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เยาวชนน้อยคนนักที่จะเห็นความส าคัญของ

การพัฒนาตนเอง และคิดที่จะพัฒนาชุมชนมากกว่า

การเล่นเกมหรือแชทเฟชบุ๊ค หมูอ้วน” เยาวชน

หนองอียอ ได้รับแรงบันดาลใจจาก“ไอดอล” รุ่นพี่ 

กล้ายกมืออาสาเข้าค่ายพัฒนาตนเอง เป้าหมายคือ

ร่วมพัฒนาชุมชนตนเอง  

  นายจิณณวัตร สืบเพง็ (หมูอ้วน) อาย ุ 17 ปี  

เรียนอยู่ท่ีมธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนหนองอียอวิทยา  เฝา้

มองพี่เขียว (สริุยา ดวงศรี อดีตแกนน าเยาวชน ปัจจบุนัพ่ี

เลีย้งเยาวชน) ท่ีท ากิจกรรมในชมุชนร่วมกบัพ่ีสมเกียรต ิ

สาระ หวัหน้าส านกังานปลดั อบต.หนองอียอ อ.สนม     

จ.สริุนทร์ มาโดยตลอดท าให้เห็น “ความเทห์่”    ในตวัของ 

 

พ่ีเขียว และคิดอยากท่ีเป็นผู้น าและผู้ ท่ีท าประโยชน์กับ

ชมุชนแบบพ่ีเขาบ้างเมื่อมีเพ่ือนชวนมาร่วมท ากิจกรรมกบั

อบต.หนองอียอ “หมูอ้วน” จึงไม่รีรอเข้ามาร่วมในทันที 

เม่ือร่วมกิจกรรมหลายๆ ครัง้เ ข้า “ พ่ีเ ขียว” และ “พ่ี

สมเกียรติ” เ ร่ิมเห็นแวว จึงชักชวนให้มาเป็นแกนน า

เยาวชนจิตอาสา ต าบลหนองอียอ เข้าร่วมกิจกรรมอบต.

หนองอียอ หลายครัง้ “พี่เขียวพาท าจิตอาสาเพื่อชุมชน 

เวลาท าแล้วมีความสุข เพราะเห็นคนอ่ืนมีความสุข 

เราเหน่ือย แต่เราเหน็คนอ่ืนมีความสุข เราเลยอยาก

ท าต่อ และอยากมีกระบวนการคิดแบบที่พี่ เขียวคิด 

 พี่เขียวคิดโครงการของเขา ผมก็น่ังมองพ่ีเขานะ”  
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เม่ือ อบต.หนองอียอ มีนโยบายสนับสนุน

และส่งเสริมเยาวชนที่ออกเรียนกลางค่ันไม่ได้ศึกษา

ต่อในโรงเรียนไปเข้าค่าย “หมูอ้วน” ได้มีโอกาสไปด้วย  

โดยขออาสาไปด้วยในทันที ทัง้ๆ ท่ีไม่เข้าเกณฑ์ แต่เม่ือ

บอกเป้าหมายกับ พ่ี เ ขียวและพ่ีสมเกียรติว่าอยาก

เปล่ียนแปลงตวัเอง และอยากน าความรู้ความสามารถ

กลบัมาท าเพ่ือชมุชนพ่ีๆ เห็นความตัง้ใจจึงให้มาร่วมคา่ย

สร้างเครือขายและพฒันาแกนน าเด็กและเยาวชนสู่ความ

เป็นนกัถกัทอชมุชนรุ่นเยาว์ (คา่ย 15 วนัตอ่เน่ือง) ภายใต้

โครงการพฒันาเยาวชนในชมุชนท้องถ่ิน (4 ภาค) ระยะท่ี 

3 : การขบัเคล่ือนกลไกพฒันาเยาวชนด้วยการจดัการ

ความรู้และกระบวนการวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน สนับสนุนโดย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย สถาบนั

ยุวโพธิชน มูลนิธิสมัมาชีพ สถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้

เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถ่ินพัฒนา 

ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) ฝ่ายวิจยัเพ่ือ

ท้องถ่ิน และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ ากดั(มหาชน) โดยมีเพ่ือนๆ  4 พืน้ท่ีได้แก่ อบต.หนองอี

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

และทต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท ระหว่างวันท่ี 15-29 

ตลุาคม 2559 ณ ศนูย์การเรียนรู้ชาวดิน ต.หว้าทอง อ.ภู

เวียง จ.ขอนแก่น  “พอผมได้มาเรียนรู้ท่ีค่ายผมก็เร่ิม

ถามพี่เขียวและพี่อ้อย (วราภรณ์ หลวงมณี กระบวน

กร มูลนิธิยุวโพธิชน) ศึกษาทุกอย่างท่ีเขาให้มา ท า

ให้เปล่ียนความคิดอะไรหลายๆ อย่าง ความคิดที่

เปล่ียน เช่น ตอนแรก ผมก็คิดว่าทุกอย่างยาก

ส าหรับผมหมดเลย แต่พอมาที่ ค่ายเร่ิมสอนแบบ

เล็กๆ ก่อน ในค่ายเขาบอกว่าให้ เปิดใจ แล้วผมก็

น าที่คนอ่ืนแชร์เอามาพยายามท ากับตัวเอง เปิดใจ

รับคนอ่ืนเข้ามา ไม่มีใครพูดด้วย ผมพูดก่อน เกิด

การเรียนรู้เพิ่มขึน้ ผมมาเพ่ืออยากเปล่ียนแปลง

ตัวเอง ผมเลยได้เรียนรู้เตม็ท่ี”  

 

”ผมชอบคา่ยนี ้ ท่ีเรียนรู้ไปด้วยสนกุไปด้วย ท าให้

เราเรียนรู้ได้ง่ายขึน้ พอเกิดการเรียนรู้ ผมก็จะถามกบั

ตวัเองทกุครัง้ว่าเราได้ความรู้อยา่งนีแ้ล้วจะน าไปใช้กบั

ชีวิตประจ าวนัได้อยา่งไร ผมคดิว่าถ้าถึงจดุท่ีเรามาเรียน

แล้วไมไ่ด้น าไปใช้จริง ก็เหมือนวา่เรามา 15 วนัเสียแว

ลาปลา่ๆ ส่ิงท่ีผมได้คือความเป็นผู้น า ผมสามารถน า

ในห้องเรียนผมได้ ผมสามารถน าเพื่อนทัง้ห้องไปติว

และพากันไปสอบที่จ.สุรินทร์ได้ เพราะผมเปล่ียนตวั

เองเม่ือก่อนพดูอะไรผมใช้แตอ่ารมณ์ แตก่ลบัจากคา่ยก็

พยายามพดูดีๆ กบัเพ่ือนๆ ท าให้เพ่ือนไปด้วยกนัได้”  

นอกจากจะท าให้ตนเองภาคภมูิใจในการ

เปล่ียนแปลงนีแ้ล้ว สว่นหนึง่ก็คือพ่อแม ่ “หมอู้วน” อยาก

เห็นวา่พอเจ้าตวัไปเรียนรู้แล้วกลบัมาจะสามารถ

เปล่ียนแปลงตวัเองไปได้มากน้อยแคไ่หน “ท่ีพอ่แมอ่ยาก

เห็นคืออยากเห็นผมเช่ือฟัง แตก่่อนพดูอะไร ผมไมค่อ่ย

เช่ือฟัง แบบวา่ต้องเด๋ียว ๆ ก่อน บางทีก็นัง่เงียบ อยู่ท่ี

ความคดิเราครับ แตก่่อนคิดวา่แมมี่หน้าท่ีล้างจาน ซกัผ้า
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ก็ล้างซิ ก็ท าซิ เราก็คิดวา่ ไมใ่ชห่น้าท่ีเรา เลยไม่ท า พอ

กลับจากค่าย 15 วัน พ่อแม่ถามว่าได้อะไรมาผม

ไม่ได้บอกอะไร เพราะไม่รู้ว่าพออธิบายไปจะเกิด

อะไรขึน้ ไม่เกิดประโยชน์นอกจากปฏิบัตใิห้พ่อแม่

เหน็เท่านัน้ เช่น ถ้าผมอยู่บ้านดูทีวีหรือเล่นเฟชบุ๊ค

อยู่ พ่อบอกให้ไปช่วยผมก็ไปทันที แม่บอกให้ไปซือ้

ของหรือช่วยอะไรผมก็ช่วยไม่ขัดแม่ ไม่ท าให้พ่อแม่

เสียใจ เขาเหน็การเปล่ียนแปลงของเรา เราเชื่อฟัง

พ่อแม่มากขึน้ พอเราไปค่ายที่ไหนเขาก็ไม่ห้ามก็

หมอู้วนเลา่อยา่งภาคภมูิใจ สนับสนุน” 

หลงัจากคา่ย 15 วนั “หมอู้วน” ได้เร่ิมท ากิจกรรม

จิตอาสาเตม็ตวั เร่ิมด้วยโครงการดแูลผู้สงูอาย ุ ผา่นไป 5 

เดือน “หมอู้วน” เร่ิมเปล่ียนแปลงตนเอง แตค่ิดว่ายงัไมดี่

พอ เม่ือทางอบต.หนองอียอ ได้จดัคา่ย 21 วนั คา่ยสร้าง

เครือข่ายและพฒันาภาวะการน าของแกนน าเดก็และ

เยาวชน :สร้างไฟฝันปัน้อดุมคณะให้เบง่บาน ระหวา่ง

วนัท่ี 18 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 ณ  สถานท่ีเดมิ ผู้จดั

คนเดมิ ครัง้นี ้เจ้าตวัไมต้่องยกมือขอเข้าคา่ย แตท่างอบต.

หนองอียอเป็นผู้สง่ให้เข้าคา่ยอีกรอบเพ่ือพฒันาตนเองใน

ฐานะ “พ่ีเลีย้งคา่ย”  “ครัง้นีม้าเป็นพ่ีเลีย้งค่าย ต้องมี

ความอดทนมาก เพราะต้องเป็นแบบอย่างให้กับ

น้องๆ ต้องตื่นแต่เช้าและมีความรับผิดชอบและที่

ส าคัญเร่ืองการตรงต่อเวลาท าให้ผมได้เร่ืองนีไ้ปใช้

 กับตัวเอง” 

 “หมูอ้วน” ได้พฒันาตนเองอย่างท่ีได้พูดเอาไว้  

และได้แสดงความสามารถให้คนในชมุชนได้เห็นด้วยการ

ท าประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น งานวนัเด็กท่ีผ่านมา กลุ่ม

เยาวชนฯ ได้ร่วมกันจัดงานกันเอง ทัง้กิจกรรมและเป็น

วิทยากรเอง ท าให้ได้รับเสียงช่ืนชมจากผู้ ใหญ่ในชุมชน 

ท าให้เจ้าตวัเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและความสุข  “การ

ท างานให้ชุมชนอย่างน้อยคนอ่ืนก็มองเห็นว่าผม

สามารถท าได้ ท าให้ผมภูมิใจในตัวเอง หลังเสร็จ

งานวันเด็กผมไปกินก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้าน มีป้าคน

หน่ึงบอกว่าเด็กคนนีพู้ดเก่งๆ ผมก็รู้สึกภูมิใจตัวเอง

 ว่าเราท าได้ ก็อยากท าต่อไปครับ” 

วนันี ้ “หมูอ้วน” ได้รับความไว้วางใจให้รับหน้าท่ี

รองประธานกลุม่เยาวชนอาสาหนองอียอ รุ่นท่ี 7 อนาคต

ข้างหน้ายงัอีกยาวไกล  แตค่วามฝันท่ีจะเป็นแบบ         

“พี่เขียว” ก็เร่ิมท ามาได้คร่ึงทางแล้ว เส้นทางเดนิสูก่าร 

เตบิโตเป็น “ผู้ใหญ่” ก็มองเห็นความงดงามอยู่ร ่าไร น่ัน

เป็นเพราะ “หมูอ้วน” มีตัวอย่างดีๆ ให้เขาเหน็และ

 หากในแตล่ะชมุชนของประเทศไทยอยากท าตาม

สามารถสร้าง “ไอดอล” ให้เดก็ เยาวชน เลียนแบบในสิ่ง 

ท่ีดีได้ เช่ือมัน่ได้วา่ในอนาคตเดก็ เยาวชนเหล่านีส้ามารถ

เตบิโตได้อยา่งถกูท่ีถกูทางแนน่อน 

 

……………………………… 

 


