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อบต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ หนึ่งในหน่วยงานขององคก์รปกครอง    

ส่วนทอ้งถ่ิน ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทย

พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในดา้นของการพฒันาเด็กเยาวชนมาเป็นระยะเวลา

ยาวนานกว่า 5 ปี  โดยมี “มานพ แสงด า” นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

เป็นหัวหอกในการน าทีม พาเยาวชนทัง้ในระบบและนอกระบบใหไ้ดร้บัการ

พัฒนาศักยภาพทั้งดา้นภายในและภายนอกมาโดยตลอด ล่าสุดให้ความ

ไวว้างใจ  ค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนท้ังในและนอก

ระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร ์(ภายใต้การด าเนินโครงการ

พัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค) ท่ีจดัขึน้ในระหว่าง    วนัท่ี 1- 21 

ตลุาคม 2562 ณ หน่วยอนรุกัษแ์ละจดัการตน้น า้หว้ยสามสบ       ต.ศรีสะเกษ              

อ.นาน้อย จ.น่าน สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน , กสศ. , 

สถาบนั  ยุวโพธิชน , สกสว. , ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด(มหาชน) , มูลนิธิ

สยามกมัจล  

โดยอบต.สลกัได ไดส้่งเยาวชนนอกระบบ จ านวน 4 คน ไดแ้ก่ ธวชัชยั ขอชยั 

(สอง) , อนิรุต ส าราญกาย (บี) , หาญพล เท่ียงตรง (แบงค)์ และ กรวิชญ ์การ

กระสงั (เบ็ค) เขา้ร่วมในการพฒันาตนเอง ภายใตโ้ครงการท่ีอบต.สลกัไดให้

การสนบัสนนุอีกชัน้หนึ่งคือ “โครงการฝึกทักษะอาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์

เด็กนอกระบบและในระบบ หมู่ที่ 1 , 3 , 11 , 13 ต าบลสลักได” วนันีไ้ด้

มี โอกาสร่วมพูดคุยกับนายกฯ ต.สลักไดถึงแนวคิดและการมองเห็น

ความส าคญัในการพฒันาเยาวชนนอกระบบเป็นเพราะอะไร  

นายกฯมานพ ไดเ้กริ่นถึงท่ีมาในการพฒันาเยาวชนนอกระบบครัง้นีว้่า.. “เป็น

เพราะในบทบาทของท้องถ่ิน เรามีหน้าท่ีในการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและ

เยาวชนเพ่ือใหเ้ขาไดเ้รียนรู ้พฒันาตวัเอง ใหเ้ขาไดมี้ศกัยภาพ ส าหรับค่ายนี้

เราได้ส่งเด็กนอกระบบ เด็กที่ออกจากการเรียนกลางคัน เข้ามาอบรม 

เราคิดว่าเด็กกลุ่มนี้ สังคมไม่ได้ดูแลเขา ทิ้งเขา ท้ังที่เขาเป็นคนมี

ศักยภาพ ถ้าเราได้ส่งเขาได้มาเรียนรู้ คิดว่าเขาสามารถค้นหาตัวเอง

เจอ คิดว่าศักยภาพภายในตัวเขาสามารถท าให้เขาพัฒนาตัวเองได้ดขีึน้ 

 

เราหวงัว่าเด็กเยาวชนกลุ่มน้ีกลบัไปในต าบล

สลกัได เราคงจะจดัค่าย รวบรวมกลุ่มเพื่อนๆ 

ของเขาให้เขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับ

แนวทางจากตวัน้องๆ ทีเ่ขามาทีน่ี่ 
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เด็กท่ีส่งมามี 4 คน อายุประมาณ 16 – 18 ปี เป็นเด็กคนละหมู่บ้าน เรา

คาดหวังว่าเด็กท่ีส่งมาในครัง้นีจ้ะเป็นตวัแทน เป็นตวัอย่างใหก้ับนอ้งๆ เด็ก

เยาวชนคนอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดม้า แลว้เราหวังว่าเด็กเยาวชนกลุ่มนี้จะกลับไปใน

ต าบลสลักได เราคงจะจัดค่าย รวบรวมกลุ่มเพื่อนๆ ของเขาให้เขาได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้และปรับแนวทางจากตัวน้องๆ ทีเ่ขามาทีน่ี่” 

ส าหรบัเรื่องของการสนับสนุนจากอบต.นัน้ นายกฯ บอกว่าไม่ตอ้งเป็นห่วง

เพราะเป็นหนา้ท่ีอยู่แลว้ “ในเรื่องของ อบต.เรา ในบทบาททอ้งถ่ิน เรามีหนา้ท่ี

ในการสง่เสรมิสนบัสนนุอยูแ่ลว้ เป็นภารกิจ เป็นหนา้ท่ี ในการสง่เสรมิเรื่องของ

การพฒันาเดก็และเยาวชน ซึ่งในขอ้บญัญตัขิองเรา เราก็จดังบประมาณส่วนนี ้

ไว ้ใหเ้ขาไดพ้ฒันาไดต้ลอดเวลาครบั”  

ถา้เราไดช้ีแ้นะแนวทาง ใหก้ระบวนการ ใหเ้ขา

ไดเ้รยีนรูท้ีเ่ขาสมัผสัไดจ้ากตวัเขาเองแลว้ ผม

คิดว่าเด็กกลุ่มน้ีจะมีศักยภาพและสามารถ

ชว่ยเหลอืตนเองไดใ้นอนาคต 

ส าหรบัสถานการณเ์ด็กของเด็กนอกระบบในต าบลสลกัไดในปัจจุบนั นายกฯ 

เล่าใหฟั้งตอ่ว่าทกุวนันีส้ถานการณด์า้นแย่ ๆ ก็มีเพิ่มขึน้เรื่อยๆ.. “เราคิดว่ามี

เพิ่มขึน้เร่ือยๆ ประจวบกับสังคมยังไม่มีองคค์วามรู้ในการที่จะไปดูแล 

พัฒนาศักยภาพของเขา ทัง้ในตวัของชุมชนเอง ตวัผูป้กครอง ครอบครัว       

พ่ีน้องในชุมชนเอง ไม่มีองคค์วามรู้มากเพียงพอ ก็จะเป็นการโทษเด็ก

มากกว่า แต่จริงๆ แล้วเมื่อเข้าไปสัมผัสแล้ว เด็กพวกนี้ กลุ่มนี้ มี

ศักยภาพ มีความเป็นตวัตนของเขาคอ่นขา้งสงู ถ้าเราได้ชีแ้นะแนวทาง ให้

กระบวนการ ให้เขาได้เรียนรู้ที่เขาสัมผัสได้จากตัวเขาเองแล้ว ผมคิดว่า

เดก็กลุ่มนีจ้ะมีศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคต” 

สถานการณเ์ด็กนอกระบบรุนแรงแค่ไหนนัน้ นายกฯ เล่าต่อว่าตามท่ีเห็นเป็น

ขอ้มลู เด็กเรียนสกั ม.2 แลว้ออกกลางคนัก็มี จะจบ ม.3 แลว้ออกกลางคนัก็มี 

ขึน้ ม.4 สักพักแล้วออกก็มี.. “ก็มีทั้งหญิงและชาย อาจจะเก่ียวกับสภาพ

ครอบครวัดว้ย สภาพเศรษฐกิจดว้ย จรงิๆ ลกึๆ เราอาจจะมองเร่ืองของระบบ

การศึกษาด้วยที่อาจจะมีผลกระทบที่ให้เด็กได้ออกเรียนกลางคัน ถา้คิด

เป็นเปอรเ์ซ็นต ์ผมคิดว่าในหมู่บา้นหนึ่งๆ ก็จะมีสัก 2 – 3 คน ถ้าเปรียบเป็น

เปอรเ์ซ็นต ์ก็ประมาณ 2 – 3 % เดก็นอกระบบทัง้ต  าบลก่อนท่ีเราเขา้คา่ยกนั มี

เดก็รวมกนัไดส้กั 10 คน หมูบ่า้นละ 2 – 3 คน”  
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พอนายกฯ มองเห็นปัญหา ท่ีมีเยาวชนออกนอกระบบ เพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก 

และเม่ือลงไปท าขอ้มูลตามหมู่บา้นไดม้องเห็นตวัเด็กจริงๆ จึงไดน้  าเรื่องนีไ้ป

หารือผูป้กครอง โดยเสนอใหพ้ามาเขา้ค่าย 21 วัน แต่เน่ืองจากยังไม่เขา้ใจ

กระบวนการค่ายจึงปฏิเสธไปเป็นจ านวนมาก  “พอเราน าเรื่องไปเสนอ

ผูป้กครอง ไปเสนอกบัตวัเดก็ จรงิๆ เดก็อาสามาหมด แตอ่าจจะดว้ยผูป้กครอง

ไม่เขา้ใจ คิดว่ามาท าไมตัง้ 21 วนั ซึ่งจริงๆ ถา้เราไดพ้ดูท าความเขา้ใจกนัแลว้ 

ถ้าผูป้กครองเห็นความส าคญั เห็นความตัง้ใจของเรา หรือเห็นเนือ้หาท่ีทาง

มูลนิ ธิสยามกัมมาจลได้สนับสนุน ได้ส่ง เสริม  ได้ลงทุนงบประมาณ 

กระบวนการตา่งๆ ผมคดิวา่ผูป้กครองพอ่แมค่งจะมีความเขา้ใจมากขึน้ อาจจะ

รวมถึงผูน้  าชมุชน ถา้รูถ้ึงความตัง้ใจ รูก้ระบวนการ อาจจะช่วยเรา ส่ือสารกับ

ผูป้กครอง คณุพอ่คณุแมไ่ด ้ ใหเ้ห็นถึงประโยชนท่ี์ทางโครงการมอบใหค้รบั”  

นายกฯ มานพ บอกถึงเหตุผลว่าท าไมตนจึงผลักดันให้เยาวชน ๆ เหล่านี ้

มารว่มคา่ย 21 วนั เพราะก่อนหนา้นี ้เคยส่งเด็ก เยาวชน ในต าบลมารว่มคา่ย

ลกัษณะแบบบนีม้าแลว้ และเคยเห็นกระบวนการอบรมมาก่อน จึงเกิดความ

มั่นใจเป็นอย่างมากนั่นเอง “ผมมีความมั่นใจว่าทางมลูนิธิสยามกัมมาจลกบั

สถาบนัยวุโพธิชนท่ีผมไดร้่วมโครงการกับ 2 หน่วยงานนีม้าเป็นเวลา 5 ปีกว่า

แล้ว ส่ิงที่ผมมีความม่ันใจคือทางหน่วยงานพยายามที่จะให้เราได้มี

กระบวนการเรียนรู้ ฝึกท้ังเร่ืองของจิตใจ ฝึกท้ังเร่ืองของการจัดการและ

การเรียนรู้ และการสัมผัส การลงมือท า ท าให้เราเรียนรู้ได้ด้วยตัวเรา

เอง เกิดการเปล่ียนแปลงจากภายใน... 

 

ให้เด็กฝึกทกัษะจิตใจ ทกัษะกระบวนการคดิ 

การจดัการความรู้ และใหเ้ดก็ลงมอืท า ผมคดิ

ว่าการเปลีย่นแปลงในตวัเขา ท าใหฝั้งอยู่ในตวั

เขา 

 

สิ่งนีท้  าใหท้างผมเองมีความมั่นใจว่า ถา้เด็กเยาวชนของพวกเรามาเรียนรูก้ับ

ทางมลูนิธิสยามกมัมาจล และทางสถาบนัยวุโพธิชนนี ้ถา้ใหใ้จเดก็ ให้เด็กฝึก

ทักษะจิตใจ ทักษะกระบวนการคิด การจัดการความรู้ และให้เดก็ลงมือ

ท า ผมคิดว่าการเปล่ียนแปลงในตัวเขา ท าให้ฝังอยู่ในตัวเขา ผมคดิวา่สิ่ง

นีล้่ะ ท่ีท าให้เราเกิดความเช่ือมั่นและมีความมั่นใจว่ามูลนิธิฯ และสถาบัน      
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ยุว โพ ธิชนสามารถ ท่ีจะน าพาพัฒนาท าให้เด็ก เยาวชนของ เรา เ กิด                    

การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีได้ และในเบือ้งตน้ในการสนบัสนุนของทอ้งถ่ิน 

และตามส่ิงทีเ่ราได้คาดหวัง เมื่อเดก็ได้พัฒนาในเร่ืองของจิตใจทีม่ีความ

เข้มแข็ง รู้จักความผิดชอบช่ัวดีแล้ว ท าให้เขาท างานร่วมกับคนอื่นได้ 

รู้จักตัวเองมากขึ้น และมีการจัดการความรู้แล้ว ส่ิงที่เราจะส่งเสริม

สนับสนุนต่อคงเป็นเร่ืองทักษะชีวิตที่เป็นเร่ืองของอาชีพที่เขาชอบส่ิง

ไหน เขาถนัดจะเรียนรู้ส่ิงไหน นั่นคือสิ่งท่ีเราจะเสริมต่อจากทางมูลนิธิ

สยามกมัมาจลและสถาบนัยวุโพธิชนครบั” 

 

สิ่งที่เราจะส่งเสริมสนับสนุนต่อคงเป็นเรื่อง

ทกัษะชีวติที่เป็นเรื่องของอาชีพที่เขาชอบสิง่

ไหน เขาถนดัจะเรยีนรูส้ ิง่ไหน 
 

ส าหรับการสนับสนุนเบือ้งตน้ท่ีจะสร้างความต่อเน่ืองและยั่งยืนให้เกิดแก่

เยาวชนนัน้ นายกฯ เสริมว่า.. “ในส่วนของบทบาทของทอ้งถ่ิน เราก็สนับสนุน

ในส่วนของงบประมาณตามข้อบัญญัติ พัฒนาท้ังเร่ืองอาชีพ พัฒนาท้ัง

เร่ืองของศักยภาพ ถา้เด็กชอบอะไรก็ส่งไปอบรมต่อยอดในเรื่องนัน้เป็นตน้ 

เป้าหมายที่คาดหวังคือเด็ก เมื่อมีความรู้แล้วเขาต้องมีทักษะอาชีพเพือ่

ช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยเหลือครอบครัวได้ ถ้าเขาคิดว่ าเมื่อเขา

ช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยเหลือครอบครัวได้ ในอนาคตถ้าเขาเป็นคนที่

ถูกฝึกมาดีแล้ว คิดว่าเขาสามารถช่วยเหลือชุมชน ช่วยเหลือสังคมได้

ครับ” 

ส าหรบัเด็กนอกระบบในต าบลสลกัไดสถานการณรุ์นแรงถึงขนาดสรา้งความ

เดือนรอ้นใหก้ับชุมชนหรือไม่นัน้ นายกฯ กล่าวว่า  “โดยมวลรวม เด็กพวกนี้ 

จริงๆ ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนเท่าไหร่ แต่เรายังมองไม่

เห็นอนาคตของเขา ซึ่งเขาเป็นเด็กเยาวชน ผมถือว่าเป็นทรัพยากรที่

ส าคัญที่จะถูกพัฒนาในอนาคต ถ้าเราไม่ได้ฝึกเขา ไม่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ให้เขา ผมคิดว่าปัญหาในอนาคตอาจจะรุนแรงขึน้ เพราะเขาจะ

ไม่มีอาชีพที่ม่ันคง ลูกหลานที่เกิดมาต่อจากพวกเขา ที่เขาเป็นพ่อเป็น

แม่ เมื่อเขาไม่สามารถมีองคค์วามรู้ในการเลีย้งดูลูกหลานของเขาแล้ว 

ผมคิดว่าปัญหาภาระก็จะหนักยิง่กว่านีอ้ีก  

และตัวปัญหาเด็กเยาวชนในต าบลสลักได ผมคิดว่าจะเป็นลักษณะของ

ผูป้กครองรูส้ึกร  าคาญ อาจจะดว้ยผูป้กครองเองขาดองคค์วามรูใ้นการเลีย้งด ู

ทักษะความเป็นพ่อแม่ดว้ย เด็กอาจจะสรา้งความร าคาญ เช่น มอเตอรไ์ซด์
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เสียงดงับา้ง ตัง้กลุ่มเป็นก๊วน กินเหลา้บา้ง อย่างนีเ้ป็นตน้ อาจจะไม่รุนแรง

ถึงขนาดมีแก๊งสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน แต่ในอนาคตก็อาจจะ

ไม่แน่เหมือนกัน ถา้เขารวมกลุ่มไดม้ากขึน้ ขาดวฒุิภาวะอะไรตา่ง ๆ ผมคิด

ว่าสิ่งท่ีมันสะสมหมักหมมเล็ก ๆ นอ้ ยๆ นี ้ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความ

เดือดร้อนในอนาคตก็ได้ถ้าเราไม่สร้างกระบวนการหรือให้การพัฒนา

ในตัวเดก็ให้เขาได้คิดเองได้ อันนีก้็เป็นข้อกังวลครับ” 

ส าหรับเด็กท่ีออกเรียนกลางคัน หรือเด็กนอกระบบ ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้มี

จ  านวนมากขึน้ นายกฯ คิดว่าระบบการศึกษามีส่วนส าคญั.. “ผมอาจจะมอง

ในระบบของการศกึษาของเราก่อนนะครบั ว่าระบบการศึกษาไม่ได้สอนให้

คนคิดเป็น อาจจะบังคับให้เรียน ให้เรียนอย่างเดียว ไม่โค้ชเด็กได้

เรียนรู้และน าความรู้ทีไ่ด้ไปลงมือปฏิบัติลงมือท า หรือท่ีเรียกวา่การเรียนรู้

จากการลงมือท าไม่ค่อยเห็นในระบบการศึกษาไทยในสมยัปัจจุบนั และวิชา

เรียนก็มาก วิชาชีวิตที่ถูกใช้ในชีวิตประจ าวันน้อยเกินไป เน้นวิชาการ 

เน้นการสอบ เน้นการท่องจ าต่างๆ  ตัง้แต่ระดบัประถมถึงมหาวิทยาลัย 

สอบแลว้ก็ลืมหมด ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน.์.. 

ในส่วนมมุมองของผมเองคิดว่าเด็กอาจจะเบื่อหน่ายกบัต าราเรียนมากเกินไป 

และอาจจะท าใหเ้ขาคดิวา่เรียนไปก็ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนใ์นวิชาท่ีเรียนปัจจบุนั  

ระบบการศกึษาไมไ่ดส้อนใหค้นคดิเป็น อาจจะ

บงัคบัใหเ้รยีน ใหเ้รยีนอย่างเดยีว ไม่โค้ชเดก็

ได้เรยีนรูแ้ละน าความรู้ทีไ่ด้ไปลงมอืปฏบิตัลิง

มอืท า 
 

ส่วนในมุมมองท่ีอยากจะส่ือกับเด็ก ก็อยากให้เด็กมีความอดทนที่จะ

เรียนรู้ และอาจจะต้องขวนขวายเองบ้าง และน าส่ิงที่เรียนรู้กลับมาใช้ 

ลงมือท าที่บ้าน ให้เกิดการเรียนรู้เอง ถ้าเราจะรอแต่โรงเรียน เม่ือไหร่

โรงเรียนพาท า เม่ือไหร่ใครพาท าอาจจะเป็นไปไม่ได ้นอกจากตัวเรา เด็ก

เยาวชนเรียนรู้แล้วเหน็ประโยชนแ์ล้วก็มาลองผิดลองถูกทีบ้่าน ช่วยงาน

พ่อแม่ที่บ้าน ชุมชนอะไรช่วยได้ก็ช่วย เหมือนเอาความรู้มาลองปรับใช้

ดู คิดว่ามันน่าจะเกิดประโยชนม์ากกว่าทีเ่ราเรียนแล้วเรารอแต่โรงเรียน

พาท า เราลองมาคิดช่วยชุมชน มาคิดช่วยครอบครวัของเรา อย่างนีเ้ป็นตน้ 

เหมือนเอาความรูม้าฝึก มาเป็นทกัษะ การใชป้ระโยชนจ์ากองคค์วามรู ้อยา่งนี ้

เป็นตน้ อาจจะตอ้งให้ก าลังใจเด็ก ว่าเด็กตอ้งอดทนและอดกลั้นในสังคม

ปัจจบุนัท่ีมีการเรียนอยา่งนีน้ะครบั” 
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ส าหรับเด็กนอกระบบทีทุกวันนีมี้จ  านวนเพิ่มมากขึน้ และเด็กนอกระบบ

บางสว่นก็สามารถหาเลีย้งชีพไดด้ว้ยตนเอง แตค่  าถามส าคญัคือความรู ้ทกัษะ 

ความสามารถของเด็กนอกระบบเหล่านี ้เพียงพอต่อการใชชี้วิตในปัจจุบนั

หรือไม่ นายกฯ ไดใ้หข้อ้คิดเห็นเก่ียวกับประเด็นนีไ้ดอ้ย่างน่าสนใจ “...ถา้เด็ก

ออกกลางคนัแลว้มั่นใจว่าหาเงินจากการท างานท่ีเราไปรบัจา้ง ส่วนตัวผมคิด

ว่ายังไม่เพียงพอ เพราะว่าทักษะฝีมือของตัวน้องๆ เองยังไม่เพียงพอ 

ผมคิดว่าต้องไปเสริมทักษะท้ังเร่ืองของการคิดอย่างเป็นระบบ แล้วก็

จิตใจที่มีความหนักแน่น มีความอดทน หรือคุณธรรมจริยธรรมต้อง

เสริมสร้างเพิ่มขึน้เร่ือยๆ และทกัษะ     การเรียนรูต้า่ง ๆ ตอ้งเพิ่มใหก้บันอ้ง 

ๆ เหลา่นี ้เม่ือเขามีทกัษะเหลา่นีแ้ลว้ จิตใจได ้การจดัการความรูไ้ด ้ความคดิได ้

หลกัคิด หลกัการท างานเบือ้งตน้ได ้ผมคิดว่าเมื่อเขาไปเรียนรู้อาชีพที่เขา

ชอบ เขาก็เอาหลักการนีไ้ปเสริมทักษะน้ันให้มีความช านาญ เชี่ยวชาญ 

ตอ้งไปเสรมิทกัษะการคดิอยา่งเป็นระบบ จติใจ

ที่มีความหนักแน่น มีความอดทน คุณธรรม

จรยิธรรมตอ้งเสรมิสรา้งเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ 

 

 มากขึน้ เหมือนการพัฒนาฝีมือแรงงาน จะพดูอย่างนีก็้ได ้เขาจะน าไปใช้

ในชีวิตประจ าวนั ผมวา่ถา้เพิ่มหลกัการนีเ้ขา้ไป ผมคดิวา่เขาอยูไ่ด”้ 

แนวคิดในการพัฒนาเยาวชนนอกระบบของต าบลสลักได ท่ีน าโดย นายกฯ 

มานพ แสงด า นัน้น่ายกย่อง เพราะนอกจากจะกลายเป็นตวัอย่างท่ีคาดว่าจะ

มองเห็นเป็นรูปธรรมในอนาคตแลว้ ยงัเป็นการพฒันาทรพัยากรท่ีส าคญัท่ีสุด

คือ “คน” ให้กลายเป็นพลังของครอบครัว ชุมชน ต่อไป  โดยใช้พลังจาก

กระบวนการค่าย 21 วัน ท่ีได้กระตุกกระตุ้นให้เยาวชนเหล่านี ้ ได้ค้นหา

ศักยภาพความเป็น “ตัวตน” ดา้นดี เก่ง ของตัวเองออกมา และน าคุณค่า 

ศกัยภาพท่ีคน้พบนัน้ไปพฒันาตนเอง ช่วยเหลือครอบครวั และเกือ้กลูชมุชนได้

ตอ่ไป  

ซึ่งเด็กเหล่านีจ้ะท าไดจ้ริงในอนาคต ตอ้งมี “เรา” (อบต.,พ่อ แม่ ผูป้กครอง, 

ชมุชน , สงัคม) ท่ีมีความเช่ือมั่นกบัการเปล่ียนแปลงนีแ้ละช่วยกนัโอบอุม้พวก

เขาใหไ้ปถึงฝ่ังฝัน หลงัจากท่ีเด็ก เยาวชนเหล่านี ้กลบัจากคา่ย 21 วนั ก็ยงัไม่

หยดุท่ีจะตอ้งพฒันาตอ่ โดยมี “เรา” คอยประคองนั่นเอง ในท่ีสดุความกงัวลว่า

เด็กนอกระบบเหล่านี ้จะสรา้งอนาคตท่ีย ่าแย่ใหแ้ก่ครอบครวั ชมุชน ก็จะหมด

ไป ต าบลสลกัไดก็จะสดใสแนน่อน  #  


