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“เกม”
จ�ดเร�่มตนชีว�ตใหมของ

เยาวชนบางคนกาวพลาด และไมมีโอกาสไดคืนสูเสนทางชีว�ตที่นำไปสูความสำเร็จได

แตเยาวชนบางคนโชคดีกวาที่มีผูใหญคอยประคับประคองและใหโอกาส

แมจะเดินออกเสนทางไปบางแตก็ยังสามารถเขาสูเสนทางเดิมไดนายว�ระพล หมื่นราม หร�อ เกม อายุ 19 ป

เยาวชนนอกระบบจากอบต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุร�นทร หนึ่งในตัวอยางเด็กเกเร

ที่เขาคายสรางเคร�อขายและพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนสูความเปนนักถักทอชุมชนรุนเยาว

ไดสะทอนการเปลี่ยนแปลงในตนเองที่กลายเปนจ�ดเร�่มตนของชีว�ตใหม

ทิ�งความเกเรมุงสูว�ถีชีว�ตเยาวชนคนรุนใหมที่มีความรับผ�ดชอบตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

“เกม” สะท้อนว่าค่าย 15 วัน สร้างการเปลี่ยนแปลงให้

กับตนเองเป็นอย่างมาก ในอดีตตนเองเคยมีพฤติกรรมเส่ียง

สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวและชุมชน กลายเป็น

ท่ีระอาของทุกคน ท้ังไม่เช่ือฟังพ่อแม่ ไม่เรียนหนังสือ นอน

อยู่บ้านเฉยๆ กินเหล้าเมาเละเทะไปวันๆ แถมยังขอเงินไป

กินเหล้าอีก แม้พ่อแม่จะตักเตือนอย่างไรก็ไม่ฟัง ทะเลาะกับ

พ่อแม่ทุกวัน นั่นคือสิ่งที่ “เกม” สะท้อนตัวเองออกมา แต่

เม่ือกลับจากค่าย เจ้าตัวได้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหม่สร้าง

ความประหลาดใจให้กับครอบครัวและชุมชนเป็นอย่างมาก 

นายสุธรรม หม่ืนราม พ่อของเกม มาร่วมเปิดใจและสะท้อน

การเปลี่ยนแปลงของลูกว่า ตนเองคาดหวังกับลูกไว้เยอะ 

เพราะสร้างงาน สร้างทุกอย่างไว้ก็เพ่ือลูก วางรากฐานอาชีพ

ไว้หลายอย่าง  ทั้งนาข้าว ไร่อ้อย หวังให้เขาใช้เป็นอาชีพ

ต่อไป “ตอนลูกออกจากโรงเรียนก็รู้สึกเสียใจมาก เพราะ

อยากให้เขาเรียนอย่างน้อยก็จบ ม.6 แต่เขาก็ออกกลางคัน

ผมก็ไม่พอใจ อยากให้เขาเรียนเพ่ืออนาคตเขา อยากให้เขา

มีความรู้ เมื่อก่อนตอนเขาออกจากโรงเรียนก็ไม่ค่อยเอา

งานเอาการ พ่อแม่ว่าอะไรก็ไม่ได้ ก็รู้สึกน้อยใจ แต่หลัง

กลับจากค่าย เขาก็เปลี่ยนไปเยอะ เช่น เรื่องของอารมณ์ 

เม่ือก่อนคุยกันก็ไม่ค่อยได้ แต่ตอนน้ีเขากลับมาบอกเองว่า

อยากทำงาน อยากรับผิดชอบงานแทนให้ ก็ทำได้อยู่ เขา

เปล่ียนไปเยอะ ผมคิดว่าในวันข้างหน้า ผมก็ม่ันใจว่าถ้าเขา

ทำตัวดีแบบนี้เขาก็ทำได้ครับ หากเขาอยากทำอะไร ผมก็

บอกเขาว่ามีพ่อแม่คอยประคองอยู่ข้างหลัง เขาอยากเป็น

ช่างตัดผม ผมก็สนับสนุนให้ทำครับ อยากให้ลูกทำได้ พ่อ

ก็แก่แล้วก็หวังจะอาศัยลูกเหมือนกัน ผมก็ขอบคุณล่วงหน้า

ครับที่มี อบต.หนองอียอ เข้ามาช่วยเหลือ ผมก็ภูมิใจมาก

ที่ชักชวนลูกผมมาทางนี้”   นายสุธรรมเผยความรู้สึก 

เสียงสะท้อนของครอบครัวทำให้เห็นชัดว่า “เกม” เกิดการ

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ส่วนเจ้าตัวน้ันก็คิดว่า“ผมคิด

ว่าผมได้ทำตัวดีข้ึน ผมมีความคิดมากข้ึนท่ีจะทำอะไรก็ทำ

เป็นชิ้น รู้สึกว่ารักพ่อ-แม่มากขึ้น สิ่งนี้ทำให้ผมน้ำตาไหล

ตั้งแต่กลับมา หลังกลับจากค่ายผมก็เห็นพ่อแม่มีความ

สุขไม่เหมือนแต่ก่อน ตอนนี้ผมคิดว่าพ่อแม่ภูมิใจในตัวผม

แล้ว ผมคิดว่าเขาภูมิใจท่ีลูกคิดได้ มีความรับผิดชอบมากข้ึน
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เช่น ถ้าพ่อแม่จะไปทำงานตัดอ้อย แล้วพ่อแม่บอกว่าจะไป

เอาควายลงน้ำ เมื่อเห็นพ่อแม่มา ผมรู้ว่าหน้าที่ผมต้องไป

เอาควาย เอาวัวเข้าคอก ผมก็มารอมาทำให้พ่อแม่ ท้ังท่ีเม่ือ

ก่อนไม่เคยทำอะไรเลย” เกมสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ

ตนเอง 

จากนั้นเจ้าตัวได้เล่าความฝันของตนเองอีก 5 ปี ให้ฟังว่า 

หลังจากน้ีตนเองอยากมีอาชีพท่ีม่ันคง สามารถเล้ียงตัวเอง

และครอบครัวได้ “สามารถทำให้ตัวเองใช้ชีวิตแบบมีความ

สุข อยากเห็นพ่อแม่ภูมิใจในตัวผม อยากเห็นรอยยิ้มของ

พ่อแม่ อยากมีร้านตัดผมเป็นของตัวเอง หรือ ร้านซ่อมรถ 

เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมสามารถทำได้เพราะมีพื้นฐานอยู่ ทำ

แล้วผมก็มีความสุขด้วย” ตอนน้ีถึงแม้ยังไม่ได้มีร้านตัดผม

เป็นของตนเอง แต่อบต.หนองอียอก็สนับสนุนให้ลองฝึก

ฝีมือตัดผมกับน้องๆ ซ่ึงได้รับผลเป็นท่ีน่าพอใจ และเร่ิมปลูก

ข้าวโพดร่วมกับเพ่ือนๆ ท่ีไปค่ายมาด้วยกัน หวังว่าเป็นการ

ปูพื้นฐานการทำอาชีพอีกทางหนึ่ง 

นอกจาก “เกม” จะกลับมาเปลี่ยนแปลงตนเองแล้ว ยัง

กลายเป็นเยาวชนจิตอาสาที่ไปช่วยดูแลน้องๆ ในชุมชน

ร่วมกับอบต.หนองอียอ และเป็นหนึ่งในทีมงานวิจัยของ

อบต.หนองอียอ อีกด้วย “เพราะผมเคยผ่านส่ิงไม่ดีมาก่อน 

ผมสามารถบอกน้องๆ ได้ว่าอะไรดี ไม่ดี จะชักชวนน้องๆ 

มาช่วยกันทำอาชีพ เช่น มาปลูกข้าวโพดด้วยกัน ผมคิดว่า

ผมสามารถดึงน้องๆ กลับมาได้” เกมให้คำมั่นสัญญา

ค่าย 15 วัน ใช้ชื่อว่าโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนา

แกนนำเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักถักทอชุมชนรุ่นเยาว์ 

ท่ีมีกระบวนกรมือดี อ้อย - วราภรณ์ หลวงมณี ผู้อำนวยการ

สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ เล่าถึงกรอบคิดในการ

จัดค่ายครั้งนี้ว่า ต้องการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

ใน 4 พื้นที่ให้ลุกขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนา

ชุมชนของตนเอง “ค่ายนี้จึงต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้

อยากเห็นพอแมภูมิใจในตัวผม

อยากเห็นรอยยิ�มของพอแม

เด็กก่อน เม่ือพวกเขามีแรงบันดาลใจแล้ว เม่ือพ่ีๆ อบต.มา

ชวนให้เขาทำอะไรเขาก็อยากทำ เพราะเขามีแรงบันดาลใจ

ท่ีอยากจะทำ อยากจะพัฒนาตนเองและชุมชน แต่ถ้าหาก

เขาไม่มีแรงบันดาลใจ พ่ีๆ.มาชวนทำอะไรเขาก็ไม่อยากทำ

เพราะเขาไม่เห็นประโยชน์ และต้องการให้เขาได้มีวิธีคิด 

และมีเครื่องมือที่สามารถนำกลับไปทำงานชุมชนร่วมกับ

ผู้ใหญ่ได้ เป็นการเตรียมให้เขามีความพร้อมที่จะทำให้

ผู้ใหญ่ยอมรับและเชื่อมั่นในตัวพวกเขาได้” 

ดังนั้นเป้าหมายของค่ายจึงเน้นกระบวนการให้เกิดขึ้นทั้ง

ภายใน(ใจ)และทักษะ เพ่ือนำไปสู่การเปล่ียนแปลง “เราคิด

ว่าจะทำให้พวกเขามองเห็นเรื่องของความจำเป็นของการ

ท่ีจะอยู่ในสังคมน้ีให้ได้ และได้เรียนรู้ว่าพฤติกรรมแบบไหน

ท่ีทำแล้วตนเองมีความสุข ช่ืนชม เห็นคุณค่าและเคารพใน

ตนเอง แต่ทำได้ต้อง “ฝึกฝืน” ตนเองให้ได้เสียก่อนเพื่อให้

เกิด ความ”เคยชิน” กับพฤติกรรมดีนำกลับไปทำซ้ำๆ จน

กลายเป็นนิสัย พฤติกรรมดีของเด็กๆ แบบง่ายๆ เช่น การ

ไหว้ พูดจาเพราะ ช่วยแม่ทำงานบ้าน รับผิดชอบตนเองได้

คือส่ิงท่ีค่ายน้ีจะบ่มเพาะให้ แต่เน่ืองจากค่ายน้ีมีระยะเวลา

15 วัน สิ่งที่ทำได้คือ ทำให้เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้ได้แค่ใน

ระดับความคิด “ดี” และคิดว่าตนเองทำได้ ในช่วงที่ลงมือ

ทำให้เกิดเป็นพฤติกรรมดีให้เกิดข้ึนได้อย่างถาวรน้ัน จึงต้อง

กลับไปฝึกทำต่อที่บ้าน และโรงเรียน ถ้าหากเด็กคนไหนที่

ออกจากค่ายแล้วไม่สามารถ “ฝึกฝืน” ตนเองได้ คนรอบข้าง

ต้องช่วยเขา ทั้ง พ่อแม่ ครู เพื่อน หากเด็กทำไม่ได้เขาก็จะ

ไหลไปตามกระแสสังคม เหมือนที่เราเห็นๆกันอยู่ 

“อ้อย” ได้ขยายความกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยน

แปลงเด็กและเยาวชนว่า เม่ือเด็กจำนวนมากมารวมตัวกัน

กระบวนการแรกท่ีทำคือเร่ืองของทีม คือเร่ืองความสัมพันธ์

เพ่ือให้เขาเกิดความยอมรับตนเอง ยอมรับเพ่ือน “การสอน

เร่ืองทีมเราใช้วิธีให้เขาผ่านประสบการณ์ และดึงเน้ือ

หา การเรียนรู้มาจากตัวเขาเองมาสรุปเป็นหลักการ

เพ่ือให้เขาเช่ือม่ันในตัวเอง ให้เขารู้ว่าเขาสามารถสร้าง

องค์ความรู้ของเขาเองได้ และกิจกรรมได้เน้นให้เขามี

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยเน้นแบบที่ลงลึก ไม่ใช่แค่คุย

กันได้เล่นกันหรือเป็นเพ่ือนธรรมดาแค่น้ัน แต่ให้มารู้จักข้าง

ใจ(ใจ)ของกันและกันด้วย สามารถเปิดเผยเรื่องราวลึกๆ

ของกันได้ รับฟังความแตกต่างของตัวเองกับเพื่อนได้”
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หลังจากสร้างความสัมพันธ์จนเกิดความไว้วางใจกันได้

ระดับหนึ่ง จะเริ่มสอนเรื่องการรู้จักตนเอง เป้าหมายคือให้

กล้าเปิดเผยตนเองมากขึ้น ใช้กิจกรรมผ่านประสบการณ์

หลายกิจกรรมด้วยกัน เช่น ซาเทียร์เป็นหลักคิด เป็นศาสตร์

ตะวันออก เป็นแนวคิด ความเชื่อเรื่องทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง 

ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งมีความเช่ือ ความต้องการ คุณค่าภายใน

พลังชีวิตที่ซ่อนอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งต้องใช้การตั้งคำถามให้

ตัวเองกลับมาเห็นตัวเอง เป็นวิธีโคชแบบหน่ึง การนำซาเทียร์

มาอบรมเป็นการพัฒนาตัวตนภายใน ทำให้รู้จักตนเอง 

เห็นตนเองและเป็นมิตรภาพภายในกับตัวเอง เพื่อที่

จะทำให้เขาสามารถที่จะสังเกต ได้พูดถึง และยอมรับตัว

เองตามที่ตัวเองเป็น  และได้เห็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน 

และรู้ว่าตัวเองจะแก้ไขอะไร ด้านหนึ่งเขาต้องยอมรับก่อน

แล้วมาดูว่าจะแก้อย่างไร เช่น เรื่องนิสัย เป็นต้น และยังได้

รู้จักว่าตัวเองถนัดอะไร เก่งอะไร เป็นการสร้างแรงบันดาล

ใจที่จะทำให้เกิดการค้นหาต่อ 

แรงบันดาลใจมีความสำคัญกับเด็ก การที่เขาถูกกำหนดหร�อบังคับใหทำ ทำไดแคชั่วครั้งชั่วคราว
เพราะเปนอำนาจจากภายนอก แตแรงบันดาลใจเปนอำนาจภายในที่ผลักดันใหเขาทำดวยตัวเขาเอง

แลวมีพลัง มีความสุข ทำใหเห็นคุณคาในตนเองและจะทำใหมองเห็นคุณคาของคนอื่น 
เร�่องการรูวาเราเกงหร�อถนัดอะไร เขาไมตองไปแขงขันกับใคร เปนแรงบันดาลใจใหเขาทำสิ�งนั้นใหดีที่สุด 

แตถาเขาคนไมพบ เขาก็จะมีความสุขตอเมื่อเขาทำไดเหนือคนอื่น เมื่อเขาถูกเปร�ยบเทียบวาเขาดีกวา
แตถาเขายังรูสึกเสมอหร�อต่ำกวา เขาก็จะไมมีความสุข การรูจักตนเองในแง 2 ดานนี้จึงสำคัญกับพวกเขามาก

พอได้ทำความรู้จักตนเองแล้ว ก็เร่ิมใช้เคร่ืองมือการเรียนรู้

เช่น การฟังอย่างลึกซึ้ง การฟังด้วยใจ ต้องทำเยอะมาก

เราให้เด็กจับกลุ่มเล่าเรื่อง ผลัดกันเล่าและเพื่อนในกลุ่ม

สรุปทำให้เด็กน่ิงและฟังมากข้ึนการใช้กิจกรรมสายธารชีวิต

ให้เขาทบทวนชีวิตตนเองผ่านการวาดรูปเป็นสายธาร ชีวิต

ก็เหมือนสายน้ำ มีโขดหินบ้าง มีคล่ืนลมแรงบ้าง ใช้กิจกรรม

นี้เพื่อให้เล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง ทบทวนตัวเองเสร็จ ก็ใช้งาน

ศิลปะเข้ามาช่วยให้เขาได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อน เขาจะเปิด

ใจเรื่องพ่อแม่ เรื่องครอบครัว

และมีเร่ืองการคิดให้เป็นระบบ โดยใช้การต้ังคำถาม ซักถาม

และให้เขาพูดมีเหตุและผล แรกๆ เขาจะพูดเป็นคำๆ เราก็เร่ิม

ซักถามพอทำบ่อยๆ เขาจะเริ่มเรียบเรียงคำพูดได้และเริ่ม

พูดเป็นระบบมากข้ึน และเคร่ืองมือท่ีช่วยในการพูดคือการ

ยกมือพูด เพราะการยกมือผ่านการตัดสินใจ เป็นการฝึก

ความเป็นผู้นำ เด็กต้องมีโอกาสตัดสินใจด้วยตัวเองมาก

ท่ีสุด วันแรกๆ จะใช้การเวียนให้พูดทุกคน ในค่ายเด็กมีส่วน

ร่วมตัดสินใจทุกอย่างร่วมกัน การกำหนดตารางเรียน เวลา

เรียน แต่เรามีกรอบให้ในเวลา 10 ชั่วโมงจะทำอะไรบ้าง 

กิจกรรมฝึกพูด คือการพาออกไปพูดในท่ีสาธารณะ ไปพูด

ท่ีตลาดมีคนเยอะ เป้าหมายทำให้เขากล้าต่อสู้กับความ

กลัวท่ีอยู่ภายใน การพูดในท่ีสาธารณะทำให้เขาเห็น

ความกลัวของตัวเองและเขาก็มีวิธีการจัดการ เห็นว่า

ตัวเองจัดการกับความกลัวนั้นอย่างไร พอเขาลงจาก

เวทีเขาก็มีความเช่ือม่ันในตนเองว่าเขาทำได้ จากฟัง พูด คิด

มาถึงกิจกรรมการเขียน จะมีให้เขียนบันทึกตอนก่อนนอน ใช้

วิธีเขียนแบบจับเวลา 10 นาที เขียนโดยดูความคิดท่ีข้ึนมา

แล้วก็เขียนตามน้ัน ไม่ต้องคิดว่าจะข้ึนต้นอย่างไร จะลงท้าย

อย่างไร จะช่วยให้คนที่เขียนไม่เก่งกล้าที่จะเขียนมากขึ้น 
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นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะชีวิตให้เป็นกิจวัตร เป็นนิสัย 

ความเคยชิน จะมีให้เด็กในค่ายทำกิจกรรมตลอดระยะเวลา

15 วันเหมือนกัน ในช่วงเช้า 06.00 - 07.00 น. มีสวดมนต์

ภาวนา , ทำความสะอาดสถานท่ี เป็นการให้เด็กได้ปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมและทัศนคติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ

เช่น การตื่นนอน การใช้แรงงาน และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีก

อาทิ กิจกรรมเรียนรู้เร่ืองอาชีพการเกษตร เป็นการศึกษาดู

งานการเล้ียงสัตว์และการเกษตร โดยไปดูตัวอย่างเกษตรกร 

ได้แก่ นายสมใจ ชายจระเข้  เพ่ือให้เกิดความรักในการเล้ียง

สัตว์ ตระหนักถึงคุณธรรมของคนทำการเกษตรท่ีมีความขยัน

อดทน ซ่ือสัตย์ ตลอดระยะเวลา 15 วัน อ้อยกล่าวว่าได้เห็น

การเปล่ียนแปลงของเด็กแต่ละคน เช่น มุมมองท่ีมีต่อพ่อแม่

เปลี่ยนไป เขาเข้าใจพ่อแม่มากขึ้น และเมื่อมีเพื่อนยอมรับ 

เขาพูดได้ เขาทำกิจกรรมได้ ได้ช่วยฟื้นฟูคุณค่าของเขาว่า

เขาสามารถทำได้  

สมเกียรติ สาระ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หนองอียอ

ร่วมสะท้อนความเช่ือม่ันท่ีมีต่อค่าย 15 วัน เช่ือม่ันว่าค่ายน้ี

จะสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเด็ก เยาวชนได้จริง เห็น

ได้จากในอดีตท่ีอบต.ได้ส่งเยาวชนเข้าค่ายและมีเด็กเปล่ียน

แปลงไปอย่างเห็นได้ชัด เช่น บูม ลิน อ้อม ท่ีวันน้ีกลายมาเป็น

แกนนำเยาวชนเป็นกำลังสำคัญให้กับอบต. และคิดว่าท่ีค่าย

น้ีสามารถเปล่ียนแปลงเด็กได้ เพราะเป็นค่ายท่ีสร้างกระบวน

การเรียนรู้จากการลงมือทำ ปล่อยให้เด็กได้แสดงบทบาท

และถอดบทเรียนตัวเอง ไม่ได้มาน่ังบรรยาย พอเด็กได้สัมผัส

เอง ทำให้เด็กได้ตระหนักได้รู้ด้วยตัวเอง ทำให้เด็กได้รู้จัก

ตนเอง มีความม่ันใจมากข้ึน “ค่ายน้ีได้สร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับเด็ก เมื่อเขากลับจากค่ายอบต.ก็สามารถต่อยอด

พัฒนาตัวเขาได้ง่ายขึ้น เป้าหมายการส่งเยาวชนเข้าค่าย

ครั้งนี้ คืออบต.ต้องการพัฒนาศักยภาพเด็กนอกระบบให้

เท่าๆ กับเด็กในระบบ  เด็กนอกระบบท่ี อบต.ส่งไปเข้าค่าย

จำนวน 7 คน จากเด็กนอกระบบข้อมูล 41 คน พฤติกรรม

เหมือนกัน คือติดเหล้า บุหรี่ ความสัมพันธ์กับครอบครัวก็

ไม่ดี ซึ่งเด็กกลุ่มน้ีถือเป็นกลุ่มเด็กท่ีนำร่องก่อน เราเลือกเด็ก

ที่สมัครใจ หากได้ผลจะทำให้ครอบครัวเห็นประโยชน์และ

อยากให้ลูกๆ มาร่วมในปีถัดๆ ไป

เด็กที่เข้าค่ายมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยต่างกัน เช่น 

น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีเราค้นพบวิธีการปรับเปล่ียนเด็กนอกระบบ

ให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เมื่อเห็นแนวทางแล้วเราจะทำการ

ขยายผลให้ครบทุกหมู่บ้าน ทุกคน หลังจากนี้อบต.ก็จะ

หนุนเร่ืองต่างๆ ท่ีเด็กอยากทำ เช่น อยากทดลองทำเกษตร

ปลูกข้าวโพด เราก็สนับสนุนพ้ืนท่ี พันธ์ุข้าวโพด ปุ๋ย เราต่อ

ยอดความรู้ให้เด็ก เด็กอยากฝึกอาชีพช่างยนต์ ช่างไฟ เรา

ก็ประสานภาคีให้ เราส่งเสริมแต่เราไม่ได้ทำกิจกรรมแยก

เด็กนอกระบบออกจากชุมชน เป็นกิจกรรมรวมของชุมชน

ใครสนใจอยากฝึกอาชีพเข้ามาได้ เราอยากให้เด็กนอกระบบ

เขาได้คลุกคลีกับคนในชุมชน 

ปอนด์ ตอนนั้นไม่มีความโดดเด่นอะไร ไม่ค่อยกล้าพูด

ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ครอบครัวมีปัญหา อยู่แบบไปวันๆ 

กับพ่อ มีเหล้าก็กิน เมาก็นอน ตอนนี้เขากล้าพูดและมี

ความคิดท่ีชัดข้ึน แต่พูดได้ว่าทุกคนเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน

สำหรับเกมก่อนหน้านี้เขามีพฤติกรรมเป็นคนอารมณ์ร้อน

พูดไม่ได้ พ่อแม่ไม่กล้าหือ และเป็นเด็กหัวโจกในหมู่บ้าน

เราจึงเข้าไปหาเขาไปชวนเขาให้เขาลองทดลองไปค่าย ให้

พาเพื่อนๆ ไปด้วย แต่ก่อนไปเราก็ลองให้เขาทำงานกีฬา

ให้อบต.หนองอียอก่อน เขาก็เริ่มไว้เนื้อเชื่อใจเรา พอเรา

ชวนเขาๆ ก็เลยไป แล้วเราก็คุยกับพ่อแม่เขาด้วยว่าอยาก

ให้ลูกเขาไป ไปแล้วจะเป็นอย่างไร ก็ให้ความเชื่อมั่นเขา 

ผลเมื่อเขากลับมาจากค่ายก็เห็นว่าเปลี่ยนแปลงไป กับ

ครอบครัวเขารู้ว่าพ่อแม่รักเขานะ เขาก็คุยกับพ่อเขามากข้ึน” 
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“

”

อบต.พยายามสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ให้พวกเขาได้สัมผัส

ได้ทำอะไรให้ต่อเนื่องเพื่อพฤติกรรมดีๆ จะได้ดำเนินต่อไป

จนกลายเป็นนิสัย กิจกรรมท่ีอบต. ให้เข้าร่วม อาทิ โครงการ

วิจัย ให้มาเก็บข้อมูล ทำแผนที่เดินดิน ให้สอบถามคนใน

ชุมชน เขาได้กลายมาเป็นฐานกำลังสำคัญในการทำงาน

ให้กับเรา และเขายังช่วยดูแลเด็กในชุมชนอีกด้วย “ปลาย

เดือนเมษายนน้ีเรากำลังจะทำค่ายผู้ปกครอง เพราะถ้าเรา

พัฒนาเด็กเพียงลำพัง เขาก็กลับไปเจอสภาพแวดล้อม

เดิมๆ พ่อแม่อาจจะเคยชินกับพฤติกรรมเดิมๆ เราจึง

ไปเสริมตรงนี้จัดค่ายให้พ่อแม่เข้ามาพูดคุย” 

ผลดีที่เกิดขึ้นในชุมชน ได้กลุ่มเด็กมาทำงานชุมชน ลด

ปัญหาครอบครัว เช่น เกมก็ลดการทะเลาะวิวาทกับพ่อแม่ 

ลดเด็กกลุ่มเสี่ยง

ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนสู่

ความเป็นนักถักทอชุมชนรุ่นเยาว์ ภายใต้การดำเนินโครงการ

พัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน (4ภาค) ระยะท่ี 3 สนับสนุน

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย สถาบัน

ยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือ

ชุมชนเป็นสุข (สรส) มูลนิธิชุมชนท้องถ่ินพัฒนา สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถ่ินและ 

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

โดยมีเพื่อนๆ 4 พื้นที่ในจ.สุรินทร์ ได้แก่ อบต.หนองอียอ 

อ.สนม ,อบต.สลักได อ.เมือง, ทต.เมืองแก อ.ท่าตูม และ

ทต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท เข้าร่วม เมื่อวันที่ 15 – 29 

ตุลาคม 2559 ท่ีผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน ต.หว้าทอง

อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น คือจุดเปล่ียนชีวิตของเยาวชนหลาย

คนท่ีได้รู้จักตนเอง รู้เป้าหมายชีวิต และกลับไปเปล่ียน

แปลงตนเอง ให้เป็นเยาวชนท่ีสร้างรอยย้ิมให้กับครอบ

ครัวและเป็น “พลัง” สำคัญให้ชุมชน โดยเฉพาะอย่างย่ิง

น้องเกม สามารถริเร่ิมพัฒนาแสวงหาอาชีพท่ีเหมาะสม

ให้กับตนเองและเพื่อนในตำบลหนองอียอ

เขากลายเปนเด็กที่มาชวยเราในดานอื่นๆดวย
ทำงานจิตอาสาตางๆ แลว ชุมชนก็รูสึกวา

เขาเห็นคุณคาของเด็กมากข�้น 
เขาหันมามองเด็กกลุมนี้มากข�้น


