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เพราะต ้ อ งการ เห็ น เยาวชน มี  “จิตอาสา” 

อันหมายถึง การมีความสามารถดึงศักยภาพในตนเอง

ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและสังคมรอบข้าง 

มูลนิธิสยามกัมมาจล จึงมุ่งใส่ใจในกระบวนการพัฒนาและ

การด�าเนนิกิจกรรมทีเ่น้นให้เยาวชนรูจ้กัและเข้าใจในตนเอง

อย่างถ่องแท้ ผ่านการท�างานกับชุมชนและสังคม เพื่อให้

เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งจะท�าให้

เยาวชนสามารถพัฒนาทักษะและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

จากการลงมือท�างาน นั่นก็คือ

• มีความรับผิดชอบต่อความส�าเร็จของงาน

• มีทักษะในการท�างานร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับความ

คิดเห็นที่แตกต่าง และมีความสามารถในการ

สือ่สารความคิดของตนออกมาเพือ่สร้างความเข้าใจ

ร่วมกัน

• มีทักษะการประสานงานกบัผูท้ีมี่ส่วนเก่ียวข้องเพือ่

ให้งานเกิดความส�าเร็จ

• มีทักษะในการแก้ปัญหาเม่ือมีอุปสรรคในระหว่าง

ด�าเนินโครงการหรือกิจกรรม

คำานำา
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

• มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของชมุชน ทีเ่ชือ่มโยง

กับงานที่รับผิดชอบ น�าไปสู่การเกิดส�านึกร่วมและ

พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน

ในที่สุด

ปัจจัยแวดล้อมรอบตัวเยาวชน อันได้แก่ ครอบครัว 

โรงเรียน และชุมชน จึงเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญท่ีต้อง

เปิดโอกาสให้เขาและเธอเหล่านี้ ได้เรียนรู้ท้ังลองผิดและ

ลองถูก การเปิดโอกาสให้เยาวชนท�างานในลักษณะนี้

อาจหวังผลที่ความส�าเร็จได้ไม่เต็มที่ แต่เยาวชนจะได้

เรียนรู้อย่างมากจากการท�างานส�าเร็จและไม่ส�าเร็จที่

เกิดขึ้น ผู้ใหญ่รอบตัวเยาวชนจึงต้องใจกว้างพอท่ีจะยอม

ให้โครงการไม่ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย หากแต่ต้อง

พอใจกับการเรียนรู้ของเยาวชนเป็นส�าคัญ นอกจากนี้ ยัง

อาจจะต้องมีบทบาทเพิ่มเติมจากเดิมท่ีเป็นเพียง พ่อ-แม่ 

ครู สมาชิก อบต. หรืออื่นๆ ตามแต่สถานภาพของตนแล้ว 

ผู้ใหญ่ควรเพิ่มบทบาทเป็น “ครูฝึก” ท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�า

แบบไม่ครอบง�า ซึ่งต้องมีระยะห่างให้เยาวชนท�างาน หรือ

แก้ปัญหาด้วยตวัเอง ในขณะเดียวกันก็พร้อมทีจ่ะเข้าไปช่วย

ในลักษณะการให้ค�าปรึกษาในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น



การเป ิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงมือท�างานและ

แก้ปัญหาเองโดยมีผูใ้หญ่คอยประคับประคองเช่นนี ้จะท�าให้

เยาวชนได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถของตนให้

เกิดประโยชน์กับชมุชน อกีทัง้เกดิการพฒันา “จิตอาสาต่อ

ชุมชนของตน” เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชุมชน 

ดังตวัอย่างท่ีปรากฏในหนงัสอืเล่มนี ้ซึง่พบว่า เยาวชนหลาย

คนเปลีย่นจากการเป็นภาระเป็น “พลงัท้องถิน่” ถ้าต้องการ

เห็นความเปลี่ยนแปลงของเยาวชนเช่นนี้  ผู้ใหญ่จึงต้อง

เข้าใจบทบาทของ “ครูฝึก”  ซึ่งต้องเข้าใจถึงกระบวนการ

และความส�าคัญของการพัฒนาเด็กเยาวชน  และสนับสนุน

ให้เยาวชนเรียนรู้ผ่านขั้นตอนกระบวนการดังกล่าวข้างต้น

มูลนิธิสยามกัมมาจล จึงสนับสนุนให ้สถาบัน

เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ด�าเนิน

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชน ภายใต้การด�าเนินงาน

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ๔ ภาค ด้วย

การท�างานกับผู้ใหญ่รอบตัวเยาวชนและเปิดโอกาสการ

เรียนรู้ของเยาวชนจากการลงมือท�า อาจกล่าวได้ว่า สรส. มี

บทบาทในการเข้าไป “ชวนคุย ช่วยคิด ร่วมท�า” และผลัก

ดันให้เกิด “กลไก” ในระดับต�าบล เพือ่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี

ส่วนร่วมรับผิดชอบในกระบวนการพัฒนาเด็กเยาวชนของ

ชุมชน

ความส�าเร็จจากบุคคลตัวอย่างซึ่งเป็นผลงานบาง

ส่วนของโครงการฯ ที่ได้รับการถ่ายทอดไว้ เพื่อเป็นการจุด

ประกายความคิด ความรู้ ส�าหรับการพัฒนาเด็กเยาวชนใน

ชุมชน ให้กับผู้ท่ีสนใจ ดังปรากฏอยู่ในหนังสือ “ส่องทาง 

สร้างคน” เล่มนี้แล้ว มูลนิธิฯ ยังถือเป็นก้าวแรกของการ

มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาให้เกิดเยาวชนจิตอาสาในชุมชน ซึ่งต้องมี

การขยายผลและผลักดันให้มีก้าวต่อๆ ไปในการท�างาน โดย

เป็นก้าวท่ีเกิดจากการเดินเคียงคู่ร่วมกันไประหว่างผู้ใหญ่

และเยาวชนในชุมชนของตนเอง

ขอขอบคุณ

มูลนิธิสยามกัมมาจล



“ผู้ถือคบไฟ” นำาทางแห่งการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในชุมชน

ในการด�าเนินการเพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากบุคคล

ตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมายของ โครงการพัฒนาเยาวชนใน

ชุมชนท้องถิ่น (๔ ภาค) บุคคลซึ่งถือว่ามีบทบาทส�าคัญในการ

มีส่วนร่วมพฒันาเด็กและเยาวชนในระดับต�าบล เป็นผูถ้อืคบไฟ

น�าทาง คอื บุคคลทีมี่ส่วนร่วม ปลกูฝังให้เด็กและเยาวชนในพืน้ที่

ของตน ได้รับการพัฒนา เพื่อให้เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑๕ ประการ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ได้แก่ ใฝ่รู้เรียนรู้, ขยัน, อดทน, มีวินัย, ประหยัด, ตรงเวลา, 

รับผิดชอบ, ซื่อสัตย์, สามัคคี มีน�้าใจ เสียสละ, สุภาพ, สะอาด, 

กตัญญู, มีเหตุผล, รู้จักประมาณตน, รอบคอบ วางแผน และ

สร้างภูมิคุ้มกัน

การปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยเหล่านี้ ถือเป็นการดึง 

พลังตัวตน ของเด็กและเยาวชนออกมา ซึ่งสามารถท�าได้ตั้งแต่

ในเด็กเล็กปฐมวัย เด็กในวัยเรียน และเด็กวัยรุ่น ผ่านการอบรม

บ่มนสิยั การท�าให้ดูเป็นตวัอย่าง การสร้างพืน้ทีใ่ห้เด็กมีกิจกรรม

ที่สร้างสรรค์ หลากหลาย สอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละวัย 

และเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเด็กและ

เยาวชน นับตั้งแต่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน ครู 

และคนในชุมชนที่มีส่วนในการร่วมช่วยกันก�าหนด

คำานำา
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าท่ีส�าคัญคือ

การเป็น เจ้าภาพ ดึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายดังกล่าวมาแล้ว

ข้างต้น ให้เข้ามาร่วมกันมีบทบาทพัฒนาเด็กและเยาวชนใน

พื้นที่ของตนเอง

ส�าหรับ “ผู้ท่ีถือคบไฟส่องทาง” แห่งการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน ในการด�าเนินงานของโครงการฯ ประกอบด้วย

บุคคลที่มีบทบาทต่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กหรือ

ในเด็กปฐมวัย ได้แก่

• ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก

• ผู ้บริหาร อบต. ท่ีมีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการเสริม

ศักยภาพการท�างานของครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก

บุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในชุมชน ได้แก่

• บุคคลากรในสถานศึกษา

• ผู ้บริหาร อบต. ท่ีมีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการเสริม

ศักยภาพการท�างานของเยาวชน

• แกนน�าเยาวชนและผู้ใหญ่ใจดี

โครงการฯ จึงได้จัดให้มีการถอดบทเรียนความส�าเร็จ 

ในรูปแบบของเอกสาร เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ ที่มี



“ผู้ถือคบไฟ” เหล่าน้ี มีส่วนร่วม
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในชุมชน
ของตนเองได ้ รับการพัฒนาให ้
เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๑๕ 
ประการ สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง  ได ้ แก ่ 
ใฝ่รู ้เรียนรู้, ขยัน, อดทน, มีวินัย, 
ประหยัด, ตรงเวลา, รับผิดชอบ, 
ซ่ือสัตย์, สามัคคี มีนำ้าใจ เสียสละ, 
สุภาพ, สะอาด, กตัญญู, มีเหตุผล, 
รู้จักประมาณตน, รอบคอบ วางแผน 
และสร้างภูมิคุ้มกัน

อยู่ในตัวบุคคลและองค์กร ส�าหรับเป็นเคร่ืองมือในการจัดการ

ความรู้ พัฒนาบุคลากรท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการหนุน

เสริมให้เกิดศักยภาพ จนสามารถน�าแนวคิดแนวทางการจัดการ

เรียนรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการพัฒนา

ตนเองอย่างมีความสุข และน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังในชีวิต

การงาน ยกระดับการเรียนรู้ของตนเอง สามารถคลี่คลายปัญหา 

รวมทัง้พฒันาชมุชนของตนด้วยวิธกีารสร้างสรรค์ ค�านงึถงึการมี

ส่วนร่วมของคนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู ้เพื่อชุมชนเป็นสุข 

(สรส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล มุ่งหวังว่า เอกสารการ

ถอดบทเรียนความส�าเร็จจาก “ผู้ถือคบไฟ” เล่มนี้ จะน�า

บุคลากรสังกัดหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้

มองเห็นหนทางในการด�าเนินงานตามภาระหน้าที่ของตน

อย่างเต็มประสิทธภิาพ รวมทัง้ยังสามารถเพ่ิมคบไฟให้มาก
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“ชวนคุย ช่วยคิด ร่วมท�ำ”  
ภำรกิจส�ำคัญของกำรหนุนเสริมศักยภำพชุมชน

การท�างานของ สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อ

ชุมชนเป็นสุข (สรส.) มีเป้าหมายในการหนุนเสริมให้ชุมชน

ท้องถิ่น มีการเรียนรู้และจัดการความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พฒันาความเข้มแขง็ของชมุชนท้องถิน่ ซึง่อาจมีได้หลายรปูแบบ 

เช่น เป็นมหาวทิยาลัยชวีติ/มหาวชิชาลัย เป็นศูนย์การเรียนรู้ของ

ชุมชน ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ 

ให้หันมาให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้และสามารถจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาคนในพื้นที่ของตนเอง

ที่ผ่านมา สรส. มีการท�างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ ได้แก่ อบต. เทศบาล อบจ. ในหลายพืน้ท่ี โดยใช้ โมเดล

ประเทศต�าบล เป็นการจ�าลองแบบคิดและแนวทางการบริหาร

ประเทศจริงมาใช้ โดยสมมติให้ต�าบลหนึ่งคือ ประเทศ มีนายก

รัฐมนตรี คือ นายก อบต. และมีสมาชิก อบต./แกนน�าชุมชน 

เป็นรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่

จ�าเพาะในด้านที่ส�าคัญต่อการพัฒนา แต่มีการเช่ือมโยง

การท�างาน เพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ 

การวางแผนงาน และมีการจัดการความรู้ โดยมีเป้าหมายใน

การพัฒนาคน พัฒนางาน เกิดการเรียนรู้บนฐานการท�างานจริง

จากการด�าเนินงานดังกล่าว สรส. พบว่า ประเด็น

การพัฒนาเด็กเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น เป็นเรื่องส�าคัญและ

มีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาพื้นท่ีทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

แต่ยังได้รับความสนใจน้อยจากหน่วยงานในท้องถิ่นรวมทั้ง

ชุมชน ขณะท่ีสภาพสังคมสะท้อนให้เห็นปัญหาเด็กเยาวชน

อยู ่ทั่วไป ท่ีส�าคัญ สังคมไทยยังขาดแหล่งบ่มเพาะเด็ก

เยาวชนที่เป็นเสมือน “ต้นกล้า” ให้แข็งแรงเติบโตได้ดีอยู่

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน10



มาก ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันท่ีก�าลังเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น สังคมชุมชน ท้องถิ่น 

และประเทศชาติก�าลังต้องการเด็กเยาวชน ท่ีมีท้ังความเก่ง 

ฉลาด และดีไปพร้อมๆ กัน แต่เด็กเยาวชนไทยจ�านวนไม่น้อย

ต้องอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่เก้ือกูล แม้คนท่ีมีความมุ่ง

ม่ันตั้งใจก็อาจไปไม่ถึงฝันด้วยข้อจ�ากัดนานาประการ หลายคน

หลุดวงโคจรจากระเบียบแบบแผนของคนส่วนใหญ่ และกลาย

เป็นปัญหาของสังคม

เม่ือท�างานลงลึกในระดับพื้นที่ ท�าให้ สรส. เห็นว่า

ในความเป็นจริง ชุมชนมีฐานทุนหลายอย่าง ท่ีสามารถน�า

มาพัฒนาต่อได้ รวมท้ังจากการเล็งเห็นความส�าคัญของเด็ก

เยาวชนดังกล่าว สรส. จึงเข้ามาด�าเนิน โครงการพัฒนา

เยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (๔ ภาค) โดยได้รับการสนับสนุน

จากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 

(มหาชน) เน้นกลุ่มเป้าหมายหลักคือ เด็กและเยาวชน และ

การมีส่วนร่วมของสถาบัน องค์กรชุมชน เช่น อบต. กศน. วัด 

โรงเรียน ครอบครัว ฯลฯ เพื่อเปิดโอกาสและสร้างพื้นท่ีทาง

สังคมให้กับเยาวชน ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านทักษะชีวิต 

อาชีพ และการมีจิตอาสาท�างานเพื่อชุมชนสังคม โดย สรส. และ

กลไกพี่เลี้ยง ท�าหน้าที่ประสาน กระตุ้น หนุนเสริมกระบวนการ

เรยีนรู้ของเยาวชน ผ่านการท�ากิจกรรมต่างๆ ทีเ่ป็นการสร้างแรง

บันดาลใจให้เยาวชน ตระหนักถึงคุณค่า ความหมายของตนเอง 

รู้จักตัวเอง รู้จักชุมชน มีฐานอาชีพรองรับ สามารถด�ารงชีวิตอยู่

ในชมุชนท้องถิน่ได้อย่างม่ันคง มีศักด์ิศรี ท�าตนเป็นประโยชน์ต่อ

ในกำรด�ำเนินงำน สรส. ใช้วิธีกำรเข้ำไปเป็นเพื่อนชวนคุย ช่วยคิด และชวนท�ำ
ด้วยกำรสร้ำงเวทีเพื่อให้สมำชิกจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ในท้องถิ่น ได้เข้ำร่วมกระบวนกำร
ท่ีเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ใหม่ๆ เพื่อปรับกระบวนคิด สร้ำงแรงบันดำลใจในกำร
เรียนรู้ ชวนทดลองปฏิบัติให้สัมผัสผล เร่ิมจำกเร่ืองใกล้ตัว หรือบนภำรกิจงำนที่
แต่ละคนรับผิดชอบอยู่ โดยเน้นให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันในกำรปฏิบัติ ทั้งก่อน ระหว่ำง 
และภำยหลังปฏิบัติ

ทรงพล เจตนำวณิชย์
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันเสริมสร้�งก�รเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

  หน้าที่ของ สรส. คือตอกย�้าซ�้าเติมให้
ชุมชนเข้าใจว่าก�าลงัฝึกฝนและฝึกฝืนตนเอง

อย่างไรบ้าง ทุกกิจกรรมที่ชุมชนเลือกมา
ท�านั้นล้วนเป็นการท�าเพื่อเป้าหมายคือ 
“พัฒนาตนเอง” เราจึงต้องชี้ให้เขาเห็น
ว่าท�าแล้ว ตนเองได้อะไร เก่งขึ้นอย่างไร 

และควรท�าอะไรต่อไปเพื่อให้เก่งยิ่งขึ้นอีก 
“โรงเรียนครอบครัว” จึงเป็นแนวคิดและ

กิจกรรมส�าคัญที่ สรส. น�าเสนอให้กับ
ชุมชน เพราะเป็นแนวคิดและกิจกรรม
ที่ต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

และเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองในการแก้ ไข
ปัญหาของเยาวชนว่า ต้องเริ่มที่รากฐาน 

คือ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  
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ครอบครวัและสงัคม เพือ่ต่อไป โครงการฯ หวงัว่าแกนน�าเยาวชน

เหล่านีจ้ะขยายความคิดและเป็นแบบอย่างของการกระท�าให้กับ

เพื่อนและรุ่นน้องๆ ทั้งในพื้นที่ตนเองและพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ในการด�าเนินงาน สรส. ใช ้วิธีการเข้าไปเป็น

เพ่ือนชวนคุย ช่วยคิด และชวนท�าด้วยการสร้างเวทีเพ่ือ

ให้สมาชิกจากหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นได้เข้าร่วม

กระบวนการที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ เพ่ือปรับ

กระบวนคิด สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ชวนทดลอง

ปฏบัิตใิห้สัมผสัผล เริม่จากเรือ่งใกล้ตวั หรอืบนภารกจิงาน

ทีแ่ต่ละคนรบัผดิชอบอยู่ โดยเน้นให้เกดิการเรยีนรูร่้วมกนั

ในการปฏิบัติ ทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังปฏิบัติ (สรุป

บทเรยีน/ถอดบทเรยีน) รวมทัง้ชวนให้น�าเร่ืองราวประสบการณ์

ดีๆ จากการท�าจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทั้งในกลุ่ม ข้ามกลุ่ม 

ข้ามพื้นท่ี เพื่อขยายเครือข่ายการเรียนรู้ให้กว้างขวางออกไป 

และให้เกิดการไหลเทของประสบการณ์ ความรู้ จากการปฏิบัติ

ของคนท�างาน ซึ่งมุ่งไปสู่ผลท้ังในด้านการตอบสนองเป้าหมาย

ชวีติส่วนตวั การเพิม่ขดีความสามารถในการท�างาน การร่วมกนั

สร้างสรรค์ระบบงานท่ีมีจิตวิญญาณ การพัฒนาคนขององค์กร/

ชมุชน ให้มีทกัษะเป็นผูเ้อือ้อ�านวยการเรียนรู ้และสามารถบันทกึ

ความรู้ทีม่าจากการท�างานของตนเอง รวมทัง้ทกัษะทีจ่�าเป็นอืน่ๆ 

ซึ่งสามารถน�าไปขยายผลในกลุ่ม/องค์กรของตนได้

กระบวนการท�างานดังกล่าว ถือเป็นการหนุนเสริม

ให้เกิดกลไก หรือความเป็นสถาบันจัดการความรู้ชุมชน

ท้องถิ่น ที่จะท�าหน้าที่เสริมสร้างการเรียนรู้ต่อตนเองและ

ชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน มีการสร้างการเรียน

รู้ร่วมกัน อันจะน�ามาซึ่งการพอกพูนพลังปัญญา ท�าให้

เข้าถึงความจริง ความดี ความงาม น�าไปสู่การคลี่คลาย

ปัญหา การสร้างสรรค์ชุมชน และการอยู่ร่วมกันอย่าง

เป็นสุข 

กำรพฒันำเด็กเยำวชนในท้องถ่ินเป็นเร่ือง
ส�ำคัญ มีควำมจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำพื้นที่ 
ทั้งในปัจจุบันและอนำคต แต่ยังได้รับควำม
สนใจน้อยจำกหน่วยงำนในท้องถ่ินรวม
ท้ังชุมชนเอง ขณะท่ีสภำพสังคมสะท้อน
ให้เหน็ปัญหำเด็กเยำวชนอยูท่ั่วไป ท่ีส�ำคัญ 
สงัคมไทยยังขำดแหล่งบ่มเพำะเด็กเยำวชน 
ท่ีเป็นเสมือน “ต้นกล้ำ” ให้แข็งแรงเติบโต
ได้ดีอยู่มำก
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สรส. กับขั้นตอนในกำรด�ำเนินงำนพัฒนำเด็กและเยำวชนในชุมชน

ในการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้ของชมุชนทอ้งถิน่ สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพือ่ชมุชน
เป็นสุข หรือ สรส. มีขั้นตอนในการจัดการเพื่อให้ชุมชนได้เห็น
ปัญหาและความรบัผดิชอบรว่มกนั เพือ่ชว่ยกันหาวธิกีารในการ
ท�างานพฒันาเยาวชนในท้องถิน่ของแตล่ะชมุชนใหมี้เอกภาพบน
ความหลากหลายของทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน ดังนี้ 

จัดเวที ชวนชุมชนวิเครำะห์ถึงรำกลึกของปัญหำ

สรส. ท�าความรู้จักกับแต่ละชุมชนด้วยการนัดพบปะ
พูดคุยกับผู้น�าชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งผู้น�าทางศาสนา ในรูปแบบเวทีแลก
เปล่ียนความเห็นในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยให้มีการเล่าสู่
กันฟังถึงสถานการณ์ปัญหาและความห่วงใยในบุตรหลานของ
ตนเอง ในมุมมองของพอ่แม่ ผูป้กครอง ปราชญช์าวบ้าน ครู พระ 
หมออนามัย ผู้ใหญ่บ้าน/ก�านัน สมาชิก อบต. ผู้บริหาร อบต. 
รวมทัง้จากมุมมองของแกนน�าเยาวชนเอง พาวเิคราะหล์งลึกถงึ
สาเหตุ และน�าเสนอสถานการณ์พฤติกรรมเยาวชนท่ีก�าลังเป็น
ปัญหาในสังคมไทยบนหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ เพื่อสร้าง
ความตระหนกและความตระหนัก และชี้ให้เห็นว่าปัญหาเหล่านี้
เป็นปัญหาของทุกฝ่ายท่ีต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไข โดยใช้
ค�าถามส�าคัญที่ช่วยให้ผู้ใหญ่ได้ทบทวนถึงบทบาทของแต่ละ
หน่วยในสังคมว่าได้ท�าหน้าท่ีของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ
หรือไม่ เด็กไทยขาดภูมิคุ้มกันในชีวิตเพราะอะไร เช่น

• เราห่วงใย กังวล อะไรบ้างในบุตรหลานของเราและเด็ก 
เยาวชนในชุมชน

• เราอยากให้บุตรหลานของเรา และเด็ก เยาวชน เป็น
อย่างไรในอนาคต ทั้งนิสัยและหน้าที่การงาน 

• นิสัยดี และไม่ดี ของบุตรหลาน เด็ก เยาวชน มีอะไรบ้าง 
เกิดจากอะไร

• ปัจจุบันเราเลี้ยงดูบุตรหลานของเราอย่างไร
• พ่อแม่มีเวลาให้ลูกและมีวิธีพูดคุยกับลูกในแบบท่ีลูก

ต้องการ จริงหรือไม่ 

• เหตุใดเด็กๆ จึงไม่สนุกกับการเรียนหนังสือ 
• วัด ยังคงท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางและท่ีพึ่งทางจิตใจได้

เหมือนในอดีตหรือเปล่า
• โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพระดับต�าบล (รพ.สต.) จะมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างไร
• อบต.ในฐานะรัฐบาลท้องถิ่น มองบทบาทของตนเอง

อย่างไร

สร้ำงกลไกควำมร่วมมือร่วมใจที่จะป้องกัน แก้ ไข  
บนฐำนทุนที่มีอยู่จริงในชุมชน

หลังจากนั้น สรส. น�าเสนอวิดีทัศน์ตัวอย่างพัฒนาการ
จากพื้นที่อื่น เพื่อเป็นแรงจูงใจและสร้างความม่ันใจว่าปัญหา
ดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ภายใต้เง่ือนไขความร่วมมือของทุก
ฝ่ายตามบทบาทที่ตนเองมีอยู่ โดยเริ่มต้นจากการที่ตัวแทนจาก
ทกุฝ่ายต้องอาสาสมัครเข้ามาร่วมเป็นกรรมการและคณะท�างาน
ในบทบาทต่างๆ ตามความจ�าเป็นเบื้องต้น โดย สรส.ท�าหน้าที่
เป็นผู้เอื้ออ�านวย ให้ผู้ที่มีบทบาทดังกล่าว ได้เรียนรู้บทบาท
ของตนเอง และฝึกทักษะใหม่ๆ โดยเฉพาะทักษะการวิเคราะห์
ภาพรวมและการจัดการทุนทางสังคม (ผู้รู้ แหล่งเรียนรู้ แหล่ง
งบประมาณ ฯลฯ) ในชมุชน เพือ่การพฒันาเด็กและเยาวชน โดย
เน้นกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมเรียนรู้ 
และร่วมรับผลประโยชน์

กลไกของแต่ละพื้นที่จะประกอบด้วย (๑) คณะกรรมการ
นโยบาย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้ปกครอง หมออนามัย ครู
ศูนย์เด็กเล็ก ผอ.โรงเรียน ผอ.กศน. เจ้าอาวาส ปราชญ์ชาวบ้าน 
ตวัแทนท้องที ่(ผูใ้หญ่บ้าน/ก�านนั) ตวัแทนท้องถิน่ (ส.อบต./ปลดั/
นายกฯ) ท�าหน้าท่ีในการมองภาพรวมและความเชือ่มโยงระหว่าง
หน่วยงานเพือ่ครอบคลุมพฒันาการของเด็กและเยาวชนทกุช่วง
อายุ (๒) หัวหน้าทีมจัดการ/ประสานงาน (ครูใหญ่) ท�าหน้าที่ใน
การประสานงานและจัดการให้เกิดกิจกรรมและการพัฒนา (๓) 
แกนน�าเยาวชน ซึง่เป็นท้ังกลุ่มเป้าหมายในการพฒันาและกลไก
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ในการร่วมพัฒนาน้องๆ ในชุมชน และ (๔) ผู้ใหญ่ใจดี ท�าหน้าที่
เป็นพี่เลี้ยงให้กับแกนน�าเยาวชนในแต่ละหมู่บ้าน

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้หลำกหลำย 
เพื่อกล่อมเกลำเยำวชนในกำรปรับเปลี่ยนตนเอง  
ให้หยั่งรำกลงลึกจนกลำยเป็น “นิสัย”

เม่ือชุมชนเห็นความส�าคัญของการพัฒนาเยาวชนใน
ท้องถิ่นตนเอง และพร้อมขับเคล่ือนการท�างานโดยใช้ฐานทุน
ที่มีอยู่ ผ่านการรวมตัวของคณะกรรมการ สรส. จะน�าเสนอ
รูปแบบของการท�างานเพื่อพัฒนาเยาวชน โดยเน้นให้ใช้ทั้ง 
“ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน” เป็นพื้นที่หลักในการสร้างนิสัย
ให้กับเยาวชน ด้วยรูปแบบของการเรียนรู้ “เล่นปนเรียน” ทั้งใน
บ้าน ในห้องเรียน และในชุมชน ผ่านการเรียนการสอนโดยผู้รู้ใน
ชุมชน ซึ่งมาจากหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้น�าชุมชน ครูภูมิปัญญา 
ครูในโรงเรียน รวมถึงพ่อแม่ของเด็กเอง รูปแบบการเรียนรู้
ยึดหลัก “พูดให้ฟัง ท�าให้ดู อยู่ให้เห็น” พร้อมทั้งให้การบ้านเด็ก 
เยาวชน ผ่านโครงงานคิดดี ท�าดี เพือ่ตวัเอง ครอบครวั และชมุชน 
กิจกรรมมาจากการใช้ชวีติจริงในชมุชน ระหว่างท�ากิจกรรมก็จะมี
การสอดแทรกหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่สร้างนสัิย
พอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน

ยกระดับพัฒนำศักยภำพ ดึงภำคีเข้ำมำเติมเต็ม 
ควำมรู้ควำมสำมำรถให้กับกลไกกำรจัดกำรในชุมชน  
เพื่อให้เกิดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องและ
ตอบสนองชุมชนอย่ำงแท้จริง

ในการด�าเนินงานพัฒนาเยาวชนนั้น สรส. เข้ามาท�า
หน้าที่ “พี่เลี้ยง” ติดตาม สนับสนุนให้การด�าเนินกิจกรรมที่เน้น 
“ฐานทุน” ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ร่วมเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
คณะท�างานสามารถท�าหน้าที่วางแผน ออกแบบกิจกรรม เพื่อ
บรรลุวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ ซึง่ในการเสรมิสร้างศักยภาพ สรส. ท�า
หน้าที่กระตุ้นให้คณะท�างานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ

น�าความรู้ในชุมชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผ่านเครื่องมือที่เรียก
ว่า “การจดัการความรู”้ และดึงภาคี องค์กร หน่วยงานภายนอกที่
มีความรู้ ความเชีย่วชาญในด้านต่างๆ เข้ามาเตม็เติมให้กับคณะ
ท�างานได้มีความรู ้มีทกัษะทีจ่�าเป็นในการท�างานพฒันาเยาวชน
และปรับใช้ให้สอดคล้องกับชุมชนของตนเอง

แลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ 
ผ่ำนเวทีถอดบทเรียน

หลังจากด�าเนินงาน สรส. จะจัดให้มีเวทีถอดบทเรียน
ทุกคร้ัง เพราะ สรส. ให้ความส�าคัญกับการจัดเวทีเพื่อแลก
เปลีย่นเรียนรู้ร่วมกันทัง้ในชมุชนเอง และระหว่างชมุชนใกล้เคียง 
รวมท้ังการแลกเปลี่ยนความรู้ข้ามพื้นท่ี เพื่อให้ผู้ท�างานได้มี
โอกาสแสดงออกถึงความส�าเร็จของงานที่ท�า และน�าบทเรียน
ที่ได้รับมาทบทวน ปรับเปลี่ยนให้การท�างานเป็นด่ังข้ันบันไดท่ี
ไต่สูงขึ้นไปเร่ือยๆ ทั้งยังกลายเป็นต้นทุนส�าหรับชุมชนในการ
ท�างานต่อยอดพัฒนาเยาวชนในรุ่นต่อๆ ไปด้วย
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เพิ่มขีดควำมสำมำรถในตัวบุคคลและองค์กร

การด�าเนิน โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 

(๔ ภาค) โดยใช้รูปแบบ ชวนคุย ช่วยคิด ร่วมท�า น�ามาแลก

เปลี่ยนเรียนรู ้ด้วยระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี ในพื้นที่ทุกภาค

ของประเทศ โครงการฯ ได้หนุนเสริมศักยภาพระดับบุคคลท้ัง

เยาวชน ผู้ใหญ่ (ผู้น�าชุมชน ผู้ใหญ่ใจดี) ผู้บริหารและบุคลากร

ในสังกัดหน่วยงานท้องถิ่น และสถานศึกษา ให้สามารถสร้าง

ประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อที่จะเป็นก�าลังส�าคัญ

ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

ในระดับบุคคล

เยาวชนเกิดความเปลี่ยนแปลงในตนเอง หลัง

จากผ่านกระบวนการ จากการจัดค่ายพัฒนาเสริมศักยภาพ

แกนน�าเยาวชน ท่ีเน้นให้แกนน�าเด็กและเยาวชน ได้ฝึกการ

ตั้งเป้าหมายชีวิต เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาตัวเอง ในรูปแบบของ 

“ค่ายเรียนให้สนุก และเล่นให้ได้ความรู้” ท�าให้เยาวชน

เชื่อมโยงการเรียนรู้กับเป้าหมายชีวิตตนเองได้มากขึ้น มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง เกิดจิตส�านึก 

เกิดจิตอาสา เกิดภาวะผู้น�า เกิดกระบวนการคิด ว่าจะท�าอะไร 

เพื่ออะไร เพื่อใคร ท�าแล้วจะได้อะไร

เกิดการพัฒนาตนเองของผู้ใหญ่ใจดี ทั้งที่มีและไม่มี

ต�าแหน่งอย่างเป็นทางการ เกิดการพัฒนาตนเองของผู้ใหญ่

ใจดี ทั้งที่มีและไม่มีต�าแหน่งอย่างเป็นทางการ เข้ามามีบทบาท

ส�าคัญในการเป็นท่ีปรึกษา เป็นครูฝึกให้กับเยาวชนในการท�า

กิจกรรมเพื่อพัฒนาตน

ผลพวงแห่งควำมส�ำเร็จ  
จำกกำร “ชวนคุย ช่วยคิด ร่วมท�ำ” 

ศรำยุทธ บูรณ์เจริญ
ผู้อำ�นวยก�ร กศน. อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

  แรกๆ ที่ สรส. และมูลนิธิสยามกัมมาจล 
เข้ามาชวนท�างานเด็กและเยาวชน ผมก็ไม่ค่อย

สนใจเท่าไหร่ แต่พอท�าไปสักพัก ท�าให้เห็น
ปัญหาเด็กและเยาวชนมากขึ้น พร้อมกับเห็น

ความงอกงามของเด็กและเยาวชนที่จะเป็น
อนาคตของสังคม แต่การแก้ปัญหาหรือ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องใช้เวลา
นานนับสิบปี ต้องสร้างความตระหนัก

และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และ
เพื่อให้มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ต้องเชื่อมโยงการจัดการระหว่างบ้าน วัด 
โรงเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และผู้น�าท้องที่ การมีศูนย์ประสานจะท�าให้
มีเจ้าภาพในการเชื่อมโยงเครือข่ายได้  
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ผู ้ใหญ่ใจดีแม้ว่าจะมีจิตอาสาก็ต้องพัฒนาทักษะการ

ท�างานกบัเยาวชน เพราะเป็นบุคคลส�าคัญท่ีจะกระตุน้ให้เยาวชน

สนใจใฝ่เรียนรู้ท�ากิจกรรมกระตุ้นให้คิดและท�างานร่วมกัน และ

เม่ือท�าผลงานได้ส�าเร็จแล้ว ก็สามารถชวนเยาวชนเหล่านั้นมา 

ถอดบทเรียนความส�าเร็จและความล้มเหลว เป็นการเรียนรู้จาก

การท�างาน ทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งส�าคัญที่ผู้ใหญ่ต้องพัฒนา โดยมี

ทีมงาน สรส. เข้าไปช่วยสนับสนุน 

ในระดับชุมชน

การท่ี สรส. เข้าไปชวนกลุ่มคนที่มาจากหลากหลาย

หน่วยงาน อาทิ ครู พระ พ่อแม่ อบต. รพ.สต. และหน่วยงาน

ท้องถิ่นต่างๆ รวมท้ังปราชญ์และครูภูมิปัญญาต่างๆ มาพูด

คุยถึงปัญหาและการแก้ปัญหาพ่อแม่ต่อลูกหลาน เช่น การ

จุดประกายความคิด และท�าให้ผู้คนที่มาจากภาคส่วนต่างๆ 

ในชุมชนเพื่อเป้าหมายร่วมกัน คือ “การพัฒนาเยาวชน” 

ในชุมชนให้เป็นก�าลังส�าคัญของชุมชนของตน เป็นจุดเริ่มต้นหา

การถักทอความสัมพันธ์และการท�างานหาคนหลายฝ่ายเข้ามา

ท�างานร่วมกบัหลายพืน้ทีพ่ฒันาเชงิกลไก ท�างานพฒันาเยาวชน

ร่วมกัน ตามฐานทุนของแต่ละชุมชน อาทิ คณะกรรมการต�าบล 

ศูนย์ประสานงานแห่งการพัฒนาเด็กและเยาวชน แต่ไม่ว่าจะ

เรียกชื่อว่าอะไร กลไกนี้เกิดจากการที่คนในชุมชนตระหนักและ

เข้ามาร่วมคิด ร่วมหาแนวทางพัฒนาเยาวชน โดยใช้ทุนท่ีเป็น

งบประมาณ ก�าลังคน และทรัพยากรที่มาจากการร่วม “ลงขัน” 

ของคนในชุมชนท่ีร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบอนาคตของ

เยาวชนในชุมชนของตนเอง

ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการต�าบลมหาดไทย อ�าเภอ

เมือง จังหวัดอ่างทอง หลังจากที่โครงการฯ ได้เข้าไปร่วมจัด

เวทีสร้างวสิยัทศัน์ ท�าให้กลุม่ผูใ้หญ่ใจดี ผู้น�าชมุชน และบุคลากร

ใน อบต. เหน็ร่วมกันว่าต้องมีการจดัตัง้คณะกรรมการต�าบลเพือ่

ร่วมกันผลักดันงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หลำยพืน้ท่ีเป้ำหมำยที่ได้เข้ำร่วมรับกำรหนุนเสริมศกัยภำพ 
มีนโยบำยและแผนงำนท่ีชัดเจนในกำรสนับสนุนกิจกรรมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนใน
ท้องถ่ินของตน น�ำไปสู่กลไกกำรจัดกำรดูแลเด็กและเยำวชนของชุมชนที่เข้มแข็งและมี
ควำมต่อเนื่อง

ทุกเดือน คณะกรรมการฯ จะมาร่วมกันแสดงความคิด

เหน็ต่อกิจกรรมของเยาวชนทีไ่ด้ท�าไปผ่าน “กระบวนการเรยีน

รู้ด้วยการถอดบทเรียน” ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีส�าคัญของเคร่ือง

มือการจัดการความรู้ เพื่อน�าไปวางแผนกิจกรรมในการพัฒนา

ศักยภาพเยาวชนในเดือนต่อไป ท�าให้คณะกรรมการเกิดความ

เคยชินกับกระบวนการเรียนรู้จนสามารถดึง “ทุนชุมชน” ที่

มีอยู่ใกล้ตัวท่ีสุดมาเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ให้เยาวชนในต�าบลมหาดไทย นั่นคือ จักรยานเพื่อการเรียนรู้

ชมุชน เพราะทีผ่่านมา กิจกรรมระหว่างทางขีจ่กัรยานทีส่มาชกิ

ร่วมกันท�า มีเพียงแค่ท�าความสะอาดวัด หรือโรงเรียน ตามมติ

ของที่ประชุมในแต่ละเดือน

แต่เม่ือได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ของ

การออกแบบกิจกรรม ชมรมจักรยานบูรณาการกิจกรรมของ

ชมรม ให้เข้ากับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นเส้นทาง

เรียนรู้จาก “ทุนที่มีอยู่ทั้งในและนอกชุมชน” ท�าให้เกิด

กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น พาไป

รู้จักเครื่องมือทางการเกษตรในสมัยก่อน พาไปดูสิ่งปลูกสร้าง

บ้านเรือนที่ยังคงความเป็นวิถีชีวิตชุมชนของคนในต�าบลและ

ต�าบลใกล้เคียง เพื่อให้เข้าใจว่าท�าไมต้องปลูกบ้านใต้ถุนสูง 

ลักษณะบ้านทรงไทยเป็นอย่างไร หลังจากนัน้ จึงท�าความสะอาด

วัดและไหว้พระร่วมกัน เป็นต้น

เกดิการท�างานเช่ือมประสานภาคีต่างๆ ในชุมชนเข้า

ด้วยกันโดยมีเจ้าภาพชัดเจน เพื่อเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้

ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และผู้น�าท้องที่ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ตระหนัก

เห็นความส�าคัญ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้พัฒนาเด็กและ

เยาวชน เช่น การเกิดศูนย์ประสานงานเพื่อพัฒนาเด็กและ

เยาวชนจังหวัดตรัง ซึ่งมีสถานศึกษาคือ โรงเรียนห้วยยอด

และโรงเรียนรัษฎา อ�าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง การเกิดศูนย์

ประสานงานเพ่ือพฒันาเดก็ เยาวชน และครอบครวั อ�าเภอ

จอมพระ โดยมีศนูย์การศกึษานอกระบบ อ�าเภอจอมพระ จงัหวดั

สุรินทร์ เป็นเจ้าภาพ เป็นต้น

ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลายพื้นท่ีเป้าหมาย ท่ีได้เข้าร่วมรับการหนุนเสริม

ศักยภาพ มีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน ในการสนับสนุน

กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นของตน น�าไปสู่ 

กลไกการจดัการดูแลเด็กและเยาวชนของชุมชนท่ีเข้มแขง็

และมีความต่อเนื่อง เกิดเครือข่ายการจัดการความรู้เรื่อง

การพฒันาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ศูนย์

การเรยีนรูช้มุชน บ้าน วดั โรงเรียน สถาบันการศกึษา และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย เช่น

• อบต.ท่าเรือ และ อบต.ไชยมนตรี อ�าเภอเมือง จังหวัด

นครศรธีรรมราช ทีบ่รรจนุโยบายแผนการพฒันาเดก็และ

เยาวชนเข้าไว้เป็นส่วนหนึง่ของการท�างานและมีการจดัสรร

งบประมาณให้อย่างชัดเจนผ่านสภาเด็กและเยาวชนต�าบล
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• อบต. แม่ทา อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีการ

จดัสรรงบประมาณผ่านทาง อบต. และองค์กรของชมุชน คอื 

สหกรณ์การเกษตรยัง่ยนืแม่ท่า ในการสนบัสนนุให้เยาวชน

กลับมาท�างานในชุมชน

เสริมศักยภำพสู่กำรพัฒนำองค์ควำมรู ้
ที่ถ่ำยทอดจำกกำรปฏิบัติจริง

หลังจากลงมือปฏิบัติงาน ในพื้นที่เป้าหมายจนครบ

ก�าหนด การด�าเนินโครงการฯ โดยใช้แนวคิด หลักการ 

เครื่องมือการจัดการความรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สร้างความเข้มแข็งของ ผู้ถือคบไฟ ซึ่งก็คือตัวอย่างของความ

ก้าวหน้าความส�าเร็จทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน องค์กรและ

เครือข่ายที่เป็นรูปธรรม จนเหล่าหัวเชื้อสามารถขยายผลใน

ชุมชน ร่วมกันสร้างกลไกการจัดการที่มีความต่อเนื่อง

ผู้ถือคบไฟเหล่านี้เป็นผู้ที่มีนวัตกรรมที่น่าเรียนรู้ 

สามารถจุดประกายให้เกดิแบบอย่าง พร้อมให้ทกุคนทีส่นใจ

น�าไปปฏิบัติตาม เพ่ือขยายผลทั้งต่อตัวบุคคลและองค์กร

ในพื้นที่อ่ืนๆ ที่ต้องการจะพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่

ของตน อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่ป้องกันและแก้ปัญหา

พฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนในพื้นที่ได้อีกด้วย 
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“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”  
ไม่ใช่สถานที่รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน

จากการศึกษาผลงานวจัิย ทีเ่ก่ียวข้องกับการศึกษาปัญหา

การด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น* พบว่าในระยะแรกของการด�าเนินงานนั้น ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กมีปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง นับตั้งแต่การ

ขาดทักษะ ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดูแลเด็กของครู

พี่เลี้ยงและผู้ดูแลศูนย์เด็ก ท้ังด้านการจัดหลักสูตรการศึกษา 

การจัดกิจกรรม การวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก อาคาร

สถานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ส่ือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมท้ังเครื่อง

เล่นในสนามส�าหรับเด็กไม่เพียงพอ และที่ส�าคัญคือ ยังขาดการ

มีส่วนร่วมของผู้ปกครองและคนในชุมชน

การทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เข้ามารับภารกิจ ในการ

ดูแลศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ท�าให้เกิดภาพการบรหิารงานอย่างเป็น

ระบบ มีความคล่องตวัในด้านการใช้งบประมาณ ทัง้เพือ่ปรับปรงุ

อาคารสถานที ่จดัหาสือ่และอปุกรณ์ต่างๆ รวมทัง้บุคลากรคือครู

ผู้ดูแลศูนย์เด็ก ก็ได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ เพื่อน�ามาใช้ในการท�างาน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแต่ละแห่งก็จัดสรรงบประมาณ และส่งเสริมให้ผู้บริหาร

และผูดู้แลเด็ก ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาทีเ่ก่ียวข้อง

กับการดูแลศูนย์เด็กเล็ก

แต่หากเราเข้าไปดูในรายละเอียดของการปฏิบัติงาน

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ�านวนมาก จะพบว่าคุณภาพของการ

ปฏิบัตงิานภายในศูนย์เด็กเล็ก ยังสามารถยกระดับให้มีมาตรฐาน

มากกว่านี้ได้ ทั้งในด้านบุคลากรคือ ครูผู้ดูแลเด็ก ด้านการจัด

กจิกรรมหลกัสูตร การจัดช้ันเรยีน รวมไปถงึการสร้างความ

สัมพนัธ์ระหว่างศูนย์ฯกบัผูป้กครองและชุมชน ท้ังนี ้ก็เพือ่ให้

ครูศูนย์เด็กเล็กสามารถออกแบบการเรียนรู้และพัฒนาการของ

* คู่มือศนูย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ สว่นสง่เสรมิการศึกษานอกระบบและการพฒันากจิกรรมเยาวชน ส�านกัประสานและพฒันาการ

จัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เด็กเล็กให้สามารถพัฒนาตามขีดความสามารถของสมองของ

เด็กวัยนี้ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าวัยอื่นๆ

การเข้ามามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาเด็กเล็กของ

ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนการสื่อสารให้ข้อมูลการพัฒนา

ของเด็กเล็กระหว่างผู้ปกครองและครู เป็นปัจจัยส�าคัญในการ

พัฒนาคุณภาพ และสามารถด�าเนินงานได้ตรงตามแนวคิดของ

การจัดการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย ท่ีก�าหนดให้เด็กวัยนี้ ได้

รับการส่งเสริมพัฒนาการ และเตรียมความพร้อมทางร่างกาย 

อารมณ์ สังคม สติปัญญา และลักษณะนิสัยอย่างถูกต้องตาม

หลักวิชาการ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมี

ความพร้อม ที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เม่ือเข้าไปด�าเนินงานเพื่อสร้างเสริมศักยภาพ ให้กับ

บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยโครงการพัฒนาเยาวชน

ในชุมชนท้องถิ่น (๔ ภาค) ในพื้นท่ีเป้าหมาย คือ ภาคกลาง 

ทางโครงการฯ ได้ค้นพบ ผู้ถือคบไฟ ที่สามารถด�าเนินงานตาม

คุณภาพของการปฏิบัติงานภายในศูนย์
เด็กเล็กสามารถยกระดับให้มีมาตรฐาน
มากกว่านี้ ได้ ท้ังในด้านบุคลากร ด้าน
การจัดกิจกรรมหลักสูตร การจัดชั้นเรียน 
รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ศูนย์ฯกับผู้ปกครองและชุมชน โดยบุคคล
ท่ีมีส่วนสำาคัญในการทำาให้เกิดคุณภาพ
ตามท่ีกลา่วมาน้ี ก็คือ ครูผู้ดูแลศนูย์ฯ และ
บคุลากรใน อบต. ท่ีรับผิดชอบการพฒันา
ศูนย์เด็กเล็ก

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน22



บทบาท หน้าที่ของตนเองได้อย่างมีศักยภาพ มีแนวคิด

ในการจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัย โดยนอกจากจะมีความรู้ ความเข้าใจในด้าน

การจัดชั้นเรียนแล้ว ยังต้องให้ความส�าคัญกับการจัด

กิจกรรมเพื่อดึงการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์

กับผู้ปกครองและชุมชนในรูปแบบต่างๆ

ส�าหรับผู้บริหาร อบต. การเข้าไปติดตามการ

ท�างาน และการประเมินผลของผู้บริหาร ก็มีส่วนส�าคัญ

ทีท่�าให้ศนูย์พฒันาเด็กเล็กในพืน้ทีเ่ป้าหมายได้ยกระดับ

โครงการฯ จึงได้น�าเสนอความรู้ความเข้าใจและ

ประสบการณ์ของ ผู้ถือคบไฟ เหล่านี้ เพื่อเป็นตัวอย่าง

ส�าหรับการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีก�าลังมอง

หา แบบอย่างที่ด ีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ในการพัฒนา

ภารกิจของตนเอง ผ่านเร่ืองเล่าของบุคคลทีเ่ป็นตัวจกัร

ส�าคัญ ในการเตรียมพื้นฐานของชีวิตเด็กปฐมวัย ให้

มีความพร้อมและมีพัฒนาการ ท่ีเหมาะสมสอดคล้อง

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก 

และอดีตผู้บริหาร อบต. ที่มีประสบการณ์ วิสัยทัศน์

นโยบายเด่นชัดในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในต�าบล

ของตน 

หลักการจัดการศึกษา 

เด็กปฐมวัย
ช่วงชีวิตของคนน้ันเริ่มต้นจากปฐมวัย และการเร่ิมต้น

ท่ีดีคือพื้นฐานท่ีนำาไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีดี จึงเป็นท่ียอมรับ
กันโดยทั่วไปในแวดวงจิตวิทยาและการศึกษาว่า เด็กวัยแรกเกิด
จนถึงอายุ ๕ ขวบ คือช่วงที่สำาคัญที่สุดของชีวิต เพราะเป็นช่วง
ที่สมองมีการเจริญเติบโตมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ และเป็นช่วงท่ี
เหมาะสมท่ีสุด สำาหรับการปูพืน้ฐานทักษะต่างๆ เพือ่การพฒันา
ในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นหากต้องการให้เด็กในวัยนี้มีพื้นฐานชีวิต
ท่ีด ีมีคุณภาพ จำาเป็นต้องมีหลักการจดัการศกึษาเดก็ปฐมวยัที่
คำานึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้

1. การพฒันาเดก็อย่างเป็นองค์รวม ตามลำาดบัข้ันตอนอย่าง
สมดุลและเต็มศักยภาพ

2. มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และตาม
ความเป็นอยู่จริงของเด็ก

3. มีผู้ ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีของการเรียนรู้ เป็นผู้เชื่อมโยง
องค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่เด็ก

4. เปิดโอกาสให้เด็กได้มีพัฒนาการผ่านการเล่นซ่ึงเป็น
พัฒนาการตามธรรมชาติ และผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม
กับวัย

๕. การจัดประสบการณ์ต่างๆ ในการเรียนรู้ที่สามารถดำารง
ชีวิตประจำาวันได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพ

23ตัวอย่างความส�าเร็จจากโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ๔ ภาค



แนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

ผ่านศูนย์เด็กเล็ก
ความจำาเป็นในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

มนุษย์ ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุด ดังน้ัน การพัฒนา

มนุษย์จึงจ�าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่แรกเกิด

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงปฐมวัยซ่ึงถือเป็นรากฐานของ

การพัฒนาทุกด้าน รัฐบาลจึงเร่ิมให้ความส�าคัญในการพัฒนา

เด็กปฐมวยั (๐ – ๕ ปี) เพราะถอืว่าเป็นการพฒันาคุณภาพมนษุย์

ที่ย่ังยืนและป้องกันปัญหาสังคมได้ในระยะยาว โดยการเน้น

ครอบครัว เป็นแกนหลัก มีชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มีส่วนร่วม

ในพัฒนาการของเด็กวัยนี้ทุกขั้นตอน

ผลการศกึษาทัง้ในเชงิแนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกับพฒันาการ

ของเด็กจ�านวนมาก สะท้อนว่า ปัจจยัแวดล้อมและการเลีย้งดู

ทีเ่หมาะสมสามารถปรบัเปลีย่นลกัษณะการพัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท�างานของสมองมนุษย์ได ้โดยช่วงเวลาที่

ส�าคัญที่สุดและจ�าเป็นที่สุดในการพัฒนาสมอง คือช่วงอายุ ๐ – ๖ 

ปี เพราะเป็นช่วงที่สมองมีการสร้างเซลล์สูงสุด

ขณะเดียวกัน การพัฒนาคุณลักษณะตามช่วงวัย ๓ – ๕ 

ปี ในเด็ก จ�าเป็นต้องให้เด็กเรียนรู้เรื่องความถูกผิด การรู้จักการ

ยอมรบัผดิ การถกูลงโทษ และการควบคุมอารมณ์ ซึง่ถอืเป็นการ

วางพื้นฐานความเจริญเติบโตแก่เด็ก

ดังนั้น หากเด็กปฐมวัยได้รับการเลี้ยงดูที่ดี ถูกต้องตาม

หลักจิตวิทยาและหลักวิชาการด้านต่างๆ ก็จะท�าให้เด็กพัฒนา

ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก จึง

จ�าเป็นต้องมีความรูค้วามเข้าใจและตระหนกัถงึความส�าคัญของ

พัฒนาการเด็กในช่วงวัยนี้

แต่จากสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 

๒๕๔๗ ส�านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส�านักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษาแห่งชาติ พบว่าปัญหาท่ีถือเป็นวิกฤติของเด็ก

ปฐมวัยในปัจจุบันคือ มีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม

เด็กในวยันีท่ี้มีพ่อแม่ แต่พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเรียนรู้

วธิกีารเป็นพ่อแม่ทีดี่และการปฏิบัตกิบัลูกให้เหมาะสมสอดคล้อง

กับวัย เล้ียงลูกด้วย “เงิน สิ่งของ” รวมทั้งมีพ่อแม่จ�านวนมาก

ละเลยปล่อยให้เด็กอยู่กับญาติ หรือผู้เลี้ยง

ส�าหรับเด็กวยั ๐ – ๓ ปีทีอ่ยู่ในความดูแลของสถานรับเลีย้ง

เด็ก จากการส�ารวจพบว่าสถานที่เหล่านี้ยังด้อยคุณภาพทั้งการ

บริหาร การจัดการ ไม่ได้มาตรฐานในการดูแลเด็ก ขณะท่ีเด็ก

วัย ๓ – ๕ ปี ที่รับบริการจากศูนย์พัฒนาเด็กในรูปแบบศูนย์เด็ก

เล็ก ก็พบว่าศูนย์ฯเหล่านี้ยังขาดคุณภาพในการดูแลการจัดการ

เรียนรู้ให้เด็ก โดยยังเน้นด้านการท่องจ�า การเร่งสอนอ่าน

เขียน สะท้อนว่าศูนย์ฯส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจเรื่อง

ปรัชญาการพัฒนาเด็กปฐมวัย ขาดการบูรณาการและการ

บริหารจัดการที่มีคุณภาพ รวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ประชาชนในการเข้ามาดูแลเด็ก

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน24



ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็นที่มาของการที่รัฐบาลได้ร่วม

กันจดัท�านโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาเด็กปฐมวยั (๐ – ๕ ปี) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ขึ้นมา โดยให้ครอบครัวเป็นแกนหลัก และ

ผูมี้หน้าท่ีดูแลเดก็และทกุภาคส่วนของสงัคมได้มีส่วนร่วมการจดั

บรกิารและสิง่แวดล้อมท่ีดี เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพท้องถิน่

และพัฒนาการของเด็กในวัยนี้

จากกฎหมายสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ

ก่อนหน้าจะมีการจัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเด็กปฐมวัย ประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติการ

ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งถือเป็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ง

ชาติขึ้น โดยมีหลายมาตราที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

สรุปได้ว่าการศึกษาปฐมวัยสามารถจัดได้ท้ังรูปแบบเป็นการ

ศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

ต้องมีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนา

คณุภาพและมาตรฐานการศึกษา และให้ทกุส่วนของสงัคมมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา

นอกจากกฎหมายบัญญัติเก่ียวกับการจัดการศึกษา

แล้ว ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ 

(๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) ต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิฉบับท่ี ๑๐ (๒๕๕๐ – ๒๕๕๕) ซึง่มีสาระส�าคญั คอืการยึด

หลกั ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ทีก่�าหนดวสิยัทัศน์ในการ

พฒันาประเทศ โดยมุ่งพฒันาสูส่งัคมทีเ่ข้มแขง็และมีดุลยภาพใน 

๓ ด้าน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

และสงัคมสมานฉนัท์เอือ้อาทรต่อกัน และนโยบายหลักในการจดั

ท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับล่าสุด คือ

ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เศรษฐกิจเติบโตอย่าง

มีคุณภาพและย่ังยืน ภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายใน

และภายนอกประเทศโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทีเ่สรมิสร้างวฒันธรรมการเก้ือกลู พฒันา

ทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้าง

นวัตกรรมท่ีเกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง

การพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจท่ีมีคุณธรรม 

ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย

ในปี ๒๕๔๔ หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก

ประเภทจึงได้รับการถ่ายโอนภารกิจ อ�านาจ หน้าที่ งบประมาณ

ในการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเด็กเล็ก รวมถงึการจดัการศกึษา

ให้เด็กก่อนวัยเรียน 

ปัจจยัแวดล้อมและการเลีย้งดูทีเ่หมาะสมสามารถปรับเปลีย่นลักษณะการพฒันาและเพิม่

ประสิทธิภาพการทำางานของสมองมนุษย์ ได้ โดยช่วงเวลาที่สำาคัญที่สุดและจำาเป็นที่สุด

ในการพัฒนาสมอง คือช่วงอายุ ๐ – ๖ ปี เพราะเป็นช่วงที่สมองมีการสร้างเซลล์สูงสุด

25ตัวอย่างความส�าเร็จจากโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ๔ ภาค



ด้วยวิธีไหน จะฝึกเด็กแต่ละคนอย่างไร สอนแบบไหน ห้องหนึ่ง

มีเด็กหลากหลายมาก นิสัยย่อมไม่เหมือนกัน วิธีศึกษาหาความ

รู้ของเราคือการพูดคุยกับเพื่อนที่มีประสบการณ์ และก็ไปดูงาน 

ไปอบรม แลกเปลี่ยนกับที่อื่นๆ บ้าง”

ผลจากความใส่ใจ ใฝ่ศกึษาของครภูรณ์ ท�าให้เธอน�าความ

รู้ที่ได้จากการเห็น การอ่าน การฟัง มาปรับใช้ในการจัดกลุ่ม

นักเรียนของเธอใหม่ ซึ่งเธอเชื่อว่ารูปแบบการจัดกลุ่มย่อยแยก

ตามอายุผูเ้รยีนของเธอนัน้ช่วยให้เด็กมีพฒันาการท่ีสมวยัได้จรงิ

“ส่วนใหญ่ท่ีอื่นๆ จะไม่แยกเด็กตามอายุ แต่ศูนย์ฯแห่ง

นี้ เราแยกเด็กเป็นกลุ่มย่อยตามอายุ เป็น ๔ กลุ่ม คือ ๒ ขวบ, 

๓ ขวบ, ๔ ขวบ และ ๕ ขวบ เพื่อให้ง่ายต่อการฝึกเด็ก เพราะ

การแยกกลุ่มย่อยจะท�าให้เด็กได้มีพัฒนาการเต็มที่ แต่ถ้าเด็ก

มารวมกัน จะท�าให้เด็กโตไม่ค่อยได้พัฒนา เพราะมักจะเล่นตาม

น้องมากกว่า และก็เหน็ว่ามีประโยชน์กบัตวัเด็กมากจริงๆ เพราะ

แบบเดิมนัน้ เราสงัเกตได้ว่า เราเหน็พฒันาการเด็กไม่ชดัเจนเท่า

ตอนแบ่งกลุ่ม”

นอกจากใช้การสังเกตด้วยตนเองแล้ว ครูภรณ์ยงัประเมิน

ผลจากการจัดช้ันเรยีนทีแ่บ่งกลุม่ย่อยตามอาย ุด้วยการฟัง

เสียงสะท้อนของผู้ปกครอง ที่ให้ข้อมูลว่า การจัดกลุ่มแบบนี้

ช่วยให้พ่อแม่หลายคนคลายความกงัวลใจ ไม่ต้องเหน็ลกูตนเอง

รังแกคนอื่นหรือโดนรังแก และเด็กหลายคนมีความประพฤติ

เปล่ียนไป เพราะรู้จักช่วยตัวเองในเร่ืองง่ายๆ เช่น กินข้าว 

แต่งตัวได้เองหลังจากได้มาเรียนที่ศูนย์ฯ

นภาภรณ์ เนินพลับ
งบประมาณไม่ใช่ข้อจำากัดของครูในการพัฒนาการเรียนรู้เด็ก

นภาภรณ์ เนนิพลบั ผูดู้แลศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ต�าบล

เนินศาลา อ�าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นครูผู้มี

แนวคดิในการท�างานเพื่อพัฒนาสือ่การเรยีนการสอน โดยไม่ยดึ

ติดกับงบประมาณ

ครภูรณ์ เล่าถงึเส้นทางการเข้ามาสูค่รูผูดู้แลศนูย์เดก็เล็ก

ของเธอว่า เป็นเพราะได้คลุกคลีกับงานของ อบต. มาก่อนหน้า

นี้ในต�าแหน่งเลขานายก อบต. และเมื่อมีความต้องการครูผู้ดูแล

ศูนย์เด็กเล็กเพิ่มขึ้นอีก ๑ อัตรา เพราะจ�านวนเด็กมากขึ้น เธอ

จึงได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร

“เราเองก็เป็นคนที่คลุกคลีกับงานของศูนย์ฯมาอยู่แล้ว 

ตัง้แต่สมัยช่วยงานนายกฯ ก็เลยสนใจ เนือ่งจากมีความม่ันคงใน

การงานมากกว่าต�าแหน่งเลขาฯ ที่มีวาระแค่ ๔ ปี แต่เราก็ต้อง

พฒันาตนเองในแง่ของการเรยีนให้ตรงกับวฒุท่ีิต้องท�างานด้วย”

ครูภรณ์มีใจรักในบ้านเกิดและต้องการเห็นเด็กๆ ได้มี

พื้นฐานท่ีดี เธอจึงทุ่มเทให้กับงานในหน้าที่อย่างเต็มท่ี โดย

อาศัยการพูดคุยกับผู้ท่ีมีประสบการณ์ รวมทั้งศึกษาหาความรู้

ด้วยตนเองเสมอ

ให้ความสำาคัญกับการจัดชั้นเรียน

“เราเคยเห็นการท�างานของครูคนอื่นๆ มาก่อนแล้ว สมัย

ทีท่�างานเป็นเลขานายกฯ แต่สิง่ท่ีเราต้องศกึษาเพิม่คือ การเรยีน

รู้ว่าเด็กแต่ละคนมีนสิยัอย่างไร แล้วเราจะต้องปรบัตวัเข้าหาเด็ก
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  เราใช้วิธีออกไปหาเด็กที่บ้านเลย 
เพื่อดูว่าที่บ้านเป็นยังไง เพราะจะได้รู้จัก
นิสัยเด็ก โดยใช้เวลาในช่วงปิดเทอม เรา

จะเข้าไปหาพ่อแม่ พูดคุยว่าลูกๆ ของพ่อ
แม่ตอนอยู่ที่โรงเรียนเป็นยังไง แล้วพ่อ
แม่เขาก็จะเล่าว่าตอนอยู่ที่บ้าน ลูกเป็น

ยังไง ทำาให้เราเข้าใจเด็กมากขึ้น เข้าถึงเด็ก
ได้ด้วย และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพ

ร่วมกันระหว่างพ่อแม่และครู  

นภาภรณ์ เนินพลับ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำาบลเนินศาลา  

อำาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

เรียนรู้ดัดแปลงของที่เหลือใช ้
ให้กลายเป็นสื่อการเรียนรู้

ในส่วนของการพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม 

ครูภรณ์จะเน้นส่ือท่ีท�าด้วยตนเองมากกว่าการจัดซื้อ เพื่อให้

งบประมาณที่ได้รับมานั้นเพียงพอกับการจัดการของศูนย์ฯ

ข้อจ�ากัดในเร่ืองงบประมาณ ท�าให้ครูภรณ์รู้จักดัดแปลง

สิง่ของต่างๆ มาใช้เป็นสือ่การเรียนรู ้ซึง่บางคร้ังการดัดแปลงส่ือ

โดยใช้วัสดุในชุมชน ก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย

“เราพัฒนาสื่อต่างๆ โดยตัวเราเอง เช่น ใช้กล่องนม มา

ดัดแปลงเพื่อให้เด็กเรียนรู้เร่ืองตัวอักษร และท�าเป็นเกมให้เด็ก

จบัคูต่วัอกัษรทีเ่หมือนกัน โดยจ�าจากส ีซึง่ตวัเองไม่รู้มาก่อนเลย

ว่า นีค่อืวธิกีารสอนในแบบ BBL จนมีครูผูรู้้มาแนะน�า ท�าให้เราไป

ศึกษาในรายละเอียดให้ลึกซึ้งด้วยตัวเองว่า BBL คืออะไร และก็

พฒันาต่อไปเร่ือยๆ ส่วนการเข้ารับการอบรมโดยทางกระทรวงฯ 

นั้น เราไปร่วมแค่เพียงปีละครั้ง จริงๆ เราเรียนรู้ด้วยตนเองจาก

สื่อต่างๆ มากกว่า แล้วก็มาปรับใช้ เราต้องพัฒนาตนเองตลอด

เวลา เราไม่ค่อยใช้หนังสือ แต่เน้นใช้สื่อจากของที่เหลือ เพื่อ

ประหยดังบ หรือส่ือบางอย่าง เช่น พดัใบลาน เราก็ให้คนในชมุชน

สาน เพือ่ให้เขามีรายได้ แล้วเราก็น�ามาใช้เป็นสือ่การสอน ส�าหรับ

ให้เด็กเรียนรู้ และฝึกสังเกต โดยติดตัวอักษร ตัวเลขเข้าไป”

ออกเยี่ยมบ้าน พาเด็กไปรู้จักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ครูภรณ์ เล่าถึงโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครองว่า 

เพราะเธอต้องการรู้จักเด็กทุกคนของเธออย่างแท้จริง

“เราใช้วิธีออกไปหาเด็กที่บ้านเลย เพื่อดูว่าที่บ้านเป็น

ยังไง เราคิดเร่ืองนี้ขึ้นมาเอง เพราะจะได้รู้จักนิสัยเด็ก โดยใช้

เวลาในช่วงปิดเทอม เราจะเข้าไปหาพ่อแม่ พูดคุยว่าลูกๆ ของ
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บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน28

๑. สมองเป็นกระบวนการคู่ขนาน

ครูจ�าเป็นต้องใช้กลวิธีและเทคนิคท่ีหลาก
หลายเพื่อกระตุ้นสมองของนักเรียน ไม่มีวิธีหรือ
เทคนิคของใครสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้นการสอนท่ีดี
ต้องสอดคล้องกับการท่ีจะท�าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามเป้าหมายของการศกึษานัน้ ขึน้อยูกั่บ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลนั้นมี
ความหลากหลายและแตกต่างกันไปตาม
ประสบการณ์และความสามารถพื้นฐานของ
บุคคลนัน้ๆ หรอื Style การเรยีนรู้มีหลายรูปแบบ 
โดยพบว่าห้องเรียนหนึ่งๆ มักจะมีผู้ถนัดการ
เรียนรู้อยู่ ๔ รูปแบบ คือ นักทฤษฎี นักวิเคราะห์ 
นักปฏิบัติ และนักกิจกรรม ดังนั้น ครูจึงจ�าเป็น
ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เหมาะสมและเอื้อ
ต่อผู้เรียนทั้ง ๔ แบบอย่างเสมอภาคกัน เพื่อให้
ผู้เรียนมีความสนุกสนาน เกิดความสุขในการ

BBL คืออะไร?
Brain Based Learning คือการใช้ความรู้ความเข้าใจ

ท่ีเก่ียวข้องกับสมอง เป็นเคร่ืองมือในการออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

สร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยเช่ือว่า

โอกาสทองของการเรียนรู้ อยู่ระหว่างแรกเกิด – ๑๐ ปี

Regate และ Geoffrey Caine นักวิจัยเกี่ยวกับการ

เรียนรู้โดยใช้ความรู้เก่ียวกบัสมองเปน็หลกั ไดเ้สนอทฤษฎี

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ๑๒ ข้อ ดังต่อไปนี้

เรียนรู้ ตามรูปแบบท่ีตนถนัด รวมทั้งยังมีโอกาส
พัฒนาความสามารถด้านอื่นๆ ท่ีตนเองไม่ถนัด 
ด้วยวิธีการหลากหลายอีกด้วย โดยอาจเร่ิมจาก
รู้จักผู้ เ รียนเป็นรายบุคคล แล้ววางแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ใหส้อดคล้องกับลักษณะของ
ผูเ้รียน รวมทัง้สรา้งโอกาสใหเ้ขาได้พฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

๒. สมองกับการเรียนรู้

สมอง ไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะรับรู้แต่เพียงอย่าง
เดียว แต่จะเป็นอวัยวะทีส่�าคัญต่อการพฒันาของ
อวัยวะทั้งหมดของร่างกาย ซึ่งจะรวมถึงการคิด 
การเรียนรู้ การจ�า และพฤติกรรมของมนุษย์ มี
ความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผู้สอน ควรจะมีความ
รู้เร่ืองท่ีเก่ียวกับการท�างานและการพัฒนาของ
สมอง เพื่อจะได้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในลักษณะที่กระตุ้นให้สมองคิดและท�างาน แบบ

ท้าทายยัว่ยมุากท่ีสุด ผูเ้รียนได้คิดและแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ในทุกด้าน ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียน
ได้พัฒนากระบวนการคิดและเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ เป็นรากฐานไปสู่การเป็นคนดี คนเก่ง
และมีความสุขในการด�ารงชีวิต และเม่ือเติบโต
ขึน้จะได้เป็นเยาวชนพลเมืองทีดี่ของสังคมต่อไป

๓. การเรียนรู้มีมาแต่กำาเนิด

ในการเรียนรู้ของบุคคลเรานั้น จะเกิดขึ้น
ตั้งแต่เริ่มมีชีวิต และเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า การ
เรียนรูท้ีดี่ทีส่ดุนัน้จะต้องลงมือปฏิบัตด้ิวยตนเอง 
หรือเป็นการเรียนรู้โดยประสบการณ์ตรง

ลักษณะการเรียนการสอนที่ดี มีดังต่อไปนี้
1.	 ต้องค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล
2.	 เน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก
3.	 ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
4.	 ต้องเป็นที่น่าสนใจ ไม่ท�าให้ผู้เรียน

รู้สึกเบื่อหน่าย
5.	 ต้องด�าเนินไปด้วยความเมตตากรุณา

ต่อผู้เรียน
6.	 ต้องท้าทายให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้
7.	 ต้องตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผู้

เรียนจะเกิดการเรียนรู้
8.	 ต้องสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง
9.	 ต้องสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
10.	ต้องมีจุดมุ่งหมายของการสอน
11.	 ต้องสามารถเข้าใจผู้เรียน
12.	ต้องค�านึงถึงภูมิหลังของผู้เรียน
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
รู้จากประสาทสัมผัสต่างๆ มีการบูรณาการ
ความรู้ เป็นการน�าข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่
ที่ได้รับมาผสมผสานเชื่อมโยงกับประสบการณ์ 
หรือโครงสร้างของความรู้เดิม เพื่อขยายหรือ
สร้างความรู้ใหม่ มีการประยุกต์ใช้ คือการน�า
ความรู ้มาใช้ในการด�ารงชีวิต หรือ การแก้
ปัญหาในการท�างาน ดังนั้น การจัดการเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริงและถาวรน้ัน จะต้อง
จัดให้ครบองค์ประกอบท้ัง ๓ ส่วน ได้แก่ การ
รับรู้ การบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ใช้ 
เพื่อเป็นการเชื่อมโยงความรู้สู ่การปฏิบัติจริง
ในวิถีชีวิต

๕. ความสนใจมีความสำาคัญ 
ต่อการเรียนรู้

ครูผูส้อนจะต้องมีข้อมูล และรู้จกันกัเรียนเป็น
รายบุคคล คิดและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความ
ถนัด/ความสามารถหรือความเก่งให้เก่งมากย่ิง
ข้ึน รวมทัง้การพฒันาด้านอืน่ๆ อกีให้มีความเก่ง
หลายๆ ด้าน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสดงออกถงึ
ความสามารถหรือความเก่งสู่สาธารณชน โดย
อาจจัดเวทีให้แสดงอย่างอิสระ

๖. สมองมีหน้าที่สร้าง
กระบวนการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนที่ดี ครูต้องมีความ
เข้าใจทักษะที่เก่ียวโยงกับความสามารถพิเศษ
ของสมองแต่ละซีก สมองซีกซ้ายสั่งการท�างาน
เกี่ยวกับ ค�า ภาษา ตรรกะ ตัวเลข/จ�านวน ล�าดับ 
ระบบ การคดิวเิคราะห์ และการแสดงออกเป็นต้น 
สมองซีกขวาจะสั่งการเกี่ยวกับ จังหวะ ดนตรี 
ศิลปะ จินตนาการ การสร้างภาพ การรับรู้ การ
เห็นภาพรวม ความจ�า ความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นต้น

๗. การเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจสามารถ
รับรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ควรจดัเนือ้หาท่ีมีความหลากหลายครอบคลุม
ทุกมิติของชีวิตมนุษย์ กระบวนการเรียนรู ้มี
ลักษณะหลากหลายร่วมกันในลักษณะ ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง แหล่งการเรียนรู้หลากหลาย เช่น 
เรียนรู้จากสือ่ธรรมชาต ิจากค�าบอกเล่าของผูเ้ฒ่า
ผู้แก่ จากแหล่งงานอาชีพของชุมชน จากการ
ค้นคว้าทางเทคโนโลยี ฯลฯ

๘. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการทั้งในแบบที่มี
จุดมุ่งหมายและไม่ได้ตั้งใจ

ในกระบวนการเรยีนรูน้ั้น ขณะทีผู่เ้รยีนเรยีน
รู้นั้นอาจเป็นแค่การรับรู้ แต่ยังไม่เข้าใจ ความ
เข้าใจอาจเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีผู้เรียนสามารถ
มองเห็นถึงความหมายและความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันถึงส่ิงต่างๆ ท่ีตนเองรับรู้จากแหล่ง
ความรู้ท่ีหลากหลาย ในระดับท่ีสามารถอธิบาย
เชงิเหตผุลได้ ซึง่บางคร้ังการสอนในชัน้เรียนเม่ือ
จบลงบางบทเรียนไม่สามารถท�าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ เนื่องจากการสอนนั้นไม่สอดคล้อง
กับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน

๙. การเรียนรู้ที่เกิดจาก
กระบวนการสร้างความเข้าใจ

บางคร้ังการจ�าเป็นสิ่งส�าคัญและมีประโยชน์ 
แต่การสอนที่เน้นการจ�าไม่ก่อให้เกิดความเชื่อม
โยงให้เกิดการเรียนรู้ และบางคร้ังเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาความเข้าใจ ถ้าครูไม่ได้ศึกษาลีลา
รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละประเภท ว่ามี
ความชื่นชอบ ความถนัด วิธีการเรียนรู้ หลักการ
เรียนรู้ท่ีมีประสทิธภิาพ และจดักิจกรรมการสอน
ให้สอดคล้องกับผูเ้รยีนแต่ละประเภท จะส่งผลต่อ
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน

๑๐. การเรียนรู้เกิดจากการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

ครูจ�าเป็นต้องใช้กิจกรรมทีเ่ป็นสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ�าวัน ประกอบด้วย การสาธิต การท�า
โครงงาน ทัศนศึกษา การรับรู้ประสบการณ์ด้วย
การมองเหน็ของจริง การเล่าเรือ่ง ละคร และการ
มีปฏิสัมพันธ์ต่อคนหลายๆ ประเภท การเรียน
แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา สามารถเรียน
รู้ได้ในกระบวนการโดยผ่านเร่ืองหรือการเขียน 

ความส�าเร็จขึ้นอยู่กับการใช้ประสาทสัมผัส และ
ให้ผูเ้รียนพบประสบการณ์ทีซ่บัซ้อนและมีความ
เก่ียวข้องกันในเนื้อหา ครูไม่ควรเป็นเพียงผู้
บรรยาย แต่ควรเป็นผู้ก�ากับ ที่ท�าให้ผู้เรียนเกิด
ประสบการณ์ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้

๑๑. การเรียนรู้คือการส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนเผชิญกับสถานการณ ์
สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นการเรียนรู้

ควรสร้างสถานการณ์และส่ิงแวดล้อมให้
ปลอดภัยเพื่อการเรียนรู้ โดยผ่านการเล่นแบบ
ท้าทาย การเสีย่ง ความสนกุสนาน เป็นสิง่จ�าเป็น
ที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้ การถูกท�าโทษอันเนื่อง
มาจากความผิดพลาด จะท�าให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเรียนรู้ ครูจึงไม่ควรลงโทษผู้เรียนในการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเผชิญกับสถานการณ์
แวดล้อมที่กระตุ้นการเรียนรู้

๑๒. สมองของบุคคล 
มีความเท่าเทียมกัน

ผู ้เรียนมีความแตกต่างกันเกี่ยวกับความ
สามารถทางสติปัญญา ความสามารถความเก่ง
ของมนุษย์ คือ ทฤษฎีพหุปัญญา ความเป็นคน
เก่งคืออะไร มีค�าตอบมากมายหลายรูปแบบ แต่
สรุปรวมได้ว่า คนเก่งคือผู้มีความสามารถด้าน
ใดด้านหนึ่งเฉพาะด้าน หรือหลายๆ ด้าน ท่ี
แสดงออกถงึความสามารถได้อย่างเป็นท่ีประจกัษ์ 
ในการพัฒนาความเก่งนั้น ควรเปิดโอกาสให้ผู้
เรียนเป็นผู้วางแผนในการพัฒนาตนเอง โดย
เร่ิมจากการรู้จักตนเอง รู้จุดเด่นจุดด้อย ค้นหา
วิธีพัฒนาความเก่งให้แก่ตนเองที่จะน�าไปสู่การ
ปฏิบัตอิย่างมีความสขุและเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย ภายใต้การดูแล กระตุน้ ให้ค�าแนะน�า 
อ�านวยความสะดวกของครู พ่อแม่ ผูป้กครองและ
ผูเ้กีย่วข้อง ดังนัน้ จะเหน็ได้ว่าความเก่งพฒันาได้
ถ้ารู้วิธีและท�าถูกวิธี



พ่อแม่ตอนอยูท่ี่โรงเรียนเป็นยังไง ข้อมูลท่ีได้ ท�าให้เราเข้าใจเด็ก

มากขึ้น เข้าถึงเด็กได้ด้วย และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพร่วม

กันระหว่างพ่อแม่และครู”

นอกจากได้รู้จกัเด็กของเธอทกุคน โดยการไปเยีย่มเยือน

ถึงหัวกระไดบ้านแล้ว ครูภรณ์ยังพาเด็กกลุ่มโตท่ีอายุ ๕ ขวบ

ขึ้นไป ได้รู้จักสถานท่ีส�าคัญในท้องถ่ินตนเอง เพื่อจะได้เรียนรู้ 

ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น โดยเธอหวังว่า เมื่อเด็กรู้จักประวัติ

ต่างๆ ในต�าบลของตนแล้ว ก็จะเกิดความรัก ความภูมิใจ

ในท้องถิน่ ซึง่เป็นสิง่ท่ีเธออยากปลกูฝังให้เกิดในใจของเด็กเล็ก

ทุกคนที่เธอดูแล

“เพราะเราอยากท�าให้ศนูย์ฯของเราเป็นแหล่งเรียนรู ้และ

เป็นที่ปลูกฝังเรื่องดีๆ เราเน้นพื้นฐานเร่ืองการเคารพสิทธิของ

กันและกัน การรู้จักประชาธิปไตยที่แท้จริง การรู้จักกฎ กติกา

ต่างๆ รวมทั้งการรักบ้านเกิด เช่น เมื่อถึงหน้านา ก็พาเด็กออก

มาดูผู้ใหญ่ท�านาซึ่งอยู่ท่ีหน้าศูนย์ฯ พาไปดูการเลี้ยงหมู ไปดู

ศาลเจ้าที่ตั้งอยู่หน้า อบต. และเล่าให้เด็กฟัง ว่ามีความส�าคัญ

อย่างไร เป็นมาอย่างไร ชือ่ของต�าบลเรา ‘เนนิศาลา’ มีความเป็น

มาอย่างไร เราพยายามปลูกฝังให้เขารกัท้องถิน่ โดยการให้เข้าใจ

ถึงที่มาที่ไปของสิ่งต่างๆ ที่มีในท้องถิ่นเรา”

ครภูรณ์ ตอบค�าถามสดุท้ายถงึความมุ่งม่ันอทิุศตนให้กับ

การดูแลศูนย์เด็กเล็กอย่างเต็มที่ว่า

“เพราะที่นี่เป็นบ้านเกิดของเรา เราอยากให้เด็กทุก

คนได้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและรักบ้านเกิดเหมือนกับ

เราเช่นกัน” 
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สุทธิวรรณ เรืองทอง
ครูผู้ร้อยเชื่อมการติดตามระหว่างศูนย์เด็กเล็กกับผู้ปกครอง

เม่ือมีการถ่ายโอนภารกิจในการดูแลศูนย์เด็กเล็ก มายัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ความกระตอืรือร้นใฝ่รู้ใฝ่ศกึษาของผู้

ดูแลศูนย์เด็กเล็ก ก็ยิ่งเป็นสิ่งจ�าเป็น เนื่องจากต�าแหน่งครูผู้ดูแล

ศนูย์เด็กเล็ก กลายเป็นต�าแหน่งทีมี่ความม่ันคง เพราะได้รับการ

บรรจุเป็นข้าราชการ ท�าให้คนส่วนหนึ่งเลือกเดินทางสายนี้เม่ือ

ต้องการอยู่ใกล้ชิดกับถิ่นฐานบ้านเกิดของตน

ครูปลา หรือ สุทธิวรรณ เรืองทอง ครูผู้ดูแลศูนย์

เด็กเลก็ อบต. วัดดาว อ�าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผู้ถือคบไฟ ท่ีเป็นตัวอย่างชัดเจนของครูท่ีรักถ่ินฐานบ้านเกิด 

เธอบอกว่าสาเหตท่ีุเลือกมาท�างานในศนูย์เด็กเล็กเพราะยึดหลัก

ความสบายใจมากกว่าสิ่งอื่นใด

“แต่ก ่อนคนไม่สนใจที่จะมาดูแลเด็กหรอก เพราะ

เงินเดือนน้อย งานหนัก แต่เราคิดว่าใกล้บ้าน เพราะเรารู้จัก

หมดทัง้ผูป้กครอง และผูบ้ริหารท่ีเราคยุปรึกษาอะไรได้ พดูคุยกัน

ตรงๆ ท�าให้สบายใจ ยิง่ตอนนีมี้การบรรจ ุแต่งตัง้เป็นข้าราชการ 

ก็ท�าให้คนสนใจมาสมัครกันมากขึ้น”

แค่รักเด็ก ใจเย็น ยังไม่พอ ต้องมีองค์ความรู้รอบด้าน

ครูปลา เล่าถึงคุณสมบัติที่จ�าเป็นของครูผู้ดูแลศูนย์เด็ก

เล็กว่า นอกจากมีความขวนขวายกระตือร้อร้นในการเรียนรู้ส่ิง

ใหม่แล้ว ยังต้องเรียนรู้ให้ครอบคลุมกับภารกิจของตนเองด้วย

สุทธิวรรณ เรืองทอง 
ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก ตำาบลวัดดาว  

อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

  เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
จากผู้ปกครอง เรามีใบงานให้เด็กกลับ
ไปเพื่อให้พ่อแม่ถามเด็กอาทิตย์ละครั้ง 
ในใบงาน จะแนบความรู้เล็กๆ น้อยๆ ไป

ให้พ่อแม่ได้อ่าน นี่คือกิจกรรมที่เรา
พยายามสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้
พ่อแม่ได้เห็นพัฒนาการของลูก  

31ตัวอย่างความส�าเร็จจากโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ๔ ภาค



“ความเปล่ียนแปลงท่ีเห็นชัดมากในการท�างานของศูนย์

เด็กเล็กคือ แต่ก่อน เราไม่ได้เน้นการเรียนการสอนมากมาย แต่

มาตอนนี้ เราต้องเรียนรู้ ต้องไปอบรม เพื่อน�ากิจกรรมใหม่ๆ 

มาสอนเด็ก เพลงเก่าๆ เดิมๆ สื่อเก่าๆ บางครั้งก็ล้าสมัยไปแล้ว

ส�าหรับเด็กรุ่นใหม่ๆ เราต้องหาเองด้วยว่าจะไปหาส่ืออย่างไร 

แม้ว่าทางกระทรวงฯ จะส่งหลักสูตรต่างๆ มาให้ นอกจากนั้น 

เรายังต้องท�างานร่วมกับหลายฝ่าย เช่น ส่วนอนามัย เพื่อดูแล

เด็กด้วยว่าตอนนี้มีโรคอะไรแปลกใหม่มาบ้าง การดูแลสุขภาพ

พื้นฐานเด็กต้องท�าอย่างไร การท�าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็ก เรา

ก็ต้องเข้าไปควบคุม บอกกับแม่ครัวว่าวธิปีระกอบอาหารส�าหรบั

เด็กเล็ก ต้องเน้นอะไรบ้าง หั่นผัก ต้องหั่นอย่างไร แต่ละมื้อต้อง

มีอะไรบ้าง เป็นต้น”

ปรับใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

การท�างานของครูศูนย์เด็กเล็กแทบไม่มีวันหยุด แม้ใน

ช่วงเวลาปิดเทอมท่ีไม่มีเด็กมาศูนย์ฯ ครูก็ต้องนั่งท�าแผนการ

สอนร่วมกันและปรับปรุงส่ือท่ีมีอยู่ เพื่อให้รองรับกับการใช้งาน

ได้จริง ซึ่งในการเลือกใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการนั้น ครูปลา

เห็นว่านี่คือช่องทางเล็กๆ ส�าหรับเธอที่จะสามารถให้ผู้ปกครอง

เข้ามามีส่วนร่วมได้ เพราะการดึงผู้ปกครอง ให้มามีส่วนร่วมกับ

บุตรหลานของตนในชั้นเรียน ยังเกิดขึ้นได้น้อยมากในปัจจุบัน

ส�าหรับศูนย์เด็กเล็ก อบต. วัดดาว

“เราพยายามจะท�าสื่อด้วยตัวเองมากกว่า เพราะงบ

ประมาณมีไม่มากนักในแต่ละปี ยอมรับว่าในศูนย์ฯ ตอนนี้มีสื่อ

น้อยเพราะต้องบริหารงบประมาณ ทั้งที่ของเล่นเสียหายบ่อย 

ต้องมีการซ่อมแซมตลอดเวลา เราจึงเลือกใช้ส่ือมัลติมีเดียให้

มาก โดยขอให้เด็กน�าแผ่นซีดี แผ่นหนัง แผ่นเพลงมาจากบ้าน 

เพือ่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมจากผูป้กครองไปในตวั นอกจาก

นั้น เรามีใบงานให้เด็กกลับไปเพื่อให้พ่อแม่ถามเด็กอาทิตย์ละ

ครั้ง เพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับการเรียนของเด็ก โดยในใบงาน จะ

แนบความรู้เล็กๆ น้อยๆ ไปให้พ่อแม่ได้อ่าน นี่คือกิจกรรมที่เรา

พยายามสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้พ่อแม่ได้เห็นพัฒนาการ

ของลูก ทีม่าเข้าเรียนในศนูย์เด็กเลก็ และได้ตดิตามผลการเรียน

ของลูก”

แม้จะยังไม่สามารถดึงการมีส่วนร่วมจากชุมชนได้

มากนักในเวลานี้ แต่ครูปลาก็พยายามรวบรวมครอบครัว

ตัวอย่าง ที่มีเวลาและใส่ใจในบุตรหลานของตน 3-4 

ครอบครัว เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ

วิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องข้าวและ

การท�านาส�าหรับเด็กๆ ครอบครัวเหล่านี้เป็นตัวอย่าง

การร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ และครอบครัว ในการจัดการ

เรียนรู้ของเด็กเล็กในชุมชน ซึ่งหากได้รับการสนับสนุน 

การประสานงานจาก อบต. โอกาสทีจ่ะช่วยให้ความฝันของ

เธอ ที่จะเห็นการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการรับผิดชอบ

บุตรหลานของตน ก็คงเกิดขึ้นได้เร็ววัน 
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มาลัย พึ่งอยู่สุข
สอนเด็กให้เรียนรู้เพื่อใช้ในชีวิตจริง

ตัวอย่าง ผู้ถือคบไฟ ที่ดีอย่างยิ่งส�าหรับการดึงการมี

ส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาในการจัดกิจกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัย 

คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

หัวไผ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุร ีที่มี มาลัย พึ่งอยู่สุข หรือ 

ครแูหวว เป็นหวัจกัรส�าคัญในการคดิสร้างสรรค์ กิจกรรมทีส่ร้าง

การมีส่วนร่วมจากชุมชนได้แทบทุกภาคส่วน

ครแูหวว เป็นครศููนย์เด็กเล็กมานาน ด้วยความเป็นคนทีมี่

ใจรักเด็ก เธอจงึทุ่มเทให้กับงานในหน้าท่ีอย่างเตม็ก�าลัง และหม่ัน

ปรับปรุง สร้างสรรค์ กิจกรรมต่างๆ ในศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับ

พฒันาการของเด็กโดยค�านงึถงึการใช้ชวิีตประจ�าวนัของเด็กด้วย

“ศูนย์ฯของเรา เน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านการ

เรียนรู้จากของจริง มากกว่าทีจ่ะฝึกให้เขยีน ท่อง จ�า จากหนงัสือ” 

ครูแหววบอกถึงปรัชญาในการด�าเนินงานศูนย์ฯ 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�าหรับเด็ก เราประทับใจกับวิธีการสอนของ

เขามาก และเหน็ได้ชดัว่าเด็กๆ ท่ีนัน่มีความสขุกับการเรียนอย่าง

แท้จริง ก็เลยกลับมาปรับปรุงวิธีการสอนของเราใหม่”

มาลัย พึ่งอยู่สุข
หัวหน้าครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำาบลหัวไผ่  

อำาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

  เรามีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเยอะมาก 
เราก็เลือกที่เหมาะสมสอดคล้องกับเด็กมา
ให้เด็กเรียนรู้ เช่น การฝึกให้เด็กใช้มือโดย
การปั้น แทนที่จะให้ปั้นดินน้ำามัน เราให้เด็ก
ปั้นขนมบัวลอย โดย ดึงผู้ปกครองเข้ามา

เป็นวิทยากรสอนเด็ก เท่านี้ เด็กก็ได้ฝึกทั้ง
มือ ได้รู้จักวิธีทำาขนมบัวลอย ได้สัมพันธ์

กับผู้ใหญ่ และได้ความภูมิใจ  
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ครูแหววย้อนความถงึสิง่ท่ีท�าให้เธอเปล่ียนแปลง แนวคดิ

ในการจัดการเรยีนการสอนว่า เพราะได้ไปเหน็ ‘ของจรงิ’ การ

เหน็คร้ังนัน้เองท�าให้เธอตระหนกัว่าเด็กๆ ของเธอก็สามารถเรียน

รู้จากห้องเรียนที่มีชีวิตจริงได้เช่นกัน เพราะต�าบลหัวไผ่มีแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชนมากมาย

“เพราะเรามีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเยอะมาก เราก็เลือกท่ี

เหมาะสมสอดคล้องกับเด็ก มาให้เด็กเรียนรู้ เช่น การฝึกให้เด็ก

ใช้มือโดยการปั้น แทนที่จะให้ปั้นดินน�้ามัน เราก็ให้เด็กปั้นขนม

บัวลอย โดยดึงผู้ปกครองให้เข้ามาเป็นวิทยากรสอนเด็ก ให้เด็ก

เตรียมอุปกรณ์บางอย่างที่มีอยู่แล้วจากบ้านมา แล้วเราก็เตรียม

บางอย่างไว้ เท่านี้ เด็กก็ได้ฝึกทั้งมือ และยังได้รู้จักวิธีท�าขนม

บัวลอย ได้สัมพันธ์กับผู้ใหญ่ และได้ความภูมิใจด้วย เพราะเมื่อ

ท�าขนมเสร็จ เขาก็สามารถรับประทานได้อย่างเต็มที่ เพราะเป็น

ฝีมือเขาเอง”

หลักการสำาคัญในการจัดกิจกรรม  
“ต้องดึงการมีส่วนร่วมจากชุมชน”

ค รูแหววบอกว ่ า เ ธอ ใช ้  หลักการเรียนรู ้ จาก

ประสบการณ์จริงสอดแทรกในทุกกิจกรรม เพื่อสร้างเสริม

พัฒนาการของเด็ก โดยไม่ลืมท่ีจะดึงการมีส่วนร่วมจากชุมชน 

พร้อมกับการปลูกฝังให้เด็กได้รู ้จักคุณค่า รู ้จักวัฒนธรรม

ท้องถิ่นด้วย

ล่าสุด เธอจัดท�า โครงการสายน�้าพาเพลิน เพื่อหัดให้

เด็กๆ ได้เรียนว่ายน�้าตั้งแต่เล็ก โดยเป็นโครงการที่ท�าร่วมกับ

สถานีอนามัย

“เพราะที่หัวไผ่น�้าท่วมบ่อย เราคิดว่าควรเตรียมความ

พร้อมให้กับเด็กของเราเพื่อความปลอดภัย ก็เลยเขียนโครง
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การฯ ขอรับการสนับสนุนเสื้อชูชีพจากทาง อบต. และร่วมกับ

สถานีอนามัยให้จัดหา อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน) มาเป็นพี่เลี้ยงประกบเด็กตัวต่อตัวในเวลาที่สอนเด็ก 

เราใช้สระน�้าของ อบต. ที่ท�าไว้ให้ผู้สูงอายุใช้ในโครงการ ‘วารี

บ�าบัด’ เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยมาเป็นท่ีเรียนว่ายน�้าของเด็ก

สัปดาห์ละครั้ง”

นอกจากโครงการ “สายน�้าพาเพลิน” ซึ่งเป็นโครงการ

ที่เธอท�าร่วมกับชุมชน ในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กโดย

สอนว่ายน�้า โดยมี อบต. สนับสนุนแล้ว ครูแหววยังคิด

กิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจ�าวัน ท่ีเธอให้เด็กท�า

โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณมาก แต่กลับสามารถดึงการมี

ส่วนร่วมของผู้ปกครองได้อย่างดีเย่ียม เช่น การสอนให้เด็ก

มีความรับผิดชอบผ่านการปลูกผักสวนครัว ซึ่งเธอจะเตรียม

กระบะกับดินไว้ให้ และขอให้ผู้ปกครองน�าเมล็ดพันธุ์พืชมาให้ 

เด็กทุกคนมีหน้าที่รดน�้า ดูแลกระบะผักของตนเองทุกเช้าหลัง

เคารพธงชาติ และเมื่อผักโตเต็มที่ ก็จะถูกน�ามาปรุงเป็นอาหาร

กลางวันให้เด็กๆ ได้รับประทาน

ครูแหววเล่าถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการให้เด็กปลูกผักของ

ตนเองว่า

“เด็กบางคนอยู่บ้านไม่ยอมกินผักเลย พอเราให้เขา

ปลูกผัก เม่ือถึงเวลาน�ามาท�าเป็นอาหาร เราก็กระตุ้นเชิญ

ชวนให้เขารู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง และท�าให้

เด็กเกิดความรู้สึกอยากกินผักที่ตัวเองปลูกกับมือ”

สร้างความเข้าใจ  
เปลี่ยนความคาดหวังของผู้ใหญ่

เมื่อปรัชญาของศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ เน้นการเรียนรู้

ด้วยการลงมือท�า และกิจกรรมต้องสอดคล้องกับชีวิตจริง 

ท�าให้ในช่วงแรก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้ังค�าถามว่า การส่งลูก

หลานของตนมาท่ีศูนย์เด็กเล็ก ก็เพื่อให้สามารถอ่านออกเขียน

ได้ ไม่ใช่หรือ ท�าไมกลับสอนสิ่งที่ท�าอยู่แล้วในชีวิตประจ�าวัน

ครูแหววจึงต้องจัดเวทีชี้แจงแก่ พ่อแม่ผู้ปกครอง ในรูป

แบบของ “โรงเรียนพ่อแม่” คือการพาพ่อแม่ มารับความรู้ ความ

เข้าใจ และท�ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของการสร้างเสริมพัฒนาลูกหลานผ่านการ “ลงมือท�าจริง”

“แรกๆ เด็กๆ ที่มาเรียนที่นี่ก็มีภาพในสายตาผู้ปกครอง

ว่า ส่งเด็กมา ท�าไมถงึอ่านไม่ออก เขยีนไม่ได้ เราก็เลยจดัประชมุ

เป็นโรงเรียนพ่อแม่หนึ่งวัน เพื่อท�าความเข้าใจกับพ่อแม่ และให้

ผู้ปกครองท�ากิจกรรมร่วมกันว่า หากเราสร้างให้กล้ามเนื้อเด็กมี

ความพร้อม เมื่อถึงเวลา เด็กก็พร้อมจะเขียนได้ง่าย เราถึงสอน

เด็กให้รู้จักปั้นดิน ปั้นขนมมากกว่าหัดเขียน เพราะเรื่อง ก ไก่ 

ข ไข่ นั้น พ่อแม่เขาสอนได้อยู่แล้ว” 
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ทวีป จูมั่น
อดีต นายก อบต. หัวไผ่  

อำาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

  การพัฒนาบุคลากรของ อบต.
ในการดูแลศูนย์เด็กเล็ก คนที่สำาคัญคือ 

นักวิชาการศึกษา ที่ต้องนิเทศ ติดตามเป็น 
ซึ่งเรื่องเหล่านี้เรียนรู้กันได้  

เม่ือทบทวนถึงแนวทางในการจัดชั้นเรียน ให้สอดคล้อง

กับหลักการจดัการศกึษาส�าหรับเด็กปฐมวยั ครูภรณ์ และครูปลา 

อาจจะยงัสร้างกิจกรรม ทีดึ่งการมีส่วนร่วมของชมุชนเข้ามาไม่ได้

อย่างเต็มท่ี ด้วยข้อจ�ากัดหลายอย่างท่ีมีในชุมชน และขาดการ

สนบัสนนุในการสร้างให้เกดิแหล่งเรยีนรู้ท่ีเป็นรปูธรรม หรือเป็น

ฐานการเรียนรู้อย่างชัดเจน ซึ่งบทบาทนี้ อบต. สามารถเข้าไป

หนุนเสริมและช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง และ

คนในชุมชนได้อย่างมาก และจะส่งผลดีต่อการจัดการเรียนรู้ใน

เด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง

วิสัยทัศน์ และนโยบายของ อบต. 
คือหัวใจสำาคัญของการพัฒนาศูนย์ฯ

จากตัวอย่างการท�างานของครูผู ้ ดูแลศูนย์เด็กเล็ก

ทั้ง ๓ คน ซึ่งมีพื้นท่ีท�างานภายใต้โครงการฯ พบว่า การที่

ครูแหววสามารถบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ให้เข้ากับวิถีชีวิต

ของชุมชนและการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองได้อย่างเต็มท่ีนั้น 

เป็นเพราะเธอได้รับนโยบายในการบริหารศูนย์ฯ มาจากอดีต

นายก อบต. ทวปี จม่ัูน ทีมี่วสิยัทศัน์ในการท�างานว่า ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต�าบลหัวไผ่ มุ่งจัดการศึกษาให้เด็กเรียนรู้ด้วย

ตนเองจากประสบการณ์จรงิ เพือ่ส่งเสริมพฒันาการ ๔ ด้าน คือ

• ทกัษะด้านการฟัง เปิดโอกาสให้เด็กได้มีความรู้สกึทีดี่ต่อ

การฟัง และได้ฝึกสมาธิในการท�ากิจกรรมต่างๆ

• ทักษะด้านการพูด เปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็กได้กล้

แสดงออกในด้านการพดูอย่างเสร ีโดยเน้นให้เด็กสามารถ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
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พูดตามความนึกคิดของตนเอง

• ทักษะกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย เน้นการ

ส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น ปั้นดินน�้ามัน กิจกรรม

สร้างสรรค์และกิจกรรมส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ฯลฯ

• ทกัษะด้านสังคม เน้นให้เด็กใช้ชวีติอยูร่่วมกับสังคม และ

ส่งเสริมให้เด็กได้มีอารมณ์ จิตใจที่ดี มีความพร้อมในการ

เรียนรู้ต่อไป

ดังนัน้ กิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัขึน้ภายในศูนย์ฯ ต้องสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ที่ผู้บริหารได้ก�าหนดไว้ ดังตัวอย่างของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กหัวไผ่ ที่บรรจุหน้าที่ของกิจกรรมต่างๆ ที่ด�าเนินการใน

ศูนย์ฯ ว่า ต้อง

• ส่งเสริมพัฒนาการทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

• จัดกิจกรรมการสอนที่มีความหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ

• จัดกิจกรรมส่งเสริมที่เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม

• มีการพัฒนาครู พัฒนาสื่อ พัฒนาระบบการบริหารให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

ผู้บริหารต้องหมั่นติดตามผลการทำางานในศูนย์ฯ

นอกจากมีวิสัยทัศน์ชัดเจนแล้ว อดีตผู ้บริหารหัวไผ่ 

ทวีป จูม่ัน ยังมีการนิเทศ ติดตามการท�างานของศูนย์ฯ อย่าง

สม�่าเสมอในหลากหลายรูปแบบ ทั้งสอบถามจากครูผู ้สอน

โดยตรงถึงความเปล่ียนแปลงของเด็กแต่ละคน และสอบถาม

กับพ่อแม่ผู้ปกครองถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากการที่ลูกหลาน

ของตนไปเข้าเรียนที่ศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งส่ิงนี้ถือเป็นการประเมิน

ผลภายในทีผู่บ้รหิารใช้ในการประเมินผลงานของครผููดู้แล

ศูนย์ฯ โดย ทวีปได้ให้รายละเอียดของการติดตามงานว่า

“ส่ิงท่ีส�าคัญของการท�างานศูนย์เด็กเล็ก คือ การเตรียม

ความพร้อมเด็ก เราต้องมีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของพฤติกรรม

เด็กทุกคนไว้ต้ังแต่อาทิตย์แรกที่เข้ามา หลังจากนั้น มาดู

พฤติกรรมของเขาในตอนท้ายเทอมว่าเขาเปลี่ยนไปอย่างไร ผม

ให้ความส�าคัญกับเร่ืองนีม้าก ต้องมีการถาม ตดิตาม เม่ือถามแล้ว 

ครูต้องตอบได้ว่าเด็กคนนี้เปลี่ยนไปอย่างไร การสอบถามจาก

ผู้ปกครองก็เป็นวิธีหนึ่งในการติดตามว่าเด็กเปล่ียนพฤติกรรม

ไหม เพราะข้อมูลจากปากพ่อแม่นี่แหละดีท่ีสุด เด็กที่เปล่ียน

พฤติกรรมจากศูนย์เด็กเล็กของหัวไผ่ เม่ือไปเรียนต่อโรงเรียน

ในเมือง ก็สู้คนอื่นได้สบายมาก นี่จากปากผู้ปกครองเองนะ”

การจัดการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์การ

เรียนรู้ที่มีคุณภาพ ย่อมสร้างให้เด็กที่เติบโตในศูนย์ฯ แห่งนี้มี

คุณภาพตามไปด้วย และแน่นอน ภาระหน้าที่ของการสร้างเด็ก

ในศนูย์ฯ หากปล่อยให้ครูผูดู้แลศนูย์ฯเป็นผูส้ร้างเพยีงล�าพงั ย่อม

เป็นไปได้ยากท่ีจะได้เด็กทีมี่คณุภาพ หากไม่ได้รบัการสนบัสนนุ 

ส่งเสรมิจากหน่วยงานท่ีดูแลรับผดิชอบด้านนโยบาย รวมทัง้การ

มีส่วนร่วมจากชุมชน

หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

เช่น เทศบาลต�าบล (ทต.) องค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) 

จึงควรมีแนวทางและมาตรการ ในการส่งเสริมให้ศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ สามารถเป็นศนูย์ทีส่่งเสรมิให้เกดิพัฒนาการ

ในเด็กปฐมวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลากหลาย

แนวทาง เพ่ือท�าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บรรลุเป้าหมายใน

การท�างาน ได้อย่างแท้จริง 

ภาระหน้าที่ของการพัฒนาเด็กในศูนย์ฯ หากปล่อยให้ครูผู้ดูแลศูนย์ฯ เป็นผู้แบกรับเพียงลำาพัง ย่อมเป็นไปได้ยากที่
จะได้เด็กที่มีคุณภาพ หากไม่ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านนโยบาย รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมจากชุมชน

37ตัวอย่างความส�าเร็จจากโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ๔ ภาค



ครูผู้ดูแลศูนย์ฯ ต้องสามารถบูรณาการงบประมาณ 
ที่มีจำากัดเพื่อการผลิตสื่อ 

ดังตัวอย่างของครูที่ดัดแปลงสื่อจากสิ่งที่เหลือใช้ และสามารถน�ามา

สอน เพื่อเสริมพัฒนาการได้ตรงตามหลักการเรียนรู้ หรือการเลือก

ใช้ส่ือมัลติมีเดียด้วยการให้เด็กๆ น�าสื่อประเภทวีซีดีจากบ้านมา 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดซื้อ และยังสามารถสร้างการมีส่วนร่วม

ได้จากผู้ปกครอง

ครูผู้ดูแลศูนย์ฯ ต้องดึงการมีส่วนร่วมจากชุมชน  
โดยจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้ฝึกทักษะจากการลงมือทำาเอง

ตัวอย่างท่ีชัดเจนคือ การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ 

โดยใช้วิทยากรคือ ผู้ปกครอง และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

เพื่อช่วยสอนเด็กให้รู้จักว่ายน�้าของศูนย์ดูแลเด็กเล็กในความดูแล

ของ อบต. หัวไผ่

ครูผู้ดูแลศูนย์ฯ ต้องออกแบบกิจกรรม 
ที่เอื้อให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการติดตามพัฒนาการของบุตรหลานตนเอง 

เช่น การออกเย่ียมบ้านเพือ่พบปะแลกเปล่ียนพฒันาการของเด็ก หรือ

การใช้ใบงานเป็นส่ือให้ผู้ปกครองเห็นถึงพัฒนาการของบุตรหลาน 

จากการช่วยเด็กท�าการบ้าน

การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เป็นภารกิจ

ของทุก อบต. ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได ้ว ่า 

นโยบายและการใส่ใจในผลการด�าเนินงาน

ของศูนย์ฯ ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ

ครูผู้ดูแลศูนย์ฯ เช่นกัน และสะท้อนกลับไป

ยงัภาพรวมของการมีส่วนร่วมของชมุชนนัน้ๆ 

ด้วย หากจะท�าให้ครอบครัว เป็นแกนหลักใน

การดูแลเด็กวัยนี้ โดยมีครู ชุมชน และสังคม

ในท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยดูแล และสร้างสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ 

หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบศูนย์เด็กเล็ก เช่น 

อบต. กจ็�าเป็นต้องมีนโยบายและแนวทางการ

ปฏิบัติที่ชัดเจนเช่นกัน

เช่นเดียวกับการคัดเลือก ครูผู ้ดูแล

ศูนย์เด็กเล็กที่ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ

ภารกิจ จ�าเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียดของ

แนวคิดที่อยู ่เบื้องหลังในการท�างานตาม

หน้าที่ ซึ่งนอกเหนือจากการเป็นคน รักเด็ก 

ใจเย็น แล้ว หากจะมองหาหรือพัฒนาครูท่ี

มีอยู่ให้สามารถดูแลรับผิดชอบศูนย์เด็กเล็ก 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อบต. ควรมีแนวทาง

ในการบริหารและจัดการศูนย์ฯ ผ่านครูผู้ดูแล

ศนูย์เด็กเลก็ โดยส่งเสริมให้เกดิปัจจยัต่อไปนี้

แนวทางสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อการบริหารและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กผ่านครูผู้ดูแลศูนย์ฯ

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน38



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน



* ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย. นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และคณะ. แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน (เด็กพลัส) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

“เปิดพื้นที่ เพาะต้นกล้า”  
สร้าง “ผู้ถือคบไฟ” เยาวชนท�าดี 

สถิติจ�านวนประชากรไทยท้ังประเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

พบว่า ประชากรท่ีเป็นเด็กและเยาวชน มีอยู่ประมาณ ๒๕ 

ล้านคน หรือเป็น ๑ ใน ๓ ของประชากรทั้งหมด* ดังนั้น การ

ให้ความส�าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงกลายเป็น

ความรับผิดชอบของทุกภาคส่วน เพราะเมื่อดูจากค�านิยามของ

อนสัุญญาว่าด้วยสทิธเิด็ก ได้ให้ค�านยิาม “เด็ก” และ “เยาวชน” ว่า

“เด็ก” หมายความว่าบุคคลอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์

“เยาวชน” หมายความว่าบุคคลอายุเกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ 

แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์

นั่นหมายความว่าเรามีประชากรกลุ่มนี้อยู่ในทุกพื้นท่ี

ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งมี

อ�านาจและหน้าที่ในการจัดการระบบการบริหารสาธารณะ เพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และ

วางแผนด�าเนินงานของโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชน

ท้องถิน่ (๔ ภาค) เม่ือเข้าไปส�ารวจดู ต้นทนุ ของแต่ละภาค พบ

ว่าแม้ทกุพืน้ทีก่�าลงัเผชญิปัญหาในเร่ืองพฤตกิรรมเส่ียงของเด็ก

และเยาวชน จนเกิดเป็นสถานการณ์ปัญหาโดยรวมระดับประเทศ

ที่มีความซับซ้อนรุนแรงมากขึ้น

แต่ขณะเดียวกัน โครงการฯ ก็ค้นพบว่า หลายพื้นที่ปรับ

เปล่ียนมุมมองในเร่ืองการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนโดย

อาศัย “พลังของคนในท้องถิ่น” เองมาช่วยกันขับเคล่ือน 

ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของคนในชุมชน ส่งผลให้เกิดมีกลุ่มเยาวชนท่ีกลาย

เป็น พลังตัวตน สร้างการเปล่ียนแปลง จนน�าไปสู่การ สร้าง

สุขในท้องถิ่น

เยาวชนทุกคนล้วนมีต้นทุนท่ีติดตัวมาแต่ก�าเนิด ซึ่ง

เป็นต้นทุนพื้นฐานส�าหรับใช้ในการมีชีวิตอยู่บนโลก และเม่ือ

เติบโต ทุกคนก็จะได้รับต้นทุนเพิ่มโดยการหล่อหลอมของ

ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงชุมชน

พลงัตวัตน เป็นสิง่ทีไ่ด้มาแต่ก�าเนดิส่วนหนึง่ และค่อยๆ 

ก่อตวัและพฒันาขึน้เป็นต้นทุนชวีติเด็กในแต่ละวยั ท้ังปฐมวยั วยั

เรียน และวยัรุน่ ต่างมีรายละเอยีดและจดุเน้นความส�าคัญต่างกนั

ไป แต่พลังตัวตนถือเป็นพลังที่มีความส�าคัญมากส�าหรับทุกวัย

ในความเห็นด้านจิตวิทยา ถือว่าองค์ประกอบหลักที่

ส�าคัญ ๓ ด้านของการมี “พลังตัวตน” ในเด็กและเยาวชน คือ 

การรู้สึกถึง “คุณค่าในตนเอง” “ยึดม่ันในพฤติกรรมที่ดี” 

และการมี “ทักษะเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน” แม้

คนนั้นจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดี มีปัจจัยเสี่ยงมากมาย แต่หากมี

พลังตวัตนในสามด้านนีแ้ล้ว ก็สามารถผ่านอปุสรรคในชวีติไปได้*

“พลังตัวตน” เป็นพลังท่ีมีความ
ส�าคัญมากส�าหรับทุกวัย และ
เป็นสิ่งท่ีค่อยๆ ก่อตัวพัฒนาขึ้น 
เป็นต้นทุนท่ีได้รับการสร้างเสริม
ขึ้นมาตามวัย

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน40



ก า ร มี กิ จ ก ร ร ม ท่ี ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
หลากหลาย และการส่งเสริมให้เด็กได้มี
ส่วนร่วมในการคิดและท�ากิจกรรมต่างๆ 
ตามความสนใจนอกเวลาเรียน จะช่วย
ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาพลังตัวตน
อย่างเต็มที่ นี่คือบทบาทส�าคัญของหน่วย
งานองค์กรปกครองในท้องถ่ินที่ต้องเข้า
มาท�าหน้าท่ีสนับสนุน เช่ือมประสาน รวม
ท้ังค้นหาเด็กและเยาวชน เพื่อปลูกสร้าง
ให้เกิด “พลังตัวตน” อันจะส่งผลต่อการ
พฒันาคุณภาพชวีติของคนในทอ้งถ่ิน และ
สอดรับกับภารกิจขององค์กร

แน่นอนว่าภารกิจหลักของการสร้างเสริมให้เด็กและ

เยาวชนมีพลังท้ังสามด้าน ย่อมเป็นบทบาทหน้าท่ีของพ่อแม่ 

ผู้ปกครอง และสถานศึกษา

แต่ส่วนท่ีส�าคัญย่ิงอีกอย่างในการเสริมสร้างให้เด็กและ

เยาวชนเกิดมี “พลังตัวตน” ได้ คือ การมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์

และหลากหลาย และการส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการคิด

และท�ากิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจนอกเวลาเรียน เพราะ

กระบวนการท�ากิจกรรม จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนา 

“พลังตัวตน” อย่างเต็มที่

และนี่คือบทบาทส�าคัญของหน่วยงานในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ทีต้่องเข้ามาท�าหน้าทีส่นบัสนนุ เช่ือม

ประสาน รวมทั้งค้นหาเด็กและเยาวชน เพ่ือสร้างให้เกิด 

พลังตัวตน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนในท้องถิ่น และสอดรับกับภารกิจขององค์กร 
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ภายใต้ โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 

(๔ ภาค) สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข 

(สรส.) ที่ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ นั้น เมื่อน�าสู่การปฏิบัติ

ในพื้นที่ มักแตกออกเป็นกิจกรรมย่อย หรือโครงการย่อยอีก

หลายโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา ทุนเดิม 

และบริบทของแต่ละพื้นท่ี โดยทุกกิจกรรม ทุกโครงการ ล้วน

มีวัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายปลายทางเดียวกัน คือ เพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน

ในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนา

ตนเอง ท้ังเร่ืองทักษะชีวิต จิตอาสา และการสร้างฐานอาชีพ 

คาดหวังให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถด�ารง

ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี มีความสุข และเป็น

พลงัส�าคัญในการพฒันาชมุชนท้องถิน่ท้ังในปัจจบัุนและอนาคต

จากการด�าเนินงานในพื้นที่ เป ้าหมาย ตลอดระยะ

เวลา ๔ ปี โครงการฯ พบว่าพื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ที่มี

กระบวนการพัฒนาเยาวชนให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในชุมชน

ท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจ ส่งผลใหเ้ด็ก

และเยาวชนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จนสามารถ

สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน

ท้องถิ่นได้นั้นต้องมี “ผู้ใหญ่” ให้ความส�าคัญ และเข้าร่วม

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้วย หากผู้ใหญ่ไม่ได้ให้ความ

ส�าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น เด็กและเยาวชน

ในพืน้ท่ีนัน้ก็จะขาดภูมิคุ้มกันทันท ีขาดผูใ้ห้ค�าปรกึษาแนะน�าใน

การพัฒนาตนเองของเด็กและเยาวชนอย่างไร้ทิศทาง และพื้นที่

นัน้ก็จะขาดทรัพยากรบุคคลท่ีมีคณุภาพ ขาดก�าลงัส�าคัญในการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะใน

การพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงมีความส�าคัญมาก เพราะองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเสมอืนรัฐบาลท้องถิ่น ที่มหีน้า

ที่ดูแลประเทศต�าบล มีหน้าที่เชื่อมประสานและหนุนเสริม

ให้บ้าน โรงเรียน ชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ได้มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาเดก็และเยาวชนซึง่เป็นลกูหลานของท้องถิน่เอง 

ให้ทุกภาคส่วนได้รวมพลังกันเป็น “ผูใ้หญ่ใจดี” ทีใ่ห้โอกาส เปิด

พื้นที่สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ท�าใน

สิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีนโยบายและแผนงานท่ีชัดเจนในการสนับสนุนกิจกรรมการ

พัฒนาเด็ก เยาวชน ในท้องถิ่น และปพูื้นฐานไปสู่การสร้างกลไก

การจัดการดูแลเด็กและเยาวชนของชุมชนที่เข้มแข็ง มีความ

ต่อเนื่องในอนาคต

โครงการฯ ขอน�าเสนอแนวคิดการด�าเนินโครงการย่อยที่

ได้จัดท�าร่วมกับสถานศึกษาบางแห่งที่อยู่ในพื้นท่ีเป้าหมาย ใน

ชื่อ โครงงานคิดดี ท�าดี เพ่ือตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

เพื่อพัฒนาเยาวชนในวัยเรียน โดยใช้กระบวนการท�าโครงงาน

ของนักเรียน เป็นเคร่ืองมือในการเชื่อมโยงและสร้างความร่วม

มือกับชุมชน และ อบต.ในพื้นท่ี ส�าหรับการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในต�าบล

เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) เห็นความ

ส�าคัญของการเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการศึกษา 

และการแก้ปัญหาของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ผ่าน

ตัวอย่างกระบวนการจัดท�าโครงงาน 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการท�างานร่วมกับสถานศึกษา

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน42



การจดักระบวนการของโครงงานคดิด ีท�าดี เพือ่ตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน โครงการฯ น�าหลักการจัดการความรู้ 

ได้แก่ การจดัการความรูก่้อนท�า การจัดการความรูข้ณะท�า 

การจัดการความรู้หลังท�า ด้วยการจดบันทึก การถอดบท

เรียน การจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเติมความรู้ ทักษะ

ต่างๆ ทีห่ลากหลาย เช่น ทกัษะการคิด ทกัษะการฟัง ทกัษะ

การพูด ทกัษะการเขยีน ทกัษะการจบัประเด็นความรู ้ทกัษะ

การตั้งค�าถาม และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ฯลฯ 

เป็นต้น มาเป็น แนวทางการด�าเนินงาน รวมทั้งการพัฒนา

ศักยภาพเด็กเยาวชนในรูปแบบของ “ค่ายเรียนให้สนุก 

และเล่นให้ได้ความรู้” ท้ังก่อนขึ้นโครงงาน ขณะด�าเนินงาน 

และหลังเสร็จสิ้นการด�าเนินงาน ซ่ึงจะเห็นถึงความแตกต่าง

จากการท�าโครงงาน หรือการจัดค่ายเด็กเยาวชนที่ผ่านมา รวม

ทั้งการเสนอผลงานของเด็กเยาวชนในงานวันเด็กของต�าบล ใน

รูปแบบของ “ตลาดนัดความรู้” ที่กลายเป็นเวทีแสดงความ

สามารถของเยาวชนให้คนในชุมชนและพ่อแม่ผู้ปกครอง 

ได้หันมามองลูกหลานของตนในสายตาใหม่ ด้วยการจัด

งานวันเด็กของต�าบล ที่มีความหมายที่ต่างไปจากเดิม กลาย

เป็นเวทีที่ท�าให้เด็กอื่นๆ ได้เห็นถึงศักยภาพของเพื่อนและรุ่นพี่ 

ที่กลายเป็น “ไอดอล” ประจ�าต�าบล เป็นแรงบันดาลใจในการ

พัฒนาตนเองต่อไป

เพราะรูปแบบการศึกษาในห้องเรียน 
ไม่สามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้

“การศึกษาในระบบโรงเรียนของเราไม่สามารถตอบ

สนองเป้าหมายชีวิตของคน ไม่สามารถยกระดับจิตใจของคน

ให้สูงขึ้น ส่วนใหญ่ยังจ�ากัดวงแคบอยู่แต่ในรั้วโรงเรียนหรือ

มหาวิทยาลัย แม้จะมีแนวคิดแนวทางใน ‘การปฏิรูปการศึกษา’ 

แต่ก็ยงัไม่สามารถส่งเสรมิให้ทกุคนเกิดการพฒันาตนเองท้ังทาง

ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้ง

สามารถปรับตนเองให้เท่าทันความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก

และสังคมในชุมชนได้ และยังไม่สามารถท�าให้ทุกคนสามารถ

เรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง”

นัน่คอืค�าท่ีสะท้อนความคดิของ ผอ.สมจรงิ อนิทรกัเดช 

ผูอ้�านวยการโรงเรยีนห้วยยอด อ�าเภอห้วยยอด จังหวัดตรงั 

หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมกับโครงการฯ ในการใช้โครงงาน เป็น

เคร่ืองมือเพื่อให้เด็กบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ที่สามารถ

น�าไปใช้ในชีวิตจริงได้ โดยมีนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

และตอนปลายเข้าร่วมท�าโครงงาน

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้โรงเรียน

ปลูกฝังหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงผ่านหลกัสตูรและการ

เรียนรู้ในทกุวชิาของโรงเรียน ท�าให้ ผอ.สมจริงรู้สกึยินดีและตอบ

รับกับการจัดท�าโครงงานคิดดี ท�าดี เพื่อตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชนอย่างเต็มท่ี เนื่องจากประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร

“โครงงาน คิดดี ท�าดี เพื่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน” 
ช่องทางดึงพลัง “โจ๋” เป็นพลังชุมชน
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โรงเรียนมานาน ท�าให้เหน็ถงึจดุอ่อนของการน�าหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง

“แม้กระทรวงศึกษาธิการให้ความส�าคัญกับการปลูกฝัง

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงแก่นกัเรยีน แตใ่นการปฏบิตัิ

ยงัถอืว่าไม่น่าพอใจ ดังนัน้ เราจงึต้องมีการเรียนรู้ท่ีลงลึกในกลุม่

สาระต่างๆ ต้องสร้างนสัิยพอเพยีงให้เกดิขึน้กับเด็กและเยาวชน 

และต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น”

การปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้

นักเรียนน�าไปใช้ในชีวิต จ�าเป็นต้องหนุนให้เขาทดลองน�าไป

ใช้ และเนื่องจากโครงงานคิดดี ท�าดี เพื่อตนเอง ครอบครัว 

และชุมชน เป็นโครงงานที่เน้นกระบวนการให้เด็กเยาวชน

ได้คิด วิเคราะห์ตนเอง ค้นหาศักยภาพ และจุดเด่นของ

ตนเอง มีการวางแผนชีวิตของตนเองโดยใช้กิจกรรม 

และมีการประเมินว่าโครงงานที่ท�าบรรลุส่ิงที่ต้องการ

หรือไม่ กระบวนการท�าโครงงาน จึงช่วยสร้างให้เด็กเยาวชน

เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๑๕ ประการท่ีสอดคล้องกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ใฝ่รู้เรียนรู้, ขยัน, อดทน, 

มีวนิยั, ประหยดั, ตรงเวลา, รบัผดิชอบ, ซือ่สัตย์, สามัคคี มีน�า้ใจ 

เสียสละ, สุภาพ, สะอาด, กตัญญู, มีเหตุผล, รู้จักประมาณตน, 

รอบคอบ วางแผน และสร้างภูมิคุ้มกัน

เพราะเด็กในท้องถิ่น เป็นทุนที่มีค่า 
และเป็นสมบัติของทุกคนในชุมชน

ในการท�าโครงงาน ขั้นตอนแรกที่ส�าคัญยิ่งคือ การ

สร้างความเข้าใจร่วมกันของผู ้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ

เยาวชน ได้แก่ ผู้ใหญ่ใจดี พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารส�านักงานการ

ศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งภาคีด้านการพัฒนาเด็กเยาวชน

ว่า รูปแบบกิจกรรมของโครงงาน ไม่ใช่เพื่อให้เด็กเยาวชน

ได้ท�ากิจกรรม แต่เพ่ือใช้กิจกรรมเป็นเคร่ืองมือในการฝึก

•	ต้องเกิดประโยชน์สูงสุด	ทั้งต่อตนเอง	

ครอบครัว	และชุมชนท้องถิ่น

•	สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

•	ต้องเป็นเครื่องมือในการฝึกให้เด็ก

เยาวชนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์

•	ไม่จำาเป็นต้องใช้เงินมาก	และไม่ได้เน้นการ

เกิดผลที่วัตถุ	แต่เป็นเน้นการพัฒนาคน	

และการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ทำา

โครงงานเป็นสำาคัญ

•	มีความเป็นไปได้ในการจัดการ	มีโอกาส

สำาเร็จสูง	สามารถเกิดผลได้จริง

•	สามารถสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนได้

หลักการท�าโครงงาน
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ทักษะเด็กเยาวชน ดังนั้น ผู้ที่เก่ียวข้องจึงจ�าเป็นต้องเข้าใจ

และเหน็เป้าหมายท่ีตรงกัน เพือ่ให้ความร่วมมือด้านนโยบาย งบ

ประมาณ และก�าลังคนในการท�าโครงงานของนกัเรียนในโรงเรียน 

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

“การท�างานพฒันา หากเราอยู่ภายใต้ระบบราชการ เราจะ

มองให้เป็นโอกาส หรือเป็นอุปสรรคก็ได้ ถ้าเรามองในเชิงบวกก็

สถาพร พันธุ์ประดิษฐ์
ศิษย์เก่าโรงเรียนห้วยยอด	พี่เลี้ยงโครงงานจิตอาสา

  โครงงานเป็นการสอนแบบครู
จับมือเด็กพาไปเรียนรู้ข้างนอก ไม่ใช่ทิ้ง
การสอนในโรงเรียน ยังสอนอยู่เหมือน
เดิม แต่พาไปหาชุมชน พ่อแม่วิ่งกลับมาหา
ครู พาลูกไปเรียนรู้ด้วยกัน กลไกพัฒนา
เด็ก ด้านหนึ่งคือการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียน ด้านหนึ่งคือผู้ปกครอง และ
อีกด้านหนึ่งคือชุมชน สามส่วนนี้ต้อง
ช่วยกัน ท้องถิ่นจะดูแลตัวเองได้ต้องอยู่
ที่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเอง  
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จะเป็นโอกาสที่ดีในการท�างานเพื่อท้องถิ่น แต่ถ้าเรามองว่าเป็น

ภาระ การพฒันาเด็กและเยาวชนในท้องถิน่ก็คงจะไม่มีวนัเกิดขึน้

ได้เลย จึงอยากให้เรามองว่า เด็กเหล่านี้เป็นสมบัติของใคร นั่น

คือเด็กเป็นสมบัติของเราทุกคน เพราะฉะนั้น เราจะต้องมาช่วย

กัน เพราะเรามีดีแตกต่างกัน เราจึงต้องมาช่วยกันเสริมจุดเด่น 

สลายจุดด้อยนั่นเอง”

การท�าโครงงานของเด็ก ผู้ใหญ่ได้อะไร

การท�าโครงงาน เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กโดยไม่

ถูกจ�ากัดในเรื่องระบบ รูปแบบหรือสถานที่ แตเ่ป็นการเรียนที่

สอดคล้องตามโอกาส ตามฐานทุนที่แต่ละชุมชนสามารถ

เอื้ออ�านวยได้ เช่น จากสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู ้รู ้ในชุมชน และเรียนรู ้จากวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรม จากการท�ามาหากิน การละเล่น พิธีกรรม วัฒนธรรม

ประเพณี เป็นต้น เด็กเยาวชนสามารถเลือกเรียนตามรูปแบบที่

ตนต้องการ ยืดหยุ่นได้ เพื่อให้ได้เรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อพัฒนา

ชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการศึกษาเรียนรู้อย่างไม่มีจุดจบไป

ตลอดชีวิต

การที่เด็กและเยาวชนได้รู้จักท้องถิ่นบ้านเกิดของ

ตนเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ย่อมเกิดความผูกพัน อันจะน�า

ไปสู่ความรักในท้องถิ่นของตน กลายเป็นเยาวชนที่มีจิต

อาสา มีทกัษะ ความรู ้ทีส่ามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาท้อง

ถิ่นของตนเองผ่านความรู้ ความสามารถและความใส่ใจ

ของแต่ละคน

ต่อยอดสานฝันพี่เลี้ยงเยาวชนในฐานะ 
“ศิษย์เก่า” ของโรงเรียนห้วยยอด

สถาพร พันธุ์ประดิษฐ์ (ปาล์ม) จบมัธยมศึกษาจาก

โรงเรยีนห้วยยอด เม่ือปี ๒๕๕๑ และเข้าศึกษาต่อคณะนติศิาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะ “ศิษย์เก่า” เขามีบทบาทในการ

เชื่อมประสานการท�างานระหว่างโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและ

นักเรียนของโรงเรียนห้วยยอด อ�าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และ

โรงเรยีนรัษฎา อ�าเภอรัษฎา จงัหวดัตรัง เป็นพลังเยาวชนในท้อง

ถิ่นท่ีเข้ามาหนุนเสริมและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

รุ่นน้องในโรงเรียนท้ัง ๒ แห่ง ให้ฝึกฝนตนเอง พัฒนาไปเป็น 

“พี่เลี้ยงแกนน�าเยาวชน” ปาล์มชักชวนเพื่อนๆ ที่เคยท�างาน

ในสภาเด็กและเยาวชน พานกัเรยีนรุ่นน้องของโรงเรียนห้วยยอด

และโรงเรียนรัษฎา เรียนรู้การท�าโครงงานจิตอาสาอย่างมีความ

สุขและสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมสันทนาการและอาสารับหน้าท่ี

เป็น “ผู้อ�านวยการ” ขับเคล่ือนกลไกของ “ศูนย์ประสานงาน

เพ่ือการพัฒนาเดก็และเยาวชนจังหวัดตรงั” โดยมีผูใ้หญ่ใจดี

คอยเป็นก�าลังใจและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ปาล์มเน้นย�้าถึงการท�างานของศูนย์ฯ ว่า อนาคตอยาก

เหน็โครงงานเป็นการสอนแบบครูพาเด็กไปเรียนรู้ข้างนอก ไม่ใช่

ทิง้การสอนในโรงเรียน ยังสอนอยูเ่หมือนเดิม แต่พาไปหาชมุชน 

พ่อแม่วิง่กลบัมาหาคร ูพาลกูไปเรยีนรู้ด้วยกัน เป็นโรงเรียนชวีติ

ท่ีทกุคนช่วยกันดูแล กลไกพฒันาเด็ก ถ้ามองภาพให้ชดัก็คอื ด้าน

อ�านวย ธนูศิลป์
ครูผู้รับผิดชอบโครงงานจิตอาสาโรงเรียนรัษฎา	อ.รัษฎา	จ.ตรัง

  การเรียนการสอนโดยทั่วไป
สมัยเดิมๆ ก็คือ การสอนในห้องเรียน 

สอนตำาราในห้องเรียน สอนเลี้ยง
ปลาก็ในห้องเรียน เด็กจะเห็นสภาพ
จริงได้ยาก ประสบการณ์ ไม่มี ทักษะ
ไม่มี เจตคติของเด็กก็ยังไม่เพียงพอ 

พอมีโครงงานตัวนี้ขึ้นมา ทำาให้เด็กได้
ปฏิบัติจริงทำาจริง และที่สำาคัญก็คือ 

เด็กสามารถดึงภูมิปัญญาในท้องถิ่น
เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  
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หนึง่คอืการจดัการเรียนรูใ้นโรงเรียน ด้านหนึง่คอืผูป้กครอง และ

อีกด้านหนึ่งคือชุมชน สามส่วนนี้ต้องช่วยกัน ค่อยๆ ท�าลงไปให้

เข้มแข็ง ท้องถิ่นจะดูแลตัวเองได้ต้องอยู่ท่ีเด็กและเยาวชนใน

ท้องถิน่ เรามิได้มุ่งเน้นว่าศนูย์ฯ ต้องเตบิโตย่ิงใหญ่ แต่เรามุ่งเน้น

ว่า พื้นที่จะต้องได้รับประโยชน์จาการท�าโครงการของเราจริงๆ

หลังจากสนับสนุนให ้นักเ รียนท�าโครงงานในชื่ อ 

โครงงานจิตอาสา ภายใน โรงเรียนห้วยยอด และโรงเรียน

รษัฎา จงัหวัดตรงั เม่ือมีการจดัเวทีเพือ่ถอดบทเรียนการท�างาน

ร่วมกัน พบว่าการใชโ้ครงงานเป็นเครื่องมือ สามารถสร้างการ

เรียนรู้ให้กับตัวนักเรียน ครูผู้สอน รวมท้ังประโยชน์เชื่อมไปถึง

ชุมชน

พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงผู้รู้ ครูภูมิปัญญาในชุมชนที่บาง

โครงงานนกัเรยีนเข้าไปให้ความส�าคัญ สอบถาม ให้ถ่ายทอดวชิา

สิริทิพย์ บุญสิทธิ์
นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงงานอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง		

โรงเรียนห้วยยอด	อำาเภอห้วยยอด	จังหวัดตรัง

  ที่บ้านแม่เลี้ยงปลาดุกอยู่แล้ว เลย
รวมกลุ่มเพื่อนๆ อยากทำาปลาดุกร้า 
ก็วางแผนมาทำาที่บ้าน รู้สึกภูมิใจในตัว
แม่ว่ามีคนมาเรียนรู้ มีคนนับถือ และ
เมื่อก่อนตัวเองเป็นคนไม่ค่อยเข้ากับเพื่อน 
เป็นคนเงียบๆ เก็บตัวอยู่คนเดียว แต่พอได้
มาอยู่กับเพื่อน ก็สามัคคีกว่าเดิม และ
รู้สึกอดทนมากขึ้น ขยันขึ้นด้วย  
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ความรู้ที่มี ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวลูกหลาน อีกท้ังเกิด

ความสมัพนัธ์ทีดี่กบัเด็กกับครูมากยิง่ขึน้ บางโครงงานท�าให้เกิด

อาชีพในชุมชนสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวได้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีอีกหน่ึงตัวอย่างท่ีท�าโครงงานจิตอาสา 

โดยทีมผู้บริหารและครูจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่

ได้จากการร่วมกับโครงการฯ ในการท�าโครงงานภายใต้ชื่อ 

โครงการสานใยรักพี่สอนน้อง ซึ่งให้ผู้เรียนได้กลับไปท�าโครง

งานในบ้านเกิด โรงเรียนเดิมท่ีเคยเรียน ในช่วงปิดเทอมหรือ

วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เช่น กลับไปสอนนาฏศิลป์ สอนดนตรีให้

รุ่นน้อง จดัการแสดงในงานต่างๆ ในชมุชนของตนเอง ปรากฏว่า

รปูแบบการท�าโครงงานทีเ่ช่ือมโรงเรยีนกบัชุมชนบ้านเกดินี้ 

เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ออกไปศึกษานอกชุมชน 

ได้สะสมทุนทางสังคมที่สูงมากโดยไม่รู้ตัวทั้งวิชาความรู้ 

ทักษะในการท�ากิจกรรมที่ได้เรียนรู้จากสถาบันการศึกษา 

เข้ากับแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในชุมชน

วชิรา ชูวงศ์ (อาย) กับการท�า “โครงการสานใยรัก 

พี่สอนน้อง” โดยจัดกิจกรรมสอนร�าวงมาตรฐานให้แก่นักเรียน

ชั้นประถมปีที่ ๒-๖ โรงเรียนห้วยมะนาว ต�าบลบ้านส้อง 

อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�านวน ๓๐ คน ซึ่งเป็น

บ้านเกดิของตนเอง ได้สะท้อนว่า “ท�าโครงงานจติอาสาแล้วได้ฝึก

ด้านอารมณ์ จากเดิมเป็นคนใจร้อน ตอนนี้ใจเย็นขึ้นมาก เพราะ

เวลาสอนอะไร น้องท�าไม่ได้อย่างใจ เราต้องใจเย็น อดทน เช่น 

สอนน้องให้จีบมือที่เรียกว่า “จีบล่อ” น้องท�าไม่ได้เลยหงุดหงิด

และอารมณ์เสียใส่น้อง ท้อมาก คิดว่าไปไม่รอดแน่ๆ แต่น้อง

คนนั้นกลับไม่ยอมแพ้แอบไปฝึกท�าจีบล่ออยู่คนเดียว เราเห็น

แล้วรู้สึกผิด น�้าตาเกือบไหล ท�าให้เราฮึดสู้และรู้สึกว่าทุกอย่าง

ต้องมีความพยายาม วันนั้นเลยตั้งใจสอนเต็มที่ใส่ใจเข้าไปสุดๆ 

เหตกุารณ์ท่ีสอนน้องเหมือนตนเองได้ฝึกฝนความเป็นคร ูได้เรียน

รู้ว่าการศึกษาไม่มีวันพอ เพราะยิ่งเราเป็นครู การไปสอนคนอื่น

ท�าให้เราต้องหาความรู้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพูดสอนน้องต้อง

ระมัดระวังค�าพูด คิดก่อนพูด พูดเท่าท่ีควรพูด พอได้สอนน้อง

แล้วท�าให้เกิดความเข้าใจครูและความเป็นครู ต่อไปจะเชื่อฟัง

ครูและตั้งใจเรียนมากขึ้น”

“ทุนทางสังคมเหล่านี้ หากนักเรียนนักศึกษามีโอกาส

เป็นตัวกลางในการเช่ือมลงไปให้เป็นประโยชน์กับชุมชน

โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะเป็น

ประโยชน์กับทกุฝ่ายอย่างมหาศาล โดยเฉพาะการสร้าง “ส�านกึ

รักท้องถิ่น” การฝึกทักษะ การโยงความรู้ไปใช้ประโยชน์กับ

ครอบครัว ชุมชนของตนเอง เป็นกระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต 

จิตอาสา และการเตรียมสร้างฐานอาชีพของตนเองไปพร้อมๆ 

กัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะได้รับประโยชน์จากการ

จัดการความรู้ของเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการ

ที่ได้ปรากฏอยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ของ อบต.หรือเทศบาล

ต�าบลอยู่แล้ว แต่อาจจะหาทีมงานรับผิดชอบอย่างจริงจังไม่ได้”

ประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะ

ได้รับ ในการเข้ามาร่วมสนับสนุน การท�าโครงงานของ

สถานศึกษา คือการได้สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในวัยเรียน ซึ่งถือ

เป็นการปลูกฝังให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 

มีใจรัก และอยากกลับมาท�างานในท้องถิ่นของตนเอง 

ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระหน้าที่ของหน่วยงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ครูและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนผู้รู้ในชุมชน จะเข้า

มาร่วมมือกับหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ

สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ลกูหลานของตนเอง ด่ังเช่น โรงเรียน 

ห้วยยอด และโรงเรียนรัษฎา หากเทศบาลต�าบล (ทต.) หรือ

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) สามารถใช้ทุนทางสังคม

ก็จะเห็นว่า กระบวนการท่ีผู ้เรียนได้ท�าโครงงานจิตอาสาใน

ชุมชน เป็นการสืบค้นแผนที่ชุมชนและจัดระบบฐานข้อมูล “ผู้รู้” 

และ “ของดี” ในชุมชน ที่สามารถเก็บรวบรวมและบันทึกจัดท�า

ฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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กระบวนการท�าโครงงานโรงเรียนห้วยยอด และโรงเรียนรัษฎา  

โดยใช้ “โครงงานจิตอาสา”  
เพื่อปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีสอน

“โครงการชุมชน” เป็นเครื่องมือเพื่อที่ครูในสถานศึกษา 

หรือผูน้�าชมุชน เอามาใช้เพือ่สนบัสนนุให้เยาวชน เรียนรู้ด้วยการ

ลงมือศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจในชุมชน โครงการชุมชน

จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ และ “รู้จัก” ชุมชนของตนเอง

มากขึน้ ตลอดกระบวนการยงัเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รู้จกัตนเอง 

เข้าใจตนเองและเพื่อนร่วมงานมากขึ้น เพื่อได้เรียนรู้และเข้าใจ

มากขึ้น เยาวชนก็จะแสดงศักยภาพของตนเองให้ครูหรือพี่เลี้ยง

ได้เหน็ตวัตนทีแ่ท้จริงของเขา เป็นโอกาสทีจ่ะได้รับการสนบัสนนุ

ให้เห็นพลังที่ส�าคัญของชุมชนต่อไป

หน่วยงานท ้องถิ่น ควรสนับสนุนให ้ผู ้บริหาร

สถานศึกษา ผลักดันนโยบาย และให้ครูอาสาเข้ามาเรียน

รู้ร่วมกับนักเรียน เร่ิมต้นจากคัดสรรนักเรียนที่มีใจเข้ามาร่วม

เป็นทีม โดยให้ครูและนักเรียนตระหนักเห็นประโยชน์ของการ

ท�าโครงงาน ที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิธีคิด เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม ยกระดับสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียน

เปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระคิดโครงงานที่อยาก

ท�า ครูเป็นเพียงที่ปรึกษา ครูท�าหน้าที่หลักคือ จัดท�าเคร่ือง
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มือสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ ปฏิทินการ

ท�างาน ใบงานบันทึกการปฏิบัติ แบบฟอร์มวัดการประเมินผล 

เป็นต้น

ให้หลักคิดนิสัยพอเพียง ๑๕ ข้อ เป็นกรอบคิดเพื่อช่วย

ออกแบบ ชี้วัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน

เช่ือมศิษย์เก่าของโรงเรียนเป็นทีมพี่เลี้ยงแกนน�า

เยาวชน เพื่อช่วยฝึกเยาวชนให้รู้จักตัวเอง วิเคราะห์ตัวเอง 

อนาคตทีอ่ยากเป็น ต้องพฒันาอย่างไรเพือ่ไปถงึสิง่ทีฝั่นไว้ ชวน

วเิคราะห์โครงงานทีน้่องอยากท�า มีแรงบันดาลใจอยากท�าเพราะ

อะไร ท�ากับใคร ท�าอย่างไร และพาวิเคราะห์ชุมชน สิ่งดีที่ชุมชน

มี และโครงงานนี้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างไรบ้าง หลังจากนี้ 

น้องๆ ต่างก็ลงไปท�าโครงงานตามที่ฝันอยากท�า

น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วย 

๓ หลัก คือ พอประมาณแก่ศักยภาพ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และ 

๒ เงื่อนไข คือ ความรู้ และคุณธรรม เป็นหลักในการพิจารณา

ความเหมาะสมในการเลอืกท�าโครงการ ในการวางแผน และการ

แก้ปัญหาในระหว่างด�าเนินการ ควรถอดบทเรียนความส�าเร็จ

ที่น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ท�าให้โครงการ

บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร และการเรียนรู้จากโครงการท้ังใน

แง่ชุมชนและตนเอง จะท�าให้เยาวชนผู้ท�าโครงการได้เห็นร่อง

รอยของความส�าเร็จก้าวหน้าและความผิดพลาด จากการลงมือ

ท�างานของตนเอง ท�าให้เขาและเธอเหล่านี้เติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่ง

ใช้เทคนิค “เล่นปนเรียน” คือ ร้องร�าท�าเพลง เล่นเกม

ต่างๆ บวกกับการเรียนรู้ ใช้ทักษะของทีมพี่เลี้ยง กระตุ้นให้เด็ก

กล้าพูด ได้แสดงออกอย่างเต็มที่

ใช้ระยะเวลาท�าโครงงานหนึ่งภาคเรียน โดยในเวที

คร้ังสุดท้าย แต่ละโครงงานจะต้องน�าผลงานมาเสนอ ท่ีผ่านมา 

โครงงานมีหลากหลายต้ังแต่การเรียนรู้คนต้นแบบ การเรียนรู้

และสืบทอดภูมิปัญญา การเรียนรู้วิชาชีพการเกษตร ท�าอาหาร 

การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ด้านศาสนา 

พฒันาจติวญิญาณ การเรียนรู้เพือ่ฝึกความสามารถพเิศษ/ความ

ถนดัเพือ่น�าไปสอนน้อง และการฝึกเป็นวทิยากร/จดัแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียนและในชุมชน
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ในการด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อพัฒนา

เด็กและเยาวชน โครงการฯ พบว่าจุดแข็งของหน่วยงาน

ท้องถิ่น คือ ผู ้บริหารองค์กรมีวิสัยทัศน์และเห็นความ

ส�าคัญเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดสรรงบประมาณ

ในการท�ากิจกรรมเป็นประจ�าทุกปีเพ่ือให้งานพัฒนาเด็ก

และเยาวชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในต�าบลมีแกนน�าเด็กและ

เยาวชนที่มีความสามารถหลายคน ซึ่งสามารถให้มาช่วยงานใน

ต�าบลได้ อีกทั้งในชุมชน มีผู้รู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่ง

เรียนรู้ เป็นจ�านวนมาก มี “คนต้นแบบ” ท่ีช่วยท�าประโยชน์

ให้กับชุมชนไม่น้อย อีกทั้งมีหลายหน่วยงานให้ความสนใจมา

ท�างานในพื้นที่

แต่จุดอ่อนของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในหลายพื้นท่ี 

มักพบว่า กิจกรรมการพัฒนาเด็กเยาวชน หรือโครงงานที่

สนับสนุนให้เด็กเยาวชนท�าไม่ได้วางแผนอย่างเป็นระบบ 

แยกส่วน และไม่รอบด้าน หน่วยงานที่ท�างานด้านการ

พฒันาเด็กเยาวชนในท้องถิน่อยู่ในสภาพต่างคนต่างท�า ยัง

ไม่ได้บรูณาการการท�างานร่วมกนัและยังไม่ได้ดึงศักยภาพ

ของหน่วยงานหรอืภาคีมาใช้อย่างเต็มที ่กจิกรรมทีท่�าไม่มี

ความต่อเนื่อง ท�าเป็นกิจกรรมเสร็จแล้วจบ

ทั้งนี้ หากจะยกระดับการท�างานให้ “กิจกรรม” พัฒนา

เด็กและเยาวชน มีเป้าหมายท่ีชัดเจนย่ิงขึ้น หน่วยงานที่รับ

ผิดชอบต้องวางเป้าหมายการด�าเนินงานที่มุ ่งเน้นการ

พฒันาศักยภาพและส่งเสรมิการเรยีนรูข้องเด็กและเยาวชน 

ก�าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่าต้องการให้เด็ก

และเยาวชนมีความรู้ มีทัศนคติและเจตคติท่ีดีในด้านใด เป็น

แนวทางเพือ่ให้ผูรั้บผดิชอบพจิารณาเลือกท�าหรอืไม่ท�าโครงการ

“โครงการเมล็ดพันธุ์กล้าสู่อาหารจานใหญ่ในโรงเรียน” 
การท�างานร่วมกันระหว่าง อบต. และสถานศึกษา

  ในเด็กระดับประถม เราก็มานึก
ว่าจะทำายังไงให้เด็กเรามีโอกาสดีๆ 

โดยไม่ต้องเข้าไปเรียนในเมือง จึงมอง
หากระบวนการที่จะฝึกเด็กให้มีทักษะ

ต่างๆ ก็มาคิดว่าเราต้องทำางานร่วมกับ
สถานศึกษาไปด้วย โดยหนุนเสริมส่วน
ที่ยังเป็นจุดอ่อนของสถานศึกษา  

ประทิว รัศมี 
นายก	อบต.วัดดาว
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ทีไ่ม่สอดคล้อง ตลอดจนการวางระบบในการติดตามประเมิน

ความส�าเร็จของโครงการจากตัวช้ีวัดต่างๆ การสนับสนุน

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงมีที่มาและที่ไปว่าเม่ือ

ส้ินสุดการด�าเนินโครงการแล้วจะหนุนให้เด็กและเยาวชน

ท�าอะไรต่อด้วยเหตุผลเช่นใด กิจกรรมจึงมีความต่อเนื่อง

เชื่อมโยงกัน

โครงการท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวัดดาว 

และ อบต.วัดดาว ถือเป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงความ

พยายามในการเสริมจุดแข็งและสลายจุดอ่อน ให้กับการท�างาน

พัฒนาเยาวชน โดย อบต. และโรงเรียนได้ร่วมกันท�ากิจกรรม

บ่มเพาะเด็กเยาวชน ผ่านฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรในโรงเรียน 

ในชือ่ โครงการเมลด็พันธุก์ล้าสู่อาหารจานใหญ่ ในโรงเรยีน

วัดดาว ด้วยการออกแบบให้มีการท�ากิจกรรมด้านเกษตร 

เป็นเครื่องมือฝึกเด็กให้มีความรับผิดชอบ อดทน และรู้จัก

คุณค่าของการเกษตร

วธิกีารคอื ชมุชนและโรงเรียนร่วมกันสร้างการเรียนรู้ผ่าน 

“ฐานข้าว ฐานการเล้ียงกบ ฐานการปลกูเหด็ ฐานการปลูกผกั” มี

ผูรู้้ด้านภมิูปัญญาในฐานต่างๆ รวมทัง้รุน่พีซ่ึง่อยูใ่นชมุชนเข้ามา

ช่วยสอนเด็กในโรงเรียนทุกสัปดาห์ เป็นเวลาครึ่งวัน

ผลที่ได้คือ เด็กได้ฝึกฝนตนเองผ่านกิจกรรมเกษตร 

โรงเรียน ครูก็ได้รูปแบบวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ ท่ี

บูรณาการเข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครู

ภูมิปัญญาก็มีความสุขในการที่ถ่ายถอดความรู้ให้ลูกหลาน ถือ

เป็นทุนฐานที่จะต่อยอดงานเยาวชนได้ดี อีกท้ังทุนด้านอื่นๆ ก็

พร้อมไม่ว่าจะเป็นทนุด้านภมิูปัญญาต่างๆ ในพืน้ท่ีมีผูรู้้เรือ่งราว

ต่างๆ มากมาย

ซึง่โครงการดังกล่าวเกิดขึน้ได้ด้วยวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร 

คือ นายก อบต. ประทิว รัศม ีที่สนับสนุนการด�าเนินงานอย่าง

เต็มที่
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“ผมว่าการพฒันาจะส�าเร็จหรือไม่ ต้องมองไปไกลๆ ว่าเรา

อยากเหน็อะไรใน ๕ ปี ๑๐ ปีข้างหน้า เราจงึต้องพฒันาทีค่นก่อน 

เพราะปัญหาต่างๆ เกิดทีค่น ก็ต้องแก้ทีค่น เรากช็วนคนในชมุชน

มาคุยว่าอยากให้ชมุชนเราเป็นยงัไง ในเด็กระดับประถม เราก็มา

นกึว่าจะท�ายงัไงให้เด็กเรามีโอกาสดีๆ โดยไม่ต้องเข้าไปเรียนใน

เมือง จงึมองหากระบวนการต่างๆ ท่ีจะฝึกเด็กให้มีทักษะต่างๆ ก็

มาคิดว่าเราต้องท�างานร่วมกับสถานศกึษาไปด้วย โดยหนนุเสริม

ส่วนทีย่งัเป็นจดุอ่อนของสถานศกึษาอยู ่ก็จดัการประชมุระหว่าง

โรงเรียน กบั อบต. โดยถามถงึเร่ืองการน�าทักษะชวีติมาผสมกับ

จดุแขง็ของชมุชนเราว่าจะท�าอย่างไร จะฝึกแบบไหน โครงการนี้

จึงเกิดขึ้น และท�าได้ส�าเร็จด้วย”

ทรงวุฒิ ศรีจันทร์งาม ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดดาว 

เล่าถงึความส�าเร็จทีเ่กิดขึน้จากการท�างานร่วมกนัระหว่าง อบต. 

และโรงเรียนในโครงการฯ นี้ว่า

“เราต้องการฝึกเด็กให้สามารถมีอาชีพที่สอดคล้อง

กับสิ่งที่มีอยู่ในหมู่บ้าน เช่น สอนเล้ียงกบ ปลูกข้าว ปลูกผัก 

เพาะเหด็ โดยเป็นการคุยกันระหว่าง อบต. กับโรงเรยีน อบต. หา

ครภูมิูปัญญามาสอน และสนบัสนนุวัสดุต่างๆ โดยใช้สถาน

ทีใ่นโรงเรยีน มีการเรยีนการสอนทกุอาทิตย์ โดยใช้คร่ึงวนับ่าย 

เรียนพร้อมกันทั้งโรงเรียน แบ่งกลุ่มกันตามความสมัครใจและ

คละชั้นเรียน เราใช้กิจกรรมแบบนี้เป็นเหมือนโครงงานของเด็ก

ไปในตัว แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือ ต้องการให้เด็กเรียนรู้อาชีพ

เกษตรง่ายๆ และน�าไปใช้ท่ีบ้านได้จริงๆ บางคนเอาไปท�าจน

มีรายได้เสริม เด็กๆ เองก็สะท้อนว่าเรียนแบบนี้สนุกกว่าเรียน

ในห้องเรียน เพราะได้ลงมือท�าจริง และเกิดเป็นความรู้ที่เอาไป

ใช้ได้จรงิ แต่การเรียนในห้อง เป็นการเรียนจากต�ารา ซึง่เด็กเบ่ือ 

ในการสอนแบบนี้ โรงเรียนยังสามารถน�าไปใช้ในการประเมิน

มาตรฐานของสถานศกึษาได้อกีด้วยเวลาทีมี่การประเมิน เพราะ

เม่ือเราจดัโครงการนี ้ท�าให้เราได้เกณฑ์ ดี จากเดิมทีเ่คยได้ พอใช้ 

ในเรื่องการท�าให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น”

  เราต้องการฝึกเด็กให้สามารถมี
อาชีพที่สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ในหมู่บ้าน 
โดย อบต. หาครูภูมิปัญญามาสอน และ
สนับสนุนวัสดุต่างๆ โดยใช้สถานที่ใน
โรงเรียน มีการเรียนการสอนทุกอาทิตย์ 
เรียนพร้อมกันทั้งโรงเรียน แบ่งกลุ่มกัน
ตามความสมัครใจและคละชั้นเรียน เรา
ใช้กิจกรรมแบบนี้เป็นเหมือนโครงงาน
ของเด็กไปในตัว แต่เป้าหมายที่แท้จริง
คือ ต้องการให้เด็กเรียนรู้อาชีพเกษตร
ง่ายๆ และนำาไปใช้ที่บ้านได้จริงๆ  

ทรงวุฒิ ศรีจันทร์งาม
ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดดาว
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สนั่น เวียงข�า ครูภูมิปัญญาโรงเรียนชาวนาต�าบล

วัดดาว สะท้อนว่า “ผมหวังเสมอว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาส

ถ่ายทอดความรู้ที่มีให้ลูกหลานได้รับรู้ ถึงแม้เด็กบางคนไม่ชอบ

เกษตร แต่การหาโอกาสให้เด็กเข้ามาสัมผัสกับเร่ืองเหล่าน้ีจะ

ท�าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มีทางสูญหาย ผมเชื่อเหลือเกินว่า

สิ่งที่ผู้ใหญ่ปรารถนาดีต่อเด็ก เด็กก็จะรับแต่เรื่องดีๆ ไป แม้ว่า

วันนี้เด็กบางคนอาจยังไม่ลุกขึ้นมาท�า แต่ถ้าผู้ใหญ่สนับสนุน

ต่อเนือ่งไปเร่ือยๆ เด็กกจ็ะซมึซบัแล้วน�าความรูท้ีผู่ใ้หญ่ถ่ายทอด

ให้ไปใช้ได้เอง”

การจัดท�าโครงการฯ ของภานุวัฒน์ อุบาลี (โก้) เป็น

แรงบันดาลใจให้ผู ้ใหญ่มองเห็นความส�าคัญของการพัฒนา

เยาวชน จากเยาวชนทีไ่ม่สนใจใคร ใช้เวลาแต่ละวนัด้วยการเล่น

สนุก เม่ือมาเข้าร่วมโครงการฯ สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ของตนเองได้อย่างมาก สามารถน�าความรู้และทักษะที่ได้เรียน

รู้จากครูภูมิปัญญาด้านเกษตรของต�าบลไปใช้ที่บ้าน เริ่มหันมา

เป็นหวัเรีย่วหวัแรงของครอบครัวในการพฒันาอาชพีการเกษตร 

สนใจเล่าเรียนมากขึ้น และรู้จักใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือ

ครอบครัว เช่น ออกหาปลากับตาราญเพื่อท�าอาหาร และเข้าไป

เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรในไร่ในนาร่วมกับพ่อ และจากเสียง

สะท้อนของโก้ ท�าให้เหน็ว่า การออกแบบกระบวนการเรียนรู้เร่ือง

ใกล้ตัวเด็ก และการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และโอกาสให้เด็กสัมผัส

ผลส�าเร็จได้ด้วยตนเอง และสามารถน�าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ท่ี

บ้าน จะสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดกับเด็ก ท�าให้เกิดความรู้สึก

ว่าอยากท�าต่อ และสดุท้ายเด็กจะปรับเปล่ียนพฤตกิรรมตนเองได้

โครงการเมลด็พนัธุก์ล้าสู่อาหารจานใหญ่ในโรงเรยีน

วัดดาว ถือเป็นตัวอย่างความส�าเร็จ ของการร่วมมือกัน

ระหว่าง อบต. โรงเรียน และชุมชน ในการพัฒนาเยาวชน 

โดยเน้นที่กลุ่มเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา ดังค�าสุภาษิต

ที่ว่า “ไม้อ่อนดัดง่าย” 

ภานุวัฒน์ อุบาลี 
หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ	

เมล็ดพันธุ์กล้าสู่อาหารจานใหญ่ในโรงเรียนวัดดาว

  แต่ก่อน ผมไม่ค่อยสนใจวิชา
ความรู้ทางเกษตรเท่าไหร่ แต่พอมา
รู้จักการเพาะเห็ด ก็ทำาให้ชอบการ
เพาะเห็ดมาก จนอยากทำาให้สู้กับ
ผู้ใหญ่ได้ ที่กลับมาเพาะเห็ดที่บ้าน
เพราะพ่อแม่สนับสนุน อยากให้ผมมี
ความรับผิดชอบ พอเริ่มเพาะเห็ดแล้ว 
ผมสามารถลดรายจ่ายได้ เพราะนำาเห็ด
ที่เพาะมาทำากับข้าวกินในครอบครัว  
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นอกจาก อบต. จะมีบทบาทส�าคัญต่อการท�างานพัฒนา

เยาวชนในวัยเรียน โดยหนุนเสริมให้การจัดการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาสามารถตอบโจทย์ “น�าไปใช้ในชีวิตจริง” ได้แล้ว ยัง

สามารถสร้าง “ห้องเรียนนอกเวลา” ให้เกิดขึ้นได้อีกด้วย

“โครงการหนูรักวันเสาร์ ซึ่งเป็นการท�างานร่วมกัน

ระหว่าง อบต. เนินศาลา อ�าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

และหน่วยงานสาธารณสุขในต�าบล โดยมี ผอ.ณรงค์ ตั้งศิริชัย 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเนินศาลา ซึ่ง

เป็นหัวหน้าโครงการนี้ เริ่มมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙ หลังจากที่ผมได้

รับเลือกตั้งเป็นนายกฯ คือ เราต้องการฝึกเด็กให้มีระเบียบวินัย

ด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรม เพือ่ช่วยพ่อแม่ในด้านการอบรมบ่มนสิยั

พื้นฐานของเด็ก”

นายกฯ สามารถ เอมแสง นายก อบต. เนินศาลา ผู้

เป็นต้นแบบของเยาวชนคนรักษ์ท้องถ่ินรุ่นแรกๆ ที่ใช้ความรู้

ความสามารถท่ีมีมาพฒันาท้องถิน่ เคยเป็นแกนน�าเยาวชน อสม. 

สารวตัรหมู่บ้าน จนกระท่ังก้าวมาเป็นผูบ้รหิารท้องถิน่ บอกถงึที่

“โครงการหนูรักวันเสาร์” 
ความร่วมมือระหว่าง อบต. กับหน่วยงานในท้องถิ่น

  การที่คนท้องถิ่นมาทำาเรื่องรักบ้านเกิดเป็นสิ่งดี แต่มีข้อแม้
ว่าต้องเข้าใจบริบทของเด็ก ต้องอดทน ขณะเดียวกัน อบต. 
ที่เข้ามาสนับสนุน ก็ต้องเห็นร่วมกันถึงความสำาคัญของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมให้เด็กวัยเรียนด้วย  

ณรงค์ ตั้งศิริชัย 
หัวหน้าโครงการหนูรักวันเสาร์

มาของโครงการหนูรักวันเสาร์

“ในโครงการฯ นี ้สมาชกิท่ีเข้าร่วมมีตัง้แต่เด็กท่ีก�าลังเรียน

อยู่ชั้น ป ๑ ไปจนถึงเด็กโต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเรา

ใช้การบอกต่อผ่านไปยงัสมาชกิของอบต. ในแต่ละหมู่บ้านให้พ่อ

แม่พาเด็กๆ มาเข้าร่วมโครงการในวันเสาร์ เป็นโครงการที่ไม่

ได้เน้นรูปแบบหลักการท่ีอิงวิชาการ แต่เน้นความคล่องตัวของ

เด็กๆ และพี่เลี้ยง ดังนั้น จึงมีการเข้าออกของเด็กในกลุ่มอย่าง

ต่อเนื่อง เพราะเด็กเม่ือโตขึ้น มีความสนใจด้านอื่นๆ ก็ออกไป 

แต่ก็ยังสามารถเป็นพี่เล้ียงให้กับเด็กท่ีเล็กๆ ต่อไปได้ เราเน้น

การใช้คนในชมุชนมาช่วยกันดูแลเป็นพีเ่ลีย้ง เม่ือมีการสนับสนนุ

จากหน่วยงานอื่นๆ เราก็สามารถน�าไปใช้ในโครงการนี้ รวมทั้ง

การดูแลจาก อบต. สมทบเข้าไปด้วยทุกปี”

โครงการหนูรักวันเสาร์ จึงเป็นเหมือนศูนย์กลางของการ

ท�างานของหน่วยต่างๆ ท่ีต้องการเข้ามาพัฒนาเยาวชนในวัยนี้

ได้เข้าถึงเด็กกลุ่มวัยเรียน โดยกิจกรรมหลักๆ ยืนพี้นจะใช้เวลา

ครึง่วนัของทกุวนัเสาร์ มีพีเ่ลีย้งพาเดก็ท�ากิจกรรมทีห่ลากหลาย 
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บางคร้ังก็อยูใ่นศนูย์ บางคร้ังก็มีการพาไปขีจ่กัรยาน เพือ่ท�าความ

รู้จักกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน

กิจกรรมทีเ่ด็กหนรัูกวนัเสาร์ต้องปฏิบัตทิกุคร้ัง ได้แก่ การ

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวค�าปฏิญาณตน 

ตรวจสุขภาพ เช่น เล็บมือเล็บเท้า ออมทรัพย์ บันทึกความดี 

ก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมต่างๆ ตามที่พี่เลี้ยงถนัด และถอดบทเรียน

กิจกรรมเสาร์ท่ีผ่านมา หลังจากนั้น จะรับประทานอาหารร่วม

กัน โดยมีการบันทึกปฏิทินการท�ากิจกรรมเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล

ทุกครั้ง โดยมีครูขมิ้น หรือ ปราณี กันสาตร์ คือ ผู้รับผิดชอบ

  โครงการหนูรักวันเสาร์ เป็นโครงการ
ที่ไม่ได้เน้นรูปแบบหลักการที่อิงวิชาการ 
แต่เน้นความคล่องตัวของเด็กๆ และ
พี่เลี้ยง ดังนั้น จึงมีการเข้าออกของเด็กใน
กลุ่มอย่างต่อเนื่อง เมื่อเด็กโตขึ้น มีความ
สนใจด้านอื่นๆ ก็ออกไป เราจึงเน้นการให้
คนในชุมชนมาช่วยกันดูแลเป็นพี่เลี้ยง  

สามารถ เอมแสง 
นายก	อบต.	เนินศาลา

หลักในโครงการหนูรักวันเสาร์ ท�าหน้าท่ีฝึกทักษะความรู้ต่างๆ 

ให้กับเด็กที่เรียนในชั้นประถมศึกษา ผ่านศิลปวัฒนธรรมท้อง

ถิ่น คือ ร�าโทน เพื่อฝึกทักษะกล้าแสดงออก มีความรู้ด้านร�าโทน

ที่สามารถไปถ่ายทอดต่อให้น้องที่เล็กกว่าได้

ในฐานะหัวหน้าโครงการ ณรงค์ ตั้งศิริชัย เห็นว่าการมี

พื้นที่ให้เด็กได้แสดงอออกในทางสร้างสรรค์ คือหัวใจส�าคัญของ

โครงการฯ นี้

“ตามธรรมชาติของเด็ก ต้องการเพื่อน อยากมาหาเพื่อน 

ต้องการแสดงออก ดังนั้น ผู้ใหญ่ต้องคอยให้โอกาส และช่วย

สอดส่องให้อยู่ภายใต้กรอบจารีตอันดีงาม นี่คือ การเติมสุขให้

กบัชุมชน หากเด็กมีศกัยภาพและสามารถค้นหาตนเองได้ ย่อม

มีโอกาสรอดพ้นจากการพฤติกรรมเสี่ยงได้ง่ายขึ้น”

ผลจากการจดัท�าโครงการฯ ซึง่ถอืเป็นการบูรณาการงาน

พัฒนาเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานในท้องถิ่นหลายหน่วยงาน 

พบว่า เด็กๆ มีความสัมพันธ์กันเหนียวแน่นขึ้น เด็กโตเป็นตัว

กระตุ้นการเรียนรู้ให้กับน้องได้ เช่น คอยท�าหน้าที่เป็นพี่เล้ียง

ให้ค�าแนะน�าและพาน้องๆ เล่น สามารถหยิบยกเรื่องใกล้ตัว มา

สอนน้องได้ เป็นต้นแบบท่ีดี ให้น้องๆ เอาอย่างได้ รวมทั้งยัง

สร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ที่มาเป็นพี่เลี้ยงในโครงการฯ ให้ได้รับ

การศึกษาต่อในด้านสาธารณสุขได้ด้วย โดย นายก อบต. ขยาย

ความให้ฟังว่า

“การท�างานของพีเ่ลีย้งในโครงการฯ เป็นไปในรูปจติอาสา 

เพราะไม่มีค่าตอบแทน แต่หลายคนได้โอกาสไปเรียนต่อในด้าน

สาธารณสขุ โดยได้รับทนุเรยีนต่อเพราะการมาท�างานเป็นพีเ่ล้ียง

ในโครงการฯ นี้ พูดกันตรงๆ แม้โครงการฯ นี้ไม่ได้ประสบความ

ส�าเร็จ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่ที่อยากให้น�าเสนอให้เห็นเป็น

ตัวอย่างของการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เพราะนีเ่ป็นเรือ่งของการพฒันาเยาวชนในแบบทีเ่รา

คิดถึงชาวบ้านทุกกลุ่มในต�าบลของเรา” 
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  โครงการหนูรักวันเสาร์ เป็นโครงการที่มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนมีสุขภาพกาย
ที่ดี ภายใต้หลักคิด ๖ อ. สร้างสุขภาพ คือ อาหาร ออกกำาลังกาย อารมณ์ 

อนามัยสิ่งแวดล้อม อโรคยา และอบายมุข 
 

โครงการเราเปรียบไปแล้วก็เหมือนโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีตารางเวลาเรียนเริ่ม
แปดโมงเช้า เด็กจะมาเคารพธงชาติ ถ้าใครมาก่อนเวลา ก็จะมาช่วยกันทำาความ
สะอาดสถานที่ หลังจากเข้าแถวแล้ว ก็สวดมนต์ กล่าวคำาปฏิญาณตน จากนั้น 

จะเริ่มตรวจสุขภาพเด็ก โดยตรวจเล็บมือ เล็บเท้า ตามด้วยกิจกรรมสันทนาการ 
นั่งสมาธิ จากนั้นก็จะเซ็นชื่อ เพื่อเตรียมตัวเรียน การเรียนของเราจะเน้นเรื่อง

เกี่ยวกับสุขภาพเป็นหลัก และสอดแทรกวัฒนธรรม ความรู้เรื่องอื่นๆ เข้าไปด้วย 
เช่น กีฬา โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ คือ เน้นให้เด็กรู้จักดูแลสุขภาพ
และสามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขได้ด้วยตนเองและกิจกรรมต่างๆ จะมาจาก
เสียงของเด็กๆ ในแต่ละครั้งว่าอยากเรียนเรื่องอะไร อยากทำากิจกรรมแบบไหน 

ครูและพี่เลี้ยงก็จะเป็นคนพาทำา พาเรียน 
 

โครงการฯ นี้ช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความรักในท้องถิ่นของตัวเอง ซึ่ง
ถือเป็นการวางรากฐานที่ดีของเด็ก ข้อเด่นของโครงการฯ อีกอย่างคือ
มีระยะเวลาทำากิจกรรมนานและต่อเนื่อง ไม่ใช่โครงการระยะสั้นๆ หรือมี

กิจกรรมเป็นครั้งๆ แต่เหมือนเป็นโรงเรียนแบบหนึ่งสำาหรับเด็ก  

ปราณี กันสาตร์ 
ผู้ดูแลโครงการหนูรักวันเสาร์
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  เข้าไปเป็นเด็กในโครงการตอน ม. ๓ เพราะเพื่อนๆ ในหมู่บ้านมาชวนให้ ไปทำา
กิจกรรมที่สถานีอนามัย เราก็ตามไปเป็นกลุ่มๆ ทุกครั้งที่เข้ากิจกรรมก็จะมีการเคารพ
ธงชาติ สวดมนต์ แล้วก็นั่งเล่นกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน ก่อนจะมีครูอาสามาสอน
เรื่องต่างๆ เช่น ความรู้เรื่องสุขภาพ พอขึ้น ม. ๕ ก็เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลน้องๆ เวลามี
กิจกรรมต่างๆ จะคอยดูแลให้น้องๆ อยู่ในระเบียบในกลุ่มที่แบ่งกัน และทำากิจกกรรมร่วม
กับน้องเหมือนเดิม รูปแบบกิจกรรมต่างๆ จะขึ้นกับความสนใจของเด็กๆ ว่าอยากทำา
อะไร ก็พาเด็กไปทำา การทำากิจกรรม เราก็แบ่งเป็นกลุ่มๆ คละอายุ โดยมีพี่เลี้ยงคือเด็ก
ที่โตที่สุดเป็นคนดูแลความเรียบร้อยในกลุ่ม ตอนนี้มาเป็นครูอาสาในโครงการฯ แล้ว 
โดยเรามีหน้าที่คือ ต้องสอนน้องเรื่องการดูแลตัวเอง เรื่องโรคต่างๆ เป็นความรู้ทั่วไป 
ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าว่าเราจะสอนอะไรดี ก็หาความรู้จากข้อมูลที่มีอยู่ในสถานีอนามัย

ความเปลี่ยนแปลงในตัวเองที่เกิดขึ้น คือ มีความกล้ามากขึ้น กล้าพูดต่อหน้าคนอื่น แล้ว
เราก็ยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพราะตัวเองเป็นคนขี้อายมาก ไม่ค่อยกล้าเข้ากลุ่มใหญ่ 
เก็บตัว แต่พอมาทำากิจกรรม เราก็จะมีเพื่อนมากขึ้น ในครอบครัวก็แปลกใจที่เราสามารถ
เป็นครูอาสาได้ เพราะเห็นว่าเราขี้อาย แต่พอเห็นเราทำาได้ ก็จะสนับสนุนให้มาทำาทุกครั้ง 

ประโยชน์ของโครงการฯ นี้ คือช่วยดึงเด็กไม่ให้ ไปในทางเสี่ยงได้ เพราะตอนนี้ มีร้านเกมส์เพิ่ม
ขึ้นในหมู่บ้านอีกหลายร้าน ผู้ใหญ่บางกลุ่มก็เป็นตัวอย่างไม่ดีในเรื่องการพนัน โครงการฯ 
นี้ ก็ทำาให้เขาไม่ต้องไปใช้เวลาในร้านเกมส์ หรืออยู่กับกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างไม่ดี

ตอนนี้ เด็กที่โตจากโครงการหนูรักวันเสาร์ ก็จะยังรวมกลุ่ม
กันโดยมาเล่นวอลเลย์บอลด้วยกันทุกเย็น  

เสียงสะท้อนจากครูอาสา 
ที่เติบโตมาจาก “โครงการหนูรักวันเสาร์”

อุษา แซ่ลิ้ม 
อายุ	๑๙	ปีปัจจุบันเรียนชั้นปี	๓		

คณะวิทยาการจัดการ	สาชาวิชานิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
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บทบาทของ อบต.  
กับการทำางานร่วมกับเยาวชนผ่าน 
“สภาเด็กและเยาวชนระดับตำาบล”



ส�ำหรับหน่วยงำนพัฒนำระดับท้องถิ่น กลไกส�ำคัญอย่ำง

หนึง่ในกำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำเด็กและเยำวชนในพืน้ที ่คือ สภา

เด็กและเยาวชน เพรำะเป็นเครือข่ำยเชื่อมโยงกลุ่มเยำวชนให้

เข้ำมำท�ำงำนด้วยกันอย่ำงเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยหวัง

ผลให้มีกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนือ่ง สำมำรถหำทำงแก้ไขปัญหำเด็ก

และเยำวชนในท้องถิน่ รวมทัง้ร่วมกนัจดักจิกรรมท่ีเป็นประโยชน์

ต่อชุมชนและสังคม โดยเน้นกิจกรรมที่สร้ำงควำมสำมัคคี สร้ำง

ควำมเข้มแข็งให้ชุมชน

มีเด็กจ�ำนวนไม่น้อยในท้องถ่ินต่ำงๆ ท่ีได้โอกำสในกำร

พัฒนำตนเองจนกลำยเป็นผู้น�ำเยำวชนจำกกำรเข้ำร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งของสภำเด็กและเยำวชน หลำยคนมีควำมกล้ำในกำร

แสดงออก มีควำมมั่นใจ ได้ทักษะต่ำงๆ ที่จ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำ

ตนเองให้เป็นผู้น�ำ

ทว่ำ นัน่คือผลประโยชน์ทีเ่กิดกบัตวับุคคล เฉพำะกับเด็ก

ที่มีควำมมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับกำรท�ำงำนอย่ำงเต็มที่

  คนในแต่ละหมู่บ้านจะสรรหาผู้ใหญ่
ใจดี ซึ่งขอย้ำาว่า เป็น “ผู้ใหญ่ใจดี” จริงๆ ไป

คัดเลือกเด็กๆ ในแต่ละหมู่บ้านมาช่วยกัน
จัดทำาโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

เด็กเหล่านั้นให้เขามีทักษะ มีความรู้ว่าจะ
ทำางานร่วมกับผู้ใหญ่อย่างไร ที่สำาคัญ 

เราจะมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง
ทุกเดือน มีการติดตามผลด้วย  

ปราโมทย์ บุญคมรัตน์
รองนายก อบต.ท่าเรือ อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แต่ในภำพรวมของกำรท�ำงำนรูปแบบ “สภำ” กำรขับ

เคล่ือนกลไกนี้ให้ได้ผล ให้สำมำรถเป็นเครือข่ำยที่ช่วยในกำร

พฒันำเด็กและเยำวชนในท้องถิน่ให้ได้จริง ยงัไม่พบควำมส�ำเรจ็

ที่ชัดเจนนัก เพรำะแนวคิดดังกล่ำวจะประสบผลส�ำเร็จได้ ต้องมี 

ผูใ้หญ่ใจดี เพือ่ให้กระบวนกำรท�ำงำนแบบ เด็กน�า ผูใ้หญ่หนนุ 

เกิดขึ้นและท�ำได้จริง

รวมทั้งยังต้องมี “ผู้ถือคบไฟ” รุ่นเยาว์ คือ เหล่า

เด็กที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาท�าหน้าที่ในสภาเด็ก

และเยาวชน ซึ่งจากประสบการณ์ในการท�างานของ สรส. 

พบว่าเด็กและเยาวชนในหลายพ้ืนที่สามารถท�างานรับผิด

ชอบ จนลบภาพ “สภาเด็กเยาวชนที่มีแต่ชื่อ” ได ้
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“เพื่อให้การท�างานโดยเด็กคิด เด็กท�า ผู้ใหญ่หนุน น้ัน

เป็นไปได้จริง เราจะเริ่มจากการให้คนในแต่ละหมู่บ้านไปสรรหา

ผู้ใหญ่ใจดี ซึ่งขอย�้าว่า เป็น “ผู้ใหญ่ใจดี” จริงๆ มาช่วยกันท�างาน 

ไปคัดเลือกเด็กๆ ในแต่ละหมู่บ้านมาช่วยกันจัดท�าโครงการ

ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กเหล่านั้นให้เขามีทักษะ มีความ

รู้ว่าจะท�างานร่วมกับผู้ใหญ่อย่างไร ที่ส�าคัญ เราจะมีการประชุม

กันอย่างต่อเนื่องทุกเดือน มีการติดตามผลด้วย โดยให้แต่ละ

หมู่บ้านคุยกันทุกสัปดาห์ถึงความคืบหน้าของการท�างาน จาก

นั้น แต่ละเดือนก็จะมาร่วมประชุมกันที่ อบต. ว่าแต่ละหมู่บ้าน

ท�าอะไร ไปถึงไหน และมีปัญหาอะไรบ้าง จะช่วยกันแก้ปัญหา

อย่างไร และเม่ือวันเด็กแต่ละปี เราก็จะท�าเป็นรายงานให้เห็น

การท�างานในภาพรวมเพื่อน�าเสนอ” 

ประสบกำรณ์ของต�ำบลท่ำเรือในกำรคัดเลือกเด็ก

ที่ผ่ำนมำ ก็ใช้วิธีไม่ต่ำงจำกท่ีอื่นท�ำ คือให้แต่ละหมู่บ้ำนส่งตัว

แทนมำหมู่ละ ๒ คน แต่กำรณ์ปรำกฏว่ำ งานไม่คืบหน้าแต่

อย่างใด เพราะยังขาดการท�างาน “เชิงรุก” ของผู้ใหญ่

“เม่ือมีนโยบายให้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับ

ท้องถิ่น ผมมาทบทวนคิดอย่างจริงจังหลังจากท่ีพยายาม

ท�าตามนโยบาย ก็พบว่า เราท�าไปได้ไม่ถึงครึ่งทางที่ฝันไว้ การ

เลือกเด็กมาท�างานในรุน่แรกนัน้ ไม่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อะไรมาก

นกั แค่มีรายชือ่อยูต่ามค�าสัง่ในกระดาษ แต่ในการท�างานจริง ยัง

ขาดการหนุนเสริมและการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ใหญ่กับเด็ก เรา

เองเป็นผูใ้หญ่ทีแ่ม้จะเหน็ว่าใจดี แต่ในตอนทีเ่ด็กๆ ได้รับเลือกให้

มาท�างาน เราก็ยังท�าหน้าที่ผู้ใหญ่ใจดีไม่ได้เต็มที่ เพราะเราเป็น

ฝ่ายนั่งรอให้เด็กเข้ามาปรึกษา หรือถึงเวลา ก็แค่เรียกประชุมไป

ตามท่ีก�าหนดไว้ เราไม่ได้มีวสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน หรือมีกระบวนการ

ท�างานแบบเป็นขัน้เป็นตอนในการส่งเสรมิให้เด็กท�างานได้จริง”

โจทย์ยากในการทำางานกับสภาเด็กและเยาวชน

เด็กเติบโตขึ้นทุกวัน ควำมจ�ำเป็นในด้ำนกำรศึกษำท�ำให้

เยำวชนกลุ่มนี้ต้องมีกำรผลัดเปล่ียนหมุนเวียนเสมอ จึงจ�าเป็น

ต้องมีผู้ใหญ่ที่รู้และเข้าใจงานพัฒนาเด็กและเยาวชน คอย

เกาะติดการท�างาน รวมทั้งสร้ำงให้เกิดเยำวชนรุ่นใหม่ๆ เพื่อ

ท�ำงำนต่อเนือ่ง ซึง่รองนำยกอบต.ปรำโมทย์ให้ภำพของแนวทำง

กำรให้ “ผู้ใหญ่หนุน เด็กน�ำ” ว่ำ

การทำางานรูปแบบ “สภา” จะ
ขับ เคล่ือนกลไกน้ี ให้ ไ ด้ผล ให้
สามารถเป็นเครือข่ายท่ีช่วยในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน
ให้ ได้จริง ต้องมี ผู้ใหญ่ใจดี เพื่อ
ให้กระบวนการทำางานแบบ เด็กนำา 
ผู้ใหญ่หนุน เกิดขึ้นและทำาได้จริง

เด็กจะนำาได้ดี ต้องมีผู้ใหญ่หนุนระหว่างทาง 
ข้อคิดจาก ปราโมทย์ บุญคมรัตน์ รองนายก อบต.ท่าเรือ  
อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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“การสร้างเด็กให้มีจิตอาสา ผู้ใหญ่ ต้องเป็นตัวอย่างก่อน 

เพราะเด็กจะมองดูผู้ใหญ่ ถ้ามีผู้ใหญ่ท�าเป็นตัวอย่าง เป็นคนมี

จิตอาสา เด็กก็จะอยากท�าตาม”

อรุณรัตน์ รอดรังนก ประธานสภาเด็กและเยาวชน

ต�าบลไชยมนตรี อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้

ข้อคิดในกำรสร้ำงให้เกิด “พลังตัวตน” ในเด็กและเยำวชน

อรุณรัตน์ หรือ เฟิร์น ปัจจุบันศึกษำอยู่ปีท่ี ๒ คณะ

ครุศำสตร์ เอกภำษำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

เธอได้รับกำรทำบทำม ให้เข้ำมำท�ำงำนในต�ำแหน่ง

ประธำนสภำ จำกผลงำนของเธอท่ีท�ำงำนให้กับชุมชนมำนำน 

ในฐำนะ เยาวชนจิตอาสา จนสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับ นายก 

อบต. ไชยมนตรี เชาวลิต สุพรัตน ์ที่เฝ้ำดูควำมเติบโตในกำร

ท�ำงำนของเธอมำนำนแล้ว

“ต้องเข้าใจก่อนว่า เด็กส่วนใหญ่ จะไม่กล้าเป็นฝ่ายเข้าหา

ผู้ใหญ่ การมีสภาเด็กและเยาวชน จะช่วยเชื่อมช่องว่างตรงนี้

ได้ เพราะตัวแทนที่มาท�างานมาจากหมู่บ้านต่างๆ เขาย่อมรู้จัก

เด็กๆ ในหมู่บ้านดี”

แม้เฟิร์นมีอำยเุพยีง ๒๐ ปี แต่ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน

เป็นแกนน�ำเยำวชนให้กับต�ำบลที่เธอเกิด คือ ไชยมนตรี และใน

ต�ำบลท่ีเธอไปเรยีนหนงัสอืในระดับชัน้ประถมศึกษำ ซึง่อยูต่ดิกัน 

คือ โพธิ์เสด็จ ท�ำให้เธอสำมำรถบอกเล่ำเรื่องรำวของกำรพัฒนำ

ตนเองให้เป็นเยำวชนท่ีมีจิตอำสำ จนกระท่ังมีผู้ใหญ่สนับสนุน 

และเลือกให้เธอเป็นประธำนสภำได้

เพรำะเธอมีแบบอย่างที่ดี นั่นคือ ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน

วัดโพธิ์ทอง ต�ำบลโพธิ์เสด็จ ประพงศ์ ชูตรัง ครูผู้สมถะ ใช้ชีวิต

เรียบง่ำย มีจิตใจอำสำ และคอยสร้ำงเสริมพฤติกรรมด้ำนดีแก่

เด็กๆ สม�่ำเสมอ แม้กระท่ังกำรลงโทษเม่ือมีนักเรียนออกนอก

กรอบ ผู้อ�ำนวยกำรท่ำนนี้ ก็ใช้ท่ำทีเป็นมิตรในกำรตักเตือนให้

สติ และให้นักเรียนผู้นั้น คิดได้เอง

“ท่านสอนโดยการท�าให้ดูเป็นตวัอย่างมาต้ังแต่เรายงัเป็น

เด็กโดยเฉพาะในเร่ืองของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

เฟิร์นตอบ

เม่ือเรียนจบจำกโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ซึ่งเป็นโรงเรียน

ระดับประถมศึกษำ ไปต่อท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษำ ในต�ำบลของ

ตนเอง เฟิร์นจึงยังจดจ�ำภำพผู้ใหญ่คนหนึ่ง ซึ่งมีต�ำแหน่งเป็น

ถึงผู้อ�ำนวยกำร พำเด็กๆ เดินเก็บขยะรอบๆ โรงเรียน ท�ำให้เธอ

ประทับใจ และจดจ�ำเป็นแบบอย่ำงด้วยกำรลงมือท�ำตำม

เฟิร์นย�้ำว่ำ “การมีผู้ใหญ่ที่ดี ท�าตัวดีเป็นแบบอย่างอยู่ใน

ชมุชน ส�าคัญมาก เพราะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ 

อยากท�าดี มีจิตอาสา”

การรู้จักถอดบทเรียนทุกครั้งหลัง
ทำางาน ถือเป็นการเรียนรู้ที่ มีค่า 
เพราะสง่ผลตอ่การรวมกลุม่ทำางาน
อย่างต่อเนื่องของเยาวชนในพื้นที่

ต้องมีผู้ใหญ่ใจดีที่ “สอนโดยทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง” 
อรุณรัตน์ รอดรังนก ประธานสภาเด็กและเยาวชน 
ตำาบลไชยมนตรี อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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งานเดินได้ เมื่อผู้ใหญ่หมั่นติดตาม สร้างขวัญกำาลังใจ

เม่ือมีต�ำแหน่งท่ีได้รับเลือกอย่ำงเป็นทำงกำร กท็�ำให้กำร

ท�ำงำนของเธอกับเพื่อน สะดวกสบำยขึ้นมำกอย่ำงเห็นได้ชัด

“ถ้าเทยีบกับปีก่อนๆ ตอนนีท้�างานสะดวกขึน้มาก เพราะ

ทกุคนใน อบต. เข้าใจแล้วว่า สภาเด็กและเยาวชนมีความส�าคญั

อย่างไร เนื่องจากเราสามารถรวมกลุ่มเด็กในหมู่บ้านให้ท�างาน

ร่วมกันได้เต็มท่ีและจริงจัง จากเดิมที่ผ่านมา เวลามีงานอะไร 

ผู้ใหญ่ก็ต้องไปเกณฑ์เด็กมาร่วมงาน และอยู่ได้เพียงครู่เดียว

เท่านั้น”

เฟ ิร ์นขยำยควำมถึงกำรได ้ รับควำมสะดวกสบำย

ว่ำ แต่ก่อนเมื่อต้องขอใช้สถำนที่หรือเครื่องอ�ำนวยควำมสะดวก 

รวมทั้งรถรับส่ง จะท�ำได้ยำก และมักได้รับค�ำอธิบำยว่ำ “ไม่ว่ำง” 

แต่มำทกุวนัน้ี หลงัจำกท�ำจดหมำยยืน่ขอใช้อปุกรณ์ สถำนที ่หรือ

รถรับส่ง เธอจะได้รับกำรตอบรับอย่ำงเต็มที่จำกทำง อบต. รวม

ทั้งยังได้เข้ำร่วมประชุมประจ�ำเดือนกับคณะกรรมกำรและสภำ

ต�ำบลอย่ำงสม�่ำเสมอด้วย

และจำกกำรท�ำงำนโดยเกำะกลุ่มกันอย่ำงเหนียวแน่น 

ของเยำวชนในต�ำบลไชยมนตรี ท�ำให้หน่วยงานระดับจังหวัด

ที่ท�างานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนเข้ามาให้ความสนใจ 

หลังจำกได้เห็นผลงำนของกลุ่ม และเสนองบประมำณพร้อมท้ัง

โครงกำรต่ำงๆ ให้ จงึท�ำให้สภำเด็กและเยำวชนต�ำบลไชยมนตรี 

ได้รบักำรชืน่ชม และเป็นสะพำนเชือ่มระหว่ำง อบต. และเยำวชน

ในชุมชนให้มีควำมใกล้ชิดกันมำกขึ้น

เมื่อถูกถำมว่ำ เพรำะเหตุใดควำมคิดของผู้ใหญ่ใน อบต. 

ที่มีต่อสภำเด็กและเยำวชนจึงเปลี่ยนไป เฟิร์นบอกว่ำมีหลำย

ปัจจัย

“ในส่วนของผูใ้หญ่ คอื นายก อบต. เป็นคนทีใ่ส่ใจ ตดิตาม

การท�างานสม�่าเสมอ จะโทรมาถามตลอดเวลาไปประชุมหรือมี

  การมีผู้ใหญ่ที่ดี ทำาตัวดีเป็น
แบบอย่างอยู่ในชุมชน สำาคัญมาก 

เพราะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้
กับเด็กๆ อยากทำาดี มีจิตอาสา  

อรุณรัตน์ รอดรังนก
ประธานสภาเด็กและเยาวชน ตำาบลไชยมนตรี  

อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานที่ไหนว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และเม่ือมีโครงการใดๆ เข้ามา

จากภายนอก ก็จะกันงบประมาณไว้ให้กับสภาเด็กฯ ได้เป็นคน

ท�าตลอด ตอนนี้ นายกฯ บอกว่าไม่ต้องห่วงเร่ืองงบประมาณ

แล้ว เพราะได้น�าแผนกิจกรรมต่างๆ ของสภาเด็กฯ เข้าไว้เป็น

ข้อบัญญัติ ท�าให้ปีต่อไป การท�างานของสภาเด็กฯจะยิ่งง่ายขึ้น”

และเม่ือถกูถำมว่ำ ท�ำไมนำยกฯ จงึให้ควำมส�ำคัญกบัสภำ

เด็กฯ เช่นนี้ เฟิร์นเชื่อว่ำเป็นเพราะผลงานของกลุ่มที่เอาจริง

เอาจัง ท�าต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มำจำกตัวเด็ก

“คงเพราะเด็กๆ ท�าให้ผู้ใหญ่เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวก

เราในการท�างานเพือ่จติอาสา ทุกวนันี ้เรายังมีกลุม่เยาวชนทีร่วม
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ตัวกันออกเก็บขยะตามหมู่บ้านเป็นประจ�าเดือนละครั้งบ้าง สอง

คร้ังบ้าง และยังช่วยกันระดมทุนช่วยเหลือคนท่ีบ้านถูกน�้าท่วม 

โดยพวกเราท�ากระทงขายกันเองในงานวันลอยกระทงท่ีผ่านมา 

ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คนไหน คิดว่าผู้ใหญ่คงมอง

เห็นจากเรื่องเหล่านี้ เลยเกิดความเชื่อมั่นในกลุ่ม”

ให้เด็กเพิ่มพูนทักษะ ฝึกถ่ายทอดบทเรียน 
เปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นพลัง

เม่ือโครงกำรพัฒนำเยำวชนในชุมชนท้องถ่ิน (๔ ภำค) 

เข้ำมำค้นหำ ต้นทุน ในพื้นที่ต�ำบลที่เธออำศัย และพบว่ำเธอมี

พลงัในตวัตนด้ำนกำรเป็นคนมีจติอำสำ รวมตวักบัเพือ่นๆ น้องๆ 

ในต�ำบลตัง้กลุ่มชือ่ ยุวชนจติอาสา ท�ำกิจกรรมเลก็ๆ ทีอ่ำจไม่มี

ควำมหมำยในสำยตำผูน้�ำท้องถิน่ แต่กลบัเป็นกระบวนกำรทีป่ลูก

ฝังนิสัยพอเพียงให้เกิดขึ้นในตัวของเด็กๆ เช่น กำรเก็บขยะรอบ

ชุมชน กวำดลำนวัด ปลูกต้นไม้

เธอจงึได้รับเลอืกให้เข้ำร่วมรบักำรพฒันำตนเอง เพิม่พนู

ทกัษะด้ำนต่ำงๆ ของกำรเป็นแกนน�ำเยำวชน รวมทัง้กำรน�ำเอำ

หลักกำรจัดควำมรู้มำใช้กับกำรท�ำงำนร่วมกับน้อง ท�ำให้เธอ

พร้อมกับเพือ่นๆ สำมำรถก้ำวขึน้มำเป็นวทิยำกร จดักระบวนกำร

พำน้องๆ ถอดบทเรียนได้ด้วย

“เวลาท�ากิจกรรมเสร็จทุกครั้ง ก็จะต้องมีการ

ถอดบทเรียนภายในกลุ่ม เพ่ือให้น้องๆ ได้ทบทวนข้อ

ผิดพลาดตนเอง การถอดบทเรียนช่วยท�าให้การท�างาน

มีประสิทธิภาพมากขึ้นในครั้งต่อไป เช่น น้องที่เก็บขยะ 

วันก่อน เขาไม่ได้ใส่หมวกไป ท�าให้เก็บได้ไม่นาน ระยะ

ทางสั้น พอมาถอดบทเรียน ก็คุยกันว่าถ้ามีหมวก เขาก็จะ

เก็บได้นานขึ้น ระยะทางยาวขึ้น เพราะฉะนั้น ครั้งต่อไป ก็

จะพกหมวกมากันทุกคน”

ส�ำหรับเฟิร์น กระบวนการถอดบทเรียนมีส่วนอย่าง

มากในการท�าให้น้องๆ ท�างานได้อย่างมีเป้าหมายชัดเจน

ขึ้น เพรำะทุกครั้งจะได้ข้อคิดใหม่ๆ ที่น�ำไปปรับเปลี่ยนกิจกรรม

ให้สนุกและตรงกับควำมต้องกำรของน้องๆ ได้มำกขึ้น

“กระบวนการคัดเลือกคนและกิจกรรม” 
ต้องมาจากความสมัครใจ

ไม่เพียงแค่ดูจำกผู้ใหญ่และท�ำตำม เฟิร์นเองก็ยังท�ำตัว

ให้เป็นต้นแบบของน้องๆ ด้วยกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมท�ำกิจกรรม

ต่ำงๆกับน้องๆ แทบทกุครัง้ทีป่ลีกเวลำได้ หรือหำกไปไม่ได้ เธอ

ก็จะคอยติดตำมสอบถำมและช่วยแก้ปัญหำให้น้องอย่ำงใกล้ชิด

ขณะเดียวกัน กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ก็ล้วนมำจำก

กำรที่เธอพาน้องชวนคิด ชวนคุย โดยยึดจากความสนใจ

ของน้องเป็นหลัก เฟิร์นเล่ำว่ำ

“เราจะถามน้องตลอดเวลาว่าอยากท�ากิจกรรมอะไร และ

เราก็แนะน�าว่าถ้าจะท�ากิจกรรมแบบนัน้ ต้องคิดถงึอะไรบ้าง ตอน

เร่ิมแรกท่ีมีการรวมกลุ่มกัน เราให้แกนน�าแต่ละหมู่บ้านไปคิด

กันเอง ก็ได้มา ๓ กิจกรรม คือ การเผาถ่าน การเก็บขยะ และ

การแต่งนิทานให้น้องฟัง”

เฟิร์นขยำยควำมว่ำ สองกิจกรรม คือ กำรเผำถ่ำน และ

แต่งนิทำนให้น้องฟังนั้นเป็นกิจกรรมที่ท�ำจบไปแล้ว แม้ไม่ได้

นายก อบต. เป็นคนที่ใส่ใจติดตาม
การทำางานสม่ำาเสมอ จะโทรมาถาม
ตลอด เวลาไปประชุมหรือมีงาน
ที่ไหนว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และเม่ือมี
โครงการใดๆ เข้ามาจากภายนอก ก็
จะกันงบประมาณไว้ให้กับสภาเด็กฯ 
ได้เป็นคนทำาตลอด

บทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน64



เฟิร์นมองว่ำเป็นเพรำะกำรคัดเลือกเด็กมำเข้ำร่วมเป็น

สภำเด็กและเยำวชนในตอนเร่ิมแรกนั้น ใช้กำรใส่ชื่อโดยผู้ใหญ่

ไม่ได้ถำมควำมสมัครใจของเด็ก

“ที่ผ่านมา แทบไม่เคยได้เห็นคนอื่นๆ มาร่วมประชุมเลย 

ยกเว้นห้าหกคนที่สนิทกัน ท�างานด้วยกันเป็นประจ�าอยู่แล้ว ซึ่ง

ส่วนใหญ่ก็คือญาติกัน ตอนนี้กิจกรรมที่ท�าในชุมชน เด็กๆ ที่มา

ร่วมส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เด็กที่มีชื่อเป็นสมาชิกสภา แต่เราก็สามารถ

ท�างานกันได้ต่อเนื่อง แต่ถ้ามีตัวแทนจากสภามาท�างานเต็มท่ี

ร่วมกัน เราก็จะได้น้องๆ มาท�างานกันทั้งต�าบลทุกหมู่บ้าน”

เฟิร์นเสนอว่าหากอยากให้สภาเด็กและเยาวชน

สามารถท�างานได้เต็มประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม

จากทกุหมู่ได้อย่างแท้จรงิ กระบวนการคัดเลอืกเด็กมีความ

ส�าคัญมาก ควรมีการท�าความเข้าใจช้ีแจงให้เด็กได้รู้ถึง

บทบาทหน้าที่ที่จ�าเป็นในการท�างาน เพื่อดูควำมสนใจของ

แต่ละคนก่อน เพื่อท�ำให้ “ได้ใจ” คนมำท�ำงำน มำกกว่ำที่เป็นอยู่

ในตอนนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ “ได้ชื่อ” มำเท่ำนั้น 

มีกำรขยำยผล แต่กลับสร้ำงให้เกิดกำรพัฒนำทักษะของเด็กๆ 

สองกลุ่มนี้อย่ำงต่อเนื่อง

“กลุ่มน้องในหมู่บ้านท่ีคิดกิจกรรมเผาถ่าน เป็นกลุ่มเด็ก

ผู้ชายล้วน ตอนที่คิดก็มาจากการเห็นตัวอย่างจากผู้ใหญ่ท่ีท�า

ในหมู่บ้าน ก็เลยอยากเรียนรู้ และท�าเพื่อใช้ในบ้าน รวมทั้งเอา

ไปขายที่สหกรณ์หมู่บ้านเพื่อให้มีรายได้ด้วย แต่พอท�าไป ไม้หา

ยากมากขึ้น ก็เลยต้องหยุด แต่น้องกลุ่มนี้ เขายังรวมตัวกันอยู่ 

และเปล่ียนไปรวมตัวกันเล่นกีฬา จนได้รับการสนับสนุนเร่ือง

อุปกรณ์กีฬาจาก อบต. และยังได้ถ่ายทอดสอนการเล่นกีฬาให้

รุ่นน้องในหมู่บ้านด้วย ส่วนน้องกลุ่มที่แต่งนิทานเพื่อไปให้อ่าน

ให้น้องๆ ฟัง แม้เขาจะไม่ได้ท�าเป็นกิจกรรมกลุ่มแล้ว แต่ทุกคน

ก็ได้พฒันาทกัษะการอ่าน การเขยีน และจบัใจความ ซึง่เอาไปใช้

ในการเรยีนหนงัสือได้ และยังได้ท�าบันทึกการอ่านส่วนตวัส�าหรับ

ส่งโรงเรียนด้วย”

ผลจำกกำรท�ำกิจกรรม โดยใช้ควำมสมัครใจและร่วมคิด

ของน้องๆ ท�ำให้กิจกรรมของกลุ่มจิตอำสำ คือ กำรออกเก็บขยะ

ในหมู่บ้ำนของเด็กๆ กลำยเป็นกิจกรรมท่ีมีกำรท�ำกันอย่ำงต่อ

เนือ่ง ทัง้ยังขยำยผลไปยงัหมู่อืน่ๆ ในต�ำบลอกีด้วย กลุม่เยำวชน

จงึขยำยใหญ่ขึน้ ซึง่ท�ำให้เฟิร์นเหน็ว่ำ รปูแบบกิจกรรมนี ้ถกูจรติ

ของทกุคน เพรำะต่ำงกเ็หน็ประโยชน์ของกิจกรรมทีไ่ม่ต้องมีกำร

ลงทุนเรื่องอุปกรณ์แต่อย่ำงใด

“การที่น้องๆ มารวมตัวกันออกเก็บขยะ ท�าให้พวกเขามี

นิสัยรักสะอาดติดตัวไปใช้ในบ้านตัวเองด้วย”

แนวคิดกำรท�ากิจกรรมโดยให้ขึ้นกับความสนใจของ

ผูท้�าเป็นหลกั กลำยเป็นบทเรยีนส�ำคญัทีเ่ฟิร์นมองเหน็จำกกำร

ท�ำงำนของกลุ่มสภำเด็กและเยำวชนในต�ำบล เพรำะแม้จ�ำนวน

สมำชิกสภำจะมีเกือบ ๒๐ คนก็ตำม แต่ในกำรท�ำงำนจริง กลับ

พบว่ำมีเด็กที่มำร่วมประชุม ร่วมคิดร่วมวำงแผน เพียงไม่ก่ีคน

เท่ำนั้น

หากอยากให้สภาเด็กและเยาวชน
ทำางานได้เต็มประสิทธภิาพ สร้างการ
มีส่วนร่วมจากทุกหมู่ได้อย่างแท้จริง 
กระบวนการคัดเลือกเด็กมีความ 
สำาคัญมาก ควรมีการทำาความเข้าใจ
ช้ีแจงให้เด็กได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่  
ท่ีจำาเป็นในการทำางาน เพื่อดูความ
สนใจของแต่ละคนก่อน

65ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จจำกโครงกำรพัฒนำเยำวชนในชุมชนท้องถิ่น ๔ ภำค



ลงทุนกับ “เด็กเสี่ยงในวันนี้” 
เพื่อให้ ได้ “ผู้ใหญ่ใจดีในวันหน้า”

อนันต์วัฒน์ รอดวินิจ ปลัด อบต. พนมรอก ให้

มุมมองในฐำนะผู้บริหำรที่มีส่วนในกำรร่วมคัดเลือกและติดตำม

กำรท�ำงำนของสภำเด็กและเยำวชนต�ำบลพนมรอกว่ำ กลุ่มคน

ที่ท�ำงำนเห็นร่วมกันอย่ำงแน่นอนว่ำกำรเลือกน�ำเด็กเส่ียงมำ

ท�ำงำนในระบบ ย่อมต้องมีกำรเดิมพัน แต่ถ้ำไม่ลอง เม่ือไหร่

เด็กกลุ่มนี้ จะได้มีโอกำสและพื้นที่ในกำรพัฒนำตนเอง และกำร

ให้โอกำสแก่เด็ก ก็คือการสร้างให้เกิด “ผู้ใหญ่ใจดีของชุมชน

แห่งนี้” ในวันข้ำงหน้ำนั่นเอง

“ตอนได้รับมอบหมายให้ไปคัดสรรเด็ก เพื่อมาท�างานให้

สภาเดก็และเยาวชน ผมก็สงัเกตว่า อบต. ส่วนมากจะคัดเด็กหวั

กะทิ เรียนเก่ง เด็กมีความสามารถ พูดเก่ง น�าเสนอได้ ประชุม

เก่ง พอกลับมามองสภาพพื้นที่ของตัวเอง เราก็เคยส่งเด็กเรียน

ไปท�างานนะ แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ เด็กไม่ท�างาน มาลอง

ทบทวนดูสภาพหมู่บ้านเราไม่มีเด็กเด่น เพราะเรามีเด็กเสี่ยง

เยอะ เราก็เลยกลับมาคิดนอกกรอบกันว่าจะลองหาเด็กที่แสบ

ที่สุดในต�าบล จับมาเป็นประธานดูซิ ลองเสี่ยงดู แต่ก็ไม่คาดหวัง

ว่าจะประสบความส�าเร็จ ก็เลยไปถามกับผูน้�าชมุชนในหมู่บ้านว่า 

เด็กที่เกเรที่สุดในต�าบลเราคือใคร ก็ได้ ‘ไบรอั้น’ มา”

เผด็จ สงวนวงษ์ เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานพัฒนา

ชุมชน อบต.พนมรอก อ�าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 

ให้มุมมองต่อกำรคัดเลือกเด็กและเยำวชนในพืน้ที ่เพือ่มำท�ำงำน

ในสภำเด็กและเยำวชนต�ำบล โดยใช้ประสบกำรณ์เดิมมำปรับ

แนวคิดในการเลือก “เด็กนอกระบบ” 
ของ อบต.พนมรอก อำาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

  ช่วงแรกมีท้อแท้บ้าง แต่ไม่ท้อถอย
นะครับ ผมมองว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่
ท้าทายมาก ผมไม่เคยนึกโกรธใครๆ เพราะ
ก่อนนั้น ผมเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆ แต่เมื่อ
คิดจะกลับตัว ก็ต้องแก้โจทย์ให้ ได้ด้วย
การพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า เราเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีแล้วจริงๆ ที่สำาคัญต้อง
ทำาให้ชาวบ้านหรือผู้ปกครองเด็กมั่นใจ
ว่า เราจะไม่พาลูกเขาไปเสียคน เพื่อให้
เห็นว่าขนาดเราที่ดูว่าแย่ ยังสามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลย แล้วลูกเขาจะ
เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เชียวหรือ  

ทนงศักดิ์ คีรีวรรณ์
ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำาบลพนมรอก

อำาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
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เปล่ียนแนวคิดในกำรคัดเลือกของเขำท่ีไม่มองเพียง “เด็กดี” 

เท่ำนั้น

ไบรอัน้ ท่ีเผด็จเอ่ยถงึว่ำเป็นเด็ก แสบทีสุ่ดในสำยตำของ

คนต�ำบลพนมรอก มีชื่อจริงว่ำ ทนงศักดิ์ คีรีวรรณ์ เขำเคยตั้ง

สมญำตัวเองด้วยค�ำพูดของคนสมัยโบรำณว่ำ “ผมเป็นนักเลง

หัวไม้ที่กลำยมำเป็นประธำนสภำเด็กและเยำวชน”

กำรน�ำเด็กท่ีเกเร เสพยำ ยกพวกตีกับวัยรุ่นในหมู่บ้ำน

อืน่ บิดมอเตอร์ไซค์เสยีงดังยำมค�ำ่มืด ท�ำลำยข้ำวของสำธำรณะ

ในหมู่บ้ำนเพือ่ควำมสนกุเช่นไบรอัน้ มำท�ำงำนโดยมอบหมำยให้

รับต�ำแหน่งทีถ่อืว่ำมีควำมส�ำคญัไม่ใช่น้อย เพรำะต้องท�ำงำนร่วม

กับเครือข่ำยภำคอีืน่ๆ ไม่เพยีงแค่กับเยำวชนในพืน้ท่ีของตนเอง 

ดูจะเป็นกำรลงทุนทีมี่ควำมเส่ียงสงู ผูใ้หญ่ท่ีต้องท�ำงำนเก่ียวข้อง

กับสภำเด็กและเยำวชนท้ังหลำยจึงไม่มีใครอยำกน�ำตัวเองไป

เสีย่งด้วย ซึง่เผด็จเองก็ยอมรับว่ำมีควำมคดิในเร่ืองควำมเสีย่งนี้

“ถามว่าการชวนเด็กท่ีมีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่เป็นท่ี

ยอมรับของคนในชุมชนมาร่วมท�างาน เป็นการเดิมพันท่ีเส่ียง

ไหม ก็เป็นไปได้ เพราะผู้ใหญ่ พ่อแม่หลายคนอาจไม่สบายใจ 

กลัวว่าเด็กคนนั้นจะมาท�าให้ลูกของเขาเสียคนไปด้วย”

แต่ท�ำไม อบต. พนมรอก จงึยอมเสีย่งกับกำรพำเด็กทีถ่กู

จัดกลุ่มให้เป็นเยาวชนนอกระบบ ไปรับกำรพัฒนำ ฝึกอบรม 

จนสำมำรถขึ้นมำเป็นผู้น�ำเยำวชนได้

“ผมว่าการทีเ่ราพฒันาเด็กเช่นนี ้ถอืเป็นการสร้างบุคลากร

ที่จะกลายมาเป็นผู้น�าของชุมชนเราในอนาคต ผมเชื่อว่า ต่อไป 

เด็กอย่างไบรอั้นจะต้องมาท�างานช่วยชุมชนได้ดีมาก”

ส�ำหรับเผด็จ ซ่ึงมีภำระหน้ำท่ีโดยตรงในกำรดูแล และ

ประสำนงำนกับสภำเด็กและเยำวชน ให้ข้อคิดต่อกระบวนกำร

ในกำรกล้าคัดเลือกเด็กนอกระบบมำท�ำงำนว่ำ อย่ำงแรก

เลย คนท�ำงำนที่เป็นผู้ใหญ่ ต้องไม่คำดหวังจำกเด็กเต็มร้อย

  อย่าคาดหวังสูงมากนักกับเด็กกลุ่ม
นี้ ตั้งเป้าต่ำาๆ ไว้ก่อน ขอแค่ให้เขาเกิด

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางบวกมากขึ้น
ก็พอ อย่าเพิ่งไปคิดว่าเด็กจะต้องเปลี่ยน
ตัวเองจากหลังมือเป็นหน้ามือทันที  

เผด็จ สงวนวงษ์
เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อบต.พนมรอก

เปอร์เซ็นต์

“อย่าไปคาดหวังสูงมากนักกับเด็กกลุ่มนี้ เราตั้งเป้าต�่าๆ 

ไว้ก่อน ขอแค่ให้เขาเกิดพฤติกรรมที่เปล่ียนไปในทางบวกมาก

ขึ้นก็พอ อย่าเพิ่งไปคิดว่าเด็กจะต้องเปลี่ยนตัวเองจาก

หลังมือเป็นหน้ามือทันที เช่น ต้องมีทักษะต่างๆ ในการเป็น

แกนน�า ผมเองตอนเลือกไบรอั้นมาท�างาน ก็คิดแค่อยากให้เขา

เปล่ียนตัวเองกับครอบครัวเขา ให้เขาเพลาๆ เร่ืองยาเสพติด 

การท�าลายข้าวของสาธารณะ เรื่องการเป็นเด็กแว้นซ์ ไม่ได้คาด

หวังว่าเขาจะกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน และช่วยเหลือ

งานต่างๆ”
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เปิดโอกาส และพื้นที ่
“เด็กเสี่ยง” ก็เปลี่ยน เป็น “เด็กสร้าง”

จำกกำรตัดสินใจชักชวนให้เยำวชนนอกระบบกลุ่มหนึ่ง

ได้เข้ำมำเรียนรู้และรับกำรอบรมจำกกำรจดัค่ำยยำเสพติดในคร้ัง

แรก โดยหวงัเพยีงว่ำ กำรได้เรียนรู้โทษของยำเสพตดิ จะช่วยให้

เด็กกลุ่มนี้ละลดกำรเสพยำติดลงบ้ำง

กลับกลำยเป็นว่ำหลังจำกเข้ำค่ำยเพียงคร้ังแรกเท่ำนั้น 

ไบรอั้นก็สำมำรถละเลิกกำรเสพยำอย่ำงเด็ดขำด รวมท้ังเลิก

พฤติกรรมต่ำงๆ ที่เคยท�ำให้ครอบครัวและชุมชนเดือดร้อนหรือ

กังวลใจลงไป ไม่เพยีงเท่ำนัน้ ไบรอัน้ยงัสำมำรถชกัชวนเพือ่นรุน่

น้องหลำยคนที่ชื่นชมในควำมกล้ำบ้ำบ่ินของเขำให้กลับมำเป็น 

“เด็กดี” ในสำยตำของผู้ใหญ่ได้อีกหลำยคน

เป็นเพรำะอะไร ที่ท�ำให้เด็กเกเรคนหนึ่ง กลับใจ เปลี่ยน

ตัวเองได้ง่ำยดำยเช่นนี้ ไบรอั้น ตอบค�ำถำมนี้ด้วยตัวเขำเองว่ำ

“คิดในใจว่า เราอยากเป็นคนดี อยากเห็นโลกภายนอก 

เพราะผมเป็นนักเลง เริ่มเสพยาอายุ ๑๗ ตอนเริ่มเสพก็ไม่มีใคร

ชวน แต่เห็นเพื่อนเสพ เราก็อยากลอง เลยขอเสพบ้าง พอพี่เขา

มาชวนว่าไปเทีย่วค่ายไหม ไปอบรม เราก็ไป เพราะอยากจะเลกิ 

อยากจะเปล่ียนนิสัยตนเองเหมือนกัน แล้วเราก็ชวนเพื่อนคน

อื่นๆ ไปด้วยประมาณ ๑๐ กว่าคน ซึ่งเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน”

และด้วยกำรได้รับโอกาสจากผู ้ใหญ่ใน อบต.จึง

ท�าให้เด็กกลุ่มหนึ่งได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนจาก 

“เด็กเส่ียง” มาเป็น “เด็กจิตอาสา” ที่คอยช่วยเหลืองำนใน

การเลือกนำา “เด็กเสีย่ง” มาทำางานในระบบ ย่อมต้องมีการเดมิพนั แตถ้่าไมล่อง เมือ่ไหร่
เดก็กลุ่มน้ีจะได้มีโอกาสและพืน้ที่ในการพฒันาตนเอง และการให้โอกาสแก่เด็กก็คือการ
สร้างให้เกิด ผู้ใหญ่ใจดีของชุมชนแห่งนี้ ในวันข้างหน้านั่นเอง 

ชมุชนอย่ำงสม�ำ่เสมอโดยไม่ต้องมีใครร้องขอ ซึง่กำรปรับเปล่ียน

ตนเองของไบรอั้น ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อกำรท่ีเขำมำรับหน้ำที่

ประธำนสภำเด็กและเยำวชนของต�ำบลบ้ำนเกิดตนเอง แต่ยัง

ท�ำให้เขำได้กลำยมำเป็นคนท�ำงำนคนหนึ่งของ อบต. ไปแล้ว

ปลัด อบต. อนันต์วัฒน์ เล ่ำถึงเบื้องหลังของกำร

จ้ำงไบรอั้นเข้ำมำท�ำงำนในต�ำแหน่งลูกจ้ำงท่ีคอยดูแลเร่ือง

รถดับเพลงิของ อบต. พนมรอก ว่ำเป็นเพรำะเกดิความเช่ือม่ัน

ในความประพฤตทิีเ่ปลีย่นไป และต้องกำรให้โอกำสไบรอ้ันได้

มีรำยได้ที่มั่นคงขึ้น

“ทัศนคติของผู้ใหญ่ในชุมชนเรามองกลุ่มเด็กนอกระบบ

เปลี่ยนไปมาก เพราะเห็นความประพฤติของเขาที่เปลี่ยนไป ที่

ส�าคัญ หลังจากไปรับการอบรมมา เด็กกลุ่มนี้เริ่มกล้าที่จะเข้า

มาช่วยงานใน อบต. มากขึ้น จากเดิม ไม่เคยแวะมาให้เห็นเลย

แม้เงา เหมือนอยู่กันคนละโลก ตอนนี้ เราก็คิดจะชักชวนให้เขา

เรยีนต่ออยู ่หลงัจากทีใ่ห้โอกาสเขามีรายได้ประจ�าแล้ว เพราะการ

ศึกษาจะช่วยให้เขาพูด คิด อย่างเป็นระบบมากขึ้น ก็อยากจะให้

เขาเรียน กศน. ซึ่งก็ตั้งอยู่ในที่เดียวกับ อบต. เรา”

เรำยังมีค�ำถำมและข้อสงสัยในต�ำแหน่งของประธำนสภำ

เด็กและเยำวชน ไบรอั้นท�ำให้เกิดควำมเปล่ียนแปลงในชุมชน

อย่ำงไรบ้ำง เพรำะไบรอั้นจบกำรศึกษำแค่ระดับประถมศึกษำ

ตอนปลำยคือ ป.๖ และได้ลำออกกลำงคันระหว่ำงเรียนชั้น

มัธยมศึกษำตอนต้น เพรำะควำมเกเรไม่รักเรียน เผด็จซึ่งเป็น

คนท่ีชกัชวนให้ไบรอัน้มำเข้ำร่วมรับกำรอบรมและช่วยหนนุเสริม 

ให้ก�ำลังใจในกำรท�ำงำนของเขำ เล่ำถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวของ

ไบรอั้นและชุมชนว่ำ
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  ทัศนคติของผู้ใหญ่ในชุมชน
เรา มองกลุ่มเด็กนอกระบบ

เปลี่ยนไปมาก เพราะเห็นความ
ประพฤติของเขาเปลี่ยนไป  

อนันต์วัฒน์ รอดวินิจ 
ปลัด อบต. พนมรอก

“อย่างแรกที่เห็นได้ชัดมากคือ กิริยามารยาทเรียบร้อย

ขึ้น มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ รู้จักยกมือไหว้ทักทายผู้ใหญ่ด้วย

ความนอบน้อม และก็มีความรับผิดชอบมากขึ้น แม้ว่าไบรอั้น

จะพูดไม่เก่ง น�าเสนองานในเวทีเวลามีประชุมยังไม่ได้ เพราะ

เขายังไม่ค่อยมีความม่ันใจเวลาอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆ แต่เขาคุม

เพือ่นๆ และน้องๆ ได้ บอกอะไร เด็กๆ ก็จะเชือ่ฟัง ท�าตาม ท้ังคง

ด้วยความกลวัในตวัไบรอัน้ และหลายคนกย็กย่องให้ไบรอัน้เป็น 

ลูกพี่ ซึ่งการท่ีไบรอั้นน�าเด็กคนอื่นได้ ก็ท�าให้เรารวมตัวเด็กมา

ท�ากิจกรรมง่ายขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬา เดี๋ยวนี้ เรา

ไม่ต้องไปยุ่งหรือจัดการอะไรทั้งนั้น ไบรอั้นกับเพื่อนๆ สามารถ

จัดการได้เองทุกขั้นตอน เรามีหน้าท่ีแค่เห็นด้วยหรือไม่กับส่ิงที่

เขาอยากท�า เท่ากับเขาก็มาผ่อนแรงเราในการท�างานกับกลุ่ม

เด็กได้เยอะ”

ตอบโจทย์การพัฒนาเยาวชน 
สร้างการมีส่วนร่วม “รวมพลัง เด็กเสี่ยง”

จำกกำรเหน็ความส�าเรจ็ในการเปิดพ้ืนที ่ให้โอกาสแก่

เด็กเหลอืขอ นอกระบบ แก่เยำวชนกลุ่มนี ้ท�ำให้เผด็จวำงแผน

ทีจ่ะขยำยผลในกำรจดัอบรม เพือ่พฒันำศกัยภำพให้แก่เยำวชน

นอกระบบรุ่นต่อไป โดยให้ไบรอั้นเป็นผู้น�าในการชักชวนและ

ดึงเดก็รุน่น้องทียั่งเกเร มำเข้ำร่วมกระบวนกำร เพือ่หวงัจะเหน็

ดอกผลจำกกำรดึง พลังตัวตน ของเด็กเหล่ำนี้ออกมำ

“แผนท่ีวางไว้ คือ จะพาเด็กที่อยู่ในสภาเด็กของต�าบล

ต่างๆ ในจังหวัดนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าท่ีผ่านมา แต่ละ

ต�าบลท�างานเป็นอย่างไร เรียนรู้อะไรบ้าง ข้อดี ข้อด้อยของการ

ท�างานเป็นอย่างไร และให้ช่วยกันค้นหาปัญหาว่าแต่ละพื้นท่ีมี

ปัญหาอะไรบ้าง เพือ่ให้ได้ข้อมูลในพืน้ทีเ่พิม่มากขึน้จากการแลก

เปลี่ยนของเด็กๆ และจะท�าให้เห็นแนวทางการพัฒนาโดยที่เด็ก

เป็นคนเสนอเอง และข้อเสนอต่างๆ ของเด็กก็จะกลายมาเป็น

โครงการที่เราจะท�ากับเด็กในปีต่อไป”

เผด็จ ให้ข้อคิดปิดท้ำยส�ำหรับคนท�ำงำนที่ต้องเกี่ยวข้อง

กับกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในพื้นท่ีว่ำ เม่ือมีใครมำถำมว่ำ

คิดอย่ำงไรกับกำรน�ำเด็กนอกระบบเข้ำมำท�ำงำนเป็นสภำเด็ก

และเยำวชน

“ผมว่าหน้าที่หนึ่งของคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดี คือการ

ช่วยให้โอกาสและสนับสนุนเด็กที่เกเรให้มีพ้ืนที่ด้วยเช่น

กัน” 
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องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองอียอ เปิดพื้นที่ให้ทุก

ภำคส่วนในชมุชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท�ำกจิกรรม โดยเฉพำะ

โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กับเด็กและ

เยำวชนท้องถิน่ เป็นกำรเปิดโอกาสให้ทัง้เด็กทีก่�าลงัศึกษาอยู่

ในระบบและเด็กที่ศึกษานอกระบบได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน

จุดเด่นของกำรท�ำกิจกรรมร่วมกันของเยำวชนในต�ำบล

หนองอียอ คือ เป็นกิจกรรมที่เกิดจำกควำมคิด ควำมต้องกำร

ของเยำวชนเอง จึงมีกำรท�ำงำนกันอย่ำงต่อเนื่อง แข็งขัน และมี

จ�ำนวนของเยำวชนเข้ำมำร่วมท�ำร่วมคิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

บุคคลผู ้ ริ เ ริ่มให ้เกิดกำรรวมตัวของเยำวชนต�ำบล

หนองอียอ จนกลำยเป็น โครงการเครือข่ายเด็กและเยาวชน

จิตอาสาพัฒนาหนองอียอ ซึ่งมีสภาเด็กและเยาวชนต�าบล

หนองอียอ และเครือข่ายแกนน�าเด็กและเยาวชนต�าบล

หนองอียอ ท�ำกิจกรรมต่ำงๆ คือชำยหนุ่มอำยุ ๓๗ ปี ท่ีมี

ต�ำแหน่งเป็น หัวหน้าส�านักปลัด อบต. หนองอียอ ที่ชื่อ 

สมเกียรติ สาระ

สมเกียรติ เป็นคนต�ำบลหนองสนิทท่ีมีพื้นที่อยู่ติดกับ

ต�ำบลหนองอียอ เขำเริ่มชีวิตกำรท�ำงำนโดยเป็นประธำนสภำ

เยำวชนในหมู่บ้ำน และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำ ได้

รับเลือกโดยไม่ต้องอำศัยสินจ้ำงรำงวัลใดๆ นอกจำกกำรเข้ำหำ

แต่ละบ้ำน ก่อนจะผันตัวเองไปสอบเป็นพนักงำนส่วนต�ำบล 

นับจำกนั้นมำ ชีวิตของสมเกียรติก็มุ่งม่ันอยู่ในเส้นทำงของกำร

ท�ำงำนเป็นบุคลำกรในหน่วยงำนบริหำรที่สังกัดองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบล มำได้ ๗ ปีแล้ว

อบต. หนองอียอ ทำาหน้าที่ “คุณอำานวย” 
ให้เด็กในระบบและนอกระบบร่วมเรียนรู้ผ่านสภาเด็กและเยาวชน

 รูปแบบการทำางานพัฒนาเยาวชน
ของเราไม่ใช้การเข้าค่าย แต่จะใช้
กิจกรรมที่มีระยะเวลาและต้องการ
ความต่อเนื่อง เมื่อเราได้งบประมาณ
มา ก็ให้น้องๆ ช่วยกันคิดว่าจะทำา
กิจกรรมใด เช่น เด็กที่เลือกเลี้ยงปลา 
เขาพบปัญหาว่าระหว่างที่เลี้ยงปลา
ถูกขโมยไปหมดกระชัง เราก็ไม่เคย
ดุด่าว่ากล่าวเขา แต่กลับให้กำาลังใจ 
และทำาให้เขาเกิดความไว้วางใจที่จะเข้า
มาปรึกษาพูดคุยกับเรา  

สมเกียรติ สาระ
หัวหน้าสำานักปลัด อบต หนองอียอ

บทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน70



ด้วยควำมมุ่งม่ันที่จะท�ำงำนเพื่อพัฒนำชุมชนในถิ่นของ

ตนเอง สมเกียรตเิร่ิมมองหำแนวทำงในกำรท�ำงำนพฒันำเด็กและ

เยำวชนตลอดระยะของกำรท�ำงำนเป็นพนักงำน ประสบการณ์

ชีวิตที่ต้องจากบ้านไปท�างานในเมือง ท�าให้เขาเข้าใจ

คุณภาพชวีติของคนทีต้่องไปใช้แรงงานต่างถิน่ จึงอยากให้

เยาวชนในชุมชนมีภูมิคุ้มกันในตนเอง

เพรำะอยำกได้ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน สมเกียรติจึง

ขอย้ำยมำท�ำงำนใน อบต.หนองอียอ เมื่อมีผู้บริหำรใหม่ เพื่อน

ร่วมงำนใหม่ ท�ำให้เขำได้มีโอกำสเรียนรู้งำนอย่ำงมำกมำยท้ัง

งำนในหน้ำที่และงำนที่ตัวเองต้องกำรท�ำ

เม่ือมำอยู่ที่หนองอียอ เขำเร่ิมสนใจท�ำโครงกำรพัฒนำ

เด็กและเยำวชนอย่ำงจริงจงั โดยได้รบัแรงบันดำลใจจำกกำรเหน็

แนวคดิกำรท�ำงำนทีเ่น้นกลไกในระดับต�ำบลของ สรส. จงึได้เชญิ

ทีมงำนมำร่วมสร้ำงวิสัยทัศน์ในกำรท�ำงำนให้กับผู้บริหำรของ 

อบต. หนองอียอ ได้เห็นถึงควำมจ�ำเป็นของกำรท�ำงำนพัฒนำ

เด็กและเยำวชน

หลังจำกผู้บริหำร “ไฟเขียว” สมเกียรติก็เริ่มออกเดินก้ำว

แรก ซึ่งเขำบอกว่ำเป็นกำรท�ำงำนแบบ “ลองผิดลองถูก” โดย

ขอควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยทั้งผู้น�ำชุมชน ในแต่ละหมู่บ้ำน เพื่อ

ให้ช่วยกันคัดเด็กท่ีคิดว่ำมีจิตอำสำอยำกท�ำงำนให้กับชุมชน 

ซึ่งก็ไม่ใช่เร่ืองง่ำยกว่ำจะท�ำให้เด็กๆ รวมตัวกันติดได้อย่ำง

เหนียวแน่น เพรำะต้องอำศัยเวลำ ควำมต่อเนื่องสม�่ำเสมอ

ในปีแรก สมเกียรติยอมรับว่าแม้จะทำางานแบบ มีใจ แต่ ไม่ ได้ ใช้การมีส่วนร่วม ทุก
อย่างมาจากความคิดของเขาเอง ทำาให้เขาเครียดมาก เพราะเกิดอุปสรรคในการ
ทำางานมากมาย ขณะที่การทำางานแบบ มีส่วนร่วมจากเด็ก คือ ใช้กิจกรรมจากเด็กเป็น
ตวัต้ัง รูปแบบการทำางานจะผอ่นคลาย ไม่เครียด มคีวามสนกุเขา้มาเสมอ และการปล่อย
ให้เด็กนำา ทำาให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองเป็นฮีโร่ ทุกอย่างจึงง่ายขึ้น

“ปีแรกที่เร่ิมท�า คือ ปี ๒๕๕๓ ผมท�าแบบมีใจ และ

ลองผิดลองถูก คือเป็นการท�าที่มาจากตัวเราเอง คิดเอง แล้ว

เอาไปใส่ให้เด็ก วันแรกๆ ที่เด็กมาประชุม บางคนก็เมามาเลย มี

อปุสรรคในการท�างานเยอะมาก แต่เราก็ค่อยๆ ปรบัวธิ ีเรียนรู้ไป

เรื่อยๆ หลังจากนั้น ในปี ๒๕๕๔ ก็ลองท�าแบบใหม่ เปลี่ยนให้

ท�างานกันแบบมส่ีวนร่วมมากขึน้ คอื ปล่อยใหเ้ดก็คดิเอง เราแค่

พยายามท�าให้เด็กไม่เบ่ือ หารูปแบบกิจกรรมหลากหลาย และ

ท�าให้กิจกรรมของพวกเขาเป็นไปอย่างจิตอาสามากข้ึน เพื่อให้

ผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้น�าชุมชนให้เขายอมรับเด็กๆ ก่อน ท่ีเลือก

งานที่เป็นจิตอาสา เพราะจะช่วยให้ภาระงานของผู้น�าชุมชนเบา

ขึ้น เขาก็จะเห็นประโยชน์ และท�าให้เด็กๆ สามารถท�ากิจกรรม

ในหมู่บ้านได้ง่ายขึ้นเมื่อมีผู้ใหญ่สนับสนุน”

ในระหว่ำงกำรเรียนรู ้วิธีท�ำงำนเพื่อให ้เข ้ำกับเด็ก 

สมเกียรติได้พบกับ สุริยา ดวงศรี หรือ เขียว ซึ่งกลำยเป็น

แกนน�ำเยำวชนคนส�ำคญัทีช่่วยให้กำรท�ำงำนพฒันำเด็กเยำวชน

ในต�ำบลหนองอียอก้ำวไปได้ไกลอย่ำงรวดเร็ว

“ครั้งแรกที่เห็นเขียว ผมก็คิดว่าเด็กคนนี้คงเป็น

นักเลงเพราะตัดสินจากท่าทางกิริยาของเขา แต่พอได้รู้

จักจริงๆ ผมเห็นถึงความต้ังใจจริงของเขียวที่อยากจะ

เปลี่ยนแปลงตัวเอง และมีความตั้งใจในการท�างานให้กับ

ชุมชนมาก”
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สมเกียรติยอมรับว่ำ เขียวคือตัวอย่ำงบทเรียนส�ำคัญท่ี

ท�ำให้เขำเรียนรู้กำรท�ำงำนร่วมกับเด็กว่ำต้องมีวธิกีำรอย่ำงไร ท�ำ

แบบไหน เม่ือเข้ำสูปี่ท่ีสอง จงึเหน็การรวมกลุม่ของเยาวชนที่

ชัดเจนมากขึ้นในแต่ละหมู่บ้านหลังจากปรับวิธีคิด เปลี่ยน

วิธีท�า โดยจัดให้เด็กจำกทั้งสองกลุ่ม คือในระบบและนอกระบบ 

ท�ำงำนรวมกัน ไม่มีกำรแยกส่วน เพรำะท้ังสองกลุ่มสำมำรถ

เกื้อหนุน เติมเต็มในส่วนที่ต่ำงคนต่ำงขำด เช่น เด็กนอกระบบ

มีเวลำมำกกว่ำ ก็จะดูแลรับผิดชอบงำนในโครงกำรของกลุ่มใน

วันธรรมดำได้ ขณะท่ีเด็กในระบบมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเร่ือง

วิชำกำร ก็สำมำรถช่วยเหลือสนับสนุนกันได้ และเม่ือถึงเสำร์

อำทิตย์ ท้ังสองกลุ่มก็จะมำช่วยกันท�ำงำน ได้เรียนรู้จักกันและ

กันไป

ทัง้หมดนัน้ คอืกระบวนกำรท�ำงำนพฒันำเด็กและเยำวชน

ของต�ำบลหนองอียอ โดยมีสมเกียรติ เป็นผู้ประสำนงำนหลัก 

ท�ำหน้ำทีเ่ป็น คุณอ�านวย เชือ่มให้คนทุกกลุ่มได้มีโอกำสมำร่วม

ท�ำงำน เรียนรู้ไปด้วยกัน

สมเกียรตเิรียนรู้และมุ่งม่ันในกำรท�ำงำนร่วมกบัเด็กอย่ำง

ต่อเนื่อง จนถึงปี ๒๕๕๕ ผลงำนของเด็กๆ ได้รับกำรยอมรับ

จำกผู้ใหญ่ในต�ำบลอย่ำงเห็นได้ชัด เพรำะมีกำรให้ควำมร่วมมือ

สนับสนุนด้ำนต่ำงๆ ทั้งงบประมำณจำก อบต. ที่ให้เพิ่มขึ้น และ

ผู้ปกครองปล่อยให้บุตรหลำนของตนมำร่วมท�ำกิจกรรมด้วย

ควำมเต็มใจทุกสัปดำห์

สมเกียรติยังเรียนรู้ว่ำ กำรท�ำงำนแบบมีส่วนร่วม ท�ำให้

เขำไม่ต้องเหนือ่ยคนเดียวอกีต่อไป และไม่ต้องเครียดกงัวล งำน

ที่ดูเหมือนหนักหนำสำหัสในตอนเริ่มต้น มำถึงวันนี้ จึงเป็นเรื่อง

สบำยๆ ไปแล้ว

“แต่ก่อนเราเครียดมาก เวลาจะท�างาน จะเรียกประชุม 

เรากังวลว่าผูป้กครองจะยอมให้ลูกของเขามาไหมนะ แต่มาตอน

นี้ เราไม่ต้องกังวลเร่ืองพวกนี้แล้ว ท�างานได้อย่างสบายใจมาก

ขึ้น เพราะผู้ปกครองรู้เห็นและให้การสนับสนุน ในตัวเด็กๆ เอง

ที่เราเห็นพัฒนาการความเปล่ียนแปลงที่ชัดเจนคือ การจัดงาน

ต่างๆ เด็กเข้ามาเยอะเลย คิดว่าสิ่งที่ท�าให้เด็กๆ เข้ามาท�างาน

ร่วมกันเพราะงานที่ท�ามันสนุก แล้วเขาได้เจอเพื่อน ได้แสดง

ความสามารถของตนเองออกมา ได้ท�างานร่วมกันเป็นทีม น่าจะ

เป็นเร่ืองพวกนีแ้หละทีท่�าให้เด็กยังท�างานกันต่อโดยไม่ค�านงึถงึ

เรื่องค่าตอบแทนใดๆ”

กจิกรรมทีท่�ำเป็นประจ�ำในนำมของ โครงการเครือข่าย

เดก็และเยาวชนจิตอาสาพัฒนาหนองอียอ มีหลำกหลำย ท้ัง

การให้ความรูเ้กีย่วกบัโรคติดต่อและการคุ้มครองผูบ้รโิภค

เรื่องที่เราต้องเป็นตัวหลักในการทำางานคือ การนำาเสนอผลงานของเด็กให้กับผู้ใหญ่ใน
ชุมชนได้รับรู้ หลังจากท่ีผ่านงบประมาณในแต่ละปีแล้ว เราจะมีเวทีจัดการแลกเปล่ียน
ความเห็นจากผู้ใหญ่ใจดีกลุ่มต่างๆ และผู้นำาชุมชน มาระดมปัญหาของเยาวชนที่ผู้ ใหญ่
กังวลใจ หรือให้ความสนใจ จากน้ัน เราก็จะจัดเวทีสำาหรับเด็กในตำาบล ให้ทุกหมู่บ้าน
ส่งตัวแทนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนว่า ปีนี้ เด็กๆ อยากทำาอะไร เพราะอะไร เพื่อให้เขารู้สึก
ว่าเป็นเจ้าของงานอย่างแท้จริง หน้าที่ของเราจึงเป็นเพียงแค่ คนอำานวยความสะดวก 
ให้ทุกกลุ่มมาพบกัน

บทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน72



 หลังจากเกิดการรวมตัวของเยาวชนในรูปของเครือข่าย ทำาให้เด็กที่เรียนและไม่ได้เรียน 
ได้มีกิจกรรมร่วมกันทั้งในระหว่างหมู่บ้าน และกับตำาบลอื่นๆ ด้วย ส่งผลให้ผู้บริหารดูแลเด็กได้
ง่ายขึ้น เรื่องหนึ่งที่เห็นชัดเจนคือ เดิมตำาบลของเราจะมีการแบ่งเขตหมู่บ้านออกเป็นสองกลุ่ม

ใหญ่ๆ คือฝั่งเหนือ กับฝั่งใต้ ซึ่งทั้งสองไม่ถูกกันมาตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายาย เด็กทั้งสองโซนจึง
ไม่รู้จักกัน เวลาจัดงานแข่งกีฬาระหว่างสองโซนเมื่อไหร่ เสร็จงาน เด็กก็จะตีกัน มีเรื่องทะเลาะ

วิวาทกันเสมอ แต่หลังจากมีกิจกรรมที่ทำาให้เด็กทุกหมู่บ้านรู้จักกันแล้ว เรื่องทะเลาะวิวาทก็
ไม่เกิดขึ้นมาอีกเลย นโยบายในการทำางานส่งเสริมให้มีกิจกรรมสำาหรับเด็กและเยาวชนตำาบล

หนองอียอต่อจากนี้ไป คงไม่ได้ขึ้นกับผู้ บริหารอีกแล้ว เพราะกิจกรรมเหล่านี้กลายเป็นของเด็ก
ทุกคนในตำาบล เมื่อเด็กต้องการ ผู้บริหารคนไหนที่เข้ามาก็ต้องสนองตอบอย่างแน่นอน  

ยุภาวดี  บุญมาก 
นายก อบต. หนองอียอ
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ในรูปแบบของกำรจัดเสียงตำมสำยในทุกหมู่บ้ำนของต�ำบล ทุก

วันจันทร์ พุธ และศุกร์ การเรียนรู้อาชีพตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง ได้แก่ กำรเลี้ยงปลำ เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ เพำะเห็ด รวม

ทัง้กจิกรรมจติอาสา คือกำรท�ำควำมสะอำดพืน้ท่ีในหมู่บ้ำนและ

ในวดัซึง่จดัทกุวนัเสำร์ กิจกรรมพวกนีมี้กำรท�ำกันอย่ำงต่อเนือ่ง 

โดยมี อบต. ลงทุนงบประมำณให้

ส�ำหรับกิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู้อำชีพ หลังจำกท�ำไปแล้ว

ไม่ว่ำจะได้ก�ำไรหรือขำดทุน สมเกียรติจะปล่อยให้เด็กจัดกำร

บริหำรเอง บำงกลุ่มที่เลือกท�ำโครงกำรเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพยีงแล้วขำดทนุ ก็เปล่ียนไปท�ำกิจกรรมกีฬำแทน เป็นต้น ซึง่

สมเกียรติไม่มองว่ำนี่คือปัญหำ เพราะทุกอย่างที่เด็กท�า ล้วน

แต่สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กได ้ หำกมีผู้ใหญ่คนใดไม่เห็น

ด้วย หรือคลำงแคลงใจกับกำรทีส่มเกียรตปิล่อยให้เด็กๆ บริหำร

โครงกำรกันเองจนเกิดกำรขำดทุน เขำก็จะท�ำหน้ำทีช่ีแ้จงในเวที

ประชมุประจ�ำเดือน เพือ่เตอืนสตใิห้ผูใ้หญ่เข้ำใจถงึกำรสร้ำงกำร

เรียนรู้ให้กับเด็กว่ำต้องเปิดโอกำสให้เดก็เรียนรู้จำกกำร “ลองผดิ

ลองถูก”

จำกกำรมุ่งม่ันท�ำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ และ

มีควำมหลำกหลำย รวมท้ังมีรูปแบบท่ีเป็นกำรสร้ำงกำรมีส่วน

ร่วมจำกทุกฝ่ำย จึงท�ำใหโ้ครงการฯ ดังกล่าวของเยาวชนใน

ต�าบลหนองอยีอได้รับการคดัเลอืกให้เป็นหนึง่ในโครงการ

คนไทยใจอาสาดีเด่น ของจังหวัดสุรินทร์ เม่ือเดือนกันยำยน 

๒๕๕๕ ทัง้ยังได้รับงบประมำณสนบัสนนุในกำรท�ำงำนจำก อบต. 

มำกขึ้น เพรำะผู้บริหำรเองยอมรับว่ำเวลำไปร่วมประชุมท่ีไหน 

ก็ได้รับค�ำชมเชยตลอด

“ผมถือว่าการให้โอกาสเด็กส�าคัญที่สุด ไก่ตาย ปลาหาย

ไม่เป็นไร อย่าเสยีใจ เพราะเราได้โอกาสในการเรยีนรูก้ลบัมา เม่ือ

เวลามีประชมุใหญ่ในระดับต�าบล เราก็จะน�าเสนอการเรียนรู้ของ

เด็กๆ ให้ผูใ้หญ่ได้รับรู้เข้าใจว่าการเลีย้งไก่เลีย้งปลาแล้วล้มเหลว

นั้น ไม่ใช่ความล้มเหลว เพราะเราไม่ได้เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาเพื่อให้

มีก�าไร แต่เราให้เด็กเล้ียงเพื่อให้เด็กมีกิจกรรมท�าร่วมกันและมี

การเรียนรู้ส�าหรับใช้ในวันข้างหน้า”

จำกท่ีเคยท�ำอยู่คนเดียวในปีแรก เม่ือขยับต�ำแหน่งขึน้มำ

เป็นหัวหน้ำ ท�ำให้มีลูกน้องช่วยท�ำงำนมำกขึ้น สมเกียรติชี้ชวน

ให้ลกูน้องเข้ำใจถงึควำมส�ำคัญของกำรพฒันำเด็กเยำวชนว่ำเป็น

รำกฐำนที่ส�ำคัญยิ่งในกำรท�ำงำนท้องถิ่นอย่ำงไร

“การท�าให้ทีมงานมีใจร่วมท�ากับเรา คือ เราเน้นการ

สื่อสารในทีม ส�ารวจความรู้สึกของคนท�างานด้วยกันว่าเขารู้สึก

อย่างไรบ้างเม่ือได้ยินเสียงสะท้อนของเด็ก เขาคิดอย่างไรถ้า

หากเราไม่ท�าให้กิจกรรมเหล่านี้เกิดข้ึน อีกอย่างท่ีเราท�าให้เกิด

แรงจูงใจในการท�างานของทีมงานคือ การประเมินเพื่อให้โบนัส

แต่ละปี เพราะต้องมาจากผลงานท่ีเห็นชัดเจนจับต้องได้ ซึ่งก็

คือจ�านวนของเด็กท่ีมาเข้าร่วมมากขึ้น รวมทั้งการมีส่วนร่วม 

การยอมรับจากพ่อแม่ผู้ปกครองในชุมชนนั่นเอง”

สิง่ทีส่มเกียรตต้ิองกำรพฒันำต่อไปคอื กำรรวบรวมงำนที่

ท�ำมำทั้งหมดให้เป็นระบบ มีกำรจัดเก็บที่สะดวกเมื่อต้องกำรใช้

งำน รวมทัง้กำรน�ำเสนอในรปูแบบทีท่นัสมยัมำกขึน้ เช่น กำรใช้

เครื่องมือสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรท�ำงำน

“ส่วนเรือ่งความย่ังยืนนัน้ เราไม่กงัวลอีกแล้ว เพราะ

ไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้บริหารไปกี่คน แต่งานเหล่านี้ไปอยู่ใน

ชุมชนแล้ว ผู้ปกครองและเด็กต้องการ ก็ต้องท�า ไม่มีใคร

ไปเปลี่ยนได้ถ้าเป็นความต้องการของชุมชน” 
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ชีวิตช่วงวัยรุ่นของ สุริยา ดวงศรี หรือ เขียว ไม่ต่ำงจำก

เด็กวัยรุ่นจ�ำนวนมำกในหมู่บ้ำนชนบทไทยที่ใช้เวลำว่ำงไปกับ

กำรท�ำตวัเป็น หวัโจก คอืทุม่ให้แอลกอฮอล์และกำรทะเลำะววิำท

กบัวยัรุน่ตำ่งหมู่บ้ำน แม้หลำยครัง้ จะไม่ได้เป็นฝ่ำยเริม่ก่อน แต่

หำกมีใครเริ่ม เขำก็ยินดี รับ และ ลุย

ทว่ำ นั่นคือเรื่องรำวที่เป็นเพียง อดีต เพรำะ ปัจจุบัน 

เขยีวกลำยเป็นหนึง่ในเยำวชนรุ่นใหม่ทีใ่ช้เวลำไปกบักำรท�ำงำน

จติอำสำเพือ่ชมุชน และหำเล้ียงชพีตนเองอย่ำงพอเพยีงได้อย่ำง

สมดุล

กับช่วงเวลาที่เกือบพลัดตกลงสู่ “หลุมดำา”

เขียวอำยุ ๒๖ ปีแล้วในวันนี้ ครอบครัวของเขำย้ำยมำตั้ง

รกรำกอยู่ที่ต�ำบลหนองอียอ อ�ำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่

เขำอำยุ ๑๒ ปี เนื่องจำกพ่อเสียชีวิตตั้งแต่เขียวอำยุได้ ๔ เดือน 

แม่และพี่สำวจึงท�ำหน้ำที่เลี้ยงดูเขำ ด้วยกำรท�ำไร่ท�ำนำ รวมทั้ง

ไร่นำสวนผสม เม่ือย้ำยมำอยู่ท่ีต�ำบลนี้ เขำจึงมำเข้ำเรียนชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ที่โรงเรียนหนองอียอ

ในวันท่ียังสวมชุดนักเรียน เขำอยำกรู้อยำกลองไปทุก

อย่ำงทั้งดนตรี กีฬำ และแอลกอฮอล์ แต่โชคดีที่เขียวไม่ได้ก้ำว

พลำด สำมำรถประคับประคองชีวิตวัยเรียนจนจบกำรศึกษำได้

ในระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ด้วยผลกำรเรียนที่แม้จะไม่ดีเด่น แต่

ก็ไม่ได้น้อยหน้ำใครนัก

เยาวชน “นักดื่ม” สู่ “นักทำา” 
สุริยา ดวงศรี ประธานสภาเด็กและเยาวชน ตำาบลหนองอียอ  
อำาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

“ดนตรีก็เล่นเป็นเกือบทุกอย่าง แต่ไม่เก่งสักอย่าง กีฬา 

ผมก็เล่นได้หลายอย่างนะ เป็นหนึ่งในทีมนักกีฬาตะกร้อของ

ต�าบลด้วย”

เม่ือจบ ม. ๖ เขำสมัครสอบเอนทรำนซ์ เพรำะมีควำม

ฝันเช่นเดียวกับวัยรุ ่นไทยจ�ำนวนมำกท่ีอยำกเรียนต่อใน

มหำวิทยำลัยของรัฐ ทว่ำ ฝันครั้งนี้ไปไม่ถึงจุดหมำย เขียวสอบ

ไม่ติด จึงผันหนทำงชีวิตตนเองเข้ำสู่กรุงเทพฯ เพื่อหำงำนท�ำไป

พร้อมกับเรียนต่อ
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“มีลกูพีลู่กน้องเขามาเปิดกิจการรบัซ่อมจกัรอตุสาหกรรม

ในกรุงเทพฯ ผมก็เลยมาอยู่กับเขาเพื่อท�างาน และเรียนไป

ด้วย โดยผมลงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง คณะวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ แต่เรียนได้แค่สองปี ผมก็ตัดสินใจหยุดเรียนเพื่อ

ท�างานอย่างเดียว”

หำงเสียงของเขียวสั่นเครือเมื่อเล่ำย้อนถึงอดีต ช่วงเวลำ

ที่ต้องตัดสินใจว่ำ จะเรียนหนังสือหรือจะท�ำงำน เพรำะใจจริง 

เขำยังอยำกเรียนต่อ แต่ด้วยฐำนะยำกจน ท�ำให้เขำต้องตัดสิน

ใจเลือกงำนมำก่อน เพื่อมีรำยได้

หลังจำกอยู่กรุงเทพฯ ได้สำมปี เขียวก็มีโอกำสกลับบ้ำน 

เพื่อมำพักผ่อน เติมพลังให้ชีวิต

“ช่วงท่ีกลับมาแรกๆ ผมว่าคนท่ีหมู่บ้านคงรู้สึกหนาวๆ 

ร้อนๆ เหมือนกัน ผมได้ยินเขาพูดกันว่า นั่น ไอ้เสือ กลับมา

แล้ว”

ค�ำท่ีชำวบ้ำนใช้เรียกเขียวสะท้อนถึงภำพพจน์ว่ำ เขียว

เป็นนกัเลงในสายตาของชาวบ้าน เพรำะเม่ือเมำได้ทีแ่ล้ว เขำ

มักมีเร่ืองทะเลำะเบำะแว้ง บำงคร้ังถงึขัน้ลงไม้ลงมือกับเด็กวัยรุน่

ในหมู่บ้ำนอืน่ๆ เป็นประจ�ำ เขยีวเองกไ็ม่เข้ำใจว่ำท�ำไมทกุคร้ังท่ี

มีงำนในหมู่บ้ำน เขำมักจะถกูเด็กจำกหมู่บ้ำนอืน่มำหำเรือ่งเสมอ 

และเขำก็ “จัดให้” ไปทุกครั้งเช่นกัน

“ผมใช้เวลาว่างกินเหล้าเมาหัวราน�า้บ่อยๆ ย่ิงถ้าเป็นช่วง

เทศกาลส�าคญัๆ ผมเมาตดิต่อกันห้าวนัห้าคืนเลย ยอมรับว่าช่วง

ที่เป็นวัยรุ่นเรียนมัธยมปลาย ผมดื่มหนักจริงๆ”

ยังถือว่ำเป็นโชคของเยำวชนคนนี้ท่ีแม้ชอบด่ืมเหล้ำ แต่

เขำไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพยำ และไม่เล่นกำรพนัน ดังนั้น ชีวิตของ

เขำจึงไม่ได้ย่ำงกรำยไปใกล้กับกำรก่ออำชญำกรรมใดๆ

แต่เขียวอยำกเปลี่ยนแปลงชีวิต เม่ือกลับมำพักผ่อนที่

บ้ำน เขำคิดในใจอยูเ่สมอว่ำท�ำอย่ำงไรจงึจะไปให้พ้นวงจรอุบำทว์

ของกำรเมำแล้ววิวำท

ต้องนับเป็นโชคดีอีกคร้ังที่มีเพื่อนในหมู่บ้ำนซึ่งเป็น

เยำวชนอำยุไล่เลี่ยกัน มำชักชวนเขำให้เข้ำร่วมกับกิจกรรมท่ี 

อบต. หนองอียอ จัดขึ้น เพรำะนั่นคือ ประตูที่เปิดให้เขียวได้

เหน็หนทางของการใช้ชวิีตแบบใหม่ ไม่ต้องพ่ึงแอลกอฮอล์

อีกต่อไป

 “เพื่อนผมเขาเป็นแกนน�าเยาวชน ท�างานร่วมกับ อบต. 

ก็มาชวนผมให้ไปร่วมกิจกรรม เพราะเห็นว่าผมอยู่ว่างๆ พอได้

ไปร่วมแล้ว ผมก็รู้สึกดี เพราะผมอยากท�าอะไรให้กับบ้านเกิด

อยู่แล้ว”

จำกงำนคร้ังแรกท่ีเข้ำร่วม คือ งำนวันเด็ก ซึ่งเขียวได้

รับมอบหมำยให้ท�ำหน้ำท่ีประสำนและดูแลกลุ่มเยำวชนท่ีมำ

จำกหมู่บ้ำนต่ำงๆ ในต�ำบลหนองอียอ ท�ำให้เขียวเห็นโอกำส

ที่จะตอบแทนแผ่นดินที่เขำอำศัยอยู่ ด้วยกำรท�าตัวให้เป็น

แบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนอ่ืนๆ แม้ยังไม่รู้ว่าต้องท�าอะไร

บ้าง แต่เขียวก็เต็มใจพร้อมจะเรียนรู ้ และมุ่งม่ันว่ำ จะสร้ำง

ควำมสำมัคคีให้เกิดขึ้นกับเยำวชนของต�ำบลหนองอียอ เพื่อไม่

ให้รุ่นน้องต้องเข้ำสู่ชีวิตวัยรุ่น เมำแล้ววิวำท เหมือนกับเขำ

หากตำาบลหนองอียอมีกิจกรรม
ท่ี ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเสีย
ตั้งแต่วันที่เขียวยังเรียนหนังสือในช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ชีวิตของ
เขียวและเยาวชนอีกหลายคนอาจ
ไม่ต้องเข้าไปข้องแวะกับสิ่งต่างๆ 
ที่ทำาให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
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การทำางานเป็นแกนนำาเยาวชนของเขียว เป็นการทำางานในรูปแบบจิตอาสาอย่างแท้จริง 
เพราะไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างใดๆ ดังนั้น เขียวจึงต้องช่วยเหลือตัวเองในเร่ือง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยนำาความรู้จากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลับมารับจ้างซ่อม 
และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับคนในหมู่บ้าน รับซ่อมมอเตอร์ ไซค์  ซ่อมจักร พอถึง
หน้าแลง้ ก็ไปขบัรถไถ ถึงหน้าเก่ียวขา้ว กต็ดิรถไปกับรถเก่ียวขา้ว ดว้ยความสามารถเท่า
ท่ีมอียู ่ทำาใหเ้ขาดำารงชวีติอยู่ได้ ไมล่ำาบากอะไรนกั ทัง้ยังมีเวลาใหกั้บการทำางานกิจกรรม
เยาวชนของตำาบลด้วย

หลังจำกได้แสดงควำมสำมำรถด้ำนประสำนงำน และ

ท�ำให้เยำวชนกลุ่มต่ำงๆ มำรวมตัวเพื่อท�ำกิจกรรมด้วยกันได้ 

เขยีวก็ได้รับควำมไว้วำงใจจำกเยำวชนด้วยกันเอง ให้รับต�ำแหน่ง

ประธำนสภำเด็กและเยำวชนต�ำบลหนองอียอ และเร่ิมต้นท�ำ

หน้ำที่ที่เขำฝันไว้ คือ กำรท�ำงำนอุทิศตนให้กับบ้ำนเกิดของเขำ

ต้อง “เปลี่ยนตัวเอง” ให้ ได้  
เมื่อต้องการ “เปลี่ยนใจคนอื่น”

กำรเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของสภำเด็กและเยำวชนต�ำบล

หนองอยีอ ท�ำให้เขยีวบอกตวัเองว่ำ ต้องท�ำตวัให้เป็นแบบอย่ำง

ที่ดี

หน้ำท่ีหลักในกำรท�ำงำนเป็นประธำนสภำ คือกำรเข้ำ

ถึงตัวเยำวชนทุกกลุ่ม ทุกหมู่บ้ำน ดังนั้น ในเวลำว่ำง เขียวจะ

ตระเวนไปพดูคุยกับเยำวชนแต่ละกลุม่อย่ำงคุ้นเคย เพือ่ท�ำควำม

เข้ำใจถึงปัญหำ อุปสรรคในกำรท�ำงำนของแต่ละกลุ่มว่ำเป็น

อย่ำงไร รวมท้ังสร้ำงควำมไว้วำงใจให้เกิดในกลุ่ม นอกจำกนั้น 

เขียวยังท�ำหน้ำที่ “แมวมอง” คอยหำเด็ก เยำวชนท่ีมีเวลำว่ำง

และมีใจอยำกท�ำกิจกรรม ให้เข้ำมำร่วมเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่ง

ของเครือข่ำยอย่ำงสม�่ำเสมอ

ดังนัน้ ขัน้ตอนแรกเพือ่สร้ำงให้เกิดกำรยอมรบัท้ังจำกตวั

เยำวชนและจำกผูใ้หญ่ในหมู่บ้ำน คือ เขำต้องลบภำพ นกัด่ืม และ 

นักเลง ออกไปจำกสำยตำชำวบ้ำน

เขียวตัดสินใจ “หยุดดื่ม” ทันที และท�าได้ส�าเร็จ โดย

พิสูจน์ตนเองจากการอยู่ในกลุ่มคนที่ด่ืมว่าเขาก็สามารถ

สังสรรค์กับกลุ่มได้โดยไม่ต้องยกแก้วสุรา

และเม่ือหยุดด่ืมได้ ปัญหำเร่ืองกำรทะเลำะววิำทก็ไม่มี สิง่

ที่ตำมมำคือ ควำมมีสติ ใจเย็น ที่ก่อขึ้นอย่ำงช้ำๆ จนกลำยเป็น

อุปนิสัยใหม่ของเขียว

หลังจำกนั้น แม้จะมีวัยรุ่นบำงคนเข้ำมำขอ “ลองดี” แต่

เขียวก็สำมำรถปล่อยวำงอำรมณ์ และไม่ถือสำกับเร่ืองเหล่ำน้ี

ได้ส�ำเร็จ

และกลำยเป็นสิ่งท่ีเขำภูมิใจยิ่งนัก เม่ือสำมำรถท�ำตำม

ควำมตั้งใจของตนเองได้

สภาเด็กและเยาวชน 
รูปแบบการทำางาน “มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม”

เม่ือมำรวมตัวกันเป็น สภำเด็กและเยำวชนต�ำบล

หนองอยีอแล้ว กำรท�ำงำนกเ็ริม่เป็นระบบ หลงัจำกประชมุหำรือ
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ในคณะกรรมกำรแล้ว แกนน�ำแต่ละคนซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละ

หมู่บ้ำน กลับไปถำมควำมเห็นจำกสมำชิกในหมู่บ้ำนของตนเอง

ว่ำ แต่ละกลุ่มอยำกจะท�ำโครงกำรอะไร เม่ือน�ำเสนอโครงกำร

เข้ำมำแล้ว คณะกรรมกำรสภำและเยำวชน ท�ำหน้ำที่ร่วมกัน

พิจำรณำกล่ันกรองโครงกำรต่ำงๆ เพื่อน�ำเสนอแก่ อบต. และ

ของบประมำณสนับสนุนกำรท�ำงำน

เขียวเพิ่มเติมถึงแนวทำงของกำรพิจำรณำโครงกำรว่ำ 

ในปีแรกเน้นโครงกำรประเภทที่เด็กๆ จะได้มีรำยได้เสริม จึงได้

เลือกโครงกำรทีเ่ก่ียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพยีงขึน้มำก่อน เพือ่ให้

เด็กๆ เกิดก�ำลังใจในกำรท�ำงำน คือ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลำ เพำะเห็ด 

และท�ำน�้ำยำล้ำงจำน

โครงกำรเหล่ำนี้ได้รับงบประมำณสนับสนุนเป็นทุน

เบ้ืองต้นโครงกำรละห้ำพันบำท ถือว่ำได้ทุนตั้งต้นมำน้อยมำก

ส�ำหรับเขียวและเยำวชน แต่ทุกคนในกลุ่มไม่ได้อยากเห็น

ก�าไรจากการลงทุนในโครงการเหล่านี้ เท่ากับส่ิงเกิดขึ้น

ในกระบวนการท�างาน นั่นคือ ความรัก ความสามัคคี และ

ความรู้จักรับผิดชอบของเด็กๆ แต่ละกลุ่ม

“เด็กๆ ในหมู่บ้านที่น�าเสนอเรื่องเลี้ยงปลา พวกเขาก็จะ

จัดเวรยามในการดูแลให้อาหารปลา และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างการเล้ียง รวมท้ังพอเล้ียงจนโตได้ที่แล้วก็จะพากันออก

ขายโดยตระเวนไปตามบ้านต่างๆ ในหมู่บ้าน ถ้ายังขายไม่หมด 

พี่สมเกียรติ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีและเป็นคนท�างานหลักในเร่ือง

เยาวชน ก็จะพาตระเวนไปขายตามต�าบลอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ๆ”

ในกลุ่มของเขียวซึ่งท�ำโครงกำรเล้ียงไก่ ถือว่ำประสบ

ควำมส�ำเรจ็น้อยที่สุด เพรำะจำกที่เลีย้งในตอนเริม่แรก ๑๕๐ ตัว 

ตอนนี้เหลือไม่ถึง ๓๐ ตัวแล้ว เนื่องจำกมีไก่ตำยทุกวัน
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“ผมก็ได้บทเรียนมากเลยนะจากการเลี้ยงไก่ เพราะเรา

ต้องไปเรียนรู้จากท่ีต่างๆ ทั้งยังต้องหาหนังสือมาอ่านว่าท�าไม

ไก่ตาย จะเล้ียงยังไง จะแก้ปัญหายังไง ก็ท�าให้น้องๆ ในกลุ่ม

ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลให้อาหารไก่ ท�าความสะอาดเล้า ก็ได้

เรียนรู้ไปด้วยกัน”

เขียวเล่ำถึงเร่ืองรำวของควำมส�ำเร็จและควำมล้มเหลว

ด้วยน�้ำเสียงที่มีควำมสุข ต่ำงจำกตอนที่เล่ำถึงอดีตของตนเอง

ในวัยรุ่นที่ท�ำตัวเป็น “นักดื่ม” อย่ำงมำก

ทำางาน “จิตอาสา” และ “เลี้ยงชีพอย่างพอเพียง”  
สมดุลย์ของชีวิตวัยรุ่นคนหนึ่ง

กำรท�ำงำนในฐำนะประธำนสภำเด็กและเยำวชนต�ำบล

หนองอียอไม่ได้สร้ำงรำยได้ให้กับเขียว เพรำะ อบต. ให้งบ

ประมำณในรปูแบบของโครงกำร ซึง่เป็นค่ำใช้จ่ำยของแต่ละกลุ่ม 

เขียวต้องด้ินรนหำทำงเอำชีวิตรอดเน่ืองจำกทำงบ้ำนมีฐำนะ

ยำกจน บำงคร้ังจึงส่งผลต่อกำรท�ำงำนให้กับชุมชนซึ่งเป็นกำร

ท�ำงำนแบบ จิตอาสา เพรำะท�ำให้เขียวต้องเลือกว่ำจะใช้เวลำ

กับงำนด้ำนไหน เม่ืองำนสองด้ำนมำหำพร้อมกัน แต่เขำมักเลือก

งำนจิตอำสำก่อน

“ท่ีบ้านอาจบ่นๆ บ้าง แต่ผมว่าพวกเขาเข้าใจผมดี เพราะ

ครอบครวัของผมสอนเร่ืองการเอือ้เฟ้ือแบ่งปันว่าเป็นเรือ่งส�าคญั 

เราเกดิมาในครอบครวัยากจนกจ็ริง แต่ทุกคนกช่็วยเหลือกันทกุ

อย่าง งานทีผ่มท�าอยูน่ี ้ถามว่าเหนือ่ยไหม เหนือ่ย แต่พีช่ายบอก

ว่า ถ้าท�าแล้วมีความสุขก็ท�าต่อไปเถอะ แต่เมื่อไหร่ท�าแล้วรู้สึก

ล�าบากใจ ก็ไม่ต้องท�า”

กำรเปล่ียนแปลงในตวัเขียว สะท้อนถงึโอกำสของเยำวชน

ในพื้นท่ีชนบทอื่นๆ ว่ำสำมำรถเปล่ียนแปลงตัวเองได้หำกเกิด

กิจกรรมที่สร้ำงสรรค์โดยผู้ใหญ่ในชุมชนสนับสนุน

เช่นเดียวกับที่เขียวและเยำวชนในต�ำบลหนองอียอบำง

กลุ่มเคยใช้เวลำว่ำงไปกับสุรำและกำรทะเลำะวิวำท เพรำะใน

เวลำนั้น ต�ำบลหนองอียอยังไม่เกิดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ส�ำหรับ

เยำวชน เวลำว่ำงของเยำวชนจึงถูกใช้ไปโดยเปล่ำประโยชน์

แต่เม่ือ อบต.หนองอยีอ เข้ำมำประสำนให้มีกำรเกำะกลุ่ม

ของเยำวชนด้วยกันในแต่ละหมู่บ้ำนและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม

ที่มำจำกควำมเห็นของเยำวชนเอง ก็ท�ำให้ภำพเยำวชนที่เคย

ยกพวกตีกันบ่อยครั้งหลังจำกจัดงำนแข่งกีฬำระหว่ำงหมู่บ้ำน

และงำนรื่นเริงสังสรรค์ตำมประเพณีหมดไป กลำยเป็นเพียง

เรื่องเล่ำในอดีต

พร้อมกับชีวิตของเยำวชนที่ชื่อ “เขียว” สุริยำ ดวงศรี คน

นี ้ทีส่ำมำรถพลิกเปลีย่นชะตำชวีติ และลบภำพ นกัเลง ออกจำก

สำยตำของผู้ใหญ่ เปล่ียนตนเองเป็น นักท�ากิจกรรม ประจ�ำ

ต�ำบลหนองอียอได้ ก็ด้วยกำรได้รับโอกำสและมีพื้นที่ให้ร่วมท�ำ

กิจกรรมในชุมชนของเขำนั่นเอง 
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อบต. กับการมองหา “ผู้ใหญ่ใจดี” 
ข้อต่อสำาคัญของพลังชุมชน



โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (๔ ภาค) ได้ให้

นิยามความหมาย ไว้ว่า

“ผู้ใหญ่ใจดีในชุมชน คือ บุคคล ผู้ที่ให้ค�ำปรึกษำ

แนะน�ำแก่พ่อแม่ ผูป้กครอง เด็ก เยำวชนยำมทีมี่ปัญหำ และ

เป็นผู้ที่พำพ่อแม่ เด็ก เยำวชน และครอบครัวท�ำกิจกรรมที่

สร้ำงสรรค์ ชวนคิด พำท�ำ พำถอดบทเรยีน เพือ่ยกระดับกำร

เรียนรู้ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็ก เยำวชนในชุมชน”

จากประสบการณ์ในการท�างานเพื่อพัฒนาเด็กและ

เยาวชน ทั้งในระดับปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น โครงการฯ พบ

ว่า หากพื้นที่ใดขาดการหนุนเสริมจากผู้ใหญ่ใจดี ก็จะส่งผลต่อ

การท�างานกับเยาวชน เพราะผู้ใหญ่ใจดีมีบทบาทส�าคัญยิ่งใน

การเรียนรู้ร่วมกับเยาวชน สามารถผลักดันให้เกิดกระบวนการ

เรยีนรูใ้นต�าบล สามารถสร้างกจิกรรมเพือ่สร้างความผกูพนัหรือ

ลดช่องว่างระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กเยาวชน ซึ่งจะช่วยป้องกันและ

แก้ไขปัญหาได้

ผูใ้หญ่ใจดี จงึเป็นท้ังสือ่กลางเชือ่มระหว่างองค์กรกับตวั

เยาวชน รวมท้ังเป็นผู้ท�าหน้าท่ีหนนุเสริม และตดิตามการท�างาน

ของเยาวชนในพืน้ทีไ่ด้อย่างมีประสทิธภิาพ และเป็นแบบอย่างที่

ดีของเด็กๆ ด้วย

ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจในการส่ง

เสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานทุกด้าน อบต. ควร

มองหาผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนของตน และช่วยส่งเสริมให้

ผูใ้หญ่ใจดีเหล่านีพ้ฒันาศักยภาพของตนในการท�างานร่วม

กับเด็กและเยาวชน

เพราะ “ผู้ใหญ่ใจดี” เป็นเหมือน “ลมใต้ปีก” ที่พยุง

ให้เด็กและเยาวชน มีก�าลังใจในการท�างานและด�าเนินชีวิตตาม

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ และแน่นอนว่า ย่อมส่งผลดีต่อชุมชนอย่าง

ไม่ต้องสงสัย
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 “ผู้ใหญ่ใจดี” ในชุมชน ค้นหาจากใคร

จากประสบการณ์ของโครงการฯ ในการท�างานร่วมกับ

ผู้ใหญ่ใจดีในหลากหลายพื้นที่ พบว่า ผู้ใหญ่ใจดี มีอยู่ในทุก

อาชีพ ทุกเพศ ทุกสถานภาพ

ผู้ใหญ่ใจดีสามารถเป็น ตุ๊เจ้า (เป็นค�าเรียกพระสงฆ์ของ

ภาคเหนือ) เจ้าหน้าที่ อบต. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน (อสม.) ครูในโรงเรียน ครู กศน. ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูภูมิปัญญา

หรือแม้กระทั่งคนที่เคยเกเร เป็น “เด็กไม่ดี” ก็ยังสามารถ

พัฒนาตนเองให้เป็น ผู้ใหญ่ใจด ีได้เช่นกัน

ดังนั้น จึงไม่มีขีดจ�ากัดใดๆ ที่ ผู้ใหญ่คนหนึ่งจะลุกขึ้น

มาพัฒนาตนเอง ซึ่งตัวอย่างเรื่องเล่ามากมายของการท�างาน

พัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆ จากหนังสือเล่มนี้ ล้วนเป็น

บทพิสูจน์ได้อย่างดี

จะเป็น “ผู้ใหญ่ใจดี” ได้ ต้องทำาตัวอย่างไร

ผูท่ี้ถกูเลอืกให้เป็น “ผูใ้หญ่ใจดี” คือ เป็นคนท่ีเด็กไว้วางใจ 

นั่นหมายความว่าคุณสมบัติที่จ�าเป็นและส�าคัญ คือ เป็นผู้ใหญ่ที่

พร้อมเข้าใจในธรรมชาติของเด็กและเยาวชน

ดังค�าบอกเล่าจากประสบการณ์แลกเปลี่ยนบทเรียน

และเสริมศักยภาพของผู้ใหญ่ใจดี ในเวทีที่โครงการฯ จัดขึ้นใน

หลากหลายพื้นที่ ได้สะท้อนถึงคุณสมบัติท่ีส�าคัญของ ผู้ใหญ่

ใจด ีว่า

•	 “ต้องเป็นการท�างานแบบลดช่องว่าง	 คือ	 การที่เยาวชน

มองเหน็ผูใ้หญ่เป็นทีพ่ึง่เวลาท่ีเยาวชนเหล่านัน้มีปัญหา	ไม่

สามารถหาทางออกให้กับตนเองได้	แต่ไม่ได้หมายความว่า

ต้องเข้าไปวุน่วายกับเยาวชนมากเกินเหต	ุเพราะความเป็น

จริงแล้วเยาวชนไม่ต้องการผู้ใหญ่ที่มานั่งสอน	หรือเข้าไป

ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเขามากเกินไป	เพราะฉะนั้น	ต้องดู

ช่วงจังหวะว่า	ควรเข้าไปเวลาใด”

•	 “ผู้ใหญ่ท่ีดีควรมองเยาวชนอยู่ห่างๆ	 ไม่ไปหักหาญน�้าใจ

ของเยาวชน”

•	 “ต้องท�าตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเยาวชน	เพือ่ให้เยาวชน

ได้เห็นภาพ	และสามารถท�าให้เยาวชนเข้าถึงได้”

•	 “ต้องมีการปรบัตวัทัง้ผูใ้หญ่และเยาวชน	ศกึษาเรียนรู้ร่วม

กัน	หาทางออกร่วมกัน”

•	 “ต้องสามารถซื้อใจเยาวชนได้	ด้วยความเมตตา	ไม่ท�าให้

เยาวชนรู้สึกอึดอัดใจเวลาที่อยู่กับเรา	 หรือเวลาท�างาน

ร่วมกัน”

•	 “ต้องคิดและไว้วางใจในตวัเยาวชน	เม่ือเวลาทีเ่ขาท�าผิดไม่

ต�าหนิ	แต่ต้องให้ก�าลังใจ	แล้วสนับสนุนให้ท�าใหม่อีกครั้ง”

•	 และข้อส�าคัญท่ีสุด	คือ	“ต้องรกัษำควำมลบัของเด็ก เม่ือ

เด็กมำขอค�ำปรึกษำ”

ผู้ใหญ่ใจดี เป็นสื่อกลางเชื่อมระหว่างองค์กรกับตัวเยาวชน รวมทั้งเป็นผู้ทำาหน้าที่หนุน
เสริมและติดตามการทำางานของเยาวชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบ
อย่างท่ีดีของเดก็ๆ ด้วยในฐานะท่ีเปน็หนว่ยงานทอ้งถิน่ซ่ึงมภีารกจิในการสง่เสรมิใหเ้กดิ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนางานทุกด้าน อบต. จึงควรมองหา ผู้ใหญ่ใจดี ในชุมชนของ
ตน และช่วยส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้พัฒนาศักยภาพของตนในการทำางานร่วมกับ
เด็กและเยาวชน
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ไม่เพียงเข้าใจเยาวชน ยังต้องรู้จักเชื่อมเครือข่าย  
ติดตามผล และสร้างกิจกรรม

“การท�าหนา้ทีผู่ใ้หญใ่จดีในชมุชน	ตอ้งมีการเชือ่มโยงรู้จกั	

องคก์ร	หน่วยงาน	เครอืขา่ย	ตอ้งมีเครือขา่ยชว่ยโยง	ตอ้งมีหนว่ย

งานรองรับ	เพราะล�าพงัเพยีงตนเองคนเดียวไม่สามารถท่ีจะแก้ไข

ปัญหาทุกอย่างหรือทุกเรื่องที่เกิดขึ้นได้	 เช่น	ต้องรู้จักกับสถานี

อนามัย	สถานีต�ารวจ	องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ”

นั่นคืออีกหนึ่งคุณสมบัติของผู้ใหญ่ใจดี ที่ต้องมีทักษะใน

การสรา้งสัมพนัธภาพกับผูใ้หญใ่นหนว่ยงานอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

เด็กและเยาวชน ที่เหล่าผู้ใหญ่ใจดี น�ามาแลกเปลี่ยนกันในเวที

เหตุผลที่ “ผู้ใหญ่ใจดี” ต้องรู้จักเชื่อมเครือข่าย หน่วยงาน

ต่างๆ ในท้องถิ่นของตนเอง เนื่องจากเป็นคนที่เด็กมักมาขอ

ความช่วยเหลือ ขอค�าปรึกษาในด้านต่างๆ เพราะไว้ใจและเชื่อ

ม่ันวา่จะสามารถรักษาความลับได้ หรือเป็นคนชว่ยประสาน สร้าง

ความเขา้ใจกับพอ่แม่ ครอบครวัของเด็กได้เม่ือเกิดปัญหาอนัเกิด

จาก “ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์” หรือ “ก้าวพลาด”

ผูใ้หญใ่จดี จงึไม่จ�าเป็นตอ้งเป็นผูเ้ชีย่วชาญ มีความรู้ หรือ

เป็นผูล้งมือแกไ้ขปัญหาใหเ้ด็กด้วยตวัเอง หากแตต่อ้งมีทักษะใน

การใหค้�าปรึกษา และการท�าหนา้ท่ี “ส่งตอ่” แก่หนว่ยงานองค์กร 

เมื่อเด็กหรือเยาวชนคนนั้นต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งคอย

ตดิตามผลท่ีเกิดขึน้จากการใหค้�าปรกึษา หรือใหก้ารส่งต่อไปยงั

หน่วยงานนั้น

นอกจากรู้จักการให้ค�าปรึกษาแล้ว ผู้ใหญ่ใจดีจ�าเป็นต้อง

สร้างให้มี “พื้นที่และกิจกรรมที่สร้างสรรค ์ ให้กับเด็กเยาวชน 

ได้ท�ากิจกรรมทีห่ลากหลายและสนกุสนานตามวยั ขณะเดียวกัน

ก็ต้องมีผู้ใหญ่พาเด็กได้เรียนรู้จากกิจกรรมนั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อ

ชว่งชงิเวลาทีเ่ด็กและเยาวชนจะใชไ้ปกบัการท�ากิจกรรมทีน่�าไป

สู่พฤตกิรรมเส่ียง สรส. จึงได้หยบิยกตัวอยา่งกิจกรรมหลากหลาย

ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น โดยมี “ผู้ใหญ่ใจดี” เข้าไปร่วมคิด ช่วยท�า 

และหนนุเสรมิอยูเ่บ้ืองหลงัความส�าเร็จอย่างมากมาย มาน�าเสนอ

เพื่อให้เห็นวิธีคิด วิธีท�า ของผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้ 
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ผู้ใหญ่ใจดี ต้องเป็นคนเช่นนี้…

•	 ทำ�ง�นแบบลดช่องว่�ง		เย�วชนไม่ต้องก�ร
ผู้ใหญ่ที่ม�นั่งสอน	หรือเข้�ไปยุ่งวุ่นว�ยกับ
ชีวิตของเข�ม�กเกินไป	เพร�ะฉะนั้น	ต้องดู
ช่วงจังหวะว่�	ควรเข้�ไปเวล�ใด	

•	 ควรมองเย�วชนอยู่ห่�งๆ	ไม่ไปหักห�ญน้ำ�ใจ
ของเย�วชน	

•	 ทำ�ตัวเป็นแบบอย่�งที่ดีให้กับเย�วชน	เพื่อให้
เย�วชนได้เห็นภ�พ	และส�ม�รถทำ�ให้เย�วชน
เข้�ถึงได้	

•	 ศึกษ�เรียนรู้ร่วมกัน	ห�ท�งออกร่วมกัน	

•	 ส�ม�รถซื้อใจเย�วชนได้ด้วยคว�มเมตต�	
ไม่ทำ�ให้เย�วชนรู้สึกอึดอัดใจเวล�ที่ทำ�ง�น
ร่วมกัน	

•	 คิดและไว้ว�งใจในตัวเย�วชน	เมื่อเวล�
เย�วชนทำ�ผิดไม่ตำ�หนิ	แต่ต้องให้กำ�ลังใจ	
แล้วสนับสนุนให้ทำ�ใหม่อีกครั้ง	

•	 และข้อสำ�คัญที่สุด	คือ	ต้องรักษ�คว�มลับเมื่อ
เด็กและเย�วชนม�ขอคำ�ปรึกษ�
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ในการขับเคลื่อนให้เกิดการรวมตัวของเยาวชนได้นั้น ใน

แต่ละพื้นที่จ�าเป็นต้องมองหาผู้ใหญ่ใจดีหลายคน

ส� า ห รั บ ต� า บ ล ท ่ า เ รื อ  อ� า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด

นครศรีธรรมราช ผู้ที่ท�าหน้าที่ชักจูงเด็กๆ ชักจูงพ่อแม่ให้เห็น

ความส�าคัญของการใช้เวลาร่วมกัน โดยใช้ “ศาสนา” เป็นจุด

ยึดเหนี่ยวคือ บุญพา แก้วดุก

เธอเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่เกษียณอายุก่อน

ราชการ แต่ไม่อยากสูญเสียเวลาว่างท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ�าวันไป 

จึงลุกขึ้นมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง สร้างพื้นท่ีให้ครอบครัวโดย

เริ่มจากหมู่บ้านหนองหนอน

แม้ต�าบลท่าเรือจะมีพื้นที่ติดกับอ�าเภอเมือง แต่สภาพ

ของหมู่บ้านหนองหนอนน้ันอยู่ในสภาพ “ไกลปืนเที่ยง” ต้ังลึก

ไปจากถนนใหญ่ และถนนหนทางเข้าสูห่มู่บ้านก็ยงัเป็นดินลูกรัง

ด้วยสภาพแวดล้อม และชีวิตแบบเกษตรกร ท�าให้คนใน

หมู่บ้านจ�านวนไม่น้อย ใช้เวลาหมดไปกับการพนนัและยาเสพติด 

บุญพา แก้วดุก จงึเลอืกท�า โครงการพาลกูจงูหลานเข้าวัด ใน

โรงเรียนวดัหนองหนอน ซึง่เป็นโรงเรียนระดับประถมศกึษา โดย

เม่ือถงึวนัพระ กจ็ะให้เด็กๆ มาท�ากิจกรรมร่วมกันทีว่ดั และให้พา

พ่อพาแม่มาร่วมด้วย เป็นเวลาครึ่งวัน

“ทีเ่ราเป็นคนท�า	เหมือนเป็นตวัตัง้ตวัต	ีก็เพราะเราเป็นคน

ใฝ่ใจศึกษาธรรมะอย่างจริงจัง	และช่วงเวลาที่ยังท�างานในสถานี

อนามัย	 ก็ได้มาคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านในหมู่น้ี	 ท้ังท่ีตัวเราไม่ใช่

คนหมู่นี้เลยนะ	 แต่เรารู้สึกเป็นห่วงเด็กๆ	 จากการที่เห็นสภาพ

หมู่บ้าน	ก็เลยมาท�า”

บุญพาบอกว่าโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ท�าให้เห็น

อย่างชัดเจนว่าชาวบ้านตื่นตัวกับการเข้าวัดและการสร้างความ

สัมพันธ์ของคนในครอบครัวมากขึ้น

“ส�าหรับเรื่องเล่นการพนัน	แต่ก่อน	ถ้าเราเดินทางเข้ามา

ในหมู่บ้านนี	้ตลอดเส้นทางจะเหน็ชาวบ้านจบักลุม่กนัตัง้วงอย่าง

เอิกเกริก	แต่หลังๆ	มา	สังเกตว่าวงเหล่านั้นลดน้อยลงไป	หรือ

ว่าเขาจะแอบไปตั้งที่หลังบ้านแทนก็ไม่รู้”	บุญพาบอกยิ้มๆ	ด้วย

น�้าเสียงของคนใจเย็น

นอกจากลุกขึ้นมาเป็นผู้น�าชาวบ้าน พาเด็กๆ แห่งบ้าน

หนองหนอน หมู่ที่ ๑๒ ให้เข้าวัดฟังธรรมแล้ว ในหมู่บ้านหมู่ที่ 

๒ ซึ่งเป็นหมู่บ้านของบุญพาเอง ยังมี ศูนย์การเรียนรู้อย่าง

ไม่เป็นทางการ ส�าหรับเด็กๆ จ�านวนหนึ่ง นั่นคือที่บ้านหลังที่

เด็กๆ เรียกว่า “ยายพา” นั่นเอง

“คือหลังจากเกษียณแล้ว	เราก็ว่างใช่ไหม	แต่เราไม่อยาก

อยู่เฉยๆ	 สังเกตเห็นว่าหมู่บ้านท่ีเราอยู่ก็มีเด็กอยู่เยอะนะ	 แต่

ไม่มีที่ไป	 เลยชวนเด็กๆ	มาท�ากิจกรรมทุกเย็นวันเสาร์	 โดยเริ่ม

จากชวนหลานๆ	ของตัวเองมาก่อน	ครั้งแรกที่มาก็มีอยู่ไม่กี่คน

หรอก	เราชวนเขาว่ามาท�าขนมกินกันไหม	วนัเสาร์ตอนเยน็	มีใคร

ว่างม่ัง	พอมาถงึ	เราก็สอนเด็กให้ท�าขนมง่ายๆ	แล้วจากนัน้ก็ถาม

เขาว่า	เขาอยากท�าอะไร	ชอบอะไร	ในครั้งต่อไปที่จะมาเจอกัน”

บุญพา แก้วดุก
ตัวอย่างผู้ใหญ่ใจดีที่ “ละเอียดอ่อน” กับเยาวชน
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บุญพาเล่าให้ฟังถึงที่มาในการเปิดบ้านของตัวเองให้เป็น 

“แหล่งสุมหัว” ของเด็กๆ ว่าเพราะเห็นสภาพที่เด็กต้องเผชิญกับ

เรือ่งต่างๆ ซึง่พาให้เกิดพฤตกิรรมเส่ียง จงึไม่อยากให้เด็กหนไีป

ไหนไกล เด็กทีม่าท�ากิจกรรมท่ีบ้านจงึมีตัง้แต่เด็กท่ีก�าลังเรียนชัน้

ประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา

	 “เราใช้กิจกรรมเป็นตัวล่อ	 เด็กส่วนใหญ่จะชอบวาดรูป

มาก	 เราก็หาซื้อสี	 กระดาษมาตุนไว้	 ถึงเวลา	พวกเขาก็มารวม

ตัวกัน	วาดโน่น	วาดนี่	แล้วเราก็ใช้เวลาที่อยู่กับเขานี่แหละชวน

เขาคุยแล้วก็สอนเขาไปในตัว”

บุญพาทำากิจกรรมทุกอย่างที่เล่ามาภายใน
บ้านหลังนี้ด้วยเงินทุนของตัวเอง

“มีบางครัง้นะ	เราก็มีงานพเิศษให้เดก็ๆ	ท�า	แล้วก็เก็บเงนิ

กันไปเทีย่วในเมือง	เทีย่ววดัตามท่ีเด็กๆ	อยากไป	โดยไปเป็นกลุ่ม	

คือเดิม	เราก็แค่มีความตั้งใจดี	อยากช่วยเด็กแค่นั้น	ไม่ได้คิดถึง

ความละเอียดอ่อนของกระบวนการท�ากิจกรรมกับเด็กๆ	ว่าต้อง

ตัง้ค�าถามยงัไง	ต้องมีการชวนเด็กสรปุการเรยีนรู้อะไร	และท�าไป

ท�าไม	เพื่ออะไร	พอมีคนมาชวนคุย	มาตั้งค�าถามกับเรา	ก็ท�าให้

เราคิดมากขึ้น	ละเอียดขึ้น”

บุญพาจึงไม่เป็นเพียงผู้ใหญ่ใจดีท่ีเปิดพื้นที่ให้เด็กได้

รวมตัวกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เท่านั้น แต่ยังใส่ใจในทุก

ขั้นตอนของการจัดกระบวนการเรียนรู้ เธอพัฒนาตนเองจาก

การได้โอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการพัฒนา

เยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (๔ ภาค) ท�าให้เธอมองเห็นว่าหาก

จะท�ากิจกรรมกับเด็กๆ ให้ได้ประโยชน์และเกิดการเรียนรู้ร่วม

กันอย่างแท้จริงนั้น ต้องค�านึงถึงอะไรบ้าง

ทุกวันนี้ เวลาท�ากิจกรรมอะไรกับเด็ก บุญพาจึงต้อง

ชวนเด็กคิด ต้องถามทกุครัง้ว่าท�าแล้วเป็นอย่างไร ได้เรยีนรู้

อะไรบ้าง อยากท�าอะไรทีจ่ะท�าให้ดีกว่าเดิม สนกุกว่าเดิม 

  เดิมเราก็แค่มีความตั้งใจ
ดี อยากช่วยเด็กแค่นั้น ไม่ได้คิดถึง

ความละเอียดอ่อนของกระบวนการทำา
กิจกรรมกับเด็กๆ ว่า ต้องตั้งคำาถาม

ยังไง ต้องมีการชวนเด็กสรุปการเรียนรู้
อะไร และทำาไปทำาไม เพื่ออะไร พอมีคน
มาชวนคุย มาตั้งคำาถามกับเรา ก็ทำาให้

เราคิดมากขึ้น ละเอียดขึ้น 

บุญพา แก้วดุก
ผู้ใหญ่ใจดี ตำาบลท่าเรือ อำาเภอเมือง นครศรีธรรมราช
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กษิณณัตถ์ ปันด ี หรือ เต่า ได้รับเลือกให้เป็นผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ต�าบลวิเชตนคร อ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�าปาง 

มากว่า ๗ ปีแล้ว ใครๆ จึงเรียกเขาว่า “ผู้ช่วยเต่า” และเขาบอก

ว่า ที่มาเป็นผู้ใหญ่ใจดี ในต�าบลนี้ เพราะตัวเองเคยเป็นเด็กเกเร

มาก่อนนั่นเอง

ชีวิตเปลี่ยนไป เพราะได้ “พี่สาว” แบบอย่างที่ดี

ในสายตาของชาวบ้านท่ีเคยเห็น เต่าสมัยที่เขายังเป็น

วัยรุ่น ทุกคนล้วนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเป็น “นักเลง

หัวไม้” ด้วยความเป็นคนเลือดร้อน รักเพื่อน จึงท�าอะไรโดย

ไม่ยั้งคิดถึงผลที่จะตามมา เขาจึงถูกนับรวมว่าเป็น “เด็กไม่ดี” 

เพยีงแต่พฤตกิรรมเกเรของเขายังไม่ถงึขัน้ทีต้่องพาให้เขาตดิคุก

ติดตะราง แต่ก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตไม่น้อย เพราะฐานะที่ยากจน 

เต่าจึงตัดสินใจไปท�างานหาเลี้ยงชีพในกรุงเทพฯ หลายปี แต่ใน

ที่สุดเขาก็เลือกกลับมาอยู่ในบ้านเกิด เพราะไม่สามารถทนใช้

ชีวิตเป็นคนเมืองได้ 

เม่ือกลับมา เต่าพบว่าสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านเปล่ียน

ไปมาก ด้วยช่วงนั้น เป็นยุคที่คนยังไม่เข้าใจค�าว่า “เอดส์” อย่าง

รอบด้าน เต่าจึงได้เห็นเพื่อนร่วมรุ่นมากมายท่ีต้องจากไปราว

ใบไม้ร่วง 

“กลับมาอยู่บ้าน	ก็มีเพื่อนหลายคนได้ดิบได้ดี	มีต�าแหน่ง	

การงานม่ันคง	 ส่วนคนท่ีป่วยด้วยเอดส์	 ชาวบ้านก็จะพากัน

รังเกียจ	ตอนนั้น	ผมเริ่มอยากท�าความเข้าใจว่าท�าไมคนถึงต้อง

รังเกยีจเพือ่นผม	และอยากท�าความดี	ก็เลยตามพีส่าวไปเข้าร่วม

รับการอบรมเรื่องเอดส์”

กษิณณัตถ์ ปันดี
ตัวอย่างผู้ใหญ่ใจดีที่ “เคยเป็นนักเลงหัวไม้”

โลกของเขาเปิดกว้างอย่างที่ไม่เคยเห็นมา
ก่อนเมื่อได้เร่ิมเข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วย
งานพี่สาว และติดสอยห้อยตามเข้าร่วม
รับการอบรมในทุกท่ี จาก “นักเลงหัวไม้” 
ผู้ช่วยเต่าจึงพัฒนาตนเองจนกลายเป็น 
“ผู้ใหญ่ใจดี”

เต่ายอมรับว่าเป็นเพราะพีส่าวของเขาคอยอยู่เคียงข้าง 

ให้ก�าลงัใจ ไม่เคยปิดก้ันโอกาส จงึท�าให้เขาสามารถเปลีย่นแปลง

ตนเอง

เลื่อนขั้นจาก “แกนนำาไม่เป็นทางการ มาเป็น 
 “ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน”เพราะความตั้งใจจริง

เต่าท�างานด้วยการแฝงตัวเป็นแกนน�าอย่างไม่เป็น

ทางการอยู่ในหมู่บ้านเป็นเวลานาน โดยเขาชักชวน รวบรวม

วัยรุ่นที่ไม่มีงานท�า ไม่ได้เรียนต่อ ใช้ชีวิตไปวันๆ ให้มารวมกลุ่ม

กันที่บ้านของเขา และหาอาชีพเสริมให้ เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้มีราย

ได้พิเศษ และไม่ต้องใช้เวลาว่างไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น

เต่าเล่าว่าช่วงแรกๆ ที่เปิดบ้านให้เป็นท่ีพักพิงของ

เยาวชน ถูกคนในหมู่บ้านมองว่า บ้านของเขาคือ “สถานท่ี

ซ่องสุม” ของเด็กเกเร เด็กไม่เอาไหน หลายคนหมกมุ่นกับสุรา 

และการชกต่อย ท�าให้เต่าถกูมองด้วยสายตาทีไ่ม่น่าไว้ใจอกีคร้ัง

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน88



แต่เม่ือเขาพิสูจน์ความตั้งใจดีของเขา โดยการหางาน

พิเศษ เช่น งานรับเหมาก่อสร้าง ทาสี มาให้เด็กๆ ช่วยท�า รวม

ทั้งยังให้บ้านเป็นที่พักพิงยี่สิบสี่ชั่วโมง พ่อแม่คนไหน ตามหา

ลูกไม่เจอ เม่ือมาท่ีบ้านของเต่า ก็จะพบลูกของตนได้ ผู้ใหญ่

บ้านเร่ิมเห็นความตั้งใจจริงในการท�างาน และความสามารถ

ในการรวมกลุ่มเยาวชนนอกระบบได้ จึงมอบหมายต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้แก่เขา เพื่อช่วยเหลืองานด้านที่เกี่ยวข้อง

กับเยาวชน จากวันนั้นเป็นต้นมา ทุกคนจึงเรียกเขาว่า “ผู้ช่วย

เต่า”

ชวนเด็กๆ ทำาความดี จนกลายเป็น “ส้วม” ของเด็ก

“ผมเลือกท่ีจะท�างานกับกลุ่มเด็กท่ีไม่ได้เรียนต่อ	 เพราะ

ผมเองก็เคยเป็นเด็กนอกระบบมาก่อน	 ผมจึงเข้าใจความรู้สึก

ของพวกเขาดี”

ผู้ช่วยเต่าบอกถึงการท�างานกับกลุ่มเยาวชนนอกระบบ

ในหมู่บ้านว่า เขาใช้กิจกรรมท่ีส�าคญั คอื การรวมทมีเตะฟตุบอล 

โดยมีเขาเป็นโค้ชให้ จนสามารถไปแข่งขัน ได้ถ้วยรางวัลติดมือ

กลับมาเสมอ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดกับเด็กกลุ่มนี้

ที่ถูกมองข้าม

“หลังจากรวมทีมเตะฟุตบอล	 ผมก็ชวนพวกเขาท�างาน

จติอาสาง่ายๆ	โดยใช้การรวมกลุ่มข้ามหมู่บ้านเพือ่ท�าให้พวกเขา

รู้จักกันเนื่องจากเด็กที่นี่มักมีเร่ืองทะเลาะเบาะแว้งข้ามหมู่บ้าน

กันบ่อย	 พอชวนมาท�าความสะอาดลานวัด	 ก็รู้จักกันมากขึ้น	

แล้วก็จัดแข่งฟุตบอลระหว่างหมู่บ้านไปด้วย	เดี๋ยวนี้	จึงไม่มีเด็ก

ตีกันแล้วในต�าบล”

ในระหว่างที่เด็กๆ มารวมกลุ่มกันในวันหยุด ผู้ช่วยเต่า

จะประสานเจ้าหน้าที่ที่มีความรูใ้นเรื่องสุขภาพด้านต่างๆ มา

จดัการอบรมให้กับเด็กไปด้วย เพือ่ท�าให้เด็กมีความรูค้วามเข้าใจ

โดยเฉพาะเร่ืองเอดส์และยาเสพติด ส่งผลให้ทุกวันนี้ ปัญหาใน

เรื่องเหล่านี้ลดลงไปด้วยเช่นกัน

เม่ือผู้ช่วยเต่าเป็นท่ีพึ่งของเด็กในทุกด้านท้ังเรื่องจิตใจ 

การงาน เศรษฐกิจ เด็กๆ จึงพากันรวมเงินและซื้อเสื้อยืดให้กับ

เขา เส้ือยืดตวันัน้มีข้อความเขยีนว่า “ส้วม” เพราะเขาคือทีร่ะบาย

ความทุกข์ของเด็กๆ และนั่นเป็นสิ่งที่ผู้ช่วยเต่าภูมิใจ

ในวันนี้ เด็กหลายคนที่เคยกิน เคยนอน เคยไปท�างาน

รับจ้างร่วมกับเขา ได้รับโอกาสให้เข้าท�างานในฐานะลูกจ้างของ 

อบต. วิเชตนคร บางคนมีสัญญาว่าจ้างท�างานถึง ๔ ปี ส่งผลให้

พวกเขามีรายได้ม่ันคงข้ึน ผู้ช่วยเต่ายืนยันว่าไฟในการท�างาน

โน้มน้าวให้เด็กๆ ท่ีอยู่นอกระบบได้กลับเข้ามาใช้ชีวิตในชุมชน

ได้อย่างสง่าผ่าเผยยังคุโชนเสมอ และถือเป็นงานหลักที่เขาขอ

ท�าต่อไป เพราะภูมิใจที่ได้เป็น “ส้วม” ให้เด็กๆ

“เด็กๆ บอกว่ำ ที่ให้เสื้อตัวนี้ เพรำะผมเป็นที่ระบำย

ของพวกเขำ ซึ่งผมก็ดีใจนะที่เด็กเห็นว่ำผมคือคนที่เขำ

ไว้ใจ” 

  ผมเลือกที่จะทำางานกับกลุ่มเด็กที่ไม่ได้
เรียนต่อ เพราะผมเองก็เคยเป็นเด็กนอกระบบมา

ก่อน ผมจึงเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาดี 

กษิณณัตถ์ ปันดี
ตัวอย่างผู้ใหญ่ใจดีที่ “เคยเป็นนักเลงหัวไม้”

89ตัวอย่างความส�าเร็จจากโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ๔ ภาค



“ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน”
ตัวอย่างการทำางานขององค์กรท้องถิ่นในชุมชน

เป็นที่จัดสร้าง “ศูนย์เรียนรู้ของเยาวชน” ด้วยทุนที่มีจ�ากัด เด็ก

ในชมุชนจงึคิดว่าการก่อสร้างสถานทีด้่วยดินพวกเขาน่าจะท�าได้

ด้วยแรงงานของตนเอง และใช้งบประมาณน้อย ประกอบกับ

ค่ายยุวโพธิชน เป็นค่ายที่เน้นให้เด็กได้ใช้แรงงานเพื่อประโยชน์

ต่อส่วนรวมด้วย “ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน” จึงเกิดขึ้น

สร้างแกนน�าเยาวชน ให้สมดุลทั้งใจ กาย ปัญญา

ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน เป็นพื้นที่พัฒนาเด็กและเยาวชน 

โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีต่อเนื่อง สมดุลทั้งใจ กาย สังคม 

และปัญญา สอดคล้องกบับรบิทของท้องถิน่ เยาวชนมอีสิระทีจ่ะ

เรียนในส่ิงท่ีตนเองสนใจโดยไม่ละทิง้ การคดิ พดู อ่าน เขยีน เพือ่

สามารถส่ือสารกบัชาวบ้านได้ เช่น การผลิตอาหารเอง การสร้าง

ที่พักอาศัยเอง (บ้านดิน) เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค (อาหาร

เป็นยา) ศูนย์ฯ ยังได้สร้างเยาวชนต้นแบบด้านการศึกษาที่ไม่

จ�าเป็นต้องกู้หนีย้มืสนิ แต่สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ เป็นต้น

แบบด้านการประกอบอาชพีในชมุชนและสามารถอยู่ในชมุชนบน

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน90

แนวคิด ที่มาของการจัดตั้งศูนย์ฯ

ศูนย์การเรยีนรูช้าวดิน ตัง้อยูท่ีบ้่านโคกกลาง ต�าบลหว้า

ทอง อ�าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นหลังจาก

ทีมวิจัยโครงการวิจัยพัฒนากลไกการจัดการความรู้เพื่อท้องถิ่น 

เข้าไปท�างานวิจัยในพื้นที่ ท�าให้เกิดแกนน�าชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่

ผ่านกระบวนการเรียนรู้เสริมศักยภาพผู้น�า กลายเป็นผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง (Change Agent) ตระหนักถึงความขาดช่วงของ

ผู้น�ารุ่นใหม่ เนื่องจากเยาวชนคนหนุ่มสาวออกไปเรียนหนังสือ

นอกชุมชน จึงไม่มีโอกาสเรียนรู้เรื่องชุมชนของตนเอง

ผู ้น�ากลุ่มนี้เร่ิมให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนมากขึ้น โดยประสานกับทีมวิจัยในการจัดกิจกรรมเพื่อ

เยาวชน และกับโครงการยุวโพธิชน จัดกระบวนการเรียนรู้

เพื่อให้เยาวชนสามารถน�าธรรมมะมาใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

และจัดการฝึกอบรมให้เยาวชนสม�่าเสมอ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โครงการยุวโพธิชน ได้จัดค่ายฤดูร้อน

บ่มเพาะคณุธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนในภาคอสีานจ�านวน ๓๐ 

คน ระยะเวลา ๒๐ วัน ผู้ประสานงานโครงการฯ และชาวบ้านจึง

คิดเรื่องการท�าศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่รวมใน

การพบปะและท�ากิจกรรมร่วมกัน รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้าน

อาชีพ และการศึกษาที่เยาวชนและชาวบ้านสามารถค้นคว้า

หาความรู้ได้

ส�าเนยีง วงษ์พมิพ์ เป็นครภูมิูปัญญา ด้านศลิปวฒันธรรม 

ประเภทหมอล�า ตระหนกัถงึความส�าคัญของการพฒันาเยาวชน 

จึงได้บริจาคที่ดินจ�านวน ๓ ไร่ ๓ งาน อยู่ใกล้เขื่อนอุบลรัตน์ให้

ศักดา เหลาเกตุ
หนึ่งในแกนนำาเยาวชน

  สิ่งดึงดูดที่ทำ�ให้ขยันเมื่อ 
เข้�ม�เรียนรู้ในศูนย์ฯ คือ กิจกรรมสนุก 

เพร�ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนก�ร  
ทำ�ให้ตนเองมีพัฒน�ก�รด้�นก�รพูด 

ก�รคิด ก�รแสดงออก เป็นกระบวนก�ร 
ที่สร้�งคนเงียบๆ ให้กล้�แสดงออกได้  



วถิชีวีติแบบพอเพยีง ต้นแบบของเยาวชนทีเ่รียนรู้และมีความสุข

จากการสบืทอดวฒัธรรมท้องถิน่ และต้นแบบของเยาวชนทีเ่หน็

คุณค่าและร่วมรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

เชื่อมร้อยวัฒนธรรมท้องถิ่น  
เพื่อสร้างการเรียนรู้ของชุมชน

หลังจากศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน ได้จัดค่ายยุวกระบวน

กร เพื่อให้แกนน�าเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรท้องถิ่น 

ท�าให้เกิดจิตส�านึกในการปกป้องชุมชน พร้อมกับพัฒนาแกนน�า

เหล่านี้ให้เป็น “ยุวกระบวนกร” มีทักษะในการจัดกระบวนการ

เรียนรู ้ท�าให้เกดิมีแกนน�าเยาวชนทีส่ามารถจดักระบวนการเรยีน

รู้ให้กบันกัเรียนในโรงเรียน สามารถจดัการความรู้เพือ่พฒันาการ

เกษตร ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และยังท�าให้เกิดการยอมรับ

จากคนในชุมชน

ตัวอย่างในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นกระบวนการ

เรยีนรู้ ให้ผู้เรยีนตระหนักในคณุค่าของตนเองและของชุมชน ส่ง

ผลให้พ่อแม่ของเด็กประมาณ ๑๐ ครอบครัว ที่มาร่วมกิจกรรม

กับลูกๆ หมดห่วงเม่ือลูกมาอยู่ที่น่ี เพราะกิจกรรมต่างๆ ที่

ศูนย์การเรียนรู้จัด จะเน้นความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับวัย

ของผู้มาร่วม ท�าให้เด็กในครอบครัวเหล่านีห่้างไกลจากร้านเกมส์ 

โต๊ะสนกุเกอร์ทีค่อยดึงเวลาของเยาวชนในหมู่บ้านไปในทางท่ีก่อ

ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง

ตัวอย่างที่ส�าคัญซึ่งส่งผลต่อการรวมพลังในชุมชน โดย

แกนน�าเยาวชนของศูนย์การเรียนรู้ชาวดินบ้านโคกลางรวม

เป็นพลังท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม คือ “ฮีตสิบสอง 

คลองสิบส่ี” ซึ่งเป็นประเพณีท่ีชาวอีสานปฏิบัติสืบต่อกันมา

ท้ังสิบสองเดือนของแต่ละปี โดยผสมผสานพิธีกรรมที่เก่ียวกับ

เรือ่งผ ีพธิกีรรมทางการเกษตร เข้ากบัพธิกีรรมทางพทุธศาสนา 
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ถือเป็นกลไกที่บรรพบุรุษสร้างขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนลูกหลานไม่

ให้หลงลืมวิถีปฏิบัติที่ดีงาม

เช่น งานฮีตเดือนสาม บุญข้าวจ่ี ประเพณีที่ก�าลังจะ

เลือนหายจากชุมชน ทางศูนย์ฯ ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อสร้างการ

มีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มากที่สุด ทั้งให้ผู้รู้ในชุมชนมาเล่า

ถงึประวตัคิวามเป็นมาของข้าวจ่ี จดัประกวดการท�าข้าวจีภ่ายใน

งานโดยแต่ละกลุ่มต้องน�าเสนอว่าข้าวจี่ของกลุ่มน้ันมีเคล็ดลับ

อย่างไรจงึอร่อย เพือ่ให้ผูร่้วมงานได้รับรู้ถงึกระบวนการท�าข้าวจี่ 

ก่อนจะให้กรรมการซ่ึงเป็นตัวแทนของชาวบ้านในชุมชนตัดสิน 

และมอบรางวัลเป็นพันธุ์หัวหอม

หรือการจัดงานบุญพระเวสในเดือนมีนาคม แม้

ชาวบ้านโคกกลางยังคงมีการเตรียมเคร่ืองลหุภัณฑ์ครบทุก

อย่างเหมือนท่ีเคยท�ามาในอดีต แต่การแสดงมหรสพในงานใช้

การแสดงของเด็กๆ ในชุมชนกว่า ๓๐ คน ซึ่งต่างจากปีที่ผ่าน

มา ชาวบ้านมักใช้การเร่ียไรเงินเพื่อว่าจ้างหนังหรือหมอล�าให้

มาฉายในหมู่บ้าน

ส�าหรับงานวันวิสาขบูชา หรืองานบุญเดือนหกนั้น ส่ิงท่ี

ต่างไปจากเดิมของการจัดงานที่โคกกลาง คือ แกนน�าเยาวชน

จัดฉายภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง “พระพุทธเจ้า” ให้เด็กๆ ดูในตอน

กลางวัน และให้เด็กสะท้อนสิ่งท่ีพวกเขาได้เรียนรู้ผ่านการวาด

ภาพ โดยแบ่งเป็นสามกลุม่คือ กลุม่ท่ีเล่าเรือ่งเก่ียวกับการประสตูิ 

กลุ่มที่เล่าเรื่องการตรัสรู้ และกลุ่มที่เล่าเรื่องการปรินิพพาน เพื่อ

น�าเสนอแก่เวทีผู้ใหญ่ในตอนหัวค�่าหลังจากฟังพระเทศน์จบ

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของแกนน�าเยาวชน
ของศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน

 ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน ได้เปิดพื้นท่ีการเรียนรู้เพื่อเปิด

โอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองโดยใช้ประเพณี “ฮีตสิบสอง 

คลองสิบสี่” เป็นกลไกขับเคล่ือนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้คนใน

ชุมชน

การจัดงานฮีตเดือนแปด อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 

เยาวชนหลายคนได้เรยีนรู้จากการสร้างการมีส่วนร่วมกับชมุชน

ในการฟื้นฟูและสืบทอดประเพณี

ศักดา เหลาเกตุ (ศักดา) แกนน�าเยาวชนรักษ์ถิ่น

ของศูนย์การเรียนรู ้ชาวดิน หมู ่บ ้านโคกกลาง มีฐานทุน

ด้านการเกษตร สามารถใช้เทคโนโลยีในการผลิตหนังสั้น มี

ทักษะการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถเป็น 

“ยุวกระบวนกร” พาน้องๆ และชาวบ้านในชุมชน ชวนคิด

ชวนคุยเพื่อถอดบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้

วรรินทร์ โสภา (โอ๋) แกนน�าเยาวชนท่ีมีความสามารถ

เป็นยุวกระบวนกร ได้อาสาสร้างการมีส่วนร่วมกับผู ้คนใน

ชุมชน โดยรวมกลุ่มชาวบ้านและเยาวชนจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 

มีความสามารถในการจับประเด็นและจดบันทึกการเรียนรู้ และ

รับผิดชอบดูงานภาพรวม

วิชุดา รุนล้า (ปริม) แกนน�าเยาวชนที่อาสาประสานงาน

กับผูใ้หญ่ในชมุชน สรรหาพธิกีร นางเทียน จดัเตรียมสถานที ่และ

เครื่องเสียงในงานบุญเข้าพรรษา

เอ้ืองฟ้า วงษ์พิมพ์ (หน่อง) เป็นแกนน�าเยาวชนท่ีเดิน

ตามพ่อแม่เหมือนสุภาษิตที่ว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” เพราะ

เป็นบุตรสาวของส�าเนียง-ปราณี วงศ์พิมพ์ พระเอกและนางเอก

หมอล�าที่อุทิศตนและครอบครัวท�าประโยชน์ทั้งในการบริจาค

ท่ีดินเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชาวดินและถ่ายทอดภูมิปัญญา

ให้ลูกหลานชาวดินได้เรยีนรูเ้ก่ียวกบัอาชพีหมอล�า เพือ่ฝึกฝนให้

เด็กเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาอาชีพการแสดง

หมอล�าเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว หน่องจึงอาสาเป็นพีส่อน

น้องท�าพวงมะโหดที่ใช้ในงานบุญฮีตเข้าพรรษา
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  เร�พบว่�แกนนำ�เย�วชนที่ทำ�
กิจกรรมกับเร�อย่�งต่อเนื่อง สร้�งให้เกิด
เป็นนิสัยของเข�ได้จริง ส่งผลต่อคว�มรับ

ผิดชอบด้�นอื่นๆ ด้วย เช่น 
 

โจโจ้ เล่�ให้ฟังว่�กิจกรรมของเข�คือ  
ลดค่�ขนมและออมวันละ ๕ บ�ท 

 เดือนแรก เข�เริ่มออมลดลง เลยรู้สึก
ผิดเหมือนตัวเองไม่มีคว�มรับผิดชอบ จึง

กลับม�ออมให้ ได้เหมือนเดิม จนตอนนี้ติด
เป็นนิสัยแล้วในเรื่องก�รกินขนมลดลงและ
ก�รออม โจโจ้ยังเล่�ต่อว่�เมื่ออยู่บ้�นคน
เดียวเพร�ะพ่อแม่ไปทำ�ง�นรับจ้�ง โจโจ้ก็
ส�ม�รถทำ�ง�นบ้�นเองโดยไม่มีใครบังคับ 

 
หน่อง บอกว่� ระยะแรกในก�รพ�น้อง

ทำ�กิจกรรม หน่องก็ไม่ทำ�ง�นบ้�น เพร�ะ
คิดว่�ตนเองไม่มีเวล� แต่พอทำ�ไปสักพัก  
รู้สึกว่�ตนเองต้องรับผิดชอบทำ�ง�นบ้�น

ไปด้วย จึงแบ่งเวล�ม�ทำ� ก็ทำ�ได้โดยไม่ได้
เสียเวล�หรือเป็นเรื่องย�กแต่อย่�งใด 

 
ปริม ซึ่งทำ�เรื่องก�รจดบันทึกบอก

ว่� ตอนนี้ข�ดก�รบันทึกในแต่ละวันไม่
ได้  ตอนแรกก็ไม่อย�กทำ�  พอได้ทำ�

ทุกวันก็เริ่มสนุก จนกล�ยเป็นนิสัย 

วรรินทร์ โสภา
หนึ่งในแกนนำาเยาวชน ผู้ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์ฯ
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การเรียนรู ้ประเพณีงานฮีตสิบสอง ถือเป็นพื้นที่

ฝึกฝนทั้งการงานที่ต้องสัมพันธ์กับผู ้คนภายนอก และ

กระบวนการทีเ่กดิขึน้ในจิตใจของตนเอง ด้วยการรับบทบาท

หน้าที่ในการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ พาเด็กๆ และ

เยาวชนรุ่นน้องในหมู่บ้านเรียนรู้งานบุญในเดือนต่างๆ และดึง

การมีส่วนร่วมของชุมชนให้มองเห็นความส�าคัญและคุณค่าของ

เยาวชนที่เป็นพลังท้องถิ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนท้อง

ถิน่ได้เรียนรู้ความเป็นมาของงานบุญต่างๆ และสืบทอดประเพณี

วฒันธรรมเอาไว้ รวมทัง้ปลกูจติส�านกึรกัท้องถิน่บ้านเกดิ อกี

ทัง้ยังเป็นการเปิดพืน้ทีก่ารเรียนรู้ให้แกนน�าเยาวชนของศนูย์การ

เรียนรู้ชาวดิน ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยตรง จากการลงมือ

ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เป็นการฝึกฝนการท�างานเป็นทีม รู้จัก

บทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบ เกิดแรงบันดาลใจ ความ

ภาคภมิูใจมองเหน็คุณค่าศกัด์ิศรีภายในตน สามารถใช้ศกัยภาพ

ของตนทัง้ในด้านความรู้ ทกัษะและมีเจตคตท่ีิดี เป็นพลังท้องถิน่

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง

เหล่านี้คือตัวอย่างของการรื้อฟื้นจัดงานฮีตสิบสองใน

ชุมชนโดยศูนย์การเรียนรู้ชาวดินใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้คิดวิเคราะห์วางแผนตั้งแต่ก่อนเร่ิม

งานจวบจนหลังจากงานจบสิ้น

นับเป็นตัวอย่างรูปแบบที่น่าน�ามาปรับใช้ในการจัด

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเยาวชนท่ีเข้าร่วมกระบวนการอย่างสัมผัสได้ทั้งการกระท�า

และจิตใจ

ศูนย์การเรยีนรูช้าวดิน ถอืเป็นตัวอย่างของการสร้าง

พ้ืนที่ให้เกิดการรวมตัวกันของเยาวชนนอกระบบ โดยมี

องค์กรหน่วยงานนอกพืน้ทีท่ีเ่หน็ศกัยภาพและความส�าคัญ

ของเยาวชน เข้ามาเช่ือมร้อยกลุ่มด้วยกิจกรรมต่างๆ ให้

สามารถปลกุ “พลงัตัวตนด้วยตนเอง” จนส่งผลต่อการสร้าง

พลังชุมชนในต�าบลโคกกลางแห่งนี้ 

วราภรณ์ หลวงมณี
ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน

  แกนนำ�เย�วชนที่ทำ�หน้�ที่รับผิด
ชอบในก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู ้
ให้น้องๆ ค้นพบตัวเองว่� เมื่อได้รับ
ผิดชอบทำ�กิจกรรมม�กขึ้น ก็เปลี่ยน
คว�มรู้สึก จ�กเดิมทำ�เพียงเพื่อให้
ตนเองอยู่รอดเท่�นั้น แต่ตอนนี้เห็น
ศักยภ�พของตนเองว่�ทำ�เพื่อคนอื่น
ได้ด้วย ขณะที่ก�รทบทวนตนเองผ่�น
กระบวนก�รถอดบทเรียน ทำ�ให้พวก
เข�ส�ม�รถวิเคร�ะห์จ�กหล�ยมุมม�ก
ขึ้น เช่น มองปัจจัยคว�มสำ�เร็จจ�ก
ลักษณะกิจกรรม สถ�นที่ บรรย�ก�ศ 
เวล� คว�มถี่ ศักยภ�พของตนเอง
และน้องที่เข้�ร่วมกิจกรรม ผู้นำ�ชุมชน 
เป็นต้น ซึ่งนำ�ไปสู่ก�รปรับกระบวนก�ร
ทำ�ง�นต่อได้แม่นยำ�ขึ้น ไม่ใช่ก�ร
ประเมินแบบเหม�รวมที่อ�จนำ�ม�สู่
ก�รแก้ ไขได้ย�ก หรือไม่ตรงจุด  

พรไพลิน หารจิต (หลิน) แกนน�าเยาวชนที่อาสาเป็น

พี่ดูแลน้อง โดยพาน้องๆ สืบค้นเร่ืองราวเกี่ยวกับงานบุญวัน

อาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษา และจดัท�าเป็นบอร์ดเพือ่ให้เด็กๆ 

ในชุมชนได้เรียนรู้

วีระศักดิ์ ปู่หล่น (กอล์ฟ) อาสาช่วยจัดเตรียมสถานที่

และเป็นพธิกีรตลอดงาน เพือ่สร้างบรรยากาศเรยีนรู้อย่างมีความ

สุขและสนุกสนานร่วมกันของผู้คนในชุมชน
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สิ่งที่ถือเป็นผลส�าเร็จจากการท�างานของแกนน�าเยาวชนในศูนย์ฯ ในการจัดงาน
บุญพระเวสเดือนมีนาคม คือ การท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมของชาวบ้านอย่างที่ไม่เคยมี
มาก่อนในเร่ืองของขบวนแห่พระเวสสันดร ซ่ึงมีทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ เพราะเป็นขบวนที่
เกิดจากการร่วมใจของชาวบ้านช่วยกนัตกแตง่อย่างอลังการ มีมหรสพทีส่นุกสนาน ซ่ึง
ก็เกิดจากฝีมือของคนในชุมชนเช่นกัน  ต่างจากปีที่ผ่านมา ชาวบ้านมักใช้การเรี่ยไรเงิน
เพื่อว่าจ้างหนังหรือหมอล�าให้มาฉายในหมู่บ้าน
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ที่ต้องการของทุกท้องถิ่น

โครงการฯ จึงได้เลือกหยิบยกตัวอย่างกลุ่มเยาวชน

ที่รวมตัวกันอย่างอิสระ ไม่ได้อยู่ในสังกัดใคร เพื่อน�าเสนอ

แนวคิด วิธีการในการรวมกลุ่มเยาวชน แนวทางในการ

จัดการความรู้ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการด�าเนินงานของ 

อบต. ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเยาวชน โดยใช้กลุ่ม

เยาวชนอิสระซึ่งเข้าใจบริบทและทุนในพ้ืนที่อยู่แล้วมาท�า

หน้าที่เชื่อมต่อการท�างานให้ 

จากการด�าเนินงานในพื้นที่ ท่ี เป ็นกลุ ่มเป ้าหมาย 

โครงการฯ พบว่า มีเยาวชนที่ มีความรักความผูกพันใน

บ้านเกิดของตนเองจ�านวนไม่น้อย ท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพ

บนพื้นฐานความพร้อมและความถนัดของตนเอง และกลายเป็น 

“ผู้ถือคบไฟ”

เยาวชนกลุ่มน้ี สามารถประกอบอาชีพอยู ่ในชุมชน

บ้านเกิดของตนเอง และเสริมศักยภาพด้านทักษะชีวิตพร้อมไป

กับด้านจิตอาสา

หากเราสามารถพัฒนาเยาวชนกลุ่มน้ี ให้เป็นเยาวชนท่ี

สามารถช่วยตวัเองได้ เรยีนรู้ในสิง่ท่ีพฒันาเป็นอาชพีได้ มีความ

ม่ันคงในเร่ืองปากท้อง ไปพร้อมกับการบ่มเพาะให้เกิดจิตอาสา

เก้ือกูลผู้อื่น โดยได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติบางอย่าง เติม

เต็มทักษะของการเป็นผู้น�า ก็เท่ากับดึง “พลังตัวตน” ของเด็ก

ออกมา ซึ่งเป็นพลังด้านบวก และน�าไปประสานกับพลังอื่นๆ ที่

มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญาหรือพลัง

จากระบบการศึกษา พลังในการรวมกลุ่มท�ากิจกรรมสร้างสรรค์

“ผูถ้อืคบไฟ” กลุม่นี ้ก็จะกลายเป็นอกีฟันเฟืองส�าคัญใน

การขับเคล่ือนให้เกิดเป็น “พลงัชุมชน” ท่ีเข้มแขง็ และก�าลังเป็น

จตุรงค์ จันทระ
หัวหน้ากลุ่มคณะมโนห์ราศิลป์เสน่ห์

“๓ กลุ่มเยาวชนรักถิ่น”
ตัวอย่างการทำางานของกลุ่มเยาวชนสังกัดอิสระในชุมชน

  กิจกรรมที่ทำ�ให้คนอยู่ร่วมกันได้  
ต้องทำ�ให้เข�เห็นว่�เรื่องไหนสำ�คัญม�กกว่�กัน  
เช่น ก�รดูแลครอบครัว พ่อแม่เป็นเรื่องสำ�คัญ 

กว่�คว�มสุขของตนเองเพร�ะอะไร  
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เด็กชายคนหนึ่งเติบโตมาใน ต�าบลวัดจันทร์ อ�าเภอ

สทิงพระ จงัหวดัสงขลา ได้ฝึกฝนตนเองในเร่ืองการร�ามโนราห์มา

ตัง้แต่อาย ุ๑๐ ขวบ หลงัจากนัน้ เขาไม่เคยหยดุตวัเองแค่เพียงมี

ใจรักในศิลปวฒันธรรมพืน้บ้าน ยังกล้าลุกขึน้มาร่วมกบัเพือ่นอีก

สองสามคน ท�าการศึกษา ค้นคว้าในศิลปะการร�านี้จนหลงใหล

ในมนต์เสน่ห์ เกิดเป็นความรัก ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม

ท้องถิน่ และต้องการรักษาประเพณนีีใ้ห้สบืทอดต่อมายงัเยาวชน

คนอื่นในหมู่บ้าน จึงก่อตั้งคณะมโนราห์ เพื่อรับงานแสดง และ

สร้างพื้นท่ีให้เยาวชนได้มารวมตัวกัน โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง

ในการพัฒนาตนเอง โดยถือคติว่า “ท�าด้วยใจรัก ไม่ได้ท�า

ด้วยตัวเงิน”

บุกเบิกฝ่าฟัน สร้างกลุ่มด้วยล�าแข้งตนเอง

“ในตอนแรก ครอบครวัไม่สนบัสนนุความคดิในการจดัตัง้

กลุ่มของผมเลย”

จตุรงค์ จันทระ หรือ เจมส์ เล่าถึงอุปสรรคในการ

ท�าความฝันของเขาให้เป็นจรงิว่า ต้องล้มลุกคลุกคลานอย่างหนกั 

เพราะการชวนเพือ่นๆ น้องๆ มาร่วมกันเป็นคณะมโนราห์โดยใช้

บ้านของเขาเป็นสถานที่ฝึกหัดการแสดง แปลว่าครอบครัว ต้อง

มีภาระในการรับเลี้ยงลูกคนอื่นเพิ่ม ซึ่งครอบครัวไม่เห็นด้วย

เขาจึงต้องใช้โรงเลี้ยงหมูเก่าๆ เป็นที่กิน และที่นอนของ

เขากับน้องเยาวชนที่มารวมตัวกัน โดยเริ่มต้นจาก ๑ คน

จตุรงค์ จันทระ
หัวหน้ากลุ่มคณะมโนห์ราศิลป์เสน่ห์

จตุรงค์ จันทระ
กำาเนิดมโนราห์ศิลป์เสน่ห์ เครือข่ายเยาวชนรักษ์วัฒนธรรม

  ก�รรวมกลุ่มเย�วชน ต้องทำ�ใจ
ให้กว้�ง เพร�ะเย�วชนต่�งคนม�จ�ก
คนละที่ เร�ต้องห�กิจกรรมที่ทำ�ให้
คนอยู่ร่วมกันได้ ต้องทำ�ให้เข�เห็นว่�
เรื่องไหนสำ�คัญม�กกว่�กัน เช่น ก�ร
ดูแลครอบครัว พ่อแม่เป็นเรื่องสำ�คัญ
กว่�คว�มสุขของตนเองเพร�ะอะไร  
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“เราก็ต้องพิสูจน์ตนเองอย่างหนัก ว่างจากการแสดง 

ก็ต้องปลูกผัก ท�างานพิเศษเพื่อหารายได้เข้ากลุ่มด้วยการ

รับจ้างแต่งหน้า รวมทั้งใช้ความรู้ที่ได้ร�่าเรียนมาด้านอาหารและ

โภชนาการ มาท�าอาหารดัดแปลงต่างๆ เพือ่ให้เป็นภาระของพ่อ

แม่น้อยทีส่ดุ เราผ่านอปุสรรคเหล่านีม้าได้ เพราะเราท�าให้ผูใ้หญ่

เห็นว่าเราท�างานที่มีความส�าคัญ การได้ใช้ชีวิตในชุมชน ถึงไม่มี

เงินก็อยู่ได้ เรามีทั้งปลา ทั้งพืชผักที่ล้อมรอบตัว ซึ่งน�ามากินได้”

ด้วยความมุ่งม่ัน เอาจริงเอาจัง กับความฝันของตนเอง 

แม้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก “ผู้ใหญ่ใจดี” คนใดในครอบครัว 

หรอืในชมุชนของตนเอง แต่เจมส์ก็ค้นคว้า ขวนขวาย จนสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ของตนออกไป และสร้างให้เกิดมีเยาวชนอีก

จ�านวนมาก ที่น�าความรู้เร่ืองการร�ามโนราห์ ไปขยายผลต่อใน

หมู่บ้านของตนเองได้

ใช้ศิลปะในการสร้างโอกาส 
และลดความเสี่ยงของเยาวชน

มาถึงวันนี้ นับจากวันที่เริ่มต้นก่อตั้ง กว่า ๑๕ ปี เจมส์ ได้

สร้างให้เยาวชนพ้นการใช้ชีวิตเป็น “เด็กเสี่ยง” จนสามารถเรียน

ต่อในระดับอุดมศึกษาได้จ�านวนมาก

“ตอนนี้ กิจกรรมหลักๆ ในกลุ่มของเราคือ การรับงาน

แสดงตามท่ีต่างๆ การสอนร�า และการรับจ้างท�าอุปกรณ์ท่ี

เกี่ยวข้องกับการร�ามโนราห์ โดยรายได้ที่เข้ามานั้น ส่วนหนึ่งเรา

จะแบ่ง เป็นทุนอาหารกลางวัน และทุนการศึกษาส�าหรับน้องๆ 

ที่ติดขัดหรือฐานะทางบ้านยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะเรียนต่อ 

เราก็จะสนับสนุนเขาโดยใช้เงินตรงนี้”

เจมส์เล่าว่า มโนราห์ คือส่ือกลางในการท่ีเขาใช้ชักชวน

น้อง ซึง่ส่วนใหญ่มักเป็นวยัรุ่นทีไ่ม่ได้เรียนจบในโรงเรียน มีความ

จ�าเป็นต้องออกกลางคัน มาอยู่ร่วมกัน เพื่อฝึกฝน ใช้เป็นวิชา

ส�าหรับหารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว

“การรวมกลุ่มแบบนี้ มีประโยชน์คือ การลดความเสี่ยง

ในเรื่องยาเสพติดและชู้สาว เพราะเขาได้ใช้เวลาที่เป็นประโยชน์ 

และมีรายได้ของตนเอง ท�าให้เขาไม่ไปเข้ากลุ่มเสีย่ง มีเด็กหลาย

คนในกลุ่มที่สามารถเรียนต่อจนถึงระดับมหาวิทยาลัย หลายคน

ก็ได้ไปเป็นตัวเด่นในคณะต่างๆ เมื่อออกไปท�างานกับกลุ่มอื่นๆ 

ข้างนอก”

ทุกวันนี้ สมาชิกกลุ่มมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมี

การกระจายเป็นกลุ่มย่อยๆ ไปตามหมู่บ้าน โดยแกนน�าของกลุ่ม

ทีมี่ความเชีย่วชาญ น�าไปขยายผล เพือ่สอนน้องๆ ทัง้ในหมู่บ้าน

และในโรงเรียนได้อีกหลายแห่ง

ท�างานด้วยใจอาสา  
คิดถึง “ความสุข” มากกว่า “ความมั่นคง”

ด้วยใจรักในการต้องการเผยแพร่ ศิลปะการร�ามโนราห์ 

เจมส์จึงไม่ได้ใช้เงินเป็นตัวน�า แต่ใช้ความสุข ซึ่งแนวคิดนี้

สร้างความสงสัยในตัวผู้ใหญ่ในชุมชนไม่น้อย

“ในสายตาผู้ใหญ่ทุกวันนี้ บางคนสนับสนุน แต่ยังมีบาง

คนมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ เพราะเราไม่ได้ค่าจ้างทุกครั้งเสมอที่

ออกไปแสดง เราเน้นในเรื่องจิตอาสา แม้ไม่มีค่าจ้างก็ตาม เลย

ท�าให้ผู้ใหญ่มองว่าเป็นงานไม่มั่นคง”

เจมส์ไม่หวัน่ไหวกับการถกูตัง้ค�าถาม ถงึการท�างานทีไ่ม่มี

ความมั่นคงในสายตาผู้ใหญ่ และไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆ จาก

หน่วยงานท้องถิน่ ทกุวนันี ้เขาจงึยงัคงฝึกสอนน้องๆ ให้รู้จกัการ

ใช้ชีวิตผ่านการร�ามโนราห์ต่อไป และไม่มีทีท่าจะหยุดยั้ง

เพราะเขาถือว่าการได้รักษาศิลปะพื้นบ้าน น�าความ

ภาคภูมิใจมาสู่ชวีติ เป็นการท�างานทีมี่เกียรต ิมีศกัด์ิศรี จงึพร้อม

จะสืบสานด้วยการถ่ายทอดศิลปะนี้ แก่เยาวชนรุ่นน้องต่อไป

ด้วยความรักในสิง่ท่ีตนท�า โดยไม่น�าเงนิทองมาเป็นเร่ืองหลกั 
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กลุ ่มเกษตรรักษ์ถิ่น อ� า เภอจุฬาภรณ ์  จั งหวัด

นครศรีธรรมราช เกิดขึน้จากบัณฑติคนหนึง่ทีซ่มึซบัวถิชีวีติและ

คณุค่าเกษตรกร เพราะตดิตามพ่อแม่ไปท้องทุง่ไร่นามาตัง้แต่เลก็

หลังจากจบชั้น มัธยมศึกษาป ีที่  ๖ ด ้วยใจรักใน

การเกษตร สมพร ทองเพิ่ม จึงเลือกเรียนเอกวิชาเกษตรสาขา

พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช ในระหว่างเรียน เขาเก็บเก่ียวความรู้ใน

ห้องเรียน และจากการลงมือปฏิบัติจริงโดยท�างานเป็นนักศึกษา

ที่ดแูลศูนย์เพาะช�าไม้ประดบั จึงท�าให้มทีักษะนักขายติดตัวเพิ่ม

มาด้วย

สมพรถูกคาดหวังจากพ่อแม่ ท่ีต้องการเห็นลูกของ

ตนมีฐานะการงานม่ันคง ดังนั้น หลังจากจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี เขาจึงสมัครเป็นครู กศน. อ�าเภอทุ่งสง และเข้าสู่

วงจรของ “มนุษย์เงินเดือน”

เลือกชีวิตเกษตรกร 
ที่ไม่จ�ายอมต่อพ่อค้าคนกลาง

หลังจากท�างานประจ�าได้เพียงปีเศษๆ สมพรก็ตัดสินใจ

ลาออก เพือ่มาเป็นเกษตรกรเตม็ตวั เพราะเหน็แล้วว่าเป้าหมาย

ในชีวิตของเขา ไม่ใช่ต�าแหน่งการงานท่ีม่ันคง ดังนั้น การนั่ง

ท�างาน เพียงเพื่อจ้องมองเข็มนาฬิกาในแต่ละวันนั้น ไม่ใช่ชีวิต

ที่เขาปรารถนา

สมพร ทองเพิ่ม
ผู้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรรักษ์ถิ่น เยาวชนอำาเภอจุฬาภรณ์

สมพร ทองเพิ่ม
กลุ่มยุวเกษตรรักษ์ถิ่น

  ผมก็ชักชวนน้องๆ ที่รู้จัก
กัน ซึ่งแต่ละคนก็ไม่ได้เรียนม�ท�ง

เกษตรเลย จบคอมพิวเตอร์บ้�ง 
รัฐศ�สตร์บ้�ง ให้ ไปเที่ยวที่สวนของผมใน

เวล�ว่�ง ม�เรียนรู้ทุกเรื่องทุกขั้นตอน จนเข�
เกิดคว�มอย�กทำ�ต�มอย่�ง เร�ก็ส่งเสริม
ว่�ถ้�เข�อย�กทำ�อะไร เร�จะช่วยเต็มที่  
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“เราไปท�างานแต่ละวัน เข้าแปดโมงครึ่ง เลิกสี่โมงเย็น 

เวลาท�า ก็เฝ้าแต่คอยว่าเม่ือไหร่จะเลกิงาน จะได้กลับบ้าน รู้สึกว่า

นีไ่ม่ใช่ชวีติของเรา ลาออกดีกว่า แม้ว่าจะต้องขดัใจพ่อแม่ก็ตาม”

หลังจากลาออกจากงานประจ�า สมพรก็ทุ่มให้กับการท�า

เกษตร โดยเริ่มจากปลูกกล้วยหอม เพื่อเป็นรายได้เลี้ยงตนเอง 

ซึ่งเขาเริ่มท�ามาตั้งแต่คร้ังยังไม่ออกจากงาน โดยใช้เวลาหลัง

เลิกงาน น�ากล้วยหอมไปขายในตลาดด้วยตนเอง ไม่ผ่านพ่อค้า

คนกลาง

“ตอนท�างานเป็นครู กศน. พอเลิกงาน ก็ขับรถไปเตร่ดู

ความเคลื่อนไหวของตลาดอยู่เรื่อยๆ ส�ารวจว่ามีแผงขายผลไม้ 

ขายกล้วยหอมอยู่หรือไม่ พอได้ที่ เราก็ลองขายเอง จากขายได้

วันละ ๒๐ หวี เพิ่มเป็น ๕๐ หวี ก็ท�าให้เราเริ่มมั่นใจที่จะใช้ชีวิต

เป็นเกษตรกรเต็มตัวโดยไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้เรามี

รายได้เต็มที่”

สมพรสั่งสมประสบการณ์ ในการเป็น เกษตรกรมือ

อาชีพ ด้วยการลงมือท�าทุกอย่างด้วยตนเอง ตั้งแต่การตัด

ขั้นตอนของการขายผลิตผลโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง การท�า

สวนสมรม หรือการปลูกพืชผสมผสานหลากหลายในสวนของ

ตนเองทั้งผลไม้และผักพื้นบ้าน รู้จักการประเมินตลาดไปพร้อม

กับการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและลด

ความเส่ียงในการขาดทนุ ท�าให้เขาสามารถเก็บหอมรอมริบ และ

สร้างฐานะท่ีม่ันคงจากการท�าเกษตรได้ในเวลาอันสั้น จนเป็น

ตัวอย่าง และท�าให้น้องๆ เยาวชนหลายคนในหมู่บ้านตัดสินใจ

เดินตามรอยของเขา

ชักชวนเยาวชน รวมตัวจัดตั้งกลุ่มเกษตร 
“ให้ทุกคนยืนบนขาตัวเองได้โดยไม่อายใคร”

หลังจากเชือ่ม่ันและประสบความส�าเร็จในแนวคดิของการ

ท�าเกษตรแบบพึ่งตนเอง สมพรไมได้หยุดย้ังเพียงแค่ท�าเกษตร 

เพื่อให้ครอบครัวตนเอง “พออยู่พอกิน” เท่านั้น

เขายงัขยายแนวคดิในการท�าเกษตรแบบยัง่ยนื พอเพยีง 

เลี้ยงตัวเองได้ ไปถึงน้องๆ เยาวชนที่อยู่ใกล้เคียง จนเด็กหนุ่ม

หลายคนที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัย หันเหกลับมาใช้ประโยชน์

จากที่ดินท�ากิน ที่ครอบครัวตนเองมีอยู่อย่างเต็มที่ ผลลัพธ์คือ 

การได้กลับมาอยู่ในภูมิล�าเนาโดยมีกินมีใช ้ไม่อายใคร

“ผมใช้บ้านเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนหนึ่งก็จะชวน

น้องๆ มานั่งคุยปัญหากัน ปรับปรุงแนวทางการท�าเกษตร และ

พากันไปเรียนรู้งานของที่อื่น ที่ดีๆ เพื่อน�ามากลับมาใช้ในบ้าน”

ปัจจุบัน ทั้งสมพรและน้องเยาวชน ต่างมีสวนกล้วยหอม 

โรงเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่ของตนเอง และยังสามารถน�า

ผลผลติมาร่วมกันจ�าหน่าย ในนามของกลุ่มได้ ท�าให้แนวคิดของ

การ “ปลูกได้ ขายเป็น” โดยตัวเกษตรกรเอง ท�าได้จริง

และกลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้อ่ืน

ได้มาเห็น เรียนรู้ ดูงาน และมีทางเลือกให้กับชีวิตของการเป็น

เกษตรกรว่าเป็นอาชีพท่ีไม่ได้ต้อยต�่า ยากแค้น เหมือนที่เคย

เป็นมาอีกต่อไป

กลุม่เยาวชนจุฬาภรณ์ จึงเป็นตัวอย่างของการพัฒนา

เกษตรกรให้มีอ�านาจต่อรอง กลายเป็นอาชีพทีน่่าภาคภมิูใจ 

เพราะได้ใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นเกิดอย่างมีศักด์ิศรี 
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ชานน ก็เช่นเดียวกับเยาวชนคนอื่นท่ีตัดสินใจกลับมา

ปักหลักอยู่ในบ้านเกิด เพราะไม่สามารถจะใช้ชีวิตเป็น “มนุษย์

เงินเดือน” ได้หลังจากท่ีจบการศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

“ผมเคยไปเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน และไป

เป็นลูกจ้าง อบจ. ตรัง”

แต่ในทีสุ่ด เขาก็ตดัสนิใจ “เลือกทางทีใ่ช่” นัน่คือ การออก

มาพัฒนาทุนในครอบครัวให้กลายเป็นอาชีพหลักท่ีสร้างรายได้

ให้ตนเองและครอบครัว

“เราก็มาส�ารวจดูพบว่าไม้เทพทาโร เป็นไม้ที่ถูกโค่นไป

เยอะจากการท�าสวนยางพารา เราก็เลยมาคิดว่าน่าจะฟื้นฟูและ

น�ากลบัมาใช้ประโยชน ์เพราะเทพทาโรใชป้ระโยชน์ได้เยอะมาก 

แต่คนกลับมองว่าไร้ค่า”

หันกลับมามองไม้ ไร้ค่า  
พัฒนาจนสร้างรายได้ให้ตนเองและชุมชน

ชานนเร่ิมต้นน�าไม้เทพทาโรมาท�าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

ร่วมกับครอบครัวและคนกลุ่มเล็กๆ ของเขา โดยเน้นการท�างาน

แบบมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ

ชานน แก้วละเอียด
ผู้ก่อตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไม้หอมเทพทาโร

คนที่มีบทบาทส�าคัญที่คอยหนุนเสริม สร้างขวัญก�าลังใจ

และเชื่อมั่นในทางที่เขาเลือกเดิน นั่นคือ พ่อและแม่

“การออกมาท�างานส่วนตัวยากกว่า ล�าบากกว่า แต่มี

ความสุขมากกว่า เพราะอุปสรรคส�าคัญของการท�างานอยู่ท่ีตัว

เราเอง เพราะเราต้องรู้จกัตวัเองให้ดีก่อนว่าเราต้องการอะไร และ

ต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบ การเอาชนะใจตนเองส�าคัญที่สุด 

ต้องมีการปูพื้นฐานเยอะ ต้องรู้จักมองตลาดให้เป็น ต้องศึกษา 

ทดลอง ลองผิดลองถูกมาสมควรกว่าจะลงตัว โชคดีผมมพี่อและ

แม่เป็นแบบอย่าง ก�าลังใจ และเป็นแหล่งความรู้ที่ใกล้ตัวที่สุด”

ชานนศึกษาลองผิดลองถูกด้วยการน�าไม้เทพทาโรมา

ท�าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ของแกะสลัก สินค้าที่ระลึก ของ

ตกแต่งบ้าน จนได้รับการพัฒนากลายเป็นสินค้า “โอทอป” 

ขึน้ชือ่ของจังหวดัตรงั และท�าให้เขากบัครอบครวัได้พฒันาพื้นที่

ของการวางขายสินค้าเทพทาโรให้กลายเป็นตลาดส�าหรับการ

สร้างรายได้เพิ่มของชุมชนไปในตัว

นอกจากเป็นตลาดกลางของการขายสินค้า ในชมุชนแล้ว 

ศนูย์แห่งนียั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ ทีเ่ชือ่มต่อกับโรงเรียนห้วยยอด จงึ

มีเด็กนกัเรียนมาเรียนรู้และท�าโครงงานจากความรู้และภมิูปัญญา

ของศูนย์แห่งนี้อย่างสม�่าเสมอ
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ชานน แก้วละเอียด
ผู้ก่อตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ไม้หอมเทพทาโร

  ก�รที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภ�พได้ ต้องผ่�น
ก�รเลี้ยงดูสั่งสอนอย่�งเหม�ะสม

ม�ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิต ซึ่งคนที่ทำ�หน้�ที่
นี้ได้ดีที่สุดคือ พ่อแม่ นั่นเอง  

“เราพฒันาพืน้ท่ีในการปลูกไม้เทพทาโรกับการท�าสวน

ยางพาราให้อยู่รวมกันได้ ก็ท�าให้พื้นท่ีเรากลายเป็นต้นแบบ 

เป็นศูนย์การเรยีนรู ้เป็นทีดู่งานส�าหรบัคนทีมี่สวนยางพาราได้

มาเหน็วธิกีารใช้พืน้ทีใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสุด เรายังมีผลติภณัฑ์

สินค้าอื่นๆ เช่น ธูปหอม พิมเสนน�้า ยาหม่อง ซึ่งล้วนท�าจาก

ไม้เทพทาโร ทีเ่ราได้ไปเป็นวทิยากรสอนให้เด็กๆ ในชมุชนท�า 

จากนั้น เขาก็น�ามาฝากเราขาย ท�าให้เกิดมีรายได้ขึ้น”

รอรับการเชื่อมต่อจากท้องถิ่น  
เพื่อเปิดตลาด สนับสนุนอุปกรณ์

ชานนให้ข้อคิดในการสร้างการมีส่วนร่วมจาก อบต. 

ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่น แต่ยังให้ความสนใจในกลุ่มของเขา

น้อยมากว่า

“สิ่งท่ีเราท�า ถือเป็นการรวมกลุ่ม และกลายเป็นแรง

บันดาลใจให้หลายคนได้น�ากลับไปท�าเป็นรายได้พิเศษ เช่น 

ธูป ยาดม การแกะสลักแบบง่ายๆ จนกลายมาเป็นการสร้าง

การเรียนรู้ให้กับชุมชน ส่วนการท�างานกับ อบต. เรายังไม่ได้

โอกาสในการท�างานใกล้ชดิมากนกั ถ้ามี อบต. มาช่วย เราก็จะ

เปิดตลาดได้มากขึน้ สะดวกขึน้ มีความคล่องตวัในการท�างาน

มากขึ้น เพราะเราใช้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในสายตาคนอื่น มา

ท�าให้เกิดประโยชน์ เราจึงอยากได้พื้นท่ีประชาสัมพันธ์ ได้

ศูนย์กลางส�าหรับฝึกให้คนเรียนรู้การท�าไม้เทพทาโร รวมท้ัง

การเปิดตลาดต่างๆ

ถ้า อบต. เข้ามาสนับสนุนครื่องมือ อุปกรณ์ ก็น่า

จะท�าให้งานของเราง่ายขึ้น” 
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อบต. แม่ทา  
กับการสร้างเยาวชนให้รักถิ่นเกิด
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ชุมชนแม่ทา ในพื้นที่ อบต. แม่ทา อ�าเภอแม่ออน 

จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นชุมชนต้นแบบด้านการเกษตรกรรม

ยั่งยืนของภาคเหนือที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนานเกือบ ๒๐ ปี 

เป็นแหล่งเรียนรู้หลักท่ีเป็นเป้าหมายของการศึกษาดูงานของ

หลายภาคส่วน ท่ีมีท้ังผูรู้ท้ีส่ามารถถ่ายทอดปร ะสบการณ์ได้เป็น

อย่างดี มีพื้นที่รูปธรรม หรือแปลงเกษตรยั่งยืนที่สามารถเข้าไป

เรียนรู้ได้ครบทั้งในที่ราบ ที่ดอน และที่สูง

เม่ือมีองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาหนุนเสริม พัฒนาเร่ือง

การสร้างกลุ่มและพัฒนาอาชีพ ทำาให้ชุมชนแม่ทาเริ่มพัฒนา

ระบบเกษตรกรรมย่ังยืนด้วยตนเองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ต่อมา มีการรวมตัวกันปลูกผักปลอดสารพิษ จัดตั้งกลุ่มผัก

ปลอดสารพิษ และจัดตั้งเครือข่ายคณะกรรมการกลางแม่ทา 

ก่อนจะยกระดับขึ้นเป็น สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำากัด

ต้องให้เยาวชนได้รับความรู้ มีกระบวนการ 
เพื่อสร้างความชัดเจนในการท�างาน

กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายก อบต. แม่ทา อ�าเภอ

แม่ออน จังหวัดเชียงใหม ่หนึ่งในทีมคนรุ่นใหม่แม่ทา ยอมรับ

ว่าการที่แม่ทามี ต้นทุนทางชุมชนสูง ส่งผลให้การทำางานเพื่อ

รวมกลุ่มเยาวชนให้กลับมารักบ้านเกิดนั้น ทำาได้ง่าย เพราะ

องค์ประกอบทุกอย่าง “ลงตัว”

“ความเข้มข้นของการท�างาน มันชัดเจน เพราะมี

โครงการฯ เข้ามา การฝึกทกัษะต่างๆ ท�าได้เตม็ท่ี เพราะมีพีเ่ล้ียง 

มีแหล่งเรยีนรู ้มีเครอืข่าย และเด็กมีเวลา มีเป้าหมายชดัเจน ทกุ

คนเรยีนจบหมดแล้ว และแยกย้ายไปท�างานต่างถิน่ พอได้รับการ

ชักชวนให้กลับ โดยมีคนสนับสนุนก็เป็นเรื่องง่าย”
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คนสนบัสนนุในทีน่ี ้คอื หลากหลายหน่วยงานทีเ่ข้ามาช่วย

เตมิเตม็ และร่วมผลักดันให้เกดิการรวมตวัของกลุ่มเยาวชน เพือ่

หันกลับมาสำารวจและทำาความรู้จัก เข้าใจ ในท้องถิ่นของตนเอง

อย่างลึกซึง้ และส่งผลให้การแก้ปัญหาในชุมชน “เกาถกูทีคั่น”

แต่การสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่หลั่งไหล

เข้ามาในชมุชนแม่ทานัน้ เป็นเพราะการรวมตวัของชมุชนท่ีเป็น 

“กลุ่มก้อน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวของเยาวชนที่กลับมา

จากการออกไปใช้ชีวิตต่างถิ่น ต่างบ้านเกิด

โอกาสของเยาวชน ต้องมาจากรอบตัว 
ทั้งครอบครัว ชุมชน และหน่วยงาน

การนำาหนุม่สาวท่ีอยูใ่นวยัทำางาน กำาลังอยากสร้างอนาคต 

จึงได้เลือกไปใช้ชีวิตต่างถ่ิน ให้กลับมารวมตัวกันในบ้านเกิด

ได้ ไม่ใช่ “เรื่องบังเอิญ” แต่เป็นเรื่องของ “การบ่มเพาะ” และ 

“การให้โอกาส” ทั้งจากครอบครัว ชุมชน และจากองค์กร

สนับสนุน ในจังหวะและเวลาที่เหมาะสม

“ทุกคนเรียนจบหมดแล้ว และแยกย้ายไปท�างานต่างถิ่น 

พอได้รับการชักชวนให้กลับ โดยมีคนสนับสนุนก็เป็นเรื่องง่าย”

นายก กนกศักดิ์ เล่าถึงการนำาเยาวชนให้กลับมาทำางาน

ในถิ่นเกิดซึ่งได้ชื่อว่ากลุ่ม ๑๑ กบฏแห่งลุ่มน�้าทา คนสำาคัญที่

ทำาให้เยาวชนกลบัมาคือ พ่อแม่ เพราะเกือบทัง้หมดของ ๑๑ กบฏ 

ล้วนมีพ่อแม่เป็นผู้นำาชุมชนที่ลุกขึ้นมารวมตัวกันก่อตั้งสหกรณ์

การเกษตร ซึง่เป็นทัง้สถานทีฝึ่กปรือวชิาการเกษตร และรองรับ

อาชีพของเยาวชนที่กลับมาทำางานในบ้านเกิด

หนุ่มสาวท้ัง ๑๑ คน ท่ีตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะเลือกทาง

เดินของชีวิตในบ้านเกิดเป็นลูกหลานของชาวแม่ทา จึงต้องได้

รับความรู้ และทำาความเข้าใจกับชุมชนของตนเองอย่างถ่องแท้

คนในชุมชนต้องลุกขึ้นมาส�ารวจต้นทุนตนเอง 
เพื่อ “เกาให้ถูกที่คัน”

“ปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งที่พบในชุมชนแม่ทา คือ พ่อแม่เชื่อ

ว่าเด็กทีอ่อกไปเรียนหนงัสอืแล้วกลบัมาท�าไร่ท�าสวนนัน้ เป็นการ

ใช้ชวีติถอยหลงัลงคลอง และผูใ้หญ่ก็ปลกูฝังความเชือ่น้ีใส่ในตวั

เยาวชน เม่ือมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนให้ท�าการวิจัยในเร่ือง

การแก้ปัญหาปลดหนี้สินแบบยั่งยืน เครือข่ายฯ จึงลงลึกถึง

ปัญหาของชาวบ้านอย่างแท้จริง พบว่า ที่ชาวบ้านเชื่อเช่นนั้น 

เพราะขาดความเชื่อม่ันในอาชีพเกษตรกร ชาวบ้านเชื่อว่าการ

ท�าเกษตรเป็นทางเลือกสดุท้ายของการเลอืกอาชพีของลูกหลาน 

นัน่คือสาเหตท่ีุพ่อแม่บอกลูกตัวเองตลอดว่าต้องเรียนให้สงูๆ จะ

ต้องไม่มาล�าบากเหมือนพ่อแม่”

ปัญหาใหญ่เร่ืองหน่ึงท่ีพบในชุมชนแม่ทา คือ พ่อแม่เช่ือว่าเด็กท่ีออกไปเรียนหนังสือ
แลว้กลับมาท�าไรท่�าสวนนัน้ เป็นการใช้ชีวติ ถอยหลังลงคลอง และผู้ใหญก่ป็ลูกฝังความ
เช่ือนี้ใส่ในตัวเยาวชน เม่ือลงลึกถึงปัญหาของชาวบ้านอย่างแท้จริง พบว่าที่ชาวบ้าน
เชื่อเช่นนั้น เพราะขาดความเชื่อมั่นในอาชีพเกษตรกร ชาวบ้านเชื่อว่าการท�าเกษตรเป็น
ทางเลือกสดุทา้ยของการเลอืกอาชีพของลูกหลาน นัน่คือสาเหตุทีพ่อ่แมบ่อกลูกตวัเอง
ตลอดว่าต้องเรียนให้สูงๆ จะต้องไม่มาล�าบากเหมือนพ่อแม่
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นี่คือตัวอย่างหนึ่ง ของการทำาความเข้าใจในรากเหง้า

ปัญหาของชุมชนตนเอง ที่เกิดจากการลงพื้นที่ ส�ารวจต้นทุน

ที่มีอยู่ของกลุ่มเยาวชนที่เป็นสมาชิกของทีมหลักในการจัดการ

สหกรณ์ทัง้ระบบ ประกอบด้วยเยาวชนลูกหลาน ๑๑ คนท่ีทำางาน

ด้านการเกษตร การพฒันาหมู่บ้าน หรือกลุม่เกษตรน้อยทีห่นัมา

เรียนรู้เรื่องป่า การเกษตร

แต่การทำางานโดยใช้การรวมกลุ่มของคนตัวเล็กๆ มี

เงื่อนไขมากมายท้ังด้านงบประมาณ การนำานโยบายต่างๆ 

มาทำาให้เป็นจริง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ด้วย

ประสบการณ์ทำางานพัฒนาของกนกศักดิ์ โดยเฉพาะเรื่องความ

เป็นอยู่ การทำามาหากินของชาวบ้านแม่ทา คนรุ่นใหม่ที่ทำางาน

ด้วยกัน จึงสนับสนุนให้เขาลงสมัครเป็น นายก อบต. เพราะเห็น

ถึงศักยภาพของเขา และฐานครอบครัวที่มีพ่อเป็นกำานัน พร้อม

ทั้งประสบการณ์การเป็นผู้นำาในการทำางานมาแล้ว

ทีมงานและกนกศักด์ิ หาเสียงด้วยการนำาเสนอแนวทาง

ใหม่ๆ ในการพัฒนาตำาบลแม่ทา โดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็น

  ความเข้มข้นของการทำางาน 
มันชัดเจน เพราะมีโครงการฯ เข้ามา 

การฝึกทักษะต่างๆ ทำาได้เต็มที่ เพราะ
มีพี่เลี้ยง มีแหล่งเรียนรู้ มีเครือข่าย 

และเด็กมีเวลา มีเป้าหมายชัดเจน ทุกคน
เรียนจบหมดแล้ว และแยกย้ายไปทำางาน

ต่างถิ่น พอได้รับการชักชวนให้กลับ 
โดยมีคนสนับสนุนก็เป็นเรื่องง่าย 

กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน 
นายก อบต. แม่ทา
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อยู่ การพัฒนาอาชีพของชาวบ้าน และการพัฒนาเยาวชน และ

ทำาให้เขาได้รับการคดัเลือกจากประชาชนชาวแม่ทาให้เป็น นายก 

อบต. ด้วยวัย ๓๐ ปี

เม่ือสวมหมวกเป็นผูบ้ริหาร กนกศักด์ิได้รเิร่ิมนโยบายการ

ทำางานที่เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ในการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน อบต. แม่ทามี

การสร้างกลุ่มเยาวชนในแต่ละหมู่บ้าน ท่ีสามารถพูดคุยสื่อสาร

กับนายกฯ ได้โดยตรง สร้างกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการ

ทำางานผ่านการทำางานจริง

“เพื่อนที่เคยท�างานด้วยกัน เวลามีการประชุมในหมู่บ้าน 

ก็จะให้เข้าร่วมประชมุร่วมกับหมู่บ้าน ให้เขาได้มีส่วนร่วมในการ

จัดประชุม จัดเวทีในหมู่บ้าน จนท�าให้เยาวชนที่เข้าร่วมเวที ได้

รับการยอมรับจากสังคม เวลามีโครงการต่างๆ เข้ามาในชุมชน 

ก็จะให้เยาวชนช่วยบันทึกข้อมูล ช่วยเขียนข้อมูล”

การพฒันางานเยาวชนของ อบต. แม่ทา จงึมีความหลาก

หลาย โดยวางจงัหวะก้าวไปทลีะขัน้ มีรปูแบบทีชั่ดเจน มีเป้า

หมายในการท�างาน คอืให้เด็กรูจ้กัรากเหง้าและรู้จกัชมุชนของ

ตนเอง ในระยะแรกของการพัฒนา สามารถดึงเยาวชนกลับมา

ทำางานบ้านของตนเองได้ด้วย กจิกรรมและการสร้างงานในพืน้ที่ 

โดยเน้นอาชีพที่ใช้ทุนในชุมชน คือ เกษตรกร

“ในวันเสาร์ อาทิตย์ ให้เขาได้เล่นกีฬา และให้เรียนรู้นอก

ระบบ เรียนรู้ชุมชนจากรากเหง้าของตัวเอง เช่น การเข้าป่า 

ศกึษาธรรมชาต ิส่งเสริมการเรียนรู้ตัง้แต่เด็ก พฒันาเป็นขัน้ตอน 

ไปทีละขั้น ในนามของ เกษตรกรน้อย”

เวลาเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน 
กระบวนการพัฒนาเยาวชนย่อมเปลี่ยนตาม

แม้จะมีการวางจงัหวะก้าวในการพฒันาเยาวชน โดยเน้น

เป็นขั้นเป็นตอน ด้วยการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน และคัดเลือก

เยาวชนท่ีสนใจ อยากทำางานด้านการเกษตรในท้องถิ่นตนเอง 

แต่เยาวชนจำานวนมากในตำาบลแม่ทา ก็ยังพากันหล่ังไหลออก

ไปเรียนและทำางานนอกชุมชน บ้างประสบความสำาเร็จบรรลุ

เป้าหมายชีวิตที่ตั้งไว้ แต่ก็มีเยาวชนจำานวนไม่น้อยที่ต้องถอย

กลับมาตั้งหลักในหมู่บ้านอีกครั้ง ซึ่งเรื่องนี้ในสายตาของ นายก 

อบต. มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ

“ต้องเข้าใจว่าเด็กเยาวชนจะไม่นิ่ง เข้าๆ ออกๆ มี

แกนน�าเด็กบางคนหลุดออกไป แต่กระบวนการท�างานมีการท�า

สืบทอดต่อๆ กันไป เป็นลูกโซ่ เยาวชนที่เป็นเกษตรกรน้อยบาง

คนกอ็อกไปท�างานนคิมอตุสาหกรรม ท�าได้สองสามปี สดุท้ายไป

ไม่รอดก็กลับมาอยู่บ้าน”

นายก อบต. วิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงในความ

รู้สึก “รักบ้านเกิด” ของเยาวชนตำาบลแม่ทาว่า เยาวชนรุ่นแรกๆ 

มีความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด เห็นความสำาคัญของการใช้ทุน

ชมุชนเป็นฐานในการสร้างอาชพี มีรายได้ และรวมกลุม่เพือ่ความ

หลังๆ มา เราไม่ไดเ้น้นวา่เด็กจะต้องกลับ
มาอยู่ในชุมชน การน�าเด็กมาเข้าค่าย
ก็เพื่อปลูกฝังคุณธรรม พื้นฐานความ
คิด ทัศนคติต่างๆ เราหวังแค่ให้เขาเป็น
คนดี มีความรับผิดชอบในสิ่งท่ีเขาท�า 
ไม่จ�าเป็นต้องกลับมาอยู่ในหมู่บ้านกับ
เราก็ได้  ขอแค่ว่าถ้าคุณจะเป็นวิศวกร 
จะเป็นวิศวกรท่ีดีอย่างไร หากมีเวลา
ว่าง ก็กลับมาช่วยงานในหมู่บ้านบ้าง 
เท่านั้นก็พอ
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เข้มแข็ง เพราะมีพ่อแม่ท่ีเป็นผู้นำาชุมชน สนับสนุนให้ลูกของ

ตนเองกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน

ขณะที่เยาวชนรุ่นหลังๆ ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

เครือข่ายและทำางานในสหกรณ์การเกษตร เป็นเพราะความ

จำายอม เนื่องจาก “ไม่มีทางเลือกอื่น”

“ความยากเริม่มากขึน้ตรงนี ้เพราะพ่อแม่ทีไ่ม่ใช่ผูน้�า

ชุมชน ก็อยากให้ลูกออกไปท�างานข้างนอก มีอาชีพมั่นคง 

ไม่อยากให้อยู่ในพื้นที่ มารุ่นหลังๆ เราเริ่มพบโจทย์ใหม่ๆ 

เช่น เดก็มีส่ือมากขึน้ ใช้คอมพิวเตอร์ ไปเรยีนหนงัสือทีน่อก

หมู่บ้านห่างไปไกล และมีความขาดช่วงกบัเยาวชนรุน่ก่อน

หน้ามาก ตอนนี้ การท�างานกับเยาวชน แม้เราจะเลือกจาก

คนที่สนใจอยากกลับมาบ้าน แต่เด็กที่กลับมา เพราะเรียน

ไม่จบ ไปไหนไม่ได้ ไม่ใช่กลับมาเพราะอยากกลับ ท�าให้เรา

ไม่สามารถเรียกร้องกับเขาเยอะมากได้ เพราะเด็กไม่ได้

สนใจในการท�างานพัฒนาอย่างเต็มที่มากนัก ที่ท�าเพราะ

อยากสนุก แต่ก็ยังอยากเป็นตัวของตัวเอง”

จากความตั้งใจเดิมในการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน เพื่อ

ค้นหา “ดาวค่าย” และพัฒนาให้กลายเป็นแกนนำาเยาวชนท่ี

มีศักยภาพ สามารถกลับมาทำางานในบ้านเกิดตนเอง โดย

ใช้กระบวนการเรียนรู้ถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู ่รุ ่นน้อง จึงจำาเป็น

ต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายและความคาดหวัง เพื่อให้เข้ากับ

ธรรมชาติของเยาวชนในหมู่บ้าน

เรายังส่งเด็กไปเรียนหมอ เรียน
พยาบาลด้วย เด็กที่ ไ ด้ทุนเรียน 
มี เ ง่ือนไขเดียว คือ ต้องกลับมา
ท�างานในชุมชน เพราะเงินท่ีเราส่ง
คุณไปเรียน คือเงินของชุมชน

“หลังๆ มา เราไม่ได้เน้นอีกแล้วว่าเด็กจะต้องกลับมา

อยู่ในชุมชน การน�าเด็กมาเข้าค่าย ก็เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 

พื้นฐานความคิด ทัศนคติต่างๆ หวังแค่ให้เขาเป็นคนดี มีความ

รับผิดชอบในสิ่งที่เขาท�า เขาไม่จ�าเป็นต้องกลับมาอยู่ในหมู่บ้าน

กับเราก็ได้ เราขอแค่ว่าถ้าคุณจะเป็นวิศวกร จะเป็นวิศวกรท่ีดี

อย่างไร หากมีเวลาว่าง ก็กลับมาช่วยงานในหมู่บ้านบ้าง เท่าน้ัน

ก็พอ”

สำาหรับเด็กกลุ่มที่ไปไหนต่อไม่ไหว หรือไปได้คร่ึงทาง 

จำาเป็นต้องกลับมาอยู่บ้าน อบต. ก็ได้หาพื้นท่ีรองรับเยาวชน

กลุ่มนี้ไว้เช่นกัน

“ตอนนี ้กลุม่เด็กทีอ่ยากอยู่บ้านเพราะเรียนไม่จบ เราก็จะ

ฝึกเขาเพือ่ให้สามารถท�างานและเล้ียงตวัเองได้ โดยเรามีกองทุน

ให้ และให้เวลาสามปี เพื่อให้เขาค้นหาตัวเองให้เจอ ใช้สหกรณ์ 

เหมือนเป็นโรงเรียนในการฝึกอาชีพ พ่อแม่ส่วนใหญ่ที่ส่งลูกมา

ท�างานทีน่ี ่ก็คาดหวงัเช่นนี ้ซึง่มันท�าให้เราต้องปรับการออกแบบ

หลักสูตรในการพัฒนาเด็กไปด้วย”

ส่งคนท�างานเข้าสู่สถานศึกษา หนทางแก้ปัญหา
ที่รากฐาน เพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ

การสร้างสำานึกและพัฒนาเยาวชนให้เกิดความรักใน

ถิ่นเกิด และอยากกลับมาทำางานในท้องถิ่นของตนเอง ถือเป็น

นโยบายหลักในการทำางานพัฒนาเยาวชนของตำาบลแม่ทา 

เนื่องจากตำาบลนี้เป็นตำาบลที่อยู ่ไม่ไกล แต่ก็ไม่ใกล้ตัวเมือง

มากนัก ทำาให้ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ท่ีไม่ใช่คนในท้องถิ่น 

มักอยู่ทำางานในพื้นท่ีนี้ได้ไม่นาน เพราะเลือกท่ีจะทำางานแบบ

เช้าไปเย็นกลับ ทำาให้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก หลาย

คนเข้าทำางานอยู่ในตำาบลไม่ทันครบเดือน ก็เตรียมทำาจดหมาย

ขอย้ายแล้ว ชุมชนแม่ทาจึงหาวิธีการต่างๆ ที่จะสร้างใหค้นใน

ต�าบลกลับมาท�างานในหน่วยงานท้องถิ่น
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และวิธีการหนึ่งคือการส่งคนเข้าไปอยู่ในสถานศึกษา 

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความรักในถิ่นเกิดให้กับเด็กๆ

“ผมเชื่อว่า ครูคือคนท่ีมีผลอย่างมากต่อการอบรมส่ัง

สอนเด็ก ผมจึงส่งเด็กบางคนให้ไปเป็นครูอัตราจ้างช่วยสอนใน

โรงเรียน โดยใช้เงินกองทุนที่มีอยู่ จ้างครูเหล่านั้น ให้ไปสอนใน

โรงเรียนท่ีขาดแคลนครู เราส่งคนของเราท่ีผ่านการอบรมเร่ือง

คณุธรรมและหลักคิดแบบเดียวกบัชมุชนไปดูแลเด็กเล็กๆ ก็เพือ่

ไปอบรมถ่ายทอดความคิด และไปสร้างค่านิยมดีๆ ในโรงเรียน

ผ่านการเรยีนการสอน ผมว่าวธินีีจ้ะช่วยให้เกดิการเปลีย่นแปลง

กับเด็กได้ถึงรากเลยนะ เพราะต�าบลเรามีเด็กถึงแค่ ม. ๓ การที่

เรามีครูใหม่ๆ เข้าไปสอน ยังส่งผลให้ครูที่ไฟแรง เข้าใจและเห็น

ความส�าคญัของการปลกูฝังเด็ก เงนิท่ีเราจ้างก็มาจากการหยอด

กระปุกไว้ จากการท�างานในโครงการต่างๆ นอกจากนัน้ เรายังส่ง

เด็กไปเรียนหมอ เรียนพยาบาลด้วย เด็กที่ได้ทุนเรียน มีเงื่อนไข

เดียว คือ ต้องกลับมาท�างานในชุมชน เพราะเงินที่เราส่งคุณไป

เรียน คือเงินของชุมชน”

เรื่องเล่าจากชุมชนแม่ทาได้พิสูจน์ถึงความเป็นหนึ่งใน

ชุมชนตัวอย่างด้านการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม การ

ปลูกฝังให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของทุนท่ีมีอยู่ และการสร้าง

จิตสำานึกให้เกิดความรักในถิ่นเกิด

และเป็นตวัอย่างอนัดีในแนวทางการพัฒนาเยาวชน

ผ่านกระบวนการหล่อหลอมและการด�าเนินงานนโยบาย

ที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนบนรากฐานที่ยึดโยงกับ

วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
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อบต. กับการใช้ทุนในชุมชน พัฒนาเด็กและเยาวชน
อบต. สามารถเขา้ไปมสีว่นร่วมสนับสนุนการพฒันาเดก็
และเยาวชน เพือ่ใหเ้กิด พลังตวัตน ในเด็กและเยาวชน โดย
ใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่

หน่วยงานท้องถิ่น

• มีนโยบายและแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยจัดสรร

งบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการท่ีมีระยะเวลายาวนาน 

เพื่อให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู ้และพัฒนาการเรียนรู ้

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถติดตามผลความเปลี่ยนแปลง

ของผู้เข้าร่วมโครงการได้ ดังเช่น การเข้าไปสนับสนุน

งบประมาณให้โครงการหนูรักวันเสาร์ของ อบต. เนินศาลา

สถานศึกษา

• สนับสนุนการทำาโครงงานของนักเรียน ผ่านงบประมาณ

และการจัดเวที เพื่อนำาเสนอผลงานจากโครงงานแก่ชุมชน

• นำาเสนอผู ้ รู ้  ครูภู มิป ัญญา เข ้ามาเป ็นวิทยากรให ้

โครงงานของนกัเรียน ดังเช่นการทำางานร่วมกนัในโครงการ

เมล็ดพนัธุก์ล้าสูอ่าหารจานใหญ่ในโรงเรียนวดัดาวกับ อบต. 

วัดดาว

องค์กรชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มเยาวชนอิสระ

ในชมุชนหลายแห่ง มีองค์กรชมุชนและกลุ่มทีก่่อตัง้อย่าง

อิสระ จากกลุ่มคนท่ีกลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดของตนเอง โดย

นำาความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาปรับเข้าใช้กับทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน

ท้องถิ่นของตนเองทั้งในรูปแบบวัฒนธรรม การเกษตร และการ

สร้างผลิตภณัฑ์จากทรัพยากร ทัง้ยงัสามารถสร้างพืน้ทีก่ารเรียน

รู้ให้กับเยาวชนคนอืน่ๆ ได้มีโอกาสดึง “พลังตวัตน” ของแต่ละคน

ออกมา เพื่อนำามารวมกันให้กลายเป็น “พลังเพื่อน” ได้ หากพลัง

ของเยาวชนกลุ่มเหล่านี้ได้รับการสนับสนุน ต่อยอด ขยายผล ก็

จะทำาให้เกิดเป็น “พลังชุมชน” สามารถพึ่งตนเองได้ เยาวชนไม่

ต้องอพยพย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่นใด ดังตัวอย่างของ

ศูนย์การเรยีนรูช้าวดิน เป็นองค์กรชมุชน ทีส่ร้างให้เกดิ

วทิยากรเยาวชน และนำาความรู้ กระบวนการกลับไปใช้กบัชมุชน 

ทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณวีฒันธรรมท้องถิน่

ทั้งกับผู้ใหญ่และเด็ก

ก ลุ ่ ม เ ย า ว ช น อิ ส ร ะ ที่ ไ ม ่ สั ง กั ด ห น ่ ว ย ง า น ใ ด 

อาทิเช ่น สมพร ทองเพ่ิม (เกษตรกรผลิตกล้วยหอม) 

ชานน แก ้วละเอียด (ผลิตภัณฑ์ไม ้หอมเทพทาโร) 

จตุรงค์ จันทระ (คณะมโนราห์ศิลป์เสน่ห์) ที่สามารถเปิด

พืน้ทีใ่ห้เด็กและเยาวชนในชมุชนได้มารวมตวั ฝึกอาชพี มีรายได้

เป็นของตนเองโดยไม่ต้องออกจากบ้านเกิด

สภาเด็กและเยาวชน

• สนับสนุนเด็กและเยาวชน โดยให้ความสำาคัญกับ

• กระบวนการคัดเลือกเยาวชนที่มีความสนใจ สมัครใจ

• มีผู้ใหญ่ใจดี ทำาให้ดูเป็นแบบอย่าง

• มีเวทีพัฒนาเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อให้ทำางานเป็น

โดยใช้การจัดการความรู้

• เสริมกำาลังใจ และติดตามการทำางานอย่างสมำ่าเสมอ

จากผู้บริหาร

• เปิดพืน้ทีแ่ละโอกาสให้ “เยาวชนนอกระบบการศกึษา” 

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำางาน โดยมีผู้ใหญ่ใจดีที่มีความ

เข้าใจการทำางานพฒันาเยาวชนกลุม่นี ้ดังตวัอย่างของ อบต. 

พนมรอก ทีส่ามารถสร้างเยาวชนท่ีเคยเป็นเด็กไม่ดีให้กลาย

เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนได้ หรือการดำาเนินตาม

นโยบายทีต้่องการให้เยาวชนกลบัมาอยูใ่นถิน่เกิดโดยสร้าง

งานรองรับของ อบต. แม่ทา



บทสรุป



จากสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และสภาวะเศรษฐกิจ รวม

ทั้งความตื่นตัวในเรื่องสิทธิ เสรีภาพทางการเมือง ท�าให้ชุมชน

ในปัจจุบัน เร่ิมเห็นความส�าคัญและตระหนักถึงการเข้ามามี

ส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึน้ แต่ขณะเดียวกัน ด้วยสภาพ

สังคม สิ่งแวดล้อมดังกล่าวก็ท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่าง

มากมายท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็ว จนผูค้นในชมุชนปรับตวัไม่ทนั ไม่เท่าทันกับสถานการณ์

จริงที่เป็นอยู่ ที่เห็นได้ชัดและกลายเป็นปัญหาของทุกชุมชนใน

ขณะนี้คือ สถานการณ์ของเยาวชน

ดังนัน้ ในฐานะหน่วยงานท่ีได้รับภารกิจในการดูแลชมุชน

ของตนเอง ตามนโยบายการกระจายอ�านาจ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ จงึจ�าเป็นต้องเท่าทนัและมีวิสัยทัศน์ มีนโยบายและแผน

งานทีช่ดัเจนในเร่ืองการพฒันาเด็กและเยาวชน รวมทัง้สร้างการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นท่ี เพื่อให้เกิดกลไกการจัดการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน อันจะส่งผลให้เกิด

เป็นผู้ใหญ่ใจดี ผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพและสามารถเป็นพลเมืองที่ดี

ของชุมชนและประเทศชาติ

บทบาทส�าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ควรมองเห็น

ตนเองเป็น “พี่เลี้ยง” “เพื่อนร่วมคิด ร่วมท�า” ของชุมชนใน

การพฒันาเด็กและเยาวชน ซึง่หมายถงึ บุคลากรทีมี่ภารกจิ 

หน้าที่เกี่ยวข้อง ควรค�านึงถึงปัจจัย และเครื่องมือ รวมทั้ง

ทนุทีมี่อยู่ในชุมชนของตนเอง ดังตัวอย่างความส�าเรจ็ทีท่าง

โครงการฯ ได้น�ามารวบรวมไว้ ตามล�าดับ ดังนี้

การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

• ต้องมีวิสัยทัศน์ นโยบายที่ชัดเจนในเร่ืองของการก�ากับ

ดูแลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐานที่

ก�าหนด

• ต้องมีการก�ากบัตดิตามอย่างใกล้ชดิ มีการประเมินผล การ

ด�าเนินงานในรูปแบบไม่เป็นทางการจากผู้ปกครอง เพื่อ

ให้ได้ข้อมูล ความต้องการทีม่าจากผูป้กครองอย่างแท้จริง

• ต้องให้ความส�าคัญ กับการพัฒนาครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก 

โดยการคัดเลือกครู ท่ีไม่เพียงได้รับปริญญาตามสาขา

ที่ก�าหนดไว้เท่านั้น หากยังต้องค�านึงถึง “ความเป็นครู” 

คือ ความเสียสละ อดทน ใจเย็น รักเด็ก และต้องการเห็น

เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ และสามารถกลับมาช่วยงาน

ในชุมชนได้

• ต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูสามารถคิดนอก

กรอบ เพื่อให้ตอบโจทย์ของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตาม

นโยบายที่วางไว้

• สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง และชุมชน โดยเปิด

โอกาสให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จัก

ชุมชนของตน เพื่อปลูกฝัง “ความรักในบ้านเกิด” ให้กับ

เด็กๆ ตั้งแต่เยาว์วัย โดยกระตุ้นและร่วมกับครูผู้ดูแลใน

การจัดกิจกรรมที่ใช้แหล่งเรียนรู้จากชุมชนให้มากที่สุด



อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
เปรียบเสมือน ผู้ส่องทาง สร้างคน 
ในการพฒันาเด็กและเยาวชน เพราะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปรียบ
เสมือนรัฐบาลท้องถ่ิน มีหน้าที่ดูแล
ประเทศต�าบล เช่ือมประสานและ
หนุนเสริมให้บ้าน โรงเรียน ชุมชน 
กลุ่มองค์กรต่างๆ ได้มีส่วนร่วมใน
การพฒันาเด็กและเยาวชนซ่ึงเปน็ลูก
หลานของท้องถ่ินเอง ใหท้กุภาคสว่น
ได้รวมพลังกนัเปน็ “ผู้ใหญ่ใจดี” ที่ให้
โอกาส เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ท�าใน
ส่ิงดีๆ ท่ีเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน

• สร้างการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนการเรียนรู ้กับสถาน

ศึกษา เพือ่เอ้ือให้เกดิ “ห้องเรยีนจากชวิีตจรงิ” เช่น การ

เข้าร่วมสนบัสนนุการท�าโครงงานของสถานศึกษา ในชมุชน

ที่ต้องการให้เด็กนักเรียนท�าโครงงาน ที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน โดยจัดให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนผลงาน 

แสดงผลงานระหว่างโรงเรียนต่างๆ ในชมุชนและต่างชมุชน 

รวมทัง้สนบัสนนุงบประมาณสถานศกึษา เพือ่ให้เกิดการ

ค้นคิดนวัตกรรมที่มาจากทรัพยากรในท้องถิ่น

• สนับสนุนแกนน�าเยาวชนที่มีความสามารถ มีความ

มุ่งม่ันและมีจติอาสา ให้มีพืน้ท่ีในการแสดงออกซึง่ศักยภาพ

ของตนเอง เช่น การคัดเลือกให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึง่ของ

สภาเด็กและเยาวชนระดับต�าบล การสนบัสนนุโครงการที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในต�าบล เพื่อ

สร้างเยาวชนรุ่นต่อรุ่น ผ่านการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ

ด้านต่างๆ รวมทั้งการท�าโครงการแบบยั่งยืน ต่อเนื่อง โดย

น�าเข้าไปบรรจุไว้เป็นข้อบัญญัติของการจัดท�างบประมาณ

• ร่วมมือกบัหน่วยงานในท้องถิน่ หน่วยงานในชุมชน ใน

การด�าเนนิโครงการ ทีเ่ก่ียวข้องกับการพฒันาศักยภาพของ

เยาวชน โดยเน้นโครงการทีมี่ความต่อเนือ่ง และสร้างการมี

ส่วนร่วมจากชุมชนได้อย่างแท้จริง

• ค้นหา “ทุนชุมชน” ที่เป็นตัวบุคคล ท้ังท่ีเป็น ผู้ใหญ่

ใจดี และเป็นกลุ่มองค์กรอิสระ ที่ท�าหน้าที่เปิดพื้นที่ เป็น

ศูนย์กลางให้เยาวชนมารวมตัวกัน เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้

บุคคลและกลุ่มเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในการท�างานพัฒนา

เด็กและเยาวชน

• เน้นการท�างานในรูปแบบ “กลไก” โดยสร้างการมีส่วน

ร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ให้รวมตัวกันเพื่อค้นหาปัญหาและ

แนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการและสภาพแวดล้อมของพื้นท่ี โดยมีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ท�าหน้าทีเ่ป็น “เจ้าภาพ” ขบัเคล่ือน

กลไกดังกล่าว

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือ บทบาทของการเป็น พี่เลี้ยง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสามารถใช้เคร่ืองมือ ทุน 

กระบวนการของการมีส่วนร่วม เพื่อมุ่งเน้นท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกัน

ในการด�ารงชีวิตของเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตมาเป็นอนาคต

ของชาติที่ดีต่อไปในอนาคต 



  การทำางานเยาวชนที่ผ่านมาได้ผล เด็กเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้ใหญ ่
เข้ามามีส่วนร่วม กลุ่มคณะกรรมการ หรือคณะทำางานทุกคนให้ความสำาคัญ 

ต่อการพัฒนาเด็ก และยังเข้ามามีส่วนในการออกแบบกิจกรรมและร่วมกันทำา  

เสียงสะท้อนจากการถอดบทเรียน 
เวทีคณะกรรมการต�าบลมหาดไทย อ�าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

  ตอนแรกเรียนรู้เรื่องการปลูกกล้วย ก็ตื่นเต้น สนุกดี ได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้ 
หลังจากน้ำาท่วม ก็ได้รู้เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวจากป้าคำาปัน ดีใจ ได้ประโยชน ์

หลายอย่างค่ะ กลับมาปลูกผักกินเองที่บ้านได้ ตอนนี้มะเขือและพริกเก็บกินได้แล้ว ไม่ต้อง
ซื้อจากตลาด พ่อแม่ภูมิใจที่หนูช่วยทำาประโยชน์ ได้...หนูกล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าที่จะ

เอาสิ่งที่ทำาไปเล่าให้เพื่อนๆ ที่โรงเรียนฟัง เขาก็หัวเราะกันสนุกสนาน มีคนมาขอทำาด้วย  

ด.ญ.ภรณ์ณัชชา เทียมสัมฤทธิ์
นักเรียนชั้น ป.๖ โรงเรียนวัดวังยาง  

จากเวทีถอดบทเรียนการทำาโครงงาน “กล้วยไข่”  

โรงเรียนวัดวังยาง ตำาบลตะเคียนเลื่อน อำาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

  เห็นเด็กที่ไม่เข้ามาทำากิจกรรม ไปขับรถเล่น รู้สึกสงสารพ่อแม่ อยากให้มีกิจกรรม
เข้ามา จะทำาให้เขาไม่ห่างเหินไกล เราเข้ามาทำาแบบนี้ก็ไม่คิดว่าเสียเวลา เห็นเด็กสนุกก็

สนุกด้วย มีความสุข มีกิจกรรมใหญ่ๆ แล้วเห็นเด็กเราเข้าไปทำาก็รู้สึกภาคภูมิใจ  

ปราณี วงษ์พิมพ์
หนึ่งในผู้ใหญ่ใจดีจากเวทีถอดบทเรียน การทำางานของศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน 

ตำาบลโคกกลาง อำาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
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ขอขอบคุณข้อมูลจาก

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ๔ ภาค

คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ใหญ่ใจดี แกนนำาเยาวชน                      
สภาเด็กและเยาวชนระดับตำาบลของกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในชุมชนท้องถิ่น

คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการดำาเนินงาน                              
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้นำาชุมชน ผู้ใหญ่ใจดี                

พ่อแม่ผู้ปกครองและแกนนำาเยาวชนของโรงเรียนครอบครัว 


