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“ทต.กันตวจระมวล” 

มุ่งแก้ปัญหาเดก็นอกระบบ 
เทศบาลต าบลกันตวจระมวล    เป็นอีกหนึ่ง อปท. (องคก์รปกครองสว่น 

ทอ้งถ่ิน) จงัหวดัสรุนิทร ์ท่ีเขา้รว่มโครงการ    กบัมลูนิธิสยามกมัมาจล เป็น 

ระยะเวลานานหลายปี ในปี 2562 เทศบาลต าบลกนัตวจระมวลไดเ้ขา้รว่ม 

โครงการอีกครัง้ใชช่ื้อวา่โครงการ      “ระบบและกลไกการพัฒนาส่งเสริม 

อาชีพเยาวชนในและนอกระบบ ต าบลกันตวจระมวล อ าเภอปราสาท  

จังหวัดสุรินทร”์ ภายใตโ้ครงการพฒันาเยาวชนในชมุชนทอ้งถ่ิน 4 ภาค  

ระยะท่ี 3 : ขบัเคล่ือนกลไกเพ่ือพฒันาเดก็และเยาวชนดว้ยหลกัการจดัการ 

ความรูแ้ละกระบวนการวิจยั   

 

ลา่สดุทางเทศบาลกนัตวจระมวลไดส้ง่เยาวชนนอกระบบจ านวน 3 คน ไดแ้ก่   

ไพศาล บญุสม (กุง้) , ณฐัพงศ ์เสาศรี (นทั) และ รตันพล เลไธสง (โก้)   ซึ่งได ้

ท าโครงการเลีย้งปลา หมู่ 3 เขา้พัฒนาศกัยภาพในค่ายพัฒนาศักยภาพ

และสร้างเครือข่ายเยาวชนท้ังในและนอกระบบการศึกษา 25 อปท. 

จังหวัดสุรินทร ์  สนบัสนุนโดย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน , กสศ. , 

สถาบนัยวุโพธิชน , สกสว. , ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) และมลูนิธิ

สยามกมัมาจล  เม่ือวนัท่ี1 - 22 ตลุาคม 2562 ณ หน่วยอนรุกัษ์และจัดการ

ตน้น า้หว้ยสามสบ ต.ศรีสะเกษ   อ.นานอ้ย จ.นา่น ท่ีผา่นมา  

 

ซึ่ง รัตนา สุขสบาย หวัหนา้ส านกังานปลดั ซึ่งมีบทบาทในการดแูลจดัการ  

บรหิารงานทั่วไป เก่ียวกบังานส านกังาน งานธุรการ งานบคุลากร และงาน 

สารบรรณ และท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้โครงการวิจยัดงักลา่วขา้งตน้ดว้ย ดว้ย 

บทบาทท่ีไดร้บั “รตันา” จงึไดม้ารว่มสะทอ้นแนวคดิในการสนบัสนนุเยาวชน 

นอกระบบใหเ้ขา้รว่มกิจกรรมคา่ย 21 วนั 

“รตันา” เกริ่นวา่การสง่เดก็ทัง้สามคนมาเขา้รว่มคา่ย 21 วนั เพราะอยากใหเ้ด็ก

ไดป้ระสบการณ ์“เพราะส่วนใหญ่เป็นเด็กนอกระบบท่ีไม่คอ่ยเขา้สงัคม เขาจะ

อยู่กับตวัเอง เล่นเกม นอน เราเลือกจากเด็กท่ีสมัครใจ เขาอยากมาพัฒนา

ตวัเอง อยากไดป้ระสบการณเ์พ่ือไปสานตอ่กบัเพ่ือนๆ ท่ีอยูท่ี่นั่น สง่มาทัง้หมด 

3 คน คาดหวังว่าอยากให้น้องมารู้จักเพื่อน ได้มาศึกษาเรียนรู้กับ
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เพื่อนๆ ต่างชุมชนว่าเขาท าอะไรมาบ้าง เพื่อให้น้องได้ประสบการณ์
และประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวันที่ชุมชนของตัวเอง พอกลับไปแล้วก็
คาดหวังว่าเขาจะกลับไปท ากิจกรรมที่เขาเลือก คือ เลีย้งปลา เลีย้งไก่ 
เลีย้งกบ คือให้เขาท าส่ิงทีเ่ขาชอบ เขาถนัด ให้ประสบความส าเร็จอย่าง
ทีเ่ขาหวัง” 

ส าหรบัสถานการณ์เด็กนอกระบบของ ทต.กันตวจระมวล นัน้มีความ

รุนแรงระดบัไหน “รตันา” สะทอ้นจากสถานการณจ์ริงว่า “ถา้ในความคิดของ

ตวัเอง คือรุนแรงค่ะ เพราะจะมีเดก็ทีอ่อกจากโรงเรียนเพิม่มากขึน้ จากท่ี

ไดค้ลุกคลีกับนอ้งๆ เขาไม่ชอบเรียนแลว้ อยากออกมาขา้งนอก อยากใชชี้วิต

อยา่งท่ีเขาอยากเป็น บางคนบอกวา่ไปโรงเรียนไมไ่ดท้  าในสิ่งท่ีเขาชอบ สว่นตวั

คิดว่าจะขยายตวัไปเรื่อยๆ เป็นเรื่องท่ีน่าเป็นห่วง เท่าที่ข้อมูลที่มีตอนนี้มี

เดก็นอกระบบ 114 คนซึ่งเยอะมาก คดิเป็นประมาณ 10% ของเดก็ทัง้หมด

ท่ีเรามีประมาณ 1,000 คน และมนัจะขยายเพิ่ม และเขาจะอายนุอ้ยลงเรื่อยๆ 

ที่ว่าน่าเป็นห่วงคือตอนนีเ้ด็กประถมก็ไม่ไปโรงเรียนแล้ว แตก่่อนจะเป็น

เด็กมธัยมปลายนะท่ีเป็นวยัหวัเลีย้วหัวต่อ แต่ตอนนีคื้อเด็กประถมก็เริ่มแลว้ 

เริ่มจบักลุม่ เริ่มข่ีมอเตอรไ์ซดแ์วน้กบัพ่ีๆ”..รตันากลา่วอย่างเป็นหว่ง 

“รตันา” เสริมว่าส าหรบับทบาทของเทศบาลและตวัเองนัน้คือการพยายามเขา้

ไปใหถ้ึงกลุม่เปา้หมาย “บทบาทของเรา ตอนนีคื้อลงพืน้ท่ี ท่ีวา่ไปหาเปา้หมาย

ใหน้อ้งเขา้มา ก็พยายามเข้าไปพูดคุยกับเขา ว่าเป็นเพราะอะไร เขาถงึไม่

ไปโรงเรียน เขาอยากท าอะไร เหมือนเขามองว่าไม่เรียนหนังสือก็ไม่

เป็นไร เขายังอยู่ได้ ยังมีพ่อมีแม่ เหมือนเขาไม่ใหค้วามส าคญักบัการเรียน 

มันไม่สนุก เขาไม่ชอบ แล้วเขาก็จับกลุ่ม ยกพวกตีกันระหว่างหมู่บ้าน 

เทศบาลก็มีการจดัคา่ยใหเ้ด็ก ๆ ในต าบล เวลามีคา่ย เขาก็ไม่มีปัญหากนั แต่

จะมีปัญหาวิวาทกันรุนแรง ในช่วงท่ีเป็นวนัหยุดยาวหรือเทศกาล หรือ ในงาน

ประเพณีแซนโฎนตา เยาวชนทกุคนจะกลบัมาหาพ่อหาแม่ ประเพณีแซนโฎน

ตาเป็นของชาวเขมร เขาจะมาบชูาบรรพบรุุษ แลว้ พอเขากลบัมาและมีเพ่ือน

มากขึน้ เขาก็จะเริ่มแลว้ เขาจะแวน้ไปหาเรื่องเดก็อีกหมูบ่า้นหนึ่ง ซึ่งเหตกุารณ์

แบบนีมี้เยอะมาก” 

“ตอนนีท่ี้เทศบาลมีการเรียกผูน้  ามาประชมุ ใหเ้ขาเล่าสถานการณเ์ด็ก ปัญหา

ท่ีมันแก้ไม่ได้ คือน้องไม่ได้อยู่ในชุมชน เขามาไม่นาน มาหาเรื่องกัน แล้ว

กลับไป มันจะเป็นแบบนัน้ สมมติหัวโจกเขามาจากระยอง เขาก็จะมา “เฮย้ 

ช่วงนีเ้ป็นอย่างไร” เหมือนท่ีเพิ่งผ่านมาวนัออกพรรษา เขากวนขา้วทิพยใ์นวดั 

บ้านถนนชัย ซึ่งเป็นหมู่บ้านวิจัยท่ีหนูท ากับหมู่ 8 เวลาเขาจะมากันตวจฯ 

จะต้องผ่านหมู่ 7 4 3 แล้วเขาผ่านไม่ได้ ถ้าเขาจะเข้าอ าเภอปราสาท เขา

จะตอ้งออ้มไปอ าเภอกาบเชิงแลว้คอ่ยมาอ าเภอปราสาท แตต่อนนีท่ี้มนัมีเรื่อง

กันคือ ลูกพ่ีเขามาแลว้เขาก็มาพาเด็กๆ ไปแว้น ไปหาเรื่อง ไปบิดแลว้ไปตีกัน

แถวบา้นผูใ้หญ่บา้น รูส้ึกว่ารุนแรงมากค่ะ มีการฟันกันเลือดไหล กู้ชีพไปรบั 

แลว้ทีนีห้มู่ 7 ใหร้่วมโครงการ เด็กเขาไม่มีปัญหา กับหมู่ 4 ไม่มีปัญหา พอ
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ผูใ้หญ่บา้นมาเขาบอกว่าเด็กพวกนีม้ันไปท างานหมดแลว้ แต่พอเขากลับมา

มนัจะมีเรื่องแบบนีต้ลอด เราไมรู่จ้ะท าอยา่งไร” รตันา เลา่สถานการณว์ิวาทให้

ฟังอยา่งหมดเปลือก และเรง่หาทางแกไ้ขใหไ้ดใ้นท่ีสดุ 

เม่ือสถานการณเ์ด็กแว้น เด็กทะเลาะวิวาท ยังไม่สามารถจัดการได ้ เพราะ

เจ้าของปัญหาไม่ไดป้ระจ าอยู่ในพืน้ท่ี เด็กนอกระบบบางคนเริ่มงานท า มี

รายไดบ้า้งแลว้ และมีความคดิว่าตนสามารถเลีย้งตวัเองไดแ้ลว้ เม่ือคดิเช่นนัน้

การไปพูดหา้มปรามให้พฤติกรรมทะเลาะวิวาทลดนอ้ยลงจึงท าไดย้ากมาก 

“ส าหรบัความคิดของตนเอง อาจจะเป็นคนท่ีมองแคบๆ ก็ได ้แต่คิดว่าเด็กก็

ต้องมีหน้าที่เรียนหนังสือก่อน การเรียนเป็นพืน้ฐานของทุกอย่าง บางที

บางคนคิดว่าเรียนสูงก็ไม่ไดช้่วยอะไร แต่ในความคิดของตวัเองคือถา้ในช่วง

ระยะเวลาท่ีวา่ อายปุระมาณนี ้ถา้อยูใ่นระบบจะควบคมุไดง้่ายกวา่ แลว้บางที
การเรียน หรือการมีประสบการณอ์ย่างอื่นสามารถเหมือนท าให้เขาย้ัง

คิดได้ แต่จริงๆ แล้วเหมือนท่ีน้องคิดก็ถูก บางคนไม่เรียนหนังสือก็ประสบ

ความส าเร็จในชีวิตไดเ้ยอะแยะไปหมด แต่คิดว่ามีเป็นส่วนนอ้ยท่ีคนไม่เรียน

หนงัสือแลว้สามารถไปแบบนัน้ได”้  

เม่ือมองเห็นปัญหาของเด็กนอกระบบในพืน้ท่ี ทางเทศบาลจึงเรง่หาทางออก

เพ่ือแก้ปัญหานี้ให้ได้ จากการลงพื ้นท่ี “รัตนา” ได้วิเคราะห์สถานการณ์

เบือ้งตน้”เหมือนตอนนีเ้ดก็นอกระบบมี 2 กลุม่ กลุม่หนึ่งคือเดก็นอกระบบท่ีอยู่

กบับา้น เราสามารถเขา้ถึงตวัได ้และชว่ยเขาได ้สว่นอีกกลุม่ท่ีเราช่วยเขาไม่ได้

เลยคือกลุ่มท่ีไปนอกพืน้ท่ี เราไม่สามารถจดัการเขาได ้แลว้เขายงักลบัเขา้มา

สรา้งปัญหา เหมือนคนท่ีไปท างาน เขามีเงิน เขาเลีย้งตวัเองไดแ้ลว้ แลว้พอเขา

กลบัมา เขามีเงินมาซือ้เหลา้เลีย้งเด็กท่ีอยูท่ี่บา้น เขาก็จะเป็นลกูพ่ี บางคนมีรถ 

มีรถกระบะท่ีแตง่มา เดก็ๆ ก็จะวา้ว อะไรแบบนี”้  

ถึงแมต้อนนีย้ังไม่มีสมการท่ีเหมาะสมท่ีจะแก้ปัญหาเด็กนอกระบบไดอ้ย่าง

จริงจงั แตก่ารดงึเยาวชนบางส่วนมาเขา้รว่มโครงการอาชีพ ก็เป็นอีกแนวทาง

หนึ่งท่ีเทศบาลก าลงัท าอยู ่และทา้ยสดุ “รตันา” อยากฝากนอ้งๆ เพ่ือเป็นขอ้คิด

ว่า “อยากบอกกับน้องๆ เด็กนอกระบบ (กลุ่มปัญหา) ที่เราไม่เรียน

หนังสือและมีงานท าเป็นส่ิงที่ดี ก็อยากให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องๆ 
แล้วอะไรที่มันไม่ดีที่เราผ่านมาแล้วก็อยากให้สอนน้องๆ ไปในทางที่ดี

ด้วย เวลาเรากลบับา้นมา เราเป็นพ่ี เราไม่จ  าเป็นตอ้งพานอ้งไปสรา้งปัญหา 

ไปท ารา้ยเพ่ือนอีกกลุม่หนึ่ง ซึ่งบางทีคนท่ีเดือดรอ้นเขาไมไ่ดเ้ป็นคนท่ีเก่ียวขอ้ง

ดว้ย เวลาเรากลบัมาอยากใหเ้รารกัตวัเอง รกัเพ่ือน รกันอ้ง รกัพ่อแม่ รกับา้น

เกิด ถ้าเรามีจิตส านึกในการรักคนที่อยู่รอบตัวเรา ปัญหามันก็จะลด

น้อยลง เราไม่คึกคะนองในส่ิงทีมั่นผิด” #   

 

 


