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คว�มรู้ “เปลี่ยน” คน 
กระบวนก�รเปลี่ยน “วิธีคิด”

เทศบ�ลตำ�บลเมืองแก อำ�เภอท่�ตูม จังหวัดสุรินทร์
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“เพราะผมเหน็วา่ชุมชนไปไกลแลว้ แตข่า้ราชการยงัย่ำาอยูท่ีเ่ดมิ” 

นีเ่ปน็เหตผุลทีท่ำาให ้สรุศกัด์ิ	สงิหห์�ร  ปลดัเทศบ�ลตำ�บลเมอืงแก 

หรือ “ป.เช่” จัดทีมเจ้าหน้าที่ในเทศบาลตำาบลเมืองแก เข้าร่วมอบรมใน

หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อต้องการให้ “เจ้�หน้�ที่” ในสังกัดได้พัฒนา

ตนเอง ก่อนลงไปทำางานร่วมกับชุมชน

“ผมทำางานกับชุมชนมานาน เห็นว่าชาวบ้านก้าวหน้าไปไกล 

มากแล้ว ขณะท่ีเราเองในฐานะคนที่ต้องหนุนเสริม และมีบทบาทใน

การพัฒนาชุมชน...กลับตามชุมชนไม่ทัน...เมื่อเราตามไม่ทัน แล้วเรา 

จะหนุนเสริมเขาได้อย่างไร”

ป.เช่ เสริมว่า เมื่อดูเนื้อหา และรายละเอียดของหลักสูตรเห็นว่ามี

ประโยชน์ โดยเฉพาะขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องลงมาทำาโครงการร่วมกับชุมชน  

ซึ่งก็ตรงกับใจเราที่อยากให้น้องๆ เข้าไปเป็นจิ๊กซอว์ความสำาเร็จของชุมชน  

ลงไปฝังตัวอยู่กับกลุ่มชาวบ้านให้มากกว่าที่ทำาอยู่

แม้จะเริ่มต้นจ�กก�ร “ติดลบ” แต่เมื่อถึงบทสุดท้�ย
ทีมนักถักทอชุมชนเทศบ�ลเมืองแกก็ส�ม�รถก้�วข้�มปัญห�อุปสรรค 

เอ� “ชนะใจ” ตนเอง เปลี่ยน “วิธีคิด” จ�กคนที่ “คิดลบ” ม�เป็น 
“คิดบวก” ได้  ทั้งยังเปลี่ยน “วิธีทำ�ง�น” ใหม่ จ�กทำ�ง�นต�ม “หน้�ที่” 

ม�เป็นทำ�ง�นด้วย “ใจ” พย�ย�มดึงก�รมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ม�ร่วมพัฒน�เมืองแกให้เติบโตอย่�งยั่งยืน
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เมื่อตัดสินใจส่งลูกน้องเข้าอบรม ป.เช่ เลือกคนที่

มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานด้านการศึกษา โดยคนแรก

มดีกีรเีป็นถงึรองปลดัเทศบาลตำาบลเมอืงแก เผดจ็	ยัง่ยนื		

อีกสามคน คือ	 เนตรทร�ย	 ถ่ินถ�น	 “ตุ๋ย”	 นักบริหาร 

การศกึษา กิตต	ิขมุทอง “โต”	เจ้าหนา้ทีวิ่เคราะหน์โยบาย

และแผน และ ชนัญญ�	ศรีแก้ว “นิ่ม”	นักพัฒนาชุมชน 

เข้ามาเป็นทีมนักถักทอชุมชน

จุดเริ่มต้นของ “ปัญห�”
พื้นที่เทศบ�ลตำ�บลเมืองแก	 อำ�เภอท่�ตูม	

จงัหวดัสุรนิทร	์ประกอบไปดว้ย	19	หมูบ่�้น	มปีระช�กร

ร�ว	9	พันคน	ช�วบ้�นส่วนใหญ่ทำ�น�ทำ�ไร่เป็นอ�ชีพหลัก	

บ�งสว่นออกไปทำ�ง�นในกรงุเทพมห�นครและจังหวดั

ใกล้เคียง

คนที่ยังอยู่ในพื้นที่คือเด็กและผู้สูงอ�ยุ...	

เมื่อครอบครัวไม่ครบองค์ประกอบจึงตกอยู่ใน

สภาพท่ีเรียกว่า “ครอบครัวแหว่งกล�ง” ท่ีพ่อและแม่ท้ิงลูก

ให้อยู่กับปู่ย่าตายายเพียงลำาพัง 

และเมื่อคนสองวัย สื่อสารกันคนละภาษา เด็กจึง

ไร้ทีพ่ึง่  จงึไปรวมกลุม่กนั บา้งหนเีรยีน  บา้งตัง้วงดืม่เหลา้ 

และมีไม่น้อยที่ยกพวกตีกัน

แม้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเทศบาลตำาบลเมืองแก

จะมีกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนค่อนข้างเด่นชัด 

เช่น จัดโครงการช่วงปิดภาคเรียนแล้วจ้างเยาวชนมาทำางาน  

ส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อสังคมและใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ด้วยการทำาความสะอาดชุมชน โดยจ้าง

เป็นรายวันเพื่อนำาเงินที่ได้ไปแบ่งเบาภาระของพ่อแม่  

รวมท้ังจัดค่ายนำาเด็กหัวโจกในชุมชนไปอบรมค่ายคุณธรรม 

นอกจากนัน้ยงัสนบัสนนุกจิกรรมของสภาเดก็และเยาวชน 

เช่น การจัดงานลอยกระทงปลอดเหล้า เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาเป็นการจัด 

“กจิกรรมเพือ่กจิกรรม” ไมม่เีปา้หมายชดัเจนวา่ตอ้งการ

พัฒนาเด็กไปในทิศทางใด  

เรื่องของ	 “เด็ก”	 จึงไม่ได้รับก�รจัดก�รอย่�ง

จริงจัง	

กระทั่งปี	 2556	 เกิดโครงก�รพัฒน�เย�วชนใน

ชุมชนท้องถิ่น	 (4	ภ�ค)	ระยะที่	2:	หลักสูตรนักถักทอ

ชุมชน	เพื่อพัฒน�เด็ก	เย�วชน	และครอบครัว	ภ�ยใต้

คว�มร่วมมือของสถ�บันเสริมสร้�งก�รเรียนรู้เพ่ือ

ชุมชนเป็นสุข	 (สรส.)	 และมูลนิธิสย�มกัมม�จล		

ธน�ค�รไทยพ�ณชิย	์จำ�กดั	(มห�ชน)	สรุศกัดิ	์สงิหห์�ร	

ในฐ�นะปลัดเทศบ�ลตำ�บลเมืองแกเห็นว่�	 หลักสูตร

ดงักล�่วน�่จะชว่ยใหก้�รทำ�ง�นพฒัน�เด็กและเย�วชน

ของเทศบ�ลฯ	มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

กลัวเสียง�นประจำ�...เบื่อกิจกรรม
สันทน�ก�ร 

เผด็จ	 ยั่งยืน	 รองปลัดเทศบ�ลตำ�บลเมืองแก 

หน่ึงในทีมท่ีถูกส่งไปอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน เล่าว่า 

ในองค์กรเขามีหน้าที่ดูแลเรื่องกิจกรรมและการศึกษา 

พอได้รับคำาสั่งให้ไปอบรม เขาไม่อยากเข้าร่วมเลย เพราะ

ไปแต่ละครั้งต้องเสียเวลาทำางานไปถึง 3 วัน และงาน
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ประจำาที่ทำาอยู่ก็มากมาย ที่สำาคัญสิ่งที่ให้ไปเรียนรู้ก็เป็น

เร่ืองท่ีเขาทำาเป็นปกติอยู่แล้ว ไม่ใช่เร่ืองใหม่แต่อย่างใด

“การทำางานเราก็ทำากันเป็นทีมอยู่แล้ว หลายคร้ัง

ก็เป็นการทำาร่วมกับชุมชนผ่านการประชาคม เช่น  

งานบุญต่างๆ วันเด็ก ปีใหม่ งานประจำาปีของชุมชน  

โดยแตล่ะกิจกรรมเรามหีนา้ทีข่บัเคลือ่นและสนบัสนนุ 

ซึง่เวลาทำาประชาคมรว่มกบัชาวบา้น เราก็นำาขอ้มลูจาก

เวทีประชาคมมาปรับให้เข้ากับนโยบายของผู้บริหาร 

และกฎระเบยีบของราชการ  บางเดอืนตอ้งจัดกจิกรรม

สองถึงสามครั้ง ซึ่งถือว่าเยอะมาก...แต่ปลัดยังจะมา 

บอกให้เราไปเข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนอีก  

ในหัวตอนน้ันคิดแต่ว่า...ใครมันจะไปทำาไหว”

เนตรทร�ย	ถิ่นถ�น “ตุ๋ย”	นักบริห�รก�รศึกษ�	

เล่าเสริมว่า รู้สึกเหมือนโดนบังคับ เพราะทุกคนมีงาน

ประจำามากอยู่แล้ว และรู้สึกต่อต้านกับการตัดสินใจของ

ปลัดมาก แต่ก็ไม่กล้าขัด เพราะท่านเป็นผู้บังคับบัญชา 

“พวกเราไปด้วยความไม่เข้าใจ เพราะนอกจาก

ภาระงานที่หนักหน่วงแล้ว ยังมีภาระทางบ้านที่ต้อง

กลับไปดูแลครอบครัวอีก ยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิด แต่ก็ทำา

อะไรไม่ได้ ทุกคนต้องจำายอมไปเข้าอบรมอย่างจำาใจ

และใหก้ำาลงัใจกนัไป...แตม่าคดิอีกทีผู้ใหญ่คงมเีหตผุล

ที่ส่งเราไป ปลัดคงเห็นว่าเราต้องได้อะไรที่ดีกลับมา

แน่ๆ ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ลงทุนกับพวกเรา” 

ไม่เฉพาะช่วงแรกที่ “นักถักทอชุมชน”	 ไม่พอใจ 

ที่รู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ไปอบรม...แต่ในระหว่างร่วม

อบรม ทั้งทีมก็เห็นตรงกันคือบางกระบวนการ “ไร้ส�ระ”  

โดยเฉพาะกิจกรรมสันทนาการก่อนเข้าเนื้อหา 

“พวกเราค่อนข้างต่อต้านกิจกรรมนี้มาก เราโต

เป็นผู้ใหญ่กันแล้ว ทำาไมยังต้องมาน่ังตบมือร้องเพลง

แบบเด็กๆ  มนัเลยวยัเราไปแลว้ จะอบรมอะไรกใ็ห้เรา

ลงมือทำาไปเลยสิ ทำาไมต้องให้มาทำาสันทนาการด้วย” 

ตุ๋ยในฐานะพี่ใหญ่เป็นคนเปิดประเด็นพร้อมกับให้เหตุผล

“ตอนนั้นคิดอยู่ตลอดว่าอยากจะหนีกลับบ้าน  

ไมอ่ยากทำาแลว้โครงการนี”้ กติต	ิขมุทอง	“โต”	เจ�้หน�้ที่

วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน	กล่าวเสริม 

และด้วยความเบื่อหน่ายกิจกรรมสันทนาการ  

ทั้ง 4 คน ก็พากันเล่ียงการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงท่ีมี

สันทนาการ

“รออยู่ข้างนอกจนกว่าสันทนาการจบ แล้วเราจึง

เข้าไปนั่งอบรม...แต่ก็ทำาได้ไม่ทุกครั้ง เพราะเกรงว่าจะ

ทำาใหป้ลดัเปน็กงัวล...ชว่งหลงัๆ ปลดัคงกลวัวา่พวกเราจะ

ไม่เข้าอบรม เลยเข้ามากำากับกับอย่างใกล้ชิด....ซึ่งเราก็

อยากจะบอกปลดัวา่ไมต่อ้งเปน็หว่งขนาดนีก้ไ็ด ้พวกเรารู้

ดีว่าเราทำาอะไรอยู่” ตุ๋ย สรุป 

 ดูเหมือนทั้ง	 4	 คนจะก่อกำ�แพงกั้นระหว่�ง	

ตัวเองกับ	 “หลักสูตรนักถักทอชุมชน”	 ขึ้นเรื่อยๆ	แต่

“พวกเราไปด้วยความไม่เข้าใจ เพราะนอกจากภาระงานที่หนักหน่วงแล้ว ยังมีภาระทางบ้านที่ต้องกลับไปดูแล

ครอบครัวอีก ยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิด แต่ก็ทำาอะไรไม่ได้ ทุกคนต้องจำายอมไปอบรมอย่างจำาใจและให้กำาลังใจกันไป”
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ดว้ยคว�มรบัผิดชอบตอ่หน�้ที	่ก�รประคบัประคองและ

ให้กำ�ลังใจจ�กผู้บริห�ร	คว�มเข้มข้นของตัวหลักสูตร	

ทำ�ให้ทีมนักถักทอชุมชน	 เริ่มเข้�ไปอยู่ในกรอบของ	

ก�รอบรม	 กล่�วคือ	 ร่วมต้ังแต่กิจกรรมสันทน�ก�ร	

แสดงคว�มค�ดหวังก่อนเริ่มต้นกิจกรรม	ร่วมคิด	ร่วม

แสดงคว�มเห็นหลังก�รอบรมจบลงในแต่ละช่วง	

จากชว่งแรกทีไ่มค่อ่ยเขา้รว่มกจิกรรมสนัทนาการก็

ปรบัมาเปน็เขา้รว่มมากขึน้ จากทีต่อ้งคอยหลบไมโครโฟน

เวลามีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ก็สามารถแสดง

ทัศนะต่อการทำางานได้ เช่นเดียวกับนักทักทอชุมชนคนอ่ืนๆ

ซ่ึงก�รเข้�รว่มอย�่งตอ่เนือ่ง	สดุท�้ยกก็ล�ยเปน็

ตัวชี้ชะต�ให้พวกเข�	 “เปลี่ยนคว�มคิด”	 เมื่อได้นำ�

สันทน�ก�รม�ลองใช้กับง�นท่ีพวกเข�เป็นคนจัด	พบว่�

ส�ม�รถใช้เป็นเครื่องมือดึงก�รมีส่วนร่วมของคนใน

ชมุชนไดเ้ปน็อย�่งดแีบบทีไ่มเ่คยทำ�ได้ม�กอ่น	พวกเข�

จึงกัดฟันสู้และตั้งใจเรียนรู้อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ	

ฉ�ยแวว “นักทักทอชุมชน” 
หาก	“เป้�หม�ย”	ของการอบรมหลักสูตรนักถักทอ

ชุมชนคือ การเปลี่ยน “วิธีคิด	วิธีก�รทำ�ง�น” และหลัง

ผ่านการอบรมไปแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะมีทักษะการ

ทำางานมากขึ้น มีวิธีการทำางานที่เปลี่ยนไปจากเดิม 

ทีมนักถักทอชุมชนจากเทศบาลตำาบลเมืองแก... 

ก็เริ่มฉายแววให้เห็นหลังจากการอบรมผ่านไปถึงช่วงของ

การต้อง “วิเคร�ะห์” ต้นทุนของชุมชน 

โตซึง่เปน็นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน เลา่วา่กอ่น

หน้านี้เขาทำางานแบบไม่มีเป้าหมาย ทำาผ่านไปวันๆ ตาม

คำาสั่งและไม่เคยนึกว่างานที่ทำาอยู่มีประโยชน์อย่างไร   

“ผมมีหน้าที่ทำาแผน แต่พอถึงเวลาจัดกิจกรรม

มนักไ็มไ่ดเ้ปน็ไปตามแผนของเรา  กเ็ลยมองไมเ่หน็วา่

แผนที่เราคิดมันจะมีประโยชน์อะไร....แต่พอเข้าร่วม

หลักสูตรทำาให้คิดได้ว่า ที่ผ่านมาเราคิดแผน ทำา

กิจกรรม แต่ไม่เคยคิดร่วมกับชุมชนเลย”  

โตและพี่ๆ ในทีม จึงนำาแผนประชาคมที่เคยทำาไป

แล้ว มาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และพบว่าก่อนหน้าน้ี

เทศบาลมีแผนงานทีห่ลากหลาย แตเ่ปน็งาน “เชงิรบั” รอ

ให้เด็กๆ ของบประมาณสนับสนุนจากเทศบาล และแผน

ส่วนใหญ่ก็ให้น้ำาหนักไปในเรื่องของการพัฒนาเด็กโต

เท่านั้น 

“แผนงานที่เห็นก็เป็นเรื่องของการสนับสนุน

กิจกรรม ตามคำาร้องขอ ซึ่งเป็นงานเชิงรับ แต่เราไม่มี

งานเชงิรกุ ในทมีจงึหารอืและวเิคราะหก์นัใหมว่า่ ยงัมี

เดก็และเยาวชนกลุม่ไหน และวยัใดทีย่งัไมเ่คยทำาบา้ง 

ซึ่งก็พบว่ายังไม่มีแผนการดำาเนินงานเกี่ยวกับกลุ่ม 

เด็กเล็ก”   



57

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

เมื่อได้กลุ่มเป้าหมายว่าเป็น “เด็กเล็ก” นักทักทอ

ชุมชนทั้ง 4 คนช่วยกันระดมสมองเกี่ยวกับประเด็นที่

ตอ้งการทำา โดยตอนแรกไดข้้อสรปุวา่จะทำาเกีย่วกบัปญัหา

เด็กก้าวร้าว พูดไม่เพราะ พยายามหาสาเหตุว่าเกิดจาก

อะไรและแก้ไขได้อย่างไร ด้วยการเปิดเวทีระดมความคิด

เห็น มีผู้ปกครอง ครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนัก

จิตวิทยาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลเข้ามามี

สว่นรว่มแสดงความคดิเหน็  โดยนกัจติวทิยาได้แสดงความ

เหน็วา่ พฤตกิรรมและอาการเหลา่นัน้ของเดก็ไมใ่ช่ปญัหา

รุนแรง เป็นพฤติกรรมปกติที่มักจะเกิดขึ้นตามช่วงวัย ซ่ึง

ไม่นานอาการเหล่านั้นก็จะหายไปเอง 

แตส่ิง่ทีพ่บในทีป่ระชมุคอื เดก็สว่นใหญไ่มไ่ดอ้ยูก่บั

พ่อแม่ แต่จะอยู่กับปู่ย่าตายาย บางครั้งทำาให้เด็กไม่ได้รับ

การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จึงเป็นต้นเหตุของปัญหา

เด็กก้าวร้าว พูดไม่เพราะ และส่งผลไปถึงปัญหาอื่นๆ ใน

อนาคต 

เผด็จ เลา่วา่ เขาไดน้ำาขอ้มลูมาหารอืกนัเองภายใน

ทมีนกัถกัทอชมุชนอกีครัง้ เพือ่กำาหนดกจิกรรมการพฒันา 

“เดก็เลก็” โดยเริม่ตน้ดว้ยการวดั IQ-EQ เพราะขอ้มลูจาก 

IQ-EQ นีจ้ะมีประโยชนต์อ่การนำาไปสง่เสรมิดา้นพฒันาการ

ของเด็กต่อได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังทำาให้ทราบว่า เด็ก

แต่ละคนต้องการการหนุนเสริมมากน้อยเพียงใด

“เราคิดกันว่าพัฒนาการเด็กเป็นเรื่องสำาคัญมาก 

และคนท่ีจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กได้ดีที่สุดก็คือ 

คนทีใ่กลช้ดิเดก็ทีส่ดุ เราจงึชวนครศูนูยพ์ฒันาเดก็เลก็และ

ผู้ปกครองให้เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย พร้อมกับประสาน

แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาการและครูศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กเพือ่หารอืเตรยีมจดักจิกรรมวดัระดบั IQ - EQ ของ

เด็กๆ ทันที”

เริ่มกิจกรรมด้วย “สันทน�ก�ร”   
หลงัประสานงาน “ภ�ค”ี  ผูเ้กีย่วขอ้งประกอบดว้ย 

หมออนามัย ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง 

กิจกรรมต่อจากนั้นคือ การจัดประชุมท่ีนักถักทอชุมชน

ปรับรูปแบบการประชุมใหม่ เปลี่ยนจากเดิมที่เคยเชิญ 

ชาวบ้านมารับฟังว่าเทศบาลคิดทำาอะไร หรือแผนงานท่ี

ต้องการให้ชาวบ้านร่วมมือคืออะไร มาเป็นการให้ช�วบ้�น

ร่วมให้ข้อมูล	 ร่วมนำ�เสนอคว�มคิดเห็น และที่สำาคัญ

คือ กระบวนการน้ีพวกเขานำา “กิจกรรมสันทน�ก�ร”  

มาใช้ เพื่อละลายพฤติกรรมทำาให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึก 

ผ่อนคลายกับบรรยากาศที่จะเกิดขึ้น 

ตุย๋	เสรมิวา่ ทีเ่ลือกใช้สันทนาการมาเริม่ตน้ เพราะ

หวังให้ผู้ปกครองกับลูกหลานได้ร่วมสนุกกัน...แต่ใน	

ท้�ยที่สุดกลับทำ�ให้ทีมนักถักทอชุมชนเข้�ใจว่�	ทำ�ไม

ก่อนเข้�สู่กิจกรรมส�ระ	ต้องเริ่มต้นที่สันทน�ก�รก่อน

“วันนั้นได้เห็นรอยยิ้มและความสนุกสนานระหว่างคนในครอบครัว พวกเรายอมรับเลยว่ากำาแพงใจที่เกิดขึ้น

ตั้งแต่เข้าอบรมของพวกเราถูกทลายลง”
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“สันทนาการมีอะไรมากกว่าความสนุกสนาน 

และไมว่า่เราจะเปน็ผูใ้หญแ่คไ่หนกต็อ้งทำาใหไ้ด ้เพราะ

เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคี ใช้ดึง 

คนให้เข้ามาร่วมทำากิจกรรม ช่วยให้คนเปิดใจ วันนั้น

ได้เห็นรอยยิ้มและความสนุกสนานระหว่างคนใน

ครอบครัว พวกเรายอมรับเลยว่ากำาแพงใจที่เกิดข้ึน

ตั้งแต่เข้าอบรมของพวกเราถูกทลายลง” 

แต่นักถักทอชุมชนมือใหม่ก็ถูกทดสอบด้วยการ 

นำาเสนอการวัด IQ - EQ  ของเด็กๆ ในชุมชน เผด็จเล่าว่า 

ตลอดทัง้วนัการพดูคยุเปน็ไปดว้ยด ีแตก่เ็กดิเหตคุาดไม่ถงึ  

“เมื่อมีการนำาข้อมูลผลสำารวจการทดสอบเพื่อวัด 

IQ - EQ ของเด็กเล็กโดยแบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่มเด็กฉลาด 

กลุ่มเดก็ไม่ฉลาด และกลุม่เดก็สมองทบึ  ซึง่เจตนาการแบง่

กลุ่มก็เพื่อแยกกลุ่มเด็ก IQ ต่ำาออกมาเพื่อจะได้ให้ความรู้

ได้อย่างใกล้ชิดและเข้มข้นในการส่งเสริมพัฒนาการของ

เด็กมากกว่า ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี แต่ก็ส่งผลให้พ่อแม่ 

ผู้ปกครองเกิดความไม่พอใจที่ไปบอกว่าลูกเขาโง่ และจัด

อยู่ในกลุ่มเด็กไม่ฉลาด พบว่าเป็นบทเรียนสำาคัญในการ

ทำางานดา้นพฒันาการเดก็เลก็ทีค่วรพงึระมดัระวงัอยา่งยิง่” 

ต่อประเด็นนี้ อำ�ภ�	 อุดหนุน	 “ครูวิ”	 ครูผู้ดูแล

เด็กศูนย์พัฒน�เด็กเล็กบ้�นเมืองแก เสริมว่า หลังจาก

กิจกรรมวันนั้นจบลง วันรุ่งขึ้นก็เกิดเร่ืองวุ่นวายแต่เช้า 

เน่ืองจากผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานต่างพากันพูดถึง 

ผลทดสอบทับถมกันไปมาว่า ลูกเธอหลานฉันใครฉลาด

กว่ากันไม่ยอมหยุด...  

“ตอนนั้นที่เจอปัญหาเราเองก็คิดไม่ออกว่าจะ 

แก้ปัญหายังไงดี ประจวบเหมาะกับเป็นช่วงที่ทีมอาจารย์

ทรงพล เจตนาวณชิย ์มาตรวจงานในพืน้ท่ีพอด ีเลยเขา้ไป

ขอคำาแนะนำา เราเลยกลับมาทำาความเข้าใจกับผู้ปกครอง

อกีครัง้วา่เรือ่งของพฒันาการเดก็นัน้สามารถพฒันากันได ้

การเลี้ยงดูและการกระตุ้นจากพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีส่วน

อย่างมาก พอเราอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจได้แล้วก็เลย 

ใช้โอกาสนี้ชักชวนไปเลยว่าถ้าอยากส่งเสริมพัฒนาการ 

ให้ลูกหลาน ให้เขาเข้าร่วมโครงการกับเรา ปรากฏว่ามี 

ผูป้กครองใหค้วามสนใจเปน็จำานวนมาก เราจงึมาวเิคราะห์

รว่มกบันกัถกัทอชมุชนวา่ปญัหาแทจ้รงิทีเ่กิดขึน้กับเดก็นัน้

คืออะไรกันแน่ จนได้คำาตอบว่าสิ่งที่ยังขาดอยู่คือความ 

ร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานให้

มากขึ้นนั่นเอง”

ปัญห�ม�...ปัญญ�เกิด
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นไม่ได้ทำาให้นักถักทอชุมชน 

เมืองแกเลิกล้มความตั้งใจ พวกเขาและครูวิกลับมา  

“ถอดบทเรียน”	 การทำางานร่วมกัน และได้คำาตอบว่า 

สิง่ทีท่ำามายงัไมถู่กทาง เพราะถงึแมจ้ะมกีารหารอืกนักอ่น

จดักจิกรรมแลว้กต็าม แตพ่วกเขาไมไ่ดเ้ตรยีมกระบวนการ

อย่างละเอียดกับคุณหมอ จึงไม่รู้ว่าคุณหมอจะนำาเสนอ

เช่นนั้น เพราะหากมีการพูดคุยกันอย่างละเอียด แล้วรู้ว่า

คุณหมอจะทำาแบบนั้น เราคงจะหยุดไว้ได้ทัน และเสนอ 

วิธีอื่นไป เพราะเป็นเรื่องที่อ่อนไหว จึงร่วมกันคิดต่อว่า

แล้วจะดำาเนินการอย่างไรที่จะเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

และเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวไปพร้อมกัน 

ตุ๋ยฉุกคิดถึงความรู้ที่ได้จากการอบรม คือ “ทุน”  

ที่ชุมชนมี

“จรงิๆ แล้วเรามี โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบล

ภายใตก้ารดแูลของเทศบาล แตก่ไ็มเ่คยไปขอความรว่มมอื

และทำางานร่วมกันเลย”
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ทีมนักถักทอชุมชนจึงนำาสิ่งที่เกิดขึ้นไปหารือกับ	

กมลรัตน์	สุขแสวง	“หมอเอ๋” พยาบาลประจำาโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบลเมืองแก (รพ.สต.) ซึ่งจากการหารือ

พบว่า หมอเอ๋เคยผ่านการทำาโครงการเกี่ยวกับการสร้าง

เสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนในพื้นที่มาแล้ว 

“หมอเอ๋แนะนำากิจกรรม “กอด กิน เล่น เล่า” ที่

เคยไปทำากับหมู่บ้านอ่ืน เราเห็นว่าน่าสนใจก็เลยชวนมา

เป็นวิทยากรร่วมกัน”   

กมลรัตน์ บอกว่า ที่ผ่านมาเราทำางานส่งเสริม

พัฒนาการ IQ - EQ ของเด็กมาโดยตลอด จึงนำาโครงการ

กอด กิน เล่น เล่า ของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 

มาพัฒนาเป็น “หลักสูตร” ให้เหมาะสมกับเด็กในพื้นที่ 

โดยมองวา่ถา้จะสง่เสรมิพฒันาการเด็กตอ้งทำาให้ครบถว้น

ต้ังแต่เร่ืองอาหารการกินตลอดจนสายสัมพันธ์ในครอบครัว 

“เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีได้ การดูแลเอาใจใส่

จากผูป้กครองเปน็สิง่สำาคญัทีจ่ะทำาใหเ้ดก็เกง่ดมีสีขุใน

แบบที่ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมได้ แต่ที่ผ่านมา

มโีอกาสไดจ้ดักจิกรรมเพยีงครัง้คราวไมต่อ่เนือ่ง จงึยงั

ไม่เห็นผลมากนัก แต่ตอนน้ีมีนักถักทอชุมชนเข้ามา

เป็นทีมเดียวกัน เหมือนเราเองก็พบแสงสว่าง เพราะ

เขามาเติมเต็มและขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง ติดตามผลอย่างใกล้ชิด โดยมีเราเป็นกำาลังเสริม

ด้านวิชาการอยู่ข้างหลัง เป็นลักษณะการทำางานแบบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน”  

แปร “คว�มรู้” เป็นกิจกรรม  
มีทีม ได้คณะทำางานเพิ่ม กลุ่มเป้าหมายชัด และ 

ได้ชุดความรู้ “กอด	กิน	เล่น	เล่�”	มาเสริม ทำาให้หนทาง

ที่จะเดินไปสู่การสร้างเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็ก

ของเหล่านักถักทอชุมชนเร่ิมเห็นชัดมากข้ึน โดยมีผู้ปกครอง

และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเทศบาลตำาบลเมืองแกเป็น

เปา้หมายในการทำากจิกรรม เพราะผูป้กครองมสีว่นสำาคัญ

ในการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กโดยตรง แต่มักจะ

ละเลยไป ส่วนครูผู้ดูแลเด็กก็มักติดอยู่กับความเคยชินกับ 

การสอนเดก็ในรอ่งเดิมๆ ดงันัน้การดงึครเูขา้มามสีว่นรว่ม

ในกิจกรรมก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มทักษะการสอนให้ครูได้  

แต่เป้�หม�ยสูงสุดของกิจกรรมก็คือ	 “ก�รสร้�งกลไก

ร่วม”	ในก�รเสริมสร้�งพัฒน�ก�รเด็กเล็กจ�กผู้ปกครอง	

เพื่อสร้�งผู้ปกครองแกนนำ�	จำ�นวน	18	คน	

นกัถกัทอชมุชนท้ัง 4 คน เริม่วางแผนงานโดยอาศัย

หลักการทำางานตามแบบท่ีได้อบรมมา จัดแบ่งหน้าท่ี 

ตามความถนัด จากนั้นระดมความเห็นจากภายในกลุ่ม 

นักถักทอชุมชน ครูวิ และหมอเอ๋ เพ่ือ “แปร”  ชุดความรู้ 

“กอด	กิน	เล่น	เล่�” เป็นฐานกิจกรรม

ตุ๋ยบอกว่า ก่อนจะถึงวันจัดกิจกรรมมีการระดม

ความคิดกันอยู่นาน กว่าจะได้รูปแบบของแต่ละฐาน 

ออกมา เชน่ ฐ�นกนิกค็ดิกนัวา่การทีเ่ดก็จะเตบิโตแขง็แรง

มีพัฒนาการที่ดีได้นั้นโภชนาการอาหารก็มีส่วน และ 

ฐ�นเล่นเด็กควรมีของเล่นท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยนา่จะเสรมิ

พัฒนาการได้ ซ่ึงของเล่นจากภูมิปัญญาพื้นบ้านก็เป็นส่ิง

ท่ีช่วยได้อย่างดีและไม่เปลืองเงิน ส่วนฐาน “กอดและเล่�” 

การกอดสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เด็กได้ ผสานกับ

การเล่านิทานก็ช่วยเสริมสร้างทักษะและจินตนาการได้ดี

“ตั้งแต่ทำางานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมา 10 กว่าปี  

ยังไม่เคยเห็นผู้ปกครองให้ความร่วมมือ 

มากขนาดนี้เลย”
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เมื่อถึงวันจัดกิจกรรม พ่อแม่ผู้ปกครองกว่า 30 คน

มากันอยา่งพรอ้มหน้าพรอ้มตาจากคำาเชิญชวนของครวูท่ีิ

ทำาหน้าทีป่ระชาสมัพนัธใ์หไ้ดร้บัทราบกนัอยา่งทัว่ถงึ โดย

ในครั้งนี้ครูวิทำ�ต่�งจ�กทุกครั้ง	 เพร�ะมีก�รช้ีแจงให้	

ผู้ปกครองเข้�ใจและเห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรม

ทำ�ให้ผู้ปกครองให้คว�มสนใจม�กกว่�ทุกครั้ง

ซ่ึงคว�มสำ�เร็จน้ีครูวิบอกว่�	ต้ังแต่ทำ�ง�นในศูนย์

พัฒน�เด็กเล็กม�	 10	 กว่�ปี	 ยังไม่เคยเห็นผู้ปกครอง	

ให้คว�มร่วมมือม�กขน�ดนี้เลย	

และเช่นเคย...เร่ิมต้นกิจกรรมคร้ังแรกด้วย 

“สันทนาการ” 

จากนั้นต่อด้วยกิจกรรมฐานกิน ฐานกอดและเล่า 

และสุดท้ายคือฐานเล่น โดยในแต่ละฐานมีครูจาก 4  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำาบลเมืองแก ได้แก่ ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กบ้านหนองตาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าวังหิน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองยาง และศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองแวง มาร่วมเป็นวิทยากรและ

ร่วมเรียนรู้เพ่ือรองรับการขยายผลต่อไปในแต่ละศูนย์ฯ ด้วย 

ตุ๋ยบอกว่า ในช่วงจัดกิจกรรมสังเกตเห็นว่า ผู้ปกครอง

หลายคนมีความสนใจและมุ่งมั่นมาก รวมทั้งครูศูนย์ฯ ที่

ประจำาอยู่ตามฐานต่างๆ ต่างต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง 

ท่ีสำาคัญคอืผูป้กครองแกนนำาทีค่ดัเลอืกมา 18 คน  เพือ่จะ

สร้างให้เป็นแกนนำาในการทำากิจกรรมครั้งต่อไปก็แข็งขัน

และตั้งใจไม่แพ้ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กิจกรรมครั้งที่สองเรายังคงจัดเป็นฐานกิจกรรม 

กิน เล่น กอดและเล่า 3 ฐานเหมือนเดิม แต่สิ่งที่ต่างไป

จากครั้งแรกคือ ให้แกนนำ�ผู้ปกครองที่คัดเลือกม�เป็น

ผูใ้หค้ว�มรู ้โดยจะตกลงกนัเองวา่ใครจะอยู่ฐานไหน และ

ทุกๆ 20 นาทีจะมีการหมุนเวียนไปในทุกฐาน ซึ่งก่อนที ่

จะเป็นกิจกรรมแต่ละฐาน ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ครูผู้ดูแลเด็ก 

นกัถกัทอชมุชน และทีป่รกึษา ตอ้งมาวเิคราะหก์นัว่าแตล่ะ

ฐานจะเอาอะไรมาใช้ เช่น ฐ�นกิน ซึ่งส่วนใหญ่เด็กมักจะ

ไม่กินผักก็มีการเสนอว่า น่าจะนำาผักมาชุบแป้งทอด โดย

ให้เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการทำาด้วย เช่น ให้เด็กได้

หยิบจับผักแต่ละชนิด	 สังเกต	 ดม	 และชิม	 ทุกอย่�ง

ส�ม�รถเสรมิสร�้งทกัษะใหเ้ข�ไดห้มด	ถ�้เข�ไดล้งมอื

ทำ� สว่นฐ�นกอดกบัเล�่นัน้เราไดเ้ชญิปราชญ์ชาวบา้นมา

ช่วยเล่านิทานปรัมปราให้เด็กฟังเพิ่มความแปลกใหม่และ

สนุกสนานสลับกับผู้ปกครอง 

คา่นยิมไทยสมยักอ่นปูย่า่ตายายมกัคดิวา่การกอด

ลูกหลานมากๆ จะเป็นการโอ๋มากเกินไป ทำาให้เด็กเล้ียงยาก 

ซ่ึงความจริงแล้วก�รกอดลูกหล�นอย่�งใกล้ชิดจะเป็นก�ร

เสริมสร้�งคว�มม่ันคงภ�ยในจิตใจของเด็ก	 ทำ�ให้เข�

เติบโตจ�กข้�งในของเข�เอง ส่วนฐ�นเล่น	ผู้ปกครองก็
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จะนำาของที่หาได้ทั่วไปอย่างก้านกล้วย ก้านหมาก ฝาน้ำา

อัดลม หรือกระป๋องแป้งใช้แล้วมาประดษิฐเ์ปน็ของเลน่โดย

ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อของแพงๆ แถมยังได้คว�มสัมพันธ์

ในครอบครัว แต่ที่น่าห่วงคือปัจจุบันนี้ผู้ปกครองมักไป

ทำางานนอกบ้านไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกหลาน จนบางทีก็

หลงลืมไปว่าก�รเล่นกับลูกหล�น	5	-	10	น�ทีก็ส�ม�รถ

เสริมสร้�งพัฒน�ก�รให้เด็กได้แล้ว

จนถึงขณะน้ี	 กิจกรรม	 “กอด-กิน-เล่น-เล่�”		

ยังคงดำ�เนินต่อไป	 โดยมีเครือข่�ยผู้ปกครองจ�กศูนย์

พัฒน�เด็กเล็กบ้�นเมืองแกทำ�หน้�ที่เป็นวิทย�กร

ประจำ�ฐ�น	 และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันข้ึนม�เป็น

วิทย�กรต�มคว�มส�ม�รถและทักษะของแต่ละคน		

และในส่วนของศูนย์พัฒน�เด็กเล็กอีก	4	ศูนย์	ท่ีเบ้ืองต้น

ส่งเจ้�หน้�ที่ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นก�รเรียนรู้	ก็กลับไป

พัฒน�ศูนย์ของตนเอง

“กลไกก�รทำ�ง�น” สิง่ดีๆ  จ�กภ�คีเครือข�่ย
วันนี้ผลของก�รจัดกิจกรรม	 “กอด-กิน-เล่น-

เล�่”	เริม่ขย�ยไปในวงกว้�ง	ไมเ่พยีงแตเ่ทศบ�ลตำ�บล

เมอืงแกเท�่นัน้ทีไ่ดร้บั	“ประโยชน”์	ของกจิกรรมนีเ้ตม็

ที่	ภ�คีเครือข่�ย	ผู้ปกครอง	และคนในชุมชนต่�งได้รับ	

“ประโยชน์”	จ�กกิจกรรมนี้กันถ้วนหน้�

กมลรัตน์ บอกว่า	ที่ผ่านมายังจับทางไม่ถูกว่าการ

จดักจิกรรมตอ้งทำาอยา่งไร เริม่ตน้แบบไหน ไปไม่ค่อยเปน็  

เริ่มเห็นแนวทางการทำางานชัดเจนที่สุดก็ตอนที่นักถักทอ

ชมุชนชวนเขา้มารว่มเปน็ทมีทำางาน เหน็การ “เชือ่มรอ้ย”	

ภาคีเครือข่าย ดึงคนให้เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งชาวบ้านและ

แกนนำาชุมชนให้เห็นความสำาคัญของการร่วมมือร่วมใจ

ของคนในชุมชนแล้ว คิดได้ทันทีว่า “ง�นนี้สำ�เร็จแน่”  

และที่สำาคัญคือทำาให้ “ภ�ระง�น” ลดลงไปมาก ขณะที่ 

การประสานงานต่างๆ กับเทศบาลก็ง่ายขึ้น

“จากท่ีเมื่อก่อนเราเป็นคนวิ่งเข้าหาเพื่อขอ 

งบประมาณมาจัดกิจกรรม แต่ตอนนี้เขาเป็นคนวิ่งหา

เราแทน อาจเป็นเพราะเมื่อก่อนต่างฝ่ายต่างทำางาน

“คิดในใจว่า “ทำาไมต้องเอาภาระมาที่เราทุกที”  

ทั้งที่มีตั้งหลายศูนย์ฯ ตอนแรกก็ปฏิเสธแกมหยอก 

ไปว่า รับงานมาเองก็ทำาเองเลย 

ทำาไมต้องให้คนอื่นทำาด้วย แต่มาถึงตอนนี้รู้สึกดีใจ 

ที่ไม่ได้ปฏิเสธไปจริงๆ เพราะตั้งแต่ทำามา 

ก็มีสิ่งดีๆ เข้ามาในศูนย์ฯ  

และกับตัวเราเองด้วย”
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ของตนเอง แตต่อนน้ี “คน้พบ” แลว้วา่เราตา่งกท็ำางาน

โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อ “ชุมชน” ดังน้ันการ

ผนึกกำาลังย่อมดีกว่าแน่นอน” 

ในส่วนของ “ครูวิ” บอกว่า ตอนแรกที่นักถักทอ

ชมุชนเขา้มาชวนใหท้ำากจิกรรมนี ้คดิในใจว�่	“ทำ�ไมตอ้ง

เอ�ภ�ระม�ทีเ่ร�ทกุที”	ทัง้ทีม่ตีัง้หล�ยศนูยฯ์	ตอนแรก

ก็ปฏิเสธแกมหยอกไปว่�	 รับง�นม�เองก็ทำ�เองเลย	

ทำ�ไมต้องให้คนอื่นทำ�ด้วย	 แต่ม�ถึงตอนน้ีรู้สึกดีใจ	

ที่ไม่ได้ปฏิเสธไปจริงๆ	 เพร�ะตั้งแต่ทำ�ม�ก็มีสิ่งดีๆ		

เข้�ม�ในศูนย์ฯ	และกับตัวเร�เองด้วย จากเมื่อก่อนคิด

แค่ว่าตื่นเช้ามาสอนเด็ก เย็นก็จบไปวันๆ  ตื่นเช้าอีกวันก็

มาใหม่ แต่ตอนนี้ในแต่ละวันเราได้วางแผนว่าพรุ่งนี้จะพา

เดก็ๆ ทำาอะไร เหมอืนเราทำางานอยา่งมเีปา้หมายมากขึน้ 

ไดมี้โอกาสไปเยีย่มบ้านเดก็ ได้พดูคยุกบัผูป้กครอง เราเอง

ก็ได้มิตรภาพกลับมา อีกท้ังยังเข้าใจปัญหาแท้จริงท่ีเกิดข้ึน

กับเด็ก

แต่ที่แถมมาคือหลักสูตรใหม่ๆ เทคนิคการสอน 

กระบวนการจัดกิจกรรม อย่างหนังสือนิทานในศูนย์ฯ มี

อยู่แล้วมากมาย แต่เราไม่เคยหยิบขึ้นมาใช้เลย ส่วนเด็ก 

ก็เล็กมากอ่านไม่ได้อยู่แล้ว แต่พอมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้น  

ผู้ปกครองกผ็ลดัเปลีย่นกนัมาหยบิยมืหนงัสอืนทิานไปอา่น

ใหล้กูหลานฟงัเปน็ประจำา ตอนแรกทีเ่ริม่จดักจิกรรมกแ็อบ

คิดในใจว่าเด็กไม่น่าจะสนใจกิจกรรมนี้ จึงประชาสัมพันธ์

ใหผู้ป้กครองเข้ามามสีว่นรว่มดว้ย เพราะลำาพังครคูนเดยีว

ไม่สามารถดูแลเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กเกือบ 40 คน

ได้สมบูรณ์ ต้องอาศัยผู้ปกครองเข้ามาช่วย ปรากฏว่า 

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บางคนถามไถ่ 

เปน็ประจำาวา่เมือ่ไหรค่รจูะเชญิผู้ปกครองมาทำากจิกรรมที่

ศูนย์ฯ อีก และในบ�งครั้งผู้ปกครองม�รับลูกหล�นเร�

ก็ไปถ�มไถ่พฤติกรรม	 ก็ได้เสียงสะท้อนกลับม�ว่�	

ลกูหล�นเปลีย่นแปลงไปม�ก	จ�กเมือ่กอ่นดแูตก่�รต์นู

ย�ยต้องไปป้อนข้�วที่หน้�โทรทัศน์	 แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยน

ม�เรียกย�ยกินข้�ว	 แค่นี้แกก็ดีใจแล้ว	 และสำาหรับ 

ผู้ปกครองแกนนำาตอนนี้เราก็คอยเป็นตัวประสานว่าเขา

อยากไดอ้ะไร เรากป็ลอ่ยให้เขาทำาเอง เรามหีนา้ทีเ่ตมิเตม็

สิ่งที่เขาต้องการเท่านั้น

บุญมี	ประเจริญ	“ย�ยดำ�” อ�ยุ	54	ปี	แกนนำ�	

ผูป้กครอง	วทิย�กรประจำ�ฐ�นเลน่ เลา่ว่า อยูท่ีบ้่านยาย

ต้องเล้ียงหลานสามคน เพราะพ่อแม่เขาเข้าไปทำางานใน

กรุงเทพฯ เวลาไปตลาดแต่ละครั้งหลานก็มักจะร้องงอแง

ให้ซื้อของเล่นให้ แต่ราคาแพงจึงไม่ค่อยได้ซื้อ หลายครั้ง

ทีห่ลานงอน เพราะความไม่เขา้ใจ ยายเลยมารว่มกจิกรรม
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กับผู้ปกครองคนอื่นๆ มาช่วยกันทำาของเล่นให้หลาน  

เด๋ียวนีเ้วลาหลานบอกวา่อยากไดร้ถของเลน่ ยายกไ็ปเกบ็

กระป๋องแป้งที่หมดแล้วมาเจาะแล้วติดล้อให้หลานเล่น  

เขาดีใจมาก บางครั้งเห็นเขาเอาไปอวดเพื่อนด้วย ยายก็

ดใีจ บางครัง้หลานชมวา่ทำาไมยายเกง่จงัทำาของเลน่ใหเ้ขา

เลน่เยอะแยะเลย คว�มรูส้กึเหมอืนเร�จะรกักนัม�กขึน้	

ย�ยคดิว่�ถ้�จดักจิกรรมอกีเมือ่ไหรย่�ยก็จะไป	เพร�ะ

ตั้งแต่หล�นม�เรียนที่ศูนย์นี้	เมื่อก่อนย�ยไม่เคยรู้เลย

ว่�ในหนึ่งวันหล�นไปทำ�อะไรม�บ้�ง	 เดี๋ยวนี้รู้หมด

เพร�ะสนิทกับหล�นม�กขึ้น	 ทุกวันที่กลับม�จ�ก

โรงเรียนหล�นจะม�โม้ให้ฟัง	 ที่สำ�คัญย�ยยังได้เข้�ไป

มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของหล�นอีกด้วย

“เห็นได้ชัดเลยว่าลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  

ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดีขึ้น บางวันถ้าครูที่

โรงเรียนสอนอะไร เขาจะกลับบ้านมาสอนแม่บ้าง  

สอนพี่บ้าง หรือบางครั้งก็ไปสอนพ่อ จากที่เมื่อก่อน

นั่งดูการ์ตูนอย่างเดียว ใครจะทำาอะไรเขาก็ไม่สน  

ตอนนี้เห็นว่าลูกเป็นเด็กร่าเริงขึ้นมากก็ดีใจ”

คำ�แสน	ลักขษร	“แม่หง�”	อ�ยุ	33	ปี	แกนนำ�	

ผู้ปกครอง	 วิทย�กรประจำ�ฐ�นกิน บอกว่า ลูกเป็นคน 

ไม่กินผักเลย ถ้าเจอจะเขี่ยออกทันที พยายามหลายวิธีก็

ไม่ยอมกนิ พอได้มารว่มกจิกรรมฐานกนิ กไ็ดเ้ทคนคิใหม่ๆ 

ไปใช้คือการทำาผักชุบแป้งทอดให้ลูกกินเหมือนขนม เขาก็

สนุกท่ีไดท้ำากินเองดว้ย เดีย๋วนีถ้า้เขาเหน็แม่ทำาอาหารกจ็ะ

รีบวิ่งมาหา ถามว่าแม่ทำาอะไร อยากช่วยทำา เราก็จะแบ่ง

เศษผักให้เขาได้ลองหยิบจับเล็กน้อย หรือบางครั้งก็เอา

กระทะหรือหม้อที่ไม่ค่อยได้ใช้ให้ลูกเล่น เขาก็จะมองว่า 

แมท่ำาอะไรแลว้กท็ำาตาม อย�่งน้อยกฝ็กึก�รสังเกตใหเ้ข�	

เด๋ียวน้ีเห็นได้ชัดว่�ลูกมีพัฒน�ก�รท่ีดีข้ึน	คว�มสัมพันธ์

ในครอบครัวก็ดีขึ้น	 บ�งวันถ้�ครูที่โรงเรียนสอนอะไร	

เข�จะกลบับ�้นม�สอนแมบ่�้ง	สอนพีบ่�้ง	หรอืบ�งครัง้

ก็ไปสอนพ่อ	 จ�กที่เม่ือก่อนนั่งดูก�ร์ตูนอย่�งเดียว		

ใครจะทำ�อะไรเข�ก็ไม่สน	ตอนน้ีเห็นว่�ลูกเป็นเด็กร่�เริง

ข้ึนม�กก็ดีใจ	 เพร�ะเด็กร่�เริงแสดงว่�เข�พร้อมจะ

เรียนรู้ตลอดเวล�	 และถ้�ศูนย์ฯ	 จะจัดกิจกรรมต่อไป

อย�กให้นำ�เรื่องก�รรำ�	หรือก�รแสดงม�สอนจะได้ฝึก

คว�มกล้�แสดงออกให้เด็กตั้งแต่เล็กๆ
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ย�ยเทยีน	ส�ยเทพ	อ�ย ุ46	ป	ีแกนนำ�ผูป้กครอง	

วทิย�กรฐ�นกอดและเล�่	เลา่วา่	ปกตเิลา่นทิานใหห้ลาน

ฟงัทกุคนือยูแ่ลว้ ถา้วนัไหนไมไ่ดฟ้งันิทานกอ่นนอนเขาจะ

ไม่ยอมนอน แต่พอมาร่วมกิจกรรมนี้ยายก็มีนิทานเร่ือง

ใหม่ๆ  ไปเลา่ใหห้ลานฟงั มเีทคนคิใหม่ๆ  เชน่ บางครัง้ยาย

ก็เล่านิทานโดยใช้ตัวยายและหลานเป็นตัวละคร พอเขา 

ฟงัแลว้กจ็นิตนาการไปถงึตวัเองในนทิานแลว้กข็ำาๆ แตถ่า้

พูดถึง 3 ฐานกิจกรรม ยายชอบทั้งหมด ยายว่ามันควบคู่

กันไปหมด เพราะเวลาที่เราเล่นด้วยกัน กินด้วยกัน เราก็

มีความสุข แล้วเวลาเล่าเราก็กอดเขาไปด้วย เดี๋ยวนี้ยายมี

เทคนิคใหม่เพราะหลานจะห่วงเล่น กินข้าวช้า ยายจึงเล่า

นิทานให้ฟังตอนกินข้าว บางครั้งก็เล่านิทานผัก บางครั้งก็

เล่านิทานท้องร้องเสียงดัง เพราะเด็กไม่ยอมกินข้าว เขาก็

จะกลัวแล้วก็รีบกิน ไม่อมข้าวแล้ว

เบื้องหลัง “คว�มสำ�เร็จ” 
1	ปขีองคว�มพย�มย�มเรยีนรูข้องทมีนักถกัทอ

ชุมชน	 คงไม่ส�ม�รถมองข้�มคนสำ�คัญอย่�ง	 “ป.เช่”	

ที่มีส่วน	“ชง เชียร์ ช้อน ช่วย เชื่อม”	ให้ทีมนักถักทอ

ชุมชน	 “ก้าวข้าม”	 ปัญห�อุปสรรคต่�งๆ	 กล�ยเป็น		

“ทีมทำ�ง�น”	 ที่เข้มแข็งของเทศบ�ลตำ�บลเมืองแกได้

ในที่สุด

ป.เช่  บอกว่า อย่างที่รู้กันดีว่าทั้ง 4 คนเริ่มต้นด้วย 

“อคติ” ตอนแรกก็กลัวว่าเขาจะหลุดเหมือนกัน แต่ตอนนี้

เห็นแล้วว่าเขา “ก้�วผ่�น” กำาแพงในใจตัวเองไปได้ ส่วน

หนึ่งมาจากการ	 “เปิดใจ” ของเขา และส่วนหนึ่งมาจาก 

“ชุดคว�มรู้” ที่ได้รับจากการอบรม เห็นได้ชัดว่าวันนี้ 

พวกเขาได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น
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“ตอนแรกก็กลัวว่าเขาจะหลุดเหมือนกัน แต่ตอนนี้เห็นแล้วว่าเขา “ก้าวผ่าน” กำาแพงในใจตัวเองไปได้ ส่วนหนึ่ง

มาจากการ “เปิดใจ” ของเขา และส่วนหนึ่งมาจาก “ชุดความรู้” ที่ได้รับจากการอบรม 

เห็นได้ชัดว่าวันนี้พวกเขาได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น”

“ผมบอกพวกเขาตลอดเวลาวา่ถงึเขาจะลบัดาบ

เกง่แค่ไหน แตถ่า้เขาไมอ่อกไปรบ กเ็ปน็ไดแ้ค่ชา่งตมีีด

เท่านั้น เขาต้องออกไปสู้ ออกไปรบ ได้บาดแผลกลับ

มาถือเป็นเรื่องปกติ เดี๋ยวใส่ยาก็หาย” 

ป.เช่ ยังบอกด้วยว่า เมื่อก่อนค่อนข้าง “จี้” กำากับ

การทำางานของนกัถกัทอชุมชนมาก แตว่นันี ้ป.เชม่บีทบาท

น้อยลง เพราะเขามีชุดวิชามากขึ้น เราก็ต้องปล่อยให้เขา

ทำางานไป เราทำางานกับลูกน้องโดยยึดหลัก 5 ช. คือ ชง	

เชียร์ ที่ยังคงทำาอยู่เสมอมา เพราะกำาลังใจสำาคัญที่สุด 

ช้อน จะทำาแค่ช่วงแรก เพราะกลัวเขาจะหลุด แต่ตอนนี้ 

ไม่ทำาแล้ว ส่วน ช่วยกับเชื่อม จะน้อยลง เพราะเขาก้าว

ไปไกลแล้ว พวกเขาเริ่มกลมกลืนกับชุมชนมากขึ้น เราจะ

ไมไ่ปแทรกแซงงานเขามากนกั แตจ่ะจัดใหม้กีารประชมุทกุ

วันจันทร์ให้เขามานำาเสนองาน รายงานผล และแก้ปัญหา

ร่วมกัน 

“ถา้ถามถงึความรูส้กึตอนนี ้บอกไดเ้ลยวา่ภมูใิจกบั

พวกเขามาก เพราะพวกเขามาจากการติดลบ แต่วันนี้ 

พวกเขาสามารถทำาให้ชาวบ้านได้งาน ได้ประโยชน์จาก

คณุคา่ทีเ่กดิจากมอืของพวกเขาที ่“รอ้ยเรยีง” ทนุ ปญัหา 

คน และชมุชนเขา้ดว้ยกนั จนเกดิเปน็กจิกรรมได ้วนันีเ้หน็

ชัดว่าเด็กมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง ผู้ปกครองเปล่ียนแปลง 

ผมว่านั่นแหล่ะคือรางวัลที่พวกเขาได้รับแล้ว”

ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นคือ	ก�รทำ�ล�ยกำ�แพง	

“อคติ”	 ของนักถักทอชุมชนทั้ง	 4	 คน	 เมื่อบวกกับ

เจตน�รมณ์อันงดง�มของผู้บริห�รอย่�ง	 “ป.เช่”		

และตัวหลักสูตร	 “นักถักทอชุมชน”	 ทำ�ให้ประโยคที่	

ผู้ปกครองที่เข้�ร่วมกิจกรรมในศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก	

พูดว่�	“เร�เดินม�ถูกท�งแล้ว”	ไม่เกินคว�มจริงม�กนัก
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เผด็จ	 ยั่งยืน	 รองปลัดเทศบ�ลตำ�บลเมืองแก		

พี่ใหญ่สุดในทีม เล่าว่า เขามีหน้าที่เป็นคนอำานวยการใน

การเชิญน้องๆ ในทีมมาหารือกัน เพราะบางทีต่างฝ่าย 

ต่างวุ่นกับหน้าที่ประจำาวัน จนลืมให้ความสำาคัญกับงาน 

ตรงนี้ไป ผลที่ตามมาคืองานไม่เดินหน้า 

ตอนแรกก็ต่อต้�น	 คิดว่�ง�นประจำ�ที่ทำ�อยู่	

ทุกวันมีค่�ม�กกว่�	 ทำ�ไมต้องม�อบรม	 แต่เมื่อเวล�

ผ่�นไปได้เข้�ใจว่�ถ้�เร�ทำ�ได้	ประโยชน์โดยตรงจะเกิด

กับตัวเร�เองและชุมชนบ้�นเกิดของเร�ทั้งส้ิน	 ก่อน

หน้�ที่จะม�อบรม	 ไม่กล้�พูด	 ไม่กล้�แสดงคว�มคิด

เหน็เลย		อ�จ�รยท์รงพลกช็อบโยนไมคใ์หต้อบคำ�ถ�ม	

ไม่รู้ทำ�ไมถือไมค์ทีไรเหมือนคว�มคิดกับไมค์สวนท�ง

กันทุกที	กว่�จะเอ่ยแต่ละประโยคได้ต้องเรียบเรียงอยู่

น�น	 แต่เดี๋ยวนี้จับไมค์ก็เหมือนจับมือ	 พูดได้สบ�ย	

ไร้กังวล		

นอกจากนีย้งันำา “หลกัก�รทรงง�นของในหลวง”	

มาใช้ในการทำางานประจำาด้วย เช่น การทำางานตามลำาดับ

ขั้นช่วยให้งานเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อก่อนเป็นคน

ทีไ่มเ่คยลำาดบัความสำาคัญของงานเลยวา่อะไรสำาคญั อะไร

ควรทำาก่อนหลัง และอีกข้อที่นำามาใช้คือ “ภูมิสังคม” ที่

นำามาใชก้บังานนกัถักทอชมุชนดว้ยการนำาจดุแข็งของการ

เป็นคนในพื้นที่เข้าไปประสานงานขอความร่วมมือจาก

ชุมชนได้อย่างเป็นกันเอง ทำาให้งานราบรื่นขึ้น

กิตติ	 ขุมทอง	 เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและ

แผน เล่าว่า ในทีมนักถักทอชุมชนเขารับบทบาทเรื่อง 

การทำารายละเอยีดขัน้ตอนการดำาเนนิงาน เกบ็ประเด็นใน

วงประชุม สรุปใจความสำาคัญ แล้วมาเสนอในการประชุม

ครัง้ตอ่ไป เพือ่ใหเ้กดิประโยชนก์บัการดำาเนนิงานทีอ่าจจะ

ตกหล่นในบางประเด็น  

“ความรูท้ีไ่ด้จากการอบรมชว่ยให้ผมทำาหน้าทีน่ีไ้ด้

อย่างมีคุณภาพ หน้าที่ของผมคือนำาแผนจากผู้บริหารมา

จดักลุม่และเขา้สูก่ระบวนการทำางาน แลว้กลบัไปนำาเสนอ

ผู้บริหาร แต่เม่ือได้มาอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน 

ไดเ้รยีนรูห้ลักการทรงงานกน็ำากลับมาใชใ้นงานประจำา

คือ การทำางานตามลำาดับข้ัน ตอนน้ีทุกเช้าเวลามาทำางาน 

อันดับแรกท่ีทำาคือวางแผนก่อนว่างานไหนสำาคัญ และ

งานไหนต้องเสร็จก่อน แต่ที่เป็นข้อภูมิใจที่สุดคือเรื่อง

ความกล้าของตวัเองในการเสนอความคดิท่ีเห็นต่างกับ

เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา จากเม่ือก่อนใครว่าไง

ก็ว่าตามกัน”

เมื่อ “ดอกไม้” ในใจผลิบ�น

แม้จุดเริ่มต้นของทีมนักถักทอชุมชน ทต.เมืองแกจะไม่สวยงามเหมือนทีมอื่นๆ  แต่เมื่อพวกเขา “เปิดใจ”  

พร้อมรับ “ความรู้” ที่มีในหลักสูตร ความสวยสดงดงามที่อยู่ในตัวของนักถักทอชุมชนทีมนี้ก็เริ่ม  

“เปล่งประกาย” กลายเป็น “พลังบวก” ให้พวกเขาหันมาทำางาน “ถักทอ” และ “เชื่อมร้อย” ทุกภาคส่วน 

ในชุมชนตำาบลเมืองแกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนได้ในที่สุด

เผด็จ ยั่งยืน กิตติ ขุมทอง
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“เชื่อมร้อยและถักทอ”

เนตรทร�ย	ถิ่นถ�น	นักบริห�รก�รศึกษ� เล่าว่า 

เธอมีหนา้ทีดู่แลงานดา้นการศกึษาทกุดา้นในชมุชนใหเ้ปน็

ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนบทบาทนักถักทอชุมชนจะ

ทำาหน้าท่ีประสานงาน จัดฐานความรู้ หาปราชญ์ชาวบ้าน 

เชญิครูในโรงเรยีน รวมถงึจดัสรรงบประมาณมาจดักจิกรรม 

“ที่ผ่านมาเป็นคนวิตกจริต ไม่กล้าเผชิญกับ 

สิ่งใหม่ๆ กลัวจะมีปัญหา กลัวทำาแล้วไม่ถูกใจนาย  

กลัวสิ่งที่จะตามมาทั้งหมด จึงไม่ค่อยกล้าที่จะเสนอ

ความคิดหรือตัดสินใจ แต่เม่ือเข้าอบรม ความกลัว 

หายไปหมด อาจเปน็เพราะไดม้าเรยีนรูอ้ยา่งมสีว่นรว่ม

กับเพื่อนร่วมงาน ได้รับความเป็นกันเอง เราจึงกล้าที่

จะเสนอความคดิมากขึน้ เมือ่กอ่นเวลาลงชมุชนกส็วม

หัวโขนตำาแหน่งข้าราชการลงไป มีมาดนิดหน่อย พูดแต่

เนตรทร�ย ถิ่นถ�น

เรื่องวิชาการ ส่ังงานแล้วก็ไป ตอนนี้เพ่ิงมาเข้าใจว่า 

นัน่เปน็เหตผุลทีท่ำาให้เราไมไ่ดใ้จชาวบา้น เดีย๋วนีถ้อด

หวัโขนทิง้ เขา้ไปหาชาวบา้นแบบลกูหลาน อาศยัความ

เป็นกันเองดึงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม จนตอนนี้มี

แฟนคลับหลายคน”

ส่วนหลักการทรงงานของในหลวงที่น้อมนำามาใช้

ในชีวิตประจำาวันคือ “ก�รทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุข” 

พยายามคิดถึงผลดีที่จะเกิดขึ้น นึกถึงคนที่เขาจะได้รับ

ประโยชน์ ทำาให้เรามีกำาลังใจเพิ่มขึ้น อีกข้อที่ใช้ประจำาคือ 

“คว�มอดทนอดกลั้น” เพราะงานที่ทำาต้องเกี่ยวข้องกับ

ผู้ปกครองเด็กที่ต่างคนต่างที่มา กว่าจะคุยกันรู้เรื่อง  

กว่าเขาจะยอมรับความคิดกันและกันได้ ต้องใช้เวลานาน

พอสมควร และที่สำาคัญต้องใช้ความอดทนมากด้วย


