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สร้�งคน...เพื่อสร้�งช�ติ

องค์กรบริห�รส่วนตำ�บลวัดด�ว อำ�เภอบ�งปล�ม้� จังหวัดสุพรรณบุรี
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น่ีคือที่มาของ “แนวคิด”	 นโยบายการพัฒนาศักยภาพเด็กและ

เยาวชนที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของ ประทิว	 รัศมี	 น�ยกองค์ก�รบริห�ร

ส่วนตำ�บลวัดด�ว	อำ�เภอบ�งปล�ม้�	จังหวัดสุพรรณบุร ีที่วางรากฐาน

การพัฒนาชุมชนแห่งนี้มานานกว่า 12 ปี

สร้�งคน...สร้�งชุมชน
12 ปีของการพัฒนาชุมชนวัดดาว นายกประทิวให้ความสำาคัญกับการ 

“สร้�งคน” มาโดยตลอด แม้กระทั่งในงานบุญประเพณี หรืองานต่างๆ ที่ 

อบต.เข้าไปมีส่วนร่วม โดยไม่ใช้ “เงิน” เป็นตัวตั้ง แต่จะพยายาม “ดึงก�ร

มีส่วนร่วม” ของคนในชุมชนออกมาให้มากที่สุด นายก อบต.จะเก่งหรือ 

ไม่เก่งไม่สำาคัญ ที่สำาคัญคือ “ชุมชน” ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง

“การสร้างคนไม่ใช่แค่ไปบอกแล้วเขาคิดเองได้ ต้องมีกระบวนการ

ให้เขาลุกขึ้นมาคิด ลุกขึ้นมาทำาด้วยตัวเอง ต้องกระจายความเก่งลงไป

ให้รากหญ้า ต้องพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน”

“ก�รสร้�งคน สำ�คัญกว่�ก�รสร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�น เพร�ะถ้�คนดี 
โครงสร้�งพื้นฐ�นก็จะดีต�มไปด้วย แต่ถ้�เร�ไปให้คว�มสำ�คัญ
กับโครงสร้�งพื้นฐ�นก่อน คนก็จะลำ�บ�ก เพร�ะคว�มต้องก�ร
ของคนไม่มีที่สิ้นสุด ยิ่งคนคิดไม่เป็น ไม่มีเหตุผล ไม่มีจริยธรรม

มีแต่จะทำ�ให้เกิดโทษ จึงทำ�ให้บ้�นเมืองวุ่นว�ยอยู่ทุกวันนี้  
ก�รคิดเป็น ก�รมีคว�มรู้ มีคุณธรรม จึงต้องม�ก่อน” 
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และแนวทางการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งย่ังยืนที่

นายกประทิวใช้อยู่เป็นประจำาคือ การให้คนในชุมชน

บริหารจัดการงานต่างๆ ด้วยตนเอง  โดย อบต.จะจัดสรร

งบประมาณให้ส่วนหนึ่งเท่านั้น เช่น งานวันเด็กที่ผ่านมา 

อบต.มีงบให้ 20,000 บาท ให้ชาวบ้านไปบริหารจัดการ

เอง ซึ่งเขาก็ไปประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านมาช่วยกัน

ระดมทุนจนได้งบประมาณร่วมแสนบาทมาจัดงาน และ

เมื่อคิดจะทำางานให้ดีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของก็เกิด

ขึ้น และการ “ร่วมคิด	ร่วมทำ�” ก็ตามมาในที่สุด

“ผมพยายามจะทำาให้เกิดงานขึ้นทุกหมู่บ้าน 

เพ่ือกระจายความเข้มแข็งสู่รากหญ้า ต้องหัดให้เขา

เป็นเจ้าภาพ หัดให้เขารู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ”

พัฒน�เด็ก...เพื่อพัฒน�ช�ติ 
เม่ือกระจายความเข้มแข็งลงสู่ชุมชนได้แล้ว ความหวัง

ต่อไปของนายกประทิวคือ	 ก�รพัฒน�เด็กและเย�วชน

ที่เป็นอน�คตของช�ติ	

นายกประทิวบอกว่า ประเทศไทยขณะน้ีถูกมอมเมา

ด้านความคิดจนคนรุ่นน้ีอาจไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทัน 

แต่เราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปหรือ คำาตอบคือ “ไม่” 

ดังนั้นวิธีแก้คือ ต้องมองไปถึงอนาคตของประเทศซึ่งก็คือ

เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตนั่นเอง

“การพฒันาเดก็และเยาวชนทีผ่มคดิไวจ้ะสำาเร็จ

หรอืไม่ ผมไมรู่ ้แตค่นเราตอ้งมคีวามหวงั เราต้องทำาให้

เต็มที่ เพราะถ้าไม่มีความหวัง...ก็คงไม่เหลืออะไร”  

นายกประทิวเล่าว่า ช่วงปีแรกๆ ที่เข้ามาทำางานนี้ 

อบต.ตั้งบประมาณสำาหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไว้

ค่อนข้างมาก  ปีละ 2 – 3 แสนบาท ตอนนั้นมีแต่เงิน ไม่มี

บคุล�กรทีม่คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�เดก็และ

เย�วชน	 เร�ก็ทำ�ไปเรื่อยๆ	 ถูกบ้�งผิดบ้�ง ภาคีหลักที่

หามาได้ก็เป็นหน่วยงานราชการ โครงการที่ทำาก็ทำาแบบ

ผิวเผิน ทำาแล้วจบเป็นโครงการไป ไม่มีความต่อเนื่อง 

เม่ือรู้ว่ามี “หลักสูตรนักถักทอชุมชน” จึงไม่รีรอท่ี

จะส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพราะคิดว่า ต้องพยายาม

สร้างเครือข่ายและคนท่ีมีความสามารถในการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนให้มากท่ีสุด 

“จริงๆ  ผมหาหลักสูตรแบบน้ีมานานแล้ว ย่ิงผมเคย

ทำางานร่วมกับ อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำานวยการ

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) มาก่อน 

เม่ือ สรส.มาชวนให้เข้าร่วมโครงการ จึงตัดสินใจส่งบุคลากร

ใน อบต.เขา้รว่มทนัท ีเพราะคดิวา่หลกัสตูรนกัถกัทอชมุชน

จะมีประโยชน์มากต่อการแปลงนโยบายไปสู่ความ 

เป็นจริง โดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

ที่ต้องมีคนที่เป็นไม้ เป็นมือ มาช่วยปฏิบัติงาน”

เลือกคนในพื้นที่... 
เมื่อตัดสินใจว่าจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม...

คำาถามต่อมาคือ...แล้วคนๆ นั้นคือใคร...

นายกประทิวเล่าว่า ส่ิงแรกที่คิดคือเราต้องมอง

คนในพื้นที่ก่อน	 เพราะหากเลือกคนนอกพื้นที่ โอกาสที่

เขาจะโยกย้ายก็มีสูง แต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่ ชุมชนแห่งนี้

ถือว่าเป็นบ้านเกิดของเขา พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเขาอยู่ 

ตรงนี้ เราต้องปลุกระดมให้เขามีหัวใจรักบ้านเกิด มีสำานึก

ในการทำางานเพื่อชุมชน เพราะสุดท้ายส่ิงที่เขาทำาก็เพื่อ 
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ตวัเขาและครอบครัวท้ังส้ิน การคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ

อบรม เราเลยไม่ดูตำาแหน่ง แม้บางคนจะเป็นลูกจ้างช่ัวคราว

ก็ตาม ขอให้เป็นคนในพื้นที่เท่านั้นเป็นพอ

แตก่ม็คีำาถามตามมาวา่ แลว้ไมก่ลวัลกูจา้งชัว่คราว

ลาออกหรอืยา้ยไปทีอ่ืน่หรอื  นายกประทวิบอกวา่ ไมก่ลวั 

งานเดีย๋วนีห้ายาก และเรามกับอกลกูนอ้งเสมอๆ วา่ “คณุ

ตอ้งทำ�ตัวใหอ้งคก์รเสพตดิคณุ” ถ้าองคก์รขาดคุณไปจะ

ต้องลงแดง หากทำาได้คุณก็มีโอกาสทำางานไปเรื่อยๆ มัน

อยูท่ี่ตวัคณุเอง เม่ือทกุคนเหน็ความสามารถ ใครๆ ก็อยาก

จะรับคุณในตำาแหน่งที่ดีกว่า เงินเดือนที่ดีกว่า แต่คุณต้อง

ฝึกฝนตัวเองด้วย เพราะเราให้โอกาสแล้ว เราไม่ได้ให้คุณ

ทำางานหนักหรือเหนื่อยขึ้น แต่มันคือ “โอก�ส” ท่ีใคร

หลายๆ คนไม่ได้ ต้องมองโลกในแง่บวก อย่ามองโลกใน

แง่ลบ

นี่คือที่ม�ของทีมนักถักทอชุมชน	อบต.วัดด�ว

ทีป่ระกอบดว้ย	ว�สฎิ�	จ�นสบิส	ีผูช้ว่ยนกัวชิาการศกึษา 

นภสร	 โลกวิจิตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

และ นร�ภรณ์	ศรีดี	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ต�มง�นติด...ต�มติดง�น
ในฐานะผูบ้ริหาร เมือ่สง่เจ้าหนา้ท่ีไปอบรมกลบัมา

ก็ให้ทำางานทันที  โดยใช้หลักการจัดการความรู้ หรือ KM 

ท่ี อบต.วัดดาวมี “ทุนเดิม” อยู่แล้วจากการทำางานร่วมกับ

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ (สคส.) และ สรส. ด้วยการ

จัดวงประชุมหลังการทำางาน หรือท่ีเรียกว่า AAR (After 

Action Review) มีนายกประทิวเป็นผู้คอยช้ีให้นักถักทอ

ชมุชนเหน็วา่ ทำาไมตอ้งทำาแบบน้ี ทำาแลว้ได้อะไร พยายาม

ให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้เต็มที่ 

แม้จะติดตามงานอย่างใกล้ชิด แต่บางครั้งงานที่

ออกมาก็ยังไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ 

“บางทีเขาก็ยังไม่ได้ด่ังใจผมนะ บางเร่ืองเรามอง

ว่ามันง่าย แต่ทำาไมเขาทำากันไม่ได้สักที อาจเป็นเพราะว่า

เรามีประสบการณ์มากกว่า รู้ว่างานเป็นอย่างไร ต้องทำา

อะไรบ้าง ต้องติดต่อใคร ทรัพยากรเป็นยังไง แต่เรา

อยากให้เขาเกง่  บางครัง้เลยใจรอ้นไปหนอ่ย ไมอ่ยาก

ให้เขาเหมือนหัวจักรรถไฟ ที่ขบวนตามไม่ทัน” 

 ทัง้นีน้ายกประทวิเอง ยงับอกดว้ยวา่ อยากจะปัน้

ทีมนักถักทอชุมชนให้เป็นตัวอย่าง  “คนทำ�ง�น”		โดยเฉพาะ

ด้านเด็กและเยาวชนท่ีมีแนวโน้มจะเป็นปัญหามากข้ึน 

ทุกขณะ 

“อยากให้คนทำางานรู้ จักก้าวให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม รู้จักหาแนวคิด วิธีการทำางาน

ใหม่ๆ  ทีส่ำาคญัคอืตอ้งทำาหนา้ทีส่รา้งความตระหนกัให้

คนทัว่ไปไดร้บัรูแ้ละเขา้มาทำางานรว่มกนัอยา่งตอ่เนือ่ง 

จึงจะทำาให้เกิดประโยชน์กับสังคม ไม่อยากให้คน

ทำางานคดิวา่งานหนกัเปน็ภาระ แตอ่ยากให้มองวา่เปน็

ประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นๆ ด้วย ไม่ใช่ทำางานแค่

ให้ผ่านๆ ไป แบบนั้นมันก็ดูไร้ประโยชน์”



84

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

นอกจากจะถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีอยู่ให้กับ 

นักถักทอชุมชนแล้ว บทบาทหน่ึงท่ีสำาคัญของนายกประทิว

คือการพานักถักทอชุมชนเข้าไปแนะนำาทำาความรู้จักกับ

ภาคีต่างๆ เพื่อทำ�ให้ก�รขับเคลื่อนง�นของเจ้�หน้�ที่

กับก�รสนับสนุนง�นไปในทิศท�งเดียวกัน	 จนทำ�ให้

เกิดก�รพัฒน�ที่แท้จริง	

ทำ�ง�นพฒัน�เดก็และเย�วชนตอ้งมี “ใจรัก”
ด้วยการติดตามงานอย่างใกล้ชิด ทำาให้นายกประทิว

เหน็ถงึความเปลีย่นแปลงของนกัถกัทอชมุชนวา่ ทัง้ 3 คน

เกิดคว�มตระหนักว่�ต้องทำ�เพื่อชุมชน	 มีคว�มคิด	

คว�มกล้�แสดงออกม�กขึน้ เช่น การคดิกจิกรรม การนำา

สันทนาการ การลงพื้นที่ชุมชน ตามโรงเรียน หรือ 

โรงพยาบาลชุมชน หรือการเข้าไปเชื่อมร้อยทุนชุมชน 

ประสานงานกับครู ทำาให้เกิดโครงการเตรียมความพร้อม

ใหเ้ดก็สอบ O-Net และ A-Net โดยการสนบัสนนุของ อบต.

กับโรงเรียน จากเดิมที่ อบต.ยังทำางานไม่เชื่อมร้อยกับ

ชุมชน มีแต่จะดึงเด็กในโรงเรียนมาทำากิจกรรมเท่านั้น

แต่ด้วยระยะเวลาการอบรมหลักสูตรนักถักทอ

ชุมชนในเวลาสั้นๆ ทำาให้นายกประทิวมองว่าคนที่ผ่าน

หลักสูตรมาแล้วจะเก่งยาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเก่งไม่ได้ 

และเสียดายถ้าโครงการนี้จะไม่มีอีก เพราะจะทำาให้อีก

หลายคนเสียโอกาส 

“การทำางานพัฒนาเด็กและเยาวชน คนทำางาน

ต้องไขว่คว้าหาความรู้ เพราะเขาไม่ได้จบมาด้านนี้

โดยตรง ต้องพยายามฝึกฝน ที่สำาคัญที่สุดคือ ต้องมี 

“ใจ” รักในการทำางาน ซึ่งผมจะบอกกับทีมงานเสมอ

วา่ อยากใหท้ำางานแลว้มคีวามสขุ เพราะชีวติส่วนใหญ่

จนถึงอาย ุ60 ป ีจะอยูก่บัการทำางาน ถา้คณุทำางานแลว้

ทะเลาะกันทุกวัน เครียดกันทุกวัน ถือว่าชีวิตล้มเหลว  

สมมติว่าถ้าคุณได้เงินเดือนเยอะมาก แต่ไม่มีความสุข

กบัการทำางานเลยกไ็มด่ ีเพราะบางครัง้ความสขุกไ็มไ่ด้

อยู่ที่เงินอย่างเดียว”

นอกจากความเปล่ียนแปลงของนักถักทอชุมชนที่

เข้ามาเป็นมือ เป็นไม้ของนายกประทิว และ อบต.วัดดาว

จะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีมากแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัด

ถงึความเปลีย่นแปลงคือ “ชมุชน” เพราะจากการลงพืน้ที่

ของนกัถกัทอชมุชนทีเ่พิม่มากขึน้ รวมทัง้วิธกีารเขา้ไปเกบ็

รวบรวมขอ้มลูเพือ่นำามาจดัทำาเป็นแผนงานประจำาป ีทำาให้

ชาวบา้นหลายๆ คน ไดเ้ขา้มามีส่วนรว่มรบัรูเ้รือ่งนโยบาย

และมีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมของชุมชนมากขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัด ทำาให้เห็นว่า ระยะเวล�ทำ�ง�นที่ต่อเนื่อง

ส�ม�รถเปลี่ยนนโยบ�ยที่เป็นเพียง	 “น�มธรรม”		

ให้กล�ยเป็น	 “รูปธรรม”	 ที่ช�วบ้�นมองเห็นและมี	

ส่วนร่วมได้
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สร้�งสังคม “คิดเป็น  มีจิตส�ธ�รณะ” 
เมื่อ	“สร้�งคน”	ในองค์กรให้มี	“ใจรัก”	ในก�ร

ทำ�ง�น	และ	“สร�้งชมุชน”	ใหเ้ข�้ม�รว่มคดิ	รว่มทำ�ง�น

เพื่อชุมชนได้แล้ว	 ก�รสร้�ง	 “ศูนย์เรียนรู้”	 ให้ช�วน�

รู้จักลดต้นทุนก�รผลิต	 และมีอ�ชีพเสริม	 ด้วยก�รนำ�

หลักปรชัญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ใช	้คอืเป�้หม�ย

ต่อไปที่น�ยกประทิวต้องก�รสร้�งให้เกิดข้ึนในชุมชน

วัดด�ว

นายกประทิวบอกว่า ทุกวันนี้เราฟุ้งเฟ้อ ใช้เงิน

สุรุ่ยสุร่ายกันมาก ประเทศไทยอาจจะแก้เร่ืองน้ีไปอีก 

ชั่วอายุคน เราจึงต้องสร้างเด็กตั้งแต่วันนี้ ไม่อย่างนั้นเรา

จะเป็นเมืองขึ้นทางปัญญา เพราะทุกวันน้ีเราก็เหมือน 

สง่สว่ยใหต้า่งประเทศ หาเงนิไดเ้ทา่ไรกเ็หมอืนสง่ออกนอก

หมด ถ้าเราไม่มีปัญญา เราก็จะทำาอะไรไม่ได้เลย ถ้าเป็น

แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ประเทศไทยคงต้องแหว่งเพราะถูก 

ต่างชาติซื้อที่ดินไปเร่ือยๆ คนไทยคงต้องไปเป็นกรรมกร 

เปน็แรงงานใหก้บันายทุนตา่งชาตทิีเ่ขา้มาเอาผลประโยชน์

ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกวัน

“ผมอยากเห็นประเทศไทยเป็นมหาอำานาจ 

เพราะเรามีพร้อมทุกอย่าง ทั้งอาหาร ผลไม้ กินกันจน

เหลือทิ้ง ภัยธรรมชาติก็น้อยมาก แต่มันยังเป็นไป 

ไม่ได้ในตอนนี้ เราจึงต้องช่วยกันสร้าง ช่วยกันทำาให้

เดก็และเยาวชนคดิเปน็ มีจิตสาธารณะ อยา่เหน็แกต่วั 

เพราะคนท่ีจะเข้ามารับผิดชอบชาติบ้านเมืองในอนาคต

ต้องเป็นคนแบบนี้ เราจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกก็อยู่ที่

วา่เราจะรว่มกนัสรา้ง รว่มกนัสอนเยาวชนตัง้แต่ตอนนี้

หรอืเปล่า ถ้าเราสอนเขาตัง้แต่ตอนนี ้พอเราปลดระวาง

เปน็คนแก่ เราก็อยู่ในสังคมท่ีมีความสุข แต่ถ้าเราปล่อย

ปละละเลยเขา เราก็เหมือนตกนรก” 

และนีค่อืคว�มฝนัของน�ยกประทวิ	รศัมี	ทีมี่ตอ่

แผ่นดินเกิด!!!


