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สายสุนีย์ แก้วสอน (ปุ้ย)  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลต าบลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ และเคย

เข้าอบรม “นักถักทอชุมชน” ทต.กันตรจระมวล เป็นหน่ึง 11 อปท. ที่เข้าร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล “ปุ้ย”
เป็นพ่ีเลีย้งท่ีท างานใกล้ชิดกับเดก็และเยาวชนในพืน้ท่ีมาก เม่ือมีการอบรมเยาวชนในค่ายๆ ต่าง “ปุ้ย” ก็จะ
มาเข้าร่วมเรียนรู้ไปกับเดก็ๆ ด้วย  ล่าสุดได้เข้าร่วมเรียนรู้ในค่ายพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชนสู่การเป็น
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พลเมืองรุ่นใหม่ที่สามารถดงึศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์  ร่วมสะท้อน
ความคิดเหน็ประโยชน์ของการพาเดก็เยาวชนเข้าค่ายครัง้นี ้ และการเปล่ียนแปลงของตนเองที่ชัดเจนจากขี ้
โมโหกลายเป็นคนใจเยน็กว่าเดมิ และแนวคิดการพัฒนาเดก็และเยาวชนที่เปิดพืน้ท่ีให้เดก็ได้มีกิจกรรม
ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ เชิญชวนอ่านเร่ืองราวที่น่าสนใจกัน 

 
 
 

เป้าหมายในการพาเดก็มาเข้าค่ายครัง้นีคื้ออะไร 
อยากให้เด็กมีทกัษะในการเป็นผู้น า  และรู้จกัการดแูลตวัเอง  รู้จกัการอยู่กบัผู้ อ่ืน  รวมถึงมีภาวะผู้น าและสามารถน า
กระบวนการนีไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้  นอกจากนัน้อยากพฒันาชมุชนของตวัเอง ซึง่เดก็ยงัไมมี่ทกัษะและความรู้  
โดยมารับความรู้และทักษะจากตรงนี ้ เพื่อน ากลับไปท าโครงงานเพื่อชุมชน   
 
ความรู้อะไรจากค่ายนีท่ี้คิดว่าเดก็ได้รับประโยชน์เต็มท่ี 
ความรู้ท่ีเดก็จะได้เตม็ท่ี คือในเร่ืองการวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชน  โดยเด็กแตล่ะพืน้ท่ีไมเ่คยรู้มาก่อนวา่ต าบลของ
ตวัเองมีปัญหาอะไร  หรือรู้แตไ่มไ่ด้ใสใ่จกบัปัญหาตรงนัน้  แต่พอมาเข้าค่ายครัง้นีไ้ด้วิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชน

ของตัวเองจะได้รู้ว่าชุมชนของตัวเองมีปัญหาอะไร  และเขาอยากจะแก้ปัญหาในเร่ืองอะไร   เดก็ท่ีพามา
ทัง้หมดมี  7 คน  รวมเจ้าหน้าท่ีอีก 2 คน  รวมเป็น 9 คน  และคดิวา่ถ้าเดก็มาอบรมในคา่ยครัง้นี ้ แล้วกลบัไปอยากให้
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เดก็สร้างแกนน าใหมเ่พิ่มขึน้มา  และสร้างเครือขา่ยเพ่ือท างานให้กบัชมุชนของเฃา  โดยเร่ิมจากจดุเล็กๆ ท่ีผู้ใหญ่ไมเ่คย
มองเห็น  หรือมองเห็นแตไ่มใ่ห้ความส าคญั  แล้วเดก็กลุม่นี ้จะเข้ามาจดัการและท าให้ชมุชนของเขานา่อยูย่ิ่งขึน้ 

 
เยาวชนเลือกท าโครงการเก่ียวกับเร่ืองอะไรและเทศบาลจะสนับสนุนอย่างไร 
มี 2 โครงการ 1.โครงการสืบสานประเพณี และ 2.โครงการเก่ียวกบัเร่ืองปุ๋ ยอินทรีย์เพ่ือใช้ในชมุชน 
ทางเทศบาลเองมีโครงการท่ีพฒันาเดก็อยูแ่ล้ว  โดยมีงบประมาณสนบัสนนุท่ีตัง้ไว้ทกุปี ปีละ 50,000 บาท แตเ่ราไมมี่
แกนน าเดก็และเยาวชนมาใช้เงินตรงนี ้  และการแก้ปัญหาสว่นใหญ่เป็นความต้องการของผู้น าเอง  แตไ่มไ่ด้เป็นความ
ต้องการของเดก็โดยตรง  แตก่ารเข้าค่ายครัง้นีท้ าให้เดก็ได้คิดเอง ท าเองและตอ่ไปเขาสามารถใช้งบประมาณของ
เทศบาลในการท างานได้ด้วยสว่นหนึง่ 
 
คาดหวังกับเดก็กลุ่มนีอ้ย่างไรบ้าง 
ความคาดหวงักบัเดก็กลุม่นี ้ คือให้เขาสามารถกลับไปอยู่ในชุมชนของเขาแล้วรวมกลุ่มกันได้อย่างมีพลัง หรือ
สร้างกิจกรรมสร้างสรรค์เล็กๆน้อยๆ  ไมต้่องใหญ่โต  แตส่ามารถรวมกลุม่กนัได้  สามารถใช้ชีวิตได้อยา่งมีความสขุและ
ท างานร่วมกนัได้อยา่งมีความสขุ 
 
 
การที่มาเข้าค่ายในครัง้นีส้ าหรับตนเองได้รับประโยชน์เร่ืองใดบ้าง 
สิ่งท่ีได้ก็คือได้ทบทวนความรู้จากเดมิท่ีเคยเข้าคา่ยท่ีขอนแก่นมาแล้ว  และในครัง้นีท้ าให้หลายอย่างชดัเจนมากยิ่งขึน้ 
เชน่ เร่ืองของอารมณ์และความรู้สึกท่ีเรารู้ทันอารมณ์ของตัวเอง  รู้ความต้องการของตวัเอง  รู้ความรู้สกึนกึคิดท่ี
เกิดขึน้และได้จดัการมนั  ไม่ได้ปลอ่ยให้ผา่นไป ท าให้เราได้ทบทวนตวัเองวา่เป็นคนแบบไหน  รู้สกึอยา่งไร  และท าให้
คยุกบัคนอ่ืนหรือปรับตวัเข้ากบัคนอ่ืน  รวมถึงท างานเข้ากบัคนอ่ืนง่ายขึน้  จากแต่ก่อนเป็นคนขีห้งุดหงดิ  โมโหง่าย 
อารมณ์ร้อน  เวลาไม่พอใจก็จะเหว่ียงทันที  แต่ตอนนีไ้ด้ทบทวนตัวเองมากขึน้  ท าให้เข้าใจอารมณ์ตัวเอง
และรู้สึกว่าควบคุมตัวเองได้มากยิ่งขึน้ 
 
 
นอกจากนัน้ยังมีทักษะหรือความรู้อะไรบ้างที่เราได้ 
ได้ทกัษะเร่ืองการท างานเป็นทีม  ซึง่แต่ก่อนเป็นคนส่ังการ  คือคิดและมอบหมายหน้าที่โดยเราไม่ได้ฟังความ
คิดเหน็ของคนอ่ืน  ทัง้ท่ีคนอ่ืนมีความคิดเห็นท่ีดี  แตต่อนนีเ้ราเรียนรู้ท่ีจะท างานเป็นทีมมากยิ่งขึน้  เรารอได้  เพราะ
งานบางงานไมต้่องรีบเร่ง  สามารถฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนแล้วคอ่ยมอบหมายหน้าท่ีให้ตามความถนดัของคนอ่ืนได้
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มากยิ่งขึน้  ซึง่เป็นสิ่งส าคญั   อีกเร่ืองหนึง่คือภาวะการเป็นผู้น า  เพราะบางอยา่งถ้าเราไมล่กุขึน้มาจดัการ  งานก็ไม่
เดนิ  ท าให้เรากล้าและมีความม่ันใจในตัวเองมากยิ่งขึน้ เพราะถ้าไมมี่ใคร แล้วเราลกุขึน้มาน าก็จะท าให้งานเดนิไป
ได้ 

 
 
ในส่วนของเร่ืองความรู้ท่ีจะน าไปใช้ได้จริงมีเร่ืองอะไรบ้าง 
ความรู้ท่ีน าไปใช้ได้จริงมีเร่ืองของการท างานเป็นทีม  และเร่ืองการจัดการอารมณ์และความรู้สึกของ ตัวเอง  
รวมถงึเร่ืองของการน่ังสมาธิภาวนาที่ท าให้มีสตมิากยิ่งขึน้ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้เลย 
 
 
อะไรท่ีคิดว่าจะน าไปใช้ต่อเน่ืองและรู้สึกชอบมาก 
สิ่งท่ีชอบมากเป็นเร่ืองการจัดการอารมณ์  เพราะถ้าจัดการอารมณ์ไม่ได้ก็จะเกิดผลกระทบกับผู้อ่ืน  กบังานท่ี
ท าอยู ่  กบัชีวิตครอบครัว  และเร่ืองการนัง่สมาธิก็ส าคญั  เพราะเม่ือเราเจอปัญหาตา่งๆแตเ่ราไมมี่สมาธิไมมี่สตก็ิแย่
เหมือนกนั 
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เทศบาลให้ความส าคัญกับเร่ืองการพัฒนาเดก็อย่างไรบ้าง 
ทา่นนายกฯ  (นายสขุ แนมดี) มีนโยบายท่ีจะพฒันาเด็กอยา่งตอ่เน่ือง  ตัง้แตก่ารให้โอกาสเด็กเข้ามาท างาน  และใน
การเข้ามาบริหารงบประมาณหรือใช้เงินของเทศบาล  โดยเปิดโอกาสให้เดก็ท่ีมีความรู้ความสามารถใช้เทศบาล
เป็นพืน้ท่ีในการแสดงออก  เชน่ ในงานวนัเด็ก งานผู้สงูอาย ุหรือกิจกรรมตา่งๆของเทศบาล  โดยทา่นจะดงึเยาวชน
เข้ามามีสว่นร่วมตลอด  แตเ่รายงัไมมี่ก าลงัหลกัท่ีสามารถท างานได้ทกุงาน  จะเข้ามาเฉพาะงานเทา่นัน้  เชน่ งานวนั
เดก็จะมีเดก็เข้ามาท างานอย่างเตม็ท่ี แตจ่ะเข้ามาไมเ่ยอะ ซึง่ถ้าได้พฒันาแกนน า  ได้น าเดก็มาอบรมเร่ือยๆ จากรุ่นตอ่
รุ่นก็จะสามารถท างานได้เต็มท่ีมากขึน้ 
 
การให้โอกาสเดก็ได้เข้ามาท างานร่วมกับเทศบาลมีเป้าหมายอ่ืนๆอะไรอีกบ้าง 
เป็นการพัฒนาตัวเดก็เองและปูพืน้ฐานให้กับเดก็ในการท างานในอนาคต  เพราะบางอย่างไมส่ามารถเรียนรู้ได้
ในห้องเรียน  แตเ่รียนรู้ได้จากประสบการณ์จริง เชน่ เร่ืองการท างานเป็นทีม  เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์  เร่ืองการ ตดิตอ่
ประสานงานระหวา่งเดก็กบัผู้ใหญ่  
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มีอุปสรรคอะไรท่ีเราไม่สามารถสร้างแกนน าเดก็ได้ 
ไมส่ามารถสง่ตอ่รุ่นตอ่รุ่นได้  คือเราต้องหาแกนน าใหมเ่ร่ือยๆ เพราะเดก็ไมมี่ภาวะการเป็นผู้น า  พอรุ่นพ่ีจบไป  เด็กก็ไม่
กล้าขึน้มาน าแล้วเกิดการรอ  และเม่ือไมมี่เจ้าหน้าท่ีเข้าไปเดก็ก็จะหาย  ท าให้ไมเ่กิดการน าท่ีสง่ตอ่รุ่นตอ่รุ่นได้ 
 
จากจุดนีอ้ยากแก้ไขและจะท าอย่างไร 
ต้องปพืูน้ฐานตัง้แตป่ระถมขึน้มาอยา่งท่ีก าลงัท าอยู่  เพราะถ้าใช้เด็กประถมมาเป็นแกนน า  ท าให้เราสามารถร่วมงาน
กนัได้หลายปี  แตถ้่าเป็นเด็กมธัยมต้นหรือชัน้มธัยมปลาย  เม่ือเขาจบการศกึษาแล้วไปเรียนตอ่ท่ีอ่ืน  จะท าให้ขาด
คนท างาน  ดงันัน้เร่ืองงานเดก็และเยาวชนจงึคิดวา่ต้องใช้เดก็ประถม  โดยวางแผนให้เขาเรียนรู้  ซึง่มองว่าการท่ีเรา
น ามาฝึกตัง้แตเ่ดก็  เพราะอยา่งน้อยเขาเป็นคนในพืน้ท่ีและมีเวลาท างานเด็กและเยาวชนในพืน้ท่ีหลายปี 
 
ขณะท่ีเรามีบทบาทเป็นพ่ีเลีย้ง  คิดว่าพี่เลีย้งต้องท าหน้าที่อะไรบ้าง 
ในฐานะพ่ีเลีย้ง  อันดับแรกต้องดูแลทัง้เร่ืองกายและใจ ดูแลความปลอดภัยให้กับเขา  รวมถึงเป็นก าลังใจ
และคอยกระตุ้นเพื่อส่งเสริมให้เขาแสดงออก   คอยผลักดันให้เขาแสดงออกได้อย่างเตม็ที่  นอกจากนัน้ต้อง
คอยอ านวยความสะดวก  เพราะบางปัญหาท่ีเด็กยงัไมก่ล้าตดัสินใจหรือท าไมไ่ด้ จะมีตวัเราเองเป็นคนประสานงานและ
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คอยไปคยุคอยก ากบัให้เขาได้ท างานสะดวกยิ่งขึน้ ทักษะส าคัญของการเป็นพ่ีเลีย้ง คือ มีความเอือ้อาทร  ใจเยน็ 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  รับฟังความคิดเหน็ของคนอ่ืน  เปิดใจ  และต้องใจกว้าง 
 
อยากฝากอะไรถงึผู้ใหญ่ในพืน้ท่ีบ้าง 
อยากฝากผู้ใหญ่ในพืน้ท่ีว่าต้องให้โอกาสเขา  อย่าตัดสินเขาเพียงเพราะเขาเป็นเดก็  ให้เปิดใจยอมรับใน
ความสามารถของเขา  และอยา่กดดนั  แตต้่องคอยชว่ยเหลือสนบัสนนุเขาอย่างเต็มท่ีให้เขาได้แสดงออกในสิ่งท่ีเขามี
อยู ่  เพราะไมมี่ใครท าดีได้ตัง้แตค่รัง้แรก  ฉะนัน้ไมใ่ชใ่ห้เขาท างานเพียงครัง้เดียวแล้วหยดุ  ให้เขาเลิกท า  แตต้่องฝึกให้
เขาท าไปเร่ือยๆ. 

 
ถอดบทเรียน จากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของ
ตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์   ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น              
(4 ภาค) ระยะท่ี 3 การขับเคล่ือนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพ่ือท้องถิ่น 
ครัง้ที่ 2 วันที่ 30 เมษายน-11 พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อค าเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ต าบล   
หัวฝาย อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนโดย มูลนิธิส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์        
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย      สถาบันยุวโพธิชน   มูลนิธิสัมมาชีพ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล 

 


