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คำ�นำ�

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
เพราะต้ อ งการเห็ น เยาวชนมี “จิ ต อาสา”
อั น หมายถึ ง การมี ค วามสามารถดึ ง ศั ก ยภาพในตนเอง
ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและสังคมรอบข้าง
มูลนิธิสยามกัมมาจล จึงมุ่งใส่ใจในกระบวนการพัฒนาและ
การด�ำเนินกิจกรรมทีเ่ น้นให้เยาวชนรูจ้ กั และเข้าใจในตนเอง
อย่างถ่องแท้ ผ่านการท�ำงานกับชุมชนและสังคม เพื่อให้
เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งจะท�ำให้
เยาวชนสามารถพั ฒ นาทั ก ษะและคุ ณ สมบั ติ ดั ง ต่ อ ไปนี้
จากการลงมือท�ำงาน นั่นก็คือ
• มีความรับผิดชอบต่อความส�ำเร็จของงาน
• มีทักษะในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับความ
คิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า ง และมี ค วามสามารถในการ
สือ่ สารความคิดของตนออกมาเพือ่ สร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน
• มีทกั ษะการประสานงานกับผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องเพือ่
ให้งานเกิดความส�ำเร็จ
• มีทักษะในการแก้ปัญหาเมื่อมีอุปสรรคในระหว่าง
ด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรม

• มีความรูค้ วามเข้าใจในบริบทของชุมชน ทีเ่ ชือ่ มโยง
กับงานที่รับผิดชอบ น�ำไปสู่การเกิดส�ำนึกร่วมและ
พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน
ในที่สุด
ปัจจัยแวดล้อมรอบตัวเยาวชน อันได้แก่ ครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน จึงเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่ต้อง
เปิดโอกาสให้เขาและเธอเหล่านี้ ได้เรียนรู้ทั้งลองผิดและ
ลองถูก การเปิดโอกาสให้เยาวชนท�ำงานในลักษณะนี้
อาจหวังผลที่ความส�ำเร็จได้ไม่เต็มที่ แต่เยาวชนจะได้
เรียนรู้อย่างมากจากการท�ำงานส�ำเร็จและไม่ส�ำเร็จที่
เกิดขึ้น ผู้ใหญ่รอบตัวเยาวชนจึงต้องใจกว้างพอที่จะยอม
ให้โครงการไม่ประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย หากแต่ต้อง
พอใจกับการเรียนรู้ของเยาวชนเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้ ยัง
อาจจะต้องมีบทบาทเพิ่มเติมจากเดิมที่เป็นเพียง พ่อ-แม่
ครู สมาชิก อบต. หรืออื่นๆ ตามแต่สถานภาพของตนแล้ว
ผู้ใหญ่ควรเพิ่มบทบาทเป็น “ครูฝึก” ท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำ
แบบไม่ครอบง�ำ ซึ่งต้องมีระยะห่างให้เยาวชนท�ำงาน หรือ
แก้ปญ
ั หาด้วยตัวเอง ในขณะเดียวกันก็พร้อมทีจ่ ะเข้าไปช่วย
ในลักษณะการให้ค�ำปรึกษาในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น

การเปิ ด โอกาสให้ เ ยาวชนได้ ล งมื อ ท� ำ งานและ
แก้ปญ
ั หาเองโดยมีผใู้ หญ่คอยประคับประคองเช่นนี้ จะท�ำให้
เยาวชนได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถของตนให้
เกิดประโยชน์กบั ชุมชน อีกทัง้ เกิดการพัฒนา “จิตอาสาต่อ
ชุมชนของตน” เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชุมชน
ดังตัวอย่างทีป่ รากฏในหนังสือเล่มนี้ ซึง่ พบว่า เยาวชนหลาย
คนเปลีย่ นจากการเป็นภาระเป็น “พลังท้องถิน่ ” ถ้าต้องการ
เห็นความเปลี่ยนแปลงของเยาวชนเช่นนี้ ผู้ใหญ่จึงต้อง
เข้าใจบทบาทของ “ครูฝึก” ซึ่งต้องเข้าใจถึงกระบวนการ
และความส�ำคัญของการพัฒนาเด็กเยาวชน และสนับสนุน
ให้เยาวชนเรียนรู้ผ่านขั้นตอนกระบวนการดังกล่าวข้างต้น
มู ล นิ ธิ ส ยามกั ม มาจล จึ ง สนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น
เสริ ม สร้ างการเรียนรู้เพื่อชุม ชนเป็นสุข (สรส.) ด�ำเนิน
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชน ภายใต้การด�ำเนินงาน
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ๔ ภาค ด้วย
การท�ำงานกับผู้ใหญ่รอบตัวเยาวชนและเปิดโอกาสการ
เรียนรู้ของเยาวชนจากการลงมือท�ำ อาจกล่าวได้ว่า สรส. มี

บทบาทในการเข้าไป “ชวนคุย ช่วยคิด ร่วมท�ำ” และผลัก
ดันให้เกิด “กลไก” ในระดับต�ำบล เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในกระบวนการพัฒนาเด็กเยาวชนของ
ชุมชน
ความส�ำเร็จจากบุคคลตัวอย่างซึ่งเป็นผลงานบาง
ส่วนของโครงการฯ ที่ได้รับการถ่ายทอดไว้ เพื่อเป็นการจุด
ประกายความคิด ความรู้ ส�ำหรับการพัฒนาเด็กเยาวชนใน
ชุมชน ให้กับผู้ที่สนใจ ดังปรากฏอยู่ในหนังสือ “ส่องทาง
สร้างคน” เล่มนี้แล้ว มูลนิธิฯ ยังถือเป็นก้าวแรกของการ
มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาให้เกิดเยาวชนจิตอาสาในชุมชน ซึ่งต้องมี
การขยายผลและผลักดันให้มกี า้ วต่อๆ ไปในการท�ำงาน โดย
เป็นก้าวที่เกิดจากการเดินเคียงคู่ร่วมกันไประหว่างผู้ใหญ่
และเยาวชนในชุมชนของตนเอง

ขอขอบคุณ
มูลนิธิสยามกัมมาจล
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สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
“ผู้ถือคบไฟ” นำ�ทางแห่งการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในชุมชน
ในการด� ำ เนินการเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ จากบุ ค คล
ตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมายของ โครงการพัฒนาเยาวชนใน
ชุมชนท้องถิ่น (๔ ภาค) บุคคลซึ่งถือว่ามีบทบาทส�ำคัญในการ
มีสว่ นร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับต�ำบล เป็นผูถ้ อื คบไฟ
น�ำทาง คือ บุคคลทีม่ สี ว่ นร่วม ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในพืน้ ที่
ของตน ได้รับการพัฒนา เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑๕ ประการ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้แก่ ใฝ่รู้เรียนรู้, ขยัน, อดทน, มีวินัย, ประหยัด, ตรงเวลา,
รับผิดชอบ, ซื่อสัตย์, สามัคคี มีน�้ำใจ เสียสละ, สุภาพ, สะอาด,
กตัญญู, มีเหตุผล, รู้จักประมาณตน, รอบคอบ วางแผน และ
สร้างภูมิคุ้มกัน
การปลู ก ฝั ง คุณลักษณะนิสัยเหล่ า นี้ ถื อ เป็ น การดึ ง
พลังตัวตน ของเด็กและเยาวชนออกมา ซึ่งสามารถท�ำได้ตั้งแต่
ในเด็กเล็กปฐมวัย เด็กในวัยเรียน และเด็กวัยรุ่น ผ่านการอบรม
บ่มนิสยั การท�ำให้ดเู ป็นตัวอย่าง การสร้างพืน้ ทีใ่ ห้เด็กมีกจิ กรรม
ที่สร้างสรรค์ หลากหลาย สอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละวัย
และเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเด็กและ
เยาวชน นับตั้งแต่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน ครู
และคนในชุมชนที่มีส่วนในการร่วมช่วยกันก�ำหนด

ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ส�ำคัญคือ
การเป็น เจ้าภาพ ดึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายดังกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ให้เข้ามาร่วมกันมีบทบาทพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ของตนเอง
ส�ำหรับ “ผู้ที่ถือคบไฟส่องทาง” แห่งการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ในการด�ำเนินงานของโครงการฯ ประกอบด้วย
บุคคลที่มีบทบาทต่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กหรือ
ในเด็กปฐมวัย ได้แก่
• ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก
• ผู ้ บ ริ ห าร อบต. ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ชั ด เจนในการเสริ ม
ศักยภาพการท�ำงานของครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก
บุ ค คลที่ มี บ ทบาทในการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน
ในชุมชน ได้แก่
• บุคคลากรในสถานศึกษา
• ผู ้ บ ริ ห าร อบต. ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ชั ด เจนในการเสริ ม
ศักยภาพการท�ำงานของเยาวชน
• แกนน�ำเยาวชนและผู้ใหญ่ใจดี
โครงการฯ จึงได้จัดให้มีการถอดบทเรียนความส�ำเร็จ
ในรูปแบบของเอกสาร เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ ที่มี

อยู่ในตัวบุคคลและองค์กร ส�ำหรับเป็นเครื่องมือในการจัดการ
ความรู้ พัฒนาบุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการหนุน
เสริมให้เกิดศักยภาพ จนสามารถน�ำแนวคิดแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการพัฒนา
ตนเองอย่างมีความสุข และน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในชีวิต
การงาน ยกระดับการเรียนรู้ของตนเอง สามารถคลี่คลายปัญหา
รวมทัง้ พัฒนาชุมชนของตนด้วยวิธกี ารสร้างสรรค์ ค�ำนึงถึงการมี
ส่วนร่วมของคนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม
สถาบั น เสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ชุ ม ชนเป็ น สุ ข
(สรส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล มุ่งหวังว่า เอกสารการ
ถอดบทเรียนความส�ำเร็จจาก “ผู้ถือคบไฟ” เล่มนี้ จะน�ำ
บุคลากรสังกัดหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
มองเห็นหนทางในการด�ำเนินงานตามภาระหน้าที่ของตน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทัง้ ยังสามารถเพิม่ คบไฟให้มาก
ขึน้ กลายเป็นถนนหนทางทีใ่ ห้ความสว่างไสวในสังคมของ
ตน เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน อันน�ำไปสู่การอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

“ผู ้ ถื อ คบไฟ” เหล่ า นี้ มี ส ่ ว นร่ ว ม
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในชุมชน
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“ชวนคุย ช่วยคิด ร่วมท�ำ”
ภารกิจส�ำคัญของการหนุนเสริมศักยภาพชุมชน
การท� ำ งานของ สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อ
ชุมชนเป็นสุข (สรส.) มีเป้าหมายในการหนุนเสริมให้ชุมชน
ท้องถิ่น มีการเรียนรู้และจัดการความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิน่ ซึง่ อาจมีได้หลายรูปแบบ
เช่น เป็นมหาวิทยาลัยชีวติ /มหาวิชชาลัย เป็นศูนย์การเรียนรูข้ อง
ชุมชน ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ
ให้หันมาให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้และสามารถจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคนในพื้นที่ของตนเอง
ที่ผ่านมา สรส. มีการท�ำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ได้แก่ อบต. เทศบาล อบจ. ในหลายพืน้ ที่ โดยใช้ โมเดล
ประเทศต�ำบล เป็นการจ�ำลองแบบคิดและแนวทางการบริหาร

ประเทศจริงมาใช้ โดยสมมติให้ต�ำบลหนึ่งคือ ประเทศ มีนายก
รัฐมนตรี คือ นายก อบต. และมีสมาชิก อบต./แกนน�ำชุมชน
เป็ น รั ฐ มนตรี ป ระจ� ำ กระทรวงต่ า งๆ ที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่
จ�ำเพาะในด้านที่ส�ำคัญต่อการพัฒนา แต่มีการเชื่อมโยง
การท�ำงาน เพื่อให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์
การวางแผนงาน และมีการจัดการความรู้ โดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาคน พัฒนางาน เกิดการเรียนรู้บนฐานการท�ำงานจริง
จากการด� ำ เนิ น งานดั ง กล่ า ว สรส. พบว่ า ประเด็ น
การพัฒนาเด็กเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น เป็นเรื่องส�ำคัญและ
มี ค วามจ� ำ เป็ น ต่ อ การพั ฒ นาพื้ น ที่ ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต
แต่ยังได้รับความสนใจน้อยจากหน่วยงานในท้องถิ่นรวมทั้ง
ชุมชน ขณะที่สภาพสังคมสะท้อนให้เห็นปัญหาเด็กเยาวชน
อยู ่ ทั่ ว ไป ที่ ส� ำ คั ญ สั ง คมไทยยั ง ขาดแหล่ ง บ่ ม เพาะเด็ ก
เยาวชนที่เป็นเสมือน “ต้นกล้า” ให้แข็งแรงเติบโตได้ดีอยู่

ตัวอย่างความสำ�เร็จจากโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ๔ ภาค 11

มาก ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น สังคมชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศชาติก�ำลังต้องการเด็กเยาวชน ที่มีทั้งความเก่ง
ฉลาด และดีไปพร้อมๆ กัน แต่เด็กเยาวชนไทยจ�ำนวนไม่น้อย
ต้องอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่เกื้อกูล แม้คนที่มีความมุ่ง
มั่นตั้งใจก็อาจไปไม่ถึงฝันด้วยข้อจ�ำกัดนานาประการ หลายคน
หลุดวงโคจรจากระเบียบแบบแผนของคนส่วนใหญ่ และกลาย
เป็นปัญหาของสังคม
เมื่ อ ท� ำ งานลงลึ ก ในระดั บ พื้ น ที่ ท� ำ ให้ สรส. เห็ น ว่ า
ในความเป็นจริง ชุมชนมีฐานทุนหลายอย่าง ที่สามารถน�ำ
มาพัฒนาต่อได้ รวมทั้งจากการเล็งเห็นความส�ำคัญของเด็ก
เยาวชนดั ง กล่ า ว สรส. จึ ง เข้ า มาด� ำ เนิ น โครงการพัฒนา
เยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (๔ ภาค) โดยได้รับการสนับสนุน
จากมู ล นิ ธิ ส ยามกั ม มาจล ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ� ำกั ด
(มหาชน) เน้นกลุ่มเป้าหมายหลักคือ เด็กและเยาวชน และ
การมีส่วนร่วมของสถาบัน องค์กรชุมชน เช่น อบต. กศน. วัด
โรงเรียน ครอบครัว ฯลฯ เพื่อเปิดโอกาสและสร้างพื้นที่ทาง
สังคมให้กับเยาวชน ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านทักษะชีวิต
อาชีพ และการมีจิตอาสาท�ำงานเพื่อชุมชนสังคม โดย สรส. และ
กลไกพี่เลี้ยง ท�ำหน้าที่ประสาน กระตุ้น หนุนเสริมกระบวนการ
เรียนรูข้ องเยาวชน ผ่านการท�ำกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นการสร้างแรง
บันดาลใจให้เยาวชน ตระหนักถึงคุณค่า ความหมายของตนเอง
รู้จักตัวเอง รู้จักชุมชน มีฐานอาชีพรองรับ สามารถด�ำรงชีวิตอยู่
ในชุมชนท้องถิน่ ได้อย่างมัน่ คง มีศกั ดิศ์ รี ท�ำตนเป็นประโยชน์ตอ่

หน้าที่ของ สรส. คือตอกย�้ำซ�้ำเติมให้
ชุมชนเข้าใจว่าก�ำลังฝึกฝนและฝึกฝืนตนเอง
อย่างไรบ้าง ทุกกิจกรรมที่ชุมชนเลือกมา
ท�ำนั้นล้วนเป็นการท�ำเพื่อเป้าหมายคือ
“พัฒนาตนเอง” เราจึงต้องชี้ให้เขาเห็น
ว่าท�ำแล้ว ตนเองได้อะไร เก่งขึ้นอย่างไร
และควรท�ำอะไรต่อไปเพื่อให้เก่งยิ่งขึ้นอีก
“โรงเรียนครอบครัว” จึงเป็นแนวคิดและ
กิจกรรมส�ำคัญที่ สรส. น�ำเสนอให้กับ
ชุมชน เพราะเป็นแนวคิดและกิจกรรม
ที่ต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
และเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองในการแก้ ไข
ปัญหาของเยาวชนว่า ต้องเริ่มที่รากฐาน
คือ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

ทรงพล เจตนาวณิชย์
ผู้อำ�นวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

ในการด� ำ เนิ น งาน สรส. ใช้ วิ ธี ก ารเข้ า ไปเป็ น เพื่ อ นชวนคุ ย ช่ ว ยคิ ด และชวนท� ำ
ด้วยการสร้างเวทีเพื่อให้สมาชิกจากหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น ได้เข้าร่วมกระบวนการ
ที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ ใหม่ๆ เพื่อปรับกระบวนคิด สร้างแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู้ ชวนทดลองปฏิบัติ ให้สัมผัสผล เริ่มจากเรื่องใกล้ตัว หรือบนภารกิจงานที่
แต่ละคนรับผิดชอบอยู่ โดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ ทั้งก่อน ระหว่าง
และภายหลังปฏิบัติ
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การพัฒนาเด็กเยาวชนในท้องถิน่ เป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญ มีความจ�ำเป็นต่อการพัฒนาพื้นที่
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่ยังได้รับความ
สนใจน้อยจากหน่วยงานในท้องถิ่นรวม
ทั้งชุมชนเอง ขณะที่สภาพสังคมสะท้อน
ให้เห็นปัญหาเด็กเยาวชนอยูท่ วั่ ไป ทีส่ ำ� คัญ
สังคมไทยยังขาดแหล่งบ่มเพาะเด็กเยาวชน
ที่เป็นเสมือน “ต้นกล้า” ให้แข็งแรงเติบโต
ได้ดีอยู่มาก

ครอบครัวและสังคม เพือ่ ต่อไป โครงการฯ หวังว่าแกนน�ำเยาวชน
เหล่านีจ้ ะขยายความคิดและเป็นแบบอย่างของการกระท�ำให้กบั
เพื่อนและรุ่นน้องๆ ทั้งในพื้นที่ตนเองและพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
ในการด� ำ เนิ น งาน สรส. ใช้ วิ ธี ก ารเข้ า ไปเป็ น
เพื่อนชวนคุย ช่วยคิด และชวนท�ำด้วยการสร้างเวทีเพื่อ
ให้ ส มาชิ ก จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ในท้ อ งถิ่ น ได้ เ ข้ า ร่ ว ม
กระบวนการที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับ
กระบวนคิด สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ชวนทดลอง
ปฏิบตั ใิ ห้สมั ผัสผล เริม่ จากเรือ่ งใกล้ตวั หรือบนภารกิจงาน
ทีแ่ ต่ละคนรับผิดชอบอยู่ โดยเน้นให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ในการปฏิบัติ ทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังปฏิบัติ (สรุป
บทเรียน/ถอดบทเรียน) รวมทัง้ ชวนให้นำ� เรือ่ งราวประสบการณ์
ดีๆ จากการท�ำจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทั้งในกลุ่ม ข้ามกลุ่ม
ข้ามพื้นที่ เพื่อขยายเครือข่ายการเรียนรู้ให้กว้างขวางออกไป
และให้เกิดการไหลเทของประสบการณ์ ความรู้ จากการปฏิบัติ
ของคนท�ำงาน ซึ่งมุ่งไปสู่ผลทั้งในด้านการตอบสนองเป้าหมาย
ชีวติ ส่วนตัว การเพิม่ ขีดความสามารถในการท�ำงาน การร่วมกัน
สร้างสรรค์ระบบงานที่มีจิตวิญญาณ การพัฒนาคนขององค์กร/
ชุมชน ให้มที กั ษะเป็นผูเ้ อือ้ อ�ำนวยการเรียนรู้ และสามารถบันทึก
ความรูท้ มี่ าจากการท�ำงานของตนเอง รวมทัง้ ทักษะทีจ่ ำ� เป็นอืน่ ๆ
ซึ่งสามารถน�ำไปขยายผลในกลุ่ม/องค์กรของตนได้
กระบวนการท�ำงานดังกล่าว ถือเป็นการหนุนเสริม
ให้เกิดกลไก หรือความเป็นสถาบันจัดการความรู้ชุมชน
ท้องถิ่น ที่จะท�ำหน้าที่เสริมสร้างการเรียนรู้ต่อตนเองและ
ชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน มีการสร้างการเรียน
รู้ร่วมกัน อันจะน�ำมาซึ่งการพอกพูนพลังปัญญา ท�ำให้
เข้าถึงความจริง ความดี ความงาม น�ำไปสู่การคลี่คลาย
ปัญหา การสร้างสรรค์ชุมชน และการอยู่ร่วมกันอย่าง
เป็นสุข
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สรส. กับขั้นตอนในการดำ�เนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน
ในการดำ�เนินงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการ
ความรูข้ องชุมชนท้องถิน่ สถาบันเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชน
เป็นสุข หรือ สรส. มีข้ันตอนในการจัดการเพื่อให้ชุมชนได้เห็น
ปัญหาและความรับผิดชอบร่วมกัน เพือ่ ช่วยกันหาวิธกี ารในการ
ทำ�งานพัฒนาเยาวชนในท้องถิน่ ของแต่ละชุมชนให้มเี อกภาพบน
ความหลากหลายของทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน ดังนี้

จัดเวที ชวนชุมชนวิเคราะห์ถึงรากลึกของปัญหา
สรส. ทำ�ความรู้จักกับแต่ละชุมชนด้วยการนัดพบปะ
พู ด คุ ย กั บ ผู้ นำ�ชุ ม ชน ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งผู้นำ�ทางศาสนา ในรูปแบบเวทีแลก
เปลี่ยนความเห็นในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยให้มีการเล่าสู่
กันฟังถึงสถานการณ์ปัญหาและความห่วงใยในบุตรหลานของ
ตนเอง ในมุมมองของพ่อแม่ ผูป้ กครอง ปราชญ์ชาวบ้าน ครู พระ
หมออนามัย ผู้ใหญ่บ้าน/กำ�นัน สมาชิก อบต. ผู้บริหาร อบต.
รวมทัง้ จากมุมมองของแกนนำ�เยาวชนเอง พาวิเคราะห์ลงลึกถึง
สาเหตุ และนำ�เสนอสถานการณ์พฤติกรรมเยาวชนที่กำ�ลังเป็น
ปัญหาในสังคมไทยบนหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ เพื่อสร้าง
ความตระหนกและความตระหนัก และชี้ให้เห็นว่าปัญหาเหล่านี้
เป็นปัญหาของทุกฝ่ายที่ต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไข โดยใช้
คำ�ถามสำ�คัญที่ช่วยให้ผู้ใหญ่ได้ทบทวนถึงบทบาทของแต่ละ
หน่วยในสังคมว่าได้ทำ�หน้าที่ของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ
หรือไม่ เด็กไทยขาดภูมิคุ้มกันในชีวิตเพราะอะไร เช่น
• เราห่วงใย กังวล อะไรบ้างในบุตรหลานของเราและเด็ก
เยาวชนในชุมชน
• เราอยากให้บุตรหลานของเรา และเด็ก เยาวชน เป็น
อย่างไรในอนาคต ทั้งนิสัยและหน้าที่การงาน
• นิสัยดี และไม่ดี ของบุตรหลาน เด็ก เยาวชน มีอะไรบ้าง
เกิดจากอะไร
• ปัจจุบันเราเลี้ยงดูบุตรหลานของเราอย่างไร
• พ่ อ แม่ มี เ วลาให้ ลู ก และมี วิ ธี พู ด คุ ย กั บ ลู ก ในแบบที่ ลู ก
ต้องการ จริงหรือไม่

• เหตุใดเด็กๆ จึงไม่สนุกกับการเรียนหนังสือ
• วัด ยังคงท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและที่พึ่งทางจิตใจได้
เหมือนในอดีตหรือเปล่า
• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�ำบล (รพ.สต.) จะมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างไร
• อบต.ในฐานะรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น มองบทบาทของตนเอง
อย่างไร

สร้างกลไกความร่วมมือร่วมใจที่จะป้องกัน แก้ ไข
บนฐานทุนที่มีอยู่จริงในชุมชน
หลังจากนั้น สรส. น�ำเสนอวิดีทัศน์ตัวอย่างพัฒนาการ
จากพื้นที่อื่น เพื่อเป็นแรงจูงใจและสร้างความมั่นใจว่าปัญหา
ดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ภายใต้เงื่อนไขความร่วมมือของทุก
ฝ่ายตามบทบาทที่ตนเองมีอยู่ โดยเริ่มต้นจากการที่ตัวแทนจาก
ทุกฝ่ายต้องอาสาสมัครเข้ามาร่วมเป็นกรรมการและคณะท�ำงาน
ในบทบาทต่างๆ ตามความจ�ำเป็นเบื้องต้น โดย สรส.ท�ำหน้าที่
เป็นผู้เอื้ออ�ำนวย ให้ผู้ที่มีบทบาทดังกล่าว ได้เรียนรู้บทบาท
ของตนเอง และฝึกทักษะใหม่ๆ โดยเฉพาะทักษะการวิเคราะห์
ภาพรวมและการจัดการทุนทางสังคม (ผู้รู้ แหล่งเรียนรู้ แหล่ง
งบประมาณ ฯลฯ) ในชุมชน เพือ่ การพัฒนาเด็กและเยาวชน โดย
เน้นกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมเรียนรู้
และร่วมรับผลประโยชน์
กลไกของแต่ละพื้นที่จะประกอบด้วย (๑) คณะกรรมการ
นโยบาย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้ปกครอง หมออนามัย ครู
ศูนย์เด็กเล็ก ผอ.โรงเรียน ผอ.กศน. เจ้าอาวาส ปราชญ์ชาวบ้าน
ตัวแทนท้องที่ (ผูใ้ หญ่บา้ น/ก�ำนัน) ตัวแทนท้องถิน่ (ส.อบต./ปลัด/
นายกฯ) ท�ำหน้าทีใ่ นการมองภาพรวมและความเชือ่ มโยงระหว่าง
หน่วยงานเพือ่ ครอบคลุมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทุกช่วง
อายุ (๒) หัวหน้าทีมจัดการ/ประสานงาน (ครูใหญ่) ท�ำหน้าที่ใน
การประสานงานและจัดการให้เกิดกิจกรรมและการพัฒนา (๓)
แกนน�ำเยาวชน ซึง่ เป็นทัง้ กลุม่ เป้าหมายในการพัฒนาและกลไก
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ในการร่วมพัฒนาน้องๆ ในชุมชน และ (๔) ผู้ใหญ่ใจดี ท�ำหน้าที่
เป็นพี่เลี้ยงให้กับแกนน�ำเยาวชนในแต่ละหมู่บ้าน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย
เพื่อกล่อมเกลาเยาวชนในการปรับเปลี่ยนตนเอง
ให้หยั่งรากลงลึกจนกลายเป็น “นิสัย”
เมื่อชุมชนเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาเยาวชนใน
ท้องถิ่นตนเอง และพร้อมขับเคลื่อนการท�ำงานโดยใช้ฐานทุน
ที่มีอยู่ ผ่านการรวมตัวของคณะกรรมการ สรส. จะน�ำเสนอ
รูปแบบของการท�ำงานเพื่อพัฒนาเยาวชน โดยเน้นให้ใช้ทั้ง
“ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน” เป็นพื้นที่หลักในการสร้างนิสัย
ให้กับเยาวชน ด้วยรูปแบบของการเรียนรู้ “เล่นปนเรียน” ทั้งใน
บ้าน ในห้องเรียน และในชุมชน ผ่านการเรียนการสอนโดยผู้รู้ใน
ชุมชน ซึ่งมาจากหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้น�ำชุมชน ครูภูมิปัญญา
ครูในโรงเรียน รวมถึงพ่อแม่ของเด็กเอง รูปแบบการเรียนรู้
ยึดหลัก “พูดให้ฟัง ท�ำให้ดู อยู่ให้เห็น” พร้อมทั้งให้การบ้านเด็ก
เยาวชน ผ่านโครงงานคิดดี ท�ำดี เพือ่ ตัวเอง ครอบครัว และชุมชน
กิจกรรมมาจากการใช้ชวี ติ จริงในชุมชน ระหว่างท�ำกิจกรรมก็จะมี
การสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ สร้างนิสยั
พอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน

ยกระดับพัฒนาศักยภาพ ดึงภาคีเข้ามาเติมเต็ม
ความรู้ความสามารถให้กับกลไกการจัดการในชุมชน
เพื่อให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ
ตอบสนองชุมชนอย่างแท้จริง
ในการด�ำเนินงานพัฒนาเยาวชนนั้น สรส. เข้ามาท�ำ
หน้าที่ “พี่เลี้ยง” ติดตาม สนับสนุนให้การด�ำเนินกิจกรรมที่เน้น
“ฐานทุน” ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ร่วมเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
คณะท�ำงานสามารถท�ำหน้าที่วางแผน ออกแบบกิจกรรม เพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ ซึง่ ในการเสริมสร้างศักยภาพ สรส. ท�ำ
หน้าที่กระตุ้นให้คณะท�ำงานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ

น�ำความรู้ในชุมชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผ่านเครื่องมือที่เรียก
ว่า “การจัดการความรู”้ และดึงภาคี องค์กร หน่วยงานภายนอกที่
มีความรู้ ความเชีย่ วชาญในด้านต่างๆ เข้ามาเต็มเติมให้กบั คณะ
ท�ำงานได้มคี วามรู้ มีทกั ษะทีจ่ ำ� เป็นในการท�ำงานพัฒนาเยาวชน
และปรับใช้ให้สอดคล้องกับชุมชนของตนเอง

แลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ผ่านเวทีถอดบทเรียน
หลังจากด�ำเนินงาน สรส. จะจัดให้มีเวทีถอดบทเรียน
ทุกครั้ง เพราะ สรส. ให้ความส�ำคัญกับการจัดเวทีเพื่อแลก
เปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันทัง้ ในชุมชนเอง และระหว่างชุมชนใกล้เคียง
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ข้ามพื้นที่ เพื่อให้ผู้ท�ำงานได้มี
โอกาสแสดงออกถึงความส�ำเร็จของงานที่ท�ำ และน�ำบทเรียน
ที่ได้รับมาทบทวน ปรับเปลี่ยนให้การท�ำงานเป็นดั่งขั้นบันไดที่
ไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ทั้งยังกลายเป็นต้นทุนส�ำหรับชุมชนในการ
ท�ำงานต่อยอดพัฒนาเยาวชนในรุ่นต่อๆ ไปด้วย
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ผลพวงแห่งความสำ�เร็จ
จากการ “ชวนคุย ช่วยคิด ร่วมทำ�”
เพิ่มขีดความสามารถในตัวบุคคลและองค์กร
การด�ำเนิน โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น
(๔ ภาค) โดยใช้รูปแบบ ชวนคุย ช่วยคิด ร่วมท�ำ น�ำมาแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยระยะเวลาด�ำเนินการ ๔ ปี ในพื้นที่ทุกภาค
ของประเทศ โครงการฯ ได้หนุนเสริมศักยภาพระดับบุคคลทั้ง
เยาวชน ผู้ใหญ่ (ผู้น�ำชุมชน ผู้ใหญ่ใจดี) ผู้บริหารและบุคลากร
ในสังกัดหน่วยงานท้องถิ่น และสถานศึกษา ให้สามารถสร้าง
ประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

ในระดับบุคคล
เยาวชนเกิ ด ความเปลี่ ย นแปลงในตนเอง หลั ง
จากผ่านกระบวนการ จากการจัดค่ายพัฒนาเสริมศักยภาพ
แกนน�ำเยาวชน ที่เน้นให้แกนน�ำเด็กและเยาวชน ได้ฝึกการ
ตั้งเป้าหมายชีวิต เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาตัวเอง ในรูปแบบของ
“ค่ายเรียนให้สนุก และเล่นให้ได้ความรู้” ท�ำให้เยาวชน
เชื่อมโยงการเรียนรู้กับเป้าหมายชีวิตตนเองได้มากขึ้น มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง เกิดจิตส�ำนึก
เกิดจิตอาสา เกิดภาวะผู้น�ำ เกิดกระบวนการคิด ว่าจะท�ำอะไร
เพื่ออะไร เพื่อใคร ท�ำแล้วจะได้อะไร
เกิดการพัฒนาตนเองของผู้ใหญ่ใจดี ทั้งที่มีและไม่มี
ต�ำแหน่งอย่างเป็นทางการ เกิดการพัฒนาตนเองของผู้ใหญ่
ใจดี ทั้งที่มีและไม่มีต�ำแหน่งอย่างเป็นทางการ เข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญในการเป็นที่ปรึกษา เป็นครูฝึกให้กับเยาวชนในการท�ำ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาตน

แรกๆ ที่ สรส. และมูลนิธิสยามกัมมาจล
เข้ามาชวนท�ำงานเด็กและเยาวชน ผมก็ไม่ค่อย
สนใจเท่าไหร่ แต่พอท�ำไปสักพัก ท�ำให้เห็น
ปัญหาเด็กและเยาวชนมากขึ้น พร้อมกับเห็น
ความงอกงามของเด็กและเยาวชนที่จะเป็น
อนาคตของสังคม แต่การแก้ปัญหาหรือ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องใช้เวลา
นานนับสิบปี ต้องสร้างความตระหนัก
และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และ
เพื่อให้มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ต้องเชื่อมโยงการจัดการระหว่างบ้าน วัด
โรงเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้น�ำท้องที่ การมีศูนย์ประสานจะท�ำให้
มีเจ้าภาพในการเชื่อมโยงเครือข่ายได้

ศรายุทธ บูรณ์เจริญ
ผู้อำ�นวยการ กศน. อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
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ผู ้ ใ หญ่ ใ จดี แ ม้ ว ่ า จะมี จิ ต อาสาก็ ต ้ อ งพั ฒ นาทั ก ษะการ
ท�ำงานกับเยาวชน เพราะเป็นบุคคลส�ำคัญทีจ่ ะกระตุน้ ให้เยาวชน
สนใจใฝ่เรียนรู้ท�ำกิจกรรมกระตุ้นให้คิดและท�ำงานร่วมกัน และ
เมื่อท�ำผลงานได้ส�ำเร็จแล้ว ก็สามารถชวนเยาวชนเหล่านั้นมา
ถอดบทเรียนความส�ำเร็จและความล้มเหลว เป็นการเรียนรู้จาก
การท�ำงาน ทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งส�ำคัญที่ผู้ใหญ่ต้องพัฒนา โดยมี
ทีมงาน สรส. เข้าไปช่วยสนับสนุน

ในระดับชุมชน
การที่ สรส. เข้าไปชวนกลุ่มคนที่มาจากหลากหลาย
หน่วยงาน อาทิ ครู พระ พ่อแม่ อบต. รพ.สต. และหน่วยงาน
ท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งปราชญ์และครูภูมิปัญญาต่างๆ มาพูด
คุยถึงปัญหาและการแก้ปัญหาพ่อแม่ต่อลูกหลาน เช่น การ
จุดประกายความคิด และท�ำให้ผู้คนที่มาจากภาคส่วนต่างๆ
ในชุ ม ชนเพื่ อ เป้ า หมายร่ ว มกั น คื อ “การพั ฒ นาเยาวชน”

ในชุมชนให้เป็นก�ำลังส�ำคัญของชุมชนของตน เป็นจุดเริ่มต้นหา
การถักทอความสัมพันธ์และการท�ำงานหาคนหลายฝ่ายเข้ามา
ท�ำงานร่วมกับหลายพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาเชิงกลไก ท�ำงานพัฒนาเยาวชน
ร่วมกัน ตามฐานทุนของแต่ละชุมชน อาทิ คณะกรรมการต�ำบล
ศูนย์ประสานงานแห่งการพัฒนาเด็กและเยาวชน แต่ไม่ว่าจะ
เรียกชื่อว่าอะไร กลไกนี้เกิดจากการที่คนในชุมชนตระหนักและ
เข้ามาร่วมคิด ร่วมหาแนวทางพัฒนาเยาวชน โดยใช้ทุนที่เป็น
งบประมาณ ก�ำลังคน และทรัพยากรที่มาจากการร่วม “ลงขัน”
ของคนในชุมชนที่ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับผิดชอบอนาคตของ
เยาวชนในชุมชนของตนเอง
ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการต�ำบลมหาดไทย อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดอ่างทอง หลังจากที่โครงการฯ ได้เข้าไปร่วมจัด
เวทีสร้างวิสยั ทัศน์ ท�ำให้กลุม่ ผูใ้ หญ่ใจดี ผูน้ ำ� ชุมชน และบุคลากร
ใน อบต. เห็นร่วมกันว่าต้องมีการจัดตัง้ คณะกรรมการต�ำบลเพือ่
ร่วมกันผลักดันงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หลายพืน้ ทีเ่ ป้าหมายที่ได้เข้าร่วมรับการหนุนเสริมศักยภาพ
มีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนในการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ท้องถิ่นของตน น�ำไปสู่กลไกการจัดการดูแลเด็กและเยาวชนของชุมชนที่เข้มแข็งและมี
ความต่อเนื่อง

ทุกเดือน คณะกรรมการฯ จะมาร่วมกันแสดงความคิด
เห็นต่อกิจกรรมของเยาวชนทีไ่ ด้ทำ� ไปผ่าน “กระบวนการเรียน
รู้ด้วยการถอดบทเรียน” ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญของเครื่อง
มือการจัดการความรู้ เพื่อน�ำไปวางแผนกิจกรรมในการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนในเดือนต่อไป ท�ำให้คณะกรรมการเกิดความ
เคยชินกับกระบวนการเรียนรู้จนสามารถดึง “ทุนชุมชน” ที่
มีอยู่ใกล้ตัวที่สุดมาเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เยาวชนในต�ำบลมหาดไทย นั่นคือ จักรยานเพื่อการเรียนรู้
ชุมชน เพราะทีผ่ า่ นมา กิจกรรมระหว่างทางขีจ่ กั รยานทีส่ มาชิก
ร่วมกันท�ำ มีเพียงแค่ท�ำความสะอาดวัด หรือโรงเรียน ตามมติ
ของที่ประชุมในแต่ละเดือน

ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้น�ำท้องที่ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ตระหนัก
เห็นความส�ำคัญ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้พัฒนาเด็กและ
เยาวชน เช่น การเกิดศูนย์ประสานงานเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดตรัง ซึ่งมีสถานศึกษาคือ โรงเรียนห้วยยอด
และโรงเรียนรัษฎา อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง การเกิดศูนย์
ประสานงานเพือ่ พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว อ�ำเภอ
จอมพระ โดยมีศนู ย์การศึกษานอกระบบ อ�ำเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์ เป็นเจ้าภาพ เป็นต้น

แต่เมื่อได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ของ
การออกแบบกิจกรรม ชมรมจักรยานบูรณาการกิจกรรมของ
ชมรม ให้เข้ากับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นเส้นทาง
เรี ย นรู ้ จ าก “ทุนที่มีอยู่ทั้งในและนอกชุมชน” ท� ำ ให้ เ กิ ด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น พาไป
รู้จักเครื่องมือทางการเกษตรในสมัยก่อน พาไปดูสิ่งปลูกสร้าง
บ้านเรือนที่ยังคงความเป็นวิถีชีวิตชุมชนของคนในต�ำบลและ
ต�ำบลใกล้เคียง เพื่อให้เข้าใจว่าท�ำไมต้องปลูกบ้านใต้ถุนสูง
ลักษณะบ้านทรงไทยเป็นอย่างไร หลังจากนัน้ จึงท�ำความสะอาด
วัดและไหว้พระร่วมกัน เป็นต้น

หลายพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย ที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มรั บ การหนุ น เสริ ม
ศักยภาพ มีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน ในการสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นของตน น�ำไปสู่
กลไกการจัดการดูแลเด็กและเยาวชนของชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง
และมีความต่อเนื่อง เกิดเครือข่ายการจัดการความรู้เรื่อง
การพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ศูนย์
การเรียนรูช้ มุ ชน บ้าน วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษา และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย เช่น

เกิดการท�ำงานเชือ่ มประสานภาคีตา่ งๆ ในชุมชนเข้า
ด้วยกันโดยมีเจ้าภาพชัดเจน เพื่อเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้

ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• อบต.ท่าเรือ และ อบต.ไชยมนตรี อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทีบ่ รรจุนโยบายแผนการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนเข้าไว้เป็นส่วนหนึง่ ของการท�ำงานและมีการจัดสรร
งบประมาณให้อย่างชัดเจนผ่านสภาเด็กและเยาวชนต�ำบล

ตัวอย่างความสำ�เร็จจากโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ๔ ภาค 19

20 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

• อบต. แม่ทา อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีการ
จัดสรรงบประมาณผ่านทาง อบต. และองค์กรของชุมชน คือ
สหกรณ์การเกษตรยัง่ ยืนแม่ทา่ ในการสนับสนุนให้เยาวชน
กลับมาท�ำงานในชุมชน

เสริมศักยภาพสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ที่ถ่ายทอดจากการปฏิบัติจริง
หลั ง จากลงมื อ ปฏิ บั ติ ง าน ในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายจนครบ
ก� ำ หนด การด� ำ เนิ น โครงการฯ โดยใช้ แ นวคิ ด หลั ก การ
เครื่องมือการจัดการความรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง

สร้างความเข้มแข็งของ ผู้ถือคบไฟ ซึ่งก็คือตัวอย่างของความ
ก้าวหน้าความส�ำเร็จทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน องค์กรและ
เครือข่ายที่เป็นรูปธรรม จนเหล่าหัวเชื้อสามารถขยายผลใน
ชุมชน ร่วมกันสร้างกลไกการจัดการที่มีความต่อเนื่อง
ผู้ถือคบไฟเหล่านี้เป็นผู้ที่มีนวัตกรรมที่น่าเรียนรู้
สามารถจุดประกายให้เกิดแบบอย่าง พร้อมให้ทกุ คนทีส่ นใจ
น�ำไปปฏิบัติตาม เพื่อขยายผลทั้งต่อตัวบุคคลและองค์กร
ในพื้นที่อื่นๆ ที่ต้องการจะพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ของตน อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่ป้องกันและแก้ปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนในพื้นที่ได้อีกด้วย
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“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
ไม่ใช่สถานที่รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน
จากการศึกษาผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาปัญหา
การด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น* พบว่าในระยะแรกของการด�ำเนินงานนั้น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง นับตั้งแต่การ
ขาดทักษะ ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดูแลเด็กของครู
พี่เลี้ยงและผู้ดูแลศูนย์เด็ก ทั้งด้านการจัดหลักสูตรการศึกษา
การจัดกิจกรรม การวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก อาคาร
สถานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเครื่อง
เล่นในสนามส�ำหรับเด็กไม่เพียงพอ และที่ส�ำคัญคือ ยังขาดการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองและคนในชุมชน
การทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้ามารับภารกิจ ในการ
ดูแลศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ท�ำให้เกิดภาพการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ มีความคล่องตัวในด้านการใช้งบประมาณ ทัง้ เพือ่ ปรับปรุง
อาคารสถานที่ จัดหาสือ่ และอุปกรณ์ตา่ งๆ รวมทัง้ บุคลากรคือครู
ผู้ดูแลศูนย์เด็ก ก็ได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ เพื่อน�ำมาใช้ในการท�ำงาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งก็จัดสรรงบประมาณ และส่งเสริมให้ผู้บริหาร
และผูด้ แู ลเด็ก ได้ศกึ ษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดูแลศูนย์เด็กเล็ก
แต่หากเราเข้าไปดูในรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ�ำนวนมาก จะพบว่าคุณภาพของการ
ปฏิบตั งิ านภายในศูนย์เด็กเล็ก ยังสามารถยกระดับให้มมี าตรฐาน
มากกว่านี้ได้ ทั้งในด้านบุคลากรคือ ครูผู้ดูแลเด็ก ด้านการจัด
กิจกรรมหลักสูตร การจัดชัน้ เรียน รวมไปถึงการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างศูนย์ฯกับผูป้ กครองและชุมชน ทัง้ นี้ ก็เพือ่ ให้
ครูศูนย์เด็กเล็กสามารถออกแบบการเรียนรู้และพัฒนาการของ

คุณภาพของการปฏิบัติงานภายในศูนย์
เด็กเล็กสามารถยกระดับให้มีมาตรฐาน
มากกว่ า นี้ ได้ ทั้ งในด้ า นบุ คลากร ด้ าน
การจัดกิจกรรมหลักสูตร การจัดชั้นเรียน
รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ศูนย์ฯกับผู้ปกครองและชุมชน โดยบุคคล
ที่มีส่วนสำ�คัญในการทำ�ให้เกิดคุณภาพ
ตามทีก่ ล่าวมานี้ ก็คอื ครูผดู้ แู ลศูนย์ฯ และ
บุคลากรใน อบต. ทีร่ บั ผิดชอบการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก
เด็กเล็กให้สามารถพัฒนาตามขีดความสามารถของสมองของ
เด็กวัยนี้ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าวัยอื่นๆ
การเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กของ
ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนการสื่อสารให้ข้อมูลการพัฒนา
ของเด็กเล็กระหว่างผู้ปกครองและครู เป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
พัฒนาคุณภาพ และสามารถด�ำเนินงานได้ตรงตามแนวคิดของ
การจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย ที่ก�ำหนดให้เด็กวัยนี้ ได้
รับการส่งเสริมพัฒนาการ และเตรียมความพร้อมทางร่างกาย
อารมณ์ สังคม สติปัญญา และลักษณะนิสัยอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมี
ความพร้อม ที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อเข้าไปด�ำเนินงานเพื่อสร้างเสริมศักยภาพ ให้กับ
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยโครงการพัฒนาเยาวชน
ในชุมชนท้องถิ่น (๔ ภาค) ในพื้นที่เป้าหมาย คือ ภาคกลาง
ทางโครงการฯ ได้ค้นพบ ผู้ถือคบไฟ ที่สามารถด�ำเนินงานตาม

* คูม่ อื ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการพัฒนากิจกรรมเยาวชน สำ�นักประสานและพัฒนาการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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บทบาท หน้าที่ของตนเองได้อย่างมีศักยภาพ มีแนวคิด
ในการจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย โดยนอกจากจะมีความรู้ ความเข้าใจในด้าน
การจัดชั้นเรียนแล้ว ยังต้องให้ความส�ำคัญกับการจัด
กิจกรรมเพื่อดึงการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและชุมชนในรูปแบบต่างๆ
ส�ำหรับผู้บริหาร อบต. การเข้าไปติดตามการ
ท�ำงาน และการประเมินผลของผู้บริหาร ก็มีส่วนส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายได้ยกระดับ
โครงการฯ จึงได้น�ำเสนอความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ของ ผู้ถือคบไฟ เหล่านี้ เพื่อเป็นตัวอย่าง
ส�ำหรับการด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ก�ำลังมอง
หา แบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ในการพัฒนา
ภารกิจของตนเอง ผ่านเรือ่ งเล่าของบุคคลทีเ่ ป็นตัวจักร
ส�ำคัญ ในการเตรียมพื้นฐานของชีวิตเด็กปฐมวัย ให้
มีความพร้อมและมีพัฒนาการ ที่เหมาะสมสอดคล้อง
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก
และอดีตผู้บริหาร อบต. ที่มีประสบการณ์ วิสัยทัศน์
นโยบายเด่นชัดในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในต�ำบล
ของตน

หลักการจัดการศึกษา

เด็กปฐมวัย
ช่วงชีวิตของคนนั้นเริ่มต้นจากปฐมวัย และการเริ่มต้น
ที่ดีคือพื้นฐานที่นำ�ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดี จึงเป็นที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปในแวดวงจิตวิทยาและการศึกษาว่า เด็กวัยแรกเกิด
จนถึงอายุ ๕ ขวบ คือช่วงที่สำ�คัญที่สุดของชีวิต เพราะเป็นช่วง
ที่สมองมีการเจริญเติบโตมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ และเป็นช่วงที่
เหมาะสมทีส่ ดุ สำ�หรับการปูพนื้ ฐานทักษะต่างๆ เพือ่ การพัฒนา
ในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นหากต้องการให้เด็กในวัยนี้มีพื้นฐานชีวิต
ทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ จำ�เป็นต้องมีหลักการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่
คำ�นึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้
1. การพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม ตามลำ�ดับขัน้ ตอนอย่าง
สมดุลและเต็มศักยภาพ
2. มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และตาม
ความเป็นอยู่จริงของเด็ก
3. มีผู้ ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีของการเรียนรู้ เป็นผู้เชื่อมโยง
องค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่เด็ก
4. เปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก ได้ มี พั ฒ นาการผ่ า นการเล่ น ซึ่ ง เป็ น
พัฒนาการตามธรรมชาติ และผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม
กับวัย
5. การจัดประสบการณ์ต่างๆ ในการเรียนรู้ที่สามารถดำ�รง
ชีวิตประจำ�วันได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพ
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แนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ผ่านศูนย์เด็กเล็ก
ความจ�ำเป็นในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
มนุษย์ ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด ดังนั้น การพัฒนา
มนุษย์จึงจ�ำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่แรกเกิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปฐมวัยซึ่งถือเป็นรากฐานของ
การพัฒนาทุกด้าน รัฐบาลจึงเริ่มให้ความส�ำคัญในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (๐ – ๕ ปี) เพราะถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพมนุษย์
ที่ยั่งยืนและป้องกันปัญหาสังคมได้ในระยะยาว โดยการเน้น
ครอบครัว เป็นแกนหลัก มีชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มีส่วนร่วม
ในพัฒนาการของเด็กวัยนี้ทุกขั้นตอน
ผลการศึกษาทัง้ ในเชิงแนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับพัฒนาการ
ของเด็กจ�ำนวนมาก สะท้อนว่า ปัจจัยแวดล้อมและการเลีย้ งดู
ทีเ่ หมาะสมสามารถปรับเปลีย่ นลักษณะการพัฒนาและเพิม่
ประสิทธิภาพการท�ำงานของสมองมนุษย์ได้ โดยช่วงเวลาที่
ส�ำคัญที่สุดและจ�ำเป็นที่สุดในการพัฒนาสมอง คือช่วงอายุ ๐ – ๖
ปี เพราะเป็นช่วงที่สมองมีการสร้างเซลล์สูงสุด
ขณะเดียวกัน การพัฒนาคุณลักษณะตามช่วงวัย ๓ – ๕
ปี ในเด็ก จ�ำเป็นต้องให้เด็กเรียนรู้เรื่องความถูกผิด การรู้จักการ
ยอมรับผิด การถูกลงโทษ และการควบคุมอารมณ์ ซึง่ ถือเป็นการ
วางพื้นฐานความเจริญเติบโตแก่เด็ก
ดังนั้น หากเด็กปฐมวัยได้รับการเลี้ยงดูที่ดี ถูกต้องตาม
หลักจิตวิทยาและหลักวิชาการด้านต่างๆ ก็จะท�ำให้เด็กพัฒนา

ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก จึง
จ�ำเป็นต้องมีความรูค้ วามเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของ
พัฒนาการเด็กในช่วงวัยนี้
แต่ จ ากสถิ ติ ก ารศึ ก ษาของประเทศไทย ปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๔๗ ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาแห่งชาติ พบว่าปัญหาที่ถือเป็นวิกฤติของเด็ก
ปฐมวัยในปัจจุบันคือ มีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม
เด็กในวัยนีท้ มี่ พี อ่ แม่ แต่พอ่ แม่สว่ นใหญ่ไม่มโี อกาสเรียนรู้
วิธกี ารเป็นพ่อแม่ทดี่ แี ละการปฏิบตั กิ บั ลูกให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับวัย เลี้ยงลูกด้วย “เงิน สิ่งของ” รวมทั้งมีพ่อแม่จ�ำนวนมาก
ละเลยปล่อยให้เด็กอยู่กับญาติ หรือผู้เลี้ยง
ส�ำหรับเด็กวัย ๐–๓ ปีทอี่ ยูใ่ นความดูแลของสถานรับเลีย้ ง
เด็ก จากการส�ำรวจพบว่าสถานที่เหล่านี้ยังด้อยคุณภาพทั้งการ
บริหาร การจัดการ ไม่ได้มาตรฐานในการดูแลเด็ก ขณะที่เด็ก
วัย ๓ – ๕ ปี ที่รับบริการจากศูนย์พัฒนาเด็กในรูปแบบศูนย์เด็ก
เล็ก ก็พบว่าศูนย์ฯเหล่านี้ยังขาดคุณภาพในการดูแลการจัดการ
เรียนรู้ให้เด็ก โดยยังเน้นด้านการท่องจ�ำ การเร่งสอนอ่าน
เขียน สะท้อนว่าศูนย์ฯส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจเรื่อง
ปรัชญาการพัฒนาเด็กปฐมวัย ขาดการบูรณาการและการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ รวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประชาชนในการเข้ามาดูแลเด็ก
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ปัจจัยแวดล้อมและการเลีย้ งดูทเี่ หมาะสมสามารถปรับเปลีย่ นลักษณะการพัฒนาและเพิม่
ประสิทธิภาพการทำ�งานของสมองมนุษย์ ได้ โดยช่วงเวลาที่สำ�คัญที่สุดและจำ�เป็นที่สุด
ในการพัฒนาสมอง คือช่วงอายุ ๐ – ๖ ปี เพราะเป็นช่วงที่สมองมีการสร้างเซลล์สูงสุด
ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็นที่มาของการที่รัฐบาลได้ร่วม
กันจัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐–๕ ปี)
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ขึ้นมา โดยให้ครอบครัวเป็นแกนหลัก และ
ผูม้ หี น้าทีด่ แู ลเด็กและทุกภาคส่วนของสังคมได้มสี ว่ นร่วมการจัด
บริการและสิง่ แวดล้อมทีด่ ี เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพท้องถิน่
และพัฒนาการของเด็กในวัยนี้

จากกฎหมายสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ
ก่ อ นหน้ า จะมีก ารจัดท�ำนโยบายและยุท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาเด็กปฐมวัย ประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งถือเป็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ง
ชาติขึ้น โดยมีหลายมาตราที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
สรุปได้ว่าการศึกษาปฐมวัยสามารถจัดได้ทั้งรูปแบบเป็นการ
ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ต้ อ งมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และให้ทกุ ส่วนของสังคมมีสว่ น
ร่วมในการจัดการศึกษา
นอกจากกฎหมายบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา
แล้ ว ในแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๙
(๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) ต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (๒๕๕๐–๒๕๕๕) ซึง่ มีสาระส�ำคัญ คือการยึด
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทีก่ ำ� หนดวิสยั ทัศน์ในการ
พัฒนาประเทศ โดยมุง่ พัฒนาสูส่ งั คมทีเ่ ข้มแข็งและมีดลุ ยภาพใน
๓ ด้าน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

และสังคมสมานฉันท์เอือ้ อาทรต่อกัน และนโยบายหลักในการจัด
ท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับล่าสุด คือ
ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เศรษฐกิจเติบโตอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย
ด้วยกระบวนการเรียนรูท้ เี่ สริมสร้างวัฒนธรรมการเกือ้ กูล พัฒนา
ทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้าง
นวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
การพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม
ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
ในปี ๒๕๔๔ หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ก�ำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ประเภทจึงได้รับการถ่ายโอนภารกิจ อ�ำนาจ หน้าที่ งบประมาณ
ในการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก รวมถึงการจัดการศึกษา
ให้เด็กก่อนวัยเรียน

26 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

นภาภรณ์ เนินพลับ

งบประมาณไม่ใช่ข้อจำ�กัดของครูในการพัฒนาการเรียนรู้เด็ก
นภาภรณ์ เนินพลับ ผูด้ แู ลศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ต�ำบล
เนินศาลา อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นครูผู้มี
แนวคิดในการท�ำงานเพื่อพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน โดยไม่ยดึ
ติดกับงบประมาณ

ด้วยวิธีไหน จะฝึกเด็กแต่ละคนอย่างไร สอนแบบไหน ห้องหนึ่ง
มีเด็กหลากหลายมาก นิสัยย่อมไม่เหมือนกัน วิธีศึกษาหาความ
รู้ของเราคือการพูดคุยกับเพื่อนที่มีประสบการณ์ และก็ไปดูงาน
ไปอบรม แลกเปลี่ยนกับที่อื่นๆ บ้าง”

ครูภรณ์ เล่าถึงเส้นทางการเข้ามาสูค่ รูผดู้ แู ลศูนย์เด็กเล็ก
ของเธอว่า เป็นเพราะได้คลุกคลีกับงานของ อบต. มาก่อนหน้า
นี้ในต�ำแหน่งเลขานายก อบต. และเมื่อมีความต้องการครูผู้ดูแล
ศูนย์เด็กเล็กเพิ่มขึ้นอีก ๑ อัตรา เพราะจ�ำนวนเด็กมากขึ้น เธอ
จึงได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร

ผลจากความใส่ใจ ใฝ่ศกึ ษาของครูภรณ์ ท�ำให้เธอน�ำความ
รู้ที่ได้จากการเห็น การอ่าน การฟัง มาปรับใช้ในการจัดกลุ่ม
นักเรียนของเธอใหม่ ซึ่งเธอเชื่อว่ารูปแบบการจัดกลุ่มย่อยแยก
ตามอายุผเู้ รียนของเธอนัน้ ช่วยให้เด็กมีพฒ
ั นาการทีส่ มวัยได้จริง

“เราเองก็เป็นคนที่คลุกคลีกับงานของศูนย์ฯมาอยู่แล้ว
ตัง้ แต่สมัยช่วยงานนายกฯ ก็เลยสนใจ เนือ่ งจากมีความมัน่ คงใน
การงานมากกว่าต�ำแหน่งเลขาฯ ที่มีวาระแค่ ๔ ปี แต่เราก็ต้อง
พัฒนาตนเองในแง่ของการเรียนให้ตรงกับวุฒทิ ตี่ อ้ งท�ำงานด้วย”
ครูภรณ์มีใจรักในบ้านเกิดและต้องการเห็นเด็กๆ ได้มี
พื้นฐานที่ดี เธอจึงทุ่มเทให้กับงานในหน้าที่อย่างเต็มที่ โดย
อาศัยการพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเองเสมอ

ให้ความส�ำคัญกับการจัดชั้นเรียน
“เราเคยเห็นการท�ำงานของครูคนอื่นๆ มาก่อนแล้ว สมัย
ทีท่ ำ� งานเป็นเลขานายกฯ แต่สงิ่ ทีเ่ ราต้องศึกษาเพิม่ คือ การเรียน
รูว้ า่ เด็กแต่ละคนมีนสิ ยั อย่างไร แล้วเราจะต้องปรับตัวเข้าหาเด็ก

“ส่วนใหญ่ที่อื่นๆ จะไม่แยกเด็กตามอายุ แต่ศูนย์ฯแห่ง
นี้ เราแยกเด็กเป็นกลุ่มย่อยตามอายุ เป็น ๔ กลุ่ม คือ ๒ ขวบ,
๓ ขวบ, ๔ ขวบ และ ๕ ขวบ เพื่อให้ง่ายต่อการฝึกเด็ก เพราะ
การแยกกลุ่มย่อยจะท�ำให้เด็กได้มีพัฒนาการเต็มที่ แต่ถ้าเด็ก
มารวมกัน จะท�ำให้เด็กโตไม่ค่อยได้พัฒนา เพราะมักจะเล่นตาม
น้องมากกว่า และก็เห็นว่ามีประโยชน์กบั ตัวเด็กมากจริงๆ เพราะ
แบบเดิมนัน้ เราสังเกตได้วา่ เราเห็นพัฒนาการเด็กไม่ชดั เจนเท่า
ตอนแบ่งกลุ่ม”
นอกจากใช้การสังเกตด้วยตนเองแล้ว ครูภรณ์ยงั ประเมิน
ผลจากการจัดชัน้ เรียนทีแ่ บ่งกลุม่ ย่อยตามอายุ ด้วยการฟัง
เสียงสะท้อนของผู้ปกครอง ที่ให้ข้อมูลว่า การจัดกลุ่มแบบนี้
ช่วยให้พอ่ แม่หลายคนคลายความกังวลใจ ไม่ตอ้ งเห็นลูกตนเอง
รังแกคนอื่นหรือโดนรังแก และเด็กหลายคนมีความประพฤติ
เปลี่ยนไป เพราะรู้จักช่วยตัวเองในเรื่องง่ายๆ เช่น กินข้าว
แต่งตัวได้เองหลังจากได้มาเรียนที่ศูนย์ฯ
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เรียนรู้ดัดแปลงของที่เหลือใช้
ให้กลายเป็นสื่อการเรียนรู้
ในส่ ว นของการพั ฒ นาสื่ อ เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรม
ครูภรณ์จะเน้นสื่อที่ท�ำด้วยตนเองมากกว่าการจัดซื้อ เพื่อให้
งบประมาณที่ได้รับมานั้นเพียงพอกับการจัดการของศูนย์ฯ
ข้อจ�ำกัดในเรื่องงบประมาณ ท�ำให้ครูภรณ์รู้จักดัดแปลง
สิง่ ของต่างๆ มาใช้เป็นสือ่ การเรียนรู้ ซึง่ บางครัง้ การดัดแปลงสือ่
โดยใช้วัสดุในชุมชน ก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย
“เราพัฒนาสื่อต่างๆ โดยตัวเราเอง เช่น ใช้กล่องนม มา
ดัดแปลงเพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องตัวอักษร และท�ำเป็นเกมให้เด็ก
จับคูต่ วั อักษรทีเ่ หมือนกัน โดยจ�ำจากสี ซึง่ ตัวเองไม่รมู้ าก่อนเลย
ว่า นีค่ อื วิธกี ารสอนในแบบ BBL จนมีครูผรู้ มู้ าแนะน�ำ ท�ำให้เราไป
ศึกษาในรายละเอียดให้ลึกซึ้งด้วยตัวเองว่า BBL คืออะไร และก็
พัฒนาต่อไปเรือ่ ยๆ ส่วนการเข้ารับการอบรมโดยทางกระทรวงฯ
นั้น เราไปร่วมแค่เพียงปีละครั้ง จริงๆ เราเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อต่างๆ มากกว่า แล้วก็มาปรับใช้ เราต้องพัฒนาตนเองตลอด
เวลา เราไม่ค่อยใช้หนังสือ แต่เน้นใช้สื่อจากของที่เหลือ เพื่อ
ประหยัดงบ หรือสือ่ บางอย่าง เช่น พัดใบลาน เราก็ให้คนในชุมชน
สาน เพือ่ ให้เขามีรายได้ แล้วเราก็นำ� มาใช้เป็นสือ่ การสอน ส�ำหรับ
ให้เด็กเรียนรู้ และฝึกสังเกต โดยติดตัวอักษร ตัวเลขเข้าไป”

ออกเยี่ยมบ้าน พาเด็กไปรู้จักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ครูภรณ์ เล่าถึงโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครองว่า
เพราะเธอต้องการรู้จักเด็กทุกคนของเธออย่างแท้จริง
“เราใช้วิธีออกไปหาเด็กที่บ้านเลย เพื่อดูว่าที่บ้านเป็น
ยังไง เราคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเอง เพราะจะได้รู้จักนิสัยเด็ก โดยใช้
เวลาในช่วงปิดเทอม เราจะเข้าไปหาพ่อแม่ พูดคุยว่าลูกๆ ของ

เราใช้วิธีออกไปหาเด็กที่บ้านเลย
เพื่อดูว่าที่บ้านเป็นยังไง เพราะจะได้รู้จัก
นิสัยเด็ก โดยใช้เวลาในช่วงปิดเทอม เรา
จะเข้าไปหาพ่อแม่ พูดคุยว่าลูกๆ ของพ่อ
แม่ตอนอยู่ที่โรงเรียนเป็นยังไง แล้วพ่อ
แม่เขาก็จะเล่าว่าตอนอยู่ที่บ้าน ลูกเป็น
ยังไง ทำ�ให้เราเข้าใจเด็กมากขึ้น เข้าถึงเด็ก
ได้ด้วย และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพ
ร่วมกันระหว่างพ่อแม่และครู
นภาภรณ์ เนินพลับ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำ�บลเนินศาลา
อำ�เภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

28 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

BBL คืออะไร?

Brain Based Learning คือการใช้ความรู้ความเข้าใจ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สมอง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยเชื่อว่า
โอกาสทองของการเรียนรู้ อยู่ระหว่างแรกเกิด – ๑๐ ปี
Regate และ Geoffrey Caine นักวิจัยเกี่ยวกับการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ความรูเ้ กีย่ วกับสมองเป็นหลัก ได้เสนอทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ๑๒ ข้อ ดังต่อไปนี้

๑. สมองเป็นกระบวนการคู่ขนาน
ครูจำ�เป็นต้องใช้กลวิธีและเทคนิคที่หลาก
หลายเพื่อกระตุ้นสมองของนักเรียน ไม่มีวิธีหรือ
เทคนิคของใครสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้นการสอนที่ดี
ต้องสอดคล้องกับการที่จะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรูต้ ามเป้าหมายของการศึกษานัน้ ขึน้ อยูก่ บั
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลนั้นมี
ความหลากหลายและแตกต่ า งกั น ไปตาม
ประสบการณ์ แ ละความสามารถพื้ น ฐานของ
บุคคลนัน้ ๆ หรือ Style การเรียนรูม้ หี ลายรูปแบบ
โดยพบว่าห้องเรียนหนึ่งๆ มักจะมีผู้ถนัดการ
เรียนรู้อยู่ ๔ รูปแบบ คือ นักทฤษฎี นักวิเคราะห์
นักปฏิบัติ และนักกิจกรรม ดังนั้น ครูจึงจำ�เป็น
ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เหมาะสมและเอื้อ
ต่อผู้เรียนทั้ง ๔ แบบอย่างเสมอภาคกัน เพื่อให้
ผู้เรียนมีความสนุกสนาน เกิดความสุขในการ

เรียนรู้ ตามรูปแบบที่ตนถนัด รวมทั้งยังมีโอกาส
พัฒนาความสามารถด้านอื่นๆ ที่ตนเองไม่ถนัด
ด้วยวิธีการหลากหลายอีกด้วย โดยอาจเริ่มจาก
รู้ จั ก ผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล แล้ ว วางแผนจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับลักษณะของ
ผูเ้ รียน รวมทัง้ สร้างโอกาสให้เขาได้พฒ
ั นาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

๒. สมองกับการเรียนรู้
สมอง ไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะรับรู้แต่เพียงอย่าง
เดียว แต่จะเป็นอวัยวะทีส่ ำ� คัญต่อการพัฒนาของ
อวัยวะทั้งหมดของร่างกาย ซึ่งจะรวมถึงการคิด
การเรียนรู้ การจ�ำ และพฤติกรรมของมนุษย์ มี
ความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอน ควรจะมีความ
รู้เรื่องที่เกี่ยวกับการท�ำงานและการพัฒนาของ
สมอง เพื่อจะได้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในลักษณะที่กระตุ้นให้สมองคิดและท�ำงาน แบบ

ท้าทายยัว่ ยุมากทีส่ ดุ ผูเ้ รียนได้คดิ และแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ในทุกด้าน ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียน
ได้พัฒนากระบวนการคิดและเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ เป็นรากฐานไปสู่การเป็นคนดี คนเก่ง
และมีความสุขในการด�ำรงชีวิต และเมื่อเติบโต
ขึน้ จะได้เป็นเยาวชนพลเมืองทีด่ ขี องสังคมต่อไป

๓. การเรียนรู้มีมาแต่ก�ำเนิด
ในการเรียนรู้ของบุคคลเรานั้น จะเกิดขึ้น
ตั้งแต่เริ่มมีชีวิต และเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า การ
เรียนรูท้ ดี่ ที สี่ ดุ นัน้ จะต้องลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
หรือเป็นการเรียนรู้โดยประสบการณ์ตรง
ลักษณะการเรียนการสอนที่ดี มีดังต่อไปนี้
1. ต้องคำ�นึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
2. เน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก
3. ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
4. ต้องเป็นที่น่าสนใจ ไม่ทำ�ให้ผู้เรียน
รู้สึกเบื่อหน่าย
5. ต้องดำ�เนินไปด้วยความเมตตากรุณา
ต่อผู้เรียน
6. ต้องท้าทายให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้
7. ต้องตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผู้
เรียนจะเกิดการเรียนรู้
8. ต้องสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง
9. ต้องสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
10. ต้องมีจุดมุ่งหมายของการสอน
11. ต้องสามารถเข้าใจผู้เรียน
12. ต้องคำ�นึงถึงภูมิหลังของผู้เรียน
13. ต้องไม่ยึดวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น
14. การเรียนการสอนที่ดีเป็นพลวัตร
(Dynamic) คือ มีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้าน
การจัดกิจกรรม การสร้างบรรยากาศ
รูปแบบ เนื้อหาสาระ เทคนิควิธี ฯลฯ
15. ต้องสอนในสิ่งที่ไม่ไกลตัวผู้เรียนมาก
เกินไป
16. ต้องมีการวางแผนการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ
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๔. รูปแบบการเรียนรู้ของบุคคล
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ มิใช่เกิดจากการสั่ง
การสอน การถ่ายทอดเพียงอย่างเดียว แต่ต้อง
เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ของมนุษย์ มีการ
รับรู้ คือ การแสวงหาและรับข้อมูล ข้อความ
รู ้ จ ากประสาทสั ม ผั ส ต่ า งๆ มี ก ารบู ร ณาการ
ความรู้ เป็นการน�ำข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่
ที่ได้รับมาผสมผสานเชื่อมโยงกับประสบการณ์
หรือโครงสร้างของความรู้เดิม เพื่อขยายหรือ
สร้างความรู้ใหม่ มีการประยุกต์ใช้ คือการน�ำ
ความรู ้ ม าใช้ ใ นการด� ำ รงชี วิ ต หรื อ การแก้
ปัญหาในการท�ำงาน ดังนั้น การจัดการเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและถาวรนั้น จะต้อง
จัดให้ครบองค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วน ได้แก่ การ
รับรู้ การบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ใช้
เพื่อเป็นการเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติจริง
ในวิถีชีวิต

๕. ความสนใจมีความส�ำคัญ
ต่อการเรียนรู้
ครูผสู้ อนจะต้องมีขอ้ มูล และรูจ้ กั นักเรียนเป็น
รายบุคคล คิดและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความ
ถนัด/ความสามารถหรือความเก่งให้เก่งมากยิ่ง
ขึน้ รวมทัง้ การพัฒนาด้านอืน่ ๆ อีกให้มคี วามเก่ง
หลายๆ ด้าน เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถหรือความเก่งสู่สาธารณชน โดย
อาจจัดเวทีให้แสดงอย่างอิสระ

๖. สมองมีหน้าที่สร้าง
กระบวนการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนที่ดี ครูต้องมีความ
เข้าใจทักษะที่เกี่ยวโยงกับความสามารถพิเศษ
ของสมองแต่ละซีก สมองซีกซ้ายสั่งการท�ำงาน
เกี่ยวกับ ค�ำ ภาษา ตรรกะ ตัวเลข/จ�ำนวน ล�ำดับ
ระบบ การคิดวิเคราะห์ และการแสดงออกเป็นต้น
สมองซีกขวาจะสั่งการเกี่ยวกับ จังหวะ ดนตรี
ศิลปะ จินตนาการ การสร้างภาพ การรับรู้ การ
เห็ น ภาพรวม ความจ� ำ ความคิ ด สร้ า งสรรค์
เป็นต้น

๗. การเรียนรู้ ในสิ่งที่สนใจสามารถ
รับรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ควรจัดเนือ้ หาทีม่ คี วามหลากหลายครอบคลุม
ทุ ก มิ ติ ข องชี วิ ต มนุ ษ ย์ กระบวนการเรี ย นรู ้ มี
ลักษณะหลากหลายร่วมกันในลักษณะ ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง แหล่งการเรียนรู้หลากหลาย เช่น
เรียนรูจ้ ากสือ่ ธรรมชาติ จากค�ำบอกเล่าของผูเ้ ฒ่า
ผู้แก่ จากแหล่งงานอาชีพของชุมชน จากการ
ค้นคว้าทางเทคโนโลยี ฯลฯ

๘. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการทั้งในแบบที่มี
จุดมุ่งหมายและไม่ ได้ตั้งใจ
ในกระบวนการเรียนรูน้ ั้น ขณะทีผ่ เู้ รียนเรียน
รู้นั้นอาจเป็นแค่การรับรู้ แต่ยังไม่เข้าใจ ความ
เข้าใจอาจเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้เรียนสามารถ
มองเห็ น ถึ ง ความหมายและความเชื่ อ มโยง
สัมพันธ์กันถึงสิ่งต่างๆ ที่ตนเองรับรู้จากแหล่ง
ความรู้ที่หลากหลาย ในระดับที่สามารถอธิบาย
เชิงเหตุผลได้ ซึง่ บางครัง้ การสอนในชัน้ เรียนเมือ่
จบลงบางบทเรียนไม่สามารถท�ำให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ เนื่องจากการสอนนั้นไม่สอดคล้อง
กับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน

๙. การเรียนรู้ที่เกิดจาก
กระบวนการสร้างความเข้าใจ
บางครั้งการจ�ำเป็นสิ่งส�ำคัญและมีประโยชน์
แต่การสอนที่เน้นการจ�ำไม่ก่อให้เกิดความเชื่อม
โยงให้เกิดการเรียนรู้ และบางครั้งเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาความเข้าใจ ถ้าครูไม่ได้ศึกษาลีลา
รูปแบบการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนแต่ละประเภท ว่ามี
ความชื่นชอบ ความถนัด วิธีการเรียนรู้ หลักการ
เรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ และจัดกิจกรรมการสอน
ให้สอดคล้องกับผูเ้ รียนแต่ละประเภท จะส่งผลต่อ
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน

๑๐. การเรียนรู้เกิดจากการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ครูจำ� เป็นต้องใช้กจิ กรรมทีเ่ ป็นสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ�ำวัน ประกอบด้วย การสาธิต การท�ำ
โครงงาน ทัศนศึกษา การรับรู้ประสบการณ์ด้วย
การมองเห็นของจริง การเล่าเรือ่ ง ละคร และการ
มีปฏิสัมพันธ์ต่อคนหลายๆ ประเภท การเรียน
แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา สามารถเรียน
รู้ได้ในกระบวนการโดยผ่านเรื่องหรือการเขียน

ความส�ำเร็จขึ้นอยู่กับการใช้ประสาทสัมผัส และ
ให้ผเู้ รียนพบประสบการณ์ทซี่ บั ซ้อนและมีความ
เกี่ยวข้องกันในเนื้อหา ครูไม่ควรเป็นเพียงผู้
บรรยาย แต่ควรเป็นผู้ก�ำกับ ที่ท�ำให้ผู้เรียนเกิด
ประสบการณ์ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้

๑๑. การเรียนรู้คือการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเผชิญกับสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นการเรียนรู้
ควรสร้ า งสถานการณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้
ปลอดภัยเพื่อการเรียนรู้ โดยผ่านการเล่นแบบ
ท้าทาย การเสีย่ ง ความสนุกสนาน เป็นสิง่ จ�ำเป็น
ที่ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ การถูกท�ำโทษอันเนื่อง
มาจากความผิดพลาด จะท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเรียนรู้ ครูจึงไม่ควรลงโทษผู้เรียนในการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเผชิญกับสถานการณ์
แวดล้อมที่กระตุ้นการเรียนรู้

๑๒. สมองของบุคคล
มีความเท่าเทียมกัน
ผู ้ เ รี ย นมี ค วามแตกต่ า งกั น เกี่ ย วกั บ ความ
สามารถทางสติปัญญา ความสามารถความเก่ง
ของมนุษย์ คือ ทฤษฎีพหุปัญญา ความเป็นคน
เก่งคืออะไร มีค�ำตอบมากมายหลายรูปแบบ แต่
สรุปรวมได้ว่า คนเก่งคือผู้มีความสามารถด้าน
ใดด้านหนึ่งเฉพาะด้าน หรือหลายๆ ด้าน ที่
แสดงออกถึงความสามารถได้อย่างเป็นทีป่ ระจักษ์
ในการพัฒนาความเก่งนั้น ควรเปิดโอกาสให้ผู้
เรียนเป็นผู้วางแผนในการพัฒนาตนเอง โดย
เริ่มจากการรู้จักตนเอง รู้จุดเด่นจุดด้อย ค้นหา
วิธีพัฒนาความเก่งให้แก่ตนเองที่จะน�ำไปสู่การ
ปฏิบตั อิ ย่างมีความสุขและเกิดการเรียนรูอ้ ย่างมี
ความหมาย ภายใต้การดูแล กระตุน้ ให้คำ� แนะน�ำ
อ�ำนวยความสะดวกของครู พ่อแม่ ผูป้ กครองและ
ผูเ้ กีย่ วข้อง ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ความเก่งพัฒนาได้
ถ้ารู้วิธีและท�ำถูกวิธี
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พ่อแม่ตอนอยูท่ โี่ รงเรียนเป็นยังไง ข้อมูลทีไ่ ด้ ท�ำให้เราเข้าใจเด็ก
มากขึ้น เข้าถึงเด็กได้ด้วย และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพร่วม
กันระหว่างพ่อแม่และครู”
นอกจากได้รจู้ กั เด็กของเธอทุกคน โดยการไปเยีย่ มเยือน
ถึงหัวกระไดบ้านแล้ว ครูภรณ์ยังพาเด็กกลุ่มโตที่อายุ ๕ ขวบ
ขึ้นไป ได้รู้จักสถานที่ส�ำคัญในท้องถิ่นตนเอง เพื่อจะได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น โดยเธอหวังว่า เมื่อเด็กรู้จักประวัติ
ต่างๆ ในต�ำบลของตนแล้ว ก็จะเกิดความรัก ความภูมิใจ
ในท้องถิน่ ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ธออยากปลูกฝังให้เกิดในใจของเด็กเล็ก
ทุกคนที่เธอดูแล
“เพราะเราอยากท�ำให้ศนู ย์ฯของเราเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
เป็นที่ปลูกฝังเรื่องดีๆ เราเน้นพื้นฐานเรื่องการเคารพสิทธิของ

กันและกัน การรู้จักประชาธิปไตยที่แท้จริง การรู้จักกฎ กติกา
ต่างๆ รวมทั้งการรักบ้านเกิด เช่น เมื่อถึงหน้านา ก็พาเด็กออก
มาดูผู้ใหญ่ท�ำนาซึ่งอยู่ที่หน้าศูนย์ฯ พาไปดูการเลี้ยงหมู ไปดู
ศาลเจ้าที่ตั้งอยู่หน้า อบต. และเล่าให้เด็กฟัง ว่ามีความส�ำคัญ
อย่างไร เป็นมาอย่างไร ชือ่ ของต�ำบลเรา ‘เนินศาลา’ มีความเป็น
มาอย่างไร เราพยายามปลูกฝังให้เขารักท้องถิน่ โดยการให้เข้าใจ
ถึงที่มาที่ไปของสิ่งต่างๆ ที่มีในท้องถิ่นเรา”
ครูภรณ์ ตอบค�ำถามสุดท้ายถึงความมุง่ มัน่ อุทศิ ตนให้กบั
การดูแลศูนย์เด็กเล็กอย่างเต็มที่ว่า
“เพราะที่นี่เป็นบ้านเกิดของเรา เราอยากให้เด็กทุก
คนได้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและรักบ้านเกิดเหมือนกับ
เราเช่นกัน”
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สุทธิวรรณ เรืองทอง

ครูผู้ร้อยเชื่อมการติดตามระหว่างศูนย์เด็กเล็กกับผู้ปกครอง
เมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจในการดูแลศูนย์เด็กเล็ก มายัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ความกระตือรือร้นใฝ่รใู้ ฝ่ศกึ ษาของผู้
ดูแลศูนย์เด็กเล็ก ก็ยิ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็น เนื่องจากต�ำแหน่งครูผู้ดูแล
ศูนย์เด็กเล็ก กลายเป็นต�ำแหน่งทีม่ คี วามมัน่ คง เพราะได้รบั การ
บรรจุเป็นข้าราชการ ท�ำให้คนส่วนหนึ่งเลือกเดินทางสายนี้เมื่อ
ต้องการอยู่ใกล้ชิดกับถิ่นฐานบ้านเกิดของตน
ครูปลา หรือ สุทธิวรรณ เรืองทอง ครูผู้ดูแลศูนย์
เด็กเล็ก อบต. วัดดาว อ�ำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ถือคบไฟ ที่เป็นตัวอย่างชัดเจนของครูที่รักถิ่นฐานบ้านเกิด
เธอบอกว่าสาเหตุทเี่ ลือกมาท�ำงานในศูนย์เด็กเล็กเพราะยึดหลัก
ความสบายใจมากกว่าสิ่งอื่นใด
“แต่ ก ่ อ นคนไม่ ส นใจที่ จ ะมาดู แ ลเด็ ก หรอก เพราะ
เงินเดือนน้อย งานหนัก แต่เราคิดว่าใกล้บ้าน เพราะเรารู้จัก
หมดทัง้ ผูป้ กครอง และผูบ้ ริหารทีเ่ ราคุยปรึกษาอะไรได้ พูดคุยกัน
ตรงๆ ท�ำให้สบายใจ ยิง่ ตอนนีม้ กี ารบรรจุ แต่งตัง้ เป็นข้าราชการ
ก็ท�ำให้คนสนใจมาสมัครกันมากขึ้น”

แค่รักเด็ก ใจเย็น ยังไม่พอ ต้องมีองค์ความรู้รอบด้าน
ครูปลา เล่าถึงคุณสมบัติที่จ�ำเป็นของครูผู้ดูแลศูนย์เด็ก
เล็กว่า นอกจากมีความขวนขวายกระตือร้อร้นในการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่แล้ว ยังต้องเรียนรู้ให้ครอบคลุมกับภารกิจของตนเองด้วย

เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
จากผู้ปกครอง เรามีใบงานให้เด็กกลับ
ไปเพื่อให้พ่อแม่ถามเด็กอาทิตย์ละครั้ง
ในใบงาน จะแนบความรู้เล็กๆ น้อยๆ ไป
ให้พ่อแม่ ได้อ่าน นี่คือกิจกรรมที่เรา
พยายามสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้
พ่อแม่ ได้เห็นพัฒนาการของลูก
สุทธิวรรณ เรืองทอง
ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก ตำ�บลวัดดาว
อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
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“ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดมากในการท�ำงานของศูนย์
เด็กเล็กคือ แต่ก่อน เราไม่ได้เน้นการเรียนการสอนมากมาย แต่
มาตอนนี้ เราต้องเรียนรู้ ต้องไปอบรม เพื่อน�ำกิจกรรมใหม่ๆ
มาสอนเด็ก เพลงเก่าๆ เดิมๆ สื่อเก่าๆ บางครั้งก็ล้าสมัยไปแล้ว
ส�ำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆ เราต้องหาเองด้วยว่าจะไปหาสื่ออย่างไร
แม้ว่าทางกระทรวงฯ จะส่งหลักสูตรต่างๆ มาให้ นอกจากนั้น
เรายังต้องท�ำงานร่วมกับหลายฝ่าย เช่น ส่วนอนามัย เพื่อดูแล
เด็กด้วยว่าตอนนี้มีโรคอะไรแปลกใหม่มาบ้าง การดูแลสุขภาพ
พื้นฐานเด็กต้องท�ำอย่างไร การท�ำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็ก เรา
ก็ตอ้ งเข้าไปควบคุม บอกกับแม่ครัวว่าวิธปี ระกอบอาหารส�ำหรับ
เด็กเล็ก ต้องเน้นอะไรบ้าง หั่นผัก ต้องหั่นอย่างไร แต่ละมื้อต้อง
มีอะไรบ้าง เป็นต้น”

“เราพยายามจะท� ำ สื่ อ ด้ ว ยตั ว เองมากกว่ า เพราะงบ
ประมาณมีไม่มากนักในแต่ละปี ยอมรับว่าในศูนย์ฯ ตอนนี้มีสื่อ
น้อยเพราะต้องบริหารงบประมาณ ทั้งที่ของเล่นเสียหายบ่อย
ต้องมีการซ่อมแซมตลอดเวลา เราจึงเลือกใช้ส่ือมัลติมีเดียให้
มาก โดยขอให้เด็กน�ำแผ่นซีดี แผ่นหนัง แผ่นเพลงมาจากบ้าน
เพือ่ เป็นการสร้างการมีสว่ นร่วมจากผูป้ กครองไปในตัว นอกจาก
นั้น เรามีใบงานให้เด็กกลับไปเพื่อให้พ่อแม่ถามเด็กอาทิตย์ละ
ครั้ง เพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับการเรียนของเด็ก โดยในใบงาน จะ
แนบความรู้เล็กๆ น้อยๆ ไปให้พ่อแม่ได้อ่าน นี่คือกิจกรรมที่เรา
พยายามสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้พ่อแม่ได้เห็นพัฒนาการ
ของลูก ทีม่ าเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็ก และได้ตดิ ตามผลการเรียน
ของลูก”

ปรับใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

แม้จะยังไม่สามารถดึงการมีส่วนร่วมจากชุมชนได้
มากนักในเวลานี้ แต่ครูปลาก็พยายามรวบรวมครอบครัว
ตั ว อย่ า ง ที่ มี เ วลาและใส่ ใ จในบุ ต รหลานของตน 3-4
ครอบครัว เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องข้าวและ
การท� ำ นาส� ำ หรั บ เด็ ก ๆ ครอบครั ว เหล่ า นี้ เ ป็ นตัวอย่าง
การร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ และครอบครัว ในการจัดการ
เรียนรู้ของเด็กเล็กในชุมชน ซึ่งหากได้รับการสนับสนุน
การประสานงานจาก อบต. โอกาสทีจ่ ะช่วยให้ความฝันของ
เธอ ที่จะเห็นการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการรับผิดชอบ
บุตรหลานของตน ก็คงเกิดขึ้นได้เร็ววัน

การท�ำงานของครูศูนย์เด็กเล็กแทบไม่มีวันหยุด แม้ใน
ช่วงเวลาปิดเทอมที่ไม่มีเด็กมาศูนย์ฯ ครูก็ต้องนั่งท�ำแผนการ
สอนร่วมกันและปรับปรุงสื่อที่มีอยู่ เพื่อให้รองรับกับการใช้งาน
ได้จริง ซึ่งในการเลือกใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการนั้น ครูปลา
เห็นว่านี่คือช่องทางเล็กๆ ส�ำหรับเธอที่จะสามารถให้ผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วมได้ เพราะการดึงผู้ปกครอง ให้มามีส่วนร่วมกับ
บุตรหลานของตนในชั้นเรียน ยังเกิดขึ้นได้น้อยมากในปัจจุบัน
ส�ำหรับศูนย์เด็กเล็ก อบต. วัดดาว
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มาลัย พึ่งอยู่สุข

สอนเด็กให้เรียนรู้เพื่อใช้ในชีวิตจริง
ตัวอย่าง ผู้ถือคบไฟ ที่ดีอย่างยิ่งส�ำหรับการดึงการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาในการจัดกิจกรรมส�ำหรับเด็กปฐมวัย
คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หัวไผ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ที่มี มาลัย พึ่งอยู่สุข หรือ
ครูแหวว เป็นหัวจักรส�ำคัญในการคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมทีส่ ร้าง
การมีส่วนร่วมจากชุมชนได้แทบทุกภาคส่วน
ครูแหวว เป็นครูศนู ย์เด็กเล็กมานาน ด้วยความเป็นคนทีม่ ี
ใจรักเด็ก เธอจึงทุม่ เทให้กบั งานในหน้าทีอ่ ย่างเต็มก�ำลัง และหมัน่
ปรับปรุง สร้างสรรค์ กิจกรรมต่างๆ ในศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็กโดยค�ำนึงถึงการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันของเด็กด้วย
“ศูนย์ฯของเรา เน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านการ
เรียนรูจ้ ากของจริง มากกว่าทีจ่ ะฝึกให้เขียน ท่อง จ�ำ จากหนังสือ”
ครูแหววบอกถึงปรัชญาในการด�ำเนินงานศูนย์ฯ ที่อยู่ในความ
ดูแลของเธอมาตั้งแต่ได้โอนย้ายมาเข้าสังกัด อบต. หัวไผ่ ในปี
๒๕๔๙

สร้างสรรค์รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ “ของจริง”
“แต่ก่อน เราก็เหมือนครูที่อื่นๆ คือ สอนแบบทั่วไป ไม่ได้
บูรณาการห้องเรียนเข้ากับชีวิตจริง แต่เมื่อ นายก อบต. หัวไผ่
ในสมัยนั้น (ทวีป จูมั่น) พาเราไปดูงานที่โรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งเป็น
โรงเรียนทางเลือกส�ำหรับเด็ก เราประทับใจกับวิธีการสอนของ
เขามาก และเห็นได้ชดั ว่าเด็กๆ ทีน่ นั่ มีความสุขกับการเรียนอย่าง
แท้จริง ก็เลยกลับมาปรับปรุงวิธีการสอนของเราใหม่”

เรามีแหล่งเรียนรู้ ในชุมชนเยอะมาก
เราก็เลือกที่เหมาะสมสอดคล้องกับเด็กมา
ให้เด็กเรียนรู้ เช่น การฝึกให้เด็กใช้มือโดย
การปั้น แทนที่จะให้ปั้นดินน้ำ�มัน เราให้เด็ก
ปั้นขนมบัวลอย โดย ดึงผู้ปกครองเข้ามา
เป็นวิทยากรสอนเด็ก เท่านี้ เด็กก็ได้ฝึกทั้ง
มือ ได้รู้จักวิธีทำ�ขนมบัวลอย ได้สัมพันธ์
กับผู้ ใหญ่ และได้ความภูมิใจ
มาลัย พึ่งอยู่สุข
หัวหน้าครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำ�บลหัวไผ่
อำ�เภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
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ครูแหววย้อนความถึงสิง่ ทีท่ ำ� ให้เธอเปลีย่ นแปลง แนวคิด
ในการจัดการเรียนการสอนว่า เพราะได้ไปเห็น ‘ของจริง’ การ
เห็นครัง้ นัน้ เองท�ำให้เธอตระหนักว่าเด็กๆ ของเธอก็สามารถเรียน
รู้จากห้องเรียนที่มีชีวิตจริงได้เช่นกัน เพราะต�ำบลหัวไผ่มีแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนมากมาย
“เพราะเรามีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเยอะมาก เราก็เลือกที่
เหมาะสมสอดคล้องกับเด็ก มาให้เด็กเรียนรู้ เช่น การฝึกให้เด็ก
ใช้มือโดยการปั้น แทนที่จะให้ปั้นดินน�้ำมัน เราก็ให้เด็กปั้นขนม
บัวลอย โดยดึงผู้ปกครองให้เข้ามาเป็นวิทยากรสอนเด็ก ให้เด็ก
เตรียมอุปกรณ์บางอย่างที่มีอยู่แล้วจากบ้านมา แล้วเราก็เตรียม
บางอย่างไว้ เท่านี้ เด็กก็ได้ฝึกทั้งมือ และยังได้รู้จักวิธีท�ำขนม
บัวลอย ได้สัมพันธ์กับผู้ใหญ่ และได้ความภูมิใจด้วย เพราะเมื่อ
ท�ำขนมเสร็จ เขาก็สามารถรับประทานได้อย่างเต็มที่ เพราะเป็น
ฝีมือเขาเอง”

หลักการส�ำคัญในการจัดกิจกรรม
“ต้องดึงการมีส่วนร่วมจากชุมชน”
ครู แ หววบอกว่ า เธอใช้ หลั ก การเรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์จริงสอดแทรกในทุกกิจกรรม เพื่อสร้างเสริม
พัฒนาการของเด็ก โดยไม่ลืมที่จะดึงการมีส่วนร่วมจากชุมชน
พร้ อ มกั บ การปลู ก ฝั ง ให้ เ ด็ ก ได้ รู ้ จั ก คุ ณ ค่ า รู ้ จั ก วั ฒ นธรรม
ท้องถิ่นด้วย
ล่าสุด เธอจัดท�ำ โครงการสายน�้ำพาเพลิน เพื่อหัดให้
เด็กๆ ได้เรียนว่ายน�้ำตั้งแต่เล็ก โดยเป็นโครงการที่ท�ำร่วมกับ
สถานีอนามัย
“เพราะที่หัวไผ่น�้ำท่วมบ่อย เราคิดว่าควรเตรียมความ
พร้อมให้กับเด็กของเราเพื่อความปลอดภัย ก็เลยเขียนโครง
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การฯ ขอรับการสนับสนุนเสื้อชูชีพจากทาง อบต. และร่วมกับ
สถานีอนามัยให้จัดหา อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน) มาเป็นพี่เลี้ยงประกบเด็กตัวต่อตัวในเวลาที่สอนเด็ก
เราใช้สระน�้ำของ อบต. ที่ท�ำไว้ให้ผู้สูงอายุใช้ในโครงการ ‘วารี
บ�ำบัด’ เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยมาเป็นที่เรียนว่ายน�้ำของเด็ก
สัปดาห์ละครั้ง”
นอกจากโครงการ “สายน�้ำพาเพลิน” ซึ่งเป็นโครงการ
ที่เธอท�ำร่วมกับชุมชน ในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กโดย
สอนว่ า ยน�้ ำ โดยมี อบต. สนั บ สนุ น แล้ ว ครู แ หววยั ง คิ ด
กิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจ�ำวัน ที่เธอให้เด็กท�ำ
โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณมาก แต่กลับสามารถดึงการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองได้อย่างดีเยี่ยม เช่น การสอนให้เด็ก
มีความรับผิดชอบผ่านการปลูกผักสวนครัว ซึ่งเธอจะเตรียม
กระบะกับดินไว้ให้ และขอให้ผู้ปกครองน�ำเมล็ดพันธุ์พืชมาให้
เด็กทุกคนมีหน้าที่รดน�้ำ ดูแลกระบะผักของตนเองทุกเช้าหลัง
เคารพธงชาติ และเมื่อผักโตเต็มที่ ก็จะถูกน�ำมาปรุงเป็นอาหาร
กลางวันให้เด็กๆ ได้รับประทาน
ครูแหววเล่าถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการให้เด็กปลูกผักของ
ตนเองว่า
“เด็กบางคนอยู่บ้านไม่ยอมกินผักเลย พอเราให้เขา
ปลูกผัก เมื่อถึงเวลาน�ำมาท�ำเป็นอาหาร เราก็กระตุ้นเชิญ
ชวนให้เขารู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง และท�ำให้
เด็กเกิดความรู้สึกอยากกินผักที่ตัวเองปลูกกับมือ”

สร้างความเข้าใจ
เปลี่ยนความคาดหวังของผู้ ใหญ่
เมื่อปรัชญาของศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ เน้นการเรียนรู้
ด้วยการลงมือท�ำ และกิจกรรมต้องสอดคล้องกับชีวิตจริง
ท�ำให้ในช่วงแรก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ตั้งค�ำถามว่า การส่งลูก
หลานของตนมาที่ศูนย์เด็กเล็ก ก็เพื่อให้สามารถอ่านออกเขียน
ได้ ไม่ใช่หรือ ท�ำไมกลับสอนสิ่งที่ท�ำอยู่แล้วในชีวิตประจ�ำวัน
ครูแหววจึงต้องจัดเวทีชี้แจงแก่ พ่อแม่ผู้ปกครอง ในรูป
แบบของ “โรงเรียนพ่อแม่” คือการพาพ่อแม่ มารับความรู้ ความ
เข้าใจ และท�ำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการสร้างเสริมพัฒนาลูกหลานผ่านการ “ลงมือท�ำจริง”
“แรกๆ เด็กๆ ที่มาเรียนที่นี่ก็มีภาพในสายตาผู้ปกครอง
ว่า ส่งเด็กมา ท�ำไมถึงอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เราก็เลยจัดประชุม
เป็นโรงเรียนพ่อแม่หนึ่งวัน เพื่อท�ำความเข้าใจกับพ่อแม่ และให้
ผู้ปกครองท�ำกิจกรรมร่วมกันว่า หากเราสร้างให้กล้ามเนื้อเด็กมี
ความพร้อม เมื่อถึงเวลา เด็กก็พร้อมจะเขียนได้ง่าย เราถึงสอน
เด็กให้รู้จักปั้นดิน ปั้นขนมมากกว่าหัดเขียน เพราะเรื่อง ก ไก่
ข ไข่ นั้น พ่อแม่เขาสอนได้อยู่แล้ว”
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ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
เมื่อทบทวนถึงแนวทางในการจัดชั้นเรียน ให้สอดคล้อง
กับหลักการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย ครูภรณ์ และครูปลา
อาจจะยังสร้างกิจกรรม ทีด่ งึ การมีสว่ นร่วมของชุมชนเข้ามาไม่ได้
อย่างเต็มที่ ด้วยข้อจ�ำกัดหลายอย่างที่มีในชุมชน และขาดการ
สนับสนุนในการสร้างให้เกิดแหล่งเรียนรูท้ เี่ ป็นรูปธรรม หรือเป็น
ฐานการเรียนรู้อย่างชัดเจน ซึ่งบทบาทนี้ อบต. สามารถเข้าไป
หนุนเสริมและช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง และ
คนในชุมชนได้อย่างมาก และจะส่งผลดีต่อการจัดการเรียนรู้ใน
เด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง

วิสัยทัศน์ และนโยบายของ อบต.
คือหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาศูนย์ฯ
จากตั ว อย่ า งการท� ำ งานของครู ผู ้ ดู แ ลศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก
ทั้ง ๓ คน ซึ่งมีพื้นที่ท�ำงานภายใต้โครงการฯ พบว่า การที่
ครูแหววสามารถบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ให้เข้ากับวิถีชีวิต
ของชุมชนและการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองได้อย่างเต็มที่นั้น
เป็นเพราะเธอได้รับนโยบายในการบริหารศูนย์ฯ มาจากอดีต
นายก อบต. ทวีป จูมนั่ ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ในการท�ำงานว่า ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กต�ำบลหัวไผ่ มุ่งจัดการศึกษาให้เด็กเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากประสบการณ์จริง เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ ๔ ด้าน คือ
• ทักษะด้านการฟัง เปิดโอกาสให้เด็กได้มคี วามรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่
การฟัง และได้ฝึกสมาธิในการท�ำกิจกรรมต่างๆ
• ทักษะด้านการพูด เปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็กได้กล้
แสดงออกในด้านการพูดอย่างเสรี โดยเน้นให้เด็กสามารถ

การพัฒนาบุคลากรของ อบต.
ในการดูแลศูนย์เด็กเล็ก คนที่สำ�คัญคือ
นักวิชาการศึกษา ที่ต้องนิเทศ ติดตามเป็น
ซึ่งเรื่องเหล่านี้เรียนรู้กันได้
ทวีป จูมั่น
อดีต นายก อบต. หัวไผ่
อำ�เภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
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พูดตามความนึกคิดของตนเอง
• ทักษะกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย เน้ น การ
ส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น ปั้นดินน�้ำมัน กิจกรรม
สร้างสรรค์และกิจกรรมส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ฯลฯ
• ทักษะด้านสังคม เน้นให้เด็กใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกับสังคม และ
ส่งเสริมให้เด็กได้มีอารมณ์ จิตใจที่ดี มีความพร้อมในการ
เรียนรู้ต่อไป
ดังนัน้ กิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ภายในศูนย์ฯ ต้องสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ที่ผู้บริหารได้ก�ำหนดไว้ ดังตัวอย่างของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหัวไผ่ ที่บรรจุหน้าที่ของกิจกรรมต่างๆ ที่ด�ำเนินการใน
ศูนย์ฯ ว่า ต้อง
• ส่งเสริมพัฒนาการทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
• จัดกิจกรรมการสอนที่มีความหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ
• จัดกิจกรรมส่งเสริมที่เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม
• มีการพัฒนาครู พัฒนาสื่อ พัฒนาระบบการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

ผู้บริหารต้องหมั่นติดตามผลการท�ำงานในศูนย์ฯ
นอกจากมี วิ สั ย ทั ศ น์ ชั ด เจนแล้ ว อดี ต ผู ้ บ ริ ห ารหั ว ไผ่
ทวีป จูมั่น ยังมีการนิเทศ ติดตามการท�ำงานของศูนย์ฯ อย่าง
สม�่ ำ เสมอในหลากหลายรู ป แบบ ทั้ ง สอบถามจากครู ผู ้ ส อน
โดยตรงถึงความเปลี่ยนแปลงของเด็กแต่ละคน และสอบถาม
กับพ่อแม่ผู้ปกครองถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากการที่ลูกหลาน

ของตนไปเข้าเรียนที่ศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นการประเมิน
ผลภายในทีผ่ บู้ ริหารใช้ในการประเมินผลงานของครูผดู้ แู ล
ศูนย์ฯ โดย ทวีปได้ให้รายละเอียดของการติดตามงานว่า
“สิ่งที่ส�ำคัญของการท�ำงานศูนย์เด็กเล็ก คือ การเตรียม
ความพร้อมเด็ก เราต้องมีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของพฤติกรรม
เด็ ก ทุ ก คนไว้ ตั้ ง แต่ อ าทิ ต ย์ แ รกที่ เ ข้ า มา หลั ง จากนั้ น มาดู
พฤติกรรมของเขาในตอนท้ายเทอมว่าเขาเปลี่ยนไปอย่างไร ผม
ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งนีม้ าก ต้องมีการถาม ติดตาม เมือ่ ถามแล้ว
ครูต้องตอบได้ว่าเด็กคนนี้เปลี่ยนไปอย่างไร การสอบถามจาก
ผู้ปกครองก็เป็นวิธีหนึ่งในการติดตามว่าเด็กเปลี่ยนพฤติกรรม
ไหม เพราะข้อมูลจากปากพ่อแม่นี่แหละดีที่สุด เด็กที่เปลี่ยน
พฤติกรรมจากศูนย์เด็กเล็กของหัวไผ่ เมื่อไปเรียนต่อโรงเรียน
ในเมือง ก็สู้คนอื่นได้สบายมาก นี่จากปากผู้ปกครองเองนะ”
การจัดการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ ย่อมสร้างให้เด็กที่เติบโตในศูนย์ฯ แห่งนี้มี
คุณภาพตามไปด้วย และแน่นอน ภาระหน้าที่ของการสร้างเด็ก
ในศูนย์ฯ หากปล่อยให้ครูผดู้ แู ลศูนย์ฯเป็นผูส้ ร้างเพียงล�ำพัง ย่อม
เป็นไปได้ยากทีจ่ ะได้เด็กทีม่ คี ณ
ุ ภาพ หากไม่ได้รบั การสนับสนุน
ส่งเสริมจากหน่วยงานทีด่ แู ลรับผิดชอบด้านนโยบาย รวมทัง้ การ
มีส่วนร่วมจากชุมชน
หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
เช่น เทศบาลต�ำบล (ทต.) องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.)
จึงควรมีแนวทางและมาตรการ ในการส่งเสริมให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สามารถเป็นศูนย์ทสี่ ง่ เสริมให้เกิดพัฒนาการ
ในเด็กปฐมวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลากหลาย
แนวทาง เพื่อท�ำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บรรลุเป้าหมายใน
การท�ำงาน ได้อย่างแท้จริง

ภาระหน้าที่ของการพัฒนาเด็กในศูนย์ฯ หากปล่อยให้ครูผู้ดูแลศูนย์ฯ เป็นผู้แบกรับเพียงลำ�พัง ย่อมเป็นไปได้ยากที่
จะได้เด็กที่มีคุณภาพ หากไม่ ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านนโยบาย รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมจากชุมชน
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แนวทางสำ�หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อการบริหารและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กผ่านครูผู้ดูแลศูนย์ฯ
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เป็นภารกิจ
ของทุ ก อบต. ดั ง นั้ น จึ ง ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว ่ า
นโยบายและการใส่ใจในผลการด�ำเนินงาน
ของศูนย์ฯ ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
ครูผู้ดูแลศูนย์ฯ เช่นกัน และสะท้อนกลับไป
ยังภาพรวมของการมีสว่ นร่วมของชุมชนนัน้ ๆ
ด้วย หากจะท�ำให้ครอบครัว เป็นแกนหลักใน
การดูแลเด็กวัยนี้ โดยมีครู ชุมชน และสังคม
ในท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยดูแล และสร้างสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็กในวัยนี้
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบศูนย์เด็กเล็ก เช่น
อบต. ก็จำ� เป็นต้องมีนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนเช่นกัน
เช่นเดียวกับการคัดเลือก ครูผู้ดูแล
ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้ อ งกั บ
ภารกิจ จ�ำเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียดของ
แนวคิ ด ที่ อ ยู ่ เ บื้ อ งหลั ง ในการท� ำ งานตาม
หน้าที่ ซึ่งนอกเหนือจากการเป็นคน รักเด็ก
ใจเย็น แล้ว หากจะมองหาหรือพัฒนาครูที่
มีอยู่ให้สามารถดูแลรับผิดชอบศูนย์เด็กเล็ก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อบต. ควรมีแนวทาง
ในการบริหารและจัดการศูนย์ฯ ผ่านครูผู้ดูแล
ศูนย์เด็กเล็ก โดยส่งเสริมให้เกิดปัจจัยต่อไปนี้

ครูผู้ดูแลศูนย์ฯ ต้องสามารถบูรณาการงบประมาณ
ที่มีจ�ำกัดเพื่อการผลิตสื่อ
ดังตัวอย่างของครูที่ดัดแปลงสื่อจากสิ่งที่เหลือใช้ และสามารถน�ำมา
สอน เพื่อเสริมพัฒนาการได้ตรงตามหลักการเรียนรู้ หรือการเลือก
ใช้สื่อมัลติมีเดียด้วยการให้เด็กๆ น�ำสื่อประเภทวีซีดีจากบ้านมา
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดซื้อ และยังสามารถสร้างการมีส่วนร่วม
ได้จากผู้ปกครอง

ครูผู้ดูแลศูนย์ฯ ต้องดึงการมีส่วนร่วมจากชุมชน
โดยจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้ฝึกทักษะจากการลงมือท�ำเอง
ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ
โดยใช้วิทยากรคือ ผู้ปกครอง และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
เพื่อช่วยสอนเด็กให้รู้จักว่ายน�้ำของศูนย์ดูแลเด็กเล็กในความดูแล
ของ อบต. หัวไผ่

ครูผู้ดูแลศูนย์ฯ ต้องออกแบบกิจกรรม
ที่เอื้อให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
ในการติดตามพัฒนาการของบุตรหลานตนเอง
เช่น การออกเยีย่ มบ้านเพือ่ พบปะแลกเปลีย่ นพัฒนาการของเด็ก หรือ
การใช้ใบงานเป็นสื่อให้ผู้ปกครองเห็นถึงพัฒนาการของบุตรหลาน
จากการช่วยเด็กท�ำการบ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน
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“เปิดพื้นที่ เพาะต้นกล้า”
สร้าง “ผู้ถือคบไฟ” เยาวชนท�ำดี
สถิติจ�ำนวนประชากรไทยทั้งประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน
พบว่า ประชากรที่เป็นเด็กและเยาวชน มีอยู่ประมาณ ๒๕
ล้านคน หรือเป็น ๑ ใน ๓ ของประชากรทั้งหมด* ดังนั้น การ
ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน จึ ง กลายเป็ น
ความรับผิดชอบของทุกภาคส่วน เพราะเมื่อดูจากค�ำนิยามของ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้ให้คำ� นิยาม “เด็ก” และ “เยาวชน” ว่า
“เด็ก” หมายความว่าบุคคลอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์
“เยาวชน” หมายความว่าบุคคลอายุเกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์
แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์
นั่นหมายความว่าเรามีประชากรกลุ่มนี้อยู่ในทุกพื้นที่
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
อ�ำนาจและหน้าที่ในการจัดการระบบการบริหารสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และ
วางแผนด�ำเนินงานของโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชน
ท้องถิน่ (๔ ภาค) เมือ่ เข้าไปส�ำรวจดู ต้นทุน ของแต่ละภาค พบ
ว่าแม้ทกุ พืน้ ทีก่ ำ� ลังเผชิญปัญหาในเรือ่ งพฤติกรรมเสีย่ งของเด็ก
และเยาวชน จนเกิดเป็นสถานการณ์ปญ
ั หาโดยรวมระดับประเทศ
ที่มีความซับซ้อนรุนแรงมากขึ้น
แต่ขณะเดียวกัน โครงการฯ ก็ค้นพบว่า หลายพื้นที่ปรับ
เปลี่ ย นมุ ม มองในเรื่ อ งการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนโดย
อาศัย “พลังของคนในท้องถิ่น” เองมาช่วยกันขับเคลื่อน
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของคนในชุมชน ส่งผลให้เกิดมีกลุ่มเยาวชนที่กลาย
เป็น พลังตัวตน สร้างการเปลี่ยนแปลง จนน�ำไปสู่การ สร้าง
สุขในท้องถิ่น
เยาวชนทุ ก คนล้ วนมี ต ้ นทุ นที่ ติ ด ตั วมาแต่ ก�ำเนิด ซึ่ง
เป็นต้นทุนพื้นฐานส�ำหรับใช้ในการมีชีวิตอยู่บนโลก และเมื่อ
เติ บ โต ทุ ก คนก็ จ ะได้ รั บ ต้ น ทุ น เพิ่ ม โดยการหล่ อ หลอมของ
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงชุมชน
พลังตัวตน เป็นสิง่ ทีไ่ ด้มาแต่กำ� เนิดส่วนหนึง่ และค่อยๆ
ก่อตัวและพัฒนาขึน้ เป็นต้นทุนชีวติ เด็กในแต่ละวัย ทัง้ ปฐมวัย วัย
เรียน และวัยรุน่ ต่างมีรายละเอียดและจุดเน้นความส�ำคัญต่างกัน
ไป แต่พลังตัวตนถือเป็นพลังที่มีความส�ำคัญมากส�ำหรับทุกวัย
ในความเห็นด้านจิตวิทยา ถือว่าองค์ประกอบหลักที่
ส�ำคัญ ๓ ด้านของการมี “พลังตัวตน” ในเด็กและเยาวชน คือ
การรู้สึกถึง “คุณค่าในตนเอง” “ยึดมั่นในพฤติกรรมที่ดี”
และการมี “ทักษะเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น” แม้
คนนั้นจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดี มีปัจจัยเสี่ยงมากมาย แต่หากมี
พลังตัวตนในสามด้านนีแ้ ล้ว ก็สามารถผ่านอุปสรรคในชีวติ ไปได้*

“พลังตัวตน” เป็นพลังที่มีความ
สำ�คั ญ มากสำ�หรั บ ทุ ก วั ย และ
เป็นสิ่งที่ค่อยๆ ก่อตัวพัฒนาขึ้น
เป็นต้นทุนที่ ได้รับการสร้างเสริม
ขึ้นมาตามวัย

* ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย. นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และคณะ. แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน (เด็กพลัส) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
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ก า ร มี กิ จ ก ร ร ม ที่ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
หลากหลาย และการส่งเสริมให้เด็กได้มี
ส่วนร่วมในการคิดและทำ�กิจกรรมต่างๆ
ตามความสนใจนอกเวลาเรี ย น จะช่ ว ย
ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาพลังตัวตน
อย่างเต็มที่ นี่คือบทบาทสำ�คัญของหน่วย
งานองค์กรปกครองในท้องถิ่นที่ต้องเข้า
มาทำ�หน้าที่สนับสนุน เชื่อมประสาน รวม
ทั้งค้นหาเด็กและเยาวชน เพื่อปลูกสร้าง
ให้เกิด “พลังตัวตน” อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในท้องถิน่ และ
สอดรับกับภารกิจขององค์กร

แน่ น อนว่ า ภารกิ จ หลั ก ของการสร้ า งเสริ ม ให้ เ ด็ ก และ
เยาวชนมีพลังทั้งสามด้าน ย่อมเป็นบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่
ผู้ปกครอง และสถานศึกษา
แต่ส่วนที่ส�ำคัญยิ่งอีกอย่างในการเสริมสร้างให้เด็กและ
เยาวชนเกิดมี “พลังตัวตน” ได้ คือ การมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์
และหลากหลาย และการส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการคิด
และท�ำกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจนอกเวลาเรียน เพราะ
กระบวนการท�ำกิจกรรม จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนา
“พลังตัวตน” อย่างเต็มที่
และนี่ คื อ บทบาทส� ำ คั ญ ของหน่ ว ยงานในองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีต่ อ้ งเข้ามาท�ำหน้าทีส่ นับสนุน เชือ่ ม
ประสาน รวมทั้งค้นหาเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างให้เกิด
พลังตัวตน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในท้องถิ่น และสอดรับกับภารกิจขององค์กร
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บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการทำ�งานร่วมกับสถานศึกษา
ภายใต้ โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น
(๔ ภาค) สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข
(สรส.) ที่ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ นั้น เมื่อน�ำสู่การปฏิบัติ
ในพื้นที่ มักแตกออกเป็นกิจกรรมย่อย หรือโครงการย่อยอีก
หลายโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา ทุนเดิม
และบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยทุกกิจกรรม ทุกโครงการ ล้วน
มีวัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายปลายทางเดียวกัน คือ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน
ในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนา
ตนเอง ทั้งเรื่องทักษะชีวิต จิตอาสา และการสร้างฐานอาชีพ
คาดหวังให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถด�ำรง
ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสุข และเป็น
พลังส�ำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
จากการด� ำ เนิ น งานในพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย ตลอดระยะ
เวลา ๔ ปี โครงการฯ พบว่าพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มี
กระบวนการพัฒนาเยาวชนให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในชุมชน
ท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจ ส่งผลให้เด็ก
และเยาวชนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จนสามารถ
สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ท้องถิ่นได้นั้นต้องมี “ผู้ใหญ่” ให้ความส�ำคัญ และเข้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้วย หากผู้ใหญ่ไม่ได้ให้ความ
ส�ำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น เด็กและเยาวชน
ในพืน้ ทีน่ นั้ ก็จะขาดภูมคิ มุ้ กันทันที ขาดผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาแนะน�ำใน
การพัฒนาตนเองของเด็กและเยาวชนอย่างไร้ทิศทาง และพื้นที่
นัน้ ก็จะขาดทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ขาดก�ำลังส�ำคัญในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงมีความส�ำคัญมาก เพราะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเสมือนรัฐบาลท้องถิ่น ที่มหี น้า
ที่ดูแลประเทศต�ำบล มีหน้าที่เชื่อมประสานและหนุนเสริม
ให้บ้าน โรงเรียน ชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนซึง่ เป็นลูกหลานของท้องถิน่ เอง
ให้ทกุ ภาคส่วนได้รวมพลังกันเป็น “ผูใ้ หญ่ใจดี” ทีใ่ ห้โอกาส เปิด
พื้นที่สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ท�ำใน
สิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ดั ง นั้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนในการสนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาเด็ก เยาวชน ในท้องถิ่น และปูพื้นฐานไปสู่การสร้างกลไก
การจัดการดูแลเด็กและเยาวชนของชุมชนที่เข้มแข็ง มีความ
ต่อเนื่องในอนาคต
โครงการฯ ขอน�ำเสนอแนวคิดการด�ำเนินโครงการย่อยที่
ได้จัดท�ำร่วมกับสถานศึกษาบางแห่งที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย ใน
ชื่อ โครงงานคิดดี ท�ำดี เพื่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน
เพื่อพัฒนาเยาวชนในวัยเรียน โดยใช้กระบวนการท�ำโครงงาน
ของนักเรียน เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงและสร้างความร่วม
มือกับชุมชน และ อบต.ในพื้นที่ ส�ำหรับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในต�ำบล
เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) เห็นความ
ส�ำคัญของการเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการศึกษา
และการแก้ปัญหาของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ผ่าน
ตัวอย่างกระบวนการจัดท�ำโครงงาน
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“โครงงาน คิดดี ทำ�ดี เพื่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน”

ช่องทางดึงพลัง “โจ๋” เป็นพลังชุมชน
การจัดกระบวนการของโครงงานคิดดี ท�ำดี เพือ่ ตนเอง
ครอบครัว และชุมชน โครงการฯ น�ำหลักการจัดการความรู้
ได้แก่ การจัดการความรูก้ อ่ นท�ำ การจัดการความรูข้ ณะท�ำ
การจัดการความรู้หลังท�ำ ด้วยการจดบันทึก การถอดบท
เรียน การจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเติมความรู้ ทักษะ
ต่างๆ ทีห่ ลากหลาย เช่น ทักษะการคิด ทักษะการฟัง ทักษะ
การพูด ทักษะการเขียน ทักษะการจับประเด็นความรู้ ทักษะ
การตั้งค�ำถาม และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ฯลฯ
เป็นต้น มาเป็น แนวทางการด�ำเนินงาน รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพเด็กเยาวชนในรูปแบบของ “ค่ายเรียนให้สนุก
และเล่นให้ได้ความรู้” ทั้งก่อนขึ้นโครงงาน ขณะด�ำเนินงาน
และหลังเสร็จสิ้นการด�ำเนินงาน ซึ่งจะเห็นถึงความแตกต่าง
จากการท�ำโครงงาน หรือการจัดค่ายเด็กเยาวชนที่ผ่านมา รวม
ทั้งการเสนอผลงานของเด็กเยาวชนในงานวันเด็กของต�ำบล ใน
รูปแบบของ “ตลาดนัดความรู้” ที่กลายเป็นเวทีแสดงความ
สามารถของเยาวชนให้คนในชุมชนและพ่อแม่ผู้ปกครอง
ได้หันมามองลูกหลานของตนในสายตาใหม่ ด้วยการจัด
งานวันเด็กของต�ำบล ที่มีความหมายที่ต่างไปจากเดิม กลาย

เป็นเวทีที่ท�ำให้เด็กอื่นๆ ได้เห็นถึงศักยภาพของเพื่อนและรุ่นพี่
ที่กลายเป็น “ไอดอล” ประจ�ำต�ำบล เป็นแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาตนเองต่อไป

เพราะรูปแบบการศึกษาในห้องเรียน
ไม่สามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้
“การศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย นของเราไม่ ส ามารถตอบ
สนองเป้าหมายชีวิตของคน ไม่สามารถยกระดับจิตใจของคน
ให้สูงขึ้น ส่วนใหญ่ยังจ�ำกัดวงแคบอยู่แต่ในรั้วโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัย แม้จะมีแนวคิดแนวทางใน ‘การปฏิรูปการศึกษา’
แต่กย็ งั ไม่สามารถส่งเสริมให้ทกุ คนเกิดการพัฒนาตนเองทัง้ ทาง
ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้ง
สามารถปรับตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
และสังคมในชุมชนได้ และยังไม่สามารถท�ำให้ทุกคนสามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง”
นัน่ คือค�ำทีส่ ะท้อนความคิดของ ผอ.สมจริง อินทรักเดช
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนห้วยยอด อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมกับโครงการฯ ในการใช้โครงงาน เป็น
เครื่องมือเพื่อให้เด็กบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ที่สามารถ
น�ำไปใช้ในชีวิตจริงได้ โดยมีนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลายเข้าร่วมท�ำโครงงาน
จากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้โรงเรียน
ปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลักสูตรและการ
เรียนรูใ้ นทุกวิชาของโรงเรียน ท�ำให้ ผอ.สมจริงรูส้ กึ ยินดีและตอบ
รับกับการจัดท�ำโครงงานคิดดี ท�ำดี เพื่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชนอย่างเต็มที่ เนื่องจากประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร
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โรงเรียนมานาน ท�ำให้เห็นถึงจุดอ่อนของการน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง
“แม้กระทรวงศึกษาธิการให้ความส�ำคัญกับการปลูกฝัง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นกั เรียน แต่ในการปฏิบตั ิ
ยังถือว่าไม่นา่ พอใจ ดังนัน้ เราจึงต้องมีการเรียนรูท้ ลี่ งลึกในกลุม่
สาระต่างๆ ต้องสร้างนิสยั พอเพียงให้เกิดขึน้ กับเด็กและเยาวชน
และต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”
การปลู ก ฝั ง หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้
นักเรียนน�ำไปใช้ในชีวิต จ�ำเป็นต้องหนุนให้เขาทดลองน�ำไป
ใช้ และเนื่องจากโครงงานคิดดี ท�ำดี เพื่อตนเอง ครอบครัว
และชุมชน เป็นโครงงานที่เน้นกระบวนการให้เด็กเยาวชน
ได้คิด วิเคราะห์ตนเอง ค้นหาศักยภาพ และจุดเด่นของ
ตนเอง มี ก ารวางแผนชี วิ ต ของตนเองโดยใช้ กิ จ กรรม
และมี ก ารประเมิ น ว่ า โครงงานที่ ท� ำ บรรลุ สิ่ ง ที่ ต ้ อ งการ
หรือไม่ กระบวนการท�ำโครงงาน จึงช่วยสร้างให้เด็กเยาวชน
เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๑๕ ประการที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ใฝ่รู้เรียนรู้, ขยัน, อดทน,
มีวนิ ยั , ประหยัด, ตรงเวลา, รับผิดชอบ, ซือ่ สัตย์, สามัคคี มีนำ�้ ใจ
เสียสละ, สุภาพ, สะอาด, กตัญญู, มีเหตุผล, รู้จักประมาณตน,
รอบคอบ วางแผน และสร้างภูมิคุ้มกัน

เพราะเด็กในท้องถิ่น เป็นทุนที่มีค่า
และเป็นสมบัติของทุกคนในชุมชน
ในการท� ำ โครงงาน ขั้ น ตอนแรกที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง คื อ การ
สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น ของผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เด็ ก และ
เยาวชน ได้แก่ ผู้ใหญ่ใจดี พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารส�ำนักงานการ
ศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งภาคีด้านการพัฒนาเด็กเยาวชน
ว่า รูปแบบกิจกรรมของโครงงาน ไม่ใช่เพื่อให้เด็กเยาวชน
ได้ท�ำกิจกรรม แต่เพื่อใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการฝึก

หลักการทำ�โครงงาน
• ต้องเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตนเอง
ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น
• สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
• ต้องเป็นเครื่องมือในการฝึกให้เด็ก
เยาวชนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์
• ไม่จำ�เป็นต้องใช้เงินมาก และไม่ได้เน้นการ
เกิดผลที่วัตถุ แต่เป็นเน้นการพัฒนาคน
และการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ทำ�
โครงงานเป็นสำ�คัญ
• มีความเป็นไปได้ในการจัดการ มีโอกาส
สำ�เร็จสูง สามารถเกิดผลได้จริง
• สามารถสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนได้
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โครงงานเป็นการสอนแบบครู
จับมือเด็กพาไปเรียนรู้ข้างนอก ไม่ใช่ทิ้ง
การสอนในโรงเรียน ยังสอนอยู่เหมือน
เดิม แต่พาไปหาชุมชน พ่อแม่วิ่งกลับมาหา
ครู พาลูกไปเรียนรู้ด้วยกัน กลไกพัฒนา
เด็ก ด้านหนึ่งคือการจัดการเรียนรู้ ใน
โรงเรียน ด้านหนึ่งคือผู้ปกครอง และ
อีกด้านหนึ่งคือชุมชน สามส่วนนี้ต้อง
ช่วยกัน ท้องถิ่นจะดูแลตัวเองได้ต้องอยู่
ที่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเอง
สถาพร พันธุ์ประดิษฐ์

ทักษะเด็กเยาวชน ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงจ�ำเป็นต้องเข้าใจ
และเห็นเป้าหมายทีต่ รงกัน เพือ่ ให้ความร่วมมือด้านนโยบาย งบ
ประมาณ และก�ำลังคนในการท�ำโครงงานของนักเรียนในโรงเรียน
ซึ่งเป็น การศึกษาใน ๔ วิชา ได้แก่ วิชาชีวิต วิชาชีพ วิชา
ชุมชน วิชาการ
“ตอนนี้ เด็กได้เรียนรู้วิชาการจากที่โรงเรียนแล้ว แต่อีก
๓ วิชา จะต้องอาศัยความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ผอ.สมจริง ในฐานะผู้ดูแลและให้ความรู้แก่เด็กในด้าน
วิชาการจึงมีข้อเสนอต่อการพัฒนาเยาวชนว่าไม่ควรยึดติดอยู่
แต่ในระบบราชการ

ศิษย์เก่าโรงเรียนห้วยยอด พี่เลี้ยงโครงงานจิตอาสา
“การท�ำงานพัฒนา หากเราอยูภ่ ายใต้ระบบราชการ เราจะ
มองให้เป็นโอกาส หรือเป็นอุปสรรคก็ได้ ถ้าเรามองในเชิงบวกก็

46 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

จะเป็นโอกาสที่ดีในการท�ำงานเพื่อท้องถิ่น แต่ถ้าเรามองว่าเป็น
ภาระ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิน่ ก็คงจะไม่มวี นั เกิดขึน้
ได้เลย จึงอยากให้เรามองว่า เด็กเหล่านี้เป็นสมบัติของใคร นั่น
คือเด็กเป็นสมบัติของเราทุกคน เพราะฉะนั้น เราจะต้องมาช่วย
กัน เพราะเรามีดีแตกต่างกัน เราจึงต้องมาช่วยกันเสริมจุดเด่น
สลายจุดด้อยนั่นเอง”

การท�ำโครงงานของเด็ก ผู้ ใหญ่ ได้อะไร
การท�ำโครงงาน เป็นการสร้างการเรียนรูใ้ ห้กบั เด็กโดยไม่
ถูกจ�ำกัดในเรื่องระบบ รูปแบบหรือสถานที่ แต่เป็นการเรียนที่
สอดคล้องตามโอกาส ตามฐานทุนที่แต่ละชุมชนสามารถ
เอื้ออ�ำนวยได้ เช่น จากสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้รู้ในชุมชน และเรียนรู้จากวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม จากการท�ำมาหากิน การละเล่น พิธีกรรม วัฒนธรรม
ประเพณี เป็นต้น เด็กเยาวชนสามารถเลือกเรียนตามรูปแบบที่
ตนต้องการ ยืดหยุ่นได้ เพื่อให้ได้เรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อพัฒนา
ชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการศึกษาเรียนรู้อย่างไม่มีจุดจบไป
ตลอดชีวิต
การที่เด็กและเยาวชนได้รู้จักท้องถิ่นบ้านเกิดของ
ตนเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ย่อมเกิดความผูกพัน อันจะน�ำ
ไปสู่ความรักในท้องถิ่นของตน กลายเป็นเยาวชนที่มีจิต
อาสา มีทกั ษะ ความรู้ ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ในการพัฒนาท้อง
ถิ่นของตนเองผ่านความรู้ ความสามารถและความใส่ใจ
ของแต่ละคน

ต่อยอดสานฝันพี่เลี้ยงเยาวชนในฐานะ
“ศิษย์เก่า” ของโรงเรียนห้วยยอด
สถาพร พันธุ์ประดิษฐ์ (ปาล์ม) จบมัธยมศึกษาจาก
โรงเรียนห้วยยอด เมือ่ ปี ๒๕๕๑ และเข้าศึกษาต่อคณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะ “ศิษย์เก่า” เขามีบทบาทในการ
เชื่อมประสานการท�ำงานระหว่างโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและ

นักเรียนของโรงเรียนห้วยยอด อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และ
โรงเรียนรัษฎา อ�ำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เป็นพลังเยาวชนในท้อง
ถิ่นที่เข้ามาหนุนเสริมและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รุ่นน้องในโรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง ให้ฝึกฝนตนเอง พัฒนาไปเป็น
“พี่เลี้ยงแกนน�ำเยาวชน” ปาล์มชักชวนเพื่อนๆ ที่เคยท�ำงาน
ในสภาเด็กและเยาวชน พานักเรียนรุน่ น้องของโรงเรียนห้วยยอด
และโรงเรียนรัษฎา เรียนรู้การท�ำโครงงานจิตอาสาอย่างมีความ
สุขและสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมสันทนาการและอาสารับหน้าที่
เป็น “ผู้อ�ำนวยการ” ขับเคลื่อนกลไกของ “ศูนย์ประสานงาน
เพือ่ การพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง” โดยมีผใู้ หญ่ใจดี
คอยเป็นก�ำลังใจและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ปาล์มเน้นย�้ำถึงการท�ำงานของศูนย์ฯ ว่า อนาคตอยาก
เห็นโครงงานเป็นการสอนแบบครูพาเด็กไปเรียนรูข้ า้ งนอก ไม่ใช่
ทิง้ การสอนในโรงเรียน ยังสอนอยูเ่ หมือนเดิม แต่พาไปหาชุมชน
พ่อแม่วงิ่ กลับมาหาครู พาลูกไปเรียนรูด้ ว้ ยกัน เป็นโรงเรียนชีวติ
ทีท่ กุ คนช่วยกันดูแล กลไกพัฒนาเด็ก ถ้ามองภาพให้ชดั ก็คอื ด้าน

การเรียนการสอนโดยทั่วไป
สมัยเดิมๆ ก็คือ การสอนในห้องเรียน
สอนตำ�ราในห้องเรียน สอนเลี้ยง
ปลาก็ในห้องเรียน เด็กจะเห็นสภาพ
จริงได้ยาก ประสบการณ์ ไม่มี ทักษะ
ไม่มี เจตคติของเด็กก็ยังไม่เพียงพอ
พอมีโครงงานตัวนี้ขึ้นมา ทำ�ให้เด็กได้
ปฏิบัติจริงทำ�จริง และที่สำ�คัญก็คือ
เด็กสามารถดึงภูมิปัญญาในท้องถิ่น
เข้ามาใช้ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
อำ�นวย ธนูศิลป์
ครูผู้รับผิดชอบโครงงานจิตอาสาโรงเรียนรัษฎา อ.รัษฎา จ.ตรัง
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ที่บ้านแม่เลี้ยงปลาดุกอยู่แล้ว เลย
รวมกลุ่มเพื่อนๆ อยากทำ�ปลาดุกร้า
ก็วางแผนมาทำ�ที่บ้าน รู้สึกภูมิใจในตัว
แม่ว่ามีคนมาเรียนรู้ มีคนนับถือ และ
เมื่อก่อนตัวเองเป็นคนไม่ค่อยเข้ากับเพื่อน
เป็นคนเงียบๆ เก็บตัวอยู่คนเดียว แต่พอได้
มาอยู่กับเพื่อน ก็สามัคคีกว่าเดิม และ
รู้สึกอดทนมากขึ้น ขยันขึ้นด้วย
สิริทิพย์ บุญสิทธิ์
นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงงานอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนห้วยยอด อำ�เภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หนึง่ คือการจัดการเรียนรูใ้ นโรงเรียน ด้านหนึง่ คือผูป้ กครอง และ
อีกด้านหนึ่งคือชุมชน สามส่วนนี้ต้องช่วยกัน ค่อยๆ ท�ำลงไปให้
เข้มแข็ง ท้องถิ่นจะดูแลตัวเองได้ต้องอยู่ที่เด็กและเยาวชนใน
ท้องถิน่ เรามิได้มงุ่ เน้นว่าศูนย์ฯ ต้องเติบโตยิง่ ใหญ่ แต่เรามุง่ เน้น
ว่า พื้นที่จะต้องได้รับประโยชน์จาการท�ำโครงการของเราจริงๆ
หลั ง จากสนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นท� ำ โครงงานในชื่ อ
โครงงานจิตอาสา ภายใน โรงเรียนห้วยยอด และโรงเรียน
รัษฎา จังหวัดตรัง เมือ่ มีการจัดเวทีเพือ่ ถอดบทเรียนการท�ำงาน
ร่วมกัน พบว่าการใช้โครงงานเป็นเครื่องมือ สามารถสร้างการ
เรียนรู้ให้กับตัวนักเรียน ครูผู้สอน รวมทั้งประโยชน์เชื่อมไปถึง
ชุมชน
พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงผู้รู้ ครูภูมิปัญญาในชุมชนที่บาง
โครงงานนักเรียนเข้าไปให้ความส�ำคัญ สอบถาม ให้ถา่ ยทอดวิชา
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ความรู้ที่มี ท�ำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวลูกหลาน อีกทั้งเกิด
ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั เด็กกับครูมากยิง่ ขึน้ บางโครงงานท�ำให้เกิด
อาชีพในชุมชนสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวได้ด้วย
นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างที่ท�ำโครงงานจิตอาสา
โดยทีมผู้บริหารและครูจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่
ได้จากการร่วมกับโครงการฯ ในการท�ำโครงงานภายใต้ชื่อ
โครงการสานใยรักพี่สอนน้อง ซึ่งให้ผู้เรียนได้กลับไปท�ำโครง
งานในบ้านเกิด โรงเรียนเดิมที่เคยเรียน ในช่วงปิดเทอมหรือ
วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เช่น กลับไปสอนนาฏศิลป์ สอนดนตรีให้
รุน่ น้อง จัดการแสดงในงานต่างๆ ในชุมชนของตนเอง ปรากฏว่า
รูปแบบการท�ำโครงงานทีเ่ ชือ่ มโรงเรียนกับชุมชนบ้านเกิดนี้
เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ออกไปศึกษานอกชุมชน
ได้สะสมทุนทางสังคมที่สูงมากโดยไม่รู้ตัวทั้งวิชาความรู้
ทักษะในการท�ำกิจกรรมที่ได้เรียนรู้จากสถาบันการศึกษา
เข้ากับแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในชุมชน
วชิรา ชูวงศ์ (อาย) กับการท�ำ “โครงการสานใยรัก
พี่สอนน้อง” โดยจัดกิจกรรมสอนร�ำวงมาตรฐานให้แก่นักเรียน
ชั้ น ประถมปี ที่ ๒-๖ โรงเรี ย นห้ ว ยมะนาว ต� ำ บลบ้ า นส้ อ ง
อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน ๓๐ คน ซึ่งเป็น
บ้านเกิดของตนเอง ได้สะท้อนว่า “ท�ำโครงงานจิตอาสาแล้วได้ฝกึ
ด้านอารมณ์ จากเดิมเป็นคนใจร้อน ตอนนี้ใจเย็นขึ้นมาก เพราะ
เวลาสอนอะไร น้องท�ำไม่ได้อย่างใจ เราต้องใจเย็น อดทน เช่น
สอนน้องให้จีบมือที่เรียกว่า “จีบล่อ” น้องท�ำไม่ได้เลยหงุดหงิด
และอารมณ์เสียใส่น้อง ท้อมาก คิดว่าไปไม่รอดแน่ๆ แต่น้อง
คนนั้นกลับไม่ยอมแพ้แอบไปฝึกท�ำจีบล่ออยู่คนเดียว เราเห็น
แล้วรู้สึกผิด น�้ำตาเกือบไหล ท�ำให้เราฮึดสู้และรู้สึกว่าทุกอย่าง
ต้องมีความพยายาม วันนั้นเลยตั้งใจสอนเต็มที่ใส่ใจเข้าไปสุดๆ
เหตุการณ์ทสี่ อนน้องเหมือนตนเองได้ฝกึ ฝนความเป็นครู ได้เรียน
รู้ว่าการศึกษาไม่มีวันพอ เพราะยิ่งเราเป็นครู การไปสอนคนอื่น
ท�ำให้เราต้องหาความรู้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพูดสอนน้องต้อง
ระมัดระวังค�ำพูด คิดก่อนพูด พูดเท่าที่ควรพูด พอได้สอนน้อง

แล้วท�ำให้เกิดความเข้าใจครูและความเป็นครู ต่อไปจะเชื่อฟัง
ครูและตั้งใจเรียนมากขึ้น”
“ทุนทางสังคมเหล่านี้ หากนักเรียนนักศึกษามีโอกาส
เป็นตัวกลางในการเชื่อมลงไปให้เป็นประโยชน์กับชุมชน
โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะเป็น
ประโยชน์กบั ทุกฝ่ายอย่างมหาศาล โดยเฉพาะการสร้าง “ส�ำนึก
รักท้องถิ่น” การฝึกทักษะ การโยงความรู้ไปใช้ประโยชน์กับ
ครอบครัว ชุมชนของตนเอง เป็นกระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต
จิตอาสา และการเตรียมสร้างฐานอาชีพของตนเองไปพร้อมๆ
กัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะได้รับประโยชน์จากการ
จัดการความรู้ของเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการ
ที่ได้ปรากฏอยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ของ อบต.หรือเทศบาล
ต�ำบลอยู่แล้ว แต่อาจจะหาทีมงานรับผิดชอบอย่างจริงจังไม่ได้”
ประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะ
ได้รับ ในการเข้ามาร่วมสนับสนุน การท�ำโครงงานของ
สถานศึ ก ษา คื อ การได้ ส ร้ า งให้ เ กิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ชุมชน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในวัยเรียน ซึ่งถือ
เป็นการปลูกฝังให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
มี ใ จรั ก และอยากกลั บ มาท� ำ งานในท้ อ งถิ่ น ของตนเอง
ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระหน้าที่ของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ครูและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนผู้รู้ในชุมชน จะเข้า
มาร่วมมือกับหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
สร้างกระบวนการเรียนรูใ้ ห้ลกู หลานของตนเอง ดัง่ เช่น โรงเรียน
ห้วยยอด และโรงเรียนรัษฎา หากเทศบาลต�ำบล (ทต.) หรือ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) สามารถใช้ทุนทางสังคม
ก็จะเห็นว่า กระบวนการที่ผู้เรียนได้ท�ำโครงงานจิตอาสาใน
ชุมชน เป็นการสืบค้นแผนที่ชุมชนและจัดระบบฐานข้อมูล “ผู้รู้”
และ “ของดี” ในชุมชน ที่สามารถเก็บรวบรวมและบันทึกจัดท�ำ
ฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องทุกปี
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กระบวนการทำ�โครงงานโรงเรียนห้วยยอด และโรงเรียนรัษฎา

โดยใช้ “โครงงานจิตอาสา”
เพื่อปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีสอน

“โครงการชุมชน” เป็นเครื่องมือเพื่อที่ครูในสถานศึกษา
หรือผูน้ ำ� ชุมชน เอามาใช้เพือ่ สนับสนุนให้เยาวชน เรียนรูด้ ว้ ยการ
ลงมือศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจในชุมชน โครงการชุมชน
จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ และ “รู้จัก” ชุมชนของตนเอง
มากขึน้ ตลอดกระบวนการยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รจู้ กั ตนเอง
เข้าใจตนเองและเพื่อนร่วมงานมากขึ้น เพื่อได้เรียนรู้และเข้าใจ
มากขึ้น เยาวชนก็จะแสดงศักยภาพของตนเองให้ครูหรือพี่เลี้ยง
ได้เห็นตัวตนทีแ่ ท้จริงของเขา เป็นโอกาสทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุน
ให้เห็นพลังที่ส�ำคัญของชุมชนต่อไป

หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ควรสนั บ สนุ น ให้ ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ผลักดันนโยบาย และให้ครูอาสาเข้ามาเรียน
รู้ร่วมกับนักเรียน เริ่มต้นจากคัดสรรนักเรียนที่มีใจเข้ามาร่วม
เป็นทีม โดยให้ครูและนักเรียนตระหนักเห็นประโยชน์ของการ
ท�ำโครงงาน ที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิธีคิด เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ยกระดับสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียน
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระคิดโครงงานที่อยาก
ท�ำ ครูเป็นเพียงที่ปรึกษา ครูท�ำหน้าที่หลักคือ จัดท�ำเครื่อง

50 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

มือสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ ปฏิทินการ
ท�ำงาน ใบงานบันทึกการปฏิบัติ แบบฟอร์มวัดการประเมินผล
เป็นต้น
ให้หลักคิดนิสัยพอเพียง ๑๕ ข้อ เป็นกรอบคิดเพื่อช่วย
ออกแบบ ชี้วัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน
เชื่อมศิษย์เก่าของโรงเรียนเป็นทีมพี่เลี้ยงแกนน�ำ
เยาวชน เพื่อช่วยฝึกเยาวชนให้รู้จักตัวเอง วิเคราะห์ตัวเอง
อนาคตทีอ่ ยากเป็น ต้องพัฒนาอย่างไรเพือ่ ไปถึงสิง่ ทีฝ่ นั ไว้ ชวน
วิเคราะห์โครงงานทีน่ อ้ งอยากท�ำ มีแรงบันดาลใจอยากท�ำเพราะ
อะไร ท�ำกับใคร ท�ำอย่างไร และพาวิเคราะห์ชุมชน สิ่งดีที่ชุมชน
มี และโครงงานนี้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างไรบ้าง หลังจากนี้
น้องๆ ต่างก็ลงไปท�ำโครงงานตามที่ฝันอยากท�ำ
น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วย
๓ หลัก คือ พอประมาณแก่ศักยภาพ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และ
๒ เงื่อนไข คือ ความรู้ และคุณธรรม เป็นหลักในการพิจารณา
ความเหมาะสมในการเลือกท�ำโครงการ ในการวางแผน และการ

แก้ปัญหาในระหว่างด�ำเนินการ ควรถอดบทเรียนความส�ำเร็จ
ที่น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ท�ำให้โครงการ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร และการเรียนรู้จากโครงการทั้งใน
แง่ชุมชนและตนเอง จะท�ำให้เยาวชนผู้ท�ำโครงการได้เห็นร่อง
รอยของความส�ำเร็จก้าวหน้าและความผิดพลาด จากการลงมือ
ท�ำงานของตนเอง ท�ำให้เขาและเธอเหล่านี้เติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่ง
ใช้เทคนิค “เล่นปนเรียน” คือ ร้องร�ำท�ำเพลง เล่นเกม
ต่างๆ บวกกับการเรียนรู้ ใช้ทักษะของทีมพี่เลี้ยง กระตุ้นให้เด็ก
กล้าพูด ได้แสดงออกอย่างเต็มที่
ใช้ระยะเวลาท�ำโครงงานหนึ่งภาคเรียน โดยในเวที
ครั้งสุดท้าย แต่ละโครงงานจะต้องน�ำผลงานมาเสนอ ที่ผ่านมา
โครงงานมีหลากหลายตั้งแต่การเรียนรู้คนต้นแบบ การเรียนรู้
และสืบทอดภูมิปัญญา การเรียนรู้วิชาชีพการเกษตร ท�ำอาหาร
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ด้านศาสนา
พัฒนาจิตวิญญาณ การเรียนรูเ้ พือ่ ฝึกความสามารถพิเศษ/ความ
ถนัดเพือ่ น�ำไปสอนน้อง และการฝึกเป็นวิทยากร/จัดแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนและในชุมชน
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“โครงการเมล็ดพันธุ์กล้าสู่อาหารจานใหญ่ในโรงเรียน”

การทำ�งานร่วมกันระหว่าง อบต. และสถานศึกษา
ในการด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
เด็ ก และเยาวชน โครงการฯ พบว่าจุดแข็งของหน่วยงาน
ท้ อ งถิ่ น คื อ ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รมี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเห็ น ความ
ส�ำคัญเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดสรรงบประมาณ
ในการท�ำกิจกรรมเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อให้งานพัฒนาเด็ก
และเยาวชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในต�ำบลมีแกนน�ำเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถหลายคน ซึ่งสามารถให้มาช่วยงานใน
ต�ำบลได้ อีกทั้งในชุมชน มีผู้รู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่ง
เรียนรู้ เป็นจ�ำนวนมาก มี “คนต้นแบบ” ที่ช่วยท�ำประโยชน์
ให้กับชุมชนไม่น้อย อีกทั้งมีหลายหน่วยงานให้ความสนใจมา
ท�ำงานในพื้นที่
แต่จุดอ่อนของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในหลายพื้นที่
มักพบว่า กิจกรรมการพัฒนาเด็กเยาวชน หรือโครงงานที่
สนับสนุนให้เด็กเยาวชนท�ำไม่ได้วางแผนอย่างเป็นระบบ
แยกส่วน และไม่รอบด้าน หน่วยงานที่ท�ำงานด้านการ
พัฒนาเด็กเยาวชนในท้องถิน่ อยูใ่ นสภาพต่างคนต่างท�ำ ยัง
ไม่ได้บรู ณาการการท�ำงานร่วมกันและยังไม่ได้ดงึ ศักยภาพ
ของหน่วยงานหรือภาคีมาใช้อย่างเต็มที่ กิจกรรมทีท่ ำ� ไม่มี
ความต่อเนื่อง ท�ำเป็นกิจกรรมเสร็จแล้วจบ

ในเด็กระดับประถม เราก็มานึก
ว่าจะทำ�ยังไงให้เด็กเรามีโอกาสดีๆ
โดยไม่ต้องเข้าไปเรียนในเมือง จึงมอง
หากระบวนการที่จะฝึกเด็กให้มีทักษะ
ต่างๆ ก็มาคิดว่าเราต้องทำ�งานร่วมกับ
สถานศึกษาไปด้วย โดยหนุนเสริมส่วน
ที่ยังเป็นจุดอ่อนของสถานศึกษา

ทั้งนี้ หากจะยกระดับการท�ำงานให้ “กิจกรรม” พัฒนา
เด็กและเยาวชน มีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หน่วยงานที่รับ
ผิ ด ชอบต้ องวางเป้าหมายการด�ำเนิน งานที่มุ่งเน้ น การ
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรูข้ องเด็กและเยาวชน
ก�ำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่าต้องการให้เด็ก
และเยาวชนมีความรู้ มีทัศนคติและเจตคติที่ดีในด้านใด เป็น
แนวทางเพือ่ ให้ผรู้ บั ผิดชอบพิจารณาเลือกท�ำหรือไม่ทำ� โครงการ

ประทิว รัศมี
นายก อบต.วัดดาว
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ทีไ่ ม่สอดคล้อง ตลอดจนการวางระบบในการติดตามประเมิน
ความส�ำเร็จของโครงการจากตัวชี้วัดต่างๆ การสนับสนุน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงมีที่มาและที่ไปว่าเมื่อ
สิ้นสุดการด�ำเนินโครงการแล้วจะหนุนให้เด็กและเยาวชน
ท�ำอะไรต่อด้วยเหตุผลเช่นใด กิจกรรมจึงมีความต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกัน
โครงการที่ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งโรงเรี ย นวั ด ดาว
และ อบต.วัดดาว ถือเป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงความ
พยายามในการเสริมจุดแข็งและสลายจุดอ่อน ให้กับการท�ำงาน
พัฒนาเยาวชน โดย อบต. และโรงเรียนได้ร่วมกันท�ำกิจกรรม
บ่มเพาะเด็กเยาวชน ผ่านฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรในโรงเรียน
ในชือ่ โครงการเมล็ดพันธุก์ ล้าสูอ่ าหารจานใหญ่ ในโรงเรียน
วัดดาว ด้วยการออกแบบให้มีการท�ำกิจกรรมด้านเกษตร
เป็นเครื่องมือฝึกเด็กให้มีความรับผิดชอบ อดทน และรู้จัก
คุณค่าของการเกษตร
วิธกี ารคือ ชุมชนและโรงเรียนร่วมกันสร้างการเรียนรูผ้ า่ น
“ฐานข้าว ฐานการเลีย้ งกบ ฐานการปลูกเห็ด ฐานการปลูกผัก” มี
ผูร้ ดู้ า้ นภูมปิ ญ
ั ญาในฐานต่างๆ รวมทัง้ รุน่ พีซ่ งึ่ อยูใ่ นชุมชนเข้ามา
ช่วยสอนเด็กในโรงเรียนทุกสัปดาห์ เป็นเวลาครึ่งวัน
ผลที่ ไ ด้ คื อ เด็ ก ได้ ฝ ึ ก ฝนตนเองผ่ า นกิ จ กรรมเกษตร
โรงเรี ย น ครู ก็ ไ ด้ รู ป แบบวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนแบบใหม่ ที่
บู ร ณาการเข้ า กั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ครู
ภูมิปัญญาก็มีความสุขในการที่ถ่ายถอดความรู้ให้ลูกหลาน ถือ
เป็นทุนฐานที่จะต่อยอดงานเยาวชนได้ดี อีกทั้งทุนด้านอื่นๆ ก็
พร้อมไม่วา่ จะเป็นทุนด้านภูมปิ ญ
ั ญาต่างๆ ในพืน้ ทีม่ ผี รู้ เู้ รือ่ งราว
ต่างๆ มากมาย
ซึง่ โครงการดังกล่าวเกิดขึน้ ได้ดว้ ยวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร
คือ นายก อบต. ประทิว รัศมี ที่สนับสนุนการด�ำเนินงานอย่าง
เต็มที่
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“ผมว่าการพัฒนาจะส�ำเร็จหรือไม่ ต้องมองไปไกลๆ ว่าเรา
อยากเห็นอะไรใน ๕ ปี ๑๐ ปีขา้ งหน้า เราจึงต้องพัฒนาทีค่ นก่อน
เพราะปัญหาต่างๆ เกิดทีค่ น ก็ตอ้ งแก้ทคี่ น เราก็ชวนคนในชุมชน
มาคุยว่าอยากให้ชมุ ชนเราเป็นยังไง ในเด็กระดับประถม เราก็มา
นึกว่าจะท�ำยังไงให้เด็กเรามีโอกาสดีๆ โดยไม่ตอ้ งเข้าไปเรียนใน
เมือง จึงมองหากระบวนการต่างๆ ทีจ่ ะฝึกเด็กให้มที กั ษะต่างๆ ก็
มาคิดว่าเราต้องท�ำงานร่วมกับสถานศึกษาไปด้วย โดยหนุนเสริม
ส่วนทีย่ งั เป็นจุดอ่อนของสถานศึกษาอยู่ ก็จดั การประชุมระหว่าง
โรงเรียน กับ อบต. โดยถามถึงเรือ่ งการน�ำทักษะชีวติ มาผสมกับ
จุดแข็งของชุมชนเราว่าจะท�ำอย่างไร จะฝึกแบบไหน โครงการนี้
จึงเกิดขึ้น และท�ำได้ส�ำเร็จด้วย”

เราต้องการฝึกเด็กให้สามารถมี
อาชีพที่สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ในหมู่บ้าน
โดย อบต. หาครูภูมิปัญญามาสอน และ
สนับสนุนวัสดุต่างๆ โดยใช้สถานที่ใน
โรงเรียน มีการเรียนการสอนทุกอาทิตย์
เรียนพร้อมกันทั้งโรงเรียน แบ่งกลุ่มกัน
ตามความสมัครใจและคละชั้นเรียน เรา
ใช้กิจกรรมแบบนี้เป็นเหมือนโครงงาน
ของเด็กไปในตัว แต่เป้าหมายที่แท้จริง
คือ ต้องการให้เด็กเรียนรู้อาชีพเกษตร
ง่ายๆ และนำ�ไปใช้ที่บ้านได้จริงๆ
ทรงวุฒิ ศรีจันทร์งาม
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดดาว

ทรงวุฒิ ศรีจันทร์งาม ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดดาว
เล่าถึงความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการท�ำงานร่วมกันระหว่าง อบต.
และโรงเรียนในโครงการฯ นี้ว่า
“เราต้ อ งการฝึ ก เด็ ก ให้ ส ามารถมี อ าชี พ ที่ ส อดคล้ อ ง
กับสิ่งที่มีอยู่ในหมู่บ้าน เช่น สอนเลี้ยงกบ ปลูกข้าว ปลูกผัก
เพาะเห็ด โดยเป็นการคุยกันระหว่าง อบต. กับโรงเรียน อบต. หา
ครูภมู ปิ ญ
ั ญามาสอน และสนับสนุนวัสดุตา่ งๆ โดยใช้สถาน
ทีใ่ นโรงเรียน มีการเรียนการสอนทุกอาทิตย์ โดยใช้ครึง่ วันบ่าย
เรียนพร้อมกันทั้งโรงเรียน แบ่งกลุ่มกันตามความสมัครใจและ
คละชั้นเรียน เราใช้กิจกรรมแบบนี้เป็นเหมือนโครงงานของเด็ก
ไปในตัว แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือ ต้องการให้เด็กเรียนรู้อาชีพ
เกษตรง่ายๆ และน�ำไปใช้ที่บ้านได้จริงๆ บางคนเอาไปท�ำจน
มีรายได้เสริม เด็กๆ เองก็สะท้อนว่าเรียนแบบนี้สนุกกว่าเรียน
ในห้องเรียน เพราะได้ลงมือท�ำจริง และเกิดเป็นความรู้ที่เอาไป
ใช้ได้จริง แต่การเรียนในห้อง เป็นการเรียนจากต�ำรา ซึง่ เด็กเบือ่
ในการสอนแบบนี้ โรงเรียนยังสามารถน�ำไปใช้ในการประเมิน
มาตรฐานของสถานศึกษาได้อกี ด้วยเวลาทีม่ กี ารประเมิน เพราะ
เมือ่ เราจัดโครงการนี้ ท�ำให้เราได้เกณฑ์ ดี จากเดิมทีเ่ คยได้ พอใช้
ในเรื่องการท�ำให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น”
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สนั่น เวียงข�ำ ครูภูมิปัญญาโรงเรียนชาวนาต�ำบล
วัดดาว สะท้ อ นว่ า “ผมหวั ง เสมอว่ า วั น หนึ่ ง จะได้ มี โ อกาส
ถ่ายทอดความรู้ที่มีให้ลูกหลานได้รับรู้ ถึงแม้เด็กบางคนไม่ชอบ
เกษตร แต่การหาโอกาสให้เด็กเข้ามาสัมผัสกับเรื่องเหล่านี้จะ
ท�ำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มีทางสูญหาย ผมเชื่อเหลือเกินว่า
สิ่งที่ผู้ใหญ่ปรารถนาดีต่อเด็ก เด็กก็จะรับแต่เรื่องดีๆ ไป แม้ว่า
วันนี้เด็กบางคนอาจยังไม่ลุกขึ้นมาท�ำ แต่ถ้าผู้ใหญ่สนับสนุน
ต่อเนือ่ งไปเรือ่ ยๆ เด็กก็จะซึมซับแล้วน�ำความรูท้ ผี่ ใู้ หญ่ถา่ ยทอด
ให้ไปใช้ได้เอง”

แต่ก่อน ผมไม่ค่อยสนใจวิชา
ความรู้ทางเกษตรเท่าไหร่ แต่พอมา
รู้จักการเพาะเห็ด ก็ทำ�ให้ชอบการ
เพาะเห็ดมาก จนอยากทำ�ให้สู้กับ
ผู้ ใหญ่ ได้ ที่กลับมาเพาะเห็ดที่บ้าน
เพราะพ่อแม่สนับสนุน อยากให้ผมมี
ความรับผิดชอบ พอเริ่มเพาะเห็ดแล้ว
ผมสามารถลดรายจ่ายได้ เพราะนำ�เห็ด
ที่เพาะมาทำ�กับข้าวกินในครอบครัว
ภานุวัฒน์ อุบาลี
หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
เมล็ดพันธุ์กล้าสู่อาหารจานใหญ่ในโรงเรียนวัดดาว

การจัดท�ำโครงการฯ ของภานุวัฒน์ อุบาลี (โก้) เป็น
แรงบั น ดาลใจให้ ผู ้ ใ หญ่ ม องเห็ น ความส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นา
เยาวชน จากเยาวชนทีไ่ ม่สนใจใคร ใช้เวลาแต่ละวันด้วยการเล่น
สนุก เมื่อมาเข้าร่วมโครงการฯ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนเองได้อย่างมาก สามารถน�ำความรู้และทักษะที่ได้เรียน
รู้จากครูภูมิปัญญาด้านเกษตรของต�ำบลไปใช้ที่บ้าน เริ่มหันมา
เป็นหัวเรีย่ วหัวแรงของครอบครัวในการพัฒนาอาชีพการเกษตร
สนใจเล่าเรียนมากขึ้น และรู้จักใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือ
ครอบครัว เช่น ออกหาปลากับตาราญเพื่อท�ำอาหาร และเข้าไป
เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรในไร่ในนาร่วมกับพ่อ และจากเสียง
สะท้อนของโก้ ท�ำให้เห็นว่า การออกแบบกระบวนการเรียนรูเ้ รือ่ ง
ใกล้ตัวเด็ก และการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และโอกาสให้เด็กสัมผัส
ผลส�ำเร็จได้ด้วยตนเอง และสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ที่
บ้าน จะสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดกับเด็ก ท�ำให้เกิดความรู้สึก
ว่าอยากท�ำต่อ และสุดท้ายเด็กจะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตนเองได้
โครงการเมล็ดพันธุก์ ล้าสูอ่ าหารจานใหญ่ในโรงเรียน
วัดดาว ถือเป็นตัวอย่างความส�ำเร็จ ของการร่วมมือกัน
ระหว่าง อบต. โรงเรียน และชุมชน ในการพัฒนาเยาวชน
โดยเน้นที่กลุ่มเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา ดังค�ำสุภาษิต
ที่ว่า “ไม้อ่อนดัดง่าย”
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“โครงการหนูรักวันเสาร์”

ความร่วมมือระหว่าง อบต. กับหน่วยงานในท้องถิ่น
นอกจาก อบต. จะมีบทบาทส�ำคัญต่อการท�ำงานพัฒนา
เยาวชนในวั ย เรี ย น โดยหนุ น เสริ ม ให้ ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ ใ น
สถานศึกษาสามารถตอบโจทย์ “น�ำไปใช้ในชีวิตจริง” ได้แล้ว ยัง
สามารถสร้าง “ห้องเรียนนอกเวลา” ให้เกิดขึ้นได้อีกด้วย

มาของโครงการหนูรักวันเสาร์

“โครงการหนู รั ก วั น เสาร์ ซึ่ ง เป็ น การท� ำ งานร่ ว มกั น
ระหว่าง อบต. เนินศาลา อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
และหน่วยงานสาธารณสุขในต�ำบล โดยมี ผอ.ณรงค์ ตั้งศิริชัย
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเนินศาลา ซึ่ง
เป็นหัวหน้าโครงการนี้ เริ่มมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙ หลังจากที่ผมได้
รับเลือกตั้งเป็นนายกฯ คือ เราต้องการฝึกเด็กให้มีระเบียบวินัย
ด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรม เพือ่ ช่วยพ่อแม่ในด้านการอบรมบ่มนิสยั
พื้นฐานของเด็ก”

“ในโครงการฯ นี้ สมาชิกทีเ่ ข้าร่วมมีตงั้ แต่เด็กทีก่ ำ� ลังเรียน
อยู่ชั้น ป ๑ ไปจนถึงเด็กโต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเรา
ใช้การบอกต่อผ่านไปยังสมาชิกของอบต. ในแต่ละหมูบ่ า้ นให้พอ่
แม่พาเด็กๆ มาเข้าร่วมโครงการในวันเสาร์ เป็นโครงการที่ไม่
ได้เน้นรูปแบบหลักการที่อิงวิชาการ แต่เน้นความคล่องตัวของ
เด็กๆ และพี่เลี้ยง ดังนั้น จึงมีการเข้าออกของเด็กในกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะเด็กเมื่อโตขึ้น มีความสนใจด้านอื่นๆ ก็ออกไป
แต่ก็ยังสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กที่เล็กๆ ต่อไปได้ เราเน้น
การใช้คนในชุมชนมาช่วยกันดูแลเป็นพีเ่ ลีย้ ง เมือ่ มีการสนับสนุน
จากหน่วยงานอื่นๆ เราก็สามารถน�ำไปใช้ในโครงการนี้ รวมทั้ง
การดูแลจาก อบต. สมทบเข้าไปด้วยทุกปี”

นายกฯ สามารถ เอมแสง นายก อบต. เนินศาลา ผู้
เป็นต้นแบบของเยาวชนคนรักษ์ท้องถิ่นรุ่นแรกๆ ที่ใช้ความรู้
ความสามารถทีม่ มี าพัฒนาท้องถิน่ เคยเป็นแกนน�ำเยาวชน อสม.
สารวัตรหมูบ่ า้ น จนกระทัง่ ก้าวมาเป็นผูบ้ ริหารท้องถิน่ บอกถึงที่

โครงการหนูรักวันเสาร์ จึงเป็นเหมือนศูนย์กลางของการ
ท�ำงานของหน่วยต่างๆ ที่ต้องการเข้ามาพัฒนาเยาวชนในวัยนี้
ได้เข้าถึงเด็กกลุ่มวัยเรียน โดยกิจกรรมหลักๆ ยืนพี้นจะใช้เวลา
ครึง่ วันของทุกวันเสาร์ มีพเี่ ลีย้ งพาเด็กท�ำกิจกรรมทีห่ ลากหลาย

การที่คนท้องถิ่นมาทำ�เรื่องรักบ้านเกิดเป็นสิ่งดี แต่มีข้อแม้
ว่าต้องเข้าใจบริบทของเด็ก ต้องอดทน ขณะเดียวกัน อบต.
ที่เข้ามาสนับสนุน ก็ต้องเห็นร่วมกันถึงความสำ�คัญของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมให้เด็กวัยเรียนด้วย
ณรงค์ ตั้งศิริชัย
หัวหน้าโครงการหนูรักวันเสาร์
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บางครัง้ ก็อยูใ่ นศูนย์ บางครัง้ ก็มกี ารพาไปขีจ่ กั รยาน เพือ่ ท�ำความ
รู้จักกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน
กิจกรรมทีเ่ ด็กหนูรกั วันเสาร์ตอ้ งปฏิบตั ทิ กุ ครัง้ ได้แก่ การ
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวค�ำปฏิญาณตน
ตรวจสุขภาพ เช่น เล็บมือเล็บเท้า ออมทรัพย์ บันทึกความดี
ก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมต่างๆ ตามที่พี่เลี้ยงถนัด และถอดบทเรียน
กิจกรรมเสาร์ที่ผ่านมา หลังจากนั้น จะรับประทานอาหารร่วม
กัน โดยมีการบันทึกปฏิทินการท�ำกิจกรรมเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล
ทุกครั้ง โดยมีครูขมิ้น หรือ ปราณี กันสาตร์ คือ ผู้รับผิดชอบ

โครงการหนูรักวันเสาร์ เป็นโครงการ
ที่ ไม่ ได้เน้นรูปแบบหลักการที่อิงวิชาการ
แต่เน้นความคล่องตัวของเด็กๆ และ
พี่เลี้ยง ดังนั้น จึงมีการเข้าออกของเด็กใน
กลุ่มอย่างต่อเนื่อง เมื่อเด็กโตขึ้น มีความ
สนใจด้านอื่นๆ ก็ออกไป เราจึงเน้นการให้
คนในชุมชนมาช่วยกันดูแลเป็นพี่เลี้ยง
สามารถ เอมแสง
นายก อบต. เนินศาลา

หลักในโครงการหนูรักวันเสาร์ ท�ำหน้าที่ฝึกทักษะความรู้ต่างๆ
ให้กับเด็กที่เรียนในชั้นประถมศึกษา ผ่านศิลปวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น คือ ร�ำโทน เพื่อฝึกทักษะกล้าแสดงออก มีความรู้ด้านร�ำโทน
ที่สามารถไปถ่ายทอดต่อให้น้องที่เล็กกว่าได้
ในฐานะหัวหน้าโครงการ ณรงค์ ตั้งศิริชัย เห็นว่าการมี
พื้นที่ให้เด็กได้แสดงอออกในทางสร้างสรรค์ คือหัวใจส�ำคัญของ
โครงการฯ นี้
“ตามธรรมชาติของเด็ก ต้องการเพื่อน อยากมาหาเพื่อน
ต้องการแสดงออก ดังนั้น ผู้ใหญ่ต้องคอยให้โอกาส และช่วย
สอดส่องให้อยู่ภายใต้กรอบจารีตอันดีงาม นี่คือ การเติมสุขให้
กับชุมชน หากเด็กมีศกั ยภาพและสามารถค้นหาตนเองได้ ย่อม
มีโอกาสรอดพ้นจากการพฤติกรรมเสี่ยงได้ง่ายขึ้น”
ผลจากการจัดท�ำโครงการฯ ซึง่ ถือเป็นการบูรณาการงาน
พัฒนาเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานในท้องถิ่นหลายหน่วยงาน
พบว่า เด็กๆ มีความสัมพันธ์กันเหนียวแน่นขึ้น เด็กโตเป็นตัว
กระตุ้นการเรียนรู้ให้กับน้องได้ เช่น คอยท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
ให้ค�ำแนะน�ำและพาน้องๆ เล่น สามารถหยิบยกเรื่องใกล้ตัว มา
สอนน้องได้ เป็นต้นแบบที่ดี ให้น้องๆ เอาอย่างได้ รวมทั้งยัง
สร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ที่มาเป็นพี่เลี้ยงในโครงการฯ ให้ได้รับ
การศึกษาต่อในด้านสาธารณสุขได้ด้วย โดย นายก อบต. ขยาย
ความให้ฟังว่า
“การท�ำงานของพีเ่ ลีย้ งในโครงการฯ เป็นไปในรูปจิตอาสา
เพราะไม่มีค่าตอบแทน แต่หลายคนได้โอกาสไปเรียนต่อในด้าน
สาธารณสุข โดยได้รบั ทุนเรียนต่อเพราะการมาท�ำงานเป็นพีเ่ ลีย้ ง
ในโครงการฯ นี้ พูดกันตรงๆ แม้โครงการฯ นี้ไม่ได้ประสบความ
ส�ำเร็จ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่ที่อยากให้น�ำเสนอให้เห็นเป็น
ตัวอย่างของการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพราะนีเ่ ป็นเรือ่ งของการพัฒนาเยาวชนในแบบทีเ่ รา
คิดถึงชาวบ้านทุกกลุ่มในต�ำบลของเรา”

ตัวอย่างความสำ�เร็จจากโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ๔ ภาค 57

โครงการหนูรักวันเสาร์ เป็นโครงการที่มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนมีสุขภาพกาย
ที่ดี ภายใต้หลักคิด ๖ อ. สร้างสุขภาพ คือ อาหาร ออกกำ�ลังกาย อารมณ์
อนามัยสิ่งแวดล้อม อโรคยา และอบายมุข
โครงการเราเปรียบไปแล้วก็เหมือนโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีตารางเวลาเรียนเริ่ม
แปดโมงเช้า เด็กจะมาเคารพธงชาติ ถ้าใครมาก่อนเวลา ก็จะมาช่วยกันทำ�ความ
สะอาดสถานที่ หลังจากเข้าแถวแล้ว ก็สวดมนต์ กล่าวคำ�ปฏิญาณตน จากนั้น
จะเริ่มตรวจสุขภาพเด็ก โดยตรวจเล็บมือ เล็บเท้า ตามด้วยกิจกรรมสันทนาการ
นั่งสมาธิ จากนั้นก็จะเซ็นชื่อ เพื่อเตรียมตัวเรียน การเรียนของเราจะเน้นเรื่อง
เกี่ยวกับสุขภาพเป็นหลัก และสอดแทรกวัฒนธรรม ความรู้เรื่องอื่นๆ เข้าไปด้วย
เช่น กีฬา โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ คือ เน้นให้เด็กรู้จักดูแลสุขภาพ
และสามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขได้ด้วยตนเองและกิจกรรมต่างๆ จะมาจาก
เสียงของเด็กๆ ในแต่ละครั้งว่าอยากเรียนเรื่องอะไร อยากทำ�กิจกรรมแบบไหน
ครูและพี่เลี้ยงก็จะเป็นคนพาทำ� พาเรียน
โครงการฯ นี้ช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความรักในท้องถิ่นของตัวเอง ซึ่ง
ถือเป็นการวางรากฐานที่ดีของเด็ก ข้อเด่นของโครงการฯ อีกอย่างคือ
มีระยะเวลาทำ�กิจกรรมนานและต่อเนื่อง ไม่ใช่โครงการระยะสั้นๆ หรือมี
กิจกรรมเป็นครั้งๆ แต่เหมือนเป็นโรงเรียนแบบหนึ่งสำ�หรับเด็ก
ปราณี กันสาตร์
ผู้ดูแลโครงการหนูรักวันเสาร์
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เสียงสะท้อนจากครูอาสา
ที่เติบโตมาจาก “โครงการหนูรักวันเสาร์”
เข้าไปเป็นเด็กในโครงการตอน ม. ๓ เพราะเพื่อนๆ ในหมู่บ้านมาชวนให้ ไปทำ�
กิจกรรมที่สถานีอนามัย เราก็ตามไปเป็นกลุ่มๆ ทุกครั้งที่เข้ากิจกรรมก็จะมีการเคารพ
ธงชาติ สวดมนต์ แล้วก็นั่งเล่นกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน ก่อนจะมีครูอาสามาสอน
เรื่องต่างๆ เช่น ความรู้เรื่องสุขภาพ พอขึ้น ม. ๕ ก็เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลน้องๆ เวลามี
กิจกรรมต่างๆ จะคอยดูแลให้น้องๆ อยู่ในระเบียบในกลุ่มที่แบ่งกัน และทำ�กิจกกรรมร่วม
กับน้องเหมือนเดิม รูปแบบกิจกรรมต่างๆ จะขึ้นกับความสนใจของเด็กๆ ว่าอยากทำ�
อะไร ก็พาเด็กไปทำ� การทำ�กิจกรรม เราก็แบ่งเป็นกลุ่มๆ คละอายุ โดยมีพี่เลี้ยงคือเด็ก
ที่โตที่สุดเป็นคนดูแลความเรียบร้อยในกลุ่ม ตอนนี้มาเป็นครูอาสาในโครงการฯ แล้ว
โดยเรามีหน้าที่คือ ต้องสอนน้องเรื่องการดูแลตัวเอง เรื่องโรคต่างๆ เป็นความรู้ทั่วไป
ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าว่าเราจะสอนอะไรดี ก็หาความรู้จากข้อมูลที่มีอยู่ในสถานีอนามัย
ความเปลี่ยนแปลงในตัวเองที่เกิดขึ้น คือ มีความกล้ามากขึ้น กล้าพูดต่อหน้าคนอื่น แล้ว
เราก็ยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพราะตัวเองเป็นคนขี้อายมาก ไม่ค่อยกล้าเข้ากลุ่มใหญ่
เก็บตัว แต่พอมาทำ�กิจกรรม เราก็จะมีเพื่อนมากขึ้น ในครอบครัวก็แปลกใจที่เราสามารถ
เป็นครูอาสาได้ เพราะเห็นว่าเราขี้อาย แต่พอเห็นเราทำ�ได้ ก็จะสนับสนุนให้มาทำ�ทุกครั้ง
ประโยชน์ของโครงการฯ นี้ คือช่วยดึงเด็กไม่ให้ ไปในทางเสี่ยงได้ เพราะตอนนี้ มีร้านเกมส์เพิ่ม
ขึ้นในหมู่บ้านอีกหลายร้าน ผู้ ใหญ่บางกลุ่มก็เป็นตัวอย่างไม่ดีในเรื่องการพนัน โครงการฯ
นี้ ก็ทำ�ให้เขาไม่ต้องไปใช้เวลาในร้านเกมส์ หรืออยู่กับกลุ่มผู้ ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างไม่ดี
ตอนนี้ เด็กที่โตจากโครงการหนูรักวันเสาร์ ก็จะยังรวมกลุ่ม
กันโดยมาเล่นวอลเลย์บอลด้วยกันทุกเย็น
อุษา แซ่ลิ้ม
อายุ ๑๙ ปีปัจจุบันเรียนชั้นปี ๓
คณะวิทยาการจัดการ สาชาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

บทบาทของ อบต.
กับการทำ�งานร่วมกับเยาวชนผ่าน
“สภาเด็กและเยาวชนระดับตำ�บล”
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ส�ำหรับหน่วยงานพัฒนาระดับท้องถิ่น กลไกส�ำคัญอย่าง
หนึง่ ในการขับเคลือ่ นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพืน้ ที่ คือ สภา
เด็กและเยาวชน เพราะเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเยาวชนให้
เข้ามาท�ำงานด้วยกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยหวัง
ผลให้มกี ารท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง สามารถหาทางแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนในท้องถิน่ รวมทัง้ ร่วมกันจัดกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม โดยเน้นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี สร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน
มีเด็กจ�ำนวนไม่น้อยในท้องถิ่นต่างๆ ที่ได้โอกาสในการ
พัฒนาตนเองจนกลายเป็นผู้น�ำเยาวชนจากการเข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของสภาเด็กและเยาวชน หลายคนมีความกล้าในการ
แสดงออก มีความมั่นใจ ได้ทักษะต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้น�ำ

แต่ในภาพรวมของการท�ำงานรูปแบบ “สภา” การขับ
เคลื่อนกลไกนี้ให้ได้ผล ให้สามารถเป็นเครือข่ายที่ช่วยในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิน่ ให้ได้จริง ยังไม่พบความส�ำเร็จ
ที่ชัดเจนนัก เพราะแนวคิดดังกล่าวจะประสบผลส�ำเร็จได้ ต้องมี
ผูใ้ หญ่ใจดี เพือ่ ให้กระบวนการท�ำงานแบบ เด็กน�ำ ผูใ้ หญ่หนุน
เกิดขึ้นและท�ำได้จริง
รวมทั้งยังต้องมี “ผู้ถือคบไฟ” รุ่นเยาว์ คือ เหล่า
เด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ข้ า มาท� ำ หน้ า ที่ ใ นสภาเด็ ก
และเยาวชน ซึ่งจากประสบการณ์ในการท�ำงานของ สรส.
พบว่าเด็กและเยาวชนในหลายพื้นที่สามารถท�ำงานรับผิด
ชอบ จนลบภาพ “สภาเด็กเยาวชนที่มีแต่ชื่อ” ได้

ทว่า นัน่ คือผลประโยชน์ทเี่ กิดกับตัวบุคคล เฉพาะกับเด็ก
ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับการท�ำงานอย่างเต็มที่

คนในแต่ละหมู่บ้านจะสรรหาผู้ ใหญ่
ใจดี ซึ่งขอย้ำ�ว่า เป็น “ผู้ ใหญ่ใจดี” จริงๆ ไป
คัดเลือกเด็กๆ ในแต่ละหมู่บ้านมาช่วยกัน
จัดทำ�โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เด็กเหล่านั้นให้เขามีทักษะ มีความรู้ว่าจะ
ทำ�งานร่วมกับผู้ ใหญ่อย่างไร ที่สำ�คัญ
เราจะมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง
ทุกเดือน มีการติดตามผลด้วย
ปราโมทย์ บุญคมรัตน์
รองนายก อบต.ท่าเรือ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เด็กจะนำ�ได้ดี ต้องมีผู้ ใหญ่หนุนระหว่างทาง
ข้อคิดจาก ปราโมทย์ บุญคมรัตน์ รองนายก อบต.ท่าเรือ
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประสบการณ์ ข องต� ำ บลท่ า เรื อ ในการคั ด เลื อ กเด็ ก
ที่ผ่านมา ก็ใช้วิธีไม่ต่างจากที่อื่นท�ำ คือให้แต่ละหมู่บ้านส่งตัว
แทนมาหมู่ละ ๒ คน แต่การณ์ปรากฏว่า งานไม่คืบหน้าแต่
อย่างใด เพราะยังขาดการท�ำงาน “เชิงรุก” ของผู้ใหญ่
“เมื่อมีนโยบายให้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับ
ท้ อ งถิ่ น ผมมาทบทวนคิ ด อย่ า งจริ ง จั ง หลั ง จากที่ พ ยายาม
ท�ำตามนโยบาย ก็พบว่า เราท�ำไปได้ไม่ถึงครึ่งทางที่ฝันไว้ การ
เลือกเด็กมาท�ำงานในรุน่ แรกนัน้ ไม่ชว่ ยให้เด็กได้เรียนรูอ้ ะไรมาก
นัก แค่มรี ายชือ่ อยูต่ ามค�ำสัง่ ในกระดาษ แต่ในการท�ำงานจริง ยัง
ขาดการหนุนเสริมและการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ใหญ่กับเด็ก เรา
เองเป็นผูใ้ หญ่ทแี่ ม้จะเห็นว่าใจดี แต่ในตอนทีเ่ ด็กๆ ได้รบั เลือกให้
มาท�ำงาน เราก็ยังท�ำหน้าที่ผู้ใหญ่ใจดีไม่ได้เต็มที่ เพราะเราเป็น
ฝ่ายนั่งรอให้เด็กเข้ามาปรึกษา หรือถึงเวลา ก็แค่เรียกประชุมไป
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ เราไม่ได้มวี สิ ยั ทัศน์ทชี่ ดั เจน หรือมีกระบวนการ
ท�ำงานแบบเป็นขัน้ เป็นตอนในการส่งเสริมให้เด็กท�ำงานได้จริง”

โจทย์ยากในการท�ำงานกับสภาเด็กและเยาวชน
เด็กเติบโตขึ้นทุกวัน ความจ�ำเป็นในด้านการศึกษาท�ำให้
เยาวชนกลุ่มนี้ต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเสมอ จึงจ�ำเป็น
ต้องมีผู้ใหญ่ที่รู้และเข้าใจงานพัฒนาเด็กและเยาวชน คอย
เกาะติดการท�ำงาน รวมทั้งสร้างให้เกิดเยาวชนรุ่นใหม่ๆ เพื่อ
ท�ำงานต่อเนือ่ ง ซึง่ รองนายกอบต.ปราโมทย์ให้ภาพของแนวทาง
การให้ “ผู้ใหญ่หนุน เด็กน�ำ” ว่า

การทำ � งานรู ป แบบ “สภา” จะ
ขั บ เคลื่ อ นกลไกนี้ ใ ห้ ได้ ผ ล ให้
สามารถเป็นเครือข่ายที่ช่วยในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
ให้ ได้จริง ต้องมี ผู้ ใหญ่ใจดี เพื่อ
ให้กระบวนการทำ�งานแบบ เด็กนำ�
ผู้ ใหญ่หนุน เกิดขึ้นและทำ�ได้จริง

“เพื่อให้การท�ำงานโดยเด็กคิด เด็กท�ำ ผู้ใหญ่หนุน นั้น
เป็นไปได้จริง เราจะเริ่มจากการให้คนในแต่ละหมู่บ้านไปสรรหา
ผู้ใหญ่ใจดี ซึ่งขอย�้ำว่า เป็น “ผู้ใหญ่ใจดี” จริงๆ มาช่วยกันท�ำงาน
ไปคัดเลือกเด็กๆ ในแต่ละหมู่บ้านมาช่วยกันจัดท�ำโครงการ
ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กเหล่านั้นให้เขามีทักษะ มีความ
รู้ว่าจะท�ำงานร่วมกับผู้ใหญ่อย่างไร ที่ส�ำคัญ เราจะมีการประชุม
กันอย่างต่อเนื่องทุกเดือน มีการติดตามผลด้วย โดยให้แต่ละ
หมู่บ้านคุยกันทุกสัปดาห์ถึงความคืบหน้าของการท�ำงาน จาก
นั้น แต่ละเดือนก็จะมาร่วมประชุมกันที่ อบต. ว่าแต่ละหมู่บ้าน
ท�ำอะไร ไปถึงไหน และมีปัญหาอะไรบ้าง จะช่วยกันแก้ปัญหา
อย่างไร และเมื่อวันเด็กแต่ละปี เราก็จะท�ำเป็นรายงานให้เห็น
การท�ำงานในภาพรวมเพื่อน�ำเสนอ”
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ต้องมีผู้ ใหญ่ใจดีที่ “สอนโดยทำ�ให้ดูเป็นตัวอย่าง”
อรุณรัตน์ รอดรังนก ประธานสภาเด็กและเยาวชน
ตำ�บลไชยมนตรี อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
“การสร้างเด็กให้มีจิตอาสา ผู้ใหญ่ ต้องเป็นตัวอย่างก่อน
เพราะเด็กจะมองดูผู้ใหญ่ ถ้ามีผู้ใหญ่ท�ำเป็นตัวอย่าง เป็นคนมี
จิตอาสา เด็กก็จะอยากท�ำตาม”
อรุณรัตน์ รอดรังนก ประธานสภาเด็กและเยาวชน
ต�ำบลไชยมนตรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้
ข้อคิดในการสร้างให้เกิด “พลังตัวตน” ในเด็กและเยาวชน
อรุณรัตน์ หรือ เฟิร์น ปัจจุบันศึกษาอยู่ปีที่ ๒ คณะ
ครุศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เธอได้ รั บ การทาบทาม ให้ เ ข้ า มาท� ำ งานในต� ำ แหน่ ง
ประธานสภา จากผลงานของเธอที่ท�ำงานให้กับชุมชนมานาน
ในฐานะ เยาวชนจิตอาสา จนสร้างความเชื่อมั่นให้กับ นายก
อบต. ไชยมนตรี เชาวลิต สุพรัตน์ ที่เฝ้าดูความเติบโตในการ
ท�ำงานของเธอมานานแล้ว
“ต้องเข้าใจก่อนว่า เด็กส่วนใหญ่ จะไม่กล้าเป็นฝ่ายเข้าหา
ผู้ใหญ่ การมีสภาเด็กและเยาวชน จะช่วยเชื่อมช่องว่างตรงนี้
ได้ เพราะตัวแทนที่มาท�ำงานมาจากหมู่บ้านต่างๆ เขาย่อมรู้จัก
เด็กๆ ในหมู่บ้านดี”
แม้เฟิรน์ มีอายุเพียง ๒๐ ปี แต่ประสบการณ์ในการท�ำงาน
เป็นแกนน�ำเยาวชนให้กับต�ำบลที่เธอเกิด คือ ไชยมนตรี และใน
ต�ำบลทีเ่ ธอไปเรียนหนังสือในระดับชัน้ ประถมศึกษา ซึง่ อยูต่ ดิ กัน
คือ โพธิ์เสด็จ ท�ำให้เธอสามารถบอกเล่าเรื่องราวของการพัฒนา
ตนเองให้เป็นเยาวชนที่มีจิตอาสา จนกระทั่งมีผู้ใหญ่สนับสนุน
และเลือกให้เธอเป็นประธานสภาได้

การรู้จักถอดบทเรียนทุกครั้งหลัง
ทำ � งาน ถื อ เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ มี ค่ า
เพราะส่งผลต่อการรวมกลุม่ ทำ�งาน
อย่างต่อเนื่องของเยาวชนในพื้นที่
เพราะเธอมีแบบอย่างที่ดี นั่นคือ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
วัดโพธิ์ทอง ต�ำบลโพธิ์เสด็จ ประพงศ์ ชูตรัง ครูผู้สมถะ ใช้ชีวิต
เรียบง่าย มีจิตใจอาสา และคอยสร้างเสริมพฤติกรรมด้านดีแก่
เด็กๆ สม�่ำเสมอ แม้กระทั่งการลงโทษเมื่อมีนักเรียนออกนอก
กรอบ ผู้อ�ำนวยการท่านนี้ ก็ใช้ท่าทีเป็นมิตรในการตักเตือนให้
สติ และให้นักเรียนผู้นั้น คิดได้เอง
“ท่านสอนโดยการท�ำให้ดเู ป็นตัวอย่างมาตัง้ แต่เรายังเป็น
เด็กโดยเฉพาะในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เฟิร์นตอบ
เมื่อเรียนจบจากโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ซึ่งเป็นโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา ไปต่อที่โรงเรียนมัธยมศึกษา ในต�ำบลของ
ตนเอง เฟิร์นจึงยังจดจ�ำภาพผู้ใหญ่คนหนึ่ง ซึ่งมีต�ำแหน่งเป็น
ถึงผู้อ�ำนวยการ พาเด็กๆ เดินเก็บขยะรอบๆ โรงเรียน ท�ำให้เธอ
ประทับใจ และจดจ�ำเป็นแบบอย่างด้วยการลงมือท�ำตาม
เฟิร์นย�้ำว่า “การมีผู้ใหญ่ที่ดี ท�ำตัวดีเป็นแบบอย่างอยู่ใน
ชุมชน ส�ำคัญมาก เพราะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กบั เด็กๆ
อยากท�ำดี มีจิตอาสา”
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งานเดินได้ เมื่อผู้ ใหญ่หมั่นติดตาม สร้างขวัญก�ำลังใจ
เมือ่ มีตำ� แหน่งทีไ่ ด้รบั เลือกอย่างเป็นทางการ ก็ทำ� ให้การ
ท�ำงานของเธอกับเพื่อน สะดวกสบายขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด
“ถ้าเทียบกับปีกอ่ นๆ ตอนนีท้ ำ� งานสะดวกขึน้ มาก เพราะ
ทุกคนใน อบต. เข้าใจแล้วว่า สภาเด็กและเยาวชนมีความส�ำคัญ
อย่างไร เนื่องจากเราสามารถรวมกลุ่มเด็กในหมู่บ้านให้ท�ำงาน
ร่วมกันได้เต็มที่และจริงจัง จากเดิมที่ผ่านมา เวลามีงานอะไร
ผู้ใหญ่ก็ต้องไปเกณฑ์เด็กมาร่วมงาน และอยู่ได้เพียงครู่เดียว
เท่านั้น”
เฟิ ร ์ น ขยายความถึ ง การได้ รั บ ความสะดวกสบาย
ว่า แต่ก่อนเมื่อต้องขอใช้สถานที่หรือเครื่องอ�ำนวยความสะดวก
รวมทั้งรถรับส่ง จะท�ำได้ยาก และมักได้รับค�ำอธิบายว่า “ไม่ว่าง”
แต่มาทุกวันนี้ หลังจากท�ำจดหมายยืน่ ขอใช้อปุ กรณ์ สถานที่ หรือ
รถรับส่ง เธอจะได้รับการตอบรับอย่างเต็มที่จากทาง อบต. รวม
ทั้งยังได้เข้าร่วมประชุมประจ�ำเดือนกับคณะกรรมการและสภา
ต�ำบลอย่างสม�่ำเสมอด้วย

การมีผู้ ใหญ่ที่ดี ทำ�ตัวดีเป็น
แบบอย่างอยู่ในชุมชน สำ�คัญมาก
เพราะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้
กับเด็กๆ อยากทำ�ดี มีจิตอาสา
อรุณรัตน์ รอดรังนก
ประธานสภาเด็กและเยาวชน ตำ�บลไชยมนตรี
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

และจากการท�ำงานโดยเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น
ของเยาวชนในต�ำบลไชยมนตรี ท�ำให้หน่วยงานระดับจังหวัด
ที่ท�ำงานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนเข้ามาให้ความสนใจ
หลังจากได้เห็นผลงานของกลุ่ม และเสนองบประมาณพร้อมทั้ง
โครงการต่างๆ ให้ จึงท�ำให้สภาเด็กและเยาวชนต�ำบลไชยมนตรี
ได้รบั การชืน่ ชม และเป็นสะพานเชือ่ มระหว่าง อบต. และเยาวชน
ในชุมชนให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น

งานที่ไหนว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และเมื่อมีโครงการใดๆ เข้ามา
จากภายนอก ก็จะกันงบประมาณไว้ให้กับสภาเด็กฯ ได้เป็นคน
ท�ำตลอด ตอนนี้ นายกฯ บอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องงบประมาณ
แล้ว เพราะได้น�ำแผนกิจกรรมต่างๆ ของสภาเด็กฯ เข้าไว้เป็น
ข้อบัญญัติ ท�ำให้ปีต่อไป การท�ำงานของสภาเด็กฯจะยิ่งง่ายขึ้น”

เมื่อถูกถามว่า เพราะเหตุใดความคิดของผู้ใหญ่ใน อบต.
ที่มีต่อสภาเด็กและเยาวชนจึงเปลี่ยนไป เฟิร์นบอกว่ามีหลาย
ปัจจัย

และเมือ่ ถูกถามว่า ท�ำไมนายกฯ จึงให้ความส�ำคัญกับสภา
เด็กฯ เช่นนี้ เฟิร์นเชื่อว่าเป็นเพราะผลงานของกลุ่มที่เอาจริง
เอาจัง ท�ำต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มาจากตัวเด็ก

“ในส่วนของผูใ้ หญ่ คือ นายก อบต. เป็นคนทีใ่ ส่ใจ ติดตาม
การท�ำงานสม�่ำเสมอ จะโทรมาถามตลอดเวลาไปประชุมหรือมี

“คงเพราะเด็กๆ ท�ำให้ผู้ใหญ่เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวก
เราในการท�ำงานเพือ่ จิตอาสา ทุกวันนี้ เรายังมีกลุม่ เยาวชนทีร่ วม
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นายก อบต. เป็นคนที่ใส่ใจติดตาม
การทำ�งานสม่ำ�เสมอ จะโทรมาถาม
ตลอด เวลาไปประชุ ม หรื อ มี ง าน
ที่ ไหนว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และเมื่อมี
โครงการใดๆ เข้ามาจากภายนอก ก็
จะกันงบประมาณไว้ ให้กับสภาเด็กฯ
ได้เป็นคนทำ�ตลอด
ตัวกันออกเก็บขยะตามหมู่บ้านเป็นประจ�ำเดือนละครั้งบ้าง สอง
ครั้งบ้าง และยังช่วยกันระดมทุนช่วยเหลือคนที่บ้านถูกน�้ำท่วม
โดยพวกเราท�ำกระทงขายกันเองในงานวันลอยกระทงที่ผ่านมา
ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คนไหน คิดว่าผู้ใหญ่คงมอง
เห็นจากเรื่องเหล่านี้ เลยเกิดความเชื่อมั่นในกลุ่ม”

ให้เด็กเพิ่มพูนทักษะ ฝึกถ่ายทอดบทเรียน
เปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นพลัง
เมื่อโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (๔ ภาค)
เข้ามาค้นหา ต้นทุน ในพื้นที่ต�ำบลที่เธออาศัย และพบว่าเธอมี
พลังในตัวตนด้านการเป็นคนมีจติ อาสา รวมตัวกับเพือ่ นๆ น้องๆ
ในต�ำบลตัง้ กลุม่ ชือ่ ยุวชนจิตอาสา ท�ำกิจกรรมเล็กๆ ทีอ่ าจไม่มี
ความหมายในสายตาผูน้ ำ� ท้องถิน่ แต่กลับเป็นกระบวนการทีป่ ลูก
ฝังนิสัยพอเพียงให้เกิดขึ้นในตัวของเด็กๆ เช่น การเก็บขยะรอบ
ชุมชน กวาดลานวัด ปลูกต้นไม้
เธอจึงได้รบั เลือกให้เข้าร่วมรับการพัฒนาตนเอง เพิม่ พูน
ทักษะด้านต่างๆ ของการเป็นแกนน�ำเยาวชน รวมทัง้ การน�ำเอา
หลักการจัดความรู้มาใช้กับการท�ำงานร่วมกับน้อง ท�ำให้เธอ
พร้อมกับเพือ่ นๆ สามารถก้าวขึน้ มาเป็นวิทยากร จัดกระบวนการ
พาน้องๆ ถอดบทเรียนได้ด้วย

“เวลาท� ำ กิ จ กรรมเสร็ จ ทุ ก ครั้ ง ก็ จ ะต้ อ งมี ก าร
ถอดบทเรี ย นภายในกลุ ่ ม เพื่ อให้ น ้ องๆ ได้ ท บทวนข้อ
ผิดพลาดตนเอง การถอดบทเรียนช่วยท�ำให้การท�ำงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้นในครั้งต่อไป เช่น น้องที่เก็บขยะ
วันก่อน เขาไม่ได้ใส่หมวกไป ท�ำให้เก็บได้ไม่นาน ระยะ
ทางสั้น พอมาถอดบทเรียน ก็คุยกันว่าถ้ามีหมวก เขาก็จะ
เก็บได้นานขึ้น ระยะทางยาวขึ้น เพราะฉะนั้น ครั้งต่อไป ก็
จะพกหมวกมากันทุกคน”
ส�ำหรับเฟิร์น กระบวนการถอดบทเรียนมีส่วนอย่าง
มากในการท�ำให้น้องๆ ท�ำงานได้อย่างมีเป้าหมายชัดเจน
ขึ้น เพราะทุกครั้งจะได้ข้อคิดใหม่ๆ ที่น�ำไปปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ให้สนุกและตรงกับความต้องการของน้องๆ ได้มากขึ้น

“กระบวนการคัดเลือกคนและกิจกรรม”
ต้องมาจากความสมัครใจ
ไม่เพียงแค่ดูจากผู้ใหญ่และท�ำตาม เฟิร์นเองก็ยังท�ำตัว
ให้เป็นต้นแบบของน้องๆ ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมท�ำกิจกรรม
ต่างๆกับน้องๆ แทบทุกครัง้ ทีป่ ลีกเวลาได้ หรือหากไปไม่ได้ เธอ
ก็จะคอยติดตามสอบถามและช่วยแก้ปัญหาให้น้องอย่างใกล้ชิด
ขณะเดียวกัน กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ก็ล้วนมาจาก
การที่เธอพาน้องชวนคิด ชวนคุย โดยยึดจากความสนใจ
ของน้องเป็นหลัก เฟิร์นเล่าว่า
“เราจะถามน้องตลอดเวลาว่าอยากท�ำกิจกรรมอะไร และ
เราก็แนะน�ำว่าถ้าจะท�ำกิจกรรมแบบนัน้ ต้องคิดถึงอะไรบ้าง ตอน
เริ่มแรกที่มีการรวมกลุ่มกัน เราให้แกนน�ำแต่ละหมู่บ้านไปคิด
กันเอง ก็ได้มา ๓ กิจกรรม คือ การเผาถ่าน การเก็บขยะ และ
การแต่งนิทานให้น้องฟัง”
เฟิร์นขยายความว่า สองกิจกรรม คือ การเผาถ่าน และ
แต่งนิทานให้น้องฟังนั้นเป็นกิจกรรมที่ท�ำจบไปแล้ว แม้ไม่ได้
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มีการขยายผล แต่กลับสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะของเด็กๆ
สองกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง
“กลุ่มน้องในหมู่บ้านที่คิดกิจกรรมเผาถ่าน เป็นกลุ่มเด็ก
ผู้ชายล้วน ตอนที่คิดก็มาจากการเห็นตัวอย่างจากผู้ใหญ่ที่ท�ำ
ในหมู่บ้าน ก็เลยอยากเรียนรู้ และท�ำเพื่อใช้ในบ้าน รวมทั้งเอา
ไปขายที่สหกรณ์หมู่บ้านเพื่อให้มีรายได้ด้วย แต่พอท�ำไป ไม้หา
ยากมากขึ้น ก็เลยต้องหยุด แต่น้องกลุ่มนี้ เขายังรวมตัวกันอยู่
และเปลี่ยนไปรวมตัวกันเล่นกีฬา จนได้รับการสนับสนุนเรื่อง
อุปกรณ์กีฬาจาก อบต. และยังได้ถ่ายทอดสอนการเล่นกีฬาให้
รุ่นน้องในหมู่บ้านด้วย ส่วนน้องกลุ่มที่แต่งนิทานเพื่อไปให้อ่าน
ให้น้องๆ ฟัง แม้เขาจะไม่ได้ท�ำเป็นกิจกรรมกลุ่มแล้ว แต่ทุกคน
ก็ได้พฒ
ั นาทักษะการอ่าน การเขียน และจับใจความ ซึง่ เอาไปใช้
ในการเรียนหนังสือได้ และยังได้ทำ� บันทึกการอ่านส่วนตัวส�ำหรับ
ส่งโรงเรียนด้วย”
ผลจากการท�ำกิจกรรม โดยใช้ความสมัครใจและร่วมคิด
ของน้องๆ ท�ำให้กิจกรรมของกลุ่มจิตอาสา คือ การออกเก็บขยะ
ในหมู่บ้านของเด็กๆ กลายเป็นกิจกรรมที่มีการท�ำกันอย่างต่อ
เนือ่ ง ทัง้ ยังขยายผลไปยังหมูอ่ นื่ ๆ ในต�ำบลอีกด้วย กลุม่ เยาวชน
จึงขยายใหญ่ขนึ้ ซึง่ ท�ำให้เฟิรน์ เห็นว่า รูปแบบกิจกรรมนี้ ถูกจริต
ของทุกคน เพราะต่างก็เห็นประโยชน์ของกิจกรรมทีไ่ ม่ตอ้ งมีการ
ลงทุนเรื่องอุปกรณ์แต่อย่างใด
“การที่น้องๆ มารวมตัวกันออกเก็บขยะ ท�ำให้พวกเขามี
นิสัยรักสะอาดติดตัวไปใช้ในบ้านตัวเองด้วย”
แนวคิดการท�ำกิจกรรมโดยให้ขึ้นกับความสนใจของ
ผูท้ ำ� เป็นหลัก กลายเป็นบทเรียนส�ำคัญทีเ่ ฟิรน์ มองเห็นจากการ
ท�ำงานของกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนในต�ำบล เพราะแม้จ�ำนวน
สมาชิกสภาจะมีเกือบ ๒๐ คนก็ตาม แต่ในการท�ำงานจริง กลับ
พบว่ามีเด็กที่มาร่วมประชุม ร่วมคิดร่วมวางแผน เพียงไม่กี่คน
เท่านั้น

เฟิร์นมองว่าเป็นเพราะการคัดเลือกเด็กมาเข้าร่วมเป็น
สภาเด็กและเยาวชนในตอนเริ่มแรกนั้น ใช้การใส่ชื่อโดยผู้ใหญ่
ไม่ได้ถามความสมัครใจของเด็ก
“ที่ผ่านมา แทบไม่เคยได้เห็นคนอื่นๆ มาร่วมประชุมเลย
ยกเว้นห้าหกคนที่สนิทกัน ท�ำงานด้วยกันเป็นประจ�ำอยู่แล้ว ซึ่ง
ส่วนใหญ่ก็คือญาติกัน ตอนนี้กิจกรรมที่ท�ำในชุมชน เด็กๆ ที่มา
ร่วมส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เด็กที่มีชื่อเป็นสมาชิกสภา แต่เราก็สามารถ
ท�ำงานกันได้ต่อเนื่อง แต่ถ้ามีตัวแทนจากสภามาท�ำงานเต็มที่
ร่วมกัน เราก็จะได้น้องๆ มาท�ำงานกันทั้งต�ำบลทุกหมู่บ้าน”
เฟิ ร ์ น เสนอว่ า หากอยากให้ ส ภาเด็ ก และเยาวชน
สามารถท�ำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม
จากทุกหมูไ่ ด้อย่างแท้จริง กระบวนการคัดเลือกเด็กมีความ
ส�ำคัญมาก ควรมีการท�ำความเข้าใจชี้แจงให้เด็กได้รู้ถึง
บทบาทหน้าที่ที่จ�ำเป็นในการท�ำงาน เพื่อดูความสนใจของ
แต่ละคนก่อน เพื่อท�ำให้ “ได้ใจ” คนมาท�ำงาน มากกว่าที่เป็นอยู่
ในตอนนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ “ได้ชื่อ” มาเท่านั้น

หากอยากให้ ส ภาเด็ ก และเยาวชน
ทำ�งานได้เต็มประสิทธิภาพ สร้างการ
มีส่วนร่วมจากทุกหมู่ ได้อย่างแท้จริง
กระบวนการคั ด เลื อ กเด็ ก มี ค วาม
สำ�คัญมาก ควรมีการทำ�ความเข้าใจ
ชี้ แ จงให้ เ ด็ ก ได้ รู้ ถึ ง บทบาทหน้ า ที่
ที่จำ�เป็นในการทำ�งาน เพื่อดูความ
สนใจของแต่ละคนก่อน

66 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แนวคิดในการเลือก “เด็กนอกระบบ”

ของ อบต.พนมรอก อำ�เภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
ลงทุนกับ “เด็กเสี่ยงในวันนี้”
เพื่อให้ ได้ “ผู้ ใหญ่ใจดีในวันหน้า”

ช่วงแรกมีท้อแท้บ้าง แต่ ไม่ท้อถอย
นะครับ ผมมองว่านี่เป็นโจทย์ ใหญ่ที่
ท้าทายมาก ผมไม่เคยนึกโกรธใครๆ เพราะ
ก่อนนั้น ผมเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆ แต่เมื่อ
คิดจะกลับตัว ก็ต้องแก้โจทย์ ให้ ได้ด้วย
การพิสูจน์ ให้ทุกคนเห็นว่า เราเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีแล้วจริงๆ ที่สำ�คัญต้อง
ทำ�ให้ชาวบ้านหรือผู้ปกครองเด็กมั่นใจ
ว่า เราจะไม่พาลูกเขาไปเสียคน เพื่อให้
เห็นว่าขนาดเราที่ดูว่าแย่ ยังสามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลย แล้วลูกเขาจะ
เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ ได้เชียวหรือ
ทนงศักดิ์ คีรีวรรณ์
ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำ�บลพนมรอก
อำ�เภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อนั น ต์ วั ฒ น์ รอดวิ นิ จ ปลั ด อบต. พนมรอก ให้
มุมมองในฐานะผู้บริหารที่มีส่วนในการร่วมคัดเลือกและติดตาม
การท�ำงานของสภาเด็กและเยาวชนต�ำบลพนมรอกว่า กลุ่มคน
ที่ท�ำงานเห็นร่วมกันอย่างแน่นอนว่าการเลือกน�ำเด็กเสี่ยงมา
ท�ำงานในระบบ ย่อมต้องมีการเดิมพัน แต่ถ้าไม่ลอง เมื่อไหร่
เด็กกลุ่มนี้ จะได้มีโอกาสและพื้นที่ในการพัฒนาตนเอง และการ
ให้โอกาสแก่เด็ก ก็คือการสร้างให้เกิด “ผู้ใหญ่ใจดีของชุมชน
แห่งนี้” ในวันข้างหน้านั่นเอง
“ตอนได้รับมอบหมายให้ไปคัดสรรเด็ก เพื่อมาท�ำงานให้
สภาเด็กและเยาวชน ผมก็สงั เกตว่า อบต. ส่วนมากจะคัดเด็กหัว
กะทิ เรียนเก่ง เด็กมีความสามารถ พูดเก่ง น�ำเสนอได้ ประชุม
เก่ง พอกลับมามองสภาพพื้นที่ของตัวเอง เราก็เคยส่งเด็กเรียน
ไปท�ำงานนะ แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จ เด็กไม่ท�ำงาน มาลอง
ทบทวนดูสภาพหมู่บ้านเราไม่มีเด็กเด่น เพราะเรามีเด็กเสี่ยง
เยอะ เราก็เลยกลับมาคิดนอกกรอบกันว่าจะลองหาเด็กที่แสบ
ที่สุดในต�ำบล จับมาเป็นประธานดูซิ ลองเสี่ยงดู แต่ก็ไม่คาดหวัง
ว่าจะประสบความส�ำเร็จ ก็เลยไปถามกับผูน้ ำ� ชุมชนในหมูบ่ า้ นว่า
เด็กที่เกเรที่สุดในต�ำบลเราคือใคร ก็ได้ ‘ไบรอั้น’ มา”
เผด็จ สงวนวงษ์ เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน อบต.พนมรอก อ�ำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
ให้มมุ มองต่อการคัดเลือกเด็กและเยาวชนในพืน้ ที่ เพือ่ มาท�ำงาน
ในสภาเด็กและเยาวชนต�ำบล โดยใช้ประสบการณ์เดิมมาปรับ
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เปลี่ยนแนวคิดในการคัดเลือกของเขาที่ไม่มองเพียง “เด็กดี”
เท่านั้น
ไบรอัน้ ทีเ่ ผด็จเอ่ยถึงว่าเป็นเด็ก แสบทีส่ ดุ ในสายตาของ
คนต�ำบลพนมรอก มีชื่อจริงว่า ทนงศักดิ์ คีรีวรรณ์ เขาเคยตั้ง
สมญาตัวเองด้วยค�ำพูดของคนสมัยโบราณว่า “ผมเป็นนักเลง
หัวไม้ที่กลายมาเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชน”
การน�ำเด็กที่เกเร เสพยา ยกพวกตีกับวัยรุ่นในหมู่บ้าน
อืน่ บิดมอเตอร์ไซค์เสียงดังยามค�ำ่ มืด ท�ำลายข้าวของสาธารณะ
ในหมูบ่ า้ นเพือ่ ความสนุกเช่นไบรอัน้ มาท�ำงานโดยมอบหมายให้
รับต�ำแหน่งทีถ่ อื ว่ามีความส�ำคัญไม่ใช่นอ้ ย เพราะต้องท�ำงานร่วม
กับเครือข่ายภาคีอนื่ ๆ ไม่เพียงแค่กบั เยาวชนในพืน้ ทีข่ องตนเอง
ดูจะเป็นการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ผูใ้ หญ่ทตี่ อ้ งท�ำงานเกีย่ วข้อง
กับสภาเด็กและเยาวชนทั้งหลายจึงไม่มีใครอยากน�ำตัวเองไป
เสีย่ งด้วย ซึง่ เผด็จเองก็ยอมรับว่ามีความคิดในเรือ่ งความเสีย่ งนี้

เปอร์เซ็นต์
“อย่าไปคาดหวังสูงมากนักกับเด็กกลุ่มนี้ เราตั้งเป้าต�่ำๆ
ไว้ก่อน ขอแค่ให้เขาเกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางบวกมาก
ขึ้ น ก็ พ อ อย่าเพิ่งไปคิดว่าเด็กจะต้องเปลี่ยนตัวเองจาก
หลังมือเป็นหน้ามือทันที เช่น ต้องมีทักษะต่างๆ ในการเป็น
แกนน�ำ ผมเองตอนเลือกไบรอั้นมาท�ำงาน ก็คิดแค่อยากให้เขา
เปลี่ยนตัวเองกับครอบครัวเขา ให้เขาเพลาๆ เรื่องยาเสพติด
การท�ำลายข้าวของสาธารณะ เรื่องการเป็นเด็กแว้นซ์ ไม่ได้คาด
หวังว่าเขาจะกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน และช่วยเหลือ
งานต่างๆ”

“ถามว่าการชวนเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่เป็นที่
ยอมรับของคนในชุมชนมาร่วมท�ำงาน เป็นการเดิมพันที่เสี่ยง
ไหม ก็เป็นไปได้ เพราะผู้ใหญ่ พ่อแม่หลายคนอาจไม่สบายใจ
กลัวว่าเด็กคนนั้นจะมาท�ำให้ลูกของเขาเสียคนไปด้วย”
แต่ทำ� ไม อบต. พนมรอก จึงยอมเสีย่ งกับการพาเด็กทีถ่ กู
จัดกลุ่มให้เป็นเยาวชนนอกระบบ ไปรับการพัฒนา ฝึกอบรม
จนสามารถขึ้นมาเป็นผู้น�ำเยาวชนได้
“ผมว่าการทีเ่ ราพัฒนาเด็กเช่นนี้ ถือเป็นการสร้างบุคลากร
ที่จะกลายมาเป็นผู้น�ำของชุมชนเราในอนาคต ผมเชื่อว่า ต่อไป
เด็กอย่างไบรอั้นจะต้องมาท�ำงานช่วยชุมชนได้ดีมาก”
ส�ำหรับเผด็จ ซึ่งมีภาระหน้าที่โดยตรงในการดูแล และ
ประสานงานกับสภาเด็กและเยาวชน ให้ข้อคิดต่อกระบวนการ
ในการกล้าคัดเลือกเด็กนอกระบบมาท�ำงานว่า อย่างแรก
เลย คนท�ำงานที่เป็นผู้ใหญ่ ต้องไม่คาดหวังจากเด็กเต็มร้อย

อย่าคาดหวังสูงมากนักกับเด็กกลุ่ม
นี้ ตั้งเป้าต่ำ�ๆ ไว้ก่อน ขอแค่ให้เขาเกิด
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางบวกมากขึ้น
ก็พอ อย่าเพิ่งไปคิดว่าเด็กจะต้องเปลี่ยน
ตัวเองจากหลังมือเป็นหน้ามือทันที
เผด็จ สงวนวงษ์
เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อบต.พนมรอก
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การเลือกนำ� “เด็กเสีย่ ง” มาทำ�งานในระบบ ย่อมต้องมีการเดิมพัน แต่ถา้ ไม่ลอง เมือ่ ไหร่
เด็กกลุม่ นีจ้ ะได้มโี อกาสและพืน้ ที่ในการพัฒนาตนเอง และการให้โอกาสแก่เด็กก็คอื การ
สร้างให้เกิด ผู้ ใหญ่ใจดีของชุมชนแห่งนี้ ในวันข้างหน้านั่นเอง
เปิดโอกาส และพื้นที่
“เด็กเสี่ยง” ก็เปลี่ยน เป็น “เด็กสร้าง”
จากการตัดสินใจชักชวนให้เยาวชนนอกระบบกลุ่มหนึ่ง
ได้เข้ามาเรียนรูแ้ ละรับการอบรมจากการจัดค่ายยาเสพติดในครัง้
แรก โดยหวังเพียงว่า การได้เรียนรูโ้ ทษของยาเสพติด จะช่วยให้
เด็กกลุ่มนี้ละลดการเสพยาติดลงบ้าง
กลับกลายเป็นว่าหลังจากเข้าค่ายเพียงครั้งแรกเท่านั้น
ไบรอั้นก็สามารถละเลิกการเสพยาอย่างเด็ดขาด รวมทั้งเลิก
พฤติกรรมต่างๆ ที่เคยท�ำให้ครอบครัวและชุมชนเดือดร้อนหรือ
กังวลใจลงไป ไม่เพียงเท่านัน้ ไบรอัน้ ยังสามารถชักชวนเพือ่ นรุน่
น้องหลายคนที่ชื่นชมในความกล้าบ้าบิ่นของเขาให้กลับมาเป็น
“เด็กดี” ในสายตาของผู้ใหญ่ได้อีกหลายคน
เป็นเพราะอะไร ที่ท�ำให้เด็กเกเรคนหนึ่ง กลับใจ เปลี่ยน
ตัวเองได้ง่ายดายเช่นนี้ ไบรอั้น ตอบค�ำถามนี้ด้วยตัวเขาเองว่า
“คิดในใจว่า เราอยากเป็นคนดี อยากเห็นโลกภายนอก
เพราะผมเป็นนักเลง เริ่มเสพยาอายุ ๑๗ ตอนเริ่มเสพก็ไม่มีใคร
ชวน แต่เห็นเพื่อนเสพ เราก็อยากลอง เลยขอเสพบ้าง พอพี่เขา
มาชวนว่าไปเทีย่ วค่ายไหม ไปอบรม เราก็ไป เพราะอยากจะเลิก
อยากจะเปลี่ยนนิสัยตนเองเหมือนกัน แล้วเราก็ชวนเพื่อนคน
อื่นๆ ไปด้วยประมาณ ๑๐ กว่าคน ซึ่งเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน”
และด้ ว ยการได้ รั บ โอกาสจากผู ้ ใ หญ่ ใ น อบต.จึ ง
ท�ำให้เด็กกลุ่มหนึ่งได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนจาก
“เด็กเสี่ยง” มาเป็น “เด็กจิตอาสา” ที่คอยช่วยเหลืองานใน

ชุมชนอย่างสม�ำ่ เสมอโดยไม่ตอ้ งมีใครร้องขอ ซึง่ การปรับเปลีย่ น
ตนเองของไบรอั้น ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการที่เขามารับหน้าที่
ประธานสภาเด็กและเยาวชนของต�ำบลบ้านเกิดตนเอง แต่ยัง
ท�ำให้เขาได้กลายมาเป็นคนท�ำงานคนหนึ่งของ อบต. ไปแล้ว
ปลั ด อบต. อนั น ต์ วั ฒ น์ เล่ า ถึ ง เบื้ อ งหลั ง ของการ
จ้ า งไบรอั้ น เข้ า มาท� ำ งานในต� ำ แหน่ ง ลู ก จ้ า งที่ ค อยดู แ ลเรื่ อ ง
รถดับเพลิงของ อบต. พนมรอก ว่าเป็นเพราะเกิดความเชือ่ มัน่
ในความประพฤติทเี่ ปลีย่ นไป และต้องการให้โอกาสไบรอัน้ ได้
มีรายได้ที่มั่นคงขึ้น
“ทัศนคติของผู้ใหญ่ในชุมชนเรามองกลุ่มเด็กนอกระบบ
เปลี่ยนไปมาก เพราะเห็นความประพฤติของเขาที่เปลี่ยนไป ที่
ส�ำคัญ หลังจากไปรับการอบรมมา เด็กกลุ่มนี้เริ่มกล้าที่จะเข้า
มาช่วยงานใน อบต. มากขึ้น จากเดิม ไม่เคยแวะมาให้เห็นเลย
แม้เงา เหมือนอยู่กันคนละโลก ตอนนี้ เราก็คิดจะชักชวนให้เขา
เรียนต่ออยู่ หลังจากทีใ่ ห้โอกาสเขามีรายได้ประจ�ำแล้ว เพราะการ
ศึกษาจะช่วยให้เขาพูด คิด อย่างเป็นระบบมากขึ้น ก็อยากจะให้
เขาเรียน กศน. ซึ่งก็ตั้งอยู่ในที่เดียวกับ อบต. เรา”
เรายังมีค�ำถามและข้อสงสัยในต�ำแหน่งของประธานสภา
เด็กและเยาวชน ไบรอั้นท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชน
อย่างไรบ้าง เพราะไบรอั้นจบการศึกษาแค่ระดับประถมศึกษา
ตอนปลายคือ ป.๖ และได้ลาออกกลางคันระหว่างเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เพราะความเกเรไม่รักเรียน เผด็จซึ่งเป็น
คนทีช่ กั ชวนให้ไบรอัน้ มาเข้าร่วมรับการอบรมและช่วยหนุนเสริม
ให้ก�ำลังใจในการท�ำงานของเขา เล่าถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวของ
ไบรอั้นและชุมชนว่า
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“อย่างแรกที่เห็นได้ชัดมากคือ กิริยามารยาทเรียบร้อย
ขึ้น มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ รู้จักยกมือไหว้ทักทายผู้ใหญ่ด้วย
ความนอบน้อม และก็มีความรับผิดชอบมากขึ้น แม้ว่าไบรอั้น
จะพูดไม่เก่ง น�ำเสนองานในเวทีเวลามีประชุมยังไม่ได้ เพราะ
เขายังไม่ค่อยมีความมั่นใจเวลาอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆ แต่เขาคุม
เพือ่ นๆ และน้องๆ ได้ บอกอะไร เด็กๆ ก็จะเชือ่ ฟัง ท�ำตาม ทัง้ คง
ด้วยความกลัวในตัวไบรอัน้ และหลายคนก็ยกย่องให้ไบรอัน้ เป็น
ลูกพี่ ซึ่งการที่ไบรอั้นน�ำเด็กคนอื่นได้ ก็ท�ำให้เรารวมตัวเด็กมา
ท�ำกิจกรรมง่ายขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬา เดี๋ยวนี้ เรา
ไม่ต้องไปยุ่งหรือจัดการอะไรทั้งนั้น ไบรอั้นกับเพื่อนๆ สามารถ
จัดการได้เองทุกขั้นตอน เรามีหน้าที่แค่เห็นด้วยหรือไม่กับสิ่งที่
เขาอยากท�ำ เท่ากับเขาก็มาผ่อนแรงเราในการท�ำงานกับกลุ่ม
เด็กได้เยอะ”

ตอบโจทย์การพัฒนาเยาวชน
สร้างการมีส่วนร่วม “รวมพลัง เด็กเสี่ยง”
จากการเห็นความส�ำเร็จในการเปิดพืน้ ที่ ให้โอกาสแก่
เด็กเหลือขอ นอกระบบ แก่เยาวชนกลุม่ นี้ ท�ำให้เผด็จวางแผน
ทีจ่ ะขยายผลในการจัดอบรม เพือ่ พัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชน
นอกระบบรุ่นต่อไป โดยให้ไบรอั้นเป็นผู้น�ำในการชักชวนและ

ดึงเด็กรุน่ น้องทีย่ งั เกเร มาเข้าร่วมกระบวนการ เพือ่ หวังจะเห็น
ดอกผลจากการดึง พลังตัวตน ของเด็กเหล่านี้ออกมา
“แผนที่วางไว้ คือ จะพาเด็กที่อยู่ในสภาเด็กของต�ำบล
ต่างๆ ในจังหวัดนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าที่ผ่านมา แต่ละ
ต�ำบลท�ำงานเป็นอย่างไร เรียนรู้อะไรบ้าง ข้อดี ข้อด้อยของการ
ท�ำงานเป็นอย่างไร และให้ช่วยกันค้นหาปัญหาว่าแต่ละพื้นที่มี
ปัญหาอะไรบ้าง เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลในพืน้ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ จากการแลก
เปลี่ยนของเด็กๆ และจะท�ำให้เห็นแนวทางการพัฒนาโดยที่เด็ก
เป็นคนเสนอเอง และข้อเสนอต่างๆ ของเด็กก็จะกลายมาเป็น
โครงการที่เราจะท�ำกับเด็กในปีต่อไป”
เผด็จ ให้ข้อคิดปิดท้ายส�ำหรับคนท�ำงานที่ต้องเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ว่า เมื่อมีใครมาถามว่า
คิดอย่างไรกับการน�ำเด็กนอกระบบเข้ามาท�ำงานเป็นสภาเด็ก
และเยาวชน
“ผมว่าหน้าที่หนึ่งของคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดี คือการ
ช่วยให้โอกาสและสนับสนุนเด็กที่เกเรให้มีพื้นที่ด้วยเช่น
กัน”

ทัศนคติของผู้ ใหญ่ในชุมชน
เรา มองกลุ่มเด็กนอกระบบ
เปลี่ยนไปมาก เพราะเห็นความ
ประพฤติของเขาเปลี่ยนไป
อนันต์วัฒน์ รอดวินิจ
ปลัด อบต. พนมรอก
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อบต. หนองอียอ ทำ�หน้าที่ “คุณอำ�นวย”

ให้เด็กในระบบและนอกระบบร่วมเรียนรู้ผ่านสภาเด็กและเยาวชน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองอียอ เปิดพื้นที่ให้ทุก
ภาคส่วนในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรม โดยเฉพาะ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและ
เยาวชนท้องถิน่ เป็นการเปิดโอกาสให้ทงั้ เด็กทีก่ ำ� ลังศึกษาอยู่
ในระบบและเด็กที่ศึกษานอกระบบได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน

รูปแบบการทำ�งานพัฒนาเยาวชน
ของเราไม่ใช้การเข้าค่าย แต่จะใช้
กิจกรรมที่มีระยะเวลาและต้องการ
ความต่อเนื่อง เมื่อเราได้งบประมาณ
มา ก็ให้น้องๆ ช่วยกันคิดว่าจะทำ�
กิจกรรมใด เช่น เด็กที่เลือกเลี้ยงปลา
เขาพบปัญหาว่าระหว่างที่เลี้ยงปลา
ถูกขโมยไปหมดกระชัง เราก็ไม่เคย
ดุด่าว่ากล่าวเขา แต่กลับให้กำ�ลังใจ
และทำ�ให้เขาเกิดความไว้วางใจที่จะเข้า
มาปรึกษาพูดคุยกับเรา
สมเกียรติ สาระ
หัวหน้าสำ�นักปลัด อบต หนองอียอ

จุดเด่นของการท�ำกิจกรรมร่วมกันของเยาวชนในต�ำบล
หนองอียอ คือ เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความคิด ความต้องการ
ของเยาวชนเอง จึงมีการท�ำงานกันอย่างต่อเนื่อง แข็งขัน และมี
จ�ำนวนของเยาวชนเข้ามาร่วมท�ำร่วมคิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
บุ ค คลผู ้ ริ เ ริ่ ม ให้ เ กิ ด การรวมตั ว ของเยาวชนต� ำ บล
หนองอียอ จนกลายเป็น โครงการเครือข่ายเด็กและเยาวชน
จิตอาสาพัฒนาหนองอียอ ซึ่งมีสภาเด็กและเยาวชนต�ำบล
หนองอียอ และเครือข่ายแกนน�ำเด็กและเยาวชนต�ำบล
หนองอียอ ท�ำกิจกรรมต่างๆ คือชายหนุ่มอายุ ๓๗ ปี ที่มี
ต�ำแหน่งเป็น หัวหน้าส�ำนักปลัด อบต. หนองอียอ ที่ชื่อ
สมเกียรติ สาระ
สมเกียรติ เป็นคนต�ำบลหนองสนิทที่มีพื้นที่อยู่ติดกับ
ต�ำบลหนองอียอ เขาเริ่มชีวิตการท�ำงานโดยเป็นประธานสภา
เยาวชนในหมู่บ้าน และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา ได้
รับเลือกโดยไม่ต้องอาศัยสินจ้างรางวัลใดๆ นอกจากการเข้าหา
แต่ละบ้าน ก่อนจะผันตัวเองไปสอบเป็นพนักงานส่วนต�ำบล
นับจากนั้นมา ชีวิตของสมเกียรติก็มุ่งมั่นอยู่ในเส้นทางของการ
ท�ำงานเป็นบุคลากรในหน่วยงานบริหารที่สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล มาได้ ๗ ปีแล้ว
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ในปีแรก สมเกียรติยอมรับว่าแม้จะทำ�งานแบบ มี ใจ แต่ ไม่ ได้ ใช้การมีส่วนร่วม ทุก
อย่างมาจากความคิดของเขาเอง ทำ�ให้เขาเครียดมาก เพราะเกิดอุปสรรคในการ
ทำ�งานมากมาย ขณะที่การทำ�งานแบบ มีส่วนร่วมจากเด็ก คือ ใช้กิจกรรมจากเด็กเป็น
ตัวตัง้ รูปแบบการทำ�งานจะผ่อนคลาย ไม่เครียด มีความสนุกเข้ามาเสมอ และการปล่อย
ให้เด็กนำ� ทำ�ให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองเป็นฮีโร่ ทุกอย่างจึงง่ายขึ้น
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะท�ำงานเพื่อพัฒนาชุมชนในถิ่นของ
ตนเอง สมเกียรติเริม่ มองหาแนวทางในการท�ำงานพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตลอดระยะของการท�ำงานเป็นพนักงาน ประสบการณ์
ชี วิ ต ที่ ต ้ อ งจากบ้ า นไปท� ำ งานในเมื อ ง ท� ำ ให้ เ ขาเข้ า ใจ
คุณภาพชีวติ ของคนทีต่ อ้ งไปใช้แรงงานต่างถิน่ จึงอยากให้
เยาวชนในชุมชนมีภูมิคุ้มกันในตนเอง
เพราะอยากได้ประสบการณ์การท�ำงาน สมเกียรติจึง
ขอย้ายมาท�ำงานใน อบต.หนองอียอ เมื่อมีผู้บริหารใหม่ เพื่อน
ร่วมงานใหม่ ท�ำให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้งานอย่างมากมายทั้ง
งานในหน้าที่และงานที่ตัวเองต้องการท�ำ
เมื่อมาอยู่ที่หนองอียอ เขาเริ่มสนใจท�ำโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง โดยได้รบั แรงบันดาลใจจากการเห็น
แนวคิดการท�ำงานทีเ่ น้นกลไกในระดับต�ำบลของ สรส. จึงได้เชิญ
ทีมงานมาร่วมสร้างวิสัยทัศน์ในการท�ำงานให้กับผู้บริหารของ
อบต. หนองอียอ ได้เห็นถึงความจ�ำเป็นของการท�ำงานพัฒนา
เด็กและเยาวชน
หลังจากผู้บริหาร “ไฟเขียว” สมเกียรติก็เริ่มออกเดินก้าว
แรก ซึ่งเขาบอกว่าเป็นการท�ำงานแบบ “ลองผิดลองถูก” โดย
ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้น�ำชุมชน ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อ
ให้ช่วยกันคัดเด็กที่คิดว่ามีจิตอาสาอยากท�ำงานให้กับชุมชน
ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะท�ำให้เด็กๆ รวมตัวกันติดได้อย่าง
เหนียวแน่น เพราะต้องอาศัยเวลา ความต่อเนื่องสม�่ำเสมอ

“ปีแรกที่เริ่มท�ำ คือ ปี ๒๕๕๓ ผมท�ำแบบมีใจ และ
ลองผิดลองถูก คือเป็นการท�ำที่มาจากตัวเราเอง คิดเอง แล้ว
เอาไปใส่ให้เด็ก วันแรกๆ ที่เด็กมาประชุม บางคนก็เมามาเลย มี
อุปสรรคในการท�ำงานเยอะมาก แต่เราก็คอ่ ยๆ ปรับวิธี เรียนรูไ้ ป
เรื่อยๆ หลังจากนั้น ในปี ๒๕๕๔ ก็ลองท�ำแบบใหม่ เปลี่ยนให้
ท�ำงานกันแบบมีส่วนร่วมมากขึน้ คือ ปล่อยให้เด็กคิดเอง เราแค่
พยายามท�ำให้เด็กไม่เบื่อ หารูปแบบกิจกรรมหลากหลาย และ
ท�ำให้กิจกรรมของพวกเขาเป็นไปอย่างจิตอาสามากขึ้น เพื่อให้
ผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้น�ำชุมชนให้เขายอมรับเด็กๆ ก่อน ที่เลือก
งานที่เป็นจิตอาสา เพราะจะช่วยให้ภาระงานของผู้น�ำชุมชนเบา
ขึ้น เขาก็จะเห็นประโยชน์ และท�ำให้เด็กๆ สามารถท�ำกิจกรรม
ในหมู่บ้านได้ง่ายขึ้นเมื่อมีผู้ใหญ่สนับสนุน”
ในระหว่ า งการเรี ย นรู ้ วิ ธี ท� ำ งานเพื่ อ ให้ เ ข้ า กั บ เด็ ก
สมเกียรติได้พบกับ สุริยา ดวงศรี หรือ เขียว ซึ่งกลายเป็น
แกนน�ำเยาวชนคนส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้การท�ำงานพัฒนาเด็กเยาวชน
ในต�ำบลหนองอียอก้าวไปได้ไกลอย่างรวดเร็ว
“ครั้งแรกที่เห็นเขียว ผมก็คิดว่าเด็กคนนี้คงเป็น
นักเลงเพราะตัดสินจากท่าทางกิริยาของเขา แต่พอได้รู้
จัก จริงๆ ผมเห็น ถึงความตั้งใจจริงของเขียวที่อยากจะ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง และมีความตั้งใจในการท�ำงานให้กับ
ชุมชนมาก”
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เรื่องที่เราต้องเป็นตัวหลักในการทำ�งานคือ การนำ�เสนอผลงานของเด็กให้กับผู้ ใหญ่ใน
ชุมชนได้รับรู้ หลังจากที่ผ่านงบประมาณในแต่ละปีแล้ว เราจะมีเวทีจัดการแลกเปลี่ยน
ความเห็นจากผู้ ใหญ่ใจดีกลุ่มต่างๆ และผู้น�ำ ชุมชน มาระดมปัญหาของเยาวชนที่ผู้ ใหญ่
กังวลใจ หรือให้ความสนใจ จากนั้น เราก็จะจัดเวทีสำ�หรับเด็กในตำ�บล ให้ทุกหมู่บ้าน
ส่งตัวแทนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนว่า ปีนี้ เด็กๆ อยากทำ�อะไร เพราะอะไร เพื่อให้เขารู้สึก
ว่าเป็นเจ้าของงานอย่างแท้จริง หน้าที่ของเราจึงเป็นเพียงแค่ คนอำ�นวยความสะดวก
ให้ทุกกลุ่มมาพบกัน
สมเกียรติยอมรับว่า เขียวคือตัวอย่างบทเรียนส�ำคัญที่
ท�ำให้เขาเรียนรูก้ ารท�ำงานร่วมกับเด็กว่าต้องมีวธิ กี ารอย่างไร ท�ำ
แบบไหน เมือ่ เข้าสูป่ ที สี่ อง จึงเห็นการรวมกลุม่ ของเยาวชนที่
ชัดเจนมากขึ้นในแต่ละหมู่บ้านหลังจากปรับวิธีคิด เปลี่ยน
วิธีท�ำ โดยจัดให้เด็กจากทั้งสองกลุ่ม คือในระบบและนอกระบบ
ท�ำงานรวมกัน ไม่มีการแยกส่วน เพราะทั้งสองกลุ่มสามารถ
เกื้อหนุน เติมเต็มในส่วนที่ต่างคนต่างขาด เช่น เด็กนอกระบบ
มีเวลามากกว่า ก็จะดูแลรับผิดชอบงานในโครงการของกลุ่มใน
วันธรรมดาได้ ขณะที่เด็กในระบบมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
วิชาการ ก็สามารถช่วยเหลือสนับสนุนกันได้ และเมื่อถึงเสาร์
อาทิตย์ ทั้งสองกลุ่มก็จะมาช่วยกันท�ำงาน ได้เรียนรู้จักกันและ
กันไป
ทัง้ หมดนัน้ คือกระบวนการท�ำงานพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของต�ำบลหนองอียอ โดยมีสมเกียรติ เป็นผู้ประสานงานหลัก
ท�ำหน้าทีเ่ ป็น คุณอ�ำนวย เชือ่ มให้คนทุกกลุม่ ได้มโี อกาสมาร่วม
ท�ำงาน เรียนรู้ไปด้วยกัน
สมเกียรติเรียนรูแ้ ละมุง่ มัน่ ในการท�ำงานร่วมกับเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง จนถึงปี ๒๕๕๕ ผลงานของเด็กๆ ได้รับการยอมรับ
จากผู้ใหญ่ในต�ำบลอย่างเห็นได้ชัด เพราะมีการให้ความร่วมมือ
สนับสนุนด้านต่างๆ ทั้งงบประมาณจาก อบต. ที่ให้เพิ่มขึ้น และ

ผู้ปกครองปล่อยให้บุตรหลานของตนมาร่วมท�ำกิจกรรมด้วย
ความเต็มใจทุกสัปดาห์
สมเกียรติยังเรียนรู้ว่า การท�ำงานแบบมีส่วนร่วม ท�ำให้
เขาไม่ตอ้ งเหนือ่ ยคนเดียวอีกต่อไป และไม่ตอ้ งเครียดกังวล งาน
ที่ดูเหมือนหนักหนาสาหัสในตอนเริ่มต้น มาถึงวันนี้ จึงเป็นเรื่อง
สบายๆ ไปแล้ว
“แต่ก่อนเราเครียดมาก เวลาจะท�ำงาน จะเรียกประชุม
เรากังวลว่าผูป้ กครองจะยอมให้ลกู ของเขามาไหมนะ แต่มาตอน
นี้ เราไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้แล้ว ท�ำงานได้อย่างสบายใจมาก
ขึ้น เพราะผู้ปกครองรู้เห็นและให้การสนับสนุน ในตัวเด็กๆ เอง
ที่เราเห็นพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือ การจัดงาน
ต่างๆ เด็กเข้ามาเยอะเลย คิดว่าสิ่งที่ท�ำให้เด็กๆ เข้ามาท�ำงาน
ร่วมกันเพราะงานที่ท�ำมันสนุก แล้วเขาได้เจอเพื่อน ได้แสดง
ความสามารถของตนเองออกมา ได้ทำ� งานร่วมกันเป็นทีม น่าจะ
เป็นเรือ่ งพวกนีแ้ หละทีท่ ำ� ให้เด็กยังท�ำงานกันต่อโดยไม่คำ� นึงถึง
เรื่องค่าตอบแทนใดๆ”
กิจกรรมทีท่ �ำเป็นประจ�ำในนามของ โครงการเครือข่าย
เด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาหนองอียอ มีหลากหลาย ทัง้
การให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคติดต่อและการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
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หลังจากเกิดการรวมตัวของเยาวชนในรูปของเครือข่าย ทำ�ให้เด็กที่เรียนและไม่ ได้เรียน
ได้มีกิจกรรมร่วมกันทั้งในระหว่างหมู่บ้าน และกับตำ�บลอื่นๆ ด้วย ส่งผลให้ผู้บริหารดูแลเด็กได้
ง่ายขึ้น เรื่องหนึ่งที่เห็นชัดเจนคือ เดิมตำ�บลของเราจะมีการแบ่งเขตหมู่บ้านออกเป็นสองกลุ่ม
ใหญ่ๆ คือฝั่งเหนือ กับฝั่งใต้ ซึ่งทั้งสองไม่ถูกกันมาตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายาย เด็กทั้งสองโซนจึง
ไม่รู้จักกัน เวลาจัดงานแข่งกีฬาระหว่างสองโซนเมื่อไหร่ เสร็จงาน เด็กก็จะตีกัน มีเรื่องทะเลาะ
วิวาทกันเสมอ แต่หลังจากมีกิจกรรมที่ทำ�ให้เด็กทุกหมู่บ้านรู้จักกันแล้ว เรื่องทะเลาะวิวาทก็
ไม่เกิดขึ้นมาอีกเลย นโยบายในการทำ�งานส่งเสริมให้มีกิจกรรมสำ�หรับเด็กและเยาวชนตำ�บล
หนองอียอต่อจากนี้ ไป คงไม่ ได้ขึ้นกับผู้ บริหารอีกแล้ว เพราะกิจกรรมเหล่านี้กลายเป็นของเด็ก
ทุกคนในตำ�บล เมื่อเด็กต้องการ ผู้บริหารคนไหนที่เข้ามาก็ต้องสนองตอบอย่างแน่นอน
ยุภาวดี บุญมาก
นายก อบต. หนองอียอ

74 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในรูปแบบของการจัดเสียงตามสายในทุกหมู่บ้านของต�ำบล ทุก
วันจันทร์ พุธ และศุกร์ การเรียนรู้อาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ เพาะเห็ด รวม
ทัง้ กิจกรรมจิตอาสา คือการท�ำความสะอาดพืน้ ทีใ่ นหมูบ่ า้ นและ
ในวัดซึง่ จัดทุกวันเสาร์ กิจกรรมพวกนีม้ กี ารท�ำกันอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมี อบต. ลงทุนงบประมาณให้

การเรียนรู้ส�ำหรับใช้ในวันข้างหน้า”

ส�ำหรับกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อาชีพ หลังจากท�ำไปแล้ว
ไม่ว่าจะได้ก�ำไรหรือขาดทุน สมเกียรติจะปล่อยให้เด็กจัดการ
บริ ห ารเอง บางกลุ ่ ม ที่ เ ลื อ กท� ำ โครงการเกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ
พอเพียงแล้วขาดทุน ก็เปลีย่ นไปท�ำกิจกรรมกีฬาแทน เป็นต้น ซึง่
สมเกียรติไม่มองว่านี่คือปัญหา เพราะทุกอย่างที่เด็กท�ำ ล้วน
แต่สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ หากมีผู้ใหญ่คนใดไม่เห็น
ด้วย หรือคลางแคลงใจกับการทีส่ มเกียรติปล่อยให้เด็กๆ บริหาร
โครงการกันเองจนเกิดการขาดทุน เขาก็จะท�ำหน้าทีช่ แี้ จงในเวที
ประชุมประจ�ำเดือน เพือ่ เตือนสติให้ผใู้ หญ่เข้าใจถึงการสร้างการ
เรียนรูใ้ ห้กบั เด็กว่าต้องเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรูจ้ ากการ “ลองผิด
ลองถูก”

“การท�ำให้ทีมงานมีใจร่วมท�ำกับเรา คือ เราเน้นการ
สื่อสารในทีม ส�ำรวจความรู้สึกของคนท�ำงานด้วยกันว่าเขารู้สึก
อย่างไรบ้างเมื่อได้ยินเสียงสะท้อนของเด็ก เขาคิดอย่างไรถ้า
หากเราไม่ท�ำให้กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้น อีกอย่างที่เราท�ำให้เกิด
แรงจูงใจในการท�ำงานของทีมงานคือ การประเมินเพื่อให้โบนัส
แต่ละปี เพราะต้องมาจากผลงานที่เห็นชัดเจนจับต้องได้ ซึ่งก็
คือจ�ำนวนของเด็กที่มาเข้าร่วมมากขึ้น รวมทั้งการมีส่วนร่วม
การยอมรับจากพ่อแม่ผู้ปกครองในชุมชนนั่นเอง”

จากการมุ่งมั่นท�ำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ และ
มีความหลากหลาย รวมทั้งมีรูปแบบที่เป็นการสร้างการมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่าย จึงท�ำให้โครงการฯ ดังกล่าวของเยาวชนใน
ต�ำบลหนองอียอได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึง่ ในโครงการ
คนไทยใจอาสาดีเด่น ของจังหวัดสุรินทร์ เมื่อเดือนกันยายน
๒๕๕๕ ทัง้ ยังได้รบั งบประมาณสนับสนุนในการท�ำงานจาก อบต.
มากขึ้น เพราะผู้บริหารเองยอมรับว่าเวลาไปร่วมประชุมที่ไหน
ก็ได้รับค�ำชมเชยตลอด
“ผมถือว่าการให้โอกาสเด็กส�ำคัญที่สุด ไก่ตาย ปลาหาย
ไม่เป็นไร อย่าเสียใจ เพราะเราได้โอกาสในการเรียนรูก้ ลับมา เมือ่
เวลามีประชุมใหญ่ในระดับต�ำบล เราก็จะน�ำเสนอการเรียนรูข้ อง
เด็กๆ ให้ผใู้ หญ่ได้รบั รูเ้ ข้าใจว่าการเลีย้ งไก่เลีย้ งปลาแล้วล้มเหลว
นั้น ไม่ใช่ความล้มเหลว เพราะเราไม่ได้เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาเพื่อให้
มีก�ำไร แต่เราให้เด็กเลี้ยงเพื่อให้เด็กมีกิจกรรมท�ำร่วมกันและมี

จากทีเ่ คยท�ำอยูค่ นเดียวในปีแรก เมือ่ ขยับต�ำแหน่งขึน้ มา
เป็นหัวหน้า ท�ำให้มีลูกน้องช่วยท�ำงานมากขึ้น สมเกียรติชี้ชวน
ให้ลกู น้องเข้าใจถึงความส�ำคัญของการพัฒนาเด็กเยาวชนว่าเป็น
รากฐานที่ส�ำคัญยิ่งในการท�ำงานท้องถิ่นอย่างไร

สิง่ ทีส่ มเกียรติตอ้ งการพัฒนาต่อไปคือ การรวบรวมงานที่
ท�ำมาทั้งหมดให้เป็นระบบ มีการจัดเก็บที่สะดวกเมื่อต้องการใช้
งาน รวมทัง้ การน�ำเสนอในรูปแบบทีท่ นั สมัยมากขึน้ เช่น การใช้
เครื่องมือสารสนเทศเข้ามาช่วยในการท�ำงาน
“ส่วนเรือ่ งความยัง่ ยืนนัน้ เราไม่กงั วลอีกแล้ว เพราะ
ไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้บริหารไปกี่คน แต่งานเหล่านี้ไปอยู่ใน
ชุมชนแล้ว ผู้ปกครองและเด็กต้องการ ก็ต้องท�ำ ไม่มีใคร
ไปเปลี่ยนได้ถ้าเป็นความต้องการของชุมชน”
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เยาวชน “นักดื่ม” สู่ “นักทำ�”

สุริยา ดวงศรี ประธานสภาเด็กและเยาวชน ตำ�บลหนองอียอ
อำ�เภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ชีวิตช่วงวัยรุ่นของ สุริยา ดวงศรี หรือ เขียว ไม่ต่างจาก
เด็กวัยรุ่นจ�ำนวนมากในหมู่บ้านชนบทไทยที่ใช้เวลาว่างไปกับ
การท�ำตัวเป็น หัวโจก คือทุม่ ให้แอลกอฮอล์และการทะเลาะวิวาท
กับวัยรุน่ ต่างหมู่บา้ น แม้หลายครัง้ จะไม่ได้เป็นฝ่ายเริม่ ก่อน แต่
หากมีใครเริ่ม เขาก็ยินดี รับ และ ลุย
ทว่า นั่นคือเรื่องราวที่เป็นเพียง อดีต เพราะ ปัจจุบัน
เขียวกลายเป็นหนึง่ ในเยาวชนรุน่ ใหม่ทใี่ ช้เวลาไปกับการท�ำงาน
จิตอาสาเพือ่ ชุมชน และหาเลีย้ งชีพตนเองอย่างพอเพียงได้อย่าง
สมดุล

กับช่วงเวลาที่เกือบพลัดตกลงสู่ “หลุมด�ำ”
เขียวอายุ ๒๖ ปีแล้วในวันนี้ ครอบครัวของเขาย้ายมาตั้ง
รกรากอยู่ที่ต�ำบลหนองอียอ อ�ำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่
เขาอายุ ๑๒ ปี เนื่องจากพ่อเสียชีวิตตั้งแต่เขียวอายุได้ ๔ เดือน
แม่และพี่สาวจึงท�ำหน้าที่เลี้ยงดูเขา ด้วยการท�ำไร่ท�ำนา รวมทั้ง
ไร่นาสวนผสม เมื่อย้ายมาอยู่ที่ต�ำบลนี้ เขาจึงมาเข้าเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่โรงเรียนหนองอียอ

“ดนตรีก็เล่นเป็นเกือบทุกอย่าง แต่ไม่เก่งสักอย่าง กีฬา
ผมก็เล่นได้หลายอย่างนะ เป็นหนึ่งในทีมนักกีฬาตะกร้อของ
ต�ำบลด้วย”

ในวันที่ยังสวมชุดนักเรียน เขาอยากรู้อยากลองไปทุก
อย่างทั้งดนตรี กีฬา และแอลกอฮอล์ แต่โชคดีที่เขียวไม่ได้ก้าว
พลาด สามารถประคับประคองชีวิตวัยเรียนจนจบการศึกษาได้
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยผลการเรียนที่แม้จะไม่ดีเด่น แต่
ก็ไม่ได้น้อยหน้าใครนัก

เมื่อจบ ม. ๖ เขาสมัครสอบเอนทรานซ์ เพราะมีความ
ฝั น เช่ น เดี ย วกั บ วั ย รุ ่ น ไทยจ� ำ นวนมากที่ อ ยากเรี ย นต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ ทว่า ฝันครั้งนี้ไปไม่ถึงจุดหมาย เขียวสอบ
ไม่ติด จึงผันหนทางชีวิตตนเองเข้าสู่กรุงเทพฯ เพื่อหางานท�ำไป
พร้อมกับเรียนต่อ
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หากตำ � บลหนองอี ย อมี กิ จ กรรม
ที่ ใ ห้ เ ยาวชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มเสี ย
ตั้งแต่วันที่เขียวยังเรียนหนังสือในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชีวิตของ
เขี ย วและเยาวชนอี ก หลายคนอาจ
ไม่ ต้ อ งเข้ า ไปข้ อ งแวะกั บ สิ่ ง ต่ า งๆ
ที่ทำ�ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
“มีลกู พีล่ กู น้องเขามาเปิดกิจการรับซ่อมจักรอุตสาหกรรม
ในกรุงเทพฯ ผมก็เลยมาอยู่กับเขาเพื่อท�ำงาน และเรียนไป
ด้วย โดยผมลงเรียนที่มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง คณะวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ แต่เรียนได้แค่สองปี ผมก็ตัดสินใจหยุดเรียนเพื่อ
ท�ำงานอย่างเดียว”
หางเสียงของเขียวสั่นเครือเมื่อเล่าย้อนถึงอดีต ช่วงเวลา
ที่ต้องตัดสินใจว่า จะเรียนหนังสือหรือจะท�ำงาน เพราะใจจริง
เขายังอยากเรียนต่อ แต่ด้วยฐานะยากจน ท�ำให้เขาต้องตัดสิน
ใจเลือกงานมาก่อน เพื่อมีรายได้
หลังจากอยู่กรุงเทพฯ ได้สามปี เขียวก็มีโอกาสกลับบ้าน
เพื่อมาพักผ่อน เติมพลังให้ชีวิต
“ช่วงที่กลับมาแรกๆ ผมว่าคนที่หมู่บ้านคงรู้สึกหนาวๆ
ร้อนๆ เหมือนกัน ผมได้ยินเขาพูดกันว่า นั่น ไอ้เสือ กลับมา
แล้ว”
ค�ำที่ชาวบ้านใช้เรียกเขียวสะท้อนถึงภาพพจน์ว่า เขียว
เป็นนักเลงในสายตาของชาวบ้าน เพราะเมือ่ เมาได้ทแี่ ล้ว เขา
มักมีเรือ่ งทะเลาะเบาะแว้ง บางครัง้ ถึงขัน้ ลงไม้ลงมือกับเด็กวัยรุน่
ในหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ เป็นประจ�ำ เขียวเองก็ไม่เข้าใจว่าท�ำไมทุกครัง้ ที่
มีงานในหมูบ่ า้ น เขามักจะถูกเด็กจากหมูบ่ า้ นอืน่ มาหาเรือ่ งเสมอ

และเขาก็ “จัดให้” ไปทุกครั้งเช่นกัน
“ผมใช้เวลาว่างกินเหล้าเมาหัวราน�ำ้ บ่อยๆ ยิง่ ถ้าเป็นช่วง
เทศกาลส�ำคัญๆ ผมเมาติดต่อกันห้าวันห้าคืนเลย ยอมรับว่าช่วง
ที่เป็นวัยรุ่นเรียนมัธยมปลาย ผมดื่มหนักจริงๆ”
ยังถือว่าเป็นโชคของเยาวชนคนนี้ที่แม้ชอบดื่มเหล้า แต่
เขาไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพยา และไม่เล่นการพนัน ดังนั้น ชีวิตของ
เขาจึงไม่ได้ย่างกรายไปใกล้กับการก่ออาชญากรรมใดๆ
แต่เขียวอยากเปลี่ยนแปลงชีวิต เมื่อกลับมาพักผ่อนที่
บ้าน เขาคิดในใจอยูเ่ สมอว่าท�ำอย่างไรจึงจะไปให้พน้ วงจรอุบาทว์
ของการเมาแล้ววิวาท
ต้ อ งนั บ เป็ น โชคดี อี ก ครั้ ง ที่ มี เ พื่ อ นในหมู ่ บ ้ า นซึ่ ง เป็ น
เยาวชนอายุไล่เลี่ยกัน มาชักชวนเขาให้เข้าร่วมกับกิจกรรมที่
อบต. หนองอียอ จัดขึ้น เพราะนั่นคือ ประตูที่เปิดให้เขียวได้
เห็นหนทางของการใช้ชวี ติ แบบใหม่ ไม่ตอ้ งพึง่ แอลกอฮอล์
อีกต่อไป
“เพื่อนผมเขาเป็นแกนน�ำเยาวชน ท�ำงานร่วมกับ อบต.
ก็มาชวนผมให้ไปร่วมกิจกรรม เพราะเห็นว่าผมอยู่ว่างๆ พอได้
ไปร่วมแล้ว ผมก็รู้สึกดี เพราะผมอยากท�ำอะไรให้กับบ้านเกิด
อยู่แล้ว”
จากงานครั้งแรกที่เข้าร่วม คือ งานวันเด็ก ซึ่งเขียวได้
รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ประสานและดูแลกลุ่มเยาวชนที่มา
จากหมู่บ้านต่างๆ ในต�ำบลหนองอียอ ท�ำให้เขียวเห็นโอกาส
ที่จะตอบแทนแผ่นดินที่เขาอาศัยอยู่ ด้วยการท�ำตัวให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่นๆ แม้ยังไม่รู้ว่าต้องท�ำอะไร
บ้าง แต่เขียวก็เต็มใจพร้อมจะเรียนรู้ และมุ่งมั่นว่า จะสร้าง
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับเยาวชนของต�ำบลหนองอียอ เพื่อไม่
ให้รุ่นน้องต้องเข้าสู่ชีวิตวัยรุ่น เมาแล้ววิวาท เหมือนกับเขา
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หลังจากได้แสดงความสามารถด้านประสานงาน และ
ท�ำให้เยาวชนกลุ่มต่างๆ มารวมตัวเพื่อท�ำกิจกรรมด้วยกันได้
เขียวก็ได้รบั ความไว้วางใจจากเยาวชนด้วยกันเอง ให้รบั ต�ำแหน่ง
ประธานสภาเด็กและเยาวชนต�ำบลหนองอียอ และเริ่มต้นท�ำ
หน้าที่ที่เขาฝันไว้ คือ การท�ำงานอุทิศตนให้กับบ้านเกิดของเขา

ต้อง “เปลี่ยนตัวเอง” ให้ ได้
เมื่อต้องการ “เปลี่ยนใจคนอื่น”
การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสภาเด็กและเยาวชนต�ำบล
หนองอียอ ท�ำให้เขียวบอกตัวเองว่า ต้องท�ำตัวให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดี
หน้าที่หลักในการท�ำงานเป็นประธานสภา คือการเข้า
ถึงตัวเยาวชนทุกกลุ่ม ทุกหมู่บ้าน ดังนั้น ในเวลาว่าง เขียวจะ
ตระเวนไปพูดคุยกับเยาวชนแต่ละกลุม่ อย่างคุน้ เคย เพือ่ ท�ำความ
เข้าใจถึงปัญหา อุปสรรคในการท�ำงานของแต่ละกลุ่มว่าเป็น
อย่างไร รวมทั้งสร้างความไว้วางใจให้เกิดในกลุ่ม นอกจากนั้น
เขียวยังท�ำหน้าที่ “แมวมอง” คอยหาเด็ก เยาวชนที่มีเวลาว่าง
และมีใจอยากท�ำกิจกรรม ให้เข้ามาร่วมเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่ง
ของเครือข่ายอย่างสม�่ำเสมอ
ดังนัน้ ขัน้ ตอนแรกเพือ่ สร้างให้เกิดการยอมรับทัง้ จากตัว

เยาวชนและจากผูใ้ หญ่ในหมูบ่ า้ น คือ เขาต้องลบภาพ นักดืม่ และ
นักเลง ออกไปจากสายตาชาวบ้าน
เขียวตัดสินใจ “หยุดดื่ม” ทันที และท�ำได้ส�ำเร็จ โดย
พิสูจน์ตนเองจากการอยู่ในกลุ่มคนที่ดื่มว่าเขาก็สามารถ
สังสรรค์กับกลุ่มได้โดยไม่ต้องยกแก้วสุรา
และเมือ่ หยุดดืม่ ได้ ปัญหาเรือ่ งการทะเลาะวิวาทก็ไม่มี สิง่
ที่ตามมาคือ ความมีสติ ใจเย็น ที่ก่อขึ้นอย่างช้าๆ จนกลายเป็น
อุปนิสัยใหม่ของเขียว
หลังจากนั้น แม้จะมีวัยรุ่นบางคนเข้ามาขอ “ลองดี” แต่
เขียวก็สามารถปล่อยวางอารมณ์ และไม่ถือสากับเรื่องเหล่านี้
ได้ส�ำเร็จ
และกลายเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจยิ่งนัก เมื่อสามารถท�ำตาม
ความตั้งใจของตนเองได้

สภาเด็กและเยาวชน
รูปแบบการท�ำงาน “มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม”
เมื่ อ มารวมตั ว กั น เป็ น สภาเด็ ก และเยาวชนต� ำ บล
หนองอียอแล้ว การท�ำงานก็เริม่ เป็นระบบ หลังจากประชุมหารือ

การทำ�งานเป็นแกนนำ�เยาวชนของเขียว เป็นการทำ�งานในรูปแบบจิตอาสาอย่างแท้จริง
เพราะไม่ ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างใดๆ ดังนั้น เขียวจึงต้องช่วยเหลือตัวเองในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยนำ�ความรู้จากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลับมารับจ้างซ่อม
และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กับคนในหมู่บ้าน รับซ่อมมอเตอร์ ไซค์ ซ่อมจักร พอถึง
หน้าแล้ง ก็ไปขับรถไถ ถึงหน้าเกีย่ วข้าว ก็ตดิ รถไปกับรถเกีย่ วข้าว ด้วยความสามารถเท่า
ทีม่ อี ยู่ ทำ�ให้เขาดำ�รงชีวติ อยู่ ได้ ไม่ล�ำ บากอะไรนัก ทัง้ ยังมีเวลาให้กบั การทำ�งานกิจกรรม
เยาวชนของตำ�บลด้วย
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ในคณะกรรมการแล้ว แกนน�ำแต่ละคนซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละ
หมู่บ้าน กลับไปถามความเห็นจากสมาชิกในหมู่บ้านของตนเอง
ว่า แต่ละกลุ่มอยากจะท�ำโครงการอะไร เมื่อน�ำเสนอโครงการ
เข้ามาแล้ว คณะกรรมการสภาและเยาวชน ท�ำหน้าที่ร่วมกัน
พิจารณากลั่นกรองโครงการต่างๆ เพื่อน�ำเสนอแก่ อบต. และ
ของบประมาณสนับสนุนการท�ำงาน
เขียวเพิ่มเติมถึงแนวทางของการพิจารณาโครงการว่า
ในปีแรกเน้นโครงการประเภทที่เด็กๆ จะได้มีรายได้เสริม จึงได้
เลือกโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงขึน้ มาก่อน เพือ่ ให้
เด็กๆ เกิดก�ำลังใจในการท�ำงาน คือ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด
และท�ำน�้ำยาล้างจาน
โครงการเหล่ า นี้ ไ ด้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น เป็ น ทุ น
เบื้องต้นโครงการละห้าพันบาท ถือว่าได้ทุนตั้งต้นมาน้อยมาก

ส�ำหรับเขียวและเยาวชน แต่ทุกคนในกลุ่มไม่ได้อยากเห็น
ก�ำไรจากการลงทุนในโครงการเหล่านี้ เท่ากับสิ่งเกิดขึ้น
ในกระบวนการท�ำงาน นั่นคือ ความรัก ความสามัคคี และ
ความรู้จักรับผิดชอบของเด็กๆ แต่ละกลุ่ม
“เด็กๆ ในหมู่บ้านที่น�ำเสนอเรื่องเลี้ยงปลา พวกเขาก็จะ
จัดเวรยามในการดูแลให้อาหารปลา และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการเลี้ยง รวมทั้งพอเลี้ยงจนโตได้ที่แล้วก็จะพากันออก
ขายโดยตระเวนไปตามบ้านต่างๆ ในหมู่บ้าน ถ้ายังขายไม่หมด
พี่สมเกียรติ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีและเป็นคนท�ำงานหลักในเรื่อง
เยาวชน ก็จะพาตระเวนไปขายตามต�ำบลอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ๆ”
ในกลุ่มของเขียวซึ่งท�ำโครงการเลี้ยงไก่ ถือว่าประสบ
ความส�ำเร็จน้อยที่สุด เพราะจากที่เลีย้ งในตอนเริม่ แรก ๑๕๐ ตัว
ตอนนี้เหลือไม่ถึง ๓๐ ตัวแล้ว เนื่องจากมีไก่ตายทุกวัน
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“ผมก็ได้บทเรียนมากเลยนะจากการเลี้ยงไก่ เพราะเรา
ต้องไปเรียนรู้จากที่ต่างๆ ทั้งยังต้องหาหนังสือมาอ่านว่าท�ำไม
ไก่ตาย จะเลี้ยงยังไง จะแก้ปัญหายังไง ก็ท�ำให้น้องๆ ในกลุ่ม
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้อาหารไก่ ท�ำความสะอาดเล้า ก็ได้
เรียนรู้ไปด้วยกัน”
เขียวเล่าถึงเรื่องราวของความส�ำเร็จและความล้มเหลว
ด้วยน�้ำเสียงที่มีความสุข ต่างจากตอนที่เล่าถึงอดีตของตนเอง
ในวัยรุ่นที่ท�ำตัวเป็น “นักดื่ม” อย่างมาก

ท�ำงาน “จิตอาสา” และ “เลี้ยงชีพอย่างพอเพียง”
สมดุลย์ของชีวิตวัยรุ่นคนหนึ่ง
การท�ำงานในฐานะประธานสภาเด็กและเยาวชนต�ำบล
หนองอียอไม่ได้สร้างรายได้ให้กับเขียว เพราะ อบต. ให้งบ
ประมาณในรูปแบบของโครงการ ซึง่ เป็นค่าใช้จา่ ยของแต่ละกลุม่
เขียวต้องดิ้นรนหาทางเอาชีวิตรอดเนื่องจากทางบ้านมีฐานะ
ยากจน บางครั้งจึงส่งผลต่อการท�ำงานให้กับชุมชนซึ่งเป็นการ
ท�ำงานแบบ จิตอาสา เพราะท�ำให้เขียวต้องเลือกว่าจะใช้เวลา
กับงานด้านไหน เมือ่ งานสองด้านมาหาพร้อมกัน แต่เขามักเลือก
งานจิตอาสาก่อน
“ทีบ่ า้ นอาจบ่นๆ บ้าง แต่ผมว่าพวกเขาเข้าใจผมดี เพราะ
ครอบครัวของผมสอนเรือ่ งการเอือ้ เฟือ้ แบ่งปันว่าเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
เราเกิดมาในครอบครัวยากจนก็จริง แต่ทกุ คนก็ชว่ ยเหลือกันทุก
อย่าง งานทีผ่ มท�ำอยูน่ ี้ ถามว่าเหนือ่ ยไหม เหนือ่ ย แต่พชี่ ายบอก
ว่า ถ้าท�ำแล้วมีความสุขก็ท�ำต่อไปเถอะ แต่เมื่อไหร่ท�ำแล้วรู้สึก
ล�ำบากใจ ก็ไม่ต้องท�ำ”
การเปลีย่ นแปลงในตัวเขียว สะท้อนถึงโอกาสของเยาวชน
ในพื้นที่ชนบทอื่นๆ ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หากเกิด
กิจกรรมที่สร้างสรรค์โดยผู้ใหญ่ในชุมชนสนับสนุน
เช่นเดียวกับที่เขียวและเยาวชนในต�ำบลหนองอียอบาง

กลุ่มเคยใช้เวลาว่างไปกับสุราและการทะเลาะวิวาท เพราะใน
เวลานั้น ต�ำบลหนองอียอยังไม่เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ส�ำหรับ
เยาวชน เวลาว่างของเยาวชนจึงถูกใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์
แต่เมือ่ อบต.หนองอียอ เข้ามาประสานให้มกี ารเกาะกลุม่
ของเยาวชนด้วยกันในแต่ละหมู่บ้านและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม
ที่มาจากความเห็นของเยาวชนเอง ก็ท�ำให้ภาพเยาวชนที่เคย
ยกพวกตีกันบ่อยครั้งหลังจากจัดงานแข่งกีฬาระหว่างหมู่บ้าน
และงานรื่นเริงสังสรรค์ตามประเพณีหมดไป กลายเป็นเพียง
เรื่องเล่าในอดีต
พร้อมกับชีวิตของเยาวชนที่ชื่อ “เขียว” สุริยา ดวงศรี คน
นี้ ทีส่ ามารถพลิกเปลีย่ นชะตาชีวติ และลบภาพ นักเลง ออกจาก
สายตาของผู้ใหญ่ เปลี่ยนตนเองเป็น นักท�ำกิจกรรม ประจ�ำ
ต�ำบลหนองอียอได้ ก็ด้วยการได้รับโอกาสและมีพื้นที่ให้ร่วมท�ำ
กิจกรรมในชุมชนของเขานั่นเอง
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อบต. กับการมองหา “ผู้ ใหญ่ใจดี”
ข้อต่อสำ�คัญของพลังชุมชน
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โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (๔ ภาค) ได้ให้
นิยามความหมาย ไว้ว่า
“ผู้ใหญ่ใจดีในชุมชน คือ บุคคล ผู้ที่ให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำแก่พอ่ แม่ ผูป้ กครอง เด็ก เยาวชนยามทีม่ ปี ญ
ั หา และ
เป็นผู้ที่พาพ่อแม่ เด็ก เยาวชน และครอบครัวท�ำกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ ชวนคิด พาท�ำ พาถอดบทเรียน เพือ่ ยกระดับการ
เรียนรู้ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็ก เยาวชนในชุมชน”
จากประสบการณ์ ใ นการท� ำ งานเพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก และ
เยาวชน ทั้งในระดับปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น โครงการฯ พบ
ว่า หากพื้นที่ใดขาดการหนุนเสริมจากผู้ใหญ่ใจดี ก็จะส่งผลต่อ
การท�ำงานกับเยาวชน เพราะผู้ใหญ่ใจดีมีบทบาทส�ำคัญยิ่งใน
การเรียนรู้ร่วมกับเยาวชน สามารถผลักดันให้เกิดกระบวนการ
เรียนรูใ้ นต�ำบล สามารถสร้างกิจกรรมเพือ่ สร้างความผูกพันหรือ
ลดช่องว่างระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กเยาวชน ซึ่งจะช่วยป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้

ผูใ้ หญ่ใจดี จึงเป็นทัง้ สือ่ กลางเชือ่ มระหว่างองค์กรกับตัว
เยาวชน รวมทัง้ เป็นผูท้ ำ� หน้าทีห่ นุนเสริม และติดตามการท�ำงาน
ของเยาวชนในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่
ดีของเด็กๆ ด้วย
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจในการส่ง
เสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานทุกด้าน อบต. ควร
มองหาผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนของตน และช่วยส่งเสริมให้
ผูใ้ หญ่ใจดีเหล่านีพ้ ฒ
ั นาศักยภาพของตนในการท�ำงานร่วม
กับเด็กและเยาวชน
เพราะ “ผู้ใหญ่ใจดี” เป็นเหมือน “ลมใต้ปีก” ที่พยุง
ให้เด็กและเยาวชน มีก�ำลังใจในการท�ำงานและด�ำเนินชีวิตตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ และแน่นอนว่า ย่อมส่งผลดีต่อชุมชนอย่าง
ไม่ต้องสงสัย
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ผู้ ใหญ่ใจดี เป็นสื่อกลางเชื่อมระหว่างองค์กรกับตัวเยาวชน รวมทั้งเป็นผู้ทำ�หน้าที่หนุน
เสริมและติดตามการทำ�งานของเยาวชนในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบ
อย่างทีด่ ขี องเด็กๆ ด้วยในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานท้องถิน่ ซึง่ มีภารกิจในการส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการพัฒนางานทุกด้าน อบต. จึงควรมองหา ผู้ ใหญ่ใจดี ในชุมชนของ
ตน และช่วยส่งเสริมให้ผู้ ใหญ่ใจดีเหล่านี้พัฒนาศักยภาพของตนในการทำ�งานร่วมกับ
เด็กและเยาวชน
“ผู้ ใหญ่ใจดี” ในชุมชน ค้นหาจากใคร
จากประสบการณ์ของโครงการฯ ในการท�ำงานร่วมกับ
ผู้ใหญ่ใจดีในหลากหลายพื้นที่ พบว่า ผู้ใหญ่ใจดี มีอยู่ในทุก
อาชีพ ทุกเพศ ทุกสถานภาพ
ผู้ใหญ่ใจดีสามารถเป็น ตุ๊เจ้า (เป็นค�ำเรียกพระสงฆ์ของ
ภาคเหนือ) เจ้าหน้าที่ อบต. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน (อสม.) ครูในโรงเรียน ครู กศน. ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูภูมิปัญญา
หรือแม้กระทั่งคนที่เคยเกเร เป็น “เด็กไม่ดี” ก็ยังสามารถ
พัฒนาตนเองให้เป็น ผู้ใหญ่ใจดี ได้เช่นกัน
ดังนั้น จึงไม่มีขีดจ�ำกัดใดๆ ที่ ผู้ใหญ่คนหนึ่งจะลุกขึ้น
มาพัฒนาตนเอง ซึ่งตัวอย่างเรื่องเล่ามากมายของการท�ำงาน
พัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆ จากหนังสือเล่มนี้ ล้วนเป็น
บทพิสูจน์ได้อย่างดี

จะเป็น “ผู้ ใหญ่ใจดี” ได้ ต้องท�ำตัวอย่างไร
ผูท้ ถี่ กู เลือกให้เป็น “ผูใ้ หญ่ใจดี” คือ เป็นคนทีเ่ ด็กไว้วางใจ
นั่นหมายความว่าคุณสมบัติที่จ�ำเป็นและส�ำคัญ คือ เป็นผู้ใหญ่ที่
พร้อมเข้าใจในธรรมชาติของเด็กและเยาวชน

ดั ง ค� ำ บอกเล่ า จากประสบการณ์ แ ลกเปลี่ ย นบทเรี ย น
และเสริมศักยภาพของผู้ใหญ่ใจดี ในเวทีท่ีโครงการฯ จัดขึ้นใน
หลากหลายพื้นที่ ได้สะท้อนถึงคุณสมบัติที่ส�ำคัญของ ผู้ใหญ่
ใจดี ว่า
• “ต้องเป็นการท�ำงานแบบลดช่องว่าง คือ การที่เยาวชน
มองเห็นผูใ้ หญ่เป็นทีพ่ งึ่ เวลาทีเ่ ยาวชนเหล่านัน้ มีปญ
ั หา ไม่
สามารถหาทางออกให้กบั ตนเองได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า
ต้องเข้าไปวุน่ วายกับเยาวชนมากเกินเหตุ เพราะความเป็น
จริงแล้วเยาวชนไม่ต้องการผู้ใหญ่ที่มานั่งสอน หรือเข้าไป
ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเขามากเกินไป เพราะฉะนั้น ต้องดู
ช่วงจังหวะว่า ควรเข้าไปเวลาใด”
• “ผู้ใหญ่ที่ดีควรมองเยาวชนอยู่ห่างๆ ไม่ไปหักหาญน�้ำใจ
ของเยาวชน”
• “ต้องท�ำตัวเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั เยาวชน เพือ่ ให้เยาวชน
ได้เห็นภาพ และสามารถท�ำให้เยาวชนเข้าถึงได้”
• “ต้องมีการปรับตัวทัง้ ผูใ้ หญ่และเยาวชน ศึกษาเรียนรูร้ ว่ ม
กัน หาทางออกร่วมกัน”
• “ต้องสามารถซื้อใจเยาวชนได้ ด้วยความเมตตา ไม่ท�ำให้
เยาวชนรู้สึกอึดอัดใจเวลาที่อยู่กับเรา หรือเวลาท�ำงาน
ร่วมกัน”
• “ต้องคิดและไว้วางใจในตัวเยาวชน เมือ่ เวลาทีเ่ ขาท�ำผิดไม่
ต�ำหนิ แต่ต้องให้ก�ำลังใจ แล้วสนับสนุนให้ท�ำใหม่อีกครั้ง”
• และข้อส�ำคัญทีส่ ดุ คือ “ต้องรักษาความลับของเด็ก เมือ่
เด็กมาขอค�ำปรึกษา”

84 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ไม่เพียงเข้าใจเยาวชน ยังต้องรู้จักเชื่อมเครือข่าย
ติดตามผล และสร้างกิจกรรม
“การทำ�หน้าทีผ่ ใู้ หญ่ใจดีในชุมชน ต้องมีการเชือ่ มโยงรูจ้ กั
องค์กร หน่วยงาน เครือข่าย ต้องมีเครือข่ายช่วยโยง ต้องมีหน่วย
งานรองรับ เพราะลำ�พังเพียงตนเองคนเดียวไม่สามารถทีจ่ ะแก้ไข
ปัญหาทุกอย่างหรือทุกเรื่องที่เกิดขึ้นได้ เช่น ต้องรู้จักกับสถานี
อนามัย สถานีตำ�รวจ องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ”
นั่นคืออีกหนึ่งคุณสมบัติของผู้ใหญ่ใจดี ที่ต้องมีทักษะใน
การสร้างสัมพันธภาพกับผูใ้ หญ่ในหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เด็กและเยาวชน ที่เหล่าผู้ใหญ่ใจดี นำ�มาแลกเปลี่ยนกันในเวที
เหตุผลที่ “ผู้ใหญ่ใจดี” ต้องรู้จักเชื่อมเครือข่าย หน่วยงาน
ต่างๆ ในท้องถิ่นของตนเอง เนื่องจากเป็นคนที่เด็กมักมาขอ
ความช่วยเหลือ ขอคำ�ปรึกษาในด้านต่างๆ เพราะไว้ใจและเชื่อ
มัน่ ว่าจะสามารถรักษาความลับได้ หรือเป็นคนช่วยประสาน สร้าง
ความเข้าใจกับพ่อแม่ ครอบครัวของเด็กได้เมือ่ เกิดปัญหาอันเกิด
จาก “ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์” หรือ “ก้าวพลาด”

ผูใ้ หญ่ใจดี จึงไม่จำ�เป็นต้องเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความรู้ หรือ
เป็นผูล้ งมือแก้ไขปัญหาให้เด็กด้วยตัวเอง หากแต่ตอ้ งมีทกั ษะใน
การให้คำ�ปรึกษา และการทำ�หน้าที่ “ส่งต่อ” แก่หน่วยงานองค์กร
เมื่อเด็กหรือเยาวชนคนนั้นต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งคอย
ติดตามผลทีเ่ กิดขึน้ จากการให้คำ�ปรึกษา หรือให้การส่งต่อไปยัง
หน่วยงานนั้น
นอกจากรู้จักการให้คำ�ปรึกษาแล้ว ผู้ใหญ่ใจดีจำ�เป็นต้อง
สร้างให้มี “พื้นที่และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ให้กับเด็กเยาวชน
ได้ทำ�กิจกรรมทีห่ ลากหลายและสนุกสนานตามวัย ขณะเดียวกัน
ก็ต้องมีผู้ใหญ่พาเด็กได้เรียนรู้จากกิจกรรมนั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อ
ช่วงชิงเวลาทีเ่ ด็กและเยาวชนจะใช้ไปกับการทำ�กิจกรรมทีน่ ำ�ไป
สูพ่ ฤติกรรมเสีย่ ง สรส. จึงได้หยิบยกตัวอย่างกิจกรรมหลากหลาย
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น โดยมี “ผู้ใหญ่ใจดี” เข้าไปร่วมคิด ช่วยทำ�
และหนุนเสริมอยูเ่ บือ้ งหลังความสำ�เร็จอย่างมากมาย มานำ�เสนอ
เพื่อให้เห็นวิธีคิด วิธีทำ� ของผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้
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ผู้ ใหญ่ใจดี ต้องเป็นคนเช่นนี้…
• ทำ�งานแบบลดช่องว่าง  เยาวชนไม่ต้องการ
ผู้ ใหญ่ที่มานั่งสอน หรือเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับ
ชีวิตของเขามากเกินไป เพราะฉะนั้น ต้องดู
ช่วงจังหวะว่า ควรเข้าไปเวลาใด

• สามารถซื้อใจเยาวชนได้ด้วยความเมตตา 
ไม่ทำ�ให้เยาวชนรู้สึกอึดอัดใจเวลาที่ทำ�งาน
ร่วมกัน

• ควรมองเยาวชนอยู่ห่างๆ ไม่ไปหักหาญน้ำ�ใจ
ของเยาวชน

• คิดและไว้วางใจในตัวเยาวชน เมื่อเวลา
เยาวชนทำ�ผิดไม่ตำ�หนิ แต่ต้องให้กำ�ลังใจ
แล้วสนับสนุนให้ทำ�ใหม่อีกครั้ง

• ทำ�ตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน เพื่อให้
เยาวชนได้เห็นภาพ และสามารถทำ�ให้เยาวชน
เข้าถึงได้

• และข้อสำ�คัญที่สุด คือ ต้องรักษาความลับเมื่อ
เด็กและเยาวชนมาขอคำ�ปรึกษา

• ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน หาทางออกร่วมกัน
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บุญพา แก้วดุก

ตัวอย่างผู้ใหญ่ใจดีที่ “ละเอียดอ่อน” กับเยาวชน
ในการขับเคลื่อนให้เกิดการรวมตัวของเยาวชนได้นั้น ใน
แต่ละพื้นที่จ�ำเป็นต้องมองหาผู้ใหญ่ใจดีหลายคน

คนหมู่นี้เลยนะ แต่เรารู้สึกเป็นห่วงเด็กๆ จากการที่เห็นสภาพ
หมู่บ้าน ก็เลยมาท�ำ”

ส� ำ ห รั บ ต� ำ บลท่ า เรื อ อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ผู้ที่ท�ำหน้าที่ชักจูงเด็กๆ ชักจูงพ่อแม่ให้เห็น
ความส�ำคัญของการใช้เวลาร่วมกัน โดยใช้ “ศาสนา” เป็นจุด
ยึดเหนี่ยวคือ บุญพา แก้วดุก

บุญพาบอกว่าโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ท�ำให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าชาวบ้านตื่นตัวกับการเข้าวัดและการสร้างความ
สัมพันธ์ของคนในครอบครัวมากขึ้น

เธอเป็ น ชาวบ้ า นธรรมดาคนหนึ่ ง ที่ เ กษี ย ณอายุ ก ่ อ น
ราชการ แต่ไม่อยากสูญเสียเวลาว่างที่มีอยู่ในชีวิตประจ�ำวันไป
จึงลุกขึ้นมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง สร้างพื้นที่ให้ครอบครัวโดย
เริ่มจากหมู่บ้านหนองหนอน
แม้ต�ำบลท่าเรือจะมีพื้นที่ติดกับอ�ำเภอเมือง แต่สภาพ
ของหมู่บ้านหนองหนอนนั้นอยู่ในสภาพ “ไกลปืนเที่ยง” ตั้งลึก
ไปจากถนนใหญ่ และถนนหนทางเข้าสูห่ มูบ่ า้ นก็ยงั เป็นดินลูกรัง
ด้วยสภาพแวดล้อม และชีวิตแบบเกษตรกร ท�ำให้คนใน
หมูบ่ า้ นจ�ำนวนไม่นอ้ ย ใช้เวลาหมดไปกับการพนันและยาเสพติด
บุญพา แก้วดุก จึงเลือกท�ำ โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ใน
โรงเรียนวัดหนองหนอน ซึง่ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดย
เมือ่ ถึงวันพระ ก็จะให้เด็กๆ มาท�ำกิจกรรมร่วมกันทีว่ ดั และให้พา
พ่อพาแม่มาร่วมด้วย เป็นเวลาครึ่งวัน
“ทีเ่ ราเป็นคนท�ำ เหมือนเป็นตัวตัง้ ตัวตี ก็เพราะเราเป็นคน
ใฝ่ใจศึกษาธรรมะอย่างจริงจัง และช่วงเวลาที่ยังท�ำงานในสถานี
อนามัย ก็ได้มาคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านในหมู่นี้ ทั้งที่ตัวเราไม่ใช่

“ส�ำหรับเรื่องเล่นการพนัน แต่ก่อน ถ้าเราเดินทางเข้ามา
ในหมูบ่ า้ นนี้ ตลอดเส้นทางจะเห็นชาวบ้านจับกลุม่ กันตัง้ วงอย่าง
เอิกเกริก แต่หลังๆ มา สังเกตว่าวงเหล่านั้นลดน้อยลงไป หรือ
ว่าเขาจะแอบไปตั้งที่หลังบ้านแทนก็ไม่รู้” บุญพาบอกยิ้มๆ ด้วย
น�้ำเสียงของคนใจเย็น
นอกจากลุกขึ้นมาเป็นผู้น�ำชาวบ้าน พาเด็กๆ แห่งบ้าน
หนองหนอน หมู่ที่ ๑๒ ให้เข้าวัดฟังธรรมแล้ว ในหมู่บ้านหมู่ที่
๒ ซึ่งเป็นหมู่บ้านของบุญพาเอง ยังมี ศูนย์การเรียนรู้อย่าง
ไม่เป็นทางการ ส�ำหรับเด็กๆ จ�ำนวนหนึ่ง นั่นคือที่บ้านหลังที่
เด็กๆ เรียกว่า “ยายพา” นั่นเอง
“คือหลังจากเกษียณแล้ว เราก็ว่างใช่ไหม แต่เราไม่อยาก
อยู่เฉยๆ สังเกตเห็นว่าหมู่บ้านที่เราอยู่ก็มีเด็กอยู่เยอะนะ แต่
ไม่มีที่ไป เลยชวนเด็กๆ มาท�ำกิจกรรมทุกเย็นวันเสาร์ โดยเริ่ม
จากชวนหลานๆ ของตัวเองมาก่อน ครั้งแรกที่มาก็มีอยู่ไม่กี่คน
หรอก เราชวนเขาว่ามาท�ำขนมกินกันไหม วันเสาร์ตอนเย็น มีใคร
ว่างมัง่ พอมาถึง เราก็สอนเด็กให้ทำ� ขนมง่ายๆ แล้วจากนัน้ ก็ถาม
เขาว่า เขาอยากท�ำอะไร ชอบอะไร ในครั้งต่อไปที่จะมาเจอกัน”
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บุญพาเล่าให้ฟังถึงที่มาในการเปิดบ้านของตัวเองให้เป็น
“แหล่งสุมหัว” ของเด็กๆ ว่าเพราะเห็นสภาพที่เด็กต้องเผชิญกับ
เรือ่ งต่างๆ ซึง่ พาให้เกิดพฤติกรรมเสีย่ ง จึงไม่อยากให้เด็กหนีไป
ไหนไกล เด็กทีม่ าท�ำกิจกรรมทีบ่ า้ นจึงมีตงั้ แต่เด็กทีก่ ำ� ลังเรียนชัน้
ประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา
“เราใช้กิจกรรมเป็นตัวล่อ เด็กส่วนใหญ่จะชอบวาดรูป
มาก เราก็หาซื้อสี กระดาษมาตุนไว้ ถึงเวลา พวกเขาก็มารวม
ตัวกัน วาดโน่น วาดนี่ แล้วเราก็ใช้เวลาที่อยู่กับเขานี่แหละชวน
เขาคุยแล้วก็สอนเขาไปในตัว”

บุญพาท�ำกิจกรรมทุกอย่างที่เล่ามาภายใน
บ้านหลังนี้ด้วยเงินทุนของตัวเอง
“มีบางครัง้ นะ เราก็มงี านพิเศษให้เด็กๆ ท�ำ แล้วก็เก็บเงิน
กันไปเทีย่ วในเมือง เทีย่ ววัดตามทีเ่ ด็กๆ อยากไป โดยไปเป็นกลุม่
คือเดิม เราก็แค่มีความตั้งใจดี อยากช่วยเด็กแค่นั้น ไม่ได้คิดถึง
ความละเอียดอ่อนของกระบวนการท�ำกิจกรรมกับเด็กๆ ว่าต้อง
ตัง้ ค�ำถามยังไง ต้องมีการชวนเด็กสรุปการเรียนรูอ้ ะไร และท�ำไป
ท�ำไม เพื่ออะไร พอมีคนมาชวนคุย มาตั้งค�ำถามกับเรา ก็ท�ำให้
เราคิดมากขึ้น ละเอียดขึ้น”
บุญพาจึงไม่เป็นเพียงผู้ใหญ่ใจดีที่เปิดพื้นที่ให้เด็กได้
รวมตัวกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เท่านั้น แต่ยังใส่ใจในทุก
ขั้นตอนของการจัดกระบวนการเรียนรู้ เธอพัฒนาตนเองจาก
การได้โอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการพัฒนา
เยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (๔ ภาค) ท�ำให้เธอมองเห็นว่าหาก
จะท�ำกิจกรรมกับเด็กๆ ให้ได้ประโยชน์และเกิดการเรียนรู้ร่วม
กันอย่างแท้จริงนั้น ต้องค�ำนึงถึงอะไรบ้าง
ทุกวันนี้ เวลาท�ำกิจกรรมอะไรกับเด็ก บุญพาจึงต้อง
ชวนเด็กคิด ต้องถามทุกครัง้ ว่าท�ำแล้วเป็นอย่างไร ได้เรียนรู้
อะไรบ้าง อยากท�ำอะไรทีจ่ ะท�ำให้ดกี ว่าเดิม สนุกกว่าเดิม

เดิมเราก็แค่มีความตั้งใจ
ดี อยากช่วยเด็กแค่นั้น ไม่ ได้คิดถึง
ความละเอียดอ่อนของกระบวนการทำ�
กิจกรรมกับเด็กๆ ว่า ต้องตั้งคำ�ถาม
ยังไง ต้องมีการชวนเด็กสรุปการเรียนรู้
อะไร และทำ�ไปทำ�ไม เพื่ออะไร พอมีคน
มาชวนคุย มาตั้งคำ�ถามกับเรา ก็ทำ�ให้
เราคิดมากขึ้น ละเอียดขึ้น
บุญพา แก้วดุก
ผู้ใหญ่ใจดี ตำ�บลท่าเรือ อำ�เภอเมือง นครศรีธรรมราช
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กษิณณัตถ์ ปันดี

ตัวอย่างผู้ใหญ่ใจดีที่ “เคยเป็นนักเลงหัวไม้”
กษิณณัตถ์ ปันดี หรือ เต่า ได้รับเลือกให้เป็นผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ต�ำบลวิเชตนคร อ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปาง
มากว่า ๗ ปีแล้ว ใครๆ จึงเรียกเขาว่า “ผู้ช่วยเต่า” และเขาบอก
ว่า ที่มาเป็นผู้ใหญ่ใจดี ในต�ำบลนี้ เพราะตัวเองเคยเป็นเด็กเกเร
มาก่อนนั่นเอง

ชีวิตเปลี่ยนไป เพราะได้ “พี่สาว” แบบอย่างที่ดี
ในสายตาของชาวบ้านที่เคยเห็น เต่าสมัยที่เขายังเป็น
วัยรุ่น ทุกคนล้วนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเป็น “นักเลง
หัวไม้” ด้วยความเป็นคนเลือดร้อน รักเพื่อน จึงท�ำอะไรโดย
ไม่ยั้งคิดถึงผลที่จะตามมา เขาจึงถูกนับรวมว่าเป็น “เด็กไม่ดี”
เพียงแต่พฤติกรรมเกเรของเขายังไม่ถงึ ขัน้ ทีต่ อ้ งพาให้เขาติดคุก
ติดตะราง แต่ก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตไม่น้อย เพราะฐานะที่ยากจน
เต่าจึงตัดสินใจไปท�ำงานหาเลี้ยงชีพในกรุงเทพฯ หลายปี แต่ใน
ที่สุดเขาก็เลือกกลับมาอยู่ในบ้านเกิด เพราะไม่สามารถทนใช้
ชีวิตเป็นคนเมืองได้
เมื่อกลับมา เต่าพบว่าสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านเปลี่ยน
ไปมาก ด้วยช่วงนั้น เป็นยุคที่คนยังไม่เข้าใจค�ำว่า “เอดส์” อย่าง
รอบด้าน เต่าจึงได้เห็นเพื่อนร่วมรุ่นมากมายที่ต้องจากไปราว
ใบไม้ร่วง
“กลับมาอยู่บ้าน ก็มีเพื่อนหลายคนได้ดิบได้ดี มีต�ำแหน่ง
การงานมั่นคง ส่วนคนที่ป่วยด้วยเอดส์ ชาวบ้านก็จะพากัน
รังเกียจ ตอนนั้น ผมเริ่มอยากท�ำความเข้าใจว่าท�ำไมคนถึงต้อง
รังเกียจเพือ่ นผม และอยากท�ำความดี ก็เลยตามพีส่ าวไปเข้าร่วม
รับการอบรมเรื่องเอดส์”

โลกของเขาเปิดกว้างอย่างที่ ไม่เคยเห็นมา
ก่อนเมื่อได้เริ่มเข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วย
งานพี่สาว และติดสอยห้อยตามเข้าร่วม
รับการอบรมในทุกที่ จาก “นักเลงหัวไม้”
ผู้ช่วยเต่าจึงพัฒนาตนเองจนกลายเป็น
“ผู้ ใหญ่ใจดี”
เต่ายอมรับว่าเป็นเพราะพีส่ าวของเขาคอยอยูเ่ คียงข้าง
ให้กำ� ลังใจ ไม่เคยปิดกัน้ โอกาส จึงท�ำให้เขาสามารถเปลีย่ นแปลง
ตนเอง

เลื่อนขั้นจาก “แกนน�ำไม่เป็นทางการ มาเป็น
“ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน”เพราะความตั้งใจจริง
เต่ า ท� ำ งานด้ ว ยการแฝงตั ว เป็ น แกนน� ำ อย่ า งไม่ เ ป็ น
ทางการอยู่ในหมู่บ้านเป็นเวลานาน โดยเขาชักชวน รวบรวม
วัยรุ่นที่ไม่มีงานท�ำ ไม่ได้เรียนต่อ ใช้ชีวิตไปวันๆ ให้มารวมกลุ่ม
กันที่บ้านของเขา และหาอาชีพเสริมให้ เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้มีราย
ได้พิเศษ และไม่ต้องใช้เวลาว่างไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
เต่ า เล่ า ว่ า ช่ ว งแรกๆ ที่ เ ปิ ด บ้ า นให้ เ ป็ น ที่ พั ก พิ ง ของ
เยาวชน ถูกคนในหมู่บ้านมองว่า บ้านของเขาคือ “สถานที่
ซ่องสุม” ของเด็กเกเร เด็กไม่เอาไหน หลายคนหมกมุ่นกับสุรา
และการชกต่อย ท�ำให้เต่าถูกมองด้วยสายตาทีไ่ ม่นา่ ไว้ใจอีกครัง้
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แต่เมื่อเขาพิสูจน์ความตั้งใจดีของเขา โดยการหางาน
พิเศษ เช่น งานรับเหมาก่อสร้าง ทาสี มาให้เด็กๆ ช่วยท�ำ รวม
ทั้งยังให้บ้านเป็นที่พักพิงยี่สิบสี่ชั่วโมง พ่อแม่คนไหน ตามหา
ลูกไม่เจอ เมื่อมาที่บ้านของเต่า ก็จะพบลูกของตนได้ ผู้ใหญ่
บ้านเริ่มเห็นความตั้งใจจริงในการท�ำงาน และความสามารถ
ในการรวมกลุ่มเยาวชนนอกระบบได้ จึงมอบหมายต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้แก่เขา เพื่อช่วยเหลืองานด้านที่เกี่ยวข้อง
กับเยาวชน จากวันนั้นเป็นต้นมา ทุกคนจึงเรียกเขาว่า “ผู้ช่วย
เต่า”

ชวนเด็กๆ ท�ำความดี จนกลายเป็น “ส้วม” ของเด็ก
“ผมเลือกที่จะท�ำงานกับกลุ่มเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อ เพราะ
ผมเองก็เคยเป็นเด็กนอกระบบมาก่อน ผมจึงเข้าใจความรู้สึก
ของพวกเขาดี”
ผู้ช่วยเต่าบอกถึงการท�ำงานกับกลุ่มเยาวชนนอกระบบ
ในหมูบ่ า้ นว่า เขาใช้กจิ กรรมทีส่ ำ� คัญ คือ การรวมทีมเตะฟุตบอล
โดยมีเขาเป็นโค้ชให้ จนสามารถไปแข่งขัน ได้ถ้วยรางวัลติดมือ
กลับมาเสมอ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดกับเด็กกลุ่มนี้
ที่ถูกมองข้าม
“หลังจากรวมทีมเตะฟุตบอล ผมก็ชวนพวกเขาท�ำงาน
จิตอาสาง่ายๆ โดยใช้การรวมกลุม่ ข้ามหมูบ่ า้ นเพือ่ ท�ำให้พวกเขา
รู้จักกันเนื่องจากเด็กที่นี่มักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งข้ามหมู่บ้าน
กันบ่อย พอชวนมาท�ำความสะอาดลานวัด ก็รู้จักกันมากขึ้น
แล้วก็จัดแข่งฟุตบอลระหว่างหมู่บ้านไปด้วย เดี๋ยวนี้ จึงไม่มีเด็ก
ตีกันแล้วในต�ำบล”
ในระหว่างที่เด็กๆ มารวมกลุ่มกันในวันหยุด ผู้ช่วยเต่า
จะประสานเจ้าหน้าที่ที่มีความรูใ้ นเรื่องสุขภาพด้านต่างๆ มา
จัดการอบรมให้กบั เด็กไปด้วย เพือ่ ท�ำให้เด็กมีความรูค้ วามเข้าใจ
โดยเฉพาะเรื่องเอดส์และยาเสพติด ส่งผลให้ทุกวันนี้ ปัญหาใน
เรื่องเหล่านี้ลดลงไปด้วยเช่นกัน

ผมเลือกที่จะทำ�งานกับกลุ่มเด็กที่ ไม่ ได้
เรียนต่อ เพราะผมเองก็เคยเป็นเด็กนอกระบบมา
ก่อน ผมจึงเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาดี
กษิณณัตถ์ ปันดี
ตัวอย่างผู้ใหญ่ใจดีที่ “เคยเป็นนักเลงหัวไม้”

เมื่อผู้ช่วยเต่าเป็นที่พึ่งของเด็กในทุกด้านทั้งเรื่องจิตใจ
การงาน เศรษฐกิจ เด็กๆ จึงพากันรวมเงินและซื้อเสื้อยืดให้กับ
เขา เสือ้ ยืดตัวนัน้ มีขอ้ ความเขียนว่า “ส้วม” เพราะเขาคือทีร่ ะบาย
ความทุกข์ของเด็กๆ และนั่นเป็นสิ่งที่ผู้ช่วยเต่าภูมิใจ
ในวันนี้ เด็กหลายคนที่เคยกิน เคยนอน เคยไปท�ำงาน
รับจ้างร่วมกับเขา ได้รับโอกาสให้เข้าท�ำงานในฐานะลูกจ้างของ
อบต. วิเชตนคร บางคนมีสัญญาว่าจ้างท�ำงานถึง ๔ ปี ส่งผลให้
พวกเขามีรายได้มั่นคงขึ้น ผู้ช่วยเต่ายืนยันว่าไฟในการท�ำงาน
โน้มน้าวให้เด็กๆ ที่อยู่นอกระบบได้กลับเข้ามาใช้ชีวิตในชุมชน
ได้อย่างสง่าผ่าเผยยังคุโชนเสมอ และถือเป็นงานหลักที่เขาขอ
ท�ำต่อไป เพราะภูมิใจที่ได้เป็น “ส้วม” ให้เด็กๆ
“เด็กๆ บอกว่า ที่ให้เสื้อตัวนี้ เพราะผมเป็นที่ระบาย
ของพวกเขา ซึ่งผมก็ดีใจนะที่เด็กเห็นว่าผมคือคนที่เขา
ไว้ใจ”

90 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

“ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน”

ตัวอย่างการทำ�งานขององค์กรท้องถิ่นในชุมชน
แนวคิด ที่มาของการจัดตั้งศูนย์ฯ
ศูนย์การเรียนรูช้ าวดิน ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นโคกกลาง ต�ำบลหว้า
ทอง อ�ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นหลังจาก
ทีมวิจัยโครงการวิจัยพัฒนากลไกการจัดการความรู้เพื่อท้องถิ่น
เข้าไปท�ำงานวิจัยในพื้นที่ ท�ำให้เกิดแกนน�ำชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่
ผ่านกระบวนการเรียนรู้เสริมศักยภาพผู้น�ำ กลายเป็นผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) ตระหนักถึงความขาดช่วงของ
ผู้น�ำรุ่นใหม่ เนื่องจากเยาวชนคนหนุ่มสาวออกไปเรียนหนังสือ
นอกชุมชน จึงไม่มีโอกาสเรียนรู้เรื่องชุมชนของตนเอง

สิ่งดึงดูดที่ทำ�ให้ขยันเมื่อ
เข้ามาเรียนรู้ ในศูนย์ฯ คือ กิจกรรมสนุก
เพราะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ทำ�ให้ตนเองมีพัฒนาการด้านการพูด
การคิด การแสดงออก เป็นกระบวนการ
ที่สร้างคนเงียบๆ ให้กล้าแสดงออกได้
ศักดา เหลาเกตุ
หนึ่งในแกนนำ�เยาวชน

ผู ้ น� ำ กลุ ่ ม นี้ เ ริ่ ม ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาเด็ ก และ
เยาวชนมากขึ้น โดยประสานกับทีมวิจัยในการจัดกิจกรรมเพื่อ
เยาวชน และกับโครงการยุวโพธิชน จัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้เยาวชนสามารถน�ำธรรมมะมาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
และจัดการฝึกอบรมให้เยาวชนสม�่ำเสมอ

เป็นที่จัดสร้าง “ศูนย์เรียนรู้ของเยาวชน” ด้วยทุนที่มีจ�ำกัด เด็ก
ในชุมชนจึงคิดว่าการก่อสร้างสถานทีด่ ว้ ยดินพวกเขาน่าจะท�ำได้
ด้วยแรงงานของตนเอง และใช้งบประมาณน้อย ประกอบกับ
ค่ายยุวโพธิชน เป็นค่ายที่เน้นให้เด็กได้ใช้แรงงานเพื่อประโยชน์
ต่อส่วนรวมด้วย “ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน” จึงเกิดขึ้น

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โครงการยุวโพธิชน ได้จัดค่ายฤดูร้อน
บ่มเพาะคุณธรรม ให้กบั เด็กและเยาวชนในภาคอีสานจ�ำนวน ๓๐
คน ระยะเวลา ๒๐ วัน ผู้ประสานงานโครงการฯ และชาวบ้านจึง
คิดเรื่องการท�ำศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่รวมใน
การพบปะและท�ำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้าน
อาชีพ และการศึกษาที่เยาวชนและชาวบ้านสามารถค้นคว้า
หาความรู้ได้

สร้างแกนน�ำเยาวชน ให้สมดุลทั้งใจ กาย ปัญญา

ส�ำเนียง วงษ์พมิ พ์ เป็นครูภมู ปิ ญ
ั ญา ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเภทหมอล�ำ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาเยาวชน
จึงได้บริจาคที่ดินจ�ำนวน ๓ ไร่ ๓ งาน อยู่ใกล้เขื่อนอุบลรัตน์ให้

ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน เป็นพื้นที่พัฒนาเด็กและเยาวชน
โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง สมดุลทั้งใจ กาย สังคม
และปัญญา สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่ เยาวชนมีอสิ ระทีจ่ ะ
เรียนในสิง่ ทีต่ นเองสนใจโดยไม่ละทิง้ การคิด พูด อ่าน เขียน เพือ่
สามารถสือ่ สารกับชาวบ้านได้ เช่น การผลิตอาหารเอง การสร้าง
ที่พักอาศัยเอง (บ้านดิน) เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค (อาหาร
เป็นยา) ศูนย์ฯ ยังได้สร้างเยาวชนต้นแบบด้านการศึกษาที่ไม่
จ�ำเป็นต้องกูห้ นีย้ มื สิน แต่สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ เป็นต้น
แบบด้านการประกอบอาชีพในชุมชนและสามารถอยูใ่ นชุมชนบน
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วิถชี วี ติ แบบพอเพียง ต้นแบบของเยาวชนทีเ่ รียนรูแ้ ละมีความสุข
จากการสืบทอดวัฒธรรมท้องถิน่ และต้นแบบของเยาวชนทีเ่ ห็น
คุณค่าและร่วมรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

เชื่อมร้อยวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อสร้างการเรียนรู้ของชุมชน
หลังจากศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน ได้จัดค่ายยุวกระบวน
กร เพื่อให้แกนน�ำเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรท้องถิ่น
ท�ำให้เกิดจิตส�ำนึกในการปกป้องชุมชน พร้อมกับพัฒนาแกนน�ำ
เหล่านี้ให้เป็น “ยุวกระบวนกร” มีทักษะในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ท�ำให้เกิดมีแกนน�ำเยาวชนทีส่ ามารถจัดกระบวนการเรียน
รูใ้ ห้กบั นักเรียนในโรงเรียน สามารถจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาการ
เกษตร ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และยังท�ำให้เกิดการยอมรับ
จากคนในชุมชน

ตัวอย่างในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นกระบวนการ
เรียนรู้ ให้ผ้เู รียนตระหนักในคุณค่าของตนเองและของชุมชน ส่ง
ผลให้พ่อแม่ของเด็กประมาณ ๑๐ ครอบครัว ที่มาร่วมกิจกรรม
กับลูกๆ หมดห่วงเมื่อลูกมาอยู่ที่นี่ เพราะกิจกรรมต่างๆ ที่
ศูนย์การเรียนรู้จัด จะเน้นความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับวัย
ของผูม้ าร่วม ท�ำให้เด็กในครอบครัวเหล่านีห้ า่ งไกลจากร้านเกมส์
โต๊ะสนุกเกอร์ทคี่ อยดึงเวลาของเยาวชนในหมูบ่ า้ นไปในทางทีก่ อ่
ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
ตัวอย่างที่ส�ำคัญซึ่งส่งผลต่อการรวมพลังในชุมชน โดย
แกนน�ำเยาวชนของศูนย์การเรียนรู้ชาวดินบ้านโคกลางรวม
เป็นพลังท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม คือ “ฮีตสิบสอง
คลองสิบสี่” ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวอีสานปฏิบัติสืบต่อกันมา
ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปี โดยผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับ
เรือ่ งผี พิธกี รรมทางการเกษตร เข้ากับพิธกี รรมทางพุทธศาสนา
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ถือเป็นกลไกที่บรรพบุรุษสร้างขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนลูกหลานไม่
ให้หลงลืมวิถีปฏิบัติที่ดีงาม
เช่น งานฮีตเดือนสาม บุญข้าวจี่ ประเพณีที่ก�ำลังจะ
เลือนหายจากชุมชน ทางศูนย์ฯ ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มากที่สุด ทั้งให้ผู้รู้ในชุมชนมาเล่า
ถึงประวัตคิ วามเป็นมาของข้าวจี่ จัดประกวดการท�ำข้าวจีภ่ ายใน
งานโดยแต่ละกลุ่มต้องน�ำเสนอว่าข้าวจี่ของกลุ่มนั้นมีเคล็ดลับ
อย่างไรจึงอร่อย เพือ่ ให้ผรู้ ว่ มงานได้รบั รูถ้ งึ กระบวนการท�ำข้าวจี่
ก่อนจะให้กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านในชุมชนตัดสิน
และมอบรางวัลเป็นพันธุ์หัวหอม
หรื อ การจั ด งานบุ ญ พระเวสในเดื อ นมี น าคม แม้
ชาวบ้านโคกกลางยังคงมีการเตรียมเครื่องลหุภัณฑ์ครบทุก
อย่างเหมือนที่เคยท�ำมาในอดีต แต่การแสดงมหรสพในงานใช้
การแสดงของเด็กๆ ในชุมชนกว่า ๓๐ คน ซึ่งต่างจากปีที่ผ่าน
มา ชาวบ้านมักใช้การเรี่ยไรเงินเพื่อว่าจ้างหนังหรือหมอล�ำให้
มาฉายในหมู่บ้าน
ส�ำหรับงานวันวิสาขบูชา หรืองานบุญเดือนหกนั้น สิ่งที่
ต่างไปจากเดิมของการจัดงานที่โคกกลาง คือ แกนน�ำเยาวชน
จัดฉายภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง “พระพุทธเจ้า” ให้เด็กๆ ดูในตอน
กลางวัน และให้เด็กสะท้อนสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ผ่านการวาด
ภาพ โดยแบ่งเป็นสามกลุม่ คือ กลุม่ ทีเ่ ล่าเรือ่ งเกีย่ วกับการประสูติ
กลุ่มที่เล่าเรื่องการตรัสรู้ และกลุ่มที่เล่าเรื่องการปรินิพพาน เพื่อ
น�ำเสนอแก่เวทีผู้ใหญ่ในตอนหัวค�่ำหลังจากฟังพระเทศน์จบ

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของแกนน�ำเยาวชน
ของศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน
ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน ได้เปิดพื้นที่การเรียนรู้เพื่อเปิด
โอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองโดยใช้ประเพณี “ฮีตสิบสอง
คลองสิบสี่” เป็นกลไกขับเคลื่อนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้คนใน
ชุมชน

การจัดงานฮีตเดือนแปด อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
เยาวชนหลายคนได้เรียนรูจ้ ากการสร้างการมีสว่ นร่วมกับชุมชน
ในการฟื้นฟูและสืบทอดประเพณี
ศั ก ดา เหลาเกตุ (ศั ก ดา) แกนน� ำ เยาวชนรั ก ษ์ ถิ่ น
ของศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ช าวดิ น หมู ่ บ ้ า นโคกกลาง มี ฐ านทุ น
ด้านการเกษตร สามารถใช้เทคโนโลยีในการผลิตหนังสั้น มี
ทักษะการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถเป็น
“ยุวกระบวนกร” พาน้องๆ และชาวบ้านในชุมชน ชวนคิด
ชวนคุยเพื่อถอดบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้
วรรินทร์ โสภา (โอ๋) แกนน�ำเยาวชนที่มีความสามารถ
เป็ น ยุ ว กระบวนกร ได้ อ าสาสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ผู ้ ค นใน
ชุมชน โดยรวมกลุ่มชาวบ้านและเยาวชนจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
มีความสามารถในการจับประเด็นและจดบันทึกการเรียนรู้ และ
รับผิดชอบดูงานภาพรวม
วิชุดา รุนล้า (ปริม) แกนน�ำเยาวชนที่อาสาประสานงาน
กับผูใ้ หญ่ในชุมชน สรรหาพิธกี ร นางเทียน จัดเตรียมสถานที่ และ
เครื่องเสียงในงานบุญเข้าพรรษา
เอื้องฟ้า วงษ์พิมพ์ (หน่อง) เป็นแกนน�ำเยาวชนที่เดิน
ตามพ่อแม่เหมือนสุภาษิตที่ว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” เพราะ
เป็นบุตรสาวของส�ำเนียง-ปราณี วงศ์พิมพ์ พระเอกและนางเอก
หมอล�ำที่อุทิศตนและครอบครัวท�ำประโยชน์ทั้งในการบริจาค
ที่ดินเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชาวดินและถ่ายทอดภูมิปัญญา
ให้ลกู หลานชาวดินได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับอาชีพหมอล�ำ เพือ่ ฝึกฝนให้
เด็กเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาอาชีพการแสดง
หมอล�ำเป็นรายได้เสริมให้กบั ครอบครัว หน่องจึงอาสาเป็นพีส่ อน
น้องท�ำพวงมะโหดที่ใช้ในงานบุญฮีตเข้าพรรษา
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เราพบว่าแกนนำ�เยาวชนที่ทำ�
กิจกรรมกับเราอย่างต่อเนื่อง สร้างให้เกิด
เป็นนิสัยของเขาได้จริง ส่งผลต่อความรับ
ผิดชอบด้านอื่นๆ ด้วย เช่น
โจโจ้ เล่าให้ฟังว่ากิจกรรมของเขาคือ
ลดค่าขนมและออมวันละ ๕ บาท
เดือนแรก เขาเริ่มออมลดลง เลยรู้สึก
ผิดเหมือนตัวเองไม่มีความรับผิดชอบ จึง
กลับมาออมให้ ได้เหมือนเดิม จนตอนนี้ติด
เป็นนิสัยแล้วในเรื่องการกินขนมลดลงและ
การออม โจโจ้ยังเล่าต่อว่าเมื่ออยู่บ้านคน
เดียวเพราะพ่อแม่ ไปทำ�งานรับจ้าง โจโจ้ก็
สามารถทำ�งานบ้านเองโดยไม่มีใครบังคับ
หน่อง บอกว่า ระยะแรกในการพาน้อง
ทำ�กิจกรรม หน่องก็ไม่ทำ�งานบ้าน เพราะ
คิดว่าตนเองไม่มีเวลา แต่พอทำ�ไปสักพัก
รู้สึกว่าตนเองต้องรับผิดชอบทำ�งานบ้าน
ไปด้วย จึงแบ่งเวลามาทำ� ก็ทำ�ได้โดยไม่ ได้
เสียเวลาหรือเป็นเรื่องยากแต่อย่างใด
ปริม ซึ่งทำ�เรื่องการจดบันทึกบอก
ว่า ตอนนี้ขาดการบันทึกในแต่ละวันไม่
ได้ ตอนแรกก็ไม่อยากทำ� พอได้ทำ�
ทุกวันก็เริ่มสนุก จนกลายเป็นนิสัย
วรรินทร์ โสภา
หนึ่งในแกนนำ�เยาวชน ผู้ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์ฯ
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แกนนำ�เยาวชนที่ทำ�หน้าที่รับผิด
ชอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้น้องๆ ค้นพบตัวเองว่า เมื่อได้รับ
ผิดชอบทำ�กิจกรรมมากขึ้น ก็เปลี่ยน
ความรู้สึก จากเดิมทำ�เพียงเพื่อให้
ตนเองอยู่รอดเท่านั้น แต่ตอนนี้เห็น
ศักยภาพของตนเองว่าทำ�เพื่อคนอื่น
ได้ด้วย ขณะที่การทบทวนตนเองผ่าน
กระบวนการถอดบทเรียน ทำ�ให้พวก
เขาสามารถวิเคราะห์จากหลายมุมมาก
ขึ้น เช่น มองปัจจัยความสำ�เร็จจาก
ลักษณะกิจกรรม สถานที่ บรรยากาศ
เวลา ความถี่ ศักยภาพของตนเอง
และน้องที่เข้าร่วมกิจกรรม ผู้นำ�ชุมชน
เป็นต้น ซึ่งนำ�ไปสู่การปรับกระบวนการ
ทำ�งานต่อได้แม่นยำ�ขึ้น ไม่ใช่การ
ประเมินแบบเหมารวมที่อาจนำ�มาสู่
การแก้ ไขได้ยาก หรือไม่ตรงจุด
วราภรณ์ หลวงมณี
ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน

พรไพลิน หารจิต (หลิน) แกนน�ำเยาวชนที่อาสาเป็น
พี่ดูแลน้อง โดยพาน้องๆ สืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับงานบุญวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และจัดท�ำเป็นบอร์ดเพือ่ ให้เด็กๆ
ในชุมชนได้เรียนรู้
วีระศักดิ์ ปู่หล่น (กอล์ฟ) อาสาช่วยจัดเตรียมสถานที่
และเป็นพิธกี รตลอดงาน เพือ่ สร้างบรรยากาศเรียนรูอ้ ย่างมีความ
สุขและสนุกสนานร่วมกันของผู้คนในชุมชน

การเรี ย นรู ้ ป ระเพณี ง านฮี ต สิ บ สอง ถื อ เป็ น พื้ น ที่
ฝึ ก ฝนทั้ ง การงานที่ ต ้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ ค นภายนอก และ
กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ในจิตใจของตนเอง ด้วยการรับบทบาท
หน้าที่ในการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ พาเด็กๆ และ
เยาวชนรุ่นน้องในหมู่บ้านเรียนรู้งานบุญในเดือนต่างๆ และดึง
การมีส่วนร่วมของชุมชนให้มองเห็นความส�ำคัญและคุณค่าของ
เยาวชนที่เป็นพลังท้องถิ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนท้อง
ถิน่ ได้เรียนรูค้ วามเป็นมาของงานบุญต่างๆ และสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมเอาไว้ รวมทัง้ ปลูกจิตส�ำนึกรักท้องถิน่ บ้านเกิด อีก
ทัง้ ยังเป็นการเปิดพืน้ ทีก่ ารเรียนรูใ้ ห้แกนน�ำเยาวชนของศูนย์การ
เรียนรูช้ าวดิน ได้เรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์โดยตรง จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เป็นการฝึกฝนการท�ำงานเป็นทีม รู้จัก
บทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบ เกิดแรงบันดาลใจ ความ
ภาคภูมใิ จมองเห็นคุณค่าศักดิศ์ รีภายในตน สามารถใช้ศกั ยภาพ
ของตนทัง้ ในด้านความรู้ ทักษะและมีเจตคติทดี่ ี เป็นพลังท้องถิน่
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง
เหล่านี้คือตัวอย่างของการรื้อฟื้นจัดงานฮีตสิบสองใน
ชุมชนโดยศูนย์การเรียนรู้ชาวดินใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้คิดวิเคราะห์วางแผนตั้งแต่ก่อนเริ่ม
งานจวบจนหลังจากงานจบสิ้น
นั บ เป็ น ตั ว อย่ า งรู ป แบบที่ น ่ า น� ำ มาปรั บ ใช้ ใ นการจั ด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเยาวชนที่เข้าร่วมกระบวนการอย่างสัมผัสได้ทั้งการกระท�ำ
และจิตใจ
ศูนย์การเรียนรูช้ าวดิน ถือเป็นตัวอย่างของการสร้าง
พื้นที่ให้เกิดการรวมตัวกันของเยาวชนนอกระบบ โดยมี
องค์กรหน่วยงานนอกพืน้ ทีท่ เี่ ห็นศักยภาพและความส�ำคัญ
ของเยาวชน เข้ามาเชื่อมร้อยกลุ่มด้วยกิจกรรมต่างๆ ให้
สามารถปลุก “พลังตัวตนด้วยตนเอง” จนส่งผลต่อการสร้าง
พลังชุมชนในต�ำบลโคกกลางแห่งนี้
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สิ่งที่ถือเป็นผลสำ�เร็จจากการทำ�งานของแกนนำ�เยาวชนในศูนย์ฯ ในการจัดงาน
บุญพระเวสเดือนมีนาคม คือ การทำ�ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชาวบ้านอย่างที่ ไม่เคยมี
มาก่อนในเรื่องของขบวนแห่พระเวสสันดร ซึ่งมีทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ เพราะเป็นขบวนที่
เกิดจากการร่วมใจของชาวบ้านช่วยกันตกแต่งอย่างอลังการ มีมหรสพทีส่ นุกสนาน ซึง่
ก็เกิดจากฝีมือของคนในชุมชนเช่นกัน ต่างจากปีที่ผ่านมา ชาวบ้านมักใช้การเรี่ยไรเงิน
เพื่อว่าจ้างหนังหรือหมอลำ�ให้มาฉายในหมู่บ้าน
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“๓ กลุ่มเยาวชนรักถิ่น”

ตัวอย่างการทำ�งานของกลุ่มเยาวชนสังกัดอิสระในชุมชน

จากการด� ำ เนิ น งานในพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น กลุ ่ ม เป้ า หมาย
โครงการฯ พบว่ า มี เ ยาวชนที่ มี ค วามรั ก ความผู ก พั น ใน
บ้านเกิดของตนเองจ�ำนวนไม่น้อย ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
บนพื้นฐานความพร้อมและความถนัดของตนเอง และกลายเป็น
“ผู้ถือคบไฟ”
เยาวชนกลุ ่ ม นี้ สามารถประกอบอาชี พ อยู ่ ใ นชุ ม ชน
บ้านเกิดของตนเอง และเสริมศักยภาพด้านทักษะชีวิตพร้อมไป
กับด้านจิตอาสา
หากเราสามารถพัฒนาเยาวชนกลุ่มนี้ ให้เป็นเยาวชนที่
สามารถช่วยตัวเองได้ เรียนรูใ้ นสิง่ ทีพ่ ฒ
ั นาเป็นอาชีพได้ มีความ
มั่นคงในเรื่องปากท้อง ไปพร้อมกับการบ่มเพาะให้เกิดจิตอาสา
เกื้อกูลผู้อื่น โดยได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติบางอย่าง เติม
เต็มทักษะของการเป็นผู้น�ำ ก็เท่ากับดึง “พลังตัวตน” ของเด็ก
ออกมา ซึ่งเป็นพลังด้านบวก และน�ำไปประสานกับพลังอื่นๆ ที่
มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญาหรือพลัง
จากระบบการศึกษา พลังในการรวมกลุ่มท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์
“ผูถ้ อื คบไฟ” กลุม่ นี้ ก็จะกลายเป็นอีกฟันเฟืองส�ำคัญใน
การขับเคลือ่ นให้เกิดเป็น “พลังชุมชน” ทีเ่ ข้มแข็ง และก�ำลังเป็น

ที่ต้องการของทุกท้องถิ่น
โครงการฯ จึงได้เลือกหยิบยกตัวอย่างกลุ่มเยาวชน
ที่รวมตัวกันอย่างอิสระ ไม่ได้อยู่ในสังกัดใคร เพื่อน�ำเสนอ
แนวคิด วิธีการในการรวมกลุ่มเยาวชน แนวทางในการ
จัดการความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินงานของ
อบต. ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเยาวชน โดยใช้กลุ่ม
เยาวชนอิสระซึ่งเข้าใจบริบทและทุนในพื้นที่อยู่แล้วมาท�ำ
หน้าที่เชื่อมต่อการท�ำงานให้

กิจกรรมที่ทำ�ให้คนอยู่ร่วมกันได้
ต้องทำ�ให้เขาเห็นว่าเรื่องไหนสำ�คัญมากกว่ากัน
เช่น การดูแลครอบครัว พ่อแม่เป็นเรื่องสำ�คัญ
กว่าความสุขของตนเองเพราะอะไร

จตุรงค์ จันทระ
หัวหน้ากลุ่มคณะมโนห์ราศิลป์เสน่ห์
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จตุรงค์ จันทระ

กำ�เนิดมโนราห์ศิลป์เสน่ห์ เครือข่ายเยาวชนรักษ์วัฒนธรรม

การรวมกลุ่มเยาวชน ต้องทำ�ใจ
ให้กว้าง เพราะเยาวชนต่างคนมาจาก
คนละที่ เราต้องหากิจกรรมที่ทำ�ให้
คนอยู่ร่วมกันได้ ต้องทำ�ให้เขาเห็นว่า
เรื่องไหนสำ�คัญมากกว่ากัน เช่น การ
ดูแลครอบครัว พ่อแม่เป็นเรื่องสำ�คัญ
กว่าความสุขของตนเองเพราะอะไร
จตุรงค์ จันทระ
หัวหน้ากลุ่มคณะมโนห์ราศิลป์เสน่ห์

เด็กชายคนหนึ่งเติบโตมาใน ต�ำบลวัดจันทร์ อ�ำเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา ได้ฝกึ ฝนตนเองในเรือ่ งการร�ำมโนราห์มา
ตัง้ แต่อายุ ๑๐ ขวบ หลังจากนัน้ เขาไม่เคยหยุดตัวเองแค่เพียงมี
ใจรักในศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้าน ยังกล้าลุกขึน้ มาร่วมกับเพือ่ นอีก
สองสามคน ท�ำการศึกษา ค้นคว้าในศิลปะการร�ำนี้จนหลงใหล
ในมนต์เสน่ห์ เกิดเป็นความรัก ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ท้องถิน่ และต้องการรักษาประเพณีนใี้ ห้สบื ทอดต่อมายังเยาวชน
คนอื่นในหมู่บ้าน จึงก่อตั้งคณะมโนราห์ เพื่อรับงานแสดง และ
สร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้มารวมตัวกัน โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง
ในการพัฒนาตนเอง โดยถือคติว่า “ท�ำด้วยใจรัก ไม่ได้ท�ำ
ด้วยตัวเงิน”

บุกเบิกฝ่าฟัน สร้างกลุ่มด้วยล�ำแข้งตนเอง
“ในตอนแรก ครอบครัวไม่สนับสนุนความคิดในการจัดตัง้
กลุ่มของผมเลย”
จตุรงค์ จันทระ หรื อ เจมส์ เล่ า ถึ ง อุ ป สรรคในการ
ท�ำความฝันของเขาให้เป็นจริงว่า ต้องล้มลุกคลุกคลานอย่างหนัก
เพราะการชวนเพือ่ นๆ น้องๆ มาร่วมกันเป็นคณะมโนราห์โดยใช้
บ้านของเขาเป็นสถานที่ฝึกหัดการแสดง แปลว่าครอบครัว ต้อง
มีภาระในการรับเลี้ยงลูกคนอื่นเพิ่ม ซึ่งครอบครัวไม่เห็นด้วย
เขาจึงต้องใช้โรงเลี้ยงหมูเก่าๆ เป็นที่กิน และที่นอนของ
เขากับน้องเยาวชนที่มารวมตัวกัน โดยเริ่มต้นจาก ๑ คน
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“เราก็ต้องพิสูจน์ตนเองอย่างหนัก ว่างจากการแสดง
ก็ต้องปลูกผัก ท�ำงานพิเศษเพื่อหารายได้เข้ากลุ่มด้วยการ
รับจ้างแต่งหน้า รวมทั้งใช้ความรู้ที่ได้ร�่ำเรียนมาด้านอาหารและ
โภชนาการ มาท�ำอาหารดัดแปลงต่างๆ เพือ่ ให้เป็นภาระของพ่อ
แม่นอ้ ยทีส่ ดุ เราผ่านอุปสรรคเหล่านีม้ าได้ เพราะเราท�ำให้ผใู้ หญ่
เห็นว่าเราท�ำงานที่มีความส�ำคัญ การได้ใช้ชีวิตในชุมชน ถึงไม่มี
เงินก็อยู่ได้ เรามีทั้งปลา ทั้งพืชผักที่ล้อมรอบตัว ซึ่งน�ำมากินได้”
ด้วยความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง กับความฝันของตนเอง
แม้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก “ผู้ใหญ่ใจดี” คนใดในครอบครัว
หรือในชุมชนของตนเอง แต่เจมส์กค็ น้ คว้า ขวนขวาย จนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ของตนออกไป และสร้างให้เกิดมีเยาวชนอีก
จ�ำนวนมาก ที่น�ำความรู้เรื่องการร�ำมโนราห์ ไปขยายผลต่อใน
หมู่บ้านของตนเองได้

ใช้ศิลปะในการสร้างโอกาส
และลดความเสี่ยงของเยาวชน
มาถึงวันนี้ นับจากวันที่เริ่มต้นก่อตั้ง กว่า ๑๕ ปี เจมส์ ได้
สร้างให้เยาวชนพ้นการใช้ชีวิตเป็น “เด็กเสี่ยง” จนสามารถเรียน
ต่อในระดับอุดมศึกษาได้จ�ำนวนมาก
“ตอนนี้ กิจกรรมหลักๆ ในกลุ่มของเราคือ การรับงาน
แสดงตามที่ต่างๆ การสอนร�ำ และการรับจ้างท�ำอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการร�ำมโนราห์ โดยรายได้ที่เข้ามานั้น ส่วนหนึ่งเรา
จะแบ่ง เป็นทุนอาหารกลางวัน และทุนการศึกษาส�ำหรับน้องๆ
ที่ติดขัดหรือฐานะทางบ้านยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะเรียนต่อ
เราก็จะสนับสนุนเขาโดยใช้เงินตรงนี้”
เจมส์เล่าว่า มโนราห์ คือสื่อกลางในการที่เขาใช้ชักชวน
น้อง ซึง่ ส่วนใหญ่มกั เป็นวัยรุน่ ทีไ่ ม่ได้เรียนจบในโรงเรียน มีความ
จ�ำเป็นต้องออกกลางคัน มาอยู่ร่วมกัน เพื่อฝึกฝน ใช้เป็นวิชา
ส�ำหรับหารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว

“การรวมกลุ่มแบบนี้ มีประโยชน์คือ การลดความเสี่ยง
ในเรื่องยาเสพติดและชู้สาว เพราะเขาได้ใช้เวลาที่เป็นประโยชน์
และมีรายได้ของตนเอง ท�ำให้เขาไม่ไปเข้ากลุม่ เสีย่ ง มีเด็กหลาย
คนในกลุ่มที่สามารถเรียนต่อจนถึงระดับมหาวิทยาลัย หลายคน
ก็ได้ไปเป็นตัวเด่นในคณะต่างๆ เมื่อออกไปท�ำงานกับกลุ่มอื่นๆ
ข้างนอก”
ทุกวันนี้ สมาชิกกลุ่มมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมี
การกระจายเป็นกลุม่ ย่อยๆ ไปตามหมูบ่ า้ น โดยแกนน�ำของกลุม่
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ น�ำไปขยายผล เพือ่ สอนน้องๆ ทัง้ ในหมูบ่ า้ น
และในโรงเรียนได้อีกหลายแห่ง

ท�ำงานด้วยใจอาสา
คิดถึง “ความสุข” มากกว่า “ความมั่นคง”
ด้วยใจรักในการต้องการเผยแพร่ ศิลปะการร�ำมโนราห์
เจมส์จึงไม่ได้ใช้เงินเป็นตัวน�ำ แต่ใช้ความสุข ซึ่งแนวคิดนี้
สร้างความสงสัยในตัวผู้ใหญ่ในชุมชนไม่น้อย
“ในสายตาผู้ใหญ่ทุกวันนี้ บางคนสนับสนุน แต่ยังมีบาง
คนมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ เพราะเราไม่ได้ค่าจ้างทุกครั้งเสมอที่
ออกไปแสดง เราเน้นในเรื่องจิตอาสา แม้ไม่มีค่าจ้างก็ตาม เลย
ท�ำให้ผู้ใหญ่มองว่าเป็นงานไม่มั่นคง”
เจมส์ไม่หวัน่ ไหวกับการถูกตัง้ ค�ำถาม ถึงการท�ำงานทีไ่ ม่มี
ความมั่นคงในสายตาผู้ใหญ่ และไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆ จาก
หน่วยงานท้องถิน่ ทุกวันนี้ เขาจึงยังคงฝึกสอนน้องๆ ให้รจู้ กั การ
ใช้ชีวิตผ่านการร�ำมโนราห์ต่อไป และไม่มีทีท่าจะหยุดยั้ง
เพราะเขาถือว่าการได้รักษาศิลปะพื้นบ้าน น�ำความ
ภาคภูมใิ จมาสูช่ วี ติ เป็นการท�ำงานทีม่ เี กียรติ มีศกั ดิศ์ รี จึงพร้อม
จะสืบสานด้วยการถ่ายทอดศิลปะนี้ แก่เยาวชนรุ่นน้องต่อไป
ด้วยความรักในสิง่ ทีต่ นท�ำ โดยไม่นำ� เงินทองมาเป็นเรือ่ งหลัก
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สมพร ทองเพิ่ม
กลุ่มยุวเกษตรรักษ์ถิ่น

กลุ ่ ม เกษตรรั ก ษ์ ถ่ิ น อ� ำ เภอจุ ฬ าภรณ์ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เกิดขึน้ จากบัณฑิตคนหนึง่ ทีซ่ มึ ซับวิถชี วี ติ และ
คุณค่าเกษตรกร เพราะติดตามพ่อแม่ไปท้องทุง่ ไร่นามาตัง้ แต่เล็ก
หลั ง จากจบชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ด้ ว ยใจรั ก ใน
การเกษตร สมพร ทองเพิ่ม จึงเลือกเรียนเอกวิชาเกษตรสาขา
พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรี ธ รรมราช ในระหว่ า งเรี ย น เขาเก็ บ เกี่ ย วความรู ้ ใ น
ห้องเรียน และจากการลงมือปฏิบัติจริงโดยท�ำงานเป็นนักศึกษา
ที่ดแู ลศูนย์เพาะช�ำไม้ประดับ จึงท�ำให้มที ักษะนักขายติดตัวเพิ่ม
มาด้วย
สมพรถู ก คาดหวั ง จากพ่ อ แม่ ที่ ต ้ อ งการเห็ น ลู ก ของ
ตนมีฐานะการงานมั่นคง ดังนั้น หลังจากจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เขาจึงสมัครเป็นครู กศน. อ�ำเภอทุ่งสง และเข้าสู่
วงจรของ “มนุษย์เงินเดือน”

เลือกชีวิตเกษตรกร
ที่ ไม่จ�ำยอมต่อพ่อค้าคนกลาง
หลังจากท�ำงานประจ�ำได้เพียงปีเศษๆ สมพรก็ตัดสินใจ
ลาออก เพือ่ มาเป็นเกษตรกรเต็มตัว เพราะเห็นแล้วว่าเป้าหมาย
ในชีวิตของเขา ไม่ใช่ต�ำแหน่งการงานที่มั่นคง ดังนั้น การนั่ง
ท�ำงาน เพียงเพื่อจ้องมองเข็มนาฬิกาในแต่ละวันนั้น ไม่ใช่ชีวิต
ที่เขาปรารถนา

ผมก็ชักชวนน้องๆ ที่รู้จัก
กัน ซึ่งแต่ละคนก็ไม่ ได้เรียนมาทาง
เกษตรเลย จบคอมพิวเตอร์บ้าง
รัฐศาสตร์บ้าง ให้ ไปเที่ยวที่สวนของผมใน
เวลาว่าง มาเรียนรู้ทุกเรื่องทุกขั้นตอน จนเขา
เกิดความอยากทำ�ตามอย่าง เราก็ส่งเสริม
ว่าถ้าเขาอยากทำ�อะไร เราจะช่วยเต็มที่
สมพร ทองเพิ่ม
ผู้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรรักษ์ถิ่น เยาวชนอำ�เภอจุฬาภรณ์
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“เราไปท�ำงานแต่ละวัน เข้าแปดโมงครึ่ง เลิกสี่โมงเย็น
เวลาท�ำ ก็เฝ้าแต่คอยว่าเมือ่ ไหร่จะเลิกงาน จะได้กลับบ้าน รูส้ กึ ว่า
นีไ่ ม่ใช่ชวี ติ ของเรา ลาออกดีกว่า แม้วา่ จะต้องขัดใจพ่อแม่กต็ าม”
หลังจากลาออกจากงานประจ�ำ สมพรก็ทุ่มให้กับการท�ำ
เกษตร โดยเริ่มจากปลูกกล้วยหอม เพื่อเป็นรายได้เลี้ยงตนเอง
ซึ่งเขาเริ่มท�ำมาตั้งแต่ครั้งยังไม่ออกจากงาน โดยใช้เวลาหลัง
เลิกงาน น�ำกล้วยหอมไปขายในตลาดด้วยตนเอง ไม่ผ่านพ่อค้า
คนกลาง
“ตอนท�ำงานเป็นครู กศน. พอเลิกงาน ก็ขับรถไปเตร่ดู
ความเคลื่อนไหวของตลาดอยู่เรื่อยๆ ส�ำรวจว่ามีแผงขายผลไม้
ขายกล้วยหอมอยู่หรือไม่ พอได้ที่ เราก็ลองขายเอง จากขายได้
วันละ ๒๐ หวี เพิ่มเป็น ๕๐ หวี ก็ท�ำให้เราเริ่มมั่นใจที่จะใช้ชีวิต
เป็นเกษตรกรเต็มตัวโดยไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้เรามี
รายได้เต็มที่”
สมพรสั่งสมประสบการณ์ ในการเป็น เกษตรกรมือ
อาชีพ ด้วยการลงมือท�ำทุกอย่างด้วยตนเอง ตั้งแต่การตัด
ขั้นตอนของการขายผลิตผลโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง การท�ำ
สวนสมรม หรือการปลูกพืชผสมผสานหลากหลายในสวนของ
ตนเองทั้งผลไม้และผักพื้นบ้าน รู้จักการประเมินตลาดไปพร้อม
กับการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและลด
ความเสีย่ งในการขาดทุน ท�ำให้เขาสามารถเก็บหอมรอมริบ และ
สร้างฐานะที่มั่นคงจากการท�ำเกษตรได้ในเวลาอันสั้น จนเป็น
ตัวอย่าง และท�ำให้น้องๆ เยาวชนหลายคนในหมู่บ้านตัดสินใจ
เดินตามรอยของเขา

ชักชวนเยาวชน รวมตัวจัดตั้งกลุ่มเกษตร
“ให้ทุกคนยืนบนขาตัวเองได้โดยไม่อายใคร”
หลังจากเชือ่ มัน่ และประสบความส�ำเร็จในแนวคิดของการ
ท�ำเกษตรแบบพึ่งตนเอง สมพรไมได้หยุดยั้งเพียงแค่ท�ำเกษตร
เพื่อให้ครอบครัวตนเอง “พออยู่พอกิน” เท่านั้น

เขายังขยายแนวคิดในการท�ำเกษตรแบบยัง่ ยืน พอเพียง
เลี้ยงตัวเองได้ ไปถึงน้องๆ เยาวชนที่อยู่ใกล้เคียง จนเด็กหนุ่ม
หลายคนที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัย หันเหกลับมาใช้ประโยชน์
จากที่ดินท�ำกิน ที่ครอบครัวตนเองมีอยู่อย่างเต็มที่ ผลลัพธ์คือ
การได้กลับมาอยู่ในภูมิล�ำเนาโดยมีกินมีใช้ ไม่อายใคร
“ผมใช้บ้านเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนหนึ่งก็จะชวน
น้องๆ มานั่งคุยปัญหากัน ปรับปรุงแนวทางการท�ำเกษตร และ
พากันไปเรียนรู้งานของที่อื่น ที่ดีๆ เพื่อน�ำมากลับมาใช้ในบ้าน”
ปัจจุบัน ทั้งสมพรและน้องเยาวชน ต่างมีสวนกล้วยหอม
โรงเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่ของตนเอง และยังสามารถน�ำ
ผลผลิตมาร่วมกันจ�ำหน่าย ในนามของกลุม่ ได้ ท�ำให้แนวคิดของ
การ “ปลูกได้ ขายเป็น” โดยตัวเกษตรกรเอง ท�ำได้จริง
และกลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้อื่น
ได้มาเห็น เรียนรู้ ดูงาน และมีทางเลือกให้กับชีวิตของการเป็น
เกษตรกรว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้ต้อยต�่ำ ยากแค้น เหมือนที่เคย
เป็นมาอีกต่อไป
กลุม่ เยาวชนจุฬาภรณ์ จึงเป็นตัวอย่างของการพัฒนา
เกษตรกรให้มอี ำ� นาจต่อรอง กลายเป็นอาชีพทีน่ า่ ภาคภูมใิ จ
เพราะได้ใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นเกิดอย่างมีศักด์ิศรี
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ชานน แก้วละเอียด

ผู้ก่อตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไม้หอมเทพทาโร

ชานน ก็เช่นเดียวกับเยาวชนคนอื่นที่ตัดสินใจกลับมา
ปักหลักอยู่ในบ้านเกิด เพราะไม่สามารถจะใช้ชีวิตเป็น “มนุษย์
เงินเดือน” ได้หลังจากที่จบการศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
“ผมเคยไปเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน และไป
เป็นลูกจ้าง อบจ. ตรัง”
แต่ในทีส่ ดุ เขาก็ตดั สินใจ “เลือกทางทีใ่ ช่” นัน่ คือ การออก
มาพัฒนาทุนในครอบครัวให้กลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้
ให้ตนเองและครอบครัว
“เราก็มาส�ำรวจดูพบว่าไม้เทพทาโร เป็นไม้ที่ถูกโค่นไป
เยอะจากการท�ำสวนยางพารา เราก็เลยมาคิดว่าน่าจะฟื้นฟูและ
น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ เพราะเทพทาโรใช้ประโยชน์ได้เยอะมาก
แต่คนกลับมองว่าไร้ค่า”

หันกลับมามองไม้ ไร้ค่า
พัฒนาจนสร้างรายได้ ให้ตนเองและชุมชน
ชานนเริ่มต้นน�ำไม้เทพทาโรมาท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ร่วมกับครอบครัวและคนกลุ่มเล็กๆ ของเขา โดยเน้นการท�ำงาน
แบบมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ

คนที่มีบทบาทส�ำคัญที่คอยหนุนเสริม สร้างขวัญก�ำลังใจ
และเชื่อมั่นในทางที่เขาเลือกเดิน นั่นคือ พ่อและแม่
“การออกมาท�ำงานส่วนตัวยากกว่า ล�ำบากกว่า แต่มี
ความสุขมากกว่า เพราะอุปสรรคส�ำคัญของการท�ำงานอยู่ที่ตัว
เราเอง เพราะเราต้องรูจ้ กั ตัวเองให้ดกี อ่ นว่าเราต้องการอะไร และ
ต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบ การเอาชนะใจตนเองส�ำคัญที่สุด
ต้องมีการปูพื้นฐานเยอะ ต้องรู้จักมองตลาดให้เป็น ต้องศึกษา
ทดลอง ลองผิดลองถูกมาสมควรกว่าจะลงตัว โชคดีผมมีพ่อและ
แม่เป็นแบบอย่าง ก�ำลังใจ และเป็นแหล่งความรู้ที่ใกล้ตัวที่สุด”
ชานนศึกษาลองผิดลองถูกด้วยการน�ำไม้เทพทาโรมา
ท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ของแกะสลัก สินค้าที่ระลึก ของ
ตกแต่งบ้าน จนได้รับการพัฒนากลายเป็นสินค้า “โอทอป”
ขึน้ ชือ่ ของจังหวัดตรัง และท�ำให้เขากับครอบครัวได้พฒ
ั นาพื้นที่
ของการวางขายสินค้าเทพทาโรให้กลายเป็นตลาดส�ำหรับการ
สร้างรายได้เพิ่มของชุมชนไปในตัว
นอกจากเป็นตลาดกลางของการขายสินค้า ในชุมชนแล้ว
ศูนย์แห่งนีย้ งั เป็นแหล่งเรียนรู้ ทีเ่ ชือ่ มต่อกับโรงเรียนห้วยยอด จึง
มีเด็กนักเรียนมาเรียนรูแ้ ละท�ำโครงงานจากความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญา
ของศูนย์แห่งนี้อย่างสม�่ำเสมอ
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“เราพัฒนาพืน้ ทีใ่ นการปลูกไม้เทพทาโรกับการท�ำสวน
ยางพาราให้อยู่รวมกันได้ ก็ท�ำให้พื้นที่เรากลายเป็นต้นแบบ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นทีด่ งู านส�ำหรับคนทีม่ สี วนยางพาราได้
มาเห็นวิธกี ารใช้พนื้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด เรายังมีผลิตภัณฑ์
สินค้าอื่นๆ เช่น ธูปหอม พิมเสนน�้ำ ยาหม่อง ซึ่งล้วนท�ำจาก
ไม้เทพทาโร ทีเ่ ราได้ไปเป็นวิทยากรสอนให้เด็กๆ ในชุมชนท�ำ
จากนั้น เขาก็น�ำมาฝากเราขาย ท�ำให้เกิดมีรายได้ขึ้น”

รอรับการเชื่อมต่อจากท้องถิ่น
เพื่อเปิดตลาด สนับสนุนอุปกรณ์
ชานนให้ข้อคิดในการสร้างการมีส่วนร่วมจาก อบต.
ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่น แต่ยังให้ความสนใจในกลุ่มของเขา
น้อยมากว่า
“สิ่งที่เราท�ำ ถือเป็นการรวมกลุ่ม และกลายเป็นแรง
บันดาลใจให้หลายคนได้น�ำกลับไปท�ำเป็นรายได้พิเศษ เช่น
ธูป ยาดม การแกะสลักแบบง่ายๆ จนกลายมาเป็นการสร้าง
การเรียนรู้ให้กับชุมชน ส่วนการท�ำงานกับ อบต. เรายังไม่ได้
โอกาสในการท�ำงานใกล้ชดิ มากนัก ถ้ามี อบต. มาช่วย เราก็จะ
เปิดตลาดได้มากขึน้ สะดวกขึน้ มีความคล่องตัวในการท�ำงาน
มากขึ้น เพราะเราใช้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในสายตาคนอื่น มา
ท�ำให้เกิดประโยชน์ เราจึงอยากได้พื้นที่ประชาสัมพันธ์ ได้
ศูนย์กลางส�ำหรับฝึกให้คนเรียนรู้การท�ำไม้เทพทาโร รวมทั้ง
การเปิดตลาดต่างๆ
ถ้า อบต. เข้ามาสนับสนุนครื่องมือ อุปกรณ์ ก็น่า
จะท�ำให้งานของเราง่ายขึ้น”

การที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโต
เป็นผู้ ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ ต้องผ่าน
การเลี้ยงดูสั่งสอนอย่างเหมาะสม
มาตั้งแต่เริ่มต้นชีวิต ซึ่งคนที่ทำ�หน้าที่
นี้ ได้ดีที่สุดคือ พ่อแม่ นั่นเอง
ชานน แก้วละเอียด
ผู้ก่อตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ไม้หอมเทพทาโร
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อบต. แม่ทา
กับการสร้างเยาวชนให้รักถิ่นเกิด
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ชุมชนแม่ทา ในพื้นที่ อบต. แม่ทา อ�ำเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นชุมชนต้นแบบด้านการเกษตรกรรม
ยั่งยืนของภาคเหนือที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนานเกือบ ๒๐ ปี
เป็นแหล่งเรียนรู้หลักที่เป็นเป้าหมายของการศึกษาดูงานของ
หลายภาคส่วน ทีม่ ที งั้ ผูร้ ทู้ สี่ ามารถถ่ายทอดปร ะสบการณ์ได้เป็น
อย่างดี มีพื้นที่รูปธรรม หรือแปลงเกษตรยั่งยืนที่สามารถเข้าไป
เรียนรู้ได้ครบทั้งในที่ราบ ที่ดอน และที่สูง
เมื่อมีองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาหนุนเสริม พัฒนาเรื่อง
การสร้างกลุ่มและพัฒนาอาชีพ ท�ำให้ชุมชนแม่ทาเริ่มพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยตนเองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐
ต่อมา มีการรวมตัวกันปลูกผักปลอดสารพิษ จัดตั้งกลุ่มผัก
ปลอดสารพิษ และจัดตั้งเครือข่ายคณะกรรมการกลางแม่ทา
ก่อนจะยกระดับขึ้นเป็น สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จ�ำกัด

ต้องให้เยาวชนได้รับความรู้ มีกระบวนการ
เพื่อสร้างความชัดเจนในการท�ำงาน
กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายก อบต. แม่ทา อ�ำเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในทีมคนรุ่นใหม่แม่ทา ยอมรับ
ว่าการที่แม่ทามี ต้นทุนทางชุมชนสูง ส่งผลให้การท�ำงานเพื่อ
รวมกลุ่มเยาวชนให้กลับมารักบ้านเกิดนั้น ท�ำได้ง่าย เพราะ
องค์ประกอบทุกอย่าง “ลงตัว”
“ความเข้ ม ข้ น ของการท� ำ งาน มั น ชั ด เจน เพราะมี
โครงการฯ เข้ามา การฝึกทักษะต่างๆ ท�ำได้เต็มที่ เพราะมีพเี่ ลีย้ ง
มีแหล่งเรียนรู้ มีเครือข่าย และเด็กมีเวลา มีเป้าหมายชัดเจน ทุก
คนเรียนจบหมดแล้ว และแยกย้ายไปท�ำงานต่างถิน่ พอได้รบั การ
ชักชวนให้กลับ โดยมีคนสนับสนุนก็เป็นเรื่องง่าย”
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ปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งที่พบในชุมชนแม่ทา คือ พ่อแม่เชื่อว่าเด็กที่ออกไปเรียนหนังสือ
แล้วกลับมาทำ�ไร่ทำ�สวนนัน้ เป็นการใช้ชวี ติ ถอยหลังลงคลอง และผู้ ใหญ่กป็ ลูกฝังความ
เชื่อนี้ใส่ในตัวเยาวชน เมื่อลงลึกถึงปัญหาของชาวบ้านอย่างแท้จริง พบว่าที่ชาวบ้าน
เชื่อเช่นนั้น เพราะขาดความเชื่อมั่นในอาชีพเกษตรกร ชาวบ้านเชื่อว่าการทำ�เกษตรเป็น
ทางเลือกสุดท้ายของการเลือกอาชีพของลูกหลาน นัน่ คือสาเหตุทพี่ อ่ แม่บอกลูกตัวเอง
ตลอดว่าต้องเรียนให้สูงๆ จะต้องไม่มาลำ�บากเหมือนพ่อแม่
คนสนับสนุนในทีน่ ี้ คือ หลากหลายหน่วยงานทีเ่ ข้ามาช่วย
เติมเต็ม และร่วมผลักดันให้เกิดการรวมตัวของกลุม่ เยาวชน เพือ่
หันกลับมาส�ำรวจและท�ำความรู้จัก เข้าใจ ในท้องถิ่นของตนเอง
อย่างลึกซึง้ และส่งผลให้การแก้ปญ
ั หาในชุมชน “เกาถูกทีค่ นั ”

ท�ำให้เยาวชนกลับมาคือ พ่อแม่ เพราะเกือบทัง้ หมดของ ๑๑ กบฏ
ล้วนมีพ่อแม่เป็นผู้น�ำชุมชนที่ลุกขึ้นมารวมตัวกันก่อตั้งสหกรณ์
การเกษตร ซึง่ เป็นทัง้ สถานทีฝ่ กึ ปรือวิชาการเกษตร และรองรับ
อาชีพของเยาวชนที่กลับมาท�ำงานในบ้านเกิด

แต่การสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่หลั่งไหล
เข้ามาในชุมชนแม่ทานัน้ เป็นเพราะการรวมตัวของชุมชนทีเ่ ป็น
“กลุ่มก้อน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวของเยาวชนที่กลับมา
จากการออกไปใช้ชีวิตต่างถิ่น ต่างบ้านเกิด

หนุ่มสาวทั้ง ๑๑ คน ที่ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะเลือกทาง
เดินของชีวิตในบ้านเกิดเป็นลูกหลานของชาวแม่ทา จึงต้องได้
รับความรู้ และท�ำความเข้าใจกับชุมชนของตนเองอย่างถ่องแท้

โอกาสของเยาวชน ต้องมาจากรอบตัว
ทั้งครอบครัว ชุมชน และหน่วยงาน
การน�ำหนุม่ สาวทีอ่ ยูใ่ นวัยท�ำงาน ก�ำลังอยากสร้างอนาคต
จึงได้เลือกไปใช้ชีวิตต่างถิ่น ให้กลับมารวมตัวกันในบ้านเกิด
ได้ ไม่ใช่ “เรื่องบังเอิญ” แต่เป็นเรื่องของ “การบ่มเพาะ” และ
“การให้โอกาส” ทั้งจากครอบครัว ชุมชน และจากองค์กร
สนับสนุน ในจังหวะและเวลาที่เหมาะสม
“ทุกคนเรียนจบหมดแล้ว และแยกย้ายไปท�ำงานต่างถิ่น
พอได้รับการชักชวนให้กลับ โดยมีคนสนับสนุนก็เป็นเรื่องง่าย”
นายก กนกศักดิ์ เล่าถึงการน�ำเยาวชนให้กลับมาท�ำงาน
ในถิ่นเกิดซึ่งได้ชื่อว่ากลุ่ม ๑๑ กบฏแห่งลุ่มน�้ำทา คนส�ำคัญที่

คนในชุมชนต้องลุกขึ้นมาส�ำรวจต้นทุนตนเอง
เพื่อ “เกาให้ถูกที่คัน”
“ปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งที่พบในชุมชนแม่ทา คือ พ่อแม่เชื่อ
ว่าเด็กทีอ่ อกไปเรียนหนังสือแล้วกลับมาท�ำไร่ทำ� สวนนัน้ เป็นการ
ใช้ชวี ติ ถอยหลังลงคลอง และผูใ้ หญ่กป็ ลูกฝังความเชือ่ นีใ้ ส่ในตัว
เยาวชน เมื่อมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนให้ท�ำการวิจัยในเรื่อง
การแก้ปัญหาปลดหนี้สินแบบยั่งยืน เครือข่ายฯ จึงลงลึกถึง
ปัญหาของชาวบ้านอย่างแท้จริง พบว่า ที่ชาวบ้านเชื่อเช่นนั้น
เพราะขาดความเชื่อมั่นในอาชีพเกษตรกร ชาวบ้านเชื่อว่าการ
ท�ำเกษตรเป็นทางเลือกสุดท้ายของการเลือกอาชีพของลูกหลาน
นัน่ คือสาเหตุทพี่ อ่ แม่บอกลูกตัวเองตลอดว่าต้องเรียนให้สงู ๆ จะ
ต้องไม่มาล�ำบากเหมือนพ่อแม่”

108 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

นี่คือตัวอย่างหนึ่ง ของการท�ำความเข้าใจในรากเหง้า
ปัญหาของชุมชนตนเอง ที่เกิดจากการลงพื้นที่ ส�ำรวจต้นทุน
ที่มีอยู่ของกลุ่มเยาวชนที่เป็นสมาชิกของทีมหลักในการจัดการ
สหกรณ์ทง้ั ระบบ ประกอบด้วยเยาวชนลูกหลาน ๑๑ คนทีท่ �ำงาน
ด้านการเกษตร การพัฒนาหมูบ่ า้ น หรือกลุม่ เกษตรน้อยทีห่ นั มา
เรียนรู้เรื่องป่า การเกษตร
แต่การท�ำงานโดยใช้การรวมกลุ่มของคนตัวเล็กๆ มี
เงื่ อ นไขมากมายทั้ ง ด้ า นงบประมาณ การน�ำนโยบายต่ า งๆ
มาท�ำให้เป็นจริง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ด้วย
ประสบการณ์ท�ำงานพัฒนาของกนกศักดิ์ โดยเฉพาะเรื่องความ
เป็นอยู่ การท�ำมาหากินของชาวบ้านแม่ทา คนรุ่นใหม่ที่ท�ำงาน
ด้วยกัน จึงสนับสนุนให้เขาลงสมัครเป็น นายก อบต. เพราะเห็น
ถึงศักยภาพของเขา และฐานครอบครัวที่มีพ่อเป็นก�ำนัน พร้อม
ทั้งประสบการณ์การเป็นผู้น�ำในการท�ำงานมาแล้ว
ทีมงานและกนกศักดิ์ หาเสียงด้วยการน�ำเสนอแนวทาง
ใหม่ๆ ในการพัฒนาต�ำบลแม่ทา โดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็น

ความเข้มข้นของการทำ�งาน
มันชัดเจน เพราะมีโครงการฯ เข้ามา
การฝึกทักษะต่างๆ ทำ�ได้เต็มที่ เพราะ
มีพี่เลี้ยง มีแหล่งเรียนรู้ มีเครือข่าย
และเด็กมีเวลา มีเป้าหมายชัดเจน ทุกคน
เรียนจบหมดแล้ว และแยกย้ายไปทำ�งาน
ต่างถิ่น พอได้รับการชักชวนให้กลับ
โดยมีคนสนับสนุนก็เป็นเรื่องง่าย
กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน
นายก อบต. แม่ทา
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อยู่ การพัฒนาอาชีพของชาวบ้าน และการพัฒนาเยาวชน และ
ท�ำให้เขาได้รบั การคัดเลือกจากประชาชนชาวแม่ทาให้เป็น นายก
อบต. ด้วยวัย ๓๐ ปี
เมือ่ สวมหมวกเป็นผูบ้ ริหาร กนกศักดิไ์ ด้รเิ ริม่ นโยบายการ
ท�ำงานที่เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

การพัฒนางานเยาวชนของ อบต. แม่ทา จึงมีความหลาก
หลาย โดยวางจังหวะก้าวไปทีละขัน้ มีรปู แบบทีช่ ดั เจน มีเป้า
หมายในการท�ำงาน คือให้เด็กรูจ้ กั รากเหง้าและรูจ้ กั ชุมชนของ
ตนเอง ในระยะแรกของการพัฒนา สามารถดึงเยาวชนกลับมา
ท�ำงานบ้านของตนเองได้ดว้ ย กิจกรรมและการสร้างงานในพืน้ ที่
โดยเน้นอาชีพที่ใช้ทุนในชุมชน คือ เกษตรกร

ในการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน อบต. แม่ทามี
การสร้างกลุ่มเยาวชนในแต่ละหมู่บ้าน ที่สามารถพูดคุยสื่อสาร
กับนายกฯ ได้โดยตรง สร้างกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการ
ท�ำงานผ่านการท�ำงานจริง

“ในวันเสาร์ อาทิตย์ ให้เขาได้เล่นกีฬา และให้เรียนรู้นอก
ระบบ เรียนรู้ชุมชนจากรากเหง้าของตัวเอง เช่น การเข้าป่า
ศึกษาธรรมชาติ ส่งเสริมการเรียนรูต้ งั้ แต่เด็ก พัฒนาเป็นขัน้ ตอน
ไปทีละขั้น ในนามของ เกษตรกรน้อย”

“เพื่อนที่เคยท�ำงานด้วยกัน เวลามีการประชุมในหมู่บ้าน
ก็จะให้เข้าร่วมประชุมร่วมกับหมูบ่ า้ น ให้เขาได้มสี ว่ นร่วมในการ
จัดประชุม จัดเวทีในหมู่บ้าน จนท�ำให้เยาวชนที่เข้าร่วมเวที ได้
รับการยอมรับจากสังคม เวลามีโครงการต่างๆ เข้ามาในชุมชน
ก็จะให้เยาวชนช่วยบันทึกข้อมูล ช่วยเขียนข้อมูล”

เวลาเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน
กระบวนการพัฒนาเยาวชนย่อมเปลี่ยนตาม

หลังๆ มา เราไม่ได้เน้นว่าเด็กจะต้องกลับ
มาอยู่ ในชุมชน การนำ�เด็กมาเข้าค่าย
ก็เพื่อปลูกฝังคุณธรรม พื้นฐานความ
คิด ทัศนคติต่างๆ เราหวังแค่ให้เขาเป็น
คนดี มีความรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำ�
ไม่จำ�เป็นต้องกลับมาอยู่ ในหมู่บ้านกับ
เราก็ได้ ขอแค่ว่าถ้าคุณจะเป็นวิศวกร
จะเป็นวิศวกรที่ดีอย่างไร หากมีเวลา
ว่าง ก็กลับมาช่วยงานในหมู่บ้านบ้าง
เท่านั้นก็พอ

แม้จะมีการวางจังหวะก้าวในการพัฒนาเยาวชน โดยเน้น
เป็นขั้นเป็นตอน ด้วยการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน และคัดเลือก
เยาวชนที่สนใจ อยากท�ำงานด้านการเกษตรในท้องถิ่นตนเอง
แต่เยาวชนจ�ำนวนมากในต�ำบลแม่ทา ก็ยังพากันหลั่งไหลออก
ไปเรียนและท�ำงานนอกชุมชน บ้างประสบความส�ำเร็จบรรลุ
เป้าหมายชีวิตที่ตั้งไว้ แต่ก็มีเยาวชนจ�ำนวนไม่น้อยที่ต้องถอย
กลับมาตั้งหลักในหมู่บ้านอีกครั้ง ซึ่งเรื่องนี้ในสายตาของ นายก
อบต. มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ
“ต้ อ งเข้ า ใจว่ า เด็ ก เยาวชนจะไม่ นิ่ ง เข้ า ๆ ออกๆ มี
แกนน�ำเด็กบางคนหลุดออกไป แต่กระบวนการท�ำงานมีการท�ำ
สืบทอดต่อๆ กันไป เป็นลูกโซ่ เยาวชนที่เป็นเกษตรกรน้อยบาง
คนก็ออกไปท�ำงานนิคมอุตสาหกรรม ท�ำได้สองสามปี สุดท้ายไป
ไม่รอดก็กลับมาอยู่บ้าน”
นายก อบต. วิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงในความ
รู้สึก “รักบ้านเกิด” ของเยาวชนต�ำบลแม่ทาว่า เยาวชนรุ่นแรกๆ
มีความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด เห็นความส�ำคัญของการใช้ทุน
ชุมชนเป็นฐานในการสร้างอาชีพ มีรายได้ และรวมกลุม่ เพือ่ ความ
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เรายั ง ส่ ง เด็ ก ไปเรี ย นหมอ เรี ย น
พยาบาลด้ ว ย เด็ ก ที่ ไ ด้ ทุ น เรี ย น
มี เ งื่ อ นไขเดี ย ว คื อ ต้ อ งกลั บ มา
ทำ�งานในชุมชน เพราะเงินที่เราส่ง
คุณไปเรียน คือเงินของชุมชน

“หลังๆ มา เราไม่ได้เน้นอีกแล้วว่าเด็กจะต้องกลับมา
อยู ่ ในชุ มชน การน� ำ เด็ ก มาเข้ า ค่ า ย ก็ เพื่ อ ปลู ก ฝั งคุณธรรม
พื้นฐานความคิด ทัศนคติต่างๆ หวังแค่ให้เขาเป็นคนดี มีความ
รับผิดชอบในสิ่งที่เขาท�ำ เขาไม่จ�ำเป็นต้องกลับมาอยู่ในหมู่บ้าน
กับเราก็ได้ เราขอแค่ว่าถ้าคุณจะเป็นวิศวกร จะเป็นวิศวกรที่ดี
อย่างไร หากมีเวลาว่าง ก็กลับมาช่วยงานในหมูบ่ า้ นบ้าง เท่านัน้
ก็พอ”

เข้มแข็ง เพราะมีพ่อแม่ที่เป็นผู้น�ำชุมชน สนับสนุนให้ลูกของ
ตนเองกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน

ส�ำหรับเด็กกลุ่มที่ไปไหนต่อไม่ไหว หรือไปได้ครึ่งทาง
จ�ำเป็นต้องกลับมาอยู่บ้าน อบต. ก็ได้หาพื้นที่รองรับเยาวชน
กลุ่มนี้ไว้เช่นกัน

ขณะที่ เ ยาวชนรุ ่ น หลั ง ๆ ที่ เ ข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
เครือข่ายและท�ำงานในสหกรณ์การเกษตร เป็นเพราะความ
จ�ำยอม เนื่องจาก “ไม่มีทางเลือกอื่น”
“ความยากเริม่ มากขึน้ ตรงนี้ เพราะพ่อแม่ทไี่ ม่ใช่ผนู้ ำ�
ชุมชน ก็อยากให้ลูกออกไปท�ำงานข้างนอก มีอาชีพมั่นคง
ไม่อยากให้อยู่ในพื้นที่ มารุ่นหลังๆ เราเริ่มพบโจทย์ใหม่ๆ
เช่น เด็กมีสอื่ มากขึน้ ใช้คอมพิวเตอร์ ไปเรียนหนังสือทีน่ อก
หมูบ่ า้ นห่างไปไกล และมีความขาดช่วงกับเยาวชนรุน่ ก่อน
หน้ามาก ตอนนี้ การท�ำงานกับเยาวชน แม้เราจะเลือกจาก
คนที่สนใจอยากกลับมาบ้าน แต่เด็กที่กลับมา เพราะเรียน
ไม่จบ ไปไหนไม่ได้ ไม่ใช่กลับมาเพราะอยากกลับ ท�ำให้เรา
ไม่สามารถเรียกร้องกับเขาเยอะมากได้ เพราะเด็กไม่ได้
สนใจในการท�ำงานพัฒนาอย่างเต็มที่มากนัก ที่ท�ำเพราะ
อยากสนุก แต่ก็ยังอยากเป็นตัวของตัวเอง”
จากความตั้งใจเดิมในการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน เพื่อ
ค้นหา “ดาวค่าย” และพัฒนาให้กลายเป็นแกนน�ำเยาวชนที่
มี ศั ก ยภาพ สามารถกลั บ มาท�ำงานในบ้ า นเกิ ด ตนเอง โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จึงจ�ำเป็น
ต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายและความคาดหวัง เพื่อให้เข้ากับ
ธรรมชาติของเยาวชนในหมู่บ้าน

“ตอนนี้ กลุม่ เด็กทีอ่ ยากอยูบ่ า้ นเพราะเรียนไม่จบ เราก็จะ
ฝึกเขาเพือ่ ให้สามารถท�ำงานและเลีย้ งตัวเองได้ โดยเรามีกองทุน
ให้ และให้เวลาสามปี เพื่อให้เขาค้นหาตัวเองให้เจอ ใช้สหกรณ์
เหมือนเป็นโรงเรียนในการฝึกอาชีพ พ่อแม่ส่วนใหญ่ที่ส่งลูกมา
ท�ำงานทีน่ ี่ ก็คาดหวังเช่นนี้ ซึง่ มันท�ำให้เราต้องปรับการออกแบบ
หลักสูตรในการพัฒนาเด็กไปด้วย”

ส่งคนท�ำงานเข้าสู่สถานศึกษา หนทางแก้ปัญหา
ที่รากฐาน เพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ
การสร้ า งส�ำนึ ก และพั ฒ นาเยาวชนให้ เกิ ด ความรักใน
ถิ่นเกิด และอยากกลับมาท�ำงานในท้องถิ่นของตนเอง ถือเป็น
นโยบายหลั ก ในการท�ำงานพั ฒ นาเยาวชนของต�ำบลแม่ ท า
เนื่องจากต�ำบลนี้เป็นต�ำบลที่อยู่ไม่ไกล แต่ก็ไม่ใกล้ตัวเมือง
มากนัก ท�ำให้ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่ใช่คนในท้องถิ่น
มักอยู่ท�ำงานในพื้นที่นี้ได้ไม่นาน เพราะเลือกที่จะท�ำงานแบบ
เช้าไปเย็นกลับ ท�ำให้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก หลาย
คนเข้าท�ำงานอยู่ในต�ำบลไม่ทันครบเดือน ก็เตรียมท�ำจดหมาย
ขอย้ายแล้ว ชุมชนแม่ทาจึงหาวิธีการต่างๆ ที่จะสร้างให้คนใน
ต�ำบลกลับมาท�ำงานในหน่วยงานท้องถิ่น
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และวิธีการหนึ่งคือการส่งคนเข้าไปอยู่ในสถานศึกษา
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความรักในถิ่นเกิดให้กับเด็กๆ
“ผมเชื่อว่า ครูคือคนที่มีผลอย่างมากต่อการอบรมสั่ง
สอนเด็ก ผมจึงส่งเด็กบางคนให้ไปเป็นครูอัตราจ้างช่วยสอนใน
โรงเรียน โดยใช้เงินกองทุนที่มีอยู่ จ้างครูเหล่านั้น ให้ไปสอนใน
โรงเรียนที่ขาดแคลนครู เราส่งคนของเราที่ผ่านการอบรมเรื่อง
คุณธรรมและหลักคิดแบบเดียวกับชุมชนไปดูแลเด็กเล็กๆ ก็เพือ่
ไปอบรมถ่ายทอดความคิด และไปสร้างค่านิยมดีๆ ในโรงเรียน
ผ่านการเรียนการสอน ผมว่าวิธนี จี้ ะช่วยให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
กับเด็กได้ถึงรากเลยนะ เพราะต�ำบลเรามีเด็กถึงแค่ ม. ๓ การที่
เรามีครูใหม่ๆ เข้าไปสอน ยังส่งผลให้ครูที่ไฟแรง เข้าใจและเห็น
ความส�ำคัญของการปลูกฝังเด็ก เงินทีเ่ ราจ้างก็มาจากการหยอด
กระปุกไว้ จากการท�ำงานในโครงการต่างๆ นอกจากนัน้ เรายังส่ง
เด็กไปเรียนหมอ เรียนพยาบาลด้วย เด็กที่ได้ทุนเรียน มีเงื่อนไข
เดียว คือ ต้องกลับมาท�ำงานในชุมชน เพราะเงินที่เราส่งคุณไป
เรียน คือเงินของชุมชน”

เรื่องเล่าจากชุมชนแม่ทาได้พิสูจน์ถึงความเป็นหนึ่งใน
ชุมชนตัวอย่างด้านการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม การ
ปลูกฝังให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของทุนที่มีอยู่ และการสร้าง
จิตส�ำนึกให้เกิดความรักในถิ่นเกิด
และเป็นตัวอย่างอันดีในแนวทางการพัฒนาเยาวชน
ผ่านกระบวนการหล่อหลอมและการด�ำเนินงานนโยบาย
ที่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคนบนรากฐานที่ยึดโยงกับ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
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อบต. กับการใช้ทุนในชุมชน พัฒนาเด็กและเยาวชน
อบต. สามารถเข้าไปมีสว่ นร่วมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน เพือ่ ให้เกิด พลังตัวตน ในเด็กและเยาวชน โดย
ใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่
สถานศึกษา
• สนับสนุนการท�ำโครงงานของนักเรียน ผ่านงบประมาณ
และการจัดเวที เพื่อน�ำเสนอผลงานจากโครงงานแก่ชุมชน
• น�ำเสนอผู ้ รู ้ ครู ภู มิ ป ั ญ ญา เข้ า มาเป็ น วิ ท ยากรให้
โครงงานของนักเรียน ดังเช่นการท�ำงานร่วมกันในโครงการ
เมล็ดพันธุก์ ล้าสูอ่ าหารจานใหญ่ในโรงเรียนวัดดาวกับ อบต.
วัดดาว

หน่วยงานท้องถิ่น

• มีนโยบายและแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยจัดสรร
งบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการที่มีระยะเวลายาวนาน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาการเรี ย นรู ้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถติดตามผลความเปลี่ยนแปลง
ของผู้เข้าร่วมโครงการได้ ดังเช่น การเข้าไปสนับสนุน
งบประมาณให้โครงการหนูรักวันเสาร์ของ อบต. เนินศาลา

สภาเด็กและเยาวชน
• สนับสนุนเด็กและเยาวชน โดยให้ความส�ำคัญกับ
• กระบวนการคัดเลือกเยาวชนที่มีความสนใจ สมัครใจ
• มีผู้ใหญ่ใจดี ท�ำให้ดูเป็นแบบอย่าง
• มีเวทีพัฒนาเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อให้ท�ำงานเป็น
โดยใช้การจัดการความรู้
• เสริมก�ำลังใจ และติดตามการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ
จากผู้บริหาร

• เปิดพืน้ ทีแ่ ละโอกาสให้ “เยาวชนนอกระบบการศึกษา”
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำงาน โดยมีผู้ใหญ่ใจดีที่มีความ
เข้าใจการท�ำงานพัฒนาเยาวชนกลุม่ นี้ ดังตัวอย่างของ อบต.
พนมรอก ทีส่ ามารถสร้างเยาวชนทีเ่ คยเป็นเด็กไม่ดใี ห้กลาย
เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนได้ หรือการด�ำเนินตาม
นโยบายทีต่ อ้ งการให้เยาวชนกลับมาอยูใ่ นถิน่ เกิดโดยสร้าง
งานรองรับของ อบต. แม่ทา

องค์กรชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มเยาวชนอิสระ
ในชุมชนหลายแห่ง มีองค์กรชุมชนและกลุม่ ทีก่ อ่ ตัง้ อย่าง
อิสระ จากกลุ่มคนที่กลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดของตนเอง โดย
น�ำความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาปรับเข้าใช้กับทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นของตนเองทั้งในรูปแบบวัฒนธรรม การเกษตร และการ
สร้างผลิตภัณฑ์จากทรัพยากร ทัง้ ยังสามารถสร้างพืน้ ทีก่ ารเรียน
รูใ้ ห้กบั เยาวชนคนอืน่ ๆ ได้มโี อกาสดึง “พลังตัวตน” ของแต่ละคน
ออกมา เพื่อน�ำมารวมกันให้กลายเป็น “พลังเพื่อน” ได้ หากพลัง
ของเยาวชนกลุ่มเหล่านี้ได้รับการสนับสนุน ต่อยอด ขยายผล ก็
จะท�ำให้เกิดเป็น “พลังชุมชน” สามารถพึ่งตนเองได้ เยาวชนไม่
ต้องอพยพย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่นใด ดังตัวอย่างของ
ศูนย์การเรียนรูช้ าวดิน เป็นองค์กรชุมชน ทีส่ ร้างให้เกิด
วิทยากรเยาวชน และน�ำความรู้ กระบวนการกลับไปใช้กบั ชุมชน
ท�ำให้เกิดการมีสว่ นร่วมในการจัดงานประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิน่
ทั้งกับผู้ใหญ่และเด็ก
กลุ ่ ม เยาวชนอิ ส ระที่ ไ ม่ สั ง กั ด หน่ ว ยงานใด
อาทิ เ ช่ น สมพร ทองเพิ่ ม (เกษตรกรผลิ ต กล้ ว ยหอม)
ชานน แก้ ว ละเอี ย ด (ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้ ห อมเทพทาโร)
จตุรงค์ จันทระ (คณะมโนราห์ศิลป์เสน่ห์) ที่สามารถเปิด
พืน้ ทีใ่ ห้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้มารวมตัว ฝึกอาชีพ มีรายได้
เป็นของตนเองโดยไม่ต้องออกจากบ้านเกิด

บทสรุป

จากสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และสภาวะเศรษฐกิจ รวม
ทั้งความตื่นตัวในเรื่องสิทธิ เสรีภาพทางการเมือง ท�ำให้ชุมชน
ในปัจจุบัน เริ่มเห็นความส�ำคัญและตระหนักถึงการเข้ามามี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึน้ แต่ขณะเดียวกัน ด้วยสภาพ
สังคม สิ่งแวดล้อมดังกล่าวก็ท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่าง
มากมายท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว จนผูค้ นในชุมชนปรับตัวไม่ทนั ไม่เท่าทันกับสถานการณ์
จริงที่เป็นอยู่ ที่เห็นได้ชัดและกลายเป็นปัญหาของทุกชุมชนใน
ขณะนี้คือ สถานการณ์ของเยาวชน
ดังนัน้ ในฐานะหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ภารกิจในการดูแลชุมชน
ของตนเอง ตามนโยบายการกระจายอ�ำนาจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ จึงจ�ำเป็นต้องเท่าทันและมีวสิ ยั ทัศน์ มีนโยบายและแผน
งานทีช่ ดั เจนในเรือ่ งการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทัง้ สร้างการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดกลไกการจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน อันจะส่งผลให้เกิด
เป็นผู้ใหญ่ใจดี ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและสามารถเป็นพลเมืองที่ดี
ของชุมชนและประเทศชาติ
บทบาทส�ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน ควรมองเห็ น
ตนเองเป็น “พี่เลี้ยง” “เพื่อนร่วมคิด ร่วมท�ำ” ของชุมชนใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึง่ หมายถึง บุคลากรทีม่ ภี ารกิจ
หน้าที่เกี่ยวข้อง ควรค�ำนึงถึงปัจจัย และเครื่องมือ รวมทั้ง
ทุนทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนของตนเอง ดังตัวอย่างความส�ำเร็จทีท่ าง
โครงการฯ ได้น�ำมารวบรวมไว้ ตามล�ำดับ ดังนี้

การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
• ต้องมีวิสัยทัศน์ นโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการก�ำกับ
ดู แ ลให้ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่
ก�ำหนด
• ต้องมีการก�ำกับติดตามอย่างใกล้ชดิ มีการประเมินผล การ
ด�ำเนินงานในรูปแบบไม่เป็นทางการจากผู้ปกครอง เพื่อ
ให้ได้ขอ้ มูล ความต้องการทีม่ าจากผูป้ กครองอย่างแท้จริง
• ต้องให้ความส�ำคัญ กับการพัฒนาครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก
โดยการคัดเลือกครู ที่ไม่เพียงได้รับปริญญาตามสาขา
ที่ก�ำหนดไว้เท่านั้น หากยังต้องค�ำนึงถึง “ความเป็นครู”
คือ ความเสียสละ อดทน ใจเย็น รักเด็ก และต้องการเห็น
เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ และสามารถกลับมาช่วยงาน
ในชุมชนได้
• ต้ อ งให้ ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ส ามารถคิ ด นอก
กรอบ เพื่อให้ตอบโจทย์ของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตาม
นโยบายที่วางไว้
• สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง และชุมชน โดยเปิด
โอกาสให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จัก
ชุมชนของตน เพื่อปลูกฝัง “ความรักในบ้านเกิด” ให้กับ
เด็กๆ ตั้งแต่เยาว์วัย โดยกระตุ้นและร่วมกับครูผู้ดูแลใน
การจัดกิจกรรมที่ใช้แหล่งเรียนรู้จากชุมชนให้มากที่สุด

การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน
• สร้า งการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ กับสถาน
ศึกษา เพือ่ เอือ้ ให้เกิด “ห้องเรียนจากชีวติ จริง” เช่น การ
เข้าร่วมสนับสนุนการท�ำโครงงานของสถานศึกษา ในชุมชน
ที่ต้องการให้เด็กนักเรียนท�ำโครงงาน ที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน โดยจัดให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนผลงาน
แสดงผลงานระหว่างโรงเรียนต่างๆ ในชุมชนและต่างชุมชน
รวมทัง้ สนับสนุนงบประมาณสถานศึกษา เพือ่ ให้เกิดการ
ค้นคิดนวัตกรรมที่มาจากทรัพยากรในท้องถิ่น
• สนั บ สนุ น แกนน� ำ เยาวชนที่ มี ค วามสามารถ มี ค วาม
มุง่ มัน่ และมีจติ อาสา ให้มพี นื้ ทีใ่ นการแสดงออกซึง่ ศักยภาพ
ของตนเอง เช่น การคัดเลือกให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของ
สภาเด็กและเยาวชนระดับต�ำบล การสนับสนุนโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในต�ำบล เพื่อ
สร้างเยาวชนรุ่นต่อรุ่น ผ่านการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ
ด้านต่างๆ รวมทั้งการท�ำโครงการแบบยั่งยืน ต่อเนื่อง โดย
น�ำเข้าไปบรรจุไว้เป็นข้อบัญญัติของการจัดท�ำงบประมาณ
• ร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิน่ หน่วยงานในชุมชน ใน
การด�ำเนินโครงการ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน โดยเน้นโครงการทีม่ คี วามต่อเนือ่ ง และสร้างการมี
ส่วนร่วมจากชุมชนได้อย่างแท้จริง
• ค้นหา “ทุนชุมชน” ที่เป็นตัวบุคคล ทั้งที่เป็น ผู้ใหญ่
ใจดี และเป็นกลุ่มองค์กรอิสระ ที่ท�ำหน้าที่เปิดพื้นที่ เป็น
ศูนย์กลางให้เยาวชนมารวมตัวกัน เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้
บุคคลและกลุ่มเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในการท�ำงานพัฒนา
เด็กและเยาวชน
• เน้นการท�ำงานในรูปแบบ “กลไก” โดยสร้างการมีส่วน
ร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ให้รวมตัวกันเพื่อค้นหาปัญหาและ
แนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็น “เจ้าภาพ” ขับเคลือ่ น
กลไกดังกล่าว

อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
เปรียบเสมือน ผู้ส่องทาง สร้างคน
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบ
เสมือนรัฐบาลท้องถิ่น มีหน้าที่ดูแล
ประเทศตำ�บล เชื่ อ มประสานและ
หนุนเสริมให้บ้าน โรงเรียน ชุมชน
กลุ่มองค์กรต่างๆ ได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนซึง่ เป็นลูก
หลานของท้องถิน่ เอง ให้ทกุ ภาคส่วน
ได้รวมพลังกันเป็น “ผู้ ใหญ่ใจดี” ที่ให้
โอกาส เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ทำ�ใน
สิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ทั้งหมดที่กล่าวมา คือ บทบาทของการเป็น พี่เลี้ยง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถใช้เครื่องมือ ทุน
กระบวนการของการมีส่วนร่วม เพื่อมุ่งเน้นที่จะสร้างภูมิคุ้มกัน
ในการด�ำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตมาเป็นอนาคต
ของชาติที่ดีต่อไปในอนาคต

การทำ�งานเยาวชนที่ผ่านมาได้ผล เด็กเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้ ใหญ่
เข้ามามีส่วนร่วม กลุ่มคณะกรรมการ หรือคณะทำ�งานทุกคนให้ความสำ�คัญ
ต่อการพัฒนาเด็ก และยังเข้ามามีส่วนในการออกแบบกิจกรรมและร่วมกันทำ�
เสียงสะท้อนจากการถอดบทเรียน
เวทีคณะกรรมการตำ�บลมหาดไทย อำ�เภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

ตอนแรกเรียนรู้เรื่องการปลูกกล้วย ก็ตื่นเต้น สนุกดี ได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้
หลังจากน้ำ�ท่วม ก็ได้รู้เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวจากป้าคำ�ปัน ดีใจ ได้ประโยชน์
หลายอย่างค่ะ กลับมาปลูกผักกินเองที่บ้านได้ ตอนนี้มะเขือและพริกเก็บกินได้แล้ว ไม่ต้อง
ซื้อจากตลาด พ่อแม่ภูมิใจที่หนูช่วยทำ�ประโยชน์ ได้...หนูกล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าที่จะ
เอาสิ่งที่ทำ�ไปเล่าให้เพื่อนๆ ที่โรงเรียนฟัง เขาก็หัวเราะกันสนุกสนาน มีคนมาขอทำ�ด้วย
ด.ญ.ภรณ์ณัชชา เทียมสัมฤทธิ์
นักเรียนชั้น ป.๖ โรงเรียนวัดวังยาง
จากเวทีถอดบทเรียนการทำ�โครงงาน “กล้วยไข่”
โรงเรียนวัดวังยาง ตำ�บลตะเคียนเลื่อน อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

เห็นเด็กที่ ไม่เข้ามาทำ�กิจกรรม ไปขับรถเล่น รู้สึกสงสารพ่อแม่ อยากให้มีกิจกรรม
เข้ามา จะทำ�ให้เขาไม่ห่างเหินไกล เราเข้ามาทำ�แบบนี้ก็ไม่คิดว่าเสียเวลา เห็นเด็กสนุกก็
สนุกด้วย มีความสุข มีกิจกรรมใหญ่ๆ แล้วเห็นเด็กเราเข้าไปทำ�ก็รู้สึกภาคภูมิใจ
ปราณี วงษ์พิมพ์
หนึ่งในผู้ใหญ่ใจดีจากเวทีถอดบทเรียน การทำ�งานของศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน
ตำ�บลโคกกลาง อำ�เภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
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ขอขอบคุณข้อมูลจาก
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ๔ ภาค
คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ ใหญ่ใจดี แกนนำ�เยาวชน
สภาเด็กและเยาวชนระดับตำ�บลของกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในชุมชนท้องถิ่น
คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการดำ�เนินงาน
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้นำ�ชุมชน ผู้ ใหญ่ใจดี
พ่อแม่ผู้ปกครองและแกนนำ�เยาวชนของโรงเรียนครอบครัว

