
ศูนย์บริหารโครงการวิชาการ เรื่องเล่า ปี 2555 
 

เรื่องเล่า “ยาใจ..คนเจ็บ” 

 ความรู้สึกแรกที่ต้องรับงาน “การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจเด็กและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากน้้าท่วม ”โดยการท้างาน
ของสถาบันราชานุกูล  รวมกับ Unicef  และ Plan International ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจเด็กและครอบครัวที่
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้้าท่วม โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นครอบครัวที่มีเด็กอายุ 3- 12 ปีในพ้ืนที่น้าร่อง ๑๕ ชุมชน ใน
จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท  ลพบุรีและกรุงเทพมหานคร  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2555 นั้น 
“หนักใจไม่เบา ” ขั้นแรก ของการท้างาน คณะกรรมการต้อง ช่วยกัน เขียนคู่มือการด้าเนินงาน  คู่มือการจัดกิจกรรม โดยใช้
แนวคิดหลักการส้าคัญ ในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  5 ประการ คือความสงบ (Calming) ความรู้สึกปลอดภัย (A 
sense of safety) การตระหนักรู้ถึงศักยภาพของตนเองและชุมชน (Sense of self and collective efficacy) การประสาน
รวมพลังของชุมชน (Connectedness) การมีความหวัง(Hope) แนวคิดการสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวเพ่ือการฟ้ืนฟู
สภาพจิตใจ  แนวคิดการดูแลลูกเชิงบวก  ทักษะที่จ้าเป็นของพ่อแม่ใ นการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจเด็ก  และแนวคิด Self Help 
Group (กลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อน ) เมื่อได้คู่มือการด้าเนินงานก็ประชุมชี้แจงแนวทางการด้าเนินงานกับทีมทั้ง 7 ที่มีสมาชิกจ้านวน 
33 คน ดิฉันอยู่ทีม 1และทีม 6 ได้มา 5 พ้ืนที่รับผิดชอบ ต้องลงท้ากิจกรรมทั้งวั นธรรมดาและวันหยุดราชการ และในแต่ละ
พ้ืนที่ลงท้ากิจกรรม 6 ครั้งโดยแต่ละครั้งห่างกัน 2 อาทิตย์ ยกเว้นครั้งที่  6 จะห่างจากครั้งที่ 5 ประมาณ 4 อาทิตย์ ตาม
โปรแกรมการท้ากิจกรรมประเด็นหลักครั้งที่ 1 คือเรื่องความสงบ (Calming)  ครั้งที่ 2 เรื่องความรู้สึกปลอดภัย (A sense of 
safety) ครั้งที่ 3 เรื่องการตระหนักรู้ถึงศักยภาพของตนเองและชุมชน (Sense of self and collective efficacy) ครั้งที่ 4 
เรื่อง การประสานรวมพลังของชุมชน (Connectedness) ครั้งที่ 5 เรื่อง การมีความหวัง (Hope) และครั้งที่ 6 เป็นการ
ประเมินผลโครงการ   ก่อนลง งานใน พ้ืนที่ต้องหาแกนน้าแห่งละ 5 คนเข้ารับการอบรมเพ่ือ เป็นหลักในการ ด้าเนินกิจกรรม
ร่วมกับทีมงานจากสถาบันราชานุกูล รูปแบบกิจกรรมที่ ท้าเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยกระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวมีการ
สื่อสารความรู้สึกและเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นขณะประสบน้้าท่วม กิจกรรมพ่ อแม่เล่นกับลูก กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนของ
กลุ่มผู้ปกครองและกิจกรรมกลุ่มของเด็ก เน้นให้เด็กท้ากิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายให้บรรเทาความเครียดและความหวาดกลัวจาก
เหตุการณ์น้้าท่วม  ครอบครัวมีความพร้อมในการเผชิญกับปัญหาทั้งมีแนวทางในการปฏิบัติหากเกิดน้้าท่วมอีกครั้ง 

ครั้งที่สองของพ้ืนที่เทศบาลต้าบล หาดอาษา   ดิฉันท้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้น้ากลุ่ม  วันนั้น ได้เห็นน้้าตาแห่งความทุกข์ 
ใบหน้าที่แฝงความเศร้า วิตกกังวลลึกลึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรม แม้เหตุการณ์น้้าท่วมจะผ่านไปหลายเดือนแล้วแต่ร่องรอยคราบ
น้้ายังปรากฏชัดเจน ตามรอยฝาบ้าน เสารั้ ว ความทุกข์ไม่ได้จากไป การสูญเสียสิ่งของ เครื่องมือท้ามาหากิน ผลผลิตจากไร่นา
เก็บเก่ียวไม่ได้ เมื่อน้้าลง หนี้สินก็ปรากฏ ความทุกข์ก็พอกพูน ฉายอยู่บนใบหน้าที่กร้าแดดของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ เข้าร่วม
กิจกรรม ครั้งนี้เหมือนทุกคนเริ่มคุ้นกับทางทีม เมื่อท้ากิจกรรม กลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อนประเด็นเรื่องความปลอดภัยแต่หลายคนยัง
พลั่งพลูระบายความทุกข์ ความอัดอ้ันตันใจออกมา มีป้าคนหนึ่งพูดด้วยน้้าเสียงสั่นเครือ “ตอนน้้ามาต้องดูแลของไม่ให้เสียหาย
ท้าใจครั้งนี้สุดๆเลยในชีวิตของเรา มันไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ปีนี้มันมาแรงกว่าทุกปี ข้าวไม่เหลือซักต้น เราเป็นชาวนาแต่ ข้าวก็ไม่
มีต้องซื้อกิน หนี้เป็นล้านๆ นา 50-60 ไร่ ทั้งค่าเช่านา ปุ๋ยต้องซื้อทุกเม็ด เป็นหนี้ทั้งนั้น จะหาเงินที่ไหนมาจ่าย หนี้ขนาดนั้นหา
กันทั้งชาติจะจ่ายหมดไหม มองไปทางไหนมันมืดไปหมด  ในหัวมันคิดวนเวียนอยู่ อย่างนี้ นอนก็ไม่หลับ จับเชือกมาหลายเที่ยว
แล้ว แต่เมื่อนึกเห็นหน้าหลานก็ต้องวางเชือกลง ” พอได้ยินดิฉันรู้สึกอ้ึง  แอบคิดในใจ ว่าเจองานหินแล้วซิ จะใช้กระบวนการ
กลุ่มช่วยได้หรือ? “ค่ะ มีใครจะให้ข้อเสนอแนะไหมค่ะ ” ผู้น้ากลุ่มเอ่ยขึ้น สมาชิกคนอ่ืนก็บอกว่า “นี่ก็เหมือนกัน แต่ถ้าปีนี้น้้า
มาช้าก็คงเก่ียวข้าวทันขาย ราคาข้าวดีอาจผ่อนหนี้ได้เบาลงบ้าง ” และอีกหลายคนก็พูดท้านองเดียวกัน  จากนั้นผู้น้ากลุ่มก็น้า
กลุ่มเข้าสู่กระบวนการเพื่อหาเทคนิด แนวคิดท่ีกลุ่มใช้เพื่อให้ ตนเองและครอบครัวปลอดภัยจาก เหตุการณ์น้้าท่วม  หลังจากปิด
กลุ่ม ผู้น้ากลุ่ม (ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ ) หาโอกาสบ้าบัดคุณป้า (ที่หยิบเชือกหวังท้้าร้ายตัวเองเพ่ือแก้ไขปัญหาชีวิต )
รายบุคคลต่อ  หลังจากจบกลุ่มวันนั้นทีมก็มาร่วมปรึกษากันว่าจะช่วยคุณป้าได้อย่างไรบ้าง ข้อมูลที่ทีมได้เพ่ิมเติมคือคุณป้าเป็น
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หัวหน้าครอบครัว ลูกๆแต่งงานแยกบ้านอยู่ไม่ไกลกันมาก ส่วนตัวป้าอยู่กับสามีและหลาน ชายที่พามาร่วมกิจกรรม คุณป้าบอก
ว่า “หลานเป็นเด็กฉลาดแต่ไม่ค่อยพูด ไม่กล้าแสดงออก ขยันอ่านหนังสือ บางทีมาถามเราก็อ่านไม่ออก ต้องไปตามข้างบ้านมา
ช่วยอ่านให้ เราอยากให้หลานไม่โง่ อยากให้เป็นทหารมีง านท้าจะได้ไม่ล้าบากเหมือนเรา ” ขณะที่เล่านัย น์ตาฉายแววแห่ง
ความหวัง และส่วนหนึ่งทีป่้ามีก้าลังต่อสู้ปัญหาคือเจ้าหนี้ทุกคนไม่เร่งรัดหนี้สินมีเมื่อไหร่ค่อยน้าไปใช้ ท้าให้ไม่รู้สึกถูกบีบค้ันนัก  
ผู้น้ากลุ่มวางแผนให้ทีมช่วยโดยพยายามหาโอกาสให้หลานชายคุณป้าได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ ซึ่ งทุกครั้งที่หลานได้
แสดงความสามารถ เราก็เห็นคุณป้ายิ้มอย่างมีความสุข ระยะหลังดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณป้าส่วนตัวก่อนเริ่มกิจกรรมกลุ่ม
ดิฉันใช้เทคนิครับฟังอย่างตั้งใจ บีบมือเบาๆ เพ่ือให้ป้ารู้ว่าเราเข้าใจความรู้สึก รู้ว่าปัญหามันหนัก และบอกคุณป้าว่ามีหลายคน
มีความคิดคล้ายกัน เพ่ือให้คุณป้ารู้ว่าเป็นธรรมดาเมื่อ ที่มีปัญหาหนักอาจมีความรู้สึกนี้ได้ และมีหลายคนที่ท้าส้าเร็จ พร้อมทั้ง
สะท้อนให้คุณป้า คิดต่อว่าถ้าวันนั้นท้าส้าเร็จหลานชายจะอยู่กับใคร อยากเห็นวันที่หลานชายเป็นทหารเหมือนที่ ตั้งใจไว้ไหม  
คุณป้าบอกว่า “จริงถ้าวันนั้น…ไปแล้ว คงไม่มีโอกาสเห็นหน้าหลาน อยากเห็นตอนเขาส้าเร็จ ” และดิฉัดถามคุณป้าว่ารู้ไหมท้า
ไหมพวกเจ้าหนี้ถึงไม่เร่งรัดหนี้กับคุณป้า  ค้าตอบของป้าคือ “เราเป็นคนพูดจริง ท้าจริงไม่เคยโกงมีเงินก็รีบน้าไปใช้และบอกทุก
คนว่าได้มาเท่านี้  แบ่งให้เจ้านี่ เท่านี้ อีกเจ้าเท่าไหร่ทุกคนมีน้้าใจไม่เคยบ่นว่าป้าเลย ปีนี้ไม่ได้ใช้เขาสักบาทเขาก็ไม่ว่า  ถ้าครั้งนี้
น้้ามายังไม่ทั นเกี่ยวข้าวป้าไม่รู้จะท้าอย่างไร  เมื่อวานนัดรถเก่ียวข้าวไว้ก็ไม่เห็นมา วันนี้เสร็จกลุ่มแล้วต้องรีบไปตาม ห่วงทั้ง
เกี่ยวข้าว แต่ก็อยากเจอ วันนี้เราเลิกกลุ่มเร็วหน่อยนะ ” สิ่งที่คุณป้าตอบและเล่าเพ่ิมเติม ท้าให้รู้ว่าถ้าเราเป็นคนดี รักษาสัตย์ 
คนรอบข้างก็จะรักเราและให้โอกาสกับเราเสมอ วันนั้นก็ได้ให้ก้าลังใจคุณป้าและขอให้ติดต่อรถ เกี่ยวข้าวได้ทันเวลา  การพบกัน
ในครั้งถัดถัดมา  คุณป้าจะมาคอยก่อนเวลา ท้ากลุ่มเพื่อพูดคุยบอก เล่าถึงความคืบหน้าของแนวทางในการแก้ไขปัญหา  “งวดนี้
ขายข้าวได้  7 แสนแบ่งจ่ายเขาทุกเจ้าเลย เหลือเอาไว้ลงนารอบนี้ และเก็บไว้ใช้หน่อยหนึ่ง ” “หลายชายเดี๋ยวนี้บอกง่ายขึ้น 
ชอบกอดใหญ่ (แทนตัวป้า )เวลานอนด้วยกัน ซ้อมร้องเพลงป ระจ้ากลุ่มตลอด เวลาจะมาร่วมกิจกรรมเตรียมตัว เตรียมหยิบธง
ประจ้าครอบครัว บอกใหญ่  “อย่าลืมนะ รีบไปรับหนูที่โรงเรียน หละ เดี๋ยวไม่ทันกลุ่ม ” ก่อนจากกันในวันปิดโครงการป้ าบอก
ดิฉันด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม “เกี่ยวข้าวอีกรอบนี้ถ้าได้ราคาเหมือนเดิม คงใช้หนี้เขาหมดแล้วยังอาจ เหลือเก็บไว้ส่งหลานชายเรียน
อีกหน่อย  ขอบคุณมากนะที่มาหา ที่มาให้ก้าลังใจกัน  ยังไงอย่าหายไปเลยนะกลับมาเยี่ยมบ้างนะจ๊ะ ” ดิฉันรู้สึกยินดีกับคุณป้า
มาก โล่งใจ สบายใจยังงัยบอกไม่ถูก ปัญหาอาจไม่ได้ถูกแก้ไข ให้หมดไป ด้วยเรา แต่การได้เป็นเพ่ือนเดินคู่กันไปร่วมรับรู้ ถึง
ความทุกข์และ สุขก็ท้าให้เรา รู้สึกดีและเป็นสุข  จากครั้งแรกดิฉันมองว่า ตลอดเวลา 4 เดือน ท้างานประจ้าและออกหน่วย
เยียวยา แทบจะไม่มีวันหยุดเลย มันเหนื่อยนะ แต่วันนี้ สิ่งที่ได้รับมันไม่ใช่แค่ ความสุขใจที่เกิดขึ้น แต่ดิฉันได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้น 
ปัญหาความเหน็ดเหนื่อยจากการท้างานแค่นี้มันน้อยนิดนัก  ชีวิตคนเรามีสิ่งที่บีบคั้นมากมาย เราอยู่ในกลุ่มคนที่ชีวิตสุขสบาย 
ถ้ามีเหตุที่ต้องท้าความดีเพ่ือคนอ่ืนบ้าง เราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสนั้น เพราะในที่สุดสิ่งนั้นจะมอบสิ่งดีๆกลับม าเสมอ  ภูมิใจที่ได้
ท้าโครงการนี้ “ยาใจ คนเจ็บ” 

 
ธัญหทัย  จันทะโยธา 
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