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ม่ มีสิ่งไหนจะทดแทน “อดีตแย่ ๆ” ที่ผา่ นพ้ นไปแล้ วได้ นอกจากทา “วันนีใ้ ห้ ดีท่ ีสุด” น่าจะเป็ นนิยามที่ดีที่สดุ

สาหรับเยาวชนคนหนึง่ ที่ก้าวพลาดแต่ยงั มี “พลังใจฮึดสู้” ที่จะกลับมา “แก้ ไข” ตนเองให้ เป็ น “คนดี” และพร้ อมก้ าวเดิน
ต่อไป โดยมีแม่ รุ่นพี่และพี่ๆ จากอบต.หนองอียอ เปิ ดโอกาสให้ กีตาร์ หรื อ สิปปวิชญ์ พูลทวี วัย 15 ปี ได้ ทาในสิ่งที่ดี
ให้ กบั ตนเอง ครอบครัว และชุมชน
อยากทาให้ แม่ ดีใจ” กีตาร์ เผยแรงผลักดันสาคัญที่ทาให้

“แม่ ทาให้ ผมมีแรงฮึดอยากเปลี่ยนแปลงตนเอง

ตนเองอยากลุกขึ ้นมาเป็ นเด็กดี ย้ อนกลับไปตังแต่
้ เริ่มเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 “กีตาร์ ” ก็เหมือนเด็กชายทัว่ ไปที่พอก้ าวพ้ นชัน้
ประถมศึกษาสูช่ นเรี
ั ้ ยนมัธยมศึกษาก็เริ่มมีสงั คมที่กว้ างมากขึ ้น เมื่อได้ พบเจอเพื่อนๆ ต่างวัยพาไปเที่ยวเล่น ติดเกม และเริ่ม
ริสบู บุหรี่ “กีตาร์ ” ก็ลืมหมดทุกสิ่งแม้ กระทัง่ แม่ หรื อ ห้ องเรี ยน เมื่อไม่เข้ าเรี ยนบ่อยเข้ าโรงเรี ยนจาต้ องบอก “แม่” ว่า “กีตาร์ ”
ไม่สามารถเรี ยนต่อได้ แล้ วเพราะเวลาเรี ยนไม่พอ ทาให้ การเรี ยนจบสิ ้นแค่ชนั ้ ม.1 เท่านัน้ “ผมเป็ นคนติดเพื่อนมาก เพื่อน
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บอกให้ ทาอะไรก็ทาหมด ตอนโดนให้ ออกจากโรงเรี ยน ผมคิดถึงหน้ าแม่ คนแรกเลยครับ เพราะว่ าตอนนัน้ แม่ ผม
ร้ องไห้ เลยครั บ ผมรู้ สึกเหมือนตัวเองไม่ มีค่าอะไร ทาให้ แม่ ร้องไห้ ตอนนัน้ ผมก็คิดว่ าจะกลับมาเรี ยนใหม่ ให้ ได้
แต่ ผมก็ทาไม่ ได้ เพรานิสัยเก่ าๆ ยังเหลืออยู่ ผมก็ไม่ ไปเรี ยนเหมือนเดิม”
เมื่อไม่ได้ เรี ยนหนังสือ ชีวิตของ “กีตาร์ ” ก็วนเวียนอยู่กบั เพื่อน สาหรับแม่ไม่สามารถตักเตือนอะไรเขาได้ อีกต่อไป
เพราะปกติ “กีตาร์ ” เป็ นคน “ดื ้อ” มาก มีพฤติกรรมที่ทาให้ แม่เสียใจ ไม่ยอมทาอะไร เอาแต่นงั่ เล่นเกมทังวั
้ น ทาสถิตเิ ล่นนาน
สุด เล่นตังแต่
้ หกโมงเช้ าถึงหกโมงเย็น พักทานข้ าวแล้ วมาเล่นต่อชีวิตวนเวียนอยูแ่ บบนี ้จนโน๊ ตบุ้คพัง แม่วา่ อย่างไรก็ไม่ฟัง
ออกไปเที่ยวเล่นเตร่กบั เพื่อนและมีพฤติกรรมมัว่ สุม จนคนในชุมชนมองว่าเป็ นเด็กมัว่ สุมไม่ให้ ลกู ๆ เข้ ามาสุงสิงด้ วย ด้ วย
สถานการณ์หลายด้ านเข้ ามาถาโถม “กีตาร์ ” ที่ร้ ู แล้ วว่ าสิ่งที่ตนเองกาลังทา ได้ ทาร้ ายจิตใจของแม่ แต่ ก็ยังไม่ ร้ ู ว่าจะ
นาตัวเองออกจากจุดอันตรายนีไ้ ด้ อย่ างไร?

เกม - วีระพล หมื่นราม
จนกระทัง่ “พี่เกม” (วีระพล หมื่นราม) รุ่นพี่ที่เป็ นเด็กนอกระบบเหมือนกัน ได้ มาชวนให้ ไปเข้ าร่วมในโครงการสร้ าง
เครื อข่ ายและพัฒนาแกนนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็ นนักถักทอชุมชนรุ่นเยาว์ เป็ นค่ายที่มีระยะเวลา 15 วัน เมื่อ
วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2559 และหลังจากนันได้
้ สมัครใจเข้ า“ค่ ายสร้ างเครือข่ ายและพัฒนาภาวะการนาของแกนนาเด็ก
และเยาวชน : สร้ างไฟฝั นปั ้นอุดมคติให้ เบ่ งบาน” ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 ณ ศูนย์เรี ยนรู้ชาวดิน ต.
หว้ าทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทังสองค่
้
ายภายใต้ การดาเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้ องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3
: การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้ วยการจัดการความรู้ และกระบวนวิจัยเพื่อท้ องถิ่น สนับสนุนโดยองค์กร
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ปกครองส่วนท้ องถิ่น สนับสนุนโดยกระทรวงมหาดไทย สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสมั มาชีพ สถาบันเสริมสร้ างการเรี ยนรู้เพื่อ
ชุมชนเป็ นสุข (สรส) มูลนิธิชมุ ชนท้ องถิ่นพัฒนา สานักงานกองทุนสนับสุนการวิจยั (สกว.) ฝ่ ายวิจยั เพื่อท้ องถิ่นและมูลนิธิ
สยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) ร่วมด้ วยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจากจังหวัดสุรินทร์ เข้ าร่วมได้ แก่
เทศบาลตาบลเมืองแก,เทศบาลตาบลกันตวจระมวล, องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ และองค์การบริหารส่วนตาบล
สลักได

“กีต้าร์ ” เล่าต่อว่าเมื่อพี่เกมชวนมาค่ายก็มาเพราะตัวเองว่างเฉยๆ อยูบ่ ้ านไม่ได้ ทาอะไร และคิดว่ามาค่ายคือได้ มา
เที่ยวเล่น แต่เพียงแค่เวลาสองสามวันผ่านไปเจ้ าตัวก็ร้องจะกลับบ้ าน เพราะรู้สกึ ว่าไม่สนุกเอาเสียเลย แต่ในที่สดุ เมื่อเริ่มมี
เพื่อนก็สามารถทาให้ อยู่คา่ ยได้ จนครบจานวนวัน และยังได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายให้ กบั ตัวเองว่าเมื่อกลับมาจากค่ายจะเปลี่ยนแปลง
ตนเองให้ ได้ “ตอนนีผ้ มเปลี่ยนแปลงตนเองมาได้ เกือบปี แล้ วครับ 1-2 เดือนแรกรู้ สึกอึดอัดมาก เพราะว่ าอยากไป
ไหนก็ไปไม่ ได้ เพราะอยากฝื นตัวเอง พออยากเปลี่ยนตัวเองก็ต้องฝื นตัวเอง เมื่อก่ อนผมจะตื่นนอนบ่ ายสอง
ออกไปนอกบ้ านทุกวัน วันนีย้ ังออกไปไหนอยู่บ้าง แต่ ก็ยังอยู่บ้านด้ วย เหล้ าก็ยังกินแต่ กินให้ น้อยลง ค่ อยๆ
เปลี่ยนตัวเอง”
เจ้ าตัวเล่าว่าสิ่งที่ได้ จากค่ายแรกคือความกล้ าที่มีมากขึ ้น “วันแรกผมจับไมค์ ผมสั่นเลยครับ แต่ ค่ายก็ฝึกให้ ผม
พูด จนทาให้ ผมกล้ าพูดในทางที่ถูก ทาให้ เรามั่นใจในตัวเองขึน้ แล้ วก็ทาให้ เราเริ่มมีวินัย ค่ ายบังคับให้ ต่ นื เช้ าทุก
วัน ไม่ ชอบหรอกครับ ก็ฝืนตัวเองขึน้ มาให้ ต่ นื ตัง้ แต่ หกโมงเช้ า เพราะผมไม่ชอบอยูค่ นเดียวที่ลกุ ขึ ้นมาเพราะเพื่อนๆ
ไม่มีใครอยูใ่ นห้ องแล้ ว และผมยังได้ ความรู้เสริมต่างๆ จากกิจกรรมที่คา่ ยให้ เราทาด้ วย เช่น กิจกรรมตีบอล พูดในที่
สาธารณะ กิจกรรมกลุม่ ก็ทาให้ เราได้ มีประสบการณ์มากขึ ้น”
เมื่อค่ายแรกผ่านไปเจ้ าตัวนาสิ่งต่างๆ กลับไปเปลี่ยนในชีวิตประจาวัน เช่น นอนตื่นเช้ าขึ ้น ไม่เถียงแม่ ออกไปเที่ยว
และกินเหล้ าน้ อยลง ก็เริ่มรู้สกึ ว่าตัวเองดีขึ ้น เมื่อมีคา่ ยที่สองเจ้ าตัวจึงยกมือขอเข้ าค่ายทันที โดยมีเป้าหมายต้ องการฝึ กฝน
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ตนเองอีกนัน่ เอง “ผมเป็ นคนสื่อสารกับคนอื่นไม่ ค่อยเป็ น จึงอยากมาฝึ กในเรื่องของการจับประเด็น เพื่อจะได้ เอา
ใช้ ในการสื่อสารในชีวิตประจาวันของเราได้ ผมคิดว่ าการสื่อสารเป็ นตัวหลักของการใช้ ชีวิตเลยครับ ถ้ าเราสื่อกับ
คนอื่นไม่ ได้ เขาก็ไม่ เข้ าใจเรา และอีกเรื่องที่ผมอยากฝึ กต่ อคือเรื่องการมีวินัย”

สาหรับค่ายที่สอง “กีตาร์ ” ได้ มีบทบาทในฐานะเป็ นพี่เลี ้ยงค่าย เจ้ าตัวสะท้ อนว่าเหนื่อยกว่าค่าย 15 วัน เพราะต้ อง
ทาเวรพี่เลี ้ยง และทาเวรของน้ องค่าย แล้ วต้ องมาคุยกันทุกเย็น เวรพี่เลี ้ยงจะมีหน้ าที่จดั อาหาร ตรวจดูบริเวณโดยรอบที่พกั
“ที่เขาให้ ผมทานะ ผมไม่ ค่อยชอบครับ แต่ ผมก็ต้องทา ผมคิดว่ าจะช่ วยสอนเราเรื่องวินัย ทาให้ ผมมีวินัยเพิ่มขึน้ ”
การเปลี่ยนแปลงที่เจ้ าตัวพยายาม “ฝื น” ตัวเอง ให้ ทิ ้งนิสยั และพฤติกรรมแย่ๆ ไปให้ หมดนันใช้
้ เวลาหลายเดือน แม้
จะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทนั ใด แต่เจ้ าตัวก็พยายามทาให้ ดีขึ ้นไปเรื่ อยๆ เพราะว่าเขาทาเพื่อ “แม่” “พอผม
เปลี่ยนไปอย่ างนี ้ ผมก็คิดว่ าแม่ ยังไม่ สังเกตเท่ าไร แต่ ผมก็คิดว่ าแม่ เริ่มมีความสุขมากกว่ าเก่ า เพราะผมทาตัวดี
ขึน้ ”
เมื่อกลับมาตังหลั
้ กได้ ประมาณหนึง่ แล้ ว “กีตาร์ ” เริ่มมีเป้าหมายให้ กบั อนาคตของตัวเองชัดเจนขึ ้นแล้ ว โดยเขาบอก
ว่าจะไปสมัครเรี ยนที่กศน. มีเป้าหมายเรี ยนให้ จบชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 “ถ้ าผมเรียนจบ ม.3 ผมก็จะเข้ าไปเรียนต่ อที่
จังหวัดสุรินทร์ อยากเรียนช่ างยนต์ ในอนาคตผม ลาดับแรกผมอยากเรียนจบให้ ได้ จะได้ มาเป็ นช่ างยนต์ อย่ างที่
ตัวเองอยากเป็ น ผมอยากบอกแม่ ว่าผมไม่ ใช่ คนดีอะไรมากมาย แต่ ก็จะทาให้ แม่ มีความสุขให้ ได้ สาหรับคนอื่นๆ
ก็อยากบอกเขาว่ า ผมจะทาตัวเองให้ ดีท่ ีสุดครับ”
นี่คือก้ าวเล็กๆ ที่เยาวชนคนหนึง่ ที่กาลังพยายามฝ่ าวิกฤต “ใจ” ตนเองไปให้ ได้ ที่สาคัญเขาจะทาไม่ได้ เลยหากขาด
“โอกาส”

ที่ผ้ ใู หญ่มอบให้

วันนี ้ต้ องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทงหลายที
ั้
่ยงั เปิ ดโอกาสให้ เยาวชนที่ก้าวพลาด

เปลี่ยนแปลงตนเองและกลับคืนสูอ่ ้ อมอกที่อบอุ่นของครอบครัวได้ อีกครัง้ ในที่สดุ .
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ได้ มีโอกาส

