เด็กและเยาวชน เป็ นอนาคตของชาติ ผู้ใหญ่ต่างตระหนักความสาคัญในข้อนีด้ ี จึงมี
ความพยายามที่จะหาแนวทางในการดึงเด็ก เยาวชน บางส่วน ที่หลงเดินออกนอก
เส้นทางให้กลับคืนมา “แบงค์” คือตัวอย่างเยาวชนทีส่ ามารถกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน
ได้อย่างภาคภูมิใจ

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไก
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู แ้ ละกระบวนการวิจั ย

ตาบลได้ ไปเล่นบ้านเพื่อน พ่อต้องตาม ช่วงนัน้ คือโทรศัพท์ก็ยากแล้วครับที่จะ
ติดต่อได้ ไม่เหมือนสมัยนี ้ พอผมเข้าเรียนมัธยม เข้าเรียนโรงเรียนที่ลาดวน

เป็ นหนึ่งในโครงการต้นแบบ ที่ได้มีการนากระบวนการต่าง ๆ ในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน มาดาเนินการจนเกิดเห็นผลเป็ นรู ปธรรม หนึ่งในกระบวนการที่

ตอนนัน้ ผมหนีเรียนด้วย อะไรด้วย เหมือนเวลาเลิกเรียนยังไม่ถึง ผมออกก่อน
เวลา แต่ชว่ งนัน้ คือผมพูดเลยว่าผมก็ไม่ทงิ ้ การเรียนเหมือนกัน แต่ผมมีเกเรบ้าง

นามาใช้ ได้แก่การจัดค่ายซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ตัวเด็ก เยาวชนได้อีกทางหนึ่ง

บางที มีเรื่องบ้าง พอมาผ่านช่วงที่อยู่ในเมือง ผมก็มีเพื่อน มีเที่ยว ผมไปเรียน
อยู่ท่ีเมือง อยู่ท่ีวิทยาลัย ผมเรียนปี หนึ่ ง 4 ปี วนอยู่กับปี หนึ่ งอย่างเดียว
ติดเพือ่ น พ่อกับแม่บ่นแล้วว่าไม่ต้องเรียนก็ได้ ให้มาช่วยงานอยูท่ ่ีบา้ น พอ
ใกล้เปิ ดเทอม พ่อก็จะถามแล้วว่าอยากเรียนไหม ใจเราด้ า นหนึ่ งก็ อ ยาก
เรี ย น แต่ เ ราติ ด ตรงที่ เ ราติ ด เพื่ อ นมากเกิ น ไป เราติ ด อบายมุ ข มาก
เกินไป เราแยกแยะไม่ออก เราแยกเวลาไม่ออก เราอาจตื่นสาย ไม่ไป
เรียน จนผมเสียเวลา 4 ปี เข้า 5 ปี เลยตอนนัน้ มีทงั้ เรื่องทะเลาะวิวาท เรื่อง

ซึ่งวันนีเ้ รามีตวั อย่างเยาวชน ได้แก่ หาญพล เที่ยงตรง หรือแบงค์ หนึ่งใน
แกนนาเยาวชนของ ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตอนนีแ้ บงค์อายุ 20 ปี กาลัง
เรียนเทียบ ม.4 (กศน.ระดับชัน้ ม.ปลาย) เรียนด้วยทางานไปด้วย องค์การ
บริหารส่วนตาบลสลักไดให้การหนุนเสริม ส่งให้มาเข้าเรียนรู ใ้ นค่ายต่าง ๆ
ภายใต้โครงการนี ้ ผลที่มองเห็น “แบงค์” เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่
ดีขนึ ้ อย่างชัดเจน ส่งผลด้านดีท่ีเกิดขึน้ ทัง้ ตนเอง ครอบครัว และชุมชน วันนีเ้ รา
มาเรียนรูว้ า่ “แบงค์” เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างไร
ย้อยวัยเด็กพฤติกรรมเกเร พ่อแม่ระอาใจ
“พฤติกรรมเกเรของผม ตอนนัน้ หนักเลยครับ คือเกเรตัง้ แต่เด็ก ๆ เลยครับ ตอน
เรียนศูนย์เด็กเล็ก อนุบาล ตอนนัน้ ไม่จบครับ มีเรื่องตีรอ้ งไห้เลย สมัยยังเป็ น
เด็กขีม้ ูกโป่ ง มีเรื่องแล้วแม่ก็ให้ไปอยู่บา้ นจนอายุได้ประมาณ 6 ขวบ ผมเข้า
อนุบาลปฐมวัย ได้เรียนมา พอถึงช่วง ป.6 ก็เริ่มหนีแล้ว แค่จกั รยานปั่ นก็ ขา้ ม

แว้น เรื่องเที่ยว ก็หนักเลยครับ เหมือนมีแก๊งค์ สุดท้ายผมขึน้ ปี 2 แต่กาลังจะไป
ฝึ กงานแล้วแต่ก็มีปัญหาเดิม ๆ เลยไปฝึ กงานแล้วไม่ผ่าน ต้องออกมาใช้ชีวิต
อยูบ่ า้ น” แบงค์เล่าวีรกรรมนอกลูข่ องตนเอง
เข้าร่วมโครงการเพราะมองเห็นโอกาสดี
เมื่อเตร็ดเตร่อยู่บา้ น วัน ๆ ไม่ได้ทาอะไร แต่ยงั ดื่ม เที่ยว แว๊น ไม่เชื่อฟั งพ่อแม่
เป็ นที่ระอาใจแก่ครอบครัวและชุมชน จนกระทั่ง องค์การบริหารส่วนตาบลสลัก
ได มีโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชน

ท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 ฯ ที่ได้ดาเนินการมายังต่อเนื่อง และครัง้ นีม้ ีเป้าหมาย
ที่ จ ะพัฒ นาเด็ ก นอกระบบให้ก ลับ เข้า สู่ ห้อ งเรี ย น หรื อ พัฒ นาอาชี พ ให้

สิ่งที่จุดประกายคือในความคิดของเราคือถ้าเรามีจุดยืนของเราเป็ นหลักเป็ น
แหล่ ง จริ ง ๆ ถ้า เรามี ห น่ ว ยงานสนับ สนุ น เราน่ า จะเปลี่ ย นแปลงตัว เอง

ทางองค์กรบริหารส่วนตาบลสลักได มองเห็นว่า “แบงค์” เป็ นเด็กนอกระบบที่
ตรงกลุม่ และมีความน่าสนใจที่เป็ น “หัวโจก” ทัง้ มานพ แสงดา นายก อบต.
สลักได คัมภีรภาพ ยวนจิ (ยู) และ สาโรจน์ เที่ยงตรง (โรจน์ ซึ่งเป็ นน้า
ชายแบงค์) นักพัฒนาชุมชน เป็ นทีมนักถักทอชุมชน มาชักชวน “แบงค์”
ให้เข้าร่วมโครงการ

เปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนแปลงมุมมองของชาวบ้านได้ครับ”
สร้างโครงการ สร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชน
“ขณะนี ้ ผมกาลังทาโครงการฝึ กอาชีพทักษะการซ่อมรถจักรยานยนต์ ที่มาที่ไป
ของการทาโครงการ คือตอนแรกเป็ นความชอบส่วนตัว เสร็จแล้วเรารวมกลุ่ม
คนที่ชอบแบบเดียวกันในตาบลมา ตอนแรกมี 3 - 4 คน ยังไม่เป็ นแบบแผน
อะไรมากมายนัก สุดท้ายได้เข้าโครงการ เขามีหลักสูตรให้เราอบรม ให้เรา
รู้จักตัวเองมากขึน้ กล้าวางแผน กล้าแสดงออกมากขึน้

“การได้มาเข้าร่วมโครงการของพวกผม จะเป็ นทีมพี่เลีย้ ง อบต.สลักไดมาชวน
มีนา้ สาโรชที่เป็ นน้าของผม และมีนา้ ยู นักพัฒนาชุมชน และนายก อบต.สลัก
ได ตอนที่เขาชวนเราเข้าโครงการ เขาบอกว่าเราชอบซ่อมรถใช่ไหม แต่เราไม่มี
ทุน แล้วที่บา้ นในชุมชนเขาไม่ยอมรับด้วย ส่วนตัวน้าเขาบอกว่า “มา เดีย๋ วน้า
พาทาโครงการ แล้วชาวบ้านยอมรับเรา ให้เห็นเราว่าเราก็ไม่ได้ม่ัวสุม
อะไร” ตอนแรกคือเขาคิดว่าพวกเรามั่วสุม จึงชวนกันมาทางานกับ อบต.

พอเข้าโครงการมาแล้ว ส่วนมากที่ให้ทาเกี่ ยวกับโครงการ เกี่ ยวกับการท า
อะไรให้เป็ นระบบระเบียบมากกว่าครับ เหมือนกับว่าเรามีการจัดการใน
ชีวิตประจาวันของเรา เราใช้ชีวิตตามปกติของเราเลย เราอะไรก็ได้ แต่ว่าพอ
เรามาเข้าเป็ นโครงการ เป็ นแบบแผนจริง ๆ คือเราต้องมีระบบระเบียบ และ

ตอนที่นา้ สาโรชบอก สิ่งที่ทาให้ผมสนใจคือมันเหมือนเปิ ดโอกาสให้เรามี
ที่ ยื น ในสั ง คม ในชุ ม ชนเหมื อ นกั บ ว่ า ผู้ น าชุ ม ชนอาจจะไม่ ย อมรั บ
เกี่ยวกับเด็กที่ซ่อมรถอะไรนัก ในความคิดของผู้ใหญ่ คิดว่าเราไปแว้น
โดยทีไ่ ม่ได้เข้าถึงจริงๆ

วัตถุประสงค์เราต้องชัดเจนมากขึน้ ครับ”
เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงตน
การเข้าร่วมโครงการนี ้ นอกจากทางโครงการจะให้ดาเนินการโครงการตาม
กรอบการดาเนินโครงการแล้วโดยมี “พี่เลีย้ ง” จากอบต.มาช่วยประคับประคอง
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ในการดาเนินโครงการแล้ว ยังมีกระบวนการอื่น ๆ ระหว่างทางเพื่อช่วยในการ
พัฒนาตนเองให้แก่เด็กและเยาวชน กระบวนการสาคัญคือการจัดค่าย “แบงค์”

มีอะไรแลกเปลี่ยนกันหมด เหมือนเป็ นครอบครัวเล็ก ๆ แต่มีความสุข
มากในช่วงเวลานั้น ทาให้เราเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เลยครับช่วงนั้น

ได้เล่าให้ฟังว่า

ที่บอกว่าเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ คือ ตอนแรก มุมมองของผมคือผมจะมอง

“ตอนไปเข้า ค่า ย ผมได้ไ ปเข้า ค่า ยอยู่ท่ี บุรีรัม ย์ 3 วัน 2 คืน (การอบรมเชิ ง

โลกในแง่ เ ดีย ว คื อ เอาความคิ ด ส่ ว นตัว เป็ นใหญ่ เสมอ โดยไม่ไ ด้ม อง
ความคิดของคนรอบข้างเลย เราถูกเสมอ บางอย่างเราอาจจะมองไปแล้วว่า

ปฏิบตั ิการ TOT สร้างแรงบันดาลใจเพือ่ ยกระดับสมรรถนะของเยาวชนและพี่
เลี ย้ ง จั ง หวัด สุ ริ น ทร์ ครั้ง ที่ 2 ระหว่ า งวัน ที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2562 ณ
โรงแรมอมารี บุรีรมั ย์ ยูไนเต็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์) ตอนนัน้ เป็ นค่าย
แรกเลยครับ เป็ นน้องใหม่ ได้เข้าไปทาความรูจ้ กั กับเพื่อนๆ ที่อยูต่ า่ งอาเภอ แต่

คนนั้น ผิ ด คนนี ถ้ ูก คื อ เราเป็ น คนตัด สิ น โดยที่ เ ราไม่มี ข้อ มูล ของคนอื่ น มา
ประมวลผล พอได้ไปอยู่ 21 วั น เราได้ไปเจออะไรใหม่ ๆ ความรู ส้ ึกใหม่ ๆ
จากเพื่ อ น มาจากต่ า งถิ่ น ต่ า งที่ และได้ แ ลกเปลี่ ย นความรู้ มี อ ะไร
ช่วยเหลือกันตลอด ทาให้เราได้กลับมาคิด ว่าที่เราทาไป เราคิดแค่คน
เดียว แต่ทุกอย่างเหมือนประสบการณ์ก็ต้องการคนสนับสนุน ต้องการ
ทีม ต้องการเพือ่ น อะไรแบบนีค้ รับ

ตอนนัน้ เราไม่ได้สนิทสนมกันมากมาย ก็ทักทายกันผิวเผิน แต่พอช่วงหลังมี
ค่า ย 21 วัน ของมูล นิ ธิ ส ยามกัม มาจล ผมได้เ ข้า ค่า ย 21 วัน (ค่ า ยพัฒ นา
ศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 21 วัน ระหว่าง
วันที่ 1-21 ตุล าคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์ และจัด การต้นน้าห้ว ยสามสบ
อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มีเป้าหมาย เพือ่ ให้เยาวชนแกนนากล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ กล้าลงมือทาและกล้าเปลีย่ นแปลงตนเองไปสู่การเป็ นคนดี คนเก่ง มี
วิถีที่เ ป็ นสุข มี ทักษะการทางาน ทักษะอาชี พ และมี ส ัมมาชี พดารงตน และ
เพือ่ ให้เยาวชนมองเห็นคุณค่า มีความมั่นใจ สามารถดึงศักยภาพแห่งตนมา
รับใช้ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาตนเองเพือ่ สร้างคุณลักษณะ/ นิสยั ที่
พร้อมต่อการเรี ยนรู แ้ ละดาเนินวิถีชี วิตในศตวรรษที่ 21) เราได้แลกเปลี่ ยน
ความรูม้ ากขึน้ อะไรที่เราไม่สนิทสนมกัน ใน 21 วันนีเ้ ราได้พบกันหมดเลย

สิง่ ทีไ่ ด้จากการเข้าค่าย
“สิ่งที่ผมได้จากค่ายนั้ นแล้วเปลี่ยนตัวเอง คือ เราได้เห็นตัวเองมากขึน้
เราได้กลั บมาดูตัวเองก่อนที่เราจะไปดูคนอื่น และเรามั่ นใจในตัวเอง
มากขึ้น กล้ า พู ด กล้ า คิ ด กล้ า แสดงออก และเราได้ ก ลั บ มาเปลี่ ย น
ชีวิตประจาวัน เราได้กลับมาช่วยเหลือทางบ้าน จากแต่ก่อนที่เราเกเร
เราไม่ เคยสนใจที่บ้ าน เราได้กลั บมาทบทวนตัวเอง มีวินัยมากขึน้ และ
เหมือนกับว่าเรามีไหวพริบ มันช่วยได้หลายทาง ค่าย 21 วันนีค้ ือทาให้เราเห็น
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ตัวเองรอบด้านเลยครับ สิ่งใดที่เราสงสัย ที่เราไม่รู ้ หรือเราคิดทุกอย่าง คือเรา
ได้เห็นทัง้ หมดเลยครับ”

“การกล้าคิดกล้าแสดงออกเปลี่ยนวิถชี ีวิตเราเลย เปลี่ยนทุกอย่างเลยจาก
ที่ ว่า เราเคยคิ ด ว่า เรานอนดึก เราต้อ งนอนตื่ น สายได้ คื อ นอนให้อ่ิ ม ตาม
ความคิดคือนอนให้อ่ิม แต่พอเรากล้าพูด เรากล้าคิดแล้ว ความคิดเริ่มออก
มาแล้ว คือแบบว่าถ้าเรานอนดึก เราก็ต้องมีวินัยว่าเราต้องตื่นเช้า นอน
ดึกได้ก็ต้องตื่นเช้าได้ตรงตามเวลา เหมือนกับว่าเราจะไปนอนอย่างเดียวก็

จุดเปลี่ยนในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
“ตอนแรกเข้าค่ายไป ผมไม่ค่อยถูกกับค่าย ผมไม่อยากทากิจกรรม เช่น
เขาอยากให้ต่ืนตามเวลา หรือเข้าตรงเวลา พักเบรก พักอะไรแบบนี ้ ผมอาจจะ
เป็ นคนเข้าสายครับ แต่ว่า จุ ดเปลี่ยนตัว หลั ก ๆ ของค่ ายนี้เลยก็ คื อ การ

ไม่ใช่ เราต้องตรงเวลา เราต้องมีหน้าที่ หน้าที่ตอ้ งมาพร้อมกับความรับผิดชอบ
คือเราคิดแล้วว่าเราจะนอนดึก ถ้าเรานอนดึก เราต้องตื่นเช้า ถ้าเรานอนเร็ว เรา
ต้องตื่นเช้าเหมือนเดิมครับ สิ่งที่กระตุน้ ให้เรารับผิดชอบ มีวินยั คืออย่างแรก
เลย ของผมคือว่าเป็ นคาพูดด้วย ความคิดด้วย และเป็ นที่นิสยั ด้วย เหมือนกับ

กล้าคิดกล้าแสดงออก คือในความคิดของผมแต่ก่อนคือ ผมไม่เคยคิดในชีวิต
เลย ที่ผมอยากจะจับไมค์หรือผมอยากจะออกกล้อง คือผมอยากจะเป็ นคนที่

เราเปิ ดรับมากขึน้ เลยทาให้เราเปลี่ยนแปลงไปมากเลยครับ”

อยู่เบือ้ งหลังมากกว่า แล้วถ้าผมมีทีม ผมจะเป็ นคนออกความคิด ออกการพูด
ออกอะไรให้หมด แล้วจะมีคนที่ออกสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งมากกว่าครับ ผมจะ
ไม่ชอบกล้อง ไม่ชอบออกสื่อเลยครับ ไม่อยากถื อไมค์เลยครับ เหมือนกับว่า
เปลี่ยนทั้งอารมณ์ ทั้งความรู้สึก ทั้งความคิดของเรา ตอนแรกเราแค่คิด

การเปลี่ยนแปลงส่งผลลัพธ์ฉับพลัน
“พอกลับมาที่บ้าน พ่อแม่บอกว่าไปค่าย 21 วันนี้ ผมเปลี่ยนไปมากเลย
ครับ มีความรับผิดชอบมากขึ้น ฟั งคนอื่น ฟั งเหตุผลมากขึ้น ตรงต่ อ
เวลา พูดอะไรก็พูดง่าย และตื่นเช้ า ช่ วยเหลืองานที่บ้านทุกอย่างเลย
คนก็คิดว่าเราจะเปลี่ยนประเดี๋ยวประด๋าว เดี๋ยวเราก็กลับไปเป็ นเหมือนเดิม
เขาคิดว่าเราไปเสร็จแล้วเราทาได้แค่ช่วงแรก ๆ อะไรแบบนี ้ หลัง ๆ อาจจะ
เปลี่ยนแปลงไป คือผมก็พูดไปเลย คาพูดของเราก็เหมือนเรายังอายุนอ้ ย เขา

คิดแล้วเราบอกใครไม่ไ ด้ คือเรากลัว แล้วเราเก็ บกด พอเราผ่านจุดที่เ ราได้
นาเสนอออกพืน้ ที่หรือว่าเราได้พูด เหมือนถ้าว่าตามสุภาษิ ตคือยกภูเขาออก
จากอก คือมันทาให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไป เหมือนเป็ นคนละด้านเลยครับ
จากเราคนที่ ไ ม่ก ล้า พูด เราก็ ก ล้า พูด จากคนไม่ก ล้า แสดงออก เราก็ ก ล้า
แสดงออก เราสามารถฟั ง เหตุผ ลของคนอื่ น ได้เ พื่ อ เอามาประมวลผลทั้ง
ความคิด ทัง้ ความรูส้ กึ อะไรแบบนี ้ เราต้องใจเย็นแล้วฟั ง ได้ทงั้ หมดเลยครับ”

คิดว่าเราแค่ความคิดเด็กน้อย พูดแต่ให้หลบ ๆ ไป เราต้องแสดงให้เขาเห็น เขา
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ถึงจะยอมรับ พอหลัง ๆ ผมทาให้เขาเห็นมากขึน้ ทีนีเ้ ขาไม่พดู แล้วครับเรื่องนัน้
คือเขายอมรับแล้วตอนนี”้

เข้าไปข้างในเรือนจาแล้วทุกอย่างพอออกมาเปลี่ยนไปเลยครับ เหมือนคนละ
โลกเลย ตอนเข้าไปตอนแรกยังไม่มีอะไร พอกลับมาสังคมเริ่มไม่ยอมรับ

ย้อนมองตนแล้วรู้สึกขอบคุณตนเอง

ผมยังไม่เคยเข้าเรือนจา ได้พอ่ แม่ชว่ ยเหลือตลอด คือเราได้พอ่ แม่ชว่ ยทัง้ 2 คน
เราก็ได้คิดกับตัวเอง คือเราเริ่มรู ต้ วั เองแล้ว เราใกล้เข้าไปถึงประตูลูกกรง เรา
ต้องห้ามตัวเองแล้วครับ ห้ามตัวเองเลยก่อนที่จะไปห้ามคนอื่น

“ย้อนกลับไปดูตวั เองตอนนัน้ ที่ตอ้ งเรียนซา้ ชัน้ ปี 1 อยู่ 4 ปี บางคนคิดว่า 4 ปี
สัน้ นะครับ แต่วา่ ถ้าเราหวนกลับมาคิดอีกที ก็นานเหมือนกันครับ เหมือนกับว่า
เราผ่านอายุวยั ไป 4 ช่วงแล้วถ้าเราได้คิดได้ คือ เสียเวลาไปมากกับการที่เรา
ต้องมาเที่ยว กินเหล้า มีเรื่องทะเลาะวิวาท คือมันเสียไปมากเลยครับ ถ้า

ถ้าเป็ นเมื่อก่อนไม่คิดเลยครับว่าตัวเองจะมาถึงจุด ๆ นีไ้ ด้ครับ คือเกเรมาก
เกเรจนออกจากบ้านไปอยู่บา้ นเพื่อน ไปนอนไปเที่ยวบ้านเพื่อน กลางวันนอน
กลางคืนเที่ยวอย่างเดียว หนวดไม่โกน ผมไม่ตดั เดินเซอร์ ๆ กินเหล้าทุกวันเลย
ครับ ไม่คิดเลยว่าชีวิตจะมาเปลี่ยนแปลงแบบทุกวันนี”้

เทียบกับเพื่อนคนอื่นก็ คือจบไปแล้วตอนนี ้ พ่อแม่ ผ มเขาเอือมระอามาก
ครับ บางทีมีปากเสียงกันจนไม่คยุ ด้วยเป็ นเดือนเลยครับ เราเป็ นคนใจแข็งอยู่
แล้ว เราบอกว่าไม่ก็คือไม่ จนพ่อแม่ตอ้ งมาพูดก่อน จนต้องยอมชวนคุยก่อน
เราจึงได้เปิ ดใจคุยกัน ตอนนั้ นคือเหมือนกับว่าเขาแทบจะไม่เรียกผมว่ า
ลูกแล้วด้วยซา้ ครับ

กลับตัวเป็ นคนใหม่เพราะผู้ใหญ่ให้โอกาส
“สิ่งที่ทาให้ผมกลับมาเป็ นคนใหม่คือโอกาสจากน้าและได้โครงการดี ๆ จาก
มูลนิธิสยามกัมมาจลด้วยครับ คือผมเป็ นสไตล์แบบถ้าท้ามาผมก็กล้าไป แล้ว
น้าท้าผมว่าถ้าเป็ นวัยรุน่ ถ้าห้าวจริง ถ้าเก่งจริง ต้องผ่านค่ายนีไ้ ปได้ แค่ 21 วัน
เอง ผมถึงได้ไปครับ ตอนแรกผมก็ไม่ได้คดิ อะไรครับ ไปก็คือไปตามคาท้า ไม่ได้

แต่ถึงผมจะเกเร แต่เรื่องยาเสพติด คือผมจะไม่ย่งุ เลยครับ ผมจะเกเร ทะเลาะ
วิวาท แว้น แต่ผมปฏิญาณตัวเองด้วยคาว่าเกเรของผมเอง ผมนั บถือคาว่า
เกเรของผมคือผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับ อย่างเดียวเลยที่ผมไม่

คิดอะไรสักอย่าง คิดว่าอยูใ่ ห้ครบๆ 21 วันไป”

ยุ่งครับ คือสามารถทาลายคน ๆ หนึ่งได้เลยครับ เสียประวัติมาก ผมพอเข้ามา
ในเมืองแล้วเห็นจากคนรอบข้าง คือสังคมเริ่มไม่คอ่ ยยอมรับแล้วครับ แค่เราได้
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เพราะทาโครงการทาให้ชุมชนเห็นคุณค่า

แบ่งเบาภาระที่บา้ นด้วยและถ้าใครจะเรียนต่อก็บอกกับตัวบุคคลแล้วว่าให้เก็บ
ออมจากที่ให้ไป อาจจะไม่ได้เป็ นเงินก้อนที่มากมายอะไร คือผมจะบอกตลอด

“สาหรับโครงการฝึ กทักษะอาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์ ตอนแรกผมตัง้ เป้าหมาย
เป็ นหมู่ท่ี 13 บ้านโคกกระชาย ตอนแรกคือรวมทีมกัน 4 คน เสร็จแล้วเราก็ทา
ได้ ทาง อบต.ก็ มี กิจ กรรมให้ไ ปเยี่ ยมชม ไปดูง านที่ อบต.อื่ น ตอนนั้นได้ไ ป

ว่าให้เก็บสะสมเรื่อยๆ ครับ
ตอนนีใ้ นโครงการมีแกนหลักคือคนร่วมโครงการมี 4 คน และแบ่งจาก 4 คนนัน้

ต.กันตวจระมวล บ้านสระ (เป็ นโครงการเยาวชนในเฟสแรก) ก็ได้ไปดู พอเรา
ไปดู ตอนแรกเราไม่รูว้ ่าเป็ นใคร พอเราได้คยุ ๆ กันกับเจ้าของทางนัน้ ก็รูว้ ่าเรา

ก็จะมีนอ้ งๆ ที่รูจ้ กั กัน แต่ละคนก็แยกต่อไปอีก คือเหมือนกับว่าพออีกคนมา
เห็นเราทางาน ก็มีคนอยากเข้ามาร่วมโครงการเรื่อย ๆ ๆ ตอนนีค้ ือไม่สามารถ
บอกเป็ นจานวนได้ แต่ว่าคนสนใจมากเลยครับ ทัง้ ในและนอกตาบล ความ

เคยทาธุรกิจด้วยกันมาแต่ก่อน พวกซือ้ ขายอะไหล่รถตามอินเทอร์เน็ต คือพอ
เราได้ทาโครงการ ผมก็กลับมาที่กลุ่ม กลับมาที่ อบต.ก็คุยกับพี่ เลี ย้ งว่า ผม

สนใจของเขาคือรักการซ่อมรถ แต่วา่ ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความรู ้ ไม่มีทกั ษะ
แต่ชอบเกี่ ยวกับเรื่องรถ จึงคิดว่าถ้าเรามีใจรักแล้ว ทักษะมันไม่ยาก ทุกคน

อยากจะออกบูธ นะ คื อ เราไปขอความร่ว มมื อ จากชุม ชนเรา เราอยากคื น
ความสุขให้กบั ชุมชนบ้าง ผมเลยออกบูธไปช่วยเหลือชุมชน ซ่อมบารุงเกี่ยวกับ

สามารถสร้างได้ ทัง้ ผูช้ ายและผูห้ ญิง ไม่มีขอ้ จากัดครับ”

การเปลี่ยนถ่ายนา้ มันเครื่อง ทัง้ การซ่อมเครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบนา้ ผมก็คิด
แล้วว่าถ้าเกี่ยวกับงานจักรยานยนต์ เกี่ยวกับเครื่องยนต์แล้ว ไม่จาเป็ นต้องเป็ น

หากมีใจรัก “แบงค์” รับเข้าโครงการหมด

มอเตอร์ไซด์เสมอไป ถ้าเกี่ยวกับกลไกก็สามารถซ่อมได้อยูแ่ ล้วครับ”

“การเลือกคนเข้ากลุ่มกับเรา คือผมเป็ นคนที่เลือกคนไม่ยากครับ อย่าง
แรกคือต้องมีใจรักก่อน ถึงเราจะไม่มีเวลาตรงกัน เขาอาจจะติดธุระ อย่าง

การดาเนินโครงการเป็ นไปด้วยดีเพราะมีแผนงาน

หนึ่งที่เราคิดตอนแรกคือทาไมเขาไม่มีเวลาให้เรา แล้วเรามาคิดกลับอี กทีว่า
แล้ว ท าไมเราไม่มี เ วลาให้เ ขาบ้า ง ผมเลยเปลี่ ย นจากเขาไม่มี เ วลาให้เ รา

“เป้าหมายของโครงการ ตอนแรกคือฝึ กทักษะอาชีพให้กับเด็กที่ไม่มีโอกาส
และอยูบ่ า้ นใช้เวลาไม่เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ให้กบั ครัวเรือน คนที่สนใจ

กลายเป็ นเราไม่มีเวลาให้เขา มาจับเข่าคุยกันว่าว่างตอนไหน เดี๋ยวเราค่อยมา
คุยกัน แล้วผมจะเป็ นคนไปหาเขาครับ ขออย่างเดียวคือให้เป็ นคนที่ชอบ
จริง ๆ ส่วนเรื่องทักษะ การอยากเข้ากลุ่ม เรามาเปิ ดใจคุยกัน มีอะไร

เขาสามารถต่อยอด สาหรับคนที่อยากเรียนต่อแต่ไม่มีโอกาส อาจเสียเวลานิด
หน่อยมาทาโครงการแล้วเราแบ่งปั นกาไรนิด ๆ หน่อย ๆ เหมือนกับว่าเราได้
7

คุยกันได้หมด คุยเหมือนกับพี่น้องกันเลยครับ ไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่
ต้องกดดันอะไรมากเลยครับ”

ครับ ไม่เหมือนลูกศิษย์กบั อาจารย์ ความรู ไ้ ม่มีท่ีสนิ ้ สุดอยูแ่ ล้ว บางทีเราอาจจะ
วิชาการมากเกินไปจนลืมไปว่าความรู พ้ ืน้ บ้านมันอาจจะใช้ควบคู่กันได้ครับ

สอนแบบพีส่ อนน้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คือเราเป็ นแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ันไป เอือ้ อาศัยกัน อะไรที่เราไม่รู ้ เราก็มา
แลกเปลี่ยนกัน อาจจะเจอปัญหาเดียวกัน เราจับเข่าคุยกัน ว่าเราจะหาคาตอบ

“พอเขามาอยูก่ บั เรา เราสอนอย่างแรกเลยคือเรื่องระบบจัดการ ถ้าเป็ นผม
ผมจะไม่สอนแบบว่าให้คนหนึ่งต้องทาอย่างโน้น คนนีม้ ีหน้าที่ทาอย่างนี ้ ผมจะ
ไม่ทาแบบนัน้ เลย ผมจะให้ทุกคนทาแบบเดียวกันทั้งหมด ความคิดของผม

อย่างไร แบ่งกันไปโน้นไปนี่มากกว่าครับ”

คือถ้าคนใดคนหนึ่งมีธุระ อย่างน้อยเราก็มีคนตรงนีม้ าช่วยเติมอีกทีหนึ่ง แต่ถา้
เรามัวแต่รอคนนัน้ ติดธุระ ติดอะไร จะไม่เป็ นระบบ เราจึงครอบคลุมเลยครับ
อยู่ด้วยกัน รู้จักเหมือนกัน ทาให้เหมือนกัน อย่างนีจ้ ะไม่มีอุปสรรคครับ

“ทักษะการซ่อม ผมได้มาจากการที่ผมเรียน แต่ยงั เรียนไม่จบเรียนวนไปมาใน
เรื่องนัน้ แล้วการที่ไปเรียนตรงนัน้ เพราะผมมีใจรักในเรื่องเครื่องยนต์ดว้ ย บวก

ความรู้ ทักษะ เรียนรู้กันได้

กับ ที่เราเรียนวนไปวนมา ๆ จนเข้าสมองแล้วเราต่อยอดโดยที่เราไปดูยทู ปู บ้าง
เราเอาวิชาการมารวมกับพืน้ บ้านบ้าง จากช่างตามร้านแถวบ้าน บางอย่าง

สิ่งที่ผมสอนเขา คือ ผมจะสอนเกี่ยวกั บการถอดประกอบและอาการ
เบื้องต้นเกี่ยวกั บ รถ ผมจะสอนทุก อย่า งเกี่ ยวกั บ เครื่ องยนต์ การถ่าย

อาจจะช่วยเหลือกันได้ เราไม่จาเป็ นต้องซือ้ เครื่องมือแพง ๆ เราอาจจะไปเจอ
ความคิดใหม่ ๆ ที่อยู่กับช่างแถวบ้าน เราเอามาประยุกต์ใช้ คาว่าช่างคือทุก

นา้ มันเครื่อง การซ่อมรถที่จอดนาน ผมสอนหมดเลยครับ แล้วผมก็ตอ่ ยอดไป
ถามเจาะจงแต่ละคนว่าที่บา้ นมีเครื่องกลอะไรบ้าง เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ครอบครัว
เราใช้ มีอะไรที่มีปัญหา ผมแลกเปลี่ยนสอบถาม อะไรที่เราตอบได้ เรา
ตอบให้ หมดเลยครั บ ถ้ า เราไม่ มีค วามรู้ เราก็ ไ ปหาความรู้ ม าให้ครั บ
น้องถามมาเราตอบไม่ไ ด้ น้องไม่รู ้ว่าจะไปหาคาตอบจากไหน เราจะไปหา
คาตอบมาให้ครับ ผมเองก็รูง้ ู ๆ ปลา ๆ บางอย่างยังมีความรูต้ ืน้ ๆ เขาอาจจะรู ้

อย่างต้องซ่อมได้อยูแ่ ล้วครับ
ตัวอย่างการประยุกต์เช่นถ้าพูดถึงจักรยานยนต์ เราตัง้ ต้องลูกสู บ ต้องตัง้ วาล์ว
ถ้าเราไปเรียนวิชาการ เราต้องตัง้ 0.5 อะไรแบบนี ้ แต่ถา้ เรามาอยู่ตามพืน้ บ้าน
เครื่ อ งมื อ ไม่ ทั น สมั ย เท่ า ไหร่ ต้อ งใช้ ก ารตั้ง ด้ว ยความรู ้สึ ก เหมื อ นใช้
ประสบการณ์มากกว่า ใช้ความรู ส้ ึกด้วยมือตัวเองจับสัมผัสเอง ตัวนัน้ จะช่วย

เรามาแชร์ความรู ้ แชร์ประสบการณ์ เหมือนพี่คยุ กับน้อง น้องคุยกับพี่ มากกว่า

เราได้มากขึน้ ครับ”
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ศึกษาต่อ สมาชิกอีกส่ วนหนึ่ งได้มี พื้นที่ในการทางานของตัว เองแล้ ว
ตั้งเป้ าหมายของตัวเองเอาไว้

“อุ ป สรรคโครงการซ่ อมรถจั ก รยานยนต์ อย่า งแรกคือชุ ม ชน เขาไม่
ยอมรั บ คิ ด ว่ า เรามั่ ว สุ ม มีช่วงหนึ่งเราได้เสนอตัวไปช่วยเหลื องานชุม ชน

หลังจากจบโครงการเฟสนี้แล้ว ผมอยากส่งต่อรุ่นต่อรุ่นครับ ให้น้องๆ
ได้ ต่ อ ยอดกั นต่ อ ตรงที่ว างไว้ เ กี่ ยวกั บ ชุ ม ชนและงานทั ก ษะอาชี พ ไม่

เทศกาลงานอะไร เราพาที ม เราไปช่วยเหลื อ ชุม ชน ทางชุม ชนเขาก็ ช่ื นชม
ยอมรับและเหมือนกับว่าจากที่เขามองเราในแง่ไม่ดี เขามาเปลี่ยนแปลง
ใหม่ มีอะไรเขาเข้ามาถามไถ่ตลอด ช่วยเหลือตลอด ทุกวันนีค้ ือเขาถาม
ไถ่ตลอดว่าเราทาอะไร อุปสรรคทางด้านชุมชนตอนนีก้ ็คลี่คลายลง และ
อุปสรรคอย่างที่สองคืออยู่ในทีมในกลุ่มที่มีเวลาไม่ตรงกัน ตอนนี ้ก็เข้าใจกัน

อยากให้ทิง้ ไป ให้ควบคู่กับวัฒนธรรมที่เราใช้อยู่ทุกวันนีอ้ ยู่แล้วครับ ส่วนตัว
ของผมอาจจะมี ภ ารกิ จ ส่วนตัวแต่ผ มสามารถให้ค าปรึ ก ษาได้หลัง จากจบ
โครงการนี ้ และสามารถช่วยเหลือได้เสมอ ตลอดเวลา
นิยามเรื่องการเปลี่ยนแปลงของผม คือ เป็ นความคิดของตัวเองและคนอื่นมาก
ขึน้ รับฟั งคนอื่นมากขึน้ และช่วยเหลือครอบครัวได้ อยู่ดว้ ยตัวเองและยืนด้วย

มากขึน้ ส่วนเรื่องเวลาตรงนัน้ มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ พวกผมคือตามสไตล์ เรา
นอกระบบอยู่แล้ว คือตามความสะดวกของแต่ละคน เราจะหาวันที่ ตอ้ งมีเวลา
ใดเวลาหนึ่งจับเข่าคุยกันได้ อาจจะเป็ นวันเดียวกันแต่คนละเวลา เราก็ใช้เวลา

เหตุผลของตัวเองมากขึน้ ที่ตงั้ ไว้อย่างนีค้ ือได้มาจากประสบการณ์ของผมเอง
ชีวิตประจาวันที่ผมเห็น โดยที่ว่าเราไปสัมผัสเองแล้วเราเอาตัวเองมาปรับและ
แก้ไขให้คนอื่นที่เราเจอด้วยตัวเอง เราวัยเดียวกัน วัยรุ ่นส่วนหนึ่งคือต้องการ
เพื่อนฝูง แล้วถ้าอะไรทุกสิ่ง ความคิดตัวเองส่ วนมากคือต้องให้เพื่อนฝู ง
ยอมรับ แล้วไปไหนก็ต้องมีเพื่อนฝู ง เราจึงเอาตัวเอง เหมือนเรามอง
ตัวเองในกระจกแล้วเรามาสะท้อน สะท้อนแล้วเหมือนเราสะท้อนให้
คนอื่นด้วย แล้ วเราก็บอกคนอื่นต่อจากที่เราเป็ นของตัวเองให้คนอื่น
ปรับใช้”

นอนของเรามาคุยกันนิดหนึ่งก็ดีขนึ ้ ได้คยุ กัน”
แนวคิดสร้างรุ่นต่อรุ่นเพือ่ สร้างความยั่งยืน
“เราหารุ ่นต่อ รุ ่น ทาไปเรื่อ ย ๆ ครับ ส าหรับตอนที่ จ บเฟส ผมคิด ว่าสมาชิ ก
ภายใน 10 คนนี ้ ครึ่งหนึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับ คือผมเริ่มตัง้ แต่ พ.ย.62
แล้วมาตอนนีเ้ ป็ น ก.พ.63 คือ มีการเปลี่ยนแปลง สมาชิกส่ วนหนึ่ งได้ไป
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ชีวิตได้ดาเนินต่ออย่างมีเป้ าหมาย

“ผลลั พธ์โครงการตอนนี้ที่เห็นเป็ นรู ปธรรมแล้ วคือ ทุกคนมีเป้ า หมาย
มากขึ้น และมี วิ นัยมากขึ้น การจั ด การเป็ นระบบระเบี ยบและมี ก าร
เปลี่ยนแปลงดีมากเลยครับ การช่วยเหลือทางบ้านก็ดีมากขึน้ ครับ กับ
ทุกคนที่อยูใ่ นกลุม่ ตอนแรกๆ กลุม่ ผมเป็ นเด็กนอกระบบทัง้ หมด แล้วตอนนีค้ ือ

“ตอนนีผ้ มซ่อมรถประจา แต่เรื่องรายได้ก็ไม่ได้เสมอไป รถไม่ได้เสียกันทุกวัน
ผมจึงมีอาชีพเสริมมาเพิ่ม แต่ไม่ได้หลุดไปจากวงจรเกี่ยวกับรถ คือเราทางาน
เกี่ ยวกับรถแข่งด้วย เกี่ ยวกับสนามเซอร์กิตด้วย บางทีเราอาจจะทาอะไหล่
และอีกอย่างคือผมซือ้ ขายเกี่ ยวกับรถด้วย ทัง้ รถใหม่ รถเก่า รถโบราณ รถที่
จอด ๆ ไว้ดว้ ยครับ แต่เฉพาะรถที่ซ่อมและซือ้ ขายที่เกิดในโครงการก็เกิน 50

จากที่ เ ราท าโครงการมาจนถึ ง ช่ ว งสุด ท้า ยก็ ห น้า มื อ เป็ น หลัง มื อ เลยครับ
เหมือนกับเปลี่ยนแปลงไปเลย ต่างคนต่างมีเป้าหมายของตัวเอง ไปตามหา
ความฝันของตัวเองโดยที่มีทกั ษะติดมือไปด้วย

คันแล้วครับ มีรายได้รวม ๆ ไม่ได้หกั อะไรเลยก็ประมาณห้าหมื่นบาทแล้วครับ
เหมื อนเราทาอะไรได้อย่างหนึ่ง มี น้อยเราก็ แบ่ง กั นน้อย เราจะไม่ไ ด้เก็บไว้

เพื่ อนที่ เ ปลี่ ยนแปลง มี 1.แม็ ค ตอนนี เ้ ข้าเรียนวิทยาลัยในเมื อง 2.สอง ไป
ทางานกับนายจ้าง 3.บีทางานอยูท่ ่ีรา้ น และมีผมคนหนึ่งที่ทงั้ ศึกษาและทางาน

ทัง้ หมด เหมือนเราซ่อมได้ 100 บาท เราอยู่กนั 5 คน ก็แบ่งเลยคนละ 20 บาท
อย่างน้อยก็ช่วยค่าข้าว ค่ากับข้าว ตอนเย็น ก็ยงั ดีครับ เรื่องการเก็บเงินจะมี

ด้วย ตอนนีก้ ็มีนอ้ งเข้ามาใหม่ดว้ ยอีกคนหนึ่ง เป็ นน้องใหม่ ตอนนีม้ ี 2 คนทัง้
เรียนและทาเกี่ยวกับเรื่องรถ อีกคนเรียนไม่จบ ตอนนีอ้ ยู่ในความดูแล ตอนนี ้

เพื่อนคนหนึ่งทาหน้าที่ดแู ล
เมื่อก่อนกินเหล้าไปด้วยซ่อมรถไปด้วย กินเหล้าเสร็จแล้วก็ไปแว้นกระ
จุยกระจายเสียงดังหนวกหูชาวบ้านชาวเมืองเสมอเลยครับ เป็ นที่มาว่า
ชาวบ้านมองว่าเรามั่วสุม สังคมไม่ยอมรับ ชุมชนไม่ยอมรับ เราก็เลยมา
ปรับ ความคิดแรก ๆ คือทาอย่างไรให้ชุมชนปรับตัวเข้าหาเรา สุดท้าย
มันทาไม่ได้ เราเลยปรับใหม่เป็ นเราปรับตัวเข้าหาชุมชนเองมากกว่า
ครับ ช่วงแรก ๆ ก็ยาก ฝื นใจตัวเอง จากปกติเราเป็ นคนที่นอกกรอบอยูแ่ ล้ว แต่

มาอบรมด้วย เพิ่งมาอบรมครัง้ แรก ส่วนอีก 2 คนตอนนีท้ างาน ผูห้ ญิงคนหนึ่ง
และผูช้ ายอีกคนหนึ่ง เห็นเพื่อนเปลี่ยนแปลงก็รู้สึกดีครับ แบบว่าอาจจะ
เป็ นความสาเร็จ เล็ก ๆ บางคนคิด ว่ า เป็ นความสาเร็ จ ที่น้อ ยมาก ไม่
เท่าที่เขาทา แต่ความสาเร็จของผม ที่ผมเห็น ไม่ต้องแข่งกับใคร แข่ง
กับตัวเราเองมากกว่า มีความสุขมากกว่าครับ”

พอเรามาทาอะไรในกรอบ เราก็ตอ้ งปรับตัว คือชุมชนเขาเกิดมาก่อนเรา เรามา
ทีหลัง เราต้องปรับตัวเข้าหาชุมชนครับ สิ่งที่ทาให้เราต้องยอมทาอย่างนัน้ คือ
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สภาพพืน้ ที่ท่ีอยู่และการดาเนินชีวิตทุกวันและบริเวณรอบด้านด้วย คือตรงที่
ผมทา รอบด้านเป็ นบ้านพัก จึงต้องมีเวลาซ่อม เวลาซ่อมเราก็ซ่อมช่วงกลาง

“สาหรับเรื่องเครือข่าย คือเครือข่ายคนที่ชอบแต่งรถด้วยกัน ทัง้ แบบที่เป็ นช่าง
และเป็ นเด็กรุน่ ใหม่ท่ีชอบแต่งรถ เครือข่ายคือกล้าพูดได้เลยว่าวันหนึ่งจะมีใหม่
ๆ มาทุกวันเลยครับ คือเครือข่ายโยงกัน เหมือนทัง้ จังหวัด เราจะมีกลุม่ กลุม่ ใน

วันที่เขาทางาน พอช่วงจะเย็นเราก็เลิกซ่อม จากปกติท่ี เราซ่อมยันตีส่ีตีหา้ เลย
ครับ เราเปลี่ยนแปลงกันใหม่ เราเปลี่ยนแปลงตัวเอง เข้าใจคนอื่นมากขึน้
ปรับตัวเองไปหาเขา ถ้าเขาปรับมาหาเราไม่ได้ เราต้องปรับเข้าไปหา
เขา”

เฟสบุ๊ค มีกลุ่มที่เชื่อมกันทัง้ ประเทศ เชื่อมกันทัง้ จังหวัด ต่างอาเภอมาเจอกัน
หมดเลยครับ ทัง้ แลกเปลี่ยนอะไหล่ ทัง้ ซือ้ ขายอะไหล่ ทัง้ ซ่อม ทัง้ ปรึกษาหา
ข้อ มู ล อย่ า งนี ้ก็ มี ค รับ ในส่ ว นของการซื ้อ รถถู ก กฎหมาย จะมี ช่ า งที่ เ ป็ น
เครือข่าย ทาเกี่ยวกับอะไหล่มือสองที่ถูกกฎหมายที่เสียภาษี เป็ นร้านคล้าย ๆ

ชีวิตทีเ่ ปลี่ยนไปในทางทีด่ ขี ึน้ ในชุมชนตนเอง
“กับชีวิตตอนนีก้ ็ดีขนึ ้ ครับ เหมือนเราได้คยุ กันมากขึน้ เรามีอะไรเราช่วยเหลือ

เซี ย งกง ถ้า คุณ ต้อ งการอะไหล่อ ะไร ก็ ค ล้า ยๆ เราเป็ น คนกลางไปคุย กับ
เจ้าของร้าน เราซื อ้ มาแล้วส่ง ต่อ เราซื ้อมาจากเขาช าแหละ แล้วเรามาเช็ค

ตลอดเวลา เขามีปัญหาเกี่ ย วกับการซ่อมรถ ซ่อมอะไร เขาจะมาปรึกษาเรา
แล้วเวลาซ่อมของ เราอาจเอาแค่ค่าอะไหล่ ไม่เอาค่าแรง เหมื อนเราสร้าง

สภาพให้ลกู ค้าก่อนที่จะส่งให้ถึงมือลูกค้า”

ความสัมพันธ์ในชุมชนมากกว่า ตอนนีช้ าวบ้านในชุมชน สหกรณ์หมูบ่ า้ น เขาก็
รอพวกผมไปทาสีให้ ช่างคนอื่นมาเขาไม่เ อา ไม่ให้ทา รอแต่พวกผมคิวว่าง
เมื่อไหร่ให้ไปทาสี ให้ เหมือนชุ มชนต้องการพวกผมมากขึน้ ให้ช่วยงาน
ช่วยอะไรมากขึน้ แค่นีผ้ มก็มีความสุขแล้วครับ รู้สึกเบิกบานใจ ทั้งสอง
ฝ่ ายมีความสุข แค่นีม้ ันอยู่ได้แล้วครับ”

ชื่อเสียงด้านซ่อมเริ่มมี
“ผลตอบรับเรื่องฝี มื อการซ่อม ตอนนี ก้ ็ ดี บางที ผู้ สู ง อายุ เ ขาให้ ลู ก หลาน
อยากมาเรียนกับเรา ให้ช่วยสอนหน่อยนะ ผมบอกว่าได้ อย่างหนึ่งผม
อยากให้คนสนใจและช่วยเหลือครอบครัว และลดภาระที่บ้านด้วย ซึ่ง
ถ้ามีคนสนใจจานวนมาก การจัดการอย่างแรกเลยคือตัวบุคคลก่อน บางอย่าง
เราอาจจะจัดการเขาไม่ได้ คือช่วงวัยรุ่นแล้ว เขามีความคิดส่วนตัว เราเข้า
ไปยุ่ ง กั บ เขาได้ ไ ม่ ม าก ถ้ า เขาพร้ อ ม เขารั ก จริ ง เขาจะมาเองโดย
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อัตโนมัติ เราไม่จาเป็ นต้องตามอะไรมากเลยครับ ถ้าเรามีจุดยืนให้เขา
อย่างไรเขาต้องมาอยู่แล้วครับ ถ้าใครชอบก็มาเรียน ถ้าเขาสนใจมันก็เป็ นอีก

เหมือนไม่มีแบบแผน ส่วนมากจะวางแผนให้คนอื่นมากกว่าตัวเองจนเป็ นนิสยั
ไปแล้ว”

ทางหนึ่งของเขา ให้เขามีทกั ษะอีกอย่างหนึ่ง เราไม่ได้แบบว่าสนับสนุนให้คน
หนีเรียน เราไม่รูห้ รอกว่าเขาว่างหรือไม่ว่าง ถึงจะหนีเรียนก็ดีกว่าเขาหนี ไ ป

วางแผนชีวิตในปั จจุบันเพือ่ อนาคต

เที่ยวไปกินเหล้า ถ้าเขาหนีเรียนมาช่วยงานที่บา้ นแล้วเขาว่างแวะมาที่น่ี อย่าง
น้อยเราสอนอะไรเขาได้ เราก็ให้เขาไปครับ ใครจะมาก็มา ใครจะไปก็ไป พร้อม

“ตอนนีผ้ มไปเรียนต่อที่ ศูนย์การศึกษานอกห้องเรียน เรียนต่างอาเภอ อยู่ท่ี
ลาดวน คือผมเรียนไปด้วยแล้วทางานตัวเองที่ชอบไปด้วย นิสยั ผมชอบจับทุก
อย่า งมาท าด้ว ย ตอนนี ท้ ่ี ล าดวนเขาให้ผมเรี ย นรู เ้ กี่ ย วกับ เกษตร ไปอบรม

รับน้อง ๆ เสมอ ผมใจเย็นอย่างนีค้ รับ เขามาก็มา เขาไม่มาผมก็อยู่ของผมไป
อย่างนีค้ รับ ถ้าไม่มีใครมาซ่อม อย่างน้อยผมก็ทาของผมไปทุกวันครับ”

เกษตร และมีเกี่ยวกับอบรมสภาเยาวชนของ อบต.สลักไดด้วย และโครงการ
ของมูลนิธิสยามกัมมาจลด้วย และมีงานที่บา้ นด้วย งานซ่อมรถด้วย ตอนนี ้

อยากพัฒนาตนเองให้มากกว่าเดิม

แบบงานพันกันไปหมด

“สาหรับตัวเอง การเปลี่ ยนแปลงของผมมันยัง ไม่ดีม าก แต่ อ ย่ า งน้ อ ยเรา
เปลี่ยนแปลงให้คนอื่นยอมรับ ให้คนอื่นเห็นก่อนครับ เป็ นอย่างแรกที่
เราจะยืนได้ในสังคม เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้คนอื่นเห็นก่อน แล้ว
เราปรับเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อย ๆ ครับ โดยที่เราศรัทธาในตัวเองมากกว่า อย่าง

การวางแผนชีวิต ตอนนีค้ ือผมวางชีวิตไม่เป็ นระเบียบมาก คือผมเน้นเห็นผล
ก่อนแก้ไ ข ถึง ผลจะออกมาอย่างไร ให้เราได้ทาก่อน แล้วเราค่อยมาแก้ไ ข
บางอย่างที่ไม่ดี ผมจะทาก่อนครับ ไม่คอ่ ยคุย ทาเลย แล้วค่อยมาคิด มาแก้ไข
ที่หลังบางอย่าง

แรกก่อนให้คนอื่นศรัทธา เราต้องศรัทธาตัวเองก่อนถึงจะทาให้เราเปลี่ยนแปลง
ได้

วั นนี้ผมพอใจกั บตัวเองระดับหนึ่ งครั บ ที่ว่าเราได้เปลี่ ยนแปลงตั ว เอง
มากกว่าเดิม แต่ว่าเราจะไม่หยุด ผมยังไม่หยุดเปลี่ยนแปลงตัวเอง จะ
เปลี่ยนแปลงตัวเองต่อไปเรื่อยๆ

สิ่งที่อยากปรับปรุ งตัวเองคือการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ผมเป็ นคนที่ชอบทา
อะไรแล้วทาไปเลย พอเข้ามาอยู่โครงการแล้วแบบว่าถ้ามีงานก็คือมีงานมาชน
กันหมดเลย คือผมคล้าย ๆ มี 3 งานในวันเดียว ผมจะไปทัง้ 3 งานเลย เลยดู
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ครอบครัว บอกว่า ถ้า เรามาทางนี แ้ ล้ว เขาก็ ช่ื น ชมและยิ นดี ส นับ สนุนด้วย
เพราะว่าเรามาถูกทางแล้ว มันเป็ นทางที่ดีแล้วก็สนับสนุนครับ”

“
วันนี้ผมพอใจกับตัวเองระดับหนึ่งครับ

สิ่งทีต่ ้องการให้สนับสนุนในการดาเนินโครงการ
“ตอนนีส้ ่ิงที่อยากให้สนับสนุนคือพวกเครื่องมืออุปกรณ์ ผมเก็บเงินส่วนของ
ตัวเองด้วย ซือ้ พวกเครื่องมือตามตลาดนัด ชิน้ ละ 10 – 20 บาท ใช้ครัง้ สองครัง้
ก็เสียแล้ว ขอเขามาบ้างอะไรบ้าง ตอนนีก้ ็ใช้แบบนัน้ เครื่องมือไม่คอ่ ยสะดวก

ทีว่ า่ เราได้เปลีย่ นแปลงตัวเองมากกว่าเดิม

เท่าไหร่ เป็ นค่าใช้จา่ ยที่สงู เหมือนกัน ส่วนมากผมจะเก็บเองซือ้ เองมากกว่า เรา
ใช้ดว้ ย เราต้องใช้ต่อไปด้วย แต่ ใช้แค่ครัง้ สองครัง้ แล้วเสีย อุปกรณ์มันไม่ได้

ผมยังไม่หยุดเปลีย่ นแปลงตัวเอง

แต่วา่ เราจะไม่หยุด

จะเปลีย่ นแปลงตัวเองต่อไปเรือ่ ยๆ

มาตรฐาน ซือ้ ตามตลาดนัด ชิน้ ละ 10 - 20 บาท”

”

ฝากบอกเพือ่ นรุ่นเดียวกัน
“สิ่งที่อยากบอกกับเพื่อน ๆ อยากบอกว่าทุกวันนีว้ ัยรุ ่นที่ความผิดพลาดครัง้
เดียว มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เสมอครับ เราสามารถปรับเปลี่ยน
ตัวเองได้ ไม่ใช่วา่ เราทาผิดครัง้ เดียวแล้วมันจะผิดเสมอไปครับ” #
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เป้าหมาย
ข้อมูลโครงการ

ที ม นักถักทอชุม ชน อปท. (นายกฯ ปลัด เจ้าหน้าที่ ) แกนนาชุม ชน (กานัน

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไก

ผู้ใหญ่ บา้ น ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บา้ น ผู้ใหญ่ ใจดี ผู้รู ้ ครู ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น หรือผู้มี
บทบาทเป็ นแกนนาชุมชน) และแกนนาเยาวชนหรือสภาเด็กและเยาวชนใน

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรูแ้ ละกระบวนการวิจยั

ระดับหมู่บา้ น/ ตาบล สามารถทาหน้าที่เป็ น "พี่เลีย้ ง" ในการขับเคลื่อนกลไก
เพื่อพัฒนาเยาวชนรุ ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชนและเป็ นพลังสาคัญที่พร้อมรับใช้

เป็ นความร่ ว มมื อ ของภาคี ดั ง นี ้ 1) กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย 2) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และ

ชุ ม ชนสัง คมและประเทศชาติ โดยใช้ห ลัก การจัด การความรู ้ ( KM) และ
กระบวนการวิจยั เพื่อท้องถิ่น (CBR) เพื่อส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต

นวัตกรรม (สกสว.)(เดิมใช้ช่ือ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)) 3)
สถาบันเสริม สร้างการเรียนรู เ้ พื่อชุมชนเป็ นสุข (สรส.) มูลนิธิ ชุม ชนท้องถิ่น
พัฒนา และ 4) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
โดยมีทีมพี่เลีย้ งวิจยั ใน จ.สุรินทร์ ได้แก่มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อีสาน จ.อุบลราชธานี
เป็ นการดาเนินโครงการในการขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเยาวชนในชุม ชน
ท้องถิ่น โดยใช้พืน้ ที่เป็ นฐานการเรียนรู ้ จาเป็ นต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
1) นักถักทอชุมชน อปท. 2) แกนนาชุมชน และ 3) แกนนาเยาวชน ที่สามารถ
จัด การความรู ้ (KM) และใช้ก ระบวนการวิ จัย เพื่ อ ท้อ งถิ่ น ในการพัฒ นา
ศักยภาพของท้องถิ่นและคลี่คลายปั ญหาของท้องถิ่นสู่การพึงพาตนเอง หรือ
ท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างยั่งยืน
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