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เรียนรู้...เพื่อขยายผล
องค์การบริหารส่วนตำ�บลป่างิ้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
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“การทำ�กิจกรรมเพื่อชุมชน แม้จะเหนื่อย แต่ก็มีความสุขที่ได้ทำ�
ยิ่งพี่ ป.เปิดไฟเขียวให้พวกเราทำ�กิจกรรมเต็มที่
เสียสละทั้งเงินส่วนตัวและเวลามาดูแล
มาคลุกคลีกับพวกเราตลอดเวลา
ยิ่งทำ�ให้เราอยากทำ�งานออกมาให้ดีที่สุด”
จักรี อุเทศกานนท์ “อ้น” แกนนำ�เยาวชน ตำ�บลมหาดไทย
บอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อ ปลัด อบต.ป่างิ้ว ศิรินาท ศุภบุญ หรือ “พี่ ป.”
ของเด็กๆ
ด้วยภาพฝันทีอ่ ยากเห็นครอบครัวอบอุน่ ชุมชนเข้มแข็ง และเยาวชน
มีจิตสำ�นึกที่ดี ปลัดศิรินาทจึงให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ปรับวิธีท�ำงาน...สู่การบริหารจัดการที่ดี
ปลัดศิรนิ าท เล่าว่า เธอเพิง่ ย้ายมาทำ�หน้าทีป่ ลัด อบต.ป่างิว้ อำ�เภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง ได้ปีกว่าๆ แต่พ้ืนที่ อบต.ป่างิ้วแปลกกว่าที่อื่น เพราะ
ประกอบด้วย 2 ตำ�บล คือ ตำ�บลป่างิ้ว และตำ�บลมหาดไทย ซึ่งทั้งสองพื้นที่
นี้มีความแตกต่างกันชัดเจน ตำ�บลมหาดไทยมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท
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แต่ต�ำ บลป่างิว้ เป็นชุมชนกึง่ เมือง การเข้าไปทำ�กิจกรรมเพือ่
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจึงทำ�ได้ยาก ด้วยเหตุนี้
อบต.จึงต้องเปลี่ยน “แนวคิด” และวิธีการทำ�งานใหม่
จากการทำ�งาน “เชิงรับ” เป็นการทำ�งาน “เชิงรุก” แทน
เมื่อคิดปรับเปลี่ยนวิธีทำ�งานใหม่ และเพื่อให้งาน
ที่ทำ�เกิดประโยชน์สูงสุด จึงต้องวิเคราะห์ชุมชนร่วมกับ
ผูน้ �ำ ชุมชนทัง้ 2 ตำ�บล ทำ�ให้เห็นปัญหาและ “ทุนเดิม” ของ
ชุมชนเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ตำ�บลมหาดไทย
ดำ�เนินโครงการ “โรงเรียนครอบครัว” ซึ่งได้รับความ
ร่วมแรงร่วมใจจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี ขณะที่การทำ�
กิจกรรมเด็กและเยาวชนในตำ�บลป่างิ้วกลับทำ�ได้ยาก
เพราะติดข้อจำ�กัดเรื่องบริบทชุมชนกึ่งเมือง คนในชุมชน
ต่างคนต่างอยู่ กอปรกับเธอเพิ่งมารับตำ�แหน่งได้ไม่นาน
ยังรูจ้ กั พืน้ ทีไ่ ม่ดพี อ น่าจะใช้เวลาเรียนรูช้ มุ ชนให้ดกี อ่ นแล้ว
ค่อยวางแผนการทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนใหม่
“โชคดีทช่ี ว่ งนัน้ มีหลักสูตรนักถักทอชุมชนเข้ามาพอดี
และหลักสูตรนีก้ ใ็ ห้แนวคิดเรือ่ งการทำ�งานพัฒนาเด็กและ
เยาวชนด้วย เห็นว่า “เป้าหมาย” ตรงกัน จึงส่งเจ้าหน้าที่
อบต.เข้ารับการอบรม 3 คน”

วางคนให้ถูกที่...ทวีคูณผลงาน
แม้จะตัดสินใจส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการอบรม แต่การ
คัดเลือกทีม “นักถักทอชุมชน” ทัง้ 3 คนก็ท�ำ ได้ไม่งา่ ยนัก
เพราะแต่ละคนต่างก็มภี าระงานเป็นของตนเอง การส่งคน
เข้าอบรมถือเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น เราในฐานะผู้บริหาร
ก็ต้อง “เปิดโอกาส” ให้ลูกน้องได้คิดตัดสินใจด้วยเช่นกัน
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

“การคัดเลือกคนเข้าอบรมหลักสูตรนี้
นอกจากจะดูบทบาทหน้าที่ในงานประจ�ำแล้ว
เรายังเปิดโอกาสให้ลูกน้องเลือกด้วยความสมัครใจ
ด้วย ซึ่งก่อนส่งไปร่วมอบรมเราจะพูดคุยกับเขาก่อน
ชี้ให้เขาเห็นประโยชน์ที่จะน�ำมาใช้ในการท�ำงาน
หลังจากนั้นก็จะดู “ต้นทุน” ของแต่ละคน
ว่าเขามี “ทุนเดิม” อะไรอยู่บ้าง”
ปลัดศิรินาทเล่าต่อว่า เหตุผลที่คัดเลือก 3 คนนี้
เข้ามาทำ�งาน เพราะเรามองแล้วว่าทั้ง 3 ส่วนนี้มีหน้าที่
ต้องขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชน ที่สำ�คัญคือทั้ง 3 คน
เคยร่วมงานกับสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพือ่ ชุมชน
เป็นสุข (สรส.) และ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาก่อน คิดว่าน่าจะ “ต่อยอด”
ได้ไม่ยาก
สำ�หรับทีมนักถักทอชุมชน อบต.ป่างิว้ ประกอบด้วย
ทิพมาร์ถ ชงขุนทด “น้อย” เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบาย
และแผน เหตุผลที่เลือกน้อยเพราะเป็นงานที่เขาต้องทำ�
อยู่แล้ว ส่วน ฐิตาภา โอฬารวัตร “เปิ้ล” ผู้ช่วยธุรการ
ส่วนการศึกษา  เป็นคนที่มีความสามารถเรื่องจิตวิทยา
ชุมชนและยังเป็นคนในพืน้ ที่ จึงน่าจะสานต่องานได้ไม่ยาก
และคนสุดท้ายคือ อรุณรัตน์ นักดนตรี “รัตน์” รองปลัด
อบต. แต่เนื่องจากรองปลัดเติบโตมาจากสายการเงิน
ไม่ค่อยมีความถนัดเรื่องชุมชนมาก่อน เรารู้ว่าช่วงแรกๆ
รองปลัดเขาฝืนความรูส้ กึ ตัวเองมากๆ ทีต่ อ้ งเข้ารับการอบรม
แต่เราก็ใช้วิธี “ชวนคิดชวนคุย” และคอย “ให้กำ�ลังใจ”
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ซึ่งกันและกันก่อน ให้เขาคิดว่านี่คือ “โอกาส” ที่ดีที่เขาจะ
สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากชุมชน นำ�ความรู้ที่ได้
ไปปรับใช้กับการทำ�งานในอนาคต เพราะภายหน้าเขาก็
ต้ อ งขึ้ น มาเป็ น ปลัดอยู่แ ล้ว ดัง นั้น การเรียนรู้ชุมชนให้
ครอบคลุมทุกด้านจึงเป็นเรื่องจำ�เป็น

เรียนรู้...โรงเรียนครอบครัว
เมือ่ สร้าง “แรงจูงใจ” ให้ทมี นักถักทอชุมชนได้แล้ว
ก็ถึงเวลาของการปฏิบัติจริง...
ปลัดศิรนิ าท เล่าต่อว่า เดิมที อบต.ป่างิว้ มีแผนเรือ่ ง
การพัฒนาเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว แต่ยังขาดการจัดการ
เมื่อนักถักทอชุมชนเข้ารับการอบรมจึงนำ�มาสู่การลงมือ
ทำ� โชคดีที่ อบต.ป่างิ้ว มีตำ�บลมหาดไทยทำ�กิจกรรมเด็ก
และเยาวชนเป็ น ทุ น เดิ ม ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า ที่ จ ะมี ห ลั ก สู ต ร
นักถักทอชุมชน อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผูอ้ �ำ นวยการ
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ได้
เข้ามาทำ�งานร่วมกับ สมนึก บำ�รุงญาติ ผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลมหาดไทย ในรูปแบบ

“โรงเรียนครอบครัว” อยู่แล้ว อาจารย์ทรงพลเลยชี้แนะ
ให้ทีมนักถักทอชุมชนเข้าไป “ถอดบทเรียน” การทำ�งาน
ของโรงเรียนครอบครัวที่ตำ�บลมหาดไทย เพื่อเรียนรู้วิธี
ทำ�งานก่อนจะนำ�ไปขยายผลต่อที่ตำ�บลป่างิ้ว
“โรงเรียนครอบครัว ประกอบด้วย 2 ห้องเรียนคือ
“ห้องเรียนพ่อแม่” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ
การเตรี ย มความพร้ อ มสำ � หรั บ การเป็ น พ่ อ แม่ มื อ ใหม่
โดยเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงอายุ 3 ปี และ “ห้องเรียน
แกนนำ�” ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ทักษะชีวติ ของเด็กและ
เยาวชน เมื่อได้รับคำ�แนะนำ� ทีมนักถักทอชุมชนทุกคน
รวมทั้งตัวเราด้วยก็ลงไปคลุกคลีและร่วมเรียนรู้การทำ�
กิจกรรมในพื้นที่ทุกขั้นตอน”
ถือเป็นเรื่องที่ “ท้าทาย” มาก เพราะนอกจาก
จะต้ อ งเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารทำ � งานในทุ ก ขั้ น ตอนแล้ ว ที ม
นักถักทอชุมชนยังต้องนำ�เทคนิคความรู้ที่ได้รับจาก
โรงเรียนครอบครัวตำ�บลมหาดไทยและความรู้ที่ได้รับ
จากหลักสูตรนักถักทอชุมชนมา  “เชื่อมร้อย” ให้เป็น
“องค์ความรู้” ของตนเองเพื่อไปขยายผลต่อที่ตำ�บล
ป่างิ้ว

“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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พัฒนาคน พัฒนาเยาวชน เพื่อพัฒนางาน
วันนี้การอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนจบลงแล้ว
แม้จะไม่สามารถวัดผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่โดยภาพรวม
แล้วหลักสูตรนี้ก่อให้เกิด “ผลดี” กับ อบต.ป่างิ้วเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัว
นักถักทอชุมชน จากช่วงแรกทีไ่ ม่คอ่ ยอยากเข้าร่วมโครงการ
ไม่อยากทำ�งานด้านเด็กและเยาวชน หลังๆ ทั้ง 3 คนมี
“ใจ” อยากทำ�มากขึ้น มีการลงพื้นที่บ่อยครั้ง เพราะการ
ทำ�งานกับเด็กและเยาวชนไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเสียสละ
วันหยุด และทุกคนต่างมีครอบครัว ถ้าเสียสละตรงนี้ไม่ได้
ก็จะทำ�งานต่อได้ยาก
ไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวเราทีล่ กู สาวมักจะถามเสมอ
ว่า “ทำ�ไมแม่ต้องมาทำ�งานวันหยุดด้วย”
เราก็ตอบไปว่า “งานทีท่ �ำ คือการเข้าไปช่วยสังคม
ที่ลูกกำ�ลังจะเข้าไปอยู่ให้ดีขึ้น”
แม้จะเหน็ดเหนือ่ ยและต้องเสียสละความสุขส่วนตัว
แต่ปลัดศิรินาทก็ไม่ท้อ เธอบอกว่า “รู้สึกมีความสุข” ที่
ได้ท�ำ งานกับเด็กๆ เหมือนเราได้เรียนรูพ้ ฤติกรรมของเด็กๆ
แต่ละคน อีกทั้งยังสามารถนำ�มาปรับใช้กับครอบครัวและ
ในหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

การทำ�งานกับเด็กและเยาวชนไม่ใช่เรื่องง่าย
ต้องเสียสละวันหยุด และทุกคนต่างมีครอบครัว
ถ้าเสียสละตรงนี้ไม่ได้ก็จะทำ�งานต่อได้ยาก
ลูกสาวมักจะถามเสมอว่า “ทำ�ไมแม่ต้องทำ�งาน
ในวันหยุดด้วย” เราก็ตอบไปว่า “งานที่ทำ�คือ
การเข้าไปช่วยสังคมที่ลูกกำ�ลังจะเข้าไปอยู่ให้ดีขึ้น”
“ทำ�งานกับเด็กต้อง “ให้เด็กคิด” การฝึกให้เด็ก
คิดเองทำ�เอง งานที่ทำ�มักจะออกมาดี เพราะเกิดจาก
ความต้องการของเด็กจริงๆ ที่สำ�คัญการทำ�เช่นนี้ทำ�ให้
เราทำ�งานเบาลงด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น โครงการปลูก
ข้าวโพด ก็เป็นโครงการที่เด็กๆ คิดอยากทำ�เอง เพราะ
พวกเขาเห็นประโยชน์ของข้าวโพดที่ใช้ได้ทุกส่วน ฝักให้
โรงเรียนใช้เป็นอาหารแก่นอ้ งๆ ในโรงเรียน บางส่วนทีเ่ หลือ
ก็จะนำ�มาขายเพื่อนำ�เงินมาใช้ทำ�กิจกรรมต่อไป ส่วนใบ
นำ�มาทำ�สิ่งประดิษฐ์ ต้นนำ�มาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ได้
โดยทุกส่วนสามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้หมด ซึง่ สิง่ เหล่านี้
เด็กและเยาวชนจะได้ฝึกคิดระหว่างการเขียนโครงการ
ไปด้วย”
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เรียนรู้...เพื่อขยายผล
หลั ง เรี ย นรู้แ ละร่วมทำ�งานในหลักสูต รโรงเรี ย น
ครอบครัวกับ รพ.สต.มหาดไทยแล้ว ก็ถึงเวลาของการ
“ขยายผล” ปลัดศิรินาทบอกว่า แผนที่คิดไว้ในการลงไป
ทำ�ในพื้นที่ตำ�บลป่างิ้วนั้น เธอจะเลือกทำ�ในหมู่บ้านที่มี
ความพร้อมก่อน โดยดูจาก “ต้นทุน” ของชุมชน เช่น มี
ผู้ใหญ่ใจดี ผู้นำ�ชุมชน ผู้ช่วย อสม. ฯลฯ อยู่หรือไม่ เพราะ
คิดว่าการทีเ่ ราเลือกคนทีม่ ี “จิตอาสา” เข้ามาร่วมงานด้วย
โอกาสประสบความสำ � เร็ จ ก็ มี สู ง ซึ่ ง กิ จ กรรมแรกที่ จ ะ
เริ่มทำ�คือ Summer Camp ที่จะจัดขึ้นในช่วงปิดเทอม
ด้วยการดึงเด็กๆ จากสองพื้นที่คือตำ�บลป่างิ้วและตำ�บล
มหาดไทยให้มาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และทำ�กิจกรรมร่วมกัน
เพื่อฝึก “กระบวนการคิด” และ “สร้างความสัมพันธ์”
ให้เกิดขึ้นระหว่าง 2 พื้นที่

จะเห็นได้ว่าการเข้ามาของหลักสูตรนักถักทอ
ชุมชนทำ�ให้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนของ อบต.ป่างิว้
เริม่ มีรปู ธรรมชัดเจนยิง่ ขึน้ มี “แกนนำ�เยาวชน” แถว 2
แถว 3 เข้ามาช่วยทำ�งาน โดยอนาคตอยากให้เด็กมา
ช่วยคิดแผนด้วย เพื่อ อบต.จะได้จัดสรรงบประมาณ
ได้ตามความต้องการของเด็กจริงๆ แต่ที่ได้ยิ่งกว่านั้น
คือ อบต.ได้ “บุคลากร” ที่มีคุณภาพมาช่วยขับเคลื่อน
การทำ�งานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

