชีวิต” ระหว่าง “โลก

แห่งความเป็นจริง”และ “โลกเสมือนจริง” กลมกลืนกันจนแทบแยกไม่ออก ดังนั้น 

การสอนใหเ้ดก็มภูีมคุ้ิมกนัทีด่แีละรูเ้ทา่ทนัสงัคมในยคุนี ้จะท�าใหเ้ดก็และเยาวชนใชชี้วติ

ในทั้งสองโลกได้อย่างมีสติ

ตีโจทย์...ผ่�นนโยบ�ย
เมื่อการท�างานของนักถักทอชุมชนเริ่มขึ้น “โจทย์” จากนโยบายของเทศบาล 

ถกูน�ามาเป็นตัวต้ังและ “คล่ีคลาย” ดว้ยการระดมความคดิจากภาคเีครอืขา่ย ท้ังโรงเรยีน 

วดั ชมุชน ผา่นกระบวนการหลอ่หลอมเยาวชนเพือ่สรา้งเสรมิสขุภาวะผูส้งูอายใุนชมุชน

ในนามโครงการเยาวชนบางจะเกร็งรุ่นใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ หรือ อสม.น้อย โดยมี 

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สนับสนุนงบประมาณการด�าเนินงาน

ธนัย พ้นภัย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลบางจะเกร็งเล่าว่า นอกจากนี้

ยังมีโครงการเด็กรักดอน ซ่ึงเป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูดอนหอยหลอดหลังจากเกิดภาวะ

เสื่อมโทรม โครงการต้านยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันควร โครงการกิจกรรม

เยาวชนจติอาสาและกจิกรรมครอบครวัอบอุน่ แลว้ยงัมีโครงการ อสม.นอ้ย ซึง่เปน็

“โลกออนไลน์” คือสิ่งที่กำาลัง “พราก” เยาวชนไปจากครอบครัว เพราะสิ่งต่างๆ ใน

โลกโซเชียลมีเดียที่เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจำาวันของเด็ก ทำาให้ช่องว่างของ 

“พื้นที่การใช้ชีวิต” ระหว่าง “โลกแห่งความเป็นจริง”และ “โลกเสมือนจริง” กลมกลืน

กันจนแทบแยกไม่ออก ดังนั้น การสอนให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่ดีและรู้เท่าทันสังคมในยุคนี้ 

จะทำาให้เด็กและเยาวชนใช้ชีวิตในทั้งสองโลกได้อย่างมีสติ
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อีกหนึ่ง “กิจกรรมเปลี่ยนเด็ก” ของเทศบาลต�าบลบาง

จะเกร็งที่ต้องการสนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมให้เด็ก

มีจิตอาสา และมีความเข้าใจความต่างของวัยระหว่าง

เดก็กบัผู้สูงอาย ุทัง้ทางดา้นรา่งกาย อารมณ ์และจิตใจ 

โดยหลังจากประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยัง

โรงเรียนในพื้นที่ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง 

โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม และโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ เจาะกลุ่ม

เป้าหมายระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปรากฏว่ามีเด็ก 

ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมถึง 55 คน ขณะเดียวกัน 

การเขา้มาของนักถกัทอชมุชนยังเปน็การชว่ยกนัหนนุเสรมิ

การท�างานและน�ามาผนวกกบันโยบายตอ่ยอดการท�างาน

ในพื้นที่เทศบาลได้เป็นอย่างดี 

โครงการ อสม.น้อยได้รับการหนุนเสริมองค์ความรู้

ในการอบรมจากทีมผู้ใหญ่ใจดีอย่าง ศิริเพ็ญ แจ่มจันทร ์

พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

(รพ.สต.) และ สมสุข โง้วสกุล อสม.พี่เลี้ยง ที่เข้ามาช่วย

ดูแล หลังจากได้รับการทาบทามและขอความร่วมมือจาก

ทมีนกัถกัทอชมุชน เพือ่ชีแ้นะแนวทางเบือ้งตน้ในการดูแล

ผูส้งูอายุทัง้การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และการพดูคุยเพือ่

สอบถามเรื่องสุขภาพ โดยศิริเพ็ญแสดงความคิดเห็นถึง

โครงการ อสม.น้อยกับการลงพื้นที่ของเด็กว่า

“ชอ่งวา่งระหว่างวยัแกไ้ขไดไ้มย่าก หากมกีารพดูคยุ 

ปรับทัศนคติ รวมไปถึงการเปิดใจ ท่ีจะช่วยเติมเต็มช่องว่าง

เหล่านั้น ส่วนการเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้เด็กๆ ในโครงการ 

อสม.น้อย เพราะอยากให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความแตกต่าง

ของแต่ละช่วงวัย ทั้งในเรื่องสุขภาพ อารมณ์ และแนวคิด 

ซึ่งเด็กๆ สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับคนในครอบครัว จะ

ทำาให้ความผูกพันของคนในบ้านเพิ่มขึ้นตามลำาดับ”

ทั้งนี้ก่อนการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในชุมชน

ตัวเอง ทีมนักถักทอชุมชนและผู้ใหญ่ใจดีได้พาแด็กและ

เยาวชนกลุ่มนี้ไปทัศนศึกษาที่บ้านพักคนชรา จังหวัด

นครปฐมเพือ่ศึกษาการใช้ชีวติของผูสู้งวยั กอ่นทีจ่ะเริม่ตน้

ลงพืน้ทีใ่นชมุชนตนเอง และทีน่ัน่คอื “จดุเริม่ตน้” ในการ

คิดทบทวนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและคนในบ้าน 

รวมทั้ง “จุดประกายจิตอาสา” ให้แก่เด็กๆ ในการท�า

กิจกรรมร่วมกับสังคม

ลงพื้นที่พัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้
การลงพ้ืนที่เพื่อเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุบริเวณ

ชุมชนรอบวัดศรัทธาธรรมของแกนน�า อสม.น้อย ท้ัง 6 คน 

ในเชา้วนัหยดุระหวา่งปดิภาคเรยีนบรรยากาศเปน็ไปอยา่ง
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สนุกสนาน เหล่าแกนน�า อสม.น้อยมารวมตัวกันท่ีวัดอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีนักถักทอ

ชุมชนและทีมผู้ใหญ่ใจดี แนะน�าแนวทางการพูดคุยกับผู้สูงอายุก่อนลงไปปฏิบัติจริง  

รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของผู้สูงอายุแต่ละรายว่าควรมีลักษณะอย่างไร

แม้ว่าน่ีคือคร้ังแรกของ “การฝึกงาน อสม.น้อย” แต่เด็กๆ ทุกคนต้ังใจท�าอย่างเต็มท่ี 

ความประหม่า ไม่กล้าพูดคุยซักถามกับผู้สูงอายุที่ไปเยี่ยมบ้านหลังแรกๆ เริ่มหายไป 

บรรยากาศความอึมครึมเริ่มคลี่คลายกลายเป็นเสียงหัวเราะแทน ไม่นานนัก “ช่องว่าง

ระหว่างวัย” ถูกแทนที่ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะระหว่างคนชราและเด็ก

เชียร์ - วิชิราพรรณ กลัดเจริญ แกนน�า อสม.น้อย สะท้อนถึงความคิดหลังจาก

ลงพ้ืนท่ีว่า ตอนแรกรู้สึกประหม่าและต่ืนเต้น แต่ยังมีพ่ีเลี้ยงคอยแนะน�า ซึ่งยอมรับว่า 

การลงพื้นที่ครั้งแรกยังท�าได้ไม่ดีนัก แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือประสบการณ์ที่สามารถ

น�ามาปรับใช้ในการดูแลพ่อแม่ และผู้สูงวัย ทั้งเรื่องอาหาร การออกก�าลังกาย  

การท�าจิตใจให้แจ่มใส และที่ส�าคัญการท�ากิจกรรม อสม.น้อยเป็นการใช้เวลาว่าง

ในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ด้วย

เช่นเดียวกับ ครูรุ้ง - สิริลักษณ์ อินทรบุตร ครูโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม ท่ีเข้าร่วม

สังเกตการณ์มองว่า การลงพื้นที่ชุมชนของของเด็กครั้งแรกดูเหมือนยังไม่เข้าที่เข้าทาง

มากนัก แต่กลับรู้สึกดีใจท่ีเห็นก้าวแรกของการท�ากิจกรรม เด็กๆ มีจิตอาสาและกล้า

แสดงออก มองเห็นปัญหาของสังคมผู้สูงอายุได้ชัดเจนขึ้น และหากได้รับโอกาสจาก

ผู้ใหญ่ในการช่วยชี้แนะ เชื่อว่าการลงพื้นที่ครั้งต่อไปจะดีขึ้นแน่นอน

ส�นต่อคว�มรัก-ถักทอคว�มเอ�ใจใส่
การท�างานอย่างมีเป้าหมายท่ีชัดเจนย่อมน�าไปสู่ความส�าเร็จ รองปลัดรจนาเช่ือว่า 

กระบวนการพัฒนาชุมชนของทุกองค์กรย่อมมีทิศทางอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าใครจะหยิบ

โจทย์ของนโยบายเหล่านั้นมา “ตีความ” และ “ตอบโจทย์” ให้ตรงตามแบบฉบับของ

บริบทชุมชนเพื่อให้ลงตัวและเป็นรูปธรรมมากที่สุด

ในวนันีห้ากถามถงึความส�าเรจ็จากการท�างานของนกัถกัทอชุมชน รองปลัดรจนา

บอกวา่ ส่วนหนึง่ปฏเิสธไมไ่ดเ้ลยว่ามาจากความรว่มมอืของภาคหีลายๆ ภาคสว่น

ท่ีหล่อหลอมรวมเป็นหน่ึงเดียว ซ่ึงเป็นอีกข้ันของการยกระดับการท�างานและการพัฒนา

ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในเทศบาลต�าบลบางจะเกร็ง และหากมองโลกตาม

ความจริง “แก่นแท้ของการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้” ของเด็กและเยาวชน

ต้อง “เริ่มที่สถาบันครอบครัว” หมั่นเติมเต็ม “ความอบอุ่น” สานต่อ “ความรัก”  

ถักทอ “ความเอาใจใส่” ซึ่งกันและกัน เพื่อ “ลดช่องว่างระหว่างกัน” สิ่งเหล่านี้จะน�า

ไปสู่ความยั่งยืนของการบูรณาการเพื่อพัฒนาสถาบันอื่นๆ ในสังคมได้เป็นอย่างดี
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“แก่นแท้ของการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้” 

ของเด็กและเยาวชนต้อง “เริ่มที่สถาบันครอบครัว” 

หมั่นเติมเต็ม “ความอบอุ่น” สานต่อ “ความรัก”

ถักทอ “ความเอาใจใส่” ซึ่งกันและกัน

เพื่อ “ลดช่องว่างระหว่างกัน”

เทศบ�ลตำ�บลบ�งจะเกร็ง
นายกเทศมนตรี สุขเกษม โง้วสกุล 
รองนายกเทศมนตรี สุดฟ้า ส�าเภาทอง 
ปลัดเทศบาล ธนัญชัย แก้วพันธุ์ 
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
รจนา ชูสกุล  รองปลัดเทศบาล
บุษฎี นนทลักษณ์  นักพัฒนาชุมชน
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จังหวัด
สมุทรสงคร�ม



พัฒน�คน
=
พัฒน�ชุมชน

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแหลมใหญ่ 
อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคร�ม

การทำางานแบบมีส่วนร่วมเป็น “นวัตกรรม” ของการทำางานท้องถิ่น 

สำาหรับภาคีเครือข่ายภายในตำาบล ไม่ว่าจะเป็นกับ รพ.สต. อสม. 

หรือโรงเรียน บุคลากรต้องคำานึงถึงการทำางานแบบองค์รวม

ต้องก้าวข้ามตำาแหน่งหน้าที่ของตนเอง และหน้าที่ขององค์กรไปให้ได้
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“เดก็แหลมใหญเ่ปน็หนึง่ในกลุม่เดก็ขึน้ชือ่ของสมุทรสงคราม ขึน้ชือ่เล่ืองลือ

ว่าเป็นเด็กหัวโจก เป็นอันธพาล ถ้าพูดถึงเด็กแหลมใหญ่ ใครๆ ก็ไม่อยากยุ่ง”  

อมรศกัดิ ์ฉตัระทนิ นายกองคก์ารบรหิารสว่นต�าบลแหลมใหญ ่อ�าเภอเมือง จังหวดั

สมุทรสงคราม เอ่ยขึ้น 

ต�าบลแหลมใหญต่ัง้อยูบ่รเิวณปลายน้�าของแมน่้�าแมก่ลอง ถอืเปน็ “ปากสมทุร” 

ดว้ยพืน้ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณปากอา่ว สภาพชมุชนละแวกนีจ้งึเปน็บา้นสวนกึง่ทะเล ชาวบา้น

ส่วนใหญ่ท�ามาหากินอยู่กับชายฝั่ง อาชีพประมงและท�าสวนมะพร้าวจึงเป็นสองอาชีพ

หลักของชาวบ้านต�าบลแหลมใหญ่ ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

“เรียนรู้” จ�ก “คว�มไม่รู้”
นายก อบต.แหลมใหญ่ บอกว่า วิถีชีวิตชาวประมงที่ต้องออกเรือหาปลา ผิวหนัง

ผ่านร้อนผ่านฝนปะทะคลื่นลมมานักต่อนัก บุคลิกลักษณะภายนอกจึงบ่งบอกวิถีชีวิต

ชาวเรือได้อย่างชัดเจน แต่...บุคลิกภายนอกดังกล่าว กลับกลายเป็นปมที่สร้างความ

แปลกแยกให้เกิดขึ้น จนกลายเป็นปัญหาของเด็กและเยาวชนที่หลายคนนึกไม่ถึง

“เด็กผู้ชายที่นี่พอโตขึ้นหน่อยก็ต้องออกเรือไปช่วยพ่อแม่ อยู่บนเรือจะให้มาพูด

เสียงเบาก็ไม่ได้ กลายเป็นว่าเด็กติดนิสัยพูดจาเสียงดัง โผงผางฟังดูก้าวร้าว บุคลิกก็ดู

ห่ามๆ ไม่เป็นมิตร ความแกร่งหรือความแข็งแรงท่ีเขาต้องมีเพ่ือช่วยพ่อแม่ทำางานบนเรือ 

พอมาใช้ชีวิตอยู่กับเด็กคนอ่ืนๆ กลายเป็นว่าพวกเขาดูแตกต่าง ไม่ได้รับการยอมรับ  

ย่ิงพอไม่ได้เรียนหนังสือ เพราะยังไงก็มีงานประมงทำาอยู่แล้ว จึงใช้เวลาว่างไปปล่อยพลัง

ด้านอื่น บ้างก็ไปแว้นกวนเมือง บ้างก็เป็นอันธพาลหาเรื่องชกต่อยกัน แต่สาเหตุจริงๆ 

เปน็เพราะเขาไม่มีพืน้ที ่ไมไ่ดร้บัโอกาสใหแ้สดงศกัยภาพด้านด”ี นายกฯ อมรศกัดิก์ลา่ว
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ทั้งนี้จากการส�ารวจของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลแหลมใหญ่ พบว่า 

สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชน ต�าบล

แหลมใหญ ่ประกอบไปดว้ยปญัหาเดก็ขบัขี่

มอเตอร์ไซค์ผาดโผน มีพฤติกรรมก้าวร้าว 

ไม่มีระเบียบวินัย ติดยาเสพติด ติดเกม  

ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม นายก อบต.จงึรว่มมอืกบั

บุคลากรของ อบต. ลงพื้นที่จริงเพื่อแก้ไข

สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนอย่าง

จริงจัง  

นายกฯ อมรศักดิ์ บอกว่า โอกาสที่ 

อบต.แหลมใหญเ่ขา้มาเรยีนรูจ้ากโครงการ

พัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) 

ระยะที ่2 : หลกัสตูรนกัถกัทอชมุชน เพือ่

พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย

เริ่มต้นจาก “ความไม่รู้” แล้ว “เรียนรู้ไป

พร้อมๆ กัน” ท้ังคณะผู้บริหาร อบต. ทีมงาน 

นักถักทอชุมชน เด็กเยาวชน และผู้ใหญ่ใน

ชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนวิธีคิด  

วธิกีารท�างานของบคุลากรภายในองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เข้าไปท�างาน

อยา่งมีสว่นรว่มกบัชุมชน โดยเฉพาะดา้น

เด็กและเยาวชน และปรับทัศนคติของ

คนในชุมชนให้หันมาให้โอกาสเด็กและ

เยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพด้านบวก

ของพวกเขา
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นายก อบต.แหลมใหญ่ยอมรับว่า ก่อนหน้านี้ อบต.ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้าน

งบประมาณเพือ่สนบัสนนุกิจกรรมเดก็และเยาวชนอยา่งเพียงพอ ท�าใหก้ารท�างานติดขัด 

จนบางคร้ังเขาและบุคลากรคนอ่ืนๆ ต้องใช้งบประมาณส่วนตัวสนับสนุนเด็ก แต่หลังจาก

ได้เข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรนักถักทอชุมชน  พวกเขาได้ท�าความเข้าใจร่วมกันท้ัง อบต.ว่า 

การพฒันาต�าบลหรอืชมุชนตอ้งพฒันาทีค่น เดก็และเยาวชนถือเปน็รากฐานของการ

พัฒนา อบต.จึงปรับกระบวนการท�างานและเตรียมงบประมาณไว้รองรับกิจกรรมของ

นักถักทอชุมชน ทั้งด้านเด็กเยาวชนและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาชุมชนด้าน

อื่นๆ

ต้องเลือกคนในพื้นที่...
ความพิเศษของนักถักทอชุมชนแหลมใหญ ่ คือ ส่วนผสมของบุคลากรที่ไม่ได้ 

มีบทบาทหน้าท่ีโดยตรงกับงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ อบต. ได้แก่ ก้อย - 

มธุรส ปรองดอง ครูประจ�าโรงเรียนวัดปากสมุทร  ผา - บุปผา ทรัพย์สมบูรณ์  

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และ จอย - จรรยา แจ้งกระจ่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายงาน

ทั่วไป

ถึงแม้ก้อยจะไม่ใช่บุคลากรของ อบต. แต่เป็นคนในพ้ืนท่ี บวกกับความเป็นครูท่ีมี 

อยู่ในตัว เป็นแรงผลักดันให้เธอท�างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก�าลังความสามารถ 

แม้มีภาระงานในโรงเรียนที่ต้องท�างานตั้งแต่เช้ายันเย็นมากมายอยู่แล้วก็ตาม

ส่วนผาและจอยสมาชิกอีก 2 คนที่ก้อยเลือกเข้ามาร่วมเป็นทีมท�างาน โดยก้อย

ใหเ้หตผุลวา่ ทัง้ 2 คนเปน็เจา้หนา้ทีท่ีเ่พิง่เข้ามารบัต�าแหนง่ใน อบต.ไดไ้มน่าน จงึอยาก

เปดิโอกาสใหผ้าและจอยไดแ้สดงความสามารถในการท�างานชมุชน และเพิม่พนูทักษะ

ความรู้ใหม่ๆ ด้านการท�างานกับเด็กและเยาวชนผ่านหลักสูตรน้ี และเน่ืองจากท้ัง 2 คน

เป็นคนพื้นถิ่นต�าบลแหลมใหญ่ จึงคิดว่าน่าจะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาต�าบล 

แหลมใหญ่ต่อไปได้ 

ทั้ง 3 คนบอกว่า แม้ต�าแหน่งงานที่แต่ละคนรับผิดชอบอยู่จะไม่สอดคล้องกับ

กระบวนการท�างานในหลักสูตรนักถักทอชุมชนที่เน้นการลงพื้นที่ส�ารวจสภาพความ 

เป็นจริงในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน สถานการณ์ปัญหา และการ 

ลงไปท�ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน  อุปสรรคส�าคัญในช่วง 3 - 4 เดือนแรกที่

กลายเป็นปัญหาคือเรื่องการจัดการเวลา

“ปกตทิำางานบญัชไีมเ่คยตอ้งลงชมุชน เพราะนัง่อยูกั่บโตะ๊ในทีท่ำางาน แตห่ลงัจาก

เขา้รว่มโครงการนีก้ารลงชมุชนเปน็หนา้ทีอ่ยา่งหนึง่ทีจ่ำาเปน็ต้องทำา แตก่เ็ตม็ใจทำาเพราะ

เป็นบ้านของตัวเอง พอติดปัญหาเรื่องเวลา พวกเราเลยแบ่งเวลาหลังเลิกงานตอนเย็น

เข้าไปสำารวจชุมชน เพราะเป็นเวลาที่เด็กๆ เลิกเรียน และผู้ปกครองกำาลังว่างเว้นจาก

การทำางาน ถอืว่าเปน็โอกาสในการเรยีนรูแ้ละฝกึทกัษะการทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่” ผากลา่ว

หลังจากได้เข้าร่วม

เรียนรู้ในหลักสูตร

นักถักทอชุมชน

พวกเขาได้ทำา

ความเข้าใจร่วมกัน

ทั้ง อบต.ว่า

การพัฒนา

ตำาบลหรือชุมชน

ต้องพัฒนาที่คน
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ด้านจอยเล่าว่า เธอเป็นคนโลกส่วนตัวสูง ก่อนหน้าน้ี

ไม่เคยท�ากิจกรรมอะไรในชุมชนของตัวเองเลย ท้ังท่ีพ่อเป็น

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ท�างานกับชุมชนมาโดยตลอด ปกติหลัง

จากเสรจ็งานกลบับา้นจะเกบ็ตวัอยูแ่ตใ่นหอ้ง ไมส่งุสงิกบั

ใครแม้แต่คนในครอบครัว

“หลักสูตรน้ีช่วยให้คิดได้ว่า เราเป็นคนชุมชนน้ีแท้ๆ 

จะไม่ทำาอะไรเพื่อชุมชนเลยหรือ...ก็เลยมุ่งมั่นที่จะ

ทำางานอย่างเต็มที่ ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ในงานประจำาของ

เราด้วยซ้ำา” จอยกล่าว

ในการท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชนแต่ละคร้ัง ทีมให้

ความส�าคัญกับการถอดบทเรียนทั้งก่อนและหลังท�า

กิจกรรม เพื่อประเมินหาข้อเด่นและข้อด้อยจากการ

ด�าเนินงาน รวมถึงวัดความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  

ไมว่า่จะเปน็เดก็เยาวชน หรอืกระทัง่ผูป้กครอง และผูใ้หญ่

ในชมุชน โดยกอ้ยย้�าว่า การถอดบทเรยีนท�าใหพ้วกเธอ

รูผ้ลลพัธจ์ากการท�างานแตล่ะครัง้วา่ ผูร้ว่มกจิกรรมได้

เรียนรู้หรือได้พัฒนาทักษะด้านใดบ้างจากการท�า

กิจกรรมร่วมกัน

ส่วนผาบอกว่า การท�ากิจกรรมไม่ใช่ท�าเสร็จแล้วก็

จบไป แต่ต้องรู้ว่าคนที่เข้าร่วมได้เรียนรู้อะไรบ้าง เพื่อน�า

ไปพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป แต่ที่ดียิ่งกว่าคือ

ท�าให้เราเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ

เข้าใจเขามากขึ้น

สร้�ง “เครือข่�ย” ช่วยผ่อนแรง 
ก�รทำ�ง�น

เมื่อเวลาเป็นข้อจ�ากัด ก็ต้องเร่งหาทางก�าจัด 

ข้อจ�ากัดด้านเวลา ทีมนักถักทอชุมชน อบต.แหลมใหญ่ 

ใช้วิธีแจกจ่ายงานให้บุคคลอื่นร่วมรับผิดชอบการท�า

โครงการแต่ละส่วน และ ประสานขอความร่วมมือจาก

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างกลไกการมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน 

ก้อยบอกว่า  เธอได้แนวคิดนี้มาจากหลักสูตร 

นกัถักทอชมุชนทีพ่ฒันาวธิคิีดใหเ้ธอเห็นความส�าคญัของ 

องค์ประกอบเล็กๆ ทกุส่วนในชุมชม ไม่วา่จะเปน็โรงเรยีน 

โรงพยาบาลชุมชน ผูน้�าชุมชน และผูป้กครองของเดก็และ

เยาวชน บทเรียนจากหลักสูตรสร้างความเชื่อม่ันและ

ท�าให้เธอไว้วางใจผู้อ่ืนมากข้ึน เพราะได้เรียนรู้ว่าทุกส่วน

สามารถประสานบทบาทหน้าที่เพ่ือท�างานขับเคล่ือน

ใหชุ้มชนเขม้แขง็ และคลีค่ลายปัญหาเดก็และเยาวชน

ของชมุชนได ้เพราะถา้ไมก่ระจายงาน เธอตอ้งท�างานกนั

อยู่แค่ 3 คน ซึ่งไม่มีทางขับเคลื่อนและขยายขอบเขตงาน

ออกไปในวงกว้างกว่านี้ได้แน่ๆ 

องค์ประกอบทุกส่วนในชุมชน มีบทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบต่างกันออกไป พวกเธอเห็นโอกาสจึงใช้

ความแตกต่างของแต่ละฝ่ายเข้ามาผลักดันกิจกรรมที่

หลากหลายให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
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“ไหนๆ เด็กก็ชอบปั่นจักรยานอยู่แล้ว ผู้ใหญ่บ้านเลยอยากชักชวน

มาเรียนรู้และทำากิจกรรมด้วยกัน โดยใช้การปั่นจักรยานเป็นตัวดึงดูด

ความสนใจของเด็ก แล้วให้กิจกรรมของเด็กเป็นตัวดึงดูดความสนใจ

ของคนในชุมชนอีกต่อหนึ่ง”
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ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 และจอยท่ีเข้ามาเป็นลูกมือ ยังคงขับเคล่ือนกิจกรรมแก๊งนมกล่อง

ของเด็กเล็กในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

ทีมโค้ชฟุตบอลปากสมุทรจูเนียร์ นายก อบต. และบุคลากรจาก อบต. ที่มี

ความถนดัดา้นกฬีา เขา้มาดแูลเดก็และเยาวชนนอกระบบ ทีป่กตใิชเ้วลาวา่งไปกับการ

เล่นเกม ขี่มอเตอร์ไซค์ และมั่วสุม

โรงเรียน เข้ามาดูแลเด็กและเยาวชนในระบบ ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมของ 

สภาเด็กและเยาวชนระดับต�าบล

นอกจากนี้ยังมี รพ.สต. ที่เข้ามาเป็นวิทยากรในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ 

เพือ่อบรมพฒันาความรูด้า้นสาธารณสขุ สขุภาวะ และการใชช้วีติในสงัคมใหแ้กเ่ดก็และ

เยาวชน

ใช้กิจกรรมเด็กดึงดูดคว�มสนใจคนในชุมชน
นอกจากบทบาทนักถักทอชุมชนที่ต้องท�างานร่วมกับทีมงานคนอื่นๆ เพื่อ 

ขบัเคลือ่นงานในภาพรวมแลว้ จอยยงัรบัหนา้ทีดู่แลกจิกรรม “แกง๊นมกล่อง” เปน็หลัก 

เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ผู้ริเริ่มกิจกรรมเป็นคุณพ่อของเธอ ที่เล็งเห็นว่าเด็กเล็กใน

ชุมชนวัย 4 ขวบขึ้นไป ปั่นจักรยานด้วยความเร็วโฉบเฉี่ยวไปมา แลดูอันตราย จึงชวน

เด็กๆ มารวมกลุ่มกันปั่นจักรยานไปรอบๆ ชุมชน จนมีผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนให้การ

สนับสนุนนมกล่อง มาช่วยเพิ่มพลังให้เด็กๆ จึงเป็นที่มาของช่ือกลุ่มและกลายเป็น

วัตถุประสงค์การรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนในเวลาต่อมา

ปจัจบุนัการท�ากจิกรรมภายใตแ้กง๊นมกลอ่ง มวีตัถุประสงคเ์พ่ือสง่เสรมิใหเ้ดก็และ

เยาวชนในชุมชนรู้วิธีรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง แล้วเช่ือมโยงไปถึงการชักชวน 

ให้คนในชุมชนหันมาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และลดมลภาวะทางอากาศ นอกจากนี ้

ยงัมกีารสอดแทรกความรูเ้รือ่งกฎระเบยีบจราจรและวนิยัในการขับขีย่านพาหนะใหเ้ด็ก

เรียนรู้ในเบื้องต้น 

“ไหนๆ เด็กก็ชอบป่ันจักรยานอยู่แล้ว ผู้ใหญ่บ้านเลยอยากชักชวนมาเรียนรู้

และทำากิจกรรมด้วยกัน โดยใช้การปั่นจักรยานเป็นตัวดึงดูดความสนใจของเด็ก 

แล้วให้กิจกรรมของเด็กเป็นตัวดึงดูดความสนใจของคนในชุมชนอีกต่อหนึ่ง”  

ผาอธิบาย

เด็กๆ แก๊งนมกล่องจะนัดหมายพบปะท�ากิจกรรมร่วมกันทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 

16.00 น. หลังเลิกเรียน โดยกิจกรรมที่ท�าร่วมกันในแต่ละครั้งเกิดขึ้นจากการโหวตของ

สมาชิกภายในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานศึกษาชุมชน การปั่นจักรยานเก็บขยะ

เพ่ือชุมชน การเข้าวัดท�าบุญ หรือแม้แต่การเข้าไปศึกษาเรียนรู้ของดีในชุมชนร่วมกับ

ผู้ใหญ่ในงานที่ อบต.จัดขึ้น เช่น งานของดีประจ�าต�าบล เป็นต้น เพื่อให้เด็กได้ท�าความ

รู้จัก และรักในภูมิปัญญาดั้งเดิมของตนเอง
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จอยอธิบายว่า กิจกรรมทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ รักการเรียนรู้ 

ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนร่วม ส่วนเธอก็ขอ 

ค�าปรึกษาและพูดคุยกับพ่อได้ตลอดเวลา กล่าวได้ว่า งานนักถักทอชุมชนช่วยสร้าง 

ความสัมพันธ์ท่ีดีข้ึนระหว่างเธอกับครอบครัว จากคนท่ีมีโลกส่วนตัวสูงก็เรียนรู้ที่จะ

เข้าหาคนอื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น

กีฬาฟุตซอล เป็นการดึงความร่วมมือจากผู้ใหญ่ใจดีในชุมชน และบุคลากร 

ของ อบต. เข้ามาท�างานร่วมกัน เพื่อฝึกฝนเรื่องระเบียบวินัยผ่านกีฬา ผลักดันให้เด็ก

และเยาวชนหันมาใช้เวลาว่างฝึกซ้อมกีฬา พร้อมส่งเสริมให้ออกไปแข่งขันฟุตซอล 

หาประสบการณน์อกชมุชน หากสามารถพสิจูนศ์กัยภาพของตนเองได ้ดว้ยความสนใจ

และถนัดด้านกีฬาฟุตซอล ประกอบกับสนิทกับกลุ่มเด็กและเยาวชนหัวโจกของต�าบล

อยู่แล้วเป็นการส่วนตัว นายกฯ อมรศักด์ิจึงรับหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานและดูแลรับผิดชอบ

โครงการกีฬาฟุตซอลด้วยตนเอง ภายใต้ทีม “ปากสมุทรจูเนียร์” โดยใช้หลักคิด  

“เข้าถึงและเข้าใจ”

“น้าต๋อย” คือ ภาพของนายก อบต.แหลมใหญ่ ในสายตาของเด็กและเยาวชน   

ซึ่งนายกฯ อมรศักดิ์ อธิบายว่า ไม่ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งใด เป็นนายก อบต.หรือเป็น

ผูใ้หญธ่รรมดา เดก็จะเขา้หาผูใ้หญก่ต็อ่เมือ่ผูใ้หญเ่ขา้หาเดก็กอ่น เช่นเดยีวกนัถา้ผูใ้หญ ่

จะแก้ปัญหาเด็ก ผู้ใหญ่ต้องคุยกับเด็กให้รู้เร่ืองก่อน ถึงแม้ผู้ใหญ่หลายคนจะมองเด็ก

บางกลุ่มว่าเป็นปัญหาสังคม แต่เด็กยังพัฒนาได้ถ้าผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือ
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“ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจว่าเด็กสมัยน้ีไม่ได้รับการดูแล

เอาใจใส่จากพ่อแม่ เพราะต้องทำามาหากิน หนักกว่าน้ัน

บางครอบครวัพ่อแมไ่มไ่ด้ประพฤตตัิวเปน็ตวัอยา่งทีด่ี

ใหล้กู เดก็จึงไมค่วรไดร้บัการละเลยจากสงัคม สว่นผม

จะสนิทกับเด็กเกเร เพราะเข้าไปชวนคุยเลยรู้ปัญหา

ของเขา โดยเฉพาะเด็กผู้ชาย ธรรมชาติของเขาอยาก

เป็นฮโีร ่ถา้ไม่มใีครเข้าไปแนะนำาในทางทีด่ ีเขาจะชอบ

แสดงบทโหด ด้วยความก้าวร้าว เพราะเด็กเขามีพลัง

เหลือเฟือ ผมเลยคิดรวมเด็กกลุ่มนี้ให้เข้ามาเล่นกีฬา 

มาแสดงบทพระเอกดีกว่าไปเป็นโจร” 

ต้น - อภิรักษ์ ปรองดอง เจ้าหน้าที่ อบต. ที่อาสา

เข้ามาร่วมผลักดันทีมนักกีฬาฟุตซอล เล่าถึงวัตถุประสงค์

ของโครงการวา่ เขาตอ้งการให้เดก็และเยาวชนมารวมกลุม่

กนัเพ่ือปลกูฝงั  ความมรีะเบยีบวนิยั สรา้งความสามคัคี

ภายในกลุ่ม และสอนให้รู้จักความอ่อนน้อมถ่อมตน 

รวมทั้งมีสัมมาคารวะ ซ่ึงเป็นลักษณะนิสัยที่ถูกละเลย 

เพราะไม่ได้รับการดูแลจากคนในครอบครัว

น๊อต - โชคชัย ประสพโชค และ เจี๊ยบ - วีระ  

ศรพีุม่ เปน็อีก 2 แรงทีน่ายกฯ อมรศกัดิอ์อกปากขอความ

ร่วมมือให้มาช่วยฝึกสอนเด็กๆ เน่ืองจากเคยเป็นนักฟุตบอล

อาชพีและมปีระสบการณด์า้นการฝกึสอนฟตุบอลมากอ่น

น๊อตบอกว่า การเล่นกีฬาท�าให้เด็กและเยาวชนได้

ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ และท�าให้เด็กและ

เยาวชนเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง 

“ก่อนหน้านี้สังคมอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของเขา 

ซึ่งเราห้ามไม่ได้ แต่การเล่นกีฬาช่วยลดอคติของเด็กๆ  

ที่มีต่อสังคม เนื่องจากเขาเห็นคุณค่าและความสามารถ

ของตัวเอง พวกเราในฐานะโค้ช นอกจากสอนเขาเรื่อง

ทกัษะการเตะฟตุบอลแลว้ เรายงัปลกูฝงัทกัษะการใชช้วีติ

ให้ด้วย ทั้งด้านการควบคุมอารมณ์ ความมีระเบียบวินัย 

และการช่วยเหลือกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง” น๊อตอธิบาย

ส่วนความเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนใน

ตัวเด็กและเยาวชนกลุ่มน้ี เจี๊ยบบอกว่า เด็กมีสมาธิ

จดจ่อกบัการฝกึซอ้มมากขึน้ และพฒันาศกัยภาพของ

ตัวเองได้ดี พอเขารู้ว่าเขาท�าสิ่งที่ดีได้ มีคนรู้ มีคนเห็น 

แทนที่เย็นๆ เขาจะไปมั่วสุม กินเหล้า สูบบุหรี่ เขาก็

ชวนกันมาซ้อมฟุตบอลแทน

“ขี่มอเตอร์ไซค์ เที่ยวเล่นไปวันๆ แถวบ้าน” โก๊ะ -  

จิรายุทธ ศรีนวล ลูกชาวประมงต�าบลแหลมใหญ่ วัย 17 ปี 

เอย่ถงึส่ิงทีเ่ขาท�าเปน็ปกตกิอ่นหนา้มารว่มเตะฟตุบอลกบั 

อบต. 

โก๊ะเล่าว่า เดิมทีในชุมชนไม่มีกิจกรรมอย่างอ่ืนให้ท�า 

พอว่างก็ไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆ เลยไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่น 

แต่สถานการณ์เปล่ียนไปเม่ือ อบต. จัดสรรพื้นที่ให้คนที่

สนใจเข้ามาแตะฟุตบอลด้วยกัน พร้อมทั้งจัดทีมพี่เลี้ยง

หรือโค้ชซึ่งเป็นรุ่นพี่ในชุมชน เข้ามาช่วยสอนทักษะกีฬา

ฟุตบอลให้แก่เยาวชน 

“พอมีสนามตรงนี้ให้มาแตะฟุตบอล มันก็ดีกว่าไป 

ขีม่อเตอรไ์ซค์ ถา้ใหเ้ลือกผมเองกช็อบเตะฟตุบอลมากกวา่ 

เตะไปๆ ผมก็รู้สึกได้ว่าร่างกายแข็งแรงขึ้น มีความกล้า

แสดงออกมากขึน้ เพราะไดเ้จอคนเยอะ ตอ้งกล้าพดู และ

ตอ้งปรบัตวัเขา้กบัคนหมูม่ากให้ได้ แลว้ผมกอ็ยากออกไป

แขง่ขนักฬีากบัชุมชนอืน่ดว้ย เพราะฉะนัน้ผมตอ้งพยายาม

เต็มที่ ขยันมาซ้อมเพื่อพิสูจน์ฝีมือให้พี่ๆ เห็น” โก๊ะกล่าว

อย่างตรงไปตรงมา

เช่นเดียวกับ นนท์ - อานนท์ นิ่มนวล ที่เข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งของทีมปากสมุทรจูเนียร์ ด้วยความรู้สึกสนุก 

นนท์บอกว่า เดิมทีเขาขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเล่นไปวันๆ ซึ่ง

ก็ไม่สนุกเท่ามาเตะฟุตบอล มาตรงนี้พวกเขาได้เล่นได้ท�า

กิจกรรมร่วมกันหลายๆ คนมันสนุกกว่า

ธรรมชาติของเขาอยากเป็นฮีโร่

ถ้าไม่มีใครเข้าไปแนะนำาในทางที่ดี

เขาจะชอบแสดงบทโหด ด้วยความก้าวร้าว 

เพราะเด็กเขามีพลังเหลือเฟือ ผมเลยคิด

รวมเด็กกลุ่มนี้ให้เข้ามาเล่นกีฬา 

มาแสดงบทพระเอกดีกว่าไปเป็นโจร
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ผนึกกำ�ลังสภ�เด็ก - สภ�นักเรียน 
ร่วมทำ�ง�นเพื่อชุมชน

ส�าหรับสภาเด็กและเยาวชนต�าบลแหลมใหญ่ 

นอกจากกอ้ยซึง่เปน็ครทูีป่รกึษา และเปน็ผูร้บัผดิชอบการ

ท�ากิจกรรมของสภาเด็กฯ อยู่ก่อนแล้ว ก้อยยังดึงวาสนา 

จันทร์เมฆา นักพัฒนาชุมชน อบต.แหลมใหญ่ ที่เพิ่ง 

เขา้มารบัต�าแหนง่งาน ใหม้ารว่มดแูลกลุม่สภาเดก็ฯ ทัง้ยงั

ไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารโรงเรยีนวดัปากสมทุรเปน็

อย่างดี ด้วยการอนุญาตให้แกนน�าสภาเด็กฯ ท�างานร่วม

กับคณะกรรมนักเรียนโรงเรียน เพื่อท�ากิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

อ่�า - ศุภโชค สาครข�า ประธานสภาเด็กและ

เยาวชนต�าบลแหลมใหญ ่และ เมย์ - ฐานมาศ คชรัตน์ 

ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดปากสมุทร และสมาชิก

สภาเด็กและเยาวชนต�าบลแหลมใหญ่ เล่าถึงแนวทาง

การท�างานวา่ ความรว่มมือของสภาเดก็ฯ กบัสภานกัเรยีน

โรงเรียน ท�าให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าไปท�ากิจกรรมร่วม

กับชุมชน ท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งกับโรงเรียนและ

ชมุชนไปพร้อมกนัได ้เชน่ กจิกรรมเกบ็ขยะในโรงเรียนและ

ในชุมชน กิจกรรมปล่อยปูปลาคืนสู่ธรรมชาติ กิจกรรม 

การก่อเจดีย์ทรายในวันส�าคัญทางศาสนา และโครงงาน

ท�าปูนซีเมนต์จากหอยแมลงภู่ เป็นต้น

“พอคิดขึน้มาได้วา่อยากทำากจิกรรมอะไร เรากจ็ะมา

วางแผนกันวา่จะดงึนกัเรยีนในโรงเรยีนมาทำากจิกรรมรว่ม

กนัในลกัษณะไหน แบง่หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบตามชว่งชัน้

ท่ีเรียนบ้าง ตามความถนัดบ้าง อย่างโครงงานทำาปูนซีเมนต์

จากหอยแมลงภู่ เราก็ให้น้องๆ ช่วงช้ันประถมศึกษามา

ช่วยคัดเปลือกหอย ส่วนช่วงชั้นมัธยมศึกษาก็ออกแรง

ทำางานที่หนักกว่า หลักๆ เลยก็คือ เราคิดกิจกรรมแล้ว

เขียนแผนงานมาเสนอ อบต. ซึ่งพี่ๆ จะให้โอกาส 

พวกเราคิดอย่างเต็มทีอ่ยู่แล้ว” อ่�าอธิบาย 

เมย์บอกว่า โครงการปูนซีเมนต์จากหอยแมลงภู่ 

เป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนถึงประโยชน์ของการท�า

กจิกรรมเพือ่พัฒนาโรงเรยีนและชมุชนทีช่ว่ยพฒันาทกัษะ

ชีวิต ทั้งในด้านการท�างานและความคิด นอกจากนี้ยัง 

ชว่ยปลกูฝงัส�านกึรกับา้นเกดิและความมีจติอาสา ดว้ยการ

เสียสละเวลาของตัวเองมาท�ากิจกรรมเพื่อผู้อื่น

“พวกเราจะจัดแบ่งเวรกันไปเก็บเปลือกหอยในชุมชน 

โดยใหน้อ้งๆ แตล่ะช่วงช้ันเขา้มามีส่วนรว่มดว้ย เพือ่ฝกึฝน

ทักษะการทำางานและความรับผิดชอบ ส่วนประโยชน์ที่ 

เกิดข้ึนอย่างชัดเจนต่อชุมชน คือ ช่วยลดปริมาณเปลือกหอย
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ซ่ึงเป็นขยะในชุมชน ลดมลภาวะทางกล่ินจากซากเปลือกหอยท่ีกองทับถมกัน ทำาให้ไม่เกิด

น้ำาเสียไหลลงสู่แม่น้ำา และช่วยสร้างรายได้ให้นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมและสะสมไว้ช่วยเหลือ

กิจกรรมของโรงเรียนได้ด้วย”

นอกจากนี้ เมย์ยังสะท้อนว่า การท�างานร่วมกันเป็นทีมที่ต้องมีการวางแผนงาน 

ท�าให้เธอเกิดการพัฒนาด้านความคิด ฝึกฝนให้เกิดภาวะความเป็นผู้น�า ทั้งในเรื่อง 

ความรบัผดิชอบ การกล้าแสดงความคิดเห็นของตวัเอง ในขณะเดยีวกันต้องยอมรบัฟงั

ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย

ผลของก�รส�นพลัง...สร้�งเครือข่�ย
เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การกระจายงานของนักถักทอชุมชน อบต.แหลมใหญ่  

ช่วยท�าให้กลไกการท�างานด้านเด็กและเยาวชน รวมทั้งกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม

ระหว่าง อปท. ชุมชน และโรงเรียน ขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง และเดินไปในทิศทาง

เดียวกัน เพราะได้สร้างความเข้าใจร่วมกัน ท้ังยังมีนักถักทอชุมชนเข้าไปดูแลติดตามผล 

อยู่เสมอ 

ผลจากการสานพลังสร้างเครือข่ายเช่นนี้ นอกจากการสร้างความเปล่ียนแปลง

ภายนอกใหเ้กดิข้ึนกับผูอ้ืน่และชมุชนทีเ่ปน็บา้นเกดิของตนเองแลว้ วธิคีดิและวธิที�างาน

ตามแบบฉบับนักถักทอชุมชนยังสร้างความเปล่ียนแปลงภายในให้เกิดข้ึนกับตัวนักถักทอ

ชุมชนด้วยเช่นกัน

จอยบอกสั้นๆ ว่า หลักสูตรนักถักทอชุมชนท�าให้เธอ “คิด” มากขึ้น ก่อนหน้านี้

ท�าอะไรพอ่แมคิ่ดใหต้ลอด แทบไมต่อ้งคดิท�าอะไรดว้ยตวัเองเลย เพราะเป็นลกูคนเดยีว

ที่พ่อแม่ตามใจ กลับจากท�างานก็เก็บตัวอยู่กับโลกโซเชียลในห้อง แต่งานนักถักทอ

ชุมชนช่วยฝึกฝนวิธีการคิด เพราะต้องวางแผนการท�างาน ท�าให้คิดเยอะและลึก

มากขึน้ เมือ่ไดค้ดิ กส็ือ่สารออกมาดว้ยการพูดไดด้ขีึน้ หลายคนบอกว่าเธอมีความ

กล้าแสดงออกเพิ่มขึ้นมาก 

ด้านผาบอกว่า งานนักถักทอชุมชนท�าให้เธอเห็นคุณค่าและค้นพบศักยภาพ

ด้านอื่นๆ ของตัวเอง 

“จากสาวบญัชนีัง่หนา้โตะ๊ทำางานอยา่งเดยีว ตอนนีต้อ้งเขา้มาสวมบทบาททำางาน 

2 อย่างในเวลาเดียวกัน ตอนแรกก็กล้าๆ กลัวๆ ไม่รู้จะทำาได้หรือเปล่า พอได้ลงมือทำา

ก็ได้พิสูจน์ว่าตัวเองทำาได้ ได้เห็นศักยภาพด้านอื่นๆ ของตัวเองที่มีคุณค่าต่อผู้อื่นด้วย” 

สว่นกอ้ยย้�าวา่ จากเดมิทีต่า่งคนตา่งท�างานตามหนา้ที ่แตห่ลักสูตรนกัถกัทอชุมชน 

“หนนุเสรมิ” ใหเ้กดิการท�างานตา่งหนา้ทีอ่ยา่งเขา้ใจ ดว้ยแนวคดิเรือ่งการท�างานแบบ

มีส่วนร่วม ท�าให้งานขับเคลื่อนไปได้ด้วยความสามัคคี มากกว่าการท�างานแบบตัวใคร

ตัวมันอย่างที่ผ่านมา นอกจากนี้การท�างานกับคนหมู่มากยังท�าให้เธอได้ฝึกทักษะ 

การท�างานอยา่งมวิีจารณญาณ โดยเฉพาะการตดัสนิใจทีต่อ้งมคีวามละเอยีดรอบคอบ

มากขึ้น

ผลจากการสานพลัง

สร้างเครือข่ายเช่นนี้ 

นอกจากสร้างความ

เปลี่ยนแปลงภายนอก

ให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นและ

ชุมชนบ้านเกิดของ

ตนเองแล้ว วิธีคิด

และวิธีทำางานตามแบบ

นักถักทอชุมชนยัง

สร้างความเปลี่ยนแปลง

ภายในให้เกิดขึ้นกับ

ตัวนักถักทอชุมชน

ด้วยเช่นกัน
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“ยิง่ทำางานกย็ิง่เรยีนรูว้า่เราไมค่วรตดัสนิใครจากเปลอืกนอก ทกุคนมศัีกยภาพใน

ตัวเอง ไม่เวน้แม้แตเ่ดก็และเยาวชน หรือตัวเราเอง อยู่ท่ีจะมีพ้ืนท่ีเหมาะสมให้เราไดแ้สดง

ความสามารถออกมาหรอืไม ่ดงันัน้ในการทำางาน เรากต็อ้งเข้าใจธรรมชาตขิองคนแตล่ะ

เพศ แต่ละวัย แล้วจัดกิจกรรมให้เหมาะสมตามความสนใจของเขา” 

ขณะที่ นายก อบต.แหลมใหญ่ บอกว่า การท�างานแบบมีส่วนร่วมเป็น 

“นวัตกรรม” ของการท�างานท้องถ่ิน ส�าหรับเครือข่ายภายในต�าบล ไม่ว่าจะเป็น รพ.สต. 

อสม. หรอืโรงเรยีน บคุลากรตอ้งค�านงึถงึการท�างานแบบองคร์วม ตอ้งกา้วขา้มต�าแหนง่

หน้าที่ของตนเอง และหน้าที่ขององค์กรไปให้ได้ 

“ก่อนนี้บางหน่วยงานถ้าเรามอบหมายให้ทำางานนอกเหนือประเด็นที่รับผิดชอบ

อยู่ เขาจะไม่อยากทำาเลย เพราะไม่ใช่หน้าที่ เราก็ต้องมาปรับให้เขาคิดเพื่อส่วนรวม 

คิดถึงคนอ่ืนบ้าง ส่วนคนในชุมชนก็ต้องเข้าไปปรับวิธีคิดให้เข้าใจว่า ปัญหาบางอย่าง

เขาสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและนสิยัของตวัเอง ไม่จำาเปน็ตอ้งรอ

ให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปดูแลทุกอย่าง วิธีคิดแบบนี้เป็นการทำางานบนแนวทางการพัฒนา

ร่วมกัน”

การพัฒนาชุมชนต้องมีเป้าหมายการท�างานอย่างชัดเจน เพราะเป้าหมายจะน�า

มาสูก่ารคดิหาวธิกีารเพ่ือเดนิทางไปให้ถงึปลายทางทีต่อ้งการดว้ยการลงมือท�าบางอยา่ง 

นายก อบต.แหลมใหญท่ิง้ท้ายวา่ การพดูใหใ้ครสกัคนลงมอืท�าอะไรสกัอยา่งเพือ่

ผูอ้ืน่ ไม่ใชเ่รือ่งงา่ย แตก่ารท�างานเพือ่ผู้อืน่มคีณุคา่บางอยา่งทีท่�าใหค้นท�างานเกดิพลงั

และความสุขระหว่างการท�างาน

“คนสำาราญ งานสำาเร็จ ผมบอกแบบนี้เสมอ เพราะคนทำางานต้องมีความสุข

กับการทำางาน งานถึงจะสำาเร็จได้ ยิ่งงานที่ทำาเป็นการทำาความดี ย่ิงสร้างความสุข

โดยไม่ต้องไปหาพยานท่ีไหน เพราะเม่ือเราทำาความดี ตัวเราสามารถซึมซับความดี

และมีความสุขได้ทันที”  

แมท่ี้มาของนกัถกัทอชุมชน อบต.แหลมใหญ ่จะมจีดุเริม่ตน้จากการท�าตามค�าสัง่ 

และท�าไปเพราะหนา้ที ่แต่การลงมอืท�างานดว้ยการเขา้ไปสมัผสัคลกุคลกีบัผู้คนในพืน้ที่

ไดช้ว่ยพฒันากระบวนการคดิ จนสามารถปรบัทัศนคติและวิธีคิดให้พวกเธอเข้าใจบทบาท

หน้าท่ีอันมีคุณค่าของตนเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตาม

มาจึงมีผลลัพธ์ไปในทิศทางท่ีน่าพอใจ โดยเฉพาะสถานการณป์ญัหาของเดก็และเยาวชน

ที่เปลี่ยนพฤติกรรมมาให้ความสนใจท�ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น 

นักถักทอชุมชนคือผู้เช่ือมร้อยให้เบ้าหลอมทุกส่วนในชุมชนให้มีโอกาสท�างาน

ประสานกัน เพ่ือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชน 

ครอบครัว โรงเรียน ผู้ใหญ่ในชุมชน บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

รวมถึงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเม่ือ 

ทุกฝ่ายร่วมคิด ร่วมท�า และร่วมรับผิดชอบ ความส�าเร็จก็อยู่ตรงหน้า ขอแค่ลงมือท�า 

แล้วก้าวเดินไปในทิศทางและจังหวะเดียวกันเท่านั้น
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การพูดให้ใครสักคนลงมือทำาอะไรสักอย่างเพื่อผู้อื่น 

ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การทำางานเพื่อผู้อื่นมีคุณค่าบางอย่าง

ที่ทำาให้คนทำางานเกิดพลังและความสุขระหว่างการทำางาน

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแหลมใหญ่
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล อมรศักดิ์ ฉัตรระทิน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.จ.อ.อรุณ ภมร 
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
มธุรส ปรองดอง ครูผู้ดูแลเด็ก
บุปผา ทรัพย์สมบูรณ์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จรรยา แจ้งกระจ่าง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
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จังหวัด
สมุทรสงคร�ม



เรียนรู้ชุมชน...
ยกระดับ
คุณภ�พชีวิต
เย�วชน

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลบ�งแก้ว
อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคร�ม

การปูพื้นฐานให้เด็กด้วยอีคิวหรือความฉลาดทางอารมณ์

จะทำาให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม แม้ว่าไอคิวของเด็กจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้

แต่อีคิวที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็ก

ในการใช้ชีวิตในสังคม
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ชมุชนบางแก้ว อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม เปน็ชมุชนกึง่เมอืงกึง่ชนบท 

ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย บ้างรับจ้างเล็กๆ น้อยๆ บางส่วนประกอบอาชีพ

ท�านาเกลือ และประมงชายฝั่ง แม้ว่าอาชีพประมงจะมีรายได้ค่อนข้างดี แต่มีช่วงเวลา

ท�างานค่อนข้างจ�ากัด ซึ่งลักษณะงานดังกล่าวจ�าเป็นต้อง “ใช้แรงงาน” จ�านวนมาก 

หลายครอบครวัจงึมักจะใหล้กูออกจากโรงเรยีนไปใชแ้รงงานในเรอืเพือ่หารายไดจ้นุเจอื

ครอบครัว 

เมื่อคว�มเจริญรุกเข้�สู่ชุมชน
“ตอนนี้ “นาเกลือ” ที่เห็นอยู่ลิบๆ ถูกขายให้กับนายทุนไปหมดแล้ว มีผู้ถือครอง

บางคนที่เป็นเจ้าของจริงๆ อยู่ไม่กี่รายเท่านั้น เมื่อขายให้นายทุนเสร็จแล้ว นายทุนก็

จ้างเจ้าของคนเดิมนั่นแหละทำานาเกลือต่อ ซ่ึงการกว้านซื้อที่ดินดังกล่าวของนายทุน

เหมือนเป็นการประวิงเวลา รอการใช้ประโยชน์จากที่ดินในรูปแบบอ่ืนๆ ส่วนเจ้าของ

นาเกลือบางราย เมื่อขายนาเกลือแล้วก็ผันตัวเองไปเป็นแม่ค้าขายปลาทูบ้าง ขายของ

ที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวบ้าง ส่งผลให้เด็กรุ่นใหม่ซ่ึงเป็นลูกหลานของชุมชนบางแก้ว 

ไม่รู้ถึงที่มาที่ไปของอาชีพการทำานาเกลือหรือวิถีชีวิตของชาวนาเกลือที่สืบทอดกันมา

ชา้นาน ซึง่เหตกุารณเ์หล่านีส้ะทอ้นให้เหน็ถงึการกลนืกนิคา่นยิมการใชช้วีติสงัคมเมอืง

ของเด็กรุ่นหลัง” คือค�าบอกเล่าจาก อู๋ - รัชพล กลีบผึ้ง นักพัฒนาชุมชน องค์การ

บริหารส่วนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เอ่ยด้วยสีหน้าครุ่นคิด

เม่ือถามถึงบริบทชุมชนบางแก้ว ที่แม้ว่าวันนี้ชุมชนแห่งนี้จะเปลี่ยนสภาพไปบ้าง แต่ยัง

คงเหลือเค้าความเป็นนาเกลือและสภาพดินเค็มที่ไม่สามารถปลูกพืชได้ 
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รัชพลยอมรับว่า แม้เขาจะไม่ใช่คน 

ในชุมชนนี้ แต่กลับรู้สึกใจหายเมื่ออาชีพที่

ได้ช่ือว่าเป็นรากเหง้าของชุมชนก�าลังถูก

ครอบง�าจากนายทนุ โดยไมรู่ว้า่อนาคตของ

อาชีพนาเกลือที่คนรุ่นปู่ยาตายายฝากไว้ 

จะเลอืนหายไปตามกาลเวลาหรอืไม ่ยิง่เมือ่

ผูกรวมกับการปลูกฝังค่านิยมของพ่อแม่ 

ผู้ปกครอง ที่ไม่ต้องการให้ลูกหลานล�าบาก

ล�าบนและเหน็ดเหนื่อยกับการท�านาเกลือ

เหมือนพวกเขา เด็กและเยาวชนหลายคน

จึงไม่ค่อยผูกพันกับ “อาชีพขายความเค็ม” 

นีเ้ทา่ไรนกั หนนุน�ากบัความเจรญิทีไ่หลบ่า

เข้ามาบนถนนสายหลักอย่างพระราม 2  

ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือ

โรงงานอุตสาหกรรมที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ด 

ปา่ชายเลนเริม่ถกูบกุรกุจากนายทนุเพือ่ท�า

ร้านอาหารและรีสอร์ท การ “เทใจออกห่าง” 

จากอาชีพท�านาเกลือของเด็กรุ่นใหม่จึง

มากขึ้นเป็นทวีคูณ

หวังให้หลักสูตรฯ เติมเต็ม
ก�รทำ�ง�นขององค์กร

รัชพลเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นของการ

เป็นนักถักทอชุมชนว่า เกิดขึ้นจากการเข้า

รว่มประชมุและรบัฟงัรายละเอยีดหลกัสตูร

นักถักทอชุมชนจากอาจารย์ทรงพล 

เจตนาวณิชย์ ผู้อ�านวยการสถาบันเสริม

สรา้งการเรยีนรูเ้พ่ือชุมชนเปน็สขุ (สรส.) 

ที่เล่าถึง แนวคิดในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนว่า ในอนาคตงานพฒันาเดก็จะเปน็

งานส�าคญัของ อปท. เพราะเปน็งานพฒันา

คนซึง่เป็นทรพัยากรบคุคลทีส่�าคญั  เขารูส้กึ
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ชืน่ชอบแนวคดินี ้และตอ้งการน�าไปใชใ้นการพฒันาชมุชน จึงตอบรบัเขา้รว่ม พรอ้มกบั

เห็นว่า งานพัฒนาเยาวชนน่าจะเก่ียวข้องกับส่วนงานด้านการศึกษา จึงชวน ก้อง - ยศสันต์ 

อนิทรส์มบตั ิผูช้ว่ยนกัวชิาการศกึษา เขา้รว่มทมี โดยมนีายกองคก์ารบรหิารสว่นต�าบล

บางแก้วสนับสนุน ด้วยหวังว่าหลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการท�างานของบุคลากร

ใน อบต.บางแก้ว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กฤษณพงษ์ แก่นเสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบางแก้ว รักษาราชการ

แทนหัวหนา้ส�านกังานปลดั เลา่ถงึเหตผุลในการสนบัสนนุใหร้ชัพลและยศสนัตเ์ขา้รว่ม

โครงการนักถักทอชุมชนว่า เขารู้สึกหนักใจกับปัญหาด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน 

เพราะเป็นปัญหาส�าคัญท่ียังคงเกิดขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ปัญหา 

ท้องก่อนวัยอันสมควร และปัญหาการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนท่ีท่ียังไม่สูงนัก แม้ท่ีผ่านมา 

อบต.จะส่งเสริมนโยบายด้านเด็กและเยาวชนอย่างเข้มข้น แต่ยังต้องการ “กระบวนการ

ใหม่ๆ ” เพือ่เตมิเตม็และหนนุเสรมินโยบายดา้นนี้ใหม้ปีระสทิธภิาพและมทีศิทาง

ในการท�างานมากขึ้น 

“ผมเช่ือวา่ทัง้ 2 คน จะนำาความรูใ้หม่ๆ  มาปรบัใชใ้นแผนการทำางานในดา้นนี ้และ

เปน็สว่นหนึง่ทีจ่ะขบัเคลือ่นนโยบายดา้นเดก็และเยาวชนของ อบต.บางแกว้ใหเ้ดนิหนา้

ต่อไปได้อย่างมีแบบแผนและประสบความสำาเร็จอีกระดับ”

ส�าหรับโครงการด้านเด็กและเยาวชนที่ผ่านมาของ อบต.บางแก้วเน้นไปที่ด้าน 

การศึกษาเป็นหลัก อาทิ โครงการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีและต้องการ

ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการฝึกงานกับ อบต. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและ

เยาวชนเข้ามาช่วยท�างานใน อบต. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การท�างานกับชุมชน รวมถึง

เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม ถือเป็นการฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การ

ท�างานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

สร้�งเป้�หม�ยร่วม...เพื่อผลสัมฤทธิ์ของง�น
จากประสบการณข์องนกัพฒันาชมุชนทีม่องเหน็ปญัหาในพืน้ที ่ประกอบกบัใจรกั

และความมุ่งม่ันทีต่อ้งการ“ยกระดบัคณุภาพชวีติ” ของเดก็ๆ ในชมุชนบางแกว้ให้เปน็

รูปธรรม หลังผ่านการอบรมไปได้ระยะหนึ่ง 2 หนุ่มนักถักทอชุมชน อบต.บางแก้ว  

เริ่มต้นด้วยการลงพ้ืนที่ชักชวนเยาวชนมาร่วมกิจกรรม ซึ่งครั้งแรก อบต.ต้องการให้ 

รัชพลน�าเด็กที่รับทุนเรียนดีของ อบต.มาเข้าร่วมโครงการ แต่รัชพลกลับมองว่าเด็ก 

กลุ่มนี้ยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแท้จริงที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบกับเด็ก 

กลุ่มนี้ก�าลังไปศึกษาต่อต่างพื้นที่ จึงต้องหากลุ่มเป้าหมายใหม่  

อาชีพการท�านาเกลือต้องพ่ึงพาแสงแดดจากดวงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มความเข้มข้น

ความเค็มของเกลือฉันท์ใด รัชพลก็ต้องการ “การหนุนเสริม” จากผู้มีความรู้ในการ

พฒันาชมุชนฉนัทน์ัน้ เขามองวา่กลุม่เปา้หมายทีเ่หมาะสมทีส่ดุคอื เด็กท่ีก�าลงัเรยีนอยู่

ในชุมชนและต้องเป็นเด็กที่มีใจอยากท�ากิจกรรมจริงๆ
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เมื่อเป้าหมายชัด การลงพื้นที่เพื่อเฟ้นหาเครือข่าย

เด็กและเยาวชนของทีมจึงเกิดขึ้น โดยพื้นที่เป้าหมาย 

คือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส

ระดับอนบุาล-มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพือ่ขอความรว่มมอืจาก 

อนุนาถ ชื่นจิตร์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70  

ซึ่ง ผอ.โรงเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยได้ 

มอบหมายใหค้รูตาล - นัยนา พยมพฤกษ์ คุณครูผู้สอน

วิชาสังคมศึกษา วิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าท่ี

พลเมือง ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 

จัดหานักเรียนที่สนใจเข้าร่วมท�ากิจกรรมประมาณ 10 คน

ครูนัยนาย้�าว่า จ�านวนเดก็ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมมไีม่มาก 

เพราะมาจากความสมัครใจและเต็มใจ ซ่ึงเด็กท่ีเข้ามาน้ัน

ชอบท�ากจิกรรมอยูแ่ลว้ บางคนเขา้รว่มโครงการเสรมิสรา้ง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) หรอื 

ปปช.น้อย ซึ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 ได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นโรงเรียนสุจริตหนึ่งเดียวในจังหวัด 

ประกอบกับรูปแบบของกิจกรรมสอดคล้องกับ 

การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชา

สังคมศึกษา และวิชาหน้าที่พลเมือง ท�าให้การท�างาน 

หนนุเสรมิกนัไดอ้ย่างด ีทัง้เรือ่งขอ้มูล การจดัแผนการเรยีน 

การสอน ซึ่งพบว่ากิจกรรมนี้ท�าให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

โดยเฉพาะการกลา้แสดงออก การมภีาวะผูน้�า เชน่ เดก็โต

เข้ามาช่วยดูแลเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังมีเรื่องบุคลิกภาพ 

และแนวคิดใหม่ๆ ที่ได้จากการลงพื้นที่ ซึ่งเด็กหลายคน

สะท้อนภาพออกมาได้ชัดเจนและพัฒนาดีขึ้นตามล�าดับ

มิตรภ�พเกิดขึ้นระหว่�งท�ง
หลังจากไดภ้าคีเครอืขา่ยเขา้มาหนนุเสรมิการท�างาน

แล้ว การพูดคุยถึงแนวทางการท�างานระหว่างนักถักทอ

ชุมชน ครู เด็กเยาวชน และปลัด อบต. รวมถึงการขอ 

ค�าปรึกษาจากทีมนักถักทอชุมชนเครือข่ายอื่น เพื่อวาง 

“กรอบการท�างาน” ใหชั้ดเจนจงึเกิดขึน้ ซึง่การพบกนัของ

คนแปลกหน้าระหว่างนักถักทอชุมชนกับเด็กที่เข้าร่วม

กิจกรรมส่ิงที่จ�าเป็นต้องท�าเป็นล�าดับแรกคือ การพูดคุย

และท�าความรู้จัก เพื่อทลายก�าแพง และเปิดรับมิตรภาพ

ระหว่างวัย
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รัชพลยอมรับว่า การตีซ้ีกับเด็กเป็นเรื่องไม่ยาก 

เพราะผ่านประสบการณ์การท�างานด้านเด็กและ

เยาวชนมาแล้ว เขาเชื่อว่าการเร่ิมต้นทุกอย่างถ้าท�า

ด้วยใจรักจะท�าให้มีความสุขในการท�างานมากยิ่งขึ้น 

ด้วยการท�างานอย่างมุ่งม่ันของ 2 หนุ่มนักถักทอ

ชมุชนกบัการสานไมตรด้ีวยขนมและรอยยิม้ วันจัดประชมุ

เด็กและเยาวชนจึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ

กิจกรรมแรกของรัชพลหลังจากแนะน�าตัวแล้ว 

เริ่มต้นด้วยการให้เด็กท�าความรู้จักตนเอง โดยให้

ค้นหาตัวตนที่แท้จริงพร้อมเขียนใส่ในสมุดบันทึกว่า

แต่ละคนมีนิสัยอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบอะไร มีความ

สามารถอะไรบ้าง ครอบครัวเป็นอย่างไร เพื่อให้เด็ก

ทบทวนและรู้จักคุณค่าของตัวเองก่อน รวมไปถึง 

มุมมองต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างในชุมชนของตัวเองว่า

มจีดุเดน่อะไรนา่สนใจบา้งเพือ่น�าตน้ทนุความรูเ้หลา่นี้

มาเป็นแนวทางในการจัดการต่อไป 

ซึ่งหลังจากการท�าความรู้จักในวันน้ันผ่านพ้นไปได้

ด้วยดี จาก “คนแปลกหน้า” กลับกลายเป็น “คนรู้จัก” 

ท�าให้บรรยากาศการเจอกันในวันถัดมากลายเป็นความ 

คุ้นเคยและสนิทสนม เด็กๆ กล้าพูดคุยมากขึ้น

ผนึกกำ�ลังคนในพื้นที่ร่วมสร้�งก�ร
เรียนรู้

รชัพลยอมรบัวา่ชว่งแรกๆ การท�างานของเขายงั

ไม่ค่อยคืบหน้ามากนัก ได้แค่แวะเวียนไปถามไถ่กับ

กลุม่เยาวชน เนือ่งจากตอ้งหาเวลาวา่งของเดก็ให้ตรง

กบันกัถักทอชมุชน บางครัง้นกัถกัทอชมุชนว่างแตเ่ดก็

ตอ้งเตรยีมตวัแข่งกีฬาสบีา้ง เตรียมตวัสอบกลางเทอม

บ้าง หรือมีกิจกรรมทางวิชาการบ้าง ความลงตัวที่ 

จะเจอกันมีน้อย ยิ่งเพื่อนร่วมทีมขอถอนตัวจากการ

ท�างานเป็นนักถักทอชุมชนกลางคัน  เขาจึงต้องขบคิด

ถึงกระบวนการท�างานคนเดียวเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

แมว้า่จะรูส้กึเป๋ๆ  ไปบา้ง เพราะตอ้งท�างานคนเดยีว 

ลุยคนเดียว รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ เฉพาะหน้าที่

ประเดประดังเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย แต่รัชพลก็ยังเดินหน้า

ต่อไป โดยมีพ่ีธเนศ - ชิษนุวัฒน์ มณีศรีข�า จากศูนย์

ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม  

เขา้มาใหค้�าปรกึษาและแนะแนวทางในการท�างาน พีธ่เนศ

เสนอให้พาเด็กๆ ลงพื้นที่ชุมชนของตัวเอง เพื่อให้เด็ก 

กลุม่นีม้องเหน็ทรพัยากรทีม่คีา่ในชมุชน เพราะจากข้อมูล

ของครูนัยนาสรุปว่า เด็กส่วนใหญ่ 80 เปอร์เซ็นต์รู้จักอาชีพ

ท�านาเกลือเพียงแค่ผิวเผิน ขณะที่อีก 20 เปอร์เซ็นต์ 

ไม่รู้จักอาชีพนี้เลย

จากข้อมูลเบ้ืองต้นของครูนัยนา ถูกแปรมาเป็น

กิจกรรมเรียนรู้ดูงานแปลงนาเกลือและป่าชายเลนในชุมชน 

ด้วยการพาเด็กนั่งรถไฟไปทัศนศึกษาชุมชนใกล้เคียง  

โดยพี่ธเนศได้ประสานให้วิทยากรจากโครงการพลังเด็ก

และเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก มาให้

ความรูเ้กีย่วกบับรบิทชมุชน สว่นรชัพลประสานกบัปราชญ์

ชาวบ้านซ่ึงเป็นผู้ใหญ่ใจดีมาให้ความรู้เก่ียวกับนาเกลือ 

พรอ้มทัง้สอนใหเ้ดก็รูจ้กันาเกลอืในมุมมองใหม ่ทีใ่นอดตี
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เปรยีบเสมอืนขมุทรัพยข์องชมุชน รวมท้ังยงัไดก้ลุม่อนรุกัษธ์รรมชาตแิละชายฝัง่มาเปน็

วิทยากรปูพ้ืนฐานเรื่องการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบนิเวศ 

ป่าชายเลน การอนุรักษ์หรือการปลูกแซมเพิ่มเติม เพื่อคงความสมบูรณ์ของแนวป่า

ชายเลนนั่นเอง

ขย�ยผลแกนนำ�เด็กและเย�วชน
แม้แดดในนาเกลือจะร้อนเปรี้ยงขนาดไหน ท่าทีของเด็กๆ กลับรู้สึกต่ืนเต้น  

แสงแดดท่ีร้อนระอุไม่ได้เป็นปัญหาส�าหรับการศึกษานอกห้องเรียน  เด็กๆ หลายคน

รูส้กึสนุกกบัประสบการณใ์หม ่ท้ังการลงพ้ืนทีช่มุชนเปน็ครัง้แรก ขณะทีบ่างคนเพิง่สมัผสั

กับการนั่งรถไฟครั้งแรกกับเพื่อน รวมถึงการรับรู้ถึงความเส่ือมโทรมของสิ่งแวดล้อม 

ในป่าชายเลนอาชีพการท�านาเกลือที่ก�าลังจะหายไป  

นอกจากความสนุกสนานและความประทับใจกับบทเรียนนอกห้องเรียนแล้ว  

ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ มีแนวคิดท�าสิ่งดีๆ ให้กับชุมชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 

การชว่ยกนัฟืน้ฟปูา่ชายเลน การรกัษาสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการท�าอาชพีเสรมิเพิม่รายได้

ให้แก่ตนเองและครอบครัว 

เมื่อเด็กรุ่นแรกบางส่วนจบการศึกษาออกไป “การส่งไม้ต่อ” ถึงเด็กรุ่นที่สองของ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 เป็นไปอย่างราบรื่น เปิดเทอมใหม่มีการชักชวนจากเพื่อนๆ 

แบบปากตอ่ปากถงึความสนกุสนานของการเขา้รว่มโครงการ ท�าใหป้จัจบุนักลุม่เด็กและ

เยาวชนเครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70  มีจ�านวนเพิ่มขึ้นถึง 20 คน 

และเมื่อเจอกันอีกครั้งเด็กๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งแรกได้น�าแรงบันดาลใจ

จากการลงพื้นที่มาเสนอเป็นโครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงให้รัชพลรับทราบ โดยใช้พื้นที่ในโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นท�ากิจกรรม 

ส�าหรับรัชพลแล้วเขารู้สึกได้ถึง “ความส�าเร็จ” ของการท�างานท่ีก้าวหน้าไปอีกข้ัน แม้จะ

ยังเป็นแค่แนวคิดก็ตาม เพราะรัชพลมองว่าสิ่งที่เด็กเสนอมานั้นล้วนมาจากความคิด

ของเด็กล้วนๆ อย่างน้อยๆ การลงพื้นที่ในวันนั้นคือ ช่วย ”จุดประกาย” ความคิดให้

เด็กได้คิดท�าเพื่อชุมชนและตนเอง 

เรียนรู้จน “เข้�ใจ” 
หลังจากเด็กๆ เกิดแรงบันดาลใจอยากท�าโครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อปลูก

ไว้กินเอง แต่เมื่อดูสภาพพื้นที่ที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ เด็กๆ จึงรวมกลุ่มระดมความคิด

จนเกิดเป็น “ไอเดีย” ท�าโครงการปลูกผักลอยฟ้าที่ดัดแปลงแนวคิดมาจากการปลูก

ผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้อ�านวยการและครูในโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา 70 

“ที่ต้องเปลี่ยนเป็นผักลอยฟ้าเพราะดินที่บ้านบางแก้วเป็นดินเค็ม ไม่สามารถ 

เพาะปลูกพืชให้เจริญงอกงามได้ จึงต้องดัดแปลงการเพาะปลูกใหม่เพ่ือให้ได้ผลผลิต  

ซ่ึงเราก็มองว่าดี เพราะนอกจากเด็กได้จะทำากิจกรรมตามท่ีต้องการแล้ว กิจกรรมดังกล่าว

ยังช่วยลดปริมาณขยะจากขวดน้ำาพลาสติกในโรงเรียนและชุมชนลงได้ การจัดการก็ 

ไม่ยาก เพียงแค่นำาเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้ อย่างผักบุ้งและกวางตุ้งมาปลูกใช้สารละลาย

แทนการใชปุ้ย๋และดนิ จากนัน้นำาขวดไปแขวนไวใ้หส้งูเหนอืพืน้ดนิและหม่ันรดน้ำาทกุวนั 

โดยใช้พื้นที่หน้าห้องสมุดซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเปิดโล่ง ง่ายต่อการดูแล” รัชพลอธิบายแนวคิด 

การท�างาน
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น้องกิ่ง-ดวงกมล ชื่นจิต แกนน�าเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่าถึงแนวคิด

การปลูกผักลอยฟ้าว่า หลังจากไปทัศนศึกษาที่พี่ๆ นักถักทอชุมชนจัดขึ้นแล้ว เธอและ

เพื่อนๆ ทุกคนอยากน�าความรู้ที่ได้มาท�างานจริง เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ

เหน็วา่การปลกูผกัเปน็เรือ่งทีท่กุคนสามารถท�าได ้ส่วนการเขา้รว่มกจิกรรมกบันกัถกัทอ

ชุมชนน้ันเป็นความสมัครใจ เพราะส่วนตัวเป็นคนชอบท�ากิจกรรมอยู่แล้ว โดยเธอ 

ท�าหนา้ทีป่ระสานงานกบันอ้งๆ ในทมี และตอ้งแบง่หนา้ทีก่นัท�างานตามความถนัดของ

แต่ละคน

ขณะที่เนม - อนุกูล เรืองรอง หนึ่งในแกนน�าเด็กและเยาวชนเล่าเสริมว่า  

การท�ากจิกรรมกบัเพือ่นๆ ท�าใหเ้ขาเรยีนรูเ้รือ่งการท�างานเปน็ทมี โดยเฉพาะการระดม

ความคดิเหน็ภายในกลุ่มเกีย่วกบัการปลูกผกัซึง่มีหลากหลายชนดิมาก แต่ละคนก็เสนอ

ความคิดเห็นมากมาย ท�าให้ต้องโหวตกันว่าควรจะปลูกผักอะไร เม่ือได้ค�าตอบจึงน�า

ความคดิเห็นในทีป่ระชมุมาปรกึษากบัครนูยันา  ครกูใ็ห้ความรู้วา่ควรปลกูผกัท่ีใหผ้ลผลิต

ดีและสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็ว ทนต่อสภาพแวดล้อม จึงลงตัวที่ผักกวางตุ้งกับผักบุ้ง 

เพราะปลูกง่ายที่สุด ซึ่งการท�ากิจกรรมน้ีท�าให้เขาได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบต่อ

งาน และการเปน็แกนน�าทีด่ตีอ้งมคีวามรบัผิดชอบจงึจะท�าใหเ้กดิความเชือ่ถอืและ

เป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆ ด้วย

น้องอั้ม - นพรัตน์ นาคขันทอง แกนน�าเยาวชนอีกคนเล่าว่า เธอใช้เวลาว่างๆ 

หลังเลิกเรียนมาช่วยกันคิดท�าโครงการ แม้ว่าบางครั้งอาจจะนัดเพื่อนๆ หรือน้องๆ  

ชั้นประถมศึกษาได้ไม่ครบทุกคน แต่แกนน�าจึงแก้ปัญหาด้วยการฝากตัวแทนเพื่อน 

แต่ละช้ันไปบอกเล่าถึงวาระการประชุม เพราะแต่ละคนมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ท�าให้ 

คนที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้รับทราบประเด็นและความคืบหน้าของการประชุม

เช่นเดียวกับเตย - นิภาภัทร คงสวัสดิ์ บอกว่า เธอรู้สึกสนุกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

กับเพื่อนๆ ได้เรียนรู้ถึงความส�าคัญของทรัพยากรในชุมชนและการท�าอาชีพนาเกลือ 

ท�าให้รู้สึกประทับใจกับความรู้นอกห้องเรียนที่นักถักทอชุมชน ผู้ใหญ่ใจดี และปราชญ์

ชุมชนเปิดโอกาสให้เธอและเพื่อนๆ ได้ลงพื้นที่ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา

ทั้งนี้แกนน�าทั้งส่ีคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ประสบการณ์จากการลงพ้ืนที่ 

ในวันนั้นเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุด จากที่ไม่เคยใส่ใจ มองนาเกลือและป่าชายเลน

อยา่งคุน้ชนิ แตว่นันีเ้หมอืนไดท้�าความรูจ้กัและเขา้ถงึคณุคา่ของทรพัยากรทีอ่ยูใ่น 

“บ้านของตัวเอง” ลึกซึ้งมากขึ้น

ประสบการณ์จากการลงพื้นที่ในวันนั้นเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุด จากที่ไม่เคยใส่ใจ 

มองนาเกลือและป่าชายเลนอย่างคุ้นชิน แต่วันนี้เหมือนได้ทำาความรู้จักและเข้าถึง

คุณค่าของทรัพยากรที่อยู่ใน “บ้านของตัวเอง” ลึกซึ้งมากขึ้น
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ย่�งก้�วที่มั่นคงสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ความตั้งใจบวกความมุ่งมั่นและก�าลังใจจากคนรอบข้างเปรียบเสมือนแท่นชาร์จ

พลงัชวีติในการกา้วขา้มอปุสรรค แม้การท�างานกบัชมุชนบางแกว้ ซึง่เปน็ชมุชนทีร่ชัพล

คุ้นเคยอยู่แล้วจะไม่ใช่เรื่องที่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายนักที่จะขับเคลื่อนได้ด้วยตัวคนเดียว 

รัชพลมองว่า การปูพื้นฐานให้เด็กด้วยอีคิวหรือความฉลาดทางอารมณ์จะท�าให้

เดก็สามารถใชช้วีติไดอ้ยา่งรูเ้ทา่ทนัความเปล่ียนแปลงทางสงัคม แมว้า่ไอควิของเดก็จะ

เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่อีคิวที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กใน

การใช้ชีวิตในสังคม 

ขณะเดียวกันการท�าให้เด็กและคนในชุมชนหันมาเห็นความส�าคัญของงาน

ที่เขาก�าลังขับเคลื่อนให้กับชุมชนแห่งน้ีคือ “ความท้าทายบทใหม่” ที่มีปัญหา 

ยบิยอ่ยใหข้บคดิอยูเ่สมอๆ โดยเฉพาะโจทยข์องการขบัเคลือ่น“อดุมการณ”์ และ 

“การเชื่อมร้อย” การท�างานด้านเด็กและเยาวชนให้เป็นรูปเป็นร่างในนามของ 

นักถกัทอชุมชน เพือ่ใหก้ารพฒันาเดก็และเยาวชนของต�าบลบางแกว้เขม้แขง็และ

ยั่งยืนมากที่สุด
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การพูดให้ใครสักคนลงมือทำาอะไรสักอย่างเพื่อผู้อื่น ไม่ใช่เรื่องง่าย 

แต่การทำางานเพื่อผู้อื่นมีคุณค่าบางอย่างที่ทำาให้คนทำางานเกิดพลัง

และความสุขระหว่างการทำางาน

อองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลบ�งแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล  ประกอบ แสงจันทร์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล  ชิณวัฒ กล่�าแสง 
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
รัชพล กลีบผึ้ง  นักพัฒนาชุมชน
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จังหวัด
นครศรีธรรมร�ช 
และจังหวัดกระบี่
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จังหวัด
นครศรีธรรมร�ช 
และจังหวัดกระบี่



ชุมชนเข้มแข็ง
ดัชนีชี้วัดคว�มสำ�เร็จ
ของนักถักทอชุมชน

เทศบ�ลเมืองป�กพูน
อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

หลังจากเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชนแล้ว การทำากิจกรรมให้

เด็กและเยาวชนแต่ละครั้งต้องกลับมาทบทวนการทำางานของตัวเอง 

เพราะการทำางานเหล่านี้เปรียบเหมือน “การเดินหมากที่ต้องมองเกม

ให้เห็นทั้งกระดาน” มองการทำางานในมิติที่กว้างขึ้น ปรับเปลี่ยน

ความคิดจากที่รอมีความสุขเฉพาะวันหยุด แต่ปรับความคิดให้

มีความสุขกับการทำางานในทุกๆ วัน ทำาให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น

237



ปรี๊ดดดดดดดดดดดด! สิ้นเสียงสัญญาณนกหวีดของ ป้าอู๊ด - ราตรี รักษ์สนิท 

หน่ึงในทมีผูใ้หญใ่จด ีต�าบลปากพนู อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช ดงัแหวก

อากาศ สง่สญัญาณใหแ้กง๊จกัรยานเด็กในนาม “กลุม่ป่ันจกัรยาน Bike For Volunteer” 

กว่า 20 คันทยอยออกตัวจากโรงพยาบาลต�าบลปากพูน สาขาบ้านตลาดพฤหัสในเช้า

วันเสาร์ภายใต้การน�าขบวนของ “รถพ่วงข้างของผู้ใหญ่ใจดี” พร้อมมินิเครื่องเสียงที่

เปิดพอให้ได้ยินกันภายในกลุ่ม ปิดท้ายขบวนด้วย สาระภี ศรีพร  หัวหน้าฝ่ายบริหาร

สาธารณสุข 1 ใน 6 นักถักทอชุมชน ของเทศบาลเมืองปากพูน

ในวันท่ีอากาศยามเช้าสดชื่นแจ่มใส แก๊งจักรยานเด็กปั่นเป็นแถวตอนเรียงหนึ่ง

อย่างไม่เร่งรีบ พร้อมๆ กับฉากหลังรายรอบไปด้วยทุ่งนาสลับต้นไม้น้อยใหญ่ นานๆ ที 

ถึงจะมีรถมอเตอร์ไซค์ขับสวนทางผ่านมาสักคัน ชวนให้คิดถึงบรรยากาศในหนัง  

“แฟนฉัน” ขึ้นมาเลยทีเดียว

แต่ต่างกันตรงที่ “วาระ” ของการปั่นในวันนี้เป็นการปั่นในโครงการจิตอาสา

รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ “เก็บขยะ” รอบๆ บริเวณวัด โรงเรียน และมัสยิด ซึ่งเป็น

หนึ่งในหลายๆ กิจกรรมที่นักถักทอชุมชนเทศบาลเมืองปากพูนรวบรวมกลุ่มเด็ก

และเยาวชนให้ลุกขึ้นมาท�ากิจกรรมจิตอาสาควบคู่กับการออกก�าลังกาย

สาระภีเปิดใจถึงกิจกรรมป่ันจักรยานว่า เป็นกิจกรรมท่ีท�ามาย่างเข้าปีที่ 4 แล้ว  

มสีมาชกิเปน็เดก็และเยาวชนเขา้มาร่วมกจิกรรมจ�านวนมาก ดว้ยการชกัชวนกนัมาบา้ง 

พ่อแม่พาเข้ามาร่วมกิจกรรมบ้าง เพราะเป็นกิจกรรมจิตอาสาและการช่วยกันรักษา 

สิ่งแวดล้อม
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แก้ปัญห�จ�กบนลงล่�ง  
จ�กล่�งขึ้นบน

แต่ก่อนที่จะเกิดกลุ่มจักรยาน และ 

กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย “ปากพูน” เคย

เผชิญกับความวิตกกังวลเรื่องสถานการณ์

ไม่สู้ดีรอบๆ ชุมชนที่อาจจะชักจูงเด็กไปใน

ทางร้ายได้ทุกเมื่อ

เหตเุพราะบรบิทพืน้ทีข่องปากพนูอยู่

ใกลเ้ขตเมือง ชาญชยั อรณุ ปลดัเทศบาล

เมืองปากพูน เล่าว่า เม่ือก่อนพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ไม่ได้มีสถานการณ์ที่น่าห่วงกังวลเช่นนี้ 

“กอ่นหนา้นัน้พอ่แมล่กูอยูพ่รอ้มหนา้ 

การทำามาหากินก็ไม่ได้ลำาบากดังทุกวันนี้” 

จนกระทัง่มีการเปล่ียนแปลงขึน้กลาง

ทะเล ชาวประมงหาปลาได้ยากขึ้น เรือ

หลายล�าตอ้งออกทะเลไปไกลกวา่เดิม และ

มีบางล�าที่ “ไม่ได้ออกจากฝั่ง”  

“เมือ่ไมไ่ดอ้อกหาปลา หรอืหาปลาได้

น้อยลง เพื่อความอยู่รอดของปากท้อง 

ทำาให้ชาวเลกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เริ่มหันมา

ประกอบอาชีพใหม่ ส่วนมากออกไปขาย

เครื่องแกงปักษ์ใต้ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเด่น

ของชาวบ้านที่นี่ แต่อาชีพนี้ต้องตระเวน

เดนิสายไปขายยังตา่งจงัหวดั ทำาใหเ้ดก็ตอ้ง

อยู่กับผู้สุงวัย ส่งผลให้เกิดปัญหาเด็กขาด

ความอบอุ่น หันไปเสพยา บางรายก่อ

อาชญากรรม และที่กำาลังน่าเป็นห่วงคือ 

ปัญหาแม่วัยใส” 
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จากสถานการณ์ข้างต้น เฉลิมชัย ศรีเมือง ในฐานะนายกเทศมนตรีเทศบาล

เมืองปากพูน จึงเกิดแนวคิด “รื้อฟื้นสถาบันครอบครัว” ด้วยวิธี “แก้ปัญหาจากบน

ลงลา่ง จากล่างข้ึนบน” ดว้ยการสรา้งครอบครวัขึน้มาใหมผ่า่นกลไกการจดัการร่วมกนั

ของชุมชน 

“การแกป้ญัหาจากบนลงลา่งหมายถงึผูบ้รหิารทกุระดบัตอ้งเขา้มารบัรูป้ญัหาของ

ชุมชน ขณะเดียวกันประชาชนเองก็ต้องเสนอเรื่องราวความทุกข์ร้อนมายังเทศบาล   

ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านจะมาร้องเรียนที่สำานักงานเทศบาล แต่แนวทางใหม่เราให้ 

ผู้ประสานงาน ก็คือ สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อได้ข้อมูลมา สมาชิกสภาก็นำาเรื่องเข้าสู่ที่

ประชุมฝ่ายบริหาร”  

และนอกจากข้อมูลจะมาจากด้านล่างคือชุมชน ในบางโอกาส โดยเฉพาะ

เวลาที่มีประชาคมหมู่บ้าน  ผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรี รองนายกฯ 

รวมทั้งปลัด และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะลงพื้นที่เพื่อไปรับทราบข้อมูลจาก 

ชาวบ้านโดยตรง 

“ข้อมูล” ท่ีได้จะน�าไปจัดท�าเป็นแผนพัฒนา โดยเฉพาะส่วนของการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน ท่ีต้องให้ความส�าคัญต้ังแต่ “เด็กเล็ก” ซ่ึงเทศบาลเมืองปากพูนก�าหนดเป้าหมาย

ไวท้ี ่“การพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม”  ดว้ยการเน้นวิชาชวีติไมเ่นน้วชิาการเพือ่เตรยีม

ความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่วัยเรียน 

“ส่วนการพัฒนากลุ่มเยาวชน ใช้แนวทางจากบนลงล่าง-ล่างข้ึนบน โดยมีกลุ่มเยาวชน

จิตอาสาที่ดูแลในเรื่องขยะ รวมทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษาโดยส่งเสริมให้โรงเรียน

จา้งครูสอนภาษาตา่งประเทศใหก้บัเดก็ ขณะทีใ่นสว่นของการพฒันาครอบครวัไดจ้ดัตัง้

กองทุนพัฒนาครอบครัว เด็ก สตรี ผ่านกองทุนสวัสดิการและสาธารณสุข” นายกเทศมนตรี

กล่าว
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ส�าหรับ กลุ่มเด็กเส่ียง อันเน่ืองมาจากปัญหา 

ยาเสพติดที่ก�าลังแพร่ระบาด เทศบาลเมืองปากพูนได้

ประสานความร่วมมือกับต�ารวจท้องที่ตรวจปัสสาวะ 

พร้อมกับต้ังงบประมาณส่วนน้ีไว้จ�านวน 3,500 บาทต่อคน 

เพื่อใช้ส�าหรับเข้าค่ายบ�าบัด 

“ประเด็นนีค้อืสิง่ทีเ่ทศบาลกงัวล เพราะพอไปอบรม

กลบัมา ไมน่านเดก็กอ็ยูใ่นสภาพแวดลอ้มแบบเดมิๆ กจ็ะ

กลับมาใช้ยาเหมือนเดิม ดังน้ันเราเห็นว่าหลักสูตรนักถักทอ

ชมุชนจะชว่ยเพิม่ทักษะและความสามารถดา้นการทำางาน

รว่มกบัชมุชนของทมีเจา้หนา้ที ่เพราะนัน่คอืสิง่ทีเ่จ้าหนา้ที่

เราขาด...” นายกเทศมนตรีย้�าถึงแนวคิดการเข้าร่วม

หลักสูตรนักถักทอชุมชน

ทัง้น้ี การด�าเนนิงานในชว่งทีผ่า่นมา เทศบาลจะเปน็

ผู้ด�าเนินงานเอง ซ่ึงสิ่งท่ีขาดคือ “การมีส่วนร่วมของ

ชุมชน” 

“ในชุมชนก็มีกลุ่มที่ทำางานเพื่อพัฒนาเด็กอยู่บ้าง  

แต่ก็ไม่ได้ทำางานประสานกันมากนัก จะมาร่วมกันจริงๆ 

กเ็ปน็วาระ เชน่เทศกาลงานบญุ หรอื งานประเพณสีำาคญั 

เท่านั้น”  

“ชุมชน” คือ สถ�บันครอบครัว
เม่ือพ่อแม่ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่สามารถอยู่

ดูแลบุตรหลาน หรือแม้แต่บางครอบครัวท่ีมีผู้สูงวัยอยู่อย่าง

ล�าพัง...วิธีแก้ปัญหาจาก “บนลงล่าง จากล่างขึ้นบน” 

ท�าให้ทราบว่ายังมีอีกหลายครัวเรือนที่ผู้สูงวัย และเด็กๆ 

ขาดการดูแล 

ดังนั้น  “ชุมชน” อาจจะต้องมารับบทบาทนี้ 

สาระภีอธิบายว่า “ช่องว่าง” ดังกล่าว ลดลงด้วย

กิจกรรม “คนสองวัย” ที่ดึงเด็กๆ ในชุมชนมาท�ากิจกรรม

ร่วมกับผู้สูงอายุ เป้าหมายคือให้เด็กๆ และคนชราได้มี

โอกาสถา่ยทอดความรกั ขณะเดยีวกนักส็รา้งความอบอุน่

ให้กันและกัน 

“กิจกรรมแบบนี้ทำามาได้ระยะหนึ่งแล้ว และเห็นว่า

เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ และความอบอุ่นให้กับ

คนทั้ง 2 วัยได้เป็นอย่างดี เพราะเด็กๆ จะได้ฟังเรื่องราว

จากคุณปู่คุณย่า ส่วนคุณปู่คุณย่าก็จะได้รับการเอาใจใส่

จากลูกหลาน ทำาใหเ้กดิความรกัความผกูพนัซึง่กนัและกนั 

บางครั้งกลุ่มผู้สูงอายุก็จะสอนเด็กทำาขนม ซึ่งเป็นการ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำาขนมพื้นบ้านได้อีกทางหนึ่ง” 
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หน้�ที่ของก�ร “ถักทอ” ชุมชน
นอกจากสาระภีแล้วสมาชิก “นักถักทอชุมชน” ของเทศบาลเมืองปากพูนยังมี 

นภดล รามณรงค์ นักวิชาการการศึกษา ศิริพร ทองเกตุ นักพัฒนาชุมชน  

ชัยรัต บุญเนียม หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข อรทัย จันทร์เขียว เจ้าหน้าที่

วเิคราะหน์โยบายและแผน และฐาปกรณ ์ศรเีมอืง ผู้ช่วยเจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบาย

และแผน 

ทั้งหมดเล่าย้อนถึงการเข้ามาร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชนว่า ทางเทศบาลเมือง

ปากพูนเห็นความส�าคัญของการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะในด้านอีคิว

ให้กับเด็กและเยาวชน หลังจากที่พวกเขาได้พูดคุยกับอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์  

ผูอ้�านวยการสถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ชมุชนเปน็สขุ (สรส.) ถงึความส�าคญั

ของหลักสูตรแล้วชักชวนเข้าร่วม โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) 

ระยะท่ี 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพ่ือให้ 

การท�างานเป็นไปอย่างมีทิศทางและสอดรับกับนโยบายการท�างานของเทศบาลเมือง

ปากพูนมากยิ่งขึ้น

โดยศิริพรเสริมว่า หลังจากเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชนแล้ว การท�ากิจกรรม

ให้เด็กและเยาวชน แต่ละครั้งต้องกลับมาทบทวนการท�างานของตัวเอง เพราะการ

ท�างานเหลา่นีเ้ปรยีบเหมอืน “การเดนิหมากทีต่อ้งมองเกมใหเ้หน็ทัง้กระดาน” มอง

การท�างานให้มีมิติที่กว้างขึ้น ปรับเปลี่ยนความคิดจากที่รอมีความสุขเฉพาะ 

วันหยุดแต่ปรับความคิดให้มีความสุขกับการท�างานในทุกๆ วัน ท�าให้มีความสุข

มากยิ่งขึ้น

เมื่อเกิดปัญหาการท�างานก็ให้ “มองมุมบวกแล้วย้ิมรับกับปัญหา” ชัยรัตน์

สะท้อนอีกมุมมองหนึ่งพร้อมระบุว่า แม้ว่าการท�างานบางครั้งอาจจะมีสะดุดไปบ้าง 

แต่หากมกีารวางแผนการท�างานทีด่จีะท�าใหท้มีเดนิหนา้ตอ่ไป สิง่เหลา่นีส้�าคญัมาก

ส�าหรับการท�างาน เพราะจะท�าให้เป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และเดินหน้า 

ขับเคลื่อนต่อไปได้

เช่นเดยีวกบัอรทยัทีบ่อกว่า นอกจากปรบัทศันคตใินเรือ่งการฟงัเหตผุลซึง่กนั

และกันของทีมงานแล้ว เธอยังน�ามาปรับใช้กับการเล้ียงดูลูกๆ โดยเฉพาะการรับฟัง

เหตุผลซึ่งกันและกันภายในครอบครัว รวมถึงปลูกฝังให้ลูกเรียนรู้การช่วยเหลือ

สังคม และการท�ากิจกรรมจิตอาสา

สร้�งคว�มต่อเนื่องกิจกรรมนำ�ไปสู่คว�มยั่งยืน
ปลดัชาญชยัเลา่วา่  เมือ่การท�างานของนกัถกัทอชุมชนมีความตอ่เนือ่ง กเ็ริม่เหน็

ความยัง่ยนืขึน้ โดยเฉพาะการท�ากจิกรรมและการท�างานทีร่บัลกูกบันโยบายขององค์กร 

โดยชมุชนเร่ิมเขา้มาใหค้วามรว่มมอืมากยิง่ข้ึน ท�าใหก้ารแกป้ญัหาเปน็ไปอยา่งมทีศิทาง

และที่ส�าคัญคือท�าให้การท�างานของพวกเขาง่ายขึ้น

เมื่อเกิดปัญหาก็ให้

“มองมุมบวกแล้ว

ยิ้มรับกับปัญหา”...

แม้ว่าการทำางาน

บางครั้งอาจจะมี

สะดุดไปบ้าง

แต่หากมีการวางแผน

การทำางานที่ดีจะทำาให้

ทีมเดินหน้าต่อไป
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สอดคล้องกับเสียงสะท้อนจากนพดลที่บอกว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนในเทศบาล

เมืองปากพูนทุกกลุ่มเริ่มมีการท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีสมาชิกใหม่ๆ เข้าร่วม

ตลอด แตก่ลุม่ทียั่งรูส้กึหนกัใจคอืกลุม่เกบ็ขยะ ซึง่ตอ้งมกีารกระตุน้และใหค้�าแนะน�าใน

การท�ากิจกรรมให้มากกว่านี้เพื่อให้กลุ่มมีการพัฒนาที่ดีขึ้น

ทั้งน้ี กลุ่มการท�ากิจกรรมของเด็กและเยาวชนในเทศบาลเมืองปากพูนมีทั้งหมด 

4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหอยทากซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุด ตั้งขึ้นโดยคนในชุมชนที่รวมตัว

กันมานานแล้ว ปัจจุบันท�ากิจกรรมจิตอาสาโดยมีนักถักทอชุมชนเข้าไปหนุนเสริม

กลุ่มปัน่จกัรยาน จดัตัง้ โดยนกัถกัทอชมุชนมกีจิกรรมปัน่จักรยานเกบ็ขยะบรเิวณ

โดยรอบวัดและโรงเรียนทุกๆ วันเสาร์ โดยมีกลุ่มหอยทากเป็นต้นแบบ 

กลุม่โรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพภาคประชาชนทีม่อีนามยัเขา้มามสีว่นรว่มในการ

ท�ากจิกรรม และมกีารจดักจิกรรมมาโดยตลอด เชน่ โครงการแกอ่ยา่งมคีณุคา่ชราอยา่ง 

สง่างาม จัดขึ้นโดยพากลุ่มคน 3 ช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยท�างาน และผู้สูงอายุ มาท�า

กิจกรรมเพื่อเรียนรู้และท�าความเข้าใจเรื่องการใช้ชีวิตโดยไม่มีช่องว่างระหว่างวัย

และกลุ่มเก็บขยะ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพิ่งตั้งขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เป็นกลุ่มที่ยังไม่มั่นคง

มากนัก เนื่องจากกิจกรรมที่ท�ายังไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร
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ปั่น ปั่น ปั่น ออกกำ�ลังก�ยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หลังจากเก็บขยะที่วัดมะม่วงทองเสร็จ แก๊งเยาวชนนักป่ันก็กลับไปกินข้าวเช้าที่ 

รพ.สต. โดยมีปา้อู๊ดและผูใ้หญใ่จดจัีดเตรยีมไวใ้ห ้ซึง่การปัน่แตล่ะครัง้รวมเปน็ระยะทาง

กว่า 10 กิโลเมตร

ป้าอู๊ดเล่าว่า การท�ากิจกรรมเพื่อชุมชนกับการเป็นเจ้าหน้าที่ อสม. เป็นสิ่งที่ท�า

รว่มกนัมานานแลว้ โดยเฉพาะกลุม่ปัน่จกัรยานทีน่กัถกัทอชุมชนเปน็ผูก้อ่ตัง้ขึน้ กจิกรรม

การปั่นนี้ท�าให้เด็กได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อน 

รวมทั้งปลูกฝังจิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการออกก�าลังกาย  

ซึ่งถือว่าเด็กมี “พัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจ” ไปพร้อมกัน

ปิง - สุภาสินี จินดานิล สาวน้อยตาคมอายุ 9 ขวบ สมาชิกกลุ่มปั่นจักรยาน 

รุน่แรกๆ เลา่วา่ เขา้รว่มกจิกรรมนีม้าตัง้แตอ่าย ุ5 ขวบ โดยมีเพือ่นรุน่พีข้่างบา้นชักชวน

มาปัน่จกัรยานเลน่ ทีช่อบกจิกรรมนีเ้พราะนอกจากปัน่จกัรยานเพือ่ออกก�าลงักายแลว้

ยังเป็นโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตัวเองด้วย

สว่นเตะ๊ - ปรเมฐ นติิไชย หนุม่นอ้ยหนา้ใสเลา่วา่ การเขา้รว่มกจิกรรมป่ันจกัรยาน

ท�าให้เขาได้เรียนรู้ถึงความสุขที่ได้รับจากการท�ากิจกรรมจิตอาสา พร้อมๆ กับการ 

ออกก�าลังกาย เป็นเรื่องสนุกไม่น่าเบื่อเพราะได้ท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชุมชน

แม้วันนี้เส้นทางการป่ันจักรยานของแก๊งเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จะถูกก�าหนดโดย

ทมีนกัถกัทอชมุชน แต่ในอีกไม่กีป่ขี้างหนา้เดก็แตล่ะคนตอ้งก�าหนดเส้นทางชีวติเองว่า 

จะปั่นจักรยานชีวิตของตนไปทางไหน เพ่ือรักษาสมดุลประคับประคองตัวเองไปตาม

เส้นทางให้เคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างดีและมีคุณภาพ  

แต่ในมุมมองของนักถักทอชุมชน หากถามถึง “ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ” ของการ

ท�างาน คงไม่ใชแ่คก่ารเลือ่นต�าแหน่งหน้าทีก่ารงานในแตล่ะป ีแตท่วา่ “การขับเคลือ่น” 

ชุมชนให้มีศักยภาพปรับเปล่ียนเป็นชุมชนเข้มแข็งต่างหาก น่ันคือค�าตอบของความส�าเร็จ

ที่ยั่งยืน
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หากถามถึง “ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ” ของการทำางาน 

คงไม่ใช่แค่การเลื่อนตำาแหน่งหน้าที่การงานในแต่ละปี 

แต่ทว่า “การขับเคลื่อน” ชุมชนให้มีศักยภาพปรับเปลี่ยน

เป็นชุมชนเข้มแข็งต่างหาก นั่นคือคำาตอบของความสำาเร็จที่ยั่งยืน

เทศบ�ลเมืองป�กพูน
นายกเทศมนตรี เฉลิม ศรีเมือง 
ปลัดเทศบาล ชาญชัย อรุณ 
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
สาระภี ศรีพร   ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นภดล รามณรงค์  นักวิชาการศึกษา
ศิริพร ทองเกตุ  นักพัฒนาชุมชน
ชัยรัต บุญเนียม  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
อรทัย จันทร์เขียว  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ฐาปกรณ์ ศรีเมือง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
วัชรี จันทรมุณี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองสวัสดิการสังคม
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จังหวัด
นครศรีธรรมร�ช 
และจังหวัดกระบี่



ก�รถักทอชุมชน
ช่วย “เติมเต็ม” 
จิตวิญญ�ณ
ก�รพัฒน�

เทศบ�ลตำ�บลโพธิ์เสด็จ อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

นอกจากว่ากล่าวตักเตือนแล้ว เราต้องพัฒนาใจของเด็กด้วยว่า

จะทำาอย่างไรให้เด็กให้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่ให้เขาเดินไป

ตามสิ่งที่ผิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถสอนได้ บอกกล่าวได้ 

ให้เด็กได้เรียนรู้จากตัวเรา และประสบการณ์จากภาคีเครือข่าย

ผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาช่วยกันดูแล
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เทศบาลต�าบลโพธิ์เสด็จ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยกฐานะเป็น

เทศบาลเมื่อปี พ.ศ.2554 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีท�าสวนมังคุด เงาะ ลองกอง 

ทุเรียน และปลูกยางพารา 

ด้วยสภาพพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ในทางปกครองถือว่ามีปัญหาความ 

เหล่ือมล้�าสูงท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ัน นโยบายของเทศบาลต�าบลโพธ์ิเสด็จ 

คือการลดความเหล่ือมล้�า สร้างรายได้ ลดรายจ่ายแก่ชุมชน รวมทั้งการพัฒนา

องค์ความรู้ของบุคลากรเพื่อเป็นเสาหลักในการหล่อหลอมให้ชุมชนเข้มแข็ง

“เราต้องเสริมสร้างคนในองค์กรเสียก่อน ก่อนที่จะให้เขาไปสร้างคนในชุมชนให้ 

ดีได้” เกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์ นายกเทศมนตรีต�าบลโพธิ์เสด็จ บอกเล่าอย่างตรงไป

ตรงมาถึงท่ีมาท่ีไปของการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน 

(4 ภาค) ระยะที ่2 : หลกัสตูรนักถกัทอชมุชน เพือ่พฒันาเดก็ เยาวชน และครอบครวั 

โดยระบุว่า ทักษะการท�างานที่ดีเป็นส่ิงจ�าเป็นท่ีบุคลากรทุกคนต้องมี การส่งบุคลากร

เข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชนส่วนตัวคิดว่า เป็นหลักสูตรท่ีคุ้มค่ามีประโยชน์กับ 

ชุมชนมาก เพราะเมื่ออบรมหลักสูตรเสร็จ นักถักทอชุมชนสามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้

จากวทิยากรหรอืจากเพือ่นรว่มอดุมการณด์ว้ยกนัมาปรบัใชก้บัการท�างาน การลงพืน้ที่

ชุมชน และการท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนได้จริง
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แก้ปัญห�...ผ่�นกิจกรรม
ปัญหาของเด็กและเยาวชนในต�าบลโพธิ์เสด็จคง 

หนไีมพ่น้ปญัหายาเสพตดิ ทีก่�าลงัแพรร่ะบาดในทกุพืน้ที่

ทั่วประเทศและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะใน

กลุ่มเยาวชนที่อยากรู้อยากทดลอง ซึ่งเป็นนิสัยของเด็ก 

วยันีโ้ดยไมค่ดิวา่จะตดิ รวมทัง้ปจัจยัอืน่ๆ เชน่ เพือ่นชวน 

ปญัหาครอบครวั เปน็ตน้ ซึง่เทศบาลต�าบลโพธิเ์สดจ็ไมไ่ด้

นิ่งนอนใจกับปัญหาเหล่านี้

นอกจากปัญหายาเสพติดแล้ว ปัญหาขยะดูจะเป็น

ปญัหาตน้ๆ ของท่ีนี ่นายกฯ เกรยีงศกัดิร์ะบวุา่ แมข้ยะจะ

ไม่ไดม้ากมายนกั แตค่วามสะอาดของชุมชนถอืเปน็ภารกิจ

ส�าคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะนอกจากปัญหาจากขยะ

มูลฝอยจะเพิม่มากขึน้ตามจ�านวนของประชากร หากไม่มี

การก�าจัดที่ถูกต้อง ปัญหาความสกปรกต่างๆ จะตามมา

ในที่สุด ด้วยแนวคิด “ถ้าเด็กท�าผู้ใหญ่ก็ท�า” จึงเกิดเป็น 

“โครงการเยาวชนก่อการดี” ท่ีเร่ิมท�ามาต้ังแต่ปี พ.ศ.2552 

โดยมีเรือนจ�าม่วงบางเข็น กศน. ต�ารวจภูธรในพ้ืนท่ี ร่วมเป็น

ภาคีเครือข่าย

นายกฯ เกรียงศกัดิเ์ลา่ตอ่วา่ นโยบายการพฒันาเดก็

และเยาวชนของเทศบาลต�าบลโพธ์ิเสด็จ คือพยายามให้มี

การอบรมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนทุกปี 

เพื่อให้การท�างานด้านนี้เกิดความต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน

หากมองในมุมความรู้สึกของผู้ปกครอง นั่นคือ บุคลากร

ในเทศบาลต�าบลโพธิ์เสด็จไม่ทอดทิ้งลูกหลานเยาวชน 

เม่ือถามถึงเป้าหมายของการบริหารชุมชนให้เป็น

ชมุชนทีเ่ขม้แขง็ นายกฯ เกรยีงศกัดิบ์อกวา่ อยากสรา้ง

คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันใน

ทกุๆ ดา้น โดยมผีูใ้หญค่อยชีน้�าไปในทางทีด่ ีและเมือ่

ทุกอย่างเอื้อต่อการท�าดี จะท�าให้เด็กหลุดจากกับดัก

ปัญหาต่างๆ ได้ ซึ่งน�าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
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เมื่อ “นิติกร” ผันตัวม�เป็น  
“นักถักทอชุมชน”

“แนวทางและทักษะการว่าความของนักกฎหมาย 

“คือต้องตีความตามตัวอักษร” ซึ่งในทางทฤษฎีเป็น 

การตีความตามถ้อยคำาสำานวนในตัวบทตามเจตนารมณ์

กฎหมาย เพ่ือให้ทราบความหมายของกฎหมายจาก 

ตัวอักษรที่บัญญัติไว้ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย

กำาหนด ตา่งกบัการทำางานในบทบาทของนกัถกัทอชมุชน

ที่จะต้องมีการ “การถอดบทเรียน” ซึ่งเป็นการจัดการ 

องค์ความรู้ที่อยู่ตรงหน้า เพราะผลผลิตขององค์ความรู้มี

ความแตกต่างกัน สมมติผมเป็นเกษตรกรปลูกกล้วย ได้

กล้วยมา ขายกล้วยจบแค่น้ี แต่หากมองในมุมนักถักทอ

ชุมชนเราสามารถต่อยอดองค์ความรู้ท่ีมีให้กับชุมชนได้

อยา่งไร ปลกูกลว้ยแลว้ เอาหนอ่กลว้ย ใบกลว้ยไปทำาอะไร

ได้บ้าง”

เสียงสะท้อนในมุมมองของ “นิติกร” ที่วันหนึ่ง 

จับพลัดจับผลูมารับบทบาท “นักถักทอชุมชนชุมชน” 

เอก - เอกมล พลับชว่ย เลา่ถงึความแตกตา่งของบทบาท 

การท�างานทีผ่นัตวัเองจาก “ผูช้ว่ยนกัถกัทอชมุชน” ของ

นก - วุฒธิศักดิ์ ชัยพัฒน์วงศกร นักพัฒนาชุมชน  

มาเป็น “ตัวจริง” เพื่อร่วมกันท�างานขับเคลื่อนชุมชนใน

ฐานะนักถักทอชุมชนอย่างเต็มตัว

นักถักทอชุมชน...เตือนเด็กได้ 
ก่อนทำ�ผิด!

ดว้ยบคุลกิในการท�างานทีเ่ปน็กนัเอง ยิม้แยม้แจม่ใส 

เข้ากับคนอื่นได้ง่าย แถมยังเป็นวิทยากรและเป็นพิธีกรได้ 

แววการท�างานกับชุมชนมาเต็มๆ เอกมลจึงได้รับการ

ชักชวนจากนายกเทศมนตรีต�าบลโพธิ์เสด็จ และ ภักดี 

ศรีเมือง ปลัดเทศบาลต�าบลโพธิ์เสด็จ เป็นตัวแทน 

เข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน 

หลังจากคิดทบทวนกับความรู้สึกอันหลากหลาย  

ในที่สุดเอกก็เลือกที่จะตอบรับเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอ

ชุมชน ด้วยเหตุผลส่วนตัวที่ว่า หากท�าหน้าที่นักถักทอ

ชมุชน การตกัเตอืนเดก็ในแบบฉบบัทีว่า่ดว้ยจรยิธรรม

คุณธรรมทางสังคม น่าจะเข้าถึงเด็กดีกว่าและได้ผล

มากกว่าการตักเตือนในแบบฉบับที่ว่าด้วยตัวบท

กฎหมาย 

“หากตวัเองทำางานกฎหมาย ถา้ถามวา่กบัเดก็มสีว่น

เกีย่วข้องอะไรไหม...กแ็ทบจะไมม่เีลย เพราะบอกไดอ้ยา่ง

เดียวว่าถ้าทำาแบบนี้มาผิดนะ ทำาอย่างนี้ถูกนะ ทำาอย่างนี้

กฎหมายบอกว่าผิดแค่นั้นเอง แตก่ารมาทำางานในฐานะ

นกัถกัทอชมุชน หากมองใหล้กึลงไปพบวา่ เราสามารถ

ดึงเด็กให้เป็นคนดีได้ เราสามารถปลูกฝังสิ่งที่ดีๆ ให้

เขาได ้และถา้เราเขา้ไปตกัเตอืนหรอืระงบัปญัหาทีต่น้

เหตุก่อนที่เด็กจะทำาผิด จะดีกว่าเราเข้าไปตอนที่เด็ก

ทำาผดิแลว้ แลว้เราไปพูดคุยถึงการกระทำาผดิกบัเขาใน

เชิงกฎหมาย ซึ่งมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดนัก” 

เอกบอกวา่ เขาคาดหวงัความรูท้ีไ่ดร้บัจากหลกัสตูร

นี้ไว้แค่ 60 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่เมื่อเข้าอบรมสิ่งที่ได้รับ

กลับเกินคาด เขาได้กลับมา “เกินร้อย” ทั้งการปรับใช้ 

กับการท�างาน ทั้งแนวคิดส่วนตัว และการตีความที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยมีพี่นกคอยให้ค�าแนะน�า

“การทำางานเปลีย่นแปลงไป เราไมไ่ดท้ำางานคนเดยีว 

แต่เป็นการทำางานเป็นทีมที่ต้องสามัคคี ฟังความคิดเห็น

ของคนอ่ืนด้วย เพื่อนำาไปสู่การขับเคล่ือนนโยบายที่ต้อง

เดินไปด้วยกันทั้งองค์กร มีพี่นกคอยให้คำาแนะนำาในทุกๆ 

เรื่อง ทั้งการดำาเนินกิจกรรม การทำางานกับภาคีเครือข่าย 

ขณะเดียวกันเรื่องแนวคิดในมุมมองของนักกฎหมาย 

หากเยาวชนทำาผิดต้องไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนอยา่งเดยีว พอกลบัออกมาแล้วสงัคมมอง

ไม่ดี ไม่มีใครกล้าไปยุ่ง เด็กออกมาเป็นหัวโจก แต่ใน

ทางกลับกัน หากมองในมุมของนักถักทอชุมชนเมื่อ

เด็กทำาผิด เราสามารถว่ากล่าวตักเตือนเขาได้ ให้อภัย

ในส่ิงที่เขาเคยผิดพลาด ดึงเขาออกจากวังวนที่ไม่ดี 

เพ่ือเปิดโอกาสให้เขาได้เริ่มต้นใหม่และมีจุดยืนใน

สังคม”
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ปจัจบุนั ทีมนักถกัทอชมุชนเทศบาลต�าบลโพธิเ์สด็จ

มีการท�ากิจกรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 

ไดแ้ก ่ โครงการเยาวชนกอ่การด ีโครงการชมุชนสะอาด

ปราศจากโรค สภาเด็กและเยาวชน โดยร่วมกับ เรือน

จ�าม่วงบางเข็น สถานีต�ารวจภูธร โรงเรียน วัด อสม. 

มหาวิทยาลัย รพ.สต. ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายที่ช่วยส่งเสริม

สนบัสนนุทัง้ในด้านการสง่วิทยากรเขา้มาใหค้วามรูแ้กเ่ดก็

และเยาวชน เอ้ือเฟือ้สถานทีท่�ากิจกรรม รวมถงึสนบัสนนุ

งบประมาณในการอบรม 

ทัง้นี ้กจิกรรมดงักลา่วไดส้รา้งกลุม่เดก็ดรีวมกลุ่ม

กันท�าความดี พร้อมท้ังมีการคัดกรองเด็กท่ีมีความเส่ียง

กับยาเสพติด โดยได้พูดคุยท�าความเข้าใจถึงพิษภัย

และโทษของยาเสพติด เพื่อเข้าถึงปัญหาของเด็ก 

อันน�ามาซึ่งการร่วมมือแก้ไขต่อไป  

พัฒน�เด็กต้องพัฒน�ที่ “ใจ”
เม่ือถามถึงข้อดีของความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย

หลายๆ ส่วน ที่มีเป้าหมายร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนา

ศักยภาพเด็กและเยาวชน เอกสะท้อนในอีกมุมมองว่า 

หากมีภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย ความน่าเชื่อถือใน

การท�างานจะมมีากขึน้ โดยเฉพาะกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

กับยาเสพติด 

ซึ่งการมีเครือข่ายจากเจ้าหน้าที่เรือนจ�าหรือต�ารวจ

เข้ามาหนุนเสริมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยให้เจ้าหน้าที่

สะทอ้นถึงข้อเทจ็จริง จะท�าใหเ้ด็กตระหนกัถงึการมชีวีติที่

สิ้นอิสรภาพและพิษภัยของยาเสพติดมากขึ้น

“นอกจากว่ากล่าวตักเตือนแล้ว เราต้องพัฒนาใจ

ของเด็กด้วยว่าจะทำาอย่างไรให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ 

ถูกต้อง ไม่ใช่ให้เขาเดินไปตามสิ่งที่ผิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้

เป็นสิ่งที่เราสามารถสอนได้ บอกกล่าวได้ ให้เด็กได้

เรียนรู้จากตัวเรา และประสบการณ์จากภาคีเครือข่าย

ผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาช่วยกันดูแล” เอกสรุป
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ประพงศ์ ชูตรัง ผู้อ�านวยการโรงเรียน

วดัโพธิท์อง ในฐานะผูใ้หญใ่จดี เลา่ถงึการเข้า

มาชว่ยสนบัสนนุการท�างานของนกัถกัทอชมุชน

วา่ ไดเ้ขา้มาสนบัสนนุด้วยการรวบรวมเดก็ๆ ใน

โรงเรียนมาท�ากิจกรรม พร้อมท้ังอนุญาตให้ใช้สถานที่ในโรงเรียน ส่วนเหตุผลที่เข้ามา

เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานของนักถักทอชุมชนด้วยความสมัครใจ เพราะใน

ฐานะครทูีอ่ยากเหน็เดก็และเยาวชนในชมุชนเตบิโตเป็นผูใ้หญท่ีด่ใีนอนาคต เพราะ

สังคมปัจจุบันเปราะบาง ท�าให้เด็กขาดภูมิคุ้มกันทั้งกาย ใจ สติปัญญา และอารมณ์ 

ประกอบกบัเลง็เหน็ถงึความตัง้ใจท�างานของนกัถกัทอชมุชนทีต่อ้งการพฒันาศกัยภาพ

ของเด็ก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั่นเอง  

นักถักทอชุมชนไม่ใช่แค่การท�างานตามหน้าท่ี แต่เป็นการเติมเต็มจิตวิญญาณ

ของการสร้างกลไกการพัฒนาเยาวชนโดยไม่แบ่งแยก ผ่านการขับเคลื่อนด้วย 

วถิแีหง่บรบิทชุมชนทีต่อ้งท�าอยา่งตอ่เนือ่ง กบัหัวใจทีเ่ตม็เปีย่มไปดว้ยแรงศรทัธา

ในอาชีพสู่การยกระดับชุมชนให้เข้มแข็ง ซ่ึงเป็นภาพสะท้อนถึงความพยายาม

ถ่ายทอดองค์ความรู้แนวความคิด รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมไปสู่เด็กและเยาวชน 

เพื่อให้พวกเขาได้พัฒนาตนเองและต่อยอดไปสู่การพัฒนาสังคมต่อไป

นักถักทอชุมชนไม่ใช่แค่การทำางานตามหน้าที่ แต่เป็นการเติมเต็ม

จิตวิญญาณของการสร้างกลไกการพัฒนาเยาวชนโดยไม่แบ่งแยก 

ผ่านการขับเคลื่อนด้วยวิถีแห่งบริบทชุมชนที่ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง 

กับหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงศรัทธาในอาชีพ สู่การยกระดับชุมชน

ให้เข้มแข็ง
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นักถักทอชุมชนไม่ใช่แค่การ

ทำางานตามหน้าที่ แต่เป็นการ

เติมเต็มจิตวิญญาณของการ

สร้างกลไกการพัฒนาเยาวชน

โดยไม่แบ่งแยก

เทศบ�ลตำ�บลโพธิ์เสด็จ
นายกเทศมนตรี เกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์ 
ปลัดเทศบาล ภักดี  ศรีเมือง 
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
วุฒธิศักดิ์ ชัยพัฒน์วงศกร  นักพัฒนาชุมชน 
เอกมล พลับช่วย  นิติกร
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จังหวัด
นครศรีธรรมร�ช 
และจังหวัดกระบี่



เมื่อ “กล�ย” 
เป็นของทุกคน

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลกล�ย
อำ�เภอท่�ศ�ล� 
จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

ความโชคดีของทีมนักถักทอชุมชน อบต.กลาย คือชุมชนนี้มีฐานกำาลัง

ของผู้ใหญ่ใจดีในแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้ว เพียงแค่เมื่อก่อนเคลื่อนงาน

อย่างขาดกระบวนการที่เป็นระบบ และไม่ได้ทำางานประสานกัน

กระทั่งมีนักถักทอชุมชนเข้ามาเชื่อมร้อยทุกภาคส่วน ตำาบลกลายจึง

มีกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีที่นับว่ามีความเข้มแข็งและเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียว

พร้อมขยับงานด้านเด็กไปด้วยความทุ่มเท
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องค์การบริหารส่วนต�าบลกลาย อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 โซน คือ โซนภูเขา และโซนทะเล  

โดยฟากชาวเลมีวิถีชีวิตผูกพันกับประมง ส่วนฟากภูเขาประกอบอาชีพสวนยาง และ

สวนปาล์ม แต่เมื่อราคาปาล์มและยางตกต่�าลง จึงปรับพื้นที่บางส่วนเป็นสวนทุเรียน  

สง่ผลใหส้ภาพอากาศย่�าแย ่สงัเกตจากนกทีเ่คยบนิสงูกลบับนิต่�า เพราะการปลกูทุเรยีน

ต้องใช้สารเคมีมาก ส่วนชายทะเล หลังจากเกิดข้อกฎหมายอาญาบัตรประมง  

ก็ออกเรือท�าประมงยากขึ้น

ผลกระทบจากการท�ามาหากินดังกล่าว ท�าให้พ่อแม่ต้องหันไปทุ่มเทเวลาจัดการ

ปัญหาเรื่องสัมมาชีพ จนมีเวลาใกล้ชิดลูกน้อยลง ผลักภาระการอบรมดูแลลูกให้เป็น

หน้าที่ของสถานศึกษา เด็กๆ จึงใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับโรงเรียน และเพื่อน

เห็นโอก�สจ�กหลักสูตรนักถักทอชุมชน
นิสากร ส�าเร็จเฟื่องฟ ูปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลกลาย อ�าเภอท่าศาลา 

จงัหวดันครศรธีรรมราช บอกวา่ เธอมคีวามเปน็หว่งเดก็และเยาวชนในชมุชน 2 เรือ่ง

ได้แก่ การที่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก เด็กจึงมักใช้เวลาอยู่กับเพื่อนและส่ือต่างๆ อย่าง

โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตมากกว่า ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกชักจูงเข้าสู่เส้นทางที่ไม่ดี อีกเรื่องคือ 

โอกาสทางศึกษาที่มีน้อยกว่าเด็กในเมือง เพราะมาตรฐานการศึกษาที่แตกต่างกัน

ระหว่างโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในชุมชน

256



วิธีแก้ปัญหาท่ี อบต.กลายเลือกท�า

คือ โครงการสอนพิเศษช่วงปิดเทอม ซึ่ง

ชว่ยท�าใหเ้ดก็มกีจิกรรมท�ายามวา่ง และ

เป็นการเสริมความรู้ทางวิชาการ ทว่าก็

ยังไม่สามารถดึงเด็กมาเข้าร่วมได้ทั้งหมด 

เนื่องจากพ่อแม่ที่ท�าประมงต้องการให้ลูก

ออกไปช่วยท�างาน เพื่อเตรียมสืบทอด

อาชีพต่อ กระท่ัง อบต.ตัดสินใจเปล่ียน

สถานท่ีเรียนจากโรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์

เป็นโรงเรียนบ้านพังปริง เพราะเด็กที่อยู่

โซนทะเลเดินทางมาเรียนได้ง่ายกว่า

ปลัด อบต. บอกต่อว่า ท่ีผ่านมา อบต. 

มนีโยบายเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนทีมุ่ง่เนน้

เรื่องการศึกษาเป็นพิเศษ ทว่าส่ิงที่ยังขาด

คือยุทธวิ ธี ท่ีจะส ร้างกลไกขับเค ล่ือน 

ทีย่ั่งยนื แตเ่มือ่ไดรู้จ้กักบั โครงการพฒันา

เยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะ

ท่ี 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพ่ือพัฒนา

เด็ก เยาวชน และครอบครัว จึงเห็นว่าน่า

จะเปน็โอกาสดทีีไ่ดเ้รยีนรูว้ธีิการขบัเคล่ือน

งานดา้นเดก็และเยาวชนอยา่งเปน็รปูธรรม
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ขณะท่ียุทธยา พิมเสน นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลกลาย กล่าวถึงความคิด

แรกสุดหลังจากรู้จักกับหลักสูตรนักถักทอชุมชนว่า “ตอนได้ยินชื่อหลักสูตรครั้งแรก  

ก็รู้สึกตรงกับใจของผมมาก น่ันคือ ทำาอย่างไรถึงจะทำาให้กระบวนการทำางานด้านเด็ก

และเยาวชนในพื้นที่ของเราเกิดการเรียงร้อยดั่งสายโซ่ เกิดความผูกพันใกล้ชิดระหว่าง

เด็กกับผู้ใหญ่เหมือนสังคมสมัยก่อน”

นายกฯ ยุทธยา บอกต่อว่า ตอนนั้นเห็นโอกาสและแนวทางที่จะมาช่วยคลี่คลาย

ปัญหาในท้องถิ่น จึงตัดสินใจส่งทีมงานเข้าอบรม 3 คน ประกอบด้วย กุ้ง - ลัดดาวัลย์ 

ทองข�า ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ซอแหละ - สาแหล้ ใบระหมาน รองนายก อบต. 

และ แหวว - ส�ารอง ขุนพิพัฒน์ อสม. ซ่ึงท�ากิจกรรมภายในชุมชนร่วมกับ อบต. อยู่เป็น

ประจ�า

ใจนำ�ม�...ม�ด้วยใจ
“ประโยคหนึ่งที่อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์บอก และจำาได้ตลอดคือ ถ้าคน 

ตัดฟืนไม่ลับคมขวานบ้าง นานไปขวานก็ไม่คมเหมือนเดิม และจะตัดฟืนได้น้อยลง  

เราฟงัแลว้กเ็ห็นด้วย เพราะการมคีวามรู ้แตไ่มห่าความรูเ้พิม่ใหก้บัตวัเอง กค็งไม่สามารถ

พฒันาการทำางานไปได้มากกวา่นี ้และทีผ่า่นมาเรายงัไมเ่คยทำากิจกรรมเกีย่วกบัเดก็

และเยาวชนแบบจริงจัง เคยทำาแค่ผ่านๆ จึงคิดว่า ถ้าเราไปอบรม คงมีความรู้

ใหม่ๆ  กลับมาทำางานกบัเดก็และเยาวชนในชมุชนมากขึน้”  กุง้บอกถงึเหตผุลทีท่�าให้

เธอสนใจเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าร่วมรับฟังการแนะน�า

หลักสูตรนี้

ดา้นซอแหละบอกวา่ เขาเลอืกพาตวัเองมาเรียนรูห้ลกัสตูรดว้ยเหตผุลคลา้ยกุง้คอื 

เขาประทับใจมากกับค�าว่า “นักถักทอชุมชน” เพราะมีความหมายมาก เช่ือมโยงท้ัง

ชุมชน เยาวชน และคนอื่นๆ 

“ผมเคยทำางานเก่ียวกับเด็กและเยาวชนมาเยอะ แต่ยังไม่มีวิธีการและ 

ขั้นตอนการดำาเนินการกับเด็กอย่างเป็นรูปแบบ เมื่อได้รับคำาแนะนำาจากอาจารย์

ทรงพลก็มองเห็นแนวทางว่า เราต้องมาจัดกระบวนเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนใหม่ 

อีกอย่างในฐานะรองนายก อบต. การเป็นนักถักทอชุมชนเอง น่าจะดีต่อการ

ประสานงานกับฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่” 

ส่วนแหววแม้เธอจะไม่ได้มีต�าแหน่งหน้าที่ใน อบต. แต่ใกล้ชิดชุมชนด้วยการ

ท�างานอาสาสมัครมาเกือบ 10 ปี บอกว่า งาน อสม.ที่เธอท�านั้นเกี่ยวข้องกับสวัสดิการ

ชุมชน ท�าให้ทราบปัญหาต่างๆ ของต�าบล แม้ตอนแรกที่มาเข้าร่วมอบรมจะยังไม่ค่อย

เข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรมากนัก แต่เม่ือได้เข้าอบรม จึงรู้สึกว่าหลักสูตรนักถักทอ

ชุมชนตอบโจทย์สิ่งที่ขาดหายไปในกระบวนการท�างานที่ผ่านมา 

เมื่อ 3 พลังพร้อมพรั่งทั้งกายใจ พวกเขาจึงเดินหน้ารับความรู้จากหลักสูตร

นักถกัทอชุมชน ดว้ยวาดหวงัจะน�ากลับมาพัฒนาเดก็และเยาวชน ทีเ่ปรยีบเสมอืน

ลูกหลานของตัวเอง
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คิด ค้น คั้น สร้�งเด็กแกนนำ�
หลักการเรียนรู้ของหลักสูตรนักถักทอชุมชนจะเน้น

ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูจ้ากภายในหอ้งเรยีนควบคูไ่ปกบัการลงมอื

ปฏิบัติงานในพื้นที่จริง (Learning by doing) ดังนั้น สิ่งที่ 

3 นักถักทอชุมชนจาก อบต.กลายต้องกลับมาท�า 

“การบา้น” คอื การสรา้งกจิกรรมเพือ่เดก็และเยาวชน

นั่นเอง

กิจกรรมแรกที่ทีมวางแผนท�าคือ การแก้ปัญหา

เรื่องสภาเด็กและเยาวชนของต�าบล เพราะท่ีผ่านมา 

อบต.กลายต้องคัดเลือกเด็กๆ ใหม่ทุกปี เพื่อเข้ามา

เปน็สภาเดก็ฯ  เนือ่งจากเดก็ทีท่�าหนา้ทีอ่ยูอ่ายรุุน่ราว

คราวเดยีวกนั พอท�ากจิกรรมเพยีง 1 ป ีกเ็รยีนจบออก

ไปเรียนต่อนอกพื้นที่ ส่งผลให้การท�างานไม่มีความ 

ต่อเนื่อง ขาดการสานงานต่อ กระทั่งไม่เห็นผลเป็น 

รูปธรรม ทีมนักถักทอชุมชนจึงจัดท�าโครงการอบรม

และพัฒนาศักยภาพแกนน�าเยาวชนข้ึน เพื่อค้นหา

เด็กๆ เข้ามาเป็นแกนน�าสภาเด็กและเยาวชน 

กุ้งเล่าว่า กระบวนการคัดเด็กมาปั้นเป็นดาวครั้งนี้

แตกต่างจากครั้งก่อนๆ เพราะใช้ความร่วมมือของหลาย

ส่วนมาช่วยกัน “คิด ค้น คั้น” เพื่อหาดาวดวงที่เด่นจริงๆ

“การคดัเลอืกเดก็เพือ่มาอบรมเปน็แกนนำาสภาเดก็ฯ 

ขั้นแรกมาจากชุมชน ให้ผู้นำาชุมชนคัดร่วมกับผู้ใหญ่ใจดี 

ได้เด็กมาเข้าร่วมอบรมประมาณเกือบ 50 คน อยู่ในช่วง

อายุ 8-18 ปี จากนั้นนำาเขามาทำากิจกรรม เช่น การรู้จัก

ตัวเอง การมีภาวะผู้นำา และสันทนาการ ซึ่งกระบวนการ

ทั้งหมดประทับใจเรามาก เพราะมีนักถักทอชุมชนกับ

ผูใ้หญใ่จดชีว่ยกนัทำา ถา้เปน็เมือ่กอ่น งานอบรมแบบนีเ้รา

จะเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ แต่คร้ังน้ีเราหยิบ

ความรู้ที่ได้จากหลักสูตรมาใช้ จนได้เห็นการช่วยเหลือกัน

ของคนในชุมชน”

ส�าหรับเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกเด็กนั้น กุ้งบอกว่า ดูจาก

ความกล้าแสดงออก ทักษะความเป็นผู้น�า และที่เน้นเป็น

พิเศษ คือ “ความตั้งใจ” ในการท�ากิจกรรม เพราะเด็ก

บางคนมีภาวะผู้น�าสูง แต่ไม่ตั้งใจหรือไม่ชอบท�ากิจกรรม 

จึงไม่อยากบังคับให้มาท�า การเลือกเด็กที่มีความต้ังใจ 
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มาก่อน แม้ไม่เก่งมาก แต่เรายังช่วยพัฒนาเขาได้ หลังท�า

กิจกรรมกรรมเสร็จ มีเด็กๆ ที่ผ่านด่านคัดดาวจ�านวน  

36 คน ซึ่งมีช่วงวัยหลากหลายตั้งแต่เด็กประถมศึกษาไป

จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อป้องกันปัญหาการ

ขาดช่วงสืบทอดงานอีก จึงแต่งต้ังเด็กทุกคนเป็นสมาชิก

สภาเด็กและเยาวชนต�าบลกลาย

เม่ือมีแกนน�าเยาวชนอยู่ในมือแล้ว สิ่งที่ เหล่า 

นักถักทอชุมชน อบต.กลายท�าต่อคือ การพาเด็กๆ เข้า

ร่วมสารพัดกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก อาทิ อบรม

พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ และพัฒนาทักษะ ICT ร่วม

กับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) อบรม DJ 

Teen และอบรมกระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองของ

จังหวัด รวมทั้งกิจกรรมที่นักถักทอชุมชนจัดขึ้นเอง เช่น 

อบรมให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด โครงการสืบค้น

ภูมิปัญญาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ฝึกอบรมเป็นดีเจใน

ชุมชน เป็นต้น

ทีมเชื่อมร้อยชุมชนเล่าถึงเหตุผลที่พาเยาวชนเข้า

ร่วมกิจกรรมบ่อยๆ ว่า “เพราะต้องการให้เด็กมองตัวเอง

ออกวา่ เขาเห็นตวัเองเปน็อยา่งไร มข้ีอดขีอ้เสียอะไร แลว้

จะทำาอย่างไรเพื่อแก้ไข อีกอย่างคือ อยากให้เขาอยู่ร่วม

กบัคนอืน่ไดด้ ีมคีวามกลา้แสดงออกมากขึน้ เนือ่งจากเดก็

ส่วนใหญ่ยังขาดความมั่นใจในตัวเอง การทำากิจกรรมจะ

ช่วยแก้ปัญหานี้ได้”

ทั้ง 3 คนบอกว่า ช่วงแรกพวกเขาเป็นคนวิ่งหาว่า 

ที่ไหนมีกิจกรรมอะไรบ้าง แล้วพาเด็กไปเข้าร่วม แต่พอ

ตอนหลงั เม่ือหลายหนว่ยงานเหน็วา่ อบต.กลายมกีารท�า

กิจกรรมกับเด็กแบบจริงจัง จึงส่งเทียบเชิญชวนเข้าร่วม 

ทุกครั้งที่มีกิจกรรม

 

ผู้ใหญ่ใจดี...ขุมกำ�ลังสำ�คัญของ 
อบต.กล�ย

ความโชคดีอย่างหนึ่งของทีมนักถักทอชุมชน 

อบต.กลาย คอืการทีช่มุชนน้ีมฐีานก�าลงัของผูใ้หญใ่จดี

ในแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้ว เพียงแค่เมื่อก่อนเคลื่อนงาน

อย่างขาดกระบวนการที่เป็นระบบ และไม่ได้ท�างาน

ประสานกัน กระทั่งมีนักถักทอชุมชนเข้ามาเชื่อมร้อย

ทุกภาคส่วน ต�าบลกลายจึงมีกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีที่นับว่ามี

ความเข้มแข็งและเป็นน้�าหนึ่งใจเดียวพร้อมขยับงาน

ด้านเด็กไปด้วยความทุ่มเท 

“เราทำางานด้านจิตอาสาแก่ชุมชน โดยเฉพาะงานที่

เกี่ยวกับเด็กอยู่แล้ว เพราะเป็นคนรักเด็ก เช่น พาเขาไป

เข้าค่าย ทำากิจกรรมเก็บขยะชายทะเล พัฒนาวัด จึงทำาให้

เรารู้จักเด็กแต่ละคนดีว่าคนไหนเป็นอย่างไร พอน้องกุ้ง

ติดต่อขอให้พาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกับนักถักทอชุมชน   

เราจึงชวนเด็กๆ มา” ต๋อม-ชนากานต์ ทองเรือง ผู้ใหญ่

ใจดีจากหมู่ 8 บ้านนาเพลง เล่าถึงที่มาที่ไปที่ได้ตัดสินใจ

ร่วมเป็นผู้ใหญ่ใจดี 

ช่วงแรกพวกเขาเป็นคนวิ่งหาว่า 

ที่ไหนมีกิจกรรมอะไรบ้าง แล้วพาเด็กไป

เข้าร่วม แต่พอตอนหลัง เมื่อหลายหน่วยงาน

เห็นว่า อบต.กลายมีการทำากิจกรรมกับเด็ก

แบบจริงจัง จึงส่งเทียบเชิญชวนเข้าร่วม 

ทุกครั้งที่มีกิจกรรม

260



ตอ๋มเลา่ตอ่ว่า เธอเหน็ความเปลีย่นแปลงของเดก็ๆ หลงัท�ากจิกรรมเปน็ไปในทาง

ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะพฤติกรรมและแนวคิด เพราะได้ฝึกทักษะด้านต่างๆ ทั้งพบปะเพื่อน

นอกพ้ืนที่ แลกเปล่ียนแนวคิดดีๆ ระหว่างกัน ตัวอย่างท่ีเห็นชัดเจนคือ น้องส้มแป้น

หลานสาวข้างบ้านที่เคยติดเพื่อน ไม่สนใจงานบ้าน เถียงพ่อแม่ และไม่ตั้งใจเรียน  

ที่กลายเป็นเด็กขยันเรียน และช่วยเหลือพ่อแม่จัดการงานบ้านอย่างเรียบร้อย

คล้ายกับดา-สรารัตน์ สลาม และ แหม่ม-พรรณี พัฒสงค ์2 สาวอาสาสมัครใน

ชมุชน ทีก่อ่นเขา้มาเปน็ผูใ้หญใ่จดนีัน้ ดาบอกวา่ เธอเปน็กรรมการศนูยพ์ฒันาครอบครวั 

ซ่ึงท�างานใกล้ชิดกับเด็กและสถาบันครอบครัว เม่ือนักถักทอชุมชนชวนมาร่วมงาน  

จงึเห็นเปน็ชอ่งทางทีจ่ะท�าใหเ้ธอเขา้ใกลก้ลุม่เปา้หมายมากขึน้ เชน่ เดก็ดอ้ยโอกาส หรอื

เด็กที่มีปัญหาครอบครัว เพื่อประโยชน์ในการท�างาน ทว่าส่ิงที่เธอคาดไม่ถึงคือ  

การเพ่ิมหน้าท่ีให้ตัวเองน้ีท�าให้เธอเห็นบทบาทการท�างานในชุมชนของตัวเองชัดข้ึน 

โดยท�าหน้าที่เป็นแกนหลักในการท�าสันทนาการ นอกจากนั้นเธอยังพาลูกสาว 

เข้ามาเป็นแกนน�า หวังให้ลูกไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนที่โรงเรียน แต่กลับเกินความ

คาดหวังคือ ลูกสาวของเธอนิสัยเปล่ียนไป สนใจช่วยงานพ่อแม่มากกว่าเดิม

ด้านแหม่มจากหมู่ 5 ผู้เป็น อสม. ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของต�าบลกลาย 

มานานกว่า 10 ปี เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของลูกชายคนเล็กหลังร่วมท�ากิจกรรมว่า 

“เดี๋ยวนี้พอเรากลับถึงบ้าน ถ้าเขาเห็นแม่ดูเหนื่อย จะเข้ามาบีบนวด แล้วถามแม่ว่า 

เป็นอย่างไรบ้าง หนูรักแม่นะ จากแต่ก่อนไม่มีเลย พูดเพราะข้ึน แถมห้ามพวกพ่ีๆ ไม่ให้

พูดจาไม่เพราะกับแม่นะ (หัวเราะ)”
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นอกจากนักถักทอชุมชนจะดึงผู้ใหญ่ใจดีที่เป็น อสม. เข้ามาร่วมเป็นกลไก 

ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแล้ว ยังมีผู้ใหญ่ใจดีหลายคนที่ขันอาสามาร่วม

งานเอง อย่างหมู-ศราวุฒิ เพ็ชร์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลกลาย 

(ส.อบต.กลาย) ที่มีเหตุผลน่าสนใจว่า

“ผมเหน็วา่เดก็เดีย๋วนีอ้อกไปเรยีนตา่งถิน่มากขึน้ จนเดก็รุน่ราวคราวเดยีวกนั 

ไม่สนิทกันแล้ว เมื่อพวกเขาเรียนจบแล้วกลับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเป็นการถาวร  

การมีความผูกพันสมัยวัยเด็กน้อย อาจทำาให้มีปัญหาต่อกัน ผมจึงเห็นว่าการทำา

กิจกรรมในชุมชนจะดึงเด็กให้มารู้จักกัน และประโยชน์ที่มากกว่านั้นคือ เด็กวัยรุ่น

เป็นวัยที่มีพลัง แต่ใช้พลังไปในทางไม่ดี ถ้าเราให้ความรู้และประสบการณ์ ดึงเขา 

กลับมา และใช้พลังของตัวเองไปในทางที่ถูกที่ควรจะดีกว่าไหม”

ส่วนหนิม - นิพนธ์ พูลสวัสดิ ์ส.อบต.กลาย ที่เพิ่งขอสมัครเป็นผู้ใหญ่ใจดี

เช่นกนั หลงัพบวา่ลกูชายมพีฤตกิรรมดขีึน้ เพราะเข้ารว่มกจิกรรมกบันกัถกัทอชมุชน

“ผมเพิ่งเข้ามาเป็นผู้ใหญ่ใจดีไม่นาน เนื่องจากเห็นความเปล่ียนแปลงของ

ลูกชายหลังจากอบรมแกนนำาเยาวชนตำาบลกลาย รู้สึกว่าเขารับผิดชอบต่อตัวเอง

มากขึ้น ช่วยทำางานบ้านทุกอย่าง พอผมเข้ามาทำาตรงนี้ก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเวลาทำา

กจิกรรม และโครงการนีท้ำาใหเ้ราดึงเดก็กลุม่เสีย่งทีก่อ่นนีไ้มเ่อาอะไร การเรยีน

ก็แย่ กลับมาได้ 6 คน สังเกตเห็นว่าเขารับผิดชอบหน้าท่ีการเรียน และช่วยแบ่งเบา

ภาระของผู้ปกครองที่บ้าน”

เหล่าผู้ใหญ่ใจดีกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเขาภาคภูมิใจกับการท�างาน 

จิตอาสาตรงน้ี ได้ชว่ยเหลอืนกัถกัทอชมุชน และเปน็ตวัอยา่งท่ีดใีหแ้กเ่ดก็ สว่นความ

คาดหวงัทีเ่ปน็แรงบนัดาลใจใหพ้วกเขาท�างานตอ่คอื อยากเหน็เดก็ๆ ประพฤตติวัดี 

เห็นคุณค่าในตัวเอง และสอนรุ่นน้องถึงการใช้ชีวิตในแง่งามได้ 

ตอนนี้เด็กในชุมชนประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ต่างเข้ามาร่วมกิจกรรม โดยมี 

ทัง้ท่ีร่วมตัง้แตค่า่ยอบรมแกนน�าเยาวชนรุน่แรก และเข้ารว่มชว่งหลงัจากการชกัชวน

ของเพื่อนเยาวชน หรือผู้ใหญ่ใจดีพามา ส�าหรับน้องณัฐ - ณัฐดนัย ชูละเอียด 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์บอกว่า เข้ามาเริ่มท�า

โครงการสืบค้นภูมิปัญญาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพราะ “ลุงหนิม”   

“ผมเริ่มเข้าโครงการน้ี ตอนลุงหนิมไปชวนครับ ลุงหนิมถามว่าอยากเรียนรู้

ภูมิปัญญายาเส้น ก็เลยลองมา เพราะอยู่ท่ีบ้านไม่มีอะไรทำา เล่นแต่โทรศัพท์กับเกม 

พอมาแล้วสนุกมากครับ ได้ทำากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน ได้ความรู้ กล้าแสดงออกมากข้ึน 

แต่กอ่นผมไมค่อ่ยกลา้ออกมาอธบิาย ตอนนีพ้ออธบิายให้พวกเพือ่นฟงัไดบ้า้งเรือ่ง

การทำายาเส้น”
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ผลของก�รลงมือ ลงแรง และลงใจ
ในวันนี้ กลไกการขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนที่ 

อบต.กลาย เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้ว จากฝีมือของ 3  

นักถักทอชุมชน เห็นได้จากเสียงสะท้อนของ นายก อบต. 

ที่ยอมรับกับผลลัพธ์ของหลักสูตรนักถักทอชุมชนว่า

“ผมคดิวา่กระบวนการอบรมใหอ้ะไรกับทมีงานของ

ผมหลายอย่าง โดยเฉพาะความคิดใหม่ๆ ในการทำางาน 

แม้ผมจะเคยผ่านการทำางานกับชุมชนสังคมมามาก  

แก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน การขาดแคลนต่างๆ มา

ก็มาก แต่หลายครั้งความคิดที่น้องๆ นักถักทอชุมชน 

นำาเสนอ ก็เป็นความคิดใหม่ๆ ที่ผมไม่เคยมองเห็น ซึ่งผม

ต้องรับฟัง”

ส่วนปลัดนิสากรบอกว่า เธอพอใจเป็นพิเศษกับ 

ผลงานการดึงผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมปรับเปลี่ยนการคัดเลือก

สภาเด็กและเยาวชน  จนวางนโยบายส�าหรับโครงการ 

ในปีต่อไปไว้เรียบร้อยแล้ว

“โครงการประจำาปี พ.ศ.2559 จะมีการจัดกิจกรรม

ใหเ้ดก็เสนอสิง่ทีเ่ขาอยากทำามา และจะดงึศนูยพั์ฒนา

ครอบครวัเขา้มารว่มดว้ย เพือ่ขยายเครอืขา่ย แนวทาง

คืออยากขยายเครือข่ายเต็มพ้ืนท่ีของตำาบล ให้กิจกรรม

ตรงนี้ดึงเด็กที่ว่างเข้ามาเรื่อยๆ และกลืนกินปัญหา

สังคม เช่น ยาเสพติด ให้หมดไปจากชุมชนของเรา”

กระบวนการอบรมให้อะไรกับทีมงานของผม

หลายอย่าง โดยเฉพาะความคิดใหม่ๆ ในการ

ทำางาน แม้ผมจะเคยผ่านการทำางานกับชุมชน 

สังคมมามาก แก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน 

การขาดแคลนต่างๆ มาก็มาก แต่หลายครั้ง

ความคิดที่น้องๆ นักถักทอชุมชนนำาเสนอ 

ก็เป็นความคิดใหม่ๆ ที่ผมไม่เคยมองเห็น

ซึ่งผมต้องรับฟัง
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ก้�วต่อไปต้องไกลกว่�เดิม
จากวันแรกถึงวันนี้ การเคลื่อนงานด้านเด็กและ

เยาวชนของทมีนกัถักทอชมุชน อบต.กลาย ไดเ้ดนิทาง

มาไกลจากจดุเริม่ตน้จบเกอืบลบัสายตา ทัง้หมดไมใ่ช่

ดว้ยความบงัเอญิ หากแตเ่กดิเพราะความรว่มมอืของ

ทุกภาคส่วนในชุมชน ท่ีพวกเขาเข้าไปประสานแต่ละ

เส้นส่วนให้เรียงร้อยและแน่นหนา พร้อมน�าพาเด็ก

และเยาวชนไปสู่ทิศทางที่ดี 

“หลังจากค่ายแรก เรามีเด็กและเยาวชนเข้ามา 

ร่วมกิจกรรมเยอะมาก และร่วมกิจกรรมกับเรายาวนาน 

ต่อเนื่อง ผิดจากเมื่อก่อนท่ีแทบไม่มีเลย” กุ้งบอกเล่าถึง

ผลส�าเรจ็เชงิปรมิาณทีเ่ธอเหน็ แตใ่ชว่า่ความกา้วหนา้ของ

การท�างานเกี่ยวกับเด็กของพวกเขาจะวัดได้ด้วยจ�านวน

เทา่นัน้ หากวดักนัในเชงิคณุภาพแลว้กป็ระสบความส�าเรจ็

ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน 

“กลุ่มของเยาวชนทั้งหมดจะมีบางคนที่เด่น บางคน

ต้องพัฒนาเพิ่ม ซ่ึงกลุ่มที่เป็นแกนนำาที่สามารถพาทำา

กิจกรรมได้มีเกือบ 20 คน เราจะคอยสังเกตกันตลอด 

ในกลุ่มของนักถักทอชุมชนและผู้ใหญ่ใจดีว่าเด็กคนไหน 

มพีฒันาการอยา่งไร ในภาพรวมกเ็หน็วา่เขากระตอืรอืรน้

เขา้รว่มกิจกรรมกนัมาก เพราะเมือ่ไรทีม่กีจิกรรมเราจะสง่

เข้าไปในไลน์กลุ่มสภาเด็กฯ เขาต่างอยากเข้าร่วม หรือ

บางทีถามเราก่อนด้วยซ้ำาว่าเมื่อไรจะมีกิจกรรมอีก”

นอกจากพาเด็กท�ากิจกรรมแล้ว ทีมนักถักทอ

ชุมชนยังมีแนวทางการท�างานกับเด็กเพิ่มข้ึน น่ันคือ 

การตั้งงบประมาณไว้ให้เด็กเขียนเข้ามาขอทุนไปท�า

โครงการทีต่วัเองสนใจดว้ย ซึง่ความคดินีก้เ็กดิจากตวั

เด็กเองที่เคยไปเข้าค่าย แล้วต้องฝึกเขียนโครงการ 

กระทั่งมาสะดุดที่งบประมาณจัดท�าโครงการ จนเกิด

เป็นวาระพูดคุยระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่  

ซอแหละเล่าถึงเหตุการณ์นั้นว่า “เม่ือก่อนถ้ามี

กิจกรรมกับเด็ก เขาจะไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง โดยเฉพาะ

งบประมาณ เด็กไม่เคยคำานึงถึงเลย เพราะเขามาทำา

กจิกรรมตอนทกุอยา่งพรอ้มแล้ว แตค่วามคิดนีเ้กดิขึน้ตอน

ทีเ่ราพาเดก็ไปเขา้คา่ยทีท่า่ศาลา แลว้เด็กตอ้งลองหดัเขยีน

โครงการ ซึ่งพอเริ่มเขียนโครงการก็มาสะดุดตรงที่ต้องใช้

งบประมาณ บางกลุ่มใช้ 3,000 บาท บางกลุ่มใช้ 5,000 

บาท ผมถามพวกเขาว่างบประมาณนี้มาจากไหน เขาจึง

มาคุยว่าอยากให้ อบต.ตั้งงบประมาณไว้สำาหรับพวกเขา

ได้ไหม เผ่ืออยากทำาโครงการ จะได้เขียนเข้ามาขอ”

ปัจจุบันการท�างานพัฒนาเด็กและเยาวชนของ 

อบต.กลาย ไม่ได้พ่ึงเพียงงบประมาณภายในอีกแล้ว 

เพราะตอนนี้งบประมาณจากภายนอกได้หลั่งไหลเข้า

มาตลอดเวลา ท�าให้นักถักทอชุมชนขับเคลื่อนงานได้

ตอ่เนือ่ง หากถามวา่แหลง่ทุนเหลา่นัน้เขา้มาไดอ้ยา่งไร 

พวกเขาตอบชัดเจนว่า มาจากการท�างานนักถักทอ

ชุมชนนี่แหละ!

“การเรยีนรูจ้ากหลักสูตรนกัถกัทอชุมชน จะตอ้งกลับ

มาทำากิจกรรมกับเด็ก เราจึงดึงเด็กไปทำากิจกรรมมากขึ้น 

และไปทีไ่หนกม็กัเจอเจา้หนา้ท่ีของสำานกังานพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พอเขาเห็น 

เรามาทุกครั้ง ก็รับรู้ถึงความตั้งใจจริงในการทำางานด้านนี้ 

จงึตดิตอ่ว่าอยากช่วยสนับสนนุ รวมทัง้หนว่ยงานอืน่ทีม่า

เห็นว่าเรามีการขยับงานกับเด็กจริง มีผลงานจริง ก็อยาก

สนบัสนนุดว้ย” กุง้ตอกย้�าภาพการท�างานจรงิของพวกเขา

ปัจจุบันการทำางานพัฒนาเด็กและเยาวชนของ อบต.กลาย ไม่ได้พึ่งเพียงงบประมาณ

ภายในอีกแล้ว เพราะตอนนี้งบประมาณจากภายนอกได้หลั่งไหลเข้ามาตลอดเวลา 

ทำาให้นักถักทอชุมชนขับเคลื่อนงานได้ต่อเนื่อง หากถามว่าแหล่งทุนเหล่านั้นเข้ามา

ได้อย่างไร พวกเขาตอบชัดเจนว่า มาจากการทำางานนักถักทอชุมชนนี่แหละ!
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เมื่อทำ�ด้วย “ใจ” สิ่งที่ได้ก็ “งดง�ม”
 กระบวนการท�างานดา้นเดก็และเยาวชนของ อบต.กลาย ภายใตห้ลกัสูตร

นักถักทอชุมชนเดินมาครบรอบ 1 ปีแล้ว และเคลื่อนมาไกลจากวันแรกหลายก้าว 

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ เพราะแรงขับจากหัวใจของ 3 นักถักทอชุมชน ที่แค่มองเห็น

โอกาสในการได้ความรู้มาพัฒนาเด็ก พวกเขาก็พร้อมพาตัวเองกระโจนลงไป

ซอแหละนักถักทอชุมชนจากฝ่ายบริหารที่ชอบการลงมือท�าด้วยตนเองมากกว่า

มองภาพรวมจากมุมบน บอกว่า ไม่ได้มองการมาท�างานนักถักทอชุมชนเป็นภาระ 

เพราะเห็นเด็กและเยาวชนในต�าบลเป็นลูกหลานของตัวเองที่ควรช่วยกันดูแล  

เมือ่มเีครือ่งมอืทีจ่ะใหว้ธิกีารและกระบวนการมาด�าเนนิงานกบัเดก็ๆ เปน็ขัน้ตอน

ก็อยากท�าทันที

“เม่ือก่อนแค่มีงบเข้ามา มีกิจกรรมเข้ามา เราก็นำามาทำากิจกรรม เสร็จแล้วก็เสร็จไป 

ไม่ได้ตามผลว่าสำาเร็จมากน้อยแค่ไหน ไม่มีความต่อเนื่องของการทำากิจกรรม ไม่มีการ

ถอดบทเรียน เช่น กีฬาต้านยาเสพติด ก็แค่มาซ้อมกีฬา 15 วัน แข่ง 1 อาทิตย์ แต่เวลา

ทีเ่หลอืเดก็กว็า่ง เสีย่งตอ่การเดนิทางผดิ แตก่จิกรรมทีเ่ราทำาหลงัจากเขา้อบรมหลกัสตูร

นกัถกัทอชมุชน มคีวามตอ่เนือ่ง ประกอบกบัมงีบประมาณมาสนบัสนนุเราเยอะ เราจึง

ยิ่งสานต่อ ให้เด็กมีกิจกรรมทำาอยู่ตลอด”

ส่วนกุ้งบอกว่า ด้วยต�าแหน่งหน้าที่ของเธอควรท�างานเกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรง 

แตท่ีผ่า่นมาการท�างานกบัเดก็ไม่เคยมกีจิกรรมใดจรงิจงั พอรูจั้กหลักสตูรนักถักทอชมุชน 

จึงเห็นวา่นีค่อืสว่นเตมิเตม็ใหเ้ธอไดจ้บังานเด็กอยา่งเตม็ที ่และเปิดสายตาของเธอ

ให้กว้างขึ้น
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“เราได้ทำางานท่ีเก่ียวกับเด็กหลากหลายมุมมากข้ึน จากเม่ือก่อนคิดกิจกรรมอยู่แค่

วงแคบของตัวเอง แต่พอเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน และได้ไปเจอกับจังหวัดอื่น 

จึงเห็นงานของเขาที่แตกต่างกับเรา บางเรื่องก็นำามาเป็นไอเดียที่จะใช้ต่อยอดในชุมชน

ของเราต่อไป”

ส�าหรับแหววที่ท�างานช่วยเหลือสังคมมาเกือบ 10 ปี บอกว่า สิ่งที่ชอบที่สุดจาก

การอบรมคอื กระบวนการมองทัง้กอ่น ระหวา่ง และหลงัท�ากจิกรรมวา่ ท�าแลว้ได้

อะไร จากเมื่อก่อนท่ี “แค่ท�า” โดยไม่ได้เก็บเกี่ยวผลของกิจกรรม อีกส่ิงที่เธอมี

มากขึ้นคือความใส่ใจต่อเด็ก

  “ก่อนหน้านั้น ถ้าน้องกุ้งบอกว่ามาช่วยดูเด็กหน่อยนะ เราก็ทำาแค่มาช่วยดู

เฉยๆ เสร็จแล้วกลับ ไม่ได้สนใจว่าเด็กจะอยู่อย่างไร พอเดี๋ยวนี้เรานำาเด็กมาเข้าอบรม 

จะคอยดเูดก็ทำากจิกรรมแลว้เปน็อยา่งไร พอ่แมเ่ขาจะไดเ้หน็ความเปลีย่นแปลงของลกู 

นายกฯ ยุทธยาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กที่มาอบรม เราก็ภาคภูมิใจว่าเด็ก

เปลี่ยนแปลงจริง”

ผลของ “การท�าจริง” ในงานด้านเด็กและเยาวชนของ อบต.กลาย ไม่ได้

ส�าเรจ็แคเ่กดิกจิกรรมใหเ้ดก็ท�าอยา่งตอ่เนือ่ง ไมใ่ชแ่คมี่งบประมาณจากภายนอก

เขา้มาเสรมิ แตส่ิง่ทีส่�าคญักวา่คอื ทกุคนยืน่มือออกมาประสานกนัอยา่งแนบแนน่ 

ดั่งสัญญาใจว่า เราจะช่วยกันสร้างลูกหลานในชุมชนกลายให้มีภูมิคุ้มกันยืนหยัด

บนทางที่ดี และรู้จักปฎิเสธสิ่งเลวร้ายที่เข้ามาล่อลวง

เราได้ทำางานที่เกี่ยวกับเด็กหลากหลายมุมมากขึ้น จากเมื่อก่อน

คิดกิจกรรมอยู่แค่วงแคบของตัวเอง แต่พอเข้าร่วมหลักสูตร

นักถักทอชุมชน และได้ไปเจอกับจังหวัดอื่น จึงเห็นงานของเขาที่

แตกต่างกับเรา บางเรื่องก็นำามาเป็นไอเดียที่จะใช้ต่อยอดในชุมชน

ของเราต่อไป
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สิ่งที่ชอบที่สุดจากการอบรมคือ กระบวนการมอง

ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังทำากิจกรรมว่า ทำาแล้วได้อะไร

 จากเมื่อก่อนที่ “แค่ทำา” โดยไม่ได้เก็บเกี่ยวผลของกิจกรรม

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลกล�ย
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล ยุทธยา พิมเสน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล นิสากร ส�าเร็จเฟื่องฟู 
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
สาแหล้ ใบระหมาน    รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
ลัดดาวัลย์ ทองข�า  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ส�ารอง ขุนพิพัฒน์  ประธานสถาบันครอบครัว
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จังหวัด
นครศรีธรรมร�ช 
และจังหวัดกระบี่



เปลี่ยน “ส่วนต่�ง” 
เป็น “ส่วนหนึ่ง”
ของชุมชน

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลสระแก้ว
อำ�เภอท่�ศ�ล� 
จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

กิจกรรมของนักถักทอชุมชนถือเป็นการพัฒนา หนุนเสริม เติม แต่ง

ชุมชนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ อบต.

ที่วางไว้ แม้ปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดยังมีอยู่ในชุมชน แต่เมื่อมีการ

ขับเคลื่อนการทำางานของนักถักทอชุมชนเข้ามา ปัญหาที่มีอยู่ก็ทุเลาลง 

แต่ยังไม่ลดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นัก เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ “เวลา” และ 

“ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของชุมชน”
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ผลพวงที่เกิดขึ้นจาก “ระบบทุนนิยม” นอกจากจะท�าให้เกิด “ช่องว่าง” ระหว่าง

คนจนกับคนรวย เกิดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ต่อครัวเรือนแล้ว ยังพบว่าสังคมไทย

ก�าลังเกิดภาวะ “ภูมิคุ้มกันทางครอบครัวบกพร่อง” ด้วย 

เฉกเช่นชุมชนเล็กๆ ที่แวดล้อมไปด้วยสวนผลไม้และสวนยางพาราอย่างต�าบล

สระแก้ว อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช คือหนึ่งในหลายๆ พื้นที่ของ

ประเทศที่ก�าลังประสบภาวะนี้ 

“ปัญหาเร่ืองเยาวชนกลายเป็นปัญหาหลักของท่ีน่ี เพราะระบบครอบครัวถูกทำาลาย 

พอ่แมผู่ป้กครองอยากหาเงนิเพิม่รายรบัใหแ้กค่รอบครวัมากท่ีสดุ โดยไมม่เีวลามาดแูล

ลกูหลาน ปญัหาเดก็ตดิยาจึงกลายเปน็ปญัหาท่ีชมุชนตอ้งเรง่แกไ้ข อบต.เองกพ็ยายาม

ดำาเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอด ทั้งอบรม ทั้งป้องปราม แต่ยังไม่ประสบความสำาเร็จ 

เท่าที่ควร” 

ปัญหาของชุมชนในต�าบลสระแก้วถูกเกร่ินน�าโดย ไชยสิทธิ์ เทพทอง ปลัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลสระแก้ว อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ด้วยสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีนัก ราวกับว่า “แบกรับปัญหา” นี้มานาน

แม้บทสนทนาเร่ิมต้นดูเครียดไปนิด แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือปัญหาที่ “ยังแก้

ไมต่ก” โดยเฉพาะปญัหาเด็กและเยาวชนทีม่สีาเหตมุาจากการดิน้รนเพือ่เลีย้งปากทอ้ง

สมาชิกในครอบครัวของพ่อแม่ จนไม่มีเวลาดูแลลูก ท�าให้เกิด “รูรั่ว” ของสังคม ท�าให้

ชุมชนอ่อนแอในที่สุด
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ฐ�นะท�งเศรษฐกิจดี 
ใช่ว่�ก�รันตีคว�มอบอุ่น

แมว้า่บรบิทชมุชนโดยรวมของต�าบล

สระแก้วจะจัดอยู่ในพื้นที่ที่ มีฐานะทาง

เศรษฐกิจค่อนข้างดี หากเปรียบเทียบกับ

ชุมชนโดยรอบ ประชากรของที่นี่ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกผลไม้ เช่น 

ทเุรยีน มงัคดุ ลองกอง เปน็ตน้ แตห่ากมอง

ใหลึ้กลงไป การบง่ช้ีดว้ยฐานะทางเศรษฐกจิ

ใชจ่ะเปน็บทสรปุทีจ่ะท�าใหม้องวา่พืน้ทีน่ัน้

ปราศจากปัญหา แต่กลับพบว่า “ปัญหา

ครอบครัว” กลายเป็นปัญหาหลัก และน�า

ไปสู่ปัญหาเด็กและเยาวชนในที่สุด

“ปัญหายาเสพติดอย่าง “น้ำากระท่อม” 

ที่กำาลังแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ในภาคใต้ เนื่องจากเป็นพืชท้องถิ่น หาง่าย

และมีราคาถูก น้ำากระท่อมมีฤทธิ์กระตุ้น

ประสาทเช่นเดียวกับสารเสพติดชนิดอื่น 

นอกจากนีย้งัมี “ปญัหาเดก็นอกระบบ” ที่

เรียนไม่จบช้ัน ม.3 เนื่องจากมีพฤติกรรม

เกเร มั่วสุมเสพยาเสพติด” ปลัดไชยสิทธิ์

อธิบายรายละเอียด

ขณะเดียวกันแทบไม่น่าเชื่อว่าต�าบล

สระแก้วจะประสบปัญหาค่านิยม “ส่งลูก

ไปเรยีนนอกพืน้ที”่ ทัง้ในตวัอ�าเภอและใน

ตัวจังหวัดไล่ต้ังแต่ระดับอนุบาลเป็นต้นไป 

โรงเรียนดังๆ มีชื่อในตัวเมืองคือตัวเลือก

แรกๆ ที่พ่อแม่นิยมส่งบุตรหลานไปเรียน 
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อนุมานได้คล้ายๆ อารมณ์เดียวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของใครหลายๆ คน  

เมื่อต้องเลือกระหว่างสินค้า “OTOP” กับสินค้า “แบรนด์ดัง” ทั้งๆ ที่คุณภาพแทบไม่

แตกต่างกัน แต่เพ่ิมเงินไปนิดหน่อยหลายคนที่มีฐานะมักเลือกหยิบสินค้าแบรนด์ดัง

มากกว่า จากเหตุผลสั้นๆ ง่ายๆ ที่ระบุว่า “เรียนในพ้ืนที่มันก็ไม่ได้แย่ เพียงแต่ 

ที่อื่นดีกว่าเท่านั้นเอง!!!”

แตห่ากมองในเชงิเหตผุลหลกัๆ ทีช่วนใหข้บคดินา่จะมาจากค่านยิมของ “คณุภาพ

การศึกษา” แต่ละโรงเรียนท่ีแตกต่างกันท้ังในเร่ืองวิชาการเด่น กีฬาดี ความทุ่มเทเอาใจใส่

ของครผููส้อน รวมถงึความกระตอืรอืรน้ในการใฝเ่รยีนรูข้องตวัเดก็เอง ซึง่หลายๆ ปัจจยั

น�าไปสู่การเลือกที่เรียนที่ดีที่สุด

ปัญห�ชุมชน...แก้คนเดียวไม่ได้
การส่งบุตรหลานออกไปเรียนนอกพื้นที่ เริ่มต้นขึ้นโดย “ครู” ที่สอนอยู่ในพื้นที่

นั่นเอง ท่ีสร้างค่านิยมส่งลูกตัวเองออกไปเรียนในตัวเมือง ท�าให้ผู้ปกครองหรือกลุ่ม 

พอ่แมท่ีม่ฐีานะดเีกดิ “อปุทานหมู”่ พากนัทยอยสง่ลกูตวัเองไปเรยีนบา้ง ยา้ยโรงเรยีน

กลางเทอมบ้าง ท�าให้เด็กในพ้ืนที่ที่เรียนในโรงเรียนใกล้บ้านลดลงอย่างเห็นได้ชัด  

ซึ่งปัจจุบันพบว่า ค่านิยมดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ “คู่ขนาน” ไปกับความผูกพัน

ระหว่างพ่อ แม่ ลูก ที่เริ่มเว้นระยะห่างด้วยเช่นกัน เนื่องจากระยะทางที่ห่างไกลจาก

ชุมชน ดังนั้นเวลาที่จะอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวจึงน้อยลงตาม

ไปด้วย

นโยบายการรณรงค์เรื่องระบบครอบครัวอบอุ่นจึงเกิดขึ้น ปลัดไชยสิทธิ์

อธิบายว่า หากไม่เริ่มต้นที่ครอบครัวซึ่งเป็นส่วนที่เล็กที่สุดก็ไม่สามารถจะเริ่มต้น

แก้ปัญหาท่ีใหญ่กว่าน้ีได้ ดังน้ันการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน 

(4 ภาค) ระยะท่ี 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่คิดว่าน่าจะท�าให้ชุมชนมีทิศทางในการท�างานเกี่ยวกับปัญหา

เด็กและเยาวชนชัดเจนยิ่งขึ้น 

กิจกรรมของนักถักทอชุมชนถือเป็นการพัฒนา หนุนเสริม เติม แต่งชุมชนให้เป็น

ไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ อบต.ที่วางไว้ แม้ปัญหาที่กล่าวมา

ทั้งหมดยังมีอยู่ในชุมชน แต่เมื่อมีการขับเคล่ือนการท�างานของนักถักทอชุมชนเข้ามา 

ปญัหาทีม่อียูก่ทุ็เลาลง แตย่งัไมล่ดเตม็รอ้ยเปอรเ์ซน็ตน์กั เพราะสิง่เหลา่นีต้อ้งใช ้“เวลา” 

และ “ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของชุมชน” ด้วย

ส่วนปัญหาการท�างานในองค์กรก่อนจะเข้าร่วมโครงการนี้ ปลัดชัยสิทธิ์บอกว่า 

การท�างานเป็นไปอย่างสะเปะสะปะ ต่างคนต่างท�า แม้งานที่ได้รับมอบหมายจะเสร็จ

ทันตามก�าหนด แต่ดูเหมือนยังขาดการท�างาน “เป็นทีม” ที่จะเกื้อหนุนขับเคลื่อนให้

งานส�าเรจ็และเปน็ระบบ เขามองวา่ความเปน็ทมีเวริค์คอื “หวัใจส�าคญัของการท�างาน 

อบต.” เพราะการแก้ปัญหาของชุมชนเป็นเรื่องที่ท�าคนเดียวไม่ได้ 

ความเป็นทีมเวิร์ค

คือ “หัวใจสำาคัญ

ของการทำางาน อบต.” 

เพราะการแก้ปัญหา

ของชุมชนเป็นเรื่องที่

ทำาคนเดียวไม่ได้ 
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เมื่อเข้�ใจก็เต็มใจขับเคลื่อน
“ความมุง่มัน่ในการทำางานเกีย่วกบัเดก็มมีากข้ึน เริม่

เขา้ใจในสิง่ทีโ่ครงการฯ ตอ้งการสือ่มายงัตัวเรา โดยเราทำา

หน้าที่ถ่ายทอดกลับไปยังชุมชน รวมทั้งความรู้ที่ได้รับ

จากการอบรมไมไ่ดน้ำามาใชเ้ฉพาะกบัเดก็และเยาวชน

เท่านั้น แต่ยังสามารถนำาไปปรับเปลี่ยนกับการทำางาน

ได้ด้วย เช่น ทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณชน การถอด

บทเรียน การวางแผนการทำางาน ซึ่งการอบรมแต่ละครั้ง

มีความหมายต่อการทำางานเป็นทีมเป็นอย่างย่ิง” วสันต์ 

จติแฉลม้ นกัพฒันาชมุชน สะทอ้นถงึตวัตนหลงัจากเขา้

ร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน 

วสันต์เล่าย้อนไปเม่ือคร้ังได้เข้าร่วมหลักสูตรว่า 

มาจากการชักชวนของอ�านวย ชูหนู จากสมาคมพัฒนา

ประชากรและชุมชน โดยอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์  

ผู้อ�านวยการสถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ชมุชนเปน็สขุ

เข้ามาร่วมพูดคุยถึงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนโครงการ

นอกจากวสันต์แล้ว อบต.สระแก้วยังมีนักถักทอ

ชุมชนอีกสองคนที่เข้ามาช่วยเติมเต็มการท�างาน นั่นคือ 

พรพิชัย สกุลหนู นักวิชาการศึกษา และมลรักษ์ สุทธิรักษ์ 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

พรพิชัยเล่าว่า แนวคิดในการท�างานเขาเปล่ียนไป 

แม้ว่าจะท�างานมาแล้ว 7 ปี สิ่งที่ได้รับหลังจากโครงการนี้ 

ท�าใหก้ารท�างานของเขามีเปา้หมายมากขึน้ โดยเฉพาะ

ในเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะการใช้

ชีวิต เพราะท่ีผ่านมาเคยท้อแท้ แต่วันน้ีเขาเร่ิม “มีเป้าหมาย

ที่ชัดเจน” ขึ้น และมีก�าลังใจในการท�างานมากขึ้น

ส่วนมลรักษ์สะท้อนความคิดก่อนจะเข้ากระบวนการ

อบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนว่า รู้สึกงงๆ คิดว่าเหมือน

โครงการอื่นๆ ทั่วไป แต่พอได้ “ปรับทัศนคติ” และเข้าสู่

กระบวนการแล้วท�าให้รู้สึกว่าเธอคือส่วนหนึ่งที่จะเป็น 

แรงขบัเคลือ่นการท�างานพฒันาชุมชนให้กา้วหนา้ตอ่ไปได้ 
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อย�กปล่อยของ...
ดูเหมือนว่าการท�าหน้าที่นักถักทอชุมชนจะไม่ 

ซับซ้อน ขั้นตอนมีไม่มาก แต่โจทย์ส�าคัญที่คนท�างาน

ต้องตีให้แตก คือ กิจกรรมหรือโครงการต้องตั้งอยู่ 

ภายใต้เงื่อนไข “การเติมเต็มศักยภาพของเด็กและ

เยาวชน” 

วสันต์เล่าย้อนไปถึงกิจรรมคร้ังแรกหลังจากอบรม

เสรจ็วา่ “เหมอืนคนมขีองแลว้อยากปลอ่ยของ”  เพราะ

แนวคิดในการพัฒนาเด็กพร่ังพรูมาก แต่พอต้องท�ากิจกรรม

จริงๆ ครั้งแรกรู้สึกประหม่า ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นตอนนั้น

คือ การอบรมอาชีพการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้

บริบทชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่ท�าอาชีพเกษตรกรรม 

เพื่อให้เด็กและผู้ใหญ่ได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน ได้รู้จักชุมชน

ตัวเอง 

“การจัดกิจกรรมคร้ังน้ันรู้สึกมันติดขัดไปหมด แต่ก็

ผ่านมาได้เพราะมีอาจารย์ทรงพล ทีมงานพีดีเอ และทีม 

นกัถักทอชมุชนเขา้มาชว่ยแนะนำาขัน้ตอนการทำางาน และ

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ซ่ึงกิจกรรมคร้ังน้ันทำาให้เราได้ 

แกนนำาเดก็ทัง้หมด 15 คนทีเ่ปน็ตวัแทนจากแตล่ะหมูบ่า้น 

จากนั้นก็มีจัดกิจกรรมอ่ืนตามมาเร่ือยๆ” วสันต์บอกเล่า

ความรู้สึก

วสันต์เล่าต่อว่า การจัดกิจกรรมครั้งแรกผ่านพ้น 

ไปได้ด้วยด ีถอืวา่ประสบความส�าเรจ็ในระดบัหนึง่ ทัง้เรือ่ง

ความสมัพนัธ์ของคนในครอบครวั การท�างานเปน็ทมีของ

องค์กร ความร่วมมือจากภาคีและผู้ใหญ่ใจดี โดยพวกเขา

ทัง้สามคนเรียนรู้ทีน่�าจดุดอ้ยทีไ่ดจ้ากการ “ถอดบทเรยีน” 

ในการจดักจิกรรมครัง้แรกมาใช้เปน็แนวทางในการท�างาน

ครั้งต่อไป  ท�าให้การท�างานของทีมเริ่มดีขึ้นตามล�าดับ  

ทั้งจากการหนุนเสริมของเพื่อนร่วมงานใน อบต.ด้วยกัน 

รวมทั้งคนในชุมชนที่เห็นความตั้งใจในการท�างานของทีม

ทีเ่ริม่ใหค้วามรว่มมอืมากขึน้ เมือ่ก�าลงัใจพร้อม ทมีพรอ้ม 

การเดนิหนา้ท�างานของทมีนกัถกัทอชมุชนจงึเปน็ไปอยา่ง

ราบรื่นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม การเดินหน้าหา

ภาคีเครือข่ายในการเสริมศักยภาพด้านการท�างานที่มีมา 

ไม่ขาดสาย

เปลี่ยนจุดด้อย...เป็นจุดเด่น
จากความไม่ถนัดติดขัดในการจัดกิจกรรม แปรเปล่ียน

เป็นการสั่งสมประสบการณ์การท�างานด้านเด็กและ

เยาวชน จากแนวคิดการท�างานแบบ “เน้นปริมาณ” 

เปลี่ยนเป็นการท�างานแบบ “เน้นคุณภาพ” จาก “ความ

ไม่ต่อเนื่อง” ของกิจกรรมกลายเป็นการ “สานต่อ

กิจกรรม” จนในที่สุดความเป็น “มืออาชีพ” ก็เกิดขึ้น  

มีโครงการอบรมผดุขึน้ตามจังหวะของหว้งเวลาและความ

เหมาะสม

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย

ไม่ว่าจะเป็น สหทัยมูลนิธิ ส�านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพประจ�าต�าบล เป็นต้น

ขณะเดียวกันได้มีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือประสานงานกับ

โรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

ครอบครัว และเพื่อนบ้าน เพื่อ “เชื่อมความสัมพันธ์”  

ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง 

ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้�าตก หมู่ 2 ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านเราะ หมู่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากุน  

หมู ่3 และศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นในญาต ิหมู ่11 โรงเรยีน

อนุบาล 1 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลเอกชนสระแก้ววิทยา 

หมู่ 5 โรงเรียนประถม 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านชุมโลง 

หมู่ 1 โรงเรียนวัดน้�าตก 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 ผู้อ�านวยการโรงเรียนและ

ครยูนิดใีหเ้ดก็เขา้รว่มกจิกรรม ดว้ยเหน็วา่เปน็กระบวนการ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กที่สอดคล้องกับนโยบาย

ของโรงเรียน
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“การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งในโรงเรียน เราต้องสังเกตว่าเด็กแต่ละคนเป็น

อย่างไร เพราะความแตกต่างในการเรียนรู้ของเด็กไม่เท่ากัน บางคนเรียนรู้เร็ว 

ฉลาด แต่ไม่กล้าแสดงออก บางคนกล้าแสดงออก แต่เรียนไม่ค่อยเก่ง ซึ่งเราต้อง

ค่อยๆ สอนเขา สื่อสารกับเขาให้เข้าใจ แนะนำาและเอาใจช่วย เหมือนเราเรียนรู้

ไปด้วยกัน ทำาให้การทำากิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกมากขึ้น” พรพิชัยเล่าเสริม

ขณะที่มลรักษ์แสดงความคิดเห็นว่าอยากให้เด็กเข้าวัดฟังธรรมมากขึ้น พร้อมทั้ง

เสนอแนะโครงการเข้าค่ายธรรมะ เพราะเช่ือว่าการสอนให้เด็กและเยาวชนเข้าถึง 

หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนา จะช่วยพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม 

คุณธรรม และศีลธรรม ให้เด็กอยู่ในกรอบ สามารถด�าเนินชีวิตโดยใช้หลักธรรมค�าสอน

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการแก้ปัญหาและใช้ชีวิตอย่างมีสติ

ดึง “ส่วนต่�ง” ให้กล�ยเป็น “ส่วนหนึ่ง” ของชุมชน
ปัจจุบันนักถักทอชุมชนทั้ง 3 คนยังคงขับเคลื่อนการท�างานด้านเด็กและเยาวชน

อย่างไม่หยุดย้ัง ซ่ึงกิจกรรมท่ีเน้นและให้ความส�าคัญได้แก่กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น 

ที่พาเด็กและผู้ปกครองมาเข้าค่ายด้วยกัน โดยใช้ธรรมะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัด

กิจกรรม และกิจกรรมสกัดกั้นยาเสพติดโดยอาศัยความร่วมมือจากวัดท่ีเป็นภาคี 

เข้ามาเป็นศูนย์กลางในการอบรม

วสันต์บอกว่า หลักสูตรน้ีท�าให้เขาเกิดความเปล่ียนแปลงต่อตัวเองและด้าน

การท�างาน มทีกัษะในการท�ากจิกรรมกบัเดก็และเยาวชนมากขึน้ กลา้พดูตอ่หนา้ชุมชน 

การพูดคุยเจรจาติดต่อประสานงานกับเครือข่ายภาคี การท�างานมีเป้าหมายมากย่ิงข้ึน 

เมื่อมีเป้าหมายก็ท�าให้มุ่งม่ัน อยากท�างานให้มีคุณภาพ รู้ลึก รู้จริงในงานที่ท�า 

โดยน�าการถอดบทเรียนจากการท�างานแต่ละครั้งมาเป็นข้อมูล

ขณะที่พรพิชัยบอกว่า เขาท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการวางแผน

ระบบการท�างาน จากที่เมื่อก่อนไม่เคยวางแผนการท�างานเลย ไม่มีขั้นตอนการท�างาน

ที่แน่ชัด รวมทั้งมีความกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น โดยยึด 

ค�าพูดของอาจารย์ทรงพลที่สอนว่า “แนวคิดของแต่ละคนไม่มีถูกผิด”
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ส่วนมลรักษ์เองก็ได้น�าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเข้ามาปรับใช้กับการท�างาน 

โดยเฉพาะการท�างานเป็นทีม ที่ต้องใช้เหตุผลร่วมกัน มีความสามัคคี กล้าแสดงออก

มากขึ้น มีการพูดคุยประสานงานกับชุมชน ท�าให้มีบทบาทในการท�ากิจกรรมกับชุมชน 

ส่งผลให้การท�างานเป็นไปอย่างราบรื่น

เม่ือถามถงึอนาคตของการขบัเคลือ่นงานในฐานะนกัถกัทอชุมชนกบัการเดนิหนา้

ท�างานด้านเด็กและเยาวชน ทั้ง 3 ครุ่นคิดพักหนึ่ง ก่อนที่วสันต์จะเป็นตัวแทนเอ่ยขึ้น

มาว่า แม้วันนี้โครงการที่พวกเขาก�าลังท�าอยู่ ดูเหมือนเป็นไปอย่างช้าๆ บวกกับ

ปัญหาในชุมชนที่ยังไม่คลี่คลายมากนัก แต่อย่างน้อยสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่ขณะนี้ 

เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว ไม่ใช่เป็นการ “ทำางานอย่างโดดเดี่ยว” อีกต่อไป แต่

เป็นการท�างานที่มีแรงผลักดันจากหลายๆ ฝ่าย ทั้ง อบต.สระแก้ว ภาคีเครือข่าย 

และกลุ่มนักถักทอชุมชนด้วยกันเองที่หนุนเสริมเติมก�าลังใจให้การท�างานเป็นไป

อย่างราบรื่น เพราะอนาคตชุมชนที่เข้มแข็งสร้างได้ด้วยคนในชุมชนนั่นเอง

การท�างานของ อบต.สระแกว้ในวนันี ้คอืจดุเริม่ตน้ทีต่อ้งน�า “ส่วนตา่ง” หรือการ

ชักชวนเด็กนอกระบบเข้ามาเป็น “ส่วนหนึ่ง” ของการเป็นคนดีในสังคมให้ได้ ด้วยการ

ปูพื้นฐานจากระบบครอบครัวให้อบอุ่น รักและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ 

คอ่นขา้งตอ้ง “ใช้เวลา” พอสมควร แตอ่ยา่งนอ้ยการไดร้บัความรว่มมอืจากชมุชนและ

ภาคีเครือข่าย บวกกับการท�าหน้าท่ีของนักถักทอชุมชนที่ยังคงต้องเดินหน้าสานต่อ  

สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือน “ฟันเฟือง” ที่ยังคงขับเคลื่อนชุมชนอย่างไม่หยุดนิ่ง อันจะน�า

ไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคต
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แม้วันนี้โครงการที่พวกเขาทำาอยู่ ดูเหมือนเป็นไปอย่างช้าๆ บวกกับ

ปัญหาในชุมชนที่ยังไม่คลี่คลายมากนัก แต่อย่างน้อยสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่ขณะนี้

เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว ไม่ใช่เป็นการ “ทำางานอย่างโดดเดี่ยว” อีกต่อไป

แต่เป็นการทำางานที่มีแรงผลักดันจากหลายๆ ฝ่าย ทั้ง อบต.สระแก้ว 

ภาคีเครือข่าย และกลุ่มนักถักทอชุมชนด้วยกันเองที่หนุนเสริมเติมกำาลังใจ

ให้การทำางานเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะอนาคตชุมชนที่เข้มแข็ง

สร้างได้ด้วยคนในชุมชนนั่นเอง

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลสระแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล   วิโรจน์ พิมเสน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล  ไชยสิทธิ์ เทพทอง 
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
วสันต์ จิตแฉล้ม  นักพัฒนาชุมชน 
พรพิชัย สกุลหนู  นักวิชาการศึกษา
มลรักษ์ สุทธิรักษ์  เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน
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จังหวัด
นครศรีธรรมร�ช 
และจังหวัดกระบี่



หนึ่งแรง
ยืนหยัด
แห่งอินคีรี

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลอินคีรี 
อำ�เภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้เวลา แต่สิ่งที่เปลี่ยน

แน่นอนหลังเข้าหลักสูตรนี้คือ ตัวผู้เข้าอบรมเอง หากตั้งใจจริงจะพบ

ศักยภาพที่ก้าวหน้าขึ้น และช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการทำางาน...

เมื่อก่อนไม่เคย “เชื่อมร้อย” การทำางาน ทั้งที่อยู่ใกล้กัน หลายครั้งก็

มีเนื้องานเหมือนกัน แต่กลับนัดประชุมชาวบ้านคนละครั้ง ปัจจุบันจึง

พยายามสื่อสารว่าเรื่องไหนใกล้เคียงกัน ก็มาประชุมคราเดียว

เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเสียเวลา
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การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ก�าลังอยู่ใน

ความกังวลของทุกภาคส่วน สาเหตุที่เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดง่ายขึ้น 

เพราะเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีรวดเร็ว กลายเป็นช่องทางการติดต่อซ้ือขาย

ที่ลับหูลับตาผู้รักษาความถูกต้อง อีกสาเหตุคือ การที่พ่อแม่ไปท�างาน

ต่างถิ่น หรือแยกทางกัน ปล่อยลูกไว้ให้ปู่ย่าตายายดูแล ด้วยช่องว่าง

ระหวา่งวยัทีห่า่งกนัมาก เดก็จงึรูส้กึขาดความอบอุน่และขาดความเขา้ใจ 

เมือ่ถกูกลุม่เพือ่นชกัชวนสูท่างผดิกห็ลงท�าตาม เพราะอยากเปน็ทีย่อมรบั

จากเพื่อน

พื้นที่ต�าบลอินคีรี อ�าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ก�าลังประสบกับ

ความหนักใจเรื่องเยาวชนข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเช่นกัน โดยเฉพาะ “น้�ากระท่อม” ซึ่ง

เปน็สารเสพตดิทีผ่ลติขึน้จาก “ใบกระทอ่ม” พชืทีพ่บมากในปา่ธรรมชาตขิองภาคใต ้ที่

ใช้ผสมกับสารพิษต่างๆ เช่น หลอดไฟ เถ้าเผากระดูก โดยสาเหตุของการหันเหสู่เส้น

ทางนี้ของเยาวชนที่นี่ก็ไม่ต่างจากที่อื่น

ด�ารงค ์อกัษรกาญจน ์ปลดัองค์การบรหิารสว่นต�าบลอนิครี ีอ�าเภอพรหมครีี 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  บอกว่า สาเหตุหลักท่ีท�าให้เด็กถูกผลักเข้าหายาเสพติด เกิดจาก

การขาดความอบอุ่นในครอบครัว ส่งผลต่อการขาดความมั่นคงทางจิตใจ พอเจอเพื่อน

ที่มีปัญหาคล้ายกัน ก็พากันไปมั่วสุมเป็นกลุ่มแก๊งในป่าละเมาะ ไม่ไปโรงเรียน ปัญหาที่

ตามมาคอืลกัขโมย เพราะตอ้งการเงนิไปซือ้ยาเสพ วธิแีกไ้ขที ่อบต.ท�ามาตลอดคอืการ

จดักีฬาตา้นยาเสพตดิ เพือ่จูงใจเด็กใหอ้ยากซกัซ้อมและเขา้แข่งขนั แตก่ด็งึเวลาได้เพยีง 

1-2 เดือนต่อปีเท่านั้น เมื่อกิจกรรมจบลง เด็กจะวนกลับเข้าสู่วงจรเดิม 
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กระทัง่การมาถงึของ “หลกัสตูรนกัถกัทอชมุชน” 

ซ่ึงผู้บริหารมองว่าน่าจะเป็นก�าลังส�าคัญในการสนับสนุน

การขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ตัวม�...ใจรีรอ
“ตอนนั้นผมไม่อยากเข้าร่วมเลย เนื่องจากเห็นเป็น

ภาระของเราและหน่วยงาน งานในหน้าที่ก็มีมากมาย 

อยูแ่ล้ว แถม อบต.ยงัตอ้งจา่ยคา่เดินทางใหผ้มไปฝกึอบรม

ที่กรุงเทพฯ และใช้เวลาอบรมต่อเนื่องนานถึง 1 ปี แต่ 

ผู้บังคับบัญชามอบหมายว่าอยากให้เข้าเพื่อนำาความรู้ 

มาใชใ้นการทำางานเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน” นรา หนทูอง 

นกัพฒันาชมุชน เลา่ความรูส้กึแรก หลงัทราบว่าก�าลงัจะ

มหีนา้ทีถ่กัทอชมุชนเพิม่จากงานประจ�า นอกจากเขา้รว่ม

ด้วยความรู้สึกไม่เต็มใจแล้ว อีกส่ิงที่เขาไม่ทันต้ังตัวคือ  

การเป็นนักถักทอชุมชนเพียงคนเดียว ของ อบต.อินคีรี 

เนื่องจากเพื่อนร่วมทีมอีก 2 คนขอสละสิทธิ์ เนื่องจาก 

ติดภาระงานในต�าแหน่ง 

แม้เหลือเพียงคนเดียวแต่เขาตัดสินใจเดินหน้าต่อ 

เพราะเริ่มเห็นแล้วว่างานพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็น

หนึ่งในหน้าที่ส�าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่ส�าคัญคือ เขา “เห็นโอกาส” อันดีที่จะได้ฝึกวิชา 

เพ่ิมเติม ส่วนผลสัมฤทธิ์นั้นเป็นเร่ืองของอนาคตซึ่ง

ต้องค่อยๆ จัดการกันไป 

ถงึจะเหน็วา่การสรา้งเยาวชนของชาตมีิความส�าคัญ 

แต่นราก็ยังมองหลักสูตรนักถักทอชุมชนไม่ต่างจากหลักสูตร

อื่นที่มานั่งฟังบรรยายแล้วกลับบ้าน ทว่าสิ่งที่เขาพบ 

เมื่ออบรมครั้งต่อๆ มาคือ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม

มีการพูดคุย แสดงความคิดเห็น มีการถอดบทเรียน 

มอบหมายงานให้ลงมือท�าจริงในแต่ละชุมชน และ

ตดิตามดแูลการท�างานอยา่งตอ่เน่ือง โดยทมีงาน สรส. 
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ผ่านเสียงทางโทรศัพท์ กระท่ังลงพ้ืนท่ีให้ค�าแนะน�าด้วย

ตนเอง ท�าให้เขาพบว่าหลักสูตรนี้ไม่เหมือนหลักสูตร

อื่นที่เคยเข้าร่วมตลอดระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 

นักพัฒนาชุมชน

พล�ดท่�...แต่ก็ไม่ท้อถอย
“ฉายเดี่ยว” คงเป็นสมญานามที่เหมาะสมพอจะ

เรียกนักถักทอชุมชนหนุ่มคนนี้ได้ และแน่นอนว่า การมา

เพียงล�าพังของเขา ย่อมท�าให้เกิดปัญหาเมื่อบางช่วงของ

การอบรมต้องใชว้ิธีระดมความคิด

“ตอนรว่มฝกึอบรม เวลาถอดบทเรยีน นำาเสนองาน 

หรอืทำากจิกรรมกลุม่ ผมตอ้งคดิเอง เขยีนเอง นำาเสนอเอง 

ทุกอย่างทำาเองหมด ขณะที่กลุ่มอื่นเขาแบ่งงานกันทำา  

ช่วยกันคิด แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะหากอยู่ในพื้นที่ ผมมีฝ่าย

บริหารทั้งนายกและปลัดคอยให้คำาปรึกษา อีกส่วนคือ 

เครือข่ายนักถักทอชุมชนจากพื้นท่ีอื่น ซึ่งเป็นเพื่อนๆ  

ของผม เช่น อบต.กลาย อบต.สระแก้ว และที่ปรึกษาอีก 

2 หนว่ยงานคอื สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน (PDA)  

กับ สรส. ผมจึงไม่รู้สึกโดดเด่ียว ส่วนเจ้าหน้าท่ี อบต.คนอ่ืน

ที่ไม่ได้ผ่านการอบรม หรือคนในชุมชนที่สนใจ ก็เข้ามา 

ร่วมแรงร่วมใจช่วยทำางานได้”

การอบรมผ่านไปคร่ึงทาง ก็ถึงเวลาน�าความรู้มา 

ทดลองใช้จริง นราจึงคิดปลุกปั้นศูนย์พัฒนาครอบครัว

ขึ้น หวังใช้เป็นเครือข่ายกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง

พ่อแม่ลูก และการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนของต�าบล 

เพือ่ดงึเยาวชนมาท�ากจิกรรมสรา้งสรรคร์ว่มกนั แต่ทัง้ 

2 กิจกรรม กลับไม่ประสบความส�าเร็จด่ังที่ต้ังใจไว้  

เมื่อเด็กๆ ในสภาฯ เรียนจบต่างคนต่างแยกย้ายไป

เรยีนต่อนอกพืน้ที ่โดยไมไ่ดส้รา้งรุน่นอ้งไวส้านงานตอ่ 

ส่วนศูนย์พัฒนาครอบครัวก็ตกอยู่ในสถานะมีแต่ชื่อ

“กิจกรรมสภาเด็กฯ และศูนย์พัฒนาครอบครัว  

ค่อนข้างล้มเหลว มีแต่ชื่อแล้วเลิกหายไป ลักษณะการ

ทำางานตอนนัน้เหมือนเราตอ้งคอยกระตุน้ตลอด เขาไมไ่ด้

กระตือรือร้นอยากทำา แต่ถ้าไปตามมาทำา เขาก็ทำาได้  

อย่างศูนย์พัฒนาครอบครัว คล้ายมีผมเป็นคนคอยชักใย 

ต้องเขียนโครงการให้ กิจกรรมต่างๆ ก็จัดให้ทั้งหมด เขา

แค่มานัง่เปน็แขก รอวทิยากรแนะนำาวา่นีคื่อคณะกรรมการ

ศูนย์ฯ ซึ่งสุดท้ายการทำางานแบบนี้ไม่ให้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีนัก 

ทาง อบต.จึงไม่ตั้งงบประมาณในปีนี้ พอไม่มีงบจัด ก็ทำา

กิจกรรมได้ไม่เต็มที่”

เมื่อความผิดหวังมาเยือน นราตัดสินใจหยุดพัก

โครงการทั้งหมดก่อน แต่การลงแรงกายและก�าลังสมองที่

ผ่านมาใช่จะสูญเปล่า แม้โครงการจะหยุดชะงัก เพราะ

ขาดทุนทรัพย์เกื้อหนุน ทว่าความรู้ที่รับจากหลักสูตร 

ยังคงอยู่ นรากลับมาย้อนทบทวนถึงสิ่งที่เคยท�าและ

ลงมือจัดกระบวนงานอีกครั้ง

ขั้นแรก เขาดูกิจกรรมเดิมที่เคยท�าว่า เด็กต้องการ

ท�าจริงๆ ไหม จนได้ข้อสรุปว่าไม่ใช่ความต้องการของ

เด็กและเยาวชน เขาจึงตั้งต้นใหม่กับกิจกรรม “เพศวิถี” 

ด้วยการอบรมเยาวชนให้รู้จักดูแลร่างกายของแต่ละเพศ 

และการป้องกันตัวเองเมื่อมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดจากการพูดคุยระหว่างนักถักทอชุมชน 

อบต. และ กานต์รวี ธรรมรักษ์ ผู้ใหญ่ใจดีของหมู่ 7 ที่

มักชักชวนเยาวชนในหมู่บ้านให้ท�ากิจกรรมที่มีประโยชน์ 
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กิจกรรมดังกล่าวผ่านการท�าประชาคมสอบถามความ

ต้องการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนก่อนจัด และแน่นอน 

เมือ่เดก็ๆ อยากท�า กระแสตอบรบัเขา้รว่มอบรมจงึส�าเรจ็

อย่างสวยงาม

นอกจากปรับมาใช้เสียงเยาวชนสร้างกิจกรรมแล้ว 

นรายังเพิ่มบทบาทของเยาวชนในการแข่งขันกีฬา

ประจ�าปีของ อบต. ให้เป็นมากกว่านักกีฬา

“การแข่งขันกีฬาตำาบลประจำาปีน้ี เราลองประสาน

ขอความอนเุคราะหก์บัโรงเรยีน นำาคณะกรรมการนกัเรยีน 

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยามาช่วยจัดการแข่งขัน ซึ่งแตกต่าง

จากปีก่อนที่จ้างกรรมการมาตัดสิน เพราะทางโรงเรียน

บอกว่า เขามีกลุ่มเยาวชนที่สามารถช่วยเหลืองานของ 

เราได้ ตอนแรกผมไม่ม่ันใจว่าเด็กจะทำาได้ ปรากฏว่าพอถึง

เวลาจริง เขาทำาได้ดีทีเดียว” 

คว�มสำ�เร็จ...เริ่มที่ตัวเอง
เข็มทิศการท�างานพัฒนาเด็กและเยาวชนของ  

อบต.อินคีรี เริ่มขยับมาถูกทิศถูกทาง เห็นได้จากปากค�า

ของปลัดด�ารงค์ที่สนใจการท�างานของนักถักทอชุมชน 

มาโดยตลอด มักให้นรามาบอกเล่าสิ่งที่ได้รับจากการเข้า

อบรมแต่ละครั้ง ในการประชุมประจ�าเดือนของ อบต. ซึ่ง

ตอนนี้เขาได้หารือกับนราเรื่องงบประมาณการท�างาน

เกี่ยวกับเด็กของปีหน้าแล้ว

“ผมกำาลังคุยกับนักถักทอชุมชน และฝ่ายบริหาร  

ว่าเราจะมีแนวทางจัดกิจกรรมอะไรบ้างท่ีเด็กเกิดประโยชน์

จริงๆ และสามารถใช้งบประมาณของ อบต.สนับสนุนได้ 

เนื่องจากกิจกรรมดีๆ หลายตัวที่เคยถูกพับโครงการไป 

เพราะขัดกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนตัวผม

อยากเน้นเปน็พิเศษใหจั้ดตอนปดิเทอม เนือ่งจากกลุม่เดก็

ทีผ่มมองวา่เสีย่งตอ่ปัญหาคอืช่วงวยัเรียน เขาจะได้สะดวก

รว่มกจิกรรม และอาจถอืโอกาสชกัชวนผูป้กครองมาดว้ย” 

นอกจากการเพ่ิมงบประมาณ และเกิดทิศทาง

การท�างานแลว้ ส่ิงหน่ึงทีผ่ลดิอกออกผลอยา่งแข็งแรง 

ม่ันคงในตอนน้ีคือ การเปล่ียนความคิด ปรับการท�างาน 

กระท่ังแปลงตัวเองสู่อีกด้านของนักถักทอชุมชนน่ันเอง

“หลายคนบอกว่าที่ไหนมีนักถักทอชุมชนคนเดียว 

จบทุกที่ ไม่มีใครทำางานต่อ เพราะเวลาอบรมต้องทำางาน

เป็นกลุ่ม ช่วยกันเสนอความคิดเห็น พอมีคนเดียวจะอึดอัด 

แล้วหายไปในที่สุด แต่สำาหรับตัวผมเองไม่ใช่คนที่ศรัทธา

อะไรง่ายๆ หลังเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน  

ผมศรทัธาในองคค์วามรูแ้ละบคุลากรผูม้อบความรู ้ฉะนัน้
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เมื่อศรัทธาแล้ว ผมจะเชื่อมั่น ยึดถือ และไม่ละทิ้ง” นราเอ่ยเหตุผลส�าคัญท่ีท�าให้ 

การเคลื่อนงานของเขายั่งยืนอยู่ทุกวันนี้

นราบอกว่า การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้เวลา แต่สิ่งที่

เปลี่ยนแน่นอนหลังเข้าหลักสูตรน้ีคือ ตัวผู้เข้าอบรมเอง หากตั้งใจจริงจะพบ

ศักยภาพที่ก้าวหน้าขึ้น และช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการท�างานได้อย่างดี เฉกเช่น 

ตัวเขาท่ีก่อนหน้าน้ีเคยโมโหง่ายเวลาใครเห็นแย้ง แต่ตอนน้ีกลับพยายามประนีประนอม 

เพราะมองว่าตัวเองก�าลังสร้างเครือข่าย เมื่อไรที่ต่างคนต่างถือดี ย่อมไม่เกิดการ

จับมือ หากเรายอมเขา เขาย่อมยอมเรา และกลายเป็นความเกรงใจซึ่งกันและกัน

ประการต่อมาคือ มั่นใจในองค์ความรู้ที่น�าเสนอสู่ชุมชนมากขึ้น เพราะการอยู่ใน

เวทนีกัถกัทอชมุชนตอ้งคดิและถา่ยทอดออกมา จนสง่ผลดตีอ่การฝกึพูดภาษากลางให้

ชัดถ้อยชัดค�าขึ้นไปในตัว 

ประการสุดท้ายเป็นเร่ืองการประสานงาน ระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานของรัฐ

ทั้ง อบต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) และหมู่บ้าน ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคย 

“เชื่อมร้อย” การท�างาน ทั้งที่อยู่ใกล้กัน หลายครั้งก็มีเนื้องานเหมือนกัน แต่กลับ

นัดประชุมชาวบ้านคนละครั้ง ปัจจุบันจึงพยายามสื่อสารว่าเรื่องไหนใกล้เคียงกัน 

ก็มาประชุมคราเดียว เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเสียเวลา

แม้มีหนึ่งเดียว...ยังคงก้�วต่อไป
นราบอกต่อว่า ส�าหรับแผนการด�าเนินงานในปี พ.ศ.2559 เขามีแผนที่จะพัฒนา 

แกนน�าเด็กและเยาวชนก่อน โดยกลุ่มเป้าหมายที่มองไว้มี 2 กลุ่มคือ 1.กลุ่มกรรมการ

นักเรียน ท่ีเคยช่วยจัดงานแข่งกีฬา ซ่ึงข้อดีของการท�างานร่วมกับกลุ่มน้ีคือ เขามีใจอาสา 

ยินดที�ากจิกรรม และมคีณุครเูปน็คนเชือ่มตอ่กบัผูป้กครอง การท�างานนา่จะงา่ย 2.กลุ่ม

ที่อยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งมีมุก - กานต์รวี ธรรมรักษ์ ช่วยประสานให้ โดยกิจกรรมที่เขา

เตรียมลงมือป้ันมี 3 กิจกรรม คือ 1.การดึงเด็กเข้าร่วมจัดกิจกรรมกับท้องถ่ิน เช่น จัดซุ้ม 

รับลงทะเบียน ด�าเนินกิจกรรมบนเวที ซึ่งจะท�าให้เด็กภูมิใจที่ได้ใช้ความสามารถของ 

ตัวเอง และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงานชุมชนมากขึ้น จากเมื่อก่อนแค่มาดูแล้วกลับบ้าน

กิจกรรมที่ 2 น่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ เนื่องจากได้รับงบประมาณของ

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) หากแกนน�าเยาวชนสร้างกิจกรรม 

เกี่ยวกับสุขภาพ ก็สามารถใช้งบประมาณส่วนนี้ได้เลย และกิจกรรมที่ 3 คือ การน�าเด็ก

ทีช่นะการแขง่ขนักฬีาของต�าบลหรอืโรงเรยีนไปแขง่ขนัตอ่ในระดับอ�าเภอ โดยอยูร่ะหวา่ง

การพูดคุยกับทางโรงเรียน ให้ช่วยร่นเวลาเรียนแต่ละวัน เพื่อน�าเด็กมาซ้อมกีฬา และ

นอกจากสนบัสนนุงบประมาณแลว้ อบต.จะชว่ยสนับสนนุบคุลากรดแูลเดก็ฝกึซอ้มดว้ย 

ซึ่งก็คือตัวเขาเอง หรือหากไม่ว่างก็เป็นเจ้าหน้าที่ อบต.คนอ่ืนที่คงจะผลัดเปล่ียน

หมุนเวียนกันมา
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ส�าหรับเหตุผลท่ีนราต้องการพาเด็กก้าวสู่เวทีกีฬาระดับใหญ่กว่า เขามองว่าการท่ี

เด็กพยายามฝึกซ้อมและเข้าแข่ง เพราะเขาอยากแสดงความสามารถบนเวทีตรงน้ัน  

ทว่าหลังกิจกรรมจบลง สนามกีฬาจะเงียบเหงามาก เนื่องจากเล่นไปก็ไม่มีเวทีแข่งต่อ 

ไม่รู้จะโชว์ใครที่ไหน เมื่อเวลาว่างเยอะแบบนี้ หากเด็กอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ดี ชักชวนท�า

กิจรรมดีๆ ถือว่าดีไป แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มไม่ดี เขาอาจไหลไปตามเพื่อนของเขา จนอยู่ใน

สังคมแบบท่ีเราไม่อยากให้เขาเป็น จึงอยากใช้กีฬาผลักดันให้เด็กได้แสดงฝีไม้ลายมือ

เต็มที่

นราบอกเล่าถึงเหตุผลท่ีเขายังไม่ละท้ิงภารกิจ สร้างกลไกขับเคล่ือนงานเด็กและ

เยาวชนในชุมชน เนื่องจากเขาเล็งเห็นถึงความส�าคัญของงานนี้

“หลักสูตรนี้สามารถนำามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้จริง ผมเห็นแนวทางว่าทำาแล้วดี 

หากทำาตามกม็โีอกาสจะสรา้งความเปลีย่นแปลงใหเ้กดิขึน้ในชมุชนได ้โดยสิง่สำาคญัคอื

การเรียงร้อยและถักทอ พยายามหาทุนทางสังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะ

เป็นคนท่ีชักชวนมาช่วยจัดกิจกรรม หรือดำาเนินงานเก่ียวกับเด็กและเยาวชนได้ สถานท่ี

ตรงไหนที่เหมาะสม มีงบประมาณตรงไหนสามารถดึงมาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ก็ทำา”

สัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงของผู้มีบทบาทขับเคลื่อนงานด้านเด็กและ

เยาวชนที่ อบต.อินคีรี ได้เกิดประกายไฟเล็กๆ ขึ้นแล้ว ที่เหลือก็แค่ค่อยๆ เติม

เช้ือเพลิง ด้วยการประสานแต่ละภาคส่วนเข้ามาร่วม และสร้างสรรค์กิจกรรม 

อันยั่งยืน เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กได้คิดท�ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อตนเองและชุมชน

ต่อไป

สิ่งสำาคัญคือการเรียงร้อยและถักทอ พยายามหาทุนทางสังคมมาใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นคนที่ชักชวนมาช่วยจัดกิจกรรม 

หรือดำาเนินงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนได้ สถานที่ตรงไหนเหมาะสม 

มีงบประมาณตรงไหนสามารถดึงมาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ก็ทำา
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องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลอินคีรี
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล สันต์ กิ่งรัตน์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ด�ารง อักษรกาญจน์ 
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
นรา หนูทอง  นักพัฒนาชุมชน

หลักสูตรนี้สามารถนำามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้จริง ผมเห็นแนวทางว่า

ทำาแล้วดี หากทำาตามก็มีโอกาสจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น

ในชุมชนได้ โดยสิ่งสำาคัญคือการเรียงร้อยและถักทอ

พยายามหาทุนทางสังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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จังหวัด
นครศรีธรรมร�ช 
และจังหวัดกระบี่



“มัคคุเทศก์น้อย” 
หลักสูตรเร่งรัด
ของก�รพัฒน�เด็ก
และเย�วชน

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเข�คร�ม
อำ�เภอเมือง จังหวัดกระบี่

ทุกอย่างเหมือนถูก “ฝังชิพ” ให้เราคิดเป็นระบบมากขึ้น ให้เราจัดเรียง

ลำาดับความสำาคัญ 1 2 3 4  จากเดิมไม่เคยวางแผนในการทำางาน

ส่งผลให้เราทำางานไม่เป็นระบบ หลังจากที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรนี้ทำาให้เรา

เรียนรู้การทำางานแบบเป็นระบบมากขึ้น เมื่อเรามีแผนในการทำางาน

ทำาให้เราเครียดน้อยลง มีความสุขกับการทำางานมากขึ้น รู้จักปล่อยวาง 

วิเคราะห์ตัวเองตามศักยภาพและงานที่ทำา
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หากถามถึงสถานการณ์ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลเขาคราม อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี ่ค�าตอบคงไม่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ 

นัน่คือปญัหายาเสพติด คณุแมว่ยัใส เดก็แว้น แตป่ญัหาทีก่�าลงัมาแรงคงหนไีมพ่น้ปญัหา 

“สังคมก้มหน้า” เม่ือส่ือออนไลน์ อินเทอร์เน็ต เข้ามามีอิทธิพลกับคนทุกช่วงวัย การจะ 

พูดคุย นัดแนะกันไปไหนมาไหน จึงไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไหน 

ต่างเข้าถึงสังคมออนไลน์ได้ง่ายกว่าเดิม เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส 

เห็นคุณค่�ชุมชน รู้จักตัวเอง รู้เท่�ทันโลก
 “สถานการณ์เด็กและเยาวชนในตำาบลเขาครามคือ เร่ืองการศึกษา เด็กส่วนใหญ่

เม่ือจบการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วมักออกไปศึกษาต่อในตัวเมือง รองลงมาคือ 

ยาเสพติด เพราะมีเด็กบางคนไม่ได้ศึกษาต่อ จึงไปสร้างเครือข่ายกันนอกโรงเรียน 

ชักชวนกันมามั่วสุมอยู่ในตำาบล  บางครั้งก็มีเด็กต่างพื้นที่เข้ามาชักชวน เพราะยุคสมัย

ที่เปลี่ยนไป การสื่อสารถึงกันได้เร็ว จึงชักชวนกันไปทำาเรื่องไม่ดีได้ง่าย เด็กเหล่านี้เขา

ยังไมรู้่วา่จรงิๆ แล้วสิง่ทีเ่ขาตอ้งการคอือะไร ยงัคงหลงไปตามคา่นยิมทีห่มนุเวยีนเปลีย่น

ไปตามยุคสมัย ซึ่งไม่เหมาะกับวิถีชีวิตของชุมชนด้ังเดิมที่เป็นอยู่” จีระพล ล่ือเท่ง  

ปลดัเทศบาลต�าบลเขาคราม อ�าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่สะท้อนภาพรวมสถานการณ์

เด็กและเยาวชนในพื้นที่

ขณะท่ีบัณฑูร ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเขาคราม บอกว่า  

ภาพฝันเร่ืองเด็กและเยาวชนท่ีเขาอยากเห็นคือ อยากเห็นเด็กในพ้ืนท่ีสนใจเร่ืองการศึกษา 

จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยว รายได้ต่อหัวต่อประชากรสูง แต่การศึกษากลับอยู่ 

อันดับท้ายๆ ของประเทศ ทั้งนี้ อบต.ได้ตั้งงบประมาณด้านการศึกษาให้เยาวชนไว้
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ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ เน้นไปที่การอบรม

คุณธรรมจริยธรรม และสอนศาสนาวันเสาร์

วันอาทิตย์ เพราะเช่ือว่าหากเยาวชนมี

จรยิธรรมอยูใ่นตวั ปญัหาทีเ่ราหว่งทกุวนันีก้็

จะไม่เกิดขึ้น ตอนนี้สาธารณูปโภคในชุมชน

ค่อนข้างจะสะดวกแล้ว อบต.จึงหันมาให้ 

ความส�าคัญเรือ่งการพฒันาคณุภาพคนแทน

ด้วยเหตุน้ี อบต.เขาครามจึงตัดสินใจ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชน

ท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตร 

นักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน

และครอบครัว เพราะอยากให้เด็กและ

เยาวชนในพ้ืนท่ีกลับมาเห็นคุณค่าของ

ชุมชนตนเอง หันมารู้จักตัวเอง รู้เท่าทันโลก 

และกลับมาช่วยกันดูแลส่ิงท่ีอยู่ในชุมชน 

ดูแลตัวเองได้ และสามารถเติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไป

ปลัดจีระพลเล่าว่า เขารู้จักหลักสูตรนี้

จากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 

หรือ PDA และหนังสือเชิญจากมูลนิธิ

สยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 

(มหาชน) ให้เข้าร่วมโครงการ ตอนนั้นมี

ความคิดว่า “เราเคยทำางานด้านเด็กและ

เยาวชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 โดยร่วมกับ

องค์กรยูนิเซฟ มหาวิทยาลัยมหิดล และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล ทำา

โครงการเกี่ยวกับโรงเรียนพ่อแม่ สอนพ่อ

แม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนเด็กอายุ 6 เดือน 

เน้นเร่ืองของการให้นมแม่ เรามองว่าในเม่ือ

เราทำางานในระดับพ้ืนท่ีแล้ว เราเองก็รู้จัก

ชมุชน รูถ้งึปญัหาวา่มอีะไรบา้ง แลว้ทำาไม
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เราถึงไม่เข้าไปเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความคิดท่ีเป็นกระบวนการในการดำาเนินงานสำาหรับ

พ้ืนท่ีของเรา เรารู้ปัญหาทุกอย่าง แต่ไม่รู้วิธีการท่ีจะเร่ิมเข้าไปดำาเนินการ” เห็นว่า

หลักสูตรนี้จะสามารถเป็นเครื่องมือให้ อบต.เขาครามพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ถูกจุด 

การตดัสนิใจทีจ่ะเขา้รว่มโครงการไมย่ากเทา่กบัการคดัสรรสมาชกิทีจ่ะเขา้รว่มหลักสตูร

ไปด้วยกัน 

ปลัดจีระพลตัดสินใจเป็นหัวขบวนที่จะเข้าร่วมเรียนรู้หลักสูตรนักถักทอชุมชน 

กับสมาชิกอีก 4 คน ประกอบด้วย หมาน-อิศราวุธ  หมาดหล ีหัวหน้าส�านักงานปลัด  

เมย์-ฐิติมา จันทโรทัย นักวิชาการศึกษา กบ-ฉวีวรรณ ดวงเกิด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

วิเคราะห์นโยบายและแผน และ เอฟ-รัชดา แหลมศักดิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา

ชุมชน โดยใช้เกณฑ์จากงานและหน้าที่ท่ีท�า ซ่ึงเก่ียวโยงกับตัวเด็กและเยาวชน

โดยตรง ปลัดจีระพลมองว่า หากเราเลือกบุคลากรท่ีมีต�าแหน่งงานตรงกับงานเด็ก 

อยูแ่ลว้ เขาจะใช้เวลาเตม็ทีก่บัสว่นนี ้และเขาเองกจ็ะรูวิ้ธกีารท�างานดา้นเดก็และเยาวชน

ทีร่บัผดิชอบอยู ่หากเลอืกคนทีไ่มต่รงกบัสายงาน เขาจะไมรู่ว้า่ปญัหาของเดก็อยู่ทีไ่หน 

จะแก้อย่างไร เด็กมี พ.ร.บ.อะไรคุ้มครองบ้าง ซึ่งทุกอย่างล้วนเป็นข้อมูลส�าคัญ คนที ่

ไม่เคยท�างานด้านเด็กมาก่อนจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลย 

“ตอนน้ันเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำาว่านักถักทอชุมชนคืออะไร ยังไม่ค่อยยอมรับโครงการน้ี 

เพราะไม่รู้วัตถุประสงค์ว่ามีเป้าหมายเพื่ออะไร รู้แค่ว่าเป็นงานภายใต้ภาระหน้าที่ที่เรา

รบัผดิชอบ ซ่ึงหนไีม่พ้นเรือ่งของเด็กและเยาวชน จนไดฟ้งัอาจารยท์รงพล เจตนาวณิชย์ 

อธิบายรายละเอียดโครงการ รวมถึงส่ิงท่ีนักถักทอชุมชนต้องทำา จึงเร่ิมเข้าใจมากขึ้น  

เริ่มมองว่างานนี้เป็นงานเสริมท่ีเข้ามาเพ่ิมในการทำางานเดิมของเรา เป็นงานที่ต้องทำา

ในระยะยาว ซึ่งเปลี่ยนจากงานเดิมที่เราเคยทำาเสร็จแล้วจบไป” ทีมนักถักทอชุมชนเล่า

ถึงวินาทีแรกที่รู้ว่าต้องเข้าร่วมหลักสูตรนี้ และเพราะรู้ว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งหมด

จึงไม่อิดออดที่เข้ารับการอบรม
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ปรับเปลี่ยน...เพื่อเรียนรู้จ�กสิ่งที่มีอยู่ 
ปลัดจีระพลเล่าถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ 

ผา่นมาวา่ เดมิการท�างานดา้นเดก็และเยาวชนของทีน่ีค่อื

แคท่�าใหจ้บ ไม่ได้มกีารคดิตอ่ ไมม่กีารมานัง่วิเคราะหห์รอื

กลับมาสังเคราะห์ตัวเอง แม้กระท่ังวิเคราะห์เด็กว่าสิ่งที่

เราท�าให้เขานั้นเป็นสิ่งที่เขาอยากท�าหรือไม่ ที่ผ่านมาเรา

เป็นคนคิดให้เขาท�าตลอด ท�าให้เราไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้ว

เด็กอยากท�าอะไรบ้าง แต่เมื่อเรามีโอกาสได้เข้ามา

อบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน ให้หลักสูตรน้ีเข้ามา

ชว่ยเสรมิในส่วนทีเ่ราท�าหายไป ฝกึใหน้กัถกัทอชมุชน

รู้จักการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล วิเคราะห์เด็กตาม

ศักยภาพทีเ่ขาม ีและเมือ่ไดเ้รยีนรูก้ระบวนการท�างาน

ดา้นเดก็และเยาวชนทีช่ดัขึน้ ท�าใหป้ลดัจรีะพลเริม่ตน้

เปลี่ยนแปลงวิธีการท�างานใหม่

“แต่เดิมการทำางานด้านเด็กของ อบต.เขาคราม ไม่ได้

มีการวางแผนล่วงหน้า หากแต่ว่าทำาไปตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณที่วางไว้เท่านั้น” ปลัดจีระพลย้�า 

หลักสูตรนักถักชุมชนท�าให้ปลัดจีระพลและทีม 

นักถักทอชุมชนเร่ิมให้ความส�าคัญกับการวางแผนพัฒนา

เด็กและเยาวชนในพื้นที่มากขึ้น 

ปลัดจีระพลเล่าต่อว่า หลังกลับจากอบรมทีม 

นักถักทอชุมชนเริ่มวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก

ของต�าบลเขาคราม จัดท�าเป็นแผน 3 ป ีแล้วน�ามาท�า

เป็นแผนปฏิบัติการเพ่ือน�าเข้าสู่ข้อบัญญัติของต�าบล ซึ่ง

เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากศักยภาพของเด็ก

และเยาวชนในพื้นที่เป็นหลัก ในแผน 3 ปีที่วางไว้จะแบ่ง

เด็กและเยาวชนตามช่วงชั้นของอายุ โดยวิเคราะห์ถึง

ปัญหาของชุมชนเป็นท่ีต้ังและเลือกจัดท�าโครงการเพื่อ

รองรบักบัปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ การจดัท�าแผนยทุธศาสตรใ์น

ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงการคิดกันระหว่างเจ้าหน้าที่ใน อบต.

เท่านั้น แต่ครั้งน้ีปลัดจีระพลและทีมนักถักทอชุมชนได้

วางแผนจัดประชาคมขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านในเขตพื้นที่ 

รับผิดชอบร่วมเสนอความคิดเห็น และร่วมกันวางอนาคต

ลูกหลานของตน 

“แผนยุทธศาสตร์ใหม่นี้พวกเราใช้ข้อมูลจากแผน

พัฒนา 2 ปี ของ อบต. ที่ระบุปัญหาและความต้องการ

ของเด็กไว้ นำามาจัดทำาเป็นวิสัยทัศน์ และกำาหนดเป็น 

พันธกิจของ อบต. เช่น โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย 

ทีน่อ้งๆ เคยเสนอไว ้เรากน็ำามาจดัทำาเปน็แผนการพฒันา

เด็กและเยาวชนของ อบต.ต่อไป” กบขยายความถึงที่มา

ของแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน  

แต่กว่าจะเป็น “แผนยุทธศาสตร์” การพัฒนาเด็ก

และเยาวชนทีส่ามารถน�ามาใชก้บัพืน้ทีไ่ดน้ัน้ ทมีนกัถกัทอ

ชุมชนได้ร่วมกันท�า SWOT วิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง

ของพื้นที่ เพื่อหาทางรับมือกับสถานการณ์ด้านเด็กและ

เยาวชน ด้วยการให้เด็กในพื้นที่อายุตั้งแต่ 15 ปี 

ขึ้นไปลงพ้ืนที่ส�ารวจข้อมูลชุมชน ตามแบบฟอร์มของ 

อบต. แล้วน�าข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลของ อบต. 

ซึ่งปลัดจีระพลบอกว่า นอกจากผลลัพธ์เรื่องข้อมูลที่

เดก็ๆ ลงพืน้ทีส่�ารวจแลว้ สิง่ทีเ่ขาตอ้งการมากกวา่นัน้

คือ “ความสัมพันธ์” ของเด็กและคนในพื้นที่ ถือเป็น 

“อุบาย” ให้เด็กได้รู้จักชุมชนมากขึ้นผ่านการส�ารวจ

ขอ้มูล โดยเฉพาะใหเ้ขาเหน็ถงึสภาพปญัหาของชมุชน

ในปจัจบุนั เพือ่ทีเ่ขาจะไดต้ระหนกัและตืน่ตวัอยากจะ

เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว

หลักสูตรเร่งรัด...มัคคุเทศก์น้อย
เม่ือเห็นสถานการณ์ปัญหา ก็ถึงเวลาหา “เคร่ืองมือ” 

ในการท�างาน ครัง้นีเ้หลา่นกัถกัทอชมุชนน�า “ทนุชมุชน”  

กับสิ่งที่เด็กอยากท�ามาผูกรวมกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ

โครงการมัคคุเทศก์น้อย 

“ทา่ปอมคลองสองน้ำา เกดิจากน้ำาเคม็ และน้ำาจดื

มาผสมกัน พอน้ำาขึ้นน้ำาจะกลายเป็นสีฟ้า สวยมาก” 

คือค�าอธิบายจากมัคคุเทศก์น้อยอย่างน้องน้อยหน่า - 

จันทกานต์ ทวิทา และน้องสอง - สิทธิชัย จรเทพ ตัวแทน 

มัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนบ้านหนองจิก อธิบายถึง 

จุดเด่นของท่าปอมคลองสองน้�าด้วยท่าทีเคอะเขิน ถึงแม้ 

จะยังตอบข้อมูลได้ไม่มากนัก แต่อย่างน้อยโครงการ

มัคคุเทศก์น้อยก็ท�าให้รู้ว่าชุมชนของเขามีของดีอะไร 
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ท่าปอมคลองสองน้�า จัดเป็นแหล่งศึกษาเชิง

นิเวศวิทยาเพื่อเรียนรู้ความหลากหลายทางธรรมชาติ  

จุดเด่นของท่าปอมคลองสองน้�า เกิดจากการไหลรวมกัน

ระหว่างคลองสองสายทั้งน้�าเค็มและน้�าจืด ในช่วง 12 ค่�า

ไปจนถึงแรม 5 ค่�า น้�าทะเลจะหนุนสูงผสมกับน้�าจืดใน

คลองท่าปอมกลายเป็นคลองสีฟ้า แต่เมื่อน้�าทะเลลงจะ

ถกูแทนทีด่ว้ยน้�าจดื น้�าจากสฟีา้จะคอ่ยๆ ใสมองเหน็แนว

รากไม้ ฝูงปลาน้อยใหญ่ ในคลองท่าปอม 

จุดเริ่มต้นที่มาจากความต้องการของเด็กๆ น�ามาสู่

ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรม “เมื่อเด็กนำาเสนอโครงการ

นี้มา พวกเราก็ลงพื้นที่ขอความร่วมมือมองหาโรงเรียนท่ี

อยากเข้าร่วมโครงการ  ตอนนั้นเราเลือกโรงเรียนที่อยู่ใน

เขตพืน้ทีค่อืโรงเรยีนบา้นหนองจกิ เพราะอยูใ่กลก้บัแหลง่

ท่องเที่ยว ซึ่งผู้อำานวยการโรงเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็น

อย่างดี ทั้งยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำา

โครงการจากอำาเภอเมืองกระบ่ีด้วย” กบเล่าให้ฟังถึง 

ขั้นตอนการด�าเนินโครงการมัคคุเทศก์น้อย ถือเป็นความ

โชคดีของ อบต.เขาครามที่ได้รับความร่วมมือจากหลาย

ภาคส่วนในการด�าเนินกิจกรรมครั้งนี้ 

เมื่อทุกอย่างพร้อม โครงการมัคคุเทศก์น้อยจึง 

เริ่มต้นขึ้น งานนี้มีแกนน�าเด็กเข้าร่วม 50 คน ใช้สถานที่

โรงเรียนบ้านหนองจิกเป็นที่อบรม 3 วัน มีการเชิญภาคี

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ความรู้กับเด็กๆ ด้วย โดย 

2 วนัแรกวทิยากรคอืเจา้หนา้ทีจ่ากอ�าเภอเมอืง ผูใ้หญบ่า้น 

และส�านักงานป่าไม้ท่ีเข้ามาให้ความรู้เก่ียวกับพันธุ์ไม้ 

ในท่าปอมคลองสองน้�า ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลเขาครามมาให้ความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

วันสุดท้ายปลัดจีระพลเป็นคนพาเด็กๆ ลงพื้นที่ จากน้ัน

ให้เด็กแต่ละคนน�าเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวให้เพ่ือนฟัง 

ระหว่างน้ันปลัดจะมองดูว่าเด็กคนไหนมีแววบ้าง มีความกล้า

มากน้อยแค่ไหน เพ่ือคัดเลือกเด็กแกนน�า 16 คน มาอบรม

การมัคคุเทศก์น้อยอย่างเข้มข้นต่อไป

ระหว่างทางของการอบรม ทีมนักถักทอชุมชนรวมถึง

ปลัดจรีะพลกไ็ม่ไดป้ลอ่ยเวลาไปเปลา่ประโยชน ์ทัง้ทมีพา

เดก็ๆ วเิคราะหต์วัเอง ผา่นกระบวนการถอดบทเรยีนการ

ท�ากิจกรรมตลอด 3 วันที่ผ่านมา

หลังจบโครงการ ปลัดจีระพลสานต่อกิจกรรมดังกล่าว 

หารือกับผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก เพื่อขอเวลา

ให้กับน้องๆ มัคคุเทศก์น้อยได้มีโอกาสลงพื้นที่กล่าว

ตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่วในชว่งเวลาหลงัเลกิเรยีน โดยมพีีเ่ลีย้ง

ทีเ่ปน็นกัพฒันาการท่องเทีย่วมาคอยเตมิเตม็ความรูใ้หก้บั

น้องๆ  

ระหว่างนั้นปลัดจีระพลไม่หยุดคิดถึงแผนที่จะ

พฒันาดา้นเด็กและเยาวชนเขาคราม “ผมอยากใหเ้ดก็ที่

ออกไปเรียนนอกพื้นที่กลับมาบ้านเกิดของเขา ให้เขา

รูว่้าชมุชนตวัเองมดีีอะไร แลว้อยากทีจ่ะเผยแพรใ่หก้บั

คนนอกพ้ืนท่ีไดรู้จ้กัชมุชนของเรา ทัง้สถานทีท่อ่งเทีย่ว

และประเพณีวัฒนธรรม ซ่ึงโครงการที่ผมอยากจะทำา

ตอ่ไปจากมัคคเุทศกน์อ้ย คอืหลกัสตูรทีจ่ะให้เดก็ๆ ได้

มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนทั้ง

ด้านอาชีพ การรักษาพยาบาล ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอน

ของการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่ผมหวงัลกึๆ วา่นอกจาก

เขาจะไดเ้รยีนรูเ้รือ่งของภมูปัิญญาพืน้บ้านแลว้ ยงัช่วย

สรา้งความสมัพันธท์ีด่ใีหเ้กิดขึน้ระหวา่งคนสองชว่งวยั

ด้วย” 

วิธีคิด “เปลี่ยน” วิธีทำ� 
นอกจากเด็กแกนน�าทั้ง 16 คนที่สนุกไปกับการท�า

กจิกรรมโครงการมคัคเุทศกน์อ้ยแลว้ เหลา่นกัถกัทอชมุชน

เองก็สนุกไปกับการท�ากิจกรรมนี้ด้วยเช่นกัน

“เราชอบงานด้านสันทนาการอยู่แล้ว พอได้เรียนรู้

เทคนิคการทำาสันทนาการแล้วนำาปรับมาใช้กับงานนี้ 

ยิ่งทำาให้เราสนุกยิ่งขึ้น ทำาอย่างไรให้เด็กๆ ร่วมมือกับเรา” 

เอฟและกบช่วยกันเล่าถึงบรรยากาศการจัดการอบรม

มัคคุเทศก์น้อยต่อว่า “แต่เดิม อบต.ไม่ได้ลงไปทำางาน

กับชุมชนแบบใกล้ชิดขนาดนี้ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะ

การประชมุหารอืเท่านัน้ อยา่งกจิกรรมมคัคุเทศกน์อ้ย

ที่จัดไปพอเราเห็นว่าเด็กของเราทำาได้ เราก็รู้สึกภูมิใจ 

เห็นเขายิ้มเราก็ยิ้มตาม ให้ความร่วมมือกับเราดีมาก 

เรารูส้กึเหมอืนกับว่าบรรลวุตัถปุระสงคท์ีเ่ราวางไวแ้ลว้ 

อย่างน้อยเขาก็มีความกล้า กล้าที่จะเดินเข้ามาหาเรา 
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กล้าที่จะเดินเข้ามาถามในสิ่งที่เขาอยากรู้ และรู้สึกเหมือนว่าเขาไว้ใจเรามากขึ้น”  

สาวๆ นักถักทอชุมชนเล่าถึงบรรยากาศและความรู้สึกที่พวกเธอได้รับด้วยแววตาที่ 

เต็มไปด้วยความสุข 

เอฟเสริมต่อว่า ส�าหรับตัวเธอได้เรื่องความสัมพันธ์ เมื่อก่อนเธอท�างานแค่เพื่อ

ให้เสร็จๆ ไป ไม่ได้ไปคลุกคลีกับเด็กมาก ถ้าต้องการให้เขาท�าอะไรก็แค่เดินไป

บอกวัตถุประสงค์แล้วให้เขาท�าเท่าน้ัน พองานจบก็จบ แยกย้ายกันกลับบ้าน แต่เม่ือ

ได้เรียนรู้จากหลักสูตรนักถักทอชุมชน ท�าให้เธอเข้าใจและเห็นความส�าคัญของ

การเข้าหาคนในชุมชนมากข้ึน รวมถึงเทคนิควิธีการน�าเสนอเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายทีเ่ธอ

อยากจะสือ่สารเขา้ใจมากขึน้ จากเดมิทีล่งไปแบบแขง็ๆ เหมอืนขา้ราชการคนหนึง่

ทีเ่ดนิลงไปหาชาวบา้น พอผา่นการอบรมหลกัสตูรนี ้เธอรูส้กึวา่กริยิามารยาทเริม่

อ่อนลง เริ่มคลุกคลีให้ความส�าคัญกับเรื่องความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมากขึ้น 

เพราะคดิวา่หากเธอเขา้กบัคนในชมุชนได ้เขา้กบัเดก็ในพืน้ทีไ่ด ้ เวลาเขา้มาท�างาน

จะง่ายขึ้น 

“สิ่งที่เห็นเด่นชัดคือ ก่อนหน้านี้ตื่นเช้าก็แต่งตัวมาทำางานที่ อบต. ขับรถสวนเด็ก

ในหมู่บ้านก็ไม่เคยพูดคุยทักทายกัน แต่หลังจากที่เราเริ่มทำากิจกรรมก็เริ่มพูดคุยกับเขา

มากขึ้น เช้าๆ เวลาออกมาทำางานระหว่างทางจะมีเด็กๆ เขามาทักทาย บ้างก็ชมว่า 

วันนี้พี่เอฟแต่งตัวสวยจัง จากที่ไม่เคยรู้จักชื่อกัน ก็รู้จักกันมากขึ้น”

ถึงแม้ตอนนี้โครงการมัคคุเทศก์น้อยจะเพิ่งเริ่มต้นด�าเนินโครงการ  เราอาจ

จะยังมองไม่เห็นพัฒนาการของเด็กแกนน�า แต่ถ้าถามในเรื่องของการท�างาน 

ของนกัถกัทอชมุชนแลว้ เราเหน็ไดช้ดัถงึความสมัพนัธข์องนกัถกัทอชมุชนกบัเดก็

แกนน�าที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น 
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ปรับกลยุทธ์ก�รทำ�ง�น...
เม่ือถามถึงความเปล่ียนแปลงก่อนและหลังท่ีได้เข้ามาร่วมอบรมหลักสูตรนักถักทอ

ชุมชน ทุกคนต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “ทุกอย่างเหมือนถูกฝังชิพให้เราคิดเป็น

ระบบมากขึ้น ให้เราจัดเรียงลำาดับความสำาคัญ 1 2 3 4 จากเดิมไม่เคยวางแผนใน

การทำางาน ส่งผลให้เราทำางานไม่เป็นระบบ หลังจากที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรนี้ทำาให้

เราเรียนรู้การทำางานแบบเป็นระบบมากขึ้น เมื่อเรามีแผนในการทำางานทำาให้เรา

เครียดน้อยลง มีความสุขกับการทำางานมากข้ึน รู้จักปล่อยวาง วิเคราะห์ตัวเอง

ตามศักยภาพและงานที่ทำา บางครั้งเราทำางานในบทบาทหน้าที่ของเรา แต่เมื่อมี

งานแทรกเข้ามา เราจะจัดการตัวเองได้ดีขึ้น จัดเรียงลำาดับความสำาคัญของงาน 

ได้ดีกว่าเดิม รวมถึงสามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นด้วย” 

ถึงแม้จ�านวนนักถักทอชุมชนจะมีถึง 5 คน แต่ไม่ได้เป็นปัญหาในการท�างานด้าน

เดก็และเยาวชน เพราะทกุคนตา่ง “เปดิใจ” ยอมรบัฟงัความคิดเหน็ซึง่กันและกนั ความ

คิดของใครดีสุดก็ยอมรับในความคิดเห็นของคนน้ัน ก่อนที่จะช่วยกันเติมเต็มให้ความ

คิดนั้นสมบูรณ์ที่สุด 

“อาจเป็นเพราะเราทำางานคนเดียวไม่ได้ ดังนั้นประสบการณ์การทำางานสอนให้

เรารูว้า่ เราตอ้งฟงัความคดิเหน็จากคนอ่ืนรอบขา้งด้วย สว่นใหญ่เราจะพดูกนัดว้ยเหตผุล 

หากเหตผุลของใครคนไหนดกีวา่เรากย็อมรบั หรอืไมก่เ็สรมิใหส้มบรูณข์ึน้ บางครัง้ปลดั

จรีะพลเองก็ตอ้งเปดิใจยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของเรา ถ้าหากสิง่ทีเ่รานำาเสนอเป็น

ประโยชน์กับชุมชน” เมย์เสริมถึงวิธีคิดที่เปลี่ยนไปหลังจากมีโอกาสได้เข้ารับการอบรม

หลักสูตรนักถักทอชุมชน

1 ปีกับการเรียนรู้ พวกเขาสะท้อนถึงสิ่งดีๆ ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ว่า หลักสูตร

นักถักทอชุมชนเข้ามาเปล่ียนวิธีคิด และส่งผลถึงวิธีท�างานของพวกเขาให้เปล่ียนไป 

ท่ีชัดเจนท่ีสุดคือเร่ืองการท�างานท่ีแตกต่างจากเดิม รู้จักการท�างานเป็นทีม เพราะการ

ท�างานหรือท�ากิจกรรมใดๆ ก็แล้วแต่ เราไม่สามารถท�างานคนเดียวได้ส�าเร็จ หากแต่เรา

ต้องรู้จักการใช้ศิลปะทางวาจาเพ่ือให้เพ่ือนร่วมงานอยากเข้ามาร่วมกันท�างานกับเราด้วย 

ซ่ึงขณะน้ี อบต.เขาคราม พยายามดึงเจ้าหน้าท่ีส่วนอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับทีมนักถักทอ

ชุมชนทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน 

ถึงแม้วันนี้โครงการมัคคุเทศก์น้อยของ อบต.เขาคราม จะยังไม่สามารถ 

ตอบโจทย์ได้ว่าจะสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนได้มากน้อยเพียงใด แต่อย่างน้อย

กข็อใหเ้ดก็ๆ เหลา่นั้นหันกลบัมารักท้องถิน่ และรูจ้ักพื้นทีข่องตนเอง รูจ้ักรักและ

ห่วงแหนบ้านเกิดของตนเอง เพียงแค่น้ีก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว เพราะทุกคน

เชือ่วา่การพฒันาเดก็และเยาวชนไมไ่ดท้�าเสรจ็แคป่ ีสองป ีหากแตต่อ้งใชเ้วลาและ

ต้องอดทนรอ...
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องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเข�คร�ม
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล บัณฑูร ภูมิภมร 
นักถักทอชุมชน รุ่น 2
จีระพล ลื่อเท่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
อิศราวุธ  หมาดหลี  หัวหน้าส�านักงานปลัด
ฐิติมา จันทโรทัย  นักวิชาการศึกษา 
ฉวีวรรณ ดวงเกิด  ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน
รัชดา แหลมศักดิ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ถึงแม้วันนี้โครงการมัคคุเทศก์น้อยของ อบต.เขาคราม 

จะยังไม่สามารถตอบโจทย์ ได้ว่าจะสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชน

ได้มากน้อยเพียงใด แต่อย่างน้อยก็ขอให้เด็กๆ เหล่านั้นหันกลับมา

รักท้องถิ่น และรู้จักพื้นที่ของตนเอง รู้จักรักและห่วงแหนบ้านเกิด

ของตนเอง เพียงแค่นี้ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว
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ทำ�เนียบ
นกัถกัทอชุมชน
รุ่น 1 และ รุ่น 2
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จังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำาบลเพี้ยราม
หมู่ 3 บ้านขยูง ต�าบลเพี้ยราม อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-558-947

สุทัศน์ ชิดชอบ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
การเปลี่ยนจิตใจคนเป็นเรื่องล�าบาก แต่จะหยุดน่ิงไม่ได้ ตราบใดที่ผมยังท�างานอยู่ตรงนี้ก็
อยากขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนต่อไป

ว่าที่ ร.ท. สิทธิชัย คงใจดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
เข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชนเพราะหวังว่าจะเกิด “กลไก” น�าพาชุมชนไปสู่การพัฒนา 
ท้องถิ่นโดยผ่านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

วรนุช มีโชค รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
เดมิท�าแลว้ไมไ่ด้ถอดบทเรยีน จงึไมรู่ว้า่ปญัหาทีเ่กดิจะแกอ้ยา่งไร พอน�าเรือ่งการถอดบทเรยีน
ไปใช้ท�าให้เห็นปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาว่าจะต้องปรับอย่างไร

ศิริเพ็ญ ดาบทอง หัวหน้าส�านักงานปลัด
ตอนเข้าร่วมโครงการ อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์จะลงพื้นที่ทุกเดือนเพื่อติดตามความ 
คืบหน้า ซึ่งกดดันเรามาก แต่มองว่าเป็นข้อดี เหมือนเป็นแรงกระตุ้นให้เราต้องปลีกเวลามา
ท�าให้ได้ และดีใจที่ได้ร่วมงานกับนักถักทอชุมชนทีมนี้ เพราะหากคนใดคนหนึ่งยุ่งก็ผลัดกัน
ขึ้นมาน�าได้ ต่างช่วยกันขับเคลื่อน เพราะ 5 คนนี้คือคนท�างานจริง

ทักษพร ชาญเจริญ นักวิชาการศึกษา
ช่วงแรกที่เข้าอบรมยอมรับว่าเหนื่อยและท้อ เพราะแค่งานในหน้าที่ก็ต้องท�าทั้งปีแล้ว แต่
ทักษะและประสบการณ์ที่ได้คุ้มค่ามาก ท�าให้กลายเป็นคนกล้าพูด กล้าแสดงออก ที่ส�าคัญ
คือทีมวิทยากรท�ากิจกรรมสนุกสนานมากจนเป็นแรงกระตุ้นให้อยากพาเด็กท�ากิจกรรมท่ี
สนุกสนานแบบนี้บ้าง
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องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านไทร
หมู่ 2 บ้านหนองทนง ต�าบลบ้านไทร อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 044-558-995

เหิน จุไรย์ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
ตอนแรกท่ีส่งไปไม่ได้สนใจว่าผลของการอบรมจะเป็นอย่างไร แต่พอเห็นนักถักทอชุมชน 
ร่วมท�ากิจกรรมกับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จึงคิดว่าน่าจะเสริมตรงนี้ได้ยาวไกล

พ.จ.อ.ไสว สัชชานนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
หน้าที่นักถักทอชุมชนคือความภาคภูมิใจของผม เพราะได้ร้อยเรียงข้อมูลให้เป็นระบบ  
เมื่อก่อนเรามองไม่รอบด้าน มองเท่าที่เห็นข้างหน้า ลืมมองด้านข้างและด้านหลัง ตอนนี้กลับ
มองกว้างขึน้ ความละเอยีดของเนือ้งานกม็ากข้ึนตามมา การจดัการเปน็สิง่ท่ีส�าคญั ท�าใหข้ยบั
ไปได้ทุกด้าน

วิมล สืบสันต์ หัวหน้าส�านักงานปลัด
เมือ่กอ่นเราท�างานไมเ่ปน็ระบบเทา่ไร แตห่ลงัจากเขา้อบรมหลกัสตูรนกัถกัทอชมุชน จงึจดัการ
ตัวเองได้ดีขึ้น มีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะท�าอะไรในภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเลือกจัดล�าดับ
ความส�าคัญก่อน-หลังงานของตัวเอง

จังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำาบลเพี้ยราม
หมู่ 3 บ้านขยูง ต�าบลเพี้ยราม อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-558-947

สุภัทรา สุรินต๊ะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เรามีความอดทนมากขึ้น มีกระบวนการในการท�ากิจกรรมมากขึ้น จากที่ท�าให้จบๆ ไป ไม่มี
กระบวนการว่าควรท�าอะไรก่อนหลัง ไม่มีการติดตาม อย่างมากแค่สรุปแล้วจบ ไม่มีการ 
ถอดบทเรยีนวา่ไดอ้ะไร หรอืคดิตอ่ยอดไปท�าตอ่อยา่งเปน็เรือ่งเปน็ราว แตต่อนนีม้กีารพดูคยุ
วางแผนการท�างานต่อเนื่อง ไม่ใช่จบแล้วก็จบเหมือนเมื่อก่อน

พรปวีณ์ สังข์พิทักษ์กุล นักพัฒนาชุมชน
ตอนนี้เรารู้แล้วว่าการพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน ไม่ได้ส�าคัญท่ีจ�านวนของงบประมาณ 
แต่ส�าคัญที่การสร้างใจของเขา ให้ใจเขารู้จักคิด รู้จักใช้ชีวิต รู้จักใช้เวลาว่าง ส�าคัญคือให้ใจ 
เขารัก...รักที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา
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จังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำาบลโชกเหนือ
หมู่ 7 ต�าบลโชกเหนือ อ�าเภอล�าดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ 044-712-213

บัณฑัต จารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
หลักสูตรนักถักทอชุมชนเป็นหลักสูตรที่ดี ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ มีความสุข
กับงานที่ท�า มีการบอกเล่างานที่ท�า มองเห็นประเด็นในการปรับปรุงการท�างาน เช่นการลง 
พื้นที่ท�างานในชุมชนโดยเอาเวลาชาวบ้านเป็นตัวตั้ง ไม่เอาเวลาของ อบต.เป็นตัวตั้งเหมือน
แต่ก่อน...เป็นการปรับตัวเราให้เข้ากับวิถีชีวิตชุมชน

บุญส่ง สายไทย ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
คาดหวังว่าหลักสูตรนักถักทอชุมชน จะสร้างนักถักทอชุมชน เพื่อเข้าไปท�างานประสานกับ
ชุมชน ให้เกิดการท�างานอย่างมีส่วนร่วม และท�าให้เกิดกลุ่มเด็กเยาวชนท่ีมีแนวคิดใหม่  
“รักชุมชน”

บังอร บุญเนือง หัวหน้าส�านักงานปลัด
ถึงแม้การก้าวเดินของเราจะไม่ได้ก้าวยาวๆ อย่างที่ตั้งใจ แต่ความเปลี่ยนแปลงที่พอจะมอง
เห็นในตัวเด็ก ท�าให้เรามั่นใจว่าเรายังก้าวไปได้บ้าง ไม่ได้ย่�าอยู่กับที่ การท�างานตรงนี้ไม่ใช่แค่
เด็กและเยาวชนที่ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง แต่รวมถึงตัวเราเองด้วยที่ค่อยๆ เรียนรู้และ
พัฒนาตัวเองไปพร้อมๆ กับเด็ก

อาภา บุญศักดิ์ นักพัฒนาชุมชน
ตัวเราเองจากเดิมท�างานคนเดียว ไม่กล้าขอความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากใคร 
เพราะกลัวไม่มีใครช่วย ตอนหลังดึงวิเข้ามาช่วยงาน แล้วเขาท�างานออกมาได้ดีมาก เลยได้
เรยีนรูว้า่เมือ่มปีญัหาเรือ่งงานสว่นไหน เราควรเดนิเขา้ไปหาคนทีร่บัผิดชอบหรอืเกง่เรือ่งนัน้ๆ 
เพื่อขอความช่วยเหลือและขอค�าปรึกษา ช่วยกันคิดช่วยกันท�า งานถึงจะออกมาได้ดี

ทัศนี ประดุจชนม์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โครงการนี้ท�าให้เรามีโอกาสลงไปเห็นและพูดคุยกับเด็กจริงๆจนรู้ว่าเด็กแต่ละคนมีความ
สามารถเฉพาะตัวซ่อนอยู่ แต่ไม่มีโอกาสได้แสดงออก เมื่อได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองก็ได้รู้และ
เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของชุมชน ท�าให้การท�างานในหน้าที่หลักของเราง่ายขึ้นด้วย สามารถ
คิดวิเคราะห์สภาพปัญหาพื้นที่ แล้วคิดหาทางแก้ไขได้อย่างตรงจุด

วิมลรัตน์ โพธิ์ศิริ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
แตก่อ่น อบต.เราสว่นใหญท่�าเรือ่งกลุม่อาชพี แตเ่รือ่งเยาวชนอาจจะมองขา้มไปวา่เราจะตอ้ง
พัฒนา เรามองไม่เห็นจุดเด่นของเด็ก ขอบคุณหลักสูตรนักถักทอชุมชนที่ท�าให้มองเรื่องเด็ก
มากขึ้น เพื่อการพัฒนาเด็กต่อไป
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จังหวัดสุรินทร์
เทศบาลตำาบลกันตวจระมวล
หมู่ 1ต�าบลกันตวจระมวล อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 044-558-702

สุข แนมดี นายกเทศมนตรี
ถ้าดึงหัวหน้าเด็กกลุ่มเสี่ยงมาท�ากิจกรรมได้ เด็กคนอ่ืนๆ ในกลุ่มก็จะตามมาด้วย เมื่อเด็ก 
คนอื่นเห็นพี่ๆ เพื่อนๆ หรือน้องๆ มาท�ากิจกรรมสนุกๆ ก็จะเกิดความรู้สึกอยากลองและ
อยากเข้ามาท�ากิจกรรมบ้าง เพราะธรรมชาติของเด็กชอบรวมกลุ่มท�ากิจกรรม รักความ
สนุกสนาน ถ้าเราหากิจกรรมให้เขาท�าเขาก็สนใจ เพียงแต่ที่ผ่านมาไม่มีผู้ใหญ่เป็นแกนน�า
ชักชวนเด็กอย่างจริงจัง เขาเลยเอาเวลาไปท�าอย่างอื่น

ธีรชาติ แสนชมภู ปลัดเทศบาลต�าบล
คาดหวังว่าหลักสูตรนักถักทอชุมชนจะท�าให้คนในพื้นที่เห็นความส�าคัญของการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน คนในชุมชน มากกว่าการพัฒนาแค่โครงสร้างพื้นฐาน

อาทิตยา บุญสม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ได้เรียนรู้เรื่อง การเปิดใจรับฟังคนอื่น การฟังท�าให้แก้ไขปัญหาได้ และอีกอย่างคือรู้สึกตัวเอง
ใจเย็นลง เมื่อก่อนใจร้อน พอได้ไปอยู่ในกลุ่มรับฟังเพื่อนับ 1 ถึง 10 ท�าให้ใจเย็นลง

พัชรี สายวงษ์ นักพัฒนาชุมชน
ได้เห็นวิธีการท�างานของแต่ละท่ีในเร่ืองเก่ียวกับงานเยาวชน เช่นเรียนรู้จากรุ่นพี่รุ่น 1  
พีส่มเกยีรต ิสาระ ทีส่ามารถดงึเดก็เข้ามาเปน็แกนน�าเยาวชน รวมถงึเหน็การท�างานของทีอ่ืน่ 
เราท�างานเดมิเกดิความเบือ่ การไปเวทที�าใหเ้ราเปดิใจ เปดิโลกทศัน ์เรยีนรูจ้ากคนอืน่แลว้น�า
มาปรับใช้

สายสุนีย์ แก้วสอน ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
คาดหวังว่าเมื่อได้เรียนหลักสูตรนักถักทอชุมชน แล้วจะได้ท�างานเป็นรูปเป็นร่าง ท�าให้เด็กมี
คุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเราสามารถมองเห็นปัญหาจากจุดเล็กๆ ได้

จิราพร น่าชม ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เราเป็นคนในพื้นที่ เมื่อมีโอกาสออกไปเรียนรู้ ได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ส�าหรับน�ามาใช้
พัฒนาบ้านเกิด เราก็ต้องท�าให้เต็มท่ี ไม่ใช่แค่เพราะหน้าที่ แต่เป็นเพราะส�านึกท่ีมีอยู่ใน 
ตัวเราด้วย
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จังหวัดสุรินทร์
เทศบาลตำาบลเมืองแก
132 บ้านหนองแต้ หมู่ 16 อ�าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ 044-145-357

จักรกฤษณ์ พาณิชย์กิจเจริญ นายกเทศมนตรี
แต่ก่อนเราไม่เคยถามเด็กว่าเขาอยากท�าอะไร แต่หลังจากเริ่มถามเขาแล้วว่าอยากท�าอะไร อยากมี
กิจกรรมอะไร อยากมีอาชีพอะไร และดึงเขามาร่วมกิจกรรม ท�าให้เขามีการรวมกลุ่มท�ากิจกรรมดีๆ  
มีความรับผิดชอบ รู้จักคิดเอง ท�าเอง

สุรศักดิ์ สิงห์หาร ปลัดเทศบาล
ค�าหน่ึงท่ีปลุกใจผมคือ  คนส�าราญ งานส�าเร็จ อีกเร่ืองท่ีท�าให้ผมส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอ
ชุมชนคือ ท�างานอย่างไรให้มีความสุข และยิ่งลงลึกไปท่ีกระกระบวนการอบรม เราเห็นว่าเป็น 
กระบวนการท�างานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน มีการติดตามประเมินผลทุกระยะ โดยเฉพาะเรื่อง 
การท�างานกับชุมชน ทักษะการเข้าชุมชน ทักษะการเคลื่อนงาน และทักษะการประเมินผล หวังว่า
เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมหลักสูตรเมื่อเขากลับมาแล้วเขาจะเข้าใจชุมชนมากขึ้น

เผด็จ ยั่งยืน รองปลัดเทศบาล
หลกัสตูรนกัถกัทอชมุชนเปน็หลกัสตูรทีท่�าใหเ้ราน�าความรูท้ีไ่ดไ้ปใช้กบัชมุชนโดยตรง ท�าอยา่งไรกไ็ด้ 
ให้เราน�าความรู้ที่ได้ไปสื่อสารกับคนในชุมชนให้ได้ง่ายท่ีสุด โดยไม่เน้นเป็นเร่ืองของวิชาการ  
แตท่�าอยา่งไรทีจ่ะเอาเรือ่งเชงิวชิาการไปถา่ยทอดใหเ้ปน็ค�าพดูของเราใหไ้ด้มากทีส่ดุ เพ่ือทีจ่ะสือ่สาร
กับคนในชุมชนให้เข้าใจงานของเรา

เนตรทราย ถิ่นถาน นักบริหารการศึกษา
หลักสูตรนักถักทอชุมชนเไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระงาน แต่กลับท�าให้งานเราที่ยุ่งเหยิง จัดการไม่ได้ 
เปน็ระบบมากขึน้...เพราะชือ่ก็บอกแลว้วา่เราเปน็ “นกัถกัทอชมุชน” เรามหีนา้ทีป่ระสาน เมือ่กอ่น 
ที่เราคิดว่างานเราเยอะ เพราะเราเหมาเองคนเดียวหมด ไม่วิเคราะห์ว่างาน บางงานภาคี หรือ 
เครือข่ายเขาก็จัดการเองได้

ชนัญญา ศรีแก้ว นักพัฒนาชุมชน
ประโยชน์ท่ีเกดิขึน้กบัตวัเองคอื มโีอกาสพฒันาตวัเองเพือ่ประสิทธภิาพงานทีด่ข้ึีน คอื การเขา้ชุมชน 
การประสานงานงา่ยขึน้ การหาภาคเีครอืขา่ยรว่มงานกบัเรา หลกัการวเิคราะหง์านทีเ่ปน็ขัน้เปน็ตอน 
ต้องเร่ิมอย่างไร อีกส่วนท่ีได้การจัดการตัวเองเร่ืองครอบครัว และการแบ่งเวลา ท่ีให้เราท�างานง่ายข้ึน 
ประสิทธิภาพการท�างานประเมินตัวเองก็ดีขึ้น มันไม่มีอะไรค้าง งานออกได้เร็วขึ้นนี่คือประโยชน์
ส�าหรับตัวเอง

กิตติ ขุมทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แรกๆ ตัวเองคิดว่าคงเหมือนเดิม อบรมแล้วเอามาท�าประโยชน์อะไรไม่ได้ แต่พอเข้าอบรมบ่อยข้ึนๆ  
ก็เห็นว่า มันไม่เหมือนกับการอบรมอื่นๆ ที่เราเข้าร่วม หลายเรื่องเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน เช่น 
เรื่องการเข้าชุมชน มันเป็นหลักการที่ไม่มีสอนในระเบียบ มันเป็นเรื่องแนวทางปฏิบัติที่เราไม่เคยได้
สัมผัสตรงนั้น
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จังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำาบลเมืองลีง
ต�าบลเมืองลีง อ�าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 โทรศัพท์ 044-576-105

ประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
สิง่ทีเ่ราไดจ้ากหลกัสูตรนีช้ว่ยเอือ้กบัการท�างานของเรา เพราะนกับรหิารทอ้งถิน่จะตอ้งมทีกัษะ 
วิธีการที่จะเข้าชุมชน เข้าหาคน เพราะผู้น�าทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นกลุ่มที่สนับสนุนเราทุกคน  
ดังนั้นเราต้องใช้กลวิธีที่อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ให้มา เข้าไปหาเขา เข้าไปชักชวนให้เขา
มาช่วยกันพัฒนาต�าบล เพราะต�าบลไม่ใช่ของผมคนเดียว แต่ต�าบลเมืองลีงคือของทุกคน

ว่าที่ ร.ต.ประสบ บุญเหลือ ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนต�าบลเมืองลีงร่วม 50 คนทั้งในและนอกระบบ จากต่างหมู่บ้าน
ที่สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่า เด็กท�าอะไรได้มากกว่าที่คิด

จิรนันท์ เครือจันทร์ ครูประจ�าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การเข้ามาท�างานในบทบาทนักถักทอชุมชน ท�าให้คนปฏิบัติงานถอดหัวโขนที่เป็นต�าแหน่ง
ของตนเองออกไป เพราะใช้ใจท�างาน “ใจ” ช่วยท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับนักถักทอ
ชุมชนมีความผูกพันใกล้ชิดเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
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จังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองอียอ
ต�าบลหนองอียอ อ�าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 04-558-96

สามารถ ครองสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
เราให้ความส�าคัญและสนับสนุนการพัฒนาอบรมเด็กและเยาวชน เพราะต้องการปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ จึงเป็นที่มาของการก�าหนดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในเชิง
นโยบายอย่างเป็นรูปธรรม

นายสุวัฒน์ ยิ้มดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
จากเดิมเวลาเราลงพื้นที่ท�าประชาคม เยาวชนมักไม่สนใจงานของ อบต. แต่หลังๆ เยาวชน 
ก็จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย หรือถ้ามีกิจกรรมในต�าบลเยาวชนก็จะให้ความร่วมมือดีขึ้น เช่น  
งานวันเด็ก งานประเพณีต่างๆ พวกเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งจัดสถานที่ จัดขบวน
กิจกรรม ฯลฯ ที่ส�าคัญงานพัฒนาเยาวชนยังท�าให้ อบต.สามารถ “เชื่อมโยง” ภารกิจอื่นๆ 
เข้าด้วยกันง่ายขึ้น

สมเกียรติ สาระ หัวหน้าส�านักงานปลัด
เป้าหมายการท�างานของนักถักทอชุมชน อบต.หนองอียอ คือ ต้องการเห็นเด็กและเยาวชน 
เติบโตขึ้นมาเป็นบุคลที่มีคุณภาพ กล่าวคือ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะอาชีพที่ช่วยให้
เด็กพึ่งพาตัวเองได้

วีระศักดิ์ แสวงสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จากเดิมที่คิดว่าเด็กก็คือเด็กเหมือนกันหมด บอกให้ท�าอะไรก็ท�าตาม แต่ในความเป็นจริง 
ไมใ่ชเ่ลย เดก็แตล่ะวยัมคีวามสนใจไมเ่หมอืนกนั การทีเ่ราจะดงึพวกเขามาท�ากจิกรรม เราตอ้ง
แน่ใจว่าเป็นเรื่องที่เด็กสนใจ ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ให้ความร่วมมือ แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าในทุกๆ 
กิจกรรมที่เด็กสนใจท�า นักถักทอชุมชนต้องเชื่อมโยงมาสู่ประเด็นที่อยากให้เด็กเรียนรู้ให้ได้

จุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ยิ่งท�างานย่ิงเรียนรู้ว่าการสร้างความเปล่ียนแปลงเรื่องใดก็ตาม ไม่สามารถท�าให้เกิดขึ้นได้ 
ในระยะเวลาอันสั้น ทุกอย่างต้องใช้เวลาและการบ่มเพาะ ในฐานะคนท�างานภาคสนาม  
นักถักทอชุมชนต้องพิจารณาว่าควรจะเข้าไปจัดการเร่ืองใดก่อน การวางแผนการท�างาน 
ระยะยาวจึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก
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จังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองสนิท
ต�าบลหนองสนิท อ�าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 โทรศัพท์ 088-586-1019

สมจิตร นามสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
ได้ยินชื่อโครงการนักถักทอชุมชน...เห็นว่าเป็นหลักสูตรที่พัฒนาเด็กและเยาวชน ผมก็สนใจ 
เพราะที่ผ่านมาเรามีนโยบายก็จริง แต่เป็นการคิดให้เด็กท�า ขณะที่ของนักถักทอชุมเป็นการ
คิดร่วมกัน อีกอย่างคือ เรายังไม่เคยท�างานเป็นรูปธรรมกับคนกลุ่มนี้ และขาดการมีส่วนร่วม
จากผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ใจดี ซึ่งถ้าไม่จัดการเกรงว่าอาจมีปัญหาเพิ่มขึ้น

จิตรกร ศรีปิยะบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
งานของนักถักทอชุมชนไม่ได้หยุดอยู่ที่มีเด็กแกนน�า แต่ “หัวใจ” ส�าคัญของการท�างานด้าน
เด็กและเยาวชนคือ “ความต่อเนื่อง”

จินตนา แกล้วกล้า หัวหน้าส�านักงานปลัด
ก่อนหน้าที่ยังไม่มีหลักคิดในการท�างาน เวลาเจอปัญหาเราจะทุกข์มาก แต่หลังเข้าหลักสูตร
นกัถกัทอชมุชน ความคดิกบัใจของเราเปลีย่น จึงเหน็วา่เราสามารถเกบ็ดอกไมร้ายทางได ้คอื
ชื่นชมกับความส�าเร็จและเรียนรู้บทเรียนระหว่างการท�างาน จากนั้นวิธีการท�างานของเรา 
จะเริ่มเปลี่ยน หากท�าแล้วเหนื่อยก็แค่หยุดพัก แล้วลุกขึ้นมาท�าใหม่ ทุกวันนี้มีปัญหาเพิ่มจาก
เมื่อก่อนด้วยซ้�า ทว่าเรากลับจัดการปัญหาและภายในใจของตัวเองได้ มองว่าแท้จริงแล้ว 
ทุกข์สุขอยู่ที่เรา ค่อยๆ คิดค่อยๆ แก้ดีกว่า

จิราภรณ์ บุญมี หัวหน้าส่วนการศึกษา
งานทุกอย่างสามารถคิดยุทธวิธีด�าเนินการได้หลายทาง จากเมื่อก่อนเคยมองเห็นแต่ตัวเอง 
นั่งคิดอยู่คนเดียว พอเห็นกว้างขึ้น จึงพบโอกาสต่อยอดได้อีกไกล แม้การท�างานแต่ละวัน 
จะมีอุปสรรค ก็ค่อยแก้ไปทีละเรื่อง เพราะหากมองหาโอกาส ย่อมจะเห็นโอกาสแน่นอน

แอนนา ฉิมงาม ครูผู้ดูแลเด็ก
แต่ก่อนเป็นคนใจร้อน ถ้ามีอะไรก็พร้อมตีกระทบทันที หลังจากฝึกเรื่องการมองตัวเอง จึงมี
แนวคิดในการจัดการชีวิตและงาน จากน้ันพยายามเก็บข้อมูลก่อนที่จะพูด คิดว่าเขาจะรู้สึก
อยา่งไรหากเราพดูออกไป เรือ่งทีเ่หน็ชดัในการท�างานคอืรบัฟงัผูป้กครอง และเพือ่นรว่มงาน
มากขึ้น แม้ตอนนี้เรายังท�างานไม่เก่งทว่าก็เป็นกระบวนการมากขึ้น
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จังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำาบลนิคมกะเสียว
309 หมู่ 3 ต�าบลนิคมกระเสียว อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 035-595-688

กิตติพงศ์ วิชินโรจน์จรัล นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
ไดเ้คร่ืองมอืในการวางแผนแกไ้ขปญัหาในชมุชน ไมเ่ฉพาะแคส่ถานการณป์ญัหาของเดก็และ
เยาวชน แตท่�าให้เราในฐานะผูบ้รหิารไดฉ้กุคดิด้วยวา่ ทีผ่่านมานัน้ เรายังรูไ้มพ่อ วธิกีารตา่งๆ 
ที่น�ามาใช้ท�ากิจกรรมกับเด็กและเยาวชนที่ผ่านมาเป็นแค่การท�ากิจกรรมเพื่อให้ได้กิจกรรม  
ยังไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมส�าหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว

ว่าที่ ร.ต.สัทธา กลิ่นทโชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
เราเหน็ความส�าคญัวา่เดก็คอือนาคตของชาต ิและเปน็หนา้ทีข่อง อบต.ทีต่อ้งดแูลคนในชมุชน 
ซึ่งเป็นงานที่เราท�าอยู่แล้ว ขาดแต่เพียง “ตัวเชื่อม” ที่จะเข้าไปพัฒนาเยาวชน

นันท์นภัส น้อยสุริวงษ์ นักพัฒนาชุมชน
กอ่นหนา้นีเ้วลาลงชมุชนเรากแ็คไ่ปเยีย่มบา้นผูย้ากไรห้รอืผูป้ระสบปญัหาในบทบาทเจ้าหนา้ท่ี 
แตต่อนนีบ้ทบาทของเราในสายตาของคนในชมุชนเปลีย่นไป  ผู้ใหญม่องเราเหมอืนลกูหลาน  
ส่วนเด็กๆ ก็เห็นเราเป็นพี่ที่คอยดูแลเขา ชุมชนให้ความไว้วางใจ มีความใกล้ชิดสนิทสนม มี
ความเป็นกันเอง เหมือนเราเป็นสมาชิกคนหนึ่งในพ้ืนที่จริงๆ ท�าให้การติดตามงานของเรา
งา่ยขึน้ด้วย โดยเฉพาะเวลาเขา้ไปถามผูป้กครองเดก็ถงึความเปลีย่นแปลงของลกูเขา เขากจ็ะ
กล้าพูดกล้าตอบตามความจริง

หทัยรัตน์ บุตรดีลา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จากเดิมที่รับผิดชอบงานธุรการ ตอนน้ีเข้ามาเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัด้วย เราน�าความรูเ้รือ่งการวิเคราะห์และวางแผนทีไ่ดจ้ากหลกัสตูรมาใชเ้ขยีนแผน
ได้เลย คิดว่าถ้าไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อน แล้วต้องมาเขียนแผนก็คงใช้เวลาในการท�างาน
มากกว่านี้
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จังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำาบลพลับพลาไชย
222 หมู่ 14 ต�าบลพลับพลาไชย อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 035-495-053

พีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
การอบรมจะช่วยพัฒนาวิธีคิดและวิธีท�างานของบุคลากรให้มีระบบและมีแบบแผนท่ีชัดเจน
มากขึ้น ทั้งยังสามารถน�าความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคนในชุมชนได้จริง

ชัยวัสส์ แย้มสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
นอกจากเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนท่ีเน้นการสร้างความรัก ความสามัคคี 
และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่เด็กแล้ว กิจกรรมของเด็กยังดึงความสนใจของผู้ปกครอง
และผู้ใหญ่ให้มาท�ากิจกรรมร่วมกันได้อีกทางหนึ่ง จนพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและ
สนิทสนมกันมากขึ้น กลับกลายเป็นว่าโครงงานของเด็กช่วยสร้างอาชีพเสริมให้ผู้ใหญ่ และ
ส่วนหนึ่งได้กลายเป็นค่าขนมเล็กๆ น้อยๆ ให้เด็กและเยาวชน

ณัฐณิชชญา แก้วปาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
จากการเข้าหลักสูตรนักถักทอชุมชนท�าให้เรามีวิธีการที่จะท�างานกับมวลชนได้ยิ่งขึ้น กล้าพูด
มากขึ้น ในการท�างานเราต้องมีการวางแผน เป็นขั้นเป็นตอน ก่อนหน้านี้อยากท�าอะไรก็คิด
แคส่ัน้ๆ  แตต่อนนีเ้ขาคิดเปน็ล�าดบัมากขึน้ นกึถงึผลทีจ่ะออกมาเปน็อยา่งไร เราตอ้งคดิแผน
ส�ารองไว้ เราจะมีวิธีการประสานชุมชนอย่างไร ถ้าเขาไม่มาเราจะท�าอย่างไร

เอกวิทย์ ชาวสวน หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ
สิ่งที่ผมได้จากหลักสูตรนักถักทอชุมชนคือ ความรู้และประสบการณ์ของผมถูกน�ามาจัดเรียง
ใหม่อย่างเป็นระบบและพร้อมที่จะไปใช้ในการพัฒนางาน นี่คือสิ่งที่ผมก้าวข้ามผ่านในสิ่งที่
ผมเองเป็นคนปิดกั้นเอาไว้

ชรินรัตน์ มณีวงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สิ่งท่ีได้จากหลักสูตรนักถักทอชุมชน คือ ทักษะการคิดท่ีเป็นกระบวนการ เราจะท�าอะไร 
สักอย่างเราต้องคิดและวางแผน น�ามาปรับใช้ในเนื้องานที่เรารับผิดชอบได้ ในเรื่องของเด็ก
เรากน็�ามาปรบัใช ้เชน่ กอ่นทีจ่ะลงพืน้ทีเ่ราจะประชุมกลุม่ เพือ่แบง่บทบาทหนา้ที ่ใหง้านเสรจ็
ตามที่เราวางไว้ ให้เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาท�าได้มากที่สุด
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จังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำาบลพลับพลาไชย
222 หมู่ 14 ต�าบลพลับพลาไชย อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 035-495-053

อรุณรัตน์ ป้อมทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หลักสูตรนักถักทอชุมชนปลุกใจที่อยู่ลึกๆ ของเราให้ตื่นตัวมากขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้เราก็ท�า
ไปเรื่อยๆ ท�าให้ดีตามหน้าที่ ไม่ได้คิดอะไรต่อ

วิรัชดา ศรีค�าแหง นักวิชาการศึกษา
ได้เรียนรู้ทักษะการท�างานเป็นทีมมากขึ้น จากเดิมเราคิดเอง ท�าเอง วางแผนเองคนเดียว  
ไม่เปิดโอกาสให้ทีมงานเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดงานร่วมกัน หลังจากที่เข้าร่วมหลักสูตรฯ 
การวางแผนงานของเราเปลีย่นไป เราเปดิโอกาสใหเ้พือ่นรว่มงาน ทมีงานของเราไดม้สีว่นรว่ม
มากขึ้น แต่ก่อนคุยกันครั้งเดียวจบ แต่ตอนนี้เราคุยกันบ่อยขึ้น ให้เขาช่วยวางแผนร่วมกับเรา 
ท�าให้แผนของเราชัดขึ้น งานที่ออกมาสมบูรณ์มากขึ้น
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จังหวัดสุพรรณบุรี
เทศบาลตำาบลขุนพัดเพ็ง
999 หมู่ 5 ต�าบลขุนพัดเพ็ง อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 โทรศัพท์ 035-437-286-8

ไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ นายกเทศมนตรี
ทต.ขนุพัดเพง็มุง่ท�างานเพือ่พฒันาชุมชนและคณุภาพชวิีตของคนในเชงิรกุ จงึสง่เสรมิใหบุ้คลากรใน
องค์กรเข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อน�าความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาชมชน

นรเสฎฐ์ วัฎฎะสุวรรณ ปลัดเทศบาล
ทต.มีความพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว ที่ผ่านมาเรา
จดัสรรงบประมาณเขา้ไปในโรงเรยีนเพราะใหผ้ลทางตรงแก่นกัเรยีน แตไ่มเ่คยลงชมุชนท�างานโดยตรง
กบัพืน้ที ่ท�าใหไ้มรู่ว้า่จรงิๆ แลว้เดก็ตอ้งการอะไร แลว้ ทต.จะเขา้ไปสนบัสนนุผา่นกจิกรรมระยะยาว
อย่างไรได้บ้าง ส่วนงานในองค์กร ผมตั้งใจตั้งแต่แรกว่า นักถักทอชุมชนจะกลับมาเป็นต้นแบบด้าน
การท�างานให้บุคลากรฝ่ายอื่นๆ ด้วย

จันทิมา ยอดตลาด รองปลัดเทศบาล
เราใชใ้จท�างานมากขึน้ มนัเกดิการเรยีนรู้ไปโดยอัตโนมตัวิา่เราท�างานคนเดยีวไมไ่ด ้ตอ้งอาศัยเพือ่น
ร่วมด้วยช่วยกัน ดังนั้นเวลาท�างานต้องมีความยืดหยุ่นและมีเหตุผล เพราะทุกฝ่ายต่างพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน ยิ่งเราเป็นหัวหน้างาน เรายิ่งต้องท�างานแบบฟังหูไว้หู ไม่หูหนักหูเบา แต่ใช้สายตาของตัว
เองและเหตุผลตัดสิน

ภาคิน โพธิ์หิรัญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
แต่ก่อนไม่นึกว่าตัวเองจะมาท�าอะไรแบบนี้ พอได้ท�ากิจกรรมกับเด็ก พาเด็กท�ากิจกรรมเรียนรู้แล้วก็
รูส้กึสนกุ และเหน็ว่าตวัเองกท็�าได ้นีเ่ปน็ครัง้แรกทีท่�า ตอนนีอ้ยากมคีวามรูเ้รือ่งกจิกรรมสนัทนาการ
และการพูดกับเด็กให้มากขึ้นกว่านี้...

สันติ พัฒน์พันธุ์ สันทนาการ
หลักสูตรนักนักถักชุมชนเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีกองการศึกษาโดยตรง เพราะหน้าท่ีน้ีต้อง 
สร้างกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ที่ผ่านมาการท�ากิจกรรมแต่ละครั้งเกิดขึ้นตามโอกาส 
จัดแล้วจบไม่มีการสานต่อ เนื่องจากไม่มีเครื่องมือหรือแนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้ตรงตาม
ที่เยาวชนต้องการ จึงไม่สามารถสร้างแกนน�าเด็กและเยาวชนได้

310



จังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองสาหร่าย
449 หมู่ 9 ต�าบลหนองสาหร่าย อ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ 035-415-500

พรสันต์ อยู่เย็น นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
ในความเหน็ของผมคดิวา่ตัง้แตบ่า้นเรามีนกัถกัทอฯ เขา้มา สถานการณเ์รือ่งเดก็ดขีึน้กวา่เดมิ 
ดูจากเด็กที่เคยนั่งเกาะกลุ่มมั่วสุมกันแถวราวสะพาน ช่วงนี้ลดลงจนแทบไม่มี และเมื่อมีงาน
ของชุมชน เด็กๆ ก็มาช่วยกันจัดงาน ผมว่าพวกเขามีความรับผิดชอบมากขึ้น

ทิชากร สุนทรวิภาต ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
ทุกคนมีความส�าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

วรินทร กรุดเพ็ชร นักพัฒนาชุมชน
เดิมเราไม่ได้มีการติดตามความต่อเน่ืองของกิจกรรม แต่หลังจากท่ีได้เข้าร่วมหลักสูตร 
นักถักทอชุมชน ท�าให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นระบบมากขึ้น ท�าให้เรา
เปลี่ยนวิธีการคิด ในการท�างานเรื่องเด็กใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง เราในฐานะนักถักทอชุมชน
มีหน้าที่ไปเชื่อมประสาน เพื่อให้งานที่เกิดขึ้นนั้นเป็นงานของชุมชน เราต้องกระตุ้นไปสร้าง
ให้ชุมชนมองเห็นว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้น คือลูกหลานของเขาเอง

จังหวัดสุพรรณบุรี
เทศบาลตำาบลขุนพัดเพ็ง
999 หมู่ 5 ต�าบลขุนพัดเพ็ง อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 โทรศัพท์ 035-437-286-8

ขวัญเมือง ช่างเกวียนดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
การพฒันาคนตอ้งเรมิตัง้แตเ่ดก็ แตส่ว่นมากคนจะมองทีค่นโตมากกวา่ เด็กเหลา่นีค้อือนาคต 
ของชาติ ถ้าเขาเข้มแข็งมาตั้งแต่แรก ก็น่าจะยั่งยืนอยู่ได้

เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด นักพัฒนาชุมชน
เราพยายามปรับมุมคิดตามเด็ก ไม่เอาความคิดเห็นหรือความรู้สึกของเราเข้าไปเสริม เพราะ
สิ่งที่เราต้องท�าคือท�าสิ่งที่เด็กต้องการ ความคิดของเด็กไม่ได้ด้อยกว่าเรา อันที่จริงเขาไปไกล
กว่าเราจนตามไม่ทันด้วยซ้�า ถ้าเราไม่ปรับตัวเองก็จะสื่อสารกับเด็กไม่รู้เรื่อง นอกจากบุคลิก
แล้ว วิธีการพูดก็ยังต้องปรับให้เป็นกันเองมากขึ้น
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จังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำาบลวัดดาว
157 หมู่ 3 ต�าบลวัดดาว อ�าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ 035-415-500

ประทิว รัศมี นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
นักถักทอชุมชนเป็นเจ้าภาพถักทอคนในองค์กรก่อน ด้วยการแบ่งหน้าท่ีให้คนอื่นๆ เข้ามา
ชว่ยงานในแตล่ะกจิกรรม หลงัจากถกัทอภายในองคก์รไดแ้ลว้ ถงึจะออกไปสานความรว่มมอื
กบัผูน้�าชมุชนภายนอก ตอ้งไมล่มืว่างานชุมชนท�าคนเดยีวไมไ่ด้ เพราะมนัไมไ่หว ถา้ฝนืท�าไป
โดยไม่สร้างภาคี ไม่มีทางประสบความส�าเร็จ

ลักษณะ แก้วพวง ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
ทักษะชีวิตเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ตั้งแต่ประถมศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้เด็กรู้เท่าทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก

ทินารมภ์ ค�ามูลอินทร์ อดีตผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เมื่อก่อนเป็นคนไม่ยอมคน พูดจาโผงผางตรงไปตรงมา กระบวนการท�างานแบบนักถักทอ
ชุมชนได้ขัดเกลาวิธีคิดให้เรารับฟังคนอ่ืนมากข้ึน มีแนวคิดเร่ืองการวางแผนงานอย่างเป็นข้ันตอน
แบบมีแผนส�ารอง ท�าให้ไม่มีอาการหัวเสีย และโวยวายเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท�างาน 
เนื่องจากเตรียมทางออกส�ารองส�าหรับแก้ปัญหาไว้แล้ว นอกจากน้ียังเห็นได้อย่างชัดเจนว่า 
ตวัเองพัฒนาทกัษะดา้นการสือ่สารมากข้ึน สงัเกตเหน็ได้จากรูจ้กัใชว้ธีิการเจรจาพดูคยุเพือ่ให้
ได้สิ่งที่ต้องการ

ตฤณภพ ประเสริฐ นักวิชาการศึกษา
จากเดมิทีท่�างานในเชงิรบั รอค�าสัง่ รอนโยบาย ไมเ่คยคดิดว้ยตวัเองวา่จะท�าอะไรตอ่ไปไดอ้กี 
แต่กระบวนการอบรมกระตุ้นให้คิดแล้วลงมือท�าให้ดีข้ึนทันที มีโจทย์ที่ต้องคิดเกิดขึ้น 
ตลอดเวลา เริ่มคิดจากตัวเองแล้วขยายออกไปถึงบทบาทในการท�างานร่วมกับผู้อื่น
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จังหวัดสุพรรณบุรี
เทศบาลตำาบลไผ่กองดิน
หมู่ 4 ต�าบลไผ่กองดิน อ�าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ 035-422-488-9

ทีฆโชติ งามถาวรวงษ์ นายกเทศมนตรี
หาก อปท.สามารถปลูกฝังสิ่งดีๆ ให้กับเด็กได้ตั้งแต่ยังเล็ก จะท�าให้เด็กเติบโตไปในทิศทางที่
ถูกต้อง เป็นคนคุณภาพของชุมชน สังคม 

พัสกร อุ่นอ่อน ปลัดเทศบาล
แต่ก่อนท�างานนั่งโต๊ะให้ชาวบ้านเดินเข้ามาหาอย่างเดียว ตอนน้ีเขาก็ลงไปหาชาวบ้านเอง  
เขา้ไปพดูคยุกบัชาวบา้น ซึง่บางทเีรากค็าดไมถ่งึว่าชมุชนเราจะมขีองดหีลายอยา่ง เราสามารถ
ดึงสิ่งดีๆ เหล่านั้นขึ้นมาเชิดหน้าชูตาให้คนอื่นเห็นได้ เทศบาลก็ได้รับค�าชมเชย ชาวบ้านเอง
ก็ได้รับประโยชน์

ฐิติมา จันทรวิสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ
เมื่อก่อนไม่มีความรู้เรื่องเด็กเลย แต่ตอนนี้เข้าใจเรื่องเด็กมากขึ้น รู้ว่าการท�างานกับเด็กได้
ต้องใจเย็น จะใจร้อนกับเด็กไม่ได้ และน�าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการท�างานด้วยเช่นกัน

ฉลองศรี มาเจริญ นักพัฒนาชุมชน
แปลกใจตัง้แตเ่ขา้หอ้งมาแลว้เหน็การจดัทีน่ัง่เปน็วงกลม ทกุคนตอ้งรว่มพดูคยุแสดงความคดิ
เห็นกัน ท�าให้เธอรู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ท้ังยังได้เห็นหัวข้อการเรียนรู้ชัดเจน มีการบอก
หวัขอ้การอบรมในแตว่นัไวเ้พือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไมห่ลดุกรอบ ตา่งกบัทีผ่า่นมาท่ีไปนัง่ฟงัวิทยากร
บรรยายแล้วก็จบ ท�าให้รู้สึกน่าเบื่อ ไม่ได้น�าสิ่งที่เรียนรู้กลับมาใช้มากนัก

กัลยา อรรถสิงห์ นักวิชาการศึกษา
เมื่อก่อนเขียนโครงการก็แค่ให้จบไป แต่พอมาเข้าร่วมหลักสูตรแล้ว เริ่มคิดว่างานต้องท�างาน
รว่มกนั และการคดิดว้ยกนัหลายหวันา่จะไดโ้ครงการทีด่กีวา่ทีท่�าคนเดยีว เราจงึปรกึษาเพือ่น
ในทีมก่อนเสมอ เพื่อให้ได้ความคิดใหม่ๆ ในการท�าโครงการ

มณทิพา ศรีท้าว ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฃ
เวทอีบรมท�าใหไ้ดเ้จอเพือ่นๆ จากพืน้ทีอ่ื่นทีม่ารว่มอบรมดว้ยกนั ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเรือ่ง
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ได้เห็นว่าการพัฒนานั้นต้องเริ่มต้นที่ตัวเด็ก เพื่อที่จะปั้นเขาให้
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
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จังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองขาม
ต�าบลหนองขาม อ�าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240 โทรศัพท์ 035-595-601

บุญยัง วังเปรม นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
ทุกวันนี้เราจะคุยกันในทีมเสมอเวลาที่เราจะท�างานเรื่องเด็กและเยาวชน ไม่มีการแบ่งแยก 
ไม่มีฝ่าย งานประจ�าเราก็ยังคงท�าไป แต่เมื่อไหร่ที่เราท�างานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ทุกคน
จะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

สุมาลี ผิวพิมพ์ดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
หลักสูตรนักถักทอชุมชนมีส่วนช่วยให้ทิศทางในการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนใน อบต. 
หนองขามชัดเจนขึ้น ท�าให้เราสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาเด็ก จากเดิมเราท�างานด้านเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว แต่ยังไม่ชัดเจน ท�าให้การเดินไป
ถึงเป้าหมายค่อนข้างช้า

ธนินธร พิมพขันธ์ หัวหน้าส�านักงานปลัด
เดิมเราคิดกิจกรรมเองท้ังหมด กลุ่มน้ีให้น้องท�าดนตรี กลุ่มน้ีท�าขนม ซ่ึงบางคร้ังส่ิงท่ีเราหยิบย่ืน
ให้น้องเขาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากท�า เราจึงตกลงที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้คิดเอง ท�าเอง  
เรามหีนา้ทีส่นบัสนุนงบประมาณใหเ้ขาไดท้�ากจิกรรมในสิง่ท่ีเขาเสนอมา ตวัเองกไ็มต่อ้งเหนือ่ย 
ไม่ต้องมานั่งคิดว่าน้องๆ เขาจะชอบกิจกรรมที่เราคิดให้ไหม เราเปิดโอกาสให้เขาเต็มที่

โยธการ วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เดิมเราท�างานแค่ท�างานโดยหน้าท่ี แต่พอมีโอกาสเข้าหลักสูตรนักถักทอชุมชนท�าให้เรา 
เรยีนรูก้ารประสานงานกบัคนในชมุชน ใหค้วามรูก้บัผูป้กครองเกีย่วกบัเรือ่งเดก็ เดมิเราไมเ่คย
ท�างานเปน็ขัน้เปน็ตอนเลย แตเ่มือ่ไดเ้ขา้รว่มอบรมหลกัสตูรนกัถกัทอชมุชนแลว้ ท�าใหเ้รารูจ้กั
วางแผนการท�างานที่เป็นล�าดับขั้นตอนมากขึ้น

ธวัชชัย พรมเปีย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
การเขา้รว่มอบรมหลกัสตูรนกัถกัทอชมุชนท�าใหเ้ขา้ใจวา่การพฒันาเดก็ตอ้งมองตัง้แตต่น้ทาง 
หากอยากพัฒนาเด็กเราก็ต้องมองที่ตัวเด็กกอ่น ลงไปถามความต้องการของเด็กว่าเขาอยาก
พัฒนาอะไร จะได้พัฒนาเด็กได้ถูกทาง การลงพื้นที่เพื่อถามความต้องการของเด็กๆ ช่วยให้
เราสามารถวางแผนนโยบาย 3 ปไีดช้ดัเจนขึน้ สามารถระบชุือ่โครงการเดก็ไดเ้ลยวา่มโีครงการ
อะไรบ้าง ใช้งบประมาณด�าเนินการเท่าไหร่ ท�าให้เราท�างานได้ง่ายขึ้น ชัดขึ้น เพราะเราลงไป
ถามความต้องการของเด็กจริงๆ
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จังหวัดสมุทรสงคร�ม
องค์การบริหารส่วนตำาบลแหลมใหญ่
หมู่ 2 ต�าบลแหลมใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 034-771-353

อมรศักดิ์ ฉัตระทิน นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
เร่ิมต้นจาก “ความไม่รู้” แล้ว “เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน” ทั้งคณะผู้บริหาร อบต. ทีมงาน 
นักถักทอชุมชน เด็กเยาวชน และผู้ใหญ่ในชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อเปล่ียนวิธีคิด วิธีการ
ท�างานของบุคลากรภายในองค์กร ให้เข้าไปท�างานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะด้าน
เด็กและเยาวชน และปรับทัศนคติของคนในชุมชนให้หันมาให้โอกาสเด็กและเยาวชนในการ
แสดงออกซึ่งศักยภาพด้านบวก

พ.จ.อ.อรุณ ภมร ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
การพัฒนาต�าบลหรือชุมชนต้องพัฒนาที่คน เด็กและเยาวชนถือเป็นรากฐานของการพัฒนา 
อบต.จงึปรบักระบวนการท�างานและเตรยีมงบประมาณไวร้องรบักจิกรรมของนกัถักทอชมุชน

มธุรส ปรองดอง ครูผู้ดูแลเด็ก
บทเรยีนจากหลกัสตูรสรา้งความเชือ่มัน่และท�าใหเ้ธอไวว้างใจผูอ้ืน่มากขึน้ เพราะไดเ้รยีนรูว้า่
ทุกส่วนสามารถประสานบทบาทหน้าที่เพื่อท�างานขับเคล่ือนให้ชุมชนเข้มแข็ง และคล่ีคลาย
ปัญหาเด็กและเยาวชนของชุมชนได้

บุปผา ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
งานนักถักทอชุมชนท�าให้เธอเห็นคุณค่าและค้นพบศักยภาพด้านอื่นๆ ของตัวเอง 

จรรยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
หลักสูตรนี้ช่วยให้คิดได้ว่า เราเป็นคนชุมชนนี้แท้ๆ จะไม่ท�าอะไรเพื่อชุมชนเลยหรือ...ก็เลย 
มุ่งมั่นที่จะท�างานอย่างเต็มที่ ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ในงานประจ�าของเราด้วยซ้�า

315



จังหวัดสมุทรสงคร�ม
องค์การบริหารส่วนตำาบลบางแก้ว
เลขที่ 99 หมู่ 5 ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 034-769-789

ชินวัฒ กล่�าแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
ในอนาคตงานพัฒนาเด็กจะเป็นงานส�าคัญของ อปท.

กฤษณพงษ์ แก่นเสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
แม้ที่ผ่านมา อบต.จะมีการส่งเสริมนโยบายด้านเด็กและเยาวชนอย่างเข้มข้น แต่ยังต้องการ 
“กระบวนการใหม่ๆ” เพื่อเติมเต็มและหนุนเสริมนโยบายด้านน้ีให้มีประสิทธิภาพและมี
ทิศทางในการท�างานมากขึ้น

รัชพล กลีบผึ้ง นักพัฒนาชุมชน
การเริ่มต้นทุกอย่างถ้าท�าด้วยใจรักจะท�าให้มีความสุขในการท�างานมากยิ่งขึ้น
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จังหวัดสมุทรสงคร�ม
เทศบาลตำาบลบางจะเกร็ง
เลขที่ 3/4 หมู่ 2 ต�าบลบางจะเกร็ง อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 034-723-749

สุขเกษม โง้วสกุล นายกเทศมนตรี
อยากให้ไปเรียนรู้ และน�าประสบการณ์มาพัฒนาเด็กและเยาวชน

สุดฟ้า ส�าเภาทอง รองนายกเทศมนตรี
การเข้าร่วมโครงการนักถักทอชุมชุนจะช่วยหนุนเสริมการท�างาน และท�าให้บุคลากรได้เก็บเก่ียว
ประสบการณ์ความรู้ที่วิทยากรถ่ายทอดมาพัฒนาองค์กรและชุมชนให้ดีข้ึน

ธนัญชัย แก้วพันธุ์ ปลัดเทศบาล
การเขา้รว่มโครงการนกัถกัทอชมุชนุจะชว่ยหนนุเสรมิการท�างาน และท�าใหบ้คุลากรของตนได้
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ที่วิทยากรถ่ายทอดมาพัฒนาองค์กรและชุมชนให้ดีขึ้น

รจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาล
ได้เรียนรู้ถึงการท�างานในแบบฉบับมืออาชีพ รู้จักควบคุมอารมณ์การท�างาน การทบทวน 
ความผดิพลาดในอดตีดว้ยการถอดบทเรยีนแลว้น�ามาแกไ้ข พรอ้มดนัตวัเองออกจากความคดิ
ที่ “ติดหล่ม” จากที่คิดว่างานหนัก เกิดความท้อแท้ในการท�างาน แต่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดเป็นว่า
งานหนักนั่นเป็นเพราะเรายังไม่เปลี่ยนตัวเองเลยต่างหาก

บุษฎี นนทลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน
การอบรมหลกัสตูรนักถกัทอชมุชนครัง้นี ้ท�าใหร้ปูแบบการท�างานเปลีย่นไป โดยเฉพาะการลง
ประชาคมเพื่อขอความเห็นจากชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการท�า แต่เราเอามาแปลงเป็นนโยบาย
ไม่ได้
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จังหวัดนครศรีธรรมร�ช
องค์การบริหารส่วนตำาบลกลาย
ต�าบลกลาย อ�าเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 075-375-341

ยุทธยา พิมเสน นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
ตอนได้ยินชื่อหลักสูตรคร้ังแรก ก็รู้สึกตรงกับใจของผมมาก นั่นคือ ท�าอย่างไรถึงจะท�าให้
กระบวนการท�างานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของเราเกิดการเรียงร้อยดั่งสายโซ่ เกิดความ
ผูกพันใกล้ชิดระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เหมือนสังคมสมัยก่อน

นิสากร ส�าเร็จเฟื่องฟู ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
ท่ีผ่านมา อบต.มีนโยบายเก่ียวกับเด็กและเยาวชนท่ีมุ่งเน้นเร่ืองการศึกษาเป็นพิเศษ ทว่าส่ิงท่ี 
ยังขาดคือยุทธวิธีที่จะสร้างกลไกขับเคล่ือนที่ยั่งยืน เมื่อได้รู้จักกับ หลักสูตรนักถักทอชุมชน  
จึงเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้วิธีการขับเคล่ือนงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างเป็น 
รูปธรรม

สาแหล้ ใบระหมาน รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
ผมเคยท�างานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมาเยอะ แต่ยังไม่มีวิธีการและขั้นตอนการด�าเนินการ
กับเด็กอย่างเป็นรูปแบบ เมื่อได้รับค�าแนะน�าจากอาจารย์ทรงพลก็มองเห็นแนวทางว่า เรา
ต้องมาจัดกระบวนเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนใหม่ อีกอย่างในฐานะรองนายก อบต. การเป็น
นักถักทอชุมชนเอง น่าจะดีต่อการประสานงานกับฝ่ายบริหารและคนใน

ลัดดาวัลย์ ทองข�า ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
แตก่อ่นเปน็คนคดิมาก ท�างานแลว้เครยีด เพราะไมไ่ด้ตามทีต่ัง้เปา้หมายไว ้น�าหลกัการท�างาน
อย่างมีความสุขมาใช้ โดยการลดความคาดหวังในการท�างานให้น้อยลง แต่ท�าให้ดีที่สุด และ
น�าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียน ท�าให้ลดปัญหาการท�างานในครั้งต่อไป ผลคือ 
ความเครียดของตนเองลดลง มีความสุขในการท�างานมากขึ้น

ส�ารอง ขุนพิพัฒน์ อาสาสมัคร (อสม.)
สิ่งที่ชอบที่สุดจากการอบรมคือ กระบวนการมองทั้งก่อน ระหว่าง และหลังท�ากิจกรรมว่า ท�า
แล้วได้อะไร จากเมื่อก่อนที่ “แค่ท�า” โดยไม่ได้เก็บเกี่ยวผลของกิจกรรม อีกสิ่งที่เธอมีมากขึ้น
คือความใส่ใจต่อเด็ก
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จังหวัดนครศรีธรรมร�ช
เทศบาลเมืองปากพูน
ต�าบลปากพูน อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075-774-130-3

เฉลิม ศรีเมือง นายกเทศมนตรี
ผูบ้รหิาร มาแลว้กไ็ป แตท่มีเจา้หนา้ท่ีตอ้งอยูก่บัเทศบาลอกีนาน เราหวงัวา่ทมีนกัถกัทอชมุชน
จะเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการท�าประชาคม น�าความรู้ที่ได้จากการอบรม มาปรับใช้ในงาน
แต่ละส่วน แต่ละฝ่ายได้

ชาญชัย อรุณ ปลัดเทศบาล
เมื่อการท�างานของนักถักทอชุมชนมีความต่อเน่ือง ก็เริ่มเห็นความยั่งยืนขึ้น โดยเฉพาะ 
การท�ากจิกรรมและการท�างานท่ีรบัลกูกบันโยบายขององคก์ร โดยมชีมุชนเริม่ใหค้วามรว่มมอื
มากยิ่งขึ้น ท�าให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีทิศทาง และที่ส�าคัญคือท�าให้การท�างานง่ายขึ้น

สาระภี ศรีพร หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
ถา้วนัหนึง่เดก็เหลา่นีท้ีเ่ขาเคยอยู่กบัเรา เมือ่เขาโตขึน้เขาจะไปอยูท่ีไ่หนกต็าม เราอยากใหเ้ขา
เปน็คนทีมี่คณุภาพ ไมจ่�าเปน็วา่เขาตอ้งมาสรา้งความเจรญิใหแ้ตพ่ืน้ทีป่ากพนู แตอ่ยากใหเ้ขา
ไปสร้างความเจริญในทุกๆ พื้นที่ที่เขาท�างาน

นพดล รามณรงค์ นักวิชาการศึกษา
หลกัการท�างานคอืการเอาใจเขามาใสใ่จเรา ชว่ยเหลอืเขากอ่น ใครใหช้ว่ยอะไรแมไ้มว่า่งกต็อ้ง
รับ ไม่เกี่ยวกับห้วงเวลา แต่ขอให้งานเสร็จ คิดว่าเมื่อวันหนึ่งเราไปขอให้เขาช่วย เขาก็จะช่วย
เรา

ศิริพร ทองเกตุ นักพัฒนาชุมชน
การท�ากจิกรรมใหเ้ดก็และเยาวชน แตล่ะครัง้ตอ้งกลบัมาทบทวนการท�างานของตวัเอง เพราะ
การท�างานเหล่านี้เปรียบเหมือน “การเดินหมากที่ต้องมองเกมให้เห็นทั้งกระดาน”  
มองการท�างานให้มีมิติท่ีกว้างขึ้น ปรับเปล่ียนความคิดจากท่ีรอมีความสุขเฉพาะวันหยุด 
แต่ปรับความคิดให้มีความสุขกับการท�างานในทุกๆวัน ท�าให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น
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จังหวัดนครศรีธรรมร�ช
เทศบาลเมืองปากพูน
ต�าบลปากพูน อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075-774-130-3

ชัยรัต บุญเนียม หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ให้ “มองมุมบวกแล้วยิ้มรับกับปัญหา” แม้ว่าการท�างานบางคร้ังอาจจะมีสะดุดไปบ้าง  
แต่หากมีการวางแผนการท�างานที่ดีจะท�าให้ทีมเดินหน้าต่อไป ส่ิงเหล่านี้ส�าคัญมากส�าหรับ
การท�างานเพราะจะท�าให้เป้าหมายท่ีวางไว้บรรลุวัตถุประสงค์และเดินหน้าขับเคล่ือนต่อไปได้

อรทัย จันทร์เขียว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นอกจากปรับทัศนคติในเรื่องการฟังเหตุผลซึ่งกันและกันของทีมงานแล้ว ยังน�ามาปรับใช้กับ
การเลี้ยงดูลูกๆ โดยเฉพาะการรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันภายในครอบครัว รวมถึงปลูกฝังให้
ลูกเรียนรู้การช่วยเหลือสังคม และการท�ากิจกรรมจิตอาสา

องค์การบริหารส่วนตำาลอินคีรี
ต�าบลอินคีรี อ�าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320 โทรศัพท์ 075-396-591

สันต์ กิ่งรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
วิธีแก้ไขที่ อบต.ท�ามาตลอดคือการจัดกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อจูงใจเด็กให้อยากซักซ้อมและ
เข้าแข่งขัน แต่ก็ดึงเวลาได้เพียง 1-2 เดือนต่อปีเท่านั้น เมื่อกิจกรรมจบลง เด็กจะวนกลับเข้า
สู่วงจรเดิม

ด�ารงค์ อักษรกาญจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าล
ส�าหรับ อบต. ภารกิจการแก้ปัญหาเด็ก ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ยาก เรามีแนวคิดต่อยอดหลายๆ 
กิจกรรม แต่ก็ยอมรับว่าถ้าจะไม่ใช้งบฯจัดกิจกรรมเลยมันก็ท�าไม่ได้ ถ้ายังไม่เกิดกระบวนการ
ท�างานอยา่งตอ่เน่ืองจากภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งโดยการสัง่การของรฐับาล เพราะนอกจากจะได้
ความร่วมมือแล้ว เรายังได้งบประมาณมาด�าเนินการไปพร้อมๆ กัน  

นรา หนูทอง นักพัฒนาชุมชน
การเปล่ียนแปลงหน่วยงานเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีต้องใช้เวลา แต่ส่ิงท่ีเปล่ียนแน่นอนหลังเข้าหลักสูตรน้ี
คือ ตัวผู้เข้าอบรมเอง หากตั้งใจจริงจะพบศักยภาพที่ก้าวหน้าขึ้น และช่วยเอื้อประโยชน์ต่อ
การท�างานได้อย่างดี เฉกเช่นตัวเขาที่ก่อนหน้าเคยโมโหง่ายเวลาใครเห็นแย้ง แต่ตอนนี้กลับ
พยายามประนีประนอม เพราะมองว่าตัวเองก�าลังสร้างเครือข่าย เมื่อไรท่ีต่างคนต่างถือดี 
ย่อมไม่เกิดการจับมือ หากเรายอมเขา เขาย่อมยอมเรา และกลายเป็นความเกรงใจซ่ึงกันและกัน
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จังหวัดนครศรีธรรมร�ช
องค์การบริหารส่วนตำาบลสระแก้ว
ต�าบลสระแก้ว อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

วิโรจน์ พิมเสน นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
หากไม่เริ่มต้นที่ครอบครัวซึ่งเป็นส่วนที่เล็กที่สุด ก็ไม่สามารถเริ่มต้นแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่านี้ได้

ไชยสิทธิ์ เทพทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอ
ชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ถือเป็นจุดเปลี่ยนท่ีคิดว่าน่าจะท�าให้ชุมชนมี
ทิศทางในการท�างานเกี่ยวกับปัญหาเด็กและเยาวชนมากขึ้น

วสันต์ จิตแฉล้ม นักพัฒนาชุมชน
ผมเป็นคนของ อบต. ผมคิดว่าจะใช้โอกาสน้ีฝึกตนเองให้มีความช�านาญในเรื่องการเป็น
วทิยากรดา้นเดก็เยาวชน และพฒันาเดก็ในต�าบลใหเ้ปน็สภาเดก็เยาวชนทีส่มบรูณ์ ไมใ่ชแ่บบ
เก่าที่เกิดขึ้นตามค�าสั่ง...

พรพิชัย สกุลหนู นักวิชาการศึกษา
สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ ท�าให้การท�างานมีเป้าหมายมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้มีทักษะการใช้ชีวิต เพราะที่ผ่านมาเคยท้อแท้ แต่วันนี้เริ่ม “มีเป้าหมายที่
ชัดเจน” ขึ้น และมีก�าลังใจในการท�างานมากขึ้น

มลรักษ์ สุทธิรักษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กอ่นจะเขา้กระบวนการอบรมโครงการนกัถกัทอชมุชนวา่ รูส้กึงงๆ คดิว่าเหมอืนโครงการอืน่ๆ 
ทั่วไป แต่พอได้ “ปรับทัศนคติ” และเข้าสู่กระบวนการแล้ว ท�าให้รู้สึกว่าเราคือส่วนหนึ่งที่จะ
เป็นแรงขับเคลื่อนการท�างานพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้าต่อไปได้
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จังหวัดนครศรีธรรมร�ช
องค์การบริหารส่วนตำาบลโพธิ์เสด็จ
ต�าบลโพธิ์เสด็จ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

เกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์ นายกเทศมนตรี
ทักษะการท�างานที่ดีเป็นสิ่งจ�าเป็นที่บุคลากรทุกคนต้องมี การส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร 
นักถักทอชุมชนส่วนตัวคิดว่าเป็นหลักสูตรที่คุ้มค่ามีประโยชน์กับชุมชนมาก เพราะเมื่ออบรม
หลักสูตรนักถักทอชุมชนเสร็จ สามารถน�าองค์ความรู้ท่ีได้จากวิทยากรหรือจากเพื่อน 
ร่วมอุดมการณ์ท่ีไปอบรมด้วยกันมาปรับใช้กับการท�างาน ทั้งการลงพื้นที่ชุมชน และการท�า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนได้จริง

ภักดี ศรีเมือง ปลัดเทศบาล
หลักสูตรนักถักทอชุมชนเป็นหลักสูตรที่ดี ตั้งแต่ส่งบุคลากรเข้าไปเรียน กลับมาเห็นการ
เปลี่ยนแปลง กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น ท�างานมีการวางแผนและพยายามน�าสิ่งที่เรียน
มาท�ากิจกรรมในพื้นที่ และมีความคืบหน้าด้านเด็กเยาวชนในระดับดีพอสมควร ...ผมคุยกับ
นายกว่าถ้ามีรุ่น 3 จะส่งอีก...

วุฒธิศักดิ์ ชัยพัฒน์วงศกร นักพัฒนาชุมชน
การท�างานผมประสานกบัโรงเรยีนในพืน้ทีเ่พราะมกีลุม่เด็กอยู่แลว้ เชือ่มกบักลุม่ อสม. เพราะ
กลุ่มนี้เข้าถึงและใกล้ชิดชุมชนท�าให้ง่ายต่อการท�างาน ส่วนวิทยากรกิจกรรมด้านต่างๆ ที่น�า
มาพัฒนาเด็ก ผมก็ประสานกับหน่วยงานที่เขามีหน้าที่อยู่แล้ว เช่น กศน.เข้ามาท�ากิจกรรม
ด้านอาชีพ เชื่อมกับ รพ.สต.เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ เช่นเรื่องโรคติดต่อหรือการป้องกัน
เรื่องท้องก่อนวัย...

เอกมล พลับช่วย นิติกร
หากท�าหน้าที่นักถักทอชุมชน การตักเตือนเด็กในแบบฉบับที่ว่าด้วยจริยธรรมคุณธรรมทาง
สังคม น่าจะเข้าถึงเด็กดีกว่าและได้ผลมากกว่าการตักเตือนในแบบฉบับท่ีว่าด้วยตัวบท
กฎหมาย
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จังหวัดกระบี่
องค์การบริหารส่วนตำาบลเขาคราม
ต�าบลเขาคราม อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-603-402

บัณฑูร ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
จงัหวดักระบีเ่ปน็เมอืงทอ่งเท่ียว รายได้ตอ่หัวตอ่ประชากรสูง แตก่ารศกึษากลบัอยูอั่นดบัทา้ยๆ ของ
ประเทศ ทั้งนี้ อบต.ได้ตั้งงบประมาณด้านการศึกษาให้เยาวชนไว้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ เน้นที่การ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม และสอนศาสนาวันเสาร์อาทิตย์ เพราะเช่ือว่าหากเยาวชนมีจริยธรรม 
อยูใ่นตวั ปญัหาทีเ่ราหว่งอยูท่กุวันนีก้จ็ะไมเ่กิดข้ึน ตอนน้ีสาธารณูปโภคของชมุชนคอ่นขา้งจะสะดวก
แล้ว อบต.จึงหันมาให้ความส�าคัญเรื่องการพัฒนาคุณภาพคนเป็นหลัก

จีระพล ลื่อเท่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล
ผมเลอืกเจา้หนา้ทีท่ีเ่ขามตี�าแหนง่งานทีเ่กีย่วกบัเดก็โดยเฉพาะ ถา้เขามตี�าแหนง่งานทีต่รงกบัลกัษณะ
งานของเด็ก เขาจะใช้เวลาได้เต็มที่ในส่วนนั้น แล้วเขาก็รู้ว่าวิธีการที่จะด�าเนินการเป็นอย่างไร เมื่อมี
คนให้ค�าแนะน�า เขาก็จะคิดเป็นกระบวนการไปเลย แต่ถ้าเราไม่ได้เอาคนท่ีท�างานด้านเด็กมา  
เขาไม่รู้จักปัญหา เขาไม่รู้ว่าปัญหาของเด็กอยู่ตรงไหน เด็กมี พ.ร.บ.อะไรคุ้มครองบ้าง

อิศราวุธ หมาดหลี หัวหน้าส�านักงานปลัด
เริม่แรกทีเ่ข้าโครงการหลกัสตูรนกัถกัทอชมุชนเราไมรู่จ้กัหลกัสูตรนีเ้ลย แตห่ลงัจากทีเ่ขา้รว่มกิจกรรม
ผมคิดว่าสิ่งที่เราท�าอยู่ในปัจจุบันเหมือนกับเราเรียนอยู่ในโรงเรียน เหมือนเราไปติววิชาการถักทอ
ชุมชนมา เขาจะมีเทคนิควิธีการเพื่อให้เราน�ามาดัดแปลงในการท�างานของเรา 

ฐิติมา จันทโรทัย นักวิชาการศึกษา
เราท�างานคนเดียวไม่ได้ ดังนั้นประสบการณ์การท�างานสอนให้เรารู้ว่า เราต้องฟังความคิดเห็นจาก
คนอื่นรอบข้างด้วย ส่วนใหญ่เราจะพูดกันด้วยเหตุผล หากเหตุผลของใครคนไหนดีกว่าเราก็ยอมรับ
ตรงนั้นไป หรือไม่ก็เสริมให้สมบูรณ์ขึ้น บางครั้งปลัดก็ต้องเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของเรา  
ถ้าหากสิ่งที่เราน�าเสนอเป็นประโยชน์กับชุมชน

ฉวีวรรณ ดวงเกิด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
พอเราเห็นว่าเด็กของเราท�าได้ เราก็รู้สึกภูมิใจ เห็นเขายิ้มเราก็ยิ้มตาม เขาให้ความร่วมมือกับเรา 
ดีมาก เรารู้สึกเหมือนกับว่าบรรลุประสงค์ที่เราวางไว้แล้ว อย่างน้อยเขาก็มีความกล้า กล้าที่จะเดิน
เข้ามาหาเรา กล้าที่จะเดินเข้ามาถามในสิ่งที่เขาอยากรู้ และรู้สึกเหมือนว่าเขาไว้ใจเรามากขึ้น

รัชดา แหลมศักดิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
น�าหลักการทรงงานมาใช้ในการท�างาน การฝึกจิตให้นิ่ง ยอมรับฟังความเห็น หรือการกระท�าของ 
คนรอบข้างในการท�างานในองค์กร ในเร่ืองการเสนอความคิดเห็นต่างๆ จะเกิดปัญหาทุกคร้ัง 
เกดิการโตเ้ถยีง โตแ้ยง้กนั หาขอ้สรปุไมไ่ด ้ตวัเองจงึใช้การฝึกจติให้นิง่ ยับย้ัง เปน็ผูฟ้งัขอ้เสนอตา่งๆ 
ก่อน แล้วค่อยอธิบายต่อเป็นข้อๆ จนได้ข้อสรุปในการจัดท�าโครงการและลงมือปฏิบัติ ผลที่ดีคือ  
ลดปัญหาการขัดแย้งกันในการท�างาน
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ท้องถิ่น
จัดก�รตนเอง
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