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บทน า 

 

 มูลนิธเิพื่อพฒันาแรงงานและอาชพี ได้ศกึษาเรื่อง งานดูแลเดก็ และความคดิเห็นต่อศูนย์เด็ก

เลก็ เพื่อท าความเขา้ใจวธิกีาร ปัญหา และทางออกในการดูแลเลี้ยงดูบุตรหลาน พรอ้มๆ กบัการท างาน

หารายไดข้องแรงงานหญงิในภาคนอกระบบ ตลอดจนเพื่อเขา้ใจลกัษณะของศูนยเ์ดก็เลก็ทีเ่หมาะสมกบั

ความต้องการ โดย การจดัการสนทนากลุ่มทัง้หมด 7 ครัง้  ในต่างจงัหวดั 2 ครัง้  ที่จงัหวดั ขอนแก่น 

และสุพรรณบุร ีและ ในกรุงเทพฯ 5 ครัง้  ช่วงเดอืนกนัยายน - ตุลาคม 2558 

 ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่เป็นผูร้บังานมาท าที่บา้น มผีูเ้ขา้ร่วมเพยีงกลุ่มเดยีวทีป่ระกอบอาชพี

คา้ขาย (หาบเร่แผงลอย) ผู้เขา้ร่วมส่วนหนึ่งท างานรบัจา้งทัว่ไป ทัง้นี้การสนทนาให้ความส าคญักบัการ

เลีย้งดบูุตรหลานทีย่งัไม่เขา้โรงเรยีนเป็นพเิศษ 

 ผู้เขา้ร่วมส่วนใหญ่เลี้ยงดูลูกหลานเองเป็นหลกั แม้จะมญีาตพิี่น้องและเพื่อนบ้านช่วยดูแลบ้าง

เป็นระยะสัน้ๆ มเีพยีงส่วนน้อยเท่านัน้ที่มผีูช้่วยดูแลอย่างเป็นเรื่องเป็นราว หรอืส่งเดก็เขา้ศูนยเ์ดก็เล็ก

อย่างเป็นกจิจะลกัษณะ (ไม่ใช่การดแูลรายวนั)  

 ปัญหาการเลีย้งดูเดก็พรอ้มๆ กบัการท างานหารายได ้ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมสะทอ้นในวงสนทนาสามารถ

แบ่งไดเ้ป็น 1. ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบังาน 2. ผลกระทบกบัเดก็ 3. ผลกระทบต่อผูเ้ลีย้ง  

 ผลกระทบที่เกดิขึ้นกบังาน: การต้องใช้เวลาดูแลเดก็ หรอืการไม่สามารถมสีมาธกิบังานอย่าง

เตม็ทีท่ าใหผู้เ้ขา้ร่วมท างานไดน้้อยลง ซึ่งส่งผลใหม้รีายไดล้ดน้อยลงไปดว้ย เช่น ผูเ้ขา้ร่วมทีท่ ารา้นโชว์

ห่วยต้องปิดร้านเพื่อให้ลูกหลานพักผ่อน ผู้เขา้ร่วมที่ต าน ้าพรกิขายต้องท างานเฉพาะวนัเสารอ์าทติย์ที่

เด็กไม่อยู่ด้วยเท่านัน้จึงจะท างานต าน ้าพรกิได้เนื่องจากพรกิเป็นอนัตรายต่อเด็ก ผู้เข้าร่วมที่ถักแห

ท างานช่วงเดก็ตื่นไม่ได้เลยเนื่องจากเดก็ชอบมาดงึแห เป็นต้น ผูเ้ขา้ร่วมระบุว่าเดก็ที่อยู่ในวยัก าลังซน

มกัท าใหง้านเสยีหายดว้ย  

 ผลกระทบต่อผู้ดูแล: ผู้เข้าร่วมหลายคนไม่มีเวลาพกัผ่อนอย่างเหมาะสม หลายคนระบุว่าตน

ท างานไดเ้ฉพาะในเวลาทีเ่ดก็หลบัเท่านัน้ บางส่วนจงึตอ้งยอมใชเ้วลานอนของตนในการท างาน ในขณะ

ที่บางคนไม่สามารถนอนพักผ่อนได้เต็มที่หลังจากเวลางานเนื่องจากเด็กงอแงกลางดึก นอกจากนี้ 

ผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้รบังานมาท าที่บ้านระบุว่าตนเกิดอาการเครียดเมื่องานเร่ง แต่กลับต้องคอยดูแล      
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บุตรหลานไปด้วย ในขณะเดียวกันการท างานไปด้วยและดูแลเด็กไปด้วยก็สร้างความกังวลให้กับ

ผูเ้ขา้ร่วมดว้ย เนื่องจากตอ้งห่วงหน้าพะวงหลงักบัความปลอดภยัของเดก็ 

 ผลกระทบต่อเด็ก: พบว่ามหีลายกรณีที่เดก็ได้รบัอนัตรายหรอืเกดิอุบตัเิหตุในระหว่างที่ผู้ดูแล

ก าลงัจดจ่อกบัการท างานหารายได ้เช่น ตกน ้า ตกบนัได เดก็บางส่วนไดร้บัอนัตรายจากงานทีผู่ดู้แลท า 

เช่น ลูกเป็นภูมแิพ้เพราะแม่ท างานเย็บผ้าอยู่กบับ้าน เด็กมอีาการป่วยไข้บ่อยเนื่องจากชอบเล่นขยะ

พลาสตกิ หรอืโดนขยะแก้วบาด ในกรณีทีผู่ดู้แลท างานคดัแยก บุตรหลานของผูร้บังานปักหมุดเยบ็เลื่อม

กนิลูกปัด หรอืยดัลูกปัดใสร่หูแูละรจูมกู เป็นตน้  

 แม้ว่าผู้เขา้ร่วมส่วนใหญ่สื่อสารถงึความต้องการศูนย์เด็กอย่างชดัเจนเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่

การดแูลของตนในระหว่างการหารายได ้แต่ไม่อาจกล่าวไดว้่าผูเ้ขา้ร่วมทุกคนแสดงความตอ้งการสง่บุตร

หลานเขา้ศูนย์เดก็ กลุ่มที่ต้องการส่งเดก็เล็กกว่าวยัอนุบาลเขา้ศูนยเ์ดก็เป็นกลุ่มที่มคีวามจ าเป็นในการ

หารายได้อย่างชดัเจน เช่น กลุ่มชุมชนหลวงวจิิตร  อย่างไรก็ตาม กล่าวได้ว่าทุกกลุ่มแสดงถึงความ

ระแวง และไม่ไว้ใจต่อคุณภาพของศูนย์เด็ก ส่วนใหญ่ไม่ต้องการส่งเด็กในวยัแบเบาะเข้าศูนย์เด็ก 

เนื่องจากกงัวลกบัความปลอดภยั ผูเ้ขา้ร่วมบางส่วนระบุว่าไม่ตอ้งการส่งเดก็ทีด่ื้อ หรอืยงัไม่สามารถเขา้

ใจความได้เข้าศูนย์ เนื่องจากไม่มัน่ใจว่าผู้ดูแลในศูนย์จะมคีวามอดทนกบัเด็กพอ และไม่ท าโทษเด็ก

อย่างเกนิเลย นอกจากนี้ บางคนพูดถงึความสมัพนัธ์ระหว่างแม่และเดก็ และการไดเ้ฝ้าดูพฒันาการของ

เด็กเป็นเหตุผลส าคญัที่ตนต้องการเลี้ยงดูลูกเอง และไม่ส่งเด็กเข้าศูนย์ ผู้เข้าร่วมที่กล่าวถึงเหตุผลนี้

อย่างชดัเจน คอื ผูเ้ขา้ร่วมหลายคนในกลุ่มหมู่บา้นนกักฬีา ซึง่มญีาตพิีน้่องช่วยดแูลเดก็ได ้ 

 ส าหรบัความคดิเห็นต่อศูนย์เดก็ที่ดทีี่ผู้เขา้ร่วมต้องการส่งลูกหลานไปค่อนขา้งจะคล้ายกนัทุก

กลุ่ม กล่าวคอื หากเป็นไปได้ ไม่ควรคดิค่าใช้จ่ายกบัผู้ปกครองเลย แมว้่าผู้เขา้ร่วมจ านวนมากจะแสดง

ความไม่มัน่ใจว่าจะเป็นไปได้ นอกจากนี้ศูนย์เด็กที่จะจะต้องมอีาหารและของว่างที่เหมาะสม ในด้าน

สิง่แวดล้อม ต้องสะอาด และไม่แออดั ตัง้อยู่ในละแวกชุมชน เวลารบัดูแลเดก็สอดคล้องกบัการท างาน

ของผูป้กครอง กล่าวคอื จะต้องยดืเวลาการดูแลเดก็ใหผู้้ปกครองรบัเดก็ช้าลงได ้หลายคนระบุว่าการที่

ศูนย์เดก็อยู่ใกลบ้า้นจะช่วยลดความกงัวลเรื่องสวสัดภิาพของเดก็ไดด้ว้ย ในดา้นการดูแล ต้องมจี านวน

ครูหรอืผูดู้แลทีม่ากพอทีจ่ะดูแลเดก็ไดอ้ย่างทัว่ถงึ ผูดู้แลต้องไวใ้จได ้ผ่านการอบรมเพื่อใหดู้แลเดก็ได้ด ี

สามารถสอนทกัษะให้เดก็มกีารเรยีนรูแ้ละพฒันาการอย่างเหมาะสมตามช่วงวยั หลายกลุ่มระบุว่าศูนย์

จะตอ้งมมีาตรฐาน โดยมกีลไกเป็นองคก์รทีไ่วใ้จไดใ้นการควบคุมมาตรฐานอย่างใกลช้ดิ นอกจากนี้ การ

ที่ชุมชนหรอืผู้ปกครองสามารถมบีทบาทในการให้ความเห็น หรอืการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของ

ศูนยก์เ็ป็นสิง่ทีผู่เ้ขา้ร่วมในหลายกลุ่มระบุว่าเป็นสิง่ทีศู่นยท์ีด่คีวรมเีช่นกนั  
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 ส าหรบัขอ้เสนอแนะในการรณรงคเ์ชงินโยบาย มหีลายประการที่เป็นอย่างเดยีวกบัความเหน็ใน

เรื่องศูนยเ์ดก็ทีด่ ีสว่นทีต่่างออกไป ไดแ้ก่ “หนึ่งชุมชน หนึ่งศูนยเ์ดก็” “หนึ่งโรงเรยีน หนึ่งศูนยเ์ดก็” การ

ใหเ้งนิสนับสนุนส าหรบัการดูแลเดก็ เพื่อที่ผู้ดูแลจะสามารถใส่ใจดูแลเดก็ได้อย่างเต็มที่ มกีารดูแลเรื่อง

สุขภาพของเดก็ และไม่จ ากดัอายุของเดก็ทีร่บัดแูล 

 มขีอ้สงัเกตทีน่่าสนใจซึง่ควรจะน ามาพจิารณาหากมกีารรณรงคเ์รื่องศูนยเ์ดก็ คอื วงสนทนาสว่น

ใหญ่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงของประเทศ ที่ทัง้เด็กและคนแก่อยู่ในภาวะที่ขาดความ

มัน่คง กล่าวคอื เดก็จ านวนมากอยู่ในความดแูลของย่าหรอืยาย และไม่ไดอ้ยู่กบัพ่อแม่ มจี านวนไม่น้อย

ทีพ่่อแม่ไมไดม้าช่วยส่งเสยี และปล่อยให้คนแก่ต้องดูแลเดก็ดว้ย พรอ้มๆ กบัหารายไดเ้พื่อเลี้ยงตนเอง

ไปด้วย ขอ้สงัเกตอกีประการคอื  ความคาดหวงัในเรื่องบทบาทหญิงชายมสี่วนท าให้หน้าทีก่ารดูแลตก

เป็นภาระหนกัของผูห้ญงิ เช่น ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มขอนแก่นเหน็ว่าผูช้ายไม่สามารถดแูลเดก็ดไีดเ้ท่ากบัผูห้ญงิ 

ผู้เขา้ร่วมชุมชนล าสาลซีึ่งเป็นมุสลมิมองว่า ไม่ว่าผู้หญิงจะท างานหารายได้นอกบ้านหรอืในบ้าน ภาระ

งานดแูลและงานบา้นต่างๆ กต็อ้งเป็นหน้าทีห่ลกัของผูห้ญงิอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ 

 นอกจากนี้  ผลจากการสนทนากบัทัง้ 7 กลุ่มพบว่า ผู้เขา้ร่วมนอกกรุงเทพมโีอกาสเขา้ถงึศูนย์

เด็กโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย มากกว่าผู้เข้าร่วมในกรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมในจงัหวดัสุพรรณบุรแีละขอนแก่น

สามารถเขา้ถงึศูนยเ์ดก็ทีจ่ดับรกิารโดยเทศบาลโดยไม่เสยีค่าใชจ่้ายใดๆ ส่วนในกรุงเทพ ชุมชนบางแห่ง

มศีูนยเ์ดก็เลก็ของกทม. ซึง่เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สูงเกนิไปส าหรบัผูม้รีายไดน้้อย ส าหรบัชุมชนทีอ่ยู่ใน

ความดูแลของการเคหะ ไดแ้ก่ ฉลองกรุง และหมู่บา้นนักกฬีา ไม่มศีูนยเ์ดก็เลก็ของรฐับาลในชุมชนเลย 

ในชุมชนฉลองกรุง มศีูนยเ์ดก็ทีจ่ดับรกิารโดยองคก์รไม่แสวงหาก าไร ส าหรบัหมู่บา้นนักกฬีา มโีรงเรยีน

อนุบาลของเอกชน และมโีรงเรยีน กทม. ทีจ่ดัการศกึษาตัง้แต่ชัน้อนุบาล อย่างไรกต็ามพบว่า แมว้่าจะมี

นโยบายเรยีนฟรี 15 ปีซึ่งรวมถึงช่วงอนุบาล แต่มีผู้เข้าร่วมบางคนไม่ส่งลูกหลานเข้าเรยีนอนุบาล 

เนื่องจากไม่มเีงนิจะเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีโ่รงเรยีนจดัเกบ็ 

 การสนทนาเรื่องหนึ่งวนัของชวีติผูห้ญิงแรงงานนอกระบบนี้ จะท าให้เราตระหนักได้ว่า “ผู้หญิง

มหศัจรรย์”  และความจ าเป็นที่สงัคมไทยจกัต้องมีศูนย์เด็กที่มคีุณภาพ เพื่อแบ่งเบาภาระและพ ฒนา

คุณภาพชวีติใหก้บัผูห้ญงิและเดก็ 
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ผู้หญิงมหศัจรรย ์

การศึกษาภาคสนาม กลุ่มแรงงานนอกระบบ: งานดแูลเดก็ และศนูยเ์ดก็เลก็ 

 

 สภาพเศรษฐกจิปัจจุบนั เป็นไปได้ยากที่ผู้หญิงจะไม่ต้องท างานหารายได้ เพื่ออยู่บ้านเลี้ยงลูก

อย่างเดยีว สถานการณ์ทัว่ไปที่ภาระการเลี้ยงดูเดก็ตกมาที่ปู่ ย่าตายาย โดยเฉพาะย่าและยายซึ่งยงัคง

ต้องท างานสรา้งรายไดไ้ปดว้ยในขณะเดยีวกนั แมว้่าบางคนจะไดร้บัการจุนเจอืจากพ่อแม่ของเดก็ แต่ก็

ไม่พอเพยีงส าหรบัการด าเนินชวีติ 

 การดูแลเด็กพร้อมๆ กับการท างานเป็นปัญหา เพราะสร้างความกังวลใจระหว่างท างาน 

เนื่องจากเดก็อาจจะไดร้บัอนัตราย หรอืสรา้งความเสยีหายใหก้บัขา้วของ ในช่วงเผลอ  ในขณะเดยีวกนั 

หากจะต้องดูแลเดก็ให้ด ีกจ็ะไม่สามารถท างานหารายไดไ้ดเ้ลย ส าหรบัผูดู้แลบางคนจงึไม่มวีนัหยุดเลย 

เนื่องจากตอ้งแบ่งวนัเลีย้งเดก็ และวนัท างานอื่นๆ ออกจากกนั 

 ช่วงวยัของเดก็มนีัยยะส าคญัต่อการท ามาหากนิของผู้ดูแล ในช่วงวยัก าลงัซน และยงัเดก็เกิน

กว่าศูนย์จะรบัเลี้ยง (อายุต ่ากว่าสามขวบ) เป็นช่วงวยัที่ต้องการเวลาและการเอาใจใส่มากที่สุด จงึแทบ

จะเป็นไปไม่ได้ส าหรบัผู้ดูแลเดก็ในช่วงวยันี้ที่จะท ามาหากนิไปด้วยในขณะดูแลเด็ก เมื่อเดก็ถงึวยัเข้า

เรยีนแลว้ การท างานสร้างรายไดก้็จะราบรื่นมากกว่า  ส าหรบัผู้ดูแลวยัชรา ระยะทางของศูนย์ดูแลเดก็

กบับา้นมคีวามส าคญัมาก ผูเ้ขา้ร่วมหลายคนเหน็ว่าการเดนิสบิถงึสบิหา้นาทไีปศูนยเ์ดก็ วนัละสองรอบ

เป็นระยะทางทีไ่กลเกนิจะเดนิไหว  

 รายละเอียดการสนทนาจะเริม่ต้นจากหนึ่งวนัของชวีติผู้เข้าร่วมสนทนา ในการดูแลเด็ก ดูแล

ครอบครวั  พรอ้มกบัการหาเลีย้งชพี   และการสนทนาเรื่องศูนยเ์ดก็เลก็ 
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1. ชุมชนบ้านเหล่าเกวียนหกั อ.เมือง จงัหวดัขอนแก่น 

 ผูท้ าการผลติแหอวนทีบ่า้น จ านวน 6 คน   ทุกคนในกลุ่มนี้ดูแลหลานซึง่เป็นลูกของลูก  ยกเวน้

ล าดวนทีด่แูลลูกของน้องสาว   ทุกคนรบัหน้าทีแ่ทนพอ่แม่ของเดก็เนื่องจากพอ่แม่ตอ้งออกไปท างานขา้ง

นอก บางคนพ่อแม่ท างานอยู่กรุงเทพฯ  จากการสอบถามว่าในหนึ่งวนัอยู่กบัเดก็กีช่ ัว่โมง ผูเ้ขา้ร่วมส่วน

ใหญ่ตอบว่า “อยู่ทัง้วนั” “อยู่ตลอด” 

หน่ึงวนัของชีวิตผู้ท าการผลิตท่ีบ้าน 

ทองยศ  อายุ 47 ปี เลีย้งหลาน 2  คน   เป็นหญงิอายุ   4  ขวบ  และหลานชายอายุ 1 ขวบเศษ  

 ทองยศดูแลหลานสองคนเล่าให้ฟังว่า”ตืน่ตีห้าพร้อมๆ กบัหลาน ท ากบัขา้ว อาบน ้ าแต่งตวัให้

หลานสีข่วบกนิขา้วเพือ่เตรยีมตวัไปโรงเรยีน มรีถตู้จากศูนย์เดก็มารบัเวลาเจด็โมง หลงัจากนัน้ท างาน

บ้านทุกอย่าง เช่น ซกัผ้า ถูบ้านกวาดบ้าน ล้างถ้วยล้างชาม เริม่ท าอวนหลงัเทีย่ง แต่บางวนัก็ไม่ได้ท า 

ท างานไปดว้ยดูหลานไปดว้ยจนถงึหกโมงเยน็  ระหว่างนัน้ดูแลหลานหนึง่ขวบไปดว้ย ประมาณบ่ายสาม

โมง หลานสีข่วบจะกลบัมาจากโรงเรยีน (รถตู้มาส่ง) หลงัหกโมง ท ากบัขา้วและป้อนขา้วให้หลาน ส่วน

ตนเอง กินข้าวสองทุ่ม จากนัน้ ดูทีว ีเข้านอนพร้อมหลานนอนสามหรอืสีทุ่่ม จะได้นอนมากหรอืน้อย 

ขึน้อยู่ว่าเดก็ตืน่เมือ่ไหร่”    

  “ช่วงเวลาทีห่ลานตืน่รู้สกึภาระงานหนักทีสุ่ด  แต่ช่วงเวลาของวนัทียุ่่ง  เป็นเวลาช่วงเช้าและ

ช่วงเย็น  ช่วงเช้า ต้องเฮ็ดงาน เตรยีมหลานไปโรงเรยีน  ส่วนช่วงเย็น  แม่เค้า (เด็ก) มาตอนทุ่มหนึง่ 

ก่อนเค้าจะกลบั เราจะซกัผ้าเตรยีมกบัขา้วอะไรไว้พร้อม  ช่วงทีเ่ดก็กลบัมาจากศูนย์เดก็ ท างานได้ แต่

มนัไม่สบายใจ ตอ้งหนัไปหนัมา” 

 “กลางคนืก็นอนด้วยกนั เพราะแม่เค้าท างานกะกลางคนื กลางวนัแม่เค้าก็กลบัมานอน บางคนื 

(เรา) ไดน้อนสามชัว่โมง คนเลก็จะตืน่วนัละ 3-4  ครัง้ตอนกลางคนื ตอ้งลงมาชงนมให”้  

 “เมือ่ก่อนตอนทีย่งัไม่ต้องเลี้ยงหลาน ท าอวนได้วนัละ 7-8 ผนื ได้ค่าจ้างผนืละ 10 บาท แต่พอ

ตอ้งดแูลหลานคนเลก็ดว้ย เหลอืท าอวนไดว้นัละ 2 ผนื”  

 “มหีลานสาวขอให้ช่วยดูแต่พอเผลอเขาก็หนีไปเทีย่ว  ดูแบบผ่าน ๆ เท่านัน้ ถ้าไปท าธุระสอง

สามชัว่โมง กฝ็ากเพือ่นบา้น ใหเ้คา้ครัง้ละ 100  บางครัง้เขากไ็ม่เอาเงนิ” 

 

ค าหนัก  อายุ 63 ปี   เลีย้งหลานชาย 2  คน   อายุ 4 ขวบ และ 1 ขวบ 2 เดอืน 

 “ช่วงเยน็ เดก็ชอบรอ้งงอแง แต่ช่วงเชา้ พ่อแม่เคา้อยู่   งานมนัเร่ง ถ้าไม่มหีลานก็สบาย   อาศยั

ท างานเยบ็ผา้ตอนกลางคนื ตอนแม่เดก็เคา้กลบัมา” 
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ล าดวน อายุ 44 ปี   เลีย้งหลานชาย 1  คน  อายุ 1 ปี 6 เดอืน 

 ล าดวนช่วยดูแลลูกของน้องสาว  ซึ่งออกไปท างานทีโ่รงงาน เล่าใหฟั้งว่า”ตืน่หกโมง ท ากบัขา้ว 

เจด็โมงเดนิไปรบัหลานจากบา้นน้องสาว เพราะน้องสาวต้องเตรยีมตวัไปท างานทีโ่รงงาน ใหห้ลานนอน

ตอนเก้าโมง  หลงัจากนัน้ท างานไปจนถงึห้าโมง งานทีท่ าคอืเลี้ยงววั เอาววัออกไปผูกตอนเช้า แล้วไป

เอากลบัตอนบ่าย ในระหว่างนัน้ท าอวน ถ้าหลานตืน่กด็ูแลหลาน ท ากบัขา้วตอนหา้โมง อาบน ้ าใหห้ลาน 

ป้อนขา้ว สองทุ่มแม่ของเดก็ มารบัเดก็กลบับ้าน “ หลงัจากนัน้ “นอนเลย ไม่ท าอะไร เหนื่อย”  เมื่อถาม

ว่ามคีนช่วยดูแลหลานบ้างหรอืไม่   ล าดวนบอกว่า “ตอนเค้าหลบั (ตอนกลางวนั) ยายเป็นคนดู แต่ถ้า

หลานตืน่ กต็อ้งเอาหลานออกไปเล่นดว้ย ท าอวนไม่ได ้เพราะเคา้ก าลงัซน (อายุ) ปีกว่า เดนิไดแ้ลว้   

แม่เคา้ ท างานเยบ็ผา้ เคา้ไม่มเีงนิให ้บางท ี(เรา) ยงัจ่ายค่าขนมใหห้ลานเองดว้ย “ 

 “ยายช่วยดู ตอนท างาน ช่วยไกวเปล แต่ช่วยดูทัง้วนัไม่ได้ เพราะแกแก่แล้ว  มหีลานสาวอายุ

ไล่เลีย่กบัหลานคนเลก็ เค้าจะพากนัไปเล่น ขีจ่กัรยานซ้อนกนัไป อาบน ้ ากนิขา้วด้วยกนั  มบี่นบ้างเวลา

ตอ้งท าการบา้น บอกว่าร าคาญน้อง” 

เอมอร    อายุ 52  ปี    เลีย้งหลานชาย  1 คน อายุ  4  ปี 

 เอมอรซึ่งมอีาชพีท าอวนและคดัแยกของเก่า/ ขยะรไีซเคลินัน้มเีวลาในช่วงระหว่างวนัที่ท างาน

ไดอ้ย่างเตม็ที ่ เนื่องจากหลานเขา้ศูนยเ์ดก็  เธอเล่าชวีติประจ าวนัว่า” ตืน่ตสีามตสีี ่ท าอวนจนถงึตหีา้ นึง่

ข้าว ท ากบัข้าว สลับกบัท าอวนไปด้วย จนถึงหกโมงเช้า หากับข้าวให้หลานไปโรงเรยีนตอนเจ็ดโมง 

จากนัน้กม็าท าของเก่า (แยกขยะรไีซเคลิ) ท าอวนดว้ย สองโมงไดก้นิขา้วเทีย่ง บ่ายสามรถตู้เอาหลานมา

สง่ จากนัน้ ปล่อยหลานใหอ้อกไปเล่นกบัหลานสาวทีโ่ตกว่า ใหห้ลานกนิขา้วหา้หกโมง ตวัเองกนิสองทุ่ม 

สามทุ่มเขา้นอนพรอ้มหลานนอน”   

 เอมอรพดูถงึงานคดัแยกขยะรไีซเคลิว่า  ”ถา้หลานอยู่ ท าไดน้้อยลงเพราะตอ้งคอยระวงั กงัวลว่า

เคา้จะเหยยีบแกว้ เคา้เคยถูกแกว้บาด ถา้หลานไปโรงเรยีน กท็ างานไดม้ากหน่อย” 

“วนัเสารอ์าทติย ์ หลานสาวอยู่บา้นตดิกนั จะพาหลานชายไปเล่นดว้ยทัง้วนั” 

อ าพล   อายุ 67  ปี  เลีย้งหลานผูห้ญงิ 1  คน  อายุ 2 ขวบครึง่  

“พอ่แม่เดก็ท างานกรุงเทพ เดก็กอ็ยู่กบัเราตลอด” 

นุชนภา   อายุ 41ปี เลีย้งหลาน 1 คน อายุ 3 ปี 

 “ทัง้เลี้ยงหลาน ท างานบ้าน ท าอวน   ปัญหาคอืบางครัง้งานเราจะไม่มีคุณภาพ ท างานไม่ได้

เต็มที ่หลานมายุ่ง มาเกีย่ว มาดงึงานเรา บางครัง้อวนก็ขาด ก็ต้องซ่อม บางทีเค้าเข้ามาใกล้เราก็ต้อง

หยุดท างานเลย พาเค้าไปเล่นแทน บางทีงานเร่ง ถ้าเราใช้เวลาดูแลหลานมากเกนิไป กลางคนืเราก็จะ
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ไม่ไดน้อน เพราะเราต้องเร่งท าตอนนัน้”  ทางออกส าหรบัเธอคอืการหาเวลาท างานมากขึน้  “ลูกเคา้ไม่มี

ให ้ค่าใชจ่้ายเคา้ไม่พอ บางทเีคา้ขอ ไม่มตีงัคซ์ื้อนมใหลู้ก เรากต็อ้งควกั แต่ยงัไงเรากต็อ้งช่วย เพราะเคา้

เป็นลูกเรา เดีย๋วนี้เลี้ยงเดก็ มคี่าแพมเพสิดว้ย สมยัก่อนเราเลี้ยง ไม่ไดม้คี่าอะไรเยอะขนาดนี้” 

 “เวลาเราไม่อยู่ ไปประชุม ลูกสาวกอ็ยู่ ต้องสัง่เคา้ไว ้ลุงป้าน้าอาก็ช่วยกนัดูแล -ลูกสาวอกีคนอยู่ 

ม.6  ช่วยเราไดทุ้กอย่าง ท างานบา้น ท ากบัขา้ว เลี้ยงหลาน ช่วยไดห้มด ช่วยทุกวนั เคา้ชอบอยู่กบัหลาน 

แต่ถา้มกีารบา้น มงีานโรงเรยีน เคา้กบ็่นว่าไอต้วัเลก็ยุ่ง” 

เมื่อถามนุชว่าจา้งเลี้ยงบา้งหรอืไม่  นุชตอบว่า “ไม่ไดจ้า้ง  เคา้จะบอกว่า เคา้จะเอาวนัละรอ้ย แลว้เราจะ

เอาเงนิทีไ่หนมาจ่ายเคา้วนัละรอ้ย เดีย๋วเดก็ซนดว้ย ถ้าเคา้ไม่รกัเดก็ เรากไ็ม่ไวใ้จ ไม่ใหเ้ลี้ยง ใหแ้ต่ญาติ

เลี้ยง” 

 แม้ว่างานเลี้ยงเดก็ไปด้วยและท างานบ้าน  ท างานหาเงนิไปด้วยจะเป็นภาระที่หนัก  แต่หลาย

คนก็ต้องยอมรบั  “ เรากท็ าตามหน้าที ่ถ้าเราไม่ท า ลูกไปท างานไม่ได ้ถ้าถามว่าทางออกคอือะไร เราก็

ไม่รูว้่าใครจะช่วยอะไรเราไดบ้า้ง”  ค าหนักเสนอว่า”น่าจะมเีงนิช่วยเหลอืใหก้บัคนแก่ทีท่ าหน้าทีดู่แลเดก็ 

คนแก่อยู่บ้าน ก็จ้างคนแก่ คนแก่จะได้ดูแลเด็กอย่างเดียว  โดยไม่ต้องพะวงเรือ่งท างาน  ใจก็ไม่กงัวล 

เลี้ยงหลานไดอ้ย่างเดยีว ช่วยเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงคนแก่ ผูเ้ลี้ยงจะได ้(มเีงนิ) ซื้อกนิ” 

 เมื่อถามทัง้กลุ่มว่าให้สมาชิกผู้ชายในบ้านช่วยงาน จะท าให้แบ่งเบาปัญหาได้หรอืไม่  “ผู้ชาย

ช่วย ก็ไม่เหมือนผู้หญิง เค้าป้อนข้าว ป้อนนมไม่เป็นหรอก ผู้ชายเค้าท าไม่ดีเท่าเรา    ผู้ชายไม่

ละเอยีดอ่อนเท่าผู้หญิง ส่วนใหญ่ครอบครวัเป็นแบบนี้  ผู้ชายให้ชงนมอะไร ท าไม่เป็นหรอก ” “ผู้ชายกนิ

เหลา้สบูบุหรี ่เรากไ็ม่อยากใหม้าเลี้ยงเดก็หรอก” 

ศนูยเ์ดก็เลก็ 

 หลายคนส่งเดก็เขา้ศูนยซ์ึ่งเป็นศูนยข์องเทศบาล  และรบัเดก็ตัง้แต่อายุสองขวบครึง่โดยไม่เสยี

ค่าใช้จ่ายใดๆ  เหตุผลที่ส่งเดก็เข้าศูนย์  เพราะอยากมรีายได้   บ้างอยากสบาย  อยากท างาน   บ้าง

เพราะไม่มศีูนยต์รงนี้แลว้ (หมายถงึศูนยเ์ดมิในชุมชน)  บา้งอยากมีเวลาท างานใหม้ากขึน้  เพราะภาระ

มากขึน้ เดก็ไดไ้ปเรยีนดว้ย  

 แม้หลายคนจะส่งเด็กเข้าศูนย์   แต่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการดูแลเด็กของศูนย์อยู่บ้าง   

“กลวัเค้าดูแลไม่ดี” “กลวัเหมอืนกนั แต่ไม่เป็นไร เดก็ฉลาดพอเอาตวัรอดได”้  “ไม่ไว้ใจคนอืน่ ถ้าหลาน

เราดื้อ กลัวคนอืน่เลี้ยงไม่ดี”   “อยากให้โตก่อน ห่วงหลานมากกว่าห่วงเงิน  กลัวครูดูแลไม่ทัว่ถึง           

ถา้เดก็ดื้อ”  

“อยากให้เค้ารู้ความก่อน ถ้าฝากหมดวนั ไม่กล้า เพราะหลานดื้อ แต่ถ้าอยู่กับบ้าน เราก็ได้ดูว่าเด็ก    

เป็นไงบา้ง แต่ถา้เอาไปทีอ่ืน่ ไกลห ูไกลตา” 
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 น่าสนใจว่า พฤตกิรรมของเดก็ (ว่าดือ้หรอืไม่) เป็นเงือ่นไขทีส่ าคญัมากว่าผูเ้ขา้ร่วมจะส่งเดก็เขา้

ศูนย์หรือไม่  สะท้อนให้เห็นข้อสันนิษฐานว่าถ้าเด็กดื้อจะได้รับการดูแลที่ไม่ดีหรือถูกลงโทษที่ไม่

เหมาะสมจากผู้ดูแลซึ่งผู้เข้าร่วมไม่รู้จกั  โดยผู้เข้าร่วมบางส่วนระบุว่าถ้าศูนย์เด็กตั ้งอยู่ในชุมชนซึ่ง

ผูป้กครองแวะไปเยีย่มไดจ้ะช่วยคลายความกงัวลได ้ 

 ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มนี้ได้ใช้บรกิารศูนย์เดก็อย่างชดัเจน  แม้จะตัง้อยู่ห่างไกลจากชุมชน แต่เนื่องจาก

ศูนยเ์ดก็ของเทศบาลมบีรกิารรบัส่งฟร ี  และมคี่าใชจ่้ายทีค่่อนขา้งต ่าต่อปี  จงึกล่าวไดว้่าศูนยเ์ดก็ซึ่งรบั

เดก็ตัง้แต่สองขวบครึง่ เป็นตวัช่วยทีส่ าคญัของผูเ้ขา้ร่วมในการท างานหารายได ้ อย่างไรกต็ามหากงาน

เร่ง หน้าที่การดูแลเด็กเฉพาะช่วงเช้าและเยน็ก็ยงัถอืเป็นปัญหา  เนื่องจากผู้เขา้ร่วมทุกคนมงีานบ้าน

อื่นๆ ซึง่ตนเองรบัผดิชอบเป็นหลกัอกีดว้ย  

 นอกจากนี้  ส าหรบัผู้เข้าร่วมบางคน มีภาระหน้าที่ต้องช่วยดูแลหลานเพื่อให้ผู้อื่นสามารถ        

ไปท างานนอกบ้านได ้แต่ตนเองซึ่งไม่ไดร้บัรายไดเ้พิม่จากการเลี้ยงหลาน กลบัต้องพยายามท างานหา

รายได้ไปด้วย เลี้ยงหลานไปด้วยซึ่งท าให้การหารายได้ล าบากยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมที่อยู่ในสภาพเช่นนี้     

เช่น ล าดวนต้องการศูนย์เดก็เล็กที่รบัเดก็อายุต ่าว่าสองขวบครึ่ง ในขณะที่บางคน เช่น ทองยศและค า

หนักซึ่งลูก (แม่ของเดก็) ช่วยเหลอืเรื่องเงนิบา้งต้องการดูแลเดก็เองมากกว่าเนื่องจากความเป็นห่วงเดก็ 

  

 แมว้่าผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มนี้จะค่อนขา้งโชคด ีในแงท่ีว่่าสามารถเขา้ถงึบรกิารศูนยเ์ดก็ทีม่คี่าใชจ่้ายน้อย 

แต่เนื่องจากชุมชนแห่งนี้เคยมีศูนย์ในชุมชนซึ่งให้บรกิารเป็นที่น่าพอใจมากมาก่อน ท าให้ผู้เข้าร่วม

สามารถเปรยีบเทยีบระหว่างสองศูนย์ และบอกไดว้่าอะไรดสี าหรบัตนเอง ทัง้นี้ เมื่อเปรยีบเทยีบจะเหน็

ว่า ศูนย์เก่ามคีวามยดืหยุ่นสูงท าให้สะดวกต่อการท างาน (ไม่ก าหนดเวลารบัส่ง) ไว้เนื้อเชื่อใจได้ (คน

ดูแลเป็นคนในชุมชนที่รู้จกักนั   รวมทัง้ศูนย์ตัง้อยู่ใกล้ พ่อแม่สามารถเขา้ไปเยี่ยม และเข้าไปช่วยได้

เสมอ หากต้องการ) และให้ความส าคญักบัเสยีงของชุมชน (สามารถให้ความเหน็เพื่อการปรบัปรุงศูนย์

ได้  แมว้่าผูเ้ลี้ยงดูในศูนยเ์ดมิจะไม่มกีารศกึษาสูง  แต่ผู้เขา้ร่วมมองว่าส าหรบัเดก็เลก็มาก การดูแลเดก็

เพื่อช่วยเหลอืผู้ปกครองเป็นสิง่ที่ผู้เขา้ร่วมต้องการมากกว่าการพฒันาทกัษะหรอืการให้เดก็ต้องได้รบั

การพฒันาทกัษะการเรยีนรู ้

 

2. สระยายโสม สุพรรณบุรี 

 ผูท้ าการผลติทีบ่า้น และผู้รบัจา้งทัว่ไปในชุมชนหมู่ 6 ต าบลสระยายโสม จ านวน  7 คน 
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หน่ึงวนัของชีวิตผู้ท าการผลิตท่ีบ้านและผู้รบัจ้างทัว่ไป 

ส ารวย    อาชพี เยบ็ผา้  เลีย้งหลาน 3 คน  อายุ 11 ปี, 4 ปี และ 3 ปี  เป็นลูกของลูกสาวทีเ่ลกิกบั

ลูกเขย ต่างคนต่างแยกยา้ยกนัไป  ทิง้ใหแ้ม่เลีย้งดลููกแทน 

 ส ารวย เล่าถึงการใช้เวลาในช่วงครึ่งวนัเช้า จนถึงเย็นของเธอว่า  “ตืน่นอนตอนตีห้า  หุงข้าว 

ท ากบัขา้ว ลา้งจาน และท าความสะอาดบา้นให้เสรจ็  ประมาณหกโมงเชา้ปลุกหลานทัง้สามคน  จดัการ

ให้ อาบน ้ า แต่งตัว   จัดการให้ เด็กกินข้าว   ไปส่งเด็กที ่โรงเรียน  ด้วยมอเตอร์ไซด์ ระยะทาง              

ครึง่กโิลเมตร   แปดโมงกว่า  กลบัมาบ้าน ใหอ้าหาร ท าความสะอาดคอกหมู 14 ตวั  เก้าโมงกว่าเยบ็ผ้า

โหล หรือ ผ้าห่มแล้วแต่งานทีไ่ด้รับมา   จนถึงเทีย่ง  ไปฉีดน ้ าที ่คอกหมู  ช่วงบ่ายหาผักข้างบ้าน           

ไว้ท ากับข้าว   หรือ เย็บผ้าต่อ  บ่ายสามโมงไปรับหลาน ที ่ ศูนย์เด็กเล็ก   กลับถึงบ้านก็หุงข้าว 

ท าอาหาร” 

 ช่วงเวลาท างาน กบัช่วงดูแลเดก็ ตรงกนั คอื “สีโ่มงเยน็ ถงึสองทุ่ม  วุ่นวายมาก  เดก็กวนมาก 

ท างานไม่ได ้ท างานเร่ง ไม่ไดเ้ลย “  ส ารวยเล่าต่อว่าถา้จะใหห้ลานคนโตช่วยดนู้อง กต็อ้งหาของเล่นทีท่ ัง้

พีท่ ัง้น้องเล่นหรอืดูดว้ยกนัไดม้าให ้   การทีต่้องเลี้ยงหลานไปดว้ยท างานไปดว้ย “เหนือ่ยมากกบัหลาน  

สุขภาพจติเสยี เครยีด  เราต้องหาให้ทนักบัเดก็จะกนิ และต้องท างานไปด้วย”  “เวลาเยบ็ผา้หลานจะมา

นัง่ตัก ท างานไม่ได้ ต้องหาของให้กิน หรอืหยุดท างานเพือ่คุยกับเขา เขากินอิม่ หรอืไม่งอแง ถึ งจะ

กลบัไปท างานได ้ บางทเีขาเล่นกนั สองคนพีน้่อง ต่อยกนั กต็อ้งลงจากจกัรมาจบัแยกกนั” 

 เปรยีบเทียบการเลี้ยงลูก กับเลี้ยงหลานว่า “ตอนอยู่กรุงเทพ เย็บผ้า เลี้ยงลูก ต้องเอาเชือก      

ผกูเทา้ ไกวเปลไป ถบีจกัรไปดว้ย  เหนือ่ยแต่กม็รีายได”้ “ตอนน้ีเลี้ยงหลานยงัไม่ล าบาก แต่ถา้เขาโต   

ตอ้งเรยีนจะหาไม่พอ เพราะตอนน้ี หาแลว้ไม่เหลอืเกบ็” 

 

ล าใย อาชพี เยบ็ผา้  เลีย้งหลาน 1 คน อายุ 2 ขวบ เป็นลูกน้องสาว 

 แต่ละวนั เยบ็ผา้ถงึบ่ายสาม ไปรบัหลานกลบับา้น สอนการบา้น สีโ่มงเยน็หุงขา้ว และเยบ็ผา้ต่อ
หา้โมงครึง่-6 โมง กนิขา้ว   หลานเล่น กเ็ยบ็ผา้ต่อหลงั 3 ทุม่ เดก็นอน กน็อนตามเดก็ 

“ต้องใหห้ลานหลบัก่อน ต้อง กก ใหห้ลบั แลว้ย่องกลบัมาเยบ็ผา้ต่อ  หรอื มานัง่เยบ็ผา้ที ่ชายคา
บา้น ไม่ใหเ้สยีงดงั” 

“งานเร่ง ไม่รบัแลว้ ท าไม่ได ้ วนัหยุด ยุ่ง เพราะเดก็หยุด ตอ้งดเูขากลวัตกน ้า”    

“เลี้ยงไป ท างานไป ยิง่ถา้เป็นวนัเสารว์นัอาทติยท์ีศู่นยเ์ดก็ปิด ล าบากมาก เหนือ่ยมาก 

 

 



11 

 

ปนัดดา (เกล้ียง)    มอีาชพี เยบ็ผา้  เลีย้งหลาน 1 คน อายุ 4 ขวบ  ช่วงทีล่ าบากทีสุ่ดคอืช่วงเชา้  

“ตอนเช้าเหนือ่ยทีสุ่ด เพราะต้องท าให้ทนัเวลา ยุ่งมาก เวลาเราเย็บผ้า เขาชอบขึ้นมาบนตัก หรอืนัง่      

บนจกัร เรากต็อ้งเยบ็ผา้ไปดว้ย ตอ้งคอยระวงัมอืเขาดว้ยกลวัจะถูกเขม็จกัร” 

 

อไุร อาชพี ปัน้ตุ๊กตาประดบัศาลพระภูม ิหล่อพระ เลีย้งหลาน 1 คน 

 “รายได้น้อยลง รายจ่ายเพิม่ขึ้น ท างานไม่เต็มที ่งานเร่งก็ไม่ได้ เขาไม่ให้งานเราแล้ว   เลี้ยงเดก็ผู้หญิง 

เขาไม่ซน เอาของเล่นให้เล่น เขาก็เล่นไป เราก็ท างานได้ แต่ช่วงท ากับข้าวนี ่ยุ่งมาก ทัง้ดูเด็ก                

ทัง้ท ากบัขา้ว ”  

 

ชฏาภา (เป้ิล) อาชพี พนกังานโรงไฟฟ้า อาชพีเสรมิ รบังานท าทีบ่า้น มลีูก 1 คน สามเีสยีชวีติจาก

อุบตัเิหตุทางรถ    มแีม่มาช่วยดแูลเดก็ดว้ย “มแีม่ มาผลดั ช่วยกนัเลี้ยง” 

 

นัทมล (หนุ่ย) อาชพี เยบ็กระเป๋าหนงั เลีย้งหลาน 1 คน อายุ 10 เดอืน 

เล่าถงึตอนเลีย้งลูกว่า“ตอนทอ้ง กบัเมือ่ลูกเลก็ ๆ เคยท ารองเทา้ กระเป๋า เรากก็งัวล ว่า เขาน่าจะ

ไดก้ลิน่กาวรองเทา้ น่าจะมผีลกบัเขา แต่เรากต็้องท า ตอนเลี้ยงลูกง่าย ก าลงัท างานเยบ็จกัร ลูกกม็าขา้ง 

ๆ เปิดเสื้อเราออกกนินม อิม่แล้วก็ไป  เคยท างานถงึ ต ี4  นอนแลว้ตืน่ ตหี้า เยบ็หนังเร่ง ๆ  เลยต้องงด

งานรองเทา้ มาท างานในไร่แทน ตอนน้ีเราสบายขึน้  พอ่แม่เขาเลี้ยง แต่หลานมาตดิเราบา้ง ”   

 

โสภา อาชพี เยบ็ผา้  เลีย้งหลาน 1 คน  อายุ 3 ขวบ 

“ งานเร่ง ๆ ต้องเย็บผ้า ตี สองถึงเช้า  รบีไปส่งเด็กแล้วกลบัมาเยบ็ผ้าต่อ เป็นประสบการณ์ทีไ่ม่ดีเลย  

ตอนเขา งอแง  เราจะยุ่ง   บางทกี าลงัเยบ็ผา้ เขากม็าดงึผา้ลงจากจกัร เขาอยากนอน กต็้องหยุด เอาเขา

นอน หรอืนัง่เล่นก่อน แลว้ค่อยกลบัไปท างานใหม่   เหนือ่ย แต่กม็คีวามสุข ไม่เหงา” 

 

ศนูยเ์ดก็เลก็ 

 ในชุมชนสระยายโสมมศีูนย์เดก็เล็กอยู่ที่โรงเรยีนประถม ซึ่งอยู่ใกล้ชุมชนประมาณแค่ครึ่ งกโิล 

เดนิทางสะดวก โดยศูนย์เด็กนี้ด าเนินงานโดยเทศบาลต าบลสระยายโสม คนที่มลีูกหลานอายุระหว่าง

สองขวบครึง่ถงึสามขวบครึง่นิยมน าเดก็ไปไว้ที่ศูนย์ เพราะเป็นการบรกิารฟรทีัง้หมด ชาวบ้านไม่ต้อง
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เสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ  “นโยบายการมศีูนย์เด็กมนัดีมาก เพราะถ้าไม่มศีูนย์เด็กเราท ากนิไม่ได้   ช่วยเรา   

ไดเ้ยอะหลานไป โรงเรยีน  เราโล่ง สบาย”     

 ศูนย์เด็กเล็กมีแค่ต าบลละแห่ง  และ ปีหน้าทางเทศบาลจะย้ายศูนย์เด็กที่มีอยู่นี้ไปไว้ที่ที่ตัง้

เทศบาลซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 1-2 กิโลเมตร   จะท าให้ชาวบ้านล าบากขึ้นเพราะอยู่ไกล           

ต้องเดนิทาง การทีศู่นย์เดก็ให้บรกิารค่อนขา้งดนีัน้    ผู้น ากลุ่มเครอืข่ายแรงงานนอกระบบเหน็ว่าเป็น

เพราะการเมอืงในชุมชนมกีารแขง่ขนักนัลงเลอืกตัง้เทศบาล ท าให ้เทศบาลดูแลเรื่องศูนยเ์ดก็ด ีเพราะจะ

ได้คะแนนเสียงจากผุ้ปกครอง และท าให้ได้รบัเลือกตัง้กลับมาอีก ทางศูนย์ฯจัดครู เสื้อผ้า ที่นอน       

และอาหาร ของเล่นเพื่อสร้างพัฒนาการเด็กให้ฟรหีมด   การหาเสยีงโดยการจดับรกิารศูนย์เด็กที่ดี

ให้กับสมาชิกในชุมชน ถือเป็นความคิดที่ดี และก้าวหน้า ของเทศบาล  สมควรได้ รบัการเลือกตัง้      

จากสมาชิก  ในชุมชน   ศูนย์เด็กของเทศบาลต าบลสระยายโสม  ได้รบัการยอมรบัจากชาวบ้านว่า    

เป็นศูนย์ที่ด ี  เพราะ ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ ดูแลเด็กได้ดีทัง้ด้านพฒันาการ และแม้แต่เรื่องความ

ปลอดภัยของเด็ก ซึ่งเกลี้ยงเล่าว่า “สมยัก่อน มีเด็กเดินกลับบ้านโดยผู้ดูแลไม่รู้  เขาก็ตามหาเด็กไป     

จนเจอทีบ่า้น”   

  ชุมชนในชนบทมีข้อดีกว่าชุมชนเมืองเพราะไม่อยู่กันหนาแน่น  มีเครือญาติพี่น้องอยู่ใกล ้      

มกีารผ่อนคลายมากกว่า และใกลช้ดิกบัตวัแทนทีเ่ขาเลอืกมามากกว่า 

  

3. ประดิษฐ์โทรการ กรงุเทพฯ 
ชุมชนประดษิฐโ์ทรการ (ซอยพหลโยธนิ 47 และ 49) 

 
 ผู้ท าการผลิตที่บ้าน และผู้รบัจ้างทัว่ไปในชุมชนประดิษฐ์โทรการ  จ านวน  7 คน จากการ

สนทนาพบว่าส่วนใหญ่ต้องดูแลเดก็กนัเอง มสีาม ีหรอืญาตชิ่วยดุแลเด้กบ้าง  แต่พ่อแม่ของเด็ก ๆ ไป

ท างานที่อื่น หรอืท างานเช้าไป เยน็กลบั  จะดูแลเดก็ได้เวลาที่กลบัมาจากท างาน หรอืวนัเสาร์อาทติย ์ 

ภาระการดูแลเด็กจงึตกอยู่ที่ ย่า ยาย   ชุมชนประดิษฐ์โทรการยงัมลีกัษณะความสมัพนัธ์แบบชุมชน     

ม ีsafety net ทีย่งัพอฝากญาตพิีน้่องใกลบ้า้นช่วยดไูด้   

หน่ึงวนัของชีวิตผู้ท าการผลิตท่ีบ้านและผู้รบัจ้างทัว่ไป 

บรรจง ศรีสวสัด์ิ อายุ 55 ปี  อาชีพค้าขายของช าที่บ้าน สามที างานก่อสร้าง เลี้ยงหลานชายอายุ 5 
ขวบกว่า ซึ่งพ่อแม่ไม่ช่วยส่งเสยี และช่วยเลี้ยงดูหลานอายุ 2 ชวบที่พ่อแม่ต้องไปท างานและมาฝากไว้
เฉพาะตอนกลางวนั  
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บรรจงไดเ้ล่าว่าเธอตื่นตัง้แต่ตหีา้ หุงขา้วใส่บาตร และท าอาหารใหห้ลานกนิ   จากนัน้จงึอาบน ้า
แต่งตวัใหห้ลานอายุ 5 ขวบไปโรงเรยีนตอนเจด็โมงเชา้ โดยสามขีองเธอจะขีม่อเตอรไ์ซคไ์ปสง่ทีโ่รงเรยีน
บางบวัซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ ๆ ห่างออกไปประมาณ 2 กโิลเมตร ส าหรบัหลานทีอ่ายุสองขวบ แม่ของ
เดก็จะเอามาสง่ใหต้อนหกโมงครึง่ก่อนออกไปท างาน  บรรจงกจ็ะอาบน ้า ป้อนขา้วใหห้ลานสองขวบเพื่อ
รอคนเลี้ยงมารบัตอนแปดโมงเช้า หลานคนนี้แม่เขา จ้างคนเลี้ยงวนัละ 150 บาท ตอนเยน็แม่ของเด็ก  
จะไปรบักลบัเอง  หลงัจากแปดโมง เด็กจึงไม่อยู่ที่บ้านแล้ว บรรจงก็จะเริม่ท างานบ้าน จดัของในร้าน 
ขายของทัง้วนั จนโรงเรยีนเลกิ จงึเดนิไปรบัหลานตอนสีโ่มงเยน็   
 “ ขายของไม่ได้ยุ่งยากมาก แต่เลี้ยงหลานไปด้วย มนัก็ยุ่ง  ขงัเปลเลย ให้อยู่ในเปล เดก็ท าของ
เสยีบ่อยมาก เคยท าน ้ าขวดระเบดิบ้าง  เวลาเราหนัไปขายของ เค้าเล่น หยบิน ้ าขวดขึ้นมา มนัหนักเกนิ 
เคา้ยกไม่ไหว พอปลอ่ย มนักร็ะเบดิ  เคา้กซ็น เอาไอน้ัน่ไอน้ีม่าเล่น ลากอนัโน้นอนัน้ีออก มขีองเสยีหาย ” 
  
ฉลวย พฤกษา อายุ 72 ปี  อาชพีต าน ้าพรกิขายในวนัเสารอ์าทติย ์มคีนมาซื้อถงึบา้น และไดร้บัค่าจา้ง

จากการเลี้ยงเหลนอายุ 2 ขวบ 5 เดือน ได้เดอืนละ 3,000 บาท  ต้องดูแลหลานอายุ 6 ขวบ ซึ่งพ่อแม่
ไม่ไดช้่วยสง่เสยี  ในครอบครวั มลีูกสาวคนโตท างาน และใหเ้งนิช่วยเหลอื  

ฉลวย เลี้ยงเหลน อายุสองขวบหา้เดอืน ทัง้วนั ซึ่งไดร้บัเงนิค่าจา้ง จากพ่อแม่ของเด็ก ตอนบ่าย 

ฉลวยจะอาบน ้า ใหก้นินม แลว้ใหน้อน ประมาณสองถงึสามชัว่โมง เคา้จะตื่นเวลาสามหรอืสีโ่มง ระหว่าง

เดก็หลบั กท็ างานบา้น ซกัผา้ ลา้งถว้ยลา้งชาม วนัทีเ่ลีย้งเดก็จะไม่ต าน ้าพรกิ เพราะจะใหเ้ดก็เขา้มาใกล้

น ้าพรกิไม่ได ้ 

“เลี้ยงหลานเหนือ่ยมาก แต่เหลนไม่ค่อยเหนือ่ย หลานซน เลี้ยงอยู่ในบ้าน เอาหลานมาเลี้ยง

ตัง้แต่สามเดอืน แม่เคา้ตอ้งท างาน หา้วนัเลี้ยงหลาน เสารอ์าทติยถ์งึต าน ้าพรกิ เพราะพอ่แม่ของเดก็หยุด

งานและเลี้ยงลูกเอง เหนือ่ยนะ เพราะไม่มวีนัหยุดเลย วนัทีต่ าน ้ าพรกิ ถ้าเหนือ่ย ล้าแขน ก็เอนนอนได ้

พกัได ้เพราะไม่มหีลาน แต่ถา้มหีลานกพ็กัไดบ้า้ง เคา้วิง่ไปบา้นโน้นบา้นนี้ บา้นญาตอิยู่ตดิกนั เพราะเคา้

กโ็ตแลว้ บางทยี่ามา เคา้กต็ามไปอยู่บา้นย่า –ฉลวย” 

จ านง สุโข อายุ 70 ปี  เลี้ยงเหลนอายุขวบครึง่ ไม่ได้ท างานหารายได้อื่นๆ อยู่บา้นเดยีวกบัพ่อแม่ของ

เหลนซึง่ช่วยดแูลค่าใชจ่้าย  
“ ยิง่อายุมาก ยิง่เหนือ่ย ”   

สะอาด แสงจนัทร ์อายุ 53 ปี   เดมิเคยท าชอ้นอยู่ในกลุ่มเครื่องทองลงหนิ แต่ต่อมาขายไดน้้อยลง ไม่มี
คนจ้าง จงึต้องมาท างานรบัจ้างทัว่ไป เช่น ท าอาหาร ท ากบัขา้ว ท าความสะอาดบ้าน (ปัจจุบนัรบัจ้าง
ท างานในโครงการ food share ของโฮมเน็ต ด้วย)  ดูแลหลานอายุ 6 ขวบ อยู่ป. 1 ซึ่งพ่อแม่ไม่ได้ช่วย
สง่เสยี  
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 สะอาด “ต้องตืน่ตัง้แต่ตหี้า แลว้เตรยีมตวัให้หลานไปโรงเรยีน เวลาประมาณเจด็โมง จงึมาถงึที ่

ศาลา เพือ่ท ากบัข้าวให้ โครงการ food share (แบ่งปันอาหาร) หลงัจากส่งหลานเสร็จ  แล้วก็ท างานที ่

ศาลาถงึแจกแกงหมด ประมาณเทีย่ง หลงัจากนัน้จงึกลบับ้านไปท างานบ้านต่อ ขณะทีเ่วลาบ่าย 3 โมง

ครึง่ ตาจงึเดนิไปรบัหลานกลบับ้าน สะอาดเพิม่เตมิว่าแต่ก่อนนี้เคยขายโจ๊ก ต้องตืน่ออกไปขายตัง้แต่ตี

สาม แต่ตอนน้ีไม่ไดข้าย เลยตืน่สายขึน้” 

“เรากงัวล เพราะเดก็อยู่บา้น ไม่มใีครดู  ตอนสองขวบกว่า เราเผลอแป๊บเดยีว เดนิก๊อกๆ แก๊กๆ 

หกล้ม กระแทกกบัขอบถงั ฟันหลุดสองซี ่ ช่วงขวบสองขวบนีแ่หละ จะซนมาก เหนือ่ย  ถ้า (เดก็) หลบั

ปุ๊ บ ตอ้งรบีท างานใหเ้สรจ็ มนัเหนือ่ย ทัง้ท างาน ทัง้ดแูลเดก็” 

อรณุ พลูสวสัด์ิ - อายุ 64 ปี  ขายไก่หน้าโรงเรยีน ไดร้ายไดว้นัละประมาณ 300 บาท  เลี้ยงหลานชาย

หนึ่งคน อายุ 2 ขวบ ในช่วงทีพ่อ่แม่ไปท างาน ปู่ ช่วยดแูลหลานบา้ง    
 อรุณ “ต้องตืน่ตสีี ่หุงขา้ว เสยีบลูกชิ้น เตรยีมของขายจนถงึหกโมงเช้า แต่กว่าจะท าอะไรเสรจ็ก็
บ่ายสอง เริม่เอาของออกไปขายหน้าโรงเรยีนตอนบ่ายสอง  ระหว่างวนั ช่วงเตรยีมของก็ดูแลหลานไป
ดว้ย พ่อแม่ของเดก็ไปท างานนอกบา้น ตัง้แต่แปดโมงเชา้ เพราะฉะนัน้เอกต็อ้งดหูลานตัง้แต่แปดโมงเชา้
ถงึหกโมงเยน็ ตอนไปขายไก่ จะฝากปู่ ให้ดูแลหลาน “แต่มนัเหนือ่ยหน่อย เพราะเดก็ยงัเล็ก ตอนนี้สอง
ขวบ ก าลงัซน เดีย๋วเขา้โรงเรยีนคงดขีึ้น กม็ปีู่ ช่วยดูแล แต่จะจบัไหวมัย้ เดก็ยงักบัปรอท ท างานไปเลี้ยง
เดก็ไป มนัไม่ล าบากหรอก แต่มนัเหนือ่ยใจ ไหนต้องท างาน ตอ้งระวงัไปดว้ย  ถา้มหีลานอยู่พกัไม่ไดเ้ลย 
เพราะเคา้ซน หลานท าพดัลมแตกไปตวันึง ซนมาก”   
 
ยุพิน โพธ์ิพนัธุ ์อายุ 59 ปี  อาชพีรบัซือ้ของเก่า ต าน ้าพรกิขาย และรบัเลีย้งเดก็อายุหนึ่งขวบครึง่เชา้มา

เย็นกลบั ได้ค่าจ้างวนัละ 150 บาท รวมค่ากินของเด็กด้วย  และดูแลหลานผู้หญิงอายุ 14 และหลาน
ผูช้ายอายุ 11 ปี ซึง่พอ่แม่ทิง้ไวใ้หเ้ลีย้งตัง้แต่เดก็   

ยุพนิเล่าว่าเธอเลี้ยงเดก็ระหว่างท างานอื่นตัง้แต่แปดโมงจนถงึเยน็  “ต้องท างานตอนเดก็หลบั  
ท าให้เสรจ็ก่อนเด็กตืน่   เด็กมนัซน ไหนปลัก๊ไฟ ไหนจะก็อกน ้ า อู๊ย ทุกอย่าง เดี๋ยวกลวัเค้าจะลืน่หวั
แตกขึ้นมา ระหว่างขวบครึง่ถงึสองขวบยงัต้องระวงั เดี๋ยวเสยีบปลัก๊ เดี๋ยวถอดปลัก๊ เราก็ต้องวิง่คอยด ู
ซนมาก 

ยุพนิ “เคยใหเ้ดก็กนิน ้าขา้วกบัน ้าตาล เพราะไม่มเีงนิ” 
 

สุรินทร ์ สุขคี้- อายุ 62 ปี   ขายของช า แต่คา้ขายไม่ค่อยด ีเลีย้งหลานอายุ 4 ขวบ ทีพ่อ่แม่ช่วยสง่เสยี  

สุรทิร์  มปีู่ หรอืสามขีองเธอช่วยเลี้ยงหลานเป็นบางครัง้ โดยตอนเชา้แม่ของเด็กเป็นคนพา

ไปส่งโรงเรยีน ตอนเยน็ปู่ ก็ไปรบัมา “ต้องตืน่นอนตหี้า เพือ่หุงขา้ว ท ากบัขา้วใหเ้ดก็กนิ เตรยีมของขาย  
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ตอนเยน็ เมือ่เด็กกลบับ้านมาแล้ว ถ้าเด็กจะนอน จะต้องปิดบ้านให้นอนเลย ขายของไม่ได้ เพราะเด็ก     

จะตืน่ปกตจิะดแูลเดก็เฉพาะวนัอาทติย ์แต่ตอนน้ีเดก็ปิดเทอมจงึตอ้งดแูลทุกวนั ” 

 

ศนูยเ์ดก็เลก็ 

ในละแวกชุมชน มทีัง้หมดสามแห่งคอื 

•  ศูนยส์าธารณสุข 24 - ตัง้อยู่ขา้งกรมป่าไม้ ใชเ้วลาเดนิไปกลบัระหว่างศูนย์กบัชุมชนประมาณ 

20-30 นาท ีรบัเลี้ยงเดก็อายุ 3 -6 ขวบ ค่าแรกเขา้ 900 บาท ส าหรบัเป็นค่าเสือ้ผา้ แป้ง ยาสฟัีน 

ทชิชู่ แก้วน ้า ถ้าของหมด ผูป้กครองต้องซื้อไปให้ ค่าอาหารเดก็วนัละ 10 บาท มกีารเรยีนการ

สอนเพื่อเตรียมเข้าเรียนประถมด้วย ศูนยืเลี้ยงเด็กนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของส านักงาน

กรุงเทพมหานคร 

  ครเูอาใจใสเ่ดก็ด ีพาเดก็ไปหาหมอดว้ย (เนื่องจากศูนยต์ัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกบัศูนยส์ุขภาพของ

 กรุงเทพมหานคร) เมื่อเดก็ไม่สบาย คุณภาพอาหารด ีเดก็มรีะเบยีบ เวลาเริม่รบัฝากเดก็ดแีล้ว 

 (แปดโมง) และยดืหยุ่นเวลารบัเดก็ใหห้นึ่งชัว่โมง โดยไม่คดิค่าใชจ่้าย (จากสามโมงเป็นสีโ่มง) 

• รร. พรีะยา- ตัง้อยู่ภายในซอย 47 จงึสะดวกมากส าหรบัการเดินทางของคนในชุมชน รบัเด็ก

ตัง้แต่อายุสองขวบครึ่งเพื่อเรยีนชัน้ “เตรยีมอนุบาล” มคี่าเทอมสองครัง้ ครัง้แรกจะเสยีเจด็พนั 

ครัง้ที่สองสามพนับาท ค่าอาหารวนัละ 20 บาท เมื่อเขา้อนุบาลหนึ่งจะเสยีปีละห้าพนักว่าบาท 

และค่าอาหารวนัละ 20 บาท เมื่อขึน้ประถม ต้องเสยีค่าอาหารวันละสามสบิบาท เดก็ทีจ่ะเขา้ไป

รบัการดูแลจากศูนย์นี้ผู้ปกครองต้องมีรายได้เพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมการสนทนา         

ไม่สามารถสง่ลูก หลาน ไปยงัศูนยเ์ลีย้งเดก็นี้ได้ 

• รร. บางบัว - อยูในซอย 49/1 ใช้เวลาเดินทางจากชุมชน 20-30 นาที ส าหรบัการเดินทาง       

ไปกลบั รบัสอนตัง้แต่ชัน้อนุบาล คอืระหว่างช่วงอายุ สามขวบครึง่ถงึหกขวบ 

 หลายคนส่งลูกหลานเข้าศูนย์เด็ก หรอื โรงเรยีนเพราะต้องการจะท ามาหากินอย่างสบายใจ 

“พอใจกับศูนย์ เค้าเลี้ยงให้เรา เราไม่ต้องกังวลว่าเด็กจะไปเล่นตรงไหน ”  “เดี๋ยวเข้า รร. ได้แล้วให ้

(หลาน) ไปเลย มนัเหนือ่ย การท ามาหากนิเรามนัไม่คล่อง”  ศูนยฯ์ 24 ราคาถูกเมื่อเทยีบกบัโรงเรยีนพรีะ

ยา แต่หลายคนส่งเข้าพีระยาเนื่องจากตัง้อยู่ในชุมชน  เดินทางสะดวกมากเมื่อเทียบกับศูนย์ฯ 24   

หลายคนซึ่งอยู่ในวยัชราบ่นว่าเดนิไปรบัส่งทุกวนัไม่ไหว นอกจากนี้มผีูเ้ขา้ร่วมบางคนทีเ่หน็ว่าการเรยีน

การสอนของพรีะยาดกีว่า: “ศูนยถ์งึจะมสีอน แต่เป็นการสอนระบบเดก็เลก็ เคา้ไม่ไดส้อนเยอะ ไม่ไดเ้ป็น

ระบบโรงเรยีน มนัต่างกนัในการสอน พรีะยามคีรเูยอะ ในหอ้งมเีดก็ไม่กีค่น มคีรสูามคน” 
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 ส าหรบัโรงเรยีนบางบวั แม้จะเป็นโรงเรยีนรฐับาลที่รบัเดก็ตัง้แต่ชัน้อนุบาล (อายุสามถงึสีข่วบ) 

แต่การเรยีนชัน้อนุบาลไม่ไดร้วมอยู่ในภาคบงัคบั ดงันัน้การเรยีนชัน้อนุบาลในโรงเรยีนรฐักม็คี่าใชจ่้ายสูง

เช่นกนัส าหรบัคนหาเชา้กนิค ่า ส าหรบัชัน้อนุบาลโรงเรยีนบางบวั มคี่าเทอมหา้พนับาทบวกกบัค่าอาหาร

เดอืนละพนัแปด   ยุพนิไม่ส่งหลานเรยีนในชัน้อนุบาล แต่เลี้ยงเอง ใหเ้ดก็ดโูทรทศัน์อยู่ในระหว่างตนเอง

ท างาน เมื่อถามว่าท าไมไม่สง่เดก็เรยีนอนุบาล ยุพนิตอบว่า “โห สองคนตายายขีจ้ะแตก” นอกจากนี้หาก

ไปรบัเดก็อนุบาลชา้กว่าสามโมง ทีโ่รงเรยีนคดิเงนิเพิม่สามรอ้ยบาทต่อเดอืน  

 

4. เคหะฉลองกรงุ โซน 4 เขตหนองจอก กรงุเทพฯ   

 ผู้ท าการผลติที่บ้าน และผู้รบัจ้างทัว่ไปในชุมชนฉลองกรุงโซน 4  จ านวน  6 คน  ทุกคนต้อง

ท างานบา้น และท างานหาเงนิไปพรอ้มกบัเลีย้งเดก็ไปดว้ย แมจ้ะเหนื่อยกต็อ้งท า เพราะตอ้งการมรีายได้

มาใช้จ่ายในครอบครวั  ชุมชนฉลองกรุงนี้   ชาวบ้านค่อนข้างต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยมีญาติพี่น้องอยู่      

ในละแวกเดยีวกนั 

หน่ึงวนัของชีวิตผู้ท าการผลิตท่ีบ้านบ้าน และผู้รบัจ้างทัว่ไป 

แสงดาว  เฮงพาน อายุ 30 ปี อาชพีเยบ็กระเป๋า ดแูลลูก 1 คน อายุ 1 ปี สามมีอีาชพีขบัรถมอไซด์
รบัจา้ง 
 แสงดาว “ตืน่นอนตัง้แต่ หกโมงเชา้ เริม่หุงขา้ว  ลา้งจาน ท าความสะอาดบ้าน เสรจ็งานประมาณ 

แปดโมง ระหว่างนัน้ลูกจะตืน่นอนประมาณ เจด็โมง  ระหว่างท างานบา้นกจ็ะใหลู้กกนินมไปดว้ย ลูกกจ็ะ

มรีอ้งไหง้อแงบา้ง   เก้าโมงจงึเริม่ กนิขา้วและนัง่พกั ลูกจะหลบัอกีทตีอนสบิโมง   ตนเองกจ็ะท างานเยบ็

ผา้ไปจนถงึ  สบิเอด็โมงกว่า  ลูกกจ็ะตืน่ต้องใหลู้กกนินม ท างานต่ออกีไม่ได ้จะดแูลลูกจนกระทัง่บ่ายสอง  

ลูกจะนอนอกีครัง้  จงึกลบัมาเยบ็กระเป๋าต่อ จนกระทัง่สีโ่มงเยน็  ลูกจงึตืน่มาอกีครัง้หนึง่” 

 แสงดาว ซึ่งรบังานเย็บผ้ามาท าที่บ้าน เธอบอกว่างานที่ท าได้ลดลงกว่าเดิมมาก เพราะเธอ      

ไม่สามารถท างานไดเ้หมอืนเดมิ “ท างานเร่งไม่ได”้  แสงดาวต้องใชเ้ชอืกผกูเปลทีน่อนของลูกกบัเทา้เพื่อ 

แกว่งลูกใหห้ลบัและท างานไปด้วย   เธอเป็นคุณแม่ทีเ่ลี้ยงลูกเลก็ ๆ คนเดยีวในกลุ่มเล่าว่า “มนัเหนือ่ย

มาก ทัง้ท างานบ้าน เยบ็ผา้ เลี้ยงลูก เหนือ่ยจนบางครัง้อยากจะรอ้ง กรีด๊ๆ ”  เธอเล่าต่อว่าบ้างครัง้เวลา

ลูกมายุ่งมากวนจนท างานไม่ได้  เธอจะเกิดความรู้สึกโมโห “เวลาโมโห ต้องหนีไปสงบสติอารมณ์         

ในห้องน ้ า”  ในขณะที่มาพูดคุยแสงดาวต้องขอให้สามซีึ่งมีอาชีพขบัมอไซด์รบัจ้างแถวนัน้  มารบัลูก      

ทีเ่ธออุม้มาดว้ยไปนอนทีบ่า้น  เธอจะไดม้เีวลาพดูคุยในกลุ่มโดยทีลู่กไม่รอ้งงอแง   



17 

 

สมร   ตรีสาร  อายุ 51 ปี อาชพีคดัแยะพลาสติก  สมรต้องดูแลลูกคนเล็ก 1 คนอายุ 10 ปี และดูแล

หลาน อายุ 2 ปี 4 เดอืน  

 “ ตืน่นอนตัง้แต่หกโมง  และเริม่ท างานบ้านและงานแยกพลาสติกไปด้วยตัง้แต่ เจ็ดโมงเช้า        

ถงึสีโ่มงเยน็  หลานจะตืน่ประมาณหกโมงเชา้   เลี้ยงหลานไปดว้ยระหว่างท างาน  ไดน้อนประมาณ สาม

ทุ่ม  ถ้างานเยอะท าต่อถึงกลางคืน   บางครัง้กินข้าวไม่ถึง  สบินาทีต้องรีบมาท างานและเลี้ยงหลาน   

เวลาท างานถา้ตอ้งเลี้ยงลูก หลานไปดว้ย เดก็จะรบกวนท างานไม่ไดเ้ลย” 

 “ในชุมชนมีคนรบัเลี้ยงเด็กแต่ต้องเสียเงนิ 100 บาท/วนั ไม่เคยไปจ้างคนอื ่นเลี้ยงเพราะแค่

ท างานกห็าไม่ไดไ้ม่ถงึ 100 บาทแลว้”    

สวน   ภูงามผา   อายุ 59 ปี   อาชีพคดัแยกพลาสติก  แต่ตอนนี้ว่างงาน งานไม่มีท ามาเกือบเดือน   

ตอ้งดแูลหลาน 3 คน  อายุ 10 ,8 ,5 ปี ซึง่แม่ไดน้ ามาทิง้ไวใ้หส้วนเลีย้ง 

 “ ตืน่ตัง้แต่ตีห้าครึง่  ซกัผ้า  หุงข้าว ท ากบัขา้ว  หลานตืน่หกโมง  ช่วยหลานอาบน ้ า หาขา้วให้

หลานกนิ หลานคนโตไปโรงเรยีนตอน เจด็โมง  จากนัน้ประมาณแปดโมง. เธอจะไปส่งหลาน สองคนที ่

โรงเรยีนอนุบาล  เมือ่ส่งหลานเสรจ็กลบับ้าน กินขา้ว  และเริม่ท างาน ประมาณเก้าโมงถึงสามโมงเย็น   

จงึน าผ้าทีซ่กัไว้มาตาก ต้องตากผ้าเมือ่งานเสร็จ จากนัน้จึงไปรบัหลานทีโ่รงเรยีน กลบัมาท างานต่อ 

หลานกเ็ล่นอยู่แถวนัน้ พอช่วงเยน็กห็าขา้วใหห้ลานกนิ” 

 สวนซึ่งมีอาชีพรบัจ้างแยกชนิดของพลาสติกที่มาจากโรงงาน หรือบางครัง้ก็เป็นพลาสติก         

ทีใ่ชแ้ลว้ เธอรูว้่าพลาสตกิเหล่านี้มอีนัตราย หรอือาจจะมสีารปนเป้ือนอยู่ดว้ย  และเดก็ ๆ ไม่ควรเขา้ไป

ยุ่งกบัพลาสตกิเหล่านี้  แต่ด้วยความจ ากดัของพื้นที่บ้าน และเวลาที่เธอม ีท าให้เธอไม่สามารถจะกนั

หลาน ๆ ออกไปจากพลาสติกเหล่านี้   สวนบอกว่า “เวลาท างานพยายามไม่ให้เด็กๆมายุ่ง  รบกวน  

หลานชอบไปเล่นในพลาสติก ก็ต้องปล่อยให้ เล่น เราหยุดงานไม่ได้ เพราะหยุดก็ท างานไม่เสร็จ            

จนบางครัง้หลานไม่สบาย ถา้หลานไม่สบาย กต็อ้งหยุดงาน พาไปหาหมอ” 

ทองดี   อินทรท์องคุ้ม   อายุ  63 ปี   อาชพีรบัจา้งทัว่ไป   ดูแลหลาน 2 คน  อายุ 13 และ 7 ปี หลาน

สองคนเป็นลูกของลูกสาวซึง่เลกิกบัสาม ีและทิ้งหลาน ๆ ไวใ้หท้องดดีแูล  นอกจากนัน้ทองดยีงัต้องดแูล

ลูกพกิารซึง่เป็นลูกตดิของสามซีึง่เสยีชวีติแลว้ 

 “ตืน่นอนประมาณตีห้า ท างานบ้าน หุงหา ดูแลเด็ก ส่งไปโรงเรยีนอนุบาล และโรงเรยีนปฐม

จากนัน้จึงมารบัจ้างทัว่ ๆ ไปใครให้ท าอะไรก็ท า บางครัง้ก็ถอนหญ้า บางครัง้ก็ท าความสะอาดบ้ าน       

แต่งานมใีหท้ าไม่แน่นอน บ่าย ๆเมือ่หลานกลบัมาจากโรงเรยีนกด็แูลและไดเ้ขา้นอนตอนสองสามทุ่ม 
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บางครัง้ทองดีต้องไปรบัจ้างท างานในบ้านของเพือ่นบ้าน   ก็ต้องรอให้เด็กๆนอนก่อนจึงจะท างานได ้

บางครัง้ตอ้งทิ้งเดก็ไวท้ีบ่า้นคนเดยีวและออกไปท างานขา้งนอก เมือ่ใกลเ้วลาเดก็จะตืน่กร็บีกลบัมาบา้น”  

สุนี  สิริวราวุฒิ     อายุ   60 ปี  อาชีพรบัจ้างทัว่ไป ไม่มีรายได้แน่นอน ใช้รายได้หลักจากสามี           

ทีข่บัแทก็ซี ่ ดแูลหลาน  2 คน  อายุ  6 ปีและ 4 ปี 

 ในกรณีของการตามใจเดก็เกนิไปนัน้   สุนีใหข้อ้มูลว่า เมื่อหลานของตนเองกลบัมาจากศูนยแ์ล้ว

ท าอะไรตามใจ เธอจะดุ แต่เด็กบอกว่าอยู่ที่โรงเรยีนท าแบบนี้ได้ ซึ่งเธอคดิว่าเป็นการสอนที่ไม่ดีของ

ศูนย์เด็ก   เรื่องเวลาเปิดปิดของศูนย์เด็กนัน้ “ถ้าผู้ปกครองไปรบัเด็กช้าคอื หลงั15.30น.ต้องจ่ายเงนิ

พิเศษให้กับครูทีดู่แลเป็นครัง้ ๆ ไป  ดงันัน้จึงควรขยายเวลาของศูนย์เด็กให้สอดคล้องกับเวลาของ

ผูป้กครอง” 

อณิมา  พวงมาลี  อายุ 38 ปี อาชีพรบัจ้างทัว่ไป ท าทัง้งานดูแลบ้าน งานกลบักระเป๋า และตดัขี้ด้าย     

ทีผู่เ้ยบ็ ๆ เสรจ็แลว้   มลีูก 2 คน อายุ  5 ขวบ และ 9 ขวบ 

 ตื่นนอนตัง้แต่ตหีา้ ท ากบัขา้ว หุงขา้ว เตรยีมอาหารให้ลูกและสาม ีลูกคนโตไปโรงเรยีน หกโมง
เชา้ ลูกคนเลก็ไปโรงเรยีน เจด็โมง  หลงัจากนัน้จงึไปท างานท าความสะอาดหอพกั เมื่อเสรจ็แลว้กลบัมา
ท าความสะอาดบ้านตวัเอง  และท างานรบัจ้างกลับกระเป๋าบ้าง หรอืงานอื่น ๆ ที่มาจ้าง จะเข้านอน
ประมาณ สามทุ่ม 
 “วนัเสาร ์– อาทติย ์วนัหยุดทีเ่ดก็ตอ้งอยู่บา้น  ท างานไม่ไดเ้ลย” 

ศนูยเ์ดก็เลก็ 

 ศูนยเ์ลีย้งเดก็ของทางราชการในชุมชนไม่ม ีเนื่องจากชุมชนฉลองกรุงบางสว่นยงัอยู่ภายใตก้าร

ดแูลของการเคหะแห่งชาตไิม่ใช่ของกรุงเทพมหานคร  ท าใหก้รุงเทพมหานครไม่ไดม้าสรา้งศูนยเ์ดก็ 

 ชุมชนฉลองกรุงเป็นชุมชนใหญ่มปีระชากรอยู่หนาแน่นถงึ 6 ชุมชน ประชาชนทีน่ี่ถูกยา้ยมาจาก

พืน้ทสีลมัในพืน้ทีช่ ัน้ในของกรุงเทพฯโดยการดแูลของการเคหะแห่งชาตปิระมาณ 20 ปีมาแลว้ จงึน่า

ประหลาดใจมากทีท่างการเคหะฯไม่สรา้งศูนยเ์ลีย้งเดก็ในพืน้ทีเ่หล่านี้ ทางผูน้ าชุมชนทีน่ี่ไดใ้หข้อ้มลู

เพิม่เตมิว่ากรรมการชุมชนเคยเสนอใหม้กีารสรา้งศูนยเ์ลีย้งเดก็ขึน้ในชุมชน แต่ทางการเคหะฯบอกว่า

ตอ้งมกีารดแูลค่าใชจ่้ายเรื่องครแูละอื่น ๆ ต่อเนื่องจงึควรอยู่ในความดแูลของส านกังานกรุงเทพมหานคร 

เลยไม่สามารถสรา้งได ้  

 ทีชุ่มชนนี้มแีต่มลูนิธดิวงประทปีทีท่ างานเรื่องเดก็ในชุมชนแออดัมาสรา้งศูนย์เดก็ในชุมชน ใช้

ทาวเฮาสห์ลงัหนึ่งเป็นศูนยเ์ดก็ มเีดก็อยู่ประมาณ สีส่บิคน มคีรผููด้แูลเดก็สองคน   รบัเดก็อายุระหว่าง 

สองขวบครึง่ถงึสามขวบครึง่  ต่อจากนัน้เดก็กจ็ะไปโรงเรยีนอนุบาลซึง่อยู่ไม่ไกลจากชุมชนนกั โรงเรยีน
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อนุบาลจะดแูลเดก็ระหว่างสามขวบครึง่จนถงึเจด็ขวบ หรอืจนเดก็เขา้โรงเรยีนประถม    เดก็ ๆ จะตอ้ง

นัง่รถรบัสง่ไปทีโ่รงเรยีนอนุบาลซึง่อยู่อกีชุมชนหน่ึง เสยีค่าเดนิทาง เดอืนละ 400 บาท แต่ทุกคนกพ็อใจ

และรูส้กึว่าเดก็ไดร้บัการดแูลจากโรงเรยีนอนุบาลแลว้ทัง้เรื่องพฒันาการและอาหารการกนิ ทีโ่รงเรยีน

อนุบาลจะมอีาหารกลางวนัฟรใีหก้บัเดก็ ในกรณีของศูนยเ์ลีย้งเดก็ในชุมชนของมลูนิธดิวงประทปี เดก็ ๆ 

จะตอ้งเสยีเงนิปีละ(หรอืเทอมละ) 800 บาท เป็นค่าใชจ่้ายทัว่ ๆ ไปรวมทัง้ค่าใชจ่้ายของผูด้แูลเดก็ และ

เสยีค่าอาหารวนัละ 15 บาท ในปัจจุบนั ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่มใีครไดใ้ชบ้รกิารของศูนยเ์ลีย้งเดก็ 

 

5. หมู่บ้านนักกีฬา กรงุเทพมหานคร 
 

ผูค้า้หาบเร่แผงลอยในหมู่บา้นนกักฬีา และผูท้ างานรบัจา้งทัว่ไป จ านวน 6 คน  ผูเ้ขา้ร่วมไม่ได้
มองว่าการท างานไปดว้ยและการเลีย้งดเูดก็ไปดว้ยเป็นปัญหา  ทัง้ๆ ทีผู่เ้ขา้ร่วมหลายคนตอ้งเร่งท างาน
ดแูลเดก็ และท างานหารายไดใ้นบางช่วงเวลา  อาจเป็นเพราะผูเ้ขา้ร่วมเหล่านี้อยู่ในครอบครวัขยายที่
สามารถพึง่พาอาศยัใหช้่วยดแูลเดก็ได ้เมื่อเกดิความจ าเป็น  

 
หน่ึงวนัของชีวิตผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 

ดาริน อายุ 37 ปี ดแูลลูกแฝด อายุ 6 ขวบ อาชพี เป็นแม่บา้นท าความสะอาดบา้น  

“ ตืน่หกโมงเช้า เตรยีมขา้วให้ลูก พาลูกไปโรงเรยีนเจด็โมงกลบัมาถงึบ้านประมาณเจด็โมงครึง่ 

แลว้ท างานบา้น ท าความสะอาดบา้น แลว้ออกไปท างาน (แม่บา้น) ขา้งนอกประมาณเก้าโมงถงึบ่ายสาม

จงึกลบัมาบ้าน บ่ายสามครึง่ไปรบัลูกสาวทีโ่รงเรยีน สอนการบ้านให้ลูกเสรจ็ ไปตลาดประมาณหกโมง

เย็นเพือ่ซื้อจ่ายตลาด ระหว่างนัน้ลูกจะอยู่กับพ่อ กลับมาท ากับข้าว กินข้าว แล้วให้ลูกอ่านหนังสือ 

อาบน ้า และเขา้นอนพรอ้มกบัลูกประมาณสีทุ่่มไม่เกนิสีทุ่่มครึง่” 

 “ช่วงสามปีทีส่ามไีม่ได้อยู่ด้วย ต้องเลี้ยงลูกแฝดตามล าพงั ตอนทีลู่กยงัช่วยเหลอืตวัเองไม่ได ้

เราตอ้งดูแลเองตลอดเลย แทบไม่ได้นอน ช่วงนัน้กร็บัซกัผา้รดีผา้อยู่ทีบ่า้น เพือ่หารายได ้และดูแลลูกไป

ด้วย เวลาเค้าหลบั เราต้องรบีท างาน รบีท ากบัข้าวให้เสรจ็เรยีบร้อย พอเค้าตืน่ ก็ต้องให้นม เราให้นม

เสรมิของโรงพยาบาลดว้ย เพราะใหเ้องไม่ไหว แลว้กใ็หเ้คา้นอนทลีะคน ก่อนลูกเขา้เรยีน เวลาไปไหนก็

ไปดว้ยกนัตลอด ไปขายของ ไปท างานกเ็อาไปดว้ย”   
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“เวลาท างานกลบัมา เห็นเค้าอยู่กบัเรา เรามคีวามสุข เค้าสามารถช่วยเราได้ ท านีท่ านัน่ ถ้าส่ง

เค้าเข้าศูนย์ เรากลวัว่าเค้าจะเข้ากบัเด็กคนอืน่ทีศู่นย์ไม่ได้  หรอืว่าคนทีเ่ราฝากเลี้ยงดูแลลูกเราไม่ได ้

เพราะลูกเราดื้อ กลวัเคา้จะต ีท ารา้ยลูกเรา ไม่มัน่ใจทีจ่ะเอาชวีติลูกเราไปฝากเคา้เลี้ยง”  

“ต้องสอนลูก ว่าเราต้องหา ต้องเก็บถงึจะซื้อได้ ไม่ตามใจเค้ามาก เราก็ปล่อยบ้าง ตงึบ้าง ตอน

นัน้ (สามปีทีส่ามไีม่อยู่) เรารบัจา้งทุกอย่าง เป็นลูกจา้งขายของทีต่ลาด แต่ก่อนอยู่บา้นเถ้าแก่ (นายจา้ง

เก่า) ให้อยู่ฟร ีไม่ไดเ้ก็บค่าบ้าน เถ้าแก่ช่วยเหลอืหมดทุกอย่าง ถ้าเราดิ้นก่อนได้ เรากด็ิ้นก่อน แต่ถ้าเรา

ไม่ไหว เคา้จะช่วย” (ถาม - ตอนทีเ่หนื่อยทีสุ่ดรูส้กึอย่างไร) “คดิแต่จะสูเ้พือ่ลูก” (เสยีงสัน่ จะรอ้งไห)้ “ไม่

มใีครช่วยเรา เราเลอืกไม่ได ้กต็้องพอใจกบัสิง่ทีเ่ป็นอยู่  ไม่รูจ้ะพึง่ใคร กต็้องพึง่ตวัเอง เพราะเรามาอยู่นี  ่

(ดารนิมาจากกมัพูชา) เรากไ็ม่มญีาตพิีน้่อง เรากต็้องช่วยตวัเอง ลูกเป็นก าลงัใจใหเ้รา  เรากไ็ม่เหนือ่ย ก็

มคีวามสุขไปอกีแบบ  พอบอกว่าแม่เหนือ่ย เคา้กไ็ปเอาน ้ ามาให้เรากนิ บอกแม่ไม่เหนือ่ยแลว้นะ เราก็มี

ความสุข มีก าลังใจ มีคนว่าเราหลายคน  บอกว่าท าไมไม่หาคนช่วย ฝากเค้าเลี้ยง เราก็ไม่ไว้ใจค่ะ      

กลวั  ไปไหนกเ็อาเคา้ไปดว้ย ลูกเราคนหนึง่เป็นหอบดว้ย ตอ้งดแูลมากเป็นพเิศษ” 

หญิง - ธรรมกมล อายุ 38 ปี อาชพีขายแกง ดแูลลูกอายุ 3 ขวบ (เรยีนชัน้อนุบาล)  

หญิง”ตืน่ตัง้แต่ตีห้าเพือ่ออกไปจ่ายตลาด เมือ่กลบัมาจะตระเตรยีมขา้วของอุปกรณ์ เช่น นม 

กระเป๋านักเรยีนให้ลูกอายุสามขวบซึง่อยู่ชัน้อนุบาลไปโรงเรยีน ส าหรบัเสื้อผ้านักเรยีนจะเตรยีมรดีไว้

ตัง้แต่ก่อนนอน แปดโมงสามจีะสง่ลูกไปโรงเรยีน สว่นตนเองจะท าอาหาร และเตรยีมขา้วของเพือ่ออกไป

ขาย โดยมแีม่และน้องช่วยกนัท าอาหาร สีโ่มงออกไปขาย และขายเสรจ็เวลาสีทุ่่ม บางครัง้หลงัจากกลบั

บา้นจะท างานบา้นต่อ แต่สว่นใหญ่ท าวนัเสารอ์าทติย์  ซึง่ไม่ไดอ้อกไปขายของเป็นวนัทีด่แูลลูกเอง”  

แมว้่ามพี่อ และแม่ทีช่่วยบา้ง  แต่หญงิเป็นคนดูแลหลกั “ไม่อยากส่งเดก็เขา้ศูนย ์เพราะเป็นห่วง

เคา้ กลวั ไดย้นิขา่วเยอะ หยกิบา้ง ใสย่านอนหลบับา้ง ไม่ไวใ้จ”  

ปุ้ย ธญัญกาญจน์ อายุ 28 ปี  ดแูลลูกอายุ 5 ขวบ (เรยีนชัน้อนุบาล) มอีาชพีขายผลไม ้ 

 ปุ้ ยซึ่งเป็นแม่ค้าขายผลไม้เริ่มต้นวนัสายกว่าเพื่อน  ดูแลลูกด้วยตัวเองก่อนที่ลูกจะเข้าชัน้

อนุบาล “ตืน่เจด็ถงึแปดโมง เตรยีมตวัไปซื้อของทีต่ลาดไท พาลูกไปด้วย ระหว่างจ่ายตลาดบางทลีูกไป

ดว้ย บางทนีัง่รออยู่ในรถกบัพ่อ จ่ายตลาดเสรจ็กลบัมาช่วงบ่าย แลว้มาตัง้รา้นใหแ้ม่ทีต่ลาด แต่ตวัเองไป

ขายอกีทีห่นึง่ ลูกกเ็ล่นอยู่ตรงบรเิวณทีข่ายของ จนขายของเสรจ็และเขา้บา้นประมาณสีทุ่่มพรอ้มกบัลูก” 

ตนเป็นคนดแูลหลกั แต่มพี่อ และแม่ทีช่่วยบา้ง   เหตุทีไ่ม่เลอืกส่งเดก็เขา้ศูนยเ์ลี้ยงเดก็ ทัง้ๆ ที่

ต้องดูแลเดก็ไปด้วย ท างานไปด้วย ปุ้ ยตอบว่า “กลวัเค้าตลีูก ลูกซน ก็เลย คดิว่าดูแลเองดกีว่า เค้ายงั

เลก็ดว้ย อยากใหเ้คา้ดแูลตวัเองไดก้่อน” 
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เมย ์- สุวฒันา อายุ 28 ปี   ดูแลลูกอายุ 8 ขวบ มปัีญหาพกิารทางสมอง อาชพีลูกจา้งชัว่คราวของศูนย์

การศกึษาพเิศษ และรบัจา้งดแูลผูส้งูอายุซึง่เป็นโรคความจ าเสือ่มและอาศยัอยู่ทีบ่า้นดว้ย     

“ตืน่ประมาณเจด็โมง เตรยีมทุกอย่างใหลู้กทัง้ท าโจ๊ก อาบน ้ า ใหก้นิยา เพราะลูกช่วยเหลอืตวัเอง

ไม่ได ้แลว้จงึท างานดแูลผูส้งูอายุสองคนซึง่เป็นโรคความจ าเสือ่ม (อายุ 90 และ 88 ปี ) ทีอ่าศยัอยู่ในบา้น

ของเธอ โดยจะเปลีย่นผ้าอ้อมส าเรจ็รูป เช็ดตวั ป้อนข้าว ป้อนยา งานดูแลผู้สูงอายุในช่วงเช้าจะเสร็จ

ประมาณสบิโมง เสรจ็ช้าหรอืเรว็ขึ้นอยู่กบัผู้สูงอายุให้ความร่วมมอืด้วย จากนัน้ เมย์จะออกไปท างาน

เยีย่มเดก็ และท ากายภาพผุ้สูงอายุตามบ้าน (งานของศูนย์การศึกษาพเิศษ) หลงัจากนัน้ จะกลบับ้าน

ประมาณบ่ายโมง ในระหว่างทีอ่อกไปท างาน ลูกอยู่กบัสามซีึง่เมือ่ก่อนท างานนอกบ้าน แต่ได้ออกจาก

งานแลว้เพือ่มาดแูลลูกและช่วยดแูลผูส้งูอายุสองคนดว้ย ” 

เมื่อแมย์กลับมาถึงบ้าน “ จะเปลีย่นแพมเพิร์สให้ลูก แล้วก็ดูแลผุ้สูงอายุ ด้วยการป้อนข้าว 

(กลางวนั) และดูแลความสะอาดทัว่ไปของร่างกาย จนถงึสีห่รอืหา้โมง จงึหากบัขา้วใหทุ้กคน บางครัง้ซื้อ

กบัขา้ว บางครัง้ท าเอง เสรจ็ประมาณทุ่มครึง่ถงึสองทุ่ม ตวัเองอาบน ้ า ท าความสะอาดเปลีย่นแพมเพสิ   

ให้คนแก่สองคน หาขา้ว หายาให้กนิ ระหว่างนี้จะท ากายภาพให้ลูกด้วย ดูแลสลบักนัไปสามคน ”  เมื่อ

ถามถงึเวลานอนของเมย ์เธอตอบว่า “ไดน้อนเป็นพกัๆ ตอนกลางคนื เพราะต้องคอยดูแลคนแก่ คอยตืน่

มาพลกิตวั ไดน้อนตอนกลางวนับา้งนิดหน่อย” 

“ลูกคนโต ของหนู สง่ใหย้่า ดูแล  โทรมาเล่าถงึ ตอนย่าเคา้งบีกลางวนั  ลูกไปกนิอว้กหมา ไปเกบ็

ขีไ้ก่กนิ เคยหวัทิม่ไปในบ่อน ้ า แลว้ขึน้ไม่ได ้ โชคดมีคีนเหน็” ปัจจุบนัลูกคนนี้อายุเก้าขวบ  ส่งใหแ้ม่สามี

ดูแลตัง้แต่เดก็อายุสามเดอืน  “ลูกคนโต ตอนขวบนึงใหอ้ยู่กบัย่า เพราะกนิกบันอน (เป็นหลกั) ตอนสอง

ขวบต้องจ้างคนเลี้ยง เดก็เริม่ต้องช่วยเหลอืตวัเอง (ท ากจิวตัรประจ าวนัง่ายๆ ด้วยตวัเอง) กต็้องเอาไป

ฝากโรงเรยีนเสยีเดอืนละหกรอ้ย พาเดก็ไปอยู่กบัโรงเรยีน (ศูนยเ์ดก็เลก็) มนักด็ ีเคา้มีเพือ่นเล่น ถ้าต้อง

เล่นอยู่แต่กบัย่า เคา้กเ็บือ่” 

หวาน ศรีสมหวงั อายุ 40 ปี ดแูลลูกอายุ 5 ขวบ (เรยีนชัน้อนุบาล) ขายอาหารกล่อง คนช่วยเลีย้ง      

มพีอ่เดก็ มยี่า มอีา สาม ีเวลาทีม่อีะไรด่วนๆ จะฝากไวไ้ด ้

 หวานระบุถงึขอ้ดใีนการเลีย้งลูกเองเช่นเดยีวกบัดารนิ “คดิว่าเหนือ่ยมนักเ็หนือ่ย แต่สุขมนักส็ุข 

ทีเ่ราไดอ้ยู่กบัเคา้ ตัง้แต่เชา้ยนัเยน็ บางช่วงกม็บีา้ง ทีเ่คา้ตอ้งโดนไมเ้รยีว โดนต ีแต่เคา้กจ็ะมางอ้ มา

ออ้น เราไดด้เูอง สอนเอง มนักเ็ป็นความสุขอกีแบบหนึง่”  

“ถา้ยอ้นเมือ่ก่อนนี้ ตอนทีเ่คา้ยงัไม่เขา้โรงเรยีน ถา้มศีูนยท์ีด่ีอยู่ในละแวกบา้น มนักน่็าไป ถ้าอยู่

ในละแวกบา้น ดเูชือ่ใจได ้เรากอ็ยากจะไปฝาก  เพราะกลางวนั เราจะไม่มเีวลาไง เป็นช่วงทีข่ายของยุ่ง

ทีสุ่ด แต่ตอนน้ีเคา้เขา้ รร. (อนุบาล) แลว้”  
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“เราก าลงัหัน่แครอท แลว้เคา้กเ็อามอืมาเขีย่เล่น ช่วงทีเ่คา้มาเขีย่ มดีเรากล็งพอด ีโดนเคา้นิดนึง 

หลงัจากนัน้กเ็ขด็จนตาย ไม่มายุ่งเลย”  

นธีทอง  อายุ 49ปี ดูแลหลานอายุ 2 ขวบครึ่ง อาชีพขายอาหาร  หลานมคีนช่วยดูแลหลายคน ดูแล

เท่าๆ กนั มพี่อแม่เดก็เอง มอีา มน้ีาเคา้ คนไหนว่าง คนนัน้เลี้ยง  ”ช่วงทีเ่ราท างาน เดก็อยู่กบัเราตลอด 

เคา้ไดอ้ยู่ในสายตาเราตลอด เราไดเ้หน็พฒันาการ ไดเ้หน็การกระท าของเคา้ตลอด เวลาอยู่ดว้ยกนั ตอน

เราท างาน เค้ามแีทบ็เล็ตหนึง่เครือ่งเป็นของเค้า เค้าเปิดเขา้ไป  YouTube ของเค้าเอง ทุกวนันี้  เค้านับ

หนึง่ถึงสบิเป็นภาษาองักฤษได้ ออกเสยีงได้ถูกต้อง แล้วก็บอกส ี(เป็นภาษาองักฤษ) ได้ เค้าเต้นตาม

ท่าทางไดห้มด”  

ศนูยเ์ดก็เลก็ 

ทุกคนไม่เคยส่งลูกหลานเขา้ “ศูนย์เลี้ยงเดก็”   และไม่มศีูนย์เลี้ยงเดก็อยู่ในละแวกใกลเ้คยีงกบั

ชุมชน   หลายคนยนิดสี่งลูกหลานเขา้อนุบาล  แต่พอพดูถงึ “ศูนยเ์ดก็” จะรูส้กึไม่ไวใ้จ   เช่นบางคนรูส้กึ

ว่า “โรงเรียนอนุบาลเค้าท าอะไร เราก็รู้โรงเรียนอนุบาลมีมาตรฐานกว่า” บางคนคิดว่า “ถ้าศูนย์ด ี            

กอ็ยากจะสง่ แต่ถา้อยู่ขา้งนอก ไม่ใกลก้บัชุมชน เหมอืนเราตอ้งเสยีเวลาไปอกี”  

หนุ่ยซึ่งเป็นผู้น าของเครอืข่ายผู้ค้าหาบเร่แผงลอยหมู่บ้านนักกีฬา  และเป็นสมาชิกเครอืข่าย

แรงงานนอกระบบ ได้นัง่ฟังการคุยอยู่ดว้ยตัง้แต่เริม่ต้น  แสดงความคดิเหน็ในฐานะทีต่นเป็นแม่ของลูก 

และช่วยดูแลหลานอายุ 5 ขวบอยู่ดว้ยในปัจจุบนั  หนุ่ยเหน็ว่า “การเลี้ยงลูกเองเป็นสิง่ทีด่ ีลูกเราหลาน

เรา เราก็อยากดูแลเอง แต่ความส าคญัของศูนย ์คอื ศูนยส์ามารถเสรมิทกัษะ เช่น โรงเรยีนสตัยาสยัของ 

ดร. อาจอง   เดก็นักเรยีนตืน่ตสีีแ่ลว้กม็าสวดมนต์ เรากอ็ยากเหน็ศูนยท์ีอ่ยู่ใกลเ้ราเป็นแบบนัน้  ฝึกวนิัย

ใหลู้กเราได ้อย่างน้องวนิ (หลาน) เลี้ยงยาก เป็นเดก็ค่อนขา้งจะดื้อ ถ้านัง่เล่นเกม แลว้จะเล่นทัง้วนั ไม่กนิ

ขา้ว  ไม่ไปเขา้หอ้งน ้ า  เราจะบงัคบัเคา้กไ็มได ้เคา้ไม่เอาอะไรทัง้นัน้  เรากอ็ยากเหน็ศูนยท์ีม่นัมคีุณภาพ

ในบา้นเรา” 

 เวลาทีป่ล่อยใหเ้ดก็วิง่เล่นในตลาดระหว่างที่ตนเองขายของ กงัวลว่าเดก็จะเป็นอนัตรายจากคน

แปลกหน้า หรอืว่าอุบตัเิหตุจากรถบา้งหรอืไม่  ผูเ้ขา้ร่วมใหค้ าตอบที่หลากหลาย “มนัจะน่าห่วง ช่วงคน

มาตลาดเยอะๆ” “เคยหาลูกไม่เจอ เมือ่ก่อนทีข่ายของในตลาด เราคดิว่าเคา้ไปเล่นกบัเพือ่น ตามหาไป 

รอ้งไหไ้ป พอป้าแกเหน็ แกกบ็อกว่านัง่ดูทวีอียู่นี ่เรากโ็อ๊ย ดใีจมาก เพราะหายไปทัง้สองคนเลย ตอนนัน้

ใกลจ้ะกลบับา้น สามทุ่มจะครึง่แลว้ เดก็ตดิละคร เคา้กเ็ลยไปขอดทูวี”ี - “ส่วนมากแม่คา้ในตลาด เคา้จะรู้

ว่าเป็นลูกหลานของใคร เคา้จะช่วยกนัดแูล“ - ยะ ซึง่เป็นประธานของตลาดและผูน้ าของกลุ่มหาบเร่แผง

ลอย นัง่ฟังการสนทนาอยู่ดว้ยช่วยเสรมิใหค้วามเหน็  “ส่วนใหญ ถ้าแม่คา้เคา้เหน็เดก็อยู่ใกลถ้นน เคา้ก็
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จะเรยีกเขา้มา จะช่วยกนัดูแล” “ทีต่ลาด หาเดก็ไม่เจอกนับ่อย บางทไีปนัง่ในเซเว่น (เพราะมแีอร)์ อย่าง

น้องวนิ (หลาน) เค้าชอบข้ามถนนไปเล่นกบัเพือ่นทีส่นามเด็กเล่น แม่เค้าเคยตกใจร้องไห้หลายครัง้”  

“เคยหาไม่เจอเหมอืนกนั เคา้ไปนัง่อยู่ในซอก เราหาแทบตาย”  

แมว้่าหลายคนยงัรูส้กึว่า ตลาดเป็นสถานทีท่ีป่ลอดภยัส าหรบัลูกหลานในขณะทีต่นเองขายของ 

ซึ่งจรงิๆ แล้ว  ในแง่หนึ่ง อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชุมชนที่มีความไว้ใจกัน แต่อีกด้านหนึ่ง

อาจจะสะทอ้นว่าไม่มทีางเลอืกทีด่กีว่า และอาจจะเป็นเพราะยงัไม่เคยเกดิเหตุการณ์รา้ยแรงกบัลูกหลาน

ที่วิง่เล่นอยู่ในตลาด ท าให้ผู้เข้าร่วมมองว่าให้ลูกหลานอยู่ในตลาดระหว่างท างานค้าขายก็ปลอดภยัด ี 

หากในตลาดมพีืน้ทีท่ีจ่ะจดัท าศูนยเ์ดก็เลก็  หรอืศูนยเ์ดก็เลก็ทีต่ดิกบัแหล่งงานของพอ่แม่ กจ็ะเป็นสิง่ทีด่ี 

หลายคนเหน็ขอ้ดขีองการเลี้ยงดูเดก็เอง  ประกอบกบัภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดขีอง “ศูนยเ์ดก็” ทีม่กัตก

เป็นข่าว ประกอบกับอาจจะมีรายได้ภายในครอบครวัที่ไม่ต ่ามาก  ดังนัน้การจะรณรงค์เรื่องกา ร

จดับรกิารศูนย์เดก็เลก็ อาจจะต้องมกีารรณรงคเ์รื่องคุณภาพศูนย์เดก็เล็ก พร้อมกบัการใหค้วามรูค้วาม

เขา้ใจเรื่องการสรา้งเสรมิพฒันาการเดก็ 
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6. ชุมชนล าสาลีพฒันา เขตสะพานสูง 
 

ผูร้บังานมาท าทีบ่า้น และผูค้า้ขายของทีบ่า้น จ านวน 7 คน  

ชุมชนล าสาลพีฒันาเป็นชุมชนมุสลมิ  ทัง้นี้ชาวมุสลมิไม่สามารถคุมก าเนิดถาวรได ้เนื่องจากผดิ

หลกัศาสนา  หลายคนมลีูก 4-6 คน  ลูกคนโตอายุเกนิยี่สบิ และคนเล็กอายุต ่ากว่าสบิปี  ลูกคนท้ายๆ 

มกัเป็นลูกหลง ที่เกิดจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิดชัว่คราว  ผู้เขา้ร่วมส่วนใหญ่อยู่ในครอบครวั

ขยาย หรอืแม้จะอยู่เป็นครอบครวัเดี่ยวก็มบี้านอยู่ใกล้เคยีงกบัญาติพี่น้อง ผู้เขา้ร่วมในกลุ่มไม่ได้เป็น

ญาตพิีน้่องกนั แต่เป็นเพื่อนบ้านทีม่คีวามสนิทสนมไวใ้จกนั  ดงันัน้บุคคลเหล่านี้คอืผูท้ีช่่วยเหลอืเลี้ยงดู

เดก็ชัว่ครัง้ชัว่คราวในยามทีม่คีวามจ าเป็นจรงิๆ  

หน่ึงวนัของชีวิตผู้รบังานมาท าท่ีบ้าน และผู้ค้าขายของท่ีบ้าน 

ธาริกา อายุ 38 ปี อาชพีเยบ็ผา้อยู่ที่บ้าน มลีูกอายุไม่เกนิ 15 ปี จ านวน 4 คน อายุ 3 ขวบ 9 ขวบ 10 

ขวบ และ 15 ปี  

ธารกิาซึ่งท างานเยบ็ผา้สง่วนัต่อวนัเล่าชีวติในหนึ่งวนั “ตืน่ตหีา้ เพราะลูกชายตอ้งตืน่ไปโรงเรยีน 

ตืน่มาเหยยีบจกัรก่อน หกโมงปลุกลูก อาหารท าไว้ตัง้แต่ช่วงเยน็ (ของวนัก่อนหน้า) ตอนเชา้กอ็ุ่นใหลู้ก

กนิ แลว้กเ็ดนิไปสง่ลูกทีโ่รงเรยีน กลบัมากม็าเหยยีบเลย (เน้นเสยีง)  สบิเอด็โมงเชา้เดนิไปดลููกทีอ่ยู่  ป. 1 

เทีย่งกก็ลบัมาท างานต่อ  (ลูกจนัช่วยเสรมิว่า “เคา้ต้องเดนิไปดูลูกกนิขา้ว ลูกเคา้กนิยาก แฟนเคา้จะโทร

มาถามว่าไปดลููกหรอืยงั) สามโมงเยน็ไปรบัลูกอกีท ีแลว้กก็ลบัมาท างานต่อ หา้โมงท ากบัขา้วใหลู้ก เสรจ็

กท็ างานต่อให้เสรจ็ แฟนเอางานไปส่งทีห่มู่บ้านนักกฬีา (ไปกลบัครึง่ชัว่โมง) ระหว่างนัน้ เรากด็ูลูก สาม

ทุ่มกพ็ากนัขึ้นนอน” เมือ่ถามว่าลูกทีโ่ตแลว้ต้องช่วยดูแลน้องหรอืไม่ ธารกิาตอบว่า “ลูกอายุ 15 ช่วยช่วง

เสาร์อาทิตย์ กบัช่วงเย็น (วนัธรรมดา) เค้ากลบัมาจากโรงเรยีน ก็พาน้องไปเดินเล่น เราก็เหยยีบงาน

อย่างเดยีวเลย แลว้กห็ุงขา้วท ากบัขา้ว”  

“ ถ้าเราท างานขา้งนอก เราก็ไม่มใีครดูลูก ก็ต้องมานัง่จ้าง มนัก็เหมอืนกนั แต่ถ้าเอาเงนิทีจ่้าง  

เก็บไว้ให้ลูกเรยีนมหาลยั แล้วเราอยู่บ้าน เลี้ยงลูกเอง เราก็ท าได้หลายอย่าง”  ธารกิาได้เสรมิอกีว่าการ

ท างานนอกบา้นส าหรบัเธอไม่ไดช้่วยเรื่องรายได ้“คดิว่า (ปัจจุบนั) เราไดร้ายไดด้กีว่าออกไปท างานขา้ง

นอก งานทีเ่ราเยบ็กห็ลากหลาย ท้าทาย (หวัเราะ) คดิว่าอยู่บ้านดกีว่า เราไดท้ างานทีบ่า้น แลว้กไ็ดดู้แล

ลูกด้วย ได้ดูสามดีว้ย ได้ดูแลทุกคนในบ้าน แต่พูดถงึถ้าลูกไปโรงเรยีน เราก็มเีวลาเยบ็งานไดเ้ยอะกว่า 

ใหอ้อกไปท างานนอกบา้นมนัเหนือ่ยนะ  กลบัมางานในบา้นเรากต็อ้งท าต่อ”  

ลูกจนั อายุ 43 ปี อาชพีขายโจ๊กหน้าบา้น มลีูกอายุไม่เกนิ 15 ปี 2 คน อายุ 4 ขวบ และ 11 ขวบ 
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“ ตืน่ตสีามเพือ่เตรยีมของท าโจ๊ก แล้วก็เตรยีมของให้ลูกสองคนไปโรงเรยีน อยู่ชัน้ป.6 กบัชัน้

อนุบาล ตหี้า ท าโจ๊กเสรจ็ เริม่ตัง้ขายตหี้าครึง่ ขายเสรจ็ประมาณบ่ายสองบ่ายสาม จากนัน้ไปจ่ายตลาด 

ก่อนไปตลาดปัน่ผ้าทิ้งไว้ในเครือ่ง กลบัมาตากผ้า แล้วไปท าไก่ส าหรบัท าโจ๊ก บ่ายสองไปรบัลูก (ชัน้

อนุบาล) พอลูกกลับมาก็สอนการบ้านลูก จากนัน้มาท าไก่ต่อ ท ายังไม่เสร็จ ประมาณสีห่้าโมง ต้อง

เปลีย่นไปท ากบัขา้วใหค้นในบา้น ท าเสรจ็จงึเชด็ถูบา้น แลว้อาบน ้าใหลู้ก จะไดพ้กับา้งตอนหกโมง ทุ่มนึง

มานัง่ฉีกไก่ สามกีลบัจากท างานสามทุ่ม มนัตอ้งช่วยท างานกนัทัง้สองคน ถา้ไม่ช่วย มนัไปไม่รอด” 

 “ทุกวนันี้ถามว่าอจิฉาคนอืน่มัย้ทีเ่คา้ไดโ้บนสักนักลางปี สิ้นปี เรากอ็จิฉานะ แต่เราอยู่บา้น มนักด็ี

ทีเ่ราได้อยู่กบัลูก แต่เงนิมนักเ็ท่าเดมิ วนันี้เราได้หา้ พรุ่งนี้เรากไ็ดห้้าอยู่อย่างงัน้ แต่ถามว่าพอมัย้วนันึง 

มนัก็หมดนะ แต่ถ้าไปท างานเป็นเดือน หมืน่สองหมืน่อยู่ในกระเป๋าเรา รายได้แน่นอน เราสามารถท า

รายรบัรายจ่ายได ้รูว้่าเราสะสมเท่านี้ เราจ่ายเท่านี้ แต่อย่างงี้คอื เราหมดๆ ไป มแีต่รายจ่ายทุกวนั” 

 “ช่วงตอนยงัไม่ขายของ  ตอนนัน้เยบ็ผ้า รายไดไ้ม่ทุกวนันะ วนัที ่25 เงนิถงึจะออก แต่พอถงึวนั 

เราตัง้ใจจะไปเอาเงนินัน้ แต่เค้าไม่พร้อมจะให้เรา ตอนนัน้คอืเครยีดมาก เพราะว่าเช้าลูกก็ต้องไป รร. 

แล้ว คนนัน้ร้อย คนนี้ห้าสบิ คนนี้เจด็สบิ แต่เราไม่ม ีมนัเครยีดนะ คอืงานเราท าให้เค้าทุกอย่าง งานมนั

เร่งๆ ๆ แต่พอถงึเวลา เคา้กไ็ม่ใหก้บัเรามา เรากค็ดิแลว้ เชา้มาต้องยมืใคร ญาตพิีน้่องคนไหน กต็้องยมื

ใหลู้กไปโรงเรยีนก่อน”  

 ช่วงท างานและเลี้ยงลูก“ลูกเคยตกบนัไดเย็บยีส่บิเขม็ เราเย็บงานอยู่ (เรามวัแต่ห่วงเยบ็งาน)    

ลูกปีนบนัไดชัน้สอง ตอนนัน้สองสามขวบ หวัแตกตอ้งไปเยบ็ยีส่บิเขม็”  

วลยั  อายุ 44 ปี อาชพีครสูอนศาสนา และรบังานเยบ็ผา้ มลีูกทัง้หมด 5 คน  ลูกอายุต ่ากว่า15ปี  2 คน 

อายุ12 ปีและ 9 ปี 

วลยัซึ่งแมจ้ะไม่มลีูกเล็กแล้ว แต่การมภีารกจิต้องดูแลสมาชิกครอบครวัรวมสบิคน    ท าใหเ้ธอ

ระบุว่า ”ช่วงเชา้เป็นช่วงทียุ่่งทีสุ่ดของวนั “ตืน่ตหีา้ เพราะลูกสาว (อายุ 12) ไปโรงเรยีน ต้องหาขา้วใหลู้ก

กนิ แลว้รดีผา้ แล้วกพ็าลูกอกีคน (อายุ 9 ขวบ) ไปโรงเรยีนตอนหกโมง เสรจ็แลว้ กลบัมาก็หาขา้วใหลู้ก

คนทีส่อง (อายุ 21) ทีจ่ะไปท างาน หลงัจากนัน้ก็ซกัผ้าท าโน่นท านี ่คอืไม่มเีวลาว่างหรอก ซกัหลายถงั 

ซกัตากเสรจ็ประมาณบ่ายโมง เยน็ไปสอนหนังสอื กลบับ้านประมาณหกโมงเยน็ กลบัมากม็าหากบัขา้ว

ให ้(ครอบครวั) ช่วงเยน็” เมื่อถามถงึลูกทีโ่ตแลว้และสามเีกี่ยวกบังานในบา้น วลยัตอบว่า  “สามไีม่ไดท้ า

อะไร จะไปสอนหนังสอืช่วงเยน็อย่างเดยีว แลว้จะกลบัมาสองทุ่ม สามชี่วยงานบา้นนิดๆ หน่อยๆ เคา้ไม่

ค่อยสบาย” “ ลูกทีโ่ตแลว้กย็งักนิอยู่กบัเรา กต็อ้งหาใหเ้คา้กนิ ทัง้สบิคนนัน่แหละ”  
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 “มนัก็เหนือ่ย รายได้มนัก็น้อยลง เหมอืนกบัท างานได้ไม่เต็มที ่สมมติว่าท าผ้า ไหนจะเลี้ยงลูก

ดูแลลูกไปด้วย มนัก็ท าได้น้อย  ปกติท างานสอนหนังสอืมเีงนิเดอืนอยู่แล้ว ได้ท างานอยู่บ้านด้วยเป็น

รายไดเ้สรมิดว้ย ไดด้แูลลูกดว้ยกด็กีว่า”  

เนตรนภา อายุ 38 ปี อาชพีเยบ็ผา้อยู่ทีบ่า้น มลีูกหกคน  อายุต ่ากว่า 15 ปี จ านวน 4 คน อายุ 2 ขวบ 

6 ขวบ 8 ขวบ และ 9 ขวบ  

เนตรนภา เล่าถงึชวีติในหนึ่งวนัว่า เธอนอนเพยีงวนัละสามชัว่โมง โดยต้องกนิกาแฟ “วนัละสาม

มื้อ” เนื่องจากลูกคนเล็กตื่นตีสองทุกวนั เธอจึงต้องตื่นมาดูแลลูก “พอนอนไปแป๊บนึง ตวัเล็กก็ตืน่แล้ว 

เป็นแบบนี้ทุกวนั  เช้าเราก็มารดีผ้าให้ลูกไปโรงเรยีน แล้วกจ็ะท างานยาว สีห่้าโมง ก็ต้องรบีท างานบา้น

ใหเ้รยีบรอ้ย ถ้ามเีศษผา้ทีเ่ยบ็ ต้องกวาดใหเ้รยีบรอ้ย แฟนเคา้จะบ่น เคา้กลวัลูกหายใจเอาเศษขี้ดา้ยเขา้

ไป”  เนตรนภาขยายความว่า  ลูกคนโตเป็นหอบเนื่องจากงานเยบ็ผ้าของแม่ “ช่วงลูกสองขวบ ต้องพา

เคา้ตระเวนไปหาหมอตลอด เพราะเคา้เป็นภูมแิพ ้ต้องพาไปใหห้มอพ่นยา ตอนนัน้กเ็ยบ็ผา้ งานกจ็ะเอา 

ลูกกอ็อ้น กลางคนืกต็้องตืน่ เครยีด นัง่รอ้งไห ้แลว้กบ็อกตวัเองว่าเราจะไม่ฆ่าตวัตาย”    เมื่อถามว่าสามี

และลูกทีโ่ตแลว้ช่วยงานบา้นหรอืไม่ เนตรนภากล่าวว่า “สามเีคา้กช็่วย แต่ลูกโตๆ ไม่ไดช้่วยเลย เค้ากไ็ป

ท าธุระของเค้า” (ลูกจนัเสรมิว่า “ก็เด็กผู้ชายนะ” ในท านองว่าจะคาดหวงัให้เดก็ผู้ชายมาช่วยงานบ้าน

ไม่ได)้    

 “งานกเ็ร่ง ไหนจะท ากบัขา้ว ไหนจะงานบา้น เลี้ยงลูก รบัลูก ทุกอย่างอยู่กบัเราคนเดยีว ต้องรบี

ทุกอย่าง ต้องท าทุกอย่างใหท้นัเวลา เดีย๋วแฟนกจ็ะกลบั เพราะแฟนเป็นคนเจา้ระเบยีบ ถ้าเราไม่พรอ้ม 

เค้าจะบ่น  ไหนจะดูลูก ไหนจะท างาน แต่ถ้าไม่ท า (งานหารายได้) ไม่มกีนิเลย สามเีงนิเดอืนหมืน่สาม 

ลูกหกคน มนัไม่พอ  ถ้าอยู่บา้น แลว้มรีายไดพ้อ อยากอยู่บา้นมากกว่า ได้ดูลูก ได้ท ากบัขา้ว ลูกยงัเล็ก 

ชอบท ากบัขา้วใหลู้กกนิ”  

   “เค้า (ผู้จ้าง) โทรมาถามเรา ว่าผ้าเป็นอะไร ท าไมมรีอยขาดเหมอืนเป็นรอยกรรไกร สีต่วั อุ๊ย

ตาย ลูกช่วย เค้าเหน็เราตดั กม็าช่วยเรา เดก็สองขวบก็ไม่รูอ้ะไร เราก็ไม่เหน็ตอนหยบิกรรไกร เคา้โทร

มาถงึรู ้เคา้ก าลงัจะขายแลว้ เคา้กไ็ม่ไดว้่าเรา แต่บอกคราวหน้าไม่เอาแลว้นะ ถ้ามคีราวหน้า จะปรบัเงนิ”  

เนตรนภารบัมอืกบังานเยบ็ผา้พรอ้ม ๆ กบัดูแลลูกดว้ยการตัง้กระจกไวข้า้งหน้า ระหว่างทีเ่ธอต้องเยบ็ผา้

ไปดว้ย เพือ่จะไดเ้หน็ว่าลูกก าลงัท าอะไรอยู่ 

ละไม อายุ 49 ปี  อาชพีเยบ็ผา้อยู่ทีบ่า้น และรบัจา้งทัว่ไป ดแูลลูกอายุ 11 ปี และลูกจา้งใหเ้ลี้ยงหลาน

อายุ 4 ปี  

“ใหค้นอืน่เลี้ยง กไ็ม่เหมอืนกบัแม่เลี้ยงเองนะ เดก็น่ะ”   
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ทกัษิณา อายุ 43 ปี อาชพีเยบ็ผา้อยู่กบับา้น    รบัดแูลเดก็บา้ง มลีูก  2 คน อายุ 4 ขวบ และ 10 ขวบ  

“(ถ้า) เลี้ยงลูกไปด้วยท างานไปด้วย รายได้เราก็ได้น้อย เพราะเด็กมาเจ๊าะแจ๊ะๆ” - “มนัเหนือ่ยสองต่อ 

ออกไปท างานนอกบา้น  นัง่รถกว่าจะไปถงึ ยนืรอรถ กลบัมาตอ้งมาท างานบา้นอกี ไหนจะเสื้อผา้ต้องซกั 

ไหนจะลูกอกี มนัไม่พน้เราหรอก ถงึเราจะไปท างานนอกบา้น ผูห้ญงิตอ้งท างานทุกอย่าง”  

นดา อายุ 31 ปี อาชพีครสูอนศาสนา และรบัจา้งเยบ็ผา้ ดแูลลูก 2 คน อายุ 5 ขวบ และ 3 ขวบ  

นดาซึ่งอายุน้อยที่สุดในกลุ่มให้เหตุผลที่ไม่เกี่ยวกับรายได้ “ถ้ามีคนดูแลลูกทีด่ีๆ นะ อยาก

ออกไปท างานนอกบา้น เพราะอยู่ในบา้น เรากท็ าอะไรแบบจ าเจ แบบเดมิๆ  ชวีติเราถ้าเราไดไ้ปเจอผูค้น

เยอะ เรากไ็ดไ้ปเจออะไรใหม่ๆ ไดเ้จอเพือ่นร่วมงาน มนัดกีว่า”  

ศนูยเ์ดก็เลก็ 

ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่คดิว่าการได้อยู่บ้านท างานที่บ้าน  คอืวธิีการที่เหมาะสมกบัการท าทัง้งาน

บา้น และงานหารายไดม้ากกว่า การมศีูนยเ์ดก็หรอืคนทีช่่วยดแูลลูกแทนเรา  การไปท างานนอกบา้น 

นอกจากจะอาศยัญาตพิี่น้องและเพื่อนบ้านแล้ว ทุกคนเคยส่งเด็กเขา้ศูนย์เดก็เล็ก เมื่อถามถึง

เหตุผล พบว่ามทีัง้เหตุผลเรื่องการเรยีนรูข้องเดก็ และเหตุผลในการท างานได้อย่างสะดวก  “เค้า (ลูก) 

ต้องเขา้แล้วไง ต้องให้เค้าเตรยีมพรอ้ม” -  “ได้เกณฑ์ของเค้าแล้ว  ถ้าเค้าเขา้เรยีน ความรู้เค้าจะไปทนั 

กบัฝัง่โน้น* (โรงเรยีนรบัตัง้แต่ประถมหนึง่) - “เราจะได้ท างาน” – บางคนเสรมิว่าการส่งเด็กเข้าศูนย์   

เพื่อจะไดม้เีวลาท างานนัน้ ส าหรบัเธอแลว้  “ไดค้รึง่วนัเตม็ที”่  ไม่เหน็ความต่างของชวีติก่อนและหลงัส่ง

ลูกๆ เขา้ศูนย์เด็ก “เพราะว่าก็ต้องเดินไปดูอยู่ด”ี เธอหมายถงึการต้องเดนิไปดูว่าลูกยอมกนิขา้วเวลา   

สบิเอด็โมง  

ศูนยเ์ดก็ในชุมชน  

 ชุมชนล าสาลพีฒันาม ี“ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ล าสาลี” ทีอ่ยู่ในชุมชน เดนิไปส่งไดส้ะดวก ผูเ้ขา้ร่วม

ทุกคนเคยส่งลูกเข้าศูนย์นี้ ข้อมูลที่ได้จากผู้เข้าร่วม คือ ศูนย์เด็กแห่งนี้รบัเด็กอายุ 4 -5 ขวบ หากมี

จ านวนเดก็น้อยกว่าปกต ิศูนยจ์ะยอมรบัเดก็อายุ 3 ขวบที่พอ่แม่น ามาฝาก เพื่อไปท าธุระชัว่ครัง้ชัว่คราว 

ดงันัน้จะมกีารแบ่งเดก็ออกเป็นสามระดบั คอื 3 ขวบ 4 ขวบ และ 5 ขวบ (ถงึหกขวบ) โดยเดก็ห้าขวบ

เป็นตน้ไปจะมกีารเรยีนการสอนเพือ่เตรยีมเขา้ชัน้ประถมปีทีห่นึ่งต่อไป  

 
*

 “ฝ่ังโนน้” หมายถงึโรงเรียนล าสาลี เนื่องจากศนูยเ์ด็กตัง้อยู่ตรงขา้มฝ่ังคลองกบัโรงเรียนล าสาลีซึ่งรบัเด็กตัง้แต่ชัน้อนบุาล ผูเ้ข้ารว่มจะ

เรียกศนูยเ์ด็กว่า “ผั่งนี”้ และ “โรงเรียน” ว่าฝ่ังโนน้  
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 ส าหรบัค่าเทอม ผู้ปกครองต้องเสยี 2,100 บาท ต่อเทอม (หกเดอืน) โดยสามารถผ่อนช าระได้

ภายในหกเดือน ค่าเทอมจะรวมค่าอาหาร ค่าชกัผ้าแล้ว แต่ถ้าเป็นเทอมแรกจะราคาสูงกว่าปกตินิด

หน่อย เนื่องจากมคี่าทีน่อน และค่าชุดต่างๆ  ช่วงเวลาเปิดบรกิาร คอื ตัง้แต่แปดโมงเชา้ถงึบ่ายสอง แต่

ถา้เป็นเดก็โตแลว้ จะมบีรกิารเรยีนพเิศษในช่วงเยน็ ซึง่พอ่แม่ตอ้งจ่ายเพิม่สามรอ้ยบาท  

 ส าหรบัลกัษณะการจดับรกิารของศูนย์ ผู้เขา้ร่วมเรยีกว่า “กึ่งรฐับาล” โดยอธบิายว่าศูนย์ได้รบั

เงินช่วยเหลือบางส่วนจากรฐั แต่ก็ไม่เพียงพอ จึงต้องเรียกเก็บจากผู้ปกครองร่วมด้วย ผู้เข้าร่วม

เปรยีบเทยีบว่าโรงเรยีนล าสาลซีึ่งอยู่ฝัง่ตรงกนัขา้มว่าเป็นโรงเรยีนของรฐัอย่างเตม็ตวั ผูป้กครองไม่ต้อง

เสยีค่าอะไรเลย บางทมีขีองแจกดว้ย    

ข้อมูลและข้อสงัเกตเพ่ิมเติม 

 ศิริพรซึ่งเป็นผู้น าในเครอืข่ายแรงงานนอกระบบและเป็นผู้ประสานในพื้นที่และได้ร่วมฟังวง

สนทนาตัง้แต่ต้นไดข้อแสดงความคดิเรื่องภาระหน้าที่งานบา้นของผูห้ญิงว่า “ผูช้ายเคา้ท างานหน้าเดยีว

ไง แต่เราเป็นผูห้ญงิท างานสองหน้า ตอนสมยัเราท างานนอกบา้นกลบัมางานในบา้นกเ็ป็นเรา เราต้องตืน่

ก่อนเคา้ แต่ไดน้อนทีห่ลงั ไหนจะ เรือ่งลูก งานในบา้นเป็นหน้าทีเ่ราหมดเลย อาหารการกนิกเ็ป็นเราอกี 

เสื้อผ้ารดีซกัก็เรา เสาร์อาทิตย์ยงัไม่ได้หยุดเลย ตอนนัน้เพือ่นทีท่ างานบอกเลยว่าอย่าออกจากงานนะ 

ถ้าออกเราจะไม่สวย ถ้าเธอออกจากงาน มนัจะไม่มเีวลาดูแลตวัเองเลย เพราะเราจะดูแลแต่คนอืน่อย่าง

เดยีว” นอกจากนี้ศริพิรยงักล่าวถงึเงนิ “ซะกาต” ซึ่งเป็นทางเลอืกทีเ่ธอเองเคยใชต้อนทีต่อ้งเลีย้งลูกเพยีง

ล าพงั อย่างไรกต็ามเธอและผู้เขา้ร่วมคนอื่นๆ ไม่ได้มองว่า “ซะกาต” เป็นทางออกที่น่าปรารถนา “ตาม

หลกัศาสนา บ้านคนรวยๆ เค้าต้องแบ่งปันให้คนยากจน เราก็ต้องไปบอกเค้า ไปเล่าให้เค้าฟังว่าจะเอา

เงนิไปท าอะไร  เราเอน็จอนาถตวัเองมาก ไปเจอกีท่ี ก็ต้องเล่าเรือ่งซ ้าๆ เค้าจะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เค้า 

บางทเีคา้บอกว่าไม่อยากเป็นมอืบนบา้งหรอ อยากเป็นแต่มอืล่าง เหมอืนกบัเราแบมอืขอตลอด” - ศริพิร  

“เคา้จะถามว่าเอาไปท าอะไร ท าไมถงึไม่พอ ลูกเรยีนดมีัย้ เล่าแลว้ให้กย็งัด ีบางทเีล่าไปจนจบแลว้ไม่ให ้

ตอนนัน้ ไม่มตีงัจะซื้อนมใหลู้ก เรากด็า้นหน้าเขา้ไป ครัง้แรกเลย  คดิว่าขอไดห้า้รอ้ยกย็งัด ีบอกว่าฉันจะ

มาขอซะกาต มพีอจะให้มัย้ เค้าก็บอกว่าไม่มหีรอก เพราะให้ซะกาตกบัหลานไปเรยีนหมดแลว้ เราเดนิ

ออกมาน ้ าตาไหลเลย ไม่เคยเล่าให้ใครฟัง เพราะอาย ช่วงนัน้เราดูแลโต๊ะ (ยาย) ทีเ่ป็นอมัพาต อยู่ บ้าน

ดูแลลูกเล็ก หยุดงานสองสามปี ไม่ได้ออกไปท างาน เพราะเหนือ่ย เงนิทีเ่ก็บไว้ก็หมดเลย” - ลูกจนั   

“กลวัค าปฎเิสธเหมอืนกนัแหละ อายเคา้ดว้ย ไม่รูจ้ะเริม่ต้นแบบไหน” - ทกัษณิาพดูถงึเหตุผลทีเ่ธอเองไม่

เคยขอซะกาต 

ผูเ้ขา้ร่วมเกอืบทุกคนยอมรบับทบาทหน้าทีข่องผูห้ญงิทีส่ ังคมคาดหวงั เช่น แมจ้ะบ่นเรื่องงานที่

หนักกว่าผู้ชาย หรอืแม้จะสมมตวิ่าตนสามารถออกไปท างานนอกบ้านได้ แต่หลายคนก็จ านนต่อความ
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คาดหวงัของครอบครวัและสงัคมว่าผูห้ญงิตอ้งท างานบา้นอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ ดงันัน้ผูเ้ขา้ร่วมหลายคน

จงึคดิว่าการท างานที่บ้านย่อมเป็นทางออกส าหรบัผู้หญิงที่ต้องท างานดูแลเด็ก งานบ้าน และงานหา

รายได้ นอกจากนี้ แม้จะเหน็ว่ารายได้จากการท างานที่บ้านจะเพิม่ขึ้นได้ หากมคีนช่วยดูแลเด็กหรอืมี

ศูนย์เด็ก แต่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะเลี้ยงลูกที่อายุต ่ากว่าสองขวบด้วยตวัเอง เนื่องจากความ

ระแวงศูนยเ์ดก็ที่มกัเป็นข่าวเรื่องการท ารา้ยเดก็ และความเปราะบางของเดก็อ่อนและเดก็เล็ก บวกกบั

ส านึกของความเป็นแม่  

นอกจากนี้ เช่นเดยีวกบัอกีหลายกลุ่ม ผู้เขา้ร่วมสะท้อนให้เหน็ปัญหาของผู้รบังานมาท าที่บ้าน   

ที่ต้องเผชญิกบังานเร่ง รายได้ไม่สม ่าเสมอ ซึ่งเมื่อบวกกบัภาระงานดูแล งานบ้าน จงึเป็นปัจจยัที่สรา้ง

ความเครยีดให้ผู้เข้าร่วมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม น่าสนใจว่า ธารกิาซึ่งเป็นผู้รบังานที่รบังานวนัต่อวนั   

และตอ้งสง่งานทุกวนั ประกอบกบัต้องเดนิไปคอยดลููกบ่อยๆ กลบับอกว่าเธอไม่เครยีด หากประเมนิจาก

ข้อมูลที่เธอให้ อาจเป็นไปได้ว่าการที่ธารกิาได้รายได้ค่อนข้างดีและสม ่าเสมอในแต่ละวนั ท าให้เธอ

สามารถรบัมอืกบังานดแูลพรอ้มๆ กบัการหารายไดไ้ดอ้ย่างสบายใจ (เมื่อเทยีบกบัคนอื่น)  

น่าสนใจว่า ในเรื่องขอ้เรยีกรอ้งเกี่ยวกบัศูนยเ์ดก็ ผูเ้ขา้ร่วมหลายคนขอใหด้ าเนินการโดยคนนอก

ชุมชน เนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมาท าให้เห็นว่าคนในชุมชนมีการเอื้อประโยชน์ให้เครอืข่ายญาติ    

พีน้่อง  

 

 

7. ชุมชนหลวงวิจิตร เขตคนันายาว กทม.  

(ซอยนวมนิท ์163 เขตคนันายาว) 

เครือข่ายคนไร้บ้าน (กลุ่มรณรงคเ์พื่อท่ีอยู่อาศยัส าหรบัคนจน) 

 ผูท้ าการผลติทีบ่า้น และผูร้บัจา้งทัว่ไปในชุมชนหลวงวจิติร จ านวน 11 คน ผูเ้ขา้ร่วม แมจ้ะเป็น

แรงงานนอกระบบทัง้หมด แต่ท างานค่อนขา้งหลากหลาย ได้แก่ รบังานปักเลื่อมท าที่บ้าน งานค้าขาย 

(ที่ตลาดนัด และท าอยู่กับบ้าน) งานก่อสร้าง ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และรบัจ้างท างานบ้าน บาง

คนท างานรบัจ้างทัว่ไป ไม่ว่าจะใครจะจ้างท าอะไร ถ้าท าได้ ก็จะท า แต่ส่วนใหญ่รบังานปักเลื่อมท าอยู่  

ทีบ่า้นเป็นงานหลกัและงานเสรมิ มจี านวนน้อยทีไ่ม่ไดท้ างานปักเลื่อมเลย 
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หน่ึงวนัของชีวิตผู้ท าการผลิตท่ีบ้าน และผู้รบัจ้างทัว่ไป 

เน่ืองนิช  (นิช)  อายุ 37 ปี งานหลกัคอืเยบ็มุกปักเลื่อม แต่บางทกีร็บังานนอกจากเพื่อน เช่น งานบรรจุ

หบีห่ออาหารเสรมิ เครื่องส าอาง (นานๆ มาท)ี รบัท าบญัชเีบือ้งตน้ ออกใบเสรจ็ใหบ้รษิทั  ขายของตลาด 

ดแูลลูกชายอายุเกอืบ 4 ขวบ  และมลีูกชายอกีหนึ่งคนอายุ 16 ปี นิชมตี าแหน่งเป็นประธานชุมชนดว้ย  

“ตืน่เก้าถงึสบิโมง ทีต่ืน่สายเพราะตอนกลางคนืขายของผ่านอนิเตอรเ์น็ต ตืน่แลว้กห็าขา้วใหลู้ก (คนเลก็) 

และสามซีึง่จะออกตลาดนัดบ่ายโมง หลงัจากเสรจ็เรือ่งอาหาร กท็ างานปักมุกซึง่เป็นงานทีท่ าทัง้วนั ว่าง

ตอนไหนท าตอนนัน้ บางทกีท็ าตัง้แต่ตืน่ แต่ถา้วนัไหนไม่ว่างกไ็ม่ท าเลย ตอนบ่ายถา้มงีานชุมชน กไ็ปท า 

เช่น งานเอกสาร งานประสานภายนอก และดูแลลูกไปดว้ย ถ้าต้องไปส านักงานเขต อาจจะฝากลูกไวก้บั

เพือ่นบ้านบ้าง หรอืไม่ก็พาลูกไปด้วยกนั จนกระทัง่ประมาณห้าโมงเยน็ ลูกชาย (อายุ 16 ปี) ทีเ่ลกิเรยีน

แลว้จะกลบัมาถงึบา้นและช่วยดูแลน้องเป็นช่วงๆ  เช่น ช่วงทีอ่อกไปซื้อกบัขา้ว เมือ่กลบัมาแลว้ จะดูลูก

คนเลก็เอง ช่วงเยน็ๆ เป็นช่วงทียุ่่งทีสุ่ด  มเีรือ่งลูกด้วย งานบ้านดว้ย ขายของในเน็ตด้วย ขายชุดเครือ่ง

นอน เครือ่งส าอาง เสื้อผา้ จะไดน้อนประมาณตหีนึง่ตสีอง” 

 นิชออกจากงานตัง้แต่ท้องลูกคนแรก และหนัมาขายของที่ตลาดนัด  แต่ในปัจจุบนัท างานขาย

ของกไ็ม่สะดวก เนื่องจากต้องดูแลลูกคนทีส่องซึ่งอายุสามปีและมปัีญหาพฒันาการชา้  “ช่วงนี้ไม่ไดอ้อก

ตลาดนัด เพราะมลีูกเลก็ และลูกมพีฒันาการชา้ ก็เลยต้องดูแลลูกอยู่บ้าน พาลูกออกไปหาโรงพยาบาล

เดก็บ่อยดว้ย ของทีเ่อาออกไปขายไม่ไดก้เ็อาออกมาขายออนไลน์แทน” 

เพญ็นภา - กบ อายุ 39 ปี รบัจา้งทัว่ไป ช่วงเปิดเทอม ท างานเป็นลูกจา้งขายไก่ทอดเป็นหลกั งานอื่นๆ 

ทีท่ าดว้ย คอื งานแพก็กระเป๋า ปักเลื่อม ท างานก่อสรา้ง เดก็ในความดแูล คอื ลูกอายุ11 ขวบ และหลาน 

3 ขวบซึง่เลีย้งตัง้แต่เลก็ พอ่แม่ไม่ไดช้่วยสง่เสยีเลย กบเป็นกรรมการชุมชนดว้ย  

 “ตืน่ตสีี ่ปักมุกเป็นอย่างแรกจนถงึหกโมงเช้า เพราะว่าเวลารดัตวั จากนัน้เตรยีมตวัให้ลูกสาว 

(11 ขวบ) ไปโรงเรยีน  ประมาณ 7 โมง จะเริม่ออกไปขายไก่ทอดหน้าโรงเรยีน  โรงเรยีนอยู่ใกลบ้า้น และ

จะพาหลานไปท างานด้วย โดยปล่อยให้เล่นสนามเด็กเล่น ช่วงเวลาขายไก่แบ่งเป็นสามรอบ คือ เช้า 

กลางวนั เยน็ (ซึง่เป็นช่วงก่อนนักเรยีนเขา้เรยีน พกัเทีย่ง และเลกิเรยีน)  ช่วงทีไ่ม่ไดข้าย จะเตรยีมเนื้อ

ไก่ เสยีบลูกชิ้น  บางวนัไม่ได้กลบับ้านเลย แต่จะไปแพ็คกระเป๋าทีบ่รษิัทกระเป๋าทีอ่ยู่ข้างๆ โรงเรยีน 

มกัจะท าถงึห้าทุ่ม บางทกี็ท าถงึตหีนึง่  ถ้าท างานดกึ ลูกสาวทีโ่รงเรยีนจะพาน้องกลบับ้านก่อน หรอืไม่   

กเ็ป็นลูกชายทีท่ างานแลว้มารบัน้องไปช่วยดแูล”  

 “ในระหว่างวนั ช่วงทีไ่ม่ตอ้งขายของ ก็จะขีม่อเตอรไ์ซคก์ลบับา้นหลายรอบเพือ่มาท าธุระ โดยใช้

เวลาเดนิทางดว้ยมอเตอรไ์ซคร์ะหว่างบา้นและโรงเรยีนไม่เกนิหา้นาที  ตอนพกัเทีย่งของเรา ตอนทีเ่ดก็

นักเรยีนขึ้นไปเรยีนแลว้ เรากก็ลบัมากนิขา้วทีบ่้าน แล้วกเ็ตรยีมกบัขา้วไวใ้หลู้ก  ท าอาหารทุกวนั ถ้าไป
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ซื้อมนัเปลือง” (ถาม - ไปจ่ายตลาดเองตอนไหน) “ไม่ได้ไปซื้อของเอง ใครไปตลาดก็ฝากเค้าซื้อ เวลา     

วนิมอเตอรไ์ซค ์หรอืคนบา้นใกลก้นัทีไ่ปตลาดทุกวนัขบัรถผ่าน เรากฝ็ากซื้อของ ไม่ไดจ้า้งนะ แต่ถ้าเป็น

ช่วงปิดเทอม (ประมาณสองถงึสามเดอืน) ทีไ่ม่ได้ท างานทีโ่รงเรยีนกจ็ะปักเลือ่ม แพค็กระเป๋า ไปท างาน

ก่อสรา้งดว้ย ก่ออฐิ ผสมปูน” เมือ่ผู้น ากระบวนการท าท่าประหลาดใจทีท่ างานหลายอย่างในหนึง่วนั กบ

กล่าวเสรมิว่า “มนัไม่พอกนิ ตอ้งท าทุกอย่าง” 

พะยอม (ป้าขาว) อายุ 64 ปี  อาชพี เก็บผกับุ้ง และปัน่จกัรยานไปขาย   ดูแลเหลนอายุ 4 ขวบ และ

อายุ 11 ขวบ มพีอ่แม่สง่เสยีอยู่ 

นงนุช (นุช)  อายุ 49 ปี อาชพีปักเลื่อม  เลี้ยงหลาน อายุ 6 ขวบ กบัอายุ 7 ขวบ และเป็นรองประธาน

ชุมชน  

 “เคยก าลงัปักมุกอยู่ หลานร่วงลงน ้ าไปแล้ว พีช่ายเค้า11 ขวบ ช่วยขึ้นมาได้ทนั แล้วก็เมือ่วนัที ่

27 ทีผ่่านมา เคา้ลม้หวัเขา่กระแทก แตกตอ้งเยบ็หา้เขม็”- นุช   

ก๊ิก- สุจิตรา อายุ 25 ปี  อาชีพรบัจ้างทัว่ไป เมื่อก่อนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ขบัวินมอเตอร์ไซค์ ท างาน

ก่อสรา้ง แต่ปัจจุบนัมสีามใีหม่ และยา้ยไปอยู่ต่างจงัหวดัเป็นหลกั  มลีูก 3 คน  อายุ 1 ขวบ 4 ขวบ และ 

5 ขวบ ซึ่งยงัอยู่ในชุมชน และไดย้กใหแ้มวซึ่งรบัจา้งเลี้ยงลูกกิก๊ในอดตีตอนทีก่ิก๊ยงัอยู่ในชุมชนและต้อง

ออกไปท างานนอกบา้น  ปัจจุบนั กิก๊ไม่มงีานเลีย้งเดก็แลว้  แต่ยงัช่วยสง่เสยีลูกใหก้บัแมวบา้ง  

ยุพิน - แมว อายุ 45 ปี อาชีพขายของช าอยู่กับบ้าน และรบัเลี้ยงเด็ก (ซึ่งเป็นลูกของกิ๊ก) ปัจจุบัน       

รบัเดก็ทัง้สามคนเป็นลูกของตวัเอง อายุ 5 ขวบ  3 ขวบ และ 1 ขวบ  

 “วนัๆ หนึง่ท าเยอะมากไม่อยากจะพูด” ชวีติหนึ่งวนัของแมว คอื “ตืน่ตสีี ่เพือ่ซกัผ้า ท ากบัขา้ว แล้วขี ่

มอเตอรไ์ซคส์่งลูกไปโรงเรยีน  หลงัจากนัน้ ประมาณแปดโมงเชา้ จะขบัรถเอาขา้วทีห่่อมาจากบา้นไปส่ง

สามซีึง่ขบัวนิเตอรไ์ซคแ์ละออกจากบา้นไปท างานตัง้แต่ตีสี ่ จากนัน้จะแวะซื้อของเอามาขายและของไว้

ท ากบัขา้ว ถงึบ้านประมาณ 9-10 โมง ช่วงทีอ่อกไปขา้งนอก ไปไหนก็เอาลูกคนเล็กไปด้วย อุ้มกระเตง

ตลอด”  เริม่ท างานบา้น เช่น กวาดและถูบา้น พรอ้มๆ กบัขายของช าไปดว้ย ในระหว่างนัน้ กด็ูแลลูกอายุ

สามขวบไปด้วย จนถงึเวลาสามโมงเยน็ ปิดรา้นออกไปรบัลูกทีโ่รงเรยีน เมือ่กลบัมาถงึบ้าน จะเปิดรา้น 

ท ากบัขา้ว ดูแลเดก็ไปดว้ย รา้นจะปิดจรงิๆ ประมาณสามทุ่ม แมวเสรมิว่าทีเ่ขา้นอนแต่หวัค ่าเพื่อใหเ้ดก็

เขา้นอน “ใหลู้กนอนไว จะไดต้ืน่ไปโรงเรยีน  และตวัเลก็ (ลูกคนเลก็) ถ้าไม่ปิดไฟ กไ็ม่ยอมนอน (ถ้ารา้น

ยงัเปิด ไฟกย็งัเปิด)”  
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สวสัด์ิ - ป้าเหลียว อายุ 62 ปี  อาชพีค้าขายอยู่กบับ้าน  ดูแลหลาน 1 คน อายุ 7 ขวบ เลี้ยงมาตัง้แต่

เกดิ ซึง่พอ่แม่ไม่ไดส้ง่เสยี  

กลัยา - ไก่  อายุ 39 ปี ท างานรบัจา้งทัว่ไป เช่น งานก่อสรา้ง รบัตดิฟิลม์รถยนต ์ดแูลหลานอายุ 5 ขวบ 

พอ่แม่เดก็ไม่ไดช้่วยสง่เสยี ไก่เป็นกรรมการชุมชน ท าหน้าทีเ่ป็นผูก้ระจายขา่วสาร  

 ไก่ค่อนข้างว่าง นิชขยายความว่า “เค้าเป็นบุคคลสาธารณะ พวกเราจะฝาก (เดก็) กบัเค้าเป็น

ประจ า”  ไก่ถามว่าจะใหเ้ล่าถงึวนัทีม่งีาน ว่า “ตืน่หกโมง หุงขา้ว ท าอาหาร  ถ้าเป็นวนัทีม่งีาน จะห่อขา้ว

ไปท างานด้วย ถ้าเป็นวนัทีไ่ปท างานก่อสรา้ง ก็รอขึ้นรถทีม่ารบัประมาณเจด็โมงครึง่  ท าก่อสรา้งถงึห้า

โมงเยน็ กลบับ้าน ท างานบา้น  ท ากบัข้าวตอนหกโมง แลว้กเ็ดนิไปเดนิมาในชุมชน (ประกาศข่าวชุมชน 

เนือ่งจากเป็นกรรมการชุมชน) แต่ถ้าวนัไหนตดิฟิล์ม (รถยนต์) จะหายไปเลยทัง้วนั ไม่ว่างเลย อาจจะ

ต้องไปท าทีบ่า้นคนจา้ง”  เมื่อถามถงึหลานวยัหา้ขวบ ไก่ตอบว่า  “เวลาท างาน ก็เอาหลานไปด้วย งาน

ไม่ค่อยผาดโผนเท่าไหร่ เป็นงานต่อเตมิบา้น” เมื่อถามเพิม่เตมิ พบว่าในหนึ่งเดอืนไก่มงีานท าเพยีง 6-7 

วนัเท่านัน้ ทัง้นี้ไม่ไดเ้ป็นเพราะได้รายได้มากจงึท างานน้อย  แต่เป็นเพราะว่าหางานไม่ได้  จงึว่างงาน

อยู่กบับ้านบ่อยๆ ซึ่งท าให้เธอต้องพึ่งหนี้นอกระบบ และตดิเงนิกบัรา้นขายของช าซึ่งรู้ จกักนั ผู้เขา้ร่วม

คนอื่นๆ เสรมิว่า “เป็นหน้ีกนัทัง้นัน้แหละ”  

ชลนภา - กุ้ง  อายุ 29 ปี อาชพี ปักเลื่อมอยู่กบับ้าน แต่เพิง่เริม่ขายเสือ้ผ้ามอืสองที่ตลาดนัด  ดูแลลูก

สามคน 3ขวบ 10 ขวบ 11 ขวบ เป็นแม่เลีย้งเดีย่ว เนื่องจากสามตีดิทหาร และพอ่แม่เสยีชวีติแลว้  

“ตืน่ตหีา้ครึง่เพือ่ปลุกลูกและเตรยีมตวัไปโรงเรยีน  ระหว่างนัน้ตนเองอาบน ้ าแต่งตวั เจด็โมงเชา้

ขีม่อเตอรไ์ซคไ์ปส่งลูกสองคน กลบัมาจากสง่ลูก หาขา้วใหต้วัเองกบัลูกอายุสามขวบกนิ มื้อเชา้จะซื้อขา้ว

กล่องนึง ไม่ค่อยไดท้ า เก้าโมงเชา้จะเริม่ปักเลือ่ม ท าไปจนถงึกลางคนื บางทที าถงึเทีย่งคนื แต่ถา้งานเร่ง 

ตืน่มากลางดึกท าต่อ งานบ้านจะท าช่วงเย็น มีงานกวาดบ้านซักผ้า และท ากบัข้าว ลูกทีก่ลับมาจาก

โรงเรยีนจะช่วยท างานบา้น เช่น ถูบา้น หุงขา้วดว้ย  ช่วยปักผา้ดว้ย”  

“ช่วงชวีติตอนทีแ่ย่มากๆ คอื ต้องไปท างานโรงงาน ปล่อยลูกไวบ้นบา้นสองคน  แลว้บนัไดขึ้นบา้นอยู่ตดิ

กบัรมิคลอง จงัหวะความโชคดวี่าพีข่า้งบา้นออกไปส่องหน้าต่างพอด ีเหน็ลูกร่วงตกน ้า ลุงเดก็วิง่ไปงมหา

อยู่พกัหนึง่ เจอเดก็ แต่เคา้ส าลกัทัง้น ้าคล า ทัง้ขีโ้คลน ตอ้งพาไปโรงพยาบาล”   

กาญจนา (ตัม้) - อายุ 40 ปี อาชพี ปักเลื่อมชุดนักร้องโดยที่เป็นคนรบังานกบันายจ้างและปล่อยงาน

ใหก้บัเพื่อนบา้น และรบัท างานแม่บา้น (ตามโอกาส) เลี้ยงหลาน 1 คน อายุ 5 ปี ซึ่งลูกของตนไม่ส่งเสยี 

และตนเองยงัมลีูกสาวอายุ 12 ปีดว้ย ตัม้มตี าแหน่งเป็นกรรมการชุมชนดว้ย   
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ตัม้เล่าให้ฟังว่า”ตืน่ตสีี ่ท ามุกก่อนเลย ปักมุกถงึแปดโมงอาบน ้ า แลว้กอ็อกไปเกบ็งานกบัเพือ่นบา้นทีร่บั

งานซึง่เธอเป็นคนปล่อยไว ้ เกบ็เสรจ็เก้าโมงครึง่ กต็้องเอาไปส่งบางกะปิ แลว้กร็บังานกลบัมาดว้ย กลบั

มาถงึบ้านประมาณสงิโมง แล้วก็เอางานไปปล่อยกบัเพือ่นบ้านประมาณบ่ายหนึง่ถงึบ่ายสอง กลบัมา

ท ากับข้าวกินข้าวมื้อแรกของวนั แล้วก็ไปปล่อยงานอีก โดยส่งงานให้เพือ่นบ้านสามสิบถึงสีส่ ิบคน 

หลงัจากนัน้กม็าท างาน (ปักมุก) จนถงึตหีนึง่  ท างานบา้นแบบประเดีย๋วประด๋าว เพราะมลีูกสาวช่วยอยู่” 

ส าหรบัลูกหลาน “ลูกสาว (อายุ 12) ไปโรงเรยีน หลาน (อายุ 5 ขวบ) ย่าเคา้ช่วยดูแล”   ตัม้ต้องเกบ็งานที่

คนอื่นรบัไปแลว้ท าไม่ทนั ต้องเอามาท าใหเ้สรจ็ส่งใหท้นั เธอจงึได้นอนน้อย และยงัเป็นผูห้ารายไดห้ลกั

ของครอบครวั โดยสามทีีว่ ิง่วนิหารายไดพ้อแค่สง่ลูกไปโรงเรยีน  

สุพตัรา -  ไก่ อายุ 23 ปี ท างานปักเลื่อม แพค็กระเป๋าอยู่กบับา้น และรบัจา้งทัว่ไป มลีูก 3 คน อายุ 1 ปี  

4 ปี 8 เดอืน และ อายุ 5 ปี 3 เดอืน มแีม่ช่วยดแูลลูก  

 

 ในกลุ่มมีคนที่เคยท างานประจ า แล้วออกจากงานเพื่อเลี้ยงดูลูก 4 คน ได้แก่ นิช กุ้ง ไก่  

(สุพตัรา) และตัม้  คนทีม่ญีาตชิ่วยเหลอืดแูลเดก็เป็นประจ ามเีพยีงสามคน คอื ไก่ (สุพตัรา) ซึ่งมแีม่ช่วย

ดแูลลูกสามคน  ตัม้มแีม่สามชี่วยดูแลหลานอายุสามขวบใหใ้นระหว่างทีต่อ้งออกไปส่งงานและไปรบังาน

ทีบ่างกะปิ รวมถงึช่วงเวลาทีเ่ดนิกระจายงานใหก้บัคนในชุมชน  ส าหรบัพะยอม มสีามคีอยช่วยบา้งเวลา

ทีอ่อกไปเกบ็ผกับุง้และเอาออกไปขาย  

ผูเ้ขา้ร่วมมภีาระงานเครอืขา่ย (คนไรบ้า้น) ซ้อนทบัภาระงานหารายได ้และงานดแูลเดก็อกีดว้ย 

“ถ้าจ าเป็นจริงๆ อย่างถ้าต้องออกไปชุมนุม บางทีก็เอาเด็กไปด้วย บางทีก็ให้แฟน (สามีที เ่ป็น

มอเตอร์ไซค์รบัจ้าง) หยุดมาดูแลเด็ก บางทีก็จ้างคนในชุมชนทีว่่างๆ ให้ไปแทน” † (แมว)   “ถ้าต้องไป

จรงิๆ ก็ให้แฟนหยุดขายของมาดูลูก อย่างประชุมใหญ่ๆ ไปประชุมส านักนายก เราไม่ไปไม่ได้ มนัก็

กลายเป็นความเครยีดในครอบครวั อย่างลูกชายทีใ่หเ้คา้ช่วยดูแลน้อง คราวก่อน เคา้อยากจะขอไปร่วม

กจิกรรมกลุ่มเยาวชน เรากข็อใหเ้คา้ไม่ไป ใหช้่วยดนู้อง เพราะเราต้องออกไปท ากจิกรรมเครอืข่าย  เคา้ก็

ยอม แต่เค้าก็ถามว่าแม่ไม่ไปไม่ได้หรอ”  (นิช)   นิชยงักล่าวเสรมิว่ากบก็สภาพคลา้ยกนั กล่าวคอื กบ

ท างานชุมชนและงานเครอืข่าย โดยเฉพาะงานเครอืข่ายถ้าไม่ว่างจรงิๆ ก็จะต้องยอมเสยีเงนิจ้างให้คน

 
†

 ในฐานะประธานชมุชน และผูน้  าในเครือข่าย นิชกล่าวว่าบางทีกิจกรรมเคลื่อนไหวเร่ืองที่อยู่อาศยัตอ้งอาศยัก าลงัคนจากทกุบา้น ก็ตอ้ง

มีตวัแทนจากทกุบา้นไปรว่ม เพราะถือเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกบัทกุคน ถา้ใครไปไม่ได ้ก็ตอ้งหาคนอื่นไปแทนและตอ้งจ่ายค่ารถให ้อย่างไรก็ตาม

นิชกล่าวว่ากิจกรรมแบบนัน้มีไม่บ่อย คนที่จะตอ้งออกไปรว่มกิจกรรมบ่อย คือผูน้  าและกรรมการชมุชน (ส่วนหนึ่งอยู่ในวงสนทนานีด้ว้ย 

ไดแ้ก่ นิช นชุ กบ ไก่ และตัม้) 
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อื่นไปแทน ส าหรบักุ้งซึ่งยงัอยู่ในวยัค่อนขา้งสาว บอกว่าถ้าส่วนใหญ่ตนเลี้ยงลูกเอง แต่ถ้ามธีุระจ าเป็น

จรงิๆ จะฝากพี่สะใภ้ (นิช)  กิก๊มองว่าการที่ต้องดูแลลูกเองท าใหเ้สยีโอกาสในการออกไปหางาน “ก าลงั

รอให้เคา้ (ลูกคนเลก็) เขา้อนุบาล จะไดอ้อกไปหางาน”- (กุ้ง)  ผูน้ ากระบวนการถามผู้เขา้ร่วมอื่นๆ โดย

ต่อยอดจากค าตอบของกิ๊กว่า ถ้าไม่ต้องเลี้ยงลูกหลาน หรอืมคีนช่วยเลี้ยง คดิว่ าตนเองจะมรีายไดเ้พิม่

มากขึน้หรอืไม่ สว่นใหญ่ตอบออกมาทนัทวี่า “แน่นอนอยู่แลว้” “เพิม่ขึน้อยู่แลว้”  

 ปัญหาการท างานไปด้วย เลี้ยงดูลูกหลานไปด้วย   หลายคนเล่าให้ฟังถึงปัญหาความไม่

ปลอดภยัของเดก็ในขณะทีต่นท างานไปดว้ย “ลูกหลานชอบยดัมุกใส่หู ใสจ่มูก ตอ้งไปใหห้มอเอาออกให ้

บางทีเจอมุกอีกทีอยู่ในขี้เด็ก”  กลายเป็นเรื่องธรรมดาส าหรบับ้านที่ท างานปักมุก   แต่ เพราะไม่มี

ทางเลอืก จงึต้องยอมรบัสภาพ “ไม่พอใจ แต่ไม่มทีางเลอืก”   “ไม่พอใจหรอก เวลาเราท างานอะไร เราก็

อยากให้มคีนช่วยดูแลเดก็ เราจะได้ท างานไดเ้ต็มที ่อย่างช่วงหนึง่เราต้องดูแลลูกเลก็ ท าอย่างอืน่ไม่ได้

เลย เสยีรายไดไ้ปเลย” “ใช่ เราจะไดไ้ม่ต้องห่วง แต่ตอนนี้มนัเหมอืนว่า มนัไม่มคีนอยู่ดูแลใหเ้ราได ้เราก็

ตอ้งดแูลเอง”  

ศนูยเ์ดก็เลก็ 

ปัจจุบันไม่มีใครส่งเด็กเข้าศูนย์แล้ว เนื่ องจากเด็กเข้าโรงเรียนแล้ว ผู้ เข้าร่วมที่ เคยมี

ประสบการณ์ส่งเดก็เขา้ศูนยเ์ดก็เลก็ คอื นุช สวสัดิ ์และกิก๊ ส่วนคนทีร่ะบุว่าตนเองไม่มใีครช่วยดแูล คอื 

ผูเ้ขา้ร่วมส่วนใหญ่  กลุ่มนี้แบ่งเป็นคนที่อยู่บ้านท างานและดูแลลูกไปดว้ย และคนที่ต้องออกไปท างาน

นอกบ้านและพาลูกหลานที่ดูแลไปท างานด้วย  ไก่บรรยายความล าบากในการเลี้ยงเดก็ไปด้วยท างาน 

ไปดว้ยว่า  “เหมอืนว่าปิดเทอมจะพอหายใจไดช้่วงหนึง่ (เพราะเดก็ไปเรยีน)”  

 จากประสบการณ์ทีเ่คยส่งเดก็เขา้ศูนย์เดก็เล็ก นุช และกิ๊ก ซึ่งเคยส่งเดก็เขา้ศูนยข์องวดับุญศรี

ไม่พอใจศูนย์ด้วยเหตุผลหลายประการ “ส่ง (เด็ก) ได้แค่หน้าประตู ห้องเรียน ห้องน ้ าอ ะไร เราไม่

สามารถเข้าไปดูได้” (กิ๊ก) / “อาหารเป็นยงัไง ก็ไม่เคยรู้” - (นุช) / “เสยีค่าเทอมแล้ว เวลาท ากิจกรรม   

ใหเ้ดก็เต้น วนัพ่อ วนัแม่ (ศูนย)์ เรยีกเกบ็อกีครัง้ละรอ้ยหรอืรอ้ยหา้สบิ”- (กิก๊) / “เดก็เคยมาฟ้องว่าครูต ี

ครูหยกิ พอเราไปถามเค้า (ครูที่ศูนย์)  เค้าบอกว่าไม่ได้ท า ถามเราว่าจะเปิดกล้องวงจรปิดดูมัย้” - นุช  

นอกจากนี้ผู้เขา้ร่วมคนอื่นๆ ซึ่งไม่ไดร้ะบุว่าตนมปีระสบการณ์ตรงกบัศูนย์ได้แสดงความเหน็สนับสนุน

นุชและกิก๊ในท านองว่าศูนยน์ี้กดีกนัผูป้กครอง และไม่ค่อยเปิดเผยขอ้มลู อย่างไรกต็ามนุชและกิก๊ย็อมรบั

ว่าศูนยน์ี้มขีอ้ดใีนเรื่องความปลอดภยั เนื่องจากถา้ไม่ใช่ผูป้กครอง ศูนยจ์ะไม่อนุญาตใหร้บัเดก็ได ้ 

 อย่างไรก็ตาม สวสัซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยส่งหลานเข้าศูนย์ซึ่งเป็นศูนย์ของเอกชน กล่าวว่า

พอใจกบัประสบการณ์ส่งหลานเขา้ศูนยเ์ดก็ในโรงเรยีนเอกชนตัง้แต่สามขวบ ซึง่มคี่าเทอม (ประมาณหก
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เดือน) หมื่นหนึ่งพนับาท และตัง้อยู่ห่างจากชุมชนประมาณหนึ่งกิโล ปัจจุบนัหลานอายุเจ็ดขวบแล้ว    

และยงัคงเรยีนอยู่ทีโ่รงเรยีนเดมิ ป้าหลวยพอใจเนื่องจากพฒันาการดา้นการเรยีนรูข้องหลานทีเ่หนือกว่า

เดก็คนอื่น “มนัคุณภาพแตกต่างกบัรฐับาล น้องทีน่ี้ไดภ้าษาองักฤษ แต่เดก็ทีเ่รยีนทีว่ดั (บุญศร)ี ไม่ได”้  

 ศนูยเ์ดก็วดับุญศรี  

 ในละแวกภายในหนึ่งกโิล มศีูนยเ์ดก็วดับุญศร ีศูนยข์องโรงเรยีนแยม้จาด และศูนยข์องโรงเรยีน

เอกชนอกีที่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม ศูนย์วดับุญศรเีป็นที่เดียวที่ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลได้พอสมควร กล่าวคือ 

ศูนยฯ์ รบัเดก็อายุสองขวบครึ่งถงึสามขวบซึ่งถอืว่าเป็นชัน้เตรยีมอนุบาล และรบัเดก็สามขวบขึ้นจนถงึ

หกขวบเป็นชัน้อนุบาล คดิค่าเทอม 2,000 บาท (มคีนแยง้ว่าสามพนั) มคี่า “สมทบ” อกีสามรอ้ยต่อเทอม 

เวลามกีจิกรรม เรยีกเก็บเงนิประมาณร้อยบาทต่อครัง้ เวลาให้บรกิารของศูนย์คอื แปดโมงถงึบ่ายสาม 

ถ้าต้องการรบัชา้ สามารถท าไดแ้ต่ต้องไม่เกนิหา้โมงเยน็ หากต้องการรบัหา้โมงเยน็ทุกวนัจะคดิเป็นค่า

เรยีนพเิศษเดือนละสามร้อย แต่ถ้าไปรบัช้าเป็นบางวนัไม่ ต้องโทรบอกก่อนและไม่คดิเงนิ นอกจากนี้    

มกีารเกบ็ค่าประกนัอุบตัเิหตุส าหรบัเดก็ ประมาณ 150-200 บาทต่อปี   

ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มนี้สะทอ้นใหเ้หน็ความล าบากของแรงงานนอกระบบหญงิทีต่้องท างานไปดว้ยดูแล

เดก็ไปดว้ยอย่างชดัเจน ดงันัน้เกอืบทุกคนแสดงใหเ้หน็ว่าศูนยท์ีร่บัเลี้ยงดูเดก็ทีร่าคาถูกหรอืฟรเีป็นสิง่

ทีจ่ าเป็นส าหรบัชวีติ เนื่องจากความต้องการท างานหารายได ้ในขณะเดยีวกันผูเ้ขา้ร่วมก็แสดงให้เหน็

ว่าคุณภาพของศูนยแ์ละคนดแูลถอืเป็นสิง่ทีพ่วกเขาใหค้วามส าคญัเช่นกนั  

จากการสนทนากบัผู้เขา้ร่วม  ยงัสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความยากจนรายได้และยากจนเวลา

ของผู้หญิงที่เป็นแรงงานนอกระบบซึ่งอยู่ในระดบัที่ค่อนข้างหนักหนาสาหสักว่าวงสนทนากลุ่มอื่ นๆ 

กล่าวคอื ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ท างานมากกว่าหนึ่งอาชพีเพื่อหารายได้ให้เพยีงพอกบัความต้องการของ

ครอบครวั บางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว บางคนเป็นผู้หารายได้หลักให้ครอบครวัในขณะที่สามีเป็นผู้หา

รายได้เสริม บางคนต้องดูแลหลานที่แม่ของเด็กไม่ช่วยส่งเสีย ยิ่งไปกว่านัน้ ผู้เข้าร่วมบางคนยังมี

ภาระหน้าที่งานชุมชนและงานของเครอืข่ายอีกด้วย นอกจากนี้ แม้ชุมชนจะมลีกัษณะความเป็นเครอื

ญาตสิูง แต่การคุยสะท้อนให้เหน็ว่าทุกคนก็ต่างมภีาระหน้าที่ของตนกบัครอบครวัตนเอง จงึเป็นไปได้

ยากทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอืกนัและกนัไดใ้นการเลีย้งดเูดก็   

ขอ้มูลประการหนึ่งทีผู่้เขา้ร่วมกลุ่มนี้พูดถงึ และสอดคลอ้งกบัทีส่ ิง่ทีว่งสนทนากลุ่มอื่นไดส้ะทอ้น

ขึ้นมา คือ ค่าใช้จ่ายจิปาถะที่โรงเรียนอนุบาล (ของรฐั) เรียกเก็บ ทัง้นี้โรงเรียนอนุบาลถือว่าเป็น

ทางเลือกหนึ่งส าหรบัพ่อแม่ที่ต้องการให้เด็กเล็กมคีนดูแลในขณะที่ตนท างาน ในแง่มุมนี้ชวนให้ตัง้

ค าถามกบันโยบายเรยีนฟร ี15 ปีของประเทศไทย ซึ่งรวมถงึการเรยีนชัน้อนุบาลสามปี (ส าหรบัเด็ก
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ตัง้แต่อายุสามถงึหกขวบ) นโยบายนี้ใหส้ทิธิโ์รงเรยีนในการเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิจากผูป้กครอง แต่ได้

ระบุไวว้่าการเกบ็ค่าใชจ่้ายนัน้ตอ้งไม่รดิลอนสทิธิข์องเดก็นกัเรยีนทีย่ากจนดว้ย   

จากการสนทนา 7 กลุ่ม ไดม้กีารพดูถงึศูนยเ์ดก็ทีด่ ีและศูนยเ์ดก็ทีไ่ม่ด ีเปรยีบเทยีบไดด้งันี้ 

ศูนยเ์ลี้ยงเดก็ทีด่ ี ศูนยเ์ลีย้งเดก็ทีไ่ม่ด ี

• ศูนยต์อ้งไดม้าตรฐาน  มรีฐัท าหน้าทีสุ่่มตรวจ
มาตรฐาน 

• มกีารประเมนิคุณภาพจาก หน่วยงานภายนอก 
• ถา้เดก็อายุต ่ากว่า 2 ขวบครึง่ คร ู1 คนต่อเดก็ 

5 คน  
• ส าหรบัเดก็ต ่ากว่า 6 ขวบ ควรมคีร ู1 คน ดแูล

เดก็ 10 คน  
• คนดแูลเดก็ตอ้งดแูลเอาใจใสเ่ดก็และไวใ้จได ้

(ถา้เป็นคนในชุมชนจะช่วยสรา้งความไวใ้จ) 
• สอนใหเ้ดก็มรีะเบยีบ  
• คนดแูลทีเ่ขา้ใจเดก็ มวีธิกีารใหเ้ดก็เชื่อฟัง โดย

ไม่ตอ้งต ี
• ตอ้งใสใ่จ ดแูลความปลอดภยัของเดก็ 
• ผ่านการอบรมอย่างด ี และผ่านการคดัเลอืก

อย่างด ี  
• รกัเดก็ และใจด ี 
• ไม่จ าเป็นตอ้งเรยีนสงู แต่ควรมปีระสบการณ์

เลีย้งเดก็มาก่อน   
• เป็นคนในชุมชน (รูจ้กักนั ท าใหไ้วใ้จ) - จะได้

รูจ้กันิสยัใจคอกนั  
• ช่วยใหเ้ดก็มพีฒันาการและสามารถช่วยเหลอื

ตวัเองได ้
• ไม่จ าเป็นตอ้งมกีารเรยีนการสอนส าหรบัเดก็

เลก็ แต่ถา้เป็นช่วงวยัอนุบาล (3-6 ขวบ) ควร
จะตอ้งมกีารเรยีนการสอน 

• ดแูลเดก็ในดา้นสุขภาพดว้ย  

• ครหูนึ่งคนดแูลนกัเรยีนจ านวนมากเกนิไป 
เช่น 20-30 คน  

• มคีนดแูลเดก็น้อยไม่เพยีงพอกบัเดก็ 

• ครไูม่มจีติวทิยาในการดแูลเดก็ ไม่ไดผ้่าน
การอบรมทีเ่หมาะสม  

• ครทู ารา้ยร่างกายเดก็ ลงโทษเดก็ไม่
เหมาะสม 

• คนดแูลทีไ่ม่มคีวามรู ้เรื่องเดก็ 
• คนดแูลที ่ลงโทษเดก็ อย่างรุนแรง  เช่น 

หยกิ หรอื ต ีเพราะเดก็จะไม่อยากไป 
• ครตูามใจเดก็เกนิไป 
• อาหาร ไม่ถูกสุขลกัษณะ  ซ ้าซาก   

• มขีองเล่นทีไ่ม่สอดคลอ้งกบั วยั หรอื ไม่เป็น
ประโยชน์ต่อ พฒันาการเดก็ 

• สถานทีค่บัแคบ แออดั หนาแน่น สกปรก    
• รถรบัเดก็แน่นเบยีดเสยีด  
• จดัตัง้โดยเอกชนทัว่ไป โดยขาดการรบัรอง

และดแูลจากสถาบนัของรฐั หรอืมลูนิธ ิ 

• ค่าใชจ่้ายสงู  

• แพงเกนิไป   

• อยู่ไกลจากบา้น  ท าใหม้คี่าใชจ่้าย  ตอ้งจา้ง
คนไปสง่ จา้งคนไปรบั และเสยีเวลาท ามาหา
กนิ 

• ไม่ยดืหยุ่นเรื่องเวลารบัฝากเดก็ 
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• สง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการทีด่ ี 
• รบัดแูลเดก็เลก็ (บางคนอยากไดต้ัง้แต่แรกเกดิ 

บางคนขออายุสองขวบขึน้ไป จนถงึเกณฑเ์ขา้
โรงเรยีน) 

• สอนเดก็เรื่องการเขา้สงัคม วธิกีารดแูลตวัเอง 
(ท าความสะอาด) สอนวนิัยเดก็  

• เป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้บัเดก็  
• ตอ้งรกัเดก็ ดแูลเดก็เป็น  
• ใสใ่จ คอยแจง้ผูป้กครองใหท้ราบขอ้มลู

เกีย่วกบัเดก็  
• ดแูลเรื่องสุขภาพของเดก็ดว้ย (เพราะศูนย์

สาธารณสุขปฐมภูมอิยู่ไกล) 
• มปีระชุมผูป้กครอง และมชี่องทางรบัฟังความ

คดิเหน็ผูป้กครอง  ใหผู้ป้กครองมสีว่นร่วมใน
การดแูลเดก็ 

• ศูนยค์วรใหค้ าแนะน าผูป้กครองในการดแูลเดก็
อย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัอายุของเดก็ดว้ย 

• อาหารถูกสุขลกัษณะ 
• อาหารฟร ีนมฟร ีเสือ้ผา้ฟร ี  
• มขีองเล่นเดก็ทีช่่วยฝึกพฒันาการดา้นต่างๆ  
• มหีนงัสอืเหมาะสมกบัเดก็ 
• สิง่แวดลอ้มด ีสถานทีส่ะอาดปลอดภยั 
• (ป้องกนัอุบตัเิหตุ และคนแปลกหน้า) 
• สถานทีก่วา้งขวาง เดก็ไม่ต้องนอนเบยีดเสยีด 

แออดั 
• อยู่ใกลบ้า้น   ใกลก้บัชุมชนเดนิทางมารบั สง่ 

งา่ย 
• เวลาเปิดปิดสอดคลอ้งกบัเวลาท างานของ

ผูป้กครอง  
• เวลา เปิด ปิด เหมาะสม สอดคลอ้งกบัเวลา

ของผูป้กครอง 

• เวลาเลกิเรว็เกนิไป  

• ไม่มกีารดแูลเรื่องความปลอดภยัทีด่ ี
โดยเฉพาะมาตรการการตรวจเชค็ผูร้บั-สง่
เดก็  
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• อาจมบีรกิารดแูลนอกเวลาปกตเิสรมิ  
• ค่าใชจ่้ายทีไ่ม่แพงเกนิไปส าหรบัคนมรีายได้

น้อย 
• อนุญาตใหผู้ป้กครองผ่อนช าระค่าเทอมได้ 

 

ข้อเสนอแนะและความต้องการเก่ียวกบัศนูยเ์ดก็เลก็ 

 

 ในการพูดคุยออกความเห็นเรื่องศูนย์เด็กที่ดี  ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมมีความเห็นสอดคล้องกัน     

โดยเน้นเรื่องสถาบนัและครูที่ไวใ้จได้  ครูจะต้องรกัเดก็และมทีกัษะในการสอนเดก็ และมสี่วนหนึ่งที่ย ้า

เรื่องศูนย์จะต้องส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ด้วย  แต่เรื่องที่มคีวามเหน็ไม่พ้องกนั คอืเรื่องอายุของเดก็      

และเวลาเปิดปิดของศูนย ์

1. เสนอให้รบัเดก็อายุตัง้แต่หนึ่งขวบ  บางคนมคีวามจ าเป็นต้องท างานจรงิๆ  แต่บางคนรู้สกึว่า

หนึ่งขวบเป็นอายุที่น้อยเกินไป ท าให้เป็นห่วง  ถ้าเด็กอายุน้อย ศูนย์จะต้องอยู่ใกล้ชุมชน 

เพื่อที่จะแวะเวยีนไปดูได้  บางคนเสนอ 3 ขวบ   บางคนกล่าวว่าถ้าเดก็เล็กเกนิไปจะเป็นห่วง  

ส่วนบางคนมองว่าศูนย์เด็กควรจะรบัเด็กที่เดินได้แล้วคืออายุราวหนึ่งขวบครึ่งเป็นต้นไป 

เนื่องจากมองว่าเด็กที่ยงัต้องนอนอยู่ในเปล และยงัเดินไม่ได้นัน้ไม่ยากส าหรบัการดูแล และ

สามารถให้ญาติที่อยู่ในวยัชราช่วยดูแลได้   ให้มเีบี้ยกองทุนเลี้ยงดูเด็กเล็ก  เป็นค่าตอบแทน

ใหก้บัผูเ้ลีย้ง  

2. ให้ศูนย์ดูแลสุขภาพเด็กด้วย เนื่องจากเด็กมกัจะป่วยบ่อย  ท าให้เสยีค่ารกัษาพยาบาลเยอะ   

คนในบางชุมชนมปัีญหาการเขา้ถงึบตัรทอง  เนื่องจากโควตา้ส าหรบัหน่วยปฐมภูมใิกลบ้า้นเตม็ 

ท าใหถู้กจดัไปอยู่หน่วยปฐมภูมทิีไ่กลบ้าน  

3. ศูนย์เด็กต้องไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรบัคนมีรายได้น้อย -ฟรีทุกอย่าง  หรอืให้สามารถผ่อนช าระ     

ค่าเทอมได้ เนื่องจากบางคนมีลูกหลายคนในวยัไล่เลี่ยกัน ดังนัน้ค่าใช้จ่ายส าหรบัการเรียน   

ของลูกจึงเป็นภาระที่ค่อนข้างหนัก  อย่างไรก็ตามหลายคนชี้ว่าถ้าไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลย        

จะดทีีสุ่ด 

4. ควรขยายเวลาดแูลเดก็เลก็ให ้เลกิพรอ้มกบัเดก็โต  ผูป้กครองจะไดไ้ปรบัพรอ้มกนั เพราะสถาน

ที่ตัง้อยู่บรเิวณเดยีวกนั  ปัจจุบนั ศูนย์เด็กเล็ก จะเปิด  8 โมงเช้า-3 โมง เยน็ แต่เดก็นักเรยีน  

จะเลกิ 4 โมง  ผูป้กครองตอ้งไปรบัสองรอบ และควรอยู่ใกลบ้า้น อยู่ในชุมชน ใหเ้ดนิทางถงึงา่ย 
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5. ปัจจุบนั ต าบลหนึ่ง มศีูนยเ์ดก็เลก็แห่งเดยีว ส าหรบัคนทีม่บีา้นอยู่ไกลกจ็ะล าบาก  จงึควรใหทุ้ก

โรงเรยีนประถม ควรมศีูนย์เดก็เล็ก  เพื่อให้ผู้ปกครองสะดวก  เพราะโรงเรยีนประถมมกัจะตัง้   

ในท าเลทีไ่ม่ไกลจากชุมชน และสองถงึสามชุมชนกใ็ชโ้รงเรยีนประถมร่วมกนั   

 

สรปุท้าย 

ผูเ้ขา้ร่วมสว่นใหญ่หรอือาจกล่าวรวมไดถ้งึสมาชกิในชุมชนส่วนใหญ่ดว้ยนัน้มปัีญหาอกีมากมาย

ที่ซ ้าเติมปัญหาความยากจน และปัญหาการหารายได้ของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้นอกระบบ 

ภาระเลี้ยงดูส่งเสยีพ่อแม่ในต่างจงัหวดั อุปสรรคการเข้าถึงการรกัษาพยาบาลตามสทิธิห์ลกัประกัน

สุขภาพแห่งชาต ิ(ทัง้ของเดก็และของตน) เนื่องจากศูนยป์ฐมภูมอิยู่ไกลจากบา้น ปัญหาตามแบบฉบบั

ผู้ร ับงานมาท าที่บ้านที่ต้องท างานเร่งให้ทันก าหนดส่งและขาดการพักผ่อนอย่างเหมาะสม              

ในขณะเดยีวกนักลบัไม่เคยไดร้บัรายไดเ้พิม่เลยในช่วงยีส่บิปีทีผ่่านมา  

 


