
 
 

 

 

 

เดก็และเยาวชน เป็นอนาคตของชาต ิผู้ใหญ่ต่างตระหนักความส าคัญในข้อนีด้ ี   จงึมี
ความพยายามที่จะหาแนวทางในการดึงเด็ก เยาวชน บางส่วน    ที่หลงเดินออกนอก
เส้นทางใหก้ลับคืนมา “แบงค”์ คือตัวอย่างเยาวชนทีส่ามารถกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน
ได้อย่างภาคภูมิใจ 



 
 

โครงการพฒันาเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 4 ภาค ระยะท่ี 3 : ขบัเคล่ือนกลไก

เพ่ือพฒันาเด็กและเยาวชนดว้ยหลกัการจัดการความรูแ้ละกระบวนการวิจัย 

เป็นหนึ่งในโครงการตน้แบบ ท่ีไดมี้การน ากระบวนการตา่ง ๆ ในการพฒันาเดก็

และเยาวชน มาด าเนินการจนเกิดเห็นผลเป็นรูปธรรม หนึ่งในกระบวนการท่ี

น ามาใช ้ไดแ้ก่การจดัค่ายซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน

ตวัเดก็ เยาวชนไดอี้กทางหนึ่ง 

ซึ่งวนันีเ้รามีตวัอย่างเยาวชน ไดแ้ก่ หาญพล เที่ยงตรง หรือแบงค ์  หนึ่งใน

แกนน าเยาวชนของ ต.สลกัได อ.เมือง จ.สรุินทร ์ตอนนีแ้บงคอ์าย ุ20 ปี ก าลงั

เรียนเทียบ ม.4      (กศน.ระดบัชัน้ ม.ปลาย) เรียนดว้ยท างานไปดว้ย องคก์าร

บริหารส่วนต าบลสลักไดให้การหนุนเสริม ส่งใหม้าเขา้เรียนรูใ้นค่ายต่าง ๆ 

ภายใตโ้ครงการนี ้ ผลท่ีมองเห็น “แบงค”์ เกิดการเปล่ียนแปลงตนเองในทางท่ี

ดีขึน้อยา่งชดัเจน สง่ผลดา้นดีท่ีเกิดขึน้ทัง้ตนเอง ครอบครวั และชมุชน  วนันีเ้รา

มาเรียนรูว้า่ “แบงค”์ เกิดการเปล่ียนแปลงตนเองไดอ้ยา่งไร  

 

ย้อยวัยเดก็พฤตกิรรมเกเร พ่อแม่ระอาใจ 

“พฤตกิรรมเกเรของผม ตอนนัน้หนกัเลยครบั คือเกเรตัง้แตเ่ดก็ ๆ เลยครบั ตอน

เรียนศนูยเ์ด็กเล็ก อนุบาล ตอนนัน้ไม่จบครบั มีเรื่องตีรอ้งไหเ้ลย สมยัยงัเป็น

เด็กขีมู้กโป่ง มีเรื่องแลว้แม่ก็ใหไ้ปอยู่บา้นจนอายุไดป้ระมาณ 6 ขวบ ผมเขา้

อนบุาลปฐมวยั ไดเ้รียนมา พอถึงช่วง ป.6 ก็เริ่มหนีแลว้ แคจ่กัรยานป่ันก็ขา้ม

ต าบลได ้ไปเล่นบา้นเพ่ือน พ่อตอ้งตาม ช่วงนัน้คือโทรศพัทก็์ยากแลว้ครบัท่ีจะ

ติดต่อได ้ไม่เหมือนสมัยนี ้พอผมเขา้เรียนมัธยม เขา้เรียนโรงเรียนท่ีล าดวน 

ตอนนัน้ผมหนีเรียนดว้ย อะไรดว้ย เหมือนเวลาเลิกเรียนยงัไม่ถึง ผมออกก่อน

เวลา แตช่ว่งนัน้คือผมพดูเลยวา่ผมก็ไมท่ิง้การเรียนเหมือนกนั แตผ่มมีเกเรบา้ง

บางที มีเรื่องบา้ง พอมาผ่านช่วงท่ีอยู่ในเมือง ผมก็มีเพ่ือน มีเท่ียว ผมไปเรียน

อยู่ท่ีเมือง อยู่ท่ีวิทยาลยั ผมเรียนปีหน่ึง 4 ปี วนอยู่กับปีหน่ึงอย่างเดียว 

ตดิเพือ่น พ่อกับแม่บ่นแล้วว่าไม่ต้องเรียนก็ได้ ใหม้าชว่ยงานอยูท่ี่บา้น พอ

ใกลเ้ปิดเทอม พ่อก็จะถามแลว้ว่าอยากเรียนไหม ใจเราด้านหน่ึงก็อยาก

เรียน แต่เราติดตรงที่เราติดเพื่อนมากเกินไป เราติดอบายมุขมาก
เกินไป เราแยกแยะไม่ออก เราแยกเวลาไม่ออก เราอาจตื่นสาย ไม่ไป

เรียน จนผมเสียเวลา 4 ปี เข้า 5 ปีเลยตอนนัน้ มีทัง้เรื่องทะเลาะวิวาท เรื่อง

แวน้ เรื่องเท่ียว ก็หนกัเลยครบั เหมือนมีแก๊งค ์สดุทา้ยผมขึน้ปี 2 แตก่ าลงัจะไป

ฝึกงานแลว้แต่ก็มีปัญหาเดิม ๆ เลยไปฝึกงานแลว้ไม่ผ่าน ตอ้งออกมาใชชี้วิต

อยูบ่า้น” แบงคเ์ลา่วีรกรรมนอกลูข่องตนเอง 

 

เข้าร่วมโครงการเพราะมองเหน็โอกาสด ี

เม่ือเตร็ดเตรอ่ยู่บา้น วนั ๆ ไม่ไดท้  าอะไร แตย่งัด่ืม เท่ียว แว๊น ไม่เช่ือฟังพ่อแม่ 

เป็นท่ีระอาใจแก่ครอบครวัและชมุชน จนกระทั่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสลกั

ได มีโครงการพฒันาเด็กและเยาวชนภายใตโ้ครงการพฒันาเยาวชนในชุมชน
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ทอ้งถ่ิน 4 ภาค ระยะท่ี 3 ฯ ท่ีไดด้  าเนินการมายงัตอ่เน่ือง และครัง้นีมี้เปา้หมาย

ท่ีจะพัฒนาเด็กนอกระบบให้กลับเข้าสู่ห้องเรียน หรือ พัฒนาอาชีพให้           

ทางองคก์รบริหารส่วนต าบลสลกัได มองเห็นว่า “แบงค”์ เป็นเด็กนอกระบบท่ี

ตรงกลุม่ และมีความนา่สนใจท่ีเป็น “หวัโจก” ทัง้ มานพ แสงด า นายก อบต.

สลักได คัมภีรภาพ ยวนจิ (ยู) และ สาโรจน ์เที่ยงตรง (โรจน ์ซึ่งเป็นน้า

ชายแบงค)์ นักพัฒนาชุมชน เป็นทีมนักถักทอชุมชน มาชกัชวน “แบงค”์ 

ใหเ้ขา้รว่มโครงการ 

“การไดม้าเขา้รว่มโครงการของพวกผม จะเป็นทีมพ่ีเลีย้ง อบต.สลกัไดมาชวน 

มีนา้สาโรชท่ีเป็นนา้ของผม และมีนา้ย ูนกัพฒันาชมุชน และนายก อบต.สลกั

ได ตอนท่ีเขาชวนเราเขา้โครงการ เขาบอกว่าเราชอบซ่อมรถใชไ่หม แตเ่ราไมมี่

ทนุ แลว้ท่ีบา้นในชมุชนเขาไมย่อมรบัดว้ย ส่วนตวันา้เขาบอกว่า “มา เดี๋ยวน้า
พาท าโครงการ แล้วชาวบ้านยอมรับเรา ให้เห็นเราว่าเราก็ไม่ได้ม่ัวสุม

อะไร” ตอนแรกคือเขาคดิวา่พวกเรามั่วสมุ จงึชวนกนัมาท างานกบั อบต. 

ตอนท่ีนา้สาโรชบอก ส่ิงที่ท าให้ผมสนใจคือมันเหมือนเปิดโอกาสให้เรามี

ที่ยืนในสังคม ในชุมชนเหมือนกับว่าผู้น าชุมชนอาจจะไม่ยอมรับ
เกี่ยวกับเด็กที่ซ่อมรถอะไรนัก ในความคิดของผู้ใหญ่ คิดว่าเราไปแว้น 
โดยทีไ่ม่ได้เข้าถงึจริงๆ  

สิ่งท่ีจุดประกายคือในความคิดของเราคือถ้าเรามีจุดยืนของเราเป็นหลักเป็น

แหล่งจริง  ๆ ถ้าเรามีหน่วยงานสนับสนุน เราน่าจะเปล่ียนแปลงตัวเอง 

เปล่ียนแปลงชีวิต เปล่ียนแปลงมมุมองของชาวบา้นไดค้รบั” 

สร้างโครงการ สร้างความเชื่อม่ันให้ชุมชน 

“ขณะนี ้ผมก าลงัท าโครงการฝึกอาชีพทกัษะการซ่อมรถจกัรยานยนต ์ท่ีมาท่ีไป

ของการท าโครงการ คือตอนแรกเป็นความชอบส่วนตวั เสร็จแลว้เรารวมกลุ่ม

คนท่ีชอบแบบเดียวกันในต าบลมา ตอนแรกมี 3 - 4 คน ยังไม่เป็นแบบแผน

อะไรมากมายนกั สดุทา้ยไดเ้ขา้โครงการ เขามีหลักสูตรให้เราอบรม ให้เรา
รู้จักตัวเองมากขึน้ กล้าวางแผน กล้าแสดงออกมากขึน้ 

พอเขา้โครงการมาแล้ว ส่วนมากท่ีใหท้  าเก่ียวกับโครงการ เก่ียวกับการท า

อะไรให้เป็นระบบระเบียบมากกว่าครับ เหมือนกับว่าเรามีการจดัการใน

ชีวิตประจ าวนัของเรา เราใชชี้วิตตามปกติของเราเลย เราอะไรก็ได ้แต่ว่าพอ

เรามาเขา้เป็นโครงการ เป็นแบบแผนจริง ๆ คือเราตอ้งมีระบบระเบียบ และ

วตัถปุระสงคเ์ราตอ้งชดัเจนมากขึน้ครบั” 

 

เร่ิมกระบวนการเปล่ียนแปลงตน 

การเขา้ร่วมโครงการนี ้นอกจากทางโครงการจะใหด้  าเนินการโครงการตาม

กรอบการด าเนินโครงการแลว้โดยมี “พ่ีเลีย้ง” จากอบต.มาชว่ยประคบัประคอง
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ในการด าเนินโครงการแลว้ ยงัมีกระบวนการอ่ืน ๆ ระหว่างทางเพ่ือช่วยในการ

พฒันาตนเองใหแ้ก่เดก็และเยาวชน กระบวนการส าคญัคือการจดัคา่ย “แบงค”์ 

ไดเ้ลา่ใหฟั้งวา่  

“ตอนไปเข้าค่าย ผมไดไ้ปเข้าค่ายอยู่ท่ีบุรีรัมย ์3 วัน 2 คืน  (การอบรมเชิง

ปฏิบตัิการ TOT สรา้งแรงบนัดาลใจเพือ่ยกระดบัสมรรถนะของเยาวชนและพี่

เลีย้ง จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2562 ณ 

โรงแรมอมารี บุรีรมัย์ ยูไนเต็ด อ าเภอเมือง จังหวดับุรีรมัย์) ตอนนัน้เป็นค่าย

แรกเลยครบั เป็นนอ้งใหม ่ไดเ้ขา้ไปท าความรูจ้กักบัเพ่ือนๆ ท่ีอยูต่า่งอ าเภอ แต่

ตอนนัน้เราไม่ไดส้นิทสนมกันมากมาย ก็ทักทายกันผิวเผิน แต่พอช่วงหลงัมี

ค่าย 21 วันของมูลนิธิสยามกัมมาจล ผมได้เข้าค่าย 21 วัน  (ค่ายพัฒนา

ศกัยภาพและสรา้งเครือข่ายเยาวชนสรา้งสรรค์ชุมชนทอ้งถิ่น 21 วนั ระหว่าง

วันที่ 1-21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการตน้นา้หว้ยสามสบ 

อ าเภอนานอ้ย จังหวดัน่าน มีเป้าหมาย เพือ่ใหเ้ยาวชนแกนน ากลา้คิด กลา้

ตดัสนิใจ กลา้ลงมือท าและกลา้เปลีย่นแปลงตนเองไปสู่การเป็นคนด ีคนเก่ง มี

วิถีที่เป็นสุข มีทักษะการท างาน ทักษะอาชีพและมีสัมมาชีพด ารงตน และ

เพือ่ใหเ้ยาวชนมองเห็นคุณค่า มีความมั่นใจ สามารถดึงศกัยภาพแห่งตนมา

รบัใชค้รอบครวั ชมุชนทอ้งถิ่น และพฒันาตนเองเพือ่สรา้งคณุลกัษณะ/ นสิยัที่

พรอ้มต่อการเรียนรูแ้ละด าเนินวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21) เราไดแ้ลกเปล่ียน

ความรูม้ากขึน้ อะไรท่ีเราไม่สนิทสนมกนั ใน 21 วันนีเ้ราได้พบกันหมดเลย 

มีอะไรแลกเปล่ียนกันหมด เหมือนเป็นครอบครัวเล็ก ๆ แต่มีความสุข
มากในช่วงเวลาน้ัน ท าให้เราเปล่ียนชีวิตตัวเองได้เลยครับช่วงน้ัน 

ท่ีบอกว่าเปล่ียนชีวิตตัวเองได้ คือ ตอนแรก มุมมองของผมคือผมจะมอง

โลกในแง่เดียว คือเอาความคิดส่วนตัวเป็นใหญ่เสมอ  โดยไม่ไดม้อง

ความคิดของคนรอบขา้งเลย เราถูกเสมอ บางอย่างเราอาจจะมองไปแลว้ว่า

คนนั้นผิด คนนีถู้ก คือเราเป็นคนตัดสินโดยท่ีเราไม่มีข้อมูลของคนอ่ืนมา

ประมวลผล พอได้ไปอยู่ 21 วัน เราไดไ้ปเจออะไรใหม่ ๆ ความรูส้ึกใหม่ ๆ 

จากเพ่ือน มาจากต่างถ่ิน ต่างท่ี และได้แลกเปล่ียนความรู้ มีอะไร
ช่วยเหลือกันตลอด ท าให้เราได้กลับมาคิดว่าที่เราท าไป เราคิดแค่คน
เดียว แต่ทุกอย่างเหมือนประสบการณ์ก็ต้องการคนสนับสนุน ต้องการ

ทมี ต้องการเพือ่น อะไรแบบนีค้รบั 

 

ส่ิงทีไ่ด้จากการเข้าค่าย 

“ส่ิงที่ผมได้จากค่ายน้ันแล้วเปล่ียนตัวเอง คือ เราได้เห็นตัวเองมากขึน้ 
เราได้กลับมาดูตัวเองก่อนที่เราจะไปดูคนอื่น และเราม่ันใจในตัวเอง
มากขึ้น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก และเราได้กลับมาเปล่ียน
ชีวิตประจ าวัน เราได้กลับมาช่วยเหลือทางบ้าน จากแต่ก่อนที่เราเกเร 

เราไม่เคยสนใจที่บ้าน เราได้กลับมาทบทวนตวัเอง มีวินัยมากขึน้ และ

เหมือนกบัว่าเรามีไหวพริบ มนัช่วยไดห้ลายทาง คา่ย 21 วนันีคื้อท าใหเ้ราเห็น
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ตวัเองรอบดา้นเลยครบั สิ่งใดท่ีเราสงสยั ท่ีเราไม่รู ้หรือเราคิดทกุอย่าง คือเรา

ไดเ้ห็นทัง้หมดเลยครบั” 

 

จุดเปล่ียนในการเปล่ียนแปลงตนเอง  

“ตอนแรกเข้าค่ายไป ผมไม่ค่อยถูกกับค่าย ผมไม่อยากท ากิจกรรม เช่น 

เขาอยากใหต่ื้นตามเวลา หรือเขา้ตรงเวลา พกัเบรก พกัอะไรแบบนี ้ผมอาจจะ

เป็นคนเขา้สายครบั แต่ว่าจุดเปล่ียนตัวหลัก ๆ ของค่ายนี้เลยก็คือการ

กล้าคิดกล้าแสดงออก คือในความคดิของผมแตก่่อนคือ ผมไมเ่คยคดิในชีวิต

เลย ท่ีผมอยากจะจบัไมคห์รือผมอยากจะออกกลอ้ง คือผมอยากจะเป็นคนท่ี

อยู่เบือ้งหลงัมากกว่า แลว้ถา้ผมมีทีม ผมจะเป็นคนออกความคิด ออกการพูด 

ออกอะไรใหห้มด แลว้จะมีคนท่ีออกสมัภาษณอี์กคนหนึ่งมากกว่าครบั ผมจะ

ไม่ชอบกลอ้ง ไม่ชอบออกส่ือเลยครบั ไม่อยากถือไมคเ์ลยครบั เหมือนกับว่า

เปล่ียนท้ังอารมณ ์ท้ังความรู้สึก ท้ังความคิดของเรา ตอนแรกเราแค่คิด 

คิดแลว้เราบอกใครไม่ได ้ คือเรากลัว แลว้เราเก็บกด พอเราผ่านจุดท่ีเราได้

น าเสนอออกพืน้ท่ีหรือว่าเราไดพู้ด เหมือนถา้ว่าตามสุภาษิตคือยกภูเขาออก

จากอก คือมันท าใหชี้วิตเราเปล่ียนแปลงไป เหมือนเป็นคนละดา้นเลยครับ 

จากเราคนท่ีไม่กล้าพูด เราก็กล้าพูด จากคนไม่กล้าแสดงออก เราก็กล้า

แสดงออก เราสามารถฟังเหตุผลของคนอ่ืนได้เพ่ือเอามาประมวลผลทั้ง

ความคดิ ทัง้ความรูส้กึอะไรแบบนี ้เราตอ้งใจเย็นแลว้ฟัง ไดท้ัง้หมดเลยครบั” 

“การกล้าคิดกล้าแสดงออกเปล่ียนวิถชีีวิตเราเลย เปล่ียนทกุอย่างเลยจาก

ท่ีว่าเราเคยคิดว่าเรานอนดึก เราต้องนอนต่ืนสายได้ คือนอนให้อ่ิม ตาม

ความคิดคือนอนใหอ่ิ้ม แต่พอเรากลา้พูด เรากลา้คิดแลว้ ความคิดเร่ิมออก
มาแล้ว คือแบบว่าถ้าเรานอนดกึ เราก็ต้องมีวินัยว่าเราต้องตื่นเช้า นอน

ดึกได้ก็ต้องตื่นเช้าได้ตรงตามเวลา เหมือนกบัว่าเราจะไปนอนอย่างเดียวก็

ไมใ่ช ่เราตอ้งตรงเวลา เราตอ้งมีหนา้ท่ี หนา้ท่ีตอ้งมาพรอ้มกบัความรบัผิดชอบ 

คือเราคดิแลว้วา่เราจะนอนดกึ ถา้เรานอนดกึ เราตอ้งตื่นเชา้ ถา้เรานอนเรว็ เรา

ตอ้งต่ืนเชา้เหมือนเดิมครบั สิ่งท่ีกระตุน้ใหเ้รารบัผิดชอบ มีวินยั คืออย่างแรก

เลย ของผมคือว่าเป็นค าพดูดว้ย ความคิดดว้ย และเป็นท่ีนิสยัดว้ย เหมือนกบั

เราเปิดรบัมากขึน้ เลยท าใหเ้ราเปล่ียนแปลงไปมากเลยครบั” 

 

การเปล่ียนแปลงส่งผลลัพธฉั์บพลัน  

“พอกลับมาที่บ้าน พ่อแม่บอกว่าไปค่าย 21 วันนี ้ผมเปล่ียนไปมากเลย

ครับ มีความรับผิดชอบมากขึ้น ฟังคนอื่น ฟังเหตุผลมากขึ้น ตรงต่อ
เวลา พูดอะไรก็พูดง่าย และตื่นเช้า ช่วยเหลืองานที่บ้านทุกอย่างเลย 
คนก็คิดว่าเราจะเปล่ียนประเด๋ียวประด๋าว เด๋ียวเราก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม 

เขาคิดว่าเราไปเสร็จแลว้เราท าไดแ้ค่ช่วงแรก ๆ อะไรแบบนี ้หลัง ๆ อาจจะ

เปล่ียนแปลงไป คือผมก็พูดไปเลย ค าพูดของเราก็เหมือนเรายงัอายุนอ้ย เขา

คดิวา่เราแคค่วามคิดเดก็นอ้ย พดูแตใ่หห้ลบ ๆ ไป เราตอ้งแสดงใหเ้ขาเห็น เขา
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ถึงจะยอมรบั พอหลงั ๆ ผมท าใหเ้ขาเห็นมากขึน้ ทีนีเ้ขาไมพ่ดูแลว้ครบัเรื่องนัน้ 

คือเขายอมรบัแลว้ตอนนี”้ 

 

ย้อนมองตนแล้วรู้สึกขอบคุณตนเอง 

“ยอ้นกลบัไปดตูวัเองตอนนัน้ ท่ีตอ้งเรียนซ า้ชัน้ปี 1 อยู่ 4 ปี บางคนคิดว่า 4 ปี

สัน้นะครบั แตว่า่ถา้เราหวนกลบัมาคิดอีกที ก็นานเหมือนกนัครบั เหมือนกบัว่า

เราผ่านอายวุยัไป 4 ช่วงแลว้ถา้เราไดค้ิดได ้คือเสียเวลาไปมากกับการที่เรา

ต้องมาเที่ยว กินเหล้า มีเร่ืองทะเลาะวิวาท คือมนัเสียไปมากเลยครบั ถา้

เทียบกับเพ่ือนคนอ่ืนก็คือจบไปแล้วตอนนี ้พ่อแม่ผมเขาเอือมระอามาก

ครับ บางทีมีปากเสียงกนัจนไม่คยุดว้ยเป็นเดือนเลยครบั เราเป็นคนใจแข็งอยู่

แลว้ เราบอกว่าไม่ก็คือไม่ จนพ่อแม่ตอ้งมาพูดก่อน จนตอ้งยอมชวนคยุก่อน 

เราจึงไดเ้ปิดใจคยุกัน ตอนน้ันคือเหมือนกับว่าเขาแทบจะไม่เรียกผมว่า
ลูกแล้วด้วยซ า้ครับ  

แตถ่ึงผมจะเกเร แตเ่รื่องยาเสพติด คือผมจะไม่ยุ่งเลยครบั ผมจะเกเร ทะเลาะ

วิวาท แวน้ แต่ผมปฏิญาณตวัเองดว้ยค าว่าเกเรของผมเอง ผมนับถือค าว่า

เกเรของผมคือผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับ อย่างเดียวเลยท่ีผมไม่

ยุ่งครบั คือสามารถท าลายคน ๆ หนึ่งไดเ้ลยครบั เสียประวตัิมาก ผมพอเขา้มา

ในเมืองแลว้เห็นจากคนรอบขา้ง คือสงัคมเริ่มไมค่อ่ยยอมรบัแลว้ครบั แคเ่ราได้

เขา้ไปขา้งในเรือนจ าแลว้ทุกอย่างพอออกมาเปล่ียนไปเลยครบั เหมือนคนละ

โลกเลย ตอนเขา้ไปตอนแรกยงัไมมี่อะไร พอกลบัมาสงัคมเริ่มไมย่อมรบั  

ผมยงัไมเ่คยเขา้เรือนจ า ไดพ้อ่แมช่ว่ยเหลือตลอด คือเราไดพ้อ่แมช่ว่ยทัง้ 2 คน 

เราก็ไดค้ิดกับตวัเอง คือเราเริ่มรูต้วัเองแลว้ เราใกลเ้ขา้ไปถึงประตลููกกรง เรา

ตอ้งหา้มตวัเองแลว้ครบั หา้มตวัเองเลยก่อนท่ีจะไปหา้มคนอ่ืน 

ถ้าเป็นเม่ือก่อนไม่คิดเลยครับว่าตัวเองจะมาถึงจุด ๆ นีไ้ดค้รบั คือเกเรมาก 

เกเรจนออกจากบา้นไปอยู่บา้นเพ่ือน ไปนอนไปเท่ียวบา้นเพ่ือน กลางวนันอน 

กลางคืนเท่ียวอยา่งเดียว หนวดไมโ่กน ผมไมต่ดั เดนิเซอร ์ๆ กินเหลา้ทกุวนัเลย

ครบั ไม่คิดเลยว่าชีวิตจะมาเปล่ียนแปลงแบบทุกวันนี”้ 

 

กลับตัวเป็นคนใหม่เพราะผู้ใหญ่ให้โอกาส 

“สิ่งท่ีท าใหผ้มกลับมาเป็นคนใหม่คือโอกาสจากนา้และไดโ้ครงการดี ๆ จาก

มลูนิธิสยามกมัมาจลดว้ยครบั คือผมเป็นสไตลแ์บบถา้ทา้มาผมก็กลา้ไป แลว้

นา้ทา้ผมวา่ถา้เป็นวยัรุน่ ถา้หา้วจรงิ ถา้เก่งจรงิ ตอ้งผา่นคา่ยนีไ้ปได ้แค ่21 วนั

เอง ผมถึงไดไ้ปครบั ตอนแรกผมก็ไมไ่ดค้ดิอะไรครบั ไปก็คือไปตามค าทา้ ไมไ่ด้

คดิอะไรสกัอยา่ง คดิวา่อยูใ่หค้รบๆ 21 วนัไป” 
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เพราะท าโครงการท าให้ชุมชนเหน็คุณค่า 

“ส าหรบัโครงการฝึกทกัษะอาชีพซ่อมรถจกัรยานยนต ์ตอนแรกผมตัง้เปา้หมาย

เป็นหมู่ท่ี 13 บา้นโคกกระชาย ตอนแรกคือรวมทีมกนั 4 คน เสร็จแลว้เราก็ท า

ได ้ทาง อบต.ก็มีกิจกรรมให้ไปเย่ียมชม ไปดูงานท่ี อบต.อ่ืน ตอนนั้นไดไ้ป      

ต.กนัตวจระมวล บา้นสระ (เป็นโครงการเยาวชนในเฟสแรก) ก็ไดไ้ปด ูพอเรา

ไปด ูตอนแรกเราไม่รูว้่าเป็นใคร พอเราไดค้ยุๆ กนักบัเจา้ของทางนัน้ ก็รูว้่าเรา

เคยท าธุรกิจดว้ยกันมาแต่ก่อน พวกซือ้ขายอะไหล่รถตามอินเทอรเ์น็ต คือพอ

เราไดท้  าโครงการ ผมก็กลับมาท่ีกลุ่ม กลับมาท่ี อบต.ก็คุยกับพ่ีเลีย้งว่าผม

อยากจะออกบูธนะ คือเราไปขอความร่วมมือจากชุมชนเรา เราอยากคืน

ความสขุใหก้บัชมุชนบา้ง ผมเลยออกบธูไปช่วยเหลือชมุชน ซอ่มบ ารุงเก่ียวกบั

การเปล่ียนถ่ายน า้มนัเครื่อง ทัง้การซ่อมเครื่องตดัหญ้า เครื่องสูบน า้ ผมก็คิด

แลว้วา่ถา้เก่ียวกบังานจกัรยานยนต ์เก่ียวกบัเครื่องยนตแ์ลว้ ไมจ่  าเป็นตอ้งเป็น

มอเตอรไ์ซดเ์สมอไป ถา้เก่ียวกบักลไกก็สามารถซอ่มไดอ้ยูแ่ลว้ครบั” 

 

การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยดเีพราะมีแผนงาน 

“เป้าหมายของโครงการ ตอนแรกคือฝึกทักษะอาชีพใหก้ับเด็กท่ีไม่มีโอกาส 

และอยูบ่า้นใชเ้วลาไมเ่กิดประโยชน ์และสรา้งรายไดใ้หก้บัครวัเรือน คนท่ีสนใจ 

เขาสามารถตอ่ยอด ส าหรบัคนท่ีอยากเรียนตอ่แตไ่ม่มีโอกาส อาจเสียเวลานิด

หน่อยมาท าโครงการแลว้เราแบ่งปันก าไรนิด ๆ หน่อย ๆ เหมือนกับว่าเราได้

แบง่เบาภาระท่ีบา้นดว้ยและถา้ใครจะเรียนตอ่ก็บอกกบัตวับคุคลแลว้วา่ใหเ้ก็บ

ออมจากท่ีใหไ้ป อาจจะไม่ไดเ้ป็นเงินกอ้นท่ีมากมายอะไร คือผมจะบอกตลอด

วา่ใหเ้ก็บสะสมเรื่อยๆ ครบั 

ตอนนีใ้นโครงการมีแกนหลกัคือคนรว่มโครงการมี 4 คน และแบง่จาก 4 คนนัน้

ก็จะมีนอ้งๆ ท่ีรูจ้กักัน แต่ละคนก็แยกต่อไปอีก คือเหมือนกับว่าพออีกคนมา

เห็นเราท างาน ก็มีคนอยากเขา้มารว่มโครงการเรื่อย ๆ ๆ ตอนนีคื้อไม่สามารถ

บอกเป็นจ านวนได ้แต่ว่าคนสนใจมากเลยครบั ทัง้ในและนอกต าบล ความ

สนใจของเขาคือรกัการซ่อมรถ แตว่า่ไมมี่ประสบการณ ์ไมมี่ความรู ้ไมมี่ทกัษะ 

แต่ชอบเก่ียวกับเรื่องรถ จึงคิดว่าถ้าเรามีใจรกัแลว้ ทักษะมันไม่ยาก ทุกคน

สามารถสรา้งได ้ทัง้ผูช้ายและผูห้ญิง ไมมี่ขอ้จ ากดัครบั” 

 

หากมีใจรัก “แบงค”์ รับเข้าโครงการหมด 

“การเลือกคนเข้ากลุ่มกับเรา คือผมเป็นคนที่เลือกคนไม่ยากครับ อย่าง

แรกคือต้องมีใจรักก่อน ถึงเราจะไม่มีเวลาตรงกัน เขาอาจจะติดธุระ อย่าง

หนึ่งท่ีเราคิดตอนแรกคือท าไมเขาไม่มีเวลาใหเ้รา แลว้เรามาคิดกลับอีกทีว่า

แล้วท าไมเราไม่มีเวลาให้เขาบ้าง ผมเลยเปล่ียนจากเขาไม่มีเวลาให้เรา 

กลายเป็นเราไม่มีเวลาใหเ้ขา มาจบัเข่าคยุกนัว่าว่างตอนไหน เด๋ียวเราคอ่ยมา

คยุกัน แลว้ผมจะเป็นคนไปหาเขาครบั ขออย่างเดียวคือให้เป็นคนที่ชอบ

จริง ๆ ส่วนเร่ืองทักษะ การอยากเข้ากลุ่ม เรามาเปิดใจคุยกัน มีอะไร
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คุยกันได้หมด คุยเหมือนกับพี่น้องกันเลยครับ ไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่
ต้องกดดันอะไรมากเลยครับ” 

 

สอนแบบพีส่อนน้องแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

“พอเขามาอยูก่บัเรา เราสอนอย่างแรกเลยคือเร่ืองระบบจัดการ ถา้เป็นผม 

ผมจะไมส่อนแบบว่าใหค้นหนึ่งตอ้งท าอย่างโนน้ คนนีมี้หนา้ท่ีท าอย่างนี ้ผมจะ

ไมท่ าแบบนัน้เลย ผมจะให้ทุกคนท าแบบเดียวกันท้ังหมด ความคดิของผม

คือถา้คนใดคนหนึ่งมีธุระ อย่างนอ้ยเราก็มีคนตรงนีม้าชว่ยเติมอีกทีหนึ่ง แตถ่า้

เรามวัแต่รอคนนัน้ติดธุระ ติดอะไร จะไม่เป็นระบบ เราจึงครอบคลุมเลยครบั 

อยู่ด้วยกัน รู้จักเหมือนกัน ท าให้เหมือนกัน อย่างนีจ้ะไม่มีอุปสรรคครับ  

ส่ิงที่ผมสอนเขา คือ ผมจะสอนเกี่ยวกับการถอดประกอบและอาการ

เบื้องต้นเกี่ยวกับรถ ผมจะสอนทุกอย่างเกี่ยวกับเคร่ืองยนต ์การถ่าย

น า้มนัเครื่อง การซ่อมรถท่ีจอดนาน ผมสอนหมดเลยครบั แลว้ผมก็ตอ่ยอดไป 

ถามเจาะจงแตล่ะคนว่าท่ีบา้นมีเครื่องกลอะไรบา้ง เล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ีครอบครวั

เราใช ้มีอะไรท่ีมีปัญหา ผมแลกเปล่ียนสอบถาม อะไรที่เราตอบได้ เรา
ตอบให้หมดเลยครับ ถ้าเราไม่มีความรู้ เราก็ไปหาความรู้มาให้ครับ 
นอ้งถามมาเราตอบไม่ได ้นอ้งไม่รู ้ว่าจะไปหาค าตอบจากไหน เราจะไปหา

ค าตอบมาใหค้รบั ผมเองก็รูงู้ ๆ ปลา ๆ บางอยา่งยงัมีความรูตื้น้ ๆ เขาอาจจะรู ้

เรามาแชรค์วามรู ้แชรป์ระสบการณ ์เหมือนพ่ีคยุกบันอ้ง นอ้งคยุกบัพ่ี มากกว่า

ครบั ไมเ่หมือนลกูศษิยก์บัอาจารย ์ความรูไ้มมี่ท่ีสิน้สดุอยูแ่ลว้ บางทีเราอาจจะ

วิชาการมากเกินไปจนลืมไปว่าความรูพื้น้บา้นมนัอาจจะใชค้วบคู่กันไดค้รบั 

คือเราเป็นแบบแลกเปล่ียนเรียนรูก้ันไป เอือ้อาศยักัน อะไรท่ีเราไม่รู ้เราก็มา

แลกเปล่ียนกนั อาจจะเจอปัญหาเดียวกนั เราจบัเขา่คยุกนั วา่เราจะหาค าตอบ

อยา่งไร แบง่กนัไปโนน้ไปน่ีมากกวา่ครบั” 

 

ความรู้ ทักษะ เรียนรู้กันได้ 

“ทกัษะการซ่อม ผมไดม้าจากการท่ีผมเรียน แตย่งัเรียนไม่จบเรียนวนไปมาใน

เรื่องนัน้ แลว้การท่ีไปเรียนตรงนัน้เพราะผมมีใจรกัในเรื่องเครื่องยนตด์ว้ย บวก

กบั ท่ีเราเรียนวนไปวนมา ๆ จนเขา้สมองแลว้เราตอ่ยอดโดยท่ีเราไปดยูทูปูบา้ง 

เราเอาวิชาการมารวมกับพืน้บา้นบา้ง จากช่างตามรา้นแถวบา้น บางอย่าง

อาจจะช่วยเหลือกันได ้เราไม่จ  าเป็นตอ้งซือ้เครื่องมือแพง ๆ เราอาจจะไปเจอ

ความคิดใหม่ ๆ ท่ีอยู่กับช่างแถวบา้น เราเอามาประยุกตใ์ช ้ค  าว่าช่างคือทุก

อยา่งตอ้งซอ่มไดอ้ยูแ่ลว้ครบั  

ตวัอย่างการประยกุตเ์ช่นถา้พดูถึงจกัรยานยนต ์เราตัง้ตอ้งลกูสูบ ตอ้งตัง้วาลว์ 

ถา้เราไปเรียนวิชาการ เราตอ้งตัง้ 0.5 อะไรแบบนี ้แตถ่า้เรามาอยู่ตามพืน้บา้น 

เครื่ องมือไม่ทันสมัยเท่าไหร่  ต้องใช้การตั้งด้วยความรู้สึก เหมือนใช้

ประสบการณม์ากกว่า ใชค้วามรูส้ึกดว้ยมือตวัเองจบัสมัผสัเอง ตวันัน้จะช่วย

เราไดม้ากขึน้ครบั” 
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อุปสรรคของโครงการ 

“อุปสรรคโครงการซ่อมรถจักรยานยนต ์อย่างแรกคือชุมชน เขาไม่

ยอมรับ คิดว่าเราม่ัวสุม มีช่วงหนึ่งเราไดเ้สนอตวัไปช่วยเหลืองานชุมชน 

เทศกาลงานอะไร เราพาทีมเราไปช่วยเหลือชุมชน ทางชุมชนเขาก็ช่ืนชม

ยอมรบัและเหมือนกบัว่าจากที่เขามองเราในแง่ไม่ดี เขามาเปล่ียนแปลง

ใหม่ มีอะไรเขาเข้ามาถามไถ่ตลอด ช่วยเหลือตลอด ทุกวันนีค้ือเขาถาม

ไถ่ตลอดว่าเราท าอะไร อุปสรรคทางด้านชุมชนตอนนีก้็คล่ีคลายลง และ

อุปสรรคอย่างท่ีสองคืออยู่ในทีมในกลุ่มท่ีมีเวลาไม่ตรงกัน ตอนนี้ก็เขา้ใจกัน

มากขึน้ ส่วนเรื่องเวลาตรงนัน้มนัเปล่ียนแปลงไม่ได ้พวกผมคือตามสไตล ์เรา

นอกระบบอยู่แลว้ คือตามความสะดวกของแตล่ะคน เราจะหาวนัท่ีตอ้งมีเวลา

ใดเวลาหนึ่งจบัเข่าคยุกนัได ้อาจจะเป็นวนัเดียวกนัแตค่นละเวลา เราก็ใชเ้วลา

นอนของเรามาคยุกนันิดหนึ่งก็ดีขึน้ ไดค้ยุกนั” 

 

แนวคิดสร้างรุ่นต่อรุ่นเพือ่สร้างความย่ังยืน 

“เราหารุ่นต่อรุ่นท าไปเรื่อย ๆ ครับ ส าหรับตอนท่ีจบเฟส ผมคิดว่าสมาชิก

ภายใน 10 คนนี ้ครึ่งหนึ่งตอ้งมีการเปล่ียนแปลงครบั คือผมเริ่มตัง้แต ่พ.ย.62 

แลว้มาตอนนีเ้ป็น ก.พ.63 คือมีการเปล่ียนแปลง สมาชิกส่วนหน่ึงได้ไป

ศึกษาต่อ สมาชิกอีกส่วนหน่ึงได้มีพื้นที่ในการท างานของตัวเองแล้ว
ตั้งเป้าหมายของตัวเองเอาไว้ 

หลังจากจบโครงการเฟสนี้แล้ว ผมอยากส่งต่อรุ่นต่อรุ่นครับ ให้น้องๆ 

ได้ต่อยอดกันต่อตรงที่วางไว้เกี่ยวกับชุมชนและงานทักษะอาชีพ ไม่

อยากใหท้ิง้ไป ใหค้วบคู่กับวัฒนธรรมท่ีเราใชอ้ยู่ทุกวันนีอ้ยู่แลว้ครบั ส่วนตวั

ของผมอาจจะมีภารกิจส่วนตัวแต่ผมสามารถให้ค  าปรึกษาได้หลังจากจบ

โครงการนี ้และสามารถชว่ยเหลือไดเ้สมอ ตลอดเวลา 

นิยามเรื่องการเปล่ียนแปลงของผม คือ เป็นความคดิของตวัเองและคนอ่ืนมาก

ขึน้ รบัฟังคนอ่ืนมากขึน้ และช่วยเหลือครอบครวัได ้อยู่ดว้ยตวัเองและยืนดว้ย

เหตผุลของตวัเองมากขึน้ ท่ีตัง้ไวอ้ย่างนีคื้อไดม้าจากประสบการณข์องผมเอง 

ชีวิตประจ าวนัท่ีผมเห็น โดยท่ีว่าเราไปสมัผสัเองแลว้เราเอาตวัเองมาปรบัและ

แกไ้ขใหค้นอ่ืนท่ีเราเจอดว้ยตวัเอง เราวยัเดียวกัน วยัรุ่นส่วนหนึ่งคือตอ้งการ

เพ่ือนฝูง แลว้ถา้อะไรทุกสิ่ง ความคิดตัวเองส่วนมากคือต้องให้เพื่อนฝูง

ยอมรับ แล้วไปไหนก็ต้องมีเพื่อนฝูง เราจึงเอาตัวเอง เหมือนเรามอง
ตัวเองในกระจกแล้วเรามาสะท้อน สะท้อนแล้วเหมือนเราสะท้อนให้
คนอื่นด้วย แล้วเราก็บอกคนอื่นต่อจากที่เราเป็นของตัวเองให้คนอื่น
ปรับใช้” 
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ผลลัพธโ์ครงการสมาชิกในกลุ่มเกิดการเปล่ียนแปลง 

“ผลลัพธ์โครงการตอนนี้ที่เห็นเป็นรูปธรรมแล้วคือทุกคนมีเป้าหมาย
มากขึ้น และมีวินัยมากขึ้น การจัดการเป็นระบบระเบียบและมีการ

เปล่ียนแปลงดีมากเลยครับ การช่วยเหลือทางบ้านก็ดีมากขึน้ครับ กบั

ทกุคนท่ีอยูใ่นกลุม่ ตอนแรกๆ กลุม่ผมเป็นเดก็นอกระบบทัง้หมด แลว้ตอนนีคื้อ

จากท่ีเราท าโครงการมาจนถึงช่วงสุดท้ายก็หน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ 

เหมือนกับเปล่ียนแปลงไปเลย ต่างคนต่างมีเป้าหมายของตวัเอง ไปตามหา

ความฝันของตวัเองโดยท่ีมีทกัษะติดมือไปดว้ย 

เพ่ือนท่ีเปล่ียนแปลง มี 1.แม็ค ตอนนีเ้ข้าเรียนวิทยาลัยในเมือง 2.สอง ไป

ท างานกบันายจา้ง 3.บีท างานอยูท่ี่รา้น และมีผมคนหนึ่งท่ีทัง้ศกึษาและท างาน

ดว้ย ตอนนีก็้มีนอ้งเขา้มาใหม่ดว้ยอีกคนหนึ่ง เป็นนอ้งใหม่ ตอนนีมี้ 2 คนทัง้

เรียนและท าเก่ียวกับเรื่องรถ อีกคนเรียนไม่จบ ตอนนีอ้ยู่ในความดแูล ตอนนี้

มาอบรมดว้ย เพิ่งมาอบรมครัง้แรก ส่วนอีก 2 คนตอนนีท้  างาน ผูห้ญิงคนหนึ่ง 

และผูช้ายอีกคนหนึ่ง  เห็นเพื่อนเปล่ียนแปลงก็รู้สึกดีครับ แบบว่าอาจจะ

เป็นความส าเร็จเล็ก ๆ บางคนคิดว่าเป็นความส าเร็จที่น้อยมาก ไม่
เท่าที่เขาท า แต่ความส าเร็จของผม ที่ผมเห็น ไม่ต้องแข่งกับใคร แข่ง
กับตัวเราเองมากกว่า มีความสุขมากกว่าครับ” 

 

 

ชีวิตได้ด าเนินต่ออย่างมีเป้าหมาย 

“ตอนนีผ้มซ่อมรถประจ า แต่เรื่องรายไดก็้ไม่ไดเ้สมอไป รถไม่ไดเ้สียกันทกุวนั 

ผมจึงมีอาชีพเสริมมาเพิ่ม แต่ไม่ไดห้ลดุไปจากวงจรเก่ียวกับรถ คือเราท างาน

เก่ียวกับรถแข่งดว้ย เก่ียวกับสนามเซอรกิ์ตดว้ย บางทีเราอาจจะท าอะไหล่ 

และอีกอย่างคือผมซือ้ขายเก่ียวกับรถดว้ย ทัง้รถใหม่ รถเก่า รถโบราณ รถท่ี

จอด ๆ ไวด้ว้ยครบั แต่เฉพาะรถท่ีซ่อมและซือ้ขายท่ีเกิดในโครงการก็เกิน 50 

คนัแลว้ครบั มีรายไดร้วม ๆ ไม่ไดห้กัอะไรเลยก็ประมาณหา้หม่ืนบาทแลว้ครบั 

เหมือนเราท าอะไรไดอ้ย่างหนึ่ง มีน้อยเราก็แบ่งกันน้อย เราจะไม่ไดเ้ก็บไว้

ทัง้หมด เหมือนเราซ่อมได ้100 บาท เราอยู่กนั 5 คน ก็แบง่เลยคนละ 20 บาท 

อย่างนอ้ยก็ช่วยค่าขา้ว ค่ากับขา้ว ตอนเย็น ก็ยงัดีครบั เรื่องการเก็บเงินจะมี

เพ่ือนคนหนึ่งท าหนา้ท่ีดแูล  

เมื่อก่อนกินเหล้าไปด้วยซ่อมรถไปด้วย กินเหล้าเสร็จแล้วก็ไปแว้นกระ
จุยกระจายเสียงดังหนวกหูชาวบ้านชาวเมืองเสมอเลยครับ เป็นที่มาว่า

ชาวบ้านมองว่าเราม่ัวสุม สังคมไม่ยอมรับ ชุมชนไม่ยอมรับ เราก็เลยมา

ปรบั ความคิดแรก ๆ คือท าอย่างไรให้ชุมชนปรับตัวเข้าหาเรา สุดท้าย
มันท าไม่ได้ เราเลยปรับใหม่เป็นเราปรับตัวเข้าหาชุมชนเองมากกว่า

ครับ ชว่งแรก ๆ ก็ยาก ฝืนใจตวัเอง จากปกตเิราเป็นคนท่ีนอกกรอบอยูแ่ลว้ แต่

พอเรามาท าอะไรในกรอบ เราก็ตอ้งปรบัตวั คือชมุชนเขาเกิดมาก่อนเรา เรามา

ทีหลงั เราตอ้งปรบัตวัเขา้หาชมุชนครบั สิ่งท่ีท าใหเ้ราตอ้งยอมท าอย่างนัน้คือ
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สภาพพืน้ท่ีท่ีอยู่และการด าเนินชีวิตทุกวนัและบริเวณรอบดา้นดว้ย คือตรงท่ี

ผมท า รอบดา้นเป็นบา้นพกั จึงตอ้งมีเวลาซ่อม เวลาซ่อมเราก็ซ่อมช่วงกลาง

วนัท่ีเขาท างาน พอช่วงจะเย็นเราก็เลิกซ่อม จากปกติท่ีเราซ่อมยนัตีส่ีตีหา้เลย

ครบั เราเปล่ียนแปลงกนัใหม่ เราเปล่ียนแปลงตัวเอง เข้าใจคนอื่นมากขึน้ 

ปรับตัวเองไปหาเขา ถ้าเขาปรับมาหาเราไม่ได้ เราต้องปรับเข้าไปหา
เขา” 

 

ชีวิตทีเ่ปล่ียนไปในทางทีด่ขีึน้ในชุมชนตนเอง 

“กบัชีวิตตอนนีก็้ดีขึน้ครบั เหมือนเราไดค้ยุกันมากขึน้ เรามีอะไรเราช่วยเหลือ

ตลอดเวลา เขามีปัญหาเก่ียวกับการซ่อมรถ ซ่อมอะไร เขาจะมาปรึกษาเรา 

แล้วเวลาซ่อมของ เราอาจเอาแค่ค่าอะไหล่ ไม่เอาค่าแรง เหมือนเราสรา้ง

ความสมัพนัธใ์นชมุชนมากกวา่ ตอนนีช้าวบา้นในชมุชน สหกรณห์มูบ่า้น เขาก็

รอพวกผมไปทาสีให ้ช่างคนอ่ืนมาเขาไม่เอา ไม่ใหท้า รอแต่พวกผมคิวว่าง

เม่ือไหร่ใหไ้ปทาสีให ้เหมือนชุมชนต้องการพวกผมมากขึ้น ให้ช่วยงาน 
ช่วยอะไรมากขึน้ แค่นีผ้มก็มีความสุขแล้วครับ รู้สึกเบิกบานใจ ท้ังสอง
ฝ่ายมีความสุข แค่นีมั้นอยู่ได้แล้วครับ” 

 

 

 

สร้างเครือข่ายรถจักรยานยนต ์จ.สุรินทร ์

“ส าหรบัเรื่องเครือข่าย คือเครือข่ายคนท่ีชอบแตง่รถดว้ยกัน ทัง้แบบท่ีเป็นช่าง 

และเป็นเดก็รุน่ใหมท่ี่ชอบแตง่รถ เครือขา่ยคือกลา้พดูไดเ้ลยวา่วนัหนึ่งจะมีใหม่ 

ๆ มาทกุวนัเลยครบั คือเครือขา่ยโยงกนั เหมือนทัง้จงัหวดั เราจะมีกลุม่ กลุม่ใน

เฟสบุ๊ค มีกลุ่มท่ีเช่ือมกันทัง้ประเทศ เช่ือมกันทัง้จงัหวดั ต่างอ าเภอมาเจอกนั

หมดเลยครบั ทัง้แลกเปล่ียนอะไหล่ ทัง้ซือ้ขายอะไหล่ ทัง้ซ่อม ทัง้ปรึกษาหา

ข้อมูลอย่างนี ้ก็มีครับ ในส่วนของการซื ้อรถถูกกฎหมาย จะมีช่างท่ีเป็น

เครือข่าย ท าเก่ียวกบัอะไหล่มือสองท่ีถูกกฎหมายท่ีเสียภาษี เป็นรา้นคลา้ย ๆ 

เซียงกง ถ้าคุณต้องการอะไหล่อะไร ก็คล้ายๆ  เราเป็นคนกลางไปคุยกับ

เจ้าของรา้น เราซือ้มาแล้วส่งต่อ เราซื ้อมาจากเขาช าแหละ แล้วเรามาเช็ค

สภาพใหล้กูคา้ก่อนท่ีจะสง่ใหถ้ึงมือลกูคา้” 

 

ชื่อเสียงด้านซ่อมเร่ิมม ี

“ผลตอบรับเรื่องฝีมือการซ่อม ตอนนีก็้ดี บางทีผู้สูงอายุเขาให้ลูกหลาน

อยากมาเรียนกับเรา ให้ช่วยสอนหน่อยนะ ผมบอกว่าได้  อย่างหนึ่งผม

อยากให้คนสนใจและช่วยเหลือครอบครัว และลดภาระที่บ้านด้วย ซึ่ง

ถา้มีคนสนใจจ านวนมาก การจดัการอย่างแรกเลยคือตวับคุคลก่อน บางอย่าง

เราอาจจะจดัการเขาไมไ่ด ้คือช่วงวัยรุ่นแล้ว เขามีความคิดส่วนตัว เราเข้า
ไปยุ่งกับเขาได้ไม่มาก ถ้าเขาพร้อม เขารักจริง เขาจะมาเองโดย
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อัตโนมัติ เราไม่จ าเป็นต้องตามอะไรมากเลยครับ  ถา้เรามีจุดยืนใหเ้ขา 

อย่างไรเขาตอ้งมาอยู่แลว้ครบั ถา้ใครชอบก็มาเรียน ถา้เขาสนใจมนัก็เป็นอีก

ทางหนึ่งของเขา ใหเ้ขามีทกัษะอีกอย่างหนึ่ง เราไม่ไดแ้บบว่าสนบัสนุนใหค้น

หนีเรียน เราไม่รูห้รอกว่าเขาว่างหรือไม่ว่าง ถึงจะหนีเรียนก็ดีกว่าเขาหนีไป

เท่ียวไปกินเหลา้ ถา้เขาหนีเรียนมาช่วยงานท่ีบา้นแลว้เขาว่างแวะมาท่ีน่ี อย่าง

นอ้ยเราสอนอะไรเขาได ้เราก็ใหเ้ขาไปครบั ใครจะมาก็มา ใครจะไปก็ไป พรอ้ม

รบันอ้ง ๆ เสมอ ผมใจเย็นอย่างนีค้รบั เขามาก็มา เขาไม่มาผมก็อยู่ของผมไป

อยา่งนีค้รบั ถา้ไมมี่ใครมาซอ่ม อยา่งนอ้ยผมก็ท าของผมไปทกุวนัครบั” 

 

อยากพัฒนาตนเองให้มากกว่าเดมิ 

“ส าหรับตัวเอง การเปล่ียนแปลงของผมมันยังไม่ดีมาก แต่อย่างน้อยเรา

เปล่ียนแปลงให้คนอื่นยอมรับ ให้คนอื่นเห็นก่อนครับ เป็นอย่างแรกที่

เราจะยนืได้ในสังคม เราต้องเปล่ียนแปลงตัวเองให้คนอื่นเห็นก่อน แลว้

เราปรบัเปล่ียนตวัเองไปเรื่อย ๆ ครบั โดยท่ีเราศรทัธาในตวัเองมากกว่า อย่าง

แรกก่อนใหค้นอ่ืนศรทัธา เราตอ้งศรทัธาตวัเองก่อนถึงจะท าใหเ้ราเปล่ียนแปลง

ได ้

สิ่งท่ีอยากปรบัปรุงตวัเองคือการใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน ์ผมเป็นคนท่ีชอบท า

อะไรแลว้ท าไปเลย พอเขา้มาอยู่โครงการแลว้แบบวา่ถา้มีงานก็คือมีงานมาชน

กันหมดเลย คือผมคลา้ย ๆ มี 3 งานในวนัเดียว ผมจะไปทัง้ 3 งานเลย เลยดู

เหมือนไม่มีแบบแผน ส่วนมากจะวางแผนใหค้นอ่ืนมากกว่าตวัเองจนเป็นนิสยั

ไปแลว้” 

 

วางแผนชีวิตในปัจจุบันเพือ่อนาคต 

“ตอนนีผ้มไปเรียนต่อท่ีศูนยก์ารศึกษานอกห้องเรียน เรียนต่างอ าเภอ อยู่ท่ี

ล  าดวน คือผมเรียนไปดว้ยแลว้ท างานตวัเองท่ีชอบไปดว้ย นิสยัผมชอบจบัทุก

อย่างมาท าด้วย ตอนนีท่ี้ล าดวนเขาให้ผมเรียนรูเ้ก่ียวกับเกษตร ไปอบรม

เกษตร และมีเก่ียวกับอบรมสภาเยาวชนของ อบต.สลกัไดดว้ย และโครงการ

ของมูลนิธิสยามกัมมาจลดว้ย และมีงานท่ีบา้นดว้ย งานซ่อมรถดว้ย ตอนนี้

แบบงานพนักนัไปหมด 

การวางแผนชีวิต ตอนนีคื้อผมวางชีวิตไม่เป็นระเบียบมาก คือผมเนน้เห็นผล

ก่อนแก้ไข ถึงผลจะออกมาอย่างไร ให้เราไดท้  าก่อน แล้วเราค่อยมาแก้ไข

บางอย่างท่ีไม่ดี ผมจะท าก่อนครบั ไม่คอ่ยคยุ ท าเลย แลว้คอ่ยมาคิด มาแกไ้ข

ท่ีหลงับางอยา่ง 

วันนี้ผมพอใจกับตัวเองระดับหน่ึงครับที่ว่าเราได้เปล่ียนแปลงตัวเอง
มากกว่าเดิม แต่ว่าเราจะไม่หยุด ผมยังไม่หยุดเปล่ียนแปลงตัวเอง จะ
เปล่ียนแปลงตัวเองต่อไปเร่ือยๆ 



13 
 

ครอบครัว บอกว่าถ้าเรามาทางนีแ้ล้ว เขาก็ช่ืนชมและยินดีสนับสนุนดว้ย 

เพราะวา่เรามาถกูทางแลว้ มนัเป็นทางท่ีดีแลว้ก็สนบัสนนุครบั” 

 

ส่ิงทีต่้องการให้สนับสนุนในการด าเนินโครงการ 

“ตอนนีส้ิ่งท่ีอยากใหส้นับสนุนคือพวกเครื่องมืออุปกรณ ์ผมเก็บเงินส่วนของ

ตวัเองดว้ย ซือ้พวกเครื่องมือตามตลาดนดั ชิน้ละ 10 – 20 บาท ใชค้รัง้สองครัง้

ก็เสียแลว้ ขอเขามาบา้งอะไรบา้ง ตอนนีก็้ใชแ้บบนัน้ เครื่องมือไม่คอ่ยสะดวก

เทา่ไหร ่เป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีสงูเหมือนกนั สว่นมากผมจะเก็บเองซือ้เองมากกวา่ เรา

ใชด้ว้ย เราตอ้งใชต้่อไปดว้ย แต่ใชแ้ค่ครัง้สองครัง้แลว้เสีย อุปกรณม์ันไม่ได้

มาตรฐาน ซือ้ตามตลาดนดั ชิน้ละ 10 - 20 บาท” 

 

ฝากบอกเพือ่นรุ่นเดยีวกัน 

“สิ่งท่ีอยากบอกกับเพ่ือน ๆ อยากบอกว่าทุกวันนีว้ัยรุ่นท่ีความผิดพลาดครัง้

เดียว มนัไม่สามารถเปล่ียนแปลงชีวิตเราไดเ้สมอครบั เราสามารถปรบัเปล่ียน

ตวัเองได ้ไมใ่ชว่า่เราท าผิดครัง้เดียวแลว้มนัจะผิดเสมอไปครบั” # 

 

 

 

 

 

 

“ 

วนันี้ผมพอใจกบัตวัเองระดบัหนึ่งครบั 

ทีว่า่เราไดเ้ปลีย่นแปลงตวัเองมากกวา่เดมิ  

แต่วา่เราจะไมห่ยุด  

ผมยงัไมห่ยุดเปลีย่นแปลงตวัเอง  

จะเปลีย่นแปลงตวัเองต่อไปเรือ่ยๆ 

” 
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ขอ้มลูโครงการ 

โครงการพฒันาเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 4 ภาค ระยะท่ี 3 : ขบัเคล่ือนกลไก

เพ่ือพฒันาเดก็และเยาวชนดว้ยหลกัการจดัการความรูแ้ละกระบวนการวิจยั  

เ ป็นความร่วมมือของภาคี ดัง นี ้ 1)  กรมส่ง เสริมการปกครองท้องถ่ิน  

กระทรวงมหาดไทย 2) ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวิทยาศาสตร ์วิจยัและ

นวตักรรม (สกสว.)(เดิมใชช่ื้อ ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.)) 3) 

สถาบันเสริมสรา้งการเรียนรูเ้พ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถ่ิน

พฒันา และ 4) มูลนิธิสยามกัมมาจล  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 

โดยมีทีมพ่ีเลีย้งวิจยัใน จ.สุรินทร ์ไดแ้ก่มูลนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือพฒันาท้องถ่ิน

อีสาน จ.อบุลราชธานี 

เป็นการด าเนินโครงการในการขับเคล่ือนกลไกเพ่ือพัฒนาเยาวชนในชุมชน

ทอ้งถ่ิน  โดยใชพื้น้ท่ีเป็นฐานการเรียนรู ้ จ  าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ 

1) นกัถกัทอชมุชน อปท.  2) แกนน าชมุชน  และ 3) แกนน าเยาวชน  ท่ีสามารถ

จัดการความรู้ (KM) และใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือท้องถ่ินในการพัฒนา

ศกัยภาพของทอ้งถ่ินและคล่ีคลายปัญหาของทอ้งถ่ินสู่การพึงพาตนเอง หรือ

ทอ้งถ่ินจดัการตนเองอยา่งยั่งยืน 

 

เปา้หมาย 

ทีมนักถักทอชุมชน อปท. (นายกฯ ปลัด เจ้าหน้าท่ี)  แกนน าชุมชน (ก านัน 

ผู้ใหญ่บา้น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น ผู้ใหญ่ใจดี ผู้รู ้ครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือผู้มี

บทบาทเป็นแกนน าชุมชน) และแกนน าเยาวชนหรือสภาเด็กและเยาวชนใน

ระดบัหมู่บา้น/ ต  าบล  สามารถท าหนา้ท่ีเป็น "พ่ีเลีย้ง" ในการขบัเคล่ือนกลไก

เพ่ือพฒันาเยาวชนรุ่นใหม่สรา้งสรรคช์ุมชนและเป็นพลงัส าคญัท่ีพรอ้มรบัใช้

ชุมชนสังคมและประเทศชาติ โดยใช้หลักการจัดการความรู้ (KM) และ

กระบวนการวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน (CBR)  เพ่ือสง่เสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวิต 


