เรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทางานเยาวชน”

นางจันทร์เพ็ญ ทรัพย์สนุ่น
นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรนิ ทร์

ฝึ กการเล่าเรือ่ งด้วยวิธีเขียนในเวที”การเพิม่ สมรรถนะนักถักทอชุมชน :
การจัดการความรูแ้ ละการเป็ นคุณอานวย” วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563
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ชีวิต“น้องผู้บกพร่องทางร่างกาย”

บางวันมีคนมาใช้ ไปก็ไป บางวันก็ไม่ได้ทา โดยได้คา่ จ้างประมาณวันละ
250 บาทต่อวัน

นางสาว B อาศัย อยู่ กั บ ยาย มี พ่ี ส อง 2 คน เป็ นพี่ ส าวและ
มีนอ้ งชาย 1 คน เดิม B อาศัยอยู่กบั พ่อแม่ แต่เนื่องจากทางบ้านมีฐานะ
ค่อนข้างยากจน ประกอบกับยายซึ่งอาศัยอยู่อีกหมู่บา้ นหนึ่ง และยายก็

ก่อนที่ ทีม นัก ถัก ทอจะลงไปส ารวจนั้น ตัวข้าพเจ้าเองซึ่ ง เป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสังคมสงเคราะห์อยู่แล้ว ได้ดาเนินการเพื่อให้ B ได้รบั

มีความพิการและอายุมากแล้ว B จึงต้องมาอยู่กบั ยาย เพื่อช่วยดูแลยาย
ช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ B เป็ นเด็กสาวที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

บัตรความพิการ และยายของ B ซึ่งก็ได้รบั บัตรความพิ การด้วยเช่นกัน
ทาให้ครอบครัวของ B มีรายได้เพิ่มขึน้

ซึ่งมีความพิการมาตัง้ แต่เด็กแต่ก็ไม่เคยย่อท้อต่อชีวิต

เมื่อครัง้ ที่มีการจัดอบรมค่ายเยาวชน 21 วัน ที่จงั หวัดน่าน B เอง

B ได้เข้ารับการศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ดว้ ยสภาพ

ได้

ก็อยากไปอบรมด้วย แต่เนื่องจากต้องดูแลยาย จึงไม่สามารถไปร่วม
กิจกรรมได้ อีกทัง้ B เองก็รูส้ ึกว้าตัวเองจะไปอยู่ร่วมกับ ผูอ้ ่ืนได้หรือไม่
กลัวคนอื่นรังเกียจตัวเอง จึงขาดความมั่นใจ ข้าพเจ้าเองก็พยายามพูด

ในช่วงนีท้ ีมถักทอฯ ได้ลงพืน้ ที่ ในช่วงแรกนัน้ ทางทีมได้ไปพบ B
และยาย ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้าน 2 คน ได้น่ งั สอบถามเกี่ ยวกับการดาเนิน

อธิ บายประโยชน์ของการเข้าร่วมกิ จ กรรมให้ B ฟั ง ตลอด เพราะรู ส้ ึ ก
อยากช่วยเหลือ B ให้กาลังใจ B จน B เองก็มีความไว้วางใจข้าพเจ้า

ชีวิตของ B ได้ความว่า B มีความบกพร่องร่างกายตัง้ แต่เกิ ด เป็ นเด็ก
หัวโตเรียนรูช้ า้ แม่ตอ้ งพาไปรักษาตัง้ แต่เกิด แต่ก็รกั ษาไม่หาย B เป็ นคน

หลังจากกิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนที่ จ.น่าน ผ่านไปซักพัก B
ได้เข้าไปพบข้าพเจ้า และปรึกษาหารือ ตลอดจนได้เล่า ฟั งว่า B มานั่งคิด
ทบทวนแล้ว คิดว่าตัวเองอยากมี งานทา มีรายได้เพิ่ม ขึน้ ถ้ามีการจัด

ร่างกายและความบกพร่องของร่างกาย จึงไม่สามารถเรียนต่อ ม.ปลาย

ที่มีความประพฤติดี ตัง้ ใจเรียน ถึงแม้ผลการเรียนจะไม่คอ่ ยดีนกั แต่ B ก็
มีความมุ่งมั่นและตัง้ ใจเรียน จนเรียนจบ ม.ต้น หลังจากจบ ม.ต้น B

อบรมส่งเสริมอาชีพ หรือว่าค่ายเยาวชนอีกให้ขา้ พเจ้าบอก B ด้วย

ไม่ได้เรียนต่อและหางานทาโดยรับ จ้างทั่วไป แต่ก็ไม่ได้มีงานทาทุกวัน

จะเห็นได้ ว่ า ถึงแม้ ช่ ว งแรก ที่ทีม นั ก ถัก ทอเข้ า ไปพบ B
เพื่อให้ไปร่วมค่ายเยาวชน แต่ B ปฏิเสธการเข้าร่วมค่ายเยาวชน
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แต่หลังจากนั้น B ก็เป็ นผู้เข้ามาหาข้าพเจ้าเอง และมีความตั้งใจที่
จะเข้าร่วมกิจกรรมกับข้าพเจ้า ซึ่งถือว่าข้าพเจ้าก็มีความสาเร็จใน
ขั้นตอนหนึ่งแล้ว

บทเรียนทีไ่ ด้รับ

−

ทาให้เรารับทราบปั ญหาเพื่อมาเป็ นแนวทางในการดาเนินการ
ครัง้ ต่อไป
ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากชุ ม ชน ตลอดจนค าชื่ นชมของ

−

ผูร้ บั บริการ ทาให้เรามีกาลังใจในการทางานต่อไป
บางครัง้ สิ่งที่เราคาดหวังมาก อาจจะไม่ได้ตามที่หวัง

−

ปั จจัยความสาเร็จ
−

ทีมนักถักทอ มีความมุง่ มั่นตัง้ ใจในการทางาน มีความสม่าเสมอ

−

ทุม่ เท
มีความเข้าใจ เข้าถึงทาให้ได้รบั ความไว้วางใจ

−

การทางานเป็ นทีมมีความสาคัญมาก

“
ได้รบั ความไว้วางใจจากชุมชน
ตลอดจนคาชืน่ ชมของผูร้ บั บริการ
ทาให้เรามีกาลังใจในการทางานต่อไป
”
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