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“บ”ีมีดทีี“่ก ำกับตนเอง”
ใหอ้ยู่ในเส้นทำง 

ทีถู่กตอ้ง 

หลงัจาก “อนิรุต ส ำรำญกำย (บี)” อาย ุ19 ปี เยาวชนแกนน าจากต าบล  

สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร ์ได้ไปเรียนรู้จากค่ายพัฒนาศักยภาพและสรา้ง

เครือข่ายเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร ์

(ภายใตก้ารด าเนินโครงการพฒันาเยาวชนในชมุชนทอ้งถ่ิน 4 ภาค) สนบัสนนุ

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน , กสศ. , สถาบันยุวโพธิชน , สกสว. , 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) และมลูนิธิสยามกมัมาจล เม่ือวนัท่ี 1- 21 

ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรกัษ์และจัดการตน้น า้ห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ     

อ.นานอ้ย จ.นา่น เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ไดม้ารว่มสะทอ้นสิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากคา่ย 

และเรื่องราวชีวิตของตัวเองใหเ้พ่ือนๆ ฟังกัน เพ่ือใหเ้ห็นวิธีคิด มุมมองของ

เยาวชนยคุใหมอี่กคนหนึ่ง... 

 

มำเข้ำค่ำยคร้ังนีไ้ด้อย่ำงไร 

“ตอนนีผ้มประกอบอาชีพเป็นคนมิกซเ์สียงดนตรีครบั ไปตามรถแหค่รบั แลว้แต่

เขาจะโทรมาใหไ้ป ท่ีมาคา่ยครัง้นีมี้เพ่ือนตดิตอ่ไปครบัวา่อยากไปไหม เขาบอก

ว่าทาง อบต.สลกัไดพาไป เหมือนเราจะไปเรียนรูท้างอาชีพของเรา ท่ีเราอยาก

เป็น เพราะผมได้ตั้งกลุ่มมาตั้งนานแล้วว่า    อยากช่วยกันท าร้านซ่อมรถ

มอเตอรไ์ซด ์ทางอบต.เขาบอกว่าเขามีโครงการนีม้าให ้มีการซ่อมมอเตอรไ์ซด์

เหมือนกนั พวกผมก็ยกมือสมคัรใจมาเลย ก่อนหนา้นีเ้คยเขา้อบรมแบบนีค้รัง้

หนึ่งครับท่ีบุรีรัมย์ (การอบรมเชิงปฏิบัติการ TOT สร้างแรงบันดาลใจเพ่ือ

ยกระดบัสมรรถนะของเยาวชนและพ่ีเลีย้ง จงัหวดัสรุนิทร ์ระหวา่งวนัท่ี 27 - 29 

กรกฎาคม 2562” 

 

ส่ิงทีช่อบในค่ำยนี ้

“สิ่งท่ีชอบมากท่ีสดุ ผมก็ชอบทกุอย่างนะครบั ผมรูส้ึกว่าธรรมชาติดี ไม่มีอะไร

ท่ีไมน่า่ชอบ เพราะก็สบายดี เชน่ การเขา้รว่มกิจกรรมอะไรพวกนี ้กิจกรรมที ่
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ชอบคือกิจกรรมถอดควำมรู้จำกกำรดูวิดีโอทีเ่ขำพำกันเก็บขยะ ผมเองก็

ท าบา้ง ท่ีพวกเขาทิง้ซองบหุรี่อยู่ขา้งหลงั ผมก็เก็บ ก็ท าบา้ง ไม่ท าบา้ง ผมคิด

ว่าเป็นส่วนหนึ่งท่ีเราตอ้งท า เพราะถา้เราไม่ท า ก็อยู่อย่างนัน้ก็ไม่มีใครท าถา้

เราไม่ท า อีกกิจกรรมท่ีชอบคือท่ีเขาพาเล่น มันไม่เครียด มันผ่อนคลาย 

(กิจกรรมสนัทนาการ)” 

ควำมคำดหวังในกำรเข้ำค่ำยคร้ังนี ้

“ผมอยากเรียนรู้ในสิ่ ง ท่ีผมต้องการ  คือผมอยากเรียนรู้เรื่ องการซ่อม

รถจกัรยานยนต”์ 

 

ส่ิงทีไ่ด้จำกค่ำยนีค้อือะไรบ้ำง 

“ไดรู้จ้กัตวัเองว่าเราควรท าอะไรกับตวัเองบา้ง ก่อนมาค่ายนีผ้มก็ไม่แบ่งปัน

อะไรใครมาก แตเ่ม่ือมาคา่ยนีผ้มก็รูจ้กัตวัเองมากขึน้ว่าผมอยากช่วยเหลือเขา 

อยากแบ่งปันเขามากขึน้ อยากใหเ้ขามีในสิ่งท่ีผมมีมากขึน้ แบ่งปันใหก้ับทุก

คน เห็นใครแลว้อยากแบง่ปัน ผมก็แบง่ปัน เห็นเขานา่สงสาร ผมก็แบง่ปัน เชน่ 

คุณลุง (อุ๊ยเค ท่ีบา้นกิตตินันท)์ ท่ีพวกเราไปช่วยท าบา้นใหเ้ขา ตอนแรกผม

ไม่ไดเ้ป็นลกูบญุธรรมแกหรอกแตว่่าผมเห็นแกแลว้ ผมอยากเห็นบา้นแก แกก็

เลยไดพ้าผมไป ตอนแรกก็ไดเ้ห็น 2 คนกบันอ้งไก่ (เยาวชนจากต าบลเป็นสุข) 

ผมเห็นสภาพแลว้รูส้ึกหดหู่ใจ เขาบอกว่าหลานเขาเสียชีวิต ลกูก็ไม่ไดม้าเย่ียม

หลายเดือนแลว้ ผมก็สงสารแก ผมก็อยากท าอะไรให้แกสักอย่างก่อนกลับ 

(เยาวชนช่วยกนัท าเตียงนอน ราวบนัได และท าความสะอาดบา้นใหใ้หม่) พอ

ท าแลว้ก็รูส้ึกสบายใจ อธิบายไม่ถูก ดีใจท่ีไดเ้ห็นการช่วยคุณลุงอย่างเต็มท่ี 

ความรูส้กึนีม้นัจะอยูก่บัตวัผม” 

 

กับโครงกำรกลุ่มซ่อมรถมอเตอร์ไซด์มำรวมตัวกันได้
อย่ำงไร 

“ตอนแรกตัง้กลุ่มกินเหลา้น่ีล่ะ แต่ผมรูส้ึกว่ามนัไรส้าระไปวนัๆ แต่ละวนัมีแต่

เงินออก ไม่มีเงินเขา้เลย ผมก็เลยคิดว่าถา้เราอยู่ดว้ยกนัแลว้ เรามาตัง้กลุ่มท า

อะไรใหม้นัดีขึน้กว่านีห้น่อยดีไหม เผ่ือมีตงัคเ์ก็บ มีตงัคท์  าอะไรบา้ง ผมก็ถาม

แตล่ะคนว่าคนนีช้อบอะไรๆ เขาก็ชอบเรื่องมอเตอรไ์ซดห์มดเลย ผมก็คิดอย่าง

นัน้เราลองปรกึษานา้ (สาโรจน ์เท่ียงตรง นกัพฒันาชุมชน อบต.สลกัได) ดนูะ 

ก็ไปปรกึษาวา่อยากซ่อมมอเตอรไ์ซด ์นา้แกก็บอกวา่ลองตัง้กลุม่ด ูพวกผมก็ตัง้

กลุ่มขึน้มาตัง้แตต่อนนัน้ เม่ือปีท่ีแลว้ครบั เพ่ือนในกลุ่มมีแบงก ์สอง เบ็ค และ

ทุย การตัง้กลุ่มของเรามันก็ไปเรื่อยๆ ครบั ไม่ค่อยมีมาก เพิ่งตัง้ ยงัไม่มีท่ีตัง้

เป็นหลกัแหลง่ คนยงัไมค่อ่ยรู ้เรื่องการซอ่มรถ ผมก็ไดเ้รียนมาจากชา่งก่อนๆ ท่ี

เคยซอ่มอยูแ่ลว้ ผมเรียนกบัแก แกไมไ่ดเ้ป็นครู แตไ่ปเป็นลกูมือเขาผมก็เป็นไป
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เอง ทกุอยา่งก็ท าได ้เดนิไฟ ซอ่มเครื่อง ไดห้มดเลย รายไดต้  ่าสดุไดอ้ยู่ท่ี 5,000 

สูงสุดได ้9,800 อันนีแ้บ่งเป็นรายบุคคลครบั ผมว่าโอเคนะ มันมีเงินใชด้ว้ย 

และมีเงินใหค้รอบครวัดว้ยครบั ก็โอเคมากๆ เลย กับกลุ่มซ่อมมอเตอรไ์ซด ์ก็

คาดหวงัว่าถา้ไดเ้รียนไปดว้ย ความรูก็้ไดม้ากกว่าเดิม โดยเฉพาะดา้นเดินไฟ 

ดา้นเพิ่มซีซีเครื่องยนต”์ 

 

ท ำไมถงึไม่เรียนต่อ 

“ผมเรียนจบ ม.3 แลว้ออกมาท างาน ตอนแรกผมท างานป้ัม ปตท. เป็นเด็กป้ัม 

ตอนแรกได้เป็นเด็กเติมน ้ามันก็ได้ราวๆ 6-7 พัน ต่อมาเขาเล่ือนให้เป็น

แคชเชียรก็์ได ้11,000 ก็อยูไ่ดค้รบั ผมอยูท่ี่บา้นครบั พอ่ยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน ผมเป็น

ลกูคนเดียว ก็เลยตอ้งอยู่คนเดียวท่ีบา้น แรกๆ ก็ยากอยู่ครบั ผมก็อยู่คนเดียว

มาโดยตลอด ตอ้งก ากบัตวัเองว่าเราตอ้งอยู่ไปแบบนี ้อยู่แบบไม่มีครอบครวัท่ี

จะคอยหนนุหลงัแลว้ เราตอ้งท าตวัเองใหดี้ท่ีสดุ  

สิ่งท่ีตวัเองท าไดดี้ คือการใชเ้งินครบั ผมบรหิารการเงินเอง ก ากบัตวัเองในเรื่อง

กินเหลา้ ในเรื่องเท่ียว ก็อยู่คนเดียวมา 3-4 ปีแลว้ครบั ก็รูส้ึกสบาย ไม่มีใครมา

บงัคบัอะไร ก็คิดว่าน่าจะดแูลตวัเองได ้แตอ่าจจะไม่ 100% จดุท่ีขาดอยากให้

คนดแูลก็คือเรื่องความอบอุน่ครบั” 

 

สิ่งที่ตัวเองท ำไดด้ี คือกำรใช ้

เงินครับ ผมบริหำรกำรเงนิเอง 

ก ำกับตัวเองในเรือ่งกนิเหลำ้ ใน

เรือ่งเทีย่ว 
 

กับมุมมองทีม่ีต่อเดก็นอกระบบอยำกฝำกบอกอะไร 

“อยากให้เข้าใจว่าคนท่ีไม่ได้เรียนหนังสือ เขาก็มีทักษะในด้านของเขา

เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู ้ไม่มีอะไรเลย แต่เขาสามารถหากินไดด้ว้ย

ตวัเองครบั”# 


