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ค�ำน�ำ

หนังสือ เรื่องเล่าจากพื้นที่เกิดขึ้นภายใต้ “โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและ
เด็กนอกระบบการศึกษา” ได้รับการสนับสนุนจากส�านักพัฒนาครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หนังสือเล่มนี้จัดท�าขึ้นเพื่อให้ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม
โครงการน�าเสนอเรือ่งราวการท�างานในพืน้ทีข่องตนเอง ทัง้จดุเด่น เอกลกัษณ์ กระบวนการ ตลอดจนอุปสรรค
ในการช่วยเหลือครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ผ่านเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในระหว่างการท�างาน 

โดยประกอบด้วย 10 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ Young kids 6 Part 2) โครงการพฒันาครแูละเดก็เยาวชน
นอกระบบการศกึษาและจดัท�าฐานข้อมลูด้วยระบบดิจทิลัเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 3) โครงการการพฒันา
ศกัยภาพด้านการใช้สือ่ออนไลน์ ส�าหรบัจัดกระบวนการเรยีนรูบ้นฐานนเิวศวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือสร้างอาชีพ
เกีย่วกบัอาหารและสมนุไพร 4) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษาในพ้ืนท่ี อ�าเภอบ่อเกลอื
จงัหวัดน่าน 5) โครงการพัฒนาเยาวชนมสุลมิไทยเพ่ือความเสมอภาคและยัง่ยนื 6) โครงการการจัดการศกึษา
นอกระบบเพือ่พัฒนาทกัษะอาชพีสูก่ารมงีานท�าของคนพกิารในสถานการณ์ COVID-19 7) โครงการพฒันา
เครอืข่ายคร ู และนกัวชิาชพี เพือ่เสรมิสร้างทกัษะชีวติในกลุ่มเดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษา ในพืน้ท่ี
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) โครงการตามหาน้องในซอกหลืบ: แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19
9) โครงการสร้างสรรค์พัฒนาการและการเรียนรู้เด็กเยาวชนพิการ โดยครอบครัวและชุมชนพื้นที่บุรีรัมย์
และสุรินทร์ และ 10) โครงการห้องเรียนกัมปงสืบค้นทักษะชีวิตน�าร่อง 

คณะท�างานโครงการฯ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีท่�างานและสนใจงานด้านการพัฒนา
ครแูละเดก็นอกระบบการศึกษา รวมทัง้เกิดพลงักาย และพลงัใจในการท�างานเพือ่ขับเคลือ่นและเปลีย่นแปลง
ชุมชนและสังคมต่อไป

        คณะท�างานโครงการฯ 
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สำรบัญ

กลไกการช่วยเหลือเด็กจากสถานพินิจ
พิสิษฐ์ กาญจนกิจ : เทศบาลนครนครราชสีมา              
โครงการ Young Kids 6 Part

8

8

วิถีเด็กนอกระบบ: น�้าตา น�้าใจ ยามวิกฤติเมื่อโควิดระบาดที่เชียงราย
เทวินฏฐ์ อัครศิลาชัย : สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล.)            
โครงการพัฒนาครแูละเดก็เยาวชนนอกระบบการศึกษาและจัดท�าฐานข้อมลูด้วยระบบดิจิทลัเพ่ือการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 

14
“ต่ามาโละ ต่าโอมู” การเรียนรู้ เพ่ือ การมีชีวิตที่ดีงาม
นิติศักดิ์ โตนิติ : ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
โครงการการพัฒนาศักยภาพดา้นการใชส่ื้อออนไลน์ ส�าหรับจดักระบวนการเรียนรู้
บนฐานนเิวศวฒันธรรมชมุชน เพ่ือสรา้งอาชพีเกีย่วกบัอาหารและสมนุไพร

20
เด็กนอกระบบการศึกษากับแนวทางในการพัฒนาทักษะอาชีพ
ชยาภรณ์ สิทธิสันติ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการพัฒนาเดก็และเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพ้ืนทีอ่�าเภอบอ่เกลือ จังหวัดนา่น

26
โครงการพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทยเพ่ือความเสมอภาคและความยั่งยืน
เสริมศิริ มัน่ตะพงษ์ : มูลนิธิบ้านดี ดารุ้ลคอยร
โครงการพัฒนาเยาวชนมสุลมิไทยเพ่ือความเสมอภาคและความยัง่ยนื

30
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ข้ามขอบคนพิการ
ณรงค์ รัตนโสภา : มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ                         
โครงการการจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานท�าของคนพิการในสถานการณ์ COVID-19

34

34

เรื่องเล่าจากชาว “นูซันตารา”
นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           
โครงการพัฒนาเครอืขา่ยครแูละนกัวิชาชพีเพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะชีวิตในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ในพ้ืนที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

38

แรงบันดาลใจชวนน้องเข้าห้องเรียน : เสียงก้องใน “ซอกหลืบ”
เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี : มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
โครงการตามหานอ้งในซอกหลบื : แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19

42
หน้าต่างแห่งโอกาสและสะพานเพ่ือการเรียนรู้
และฟื้ นฟูของเด็กเยาวชนพิการนอกระบบ
เฉลิมชัย ทองสุข : มูลนิธิขวัญชุมชน
โครงการสรา้งสรรคพั์ฒนาการและการเรยีนรูเ้ดก็เยาวชนพิการโดยครอบครัวและชุมชนพ้ืนทีบ่รีุรัมยแ์ละสุรินทร์    

48

แบกกระเป๋าเข้าห้องเรียนกัมปงที่ชายแดนใต้
ซาหดัม แวยูโซ๊ะ : สมาคมเด็กและเยาวชนเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้
โครงการหอ้งเรยีนกมัปง สืบคน้ทักษะชวีติ

56
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กลไกการช่วยเหลือเด็กจากสถานพินิจ
พิสิษฐ์ กาญจนกิจ : เทศบาลนครนครราชสีมา              
โครงการ Young Kids 6 Part

แนวทางการด�าเนินงานด้านเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านมา 
การทีจ่งัหวัดนครราชสมีามพีืน้ทีข่นาดใหญ่รองมาจาก
เมืองหลวง กรงุเทพฯ และมอี�าเภอมากถงึ 53 อ�าเภอ
และประชากรในอ�าเภอเมอืง 100 กว่าชมุชน ทัง้ชุมชน
ขนาดใหญ่จนถึงชุมชนขนาดเล็ก และประชากร
ทีอ่ยูต่ามขอบข้างสองทางรถไฟ เด็กและเยาวชน
ในอ�าเภอเมือง 3 หมื่นกว่าคน สถาบันการศึกษา 
โรงงานอตุสาหกรรม ห้างสรรพสนิค้ามากมาย ซึง่มี
ปัจจยัและผลกระทบของเดก็นอกระบบการศกึษา
อยูอ่ย่างมากในภาวะทีส่งูขึน้ตลอด ปัจจยันีจ้ะเกดิจาก
โลกยคุใหม่และสถานการณ์ทางสงัคมของประเทศไทย
ยกตัวอย่างประเทศไทย ที่เด็กออกนอกระบบ
การศึกษาหรือที่เรียกว่า “เด็กถูกเท” มีมากขึ้น 
การเอกซเรย์เดก็นอกระบบทีเ่กิดขึน้ใหม่ไม่ว่าจะเป็น
ส่วนรายบคุคลหรือสภาพทางสงัคมทีท่�าให้เกดิปัญหา
เรือ่งความเหลือ่มล�า้ต่อตวัเดก็ ต่อครอบครวั ต่อผูด้แูล 
ต่อโรงเรยีน และคณุคร ูนอกจากบคุคลดงักล่าวแล้ว
ยังเข้าไปถึงในระบบความสัมพันธ์ในการท�างาน
ขององค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พ่อแม่
ครอบครวั ชมุชน หมู่บ้าน และโรงเรยีน ครบทกุมิติ
การเจาะลึกถึงบ้าน วิเคราะห์เป้าหมายที่ชัดเจน
เป็นสิง่ส�าคัญ การวเิคราะห์องค์มติขิองความเหลือ่มล�า้
ทางการศึกษา อาจจะแยกประเภทเป็น 8 มิติ 
1. เพศ 2. อายภูุมหิลงัครอบครัว 3. สถานะโรงเรียน

4. การเอาใจใส่เด็กหรือไม่เอาใจใส่เด็ก 5. ชุมชน
สิง่แวดล้อม เช่น เด็กในชุมชนชนบท เด็กในชมุชนเมือง
และเด็กในชุมชนกึ่งชนบท จะจัดการไม่เหมือนกัน
ความละเอียดในการจัดการให้ความช่วยเหลือ
กแ็ตกต่างกนั 6. ทิศทางการท�างานของภาครัฐและ
เอกชน ในการช่วยเหลอืเดก็และเยาวชน (เครือ่งมือ
ทีใ่ช้กบัเดก็กลุม่เปราะบาง) 7. สภาพพลวัตของเดก็
8. สภาพของประเทศในวิกฤตการณ์ยุคใหม่

กลไกการท�างานช่วงแรกให้ได้งาน ให้ได้คน ให้ได้
กลุม่เป้าหมาย ส่ิงท่ีจะต้องใช้คอื กลไกจะเป็นสิง่ท่ี
ตดิตวัไปใช้ในการท�างาน หาโจทย์ แก้ไขโจทย์ ป้องกนั
ปัญหา และหาทิศทางในทางเดียวกัน โดยสร้าง
อุดมการณ์ ปลูกฝังให้กับเด็กกลุ่มเป้าหมาย น่าจะ
มีระบบการเตือนภัยของเด็กที่จะออกนอกระบบ
การศกึษา เราจะเหน็เดก็ในโรงเรยีนในแต่ละสถานท่ี
ของสงัคม ชุมชน เดก็ยากจน เด็กทีไ่ม่ฟังผูป้กครอง
เดก็ท่ีมพีฤติกรรมเสีย่งต่าง ๆ พืน้ท่ีชมุชนในหมูบ้่าน
พอจะเดาได้ว่าเด็กคนไหนน่าจะมีปัญหา กลไกป้องกัน
ที่จะช่วยได้จะท�าอย่างไรครูไม่พอต้องกลับไปดู
ผูร้บัผิดชอบของชุมชนหรือองค์กร หน่วยงาน ผูน้�า
ชุมชนทางสังคม กลไกภาครัฐ เช่น กลไกที่ภาครัฐ
ก�าหนดขึ้น สภาเด็กและเยาวชนที่รัฐบาลก�าหนด
ไม่ส�าเร็จมากนัก มักเกิดจากสาเหตุการจัดระบบ
ของผู้ใหญ่ให้กับเด็กไม่ใช่เด็กจัดให้กับผู้ใหญ่ หรือ
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การจดัระบบการศกึษาทีไ่ม่เหมาะสม การขาดแคลน
บุคลากรทางการสอนตามกลุ่มสาระวิชา ท�าให้
เด็กขาดคุณภาพและออกนอกระบบ ความส�าคัญ
ของชมุชน ครอบครัว เด็ก และโรงเรียน เช่น ผูน้�า
ทางธรรมชาติ คือ ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนไม่เอาใจใส่
ครอบครัวไม่เอาใจใส่เด็กที่เป็นกลุ่มนอกระบบ
การศกึษา ถ้าแยกออกมาเป็นรายบคุคล การหลดุออก
จากระบบการศึกษา เพราะการศึกษาน่าละอายและ
ไม่ถูกทางซับซ้อน จนให้เด็กเสียคนไปเลย เช่น 
เด็กติดยาเสพติด โอกาสที่เด็กจะกลับมาต�่ามาก 
ประกอบกับการทิ้งร่องรอยให้กับสังคม เราต้อง
จัดการกับต้นตอปัญหาที่โตขึ้นในสังคมสมัยใหม่ 
พ่อแม่ท�าร้ายเดก็ท�าให้เด็กออกจากระบบ การบลูลี่
เป็นโมเดลทีเ่สยีหายท�าให้เด็กออกจากระบบการศกึษา
ได้ง่าย ดงันัน้เราจึงต้องให้ความส�าคญักับการระมดัระวัง
วเิคราะห์ และสร้างแนวคดิ ยกตวัอย่างการน�าแนวคดิ
ของลิสต์ (แนวคิดการจัดการ 8 ประเภท 1. สร้าง
ยทุธศาสตร์ 2. สร้างเงนิ 3. สร้างคน 4. สร้างชือ่เสียง
5. สร้างกระบวนการ 6. สร้างไอที 7. สร้างอัตรา
ป้องกันภัย 8. สร้างกติกา) การจัดการสมัยใหม่
โดยใช้แนวคิด 8 ประการของลิสต์ ให้ตรงไปตาม
แนวทางปฏบิตัอิย่างเดก็และเยาวชน อตัราภยัอนัตราย
ทีม่ผีลต่อเด็กและเยาวชน ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง
หรอืภยัท่ีมาโดยฉับพลัน ท�าให้วถีิชวีติมกีารเปลีย่นแปลง
ท�าให้ชุมชน สังคมมีการเปลี่ยนแปลง ไซเบอร์
ไอทีและสังคมดิจิทัล จ�าเป็นต้องท�าให้เกิดไอเดีย

มรีปูแบบใหม่ ท�าให้เกดิการเข้าถึงแบบไร้จรยิธรรม 
ไร้การดแูล มผีลต่อเดก็เพิม่มากข้ึนจนควบคุมไม่อยู่
ออกนอกระบบมากขึ้น มีปัญหาทางสังคมมากขึ้น 

ถ้ามีระบบการจัดการท่ีชัดเจนเหมาะสมอย่าง
มขีอบเขต และผูดู้แลอย่างถกูต้อง รูเ้ท่าทนัในระบบ
ดจิทิลัเทยีบเท่ากบัเดก็และเยาวชน พลวตัของปัญหา
ท่ีแตกต่างกันมมีากมาย หลาย ๆ หน่วยงานพยายาม
พัฒนาป้องกันและรวบรวมเครือข่าย เพื่อท�างาน
บูรณาการร่วมกัน เป็นผลดีต่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนนอกระบบเป็นอย่างมาก เช่น องค์กร กศจ.
อปท. มหีน้าท่ีจัดล�าดบัการศกึษาของจงัหวดั เช่น
เดก็อาย ุ3-4 ปี ทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่อยูท่ีไ่หน เดก็อยู่ในระบบ
หรือไม่ และเด็กอยู่นอกระบบเท่าไร และเด็ก
ออกนอกระบบไปท�าอะไร เดก็เข้าระบบภาคบังคบั 
9 ปี หรอื 12 ปี กศจ. อปท. ต้องมข้ีอมลูทีเ่ป็นปัจจบุนั
และใช้งานได้จริง กลไกเฝ้าระวงัอย่างถูกวธีิอาจใช้
หลกัทฤษฎขีองลสิต์น�ามาพฒันาหรอืสร้างแนวความคดิ
ให้เกิดมิติใหม่ ๆ แนวความคิดที่อยากฝาก คือ 
1. ปัญหาใหม่และปัญหาเก่าปัญหาใหม่ย่อมไม่เหมอืน
กบัปัญหาเก่า ปัญหาใหม่ย่อมไม่เทยีบเท่าปัญหาเก่า
2. การจดัการนอกเหนอืจากตวับคุคลน้ัน ๆ 3. กลไก
เฝ้าระวังก่อนเด็กจะออกนอกระบบการศึกษา
4. ภาพรวมของเด็กนอกระบบมากกว่าภาพรวม
ของเด็กที่อยู่ในระบบ  
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เดก็จากการศกึษาเข้าถงึตามอธัยาศยัคอืเด็กสามารถ
เลอืกเส้นทางอาชพี การเรยีนรู้นอกเหนอืจากตวัเขา
เราจะไม่ทิง้เดก็ไว้ข้างหลงั บทบาทของกสศ. อปท.
หน่วยงานตัวช่วยหรือเครือข่ายรวมถึงการผลิต
โครงการ Young Kids 6 Part หรือการพัฒนา
ครตู้นแบบ จ�านวนเดก็นอกระบบการศกึษาสีแ่สนคน
ทั่วประเทศ คิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ ของการส�ารวจ 
UNESCO เด็กนอกระบบในประเทศก็ไม่ต่างจาก
เดก็นอกระบบประเทศอืน่ ๆ 10 ปีหลงัไม่ดีข้ึนเลย
ยงัคงที ่5 เปอร์เซน็ต์ หรือบางประเทศอาจจะเพ่ิมขึน้
ตามจ�านวนประชากรเดก็ ระบบการศึกษาม ี2 แบบ 
(ระบบการศึกษาที่ใช้กับเด็กนอกระบบ เรียกว่า
พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย) 1. ระบบฮาร์ดคอร์ คือ
ระบบทีม่คีวามรนุแรง มเีรือ่งการกระท�าผดิ ยาเสพตดิ
แก๊ง และอ่ืน ๆ 2. ระบบซอฟต์คอร์ คือระบบทีอ่ยู่
ในระบบโรงเรยีน แนวทางความช่วยเหลอืในระบบ
ฮาร์ดคอร์ต้องจัดระบบให้เหมาะสมตามตัวบคุคล 
เพราะเดก็บางคนไม่ยอมรบั เด็กบางคนยงัขาดระเบยีบ
วนิยัในการใช้ชีวติ จึงยากทีจ่ะให้เข้ามาอยูใ่นระบบ
การศึกษา แต่ละกลุม่ไม่เหมอืนกนั มลัีกษณะเฉพาะ
จงึท�าให้เกดิการเรยีนรูต้ามความเหมาะสมตามบรบิท
ของเด็กนั้น ๆ และยังไม่มีประเทศไหนที่สามารถ
กดระดบัเปอร์เซน็ต์ให้เหลอืศนูย์ได้ จงึท�าให้เดก็ถกูเท
ออกจากระบบการศึกษาอย่างถาวร แต่กลุ่มที่มี
ลกัษณะเฉพาะต้องการแก้ไขปัญหา เรยีนรู ้ให้กลุม่เดก็

เยาวชนนัน้คอืการจัดระบบการยกระดบัคณุภาพชวีติ
โดยการให้เกดินักธรรมและนักคิด ระบบการศึกษา
ไม่ได้ยดืหยุน่พอให้กบักลุม่เดก็และเยาวชนลกัษณะเฉพาะ
ฉะนัน้เราจ�าเป็นต้องมคีณุครนูอกระบบท่ียดืหยุน่กบั
บรบิทและเดก็นอกพืน้ทีต่ามห้วงอายุ ตามประเภท
ให้มากท่ีสุดการขับเคลื่อนเชิงระบบคือการท�างาน
ร่วมกัน NGOs หลากหลาย การปฏิรูปการศึกษา
ถูกเลี้ยงไข้ตลอด จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าพฤติกรรม
ของระบบท�าให้เกิดความล้มเหลว เช่น การจัดตั้ง
คณะกรรมการ มีการประชุม จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง 
เบกิเอกสาร จ่ายเอกสาร จบการประชมุ และกลับมา
แต่งตั้งคณะกรรมชุดใหม่  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
รัฐบาลชุดไหน ๆ ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ในเมือ่ยงัเกิดกระบวนการเหลือ่มล�า้ในกระบวนการ
ทางการคดิ ต้ังแต่ฐานพรีะมิดจนถึงยอดไม่เท่าเทยีมกนั
การให้ความส�าคัญของโครงการผลิตครูต้นแบบ
จึงเป็นส่ิงส�าคัญท�าให้เด็กได้เกิดการคิดวิเคราะห์
ด้วยตนเองและลดพืน้ทีซั่บซ้อนในกระบวนการคดิ
ของเดก็กลุม่เป้าหมาย โดยเน้นการมีส่วนร่วมจดัระบบ
โครงสร้างให้เหมาะสมในกิจกรรม สร้างทักษะ
การเป็นคณุครตูามต้นแบบทีเ่ด็กต้องการ สร้างทีมงาน
ทีส่นบัสนนุเดก็และเยาวชนอย่างถกูต้อง สร้างคุณภาพ
ชวีติให้กบัเด็กและเยาวชน ลดแรงกดทบัทางด้านสงัคม
(การบูลลี่ทางสังคม)  
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โครงการพฒันาครตู้นแบบจะพยายามประชาสมัพนัธ์
โดยใช้ระบบ How to? และระบบสื่อมวลชน 
การสร้างระบบการศกึษาทางเลอืกให้เดก็และวชิาชพี
ทีใ่ช้ได้จรงิในโลกยคุใหม่ และต้ังรบักบัสถานการณ์
ของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 วถิชีวีติใหม่ทีบ่างครัง้เดก็ทีอ่ยู่
ในการตดัสินของศาลเด็กและเยาวชนในการท�าผดิ
ต่าง ๆ ในสถานพนิจิ ในศนูย์ฝึกและอบรมเดก็เยาวชน
ต่าง ๆ เวลาพ้นออกมาจากการตดัสนิแล้วไม่สามารถ
อยู่ในสังคมได้เพราะต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก 
การขาดการศกึษาต่อเป็นเวลานาน ท�าให้ตามหลงั
เพื่อนหรืออาจจะขาดก�าลังใจในการเรียนต่อไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการกลับไปกระท�าผิดอีก
การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงพื้นที่และชุมชนนั้น ๆ
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีวัฒนธรรมต่างกัน
ความขดัแย้งทางวฒันธรรมศาสนาทีส่งู ดูแลปกป้อง
ป้องกัน ให้เดก็และเยาวชนหล่อหลอมเข้ารวมกนั
ระบบเทคโนโลยีที่น�ามาใช้กับโครงการ Young 
kids 6 part นัน้ ครตู้นแบบ Social Recognition
คือ การเช็คข้อมูลเด็กผ่านเครื่องมือ QR code 
หรอืโค้ชทางใจกับเดก็กลุม่เสีย่งต่าง ๆ  ใช้กบัพืน้ที่
ชุมชนและตวัเดก็นอกระบบการศกึษา การส่งภาพถ่าย
สถานที ่เวลา ในการเข้าถงึพืน้ทีเ่พือ่การเรยีนการสอน
แบบอัตโนมัติการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาถงึผูป้กครองและผูดู้แล
แบบตัวต่อตัว (One on one) การรับข้อมูลผ่าน
แอปพลเิคชนัไลน์ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั
และไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ การเข้าออกนอกพืน้ท่ี
ของเดก็นอกระบบผ่านแอปพลเิคชัน่ตรวจสอบยนืยนั
ตวัตน (Checker) การดขู้อมลูส่วนบคุคลของเดก็และ
ครอบครวั การเรยีน การกระท�าผดิ ความประพฤติ
ประวตักิารเจ็บป่วย อุบตัเิหต ุจากข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์
ครูนอกระบบเข้าถึงระบบข้อมูลสุขภาพอนามัย
ของเดก็และเยาวชน โดยสามารถติดต่อผูป้กครอง
ได้ทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ รวมถึงการสร้าง
ศนูย์ประสานงานให้ความช่วยเหลอืเด็กนอกระบบ

การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม การจัดท�าห้องเรียน
ทางเลอืกให้กบัพืน้ทีน่�าร่อง เพือ่จดักระบวนการเรยีน
การสอน มีการสร้างชดุการสอนวิชาชพี 4 อาชพีน�าร่อง
วชิาตดัผม วชิาออกแบบผลติภณัฑ์ วิชาสือ่ออนไลน์
และวชิาตดัเยบ็เครือ่งหนงัท�ามอื ร่วมกบัการแสวงหา
วิชาชีพใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการสร้างภาคี
เครอืข่ายกับหน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชนในพืน้ท่ี
ระดบัจังหวดัและส่วนกลาง โดยมเีป้าหมายเดยีวกัน
คอืการพฒันาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทางการศกึษา
ให้เข้ามาท�าบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ
แบบเป็นรปูธรรม มกีารส่งเสรมิ ส่งต่อ ให้เดก็และ
เยาวชนกลุม่เส่ียงต่าง ๆ ให้มทีางเลอืกในการใช้ชวีติ
ทีต่นเอง อยากได้ อยากมี อยากท�า ตามความสมัครใจ
และเน้นการสร้างกระบวนการเสรมิแรงบวกทางใจ
ให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ สร้างพื้นที่
สร้างสรรค์กบัเดก็ด้อยโอกาสทางการศกึษา นัน่คอื 
การท่ีจะท�าให้พืน้ท่ีทางสงัคมในเมอืงจะลดการเกดิ
ปัญหาความเหล่ือมล�า้ในจังหวดันครราชสมีา รวมถงึ
ในระดบัประเทศได้เป็นอย่างดี
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เทวินฏฐ์ อัครศิลาชัย : สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล.)
โครงการพัฒนาครูและเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาและจัดท�าฐานข้อมูล
ด้วยระบบดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มีคนถามบ่อยครั้งว่า “เด็กนอกระบบคือใคร?” 
มีด้วยหรือเด็กกลุ่มนี้อยู ่ในสังคมไทยของเรา? 
อยากจะบอกว่ามจีรงิและก�าลงัขยายตวัเพิม่มากขึน้
เรื่อย ๆ ในปี พ.ศ. 2561 กสศ.ประมาณการ
เด็กนอกระบบทั่วประเทศอายุระหว่าง 2-17 ปี
ที่ไม่มีรายชื่อในระบบการศึกษาปกติ จ�านวนกว่า 
1.18 ล้านคน โดยยังไม่รวมเด็กด้อยโอกาสที่เป็น
กลุม่เปราะบางทางสงัคมและเศรษฐกจิทีเ่สีย่งจะหลดุ
จากระบบการศึกษาปกติอกีกว่า 2.1 ล้านคน และ
คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น หลังการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเมืองชายแดน
ตดิกับประเทศเมียนมาและ สปป.ลาว ตามข้อมูล
มีเด็กนอกระบบที่ไม ่มี ช่ือในระบบการศึกษา
กว่า  20,000 คน ทั้งนี้ยังไม่รวมกลุ่มเด็กเปราะบาง
หรือ “เด็กนอกระบบการศึกษา” ท่ีเสี่ยงจะ
หลุดรอดออกสู่ถนนเด็กนอกระบบได้ตลอดเวลา 
ซึง่รวมถงึ “เดก็แขวนลอย” คอืมแีต่ช่ือเป็นนกัเรยีน
อยูใ่นระบบการศึกษาปกติ แต่ชีวติจริงเดก็แขวนลอย
กลุ่มนี้ไม่ได้เข้าเรียน ออกจากโรงเรียนมานานแล้ว 
แต่ช่ือยังไม่ได้ตัดออกไปจากระบบฐานข้อมูลของ
โรงเรียน โดยเด็กด�ารงชีพด้วยการท�างานรับจ้าง
ในกระบวนการแรงงานทุกรูปแบบทั้งในเมืองและ
ชนบท รวมถึงบางส่วนก็เป็นก�าลังส�าคญัในการเลีย้ง
น้องแทนพ่อแม่ที่ต้องไปท�างานทุกวัน ต้นปี 2563 
เมื่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 เริ่มแพร่ระบาด

รอบแรกมาท่ีเชียงราย และรอบสองระบาดซ�้า
ช่วงปลายปี.. ชีพจรเศรษฐกจิเชียงรายหยดุชะงกั ..
สงัคมเงยีบสงดั.. “เด็กนอกระบบ” และคนท�างาน
อาสาเพื่อเด็กและชุมชนนอกระบบกระแสหลัก
ซึง่ในพืน้ทีเ่รียกว่า ครอูาสา, ครชูมุชน/ครภูมูปัิญญา
รวมถึงครูทางเลอืกของโรงเรียน/สถานศึกษานอกระบบ
ที่ลุกขึ้นมาช่วยเหลือเด็กนอกระบบจะมีชีวิตอยู่
กันอย่างไร? 

ยามบ่ายปลายพฤศจิกายน ต้นธันวาคม 2563 
เสียงมอเตอร์ไซค์หลายคันและรถยนต์ดังก้อง
มาแต่ไกล วันนี้เรานัด “ครูอาสา” พบกันที่
ม่อนแสงดาว โรงเรยีนทางเลอืกสมัมาชพีบนฐานนเิวศ
วัฒนธรรมและธรรมชาติของเด็กนอกระบบ
เด็กด้อยโอกาสของกลุม่เด็กชาติพนัธุช์นเผ่าพืน้เมอืง
ลุ่มน�้าโขง ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไปทาง
ทศิตะวนัออกเพยีง 28 กโิลเมตร...ครทูกุคนยิม้แย้ม
แจ่มใสทกัทายกนัด้วยความสขุ หลงัจากทีไ่ด้รบัทราบ
ว่าโครงการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบฯ เพื่อ
ช่วยเหลือเด็กนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณจากกสศ.แล้ว โดยมศีนูย์ CYD ครศุาสตร์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเป็นองค์กรพีเ่ลีย้งตดิตาม
ช่วยเหลือ..

วิถีเด็กนอกระบบ: น�้าตา น�้าใจ
ยามวิกฤติเมื่อโควิดระบาดที่เชียงราย
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ซึง่พอรบัทราบ ทกุคนต่างลงพืน้ท่ีทนัทเีพ่ือส�ารวจ
เกบ็บนัทกึข้อมูลเดก็และเยาวชนในพืน้ท่ีเป้าหมาย
อย่างเตม็ก�าลงั ทัง้กลางวนัและกลางคนื โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็กลูกหลานแรงงานเมียนมาตามบ้านพัก
คนงานก่อสร้าง สวนเกษตร ทีส่่วนใหญ่มักจะสะดวก
ให้ข้อมลูในช่วงเยน็ ๆ หลงัเลกิงาน...วนัน้ีครทูกุคน
นดักนัมารายงานความคบืหน้าในการส�ารวจเกบ็บนัทกึ
ข้อมลูเดก็ในแต่ละพืน้ท่ีชุมชนเป้าหมาย ท่ีแบ่งกนั
ไปท�างานอย่างเข้มข้น...แต่ทว่าวนันีภ้ายใต้รอยยิม้
และเสียงหัวเราะครูหลายคนไม่อาจจะซ่อนเร้น
ดวงตาที่กังวลกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควดิ-19 รอบ 2 ได้ ท่ีมข่ีาวว่าแพร่มาจากคนงาน
ท่ีท�างานในเมืองท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมา ตรงข้าม
อ�าเภอแม่สาย ผูท้ีต่ดิเชือ้โควิดลักลอบเข้าเมอืงมาอย่าง
ผดิกฎหมาย และไม่เข้ารับการตรวจคดักรองตามระบบ
อย่างถกูต้อง กระทัง่มข่ีาวการตรวจพบเชือ้โควดิ-19
ทีแ่พร่ระบาดในงานเทศกาลท่องเทีย่วฟาร์มยอดฮติ
ประจ�าปีของเชยีงราย...มข่ีาวว่าอาจจะปิดลอ็กพ้ืนที่
ปิดฟาร์มเกษตร สถานประกอบการ หรอืบางอ�าเภอ
ของเชยีงราย?? เอาละส!ิ คนเชยีงรายต่ืนตระหนก..
หวาดหวั่น ประกาศจังหวัดให้ประชาชนอยู่บ้าน...
ติดตามข่าวสารของราชการอย่างใกล้ชิด

“ผมวา่เราต้องเรง่แจกของยงัชีพแล้วครับ
ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ในครัวเรือน 
หนา้กากอนามยั เจลแอลกอฮอล ์เด็ก ๆ
ลกูหลานแรงงานเมยีนมาทัง้หมดรอ้ยกวา่คน
ที่ส�ารวจเก็บมาได้รอบนี้ ทุกคนล�าบาก
มากครับ สถานที่ท�างานของพ่อแม่เด็ก
บางคนปิดชั่วคราวไปแล้ว คนที่มีเงินเก็บ
กพ็อประทังชวิีตไปได้ แตค่นทีไ่ม่มีกล็�าบาก”  

“นาวนิ บุญส”ี ครอูาสาและครภูมูปัิญญาด้านสมนุไพร
และโหราศาสตร์ชาวเมียนมา กล่าวเปิดประเด็น
การพูดคุยข้ึนมาเหมือนดั่งได้สะท้อนข้อกังวล
ในดวงตาของตนเองออกมา ทีป่ระชมุต่างแสดงข้อมลู
ประสบการณ์ท่ีได้ลงพืน้ท่ีไปพบเจอสถานการณ์เสีย่ง
เกีย่วกบัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบสอง
กันอย่างกว้างขวาง แม้จะไม่มีข้อมูลทางวิชาการ
และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน แต่น�้าเสียง
ทกุค�าพดูของทกุคนได้สะท้อนความรูส้กึจากหวัใจ
ที่บ่งบอกถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 รอบสองนี้ไม่ธรรมดาและอยู่ใกล้ตัว
ที่สุดมาถึงพื้นที่ของเราแล้ว

“เหน็ด้วยค่ะ /ครับ !!” ทกุคนในท่ีประชมุต่างกล่าว
เป็นเสียงเดียวกัน และยังเสริมว่าต้องเร่งส่งมอบ
ให้เสรจ็โดยเร็วก่อนท่ีบางพืน้ท่ี บางชมุชน บางไซต์งาน
อาจจะล็อกดาวน์ปิดไม่ให้คนในออก ไม่ให้คนนอก
เข้าไปได้ คนพม่ากก็ลบับ้านทีเ่มียนมาไม่ได้เช่นเดยีวกนั
เพราะด่านปิดหมดทุกช่องทาง ครูทางเลือก
ม่อนแสงดาวกล่าวเสรมิว่า เด็กนกัเรยีนม่อนแสงดาว
ลากลับบ้านที่เมียนมาเมื่อต้นปี 63 ตอนนี้กลับมา
โรงเรียนไม่ได้แล้วเช่นกัน ติดค้างอยู่ที่ฝั่งเมียนมา 
โทรศัพท์มาบอกครดู้วยน�า้ตาร้องไห้ อยากจะกลบั
มาเรียนที่ม่อนแสงดาว ครูก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร? 
ระบบส่ือสารออนไลน์กไ็ม่ดพีอท่ีจะเรยีนออนไลน์ได้...
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ซาง บญุสี หรือ “น้องซาง” เยาวชนอาสาชาวเมียนมา
สู้โควิด ลูกสาวของครูนาวิน ซึ่ง “น้องซาง” เป็น
เดก็นอกระบบอีกคนหน่ึงทีเ่รียนจบม.3 จากโรงเรียน
ในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงราย แล้วบอกว่า
จะไม่เรียนต่อม.4 เพราะไม่มีเวลาเรียนในระบบ
ตามปกติ เนื่องจากต้องช่วยพ่อรักษาคนป่วยและ
ปฏิบัตงิานบูชา บรโิภคมังสวิรัต ิดูแลน้อง ดแูลอาหาร
และคุณภาพชีวิตทุกอย่างของสมาชิกภายในบ้าน
ทกุคน แต่ในยามทีโ่ควดิ-19 ระบาดครัง้นีน้อกจากเธอ
จะอาสาเข้ามาช่วยพ่อเป็นทมีงานครูอาสาชาวเมยีนมา
ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเด็กนอกระบบลูกหลาน
แรงงานต่างชาติแล้ว ยงัท�าหน้าทีเ่ป็นล่ามและเขยีน
ข้อมลูภาษาไทยกรอกแบบสอบถามให้กบัเจ้าหน้าที่
โครงการและครูอาสาคนไทยคนอืน่ ๆ ในการพดูคยุ
ส่ือสารกบัพีน้่องแรงงานชาวเมยีนมาและเดก็และเยาวชน
เมยีนมาทีย่งัไม่กล้าพดูภาษาไทย วันน้ีเธอได้ลกุขึน้กล่าว
เพิม่เตมิว่า สิง่ทีลื่มไม่ได้และเร่งด่วนสดุ ๆ เหมือนกัน
คือการแจกจ่ายส่งมอบหน้ากากอนามัย ถุงมือ 
เจลแอลกอฮอล์ เพือ่ป้องกนัโควดิเพราะเด็ก ๆ  และ
คนงานชาวเมียนมาขาดแคลนกนัมาก ๆ และรอคอย
ความช่วยเหลอืโดยเฉพาะคนทีย่งัพดูภาษาไทยไม่ได้
หรอืพดูไม่เก่ง ภาษาไทยไม่แขง็แรง เข้าไม่ถงึสวสัดกิาร
ด้านสาธารณสขุของราชการ และจ�าเป็นต้องให้ความรู้
ในการป้องกนัตนเองและรู้เท่าทนัโรคโควิด-19 อกีด้วย 

ค�ากล่าวของน้องซางท�าให้ทกุคนลุกขึน้ และกล่าวว่า
เราจะต้องเร่งมือท�ากันแล้ว ข้อมูลที่อยู่ในมือของ
โครงการและทุกคนพร้อมแล้ว รอคอยน�าไปลงมอื
ปฏิบัติจริงในพื้นที่เท่านั้นเอง และวันนี้มีข้อมูล
รายงานท่ีน่าประทับใจจากเด็กนอกระบบบางคน
ทีเ่ป็นกลุม่ชาตพินัธุแ์ละลูกหลานชาวนาท่ีกล่าวว่า
ยามนีท้ีโ่ควดิ-19 ก�าลงัระบาด แม้ว่าข้าวสารอาหารแห้ง
จะมีความต้องการมาก เพื่อบรรเทาความหิว แต่
“แม่ไก่พันธุ์ไข่” (ขนาดโตพร้อมไข่) พวกเธอมี
ความต้องการมากกว่า เพราะนอกจากจะให้อาหาร
ได้แล้ว ยังสามารถต่อยอดพัฒนาให้มีรายได้ยั่งยืน
ในระยะยาว ครแูละเยาวชนอาสานอกระบบทุกคน
ต่ืนเต้น และพร้อมแล้วทีจ่ะปฏิบติัตามท่ีตกลงนดัหมาย
และสัญญาใจต่อกัน.. เสียงรถเคลื่อนออกไปจาก
ม่อนแสงดาวทกุคนมุง่สูช่มุชน สนามงานของตนเอง
ด้วยรอยยิ้มและน�้าตาที่เปี่ยมสุข

ปลายอาทิตย์แรกเดือนธนัวาคม 2563 เรานดัหมาย
เดก็นอกระบบและครอูาสามาช่วยกนับรรจุสิง่ของ
ยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ผงซักฟอก สิ่งของ
จ�าเป็นต่าง ๆ ในครวัเรือน พร้อมกับสิง่ท่ีขาดไม่ได้
คือ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือยาง
โดยทกุคนท�างานแข่งกบัเวลาทีผ่่านไปอย่างรวดเรว็
...แม้จะเหนด็เหนือ่ยแต่ทุกคนมีความสขุท่ีมโีอกาส
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ได้ลกุขึน้มาร่วมมอืกนัจดัการช่วยเหลอืคนนอกระบบ
ในยามท่ียากล�าบากเช่นนี้ด้วยกัน... และแล้ว
เมื่อทุกอย่างพร้อม เรานัดพากันลงพ้ืนที่ส่งมอบ
ของยงัชพีพร้อมกบัให้ความรูก้ารป้องกันตนเองจาก
โรคโควดิ-19 และเสริมความรู้ทกัษะการปลกูพชืผัก
อาหาร สมุนไพรในครัวเรือนตามพื้นที่เป้าหมาย
ทันที..ในแต่ละชุมชนเราได้รับความร่วมมือและ
อ�านวยความสะดวกเก่ียวกับสถานที่จัดกิจกรรม
ส่งมอบสิง่ของยังชพีและอบรมให้ความรูใ้นการป้องกนั
ตนเองจากโรคโควดิ-19 จากผู้น�าชมุชนเป็นอย่างด.ี..

วรนิดา แก้วเรอืน หรอื “น้องใบหม่อน” นักเรียน
ชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์เด็กนอกระบบใน
ระบบการศึกษา กล่าวว่า “ความจริงแล้วปกติ
ครอบครวัของหนยูากล�าบากอยูแ่ล้ว ยิง่ช่วงโควดิ-19
ระบาด ยิ่งล�าบากมากขึ้น วันนี้ไม่มีข้าวสารกิน
เหมอืนกัน..แต่หนคูดิว่า หนขูอแม่ไก่พนัธุไ์ข่ทีโ่ตแล้ว
พร้อมไข่ดีกว่าค่ะ เพราะหนูสามารถเอาไข่ไปขาย 
ซื้อข้าวได้ค่ะ...และนอกจากหนูจะมีไข่กินแล้ว
หนสูามารถมรีายได้จากไข่และจะพยายามสะสมเงนิ
ซื้อแม่ไก่พันธุ์ไข่มาเพิ่มขยายให้มากขึ้น มีรายได้
มากขึ้นต่อเนื่องค่ะ...หนูขอขอบคุณครูทุกคนค่ะที่
ช่วยเหลือ..ขอบคุณครูนก (ภรัณยา อตุส่าห์) ทีเ่มตตา
แบ่งข้าวสารจากบ้าน มาแบ่งให้หนูได้หุงกินอิ่ม
ไปหลายวันเลยค่ะ”

กันติษา แซ่ย่าง หรือ “ฉีมั่ว” เด็กนอกระบบ
ชนเผ่าม้งกลุม่เปราะบางนักเรยีนชัน้มธัยมต้น (ม.3) 
ศูนย์การเรียนม่อนแสงดาววิชชาลัย กล่าวว่า 
รู้สึกดีใจมากเมื่อครูได้โทรไปเรียกให้มาช่วยงาน 
แพค็ข้าวสาร อาหารแห้งและส่งมอบสิง่ของเหล่าน้ี
ให้เดก็เยาวชนลกูหลานแรงงานชาวเมยีนมาทีอ่ยูใ่น
เชยีงรายและเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ คนดอยท่ีก�าลงั

เดอืดร้อนจากโควดิ-19  ซ่ึงช่วงนีต้นเองและเพือ่น ๆ
เรียนรู้ด้วยตนเองอยูท่ีบ้่านตามแผนงานการศกึษาของ
ศนูย์การเรยีนฯ และในช่วงโควดิระบาดครัง้นี ้ได้ฝึก
เรยีนรู ้ปฏิบตัจิรงิและน�าความรู้มาถอดสรุป พฒันา
และแบ่งปันกนั และจะน�าความรูเ้กีย่วกบัโรคโควดิ-19
ทีม่าร่วมเป็นเยาวชนอาสาสูโ้ควดิครัง้นีไ้ปบอกพ่อแม่
และญาติพี่น้องที่หมู่บ้านของตนที่ภูชี้ฟ้าด้วย......

ช่วงพลบค�า่ของวนัหนึง่หลงัจากเสรจ็ภารกจิส่งมอบ
ถงุยงัชพีให้กบัชมุชนเดก็ลกูหลานแรงงานเมยีนมา
ในตัวเมืองเชียงรายไปแล้ว...เสียงโทรศัพท์ดังข้ึน
ปลุกให้เราตื่นจากภวังค์ เสียงปลายสายดังขึ้น...
“อาจารย์ครับกลุม่เด็กท่ีอยูบ้่านพักคนงานในฟาร์ม
ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงถูกล็อกดาวน์ วันนี้ช่วงค�่า ๆ 
เปิดให้เราเอาของยังชีพไปส่งมอบได้แล้วครับ..
รวมถึงแคมป์บ้านพักคนงานที่ใกล้มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงด้วย คนงานและเดก็ ๆ แจ้งว่าเราต้อง
ท�าให้เสรจ็ในคนืน้ีครบั..” เสยีง “ครนูาวิน” ตืน่เต้น
ระคนดีใจที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องแรงงานเมียนมา
ทีย่ากล�าบาก ในยามทีโ่ควดิ-19 ระบาดช่วงนีใ้ห้เรยีบร้อย
เสยีที.. พอถึงเวลานดัหมายขบวนครอูาสาชาวเมียนมา
ครอูาสาคนไทยและเยาวชนอาสาเดก็นอกระบบทกุคน
อยู่ในชุดท่ีปลอดภัยเหมือนนักรบออกสู่สมรภูมิ 
ซ่ึงเราทุกคนรู้ว่าสถานท่ีท่ีจะไปคืนนี้เสี่ยงท่ีสุด...
หน้ากากอนามยั เจลแอลกอฮอล์ ถงุมอืยาง ไฟฉาย
ปากกา สมดุพก ใบทะเบยีนรายชือ่เดก็เยาวชนทีร่บั
ของถงุยงัชพี นบัรายชือ่จ�านวนคนในทะเบยีนตรงกบั
จ�านวนถุงยงัชพีทีอ่ยูบ่นรถ ทุกอย่างตรงกันพร้อม..ลยุ!
จุดแรกบ้านพักคนงานในฟาร์มฯ จุดสองบ้านพัก
คนงานในแคมป์โรงงานก่อสร้างใกล้มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง...แต่ละจดุเป็นช่วงเวลากลางคนื..ทกุคน
ตื่นเต้น ดีใจทั้งผู้ให้และผู้รับ...
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“ครูครับ ครูครับ กินน�้าก่อนครับ!” เสียงของ
เดก็น้อยคนหนึง่เอ่ยขึน้พร้อมกับถาดใส่ขวดน�า้อัดลม
2-3 ขวดพร้อมขนมพืน้บ้านเมยีนมามาให้ด้วยรอยย้ิม
อย่างเปี่ยมสุขที่ได้รับส่ิงของน�้าใจจากโครงการฯ 
และคณะครใูนค�า่คนืนี ้เพราะดูเหมือนเด็ก ๆ จะรู้ว่า
พวกเราที่เอาของยังชีพมาส่งมอบ ต่างก็ยังไม่ได้
กินข้าวเย็นกันเลย...บางคนอาหารกลางวันก็ยัง
ไม่ได้กินเหมือนกัน...ทุกคนกล่าวขอบคุณและยิ้ม
ให้กันทั้งน�้าตาและบอกว่าไม่เป็นไร ขอมอบคืนให้
เด็ก ๆ ไปแบ่งกินกันได้เลยพวกเราเร่งมือท�างาน
ด้วยไฟฉายช่วยส่องแสงสว่าง เพราะสถานท่ีบ้านพกั
คนงานที่ท�ากิจกรรมแสงสว่างจากไฟฟ้าในระบบ
ปกติที่ใช ้ไม่พอเพียง...ก ่อนจากกันครูอาสาที่
รับผิดชอบได้กล่าวย�้าถึงความส�าคัญของการสวม

หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยน�้าบ่อย ๆ หรือใช้
เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างกับคนอืน่ ๆ ทัง้สองจดุ
ผ่านไปด้วยด ี ซ่ึงวนันีก้ว่าครแูละเดก็เยาวชนอาสา
นอกระบบจะกลับถึงบ้านก็ดึกพอสมควร...

เช่นเดียวกับทุกชุมชน ทุกกลุ่มเด็กนอกระบบใน
ช่วงวิกฤติที่ยากล�าบากครั้งนี้ เราได้ยินเสียงเด็ก
หัวเราะ เห็นยิ้มที่สดใส..และน�้าตาแห่งความดีใจ
ไหลอาบแก้มของเดก็ ๆ แสดงออกแทนค�าพดูของ
เดก็ ๆ และพ่อแม่ ญาติพีน้่องท่ีมารบัสิง่ของยงัชีพ
แม่ไก่พนัธ์ุไข่ของครนูอกระบบเช่นเดยีวกนั..ซึง่เป็น
เพยีงน�า้ใจและค�ามัน่สญัญาว่าเราจะไม่ทอดทิง้กัน...
เราจะยังก้าวไปด้วยกัน..ไปด้วยกัน ตลอดไป
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“ต่ามาโละ ต่าโอมู”
การเรียนรู้ เพ่ือ การมีชีวิตที่ดีงาม
นิติศักดิ์ โตนิติ : ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน
ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ส่ือออนไลน์ ส�าหรับจัดกระบวนการเรียนรู้
บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือสร้างอาชีพเกีย่วกับอาหารและสมุนไพร

นับเวลาย้อนกลับไปราว 10 กว่าปี (2552) ชุมชน
ชาวกะเหรีย่งชายแดนฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย
กับประเทศเมียนมา ในพื้นที่ต�าบลแม่สามแลบ 
อ�าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทีมี่แม่น�า้สาละวิน
และแม่น�้าเมย เป็นแนวพรมแดนทางธรรมชาติ 
แบ่งแผ่นดนิออก 2 ประเทศ ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว
กลุม่ชาตพินัธุช์าวกะเหรีย่งมไิด้แบ่งแยกความสมัพนัธ์
ตามที่มีการแบ่งประเทศตามขอบเขตของแผ่นดิน
ท่ีแยกออกจากกนั ดงันัน้เมือ่มกีารสูร้บจากความขดัแย้ง
ทางอ�านาจเหนือดนิแดนอนัยาวนานของกองก�าลงั
ต่าง ๆ การเคลือ่นตวัหนีตายจากการสงครามจงึเกดิ
ศนูย์อพยพลีภ้ยัสงครามขึน้หลายแห่งในพืน้ทีช่มุชน
ชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

บ้านแม่ลามาน้อย ต�าบลแม่สามแลบ อ�าเภอสบเมย
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน อนัเป็นทีต้ั่งของศูนย์การเรยีน
หญ้าแพรกสาละวิน จึงมศูีนย์อพยพลีภ้ยัสงครามฯ
ทีอ่ยูห่่างออกไปราว 6-10 กิโลเมตร ถงึ 2 ศนูย์อพยพฯ
มีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงผู้อพยพลี้สงครามอยู่อาศัย
รวมกันไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน เป็นต้นเรื่องส�าคัญ
ของการเกดิโครงการพัฒนาจงัหวดัแบบบรูณาการฯ

ในชุมชนรอบศูนย์อพยพลี้ภัย UNDP 14 ชุมชน 
(2552-2554) โดยมีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นมาจากความต้องการของชุมชน กจิกรรม
“ครูช่วยสอน” ในศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา
แม่ฟ้าหลวง (ศรช.) ในก�ากับดูแลของ กศน. เป็น
กจิกรรมหนึง่ท่ีชุมชนร่วมกนัน�าเสนอ ให้มบุีคลากร
ประจ�าในการดูแลพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ๆ
ในระดบัหย่อมบ้าน ซ่ึงต่อมาเมือ่โครงการฯ UNDP
ปิดตวัลงเมือ่ปี 2554 แกนน�าเยาวชนได้รวมตัวกนั
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในนาม “กลุ่มหญ้าแพรก
สาละวิน” ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะ
ประโยชน์ เลขที่ 3735 อันเป็นต้นทนุส�าคญัใน
การจัดตัง้ศนูย์การเรยีนหญ้าแพรกสาละวนิ เพือ่จดั
การศกึษาข้ันพืน้ฐานโดยองค์กรชมุชน ตามมาตรา 12
แห่งพระราชบญัญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542
มสีถานะเป็นสถานศกึษาตามความต้องการของผูป้กครอง
ท่ีต้องการให้ลูกหลานได้เรยีนรูว้ถีิชวีติปกาเกอะญอ 
(กะเหรีย่ง) ควบคูก่บัความรูส้มยัใหม่ภายใต้แนวคดิ
“ต่ามาโละ ต่าโอมู” = การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิต
ทีด่งีาม ซึง่สามารถจ�าแนกออกเป็นแนวทางในการจดั
การศึกษาได้ดังนี้
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 ประถมศึกษา จัดการเรียนรู้ เพื่อดูแล
ตนเองในเรื่อง อาหาร ยา ผ้า บ้าน (ปัจจัย 4)
 มัธยมศึกษา จัดการเรียนรู้ เพื่อดูแล
ครอบครัว ในเรื่องเศรษฐกิจ 
 มธัยมศกึษาตอนต้น เรยีนรู้ เพือ่พัฒนา
ความสามารถในการ “ลดรายจ่าย” ในครัวเรือน  
 มธัยมศกึษาตอนปลาย เรยีนรู ้เพือ่พฒันา
ความสามารถในการ “เพิ่มรายรับ” ในครัวเรือน
 อุดมศึกษา เรียนรู้ เพื่อดูแลชุมชน “ป่าดี
น�้าดี มีอยู่ มีกิน มีรายได้ สุขภาพดี” 

“10 ปีผ่านไปไวเหมือนโกหก” ศูนย์การเรียน
หญ้าแพรกสาละวิน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาแม่ฮ่องสอน
เขต 2 เมือ่วันที ่4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 (หลงัจาก
ขออนุญาตจัดตั้ง 9 เดือน) ได้จัดการศึกษาตาม
ความต้องการของครอบครวัและเด็กผูเ้รยีน ด้วยรปูแบบ
การศึกษานอกระบบและรูปแบบการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซ่ึงเด็กผู้เรียนออกแบบการเรียนรู้จาก
ความสนใจและความต้องการของตนเอง ภายใต้
การปรึกษาหารือและเรียนรู ้ร ่วมกันกับผู ้จัด
กระบวนการเรียนรู้/ผู้ปกครอง ผู้รู้ในชุมชน ผู้รู้
ในออนไลน์ และผู้สนใจ โดยมีกระบวนการเรียนรู้

ผ่านการออกแบบการเรียนรู้ การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติ (Active 
Learning) และการประเมินผลการเรยีนรู ้โดยผู้เรยีน
ประเมนิผลตนเองร่วมกับผูจั้ดการเรยีนรู้ ผูป้กครอง
และผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ 

ปัจจุบันความต้องการในการเรยีนรูเ้ปลีย่นแปลงไป
เดก็ในชุมชนส่วนใหญ่สนใจการเข้ารบัการศกึษาใน
โรงเรียนปกต ิเนือ่งจากการเดนิทางไปมาสะดวกข้ึน
มีระบบการดูแลที่ดีขึ้น เด็ก ๆ จึงออกจากชุมชน
ไปเรยีนหนงัสือในโรงเรยีนทีม่หีอพกัส�าหรบันกัเรยีน
ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวินได้ปรับพ้ืนท่ี
การเรียนรู ้การศึกษาทางเลือกเพื่อเอื้อโอกาส
ในการพัฒนาชีวิตแก่กลุ่มเยาวชนท่ีหลุดออกจาก
ระบบการศึกษาในและนอกพืน้ทีต่�าบลแม่สามแลบ
มากขึ้น 

การด�าเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพด้านการสือ่สาร
ออนไลน์ ส�าหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บนฐาน
นเิวศวฒันธรรมชมุชน เพ่ือสร้างอาชพีเกีย่วกบัอาหาร
และสมุนไพร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
เพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) ในปัจจบัุน
ได้ช่วยให้ศนูย์การเรยีนฯ มศีกัยภาพในการส่ือสาร
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และจดักระบวนการเรยีนรูกั้บกลุ่มเป้าหมายทีห่ลดุออก
จากระบบการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดยมีต�าบลแม่สามแลบเป็นพื้นที่น�าร่องส�าหรับ
สร้างองค์ความรูส้�าคญั ในการค้นหากลุม่เป้าหมาย
การพฒันาประเดน็/เง่ือนไขทีผู่เ้รยีนต้องการเรยีนรู้
อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการค้นหากลไก/เงือ่นไขเฉพาะ
ในการติดตามสนบัสนนุเพือ่พฒันาขดีความสามารถ
ด้านการสร้างความรู้ ความร่วมมือ และแนวทาง
ในการดูแลตนเอง ดูแลครอบครัว และดูแลชุมชน 
ให้เกิดขึ้นเป็นศักยภาพภายในของผู้เรียน

ภายใต้ข้อจ�ากดัของสถานการณ์ความเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้น เช่น ภาวะภัยแล้ง การแพร่ระบาดของ
โรคอบุตัใิหม่ การเข้ามาของนักท่องเทีย่วธรรมชาติ
แบบผ่านทาง การสู้รบของกองก�าลังในประเทศ
เมียนมา ฯลฯ ในช่วงต้นทีมงานที่พยายามใช้
ช่องทางการสือ่สารออนไลน์และการลงพ้ืนทีพู่ดคุย
เฉพาะกลุ่มเพื่อเข้าใจสถานการณ์และการปรับตัว
ตามเหตุปัจจัยพบว่า เด็กเยาวชนที่หลุดจากระบบ
การศกึษา มปัีจจยัส�าคญัมาจาก ความยากจนทีม่ผีล
โดยตรงต่อปัญหาสุขภาพ การเรียนรู้ที่ไม่ต่อเนื่อง
ส่งผลให้อ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้ และกลายเป็นความไม่รู้
และไม่อยากรู้ ไม่เห็นความส�าคัญของการเรียนรู้ 
(ไม่รู้ว่าเรียนไปท�าไม) ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นเรียนรู้
อย่างไร และน�าไปใช้ประโยชน์ให้ชวีติดข้ึีนได้อย่างไร
ข้อค้นพบดงักล่าวเหน็ได้จากการเชญิชวนให้เดก็และ
เยาวชนค้นหาความสนใจและประเด็นในการเรียนรู้
แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร แม้มีโอกาส
ในการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร แต่ก็ไม่สามารถตัง้เป้าหมาย
รวมถึงการออกแบบวิธีการและก�าหนดแนวทาง
เพื่อลงมือปฏิบัติได้ รวมถึงการลงมือปฏิบัติแล้ว
ขาดการบันทึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ามาทบทวน
เรียนรู้สร้างเป็นความสามารถในการพัฒนาชีวิตตน
ครอบครัวและชุมชน

อีกประการที่เป็นข้อค้นพบจากการลงติดตาม
การพฒันาเดก็และเยาวชน คอื ปัจจัยแวดล้อมอนัเป็น
องค์ประกอบส�าคญัทีจ่ะเอือ้ต่อการพฒันาเด็กและ

เยาวชนยังขาดพลังในการสนับสนุนจูงใจ กล่าวคือ
แรงสนับสนนุจากครอบครวั จากเพือ่น จากแกนน�า
ชมุชน จากผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาเด็กและเยาวชน
ในครัวเรอืนและชุมชน แต่ยงัขาดการคิดออกแบบ
เพ่ือพัฒนาก�าลังคนของชุมชน ให้เกิดความรู้
ความสามารถที่เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา
ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน

การออกแรงในการด�าเนินงานโครงการดังกล่าวนี้
ศนูย์การเรยีนฯ จงึมุง่พฒันาการเรยีนรูแ้ก่เดก็และ
เยาวชนและกลไกในการตดิตามหนนุเสริมการเรยีนรู้
แก่เยาวชนไปอย่างควบคูก่นั ซึง่พบโอกาสในการพฒันา
กลไกและหนุนเสริมการเรียนรู ้แก่เยาวชนผ่าน
กิจกรรมงานอาชีพที่น่าสนใจ ได้แก่ การเรียนรู้
เรื่องการเลี้ยงไก่ โดยมีพ่อแม่เป็นผู้สนับสนุนดูแล 
การเรียนรู้เรื่องการย้อมสีและผลิตผ้าฝ้ายทอมือ 
โดยมีกลุม่แม่บ้านเป็นผูดู้แล การเรียนรู้เร่ืองการเลีย้งหมู
โดยมีสมาชกิ อบต. แกนน�าชมุชนเป็นผูดู้แล การเรยีนรู้
การเลี้ยงแพะ โดยมีเพื่อน ๆ รวมตัวกันดูแล 

โอกาสทีก่�าลงัเกดิขึน้ในอนาคตอนัใกล้ จากข้อค้นพบ
ในการด�าเนินงานโครงการฯ โดยศูนย์การเรียน
หญ้าแพรกสาละวิน เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้
จากการพัฒนาอาชีพ “ด้านอาหารและสมุนไพร” 
แก่เดก็และเยาวชนท่ีหลุดออกจากระบบการศกึษา 
ซึ่งระบบ I SEE (นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Information 
System for Equitable Education : I SEE) 
พบว่า ในปี 2562 มีนักเรียนในระบบการศึกษา
หายไปคร่ึงหนึง่หลงัจบ ม.3 และยงัพบอีกว่า 3 จงัหวดั
ได้แก่ ตาก กรุงเทพ และแม่ฮ่องสอน มีเด็กหลุด
ออกนอกระบบการศึกษามากที่สุด 

โดยแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีอัตรานักเรียน
ด้อยโอกาสสงูถึง 34,098 คน จากนักเรียนท้ังหมด และ
มีเด็กพิการด้อยโอกาสท่ียังขาดโอกาสทางการศึกษา
อยู่ถึง 1,000 คน ซึ่งมีเพียง 327 คน ที่ส�ารวจ
พบโดยศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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และมเีพยีง 120 คนท่ีได้รบัการดูแลอย่างต่อเน่ือง
ในขณะทีห่น่วยงานในการดแูลเพือ่ช่วยเหลอืเดก็พิการ
และขาดโอกาสทางการศกึษา ยงัมข้ีอจ�ากดัในการดูแล
เนื่องจากการขาดข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนที่แท้จริง
ของเด็กด้อยโอกาสในพ้ืนที่ทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา รวมทั้งข้อมูลส�าหรับการติดต่อและ
ระบบสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสภาพภูมิประเทศของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา 
จึงเป็นข้อจ�ากัดในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา

แม้เป็นการค้นพบกลไกและเงื่อนไขเพียงเล็กน้อย 
ในการพฒันาความสนใจในการเรยีนรูด้้านการพฒันา
อาชพีจากฐานนเิวศวฒันธรรมชมุชน จากการด�าเนนิงาน
งานโครงการฯ แต่นับเป็นข้อมูลส�าคัญต่อการขบัเคล่ือน
การพฒันาเดก็และเยาวชนทีห่ลดุจากระบบการศึกษา 
ให้เป็นก�าลังส�าคญัในการพัฒนาคณุภาพการด�าเนินชวิีต
ของครอบครัวและชุมชน ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายที่
ด�าเนินงานด้านการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ได้สร้างโอกาสผ่านการด�าเนินงานวิจัยพัฒนา
พืน้ทีน่วตักรรมการศกึษาแม่ฮ่องสอน โดยมุง่พัฒนา
การจัดการศกึษาร่วมกับภาค ี(เครอืข่ายสถานศกึษา
ข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักวิชาการ หอการค้า 

ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ให้
มีความพร้อมด้านเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ท่ีชัดเจนร่วมกัน เพือ่การยกระดบัการจดัการศกึษา
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศเป็น “พืน้ท่ีนวตักรรม
การศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน” ตามพระราชบัญญัติ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 ให้เป็น
โอกาสส�าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
เมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

โดยการขับเคลื่อน “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
จ.แม่ฮ่องสอน” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษาน�าร่อง 
รวมถึงเยาวชนท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษา 
และพฒันากลไกในการจดัการศกึษาร่วมกนัระหว่าง
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ให้มีการกระจาย
อ�านาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษา
และสถานศกึษาน�าร่อง รวมถงึการพฒันาการเรยีนรู้
ของกลุ่มเยาวชนท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษา 
เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้/เพิม่ความคล่องตวัในการบรหิาร
และการจดัการศกึษา ให้มีคณุภาพและประสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น 

- PLC
- การบริหารบุคลากร ให้มีความต่อเนื่อง
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
- การเตรียมความพร้อมในการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา

- PLC
- บันได 4 ขั้น
(อ่านออก-เขียนได้)
- การศึกษาบนฐานชุมชน
- แพลทฟอร์มสนับสนุนการเรียนรู้
ตามความต้องการของผู้เรียน
- การศึกษาของเด็กพิการ
บกพร่องทางการเรียนรู้

นวัตกรรม
บริหารจัดการ
“สถานศึกษา”

นวัตกรรม
การจัดการ
“เรียนรู้”

ฐานข้อมูล
การบริหารจัดการ

“เชิงพ้ืนที่”

นวัตกรรม
การบริหารจัดการ

“เชิงพ้ืนที่”

การเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษา
- Open eye Mindset
- พัฒนาบุคลากร

กองทุนพัฒนาการศึกษา
แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลผู้เรียน

ประเภทผู้เรียน

ความต้องการของ
ผู้เรียน

ข้อมูลครู
วิชาการ

วิชาชีพ

ครูโค้ช
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เด็กนอกระบบการศึกษา
กับแนวทางในการพัฒนาทักษะอาชีพ
ชยาภรณ์ สิทธิสันติ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพ้ืนทีอ่�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

เมื่อพูดถึงปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย 
หลายคนคงเคยได้ยนิได้ฟังเรือ่งนีม้าหลายครัง้และ
เนิ่นนาน ยิ่งสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
ในปัจจบุนัยิง่ท�าให้เหน็ภาพของค�าว่าความเหลือ่มล�า้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ 
ท่ีส่งผลให้หลายครอบครวัขาดรายได้ ปัญหาการศกึษา
ที่เด็กหลายแสนคนเข้าไม่ถึงการเรียนการสอน
เมื่อมีแนวคิดว่าจะให้เรียนทางไกล สิ่งเหล่านี้เป็น
อุปสรรคของการศึกษาและเป็นสาเหตุที่ท�าให้เด็ก
และเยาวชนหลายคนต้องหลุดออกนอกระบบ

พื้นที่อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นพ้ืนท่ี
ห่างไกลและทรุกนัดาร ส่งผลท�าให้เด็กและเยาวชน
มคีวามด้อยโอกาสในการพฒันาในทกุด้าน โดยเฉพาะ
ด้านการศกึษา ส่งผลให้พ่อแม่ผูป้กครองหรือแม้แต่
ตวัเดก็เองมองว่าการศกึษาไม่ได้ตอบเร่ืองการน�าไปสู่
การมีอาชีพและมีรายได้ แต่เป็นภาระที่หนักอึ้ง
ท่ีต้องแบกรับ ท�าให้เด็กจ�านวนไม่น้อยตัดสินใจ
หยดุเรยีนหรอืไม่เรียนต่อเพ่ือไปช่วยพ่อแม่ท�าไร่ท�าสวน
หรือไปรับจ้างหางานท�า หวังเพียงเพื่อจะหาเงิน
มาช่วยเหลอืจุนเจอืครอบครัว แต่ด้วยประสบการณ์
และความรูค้วามสามารถทีย่งัไม่เพยีงพอจงึเป็นได้แค่
แรงงานราคาถกู ไม่สามารถพฒันาชวีติความเป็นอยู่
ของครอบครวัให้ดกีว่าคนรุน่พ่อแม่ได้ เกิดเป็นวงจร

ความยากจนวนเวียนซ�้าซากข้ามชั่วคนไม่รู้จบสิ้น
เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ท�างานเรื่องเด็กและ
เยาวชน ควบคูก่บัการพฒันาสงัคมและชมุชนในพืน้ที่
อ�าเภอบ่อเกลือมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563
ทางกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)
มโีครงการสนบัสนนุการพฒันาครแูละเดก็นอกระบบ
การศึกษา จงึสนใจเข้าร่วมโครงการ เพราะมโีจทย์
ทีอ่ยากท�างานส่งเสริมและสนบัสนนุเดก็และเยาวชน
นอกระบบการศึกษาได้รบัการฝึกทกัษะด้านอาชีพ
ตามที่สนใจ มีความพร้อมสู่สัมมาชีพที่จะสามารถ
หารายได้ ดูแลตนเองและครอบครัว

จดุเริม่ต้นการท�างานจากการพดูคยุท�าความเข้าใจ
และสร้างเครือข่ายร่วมกันกับส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อเกลือเหนือ 
ต�าบลดงพญา ต�าบลภูฟ้า และเทศบาลต�าบล
บ่อเกลอืใต้ รวมถงึก�านนัและผูใ้หญ่บ้าน ในการร่วมกัน
ส�ารวจข้อมลูเดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษา
ในพื้นที่อ�าเภอบ่อเกลือ ใน 4 ต�าบล 39 หมู่บ้าน 
พบว่า มีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษา 411 คน
เป็นชาย 260 คน หญิง 151 คน อายเุฉลีย่ 18-20 ปี
ส่วนใหญ่มีการศกึษาสงูสดุในระดับชัน้มัธยมต้น (40%)
และประถมศกึษา (30%) ประกอบอาชพีรบัจ้างทัว่ไป
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อยู่ในพื้นที่ รายได้เฉลี่ย 3,163 บาท/เดือน และ
เป็นผู้ไม่มรีายได้ 40% สาเหตุทีห่ลดุออกจากระบบ
การศึกษา/ไม่เรยีนต่อ ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่อยาก
เรียนหรือไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเรียนไม่เก่ง 
เรียนไม่ทันเพื่อน เข้ากับเพื่อนไม่ได้ ขี้เกียจเรียน 
บ้านไกล (53%) รองลงมาเป็นสาเหตุมาจากขาดแคลน
ทุนทรัพย์ (29%) และท้อง/แต่งงาน/มีครอบครัว 
52 คน (13%) ตามล�าดับ จากการสอบถามถึง
แผนในอนาคต ส่วนใหญ่ไม่ต้องการศึกษาต่อ 
แต่อยากมงีานท�า มรีายได้และฝึกอาชพี แต่ไม่สามารถ
ระบไุด้ว่าถนดัหรอืต้องการฝึกทักษะด้านไหน 112 คน
(27%) โดยทักษะอาชีพที่ต้องการฝึกมากที่สุดคือ
อาชพีเกษตร 86 คน (21%) รองลงมาเป็นทกัษะช่าง
84 คน (20%) และค้าขาย 27 คน (7%) ตามล�าดบั
ส�าหรับเด็กและเยาวชนที่ไม่ต้องการฝึกอาชีพมี 
65 คน (16%)

การคัดกรองเด็กและเยาวชนมาเข้าร่วมโครงการ 
ส่วนใหญ่เป็นแกนน�าเดก็และเยาวชนทีท่�างานร่วมกบั

มจธ. อบต. และ ทต. มาก่อน แกนน�าเหล่านีจ้ะชวน
เพื่อนที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการ และอีกทางหนึ่ง 
ผ่านการแนะน�าหรือทาบทามของก�านนัหรอืผูใ้หญ่บ้าน
ใช้วิธีพูดคุยท�าความเข้าใจกับเด็กและครอบครัว
เป็นรายบุคคล มีเดก็และเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
83 คน 

การสังเคราะห์อาชีพที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน
อ�าเภอบ่อเกลือจากการส�ารวจความต้องการ
แรงงาน/บริการของผู้ประกอบการที่พัก 64 แห่ง 
ในอ�าเภอบ่อเกลอื พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการ
แรงงานด้านการนวดแผนไทย/แผนโบราณ/นวดสปา
(25%) และการโรงแรม (การบริการ แม่บ้าน 
ประกอบอาหาร) (25%) รองลงมาเป็นทักษะ
ภาษาองักฤษ (23%) และการผลติและส่งสนิค้าเกษตร
เช่น เนือ้ ผกั ผลไม้ เป็นต้น (18%) ตามล�าดบั และ
จากการพดูคยุกับนายก อบต. และ นายกเทศมนตรี
ของทั้ง 4 ต�าบล สามารถจ�าแนกอาชีพที่พื้นที่มี
ความต้องการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาชีพ
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เก่ียวกบัการท่องเทีย่ว เช่น ท�าขนม/อาหาร แปรรูป
เป็นต้น กลุม่ที ่2 อาชพีช่างพ้ืนฐาน เช่น ช่างไฟฟ้า
ช่างยนต์ เป็นต้น กลุ่มที่ 3 อาชีพเกษตร

กิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพให้เด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา “ชีวิตพร้อมบวก” 
โดยทมีจติแพทย์และนกัจติวทิยาโรงพยาบาลน่าน
และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อให้เด็ก
ได้วเิคราะห์ตนเอง รูจั้กจดุอ่อนและจดุแขง็ของตนเอง
รวมถึงวิธีการสร้างและพัฒนาจุดอ่อนและจุดแข็ง 
สามารถต้ังเป้าหมายในชวิีตและวิธีการไปถึงจุดหมายได้
หลงัจากการอบรมเดก็สะท้อนความคดิความรูส้กึว่า

“มีความรู้สึกว่าตนเองก็มีข้อดีมาก
เหมือนกัน แต่เดิมมองเห็นแต่ข้อเสีย
ของตนเอง ท�าให้ไม่มีก�าลังใจ
แต่พอได้เปลี่ยนมุมมองใหม่
ท�าให้มีก�าลังใจในการจะเริ่มต้น
และท�าส่ิงใหม่ ๆ ในชีวิต”

กจิกรรมวเิคราะห์ชมุชนของตนเองผ่านการท�า SWOT
เป็นรายชุมชนร่วมกับการให้ข้อมูลการสังเคราะห์
อาชีพที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนอ�าเภอบ่อเกลือ 
เพื่อให้เด็กได้เห็นภาพรวมของชุมชน ทั้งในระดับ

หมู่บ้านและระดับอ�าเภอ สามารถน�าข้อมูลไปใช้
ประกอบการตัดสินใจในการฝึกอาชีพท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของชุมชนอย่างแท้จริง

เด็กสามารถระบุความสนใจและความต้องการ
ฝึกอาชีพท่ีสอดคล้องกบับรบิทชุมชน แบ่งออกเป็น
3 กลุ่ม คือ กลุ่มแปรรูป/ท�าขนมจากวัตถุดิบที่มี
ในท้องถิน่ กลุม่งานช่าง กลุม่นวดฝ่าเท้า การอบรม
ทักษะอาชีพการแปรรูป/ท�าขนมจากวัตถุดิบที่มี
ในท้องถ่ิน โดยมอีาจารย์วชิาคหกรรมจากวิทยาลยั
สารพัดช่างน่านและวิทยาลัยเทคนิคน่านมาเป็น
วิทยากร เน้นขนมที่ท�าง่ายและใช้อุปกรณ์ไม่มาก
เด็กสามารถน�าไปต่อยอดได้ง่าย พร้อมสอดแทรก
เรือ่งความสะอาด ถกูหลกัอนามยั รวมถงึการค�านวณ
ต้นทนุก�าไร หลงัจากอบรมเสรจ็เด็ก 5 คน รวมกลุม่กนั
ท�าขนมมัน/เผือกรังนกขายให้นักท่องเท่ียวและ
ฝากวางขายตามร้านขายของในอ�าเภอบ่อเกลือ 
สร้างรายได้กว่า 5,000 บาท/เดือน

การอบรมหลักสูตรช่างก่ออิฐฉาบปูน สอนโดย
อาจารย์จากวิทยาลยัเทคนิคปัว เด็กทีเ่ข้าอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง
เน้นให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อสามารถน�าความรู้
ไปใช้ได้จรงิ หลงัจากอบรมเดก็ได้ไปท�างานรับจ้าง
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ก่อสร้างกับพ่อแม่ได้ค่าแรงเพิ่มขึ้น และต่อเติม
ซ่อมแซมบ้านของตนเองได้

การอบรมหลกัสูตรนวดฝ่าเท้า สอนโดยนักวชิาการ
แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลแม่จริม สนัติสขุ ท่าวังผา
เปิดหลกัสตูรโดยวทิยาลยัชุมชนน่าน เด็กทีเ่ข้าร่วม
อบรมจะได้รบัใบประกาศนียบตัรหลกัสตูรนวดฝ่าเท้า
60 ชั่วโมง

จากการสมัภาษณ์เดก็และเยาวชนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม
โครงการ พบว่า เด็กมีความรูสึ้กมัน่ใจในตนเองมากข้ึน
และมีทัศนคติในการมองชีวิตที่ดีขึ้น โดยส่วนใหญ่
จะบอกว่า “รูส้กึว่ามองเห็นอนาคตของตนเองมากขึน้
มคีวามมัน่ใจในตนเองว่าสามารถท�าอะไรได้มากกว่า
ที่คิดไว้ มีแรงบันดาลใจและก�าลังใจจากเพื่อน ๆ 
ที่เข้าร่วมโครงการด้วยกัน และหวังจะน�าความรู้
ที่ได้ไปต่อยอดให้เป็นอาชีพที่จะอยู่ในชุมชนของ
ตนเองได้อย่างมีความสุข”
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โครงการพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทย
เพ่ือความเสมอภาคและความยั่งยืน
เสริมศิริ มั่นตะพงษ์ : มูลนิธิบ้านดี ดารุ้ลคอยร
โครงการพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทยเพ่ือความเสมอภาคและความยั่งยืน

ส่วนหน่ึงของผลงานเดก็และเยาวชนมสุลมิจ�านวน
กว่าพันคนทัว่ประเทศในหัวข้อกิจกรรม “สิง่ทีห่นูชอบ
เป็นอาชพีได้อย่างไร” กลายเป็นโมเดลการจัดการ
ชีวิต 6 ด้าน เพื่อเป็นหลักในการแนะแนวอาชีพ
ให้กับเด็ก และเยาวชนอีกมากมาย ผลงานเหล่านี้
ร้อยเรยีงมาจากวสัดุอปุกรณ์ทีห่ลากหลายบนความตัง้ใจ
ของทมีงานทีพ่กพาอปุกรณ์ขึน้เหนือล่องใต้ เพือ่ให้
เดก็ ๆ และเยาวชนได้ใช้ในกจิกรรมสร้างเป้าหมาย
ชีวิต ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งจากเป้าหมายหลักของ
โครงการคือเพื่อช ่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดไปทั่วโลก

โครงการ พัฒนา เยาวชน มุสลิ ม ไทย เพื่ อ
ความเสมอภาคและความยั่งยืน ใช้หลักการของ
ศาสนาอสิลามเป็นฐานของแนวคิดในการสร้างสรรค์
กิจกรรมเนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย 100% นับถือ
ศาสนาอสิลาม ท�าให้การสือ่สารง่ายต่อการโน้มน้าว
และการท�าความเข้าใจบนแนวทางการด�าเนนิชวีติ
ของท่านศาสดามุฮัมหมัด (ขอความสันติสุขจงมี
แด่ท่าน) องค์ประกอบอื่น ๆ ที่ส�าคัญรองลงมาคือ
การสรรสร้างกิจกรรม ประสบการณ์ให้สอดคล้อง
กับวัยวุฒิของเด็กแต่ละกลุ่ม เน้นความสุข สนุก
การมส่ีวนร่วม การใช้ส่ือทีม่พีลงั และสมัพนัธภาพทีด่ี

ของแกนน�า มีการประเมินผลการท�างานเพือ่ปรบัปรงุส่ือ
กจิกรรม รายละเอยีดการท�ากจิกรรมอยูต่ลอดเวลา
โดยมุ ่งหวังผลตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของ
โครงการเป็นส�าคัญ 

การ์ดเกม บอร์ดเกม ฟลอร์เกมที่ผ่านการทดสอบ
ปรบัปรงุ ครัง้แล้วครัง้เล่าเป็นของขวัญทีพ่ี ่ๆ  แกนน�า
มั่นใจช่วยน้องไกลโรคของโครงการ ฯ (นักศึกษา
จากมหาวทิยาลยัฟาฏอน ี มหาลยัต่าง ๆ จากเมอืง
มาดีนะฮฺ นักเรียนที่จบสายกุรอาน สายอุลามะฮฺ 
ในประเทศไทย) ได้ร่วมกันสร้างไว้ให้ ถือเป็นนวตักรรม
บนวิถีอิสลามที่หลังจากท�ากิจกรรมกับเด็กแล้ว 
บรรดาครู ๆ ก็มีความต้องการน�าไปเป็นเครื่องมือ
เพื่อใช้กับเด็กที่อยู่ในการดูแลอย่างต่อเนื่อง 

กลไกส�าคัญคือโจทย์ที่เป็นวิทยปัญญา เนื้อหาที่
สอดแทรกความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะการด�าเนนิชวีติ
ตามเป้าหมายของโครงการฯ ได้อย่างกลมกลืน
จนแทบไม่รู้ตัวว่าเมื่อเล่นไปแล้วท�าให้ผู้เล่นได้รับ
ความรูแ้ละประสบการณ์ทีม่ากมายเหนอืค�าบรรยาย
โครงการฯ จึงสานต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้วยการผลิตแจกเป็นผลผลิตให้กับสถานศึกษา
ทุกแห่งที่เข้าร่วม
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สิง่ส�าคญัท่ีสดุไม่แพ้การพัฒนาเด็กคือการพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษาที่ต้องอยู่ร่วมกับเด็กและ
เยาวชนในแต่ละพ้ืนทีอ่ย่างต่อเนือ่ง ดงันัน้การท�าให้
ครูกลับไปพัฒนาเด็กได้ดีท่ีสุดคือการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะการจัดกิจกรรม โดยใช้
หลักการของศาสนาซึ่งเป็นจุดยึดเหน่ียวร่วมกัน 
คือการเป็นครูตามแบบฉบับศาสดามุฮัมหมัด
(ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน) 

การ Coaching Course “ครูพันธุ์แท้แพ้ไม่เป็น” 
จึงน�าแนวทางการเป็นครขูองบรมศาสดา มาน�าทาง

โดยรวบรวม ลกัษณะ เทคนคิ จุดเด่นทีท่�าให้ประสบ
ความส�าเรจ็ในการสอน รวมถงึการตอกย�า้ความตัง้ใจ
ในความเป็นครอูยูต่ลอดเวลา การย้อนมาคดิถงึตวัเอง
ในทุกมุมเพื่อไปต่อให้เข้มแข็งกว่าเดิม การเสริม
ก�าลังใจ การสร้างฐานของผู้เรียนให้รอบด้าน
ก่อนต่อยอดด้วยวธิกีารทีช่าญฉลาด การพฒันาตนเอง
อย่างสม�า่เสมอ การท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามสขุ รูส้กึอบอุน่
ไว้วางใจ ปิดจุดด้อย เปิดจุดแข็ง ฯลฯ เป็นสิ่งที่
โครงการให้ความส�าคัญและหวังว่าครูจะน�ากลับ
ไปใช้ได้ไม่มากก็น้อย
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ข้ามขอบคนพิการ
ณรงค์ รัตนโสภา : มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ             
โครงการการจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ
สู่การมีงานท�าของคนพิการในสถานการณ์ COVID-19

มลูนธิพิระมหาไถ่เพ่ือการพฒันาคนพกิารด�าเนนิงาน
ด้านการจดัการศกึษาท้ังในและนอกระบบเพ่ือพฒันา
ทักษะอาชีพสู่การมีงานท�าของคนพิการมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานจ�านวน 4 หน่วยงาน คือ
โรงเรียนเดก็พเิศษคณุพ่อเรย์ ให้บริการแก่คนพกิาร
ทางด้านสตปัิญญา/ออทสิตกิ โรงเรยีนสอนคนตาบอด
พระมหาไถ่ พัทยาฯ ให้บรกิารแก่คนพกิารทางการเหน็
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ให้บริการ
แก่คนพกิารทางด้านการเคลือ่นไหวหรอืทางร่างกาย
และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย 
ให้บรกิารแก่คนพกิารทางด้านการเคลือ่นไหวหรอื
ทางร่างกาย 

ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนา
ครูและเด็กนอกระบบการศึกษา กองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา ปี 2563 ให้ด�าเนิน
โครงการ “การจดัการศึกษานอกระบบเพ่ือพัฒนา
ทกัษะอาชพีสูก่ารมีงานท�าของคนพิการในสถานการณ์
COVID-19” วงเงนิงบประมาณจ�านวน 1,001,200 
บาท (หนึ่งล้านหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมี
กลุม่เป้าหมายเป็นเดก็นอกระบบการศึกษาจ�านวน
178 คน ครูที่ดูแลเด็กนอกระบบจ�านวน 86 คน 
รวม 264 คน

มลูนธิฯิ ได้ด�าเนนิโครงการตามแผนการด�าเนนิงาน
ที่ได้เสนอไป ทั้งการดูแลความเป็นอยู่ สวัสดิการ
และสวัสดิภาพ การพัฒนาทักษะอาชีพ และ
การส่งเสรมิโอกาสการมงีานท�า รวมท้ังการส่งเสรมิ
และพฒันาศักยภาพครทูีด่แูลเดก็นอกระบบอกีด้วย
โดยเด็กนอกระบบการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ทั้ง 178 คน ได้รับประโยชน์จากการด�าเนินงาน
ของโครงการเป็นอย่างมาก ทุกคนมีพัฒนาการ
ในด้านต่าง ๆ ท่ีดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด บางส่วนได้พฒันา
ตนเองให้มีความพร้อมจนมีงานท�า และบางส่วน
มีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมี
ตวัอย่างความส�าเร็จของคนพกิารทีเ่ข้าร่วมโครงการ
ดังนี้

น้องนุช น.ส.ชไมพร ช่องทอง สาวน้อยวัย 24 ปี 
จากจังหวัดชัยภูมิ ที่ต้องใช้วีลแชร์เป็นพาหนะ
ในการเดนิทาง เนือ่งจากเธอพกิารมาตัง้แต่ก�าเนดิ
ด้วยสาเหตุมีถุงน�้าในไขสันหลัง โดยตั้งแต่วัยเด็ก 
นชุไม่มีโอกาสได้เข้าเรยีนหนงัสอืทีโ่รงเรยีนแห่งไหนเลย
เนื่องจากความขัดสนของครอบครัว แต่นุชก็ยังมี
ความโชคดอียูบ้่างทีค่นในครอบครวัได้สอนหนงัสือ
แบบตามมตีามเกดิจนนชุพอทีจ่ะอ่านออกเขยีนได้
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จนกระทัง่เม่ืออายไุด้ 19 ปี ชีวติของนชุพบจดุเปลีย่น
ท่ีส�าคัญเมื่อมีคนพิการรุ่นพี่ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา มาแนะน�า
ให้ไปสมัครเรียนทีน่ัน่ นุชและครอบครัวจงึได้ตดัสนิใจ
เข้ามาสมัครเรียนโดยหวังว่าจะได้รับการฝึกฝน
จนมีความสามารถพอที่จะมีงานท�าได้ในอนาคต

เนื่องจากการไม่มีวุฒิการศึกษาใด ๆ ท�าให้นุช
ต้องเข้าเรียนในหลักสูตรเตรียมวิชาชีพ และได้มี
โอกาสเรียนการฟัง พูด อ่าน เขียน จนคล่องขึ้น
ตามล�าดับ จากน้ันจึงได้สมัครเข้าเรียนหลักสูตร
คอมพิวเตอร์และงานส�านักงาน ซึ่งเป็นหลักสูตร
ระยะสั้นส�าหรับคนท่ีไม่มีวุฒิการศึกษาเพียงพอ
ที่จะเข้าเรียนในระบบ ปวช./ปวส.

การเรียนในหลักสูตรนี้ ท�าให้นุชได้มีโอกาสเรียน
คอมพิวเตอร์ การใช้งานอปุกรณ์ต่าง ๆ ในส�านกังาน
และได้รับความรู้ต่าง ๆ จากการอบรมและศึกษา
ดูงาน จนเมื่อจบการศึกษา นุชจึงได้รับโอกาส
เข้าท�างานคอลเซน็เตอร์กบับรษัิทกรงุไทย-แอกซ่า
จ�ากดั (มหาชน) ซึง่ตัง้ส�านักงานอยูท่ีม่ลูนิธพิระมหาไถ่
เพื่อการพัฒนาคนพิการ

จากชีวิตที่ไร้ซึ่งความหวัง มาสู่การมีงานท�าเลี้ยงดู
ตนเองและสามารถจุนเจือครอบครัวได้ ท�าให้นุช
มคีวามภาคภมิูใจในตวัเองเป็นอย่างมาก และรูส้กึ
ขอบคุณทุกภาคส่วนของสังคมที่ให้โอกาสดี ๆ แก่
คนพิการ

น้องคิว นายโกเมศ ทัพพระจันทร์ หนุ่มน้อยวัย 
18 ปี จากจังหวัดสระบุรี ที่ขาขวาขาด เนื่องจาก
ประสบอบุตัเิหตจุนต้องมาเรยีนทีวิ่ทยาลยัเทคโนโลยี
พระมหาไถ่ พทัยา โดยก่อนมาเรยีนทีน่ี ่โกเมศอาศัย
อยู่กับพ่อส่วนแม่นั้นแยกทางกับพ่อต้ังแต่ตอนที่
เขาเกดิมา โกเมศชอบเล่นกฬีาฟุตบอลเป็นชีวติจติใจ
ตกเยน็หลงัเลกิเรยีนก็จะไปซ้อมฟตุบอลท่ีสนามกีฬา
แถวบ้านประจ�า และเขากเ็ป็นนกักีฬาฟตุบอลของ
โรงเรียน และเคยเข้าสังกัดสโมสรฟุตบอล “PS 
บ้านหมอ” อีกด้วย 

แต่แล้วกม็สีิง่ท่ีไม่คาดคิดเกดิข้ึนกบัโกเมศ เมือ่วนัท่ี
24 พฤศจิกายน 2560 เขาประสบอบัุตเิหตรุ้ายแรง
รถมอเตอร์ไซด์ชนกับรถปิ๊กอัพที่วิ่งตัดหน้า ท�าให้
เขาสลบอยู่ห้อง ICU เป็นเวลาถึง 45 วัน และ
เม่ือเริม่รูส้กึตัว เขากพ็บว่าตัวเองไม่มีขาแล้ว พ่อบอกว่า
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ขาของเขาติดเชื้อ เลยต้องตัดทิ้งก่อนที่เชื้อจะลาม
เข้าสู่กระแสเลือด จากนั้นเขาได้นอนรักษาตัวที่
โรงพยาบาลเป็นเวลา 5 เดือนแล้วกลับมาพักฟื้น
ท่ีบ้าน และต้องไปกลบัโรงพยาบาลเพ่ือท�ากายภาพ
บ�าบดั ตอนนัน้เป็นช่วงเวลาทีย่ากล�าบากทีส่ดุในชีวติ
ฝึกเดินแล้วก็ล้มวันละหลาย ๆ ครั้ง จนเขารู้สึกท้อ
ไม่อยากมชีวีติอยูบ่นโลกใบนี ้ แต่ด้วยก�าลังใจจากพ่อ
และคนรอบข้างทีค่อยให้ก�าลงัใจในการสูชี้วิต จนเขา
คิดได้และสู้ฝึกฝนจนขาเริ่มมีก�าลังพอจะเดินได้
จากนั้นได้มีหมอแนะน�าให้ไปเรียนที่วิทยาลัย
เทคโนโลยพีระมหาไถ่ พทัยา เขาจงึตดัสนิใจมาเรยีน
โดยหวังว่าจะได้ฝึกฝนวิชาชีพเพื่อน�าความรู้ไป
ประกอบอาชีพในอนาคต

โกเมศเข้ามาเรยีนในหลกัสตูรเตรียมวชิาชีพ ซ่ึงเป็น
หลักสูตรส�าหรับผู้ที่วุฒิการศึกษายังไม่พร้อมที่จะ
เข้าเรยีนระดบั ปวช. การเรียนทีน่ีท่�าให้เขาได้เรยีนรู้
อะไรมากมาย ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เรียน
คอมพิวเตอร์และภาษาองักฤษ รวมท้ังการได้ความรู้
จากการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่ทางวิทยาลัยจัดให้ 
นอกจากนี้เขายังมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ทีไ่ด้ร่วมกจิกรรมวลีแชร์แด๊นซ์และเล่นกฬีาวลีแชร์
บาสเก็ตบอล โดยในปีหน้าเขาตดัสินใจทีจ่ะเข้าศกึษา
ต่อในระดับปวช.ที่สถาบันแห่งนี้ โดยเขาเลือก
เรยีนด้าน IT ซ่ึงเขาหวังว่าจะสามารถพฒันาตนเอง
จนมีงานท�าเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ และ
หากมีโอกาสเขาก็หวังท่ีจะได้เป็นนักกีฬาวีลแชร์
บาสเก็ตบอลทีมชาติไทยด้วยเช่นเดียวกัน
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เรื่องเล่าจากชาว “นูซันตารา”
นรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการพัฒนาเครือข่ายครูและนักวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในพ้ืนที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จุดเริ่มต้นของโครงการนี้ มาจากแรงบันดาลใจ
ในการช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึง่เราได้แสวงหาหน่วยงาน องค์กร หรือ
ภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม
ช่วยเหลือกลุ่มคนที่ขาดโอกาสร่วมกัน เป็นช่วง
จงัหวะเวลาทีพ่อเหมาะพอดกีบั กสศ. เปิดข้อเสนอ
โครงการ และมูลนิธินูซันตาราฯ ที่ก�าลังมองหา
เครอืข่ายในลกัษณะของเพือ่นร่วมทางทีจ่ะช่วยเหลอื
กลุ่มเด็กในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และ
ส่งต่อในช่องทางที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน 
เมื่อเจตจ�านงเราตรงกัน รวมทั้งเครือข่ายร่วม
ไม่ว ่าจะเป็นทีมงานศึกษานิเทศก์ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดปัตตานี ครูและผู้บริหารสถานศึกษาใน
หลายสงักดัมคีวามพร้อม พวกเราจงึได้ร่วมโครงการนี้
นีค่อื จดุเริม่ต้นในการเดินทางของทมีงานเรา และ
ไม่คิดมาก่อนเลยว่า อุปสรรคที่เราจะเจอจะหนัก
แค่ไหน แต่ไม่เป็นไร พวกเราพร้อมจะก้าวไป 
เพราะคนในพื้นที่ยังรอคอยความหวังและรอรับ
ความช่วยเหลืออยู่

นูซันตาราฯ เป็นมูลนิธิหนึ่งที่ท�างานกับกลุ่มสตรี
ที่สูญเสียคู่ชีวิต ซึ่งกลายมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว และ

อาสาท�างานช่วยเหลือคนในพื้นท่ีท่ีถูกมองว่าอยู่
ฝั่งตรงข้ามกับหน่วยงานรัฐ รวมถึงเด็กก�าพร้า
ทีส่ญูเสยีผูน้�าครอบครวัจากเหตกุารณ์ความไม่สงบ
ในชายแดนใต้มานาน เมื่อการพบเจอกันครั้งแรก
ของทมีงานจากศูนย์บรกิารวชิาการ มศว ทีมเครอืข่าย
ท่ีร่วมกจิกรรมกนัมาก่อนได้ร่วมพูดคยุ แลกเปลีย่น
และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันแล้ว ผมในฐานะ
ผูร้บัผิดชอบโครงการเล็งเหน็ว่า เราคงละเลยคนใน
พืน้ท่ีและมลูนธิไิม่ได้แล้ว จงึเกดิสญัญาในเบ้ืองต้น
คอืสญัญาใจ และข้อตกลงร่วมในกิจกรรมทีจ่ะเกดิขึน้
ในระยะเวลา 10 เดือน ต่อจากนี้ ทั้ง ๆ ที่พวกเรา
มีกิจกรรมที่ต้องท�าเยอะมาก และภารกิจใน
การพฒันาครใูนนามหน่วยพฒันาครแูละทมีท�างาน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (ทีมเล็ก ๆ  ) แต่เรา
จะพยายามและสร้างโอกาสที่ดีให้กับคนอื่น 

กิจกรรมแรกที่เราท�าร่วมกันตามแผนงาน คือ 
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ซึ่งก็เป็นการเข้าถึงเด็กที่ทาง
มูลนิธิเองก็แอบหวั่นใจว่ามันจะส�าเร็จได้หรือไม่
ในช่วงเวลา 1 เดือน ที่เราได้รับโจทย์ที่ท้าทายกับ
การส�ารวจและเข้าถึงเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา จ�านวนถึง 1,100 คน และครผููด้แูลเดก็
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จ�านวน 150 คน ซึ่งจ�านวนนี้เป็นข้อตกลงที่ท�าไว้
ในการเสนอโครงการแต่แรก ผมทราบดว่ีาการเสนอ
โครงการนี้และการยืนยันจ�านวนเด็ก ก็เพื่อแสดง
ศกัยภาพของทมีงานและเพือ่ประกนัความเสีย่งทีจ่ะ
เข้าถงึคนในจ�านวนทีก่สศ. ต้องการ ในความจรงิแล้ว
มูลนิธิเองมีรายชื่อเด็กเพียงพอต่อความต้องการ
ของกองทนุแน่นอน แต่ไม่สามารถส่งรายช่ือเด็กและ
เยาวชนทีม่อียูโ่ดยไม่ได้รบัอนญุาตจากผูป้กครองเดก็
ก่อนได้ เพราะเกรงว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก 
และคนในพื้นที่มีความไม่ไว้วางใจบุคคลภายนอก 
โดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐ ทีไ่ม่จริงใจต่อการท�างาน
กบัคนในพืน้ทีด้่วย การส�ารวจใหม่จึงเป็นทางออก
ท่ีเหมาะสม อย่างน้อยมูลนิธิจะได้ขยายพื้นที่ใน
การท�างาน และส่งต่อความช่วยเหลือได้มากขึ้น
ในวงกว้าง ดงัน้ันกระบวนการประชมุและถอดบทเรียน
อย่างสม�่าเสมอจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และในบางครั้ง
แทบใช้เวลากลางคนืแต่กจ็�าเป็น ด้วยประสบการณ์
การเข้าถงึเดก็และเยาวชนของมลูนิธ ิ ความเชือ่มัน่
ของศูนย์บริการวิชาการและกลไกการท�างานที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งแผนงานที่ชัดเจน ละเอียด 
รัดกุมแต่แรก เราจึงเข้าถึงเด็กได้ตามก�าหนดเวลา
และจ�านวนที่ต้องการ   

แนวปฏิบัติท่ีพวกเราภาคภูมิใจในกระบวนการ
เข้าถึงเด็ก ที่ถือเป็นข้อค้นพบร่วมกันของทีมงาน 
คอื 1) สร้างแผนงานทีช่ดัเจน 2) ประชมุเพ่ือก�าหนด
บทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบและจัดสรรทรพัยากร
อย่างเพียงพอ  3) ประสานกับผู้น�าชุมชนหรือ
บคุลากรเครอืข่ายในพืน้ท่ี  4) วิเคราะห์บรบิทชมุชน
ผ่านการถอดประสบการณ์ 5) แสวงหาผูเ้ปิดประตู
สู่ชุมชน (Gatekeepers) 6) ประชุมถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และเสนอแนวทางที่ประสบ
ความส�าเร็จร่วมกัน 7) จัดเก็บและสร้างระบบ
ฐานข้อมูลเบื้องต้น  8) น�าเสนอข้อมูลต่อกองทุน  
9) ถอดบทเรียนเพื่อสร้างแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืน  
โดยพื้นฐานของความส�าเร็จส่วนส�าคัญมาจาก
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อกัน ทั้งในระดับของ
ผู้ร่วมโครงการ คณะท�างาน รวมไปถึงบุคลากร
เครือข่ายในพื้นที่

แน่นอนว่าการท�างานใด ๆ ย่อมมอีปุสรรค ซึง่ทมีงานเรา
พบหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นความยากล�าบาก
ในการเข้าถึงในแต่ละพื้นที่ วันแรก ๆ ที่ทีมงาน
ส�ารวจข้อมูลลงไปพบเด็กและเยาวชนในกิจกรรม
การเยีย่มบ้าน ซึง่เป็นกลยทุธ์หนึง่ในการปรับกจิกรรม
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การเข้าถึงเด็กให้มีเหตุผลเพียงพอที่จะอธิบายกับ
กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ปกครองเด็กและเยาวชนได้  
ทางมูลนิธินูซันตาราฯ เองมีระบบการเยี่ยมบ้าน
ที่ปฏิบัติมาอย่างสม�่าเสมอ และมีเหตุผลเพียงพอ
ที่คนในพ้ืนที่จะยอมรับความช่วยเหลือและให้
ความร่วมมือที่ดีกับเราได้ เพราะหากเรารุกเข้าไป
พบคนในชุมชน  แน่นอนว่าเราไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้  ก็ด้วยเหตุผลส�าคัญที่บางครั้ง
ก็ไม่กล้าที่จะอธิบายมากไปกว่านี้เพราะเกรงว่า
จะไปกระทบกับนโยบายความมั่นคงของภาครัฐ
และหน่วยงานด้านความมัน่คงในพ้ืนทีที่ป่ฏบิติังาน
ในลักษณะใกล้เคยีงกนั ความไว้วางใจและเชือ่ใจกนั
จงึเกิดขึน้ได้ยากมาก หากเราน่ังรถตู้ หรือโดยสาร
รถของหน่วยงานภาครัฐที่มีตราสัญลักษณ์เข้าไป 
ด้วยเหตุน้ีเราจึงต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของ
คณะท�างานในมลูนธิทิีค่นในชมุชนหรอืผูน้�าชมุชน
คุ้นเคยกับเราดี และพร้อมต้อนรับเราเสมอ และ
อีกปัจจัยส�าคัญที่เราพบคือ การท่ีเราแสวงหา
ผู้เปิดประตูสู่ชุมชนได้ (Gatekeepers) ท�าให้เรา
เข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ในระยะเวลาเพียงแค่
1 เดือนกว่า ๆ ซึ่งทางมูลนิธิเองท�างานในพื้นที่มา
เป็นเวลา 10 กว่าปี ก็ยังไม่เคยใช้เวลาสั้นขนาดนี้
ในการเข้าถงึเด็ก และเมือ่ความส�าเรจ็ในการเข้าถงึเดก็
เกดิขึน้แล้ว ประเด็นทีเ่ป็นข้อถกเถยีงและความกงัวล

ของคณะท�างานโดยเฉพาะทีมมูลนิธิที่ตามมา 
เป็นสิ่งที่ผมเองก็ไม่ได้คาดคิดและอาจจะเรียกว่า 
“มองข้าม” กไ็ม่ผดิ นัน่กค็อื เม่ือส�ารวจและส่งต่อ
ข้อมูลแล้ว เราจะท�าอย่างไรต่อไปกับกลุ่มคนที่มี
มากมายขนาดน้ี ล�าพังแค่กิจกรรมการพัฒนา
ในงวดสองจะมปีระสทิธภิาพเพยีงพอจะช่วยเหลอื
ได้จริงหรือไม่ เพราะทราบค�าตอบดีว่า เป็นแค่
การช่วยเหลือในเบื้องต้น ที่นอกเหนือจากการเข้า
ไปเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือแนะน�าในกรณีท่ีเกิด
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าเท่านั้น

หลงัการส�ารวจข้อมูลในกจิกรรมเยีย่มบ้านผ่านไปแล้ว
คณะท�างานได้เรียกประชุมเพือ่ถอดบทเรยีน ก่อนที่
ผมจะได้จัดประชุมถอดบทเรียนครั้งที่ 1 ที่เกิดขึ้น
ตามแผนงาน ผู้เข้าประชุมบางส่วนไม่เห็นด้วย
ทีจ่ะให้ร่วมกจิกรรมในหน่วยงานภาครฐัต่อไป เพราะ
มองไม่เห็นแนวทางที่จะไปต่อกับเราได้ พูดง่าย ๆ 
คือ เด็ก ๆ คงจะถูกทิ้งไว้เหมือนเดิม ภายหลัง
การได้ข้อมูลไปส่งเข้าระบบของกองทุน ผมเอง
ก็เริ่มกังวลใจ เพราะหลายเสียงของคนท�างานใน
พืน้ท่ีมแีนวโน้มเป็นไปเช่นนัน้ ซ่ึงเขากไ็ม่ได้ผดิอะไร
มีสิทธิ์คิดได้ ประเด็นด้านความไม่แน่นอนและ
ความไม่ต่อเนือ่งก�าลงัจะสร้างปัญหาให้กบัคณะท�างาน
ในโครงการและด้วยภาระและความรบัผดิชอบครัง้ใหญ่
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กบัชวิีตคนมากมายก่ายกองทีเ่ราไปพบ ก�าลงัจะบบีคัน้
ให้เราคิดอย่างถี่ถ้วน เราเป็นสิ่งแปดเปื้อนวิถีชีวิต
ของเขาหรือไม่  ในความเป็นจริงดั้งเดิมพวกเขา
ถูกมองข้ามและไม่มีใครมองเข้าไปเห็นสักเท่าไหร่ 
เขาก็ใช้ชีวิตได้ตามอัตภาพ อดบ้าง มีกินบ้าง แต่ก็
พออยูไ่ด้ เมือ่โครงการเข้าไปถงึ ความหวงัเร่ิมมมีา
แสงสว่างเริม่กระจ่างชดัขึน้มาอกีคร้ัง แต่เราจะท�าให้
ชดัเจนตามทีเ่ราพดูและส่งต่อเขาให้ส�าเรจ็ได้อย่างไร
เราต้องใช้เวลาแค่ไหน และใช้งบประมาณสกัเท่าไหร่กนั
ในการช่วยเหลือคนกลุม่น้ี .... เราจะแบกความหวงั
ของคนมากมายขนาดนีไ้ด้จรงิหรือ .... น่ีจึงเป็นข้อสรปุ
เบือ้งต้นของคณะท�างานในมลูนิธ ิ และถามกลบัมา
ยังผมในฐานะผูรั้บผดิชอบโครงการ และจ�าเป็นต้อง
ส่งต่อไปทีก่องทนุ มาถงึตรงนีผ้มเข้าใจในเจตนารมณ์
ของกองทนุด ีแต่เราจะสร้างแนวปฏบิตัหิรอืรปูแบบ
การช่วยเหลือคนมากมายขนาดนี้ได้ส�าเร็จหรือไม่ 
หรือมันจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ของการท�างาน
ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี
เท่านัน้ ชวีติของผู้คนมนัส�ำคญัมำกกว่ำจะรอคอย
อะไรได้

ภาพท่ีตรึงตรา ตรึงใจและสร้างบทอารมณ์ได้
มากมาย คือภาพของบ้านเรือน จะเรียกว่าบ้าน
หรือบางแห่งอาจจะไม่เหมาะ รวมทั้ง ได้เกิด
“ขบวนการตามล่าหาเด็กนอกระบบ” คือภารกิจ
ที่พวกเราเรียกขาน คงเพราะความยากล�าบากใน
การเข้าถึง ความเหน็ดเหนื่อยท้อใจ ที่วันแรก ๆ 
ในภารกิจเต็มไปด้วยความยากล�าบาก ในวันที่
พวกเราขับรถเข้าไปไกลมาก ผ่านป่า สวนยาง
จนชกัไม่แน่ใจว่า เข้ามาลกึขนาดน้ียงัจะมบ้ีานเรอืน
และผู้คนอาศัยอยู่จริงหรือ แต่เราก็พบและเจอ
บทสะเทือนใจในการใช้ชีวิตที่เรียกว่า ยังมีสภาพ
บ้านเรือนแบบน้ีอยู่ในยุคนี้ และภาพการใช้ชีวิต
อย่างโดดเดีย่ว ล�าพงั ไร้ความหวัง สายตาทีเ่ศร้าสร้อย
หดหู่ เพราะขาดบิดามารดา ขาดการเหลียวแล

เอาใจใส่ และคงไม่มจุีดหมายปลายทางในการใช้ชวีติ
ท�าให้ผมน�้าตาซึม และขอเดินหลบออกไปก่อน 
ค�าถามผดุข้ึนในหวัมากมาย เรามาไกลขนาดนีแ้ล้ว
เราจะช่วยเหลือเขาได้ตลอดรอดฝั่งจริงหรือ และ
เราจ�าเป็นต้องแบกรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้
เพื่อคนอื่นได้อย่างไร .... ผมเดินกลับไปที่รถและ
พยายามหลบสายตาของกลุ่มผู้ปกครองและเด็ก
ทีน่ัง่อยูบ่นบ้าน ในใจน่ังคดิเงยีบๆ และได้แต่หวังว่า
กสศ.คงจะไม่ทิ้งพวกเขาไว้กลางทาง เราได้สร้าง
ความหวังให้กับคนอื่นร่วมกันกับทางมูลนิธิแล้ว  
นับแต่นี้ต่อไป ความจริงใจและแรงบันดาลใจที่
แข็งแกร่งจะน�าพาเราปฏิบัติภารกิจให้ส�าเร็จ เพื่อ
เดก็และเยาวชนทีร่อคอย แม้จะเลอืนลางแต่พวกเขา
ก็เต็มไปด้วยความหวัง !!!

จุดมุ่งหมาย ปลายทาง แห่งชีวิต 
คนบางคน ไม่อาจลิขิต ขีดเส้นได้
การสร้างโอกาส ให้ความหวัง ก�าลังใจ
ท�าให้เขา ก้าวต่อไป ได้อย่างมั่นคง

หวังเพียงว่า อย่าทิ้งใคร ไว้กลางทาง
หากบางอย่าง ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์
ชีวิตใคร ก็ไม่ต้องการ ให้ตกต�่าลง
จงยืนหยัด และมั่นคง ในอุดมการณ์

ณ วันนี้ เราไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง
ภารกจิสรา้ง พลังเครอืข่าย ด้วยใจประสาน
เจตนารมณ์ อันแน่วแน่ แม้ใช้เวลานาน
เดก็และเยาวชน จะพ้นผา่น ปญัหาทีเ่ผชญิ   
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แรงบันดาลใจชวนน้องเข้าห้องเรียน : 
เสียงก้องใน “ซอกหลืบ”
เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี : มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
โครงการตามหาน้องในซอกหลืบ : แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19

ตลุาคม 2563 จากแรงบนัดาลใจให้เดก็และเยาวชน
กลบัเข้าห้องเรยีน เริม่จากมหาวทิยาลยัราชภฎัชัยภมูิ
เพื่อท้องถิ่น เชื่อมภาคีส�านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์ ร่วมคิดขบัเคลือ่นจุดคานงัด
เมือ่เดก็และเยาวชนทีไ่ด้รบัผลกระทบโควิด-19 ให้กลบั
เข้าห้องเรียนธรรมชาติ การศึกษาเรียนรู้ที่จ�าเป็น
ต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบเชื่อมโยง เนื่องจากใน
โลกแห่งความเป็นจริง เป็นโลกของการเชื่อมโยง 
องค์รวม เน้นที่การสัมผัสความจริงในครอบครัว 
ในชุมชน เมื่อได้ข้อมูลเด็กจนตัวจริงหลุดออกจาก
ระบบการศกึษา 1,000 คน น่ันคอื ห้องเรยีนธรรมชาติ          

บ้านเป็นห้องเรียนไม้ไผ ่ ใสใจเรียนรู้เพื่ออยู่รอด
จากโรคระบาดโควิด-19 ระลอก 1 จัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมได้หลากหลาย จากการรับรู้รับฟัง
เสียงสะท้อน แลกเปลี่ยนระหว่างครูนอกระบบ
การศึกษา จ�านวน 100 คน เด็กนอกระบบ ครูฟัง
เสยีงเดก็ ชวนคดิชวนคยุ ให้เด็กมองรอบตัว เรยีนรู้
จากสิง่แวดล้อม กระเทาะชมุชนเป็นฐานการเรยีน
อันเป็นความเป็นจริงรอบตัว เด็กและเยาวชน 
จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19                        

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) มา
สมัครใจเป็นครนูอกระบบการศกึษา เม่ือครูธนวรรณ
ไผ่โสภา ชวนปราชญ์ท้องถิน่ แพทย์แผนไทยร่วมใจ
ผลกึใจในชมุชนคนนอกระบบร่วมท�าห้องเรยีนไม้ไผ่
จดัเรยีนในคุม้หมูบ้่าน ให้รูจ้กัตวัตนบนฐานทรพัยากร
ชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้สมุนไพรปลูกกระชาย
ท�าน�้ายาบ้วนปาก ได้ผลิตภัณฑ์ สบู่ว่านนางค�า 
สบู่มะเฟือง ยาหม่องขิง น�้ามันนวดไพลด�า
น�้ามันเหลือง หว้านไพล ใช้ในชุมชน

วัดคือห้องเรียน หลัก “บวร” หรือบ้าน วัด 
ราชการ วัดป่าแจ้งต�าบลบ้านกอก อ�าเภอจัตุรัส 
พระอาจารย์โกศิลเล่าว่า “โรคระบาดที่มันระบาด
แบบมากมาย มนัรูส้กึขยายเป็นวงกว้างมาก จะแก้ไข
เราอย่าไปทีม่นัเป็นชมุชน หากสงบจะไม่แพร่กระจาย
ไม่สงบมนัแพร่กระจายได้ไว เหมอืนอารมณ์ของจติ
ถ้าจติไม่สงบจะแพร่กระจายไปยงัทีค่นอืน่ ไปสร้างเวร
สร้างพยาบาท ให้เราอยู่กับที่ที่บ้านเรานั่นเอง
ดูแลจิตเราสงบ สติจะเกิดเอง ปัญญาจะตามมา
มีเด็ก 20 คนวนเวียนเข้าวัด” 
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บวชเรียน ลี้ภัยโควิด-19 วัดป่าพัฒนาธรรม
ต�าบลนาเสยีว อ�าเภอเมอืง พระครกูติติธรรมวรคุณ
เล่าว่า “ป่าใกล้บ้าน บ้านอยู่เทือกเขาภูแลนคา 
เป็นวัดป่าพัฒนาธรรม เป็นสถานที่หนึ่งที่เด็กชอบ
วิง่เล่น เรยีนรู้การอยูร่่วมกนักบัธรรมชาติ หากบ้าน
กบัวดัร่วมกันน้อมน�าศาสตร์พระราชาและหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงกสิกรรมธรรมชาติ ให้ประชาชน
สามารถพึง่พาตนเองในช่วงวกิฤตการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควดิ-19 เป็นศูนย์เรียนรู้ในชวีติประจ�าวนั
อยูใ่ห้ได้ เดก็ปิดเทอมได้บวช เปิดเทอมลาสึกไปเรยีน
จนเป็นวถิชีวีติ เเละการเป็นศนูย์เรยีนรู้นัน้กห็มายถงึ
ต้องเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ ไม่ปิดกั้นเป็น
พื้นที่ส่วนตัว ใช้ใจจดบันทึกองค์ความรู้ในแต่ละ
กจิกรรมให้มากทีส่ดุ ก่อเกดิความม่ันคงทางอาหาร
กับครัวเรือน ชุมชน” จ�านวนเด็กวัดเพิ่มขึ้นจาก 
45 คน เป็น 65 คน และมีแม่ ยาย ตามมาเรยีนด้วย

ห้องเรยีนมงุจาก “ฟ้าสงูแผ่นดินต�า่ เรียนเพือ่ปาก
หวิท้องอิม่ กนิข้าววดั ประหยัดเงิน” น่ันเป็นค�าพดู
ของน้องหนุ่ย เด็กบกพร่องทางปัญญาที่มาอาศัย
อยู่วดั สบิกว่าปี ผลกระทบฝ่ังของผูป้กครองย้ายถิน่
จากการส�ารวจข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ พบว่า 60% 

ของผู้ปกครองมีรายได้ลดลง สมาชิกในครอบครัว
ต้องดูแลมมีากข้ึน ยาแก้โรคระบาดป้องกนัท่ีพอจะ
หาเองได้ ครสูนุนัทา โรจน์เรอืงไร (ครูกุง้) อาสาใจ
มาร่วมเป็นครูนอกระบบการศึกษา ด้วยความรู้
ศักยภาพ เภสัชกรแผนไทยของครูโหน่ง สอนเด็ก
ในวัดหยอดเม็ดปลูกฟ้าทะลายโจร เด็กเห็น ดู รู้
แล้วท�าตามการเรยีนรู ้ จากปฏิบตัจิรงิส่งมอบโอกาส
ทางการศึกษาให้กับเด็กในช่วงเวลาท่ีโรงเรียน
บ้านนาสีนวลต้องปิดลง เป็นทางออกระยะสั้น
เร่งแก้ปัญหาวิกฤตการเรียนรู้ จังหวัดชัยภูมิเปิด
จังหวัดการศึกษาเพ่ือความเสมอภาค ในชัยภูมิ  
ร่วมเร่งมาตรการระยะยาวแก้ปัญหาความยากจน
ข้ามช่ัวคน เป็นจดุส�าคญัของการลดความเหลือ่มล�า้
และน�าไปสูก่ารช่วยเหลอืทีไ่ม่ใช่แค่ตวัเดก็นกัเรยีน
แต่เร่ิมน�าร่องให้การช่วยเหลอืถึงครอบครัวผูป้กครอง
เพื่อขจัดความหิวเด็กวัดในชัยภูมิ

ห้องเรียนเด็กบ้านดอน แพทย์แผนไทยธนพล 
อคัรวาณชิกลุ (ครเูลก็) นางสาววิภาดา อคัรวาณิชกลุ
(ครูเจน) มีหัวใจส�าคัญที่จะช่วยในการพัฒนาและ
ขบัเคลือ่นโครงการตามหาน้องในซอกหลบื แสงส่องใจ
ปลอดภยัจากโควิด-19 เด็กพดูเสยีงหนึง่ออกมาว่า



เรื่องเล่าจากพ้ืนที่

45

“ครเูจน หนขูอเกบ็ผกัคุณหมอไปฝากแม่ได้ไหมคะ
ครเูจนน�า้ตาคลอ หนอูยากขายขนมคกุกี ้ ไม่เคยเหน็
ขนมดี ๆ เรยีกว่าคุกกี”้ ครูเจนได้ให้ความส�าคัญกบั
พืน้ท่ีปลกูพชืผกัออร์แกนิค เลีย้งสัตว์ เกดิการสร้าง
ความมัน่คงทางอาหาร และมีผลผลติทางการเกษตร
อีกทั้งยังมีผลผลิตจากโคกหนองนา โดยมีสมาชิก
เยาวชนโคกหนองนามาเป็นครพูีเ่ลีย้งไปสูก่ารเป็น
ศนูย์เรยีนรู ้  นัน่หมายถึงต้องเปิดให้ผูท่ี้สนใจเข้ามา
เรยีนรู ้ ไม่ปิดกัน้เป็นพ้ืนทีส่่วนตัว ใช้ชมุชนเป็นฐาน
เดิมทีน่ีบ้่านดอน ชือ่บ้านดอนกอก เป็นกลุม่วสิาหกิจ
ชมุชนเกษตรสมนุไพร ส่งเสรมิให้เขาเป็นผูป้ระกอบการ
เกิดการรวมกลุม่ ท�าให้เขามรีายได้ทีสู่งขึน้ โดยไม่ใช่
ตัง้ต้นจากหลักสตูร แต่เริม่จากให้เขากลบัไปส�ารวจ
ในหมู่บ้านว่ามีฐานทรัพยากรอะไร เขามีศักยภาพ
อะไร และค่อยพัฒนาส่งเสริมในสิ่งเหล่านั้น

กนิ-ขายขงิสามรส ไม่อดตาย การเรยีนรูโ้ดยใช้ชมุชน
เป็นฐาน ขิงในชุมชนน�ามาดอง สอนท�ากินเอง 
ขายได้ด้วย ท�าต่อเนื่องไม่หยุด เริ่มสอนวันเสาร์
อาทิตย์ก่อน จนเป็นศูนย์การเรียนรู้ ส�าหรับเด็ก
และเยาวชนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ เกิดการคิดริเริ่ม น�าโดยครูวิภาดา 
(ครูเจน) กล่าวว่า “จากกลุ่มตัวอย่างพ่อแม่ของ
เด็กนักเรียนยากจนในต�าบลโคกสะอาด อ�าเภอ

หนองบวัระเหว ยงัพบอีกกว่า 100 คน หากพ่อแม่เด็ก
มรีายได้สูงข้ึนจะท�าให้เดก็มคีณุภาพชวีติทีด่ข้ึีน จากเดมิ
ท่ีครอบครวัยากล�าบากท�าให้เดก็ ๆ ไม่ได้ไปโรงเรยีน
เสีย่งหลดุจากระบบการศึกษามากข้ึน การช่วยเหลอื
จึงต้องช่วยพ่อแม่ และช่วยเด็ก ๆ” โดยขณะนี้
ทางโครงการตามหาน้องฯ ได้รับงบประมาณสนบัสนนุ
จากกสศ. ก�าลงัจะพัฒนาโมเดลช่วยเหลอืเด็กออกจาก
ความยากจนเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบาย
ของจังหวัดชัยภูมิ 

เรียนรู้จากเหาบนหัว ณ วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) 
ได้จัดกิจกรรมแสงส่องใจ ปลอดภัยจากโควิด-19 
นายร้อย (นามสมมุติ) มาด้วยเพราะมีเหาบนหัว
ครูสายฝน จึงคิดท�าแชมพูสมุนไพร สบู่สู้โควิด
ยังต้องสู้ (ก�าจัด) สู้เหาได้ด้วย ด้วยสมุนไพรโควิด
ฟ้าทะลายโจร โดยมคีรเูลก็ ครูเจน มาเป็นวทิยากร
อาชพีหนึง่ของชาวบ้านแถบนัน้ คอื การเกบ็สมนุไพร
มาขาย การรักษายาแผนไทย พบว่า ประชาชน
ร้อยละ 70 ขึ้นไป เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่งใน
การน�ายาแผนไทยมาใช้รกัษาอาการเจ็บป่วยเลก็ ๆ
น้อย ๆ หรืออาการระยะแรก เป็นการช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล และท�าให้ประเทศไทย
สามารถลดภาระรายจ่ายการน�าเข้ายาได้ รวมทั้ง
ยาแผนไทยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา 



เรื่องเล่าจากพ้ืนที่

46

มีความเชื่อถือและไว้วางใจได้ การพบเหาบนหัว
ระหว่างเข้าค่ายธรรมะ คิดการสระผม น�าแชมพู
สมุนไพรมาสระผม พาท�าแชมพูเป็นสื่อการเรียน 
เป็นตวัละครเดนิเรือ่งการเรียนรู้สูเ้หาเป็นแรงกระตุ้น
แรงจงูใจให้วัยรุน่รกัสวยรกังาม รกัหล่อ เรยีนอย่าง
ตั้งใจ ครูสายฝนแห่งชุมชนบ้านชีลอง อ�าเภอเมือง
น�าเยาวชน 40 คน วนเวียนเรียนฐาน 2 รอบ  
สร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการเรียนรู้ให้กับเด็กและ
เยาวชนนอกระบบ “วนันีเ้รยีนรูด้้วยใจรกั พรุง่นีไ้ม่มี
เหาบนหวัชวีติทีน่่าตืน่เต้นและประสบความส�าเรจ็”

สิ้นเสียงสั่งน้อง กู้ร้องถ�้าวัวแดง แสงส่องใจใน
ถ�้าวัวแดง ซอกหลืบแห่งธรรม “ถ�้าวัวแดง” ต�าบล
บ้านเจียง อ�าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งบน
เทือกเขาพญาฝ่อ เป็นสถานที่ยอดนิยม ในการมา
ปฏบิตัธิรรมของชาวพทุธ มคีรูกสศ.ชดุน้ีเป็นผูช้าย
ทั้งหมด ได้แก่ ครูโหน่ง ครูเล็ก ครูต้น พระก้อง
จัดการเรยีนรูโ้ดยเดก็เลก็อยูพ่ืน้ล่างปลกูฟ้าละลายโจร
เด็กเยาวชนที่ใกล้เป็นหนุ่ม ไปเข้าค่ายกิจกรรม
ในถ�้าด้วยความสมัครใจ เป็นสถานที่ห้ามพลาด 

พลาดแรกต้องตกเหว เพราะบันไดชันมาก มี 1,041 ข้ัน
การเรยีนรูธ้รรมกลางป่าเขาพญาฝ่อพบแสงส่องใจ
การเจริญสติเป็นวิธีการทางปัญญาท่ีจะช่วยให้
การสมัผสัความจรงิและการคิดมีความตรง คมชดัข้ึน
ท�าให้เอาปัญญามาใช้ได้ทนัช่วยป้องกนัความผดิพลาด
และสกัดกั้นความไม่ดีงามไม่ให้เข้าสู่ตัว ทั้งยังเป็น
เครื่องรักษาสุขภาพได้อย่างดีอีกด้วย

วัยรุ่นเรียนวิธี “หยุด” ใจร้อน การรอคอยและ
ความอดทน ต้องปลกูฝังเด็กตัง้แต่เลก็ ๆ ท่ามกลาง
สงัคมเร่งรบี ครูต้องการให้เขาท�าตาม ให้เช่ือฟังเรา
อยากให้เขาเป็นคนดีรู้จักแบ่งปัน อนาคตอาจจะ
เป็นเด็กที่นับถือตัวเองต�่า กลายเป็นปัญหาของ
เดก็ในวยัรุน่ ครนูอกระบบต้องคดินอกกรอบจ�าเป็น
ต้องน�าท่องเที่ยวน�าธรรมะ เด็กจะไม่ยอมล�าบาก 
ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ ไม่รู้จะ
ท�าอย่างไร ต้องให้พ่อแม่เป็นผู้ช่วยเหลือตลอด 
ระยะทางเดินบันได 1,041 ขั้น ฝึกเรียนรู้ เหนื่อย 
หวิ ร้อน หนัก อดทน ฝึกพลงัจิตใจวยัรุน่ ไม่ร้อนใจ
ครูนอกระบบส่งมอบแสงส่องใจ



เรื่องเล่าจากพ้ืนที่

47



เรื่องเล่าจากพ้ืนที่

48

เรื่องเล่าจากพ้ืนที่

48

ประเทศไทยมคีนพกิารทัง้หมดราว 2 ล้านคน หรอื
คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของประชากร 69 ล้านคน
จากสถติกิารศกึษาของคนพกิารทีม่บีตัรประจ�าตวั
คนพกิาร มคีนพกิารทีไ่ม่ได้รบัการศึกษาถงึ 54,513 คน
ในกลุ่มนี้มีเด็กพิการท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน
จ�านวน 3,601 คน หรอืร้อยละ 6.61 คนพกิารอายุ
ถงึเกณฑ์แต่ไม่ได้รบัการศึกษาจ�านวน 33,958 คน
คิดเป็นร้อยละ 62.29 และคนพิการที่ไม่ได้รับ
การศกึษาจ�านวน 16,954 คน คดิเป็นร้อยละ 31.10
ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา อย่างไรก็ตาม
แม้คนพกิารท่ีได้รบัการศกึษามจี�านวนถึง 1,593,948 คน
หรอืร้อยละ 76.17 ของคนพิการทีมี่บตัรประจ�าตัว
คนพิการ ส่วนใหญ่อยู่ระดับประถมศึกษาจ�านวน
1,298,858 คนหรือร้อยละ 81.49 จ�านวน
ดงักล่าวลดลงไปเมือ่คนพิการเรยีนต่อระดบัทีสู่งขึน้
ในระดบัอดุมศกึษา มคีนพกิารเรยีนอยูเ่พยีง 23,939 คน
หรือร้อยละ 1.22 เท่านัน้1 (กรมส่งเสรมิคณุภาพชวีติ
คนพิการ, 2564)

ท�าไมเด็กเยาวชนพิการถึงหายไปจาก
ระบบการศึกษา ? 

“น้องอาย ุ10 ปีแล้ว ตอนเกดิหมอบอกว่าสมองพกิาร
พอโตขึน้มาหมอให้ไปฟ้ืนฟบู�าบดัทีโ่รงพยาบาลสรุนิทร์
ต่อเน่ืองเจด็แปดปี ผมพาน้องไปตามนดัทกุ ๆ เดอืน
ท่ีโรงพยาบาลรัตนบุรีก็พาไปได้นั่งมอเตอร์ไซค์
ไปกลับโรงพยาบาลระยะทางรวม ๆ กันก็เกือบ
หกสิบกโิลเมตร พอมคีวามหวงัว่าลูกจะดขีึน้ ตอนนัน้
ผมเป็นโฟร์แมนคุมงานก่อสร้างท่ีกรุงเทพได้เงิน
เดือนละสามหมื่นบาท หลังจากคสช. ยึดอ�านาจ
ปี 2557 งานก่อสร้างไม่ม ีผมต้องมาหางานท�าทีบ้่าน 
ลกูไปตามนดัหมอบ้างแต่ก็ไม่เหน็ดีข้ึน ช่วงหลงั ๆ
กไ็ม่ได้ไป เพราะต้องท�างาน แม่เขาต้องอยู่ดตูลอด
ทั้งวันไปไหนไม่ได้ไกล”  พ่อวัยกลางคนเล่าเรื่อง
ลูกสาวคนเล็กด้วยน�้าเสียงเรียบ ๆ 

“น้องได้เรียนต่อที่ไหนครับ” อาสาสมัครเก็บ
ข้อมูลถาม 

“โรงเรยีนใกล้ ๆ เขามาเอาชือ่ไปเข้าเรยีน แต่ไม่ได้ไป
โรงเรียน ครูมาเยี่ยมสามเดือนที่แล้ว มีคนบอกให้
เอาไปเข้าศนูย์ท่ีขอนแก่น แต่เป็นห่วงลกูว่าจะไปกิน
ไปอยู่อย่างไร เลยให้เขาอยู่บ้าน” 

หนา้ต่างแหง่โอกาสและสะพานเพ่ือการเรียนรู้
และฟื้ นฟูของเด็กเยาวชนพิการนอกระบบ
เฉลิมชัย ทองสุข : มูลนิธิขวัญชุมชน
โครงการสร้างสรรค์พัฒนาการและการเรียนรู้เด็กเยาวชนพิการ
โดยครอบครัวและชุมชนพ้ืนทีบุ่รีรัมย์และสุรินทร์    

1 กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ. (2564). รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการไทย, กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 
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เรามโีอกาสได้รบัฟังเสยีงผูด้แูลเยาวชนพิการจ�านวน
กว่าสามร้อยคนในอ�าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
และอ�าเภอรตันบรุ ีจังหวดัสรุนิทร์ โดยการเกบ็ข้อมลู
ของทีมอาสาสมัครชุมชนจ�านวนกว่าสองร้อยคน
ทีก่ระจายอยูใ่นหมู่บ้านของทัง้สองอ�าเภอ ทีโ่ครงการ
สร้างสรรค์การเรยีนรูเ้ดก็เยาวชนพกิารโดยครอบครวั
และชุมชนก�าลังด�าเนินงาน 

ผูด้แูลน้องบกพร่องทางการเรยีนรู้ “ให้น้องไปเรยีน
แต่ไปถูกเพื่อนล้อ บ่อย ๆ เขาก็ไม่ไป” 

ผู้ดูแลน้องพิการทางสมอง “ช่วงแรก ๆ ก็ไปฟื้นฟู
ตามหมอนัด แต่พอต้องท�ามาหากนิไม่มเีวลาไปประจ�า
ไป ๆ ขาด ๆ” 

ผูด้แูลเยาวชนพกิารทางสติปัญญา “เขาความจ�าดี
อยากขับรถไถ แต่ไม่ให้ไปเรียนเพราะกลัวเข้ากับ
เพื่อนไม่ได้ ไปเป็นภาระของคนอื่น” 

ค�าบอกเล่าของผู้ดูแลเด็กพิการได้สะท้อนภาพ
หลายมิติของการเข้าถึงการศึกษาของเด็กพิการ
ในชุมชนของจังหวัดสุรินทร์ แม้การศึกษาของเด็ก
เยาวชนพกิารเป็นหน้าต่างโอกาสของชวีติ แต่ทางสู่
การศึกษาของเด็กเยาวชนพิการในหัวเมืองชนบท
ยังมีข้อท้าทายอยู่มาก  

รายงานการส�ารวจข้อมลูเชงิลึก (Problem Insight)
ของ School of Change Makers (2020) ช้ีให้เหน็
ปัจจัยของการไม่ได้เรียนของเด็กพิการเกิดจาก
หลายสาเหตุรวมกัน เช่น ลักษณะของความพิการ
ทีต้่องได้รบัการจดัการศกึษาเป็นรายบคุคล ผูป้กครอง

มภีาระทางเศรษฐกจิและไม่มคีวามรูจ้ะดแูลเดก็เยาวชน
พิการ ครอบครัวของเด็กพิการมองว่า เด็กพิการ
ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้หรือ “ไม่หาย” จาก
ความพกิาร ท�าให้ไม่มีแรงจงูใจท่ีจะพฒันาเด็กเยาวชน
พกิาร อีกด้านหนึง่จ�านวนครูทีเ่ข้าใจการจดัการเรียนรู้
ให้เด็กและเยาวชนพิการยังมีน้อย2 

จากข้อมลูของศนูย์บรกิารคนพกิารจงัหวดับุรรีมัย์3

อ�าเภอคเูมอืงมเีดก็และเยาวชนพิการอาย ุ 5-25 ปี
จ�านวนเกือบสองร้อยคน โครงการเก็บข้อมูลเด็กพกิาร
นอกระบบจ�านวน 77 คน ครูอ้วนหัวหน้าศูนย์
การศึกษาพิเศษ อ�าเภอคูเมือง ซึ่งเป็นอาสาสมัคร
ครนูอกระบบและเป็นทีป่รกึษาโครงการเล่าให้เราฟัง
ว่า “ที่ศูนย์ฯ ดูแลเด็กพิการตั้งแต่เกิดถึง 18 ปี
บรบิรูณ์ ตอนนีม้นีกัเรยีนขึน้ทะเบยีนเรยีน 35 คน” 

“พ่อแม่รูจ้กัศูนย์ฯ อย่างไรครับ” ถามต่อ “ผมกบัทีม
ออกไปประชาสัมพันธ์ไปทางอบต. ผู้น�าชุมชน
ขอความร่วมมือให้เขาส่งเด็กมาเรียนท่ีศูนย์”
“มีนักเรียนน้อยจังครับ” “พ่อแม่เขาอยากให้ลกู
เข้าเรยีนโรงเรียนใกล้บ้าน พอเดก็พกิารขึน้ทะเบยีน
กบัโรงเรยีนปกติ  โรงเรยีนท่ีมเีดก็พิการข้ึนทะเบียน
จะได้เงินเพิ่มได้ก�าลังคนเพิ่ม แต่หลาย ๆ กรณี
เด็กเยาวชนพิการก็ไม่ได้ไปเรียน เสียดายโอกาส
ที่เขาจะได้เตรียมความพร้อม มาถึงผมช้าโอกาส
จะพฒันาทกัษะด้านต่าง ๆ กล็ดลงไปตามอาย ุทีห่่วง
คอืเด็กกลุม่น้ีกห็ลดุจากระบบการเรยีนรูไ้ป” ครูเล่า
ด้วยน�้าเสียงจริงจัง 

“ท่ีศูนย์จัดการเรียนการสอบอย่างไรครับ” เรา
ซักถาม 

2 กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ. (2564). รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการไทย, กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
3 School of Changemakers. (2020, 27 เมษายน). สถานการณ์ปัญหาเด็กไม่ได้เข้าเรียน. https://www.schoolofchangemakers.com/
knowledge/enrollment/
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“มทีัง้มาเรยีนทีศ่นูย์คเูมอืง เด็กมาเรียนมากสดุเกือบ
ยีส่บิคน แต่เฉลีย่วนัละไม่เกินห้าคน มีบางครอบครัว
เหมารถมาจากต่างอ�าเภอห่างไปสักห้าสบิกโิลเมตร
เอาลูกมาให้ผมด ูผูป้กครองก็จอดรถรอจนเลกิเรยีน
ถ้ามาเรยีนทีศ่นูย์ไม่ได้ผมลงพืน้ทีไ่ปสอนถึงบ้านนกัเรยีน
อาทิตย์ละสองครั้ง ตระเวนไปทั่วอ�าเภอคูเมือง 
ถ้าบ้านเด็กนักเรียนอยู่ไม่ไกลกันมากเต็มที่ก็สามสี่
ครอบครวั บางวนัก็สองรายเพราะบ้านเดก็อยู่ห่างกนั
คนละฟากของอ�าเภอ บางครัง้ไปไม่เจอเด็กอยูบ้่าน
ผู้ปกครองพาเด็กไปท�างานด้วย ผมไปเยี่ยมบ้าน
ต้องจ่ายค่าน�้ามันรถเอง” 

“ครไูปสอนอะไรท่ีบ้านบ้างครับ” เราถาม “ไปสอน
เรื่องการดูแลกิจวัตรประจ�าวันของเด็ก ให้ผู้ดูแล
ถอืว่าเป็นการเรยีนรูข้องพ่อแม่ด้วย พ่อแม่เดก็พกิาร
หลายคนยังเข ้าใจผิดว ่าลูกตัวเองจะได้เรียน
เขยีนอ่านเหมอืนการเรยีนในโรงเรียนปกติ ผมต้อง
อธิบายให้เขาฟังว่ามาทีศ่นูย์การศกึษาพเิศษมาท�า
อะไรบ้าง มาฝึกกิน มาฝึกเดิน มาฝึกการใส่เสื้อผ้า
มาฝึกพ้ืนฐานการใช้ชวิีตประจ�าวนั มาเตรยีมความพร้อม
ไม่ได้เน้นวชิาการเหมือนในโรงเรียน” ครกูารศึกษา
พิเศษคูเมืองเล่าให้เห็นภาพการจัดการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษให้เราฟัง

ช่องว่างและบทบาทของโครงการ

“นอกจากภาครัฐแล้วพื้นที่สุรินทร์และบุรีรัมย์
มอีงค์กรเอกชนท�างานด้านเดก็เยาวชนพกิารท�างาน
ไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการศึกษาฟื้นฟู 
ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรด้านการพัฒนาชนบททัว่ ๆ ไป
มูลนธิขิวญัชมุชนมีประสบการณ์ท�างานด้านการศกึษา
ปฐมวัยของเดก็ทีมี่เช้ือเอชไอวีมาก่อนและมีเครือข่าย
การท�างานด้านสขุภาพในระดบัชมุชน จงึได้คดิรเิริม่
โครงการสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้เด็กเยาวชน
พิการโดยครอบครัวและชุมชน” เฉลิมชัย ทองสุข 
ผู้จัดการโครงการเริ่มเล่า 

“โครงการมสีามส่วนหลกั ๆ คอื การท�าฐานข้อมลู
การเตรยีมก�าลังคน และการสร้างโมเดลการเรยีนรู้
ส�าหรับเด็กพิการระดับต�าบล จะท�าส�าเร็จได้ต้อง
มีเครือข่ายระดับต่าง ๆ เข้ามาช่วยผลักดันงาน
ช่วยกันท�างาน เราพบมีช่องว่างส�าคัญคือต่างคนก็
ท�าหน้างานของหน่วยงานตัวเองไป ไม่มีได้ท�างาน
ท่ีเห็นเป้าหมายร่วมกนั ก่อนเริม่โครงการยงัไม่รูจ้กั
ภารกจิงานของกนัและกนั ทัง้ ๆ ทีส่�านกังานห่างกัน
แค่ข้ามถนน พอมโีอกาสได้เจอกันกเ็ชือ่มงานท�างาน
ได้ทันที”
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“เก็บข้อมูลอะไรบ้าง” เราถามด้วยความอยากรู้

“โครงการเกบ็ข้อมลูครูนอกระบบ ข้อมลูการเรยีน
ของเด็กพิการ และข้อมูลสมรรถนะคนพิการ” 
ผู้จัดการโครงการตอบ “ข้อมูลครูนอกระบบเป็น
ข้อมลูอาสาสมคัรทีม่ใีจเข้ามาท�างานร่วมกบัโครงการ
ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัคร พยาบาล ครูในโรงเรียน 
เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุทีท่�างานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�าบล และที่ส�าคัญมีพ่อแม่มาด้วย ข้อมูล
สองชุดแรกบอกเราถึงความต้องการการเรียนรู้
ความต้องการพัฒนาทกัษะของครนูอกระบบ และ
ความต้องการด้านการศกึษาของเด็กเยาวชนพกิาร
ส่วนข้อมลูเชงิสมรรถนะช่วยให้เราเหน็เด็กเยาวชน
พิการเป็นองค์รวม ทั้งด้านสุขภาพ ความสามารถ
ทางกาย สิง่แวดล้อม การมส่ีวนร่วม และปัจจยัส่วนตวั
เราเก็บข้อมูลเด็กเยาวชนพิการที่มีบัตรประจ�าตัว
คนพิการและยังไม่ได้บัตร อายุ 5-25 ปี สองพื้นที่
กว่าสามร้อยคน ฐานข้อมูลช่วยให้เราออกแบบงาน
ได้ตรงกบัความต้องการของเดก็เยาวชนพกิารและ
ครอบครัวได้มากขึ้น” 

“พบอะไรที่ส�าคัญเกี่ยวกับการศึกษาเด็กไหม” 

“เราได้พิสูจน์ข้อสมมติฐานที่เด็กเยาวชนพิการ
ทีท่�าให้เขาไม่ได้เรยีนนัน้มนัเป็นความจรงิ ไม่ได้พบ

แค่เดก็นอกระบบแต่ยงัค้นพบเดก็เยาวชนพกิารท่ีอยู่
“ระหว่าง” ระบบสองระบบ คอืการศึกษาในระบบ
โรงเรยีนกบัการศกึษานอกระบบโรงเรยีน คอืเดก็กลุม่ที่
มีช่ือในระบบแต่ไม่ได้เข้าเรียนไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากระบบการศึกษาอย่างเตม็ท่ีด้วยข้อจ�ากัดต่าง ๆ
แต่ละคนก็มีข้อจ�ากัดต่างกันออกไป อีกอย่างเรา
เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะเอื้อให้คนได้เรียนรู้
ตามศักยภาพยงัมีสิง่ท่ีต้องท�าอีกมากหากต้องการสร้าง
“ความเสมอภาค” ส�าหรับกลุ่มเด็กเยาวชนพิการ
ง่าย ๆ ก็การเดินทางไปเรยีน ครอบครวับางครอบครวั
ต้องจ่ายค่าเดินทางต่อครั้งมากกว่าค่าแรงที่หาได้
ในแต่ละวันเสียอีก หลายคนมีผู้ดูแลเป็นผู้สูงอายุ
ท่ี ท้ั งจะต ้องดูแลตั ว เองและหลาน ท่ีพิการ
อีกโอกาสท่ีเด็กพิการจะได้เรียนรู้ก็น้อยลงไปอีก 
เพราะกลายเป็นภาระหนักหลายด้านของผู้ดูแล 
ระหว่างเกบ็ข้อมลูผมไปเจอยายทีต้่องดแูลหลานป่วย
ด้วยโรคเรือ้รงั ต้องไปหาหมอประจ�าทีโ่คราช บางครัง้
ไปมีเงินติดตัวแค่สามร้อยบาทแต่ต้องไปกินไปอยู่
หลายวันกว่าจะเสร็จธุระของหลาน โชคดีที่ได้
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ แต่ก็ไม่ได้
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้
ส่งผลต่อการเรียนของเด็กพิการ การออกแบบ
การแก้ปัญหาแม้จะต้องดูเป็นรายบุคคล แต่ต้อง
มรีะบบต่าง ๆ  เอือ้ให้ได้เรยีนด้วย เช่น เด็กท่ีตดิบ้าน
ถ้าเขาจะเรียนรู้ หาความรู้ และสื่อสาร ผู้ดูแล
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ก็ต้องมคีวามรู้พืน้ฐานเรือ่งการใช้อปุกรณ์ โปรแกรม
พื้นฐานต่าง ๆ มีอุปกรณ์การเรียน มีโปรแกรม
ท่ีเหมาะสม ที่บ้านก็ต้องมีสัญญาไวไฟที่แรงพอ 
แน่นอนว่าราคาบริการอนิเทอร์เน็ตต้องถกูกว่าน้ี” 

“เห็นคุณพูดถึงการเตรียมก�าลังคนในโครงการ 
คุณท�าอย่างไร” 

“อาสาสมัครโครงการเราเรียกว่า “ครูกรุณา” คือ
ผูต้ัง้ปณธิานท�างานเพือ่ให้เพือ่นมนุษย์พ้นทกุข์ สิง่แรก
ที่ท�าคือการให้ครูกรุณามีแว่นเรื่องความเหลื่อมล�้า
กับความเสมอภาค ท�าความเข้าใจเรื่องเป้าหมาย
การท�างานคนพิการให้ตรงกันคือเป็นการท�างาน
เพื่อให้คนพิการมีสมรรถนะที่ดีขึ้น เสริมศักยภาพ
ให้คนพกิารมคีวามสามารถทีจ่ะสามารถด�ารงชวีติ
และมีศักยภาพดูแลตนเองได้ในชีวิตประจ�าวัน
แบบมีคุณภาพใกล้เคียงกับคนที่ไม่พิการ ให้เด็ก
มีความสุข ปลอดภัยในชุมชนที่เอื้อเฟื้อดูแลซึ่งกัน
และกัน  เรื่องต่อมาคือ สิทธิเด็กเน้นความส�าคัญ
เรือ่งการไม่เลอืกปฏบัิตต่ิอเด็ก และประโยชน์สงูสดุ
ที่เกิดกับเด็ก ให้ครูกรุณารู้จักสิทธิการเกิด การมี

ชีวิต การพัฒนา และการมีส่วนร่วม รวมทั้งมอง
ให้เห็นศักยภาพของเด็กเยาวชนพกิารให้มาก การเข้าใจ
ความพกิารของเดก็แบบต่าง ๆ และการดแูล รวมถงึ
การส่งต่อขอรบัความช่วยเหลอืทางการแพทย์ สงัคม
และการศกึษา ทัง้หมดทีพ่ดูมาเป็นหลกัสูตรพืน้ฐาน
จัดอบรมอยู่ในสองวัน ซึ่งค่อนข้างจ�ากัด”

“จริง ๆ ครูกรุณาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กเยาวชน
พิการตั้งแต่การเก็บข้อมูล หลายคนสะท้อนว่า
เขาเคยมองข้ามเด็กพิการที่อยู่ในชุมชน หากไม่ได้
เกบ็ข้อมลูรายบุคคลกค็งไม่มทีางเข้าใจเดก็เยาวชน
พิการ หลายคนเข้าไปพบปัญหาที่ซับซ้อนอีก เช่น 
เรือ่งสขุภาพ หรือการถูกล่วงละเมิดทางเพศท่ีมต่ีอ
เด็กเยาวชนพิการ โครงการท�าให้เขา “เห็นและ
เข้าใจ” เด็กพิการในชุมชนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ก็เตรียมการพัฒนาทักษะท่ีเขาจะท�างานกับเด็ก
เฉพาะกลุ่มให้ลึกลงไปอีก ที่วางไว้คือการท�างาน
กับเด็กพิการการเรียนรู้ ออทิสติก และสติปัญญา 
ซึ่งเป็นเด็กส่วนใหญ่ในโครงการทั้งสองพื้นที่”

53
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“แล้วโมเดลการท�างานวางไว้อย่างไร” 

“โครงการออกแบบให้มีศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านที่สุด 
ช่วงที่ผ่านมาเราประชุมกับทางองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
ทัง้หมดในอ�าเภอรัตนบรุเีพือ่ขอความร่วมมอืจัดต้ัง
ศูนย์การเรียน โดยเนื้อแท้ศูนย์ใกล้บ้านคือเป็น
สเปซการเรียนรู้ของครอบครัวเด็กเยาวชนพิการ
ส�าหรับคนที่มาเจอกันได้ เป้าหมายหลัก ๆ  คือ 
การเตรยีมความพร้อมและการฟ้ืนฟสู�าหรบัเดก็พกิาร
เป็นพืน้ทีท่ีพ่่อแม่ผูป้กครองกม็าเรยีนรู ้มาแลกเปลีย่น
มาพบเพื่อน ในศูนย์จะถูกออกแบบให้เหมือน
การใช้ชวีติในบ้าน เรยีนรู้ฟ้ืนฟผู่านงานบ้าน งานครัว
งานสวน ให้เด็กเยาวชนพิการได้มาใช้ มีครูกรุณา
เป็นผูช่้วยสนบัสนนุให้เกดิในช่วงเริม่ต้น ส่วนทีม่าไม่ได้
ก็จะมีครูกรุณาออกไปเยี่ยมไปสอนฟื้นฟูกันที่บ้าน
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล พูดอย่าง
รวบรัดคือ ระยะแรกของโครงการจัดการศึกษา
และฟ้ืนฟูส�าหรับเดก็พกิารเป็นการเข้าใจเด็กพิการ
สร้างคนทีเ่ข้าใจเร่ืองการท�างานกบัเดก็เยาวชนพกิาร
และเตรียมพื้นที่การเรียนรู้ในชุมชน” 

“มีอะไรที่ภูมิใจและคิดว่าส�าเร็จแล้วบ้าง”

“ที่ภูมิใจมากคือ การได้เชื่อมภาคีทางด้านสุขภาพ
และการศกึษา รวมทัง้ด้านสงัคม มาท�างานด้วยกนั
ภายใต้เป้าหมายเดยีวกนั โครงการนีท้�าหน้าทีเ่หมอืน
สะพานเช่ือมหลาย ๆ ฝ่ังเข้าด้วยกนั มกีารขบัเคลือ่นงาน
ด้วยฐานข้อมลู มกีารเตรียมคนในพืน้ที ่เราได้เพ่ือน
ท�างานเคียงบ่าเคียงไหล่กัน สร้างมิตรภาพผ่าน
การท�างานร่วมกัน คิดว่าครูกรุณาเขาภูมิใจมาก
ท่ีได้เข้ามาร่วมสร้างชีวิตที่ดีผ่านการศึกษาฟื้นฟู
ให้กับเด็กเยาวชนพิการในชุมชนของเขา” 

“มีข้อท้าทายอะไรบ้าง”

“มเียอะเหมอืนกนั ข้อแรกคอื ขนาดของการท�างาน
มนัใหญ่มาก เราไม่สามารถท�างานแบบตดัเสือ้โหล
ให้เด็กพิการได้ ต้องดูความต้องการเฉพาะบุคคล
เป็นหลกั เรายงัต้องท�างานกับเดก็พิการท้ัง 9 ประเภท
ทีอ่ยูน่อกระบบการศกึษาและกลุม่ทีอ่ยูร่ะหว่างระบบอกี
ข้อสองคือ เวลา การสร้างคนให้มีความเข้าใจและ
ทักษะท�างานกับเด็กพิการแต่ละกลุ่มต้องใช้เวลา
ในการฝึกฝนคนต่อเนือ่ง โครงการทีไ่ด้รับการสนบัสนนุ
สบิเดอืน เราได้แค่การสร้างและทดสอบโมเดลของเรา
เท่านั้น ตอนนี้โครงการชะงักอีกเพราะโควิด-19 
ระบาด การเรียนรู้ของครูกรุณาก็ขาดตอนไปอีก
ท่ีปรึกษาของเราท่านหนึ่งท�างานฟื้นฟูเด็กพิการ
บนดอยจงัหวดัทางภาคเหนอืท�าต�าบลเดยีวใช้เวลา
สิบสองปีกว่าท้ังชุมชนจะเข้ามาดูแลเด็กพิการ
ได้จริง ๆ เราต้องการเวลาท�างานต่อเนื่องจนได้
รูปแบบการเรียนท่ีเหมาะกับเด็กเยาวชนพิการ 
ข้อสามคอื ความยัง่ยนื ซ่ึงจรงิ ๆ กคื็อเรือ่งของเวลา
อีกนั้นแหละ เราต้องการเวลาที่ท�าให้กลุ่มพ่อแม่
เด็กพิการเกิดข้ึนให้ได้จนทางส่วนท้องถ่ินเข้ามา
สนบัสนนุกจิกรรมให้ด�าเนนิต่อไปได้  ต้องผลกัดนั
นโยบายเรือ่งการจดัตัง้ศนูย์บรกิารทัว่ไปให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินข้ึนมาเพราะคนพกิารจะได้รบั
ประโยชน์หลาย ๆ อย่างจากรัฐ ซึ่งถ้าเป็นไปได้
ความยั่งยืนก็จะเป็นไปได้ ข้อสุดท้ายที่คิดได้คือ
เรื่องคุณภาพของการสร้างสรรค์กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมที่ตอบโจทย์
ความต้องการของเดก็และครอบครัว ต้องใช้ทมีงาน
ท่ีมาจากหลาย ๆ สาขาอาชีพ เราอยากได้กจิกรรม
ที่สนุก สร้างสรรค์ และตอบโจทย์ ตอนนี้ก�าลัง
หาอยู่”
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แบกกระเป๋าเข้าห้องเรียนกัมปง
ที่ชายแดนใต้
ซาหดัม แวยูโซ๊ะ : สมาคมเด็กและเยาวชนเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้
โครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิต

โครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิต เราได้
แบกกระเป๋าพกใจกับความหวังลงพื้นที่ไปแนะน�า
โครงการและท�าความเข้าใจกบัพืน้ทีน่�าร่องทัง้ 3 พืน้ที่
ได้แก่ พืน้ทีต่�าบลสะเอะ อ�าเภอกรงปินงั พืน้ทีต่�าบล
บันนังสตา อ�าเภอบันนังสตา และพื้นที่ต�าบลยุโป 
อ�าเภอเมืองยะลา โดยการด�าเนนิการของสมาคมเดก็
และเยาวชนเพือ่สันติภาพชายแดนใต้ (กลุม่ลกูเหรียง)

ทกุ ๆ หลกักิโลของการเดินทางของเรา เราต่ืนเต้น
มาก ๆ เพราะหากเราทราบกันดใีนพืน้ท่ีการท�างาน
ของเรามันมีความซับซ้อน ทั้งเรื่องสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่ ปัญหาเด็กก�าพร้า ปัญหา
ยาเสพติดที่ท�าให้เด็ก ๆ ต้องหลุดออกจากระบบ
การศึกษา ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ความเชื่อ
ทางศาสนา และปัญหาครอบครัวที่ท�าให้เด็ก ๆ 
ในพื้นที่ต้องหนีออกไปท�างานในประเทศมาเลเซีย 
สิ่งเหล่านี้ท�าให้ทีมงานเรามีแรงบันดาลใจพร้อม
ความหวังกับการลงพื้นที่ เพื่อท�าความเข้าใจกับ 
3 ต�าบล ท่ีเราจะลงไปท�างานกับครูนอกระบบ 
เป็นการลงพืน้ทีโ่ดยตรงกบัองค์การบรหิารส่วนต�าบล
ทีเ่ป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดบั
ต�าบลท่ีอยูใ่กล้ชดิกบัประชาชนมากทีส่ดุ จงึเป็นท่ีมา
ในการลงพื้นที่ท�าความเข้าใจและแนะน�าโครงการ

ในการด�าเนนิกิจกรรม โดยมีการแลกเปลีย่นข้อมูล/
ประเด็นการท�างานด้านเด็กและเยาวชนของ
สมาคมเด็กและเยาวชนเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ 
(กลุ่มลูกเหรียง) 

กลุ่มลูกเหรียง เราเชื่อมั่นคนท�างานของเราด้วย
ประสบการณ์ทีท่�างานกบัคนในพืน้ที ่19 ปีทีผ่่านมา
เราท�างาน 4 ประเดน็หลักกบักลุม่เดก็และเยาวชน
ในพืน้ท่ียากล�าบาก คอื 1. การป้องกัน 2. การเยยีวยา  
3. การพัฒนา 4. SE ธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งประเด็น
ท่ีกลุ่มลกูเหรียงได้ด�าเนนิการมานานกว่า 19 ปีนัน้
เป็นทีป่ระจกัษ์ต่อสงัคมว่าเกดิผลลพัธ์ทีด่ต่ีอกลุม่เดก็
และเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ รวมไปถึง
การท�างานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
ได้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นการท�างานท่ีเก่ียวกับ
ประเด็นการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเด็กกลุ่มเปราะบางและเด็กนอกระบบ 

การเดินทางของเรากับโครงการห้องเรยีนกัมปง สบืค้น
ทักษะชีวิตนั้น เราจะสร้างกลไกการจัดการเรียนรู้
ให้กับเดก็และเยาวชนในชุมชน โดยการมส่ีวนร่วม 
ของคนในชมุชน เพ่ือพฒันาครู ผู้ดแูลเดก็นอกระบบ
การศกึษาให้มศีกัยภาพ และเท่าทันต่อการเปลีย่นแปลง
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และเพ่ือพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Covid-19 
อย่างรอบด้านและมีทักษะชีวิต การเดินทางเข้า
ห้องเรียนครั้งน้ีจะมีน้อง ๆ เข้าห้องเรียนทั้งหมด 
300 คน และมคีณุครนูอกระบบการศกึษาต�าบลละ
20 คน 

ระหว่างเส้นทางที่เหล่าบรรดาคุณครูนอกระบบ
พกความมุ่งมั่น ความตั้งใจสอนทักษะชีวิตให้กับ
เด็ก ๆ ในพื้นที่อยู่นั้น คุณครูของเราได้มีโอกาส
ลงพื้นที่ตามหากลุ่มเป้าหมายในการท�าโครงการ
ห้องเรยีนกมัปง สืบค้นทกัษะชีวติตามสถานทีต่่าง ๆ
ในจงัหวดัยะลา ในขณะลงพืน้ทีไ่ด้มโีอกาสพบเจอ
กบัเด็กชายคนหนึง่ท่ีอาศัยอยูก่บัแม่ ซึง่เป็นชาวเมยีนมา
ท�างานก่อสร้างเลี้ยงดูตนกับน้องแต่เพียงผู้เดียว 
ส่วนพ่อเป็นชาวไทยตดิสิง่เสพตดิชอบท�าร้ายร่างกาย
แม่จนต้องติดคุก 

ครั้งหนึ่งบ้านที่น้องอาศัยชาวบ้านอยู่ ถูกไฟไหม้
ท�าให้ผู้เป็นแม่ต้องหาที่พักพิงให้กับตนและลูก ๆ
แต่กลบัถกูหลอกเก็บเงนิเป็นจ�านวนมากเกนิก�าลงั
ที่แม่ของจะรับไหว น้องเป็นเด็กดี มีจิตสาธารณะ 
ตั้งใจเรียนหนังสือ แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์และ
โอกาสที่ดี นอกจากนี้น้องยังเป็นเด็กไร้สัญชาติ 
ไม่มบัีตรประชาชน ท�าให้ทางทมีงานรู้สกึอยากเป็น
ส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสที่ดีให้กับน้อง แม้ว่า
จะเป็นโอกาสเลก็ ๆ กต็าม แต่กเ็ป็นโอกาสท่ีต้ังใจ
จะมอบให้กับน้อง เพื่อให้น้องได้น�าสิ่งต่าง ๆ มา
สร้างโอกาสให้กับตัวเองในล�าดับต่อไป

จากการด�าเนินโครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้น
ทกัษะชวีติทีผ่่านมา เราได้เห็นการแปล่ียนแปลงของ
คณุครนูอกระบบของเราหลายคนทีม่กีระบวนการ
จัดการและสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีหัวใจผ่าน
กิจกรรมให้กบัเดก็และเยาวชนนอกระบบได้อย่างดี
ซึง่หนึง่ในนัน้เราได้เห็นความเห็นใจ การจัดการเด็ก

ท่ีไม่เหน็ความส�าคญัของชีวติให้เข้าห้องเรยีนกมัปง
เพื่อเห็นความส�าคัญและมีเป้าหมายในชีวิตยิ่งขึ้น 
การจัดการความสัมพันธ์กับเดก็นอกระบบ ซ่ึงคณุครู
นอกระบบได้ท�าหน้าที่ได้ดีมากในการจัดการและ
น�ากระบวนการเรียนรู้ให้เด็กนอกระบบได้เรียนรู้
และแก้ปัญหาโดยใช้ความรักความเข้าใจ ค่อย ๆ 
แสดงมุมมองของตนเอง สังเกต ตั้งค�าถาม ฟัง 
ท�าความเข้าใจ และแสดงออกด้วยความเมตตา
เห็นอกเห็นใจ

ความเป็น “ครู” เข้าใจความส�าคัญของการศึกษา 
อยากน�าความรู้ที่มีไปช่วย “เด็ก” นอกระบบ 
ให้มีคุณภาพเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมี “ความสุข”

ค รู เข ้ า ใ จ ถึ ง ค ว า ม ส� า คั ญ ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า 
ซ่ึงแต่ละครอบครัวมีความพร้อมไม่เหมือนกัน 
เลยอยากจะน�าความรู้ท่ีมีไปช่วยเด็กท่ีไม่มีโอกาส
ที่จะเรียนในระบบเพราะปัจจัยหลาย ๆ อย่าง 
และอยากให้เด็กนอกระบบท่ีเข้ามาในโครงการ
ห้องเรยีนกมัปง สบืค้นทกัษะชีวติน�าร่อง มคีณุภาพ
เพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งครูนอกระบบ
กเ็ปรยีบเสมือนพ่อแม่ ทีมี่บทบาทส�าคญัในการช่วยเหลือ
ฝึกฝนกล่อมเกลานิสัยเด็ก ให้เป็นคนที่เคารพ
ให้เกยีรติคนอ่ืน และในขณะเดียวกนั กม่ั็นใจในเกียรติ
และความรับผิดชอบของตน หนึ่งกระบอกเสียง
จากครยู๊ะ จากต�าบลบนันงัสตา จังหวดัยะลา ภายใต้
โครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิต

ครยู๊ะเป็นหนึง่ใน 20 คนทีเ่ป็นครูนอกระบบทีเ่ข้าร่วม
โครงการ โดยมพีืน้ฐานเป็นครสูอนหนงัสอืในโรงเรยีน
เอกชนสอนศาสนาในพ้ืนทีบั่นนงัสตาและเป็นบุคคล
ทีเ่ดก็ให้ความไว้วางใจและใกล้ชิดกบัเดก็นอกระบบ
และรู้เรื่องราวเด็กกลุ่มเปาะบางในพื้นที่ ซึ่งเป็น
จดุแข็งในการด�าเนนิโครงการของเราเป็นอย่างมาก 
ที่ครูย๊ะสามารถดึงเด็กเข้ามาท�ากิจกรรมห้องเรียน
กัมปง สืบค้นทักษะชีวิตมาแล้ว 34 คน ยังคงเป็น



เรื่องเล่าจากพ้ืนที่

59

ความท้าทายส�าหรับครูย๊ะที่จะดึงเด็กกลุ่มเหล่านี้
มาร่วมท�ากิจกรรม เพราะเขาเชื่อว่า “เด็กเรียนรู้
จากผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่เรยีนรู้จากเด็ก” ในการท�าหน้าที่
เป็น “ครูนอกระบบ” ที่จะช่วยประคับประคอง
ลูกศิษย์ของตน ให้ผ่านขั้นตอน พัฒนาการชีวิต 
วางพื้นฐานความคิด ทักษะอารมณ์ ทักษะสังคม
และพัฒนาความเป็นคนดี ที่จะต้องเข้าใจขั้นตอน
ของพัฒนาการวัยรุน่ จากชวีติทีต้่องพ่ึงพาผูอ้ืน่ไปสู่
ชีวิตที่พ่ึงพาตนเองได้และเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้ 
คือสู่ชีวิตของผู้ใหญ่ที่เป็นคนดี 

อีกหนึ่งคุณครูสาวใต้มุสลิม ที่หลงรักในอาชีพครู
ที่อยากมอบความรู้ ความสุขให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่
บ้านเกิดของตัวเอง ครูอัยชะ ขอเข้าร่วมมาเป็น
ครูนอกระบบในโครงการฯ ของเราในพื้นที่อ�าเภอ
เมืองยะลา เล่าให้ฟังว่า หลายครั้งที่เรามักจะพา
ตวัเองไปหลบซ่อนหรอืหลบหนีจากโชคชะตา และ
ความเป็นจรงิบางอย่างในชีวติ ปิดประตูหวัใจทีจ่ะ
เปิดรับโอกาสให้กับตัวเองเพียงเพราะความรู้สึก
ลกึ ๆ กระซบิบอกว่า เราไม่ได้มีคณุค่าหรือศกัยภาพ
มากพอ...ใบไม้แห้งท่ีร่วงโรยบนพ้ืนดินถกูมือเลก็ ๆ
ของเด็กน้อยหยิบเก็บมาใส่ในตะกร้าอย่างเบามือ 
ในขณะทีเ่ด็ก ๆ ก�าลงัตัง้ใจและสนกุสนานกบัการเกบ็

ใบไม้แห้งอยู่นั้น พลางนึกคิดและออกแบบใบไม้
ตามภาพฝันในจนิตนาการของตัวเอง จากใบไม้แห้งที่
ทกุคนต่างคดิว่าไม่มปีระโยชน์และไม่มคีณุค่ากลบักลาย
เป็นภาพต่าง ๆ ที่หลากหลาย เป็นดวงดาวบ้าง 
เป็นดอกไม้บ้าง เป็นต้นไม้บ้าง ทุก ๆ สิง่ท่ีเกดิจาก
ความคิดและจินตนาการถูกน�าไปร้อยเรียงอยู่ใน
นิทานที่ทุกคนตั้งใจแต่งขึ้นมา เพื่อโอบกอดหัวใจ
ดวงน้อย ๆ ของแต่ละคน และเป็นกิจกรรมท่ีตอบ
ค�าถามผ่านการลงมือปฏิบัติว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง
ล้วนแล้วแต่มีคุณค่า เช่นเดียวกับเด็ก ๆ ทุกคนที่
มีคุณค่าและมีศักยภาพ 

อัยชะและทีมงานรู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสในการท�า
กิจกรรม และขอบคุณตัวเองที่กล้าที่จะให้โอกาส
กับตัวเองในการก้าวมาเป็นครูในห้องเรียนกัมปง 
สืบค้นทักษะชีวิต เพื่อร่วมกันออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนและให้โอกาสกับเด็ก ๆ แต่ท้าย
ทีส่ดุแล้วคงไม่เท่ากบัการทีเ่ดก็ ๆ กล้าทีจ่ะคว้าโอกาส
และให้โอกาสกับตัวเองในการเปิดใจเรียนรู้ และ
ท�ากิจกรรมร่วมกัน ท�าให้เด็ก ๆ มองเห็นคุณค่า
และค้นพบศักยภาพของตัวเองรวมไปถึงเพื่อน ๆ
รอบข้าง จนสามารถน�าไปต่อยอดและสร้างโอกาส
กับตัวเองในการใช้ชีวิตประจ�าวันได้
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จากการลงตดิตามเสรมิพลังให้กบัทมีคณุครนูอกระบบ
ต�าบลสะเอะ จงัหวัดยะลา ภายใต้โครงการห้องเรียน
กมัปง สบืค้นทกัษะชวีติ ครัง้น้ีเราได้เจอหนุ่มนักฝัน
พลิกวิกฤติจากการได้รับผลกระทบโรคโควิด-19 
ซึง่ท�าให้หนุม่คนนีไ้ม่ได้เรยีนถงึ 2 ปี แต่ด้วยวยัทีม่ฝัีน
และได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้น
ทักษะชีวิตนี้ ท�าให้เขาเจอหนทางการใช้ชีวิตและ
มีความสุขกับสิ่งที่ท�า

มาฟังค�าพูดที่น้องลุตฟี พูดออกมาขณะเข้าร่วม
กิจกรรมในพื้นที่ “ผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้เรียน
หนังสือ และว่างงาน คิดอยู่ตลอดว่าต้องท�าอะไร
สักอย่างเพือ่ให้มรีายได้ พอทราบว่า ห้องเรยีนกมัปงฯ
สอนท�ากะหรี่ปั๊บ จึงสมัครมาเรียน จากเริ่มแรก
ท�ากนิเองแล้วอร่อย คดิว่าเราสามารถท�าเป็นอาชพีได้
เลยท�ากะหรี่ปั๊บขาย ท�าให้ทุกวันนี้ ผมมีรายได้
เพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวันและช่วยครอบครัวครับ” 
น้องลตุฟี มะหะมงิ หน่ึงในนักเรยีนห้องเรียนกมัปง
สืบค้นทักษะชีวิต กล่าว 

“กลุ่มลูกเหรียงมีความเชื่อว่า
การท�างานช่วยเหลือเด็กนอกระบบ
การศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดยะลา 
ให้เข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม 
ผ่านการพัฒนาครู กลไก และ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ท�านี้ 
จะช่วยสร้างหลักประกันระยะยาว
ต่อตัวเด็กเอง รวมทั้งความมั่นคง
ทางสังคมและการสร้างสันติภาพ
ในพ้ืนที่ให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
แม้ว่าในช่วงปีแรกนี้ห้องเรียนกัมปง
จะสามารถดูแลเด็ก ๆ ได้เพียง 300 คน 
จากจ�านวนเด็กนอกระบบในยะลา
ที่มากกว่า 14,000 คน แต่เรามั่นใจว่า
ด้วยความมุ่งมั่นร่วมกัน เราจะสามารถ
เข้าถึงและดูแลเด็กนอกระบบทุกคน
ได้อย่างแน่นอน”
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รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา           หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน
                   ภาควชิาการศกึษาตลอดชวีติ คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
รศ.ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา      ภาควชิาการศกึษาตลอดชวีติ คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล      ภาควชิาการศกึษาตลอดชวีติ คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ดร.กชวร จุ๋ยมณี             ภาควชิาการศกึษาตลอดชวีติ คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ผศ.ดร.ระวี จูฑศฤงค์            ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
              คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส.ชุติมา ชุมพงศ์             หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน
         คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.ปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ         หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน
         คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายปิยวัช ช�านาญกิจ       หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน
         คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.อรสุมน ศานติวงศ์สกุล         หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน
         คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายศรัญย์ภัทร แซ่หวอง       หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน
         คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.ดานา โมหะหมัดรักษาผล              หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน
         คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะท�างาน
โครงการการสนับสนนุและพัฒนากลไกการขบัเคลือ่นครแูละเดก็นอกระบบการศึกษา
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