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ค าน า 
 
 

โลกยคุปัจจบุนั กลา่วได้วา่เป็น ยุคสังคมเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ (Knowledge-Based Society and Economy) ท่ี
ขบัเคล่ือนหรือแขง่ขนักนัด้วย "ความรู้" เป็นปัจจยัส าคญั  การ
แขง่ขนัหรือพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือมุง่ไปสูค่วามอยูดี่กินดี 
และมีความสขุ "ความรู้" ถือเป็น "ต้นทุนทางปัญญา" ท่ีต้อง
สร้าง ยกระดบั รวบรวม จดัระบบ จดัเก็บ โดยให้เข้าถึงง่าย และ
น าไปใช้ได้ง่าย หรือเรียกวา่ต้องมี "การจัดการความรู้" 

(Knowledge Management / KM) เพ่ือให้การด าเนินงานของ
บคุคล องค์กร และเครือขา่ย บรรลตุามตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
อยา่งมีคณุคา่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
            สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข 
(สรส.) ท าหน้าท่ีหนนุเสริมการท างานของชมุชนท้องถ่ิน ให้มีขีด
ความสามารถในการน า แนวคิด หลกัการ และเคร่ืองมือการ
จดัการความรู้ไปใช้ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายในการพฒันาเดก็และ
เยาวชนในชมุชนท้องถ่ินของตนเอง  
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เอกสารเลม่เล็กชดุ บันทกึความคิด ประสบการณ์ 

และกระบวนการท างานของเยาวชน สรส.จดัท าขึน้เพ่ือ (1) 
บนัทกึร่องรอยการเรียนรู้ร่วมกนัของเด็ก เยาวชน ครอบครัว 
ชมุชน กลไก และหนว่ยบม่เพาะเดก็และเยาวชน (2) น าเสนอ
บทเรียน องค์ความรู้ ในการพฒันาเดก็และเยาวชนในชนุชน
ท้องถ่ิน ให้สามารถอยูใ่นชมุชนได้อยา่งมีคณุคา่ มีศกัดิศ์รี (3) 
น าเสนอวิธีการประยกุต์ใช้การจดัการความรู้ของเดก็และเยาวชน
ในชมุชนท้องถ่ินท่ามกลางความหลากหลายของบริบทและ
เครือข่ายและเครือข่ายปฏิบตักิาร (4) น าเสนอแนวปฏิบตัท่ีิดี 
(best practice) ท่ีเป็นนวตักรรมสงัคมในการบม่เพาะเดก็และ
เยาวชน ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีภายใต้การด าเนินงานของโครงการและ
พืน้ท่ีเครือข่ายอ่ืนๆ  
 สรส. ขอขอบพระคณุแกนน าชมุชน ภาคีพนัธมิตร และผู้
ท่ีมีสว่นสนบัสนนุและเก่ียวข้องในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัทกุ
ทา่น 
  

สถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้เพือ่ชมุชนเป็นสขุ (สรส.) 
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 “มอง” อาชีพถักตะกร้า  
 “เหน็” ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน  

อบต. ตากฟ้า  
 

    โดย สกุณี ณัฐพูลวัฒน์ 
 

 
  
 
 
 
 

ลองมองภาพตรงหน้าดสูิ วา่เราเห็นอะไรในนัน้บ้าง!!! 
 เอ้า! ก็เห็นตะกร้าหลายๆ ใบนะ่สิ ไมเ่ห็นต้องถาม 
 จริงหรือ เห็นเพียงเท่านัน้เองหรือ ถ้างัน้  ลองมองใหม ่
มองให้ลึกลงไปกว่าตะกร้า ลงไปให้มากกว่าลวดลายสวยงาม 
สีสนัและความประณีต   
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 อยา่เพิ่งรีบตอบ ถ้ายงัไมแ่นใ่จวา่ค าถามนี ้ถามเพ่ืออะไร  
 หยดุคดิ แล้วใคร่ครวญ  
 ตะกร้าหนึง่ใบ สองใบ สามใบ จะให้เรามองเห็นอะไรหรือ  
 ใช่แล้ว เราอาจคิดตรึกตรอง มอง แล้วตัง้ค าถามต่อ
ตะกร้าให้ลกึซึง้  
 ตะกร้าไม่ว่าจะก่ีใบ ต่างก็มี ท่ีมา มีเ ร่ืองราวผูกโยง 
เช่ือมตอ่กบัสิ่งตา่งๆ มากมาย  
 ชกัเร่ิมสนใจแล้วสิ 
 ค าถามเร่ิมผดุขึน้มา ให้ชวนขบคดิแล้วใชไ่หม 
 ...ก็ใครเล่าเป็นคนลงมือถัก ถักออกมาอย่างไร เร่ิมต้น
ตรงไหน อยา่งไร ขายได้ไหม ท าไมไมท่ าอยา่งอ่ืนแทนละ่ ฯลฯ  
 อีกมากมายร้อยแปดพนัประการค าถาม ท่ี “ตะกร้า” จะ
น าพาหนทางไปสูอ่าณาจกัรความรู้ท่ีกว้างไกล 
 แล้วถ้ายิ่งเติมรายละเอียดลงไปอีกเล่า จะยิ่งน่าสนใจสกั
เพียงไหน  
 ใช่แล้ว จะยิ่งน่าสนใจเพียงใด หากเติมข้อมูลอีกนิดว่า  
ตะกร้าท่ีมองเห็นเหล่านี ้เป็นฝีมือของกลุ่มเยาวชน อบต.ตากฟ้า 
ท่ีเร่ิมเรียน หดัถัก เพ่ือท าเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว ให้กับ
ตวัเอง เพ่ือให้ได้ใช้เวลาว่างให้มีค่า เพ่ือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งใน
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การน ากลุ่มเยาวชนมารวมตวักัน และอีกหลายเพ่ือ...  ทัง้นีอ้ยู่ท่ี
มมุมองและสายตาและจินตนาการของเรา   
 กว่าจะมาเป็นอาชีพถกัตะกร้า ท่ีสร้างรายได้เสริมให้กับ
เยาวชน คงไม่ใช่เร่ืองท่ีคิดแล้วเกิดขึน้อย่างง่ายๆ ในช่วงเวลา
เพียงลดันิว้มือ  
 ถ้าอยา่งนัน้จะรอช้าอยูท่ าไม  
 คอ่ยๆ เปิดหน้าหนงัสือ เรียนรู้ผ่านตะกร้าท่ีบรรจเุร่ืองเล่า
มากมายให้ได้เรียนรู้ ทีละใบ ทีละใบ    
 พินิจให้ถ้วนถ่ี แล้วจะพบวา่  
 มากกว่าลวดลาย เส้นสาย และความสวยงามของ
ตะกร้า เราจะเห็นชีวิตชีวาของกลุ่มเยาวชน พ่ีเลีย้ง ผู้น า รวมไป
ถึงกลุ่มแม่บ้าน ถักทอสานสมัพันธ์ ราวกับเส้นเชือกแต่ละเส้นท่ี
ร้อยรัด ผูกมดักันจนเป็นรูปร่าง ร่วมเรียนรู้ และเติบโตไปพร้อมๆ 
กนั   
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ตะกร้าใบที่ 1: ผิดเป็นครู (ส่วนความใฝ่รู้เป็นครูใหญ่)  
 
 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้ให้แก่เด็กและเยาวชน 
อบต.ตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ เป็นโครงการท่ีมี  

“พ่ีโต้ง “(นายชูศักดิ์  พุ่มพิน) รัฐมนตรี
กระทรวงเยาวชนเป็นผู้ ด าเนินโครงการ
เป็นหลัก โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
อบต.ตากฟ้า ร่วมกับ ส านักงานพัฒนา
สวสัดกิารสงัคม สสว.8 ซึ่งมีส านกังานอยู่
ท่ีลพบรีุ ซึง่ร่วมกนัเป็นผู้ ใหญ่ผลกัดนัด้วย

การให้งบสนับสนุน ส าหรับกิจกรรม โครงการต่างๆ ท่ีน่าสนใจ
เพ่ือการพฒันาเยาวชน  
 พ่ีโต้งบอกว่า เม่ือได้รับทราบเป้าหมายของงบประมาณ
แล้ว จึงจ าเป็นต้องคิดโครงการขึน้มาเพ่ือน าเสนอในการจัดสรร
งบประมาณมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งคิดและปรึกษากับนายกฯ 
อบต. และผู้ ใหญ่หลายๆ ท่านแล้วก็คิดว่าโครงการท่ีเหมาะสม 
น่าจะเป็นเร่ืองของการฝึกอบรมอาชีพท่ีใช้เวลาในการเรียนสัน้ๆ 
แต่เด็กสามารถน าไปใช้ได้จริงๆ โดยการด าเนินงานครัง้แรกของ
โครงการ คือ ชว่งปิดเทอมของเดก็นกัเรียน ในเดือนเมษายน พ.ศ. 
2550   
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   “ปีท่ีเร่ิม ก็ได้รับผลดีมาก เด็กๆ เยาวชน ให้ความร่วมมือ
ดีมาก มาร่วมกนัประมาณ 20 กวา่คน ทางเราจดัให้มีอบรม 7 วนั 
มีทัง้กรอบรูปวิทยาศาสตร์ สานชะลอม สานพัด ประดิษฐ์
ผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ตุ๊ กตารีไซเคิล ท าหลายอย่างมาก 
เพ่ือให้เด็กได้รับความรู้เต็มท่ี เด็กสนุก และช่ืนชอบกัน แต่ละ
อย่างเราอบรมใช้เวลาสัน้ๆ บางอย่างใช้เวลาหนึ่งวนั บางอย่าง
คร่ึงวนัก็สามารถท าได้”  
  สว่นวิธีการชกัชวนเดก็ๆ ให้มาอบรมนัน้ แกนกลางใช้การ
ประสานงานกับ สมาชิก อบต. ของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งมีทัง้หมด 8 
หมูบ้่าน ให้ชว่ยประชาสมัพนัธ์และสง่เดก็มารับการอบรม   
  หลังการอบรมผ่านพ้นไป เด็กๆ กลับไปเรียนหนังสือ พ่ี
โต้งพบว่า โครงการท่ีสร้างวิชาชีพซึ่งเด็กๆ สนกุในช่วงเวลาอบรม 
และตัวผู้ ใหญ่เองก็มีความสุขท่ีได้จัดโครงการดีๆ ให้เด็กๆ นัน้
กลบัไม่เป็นดงัเป้าหมายท่ีวางไว้ นัน่เพราะ เยาวชนไม่ได้ท างาน
เหล่านัน้ต่อ ไม่มีการฝึกฝนเพ่ือหารายได้กันอีกเลย ท าให้พ่ีโต้ง
เร่ิมคดิวา่ นา่จะมีข้อผิดพลาดในการปฏิบตัโิครงการท่ีผา่นมา  
 พอคดิได้อยา่งนี ้ก็รีบหาทางแก้ไข เพราะเนือ้หาโครงการ
นัน้ดีแน่ๆ แต่หนทางท่ีจะน าพาโครงการไปสู่ความส าเร็จนั่นล่ะ 
อยูต่รงไหนกนัแน ่ 
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 “มนัเหมือนเราไปบงัคบัให้เขาท า น้องๆ เขาก็ท า แต่มัน
ไมไ่ด้เป็นอาชีพเสริมอยา่งท่ีวตัถปุระสงค์” 
 พ่ีโต้งคดิและสรุปกบัตวัเอง  
 เ ม่ืองบประมาณสนับสนุนจากผู้ ใหญ่ยังคงมีอย่าง
ตอ่เน่ือง เพราะสิน้สดุการอบรม จะมีแบบประเมินและสอบถาม
ว่าต้องการท าโครงการดังกล่าวต่อหรือไม่ และจะสนับสนุนให้
เดก็ๆ ได้มีกิจกรรมท่ีดีส าหรับตนเอง ทัง้นีต้้องมีการเขียนโครงการ
เพ่ือขออนมุตั ิผู้น าในกระทรวงเยาวชนจึงต้องหาหนทางใหม่ เพ่ือ
ก้าวไปให้ตรงกบัจดุประสงค์ท่ีวางไว้    
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ตะกร้าใบที่ 2, 3, 4: งานของเด็ก ก็ต้องให้เด็กและเยาวชน
มีส่วนร่วมมากที่สุด  
 
 จากบทเรียนในครัง้ท่ีผ่านมา ท าให้ผู้น าต้องหาหนทาง
ใหม่และคิดหาอาชีพเสริมใหม่ๆ ท่ีจะเหมาะกับตวัเยาวชน และ
สามารถสร้างได้รายได้เสริมจริงๆ  
 “พอเราคดิไปคิดมา ในเม่ือโครงการนีจ้ะท าเพ่ือเด็กๆ เรา
ก็ต้องให้พวกเขาคิดกันเอาเอง คงจะดีกว่า เพราะครัง้แรกนัน้ 
ผู้ ใหญ่คิดให้ โดยใช้วิทยากรจากในต าบลเราน่ีแหละมาสอน แต่
พอครัง้นี ้ผมอยากให้น้องๆ คิดออกมาว่าอยากท าอะไร ให้เขาคิด
กนัเอง แล้วมาบอก เราก็เป็นผู้สนบัสนนุดีกวา่”  
 พ่ีโต้งช่วยขยายความถึงความคิดในการเร่ิมต้นโครงการ
ในปี พ.ศ. 2551 ท่ีผา่นมา 
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 -มองหาอาชีพเสริม   
 
 ในชว่งปิดเทอมใหญ่ สมาชิก อบต.ตากฟ้า แตล่ะหมู่บ้าน
ได้มีการประชุม และปรึกษาหารือกบัเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน
ของตนเอง ว่าหากใครต้องการฝึกท าอาชีพอะไรให้บอกมา เพ่ือ
จะได้น าไปแจ้งกับกระทรวงเยาวชน แล้วจดัอบรมให้อย่างทัว่ถึง
ส าหรับผู้ ท่ีสนใจ 
 การชักชวนคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีการปรับเปล่ียนด้วย
เชน่กนั  
 เพราะจากเดิม ท่ีให้กะเกณฑ์น าคนเข้ามาร่วมเพ่ืออบรม 
พ่ีโต้งจึงปรึกษากับผู้ ใหญ่ใน อบต.ว่า ให้เด็กๆ สมัครใจกันมา
เรียนดีกวา่ ใครสนใจก็มา ไมจ่ าเป็นวา่หมูบ้่านนีต้้องก่ีคน หมู่บ้าน
นัน้ต้องเทา่นี ้แตใ่ห้มาด้วยใจ เดก็ๆ จะได้สนใจเรียน และน าไปใช้
ได้จริง  
 เสียงหนึง่ดงัขึน้มาวา่ อยากหัดถักตะกร้า  
 แล้วเสียงสนับสนุนอ่ืนๆ ก็ดังตามมาว่า ถักตะกร้า 
เชน่กนั  
 ท าไม งานถกัตะกร้า จงึเป็นท่ีสนอกสนใจขนาดนี ้ 
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 พ่ีโต้งเลา่วา่ 
 “ผลลัพธ์ออกมาเลยครับว่า อยากถักตะกร้า คือ พอมี
เสียงหนึ่งบอก คนอ่ืนก็เอาด้วย ผมว่ามีหลายสาเหตนุะครับท่ีเขา
อยากท า หนึง่คือ ตะกร้าก าลงัฮิต ก าลงับมูมากในตลาด คนนิยม
ถือมาก และสองคือ เขาเห็นกลุม่แม่บ้านซึ่งเพิ่งเร่ิมหดัถกัในช่วงปี 
’50 ท าได้จริง ขายได้ดี เขาเลยสนใจกนัใหญ่” 
 กอล์ฟ-สรุศกัดิ ์ขนัทอง หนึง่ในเยาวชนท่ีร่วมอบรม และมี
ต าแหน่ง ประธานของกลุ่มเยาวชนในโครงการอบรมอาชีพระยะ
สัน้ฯ ร่วมฟังอยูด้่วย จงึพดูเสริมพี่โต้งวา่ 
 “งานถักตะกร้าน่ีเป็นสิ่งท่ีหลายๆ คนคิด แล้วบอกพ่ีโต้ง 
ผมว่าเพราะเขาเห็นกลุ่มแม่บ้านท าก่อน เด็กสนใจเพราะตลาดดี 
นา่จะขายได้จริง ได้รายได้จริง ไมเ่หมือนกบังานอบรมอาชีพคราว
ท่ีแล้ว”  
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 สว่นน้องแนน-ชลธิชา สาททอง แม้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพฯ ในครัง้นี ้เพราะติดเรียนช่วงปิดเทอม ก็ยงัช่วย
อธิบายถึงข้อดีของตะกร้าวา่  
 “มนัสวยนะพ่ี ทนดีด้วย คนชอบใช้กนัเยอะ ถือกนัเกล่ือน
เลย ใครเห็นก็ชอบ ถือกนัทัง้ตลาด ถือไปวดั ถือไปโรงเรียนก็ด้วย”  
 บทสรุปก่อนเร่ิมการอบรมในเดือนเมษายนท่ีผ่านมา จึง
เป็นการสอนถักตะกร้าเป็นตัวหลัก นอกจากตะกร้าแล้ว ยังมี
กิจกรรมฝึกอบรมถกัเปลญวนอีกด้วย 
 “มีน้องเล็ก ป.4 เขาบอกว่าเห็นปู่ เขาท าเปลญวน เขา
อยากท าด้วย อยากให้ปู่ เขาสอนด้วย ซึ่งเป็นสมาชิก อบต.หมู่  4 
น่ีแหละครับ ช่ือ อบต.เบิก เราก็เลยสรุปกันว่า เอาละ โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้ของเราในปีนี ้จะมี 2 อย่างนะ ถักเปล
ญวนกบัถกัตะกร้า ใช้เวลาทัง้หมด 5 วนั”  
 “ส่วนใครอยากเรียน ให้สมัครใจมาเรียน โดยไม่มีการ
บงัคบั ก็มีทัง้หมด 20 กวา่คน ซึง่มีหลายระดบัอายดุ้วยกนั”    
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 -ถักตะกร้าและเปลญวน 
 
  ชว่งเวลาฝึกอบรมในครัง้ท่ี 2 แบง่ออกเป็น 5 วนั โดยแบง่
กิจกรรมให้ 2 วันแรก เป็นการหัดถักเปลญวน มีวิทยากรผู้สอน
เป็นผู้ เฒา่ผู้แก่ท่ีมีความรู้ของต าบลเอง ซึง่คือ อบต.เบกิ-ทวี  
เพ็ชรสุน่  
 งานถักเปลญวน เป็นงานท่ีสนุก ง่ายและไม่ซับซ้อน
เกินไป เด็กๆ จึงสนุกกันมาก สามารถถักกันได้หลายแบบ และ
หลายหลงั 
 
 
 
 
 
 
 สว่น 3 วนัท่ีเหลือ เป็นงานฝึกถกัตะกร้า ซึ่งถือว่าเป็นงาน
ท่ีเด็กอยากเรียนรู้มากท่ีสุด โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์
จาก อบต.อดุมธัญญา อ าเภอตากฟ้า มาเป็นผู้อบรม เพราะกลุ่ม
แม่บ้านของ อบต.ตากฟ้า เพิ่งหดัถักได้ไม่นาน จึงยงัไม่สามารถ
มาเป็นวิทยากรได้  
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 (เสียงจากแม่บ้านลอยมาตามลมบอกว่า “แตต่อนนีส้อน
ได้แล้วนะ เพราะเราถักกันทุกวัน เก่งแล้ว ท าได้ทุกลาย ” - -
ผู้ เขียน)  
 งานถกัตะกร้าไม่ใช่งานท่ีง่ายๆ การอบรมจึงใช้เวลาถึง 3 
วนั ส าหรับการสอนตะกร้าใบเล็กๆ 1 ใบ  
 ตะกร้าท่ีว่านี ้เป็นตะกร้าท่ีใช้วัตถุดิบเป็นเชือกมัดฟาง 
ลกัษณะเป็นไนลอ่น มีหลายสีให้เลือก ทัง้สีครีมหรือท่ีเรียกกนัว่าสี
ธรรมชาติ สีชมพู สีเหลือง สีฟ้า มีโครงหรือมีบล็อกไม้เป็นฐาน
หรือเป็นตวัแบบในการผูกมัดให้เกิดรูปร่างเป็นกระเป๋า โดยแต่
ละลายจะมีวิธีการร้อยรัดแตกต่างกัน เม่ือผูกแล้วจะมดั และตดั
ปลายเชือกด้วยการลนไฟ เพ่ือให้ปลายเชือกติดกนัเหนียวแน่นไม่
หลดุง่ายๆ  
 ความสวยงามของตะกร้า อยู่ท่ีลวดลาย จึงเกิดจากการ
ออกแรงดึงมัด-ผูกลายแต่พอดี ไม่มาก-ไม่น้อยจนเกินไป หาก
ออกแรงดึงมาก ลายจะหดเล็ก ขณะท่ีหากออกแรงดึงน้อย ลาย
จะหลวม และไมส่ม ่าเสมอ ปลายอาจจะบานเสียทรงตะกร้า  
 ในเวลาเรียน 3 วัน ทุกคนจะได้ผลงานเป็นตะกร้าใบ
เล็กๆ หนึ่งใบ ส่วนน้องเล็กๆ ท่ีอายุน้อยกว่า ป. 6 อาจท าได้ยาก
สกัหน่อย เพราะมีแรงดงึน้อย และลวดลายคอ่นข้างซบัซ้อน จึงมี
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พ่ีรุ่นโตช่วยสอน ช่วยดึงและท าต่อหลังวันอบรมเสร็จสิน้ จนได้
กระเป๋าไว้ใช้ เป็นผลงานตนเองหนึง่ใบเชน่กนั 
 ขณะท่ีทุกคนได้ผลงานเป็นท่ีภาคภูมิใจคนละหนึ่งใบนัน้ 
พ่ีใหญ่อย่างพ่ีกอล์ฟ ประธานเยาวชนในโครงการอบรมอาชีพ
ระยะสัน้ฯ สามารถถกัตะกร้าได้ถึง 2 ใบด้วยกนั  
 
 “ตอนเรียน ผมเร่งเรียน เร่งถัก เพ่ือจะได้ท าอีกใบ คือผม
คิดเอาว่า ถ้าเราเรียนใน 3 วนันีไ้ด้ใบเดียว เราก็ได้ลายเดียว ผม
เลยอยากท าให้ได้มากกว่านี ้คิดว่า ถ้าเราท าได้ เราจะได้เอาไว้
สอนน้องๆ หรือเพ่ือนๆ ได้ด้วย พอรู้ว่าตวัเองจะท าใบแรกเสร็จใน
วนัคร่ึง ผมก็ไปสัง่โครงเหล็กเลย ไปสัง่ร้านท่ีแม่บ้านเขาสัง่กนันัน่
แหละครับ ขอเร่งเขาให้ช่วยท าให้เร็วๆ แล้วจะได้เอามาให้
อาจารย์สอน” 
 ตะกร้าใบท่ี 2 ของกอล์ฟ เป็นตะกร้าใบใหญ่ท่ีมีโครงยึด
เป็นเหล็ก คล้ายๆ ตะกร้าจ่ายกบัข้าวของแม่บ้าน ใบใหญ่ ใส่ข้าว
ของได้มาก ต่างจากตะกร้าใบเล็กท่ีเหมือนกระเป๋าหญิงสาว 
ลกัษณะเล็กๆ นา่เอ็นด ู
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 “อาจารย์สอนผมถกัก้นตะกร้า แล้วบอกวา่ ถ้าผมเสร็จใน
วนันี ้พรุ่งนีถ้ึงจะสอนขึน้ลายท่ีตวัให้ ถ้าท าไม่ได้จะไม่สอน เช่ือ
ไหมครับ คืนนัน้ผมกลวัไม่เสร็จ นอนถึงห้าทุ่มเลย เพราะกลวัจะ
ไมไ่ด้ท า อีกวนัหนึง่มือสัน่เลย เพราะมนัใช้แรงเยอะ”  
  “ผมคิดว่า เราเป็นประธาน ยังไงก็น่าจะรู้มากกว่า เผ่ือ
ใครท าไม่ได้ก็จะได้แนะน า สอน หรือเพิ่มเติมได้ไม่ว่าอะไรแหละ
ครับ ผมคดิวา่ถ้ามนันา่ท าได้ ก็ท าได้ ไมน่า่จะเกินความสามารถ” 
 แล้วตะกร้าใบท่ีสองของกอล์ฟ ก็เสร็จพร้อมๆ กันกับ
ตะกร้าใบแรกของหลายๆ คนในวันสิน้สุดการอบรมฝึกอาชีพ
ระยะสัน้  
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 -เรียนรู้และพัฒนาต่อ  
 
 “วนัท่ีเรียน น้อง ป.6 ท าไม่เสร็จ ก็มาให้ช่วยทีหลงั จริงๆ 
แค่เป็นตัวเนีย้ตวัเดียวเอง (หมายถึงตะกร้าใบเล็กท่ีเรียนในวัน
อบรม-ผู้ เขียน) มันก็จะปรับ จะฝึกได้ต่อไป” กอล์ฟเล่าถึงการ
เรียนรู้ตอ่ยอดออกไป  
 “การท าตะกร้า แรกๆ จะเจ็บมือเพราะมนัต้องออกแรงดงึ
ให้แน่น แต่พอท าได้มนัก็จะต่อเน่ืองเอง ตะกร้ามีหลายแบบ ทัง้
แบบตะกร้าใบเล็กเหมือนกระเป๋า หูสัน้ หรือหูยาวแบบสะพายก็
ได้ และมีตะกร้าใบใหญ่จะแบบหกเหล่ียมหรือส่ีเหล่ียม ก็ใช้เวลา
ท าพอๆ กนันัน่แหละครับ”  
 เม่ือถามกอล์ฟว่า อะไรท่ีนับว่ายากท่ีสุดในขัน้ตอนการ
ถกัตะกร้า กอล์ฟบอกวา่ ชว่งการตดัเชือกลนไฟ    
 “ส าหรับผมการถักตะกร้า แทบไม่มีอะไรยากเลยนะ แต่
จะมีตัดเชือกน่ีแหละท่ีค่อนข้างยาก ตัดยังไงให้เนียน ตัดยังไง
ไมใ่ห้ด า เพราะมนัต้องใช้ไฟลน ตอนแรกเลยท่ีอบรมครูบอกระวงั
ด านะ เพราะถ้าด ามนัไมส่วย แก้ไมไ่ด้ด้วย ผมก็ลองเข้าไปอยู่ในท่ี
อบัลมเลย มืดๆ เหง่ือแตกเต็มไปหมด กะว่า จะไม่ให้ด า ก็ไม่ด า
จริงๆ นะ  
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 เพราะการถักผูกลายอย่างนี ้มนัต้องมีการลนไฟในทุกๆ 
จดุ เป็นเร่ืองของเทคนิคการถกั เราก็ต้องหดัลนไฟให้เก่งๆ ตอนนี ้
ได้แล้ว ไมต้่องไปท่ีมืดแล้ว กลางแจ้งก็ท าได้”   
  เสียงของกลุ่มแม่บ้านท่ีถักตะกร้าอยู่ใกล้ๆ วงสนทนา 
บอกเทคนิคง่ายๆ วา่  
 “ลนให้ไว เปิดไฟแตน้่อย”   
  
 
 
 
 
 
 
 หลงัฝึกอบรมแล้ว งานถกัเปลญวน หลายคนท าไว้ใช้เอง
เป็นส่วนใหญ่ เพราะขายได้ยาก อาจเพราะเป็นงานท่ีใช้เวลาถัก
ไม่นานนกั และไม่ซบัซ้อนจนเกินไป จึงท าให้หลายๆ แห่งก็ผลิต
ออกมาขายเชน่กนั  
 ในขณะท่ีงานถักตะกร้า ค่อนข้างยากและซับซ้อนกว่า 
ทัง้ยังสวยงาม เป็นท่ีต้องการของผู้ ซือ้ จึงยังมีตลาดท่ีรองรับได้
มาก เยาวชนหลายคนจงึยงัท าเป็นอาชีพเสริมอยา่งตอ่เน่ือง  
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 ข้อตกลงของกลุ่มเยาวชนในโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสัน้ฯ คือ หากใครต้องการวตัถดุิบเพ่ือถกัตะกร้าให้มาเบิกท่ี
ประธาน ทัง้ตวัโครงและเชือกมดัฟาง จากนัน้เม่ือถกัเสร็จ ขายได้
สตางค์แล้วจึงน าเงินค่าต้นทุน ซึ่งคิดในราคา 150 บาท มาคืน 
ส่วนราคาขายนัน้ ตัง้กนัเอง ขายกันเองไม่มีการบงัคบั ส่วนใหญ่
ราคาจะอยูท่ี่ 300 บาทขึน้ไป แล้วแตค่วามยากง่าย และลวดลาย
ท่ีเลือกใช้  
 การถักตะกร้าเพ่ือสร้างรายได้นี ้ส่วนใหญ่แต่ละคนท่ีถัก
นัน้มีลูกค้าสั่งก่อน แล้วจึงค่อยมาเบิกของ เม่ือขายแล้วคืนเงิน 
มากกวา่ท่ีจะมาเบกิของ ถกัเก็บไว้เพ่ือรอขาย  
 “ไมมี่ใครท าเก็บไว้หรอก ส่วนใหญ่จะท าไม่ทนัเอานะ คน
ชอบเยอะ ส่วนใหญ่เขาจะสั่งแล้วเราท าตามออเดอร์นั่นแหละ
ครับ ส่วนน้องๆ ท่ียงัท าอยู่ มีประมาณ 5-6 คน ผมก็ท าบ้าง แต่
งานอ่ืนก็ค่อนข้างยุ่ง ทัง้ เรียน ทัง้กิจกรรม และก็โครงงานท่ี
โรงเรียนด้วย ส่วนใหญ่ผมก็จะท าให้แม่เอาไปให้เพ่ือนเขาเป็น
ของขวญับ้าง หรือบางทีก็ไปชว่ยสอนเพ่ือนๆ ท่ีอยากท าเป็นบ้าง”  
 “มีน้องคนหนึง่ท่ีหลงัจากอบรมก็ท าตอ่เน่ืองมากท่ีสดุ คือ 
มิน้ เพราะแม่เขาก็อยู่ในกลุ่มแม่บ้าน ทัง้แม่ทัง้มิ น้ก็ท าด้วยกัน 
ขายได้บอ่ยๆ เพราะเขาจะมีญาติ มีเพ่ือนมาสัง่ให้ท า มิน้เขาก็ถกั
ลายได้เพิ่มขึน้ เพราะตอนเรียนเราเรียนกันแค่ลายเดียวใช่ไหม
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ครับ พอเรียนเสร็จเขาก็มาให้ผมชว่ยสอนลายเพิ่ม แล้วตอนหลงัๆ 
ก็สามารถไปถามกบัพวกกลุม่แมบ้่าน” กอล์ฟอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 น้องแนนพดูถึงงานถกัตะกร้าส าหรับมมุมองตวัเองวา่  
 “หนไูม่ได้มาอบรม แตห่นทู าเป็นเพราะแม่สอนคะ่ บางที
ก็ชว่ยแมต่อนแมเ่จ็บมือ แมก็่จะบอกวา่       แนนช่วยแม่ถกัหน่อย 
แล้วแกก็จะไปพกั หนก็ูถกัตอ่ให้ แตห่นยูงัไม่เคยถกัเสร็จเป็นใบๆ 
เองหรอกค่ะ เรียนหนักไม่ค่อยมีเวลาเลย (ม.4 ในตัวเมือง
นครสวรรค์) ส่วนจอยเพ่ือนหนู เขาก็ไม่ได้มาอบรม เพราะเขาถัก
เป็นอยู่ก่อนแล้ว ทุกวันนีเ้ขาก็ถักตลอด ขายได้ดีด้วย เก่งท าได้
หลายลายด้วยคะ่ พอเราท าไมไ่ด้ก็ไปถามเขาก็ได้คะ่”  
 ลวดลายงานถักตะกร้า ดูเป็นสิ่งเรียนรู้ไม่จบกันเลย
ทีเดียว ลายท่ีเห็น มีทัง้ลายน า้ไหล ลายผีเสือ้ ลายเกล็ดปลา ลาย
หางปลา ฯลฯ  
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 “ผมลองแกะลายอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้เรียนดู ก็ท าได้ทุกลายนะ 
ไปแตกลายเอา ลองคดิเพิ่มก็มี” 
 “เพ่ือนสนิทผม ท่ีไม่ได้มาอบรม เขาก็มาถามว่าผมท าได้
ไหม เขาอยากท าเป็นมัง่ จะท าไปให้แฟน ผมก็เออ เราท าได้ จะ
สอนให้ เห็นไหมครับ มนัฮิตจริงๆ นะใครๆ เขาก็ถือกัน เพ่ือนผม 
และก็เพ่ือนของเขาอีกคน ท่ีเป็นผู้หญิง ก็เลยมาให้ผมสอน  
 ผมก็ใช้เวลาเวลาเลิกเรียนตอนเย็นๆ สอนเพ่ือน เขาก็ท า
ได้นะครับ”  
    
ตะกร้าใบที่ 5: ผลส าเร็จจากการฝึกอบรม  
 
 เพราะงานถักตะกร้า เป็นงานท่ีมีตลาดรองรับจริงๆ 
เยาวชนหลายคนจึงพฒันาฝีมือไปเร่ือยๆ ฝึกลวดลายต่างๆ โดย
ปรึกษาเพิ่มเตมิจากพ่ีกอล์ฟบ้าง จากกลุ่มแม่บ้านบ้าง ซึ่งตวักลุ่ม
แม่บ้านเอง ก็พัฒนาต่อเน่ืองด้วยเช่นกัน เพราะมีการฝึกอบรม
เฉพาะกลุ่มมากขึน้ มีการสอนลวดลายกันเพิ่มมากขึน้ ท่ีส าคญั
คือ มีการถักเป็นอาชีพทุกวัน ท าให้การเรียนรู้ต่อเน่ือง และ
ก้าวหน้าไปมากกวา่เดมิ 
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 นอกจากนีแ้ล้ว งานถักตะกร้ายังเป็นสิ่งท่ีแม่สามารถ
สอนลูกท่ีไม่ได้ไปอบรมฝึกอาชีพฯ กับกลุ่มเยาวชน ให้ท าได้ใน
ครัวเรือน ท าให้เด็กหลายคนถักเป็น และมีเร่ืองราวพูดคุยกับ
เพ่ือนอ่ืนๆ จนเป็นหวัข้อท่ีนา่สนใจ ภาพท่ีเห็นใน อบต.ตากฟ้า ยิ่ง
โดยเฉพาะหากเข้าไปเยือนหมู ่2 จะเห็นหลายบ้าน แม่และลกู นัง่
ถกัตะกร้า พดูคยุกนัไป บางบ้านนัง่ถกัท่ีริมห้วย ใต้ร่มไม้ใหญ่และ
ลมพดัเย็นสบาย บางบ้านนัง่ถกักนัไปดทีูวีกนัไป เม่ือยก็ลกุขึน้มา
เดิน พูดคุยกัน จนกลายเป็นอาชีพเสริมท่ีเด็กๆ ต่างก็ภาคภูมิใจ
เพราะสามารถชว่ยหารายได้ให้กบัครอบครัวในอีกทางหนึง่  
 กอล์ฟบอกวา่ 
 “ประโยชน์ท่ีได้รับเลยคือ เราได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ทัง้ยงัได้เงินใช้ด้วย บางคนก็เก็บเงินไว้ใช้เอง บางคนก็
เอาให้พ่อแม่ หรือบางทีอย่างผม ก็ถักให้เป็นของขวัญได้ ให้แม่
เอาไปให้เพ่ือนได้ ผมวา่น่ีดีนะ เราก็ลดคา่ใช้จ่ายได้เลย ไม่ต้องไป
ซือ้อยา่งอ่ืน ใช้แรง ใช้ความรู้เราน่ีแหละ” 
 นอกจากนัน้กอล์ฟยงัได้ตอ่ยอด ด้วยการน าโครงงานถัก
ตะกร้า ไปน าเสนอท่ีมหาวิทยาลยัเอแบค ลพบรีุท่ีเขาเรียนในวิชา
โครงงานอีกด้วย  
 ส่วนน้องแนน หรือหลายๆ คนท่ีถักเป็น ก็สามารถผ่อน
แรงแม่ได้  งานถักตะกร้าสร้างจึงทัง้สร้างรายได้ ท าให้เด็กๆ ได้
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ภาคภมูิใจในตนเอง ในความสามารถของตน และยงัเป็นกิจกรรม
ท่ีเสริมความสมัพนัธ์ในครอบครัวอีกด้วย 
   ยงัมีมมุมองอีกมมุหนึ่ง ท่ีสะท้อนออกมาจากแนน ท่ีบอก
เลา่วา่  
 “เม่ือวาน หนูดูรายการทางทีวีเก่ียวกับอาชีพ เขาพูดถึง
ว่า งานฝีมือ อย่างตะกร้าสานของบ้านเรา (เมืองไทย) ส่งขาย
ตา่งประเทศด้วยนะ ส่งไปอิตาลี ไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆ เห็นไหมมนั
ท าอะไรได้ตัง้เยอะ”  
 สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากชมุชนนีเ้อง สามารถขยายตอ่ความคิด 
และเช่ือมโยงสิ่งท่ีเห็นตรงหน้ากบัสิ่งท่ีมีอยู่ในมือ ก่อเกิดเป็นแรง
บนัดาลใจ สร้างจินตนาการท่ีกว้างไกลออกไป โดยมีฐานของ
ความเป็นจริงรองรับ 
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ตะกร้าใบที่ 6: กลยุทธ์ที่ท าให้โครงการไปได้ดี   
 
 เม่ือถามถึงความส าเร็จของโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ
สัน้ให้แก่เด็กและเยาวชน” ของ อบต. ตากฟ้า ปีท่ีผ่านมา พ่ีโต้ง
สรุปอยา่งชดัเจนวา่  
 “ปีแรก เห็นได้ชัดเลย ว่า โอเค คุณตัง้เป้าว่าอยากฝึก
อาชีพให้เยาวชน แต่ความคิดท่ีจะท า หรือหากิจกรรมนัน้มันไม่
ได้มาจากความต้องการของเขา แต่มาจากสิ่งท่ีเราอยากให้ โดย
ไม่ได้ดวู่าเด็กอยากท าอะไร มนัก็ไปไม่รอด ไม่ตอ่เน่ือง เราก็ต้อง
เอาสิ่งนัน้มาเป็นบทเรียน 
 ดตูวัอย่างท่ีเราเรียนรู้มา ปีท่ีให้น้องๆ คิดเอง ผมว่าได้ผล
มาก เพราะตอนนีเ้ขายงัท าขายอยูเ่ลย  
  ส่วนปัจจยัท่ีส าคญัมากท่ีสองคือ ตลาด ผมว่าการท่ีงาน
ถักตะกร้าได้ผลดี เพราะมีตลาดรองรับเป็นหลัก ส่วนเปลญวน 
คนท าคอ่นข้างเยอะก็เลยอาจไม่ได้ท าขายจริงจงั แตก็่มีท าให้เอง
ท่ีบ้าน ซึง่ผมวา่ก็ใช้ได้นะ  
  ส่วนท่ีสามคือ เด็กหรือเยาวชน ต้องสมัครใจมาเอง 
ปลอ่ยให้เขาคดิอิสระ อยากท าอะไร อยากมาท าโดยไม่ต้องบงัคบั 
เขาก็จะมีใจ อยากร่วม อยากน าเสนอสิ่งท่ีคดิ ท่ีท าให้ได้ดี   
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 ส่วนส าคัญท่ีสุดอีกอย่างคือ ถ้าคุณอยากท าโครงการ
อบรมอาชีพ คุณจะไปลอกเขาไม่ได้นะ ผมหมายถึงว่า แต่ละ
ท้องท่ีไมเ่หมือนกนั ตา่งกนัทัง้สภาพพืน้ท่ี สงัคม บริบท ต้นทนุแต่
ละท่ีไม่เท่ากนั อย่างเนีย้ แถวขอนแก่นอาจจะไม่มีเชือกฟาง หรือ
ถ้ามีก็อาจหายาก แพง ท าให้มนัไมเ่หมาะก็ได้”    
 กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพระยะสัน้ของกลุ่มเยาวชน อบต. 
ตากฟ้า ในปีถดัไปนัน้จะเป็นอะไร ผู้น าอย่างพ่ีโต้งบอกว่า ยงัตอบ
ไม่ได้ ต้องให้น้องๆ ประชุมและตดัสินใจกันเอาเอง ซึ่งเช่ือมัน่ว่า 
คงจะน่าสนใจและมีหนทางไปสู่ความสนุก ความสุขและความ
เป็นจริงได้ไมย่าก  
 “ปีนีไ้ด้รวมกลุ่ม ฝึกเยาวชน จากเคเอ็ม (KM) ท่ีเกิดขึน้ 
คิดว่าน่าจะดีขึน้ การรวมกลุ่มจะช่วยให้คิดร่วมกันได้มากขึน้ว่า
จะท าอะไร เพราะอย่างปีนี ้ก็ยงัมีจุดบอดตรงท่ี ตะกร้านัน้ เด็ก
น้อยหรือเดก็เล็กๆ ก็ท าไมไ่ด้ เขาพดูคยุกนัเอง ก็น่าจะหาแนวทาง
ได้ดีขึน้” 
 เม่ือถามวา่ ถ้าจะคดิโครงการแยกกนัได้ไหมระหว่างพ่ีรุ่น
โตกับน้องๆ แนนตอบว่า เด็กเล็กก็อยากอยู่ร่วมกับพ่ี อยากท า
เหมือนกบัท่ีพ่ีท า สนกุไปกับพ่ีๆ ด้วย พ่ีโต้งจึงเสริมว่า เด็กเล็กคง
ไม่ได้หวังจะท าเป็นรายได้จริงจังอะไร แต่เขาอยากสนุก และได้
เลน่กบัพ่ีๆ ได้เป็นสว่นหนึง่ของกิจกรรมในบ้านตวัเองด้วยเชน่กนั  
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 ส่วน กิจกรรมจะ เ ป็นอะไรนั น้  หาก มี ข้อ เสนอมา
หลากหลาย พ่ีโต้งใช้วิธีการตดัสินใจ โดยดจูาก  
 “อนัดบัแรกคือ เง่ือนไขของเวลา เพราะเรามีข้อจ ากดัของ
เวลาอยู ่ถ้าสิ่งท่ีอยากเรียนมนัยาก เวลาน้อยแตว่่าอยากเรียน เรา
ก็อาจจะต้องเปิดเป็นของอบต.จริงๆ สกัคอร์ดหนึ่ง เช่น งบ สสว.8 
สอนสัก 2 อย่าง แล้วถ้ามีอย่างอ่ืนท่ีสนใจจริงๆ อีก สัก 2 อย่าง 
อบต. ก็จะสนบัสนุนเพิ่มเข้าไป” ทัง้นีส้ามารถยืดหยุ่นได้ เพ่ือให้
เป้าหมายของการรวมกลุม่ของเยาวชนเป็นจริงขึน้มา      
 “ถ้าถามวา่ โครงการอบรมอาชีพท่ีเราท านี ้เหมาะท่ีจะท า
ตอ่ไปไหม ผมมองวา่ เหมาะ  
 ถ้ามองในรูปของปริมาณท่ีมนัวดัได้ เพราะเขาก็มีรายได้
เพิ่ม และถ้ามองในแง่จิตใจ ก็เหมาะเพราะเขาคิดเอง เขาสนใจ 
ตัง้ใจท่ีจะท าเอง” 
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ภาพรวมของตะกร้า : ความก้าวหน้าของการเรียนรู้  
 
   หนทางท่ีมาของงานฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้นัน้ เร่ิมต้นท่ี
ความมุ่งหวังท่ีดี แต่เพราะ ‘เกาไม่ถูกจุด’ ความต่อเน่ืองจึงไม่
สามารถเป็นผลส าเร็จ หรือเป็นไปอยา่งท่ีหวงัตัง้ใจได้  
 พ่ีเลีย้งหรือผู้น าเยาวชน จึงได้เรียนรู้ท่ีจะปรับเปล่ียน หา
หนทาง วิธีการใหม่ๆ เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะกับชุมชน 
เหมาะกับเด็กและเยาวชน จนได้ค าตอบกบัตวัเองว่า “เราต้องไม่
คดิแทน แตต้่องกระตุ้นให้เขาหาทางเองมากกวา่”  
  ขณะท่ีผู้น าเรียนรู้ท่ีจะปรับกลยทุธ์ในการท างาน เด็กและ
เยาวชน ก็มีโอกาสเรียนรู้หนทางแห่งอาชีพใหม่ๆ เรียนรู้การใช้
เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้ท่ีจะฝึกตวัเองให้คิดหาแนวทางท่ี
เหมาะกับตน ได้รู้จักตนเองมากขึน้ ได้พบความสามารถและ
ศกัยภาพท่ีมีอยูข่องตนเองเชน่กนั  
 หากจะกล่าวสรุป คงพูดได้ตามหลักการท่ีว่า ภาพท่ี
ชัดเจนของการน ากระบวนการการจัดการความรู้ไปใช้ในภาค
ชุมชนของ อบต.ตากฟ้าแห่งนี ้คือ การเรียนรู้ก่อนปฏิบตัิ การ
เรียนรู้ระหว่างปฏิบตัิ และการเรียนรู้หลงัการปฏิบตัิ ซึ่งท าให้งาน
ได้รับผลท่ีนา่ช่ืนใจ และยงัเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีดี ท่ีจะท าให้ผู้น าได้
สง่ตอ่ไม้แหง่การเรียนรู้นีไ้ปยงัคนรุ่นใหมข่องชมุชนอยา่งแท้จริง  
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 หากองค์กร หรือโครงการใดๆ ท่ีจัดท าขึน้  สามารถ
ปฏิบตักิาร หรือด าเนินการไปถึงเป้าหมายหรือจดุมุ่งหมายในครัง้
แรกได้นัน้ นบัเป็นการประสบความส าเร็จท่ีนา่ทึง่  
 แตใ่นอีกทางหนึ่ง หากการลงมือท าด้วยความมุ่งหวงันัน้ 
ไม่ประสบความส าเร็จ ทว่าผู้ ด าเนินการกลับมาคิดทบทวน 
หาทางแก้ไข ปรับปรุง เปล่ียนแปลง จากสิ่งท่ีเกิดขึน้ แล้วหา
หนทางกระท าด้วยความมุ่งหมายเดิม ตามวิธีการใหม่ๆ  จน
ได้ผลดี สิ่งนัน้ น่าจะนบัเป็นความสุข ความส าเร็จท่ีน่านบัถือไม่
ตา่งกนั   
 เม่ือมาจนถึงบรรทดันีแ้ล้ว  
 ลองถามตวัเองดสูิวา่ 
 วนันี ้ 
 ถ้ามองตะกร้าจาก อบต.ตากฟ้า สกัใบ 
 เรา “เห็น” อะไรในนัน้บ้าง...   
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แนะน าโครงการ 
 

 โครงการสง่เสริมการจดัการความรู้ของเยาวชนในชมุชน
ท้องถ่ิน (4 ภาค) ด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือของสถาบนั
เสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชมุชนเป็นสขุ (สรส.) มลูนิธิชมุชน
ท้องถ่ินพฒันา มลูนิธิสยามกมัมาจล และธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เยาวชนมีขีดความสามารถ
ท่ีจะด ารงชีวิตอยูใ่นชมุชนอย่างมีคณุคา่ มีศกัดิ์ศรี สามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กบัตนเอง ครอบครัว ชมุชน และมีศกัยภาพท่ีจะเป็น
ก าลงัส าคญัในการพฒันาชมุชนท้องถ่ินของตนเอง อีกประการท่ี
ส าคญัคือ เพ่ือให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีนโยบายและ
แผนงานท่ีชดัเจนในการสนบัสนนุกิจกรรมการพฒันาเด็กและ
เยาวชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ศนูย์การเรียนรู้ชมุชน 
บ้าน วดั โรงเรียน สถาบนัการศกึษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
พืน้ท่ี  
 

 


