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สายสุนีย์ แก้ วสอน (ปุ้ย) ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลตาบลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ และเคย
เข้ าอบรม “นักถักทอชุมชน” ทต.กันตรจระมวล เป็ นหนึ่ง 11 อปท. ที่เข้ าร่ วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล “ปุ้ย”
เป็ นพี่เลีย้ งที่ทางานใกล้ ชิดกับเด็กและเยาวชนในพืน้ ที่มาก เมื่อมีการอบรมเยาวชนในค่ ายๆ ต่ าง “ปุ้ย” ก็จะ
มาเข้ าร่ วมเรี ยนรู้ ไปกับเด็กๆ ด้ วย ล่ าสุดได้ เข้ าร่ วมเรี ยนรู้ ในค่ ายพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชนสู่การเป็ น
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พลเมืองรุ่ นใหม่ ท่ สี ามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ ชุมชนสังคมอย่ างสร้ างสรรค์
ร่ วมสะท้ อน
ความคิดเห็นประโยชน์ ของการพาเด็กเยาวชนเข้ าค่ ายครัง้ นี ้ และการเปลี่ยนแปลงของตนเองที่ชัดเจนจากขี ้
โมโหกลายเป็ นคนใจเย็นกว่ าเดิม
และแนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เปิ ดพืน้ ที่ให้ เด็กได้ มีกิจกรรม
ฝึ กฝนทักษะด้ านต่ างๆ เชิญชวนอ่ านเรื่องราวที่น่าสนใจกัน

เป้ าหมายในการพาเด็กมาเข้ าค่ ายครัง้ นีค้ ืออะไร
อยากให้ เด็กมีทกั ษะในการเป็ นผู้นา และรู้จกั การดูแลตัวเอง รู้จกั การอยู่กบั ผู้อื่น รวมถึงมีภาวะผู้นาและสามารถนา
กระบวนการนี ้ไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้ นอกจากนันอยากพั
้
ฒนาชุมชนของตัวเอง ซึง่ เด็กยังไม่มีทกั ษะและความรู้
โดยมารั บความรู้ และทักษะจากตรงนี ้ เพื่อนากลับไปทาโครงงานเพื่อชุมชน
ความรู้ อะไรจากค่ ายนีท้ ่ ีคิดว่ าเด็กได้ รับประโยชน์ เต็มที่
ความรู้ที่เด็กจะได้ เต็มที่ คือในเรื่ องการวิเคราะห์ สภาพปั ญหาชุมชน โดยเด็กแต่ละพื ้นที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตาบลของ
ตัวเองมีปัญหาอะไร หรื อรู้แต่ไม่ได้ ใส่ใจกับปัญหาตรงนัน้ แต่ พอมาเข้ าค่ ายครัง้ นีไ้ ด้ วิเคราะห์ สภาพปั ญหาชุมชน
ของตัวเองจะได้ ร้ ู ว่าชุมชนของตัวเองมีปัญหาอะไร และเขาอยากจะแก้ ปัญหาในเรื่ องอะไร
เด็กที่พามา
ทังหมดมี
้
7 คน รวมเจ้ าหน้ าที่อีก 2 คน รวมเป็ น 9 คน และคิดว่าถ้ าเด็กมาอบรมในค่ายครัง้ นี ้ แล้ วกลับไปอยากให้
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เด็กสร้ างแกนนาใหม่เพิ่มขึ ้นมา และสร้ างเครื อข่ายเพื่อทางานให้ กบั ชุมชนของเฃา โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ที่ผ้ ใู หญ่ไม่เคย
มองเห็น หรื อมองเห็นแต่ไม่ให้ ความสาคัญ แล้ วเด็กกลุม่ นี ้ จะเข้ ามาจัดการและทาให้ ชมุ ชนของเขาน่าอยูย่ ิ่งขึ ้น
เยาวชนเลือกทาโครงการเกี่ยวกับเรื่องอะไรและเทศบาลจะสนับสนุนอย่ างไร
มี 2 โครงการ 1.โครงการสืบสานประเพณี และ 2.โครงการเกี่ยวกับเรื่ องปุ๋ ยอินทรี ย์เพื่อใช้ ในชุมชน
ทางเทศบาลเองมีโครงการที่พฒ
ั นาเด็กอยูแ่ ล้ ว โดยมีงบประมาณสนับสนุนที่ตงไว้
ั ้ ทกุ ปี ปี ละ 50,000 บาท แต่เราไม่มี
แกนนาเด็กและเยาวชนมาใช้ เงินตรงนี ้ และการแก้ ปัญหาส่วนใหญ่เป็ นความต้ องการของผู้นาเอง แต่ไม่ได้ เป็ นความ
ต้ องการของเด็กโดยตรง แต่การเข้ าค่ ายครัง้ นีท้ าให้ เด็กได้ คิดเอง ทาเองและต่อไปเขาสามารถใช้ งบประมาณของ
เทศบาลในการทางานได้ ด้วยส่วนหนึง่
คาดหวังกับเด็กกลุ่มนีอ้ ย่ างไรบ้ าง
ความคาดหวังกับเด็กกลุม่ นี ้ คือให้ เขาสามารถกลับไปอยู่ในชุมชนของเขาแล้ วรวมกลุ่มกันได้ อย่ างมีพลัง หรื อ
สร้ างกิจกรรมสร้ างสรรค์เล็กๆน้ อยๆ ไม่ต้องใหญ่โต แต่สามารถรวมกลุม่ กันได้ สามารถใช้ ชีวิตได้ อย่างมีความสุขและ
ทางานร่วมกันได้ อย่างมีความสุข

การที่มาเข้ าค่ ายในครั ง้ นีส้ าหรับตนเองได้ รับประโยชน์ เรื่องใดบ้ าง
สิ่งที่ได้ ก็คือได้ ทบทวนความรู้จากเดิมที่เคยเข้ าค่ายที่ขอนแก่นมาแล้ ว และในครัง้ นี ้ทาให้ หลายอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
เช่น เรื่ องของอารมณ์ และความรู้ สึกที่เรารู้ ทันอารมณ์ ของตัวเอง รู้ ความต้ องการของตัวเอง รู้ความรู้สกึ นึกคิดที่
เกิดขึ ้นและได้ จดั การมัน ไม่ได้ ปล่อยให้ ผา่ นไป ทาให้ เราได้ ทบทวนตัวเองว่าเป็ นคนแบบไหน รู้สกึ อย่างไร และทาให้
คุยกับคนอื่นหรื อปรับตัวเข้ ากับคนอื่น รวมถึงทางานเข้ ากับคนอื่นง่ายขึ ้น จากแต่ ก่อนเป็ นคนขีห้ งุดหงิด โมโหง่ าย
อารมณ์ ร้อน เวลาไม่ พอใจก็จะเหวี่ยงทันที แต่ ตอนนีไ้ ด้ ทบทวนตัวเองมากขึน้ ทาให้ เข้ าใจอารมณ์ ตัวเอง
และรู้ สึกว่ าควบคุมตัวเองได้ มากยิ่งขึน้

นอกจากนัน้ ยังมีทักษะหรื อความรู้ อะไรบ้ างที่เราได้
ได้ ทกั ษะเรื่ องการทางานเป็ นทีม ซึง่ แต่ ก่อนเป็ นคนสั่งการ คือคิดและมอบหมายหน้ าที่โดยเราไม่ ได้ ฟังความ
คิดเห็นของคนอื่น ทังที
้ ่คนอื่นมีความคิดเห็นที่ดี แต่ตอนนี ้เราเรี ยนรู้ที่จะทางานเป็ นทีมมากยิ่งขึ ้น เรารอได้ เพราะ
งานบางงานไม่ต้องรี บเร่ง สามารถฟั งความคิดเห็นของคนอื่นแล้ วค่อยมอบหมายหน้ าที่ให้ ตามความถนัดของคนอื่นได้
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มากยิ่งขึ ้น ซึง่ เป็ นสิ่งสาคัญ อีกเรื่ องหนึง่ คือภาวะการเป็ นผู้นา เพราะบางอย่างถ้ าเราไม่ลกุ ขึ ้นมาจัดการ งานก็ไม่
เดิน ทาให้ เรากล้ าและมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึน้ เพราะถ้ าไม่มีใคร แล้ วเราลุกขึ ้นมานาก็จะทาให้ งานเดินไป
ได้

ในส่ วนของเรื่ องความรู้ ท่ จี ะนาไปใช้ ได้ จริงมีเรื่องอะไรบ้ าง
ความรู้ ท่ นี าไปใช้ ได้ จริงมีเรื่ องของการทางานเป็ นทีม และเรื่ องการจัดการอารมณ์ และความรู้ สึกของ ตัวเอง
รวมถึงเรื่ องของการนั่งสมาธิภาวนาที่ทาให้ มีสติมากยิ่งขึน้ ซึ่งสามารถนาไปใช้ ได้ เลย

อะไรที่คิดว่ าจะนาไปใช้ ต่อเนื่องและรู้ สึกชอบมาก
สิ่งที่ชอบมากเป็ นเรื่องการจัดการอารมณ์ เพราะถ้ าจัดการอารมณ์ ไม่ ได้ ก็จะเกิดผลกระทบกับผู้อ่ ืน กับงานที่
ทาอยู่ กับชีวิตครอบครัว และเรื่ องการนัง่ สมาธิก็สาคัญ เพราะเมื่อเราเจอปัญหาต่างๆแต่เราไม่มีสมาธิไม่มีสติก็แย่
เหมือนกัน
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เทศบาลให้ ความสาคัญกับเรื่องการพัฒนาเด็กอย่ างไรบ้ าง
ท่านนายกฯ (นายสุข แนมดี) มีนโยบายที่จะพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ การให้ โอกาสเด็กเข้ ามาทางาน และใน
การเข้ ามาบริหารงบประมาณหรื อใช้ เงินของเทศบาล โดยเปิ ดโอกาสให้ เด็กที่มีความรู้ ความสามารถใช้ เทศบาล
เป็ นพืน้ ที่ในการแสดงออก เช่น ในงานวันเด็ก งานผู้สงู อายุ หรื อกิจกรรมต่างๆของเทศบาล โดยท่านจะดึงเยาวชน
เข้ ามามีสว่ นร่วมตลอด แต่เรายังไม่มีกาลังหลักที่สามารถทางานได้ ทกุ งาน จะเข้ ามาเฉพาะงานเท่านัน้ เช่น งานวัน
เด็กจะมีเด็กเข้ ามาทางานอย่างเต็มที่ แต่จะเข้ ามาไม่เยอะ ซึง่ ถ้ าได้ พฒ
ั นาแกนนา ได้ นาเด็กมาอบรมเรื่ อยๆ จากรุ่นต่อ
รุ่นก็จะสามารถทางานได้ เต็มที่มากขึ ้น
การให้ โอกาสเด็กได้ เข้ ามาทางานร่ วมกับเทศบาลมีเป้ าหมายอื่นๆอะไรอีกบ้ าง
เป็ นการพัฒนาตัวเด็กเองและปูพนื ้ ฐานให้ กับเด็กในการทางานในอนาคต เพราะบางอย่างไม่สามารถเรี ยนรู้ได้
ในห้ องเรี ยน แต่เรี ยนรู้ได้ จากประสบการณ์จริง เช่น เรื่ องการทางานเป็ นทีม เรื่ องการใช้ คอมพิวเตอร์ เรื่ องการ ติดต่อ
ประสานงานระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
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มีอุปสรรคอะไรที่เราไม่ สามารถสร้ างแกนนาเด็กได้
ไม่สามารถส่งต่อรุ่นต่อรุ่นได้ คือเราต้ องหาแกนนาใหม่เรื่ อยๆ เพราะเด็กไม่มีภาวะการเป็ นผู้นา พอรุ่นพี่จบไป เด็กก็ไม่
กล้ าขึ ้นมานาแล้ วเกิดการรอ และเมื่อไม่มีเจ้ าหน้ าที่เข้ าไปเด็กก็จะหาย ทาให้ ไม่เกิดการนาที่สง่ ต่อรุ่นต่อรุ่นได้
จากจุดนีอ้ ยากแก้ ไขและจะทาอย่ างไร
ต้ องปูพื ้นฐานตังแต่
้ ประถมขึ ้นมาอย่างที่กาลังทาอยู่ เพราะถ้ าใช้ เด็กประถมมาเป็ นแกนนา ทาให้ เราสามารถร่วมงาน
กันได้ หลายปี แต่ถ้าเป็ นเด็กมัธยมต้ นหรื อชันมั
้ ธยมปลาย เมื่อเขาจบการศึกษาแล้ วไปเรี ยนต่อที่อื่น จะทาให้ ขาด
คนทางาน ดังนันเรื
้ ่ องงานเด็กและเยาวชนจึงคิดว่าต้ องใช้ เด็กประถม โดยวางแผนให้ เขาเรี ยนรู้ ซึง่ มองว่าการที่เรา
นามาฝึ กตังแต่
้ เด็ก เพราะอย่างน้ อยเขาเป็ นคนในพื ้นที่และมีเวลาทางานเด็กและเยาวชนในพื ้นที่หลายปี
ขณะที่เรามีบทบาทเป็ นพี่เลีย้ ง คิดว่ าพี่เลีย้ งต้ องทาหน้ าที่อะไรบ้ าง
ในฐานะพี่เลีย้ ง อันดับแรกต้ องดูแลทัง้ เรื่ องกายและใจ ดูแลความปลอดภัยให้ กับเขา รวมถึงเป็ นกาลังใจ
และคอยกระตุ้นเพื่อส่ งเสริมให้ เขาแสดงออก คอยผลักดันให้ เขาแสดงออกได้ อย่ างเต็มที่ นอกจากนันต้
้ อง
คอยอานวยความสะดวก เพราะบางปัญหาที่เด็กยังไม่กล้ าตัดสินใจหรื อทาไม่ได้ จะมีตวั เราเองเป็ นคนประสานงานและ
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คอยไปคุยคอยกากับให้ เขาได้ ทางานสะดวกยิ่งขึ ้น ทักษะสาคัญของการเป็ นพี่เลีย้ ง คือ มีความเอือ้ อาทร ใจเย็น
มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ รับฟั งความคิดเห็นของคนอื่น เปิ ดใจ และต้ องใจกว้ าง
อยากฝากอะไรถึงผู้ใหญ่ ในพืน้ ที่บ้าง
อยากฝากผู้ใหญ่ ในพืน้ ที่ว่าต้ องให้ โอกาสเขา อย่ าตัดสินเขาเพียงเพราะเขาเป็ นเด็ก ให้ เปิ ดใจยอมรั บใน
ความสามารถของเขา และอย่ากดดัน แต่ต้องคอยช่วยเหลือสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ให้ เขาได้ แสดงออกในสิ่งที่เขามี
อยู่ เพราะไม่มีใครทาดีได้ ตงแต่
ั ้ ครัง้ แรก ฉะนันไม่
้ ใช่ให้ เขาทางานเพียงครัง้ เดียวแล้ วหยุด ให้ เขาเลิกทา แต่ต้องฝึ กให้
เขาทาไปเรื่ อยๆ.
ถอดบทเรียน จากค่ ายพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชนสู่การเป็ นพลเมืองรุ่ นใหม่ ท่ ีสามารถดึงศักยภาพของ
ตนเองออกมารั บ ใช้ ชุ ม ชนสั ง คมอย่ า งสร้ างสรรค์ ภายใต้ โครงการพั ฒ นาเยาวชนในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
(4 ภาค) ระยะที่ 3 การขั บเคลื่ อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้ วยการจัดการความรู้ และกระบวนวิจัยเพื่อท้ องถิ่น
ครั ง้ ที่ 2 วันที่ 30 เมษายน-11 พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์ ปราชญ์ พ่อคาเดื่อง ภาษี บ้ านโนนเขา หมู่ 8 ตาบล
หั ว ฝาย อ าเภอแคนดง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ สนั บ สนุ น โดย มู ล นิ ธิ ส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สถาบันยุวโพธิชน มู ลนิ ธิสัมมาชี พ สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ ายวิจัยเพื่อท้ องถิ่น สถาบันเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ เพื่อชุมชนเป็ นสุข (สรส.)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล
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