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นายธนภัทร โสมาบุตร (จ๊อบ) อายุ 15 ปี เยาวชนจากต าบลเมืองลีง  

หลงัจากเรียนรูจ้าก ค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนท้ังใน

และนอกระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร ์ (ภายใตก้ารด าเนิน

โครงการพฒันาเยาวชนในชมุชนทอ้งถ่ิน 4 ภาค) สนบัสนนุโดยกรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถ่ิน , กสศ. , สถาบนัยวุโพธิชน , สกสว. , ธนาคารไทยพาณิชย ์

จ ากดั(มหาชน) และมลูนิธิสยามกมัมาจล เม่ือวนัท่ี 1- 21 ตลุาคม 2562 ณ 

หนว่ยอนรุกัษแ์ละจดัการตน้น า้หว้ยสามสบ ต.ศรีสะเกษ     อ.นานอ้ย จ.นา่น  

ซึ่งเสรจ็สิน้ไปเรียบรอ้ยแลว้  “จ๊อบ” ไดบ้อกเลา่เรื่องราวของตนเองและเรื่องราว

การเปล่ียนแปลงตนเองภายในงาน เจา้ตวัมุง่มั่นท าตามความคาดหวงัของ

ครอบครวัใหก้ลบัไปเรียนตอ่ใหส้  าเรจ็ โดยการวางเปา้หมายเรียนตอ่เทคนิค 

ดา้นชา่งยนตเ์พ่ือใหพ้อ่แมภู่มิใจอีกดว้ย 

“จ๊อบ” เริ่มเล่าชีวิตตวัเองใหฟั้งว่า ตอนนีไ้ม่ไดเ้รียนหนงัสือแลว้ออกเรียนตอน

เขา้เรียนในชัน้มธัยมตน้ เพราะไม่ค่อยชอบเรียน “ผมไม่ค่อยชอบการเรียนใน

ระบบครบั โดนบงัคบัเยอะ ผมจึงตดัสินใจออกมา ตอนเรียนประถมผมก็เรียน

ไม่คอ่ยดีครบั ผมไม่ชอบการเรียนอยู่แลว้ ตอนเด็กๆ ก็ชอบกีฬาไก่ชน ชอบเตะ

บอล” การตัดสินใจออกจากโรงเรียน พ่อแม่ไม่สนับสนุน และเม่ือออกมา        

“จ๊อบ” มุง่ไปท าสิ่งท่ีชอบคือการเลีย้งไก่ชน พอ่แม ่ยิ่งไมส่นบัสนนุเทา่ไรแต่ก็ไม่

สามารถทัดทานความชอบของ “จ๊อบ” ได ้ เพราะมองว่าไก่ชนคือการพนัน

นั่นเอง แต ่“จ๊อบ” มองวา่น่ีคืออาชีพและรายไดข้องตวัเอง  

“ตอนนีผ้มไม่ไดเ้รียน อยู่บา้นเลีย้งไก่ชนมา 2 ปีแลว้ครบั เป็นไก่ชนของผมเอง 

คนในหมู่บา้นเขาเล่นไก่เยอะ ผมชอบ ก็ลองหันมาเลีย้งดูเอง เราตอ้งศึกษา

ก่อน ผมศกึษาพอสมควร เอามาเลีย้งท่ีบา้น ตวัไหนไม่ดีเราก็คดัออกไปเรื่อยๆ 

ท่ีเราตอ้งศึกษา เราตอ้งดูไก่ใหเ้ป็น ดูอาหารไก่ท่ีใหม้นักินใหเ้ป็น ตวัแรกผม

เพาะเองจากพ่อพนัธุแ์มพ่นัธุท่ี์มีอยูท่ี่บา้นอยู่แลว้ ตวัแรกเอาไปชน ก็ดีครบั พอ

ไดอ้ยู่ ผมเพาะลูกไก่ขายตวัละ 500 บาท ได ้100 – 200 ตวัแลว้ครบั ผมมีพ่อ

พนัธุท่ี์ไปชนท่ีสนามบา้นจอมพระ เขาไปดแูลว้เขาก็ตามมาขอซือ้ลกูมนั ผมจะ

ยดึอาชีพชนไก่เป็นอาชีพครบั”  

ถึงแม ้“จ๊อบ” จะรูว้า่กีฬาไก่ชนคือการพนนัอย่างหนึ่ง แตด่ว้ยความชอบในการ

เลีย้งไก่เจา้ตัวจึงยังเลีย้งไปเรื่อย ๆ เพราะการเลีย้งไก่เหมือนมีเพ่ือนและมี

รายไดจ้นเจือครอบครวับางส่วน “เงินท่ีไดม้าจากไก่เอาไปใชใ้นครอบครวับา้ง 

ชว่ยคา่กบัขา้วบา้งครบั การเลีย้งไก่ชนเหมือนเรามีเพ่ือนอยู่ดว้ยกนั เราเลีย้งไก่ 

ไก่ก็สรา้งความดีใหเ้รา สรา้งรายได ้สรา้งความสุข ไดเ้ป็นเพื่อนกัน ช่วงท่ีมี

ความสขุในการเลีย้งไก่คือชว่งการใหข้า้วครบั” จ๊อบเลา่อยา่งมีความสขุ 
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“จ๊อบ” เล่าต่อว่าพืน้ท่ีเลีย้งไก่คือนาของท่ีบ้านนั่นเอง “ผมเลีย้งไก่ชนไวท่ี้

นาครบั ไกลออกไปจากบา้น เป็นพืน้ท่ีเราเอง ท าเป็นคอกไก่ คอกตัวผู้ 

คอกตวัเมีย ตอนนีมี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 4 คู่ ผมตัง้ราคาคู่ละ 40,000 บาท

ครบั ผมก็นอนอยูท่ี่นั่นเลยครบั     ตอนนีล้กูเจีย้บผมมี 400 ตวั ปัญหาการ

ถูกขโมยไม่มี แต่ก็ตอ้งระวงัครบั  และผมมีปู่ อยู่ใกล้ๆ  กัน แกนอนเฝ้าวัว

ควายอยูต่รงนัน้ก็ปลอดภยัอยู่ครบั”  

ผา่นมาสองปี กบัการเลีย้งไก่ชน ถึงแมช้ว่งแรกครอบครวัจะไมเ่ห็นดว้ย แต่

เม่ือมาถึงตอนนีพ้่อแม่เริ่มเขา้มาสนบัสนนุบา้ง เช่น ซือ้ไมส้รา้งคอกให ้แต่

ยงัฝากความคาดหวงักับ “จ๊อบ”อยากให ้“จ๊อบ” กลบัไปเรียนต่อนั่นเอง 

เก่ียวกับเรื่องนี ้ เจ้าตัวก็เริ่มเห็นด้วย และจะกลับไปเรียนตามท่ีพ่อแม่

ตอ้งการ 

“พ่อแม่ยงัอยากใหผ้มไปเรียนตอ่ครบั ผมเองไม่อยากเรียนในระบบ ตอนนี้

ไปสมคัร กศน.แลว้ ท่ี กศน.เมืองลีงไปเรียนชัน้ ม.ตน้ เพราะอยากไดวุ้ฒิ

เอาไปใชท้  างาน คืออยากไปเรียนเทคนิคตอ่ดา้นช่างซ่อมเครื่องยนต ์แตย่งั 

เลีย้งไก่ไปดว้ย ผมชอบซ่อมรถ รถในบา้น 4 คนั ผมซ่อมมาแลว้ครบั แกะ

เครื่องและประกอบใหม่ไดค้รบั ผมซ่อมเครื่อง แยงวาลว์เป็นแลว้ แต่ตอ้ง

ท าใหเ้ป็นอยา่งอ่ืนดว้ย อยากเรียนการไลน่  า้มนั ในอนาคตจะยดึเป็นอาชีพ

ไดไ้หม ยงัไม่รูเ้หมือนกันครบั ถา้เขามีการเสริมทกัษะ เขาสนบัสนุน ผมก็

สนใจอยูค่รบั” 

ด ู“จ๊อบ” จะเป็นเด็กท่ีมีความคิดกา้วไกล แตย่งัมีช่วงเวลาท่ีกา้วพลาดไป

ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด แต่ “จ๊อบ” ไดใ้หส้ญัญากับตวัเองว่าหลงักลับจาก

คา่ยจะหนัหลงัเรื่องนีอ้ย่างเด็ดขาด เพ่ือมุ่งมั่นในการเลีย้งไก่และเรียนต่อ

อยา่งจรงิจงันั่นเอง “กลบัไปจากคา่ยจะเลิกยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดครบั สิ่งท่ี

ท าใหเ้ลิกคือการหนัมาเลีย้งไก่ มาดแูลไก่ ถา้เรายงัยุง่เก่ียวอยู่จะดแูลไก่ได้

ไมดี่  ไกจ่ะขาดบางอย่างไป การเลีย้งไก่เราตอ้งดแูลเขาเหมือนลกูเลยครบั 

ถา้เราไปอยูก่บัเพ่ือน ไก่ก็ไมไ่ดกิ้นขา้ว” 

เม่ือมุ่งมั่นตัง้ใจความส าเร็จมารออยู่ตรงหนา้ไดอ้ย่างแน่นอน ซึ่ง “จ๊อบ” ก็

ตอ้งการพฒันาตนเอง จึงไดม้าเขา้ค่าย 21 วนั ดว้ย หลงัจากจบค่าย “จ๊

อบ” ไดส้ะทอ้นสิ่งท่ีไดจ้ากค่ายและเป็นประโยชนก์ับตนเอง และสามารถ

น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ 

“ผมคิดว่าผมไดเ้รื่องการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน ผมไม่ค่อยเขา้หาคนอ่ืน อยู่คน

เดียว อยู่บา้น พอมาคา่ยนีก็้ไดเ้ขา้หาคนอ่ืนไดง้่ายขึน้ กลบัไปมนัก็ช่วยให้

เราเขา้หาคนในหมู่บา้นไดด้ีขึน้ แตดี่อยา่งไรไมรู่เ้หมือนกนั มาคา่ยนีผ้มก็มี
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เพ่ือนมากขึน้ มีความสขุ อีกเรื่องท่ีไดคื้อเรื่องความสามคัคี การช่วยเหลือ

กนั เชน่ กิจกรรมปิดตาเดนิเขา สามคัคีกนัดี”  

ส่วนกิจกรรมในค่ายท่ีชอบ คือกิจกรรมนิเวศวิทยา “ผมชอบกิจกรรมการ

นอนเขา เดินเขา ท่ีชอบเพราะอยู่บา้นผมเป็นคนเขา้แตป่่า หาเห็ด หาของ

ป่า เหมือนไดอ้ยูบ่า้น  สว่นกิจกรรมท่ีไมช่อบ คือ การนั่งฟังบรรยาย เหมือน

มนัเป็นการบงัคบั” 

สุดทา้ย “จ๊อบ” ฝากทิง้ทา้ยไว้ว่า “ความคาดหวังของพ่อแม่กับเรา เขา

อยากใหผ้มเรียนสงู เขาอยากสนบัสนุนใหเ้รียนช่าง ผมจะพยายามท าให้

ได ้และกลบัไปผมสญัญาวา่จะเลิกยุง่เก่ียวกบัยาเสพตดิ” 

 

 

 

 

 

 

 

“ 

ความคาดหวงัของพอ่แมก่บัเรา 

เขาอยากใหผ้มเรยีนสงู  

เขาอยากสนบัสนุนใหเ้รยีนชา่ง 

ผมจะพยายามท าใหไ้ด ้

” 

 


