“จอมแจม”
รวมพัฒนาบานเมืองแก

“…เราใชชีว�ตคุมกวาชีว�ตวัยรุนคนอื่น เพราะถาเราใชชีว�ตเที่ยวเฉยๆ มันก็เหมือนอยูไปวันๆ
แตเรามาทำกิจกรรมแบบนี้เราก็เที่ยวได เราไมไดบาทำงานชุมชน เราสามารถแบงเวลาไปเที่ยวกับเพ�่อนได
สามารถแบงเวลามาทำงานใหที่บานและชุมชนไดดวย…”

“จอมแจม” หร�อ นางสาวกว�นณา สงนวน

แกนนำเยาวชน ทต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ อายุ 18 ปี
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอีกหนึ่งแกนนำ
เยาวชน ทต.เมืองแก ที่ได้เริ่มผลิดอกออกผลกลายเป็น
กิ่งก้านที่แข็งแรง เธอเล่าให้ฟงั ว่าการมาทำงานร่วมกับชุมชน
ได้ประโยชน์หลายอย่างจุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อชุมชน
นั้นเช่นเดียวกับน้องชาย คือกันตะ (นายธนภัทร สงนวน)
แค่อยากมาช่วยงานพ่อ (นายเบิ้ม สงนวน - ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่
ที่ 3 หมู่บ้านเมืองแก) ที่เป็นผู้นำชุมชนเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง
ทำงานร่วมกับทต.เมืองแก ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชน
ในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 หลักสูตร
นักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดำเนิน
งานโดย สถาบันเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สนับสนุนโดยมูลนิธิสยาม
กัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
“ช่วงที่เยาวชนขาดหาย พ่ออยากให้เป็นเยาวชนรุน่ ใหม่
ตอนเรียนม.4 เข้าร่วมโครงงานน้ำหมักชีวภาพ มาช่วย
บันทึกข้อมูล” จากนั้นเธอได้เข้าร่วมกิจกรรมมาอย่างต่อ
เนื่อง ล่าสุดมีบทบาทในกระทรวงสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการ
รักบ้าน รักชุมชน ดูแล 5 ห้องชีวิตปัญหาขยะที่เกิดจากใน
ครัวเรือนและในชุมชน และเป็นหนึ่งในเยาวชนแกนนำใน
“โมเดลประเทศหมูบ่ า้ น” ที่เทศบาลตำบลเมืองแกได้นำ
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“

ชวงที่เยาวชนขาดหาย
พอยากใหเปนเยาวชนรุนใหม

ตอนเร�ยนม. 4 เขารวมโครงงานน้ำหมักชีวภาพ

มาชวยบันทึกขอมูล

”

มาทดลองนำร่องที่หมู่บ้านเมืองแก หมู่ที่ 3 เป็นหมู่บ้าน
แรก โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหมูบ่ า้ น โดยมีอาจารย์
ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมสร้างการ
เรียนรูเ้ พื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธชิ มุ ชนท้องถิ่นพัฒนา
ผูเ้ ป็นเจ้าของโมเดลคอยให้คำปรึกษา “โมเดลประเทศให้
มีเยาวชนอยูใ่ นแต่ละกระทรวงให้ทำหน้าที่บันทึกข้อมูล
เก็บข้อมูลต่างๆ คอยสะท้อนความคิดเห็นของเยาวชน
ไม่ได้มีแต่ความคิดของผู้ใหญ่ฝ่ายเดียว การเข้าร่วมงาน
ในชุมชน พวกเราได้มเี วทีที่ได้แสดงออก ได้แสดงความคิด
เห็น บางโครงการไว้ใจให้เราทำและคิดเอง เช่น โครงการ
พี่สอนน้อง เป็นโครงการที่เยาวชนคิดเองทำเอง” จ๋อมแจ๋ม
เล่าอย่างภาคภูมิใจ

แต่พอเราฟังเขาก็มคี วามคิดดีๆ ที่เขาอยากจะกลับไปพัฒนา
ชุมชนเหมือนกันแค่เขาแบบยังไม่กล้าที่จะแสดงออก”
จ๋อมแจ๋มสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรุ่นพี่

จากนั้น “จ๋อมแจ๋ม” ก็เช่นเดียวกับ “กันตะ” ได้ถูกส่งมา
พัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอกเพิ่มที่ ค่ายสร้างเครือ
ข่ายและพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน สูค่ วามเป็นนักถักทอ
ชุมชนรุน่ เยาว์ ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนใน
ชุมชนท้องถิ่น (4ภาค) ระยะที่ 3 สนับสนุนโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิ
สัมมาชีพ สถาบันเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พื่อชุมชนเป็นสุข (สรส)
มูลนิธชิ มุ ชนท้องถิ่นพัฒนา สำนักงานกองทุนสนับสุนการวิจยั
(สกว.) ฝ่ายวิจยั เพื่อท้องถิ่นและมูลนิธสิ ยามกัมมาจล ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) จำนวน 15 วัน เมื่อตุลาคม 2559
ที่ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน ต.หว้าทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โดยมีสถาบันยุวโพธิชนเป็นผูอ้ อกแบบกระบวนการบ่มเพาะ
การเข้าค่ายนี้ ทางเทศบาลเมืองแกได้สง่ จดหมายไปที่ผูใ้ หญ่
บ้านให้สง่ ตัวแทนเยาวชนเข้าร่วม 10 คน แต่ที่บ้านเมืองแก
มีเยาวชนแค่ 7 คน โดยดึงเยาวชนทีม่ พี ฤติกรรมเกเรมาเข้า
ร่วมด้วย “จ๋อมแจ๋ม” เล่าถึงเหตุผลที่พาพี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
มาเข้าร่วมว่า “ที่พาพี่เขามาด้วย อยากให้เขาเห็นคุณค่า
ในตัวเอง อยูท่ ่บ้ี านใครๆ ก็คดิ ว่าเป็นปัญหาสังคม เขาไร้
ประโยชน์ ในชุมชนไม่รว่ มงานชุมชน กลางคืนก็ขบั รถ
เสียงดัง มีปญ
ั หาทะเลาะวิวาท ผูใ้ หญ่บอกเขาก็ไม่คอ่ ยฟัง
เขาไม่ฟงั ใคร พอมาเข้าค่ายเห็นพี่เขาเปลี่ยนพฤติกรรม
เขารับฟังมากขึ้นและยอมรับฟังความคิดเห็นของเรา
กล้าพูด กล้าแสดงออกกล้าบอกว่าคิดอย่างไร รูส้ กึ อย่างไร
ทำให้เรารูแ้ ละเข้าใจเขามากขึ้น ตอนแรกๆก็เกร็งๆ กลัวว่า
เขาจะฟังเราไหมบางทีในชุมชนก็เอาแต่ดา่ เขาไม่เคยฟังเขา
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ในค่ายนี้ได้ให้เยาวชนที่เป็นตัวแทนได้รว่ มกันแสดงความคิด
ว่าต้องการจะทำอะไรให้กับบ้านตนเองโดยผ่านโครงงาน
ชุมชนหลังจากกลับจากค่ายแล้ว ในส่วนของบ้านเมืองแก
“จ๋อมแจ๋ม” เล่าว่าสิ่งที่พวกตนเองอยากทำคือการทำโครงการ
รุ่นต่อรุ่นเนื่องจากที่หมู่บ้านมีปัญหาขาดเยาวชนสืบ
ทอดจากรุ่นสู่รุ่น รุ่นพี่ที่เป็นแกนนำจบการศึกษาไปต่อที่
อื่น ไม่มีรุ่นน้องขึ้นมาแทนมีคนทำงานน้อย จึงอยากทำ
โครงการนี้รุน่ ต่อรุน่ “ถ้าหากคนน้อยจะทำให้การทำงานไม่
สำเร็จ งานในชุมชนจะขาดหายไปค่ะอยากกลับไปตั้ง
กระทรวงเยาวชนต่อแต่ปัญหาที่เด็กไม่เข้าร่วมมองว่าเป็น
เรื่องน่าเบื่อ ไร้สาระ ไม่รู้ว่าเขาจะมาทำอะไร จึงคิดว่าทั้ง
7 คนที่มาจะเป็นแกนนำในการกลับไปทำเรื่องนี้ โดยเฉพาะ
พี่ที่เกเรจะได้แกนนำหลักที่ชักชวนเพื่อนๆ เข้ามาร่วม”
บ้านเมืองแก มีเด็กและเยาวชนประมาณ 60 คน แต่มาเข้า
ร่วมแล้วประมาณ30 คน เป้าหมายให้ร่วมกิจกรรมทั้งร้อย
เปอร์เซนต์จึงเป็นความท้าท้ายของจ๋อมแจ๋ม
หลังจากจบค่ายจ๋อมแจ๋มได้ร่วมสะท้อนความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมว่า... “กิจกรรมพูดที่ตลาดตอนแรกคิดว่า
พูดไม่ได้แน่ๆ เขาให้พูดเรื่องประทับใจเรื่องงานในชุมชน
ให้เวลาสองนาทีเพื่อก้าวผ่านความกลัว คิดว่าเราต้องทำ
ให้ได้ถงึ แม้วา่ ขาจะสั่น ชอบกิจกรรมตีบอลใช้เวลา 2 วัน
ตั้งเป้า 68 โจทย์ทุกคนมีสิทธิตีบอลสองลูกลองหลายแผน
พอไม่ได้ก็ท้อ แต่เห็นถึงมิตรภาพที่ดีของเพื่อนให้กำลังใจ
เอาใหม่นะ”

“

บางทีในชุมชนก็เอาแตดาเขา
ไมเคยฟ�งเขาแตพอเราฟ�ง
เขาก็มีความคิดดีๆ ที่เขาอยากจะ
กลับไปพัมนาชุมชนเหมือนกัน

”

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในค่าย 15 วัน “จ๋อมแจ๋ม” สะท้อนว่าได้การ
พัฒนาตนเอง ได้ฝึกฝนการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้า
แสดงออก การกลับมารู้จักตนเอง กลับมาทบทวนตนเอง
เรียนรูข้ อ้ ดี-ข้อเสียของตนเอง การทำงานเป็นทีม การรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื การฟังด้วยหัวไม่ใช่การฟังด้วยเหตุผล
และมิตรภาพดีๆ จ๋อมแจ๋มเล่าต่อว่า สิ่งที่ตนเองเปลี่ยนแปลง
คือ “ที่เห็นชัดๆ ก็คอื การมีภาวะผูน้ ำที่มากขึ้นกว่าเดิม
กล้าตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นต่างๆพร้อมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ถือเอาความคิดของ
ตัวเองเป็นใหญ่”

สุดท้ายเป้าหมายชีวติ ที่จ๋อมแจ๋มวางไว้คอื ...สิ่งแรกเลยคือ
พยายามเรียนให้จบปริญญาตรีและจบเนติศาสตร์บณ
ั ฑิต
เพื่อเป็นผู้พิพากษา และอีกหนึ่งความฝัน คือจะนำความ
รู้ที่เรียนมากลับมาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเอง
โดยจะเริ่มพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป..”

“

จะนำความรูที่เร�ยนมา
กลับมาพัฒนาชุมชนบานเกิดของตนเอง
โดยจะเร�่มพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพ�่อใหเปนกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาหมูบานตอไป

…

”

และสิ่งที่จะนำไปกลับไปพัฒนาตนเองและชุมชน จ๋อมแจ๋ม
บอกว่าในส่วนของตนเอง จะนำประสบการณ์และความรู้
ที่ได้ไปถ่ายทอดให้รุ่นน้องในชุมชนพร้อมทั้งพยายามที่จะ
สร้างทีมแกนนำเยาวชนที่เข้มแข็งในหมู่บ้าน เพื่อเป็นทีม
งานที่ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน
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กว่าที่เยาวชนคนหนึ่งจะเติบโตและแข็งแรงพอพร้อมจะ
ลุกขึ้นมาเป็นกำลังที่เข้มแข็งของชุมชน สิ่งสำคัญคือผูใ้ หญ่
ที่อยู่รอบตัวได้เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน
การลงมือทำโครงงานต่างๆ เช่นเดียวกับที่ “จ๋อมแจ๋ม”
ได้รบั และกำลังจะถ่ายทอดสูร่ นุ่ น้องเมืองแกต่อไปนั่นเอง.

