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พัฒน�คน พัฒน�ง�น สร้�งก�รมีส่วนร่วม
แนวคิดของประเสริฐ สุขจิต

 องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเมืองลีง อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
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กว่� 20 ปีของก�รเป็นลูกจ้�งเอกชน และตำ�แหน่งสุดท้�ยที่ได้รับ
คือผู้จัดก�รโรงง�นอุตส�หกรรม ดูเหมือนว่�ชีวิตในเมืองใหญ่
ของ “น�ยกประเสริฐ สุขจิต” กำ�ลังไปได้สวย ทั้งผลง�นและ 

ร�ยได้ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็ต้องม�ถึง “จุดเปลี่ยน” สำ�คัญในชีวิต
จ�กผู้จัดก�รโรงง�นม�เป็น “น�ยก อบต.เมืองลีง” ในวันนี้

จุดเปลี่ยนของชีวิต
นายกประเสริฐ เล่าว่า เพราะอยากกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว

ในผืนแผ่นดินเกิด ทำาให้เขาต้องละทิ้งหน้าที่การงานและรายได้ที่มั่นคง 

กลับมาเริ่มต้นชีวิตการงานใหม่ด้วยใจรัก นั่นคือการเป็น “ครู” ให้ความรู้

ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอจอมพระ 

จังหวัดสุรินทร์ และเป็นวิทยากรพิเศษในวาระต่างๆ จนมีลูกศิษย์หลายรุ่น 

หลายวัย ให้ความเคารพนับถือ 

หลังจากกลับมาทำางานที่บ้านเกิดได้ไม่กี่ปี สถานการณ์การเมือง

ในชุมชนเริ่มเกิดการแข่งขันสูงขึ้น คนในชุมชนต่างมองหานักการเมือง 

“เลือดใหม่” เข้ามาช่วยดูแลท้องถิ่น นายกประเสริฐได้รับการเสนอชื่อให้

ลงเลือกตั้งหลายครั้ง แต่เขาก็ปฏิเสธมาโดยตลอด
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แม้ต้ังใจแน่วแน่ว่าจะไม่เล่นการเมือง แต่ด้วยกระแส

คนรอบขา้งทีย่งัคงสนับสนนุอยู ่ทำาใหเ้ขาเริม่ “ฉกุคดิ” วา่

น่าจะถึงเวลาที่เขาจะต้องเข้ามารับใช้ชุมชนบ้านเกิดเสียที 

เพราะเราเองก็มีความฝันว่า “อย�กให้ถ่ินเกิดมีก�ร

เปลีย่นแปลงไปในท�งทีด่ขีึน้” คดิวา่เปน็โอกาสดท่ีีจะได้

ตอบแทนชุมชน จึงตดัสนิใจลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ในตำาแหนง่ 

นายก อบต.เมืองลีง 

ความรู้สึกในขณะน้ันคือ “กังวล” ว่าเราจะทำาได้ไหม 

เพราะงานเดมิเรากรั็กและอยากทำาอยู ่แลว้ยงัตอ้งมาเสีย่ง

ลงเลือกตั้งเป็น “นักก�รเมืองไส้แห้ง” เงินทุนก็มีไม่มาก

พอที่จะไปสู้กับคู่แข่งทางการเมืองคนอ่ืน ถ้าจะให้เทียบ

คือคนอื่นมีทุนร้อยบาท แต่เรามีอยู่บาทเดียว มีเพียง 

“คว�มม่ันใจ” เท่าน้ัน เพราะท่ีผ่านมาเวลาชุมชนมีเทศกาล 

งานบญุ ไมว่า่เลก็หรอืใหญ ่เราเขา้รว่มตลอด ทำาใหเ้ราเปน็

ที่รู้จักของคนในชุมชน ทำาให้คนในชุมชนคิดว่า “ผมน่�จะ

เป็นที่พึ่งที่ดีได้”

“ผมไม่เคยมีความคิดที่จะลงเล่นการเมือง  

เคยคิดว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้  ทำาอาชีพอะไรก็ได้  

ที่ไม่เดือดร้อนคนอื่น เพราะยังมีคนอีกหลายคน 

ที่ทำาดีแบบไม่หวังผล”

“พัฒน�คน” เพื่อ “พัฒน�ง�น”
เม่ือต้ังใจเดินหน้าทำางานรับใช้บ้านเกิด ช่วงเดือน

ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา นายกประเสริฐก็ได้รับตำาแหน่ง

นายก อบต.เมืองลีงแบบไม่คาดฝัน ด้วยนโยบาย “ร่วมคิด	

ร่วมทำ�	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้” แต่เส้นทางการเมือง

ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ อุดมการณ์และความสามารถ

ที่มี ทำาให้นายก อบต.คนใหม่เรียนรู้ที่จะปรับตัว ไม่สร้าง

ความรู้สึกย่อท้อให้กับตนเอง “พย�ย�มพลิกวิกฤต	

ใหเ้ปน็โอก�ส”	หาแนวทางแกป้ญัหาใหช้มุชน เพือ่พสิจูน์

การทำางานของตน

นายกประเสรฐิเลา่วา่ ในภารกจิของการเปน็นายก 

ฝันแรกที่อยากให้เกิดขึ้นคือการ “ร่วมคิด	ร่วมทำ�” ของ

คนในชุมชนเ หมือนครั้งอดีตที่ได้เห็นผู้คนทำามาหากิน

ตามวิถีชีวิตชนบท กินอยู่อย่างเรียบง่าย คนมีความ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้าร่วม

งานบุญวัฒนธรรมประเพณีไม่ได้ขาด แต่ปัจจุบันภาพ

เหล่านี้เริ่มจางหาย ไม่เว้นแม้แต่ภาพหน่วยงานราชการ

ต่างๆ ที่คนในสังคมมักมองว่า เจ้าหน้าที่รัฐยังทำางาน

แยกส่วน ต่างคนต่างทำา ทั้งๆ ที่ทำางานกินภาษีประชาชน 

แต่ไม่เคยทำางาน “เชื่อมร้อย” กับชุมชนเลย

นายกประเสริฐ เล่าต่อว่า การพัฒนาองค์กรเป็น

เหมือนจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาไปสู่เป้าหมายใหญ่ เราต้อง

เริ่มทำาจากจุดเล็กๆ ก่อน การที่องค์กรจะพัฒนาไปได้นั้น 

เราต้อง “พัฒน�คน” เพื่อไป “พัฒน�ง�น” ไม่ให้ความ

สำาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหมือนที่ผ่านมา 
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เพียงไม่ถึงปีที่เข้ามารับตำาแหน่งเราส่งบุคลากรเข้ารับการ

อบรมเพิ่มทักษะหลายครั้ง

“ผมมองว่าไม่ว่าเราจะมีต้นทุนหรือโครงสร้างที่ด ี

ขนาดไหน แต่ถ้าบุคลากรไม่มีคุณภาพ  

ขาดความรับผิดชอบ ขาดจิตอาสา การรักษาสิ่งที่ดีๆ  

ย่อมไม่สามารถทำาได้อย่างแน่นอน” 

หลักสูตรนักถักทอชุมชน 
“เติมเต็มแนวคิด” ก�รทำ�ง�น 

นายกประเสริฐ เล่าต่อว่า นอกจากการพัฒนาคน

แล้ว ยังมีนโยบายสำาคัญท่ีเขาได้ประกาศไว้ชัดเจนต่อที่

ประชมุสภา อบต.คอื “ก�รพฒัน�ศกัยภ�พของสภ�เดก็

และเย�วชน” เพราะตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมาเขาเห็นว่า

เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป วัยรุ่นใน

หมู่บ้านชอบยกพวกไปตีกับวัยรุ่นหมู่บ้านอื่น บางครั้งก็

ตกีนัเอง ผูใ้หญเ่องกไ็มไ่ดส้ัง่สอนหรอืลงโทษเดก็จรงิจงั แต่

ช่วง 10 ปีหลังภาพความรุนแรงในหมู่บ้านเร่ิมน้อยลง 

เพราะกลุ่มหัวโจกรุ่นเก่าก็เริ่มมีอายุ มีครอบครัวไปหมด 

แต่เด็กรุ่นใหม่ก็ยังมีพฤติกรรมเลียนแบบที่น่าเป็นห่วงอยู่ 

เช่น ปัญหายาเสพติด ท้องก่อนวัยอันควร รวมถึงปัญหา

เด็กว่างงาน เม่ือมีโครงก�รพัฒน�เย�วชนในชุมชนท้องถ่ิน	

(4	 ภ�ค)	 ระยะที่	 2	 :	 หลักสูตรนักถักทอชุมชน	 เพื่อ

พัฒน�เด็ก	 เย�วชน	 และครอบครัว เข้ามาจึงตัดสินใจ

เข้าร่วมทันที

นายกประเสริฐ เล่าว่า หลังดำารงตำาแหน่งได้ 2 เดือน

ก็มีโครงการนี้เข้ามา คิดว่าหากส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรม 

นา่จะได้ “เครือ่งมือ” การทำางานใหม่มาใช้พฒันาศักยภาพ

คนทำางานมากขึน้ จงึเขา้มารว่มเรยีนรูห้ลักการทำางานจาก

โครงการฯ ไปพร้อมกับผลักดันทีมนักถักทอชุมชนอย่าง

เต็มกำาลัง ด้วยเชื่อว่าโครงการนี้จะเข้ามาช่วย “เติมเต็ม

แนวคิด”	 การทำางานด้านเด็กและเยาวชนได้ และปรับ

โครงสร้างสภาเด็กและเยาวชนตำาบลเมืองลีงให้กลับมา

มีชีวิตชีวาอีกครั้ง

 “ผมไม่ลังเลใจที่จะส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม  

เพราะถ้ามองในสายตาของคนที่ไม่เห็นประโยชน์  

ก็อาจจะมองว่าต้องใช้เงินมาก แต่ถ้าเห็นคุณค่า 

ก็จะได้แนวทางในการพัฒนาเด็ก พัฒนาชุมชน  

คุ้มค่ากับการลงทุนที่ต้องการเข้าไปพัฒนาคน 

และชุมชนให้ดีขึ้น”

“ผมนึกถึงอดีตเม่ือ 30 ปีก่อน ตอนที่ได้รับ

มอบหมายให้ทำาหน้าที่ประธานสภาเด็กและเยาวชน ผม

ฝันอยากให้เด็กมีโอกาสรวมกลุ่มทำากิจกรรมกันอย่าง

เข้มแข็ง แต่ตอนนี้ผมก็ยังมีความหวังว่ากลุ่มเด็กที่จะ

สร้างขึน้ใหมจ่ะมคีวามเขม้แขง็ทัง้โครงสรา้งและบคุคล

คือ เด็กสามารถคิดวางแผนทำากิจกรรมได้ด้วยตนเอง 

สามารถเขียนโครงการที่มาจากความต้องการของ 

พวกเขา และมานำาเสนอต่อ สภา อบต. เป็นภาพที่

สภาเด็กและเยาวชนทำางานเคียงคู่ไปกับสภา อบต.ได้ 



90

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

ซึ่งผมก็พร้อมที่จะต้ังงบประมาณสนับสนุนให้เต็มท่ี 

ผมเห็นเยาวชนในตำาบลเมืองลีงมีศักยภาพพอสมควร แต่

ที่ ผ่านมายังไม่มีการเปิดช่องหรือเปิดโอกาสให้เด็ก

ได้แสดงออก พอเห็นโครงการนี้ก็เหมือนเห็น “ช่องทาง” 

ที่จะทำาให้เด็กได้ทำากิจกรรมต่างๆ ด้วยความสมัครใจ”

หนุนเสริม-ช่วยเหลือ...นักถักทอชุมชน
นายกประเสริฐ เล่าต่อว่า เมื่อเห็นประโยชน์ของ

โครงการ การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เข้าอบรมจึงต้องดูว่า 

“บทบ�ท” หน้าที่ใดใน อบต.ที่ทำางานเกี่ยวข้องกับการ

พฒันาเดก็และเยาวชนบา้ง เหน็วา่ม ี3 กลุม่คอื นกัพัฒนา

ชุมชน นักวิชาการศึกษา และครูผู้ดูเด็ก (ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก) จึงดึงเข้ามาร่วมทีม “นักถักทอชุมชน”	

แตเ่พราะนกัถักทอชมุชนทัง้ 3 คนลว้นเปน็คนนอก

พื้นที่ และยังขาดทักษะการทำางานกับชุมชน ช่วงแรกของ

โครงการฯ นายกประเสรฐิจึงตอ้งเข้ามามบีทบาทสนบัสนนุ

งบประมาณและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน และในฐานะที่เป็น “คนในพื้นที่” จึงเข้ามาช่วย

ประสานความเขา้ใจ แนะนำานกัถักทอชมุชนให้คนในชมุชน 

ได้รู้จัก อีกทั้งยังให้คำาแนะนำาการหาภาคีเครือข่ายทั้ง

ภายในภายนอก รวมถงึทำาแผนลงพืน้ทีใ่หน้กัถกัทอชมุชน

ทั้ง 18 หมู่บ้านด้วย เพราะก�รเป็นนักถักทอชุมชนต้อง

รู้จักคว�มหล�กหล�ย	 และจุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน	

ตอ้งรูว้�่เดก็ในแตล่ะชมุชนมคีว�มตอ้งก�รอย่�งไร ตอ้ง

ใสใ่จคอยตดิตามและประเมนิผลการทำางานของนกัถกัทอ

ชุมชนเป็นระยะๆ อีกด้วย เรียกได้ว่า “ทำ�ง�นเกิน

ตำ�แหน่ง” นายก อบต.เลยทีเดียว 

“ผมเห็นว่า บางครั้งน้องๆ ทีมนักถักทอชุมชน

เขาก็รู้สึกท้อแท้บ้างเหมือนกัน ผมก็คอยให้กำาลังใจว่า

งานที่ทำาเป็นงานที่ได้บุญ ได้ช่วยคนหรือเด็กที่กำาลัง

ตกเหวให้ขึ้นมาจากจุดน้ันได้ถือเป็นสิ่งดี ผมบอกน้องๆ 

เสมอว่า ผมขอเป็นนักถักทอชุมชนด้วย หากมีอะไรติดขัด

ขอให้บอก ให้เข้ามาพูดคุยกัน ช่วยกันแก้ปัญหา แต่

ช่วงหลังก็เห็นว่าน้องๆ ทำางานได้ดีขึ้น และมีกำาลังใจ

ทำางานมากขึ้น” นายกประเสริฐกล่าว

สร้�งก�รมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชน
นายกประเสริฐ เล่าต่อว่า นอกจากการสนับสนุน

งบประมาณเรื่องการพัฒนาศักยภาพ “แกนนำ�เย�วชน” 

แล้ว เขายังมีแผนที่จะ “พัฒน�ผู้ใหญ่” ให้เห็นประโยชน์

ต่องานที่ทำาด้วย 

“ผมพยายามบอกนกัถกัทอชมุชนและเจา้หนา้ท่ี

คนอ่ืนๆ ใน อบต.เสมอว่า ไม่อยากให้ทำางานตามคำาส่ัง 

หรือนโยบายของนักการเมือง แต่อยากให้ทำาด้วย 

ใจอาสา เสียสละ ไม่ว่าผมจะได้กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่ง

อีกหรือไม่ก็ตาม แต่งานต้องเดินหน้าต่อไป โดยเฉพาะ

ขา้ราชการทีเ่ปน็คนตา่งพืน้ที ่สดุทา้ยกต็อ้งโยกยา้ยไป

ที่อื่น แต่ระหว่างที่ยังอยู่กับผม ผมคิดว่าจะทำาอย่างไร

ให้เจ้าหน้าท่ีได้ลงไปสร้างกระบวนการในชุมชน ให้ชุมชน

เกิดความตระหนักว่า ปัญหาต่างๆ ในชุมชนเป็นเรื่อง
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ที่ทุกคนในชุมชนต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไข ไม่ควรผลัก

ภาระให้กับหน่วยงานใดๆ ไม่เช่นนั้นความยั่งยืนใน

ชุมชนจะเกิดขึ้นไม่ได้” 

คงไม่แปลกหากคนๆ หนึง่ จะมอีดุมการณเ์ปน็ของ

ตัวเอง แต่ถ้าพูดถึงอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมแล้ว คงจะ

หาได้ไม่ง่ายนัก ซึ่งนายกประเสริฐเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันว่า

เขาจะให้ความสำาคัญกับกระบวนการ “สร้�งก�รมีส่วนร่วม” 

ให้เกิดขึ้นในชุมชนให้ได้ เพราะกระบวนการน้ีถือเป็น 

“หัวใจ” สำาคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งหน้าที่ของ 

ท้องถิ่นคือการเข้าไปสร้างกิจกรรม สร้างกระบวนการ 

ดงักล่าวให้เกดิข้ึนผา่นบคุคลท่ีเรยีกวา่ “นกัถักทอชมุชน”

“การพัฒนาชุมชนของไทยท่ีล้มเหลวอยู่ทุกวันน้ี 

เพราะหนว่ยงานรฐัเปน็ผูไ้ปจดั ไปสรา้งใหช้มุชนทัง้สิน้ 

ปัญหาคือคนของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่นอกชุมชน 

ไม่สามารถรู้ลึกถึงปัญหาของชุมชนได้ดีเท่ากับคนใน

ชุมชน ท่ีผ่านมาพอหน่วยงานราชการลงไปส่งเสริมอาชพี 

เราก็ให้อย่างเดียว แต่พอเราถอนตัวกลับ อาชีพต่างๆ 

ก็หายตามไปด้วย รุ่นแล้วรุ่นเล่า ปีแล้วปีเล่า งบประมาณ

ท่ีเราทุ่มเทลงไปในชุมชนก็สูญเปล่า ทำาไมเราไม่ไปสร้าง 

“กระบวนการ” ให้คนในชุมชนรู้รากเหง้าปัญหาของเขา 

เขาจะได้รู้วิธีการแก้ปัญหาของเขาได้ดีกว่า เพียงแต่ 

ทีผ่า่นมาไมมี่ “ตวัเชือ่ม” ทีจ่ะไปชว่ย “ระดมความคดิ” 

ของคนในชุมชนมาสร้างกิจกรรม สร้างกระบวนการ

เหมือนกับนักถักทอชุมชนเท่านั้น” 

วันนี้แม้ว่าการอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน

จะจบลงแล้ว แต่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน

ชุมชนเมืองลีงหลายอย่าง... 

นายกประเสริฐในฐานะนายก อบต.บอกว่า  

การทำางานกบันกัถกัทอชมุชนทำาใหเ้ขาเขา้ใจธรรมชาตขิอง

เด็ก ของคนในชุมชนมากขึ้น ทำาให้เขาสามารถขับเคลื่อน

งานได้ง่ายขึ้นตามไปด้วย ส่วนนักถักทอชุมชนนอกจาก

จะได้ “เครื่องมือ” ในการทำางานแล้ว ทุกคนยังพูดเป็น

เสียงเดียวกันว่า พวกเขามี “คว�มสุข” ในการทำางาน

มากขึน้ สำาหรบัชมุชนกเ็ขา้มา “ร่วมคดิ	รว่มทำ�” จากเดมิ

พอพูดถึงปัญหาเด็กและเยาวชน ทุกคนจะไม่ค่อยสนใจ 

และมองว่าเด็กมีปัญหา ก็ไม่อยากเข้าไปยุ่ง แต่ตอนนี้

คนในชุมชนต่างมีเป้าหมายเร่ืองการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ร่วมกันมากขึ้น

เมื่อ	 “ไฟ”	 ของก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชนเมืองลีงถูกจุดขึ้น	 จึงเป็นโจทย์ท้�ท�ยให้	

น�ยก	อบต.	และทมีนกัถกัทอชุมชน	“ส�นตอ่”	เพือ่ให้

เกิดคว�ม	“ย่ังยืน”	ข้ึนในชุมชน	ด้วยก�รเดินหน้�จัดทำ�	

“โครงก�รครู	 ก.”	 คือก�รคัดเลือกแกนนำ�ในแต่ละ

หมู่บ้�น	5	-	10	คน	(ชุดแรก)	เข้�อบรมก�รฝึกวิเคร�ะห์

ชุมชน	 ทั้งนี้เพ่ือให้ส�ม�รถว�งแผนพัฒน�ชุมชน

รว่มกบัหนว่ยง�นทอ้งถิน่	รวมถงึเป็นวทิย�กรหลกัคอย

ให้คว�มรู้กับคนในชุมชน	และแกนนำ�ชุมชนรุ่นต่อๆ	ไป	

(ครู	ข.	และ	ครู	ค.)	ให้ม�เรียนรู้ก�รทำ�แผนชุมชน	ผ่�นก�ร

วเิคร�ะหช์มุชนของพวกเข�เอง	ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะถกูนำ�

ม�ใช้เป็น	 “ข้อมูลเชิงลึก”	 เพื่อใช้พัฒน�ชุมชนต่อไป	

ส่งผลให้ตำ�บลเมืองลีงเป็นตำ�บลแรกและตำ�บลเดียว	

ที่มี	“แผนพัฒน�ตำ�บล”	เป็นของตัวเองในเร็วๆ	นี้


