ครู หวิง จิรนันท์ เครือจันทร์ ครูผดู้ แู ลเด็ก อบต.เมืองลีง และมีบทบาทเป็ น

ณ หน่วยอนุรกั ษ์และจัดการต้นนา้ ห้วยสามสบ

พี่เลีย้ งดูแลเด็กนอกระบบของตาบลเมืองลีง

จ.น่าน ที่ผา่ นมา

โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในตาบลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีง
ซึ่งถือเป็ นอีกหนึ่ง อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จังหวัดสุรนิ ทร์ ที่ได้เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาคระยะที่ 3:ขับเคลื่อนกลไก
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู ้ และกระบวนการวิจยั
(เฟสสอง)
โดยครูหวิงจะเป็ นผูค้ อยดูแลเด็กระบบทัง้ หมดของตาบลเมืองลีง ซึ่งครูหวิง
เล่าว่าได้ออกสารวจตามชุมชน พบว่ามีเด็กนอกระบบ จานวน 31 คน ซึ่งเป็ น
กลุม่ เป้าหมายที่จะต้องนามาพัฒนาศักยภาพ

โดยครูหวิงได้สง่ เยาวชน

จานวน 4 คน คือ ธนภัทร โสมาบุตร (จ๊อบ) , นิมิตร ดาววะอิน (โอ๊ต) , ธนกร
นิโรรัมย์ (อ๋า) และราชา ศรีสขุ (ออมสิน) ซึ่งเยาวชนเหล่านี ้ สมัครใจมาร่วม
เรียนรูใ้ นค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้งในและนอก
ระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร์ สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น , กสศ. , สถาบันยุวโพธิชน , สกสว. , ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด(มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล เมื่อวันที่1 - 22 ตุลาคม 2562

ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย

ครูหวิง ได้พดู ถึงเด็กรายบุคคลให้ฟังว่า “แต่ละคนมีความแตกต่างกันมาก น้อง
โอ๊ตเป็ นคนที่ชอบอยู่คนเดียว ไม่ค่อยมีเพื่อน น้องออมสินเป็ นคนที่พูดจาไม่
เพราะกับคนในครอบครัวและเป็ นคนอารมณ์รอ้ น น้องจ๊อบก็มกั มีปัญหาความ
สุ ม เสี่ ย งต่ า ง ๆ และคนสุ ด ท้า ยคื อ น้ อ งอ๋ า จะเป็ นคนที่ ท างานช่ ว ยเหลื อ
ครอบครัว และได้เป็ นตัวแทนจังหวัดสุรนิ ทร์ท่ี กสศ.คัดตัวไปให้ทนุ น้องทางาน
ดูแลเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว”
ครู ห วิ ง บอกว่ า ที่ ส่ ง เยาวชนเข้า ร่ ว มค่ า ยในครั้ง นี ้ ได้ตั้ง ความหวัง ไว้สู ง
“คาดหวังว่าหลังจากเขากลับไปจากค่าย คือเราตัง้ เป้าไว้สงู นิดหนึ่ง เราอยาก
ให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องทีไ่ ม่ดี เราอยากให้เขาดีขึน้ เราเป็ นครู
เราส่งเด็กมาแล้วก็คาดหวังให้เด็กเป็ นในสิ่งที่เราอยากให้เป็ น แต่จะได้มากหรือ
น้อยขึน้ อยูก่ บั ตัวเขาด้วย”
“ครูหวิง” เล่าต่อถึงสถานการณ์เด็กนอกระบบในตาบลและแนวทางแก้ไข “ ที่
เราได้สารวจมาแล้ว คือเด็กส่วนใหญ่จะเรียนนอกระบบ ไม่กลับไปเรียนใน
โรงเรียนเดิมที่เขาเคยเรียน ถามว่าทาไมไม่อยากกลับไป เขาจะบอกว่าเพื่อน
เรียนไปแล้ว ถ้าเขาไปเรียนหลัง มันเหมือนเป็ นเด็กโข่ง เขาจึงไม่อยากกลับไป
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อีกอย่างหนึ่งคือเขาทางานด้วย เขาอยากเรียนไปด้วยทางานไปด้วย เขาจึง
เลือกเรียน กศน. น้อง 4 คนที่มาเขาได้สมัครเรียนแล้วในเทอมหน้า เริ่มเดือน
พ.ย.นี ้ และทุกคนอยากทางานไปด้วย เรียนสายอาชีพไปด้วย เราได้ปรึกษา
กับ อบจ.สุรินทร์แล้ว เขาบอกว่าถ้าอยากลงเรียนจริงๆ ต้องจับกันเป็ น
กลุ่มจึงจะลงเรียนได้ ก็คุยกับเครือข่ายว่าถ้าเอาเด็กมารวมเยอะ ๆ แล้ว
ไปเรียนด้วยกันจะดีไหม เขาอยากเรียนช่าง เกี่ยวกับช่างซ่อม ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้ า”
สาหรับการส่งเยาวชนมาร่วมค่าย “ครู หวิง” “ได้ลงไปทาความเข้าใจกับผูน้ า
ชุม ชนและผู้ปกครองด้วยตนเอง “ถ้าในชุม ชนได้ลงไปคุย เช่น ผู้ใหญ่ หรือ
ผู้ป กครอง เขาก็ ส นับ สนุ น เด็ ก เต็ ม ที่ หรื อ เด็ ก ที่ เ ราส ารวจมา จะไม่ มี ว่ า
ผูป้ กครองไม่ให้ไปเรียน คือทุกคนสนับสนุนเต็มที่ และที่เรามาค่าย 21 วัน เขา
จะบอกว่าจะไหมเหรอ เด็กไหวไหม ไปอยูโ่ น้นเขาก็ตดิ ตามตลอด เราจะเป็ นคน
ให้ข่าวเขาตลอดเกี่ยวกับเด็กมาเข้าค่ายว่าเป็ นอย่างไร เด็กอยู่อย่างไร ความ

ว่าเด็กกลุ่มนีไ้ ม่มีศักยภาพพอทีจ่ ะมาช่วยเหลือชุมชน ทั้งๆ ทีย่ ังไม่ได้ลง
ไปคลุกคลีกับเด็กเลย พอเห็นเด็กก็ตดั เด็กออกไปเลย แต่ตามที่เราได้ลงไป
สารวจ ได้คยุ กับเด็ก ถามเขาอยากทาอะไร เขาก็สนองตอบที่ว่าอยากจะทา
โน้นนี่น่นั กับเราเยอะแยะมากมายเลย”
“ครูหวิง” ได้แชร์ประสบการณ์ในการทางานกับเด็กนอกระบบ ทัง้ ทีไม่ใช่ภารกิจ
แต่ดว้ ยหัวใจของ “พี่เลีย้ ง” ที่มีความผูกพันเป็ นด้ายเชื่อมร้อยใจกัน “ถ้าพูด
ตรง ๆ แล้วไม่เคยลงมาทางานกับเด็กนอกระบบเลย เพราะว่าเราดูแต่
เด็กปฐมวัย ตัวเล็ก ๆ พอเราได้มาทากับเขา รู้ สึกมีความผู กพัน เขา
อยากจะทา เราอยากจะสนอง แต่ด้วยที่ว่าต้องเป็ นตามขั้นตอน เราทา
ให้เด็กไม่ได้ ก็ทาให้เรารู้สึกอึดอัดมาก”
สุดท้ายครู หวิง ได้ฝากถึง เยาวชนเหล่านี ้ “เราอยากให้ เ ขาเปลี่ ย นแปลง
ตัวเอง อยากให้เขาเป็ นคนดี อยากจะสนั บสนุ นสิ่งที่เขาอยากจะทา ที่
เขาอยากจะเป็ นค่ะ”#

เป็ นห่วงเขามี เราไปเล่าให้เขาฟั ง ส่วนมากเขาว่าโอเค เพราะเด็กอยู่บา้ นไม่ได้
ทาอะไร และสิ่งยั่วยุเยอะ เอาเด็กมาปรับเปลี่ยนบ้าง ถึงจะดีไม่เยอะแต่ก็ดีขึน้
ในระดับ หนึ่ง กลับ ไปแล้ว จะอย่า งไรยัง ไม่ไ ด้คุย กับ น้อ งเลยค่ะ น่า จะต้อ ง
กลับไปถอดบทเรียนน้องอีกทีหนึ่ง”
ซึ่ง “ครู หวิง ” สะท้อนว่าการมองของชุม ชนต่อเด็ก นอกระบบนั้นยัง ไม่ ดี นัก
“จริง ๆ คือเขาไม่ยอมรับ แต่เขาก็ไม่ได้ให้โอกาสเด็กกลุ่มนีเ้ ลย บางทีเขาคิด
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