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เรียนรู้...เพื่อขย�ยผล

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลป่�งิ้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดอ่�งทอง
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จักรี	 อุเทศก�นนท์	 “อ้น”	 แกนนำ�เย�วชน	 ตำ�บลมห�ดไทย		

บอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อ ปลัด	อบต.ป่�งิ้ว	ศิริน�ท	ศุภบุญ	หรือ	“พี่	ป.” 

ของเด็กๆ 

ดว้ยภาพฝนัทีอ่ยากเหน็ครอบครวัอบอุน่ ชมุชนเขม้แขง็ และเยาวชน

มีจิตสำานึกที่ดี ปลัดศิรินาทจึงให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ปรับวิธีทำ�ง�น...สู่ก�รบริห�รจัดก�รที่ดี
ปลัดศิรินาท เล่าว่า เธอเพ่ิงย้ายมาทำาหน้าท่ีปลัด อบต.ป่าง้ิว อำาเภอเมือง 

จังหวัดอ่างทอง ได้ปีกว่าๆ แต่พื้นที่ อบต.ป่างิ้วแปลกกว่าท่ีอื่น เพราะ

ประกอบด้วย 2 ตำาบล คือ ตำาบลป่างิ้ว และตำาบลมหาดไทย ซึ่งทั้งสองพื้นที่

น้ีมีความแตกต่างกันชัดเจน ตำาบลมหาดไทยมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท  

“ก�รทำ�กิจกรรมเพื่อชุมชน แม้จะเหนื่อย แต่ก็มีคว�มสุขที่ได้ทำ� 
ยิ่งพี่ ป.เปิดไฟเขียวให้พวกเร�ทำ�กิจกรรมเต็มที ่

เสียสละทั้งเงินส่วนตัวและเวล�ม�ดูแล
ม�คลุกคลีกับพวกเร�ตลอดเวล�

ยิ่งทำ�ให้เร�อย�กทำ�ง�นออกม�ให้ดีที่สุด”
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แต่ตำาบลป่าง้ิวเป็นชุมชนก่ึงเมือง การเข้าไปทำากิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจึงทำาได้ยาก ด้วยเหตุนี้ 

อบต.จึงต้องเปลี่ยน “แนวคิด” และวิธีการทำางานใหม่  

จากการทำางาน “เชิงรับ” เป็นการทำางาน “เชิงรุก”	แทน

เมื่อคิดปรับเปลี่ยนวิธีทำางานใหม่ และเพ่ือให้งาน

ที่ทำาเกิดประโยชน์สูงสุด จึงต้องวิเคราะห์ชุมชนร่วมกับ

ผู้นำาชุมชนท้ัง 2 ตำาบล ทำาให้เห็นปัญหาและ “ทุนเดิม” ของ

ชุมชนเร่ืองการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีตำาบลมหาดไทย

ดำาเนินโครงการ “โรงเรียนครอบครัว”	 ซ่ึงได้รับความ 

ร่วมแรงร่วมใจจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี ขณะที่การทำา

กิจกรรมเด็กและเยาวชนในตำาบลป่าง้ิวกลับทำาได้ยาก 

เพราะติดข้อจำากัดเร่ืองบริบทชุมชนก่ึงเมือง คนในชุมชน

ต่างคนต่างอยู่ กอปรกับเธอเพ่ิงมารับตำาแหน่งได้ไม่นาน 

ยังรูจ้กัพืน้ทีไ่ม่ดพีอ นา่จะใชเ้วลาเรยีนรูช้มุชนใหดี้กอ่นแลว้

ค่อยวางแผนการทำางานด้านเด็กและเยาวชนใหม่

“โชคดีท่ีช่วงน้ันมีหลักสูตรนักถักทอชุมชนเข้ามาพอดี 

และหลกัสตูรนีก้ใ็หแ้นวคดิเรือ่งการทำางานพัฒนาเด็กและ 

เยาวชนด้วย เห็นว่า “เป้าหมาย” ตรงกัน จึงส่งเจ้าหน้าที่ 

อบต.เข้ารับการอบรม 3 คน”

ว�งคนให้ถูกที่...ทวีคูณผลง�น
แม้จะตดัสนิใจสง่เจา้หนา้ทีเ่ขา้รบัการอบรม แตก่าร

คดัเลอืกทีม “นกัถักทอชมุชน” ทัง้ 3 คนกท็ำาไดไ้มง่า่ยนกั 

เพราะแตล่ะคนตา่งกม็ภีาระงานเปน็ของตนเอง การสง่คน

เข้าอบรมถือเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น เราในฐานะผู้บริหาร

ก็ต้อง “เปิดโอก�ส” ให้ลูกน้องได้คิดตัดสินใจด้วยเช่นกัน 

“การคัดเลือกคนเข้าอบรมหลักสูตรนี้  

นอกจากจะดูบทบาทหน้าที่ในงานประจำาแล้ว  

เรายังเปิดโอกาสให้ลูกน้องเลือกด้วยความสมัครใจ 

ด้วย ซึ่งก่อนส่งไปร่วมอบรมเราจะพูดคุยกับเขาก่อน  

ชี้ให้เขาเห็นประโยชน์ที่จะนำามาใช้ในการทำางาน  

หลังจากนั้นก็จะดู “ต้นทุน” ของแต่ละคน 

ว่าเขามี “ทุนเดิม” อะไรอยู่บ้าง” 

ปลัดศิรินาทเล่าต่อว่า เหตุผลที่คัดเลือก 3 คนนี้ 

เข้ามาทำางาน เพราะเรามองแล้วว่าทั้ง 3 ส่วนนี้มีหน้าที่

ต้องขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชน ที่สำาคัญคือทั้ง 3 คน

เคยร่วมงานกับสถ�บันเสริมสร้�งก�รเรียนรู้เพ่ื	อชุมชน

เป็นสุข	 (สรส.) และ สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�ร	

สร้�งเสริมสุขภ�พ	(สสส.) มาก่อน คิดว่าน่าจะ “ต่อยอด”  

ได้ไม่ยาก 

สำาหรับทีมนักถักทอชุมชน อบต.ป่าง้ิวประกอบด้วย 

ทพิม�รถ์	ชงขนุทด	“นอ้ย”	เจ�้หน�้ทีว่เิคร�ะหน์โยบ�ย

และแผน เหตุผลที่เลือกน้อยเพราะเป็นงานท่ีเขาต้องทำา

อยู่แล้ว ส่วน ฐิต�ภ�	โอฬ�รวัตร	“เปิ้ล”	ผู้ช่วยธุรก�ร

ส่วนก�รศึกษ�	 เป็นคนที่มีความสามารถเรื่องจิตวิทยา

ชมุชนและยงัเปน็คนในพืน้ที ่จงึนา่จะสานตอ่งานไดไ้มย่าก 

และคนสุดท้ายคือ อรุณรัตน์	นักดนตรี	“รัตน์”	รองปลัด	

อบต. แต่เนื่องจากรองปลัดเติบโตมาจากสายการเงิน  

ไม่ค่อยมีความถนัดเรื่องชุมชนมาก่อน เรารู้ว่าช่วงแรกๆ 

รองปลัดเขาฝืนความรู้สึกตัวเองมากๆ ท่ีต้องเข้ารับการอบรม 

แต่เราก็ใช้วิธี “ชวนคิดชวนคุย” และคอย “ให้กำ�ลังใจ” 



95

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

ซึ่งกันและกันก่อน ให้เขาคิดว่านี่คือ “โอก�ส” ที่ดีที่เขาจะ

สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากชุมชน นำาความรู้ที่ได้

ไปปรับใช้กับการทำางานในอนาคต เพราะภายหน้าเขาก็

ต้องขึ้นมาเป็นปลัดอยู่แล้ว ดังน้ันการเรียนรู้ชุมชนให้

ครอบคลุมทุกด้านจึงเป็นเรื่องจำาเป็น 

เรียนรู้...โรงเรียนครอบครัว
เม่ือสรา้ง “แรงจงูใจ” ใหท้มีนกัถกัทอชมุชนได้แลว้ 

ก็ถึงเวลาของการปฏิบัติจริง...

ปลดัศรินิาท เลา่ต่อวา่ เดมิท ีอบต.ปา่งิว้มแีผนเรือ่ง

การพัฒนาเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว แต่ยังขาดการจัดการ 

เมื่อนักถักทอชุมชนเข้ารับการอบรมจึงนำามาสู่การลงมือ

ทำา โชคดีที่ อบต.ป่างิ้ว มีตำาบลมหาดไทยทำากิจกรรมเด็ก

และเยาวชนเป็นทุนเดิม ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีหลักสูตร 

นักถักทอชุมชน อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำานวยการ

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ื อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ได้

เข้ามาทำางานร่วมกับ สมนึก	 บำ�รุงญ�ติ	 ผู้อำ�นวยก�ร

โรงพย�บ�ลส่งเสรมิสขุภ�พตำ�บลมห�ดไทย ในรูปแบบ 

“โรงเรียนครอบครัว”	อยู่แล้ว	อาจารย์ทรงพลเลยชี้แนะ

ให้ทีมนักถักทอชุมชนเข้าไป “ถอดบทเรียน”	การทำางาน

ของโรงเรียนครอบครัวที่ตำาบลมหาดไทย เพื่อเรียนรู้วิธี

ทำางานก่อนจะนำาไปขยายผลต่อที่ตำาบลป่างิ้ว

“โรงเรียนครอบครัว ประกอบด้วย 2 ห้องเรียนคือ 

“ห้องเรียนพ่อแม่” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ

การเตรียมความพร้อมสำาหรับการเป็นพ่อแม่มือใหม่ 

โดยเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงอายุ 3 ปี และ “ห้องเรียน

แกนนำา” ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ทกัษะชวีติของเดก็และ

เยาวชน เม่ือได้รับคำาแนะนำา ทีมนักถักทอชุมชนทุกคน

รวมทั้งตัวเราด้วยก็ลงไปคลุกคลีและร่วมเรียนรู้การทำา

กิจกรรมในพื้นที่ทุกขั้นตอน”

ถือเป็นเรื่องที่	 “ท้าทาย”	ม�ก	 เพร�ะนอกจ�ก

จะต้องเรียนรู้วิธีก�รทำ�ง�นในทุกขั้นตอนแล้ว	 ทีม

นักถักทอชุมชนยังต้องนำ�เทคนิคคว�มรู้ท่ีได้รับจ�ก

โรงเรียนครอบครัวตำ�บลมห�ดไทยและคว�มรู้ที่ได้รับ

จ�กหลักสูตรนักถักทอชุมชนม�	 “เช่ือมร้อย”	 ให้เป็น	

“องค์ความรู้” ของตนเองเพื่อไปขย�ยผลต่อที่ตำ�บล	

ป่�งิ้ว
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พัฒน�คน พัฒน�เย�วชน เพื่อพัฒน�ง�น
วันนี้การอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนจบลงแล้ว 

แม้จะไม่สามารถวัดผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่โดยภาพรวม

แล้วหลักสูตรนี้ก่อให้เกิด “ผลดี” กับ อบต.ป่างิ้วเป็น

อย่างมาก โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัว

นักถักทอชุมชน จากช่วงแรกท่ีไม่ค่อยอยากเข้าร่วมโครงการ 

ไม่อยากทำางานด้านเด็กและเยาวชน หลังๆ ทั้ง 3 คนมี 

“ใจ” อยากทำามากขึ้น มีการลงพื้นที่บ่อยครั้ง เพราะการ

ทำางานกับเด็กและเยาวชนไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเสียสละ 

วันหยุด และทุกคนต่างมีครอบครัว ถ้าเสียสละตรงนี้ไม่ได้

ก็จะทำางานต่อได้ยาก 

ไมเ่ว้นแมแ้ตค่รอบครวัเราทีล่กูสาวมกัจะถามเสมอ

ว่า “ทำาไมแม่ต้องมาทำางานวันหยุดด้วย” 

เรากต็อบไปวา่ “งานทีท่ำาคอืการเขา้ไปชว่ยสงัคม

ที่ลูกกำาลังจะเข้าไปอยู่ให้ดีขึ้น” 

แม้จะเหน็ดเหน่ือยและต้องเสียสละความสุขส่วนตัว 

แต่ปลัดศิรินาทก็ไม่ท้อ เธอบอกว่า “รู้สึกมีคว�มสุข” ที่

ไดท้ำางานกบัเดก็ๆ เหมอืนเราไดเ้รยีนรูพ้ฤตกิรรมของเดก็ๆ 

แต่ละคน อีกทั้งยังสามารถนำามาปรับใช้กับครอบครัวและ

ในหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต

“ทำางานกับเด็กต้อง “ให้เด็กคิด” การฝึกให้เด็ก

คิดเองทำาเอง งานที่ทำามักจะออกมาดี เพราะเกิดจาก

ความต้องการของเด็กจริงๆ ที่สำาคัญการทำาเช่นนี้ทำาให้

เราทำางานเบาลงด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น โครงการปลูก 

ข้าวโพด ก็เป็นโครงการที่เด็กๆ คิดอยากทำาเอง เพราะ

พวกเขาเห็นประโยชน์ของข้าวโพดที่ใช้ได้ทุกส่วน ฝักให้

โรงเรียนใช้เป็นอาหารแก่น้องๆ ในโรงเรียน บางส่วนท่ีเหลือ

ก็จะนำามาขายเพื่อนำาเงินมาใช้ทำากิจกรรมต่อไป ส่วนใบ 

นำามาทำาสิ่งประดิษฐ์ ต้นนำามาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ได้ 

โดยทุกส่วนสามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้หมด ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี 

เด็กและเยาวชนจะได้ฝึกคิดระหว่างการเขียนโครงการ 

ไปด้วย”

การทำางานกับเด็กและเยาวชนไม่ใช่เรื่องง่าย 

ต้องเสียสละวันหยุด และทุกคนต่างมีครอบครัว 

ถ้าเสียสละตรงนี้ไม่ได้ก็จะทำางานต่อได้ยาก 

ลูกสาวมักจะถามเสมอว่า “ทำาไมแม่ต้องทำางาน 

ในวันหยุดด้วย” เราก็ตอบไปว่า “งานที่ทำาคือ 

การเข้าไปช่วยสังคมที่ลูกกำาลังจะเข้าไปอยู่ให้ดีขึ้น” 
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เรียนรู้...เพื่อขย�ยผล
หลังเรียนรู้และร่วมทำางานในหลักสูตรโรงเรียน

ครอบครัวกับ รพ.สต.มหาดไทยแล้ว ก็ถึงเวลาของการ 

“ขย�ยผล” ปลัดศิรินาทบอกว่า แผนที่คิดไว้ในการลงไป

ทำาในพื้นที่ตำาบลป่างิ้วนั้น เธอจะเลือกทำาในหมู่บ้านที่มี

ความพร้อมก่อน โดยดูจาก “ต้นทุน” ของชุมชน เช่น มี

ผู้ใหญ่ใจดี ผู้นำาชุมชน ผู้ช่วย อสม. ฯลฯ อยู่หรือไม่ เพราะ

คดิวา่การทีเ่ราเลอืกคนทีม่ ี“จติอ�ส�” เขา้มารว่มงานดว้ย 

โอกาสประสบความสำาเร็จก็มีสูง ซึ่งกิจกรรมแรกท่ีจะ

เริ่มทำาคือ Summer Camp ที่จะจัดข้ึนในช่วงปิดเทอม 

ด้วยการดึงเด็กๆ จากสองพ้ืนท่ีคือตำาบลป่าง้ิวและตำาบล

มหาดไทยใหม้าแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และทำากจิกรรมรว่มกนั 

เพื่อฝึก “กระบวนก�รคิด” และ	 “สร้�งคว�มสัมพันธ์” 

ให้เกิดขึ้นระหว่าง 2 พื้นที่

จะเห็นได้ว่�ก�รเข้�ม�ของหลักสูตรนักถักทอ

ชุมชนทำ�ให้แผนพัฒน�เด็กและเย�วชนของ	อบต.ป่�ง้ิว

เริม่มรีปูธรรมชดัเจนยิง่ขึน้	ม	ี“แกนนำาเยาวชน”	แถว	2	

แถว	 3	 เข้�ม�ช่วยทำ�ง�น	 โดยอน�คตอย�กให้เด็กม�	

ช่วยคิดแผนด้วย	 เพ่ือ	 อบต.จะได้จัดสรรงบประม�ณ	

ได้ต�มคว�มต้องก�รของเด็กจริงๆ	แต่ที่ได้ยิ่งกว่�นั้น

คือ	อบต.ได้	“บุคลากร”	ที่มีคุณภ�พม�ช่วยขับเคลื่อน

ก�รทำ�ง�นขององค์กรให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น


