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สร้�ง “พื้นที่สร้�งสรรค์” 
แนวคิดพัฒน�เย�วชน อบต.หนองอียอ

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหนองอียอ อำ�เภอสนม จังหวัดสุรินทร์
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อบต.หนองอียอ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รแก้ปัญห�เด็กเย�วชน  
กระบวนก�รพัฒน�เย�วชนช่วงแรกของ อบต. จึงมีรูปแบบ 

“ทำ�กิจกรรมเพื่อกิจกรรม”  แต่เมื่อได้รับ “คว�มรู้” จ�ก
หลักสูตรนักถักทอชุมชนจึงเปลี่ยนรูปแบบกระบวนก�รเรียนรู้ใหม่
เป็น “ก�รทำ�กิจกรรมเพื่อก�รเรียนรู้” ด้วยก�รดึงครู โรงเรียน 
เด็กทั้งในและนอกระบบเข้�ม�ร่วมเป็นเครือข่�ยพัฒน�ตำ�บล

ผ่�นโครงก�ร “โรงเรียนครอบครัว” รั้วของชุมชน
ที่ผู้ ใหญ่ เด็ก เย�วชน และคนทั้งตำ�บลมีส่วนร่วม

“...ภาพเด็กๆ ออกมาขับรถซิ่งไปซิ่งมาในเวลาเรียน บ้างก็รวมตัวกัน

อยู่ตามร้านค้า ยิ่งเวลาที่ อบต.จัดงาน ไม่ว่างานอะไรก็ตาม เด็กก็ตีกันจน

งานเราเสียไปด้วย เสียงสะท้อนของผู้ปกครองก็ไม่ค่อยดี บอกว่าลูกเขาดื้อ 

เราก็กลับมานั่งคิดว่า เอ๊ะ!...ทำาไมเด็กของเราเป็นอย่างนี้”

นีค่อืจดุเริม่ตน้ของแนวคดิและภารกจิการพฒันาเดก็และเยาวชนของ

องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองอียอ อำาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาเด็กเยาวชนท่ีรุนแรงขึ้นทุกขณะ ช่วงปี 

2552 - 2553 เหล่าเจ้าหน้าท่ี อบต.หนองอียอในขณะน้ัน ซ่ึงประกอบไปด้วย 

สมเกียรติ	ส�ระ	หัวหน้�สำ�นักง�นปลัด	ด�ร�วัลย์	จันท�	นักวิช�ก�รศึกษ�	

ชนนัทก์�นต	์ชนะทะเล	เจ�้หน�้ทีว่เิคร�ะหน์โยบ�ยและแผน	จฬุ�ลกัษณ	์

อินทร์แป้น	ผู้ช่วยเจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน	รวมถึง	วีระศักดิ์	

แสวงสุข	 ผู้ช่วยเจ้�หน้�ที่ธุรก�ร	พยายามหาทางแก้ไขภายใต้บทบาท 
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“ข้�ร�ชก�รของแผ่นดิน” ซึ่งการจัดกิจกรรมในช่วงนั้น

เกิดจากความต้องการ “สร้�งพื้นที่สร้�งสรรค์” เพื่อดึง

เยาวชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงมาทำากิจกรรมร่วมกัน เน้นไปที่

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ตนเอง 

เรียนรู้ผู้อื่น และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน

“กจิกรรมแรกเริม่ทีห่อ้งประชมุ อบต.หนองอยีอ 

เปน็กิจกรรมสนัทนาการ เพือ่ใหเ้ยาวชนรูจ้กัคุน้เคยกนั

ให้มากขึ้น เนื่องจากเยาวชนยุคใหม่ไม่ค่อยรู้จักกัน 

ปญัหาการตกีนัก็มาก กระบวนการในชว่งน้ันมวิีทยากร

จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์มาช่วยบ้าง ตชด.บ้าง 

เนน้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใหเ้ดก็เปน็ลกูทีด่ขีองพ่อแม่

เท่านั้น” สมเกียรติ เล่า 

แต่กิจกรรมท้ังหมดท่ีคิดและทำา เป็นการ “ฆ่�เวล�” 

เพือ่ใหเ้ดก็ใชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครวั 

และชุมชน

  

จ�กกิจกรรมเพื่อกิจกรรม สู่กิจกรรมเพื่อ
ก�รเรียนรู้

แตอ่ยา่งไรกต็ามการจดั  “กจิกรรมเพือ่กจิกรรม” 

ในช่วงแรกที่จัดขึ้นเพ่ือให้เด็กมีเวลาทำากิจกรรมด้านบวก 

กลับส่งผลให้เด็กๆ เกิดการรวมตัวกันมากขึ้น ด�ร�วัลย์	

จันท�	นักวิช�ก�รศึกษ�  เล่าว่า เมื่อการรวมตัวของเด็ก

เยาวชนเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง รูปแบบการพัฒนาเยาวชนท่ี

เดมิเปน็แค ่“ก�รทำ�กจิกรรมเพือ่กจิกรรม” กเ็ริม่เปลีย่น

ไปเป็น “ก�รทำ�กิจกรรมเพื่อก�รเรียนรู้” แทน  

“ช่วงนั้นจัดกิจกรรมขึ้นเกือบทุกสัปดาห์ ซึ่งแต่ละ

กิจกรรมก็จะผลัดเปลี่ยนไปไม่ให้ซ้ำา เช่น อาทิตย์นี้พากัน

ทำาความสะอาดหมู่บ้าน อาทิตย์หน้าพาเข้าวัดถวาย

ภตัตาหารพระสงฆ ์บางครัง้ใหรุ้น่พีแ่กนนำาเยาวชนนำานอ้ง

ทำาสันทนาการอยู่ที่ อบต.บ้าง วัดบ้าง  เมื่อเยาวชนเริ่มมี

ความเขม้แขง็ คดิเองเปน็ อบต.จึงเริม่ให้เยาวชนในหมู่บ้าน

ทำาโครงงานเลก็ๆ เกีย่วกบัอาชีพเกษตรกร  เพือ่ใหเ้ยาวชน

ได้ “เรียนรู้” จากการลงมือทำา ซึ่งโครงงานก็มีทั้งการเลี้ยง

ปลาดุก เล้ียงกบ เล้ียงปลา เล้ียงไก่ สัปดาห์ไหนไม่มี

กจิกรรม นอ้งๆ กจ็ะรวมกลุ่มกนัไปทำางานเกษตรของแตล่ะ

หมู่บ้าน บางสัปดาห์ก็พาเด็กไปแลกเปล่ียนไปดูงานของ

เพื่อนต่างหมู่บ้าน” 

ทีมเจ้าหน้าท่ีจากหนองอียอดำาเนินกิจกรรมดังกล่าว

อยู่ราว  5 - 6 เดือน จนกระทั่งเยาวชนในพื้นที่ไม่มีเวลา

ไปทำาเรือ่งไรส้าระ ผลทีเ่กดิขึน้นอกจากเดก็ๆ จะมพีืน้ทีท่ำา

เรือ่งราวดีๆ เกดิความรกั ความสามคัคใีนกลุม่แลว้ ในฟาก

ของชุมชนเองก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองและครูใน

โรงเรียนว่า เด็กๆ ตั้งใจเรียนมากขึ้น หนีเรียนลดลง ส่วน 

ผูป้กครองกช็ืน่ใจทีล่กูเชือ่ฟงั เขา้ใจพอ่แม่ รูจ้กัหนา้ที ่และ

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความเคารพพ่อแม่มากขึ้น 

ครอบครัวก็ใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้น 

ขณะท่ีกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนของเจ้าหน้าท่ี 

อบต.หนองอียอกำาลังดำาเนินอยู่นั้น สมเกียรติมีโอกาส 

รู้จักกับสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข หรือ 

สรส. ซ่ึงอยู่ระหว่างการดำาเนินโครงก�รพัฒน�เย�วชนใน

ชุมชนท้องถิ่น	(4	ภ�ค)	ระยะที่	1	ที่สนับสนุนโดยมูลนิธิ

สย�มกัมม�จล	 ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 จำ�กัด	 (มห�ชน)  

ที่เน้นการสร้าง “แกนนำ�เย�วชน” ให้เข้าไปมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
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สรส. โดยอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ แนะนำาให้

สมเกียรติเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมกับเสนอว่าให้ส่งเยาวชน

ในตำาบลหนองอียอเข้าอบรมใน “ค่�ยพัฒน�ศักยภ�พ

แกนนำ�” ที่จังหวัดขอนแก่น ที่สถาบันยุวโพธิชนเป็น

วิทยากรกระบวนการ 

เริ่มต้น “พัฒน�” แกนนำ�เย�วชน
ก�รได้รู้จักกับ	สรส.	เป็นเสมือนก�รม�ที่	“ถูกที่

ถูกเวลา”	 เนื่องจ�กขณะนั้นกิจกรรมที่กลุ่มเย�วชน

หนองอียอทำ�อยู	่แมจ้ะเปน็ก�รพฒัน�ใหเ้ดก็เตบิโตขึน้

เป็นคนดี	 คนเก่งในชุมชน	 แต่ภ�ยใต้กระบวนก�ร

ทำ�ง�นยังข�ดก�รเติมเต็มเรื่องของทักษะคว�มเป็น

ผู้นำ�	 โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงห�กจะส่งไม้ต่อให้คนรุ่นใหม่

เข้�ม�ดูแลชุมชน	 เย�วชนกลุ่มนี้ต้องได้รับก�รพัฒน�

ทักษะที่เพิ่มขึ้น

สมเกียรติจึงส่งเยาวชนจากหนองอียอ เข้าร่วม

กิจกรรมการพัฒนาเยาวชนแกนนำาที่สถาบันยุวโพธิชน  

90 คน	โดยใช้เวลาในการฝึกอบรม	 3 วัน 

และค่ายน้ีเองทำาให้ อบต.หนองอียอ เร่ิมเห็น “แวว” 

ของเด็กบางคนที่แม้ภายนอกจะเป็นเด็กเกเร แต่เม่ือได้ 

เข้ามาทำากิจกรรมกับเพื่อนๆ กลับมีแววของการเป็นผู้นำา 

มีความรับผิดชอบโดดเด่นขึ้นมา 

“แววของ “เขียว” หรือ สุริยา ดวงศรี โดดเด่นมาก 

ทั้งๆ ท่ีเขาเป็นเด็กเกเรมาก่อน แต่พอมาทำากิจกรรม

เขาก็เริ่มเห็น “คุณค่า” ของตัวเอง เริ่มปรับเปล่ียน

พฤติกรรม” สมเกียรติกล่าว  

“เมือ่กอ่นผมเกเรมาก ตีกับเขาไปทัว่ ตแีบบไมม่ี

เหตุผลด้วย” เขียวเพิ่มเติมถึงลักษณะนิสัยของตัวเอง

พร้อมกับให้เหตุผลถึงการเข้ามาร่วมในกลุ่มเยาวชน 

หนองอียอว่า 

“ตอนน้ันเพ่ิงกลับมาอยู่บ้าน ไม่มีอะไรทำา เป็นจังหวะ

ที่ อบต.เริ่มเข้ามากระตุ้นเด็กให้ทำากิจกรรม พ่ีสมเกียรติ

เข้ามาชวน ผมก็เลยไปเข้าร่วม..ก็รู้สึกว่าสนุกดี ได้เจอ

เพื่อนๆ น้องๆ มีส่วนช่วยงานด้านเด็กเยาวชนของ อบต. 

ทำาให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น...” 

จากคณุสมบตัดิงักลา่ว สมเกยีรตจิงึแตง่ตัง้ใหเ้ขียว

เป็น “ผู้ประส�นง�นเด็กและเย�วชนในตำ�บล” รับผิดชอบ

ด้านการประชาสัมพันธ์ และประสานงานเพื่อนๆ แต่ละ

หมู่บ้านมาเป็นแกน

“เมือ่กอ่นตำาบลหนองอยีอยงัไมม่ปีระธานสภาเดก็

และเยาวชน  ผมจงึมหีนา้ทีต่ระเวนไปพดูคยุทำาความเขา้ใจ

กับเพื่อนๆ น้องๆ จนได้แกนนำามา 10 หมู่บ้านจาก 11 

หมู่บ้าน โดยผมได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาเด็กและ

เยาวชนตำาบลหนองอียอรุ่นแรก จากน้ันเวลาจะทำากิจกรรม

อะไร พวกเราในกลุ่มสภาเดก็ฯ กจ็ะมาระดมความเหน็ และ

เสนอเรื่องไปยัง อบต.เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ” 

เขียวเล่าว่า กิจกรรมแรกที่คิดร่วมกันคือการสร้าง 

“คว�มส�มัคคี” ในชุมชน ซึ่งออกมาในรูปของแผนการ

แววของสุริยา ดวงศรี หรือ “เขียว” จะโดดเด่นมาก  

ท้ังๆ ท่ีเขาเป็นเด็กเกเรมาก่อน แต่พอมาทำากิจกรรม 

เขาก็เร่ิมเห็น “คุณค่า” ของตัวเอง เร่ิมปรับเปล่ียน

พฤติกรรม เราเลยให้เขาเป็นผู้ประสานงานเด็กและ

เยาวชนในตำาบล ใหเ้ขาไปชักชวนเพ่ือนๆ มาเปน็แกนนำา

เยาวชนของแต่ละหมู่บ้านๆ ละ 2 คน เวลาทำากิจกรรม

อะไรเราก็จะประสานงานผ่านแกนนำาเยาวชนกลุ่มนี้
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ดำาเนินงาน 4 เดือน โดยแผนการทำางานจะมีการกำาหนด

กิจกรรมว่าในแต่ละเดือนจะทำากิจกรรมอะไรกันบ้าง  

“กิจกรรมทั้งหมดจะมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้าง

ความสามัคคี พอน้องๆ ทำาไป น้องๆ ก็เริ่มเก่งขึ้น  

กลา้พูด กล้านำาเสนอ กลา้แสดงความคดิเห็น กจิกรรม

หลังๆ จึงเริ่มมีเป้าหมายอื่นเพิ่มเข้ามาคือ การพัฒนา

ความรู้ทางวิชาการและจิตใจ” 

ร่วมหลักสูตรนักถักทอฯ พัฒน�ทักษะ 
ทีมง�น

ดเูหมือนการพฒันาเดก็และเยาวชนในพืน้ทีต่ำาบล

หนองอียอจะเดนิมาถกูทาง โดยเฉพาะเรือ่งของการ “เปดิ

พื้นที่” ให้เด็กๆ ได้มาทำากิจกรรมร่วมกัน “เปิดโอก�ส” 

ใหเ้ดก็ไดค้ดิ และผูใ้หญท่ำาหนา้ท่ี “แนะนำ�และสนบัสนุน”  

แตส่มเกยีรตใินฐานะหวัหนา้สำานกังานปลดัฯ กลบัมองวา่ 

การพัฒนาที่ต้องการความ “ยั่งยืน”	 จำาเป็นต้องสร้าง  

“ทีมทำ�ง�น” ที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร 

เมื่อ	 สรส.มีหลักสูตรนักทักทอชุมชน	 ภ�ยใต้

โครงก�รพัฒน�เย�วชนในชุมชนท้องถ่ิน	 (4	 ภ�ค)		

ระยะที่	 2	 :	 หลักสูตรนักถักทอชุมชน	 เพื่อพัฒน�เด็ก	

เย�วชน	 และครอบครัว	 ที่มีเป้�หม�ยเพื่อพัฒน�	

เจ้�หน�้ทีใ่นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	ทัง้	อบต.	และ

เทศบ�ลให้มีทักษะคว�มส�ม�รถในก�รคิด	 วิเคร�ะห์		

ก�รประส�นง�นเครือข่�ยในชุมชน	จึงชักชวนด�ร�วัลย์	

จันท�	นักวิช�ก�รศึกษ�	ชนันท์ก�นต์	ชนะทะเล	เจ้�หน้�ท่ี

วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน	 จุฬ�ลักษณ์	 อินทร์แป้น		

ผูช้ว่ยเจ�้หน้�ท่ีวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน	และ	วีระศักด์ิ	

แสวงสขุ	ผูช้ว่ยเจ�้หน�้ทีธุ่รก�ร	เข�้รว่มอบรมหลกัสตูร

นักทักทอชุมชน	 โดยค�ดหวังว่�	 หลังผ่�นก�รอบรม	

ทุกคนจะส�ม�รถผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันรับผิดชอบ

ง�นพัฒน�เย�วชนร่วมกันได้สมกับคำ�ว่�	 “ทีมง�น

คุณภ�พ”   

“ที่ผ่านมาการพัฒนาเยาวชนเราทำากันเอง เรา

ไมรู่ว้า่ถกูหรอืผดิ พอไปอบรมหลกัสตูรนกัถกัทอชมุชน

ทำาให้เราไดเ้รียนรูใ้นหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะเรือ่งการ

พัฒนากลไกการทำางานในชุมชน ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่

เราต้องการ...และในช่วงท้ายๆ ของโครงการที่มีการ

นิเทศติดตามการดำาเนินงาน อาจารย์ทรงพล ลงพื้นที่

ใหค้ำาแนะนำาดว้ยตนเอง ยิง่ทำาใหพ้วกเรามีแนวทางการ

ทำางานชัดขึ้น” ด�ร�วัลย์กล่�ว

และ “คว�มชัดเจน” ก็ปรากฏชัดออกมา เมื่อถึง

คราวต้องทำาโครงการ....ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายของ

การอบรม 

“ข้อมูล” ปัจจัยสำ�คัญของก�รพัฒน�
ชุมชน

เมือ่ตอ้งทำาโครงการ  สิง่ทีท่มีนกัถกัทอชมุชน อบต.

หนองอียอต้องทำาคือการหา “ข้อมูล”  เน่ืองจากตาม 

คำาแนะนำาของอาจารย์ทรงพลช้ีให้เห็นว่า “ข้อมูล” เป็น

ปัจจัยสำาคัญของการทำากิจกรรมต่างๆ ในโครงการ  

และเพื่อให้เห็นข้อบ่งชี้ถึงสถานการณ์เด็กและ

เยาวชนที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ทีมนักถักทอชุมชน อบต.
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หนองอียอจึงต้องหาข้อมูลให้รอบด้าน ด้วยการจัดทำา

แบบสอบถามสง่ไปยงัครวัเรอืนตา่งๆ ในตำาบล แตเ่มือ่นำ�

คำ�ตอบกลับม�สังเคร�ะห์พบว่�	บ�งคำ�ถ�มไม่มีก�รตอบ	

หรอืตอบไมค่รบ	พวกเข�จงึตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกี�รใหม่

ด้วยก�รลงไปสอบถ�มข้อมูลด้วยตัวเอง

ดาราวัลย์ เล่าต่อว่า นอกจากแบบสอบถามจาก

ภาคครวัเรือนเพือ่ใหเ้หน็พฤตกิรรมของเยาวชนเมือ่อยู่กบั

ครอบครัวแล้ว  ทีมยังลงไปพูดคุยกับผู้บริห�รและครูใน

โรงเรียน	4	แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนหนองอียอวิทยา 

โรงเรียนบ้านหนองอียอ โรงเรียนบ้านโนนเซียง และ

โรงเรียนบ้านอาเลา เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเรียน

ของเดก็ในสถานศึกษา และการใชชี้วติรว่มกบัผูอ้ืน่  ไปพดู

คยุกับ	รพ.สต.หนองอยีอ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพ 

อารมณ์ ความเสี่ยงเรื่องการตั้งครรภ์ ยาเสพติด และภัย

คุกคามอื่นๆ 

นอกจากน้ียังให้ความสำาคัญกับข้อมูลในเชิงกว้าง 

โดยขอคว�มร่วมมือเจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจขอคว�มอนุเคร�ะห์

ข้อมูลเกี่ยวกับคดีเด็กและเย�วชน เพื่อสืบค้นข้อมูล 

เกีย่วกบัการกระทำาผดิของเด็กเยาวชน และขอขอ้มลูจ�ก	

กศน.	 เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการศึกษา กรณีเด็กใน

พื้นที่ไม่ศึกษาต่อในระบบว่ามีการศึกษาต่อในลักษณะใด 

รวมถงึขอให ้กศน.ชว่ยออกแบบการเรยีนรูด้า้นอาชพี และ

นำาเด็ก กศน.เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพในโครงการ 

โรงเรียนครอบครัวตำาบลหนองอียอด้วย โดยข้อมูล

ทั้งหมดจะถูกแบ่งเป็นช่วงอ�ยุ	 กลุ่มปัญห�	 กลุ่มเพศ	

เพื่อนำ�ไปว�งแผนก�รทำ�ง�นพัฒน�เด็กและเย�วชน

ต่อไป	

“ตั้งแต่ทำางานมา ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ข้อมูล

เชิงลึกและกว้างจรงิๆ ถามวา่ยากไหมกย็ากนะ และเหนือ่ย

ตรงที่เราต้องพยายามเปิดใจผู้ปกครองของน้องๆ เพราะ

บางคนไมเ่ขา้ใจวา่ทำาไมเราตอ้งถามลกึ เราตอ้งตอบเขาให้

ไดว้า่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจะนำาไปใชป้ระโยชนอ์ะไร แล้วเขาจะได้

ประโยชนอ์ะไรกลบัมา เมือ่ก่อนยอมรบัวา่การเกบ็ข้อมลู

ของเรายังไม่เป็นระบบ ไม่รอบด้าน ข้อมูลที่ได้ส่วน

ใหญม่าจากการทำาประชาคมหมูบ่า้นเทา่นัน้ ไมเ่คยลง

ไปหาข้อมูลมากขนาดนี้มาก่อน ท่ีสำาคัญคือไม่มีการ

เชือ่มโยงไปถึงภาคเีครอืขา่ยทีห่ลากหลายมากขนาดน้ี 

การเก็บข้อมูลของเรายังพาเราไปรู้จักเพ่ือนร่วมงานท่ี

ต่อมากลายเป็นภาคีเครือข่ายการทำางานในชุมชนร่วมกัน 

เช่น ผู้ปกครอง ครูในโรงเรียน และครู กศน. เป็นต้น” 

ข้อมูลทั้งเชิงลึกเชิงกว้างทำาให้ทีมนักถักทอชุนชน

เห็นปัญหาเด็กและเยาวชนในชุมชนคือ ติดโทรศัพท์  

ติดเพื่อน มั่วสุม มีรักในวัยเรียน สูบบุหรี่ ส่วนการทะเลาะ

วิวาทยังหลงเหลืออยู่บ้างเวลามีงานสำาคัญต่างๆ   

เมื่อก่อนยอมรับว่าการเก็บข้อมูลของเรายัง 

ไม่เป็นระบบ ไม่รอบด้าน  ข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่มาจาก

การทำาประชาคมหมู่บ้านเท่านั้น ไม่เคยลงไปหาข้อมูล 

มากขนาดนี้มาก่อน ที่สำาคัญคือไม่มีการเชื่อมโยง 

ไปถึงภาคีเครือข่ายที่หลากหลายมากขนาดนี้  

การเก็บข้อมูลของเรายังพาเราไปรู้จักเพื่อนร่วมงาน 

ที่ต่อมากลายเป็นภาคีเครือข่ายการทำางาน 

ชุมชนร่วมกัน
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โรงเรียนครอบครัว “พื้นที่” เรียนรู้ของ
ชุมชนหนองอียอ

เม่ือเห็น “ปัญห�” ชัด “ข้อมูล” พร้อม ทีมนักถักทอ 

ชุมชน อบต.หนองอียอจึงวางรูปแบบกิจกรรมโดยยึดแนวทาง

ของโรงเรียนครอบครัวที่ได้รับคำาแนะนำาจาก ทีม สรส.  

เนือ่งจากกจิกรรมในโรงเรยีนครอบครวัคอื การสรา้ง “ก�ร

เรยีนรูร้ว่มกนั” ระหว่างเด็กเยาวชนและพอ่แม ่ผูป้กครอง 

ม	ี“ภมูปิญัญ�ทอ้งถิน่”	เปน็โจทยใ์นการเรยีนรู ้ โดยโจทย์

ถูกโยนไปทีฝ่า่ยแกนนำาเยาวชนท้ัง 11 หมูบ่า้น ใหไ้ปหารอื

กันในหมูบ่า้นวา่ แตล่ะหมูบ่า้นมภีมูปิญัญาอะไรทีน่า่สนใจ

บา้ง ครภููมปิญัญาเปน็ใคร แล้วใหส้รปุสิง่ทีเ่ยาวชนตอ้งการ

เรียนรู้  

ง�นนี้	“แกนนำาเยาวชน”	ทั้ง	11	หมู่บ้�นผันตัว

เองม�เปน็ทมีชวนคดิ	ชวนคยุ	ชวนสบืคน้ภมูปิญัญ�ใน

หมูบ้่�น	ซ่ึงก�รมีเครอืข�่ยเย�วชน	11	หมูบ้่�นนีน้บัเป็น	

“ฐานทุน”	 สำ�คัญในก�รขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆใน

ชุมชนได้เป็นอย่�งดี

จุฬาลักษณ์ เล่าว่า หลังจากต้ังโจทย์ไปให้เด็กคิด

กันเองว่า สิ่งท่ีเขาต้องการเรียนรู้คืออะไร พบว่าเยาวชน 

เสนอสิง่ทีอ่ยากเรยีนมาหลายอยา่งมาก เชน่ หมู ่3 แตเ่ดมิ

ชาวบ้านทีน่ีน่ิยมทำาขนมจนีแบบโบราณ แตช่ว่งหลงัมกีาร

พฒันาไปใชเ้ครือ่งบีบเสน้กนัหมดแลว้ นอ้งๆ บอกวา่อยาก

เรียนรู้วิธีการทำาขนมจีนแบบโบราณ พอได้ยินก็รู้ สึก 

คาดไม่ถึง เพราะเป็นการเรียนรู้ที่ยากมากๆ ไหนจะต้อง

ตำาแปง้ หมกัแปง้ และบบีเสน้อกี เรยีกว่ากว่าจะไดข้นมจนี

หนึง่จบัตอ้งใชเ้วลานานมาก  แตเ่มือ่เป็นสิง่ทีน่อ้งๆ อยาก

เรียนรู้ เราก็ต้องหนุนเสริมเต็มที่  

“ความคิดท่ีน้องๆ นำาเสนอออกมาอย่างหลากหลาย 

ทำาให้เราเร่ิมคิดได้ว่าอะไรท่ีเป็นเรื่องพื้นๆ ธรรมดาๆ  

พวกเขาไม่อยากทำา รู้สึกดีใจที่น้องๆ คิดอยากจะเรียนรู้ 

สิ่งที่กำาลังจะเลือนหายไปจากชุมชน” 

จุฬาลักษณ์ เล่าต่อว่า ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

น้องๆ ช่วยกันคิด ได้แก่ การทำาขนมตาลกระทงใบตอง 

สมนุไพร ต้มขา่ไก ่น้ำาหมกัสมนุไพรเพือ่สขุภาพ ผลติภณัฑ์

จากกะลามะพรา้ว โมบายจากหลอด ลาบหม ูการเปา่แคน 

ข้าวต้มมัด การสานเปล เหล่านี้เป็นส่ิงท่ีเด็กเยาวชนเห็น

อยู่ว่าในชุมชนของเขามีองค์ความรู้ และมีผู้รู้พร้อมจะ

ถา่ยทอดใหก้บัเยาวชน เราจงึนำามาจดัอยูใ่นหมวดหมู่วชิา

เลือก กอปรกับช่วงนั้นตำาบลหนองอียอกำาลังมีีงานบุญ

ประเพณี มีการประกวดขบวนพิธีที่ต้องมีการจับผ้าจีบผ้า 

พวกผู้ใหญ่ซ่ึงเป็นคณะกรรมการเด็กและเยาวชนจึงนำาความรู้
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เรื่อง “ก�รจับจีบผ้�และก�รทำ�บ�ยศรี” เพิ่มเติมลงไป

ในหลกัสตูรโรงเรยีนครอบครวั เนือ่งจากองคค์วามรูท้ัง้สอง

อยา่งจะถกูนำามาใชเ้สมอเมือ่มงีานบญุประเพณขีองชมุชน 

ผูใ้หญจ่งึเขา้มามีบทบาทชว่ยกำาหนดใหส้องวชิาหลงัอยูใ่น

หมวดหมู่ของวิชาบังคับที่เยาวชนทุกหมู่บ้านต้องเรียนรู้ 

เพื่อมาช่วยกันจัดแต่งขบวนบุญประเพณี ส่วนหลักสูตร 

อื่นๆ ให้ถือเป็นวิชาเลือกแทน ดังนั้นหลักสูตรต่�งๆ	ที่

เย�วชนได้เรียนรู้ผ่�นก�รลงมือทำ�จริง	จึงล้วนสอดคล้อง

อยู่กับวิถีชีวิตของเข�และชุมชนอย่�งแยกไม่ออก

ดึงภ�คีเครือข่�ยร่วมทำ� “หลักสูตร” 
โรงเรียนครอบครัว 

อยา่งไรกต็ามเพือ่ใหก้ระบวนการเรยีนรูต้อบโจทย์

ที่ตั้งไว้ ทีมนักถักทอชุมชนจึง	 “เช่ือมประสาน”	 ครู

ภูมิปัญญ�ทุกหมู่บ้�นและครูในโรงเรียน	4	แห่งม�ทำ�	

“หลักสูตร”	 ซึ่งประกอบไปด้วย	 หลักก�รและเหตุผล	

เนื้อห�หลักสูตร	 ขั้นตอนก�รทำ�	 ก�รประเมินผลก�ร

เรียนรู้ทุกร�ยวิช�

“เมื่อถึงวันเรียนรู้ เด็กโตก็จูงมือน้องเล็กๆ เข้ามา

รว่มเรยีนรู้ ส่วนพอ่แมผู่ป้กครองกเ็ข้ารว่มด้วย งานนีไ้ด้ทัง้

ความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน ส่วนพวกเราใน

ฐานะเจา้หนา้ที ่อบต.กเ็ขา้ไปสงัเกตการณ ์เสรจ็งานวนันัน้

พี่ๆ แกนนำาในหมู่บ้านก็จะพาถอดบทเรียนตรงนั้นเลย”

“การมีภาคีเครือข่ายทำาให้เราทำางานง่ายขึ้น   

หากวันไหนที่เจ้าหน้าที่ อบต.ไม่ว่าง ก็จะมีคนเข้ามา

ช่วยทำางาน ถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น

ในชุมชนหนองอียออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน”

สมเกียรติ บอกว่า ระยะหลังน้ี อบต.มีภาคีเครือข่าย

เข้ามาร่วมทำางานด้านเด็กและเยาวชนมากขึ้น ทั้งครู

ภูมิปัญญา โรงเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็กเยาวชน 

แม้ก่อนหน้านี้เราก็เคยพาเด็กทำาโครงงานคล้ายๆ กันมา

บ้างแล้ว แต่ความต่างคือ ก�รมีภ�คีเครือข่�ยทำ�ให้เร�

ทำ�ง�นง่�ยข้ึน	 ห�กวันไหนที่เจ้�หน้�ที่	 อบต.ไม่ว่�ง		

ก็จะมีภ�คีฯ	เข้�ม�ช่วยทำ�ง�น	ถือเป็นก�รสร้�งก�รม	ี

ส่วนร่วมให้เกิดข้ึนในชุมชนหนองอียออย่�งที่ไม่เคย	

มีม�ก่อน

ขณะนี้กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนของ

เยาวชนทั้ง 11 หมู่บ้าน ผ่านไปแล้ว 3 หลักสูตร คือ 2 วิชา

บังคับ และ 1 วิชาเลือก  เพราะเยาวชนส่วนใหญ่ติดสอบ

ปลายภาค หลังสอบเสร็จค่อยเริ่มเรียนรู้ใหม่อีกครั้ง โดย

ทีมนักถักทอชุมชนมีการนัดประชุมแกนนำาเยาวชนเป็น

ประจำาทุกเดอืนอยู่แลว้ เพือ่สอบถามวา่หมูบ่า้นไหนจะทำา

กจิกรรมอะไร ซึง่เปน็การวางแผนการทำางานลว่งหนา้กอ่น

ทุกเดือน แต่แผนนี้จะยืดหยุ่นตามความสะดวกของ

เยาวชน นอกจากกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนแล้ว 

อบต.ยังมีกิจกรรมเยาวชนในรูปแบบอ่ืนๆ ควบคู่ไปด้วย 

อาทิ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอล

หญงิ  หรอืกจิกรรมวนัสำาคญัประจำาปทีีเ่ยาวชนตอ้งเขา้ไป

ร่วมจัดงานกับผู้ใหญ่เป็นประจำา
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ง�นบุญประเพณี บทพิสูจน์ศักยภ�พ
เย�วชน

แม้กจิกรรมการเรยีนรู้โรงเรยีนครอบครวัจะเกดิขึน้

แล้วในชมุชนหนองอียอ แตก่จิกรรมค�่ยพฒัน�ศกัยภ�พ

แกนนำ�เย�วชนก็ยังคงมีคว�มจำ�เป็น สมเกียรติให้

เหตุผลว่า เด็กต่างจังหวัดส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบชั้น ม.6 ก็

มักไปเรียนต่อนอกพื้นที่ จึงต้องมีก�รสร้�งแกนนำ�

เย�วชนรุ่นน้องข้ึนม�ทำ�ง�นต่อ ทีมนักถักทอชุมชนจึง

พยายาม “เชือ่มโยง” เครอืขา่ยโรงเรยีนส่งเยาวชนในพืน้ที่

เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพบ่อยคร้ัง โดยมีครูหนูคล้�ย	

วรวงศ์	ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนหนองอียอวิทย�	

เป็นภาคีสำาคัญ เพราะเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ของ

ตำาบล จึงเป็นภาคีหลักในการส่งเยาวชนร่วมค่าย

และแล้ว “ค่�ยละคร” วิทย�กรโดยนิน�ท		

บุญโพธ์ิทอง	กรรมก�รผู้จัดก�รเครือข่�ยหน้�ก�กเปลือย 

ก็เกิดขึ้น สมเกียรติบอกว่า ค่ายนี้เกิดขึ้นเพราะต้องการให้

เยาวชนหนองอียอพัฒนาในเรื่องของการทำางานเป็นทีม 

กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำา และกล้าแสดงออก  ทาง สรส.จึง

ชว่ยประสานเครอืขา่ยหนา้กากเปลอืยเขา้มาเปน็วิทยากร

กระบวนการ  

หลังกระบวนการเรียนรู้ในค่ายละครผ่านไป กลุ่ม

เยาวชนนำาทกัษะตา่งๆ มารว่มกนัสรา้งสรรคเ์ปน็การแสดง

ในงานประเพณีบุญบั้งไฟของตำาบล อาทิ ขบวนฟ้อนรำา 

และละครเรื่อง “มนต์รักบุญบ้ังไฟ” เพ่ือสืบทอดศิลป

วัฒนธรรมของท้องถิ่น ทำ�ให้ง�นบุญบั้งไฟปีที่ผ่�นม�

ครึกคร้ืนสนุกสน�นกว่�ปีไหนๆ	เพร�ะนอกจ�กเย�วชน	

จะเข�้ม�มสีว่นรว่มกบัคนในชมุชนจดัง�นบญุประเพณี

นี้แล้ว	ยังนำ�	“คว�มรู้”	ที่ได้รับจ�กค่�ยละครม�แสดง

ให้คนในชุมชนได้เห็นถึงศักยภ�พและคว�มส�ม�รถ

ของพวกเข�	เย�วชนทีเ่กง่เรือ่งจับผ้�จบีผ�้	และบ�ยศรี

ต่�งโชว์ฝีมือก�รตกแต่งขบวนรถได้อย่�งสวยง�ม		

ส่วนเย�วชนคนไหนที่พูดเก่ง	พูดคล่อง	ก็ผันตัวไปเป็น

วิทย�กรบนเวทีบ้�ง	วิทย�กรภ�คสน�มบ้�ง	จนนำ�ม�ซ่ึง

คว�มปล�บปล้ืมของพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใน

ชุมชนเป็นอย่�งม�ก	

ร่องรอยคว�มสัมพันธ์ใหม่ในชุมชน
แฉล้ม	 เกตุใสย ์อ�ยุ	43	ปี	ครูภูมิปัญญ�สอน

หลักสูตรบ�ยศรี บอกว่า คิดไม่ถึงว่าจะได้เป็นครูของ

เยาวชนในหมู่บ้าน เราเป็นแค่ชาวนาคนหนึ่ง มีโอกาสไป

ชว่ยเพือ่นบา้นทำาบายศรบีา้ง แตเ่มือ่ได้มาสอนเยาวชน ก็

รูส้กึว่าความหา่งหรอืชอ่งวา่งระหวา่งวยัของคนในหมูบ่า้น

เริ่มน้อยลง ไปไหนมาไหนเริ่มมีการทักทายกันมากขึ้น 

หมู่บ้�นไหนจัดง�น	 เย�วชนเหล่�นี้ก็กล�ยเป็นกำ�ลัง

สำ�คญัเข�้ม�ชว่ยง�นเท�่ทีจ่ะทำ�ได	้ทัง้ง�นบ�้น	ง�นวดั

ก็ไม่เกี่ยง	 ทำ�ให้คนในหมู่บ้�นรู้สึกภ�คภูมิใจที่ได้เห็น

ลูกหล�นอ�ส�เข้�ม�ทำ�ง�นเพื่อส่วนรวม

อดิศร	เกตุใสย ์“บอมบ์” ประธ�นสภ�เด็กและ

เย�วชนตำ�บลหนองอียอ เล่าว่า หลังจากพี่เขียวและ 

พีส่มเกยีรตชัิกชวนใหเ้ขา้ค่ายละคร งานบุญบัง้ไฟทีผ่า่นมา

คือพื้นที่แรกที่แกนนำาเยาวชนจากทุกหมู่บ้านร่วมกันคิด

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย กลุ่มฟ้อนรำาแห่ กลุ่มทำาอาหาร 

และกลุ่มละคร “มนต์รักบุญบั้งไฟ” โดยมีวัตถุประสงค์
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เพ่ือสอดแทรกความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับบุญบ้ังไฟ 

เป็นการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงบุญประเพณีของ

ท้องถิ่น เป็นการนำาความรู้จากค่ายละครมาใช้อย่าง 

เต็มความสามารถ แถมยังสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชน 

11 หมู่บ้านให้แนบแน่นขึ้นอีกด้วย 

“เมือ่วันเดก็ทีผ่า่นมา พวกเรานำาผลงานทีไ่ดเ้รยีนรู้

เรือ่งภมิูปญัญาชมุชน เชน่ จับผา้จีบผา้ ทำาขนม จัดอาหาร

มาโชว์ในกิจกรรมถนนคนเดิน ผู้ใหญ่ก็มาช่วยกัน เป็นวันท่ี

เด็กเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด และสนุกที่สุด”

ไม่มี “ค่�ย” สุดท้�ยสำ�หรับหนองอียอ
 หลังจบจ�กค่�ยละคร	ก็มีค่�ยพัฒน�ศักยภ�พ

แกนนำ�เย�วชน	20	วันต่อ	หล�ยคร้ังท่ีเย�วชนหนองอียอ

ได้รับโอก�สให้เข้�ไปเรียนรู้	ส่ิงท่ีได้รับไม่เพียงแต่เฉพ�ะ

เย�วชนที่เข้�ร่วมค่�ยเท่�น้ัน	 แต่	 “แกนนำา”	 ท่ีกลับม�	

ยังนำ�เทคนิคกระบวนก�รม�	“สานต่อ”	ใหเ้ย�วชนรุน่นอ้ง

ท้ังในพ้ืนท่ีตำ�บลหนองอียอและพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้เรียนรู้	

เป็นก�รส�นต่อกระบวนก�รเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้น

 “พวกเราได้เทคนคิกระบวนการตา่งๆ มาใชพ้ฒันา

เยาวชนดว้ยกนัเอง หรอืบางครัง้ อบต.เมอืงลงีจดักจิกรรม

ผมและน้องๆ แกนนำาก็ไปทำาสันทนาการให้ ถือว่าเราได้

พัฒนาตัวเองไปด้วยในตัว” เขียวบอกเล่าถึงการทำางาน

วนันี	้“กระบวนการ”	สร�้งก�รมสีว่นรว่มของคน

ทกุเพศทกุวยัในชุมชนหนองอยีอปร�กฏผลใหเ้หน็เปน็

รูปธรรมชัดเจน	 “กระบวนการ”	 สร้�งคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งเด็กเย�วชนด้วยกันเองให้เกิดคว�มแนบแน่น

ก็เร่ิมเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ผ่�นกิจกรรม	 “กีฬาสาน

สัมพันธ์” ที่จัดแข่งขันฟุตบอลช�ยและวอลเล่ย์บอล

หญงิในลกัษณะ	“ลกีการแขง่ขนั”	ทำ�ใหท้กุวนัตัง้แตเ่ช�้

จรดเย็น	เย�วชนหนองอียอไม่มีเวล�คิดทำ�เร่ืองไร้ส�ระ

ใดๆ	อีกเลย	นอกจ�กก�รเรียนและกีฬ�...

ก�รเรียนรู้...เปลี่ยนคน
สำาหรบัเขยีวแมวั้นนีเ้ขาจะเปดิทางให้รุน่นอ้งอยา่ง 

“บอมบ์”	อดิศร	เกตุใสย์ ข้ึนมาทำางานในตำาแหน่งประธาน

สภาเดก็และเยาวชนตำาหนองอยีอแลว้กต็าม แตเ่ขยีวกย็งั

มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาแกนนำาเยาวชนรุ่นใหม่อยู่ 

ไมน่อ้ย  ตลอดระยะเวล�	6	ปทีีเ่ข�้ม�มสีว่นรว่มพฒัน�

ตนเองและเพื่อนเย�วชน	เขียวกล้�พูดได้เต็มหัวใจว่�	

วันนี้	“วัยรุ่น”	ในพื้นที่หนองอียอเปลี่ยนไปม�ก 

เขียวบอกว่า เม่ือก่อนเด็กบ้านเราใช้เวลาว่างไม่เป็น

ประโยชน์ ตามประสาเด็กบ้านนอกไม่ค่อยเรียนหนังสือ  

ขับรถเล่น กินเหล้า แต่พอเรามีกิจกรรมให้เขารวมกลุ่ม 

กันทำา เสาร์อาทิตย์ก็จัดกิจกรรมกีฬา สิ่งที่เราได้มากที่สุด

จากกิจกรรมกีฬาคือ “จิตใจ” เพราะความที่เป็นวัยรุ่น 

เวลาเล่นฟุตบอลจึงมักใช้อารมณ์เป็นหลัก เล่นแรง ไม่ยอมกัน 

หลังๆ กใ็ช้วธีิการถอดบทเรยีนมาช่วย หลงัแขง่บอลเสร็จ

ก็ชวนน้องๆ	ม�น่ังคุยกันว่�	 วันน้ีท่ีเพ่ือนคนน้ีมีอ�รมณ์

เพร�ะอะไร	 แพ้เพร�ะอะไร	 ทำ�ไมบ�งคนโทษเพ่ือน		

เปดิโอก�สใหเ้ข�ได้คยุกนัอย�่งลกูผูช้�ย	เมือ่ทกุคนได้

พดูไดค้ยุกเ็หมอืนไดร้ะบ�ยคว�มในใจออกม�ทกุอย�่ง

ก็จบ	วันหลังเข�ก็มีสติ	มีคว�มอ่อนโยนลง ใช้กีฬาเป็น 

“เครือ่งมือ” ใหเ้ขาค่อยๆ เปล่ียนความคิด เปล่ียนอารมณ์
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ตนเอง ที่สำาคัญเม่ือพวกเขาได้รู้จักกัน ได้ทำางานด้วยกัน 

เขาก็เลิกตีกันไปเอง 

“ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา

ตนเองและเพื่อนเยาวชน เขียวกล้าพูดได้เต็มหัวใจว่า 

วันนี้ “วัยรุ่น” ในพื้นที่หนองอียอเปลี่ยนไปมาก”

“ผมคดิว่าชว่งทีเ่ดก็เปลีย่นไปมากๆ นา่จะเปน็หลงั

จากเข้าค่ายผู้นำา 20 วันของสถาบันยุวโพธิชน และค่ายละคร

ของเครือข่ายหน้ากากเปลือย เพราะมีการนำาเรื่องการ

ทำางานเปน็ทมีมาใช ้สว่นคา่ยละครเมือ่กลบัมากเ็หน็ชดัวา่

พวกเขากล้าแสดงออกมากข้ึน กล้าพูด กล้าคิด กล้านำาเสนอ 

เมื่อเห็นผลที่เกิดขึ้น เราก็อยากขยายผลต่อไปยังหมู่บ้าน

ใกล้เคียง ซึ่งที่ผ่านมาเราทำากิจกรรมในตำาบลมาแล้วระยะ

หนึ่ง จึงอยากหาประสบการณ์เพิ่มด้วยการไปจัดกิจกรรม

ให้กับตำาบลอื่นๆ บ้าง ถ้ามีโอกาส” เขียวบอก

ครูหนูคล้าย	เล่าว่า หลังจากที่ตำาบลหนองอียอจัด

กิจกรรมให้เยาวชนทั้งในและนอกระบบทำาด้วยกันเกือบ

ทุกสัปดาห์พบว่า เยาวชนมีความสามัคคีกันมากขึ้น ถ้า

เป็นเด็กในโรงเรียนก็พูดคุยทักทายกัน บรรยากาศใน

โรงเรียนก็เปลี่ยนไป ปัญหาทะเลาะวิวาทลดลง ส่วนเด็ก

นอกระบบเมื่อก่อนเวลากลุ่มวัยรุ่นผู้ชายขับรถผ่านหน้า

โรงเรียนก็จะแซวตลอด เป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม แต่พอ

เขารู้จักกันหมดตอนนี้พฤติกรรมนี้ไม่มีให้เห็นอีกแล้ว

“กิจกรรมของโรงเรียนที่ผ่านมา นักเรียนกลุ่มนี้

เข้ามาช่วยครูทำางาน  จากเมื่อก่อนเวลามีงานโรงเรียน

ครูต้องทำาทุกอย่าง ต้ังแต่เวทีไปจนถึงกิจกรรม แต่เด๋ียวน้ี

มีแกนนำาเยาวชนที่ผ่านกระบวนการค่ายมาช่วยคิด

กจิกรรม เปน็พธิกีร เปน็ทมีทำางานรว่มกบัคร ูทำาใหค้รู

มีเวลาไปดูเรื่องวิชาการมากขึ้น” 

“พี่สอนน้อง” กระบวนก�รสร้�งแกนนำ�
จ�กรุ่นสู่รุ่น 

สมเกียรตเิลา่อีกวา่ สำาหรบัแผนงานในระยะอนัใกล้

คือ ต้องการนำาเด็กเยาวชนแกนนำาไปเข้าค่ายร่วมกับ

เยาวชนในพื้นท่ีอื่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของเด็กต่าง

ชุมชน ให้เยาวชนได้แลกเปล่ียนความคิด และเพื่อเปิด 

โลกทัศน์มุมมองความคิดจากเพื่อนที่หลากหลายมากข้ึน 

ซึง่ไดมี้การหารอืกนัเบือ้งตน้แล้วระหวา่ง อบต.หนองสนทิ 

และ อบต.เมอืงลงี สว่นแผนระยะยาวคอื อบต.หนองอยีอ

ต้องการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนต่างๆ ผ่าน

กระบวนการ “พี่สอนน้อง” เพื่อยึดโยงความสัมพันธ์ของ

คนสองรุน่ไวด้ว้ยกนั ดว้ยการใหรุ้น่พีท่ีเ่คยผา่นกระบวนการ

ค่ายเป็นผู้ถ่ายทอดสู่รุ่นน้องที่จะต้องเติบโตขึ้นมาแทน 

รุ่นพี่ที่กำาลังจะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกต่อไป

ส�ม�รถ	ครองสตัย ์น�ยก	อบต.หนองอยีอ  บอก

ว่า แม้ช่วงที่นักถักทอชุมชนเริ่มต้นทำากิจกรรมพัฒนา

เยาวชน จะเปน็ช่วงทีต่นวา่งเว้นจากตำาแหนง่ แต่กต็ดิตาม

การทำางานของ อบต.อยู่ตลอด พบว่าทีมนักถักทอชุมชน

และทีมบริหารชุดเก่าให้การสนับสนุนการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนเป็นอย่างดี รู้สึกดีใจที่ได้เห็นเยาวชนรวมกลุ่มกัน

ทำากิจกรรม ทำาให้ปัญหาต่างๆ เบาบางลง กระทั่งเมื่อตน

กลับมารับตำาแหน่งอีกครั้งเมื่อต้นปี 2557 จึงคิดท่ีจะ 
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สานต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนโดยจะสนับสนุนส่งเสริม

ทุกอย่างเท่าที่จะทำาได้ 

“ผมเตรียมงบประมาณประจำาปีไว้แล้ว ซึ่งผม

มั่นใจทีมนักถักทอชุมชนทีมนี้เขาเริ่มต้นไว้ดีแล้ว สิ่งที่

ผมอยากเหน็ในอนาคตคอื อยากใหเ้ดก็หนองอยีอเปน็

คนมีระเบียบ มีคุณธรรม อยากให้เขารวมกลุ่มกันไม่

แตกแยก อยากส่งเสริมเรื่องอาชีพและการศึกษา เมื่อ

เขาเติบโตขึ้นไปหรือมีครอบครัวไปแล้วจะได้มีงาน มี

อนาคต และไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” 

สุวัฒน์	 ยิ้มดี ปลัด	 อบต.หนองอียอ ที่ทำางาน

คลุกคลีอยู่กับ อบต.หนองอียอมานานกว่า 15 ปี บอกว่า 

ที่ผ่านมา อบต.หนองอียอมีแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

อยู่บ้าง แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตร 

นกัถกัทอชมุชนกพ็บวา่กจิกรรมและโครงการตา่งๆ มคีวาม

ชัดเจนและเป็นรูปธรรมข้ึน โดยเฉพาะการทำางานของ 

เจ้าหน้าที่ พวกเขามีแนวความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนา 

มากขึ้น กว้างข้ึน เข้าใจชุมชนลึกซึ้งมากขึ้น ส่งผลให้การ

ทำางานลื่นไหลเกิดประโยชน์กับชุมชนมากขึ้น 

“จากเดมิเวลาเราลงพืน้ทีท่ำาประชาคม เยาวชนมกั

ไม่สนใจงานของ อบต.เลย แต่หลังๆ เวลามีการทำาประชาคม

เยาวชนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย หรือถ้ามีกิจกรรมใน

ตำาบลเยาวชนก็จะให้ความร่วมมือดีขึ้น เช่น งานวันเด็ก 

งานประเพณีต่างๆ พวกเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น  

ทั้งจัดสถานที่ จัดขบวนกิจกรรม ฯลฯ ที่สำาคัญงานพัฒนา

เยาวชนยังทำาให้ อบต.สามารถ “เชื่อมโยง” ภารกิจอื่นๆ 

เข้าด้วยกันง่ายขึ้น เช่น รพ.สต.ท่ีดูเรื่องสุขภาพคนตั้งแต่ 

อยู่ในครรภ์ (ก่อนและหลังคลอด) จนถึงสูงอายุ ตอนนี้ก็มี

กลุ่มเยาวชนจิตอาสาไปดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน ทำาให้เราทำางาน

ง่ายข้ึน และเป็นองค์รวมมากขึน้” 

และน่ีคือ	“บทสรุป”	ก�รทำ�ง�นของทีมนักถักทอ

ชุมชน	อบต.หนองอียอท่ี	“ถักทอ”	ทุกภ�คส่วนในชุมชน

ใหเ้ข�้ม�รว่มขบัเคลือ่นก�รพฒัน�ตำ�บลหนองอยีอได้

ทั้งองค�พยพ

จากเดิมเวลาเราลงพื้นที่ทำาประชาคม เยาวชนมักไม่สนใจงานของ อบต.เลย แต่หลังๆ เวลามีการทำาประชาคม

เยาวชนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย หรือถ้ามีกิจกรรมในตำาบลเยาวชนก็จะให้ความร่วมมือดีขึ้น เช่น 

งานวันเด็ก งานประเพณีต่างๆ พวกเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
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สมเกียรติ	ส�ระ	หัวหน้�สำ�นักง�นปลัด เล่าว่า 

ความรูท้ีไ่ดร้บัจากหลกัสตูรทีเ่รานอ้มนำามาใชม้ากทีส่ดุคอื 

“หลักก�รทรงง�นของในหลวง” โดยเฉพาะเรื่อง “ก�ร

ระเบิดจ�กข้�งใน” ทำาให้รู้ว่าเวลาเราเข้าไปทำากิจกรรม

กับชมุชนและเยาวชน เราต้องค้นหาความต้องการท่ีแท้จริง

ของเขาให้เจอ เราตอ้งไมเ่ปน็คนกำาหนดกจิกรรมหรอืวธิกีาร

ต่างๆ ให้เขา เพราะเราเองก็เคยได้บทเรียนมาแล้วเมื่อปี 

2553 ทีเ่ราพยายามคดิกจิกรรมตา่งๆ ใหเ้ขาทำา เหน็ไดช้ดั

เลยว่าหากกิจกรรมไหนเขาไม่ชอบ เขาก็จะหยุด จึงนำา

ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ โดยตอนน้ีเราจะให้เด็กเขาคิดเอง  

ทำาเอง ผลคือกิจกรรมนั้นๆ เดินต่อไปได้ด้วยดี

นอกจากนี้ยังมีเรื่องการประสานงาน และการ

วิเคราะห์ภาคีเครือข่ายที่ต้องทำาให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

ของทุกฝ่าย โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นเป้าหมาย ที่ผ่านมา

เวลาเราจะจัดกิจกรรมอะไร เราก็แค่เชิญเขามาร่วมงาน 

โดยไม่มีการชี้แจงทำาความใจให้เขาเห็นถึง “ประโยชน์

รว่ม” เหมือนกบัว่าเราเปน็เจา้ภาพหลักอยูค่นเดยีว แตพ่อ

เราเปล่ียนวิธีคิด วิธีทำางานใหม่ ทำาให้เราได้ภาคีเข้ามามี

ส่วนร่วมคิด ร่วมทำา และร่วมรับผิดชอบมากขึ้น 

“เราเองก็ปรับวิธีทำางานใหม่ด้วยเช่นกัน ทำาให้

เครยีดนอ้ยลง เมือ่กอ่นจะเครยีดกบังานมากเกนิไปจน

เกดิทกุข ์เพราะเราเนน้ทีป่รมิาณมากกวา่คุณภาพมาก

เกินไป  ส่วนน้องๆ ในทีมนักถักทอชุมชนก็รู้สึกว่า

ทำางานเขา้ขากันเปน็ทมีมากขึน้ และทีส่ำาคญัคือทุกคน

สามารถทำางานแทนกันได้ เม่ือก่อนเวลาลงชุมชนไป

ประชุมชาวบ้านก็มีแต่ผมคนเดียวที่จะต้องพูด เดี๋ยวนี้

มีน้องๆ ทั้งดาราวัลย์และจุฬาลักษณ์เข้ามาช่วยตรงนี้ 

ผมก็เหนื่อยน้อยลง สามารถปลีกตัวไปทำางานชุมชน

อย่างอื่นได้อีกเยอะ เพราะ อบต.มีงานมาก ทุกคนจึง

ต้องช่วยกันทำางาน”

“ทีมง�นคุณภ�พ” สร้�งได้ ไม่ย�ก

เพราะต้องการสร้าง “ทีมงานคุณภาพ” ให้เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน  สมเกียรติ สาระ ในฐานะ

หัวหน้าสำานักงานปลัด จึงนำาพาทีมงานอีก 4 คนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักถักทอชุมชน นำา “ความรู้” ที่

ได้รับจากหลักสูตรมาปรับใช้ทั้งการทำางานในองค์กรและการทำางานกับชุมชน 1 ปีผ่านไป “ทีมงานคุณภาพ” 

ของ อบต.หนองอียอก็เกิดขึ้น

สมเกียรติ ส�ระ
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ชนันท์ก�นต์ ชนะทะเล

ชนันท์ก�นต์	 ชนะทะเล	 เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์

นโยบ�ยและแผน	บอกวา่การเขา้อบรมหลกัสตูรนกัถกัทอ

ชุมชนทำาให้เราได้ “เครื่องมือ” การทำางานหลายอย่าง ที่

เห็นชัดที่สุดคือ “ก�รสื่อส�ร” ท่ีนำามาใช้กับลูกที่อยู่ใน 

วัยรุ่น ใช้เหตุผลพูดคุยกับลูก ทำาให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้น 

เมื่อก่อนเป็นคนคิดม�ก	เวล�ทะเล�ะกับลูกจะยิ่งทุกข์	

เวล�ทำ�ง�นก็คิดเรื่องลูกผสมปนเปกันไปหมด	 ยิ่งเร�

เปน็คนปดิตวัเอง	ชอบคดิไปเองคนเดยีว	คดิลบ		ไมยุ่ง่

กบัใคร	เวล�มปีญัห�กย็ิง่ทกุขห์นกั	แตพ่อได	้“เปดิใจ”	

ได้พูดคุยกับพี่ๆ	เพื่อนๆ	ในทีม	ทุกข์ก็เริ่มน้อยลง เมื่อ

ความคิดไม่จดจ่อกับเรื่องส่วนตัว ปัญหาก็เร่ิมคลี่คลาย  

เริ่มมองเห็นว่าปัญหามีอยู่มากมายในสังคม ที่เคยคิดว่า

เราแย่แล้ว ยังมีคนที่แย่กว่า เด๋ียวน้ีเร่ิมคิดถึงใจเขาใจเรา 

เขากเ็หนือ่ย เรากเ็หนือ่ย บรรยากาศในการทำางานจงึดขีึน้ 

ตามลำาดับ 

จฬุ�ลกัษณ	์อนิทรแ์ปน้	ผูช้ว่ยเจ�้หน�้ทีว่เิคร�ะห์

นโยบ�ยและแผน เล่าว่า ตอนแรกที่ถูกชวนเข้าร่วมทีม  

ก็คิดว่าเราทำางานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ไม่น่าจะเกี่ยวกับเด็กเยาวชน แต่ในความเป็นจริงแล้วมัน

เกี่ยวกันเต็มๆ เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เมื่อ

คิดได้ “ทัศนคติ” เปล่ียนเลย ทำาให้เราเริ่มคิดวางแผน 

ได้ไกลว่า เด็กวันนี้เขาคิดเห็นอย่างไร มีทัศนคติอย่างไร  

มีรากฐานมาอย่างไร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำางานของ

เรามาก

“เม่ือก่อนสนใจแต่ตัวเอง อัตตาสูง อารมณ์เสียง่าย 

แต่หลักสูตรนี้สอนให้เราเรียนรู้ว่าการทำางานแบบเดิม

ไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเองและผู้อ่ืนเลย  ก็เร่ิมรู้จักปล่อยวาง 

เข้าใจตัวเองมากข้ึน ยอมรับผู้อ่ืนและเข้าใจผู้อ่ืน ความสุข

จากการทำางานก็เกิด”

การทำางานของเราตอนนีอ้ยูใ่นชว่งทีต่อ้งสรา้งการ

มสีว่นรว่มของชาวบา้น ซึง่เปน็งานทีท่า้ทายมาก แตถ่า้เรา

ทำางานด้วยความรู้สึกอยากทำาจริงๆ แม้จะเหน่ือยล้าแค่ไหน 

เราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่ทำา การที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

ถือเป็น “ต้นทุนของชีวิต” 

จุฬ�ลักษณ์ อินแป้น

พอได้ “เปิดใจ” พูดคุยกับพี่ๆ เพื่อนๆ ในทีม  

ทุกข์ก็เริ่มน้อยลง เมื่อความคิดไม่จดจ่อกับ 

เรื่องส่วนตัว ปัญหาก็เริ่มคลี่คลาย... 

เดี๋ยวนี้เริ่มคิดถึงใจเขาใจเรา เขาก็เหนื่อย เราก็เหนื่อย 

บรรยากาศในการทำางานจึงดีขึ้นตามลำาดับ
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ด�ร�วัลย์	 จันท�	 นักวิช�ก�รศึกษ�	 เล่าว่า	 

“คว�มรู้” ที่ได้รับจากหลักสูตรนักถักทอชุมชนมีความ

หลากหลายมาก ท้ังความรู้ท่ีจำาเป็นต่อการใช้ชีวิต การทำางาน 

และการลงชมุชน ยิง่เรยีนกย็ิง่ทำาใหเ้ราอยากเรยีนรูม้ากขึน้

เร่ือยๆ ได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีคาดไม่ถึง บางเร่ืองเรารู้ก็จริงแต่เรา

ไม่เคยนำามาใช้ หรือบางเรื่องเป็นสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อน ซึ่ง 

ในความเป็นจริงแล้วความรู้ของเราก็มีอยู่แต่มันกระจัดกระจาย 

พอมาเขา้หลกัสตูรนีท้ำาใหเ้รามกีารวางแผน วางเปา้หมาย 

เตรียมงานเพื่อให้การทำางานไม่สะดุด สิ่งที่ทีมนักถักทอ

ชุมชน	 อบต.หนองอียอนำ�ม�ใช้ม�กท่ีสุดคือเร่ืองก�ร

ทำ�ง�นเป็นทีม	 และก�รมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงเห็น 

ได้ชัดเลยว่า ดีขึ้นมาก เราสามารถเข้าถึง “ใจ” ของคนใน

ชุมชนได้ด้วยเทคนิคการชวนคิด ชวนคุย ทำาให้งานเรา

บรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น

“ถามว่าทำางานเด็กและเยาวชนเหน่ือยไหม ตอบเลย

ว่าเหนื่อยมาก บางทีเสาร์อาทิตย์มีกิจกรรมเราก็ต้องมา 

โอทีก็ไม่มี  ทีเ่ราคิดและทำาทุกวันนี้เพราะเราทำามาแล้ว 

เราไดใ้จเดก็มาแลว้ แลว้จะทิง้เดก็เหลา่นีไ้ดล้งคอหรอื 

เขากำาลังรอเราอยู่ สิ่งสำาคัญของการทำางานเด็กและ

เยาวชนคือ “ใจ” เมือ่ “ใจ” เรามาแลว้จะยากงา่ยกไ็มใ่ช่

ปัญหาอีกต่อไป ยิ่งถ้าเราพาเขารอด งานเราก็รอดด้วย 

เพราะหากชุมชนสังคมดีข้ึน ปัญหาน้อยลง งานเราก็จะ

ผ่อนคลายลงตามไปด้วย เวลาเหนื่อยๆ ทุกคนในทีมต่าง

พูดคุยให้กำาลังใจซึ่งกันและกันว่า การพัฒนาคนต้องใช้

เวลา และต้องเสียสละ ซึ่งบางครั้งอาจจะทำาให้เกิดปัญหา

ครอบครัวบ้าง แต่เราต้องพยายามทำาความเข้าใจ”

ด�ร�วัลย์ จันท�
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วีระศักดิ์ แสวงสุข

วีระศักด์ิ	แสวงสุข	ผู้ช่วยเจ้�หน้�ท่ีธุรก�ร	บอกว่า	

แรกๆ ท่ีพี่สมเกียรติมาชวนเข้าอบรมก็แอบคิดว่ามันเป็น

งานของเราหรือเปล่า แต่เมื่อหัวหน้าให้ทำาก็ทำาไปก่อน 

พอได้เข้�อบรมแล้วทัศนคติก�รทำ�ง�นเปลี่ยนไปเลย	

เมื่อก่อนคิดว่�แค่ทำ�ง�นของเร�ก็พอแล้ว	 ไม่จำ�เป็น

ต้องไปช่วยคนอื่น	 พิมพ์เอกส�ร	 ส่งแฟกซ์	 รับแฟกซ์	

เดินเอกส�ร	วันๆ	ไม่พูดคุยกับใครเลย	แต่พอเปลี่ยน

คว�มคิดวิธีทำ�ง�นใหม่	ได้มีโอก�สลงพ้ืนท่ี	ลงชุมชนกับ

พ่ีๆ	ม�กขึน้		เริม่เหน็ว�่ภ�รกจิขององคก์รกค็อืง�นของ

เร�เหมือนกัน	จนเด๋ียวน้ีไม่ว่�ง�นอะไรทำ�ได้หมด	ไม่ว่�

ใครจะใหช้ว่ยเหลอือะไร ตัง้แตจ่ดัเตรยีมเอกสาร อาหาร 

ประสานงาน ถ่ายรูป เก็บข้อมูล ทำาได้หมด นอกจากนี้ 

ยังทำาให้เราได้รู้จักพื้นที่มากขึ้น เราเป็นคนในพื้นที่ก็จริง 

แต่เพราะไม่ค่อยพูดคุยกับใคร ช่ือผู้ใหญ่บ้านยังจำาไม่ได้ 

แต่ตอนน้ีเรากลายเป็นคนท่ีหลายๆ คนรู้จัก เราเองก็เปิดตัว

ออกไปหาคนอื่นมากขึ้น ภาพรวมของงานก็ดีขึ้น แต่ที่ดี

ที่สุดคือมีความสุขในการทำางานมากขึ้น 


