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ชื่อเรื่องน าเสนอ “คร”ู 
  “ปี 54 น้้าท่วมใหญ่ ..เมืองไทยจมน้้า ” ค้านี้แรงกระทบใจคนไทยทั้งประเทศ และท้าให้ต่างชาติรู้สึก 
Amazing so much ความเสียหายมีทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน มี ประชาชนมากกว่า 5.3 ล้านคนที่ได้รับ
ผลกระทบและในจ้านวนนั้นมีเด็กระหว่างแรกเกิดถึง 15 ปี ได้รับผลกระทบถึง 2 แสนคน มีคนเสียชีวิตจ้านวน 
740 คนและมีจ้านวน 84 คนเสียชีวิตจากการจมน้้า มีประชาชนจ้านวน 113,000 คน ต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์
พักพิงจ้านวน 1,700 แห่งทั่วประเทศ และมีโรงเรียนมากกว่า 2,174 แห่งได้รับผล กระทบและโรงเรียนกว่า 
600 แห่งต้องเลื่อนการเปิดเทอมออกไปมากกว่า 21 วัน ดิฉันเองเป็นคนหนึ่งที่ติดเทรนกะเขาด้วย ก่อนเคย
เห็นแต่คนพระนครศรีอยุธยาพายเรือเข้าบ้านกันทางหน้าต่าง บ้างนอนบนหลังคา พอโดนเข้ากับตัวเองต้องอยู่
กับน้องน้้าเกือบ 3 เดือน ตอนน้้ายังมาไม่ถึงได้ดูทีวีช่อง  3 ก็มีข้ากับกลอนที่คุณโก๊ะตี๋แต่งเรื่อง “น้องน้้ากับพ่ี
กรุง” พอถึงตาเราการลุยน้้ามาท้างาน นั่งเรือ แล้วต่อรถ นั่งรถทหาร ฮา ..ไม่น่าเชื่อบ้านดิฉันจะมีเรือรับส่งถึง
หน้าบ้าน ปกติเคยเดินทางตามถนน ได้มีโอกาสนั่งเรือลัดทุ่งลัดคลองเข้าบ้านเป็นประสบการณ์ท่ีลืมไม่ลงจริ งๆ 
ตอนน้้ามาวันแรกตื่นเต้นมากกก พออยู่กับน้้าก็รู้สึกทันสมัยคุยกับคนอ่ืนรู้เรื่อง !! แต่พอน้องน้้าจากไปก็ท้ิงคราบ
และไอกลิ่นที่ท้าให้เราต้องเสียน้้าตา ไม่ใช่อาลัยรักและห่วงหาหรอกนะ แต่โคตรแค้นแสนเซ็ง ต้องขัดบ้านล้าง
บ้านกันยกใหญ่แต่กลิ่นไอก็ใช่ว่าจะจางหาย แม้ทุกวั นนี้ดิฉันยังคงได้กลิ่นอ่อนๆของเธอทุกวัน นอกจากต้อง
เยียวยาตัวเองและครอบครัวแล้วดิฉันยังมีภารกิจออกหน่วยเยียวยาในฐานะท่ีเป็นข้าราชการของกรม
สุขภาพจิตท้ากันหลายที่จนเหตุการณ์สงบก็คิดว่าพอเพียงกับประสบการณ์แล้วนะ แต่ช่วงเดือนธันวาคม 54 ก็
ได้รับแจ้งจากหัวหน้ามีงา นเข้า “โครงการฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้้าท่วม ”
โดยมีสถาบันราชานุกูลรวมกับ Unicef  และ Plan International ตั้งใจจะท้าเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจเด็กและ
ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้้าท่วม กลุ่มเป้าหมายเป็นครอบครัวเด็กอายุ 3 - 12 ปี มีพ้ืนที่น้า
ร่อง ๑๕ ชุมชน ชุมชนละ 15-20 ครอบครัว ในจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรีและ
กรุงเทพมหานคร ท้าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2555    ขั้นแรกของการท้างานคณะกรรมการต้อง
ช่วยกันเขียนคู่มือการด้าเนินงาน  คู่มือการจัดกิจกรรม โดยใช้ข้อมูลจากผลส้ารวจเบื้องต้น เรื่องผลกระทบด้าน
จิตใจเด็กและครอบครัวจากเหตูการณ์น้้าท่วม ”ที่สถาบันราชานุกูลร่วมกับ Plan International Thailand 
ส้ารวจในเดือนธันวาคม 54 จาก 5 ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี พร้อมทั้ง ใช้แนวคิด
หลักการส้าคัญในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 5 ประการ คือความสงบ (Calming) ความรู้สึกปลอดภัย 
(A sense of safety) การตระหนักรู้ถึงศักยภาพของตนเองและชุมชน (Sense of self and collective 
efficacy) การประสานรวมพลังของชุมชน (Connectedness) การมีความหวัง (Hope) แนวคิดการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ในครอบครัวเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพจิ ตใจ แนวคิดการดูแลลูกเชิงบวก  ทักษะที่จ้าเป็นของ พ่อแม่ใน
การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจเด็ก และแนวคิด Self Help Group (กลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อน ) จากนั้นก็ค้นหาทีมงานโดยใน
แต่ละทีมต้องมี  4-6 คน มีผู้น้ากลุ่มท่ีสามารถน้าท้ากิจกรรม Self Help Group ผู้ช่วยผู้น้ากลุ่ม ผู้น้ากลุ่มเด็ก
และผู้ช่วยที่มีทักษะการท้ากิจกรรมกับเด็ก สรรหาได้ทีมท้ังหมด 7 ทีมซ่ึงมีสมาชิกทั้งหมดจ้านวน 33 คน แต่
ละทีมได้พ้ืนที่รับผิดชอบต่างกันบางทีม 1 บางทีม 2 ,4  บ้าง ตามภาระงานหลัก ดิฉันอยู่ทีม 1และทีม 6 ได้มา 
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5 พ้ืนที่รับผิดชอบ ต้องล งท้ากิจกรรมทั้งวันธรรมดาและวันหยุดราชการ และในแต่ละพ้ืนที่ลงท้ากิจกรรม 6 
ครั้งโดยแต่ละครั้งห่างกัน 2 อาทิตย์ ยกเว้นครั้งที่  6 จะห่างจากครั้งที่ 5 ประมาณ 4 อาทิตย์ ก่อนลงงานใน
พ้ืนที่ต้องหาแกนน้าแห่งละ 5 คนเข้ารับการอบรมเพ่ือเป็นหลักในการด้าเนินกิจกรรมร่วมกับทีม งานจาก
สถาบันราชานุกูล และสอบถามช่วงเวลาที่เหมาะสมส้าหรับครอบครัวเด็กในการท้ากิจกรรม แต่ละแห่งได้เวลา
ที่ต่างกัน ในกรุงเทพฯเลือกวันหยุดทั้งหมด ต่างจังหวัดมีทั้งวันหยุด วันธรรมดา บางแห่งเลือกหลังโรงเรียนเลิก  
รูปแบบกิจกรรมที่ท้าเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยกระตุ้น ให้สมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารความรู้สึกและ
เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นขณะประสบน้้าท่วม กิจกรรมพ่อแม่เล่นกับลูก กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนของกลุ่ม
ผู้ปกครองและกิจกรรมกลุ่มของเด็ก เน้นให้เด็กท้ากิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายให้บรรเทาความเครียดและความ
หวาดกลัวจากเหตุการณน์้้าท่วม  ครอบครัวมีความพร้อมในการเผชิญกับปัญหาทั้งมีแนวทางในการปฏิบัติหาก
เกิดน้้าท่วมอีกครั้ง 
  ดิฉันและทีมงานผ่านการประชุมชี้แจงการท้างานตามคู่มือ ศึกษาท้าความเข้าใจก็แล้ว ซักซ้อมถาม
แนวทางการท้ากิจกรรมกับเพ่ือนๆและหัวหน้าก็หลายครั้งดิฉันก็ยังตื่นเต้นอยู่ดี พอ ท้ากิจกรรมวันแรกหัวหน้า
น้าทีมด้าเนินกิจกรรม เริ่มแรกให้ครอบครัวช่วยกั นท้าธงประจ้าครอบครัวพร้อมตั้งชื่อ  แล้วให้แต่ละครอบครัว
ทักทายกัน  จากนั้นร้องเพลงประจ้ากลุ่มที่ช่วยกันเลือกโดยมีการออกแบบท่าเต้นประกอบเป็นที่สนุกสนาน 
เสร็จแล้วเด็กๆและครอบครัวได้สื่อสารด้วยภาพวา ดซึ่งทุกคนจะได้รับกระดาษท่ีมีรูปตั้งต้น (วงกลม)เหมือนกัน
จากนั้นให้วาดภาพตามความต้องการแล้วผลัดกันเล่าเรื่องจากภาพที่วาด โดยมีกติกาห้ามต้าหนิหรือหัวเราะ
เยาะ ภายใต้แนวคิด  “ทุกคนมีความคิดที่ต่างกันแม้ในสถานการณ์เดียวกัน ถึงแม้มีรูปตั้งต้นเหมือนกันแต่ก็มี
จินตนาก ารวาดรูปออกมาต่างกัน ” เมื่อเสร็จจึงให้กลุ่มท้ากิจกรรมความรู้สึกของฉันโดยให้เลือกรูปภาพ
ความรู้สึกเช่น รัก โกรธ เศร้า ดีใจ มา 1 ความรู้สึกแล้วแสดงท่าทางให้คนในครอบครัวผลัดกันทายเพื่อฝึกการ
สังเกตอารมณ์และความรู้สึกของคนในครอบครัว กิจกรรมนี้พบว่าเด็กเล็กจะแสดงค วามรู้สึกไม่ค่อยเป็น  
จากนั้นก็แบ่งกลุ่มเด็กเป็น 2 กลุ่มตามช่วงวัย 3-5 ปีและ 6-12 ปี กลุ่มผู้ปกครอง 1 กลุ่ม ท้ากิจกรรมตาม
ประเด็นครั้งท่ี 1 คือความสงบ โดยใช้เวลาประมาณ 45 นาที เมื่อครบก้าหนดได้น้ากลุ่มมาท้ากิจกรรมเล่นกับ
ลูก โดยให้เด็กเป็นผู้น้าท้ากิจกรรมทั้งเลือกของเล่นและออกแบบการเล่นส่วนผู้ปกครองเป็นผู้ตามคอยให้ความ
ร่วมมือในการเล่น สุดท้ายเป็นกิจกรรมประกาศข่าว /เล่าความรู้สึก ความประทับใจที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
รู้สึกมีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การท้ากิจกรรมทั้ง 6ครั้ง ล้าดับการท้ากิจกรรมจะเหมือนกันทุกครั้ ง จะ
เปลี่ยนแค่ประเด็นการพูดคุยในช่วงแยกกลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อนของผู้ปกครอง และกลุ่มเด็ก ซึ่งต้องท้าตาม
โปรแกรมประเด็นคือครั้งที่ 1 เรื่องความสงบ (Calming) ครั้งที่ 2 เรื่องความรู้สึกปลอดภัย (A sense of 
safety) ครั้งที่ 3 เรื่องการตระหนักรู้ถึงศักยภาพของตนเอง และชุมชน (Sense of self and collective 
efficacy) ครั้งที่ 4 เรื่องการประสานรวมพลังของชุมชน (Connectedness) ครั้งที่ 5 เรื่องการมีความหวัง
(Hope) และครั้งที่ 6 ตามประเด็นของการประเมินผลโครงการ 
 ครั้งแรกของทุกพ้ืนที่ที่รับผิดชอบดิฉันท้าหน้าที่เป็นผู้น้ากลุ่มเด็กก็สบายสบาย ครั้งที่ 2 ท้าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยผู้น้ากลุ่ม ตอนท้างานไม่กดดันอะไร แค่ต้องคอยเรียนรู้จากผู้น้ากลุ่มทุกเม็ดเพราะมี Commitment ไว้ว่า
ครั้งที่ 3 ดิฉันต้องรันกลุ่มใหญ่และท้าหน้าที่เป็นผู้น้ากลุ่มในกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ตอนนั้นตื่นเต้นมากเตรียม
ตัวศึกษาคู่มืออย่างหนัก ครั้งแรกของการน้ากลุ่มด้วยที่ใจมุ่งอยู่แต่กับประเด็นที่จะต้องพูดท้าให้ไม่ตามรอยใน
สิ่งที่สมาชิกกลุ่มพูดได้ดีเท่าท่ีควร และบางครั้งเมื่อเจอสมาชิกที่มีความคับข้องใจระบายปัญหาแรงๆ เรารู้ ว่า
เทคนิคต้องให้กลุ่มช่วยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา แต่ ณ วินาทีที่ในหัวมัวแต่ก้าลังคิดจะพูดจังหวะไหนดี 
จังหวะไหนดี ผู้ช่วยผู้น้ากลุ่ม (จริงๆแล้วเป็นหัวหน้าทีมซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเชี่ยวชาญสอนการปฏิบัติหน้างาน ) 
คอยแก้ไขสถานการณ์ให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยความราบรื่นโด ยที่กลุ่มยังไม่ทันได้มีความรู้สึกอึดอัด  และเม่ือ
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เสร็จกลุ่มทีมก็ท้า AAR กัน ปิดประตูรถตู้ปั๊บก็จะเริ่มกันเลย ท้าให้การเป็นผู้น้ากลุ่มของดิฉันในพ้ืนที่อ่ืนๆท้าได้
ดีขึ้นและขณะที่เราก้าลังรู้สึกดีมั่นใจกับบทบาทที่ท้า ก็ต้องมาเจอกับบางพ้ืนที่ที่เราใช้เทคนิคและกลยุทธ์
เหมือนเดิมและคิดว่าเข้าใจงานมากข้ึนแต่ก็ ไม่สามารถดึงข้อมูลจากกลุ่มได้ สิ่งที่เป็นก้าลังใจในการท้างานให้
ลุล่วงจนจบโครงการตลอดระยะเวลา 4 เดือนคือทีมท่ีมีทั้งให้ค้าปรึกษา ร่วมเสนอแนะแนวทาง และคอยเป็น
ก้าลังใจในการท้างาน  และเพ่ือให้การท้างานมีคุณภาพทุกสิ้นเดือนเรามี การประชุมกลุ่มทีมท้ัง 7 มา AAR ทั้ง
ปัญหาอุปสรรค  เสียงสะท้อนจากประชาชนและแกนน้า ในการท้างานของแต่ละพ้ืนที่ ค วามเข้าใจการ
ด้าเนินงานตามคู่มือ ความประทับใจหรือเทคนิคดีๆที่เกิดขึ้นมาร่วมแลกเปลี่ยนกัน  และสุดท้ายเมื่อจบ
โครงการทีมก็มาร่วมช่วยกันปรับปรุงคู่มือในการท้า กิจกรรมเพื่อให้การท้างานมีความราบรื่น สอดคล้องกับ
บริบทในชุมชนและบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากที่สุด 
 จากผลการด้าเนินงานจะเห็นได้ว่าชุมชนที่มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมสม่้าเสมอคือชุมชนที่แกนน้าได้ใจ
ประชาชน โดยเฉพาะช่วงวิกฤติน้้าท่วม ถ้าแกนน้าอยู่เคี่ยงบ่าเคียงไหล่กับเขาประช าชนก็ให้ความร่วมมือกับ
ทางแกนน้าในการด้าเนินงานเป็นอย่างดี  สิ่งที่ประชาชนเกือบทุกแห่งต้องการคือความชัดเจนในข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือให้สามารถวางแผนในการดูแลตนเองและครอบครัวได้ กิจกรรมในโครงการส่งผลให้ ครอบครัวเข้าใจกัน
และกันมากขึ้น แสดงความรักความห่วงใยต่อกันมากข้ึน รู้สึกว่าตนเองมีความอบอุ่นในครอบครัว 
 การท้างานจะประสบความส้าเร็จ เมื่อผู้ท้างานมีเข้าใจกระจางในงานที่ตนท้า เปิดใจรับฟังข้อเสนอเนะ
จากเพ่ือนร่วมงาน ที่ส้าคัญที่สุดคือเสียงสะท้อนจากชุมชนที่เราท้างานด้วยว่าอะไรที่เป็น ประโยชน์กับเขามาก
ที่สุด ข้อมูล ความรู้ ที่ได้จากก ารลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสถานการณ์ถือเป็นครูชั้นยอดท่ีท้าให้เราเข้าใจ
ลึกซึ้งในองค์ความรู้นั้นนั้นมากยิ่งขึ้น  
 


