
“ภารกิจที่จะทำใหสำเร็จคือ… อยากจะเปนคนที่คอยชวยเหลือคนในชุมชน

หร�อ นักพัฒนาชุมชนเพราะเห็นปญหาของชุมชน

มีบางเร�่องที่แกไขแลวและยังไมไดแกไข อยากจะเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหานั้น”

เพราะครอบครัวและชุมชนคือพ้ืนฐานท่ีทำให้เด็ก เยาวชน

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้รับผิดชอบและเกิดความรู้สึกร่วมใน

การเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน  ขอแนะนำให้รู้จัก

“กันตะ” หรือ นายธนภัทร สงนวน อายุ 15 ปี กำลังศึกษา

อยู่มัธยมปีที่  3  โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์   จ.สุรินทร์ 

เป็นตัวอย่างของเยาวชนคนหนึ่ง ที่มีเส้นทางและวิธีคิดใน

การเป็นเยาวชนที่พร้อมจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เพราะถูก

หล่อหลอมและบ่มเพาะจากทั้งในครอบครัวและชุมชนที่

เอ้ืออำนวยให้ก้าวเดินสู่การเป็น “ผู้ใหญ่” ได้อย่างม่ันคง

“กันตะ” เร่ิมเข้ามาช่วยชุมชนต้ังแต่อายุสิบต้นๆ “เราเป็นลูก

ผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่เบ้ิม สงนวน) ต้องทำเป็นตัวอย่างให้

คนอ่ืนเขาได้ทำตาม ถ้าเราไม่ทำ อาจจะมีเสียงลูกผู้ใหญ่

บ้านยังไม่ทำเลย” พอ “กันตะ” ได้มาคลุกคลีกับกิจกรรม

ท่ีพ่อให้ มีรุ่นพ่ีในหมู่บ้านมาเป็นแกนนำ ได้เห็นถึงการเปล่ียน

แปลงของรุ่นพ่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงดีข้ึน กล้าแสดงออกและ

มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น “ผมก็อยากเป็นเหมือนพี่

เขา ก็เข้าร่วมกิจกรรมแรก ทำน้ำหมักชีวภาพ ก็นำกลับมา

ทำที่บ้าน” กันตะเกริ่น การทำครั้งแรกก็เกิดอาการตื่นเต้น

เพราะไม่เคยทำมาก่อน มีพี่ๆ ที่เป็นเสมือนแรงบันดาลใจ 

“เห็นพ่ีๆ เขามาช่วยสอนอยากเป็นแบบพ่ี นักพัฒนาชุมชน

แบบแกนนำ (พ่ีอ๋ัน) เห็นพ่ีเขาดูมีความคิด จึงเร่ิมเข้ามาร่วม

ทำกิจกรรมมาเรื่อยๆ” 
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“กันตะ”
ขอเปนสวนหนึ่งในการแกไขปญหาชุมชน

กิจกรรมต่างๆที่กันตะได้เข้ามาร่วมนั้นเข้ามาในฐานะเป็น

ตัวแทนจากเยาวชนหมู่ที่  3  ที่เข้าร่วมโครงการที่จัดโดย

ทต.เมืองแก ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน

(4 ภาค) ระยะท่ี 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพ่ือพัฒนาเด็ก

เยาวชนและครอบครัว ดำเนินงานโดยสถาบันเสริมสร้างการ

เรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถ่ินพัฒนา

สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จำกัด(มหาชน)

จากเข้าร่วมกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพในฐานะลูกมือเพราะ

เป็นลูกผู้ใหญ่บ้านไม่ทำไม่ได้น้ัน เป็นก้าวแรกท่ีทำให้กันตะ

เริ่มเข้ามาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นแกนนำ

เยาวชนในหมู่ท่ี 3 ท่ีเข้าร่วมโครงการนำหนังสือสู่มือน้อง ท่ี

ต้องทำกิจกรรมต่อเน่ือง 300 วัน อ่านหนังสือนิทานให้น้อง

อายุสองขวบถึงห้าขวบฟัง  ตั้งแต่เวลาสี่โมงเย็นถึงทุ่มตรง

ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ “เวลาท่ีผมเหน่ือยมาก็ได้กำลังใจจาก

ผู้ปกครอง ทำให้มีกำลังใจอยากทำต่อ พอผู้ปกครองมา

บอกว่าลูกหลานเขาดีข้ึน ทำให้น้องๆ มีสมาธิมากข้ึน 

น้องบางคนก็เปล่ียนพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน” และท่ีกันตะ

มีความสุขสุดๆ ก็คือผู้ปกครองเรียกว่าคุณครู  และท่ีสำคัญ

กิจกรรมคร้ังน้ี “กันตะ” ได้พัฒนาตนเองทำให้อ่านหนังสือได้

คล่องข้ึน อ่าน ร ล คำควบกล้ำ ออกเสียงได้ดีข้ึน การพูดก็

เปลี่ยนไป เมื่อก่อนพูดห้วนๆ พอมาอยู่กับน้องๆ ก็ต้องพูด
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เพราะๆ ก็ติดเป็นนิสัยไปพูดกับพ่อแม่ เพ่ือน และครู และยัง

ได้ความกล้านำมาใช้ในห้องเรียนกล้าถามครูมากข้ึน เพ่ือนๆ

ก็เห็นความกล้าแสดงออกส่งให้เป็นตัวแทนออกไปนำเสนอ

งานหน้าชั้นเรียน เรียกว่าเริ่มมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด

การพัฒนาของ “กันตะ” ท่ีมีความรับผิดชอบ กล้าพูด กล้าทำ

กล้าแสดงออก ทำให้กันตะได้เข้าร่วมเป็นหน่ึงเยาวชนใน

“โมเดลประเทศหมู่บ้าน” ท่ีเทศบาลตำบลเมืองแกได้นำมา

ทดลองนำร่องท่ีหมู่บ้านเมืองแก  หมู่ท่ี  3  เป็นหมู่บ้านแรก 

โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหมู่บ้าน  โดยมีอาจารย์

ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำนวยการ สถาบันเสริมสร้างการ

เรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถ่ินพัฒนา

ผู้เป็นเจ้าของโมเดลคอยให้คำปรึกษา  “กันตะ”  ได้ประจำ

อยู่กระทรวงวัฒนธรรม โดยแกนนำเยาวชนทุกคนจะมีหน้าท่ี

เก็บข้อมูลชุมชนและยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้อีกด้วย

“ผมเลือกกระทรวงน้ีเอง ชอบประเพณีการมวนธูป จะมวน

ช่วงวันออกพรรษา ท่ีอ่ืนเลิกทำไปหมดแล้วแต่ท่ีบ้านเมืองแก

ยังทำอยู่ก็อยากจะสืบสานต่อไป” ซ่ึงโมเดลประเทศหมู่บ้านน้ี

ได้ร่วมกับโครงการวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน นักถักทอชุมชนเพ่ือการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน พ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร์

โดยมีสรส.,มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินอีสานและ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  (สกว.)  ฝ่ายวิจัยเพ่ือ

ท้องถ่ิน ได้หนุนให้ชุมชนทำงานวิจัยด้วยตนเอง โดยเยาวชน

ทุกคนก็มีบทบาทในงานวิจัย “ในส่วนตัวผมเองก็มีบทบาท

อยู่บ้าง เพราะการวิจัยเราก็ไปด้วยบ้างเพ่ือเก็บข้อมูล และ

เราก็รู้อยู่ว่าชุมชนกำลังทำอะไรและสิ่งที่เรากำลังทำอยู่

มันก็ค่อนข้างท่ีจะสอดคล้องในงานวิจัย ก็คือ งานวิจัย

จะเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุกับเยาวชน 

และตอนน้ีเราก็กำลังทำเร่ืองของพ่อฮักแม่ฮักอยู่ ก็อาจเป็น

ปัจจัยหน่ึงท่ีจะสามารถลดช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุกับเด็ก

เยาวชนได้”

เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของ กันตะ” ให้มีความเข้มแข็ง

ท้ังภายในและภายนอก ทางเทศบาลตำบลเมืองแกจึงได้ส่ง

เข้าร่วม ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน

สู่ความเป็นนักถักทอชุมชนรุ่นเยาว์ ภายใต้การดำเนินโครงการ

พัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน (4ภาค) ระยะท่ี 3 สนับสนุน

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย สถาบัน

ยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือ

ชุมชนเป็นสุข (สรส) มูลนิธิชุมชนท้องถ่ินพัฒนา สำนักงาน

กองทุนสนับสุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถ่ินและมูลนิธิ

สยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) จำนวน

15 วันต่อเน่ือง เม่ือเดือนตุลาคม 2559 ที่ศูนย์การเรียนรู้

ชาวดิน ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โดยมีสถาบัน

ยุวโพธิชนเป็นผู้ออกแบบกระบวนการบ่มเพาะคร้ังน้ี การเข้า

ค่ายนักถักทอชุมชนรุ่นเยาว์คร้ังน้ีได้เห็นการเติบโตของ “กันตะ”  

ได้อย่างชัดเจน โดยกันตะได้สะท้อนความคิดไว้ได้อย่างน่า

สนใจดังนี้ “ภารกิจที่จะทำให้สำเร็จคือ อยากเป็นคน

ท่ีคอยช่วยเหลือคนในชุมชนหรือนักพัฒนาชุมชนเพราะ

เห็นปัญหาของชุมชน มีบางเร่ืองท่ีแก้ไขแล้วและยังไม่

ได้แก้ไข อยากจะเป็นส่วนหน่ึงของการแก้ไขปัญหาน้ัน” 

ผ่านค่าย 15 วัน ทำให้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง “กันตะ” 

ได้สะท้อนไว้ว่า หน่ึง ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน คนท่ีเราไม่รู้จัก

กันมาก่อนทั้ง 4 ตำบลที่เข้ามาเราก็ยังมารู้จักคนอื่น เราก็

ต้องรู้วิธีการวางตัวอย่างไรที่จะไม่ให้คนอื่นเขาไม่ชอบเรา

หรือให้มันดูปกติที่สุด เป็นการรักษาน้ำใจคนอื่น เพราะว่า

เวลาทำอะไรไม่ใช่คนที่รู้ใจเรา ทำอะไรก็ต้องรักษาน้ำใจ

คนอ่ืน อีกอย่างท่ีค่ายให้คือขบวนการคิด วิเคราะห์ เพราะ

ว่าเวลาเราทำกิจกรรมทุกๆกิจกรรม ก็มีการถอดบท

เรียนท่ีทางพ่ีอ้อย (วราภรณ์ หลวงมณี ผอ.สถาบันยุวโพธิชน)

ได้ถอดบทเรียนทุกคร้ัง ทำให้เราได้คิดเป็นลำดับข้ันตอนมาก

ขึ้นสำหรับการที่จะนำความคิดความรู้สึกออกมาเรียนรู้...

ตัวอย่างของกิจกรรม เช่น ตีบอล พอเราได้มาถอดบทเรียน

นะครับ เราจะมาน่ังทบทวนตัวเองว่า หน่ึง เรารู้สึกอย่างไร
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…

กับกิจกรรมนี้บ้าง และก็อะไรที่เราได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้

อาจจะเป็นการช่วยเหลือกันหรือความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

ของตนเองและส่ิงไหนท่ีเราจะต้องทำให้ดีข้ึนถ้าเราสามารถ

กลับไปทำอีกครั้งหนึ่งได้เราก็ได้รู้ว่าตรงไหนที่เรายังทำได้

ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ที่เราจะสามารถพัฒนาทำได้

กิจกรรมในค่ายท่ีสร้างความท้าทาย คือ การพูดในท่ีสาธารณะ

“อยากเก็บประสบการณ์น้ีให้มากท่ีสุด ขอเป็นคนแรก

เลย คนแรกท้าท้ายท่ีสุด ในกิจกรรมพูดในตลาด เราต้อง

เรียนรู้ด้วยตนเองว่าจะต้องพูดแบบไหน เขียนหัวข้อ

หลักๆ ไว้ก่อน ทำตัวไม่ค่อยกังวล พอไปถึงเห็นคนเยอะ

มาก ข้ึนเวทีก็ส่ันนิดหน่ึง แต่ได้ต้ังสติและมีความม่ันใจ

ข้ึน พูดไปสักพักหน่ึงเราก็เร่ิมน่ิง พอลงมารู้สึกโล่ง ทำ

ให้ไม่กลัวเรื่องพูดในที่ชุมชนแล้ว” กันตะเล่าถึงความ

ท้าทายและประสบการณ์ที่ได้จากค่าย

สิ่งที่ได้เรียนรู้มาและนำมาปรับใช้กับชีวิตส่วนตัวและการ

เรียนก็คือ ในชีวิตส่วนตัวเราจะได้รู้เรื่องการอยู่ร่วมกันกับ

คนอื่น แต่ก่อนเป็นคนที่พูดกับคนอื่นแรงปากร้าย แต่เดี๋ยว

นี้เวลาเห็นใครเราก็จะหยอกล้อและก็ไม่ค่อยจะไปว่าเขา

เท่าไหร่ และในส่วนของเรื่องการเรียน จะช่วยสนับสนุนใน

เร่ืองการเรียนมาก อย่างเช่น การคิดวิเคราะห์ดีข้ึน การคิด

เรามีลำดับข้ันตอน 1,2,3 และก็การท่ีกล้าแสดงออก ซ่ึงอันน้ี

เป็นสิ่งสำคัญ การที่เราได้รับความเชื่อใจจากเพื่อนๆ ให้

ออกไปนำเสนอโครงงานและได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ

ให้เป็นคนจัดการงานต่างๆ

…การเปลี่ยนแปลงของตนเองก็คือ
ตอนแรกเปนคนที่ข�้เกียจ ใจรอน ข�้โมโห

ไมคอยฟ�งความคิดเห็นของผูอื่น
กลับทำใหรูวาความคิดเห็นของทุกคนมีคา…

การเปล่ียนแปลงของตนเองก็คือ ตอนแรกเป็นคนท่ีข้ีเกียจ

ใจร้อน ข้ีโมโห ไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนกลับทำให้รู้ว่า

ความคิดเห็นของทุกคนมีค่า การตัดสินใจร่วมกัน การพูด

ในที่สาธารณะ  การพูดขยายความ  มีมิตรภาพมากมาย 

รับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ในเร่ืองของอารมณ์

ซ่ึงอาจจะไมได้เย็นมากเท่าไหร่แต่สามารถจัดการกับอารมณ์

ของตนเองได้ในระดับหนึ่ง  เราไม่พอใจอะไรสามารถเก็บ

เอาไว้ได้ และในเร่ืองของการกล้าท่ีจะแสดงออก และการ

ชักชวนคนอื่นให้เข้าร่วมกิจกรรม  อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยน

แปลงที่เกิดขึ้นอีกอย่าง  เพราะแต่ก่อนไม่ค่อยกล้าคุยกับ

กลุ่มวัยรุ่นเท่าไหร่แต่เด๋ียวน้ีกล้าเข้าไปคุยมากข้ึนซ่ึงแต่ก่อน

เราจะยึดศักด์ิศรีของตนเองมากก็จะไม่ค่อยเข้าไปคุยเท่าไร

แต่พอเราผ่านค่ายน้ันมา เราก็ค่อนข้างจะท้ิงทุกอย่างไปและ

ก็กลับมาดูชุมชนของตนเองและเราค่อนข้างท่ีจะคุยกับคน

ได้ทุกวัย และก็ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงอีกอย่างหน่ึงก็คือความ

คิดของตนเอง ความคิดก็เปลี่ยนไปซึ่งสมัยก่อนจะ

โฟกัสท่ีเร่ืองเรียนค่อนข้างมากและไม่ค่อยสนใจอะไร

พอได้ผ่านค่ายน้ีมาทำให้เห็นว่าก็มีบางอย่างท่ีสามารถ

เรียนรู้ได้นอกเหนือจากโรงเรียน และก็เป็นเร่ืองท่ีสมควร

ที่จะเรียนรู้ไว้ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสังคมที่เป็นอะไรที่

ค่อนข้างที่จะใหญ่

“

”
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ความรู้ใหม่ๆที่ได้จากค่ายมาก็คือ การเข้าใจเหตุผล

ของพ่อแม่ ซึ่งตอนที่เรายังไม่ผ่านค่ายก็จะเข้าใจว่า

ท่านชอบบังคับ แต่พอเราได้ผ่านค่ายมาเราก็เข้าใจ

พ่อแม่มากขึ้น เช่น เข้าใจพ่อแม่ว่าสิ่งที่ท่านต้องการให้

เป็นแบบน้ันแบบน้ีทำไมท่านถึงต้องการให้เป็นอย่างน้ัน มา

ทบทวนตัวเองตลอดเวลา ก็คือว่า พอเราทำส่ิงน้ีไปเรารู้สึก

ว่ามันยังมีอะไรที่ข้องใจ เพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้น

หลังจากได้เพาะบ่มตนเองจากค่าย 15 วันแล้ว “กันตะ” ได้

เข้า “ค่ายเยาวชนกระบวนกร” เจ้าตัวสะท้อนว่าส่ิงท่ีค่ายได้

ให้มาคือการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่น้องๆเยาวชน คือ

การวางแผน การจัดการโครงการตั้งแต่การเขียนโครงการ

การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ รูปแบบกิจกรรม ว่า

เราจะทำอย่างไรให้ออกมาน่าสนใจและเกิดการเรียนรู้ให้

มากที่สุด หลังจากจบค่ายเยาวชนกระบวนกรก็ได้มาทำ

โครงการ มือพ่ีมือน้องสู่มือเรา เป็นโครงการแรกท่ีได้มา

ลองใช้ความรู้หรือท่ีได้มาและก็มาน่ังวางแผนต้ังแต่เขียน

โครงการและก็มาลองปฏิบัติจริง ได้รู้ว่าการเป็นกระบวนกร

ที่ดีมันค่อนข้างจะยากแต่ก็สามารถทำได้ และตอนแรกก็

มองว่าตัวกระบวนกรเองน่าจะเป็นอะไรท่ีสบายและไม่ต้องคิด

อะไรมาก แต่พอได้มาเป็นกระบวนกรก็ค่อนข้างท่ีจะหนักใจ

และเกิดความเครียดอยู่ข้างในเหมือนกัน แต่ด้วยตัวกิจกรรม

มันก็เกิดความสุขท่ีเห็นน้องๆทำกิจกรรมก็สามารถผ่อนคลาย

ลงไปได้ ท่ีเครียดเพราะว่าหน่ึงคือ เครียดคิดว่าตนเองจะ

ทำได้หรือเปล่า หรือว่าจะคุมน้องอยู่หรือเปล่าและอีกอย่าง

กลัวว่าจะทำออกมาได้ไม่ดี และสุดท้ายก็ออกมาได้ดีเพราะ

ว่าความร่วมมือของน้องๆ และก็ความร่วมมือของกระบวนกร

คนอ่ืนๆ ด้วยครับ  การพาน้องเข้ามาร่วมกิจกรรมก็จะมีข้ัน

ตอนวิธีการ คือ ได้เข้าไปคุยกับผู้ปกครองว่าสนใจจะให้น้อง

เข้ามาร่วมไหม และได้ให้ทางทีมสภาของหมู่บ้านเข้าไปช่วย

ชักชวนด้วย และจะชวนปากต่อปาก พอถึงเวลาทำกิจกรรม

ของเราจริงๆ เราก็จะเรียกน้องท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงออกไป

ร่วมทำกิจกรรมด้วย

แผนท่ีจะนำมาใช้กับน้องๆ ตอนน้ีเรากำลังเน้นไปท่ีเร่ืองของ

ความสะอาด และเร่ืองของวัฒนธรรมประเพณี ทุกๆเดือน

จะมีประเพณี เราก็อยากให้น้องๆเยาวชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมหรือประเพณีนั้นๆด้วย เพื่อที่จะให้เขา

เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมและก็ได้สืบ

ทอดต่อไป อย่างเช่นท่ีผ่านมาได้พาน้องๆทำก็คือ ประเพณี

บุญข้าวจี่ ให้น้องๆเข้าไปมีส่วนร่วมคือการจัดการแข่งขัน

ทำข้าวจ่ี และเข้าไปเรียนรู้กับคุ้มซ่ึงจะแบ่งเป็น 4 คุ้ม ก็จะ

ให้น้องๆ ผู้รู ้ ปราชญ์ที่อยู่ในแต่ละคุ้ม และมีเวทีเสวนา

ว่าประเพณีบุญข้าวจี่นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยเป็นการ

สัมภาษณ์ของเยาวชน และอีกกิจกรรมท่ีเราทำเป็นประจำ

เร่ืองของพ่อฮักแม่ฮักท่ีเราได้แรงบันดาลใจมาจากค่าย 

15 วัน ตอนนี้เราก็ได้ให้น้องๆในชุมชนมีพ่อฮักแม่ฮักเป็น

ของตนเองเป็นคนที่อยู่ในชุมชนเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีลูก

หลาน เราก็จะให้มาเป็นพ่อฮักแม่ฮักและก็ทุกกิจกรรมเราก็

อยากให้น้องๆในชุมชนให้ความสำคัญกับพ่อฮักแม่ฮักของ

ตนเองพร้อมทั้งชวนพ่อแม่ตนเองรวมทั้งพ่อฮักแม่ฮักของ

ตนเองให้ออกมาร่วมกิจกรรมในชุมชน ซ่ึงส่ิงน้ีก็ทำให้ผู้สูง

อายุได้อยากออกมาพบปะกับสังคมมากข้ึน

สิ�งที่ทำแลวภาคภูมิใจก็คือ ภูมิใจที่น้องๆในชุมชนออก

มาให้ความร่วมมือ  ภูมิใจที่ทุกๆคนเมื่อผ่านค่ายมาแล้ว

สามารถนำความรู้ของตนเองและนำทักษะของตนเองมา

จัดการกับโครงการที่ทำได้และก็ภูมิใจที่ทางชุมชนให้

ความร่วมมือและให้การสนับสนุนมาตลอด...  ตอนน้ี

ในมุมมองของผมที่มองน้องๆก็คือ ตอนนี้เด็กๆในชุมชน

เร่ิมท่ีจะรู้หน้าท่ีของตนเอง คือเวลาเรามีประชุมหรือมีกิจกรรม

ก็เห็นน้องๆออกมามากกว่าเมื่อก่อนมากและตอนนี้น้องๆ 

กำลังสนุกกับงานท่ีเราทำ อย่างเช่น เม่ือก่อนเราทำกิจกรรม

ทำความสะอาดน้องก็ออกมาให้ความร่วมมือและน้องๆ 

มีความสุขกับงานท่ีทำ

…
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ตั้งแตพวกเราทำโมเดลประเทศหมูบาน
พอแมยอมรับการทำกิจกรรมนี้มากข�้น

เมื่อกอนเขามองวาเปนเร�่องไรสาระ 
แตตอนนี้เปดใจยอมรับพลังของเด็กมากข�้น

ผูใหญใหเราชวยงานดวย

“

”“การมาทำงานชุมชน บางทีก็เครียดเหมือนกัน เราก็

กลัวว่าจะไม่มีน้องๆ รุ่นต่อไปมาทำงานด้วย แล้วเรา

จะทำงานกับใคร” แต่กันตะก็ยังดีใจที่การเข้าร่วมทำ

กิจกรรมกับชุมชนส่งผลดีกับการเรียน เช่น การทำงาน

เป็นกลุ่ม ทำให้กันตะมีกระบวนการวางแผนว่าต้องมีผู้นำ 

ต้องชวนพูด ชวนคุย ซ่ึงได้นำความรู้ตรงน้ีไปใช้ได้ แต่เวลา

ท่ีทำงานแล้วท้อมีพ่อแม่ ยาย และพ่ีๆ จากทต.เมืองแกคอย

ให้กำลงใจ “พ่ีๆ ท่ีเทศบาลมาดูเราทำงาน มาคลุกคลีกับเรา 

และ ท่านปลัด (นายสุรศักดิ์ สิงห์หาร ปลัดเทศบาล)

สนับสนุนการทำงานของเราทำให้เรา (เยาวชน) รู้สึกมีกำลัง

ใจมากข้ึน ต้ังแต่พวกเราทำโมเดลประเทศ พ่อแม่ยอมรับการ

ทำกิจกรรมนี้มากขึ้น เมื่อก่อนเขามองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ 

แต่ตอนนี้เปิดใจยอมรับพลังของเด็กมากขึ้น ผู้ใหญ่ให้เรา

ช่วยงานด้วย” กันตะพูดด้วยความภาคภูมิใจ

ส่ิงท่ีทำมาท้ังหมดก็อยากให้ท้ังตัวครอบครัวเองช่วยสนับสนุน

ให้ลูกหลานและตัวของท่านเองมาร่วมกิจกรรมกับเรา และ

ในส่วนชุมชนเองก็อยากให้ชุมชนสนับสนุนส่ิงท่ีเยาวชนได้

คิดหรือได้ทำข้ึนนะครับ อยากให้เข้ามาสนับสนุนตรงน้ีอาจ

จะไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ แต่อาจจะเป็นกำลังคนท่ีว่า

เยาวชนทำเองไม่ได้หรือว่าท่านอาจจะสนับสนุนการให้

กำลังใจเราก็ได้ และในส่วนของเทศบาลเองก็อยากให้

เทศบาลได้เข้ามาสนับสนุนพวกเราในส่วนของงบประมาณ

ด้วยในบางอย่างท่ีต้องการใช้และในส่วนของบางคร้ังเคร่ือง

มือไม่ค่อยจะพอก็อยากให้เทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมและ

สนับสนุนครับ และก็ในเรื่องของโรงเรียนอยากให้โรงเรียน

ได้เข้ามาสนับสนุนก็คืออยากให้โรงเรียนได้ทำแบบว่า

ปลูกจิตสำนึกให้กับน้องๆ ควบคู่ไปกับชุมชนด้วยครับ

และก็ชุมชนเข้าไปมีบทบาทในโรงเรียนด้วยสักนิดหน่ึง

และโรงเรียนก็อาจจะเข้ามามีบทบาทในชุมชนอาจจะ

นำเด็กนักเรียนมาให้มีบทบาทและเชื่อมโยงกัน

สำหรับภาพฝันของชีวิต อีก 10 ปี ข้างหน้า กันตะบอกว่า 

อยากเป็นหมอ เพราะเป็นความฝันท่ีชัดเจนท่ีสุดในตอนน้ี 

เพราะว่าเป็นอาชีพท่ีน่าสนใจ เป็นอาชีพท่ีได้ช่วยเหลือผู้คน

เป็นอาชีพท่ีสุจริตและสามารถพัฒนาไปได้เร่ือยๆและเป็น

อาชีพท่ีท้าทายเจอส่ิงใหม่ๆ อยู่ทุกวัน...”...ตอนน้ีน่าจะกำลัง

อยู่จุดเร่ิมต้น เพราะว่าตอนน้ีพ่ึงจะต่อ ม.4 และเป็นโรงเรียน

ท่ีค่อนข้างจะเป็นสายวิทย์ – คณิต  คือโรงเรียนจุฬาภรณ์-

-ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์...”

น่ีคือตัวอย่างของเยาวชนตัวเล็กๆ ท่ีนับวันจะเติบโตข้ึนใน

ทิศทางท่ีผู้ใหญ่ต้องการ น่ันเป็นเพราะผู้ใหญ่ได้เปิดโอกาส

และเปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงออก แสดงทักษะ และ

แสดงความคิดเห็น เม่ือได้เร่ิมลงมือทำ “จิตสำนึกความเปน
พลเมือง” จึงค่อยๆเร่ิมก่อข้ึนในใจ และต้นกล้าต้นน้ีจะงาม

ข้ึนและจะเร่ิมเบ่งบานข้ึนท่ัวท้ังชุมชน.

…

…
สุดท้ายเจ้าตัวอยากฝากให้น้องๆ ในการเข้ามาทำกิจกรรม

เพ่ือชุมชนก็คือ ทำไปเถอะครับเพราะว่าส่ิงท่ีทำมันคือกำไร

ชีวิตท้ังน้ัน และก็คนท่ียังไม่ได้เข้าค่ายด้วยอย่าเพ่ิงน้อยใจ

ตัวเองนะครับ ส่ิงไหนท่ีพอจะช่วยเหลือชุมชนได้ก็อยาก

ให้ทำๆ ไปก่อน และก็ดูเรียนรู้ด้วยตนเองว่าท่ีเราเข้า

ทำอย่างน้ันแล้วเรารู้สึกอย่างไรและเปล่ียนแปลงตรง

ไหนไปบ้างครับ


