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ชีวิต...ที่ต้องก้�วเดิน

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเมืองลีง อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
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“ตอนเรียนจบใหม่ๆ ไฟแรงม�ก อุดมก�รณ์ก็สูง  
ต่อต้�นง�นร�ชก�รสุดๆ เพร�ะไม่ชอบอะไรที่เชื่องช้� 
ซับซ้อนยุ่งเหยิง ไม่ชอบทำ�ง�นแบบเช้�ช�มเย็นช�ม”

คำาบอกเล่าของ นันท�	 ศรีกลับ	 “จุ๋ม” นักพัฒนาชุมชน องค์การ

บริหารส่วนตำาบลเมืองลีง อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ที่มีต่ออาชีพ

ข้าราชการในอดีต

จุ๋มเล่าว่า หลังเรียนจบเธอจึงมุ่งม่ันทำางานเอกชนที่กรุงเทพฯ ได้ 

2 ปี หน้าที่การงานกำาลังไปได้ดี ก็ต้องตัดสินใจทิ้งความก้าวหน้า หยุดยั้ง

อุดมการณ์ที่เคยมี เน่ืองจากตั้งครรภ์ สามีก็รับราชการอยู่ภาคใต้ คุณแม่

ที่อยู่สุรินทร์ก็สุขภาพไม่ค่อยดี ถ้ายังทำางานอยู่ที่กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายต้อง

เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว จึงลาออกจากงานกลับมาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์

แม้จะมีอุดมก�รณ์ม�กแค่ไหน	 แต่ต้องทิ้งอุดมก�รณ์ไว้ก่อน	

เพร�ะครอบครัวเป็นสิ่งสำ�คัญที่สุด	หลังกลับม�อยู่บ้�นได้ไม่น�น	ก็ไป

เปน็ครทูีโ่รงเรยีนพระปรยิตัธิรรมใกลบ้�้น	ซึง่เปน็ศนูยร์วมเดก็มปีญัห�

ทีพ่อ่แมโ่ยนใหว้ดัเปน็คนจัดก�ร	และนีค่อืจดุเริม่ตน้ทีท่ำ�ใหเ้ธอให้คว�ม

สนใจกับปัญห�เด็กและเย�วชน
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ก้�วสู่อ�ชีพ “ครู”
จุ๋มเล่าว่า จำาได้ว่าช่วงที่เข้าไปเป็นครูใหม่ๆ โดน

เด็กแกล้งทุกวัน หมามุ่ยบ้าง ตุ๊กแกบ้าง แกล้งเสร็จเณร

ก็จะพากันหัวเราะเยาะเรา พร้อมกับพูดว่า “สงสัยพรุ่งนี้

ครูคงไม่ม�แล้วมั้ง” แรกๆ เราก็ท้อ ร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้ง  

แต่ก็พยายามอดทนเอาชนะใจลูกศิษย์ให้ได้ พย�ย�มคิด

มุมกลับว่�	เพร�ะเข�เป็นเด็กเข�ถึงทำ�แบบนี้	ห�กเร�

ปลอ่ยไปโดยไมห่�ท�งแกไ้ข	แลว้โตขึน้พวกเข�จะเปน็	

อย�่งไร	เริม่มองเหน็ว�่ปญัห�เดก็และเย�วชนเปน็เรือ่ง

สำ�คัญ	 เมื่อคิดได้ก็	 “ปรับตัวใหม่”	 ว�งตัวเป็นกันเอง	

กับเด็ก	 พูดกับเด็กว่�มีปัญห�อะไรก็ให้ม�ปรึกษ�		

จ�กนั้นเด็กๆ	ก็เริ่มยอมรับเร�ม�กขึ้น	ไม่เพียงแต่ก�ร

ปรับเปลี่ยนวิธีก�รว�งตัวเท่�น้ัน	 แต่ยังเปลี่ยนวิธีก�ร

สอนใหม่ไม่มุ่งวิช�ก�รเพียงอย่�งเดียว	 แต่ยังสอนให้

เด็กได้เรียนรู้	“วิชาชีวิต”	ด้วยเช่นกัน

“สอนอยู่เกือบสองปี ได้ข้อคิดเก่ียวกับเด็กเยอะมาก 

ไดเ้รยีนรูว้า่ท่ีจรงิแลว้พวกเขาไมไ่ดอ้ยากทำาตวัมปีญัหา แต่

เพราะขาดความรักความเอาใจใส่จากครอบครัว จึงแสดงออก

ด้วยการทำาตัวเป็นปัญหา เพ่ือสร้างความสนใจ ซ่ึงจริงๆ แล้ว

พวกเขาแค่อยากให้มีคนรักเท่านั้น”

“ร�ชก�ร” อ�ชีพที่หนีไม่พ้น
เม่ือครูและเด็กเริ่มเข้าใจกันมากขึ้น ทุกอย่าง

ดูเหมือนจะราบรื่นขึ้น แต่ “จุดเปลี่ยน” ของชีวิตก็มาถึง

อีกครั้ง เม่ือจุ๋มต้องตัดสินใจลาออกจากงานที่กำาลัง

เดินไปได้ด้วยดี เพราะห่วงสามีที่ทำางานอยู่บริเวณ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอยากให้ครอบครัวได้อยู่กัน

พร้อมหน้า ด้วยการไปทำางานธุรการอยู่กับคณะทำางาน

โครงการในพระราชดำาริฯ 3 จังหวัดนราธิวาส ช่วยเหลือ

ชาวไทยพุทธอยู่ประมาณ 3 ปี จนเริ่มรู้สึกว่าชีวิตอิ่มตัว

แล้ว จึงกลับมาอยู่ที่สุรินทร์อีกครั้ง

จุม๋เลา่ตอ่วา่ ตลอด 3 ปทีีอ่ยูท่ีน่ี ่สขุภาพจิตแยม่าก 

รูสึ้กเบือ่และเปน็กงัวลทีต่อ้งมานัง่ลุ้นวา่คืนนีส้ามีทีอ่อกไป

ปิดล้อม จะกลับมาไหม ชวนสามีย้ายหลายครั้ง ก็ไม่ได้รับ

การอนุมัติเสียที อีกอย่างเพราะว่าสามีเป็นทหาร ซึ่งได้

ปฏิญาณตนเปน็คนของแผ่นดินไปแล้ว เขาตอ้งปกปอ้งชาต ิ

แตเ่รากอ็ยูแ่บบนัน้ตอ่ไปไมไ่หว จงึตดัสนิใจวา่จะกลบับา้น 

โชคดีที่สามีเคารพการตัดสินใจของเรา แต่ก็ติดปัญหาว่า

ถา้จะยา้ยกลบัมาอยูส่รุินทร์ กต็อ้งมงีานรองรบั เพราะเรา

ตอ้งเลีย้งดคูรอบครวั มทีางเดยีวตอนนัน้คือตอ้งสอบบรรจุ

เขา้รบัราชการ ง�นทีเ่ร�เคยประก�ศไวว้�่	“ชวีตินีจ้ะไมม่ี

วันทำาเด็ดขาด”	 แต่ก็หนีไม่พ้น	 เพร�ะสอบบรรจุได้ที่	

อบต.จอเบ�ะ	 อำ�เภอยี่งอ	 จังหวัดนร�ธิว�ส	 ซึ่งเป็น

พ้ืนทีสี่แดง	อสิล�มรอ้ยเปอรเ์ซน็ต	์ไม่มีไทยพุทธแม้แต่

คนเดียว	 คว�มรู้สึกตอนนั้นเหมือนชีวิตเร�กำ�ลังเล่น

เกมอะไรสักอย่�ง	พลิกผันอยู่ตลอดเวล�

พยายามคิดมุมกลับว่า 

เพราะเขาเป็นเด็กเขาถึงทำาแบบนี ้

หากเราปล่อยไปโดยไม่หาทางแก้ไข 

แล้วโตขึ้นพวกเขาจะเป็นอย่างไร



123

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

 งานที ่อบต.จอเบาะคอืการเขา้ไปดูแลเดก็ เยาวชน 

สตรี ผู้สูงอายุ ตอนแรกๆ ที่เข้าไปชาวบ้านจะระแวงมาก 

ไม่ค่อยไว้ใจ อาจเป็นเพราะเราเป็นไทยพุทธก็ได้ เราก็

พยายามแสดงให้เขาเห็นถึงความจริงใจท้ังกับคนและงาน 

จนวันหน่ึงกลุ่มแม่บ้านในชุมชนแสดงการทักทายเราและ

จับหลังมือเราขึ้นมาหอม ซ่ึงเป็นวิธีการยอมรับของคน

อิสลาม ตอนนั้นจำาได้ว่าดีใจมาก ลุยงานเต็มที่ ทำางานที่นี่

ได้ 2 ปี เกิดเหตุการณ์ต้ังค่าหัวข้าราชการไทยพุทธขึ้น  

ทางจังหวัดจึงอนุโลมให้ย้ายกลับภูมิลำาเนาได้ก่อนครบ

กำาหนดเพื่อความปลอดภัย 

เส้นท�งสู่...นักถักทอชุมชน
เม่ือยา้ยกลบัมาบา้นเกดิ กเ็ริม่งานที ่อบต.เมอืงลงี 

ทันที โดยงานแรกที่ได้รับมอบหมายคือการเข้าอบรม

หลักสูตรนักถักทอชุมชน โดยเข้ามาช่วงหลังจากที่มี

การปฐมนิเทศไปแล้ว จึงไม่ค่อยเข้าใจความหมายของ

นักถักทอชุมชนเท่าไร กอปรกับเราเองก็เพิ่งย้ายมา ภาระ

งานกม็ากอยูแ่ลว้ และยังไมเ่ขา้ใจบรบิทของพืน้ทีเ่ท่าทีค่วร 

ทำาให้รู้สึกเคว้งคว้างมาก 

ตอนนั้นคิดแต่ว่า  

“งานประจำาบนหน้าตักก็เยอะอยู่แล้ว เราจะทำาไหวไหม 

แถมผลที่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่”

จุม๋เลา่อกีวา่ เขา้อบรมไดร้ะยะหนึง่ ความคดินีก็้ยงั

ไม่หมดไป โชคดีทีน่�ยก	อบต.ประเสริฐ	สุขจิต ช่วยเปิด

มุมมองความคิดให้ว่า การทำางานทุกอย่างไม่สามารถ

เห็นผลได้ในทันทีทันใด และบางครั้งผลตอบแทนของ

การทำางานอาจไม่ใช่สิ่งของที่มีมูลค่า แต่เป็น “คว�มรู้สึก

ภ�คภูมิใจ” ที่ได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน 

คำ�พูดน้ี	 “กระตุก”	 ให้เธอคิดและมีกำ�ลังใจ

ทำ�ง�นเพื่อเด็กและเย�วชนทันที

เมื่อ “คิดได้” กระบวนการอบรมต่างๆ ก็พรั่งพรู

ออกมาทันที

จุ๋มบอกว่า กิจกรรมแรกที่ เธอจัดเพื่อพัฒนา

ศักยภาพให้กับเด็กๆ เมืองลีงคือ กิจกรรมละลาย

พฤติกรรมให้เด็กรู้จักตนเอง ซึ่งได้รับการตอบรับดีมาก 

ทั้งเด็กและผู้ปกครองมาถามไถ่อยู่บ่อยครั้งว่าเมื่อไหร่จะ

จดัอกี สิง่เหลา่นีเ้ป็นกำาลงัใจใหเ้ราม ี“แรง” ทำางานเพิม่ขึน้ 
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ยิ่งช่วงหลังเด็กๆ จะมาคอย “กระตุ้น” ให้เราจัดกิจกรรม

อยู่เสมอๆ แต่ด้วยภาระงานที่มีอยู่มากมาย บวกกับ

แนวคิดการทำางานของเราที่ว่า “ต้องทำ�ให้ดีที่สุด” เมื่อ

ต้องทำาหลายๆ อย่างพร้อมกัน งานก็รวนทันที ทั้งงาน

ประจำางานเสริมกระทบกันไปหมด 

ปั้นดิน...ให้เป็นด�ว
จุ๋มเล่าว่า ก่อนหน้านี้เวลาได้รับมอบหมายงาน

จะลงมือทำาเลย ไม่คิดไม่ถามใครทั้งสิ้น แต่หลังจาก

ได้เข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนทำาให้เราได้เรียนรู้

ว่าการทำางานชุมชน ต้องถามความคิดเห็นของชุมชน

ด้วยว่า “เข�อย�กทำ�หรือไม่”	 ต้องให้ชาวบ้านเข้ามา

มีส่วนร่วมด้วย แม้จะได้แนวคิดมาแล้ว แต่เมื่อถึงเวลา

ลงมือจริงก็ “ตกร่อง” เดิม อาจเป็นเพราะภาระงาน

ที่มากมาย จึงใช้วิธีทำาหนังสือสอบถามความคิดเห็น

ชาวบ้านแทน ไม่ได้ลงพ้ืนที่ไปพูดคุยด้วยตัวเอง ผลคือ

ไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆ กลับมาเลย

ที่ผ่านมา อบต.ไม่เคยจับงานด้านเด็กและเยาวชน

มาก่อน จึงต้องลงมือทำาให้เขาเห็นก่อน โดยยึดหลักการ

ทำางานคือ “ใช้ใจชื้อใจ” 

และเมือ่ถงึเวลาเร่ิมตน้ทำาโครงการพฒันาศกัยภาพ

แกนนำาเยาวชน เพื่อ “สรรห�” แกนนำาเยาวชนในพื้นที่

ตำาบลเมืองลีง โชคดีได้มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว

เขา้มาชว่ยจดักระบวนการและทำาสันทนาการ หลงัจบคา่ย

ก็เกิด “แกนนำ�เย�วชน” จำานวน 20 คนซึ่งส่วนใหญ่

อยู่ในพื้นที่บ้านหนองเหล็กเข้ามาเป็นแกนนำา ช่วย อบต.

ขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป

“เรามักพูดกับนายกประเสริฐบ่อยๆ ว่าอยาก

ปัน้เดก็กลุม่นีใ้หเ้ปน็ดาว ดว้ยการเปดิพืน้ท่ีสรา้งสรรค์

ให้เด็กกลุม่นีท้ำากจิกรรมดีๆ  รว่มกนั รวมถงึใหพ้วกเขา

เป็นผู้นำาและถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือนในชุมชนอื่น

ต่อไป โดยเฉพาะเด็กนอกระบบที่อยากให้เขาจัดการ

กับชีวิตตนเองได้ ไม่ไขว้เขวไปในทางที่เส่ือมเสีย

ต่ออนาคต เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว”

ก่อนหน้านี้เวลาได้รับมอบหมายงานจะลงมือทำาเลย  

ไม่คิดไม่ถามใครทั้งสิ้น แต่หลังจากได้เข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน 

ทำาให้เราได้เรียนรู้ว่าการทำางานชุมชน ต้องถามความคิดเห็นของชุมชนด้วยว่า  

“เขาอยากทำาหรือไม่” ต้องให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  

แม้จะได้แนวคิดมาแล้ว แต่เมื่อถึงเวลาลงมือจริงก็ “ตกร่อง” เดิม  

อาจเป็นเพราะภาระงานที่มากมาย จึงใช้วิธีทำาหนังสือสอบถามความคิดเห็นชาวบ้านแทน  

ไม่ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยด้วยตัวเอง ผลคือไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆ กลับมาเลย
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จุ๋มเล่าต่อว่า แกนนำาเยาวชน 20 คน เป็นกลุ่มที่มี

ความมุ่งมั่นมาก พวกเขามักคิดวางแผนกิจกรรมที่อยาก

ทำามาเล่าให้ฟังหลายครั้ง พอเห็นเด็กๆ มีความตั้งใจและ

อยากทำาจริงๆ ในฐานะนักถักทอชุมชนจึงทำาหน้าที่ 

“หนุนเสริม” ของบประมาณจาก อบต.จัดทำา “โครงก�ร

ส�นฝันให้น้อง	 ส�นสัมพันธ์น้องพี่บ้�นหนองเหล็ก” 

ให้เด็กไปทำากิจกรรมร่วมกัน หลังจัดกิจกรรมเสร็จพวกเรา

ก็พาถอดบทเรียนเพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วม เพ่ือนำามาใช้

เป็นบทเรียนในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

คุณค่�...ที่ม�กกว่�ประสบก�รณ์
การเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน นอกจาก

จะทำาให้จุ๋มเห็นพัฒนาการของเยาวชนที่เธอมีส่วนในการ 

“ปั้น	 เสริม	 เติม	 แต่ง” จนพวกเขาสามารถขึ้นมาเป็น 

“แกนนำ�เย�วชน” แถวหนา้ของตำาบลเมอืงลงีแลว้ ตวัเธอ

เองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน

หากถามว่าได้อะไรมากที่ สุดจากหลักสูตรนี้  

จุ๋มบอกว่า “หลักก�รทรงง�นของในหลวง” ที่เธอนำามา

ปรบัใชใ้นชีวติประจำาวนั โดยเฉพาะเรือ่ง “ก�รระเบดิจ�ก

ข้�งใน” และ “คว�มเพียร” แม้จะมีภาระงานมากขึ้น แต่

หากต้องการให้งานออกมาดีมีคุณภาพ เราก็ต้องเพียร

พยายามให้มากกว่าที่เป็นอยู่

“การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเรามี 2 ส่วนใหญ่ๆ  

สิ่งแรกคือ “ทัศนคติ” ในการทำางาน จากเดิมที่เป็น 

คนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก คิดว่าสิ่งที่เราคิดทำาดีและ

ถูกต้องที่สุดแล้ว ชอบทำางานคนเดียว โดยไม่เคยถาม

ความเห็นใครเลย แม้ทุกครั้งงานจะออกมาดี ก็ยังรู้สึก

ไม่พอใจในผลงานอยู่ดี คาดหวังทุกสิ่งสูงมาก  

แต่หลังจากเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน 

ก็ได้เรียนรู้ว่า การทำางานให้มีความสุข 

และประสบผลสำาเร็จนั้น เราต้องรับฟังความคิด 

คนอื่นด้วย นอกจากนี้ยังได้เรื่อง “กระบวนการคิด”  

เพราะเมื่อก่อนค่อนข้างคิดสะเปะสะปะวกวนอยู่ในหัว  

แต่เดี๋ยวนี้คิดแบบแตกประเด็นได้เลย”

หลังจ�กจบหลักสูตรนักถักทอชุมชนแล้วไม่น�น	

ชีวิตของเธอต้องก้�วเดินต่อไป	 แม้ว่�จะมีปัญห�

อุปสรรคทีจ่ำ�เปน็ตอ้งโยกย�้ยไปทำ�ง�นทีใ่หม	่เน่ืองจ�ก

ไม่สะดวกเรื่องก�รเดินท�งและกำ�ลังตั้งครรภ์	 แต่เธอ

ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจว่�จะนำ�หลักคิด	ทัศนคติ	และวิธีก�ร

ทำ�ง�นที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับก�รทำ�ง�นต่อไป


