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นางสาวศุ ภรั ตติยา วารินกุ ฏิ ผู้ ช่วยเจ้ าพนั กงานธุ รการ

เคยทางานด้านเยาวชนมาก่อนไหม

จากเทศบาลตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ถือได้

ไม่เคยค่ะ ครัง้ นี เ้ ป็ นครัง้ แรกเลย ที่ ม าท าเพราะอยากให้ เ ด็ ก ๆ มี

ว่าเป็ น “นักถักทอชุมชน รุ ่นที่ 3” แล้ว สาหรับเจ้าหน้าที่ อปท. จังหวัด

ความรู้ความสามารถเพื่อจะไปพัฒนาตาบลของเราค่ะ ความรูท้ ่ีเรา

สุรินทร์ ที่ ไ ด้เ ข้าร่วมโครงการพัฒ นาเยาวชนในชุม ชนท้องถิ่ น 4 ภาค

อยากให้เขามีคือความรู เ้ กี่ยวกับการใช้ชีวิตในช่วงของวัยรุ ่น ไม่ตอ้ งไป

ระยะที่ 3 : ขับเคลื่ อนกลไกเพื่ อพัฒ นาเด็กและเยาวชนด้วยหลัก การ

ติดยาเสพติดหรือติดเพื่อน ก็จะมีกิจกรรมให้ทา ทางเทศบาลก็จะมีการ

จัดการความรู แ้ ละกระบวนการวิจัย เพื่อขยายผลสู่อปท.อื่น ในจังหวัด

จัดกิจกรรมหรือออกชุมชนไปตามหมูบ่ า้ นเพื่อให้เข้าถึงตัวเยาวชน

สุรินทร์ สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจัง หวัดสุรินทร์ กองทุนเพื่ อ
ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา (กสศ.) และมู ล นิ ธิ ส ยามกั ม มาจล

ทาไมเข้าร่วมการอบรมครัง้ นี ้ เราคาดหวังอะไร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เมื่อมาร่วมเรียนรูใ้ นเวที ”การเพิ่ม

การเข้าร่วมอบรมครัง้ นี ้ คาดหวังว่าจะได้รบั ความรูค้ วามสามารถในส่วน

สมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู แ้ ละการเป็ นคุณอานวย”

ของกระบวนการคิดและการปฏิบตั ิค่ะ มาแล้วได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับสิ่งที่เรา

เมื่อวันที่ 20 – 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มาอ่านเรื่องราวของเธอกว่า

ไม่เคยรูม้ าก่อน ตัง้ แต่เริ่มต้นกระบวนการที่จะนาเด็กและเยาวชนเข้าร่วม

จะมาเป็ นนักถักทอชุมชน

โครงการกับเรา เราจะมีวิธีการพูดอย่างไร โน้มน้าวเขาอย่างไร ตอนแรก

สถานการณ์เด็กและเยาวชน

ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจะไม่รูเ้ ลยว่าจะต้องเข้าหาอย่างไรบ้าง แต่ว่าได้ลง
พืน้ ที่ไป ไปสารวจโดยให้ผูใ้ หญ่บา้ นพาไปว่าบ้าน ๆ นี ้ ส่วนมากจะพบ

สถานการณ์เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลจอมพระ โดยรวมคือจะมีการ

เด็กและผูป้ กครอง เด็กบางคนไม่กล้ามาพบเรา กลัวว่าเราจะพาไปเรียน

รวมกลุม่ กัน บางทีอาจจะมีการแข่งรถหรือว่าไปเล่นกีฬา หรือว่าจะไปตก

หรื อ พาไปวิ ช าการ เขาจะหลบไปเลย บางคนให้ค วามร่ว มมื อ บาง

ปลา หรือจะรวมกลุม่ ทากิจกรรมตามชุมชน

คนทางานอยูด่ ว้ ยและเรียน กศน.อยูด่ ว้ ย
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สิ่งที่ได้จากการอบรมจะนาไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

รูส้ กึ อย่างไรกับการเป็ นนักถักทอชุมชนและเป็ นพี่เลีย้ ง

ในการทางาน ปกติจะเป็ นคนทางานด้านเอกสารนะคะ จะใช้ทางด้าน

รู้สึกภูมิใจมาก ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้รับความร่วมมือ พอไปครั้ง

ความคิด สิ่งที่ได้จากการอบรมจะช่วยให้มีความเข้าใจไตร่ตรองและทา

แรกคนก็ไม่ให้ความร่วมมือ แต่พอครัง้ ต่อไปเราไปเรื่ อย ๆ เขาเข้าใจ

ให้เ รามี ค วามรู ้สึ ก ว่ า เราเข้า ใจในงานนั้น มากขึ น้ เพราะว่ า มี ทัก ษะ

มากขึน้ ว่าเราต้องการที่จะให้เขามีความรูห้ รือว่าให้เขามีงานทา

กระบวนการเรียนรูต้ า่ งๆ ว่าต้องคิดอย่างไร ทาอย่างไร

หัวใจสาคัญของการทางานกับเด็ก

การทางานกับเยาวชนนอกระบบ
ในส่วนที่เราอบรม เราจะนาไปพัฒนาในส่วนของเด็กนอกระบบ จะนา

ความเข้าใจในตัวเด็กค่ะ ความเข้าใจว่าเขาต้องการอะไร และพา
เขาไปในส่วนทีเ่ ขาต้องการไปทา

ความรูท้ ่ีได้ไปเสริมต่อให้เขาว่าถ้าใครที่จะต้องการมีความรู ้ คือเรียนต่อ

สุดท้ายอยากฝากอะไร

กศน. ถ้าเกิดว่าใครต้องการฝึ กอาชีพก็จะให้ไปทางสายอาชีพเลย

ขอขอบคุณมูลนิธิ สยามกัม มาจล กสศ. (กองทุนความเสมอภาคทาง

อยากเรียนรูอ้ ะไรเพิ่มเติม

การศึกษา) และ อบจ.สุรินทร์ นะคะที่ ให้โอกาสดิฉันได้เข้ามาร่วมใน

ยั ง ไม่ เ ข้ า ใจเท่ า ไหร่ เ รื่ อ งของกระบวนการคิ ด ก็ อ ยากเพิ่ ม เติ ม
ความรู้ทางด้านนี้ และตัวเองจะเป็ นคนทีพดู ไม่เก่ง ถ้าให้เขียนก็จะเขียน

กิจกรรมของเด็กและเยาวชนตรงนีท้ าให้มีความรู เ้ พิ่มเติมมากขึน้ จาก

ได้ดีกว่า

เพิ่มขึน้ ในด้านความคิดและโลกทัศน์ตา่ งๆ เปลี่ยนไป

ปกติจ ะอยู่แ ต่ท่ี ทางานและจ้องหน้า คอมพิ วเตอร์ ตอนนี ค้ ื อมี ค วามรู ้

อยากเห็นเยาวชนนอกระบบของเราเป็ นอย่างไร
อยากให้เ ขาประสบความส าเร็ จ ในชี วิ ต มี ง านท า เรี ย นหนัง สื อ และ
ประสบความสาเร็จในทุกด้านค่ะ #
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