องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสนิท เป็ นอีกหนึ่ง อปท. (องค์กรปกครอง

ธัญธรณ์ พจนะแก้ว หรือครู หมี คุณครู กศน.จอมพระ จ.สุรินทร์ ใน

ส่วนท้องถิ่น) จังหวัดสุรนิ ทร์

ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชน

บทบาทพี่เลีย้ งในพืน้ ที่ ได้เป็ นตัวแทนของอบต.หนองสนิท ในการพูดคุยถึง

ท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วย

แนวคิดและมุม มองต่อ การพัฒ นาเด็ก และเยาวชน ที่ สาคัญคือการส่ง

หลักการจัดการความรูแ้ ละกระบวนการวิจยั

เยาวชนเข้าร่วมค่าย 21 วันในครัง้ นี ้

และในเฟสที่สองได้ดาเนิน

โครงการ "การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาเด็ก

ครู หมีเกริ่นให้ฟังถึงเหตุผลในการมาเข้าร่วมกระบวนกับอบต.หนองสนิท

และเยาวชน และชุมชนตาบลหนองสนิท อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรนิ ทร์"

ในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน ทัง้ ทีไม่ได้เป็ นภารกิจโดยตรง

ล่าสุดอบต.หนองสนิท ได้สง่ เยาวชนจานวน 4 คน ได้แก่ นายศุภชัย นามวิสยั
, นายยิ่งยง คาฝอย , นายดนัย อยูเ่ ย็น และนางสาวทวีชญา เติมผล เข้าร่วม
เรียนรูใ้ นค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้งในและนอก
ระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร์ สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น , กสศ. , สถาบันยุวโพธิชน , สกสว. , ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด(มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล เมื่อวันที่1 - 22 ตุลาคม 2562 ณ
หน่วยอนุรกั ษ์และจัดการต้นนา้ ห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
ที่ผา่ นมา

“ครู หมีถือว่าเราก็เป็ นคนตาบลหนองสนิ ท และคิดว่า เป็ นคนของ
ภาครัฐ และทุกคนต้องร่วมกัน รั บผิ ด ชอบ ที่เรามาดูแล และต้อง
ส่งเสริมสนั บสนุ น ไม่ว่าจะเป็ นเด็กในระบบ เด็กนอกระบบ หรือ
ชุมชน นี่คือความรับผิดชอบร่วมของกลไกทีเ่ ราทางานร่วมกัน ดังนัน้
เด็กที่อยูน่ อกระบบก็คือสิ่งที่สาคัญ
สาหรับการมาเป็ นพีเ่ ลีย้ ง ครู หมีได้แรงบันดาลใจจากเด็กๆ ของเราที่
เขาไปอบรมร่วมกับพี่ออ้ ย (วราภรณ์ หลวงมณี ผูอ้ านวยการสถาบันยุว
โพธิชน) ที่ศนู ย์เน็ทฯ จ.สุรินทร์ ตอนนัน้ เราหาเด็กไว้ 40 กว่าคน แต่เด็กไป
31 คน การที่เราได้ไปผู กพั น ไปเรียนรู้ ไปรั บรู้ ส่ิงที่เด็กๆ สะท้อ น
มั น ท าให้ เ ราเกิ ด พลั ง เพราะว่ า เด็ ก ที่ ไ ปกับ เรานั้น ถึ ง แม้เ ขาจะแพ้
การศึกษามา อยู่ในระบบ ก็ออกนอกระบบ พออยู่นอกระบบก็ยงั ออกนอก
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ระบบ คนที่เราส่งเสริมสนับสนุนคือเด็กที่ออกนอกระบบเช่นเดียวกัน เป็ น
เด็กที่เคยเรียนนอกระบบกับครู หมี ดว้ ยซา้ เพียงแต่เขาหลุดออกไปในช่วง

ด้วยความผู กพันและความเป็ นห่วงเป็ นใยเด็กๆ ทาให้เรามีพลั งที่
จะติ ด ตามเขา ที่ จ ะดู แ ลเขา เหมื อ นกั บ ว่ า เป็ นแม่ อี ก คนหนึ่ ง ที่

วัย ช่วงระยะเวลา พอเขากลับมาคืนมันทาให้เราสะท้อนนึกคิดขึน้ มาได้วา่
เขาก็มีพลังส่วนตัวของเขา เขาก็มีส่งิ ลึกๆ ที่อยู่ในใจนะ ที่เขาอยาก
พั ฒ นาตนเอง เขามี ไ อดอล เขามี ค วามพร้ อ ม เขามี ศั ก ยภาพ
เพียงแต่ว่าชุมชน คนภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรชุ มชนต่างหากที่

จะต้องช่วยสนั บสนุ นความรู้ สึก ต้องดูแลทุกอย่างให้กับเขา แม้จะ

ไม่ให้โอกาสเขา ดังนัน้ การที่เราได้ฟัง เราได้เข้าใจความรูส้ ึกของเขา ทา

กลับไปพัฒนา ไปสร้างชาติได้ นั่นก็คือสิ่งที่เรามองเห็นจากการที่เรา

ให้ส่ิงที่ได้เรียนรู เ้ พิ่มพลังบวกให้ทงั้ เราและเขา ทาให้เราอยากที่จะจับมือ

ได้มาเป็ นครูพ่ีเลีย้ ง หรือเป็ นพี่เลีย้ งเด็กในการขับเคลื่อนงาน

กันเดินพร้อมกันไปว่าทาอย่างไรคนที่แพ้การศึกษาอย่างเขาจะเดินจับ

เราได้เรียนรูก้ ระบวนการ ได้เรียนรูห้ ลายๆ อย่างที่เข้ามาเพื่อสามารถที่จะ

มือไปกับภาครัฐอย่างเรา กับคนในชุมชนของเราได้ ทาอย่างไรเรา
จะกระตุกกระตุ้นเพื่อจะพัฒนาเขาไปได้ อย่างที่พาเยาวชนมาอบรม

กลับไปแลกเปลี่ยนกับเด็กได้ พูดคุยกับเด็กเพื่อให้เข้าใจมากขึน้ อารมณ์

ค่าย 21 วัน เราไม่ได้หาเพียงแค่ 4 - 5 คน เราหาไว้เป็ นสิบๆ คน เรามีความ

เพื่อให้เราได้เรียนรู ้ การฟั งที่ดีก็คือสิ่งที่สาคัญเช่นเดียวกัน พอกระบวนการ

พร้อมว่าเราต้องหาเผื่อแล้วว่าเด็กจะมากี่ คน แม้ว่าเป้าหมายจะเพียง 5

ที่เราได้มาเรียนรูจ้ ากพี่แอ๋ม (สุทิน ศิรนิ คร หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสยามกัม

คน เราหาไว้ 10 คน เราก็คาดหวังว่าอยากจะมาได้ทงั้ 10 คน 15 คนนะคะ

มาจล) จากพี่ออ้ ย หรือว่าจากบุคคลอื่นๆ ที่เป็ นวิทยากรในกระบวนการนัน้

แต่สุดท้ายการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึน้ ได้เสมอสาหรับวัยแบบนี ้ วัยรุ ่นเขา

มันทาให้เรากับเด็กเข้าใจตรงกันมากขึน้ เพราะกระบวนการที่เราได้เรียนรู ้

อาจจะมี การไปตามเพื่ อน คล้อยตาม ความรู ส้ ึกนึกคิดเป็ นของตนเอง

ร่วมกันนัน้ มันสามารถจูนให้ตรงกันได้กับความรู ส้ ึกว่าเขาจะพูดสิ่งนีม้ า
เมื่อเราฟั งแล้วเราสามารถจับประเด็นในสิ่งที่เขาอยากได้ได้ นั่นคือ
พลังที่เข้มแข็ง พอสบตาเราก็สามารถรู้ใจเด็กได้ด้วยว่าเขาต้องการ

ดังนัน้ ที่มาได้ของตาบลหนองสนิทคือ 4 คน แต่ก็จะมีเด็กใน กศน.ของ
อาเภอจอมพระที่ครู หมี รบั ผิดชอบ มาในตาบลอื่นๆ เช่น เดียวกัน นั่นก็คือ

เป็ นสิ่งเล็กๆ ที่ดูแลได้ในด้านจิตใจ แต่น่ นั คือ สิ่งที่สาคั ญที่สุดของการ
เป็ นพีเ่ ลีย้ งทีเ่ ราจะทาต่อเพือ่ ให้เขากลับไปเดินต่อได้อย่างมั่นใจได้
อย่า งน้อ ย แค่ ห นึ่ ง ก าลั ง ใจก็ ส ามารถสร้ า งพลั ง สร้ า งคน ให้ เ ขา

เย็ น มากขึน้ และที่ ส าคัญ ที่ สุด การเปิ ด ใจคุย กัน เพื่ อ ให้เ ขาได้โ อกาส
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อะไร บางครัง้ สื่ อดิจิ ตัล คือสิ่ ง ที่ ส าคัญเช่นเดียวกัน บางอารมณ์ท่ี เด็ก

ชุมชน กับที่ตน้ ทุนมีไว้ให้ สิ่งที่เขาจะกลับไปทา เรามีหน้ าที่แค่ส่งเสริม

ถ่ายทอดออกมานัน้ ไม่ได้ถ่ายทอดด้วยคาพูด ไม่ได้ถ่ายทอดด้วยนา้ เสี ยง

สนับสนุนเขาได้ ให้แต่เรารู้ว่าเขาจะกลับไปทาอะไร เราพร้อมเสมอ
สาหรับคนภาครัฐหรือหน่วยงานองค์กรท้องถิ่นทีจ่ ะมาสนับสนุน ไม่
ว่าด้านงบประมาณ ด้านพลัง ด้านคนที่จะมาร่วมกับเขา นั่นก็คือให้
เป็ นความรู้สึกที่ต้องการที่แท้จริงของเด็ก เราสามารถที่จะช่วยดูแล

แต่เป็ นการถ่ายทอดด้วยข้อความตัวหนังสือบาง ๆ ที่เราสามารถเข้าไป
ซึมซับไปสนับสนุน ไปพูดคุยอย่างเปิ ดใจได้ และบางครัง้ บางโอกาสนัน้ เขา
ถ่ายทอดออกมาด้วยแววตาไม่ได้ ด้วยสายตาไม่ได้ ด้วยนา้ เสียงไม่ได้ เรา
อยู่คนละฟากกันเหมื อนเขาอยู่ท่ี ค่าย ครู อยู่ท่ี โน้น ครู ก็สามารถรับรู ถ้ ึง
ความรู ้สึก ของเขาว่า เขาเข้า ค่า ย เขารู ้สึก อะไร เขาอยากได้อ ะไร เขา
ต้องการเพิ่มอะไร เขาขาดตรงไหน กาลังใจคือสิ่งที่ส าคัญส าหรับเด็กๆ
กลุ่มนี ้

ดังนัน้ เราจะต้องติดตามเพื่อรับรู เ้ ขาตลอดเวลา

ขอบคุณ

สยามกัมมาจลและธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ที่มีการถ่ายทอดสดทุกกิจกรรม
ทาให้เราได้เรียนรู ต้ ลอดเวลาว่าเขาไปถึงไหน เขาอยู่อย่างไร เขาทาอะไร
ดังนัน้ การที่เราได้ดแู ววตาผ่านสื่อมันสามารถทาให้เราได้รบั รูถ้ ึงความรูส้ กึ
ของเด็กๆ ได้ดว้ ยค่ะ ” ครู หมีร่ายความรู ส้ ึกออกมาอย่างยาวเพื่อให้ทุกคน
ได้รบั ทราบถึงพลังในการเป็ นพี่เลีย้ งและสัมพันธภาพที่มีระหว่างครูหมีกบั
เด็กเยาวชนในพืน้ ที่
สาหรับความคาดหวังในการส่งเยาวชนมาเข้าค่ายในครัง้ นี ้ ครู หมีบอกว่า
“ความคาดหวังที่เราตัง้ ไว้ การที่เราจะคาดหวังอะไร ถ้ าหากว่าพลังเขาไม่

เขาได้ ตอนนี ย้ ัง ไม่มี โครงการที่ เขาอยากจะทา แต่ก่อนที่ เขาจะมานั้น
หลังจากจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจกับกลุ่มของอาจารย์อ้ อย เด็กก็ได้
กลับไปทาว่าทาโครงการอะไรหลังจากกลับมา มีการพัฒนาชุมชน มีการ
ทาอาหาร ขนม มีการร่วมคิดร่วมทากับชุมชนโดยเริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ พา
น้อง ๆ ในตาบลมาช่วยกันทาความสะอาดหมู่บา้ น ซึ่งเด็ก ๆ เขาเขียนว่า
เขาจะทาทุกเดือน
สิ่งที่เราเห็นและคาดหวังคือการรวมกลุ่มในระดับหมู่บา้ น ซึ่งตอนนีก้ ็มีจิต
อาสาที่มาทาการพัฒนาทุกเดือน นัน้ ก็คือสิ่งเล็กๆ ที่เรามองเห็นจากการ
สร้างแรงบันดาลใจของเขา แต่ตอนนีห้ ลังจากกลับไป ครู หมี คาดหวัง ว่า
เขาคงจะไปส่งเสริมตัวเอง สร้างแรงบันดาลใจจากสิ่งทีเ่ ขาคาดหวัง
ว่าเขาจะไปสร้างอาชีพอะไร เขาจะรวมกลุ่มอย่ างไรในการที่เขาจะ
อยู่รอดจากการเป็ นคนนอกระบบ ให้สังคมยอมรับได้ค่ะ”

พอ เราไม่สามารถคาดหวังได้เลย ถ้าหากสิ่งเสริมแรงกับพลังบวกกับที่
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สาหรับสถานการณ์ของเด็ก ๆ เยาวชนในพืน้ ที่ ครูหมี บอกว่าจากที่สมั ผัส

สนับสนุนเขาโดยไม่ปล่อยให้เขาให้หลุดลอยไปมากไปกว่านี ้ อย่างน้อยก็มี

มา เด็ก ๆ คิดว่าตัวเองถูกมองว่าเป็ น “ตัวร้าย” .... “จากการที่เ ราได้
สั ม ผั ส กั บ เด็ ก ๆ เด็ ก ๆ พู ด ค าเดี ย วว่ า “ฉั น เป็ นตั ว ร้ า ยที่ ใ ครๆ
มองเห็น” แต่ครู ก็สะท้อนกลับไปว่าถึงเธอจะเป็ นตัวร้ายแค่ไหน แต่
เธอก็เป็ นตัวร้ ายที่ใคร ๆ รั กได้ สามารถที่จะรักเธอได้ถ้าหากเธอ
ย้อนกลับมาเพือ่ ทีจ่ ะเดินต่อในชุมชนของเธอนั้น ดังนัน้ เด็กกลุ่มนีเ้ รา

กลไกในระดับชุมชนที่ติดตามเขาอยู่ตลอด รายงานสถานการณ์ พูดคุย

จึงคาดหวังว่าเขาน่าจะประสบความส าเร็จ มาก เพราะว่าวุฒิภาวะเขา

เยาวชน ในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งได้

น่าจะพร้อมมากขึน้ ประสบการณ์ท่ีเขาได้มา การเรียนรู ม้ นั สามารถที่จะ
เป็ นพลังบวก เป็ นการเสริมแรงให้เขาในการกลับไปพัฒนาตนเองได้มาก
ยิ่งขึน้ ”
ครู หมีเล่าต่อว่า จากการได้ร่วมทากิ จ กรรมกับเด็ก ๆ ทาให้เห็นมุม มอง
ผูป้ กครองในมุมดี ๆ อีกด้วย “หลังจากที่เราทากิจกรรมร่วมกัน จากการ
สร้า งแรงบัน ดาลใจแล้ว เมื่ อ เด็ก กลับ ไปท า มุ ม มองของผู้ ป กครอง
สะท้อนกลับมาให้เรามองเห็นว่า เป็ นสิ่งทีด่ ีนะ คุณเก่ง คุณสามารถ
ทาได้ คุณเป็ นเด็กที่สามารถสร้างพลั งให้ชุมชนได้ มองเห็นว่าคุณมี
ศักยภาพในตัวอยูแ่ ล้ว แค่ทกุ คนให้โอกาส ทุกคนเปิ ดโอกาส แต่ท่ีเราสัมผัส
ได้นนั้ ผูป้ กครองให้โอกาสเด็กเหล่านีท้ ุกคน ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าชุมชน ไม่ว่า
จะเป็ น ผู้ป กครอง หรื อ คนที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้อ ง พยายามที่ จ ะมาส่ง เสริ ม

สถานการณ์ว่าเด็กกลุ่มนีท้ าอะไร ถึงไหน ตอนไหน ทาให้คนที่อยู่ใกล้ชิด
อย่ า งเช่ น ผู้น าชุ ม ชน ผู้ป กครองเขาสามารถเล่ า รายละเอี ย ดให้ กั บ
คนทางานที่อยู่กลุ่มเบือ้ งหลังอย่างคุณครู อย่าง อบต. อย่างปกครอง ให้
เราได้รูส้ ถานการณ์ของเขาตลอด” ครูหมี บอกเล่ากลไกที่เป็ นเกราะให้เด็ก
ครูหมี เสริมต่อว่า เมื่อก่อนชุมชนไม่ได้มองสถานการณ์เด็ก เยาวชนเหมือน
ปั จ จุบันนี ้ “สถานการณ์เมื่ อก่อน เราได้แต่ม อง เราได้แต่เห็น เราได้แต่
มองเห็นแค่ภ าพที่ มันเกิ ดขึน้ ซึ่ง กลไกของเรายังไม่เกิ ด เราพยายามดึง
กลไกแต่ละหน่วยงานแต่ละชุมชนว่าเราจะทาอย่างไร อย่างตาบลหนอง
สนิท พอเราสะท้อนสถานการณ์ในชุมชน ทุกๆ ชุมชน เราจะคุยกันทุกเดือน
ของการประชุมในหน่วยงานปกครอง โดยมีปลัด อบต. ได้แนบเนียนเข้ามา
มีส่วนร่วม และมีกานันวรรณิสาเข้ามา มีส่วนในการพูดคุยแลกเปลี่ ยน
สะท้อนปั ญหา หรือสถานการณ์ในชุมชน โดยที่มีหวั หน้าส่วนราชการแต่
ละส่วนที่รบั ผิดชอบอยู่มาเล่าสู่กันฟั ง เราก็ได้แต่คิดว่าเราจะเคลื่ อ นกัน
อย่างไร เราจะขยับกันอย่างไร พอดีว่าท่านนายกฯ (สมจิตร นามสว่าง
นากยกอบต.หนองสนิ ท ) ท่า นเห็ น ความส าคัญของการพัฒ นาคน ท า
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อย่างไร เราถึงจะพัฒนาคนได้ คือการเชื่อมร้อยระหว่างหน่วยงานของรัฐ

อยู่ เราก็ขยับทีละนิดๆ ทีละสเต็ป แล้วพอนายกฯ โอเค พอผูน้ าโอเค พอทุก

และเอกชน ของประชาชน ของทุก ๆ หน่วยงาน โดยการที่เรามาคุยกัน
ทั้ ง หมดเลย เปิ ดใจคุ ย กั น ถึ ง สถานการณ์ โดยที่ เ ราไม่ ไ ด้ ปิ ดบั ง
สถานการณ์เลยว่า กศน.มีปัญหาอะไร รพ.สต.เกิดปั ญหาอะไรขึ้น
โรงเรี ย นเกิ ด ปั ญหาอะไรขึ้น หน่ ว ยงานเกษตรเกิ ด ปั ญหาอะไร
ปกครองเกิดปั ญหาอะไร เรามีสถานการณ์อยู่ในมือไม่ว่าจะเป็ นเด็ก
ออกกลางคัน สถานการณ์ยาเสพติด สถานการณ์เด็กท้องก่อนวัย
อันควร ทาให้เราสามารถที่จะมองเห็นภาพรวม ๆ ว่าเราจะพัฒนา

คนโอเคกันหมดแล้วว่าเราจะพัฒนาคนจากตาบลของเราโดยที่เราตั้งเป้ า
ว่าทาอย่างไรทีต่ าบลของเราจะรักกัน”

ตาบลของเราไปในแนวไหน แล้วเราจะดึงคนกลุ่มไหนเข้ามาเป็ นกลไก
ในการทางาน แล้วกลไกของเราจะสามารถกลับไปดึงเด็ก ๆ เหล่านัน้ เข้า
มาร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดกิจกรรมของพี่สอนน้อง พี่พาน้อง พี่ชวนน้อง

“จากสถานการณ์แ รก ๆ เหมื อ นกั บ เป็ นการ เอ้ย ลู ก ใครหลานใคร
เหมือนกับว่ามันไม่ได้คยุ กันทีแรก เหมือนกับว่าแล้วแต่ ลูกใครหลานใคร
ไม่ได้สนใจ แต่พอมานั่งคุยสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ เรื่อย ๆ ปรับไปเรื่อย ๆ เฮ้ย
สถานการณ์มัน เริ่ ม เปลี่ ย นนะ ความรุ น แรงมัน เริ่ ม เกิ ด ขึ น้ นะ ท าให้รู ้
สถานการณ์ ทาให้คนข้างในกลับเข้ามามอง คิดว่าอนาคตข้างหน้า ถ้า
หากเป็ นอย่างนีค้ งไม่ไหว ดังนัน้ การปรับเปลี่ยนมันก็ค่อยกระเถิบมาทีละ
น้อย ๆ โดยที่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้อง 100% นะ”

ครูหมี เล่าว่าตนเองได้เริ่มเข้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนกับ อบต. มา

เมื่อกลไกเริ่มเกิด เป้าหมายร่วมก็ตามมา “เรามองถึงอนาคตของตาบล
สมมติว่าถ้าจากทีเ่ รามองสถานการณ์ ถ้าเด็กในตาบลเราติดยาเสพ
ติดเยอะ ปั ญหาอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเด็กออกกลางคั นเยอะ ปั ญหา
อะไรจะเกิดขึน้ ถ้าเด็กท้องก่อนวัยอันควร ปั ญหาอะไรจะเกิดขึน้ สิ่ง
ที่เราทา เราไม่ผลักเขาออก เราพยายามที่จะดึงคนกลุ่มตัวอย่างนี้

ตัง้ แต่ปี 2559 ต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั “เราขยับมาทีละนิด ๆ โดยที่เมื่อก่อน

เข้ามาคุย เข้ามาชวนคิด ชวนคุย เพื่อเขาจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ว้ ่า

ยังไม่มีหวั หน้าสมเกียรติ (สมเกียรติ สาระ หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.

อะไรที่ทาให้เขาเป็ นแบบนี ้ ผูใ้ หญ่ในตาบลนีเ้ ปิ ดกว้างให้เด็กกลับมาแก้ตวั

หนองสนิท) เข้ามาทางานตรงนีน้ ะคะ เราก็มีหวั หน้าจินตนาที่ตอนนัน้ ยัง

เป็ นการรับผิดชอบร่วมกัน ทุกหมู่บา้ น ผูน้ าจะรู ห้ มดเลยว่าเด็กเป็ นใคร

ทาอย่างไร ที่จะให้ตาบลของเราเดินต่อเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ” ครูหมีเล่า
ที่มาของกลไกตาบลหนองสนิท ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใน
ตาบลของตนเอง

6

กลุ่มนีเ้ ป็ นอะไรอย่างไร แต่คนที่ใกล้ชิดที่สุดคือผูน้ า ผูน้ าจะสอดส่องทุก

ต่ อ ถึง แม้ ใ ครๆ จะมองเขาอย่ า งไรก็ ช่ า ง แต่ เ ขามี พ ลั ง และเขามี
ต้นทุน อย่างน้ อย ยังมีคนโอบอุ้มเขาอยู่ ยังมีคนใส่ใจและดูแลเขา

กระบวนการของเขา เขาเป็ นเด็กแว้นไหม เขาติดยาไหม เขาทาอะไรอยู่มมุ

อยู่ค่ะ” ครู หมีกล่าวตบท้ายถึงการรวมพลังของคนหนองสนิท เพื่อช่วยกัน

ไหน”

พัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนในตาบล ให้เป็ นเด็กดี เด็กเก่ง เพื่อเป็ นผูใ้ หญ่

“การรายงานสถานการณ์ มันมีทงั้ ด้านบวกและด้านลบ สิ่งดี ๆ ก็จะมีกลุม่

ที่ดีในตาบลของตนเองสืบไปนั่นเอง นี่คือตัวอย่างของการพัฒนาคนใน

เด็กดีก็จะทาในเรื่องดี กลุ่มเด็กที่อ่อนไหวง่ายหรือเด็กกลุ่มที่ อยู่ในกลุ่ม

ระดับตาบลที่คนในตาบลช่วยกันพัฒนาโดยไม่ตอ้ งรอใคร #

ลูกใคร หลานใคร อย่างคุณครู อย่างหน่ วยงานจะไม่สามารถรู ไ้ ด้เลยว่า

เสี่ยงเขาก็จะปฏิบตั ิกิจกรรมในกลุ่มเสี่ยง แต่คนที่จะติดตามคือผูน้ า ผูน้ า
จะรูส้ ถานการณ์หมด พอมาคุยมาแลกเปลี่ยนเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเราจะไป
ปรับ แก้อ ย่า งไร เราจะไปคุย อย่า งไร เราจะไปชัก ชวน เราจะไปสร้า ง
แรงจูงใจอย่างไร” การเปิ ดใจหมดเปลือกไม่หมกเม็ดในพืน้ ที่ทาให้สามารถ
มองเห็นปัญหาได้ถึงแก่น
หลังจากมีกลไก ผูใ้ หญ่ทกุ คนในตาบลมองเห็นปั ญหาเดียวกัน มุมมองต่อ
เด็กนอกระบบในปัจจุบนั ครูหมีสะท้อนเป็ นมุมบวก คอยสนับสนุนทุกด้าน
“เราคาดหวังว่า เราจะทาให้เขามีอาชีพ มีไอดอลของเขา เมื่อกลุ่มนีส้ าเร็จ
ในกลุ่ม อาชี พ ที่ เ ขาถนัด ที่ เ ขาอยากท า เขาจะเป็ นไอดอลในการ
ขับเคลื่อนงานของเราได้อย่างดีเลย เพราะว่าตัวร้ายที่กลับตัวเป็ น
คนดี พลังจะสูงกว่าคนดีๆ ที่ทา อย่างน้อยเขากลับใจเข้าไปทาแล้ว เขาจะ
ได้ทาสิ่งดี ๆ ให้ชุมชนได้เห็นว่าเขามีศักยภาพ เขาพร้อมที่จะเดิน
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