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ธวัชชัย ขอชัย (บังสอง) เป็นตวัแทนของเยาวชนนอกระบบจากต าบลสลกัได 
โดยมีพ่ี ๆ จากทาง อบต.สลกัได ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการพัฒนาตนเอง
ของเยาวชนนอกระบบในพืน้ท่ี ไดส้่ง “สอง” ใหม้าร่วมเรียนรูใ้นค่ายพัฒนา
ศกัยภาพและสรา้งเครือข่ายเยาวชนสรา้งสรรคช์ุมชนทอ้งถ่ิน 21 วนั ระหว่าง
วันท่ี 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน า้ห้วยสามสบ       
ต.ศรีสะเกษ อ.นานอ้ย จ.น่าน หลงัการเรียนรูเ้สร็จสิน้ลง ไดมี้โอกาศพดูคยุกับ 
“สอง” ซึ่งเจา้ตวัไดแ้ชรส์ิ่งท่ีไดเ้รียนรูใ้นค่ายและเรื่องราวของตนเองไดอ้ย่าง
นา่สนใจ 

เล่าชวีติของตนเองให้ฟังหน่อย 

“ผมอาศยัอยู่ ต  าบลสลกัได หมู่ 3 ตอนนีอ้าย ุ18 ปี เรียนถึงชัน้ ม.2 ไม่จบ ม.3 
เลิกเรียนเพราะเกเร ขึน้ ม.1 วนัแรกก็หนีเรียนเลยครบั หนีทุกวนั อาทิตยห์นึ่ง
ครูจะเจอหนา้อยู่ 2-3 ครัง้ หนีเรียนเพราะเพ่ือนพาไปครบั เขาแนะน าท่ีเท่ียว 
ผมตดิเพ่ือน เพ่ือนชวน เราก็เลยไป 

ผมหนีโรงเรียนจนโรงเรียนเขาไมไ่หว ผมก็ไม่ไหวแลว้ ก็เลยออกแลว้มาท างาน
ครบั ตอนหนีเรียนเราก็ไปเท่ียว ไปหา้ง ไปตูร้อ้งเพลง ข่ีรถเล่น เรื่องยาเสพติด
ผมไม่มีครบั ผมไม่มีเพ่ือนแนวนัน้ ถา้มีคนมาชวนผมก็จะปฏิเสธครบั ผมเป็น
คนท่ีไมช่อบอยูแ่ลว้ครบั แตถ่า้กินเหลา้ ผมก็ไป แตย่าเสพตดิผมไมเ่อา เพราะ 

 

เป็นของไม่ดี เพ่ือนบางคนติดแลว้ผิดคนไปเลยครบั เปล่ียนเป็นคนละคนไป
เลย เห็นตวัอยา่งอยา่งนัน้ก็เลยไมเ่อาดีกวา่ 

ตอนท่ีผมออกจากโรงเรียน ผมเกเรมากๆ ช่วงแรกๆ แม่ก็ด่าครบั พอเราหนี
เรียน ท าตวัแยท่กุวนั แกก็ไมค่อ่ยวา่ แกเป็นคนเสนอวา่ใหอ้อกมาดีกวา่ไหม หา
งานท า ผมก็เลยออก ตอนนัน้ออกมาแลว้ท างานก่อสรา้งกับพ่อครบั พ่อเป็น
คนงาน ครัง้แรกท่ีท าก็คืองานก่อสรา้ง พอ่ก่อฉาบ ผมก็ผสมปนู 

ไม่ต้องเรียนก็สบายครับ แต่ก็เหน่ือยหน่อย และเราได้ตังค ์

ตอนนัน้ไมไ่ดค้ดิเสียดายเลยวา่เราไมน่่าจะออกจากโรงเรียนเลย เพราะผมชอบ
การท างานมากกวา่ ตอนท างานกบัพอ่ ท าไดส้กัพกั ผมรูส้กึวา่งานหนกัเกิน ผม
ก็ออกมาเจอพ่ีคนหนึ่งแลว้เขาชวนมาท างานกับพ่ีเขา ก็ท ามาจนถึงทกุวนันี ้พ่ี
เขาชวนมาท าแบบรบัเหมาเอง ตอนแรกก็พาไปฉาบบา้น ฉาบเสร็จ แลว้ก็ท า
ฝ้า ทาสี ท่ีท าเป็นก็เพราะเราดจูากพ่อ ตอนท่ีพ่อก่อ ตอนท่ีพ่อฉาบ ผมก็ดมูา
ครบั แลว้พอไปท า พ่ีเขาก็คอยบอก 

รูส้ึกว่าท างานสบายกว่าเรียน มีรายไดด้ว้ย เดือนหนึ่งผมก็เหลือประมาณ        
6 พนักว่า ผมก็เบิกใชท้กุวนั แกจะใหท้กุวนั พอท างานแลว้ก็ไม่ไดข้อเงินท่ีบา้น
ครบั เริ่มดแูลตวัเอง เก็บเงินใชเ้อง ท่ีบา้นก็ไมไ่ดว้า่อะไรครบั แมก็่บอกวา่ดีแลว้ 
ท างานแบบนี ้ใหต้งัคแ์ม่ใช ้ตอนนีผ้มก็ยงัอยู่บา้นกบัพ่อกบัแม่ เวลาไดเ้งินก็ให้
พ่อใหแ้ม่ เราแบ่งไว้ใชส้่วนหนึ่งดว้ย ก็แลว้แต่เราจะใหพ้่อใหแ้ม่ เดือนหนึ่ง 
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สงูสดุบางทีก็ใหค้รัง้ละ 2 พนับาท เงินท่ีใหต้รงนีก็้ไม่ไดมี้ใครบอกว่าตอ้งใหแ้ม่ 
ผมก็ใหเ้องครบั แม่แกไม่ค่อยมีเงิน รู้สึกดีใจครับที่เราสามารถท างานหา
เงนิได้เอง แม้เราเรียนไม่สูงแต่เราก็มีงานท าครับ” 

 

ท าไมมาเข้าค่ายในคร้ังนี ้

“การเขา้ร่วมค่ายครัง้นี ้ เพราะมีนา้เขาแนะน าใหเ้รามา ลองมาด ูเขาบอกว่า
ลองไปอบรมเก่ียวกบัอาชีพอะไรแบบนี ้เผ่ือจะไดมี้งานท าอะไรดีๆ ครบั นา้คน
นีคื้อนา้โรช (สาโรช เท่ียงตรง เจา้หนา้ท่ีอบต.สลกัได) เป็นนา้ของแบงก ์เขาเป็น
พ่ีเลีย้งทีมผมดว้ยครับ พอมาค่ายแล้วไม่ไดเ้ป็นอย่างท่ีเราหวังครับ ความ
คาดหวงัทีแรกคือคิดว่าจะมีการสอนเรื่องช่างเรื่องอะไร แตม่าแลว้ไม่ใช่ มาอยู่ 
2 - 3 วนัก็เริ่มรูส้กึวา่ไมไ่หวแลว้” 

อะไรทีไ่ม่ชอบในค่ายนี ้

“ส่ิงที่ไม่ชอบในค่ายคือ สวดมนต์ กิจกรรมเลิกดึก ตื่นเช้า  ไม่ชอบ         
การสวดมนต ์เพราะเวลาเชา้ๆ เวลาต่ืนมาผมเป็นคนท่ีเหมือนยงัไม่ต่ืน พอมา
นั่งสวดมนตน์ั่งสมาธิแลว้เวียนหัว เหมือนเรายงัไม่ชิน ปกติผมอยู่บา้นจะต่ืน
สาย 8 โมงกว่าครบั พอมาค่ายนีต้อ้งต่ืน 6 โมง รูส้ึกว่ายังปรบัตวัไม่ได ้เรื่อง

สวดมนตผ์มต่อตา้นเลยครบั อยู่บา้นก็ไม่ไดส้วดมนต ์อยู่บา้นต่ืนมาก็อาบน า้
ไปท างาน ก่อนนอนก็ไม่ไดส้วดมนตด์ว้ยครบั และอีกเรื่องท่ีไม่ชอบคือเรื่องเลิก
ดกึ เหน่ือยครบั ไมมี่เวลาท าอะไรของตวัเองเลย อยากมีเวลาซกัผา้บา้ง บางคน
เขาแช่ผา้ 5 วนัแลว้ยงัไม่ไดซ้กัเลย ก็อยากท าอะไรส่วนตวับา้ง โทร.ไปเล่นกับ
แมบ่า้ง แตโ่ทร.ไปแลว้แกก็นอนไปแลว้ สว่นเรื่องตื่นเชา้ ต่ืนเชา้เกินไป พอเวลา
นั่งสวดมนตแ์ละนั่งสมาธิก็จะเวียนหวัเวลาหลบัตา” 

ส่ิงทีช่อบในค่ายนี ้

“สิ่งท่ีชอบในคา่ยนี ้คือ เพ่ือนๆ เพราะผมจะเป็นคนท่ีท าใหเ้พ่ือนยิม้ ก็ชอบเวลา
เพ่ือนๆ ยิม้ครับ อีกจุดท่ีชอบคือชอบเล่นเกมสันทนาการก่อนท ากิจกรรม 
เหมือนเราไดผ้อ่นคลายบา้ง” 

กิจกรรมทีช่อบมากทีสุ่ด 

“กิจกรรมทีช่อบ คือกิจกรรมนอนในป่า เพราะสบาย ตา่งคนตา่งนอน 
แยกกนัอยู ่ผมวา่สบายกวา่ นอนในคา่ยเพราะผมไดน้อนเรว็ อยู่ในหอ้งกวา่จะ
ไดน้อน เพ่ือนเลน่เกม เล่นอะไรเสียงดงั ตอนไปปักกลด ผมก็ไปจดัท่ีนอนใหม ่
ไปดวูา่มีมดตรงไหน ก็เล่ียงในการปักกลด แลว้ก็ไปชว่ยเพ่ือนจดัท่ีนอนของ
เพ่ือน ผมก็เขา้นอนตอนประมาณ 2 - 3 ทุม่ หลงัจากเราปลีกตวัมานอนก็นอน
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คนเดียวครบั เสียงไมไ้ผท่ี่ดงัทัง้คืนก็ท าใหก้ลวับา้งครบั มาหลายเสียง หลาย
รูปแบบ แลว้เราก็คดิเยอะ กลวัครบั วิธีการแกก็้คือนอนแบบไมส่นใจ เสียงมา 
เราก็ไมส่นใจ แลว้ก็นอนหลบั หลบัจนถึงเชา้เลยครบั ต่ืนเชา้มาก็ดีครบั แตป่วด
หลงัหนอ่ย กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมเดียวท่ีชอบมากท่ีสดุ” 

กิจกรรมทีไ่ม่ชอบ 

“กิจกรรมท่ีไมช่อบเลยคือกิจกรรมตบีอล ตียาก ตกลงกันไม่ได้ด้วยครับ ก็
รู้สึกโมโหทีค่วามคิดเห็นของเพื่อนไม่ตรงกันสักคน ตอนสดุทา้ยผมก็ไม่ได้
อยู่ครบั ผมตีโดนรงัแตนก่อนก็เลยตอ้งออกมา ซึ่งตวัผมไม่ชอบสถานการณ์
แบบนัน้ครบัท่ีคยุตกลงกนัไม่ไดส้กัที ถา้เจอในชีวิตก็จะหลีกเล่ียง ถอยออกมา
จากเหตกุารณท่ี์พดูกนัไมรู่เ้รื่อง ไมอ่ยา่งนัน้อาจจะทะเลาะกนั” 

 

ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ 

“มาแลว้ไม่ไดฝึ้กอาชีพ มาแลว้ก็ไม่ไดด้งัใจครบั ก็อึดอดัอยู่ครบั แต่เราก็ตอ้ง
ทนอยูค่รบั ในความคิดของผมคืออดทนครับ เราอาจเอาความรู้ในส่วนนี้
ไปใช้ตรงอื่นก็ได้ครับ ไม่ต้องเกี่ยวกับช่างอย่างเดียว เช่น เร่ืองสต ิเวลา
ท างานก็จะมีสตมิากขึน้ รู้จักคิดก่อน 

ตอนผมอยู่บ้านเป็นคนติดเหล้ามาก กินทุกวัน พอมาอยู่น่ีไม่ได้กินก็
รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้น รู้สึกว่าเราอยู่ได้ กลับไปก็คงจะกินนิดหน่อย ควบคุม
ปริมาณ     การกิน ไม่กินก็อยู่ได ้ก็ไหวอยู่ครบัถา้นานๆ กินทีกบัเพ่ือนครบั ถา้
กินเหลา้จะท างานไมรู่เ้รื่อง จะปวดหวัเวลาต่ืนนอนไปท างาน แตเ่ม่ือก่อนก็ตอ้ง
กินเพราะวา่ตดิแลว้ เลิกงานแลว้ก็กินดว้ยกนั เป็นความเคยชินครบั 

ตอนอยู่บ้านผมเป็นคนอารมณร้์อน ใครท าอะไรไม่ถูกใจก็ด่า แต่พอมา
อยู่น่ี รู้สึกว่าตัวเองใจเยน็ขึน้ครับ ดกัีบตัวเองเยอะเลยครับ วิธีก็คือเราก็
ต้องคิดก่อนท าอะไร ต้องมีสติครับ ยับย้ังอารมณต์ัวเองครับ ถา้เราโมโห
มาก อยากดา่คนๆ หนึ่ง แตด่า่ไม่ได ้เราก็ดา่ในใจเอาอะไรแบบนี ้ตอนนีผ้มก็มี
ความสุขดีครบั ความสุขของผมก็คือมาค่ายไดอ้ยู่กับเพ่ือนๆ เห็นรอยยิม้ของ
เพ่ือนๆ เราสามารถท าใหเ้พ่ือนยิม้ได ้และความสุขของผมในการใช้ชีวิต ผม
เป็นคนทีช่อบท างาน ความสุขของผมคือการท างานครับ” 

 

ทักษะทีต้่องการการหนุนเสริม 

“ตอนนี้ผมมีทักษะด้านช่างคือท าฝ้า ปูกระเบือ้ง ก่อปูน ฉาบปูน เทพืน้ 
ถ้าฝังกระจกอะลูมิเนียมก็พอท าได้ครับ ถ้าวันข้างหน้ามีเงินสักก้อนก็
สามารถเป็นเจา้ของธุรกิจไดค้รบั ความฝันของผมอยากเป็นผูร้บัเหมาครบั ถา้
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มีคนสนบัสนนุ ผมอยากไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณครบั เพราะผมยงัไมมี่
งบประมาณซือ้เครื่องมือครบั ส่วนเรื่องทกัษะฝีมือก็จะฝึกทกัษะใหม้ากกว่านี ้
ครบั ถา้มีคนฝึกใหก็้อยากฝึกดา้นช่างก่อสรา้งทัง้หมดทัง้ระบบเลยครบั ตอนนี้
ผมมีเพ่ือน 4 คนอยูใ่นทีมท่ีท าก่อสรา้งครบั ก็มีแบงก ์บี เบค็ และผมครบั” 

มุมมองของผู้ใหญ่ทีม่ีต่อตัวเราซึ่งเป็นเด็กนอกระบบเป็น
อย่างไรบ้าง 

“ตอนท่ีผมเลิกเรียน ผู้ใหญ่เขาก็คงมองว่าออกมาตอนเด็ก จะท างาน
หรือท าอะไรกิน ไม่เรียน ผมก็เลยเอาชนะค าพูดเอาครับ ผมก็หางาน
ท า  ตอนแรกก็ท ากับพ่อครับ ผมก็อยากบอกเขาว่าอย่าเพิ่งมองคนอ่ืนท่ี
ภายนอกครับ ความภาคภูมิใจของผมคือเรามีงาน มีเงินให้พ่อแม่  และเรา
สามารถดแูลตวัเองไดค้รบั” 

ความฝัน / เป้าหมายสูงสุดในชวีติของผม 

“อยากเป็นหัวหน้าช่าง ผู้รับเหมา คนท่ีคอยสั่งงาน หางาน เป็นหวัหนา้งาน 
เป็นเจา้ของธุรกิจนัน้ แต่ก็ไม่รูว้่าเม่ือไหร่จะท าได ้เพราะความรูข้องผมยังไม่
เยอะพอครับ ผมคิดว่าถ้าจะท าได้แบบนี ้เราควรศึกษาหาความรู้ ข้อมูล 
ท าตัวให้น่าเชื่อถือ แสดงฝีมือ คิดไตร่ตรองก่อนลงมือท า และรู้จัก

โฆษณาเกี่ยวกับงานที่ท า เช่น ในเฟสบุ้ค หรือการรู้จักแนะน าชักชวน
เพือ่ให้ธุรกิจนีไ้ปได้ครับ” 

บทบาทการเป็นจติอาสาในชุมชน 

“กบังานจิตอาสาในชมุชน ทาง อบต.สลกัไดเขาไปอบรม เขาก็ใหเ้ราไปชว่ย ไป
ท ากิจกรรมเลน่เกม ผมก็ไปท าใหค้รบั สมมติใหเ้ล่นเกมแกว้ กะลา ขนั โอ่ง เรา
ก็พาคนแก่ในหมู่บา้นเขาท า เวลามีอบรม มีกิจกรรมอะไรในชุมชน นา้สาโรช
แกก็จะเรียกไปครบั” 

ส าหรับโครงการซ่อมรถมอเตอรไ์ซด ์มีเป้าหมายอย่างไร 

“โครงการท่ีพวกเราท ารว่มกบัอบต.สลกัไดคือโครงการซ่อมรถมอเตอรไ์ซดค์รบั 
เปา้หมายของโครงการคือตอ้งการเปิดรา้นซ่อมรถ ตอนนีเ้ราท าอยูเ่ป็นช่างซ่อม
รถดว้ย แตส่ถานท่ียงัไมเ่หมือนรา้นซอ่มรถมอเตอรไ์ซดท์ั่วๆ ก็เลยอยากพัฒนา
ตรงนีใ้หเ้ป็นรูปเป็นรา่งขึน้มาครบั” # 


