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องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสนิท เป็นอีกหนึ่ง อปท. (องคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถ่ิน) จงัหวดัสรุนิทร ์       ไดเ้ขา้รว่มโครงการพฒันาเยาวชนในชมุชน 

ทอ้งถ่ิน 4 ภาค ระยะท่ี 3 :    ขบัเคล่ือนกลไกเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนดว้ย 

หลกัการจดัการความรูแ้ละกระบวนการวิจยั        และในเฟสท่ีสองไดด้  าเนิน 

โครงการ    "การพฒันาระบบและกลไกการสนบัสนนุกระบวนการพฒันาเดก็ 

และเยาวชน และชมุชนต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสรุนิทร"์  

 

ลา่สดุอบต.หนองสนิท  ไดส้ง่เยาวชนจ านวน 4 คน ไดแ้ก่ นายศภุชยั นามวิสยั  

, นายยิ่งยง ค าฝอย , นายดนยั อยูเ่ย็น และนางสาวทวีชญา เตมิผล   เขา้รว่ม 

เรียนรูใ้นค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนท้ังในและนอก 

ระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร ์ สนบัสนนุโดย กรมสง่เสรมิการ 

ปกครองทอ้งถ่ิน   , กสศ. , สถาบนัยวุโพธิชน , สกสว. ,   ธนาคารไทยพาณิชย ์ 

จ ากัด(มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล  เม่ือวนัท่ี1 - 22 ตลุาคม 2562 ณ 

หน่วยอนรุกัษแ์ละจดัการตน้น า้หว้ยสามสบ ต.ศรีสะเกษ   อ.นานอ้ย จ.น่าน 

ท่ีผา่นมา  

 

ธัญธรณ ์พจนะแก้ว หรือครูหมี คุณครู กศน.จอมพระ จ.สุรินทร ์ใน

บทบาทพ่ีเลีย้งในพืน้ท่ี ไดเ้ป็นตวัแทนของอบต.หนองสนิท ในการพดูคยุถึง

แนวคิดและมุมมองต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ท่ีส าคัญคือการส่ง

เยาวชนเขา้รว่มคา่ย 21 วนัในครัง้นี ้

ครูหมีเกริ่นใหฟั้งถึงเหตผุลในการมาเขา้ร่วมกระบวนกับอบต.หนองสนิท

ในการขบัเคล่ือนงานดา้นเด็กและเยาวชน ทัง้ทีไม่ไดเ้ป็นภารกิจโดยตรง 

“ครูหมีถือว่าเราก็เป็นคนต าบลหนองสนิท และคิดว่าเป็นคนของ

ภาครัฐ และทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ ที่เรามาดูแล และต้อง

ส่งเสริมสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเด็กในระบบ เด็กนอกระบบ หรือ

ชุมชน น่ีคือความรับผิดชอบร่วมของกลไกทีเ่ราท างานร่วมกัน ดงันัน้

เดก็ท่ีอยูน่อกระบบก็คือสิ่งท่ีส  าคญั  

ส าหรับการมาเป็นพีเ่ลีย้ง ครูหมไีด้แรงบันดาลใจจากเดก็ๆ ของเราท่ี

เขาไปอบรมร่วมกับพ่ีออ้ย (วราภรณ ์หลวงมณี ผูอ้  านวยการสถาบนัยุว

โพธิชน) ท่ีศนูยเ์น็ทฯ จ.สรุินทร ์ตอนนัน้เราหาเด็กไว ้40 กว่าคน แตเ่ด็กไป 

31 คน การที่เราได้ไปผูกพัน ไปเรียนรู้ ไปรับรู้ส่ิงที่เด็กๆ สะท้อน 

มันท าให้เราเกิดพลัง  เพราะว่าเด็กท่ีไปกับเรานั้น ถึงแม้เขาจะแพ้

การศกึษามา อยู่ในระบบ ก็ออกนอกระบบ พออยู่นอกระบบก็ยงัออกนอก
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ระบบ คนท่ีเราส่งเสริมสนบัสนนุคือเด็กท่ีออกนอกระบบเช่นเดียวกนั เป็น

เด็กท่ีเคยเรียนนอกระบบกับครูหมีดว้ยซ า้ เพียงแตเ่ขาหลุดออกไปในช่วง

วยั ช่วงระยะเวลา พอเขากลบัมาคืนมนัท าใหเ้ราสะทอ้นนึกคิดขึน้มาไดว้า่

เขาก็มีพลังส่วนตัวของเขา เขาก็มีส่ิงลึกๆ ที่อยู่ในใจนะ ที่เขาอยาก

พัฒนาตนเอง เขามีไอดอล เขามีความพร้อม เขามีศักยภาพ 

เพียงแต่ว่าชุมชน คนภาครัฐ เอกชน หรือองคก์รชุมชนต่างหากที่

ไม่ให้โอกาสเขา ดงันัน้การท่ีเราไดฟั้ง เราไดเ้ขา้ใจความรูส้ึกของเขา ท า

ใหส้ิ่งท่ีไดเ้รียนรูเ้พิ่มพลงับวกใหท้ัง้เราและเขา ท าใหเ้ราอยากท่ีจะจบัมือ

กนัเดนิพรอ้มกนัไปวา่ท าอย่างไรคนที่แพ้การศึกษาอย่างเขาจะเดินจับ

มือไปกับภาครัฐอย่างเรา กับคนในชุมชนของเราได้ ท าอย่างไรเรา

จะกระตุกกระตุ้นเพื่อจะพัฒนาเขาไปได้ อย่างท่ีพาเยาวชนมาอบรม

คา่ย 21 วนั เราไมไ่ดห้าเพียงแค ่4 - 5 คน เราหาไวเ้ป็นสิบๆ คน เรามีความ

พรอ้มว่าเราตอ้งหาเผ่ือแลว้ว่าเด็กจะมาก่ีคน แมว้่าเป้าหมายจะเพียง 5 

คน เราหาไว ้10 คน เราก็คาดหวงัวา่อยากจะมาไดท้ัง้ 10 คน 15 คนนะคะ 

แต่สุดทา้ยการเปล่ียนแปลงก็เกิดขึน้ไดเ้สมอส าหรบัวัยแบบนี ้วัยรุ่นเขา

อาจจะมีการไปตามเพ่ือน คล้อยตาม ความรูส้ึกนึกคิดเป็นของตนเอง 

ดงันัน้ท่ีมาไดข้องต าบลหนองสนิทคือ 4 คน แต่ก็จะมีเด็กใน กศน.ของ

อ าเภอจอมพระท่ีครูหมีรบัผิดชอบ มาในต าบลอ่ืนๆ เช่นเดียวกัน นั่นก็คือ

ด้วยความผูกพันและความเป็นห่วงเป็นใยเด็กๆ ท าให้เรามีพลังที่

จะติดตามเขา ที่จะดูแลเขา เหมือนกับว่าเป็นแม่อีกคนหน่ึงที่

จะต้องช่วยสนับสนุนความรู้สึก ต้องดูแลทุกอย่างให้กับเขา แมจ้ะ

เป็นสิ่งเล็กๆ ท่ีดูแลไดใ้นดา้นจิตใจ แต่นั่นคือ ส่ิงที่ส าคัญที่สุดของการ

เป็นพี่เลีย้งที่เราจะท าต่อเพื่อให้เขากลับไปเดินต่อได้อย่างม่ันใจได้ 

อย่างน้อย แค่หน่ึงก าลังใจก็สามารถสร้างพลัง สร้างคน ให้เขา

กลับไปพัฒนา ไปสร้างชาติได้ นั่นก็คือสิ่งท่ีเรามองเห็นจากการท่ีเรา

ไดม้าเป็นครูพ่ีเลีย้ง หรือเป็นพ่ีเลีย้งเดก็ในการขบัเคล่ือนงาน  

เราไดเ้รียนรูก้ระบวนการ ไดเ้รียนรูห้ลายๆ อย่างท่ีเขา้มาเพ่ือสามารถท่ีจะ

กลบัไปแลกเปล่ียนกับเด็กได ้พูดคยุกับเด็กเพ่ือใหเ้ขา้ใจมากขึน้ อารมณ์

เย็นมากขึน้ และท่ีส าคัญท่ีสุด การเปิดใจคุยกัน เพ่ือให้เขาได้โอกาส 

เพ่ือใหเ้ราไดเ้รียนรู ้การฟังท่ีดีก็คือสิ่งท่ีส  าคญัเชน่เดียวกนั พอกระบวนการ

ท่ีเราไดม้าเรียนรูจ้ากพ่ีแอม๋ (สทุิน ศรินิคร หวัหนา้โครงการ มลูนิธิสยามกมั

มาจล) จากพ่ีออ้ย หรือวา่จากบคุคลอ่ืนๆ ท่ีเป็นวิทยากรในกระบวนการนัน้

มนัท าใหเ้รากบัเด็กเขา้ใจตรงกนัมากขึน้ เพราะกระบวนการท่ีเราไดเ้รียนรู้

ร่วมกันนัน้มันสามารถจูนใหต้รงกันไดก้ับความรูส้ึกว่าเขาจะพูดสิ่งนีม้า

เมื่อเราฟังแล้วเราสามารถจับประเด็นในส่ิงที่เขาอยากได้ได้ น่ันคือ

พลังที่เข้มแข็ง พอสบตาเราก็สามารถรู้ใจเด็กได้ด้วยว่าเขาต้องการ
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อะไร บางครัง้ ส่ือดิจิตัลคือสิ่งท่ีส  าคัญเช่นเดียวกัน บางอารมณ์ท่ีเด็ก

ถ่ายทอดออกมานัน้ไม่ไดถ้่ายทอดดว้ยค าพูด ไม่ไดถ้่ายทอดดว้ยน า้เสียง 

แต่เป็นการถ่ายทอดดว้ยขอ้ความตวัหนงัสือบาง ๆ   ท่ีเราสามารถเขา้ไป

ซมึซบัไปสนบัสนนุ ไปพดูคยุอยา่งเปิดใจได ้และบางครัง้บางโอกาสนัน้เขา

ถ่ายทอดออกมาดว้ยแววตาไม่ได ้ดว้ยสายตาไม่ได ้ดว้ยน า้เสียงไม่ได ้เรา

อยู่คนละฟากกันเหมือนเขาอยู่ท่ีค่าย ครูอยู่ท่ีโน้น ครูก็สามารถรับรูถ้ึง

ความรู้สึกของเขาว่าเขาเข้าค่าย เขารู ้สึกอะไร เขาอยากได้อะไร เขา

ตอ้งการเพิ่มอะไร เขาขาดตรงไหน ก าลังใจคือสิ่งท่ีส  าคญัส าหรับเด็กๆ 

กลุ่มนี ้      ดงันัน้เราจะตอ้งติดตามเพ่ือรบัรูเ้ขาตลอดเวลา     ขอบคุณ

สยามกมัมาจลและธนาคารไทยพาณิชยฯ์ ท่ีมีการถ่ายทอดสดทกุกิจกรรม

ท าใหเ้ราไดเ้รียนรูต้ลอดเวลาว่าเขาไปถึงไหน เขาอยู่อย่างไร เขาท าอะไร 

ดงันัน้การท่ีเราไดด้แูววตาผ่านส่ือมนัสามารถท าใหเ้ราไดร้บัรูถ้ึงความรูส้กึ

ของเด็กๆ ไดด้ว้ยค่ะ” ครูหมีร่ายความรูส้ึกออกมาอย่างยาวเพ่ือใหทุ้กคน

ไดร้บัทราบถึงพลงัในการเป็นพ่ีเลีย้งและสมัพนัธภาพท่ีมีระหว่างครูหมีกบั

เดก็เยาวชนในพืน้ท่ี 

ส าหรบัความคาดหวงัในการส่งเยาวชนมาเขา้คา่ยในครัง้นี ้ครูหมีบอกว่า 

“ความคาดหวงัท่ีเราตัง้ไว ้การท่ีเราจะคาดหวงัอะไร ถ้าหากว่าพลงัเขาไม่

พอ เราไม่สามารถคาดหวังไดเ้ลย ถ้าหากสิ่งเสริมแรงกับพลังบวกกับท่ี

ชุมชน กับท่ีตน้ทุนมีไวใ้ห ้สิ่งท่ีเขาจะกลบัไปท า เรามีหน้าที่แค่ส่งเสริม

สนับสนุนเขาได้ ให้แต่เรารู้ว่าเขาจะกลับไปท าอะไร เราพร้อมเสมอ

ส าหรับคนภาครัฐหรือหน่วยงานองคก์รท้องถิ่นทีจ่ะมาสนับสนุน ไม่

ว่าด้านงบประมาณ ด้านพลัง ด้านคนที่จะมาร่วมกับเขา น่ันก็คือให้

เป็นความรู้สึกที่ต้องการที่แท้จริงของเด็ก เราสามารถที่จะช่วยดูแล

เขาได้ ตอนนีย้ังไม่มีโครงการท่ีเขาอยากจะท า แต่ก่อนท่ีเขาจะมานั้น 

หลงัจากจดักิจกรรมสรา้งแรงบนัดาลใจกบักลุ่มของอาจารยอ์้อย เด็กก็ได้

กลบัไปท าว่าท าโครงการอะไรหลงัจากกลบัมา มีการพฒันาชุมชน มีการ

ท าอาหาร ขนม มีการร่วมคิดร่วมท ากับชุมชนโดยเริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ พา

นอ้ง ๆ ในต าบลมาช่วยกันท าความสะอาดหมู่บา้น ซึ่งเด็ก ๆ เขาเขียนว่า

เขาจะท าทกุเดือน  

สิ่งท่ีเราเห็นและคาดหวงัคือการรวมกลุ่มในระดับหมู่บา้น ซึ่งตอนนีก็้มีจิต

อาสาท่ีมาท าการพฒันาทุกเดือน นัน้ก็คือสิ่งเล็กๆ ท่ีเรามองเห็นจากการ

สรา้งแรงบนัดาลใจของเขา แต่ตอนนีห้ลงัจากกลับไป ครูหมีคาดหวังว่า

เขาคงจะไปส่งเสริมตัวเอง สร้างแรงบันดาลใจจากส่ิงที่เขาคาดหวัง

ว่าเขาจะไปสร้างอาชีพอะไร เขาจะรวมกลุ่มอย่างไรในการที่เขาจะ

อยู่รอดจากการเป็นคนนอกระบบ ให้สังคมยอมรับได้ค่ะ” 
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ส าหรบัสถานการณข์องเด็ก ๆ  เยาวชนในพืน้ท่ี ครูหมี บอกวา่จากท่ีสมัผสั

มา เด็ก ๆ คิดว่าตัวเองถูกมองว่าเป็น “ตัวรา้ย” .... “จากการที่เราได้

สัมผัสกับเด็กๆ เด็กๆ พูดค าเดียวว่า “ฉันเป็นตัวร้ายที่ใครๆ 

มองเห็น” แต่ครูก็สะท้อนกลับไปว่าถึงเธอจะเป็นตัวร้ายแค่ไหน แต่

เธอก็เป็นตัวร้ายที่ใคร ๆ รักได้ สามารถที่จะรักเธอได้ถ้าหากเธอ

ย้อนกลับมาเพือ่ทีจ่ะเดินต่อในชุมชนของเธอน้ัน ดงันัน้เดก็กลุ่มนีเ้รา

จึงคาดหวังว่าเขาน่าจะประสบความส าเร็จมาก เพราะว่าวุฒิภาวะเขา

น่าจะพรอ้มมากขึน้ ประสบการณท่ี์เขาไดม้า การเรียนรูม้นัสามารถท่ีจะ

เป็นพลงับวก เป็นการเสริมแรงใหเ้ขาในการกลบัไปพัฒนาตนเองไดม้าก

ยิ่งขึน้” 

ครูหมีเล่าต่อว่า จากการไดร้่วมท ากิจกรรมกับเด็ก ๆ ท าใหเ้ห็นมุมมอง

ผูป้กครองในมุมดี ๆ อีกดว้ย “หลังจากท่ีเราท ากิจกรรมร่วมกัน จากการ

สร้างแรงบันดาลใจแล้ว เม่ือเด็กกลับไปท า มุมมองของผู้ปกครอง 

สะท้อนกลับมาให้เรามองเห็นว่าเป็นส่ิงที่ดีนะ คุณเก่ง คุณสามารถ

ท าได้ คุณเป็นเด็กที่สามารถสร้างพลังให้ชุมชนได้ มองเห็นว่าคณุมี

ศกัยภาพในตวัอยูแ่ลว้ แคท่กุคนใหโ้อกาส ทกุคนเปิดโอกาส แตท่ี่เราสมัผสั

ไดน้ัน้ ผูป้กครองใหโ้อกาสเด็กเหล่านีทุ้กคน ไม่ว่าจะเป็นผูน้  าชมุชน ไม่ว่า

จะเป็นผู้ปกครอง หรือคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง พยายามท่ีจะมาส่งเสริม

สนบัสนนุเขาโดยไม่ปลอ่ยใหเ้ขาใหห้ลดุลอยไปมากไปกว่านี ้อยา่งนอ้ยก็มี

กลไกในระดบัชุมชนท่ีติดตามเขาอยู่ตลอด รายงานสถานการณ ์พูดคุย

สถานการณว์่าเด็กกลุ่มนีท้  าอะไร ถึงไหน ตอนไหน ท าใหค้นท่ีอยู่ใกลช้ิด

อย่างเช่นผู้น  าชุมชน ผู้ปกครองเขาสามารถเล่ารายละเอียดให้กับ

คนท างานท่ีอยู่กลุ่มเบือ้งหลงัอย่างคณุครู อย่าง อบต. อย่างปกครอง ให้

เราไดรู้ส้ถานการณข์องเขาตลอด” ครูหมี บอกเลา่กลไกท่ีเป็นเกราะใหเ้ด็ก 

เยาวชน ในชมุชนใหเ้กิดความเขม้แข็งได ้ 

ครูหมี เสรมิตอ่วา่ เม่ือก่อนชมุชนไมไ่ดม้องสถานการณเ์ดก็ เยาวชนเหมือน

ปัจจุบันนี ้“สถานการณ์เม่ือก่อน เราไดแ้ต่มอง เราไดแ้ต่เห็น เราไดแ้ต่

มองเห็นแค่ภาพท่ีมันเกิดขึน้ ซึ่งกลไกของเรายังไม่เกิด เราพยายามดึง

กลไกแต่ละหน่วยงานแต่ละชุมชนว่าเราจะท าอย่างไร อย่างต าบลหนอง

สนิท พอเราสะทอ้นสถานการณใ์นชมุชน ทกุๆ ชมุชน เราจะคยุกนัทกุเดือน

ของการประชมุในหนว่ยงานปกครอง โดยมีปลดั อบต. ไดแ้นบเนียนเขา้มา

มีส่วนร่วม และมีก านันวรรณิสาเข้ามา มีส่วนในการพูดคุยแลกเปล่ียน

สะทอ้นปัญหา หรือสถานการณใ์นชุมชน โดยท่ีมีหวัหนา้ส่วนราชการแต่

ละส่วนท่ีรบัผิดชอบอยู่มาเล่าสู่กันฟัง เราก็ไดแ้ต่คิดว่าเราจะเคล่ือนกัน

อย่างไร เราจะขยับกันอย่างไร พอดีว่าท่านนายกฯ (สมจิตร นามสว่าง 

นากยกอบต.หนองสนิท) ท่านเห็นความส าคัญของการพัฒนาคน ท า



6 
 

อย่างไร เราถึงจะพฒันาคนได ้คือการเช่ือมรอ้ยระหว่างหน่วยงานของรฐั

และเอกชน ของประชาชน ของทุก ๆ หน่วยงาน โดยการที่เรามาคุยกัน

ท้ังหมดเลย เปิดใจคุยกันถึงสถานการณ์ โดยที่เราไม่ได้ปิดบัง

สถานการณเ์ลยว่า กศน.มีปัญหาอะไร รพ.สต.เกิดปัญหาอะไรขึ้น 

โรงเรียนเกิดปัญหาอะไรขึ้น หน่วยงานเกษตรเกิดปัญหาอะไร 

ปกครองเกิดปัญหาอะไร เรามีสถานการณอ์ยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นเด็ก

ออกกลางคัน สถานการณย์าเสพติด สถานการณเ์ด็กท้องก่อนวัย

อันควร ท าให้เราสามารถที่จะมองเห็นภาพรวม ๆ ว่าเราจะพัฒนา

ต าบลของเราไปในแนวไหน แลว้เราจะดงึคนกลุ่มไหนเขา้มาเป็นกลไก

ในการท างาน แลว้กลไกของเราจะสามารถกลบัไปดึงเด็ก ๆ เหล่านัน้เขา้

มาร่วมกิจกรรม เพ่ือใหเ้กิดกิจกรรมของพ่ีสอนนอ้ง พ่ีพานอ้ง พ่ีชวนนอ้ง 

ท าอย่างไร ท่ีจะใหต้  าบลของเราเดินตอ่เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั” ครูหมีเล่า

ท่ีมาของกลไกต าบลหนองสนิท ท่ีมุ่งพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชนใน

ต าบลของตนเอง 

ครูหมี เลา่วา่ตนเองไดเ้ริ่มเขา้โครงการพฒันาเดก็และเยาวชนกบั อบต. มา

ตัง้แตปี่ 2559 ตอ่เน่ืองจนถึงปัจจบุนั “เราขยบัมาทีละนิด ๆ โดยท่ีเม่ือก่อน

ยงัไม่มีหวัหนา้สมเกียรติ (สมเกียรติ สาระ หวัหนา้ส านักงานปลัด อบต.

หนองสนิท) เขา้มาท างานตรงนีน้ะคะ เราก็มีหวัหนา้จินตนาท่ีตอนนัน้ยงั

อยู ่เราก็ขยบัทีละนิดๆ ทีละสเตป็ แลว้พอนายกฯ โอเค พอผูน้  าโอเค พอทกุ

คนโอเคกนัหมดแลว้ว่าเราจะพฒันาคนจากต าบลของเราโดยท่ีเราตั้งเป้า

ว่าท าอย่างไรทีต่ าบลของเราจะรักกัน” 

“จากสถานการณ์แรก ๆ เหมือนกับเป็นการ เอ้ย ลูกใครหลานใคร 

เหมือนกับว่ามนัไม่ไดค้ยุกันทีแรก เหมือนกับว่าแลว้แต่ ลูกใครหลานใคร

ไมไ่ดส้นใจ แตพ่อมานั่งคยุสถานการณท่ี์เกิดขึน้เรื่อย ๆ ปรบัไปเรื่อย ๆ เฮย้ 

สถานการณ์มันเริ่มเปล่ียนนะ ความรุนแรงมันเริ่มเกิดขึน้นะ ท าให้รู ้

สถานการณ ์ท าใหค้นขา้งในกลับเขา้มามอง คิดว่าอนาคตขา้งหนา้ ถ้า

หากเป็นอย่างนีค้งไม่ไหว ดงันัน้การปรบัเปล่ียนมนัก็ค่อยกระเถิบมาทีละ

นอ้ย ๆ โดยท่ีเราไมไ่ดค้าดหวงัวา่มนัจะตอ้ง 100% นะ” 

เม่ือกลไกเริ่มเกิด เปา้หมายรว่มก็ตามมา “เรามองถึงอนาคตของต าบล 

สมมติว่าถ้าจากที่เรามองสถานการณ ์ถ้าเด็กในต าบลเราตดิยาเสพ

ติดเยอะ ปัญหาอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเด็กออกกลางคันเยอะ ปัญหา

อะไรจะเกิดขึน้ ถ้าเดก็ท้องก่อนวัยอันควร ปัญหาอะไรจะเกิดขึน้ ส่ิง

ที่เราท า เราไม่ผลักเขาออก เราพยายามที่จะดึงคนกลุ่มตัวอย่างนี้

เข้ามาคุย เขา้มาชวนคิด ชวนคุย เพ่ือเขาจะไดม้าแลกเปล่ียนเรียนรูว้่า

อะไรท่ีท าใหเ้ขาเป็นแบบนี ้ผูใ้หญ่ในต าบลนีเ้ปิดกวา้งใหเ้ด็กกลบัมาแกต้วั 

เป็นการรบัผิดชอบร่วมกัน ทุกหมู่บา้น ผูน้  าจะรูห้มดเลยว่าเด็กเป็นใคร    
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ลูกใคร หลานใคร อย่างคณุครู อย่างหน่วยงานจะไม่สามารถรูไ้ดเ้ลยว่า

กลุ่มนีเ้ป็นอะไรอย่างไร แต่คนท่ีใกลช้ิดท่ีสุดคือผูน้  า ผูน้  าจะสอดส่องทุก

กระบวนการของเขา เขาเป็นเดก็แวน้ไหม เขาตดิยาไหม เขาท าอะไรอยู่มมุ

ไหน” 

“การรายงานสถานการณ ์มนัมีทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ สิ่งดี ๆ ก็จะมีกลุม่

เด็กดีก็จะท าในเรื่องดี กลุ่มเด็กท่ีอ่อนไหวง่ายหรือเด็กกลุ่มท่ีอยู่ในกลุ่ม

เส่ียงเขาก็จะปฏิบตัิกิจกรรมในกลุ่มเส่ียง แต่คนท่ีจะติดตามคือผูน้  า ผูน้  า

จะรูส้ถานการณห์มด พอมาคยุมาแลกเปล่ียนเราก็เริ่มคิดแลว้ว่าเราจะไป

ปรับแก้อย่างไร เราจะไปคุยอย่างไร เราจะไปชักชวน เราจะไปสร้าง

แรงจงูใจอยา่งไร” การเปิดใจหมดเปลือกไม่หมกเม็ดในพืน้ท่ีท าใหส้ามารถ

มองเห็นปัญหาไดถ้ึงแก่น 

หลงัจากมีกลไก ผูใ้หญ่ทกุคนในต าบลมองเห็นปัญหาเดียวกนั มมุมองตอ่

เดก็นอกระบบในปัจจบุนั ครูหมีสะทอ้นเป็นมมุบวก คอยสนบัสนนุทุกดา้น 

“เราคาดหวงัว่า เราจะท าใหเ้ขามีอาชีพ มีไอดอลของเขา เม่ือกลุ่มนีส้  าเรจ็

ในกลุ่มอาชีพท่ีเขาถนัด ท่ีเขาอยากท า  เขาจะเป็นไอดอลในการ

ขับเคล่ือนงานของเราได้อย่างดีเลย เพราะว่าตัวร้ายที่กลับตัวเป็น

คนด ีพลงัจะสงูกวา่คนดีๆ ท่ีท า อยา่งนอ้ยเขากลบัใจเขา้ไปท าแลว้ เขาจะ

ได้ท าส่ิงดี ๆ ให้ชุมชนได้เห็นว่าเขามีศักยภาพ เขาพร้อมที่จะเดิน

ต่อถึงแม้ใครๆ จะมองเขาอย่างไรก็ช่าง แต่เขามีพลังและเขามี

ต้นทุน อย่างน้อย ยังมีคนโอบอุ้มเขาอยู่ ยังมีคนใส่ใจและดูแลเขา

อยู่ค่ะ” ครูหมีกล่าวตบทา้ยถึงการรวมพลงัของคนหนองสนิท เพ่ือช่วยกนั

พฒันาศกัยภาพเด็กเยาวชนในต าบล ใหเ้ป็นเด็กดี เด็กเก่ง เพ่ือเป็นผูใ้หญ่

ท่ีดีในต าบลของตนเองสืบไปนั่นเอง น่ีคือตวัอย่างของการพัฒนาคนใน

ระดบัต าบลท่ีคนในต าบลชว่ยกนัพฒันาโดยไม่ตอ้งรอใคร # 

 

 


