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สร้างคน...เพื่อสร้างชาติ
องค์กรบริหารส่วนตำ�บลวัดดาว อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
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“การสร้างคน สำ�คัญกว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพราะถ้าคนดี
โครงสร้างพื้นฐานก็จะดีตามไปด้วย แต่ถ้าเราไปให้ความสำ�คัญ
กับโครงสร้างพื้นฐานก่อน คนก็จะลำ�บาก เพราะความต้องการ
ของคนไม่มีที่สิ้นสุด ยิ่งคนคิดไม่เป็น ไม่มีเหตุผล ไม่มีจริยธรรม
มีแต่จะทำ�ให้เกิดโทษ จึงทำ�ให้บ้านเมืองวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้
การคิดเป็น การมีความรู้ มีคุณธรรม จึงต้องมาก่อน”
นี่คือที่มาของ “แนวคิด” นโยบายการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของ ประทิว รัศมี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลวัดดาว อำ�เภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี ที่วางรากฐาน
การพัฒนาชุมชนแห่งนี้มานานกว่า 12 ปี

สร้างคน...สร้างชุมชน
12 ปีของการพัฒนาชุมชนวัดดาว นายกประทิวให้ความสำ�คัญกับการ
“สร้างคน” มาโดยตลอด แม้กระทั่งในงานบุญประเพณี หรืองานต่างๆ ที่
อบต.เข้าไปมีส่วนร่วม โดยไม่ใช้ “เงิน” เป็นตัวตั้ง แต่จะพยายาม “ดึงการ
มีส่วนร่วม” ของคนในชุมชนออกมาให้มากที่สุด นายก อบต.จะเก่งหรือ
ไม่เก่งไม่สำ�คัญ ที่สำ�คัญคือ “ชุมชน” ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง
“การสร้างคนไม่ใช่แค่ไปบอกแล้วเขาคิดเองได้ ต้องมีกระบวนการ
ให้เขาลุกขึ้นมาคิด ลุกขึ้นมาทำ�ด้วยตัวเอง ต้องกระจายความเก่งลงไป
ให้รากหญ้า ต้องพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน”
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และแนวทางการสร้ า งชุ ม ชนให้ เข้ ม แข็ ง ยั่ ง ยื น ที่
นายกประทิ ว ใช้ อ ยู่ เ ป็ น ประจำ � คื อ การให้ ค นในชุ ม ชน
บริหารจัดการงานต่างๆ ด้วยตนเอง โดย อบต.จะจัดสรร
งบประมาณให้ส่วนหนึ่งเท่านั้น เช่น งานวันเด็กที่ผ่านมา
อบต.มีงบให้ 20,000 บาท ให้ชาวบ้านไปบริหารจัดการ
เอง ซึ่งเขาก็ไปประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านมาช่วยกัน
ระดมทุนจนได้งบประมาณร่วมแสนบาทมาจัดงาน และ
เมื่อคิดจะทำ�งานให้ดีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของก็เกิด
ขึ้น และการ “ร่วมคิด ร่วมทำ�” ก็ตามมาในที่สุด
“ผมพยายามจะทำ�ให้เกิดงานขึ้นทุกหมู่บ้า น
เพื่อกระจายความเข้มแข็งสู่รากหญ้า ต้องหัดให้เขา
เป็นเจ้าภาพ หัดให้เขารู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ”

เมือ่ รูว้ า่ มี “หลักสูตรนักถักทอชุมชน” จึงไม่รรี อที่
จะส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพราะคิดว่า ต้องพยายาม
สร้างเครือข่ายและคนที่มีความสามารถในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มากทีส่ ดุ
“จริงๆ ผมหาหลักสูตรแบบนีม้ านานแล้ว ยิง่ ผมเคย
ทำ�งานร่วมกับ อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผูอ้ �ำ นวยการ
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็นสุข (สรส.) มาก่อน
เมือ่ สรส.มาชวนให้เข้าร่วมโครงการ จึงตัดสินใจส่งบุคลากร
ใน อบต.เข้าร่วมทันที เพราะคิดว่าหลักสูตรนักถักทอชุมชน
จะมี ป ระโยชน์ ม ากต่ อ การแปลงนโยบายไปสู่ ค วาม
เป็นจริง โดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
ที่ต้องมีคนที่เป็นไม้ เป็นมือ มาช่วยปฏิบัติงาน”

พัฒนาเด็ก...เพื่อพัฒนาชาติ

เลือกคนในพื้นที่...

เมือ่ กระจายความเข้มแข็งลงสูช่ มุ ชนได้แล้ว ความหวัง
ต่อไปของนายกประทิวคือ การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ที่เป็นอนาคตของชาติ
นายกประทิวบอกว่า ประเทศไทยขณะนีถ้ กู มอมเมา
ด้านความคิดจนคนรุ่นนี้อาจไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทัน
แต่เราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปหรือ คำ�ตอบคือ “ไม่”
ดังนั้นวิธีแก้คือ ต้องมองไปถึงอนาคตของประเทศซึ่งก็คือ
เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตนั่นเอง
“การพัฒนาเด็กและเยาวชนทีผ่ มคิดไว้จะสำ�เร็จ
หรือไม่ ผมไม่รู้ แต่คนเราต้องมีความหวัง เราต้องทำ�ให้
เต็มที่ เพราะถ้าไม่มีความหวัง...ก็คงไม่เหลืออะไร”
นายกประทิวเล่าว่า ช่วงปีแรกๆ ที่เข้ามาทำ�งานนี้
อบต.ตั้งบประมาณสำ�หรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไว้
ค่อนข้างมาก ปีละ 2 – 3 แสนบาท ตอนนั้นมีแต่เงิน ไม่มี
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน เราก็ทำ�ไปเรื่อยๆ ถูกบ้างผิดบ้าง ภาคีหลักที่
หามาได้ก็เป็นหน่วยงานราชการ โครงการที่ทำ�ก็ทำ�แบบ
ผิวเผิน ทำ�แล้วจบเป็นโครงการไป ไม่มีความต่อเนื่อง

เมื่อตัดสินใจว่าจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม...
คำ�ถามต่อมาคือ...แล้วคนๆ นั้นคือใคร...
นายกประทิวเล่าว่า สิ่งแรกที่คิดคือเราต้องมอง
คนในพื้นที่ก่อน เพราะหากเลือกคนนอกพื้นที่ โอกาสที่
เขาจะโยกย้ายก็มีสูง แต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่ ชุมชนแห่งนี้
ถือว่าเป็นบ้านเกิดของเขา พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเขาอยู่
ตรงนี้ เราต้องปลุกระดมให้เขามีหัวใจรักบ้านเกิด มีสำ�นึก
ในการทำ�งานเพื่อชุมชน เพราะสุดท้ายสิ่งที่เขาทำ�ก็เพื่อ
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ตัวเขาและครอบครัวทัง้ สิน้ การคัดเลือกเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการ
อบรม เราเลยไม่ดตู �ำ แหน่ง แม้บางคนจะเป็นลูกจ้างชัว่ คราว
ก็ตาม ขอให้เป็นคนในพื้นที่เท่านั้นเป็นพอ
แต่กม็ คี �ำ ถามตามมาว่า แล้วไม่กลัวลูกจ้างชัว่ คราว
ลาออกหรือย้ายไปทีอ่ นื่ หรือ นายกประทิวบอกว่า ไม่กลัว
งานเดีย๋ วนีห้ ายาก และเรามักบอกลูกน้องเสมอๆ ว่า “คุณ
ต้องทำ�ตัวให้องค์กรเสพติดคุณ” ถ้าองค์กรขาดคุณไปจะ
ต้องลงแดง หากทำ�ได้คุณก็มีโอกาสทำ�งานไปเรื่อยๆ มัน
อยูท่ ตี่ วั คุณเอง เมือ่ ทุกคนเห็นความสามารถ ใครๆ ก็อยาก
จะรับคุณในตำ�แหน่งที่ดีกว่า เงินเดือนที่ดีกว่า แต่คุณต้อง
ฝึกฝนตัวเองด้วย เพราะเราให้โอกาสแล้ว เราไม่ได้ให้คุณ
ทำ�งานหนักหรือเหนื่อยขึ้น แต่มันคือ “โอกาส” ที่ใคร
หลายๆ คนไม่ได้ ต้องมองโลกในแง่บวก อย่ามองโลกใน
แง่ลบ
นี่คือที่มาของทีมนักถักทอชุมชน อบต.วัดดาว
ทีป่ ระกอบด้วย วาสิฎา จานสิบสี ผูช้ ว่ ยนักวิชาการศึกษา
นภสร โลกวิจิตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
และ นราภรณ์ ศรีดี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ (สคส.) และ สรส. ด้วยการ
จัดวงประชุมหลังการทำ�งาน หรือที่เรียกว่า AAR (After
Action Review) มีนายกประทิวเป็นผู้คอยชี้ให้นักถักทอ
ชุมชนเห็นว่า ทำ�ไมต้องทำ�แบบนี้ ทำ�แล้วได้อะไร พยายาม
ให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้เต็มที่
แม้จะติดตามงานอย่างใกล้ชิด แต่บางครั้งงานที่
ออกมาก็ยังไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้
“บางทีเขาก็ยงั ไม่ได้ดง่ั ใจผมนะ บางเรือ่ งเรามอง
ว่ามันง่าย แต่ท�ำ ไมเขาทำ�กันไม่ได้สกั ที อาจเป็นเพราะว่า
เรามีประสบการณ์มากกว่า รูว้ า่ งานเป็นอย่างไร ต้องทำ�
อะไรบ้าง ต้องติดต่อใคร ทรัพยากรเป็นยังไง แต่เรา
อยากให้เขาเก่ง บางครัง้ เลยใจร้อนไปหน่อย ไม่อยาก
ให้เขาเหมือนหัวจักรรถไฟ ที่ขบวนตามไม่ทัน”
ทัง้ นีน้ ายกประทิวเอง ยังบอกด้วยว่า อยากจะปัน้
ทีมนักถักทอชุมชนให้เป็นตัวอย่าง “คนทำ�งาน”  โดยเฉพาะ
ด้านเด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มจะเป็นปัญหามากขึ้น
ทุกขณะ
“อยากให้ ค นทำ � งานรู้ จั ก ก้ า วให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม รู้จักหาแนวคิด วิธีการทำ�งาน
ใหม่ๆ ทีส่ �ำ คัญคือต้องทำ�หน้าทีส่ ร้างความตระหนักให้
ตามงานติด...ตามติดงาน
คนทัว่ ไปได้รบั รูแ้ ละเข้ามาทำ�งานร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง
ในฐานะผูบ้ ริหาร เมือ่ ส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอบรมกลับมา จึ ง จะทำ � ให้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ สั ง คม ไม่ อ ยากให้ ค น
ก็ให้ทำ�งานทันที โดยใช้หลักการจัดการความรู้ หรือ KM ทำ�งานคิดว่างานหนักเป็นภาระ แต่อยากให้มองว่าเป็น
ที่ อบต.วัดดาวมี “ทุนเดิม” อยูแ่ ล้วจากการทำ�งานร่วมกับ ประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นๆ ด้วย ไม่ใช่ทำ�งานแค่
ให้ผ่านๆ ไป แบบนั้นมันก็ดูไร้ประโยชน์”
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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นอกจากจะถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีอยู่ให้กับ
นักถักทอชุมชนแล้ว บทบาทหนึง่ ทีส่ �ำ คัญของนายกประทิว
คือการพานักถักทอชุมชนเข้าไปแนะนำ�ทำ�ความรู้จักกับ
ภาคีต่างๆ เพื่อทำ�ให้การขับเคลื่อนงานของเจ้าหน้าที่
กับการสนับสนุนงานไปในทิศทางเดียวกัน จนทำ�ให้
เกิดการพัฒนาที่แท้จริง

ทำ�งานพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องมี “ใจรัก”
ด้วยการติดตามงานอย่างใกล้ชดิ ทำ�ให้นายกประทิว
เห็นถึงความเปลีย่ นแปลงของนักถักทอชุมชนว่า ทัง้ 3 คน
เกิดความตระหนักว่าต้องทำ�เพื่อชุมชน มีความคิด
ความกล้าแสดงออกมากขึน้ เช่น การคิดกิจกรรม การนำ�
สั น ทนาการ การลงพื้ น ที่ ชุ ม ชน ตามโรงเรี ย น หรื อ
โรงพยาบาลชุมชน หรือการเข้าไปเชื่อมร้อยทุนชุมชน
ประสานงานกับครู ทำ�ให้เกิดโครงการเตรียมความพร้อม
ให้เด็กสอบ O-Net และ A-Net โดยการสนับสนุนของ อบต.
กับโรงเรียน จากเดิมที่ อบต.ยังทำ�งานไม่เชื่อมร้อยกับ
ชุมชน มีแต่จะดึงเด็กในโรงเรียนมาทำ�กิจกรรมเท่านั้น
แต่ ด้ ว ยระยะเวลาการอบรมหลั ก สู ต รนั ก ถั ก ทอ
ชุมชนในเวลาสั้นๆ ทำ�ให้นายกประทิวมองว่าคนที่ผ่าน
หลักสูตรมาแล้วจะเก่งยาก แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าเก่งไม่ได้
และเสียดายถ้าโครงการนี้จะไม่มีอีก เพราะจะทำ�ให้อีก
หลายคนเสียโอกาส
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

“การทำ�งานพัฒนาเด็กและเยาวชน คนทำ�งาน
ต้องไขว่คว้าหาความรู้ เพราะเขาไม่ได้จบมาด้านนี้
โดยตรง ต้องพยายามฝึกฝน ที่สำ�คัญที่สุดคือ ต้องมี
“ใจ” รักในการทำ�งาน ซึ่งผมจะบอกกับทีมงานเสมอ
ว่า อยากให้ท�ำ งานแล้วมีความสุข เพราะชีวติ ส่วนใหญ่
จนถึงอายุ 60 ปี จะอยูก่ บั การทำ�งาน ถ้าคุณทำ�งานแล้ว
ทะเลาะกันทุกวัน เครียดกันทุกวัน ถือว่าชีวิตล้มเหลว
สมมติว่าถ้าคุณได้เงินเดือนเยอะมาก แต่ไม่มีความสุข
กับการทำ�งานเลยก็ไม่ดี เพราะบางครัง้ ความสุขก็ไม่ได้
อยู่ที่เงินอย่างเดียว”
นอกจากความเปลี่ยนแปลงของนักถักทอชุมชนที่
เข้ามาเป็นมือ เป็นไม้ของนายกประทิว และ อบต.วัดดาว
จะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีมากแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัด
ถึงความเปลีย่ นแปลงคือ “ชุมชน” เพราะจากการลงพืน้ ที่
ของนักถักทอชุมชนทีเ่ พิม่ มากขึน้ รวมทัง้ วิธกี ารเข้าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพือ่ นำ�มาจัดทำ�เป็นแผนงานประจำ�ปี ทำ�ให้
ชาวบ้านหลายๆ คน ได้เข้ามามีสว่ นร่วมรับรูเ้ รือ่ งนโยบาย
และมีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมของชุมชนมากขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด ทำ�ให้เห็นว่า ระยะเวลาทำ�งานที่ต่อเนื่อง
สามารถเปลี่ ย นนโยบายที่ เ ป็ น เพี ย ง “นามธรรม”
ให้กลายเป็น “รูปธรรม” ที่ชาวบ้านมองเห็นและมี
ส่วนร่วมได้
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สร้างสังคม “คิดเป็น มีจิตสาธารณะ”
เมื่อ “สร้างคน” ในองค์กรให้มี “ใจรัก” ในการ
ทำ�งาน และ “สร้างชุมชน” ให้เข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ�งาน
เพื่อชุมชนได้แล้ว การสร้าง “ศูนย์เรียนรู้” ให้ชาวนา
รู้จักลดต้นทุนการผลิต และมีอาชีพเสริม ด้วยการนำ�
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ คือเป้าหมาย
ต่อไปที่นายกประทิวต้องการสร้างให้เกิดขึ้นในชุมชน
วัดดาว
นายกประทิวบอกว่า ทุกวันนี้เราฟุ้งเฟ้อ ใช้เงิน
สุรุ่ยสุร่ายกันมาก ประเทศไทยอาจจะแก้เรื่องนี้ไปอีก
ชั่วอายุคน เราจึงต้องสร้างเด็กตั้งแต่วันนี้ ไม่อย่างนั้นเรา
จะเป็นเมืองขึ้นทางปัญญา เพราะทุกวันนี้เราก็เหมือน
ส่งส่วยให้ตา่ งประเทศ หาเงินได้เท่าไรก็เหมือนส่งออกนอก
หมด ถ้าเราไม่มีปัญญา เราก็จะทำ�อะไรไม่ได้เลย ถ้าเป็น
แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ประเทศไทยคงต้องแหว่งเพราะถูก
ต่างชาติซื้อที่ดินไปเรื่อยๆ คนไทยคงต้องไปเป็นกรรมกร
เป็นแรงงานให้กบั นายทุนต่างชาติทเี่ ข้ามาเอาผลประโยชน์
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกวัน

“ผมอยากเห็ น ประเทศไทยเป็ น มหาอำ � นาจ
เพราะเรามีพร้อมทุกอย่าง ทั้งอาหาร ผลไม้ กินกันจน
เหลือทิ้ง ภัยธรรมชาติก็น้อยมาก แต่มันยังเป็นไป
ไม่ได้ในตอนนี้ เราจึงต้องช่วยกันสร้าง ช่วยกันทำ�ให้
เด็กและเยาวชนคิดเป็น มีจติ สาธารณะ อย่าเห็นแก่ตวั
เพราะคนทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบชาติบา้ นเมืองในอนาคต
ต้องเป็นคนแบบนี้ เราจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกก็อยู่ที่
ว่าเราจะร่วมกันสร้าง ร่วมกันสอนเยาวชนตัง้ แต่ตอนนี้
หรือเปล่า ถ้าเราสอนเขาตัง้ แต่ตอนนี้ พอเราปลดระวาง
เป็นคนแก่ เราก็อยูใ่ นสังคมทีม่ คี วามสุข แต่ถา้ เราปล่อย
ปละละเลยเขา เราก็เหมือนตกนรก”
และนีค่ อื ความฝันของนายกประทิว รัศมี ทีม่ ตี อ่
แผ่นดินเกิด!!!

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

