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“ผอ.กองการศกึษา ต.สะเดา” 

เผยไม่หนักใจร่วมหนุนเดก็เยาวชนได้ด ี

 

อไุรรตัน ์จิตตห์าญ (หน่อง) ผูอ้  านวยการกองการศกึษา ศาสนา 

วฒันธรรม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสะเดา อ าเภอบวัเชด จงัหวดัสรุนิทร์

ถือได้ว่าเป็น “นักถักทอชุมชน รุ่นท่ี 3” แล้ว ส าหรับเจ้าหน้าท่ี อปท. 

จังหวัดสุรินทร ์ท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 4 

ภาค ระยะท่ี 3 : ขบัเคล่ือนกลไกเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนดว้ยหลกัการ

จดัการความรูแ้ละกระบวนการวิจัย เพ่ือขยายผลสู่อปท.อ่ืน ในจงัหวัด

สุรินทร ์สนับสนุนโดยองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร ์กองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  และมูลนิธิสยามกัมมาจล 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เม่ือมารว่มเรียนรูใ้นเวที”การเพิ่ม

สมรรถนะนกัถักทอชุมชน : การจดัการความรูแ้ละการเป็นคณุอ านวย”  

เม่ือวนัท่ี 20 – 22 มกราคม 2563 ท่ีผ่านมา มาอ่านเรื่องราวของเธอกว่า

จะมาเป็นนกัถกัทอชมุชน 

 

สถานการณเ์ดก็เยาวชน  

ตอนนีจ้ะเป็นปัญหาในเรื่องของยาเสพติด จะเยอะหน่อย พอมี

ปัญหาเรื่องยาเสพติด พอมีเด็กและเยาวชนบางกลุ่มท่ีเขาออกกลางคนั 

เน่ืองจากวา่เขาเคยอยู่ในระบบ ดงันัน้เขาจะมีกลุม่เพ่ือนของเขากลุ่มเดิม 

พอเขาออกมา เขาเข้าไปในโรงเรียนเดิม เพ่ือไปชวนเพ่ือนของเขาให้

ออกมากับเขา แต่ทีนีเ้น่ืองจากว่าเราเคยเขา้ไปติดต่อในเรื่องของเด็กท่ี

พอเขาออกมานอกระบบ ปรากฏว่ามนัยงัมีช่ือเขาอยู่ในโรงเรียน ตรงนี ้

เราจึงไปสอบถามกับทางโรงเรียนว่าท าไมเด็กยังมีช่ืออยู่ในโรงเรียน 

ขอ้เท็จจริงคือเด็กอยู่ขา้งนอก เด็กไม่ไดเ้ขา้หอ้งเรียน เขาก็บอกว่าโดย

ระบบของดา้นการจัดการศึกษา การท่ีจะคดัช่ือเด็กออกเป็นเรื่องยาก

มาก จะตอ้งคงช่ือเด็กไว้ก่อน เผ่ือจะมีวิธีการดึงเด็กเข้าสู่ระบบไดคื้น 

ดงันัน้ตอนนีจ้บักลุ่มเด็กนีค้ะ่ เพราะว่าเห็นชดั เด็กเขาออกจากโรงเรียน 

เขาไม่ไดไ้ปไหน เขาจะไปอยู่บา้นคน ๆ หนึ่งท่ีเขารูส้ึกว่าไปแลว้เขาไม่

ยุง่ยาก ไปแลว้เขาจะท าอะไรก็ได ้คือเราจะเห็นเขาอยูต่รงนัน้ 
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เคยท างานเรื่องเดก็มาก่อนไหม 

ก่อนหนา้นี ้งานเด็กเยาวชน ดว้ยงานของพ่ี ก่อนท่ีพ่ีจะเขา้มารบั

ราชการตรงนี ้พ่ีเคยท างานเป็นครูอาสาของ กศน. พอเป็นอย่างนัน้ พ่ีจะ

เจอคนทุกรุ่นตัง้แต่เด็กจนแก่ ในเรื่องของการจดัการศึกษาใหก้ับคนใน

พืน้ท่ีท่ีเขาไมมี่โอกาสในดา้นการศกึษา เพราะฉะนัน้ถามว่าเรื่องเก่ียวกบั

เดก็เยาวชนเราไดส้มัผสัมาตลอด รวมถึงพอเราเริ่มรบัราชการ จากท่ีก่อน

จะย้ายมาอยู่ท่ีน่ี ท่ีท  างานเดิมเราไดจ้ับงานดา้นเด็กเยาวชนดว้ย ท า

โครงการหลาย ๆ อย่างท่ีเก่ียวกับเด็กและเยาวชน ทัง้โครงการตน้กล้า

ความดี โครงการป้องกันการทอ้งก่อนวยัอนัควร อะไรพวกนี ้ซึ่งเรามอง

ว่าเป็นสิ่งท่ีดี และท าให้เราไดรู้ว้่าเด็กมีมุมมองแบบนีน้ะ ซึ่งบางเรื่อง

ถึงแมว้่าเราจะเคยผ่านช่วงวยันัน้ แตด่ว้ยสภาพแวดลอ้ม ดว้ยยคุสมยัท่ี

มนัเปล่ียนไป บางความคิด ณ วนัเวลาของเรา เราไม่มีความคิดตรงนัน้

เลย แตเ่ด็กทกุวนันี ้ทัง้ส่ือและอะไร เขามีความคิดแปลกใหมห่ลายอยา่ง

ท่ีมาทา้ทายเขา ท าใหเ้ห็นปัญหาตรงนัน้ดว้ย 

แรงบนัดาลใจใหม้าท ากบัเดก็นอกระบบ  

ง่ายๆ ว่าดว้ยความท่ีเราก็เป็นคุณแม่คนหนึ่ง มีลูกคนหนึ่งเป็น

ลูกชาย มีช่วงวัยท่ีด้วยความท่ีเราเห็นลูก เห็นพัฒนาการของลูก มี

ช่วงหนึ่งท่ีมีประสบการณต์รงของเราเอง ลูกเราท่ีเขาเคยเช่ือฟังเราทุก

เรื่อง แลว้อยู ่ๆ ตอน ม.2 เขาบอกวา่มนัเป็นชว่งพีคท่ีสดุของ ม.ตน้ ลกูเรา

ก็พีคจรงิ ๆ จากเดก็ท่ีเคยเหมือนกบัวา่ทกุวนัตามเรา เดนิตามเรา ไปไหน

ก็ตาม แม ่ๆ ๆ กลายเป็นว่าลกูเหมือนขาดการติดตอ่กบัเรา ไมถ่ึงขา้มวนั

ขา้มคืน แต่ระหว่างวนัจากท่ีเขาติดต่อกับเราตลอดเวลา กลายเป็นเขา

หายไปเลยชว่งเย็น ณ ชว่งเวลานัน้ คนท่ีเป็นแมค่นจะรูว้า่น่ีคือความทกุข์

ใจ ก็ตามหาลกูจนไปเจอว่าลกูเราขบัมอเตอรไ์ซดม์าอยู่ตรงนี ้ ๆ ตรงจดุท่ี

เรามองว่าท าไมมาอยู่กับกลุ่มนีล้่ะ ตรงนี ้ตัง้แต่นัน้มา เราไม่ไดด้เุขานะ

คะ เพียงแต่ว่าตอ้งการรู ้ความคิดของลูก หลังจากนั้นก็เริ่มมีมุมมอง

แปลก ๆ จากเดิมท่ีเรามองในสภาพของเราท่ีเราเคยเจอมาสมยัก่อน ซึ่ง

จะไม่เหมือนสมัยนี ้ ก็เริ่มปรบัมุมมอง ปรบัวิธีการว่า เด็กสมัยนีม้ันไม่

เหมือนสมยัเรานะ  

สิ่งท่ีเราตอ้งท าคือท าอยา่งไรเราจะเขา้ถึงว่าลกูคิดอะไรอยู ่ท  าไม

จู่ ๆ ลูกเปล่ียนไป เช่นเดียวกันกับเด็กในชุมชนของเรา ซึ่งมองว่าดว้ย

สงัคมเมืองกับสงัคมชนบท ถา้หากว่าคนท่ีไดเ้ห็นความแตกต่างจะรูว้่า

มนัแตกต่างกันมาก สงัคมเมืองจะเป็นแบบหนึ่ง สงัคมชนบทจะเป็นอีก

แบบหนึ่ง สงัคมชนบทเวลาส่วนใหญ่ถ้าลูกเขาท าผิด เขามกัจะบอกว่า

ลูกไม่ไดผ้ิด อนันีคื้อสิ่งท่ีเราไดไ้ปสมัผสัเขา คือลูกท าอะไรก็ตามเขาจะ
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มองว่ามนัเป็นเรื่องของเด็ก ซึ่งไม่ไดมี้การท่ีจะไปบอกวา่เรื่องของเด็ก แม่

กับพ่อมองอะไรอย่างไร เพราะมัวแต่ท ามาหากินดว้ยส่วนหนึ่ง ก็เลย

อยากท าตรงนี ้อยากใหเ้ด็กท่ีเราเห็นวา่ท่ีเขามีปัญหาเรื่องตรงนี ้อยากให้

เขาไดก้ลับมาเหมือนลูกเรา มองว่าเขาเหมือนลูกเราค่ะ มองอย่างนัน้ 

เลยอยากท า 

ตอนนีห้ลังจากท่ีทาง กสศ. ได้มีการแจ้งในเรื่องของเด็กท่ีมี

ปัญหาออกกลางคนั มีรายช่ือใหเ้ราเช็คเลยว่ามีหมู่อะไรบา้ง ของต าบล

เรามี 12 หมู ่ก็มีขอ้มลูชดัเจนวา่เดก็อยูห่มูไ่หนบา้ง เราจงึแบง่ใหน้อ้งแยก

รายหมูเ่ลยคะ่ จากนัน้การลงไปหาเด็กรายคนไมใ่ช่เรื่องง่าย สิ่งท่ีเราตอ้ง

รูใ้ห้มากท่ีสุดคือเด็กอยู่ในพืน้ท่ีหรือไม่อยู่ บางคนเราไม่รูห้รอกว่าอยู่

หรือไม่อยู่ ติดต่อใครง่ายท่ีสุด คือผูน้  าค่ะ ท าหนงัสือถึงผูใ้หญ่บา้นเลย

แลว้ก็วิ่งกัน วิ่งส่งหนงัสือเสร็จปุ๊ บ เราคยุตรงนัน้เลยกับผูน้  าชุมชน “ขอ

อนญุาตนะคะ ตามท่ีมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี”้ เราท าอยา่งนีจ้รงิ ๆ นะคะ เพ่ือ

ความรวดเร็ว ผูใ้หญ่ช่วยดใูหห้นหูน่อยคะ่ ผูใ้หญ่รูจ้กัใครบา้ง ส่วนใหญ่

ผูใ้หญ่ในหมู่บา้นในชุมชนเราเขาจะรูจ้กัทุกครวัเรือนอยู่แลว้ พอท่านดู

เสร็จแล้วก็อ๋อ เด็กคนนีห้รือ ตอนนีไ้ม่ตอ้งเป็นห่วงนะ เด็กท างานอยู่

โรงงานแลว้ เขาไม่เรียนก็จริง แตเ่ขารูว้่าเขาตอ้งท าอะไรตอ่ แลว้คนนีล้่ะ

ผูใ้หญ่ ออ๋คนนีก็้เพิ่งไปเหมือนกนั เขาไดล้ิสตร์ายช่ือใหเ้ราเลยคะ่ คนนีไ้ป

เรียน กศน.แลว้นะ แตค่นนีอ้ยูท่ี่บา้น ยงัไมย่อมไป เราก็เก็บขอ้มลูตรงนัน้

มา แลว้พอครบทัง้หมดจึงเอากลบัมาท่ี อบต.ของเรา มาประชมุ ประชมุ

ทีมงานของเรา 5 คนท่ีลงพืน้ท่ี นกัถกัทอ 3 คน และพ่ีเลีย้งอีก 2 คน ก็ลง

ไป ลงไปแลว้มาประชมุกนั มาช่วยกนั เราคิดว่าเราจะจบัเอาใครท่ีดแูลว้

เหมือนจะหนกั ท่ีเราคิดว่าถา้จบัแลว้จะเกิดผล ถา้เกิดผลแลว้เช่ือว่าเด็ก

กลุ่มนีเ้ขาจะบอกกนั เพราะอะไร โดยส่วนใหญ่เด็กดือ้เขาจะรูจ้กัเด็กดือ้ 

อนันีเ้ป็นธรรมชาติของเด็ก เขาจะรูจ้กัของเขาว่าเด็กคนนีน้ะ อยู่หมู่บา้น

นี ้อยา่งนี ้เราก็เริ่มท าเริ่มจบั  

มีอยูเ่คสหนึ่งท่ีเรามองวา่เขาเป็นปัญหา พอลงไปเขาบอกวา่พ่ีไม่

ตอ้งมาหาผม ผมไม่ตอ้งการใหช้ว่ย เราก็บอกว่าไม่เป็นไรครบั เด๋ียวพ่ีมา

ใหม่นะครบั คือเราจะเป็นคนท่ีเฮฮาอยู่แลว้ ไม่เป็นไรลูก เด๋ียวพ่ีมาใหม่

นะ พ่ีไม่ไปไหน พ่ีอยู่ อบต.น่ีล่ะ เด๋ียวพ่ีมาใหม่นะ รอใหห้นูพรอ้ม เราก็

ออกมาก่อน ถอยๆๆ อะไรแบบนี ้เพราะว่าเด็กเขามีเรื่องยาเสพติดดว้ย

ค่ะ เราจึงคิดว่าจะท าอย่างไร เวลาเราเขา้ไปเราตอ้งปลอดภยัดว้ย แต่ก็

ทา้ทาย  

 

 



5 
 

บทบาทของพี่เลีย้งคืออะไร  

เรื่องบทบาทตรงนีค้ิดว่าตวัเองเขา้ใจนะคะ ดว้ยการจะเป็นนัก

ถักทอชุมชนหรือเป็นพ่ีเลีย้งเขา้ไป หลัก ๆ เรารูแ้ลว้ว่าเราตอ้งท าอะไร

ให้กับเด็ก ท าอย่างไรให้เด็กกลับมาเดินทางท่ีถูกต้อง ถูกตอ้งนีไ้ม่ใช่

หมายความว่าตอ้งถกูตอ้ง 100% หรืออะไร เพียงแตว่่าท าอย่างไรใหเ้ขา

กลบัมาเดนิในเสน้ทางท่ีเขาสามารถท่ีจะสรา้งความมั่นคงใหก้บัตวัเขาได ้  

ซึ่งจากท่ีเรามอง เรามองว่าเด็กทกุคนจะมีช่วงวยัของเขา บางที

มันจะมีความคิดท่ีแตกต่างผิดเพีย้นออกไป ถ้าหากว่าเขาจมอยู่กับ

ความคิดตรงนัน้ เขาอาจจะเป๋ไปบา้ง เป็นเรื่องปกติ แตถ่า้เขามีความคิด

ผิดเพีย้น แลว้เขาเจอกลุ่มคนท่ีสามารถรบัฟังเขา และน าเขา หรืออะไรก็

ตามท่ีช่วยให้เขาเปล่ียนมุมมองได ้จะเป็นสิ่งท่ีดี เช่ือว่าตัวเองเข้าใจ

หนา้ท่ีท่ีเราจะไป วา่ตอ้งไปท าอะไรกบัเดก็กลุม่นัน้  

แน่นอนท่ีสดุคือย า้กบันอ้ง ๆ เสมอ กบัทีมงานว่าหา้มซ า้เติมเดก็ 

ไม่ตอ้งไปตอกย า้ว่าท าไมถึงอยากออกมาอยู่ขา้งนอกโรงเรียน ท าไม ๆ 

เพราะบางครัง้ค  าถามพวกนีบ้างทีเด็กไม่ไดอ้ยากตอบ เพราะเด็กแตล่ะ

คนมีเหตผุลไม่เหมือนกนั เด็กบางคนไม่กลา้ตอบดว้ยซ า้ไปว่าเป็นเพราะ

คุณครูหรืออะไร เพราะกลัวจะย้อนกลับไปหาคุณครูของเขา อันนีเ้รา

เขา้ใจเด็กนะคะ ส่วนใหญ่จึงจะไม่ค่อยถาม เอาแค่ว่าหนูอยากท าอะไร 

อยากอยู่ท่ีบา้นเราหรืออยากไปอยู่ท่ีอ่ืน หรืออย่างไร ส่วนใหญ่ถามอย่าง

นีเ้ขาจะบอก วา่หนอูยากอยูท่ี่บา้น อยากท าอะไรท่ีอยากท า   

มีตวัอย่างเด็กคนหนึ่ง นอ้งผูห้ญิงบอกว่าเขาอยากเรียนท าขนม 

เด็กคนนีอ้อกเรียนตอน ม.1 เน่ืองจากงานวนัเด็กแห่งชาติท่ี อบต.เราจดั 

แลว้เขาไดไ้ปรูจ้กักบัผูช้ายกลุ่มหนึ่งแลว้เขาเหมือนกับว่าเขาไปพึงพอใจ

กัน หลังจากจัดงานวันเด็ก เด็กก็หายไปเลย หายออกไปเลย เสร็จปุ๊ บ

ตอนแรกเราไม่รูว้่าเด็กหายไปตัง้แต่งานวันเด็ก ผูป้กครองของเด็ กมา

ตามท่ี อบต.แลว้มาถาม ผอ.กองการศกึษา เราก็ถามว่ามีอะไรคะคณุตา 

เขาบอกว่าหลานหายไปตัง้แต่งานวันเด็ก ถามว่าท าไมมาหากับหนูล่ะ 

เขาบอกว่าหลานหายไปในงานวนัเด็ก ผอ.ตอ้งรูว้่าหลานเขาหายไปไหน 

ซึ่งกลายเป็นเรื่อง โยงมาหาเราโดยอตัโนมตั ิเทา่นัน้ละ่คะ่ เราตามเลย  

มีคนบอกวา่เห็นเด็กตามไปกบัคนท่ีท าเวทีท่ีเราจา้งมา วนันัน้พ่ีก็

ตามทนัทีเลย ตามไปท่ีเจา้ของเวทีเครื่องเสียง กลายเป็นเด็กไปอยู่ท่ีนั่น

จรงิ ๆ พ่ีก็วา่ตายแลว้ ท าไมนา้ไมแ่จง้หนวูา่มีเหตกุารณแ์บบนี ้เขาถามว่า

ท าอย่างไรดีครับ เราเลยบอกว่าตอนนีท้างผู้ปกครองเด็กแจ้งความ

เรียบรอ้ยแลว้นะ นา้รีบพาหลานนา้มาเคลียรท่ี์น่ีดว่นเลยคะ่ เพราะตอนนี้
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หนก็ูเสียหายดว้ย อนันีเ้รื่องจริงนะคะ ทกุวนันีเ้ด็ก 2 คนนีแ้ตง่งานกนัใน

วยัท่ีเดก็อายแุค ่14  - 15 ปี เขาแตง่งานกนั แลว้เขาออกเรียนเลย เราเลย

คิดว่าเคสเด็กคนนีน้่าสนใจ พ่ีเลยเขา้ไป ดว้ยความท่ีเราไดต้ิดตามเขา

ตัง้แตแ่รก ถามว่าจ าพ่ีไดไ้หมลกู เขาบอกว่าจ าไม่ได ้พ่ีท่ีจดังานวนัเด็กไง

คะ เขาก็อ๋อ เขาเริ่มคุน้แลว้ ตอนนีท้  าอะไรอยู่ลกู เขาบอกว่าเขาเลีย้งวัว

เลีย้งควายอยู่บา้น ช่วยยายดนูอ้ง เน่ืองจากว่าไม่ไดอ้ยู่กับพ่อแม่ อยู่กับ

ตายาย พอถึงเวลาเย็นก็ไปรบันอ้งจากโรงเรียน ถามว่าแลว้คิดไหมว่าลกู

ตอ้งออกจากโรงเรียนมา ลกูอยากเรียนตอ่ไหม ไมอ่ยากเรียนแลว้คะ่ แลว้

คิดว่าหลงัจากนีจ้ะท าอะไร ตอนนีล้กูอาจอยู่ตรงนีไ้ดเ้พราะไม่ตอ้งใชเ้งิน

อะไรมาก แลว้หลงัจากนีล้ะ่ลกู เขาบอกวา่พ่ี หนอูยากท าขนมขาย แตห่นู

ไม่รูเ้ลยว่าจะท าอย่างไร เราก็อ๋อ อยากท าขนมหรือลูก เราใหเ้ขากรอก

แบบตามท่ีเคยใหไ้ปตอนนัน้ เขาเขียนวา่เขาอยากเรียนท าขนม เขาอยาก

ท าขนมอะไรก็ได ้เล็กๆ นอ้ยๆ ท าขาย 5 บาท 10 บาทในหมู่บา้น เคสนี ้

น่าสนใจ เขาดีนะคะ เหมือนเขาแต่งงานแลว้เขามีความเป็นผูใ้หญ่ขึน้ 

อนันีก็้เคสหนึ่ง   

อีกเคสหนึ่งท่ีเราเคยเจอคือนอ้งผูช้าย เราสนิทกบัพ่อแม่เด็ก เขา

ขายอาหารรถพ่วง ประมาณช่วงบา่ย ๆ จะออกขาย แลว้ทีนีเ้ด็กมีปัญหา

เรื่องยาเสพติด ตอนนีอ้ยู่ในระหว่างการขึน้โรงขึน้ศาล แลว้ก็ออกจาก

โรงเรียนเลยคะ่ เขาไปเสพยากบัเพ่ือน เสพในจดุท่ีไม่ไดห้่างจากบา้นพ่อ

แม่เยอะ แต่เป็นแหล่งท่ีเราจะไม่ค่อยกลา้เขา้ไปกัน เพราะว่าเด็กกลุ่มนี ้

จะกา้วรา้วนิดหนึ่ง เด็กคนนีเ้ราใชว้ิธีใหพ้่อแม่เขา้ไปช่วยคยุกบัลกูหน่อย

ไดไ้หม ป้าหน่องอยากใหเ้ขากลับเขา้มา ไม่จ  าเป็นตอ้งในระบบนะ ป้า

หน่องอยากใหเ้ขากลับเขา้มาสู่การศึกษา วิธีการใดก็ได ้ใหเ้ขาบอกว่า

เขาตอ้งการแบบไหน เราก็ตะลอ่มพอ่กบัแมเ่ขา ซึ่งพอ่กบัแมเ่ขายงับงัคบั

ลกูไมค่อ่ยได ้ก็จะใชว้ิธีนี ้

รูส้กึอยา่งไรกบับทบาทพ่ีเลีย้งเยาวชน หนกัไปไหม 

ถามว่ารูส้ึกหนกัไหม แรก ๆ ก็รูส้ึกนะ เราทุกขเ์พราะอะไร งาน

ของเรามีนโยบายใหม่ ๆ มาเยอะ ตวัเองมองว่าบางงานไม่ใช่งานเราเลย 

ท าไมเราตอ้งมาท า แต่พอเราลงไปเห็น บางทีเด็ก ๆ ท่ีเขาเขา้มาคยุกับ

เรา เขามาพูดเล่น เรารูส้ึกว่าเด็ก ๆ ก็น่ารกัดีนะ บา้ๆ บอๆ ไป ท าใหมี้

ความสขุ อีกมมุหนึ่ง พอเราไดไ้ปเห็นเขา กลายเป็นความสงสารมากกว่า 

ไม่ไดเ้ป็นความรูส้ึกว่าหนักอกหนักใจ สงสาร คือตอ้งยอมรบัว่าพ่อแม่

ผูป้กครองเด็กในชมุชนชนบท ส่วนใหญ่เด็กไม่ไดอ้ยู่กบัพอ่แม่ เด็กอยู่กบั

ปู่ ย่าตายาย ถามว่าปู่ ย่าตายาย การเลีย้งดลูกูหลาน เขาเลีย้งจริง ๆ ไหม 
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เขา้ใจค าว่าเลีย้งไหม เลีย้งแต่ไม่ค่อยไดส้อน ไม่ไดบ้อกวิธีการท่ีถูกตอ้ง 

คือทา่นจะเลีย้งเพราะน่ีคือหลานของทา่น แคนี่ ้ 

พอเราไดส้มัผสัตรงนัน้ ไมใ่ชค่วามรูส้ึกหนกัใจ รูส้กึเหมือนเราได้

ท าบญุนะ ไดช้ว่ยลกูชว่ยหลาน คือทกุคนเหมือนลกูเราหมดเลย ในชมุชน

นะคะ เพราะว่าลูกเราโตกว่าเขา เราเลยมองเขาเหมือนเป็นลูกเราคน

หนึ่ง จะมีความรูส้กึวา่เวลาท่ีเห็นเดก็ ๆ เขาโดนผูใ้หญ่ต าหนิ จะเป็นคนท่ี

คลา้ย ๆ เพ่ือนของนอ้งท่ีเขาตอนไปฝึกงาน จะรบัไมค่อ่ยได ้จะไมช่อบให้

ใครไปต าหนิเขา  

เพราะโดยส่วนใหญ่ ผูใ้หญ่มักเอาเหตุผลของผูใ้หญ่ไปตัดสิน

เหตผุลของเด็ก ดว้ยความท่ีเราเลีย้งลกูเหมือนเพ่ือน เราจะไม่เอาเหตผุล

ของเรา เราจะเอาเหตผุลของลูกมาก่อนว่าสิ่งท่ีเขาท า เขาคิดอะไร คือ

เหตผุลของเรา เรามี เพราะเราผ่านประสบการณม์าก่อน แตก่บัลกู อย่า

ลืมวา่ลกูยงัไมมี่ประสบการณด์า้นนัน้ เดก็พวกนีก็้เหมือนกนั เขาไมเ่คยมี

ประสบการณด์า้นนัน้มาก่อน ดงันัน้สิ่งท่ีเขาท า เขาท าตามเหตผุลของ

เขา เราเขา้ไปเราตอ้งไปฟังวา่เขาคิดอะไรอยู ่เหตผุลอะไร หนถูึงคดิอย่าง

นัน้ ท าแบบนัน้ มากกวา่ ก็เลยไมห่นกัใจ แตช่อบ  

 

 

การอบรมนี ้มีสิ่งใดน าไปใชป้ระโยชนไ์ดบ้า้ง  

ชอบเรื่องการจบัประเด็น ดว้ยความท่ีว่าเราลงไปคยุกับเด็ก เรา

คยุโดยท่ีเราไม่ไดค้ิดจะจบัประเด็น คยุเพ่ือใหเ้ด็กผ่อนคลายมากกวา่ คยุ

เล่น คยุนัน้คยุน่ีเพ่ือสรา้งความคุน้เคยกับเด็กโดยไม่ไดจ้บัอะไรเลย พอ

มาถามอีกทีว่าเม่ือกีเ้ราคยุอะไรกับเด็กบา้ง ปรากฏว่าลืมไปเลย เพราะ

มวัแตฟั่ง มวัแตค่ยุกนั ไมไ่ดจ้ดบนัทกึ มีนอ้ยมาก คือเวลาพวกเราออกไป

จะไม่ค่อยไดจ้ดบันทึก เน่ืองจากว่าจ านวนเด็กท่ีเราลงไปมีหลายราย 

ตอ้งท าเวลา เน่ืองจากว่าเราไม่ไดมี้งานนีง้านเดียว เรามีงานในหนา้ท่ี

ความรบัผิดชอบของเราดว้ย เรื่องการจบัประเดน็นีดี้มากเพราะถา้เราจบั

ประเด็นไดจ้ะเดินต่อได ้แต่ส  าคญัท่ีเราไม่ไดจ้บั เราไม่รูเ้ลยว่าเราจะไป

ตรงไหนตอ่  

สิ่งท่ีอยากไดเ้สรมิเพิ่มเตมิ 

อยากไดท้ักษะในเรื่องของเด็กพิเศษ ทุกพืน้ท่ีมีหมดนะคะ ใน

กรณีของเด็กพิเศษท่ีไม่ไดอ้ยู่ในระบบเลย เน่ืองจากว่าผูป้กครองตาม

ชนบทมกัไมอ่ยากท ากบัเด็กพิเศษ เพราะมองเขาเป็นภาระ พอผูป้กครอง
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เขารูว้่าลกูเขาไม่เหมือนใครก็ไมอ่ยากใหล้กูเขา้สูร่ะบบ เขามองว่าจะเขา้

ไปเป็นภาระ เราอยากให้ว่า ไหน ๆ กสศ.ก็ท าตรงนีแ้ล้ว ให้มีกลุ่มท่ี

ประสบความส าเร็จของเด็กพิเศษมาสรา้งพลงัใหน้กัถกัทอ ถา้คณุลงไป

ในพืน้ท่ีแลว้เจอเด็กเหล่านี ้สิ่งท่ีพ่ีสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ด็กพิเศษ หรือ

อะไรก็ตามท่ีสามารถดึงศกัยภาพของเขาออกมาได ้ควรท าอย่างไร พ่ี

มองวา่กลุม่เดก็พิเศษเป็นกลุ่มท่ี Bright แตส่ว่นใหญ่เราเห็นแลว้เราเล่ียง

ก่อนเลยเพราะเกรงว่าจะเป็นภาระ ของทีมเด็กพ่ีตอนนี ้เคสท่ีพ่ีใหท้  า พ่ี

ใหคุ้ณครูท า ดว้ยความท่ีว่าเรามีหลานท่ีเป็นเด็กพิเศษ พอเราลงไปท่ี

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก แป๊ปเดียวเรามองออกแล้วว่าเขาเป็นแอลดีหรือ

สมาธิสัน้ แลว้ตอนนีเ้รามีเด็กท่ีอยู่ในข่ายของสมาธิสัน้ของศนูยเ์ด็กของ

เรา 4 คน ช่วงนีอ้ยู่ระหว่างการส่งพบหมอ เพ่ือประเมินอาการ พ่ีใหค้รู

จบัเคสนีเ้ป็นเคสวิจยัในชัน้เรียน เพราะทกุสิ่งทกุอยา่งเขาจะแตกตา่งจาก

เด็กทั่วไปหมดเลย พ่ีใหเ้ขาจับตรงนีเ้พ่ือใหเ้ป็นผลงานของครูเขาดว้ย 

และมีการรายงาน หลงัจากพบหมอเสร็จตอ้งรายงานว่าหมอพดูว่าอะไร 

อยา่งไร จะเริ่มใหย้าเม่ือไหร ่# 

  

 

 

“ 

พอเราไดส้มัผสัตรงนัน้  

ไมใ่ชค่วามรูส้กึหนกัใจ รู ้

สกึเหมอืนเราไดท้ าบุญนะ  

ไดช้ว่ยลกูชว่ยหลาน  

คอืทุกคนเหมอืนลกูเราหมดเลย 

ในชุมชน 

” 


