นายธนภัทร โสมาบุตร (จ๊อบ) อายุ 15 ปี เยาวชนจากตาบลเมืองลีง
หลังจากเรียนรูจ้ าก ค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนทัง้ ใน
และนอกระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร์ (ภายใต้การดาเนิน
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค) สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น , กสศ. , สถาบันยุวโพธิชน , สกสว. , ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด(มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล เมื่อวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ
หน่วยอนุรกั ษ์และจัดการต้นนา้ ห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ

อ.นาน้อย จ.น่าน

ซึ่งเสร็จสิน้ ไปเรียบร้อยแล้ว “จ๊อบ” ได้บอกเล่าเรื่องราวของตนเองและเรื่องราว
การเปลี่ยนแปลงตนเองภายในงาน

เจ้าตัวมุง่ มั่นทาตามความคาดหวังของ

ครอบครัวให้กลับไปเรียนต่อให้สาเร็จ

โดยการวางเป้าหมายเรียนต่อเทคนิค

ด้านช่างยนต์เพื่อให้พอ่ แม่ภูมิใจอีกด้วย
“จ๊อบ” เริ่มเล่าชีวิตตัวเองให้ฟังว่า ตอนนีไ้ ม่ได้เรียนหนังสือแล้วออกเรียนตอน
เข้าเรียนในชัน้ มัธยมต้น เพราะไม่ค่อยชอบเรียน “ผมไม่ค่อยชอบการเรียนใน

ระบบครับ โดนบังคับเยอะ ผมจึงตัดสินใจออกมา ตอนเรียนประถมผมก็เรียน
ไม่คอ่ ยดีครับ ผมไม่ชอบการเรียนอยู่แล้ว ตอนเด็กๆ ก็ชอบกีฬาไก่ชน ชอบเตะ
บอล” การตัดสิ น ใจออกจากโรงเรีย น พ่อแม่ไ ม่สนับสนุน และเมื่ อออกมา
“จ๊อบ” มุง่ ไปทาสิ่งที่ชอบคือการเลีย้ งไก่ชน พ่อแม่ ยิ่งไม่สนับสนุนเท่าไรแต่ก็ไม่

สามารถทัดทานความชอบของ “จ๊อบ” ได้ เพราะมองว่าไก่ชนคือการพนัน
นั่นเอง แต่ “จ๊อบ” มองว่านี่คืออาชีพและรายได้ของตัวเอง
“ตอนนีผ้ มไม่ได้เรียน อยู่บา้ นเลีย้ งไก่ชนมา 2 ปี แล้วครับ เป็ นไก่ชนของผมเอง
คนในหมู่บา้ นเขาเล่นไก่เยอะ ผมชอบ ก็ลองหันมาเลีย้ งดูเอง เราต้องศึกษา
ก่อน ผมศึกษาพอสมควร เอามาเลีย้ งที่บา้ น ตัวไหนไม่ดีเราก็คดั ออกไปเรื่อยๆ
ที่ เราต้องศึกษา เราต้องดูไก่ให้เป็ น ดูอาหารไก่ท่ีให้มนั กิน ให้เป็ น ตัวแรกผม
เพาะเองจากพ่อพันธุแ์ ม่พนั ธุท์ ่ีมีอยูท่ ่ีบา้ นอยู่แล้ว ตัวแรกเอาไปชน ก็ดีครับ พอ
ได้อยู่ ผมเพาะลูกไก่ขายตัวละ 500 บาท ได้ 100 – 200 ตัวแล้วครับ ผมมีพ่อ
พันธุท์ ่ีไปชนที่สนามบ้านจอมพระ เขาไปดูแล้วเขาก็ตามมาขอซือ้ ลูกมัน ผมจะ
ยึดอาชีพชนไก่เป็ นอาชีพครับ”
ถึงแม้ “จ๊อบ” จะรูว้ า่ กีฬาไก่ชนคือการพนันอย่างหนึ่ง แต่ดว้ ยความชอบในการ
เลี ย้ งไก่เจ้าตัว จึง ยัง เลี ย้ งไปเรื่อย ๆ เพราะการเลีย้ งไก่เหมื อนมีเพื่ อนและมี
รายได้จนเจือครอบครัวบางส่วน “เงินที่ได้มาจากไก่เอาไปใช้ในครอบครัวบ้าง
ช่วยค่ากับข้าวบ้างครับ การเลีย้ งไก่ชนเหมือนเรามีเพื่อนอยู่ดว้ ยกัน เราเลีย้ งไก่
ไก่ก็สร้างความดีให้เรา สร้างรายได้ สร้างความสุข ได้เป็ นเพื่อนกัน ช่วงที่มี
ความสุขในการเลีย้ งไก่คือช่วงการให้ขา้ วครับ” จ๊อบเล่าอย่างมีความสุข
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“จ๊อบ” เล่าต่อว่าพืน้ ที่เลีย้ งไก่คือนาของที่บ ้านนั่นเอง “ผมเลีย้ งไก่ชนไว้ท่ี

ได้ไหม ยังไม่รูเ้ หมือนกันครับ ถ้าเขามีการเสริมทักษะ เขาสนับสนุน ผมก็

นาครับ ไกลออกไปจากบ้าน เป็ นพืน้ ที่เราเอง ทาเป็ นคอกไก่ คอกตัวผู้

สนใจอยูค่ รับ”

คอกตัวเมีย ตอนนีม้ ีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 4 คู่ ผมตัง้ ราคาคู่ละ 40,000 บาท

ดู “จ๊อบ” จะเป็ นเด็กที่มีความคิดก้าวไกล แต่ยงั มีช่วงเวลาที่กา้ วพลาดไป

ครับ ผมก็นอนอยูท่ ่ีน่นั เลยครับ ตอนนีล้ กู เจีย้ บผมมี 400 ตัว ปัญหาการ

ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ “จ๊อบ” ได้ให้สญ
ั ญากับตัวเองว่าหลังกลับจาก

ถูกขโมยไม่มี แต่ก็ตอ้ งระวังครับ และผมมีปอยู
ู่ ่ใกล้ๆ กัน แกนอนเฝ้าวัว

ค่ายจะหันหลังเรื่องนีอ้ ย่างเด็ดขาด เพื่อมุ่งมั่นในการเลีย้ งไก่และเรียนต่อ

ควายอยูต่ รงนัน้ ก็ปลอดภัยอยู่ครับ”

อย่างจริงจังนั่นเอง “กลับไปจากค่ายจะเลิกยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติดครับ สิ่งที่

ผ่านมาสองปี กับการเลีย้ งไก่ชน ถึงแม้ชว่ งแรกครอบครัวจะไม่เห็นด้วย แต่

ทาให้เลิกคือการหันมาเลีย้ งไก่ มาดูแลไก่ ถ้าเรายังยุง่ เกี่ยวอยู่จะดูแลไก่ได้

เมื่อมาถึงตอนนีพ้ ่อแม่เริ่มเข้ามาสนับสนุน บ้าง เช่น ซือ้ ไม้สร้างคอกให้ แต่

ไม่ดี ไก่จะขาดบางอย่างไป การเลีย้ งไก่เราต้องดูแลเขาเหมือนลูกเลยครับ

ยังฝากความคาดหวัง กับ “จ๊อบ”อยากให้ “จ๊อบ” กลับไปเรียนต่อนั่นเอง

ถ้าเราไปอยูก่ บั เพื่อน ไก่ก็ไม่ได้กินข้าว”

เกี่ ยวกับเรื่ อ งนี ้ เจ้าตัวก็ เ ริ่ม เห็น ด้ว ย และจะกลับไปเรี ยนตามที่ พ่ อ แม่

เมื่อมุ่งมั่นตัง้ ใจความสาเร็จมารออยู่ตรงหน้า ได้อย่างแน่นอน ซึ่ง “จ๊อบ” ก็

ต้องการ

ต้องการพัฒนาตนเอง จึงได้มาเข้าค่าย 21 วัน ด้วย หลังจากจบค่าย “จ๊

“พ่อแม่ยงั อยากให้ผมไปเรียนต่อครับ ผมเองไม่อยากเรียนในระบบ ตอนนี ้

อบ” ได้สะท้อนสิ่งที่ได้จากค่ายและเป็ นประโยชน์กับตนเอง และสามารถ

ไปสมัคร กศน.แล้ว ที่ กศน.เมืองลีงไปเรียนชัน้ ม.ต้น เพราะอยากได้วุฒิ

นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

เอาไปใช้ทางาน คืออยากไปเรียนเทคนิคต่อด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์ แต่ยงั

“ผมคิดว่าผมได้เรื่องการอยู่ร่วมกับคนอื่น ผมไม่ค่อยเข้าหาคนอื่น อยู่คน

เลีย้ งไก่ไปด้วย ผมชอบซ่อมรถ รถในบ้าน 4 คัน ผมซ่อมมาแล้วครับ แกะ

เดียว อยู่บา้ น พอมาค่ายนีก้ ็ได้เข้าหาคนอื่นได้ง่ายขึน้ กลับไปมันก็ช่วยให้

เครื่องและประกอบใหม่ได้ครับ ผมซ่อมเครื่อง แยงวาล์วเป็ นแล้ว แต่ตอ้ ง

เราเข้าหาคนในหมู่บา้ นได้ดีขนึ ้ แต่ดีอย่างไรไม่รูเ้ หมือนกัน มาค่ายนีผ้ มก็มี

ทาให้เป็ นอย่างอื่นด้วย อยากเรียนการไล่นา้ มัน ในอนาคตจะยึดเป็ นอาชีพ
3

เพื่อนมากขึน้ มีความสุข อีกเรื่องที่ได้คือเรื่องความสามัคคี การช่วยเหลือ
กัน เช่น กิจกรรมปิ ดตาเดินเขา สามัคคีกนั ดี”
ส่วนกิจกรรมในค่ายที่ ชอบ คือกิจกรรมนิเวศวิทยา “ผมชอบกิจกรรมการ
นอนเขา เดินเขา ที่ชอบเพราะอยู่บา้ นผมเป็ นคนเข้าแต่ป่า หาเห็ด หาของ
ป่ า เหมือนได้อยูบ่ า้ น ส่วนกิจกรรมที่ไม่ชอบ คือ การนั่งฟั งบรรยาย เหมือน
มันเป็ นการบังคับ”
สุดท้าย “จ๊อบ” ฝากทิง้ ท้ายไว้ว่า “ความคาดหวังของพ่อแม่กับเรา เขา
อยากให้ผมเรียนสูง เขาอยากสนับสนุนให้เรียนช่าง ผมจะพยายามทาให้
ได้ และกลับไปผมสัญญาว่าจะเลิกยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติด”

“
ความคาดหวังของพ่อแม่กบั เรา
เขาอยากให้ผมเรียนสูง
เขาอยากสนับสนุนให้เรียนช่าง
ผมจะพยายามทาให้ได้
”
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