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หนังสือ “ก่อนพระอาทิตย์จะตกดิน” เป็นหนังสือที่เล่าถึงเรื่องราวชีวิตของเด็กนอกระบบการศึกษา

ที่เกิดจากประเด็นปัญหาหลากหลายที่ปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบัน  เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ 

คอืเร่ืองจริงทีเ่กดิขึน้กบัเด็กและเยาวชนในครอบครัวท่ัวทุกภาคของประเทศไทย และเรือ่งราวเหล่าน้ีเป็นเพยีง

แค่ตัวแทนของเด็กและเยาวชนอีกกว่า 25,000 ชวีติท่ีมคีวามฝัน ความหวงั และต้องการอนาคตท่ีดีเพือ่ตนเอง

และครอบครัว เชื่อว่าวันนี้พวกเขาได้ก้าวข้ามเงื่อนไขและอุปสรรคบางอย่างไปได้แล้ว  บางคนใช้โอกาสที่ได้

รบัในครัง้นี ้เปลีย่นแปลงชวีติตวัเองจากหน้ามอืเป็นหลงัมอื ทนุสนบัสนนุทีไ่ด้ถกูแปรเปลีย่นเส้นทางชีวติใหม่ 

การมาถึงของโครงการประสานงานเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา จากความ

ร่วมมือขององค์กรพัฒนาชุมชนกว่า 41 องค์กรทั่วประเทศ ท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงรูปธรรมผ่านการเข้าไป

สนับสนุนเด็กและเยาวชนแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม 

การท�างานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ

ภาคีร่วมด�าเนินงานกว่า 41 องค์กร เพื่อสร้างการศึกษาทางเลือก ด้วยการเปิดพื้นที่เรียนรู้ พื้นที่ปลอดภัย 

และพื้นที่โอกาส เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพตามความถนัดและความต้องการของตนเองอย่าง

แท้จริง บางคนได้รับการสนับสนุนให้สามารถกลับคืนสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้ง ส่วนใหญ่เปิดกิจการค้าขาย

ในชุมชน จากจุดเล็กๆ  ของความฝัน จนสามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้ เด็กและเยาวชนบาง

กลุ่มรวมตัวกันสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย เด็กบางคนลุกขึ้นมาเป็นผู้ให้เพื่อแบ่งปัน

ค�านิยม



โอกาสให้ขยายไปยังคนอื่นๆ  การที่พวกเขาลุกขึ้นมาคิดสร้างสรรค์เพื่อน�าพาตัวเองไปในจุดที่เคยคิดว่าเป็น

ไปไม่ได้ เส้นทางที่เคยก้าวพลาดมาไม่ว่าจะเกิดข้ึนจากตัวเขาเอง หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ตัวตน

ของเขาที่ผ่านมาได้รับพื้นที่โอกาสแห่งนี้ ขัดเกลาด้วยความรักและความเข้าใจของครูพ่ีเล้ียง หล่อหลอมจน

เกิดตัวตนใหม่ จนวันนี้สามารถก่อร่างสร้างความฝันที่ตอบโจทย์ความต้องการภายในของพวกเขาได้อย่าง

แท้จริงและครบถ้วน

หนังสือ “ก่อนพระอาทิตย์จะตกดิน” คือตัวตน คุณค่า และความหมายใหม่ในการก�าหนดเส้นทาง

ชวิีตของเดก็นอกระบบการศกึษาทกุคน เพือ่ยนืยนัว่าภายใต้ท้องฟ้าและผนืน�า้แผ่นเดยีวกนั เดก็และเยาวชน

ทุกคนควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้การยอมรับและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและ

เป็นธรรม

 ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ 

 กรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

 ประธานอนุกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบ



“ก่อน” พระอาทิตย์จะตกดิน

เป็นเช้าที่ธรรมดาและสามัญ เด็กหญิงคนหนึ่งก�าลังกล่อมลูกวัยขวบกว่าให้หลับ รอเวลาเปิดร้านน�้า

ป่ันเพือ่ต้อนรบัลกูค้าประจ�ารุน่น้องทีก่�าลงัเดนิไปโรงเรียนในตอนเช้า เมือ่ก่อนเธอคดิแค่เพยีงท�าหน้าของแม่

ที่ดีให้ลูกที่เพิ่งเกิดมา วาดฝันและฝากอนาคตที่สวยงามทั้งหมดไว้ที่ลูก เลี้ยงดูให้เขาเติบโตเป็นคนดี ส่วนเธอ

ไม่มีสิ่งใดที่ต้องท�าอีกแล้วความผิดพลาดเพียงหนึ่งครั้งเปลี่ยนชีวิตตลอดกาล ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อร้านน�้าเล็กๆ  

หน้าบ้านเปลี่ยนชีวิตเธอให้มีเป้าหมายมากกว่าเมื่อวาน รายได้เล็กๆ  น้อยๆ ที่ได้มาจากน�้าพักน�้าแรงน�าพา

ความภาคภูมิใจกลับมาสู่จิตใจของเธออีกครั้ง 

ในขณะที่เด็กชายคนหนึ่งตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนเพ่ือมาท�างานเป็นเรี่ยวแรงของครอบครัว เขา

ท�าทกุอย่างเพือ่ท�าให้ชวีติของตวัเองและครอบครวัดขีึน้ เรือ่งเลก็ๆ  น้อยๆ อย่างเช่นความหวังและความฝัน

ในอนาคตเป็นเรื่องที่ต้องมองข้ามไปก่อน วันนี้มีอะไรให้ท�าแล้วได้เงินเขาเอาแรงกายเข้าแลกโดยไม่อิดออด

ใกล้เปิดเทอมแล้ว ส�าหรับบางคนไม่มีเงินเพื่อเรียนต่อในปีการศึกษาหน้า ไม่ใช่แค่ค่าเทอม แต่รวมถึง

เสื้อผ้า รองเท้า ค่ารถ และเงินค่าอาหารกลางวัน เธอตัดสินใจหยุดการเรียนและความฝันไว้กลางคัน 

ออกหางานสะสมเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา รบกวนพ่อแม่ให้น้อยที่สุด ในใจคิดเรียนช้ากว่าเพื่อนก็ไม่เป็นไร 

ขอแค่ตั้งใจเก็บเงิน วันหนึ่งเธอคงได้กลับไปเรียนหนังสืออีกครั้งและท�าความฝันให้เป็นจริง
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ฝนตกหนกัอกีแล้ว เดก็หญงิชายนัง่จบักลุม่กนัมองสายฝนอย่างไร้จุดหมาย การเกดิมาบนเส้นแบ่งดนิ

แดนท�าให้พวกเขาไร้สถานะตวัตน ชีวติในแต่ละวันถกูใช้ไปอย่างง่ายๆ กนิ นอน และเป็นอยูต่ามแต่โชคชะตา 

ความคิดเห็นเรื่องอนาคตเป็นเรื่องฟุ่มเฟือย สิ้นเปลือง ความฝันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ไม่มีวันเป็นไปได้ 

ห่างไกลออกไปในหมู่บ้านเล็กๆ  ไก่ไข่ 10 ตัว คือสัตว์เลี้ยงแสนรักของเด็กชาย เขาเลี้ยงดูมันเหมือน

เพื่อนที่รู้ใจกัน ตื่นแต่เช้าเพื่อให้อาหาร และคอยเฝ้ามองการเจริญเติบโตของมันอย่างมีความสุข ไก่หนึ่งตัว

ออกไข่วันละ 2 ฟอง วันหนึ่งเด็กชายมีไข่ไก่มากกว่า 20 ฟองต่อวัน เขาค่อยๆ เอาสองมือประคองไข่ไก่แต่ละ

ใบ เก็บสะสมไว้ในตู้เย็น เหลือกิน ก็น�าไปขายเป็นรายได้ส�าหรับค่ายา และค่ารถไปโรงพยาบาล

เสยีงแคนดังแว่วมาแต่ไกล เด็กหนุม่เป่าแคนอย่างภาคภมูใิจ จากเดก็หนุม่ธรรมดา วนันีเ้ขาเป็นครสูอน

วิชาแคนให้กบัน้องๆ ทีส่นใจในดนตรพีืน้บ้าน ด้วยเชือ่ว่าเสยีงแคนทกุจงัหวะหล่อเลีย้งชวีติของเขาและชมุชน 

ไม่ใช่เพียงข้าวปลาอาหาร แต่คือคุณค่าของความพยายามที่ไม่เคยหยุดฝัน และวันนี้ฝันได้เป็นจริงแล้วด้วย

สองมือของเขาเอง

เด็กหญิงสองสามคน มีความฝันอยากเป็นช่างตัดเย็บเส้ือผ้า พวกเธอรวมกลุ่มกันซื้อจักรเย็บผ้าหนึ่ง

หลัง หมุนเวียนแบ่งปันกันใช้ ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน ไม่ใช่เพียงแค่อาชีพเสริม แต่จักรเย็บผ้าหลังนี้จะสร้าง

รายได้และสุดท้ายเป็นอาชีพที่มั่นคงให้กับพวกเธอทุกคน 

ทันทีที่เด็กหนุ่มมีเครื่องตัดหญ้าเป็นของตัวเอง เขาตระเวนรับงานตัดหญ้าในหมู่บ้าน รายได้สองร้อย

ถึงสามร้อยต่อวันช่วยต่อชีวิตที่เกือบจะสิ้นหวังให้มีพลังอีกครั้ง เขาไม่ใช่เด็กหนุ่มผู้ไม่มีตัวตนในหมู่บ้านอีก

ต่อไป เครือ่งตัดหญ้าราคาย่อมเยาว์ช่วยสร้างตวัตนใหม่ให้แก่เขา อาชพีรบัตดัหญ้ามคีวามหมายต่อชวีติไม่ใช่

เพียงเงินทองแต่คือการปรากฏตัวของเด็กหนุ่มผู้เคยไร้อนาคตให้กลับมามีความหวังต่อตัวเองอีกครั้ง
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ภายในวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี เวทีหนังตะลุงเล็กๆ  ก�าลังท�าการแสดงสดอยู่ เสียงร้อง

ของนายหนังอายุ 17 ปี ก้องดังกังวานไปทั่วบริเวณ ทีมงานวัยเยาว์ตั้งอกตั้งใจตีกลอง ตีกรับอย่างเต็มความ

สามารถ วันนี้ผู้ชมไม่มาก แต่พวกเขาก็แสดงเต็มท่ีและดีท่ีสุดในทุกคร้ัง จบงานแบ่งปันรายได้เท่าท่ีมีให้กับ 

ทุกคน เขาว่ารอยยิ้มของผู้ชมมีค่ามีความหมายมากกว่าเงินทอง

ในห้องครัวเล็กๆ เด็กหนุ่มยังคงจดจ่อกับการทอดโดนัทตามออเดอร์ท่ีลูกค้าส่ังไว้ แม้ว่าก�าไรท่ีได้จะ

ไม่มากมายนัก แต่เขาก็สู้ทน เสร็จจากงานนี้ต้องเตรียมตัวไลฟ์สดขายครีมทาหน้าอีก มันต้องมีสักอาชีพท่ี

เป็นของเขาจริงๆ  ในสักวัน ความท้อเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าท้อแล้วไม่เคยถอยเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเขายอมแลก

ท่ามกลางฤดูหนาว กองไฟถูกก่อขึ้นเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย บนดอยสูงห่างไกลผู้คนและสังคม 

เสียงไม้กระทบกันเป็นจังหวะสม�่าเสมอ เด็กหญิงมุ่งมั่นทอผ้าพื้นเมืองไม่วางมือและไม่มีทีท่าย่อท้อต่อลม

หนาว ลูกค้ารอผ้าทอลวดลายสวยงามจากฝีมือของเธออยู่ หลังจากลาออกจากโรงเรียนอย่างเด็ดขาดด้วย

ความยากจน อาชีพทอผ้าคือความหวังใหม่ที่มีพลังส�าหรับการก้าวเดินต่อไป โดยไม่สนใจว่าต้องเรียนจบชั้น

ไหนชีวิตถึงจะประสบความส�าเร็จ

ในแปลงผักขนาดย่อม เด็กอนุบาลตัวน้อย  ช่วยกันบรรจงเด็ดผักประดามีใส่ตะกร้าใบโต อาหาร 

กลางวันแสนอร่อยจากฝีมือการปลูกของทุกคนในโรงเรียน ไหนจะไข่ไก่ไข่เป็ดจากเล้าหลังโรงเรียนอีก เมนู

แกงส้มกับไข่เจียวคืออาหารกลางวันของวันนี้เป็นแน่  ที่ส�าคัญครูบอกว่าพรุ่งนี้ปลาดุกที่เลี้ยงไว้ในบ่อ 

โตพอที่จะขายได้แล้ว เงินที่ได้จะกลายเป็นเงินออมส�าหรับทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยกันสร้างพื้นที่

อาหารกลางวันแห่งนี้ เด็กๆ ท�าตาลุกวาวด้วยความดีใจ แม้รายได้บางส่วนจะถูกปันเป็นค่าเมล็ดผัก ส�าหรับ

ปลูกในครั้งต่อไป แต่พวกเขาก็ยินดีเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนได้กินอาหารที่ปลอดภัย และอิ่มอร่อยไปด้วยกัน
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ว่ากันว่าเด็กคือเมล็ดพันธุ์ที่จะงอกงามและเติบโตไปตามวัยวัน เมื่อถึงเวลาเมล็ดพันธุ์จะปลิดขั้วและ

ร่วงหล่นบนผืนแผ่นดิน แล้วไม่นานเมื่อถึงพร้อมมันจะหยั่งรากลงดินเพื่อเติบโต เป็นต้นกล้าผ่านร้อนผ่าน

หนาว ผ่านวันเวลาเผชิญกับอุปสรรค และสู้ทนเพื่อพยายามหยัดยืนเติบโตจนเป็นต้นไม้ใหญ่ หากแต่บางคน

เลือกเกิดไม่ได้ต้องดิ้นรนค้นหาความหมายของการมีชีวิตบนแผ่นดินอันแห้งแล้ง ไร้โอกาส ส่วนใหญ่ถูกมอง

เป็นเมล็ดพันธุ์ไร้คุณภาพ ขาดความสมบูรณ์แบบ เติบโตเป็นได้เพียงพันธุ์พืชล้มลุกคลุกคลาน ไม่มีวันกลาย

เป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงและม่ันคงได้ ด้วยเพราะพวกเขาคือเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านอย่างไร้ทิศไร้ทาง ไม่ม ี

ผืนดินอันสมบูรณ์ให้เลือกหยั่งราก บ้างเข้าไม่ถึงแสงแดด บางคนขาดการดูแลเอาใจใส่รดน�้า และพรวนดิน  

ทว่าทุกคนล้วนเติบโตด้วยตนเอง คิด ท�า และสร้างอนาคตด้วยสองมือ สู้ดิ้นรนเพื่อรอโอกาสสักครั้งที่จะ 

ผลิดอก เบ่งบาน และเป็นร่มเงาให้กับคนอื่น

พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้ว เด็กหลายคนยังไม่ได้กินข้าวมื้อแรก บางคนรอคอยให้นายจ้างรับเขา 

เข้าท�างานด้วยใจหวั่น บางชีวิตปล่อยตัวปล่อยใจ ท�าผิดพลาดพลั้ง ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ชีวิตที่

เหลือท�าได้เพียงปล่อยให้เป็นไปตามกระแสของวันเวลาจนกว่าจะหมดวัน เพื่อรอแสงเช้าของวันใหม่อีกครั้ง 

วิถีชีวิตนอกรั้วโรงเรียนคือความจริงที่ไม่ใช่ฝันดีส�าหรับเด็กหลายๆคน และไม่ใช่พวกเขาไม่พยายามเพื่อ 

ต่อยอดชีวิตให้ดีขึ้น บางเงื่อนไข บางเรื่องราว บีบบังคับให้ทุกคนต้องเดินไปในเส้นทางที่มืดมน มองไม่เห็น

แม้กระทั่งแสงสว่างปลายอุโมงค์ เป็นชีวิตที่เลือกได้บ้างไม่ได้บ้าง ในใจคิดฝันเพ่ือรอให้แสงสุดท้ายส่องถึง 

พวกเขาในสักวัน

เรื่องราวชีวิตเด็กนอกระบบในหนังสือ “ก่อน” พระอาทิตย์จะตกดิน  เป็นตัวแทนของชีวิตท่ีก้าวผ่าน

เง่ือนไขต่างๆ  จนสามารถหยัดยืนด้วยขาของตัวเองได้ แม้ว่าจะยังไม่มั่นคง แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิต

ใหม่อย่างมีจุดหมาย ทั้งนี้ยังมีเด็กเยาวชนอีกกว่า 25,000 คนทั่วประเทศ ที่ได้รับโอกาสนี้ พวกเขาเริ่มคิดฝัน

และเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง สร้างอาชีพ สร้างเรื่องราว สร้างตัวตนให้ปรากฏข้ึนในชุมชนและสังคม  
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ทุนสนับสนุนจึงมีค่าและหมายรวมถึงการได้รับการยอมรับและ

ความเชื่อมั่นจากผู้ใหญ่อีกครั้ง และส�าหรับพวกเขา ไม่มีค�าว่า “ท้อ” 

อีกต่อไป เหลือเพียงค�าว่า “สู้ไม่ถอย” ไว้เป็นแรงผลักดันเพื่อตาม

ความฝันและสร้างชีวิตดังที่วาดหวังไว้ด้วยสองมือ

การมาถงึของโครงการประสานงานเครอืข่ายเชงิพืน้ทีเ่พือ่

พัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ภายใต้การสนับสนุน

ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปรียบ

เสมือนกับแสงสุดท้าย “ก่อน” พระอาทิตย์ก�าลังจะตกดิน 

เพือ่หล่อเลีย้งชีวิตทีเ่กอืบจะสิน้หวังของเด็กนอกระบบ ว่ากนัว่า

แสงสุดท้ายคือแสงท่ีงดงามท่ีสุดก่อนพระอาทิตย์จะลาลับ

ขอบฟ้า ทนุสนบัสนนุเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติจงึเป็นเหมอืนแสง

ที่ส่องถึงเด็กนอกระบบทุกคนอย่างเท่าเทียมในทุกพื้นท่ี สร้าง

โอกาสเติมเต็มหัวใจที่เคยเย็นชาให้อบอุ่นฟ้นคืนก�าลังแรงใจ

กลบัมาอกีครัง้ ด้วยเชือ่ว่าบางเมลด็พนัธุเ์ฝ้ารอแสงสดุท้ายส่อง

ถึง แม้ในพื้นที่ที่มืดที่สุด ห่างไกลกันดาร หรืออยู่ในสภาวะที่

ล�าบากยากเข็ญ ไร้หนทาง แสงสุดท้ายนี้จะเปิดโอกาสให้เขาได้

หยั่งราก เจริญเติบโต ผลิดอก ออกผลและเบ่งบานตามวัย 

เฉกเช่นดอกไม้ทีพ่ร้อมอวดความงดงามให้แก่โลก  ทีสุ่ดแล้วเรา

หวังเป็นผืนดินอันไพบูลย์ เพื่อยินดีต้อนรับเมล็ดพันธุ์ท่ีหลาก

หลาย ได้ปรากฏตวั และมคีณุค่า มีความหวงั มโีอกาสเตบิโตขึน้

เป็นต้นไม้ เป็นดอกไม้ เป็นพืชพรรณงอกงาม และเป็นผืนป่าที่

อุดมสมบูรณ์ส�าหรับทุกคน



ในวันที่ดอกไมเบงบาน
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“ความฝันไม่มีวันหมดอายุ”
นายกิตติพงษ์ จันทราสา อายุ 20 ปี (ปลื้ม)

จังหวัดสิงห์บุรี

“ปลื้ม” รู้ดีว่าหลังจากหันหลังให้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ชีวิตต่อจากน้ีจะเหลือเพียงแม่และตัวเขา

เท่านัน้ อาชพีเยบ็ปักถกัร้อยจะเป็นเสาหลกัทีค่รอบครวัจะยดึไว้เพือ่แสดงให้เหน็ว่าเขาผูซ้ึง่เรยีนไม่จบปรญิญา

จะหาเลี้ยงตัวเองและแม่ให้มีความสุขได้ ท่ามกลางอุปสรรคและความไม่แน่นอน ปล้ืมคิดว่าตัวเองเข้าใจ 

มันยิ่งกว่าใครๆ จากวันที่แม่ตัดสินใจเลิกกับพ่อ การหย่าร้างในวันนั้นลากเส้นชีวิตใหม่ให้กับปล้ืม เป็นเส้น

ทางที่เขาไม่ได้เลือกและยินยอมให้แม่รับสิทธิ์ในการตัดสินใจนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียว 

จากเดก็ชายทีเ่ตบิโตในกรงุเทพมหานคร ปลืม้ต้องย้ายกลบับ้านเกดิของแม่ท่ีสงิห์บรุใีนทนัท ีทิง้ชวีติที่

เคยสนกุสนานกับเพือ่นๆ โรงเรยีนมธัยมไว้เป็นเพยีงภาพในความทรงจ�า ปลืม้เล่าให้ฟังอย่างภมูใิจว่าเขาเป็น

เด็กกิจกรรมตัวฉกาจ มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของโรงเรียน และในบางกิจกรรมก็เป็นโต้โผคนส�าคัญในการ 
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ขับเคลื่อนงาน ไม่ว่าจะงานวิชาการ ไหว้ครู ลอยกระทง ขับเสภา แต่งกลอน เขาว่าที่ท�าทั้งหมดนี้เพราะใจรัก

และอยากค้นหาตวัตนทีแ่ท้จรงิของตนเอง ผลการเรยีนของปลืม้อยูใ่นระดบัด ีเกรดเฉลีย่สามกว่าในทกุเทอม 

เขามีความฝันเล็กๆ อยากเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพเช่นเดียวกับเพ่ือนๆ แต่ด้วยความจ�าเป็น

ของแม่ ปลื้มยินยอมละทิ้งและวางความฝันที่ว่าไว้ก่อน

การย้ายบ้านมาอยูต่่างจงัหวดัห่างไกลสิง่แวดล้อม 

เดิมที่เคยอยู่ ท�าให้ปลื้มและแม่ต้องเริ่มต้นทุกอย่าง

จากศูนย์ บ้านที่อยู่เป็นบ้านของน้าที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง

ไว้ เขาจงึเมตตาให้แม่ลกูอยูไ่ปก่อนในระหว่างทีย่งัไม่มี

ทีอ่ยู่เป็นหลกัแหล่ง ตัง้แต่เดินแยกทางจากพ่อมา ไม่มี

วนัไหนท่ีแม่จะมอีาการท้อแท้ให้เหน็ สิง่ทีแ่ม่ท�าให้เห็น 

ไม่ว่าจะพยายามยืนด้วยสองขาของตัวเองหรือการ 

ไม่ร้องไห้คร�่าครวญถึงอดีตที่ผ่านมาท�าให้ปลื้มเอง 

รู ้สึกมีพลัง “แม่” คือต้นแบบของความอดทนใน 

ทุกสถานการณ ์ เพื่อยืนยันที่ จะยืดหยัดเลี้ยงดู

ครอบครัวด้วยสองมือของแม่ แม่เก่งเรื่องงานปักผ้า 

ถักโครเซต์ สองมือไม่เคยหยุดการท�างาน เสื้อตัวแล้ว

ตวัเล่า ต่างหดูอกไม้ ลวดลายปลาทองบนเสือ้ลนินิและผลติภณัฑ์จากสองมอืหลากหลายรปูแบบ ถกูวางขาย

เพื่อน�ามาใช้เป็นรายได้ภายในครอบครัว สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมลูกชายให้เป็นคนละเอียดอ่อน ทั้งยังถ่ายทอด

ฝีมืองานศิลป์ไปยังสายตาที่จับจ้องในทุกฝีเข็ม ปลื้มมีแม่เป็นแบบอย่างในความฝันของชีวิต แม้ว่ารายได ้

จะไม่มากพอในบางวัน แต่แม่ก็ยังท�าต่อไป เช่นเดิมโดยมีลูกชายผู้น่ารักคอยอยู่เคียงข้าง สองแม่ลูกตระเวน

ออกร้าน ออกบูธในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือต้องการให้ลูกค้าได้ลองสัมผัสกับงานท�ามือ 

ชิ้นต่อชิ้นที่เกิดจากความตั้งใจ
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ฝันอนัสงูสดุในชวีติของเขาคอื “แฟชัน่ดไีซน์เนอร์” ทกุลมหายใจทีม่เีขาจงึทุม่เทไปกบัมนั เพ่ือคดิ สร้าง 

และออกแบบงานให้ได้มากที่สุด พาตัวเองไปสู่แวดวงที่จะน�าพาความฝันให้เป็นความจริงได้ ปลื้มส่งผลงาน

เข้าประกวดมากมาย ได้รบัการตอบรบัอยูบ้่าง แต่ด้วยอยูไ่กล และไม่มค่ีาใช้จ่ายมากพอทีจ่ะฟุ่มเฟือยได้ปลืม้

จึงวางหมุดหมายตามสมควรอยู่ท่ีสิงห์บุรีไว้ก่อน เขาจะมีความสุขไม่ได้หากต้องปล่อยให้แม่สู้อยู่เพียงล�าพัง

ที่นี่ 

ส�าหรับปลื้มแม่คือทุกอย่างในชีวิต ในช่วงของการ

ท�างานแม่คือเพื่อนร่วมงาน ที่สามารถแลกเปลี่ยนถกเถียง

แนวคดิได้ บ่อยครัง้ทีแ่ม่ยอมเชือ่และงานทีเ่กดิจากความร่วม

มือกันมักขายได้ราคาดีเสมอ ปลื้มเชื่อว่าประสบการณ์ของ

แม่คอืของขวญัล�า้ค่าส�าหรบัเขา แม่มักบอกเล่าทางลดัให้เพือ่

ไม่ต้องเสียเวลาเหลือไว้ส�าหรับความผิดพลาด วันนี้ปลื้มเริ่ม

มีลวดลายปักในแบบของตัวเอง เขาศึกษาหาความรู้จากโลก

อินเทอร ์ เน็ตมี ไอดอลในหัว ใจเป ็นศิลป ินต ่ างชาติ 

ผูโ้ด่งดงัเป็นแบบอย่าง มแีม่คอยเคยีงข้างท�าให้รูส้กึอุน่ใจเสมอ 

“แบรนด์แอรี ่เฮ้าส์” คืออัตลกัษณ์และตัวตนทีแ่ท้จรงิของปล้ืม

บางครั้งเขายอมรับว่ายังคิดถึงการกลับไปเรียนต่อเพื่อให้ได้มีปริญญาติดข้างฝาบ้านให้แม่ภูมิใจอย่าง

คนอืน่ๆ แต่อกีใจกก็ลวัเสยีเวลากบัสิง่ทีก่�าลงัทุม่เทอยู ่และคิดว่าตวัเองเดนิหน้ามาจนถงึทุกวนันีแ้ล้ว ปรญิญาตรี

อาจไม่ใช่สิ่งส�าคัญเท่ากับการมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและแม่ได้ ในโลกของแอรี่ เฮ้าส์ เขาหยุดไม่ได้แล้วเพราะ

อยากให้ฝันเป็นจริงเร็วที่สุด ปลื้มลากเส้นชีวิตด้วยสีสันฉูดฉาดตามบุคลิก เขาเป็นคนฉะฉาน ชัดเจน แต่แอบ 

มีแววตาไม่มั่นใจสั่นไหวเป็นระยะๆ ด้วยช่วงหลังนี้สถานการณ์โควิดท�าให้ทุกอย่างเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว 

การต้องอยู่แต่ในบ้านไม่สามารถไปออกร้านขายของได้ท�าให้สถานการณ์ที่หมิ่นเหม่อยู่แล้วแทบทรุดลงใน
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ทันที แม่วางเข็มและด้ายลง เปลี่ยนชีวิตจากช่างเย็บปักถักร้อยกลายเป็นเกษตรกร สองมือที่เคยนุ่มนิ่มกลับ

แข็งกร้านจากการจับจอบจับเสียม แม่เพียรเพาะกล้าผัก ขุดร่อง ปลูกทุกอย่างลงในพ้ืนท่ีว่างหลังบ้านเพ่ือ

ประทังชีวิต

แปลงผักของแม่ถูกดูแลอย่างดี ผักผลไม้และดอกไม้กลายเป็นค่าตอบแทนหยาดเหง่ือ พออยู่พอกิน 

คืนวันผ่านไปต้นกล้าเล็กๆ เติบโตออกดอกออกผล แม่บรรจงตัดขายทุกวัน มีรายได้พอใช้จ่ายในแต่ละวัน 

อย่างน้อยกม็ผัีกผลไม้จากสวนไว้กนิในทกุมือ้ เป็นปลืม้เสยีเองทีเ่กอืบหมดแรงเลกิคิดเลกิฝัน ทัง้หมดเกดิจาก

ความท้อแท้ที่อยู่ดีๆ ก็เกิดขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ตัว ท่ามกลางความสับสนสิ่งเดียวที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของปลื้ม

ไว้ได้ คอื ความทรงจ�าอนัทรงพลงัในวยัเดก็ ในวนัหนึง่ตอนทีเ่ขาเรยีนอยูช่ัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ทางโรงเรยีน

ได้พาไปทัศนศึกษาที่หอศิลป์กรุงเทพ วันนั้นเปลี่ยนโลกภายในของปลื้มเสียสิ้น 

“หอศิลป์ท�าให้หนูรู้สึกเหมือนทุกอย่างช้าลงและอบอุ่นหัวใจบอกไม่ถูกเวลาท่ีมองภาพแต่ละ

ภาพสีสันแต่ละสีความสวยงามนั้นท�าให้ความฝันหนูเริ่มข้ึน ความฝันท่ีอยากท�างานศิลปะท่ีถ่ายทอด

ความเป็นตัวหนูให้ได้มากที่สุดและสื่อสารข้อความที่หนูอยากสื่อให้มากที่สุด” 

 

ประสบการณ์ในวัยเด็กช่วยเติมเต็มความฝันของเขาเสมอ แบรนด์ “แอรี่ เฮาส์” คือชื่อแบรนด์ท่ีเขา

ตั้งใจตั้งให้ใกล้เคียงกับช่ือแม่มากท่ีสุด เป็นชื่อที่มีความหมายที่ดี ดูเบาสบายไม่ต้องวุ่นวายให้ทุกอย่างลอย

อยูบ่นอากาศ สิง่ทีไ่ด้วางแผนไว้ในใจตลอดมาคอื อยากต้อนรบัลกูค้าทกุคนเหมอืนพีน้่องสบายๆ ส�าหรบัเขา 

“ลูกค้าส�าหรับหนูไม่ใช้พระเจ้าแต่ลูกค้าคือผู้มีพระคุณ”

การได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิง

พืน้ที ่ภาคกลาง 9 จงัหวดั “เป็นเหมอืนจังหวะชีวิตท่ีลงตวั” ช่วงเวลานัน้ถอืเป็นช่วงเวลาทีต่วัเขาเองเริม่อ่อน

แรง แรงใจไฟฝันที่เคยลุกโชนเหมือนจะค่อยๆ มอดดับลง ด้วยสถานการณ์ที่รุมเร้า ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด 
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โควิดในพ้ืนที่ ท�าให้รายได้ที่เคยมีหยุดชะงักลง แม่และปลื้มไม่สามารถออกบูทขายของได้ตามแผนที่วางไว้ 

เงนิเกบ็เริม่ถกูน�ามาใช้เกอืบหมด บางวนัคดิอยากหยดุท�างานไม่รูว่้าวนัพรุง่นีจ้ะมชีวีติอย่างไร การได้มโีอกาส

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการท�าให้ความหวังที่ริบหรี่ค่อยๆ สว่างไสว เงินสนับสนุน 3,000 บาท คือสิ่งยืนยันว่า

ความฝันไม่ใช่เร่ืองเพ้อเจ้อ ทกุความคดิฝันทีไ่หลวนอยูใ่นเลอืดเนือ้ร่างกาย จะกลายเป็นความจรงิได้หากเขา

ไม่ย่อท้อ ปลื้มได้รับแรงสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและเพ่ือนๆ ร่วมโครงการ เขาน�าเงินที่ได้ไปซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ 

ส�าหรบัเย็บปักถกัร้อย ด้าย เขม็ ผ้า คอืฝันทีส่มควรได้รบัการต่อยอด ไม่ใช่แค่นัน้ทุกอย่างดชูดัเจนขึน้เมือ่แสง

ไฟถูกสาดส่องมาท่ีเขาอีกครั้ง เมื่อมีใครสักคนหยิบยื่นและมองเห็นเขา ปลื้มเลิกท้อและเดินหน้าต่ออีกครั้ง 

ส�าหรับปลื้มการได้เข้าร่วมโครงการคือรางวัลปลอบใจเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อความฝัน ไม่ใช่ความฝันของ

เขาเพียงคนเดียว แต่คือฝันร่วมของเราแม่ลูก

“แอรี่ เฮาส์” ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่เลิศหรู ราคาแพงจนจับไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ถูกจนต้องลดทอนคุณค่า 

ของงาน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากสองมือเราแม่ลูก คือตัวตนที่แท้จริง ปลื้มบอกว่าข้อดีของเขาคือเป็นคนไม่หยุด

นิง่ หากเขาเลอืกแล้วไม่ว่าจะร้ายหรอืด ีต้องอดทนแค่ไหนเขาจะมุง่มัน่ท�าในสิง่ทีร่กัให้เป็นอาชพีให้ได้ การได้

รับค่าตอบแทนคือความสุขและท�าให้รู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง เขาอยากเปิดสอนส่ิงท่ีเขาถนัดให้กับน้องๆ  

เพ่ือสร้างอาชีพให้กบัเด็กในหมู่บ้านได้มีรายได้เสรมิเพราะความสุขส�าหรับปลืม้ไม่ใช่แค่เงิน แต่คอืรอยยิม้ของ

ลูกค้า ความภาคภูมิของเด็กหลังจากได้พากเพียรจนได้ผลงานที่น่าพอใจ สิ่งเหล่านี้ท�าให้หัวใจของเขาพองโต

“การทีห่นูใส่ใจในการท�างานเพราะหนหูวงัว่าสิง่ทีห่นพูยายามท�าอยูน่ีจ้ะมคีนมองเหน็คณุค่าและ

ไม่ลดทอนคุณค่าของสิ่งที่หนูท�า ถึงแม้จะดูถูกหนูไม่ใส่ใจ เพราะนี้คือทางที่เราเลือกเอง เราเลือกที่จะ

เหยียบเศษแก้วเท้าเราก็จะมีบาดแผล ถ้าเราเหยียบบนพรม เท้าเราก็จะนุ่มสบาย แต่ถ้าเราสบายเกิน

ไปเรากจ็ะไม่ได้รบับทเรยีนว่าการเหยยีบแก้วมนัเจบ็ นีค่อืส่ิงทีห่นไูด้จากการบรหิารแบรนด์ แต่สิง่ทีไ่ด้

จากการฝึกออกแบบคือไม่มีอะไรพร้อมหมดจดไปทุกอย่างถึงมันจะมีข้อดีเป็นร้อยแต่ยังไงก็ต้องม ี

ข้อเสยี แต่ไม่ว่าจะอย่างไรหนจูะพยายามให้ถงึทีส่ดุ ผลลพัธ์ทีจ่ะตามมาจะเป็นอย่างไรหนไูม่ทราบแต่

หนูหวังว่าแบรนด์หนูจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นแค่นี้หนูก็มีความสุขแล้ว”
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เส้นทางชีวิต “นายหนังตะลุง”
นายอิทธิพล พินิจโคกกรวด อายุ 17 ปี (ไอซ์)

จังหวัดเพชรบุรี

อิทธิพล พินิจโคกกรวด หรือ ไอซ์ หรืออีกชื่อท่ีเขาภูมิใจน�าเสนอคือ “นายหนังตะลุง คณะไอซ ์

ศิษย์วัดใหญ่” ตอนนี้ไอซ์อายุ 17 ปี เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เขาตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิต

ของตนเอง โดยการอุทิศชีวิตทั้งหมดไปกับการฝึกหัดเล่นโขน แสดงโขนในนามกลุ่มเยาวชนต้นกล้า จังหวัด

เพชรบุรี นอกจากนี้เขาได้ก่อตั้งคณะหนังตะลุงของตนเองร่วมกับน้องๆ ในชุมชน ตระเวนเปิดหมวกแสดง

ตามตลาดนดั ถนนคนเดิน งานวดัหรอืงานมหรสพต่างๆ เป็นรายได้เพือ่ไว้กนิใช้ในชวีติประจ�าวนั เงนิแต่ละบาท

ที่ได้จากการแสดง ไอซ์มอบให้กับแม่ครูสมทรงทั้งหมด เนื่องด้วยแม่ครูคือผู้มีพระคุณสูงสุดส�าหรับชีวิตไอซ์

ตั้งแต่จ�าความได้จนถึงปัจจุบัน 
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ภายใต้หน้าตาเรยีบเฉย แววตาเศร้านดิๆ ไอซ์ยิม้เพียงมมุปากเลก็ๆ ให้เรา เวลาถามถงึความภาคภมูใิจ

ในชีวิต เขาตอบกลับแบบเขินอายและประหยัดถ้อยค�าว่า “ส่ิงท่ีเขาภาคภูมิใจท่ีสุดคือการได้ท�าในสิ่งท่ี

อยากท�าแล้วสามารถท�าสิ่งนั้นส�าเร็จ” เขาภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้แสดงและเมื่อได้แสดงอย่างสุดฝีมือแล้ว 

มีคนชอบ ปรบมอืให้ เขารูส้กึว่านีค่อืความภาคภูมใิจทีท่�าให้เขาสามารถเดนิต่อไปในเส้นทางทีเ่ลอืกนีไ้ด้อย่าง

มีความสุข ชีวิตที่ผ่านมาแม้จะมีช่วงที่ท้อแท้อยู่บ้าง แต่ก็ไม่เคยท�าให้ย่อท้อ ชีวิตคนละครสอนให้เขาเป็น

คนเข้มแขง็และอดทนต่ออุปสรรค แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ครัง้นีท้�าให้เขาและเพือ่นๆ 

ร่วมคณะ รวมถึงแม่สมทรงเองถึงกับเอ่ยปากถึงความกังวลในชีวิตและความเป็นอยู่ต่อจากนี้

“ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�าให้เราล�าบากมาก ไม่สามารถไปแสดงที่ไหนได้ 

แต่ไม่ว่าจะล�าบากแค่ไหนเราก็ต้องผ่านมนัไปให้ได้เพราะหากเรามวัแต่ท้อแท้ เรากจ็ะไม่มีเงนิไม่มกีนิ”
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การได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุน

การพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการ

ศกึษาโดยเครอืข่ายเชงิพ้ืนที ่: ภาคตะวนั

ตกเขตตะนาวศร ีถอืเป็นโอกาสทีดี่ส�าหรบั

เขาและเพื่อนๆ พี่น้องในคณะทุกคน ใน

สถานการณ์โควิดที่แม่ครูถูกยกเลิกงาน

ทัง้หมด เงินทีเ่คยได้ไว้จนุเจอืเด็กๆ ในคณะ

เริ่มหมดลงไปทุกวัน เด็กบางคนแยกย้าย

กลับไปอยู่บ้านของตัวเอง ไอซ์ยังยืดหยัด

ช่วยเป็นมอืไม้ให้แม่คร ูถ้าไม่มีการแสดงก็จะเปิดร้านขายต้มเครือ่งในตอนเย็นเพือ่เป็นรายได้เสรมิ อย่างน้อย

เด็กๆ ในบ้านก็มีกิน ไอซ์มีหน้าที่เตรียมวัตถุดิบหลักท้ังหมด ล้างเครื่องใน ต้ม เตรียมอุปกรณ์ส�าหรับใช้ใน

การขายของจัดเรียงขึ้นรถ และออกไปช่วยแม่ครูขายในทุกครั้งด้วยความเต็มใจ

เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ แม่ครูสมทรงและเด็กๆ ตกลงใจกันว่าจะน�าเงินสนับสนุนที่ได้

มาแปรเปลี่ยนเป็นเครื่องดนตรีและชุดแสดงใหม่เอ่ียมส�าหรับทุกคน ก่อนหน้านี้แม้แม่ครูสมทรงเพียรซ่อม

แล้วซ่อมอีกจนบางชุดเร่ิมมีสีหม่นหมอง เวลาไปแสดงท�าให้ดูไม่เป็นมืออาชีพ หลังจากได้ข้าวของเครื่องใช้

ประกอบการแสดงใหม่ เด็กๆ ทกุคนต่ืนเต้นและมคีวามสขุกบัการได้สวมใส่ชดุร�าทีปั่กเลือ่มระยบิระยบัสะท้อน

แสง มันช่วยเสริมให้การแสดงน่าดูน่าชมและสวยงามมากยิ่งขึ้น 

ส�าหรับไอซ์ การได้เข้าร่วมโครงการถือเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีท�าให้เขาได้เปิดตัว การเป็นนายหนังตะลุง

อย่างเป็นทางการ การได้กลับมาคิดถึงความฝันของตัวเองจริงๆ จังๆ อีกครั้งท�าให้เขารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น 

ไอซ์บอกกับเราว่า ส�าหรับแนวทางในการใช้ชีวิตของเขาต่อจากนี้ คิด ท�าและสร้างเพื่อหนังตะลุงเท่านั้น
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“ผมจะใช้ชีวิตด้วยการแสดงหนังตะลุง ท�าตัว

หนงัตะลงุ และเป็นนายหนังตะลุง” ไอซ์เลอืกบทเพลง

คนโขนเป็นเพลงประจ�าใจประจ�าชวีติของเขา เพราะเขา

รู้สกึว่าเพลงนีต้รงกบัชวีติของเขามากทีส่ดุ เพราะเขาเอง

กเ็ล่นโขนด้วยและชอบรามเกยีรต์ิ “เวลาฟังเพลงนีแ้ล้ว

รู้สึกคิดถึงตอนหัดเล่นโขนกับแม่ครูสมทรงใหม่ๆ 

ตอนที่ผมยังเป็นเด็ก” ไอซ์พูดทิ้งท้ายพร้อมรอยยิ้ม

เล็กๆ เช่นเคย

เสียงกลอง ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง ปี่ ดังกังวานขึ้น

หลังผ้าม่านโรงละครขนาดเล็ก เสียงพากย์ตัวละครใน

ท่วงท�านองขับเสภาดังสอดแทรกเสียงดนตรีไทยอย่าง

คล้องจอง ไอซ์ท�าหน้าที่พากย์เสียงและเชิดเองทุกตัว

ละครสลบัวนไปวนมาอยูห่ลงัผ้าม่านนัน้อย่างคล่องแคล่ว 

ในตาสกุสกาวเต็มไปด้วยพลงัและความสขุ เสยีงทีเ่ปล่ง

ออกมาไม่ใช่ไอซ์คนข้ีอายที่เรารู้จัก บทละครมีมุกตลก

ชวนหัวเราะในหลายช่วง บ้างมีเสียงเศร้าคละเคล้ากัน

ไป ไอซ์สวมทกุบทบาทได้อย่างไม่เคอะเขนิ นกัดนตรใีน

คณะของเขาคอืเด็กรุน่น้องในชมุชนทีไ่อซ์ฝึกด้วยตวัเอง

มากับมือ เด็กทุกคนสนุกสนานกับการแสดงตรงหน้า โดยไม่สนใจว่าจะได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ หลังจบกา

รแสดงไอซ์จะแบ่งเงินค่าแรงให้น้องๆ ในคณะทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งเลี้ยงขนมเลี้ยงข้าวน้องๆ 

เหลอืเงนิเท่าไหร่เขาไม่ได้สนใจ จะกีม่ากน้อย เมือ่ถงึบ้านเขายืน่เงนิทัง้หมดทีม่ใีห้แม่ครเูพือ่เป็นเงนิใช้จ่ายใน

ครอบครัว 
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ความฝันท่ีเหลือรอให้เป็นจริงอยู ่

ตอนนี้คือ การได้มีเวทีการแสดงสักหลัง 

เพ่ือช่วยให้คณะของเขาดูเป็นมืออาชีพขึ้น 

ทุกวันนี้เขาอาศัยพ้ืนถนนเป็นเวที ปูเสื่อ

และขงึผ้าตามสภาพ ท�าให้คนจ้างอาจจะไม่

เชื่อถือในฝีมือของเขา การมีเวทีจะช่วย

ท�าให้คนจ้างมัน่ใจว่าการแสดงของเขาแม้ว่า

จะเป็นเพียงแค่เด็กเยาวชน แต่เมื่อได้ลอง

สมัผสัแล้วจะรูว่้าฝีมอืการแสดงของพวกเขา

ก็ไม่เป็นสองรองใคร

“ความสุขที่สุดของผมคือ ผมได้

ท�าในสิ่งที่ผมชอบ ชอบเล่นหนังตะลุง

กไ็ด้เล่น ชอบเล่นโขนกไ็ด้เล่น เพยีงแค่นี้

ก็มีความสุขแล้ว ณ ตอนนี้หากได้ท�าการ

แสดงหรือท�าอะไรก็แล้วแต่ ผมจะท�าให้

ดีที่สุดจะต้องท�าให้คนที่อยู่ด้วยกัน ณ ที่

ตรงนี้มีความสุขให้ได้ ให้ทุกคนได้รู้จัก

ตวัตนของผม มคีนชมมคีนชืน่ชอบเพยีง

เท่านี้ก็ดีใจแล้ว”
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“การเดินทางสู่เป้าหมายชีวิต
กิโลเมตรที่ 100”

นางสาวแพรวพรรณ เชี่ยวชาญ (แพรว) อายุ 19 ปี

จังหวัดสกลนคร 

“แพรวพรรณ เชี่ยวชาญ” หรือ “แพรว” เด็กสาววัย 19 ปี รูปร่างอวบ ผิวขาว แววตาสดใสแฝงไว้

ซึ่งความเศร้าในบางคราว แต่เต็มไปด้วยประกายแห่งความหวังและพลังชีวิต แพรวเป็นเด็กสาวใบหน้าเปื้อน

ยิ้ม บุคลิกและอัธยาศัยดี มีความเป็นมิตร และดูเป็นคนที่ไม่มีก�าแพงกับคนแปลกหน้า ย้อนไปเมื่อ 19 ปีที่

แล้ว พ่อแม่ของเธอได้พบรักกันที่พัทยา จังหวัดชลบุรี พ่อของแพรวเป็นชาวพัทยา ส่วนแม่เป็นสาวเต่างอย 

จงัหวดัสกลนคร ทีอ่อกเดินทางไปไกลบ้านเพ่ือแสวงโชคยงัเมอืงใหญ่ แพรวจึงเกดิท่ีนัน่ พอเธออายไุด้ประมาณ 

4 ขวบ แม่กห็อบหิว้แพรวกลบัมาอยูก่บัยายทีจ่งัหวัดสกลนคร เพราะทนความเจ้าชู้และโมโหร้ายของพ่อทีม่กั

จะทุบตีแม่อยู่เสมอ ความรักเปลี่ยนเป็นรอยร้าวท่ียากประสาน และเปล่ียนเป็นความกล้า แพรวจึงย้ายมา

อยู่ที่จังหวัดสกลนครนับตั้งแต่ 4 ขวบจนถึงปัจจุบัน 
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“วนัน้ันพ่อพาหนไูปกนิหมกูะทะแล้วกไ็ปเทีย่วคาเฟ่ต่อ พ่อชอบเทีย่วมาก ตอนนัน้ดกึแล้วแพรว

อยากกลับบ้าน แพรวง่วงนอน ขอให้พ่อพากลับหรือจะไปส่งแพรวก่อนแล้วพ่อจะกลับมาใหม่ก็ได้  

พ่อไม่อยากกลบัเพราะอยากอยูกั่บพวกผู้หญงิ พ่อโมโหและตบหัวแพรวอย่างแรง และด่าแพรวสารพดั 

แต่ที่จ�าได้ข้ึนใจก็คือ มึงอย่ามาท�านิสัยเหมือนแม่มึง” นับตั้งแต่น้ันเป็นต้นมาแพรวเลยไม่สนิทกับพ่อ

เหมือนเคย แม้ตอนนี้เธอจะบอกว่าเรื่องมันผ่านมานานมากแล้ว เธอไม่คิดอะไรแล้ว แต่แว่บหนึ่งในแววตาคู่

น้ันยังซ่อนแววขมขื่นเอาไว้ไม่มิดขณะก�าลังเล่า แพรวออกตัวว่า ตอนนี้เธอไม่มีเวลาคิดเรื่องคนอื่นหรอก  

แค่เรื่องตัวเองก็หนักหนาสาหัสพอแล้ว ไหนจะต้องเรียนต่อให้จบม.6 ไหนจะท�างาน ไหนจะช่วยแม่กับยาย

รับจ้างซักรีดเสื้อผ้า แล้วต้องช่วยดูแลน้องเพชรและน้องภู น้องสองคนที่เกิดกับแม่เดียวกันแต่คนละพ่อ และ

ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แถมพ่อเลี้ยงก็มาแยกทางกับแม่ของเธอแล้วตั้งแต่ตอนท่ีแพรวยังอยู่ในสถานพินิจ

คุม้ครองเดก็และเยาวชนนครพนม เพยีงเท่านี ้เด็กสาววยั 19 ทีค่วรจะมชีวีติเตบิโตเบ่งบานสวยงามดัง่ดอกไม้

แรกแย้ม กแ็ทบจะหมดพลงัใจแห่งไฟฝันแล้ว แม้จะเหนด็เหนือ่ยจากการช่วยงานทีบ้่านในแบบเกนิวยัไปบ้าง 

แต่ปีกแห่งวัยที่ก�าลังโบยบินก็ก�าลังน�าทางเธอไปสู่ทิศทางด�ามืด แพรว เล่าว่าตอนนั้นเธอก�าลังเรียนอยู่ชั้น 

ม.2 ก�าลังจะขึ้น ม.3 ที่โรงเรียนเทศบาล 3 สกลนคร เธอเริ่มแอบโดดเรียนไปเที่ยวเล่นกับเพื่อน จากโดดเรียน

แล้วกลับเข้ามาเรียนในบางวิชาก็ค่อยๆ หนักขึ้นจนกระทั่งไม่กลับเข้ามาเรียนเลย ส่งผลให้ผลการเรียนของ

เธอตกต�่าถึงขีดสุด และพอแม่รู้ก็เข้มงวดกับเธอมากขึ้น ใช้วิธีคุมเข้มจนเธอกระดิกตัวไปไหนแทบไม่ได้  

แพรวเริ่มอึดอัดขึ้นเรื่อยๆ 

การเรียนของแพรวเริ่มตกต�่า ยิ่งโดดเรียนมากเท่าไหร่ เกรดที่เคยดีก็ยิ่งตกลงมากเท่านั้น ทุกวิชา 

เต็มไปด้วยเกรด 0 และเกรด ร. และยิ่งการเรียนตก แพรวก็ยิ่งไม่อยากไปโรงเรียน ตอนนั้นเธอคิดว่า  

เรยีนไปกไ็ม่มอีะไรดีข้ึน และตามเพือ่นไม่ทนัแล้ว ตอนนีเ้ธออยากท�างานหาเงินมากกว่า และความคดิน้ีกไ็ม่มี

ใครห้ามเธอได้ แพรวจึงเริม่หางานท�า งานแรกในชีวติเด็กสาววัย 14 ย่าง 15 ปี คือเดก็เสิร์ฟท่ีร้านหมกูะทะ งาน

ที่อยู ่กับเตาไฟที่ท้ังร้อนและหนักมากส�าหรับเด็กอายุเท่าเธอ แพรวได้ค่าแรงรายวันวันละ 300 บาท  
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ช่วงนั้นเธอยังอาศัยอยู่ที่บ้านและยืมรถมอเตอร์ไซด์ของพ่อเลี้ยงขับไปท�างานในช่วงค�่า แต่ด้วยความที่บ้าน

มีรถเพียงคันเดียว และระยะหลังพ่อเลี้ยงก็ไม่เต็มใจให้เธอยืมรถไปใช้ ท�าให้แพรวต้องตัดสินใจลาออกจาก

งานเพราะเดินทางล�าบาก ซึ่งในช่วงท�างานที่ร้านหมูกะทะ แพรวได้รู้จักความรักแบบหนุ่มสาว รักของเธอ 

เริ่มต้นที่นี่กับชายหนุ่มที่ชื่อ “ต้น” ซึ่งเป็นเพื่อนที่ท�างานด้วยกัน ความรักงอกงามและเติบโตจนถึงการ 

หมัน้หมาย จากนัน้ทัง้คูก็่ไปสมคัรท�างานทีร้่านชาบู และเช่าห้องพกัอยูด้่วยกนัตรงข้ามร้านเพือ่สะดวกในการ

เดินทาง และที่หอพักแห่งนี้ ก็คือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการยาเสพติดของแพรว... 

จากการเป็นแค่คนเสพแพรวจึงก้าวเข้าสู่การเป็นคนขายได้ไม่ยาก เธอถูกเทรนการเก็บยาและการ 

ส่งยาเพือ่ให้รอดหรูอดตาต�ารวจจากเพือ่นๆ และพี่ๆ  วงการค้ายา และนบัจากนัน้ ชวิีตของแพรวกด็�าดิง่และ

วนเวียนอยู่กับการเสพยาและเดินยา หากแต่ความคิดดีที่อยู่ภายในใจก็ต่อสู้อย่างหนัก แพรวตัดสินใจเก็บยา

บ้าลอ็ตนัน้ลงกล่องปิดลอ็กเอาไว้ และไม่แตะต้องมนัอกีเลยเป็นเวลา 1 เดอืน เธอคิดว่าเธอต้องท�างานเหมอืน

คนอืน่และมชีีวิตเหมอืนคนปกตทิัว่ไป เธอจงึลองไปสมคัรงานทีร้่านสเตก็แห่งหนึง่ในตวัเมอืงสกลนคร ซึง่ช่วง

นั้นเธอก็ได้เลิกรากับ ‘ต้น’ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จากความเหงาของการไม่มีแฟนอยูเ่คียงข้างเหมอืนก่อน หลงัเลกิงานแพรวจงึออกไปเทีย่วทีบ้่านเพือ่น

บ่อยขึน้ และได้กลบัเข้าสูว่งจรยาเสพตดิอกีครัง้ เมือ่แฟนของเพ่ือนทีเ่ป็นระดบัเอเย่นท์ยาได้ชวนเพือ่นท่ีเป็น

เอเย่นท์ระดบัใหญ่กว่ามาเท่ียวท่ีบ้านในคนืนัน้ แพรวเล่าว่า ทีน่ีเ่ป็นจดุเริม่ต้นทีท่�าให้เธอกลายเป็นคนเดนิยา

ที่ใหญ่ขึ้น 

เธอบอกกับเราว่า “เพราะความรัก” เธอเลยเต็มใจท่ีจะช่วยเขา เธอทนเห็นเขาท�างานคนเดียวไม่ได้ 

แม้จะรู้ว่าสิ่งที่ก�าลังท�านั้นผิดกฎหมาย แต่เธอก็มักจะปลอบใจตัวเองว่า ท�างานให้เสร็จๆ ไปได้เงินมาแล้วก็

จบ แต่อีกใจก็บอกตัวเองว่า “ถ้าเคลียร์ยาล็อตนี้หมดแล้วเธอจะเลิกท�า” แต่เรื่องกลับไม่ง่ายดายอย่างนั้น 
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เพราะแฟนหนุ่มของเธอทยอยเอายามาส่งให้อย่างต่อเน่ือง แม้เธอจะกลัวโดนจับและรู้ว่าเป็นเรื่องท่ีผิด  

แต่ความกลัวอดตายมีมากกว่า หลังคบหากับเอเย่นท์ค้ายาได้ประมาณ 7-8 เดือน ก็มีผู้หญิงอีกคนมาแสดง

ตัวและระรานแพรว ผู้หญิงคนนั้นอ้างว่าเธอเป็นภรรยาตัวจริงของผู้ชายที่แพรวก�าลังคบอยู่ เราถามว่าแพรว

ตกใจและเสียใจกับเรื่องที่ได้ยินไหม? แพรวตอบว่า เธอไม่รู้สึกอะไรเลย เพราะคนท่ีอยู่ในวงจรยามักจะไม่

คิดถึงเรื่องรอบข้างอยู่แล้วนอกจากเรื่องตัวเอง แต่แพรวก็ตัดสินใจเลิกกับชายหนุ่มในท่ีสุด และคืนท้ังรถท้ัง

เงินคืนยาให้กับเอเย่นหนุ่มคนนั้นไปจนหมดสิ้น 

“ตอนนั้นเขาพาผู้หญิงมาเสพยาที่ห้องและโกหกเราบ่อย แต่นั่นก็ไม่ใช่สาเหตุที่ท�าให้แพรวเลิก

กับเขาหรอกนะ แพรวมาคิดว่า วันๆ เขาไม่ท�าอะไรเลย เอาแต่ท�าเสพไอซ์ กินและนอน ส่วนเราทั้ง

ท�างานช่วยแม่เขาทีร้่านขายยา ทัง้ไปจดน�า้จดไฟทีห่อพกัของครอบครวัเขา และยงัต้องกลบัมาท�าความ

สะอาดห้องให้เขา ท�ากับข้าวให้เขากิน โดยที่เขาไม่คิดจะช่วยอะไรเราเลย แล้วเราจะอยู่กับคนแบบนี้

จริงๆ เหรอ อนาคตไม่ได้ก้าวไปไหนแน่นอน ก็เลยตัดสินใจเลิกและเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านเดี๋ยวนั้นเลย” 

หลงัย้ายกลบัไปเริม่ต้นชวีติใหม่ทีบ้่านกบัแม่และยายอกีครัง้ แพรวกไ็ม่ได้แตะต้องยาเสพตดิอกีนานนบัเดอืน 

แต่ชีวิตที่เหมือนจะได้เริ่มต้นใหม่นั้นก็มีเหตุให้เธอต้องวนกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดอีกครั้ง และนี่คือจุดหักเห

ของชีวิตที่ท�าให้เธอถูกจับและเข้าไปอยู่ในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน นครพนม 

วันนัน้แพรวเล่าว่าเธอไปกนิว๋ง (เครือ่งด่ืมมนึเมาคล้ายยาแก้ไขเดก็ผสมน�า้อดัลม) และได้พบกบั ‘สไมล์’ 

ชายหนุ่มที่เอายาบ้ามาส่งให้เพื่อนเธอ หลังคุยกันถูกคอในระยะสั้นๆ เธอก็ตกลงคบหากับสไมล์แบบคนรัก 

และย้ายไปอยูห่อพกัด้วยกนั กจิวตัรประจ�าวนัของทัง้คูค่อืเสพยาและส่งยา ตกกลางคนืท้ังคูจ่ะขบัรถยนต์ออก

ไปส่งยา และกลบัมาเสพยาทีห้่องพกั ชวีติของแพรววนเวยีนอยูแ่บบนีไ้ด้ประมาณ 5-6 เดือน ท้ายทีส่ดุ แพรว

กบัแฟนหนุม่กโ็ดนต�ารวจชดุกองปราบปรามยาเสพตดิล่อซือ้และขบัรถไล่ล่า และโดนจบัในทีส่ดุ หลงัจากนัน้

แพรวถูกส่งตัวมารอค�าตัดสินที่สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน นครพนม ส่วนแฟนหนุ่มถูกส่งตัวไป 
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เรือนจ�าเพราะอายุเกิน 18 ปี แพรวถูก

ตัง้ข้อหาเสพยาเสพติดและร่วมจ�าหน่าย 

เธอต้องเข้าไปอยูใ่นสถานพนิจิฯ เพือ่รอ

การตัดสินเป็นเวลา 3 เดือน จ�านวน  

3 ผลัด รวม 90 วัน จากนั้นก็ถูกศาล

ตัดสินให ้อยู ่ที่สถานพินิจฯ ต ่ออีก  

6 เดือน วันนัน้เป็นวนัทีเ่ธอได้เหน็น�า้ตา

ของผู้เป็นแม่ ตอนนั้นเธอรู้แล้วว่าเธอ

ต้องขาดอิสรภาพในชีวิตไปอีกนาน 

แพรวตัดใจและบอกกับตัวเองว่า 

“ลองดดูกีว่าไม่ลองเลย ก้าวขา

ไปหนึ่งก้าวก็ดีกว่าไม่ก้าวเลย อยู่กับ

ทีก่ดี็กว่าถอยหลงั” นีค่อืวธีิคดิของเธอ

ในตอนนั้น หลังต้ังใจเรียนได้ประมาณ 6 เดือน แพรวก็จบหลักสูตรและได้วุฒิม.3 มาครองสมใจ และนี่คือ

ความภาคภมูใิจทีส่ดุในชวีติของเธอ และจากเดิมทีเ่คยคดิว่าอยากได้วุฒิม.3 เพือ่จะเอาไปสมคัรงานเข้าท�างาน

เป็นสาวเซเว่นนัน้ เธอบอกว่า ตอนนีฝั้นของเธอไกลกว่านัน้แล้ว ตอนทีเ่ธออยากไปสมคัรเป็นสาวเซเว่นเพราะ

ช่วงทีห่างานท�าเธอเคยไปสมคัรงานท่ีเซเว่น เขาบอกว่าอย่างน้อยต้องมีวฒุมิ.3 ถึงจะสมคัรงานทีน่ีไ่ด้ การได้

วุฒมิ.3 ส�าหรบัเธอ มนัท�าให้เธอเลอืกงานทีเ่ซเว่น หรอืงานทีท่�าในห้องแอร์เยน็ๆ ได้ ไม่ต้องทนท�างานร้อนๆ 

หนักๆ เหมือนในร้านหมูกะทะอย่างที่ผ่านมา ตอนที่ยังไม่มีวุฒิม. 3 เธอบอกว่ายังไม่ได้ตั้งหลักอะไรกับชีวิต

เลย ยังเป็นไม้หลักปักขี้เลนเอนไปตามลม ไม่รู้จะไปต่ออย่างไร แต่พอได้วุฒิม.3 แล้วเธอก็มีหลักคิดว่าจะใช้

วุฒิที่ได้นี้ไปท�าอะไรให้งอกเงยกับชีวิตบ้าง
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การได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนา

ครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิง

พื้นท่ี : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท�าให้เธอ “มอง

เห็นทางเดินในอนาคต” ของตัวเอง ถึงแม้ตอนนี้

ชีวิตจะพลิกผันไม่สมบูรณ์แบบและลงตัว เพราะ

ปัญหาด้านเศรษฐกิจในครอบครัวและการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ท�าให้ไม่สามารถออกไป

ท�างานนอกบ้านได้เต็มท่ี เธอยังต้องแบกภาระหนัก

อึ้งของครอบครัวไว้บนสองบ่า ทั้งช่วยยายเลี้ยงน้อง 

2 คน ช่วยแม่รบัจ้างซกัรดี ทีแ่ม้รายได้จะไม่ค่อยดนีกั 

แต่ก็ดีกว่าปล่อยให้เวลาสูญเปล่าไปวันๆ 

“การที่ใครสักคนไม่ได้เรียนต่อ เขาอาจจะ

มีเหตุผลของตัวเอง มันไม่ใช่แค่เรื่องความเกเร 

แต่มันมีมุมอื่นๆ ที่ท�าให้เรียนต่อไม่ได้ เช่น ต้อง

ท�างานหาเงิน ต้องดูแลทางบ้าน กสศ. จึงเป็น

เหมือนโอกาสของคนท่ีไม่มีโอกาส คนท่ีไม่รู้จะ

ก้าวต่อไปยงัไง และส�าหรบัเธอแล้ว วฒุกิารศกึษา

ส�าคัญมาก ถ้าเป็นไปได้หนูก็อยากจะเรียนจนจบ

ปริญญาตร ีและเลอืกงานท่ีอยากท�า เช่น ต�าแหน่ง

ดีๆ ในโรงงานสักแห่งค่ะ”
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“ถ้าเปรียบชีวิตมี 100 กิโลเมตร ตอนนี้หนูเดินมาได้

ถึงกิโลเมตรที่ 10 แล้วค่ะ (ยิ้ม) หลังได้วุฒิม.3 และออกจาก

สถานพนิจิฯ แล้ว ชวีติหนเูริม่ต้นใหม่ได้อกีครัง้ อย่างน้อยๆ 

หนูก็ไม่อยู่จุดเดิม และจะไม่กลับไปอยู่ในจุดที่ตกต�่าที่สุด 

จุดที่ไม่มีทั้งงาน ไม่มีทั้งเงิน ส่วนอีก 90 กิโลเมตรท่ีเหลือ

คอืหนจูะรอให้เรยีนจบ รอให้ได้งานท่ีดีก่อน และมเีงนิเกบ็ 

หนูอยากท�าบ้านให้น่าอยู่กว่าน้ี และจะค่อยๆ ก้าวไป วัน

หนึ่งก็จะเดินทางถึงกิโลเมตรที่ 100 ได้เองค่ะ” หลัง

สถานการณ์ไวรสัโควดิ-19 คลีค่ลาย แพรววาดหวังไว้ว่า เธอจะ

ได้เริ่มต้นท�าอะไรที่ฝันไว้ได้มากขึ้น
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ฝันของนายขนมไข่และโดนัทไส้ทะลัก
นายเรืองศักดิ์ โวหาญกล้า อายุ 18 ปี 

จังหวัดนครพนม

“ต้นหลิว” คือชื่อเล่นของ “นายเรืองศักดิ์ โวหาญกล้า” เด็กหนุ่มรูปร่างผอมสูงวัย 18 ปี บ้านของ

เขาตั้งอยู่ติดกับทุ่งนาในต�าบลท่าค้อ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม และหนึ่งในท้องนาหลายผืนนี้เป็นของ

ครอบครัวต้นหลิวด้วย เด็กหนุ่มเล่าว่า ตั้งแต่จ�าความได้ชีวิตเขามีความสุขมาโดยตลอด ครอบครัวมีพ่อแม่

เขาและน้องชายที่อายุห่างกัน 7 ปี ฟังดูแล้วชีวิตเหมือนจะไม่โลดโผนโจนทะยานใดๆ มากไปกว่าอุปสรรค

เล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เข้ามาท้าทายท�าให้ชีวิตเด็กหนุ่มพลิกผันแบบสุดขั้วใน

เวลาต่อมา ตอนนั้นต้นหลิวอายุได้ 16 ปี และก�าลังเรียนปีอยู่ชั้น 1 ปวช.ด้านไฟฟ้าก�าลังที่วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม ที่เขาเชื่อว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะได้ท�างานที่การไฟฟ้า และจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าที่บ้าน เด็กหนุ่ม

คดิอยากช่วยแม่ประหยดัค่าไฟฟ้าเลยเลอืกเรยีนด้านนี ้โดยทีไ่ม่รูว่้าใช่สิง่ทีต่วัเองชอบหรอืเปล่า แต่แล้วความ
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ฝันอยากเป็นพนักงานการไฟฟ้าก็ดับลง เมื่อต้นหลิวได้กลายเป็นเด็กท่ีต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน และ

เป็นเด็กออกกลางคันท่ีไม่ได้มีปัญหาชีวิตคล้ายกับวัยรุ่นอีกหลายคน ท่ีมักจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เกเร  

ไม่รักเรียน เพราะการออกกลางคันของต้นหลิวนั้น เกิดจากการที่มัจจุราชได้พรากเอาลมหายใจของพ่อไป

อย่างกะทันหัน 

ต้นหลิวไม่อยากให้แม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านเพียงล�าพัง เขาบอกว่ามันคงเป็นเรื่อง

หนักหนาสาหัสมากส�าหรับผู้หญิงวัยกลางคนอย่างแม่ ที่เรี่ยวแรงดูจะลดน้อยถอยลงทุกวัน และอาชีพของ

แม่คือแม่บ้านบริษัทคูโบต้า เงินเดือนไม่ได้มากมายพอที่จะดูแลลูกสองคนได้สบายๆ ต้นหลิวจึงตัดสินใจ 

มอบอนาคตทางการศึกษาให้กับน้องชายของเขา และอีกเหตุผลที่ท�าให้เขาตัดสินใจออกกลางคันคือ ระยะ

หลงัๆ เริม่เรยีนยากขึน้ เขาเรยีนไม่รูเ้รือ่ง และครกูเ็ร่งเร้าให้เขาเข้าใจเนือ้หาให้ได้ทัง้หมดในระยะเวลาทีจ่�ากดั 

จึงเกิดเป็นความกดดันจนกระทั่งไม่รู้สึกสนุกกับการไปโรงเรียนในที่สุด เขาจึงตัดสินใจละทิ้งความฝันเกี่ยวกับ

การศึกษาและอนาคตเป็นพนักงานไฟฟ้าที่เคยวาดฝันเอาไว้

ตอนทีเ่สยีพ่อไปแบบกะทนัหนั นบัเป็นเหตกุารณ์แรกในชวีติทีท่�าให้ต้นหลวิรูจ้กัค�าว่า “เสยีใจทีส่ดุใน

ชีวิตเป็นอย่างไร” เด็กหนุ่มพยายามโยนความผิดให้ “ชะตากรรม” และสิ่งที่ถูกข้างบนลิขิตมาแล้ว นั่นเป็น

สิ่งที่เขาจะไปเรียกร้องหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลย สิ่งที่ท�าได้ก็คือ การก้มหน้ายอมรับมันและใช้ชีวิตต่อ

ไป ต้นหลวิเล่าความทรงจ�าเกีย่วกับพ่อให้ฟังด้วยแววตาแห่งความสขุว่า พ่อรกัเขามากและตามใจเขาทกุอย่าง 

ต้นหลิวอยากได้อะไรพ่อจะคอยหาให้ ส่วนแม่จะไม่ค่อยตามใจและชอบสอนให้เขาหาเงินซื้อของที่อยากได้

ด้วยตัวเอง และเพราะพ่อตายจากไปด้วยเรือ่งทีไ่ม่คาดคดิ ยงัไม่ทันจะได้เตรยีมใจ มนัจงึท�าให้ต้นหลิวยงัคดิถงึ

พ่ออยู่ทุกวัน หลังพ่อเสียไม่นานนัก แม่ก็มีสามีใหม่ พ่อเลี้ยงของเขามีอาชีพท�างานก่อสร้าง ในช่วงแรกเขาก็

ไม่ค่อยชอบพ่อเลี้ยง รู้สึกไม่คุ้นเคยและแปลกๆ ที่มีคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านด้วย พอเขาตัดสินใจออก

จากโรงเรยีนท่ามกลางเสยีงคดัค้านของผูเ้ป็นแม่ทีบ่อกว่าหาเงนิส่งลกูเรยีนจนจบได้ เดก็หนุม่กเ็ริม่เข้าสูอ่าชพี

ค้าแรงงานอย่างจริงจัง 
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ต้นหลวิเริม่ต้นท�างานก่อสร้างทีก่รงุเทพฯ กบัลงุซึง่เป็นพีช่ายของแม่ ลงุรบังานก่อสร้างร้านกาแฟ งาน

มีเป็นจ�านวนมากและระยะเวลาค่อนข้างเร่งรัด ต้นหลิวเองก็อยากเก็บเงินส่งให้แม่ได้มากๆ และอยากมีเงิน

เพ่ือสร้างอนาคตของตัวเอง เด็กหนุ่มจึงหักโหมท�างานหนักและพักผ่อนน้อย ตลอดเวลาท่ีตระเวนท�างาน

ก่อสร้างกบัลงุได้ประมาณ 6-7 เดือนนัน้ ต้นหลวิต้องตืน่แต่เช้ามดืทุกวนั จะได้พกัแค่ช่วงกนิข้าวเช้าและกลางวัน

ซึ่งไม่กี่นาทีเท่านั้น และกว่าจะเลิกงานกลับถึงที่พักก็เกือบสองทุ่มทุกวัน กิจวัตรประจ�าวันวนเวียนอยู่แบบนี้

ตลอด 7 เดือน จนกระทั่งวันหนึ่งร่างกายของเขาก็ฟ้องว่าไม่ไหวแล้ว วันนั้นต้นหลิวไปก่อสร้างร้านกาแฟ 

ที่จังหวัดจันทบุรี เขารู้สึกเหนื่อยล้ามากกว่าทุกวัน จากการเหนื่อยมากๆ จนมือเริ่มเกร็งและร่างกายก็ชัก  

จากน้ันสติของเขาก็ค่อยๆ เลือนหายไป ลุงเห็นท่าไม่ดีเลยน�าต้นหลิวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดจันทบุรี  

เดก็หนุ่มมารูส้กึตวัอกีทกีค็อืนอนอยูใ่นโรงพยาบาลแล้ว พร้อมกบัท่อและสายระโยงระยางเตม็ตวัเขาไปหมด  

หมอบอกว่าต้นหลิวเป็นโรคลมชัก จากนั้นหมอก็ส่งตัวเขากลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาล ในจังหวัดนครพนม 

ต้นหลิวนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพนมได้ประมาณ 4-5 วัน ก็ออกมาพักฟื้นต่อที่บ้าน

หลงัพกัฟ้ืนจนร่างกายเริม่แขง็แรง แม่แนะน�าให้ต้นหลวิรูจ้กักบัเพือ่นแม่ทีท่�างานที ่“ส�านกังานพฒันา

ฝีมอืแรงงานนครพนม” เพราะเหน็ต้นหลวิชอบซ่อมและแต่งรถมอเตอร์ไซด์มาก เพือ่เขาจะได้ไปเรยีนรูเ้พิม่

เติมเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต และที่ส�านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานก็เป็นจุดเริ่มต้นท�าให้ต้นหลิวได้

รู้จักกับเพื่อนๆ ที่ก�าลังเรียนอยู่ที่ “ศูนย์การเรียนรู้ซี วาย เอฟ” ศูนย์การเรียนรู้ซี วาย เอฟ คือโรงเรียนอีก 

รปูแบบหนึง่ทีเ่ขาไม่เคยรูจ้กัมาก่อน เป็นโรงเรยีนทีม่กีารเรยีนการสอนแบบสบายๆ ไม่เคร่งเครยีด คนมาเรยีน

จะแต่งตัวอะไรก็ได้ ท�าทรงผมอะไรกไ็ด้ ท�าให้รูส้กึมอีสิระในการเรยีน และรูส้กึสนกุ พอสนกุก็ท�าให้อยากเรยีน 

หลังได้เข้ามาเรียนต่อม.6 กับศูนย์การเรียนรู้ ซี วาย เอฟ โดยเงินทุนสนับสนุนจาก กสศ. ในโครงการ

สนับสนุนการพฒันาครแูละเดก็นอกระบบการศกึษาโดยเครอืข่ายเชงิพืน้ท่ี : ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

ท�าให้วันนี้ความฝันในอนาคตของต้นหลิวเปลี่ยนไป จากเดิมท่ีไม่หลงเหลือฝันให้กับอนาคตทางการงาน  
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ขอแค่ได้รับจ้างท�าอะไรก็ได้เพื่อให้ได้เงินมาช่วยแม่

และน้อง แต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว เขาอยาก

เรียนต่อให้จบ อยากมีงานดีๆ ท�า ไม่อยากท�างาน

เป็นลูกจ้างใคร อยากเป็นนายตัวเอง อยากท�างาน

ที่ตัวเองรัก 

ส�าหรับวุฒิการศึกษา ณ วันนี้มีความส�าคัญ

ส�าหรับเขามาก เพราะท�าให้เขาไม่ต้องเป็นกรรมกร 

คนใช้แรงงาน หรอืเป็นแค่เด็กเสร์ิฟ และเขายงัสามารถ

น�าวุฒไิปเรยีนต่อถึงขัน้ปรญิญาได้ บางทเีขาอาจจะ

จบออกมาเป็นวิศวะ หรือออกแบบก่อสร้างก็ได้ 

ไม่ต้องไปใช้แรงงานแต่ใช้สมองแทน หรือถ้าโชคดี

เขาอาจจะเรียนถึงปริญญาโทก็ได้ วุฒิการศึกษา

ท�าให้ชีวิตเขามีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น แต่

ถ้าวันนี้ไม่มีกสศ. และศูนย์การเรียนรู้ ซี วาย เอฟ 

ยืน่มอืเข้ามาช่วย เขากไ็ม่รูว่้าตวัเองฝันแบบนีไ้ด้อกี

หรือไม่ โครงการของ กสศ. ท�าให้คนที่ต้องท�าอะไร

หลายอย่างแบบเขา ได้ท้ังเรยีนและได้ท�างานหาเงนิได้ 

มันเหมอืนท�าให้คนทีไ่ม่มโีอกาสในชวีติ ได้มีโอกาส

มากขึ้น ได้มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น เป็นโอกาส

ที่ดีของเด็กที่ไม่มีโอกาสท่ีจะกลับเข้ามาเรียนใน

ระบบได้อีก 
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ต้นหลวิเล่าต่อว่า เขาเคยมช่ีวงเวลาทีท้่อแท้มากทีส่ดุในชวีติ คอืช่วงทีท่�างานก่อสร้าง

กับลุงมันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องต่อสู้ด้วยตนเองเพียงล�าพัง ตอนนั้นท�าให้รู ้สึกท้อมาก 

ไหนจะอยู่ห่างบ้าน ห่างแม่ ห่างน้อง และเขาก็คิดถึงพ่อที่เสียไปแล้ว พ่อที่รักและตามใจเขา

ทุกอย่าง แต่ประสบการณ์ครั้งนั้นสอนให้เขาได้เรียนรู้ว่าเงินมันหายากมากแค่ไหน เขาต้อง

ตื่นตั้งแต่ตี 4 ทุกวัน ท�างานกลางแดดแทบตลอดวัน กว่าจะเลิกงานก็ค�่า เด็กหนุ่มบอกว่า

ท้อมากจนต้องร้องไห้ออกมา แต่เพราะเขาได้ก�าลังใจจากผู้เป็นแม่อยู่เสมอ แม่จะโทรหา

เขาทกุวนัและบอกกบัเขาว่า “ถ้าลกูอยากร้องไห้กร้็องออกมาเลย ถ้าเหนือ่ยก็ให้พกัอย่า

หกัโหม แม่จะคอยให้ก�าลังใจลกูอยูต่รงนีเ้สมอ” ซึง่ก�าลงัใจจากคนรอบข้างเป็นสิง่ส�าคญั

ที่ท�าให้เขาผ่านความท้อมาได้ และอีกส่วนที่ส�าคัญก็คือก�าลังใจจากตัวเอง เด็กหนุ่มมักจะ

บอกตัวเองเสมอว่า “ถ้าท้อแล้วต้องลุกขึ้นสู้ เพราะมีคนรออยู่ข้างหลัง” หลายครั้งเขาก็

อดคดิไม่ได้ว่า ท�าไมต้องมามชีวีติทีจ่มปลกัอยูต่รงนี ้ต้องท�างานหนกัขนาดนี ้แต่พอได้ก�าลงั

ใจจากแม่และจากตัวเองแล้ว ก็ท�าให้เขาลุกขึ้นสู้ต่อ

“ถ้าชีวิตผมมี 100 กิโลเมตร ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงกิโลเมตรที่ 60 แล้ว เพราะ

มีคนที่คอยช่วยเหลือผมอยู่ด้านหลัง ท้ังพ่อเลี้ยง, แม่, แฟน, น้อง, ศูนย์การเรียนรู้

ซี วาย เอฟ และกสศ. ที่คอยผลักดันผมให้มาถึงจุดนี้ และเหลืออีกไม่มากแล้วที่ผมจะ

ประสบความส�าเร็จในชีวิต และท�าตามทุกความฝันที่ตั้งใจไว้ได้ครับ” 

37



38



ฝันเล็กๆ และหัวใจที่ยิ่งใหญ่
นางสาววัชรมน เอี่ยมฉ�่า (แนน) อายุ 19 ปี

จังหวัดนครพนม

“นางสาววัชรมน เอี่ยมฉ�่า” หรือ “แนน” เด็กสาววัย 19 ปี ที่ใช้ชีวิตอยู่กับผู้เป็นตามาตั้งแต่จ�าความ

ได้ แม่พาเธอมาทิง้ไว้กบัตาตัง้แต่เธอยงัเลก็ๆ เหตกุารณ์ในตอนนัน้จะเป็นอย่างไรเธอไม่อาจจะทราบได้ รวม

ถงึเหตุผลของแม่กเ็ช่นกนั รูแ้ต่ว่า พอจ�าความได้เธอกม็ตีาทีเ่ป็นทัง้พ่อและแม่ในร่างเดยีวแล้ว และตาของเธอ

ก็เป็นยิ่งกว่าเทวดาผู้ให้ชีวิตเธอและน้องๆ อีก 3 คน ท่ีแม่ได้ทยอยเอามาทิ้งไว้ให้ตาเลี้ยงด้วยเช่นกัน แนน

และน้องพ่อแม่ท้องเดียวกันรวม 4 คนจึงอาศัยอยู่กับตามาตั้งแต่เล็กจนโต พอเธอโตขึ้นพอช่วยเหลือตัวเอง

ได้แล้วก็ต้องช่วยตาเลี้ยงน้องๆ ทั้ง 3 คน ซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักหน่วงมากส�าหรับเด็กวัยเท่าเธอ แต่แนน 

มองเห็นและเข้าใจในสิ่งที่ตาท�าให้เธอกับน้องๆ คนสูงอายุคนเดียวต้องดูแลหลานอีก 4 คน มันเป็นภาระที่ 

ยิ่งใหญ่มาก และเธอก็รู้ว่าตาคงจะเหนื่อยมาก แม้เธอจะไม่เคยยินจากปากของตา แต่เธอเชื่ออย่างนั้น  

ปีนี้น้องที่ถัดจากเธอก�าลังจะขึ้นม.3 แล้ว คนถัดรองลงมาก�าลังจะขึ้นม.1 และน้องคนสุดท้องก�าลังจะขึ้นป.6 
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ตาของแนนท�างานเป็นพนักงานขับรถให้กับหน่วยงานราชการในจังหวัดนครพนม เงินเดือนทุกบาท

ทุกสตางค์ของตาจะเอามาเลี้ยงดูหลานๆ ทั้ง 4 ท้ังค่ากินอยู่และค่าเล่าเรียน ตอนนี้ตาของแนนอายุ 59 ปี

แล้ว สุขภาพไม่ค่อยดี ป่วยเป็นโรคหัวใจ และเส้นเลือดในสมองตีบเหลือแค่เส้นเดียว ชีวิตความเป็นอยู่ในวัย

เด็กของแนนและน้องๆ ค่อนข้างล�าบาก บางครั้งอยากกินขนมเหมือนเด็กคนอื่นๆ ก็ท�าไม่ได้

ตอนอายุ 16 ปี แนนเริม่ต้นการเข้าสูว่งการเดนิยา หลังเธอโทรศพัท์ไปยมืเงินเพือ่นแล้วเพือ่นได้ชกัชวน

ให้มาขายยาแลกกับเงิน พร้อมสอนวิธีซ่อนยาเพ่ือหลบสายตาต�ารวจให้กับเธอ หรือแม้กระทั่งหากเธอ 

โดนต�ารวจไล่ล่าแล้วจะต้องจดัการตวัเองอย่างไรให้รอด แนนลองเดนิยาครัง้แรกเพราะค�าว่า “เงิน” ตวัเดยีว 

จะท�ายงัไงได้เมือ่มันเป็นสิง่เดียวทีจ่ะช่วยให้เธอและน้องๆ มชีวีติรอดและมลีมหายใจท่ีจะอยูต่่อไปบนโลกใบนี้ 

แนนเลยตัดสนิใจท�าต่อไปเรือ่ยๆ โดยทีย่งัไม่รูว่้าชวีติในวงจรนีจ้ะจบสิน้ลงเมือ่ใด จนกระทัง่ 8-9 เดอืนให้หลงั

เธอก็โดนจับ ตอนนั้นแนนอายุได้ 17 ปี 

วันนั้นแนนมียาบ้าเตรียมไว้ส�าหรับส่งลูกค้าราว 75 เม็ด ต�ารวจสืบจากสายมาแล้วว่าแนนก�าลังจะเอา

ยาไปส่ง ต�ารวจชุดปราบปรามยาเสพติดขับรถไล่และขวางทางเธอไว้ ภาพเหตุการณ์ตอนนั้นเหมือนในหนัง 

วินาทีที่แนนโดนจับสิ่งแรกท่ีเธอคิดในหัวก็คือ “ต่อจากนี้ไปน้องๆ จะอยู่กันยังไง” พร้อมกับสารพัดความ

คิดที่ก่นโทษตัวเองที่ไม่น่าท�าเรื่องอย่างนี้ตั้งแต่แรก วันที่แนนโดนจับตายังไม่รู้ จนกระทั่งแม่ผู้คุมในสถาน

พินิจฯ บอกให้เธอเขียนจดหมายหาคนในครอบครัว เธอเลยเขียนหาตา พอตาได้รับจดหมายแล้วก็รีบมาเธอ

ทันที แต่ตาไม่ด่าทอเธอเลยสักค�า 

“ตาบอกให้แนนอดทน และให้อภัยแนนเสมอ ถ้าออกจากสถานพินิจฯ แล้วก็ให้กลับไปอยู่ด้วย

กนั” ชวิีตในสถานพนิจิฯ ท�าให้เธอได้เรยีนรูอ้ะไรหลายอย่าง ทีส่�าคญัมเีวลาได้อยูก่บัตวัเองมากขึน้และทบทวน

ชีวิตที่ผ่านมา ที่นี่สอนวิชาชีพต่างๆ ให้กับเธอ
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เมื่อถามถึงความฝันส�าหรับอนาคตของตัวเธอเองแล้ว แนนบอกว่า เธออยากรับราชการ และตาก็

อยากให้เธอรบัราชการด้วยเหมอืนกนั เพราะเป็นอาชพีทีม่คีวามมัน่คง แต่อกีความฝันเลก็ๆ ท่ีคอยหล่อเลีย้ง

จิตใจเธอมาตลอดก็คือ เธออยากเปิดร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์, รถสามล้อ, รถกะบะ เป็นของตัวเอง แนนเป็น

เด็กสาวที่มีความสามารถพิเศษเหมือนเด็กผู้ชาย คือชอบซ่อมรถ แต่งรถ แนนท�าได้ดีกับสิ่งนี้ เธอบอกว่าวิชา

เหล่านีต้าเป็นคนสอนมาตัง้แต่เดก็ๆ แล้ว และเธอกช็อบและสนกุกบัมนั และไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน 

“ความฝันอยากเปิดร้านซ่อมรถนี้ก็ยังคงอยู่ และเธอคิดว่ามันจะยังคงอยู่ตลอดไป” 

และอีกฝันคือแนนอยากเรียนให้ได้

วุฒิม.6 ตอนนี้เธอได้วุฒิม.3 แล้วจากศูนย์

การเรียนซี วายเอฟ โดยงบประมาณของ 

กสศ. ที่เข้ามาช่วยเหลือด้านการศึกษาให้

กับเด็กๆ ท่ีอยู่ในสถานพินิจฯ และสิ่งท่ีท�า

ให้แนนภาคภูมิใจในชีวิตคือ เธอได้ท�างาน

เป็นพนักงานชั่วคราวท่ีสถานพินิจฯ ดูแล

งานด้านเอกสารของเยาวชนในสถานพินจิฯ 

อาท ิพมิพ์เอกสาร เวียนเอกสาร เดนิเอกสาร 

ถ่ายเอกสาร และดูแลเยาวชนญาติเยี่ยม ซึ่งเป็นงานที่ไม่หนัก ไม่เครียด ท�าแล้วสบายใจ เพราะมีแม่ผู้คุมใน

สถานพินจิฯ คอยแนะน�าและให้ก�าลงัใจเป็นอย่างด ีรายได้เดือนละ 9,000 บาท ถอืเป็นเงนิจ�านวนมากส�าหรบั

เธอ มันช่วยให้เธอและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู ่ท่ีดีขึ้น มันมากพอท่ีจะเล้ียงน้องๆ และดูแลตา  

แนนจัดสรรปันส่วนเงินเดือนโดยแบ่งออกเป็นค่างวดรถมอเตอร์ไซด์ทีเ่ธอใช้ขบัไปท�างาน, ค่าหอพกัท่ีเธอแยก

ออกมาอยู่คนเดียวและกินอยู่ในชีวิตประจ�าวัน, ให้น้องๆ ไปโรงเรียน, เก็บไว้ดูแลตา และบางส่วนฝากเข้า

บัญชีไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน 
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ศนูย์การเรยีนซ ีวายเอฟ เปิดโอกาสเด็กทีไ่ม่มโีอกาสทางการศึกษาอย่างเธอ เธอสมคัรเข้าร่วมโครงการ

โดยไม่ลังเล เพราะเป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ในตอนแรกแนนไม่มั่นใจว่าการเรียนแบบนี้จะท�าให้เธอ

ได้วุฒิม. 3 จริงๆ หรือเปล่า หรือได้มาแล้วจะสามารถใช้สมัครงานได้จริงๆ หรือไม่ แต่พอแนนเรียนจนจบ

หลักสูตรครบ 6 เดือนแล้ว เธอได้รับวุฒิม. 3 จริงๆ ซึ่งในวันที่เธอได้รับใบประกาศนียบัตรนั้นเป็นวันที่ท�าให้

เธอได้รับรู้รสชาติของความดีใจ ภาคภูมิใจ และความสุขว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไร และคนแรกที่เธอบอกถึง

ความส�าเร็จก้าวแรกนี้คือ ‘ตา’ ผู้ที่เป็นเหมือนพ่อแม่ เทวดาและทุกอย่างในชีวิตของเธอ แนนเล่าว่าวินาที

ที่เห็นตารู้ว่าเธอได้วุฒิม.3 แล้ว ตาดีใจและมีความสุขมาก ตาบอกกับเธอว่า “ท�าดีแล้วลูก” และขอให้เธอ

ตัง้ใจเรียนต่อให้จบม. 6 ต่อไป และในวนันัน้ ผู้เป็นแม่ทีไ่ม่ค่อยได้ตดิต่อกนักม็าร่วมงานรบัใบประกาศนยีบตัร

ของเธอด้วย แม่ของเธอดีใจมากและร้องไห้กอดกันกับเธอ 

“การได ้ รั บวุฒิม . 3  ท� า ให ้

เป้าหมายในชีวิตของหนูเปลี่ยนไป

มาก จากที่ไม่รู้ว่าชีวิตจะไปต่อยังไง 

หรือจะมีทางเลือกอะไรมากไปกว่า

การท�างานรับจ้าง มันท�าให้หนูมอง

เห็นเป้าหมายของชีวิตมากข้ึน” การ

ได้เข ้าร ่วมโครงการสนับสนุนการ

พัฒนาครูและเด็กนอกระบบการ

ศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ท�าให้ “ชีวิต

เธอได้ไปต่อ” และยังมีกิจกรรมเสริม

อาชีพต่างๆ ที่ให้เธอได้ลองเรียนรู้ด้วย 
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ไม่ว่าจะเป็นการป้ันดนิเผา การดรปิกาแฟ และงานแกะสลกั 

ซึ่งเธอบอกว่าชอบงานแกะสลักมากที่สุด เธอได้วาดรูป 

ได้ท�างานศลิปะ และแกะสลกัตามสิง่ทีเ่ธอวาดเอาไว้ เหมอืน

เธอก�าลงัได้วาดชวีติตวัเอง เธอบอกว่าเธอสามารถเอาไปท�า

เป็นอาชีพเสริมได้ โดยตั้งใจไว้ว่าจะขายผ่านเฟสบุคส์ 

นอกจากนัน้กจิกรรมเหล่านีย้งัท�าให้เธอมสีมาธิ ได้อยูก่บัตวั

เอง ได้ทบทวนตวัเองเกีย่วกบัสิง่ทีผ่่านมา และได้คดิต่อยอด

สร้างรายได้ แนนมองว่า ทกุอย่างทีศู่นย์การเรยีนซ ีวาย เอฟ 

สรรหามาให้ได้ลองท�า สามารถน�ามาเป็นอาชีพได้หมด 

ท�าให้รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร 

“ส�าหรับใครท่ีก�าลังท้อแท้อยู่ในตอนนี้ หนูอยาก

จะส่งก�าลงัใจให้และบอกว่า ท้อได้แต่อย่าถอย ให้สูต่้อไป 

ถ้าเหนื่อยก็ระบายให้ใครสักคนที่เราไว้ใจได้ฟัง ไม่ว่าจะ

เป็นแฟน เพ่ือน หรือคนในครอบครวั อย่าเก็บไว้คนเดียว

เหมือนหนูเช่ือว่าเพือ่นๆ จะได้ก�าลังใจและมทีางออกให้

กับชีวิตเหมือนที่หนูเคยผ่านมาแล้ว”
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“บัวลอยของย่า”
 กับฝันที่พอเอื้อมถึง 

นางสาวบุรัสกร พานอิน (ไอซ์) อายุ 21 ปี

อ�าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

นางสาวบุรัสกร พานอิน หรือไอซ์ อายุ 21 ปี เธอเกิด เติบโตและใช้ชีวิตที่อ�าเภอจอมบึง จังหวัด

ราชบุรี โดยมีย่าเป็นผู้โอบอุ้มให้การเลี้ยงดู เธอเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้อง โชคดีที่ยังพอมีลุง ป้า น้า อาและ

ลกูพ่ีลกูน้องทีอ่าศัยอยูร่่วมกนัในบ้านของย่า หากถามถงึความสุข ไอซ์ว่าเธอมคีวามสุขในแบบฉบบัของหลาน

สาวทีต้่องช่วยย่าขายขนมหวานในทกุๆ เยน็หลงัเลกิเรยีน ไอซ์เล่าว่าแต่ก่อนร้านขนมหวานของย่าขายดมีาก  

มีขนมหวานหลากหลายประเภท ทั้งของเชื่อม ของบวช วุ้น และท่ีส�าคัญคือบัวลอยท่ีมีสูตรเฉพาะของย่า

อร่อยไม่เหมือนใคร ชีวิตวัยเยาว์จึงผูกพันอยู่กับขนมหวานแสนอร่อยของย่า แม้ว่าจะยากดีมีจนอย่างไร 

รสชาติของขนมหวาน นา นาชนิด มอบความสุขท่ามกลางความล�าบากให้แก่ไอซ์เสมอ
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เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไอซ์ตัดสินใจไม่เรียนต่อด้วยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเรียนไม่เก่ง และเรียน

ได้ไม่ดีเท่ากับคนอื่น ผลการเรียนที่ไม่โดดเด่นเมื่อเทียบกับคนอ่ืน ค�าพูดของผู้ใหญ่บางคนท�าให้เธอรู้สึกท้อ

และไม่อยากไปโรงเรียน เหมือนกับว่าโรงเรียนไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยส�าหรับไอซ์อีกต่อไป เธอตัดสินใจมาช่วย

ย่าขายขนมเตม็ตัว และตัง้ใจว่าจะท�างานหารายได้เพ่ือเลีย้งตวัเองให้ดทีีส่ดุ ไม่ให้แพ้คนทีเ่รยีนสงูๆ คนอืน่ๆ 

“หนูอยากค้าขายให้รุ่งมากกว่าที่จะไปเรียน” ไอซ์ยื่นค�าขาดและเธอก็มุ่งมั่นท�างานพร้อมๆ ไปกับ

การเรยีนการศกึษานอกนอกเรยีนในช่วงแรกๆ แต่สดุท้ายเธอกต็ดัสนิใจเลอืกท�างานเตม็ก�าลงัและหันหลงัให้

กบัใบรบัรองวุฒิม.3 ใบปรญิญาและทกุระบบการศกึษาอย่างสิน้เชงิ เธอเล่าว่ามอียู่ครัง้หนึง่เธอตดัสนิใจออก

เดินทางไปท�างานที่กรุงเทพฯตามค�าเชื้อชวนของรุ่นพี่ การไปท�างานครั้งนี้สร้างบาดแผลขึ้นในใจของไอซ์ 

“หนูเคยรบัจ้างขายก๋วยเตีย๋วทีก่รงุเทพ สุดท้ายท�างานแทบตายไม่ได้ค่าจ้าง หนเูลยหนอีอกจาก

ร้าน ไปรับจ้างสับไก่กับพม่า พอได้ค่าจ้างมากพอเป็นค่ารถก็ตัดสินใจกลับบ้านเลย” เธอว่าตั้งแต่นั้น

ไม่มีความคิดจะไปท�างานท่ีอ่ืนอีก ด้วยท้ังเข็ดและกลัว ทุกวันนี้ไอซ์ท�างานท่ีร้านอาหารในตัวอ�าเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี เธอเล่าว่าช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ร้านคึกคักและเต็มไปด้วย

ลูกค้าหนาแน่นในทุกคืน เธอและเพื่อนๆ ได้รับโอกาสจากพี่น�้าเจ้าของร้านให้ท�างาน เสริฟอาหาร และดูแล

ลูกค้า เธอช่วยงานในร้านทุกอย่างต้ังแต่จัดโต๊ะ ล้างชาม กวาดถูก ร้านเปิดตั้งแต่สามโมงเย็นถึงห้าทุ่ม 

รายได้ต่อวัน150 บาทไม่รวมค่าทิป รวมๆ แล้วบางวันถ้าโชคดีก็จะมีรายได้ถึงห้าร้อยบาท ส�าหรับไอซ์ที่นี่คือ

ที่พักพิงทางกายและใจ เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เธอสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

ไอซ์ตัดสินใจแยกตัวเองออกมาจากบ้านย่าเพื่อมาเช่าบ้านให้ใกล้ที่ท�างานมากขึ้น ด้วยสถานการณ์

โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อร้านอาหารเป็นอย่างมาก เพ่ือนร่วมงานถูกเลิกจ้างไปเกือบท้ังหมด 

เหลอืเพียงไอซ์กบัเพ่ือนอีกหนึง่คนเท่านัน้ทีพ่ีน่�า้เจ้าของร้านยงัคงเมตตาให้อยูช่่วยงาน แม้บางวนัจะแทบไม่มี
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ลูกค้าเลย แต่โอกาสในครั้งนี้ไอซ์รู้สึกซาบซึ้งพี่น�้าเป็น

อย่างย่ิง สิง่นีท้�าให้เธอรูว่้าความมุง่มัน่ตัง้ใจท�างานให้กบั

ร้านที่ผ่านมาไม่เคยสูญเปล่า

 การได้เข้าร่วมโครงการสนบัสนนุการพฒันาครู

และเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : 

ภาคตะวนัตกเขตตะนาวศร ีถอืเป็นอกีช่วงเวลาทีด่ทีีส่ดุ

ส�าหรับชีวิต “เป็นโครงการท่ีสนับสนุนให้เราได้ท�าสิ่ง

ทีอ่ยากท�า” ก่อนหน้านีเ้ธอว่าเหมอืนเธอเดนิสดุทางฝัน

แล้ว อนาคตดเูลอืนรางและมดืมนลงเรือ่ยๆ เธอยงัคดิไม่

ออกว่าจะท�าอย่างไรต่อไป แม้ว่าพ่ีน�้าเจ้าของร้านจะยัง
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ให้ค่าแรงเธอวันละ150บาทก็ตาม แต่ก็ดูเหมือนสถานการณ์ต่างๆ ยังไม่คลี่คลายไปได้ง่ายๆ เงิน 150 บาท

ต่อวนัจึงมคีณุค่าส�าหรบัชวีติในแต่ละวนั เมือ่พีเ่ลีย้งโครงการถามถงึความฝันในชวีติ ตอนแรกเธอไม่อยากจะ

คิดให้มากหรือฝันไปไกลด้วยกลัวความผิดหวัง แต่เมื่อลองทบทวนชีวิตที่ผ่านมา เธอค้นพบว่า ขนมหวาน

ของย่าอาจเป็นทางรอดส�าหรับวันนี้และชีวิตอนาคต

“ส�าหรบัหนเูงินสามพนับาทมนัเยอะมาก ส�าหรบัคนอืน่หนไูม่รู”้ ไอซ์น�าเงนิทีไ่ด้แปรเป็นทนุส�าหรบั

ใช้ประกอบอาชพีเสรมิระหว่างท�างานทีร้่านอาหาร เธอคดิว่า “บวัลอย”ของย่าจะพาเธอพ้นจากความล�าบาก

ได้อีกครั้ง โชคดีของไอซ์ที่พี่น�้าสนับสนุนและให้เธอสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในครัวของร้านได้โดยไม่คิดเงิน 

ทุนที่ได้รับท�าให้เธอได้ซื้อของมาลงทุนขายของ ท�าให้เกิดรายได้ เกิดอาชีพ ในอนาคตที่ฝันไว้ไอซ์ อยากได้

ตู้โชว์เล็กๆ ส�าหรับขายขนมไทยชนิดต่างๆ ที่สามารถเคล่ือนย้ายร้านไปขายท่ีไหนก็ได้ ในวันท่ีหยุดท�างาน

จากร้านอาหาร 

“หนูอยากเปิดร้านขนมหวานขายบัวลอย ถ้วยละ 20 บาท หนูเคยขายขนมหวานกับย่าตั้งแต่

จบป.6 เลยมีสูตรท�าขนมหวาน อยากออกไปตั้งหน้าร้านข้างนอกในวันหยุดงาน ถึงแม้ว่าบางคนจะ

เรยีนไม่สงู แต่เงนิทีไ่ด้ครัง้นีก็้สร้างผลประโยชน์ให้หน ูได้มเีงนิไปลงทนุมเีงนิไปค้าขาย ถ้าไม่มเีงนิลงทนุ

อันนี้ก็ไม่มีเงินตั้งต้น อย่างน้อยได้ทุนกลับมาก็จะได้มากกว่าสามพัน สามพันก็ไม่น้อย เพราะตังค์ก็

หายาก”

เมื่อได้ทุนก้อนแรกไอซ์เริ่มประชาสัมพันธ์ขายบัวลอยของเธอผ่านเฟสบุ๊ค แล้วรอออเดอร์จากลูกค้า 

เม่ือมีคนสั่งเธอถึงจะไปซื้อวัตถุดิบมาท�า ขายในราคาถ้วยละ 20 บาท และบริการส่งถึงบ้านในเขตอ�าเภอ

จอมบึง 
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“วันแรกที่ขายก็ไม่ได้ วันที่สองก็มี

ลกูค้ามากข้ึนกว่าเดมิ เรากม็กี�าลงัทีจ่ะท�าต่อ 

ดีใจที่มีคนชมว่าอร่อย คติของหนูคือท�าไป

เรื่อยๆ อย่าหยุด คิดแค่ว่าต้องท�ามันให้ได้ 

ถ้ามันยังขายไม่ได้เราก็เริ่มใหม่ ท�าใหม่” 

รายได้จากการขายบัวลอย เป็นเหมือนก�าลังใจ

ในแต่ละวันให้เธอมีพลังในการสู้ชีวิตต่อ ก�าไรที่

ได้จากการขายบวัลอยอย่างน้อยวนัละหนึง่ร้อย

ถงึสองร้อยบาทต่อวันกช่็วยเติมความฝันให้ขยบั

เข้าใกล้ความจริงไปในทุกๆ วัน

สดุท้ายไอซ์บอกกบัเราว่า ทีส่ดุของความ

ฝันเธออยากเปิดร้านขายขนม และท�าขนม

หวานในความทรงจ�าเช่น ขนมตะโก้ ขนมถ้วย 

ขนมเปียก กล้วยบวชช ีอย่างทีเ่คยท�าขายกบัย่า

เมื่อสมัยเด็ก และอยากเปิดหน้าร้านเป็นของ

ตัวเอง เพื่อพิสูจน์ว่าเด็กที่จบเพียงช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 6 อย่างเธอก็สามารถน�าพาตัวเองจน

ประสบความส�าเร็จในชีวิตได้อย่างน้อยก็ได้

บรรลคุวามฝันของตวัเองและเลีย้งดูตวัเองได้อย่างดี เธอส่งท้ายความรูส้กึถงึการได้เข้าร่วมโครงการฯ ไว้อย่าง

น่าสนใจว่า “โครงการแบบน้ีควรเปิดโอกาสให้คนอื่นๆ ที่ขาดโอกาสแบบหนูได้มีโอกาสท�าในสิ่งที่

เขาอยากท�า”
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ผู้ประกอบฝัน
“ฟาร์มเลี้ยงไก่” วัยสามขวบ 

เด็กชายภักดี เก้าเกียรติตระกูล อายุ 3 ปี

จังหวัดน่าน

เมื่อถามถึงสิ่งที่ภักดีต้องการ เขาตอบอย่างหนักแน่นว่า “อยากเลี้ยงไก่” เล้าไก่พื้นบ้านของตายาย

สร้างอยูห่ลงับ้าน ทีน่ีค่อืพืน้ท่ีหล่อหลอมความฝันของเดก็ชายวยัสามขวบ ในทกุวนัเช้าและเยน็ เดก็ชายภกัดี

จะสวมรองเท้าคู่ใจลวดลายเบ็นเท็น ออกเดินไปยังหลังบ้าน พร้อมคว้าขันตักข้าวสาร เปิดประตูเล้าไก่ และ

เริม่เรียกบรรดาเพือ่นไก่วยักระทง มาล้อมวงรอเขาโปรยข้าวสารอย่างสนกุสนาน ไก่ทุกตวัคล้ายกบัว่ารูจั้กเขาดี 

และเมื่อเห็นภักดีเดินเข้ามาในเล้ามันกระตือรือร้นเข้ามาทักทายเขาในทันที เป็นเช่นนี้ทุกเช้าเย็นเมื่อถึงเวลา

อาหาร ภักดีจ�าไก่ของเขาได้ทุกตัวทั้งยังรู้จักนิสัยของพวกมันอีกด้วย
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“ไก่ตวัผูน้สิยัไม่ด ีบางทชีอบมาจกิภกัด ีภักดีไม่ชอบ” เขาพดูพลางลกุขึน้เต้นส่ายก้นท�าท่าไก่อย่าง

อารมณ์ดี

เด็กชายภักดี เก้าเกียรติตระกูล อายุ 3 ปี อาศัยอยู่อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในบ้านของตายาย 

สมาชิกในบ้านประกอบด้วย พ่อซึ่งมีอาชีพรับจ้าง แม่ผู้ท�าหน้าที่ดูแลเด็กชาย และพี่สาวของเด็กชายอีกสอง

คน อาจจะมีบางวันที่แม่ออกไปรับจ้างบ้าง แต่ช่วงนี้ไม่มีงานรับจ้างที่ไหน ภารกิจหลักของแม่คือการทุ่มเท

เวลาเพื่อดูแลลูกชายคนเล็ก ภักดีเกิดมาพร้อมกับปัญหาโครงสร้างกระดูกไม่สมบูรณ์ กระดูกคอมีขนาดใหญ่

ผดิรปูและค่อยๆ มขีนาดเลก็ลงเรือ่ยๆ ส่งผลให้ช่วงตวัและช่วงขาของเดก็ชายสัน้กว่าเดก็ปกต ินอกจากปัญหา

ทางด้านโครงสร้างแล้วภักดีมีปัญหาสุขภาพด้วยปอดที่มีขนาดใหญ่ท�าให้เขาเหนื่อยง่าย และมักเป็นหอบหืด

หากเมือ่ใดต้องใช้ก�าลงัมาก แม่ของภกัดเีลีย้งดเูอาใจใส่เขาอย่างดเีฉกเช่นเดก็ปกต ิพฒันาการทางด้านสมอง

ของภักดีอยู่ในระดับปกติ ภักดีพูดเก่ง หัวไว ฉลาด รู้จักเก็บรายละเอียด อัธยาศัยดี และมีความสุขเสมอเมื่อ

ได้ท�ากิจกรรมที่ตัวเองชอบ เช่น การให้อาหารไก่ เล่นทายบัตรค�าต่อเลโก้หรือการได้เล่นของเล่นพัฒนาการ

ต่างๆ ที่ครูมักน�ามาให้สลับสับเปลี่ยนกันไปไม่ท�าให้รู้สึกเบื่อ 

แม่ชนิชา ญงกิจวัฒนา แม่ของภักดีเล่าให้ฟังถึงเรื่องการตัดสินใจส่งภักดีไปโรงเรียนว่า ยังไม่ได้คิด

แผนไว้เพราะกลัวลูกจะเหนื่อยจากการไปโรงเรียน หากต้องไปปรับตัวกับเพ่ือนๆ และสภาพแวดล้อมใหม่  

เธอว่าความสุขของเธอคือการได้เห็นลูกชายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ยิ้ม หัวเราะ กินอิ่ม และ

นอนหลับได้เท่านั้น 

การได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพฒันาครแูละเดก็นอกระบบการศกึษาโดยเครอืข่ายเชงิพืน้ที่ 

: ภาคเหนือ (จังหวัดตาก ล�าปาง น่าน) ช่วย “เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา” แก่ภักดี ผลดีคือท�าให้เขา

ได้พบกบัครพ่ีูเลีย้งทีมี่ความเชีย่วชาญด้านวชิาการ จากศนูย์การศกึษาพเิศษ สาขาย่อยอ�าเภอท่าวงัผา จงัหวดั
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น่าน และท�าให้ภักดีได้มีโอกาสพบเจอกับคนแปลกหน้าบ้าง ได้เรียนรู้เพ่ิมเติมในวิชาต่างๆ ท่ีแม่สอนเอง 

ไม่ได้ โดยที่ยังไม่ต้องไปโรงเรียน และช่วยให้แม่มีเครื่องมือใหม่ๆ ในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย

และสติปัญญาให้กับลูกอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น 

นอกจากวชิาความรูท้ี่ได้ ภักดียังได้มีโอกาสได้ท�าในสิ่งที่ตัวเองชอบ นั่นคือ การเลี้ยงไก่ เขาและแม่ได้

ไก่เนื้อเพิ่มจ�านวน 10 ตัวจากที่มีอยู่ โดยมียายเป็นผู้ดูแลหลักและมีภักดีเป็นผู้ช่วยยายด้วยความเต็มใจ 

“ไก่เนื้อเมื่อโตสามารถขายได้กิโลกรัมละ50บาท เราก็ให้อาหารเลี้ยงจนมันโต หนึ่งตัวตกสอง

กิโล มีรายได้ตัวละ100บาท” แม่พูดถึงกิจการขายไก่เนื้อของลูกชายด้วยความภาคภูมิใจ
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“ไก่ของภักดีอร่อยกว่าของตลาดนะ เนื้อหว๊าน หวาน จะแบ่งให้ทุกคนกินด้วยกัน” ภักดีพูดด้วย

น�้าเสียงสดใส นอกจากเลี้ยงไก่ ภักดียังชอบปลูกผัก หยิบจอบ หยิบเสียมไปพรวนดิน ดูแลแปลงผักกับยาย 

เขาชอบกิจกรรมกลางแจ้ง ยิ่งได้เลี้ยงสัตว์ ยิ่งมีความสุขจนบางครั้งสนุกจนลืมเหนื่อย วันนี้ก็เช่นกัน ภักดีชวน

ทุกคนไปดูไก่ที่เขาเลี้ยง เล่าถึงวัวในคอก และอนาคตเขาอยากได้ลูกหมูตัวเล็กๆ สักตัว “ภักดีอยากได้หมู 

หมูตัวเล็กๆ มันน่ารักดี” พูดไปพลางท�าท่าประกอบ คุณครูพ่ีเล้ียงถามต่อว่าอยากได้ไก่เพ่ิมอีกไหม ภักดี

ตอบอย่างอารมณ์ดีว่า “อยากได้เยอะๆ เลย” พร้อมวาดมือเป็นวงกว้างสุดแขน 

“อยากได้ไก่ตวัผูใ้หม่แทนตวัทีม่นัเกเร เอาตวัทีม่นัสีสวยๆ แล้วภกัดจีะแบ่งให้ทกุคนกนิด้วยกนั” 

สิ้นค�าตอบ ทุกคนในวงสนทนาพากันหัวเราะในสีหน้าท่าทางอันเป็นมิตรของเด็กชาย

จบวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ถึงเวลาทบทวน

การบ้านกบัครมูด เม่ือคุณครถูามถงึการบ้านทีไ่ด้เรยีน

ไปเมื่อครั้งที่แล้ว ภักดีรีบลุกขึ้นหายไปหลังบ้าน แล้ว

ปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับหนังสือเล่มใหญ่ที่ถูกเทิน

ไว้บนหัว ค่อยๆ เดินจนมาส่งหนังสือเล่มนั้นถึงมือ

คณุคร ูและเริม่ทบทวนเรือ่งการนบัเลขผ่านเคร่ืองเล่น

ที่ครูน�ามามอบไว้ให้ จบวิชาเลขก็เข้าสู ่วิชาภาษา

องักฤษ เขาเริม่ชบัูตรค�ารปูผลไม้และทายช่ือเป็นภาษา

องักฤษได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว ปิดท้ายด้วยการต่อ

เลโก้เป็นรูปร่างต่างๆ แล้วแต่จินตนาการ และชวน

คุณครพูดูคยุเรือ่งราวต่างๆ ทีไ่ด้เจอในชวีติประจ�าวนั 

ระหว่างนั้นมีแม่นั่งคอยให้ก�าลังใจอยู่ใกล้ๆ ไม่ห่าง 
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แม่เล่าเพิ่มเติมว่า “ภักดีเป็นเด็กหัวไว โชคดี

ท่ีมีพ่ีสาวสองคนคอยชวนเล่น ชวนท�ากิจกรรม

ต่างๆ ท�าให้เขาสามารถเรียนรู้ทุกอย่างได้ตามวัย 

เขาชอบและมีความสุขกับการเลี้ยงสัตว์มาก 

อนาคตอยากท�าฟาร์มเลก็ๆ ให้เขาได้เลีย้งไก่ เลีย้ง

หมูอย่างที่เขาต้องการ สิ่งนี้จะท�าให้เขาภาคภูมิใจ

ทีส่ามารถหารายได้เสรมิให้กบัครอบครัวได้อกีแรง

หน่ึงตั้งแต่อายุยังน้อย ส่วนเรื่องการเรียนใน

โรงเรียนร่วมกับผู้อื่นเป็นเรื่องท่ีต้องใช้เวลาในการ

ตัดสินใจ หากเขาอยู ่ได้โดยไม่ต้องไปโรงเรียน 

โรงเรียนก็อาจจะไม่ใช่ค�าตอบสุดท้ายส�าหรับภักดี

ในวันนี้”
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ร้านขนมจีนแห่งความฝัน 
กับความมุ่งมั่นที่เข้มแข็ง

นายพัสกรณ์ เริ่มศรี (เติ้ล) อายุ 17 ปี

จังหวัดสกลนคร

เดก็หนุม่รูปร่างสนัทัด ผวิสองส ีสหีน้าและแววตาสดใสท่ีนัง่อยูต่รงหน้าเรานีช้ือ่ “เติล้” หรือ “นายพัสกรณ์ 

เริ่มศรี” ปีนี้เขามีอายุครบ 17 ปี เด็กหนุ่มที่ต้องห่างจากอ้อมอกครอบครัวมาอยู่ในสถานพินิจคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน จังหวัดนครพนม ตั้งแต่อายุได้ 15 ปี เติ้ลเกิดที่อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีชีวิตและ

ลมหายใจอยู่กับแม่ผู้ให้ก�าเนิดเพียงตอนที่อยู่ในท้องและตอนที่คลอดออกมาลืมตาดูโลกเท่าน้ัน หลังคลอด

เต้ิลไม่นาน แม่กเ็ลกิกนักบัพ่อ และเอาเติล้มาฝากให้ตากับยายเลีย้ง จากนัน้แม่กไ็ม่เคยสนใจเดก็น้อยอกีเลย 

เขาจงึอาศยัอยูกั่บตากับยายต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา และเรยีกตากบัยายว่า “พ่อ-แม่” ตากบัยายมอีาชพีท�าขนมจีน
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เส้นสดขายภายในบริเวณบ้านตนเอง พร้อมกับมีอาชีพท�านาไปด้วย ขนมจีนของตากับยายเส้นเหนียว  

นุ่ม อร่อย ท�าให้ขายได้ทั้งปลีกและส่ง ซึ่งเติ้ลจะคอยช่วยตายายท�าขนมจีนขายมาตั้งแต่ตอนอายุ 13 ปี 

“เราท�าขนมจนีขายกัน 3 คนพ่อแม่ลูก ผมอยากช่วยตากบัยาย อยากแบ่งเบาภาระ สงสาร เพราะ

ตากับยายเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆ”

แต่แล้วเลือดแห่งความคึกคะนองในวัยหนุ่ม วันวัยท่ีเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากลองก็น�าพาให้เติ้ล

เข้าสู่วงจรยาเสพติด ตอนน้ันเขาเรียนอยู่ชั้นม.2 ที่อ�าเภอสว่างแดนดิน และเห็นรุ่นพี่ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน 

เสพยาบ้า ด้วยความอยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรก็เลยขอรุ่นพี่ลองเสพ พอลองบ่อยๆ เข้าก็กลายเป็นติด  

จากให้ลองเสพแบบฟรีๆ ก็เปลี่ยนเป็นต้องหาเงินมาซื้อ บางครั้งไม่ค่อยมีเงินก็จะออกกับเพื่อนๆ และ 

เม่ือได้ก้าวเท้าเข้าสูว่งการนีแ้ล้วกต้็องขยับสเต๊ปต่อไป ครัง้นัน้เขาได้รูจ้กักบัรุน่พีค่นหนึง่ เขาชวนให้เติล้มาร่วม

งานด้วย ซึ่งการท�างานครั้งนี้ นอกจากจะมียาเสพแบบสบายๆ ไม่ต้องดิ้นรนแล้ว ยังมีเงินใช้แบบสบายๆ  

อีกด้วย เขาตัดสินใจรับท�างานทันที ในตอนนั้นคิดแค่ว่าให้ได้ยามาเสพก็พอแล้ว แต่นี่กลับได้ทั้งเงินทั้งยา

หลงัจากวนเวยีนตกหลมุด�าในวงการยาเสพติดได้เกอืบปี เต้ิลโดนต�ารวจล่อซ้ือและโดนจับในท่ีสุด วนิาที

ที่โดนจับภาพแรกที่เข้ามาในหัวคือใบหน้าของตากับยายคนที่เด็กหนุ่มเรียกว่าพ่อแม่ “ผมคิดถึงพ่อแม่ เห็น

หน้าพ่อแม่ลอยมาเลย พ่อแม่ก็ไปหาผมท่ีสถานีต�ารวจ ผมไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าพวกเขา”  

เติ้ลถูกส่งตัวเข้าสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม และถูกตัดสินให้อยู่ท่ีนี่ 1 ปี 4 เดือน 

พอรูว่้าอสิรภาพแห่งชวีติได้จบสิน้ลงแล้วเดก็หนุม่คดิในใจว่า เขาไม่น่าท�าเรือ่งแบบนีเ้ลย ไม่น่าก้าวเข้าไปลอง

ยาเสพติดตั้งแต่แรก แต่อีกมุมหนึ่งก็คิดว่า ผ่านเรื่องราวแบบนี้มาก็ดีเหมือนกัน เพราะมันท�าให้เขารู้ว่า “ชีวิต

มีคุณค่าขนาดไหน” 
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และการได้เข้าไปใช้ชีวติในสถานพนิจิฯ ท�าให้เติล้ได้มองเหน็ตวัเอง ได้เรยีนรูว่้าอะไรคอืสิง่ทีค่วรท�าและ

ไม่ควรท�าต่อชีวิต ที่นี่สอนให้เขาเรียนรู้ทั้งวิชาความรู้ ทั้งวิชาชีพต่างๆ เช่น งานช่างเชื่อม และต่อมาเขาก็ได้

ร่วมโครงการเรยีนต่อส�าหรบัเด็กทีอ่อกจากโรงเรยีนกลางคนักบัศนูย์การเรยีนซ ีวาย เอฟ โดยทางสถานพนิจิฯ 

เป็นผู้น�าเข้ามาสอน เป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์และมือถือ ซ่ึงเป็นการเรียนที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน  

และ เป็นการเรียนที่ท�าให้ได้วุฒิการศึกษาจริงๆ 

“คือเราไม่เคยได้ยินช่ือนี้มาก่อนในชีวิต ทั้งซี วาย เอฟ และกสศ. ถามใครก็ไม่มีใครรู้ ถือเป็น

เรื่องแปลกใหม่ในชีวิตครับ” 

แต่เมื่อโอกาสมาถึงแล้ว เด็กหนุ่มก็ไม่พลาดที่จะไขว่คว้าไว้ เติ้ลจึงเป็นนักเรียนรุ่นแรกในโมบายสคูล 

(โรงเรียนมือถือ) ของศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ โดยงบประมาณสนับสนุนจากกสศ. ในโครงการสนับสนุนการ

พัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังมุ่งมั่นกับการ

เรียนราว 6 เดือน ตอนนี้เติ้ลเรียนจบและได้รับวุฒิการศึกษาชั้นม.3 ภาคบังคับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และ

นอกจากนั้น ทางศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ ยังมีวิชาเสริมอื่นๆ มาให้ได้ลองเรียนรู้อีกด้วย ทั้งการปั้นดินเผา 

การดริปกาแฟ และการแกะสลัก ซึ่งเติ้ลชื่นชอบการดริปกาแฟมากท่ีสุด เพราะเขาคิดว่าจะเอามาเปิดคู่กับ

ร้านขนมจีนได้ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เติ้ลบอกว่า สามารถน�ามาประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักใน

อนาคตได้ ท�าให้มีเงินเก็บมากขึ้น

วันที่ได้รับวุฒิการศึกษา ที่จัดขึ้นภายในสถานพินิจฯ และมอบวุฒิการศึกษาโดยศึกษาธิการจังหวัด

นครพนม เด็กหนุ่มรู้สึกดีใจมาก เพราะก่อนหน้านี้เขาคิดว่าจะไม่มีโอกาสได้เรียนต่ออีกแล้ว หรือไม่ก็คง 

เสยีเวลาอกีหลายปีกว่าจะเรยีนจบชัน้ม.3 จงึเป็นวนัทีท่�าให้เขารูส้กึ “ภมิูใจในตวัเองมาก เหน็วฒุแิล้วท�าให้

มองเห็นอนาคตตัวเอง” และยังได้สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับตากับยายอีกด้วย เด็กหนุ่มกล้า
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ที่จะฝันต่อแล้ว เขารู ้

แล้วว่าถ้าเขาจะท�าฝัน

ให้เป็นจริงได้เขาจะต้อง

ใช ้ชีวิตแบบไหน เขา

อยากท�าบริหารธุรกิจ

ร้านขนมจีนของตัวเอง

ร้านขนมจีนที่ให้ลูกค้า

มาน่ังกินภายในร้านได้ 

ร้านขนมจีนที่สามารถ

ขายเฟรนส์ไซส์ได้ หรือ

ขยายสาขา และเขาจะ

เปิดร้านขายกาแฟและ

เครื่องดื่มอร่อยๆ ภายในร้านขนมจีนด้วย เพราะตอนที่อยู่ในสถานพินิจฯ เขาเรียนรู้การชงกาแฟและเครื่อง

ด่ืมหลากหลายชนดิแล้วจากร้านขายน�า้ทีเ่ปิดขายให้วนัญาตเิยีย่ม เขาจะน�ามาพฒันาฝีมอืเพือ่ท�าร้านของตวั

เองต่อไป และอีกความฝันคือเขาอยากเปิดร้านขายอะไหล่รถยนต์ควบคู่กันไปด้วย เขาอยากเป็นคนเลี้ยงดู

ตากับยายบ้าง

แต่ตอนนีแ้ม้จะยงัไม่ได้เป็นเจ้าของกจิการร้านขนมจนีอย่างทีฝั่น แต่เขากไ็ด้เลีย้งดตูากบัยายแล้ว ด้วย

เงินเดือน 9,000 บาท จากการท�างานร่วมกับทางสถานพินิจฯ ในโครงการไทยเข้มแข็ง ในต�าแหน่งพนักงาน

ทั่วไป โดยมีสัญญาการงาน 9 เดือน ซ่ึงถ้าเขาท�างานดี มีความขยันขันแข็งและตั้งใจจริง ทางสถานพินิจฯ  

จะรับพิจารณาเข้าท�างานต่อ งานที่รับผิดชอบไม่หนักมาก แต่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก 

เพราะท�างานด้านเอกสาร อาทิ ค้นหาส�านวนคดี จัดท�ารายชื่อเด็กใหม่ที่เข้ามาในสถานพินิจฯ หรือผู้ที่ได้รับ

ประกันตัว เดินเอกสาร ถ่ายเอกสาร งานนี้ท�าให้เขาเป็นคนที่รู้จักอดทนมากขึ้น มีสติมากขึ้น
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ตอนนี้เติ้ลก�าลังเรียนเพื่อคว้าวุฒิการศึกษาม.6 มาให้ได้ ซึ่งเขาบอกว่า การเรียนแบบนี้ไม่ใช่แค่การให้

โอกาสกับเด็กที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา แต่ยังท�าให้เขาได้ท�างานเก็บเงินไปด้วย เด็กหนุ่มอายุย่าง 17 ป ี

บอกว่า ชีวิตเขาผ่านเรื่องราวมามากมายถ้าเทียบกับอายุ แต่เขาจะน�าบทเรียนชีวิตมากมายที่ผ่านมานั้นเป็น

ประสบการณ์สอนตัวเอง ถ้าเปรียบชีวิตของเขามีเป้าหมายท่ีต้องเดินไปให้ถึงกิโลเมตรท่ี 100 ตอนนี้เติ้ล 

เดินมาถึงกิโลเมตรที่ 30 แล้ว เพราะเขาคิดว่าเขาเพ่ิงเริ่มต้น เลยยังเดินได้ไม่ไกล แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม  

เขาจะต้องเดินไปให้ถึงกิโลเมตรที่ 100 ให้ได้ แม้หนทางจะยังอีกยาวไกล แต่เขาจะไม่ท้อ เพราะมีตากับยาย 

ผู้ที่เขานับถือเป็นพ่อแม่ ผู้ท่ีคอยอยู่เคียงข้างในวันท่ีเขาล้ม และคอยให้ก�าลังใจเขาตลอดมา เติ้ลบอกว่า  

ชีวิตทุกคนย่อมมีเวลาของการท้อแท้ เขาเองก็เคยมีช่วงท่ีรู้สึกท้อแท้ท่ีสุดในชีวิต แต่ทุกครั้งท่ีรู้สึกแบบนี้ 

จะบอกตัวเองว่า “ท้อได้แต่ต้องไม่ยอมถอย ต้องสู้” 

นอกจากนีเ้ติล้อยากขอบคณุตากับยายทีเ่ป็นยิง่กว่าพ่อและแม่ และขอขอบคณุเจ้าหน้าทีส่ถานพนิิจฯ 

ทกุคนท่ีช่วยแนะน�าให้เขาใช้ชวิีตไปในทศิทางทีด่ข้ึีน คอยให้ค�าปรกึษาและความช่วยเหลือ และอยากขอบคณุ

ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ ที่เข้ามาท�าให้เขาได้มีอนาคตทางการศึกษาที่ดีขึ้น และขอบคุณ กสศ. ที่ให้ทุน 

ในการศึกษา ให้เขาได้เรียนต่อ ท�าให้เขาได้มีอนาคตเป็นของตัวเอง และมองเห็นอนาคตที่จะเดินไป และ 

คนสุดท้ายที่เติ้ลอยากจะขอบคุณคือตัวเขาเอง ที่เข้มแข็งและอดทนน�าพาชีวิตตัวเองผ่านมาได้จนถึงจุดนี้

“ท้อได้แต่อย่าถอย และอย่าคิดว่าเราท�าไม่ได้ เราท�าได้ทุกเรื่อง เราเก่งกว่าอุปสรรคพวกนั้นอีก 

ชีวิตคนทุกคนต้องเจอกับอุปสรรค แต่เราเริ่มต้นใหม่ได้ และโอกาสที่เราได้รับมันก็ดีต่อเราเสมอ 

 มีปัญหาอะไรก็ขอให้ปรึกษาพ่อแม่ ครูอาจารย์ ไม่ต้องเก็บไว้คนเดียว เพราะทุกคนจะให้ค�าแนะน�าใน

ทางที่ดีเหมือนที่เขาเคยได้รับ และเติ้ลปิดท้ายคล้ายบอกตัวเองไปด้วยกลายๆ ว่า เราจะไม่ถอยนะเรา

จะสู้ไปด้วยกัน”
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“ธุรกิจไก่ไข่หล่อเลี้ยงชีวิต”
 กลุ่มเยาวชนบ้านโป่งกะทิงบน

นางสาวชุติรัตน์ ทองหลาง (น้องแป้ง) อายุ 22 ปี

จังหวัดราชบุรี 

“แป้ง” นางสาวชุติรัตน์ ทองหลาง อายุ 22 ปี มีอาชีพรับจ้างเลี้ยงเด็ก อยู่ในชุมชนบ้านบางกะม่า 

ต�าบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี ก่อนหน้านี้ เธอเดินทางออกจากบ้านไปท�างานเป็นสาวโรงงานสัปปะรดท่ีต่าง

อ�าเภอ มีรายได้รายวันพอเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและส่งกลับมาให้แม่ท่ีบ้าน หลังจากสถานการณ์โรคระบาด 

โควิด-19 แป้งจ�าเป็นต้องกลับมาอยู่บ้านแบบถาวร อาชีพรับจ้างเลี้ยงเด็ก ซึ่งเป็นอาชีพเดิมของแม่ ที่คนใน

ชุมชนไว้วางใจ หากต้องมีธุระจ�าเป็นที่อื่นๆ ลูกๆ ของเขาจะถูกน�าตัวมาส่งให้ที่บ้านของแป้ง เธอซึมซับ

ประสบการณ์เทคนิควิธีการการเลี้ยงเด็กของแม่ไว้ และกลายเป็นตัวตนของแป้งทุกวันนี้ 
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“หนูเป็นคนชอบอยูก่บัเดก็ การเลีย้งเดก็ไม่ยาก เราพูดกบัเขาดีๆ  ตามใจพาไปเดนิเล่น ชวนเล่น 

ถงึเวลาพาอาบน�า้แล้วเข้านอนตืน่มากไ็ด้กลับบ้าน” แป้งเล่าถงึเคลด็ลบัการรบัมอืกับเดก็แต่ละคนได้อย่าง

เชี่ยวชาญ

วันนี้แป้งมีหน้าที่ดูแลเด็กหญิงวัยสองขวบ ท่ีแม่เพ่ิงน�าตัวมาฝากไว้ แรกๆ เด็กหญิงร้องไห้งอแง  

ไม่ยอมแยกจากแม่ สกัพกัเม่ือแป้งพาเดินเล่นรอบๆ บ้าน ชวนให้อาหารไก่ ซือ้ขนมให้สักพกัเด็กหญิงกอ็ารมณ์

ดี และพร้อมส�าหรับการอาบน�้าและกินนมนอนในเปลไกวหน้าบ้าน ไม่นานเด็กหญิงก็หลับสบาย รายได้จาก

การเลี้ยงเด็ก100 บาทต่อคน เลี้ยงขนม เลี้ยงข้าว ดูแลเด็กจนกว่าแม่จะมารับกลับ พอเป็นรายได้ส�าหรับใช้

จ่ายในชีวิตประจ�าวันได้อย่างสบายๆ นอกจากรับเลี้ยงเด็ก ในบางวันแป้งออกไปรับจ้างรายวันท�าไร่ท�าสวน

ในละแวกบ้านเป็นรายได้เสริม รายได้หลักของบ้านมาจากการรับจ้างท�างานในรีสอร์ทของพ่อ ส่วนแม่ยัง

รับจ้างเลี้ยงเด็กและดูแลลูกทั้ง 3 คน แป้งเป็นลูกสาวคนเล็ก พี่สาวคนโตท�างานอาชีพเลี้ยงเด็กอยู่ที่

ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนพี่ชายคนสนิทก็ท�างานรับจ้างทั่วไป ทั้งสองคนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพ่อ

และแม่ผลักดันให้ทั้งคู่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ชีวิต

“แม่ชอบและสนับสนุนให้หนูกับพี่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่นการอบรมท�าส่ือ  

การไปดูงานเปิดหูเปิดตาเปิดประสบการณ์ชีวิต” 

 

การได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดย

เครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคตะวันตกเขตตะนาวศรี คือจุดเริ่มต้นของการรวมตัวของเด็กเยาวชนนอกระบบ

การศึกษา “กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่” เกิดขึ้นจากการตัดสินใจร่วมกันของเด็กๆ ทุกคน เธอมองว่าการที่เด็กนอกระบบ

ในชมุชนกว่า 15 คนได้รวมกลุม่กนั ทดลองประกอบอาชีพเล้ียงไก่ไข่ ท�าให้ทุกคนได้มโีอกาสฝึกทดลองประกอบ

อาชีพเพื่อเลี้ยงดูตัวเองได้ ส่วนมากที่ผ่านมาเพื่อนๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ใช้เวลาในแต่ละวันหมดไปกับการ
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แต่งรถ ซิ่งรถในชุมชนสร้างความเดือดร้อน

บ้าง แต่พวกเขากไ็ม่ใช่คนเลวร้ายอะไร การได้

ไปศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่เหมือนเป็นหมุด

หมายใหม่ของการสร้างตวัตนใหม่ในชมุชนให้

กับเพื่อนๆ กลุ่มนี้ คนอื่นๆ ส่วนมากท�างาน

รบัจ้างตามไร่สปัปะรด หรอืรบัจ้างทัว่ไป ไก่ไข่

ถอืเป็นอาชพีทีเ่หมาะสมกบัเดก็เยาวชน และ 

เป็นผลผลิตที่ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครัว

เรือนได้ เพราะไข่คืออาหารที่ทุกคนชอบกิน 

ไม่ว่าจะเป็นเมนูไข่ดาว ไข่เจียวหรือไข่ต้ม 

“เริม่เลีย้งแรกๆ ไก่ตายไปบ้างเพราะ

อากาศร้อน จริงๆ การเล้ียงไก่น้ันง่าย 

สมาชิกในกลุ่มช่วยกันผสมหัวอาหารกับ

หยวกกล้วย วนัหน่ึงได้ประมาณไข่ประมาณ 

8-9 ฟอง ก็เอามาท�ากับข้าวในครอบครัว 

แบ่งเบาลดค่าใช้จ่ายได้ แม่ก็สนับสนุนให้

เลี้ยงไก่ให้ท�าเป็นอาชีพเสริม”

แป้งเล่าเพิม่เตมิว่า ส�าหรบัเธอการเกดิขึน้

ของกลุม่คนเลีย้งไก่ไข่ในชมุชน คอืการเร่ิมต้น

ที่ดีของการท�าสิ่งดีๆ เพื่อตนเอง เพื่อนๆ หัน
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มาสนใจเรื่องที่เป็นประโยชน์มากขึ้น เกิดความร่วมมือร่วมใจ

กนัแก้ไขปัญหาหากไก่ไม่ออกไข่ หรอืเวียนกนัไปดแูลไก่ให้เพือ่น

ในกรณท่ีีเพือ่นต้องไปท�างานรบัจ้าง ไข่ทุกใบคือความภาคภมูใิจ

ของเราทุกคน

“ข้อดีของการเข้าร่วมโครงการคือโครงการลงทุนให้ 

ส่วนเราลงแรง และไข่ไก่ที่ได้สามารถน�ามาลดค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือนได้จริง”
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 อนาคตแป้ง “อยากเป็นนายของตัวเอง อยากมีอาชีพ

อสิระโดยมคีวามฝันว่า อยากจะเป็น “ยทูปูเปอร์” เพือ่น�าเสนอ

เรื่องราวชีวิตของเด็กนอกระบบที่บ้านบึง จังหวัดราชบุรี” และ

เธอมีช่องยูทูปเป็นของตัวเอง ใช้ชื่อว่า “แป้งแคร์ แม่เรียนไปตัก

ส้วม” ซึ่งตอนนี้มีผลงานที่เธอคิด ถ่ายท�าและตัดต่อด้วยตัวเองอยู่

บ้าง เรื่องราวที่แป้งอยากถ่ายทอดมากที่สุดคือ เรื่องที่เกี่ยวกับ

ชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงของเธอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิถีชีวิต ศิลปะ

วัฒนธรรมและประเพณีที่น่าสนใจสวยงามในทุกฤดูกาล และ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรมบางกะม่า ซึ่งมีอากาศดีตลอด

ทัง้ปี เธอว่า ชวีตินีเ้ธอไม่อยากเดินทางไปทีไ่หนแล้ว ฝันเพยีงอยาก

ให้ทุกคนได้มารู้จักและสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่บางกะม่าสักคร้ัง 

ผ่านสื่อคลิปวิดิโอที่แป้งและเพื่อนๆ ช่วยกันคิดและท�า นั่นคือ

ความฝันที่สูงสุดในขณะนี้ 
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ความหวังใหม่ของครอบครัว
นางสาวภัทราพร ทาเกตุ อายุ 16 ปี

จังหวัดกาญจนบุรี

“เราก็นึกว่ามันจะตายเสียแล้ว” ปู่ประเสริฐ ทาเกตุ อายุ 68ปีพูดถึงเฟิร์นหลานสาวด้วยใจสะท้าน 

ย้อนกลับไปเมื่อสองปีก่อน เฟิร์น หรือ นางสาวภัทราพร ทาเกตุ ก�าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต้อง

เผชญิกบัปัญหาโรครมุเร้าเรือ้รงั ร่างกายอ่อนแรง ผอมซบู ปูไ่ด้แต่เฝ้ามองอาการทีเ่กดิขึน้กระทนัหนักบัหลาน

ด้วยใจระส�่าระสายในใจก็ได้แต่นึกสงสารหลานจับใจ

“ตอนนั้นเฟิร์นผอมมาก เห็นหลานแล้วน�้าตาร่วง สงสารมันพ่อมันก็ตายแม่มันก็ตาย ปู่กับย่าก็

เลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก ๆ ” ปู่ประเสริฐเล่าย้อนความหลังให้ฟัง เฟิร์นในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจนปู่ไม่ได้คาดหวัง

อะไรกบัหลานคนนีอ้กีแล้ว ขอเพยีงให้หลานยงัมชีวีติ อยูด้่วยกนัทกุวนัแบบนีก้พ็อ พ่อของเฟิร์นเสยีชวีติจาก
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การโดนไฟดูดระหว่างการท�างานรับจ้างเดินไฟในชุมชนด้วยวัยเพียง 33 ปี ขณะนั้นเฟิร์นอายุได้เพียง 9 ขวบ 

ไม่นานเมื่อพ่อเสียชีวิต แม่ของเฟิร์นก็ล้มป่วยและเสียชีวิตตามพ่อไปเหลือหลานสามคนไว้ให้ปู่ย่าเลี้ยงดูต่าง

หน้าแทนความคดิถงึลกูชายคนเล็กของครอบครวัทาเกต ุโชคดท่ีีน้องสาวและน้องชายของเฟิร์นสุขภาพร่างกาย

แข็งแรงดี จึงเป็นเรี่ยวแรงแขนขาให้ปู่ย่า ช่วยกันท�างานช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในครอบครัวได้บ้าง

ความเจ็บปวดท่ีเฟิร์นต้องเผชิญ

เพียงล�าพัง ส่งผลให้เธอกลายเป็นเด็ก

เก็บตัว ประหยดัค�าพดูและไม่ค่อยมัน่ใจ 

แรกๆ อาการทางกายยงัไม่แสดงออกมาก

นัก เฟิร์นยังคงไปโรงเรียนได้ตามปกติ 

ต่อมาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของโรค 

ส่งผลให้ไวรัสลุกลาม ท�าให้ดวงตาข้าง

ซ้ายเริ่มฝ้ามัวลงเรื่อยๆ จนกระทั่งมอง

ไม่เหน็ นบัแต่นัน้เดก็หญงิไม่เหลอืความ

มั่นใจในการใช้ชีวิตนอกบ้าน โรงเรียน

กลายเป็นพื้นที่ที่ท�าให้เธอรู ้สึกไม่ไว้

วางใจอีกต่อไป ท้ังกลัวเพื่อนล้อ และ

ร่างกายทีเ่ปราะบางกเ็ริม่ทนต่อความเจบ็ป่วยไม่ไหว สดุท้ายปูก่บัย่าจึงตดัสนิใจให้ออกจากโรงเรยีนกลางคนั 

ตัง้แต่นัน้เฟิร์นได้แต่เกบ็ตวัอยู่ในบ้าน รกัษาตัวเองจากการดแูลของปูย่่าและหมอท่ีแวะเวยีนมาตรวจร่างกาย

อย่างสม�่าเสมอจากวันท่ีเอาแต่นอนซมร่างกายซูบผอม วันนี้เธอมีสีหน้าและแววตาท่ีดูสดใสขึ้น ผิวหนังเร่ิม

มีน�้ามีนวลตามวัย เฟิร์นกล้าที่จะออกไปไหนมาไหนมากขึ้น แม้จะยังดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ แต่ส�าหรับปู่แล้ว 

การที่ได้เห็นหลานพูดคุยอย่างสดใสกับญาติพี่น้อง ก็ท�าให้คนเป็นปู่เป็นย่ายิ้มได้
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แม้ว่าปู่จะป่วยด้วยโรคอัมพฤตครึ่งซีก หลังจากปลดเกษียณ

ได้สามปี จากคนเคยท�างานสมบุกสมบันทุกรูปแบบ ตอนนี้แม้แต่จะ

เดินให้ตรงยังเป็นเรื่องยากเย็น เช่นนั้นปู่ไม่เคยย่อท้อพยายามหา 

รายได้มาจนุเจอืครอบครวัในฐานะของหวัหน้าครอบครวั เงนิบ�าเหนจ็

ที่ได้จากการปลดเกษียณ หักไว้เพื่อใช้หนี้ ท่ีเหลือไว้ใช้จ่ายใน

ครอบครัวแต่ไม่เคยเพียงพอส�าหรับเด็กสามคน ซึ่งประกอบด้วยเด็ก

หนึง่คนทีป่่วยต้องดูแลอย่างใกล้ชิด อีกสองคนอยูใ่นวยัเรยีนก�าลงักนิ

ก�าลังนอน ทุกวันนี้ปู่จึงไม่สามารถหยุดท�างานได้ กบ ไก่ วัว หรือพืช

ผักสวนครัวต่าง ๆ ที่เลี้ยงและปลูกอยู่ในบริเวณบ้าน คือกิจการของ

ปู่ที่จะเป็นรายได้เสริมของครอบครัว  ย่าก็เช่นกันหากมีงานรับจ้างก็

จะตระเวนรับงานเพื่อหารายได้อีกทางมาจุนเจือครอบครัวอีกแรง

การได้เข้าร่วมโครงการสนบัสนุนการพฒันาครแูละเดก็นอกระบบการศกึษาเชิงพืน้ทีภ่าคตะวันตก 

:กาญจนบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ ท�าให้ปู่เห็นถึง “การเปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและ

หลานๆ อาชพีเลีย้งกบช่วยท�าให้บรรยากาศในครอบครวัอบอุน่ขึน้ ในทกุเช้าเฟิร์นมหีน้าทีล้่างบ่อกบ และให้

อาหารกบกับปู่ จนเมื่อเวลาเย็นเช่นเคยเฟิร์นกับปู่ก็ช่วยกันดูแลกบอย่างใกล้ชิด เฟิร์นดูร่าเริงขึ้นแม้จะยังพูด

น้อยเหมือนเดิม เธอว่า

“กบคอืรายได้เสรมิส�าหรบัครอบครวั ทกุวนันีม้แีม่ค้าขายอาหารมาถามขอซือ้อยูต่ลอด หนกูจ็ะ

บอกเขาว่าถ้ามันโตพอขายได้จะรีบไปบอกค่ะ” เฟิร์นเล่าเพิ่มเติมว่าเธอกับปู่เพิ่งตกลงใจเลี้ยงกบเมื่อสาม

เดือนที่แล้ว กบเลี้ยงง่าย เหมาะส�าหรับคนแรงน้อยอย่างเธอและปู่ซึ่งเดินไม่ค่อยสะดวกนักและท�างานหนัก

ไม่ได้ เม่ือมีเวลาว่างปู่มักชวนหลานสาวหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงกบทางโทรศัพท์มือถือ มองหา
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เมนอูร่อย ๆ  เกีย่วกบักบ เผือ่วนัหนึง่ทีก่บโตพอจะขายได้ เธอจะได้ทดลองประกอบเมนกูบให้คนในครอบครวั

ได้ลิ้มชิมรสบ้าง ส�าหรับเฟิร์นถ้าปู่อยากท�าอะไรเธอมักเห็นด้วยเสมอ 

แม้ว่าเฟิร์นจะไม่ได้เป็นคนริเริ่มอยากจะเลี้ยงกบแต่แรก แต่เมื่อปู่คิดว่าอาชีพเลี้ยงกบจะช่วยเพ่ิมราย

ได้ส�าหรับครอบครัวได้ เธอก็ยินดีท�าตามและจะพยายามท�าให้ดีที่สุด ปู่เล่าให้ฟังว่ามีความคิดจะเลี้ยงกบอยู่

แล้ว การมาของโครงการคือจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะ กบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จ�านวน 5 คู่ ที่ปู่ขอหลานชายมา

ทดลองเลี้ยงยังไม่มีบ่อส�าหรับขยายพันธุ์ เงินทุนสนับสนุนครั้งนี้จึงมีความหมายมากเป็นพิเศษ

“ดีใจมากท่ีโครงการน้ีมีทุนสนับสนุน

ให้การช่วยเหลือในเรื่องอุปกรณ์ อิฐ ปูน 

ทรายที่ใช้ในการก่อสร้างบ่อกบส่วนการ

ก่อสร้าง เราก็ท�าเองได้ สุดท้ายได้ถึง 2 บ่อ 

แค่น้ีกห็มดไปหลายพนั” ทกุวนันีบ่้อปนูสองบ่อ

เต็มไปด้วยลูกกบตัวเล็กๆ กว่าหนึ่งพันตัว 

จากการดูแลเอาใจใส่ของทุกคนในครอบครัว 

กจิการกบจึงเริม่เป็นรปูเป็นร่างและน่าจะพึง่พา

ได้ในอนาคต

“กบน้ีเป็นความหวัง จวนจะได้เห็น

เงินแล้ว ถ้าขายได้สักงวด เราก็ท�าคอกเพ่ิม

ขึน้เรือ่ย ๆ  เพราะทีท่างเราพอมี” ปูเ่ล่าอย่าง

มีความหวัง ถงึแม้ว่าวนันีเ้ฟิร์นจะยงัเลีย้งกบไม่

เก่งนัก แต่ปู่คนนี้ก็ภาคภูมิใจ

72



“เราก็คอยสอนตื่นเช้ามาช่วยปู่ล้าง

คอกนะ เอาอาหารให้กบกิน ตกเยน็กม็าช่วยกัน 

ปู่เดินล�าบาก ให้ท�าอะไรมันก็ท�า ก็ดูเขามี

ความสุขอยู่นะ แต่ก่อนตอนป่วยหนักน่ีแย่ 

เราก็เครียด พอได้โครงการน้ีมาช่วยดูดีขึ้น

เยอะ เลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก รู้สึกดีใจ ภูมิใจว่า

ช่วยเราบ้าง ได้ค่าใช้จ่ายในบ้านบ้างดีกว่าไม่ได้

อะไรเลย” ทุกสิ่ งที่ ปู ่ และย ่ าคิดและท� า 

ล้วนสั่งสมไว้ส�าหรับหลานๆทั้งสามคน การที่ได้

เห็นหลานสาวก�าลังจะมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ 

ไม่ต้องออกไปรับจ้างที่ไหน ได้ท�างานสร้าง

รายได้อยู่ที่บ้านก็เป็นผลดีต่อตัวเฟิร์น ท�าให้ปู่

รู้สึกสบายใจขึ้น ส่วนเฟิร์นเองก็รู้สึกปลอดภัยท่ี

ได้ท�างานที่บ้านกับคนที่เธอรัก และภาคภูมิใจที่

สามารถช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวได้บ้าง

แม้จะไม่มากแต่เธอก็จะท�าให้ดีที่สุด
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ในนามของ “ความอยู่รอด” 
วิถีของ “นักขายมืออาชีพ”

เด็กชายไกรวุฒิ รอบเพชร อายุ 13 ปี 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ใกล้ค�า่แล้วกลบีดอกบวับชูาพระเริม่เหีย่วเฉาไปตามเวลา เหลอืดอกบวัอกีสองก�าใหญ่ในตะกร้าวางรอ

ผู้ใจบุญมาซื้อไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณหน้าวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ต�าบลประตูชัยอ�าเภอ

พระนครศรีอยุธยาทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตรในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ สองมือของเด็กชาย

ก�าตุ๊กตาช้างเรซิน่ไว้แน่น วนันีน้กัท่องเท่ียวน้อยลงจนน่าใจหาย ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 เงนิร้อย

สองร้อยหายากเยน็ขึน้จนแบงค์เริม่หวัน่ใจ อาชพีขายของทีร่ะลกึ มรีายได้ขึน้ลงตามจ�านวนนกัท่องเทีย่ว ใกล้

หมดเวลาค้าขายแล้วจากนี้คือช่วงเวลาพิสูจน์ว่าเย็นนี้จะได้กินเย็นข้าวหรือไม่ แล้วไหนจะอาหารมื้อถัดไปใน

วันรุ่งขึ้นอีก 
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“แบงค์” เด็กชายไกรวุฒิ รอบเพชร อายุ 13 ปี ประกอบอาชีพขายของที่ระลึก บริเวณหน้าวัด

พระศรีสรรเพชญ์ มาตั้งแต่อายุ 5 ขวบ มีรายได้ประมาณ 400-500 บาทต่อวัน แต่ช่วงนี้หลังจากโรคโควิด-19 

ระบาด รายได้ลดลงเหลือแค่วันละ 100-300 บาทเท่านั้น แบงค์ออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ 9 ขวบ 

หลงัจากจบชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ด้วยความจ�าเป็นและจ�ายอมด้วยเงือ่นไขของความยากจน “ผมไม่ได้เรยีน

หนังสือเพราะต้องช่วยพ่อแม่ขายของ พ่อแม่ไม่มเีงนิ ไม่มงีาน ผมเรยีนถงึป.3 ผมขายเต่ากบัพวงกญุแจ

ให้นักท่องเที่ยว”

บ้านของแบงค์ อาศัยอยู ่ ในชุมชนวัด

โคกพญา ใกล้กับเจดีย์โบราณที่มีอายุหลายร้อยปี 

เป็นบ้านที่ถูกประกอบสร้างจากแผ่นสังกะสีเก่า

ผพัุงพอเป็นหลงัคาหลบฝนกนัแดด พืน้บ้านปดู้วย

เศษไม้ขนาดไม่เท่ากันวางขัดกันไปมา ใต้พื้นบ้าน

เป็นดินเลนผสมน�้าคร�า ภายในบ้านเต็มไปด้วยยุง 

มีเพียงแสงสีส้มหม่นจากหลอดไฟนีออน และ

พัดลมที่พอช่วยบรรเทาความอบอ้าวภายในบ้าน

ได้บ้าง บ้านหลงัเลก็ซกุซ่อนตวัอยูใ่ต้ต้นมะขามใหญ่ 

ในบ้านประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 3 คน มีย่า 

พี่ชายและแบงค์ ทุกคนออกท�างานรับจ้างทั่วไป 

ย่าเก็บกวาดท�าความสะอาดอยู่ที่วัดและมีโรค

ประจ�าตวัทัง้เบาหวานและไขมนัอดุตนัในเส้นเลอืด

จึงท�างานหนักไม่ได้เหมือนแต่ก่อนและตอนนี้ไม่

ค่อยมีนักท่องเที่ยวทางวัดจึงหยุดจ่ายค่าจ้าง
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“น้องแบงค์ช่วยงานทุกอย่างของที่บ้าน ขายของและท�างานบ้าน พ่อเขาติดคุก ย่าก็ไม่มีรายได้ 

ช่วงนี้ย่าตกงานมาหนึ่งเดือนแล้ว” ย่าเล่าถึงหลานชายคนโปรด

พี่ชายก็ออกไปรับจ้างรายวันพอได้จุนเจือในครอบครัว ส่วนแบงค์ท�าหน้าที่เร่ขายของที่ระลึกตาม

โบราณสถานตา่งๆ ที่ไหนมนีักท่องเทีย่วเดก็ชายจะไปร้องขายชา้งและเต่าเรซิน่ และพวงกุญแจทีร่ับซือ้ราคา

ขายส่งมาจากพ่อค้าอีกที เป็นรายได้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัว ท้ังค่าน�า้ค่าไฟ และบางส่วนถูกเจียดไปให้พ่อท่ี

เรือนจ�า 

“ผมเอาเงินทีข่ายของได้ให้ย่าและ

ย่าส่งให้พ่ออีกที ผมขายของช่วยพ่อ

เพราะพ่อติดคุก” ไม่ใช่เพียงแต่แบงค์ที่

ต้องดิ้นรนประคองตัวเองให้มีกินมีใช้ใน 

ทุกวัน “กบ” เด็กชายอายุไล่เลี่ยกับแบงค์ก็

ท�าหน้าทีเ่ป็นเสาหลกัของครอบครวัเช่นกนั 

กบเป็นเพือ่นบ้านของแบงค์ ในบ้านของกบ

อาศัยอยู่รวมกันกว่า 8 ชีวิต ประกอบด้วย

ปู่ย่า น้องสาว หลานสาว และอาอีก 2 คน 

เด็กชายออกเร่ขายช้างเรซ่ินอยู่ที่หน้าวัด

พระศรสีรรเพญช์ ร้องขอให้นกัท่องเทีย่วซือ้

ของทีร่ะลกึจากเขา รายได้ทีห่าได้ทัง้หมดไว้

ส�าหรับเลี้ยงดูจุนเจือค่าอาหาร ค่าน�้าค่าไฟ

และค่าใช้จ่ายภายในบ้าน 
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“ทุกวันน้ีช่วยยายขาย

ของหารายได้ บ้านอยูกั่น 8 คน 

ขายช้างกับดอกไม้ ขายพอได้” 

กบออกจากโรงเรียนตั้งแต่ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 เช่นกันกับ

แบงค์ ท้ังคู ่แบกรับหน้าที่ของ

หวัหน้าครอบครัว ไว้อย่างเต็มอก 

และท�าหน้าที่นี้ด้วยดีเสมอมา

ออกเร ่ขายของที่ระลึกตั้งแต ่

เก้าโมงเช้าถึงห้าทุ่มด้วยความ

ขยันขันแข็ง ในฐานะของลูก

หลานที่มีความรับผิดชอบและ

กตัญูต่อผู้มีพระคุณ นอกจาก

ความอัตคัดยากจนแล้ว เด็กทั้งสองคนไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการรัฐขั้นพื้นฐาน ด้วยไม่รู้ว่าชื่อของตนอยู่ใน

ทะเบียนบ้าน ของบ้านหลังไหน ท�าให้ไม่สามารถมีบัตรประชาชนในฐานะของพลเมืองไทยได้ ทั้งที่พ่อและ

แม่ของเขาทั้งคู่เป็นคนไทย ด้วยไม่มีความรู้ของผู้ปกครองและความหวาดกลัวต่อเจ้าหน้าที่รัฐส่งผลให้เด็กไร้

ตัวตนและสถานะทางทะเบียน 

สิ่งนี้ท�าให้แบงค์รู้สึกไม่มั่นใจและกลัวต่อการถูกจับกุม เพราะตัวเขารู้ดีกว่าบ้านท่ีอาศัยอยู่ในปัจจุบัน

เป็นพื้นที่บุกรุกและอาจถูกฟ้องให้โยกย้ายรื้อถอนบ้านได้ทุกเมื่อ ตัวเขาเองก็ไม่เคยเห็นทะเบียนบ้าน ใบเกิด

หรอืทีม่ทีีไ่ปเก่ียวกบัตวัเอง การได้เข้าร่วมโครงการสนบัสนนุการพฒันาครแูละเดก็นอกระบบการศกึษา

โดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ ภาคกลาง 9 จังหวัด ส่งผลดีให้แบงค์ได้มี “บัตรประชาชน” ซึ่งท�าให้เขารู้สึกมั่นใจ

และเห็นถึงโอกาสในการ “มีชีวิตที่ดีกว่า” ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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“ผมอยากกลบัไปเรยีนให้จบถงึป.6” แบงค์กล่าวถงึความต้องการ เช่น

เดียวกับกบ หากมีโอกาสกบก็อยากเรียนต่อเช่นกัน “ผมอยากกลับไปเรียน

อยู่ครับแต่ตอนนี้คงยาก” กบพูดพลางออกเดินขายของต่อเมื่อเห็นนักท่อง

เทีย่วลงจากรถ การได้เข้าร่วมโครงการฯท�าให้พวกเขาได้มโีอกาสเปิดตวัตนท่ีแท้

จริงต่อสาธารณะ กิจกรรมวิ่งออกก�าลังกาย และเก็บขยะรอบบริเวณโบราณ

สถานหลังเลิกงาน ช่วยท�าให้รู้สึกสนุกและผ่อนคลายจากการท�างานมาทั้งวัน

“ท�ากิจกรรมก็สนุกดี ได้ท�ากิจกรรมกับเพื่อน” กบบอกความรู้สึก

“ผมชอบท�ากิจกรรม อยากให้มีกิจกรรมต่อไป” แบงค์พูดเสริม

เสยีงดนตรดีงัแว่วครพูีเ่ลีย้งก�าลงัชวนทกุคนล้อมวงร้องเพลงเพือ่ผ่อนคลาย 

ท่ามกลางบรรยากาศยามพระอาทิตย์ก�าลังจะตกดิน หลายคนยังเหลือดอกบัว

บูชาในมือ บ้างยังมีช้างเรซิ่นที่รอขายให้กับนักท่องเท่ียว หากโชคดีมีรถสักคัน

มาจอด เด็กๆ จะสลับกันส่งคนไปดักขายของเผื่อได้เงินเพิ่มก่อนกลับบ้านอีก

สักร้อยสองร้อย

อนาคตแบงค์อยากเรียนให้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขาฝันไว้อย่างนั้น 

เพื่อท่ีจะได้มีงานท�าดีๆ และหาเงินมาให้ที่บ้าน เป็นเสาหลักให้กับครอบครัว

เล็กๆ ของเขาได้ รอวันท่ีพ่อออกจากเรือนจ�าและกลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน

พร้อมหน้าอีกครั้ง “โตขึ้นผมอยากท�างานหาเงิน ท�างานเป็นหลักของ

ครอบครัว” พูดเสร็จแบงค์ก็หายกลืนไปกับขบวนนักท่องเที่ยวหน้าใหม่พร้อม

กับช้างเรซิ่นและพวงกุญแจพวงใหญ่ในมือ 
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“ครูสอนดนตรี” 
ความฝันของเด็กไร้สัญชาติ

นางสาวลักษณ์นารา แจ อายุ 16 ปี

อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

นางสาวลักษณ์นารา แจ อายุ 16 ปี มีชื่อเล่นภาษากะเหรี่ยงว่า มุ่ย มุ่ย แปลเป็นภาษาไทย มีความ

หมายว่า “ยิ้ม” มุ่ย มุ่ย เรียนหนังสือถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในอ�าเภอสวนผึ้งบ้านเกิดแล้วย้ายไปเรียนต่อที่

โรงเรียนสหมิตรวิทยา อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยทุนของคริสตจักรนาวา ส�าหรับเธอและ

ครอบครัวคริสตจักรเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองเป็นพ้ืนท่ีท่ีหล่อหลอมความคิด สร้างชีวิตและน�าทางแสง

สว่างมาสูค่รอบครวัของเธอ มุ่ย มุ่ย มีพีน้่องทัง้หมด 8 คน เป็นผูช้าย 6 คน ผูห้ญงิ 2 คน พ่อและแม่มชีาตพินัธุ์

กะเหรี่ยง อพยพหนีสงครามจากประเทศเมียนมาเข้าอยู่ที่ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ในตอนนั้น

ประเทศไทยคือความหวังใหม่ของชีวิต ลูกทั้ง 8 คนเกิดจากความรักของพ่อและแม่ ซ่ึงมาพบรักและสร้าง

ครอบครัวในปี พ.ศ.2536 
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“หนูเกิดที่อ�าเภอสวนผึ้ง มีพี่น้อง8 คน หนูเป็นลูกคนที่ 6 ทุกคนมีบัตรหมายเลขศูนย์ ตอนเกิด

มานี่ไม่ได้แจ้งเกิด เพราะพ่อแม่ไม่รู้และกลัวต�ารวจจับ พี่น้องทุกคนเกิดที่นี่แต่ยังไม่มีสัญชาติ”

มุ่ย มุ่ย และพี่น้องทั้งหมด ไม่มีสัญชาติไทย 

เนื่องจากพ่อแม่ไม่ได้แจ้งเกิดกับทางอ�าเภอ ท�าให้

ไม่มหีนงัสอืรบัรองการเกดิ (ท.ร.1/1) ตามกฎหมาย 

เนื่องจากพ่อของเธอเข้าใจผิดว่าตัวเองไม่มีบัตร

ประชาชน ท�าให้ไม่สามารถแจ้งเกิดกับทางอ�าเภอ

ได้และกลัวถูกต�ารวจจับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับ 

พ่ีน้องทั้ง 8 คนของครอบครัวแจ การไม่มีสถานะ

บุคคลท�าให้มุ ่ย มุ ่ย ขาดโอกาสในการเข้าถึง

สวัสดกิารต่างๆ ของรฐั หมายรวมถึงการเข้าถงึการ

ศกึษาข้ันพ้ืนฐานด้วย เธอรูดี้ว่าโรงเรยีนไม่ได้ปิดกัน้

เด็กไร้สัญชาติอย่างเธอ แต่สุดท้ายเมื่อเรียนจนจบ

แล้วหากยังไม่มีสัญชาติไทยการสมัครเข้าท�างานก็

กลายเป็นเรื่องยาก และอาจท�าให้เธอไม่ได้รับราชการ “ครู” อย่างที่ตั้งใจไว้

แต่ก่อนเธอมีเพยีงบตัรหมายเลข 0 ซึง่หมายถงึการขึน้ทะเบยีนประวตับิคุคลทีไ่ม่มสีถานะทางทะเบยีน

เพียงเท่านั้น และวันนี้บัตรของเธอถูกจ�าหน่ายหายไปจากระบบโดยที่เธอเองก็ไม่รู้ถึงสาเหตุ สิ่งนี้ท�าให้รู้สึก

กังวลใจถึงอนาคตท่ีมืดมัวลงเรื่อยๆ ตามกฎหมาย มุ่ย มุ่ย และพี่น้อง มีสิทธิได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิด

โดยหลักดินแดนตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไข พ.ศ.2551 ประกอบกับ

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 ทุกวันนี้เธอยื่นหลักฐานด�าเนินการขอหนังสือรับรอง 
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การเกดิ (ท.ร.20/1) ตามกฎหมายเข้าสูก่ระบวนการแล้ว พสิจูน์สญัชาตติาม

ขั้นตอนแล้ว เหลือรอฟังเพียงข่าวความคืบหน้าจากนายอ�าเภอสวนผึ้ง

“ตอนนี้ยังไม่ได้สัญชาติไทย ปัญหาที่ท�าให้เราไม่สามารถชีวิต

อย่างปกติได้คือปัญหาเรื่องสัญชาติ เพราะถ้าเราอยากเรียนต่อก็จะ

มีปัญหาในการเดินทาง ต้องไปท�าใบออกนอกพ้ืนท่ีกับ

อ�าเภอ ส่ิงที่เราต้องการเร่งด่วนคืออยากได้สัญชาติ 

อยากจัดการเรือ่งทีบ่ตัรถกูจ�าหน่าย เพราะเป็น

ความกงัวลของเรา ตอนทีบ่ตัรโดนจ�าหน่าย

ไม่มีใครรู ้และไม่มีใครมาบอกให้เราไป

รายงาน และที่ผ่านมาก็ไม่มีใครต้องไป

รายงานตัว”

นอกจากปัญหาเรื่องสถานะบุคคลแล้ว 

มุ่ย มุ่ย ยังต้องเผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจของ

ครอบครวั ถงึแม้ว่าพ่อจะเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง แต่

งานที่ได้ก็มีเพียงในชุมชนเท่านั้นไม่สามารถไปรับ

งานใหญ่ๆ ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ได้ด้วยไม่มีบัตร

ประชาชน พี่ชายทั้ง 6 คนส่วนใหญ่หากไม่ได้ไปท�างานที่

อืน่กอ็ยูด้่วยกนัทีบ้่านเป็นแรงงานช่วยพ่อและแม่ น้องชาย

อีกสองคนก�าลังเรียนหนังสือ และอยู่ในวัยก�าลังกินก�าลัง

นอน รายได้ของพ่อจึงไม่ค่อยเพียงพอส�าหรับทุกคน
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ขั้นตอนแล้ว เหลือรอฟังเพียงข่าวความคืบหน้าจากนายอ�าเภอสวนผึ้ง

“ตอนนี้ยังไม่ได้สัญชาติไทย ปัญหาที่ท�าให้เราไม่สามารถชีวิต

อย่างปกติได้คือปัญหาเรื่องสัญชาติ เพราะถ้าเราอยากเรียนต่อก็จะ

มีปัญหาในการเดินทาง ต้องไปท�าใบออกนอกพ้ืนท่ีกับ

อ�าเภอ ส่ิงที่เราต้องการเร่งด่วนคืออยากได้สัญชาติ 

อยากจัดการเรือ่งทีบ่ตัรถกูจ�าหน่าย เพราะเป็น

ความกงัวลของเรา ตอนทีบ่ตัรโดนจ�าหน่าย

ไม่มีใครรู ้และไม่มีใครมาบอกให้เราไป

รายงาน และที่ผ่านมาก็ไม่มีใครต้องไป

นอกจากปัญหาเรื่องสถานะบุคคลแล้ว 

มุ่ย มุ่ย ยังต้องเผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจของ

ครอบครวั ถงึแม้ว่าพ่อจะเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง แต่

งานที่ได้ก็มีเพียงในชุมชนเท่านั้นไม่สามารถไปรับ

งานใหญ่ๆ ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ได้ด้วยไม่มีบัตร

ประชาชน พี่ชายทั้ง 6 คนส่วนใหญ่หากไม่ได้ไปท�างานที่

อืน่กอ็ยูด้่วยกนัทีบ้่านเป็นแรงงานช่วยพ่อและแม่ น้องชาย

อีกสองคนก�าลังเรียนหนังสือ และอยู่ในวัยก�าลังกินก�าลัง

นอน รายได้ของพ่อจึงไม่ค่อยเพียงพอส�าหรับทุกคน
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ในครอบครวั มุย่ มุย่ เองได้รบัทนุการ

เรียนจากคริสตจักร การตัดสินใจรับ

ทนุการศกึษาเพือ่ไปเรยีนต่อทีโ่รงเรยีน

สหมิตรวิทยา อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม่นั้นช่วยลดค่าใช้จ่าย

ในครอบครวัไปได้มาก หลงัจากจบชัน้

มัธยมศึกษาปีที่สาม เธอต้องพักการ

เรียนหนึ่งปีและกลับมาอยู่บ้าน รอให้

ได้รับทุนการศึกษาอีกครั้งถึงจะกลับ

เข้าสู่ระบบได้ 

เดก็หญิงใจจดจ่อรอวนัได้กลบัไปเรยีนหนงัสอือกีครัง้ ทกุเช้าเธอและพีส่าวช่วยกันทอดลกูชิน้ มะละกอ

ชบุแป้งทอด เดนิขายตามบ้านในชมุชน ได้เงินวนัละหนึง่ร้อยบาท เกบ็ไว้เป็นทนุการศกึษาหากได้กลบัไปเรยีน

ต่อเมื่อไหร่ เงินสะสมนี้จะเป็นค่าสมุด หนังสือ ปากกาและเพื่อใช้จ่ายรายวันที่โรงเรียน จะได้ไม่ต้องรบกวน

เงินของพ่อแม่ การได้เข้าร่วม การโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดย 

เครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคตะวันตกเขตตะนาวศรี ท�าให้เธอ “ได้มีรายได้เพิ่ม” จากการฝึกทอผ้ากะเหรี่ยง 

เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มุ่ย มุ่ยได้เรียนรู้การทอผ้ากี่เอวแบบกะเหรี่ยงดั้งเดิม เธอว่ามันยากในช่วงแรกต้องใช้

ความอดทน แต่เมือ่หดัท�าจนชนิแล้ว ย่ามแต่ละผนืทีเ่กิดขึน้จากฝีมอืของเธอ ท�าให้รูส้กึภาคภมูใิจและรูส้กึรกั

ในชาติพันธุ์ของตนเองมากยิ่งขึ้น ย่ามใบแรกมุ่ย มุ่ย ท�าสุดฝีมือเพื่อมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดแม่ 

“ตอนนี้พักการเรียนไว้ก่อน ช่วงว่างก็มาเรียนทอผ้ากับป้าแก้ว เพราะว่าอยากเก็บเงินก่อนเพื่อ

ไว้ใช้ตอนได้กลับไปเรียนอีกครั้ง โครงการนี้มีประโยชน์ต่อเรา ท�าให้เราได้อนุรักษ์วัฒนธรรม สนุก  
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ได้เรยีนรูว้ธิกีารทอผ้าเริม่ตัง้แต่ขัน้ตอน

แรก และยากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ท�าได้ 

อยากเอาไปต่อยอดอยากเอาไปขาย

เพื่อเป็นรายได้เสริม”

รายได้ที่ได้จากการขายย่ามเป็น

ส่วนหนึง่ของเงนิสะสมเพือ่ใช้ส�าหรบัเรยีน

ต่อในอนาคต ความฝันสูงสุดของมุ่ย มุ่ย 

คอืการรบัราชการคร ูสอนวชิาดนตรีให้กบั

เดก็ๆ เธอชอบเล่นดนตรมีาต้ังแต่เด็ก เล่น

ได้ทั้งไวโอลินและกีต้าร์ ทุกวันน้ีเด็กหญิง

ตั้งใจท�างานหาเลี้ยงตัวเองให้ได้มากที่สุด 

ด้วยรู้ว่าพ่อแม่และพี่ๆ ท�างานหนักเพื่อ

ประคับประครองให้ทกุคนมกีนิมใีช้ เธอไม่อยากเห็นแก่ตวัและร้องขออะไรจากพ่ออกี รอเวลาได้กลบัไปเรยีน

อกีครัง้ ซึง่เธอแน่ใจมากว่าจะได้กลบัไปเรยีนในปีการศกึษาทีจ่ะถงึนี ้เพราะครบูอกว่าทนุทีข่อเอาไว้ได้รบัการ

อนุมัติแล้ว 

“ความฝันสูงสุด อยากเป็นครสูอนวิชาดนตรสีากล หนเูล่นไวโอลนิและกต้ีาร์ได้ดี” ความฝันทีห่วงั

ไว้ใกล้เป็นจริงเข้าไปทุกที วันนี้มุ่ย มุ่ยได้รับทุนการศึกษาและกลับไปเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่สายสามัญ 

เป็นนักเรียนประจ�ากินนอนอยู่ท่ีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอนกรุงเทพ เธอหอบความฝันและความตั้งใจ

ไปเต็มเป่ียม ยงัไม่ย่อท้อเรือ่งการขอสญัชาตไิทยและยงัตดิตามการด�าเนนิงานของทางอ�าเภออย่างสม�า่เสมอ 

รอเวลาเพื่อวันหนึ่งหากเธอเรียนจบได้วุฒิครูเมื่อไหร่ ความฝันที่จะสอบเข้าแข่งขันเพื่อรับราชการครูคงเป็น

เรื่องจริงที่ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป
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“ดาว”ในดวงใจ
เด็กชายณัฐพัชร์ พลวงศ์ อายุ 10 ปี

จังหวัดล�าปาง

ใกล้เวลาเปิดตลาดถนนคนเดินล�าปางแล้ว “น้องพรต” เด็กชายณัฐพัชร์ พลวงศ์ อายุ 10 ปี กุลีกุจอ

เร่งให้แม่จัดหน้าร้านให้เสร็จเร็วๆ เด็กชายวัยสิบปี ท�าหน้าที่ยกโต๊ะ ตั้งโต๊ะ ปูผ้าและจัดข้าวของให้เข้าที่รอ

ขายขนมให้กบัลูกค้า ใครเดินผ่านไปผ่านมาเขาจะร้องเรยีกให้ชิมขนมแสนอร่อยของเขา ระหว่างทีก่�าลงับรรจง

วางกล่องขนมมีลูกค้าปั่นจักรยานมาแวะซื้อขนม พรตรีบหยิบถุงหิ้วรอใส่ขนม เมื่อลูกค้าซื้อเสร็จเขารับเงิน

พร้อมก้มหัวลงต�่าสุดความสามารถจนเกือบถึงหัวเข่า พร้อมกล่าวค�า “ขอบคุณครับ” เสียงดังลั่น ช่วยให้

บรรยากาศของตลาดยามเยน็สดใสขึน้อย่างเหน็ได้ชดัเจน ไม่นานเหล่าลกูค้าประจ�ากท็ยอยมาอดุหนนุพ่อค้า

ตัวน้อย ยังไม่ทันค�่า วันนี้ขายดีเป็นพิเศษ พ่อค้าตัวน้อยยิ้มกร่ิม ในทุกการกระท�าของเด็กชายอยู่ในสายตา

ของ แม่เอ๋ นางรัชนีวรรณ พลวงศ์ตลอดเวลา แม่ผู้คอยสนับสนุนให้ลูกชายได้ท�าในสิ่งที่มีความสุข ถึงแม้ว่า

อาจจะไม่ดีเทียบเท่าเด็กปกติ แต่เมื่อเห็นลูกชายท�างานเต็มที่แม่คนนี้ก็อดภูมิใจไม่ได้
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“ตอนน้องพรตเกิดนอกจากภาวะดาวน์ซินโดรมแล้ว เขายังมีโรคหัวใจติดมาด้วย คือผนังหัวใจ

เปิดอยู่ ไม่ปิด แต่เขาหายเองได้น่าจะประมาณเกือบหนึ่งขวบมันปิดสนิทเอง พอเสร็จเรื่องหัวใจ  

เขาไม่มีปัญหาเราก็มาเน้นเรื่องพัฒนาการเด็ก” แม่เอ๋เล่าถึงลูกชาย

 

ในขณะนัน้แม่เอแ๋ละสามีพาน้องพรตเข้ารักษาตัว

ต่อที่โรงพยาบาลราชานุกูล กรุงเทพมหานคร ที่นี่ท�าให้

แม่เอ๋มีชุดความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลลูกที่มีภาวะดาวน์

ซินโดรม สิ่งแรกคือการท�าใจ “ยอมรับ” กับสภาวะที่เกิด

ขึ้นกับลูกให้ได้เสียก่อน เมื่อยอมรับได้แล้ว จึงวางแผน

เร่ืองดแูลเขาให้มีพฒันาการทีด่เีป็นไปตามช่วงวัย เพราะ

พัฒนาการของเด็กดาวน์ซินโดรมจะเหมือนกับเด็กปกติ 

เพียงแต่ช้ากว่าเท่านั้น เพราะฉะน้ันหากท�าใจได้เร็ว 

เท่าไหร่ยิ่งท�าให้พัฒนาการของลูกรุกหน้าไปมากเท่านั้น 

“เราเสียใจได้นะแต่เราอย่าเสียใจนานเพราะมันจะอยู่ที่พัฒนาการของเด็กด้วย”แม่เอ๋พูดอย่าง

หนักแน่น เนื่องจากเธอผ่านเรื่องนี้มาด้วยตัวเอง เคยร้องไห้ เสียใจจากเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน สิ่งส�าคัญคือ

การท�าใจยอมรับให้เร็วที่สุด จากนั้นเป็นเวลาของการกระตุ้นให้ลูกได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองเร็วที่สุด โดยมีแม่

เป็นผู้เอือ้อ�านวยให้เกดิการพฒันาทัง้ด้านร่างกายและจติใจ สิง่แรกคอืการกระตุน้ให้เขาสามารถดดูนมได้ด้วย

ตัวเอง เนื่องจากกล้ามเนื้อทุกอย่างของเด็กจะอ่อนแอมาก ท�าให้เกิดปัญหาการดูดกลืน สิ่งที่ต้องท�าคือการ

นวดกระพุ้งแก้ม นวดลิ้น นวดปาก และการหมั่นนวดกล้ามเนื้อมัดเล็กของพวกเขาอย่างสม�่าเสมอ

“น้องพรตเขาจะโดนนวดตลอด จะนวดตัง้แต่เดก็เพราะกล้ามเนือ้เขาจะเหลว ทกุวนันีเ้ขายงัเดนิ

ได้ไม่ดี ขณะเดินขาเป๋ไปเป๋มาอยู่ แต่ก็ช่วยเขาเท่าที่เราสามารถช่วยให้เขาได้”
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ปัจจุบันน้องพรตอายุสิบปี มีนิสัยร่าเริงแจ่มใส เข้ากับคนได้ง่าย ใจดี และชอบพูดคุย แต่ขี้ใจน้อยและ

ขี้งอนอยู่บ้างเวลาโดนแม่ดุหรือเตือนด้วยเสียงดังๆ เขามีหน้าที่ช่วยงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ในบ้าน ช่วยเหลือ

ตัวเองได้แต่ยงัมปัีญหาเรือ่งกล้ามเนือ้มดัเลก็ยงัท�างานได้ไม่เตม็ทีอ่ยูบ้่าง เช่นยงัไม่สามารถตดิกระดมุเสือ้เอง

ได้ แต่แม่ก็พยายามช่วยให้เขาได้ฝึกท�าทุกอย่างเอง โดยที่จะไม่เข้าไปช่วยก่อนตั้งแต่แรกเพื่อฝึกให้เขารู้จัก

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเอง สิ่งส�าคัญคือการให้ค�าชื่นชมเมื่อเขาท�าภารกิจต่างๆ ได้ดี เมื่อชมแล้วหลัง

จากนั้นเขาจะท�าเองโดยที่ไม่ต้องบอก น้องพรตชอบช่วยแม่ท�ากับข้าว หยิบจับ เด็ดผัก ต�าน�้าพริกได้ 

“ถ้าเขารู้ว่าเขาท�าได้และเราชมเขาเขาก็จะดีใจและครั้งหน้าเขาจะเป็นคนขอท�าเอง อย่างท�า

กับข้าว ท�าน�้าพริกนี่เขาชอบ ผมชอบเป็นเชฟผมจะเป็นเชฟ” 

ทุกวันนี้แม่เอ๋ ท�างานเป็นเจ้าหน้าท่ีคีย์

ข้อมูล อยู่ที่ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการทางสติ

ปัญญา จังหวัดล�าปาง จากสิทธิคนพิการ

มาตรา 35 จ้างเหมาบริการ โดยท�างานทุกวัน

จันทร์ถึงเสาร์ นอกจากท�าหน้าคีย์ข้อมูลแล้ว

เธอยังเปน็วิทยากรให้ความรู้ดา้นเด็กเล็ก และ

ให้ค�าปรึกษาครอบครัวที่มีเด็กดาวน์ซินโดรม

ด้วย ในช่วงเย็นวันเสาร์อาทิตย์จะไปเปิดแผง

ขายของที่ตลาดถนนคนเดิน แต่ก่อนวางขาย

พรมเช็ดเท้า จากฝีมือเด็กพกิาร โดยมีน้องพรต

เป็นลูกมือคนส�าคัญไม่เคยห่างกายไปไหน 
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การได้เข้าร่วมโครงการสนบัสนุนการพฒันาครแูละเดก็นอกระบบการศกึษาโดยเครอืข่ายเชงิพืน้ที่ 

: ภาคเหนือ (จังหวัดตาก ล�าปาง น่าน) ก่อให้ “เกิดไอเดียใหม่ๆ ” และ“ขนมเนยกรอบ” คือสินค้าใหม่

ที่น�ามาเพิ่มเติมไว้หน้าร้าน “ตอนแรกแค่อยากลองขายดูก่อน จึงสั่งมาลง 80กล่อง ในครั้งแรกที่ลงมันก็

หมด แล้วจึงสั่งมาเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยกล่อง จะมีลูกค้าประจ�ามาทุกวันซื้อทุกเสาร์เลย มาเจอเราก็จะจ�า

ได้จะมาซื้อบ่อยส่วนใหญ่น้องพรตก็จะคอยหยิบจับ และดูแลลูกค้าทุกคนอย่างดี” แม่เอ๋เล่าความรู้สึก

เพิ่มเติมถึงการได้เข้าร่วมโครงการว่า 

“กองทุนนี้ดีเพราะช่วยส่งเสริมการศึกษาให้กับ

เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม กรณีที่เป็นเด็กที่มีความ

บกพร่องทางสติปัญญาหรือว่าเด็กที่พิการทางร่างกาย

ติดเตียง ซึ่งเขาไม่สามารถใช้ทุนกลับไปเรียนต่อได้ 

แต่ก็เปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองของเดก็ได้มอีาชีพเสรมิ

เพื่อเป็นทุนอาชีพให้ผู้ปกครองหรือสามารถน�าเงินทุน

นัน้มาเป็นเครือ่งมอือปุกรณ์เพือ่ใช้ในการฝึกพฒันาการ

เด็กในเบื้องต้นได้ด้วย”

ปีการศึกษานี้มีข่าวดี น้องพรตจะได้เริ่มเรียนชั้น

อนุบาลหนึ่งที่โรงเรียนใกล้บ้าน เด็กชายตื่นเต้นมากและมี

ความสขุทุกครัง้ทีไ่ด้ไปโรงเรยีน ถึงแม้ว่าแม่จะมคีวามกงัวล

อยู่บ้างว่าลูกจะถูกแกล้งและจะเรียนทันเพื่อนๆ ไหม แต่ก็

ต้องข่มใจไว้ เพื่อลองให้น้องพรตมีโอกาสท�าความรู้จักกับ

โลกกว้างด้วยตัวของเขาเองสักครั้ง 
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“แม่ไม่ได้เน้นเรื่องวิชาการส�าหรับลูกเท่าไหร่ เพราะเรารู้เราเข้าใจว่าเด็กดาวน์ซินโดรมจะมี

พฒันาการทีล่่าช้า เขาท�าได้แต่เขาท�าจะต้องใช้เวลา คอืถ้าแค่เขาเขยีนชือ่ของเขาได้แค่นีเ้รากด็ใีจแล้ว 

หลักๆ คืออยากให้เขาได้สังคม ได้อยู ่ร ่วมกับสังคม มีเพ่ือน เล่นกับเพื่อน และก็รู ้จักสังคม

รอบข้าง”

ส่วนแผนอนาคตเม่ือเขาโตขึ้นเป็น

ผู้ใหญ่ แม่เอ๋ยงัไม่ได้วางแผนอะไรไว้ไกลตวั

มาก ขอเพียงแค่วันนี้ลูกสามารถเขียนชื่อ

นามสกุลของตัวเองได้ เพื่อหวังว่าวันหนึ่ง

เขาเปิดบัญชีธนาคารเป็นของตัวเองได้เสีย

ก่อน ส่วนแม่จะตรียมความพร้อมให้เขาใน

ทกุๆ ด้านเพือ่ในวันหน่ึงเขาอาจจะมีกจิการ

ทีเ่ขาชอบท�าเป็นของตวัเองสกัอย่าง กแ็ล้ว

แต่ว่าวันนั้นเขาจะเลือกเส้นทางชีวิตเช่นไร 

ส�าหรบัแม่แล้วคงท�าหน้าทีเ่คยีงข้างและให้

ก�าลังใจเขาตลอดไป
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ถ่ายภาพ ถ่ายฝัน ซอแอ่ว แป่วทู
นายซอแอ่ว แป่วทู อายุ 18 ปี

จังหวัดตาก

“ผมชอบถ่ายรูปมากๆ ครับ ถ้ามีเวลาว่าง ผมมักจะไปถ่ายรูปเพราะถ่ายแล้วมันสงบดี”  

นายซอแอ่ว แป่วทู หนุ่มอายุ 18 ปี เล่าความชอบและส่งประกายฝันผ่านสายตาแหลมคมของเขา ตอนนี้ 

ซอแอ่วก�าลงัเรยีน Pre G.E.D ท่ีศูนย์การเรยีนรูซ่้าทเุหล่ ในพ้ืนทีอ่�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ซึง่ในโปรแกรมนี้

เป็นการสอนวิชาพืน้ฐานด้วยหลกัสูตรภาษาอังกฤษเพือ่เตรยีมนกัเรยีนเข้าสูก่ารสอบ G.E.D ซึง่เป็นระบบการ

วัดผลของสหรัฐอเมริกา คนที่สอบผ่าน G.E.D สามารถน�าใบประกาศนี้ไปสมัครเรียนในสถาบันการศึกษาใน

ระบบที่เปิดรับหลักสูตรนี้ได้ทั่วโลก

 

จากการเข้าเรียนหลักสูตรนี้ท�าให้ซอแอ่ว แป่วทูได้พบกับครูอายุวัฒน์ ระรื่น หรือครูวัฒน์ ครูนอก

ระบบการศึกษา ครูจึงได้ชักชวนให้เข้าร่วมโครงการนี้
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“ตอนทราบว่าทางกองทนุสนับสนนุความเสมอภาคทางการศกึษามโีครงการพฒันาเดก็กร็ูส้กึตืน่

เต้นมาก จึงเสนอโครงการและกิจกรรมหนึ่งในนั้นคือกิจกรรมอบรม Medie marketing online by 

PhotoShop จึงช่วยค้นหาเด็กที่มีความสนใจการถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ และน้องซอแอ่ว แป่วทูก็เดิน

เข้ามาสมัครเป็นคนแรกๆ ” 

“เมือ่มสีถานการณ์โควดิ 19 เมือ่ช่วงต้นปี 63 

ท�าให้โรงเรียนต้องประกาศหยุดการเรียนการ

สอน เด็กบางส่วนกลับบ้าน แต่เด็กบางส่วนก็ไม่

ได้กลับบ้าน บางคนเป็นเดก็ก�าพร้า บางคนกไ็ม่มี

บ้านให้กลับ” ครูวัฒน์เล่าถึงสถานการณ์โควิด-19 

ตั้งแต่ช่วงต้นปี 63 จนถึงปี 64 ท่ีส่งผลกระทบให้

สถานศกึษาทกุทีใ่นอ�าเภอแม่สอดต้องหยดุการเรยีน

การสอนในห้องเรยีน และบางส่วนต้องเรยีนออนไลน์ 

ด้วยความที่ศูนย์การเรียนรู้ซาทุเหล่เป็นศูนย์การ

เรียนที่เป็นที่พักด้วย ท�าให้มีเด็กที่ยังพักอยู ่ใน

โรงเรียนอยู่จ�านวนหนึ่งที่ไม่ได้กลับบ้านหลังจาก

โรงเรียนปิดจากสถานการณ์โควิด-19 

และเมือ่มโีครงการของกองทนุสนบัสนนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา ทีม่โีครงการทีร่่วมมอืกนั

ของสองโครงการคือ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิง

พืน้ที ่: จงัหวดัเชยีงใหม่ และ โครงการสนับสนุนการพฒันาครแูละเดก็นอกระบบการศกึษาโดยเครอืข่าย

เชิงพื้นที่: ภาคเหนือ (จังหวัดตาก ล�าปาง น่าน) เสมือนเป็น “การหยิบยื่นโอกาส” ให้กับเด็กที่อาศัยอยู่

ในบ้านพักได้ฝึกทักษะอาชีพตามความสนใจของตนเอง หนึ่งในนั้นที่ไม่ได้กลับบ้านคือซอแอ่ว แป่วทู 
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“ช่วงโควิดผมต้องอยู่บ้านพัก ไม่ได้กลับบ้าน แล้วก็ไม่ค่อยได้ท�าอะไรมากนัก ส่วนพ่อและแม่

นานๆ ครั้งจะมาเยี่ยม” เขาเล่าถึงช่วงเวลาก่อนท่ีจะเข้าร่วมโครงการด้วยแววตาตัดพ้อ ราวกับว่าโควิด 19 

ท�าให้ฝันของเขาต้องสลายไป ตอนที่ครูวัฒน์บอกว่าจะมีโครงการฝึกพัฒนาทักษะอาชีพเขารู้สึกดีใจมาก 

“ตอนที่ครูถามว่าอยากท�าอะไร ผมรีบตอบครูว่าผมอยากเรียนถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ เขาพูดไป 

มือกห็ยบิจับสบูน่�า้มนัของเพือ่นๆ กลุ่มอืน่ทีเ่อามาฝากให้เขาถ่ายรปูเพือ่น�าไปตดัแต่งภาพและส่งกลบั

ไปให้เพื่อนน�าไปโพสต์ขาย”

ครูวัฒน์เล่าถึงรายละเอียดของการท�าโครงการในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ซ่าทุเหล่ว่ามีกิจกรรมอื่นอีก 

นอกจากการอบรม Medie marketing online by PhotoShop เช่น กิจกรรมฝึกตัดผม กิจกรรมท�าสบู่น�้ามัน 

และอืน่ๆ ซึง่ในอนาคตหากมีการสนับสนนุอย่างต่อเนือ่งในอนาคตจะมกีารผสานกิจกรรมทัง้หมดให้มคีวาม

เชื่อมโยงกัน แต่ในครั้งนี้มีการเชื่อมโยงกิจกรรมอื่นๆ ด้วยกิจกรรม Medie marketing online by PhotoShop 
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ที่เด็กๆ รวมถึงซอแอ่ว แป่วทู

ได้วางแผนว่าพวกเขาจะเป็น

ฝ่ายการตลาดเพือ่สร้างแบรนด์

สนิค้าให้กบัเพือ่นๆ กลุม่อ่ืนๆ 

ซึ่งในครั้งนี้เขาได้น�าสบู่น�้ามัน

มาถ่ายภาพและน�าไปตกแต่ง

ต่อในโปรแกรม PhotoShop 

ที่เขาได้เรียนรู้จากการอบรม

  

“ยิง่ได้แต่งภาพ ผมยิง่

รู้สึกสนุก มีหลายอย่างที่ผม

ยังไม่รู ้ มันท�าให้ผมอยาก

เรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆ ” ฝีมือ

การถ่ายภาพและการสร้างสรรค์

ภาพเพื่อท�าโปสเตอร์ของเขา

หลงัจากทีไ่ด้เข้าร่วมการอบรม 

Medie marketing online by 

PhotoShop ดูมีชี วิตและ

สามารถน�าไปต่อยอดใช้กับ

งานอื่นๆ ได้ ถึงแม้ว ่าการ

อบรมครั้งนั้นจะใช้ระยะเวลา

ไม่นาน แต่ก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาเป็นอย่างมาก 
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“ถ้าผมได้กลับไปทีห่มู่บ้านและจะน�าความรู้

เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน ผมจะเปิดร้าน

ถ่ายภาพ แต่งภาพในราคาถูก และไม่คิดเงิน

ส�าหรับคนที่ล�าบากมากกว่าผม และจะสอน

ถ่ายทอดความรู ้ให้กับเด็กโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

เพราะผมได้รับโอกาสจากโครงการให้มาเรียนรู้ 

ผมจึงอยากมอบโอกาสแบบน้ีให้กับเด็กคนอื่นๆ 

บ้างครับ”
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ปริญญาใจให้ย่า
นางสาวณัฐวิภา จ�าเริญพร อายุ 15 ปี

จังหวัดนครปฐม

“หนูรกัย่าและห่วงย่ามากค่ะ เลยตดัสนิใจไม่ไปอยูก่บัคนอืน่” น้องนทั หรอืนางสาวณฐัวภิา จ�าเรญิพร 

ในวัยย่างเข้า 15 ปี เล่าว่ามีคนมาขอให้เธอไปอยู่ด้วย หรือแม้กระทั่งพร้อมที่จะรับเธอเป็นบุตรบุญธรรมและ

พาไปอยูด้่วยในบ้านหลงัใหม่ทีส่ะดวกสบายกว่าทีอ่ยู่ในปัจจบัุนท่ีเป็นบ้านไม้ทีถ่กูสร้างขึน้มาอย่างง่ายๆ ด้วย

ไม้แผ่นและมุงด้วยหลังคาสังกะสี 

 

แม้ว่าบ้านน้องนทัจะไม่กว้างขวางแต่รอบๆ บ้านกเ็ตม็ไปด้วยพชืผกันา นาพนัธุท่ี์เธอกับย่าช่วยกนัปลูก 

ไม่ว่าจะเป็นพรกิทีก่�าลงัออกดอกชชู่อรบัแสงแดดยามบ่ายทีร้่อนแรง หรอืแม้แต่ใบกะเพราทีส่่งกลิน่หอมชวน

ให้น�้าลายสอเมื่อน�ามาท�าผัดกะเพราหมู ที่น้องนัทบอกว่าเป็นเมนูที่ชอบท�าให้ย่ากินอีกเมนูหนึ่ง 
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“หนูรักและชอบบ้านหลังนี้ ทุกครั้งที่ไปโรงเรียนหรือไปรับจ้างท�างานที่อื่น เมื่อเสร็จงานอื่นหนู

จะรีบกลับบ้านเพราะคิดถึงและเป็นห่วงย่า”

“น้องนัทเป็นเด็กดี หน้าตาน่ารัก ใครเห็นใครก็ชอบ และอยากสนับสนุนส่งเสริม และท่ีส�าคัญ

เขามีความรักและกตัญู” ข้อความยืนยันอีกหนึ่งเสียงจากคุณวิพารัตน์ พิพัฒน์เตชากรหรือพ่ีบาย 

ผูป้ระสานงานโครงการสนบัสนนุการพฒันาครแูละเด็กนอกระบบการศกึษาโดยเครอืข่ายเชงิพืน้ที ่ภาคตะวนัตก 

4 จังหวัด (นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรีและสมุทรสงคราม) ผู้ท่ีได้ชักชวนให้น้องนัทเข้าร่วมโครงการภายใต้

การสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

หลงัจากทีไ่ด้ลงพืน้ท่ีส�ารวจและค้นหาเดก็นอกระบบในพืน้ทีจ่งัหวัดนครปฐม พีบ่ายได้รบัแจ้งจากกลุม่

รักแม่น�้าท่าจีน ซึ่งมี ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ หรือป้าเด่น ซึ่งเป็นหนึ่งในครูนอกระบบของโครงการได้แนะน�า

และชักชวนน้องนัทเข้าร่วมโครงการเพราะตอนน้ันเธออยู่ในช่วงระหว่างรอยต่อหลังจากจบการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และน่าจะไม่มีโอกาสได้เรียนต่อในระบบเนื่องจากฐานะทางบ้านยากจน 
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“ตอนทีเ่ขาจบใหม่ๆ ย่าก็บอกเขาว่าย่าไม่มเีงนิส่งเรยีนแล้วนะ ย่าไม่ได้ท�างานอะไรเลย ไม่มเีงนิ 

แล้วถ้าเขาอยากไปอยู่กับใคร ไปอยู่แล้วมีอนาคตที่ดีย่าก็อยากให้เขาไป แต่เขาก็บอกว่า เขาจะไม่ไป

ไหน เขาจะอยู่กับย่า” ย่าสัมฤทธิ์ เสนาะค�า ในวัย 83 ปีเล่าถึงหลานสาวด้วยน�้าเสียงท่ีส่ือถึงความรักและ

ความปรารถนาดี หลังจากที่ย่าสัมฤทธิ์ต้องนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานาน 3 ปี วันนี้ย่าสัมฤทธิ์สามารถนั่ง

สอนหลานนัทท�ากับข้าวและอยู่ข้างๆ ให้ก�าลังใจหลานเรียนหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์

 

การได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่  

ภาคตะวันตก 4 จังหวัด (นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรีและสมุทรสงคราม) ช่วยให้นัท “กลับคืนสู่ระบบการ

ศึกษา” อีกครั้ง 

“เราเข้ามาสนบัสนุนเรือ่งการเข้าถึงการศกึษา โดยมกีารประสานงานกบัองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิน่ และการศกึษาในจงัหวดัเพือ่ทีจ่ะส่งน้องนทัเข้าสูร่ะบบการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง” คณุวพิารตัน์ พพิฒัน์

เตชากร เล่าว่าการท�างานของโครงการนี้เป็นการผสานความร่วมมือระหว่างบ้าน ชุมชน ท้องถิ่น ไปถึงระดับ

จังหวัดเพื่อให้เด็กสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ถึงแม้ว่าน้องนัทจะเป็นเด็กยากจน 

หากแต่ตามสทิธิขัน้พืน้ฐานแล้ว ไม่ว่าเด็กจะยากดมีจีนอย่างไรจะต้องมสิีทธไิด้รบัการศกึษาอย่างเท่าเทียมกนั

ตอนนีเ้ธอได้เริม่เรยีนชัน้ปีที ่1 สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ วทิยาลยัการอาชพีบางแก้วฟ้า จงัหวดันครปฐม 

“ช่วงนี้หนูเรียนหนักมาก อาจจะมีเหนื่อยบ้างเพราะยังเป็นสิ่งใหม่ส�าหรับหนู แต่หนูก็ยังรู้สึกสนุกที่ได้

เรยีนหนังสอื” เธอกล่าวด้วยน�า้เสยีงตืน่เต้นปนล้าเป็นบางช่วง เพราะสถานการณ์โควดิท�าให้เธอต้องอยู่บ้าน

เรียนออนไลน์ “หนูเลือกสาขานี้เพราะคิดว่าสามารถน�าไปประกอบอาชีพ หารายได้เลี้ยงตัวเองและย่า

ได้ในอนาคต” 
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เมื่อถามถึงความฝันวันเยาว์ เธอบอกว่า ตอนเด็กๆ เธอชอบเล่นเป็นครูสอนนักเรียนวาดภาพ 

ความฝันที่เก็บอยู่ในกล่องดินสอของน้องนัทที่เธอได้เปิดให้เห็นคือดินสอสี 

“ตอนเรียนอยู่ชั้นประถมหนูเคยได้ประกวดวาดรูปและได้รางวัลด้วย ครั้งล่าสุดท่ีประกวดคือ

ตอนหนเูรยีน ป.6 ตอนนัน้หนวูาดรปูในหลวงและเศรษฐกิจพอเพยีง ได้รางวลัรองอนัดบั 1 มาฝากย่า” 

เธอชอบวาดรูปด้วยสีชอล์ก เพราะสีชอร์กมีเสน่ห์เฉพาะตัว การได้ลงลายนิ้ว และการค่อยๆ ปัดเกลี่ยสี

ทีละนิดมันช่วยท�าให้ใจเธอสงบและมีความสุข 
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 “หนูอยากวาดภาพด้วยสีชอล์กค่ะ รูปที่หนูอยาก

วาดก็จะมีบ้าน พระอาทิตย์ ภูเขา ต้นไม้และน�้าตก” ก่อนที่

พระอาทติย์จะลบัขอบฟ้า เธอเล่าว่า ถงึแม้ว่าเธอจะเลอืกเรยีน

ด้านคอมพิวเตอร์ธรุกจิเพราะต้องการเข้าสู่ระบบการศกึษาเพือ่

ทีจ่ะสานฝันการเป็นคณุครศิูลปะ ซึง่เธอกแ็อบหวงัลกึๆ ว่าเธอ

จะท�าให้ฝันนั้นกลายเป็นจริง 

“ส�าหรับย่าเขาอยากจะท�าอะไรก็แล้วแต่เขา ขอแค่

ให้เขาเป็นคนดี เป็นเด็กดีก็พอแล้ว”
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ช ่าง(ฝัน)ยนต์
นายนันทวัฒน์ หนูฉิม อายุ 22 ปี 

จังหวัดสระบุรี

 

“ผมชอบรถ ผมว่าโครงสร้างของมนัดสูวย มเีสน่ห์ และดงึดดูใจผมทกุครัง้ทีม่องมนั” นายนนัทวฒัน์ 

หนูฉิม หรือ ปอย ในวัย 22 ปี จากจังหวัดสระบุรี หนุ่มโรงงานผู้รักรถมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่เด็กๆ จนสามารถ

ท�างานอดิเรกที่เริ่มมาจากความชอบส่วนตัว 

“ผมชอบไปยนืดลูงุซ่อมรถ ไปช่วยหยบิช่วยจบัเขา จนโตมากย็งัชอบ พอจบ ม.6 ผมเลยไปเรยีน

ช่างยนต์ ในระหว่างเรยีนก็ไปฝึกงานเป็นลกูจ้างทีอู่ร่ถยนต์ในตวัจงัหวดั” เขาไปเป็นลกูจ้างอยูท่ี่อูร่ถยนต์

จนจบชั้น ปวส. จึงกลับมาอยู่บ้านและสมัครงานที่โรงงานผลิตอุปกรณ์เครื่องยนต์ 
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“ตอนที่เขากลับมาอยู่บ้านพ่อก็ถามเขาว่าเขาจะท�าอะไร เขาบอกว่าเขาอยากท�าสีรถ พ่อก็ตาม

ใจเขา” คุณจ�าเนียร หนูฉิม พ่อของปอยเล่าย้อนอดีตของลูกชายที่ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านหลังจากเรียนจบ 

“แล้วผมก็มารู้ทีหลังว่าเขาได้โควต้าไปเรียนต่อช่างกลที่นนทบุรี แต่เขาเลือกที่จะไม่ไป ผมไปถามเขา

เขาบอกว่าอยากกลับมาอยู่บ้านมากกว่า” 

ตอนนัน้เขาคดิเพยีงอย่างเดยีวว่าอยากกลบัมาอยูบ้่านแล้วท�าตามความฝันทีเ่คยฝันไว้ นัน่คอืการเปิด

อู่เป็นของตัวเองให้ได้ รับแต่งรถ พ่นสี ตอนนี้เขาพัฒนาฝีมือจนสามารถรับงานพ่นสี ท่ีถือได้ว่าเป็น
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กิจการเล็กๆ ในครอบครัว มีน้องชายที่ตอนนี้เรียนช่างยนต์ที่วิทยาลัยเทคนิคตามรอยพี่ชายคอยช่วยรับงาน

ต่อในช่วงเวลาที่ปอยต้องไปท�างานโรงงาน

“ผมท�าอยู่ในโรงงานผลิตอุปกรณ์เครื่องยนต์ จะเข้างานเป็นกะ ตอนนี้เข้างานกะกลางคืนออก

ตอนเช้าแปดโมง จะได้มาท�างานพ่นสีกต็อนเช้าซึง่เป็นช่วงทีเ่ลกิงานมา พอพ่นสไีด้สกัสองถึงสามช่ัวโมง

ก็จะกินข้าวแล้วนอนยาวไปจนถึงหนึ่งทุ่ม แล้วเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเข้างานตอนสองทุ่ม ก็จะวนๆ ไป

แบบน้ีทุกวัน” วันน้ีปอยเพิ่งออกกะกลับมาจากท่ีท�างาน แล้วก็ไปเปิดห้องพ่นสีท่ีท่ีเขาใช้เวลาส่วนใหญ ่

ขลกุอยูใ่นนัน้ เขารบัซ่อมพ่นสชีิน้ส่วนรถจกัรยาน รถมอเตอร์ไซค์ หรอืแม้แต่รถยนต์กย็งัรบัท�าให้ หากเจ้าของรถ

มีความอดทนรองานได้ เพราะคิวงานของปอยแน่นมาก 

“ผมไม่อยากรับงานที่มาแบบรีบๆ คนที่มาจ้างผมก็จะถามเขาก่อนว่า รอได้ไหม ถ้ารอได้ผมก็

รับท�าให้ แต่ถ้ารอไม่ได้ผมก็จะไม่รับ” เขาเล่าด้วยน�้าเสียงที่ดูใส่ใจต่อชิ้นงานที่รับมาท�า เขาบอกว่าเพราะ

นั่นคือความรับผิดชอบของเขาที่จะต้องท�าให้งานถูกใจลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด ยิ่งช่วงโควิดก็ยิ่งมีลูกค้าเยอะ  

แต่งานทีโ่รงงานกไ็ด้รบัผลกระทบบางช่วงเพราะว่าต้องปิดโรงงานเนือ่งจากมคีนตดิเชือ้โควดิ แต่ตอนนีโ้รงงาน

กลับมาเปิดให้เข้าท�างานเหมือนเดิมแล้ว ท�าให้ไม่สามารถรับงานพ่นสีได้มากเท่าตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆ  

ได้แล้ว 

 

“ตอนช่วงโควิดระบาดใหม่ๆ เมื่อปี 63 ตอนนั้นโรงงานผมได้รับผลกระทบอยู่บ้าง ท�าให้ 

รายได้จากการท�างานในโรงงานหายไป แต่ผมก็ยังมีรายได้จากการพ่นท�าสีรถ ผมสามารถช่วยหาเงิน

ให้พ่อแม่เอาไว้ใช้จ่ายในครอบครวัได้บ้าง พอเราหารายได้ช่วยครอบครวัได้กร็ูส้กึภมิูใจลกึๆ อย่างน้อย

การได้ท�าในสิ่งที่เราชอบก็ไม่ท�าให้เราและครอบครัวอดตาย” 
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ตอนท่ีท�าพ่นสีใหม่ๆ 

เขาบอกว่าอยากรบัเคลอืบสไีป

ด้วยแต่ว่ายังไม่มีทุนมากพอที่

จะซื้อวัตถุดิบมาท�า “ตอนที่ท�า

สี ช้ินงาน ในใจผมก็คิดอยู ่

ตลอดว่าอยากจะเคลือบสีให้

ลูกค้าด้วยเพราะจะท�าให้ชิ้น

งานดูสวยมากขึ้น แต่ก็ยังไม่มี

เงินมาซ้ือของที่จะเอามาท�า 

จนมีโครงการของ กสศ. ที่

ค รูณัฏฐ ์มาแนะน�าว ่ามีทุน

สนับสนุนพร้อมกับมีหลักสูตร

การเคลอืบสใีห้ด้วยจงึสนใจเข้า

ร่วมโครงการ”

การได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพ้ืนท่ี : 

ภาคกลาง (กลุ่มเยาวชนที่ประกอบอาชีพแรงงานอุตสาหกรรม) ท�าให้เขาได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และ

หลักสูตรที่เรียกว่า “ถุงยังอาชีพ” ที่ออกแบบให้แต่ละถุงเหมาะกับกลุ่มเด็กแต่ละพื้นที่

“ตอนที่เราเข้ามาพบเขา ก็เห็นว่ามีฝีมือในการพ่นสีที่เก่งมาก มีห้องพ่นสีเป็นสัดส่วน และมี

อปุกรณ์ต่างๆ ทีส่ามารถรบังานได้อย่างต่อเนือ่งเลยทเีดยีว” คณุกจิจาณฏัฐ์ เฉลมิเกยีรตศิรนีวลสกลุ หรอื

พี่ณัฏฐ์ ผู้ประสานงานโครงการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเล่าต่อว่า 
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“จากนั้นเราก็ร่วมกันค้นหาความต้องการกับน้อง

ปอยว่าต้องการการสนับสนุนเรื่องอะไรเพิ่มหรือเปล่า

นอกจากการพ่นสี น้องปอยได้บอกเราว่า อยากได้ชุด

อุปกรณ์เคลือบสีรถเพราะว่าจะช่วยให้งานพ่นสีของน้อง

เขาสวยและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น” ถุงยังอาชีพของปอยจึง

ประกอบไปด้วยหลักสูตรเคลือบสีโดยน�้ายาล้างรถสูตร

เคลอืบเงา และ หลกัสตูรยาทาล้อรถด้วยเหน็ความมุง่มัน่และ

ตั้งใจในสิ่งที่ที่เขารัก สิ่งที่ทางโครงการสนับสนุนเป็นส่วนเล็ก

ส่วนน้อย แต่ชุดอุปกรณ์และหลักสูตรที่สนับสนุนให้นั้นเป็น

สิ่งที่ทางโครงการและน้องปอยร่วมกันคิดและค้นหาความ

ต้องการ ซึ่งพอมาถึงวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าการท�างาน

อย่างมีส่วนร่วมนั้นให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง

ยั่งยืน

วันนี้อุปกรณ์ของปอยครบและพร้อมแล้วท่ีจะเปิดให้

บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การล้าง ขัด พ่น เคลือบ 

ซึ่งต่างก็เป็นงานที่เขาถนัดและชอบทั้งนั้น

“ผมชอบที่ได ้เห็นลูกค้ามารับงานแล้วเขายิ้ม 

แววตาเขาดูมีความสุขกับช้ินงานที่ผมท�าให้ มันท�าให้ใจ

ผมยิ้มตามเขาไปด้วย จนท�าให้ผมอยากจะท�างานนี้ต่อไป

เรื่อยๆ ไม่อยากจะหยุดจากการเป็นช่าง (ฝัน) เลย”
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มยะ มินล่วย
เจ้าของร้านตัดผมเพื่อบริการสังคม

มยะ มินล่วย อายุ 16 ปี

จังหวัดตาก

“ผมอยากเรียนตัดผมครับและตอนนี้โควิดท�าให้โรงเรียนปิด จึงอยากใช้เวลาทุ่มเทกับการเรียน

ทางด้านนี้ให้เต็มที่ไปเลยครับ” มยะ มินล่วย เด็กหนุ่มอายุ 16 ปี ผู้มีร่างกายทะมัดทะแมงกล่าวอย่าง

หนักแน่นด้วยสีหน้าที่มุ่งม่ันกับเพ่ือนๆ และน้องๆ ที่ได้พบเจอกันคร้ังแรกในวันปฐมนิเทศ วันน้ันเด็กๆ  

ได้ร่วมท�ากิจกรรมเรียนรู้ตัวตนผ่านกระบวนการค้นหาความฝันเพื่อน�าไปจัดกระบวนการพัฒนาอาชีพตาม

ความต้องการของเด็กและเยาวชนและสามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
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ตอนนี้มยะ มินล่วยยัง

เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

3 ที่ศูนย์การเรียนรู ้ Children 

Development Centre เป็นศูนย์

การเรียนรู ้ ท่ี มีการออกแบบ

หลกัสตูรจัดการศกึษาให้มคีวาม

เหมาะสมกบัเดก็ ท้ังด้านศาสนา 

วัฒนธรรม และภาษาท่ีมีความ

หลากหลายและแตกต่างกัน 

เนื่องจากมีนักเรียนจากหลาย

ชาติพันธุ์ เช่น กะเหรี่ยง พม่า 

อิสลาม เป็นต้น และเพราะตอนน้ีที่โรงเรียนปิดเพราะสถานการณ์โควิด 19 ผ่านมาหนึ่งปีแล้วก็ไม่มีทีท่าว่า

จะได้เปิดเรียนในเร็ววันท�าให้ต้องอยู่บ้านเรียนหนังสือทางออนไลน์ การเรียนหนังสือออนไลน์ส�าหรับเด็ก

ในพื้นที่แม่สอดซึ่งเป็นอ�าเภอที่อยู่สุดขอบชายแดนเป็นไปด้วยความยากล�าบาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้าน

การคมนาคมด้านเครื่องมือสื่อสารและจะยิ่งยากล�าบากมากขึ้นกับเด็กที่ผู้ปกครองเป็นชนชั้นแรงงาน

หากแต่มยะ มินล่วยยังโชคดีที่พ่อท�างานในแม่ตาวคลินิกซึ่งเป็นสถานพยาบาลของแรงงานข้ามชาติ 

รวมถึงบุคคลไร้สัญชาติทั้งไทยและต่างชาติ ท�าให้เขายังสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้หากแต่ว่าก็ยังไม่ดีพอ

“เราไม่ได้มีรายได้มากพอที่จะมีเงินมาจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตท�าให้บางวันก็ไม่ได้เรียนออนไลน์” 

เม่ือเว้นว่างจากการเรียนท�าให้มีเวลาว่างมากขึ้น มยะจึงได้ตามพ่อมาที่แม่ตาวคลินิกบ่อยครั้ง และได้รู้ว่า

กองทนุเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) มโีครงการพฒันาศกัยภาพเดก็และเยาวชนภายใต้โครงการสนับสนนุ
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การพัฒนาครูและเด็กนอก

ระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชิงพ้ืนที่: ภาคเหนือ จังหวัด

ตาก ล�าปาง น่าน) ที่รับผิดชอบ

โดยศูนย ์ สตรี ศึ กษา  คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ด้วยความที่พ่อรู้จัก

กบัคณุวนิดา สายชลอภิรกัษ์ ครู

นอกระบบและผู้ประสานงาน

โครงการในพื้นที่เครือข่ายคณะ

กรรมการคุ้มครองและส่งเสริม

สิทธิเด็ก (Committee for the 

Protection and Promotion of 

Child Rights: CPPCR) จึงได้เข้ามาสอบถามและน�าข้อมูลไปชักชวนให้ลูกชายเข้าร่วมโครงการ 

“เขาอยากท�าอะไรก็ต้องแล้วแต่เขา เรามีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เขาไปถึงฝัน” พ่อของ

มยะ มินล่วยเล่าให้ฟังหลังจากเสร็จจากการร่วมเล่นกีต้าร์และร้องเพลงกับลูกชายให้พวกเราฟัง บรรยากาศ

เต็มไปด้วยความอบอุ่น และความสุขเรียบง่าย 

“ผมอยากเป็นช่างตัดผมเพ่ือที่จะได้ตัดผมให้กับเพื่อนๆ พ่ีๆ น้องๆ ท่ีอยู่ในชุมชน” จากค�าพูด

ของเขาในวันแรกที่มาเข้าร่วมค้นหาความฝันในวันนั้น วันนี้ทางโครงการได้สนับสนุนการฝึกอบรมและ

สนบัสนนุอปุกรณ์ตดัผมเพือ่ให้เขาสามารถน�าไปฝึกตดัผมและใช้ประกอบอาชพีหารายได้ได้ ประกอบไปด้วย 

ปัตตาเลี่ยน กรรไกรตัดผม หวี มีดโกน และผ้าคลุม
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“ตอนท่ีเห็นคนอ่ืนตัดผมก็คิดว่าตัดง่ายมาก แต่พอมาท�า

จริงๆ ก็ยากอยู่เหมือนกัน แต่เมื่อตัดไปเรื่อยๆ จะเกิดความ

ช�านาญข้ึน” ตอนท่ีเรียนตัดผม ได้จับปัตตาเล่ียนครั้งแรกรู้สึก

ตื่นเต้นมาก เพราะเคยเห็นช่างตัดผมใช้ตัดผมลูกค้า และรู้สึก

ว่ามันง่ายมาก แต่เมื่อได้ลองจับและใช้ตัดผมคนอื่นๆ ท�าให้

เขาเข้าใจว่าความง่ายท่ีมองเห็นนัน้เกดิมาจากการฝึกฝน ความ

สนใจใคร่รู้ และต้องศึกษาเทคนิคใหม่ๆ อย่างสม�่าเสมอ เขา

เล่าให้ฟังหลังจากตัดผมให้ลูกค้าเสร็จไปหนึ่งคน มือท่ีค่อยๆ 

วางปัตตาเลี่ยนลงและหยิบหวีขึ้นมาและค่อยๆ หวีจัดทรงผมให้

ลกูค้าท�าให้เห็นถงึความรกัและความเอาใจใส่ต่องานบรกิาร การจดั

เกบ็อปุกรณ์ตดัผมเข้าทีเ่ดมิท�าให้เหน็ถงึความรกัและหวงแหน

ในอุปกรณ์ของเขา

มยะ มินล่วยเรียนหลักสูตร

การตัดผมจากเพ่ือนรุ ่นพ่ีท่ี

เรยีนอยูท่ีเ่ดยีว กนัประมาณ 

2 อาทิตย์ จากนั้นก็ค่อยๆ 

สะสมความรูเ้องด้วยการ

รับตัดผมให ้เ พ่ือนๆ 

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

“ช ่วงนี้ เป ็นช ่วง

โควดิ 19 ระบาด 
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ผมก็ไม่อยากเก็บเงินเพื่อน และอยากสอนให้เพื่อนคนอื่นๆ ตัดผมเป็น”  

ตอนนี้นอกจากจะเป็นช่างตัดผมแล้ว ยังเขารับอีกหนึ่งบทบาทคือการเป็น

วิทยากรสอนตัดผมให้เพื่อน “ตอนแรกผมไม่กล้าไปสอนเขา เพราะเขาเป็น

ผู้ใหญ่กว่า แต่เพราะอยากชนะความกลัว และอยากสอนเพื่อนผมเลยไป

สอน” เขาเล่าถงึความรูสึ้กตอนท่ีไปสอนเพือ่นสิบกว่าคนท่ีเข้าร่วมหลักสูตรการ

ตัดผม ในครั้งนั้นเขาเล่าว่าได้สอนต่อเนื่อง 5 วัน เป็นช่วงเวลาท่ีสนุกมาก 

การสอนไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะทุกคนที่มาเรียนล้วนแล้วแต่อยู่ในวัย

เดียวกนั เป็นเพือ่นกนัและมคีวามสนใจอยากเรยีนเป็นทนุอยูแ่ล้วและสิง่ท่ีท�าให้

เขารูส้กึภูมใิจทีส่ดุจากการเข้าร่วมโครงการนีค้อืการไปสอนเพือ่น ในครัง้นัน้คอื

เขาได้รับค่าตอบแทนจากการไปสอนเพื่อนๆ 

“ผมเคยฝันอยากเป็นคร ูผมน�าเงนิมาให้พ่อแม่ พ่อแม่ดใีจมากและ

ผมก็ดีใจมากที่ได้ช่วยหาเงินให้พ่อแม่ได้แล้ว” จากที่เมื่อก่อนเขาจะใช้เวลา

ไปกับการเล่นกับเพ่ือนในรุ่นเดียวกัน ท�าให้เขาได้เห็นคุณค่าของการท�างาน

สามารถน�าความฝันมาหารายได้ให้กับครอบครัวได้ 

“เห็นเขาท�าได้เท่านี้ผมก็รู้สึกดีใจและภูมิใจกับลูกชายมากแล้ว” 

พ่อกล่าวด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ
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“นายปอ” หนึ่งเดียวคนนี้ของ “แม่” 
 

นายกิตตินันท์ ใจหวัง อายุ 20 ปี

จังหวัดล�าปาง 

วันนี ้“พีป่อ” นายกติตนินัท์ ใจหวงั อาย ุ20 ปี ตืน่เต้นมากกว่าทกุวนัเพราะวนันีจ้ะมแีขกเข้ามาเยีย่ม

ชมการท�างานของชมรม ชมรมในที่นี้คือ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดล�าปาง ที่เขาติดตาม 

แม่เอ กิตติยา รัตนาพันธ์ มาท�างานด้วยในทุกๆ วัน แม่เอผู้เป็นประธานชมรมฯ ท�าหน้าที่ประสานความรู้

และความช่วยเหลอืต่างๆ เพือ่ครอบครวัผูป้กครองเดก็พกิารทางสตปัิญญาทัว่จังหวดัล�าปาง โดยมพีีป่อคอย

เป็นมือเป็นไม้คอยต้อนรับขับสู้แขกแปลกหน้าทุกคนด้วยความยินดีและเต็มใจ จริงๆ แล้วงานประจ�าที่เขา 

รับผิดชอบอยู่ขณะนี้คือ การเป็นผู้ช่วยท�าพรมเช็ดเท้าผลิตภัณฑ์ของชมรมฯ โดยมีหน้าที่ตัด ถักเศษผ้าขนาด

ต่างๆ เพื่อรอประกอบเป็นพรมเช็ดเท้า 
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แม่เอเล่าให้ฟังว่าเม่ือสมัยพีป่อยงัเป็นเด็ก แม่เอเคยพยายามส่งลูกไปเรยีนตามโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ

ที่ต่างๆ ทั้งของจังหวัดล�าปาง แพร่และเชียงใหม่ แต่ทุกครั้งที่ปอไปอยู่ประจ�าที่โรงเรียน มักมีปัญหาสุขภาพ

รมุเร้าเสมอๆ จนสดุท้ายแม่ต้องตดัสนิใจให้ออกมาเรยีนนอกระบบกบัแม่และพีน้่องโดยไม่ต้องไปเรยีนทีไ่หน

อีก

“สมัยแต่ก่อนเขาก็เข้า

เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษใน

จังหวัดล�าปาง แม่ตระเวนมา

หมด ไม่ว่าจะไปเชียงใหม่ 

ไปแพร่ ตอนนั้นก็คิดว่าลูกไป

อยู ่ โรงเรียนประจ�าแม ่ได ้

ท�างานหาเงนิเพราะเราก็ต้อง

ดิ้นรน แล้วพอเห็นลูก ไปอยู่

ได้แค่เดือนเดียวก็ไม่สบาย 

ครูโทรตามทุกวัน เดี๋ยวก็

ไม่สบายคือเขาอาจจะอยาก

บอกเราว่าเขาไม่อยากอยู ่

โรงเรียนแต่ส่ือสารไม่ได้เขา

เลยบอกทางร่างกายกคื็อป่วย 

ท ้องเสียเป ็นไข ้  ท ้องเสีย

เป็นไข้ อยู่แบบนี้จนแบบว่ามี

ความรู้สึกว่าไม่ไหว”
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สดุท้ายแม่เอกเ็ปลีย่นความคดิใหม่ เมือ่เห็นสภาพร่างกายและจติใจของลกูทีไ่ม่พร้อมส�าหรบั

การเรียนรู้ในระบบ และคิดว่าครูที่ดีที่สุดส�าหรับลูกที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมคือ “แม่” ผลกระทบจาก

การห่างบ้าน ห่างพี่ห่างน้อง ห่างแม่ท�าให้พี่ปอป่วยทางร่างกาย เป็นไข้ ท้องเสีย และผอมลง สมอง

และสตไิม่ค่อยรบัรู ้จากทีเ่คยพดูคุยสือ่สารรูเ้รือ่งพฒันาการกลบัถดถอยลงจนน่าใจหาย แม่จงึตดัสนิใจ

พาลูกกลับบ้านในทันที

“ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าเลี้ยงเองก็ได้ ไปไหนก็เอาไปด้วยจนเรามีความรู้สึกว่าการท่ี

ลูกอยู่กับเรา ลูกจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เพราะว่าเขาเห็นว่าเราท�าอะไร ไปเจอผู้คนไปตลาดไป

ด้วยกัน ขายของก็ช่วยขายก็จะเรียกลูกค้าได้ คนบางทีอาจจะไม่อยากซื้อไม่อยากกินขนมแต่

เห็นเด็กแล้วอยากอุดหนุนเราก็ฝึกทุกอย่างให้เขาเอง เริ่มจากการช่วยเหลือตัวเองก่อน 

ส่วนเรื่องการเรียนการวิชาการเป็นเรื่องรองลงมา อย่างน้อยก็ต้องช่วยเหลือตัวเองได้” 

แม่เอย�้าเป็นพิเศษในเร่ืองการดูแลเด็กดาวน์ซินโดรมว่า พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่าง

ทางพฤติกรรมให้กับพวกเขา ให้เขาเห็นการกระท�าบ่อยๆ ซ�้าๆ แล้ววันหนึ่งเขาจะท�าได้เอง อาจจะ

ช้าแต่จะท�าได้หากได้รับการฝึกฝนทุกวัน อย่างเช่นในทุกเช้าเมื่อมาถึงสมาคมฯ ถ้าพี่ปอเห็นพี่ๆ 

เจ้าหน้าที่ก�าลังกวาดถูกส�านักงาน เขาก็จะเข้าไปช่วยท�าทันที

“ถ้าเกิดว่าปอเห็นพ่ีเจ้าหน้าที่ก�าลังกวาดถู เขาก็จะช่วยท�า คือเหมือนกับเป็นลูกมือ 

ช่วยบ้าง ช่วยเป็นภาระบ้างบางครั้ง เขาอยากท�าก็ปล่อยเขาท�า พอเสร็จเขาจะตามน้องอีกคน

หนึ่ง ถ้าเขานั่งตัดผ้าก็จะไปนั่งตัดด้วย คือรู้เรื่องทุกอย่างท�าได้แต่ต้องอาศัยระยะเวลาในการ

เรียนรู้มากกว่าคนอื่นๆ น่ีคือข้อดีของเด็กดาวน์ซินโดรมอะไรท่ีเขาเห็นบ่อยๆ เขาจะท�าได้

ไม่ดื้อไม่ต่อต้าน”
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ทกุวนันีพ้ีป่อสามารถช่วยเหลอืตวัเองได้

ดี และยังแบ่งเบาภาระเล็กๆ น้อยๆ ในบ้านได้ 

อย่างแรกที่แม่เอพยายามปลูกฝังและหม่ันให้

ทดลองท�าอย่างสม�า่เสมอคอืการท�าอาหารด้วย

ตัวเอง โดยที่ไม่ต้องรอแม่ท�าให้ ทุกวันนี้พี่ปอ 

ต้มมาม่าเองได้ ท�ากับข้าวได้บางอย่าง ปิดเปิด

แก็สได้ ไม่ท�าให้บ้านไฟไหม้ สิ่งนี้คือที่สุดของ

ความภาคภูมิใจของแม่ 

“อย่างแรกคือเขาสามารถช่วยเหลือ

ตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจวัตรประจ�าวัน

หาข้าวกนิเองได้ ตอนนีคื้อปอมีปัญหาพูดไม่

ชดั และก�าลงัฝึกเขยีนหนงัสอืเพราะว่าระดับ

สติปัญญาของเด็กพิการแต่ละคนไม่เท่ากัน 

เราก็ต้องยอมรบัตรงน้ี ให้เขาท�าเมือ่อยากท�า 

พอเหน็ลกูมอีารมณ์ทีจ่ะเขยีนหนังสือแล้วเรา

ก็จะสอน”

ข้อดขีองพีป่อคอืเป็นคนร่าเรงิ อารมณ์ดี 

ยิ้มง่าย ชอบฟังเพลง ชอบเต้น แต่ก็มีจุดอ่อน

อยู่บ้าง เช่นขี้เกียจ เคลื่อนย้ายช้าเพราะสติปัญญาเขาช้า ท�าให้รูปร่างอ้วนได้ง่าย การมีพี่ปอเป็นลูกท�าให้แม่

เอกลายเป็นคนใจเย็นขึ้นนิ่งขึ้นมากกว่าแต่ก่อน ใจร้อนไม่ได้เพราะพัฒนาการของเขาจ�าเป็นต้องอาศัยเวลา

มากกว่าเด็กคนอื่นๆ ขอเพียงแค่รอให้เป็น รอให้ได้ วันหนึ่งเขาก็จะท�าได้เอง
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การได้เข้าร่วมโครงการสนบัสนุนการพฒันาครแูละเดก็นอกระบบการศกึษาโดยเครอืข่ายเชงิพืน้ที่ 

: ภาคเหนือ (จังหวัดตาก ล�าปาง น่าน) ช่วย “หนุนเสริมเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์” ส�าหรับการท�าพรม

เชด็เท้า เครือ่งมอืและอปุกรณ์จะช่วยให้พ่ีปอและน้องๆ ในชมรมสามารถผลติพรมเชด็เท้าได้มากขึน้กว่าเดมิ 

และพรมเช็ดเท้าจากสองมือของทุกคนจะกลายเป็นทุนส�าหรับช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นๆ ในชมรมในเรื่อง

ต่างๆ ที่จ�าเป็น นอกจากนี้แม่เอยังประสานกับผู้ปกครองในชมรมอีก 8 ครอบครัว ที่เข้าร่วมโครงการและได้

รับเงินสนับสนุนทุนอาชีพตามความสนใจเช่นกัน 

“ส่วนใหญ่ครอบครัวที่มีลูกพิการจะต้องมีงานที่ท�าไปเลี้ยงลูกได้ด้วย เพราะมันท้ิงกันไม่ได้  

การได้ทุนสนับสนุนท�าให้มีรายได้เสริม เช่นการเลี้ยงไก่ ปลูกผักท่ีสามารถช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายใน

ครอบครวัได้ มไีข่ มีผกัไว้กนิในครอบครวั และยงัสามารถดแูลลูกได้เหมอืนเดมิ และการทีม่คีนให้ความ

สนใจเดก็พกิารกช่็วยให้พ่อแม่หนัมาสนใจในการดูแลลกูของตวัเองมากยิง่ขึน้ อย่างน้อยกไ็ด้มกีจิกรรม

ท�าร่วมกันในครอบครัว”

 

ความฝันที่แม่เอวางแผนไว้ส�าหรับพี่ปอคืออยากให้เขามีกิจการค้าขายเป็นของตัวเอง การเปิดร้าน 

ไอศกรมีเลก็ๆ หน้าบ้านเพือ่เป็นรายได้ส�าหรบัพีป่อในการเลีย้งดตูวัเอง เสรมิสร้างทกัษะเร่ืองการนบัเงนิทอน

เงินให้กับเขา ถ้าเขาท�าได้พี่ปอก็จะสามารถดูแลร้านได้ด้วยตัวเอง ทุกวันนี้แม่เอ ท�าหน้าที่แม่เลี้ยงเดี่ยว และ

ท�างานเป็นประธานชมรม โดยมีพ่ีปอตดิตามไปทุกท่ีเหมอืนเพือ่นท่ีรูใ้จกนั พ่ีสาวของปอท�างานอยูท่ี่กรงุเทพฯ 

คอยส่งเงนิมาช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระของแม่และคอยสนบัสนนุน้องชายในทกุกจิกรรมเสมอมา และยงัมน้ีอง

สาวพี่ปออีกหนึ่งคนตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

“อนาคตเราวาดไว้เราอาจจะมีที่ของเราสักที่หนึ่งเปิดร้านขายไอศกรีม เป็นร้านที่ไม่ต้องม ี

ข้ันตอนยุ่งยาก ปอสามารถตักไอศกรีมได้ เสิร์ฟได้ และก็เก็บถ้วยเก็บจานล้างได้ ต้อนรับลูกค้าได้  

นี่ก็คืออาชีพที่เขาสามารถอยู่ได้ ”
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“บุญคุณปูด�า” กับวัยรุ่นสร้างตัว
บ้านทุ่งทอง จังหวัดกาญจนบุรี

 

นายปฏิมากร เหมือนรุ่ง อายุ 24 ปี 

จังหวัดกาญจนบุรี 

นายปฏิมากร เหมือนรุ่ง อายุ 24 ปี หรือ “ปั้น” รวมกลุ่มกับเพื่อนๆ กว่า 10 คนที่สนิทสนมกันมา

ต้ังแต่เด็กๆ ชักชวนกันตั้งต้นอาชีพที่ทุกคนคิดแล้วว่าอาจจะเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับพวกเขาใน

อนาคตได้ ปั้นเล่าให้ฟังว่า เพื่อนๆ ในกลุ่มทุกคนเมื่อเรียนจบชั้นปวช.แล้ว ต่างแยกย้ายหางานท�าในทันที 

ตัวปั้นเองก็เช่นกัน เมื่อเรียนจบแล้ว เขาหางานท�าเพ่ือเล้ียงดูตัวเองทันทีด้วยอยากสร้างเนื้อสร้างตัวสร้าง

ฐานะให้เร็วที่สุด 
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“ผมเคยท�างานเป็นพนักงานเอ็มเคช่วงที่ยังเรียนหนังสือ หลังจากนั้นผมก็ออกมารับจ้างสัก  

ผมชอบศลิปะ ผมเรยีนจบปวช.สายศลิปะ การสกัไม่ต้องลงทนุเยอะแต่เน้นทีล่งแรง ผมท�าอาชพีรบัจ้าง

สักผ่านออนไลน์ไม่มีหน้าร้าน มีรายได้พอสมควร” ปั้นเล่าพร้อมโชว์ลายสักที่เคยสักให้กับลูกค้า

ปั้นเล่าให้ฟังว่าส�าหรับ

พืน้ทีชุ่มชนบ้านทุง่ทองอ�าเภอ

ท่าม่วงแห่งนี้ มีกลุ่มเยาวชน

นอกระบบอยู่หลายกลุ่ม กลุ่ม

เล่นกฬีา บางกลุม่เป็นเดก็แว๊น 

มอเตอร์ไซค์ ส�าหรับกลุ่มของ

เขาทุกคนท�างานมีอาชีพเป็น

ของตัวเอง บ้างมีครอบครัว

แล้ว จึงเน้นนัดเจอกันเพื่อ

สังสรรค์แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน

เพือ่ผ่อนคลายจากการท�างาน 

เด็กเยาวชนทีม่ปัีญหายาเสพตดิ

ก็มีบ้าง เช่นกลุ่มเด็กวัยรุ ่นที่

ท�างานก่อสร้าง ส�าหรับพวก

เขาอาจจะมีดื่มเหล้าบ้างแต่ทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มุ่งที่จะสร้างตัวสร้างอาชีพที่มั่นคงมากกว่านี่คือ

จุดเด่นของกลุ่ม “แต่ละคนมีหัวการค้า ทุกคนพร้อมช่วยกันคิด มีความรับผิดชอบท�ามาหากิน ทุกคนโต

กันหมดแล้ว เด็กบางคนไม่เรียนแนวคิดก็จะแคบเพราะไม่มีคนสอนก็ไม่มีแนวคิดการตลาด เพ่ือนๆ 

ผมจะเป็นเด็กยุคใหม่ ชอบท�างานหาเงิน”
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ส�าหรับอาชีพการเลี้ยงปูด�า เป็นหนึ่งใน

อาชพีทีป้ั่นสนใจและตดิตามดขู้อมลูต่างๆ ตาม

อินเทอร์เน็ตมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ด้วย

นิสัยส่วนตัวเขาเป็นคนชอบเรียนรู ้เร่ืองราว

ใหม่ๆ และต้องการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เมื่อ

มีโอกาสหรือช่องทางดีๆ ปั้นมักเอาเรื่องราว

ความรู้และความสนใจของเขาเล่าให้เพือ่นๆ ฟัง

เสมอ การได้เข้าร่วมการโครงการสนับสนุน

การพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา

เชิงพ้ืนทีภ่าคตะวนัตก:กาญจนบรุ ีสมทุรสาคร 

ประจวบคีรีขันธ์ ท�าให้ปั้นกับเพื่อนทั้ง 10 คน 

ได้ “พิสูจน์ความตั้งใจ” ร่วมกันอีกครั้งโดยมี

ปั้นเป็นตัวตั้งตัวตี และมีเพื่อนๆ คอยให้ความ

ร่วมมือร่วมใจและร่วมลงแรง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้

แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน แต่ในเมื่อทุกคน

อยากท�า ใครว่างใครสะดวกเม่ือไหร่ กห็มุนเวยีน

ผลัดเปลี่ยนกันมา

“ผมสนใจหลายอย่าง แต่ผมคิดว่าปูดีสุด เคยเลี้ยงกบขาดทุน กลุ่มเพื่อนเริ่มสนใจปูเห็นตรงกัน 

ผมเปิดดใูนยูทปู ผมตัง้ใจว่าจะท�าอยูแ่ล้ว พอมโีครงการมากท็�าให้ผมรวมกลุม่ได้ ผมลองชวนเพือ่นว่า

สนใจไหม ตอนแรกเพือ่นก็ถามผมว่าจะเล้ียงปเูหรอ เล้ียงแล้วจะตายไหม ผมกบ็อกเพ่ือนว่าลองศกึษา

ดูก่อนเพราะเห็นมีคนท�าได้ เพื่อนก็เลยเอาด้วย จริงๆ ถ้าท�าไปได้ทุกคนก็ได้ผลประโยชน์หมด  
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กลุ่มผมไม่เกี่ยงกัน ใครว่างก็มาท�า ผมก็

ท�าเรื่อยๆ แต่ทุกคนต้องมาดูตลอดเวียน

กันมา” 

เงินสนับสนุนท่ีได้กลุ่มปูด�า น�าไปซื้อ

อปุกรณ์เพ่ือน�ามาสร้างบ่อเลีย้งป ูและซือ้พ่อ

แม่พันธุ ์มาเลี้ยงเพื่อหวังขยายผลต่อใน

อนาคต สิ่งที่ทุกคนท�าอยู่คือการลองผิดลอง

ถกูไปด้วยกนั พวกเขาไม่ได้คาดหวงัถงึผลของ

ความส�าเร็จแต่ขอเพียงได้เริ่มต้นท�าอะไร 

บางอย่างร่วมกัน แค่นี้ก็รู ้สึกสนุกท่ีได้คิด  

เร่ิม และสร้างต้นทนุอาชพีให้กบัชวีติ ป้ันเล่า

เพิ่มเติมว่า ส�าหรับปั้นงานนี้ตัวเขาเองทุ่ม

หมดหน้าตัก ส่วนเพื่อนๆ หากวันหนึ่งอยาก

เปลี่ยนใจไม่ต้องการร่วมทางด้วย เขาก็ยินดี

รับฟังในทุกความคิดเห็น

“ผมตั้งใจท�าอยู่แล้ว แต่ไม่ได้คาด

หวัง หากท�าไปสักระยะหนึ่งเพื่อนบอกว่า

ไม่ใช่ ผมก็ยินดีไปต่อเองคนเดียว ตอนท�า

กลุ่มก็ตกลงกันว่าถ้าเจ๊งก็เจ๊งไปด้วยกัน  

ถ้าท�าได้ก็เป็นประโยชน์ต่อทุกคน”
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การเลี้ยงปูด�ามีข้อจ�ากัดและเง่ือนไขที่เปราะบางอยู่มาก หากเล้ียงไม่ถูกวิธี 

อากาศร้อนไปน�้าเย็นไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อปูได้ เพราะฉะนั้นเขากับเพ่ือนจึง

วางแผนไว้ว่าในระยะสัน้นีจ้ะช่วยกนัเตรยีมความพร้อมก่อน จดัการทีดิ่นให้เรยีบร้อย 

จัดอุปกรณ์การเลี้ยงต่างๆ ให้ครบครัน เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

มากได้ เพือ่ทีร่ะยะยาวจะได้เหลือเพยีงกระบวนการเลีย้งดปูเูพยีงอย่างเดยีวทีท่กุคน

ต้องใส่ใจ และรอให้ถึงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงเวลาส�าคัญที่ปูจะเริ่มผสมพันธุ์อีกครั้ง

“ในฤดูฝนเราจะให้ปผูสมพนัธ์ุเตม็ประสทิธภิาพ ต้องให้ปไูด้กนิอาหารให้

แข็งแรง อาจจะต่อสปีกเกอร์ท�าเสียงหลอกว่าฝนตก ทุกวันนี้เราเลี้ยงในบ้าน

ก็พยายามท�าให้เหมือนเป็นธรรมชาติที่สุด คิดต่อยอดกันว่าจะปรับไปเลี้ยงบ่อ

ดิน ขึงสแลน เพื่อนๆ ก็เตรียมมาช่วยกันขุดบ่อ”

ปั้นและเพื่อนๆ ฝันว่าหากวันหน่ึงปูด�าของพวกเขาขยายพันธุ์ได้เป็นร้อยเป็น

พันตัว พวกเขาจะน�าไปแปรรูปเพื่อขายเป็นรายได้แบ่งปันส�าหรับหุ้นส่วนทุกคน 

“ภาพฝันที่คิดไว้คือทุกคนในกลุ่มหารายได้ ขยายเป็นฟาร์ม พึ่งตัวเองได้และ

เล้ียงครอบครัวได้ก็พอแล้ว คิดข�าๆ ก็อาจจะเป็นซีอีโอ น่ังท�างานบริหาร 

จ้างคนในชุมชนมาท�า กระจายรายได้ในชุมชน” ปั้นเล่าไปยิ้มไป

เขาทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า การเลี้ยงปูด�าครั้งนี้จะส�าเร็จหรือล้มเหลวไม่ได้

ขึน้อยูก่บัข้อจ�ากัดของป ูแต่ขึน้แต่ปัจจยัอยู่ทีต่วัเรามากกว่า “ถ้าเราไม่อดทนก็ไปต่อ

ไม่ได้ เคยมีเจ้าของฟาร์มแนะน�าผมให้อดทนเพราะต้องใช้เวลานาน” 
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ไร่ส้มแห่งความหวัง 
 “นิน” เด็กน้อยยิ้มมหัศจรรย์

เด็กชายธนิน กันมน อายุ 8 ปี 

 จังหวัดเชียงใหม่

ในบ้านพกัหลงัเลก็ๆ ทีซ่่อนตวัอยูใ่นไร่ส้มกว่าพนัไร่ ณ อ�าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มคีวามฝันมากมาย

กระจัดกระจายไปทั่วสวนส้ม เด็กๆ ลูกหลานแรงงานไร่ส้ม ใช้ชีวิตกิน นอน และมีอนาคตรอไว้แค่เพียงเมื่อ

โตขึน้เขาจะเป็นอีกหนึง่แรงงานทีใ่ช้ชวีติหมนุเวยีนอยูใ่นไร่ส้มแห่งนีส้บืทอดต่อจากพ่อแม่ ก่อนการมาถงึของ

ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ชีวิตของเด็กๆ ด�าเนินไปอย่างเรียบง่าย ไม่มีความคิดอื่นใดให้ฝันถึง นอกเสียจาก

การเรียนรู้และความเข้าใจโลกภายในสวนส้ม “ครอบครัวกันมน” คือหนึ่งครอบครัวท่ีหนีความยากจน 

แร้นแค้น มาจากรัฐฉานตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.2548 เพื่อหวังว่าชีวิตใหม่ในแผ่นดินไทยจะช่วยสร้างรากฐานของ

ชีวิตที่ดีและมั่นคงให้กับครอบครัว
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เด็กชายธนนิ กันมน 

หรือนิน อายุ 8 ปี เกิดที่ 

โรงพยาบาลฝาง จังหวัด

เชยีงใหม่ พ่อและแม่แจ้งเกดิ

ตามกฎหมาย เขาเป็นบุตร

ของผู้โยกย้ายถิน่ฐาน มบิีดา

ข้ามแดน เข้ามาประเทศไทย

ทางดอยด�า ต�าบลเมืองแหง 

อ�าเภอเวียงแหง จังหวัด

เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นพืน้ทีช่ายแดน

ติดต่อกับรัฐฉาน ประเทศ

เมียนมา และมารับจ้างใน

สวนส้ม หมู่ 6 ต�าบลแม่ข่า 

อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

เขาพี่น้องทั้งหมด 3 คน และนินเป็นลูกคนสุดท้องของพ่อ นายยุทธ กันมน พ่อได้รับการรับรองสิทธิและ

สถานะบคุคล ถอืเป็นราษฎรของรฐัไทย แต่อาจมีเงือ่นไขอนัเนือ่งมาจากความเป็นคน ต่างด้าวในประเทศไทย 

ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาการก�าหนดสถานะและสิทธิของบุคคล (มติ ครม.วันท่ี 18 ม.ค.2548)  

ส่วนแม่ นางนาน เก ส่วย เป็นแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ที่มีใบอนุญาตท�างาน (Work Permit)  

และเป็นกลุม่คนทีไ่ด้รบัการอนญุาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัรได้จนกว่าบตัรจะหมดอาย ุโดยการอนญุาตท�างาน

ไม่เกิน 2 ปี โดยแยกเป็น 2 ห้วงเวลา คือ 1) ใบอนุญาตท�างานหมดอายุก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 อนุญาต

ให้ท�างานถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
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ห้องแถวเรียงกัน 5–6 ห้องถูกแบ่งเป็น

โซนท่ีพกัอาศยั ห้องขนาด 3x4 เมตรคือบ้านพกั

ส�าหรับคนงานหนึ่งครอบครัว แสงไฟสลัวจาก

หลอดไฟนีออนเล็กๆ เผยให้เห็นน้องนิน  

ซึ่งก�าลังนั่งหลบมุมอยู่ในบ้าน เขาพาตัวเองไป

ซ่อนไว้เพื่อไม่ให้คนแปลกหน้าเห็น ไม่นานเมื่อ

คุณครูเอ่ยช่ือของเขา นินก็ค่อยๆ เดินมาหา

อย่างว ่าง ่าย ปกติแล้วนินเป็นเด็ก ร ่าเริง 

อัธยาศัยดี ชอบช่วยเหลือครูและเพื่อนในศูนย์

การเรียนไร่ส้ม ด้วยสภาพแวดล้อมในบ้านพัก

ขนาดเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยสารปนเปื้อนสารเคมี

ต่างๆ ทีใ่ช้ในการเร่งผลผลติในไร่ส้ม ไม่ใช่เฉพาะ

ผูท้ีพ่่นสารเคมเีท่านัน้ทีจ่ะได้รบัอันตราย ภรรยา

และลกูๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นห้องแถวซึง่อยูใ่นอาณา

บรเิวณสวนส้มกไ็ม่สามารถหลกีเลีย่งพษิภัยของ

สารที่ฉีดพ่นลงไปนั้นได้ 

 ห้องแถวอยู่ห่างจากต้นส้มไม่กีร้่อยเมตร 

สารเคมีที่ฉีดพ่นฟุ ้งอยู ่ในอากาศลอยวนอยู ่

เหนือจานข้าว อากาศทีพ่วกเขาสดูดมอยูท่กุวนั 

สารเคมเีหล่านัน้ส่งผลกระทบต่อสขุภาพของนนิ

ตามผิวหนังของเขามักมีผื่นคัน บางครั้งก็มี
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อาการแพ้ หายใจไม่สะดวก และด้วยสภาวะดาวน์ซนิโดรมทีต่ดิตวัมาตัง้แต่เกดิ แม้ว่าตอนนีน้ินจะอายุ 8 ขวบ

แล้ว แต่พัฒนาการก็ยังล่าช้ากว่าเด็กปกติ ส่งผลให้นินยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเทียบกับเด็กๆ 

อายุไล่เลี่ยกัน

ทุกวันนี้พ่อของนิน พยายามยื่นค�าร้องขอสัญชาติไทยให้กับนิน ตามหลักดินแดน ส�าหรับบุคคลที่เกิด

ในประเทศไทย และมีสูติบัตร ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่ม

เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ท่ีอ�าเภอเวียงแหง แต่ก็ถูกปฏิเสธการรับค�าร้องด้วย

วาจาเรือ่ยมา ท�าให้น้องนนิไม่สามารถเข้าสูก่ระบวนการพสิจูน์สทิธติามสทิธทิีพ่งึได้รบั และยงัถกูละเมดิสทิธิ

ทีพึ่งได้รับเพียงเพราะค�าปฏิเสธของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน ด้วยเหตเุพราะอายยุงัน้อย นินและพ่อยงัมเีสรีภาพ

ที่จะเดินทางภายในจังหวัดเชียงใหม่ ออกจากอ�าเภอเวียงแหงโดยไม่ต้องขออนุญาต แต่หากเป็นการออก

นอกจังหวัดเชียงใหม่หรือออกนอกประเทศไทยจะต้องได้รับอนุญาติจากนายอ�าเภอเสียก่อน

ปัจจุบันนิน ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ศูนย์การเรียนไร้ส้มวิทยา ได้รับการฝึกให้เรียน

รูทั้กษะชีวิตและพฒันาการตามช่วงวัย เขาคอืดาวเด่นประจ�าช้ันเรยีนคอยช่วยเหลอืครแูละเพือ่นๆ เสมอด้วย

ความตั้งใจ การได้เข้าร่วม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่าย

เชงิพืน้ที:่ ภาคเหนอืตอนบน (จงัหวดัเชียงใหม่และจังหวดัเชยีงราย) ช่วยให้ครอบครวักนัมน “ได้รบัสทิธิ

พลเมืองขั้นพื้นฐาน” การได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานท�าให้นิน ได้รับสิทธิในการเข้ารักษาพยาบาล ได้เรียนหนังสือ 

และฝึกพัฒนาการตามช่วงวัยจากครูที่มีความเชี่ยวชาญ 

“ลกูต้องแข็งแรงและช่วยเหลือตวัเองได้” พ่อยทุธ กล่าวถงึความคาดหวังท่ีมต่ีอนนิในอนาคต ส�าหรบั

พ่อแล้วเขาท�าหน้าที่ดีที่สุดคือการท�างานให้หนักเพ่ือหารายได้มาหล่อเล้ียงทุกคนในบ้าน ความฝันถูกส่งต่อ

ไปยังลูกๆ ทุกคนรวมถึงนินด้วย ส�าหรับที่นี่ความฝันจึงเป็นเรื่องที่ควรถูกจุดประกายมากกว่าท�าให้ลบเลือน
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หายไป “ส้ม” ลูกเดิมๆ ที่เคยวาง

ขายอยู่ตามท้องตลาด ภายใต้สีส้ม

สดใส หวานฉ�่า ชีวิตเบื้องหลังการ

ผลิดอก และออกใบของต้นส้มจน

เติบโต ผ่านมือไม้และแรงกายของ

คนท�างานในสวน ไม่ใช่เพียงเงิน

ทองที่หล่อเลี้ยงครอบครัวลูก เมีย 

ส้มลูกหนึ่งแลกกับอนาคตที่ฝันไว้

ทั้งชีวิตชีวิตของแรงงานที่ไร้ตัวตน

บนแผ่นดินเกิดปรากฏกาย และมี

อยู่จริงในสวนส้มกว่าหนึ่งพันไร่ ใน

อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

“ถ้าคนกินส้ม ไม่เลือกกิน

ส้มที่ความสวยของเปลือกส้ม 

เราคงไม่ต้องใช้สารเคม”ี พ่อยทุธ

กล่าวทิ้งท้าย
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อาชีพ“คุณครู”
ยังอยู่ในความฝันเสมอ

นางสาวสุภาพร แสงกระจ่าง อายุ 20 ปี

จังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาวสภุาพร แสงกระจ่าง หรอื “อ้อ” ส�าหรบัเธอความฝันสงูสดุเมือ่คร้ังวยัเด็ก คอืการได้มโีอกาส

สักครั้งเดินทางทั่วประเทศไทย เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต อ้อเกิดและเติบโตท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีใน

ครอบครัวที่มีพ่อแม่ และน้องชาย เธอเป็นลูกสาวคนโตของบ้านซึ่งตอนนั้นมีหน้าท่ีหลักคือการเล้ียงดูน้อง

ชายตามภารกจิทีแ่ม่ได้มอบหมายไว้ให้ ด้วยครอบครวัไม่ได้ร�า่รวย พ่อแม่ต่างกต้็องท�างานหนกัเพือ่หารายได้

มาจุนเจือครอบครัว นอกจากสมาชิก4คนในครอบครัว ยังมียายอีกหนึ่งคนที่อาศัยอยู่ด้วยกัน ยายเปรียบ

เสมอืนแม่คนท่ีสองของอ้อ เม่ือพ่อและแม่ต้องออกไปท�างานนอกบ้านไม่ค่อยมเีวลาให้เธอและน้องชายมากนกั 

ยายจึงเป็นตัวแทนของความรักและความอบอุ่นที่มอบให้กับหลานเสมอมา 
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ในวยัเดก็อ้อเริม่เรยีนในศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านโพธิต์ะควน ซึง่เป็นศนูย์พฒันาเดก็เล็กทีบ้่านเกดิตนเอง 

จากนัน้ได้ศกึษาต่อในระดบัชัน้ประถมศกึษาโรงเรยีนวดัโพธิต์ะควน จนจบชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ก็เข้ารบัการ

ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา แต่เนื่องจากต�าบลวัดดาวเป็นต�าบลขนาดเล็ก จึงไม่มีโรงเรียนมัธยมประจ�า

ต�าบล ท�าให้เธอต้องไปเรยีนต่อนอกพืน้ที ่ซึง่เป็นโรงเรยีนมธัยมประจ�าอ�าเภอบางปลาม้า “โรงเรยีนบางปลาม้า

สูงสุมารผดุงวิทย์” ตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 จนจบ

การศึกษา 

ช่วงจังหวะชีวิตระหว่างที่ก�าลังศึกษาในช่วง

มัธยมศึกษา ม.1 ถึง ม.2 เกิดปัญหาในครอบครัวโดย

พ่อและแม่มีปัญหาจนต้องแยกทางกัน แม่เลือกให้

น้องชายอาศัยอยู่กับพ่อ ส่วนเธออยู่กับแม่และยาย 

เมือ่แยกทางกนัแม่ตดัสนิใจเข้าไปหางานท�าในกรงุเทพฯ 

เพ่ือหาเงนิมาช่วยเหลอืและใช้จ่ายในครอบครวั แม่ไป

ท�างานที่กรุงเทพได้ประมาณ 1-2 ปี จากนั้นก็กลับมา

ท�างานในตัวเมืองจงัหวดัสพุรรณบรุ ีเนือ่งจากยายเริม่

สขุภาพไม่ดีแม่จงึต้องกลบัมาดูแลยาย และในตอนนัน้

อ้อก�าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมปลาย

หลังจากนั้น “มรสุมชีวิต” ก็ถาโถมประดัง

ประเด แม่เริ่มมีอาการป่วยเรื้อรัง จนในท่ีสุดหมอ

วินิจฉัยว่าแม่ป่วยเป็นมะเร็งไทรอยด์ ตอนนั้นอ้อรู้สึก

ตกใจและกลัวว่าแม่เป็นอะไรมาก แม่ต้องเข้ารับการ
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รกัษาฉายแสงและผ่าตดัหลายครัง้ และแม่ต้องรักษาตวัเองอย่างต่อเนือ่ง มค่ีาใช้จ่ายจากการทีต้่องไปหาหมอ

เป็นประจ�าค่าใช้จ่ายในครอบครัวหลังจากที่แม่ป่วยมากมายเกินกว่าจะหามาใช้จ่ายในครอบครัวให้เพียงพอ 

ซึ่งอาจจะท�าให้อ้อไม่ได้เรียนต่อ หรือต้องหยุดการเรียนลงกลางคันเพราะนี่คือทางออกที่ดีที่สุด และคือทาง

รอดทางเดียวส�าหรับครอบครัวในตอนนั้น 

“เรามนัคนจน สทิธิในการเบกิรกัษาไม่ม ีสิง่ทีท่�าได้คอืการควกัเงนิจ่ายเพือ่ดแูลตวัเองไปครัง้ต่อ

ครั้ง ในตอนนั้นเริ่มรู้อนาคตตวัแล้วว่า คงไม่มีโอกาสได้เรียนต่อไปจนถึงฝันทีต่นเองวางเป้าหมายชีวิต

ไว้ได้แน่”

หลังจากนั้นเป็นต้นมา อ้อพยายามหา

งานท�าเพือ่แบ่งเบาภาระของแม่หลังเลกิเรยีน

วันธรรมดาจะท�าหน้าที่หลักในครอบครัว 

ท�างานบ้านช่วยแม่ทุกวันทั้งก่อนไปโรงเรียน

และหลังเลิกเรียน ในช่วงวันหยุดเสาร์ – 

อาทิตย์หารายได้เสริมเพื่อน�ามาเป็นค่าขนม

ตนเองจะได้ไม่ต้องแบมือขอเงินแม่ ชวนน้อง

ชายไปช่วยกันเก็บผัก - เก็บขวดไปขาย พอมี

รายได้บ้าง คือความภูมิใจที่สามารถช่วย 

แบ่งเบาภาระของแม่ได้ แต่แล้วเนื่องจาก

ปัญหาหลากหลายด้านที่มารุมเร้าส่งผลกระ

ทบทางจิตใจของแม่ ปัจจุบันแม่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าควบคู่ไปกับโรคมะเร็งไทรอยด์ แม่ขาดยาไม่ได้ต้องทาน

ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แม่ไม่สามารถท�างานได้อีกต่อไปต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเท่านั้น
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“เมือ่หนจูบ ม.6 และขาดโอกาสในการ

ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หนูต้องลืม

เป้าหมายชวีติตนเองทีอ่ยากเรยีนต่อเกีย่วกับ

ภาษาอังกฤษต้องหาอาชีพหารายได้มาดูแล

ครอบครัวแทนแม่ แม้ว่าจะไม่ได้เรียนต่อ 

แต่ความฝันทีห่นตูัง้เป้าหมายไว้ก่อนหน้านัน้

คอือยากเรยีนต่อปรญิญาตร ีคณะมนษุย์ศาสตร์ 

สาขาภาษาอังกฤษ เพราะใฝ่ฝันอยากเป็น

ครูสอนภาษา”

ความฝันที่อยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ผลักดันให้อ้อพยายามหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองใน

ทกุทางไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนงัสอื การร้องเพลงเพือ่ฝึกภาษา และการเรยีนรูผ่้านสือ่โซเซยีลมเีดยีต่างๆ เท่า

ที่มีเวลา หากถามว่าวันนี้เธอหยุดความฝันนั้นไปหรือยัง เธอตอบอย่างหนักแน่นว่า “ไม่มีวันหยุดฝัน”

“ทุกวันนี้หนูยังคงมีความฝัน ความหวัง ที่อยากศึกษาเล่าเรียนต่อแม้ว่าปัจจุบันต้องกลับมาขาย

ของท่ีบ้านตามเดิม ซึ่งในสภาวการณ์ที่ต้องแข็งแกร่ง อดทน และต้องก้าวให้ข้าม การมีครอบครัว 

แม่และน้อง คนรอบข้าง คอยเติมพลังใจให้ ท�าให้เกิดพลังแห่งความเพียร”

การได้เข้าร่วม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยเครือข่ายเชิง

พื้นที่ : ภาคตะวันตก 4 จังหวัด (นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และสมุทรสงคราม) คือ “ฝันที่เป็นจริง” 

กระบวนการช่วยเหลอืต่างๆ หนนุเสรมิการเรยีนรูใ้ห้กบัเดก็และเยาวชนทีข่าดโอกาส ทัง้ต่อตวัเธอและเดก็ๆ 

ในชุมชน เสมือนท�าให้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ และรู้สึกมีความหวัง 
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“หนูไม่ลังเลที่จะให้ข้อมูลเลย คิดว่าเป็นเรื่องดี ท่ีได้รับโอกาส ท่ีจะ

สานฝัน และความตั้งใจของตนเอง ให้สู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ยังหวังที่จะได้มี

โอกาสได้เรียนต่ออีกครั้ง” 

การมาถงึของกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษาเป็นหนทางหนึง่ที่

จะช่วยให้เธอได้ก้าวไปถึงความฝัน การวางแผนอนาคตในระยะยาว ฝันที่เคยคิด

ว่าเป็นเพียงแค่ความฝันจะสามารถเป็นจริงได้ เธอจะได้เรียนจนจบปริญญาตรี 

และมีงานท�าเพื่อดูเลี้ยงยาย น้องและดูแลแม่ที่เจ็บป่วยให้มีความสุข และคืนทุน

ความสุขให้กับชุมชน ร่วมสร้างโอกาสทางสังคม ให้กับเด็กและเยาวชน ในชุมชน 

ในวันข้างหน้า ช่วยหนุนเสริมและเป็นแรงผลักดันให้กับน้องๆ เยาวชน ได้รับ

โอกาสแบบนี้ในอนาคต ที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง 

“ขอโอกาสให้หนูได้ท�าตามฝัน หนูจะเป็นคนดีที่มุ่งมั่น สร้างสรรค์

สังคมให้น่าอยู่ไม่ให้ผู้มอบทุนต้องผิดหวังในเจตนาที่มุ่งมั่นจากหัวใจ”
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“ช่างตัดผมชุมชน” ของคนช่างฝัน
นายธนโชติ หล�าหลง อายุ 21 ปี (แทน)

จังหวัดตรัง

นายธนโชติ หล�าหลง หรือ แทน ก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงต้นปีพ.ศ 2563  

แทนเคยท�างานที่มดตะนอยรีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่ท่ีหาดมดตะนอย ต�าบลเกาะลิบง อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

ซึ่งถือเป็นบ้านเกิดของแทน ที่ผ่านมาแทนคือก�าลังหลักของครอบครัว แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาด

ของโรคโควิด-19 ท�าให้รีสอร์ทต้องหยุดกิจการ ส่งผลให้เขาไม่มีงานท�า พ่อของแทนท�างานด้านการประมง

คือ การออกเรือหาปลา ตกปลา วางอวนปู อวนปลา นอกจากนั้นพ่อยังมีกิจการให้เช่าเหมาเรือส�าหรับการ

ท่องเที่ยว หรือพานักท่องเที่ยวไปตกปลา ซึ่งบางครั้งแทนก็ออกเรือไปกับพ่อบ้าง โดยเขาท�าหน้าที่คอยช่วย

พ่อดงึสมอเรือ ช่วยปลดปลาให้ลกูค้า คอยแนะน�าวธิกีารในการตกปลา และเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัทะเลให้ลูกค้า

ฟัง แม้ว่าจะเป็นกิจการของพ่อ ส�าหรับแทนอะไรที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเขายินดีท�า ส่วนความฝัน

ที่อยากเป็นทหารคือสิ่งที่ยังอยู่ในใจเสมอ
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“ความฝันตอนเด็ก ๆ ของผมตั้งแต่จ�าความ

ได้คอืผมอยากเป็นทหารครบั เพราะผมคิดว่าทหาร

มีเงินเดือนเยอะ และอีกอย่างคือได้ช่วยชาติด้วย”

การได้เข้าร่วม โครงการสนบัสนนุการพฒันา

ครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิง

พื้นที่ : พื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง : เครือข่ายสมาคม

อาสาสร้างสุข เปิดโอกาสให้แทนได้ “เรียนตัดผม” 

ซึง่ถอืเป็นสิง่ทีเ่ขาเลอืกท�าด้วยตัวเอง เพราะอยากเปิด

ร้านตดัผมในชมุชนบ้านมดตะนอย เนือ่งจากในชมุชน

ไม่มีร้านตัดผมชาย และหากต้องการตัดผมต้องเดิน

ทางไปไกลที่หมู่บ้านอื่นๆ หรือในตัวอ�าเภอกันตัง  

และไม่ใช่แทนคนเดียวท่ีคิดแบบนี้ ยังมีอนัสซึ่งเป็น

ลูกพี่ลูกน้องของเขาที่คิดและอยากเปิดร้านตัดผม 

ในชุมชนเช่นกัน 

แทนและอนัสได้สมัครเรียนทักษะอาชีพช่างตัดผมท่ีวิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดตรัง เมื่อวันท่ี  

14 มกราคม 2564 ค่าสมัคร 175 บาท ซึ่งจะมีการเรียนการสอนในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. 

วันละ 3 ช่ัวโมง และเริ่มเรียนในวันที่ 15 มกราคม 2564 – 12 มีนาคม 2564 รวมระยะเวลาเรียนท้ังส้ิน  

123 ช่ัวโมง ในการเดินทางไปเรียนนั้นทั้งคู่ต้องตื่นนอนตั้งแต่ 6.30 น. และเดินทางออกจากบ้านในเวลา  

7.00 น. เป็นระยะทางประมาณกว่า 47 กิโลเมตรจากบ้านถึงวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 
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“ทุนของกสศ.ท่ีสนับสนุนมาผมก็รู้สึกดีมากครับ ดีท่ีมาช่วย

ผมในด้านนี้มาช่วยสานฝันและช่วยต่อยอดชีวิตได้ จากที่ผมไม่เคย

เรียนไม่เคยเป็นช่างตัดผม ไม่เคยตัดผมเป็นผมก็ท�าได้และได้มา

เรียนรู้ ได้มาตัดผม มันท�าให้เรามีช่องทางหาเงินได้ด้วย ผมว่า 

ทุกคนมีโอกาสไม่เท่ากันนะ แต่ถ้าโอกาสเดินทางมาหาผมเมื่อไหร่ 

ผมจะรีบคว้าเอาไว้ก่อนเลย”
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ในวันท่ีได้มีโอกาสการลงมือตัดผมครั้งแรก 

แทนรู้สึกกังวล ตื่นเต้น กลัว มือไม้สั่น โดยได้ตัดผม

ให้น้องๆ ชัน้ประถมปีที ่1-2 ทีโ่รงเรยีนบ้านหนองไทร 

และฝึกตัดผมเรื่อย ๆมาจนกระทั่งจบหลักสูตรแทน

ได้ไปฝึกตัดผมตามโรงเรยีนกว่า 11 โรงเรยีน หลังจาก

ลองตัดครั้งแรกแล้วแทนก็ยังมีความรู้สึกชอบและ 

ยังอยากจะท�าต่อ อยากเปิดร้านเป็นของตัวเองใน

ชุมชนเมื่อมีความช�านาญมากข้ึน ส�าหรับชีวิตท่ี 

ผ่านมาแม้ว่าจะเหนื่อยและหนักอยู่บ้าง แต่แทนก็ 

เชื่อเสมอว่าต้องมีวันที่ดีกว่านี้รออยู่

“เหมือนวันนี้ถ้าเรารู้สึกแย่ แต่เราก็ต้องสู้

ท�ามันให้ดีที่สุด อย่าเพ่ิงเหน่ือย อย่าเพ่ิงท้อ  

วนัหนึง่มนัจะต้องดกีว่าน้ีครบั วนัหน่ึงเราจะส�าเร็จ

ครับ”
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