


คณะกรรมการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.)

๑. ศ.นพ.เสม  พริง้พวงแกว้ ผูร้เิริม่ก่อตัง้

๒. น.ส.ศรสีวา่ง  พั่ววงศแ์พทย ์ ประธานกิตตมิศกัดิ์

๓. รศ.ดร.โคทม    อารยีา  ประธานกรรมการ

๔. ศ.ดร.ชยัวฒัน ์  สถาอานนัท ์ รองประธานกรรมการ 

๕. นางสาวสดุา    ตวิยานนท ์ รองประธานกรรมการ

๖. นางสาวสชุาดา   ไทยบรรเทา  กรรมการและเหรญัญิก 

๗. นางสาวอญัมณี   บรูณกานนท ์ กรรมการและเลขานกุาร 

๘. นายแพทยย์งยทุธ   วงศภิ์รมยศ์านติ ์ กรรมการ 

๙. รศ.ดร.ฉนัทนา   หวนัแกว้  กรรมการ 

๑๐. นายแพทยป์ระพจน ์ เภตรากาศ กรรมการ

๑๑. รศ.ดร.สายฤดี   วรกิจโภคาทร กรรมการ

๑๒. ผศ.ภญ.ดร.นิยดา   เกียรตย่ิิงองัศลุี กรรมการ

๑๓. ผศ.ดร.เอือ้จิต   วิโรจนไ์ตรรตัน ์ กรรมการ

๑๔. นางระกาวิน   ลีชนะวานิชพนัธ ์ กรรมการ

๑๕. นายวนัชยั    บญุประชา  กรรมการ

๑๖. นางสาวณฐัสริกิร   กลัยาณสนัต ์ กรรมการ

คณะกรรมการไมไ่ดร้บัผลประโยชนต์อบแทนใด ๆ ทัง้สิน้

จากการด�าเนินงานของ มพด.

 สถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโควิด ๑๙ ตัง้แตปี่ ๒๕๖๓ ถงึปัจจบุนั เป็นภาวะคกุคามท่ีทั่วโลก

ตอ้งเผชิญรว่มกนั  ประเทศไทยยงัมีการแพรร่ะบาดระลอกสามลกุลามไปทั่วประเทศ  รฐัก�าหนดมาตรการ

ตา่งๆ ออกมาเพ่ือลดการแพรร่ะบาด  ทัง้มาตรการปิดโรงเรยีนและศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  และขอความร่วมมือ

ใหท้ �างานท่ีบา้น   ผลกระทบจึงไปตกกับเด็กและเยาวชน   โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสงัคม  สง่ผล

ตอ่การด�าเนินชีวิตของผูค้นในสงัคมเป็นอยา่งมาก  ก่อใหเ้กิดความสบัสน ครอบครวั ชมุชน ปรบัตวัไมท่นั

และไมรู่จ้ะรบัมือกนัอยา่งไร

 ในปีท่ีผา่นมามลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็(มพด.)  มีการพฒันาศกัยภาพแกนน�านกัสื่อสาร  ภายใต้

โครงการนกัสือ่สารสขุภาวะเพ่ือลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมรว่มกบัเครอืขา่ยในแตล่ะภาค   ออกมาเคลือ่น

งานในสถานการณวิ์กฤตไิดอ้ยา่งทนัทว่งที   เพ่ือท�าใหช้มุชนโรงเรยีนคลายความวิตกกงัวล   สามารถรบัมือ

กบัวิกฤตท่ีิเกิดขึน้ในครัง้นี ้ ดว้ยความรว่มใจของชาวชมุชนเอง  โดยออกแบบการท�างานคือ  นักสือ่สารสุข

ภาวะเพือ่ลดความเหลือ่มล�้าทางสังคม   ผ่านนักสือ่สารสุขภาวะเดก็ข้ามชาต,ินักสือ่สารสุขภาวะ

ชุมชนแออัดเมือง,นักสื่อสารสุขภาวะ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  และนักส่ือสารเพื่อลดความ

เหลือ่มล�้าด้านการศึกษาและMIDLสร้างการเปลีย่นแปลงอีสานตุ้มโฮม   จากการด�าเนินงานไดเ้หน็

การเปลี่ยนแปลงหลายดา้น เช่น การลดความเหลื่อมล�า้ในการเขา้ถึงการเรียนรูเ้พราะขาดทรพัยากร

เทคโนโลยี  สง่ผลใหเ้ดก็ในหลายพืน้ท่ีเขา้ไมถ่งึการเรยีนรู ้เพราะขาดทรพัยากรในการเขา้ถงึ เพราะฐานะ

ยากจน  พืน้ท่ีอยู่ห่างไกล  ไม่มีสญัญาณอินเตอรเ์น็ต ฯลฯ   มีการปรบักิจกรรมใหเ้ด็กไดเ้ขา้ถึงการเรียนรู ้

การสอนใหม้ากท่ีสดุ คือการปรบัการเรยีนรูจ้ดัท�าหอ้งเรยีนชมุชน  ในหมูบ่า้น  มีครู พอ่แม ่ครูชมุชน ท�าให้

เกิดการเรยีนรู ้ไปพรอ้มกนั  ในโลก VUCA World  ความผนัผวน(Volatility)  ความไมแ่นน่อน(Uncertainty)

ความซบัซอ้น(Complexity)  ความคลมุเครอื(Ambiguity)    

 มลูนิธิฯ ยงัคงเป็นพืน้ท่ีกลางในการใหค้วามชว่ยเหลือและเช่ือมครอบครวั  ชมุชน  โรงเรยีนและ

มหาวิทยาลยั  ในการสรา้งพืน้ท่ีการสื่อสารเพ่ือลดความเหลื่อมล�า้ในดา้นตา่งๆ  ทัง้สทิธิและโอกาสดา้นการ

ศกึษาท่ีสง่ผลกระทบโดยตรงกบัเด็กและเยาวชน  เกิดช่องว่างระหว่างวยั  ผูส้งูอายไุม่เท่าทนัเด็กและสื่อ

ไม่มีวิธีการดแูลเด็กอย่างเหมาะสม   มลูนิธิฯ ยงัคงขบัเคลื่อน รว่มกบัเครือข่ายครู โรงเรียน   เพ่ือคิดคน้

ตน้แบบนวตักรรมการศกึษา และสรา้งคณุคา่รว่มกนัพฒันาพืน้ท่ีเรยีนรูต้น้แบบ ทัง้ในโรงเรยีนและชมุชน 

รวมทัง้ขยายผลในระดบันโยบายทอ้งถ่ินและระดบัชาติ   

 มลูนิธิฯ ขอขอบคณุทกุภาคสว่นทัง้หนว่ยงานภาครฐั  ภาคเอกชน  สื่อมวลชน  นกัวิชาการ นิสติ

นักศึกษาและประชาชนทั่วไป   ท่ีมีส่วนร่วมสนับสนุนการส่งเสริมพฒันาเด็กทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

เพ่ือลดความเหลื่อมล�า้ทางสงัคม

คำ�นำ�
นายเชษฐา  ม่ันคง

ผู้อ�านวยการมูลนิธิเพือ่การพฒันาเดก็ (มพด.)
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เล่าเรือ่ง
“เล่น”

ด.เดก็ พลงันกัสื่อสาร ๕



 สิ่งมีชีวิตแทบทกุชนิดบนโลกท่ีเรารูจ้กัลว้นมีกิจกรรมท่ีขาดไมไ่ดใ้นวยัเดก็

คือ  “การเล่น”   เราเห็นสตัวต์่างๆ  ว่ิงเล่น  กดัก่ิงไม ้  หรือเล่นคลกุดินคลกุทราย

ไมเ่วน้แมแ้ตม่นษุยท่ี์การเลน่เป็นสิ่งท่ีขาดไมไ่ด ้

 เด็กๆ เล่นไดท้กุอย่าง มีของเล่นก็เล่นดี  ไม่มีของเล่นก็เล่นได ้ ย่ิงมีเพ่ือน

ย่ิงสนกุ  การเลน่ของเดก็ๆ  เป็นเสมือนสงัคมๆ  หนึง่ท่ีมีบรรยากาศเชน่เดียวกนักบั

สงัคมของผูใ้หญ่   หากจะแตกตา่งกนัตรงในแงข่องมิตพืิน้ท่ี   เวลาและความสมัพนัธ์

เชิงอ�านาจตา่งๆ  ท่ีแวดลอ้มอยูเ่ทา่นัน้  

 บรรยากาศของเดก็จะเป็นบรรยากาศแบบมีความสขุ ไดเ้ลน่ ไดล้งมือท�า 

ไดท้ดลองในสิง่ท่ีตนเองสนใจและใชค้วามคดิ   จินตนาการของเดก็ในการคดิวางแผน

ตดัสนิใจ  ลงมือท�าและเกิดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  เพ่ือสั่งสมเป็นประสบการณชี์วิต

ในวยัเด็กของพวกเขาซึ่งส่งผลไปถึงตอนโต     ในการเล่นนัน้อาจจะพบกบัความ

ทา้ทาย  ความเสี่ยง  อุปสรรคบา้ง  แต่ก็จะเป็นบททดลองนอกหอ้งเรียนอย่างดี

ของเดก็   ส �าหรบัโอกาสท่ีจะตดัสนิใจ แกไ้ขกบัอปุสรรคท่ีจะพบเจอจากการเลน่นัน้   

 ซึ่งจรงิๆ  แลว้การเลน่เกิดจากความตอ้งการภายในของเด็ก   เป็นแรงขบั

จากภายในตวัเดก็โดยธรรมชาต ิ เดก็ทกุคนจงึตอ้งการการเลน่และได้

“เล่นอย่างอสิระ” (Free Play) 

การเล่น Free Play
 Free Play หรือการเล่นอสิระ 

 เป็นการเล่นท่ีเด็กๆ  สนกุสนาน   การเล่นแบบนีเ้ด็กจะมีส่วนรว่มในการ

ออกแบบการเลน่เอง     ซึง่ส �าคญัส�าหรบัเดก็มาก    เพราะเป็นกระบวนการเรยีนรู ้

อย่างมีความสขุ     ส่งผลต่อการสรา้งใหม้นษุยไ์ดเ้ติบโตอย่างมีวฒิุภาวะสมบรูณ์

ทัง้รา่งกาย   จิตใจและจิตวิญญาณ  การเลน่ไดส้รา้งจินตนาการและสามารถสานตอ่

แรงบนัดาลใจในการใชชี้วิต    เพราะประสบการณก์ารเรยีนรูท่ี้ไดจ้ากการเลน่ช่วย

สง่เสรมิประสบการณใ์นการใชชี้วิตใหก้บัเดก็ตัง้แตแ่รกเกิด  ถา้โลกของเดก็คือการ

เลน่  ... การเล่นกเ็ปลี่ยนโลกได้

 เล่นเปลี่ยนโลก   คือ กระบวนการส่งเสริมการเล่นของเด็กทัง้ในบา้น

โรงเรยีนและพืน้ท่ีสาธารณะท่ีเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้ลน่อยา่งอิสระดว้ยความสนกุสนาน

มีความสขุ   ผูใ้หญ่คอยสนบัสนนุการเลน่  จดัพืน้ท่ีเลน่   ลานเลน่ท่ีเอือ้ใหเ้ดก็ไดเ้ลน่

อยา่งปลอดภยั  พรอ้มทัง้เป็น   “ผู้อ�านวยการเล่น”   ใหเ้ดก็ไดเ้ลน่รว่มกบัเพ่ือนๆ

ในชมุชน   จดัสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัเอือ้ใหเ้ดก็และครอบครวัไดใ้ชเ้วลาในการ

ท�ากิจกรรมเสรมิสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีในครอบครวั   โดยอาศยัความรว่มมือของ

ภาคีเครอืขา่ยท่ีเก่ียวขอ้ง  น�าไปสูก่ารพฒันารอบดา้น

ด.เดก็ พลงันกัสื่อสาร ๗๖  ด.เดก็ พลงันกัสื่อสาร



เล่นเปลี่ยนโลกส�ำคัญอย่ำงไร?
ค�าตอบอาจจะอยู่ทีแ่ววตา รอยยิ้ม 

และเสียงหัวเราะของเด็กๆ ทีส่่งออกมา
จากความสุขภายใน 

และหลักฐานก็อาจจะเป็นสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาทีแ่ข็งแรง

ตามวัยก็เป็นได้

 ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงาน เขา้สูปี่ท่ี ๓๙   (ในวนัท่ี๓๑มีนาคม ๒๕๖๔)

ของมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็   เรายงัคงมุง่มั่นท�างานเพ่ือประโยชนส์ขุของเดก็   มุง่ลดความ

เหลื่อมล�า้ทางสงัคม  ดว้ยกระบวนการพฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น  คดิคน้กระบวนการและ

นวตักรรม เพ่ือใหเ้ทา่ทนัตอ่สถานการณปั์จจบุนั   มลูนิธิฯเช่ือมั่นในศกัยภาพของเดก็ทกุคน

และพลงัของครอบครวั  ชมุชน  โรงเรยีน  ท่ีเป็นนิเวศ  ท่ีเป็นปัจจยัส�าคญัและแวดลอ้มเดก็ 

มลูนิธิฯ ใชก้ระบวนการด�าเนินงานหลกัๆ  ๓ กระบวนการ  ไดแ้ก่

 การพฒันาแกนน�าเดก็  เยาวชน

เพ่ือการส่งเสริมสขุภาวะเด็กและชุมชน 

คือ การเสรมิศกัยภาพใหเ้ดก็ เยาวชนดว้ย

กระบวนการนกัสื่อสารสรา้งสรรค ์ ใหมี้

ทกัษะ  เทา่ทนั  มีสว่นรว่มเป็นผูป้ฏิบตักิาร

สรา้งการเปลี่ยนแปลง พฒันาตนเองและ

ชมุชน  ใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีสรา้งสรรค์

ปลอดภยั

 การเล่นเพ่ือการพัฒนาเด็ก   คือการ

สง่เสรมิการเลน่เพ่ือพฒันาเดก็ตามวยั   รวมถงึ

การขับเคลื่ อนนโยบายเ พ่ือการส่ง เสริม

พัฒนาการเด็กผ่านการเล่นในระดับชาติ

 ส่งเสริมสิทธิการศึกษาและผลักดัน

กลไกนโยบายดา้นเด็ก    คือการสนบัสนนุทนุ

การศกึษา การผลกัดนันโยบาย เชน่ นโยบาย

เงินอดุหนนุเลีย้งดบูตุรถว้นหนา้  ท่ีเป็นนโยบาย

ระดับประเทศในปัจจุบัน    จุดเริ่มต้นจาก

คณะท�างานดา้นเดก็     เรือ่งความรุนแรงในเดก็ 

งานพฒันาศกัยภาพเดก็และเยาวชนเป็นตน้

การด�าเนินงาน
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.)
ปี ๒๕๖๓

๑. ๒.

๓.

ด.เดก็ พลงันกัสื่อสาร ๙๘  ด.เดก็ พลงันกัสื่อสาร



การด�าเนินงาน
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.)

ปี ๒๕๖๓

 งานพัฒนาแกนน�า มีแกนน�าเด็ก 

เยาวชนนกัสื่อสารสขุภาวะ ๙๙๑  คน   อาสา

สมคัรนิสติ นกัศกึษา  ๓๐๐  คน ท่ีมีทกัษะเทา่ทนั 

มีส่วนรว่มพฒันาตนเองและชมุชน โรงเรียน 

ผ่านการพฒันาโครงการเพ่ือพฒันาสขุภาวะ

เดก็เยาวชน  จ�านวน  ๒๒ โครงการ   ในพืน้ท่ี

การด�าเนินงานใน   ๑๔  จงัหวดั    ๑๑ ชมุชน   

๙ โรงเรยีน    ๗  มหาวิยาลยั  มีผูไ้ดร้บัประโยชน์

ผา่นการรว่มกิจกรรม  ๑๗,๙๑๕ คน   ผูไ้ดร้บั

ประโยชนผ์า่นโซเชียล  ๔๓,๔๓๘ คน

 งานการเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก 

จดัท�าคูมื่อส�าหรบัผูอ้ �านวยการเลน่  และ ชดุสือ่

ออนไลนเ์มนกูารเลน่ตามวยั   เกิดโครงการสง่-

เสริมการเล่นในเด็กปฐมวยั ๑๐โครงการ  ทกุ

ภมิูภาค  มีผูอ้ �านวยการเลน่(Play Worker)   ท่ี

ผา่นกระบวนการอบรมจ�านวน  ๔๔๖ คน   มีผู้

ไดร้บัประโยชนจ์ากการร่วมกิจกรรม จ�านวน 

๒,๗๖๙  คน   ผูไ้ดร้บัประโยชนผ์่านโซเชียล  

๘๙,๖๘๘  คน 

 ส่งเสริมสิทธิการศึกษา     มลูนิธิฯ

สนับสนุนทุนการศึกษา   และส่งเสริมใหเ้ด็ก

ชายขอบ  เดก็ตา่งชาตไิดเ้ขา้สูร่ะบบการศกึษา 

ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓    มีผูไ้ดร้บัทุนจ�านวน

ทัง้สิน้ ๒๔ ทนุ  และสนับสนุนใหเ้ด็กต่างชาติ

พืน้ท่ีสะพานปลา จ.สมุทรปราการ ไดเ้ขา้สู่

ระบบการศกึษาจ�านวน  ๔  ราย  

 พื ้นท่ีการด�าเนินงาน ๑๘ จังหวัด

ประกอบดว้ย

ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร , สมทุรปราการ, 

สระแกว้ , สพุรรณบรุี

ภาคเหนือ : แมฮ่อ่งสอน , ตาก

ภาคใต ้:  เพชรบรุ ี, ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศรสีะเกษ , อดุรธานี

อุบลราชธานี , มหาสารคาม , สกลนคร

กาฬสนิธุ ์, รอ้ยเอด็ , นครราชสีมา

ตารางสรุปผู้ได้รับผลประโยชน์

ด.เดก็ พลงันกัสื่อสาร ๑๑๑๐  ด.เดก็ พลงันกัสื่อสาร



เรือ่งเด็กต้องขยาย

 เม่ือโลกหมนุเรว็ การปรบัตวัเกินขึน้ตลอดเวลา  การมีกระบวนการท่ีเสรมิแนวคดิเรือ่ง

การพฒันา การสรา้งการมีสว่นรว่ม การเสรมิพลงับวกจะท�าให ้เดก็ เยาวชนมีความสามารถ

รว่มจดัการตนเองอยา่งเป็นรูปธรรม  ซึง่เป็นตวัชว่ยท่ีดีในการพฒันาเดก็

 อย่างในสถานการณโ์ควิด ๑๙  ท่ีเกิดขึน้  เป็นตวัอย่างชัน้ดี  ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเรว็  จงึท�าใหเ้หน็ “ พลัง ” เดก็เยาวชนท่ีแสดงออกในทกุพืน้ท่ี

 เยาวชนในแตล่ะพืน้ท่ี  รว่มกนัวางแผนและรณรงคใ์หค้วามรูผู้ค้น  เก่ียวกบัวิธิปอ้งกนัโรค 

ในรูปแบบตามบรบิทของพืน้ท่ีของตวัเองดว้ยรูปแบบและชอ่งทางการสือ่สารท่ีผา่นการสรา้งสรรค์

อยา่งดีจากเดก็ๆ เพ่ือผลลพัธเ์ดียวกนัคือการเผยแพรข่อ้มลูท่ีเป็นประโยชนใ์นการดแูลตวัเองให้

กบัคนในพืน้ท่ีของตวัเอง เชน่  ปา้ยความรู ้ ติดกลางชมุชนวดัดวงแขของกลุม่เยาวชนรองเมือง

เรอืงยิม้   พรอ้มกบัเดนิใหข้อ้มลูคนในชมุชนและรว่มกนัจดัสภาพแวดลอ้มท�าความสะอาดชมุชน 

 สว่นกลุม่เดก็ตา่งชาตชิว่ยกนัวาดภาพรณรงคส์ื่อเป็นภาพ    โดยมีกลุม่ผูป้กครองมีสว่น

รว่มแปลเป็นภาษาพมา่   กะเหรี่ยง ใหเ้หมาะกบัชมุชนท่ีมีการอยูร่ว่มกนัหลากหลายชาติพนัธุ์

และท�าคลปิปอ้งกนัโควิดสอนลา้งมือผา่นเพลง   ขา้มมาทางฝ่ังกลุม่เยาวชน ๓ จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ ขบัรถโชเลแ่หร่อบหมูบ่า้นเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุในการกระจายขอ้มลูความรูแ้ละรณรงค ์  รวม

ถงึการท�างานรว่มกบัอสม.ในพืน้ท่ี  ท�าคลปิรณรงคใ์หค้วามรูค้วามชว่ยเหลือผูค้น

 ในขนะเดียวกนัท่ีกลุม่อีสาน-เหนือ ใชเ้สียงตามสาย ผา่นเครือ่งกระจายเสียงของชมุชน

รณรงคแ์ละใหค้วามรูช้าวบา้น   และยงัไมล่ืมท่ีจะอา่นขอ้มลูความรูเ้ป็นภาษากะเหรีย่งออกหอ-

กระจายขา่วหมูบ่า้นเพ่ือพ่ีนอ้งกลุม่ชาตพินัธุด์ว้ย

“ เพราะเป็นบ้านตัวเองจึงเข้าใจดี ”

พลังต้านโควิด ๑๙ 
แกนน�าเด็ก เยาวชน ชุมชน

ด.เดก็ พลงันกัสื่อสาร ๑๓๑๒  ด.เดก็ พลงันกัสื่อสาร



พลังรับมือและการเรียนรู้
อยู่ในยุคโควิด ๑๙

 กลุม่เดก็เยาวชนในแตล่ะพืน้ท่ีมีสว่นรว่ม

ส�ารวจขอ้มลูผูไ้ดร้บัผลกระทบในชมุชนและน�า

มาวางแผนการด�าเนินงานชว่ยเหลอืและพฒันา

เป็นโครงการใหส้อดคลอ้งกับสถานการณใ์น

แตล่ะพืน้ท่ี  ไดแ้ก่   

 “ โครงการดา้นอาหาร ” เม่ือเขา้สูส่ภาวะ

วิกฤตสิง่ส �าคญัล�าดบัแรกๆ  ก็คืออาหาร จงึเกิด

เป็นการสง่เสรมิใหค้รวัเรอืนเปา้หมายปลกูผกั

สรา้งอาหารเองในครวัเรือน  ส่วนในท่ีท่ีไม่มี

พืน้ท่ีส �าหรบัการปลกู เชน่  ชมุชนเมืองไดจ้ดัสรร

พืน้ท่ีในศนูยพ์ฒันาเดก็ดวงแข  เป็นแปลงปลกู

ผกัส่วนกลาง    เพ่ือใหช้าวชุมชนไดมี้อาหาร

หมนุเวียน

 “ โครงการหอ้งเรียนออนไลน ์” กลุม่ 

นิสิตจากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม    ไดจ้ัด

หลักสูตรการเรียนออนไลนเ์พ่ือใหเ้ครื่องมือ

กระบวนการใหก้ลุ่มเครือข่ายครูและแกนน�า

ไดน้ �าเทคนิคเครือ่งมือตา่ง ๆ   ไปใช ้เชน่ โปรแกรม

การประชุมและสอนออนไลน ์ การสรา้งเพจ 

Facebook  การตดัตอ่คลปิวีดีโอ

 “ โครงการอาสาสอน ”  เครือข่าย

แกนน�านกัศกึษาในภาคอีสานไดอ้าสาลงพืน้ท่ี

สอนหนงัสอืเดก็ ๆ  ในหมูบ่า้น  ในชว่งท่ีโรงเรยีน

ปิดและมีการทดลองระบบการเรียนออนไลน ์

ซึง่เดก็ ๆ ในพืน้ท่ีไมส่ามารถเขา้ถงึเครือ่งมือท่ี

ใชเ้รยีนออนไลนไ์ด้

 “ ตูปั้นสุข ปันกันเล่น ”  แกนน�าเยาวชน

รองเมืองเรอืงยิม้   ไดร้ว่มกนัจดัท�าตูปั้นสขุและ

ปันกนัเลน่    โดยภายในตูมี้ขา้วสารอาหารแหง้

สิ่งของเครื่องใชท่ี้จ�าเป็น   ท่ีแกนน�าไดร้ว่มกนั

รบับรจิาค  และมีของเลน่ส�าหรบัใหเ้ด็กไดน้ �า

ไปเลน่เพ่ือผ่านคลายความเครยีดในช่วงโควิด 

๑๙ 

พลังจิตอาสา
และการแบ่งปัน

 แกนน�าเยาวชนทกุพืน้ท่ีเป็นแกน

ส�าคัญในการร่วมมือช่วยเหลือชุมชน

ในสภาวะวิกฤต  มีจิตอาสาลงพืน้ท่ีท�างาน

ทกุวนัในชว่งสถานการณโ์ควิด ๑๙   อีกทัง้

เป็นแกนน�าในการบรหิารจดัการระดมทนุ 

กระจายสิ่งของความช่วยเหลือ    รวมถึง

ชว่ยบรจิาค  เชน่

 แกนน�าในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้    ไดด้ �าเนินการเปิดการระดมทนุ

เพ่ือจัดท�าหนา้กากอนามัยผา้ รวมกลุ่ม

แกนน�าสตรีและเยาวชนหญิงรว่มกนัเย็บ

หนา้กากอนามยัผา้แจกจา่ยในพืน้ท่ี

 กลุ่มแกนน�าเยาวชนภาคอีสาน

เห็นเพ่ือนเยาวชนในภาคใต้มีการปิด

หมูบ่า้น  ไมมี่อาหาร  จงึรว่มกนัระดมขา้วสาร

อาหารแหง้ รวมถงึหนา้กากอนามยั  สง่จาก

อีสานไป ๓  จงัหวดัชายแดนภาคใต้

ด.เดก็ พลงันกัสื่อสาร ๑๕๑๔  ด.เดก็ พลงันกัสื่อสาร



เด็กกับCovid-๑๙ 
และชีวิตที่เปลี่ยนไป

 จากการท�างานของมูลนิธิเพ่ือการ

พฒันาเดก็ (มพด.) ท่ีด �าเนินงานในพืน้ท่ีชมุชน

แออดัเมือง  ชมุชนชนบท  ชมุชนแรงงานขา้มชาติ

และ ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ท่ีมีกลุม่เปา้หมาย

ท่ีมีสภาวะยากล�าบากและเปราะบางในการ

ด�าเนินชีวิตอยู่เดิม   ย่ิงไดร้บัผลกระทบเพ่ิม

มากขึน้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้  มูลนิธิฯจึงได้

ออกแบบการส�ารวจขอ้มลูเด็กและครอบครวั

ในสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโควิด-๑๙   

โดยมีเปา้หมายเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน

การด�าเนินงานใหท้นัตอ่สถานการณ ์   สามารถ

ตอบสนองความต้องการด้านการให้ความ

ช่วยเหลือและการสรา้งความตระหนักเกิด

ความเขา้ใจ  น�าไปสูก่ารมีมาตรการดแูลตนเอง 

เด็ก เยาวชน  ครอบครัว  ชุมชนและสังคม

สว่นรวม   

 

ผลกระทบต่อเด็ก ด้�นร�ยได้ครัวเรือน

 มลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ไดส้รุปขอ้มลู

ผลกระทบตอ่เด็ก เยาวชน จาการท�างานและ

เก็บขอ้งมลูวิเคราะหอ์อกมาไดว้า่

 ๑.กลุ่มชุมชนแออัดเมือง เน่ืองจาก

อาชีพของคนชมุชนแออดัในพืน้ท่ียา่นรองเมือง

สว่นมาก   ประกอบอาชีพในสถานีรถไฟหวัล�าโพง

ซึ่งในช่วงประกาศล็อคดาวนค์รอบครวักลุ่ม-

เปา้หมายชมุชนแออดัเมือง ขาดรายได ้การปิด

เสน้ทางการเดนิรถไฟ จงึสง่ผลกระทบโดยตรง

ต่อการใชชี้วิต

 ๒.กลุ่มเดก็ต่างชาต ิ แรงงานขา้มชาติ

ในชุมชนสะพานปลาเกือบ ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต ์

ท่ีว่างงานในช่วงล็อคดาวนส์ถานการณโ์ควิด 

โรงงาน แพปลาปิด ตอ้งหยุดงานอย่างไม่มี

ก�าหนด แต่ค่าใชจ้่าย ค่าครองชีพยงัตอ้งจ่าย 

และไม่สามารถเขา้ถึงสวัสดิการแห่งรฐัหรือ

การชดเชยได ้   เน่ืองจากเป็นแรงงานขา้มชาติ

การเดินทางกลบัประเทศไม่สามามารถท�าได ้

ไม่สามารถรับเงินชดเชยประกันสังคมได้

เน่ืองจากนายจา้งไมแ่จง้เลกิจา้ง    แมภ้ายหลงั

มีการผ่อนปรนใหแ้รงงานเปลี่ยนนายจา้งได้

โดยไมต่อ้งมีใบแจง้    แต่นายจา้งใหม่ก็ไม่รบั

เขา้ท�างานเพราะเกรงปัญหาโควตา้การจา้งงาน

ทบัซอ้น   กลุม่แรงงานอยูอ่ยา่งยากล�าบาก ตอ้ง

อาศยัการระดมความช่วยเหลือจากหน่วยงาน 

และโครงการฯ   ความช่วยเหลือเรื่องปัจจัย

พืน้ฐาน   โดยเฉพาะเรื่องอาหารส�าคญัท่ีสุด 

ผลกระทบดงักล่าวส่งผลต่อเด็กและเยาวชน

ขา้มชาตใินชมุชนโดยตรง

 ๓.กลุ่มเด็ก เยาวชน ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  คนหนุม่สาวท่ีเป็นวยัแรงงาน

ท่ีไดร้บัผลกระทบจากการเลิกจา้ง กลบัพืน้ท่ี

จ�านวนมาก   ทัง้จากสว่นของกรุงเทพฯและจาก

มาเลเซีย

 ๔.กลุ่มอีสาน-เหนือ   มีแรงงานท่ี

ตกงาน   ถูกเลิกจ้างกลับไปอยู่ในหมู่บ้าน

จ�านวนมากและมีความต้องการหาอาชีพ

สรา้งรายไดใ้นพืน้ท่ี   สว่นใหญ่เริม่ตน้ดว้ยการ

คา้ขายอาหาร     ซึ่งปรากฏการณ์นีท้ �าให้

เกิดผูค้า้รายใหมจ่�านวนมาก

ด้�นคว�มรู้คว�มเข้�ใจ ก�รเข้�ถึงข้อมูล

 ๑.กลุ่มเด็กเยาวชน  ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้   มีปัญหาเรือ่งความรูค้วาม

เขา้ใจเรือ่งการแพรร่ะบาดในระยะแรก  เน่ืองจาก

สื่อท่ีสื่อสาร     ชาวบา้นไม่ไดต้ิดตามสื่อและ

ผูส้งูอายไุม่เขา้ใจภาษาท่ีสื่อสาร    ชาวชมุชน

ไมใ่หค้วามส�าคญัในการปอ้งกนัตนเอง      เกิดการ

หลั่งไหลกลบัของกลุม่แรงงานไทยจากมาเลเซีย

และปกปิดขอ้มลู    เม่ือมีการตเิชือ้ยงัเขา้ใจวา่

สามารถเดนิทางไปท่ีใดก็ไดจ้งึเกิดการแพรร่ะบาด

เม่ือเกิดการปิดหมูบ่า้นและการประกาศลอ็กดาวน์

มีแกนน�าชมุชนท่ีตดิอยูอี่กหนึง่หมูบ่า้นไมส่ามารถ

เขา้หมู่บา้นไดเ้กินกว่า ๒ สปัดาห ์  เกิดความ

ไมเ่ขา้ใจและไมพ่อใจหนว่ยงานภาครฐั    ท่ีไมใ่ห้

ขอ้มลู    ข้อมูลการรณรงค์หรือการป้องกัน

ถึงชุมชนล่าชา้   กลุ่มเยาวชนแกนน�าท�าการ

รณรงคใ์หค้วามรู ้  โดยเฉพาะในกลุม่ผูส้งูอายุ

ใหเ้ขา้ใจสถานการณแ์ละการปรบัเปลี่ยนวิถี

ในการด�าเนินชีวิต  มีการประกาศระดมทนุฟ้ืนฟู

แปลงเกษตรของกลุม่เยาวชน  ใหช้มุชนเขา้มา

เก็บพืชผกัในชว่งท่ีมีการแพรร่ะบาด

 ๒.กลุ่มอีสาน-เหนือ  กลุม่เปา้หมาย

ในพืน้ท่ีภาคเหนือ  ประสบปัญหาเชน่เดียวกบั

 ๓  จังหวดัชายภาคแดนใต ้คือ ในระยะแรก

ไม่มีความเขา้ใจเก่ียวกับอนัตราย   และการ

ป้องกันโควิด ๑๙   ประกอบกับการรบัขอ้มูล

ขา่วสารในพืน้ท่ี   จากสว่นกลางผา่นสื่อกระแส

หลกัเขา้ถงึไดน้อ้ย  บางพืน้ท่ียงัไมมี่ไฟฟา้  ไมมี่

โทรทศัน ์ สญัญาณโทรศพัท ์ และอินเตอรเ์น็ต

มีบางจดุ  เช่น มีบริเวณโรงเรียน  และมีความ

เขา้ใจผิดวา่พืน้ท่ีของตนอยูไ่กลเชือ้โรคมาไมถ่งึ

แตล่มืคดิถงึประเดน็ท่ีมีคนหนุม่สาวท่ีถกูเลกิจา้ง

จากในเมืองกลบัเขา้หมูบ่า้น     และการเดนิทาง

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร   ก็ตอ้งเดินทาง

เขา้เมือง   โอกาสเสีย่งจงึมีเชน่เดียวกบัพืน้ท่ีอ่ืนๆ

เม่ือเกิดเหตกุารณข์องขา่วลือวา่มีคนท่ีกลบัมา

จากในเมืองติดโควิด ๑๙   ชมุชนเลือกท่ีจะปิด

ด.เดก็ พลงันกัสื่อสาร ๑๗๑๖  ด.เดก็ พลงันกัสื่อสาร



หมู่บา้น    โรงเรียนตอ้งตอ้งหาวิธีการในการ

ท�างานเพ่ือการป้องกัน     จัดท�าชุดขอ้มูลให้

นกัเรยีน    อา่นขอ้มลูกระจายไปยงัหอกระจาย

ขา่วหมูบ่า้นเป็นภาษาของตน

ผลกระทบจ�กคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งสังคม

 ความม่ันคงทางอาหารและอาหาร

ปลอดภยั  ในพืน้ท่ีภาคเหนือพืน้ท่ีส่วนใหญ่

ถูกใชใ้นการปลกูพืชเชิงเด่ียวและเป็นเกษตร

พนัธสญัญา เชน่ กะหล�่าปลี  ขา้วโพด   แตล่ะ

ครวัเรือนไม่นิยมสรา้งแหลง่อาหารของตนเอง 

จากการส�ารวจปัญหาคือขอ้จ�ากัดเรื่องไม่มี

ท่ีดินท�ากิน    เพราะส่วนหนึ่งเป็นชาติพันธ์ุ

กะเหรี่ยงท่ีอพยพมาจากฝ่ังพมา่ นิยมการเก็บ

ของป่า    แมพื้ชผักท่ีชุมชนปลูกแหล่งน�า้ก็ไม่

ปลอดภัย    เน่ืองจากปนเป้ือนดว้ยสารเคมี

แทบทกุพืน้ท่ี   มีเด็กนักเรียนไดร้บัผลกระทบ

เป็นโลหิตจางจ�านวนมาก     โรงเรยีนจงึกลาย

เป็นแหล่งอาหารปลอดภยัส�าหรบัเด็ก และมี

สารอาหารครบถว้น โครงการใหค้วามส�าคญั

กบัปัญหาดงักลา่วและรว่มกบัโรงเรียนในการ

สง่เสรมิใหเ้ดก็นกัเรยีนสรา้งอาหารดว้ยตนเอง 

และมีแผนขยายไปในระดบัครวัเรอืน

 ด้านการศึกษาและการเข้าถึงการ

จดัสรรทรัพยากร     การเขา้ถึงสื่อท่ีส่งเสริม

พฒันาดา้นการศกึษาของโรงเรียนแต่ละพืน้ท่ี

ไม่เท่าเทียมในพืน้ท่ีโรงเรียนภาคเหนือ   ซึง่

ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และมีความ

จ�าเป็นอยา่งย่ิงตอ่เดก็ในพืน้ท่ีบนดอยสงู    หลาย

โรงเรียนยังไม่มีไฟฟ้า     แมใ้ชโ้ซล่าเซลลแ์ต่

ไมเ่พียงพอและไมส่ามารถใชร้ว่มกบัอปุกรณท่ี์

สง่เสรมิเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาได ้   ในมิตขิอง

ครอบครวัมีฐานะยากจน  ไมมี่ท่ีดนิท�ากินมีหนีส้นิ

จากการเกษตร  เม่ือมีการหยดุเรยีนผลกระทบ

ท่ีเกิดขึน้กบัเด็กนกัเรียนสว่นหนึ่งท่ีส �าคญั คือ  

การเปิดใหเ้รียนออนไลน ์   และระบบทางไกล

แทบท�าไมไ่ดเ้ลย   ในกลุม่นกัเรยีนพืน้ท่ีการด�าเนิน

งานของโครงการ   เพราะขาดอปุกรณเ์ครือ่งมือ

ในครวัเรอืนของเดก็นกัเรยีน  แมใ้นโรงเรยีนเอง

เครือ่งมือก็ไมมี่ความพรอ้ม    การแกปั้ญหาเรือ่ง

ดงักลา่วจงึตอ้งดตูามบรบิทของพืน้ท่ี   แมก้ารออก

ใบงานใหเ้ดก็ท�าเดก็ก็ยงัขาดท่ีปรกึษา   เน่ืองจาก

ผู้ปกครองในหลายครอบครัวเป็นผู้สูงอายุ

เป็นกลุ่มชาติพนัธุท่ี์ไม่เขา้ใจภาษาไทย  และ

แมใ้นภาวะปกติการจดัสรรทรพัยากรทางการ

ศกึษา บคุลากร เครือ่งมือ  ก็ยงัคงไมเ่พียงพอ

และเทา่เทียมกนั

 อย่างไรกต็าม    จากการศึกษาเก็บขอ้มูลก็ท�าใหค้น้พบปัจจัย

และเห็นศกัยภาพในการจดัการแกไ้ขสถานการณปั์ญหาท่ีเกิดขึน้แบบรวดเรว็  ของภาค

ประชาชนและสงัคม  ท่ีมีการจดัการระดมความรว่มมือในการสนบัสนนุชว่ยเหลอืผูท่ี้ไดร้บั

ผลกระทบและเดือดรอ้นท่ีอยูใ่นพืน้ท่ียากล�าบาก  ชมุชนแออดัเมือง    ๓  จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้  ชมุชนสะพานปลา   หรือพืน้ท่ีชมุชนชนบท   ท่ีมีการช่วยเหลือสนบัสนนุขอ้มลู  

ความรูใ้นการดแูลตวัเองใหป้ลอดภยัจากการตดิเชือ้โรค ผา่นชอ่งทางตา่งๆ เพ่ือใหช้มุชน

เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารท่ีทนัสถานการณ์

 และยงัพบหลายกลไกท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนนุใหเ้กิดความชว่ยเหลือในพืน้ท่ี 

เชน่ พืน้ท่ีชมุชนเมือง ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุในพืน้ท่ี  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ใหค้วามรู ้

และสนบัสนนุอาสาสมคัรสาธารณสขุ    ด �าเนินการมอบอปุกรณใ์นการป้องกนัเชือ้โรค

หน่วยงานทหาร  ต�ารวจ  ส �านกังานเขตพืน้ท่ี   สื่อมวลชน   องคก์รสาธารณกุศลต่างๆ 

สนบัสนนุของอปุโภคบรโิภคส�าหรบัคนท่ีไดร้บัผลกระทบ    อีกกลไกส�าคญัคือ  จิตอาสา

ภาคสงัคม  มีความเขม้แข็งและอยากมีส่วนรว่มในการช่วยเหลือ   สนบัสนนุอย่างเต็ม

ก�าลงัความสามารถ

 พืน้ท่ีชนบทเครอืขา่ยอีสานตุม้โฮมจงัหวดัศรสีะเกษ  กลไกหนว่ยงานทกุภาคสว่น

ในพืน้ท่ีสนบัสนนุองคค์วามรู ้ ขอ้มลูขา่วสารท่ีจะเป็นประโยชนก์บัการใชชี้วิตใหป้ลอดภยั

จากโรค  ภาคประชาสงัคมและสถาบนัการศกึษาตา่งๆ ก็มีการด�าเนินการเพ่ือสรา้งความ

ตระหนกัและการเฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดในพืน้ท่ี  ตลอดจนการรณรงคผ์า่นทกุชอ่งทาง

 กลุม่แรงงานขา้มชาติชมุชนสะพานปลาและ ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เป็นกลุม่

ท่ีมีความเฉพาะในหลายดา้นคลา้ยกนั เช่น ดา้นภาษา ท่ียงัเป็นอปุสรรคในการรบัขอ้มลู

ข่าวสารสถานการณ ์  กลุม่แรงงานขา้มชาติจะใชภ้าษากะเหรี่ยงและ ๓จงัหวดัชายแดน

ภาคใตใ้ชภ้าษามาลาย ู  การเขา้ถงึและไดร้บัโอกาสสนบัสนนุชว่ยเหลอืในชว่งการประกาศ

พรก.ฉุกเฉินหรือมาตรการของรฐัยังมีความล่าชา้และไม่ทั่วถึง    ซึ่งท�าใหก้ารใชชี้วิตมี

ความยากล�าบากมากโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ผูห้ญิงและผูส้งูอายุ

“ ทุกวิกฤต จะมีโอกาสให้เราพัฒนาตัวเอง 

ช่วยเหลือผู้อื่น และท�าส่ิงทีด่ีขึน้เสมอ ”
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