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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาชี ว ประวั ติ ข องครู เ ชาวลิ ต สาดสมั ย (ครู เ ชาว์ ) ใน 3 ช่ ว งชี วิ ต
2) จิตวิญญาณความเป็นครู และ 3) การปฏิบัติในการอุทิศตนเพื่อเด็กด้อยโอกาสของครูเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์)
โดยเป็นงานวิจัยประเภทการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ปกครอง จานวน 2 คน และเยาวชน จานวน
2 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบกับการสัมภาษณ์ และการจดบันทึกข้อมูล หาความตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสั ม ภาษณ์ ด้ ว ยวิ ธี IOC ซึ่ งได้ ค่ า ดั ชนี ค วามสอดคล้ อ งอยู่ ร ะหว่ า ง 0.67-1.00 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี พ รรณนา
วิเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่า 1) ครูเชาวลิต สาดสมัย มีเส้นทางช่วงชีวิต 3 ช่วงชีวิต ได้แก่ วัยเยาว์ ครูเชาว์เติบโตมาจาก
บ้านราชาวดี (ชาย) ซึ่งมีร่างกายไม่สมประกอบ และเป็นผู้อุทิศตนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคมวัยรุ่น ออก
จากบ้านราชาวดีมาเรียนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าสู่วัยทางานจึงค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่ผ่านหนังสือพิมพ์พลิกชะตาชีวิตสู่การเป็นครูอาสา 2) จิตวิญญาณความ
เป็นครู ครูเชาว์เป็นผู้ที่มีจิตใจและเห็นคุณค่าในอาชีพครู มีความรักและเมตตาต่อเด็กโดยช่วยเหลือ และเอาใจใส่อย่าง
เสมอภาค พัฒนาเด็กตามศักยภาพ ทุ่มเทอย่างเต็มที่ รับฟังเหตุผล และส่งเสริมให้นักเรียนได้รบั การศึกษาในระดับที่สงู ขึน้
เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 3) การปฏิบัติในการอุทิศตนเพื่อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับ
เด็ ก และผู้ ป กครอง และท างานร่ ว มกั บ องค์ ก รภายนอก โดยสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ จั ด กิ จ กร รมให้ ค วามรู้ และมอบ
ทุนการศึกษา ซึ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
คาสาคัญ: จิตวิญญาณความเป็นครู การอุทิศตน เด็กด้อยโอกาส
Abstract
The purposes of this research were to study the biography of three life stages, spirituality of
teachers. and the practice of dedication to educationally disadvantaged children of Teacher Chaowalit
Sadsamai (Kru Chao) by using a qualitative research method. The key informants consisted of 2 parents
and 2 youths recruited by purposive selection. The interview and data recording were conducted and
the content validity of the interview form was examined by using IOC which had a consistency index
between 0.67-1.00. The data were analyzed by descriptive method. The research findings revealed that:
1 ) The biography and working of Chaowalit Satsamai could be divided into three life stages; Children,
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he was born with a physical and intellectual disability. Adolescence, he left Rachawadee Home for
Persons with Disabilities Protection and Development and he studied at Cholpratansongkroh School,
then he graduated with a Bachelor's degree at Kasetsart University. Adult, he found new experiences
from newspaper and became a volunteer teacher 2) Teacher spirituality, Chaowalit was regarded as a
person with good heart and appreciation for teacher profession, giving love and compassion, taking care
of children equally, supporting children according to their potential, listening to reasons, encouraging
students to get a higher level of education and being a good role model for society. 3) Regarding the
dedication for educationally disadvantaged children, he created partners network with children and
parents. Then, he collaborated with other organizations to do activities and grant scholarships which
helped raise the quality of children and people’ life in society for the better.
Keywords: Teacher Spirituality, Dedication, Disadvantaged Children
บทนา
ปัจจุบันประเทศไทย มีปัญหาด้านการศึกษาที่ยังคงแก้ไขไม่ได้ ถึงแม้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณด้าน
การศึกษาที่สูงแล้ว การทุ่มงบประมาณด้านการศึกษา 5.10 แสนล้านบาท ในปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 17.6
ของงบประมาณทั้งหมด และ 4% ของ GDP ประเทศ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ รวมถึงเพิ่มชั่วโมง
เรียนถึง 1,200 ชั่วโมงต่อปี มากกว่าเด็กฟินแลนด์ถึง 500 ชั่วโมง (แม้องค์กรยูเนสโกแนะนาชั่วโมงเรียนที่เหมาะสมอยู่ที่
800 ชั่วโมงต่อปีเท่านั้น) และปัญหาด้านการจัดการศึกษา ของประเทศ โดยเฉพาะเด็กเร่ร่อน ซึ่งพบมากในเขตชุมชนเมือง
อาจจะเกิดจากปัญหาครอบครัว หรือจะเป็นที่ตัวเด็กเอง (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
2559) อีกทั้งประเทศไทยพบปัญหาความซับซ้อนทีเ่ กี่ยวโยงกันระหว่างสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน ความ
ตระหนักของประชาชนในเรื่องความเหลื่อมล้าทางการศึกษา การบริหารจัดการและนโยบายการศึกษา การมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน ทั้งหมดล้วนเกี่ยวโยงกัน ซึ่งส่งผลให้เด็กไทยจานวนมากไม่ได้รับการศึกษา
เพียงเพราะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน และบางครอบครัวแตกแยก ส่งผลให้เด็กจานวนมากกลายเป็นเด็กเร่ร่อน
เด็กไทยจานวนประมาณ670,000 คน ต่อปี หลุดจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานจากปัญหาสังคมและความยากจน จึงเกิด
โครงการสร้างครูจิตอาสาจานวนมาก เช่น โครงการครูอาสาสมัครเกื้อฝันเด็กโครงการครูอาสาแบ่งปันความรู้เด็กยากไร้
โครงการครูอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เป็นต้นแม้ว่าการเป็นครูอาสานั้นจะได้รับเงินเดือนจานวนน้อย แต่ด้วยความมีจติ
อาสาจึงอยากทุ่มเทเพื่อให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษา (Thanalertsomboon, 2021)
จึงได้เกิดครูอาสาอย่างครูเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์) ขึ้น ซึ่งเป็นผู้อุทิศตนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ในสังคม ซึ่งเป็น พ่อ หรือฮีโร่ ของเด็กเร่ร่อนบริเวณชุมชนใต้สะพานพระราม 8 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยลักษณะของชุมชนเป็นบ้านไม้หนึ่งชั้น และสองชั้นสร้างติดๆกัน สลับกับไป มีอายุ หลายร้อยปี
ตั้งเรียงรายริมแม่น้าเจ้าพระยา ถนนในซอยใช้สาหรับเดิน รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์เท่านั้น ครูเชาว์พบว่า คุณค่าที่
ตนเองได้ค้นพบ มิใช่การทาให้คุณภาพชีวิตของตนเองดีขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องรู้จักหยิบยื่น แบ่งปันให้คนในสังคม
ด้วย "ครูเชาว์" ลืมตาดูโลกขึ้นมา ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมประกอบ โดยบกพร่องทางสติปัญญา ครูเชาว์เติบโตมาจาก
บ้านราชาวดี (ชาย) ถูกมองว่าเป็น "ไอ้บ้า", "ไอ้เหล่", "ไอ้เป๋" แต่ครูเชาว์ก็ สามารถพิสูจน์ตนเองจนสาเร็จ การศึ ก ษา
ในระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Teach For Thailand, 2021)
ครูเชาว์ เริ่มทางานกับเด็กด้อยโอกาสในชุมชมบ้านปูน โดยไม่กลับไปช่วยงานในสถานสงเคราะห์ เพราะมองว่า
ในสถานสงเคราะห์ มีครูและเจ้าหน้าที่ที่ช่วยดูแลเด็กอยู่แล้ว แต่กลับมองว่าเด็กในชุมชนไม่มีโอกาสเหมือนเด็กในสถาน
สงเคราะห์ เพราะพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแล ทาแต่งานเพื่อหาเงินเพียงอย่างเดียว ครูเชาว์อยากช่วยให้เด็กเหล่านั้นมี อนาคตที่
ดีกว่านี้ ไม่เป็นเด็กเร่ร่อน และเป็นปัญหาสังคม ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ได้ทางานเพื่อชุมชนแห่งนี้ ครูเชาว์ต้องพบกับ
ปัญหามากมาย ผู้คนในชุมชนไม่ยอมรับ แต่ก็ไม่เคยย่อท้อกับสิ่งที่ประสบอยู่ เพราะมีพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาว
ไทยเป็นตัวอย่าง ครูเชาว์เป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความมุมานะ ทุ่มเท และเสียสละความสุขส่วนตัวเป็นอย่างมาก แต่ครูเชาว์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ไม่เคยคิดในแง่ลบ กลับมองแต่ในทางบวก เสริมพลังให้ตัวเอง การที่ครูเชาว์มีความบกพร่องทางสมอง แต่กลับมีจิต
วิญญาณความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม (Foundation of the Science and Technology Council of Thailand, 2019)
ด้วยความมีจิตวิญญาณของครูเชาว์ จึงอุทิศแรงกายและแรงใจ สละเวลาส่วนตัวเข้ามาช่วยเหลือเด็กและคนใน
ชุมชนบ้านปูนทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพของเด็กไปสู่เป้าหมายได้ และจากศึกษางานวิจัยที่ผ่านมายัง
ไม่พบการศึกษาชีวประวัติของครูเชาว์ ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาชีวประวัติ การดาเนินชีวิต และผลงานของครูเชาวลิ ต
สาดสมัย (ครูเชาว์) ซึ่งมีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตให้บุคคลต่าง ๆ
ไปประยุกต์ใช้ อีกทั้งยังได้หลักคิด และการปฏิบัติในการอุทิศตนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาชีวประวัติของครูเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์) ใน 3 ช่วงชีวิต
2. เพื่อศึกษาจิตวิญญาณความเป็นครูของครูเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์)
3.เพื่อศึกษาการปฏิบัติในการอุทิศตนเพื่อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาของครูเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์)
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด
แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็นครู
จิตวิญญาณความเป็นครูเป็นคุณลักษณะที่แสดงซึ่งพฤติกรรมเป็นที่ประจักษ์ น่าชื่นชมและเป็นที่ยอมรับในการ
ปฏิบัติหน้าที่ครูทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความปรารถนาดี มีความเข้าใจที่จะ
พัฒนาศิษย์ตามศักยภาพพร้อมกับตระหนักถึงการพัฒนาอย่างองค์รวม ด้วยความจริงใจ เสียสละ ใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์
ถ่ายทอด ปลูกฝัง และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
Kromraruay (2017) ได้นิยามจิตวิญญาณความเป็นครู หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตใจและการ
กระทาที่สะท้อนถึงการเป็นครูที่ดี ซึ่งประกอบด้วย ความศรัทธาในวิชาชีพครู ความเสียสละ ความอดทนความรับผิดชอบ
การรู้บทบาทหน้าที่ ความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ความรักและเมตตาช่วยเหลือต่อศิษย์ความเข้าใจเคารพเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น และการเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยให้ความหมายไว้ ดังนี้
1) ความศรัทธาในวิชาชีพครู หมายถึง การมีความรัก ความภาคภูมิใจ ชื่นชมยอมรับ เชื่อมั่นในงานที่ปฏิบัติว่า
เป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีความสาคัญต่อสังคม
2) ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อศิษย์เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จ ครบถ้วนสมบูรณ์และรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้นจากการทางานของ
ตนเอง
3) ความเสียสละ หมายถึง การอุทิศสละเวลา สละแรงกาย กาลังสติปัญญาการสละความสุขส่วนตน ทรัพย์สิน
สิ่งจาเป็นเพื่อประโยชน์ของศิษย์ ส่วนรวม รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและไม่หวังสิ่งตอบแทน
4) ความอดทน หมายถึง การยอมรับสภาพภาวะที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งทางอารมณ์พฤติกรรม ปัญหาของศิษย์และ
บุคคลรอบข้าง รวมถึงความยากลาบาก อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
5) การรู้บทบาทหน้าที่ หมายถึง การนึกคิด รับรู้ เข้าใจและแสดงออกทางการประพฤติตนในขอบข่ายงานของ
ตนเองในฐานะที่มีหลายสถานภาพ พร้อมที่จะปฏิบัติได้
6) ความมุ่ ง มั่ น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายด้ ว ยความเต็ ม ใจเต็ ม ก า ลั ง
ความสามารถและศักยภาพของตนเอง ไม่ใช่แค่รู้ว่าต้องปฏิบัติให้แค่จบลงไป
7) ความรั ก และเมตตาช่ ว ยเหลื อ ต่อ ศิ ษ ย์ หมายถึ ง การตอบสนอง ให้ ค วามเอาใจใส่ ช่ ว ยเหลื อ ส่ งเสริม
ให้กาลังใจ ไม่ทาร้ายจิตใจ อบรม สั่งสอน ชี้นา แนะนาในสิ่งที่ดีไม่ดี ให้เหตุผลตักเตือนเมื่อพฤติกรรมของศิษย์ไม่ดี ให้
ความเสมอภาคกับศิษย์ทุกคนในการพัฒนารอบด้านทั้งเรื่องเรียนและเรื่องต่างๆ
8) ความเข้าใจเคารพเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หมายถึง มีความเชื่อมั่น ศรัทธา เห็นถึงคุณค่า ศักยภาพของ
ตนเองและผู้อื่นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถทาสิ่งต่างๆ และพัฒนาได้
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9) การเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม หมายถึง การแสดงออก ประพฤติ ปฏิบัติตนที่ศิษย์ และบุคคลอื่น สามารถ
สังเกต รับรู้ ทั้งกิริยาทางกายและวาจา โดยเป็นไปตามกฎระเบียบของสังคมและถูกต้องตามกาลเทศะ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมที่ดี ถือเป็นตัวอย่างที่จะเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติตนแก่บุคคลอื่นได้
Lawthong (2010) ใหความหมายของ คาวา จิตวิญญาณความเป็นครู หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลในการมี
จิตใจที่ปฏิบัติตนเพื่อนาไปสู่การเป็นที่ยอมรับและภาคภูมิใจในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าว
ประกอบด้วย การปฏิบัติตนตามหน้าที่ครู การปฏิบัติต่อศิษย์โดยเสมอภาค ความเชื่อในศักยภาพมนุษย์และการเสียสละ
ในงานครู ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1) การปฏิบัติตนตามหน้าที่ครู หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถในการอบรม
สั่งสอน มีความรักในวิซาชีพ คานึงถึงความเจริญงอกงามของศิษย์ และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2) การปฏิบัติต่อศิษย์โดยเสมอภาค หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม ชอบด้วยเหตุผลไม่ลาเอียงเข้าฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง ความยุติธรรมในบุคคลที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูสังเกตได้จากการให้ความเสมอภาคต่อบุคคลโดยไม่
คานึงถึงอามิสสินจ้าง และความชอบพอส่วนตัว
3) ความเชื่อในศักยภาพมนุษย์ หมายถึง ความเชื่อมั่น ศรัทธาในความเป็นมนุษย์ เห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีพื้นฐาน
การเป็นคนดี เข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล และเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองได้
4) การเสียสละในงานครู หมายถึง การให้ความรู้และเวลาด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือคานึงถึง
ความสะดวกสบายของตนเองเป็นหลัก ความเสียสละในบุคคลที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูสังเกตได้จาก การอุทิศเวลา
การทุ่มเททางานโดยไม่หวังผลตอบแทน
Kaensan (2015) ได้แบ่งองค์ประกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู ออกเป็น 7 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ หมายถึง การตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของการปฏิบัติหน้าที่ครูทาให้
เป็นผู้ทุ่มเท เสียสละ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองในด้านความรู้ การสอนการเป็นแบบอย่างที่ดี และการปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับ
ของศิษย์ เพื่อนครูและสังคม
2) ความรักและศรัทธาวิชาชีพ หมายถึง ผู้ที่มีอาชีพครูแสดงออกซึ่งความชื่นชมและความเชื่อมั่นในอาชีพว่าเป็น
อาชีพที่มีเกียรติ มีความสาคัญและจาเป็นต่อสังคมปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและภูมิใจ รวมทั้งปกป้องเกียรติภูมิของ
วิชาชีพครูเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนองค์กรวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
3) การมีจิตวิทยาในการสอน หมายถึง ผู้ที่มี อาชีพครูนาหลักจิตวิทยามาใช้ในการเรียนการสอน มีความเข้าใจ
ศิษย์ สามารถจัดการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการความสนใจความถนัดและเชาวน์ปัญญาของศิษย์ ช่วยให้ศิษย์
เข้ า ใจตนเองและเข้ าใจผู้อื่ น ปรั บ ปรุ งพฤติ ก รรมตนเอง ปกครองอบรมแนะน า ควบคุ ม ดู แ ลให้ ศิษ ย์ อ ยู่ ใ นระเบียบ
เสริมสร้างบุคลิกภาพ และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
4) การเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง ผู้ที่มีอาชีพครูมีการกระทาในแนวทางที่ดีที่ครูควรปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แก่ศิษย์ ได้แก่ การวางตนเป็นแบบอย่างที่ดีการรักษาสุขภาพกายและใจให้สมบูรณ์แข็งแรง และการพัฒนาตนเองใน
การประพฤติปฏิบัติตนทั้งความอดทน ความขยันหมั่นเพียร การแต่งกาย และการใฝ่หาความรู้
5) การมีคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง ผู้ที่มีอาชีพครูมีการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดีงามตามหลักธรรม
ของศาสนาและค่านิยมที่ดีของสังคม การรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพครู
6) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของครูในด้านการ
อบรมสั่งสอนในเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรและตักเตือนไม่ให้ศิษย์กระทาความชั่วตั้งอยู่ในคุณธรรมความดี ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
ศิษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
7) การมี มนุษยสัมพันธ์ ที่ดีและมีความเป็นกัลยาณมิตรหมายถึ ง การสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ ที่ ดี กั บ
ผู้ร่วมงาน ศิษย์ ผู้ปกครองและชุมชน ภายใต้กรอบคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
กล่าวโดยสรุปได้ว่าคุณลักษณะของความมีจิตวิญญาณความเป็นครู ประกอบไปด้วย มีความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพครูการปฏิบัติตนตามหน้าที่ครูความทุ่มเท เสียสละ อดทน มีความเชื่อในศักยภาพมนุษย์ มีความเข้าใจเคารพเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่นการเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
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แนวคิดเกี่ยวกับการอุทิศตนเพื่อเด็กด้อยโอกาส
ความหมายของเด็กด้อยโอกาส
หน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ และองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ฯลฯ ได้ให้นิยาม
ของคาว่าเด็กด้อยโอกาส ไว้เป็นจานวนมาก และบางครั้งมีการเรียกชื่อแตกต่ างกันออกไป เช่น เด็กด้อยโอกาส เด็กใน
สภาวะยากลาบาก หรือเด็กที่ถูกลืม เป็นต้นหลายๆหน่วยงานมีการระบุลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายเด็กอย่างซัดเจน
เช่นเด็กเร่ร่อน เด็กติดยา เด็กพิการ ฯลฯ จึงขอกล่าวถึงนิยามบางนิยามที่เกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาสไว้ดังนี้
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2539) ได้นิยามศัพท์ไว้ว่า "เด็กด้อยโอกาส หมายถึง เด็กที่อยู่ในสภาวะที่ไม่
เหมาะสม ยากล าบาก ไม่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาตามสมควรแก่ วั ย ขาดโอกาสที่ จ ะได้ รั บบริ ก ารขั้ น พื้ น ฐานจากรั ฐ อยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ ตกอยู่ในภาวะที่เสี่ย งต่อการกระทาผิดหรือถูกใช้เป็น
เครื่องมือในทางมิชอบ ถูกละเลยเอาใจใส่จากสังคมและครอบครัว"
สานักนโยบายและแผนการศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้คาจากัดความ
ของเด็กด้อยโอกาสไว้ดังนี้ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) "เด็กด้อยโอกาสในบริบทของการให้บริการ
การศึกษา หมายถึงเด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี (เว้นแต่กรณีที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ให้ขยายอายุเป็น 24 ปี) ที่ประสบปัญหา
หรือตกอยู่ในภาวะยากลาบาก หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป จาเป็นต้องให้ความช่วยเหลือพิเศษ เพื่อให้มีชีวิต
และความเป็น อยู่ที่ ดีขึ้ น มี พั ฒ นาการที่ถู ก ต้องและเหมาะสมกั บวั ย สามารถบรรลุถึ งศัก ยภาพสูงสุดของตนเองได้"
นิยามเกี่ยวกับเด็ก จาก มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546
ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม และประสานงานเยาวชนแห่ ง ชาติ และองค์ ก ารกองทุ น เพื่ อ เด็ ก แห่ ง
สหประชาชาติ (2553) ได้ให้ความหมายของเด็กด้อยโอกาสไว้ว่า เด็กด้อยโอกาส (Under Privileged Children หรือ
Disadvantaged Children) หมายถึง กลุ่มเด็กที่ประสบกับปัญหาต่างๆ หรือตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือ
อยู่ในสภาพที่ด้อยกว่าเด็กโดยทั่วไป และต้องการความช่วยเหลือจากสังคมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยูท่ ี่
ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องกับวัยและบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดตามความหมายดังกล่าวนี้อาจเรียกเด็กด้อยโอกาสว่าเป็น
"เด็กที่ตกอยู่ในสภาวะยากลาบาก"
กล่าวโดยสรุปได้ว่า เด็กด้อยโอกาส คือ บุคคลที่อายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ อยู่ในสภาพที่เป็นปัญหาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสภาพสังคม ดารงชีวิตอย่างยากลาบากหรือเสี่ยงอันตราย อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
ขาดการดูแลจากครอบครัว หรือไม่ได้รับการศึกษาตามวัยอันสมควร มีพัฒนาการไม่ถูกต้องกับวัย และไม่สามารถเข้าถึง
บริการทางสังคมตามมาตรฐาน
แนวคิดเกี่ยวกับการอุทิศตนเพื่อสังคม
การอุทิศตนเพื่อสังคมเกิดจากรากฐานของความรู้สึกห่วงใยสังคม ความเป็นห่วงเพื่อนมนุษย์ โดยแนวคิดเรื่อง
การอุทิศตนเพื่อสังคมได้รับอิทธิพลมาจากคาสอนของศาสนาต่าง ๆ ที่ให้ทุกคนเป็น คนดี คิดดี ไม่เห็นแก่ตัว แต่เห็นแก่
ประโยชน์ของผู้อื่น ซึ่งการอุทิศตนเพื่อสังคมของครูก็ไม่แตกต่างจากหลักการสังคมสงเคราะห์มากนัก เพราะทั้งสอง
แนวคิด ต่างก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดที่เป็นกุศล และต้องการทาหน้าที่ของตนเพื่อสังคมให้ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทฤษฎีและหลักการคิดเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์การอุทิศตนเพื่อสังคมย่อมต้องมีรากฐานมาจาก 2 แนวทาง คือ จิตที่เป็น
กุศลกับความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อสังคม Wasikasin, Wasinarom and Nonthapatamadul (2007)
Mitrakul (2013) ได้กล่าวถึง การอุทิศตนเพื่อสังคม ต้องเกิดจากองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความ
พยายามทาหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ 2) ความพยายามทาหน้าที่ของตนด้วยความตั้งใจจริง 3) ความเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ดังนั้นการจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น ย่อมต้องเกิดจากการเสียสละของ
ตนเองในการอุทิศตนเพื่อสังคมนั้น ๆ
สรุปได้ว่า การอุทิศตนเพื่อสังคม คือ การเสียสละตนเองในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งเกิดจากจิตที่เป็น
กุศลกับความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อสังคม โดยมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความพยายามทาหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์
2) ความพยายามทาหน้าที่ของตนด้วยความตั้งใจจริง 3) ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง
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จากความหมายของเด็กด้อยโอกาส และแนวคิดเกี่ยวกับการอุทิศตนเพื่อสังคม ผู้วิจัยจึงให้ความหมายของการ
อุทิศตนเพื่อเด็กด้อยโอกาสว่าการที่บุคลคลเสียสละตนเองในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่อายุต่า
กว่า 18 ปีบริบูรณ์ อยู่ในสภาพที่เป็นปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพสังคม ดารงชีวิตอย่างยากลาบากหรือเสี่ยง
อันตราย อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ขาดการดูแลจากครอบครัว หรือไม่ได้รับการศึกษาตามวัยอันสมควร
มีพัฒนาการไม่ถูกต้องกับวัย และไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมตามมาตรฐานโดยมีการทางานร่วมกันระหว่างเด็ก
ชุมชน และองค์กรภายนอก
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย ในการศึกษาวิจัยเรื่องจิตวิญญาณความเป็นครู กับการอุทิศตนเพื่อเด็กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาส กรณีศึกษา ครูเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์) ผู้วิจัยได้กาหนดให้ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ครูเชาวลิต ลาดสมัย (คุณครูอาสาประจาศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระราม
8) จานวน 1 คน
1.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลรอง ได้แก่
1.2.1 ผู้ปกครองของเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดบ้านปูน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือ
อาศัยบริเวณใต้สะพานพระราม 8 จานวน 2 คน
1.2.2 เยาวชน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดบ้านปูนเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรืออาศัยบริเวณใต้
สะพานพระราม 8 จานวน 2 คน
2. การเลื อ กผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ คั ด เลื อ ก ครั้ งนี้ เป็ น การเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Selection)
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ครูเชาวลิต ลาดสมัย ซึ่งเป็นคุณครูประจาศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8
กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล รอง ได้ แ ก่ ผู้ ป กครอง และเยาวชน ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นชุ ม ชนแออั ด บ้ า นปู น เขตบางพลั ด
กรุงเทพมหานคร หรืออาศัยบริเวณใต้สะพานพระราม ผู้ปกครอง จานวน 2 คน ได้มาโดยวิธีโดยครูเชาวลิต สาดสมัย
(ครูเชาว์) เป็นผู้เลือกตัวแทนกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครอง โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง ส่วนเยาวชน จานวน 2 คน ได้มาโดย
วิธีโดยครูเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์) เป็นผู้เลือกตัวแทนกลุ่มเป้าหมายเยาวชน 1 คน อีก 1 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบ
บังเอิญ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสาหรับเจ้าของประวัติ และแบบสัมภาษณ์
สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งมีการสังเกตและการบันทึก
ภาคสนามร่วมด้วย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการการถอดเทปจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อ มูลหลัก และผู้ให้ข้อมูลรอง แล้ว ใน
ส่วนข้อมูลใดที่ขาดความสมบูรณ์ผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
และนาเสนอข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description)
ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้ศึกษาชีวประวัติ จิตวิญญาณความเป็นครู หลักคิดและการปฏิบัติในการอุทิศตนเพื่อเด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาสในสังคม ของครูเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์) จากความบกพร่องทางสติปัญญา และกาพร้าซึ่งเติบโตในบ้าน
ราชาวดี มาสู่ครูอาสาแห่งชุมชนย่านใต้สะพานพระรามแปดผู้มีความมุ่งมั่น และเสียสละอุทิศตนโดยไม่รู้จักเหน็ ดเหนื่อย
ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปีที่ผ่านมาด้วยความมีจิตวิญญาณความเป็นครูอันเต็มเปี่ยม สู่การเสียสละตนต่อสังคมอย่างไม่
สิ้นสุด ได้ผลการศึกษาดังนี้
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1. ชีวประวัติของครูเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์) ใน 3 ช่วงชีวิต ประกอบด้วย
1.1 เส้นทางชีวิตในช่วงวัยเยาว์ (แรกเกิด - ประถมปลาย)
เชาวลิต สาดสมัย ลืมตาดูโลกขึ้นมาพร้อมกับสภาพร่างกายที่พิการและบกพร่องทางสติปัญญาที่พ่อแม่
ผู้ให้กาเนิดทอดทิ้งตั้งแต่ยังจาความไม่ได้ เขาเติบโตมาในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและสติปัญญา (บ้าน
ราชาวดี) เริ่มเรียนตามเกณฑ์ปกติ ในบ้านราชาวดี แต่เรียนตามระบบ เรียนแบบเดิม ๆ จึงอยากหาโอกาส ครูเชาว์เดินเข้า
ไปหาโอกาส ไม่รอให้โอกาสนั้นเดินเข้ามาหาตนเอง เนื่องจากจะถูกมองว่า เด็กที่อยู่ในบ้านราชาวดีที่พิการทางสมองจะทา
อะไรไม่ได้เหมือนคนทั่วไป พัฒนาตัวเองไม่ได้ นอกจากจะฝึกอาชีพให้มีฝีมือ แต่พอไม่มีร้านจาหน่ายสินค้าเป็นของตัวเอง
ก็ไม่สามารถทาต่อไปได้ ครูเชาว์จึงมองหาโอกาสให้กับตัวเอง ต่อให้ไม่มีอะไรพร้อมก็มองให้เป็นความสุข ไม่มองเป็นความ
ทุกข์ คนอื่นจะมองว่า ทาไมไม่มีพ่อแม่ แต่ครูเชาว์มองว่าคนที่มีพ่อแม่ อาจจะไม่มีความสุขกว่าคนที่มีพ่อแม่ ครูเชาว์พัก
อาศัยอยู่ในบ้านราชาวดีจนถึงช่วงอายุ 18 ปี ทางบ้านราชาวดีก็จะส่งเด็กออกไปบ้านพระปะแดง บางปะกง เพื่อไปฝึก
อาชีพแต่ถ้าเป็นคนพิการซ้าซ้อน หรือพิการทางร่างกาย ทางบ้านราชาวดีก็เลี้ยงดูไปตลอดชีวิต แต่ครูเชาว์เลือกที่จะก้าว
ออกมา จึงอยากจะบอกแม่ ๆ (ครูผู้ดูแล) ที่ดูแลครูเชาว์ในบ้านราชาวดีว่าควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งทีแ่ ตกต่างไป
จากเดิ ม แม่ ๆ อาจจะอยู่แต่ใ นกรอบแบบสภาพเดิม ๆ ซึ่ ง การที่ จะพัฒ นาและส่งเสริม เด็ก นั้น จะต้ อ งเริ่มจากการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองของบุคลากรที่ดูแลเด็กในบ้านราชาวดีครูเชาว์เล่าว่า ในอดีตที่ผ่านมา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 มีการสอนในรูปแบบเดิม เช่น เขียน ก - ฮ จนทาให้รู้สึกเบื่อ อยากลองทาอะไรที่แปลกใหม่ และท้าทายมาก
กว่าเดิม ครูกระตุ้นพัฒนาการประจาบ้าน ฯ จึงเสนอกิจกรรมด้านกีฬา ซึ่งครูเชาว์ก็สามารถเล่นเทเบิลเทนนิสได้ดี และมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้รับโอกาสให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬาหัวหมาก
กรุงเทพมหานคร ทาให้รู้สึกว่าตนเองไม่ได้พิการ ทาได้ทุกอย่างเหมือนคนปกติ นอกจากด้านของวิชาการและกีฬาแล้ว
ครูเชาว์ได้รับมอบหมายให้ดูแลน้อง ๆ ในบ้าน ฯ ปลูกต้นไม้และป้อนข้าวน้อง ๆ จึงได้ซึมซับความอ่อนโยนมาจากกิจกรรม
เหล่านี้
1.2 เส้นทางชีวิตในช่วงวัยรุ่น
ช่วงวัยรุ่นก็ยังอยู่ในบ้านราชาวดี แต่ขอออกมาเรียนข้างนอกบ้าน ฯ เนื่องจากมีระบบการเรียนการสอน
แบบเดิม ๆ ทาให้รู้สึกเบื่อ จึงขอครูประจาบ้าน ฯ ออกมาเรียนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (ปากเกร็ด) ตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งทางบ้าน ฯ มีรถรับส่ง แต่ครูเชาว์ใช้วิธีการเดิน สองเท้าก้าวเดินมุ่งสู่โรงเรียน เพื่อ ใช้เวลาในการ
สังเกตสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ ของผู้คน และบรรยากาศสองข้างทาง ซึ่งระยะทางค่อนข้างไกล ประมาณ 3.5 กิโลเมตร
ครูเชาว์มองว่าการนั่งรถรับส่งไปโรงเรียนจะเห็นรายละเอียดระหว่างเดินทางได้น้อยกว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะมุ่งหน้าไป
โรงเรียนโดยไม่สนใจสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างสองข้างทาง ขณะเดินทางครูเชาว์มองเห็นคนอื่นที่ลาบากกว่าตนเอง เช่น
คนเร่ร่อน ไม่มีข้าว เสื้อผ้า กระเป๋า ที่อยู่อาศัย จึงต้องใช้วิธี การขอทาน และนอนข้างทาง ซึ่งคนเหล่านี้อาจจะมองว่ามี
ความสุข แต่ตัวครูเชาว์นั้นกลับมองว่าสิ่งเหล่านั้น ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง ครูเชาว์จึงเกิดมุมมองทางความคิด 2 ด้าน คือ
1)การเรียนหนังสือจะช่วยให้มีความรู้ ถ้าเราไม่ได้เรียนหนังสือ ก็ อาจจะเป็นคนขอทาน 2) การจัดการเรียนการสอนใน
สถานสงเคราะห์ทมี่ ีการเขียน ก – ฮ แบบซ้าไปซ้ามา รู้สึกว่ามีการพัฒนาตนเองค่อนข้างน้อย จึงอยากจะออกไปหาความรู้
เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพที่ตนมีและเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ
ช่วงวัยรุ่นที่คิดว่าประสบความสาเร็จ คือ การได้เรียนในโรงเรียนกับเด็กปกติ ทาให้สามารถพิสูจน์ได้ว่า
คนอย่างเราก็สามารถทาได้
ช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มั ธยมศึกษาปีที่ 1-3) ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ครูเชาว์สามารถ
เลือกห้องเรียนได้ โดยครูเชาว์เลือกเรียนในห้องท้ายๆ ซึ่งมองว่ามีความสุข ส่วนเพื่อนร่วมชั้นเรียนมองว่าคนพิการไม่มี
ศักยภาพเหมือนคนปกติ เมื่อถึงเวลาทางานกลุ่ม ก็จะให้จับกลุ่มกันเองเฉพาะคนพิการ เนื่องจากในห้องมีคนพิการ 4 คน
รวมครูเชาว์ เป็น 5 คน ทุกคนล้วนเป็นมิตรและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ในสมัยนั้นครูเชาว์ได้รับเงิน
อุดหนุนจากหน่วยงานราชการของกรมประชาสงเคราะห์วันละ 16 บาท ครูเชาว์บอกว่าไม่เพียงพอ จึงมีความคิดว่า
เราจะต้องหาเงินเพิ่มโดยการใช้เวลาช่วงหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ แล้วไปรับจ้างล้างจานกับแม่ครัวใน
โรงเรียน ก่อนจะไปเรียนต่อในคาบบ่ายซึ่งได้เงินจานวนไม่มาก “กว่าจะได้เงินมาไม่ใช่เรื่องง่ายๆ การล้างจานในครั้งนี้สอน
ให้เรารู้จักความลาบาก”
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ช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ครูเชาว์เลือกเรียนแผนการเรียนอุตสาหกรรม
สาขาช่างไม้ ได้เรียนรู้วิธีการทาโต๊ะ การไสไม้เบื้องต้น อุปกรณ์ทุกอย่างต้องซื้อเอง โดยเก็บของเก่าไปขาย เพื่อนาเงินมา
ซื้ออุปกรณ์การเรียน มีประสบการณ์ในการทาโต๊ะ แล้วนาไปบริจาคให้บ้านราชาวดี นอกจากนี้ยังสามารถเดินสายไฟได้
เมื่ อ ครู เ ชาว์ จ บชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 จึ ง ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ วิ ท ยาลั ย พลศึ ก ษาจั งหวั ด
สุพรรณบุรี เป็นเวลา 2 ปี (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยค่าใช่จ่ายรายเดือนมาจากเงินสะสมในการแข่งขันกีฬา เช่น การแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิค
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสิงคโปร์ เป็นการแข่งขันกีฬาที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสมอง หลังจาก
นั้นจึงสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีก 2 ปี ซึ่งในการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรีมีหลาย
รูปแบบ เช่น โควตานักกีฬา การสอบข้อข้อเขียน เป็นต้น แต่ครูเชาว์ก็เลือกวิธีการสอบข้อเขียนร่วมกับคนปกติ ที่มีความ
ยากลาบากจนสามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อได้
การใช้ ชีวิ ตในรั้วมหาวิ ท ยาลัย ครู เ ชาว์ เช่ าหอพั ก นอกมหาวิ ท ยาลัย โดยได้ก ารสนั บสนุ นค่าใช้จ่าย
ประมาณ 2,000 บาทต่อเดือนจากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่ง เงินส่วนที่เหลือครูเชาว์ออกเอง ครูเชาว์มองการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยไม่ได้ลาบาก อยู่ที่ใจเราคิด ระหว่างเรียนในชั้นปีสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2 ครูเชาว์เลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้เหตุผลว่าครูผู้ชายก็สามารถเข้าไปสอนในโรงเรียนหญิงล้วนได้ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในครั้งนี้ได้เรียนรู้อะไรมากมาย เช่น ต้องดูพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งมีความแตกต่าง
ระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง และไม่ให้ผู้ครูผู้ชายโดนตัวนักเรียนหญิง ครูเชาว์จะใช้ไม้ในการสัมผัสนักเรียน เป็น
ต้น ความยากในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือ การวางแผนการจัดการเรียนรู้รว่ มกับครูพี่เลี้ยง เพื่อให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้เหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งส่วนมากเป็นนักเรียนที่มีฐานะดี ลูกคุณหนู เด็กรักสบาย อยากอยู่แต่ในร่ม ครูจึงต้องฟัง
เสียงเด็กนักเรียนข้างมาก ครูเชาว์มีวิธีการสอนหลายวิธี เช่น การเล่นกีฬากลางแจ้ง หากนักเรียนไม่ประสงค์ในการเล่น
กีฬากลางแจ้ง นักเรียนจะต้องทาการบันทึกวิธี การเล่นจากการสังเกตเพื่อน ปัจจุบันมีนักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว ได้
ติดต่อกลับมาหาครูเชาว์ นักเรียนได้พูดว่า “ครูได้สอนให้ทาเป็น อะไรที่ไม่เคยทา ก็สามารถทาได้ และท้าทายชีวิต
เหมือนกัน” สุดท้ายครูเชาว์ได้ให้แง่คิดในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในครั้งนี้ว่า “ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความท้าทาย
การลองสิ่งใหม่ ๆ ถือว่าเป็นความท้าทายตัวเอง อย่าไปสร้างจินตนาการก่อนที่จะเจอ จะทาให้บั่นทอนจิตใจ ทุกอย่างอยู่ที่
ใจเราคิด”
1.3 เส้นทางชีวิตในช่วงชีวิตวัยทางาน
เมื่อจบการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จึงกลับมาทางานที่บ้านราชาวดีเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน เจอวิถี
ชีวิตแบบเดิมๆ ทาแบบเดิมๆ ทาให้รู้สึกอยากไปค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่ข้างนอก โดยเริ่มสมัครงานในบริษัท และ
โรงเรี ย นเอกชน แต่ ก็ ถู ก ปฏิ เ สธ เนื่ อ งจากสภาพร่ า งกายที่ ไ ม่ เ อื้ อ อ านวยต่อ การท างาน หลั งจากนั้ น ได้ ห างานผ่าน
หนังสือพิมพ์ มีประกาศรับสมัครงานครูอาสา จึงเข้ามาสมัครงานที่กรุงเทพ ฯ เมืองหลวงของประเทศไทย ความรู้สึกครั้ง
แรกที่เข้ามาสมัครงาน คือ เห็นคนที่มาสมัครแต่งตัวเรียบร้อย ดูภูมิฐาน แต่ครูเชาว์นั้นใส่เสื้อยืดกางเกงวอร์ม รองเท้าพละ
มีคนมาสมัครประมาณ 40 คน แต่รับแค่ 2 คน ความรู้สึกตอนนั้นคิดว่า “ได้หรือไม่ได้ก็ลองดู เรามาด้วยใจ” ครูเชาว์บอก
ว่าตอนสัมภาษณ์ กรรมการสัมภาษณ์จะดูความคิดเป็นหลัก ทั้งนี้ครูเชาว์สามารถตอบได้ทุกคาตอบ เช่น รู้จักคนเร่ร่อน
หรือไม่ รู้จักชุมชนหรือไม่ หลังจากการสัมภาษณ์ 1 วัน ทางหน่วยงานจึงประกาศผลผ่านทางผ่านทางโทรศัพท์ โดยโทร
แจ้งผลไปยังบ้านราชาวดี ความรู้สึกแรกที่ครูเชาว์ได้รับโทรศัพท์จากหน่วยงาน “เฉยๆ ทาที่ไหนก็ได้”
หนังสือพิมพ์พลิกชะตาชีวิตสู่การเป็นครูอาสาสมัครในกรุงเทพฯ ครูเชาว์มองว่าการจบสาขาพลศึกษา
และการทางานอาสาสมัครสามารถเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ อยู่ที่ไหนก็เป็นครูได้ ครูเชาว์เล่าว่า “เมื่อก่อนไม่ได้เป็น
ศูนย์ประจา ต้องไปสอนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ข้างถนนสนามหลวง หัวลาโพง นานา และสุขุมวิท หาเด็กมาเรียนก็ยาก
บริบทของเด็กจะไม่อยู่ กับ ที่ ครูต้องเดินเข้าไปหาเด็กเร่ร่ อนตามบริเ วณต่า งๆ”ตอนนั้ นครูเ ชาว์สอนกี ฬาข้ างถนนที่
สนามหลวง “สอนพละดีอย่างหนึ่ง คือ ครูมีข้อต่อรองโดยถ้าครูชนะ หนูต้องมาเรียนกับครูทุกวัน แต่ถ้าครูแพ้ครูก็จะ
เลี้ยงข้าวหนูทุกวันบางครั้งครูก็จะแกล้งยอมแพ้เพื่อให้เด็กอิ่ม เมื่ออิ่มแล้วก็สามารถทากิจกรรมต่อไปได้ ซึ่งเป็นวิธีการ
เข้าถึงและคลุกคลีกับเด็กๆ” การเป็นครูอาสาได้เงินเดือนจานวนน้อยเงินส่วนหนึ่งต้องนามาใช้เป็นค่าเดินทาง ค่าขนมใน
การเลี้ยงเด็กๆ การลงพื้นที่ในแต่ละครั้งจะใช้ระยะเวลายาวนาน ครูเชาว์ออกมาจากบ้านราชาวดีมาอยู่ที่ศูนย์ไร้ที่พึ่ง
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จังหวัดนนทบุรี โดยไม่เสียค่าเช่าบ้าน แต่ต้องจ่ายค่าน้าค่าไฟเอง ครูเชาว์นั่งเรือจากท่าน้านนท์มาลงท่าเรือสะพานพระ
พุทธยอดฟ้าทุกวัน เรียกสั้นๆว่า “ท่าเรือสะพานพุทธ” ไม่รู้สึกเหนื่อยในการเดินทางเพียงสักนิดเดียว ซึ่งค้นพบตัวเอง
ตั้งแต่เด็กแล้วว่า อยากทางานอาสาสมัคร โดยกล่าวว่า “ยังมีคนลาบากกว่าผม เราก็ยังมีชุดนักเรียน มีอะไรพร้อม มีบ้าน
มีข้าวกิน แต่เด็กที่นี่เขายังไม่มีอะไรเลย”ครูเชาว์ยกตัวอย่างการลงพื้นที่บริเวณสะพานพุทธ ซึ่งสมัยก่อนเป็นบริเวณที่มี
การมั่วสุมอบายมุข การเข้าถึงเด็กๆ ก็จะยาก เด็กคนเดิมจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆ โดยยังไม่พร้อมเปิดใจในการคุย ครูเชาว์
สามารถจาเด็กได้ทุกคน ในการลงพื้นที่ จะมีกระเป๋า 1 ใบ ใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน สมุด หนังสือ ยารักษาโรค และขนม
วิธีการทาในเด็กในพื้นที่เปิดใจ คือ ความเป็นกันเอง คุยกันเหมือนเพื่อน ทาให้เด็กรู้สึกสนิทใจในการคุย “ทาให้เขาอิ่มโดย
การเลี้ยงข้าว เมื่อท้องอิ่ม เด็กๆก็เริ่มเปิดใจคุย และพาเข้าไปดูที่อยู่อาศัย บริเวณที่อยู่ใต้สะพาน ทาให้รู้ปัญหาทุกซอกทุก
มุม” จึงต้องใช้ความทุ่มเท และระยะในการลงพื้นที่นานพอสมควร
การทางานอาสาสมัครช่วงต่อมาเป็นครูอาสาสมัครประจาศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระราม 8 สภาพ
ทางกายภาพของศูนย์ฯ ในช่วงแรก มีลักษณะเป็นตู้ คอนเทนเนอร์เก่าๆ สภาพทรุดโทรม ไม่มีต้นไม้ และเห็นสภาพสังคม
ของคนในสังคมที่พ่อแม่นั่งสูบบุหรี่ ใช้เด็กไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเด็กที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่รู้ว่าจะ
ดาเนินชีวิตต่ออย่างไร ครูเชาว์จึงทาการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ร่วมกับครูที่ทางานอยู่ในศูนย์ฯ นอกจากนี้ยังลงพื้นที่
ในการช่วยเหลือชุมชน ซึ่งครูเชาว์ทางาน ณ ศูนย์แห่งนี้ เป็นระยะเวลาประมาณ 14 ปี
2. จิตวิญญาณความเป็นครูของครูเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์)
ชีวิตเปลี่ยนเหมือนฝัน พรสวรรค์บัน ดาลชีวิต ครูเชาว์เล่าว่า คนที่สมัครเป็นครูมีทั้งครูที่ ดี และครูไม่ดี
สิ่งสาคัญที่สุดในการเป็นครู คือ เราไม่สามารถสอนให้เด็กให้ได้ดีทุกคน ขึ้นอยู่กับตัวเด็กด้วย แต่ตัวครูก็ต้องทุ่มเทอย่าง
เต็มที่ และรับฟังเหตุผลของเด็กๆ เมื่อเด็กที่มาเรียนในศูนย์ทาผิด ก็จะสอบถามว่าทาอะไรผิดมา เด็กจะเล่าให้ฟัง เช่น ไม่
ส่งการบ้าน ก็จะถูกตี พูดคาหยาบ ก็จะถูกว่า ครูเชาว์จะเป็นผู้รับฟัง แล้วใช้เหตุผลในการคุย การเป็นครูไม่จาเป็นต้อง
สอนในโรงเรียนเท่านั้น อยู่ที่ไหนก็เป็นครูได้ ครูอาสาก็เป็นครูเหมือนกัน ได้สอนแนวคิดการใช้ชีวิตและพัฒนานักเรียนใน
ชุมชนให้คุณภาพ ครูเชาว์รู้สึกว่าชีวิตนี้มีความหมายมาก การเป็นครู เราต้องเรียนรู้กับสังคมที่อยู่ ควรใกล้ชิดกับเด็กให้ลง
มือปฏิบัติ รู้แต่ทฤษฎีก็ทาให้ไม่ทราบปัญหา อย่าคิดว่าเราเก่งตลอด คนมีความรู้เยอะแต่เอาตัวไม่รอดก็มี ครูเชาว์เป็นครู
อาสา ไม่จาเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับเด็กกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดเวลา หลายๆครั้งก็
ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาเด็กเร่ร่อน ครูเชาว์จะทราบปัญหาของเด็กที่อาศัยใน 7 ชุมชน
ประกอบด้ ว ย 1) ชุ ม ชนบ้ า นปู น 2) ชุ ม ชนวั ด พระยาศิริ 3) ชุ ม ชนวั ด คฤหบดี 4) ชุ ม ชนวั ด น้ อ ย5) ชุ ม ชนตลาดใหม่
6) ชุมชนสะพานไม้ และ 7) ชุมชนศรีอุลัย โดยจะให้ความช่วยเหลือทุกๆชุมชน ในศูนย์ ฯ จะมีการสอนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) นอกจากนี้จะดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งคุณแม่
วัยใสด้วย หลักในการสอนเด็กคือ “เด็กไม่จาเป็นต้องเรียนเก่ง แต่ต้องเรียนรู้ชีวิตการใช้ชีวิตได้” ครูเชาว์จะสนับสนุนเด็ก
ส่งเสริม ให้เด็กได้เรียนหนังสือ ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนการเรียนจากหน่วยงานเอกชน และจากเงินบริจาคด้วย รวมถึงใช้
เงินเดือนตัวเองด้วย “ครูมีความุขที่ได้เห็นเด็กประสบความสาความสาเร็จ เห็นรอยยิ้มเด็ก ก็มีความสุขแล้ว ถ้าเด็กมีความ
ฝันอะไร ก็ให้ไปตามความฝัน” เราไม่มีครอบครัว ตัวคนเดียวเลยสามารถช่วยเหลือคนอื่นต่อได้
มุมมองการเป็นครู ครูเชาว์มองว่าไม่มีใครเป็นครูที่สมบูรณ์แบบ 100 เปอร์เซ็นต์จึงต้องทาในทุก ๆ วันให้เต็มที่
และสุดความสามารถการเป็นครู ไม่ใช่แค่แต่งตัวดี ใส่สูท ผูกไท เท่านั้น ต้องลงมือปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก
ๆกว่าจะมีคนยอมรับก็ต้องพิสูจน์ตัวเองโดยใช้ระยะเวลานานเหมือนกัน เมื่อสมัยที่เข้ามาอยู่ใหม่ ๆ คนในชุมชนจะมองว่า
เป็นคนเก็บขยะ แต่ครูเชาว์ก็ไม่ได้สนใจ มุ่งมั่นทาประโยชน์เพื่อสังคม
ครูเชาว์ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาและเติมเต็มศักยภาพไปสู่เป้าหมายชีวิตที่ดีขึ้นครูเชาว์บอกว่า
“อยากให้มีคนแบบครูเชาว์สัก 10 – 20 คน เพื่อสร้างรากฐานและพัฒนาศูนย์นี้ต่อไป และอยากส่งเสริมกิจกรรมให้กับ
เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้ ในการสร้างอาชีพ”การแสวงหาความสุขของครูเชาว์ คือ “ทุกวันนี้เรามีลมหายใจเพื่อใคร”
3. การปฏิบัติในการอุทิศตนเพื่อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาของครูเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์)
3.1 การทางานร่วมกับเด็กและชุมชน
ครูเชาว์มีการประสานการทางานร่วมกับเด็ก และชุมชน โดยครูเชาว์ให้มุมมองว่าทุกคนต้องเดินไปพร้อม
กัน อย่าคิดว่าตัวเองคือหัวหน้า เราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเขา จึงได้สร้างเด็กภาคีเครือข่าย (เด็กสายสืบ) ไว้สาหรับให้
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ข้ อ มู ล หลั ก ซึ่ งเป็ น ข้ อ มู ล เชิ งลึ ก ของคนในชุ ม ชน เด็ ก กลุ่ ม นี้ เ ต็ ม ใจช่ ว ยเหลื อ และท างานร่ ว มกั บ ครู เ ชาว์ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ ทาหน้าที่ดูแลบริเวณละแวกบ้าน ที่พักอาศัยของตนเอง การเฝ้าระวังมิให้เด็กประพฤติผิด หรือถูกชักนาให้
ทาเสียหาย การเป็นเด็กภาคีเครือข่ายจะมีทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกมอบให้ ส่วนข้อมูลรองได้มาจากผู้ปกครอง
เครือข่าย (ผู้ปกครองสายสืบ) จะทาหน้าที่ช่วยเก็บข้อมูลแต่มีบทบาทน้อยกว่าเด็กภาคี เครือข่าย เนื่องจากผู้ปกครอง
เครือข่ายจะเล่าเรื่องให้กับคนอื่นฟังทุกเรื่องโดยไม่เก็บเป็นความลับ จึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้เต็มที่
3.2 การทางานร่วมกับองค์กรภายนอก
มุมมองของครูเชาว์ที่ได้ทางานร่วมกับองค์กรภายนอก คือ เราต้องก้าวออกไปตามหาและร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก เนื่องจากองค์กรเหล่านั้นมีสิทธิ์ในการตัดสินใจ และมีเงินทุนช่วยเหลือทางการศึกษา แต่แหล่งทุนจากหน่วยงาน
จากราชการมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน โดยครูเชาว์ใช้วิธีการคัดเลือกจากครอบครัวที่ยากจน เป็นเด็กดี ใฝ่เรียนรู้ โดย
ไม่ได้พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยเป็นหลัก “หากเลือกแต่เ ด็กที่มีเกรดเฉลี่ยสูง แล้วเด็กที่มีเกรดเฉลี่ยน้อยจะทาอย่างไร”
หลังจากได้รับทุนการศึกษาแล้วจะต้องมีพัฒนาการทางเรียนที่ดีขึ้นและเหมาะสม โดยครูเชาว์เล่าว่า มีองค์กรเอกชนแห่ง
หนึ่ง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กจนจบปริญญาตรี โดยมีข้อกาหนดว่า จะต้องเป็นเด็กที่อาศั ยอยู่ในชุมชน ครูเชาว์จะ
เล่าประวัติของเด็กให้กับองค์กรเอกชนฟังเบื้องต้น จากนั้นลงพื้นที่สารวจชุมชนร่วมกัน โดยให้องค์กรเอกชนเป็นผู้คัดเลือก
และตัดสินใจให้ทุนการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งมีทุน 2 รูปแบบ คือ ให้ทุนนักเรียนระดับระดับประถมศึกษาจนจบระดับ
ปริญญาตรี มีประมาณ 10 คน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีประมาณ 20 คน รวมทั้งสิ้นกว่า
30 คน
นอกจากนี้ยังมีการประสานงานร่วมกับองค์กรภายนอก โดยนาเด็กจากศูนย์ฯ ไปเข้าค่ายอบรม เช่น การอบรม
เกี่ยวกับยาเสพติด การอบรมเพศศึกษา อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เช่น การทาอาหาร ซึ่งการอบรมและกิจกรรม
ต่างๆ จะเน้นให้เด็กได้ทาการปฏิบัติ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ครูเชาว์มองว่า ต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อน จากจุดเล็กๆ เมื่อเด็กทา
ผิดพลาด เราต้องให้โอกาส ไม่ซ้าเติม เด็กก็จะสามารถพัฒนาและเป็นไปตามศักยภาพที่ตนมีได้ “สังคมไทยยังมองว่าหาก
เด็กทาอะไรผิดพลาดครั้งหนึ่ง ก็จะตอกย้า ซ้าเติม จะปิดกั้นโอกาสทันทีไม่เปิดโอกาสให้เด็ก ” ฉะนั้นเด็กทุกคนควรได้รับ
โอกาส
อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัยที่นาเสนอข้างต้น ผลการศึกษา พบว่า ครูเชาวลิต สาดสมัย มีเส้นทางช่วงชีวิต 3 ช่วงชีวิต
ได้แก่ เส้นทางช่วงวัยเยาว์ ครูเชาว์ ลืมตาดูโลกขึ้นมาพร้อมกับสภาพร่างกายที่พิการและบกพร่องทางสติปัญญาเติบโตมา
ในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและสติปัญญาแต่ครูเชาว์ก็ได้ฝึกฝนตนเอง จนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย การทากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ทาให้รู้สึกว่าตนเองไม่ได้พิการ ทาได้ทุกอย่างเหมือนคนปกติ เส้นทางชีวิต
ในช่วงวัยรุ่น ออกจากบ้านราชาวดีมาเรียนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (ปากเกร็ด) โดยการเดินเพื่อเปิดมุมมองกับ
บรรยากาศสองข้างทาง และได้เห็นคนอื่นที่ลาบากกว่าตนเอง ซึ่งคนเหล่านี้อาจจะมองว่ามีความสุข แต่ในมุมมองของครู
เชาว์นั้นกลับมองว่า สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง จึงอยากจะออกไปหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เส้นทางชีวิตในช่วงชีวิ ตวัยทางาน
เริ่มจากการเป็นครูอาสาข้างถนน สู่การเป็นครูอาสาสมัครประจาศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระราม 8 ได้พัฒนาศูนย์ ฯ
และชุมชนให้มีความเจริญ จึงเป็นที่รักและศรัทธาของเด็กๆ และคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Polpanatham
(2010) โดยใช้ความรู้แนวคิดของเครือข่ายสังคมมาสร้างเครือข่ายร่วมกัน ในการช่วยเหลือช่วยสังคม พัฒนาชุมชนสร้าง
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น จนเกิดความรัก ความศรัทธา
จิตวิญญาณความเป็นครู โดยครูเชาว์มีลักษณะของบุคลที่มีจิตใจและการกระทาในการเห็นคุณค่าในอาชีพครู
โดยมองว่า การเป็นครูอาสา สามารถสร้างประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมได้ มีความรักและเมตตาต่อเด็ก โดย
ช่วยเหลือ และเอาใจใส่อย่างเสมอภาค ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่าครูเชาว์จะมีความ
บกพร่องทางสมองแต่ก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้เป็นข้อบกพร่อง อีกทั้งยังสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและผู้อื่น โดยไม่ซ้าเติม
เด็ ก ที่ ท าผิดพลาด เพื่ อ ให้ เ ด็ ก เหล่า นี้สามารถใช้ ชีวิต ในสังคมต่อ ไปได้อ ย่า งมีความสุข ซึ่ งข้ อ ค้ น พบจากการศึกษานี้
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สอดคล้องกับองค์ประกอบของจิตวิญญาณความเป็นครูในงานวิจัยของ Kromraruay (2017) ประกอบด้วยความศรัทธา
ในวิชาชีพครู ความเสียสละ ความอดทน ความรับผิดชอบ การรู้บทบาทหน้าที่ ความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ความรักและ
เมตตาช่วยเหลือต่อศิษย์ ความเข้าใจเคารพเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น และการเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม นอกจากนี้
ครูเชาว์ใช้เวลาช่วงเช้าถึงบ่าย ลงพื้นที่ ในชุมชน เพื่อศึกษาและสารวจความเป็นอยู่แต่ละครอบครัว จากนั้นนาข้อมูลมา
วางแผนในการช่วยเหลือ ช่วงเย็นมีการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กๆ โดยสอนให้มีเหตุผล รู้จักแพ้ ชนะ และอภัยซึ่ง
การปฏิบัติเหล่านี้ทาให้เป็นที่รักและศรัทธาของเด็กและคนในชุมชนสอดคล้องกับองค์ประกอบของจิตวิญญาณความเป็น
ครูในงานวิจัยของ Lawthong (2010) and Kaensan (2015) ที่กล่าวว่า บุคคลที่มีจิตวิญญาณการเป็นครู ในด้านการ
เสียสละ สังเกตได้จากการอุทิศเวลา การทุ่มเททางานโดยไม่หวังผลตอบแทน
การปฏิบัติในการอุทิศตนเพื่อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ครูเชาว์มีวิธีในการทางานร่วมกันระว่างเด็ก ชุมชน
โดยสร้างภาคีเครือข่ายเด็กและผู้ปกครอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่ งในการร่วมพัฒนาชุมชน และทางานร่วมกับองค์กรภายนอก
โดยสร้างเครือข่ายเพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ซึ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กที่เป็นกาลัง
ของประเทศชาติ และคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับการอุทิศตนเพื่อสังคมของอาจารย์จันท์แรม ในงานวิจัยของ
Mitrakul (2014) and Wasikasin, Wasinarom and Nonthapatamadul (2007) กล่ า วว่ า การอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ สั ง คม
คือ การเสียสละตนเองในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งเกิดจากจิตที่เป็นกุศลกับความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อสังคม
โดยมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความพยายามทาหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ 2) ความพยายามทาหน้าที่ของตนด้วยความ
ตั้งใจจริง 3) ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. บุคคลทั่วไปสามารถนาการปฏิบัติในการอุทิศตนเพื่อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิต การทางานจะทาให้เป็นบุคคลที่มีความสุขในชีวิต และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ
2. หน่วยงาน องค์กรสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์สร้างโอกาสเด็ก
สะพานพระราม 8 ในการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านอื่นๆ รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาจากลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มอื่นๆ เช่น เด็กเร่ร่อน เด็กพิการ วัยรุ่น วัยชรา เพื่อให้ได้ข้อมูลหลาย
แง่มุม
2. ควรมีการศึกษาและทาวิจัยเกี่ยวกับครูอาสาท่านอื่นๆเพื่อให้เห็นมุมมองด้านการปฏิบัติตนในการอุทิศตน
ทางการศึกษาที่หลายหลาก
3. เนื่องจากช่วงเวลาในการเก็ บข้อมูลอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็น
อุปสรรคในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ทั้งนี้ผู้วิจัยควรมีการวางแผนในการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หนักแน่นมากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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