นายธนกร นิโรรัมย์ (อ๋า) อายุ 15 ปี เยาวชนจากตาบลเมืองลีง หลังจาก
เรียนรูจ้ าก

ค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้งในและ

สนุกแบบนัน้ ที่ไปกรุงเทพฯ ก็อบรมแบบนีล้ ะ่ ครับ แต่อยู่แต่ในโรงแรมครับ เป็ น
การอบรมของกสศ. (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) ก็คดิ ว่าจะเป็ น

นอกระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร์ (ภายใต้การดาเนินโครงการ

เหมือนกัน”

พัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค) สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการปกครอง

ตอนนีท้ าอะไรอยู่

ท้องถิ่น , กสศ. , สถาบันยุวโพธิชน , สกสว. , ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล เมื่อวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วย
อนุรกั ษ์และจัดการต้นนา้ ห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน ซึ่งเสร็จ
สิน้ ไปเรียบร้อยแล้ว

และ “อ๋า” ได้ตงั้ เป้าหมายในอนาคตอยากเรียนให้จบ

ปริญญาตรี และฝันไกลเป็ นไกด์ตา่ งประเทศให้ได้ “อ๋า” ได้มาพูดคุยเรื่องราว

“ตอนนีท้ ่ีบา้ น ผมก็ทางานเกี่ยวกับเครื่องเสียง จัดเวทีตามงานผมก็
ช่วยที่บา้ นด้วย และตอนนีก้ ็เรียนหนังสืออยู่ดว้ ยครับ เรียนอยู่ กศน.จอมพระ
มัธยมต้น
ก่อนหน้านีผ้ มก็เลิกเรียนด้วยตอนนัน้
ก็เลยทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตครับ ที่เลิกเรียนเพราะผมสละให้นอ้ งเรียนแทนครับ แล้ว

ของตนเองและการเปลี่ยนแปลงตนเองภายหลังค่ายให้ฟัง..

ผมก็กลับมาเรียนอีกครัง้ ส่วนครอบครัวผมก็ยงั อยูก่ นั ครบครับ มี พ่อ แม่ ตา
ยาย และน้องครับ ”

การเข้าค่ายในครั้งนีม้ าได้อย่างไร

ความคาดหวังจากการเข้าค่าย

“การมาค่ายนี ้ ตอนแรกครูออ้ ย (วราภรณ์ หลวงมณี) เขาไปที่ตาบล แล้ว
เขาชวน และครูหวิง (จิรนันท์ เครือจันทร์ ครูผดู้ แู ลเด็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรนิ ทร์ (นักถักทอชุมชน รุน่ 1) พี่เลีย้ ง ต.เมืองลีง)
ครูก็พามาที่น่ีครับ ครูหวิงบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปอบรมที่น่าน 21 วัน ผมก็
ตัดสินใจมาเลย ก่อนมาผมก็ไปอบรมอยูก่ รุงเทพฯ ก่อนแล้วครับ ก็คิดว่าน่าจะ

“คาดหวังว่าจะมาปรับเรื่องการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ครับ ตอนอยูบ่ า้ นก่อน
หน้านี ้ ผมสูบบุหรี่ กินเหล้า แต่มาอยูน่ ่ี ผมยังไม่ได้สูบบุหรี่และกินเหล้าเลย
ครับ ความรู้สึกก็ธรรมดาครับ ไม่มีความอยาก ผมตั้งใจว่าจะเลิก ผมก็
เลิกครับ”
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กิจกรรมทีช่ อบทีส่ ุดและจะไปใช้ในอนาคต
“ผมชอบกิจกรรมทีใ่ ห้การกล้าแสดงออกครับ เช่น การนาเสนอ การ

บอกว่าอีกนิดหนึ่งก็จะเช้าแล้ว ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทนได้ครับ ก็กินนา้
ไปครับ พอผ่านมาถึงตอนเช้าก็ชอบกิจกรรมนีน้ ิดๆ ครับ”

พูด ก็จะนาไปใช้เพื่อเป็ นผูน้ าที่โรงเรียน ผมเพิ่งไปสมัคร กศน. ที่ต.เมืองลีงมา

ค่ายนีท้ าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใดบ้าง

ครูบอกว่ากลับจากค่ายนีไ้ ปจะให้เป็ นผูน้ าของโรงเรียน กิจกรรมทีช่ อบอีกก็

“เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดของผม กลับไปก็จะดูแลพ่อแม่
ครับ ด้านอื่นๆ คือ ผมเป็ นคนไม่ชอบศิลปะ เขาพามา ผมก็ทาแล้วคิดว่ามันง่าย

คือกิจกรรมเข้าชุมชนครับ เพราะได้ออกจากพืน้ ที่บา้ งครับ ตอนนัน้ ผมมี
หน้าที่ชว่ ยชาวบ้านถางต้นไม้และเก็บขยะ ก็มีความสุขครับ มีความสุขที่ได้ช่วย
ประชาชนครับ ได้พฒ
ั นาหมู่บา้ น และได้ไปช่วยคุณลุงด้วยครับ เห็นแล้วสงสาร
ครับ”
กิจกรรมทีไ่ ม่ชอบทีส่ ุด
“กิจกรรมทีไ่ ม่ชอบมากทีส่ ุดคือ นิเวศภาวนาครับ เพราะผมก็ไม่
ค่อยนั่งสมาธิเท่าไหร่ครับ บอกไม่ถกู เขาให้เราไปนั่งสมาธิ ตอนขึน้ ไปบนเขา
เขาบอกว่าให้น่งั สมาธิแล้วค่อยนอน ผมก็น่งั แล้วมันก็เมื่อย พืน้ มันไม่เท่ากัน
ด้วย ผมก็ตอ้ งนอนจนถึงเช้า แต่นอนไม่คอ่ ยหลับ เพราะมันต่างพืน้ ที่กนั ผม
หลับๆ ตื่นๆ แต่ไม่ได้ออกไปจากกลดอยูใ่ นนัน้ ตืน่ เช้ามาก็ภูมิใจครับทีอ่ ยู่ได้
จนเช้า ไม่ได้ออกไปไหน ไม่ได้กินอะไรตั้งแต่ตอนเทีย่ ง ก็ทนหิวครับ

ครับ เขาสอน เขาวาดศิลปะ มันก็ดี ก็กลายมาเป็ นชอบอยูค่ รับ เมื่อวานผมวาด
รูปครอบครัวครับ เพราะห่างครอบครัวมาไกลก็เลยอยากจะวาด พอกลับไป
จากค่าย ผมก็จะไปหาเงินให้พอ่ แม่จากอาชีพที่ทาอยู่ จัดเวที เล่นไฟ ปรับไฟ
ปรับเสียงครับ”
อะไรในตัวเองทีเ่ ราไม่ชอบแล้วอยากเปลี่ยน / ข้อดีในตัวเราเอง
“นิสัยตัวเองครับ เกเร อยากเลิกเหล้า บุหรี่ ให้ได้ และข้อดีคือผม
หาเงินให้ตายายครับ”
สิ่งทีอ่ ยากบอกเพือ่ นๆ เราในค่าย
“อยากเพื่อน ๆ ว่า อยากบอกให้สู้ และรักครอบครัวให้มากกว่าเดิม
ครับ ส่วนพี่เลีย้ ง อยากขอบคุณที่ให้ความรูก้ บั พวกผมครับ”
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ความฝั นของเราในอนาคตคืออะไร
“ความฝั นในอนาคตของผม ผมอยากไปเรียนภาษาและเป็ นไกด์ ผม
อยากหาเงินให้พ่อแม่และจะได้พูดภาษาต่างประเทศเป็ น ผมได้รบั ทุน
ด้านการศึกษาจาก กสศ.ในปี นีด้ ว้ ยก็ดีใจครับ ได้ทนุ จนเรียนจบปริญญาการได้
ทุนตรงนี ้ ผมก็จะตัง้ ใจเรียนจบปริญญาและจะเรียนภาษาต่อไปด้วยครับ”

“
ความฝั นในอนาคตของผม
ผมอยากไปเรียนภาษาและเป็ นไกด์
ผมอยากหาเงินให้พอ่ แม่
และจะได้พดู ภาษาต่างประเทศเป็ น

”
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