
1 
 

 

 ไ มีสิ่งไหนจะทดแทน “อดีตแย่ๆ” ท่ีผา่นพ้นไปแล้วได้ นอกจากท า “วันนีใ้ห้ดีที่สุด” นา่จะเป็นนิยามท่ีดีท่ีสดุม่

ส าหรับเยาวชนคนหนึง่ท่ีก้าวพลาดแตย่งัมี “พลังใจฮดึสู้” ท่ีจะกลบัมา “แก้ไข” ตนเองให้เป็น “คนดี” และพร้อมก้าวเดนิ

ตอ่ไป โดยมีแม ่ รุ่นพ่ีและพ่ีๆ จากอบต.หนองอียอ เปิดโอกาสให้ กีตาร์ หรือ สิปปวิชญ์ พูลทวี วยั 15 ปี  ได้ท าในสิ่งท่ีดี

ให้กบัตนเอง ครอบครัว และชมุชน 

 “แม่ท าให้ผมมีแรงฮดึอยากเปล่ียนแปลงตนเอง อยากท าให้แม่ดีใจ” กีตาร์เผยแรงผลกัดนัส าคญัท่ีท าให้

ตนเองอยากลกุขึน้มาเป็นเด็กดี ย้อนกลบัไปตัง้แตเ่ร่ิมเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 1 “กีตาร์” ก็เหมือนเดก็ชายทัว่ไปท่ีพอก้าวพ้นชัน้

ประถมศกึษาสูช่ัน้เรียนมธัยมศกึษาก็เร่ิมมีสงัคมท่ีกว้างมากขึน้ เม่ือได้พบเจอเพ่ือนๆ ตา่งวยัพาไปเท่ียวเลน่ ติดเกม และเร่ิม

ริสบูบหุร่ี “กีตาร์” ก็ลืมหมดทกุสิ่งแม้กระทัง่แม ่หรือ ห้องเรียน เม่ือไมเ่ข้าเรียนบอ่ยเข้าโรงเรียนจ าต้องบอก “แม”่ วา่ “กีตาร์”

ไมส่ามารถเรียนตอ่ได้แล้วเพราะเวลาเรียนไมพ่อ ท าให้การเรียนจบสิน้แคช่ัน้ ม.1 เทา่นัน้ “ผมเป็นคนตดิเพื่อนมาก เพื่อน
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บอกให้ท าอะไรก็ท าหมด ตอนโดนให้ออกจากโรงเรียน ผมคิดถงึหน้าแม่คนแรกเลยครับ เพราะว่าตอนนัน้แม่ผม

ร้องไห้เลยครับ ผมรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าอะไร ท าให้แม่ร้องไห้ ตอนนัน้ผมก็คิดว่าจะกลับมาเรียนใหม่ให้ได้ 

แต่ผมก็ท าไม่ได้ เพรานิสัยเก่าๆ ยังเหลืออยู่ ผมก็ไม่ไปเรียนเหมือนเดมิ” 

 เม่ือไมไ่ด้เรียนหนงัสือ ชีวิตของ “กีตาร์” ก็วนเวียนอยู่กบัเพ่ือน ส าหรับแมไ่มส่ามารถตกัเตือนอะไรเขาได้อีกตอ่ไป 

เพราะปกติ “กีตาร์” เป็นคน “ดือ้” มาก มีพฤตกิรรมท่ีท าให้แมเ่สียใจ ไมย่อมท าอะไร เอาแตน่ัง่เลน่เกมทัง้วนั ท าสถิตเิลน่นาน

สดุ เลน่ตัง้แตห่กโมงเช้าถึงหกโมงเย็น พกัทานข้าวแล้วมาเลน่ตอ่ชีวิตวนเวียนอยูแ่บบนีจ้นโน๊ตบุ้คพงั แมว่า่อย่างไรก็ไมฟั่ง 

ออกไปเท่ียวเลน่เตร่กบัเพ่ือนและมีพฤตกิรรมมัว่สมุ จนคนในชมุชนมองว่าเป็นเดก็มัว่สมุไมใ่ห้ลกูๆ เข้ามาสงุสิงด้วย ด้วย

สถานการณ์หลายด้านเข้ามาถาโถม “กีตาร์” ท่ีรู้แล้วว่าส่ิงท่ีตนเองก าลังท า ได้ท าร้ายจิตใจของแม่ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะ

น าตัวเองออกจากจุดอันตรายนีไ้ด้อย่างไร? 

 

 
เกม - วีระพล หม่ืนราม 

 

จนกระทัง่ “พ่ีเกม” (วีระพล หม่ืนราม) รุ่นพ่ีท่ีเป็นเด็กนอกระบบเหมือนกนั ได้มาชวนให้ไปเข้าร่วมในโครงการสร้าง

เครือข่ายและพัฒนาแกนน าเดก็และเยาวชนสู่ความเป็นนักถักทอชุมชนรุ่นเยาว์ เป็นคา่ยท่ีมีระยะเวลา 15 วนั เม่ือ

วนัท่ี 15 - 29 ตลุาคม 2559 และหลงัจากนัน้ได้สมคัรใจเข้า“ค่ายสร้างเครือข่ายและพัฒนาภาวะการน าของแกนน าเดก็

และเยาวชน : สร้างไฟฝันป้ันอุดมคตใิห้เบ่งบาน” ระหวา่งวนัท่ี 18 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 ณ ศนูย์เรียนรู้ชาวดนิ ต.

หว้าทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทัง้สองคา่ยภายใต้การด าเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะท่ี 3 

: การขับเคล่ือนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้ และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น สนบัสนนุโดยองค์กร
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ปกครองสว่นท้องถ่ิน สนบัสนนุโดยกระทรวงมหาดไทย สถาบนัยวุโพธิชน มลูนิธิสมัมาชีพ สถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือ

ชมุชนเป็นสขุ (สรส) มลูนิธิชมุชนท้องถ่ินพฒันา ส านกังานกองทนุสนบัสนุการวิจยั (สกว.) ฝ่ายวิจยัเพ่ือท้องถ่ินและมลูนิธิ

สยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) ร่วมด้วยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจากจงัหวดัสริุนทร์เข้าร่วมได้แก่ 

เทศบาลต าบลเมืองแก,เทศบาลต าบลกนัตวจระมวล, องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอียอ และองค์การบริหารส่วนต าบล

สลกัได  

  
 

“กีต้าร์” เลา่ตอ่วา่เม่ือพ่ีเกมชวนมาคา่ยก็มาเพราะตวัเองว่างเฉยๆ อยูบ้่านไมไ่ด้ท าอะไร  และคิดวา่มาคา่ยคือได้มา

เท่ียวเลน่ แตเ่พียงแคเ่วลาสองสามวนัผา่นไปเจ้าตวัก็ร้องจะกลบับ้าน เพราะรู้สกึว่าไมส่นกุเอาเสียเลย แตใ่นท่ีสดุเม่ือเร่ิมมี

เพ่ือนก็สามารถท าให้อยู่คา่ยได้จนครบจ านวนวนั และยงัได้ตัง้เป้าหมายให้กบัตวัเองวา่เม่ือกลบัมาจากคา่ยจะเปล่ียนแปลง

ตนเองให้ได้ “ตอนนีผ้มเปล่ียนแปลงตนเองมาได้ เกือบปีแล้วครับ 1-2 เดือนแรกรู้สึกอึดอัดมาก เพราะว่าอยากไป

ไหนก็ไปไม่ได้ เพราะอยากฝืนตัวเอง พออยากเปล่ียนตัวเองก็ต้องฝืนตัวเอง เม่ือก่อนผมจะตื่นนอนบ่ายสอง 

ออกไปนอกบ้านทุกวัน วันนีย้ังออกไปไหนอยู่บ้าง แต่ก็ยังอยู่บ้านด้วย เหล้าก็ยังกินแต่กินให้น้อยลง ค่อยๆ 

เปล่ียนตัวเอง”   

เจ้าตวัเลา่วา่สิ่งท่ีได้จากคา่ยแรกคือความกล้าท่ีมีมากขึน้ “วันแรกผมจับไมค์ผมส่ันเลยครับ แต่ค่ายก็ฝึกให้ผม

พูด จนท าให้ผมกล้าพูดในทางท่ีถูก ท าให้เราม่ันใจในตัวเองขึน้ แล้วก็ท าให้เราเร่ิมมีวินัย ค่ายบังคับให้ตื่นเช้าทุก

วัน ไม่ชอบหรอกครับ ก็ฝืนตัวเองขึน้มาให้ตื่นตัง้แต่หกโมงเช้า เพราะผมไมช่อบอยูค่นเดียวท่ีลกุขึน้มาเพราะเพื่อนๆ 

ไมมี่ใครอยูใ่นห้องแล้ว และผมยงัได้ความรู้เสริมตา่งๆ จากกิจกรรมท่ีคา่ยให้เราท าด้วย เชน่ กิจกรรมตีบอล พดูในท่ี

สาธารณะ กิจกรรมกลุม่ ก็ท าให้เราได้มีประสบการณ์มากขึน้”  

เม่ือคา่ยแรกผา่นไปเจ้าตวัน าสิ่งตา่งๆ กลบัไปเปล่ียนในชีวิตประจ าวนั เชน่ นอนต่ืนเช้าขึน้ ไมเ่ถียงแม ่ ออกไปเท่ียว

และกินเหล้าน้อยลง ก็เร่ิมรู้สกึวา่ตวัเองดีขึน้ เม่ือมีคา่ยท่ีสองเจ้าตวัจงึยกมือขอเข้าคา่ยทนัที โดยมีเป้าหมายต้องการฝึกฝน
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ตนเองอีกนัน่เอง “ผมเป็นคนส่ือสารกับคนอ่ืนไม่ค่อยเป็น จึงอยากมาฝึกในเร่ืองของการจับประเด็น เพื่อจะได้เอา

ใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันของเราได้ ผมคิดว่าการส่ือสารเป็นตัวหลักของการใช้ชีวิตเลยครับ ถ้าเราส่ือกับ

คนอ่ืนไม่ได้ เขาก็ไม่เข้าใจเรา และอีกเร่ืองท่ีผมอยากฝึกต่อคือเร่ืองการมีวินัย”  

  

 

ส าหรับคา่ยท่ีสอง “กีตาร์” ได้มีบทบาทในฐานะเป็นพ่ีเลีย้งคา่ย เจ้าตวัสะท้อนวา่เหน่ือยกว่าคา่ย 15 วนั เพราะต้อง

ท าเวรพ่ีเลีย้ง และท าเวรของน้องคา่ย แล้วต้องมาคยุกนัทกุเย็น เวรพ่ีเลีย้งจะมีหน้าท่ีจดัอาหาร ตรวจดบูริเวณโดยรอบท่ีพกั 

“ที่เขาให้ผมท านะ ผมไม่ค่อยชอบครับ แต่ผมก็ต้องท า ผมคิดว่าจะช่วยสอนเราเร่ืองวินัย ท าให้ผมมีวินัยเพิ่มขึน้” 

การเปล่ียนแปลงท่ีเจ้าตวัพยายาม “ฝืน” ตวัเอง ให้ทิง้นิสยัและพฤตกิรรมแย่ๆ  ไปให้หมดนัน้ใช้เวลาหลายเดือน แม้

จะยงัไมเ่ห็นการเปล่ียนแปลงแบบทนัทีทนัใด แตเ่จ้าตวัก็พยายามท าให้ดีขึน้ไปเร่ือยๆ เพราะวา่เขาท าเพ่ือ “แม่” “พอผม

เปล่ียนไปอย่างนี ้ ผมก็คิดว่าแม่ยังไม่สังเกตเท่าไร แต่ผมก็คิดว่าแม่เร่ิมมีความสุขมากกว่าเก่า เพราะผมท าตัวดี

ขึน้” 

เม่ือกลบัมาตัง้หลกัได้ประมาณหนึง่แล้ว “กีตาร์” เร่ิมมีเป้าหมายให้กบัอนาคตของตวัเองชดัเจนขึน้แล้ว โดยเขาบอก

วา่จะไปสมคัรเรียนท่ีกศน. มีเป้าหมายเรียนให้จบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 “ถ้าผมเรียนจบ ม.3 ผมก็จะเข้าไปเรียนต่อที่

จังหวัดสุรินทร์ อยากเรียนช่างยนต์ ในอนาคตผม ล าดับแรกผมอยากเรียนจบให้ได้ จะได้มาเป็นช่างยนต์อย่างที่

ตัวเองอยากเป็น ผมอยากบอกแม่ว่าผมไม่ใช่คนดีอะไรมากมาย แต่ก็จะท าให้แม่มีความสุขให้ได้ ส าหรับคนอ่ืนๆ 

ก็อยากบอกเขาว่า ผมจะท าตัวเองให้ดีที่สุดครับ” 

น่ีคือก้าวเล็กๆ ท่ีเยาวชนคนหนึง่ ท่ีก าลงัพยายามฝ่าวิกฤต “ใจ” ตนเองไปให้ได้ ท่ีส าคญัเขาจะท าไมไ่ด้เลยหากขาด 

“โอกาส” ท่ีผู้ใหญ่มอบให้ วนันีต้้องขอบคณุผู้ใหญ่ใจดีทัง้หลายท่ียงัเปิดโอกาสให้เยาวชนท่ีก้าวพลาด ได้มีโอกาส

เปล่ียนแปลงตนเองและกลบัคืนสูอ้่อมอกท่ีอบอุ่นของครอบครัวได้อีกครัง้ในท่ีสดุ. 


