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บริเวณใตสะพานอรุณอัมรินทร  เขตบางกอกนอย” มีวัตถุประสงคของการศึกษา คือ 

1.     เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอนที่มีความ   

เหมาะสมและบรรลุตามวัตถปุระสงคของครู 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธที่มีผลตอกระบวนการส่ือสารระหวางครูขางถนนท่ีให

ความชวยเหลือเด็กเรรอนบริเวณใตสะพานอรุณอัมรินทร  

  

ผูวิจัยไดใชวิธกีารเก็บขอมูล       ดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกและการสังเกตแบบ 

มีสวนรวม โดยมีกลุมตัวอยางคือ ครูขางถนนของ กองสังคมสงเคราะห สํานกัสวัสดิการสังคม 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 คน และเด็กเรรอนที่พกัอาศัยอยูในพื้นที่เปนประจํา จํานวน 4 คน 

 

จากการศึกษาพบวา โครงการครูขางถนนดําเนินการใหความชวยเหลือเด็กเรรอนใน

รูปแบบของการปองกัน แกไข พัฒนาและฟนฟู เปนโครงการเชิงรุก โดยการสงครูขางถนนลง

พื้นที่ไปหาเด็กเรรอนเพื่อพบปะ พูดคุยและสรางความสนิทสนมคุนเคยกับเด็กเรรอนโดยตรง 

กิจกรรมของครูขางถนนมีทั้งการเรียนการสอน ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา สงเสริมใหเด็กเรียน

หนังสือ การประสานงานใหความชวยเหลือตามความจําเปนและเหมาะสม   เพื่อใหเด็กเรรอน

หยุดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม หยุดเรรอน กลับสูครอบครัวหรือไดรับการศึกษา ฝกฝนวิชาชีพ      

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 

ผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา ครูขางถนนมีกระบวนการในการปฏิบัติงาน  3 ชวง 

ดังนี้ 
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1. ชวงทําความรูจัก       ครูขางถนนลงพื้นที่โดยการเฝาสังเกตจุดที่เด็กเรรอนรวมตัว

กันเปนประจําแลวเขาไปแจกของ เชน เส้ือผา อาหาร ขนม ของเลน สบู ยาสีฟน ยารักษาโรค 

ข้ึนอยูกับความตองการของเด็กแตละคน เปนการใชส่ิงของเปนส่ือ  ในชวงนี้ครูขางถนน ทําตัว

เปนแคผูหวังดี โดยยังไมแสดงตัววาเปนใคร 

2. ชวงสรางความคุนเคย หลังจากรูจักกนัมีการเร่ิมบทบาทของความเปนครู        

เร่ิมสอนความรูพื้นฐาน การอาน การเขียน ฝกคิดเลข รวมไปถึงสอนการดํารงชีวิตอยูในสังคม 

ใชเงินทีห่ามาไดในทางที่เกดิประโยชน ไมเสพยาเสพติด การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม  

สนใจดูแลตัวเอง อาบน้ํา แปรงฟน เปนตน มีการแจกส่ิงของบางบางคร้ังในลักษณะของรางวัล

ที่ทาํงานที่มอบหมายใหทําเสร็จ เชน เขียนหนงัสือเสร็จ คิดเลขถูก ชวงนี้ใชอุปกรณ เคร่ือง

เขียนตาง ๆ   เปนส่ือ เชน สมุด ปากกา หนงัสือ  

3. ชวงสรางความไววางใจ เมื่อเด็กเรรอนเกิดความไววางใจครูขางถนน  เด็กเรรอน 

ก็พรอมที่จะเลาถึงปญหาและสาเหตุของการออกมาเรรอน ครูขางถนนจะคอยใหคําแนะนํา  

ใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือตามปญหาของเด็กแตละคน ชวงนี้ส่ิงของแทบไมจําเปน

ในการลอใจ แตเด็กเรรอนจะเขามาหาเอง ครูขางถนนเปรียบเสมือน เพื่อน พี่ หรือพอแม ที่

พรอมจะเปนที่พึ่งแกเด็กเรรอนแทบทุกเร่ืองและพรอมที่จะใหความรักและใหความอบอุน      

และใหความสําคัญกับเด็กเรรอน 

การที่ไดเรียนรูกระบวนการสือ่สารระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอน ชวยใหครู     

ขางถนน สามารถทาํความรูจัก สรางความคุนเคย จนไดรับความไววางใจ จากเด็กเรรอน 

สงผลใหเด็กเรรอนเปดเผยถงึสาเหตุของการออกมาเรรอน รวมทัง้ปญหาตาง ๆ ของแตละคน

ซึ่งแตกตางกัน ส่ิงเหลานี้จะชวยใหครูขางถนน สามารถใหคําแนะนาํ ปรึกษาและใหความ

ชวยเหลือไดในทิศทางทีถู่กตอง เหมาะสมสอดคลองกบัความตองการของเด็กเรรอน จงึถือได

วาการส่ือสารบรรลุตามวัตถปุระสงค  

การศึกษากระบวนการส่ือสารระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอน ถือเปนสวนหน่ึงใน

การเสริมสรางใหโครงการครูขางถนนประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน   แมจะไมสามารถชักนําเด็ก

เรรอนสวนใหญกลับสูครอบครัวได เพราะสิ่งนี้ตองใชเวลา งบประมาณ ความพยายามของครู

ขางถนน ความพรอมของตัวเด็กเรรอน และความพรอมของครอบครัว ประกอบกัน  แตอยาง

นอยโครงการครูขางถนนก็มีสวนชวยลดปญหาทางสังคมที่เกิดจากเรรอนไดในระดับหนึ่ง

ทีเดียว 
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ABSTRACT 
 

This thesis on “Interpersonal Communication between Volunteer Teachers 

and Street Children  : A case study underneath  Arunamarin Bridge, Bangkoknoi 

District, Bangkok” have the following research objectives :   

1. To study the interpersonal communication between volunteer  

teachers and street  children that achieve the teachers’  objectives. 

2. To find the Relationship of the communication process that the 

volunteer teachers help to provide assistance to street children. 

The data were collected using in-depth interview and participative 

observation. Samples are two volunteer teachers from the Social Welfare 

Department of Bangkok and four street children who usually live at  Arunamarin 

Bridge were interviewed by researcher. 

The findings indicated that the Volunteer Teachers Project helps street 

children to gain more respect for themselves and to be able to communicate their 

feelings and problems out freely to volunteer teachers. The purpose of the project 

was to help street children on the physical and psychological needs. The ultimate 

goal was to entice street children to return to their homes, families or shelters 

willingly.  The activities of the volunteer teacher are to teach, advise and persuade  

street children to learn. Volunteer teachers tried to provide all necessary physical 

needs to street children so that  they could survive the harsh lives on the street. In 
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addition, volunteer teachers attempted to supervise street children to stop 

unsuitable behavior such as using drugs. Volunteer teachers expected street 

children to receive education and have a better quality of life.   

The research result can be summarized  that  the volunteer teachers have 

3 stages of work as follows :  

1. Knowing - Learning about the lives of street children by surveying the 

place and observing their behavior and ways of life on the street. Then volunteer 

teachers would provide street children with basic needs such as food, cloth, snack, 

toys, soap and drug depending on their needs.   

 2. Familiarizing - Familiarizing street children with volunteer teachers, 

where volunteer teachers could start to teach the basic of reading, writing and 

counting incorporating the teaching of their everyday lifestyle on how to wisely use 

money that they earn. Sometimes, the volunteer teachers rewarded street children 

when they finished work or were good students such as giving stationary when 

s t r e e t  c h i l d r e n  c o u l d  f i n i s h  w r i t i n g  o r  c a l c u l a t i n g  c o r r e c t l y . 

3.  Building trust -  When the street children were familiar with  the volunteer 

teachers, they would tell their problems and gave reasons on why they ran away 

from home. The volunteer teachers would  advise, consult  and solve the street 

children’s problems. During this stage the street children did not want anything 

specific. They thought that the volunteer teachers were like their friends, brothers or 

parents who were able to solve every problem, give love and warm to them and 

m a k e  t h e m  f e e l  i m p o r t a n t . 

 The result from the willingness and hard work of volunteer teachers help to  

know and understand why street  children ran away from home. So the teachers 

could advise, consult and help to improve the situation through the effective use of 

interpersonal communication, by assisting  street children with the right direction 

and in line with their needs. Therefore, the communication could be considered as 

achieving the objectives. 

DPU



 ช 

 

The study of communication process between volunteer teachers and 

street children can be counted as a part that assist  the volunteer teachers project  

to be more successful. Even though the project may not be able to persuade all 

street children to return to their families, the project is still a part that helps to reduce 

social problem stems from street children. 
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 บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ในราวกวาหนึง่ทศวรรษที่ผานมาประเทศไทยประสบความสําเร็จอยางสูงในการ

ขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและไดรับการยกยองจากนานาประเทศ  

…โดยเฉพาะในชวง พ.ศ.2527-2537 เศรษฐกิจไทยเติบโตและเผชิญการ

เปล่ียนแปลงอยางมาก ในทศวรรษนั้นเปนชวงเวลาแหงการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ  อยางมากจนเปนที่จับตามองของประเทศอ่ืน ๆ ทัง้โลก จนกระทั่งไดรับ

การขนานนามวาประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของ มหศัจรรยทางเศรษฐกิจแหงเอเชีย 

นอกจากนี้ไทยยังไดรับการคาดหมายวาจะกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม 

(NICs) ในเวลาอันส้ัน … (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 2541:118)  

อยางไรก็ดีภายใตความสําเร็จของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเรงพัฒนาเศรษฐกิจแบบเนน

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยไมไดใหความสําคัญดานการพัฒนาคนและสังคม      

สงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย เชน ปญหาการกระจายรายไดและความเหล่ือมลํ้า

ทางสังคม การอพยพยายถิน่ จากชุมชนชนบทมาเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในเขตเมือง 

มีผลทําใหสถาบันครอบครัว และชุมชนซ่ึงเปนองคกรสังคมที่เขมแข็งของสังคมไทยในอดีต    

ออนแอลง ประกอบกับกระแสวัฒนธรรมตะวนัตกที่ไหลบาเขามาโดยผานเทคโนโลยีส่ือสาร     

ที่ทนัสมัยส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่ใชเพื่อประโยชนทางธุรกิจ การคา อุปกรณส่ือสาร 

เชน  โทรศัพทมือถือ  วิทยุติดตามตัว      รวมไปถึงอิทธพิลจากสื่อมวลชน และการเพ่ิมจํานวน

ของสถานเริงรมย ส่ิงเหลานี้ลวนทําใหเกิดคานิยมบริโภค คานิยมฟุงเฟอ ชอบความ

สะดวกสบายขึ้นในสังคมไทย ดวยเหตุทีว่าคุณภาพของคนไทยโดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็กและ

เยาวชนที่ยงัไมสามารถเลือกสรรและคัดสรรสิ่งที่ดีที่เปนประโยชนเหมาะสม จงึนาํไปสูสังคมที่

ถูกพัฒนาไปในเชิงวัตถนุิยมมากกวาการพฒันาดานจิตใจ ตัวช้ีวัดความเส่ือมถอยของ

สังคมไทยจงึปรากฏข้ึนสวนกระแสกับความเจริญของเศรษฐกิจ เชน คนจนกลับมเีพิ่มมากข้ึน

ทั้ง ๆ ที่เศรษฐกิจโดยสวนรวม ของประเทศเติบโตในอัตราที่คอนขางรวดเร็ว สถิติอาชญากรรม
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สถานการณของปญหาเด็กเรรอน 
จากผลการศึกษาวิจยัสรุปไดชัดเจนวา ในป พ.ศ.2543   สถานการณปญหาเด็กจะ

รุนแรงมากข้ึน   โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหายาบาระบาดในเด็ก ,การทาํรายทารุณและขมขืน

เด็ก และปญหาการหนีออกจากบานของเด็ก ทีม่ีเชิงปริมาณเพิ่มมากข้ึนในขณะทีอ่ายุนอยลง  

ปญหาตาง ๆ เหลานี้ลวนมาจากเหตุสําคญัคือ  พืน้ฐานความออนแอของสถาบันครอบครัวที่

นอกจากไมพรอมในการรับผิดชอบดูแลลูกหลานแลว ยังใชลูกหลานเปนเคร่ืองมือหาเงินและ

เปนจุดระบายความรุนแรงและความใครในอารมณทางเพศ พืน้ฐานความออนแอทางสังคม

และเจาหนาทีตํ่ารวจที่ปลอยใหแหลงอบายมุขเกล่ือนเมือง ส่ือลามกแพรหลาย ส่ิงเสพยติดทวี

เพิ่มมากข้ึน และพ้ืนฐานทางการเมืองทีแ่สวงประโยชน โดยปลอยปละละเลยการลงทุนดาน

การพัฒนาเด็กอยางจริงจงั สนใจแตการลงทุนดานวัตถุที่คอรัปช่ันไดมากและงาย ทาํให

เด็กไทยตองเติบโตไปตามยถากรรม (วัลลภ ตังคณานุรักษ,  2543:25)    

 

ประเด็นสําคัญที่เปนปญหาใหญในสังคมไทยปจจุบนั คือการทีม่จีํานวนเด็กเรรอน

เพิ่มมากข้ึนตามทองถนน ซึ่งสวนใหญมอีายุระหวาง 6 - 18 ป จากการสัมภาษณ นายวัลลภ 

ตังคณานุรักษ  สมาชิกวุฒสิภา พบวาในป 2543 มีเด็กเรรอนอยูทัว่ประเทศราว 15,000 – 

17,000 คน (มณีรัตน สุวรรณพรหมา, 2543:15) 

 

เด็กเหลานี้สวนใหญหนีออกจากครอบครัวเพราะทนสภาพบีบรัดตาง ๆ       ภายใน

ไมไหว โดยเฉพาะการถกูทาํโทษที่รุนแรง การถูกลวนลามทางเพศ       รวมถงึความยากเข็ญ

อดอยาก เมื่อหนีออกจากครอบครัว “เมืองใหญ” เชน กรุงเทพฯ สมทุรปราการ เชียงใหม พทัยา 

ขอนแกน อุดรธานี นครราชสีมา จะเปนสถานท่ีรวมเด็กเหลานีไ้วเพราะเมืองใหญมีผูคน

หนาแนนทาํใหเด็กสามารถขอทานเล้ียงชพีไดงาย มสีถานทีห่ลายแหงรับจางทาํงานช่ัวคราว         
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แนวทางการแกไขปญหาเด็กเรรอน 
ปญหาของเด็กที่ถกูทอดทิ้งจากครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยตองออกมาเรรอน

ตามทองถนน เปนเร่ืองที่สังคมจําเปนตองใหความสนใจและรวมมือกนัหาทางชวยเหลืออยาง

เรงดวนเพราะเด็กควรไดรับการเล้ียงดู เติบโตเปนประชากรที่มคุีณภาพมากกวาที่เด็กจะถูก

ทอดทิง้ใหอยูอยางโดดเด่ียวในสังคม การใหการดูแล ฟนฟูบําบัดรักษา การใหโอกาสไดรับ

การศึกษา  และเรียนรูตาง  ๆ  จะชวยใหเด็กเหลานี้อยูรอดปลอดภัยในสังคมและมีคุณภาพที่ดี

ข้ึน 

 

การที่เด็กออกมาเรรอนเปนปญหาที่สงผลตอตัวเด็กเอง     การอบรมกลอมเกลา

ดานคุณธรรม จริยธรรม การอยูกับสังคมทีไ่มมีความหวงักับการดํารงชวีิตในอนาคตเหมือนกับ

เด็กปกติทัว่ไปที่มีสถาบันครอบครัว เปนสถานที่แหงแรกในการอบรมบมนิสัย ยอมสงผล

กระทบตอสังคม และประเทศชาติโดยรวมเพราะเด็กเรรอนเหลานี้เปนผูเส่ียงตอการกระทําผิด                  

กออาชญากรรม การติดเชื้อเอดส และการแพรกระจายเอดสจากการขายบริการทางเพศ       

ดวยเหตุนี้ปญหาของเด็กเรรอนจึงเปนที่สนใจของสังคมเพิ่มมากข้ึน    หนวยงานของรัฐและ

เอกชนพยายามใหความชวยเหลือแกเด็กเรรอนในรูปแบบตาง ๆ เชน  มูลนิธิสรางสรรคเด็ก  

โดยครูหยุย (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ) และผูทีท่ํางานเก่ียวกับเด็กไดพยายามรณรงคให

สังคมเหน็ความสําคัญของปญหาเด็กเรรอนและสนใจทีจ่ะใหความรวมมือชวยเหลือเด็กเรรอน 

 
โครงการครขูางถนน 
มูลนิธิสรางสรรคเด็กไดสง “ครูขางถนน” รุกเขาไปในพืน้ทีห่ลายแหงเพื่อศึกษาและ

เรียนรูเด็กเรรอนอยางเปนธรรมชาติโดยการเขาไปคลุกคลีกับเด็ก ใชชีวิตประจําวนัอยูกับเด็ก 

สรางความไววางใจ เรียนรูปญหาตาง ๆ และชวยแกไขปญหาเทาที่จะชวยเหลือได ดวย

ตระหนักถึงความเปนจริงที่เด็กเรรอนตองเผชิญกับความเส่ียงตาง ๆ มากมาย เชนการติดเช้ือ

เอดส ปญหายาเสพติด ความเลวรายทางสังคม ความดอยโอกาส ออนตอโลกและแนวโนม
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ครูขางถนนลงไปพื้นที่ดวยอุปกรณเต็มประเปา อุปกรณประกอบไปดวยเคร่ืองเขียน 

สีเทียน ดินน้าํมัน หนังสือนิทาน การตูน เคร่ืองเลนกีฬา ดนตรี เกมสกด เพื่อดึงดูดใหเด็ก

เหลานี้สนใจและเขารวมกจิกรรม นอกจากนี้ครูยังไดเตรียมส่ิงจาํเปน ไดแก อาหาร ขนม ยา

รักษาโรค เพื่อชวยใหเด็กพนจากความหิว และทุเลาจากความเจ็บปวย 

 

ตามพืน้ที่ตาง ๆ   ในกรุงเทพมีเด็กเรรอนรวมตัวกนัเปนกลุมและครูขางถนนไดเขาไป

ดูแล ขยายตัวไปสูหลายตอหลายแหง ไดแก  สนามหลวง สะพานพุทธ หัวลําโพง หมอชิต    

พัฒนพงษ วงเวียนใหญ สะพานอรุณอัมรินทร    จะเหน็กลุมเด็กตัวมอมแมมนัง่ลอมครูและทํา

กิจกรรมตาง ๆ ตามทีแ่ตละคนจะสนใจ กิจกรรมเหลานี้ไดนาํใหครูขางถนนไดใกลชิดกับ

บรรดาเด็กเรรอนทัง้หลาย ความใกลชิดสงผลใหเกิดความไววางใจกนัมากข้ึน ผลดีจึงเกิดข้ึน

ดวยการที่เด็กตามครูเขาบานทีห่นวยงานเปดข้ึน ไดขอใหครูชวยพากลับสูครอบครัว ใหสงเขา

โรงเรียน ใหชวยพาไปเลิกยาเสพติด ขอบวชเปนสามเณร เปนตน 

 

ครูขางถนนขององคการตาง ๆ เกิดข้ึนดวยวัตถุประสงคทีต่องการเห็นชวีิตที่ดีข้ึนของ

เด็กที่ไมตองเรรอนตกอยูในภาวะเส่ียงตอโรคภัยรายแรงหรือยาเสพติด    รวมทัง้พนจากการ

ตกเปนเคร่ืองมือของเหลามจิฉาชีพ  เพื่อเชื่อมโยงเด็กกลับสูครอบครัว  กลายเปนเด็กที่เขาสู

โรงเรียนซ่ึงกระบวนการเรียนรู ทีม่ีข้ันตอน ครอบครัวและโรงเรียนจึงเปนสวนสําคัญในการ

นําพาเด็กไปสูพัฒนาการทางดาน ความรู จริยธรรม การปรับตัวใหเขากับสังคม 

 

อยางไรก็ตามในสภาพความเปนจริง การดําเนินการชวยเหลือของหนวยงานของ

ภาครัฐและภาคเอกชนยังไมเพียงพอกับจํานวนเด็กเรรอนที่มีแนวโนมจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ สืบ

เนื่องมาจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปจจุบัน การดําเนนิการชวยเหลืออยางถูกทิศทาง    

เหมาะสมกับสภาพปญหา และตรงตามความพอใจของเด็กแตละคน ซึง่มาจากพื้นฐานทาง

ครอบครัว, เพศ, วัย, ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีแตกตางกัน จงึถือเปนเร่ืองสําคัญที่

หนวยงานที่เกีย่วของจะตองศึกษาใหเขาใจอยางลึกซึ้ง เกี่ยวกับสภาวะของครูขางถนนกับเด็ก
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จากความสําคัญของปญหาดังกลาว    การศึกษากระบวนการส่ือสารระหวางครู 

ขางถนนกับเด็กเรรอน จงึเปรียบเสมือนปราการแรกในการเช่ือมโยงเด็กเรรอนกลับสูสังคมโดย

มีครูขางถนนเปนส่ือกลาง ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวจิัยไดเลือกใชทฤษฎีการสื่อสารระหวางบุคคล 

เปนกรอบทฤษฎีหลักในการศึกษา เพือ่วิเคราะหการส่ือสารระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอน 

เพื่อหากระบวนการสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพสูงสุดระหวางครูขางถนนกบัเด็กเรรอน มาใชใน

การปฏิบัติการชวยเหลือเด็กเรรอน     และบรรลุวัตถุประสงคของครูขางถนนที่คาดหวังใหเด็ก

เรรอนเหลานี ้   ไดเรียนรูเพื่อพัฒนาตนไปสูทิศทางทีดี่ ใชชีวิตที่มปีระโยชนไมเปนพษิภัยตอ

ตนเองและผูอ่ืน เด็กมีทีพ่ึง่ทางใจและสุดทายคือเด็กหยุดเรรอนแลวหวนคืนสูครอบครัว สู

สังคมเหมือนเด็กปกติทั่วไปและเติบโตเปนผูใหญที่ดีในสังคม 

 
ปญหานําวิจยั 
 

1. โครงการครูขางถนนที่ใหความชวยเหลือเด็กเรรอนบริเวณใตสะพานอรุณ           

อัมรินทรมีลักษณะในการดําเนนิการเปนอยางไร  

2. กระบวนการสือ่สารระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอนเปนอยางไร 
3. กระบวนการสือ่สารใดที่สงผลใหบรรลุตามวัตถุประสงคของครูขางถนน 

 
วัตถุประสงคในการวิจยั 

 

1. เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอน ที่มีความ

เหมาะสมและบรรลุตามวัตถปุระสงคของครู 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธที่มีผลตอกระบวนการส่ือสารระหวางครูขางถนนที่ให
ความชวยเหลือเด็กเรรอนบริเวณสะพานอรุณอัมรินทร   
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ขอบเขตการวิจัย 
 

ในการศึกษาคร้ังนี้เลือกศึกษาเด็กเรรอนและครูขางถนน           บริเวณสะพานอรุณ 

อัมรินทร โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสนทนากลุม การสงัเกตทั้งแบบเปนทางการ 

และไมเปนทางการ การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของเด็กเรรอน ทัง้เพศชายและหญิง   ชวงเวลา

ในการลงพ้ืนทีไ่ดจํากัดไว ระหวางเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2544 

 
นิยามศัพท 

 

การสื่อสาร   หมายถึง การถายทอดสารจากผูสงสาร ไปยังผูรับสาร โดยผานส่ือ

เพื่อใหผูรับสารเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามวัตถปุระสงคผูสงสาร ซึง่สามารถวัดไดจาก

ปฏิกิริยาตอบสนองของผูรับสาร ในการศึกษาคร้ังนี้ การส่ือสาร คือการถายทอดสารจากครู

ขางถนนไปยงัเด็กเรรอน      เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงคของครู

ขางถนน คือสามารถผลกัดันใหส่ิงที่เด็กเรรอนตองการเปนจริง 

 

กระบวนการสื่อสาร  หมายถงึ การส่ือสารระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอน เปน

การสื่อสารที่ผูสงสารเปนบุคคลเดียวคือครูขางถนน     ทีม่ีความตองการในการถายทอดขอมูล 

ขาวสาร อารมณ ความรูสึกตาง ๆ ใหผูรับสารคือเด็กเรรอนซึ่งอาจมมีากกวาหนึ่งคนไดทราบ 

หรือกระทาํตามที่ตองการ ในกรณีนี้ครูขางถนนสามารถสงขอมูลขาวสารไดตามความถนัด มี

ความใกลชิด ความเกรงใจ เปนสวนสําคัญในการสรางความสนใจ การโนมนาวใจเด็กเรรอน  

กระบวนการสือ่สารระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอน ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี ้  ประกอบดวย

องคประกอบหลักในกระบวนการส่ือสาร 4 ประการ คือ (David K Berlo, 1960) 

 

1. ผูสงสาร (Sender) หมายถึง ครูขางถนนที่ปฏิบัติงานบริเวณสะพานอรุณอัมริ

นทร ซึง่เปนบุคคลที่จะคัดเลือกสาร       วิธีการและชองทางที่จะนําสารไปสูเด็ก

เรรอน ครูขางถนน  อาจประสบความสําเร็จหรือลมเหลวข้ึนอยูกบัคุณสมบัติที่

สําคัญของครูขางถนนคือความนาเชื่อถือ โดยปจจัย 5 ประการ ที่จะสรางความ

นาเช่ือถือและไววางใจจากเด็กเรรอน ไดแก ความสามารถ บุคลิกลักษณะ 

ความสุขุมเยือกเย็น การเปนคนที่สังคมใหการยอมรับ และการเปนคนเปดเผย 

(McCroskey, 1987) 
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2. สาร  (Message) ซึ่งประกอบดวย รหสัสาร คือ ภาษา ทัง้วจันะภาษา เชน      

คําพูด และอวัจนะภาษา เชน การมอง การยิ้ม การสัมผัส เนื้อหาของสาร

ประเภทตาง ๆ และการเรียงลําดับสารเพื่อใหไดใจความตามเนื้อหาทีต่องการ  

3. ชองสาร (Channel) หมายถงึ ส่ือในการส่ือสารประเภทตาง ๆ  ทัง้ ส่ือบุคคล คือ

ตัวครูขางถนนเองและส่ือที่ไมใชมนษุยซึง่อาจหมายถึงส่ือธรรมชาติหรือ ส่ือที่ถูก

ประดิษฐข้ึน เชน เคร่ืองเขียน สีเทยีน ดินน้ํามนั หนงัสือนิทาน การตูน เคร่ือง

เลนกฬีา ดนตรี เกมสกด รวมไปถึง อาหาร ขนม ยารักษาโรค 

4. ผูรับสาร (Receiver) หมายถึง เด็กเรรอนบริเวณสะพานอรุณอัมรินทร ซึง่มี

ความแตกตางกันของอายุ เพศ การศึกษา เปนตน  

 

ประสิทธิผลของการสื่อสาร  หมายถงึ ผลของการสื่อสารที่ประสบความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว คือการผลักดันใหส่ิงที่เด็กตองการเปนจริงได  อันไดแก  เขาโรงเรียน  

เขาทํางาน  ฝกอาชีพ บวชเปนสามเณร เขาสูบานที่มูลนิธิสรางสรรคเด็กจัดเตรียมไว และพา

เด็กกลับเขาสูครอบครัว สูสังคม  

 

ครูขางถนน    หมายถึง  ครูอาสาในโครงการครูอาสาของกองสังคมสงเคราะห 

สํานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานครที่ลงไปปฏิบัติงานในบริเวณสะพานอรุณอัมรินทร    

กิจกรรมของครูขางถนนมีทั้งการพัฒนาการเรียนการสอน การใหคําปรึกษาแนะนํา การ

สงเสริมใหเด็กเรียนตอ การประสานงานดูแลและใหความชวยเหลือตามความจาํเปนและ

เหมาะสม 

 

เด็กเรรอน หมายถงึ เด็กชายและหญิง ซึ่งมีอายุระหวาง 6-18 ป ทีไ่มไดอาศัยอยู

กับครอบครัว ไมมีที่พกัอาศัยที่แนนอน ใชชีวิตแบบอิสระ การเล้ียงชีพไมแนนอน ขาดการเรียน

หนงัสืออยางตอเนื่อง หรือไมไดเรียนหนังสือ รวมตัวกันอยูบริเวณสะพานอรุณอัมรินทร  

 

ครอบครัวเรรอน  หมายถึง เด็กเรรอนชายและหญิง ที่อยูรวมกันฉันทสามีภรรยา

และมีลูกที่เกิดข้ึนระหวางที่ออกมาเรรอน มีอาชีพและรายไดไมแนนอน      สวนใหญมีอาชีพ

รับจางทั่วไปหรือเก็บของเกาขาย ครอบครัวเรรอนในการศึกษาคร้ังนีห้มายถงึครอบครัวเรรอน

ที่อาศัยอยูบริเวณใตสะพานอรุณอัมรินทร 
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พฤติกรรม หมายถงึ  การแสดงออกในรูปแบบตาง ๆ ของเด็กเรรอน เชน การพูดคุย 

การกินอาหาร การหลับนอน การอยูรวมกนั การชวยเหลือและพึ่งพาอาศัยกนั  
 
วัตถุประสงคของครูขางถนน หมายถงึ ความมุงหมายในการทํางานของครูขาง

ถนนแตละคนที่มุงหวังใหเด็กเรรอนหยุดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน เลิกเสพยาเสพติด, ไม

ขโมยของผูอ่ืน, ไมขายบริการทางเพศ เปนตน หยุดเรรอน กลับสูครอบครัว หรือไดรับ

การศึกษา ไดรับการฝกวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเรรอนใหดีข้ึน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

 

1. ทําใหทราบถึงกระบวนการส่ือสารที่มีประสิทธิผลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของเด็กเรรอน 

2. ทําใหทราบความคิดเหน็ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะของครูขางถนนที่
ปฏิบัติงานชวยเหลือเด็ก 

3. เปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแกไข การดําเนนิการชวยเหลือเด็กเรรอน

ใหมีประสิทธภิาพ 

4. เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของครูขางถนนรุนใหม 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
การศึกษาในคร้ังนี้เลือกศึกษาเด็กเรรอนบริเวณสะพานอรุณอัมรินทร ผูศึกษาได

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร หนังสือ วารสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนพื้น
ฐานความรู และแนวทางในการศึกษาวิจัย  ใชทฤษฎีการส่ือสารเปนกรอบทฤษฎีหลัก  โดยแบง
เนื้อหาในการศึกษาออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 

 
1. ความหมายของเด็กเรรอนและความเปนมาของครูขางถนน 

   2.   ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
   2.1  ทฤษฎีการส่ือสาร  

 2.1.1 การส่ือสารภายในตัวเอง  
 2.1.2 การส่ือสารระหวางบุคคล   
 2.1.3 การส่ือสารกลุมเล็ก      

2.2  ทฤษฎีการเรียนรู 
2.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม 
2.4  ทฤษฎีการแบงกลุมทางสังคม 
2.5  แนวคิดเร่ืองการสนับสนุนทางสังคม 
2.6  แนวคิดสัญญะวิทยา 
2.7  Bormann Convergence Theory 

         3.   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

1. ความหมายของเด็กเรรอนและความเปนมาของครูขางถนน 
 

ความหมายของ “เด็กเรรอน” 
ความหมายของเด็กเรรอนในทัศนะของ  สายสุรี  จุติกุล (2535) หมายถึงเด็กท่ีไมได

อาศัยอยูกับครอบครัวและเรรอนตามถนน หรือสาธารณสถาน สําหรับคําในภาษาอังกฤษท่ีใช
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1. เด็กท่ีมีอาชีพอยูบนทองถนน หมายรวมถึงเด็กท่ีขายพวงมาลัย ดอกไม หรือ
หนังสือพิมพตามส่ีแยกหรือตามถนนท่ัวไป หรืออาจเช็ดกระจกรถ ขายขนม หรืออ่ืน ๆ เด็ก
เหลานี้อาจมีครอบครัวหรือไมมีครอบครัวท่ีอาศัยอยูดวยก็ได 

2. เด็กท่ีมีอาชีพอยูขางถนน เดก็เหลานี้อาจเปนเด็กขอทาน เด็กขายหมากฝร่ัง เด็ก
รับจางขัดรองเทาและอ่ืน ๆ เด็กเหลานี้อาจมีครอบครัวอยูดวยหรือไมมีครอบครัวก็ไดเชนกัน 

3. เด็กท่ีเรรอนนอนใตสะพาน  ตามตลาด  ตามหาดทราย      หรือสถานท่ีกอสราง 
หรือใตถุนอาคารใหญ ๆ   ท่ีไมมีใครดูแลหรือเขมงวด      เด็กเหลานีอ้าจมีอาชีพท่ีแนนอน หรือ 
ไมมีอาชีพ และมักเปนเด็กท่ีไมมีครอบครัวท่ีอาศัยอยูดวยขณะเรรอน  

เด็กท้ัง   3   กลุมนี้ บางทีแยกแยะออกจากกันโดยเด็ดขาดมิได เชน บางทีเด็กใน 
กลุมท่ีสามอาจมีอาชีพตามขอ 1 และขอ 2 ก็ได  เปนตน 
 

วัลลภ ตังคณานุรักษ    (2535)    ใหความหมายของเด็กเรรอนในแงของสาเหตุการ
เรรอน คือ 

1. เรรอนตามวิถีชีวิตของครอบครัว ลักษณะของเด็กเรรอนกลุมนี้ เปรียบไปแลว
เสมือน “ยิปซี” ท่ีอพยพเคล่ือนยายกองคาราวานไปเปนชวง ๆ ตามแผนผืนทะเลทรายแตเด็ก
กลุมนี้ในสังคมไทยจะเคล่ือนยายตามครอบครัวไปตามแหลงงาน เดนชัดมากในเหลา 
“กรรมกรกอสราง” ท่ีตระเวนขายแรงงานตามแหลงกอสราง ซ่ึงวิถีชีวิตเชนนี้ เด็ก ๆ ท่ีเปน
ลูกหลานจึงตองเรรอนติดตามไปดวย เด็กเรรอนลักษณะนี้จึงเปนเด็กท่ีเรรอนเพราะวิถีการ
ดํารงชีวิตของครอบครัวท่ีตองเคล่ือนยายอยูเสมอ ๆ นั่นเอง 

2. เรรอนตามวิถีชีวิตของตน ลักษณะของเด็กเรรอนกลุมนี้ นับเปนกลุมเด็กอีก
ประเภทหนึ่งในสังคมไทย ท่ีจะตองใสใจอยางจริงจังและตอเนื่องมากข้ึน   ท้ังนี้เด็กเรรอน
ลักษณะนี้ ออกเรรอนเพราะปจจัยผลักดันจากครอบครัว ท่ีไมเอ้ือตอการดํารงอยู อาทิความ
ยากแคนลําเค็ญภายในครอบครัว ทําใหตองอดม้ือกินม้ือ หรือครอบครัวแตกแยกหยาราง แม
เล้ียงหรือพอเล้ียงโหดรายทุบตี ลวนคือปจจัยสําคัญผลักดันใหเด็ก ๆ ขาดความอบอุนและเปน
สุขในครอบครัว กระท่ังตองหนีออกมาเรรอน 

 
เสาวภาคย  ศุภนิตย  (2537)  ใหความหมายเด็กเรรอนในแงการขาดท่ีอยูอาศัย คือ    

เด็กท่ีไมมีถ่ินที่อยูอาศัยเรรอนไปตามสถานท่ีตาง ๆ คํ่าไหนนอนนั่น   เชน  ตลาด  วัด             ท่ี
สาธารณะ ท่ีพักโดยสารรถเมลหรือแมแตท่ีวางหนารานคาขางถนน    เด็กเหลานี้ตางมาจาก
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นนทินี  เพ็ชญไพศิษฎ (2530) ใหความหมายเด็กเรรอนในแงการเรรอนคือ เด็กและ

เยาวชนท่ีระเหเรรอน ไมมีท่ีอยูอาศัยเปนหลักแหลง ซัดเซพเนจร      เท่ียวไปตามสถานท่ีตาง ๆ 
คํ่าไหนนอนน่ัน เชน ตลาด สวนสาธารณะ ท่ีพักโดยสาร ทาน้ํา วัด ไมมีจุดหมายปลายทาง 
ไมไดใชชีวิตอยูรวมกับบิดามารดาหรือผูปกครองคนใด ดําเนินชีวิตดวยตัวคนเดียวเพียงลําพัง 

 
โดยสรุปแลว เด็กเรรอน หมายถึง เด็กขาดโอกาสที่จะไดรับบริการอันจําเปนตอ

พัฒนาการชีวิต ขาดการดูแล หรือไมไดอยูกับครอบครัวบิดามารดา       มีท่ีพักอาศัยไมแนนอน
ใชชีวิตเปนอิสระ การหาเล้ียงชีพไมแนนอน ขาดการเรียนหนังสืออยางตอเนื่อง หรือไมไดเรียน
หนังสือ และมีพฤติกรรมท่ีไมพึงปรารถนา เชน  ขอทาน ลักขโมย ขายบริการทางเพศ  เสพสาร
ระเหยหรือยาเสพติด เปนตน 

 
สาเหตุท่ีเด็กออกมาเรรอน 
สาเหตุท่ีเด็กออกมาเรรอนนี้ไดมีผูทําการวิจัยศึกษาไวคอนขางมาก     ซ่ึงสามารถ

สรุปท่ีสําคัญ ๆ ได 3 สาเหตุโดยท่ีเด็กเรรอนคนหนึ่งอาจมีสาเหตุออกมาเรรอนเพียงสาเหตุเดียว 
หรือมากกวาหนึ่งสาเหตุ ซ่ึงมีรายละเอียดของสาเหตุท่ีเด็กเรรอนดังตอไปนี้ 

 
1. สาเหตุจากครอบครัว 
สาเหตุหลักท่ีเด็กออกมาเรรอน คือ สาเหตุมาจากครอบครัว   (สายสุรี  จุติกุล, 

2535:18) บิดา มารดาและญาติพี่นองไมเขาใจกัน เด็กขาดความรักความอบอุนในบาน
สภาพแวดลอมภายในบานไมสงเสริมใหเด็กมีความผูกพันธกับบาน และครอบครัว การเล้ียงดู
เขมงวดเกินไปและบิดามารดาตองโทษหรือเสียชีวิต (นิตยา  กัทลีรดะพันธุ, 2533:22) 

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2535) ศึกษาพบวาสาเหตุจากครอบครัว
เกิดข้ึนจากปจจัยหลายประการ ไดแก ความสัมพันธภายในครอบครัว  การอพยพเรรอนของ
ครอบครัวในการเดินทางไปประกอบอาชีพตามแหลงงานท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
รวมท้ังผลกระทบจากการเอาใจใสเล้ียงดูของครอบครัว เชน เด็กท่ีอยูกับครอบครัวอุปการะ เด็ก
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จากการสํารวจและศึกษาเด็กเรรอนในเขตกรุงเทพมหานครพบวาเด็กออกมาเรรอน

ดวยสาเหตุปญหาดานเศรษฐกิจ และปญหาครอบครัวแตกแยกเปนสวนใหญ (สํานักสวัสดิการ
สังคม กรุงเทพมหานคร, 2536:4) 

 
2. สาเหตุจากสังคมภายนอก 
สาเหตุท่ีเกิดจากสังคมภายนอก ไดแก สาเหตุจากสังคมและเศรษฐกิจ   สาเหตุจาก

การพัฒนาประเทศท่ีไมสมดุล สภาพแวดลอม ท่ีอยูอาศัย และส่ิงยั่วเยาตาง ๆ จากภายนอก  (นภ
มณฑล  สิบหม่ืนเปยม, 2536:26) 

 
แหลงทองเท่ียวสถานท่ีพักผอนหยอนใจตาง ๆ ท่ีมีอยูในเมืองหลวง หรือเมืองใหญ 

เชน หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร วิดีโอเกมส โตะบิลเลียด สนุกเกอร ดิสโกเธค ฯลฯ เหลานี้       
ลวนเปนแหลงยั่วยวนใหเด็ก ซ่ึงมีความอยากรู อยากเห็น ไดสัมผัสบรรยากาศ ม่ัวสุม และหลง
อยูกับส่ิงเพลิดเพลิน ไมอยากอยูบานเพราะบานไมมีความสนุกสนาน หรืออิทธิพลจาก
ส่ือมวลชนซ่ึงสงผลใหเด็กเกิดความฟุงเฟอ อยากออกไปสนุกสนานนอกบาน    นอกจากนี้ 
เมืองใหญท่ีเปนศูนยกลางความเจริญ โดยเฉพาะทางดานอุตสาหกรรมจะมีผูคนอพยพหล่ังไหล
เขามาหางานทํา และอยูอาศัยจํานวนมาก โอกาสของเด็กท่ีถูกทอดท้ิง ถูกละเลย หรือพลัดหลงก็
เพิ่มมากข้ึนดวยเชนกัน (สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535:32)  

 
สาเหตุรองลงไปจากเร่ืองครอบครัว ไดแก สาเหตุจากโรงเรียน     กลาวคือ เด็กมี

ประสบการณที่ไมดีท่ีโรงเรียน เชน ถูกตีหนาเสาธง ถูกประจานความผิดตอหนาเด็กอ่ืน ๆ เปน
ตน เม่ือหนีโรงเรียนนาน ๆ เขาก็เลยหนีออกจากบานดวย เพราะคุนเคยกับการเท่ียวเตรไปวัน ๆ 
หรือในบางกรณีเกิดจากเด็กเบ่ือการเรียนเนื่องจากเรียนไมรูเร่ือง (สายสุรี จุติกุล, 2533:48 ) ทาง
โรงเรียนไมใหความสนใจเด็กเทาท่ีควร  ครูลงโทษเด็กโดยไมถามถึงสาเหตุและครูตะโกนดา
เด็กตอหนาเพื่อน ๆ ในช้ันเรียน ทําใหเด็กอับอาย    และเพื่อนลอเลียนปมดอยตาง ๆ เม่ือเด็กถูก
ลงโทษทําใหเด็กไมอยากเรียนหนังสือ ขาดเรียนบอย ๆ หลบหนีเรียนออกจากโรงเรียน      ซ่ึง
ผลักดันไปสูเด็กเรรอน  
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3. สาเหตุจากตัวเด็กเอง 
เด็กมีความอยากรูอยากเห็น อยากผจญภัย รักสนุก ติดเพื่อน ตองการความรักความ

สนใจจากเพื่อนตางเพศ รวมถึงการพลัดหลงและกลับบานไมถูก ถาเปนกลุมวัยรุนเบ่ือบาน    
เบ่ือโรงเรียน กลัวการถูกลงโทษ หรือบางคนสติปญญาตํ่า ถูกลอลวงชักจูงไดงายเด็กในชวง 11-
18 ป เปนชวงอายุท่ีพบในเด็กเรรอน ซ่ึงเด็กในชวงนี้ชอบอิสระ อยากดูแลตัวเอง อยากทดลอง
ทําในส่ิงแปลก ๆ ใหม ๆ และชอบอยูในกลุมเพื่อนท่ีอยูใกลเคียงกันลักษณะพื้นฐานอารมณ
เชนนี้  ถาเด็กพบกับสภาพบานท่ีไมมีความอบอุน ไมมีความผูกพันธภายในครอบครัว      จึงมี
สวนทําใหเด็กตัดสินใจออกจากบานมาเรรอนไดงายข้ึน (นิตยา  กัทลีรดะพันธุ, 2535:18 ) 

 
ลักษณะท่ัวไปของเด็กเรรอน 
1. ดานบุคลิกภาพ 
เด็กเรรอนมักเปนเด็กท่ีเอาตัวรอดได บางคนมีความกาวราวมาก และรูจักโกหก พูด

เท็จโดยจะจับขอเท็จจริงไดยากมาก ตองการความสนใจเฉพาะจากอาสาสมัครหรือผูทํางาน
สงเคราะหดานนี้ รูจักโลกของผูใหญคอนขางมากเม่ือเทียบกับเด็กวัยเดียวกันโดยท่ัวไป มี
ความกลาท่ีจะเผชิญกับสภาพตาง ๆ  ไดโดยไมมีวี่แววของความกลัวหรือสะทกสะทาน มีชวง
ความสนใจส้ัน ๆ และมีความรูสึกไว (sensitive) มีความเรียบรอยและรูจักสัมมาคารวะ
เหมือนเด็กคนอ่ืน ๆ เม่ืออยูตอหนาผูใหญ มีอารมณขันและชอบเลนเหมือนเด็กท่ัว ๆ ไป 
ปดบังเร่ืองความสัมพันธทางเพศ  ไวใจผูใหญยาก   และรูสึกสับสนเกี่ยวกับอนาคต (สายสุรี  
จุติกุล, 2535:27 ) 

 
2. ดานสุขภาพ 
สุขภาพของ “เด็กเรรอนแท” ท่ียังชีพดวยการขอทานสวนใหญท่ีพบเห็นไดชัดคือ 

โรคผิวหนัง ไดแก หิด กลากเกล้ือน แผลจากยุงกัด หรือแผลอ่ืน ๆ ตามตัว ท้ังนี้เนื่องจากความ
สกปรกหมักหมมจากท่ีอยูท่ีนอน และไมไดชําระลางรางกาย บางคนเปนเหา เด็กบางคนติดยา
เสพติด สารระเหย ติดบุหร่ี บางคนถึงขนาดฉีดเขาเสน สุขภาพเส่ือมโทรม ไมแข็งแรง ภูมิ
ตานทานนอย ผอม อมโรค เปนโรคขาดอาหาร และโรคระบบยอยอาหาร โรคพยาธิ บางคน
เปนหวัดเร้ือรัง และโรคฟน สวนกลุม “เด็กเรรอนเทียม” ท่ีหาเล้ียงชีพโดยการใหบริโภคทาง
เพศสวนใหญจะดูมี   สุขภาพแข็งแรง เนื้อตัวสะอาด แตงกายดี ไมมีโรคผิวหนัง ไมติดยาเสพ
ติด แตเด็กกลุมนี้จะมีอัตราเส่ียงในการรับเช้ือเอดสสูง และมีท้ังพวกท่ีติดเช้ือจากการสําสอน
ทางเพศ (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535:19 ) 
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สถิติและตัวเลขเกี่ยวกับเด็กเรรอน 
การท่ีจะรวบรวมขอมูลจํานวนเด็กเรรอนท่ีแทจริงเปนเร่ืองยาก เนื่องจากเด็กกลุมนี้ใช

ชีวิตท่ีไมแนนอน และมีการยายทองถ่ินอยูเร่ือย ๆ ขอมูลท่ีมีอยูปจจุบันเปนขอมูลเด็กเรรอนท่ี
ถูกควบคุมความประพฤติ โดยหนวยงานหรือองคกรท่ีเกี่ยวของโดยตรงเทานั้น ซ่ึงเด็กแตละคน
ท่ีถูกควบคุมอาจจะเรรอน หรือไมเรรอนก็ได ส่ิงท่ีรูอยางเดียว คือ เด็กมีความประพฤติตนไม
สมควรแกวัย การระบุวาเด็กเหลานี้เปนเด็กเรรอนนั้น ข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูปฏิบัติงาน     อีก
อยางหน่ึงการควบคุมเด็กในสถานท่ีตาง ๆ ข้ึนอยูกับกําลังเจาหนาท่ี และนโยบายของแตละป 
ประกอบกับความพยายามของหนวยงาน หรือองคการท่ีปฏิบัติงานดวย จากการประมาณการ
พบวา ในป 2543 มีเด็กเรรอนอยูท่ัวประเทศราว 15,000 – 17,000  คน (มณีรัตน  สุวรรณ
พรหมา, 2543:15) 

 
โดยสรุป สถิติเกี่ยวกับเด็กเรรอนท่ีแทจริงยังไมแจมชัดวามีจํานวนเทาใด หากจะเอา

จํานวนเด็กท่ีถูกจับในแตละปมารวมเขาดวยกัน แลวระบุคือจํานวนเด็กเรรอนท่ีมีอยูนั้น ก็คงจะ
คลาดเคล่ือน เนื่องจากเปนไปไดวาเด็กหนาเดิมบางคนท่ีเคยถูกจับ อาจวนเวียนถูกจับเขามาอีก 
และคงจะไมสามารถครอบคลุมจํานวนเด็กเรรอนไดท้ังหมด          เนื่องจากยังพบเด็กเรรอนอีก
จํานวนมาก ท่ีกระจัดกระจายอยูตามเมืองใหญ ๆ ท่ัวประเทศ (ธรรมรักษ การพิศิษฎ, 2535:42)  

 

องคกรท่ีเก่ียวของกับเด็กเรรอน 
แตเดิมนั้น กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย (ปจจุบันสังกัดกระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม) ไดอาศัย กฎหมายคําส่ังคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 294 หรือท่ีเรียกกันวา 
ปว.294 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2515 โดยมีเนื้อหาสวนหนึ่งเพื่อ ไลจับ เด็กเกเร เรรอน ขอทาน
และประพฤติตนไมสมวัย สงเขาสถานแรกรับเด็กชายบานปากเกร็ดและสถานแรกรับเด็กหญิง    
พญาไท เพื่อสืบหาครอบครัวมารับกลับตามข้ันตอน สวนท่ีไมสามารถสอบหาครอบครัวใหมา
รับกลับได เด็กเหลานี้ก็จะถูกสงไปอยูยังสถานสงเคราะหอ่ืน ๆ ตอไป   ซ่ึงในสถานสงเคราะห
เหลานั้น จะมีการบริการ การเล้ียงดู การศึกษา การฝกวิชาชีพ  

การดําเนินงานของ กรมประชาสงเคราะห เชนนี้   มีคําถามท่ีเปนขอสงสัยอยางนอย 
3 ประการ คือ 

1. การสืบหาและติดตามหรือติดตอครอบครัวเด็กใหมารับเด็กกลับนั้น ทําไดจริงจัง 
และครอบคลุมเปาหมายอยางตอเนื่องและครบถวนหรือไม 
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2. การตระเวนไลจับเด็กนั้น เปนการละเมิดสิทธิของเด็กอยางรุนแรง เพราะการ
กระทําตอเด็กเสมือนวาเขามีความผิดและเปนอาชญากร ดังนั้นการไลจับเด็กเขา
สถานแรกรับเปนวิธีการท่ีเหมาะสมแลวหรือ 

3. เด็ก ๆ ไมใชจะตองการเพียงการเล้ียงดู การศึกษาและการฝกอาชีพเทานั้น 
หากแตพวกเขาตองการ บรรยากาศท่ีเปนสุขและความเขาอกเขาใจ จากบุคคลท่ี
แวดลอมเขาอยู คําถามก็คือ สถานสงเคราะห มีบรรยากาศเชนนี้อยูหรือไม 

 
นอกจากกรมประชาสงเคราะหจะมีกองคุมครองสวัสดิภาพเด็ก     ท่ีมีหนาท่ีไลจับ

เด็กเรรอนแลวยังมีกองกํากับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประสาน
รวมในการจับเด็กเรรอน  สงไปยัง ศาลคดีเด็กและเยาวชน เพื่อพิจารณาโทษตามพระราช
กําหนดปองกันการเสพสารระเหย แลวสงตอเขาสถานพินิจ เพื่อควบคุมตัวไว ตามกําหนดโทษ
ท่ีมีอยู (มูลนิธิสรางสรรคเด็ก, 2535:5) 

 
สําหรับ องคกรพัฒนาเอกชน นั้นดําเนินงานใหความชวยเหลือและพัฒนาเด็กเรรอน 

ดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้ 
รูปแบบแรก เปนวิธีการทํางานเชิงรุกในพื้นท่ีตาง เพื่อพบปะ คลุกคลี ทําความเขาใจ

และยอมรับซ่ึงกันและกันระหวางคนทํางานกับเด็ก คนทํางานพัฒนาเด็กเหลานี้มีช่ือเรียกกันวา 
“ครูขางถนน” หรือ”ครูอาสาสอน” ท่ีไดรับการคัดเลือก ผานการฝกอบรมเพ่ือทํางานกับเด็กเร
รอน มาเปนอยางดี พรอมท้ังมีอุปกรณและปจจัยตาง ๆ ลงทํางานเพ่ือกระตุนความสนใจจาก
เด็ก    ขอดีของการทํางานเชิงรุกนี้ คือ เนนการทํางานเชิงจิตวิทยา      เพื่อสรางความผูกพันธ
และยอมรับจากเด็ก จนกระท่ังเด็กจะติดตามเขาไปอยูภายในบานท่ีเปดข้ึนเพื่อพวกเขาตอไป  

รูปแบบท่ีสอง เปนการ เปดบานสําหรับเด็กข้ึน โดยบานลักษณะนี้ จะเปดกวาง
สําหรับเด็กท่ีจะเขาหรือออกจากบานเมื่อใดก็ได ท้ังนี้ภายในบานจะมี ครูคอยดูแล       คอยจัด
กิจกรรมตาง ๆ ให รวมท้ังมีปจจัยและบรรยากาศท่ีเราความสนใจใหเด็ก ๆ มีความสนุก มี
ความสุขท่ีจะใชชีวิตอยูภายในบานมากกวาไปอยูตามถนนหนทาง ปจจัยและบรรยากาศเชนนี้
หมายรวมถึง อาหาร เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค มุมกิจกรรม มุมหนังสือ เคร่ืองกีฬา สถานท่ี
หลับนอน และครูคัดสรรอบรมอยางดีท้ังในเร่ืองของบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ หลัก
จิตวิทยา หลักการสอน เปนตน 

 
ซ่ึงเปาหมายของ บานเปด เหลานี้อยูท่ีการทําใหเด็กหันกลับมาใชชีวิตในบาน บานท่ี

มีความสัมพันธระหวางครูกับเด็ก จะชวยใหเด็กเปดเผยความในใจ และความคาดหวังของชีวิต
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สําหรับ องคกรพัฒนาเอกชนไทย ท่ีทํางานรวมกับองคกรภาครัฐเพื่อเด็กเรรอนอยูใน

ปจจุบัน คือ เครือขายองคกรเพื่อเด็กเรรอน โดยมีสมาชิกองคกรทํางานเพ่ือเด็กเรรอน จํานวน 
15 องคกร คือ 

1. สํานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร 
2. กองคุมครองสวัสดิภาพเด็ก กรมประชาสงเคราะห 
3. กองแผนงาน กรมศาสนา 
4. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ 
5. ศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
6. ศูนยเด็กดอยโอกาส คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
7. ศูนยพิทักษเด็ก เยาวชน และสตรี สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
8. มูลนิธิสรางสรรคเด็ก 
9. มูลนิธิเพื่อชีวิตเด็ก 
10. ศูนยสงเสริมการพัฒนาบุคคล 
11. บานเด็กพระมหาไถ 
12. โครงการพัฒนาเด็กดอยโอกาส 
13. มูลนิธิอุทิศเพื่อเด็กไทยในชนบท จังหวัดขอนแกน 
14. กลุมพันธกิจเพื่อสังคม จังหวัดสมุทรปราการ 
15. โครงการสรางสรรคเด็กเวียงพิงค จังหวัดเชียงใหม 
เครือขายองคกรเพื่อเด็กเรรอน  กอตั้งในป พ.ศ.2536 โดยหนวยงานภาครัฐและองค 

กรเอกชนท่ีทํางานเพื่อเด็กเรรอนรวมกันจัดต้ังข้ึน ซ่ึงมีสมาชิก 11 องคกรดวยกัน การ
ดําเนินการของเครือขายจะอยูภายใตการพิจารณาของคณะกรรมการการบริหารเครือขายฯ ซ่ึง
ประกอบดวยผูแทนจากองคกรสมาชิกทุกหนวย โดยแตละปจะมีการเลือกต้ังประธานซ่ึงเปน  
ผูแทนจากองคกรสมาชิก 
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วัตถุประสงค 
1.    เพื่อประสานองคกรทํางานเพ่ือเด็กเรรอน 
2.    เพื่อประสานท้ังภาครัฐและเอกชนเขามาทํางานรวมกันเปนเครือขาย 
3.   เพื่อรวมกันรณรงคสะทอนถึงปญหาท่ีเด็กเรรอนประสบอยู รวมท้ังผลักดันใหรัฐ

มีนโยบายและการปฏิบัติท่ีปองกันและแกไข 
4.   เพื่อประสานงานกับองคกรเครือขายอ่ืน ๆ ในการผลักดันใหเกิดการทํางาน เพื่อ

เด็กกลุมตาง ๆ ใหมีสภาพท่ีดีข้ึน  
 
การใหการบริการชวยเหลือแกเด็กเรรอน     โดยลงภาคสนามมีรูปแบบของการจัด

กิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหการปองกันคุมครอง ใหการสงเคราะห บําบัดฟนฟู       และพัฒนาแกเด็ก
เรรอน     ถือเปนการจัดกระบวนการเปล่ียนแปลงเด็กเรรอนท่ีเขาถึงและไดสัมผัสใกลชิดอยาง
เปนธรรมชาติ และหากเด็กคนใด ไดมีโอกาสเขาไปอยูในบานเปด ซ่ึงถือเปนสถานท่ี ท่ีเด็กเร
รอนไดใชเปนสถานท่ีพึ่งพิงแลวจะสามารถผสมผสานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของเด็ก       เรรอน  
เขากับวัฒนธรรมการศึกษา และวัฒนธรรมครอบครัว รวมถึงการไดใชชีวิตรวมกับผูอื่นในบาน
เปดได  ท้ังนี้เพื่อจะไดเตรียมความพรอมในการท่ีจะกลับไปสูสังคมไดอยางปกติสุข (สํานัก
พัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร, 2541:14) 

 
สวนรูปแบบการดําเนินงานขององคกรเพื่อเด็กเรรอนในภาคเอกชนมี มูลนิธิ

สรางสรรคเด็ก ท่ีคอนขางมีบทบาทโดดเดนในการใหความชวยเหลือเด็กเรรอน 
  
มูลนิธิสรางสรรคเด็ก ไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทย 

ตามนัยหนังสือ   เลขท่ี มท 0402/14146 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2531 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้   
1.   เพื่อสงเสริมสนับสนุนและพิทักษสิทธิเด็กตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเด็ก 

สหประชาชาติ 
2. เพื่อชวยเหลือพัฒนาเด็กท่ีถูกทอดท้ิงและดอยโอกาสใหเติบโตไดอยางสมบูรณ 

ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม 
3. เพื่อการศึกษาและแสวงหารูปแบบการสรางสรรคเด็กใหเติบโตข้ึนอยางมี       

คุณภาพ และสรางคุณคาท่ีดีตอสังคม 
4. เพื่อประสานงานและรวมมือกับบุคคล  องคกรและหนวยงานรวมกัน 

สรางสรรค และเกื้อกูลเด็กในสังคม 
5. ไมแสวงหากําไรและไมเกี่ยวของกับการเมือง 
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แรกเร่ิมของการจัดต้ังมูลนิธินั้นเดิมมีโครงการบานอุปถัมภ เด็กและโครงการศูนย

เด็กเคล่ือนท่ีหลังจากท่ีมูลนิธิเปดดําเนินการและทํางานชวยเหลือเด็กมาจนถึงปจจุบัน ไดมี
โครงการเกิดข้ึนใหมหลายโครงการ เนื่องจากปญหาสังคมท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน 
โครงการที่ดําเนินการเพื่อชวยเหลือเด็กเรรอนโดยเฉพาะ ไดแก โครงการครูขางถนน หรือช่ือ
ปจจุบัน คือ โครงการสรางสรรคเด็กขางถนน และโครงการบานอุปถัมภเด็ก ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 
โครงการบานอุปถัมภ 
โครงการบานอุปถัมภเด็ก เดิมเปนโครงการหน่ึงใน “มูลนิธิเด็ก” เปดดําเนินการเมื่อ

เดือนกันยายน 2530 เพื่อดูแลปกปองคุมครอง ชวยเหลือฟนฟู และใหการพัฒนารอบดานแกเด็ก
ลูกกรรมกรกอสราง เด็กเรรอนจรจัด เด็กถูกตบตีทารุณ เด็กถูกทอดท้ิง เด็กท่ีหนีออกจาก
โรงงานนรก เด็กท่ีพอแมติดคุก เด็กกําพรา และเด็กท่ีมาจากครอบครัวยากจน โดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากองคการอนุเคราะหเด็กนอรเวย 

 
โครงการสรางสรรคเด็กขางถนน 
จากรายงานการสัมมนาระดับชาติเร่ืองเด็กเรรอน     วัลลภ    ตั้งคณานุรักษ  (2534) 

ไดกลาวถึงเหตุผลความจําเปนในการดําเนินงานโครงการสรางสรรคเด็กขางถนนวา การใช
ชีวิตขางถนนของเด็ก ตองประสบกับสภาพปญหาท่ีนาหวงใยมากมาย โดยเฉพาะการตกเปน
ทาสของยาเสพติดนานาชนิด การตกเปนเคร่ืองมือของมิจฉาชีพ การตกเปนโสเภณีเด็ก การ
ประพฤติตนไมสมกับวัยตามหลักกฎหมาย การตกเปนเด็กเหลือขอและจรจัด ในสายตาและ
ความรูสึกของคนท่ัวไป สภาพดังกลาวเปนเร่ืองท่ีมูลนิธิสรางสรรคเด็กไดตระหนักถึงความ
รุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จึงจัดดําเนินการสรางสรรคเด็กขางถนน  โดยมีวัตถุประสงคตอ
กลุมเปาหมายเด็กขางถนน ดังนี้ 

1. เพื่อใหเด็กขางถนนท่ียังใชชีวิตอยูตามถนนไดรับการดูแลปกปองคุมครองและ
ไดเรียนรูพัฒนาตนไปสูทิศทางท่ีดี 

2. เพื่อใหเด็กขางถนนท่ีติดยาเสพติดและขายบริการทางเพศไดหยุดพฤติกรรม   
ดังกลาวลงแลวหันมาใชชีวิตท่ีถูกตองไมเปนพิษภัยตอตนเองและผูอ่ืน 

3. เพื่อใหเด็กขางถนนไดมีสถานท่ีพักพิงทางกาย มีหลักประกันในดานพ้ืนฐาน
ปจจัยส่ี และท่ีพึ่งทางจิตใจ 
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4. เพื่อใหเด็กขางถนนไดหยุดเรรอนแลวหวนคืนกลับสูครอบครัว    เขารับ
การศึกษาฝกฝนทักษะวิชาชีพ และเขาทํางานเม่ือถึงวัยอันควร 

สําหรับแผนการดําเนินงานแบงออกเปน 3 สวนงาน  ดังนี้ 
 

ภาพท่ี 1 
แผนการดําเนนิงานตามโครงการสรางสรรคเด็กขางถนน 

 
                                  โครงการสรางสรรคเด็กขางถนน 
 
 
  ครูขางถนน                          บานสรางสรรคเด็ก                       บานเด็กใกลวัด 
 
ท้ัง 3 สวนงาน จะทํางานเสริมรับและประสานงานกันเพื่อใหเด็กมีทางออกท่ีดีท่ีสุด

ของชีวิต โดยมีรายละเอียด คือ 
 
ครูขางถนน 
โครงการฯ  ไดกํ าหนดพื้น ท่ี ท่ี เด็กขางถนนสวนใหญจะรวมตัวกันอยู  เชน 

สวนสาธารณะ ทารถ   ทาเรือ  ตลาด  ศูนยกลางยานการคา   เพื่อกระจายครูขางถนนรุกเขา
ทํางาน พบปะทําความรูจัก คลุกคลี กระท่ังเด็กยอมรับและเขาใจวาหวังดีตอพวกเขา 

 
กําหนดการรุกเขาพบปะกับเด็กขางถนนตามสถานการณจริงท่ีเด็กใชชีวิตอยู โดยบาง

พื้นท่ีตองรุกเขาทํางานแตเชาจรดเย็น บางพื้นท่ีรุกเขาพบปะเด็กยามบายจนคํ่า บางพื้นที่รุกเขา
ตอนคํ่าคืนจนดึกดื่น 

 
การรุกเขาทํางานกับเด็กขางถนนตามพ้ืนท่ีตาง ๆ  ครูขางถนนทุกคนจะไดรับการ  

อบรมเปนอยางดีในเร่ืองจิตวิทยาเด็ก หลักการสอน การจัดกิจกรรม การจัดเกมสกลุมสัมพันธ 
เพื่อสรางสรรคพัฒนาการท่ีดีใหเกิดข้ึนกับเด็ก 

 
ครูขางถนนทุกคนจะมี “กระเปาสะพาย” ท่ีบรรจุอุปกรณเพื่อสรางความสัมพันธและ

สรางสรรคพัฒนาการเด็ก ซ่ึงอุปกรณจะประกอบไปดวย เคร่ืองเขียน หนังสือ เคร่ืองมือศิลปะ 
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นอกจากกิจกรรมท่ีดําเนินการข้ึนในพ้ืนท่ีแลว กิจกรรมนอกสถานที่เปนส่ิงท่ีขาด

ไมไดเพราะเด็กขางถนนเปนกลุมท่ีตื่นตัว ชอบส่ิงแปลกใหม ทาทาย ดังนั้นการพาไปทัศน
ศึกษา และออกคายพักแรมจะมีข้ึนเปนประจํา 

 
นอกเหนือจากกิจกรรมขางตน   ครูขางถนนยังมีงานเฉพาะกิจข้ึนอีกมากมาย     ตั้งแต

การพาเด็กปวย หรือไดรับอุบัติเหตุไปโรงพยาบาล    การติดตามเยี่ยมเยียนเด็กท่ีถูกจับไปยัง
สถานแรกรับของกรมประชาสัมพันธ 
 

ผลจากการสรางความสัมพันธและเกิดความไววางใจจากเด็กจะนําไปสูกิจกรรม 
มากมายเพื่อใหเด็กมีทางออกสําหรับชีวิตท่ีดีข้ึน ตามวงจรดังตอไปนี้ 
 

                             ภาพท่ี  2 
                  ทางออกสําหรับเด็กเรรอน 

 
                                               กลับสูครอบครัว 
 
 
ฝกงานอาชีพ           เขาโรงเรียน 
บวชสามเณร                 เขาทํางาน 
บานเด็กใกลวัด               บ า น ส ร า ง ส ร ร ค เ ด็ ก
        
                                

 

    เด็ก 

                                  บานอุปถัมภเด็ก 
 
วงจรตาง ๆ  ท่ีเปนทางออกสําหรับเด็กเรรอน จะเปนไปตามความตองการของเด็ก

โดย ครูขางถนนจะประสานงานกับสวนตาง ๆ  และผลักดันใหส่ิงท่ีเด็กตองการเปนจริงได 
โดยเฉพาะ การกลับสูครอบครัวท่ีเปนจุดเนนหลักท่ีสุดของการทํางาน 
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บานสรางสรรคเด็ก 
บานสรางสรรคเด็กเปนบานท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อเด็กเรรอนท่ีใชชีวิตอยูตามถนนหนทาง 

โดยเฉพาะบานหลังนี้ จะจัดบรรยากาศท่ีพรอมเสมอ สําหรับการเขามาอยูอาศัยท้ังช่ัวคราวและ
ถาวร บานสรางสรรคเด็กจะพยายามดําเนินการเพื่อใหเด็กเหลานั้นหยุดเรรอน เลิกเสพยาและ
ดมสารระเหย แลวเปล่ียนชีวิตมาสูการกลับคืนครอบครัวเขาเรียนหนังสือ ฝกฝนวิชาชีพ ทํางาน
เล้ียงชีพเม่ือถึงวัยเหมาะสม โดยจะสงเด็กเขาสูบานอุปถัมภเด็กหรือบานเด็กใกลวัดตอไป 

บานสรางสรรคเด็กเปนบานเปด    สําหรับเด็กขางถนนทุกคนท่ีจะเขามารับบริการ
ทุกดานต้ังแตอาหารการกิน การหลับนอนอาศัยพักพิง     การขอความชวยเหลือยามเจ็บปวย 
เส้ือผา รองเทา รวมไปถึงการเขาศึกษาและฝกงานอาชีพ การเขามายังบานสรางสรรคเด็กจะเขา
มาเม่ือไหร และออกไปเม่ือใดก็ไดตามความตองการของเด็ก ภายใตการพยายามสราง
บรรยากาศใหเด็กเห็นคุณคาของการหยุดเรรอนลง โดยอาศัยการสรางส่ิงแวดลอมและกิจกรรม
ท่ีนาสนใจ และใหการพัฒนาเด็กในดานตาง ๆ  

 
บานเด็กใกลวัด 
บานเด็กใกลวัดเปนบานในชนบท ตั้งอยูใกลวัดออย  อําเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัด

อางทอง เปนบานสําหรับเด็กขางถนนทุกคนท่ีสนใจจะใชัชีวิตพัฒนาตนเองอยูท่ีชนบท    โดย
บานหลังนี้จะมีปจจัยส่ีครบถวนใหแกเด็ก ซ่ึงปจจัยสวนหนึ่งท่ีเปนอาหารนั้นจะไดจาก “วัด” 
เสริมเขาชวย การเขามายังบานหลังนี้ จะเร่ิมดวยการใหเด็กไดลองอยูกอนสักระยะหนึ่ง โดยจะ
อาศัยส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติของแมน้ํา ตนไม และความรมร่ืนของบานหลังเล็ก ๆ  ท่ีสราง
ข้ึนอยางนาอยูเปนส่ิงจูงใจเด็ก นอกจากประโยชนของธรรมชาติท่ีจะมีตอจิตใจแลว  บานแตละ
หลังท่ีสรางข้ึนกระจายอยูในแตละสวนของพื้นท่ีนั้นไดสรางข้ึนเพื่อประโยชนของเด็กท่ีจะได
พักพิง และรับผิดชอบหนาท่ีตามความสนใจ ไดแก งานเกษตร งานเล้ียงสัตว งานครัว รวมท้ัง
อาคารท่ีเปนศูนยกลางดานการเรียนการสอนและหองสมุด สําหรับ “วัด” ท่ีอยูติดกับบานนั้น 
จะเอ้ืออํานวยประโยชนตอจิตใจเด็ก ดวยการ  เปนเเหลงสงบรมเย็นท่ีเด็ก ๆ สัมผัสอยู
ตลอดเวลา ท้ังเด็กยังไดปฏิบัติกิจทางศาสนารวมดวยเปนระยะ ๆ ไดแก การคอยติดตาม
พระสงฆขณะบิณฑบาตร       ไปตามหมูบานตาง ๆ และการรวมพิธีกรรมทางศาสนาท่ีวัดจัด
ข้ึน จนถึง “การบวชเรียนเปนสามเณร” แกเด็กท่ีสนใจ 

 
กลาวโดยสรุปงานของโครงการสรางสรรคเด็กขางถนนเปนงานท่ีรุกเขาไปหากลุม

ผูรับบริการหรือกลุมเปาหมายโดยตรง อันไดแก เด็กเรรอน เพื่อใหการชวยเหลือโดยมี
จุดมุงหมายแรกคือ เพื่อใหเด็กกลับคืนสูครอบครัว ซ่ึงมีวิธีการดําเนินการเปนข้ันตอน ดังนี้ 
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- ครูขางถนนลงไปสัมผัสเด็กเรรอน ชักชวนใหเด็กหยุดเรรอน 
- พาเขาบานสรางสรรคเด็ก 
- หากเด็กตัดสินใจหยุดเรรอน จะพิจารณาสงเด็กไปอยูในบานอุปถัมภเด็ก หรือ

บานเด็กใกลวัด 
- มีการปรับพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของเด็ก 
- สงเด็กกลับสูครอบครัว เด็กสามารถประกอบอาชีพสุจริตเล้ียงตนเองได 
จะเห็นไดวา       บทบาทและงานของมูลนิธิสรางสรรคเด็กท่ีดําเนินการเกี่ยวกับเด็ก

เรรอนมีความชัดเจน   อีกท้ังแนวคิดและวิธีการก็นาสนใจ    โดยมีโครงการเฉพาะสําหรับเด็ก
เรรอน และมีการชวยเหลือเปนข้ันตอน ตั้งแตการไปสรางสัมพันธภาพกับเด็กเรรอน ชักชวน
ใหเขาไปอยูในบานท่ีเตรียมไว ดําเนินการพัฒนาในดานตาง ๆ  จนเด็กเรรอนสามารถกลับสู
ครอบครัว และสามารถประกอบอาชีพสุจริตเล้ียงตนเองได  

 

รูปแบบการดําเนินการขององคกรเพ่ือเด็กเรรอนในภาครัฐ สํานักสวัสดิการสังคม 
กรุงเทพมหานคร  มุงเนนดําเนินงานท้ังในดานการปองกัน แกไข หรือใหการสงเคราะหและ
พัฒนา 

 

ดานการปองกัน จุดมุงหมายเพื่อปองกันมิใหเด็กออกมาเรรอนดวยการเสริมสราง
ความเขมแข็งของครอบครัวไดแก การจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในการ
เล้ียงดูบุตร ท้ังการใหขาว คําปรึกษาแนะนําและการจัดอบรมใหความรู 

ดานการแกไข (การสงเคราะห) จัดครูอาสาสอนเขาไปปฏิบัติงานชวยเหลือในดาน
การสอนหนังสือเปนการศึกษานอกระบบ  ดูแลดานสุขภาพอนามัย  ความสะอาดของรางกาย  
พาไปตรวจสุขภาพ  ใหอาหารและการรักษาโรค ใหคําปรึกษาแนะนํา โดยนักสังคมสงเคราะห
พบปะครอบครัว ชวยใหเด็กกลับสูครอบครัว เขาเรียนในโรงเรียนช้ันประถมศึกษา  ฝกอาชีพ
ระยะส้ัน และเลิกยาเสพติด 

ดานการพัฒนาฟนฟู ใหโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ จัดคายพักแรม พัฒนาฟนฟู
สภาพจิต ทัศนศึกษา ในกรณีเจ็บปวย นําสงไปบําบัดรักษา ณ ศูนยบริการสาธารณสุข หรือ
โรงพยาบาล  

 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหการสงเคราะห บําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน ท้ังทางดานรางกาย   จิตใจ  

อารมณ  สังคม  พฤติกรรม ฯลฯ  อยางเหมาะสมตามวัยอันควร 
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2. เพื่อพิทักษปกปองและสงเสริมใหเด็กและเยาวชน ไดรับสิทธิข้ันพื้นฐานและมี
โอกาสพัฒนาตนเอง  ในดานจริยธรรม  คุณธรรม  ระเบียบวินัย  มีชีวิตความเปนอยูในสังคม 
ครอบครัวอยางปกติสุข 

3. เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสพัฒนาดานการเรียนรู  การเตรียมพรอมเขาสูการ
ประกอบอาชีพตอไป 

 
พื้นที่การดําเนินการใหความชวยเหลือเด็กเรรอน มีท้ังหมด 5 แหง  คือ 
1.  พื้นที่ อ.ส.ม.ท. เขตหวยขวาง 
2.  พื้นที่ สวนลุมพินี  เขตปทุมวัน 
3.  พื้นที่ ดาวคะนอง บางปะแกว  เขตคลองสาน 
4.  พื้นที่ สนามหลวง บางกอกนอย  เขตพระนคร 
5.  พื้นที่ สมเด็จยา  เขตลาดพราว 
 
กิจกรรมท่ีดําเนินการดานการปองกัน   
1. ใหความรู ขาวสาร คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนการอบรมเสริมสรางความรูใหแก

บิดามารดา  ผูปกครอง  ใหมีความเขาใจในการเล้ียงดูบุตร      เพื่อความอบอุนม่ันคงของ
ครอบครัว 
 2. ใหความรู ขาวสาร คําปรึกษาแนะนํา  ตลอดจนอบรมและ การจัดคายพักแรมให
เยาวชนไดรูจักบทบาทหนาท่ี  ตลอดจนการเรียนรูการอยูรวมกันในสังคม  และสอดแทรก
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด 

3. เสริมสรางความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจ  เชน  ใหการสงเคราะหแกครอบครัวใน
ดานทุนประกอบอาชีพ  ทุนการศึกษาแกบุตร  และทุนฝกอาชีพ  เปนตน 

กิจกรรมดานการแกไข (การสงเคราะห) 
1.  สอนหนังสือ  เปนการสอนนอกระบบ 

        2.  ดูแลดานสุขภาพอนามัย  นําไปตรวจสุขภาพ ทุก 3 เดือน 
3.  ใหอาหาร  ยารักษาโรค 
4.  ใหคําปรึกษาแนะนํา  พบปะครอบครัว  ชวยใหเด็กกลับสูครอบครัว 

        5.  สงเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  และฝกอาชีพระยะส้ัน 
กิจกรรมดานการพัฒนาฟนฟู 
1.  เขารวมกิจกรรมตางๆท่ีกองสังคมสงเคราะหจัดข้ึน 
2.  จัดทัศนศึกษา 
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3.  จัดคายพักแรม  เพื่อฟนฟูพัฒนาสภาพจิต 
4.  สงเขารับการรักษาตัวในศูนยบริการสาธารณสุข 
5.  สงเขาพักฟนในศูนยฟนฟูชีวิตคอมมูนิตี้อินคอนโทรล (Community in Control) 
6.  จัดกิจกรรมนันทนาการ  สงเสริมการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ 
7.  จัดกิจกรรมตามวันสําคัญตางๆ อาทิ วันเด็ก  วันแม  วันสงกรานต  เปนตน 

2. ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวของ  
 
2.1 ทฤษฎีการส่ือสาร 
การส่ือสาร หมายถึง  กระบวนการที่ความคิด หรือขาวสารถูกสงจากแหลงสารไปยัง

ผูรับสารดวยเจตนาท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางประการของผูรับสาร (Rogers,1973) ผูสง
สาร สงสารหรือความคิดไปยังผูรับสารเพ่ือกอใหเกิดผลบางประการในตัวผูรับสาร ผลท่ีเกิดข้ึน
ในตัวผูรับสารอาจจะเปนการเปล่ียนแปลงในระดับความรู ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของผูรับ
สารก็ได จะเห็นไดวาวัตถุประสงคท่ีสําคัญประการหนึ่งของการส่ือสาร คือ การกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลง ดวยเหตุนี้เราจะไมเขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง ถาเราไมเขาใจกระบวนการ
ส่ือสาร (เสถียร เชยประทับ, 2528:78) 

 
องคประกอบของการส่ือสาร 
1. ผูสงสาร (Sender) 
2. สาร (Message) 
3. ชองทางการส่ือสาร (Channel) 
4. ผูรับสาร (Receiver) 
 
ผูสงสาร (Sender) 
ผูสงสาร หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีความคิดมีความตองการ  มีความต้ังใจท่ี

จะสงขาวสาร อารมณ ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ทัศนคติ ความเช่ือ และอ่ืน ๆ ไปยังผูรับ
สาร  

ดังนั้น ผูสงสารจึงเปนองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกับองคกรอ่ืน ๆ ท้ังการเลือก
ขอมูลขาวสาร สารที่จะสงถายทอดไป การเลือกวิธีการ และชองทางท่ีจะทําใหสารไปถึงผูรับ
สาร รวมทั้งการเลือกและกําหนดผูรับสาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในระดับใดระดับหนึ่ง หรือในดานใดดานหนึ่งกับบุคคลท่ีตนส่ือสารดวย  เชน 
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ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูสงสาร หมายถึง ครูขางถนน เปนการศึกษาในลักษณะท่ีผูสง

สารเปนบุคคลเดียว ท่ีมีความตองการในการถายทอดขอมูล ความรู ขาวสาร อารมณ ความรูสึก
ตาง ๆ ใหแกอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงหมายถึงเด็กเรรอน ไดรับทราบหรือกระทําในส่ิงท่ีตนตองการมัก
เกิดข้ึนในกระบวนการส่ือสารระหวางบุคคล ในกรณีนี้ผูสงสารสามารถสงขอมูลขาวสารได
ตามความถนัด หรือตามความตองการ ของตนเองเปนสวนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
ส่ือสารระหวางบุคคล ผูสงสารสามารถใชความใกลชิด ความเกรงใจ เปนสวนสําคัญในการ
สรางความสนใจ การโนมนาวใจและความไววางใจจากผูรับสารใหเกิดข้ึนไดงาย  

จะเห็นไดวาการส่ือสารระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอน ผูสงสาร สงขอมูลขาวสาร
ท่ีเนื้อหาสวนใหญเกี่ยวของกับอารมณ ความรูสึก มากกวาการจะใหขอมูลขาวสารท่ีเปน
วิชาการ  หรือการทํางาน  ดังนั้น      การสงสารในลักษณะนี้จึงเปนไปในลักษณะของ
ความสัมพันธแบบสวนตัว มีความใกลชิดสนิทสนมมากกวาการติดตอกันในรูปแบบทางการ 

 
คุณสมบัติในการเปนผูสงสารท่ีดี 
ผูสงสารอาจประสบผลสําเร็จ หรืออาจประสบผลลมเหลวในการส่ือสาร ท้ังนี้อาจ

ข้ึนอยูกับคุณสมบัติของผูสงสารท่ีสําคัญ ๆ คือ ความนาเช่ือถือ ความนาเล่ือมใสของผูสงสารใน
สายตาของผูรับสาร (Source Credibility) ปจจัย 5 ประการท่ีจะสรางความนาเช่ือถือใหแกผูสง
สาร คือ (Mc Croskey, 1987) 

1. ความสามารถ (Competence) อันไดแก ความรู ความสามารถ      ในเร่ืองท่ีจะ
ส่ือสาร และการสงสารของผูรับสาร รวมทั้งความสามารถในการจัดการควบคุมสถานการณใน
การส่ือสาร 

2. คุณลักษณะหรือบุคลิกลักษณะ (Character or Appearance) ผูสงสารจําเปนตองมี
บุคลิกลักษณะท่ีแสดงถึงความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบท่ีดี ตัดสินใจทําในส่ิงท่ีถูกตองเหมาะสม 
แสดงออกถึงความอบอุน นาไววางใจ ถาผูสงสารมีบุคลิกลักษณะท่ีไมดี ไมนาไววางใจ ผูรับ
สารก็พยายามหลีกเล่ียงท่ีจะรับสาร 

3.  ความสุขุม เยือกเย็น (Composure) และความแคลวคลองในการส่ือความ การไมมี
อาการที่แสดงถึงความต่ืนเตนหวาดกลัว หรือไมสามารถควบคุมอารมณ ความรูสึกในขณะท่ีทํา
การส่ือสาร 
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4. การเปนคนท่ีสังคมใหการยอมรับหรือเปนท่ีรูจักทางสังคม (Sociability) การเปนท่ี
ยอมรับของสังคม จะทําใหไดรับความรูสึกท่ีดี เช่ือถือ สวนใหญมักจะเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึน
กอนท่ีจะมีการส่ือสาร (Prior Attitudes) เปนความรูสึกซ่ึงจะทําใหผูรับสนใจท่ีจะรับ อยูแลว แต
ถามีความรูสึกท่ีดีอยูกอน หากส่ือสารไมดีก็อาจทําใหเกิดผลในทางลบข้ึนได 

5. การเปนคนเปดเผย (Extroversion)   การเปนคนเปดเผยเปนส่ิงหนึ่งท่ีจะสรางความ
ไววางใจใหเกิดขึ้นกับผูรับสารการใหขอมูลและการไมปดบังขอมูลของผูสงสาร  จะทําใหผูรับ
สารรูสึกสนิทสนมเปนกันเองทราบและเขาใจถึงวัตถุประสงคของผูสงสารไดงายข้ึน 

ครูขางถนน จะทําหนาท่ีเปนผูสงสารท่ีดีไดนั้น นอกจากความรูและความสามารถใน
ดานการสอนแลว บุคลิกลักษณะท่ีแสดงถึงความรัก ความอบอุน อยางจริงใจ จะชวยใหไดรับ
การยอมรับจากเด็กเรรอนไดงายข้ึน นอกจากนั้น การสรางความสนิทสนม จนไดรับความ
ไววางใจจากเด็กเรรอนสวนหนึ่งก็มาจากความเปนคนเปดเผยของครูขางถนนดวยเชนกัน 

 
สาร (Message) 
สาร หมายถึง  เร่ืองราวอันมีความหมายและแสดงออกมาโดยอาศัย ภาษา หรือ

สัญลักษณใด ๆ ก็ตามท่ีสามารถทําใหเกิดการรับรูรวมกันไดระหวางผูสงสารและผูรับสาร สาร
จะเปนตัวเรา ใหผูรับสารเกิดการรับรูความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนอง ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว
สารจะประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ 

1. รหัสสาร (Message Codes) 
2. เนื้อหาของสาร (Message Content) 
3. การจัดเรียงลําดับสาร (Message Treatment) 
รหัสสาร คือ ภาษา (Language) หรือสัญลักษณ (Symbol) หรือสัญญาณ (Signal) ท่ี

มนุษยคิดข้ึน เพื่อแสดงออกแทนความคิด ความรูสึก ความเช่ือ คานิยม วัตถุประสงคตาง ๆ ของ
ผูสงสาร ซ่ึงรหัสสารอาจถูกแสดงออกมาเปนสารท่ีเปนภาษาพูด ภาษาเขียน (Verbal Message 
Codes) และรหัสของสารท่ีไมใชภาษาพูดหรือภาษาเขียน (Nonverbal Message Codes)  

เนื้อหาสาร หมายถึง เร่ืองราวตาง ๆ ท่ีผูสงตองการจะถายทอดไปยังผูรับสาร ซ่ึง
เนื้อหาของสารนั้นอาจแบงออกไดเปนหลายประเภท หลายลักษณะ ตามเน้ือหาของสารใน
รูปแบบตาง ๆ เชน เนื้อหาโดยทั่วไป และเนื้อหาเฉพาะ เนื้อหาเชิงวิชาการตาง ๆ และเนื้อหาท่ี
ไมใชวิชาการ หรืออาจเปนเนื้อหาประเภทบอกเลากับเนื้อหาประเภทความคิดเห็นเนื้อหาท่ีเปน
ขาว เนื้อหาบันเทิงและเนื้อหาชักจูงใจ เปนตน 

การเรียงลําดับสาร หมายถึง รูปแบบวิธีการในการนํารหัสสารมาเรียบเรียงเพื่อใหได
ใจความตามเนื้อหาท่ีตองการ ซ่ึงมักจะข้ึนอยูกับลักษณะโครงสรางของภาษา (Structure) และ
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จะเห็นไดวาสารมีสวนประกอบ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ รหัสสาร ซ่ึงหมายถึง ภาษา 

ท้ัง วัจนะภาษา และอวัจนะภาษา ท่ีครูขางถนนใชในการสื่อสารกับเด็กเรรอน เนื้อหาของสาร
ในรูปแบบตาง ๆ รวมไปถึงการเรียงลําดับสาร ซ่ึงข้ึนอยูกับ บุคลิกลักษณะของครูแตละคนจะ
เลือกรูปแบบลีลาท่ีแตกตางกัน รวมถึงการส่ือภาษาในระดับเดียวกับเด็ก ดังนั้นความสัมพันธ
และการส่ือสารระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอนอาจเกิดข้ึนไดในแงของการส่ือภาษาท่ีเด็ก
สามารถรับรูและเขาใจไดงาย  

 
ภาษาแสลง 
ภาษาแสลงคือภาษาที่ใชตามสมัยนิยมไมมีในพจนานุกรมเพราะเปนภาษาที่ใชอยู

ระยะหนึ่งและจะหายไป ภาษาชนิดนี้อาจจะส่ือความหมายไดถาผูพูดและผูฟงมีประสบการณ
และภูมิหลังคลายกัน        ในการส่ือสารของกลุมเด็กเรรอนจะมีคําพูดท่ีเปนภาษาแสลงที่ เด็ก
เรรอนใชกันในกลุมอยูหลายคําเชน คําวา ”สด”, ”ขาใหญ” เปนตน  

 
ชองทางการสื่อสารหรือส่ือ (Channel or Media) 
ชองทางการส่ือสารหรือส่ือ หมายถึง พาหนะ ท่ีนําหรือพา ขาวสารจากผูสงสารไปยัง

ผูรับสาร ดังนั้นชองทางการส่ือสารจึงอาจหมายถึงประสาทสัมผัสท้ัง 5 ของมนุษย ท่ีรับรู
ความหมายจากส่ิงตาง ๆ อันไดแก การมองเห็น การไดยิน การดมกล่ิน การสัมผัส และการล้ิม
รส เปนตน นอกจากนี้ ชองสารหรือส่ือยังอาจหมายถึงคล่ืนแสงคล่ืนเสียงและอากาศท่ีอยูรอบ 
ๆ ตัวคนเราดวย ส่ือแบงเปน 2 ประเภท คือ 

 
1. ส่ือท่ีเปนมนุษย หรือส่ือบุคคล (Personal Media) อันไดแก บุคคลท่ีเปนผูนําสาร

ไปยังผูรับสาร หรือ ในอีกแงหนึ่งก็คือผูสงสารนั่นเองท่ีทําการเขารหัสสาร 
(Encode) ใหผูรับสาร ไดรับรูและเขาใจในส่ิงท่ีตนตองการ 

2. ส่ือทางดานวัตถุซ่ึงอาจหมายถึง ส่ือเสริมประเภทตาง  ๆ  เชน ของเลน  สมุด 
ดินสอ ขนมท่ีครูนําติดตัวไปดวย  
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ผูรับสาร (Receiver) 
การส่ือสารจะมีความหมายอยางไร จะประสบความสําเร็จหรือไม ข้ึนอยูกับผูรับสาร

วาจะเลือกรับสาร หรือเลือกท่ีจะตีความความตอขาวสารนั้นอยางไร ส่ิงท่ีสําคัญท่ีมีผลหรือเปน
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับ การตีความและการทําความเขาใจในขาวสารของผูรับสาร ซึ่งจะทํา
ใหการส่ือสารประสบผลสําเร็จไดหรือไมคือ 

1. ปจจัยทางดานการส่ือสาร อันไดแก ทักษะความสามารถ ความชํานาญในการ
ถอดรหัสสาร รวมถึงทัศนคติในการส่ือสาร ความรูในเร่ืองสารและการส่ือสาร 
ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะมีผลท่ีทําใหการส่ือสารประสบผลสําเร็จหรือไม 

2. ปจจัยทางดานประชากรศาสตร (Demographic Characteristics of Audience) อัน
ไดแก อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา อาชีพ ศาสนา ฯลฯ 
ซ่ึงปจจัยเหลานี้ลวนแลวแตมีผลตอการรับรู การตีความ และการเขาใจในการ
ส่ือสารท้ังส้ิน 

3. ปจจัยดานบุคลิกลักษณะของบุคคล (Personalities of Audience )เปนลักษณะ
ของบุคคลแตละคนที่เติบโตและถูกกลอมเกลาจากสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน 
รวมท้ังเปนการส่ังสมทางดานความรูสึก สภาพจิตใจ และพฤติกรรมท่ีจะ
แสดงออกรวมท้ังการโตตอบในลักษณะท่ีแตกตางกันไปของบุคคล 

 
เด็กเรรอนคือผูรับสาร ท่ีอาศัยอยูบริเวณสะพานอรุณอัมรินทร ซ่ึงมีมากมายหลาย

ประเภท มีความแตกตางดานประชากรศาสตร ท่ีเห็นไดชัดเจนคือ เพศ อายุ รวมท้ังปจจัย 
ทางดานการส่ือสารซ่ึงเด็กเรรอนแตละคนลวนมีความออนไหวคอนขางมาก ในการส่ือสารของ
เด็กจึงมักถูกปดกั้นจากตัวเด็กเองและสภาพแวดลอมทางสังคม สวนปจจัยดานบุคลิกลักษณะ
ของเด็กเรรอนยอมมีความแตกตางเปนลักษณะเฉพาะของแตละคนอันเนื่องมาจาก 
ประสบการณ สาเหตุของการหนีออกจากบานท่ีแตกตางกัน กอใหเกิดทัศนคติท่ีแตกตางกัน  
และการเปดรับขาวสารของเด็กเรรอนก็ยังข้ึนอยูกับสภาวะทางจิตใจและอารมณ 

 
อวัจนะภาษา (Nonverbal Message) 
อวัจนะภาษา (Nonverbal Message) คือสารหรือ ภาษาท่ีไมไดแสดงออกโดยใช

ถอยคํา คําพูดหรือตัวอักษรโดยตรง แตแสดงออกทางอ่ืน ซ่ึงสามารถส่ือความหมายบางอยางได
เชนกัน เชน กิริยาทาทาง อากัปกิริยาอาการ ภาพ การสัมผัส น้ําเสียง สายตา และรูปลักษณตางๆ 
ฯลฯ อยางไรก็ตาม การท่ีผูสงสารเลือกใชรหัสสารแบบใดน้ันข้ึนอยูกับระบบ สังคม วัฒนธรรม 
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ตัวอยางของการใชภาษาของการส่ือสารท่ีไมใชคําพูด ไดแก 
1.  ส่ิงของ ภาษาท่ีแสดงออกทางส่ิงของนั้นมีความหมายวาบุคคลนั้นมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ อยางไร ส่ิงของหมายถึงวัตถุท่ีบุคคลผูนั้นยึดถือเปนเจาของ เชน เคร่ืองใช 
เส้ือผา เคร่ืองอุปโภคบริโภค ท่ีอยูอาศัย เปนตน ส่ิงของเหลานี้มีความหมายตอบุคคลมากซ่ึง
จะตองนํามาพิจารณาเม่ือเราติดตอเกี่ยวของกับบุคคลนั้น ๆ  เราสามารถเขาใจบุคคลไดจาก
ส่ิงของท่ีเขาเปนเจาของ 

2.  วัฒนธรรม วัฒนธรรมที่แตกตางกัน เชน การดําเนินชีวิต การกระทํา การคิด 
รูปแบบการส่ือสารของตนในสังคมนั้น ๆ  รูปแบบและลักษณะของวัฒนธรรมเปนผลมาจาก
ความสัมพันธของคนรวมถึงการใชชีวิตอยูรวมกันและการติดตอสัมพันธกันในทุกรูปแบบ การ
เรียนรูความสัมพันธของคน และความเขาใจลักษณะของวัฒนธรรมในแตละสังคมท่ีแตกตาง
กันมีสวนสําคัญอยางมากท่ีจะทําใหเขาใจรูปแบบของการส่ือสาร 

3.   การสัมผัส การสัมผัสอาจเปนภาษาแรกของการส่ือสารระหวางมนุษย กลาวคือ 
เด็ก ๆ จะเรียนรูสภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัวไดจากการสัมผัส โตข้ึนก็ยังคงใชการสัมผัสแทนการ
สื่อสารท่ีแสดงความหมายของความเปนมิตร ความรัก ความเห็นอกเห็นใจโดยการตบหลัง การ
แตะไหล การจับมือและการโอบกอด กิริยาอาการจากการสัมผัสเหลานี้จะมีความหมายมากกวา
การพูดเสียอีก (เสนาะ ติเยาว,2541:105-106) 

การส่ือดวยอวัจนะภาษา เชน การรุกถึงแหลงของเด็ก การใหความสนิทสนม ใกลชิด 
คุนเคย การโอบกอดแสดงความรัก รวมไปถึงส่ิงของตางๆ ที่ครูขางถนนนําไปมอบให       เด็ก
เรรอน มีสวนสําคัญในการชวยสรางความสัมพันธจากความรูสึกท่ีดีท่ีเกิดข้ึนระหวางคนสอง
กลุมนี้   
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องคประกอบของ การสื่อสารระหวางครูขางถนนและเด็กเรรอน สามารถนํามาเรียบเรียงเปน
แผนภาพ ตามขั้นตอนกระบวนการส่ือสาร โดยใชรูปแบบการสื่อสารของ McCroskey ไดดังน้ี (McCroskey, 
1987:112) 

 

                                 ภาพท่ี 3 
                 รูปแบบการส่ือสารของ McCroskey 
 
  สิ่งรบกวนการสื่อสาร(Interruption) 

- การเรรอนของเด็ก ซึ่งอยูไมเปนที่ ทําใหการสื่อสารระหวางครูกับเด็กมีอุปสรรค 
- สิ่งเยายวนตาง ๆ เชนสถานเริงรมย สถานบันเทิง ฯลฯ 
- เวลาและอาชีพ (การหารายไดของเด็ก) 
- ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. พฤติกรรมการสื่อสาร 
                         2.  ปฏิสัมพันธ / ความสัมพันธที่มีกับครู 
    3.  การเปดรับขาวสารของเด็ก   
                         4.  การยอมรับ / ความไววางใจครู 
                                   5.  การเปล่ียนแปลงของทัศนคติ / พฤติกรรม 

 
 
2.1.1 การส่ือสารภายในตัวเอง (Intrapersonal Communication) 
 

ผูสงสาร(Sender) 
  ครูขางถนน 
มีวัตถุประสงค : 

1.ตองการถายทอด 

ขอมูลขาวสาร 

 ความรู  

อารมณ ฯลฯ 

2.จูงใจเด็กเรรอน 

ใหเกิดการเปล่ียน 

แปลงทัศนคติและ

พฤติกรรม 

สาร (Message) 

1.รหัสสาร 

ภาษาทั้งวัจนะและอวัจนะ 

ที่ครูใชสื่อสารกับเด็กเรรอน 

2.เนื้อหาสารเร่ืองราวตาง ๆ 

เชน ความรูที่เปนวิชาการ

และไมเปนวิชาการ ที่ครู

พยายามส่ือกับเด็ก 

3.การเรียงลําดับสาร 

ข้ึนอยูกับบุคลิกและลีลา

ของครูแตละคน 

ความสามารถในการส่ือ

ภาษาระดับเดียวกับเด็ก

ทั้งวัจนะและอวัจนะภาษา 

ชองทางการ

สื่อสาร(Channel) 

.สื่อที่เปนมนุษย : 

ครูขางถนน 

 

ผูรับสาร (Receiver) 

เด็กเรรอนใตสะพาน 

อรุณอัมรินทร 

1.ปจจัยทางประชากร 

2.บุคลิกภาพ 

3.ทัศนคติ 

4.การเปดรับขาวสาร 

ของเด็ก 

Feedback 
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การส่ือสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication) เปนการส่ือสารของบุคคล
คนเดียว เปนการส่ือสารซ่ึงเกิดข้ึนภายในตัวของบุคคลคนเดียว มีจํานวนคนเพียงคนเดียวเขา
รวมในการส่ือสาร บุคคลคนเดียวนั้นทําหนาท่ีเปนท้ังผูสงสารและผูรับสาร โดยมีระบบ
ประสาทสวนกลาง (central nervous system) ของบุคคลควบคุมการส่ือสารและเปนตัวทําให
การส่ือสารเกิดข้ึน ระบบประสาทสวนกลางนี้จะมีประสาท 2 สวน แบงกันทําหนาท่ีเปนท้ังผู
สงสารและผูรับสาร ประสาทท่ีทําหนาท่ีเปนผูสงสารเรียกวา “moter skills” ซ่ึงประกอบดวย
กลไกในการออกเสียง ทําใหเกิดเสียงพูด เสียงรองไห เปนตน ระบบกลามเนื้อมือ (muscle 
system in hand) ทําใหเกิดตัวหนังสือ ภาพ เปนตน ตลอดจนกลามเนื้อในสวนอ่ืน ๆ ของ
ร างกาย ซ่ึงทําให เกิดกริยาท าทาง  ในขณะท่ีประสาทสวนท่ีทําหนา ท่ี เปนผู รับสาร 
เรียกวา”sensory skills” ซ่ึงประกอบดวยกลไกในการไดยิน (hearing mechanisms) และ
ประสาทตา เปนตน 

เราจะเห็นไดวาแมในตัวบุคคลเดียว การส่ือสารก็อาจมีข้ึนไดโดยอาศัยหลักท่ีวาถามีผู
สงสารและผูรับสาร ซ่ึงในกรณีของการส่ือสารภายในบุคคลนี้มี moter skills เปนผูสงสารและ 
sensory skills เปนผูรับสารดังกลาวขางตน 

ตัวอยางของการส่ือสารภายในบุคคล ไดแก การพูดกับตัวเอง การรองเพลงคนเดียว 
การเขียนจดหมายแลวอานตรวจทานกอนสง การคิดถึงงานท่ีจะทํา เปนตน (ปรมะ สตะเวทิน
,2528 : 24-25) 

การส่ือสารภายในตัวบุคคล เปนการส่ือสารภายในตัวเด็กเรรอนเองที่แสดงออกมาใน
รูปแบบตาง ๆ เชน การวาดภาพ การเก็บตัวอยูคนเดียว การพูดคนเดียว เปนตน ลวนแลวแตเปน
ส่ิงท่ีครูขางถนนตองใหความสําคัญ บางคร้ังส่ิงเล็ก ๆ  นอย ๆ ท่ีเด็กแสดงออกมาก็สามารถส่ือ
ใหครูขางถนนไดรับรูถึงความตองการที่แทจริงของเด็กเรรอนเหลานั้นก็ได 

 
2.1.2 การส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) 
 
การส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) หมายถึง การส่ือสารของ

บุคคลท่ีจํานวนต้ังแต สองคนข้ึนไปทําการแลกเปลี่ยนขาวสารกันในลักษณะตัวตอตัว (Person 
–to-Person) ในรูปแบบเผชิญหนา(Face–to-Face Communication) และหรือการส่ือสารระหวาง
คนสองคนในลักษณะท่ีมีส่ือเปนตัวกลางในการติดตอส่ือสารก็ได เชน การพูดคุยระหวางคน
สองคน (Dyadic Communication) การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือการพูดคุยกันใน
กลุมเล็ก ๆ (Small Group Communication) (กิติมา สุรสนธิ, 2540:23) 
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การส่ือสารระหวางบุคคลมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้  
1. ผูท่ีทําการส่ือสารจะทําหนาท่ี หรือมีบทบาทเปนท้ังผูสงสารและผูรับสารเปน

การส่ือสารในลักษณะรวมกันกระทํา (Coactive) ในการแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสาร ความรูสึกนึกคิด อารมณ ตาง ๆ ซ่ึงกันและกันของท้ังสองฝาย 

2. การส่ือสารระหวางบุคคลจะมีลักษณะเปนสวนตัว (Privacy) สูงในการส่ือสาร 
เนื่องจากผูสงสารและผูรับสารมีจํานวนนอย การพบปะพูดคุยจึงอยูในลักษณะท่ี
เปนเร่ืองราวระหวางคนสองคน หรือเพียงไมกี่คนเทานั้น 

3. สารท่ีสงหรือถายทอดในการส่ือสารระหวางบุคคลมักจะประกอบไปดวยขอมูล
ท่ีเกี่ยวของกับอารมณ ความรูสึก สภาพจิตใจ (Psychological Data) มากกวาท่ีจะ
เปนเนื้อหาสาระท่ีเนนหนักในเชิงของเร่ืองราวของเหตุผลหรือเร่ืองท่ัว ๆ ไป 

4. ผูสงสารและผู รับสารในการส่ือสารระหวางบุคคลจะมีความใกลชิดและ    
ความคุนเคย (Intimacy) ซ่ึงกันและกัน ดังนั้น  ผูสงสารและผูรับสารสวนใหญจะ
เปนผูท่ีรูจักมักคุนกันเปนอยางดี 

 
การส่ือสารระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอนเปนการส่ือสารระหวางบุคคล ซ่ึงเปน

การส่ือสารในลักษณะตัวตอตัว ในรูปแบบเผชิญหนากัน บางคร้ังอาจมีส่ือเปนตัวกลาง เชน 
อาหาร ขนม ของเลน ฯลฯ ข้ึนอยูกับความตองการของเด็กและครูสามารถตอบสนองได       
ดังนั้นการส่ือสารจะประสบผลสําเร็จได จะตองมาจากการเรียนรู ความใกลชิดอันจะกอใหเกิด
ความคุนเคยกัน 

 
2.1.3 การส่ือสารกลุมเล็ก (Small Group Communication) 
 
การส่ือสารกลุมเล็ก (Small Group Communication) ซ่ึงเปนการส่ือสารระหวางคนท่ี

มีจํานวนตั้งแต 3 คน ข้ึนไป หรือมากกวานั้น  ซ่ึงการส่ือสารกลุมเล็กนี้อาจเปนลักษณะของการ
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร การผูกความสัมพันธให
เกิดความสามัคคี     หรือการรวมกลุมกันเพื่อแกไขปญหาซ่ึงสมาชิกภายในกลุมซ่ึงแตละคน
จําเปนจะตองทําความรูจักอุปนิสัยซ่ึงกันและกันของคนในกลุมใหถูกตอง การส่ือสารภายใน
กลุมจึงจะประสบความสําเร็จ (กิติมา สุรสนธิ, 2540:24)  

 
คุณลักษณะการส่ือสารกลุมเล็กข้ึนอยูกับปจจัย ดังนี้ 
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1.  สภาพทางสังคม อันไดแก     การอยูรวมกันของบุคคลตาง ๆ ในสังคมวามีความ
ใกลชิด มีความเหนียวแนนในการดําเนินความสัมพันธของบุคคลภายในระดับใดระดับหนึ่ง
มากนอยแคไหน 

2. บุคลิกลักษณะของกลุมบรรทัดฐานท่ีไดกําหนดขอตกลงกันภายในกลุมซ่ึงแตละ
กลุมจะมีแตกตางกันไป เชน การรวมตัวกันอาจจะเปนทางการหรือไมเปนทางการ การใหความ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันของสมาชิกในกลุม  

3. ระดับการพึ่งพิงกันของบุคคลของสมาชิกภายในกลุม เชน พึ่งพากันมากจะมี 
ความใกลชิดกันมาก 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอสภาวการณของการส่ือสารกลุม คือ 
1. จํานวนของสารใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกลุม 
2. ขนาดของกลุม 
3. ความถ่ีในการพบปะแลกเปล่ียนขอมูลการพูดคุยของสมาชิกภายในกลุมมีผลตอ 

ลักษณะความสัมพันธและความเขาใจอันดีกันของกลุม 
 

ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในกลุมเล็ก 
การส่ือสารภายในกลุมเล็กจะดําเนินไปไดดวยดีเพียงใดนั้นจะข้ึนอยูกับการบริหาร

ภายในกลุมเพื่อใหการทํางานภายในกลุมเล็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กลุมจะตองมีลักษณะ 
ดังนี้ 

 
1.   จะตองมีการกําหนดบทบาทของสมาชิกแตละคนในกลุมไวอยางชัดเจน 
2.   จะตองมีความยึดม่ันในกลุม 
3.   จะตองมีความรูในเรื่องตาง ๆ ท้ังในแงของเร่ืองราวท่ีพูดคุยและความรูในตัว

บุคคลท่ีเปนสมาชิกแตละคน 
4.   สมาชิกในกลุมจะตองใหความสําคัญกับเปาหมายของกลุมมากกวาเปาหมายของ

ตัวเอง 
5.    การทํางานของกลุมจะตองมีการกําหนดกรอบเคาโครงของการทํางานท่ีชัดเจน 
6.    ในกลุมจะตองมีหัวหนาท่ีมีความสามารถ 
 
การท่ีเด็กมารวมตัวกันตามสถานท่ีตาง ๆ เด็กยอมจะตองมีการส่ือสารเพ่ือสราง

ความสัมพันธและเกิดความผูกพัน เรียนรูนิสัยซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดความชวยเหลือเกื้อกูล
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2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรู 
 
ความรู (Knowledge) หมายถึง การรับรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง กฎเกณฑ และเร่ืองราว

ตาง ๆ ท่ีบุคคลไดเก็บรวบรวมไว และสามารถ แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรม ท่ีสามารถสังเกต
และวัดได 

เบจามิน เอส บลูม ไดแบงพฤติกรรมดานความรู หรือความสามารถทางดาน
สติปญญา (Cognitive  Domain) เปน 6 ประการ โดยเรียงตามลําดับข้ัน ดังนี้ (อางใน ธวัชชัย 
ชัยจริฉายากุล ,2527:45) 

1. ความรู (Knowledge) เปนการเรียนรูท่ีเนนถึงความจํา และการระลึกได ท่ีมีตอ
ความคิด วัตถุ และประสบการณตาง ๆ เปนความจําเปนท่ีเร่ิมจากส่ิงงาย ๆ ท่ีเปนอิสระแกกัน
ไปจนถึงความจําในส่ิงท่ีสลับซับซอน ยุงยาก และมีความสัมพันธตอกัน 

2. ความเขาใจ (Comprehension) เปนความสามารถทางสติปญญาท่ีเกี่ยวกับการ
ส่ือสารความหมายในลักษณะของการแปรความ ตีความ และสรุปเพื่อการทํานาย 

3. การนําไปใช (Application) เปนความสามารถในการนําสาระสําคัญตาง ๆ ไป
ประยุกตใชในสถานการณใหม ๆ หรือสถานการณจริง 

4. การวิเคราะห (Analysis)  เปนความสามารถในการพิจารณาแยกแยะวัตถุหรือ
เนื้อหาออกเปนสวนปลีกยอยท่ีมีความสัมพันธกัน และสืบเสาะความสัมพันธของสวนตาง ๆ 
เพื่อดูวาประกอบเขาดวยกันไดอยางไร 

5. การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการรวมสวนประกอบยอย ๆ หรือ
สวนใหญ ๆ เขาดวยกัน ใหเปนเร่ืองเดียวกัน เปนเร่ืองของกระบวนการรวมสวนตาง ๆ ของ
เนื้อหาสาระเขาดวยกัน เพ่ือสรางรูปแบบ หรือโครงสรางท่ีไมชัดเจนมากอน เปนกระบวนการ
ท่ีจะตองใชความคิดสรางสรรค แตคิดภายในขอบขายของงาน หรือปญหาท่ีกําหนดให 

6. การประเมินคา (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับ คานิยม 
ความคิด ผลงาน คําตอบ วิธีการ และเนื้อหาสาระ เพื่อวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีการกําหนด
เกณฑเปนฐานในการพิจารณาตัดสิน การประเมินผลเปนข้ันพัฒนาการทางความคิดท่ีสูงสุด
ของพุทธิลักษณะ และเปนความสามารถที่ตองใชความรู ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห 
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ในกรณีของครูขางถนนและเด็กเรรอน ความรูอาจจะไมใชส่ิงท่ีครูขางถนนมี
วัตถุประสงคถายทอดใหเด็กเรรอนหากแตเปนการไดรับความรูจากเด็กเรรอน ในดานสภาวะ
ทางอารมณ ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติท่ีมีตอตัวเองและสภาพแวดลอมของสังคม ท่ีครูขางถนน 
สามารถนําขอมูลเหลานี้มาพัฒนา การส่ือสารกับเด็กเพ่ือเสริมสรางความเขาใจในตัวเด็กและ
สามารถเขาใจถึงสาเหตุแกนแทของปญหา 

 
 2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม  
 

ทัศนคติของบุคคลสามารถถูกทําใหเปล่ียนแปลงไดหลายวิธี อาจจะโดยวิธีท่ีบุคคล
ไดรับขาวสารตาง ๆ ซ่ึงขาวสารเหลานี้อาจจะมาจากบุคคลอ่ืน ๆ ขาวนี้จะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลง ในองคประกอบสวนใดสวนหน่ึง และองคประกอบสวนอ่ืนจะมีแนวโนม
เปล่ียนแปลงไปดวย เชนกัน คือ เม่ือองคประกอบทางดานความรูหรือความคิดเปล่ียนแปลง ก็
จะมีแนวโนมทําใหองคประกอบทางดานความรูสึก และองคประกอบทางดานพฤติกรรม
เปล่ียนแปลงไปดวย (Zimbardo Ebbesen & Maslach ,1977:218)  

สําหรับความเกี่ยวของระหวางทัศนคติกับการส่ือสารนั้น (Rogers, 1973:155)      ได
กลาวไววา การส่ือสารมีผลสําคัญ 3 ประการ คือ 

1. กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงความรูของผูรับสาร   (Change in Receiver’s 
Knowledge) 

2.   กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติของผูรับสาร  (Change in Receiver’s        
      Attitude) 
3    กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรับสาร  (Change in Receiver’s    

Behavior) 
การเปล่ียนแปลงท้ัง 3 ประเภทนี้ จะเกิดข้ึนในลักษณะตอเนื่องกัน กลาวคือ เม่ือผูรับ

สารไดรับขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะกอใหเกิดความรูความเขาใจน้ี       มีผลทําใหเกิด
ทัศนคติเกี่ยวกับเร่ืองนั้น และข้ันสุดทายก็จะกอใหเกิดพฤติกรรมท่ีกระทําตอเร่ืองนั้น ๆ ตามมา 

 
สรุปไดวา การท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใหเปนไปในทางท่ีมุงหวัง 

จะตองเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคคลใหเปนไปในแนวทางที่มุงหวัง เชน ครูขางถนนมี
จุดมุงหมายในการสรางความเขาใจท่ีถูกตอง ชักนําเด็กใหมีความรูสึกท่ีดีตอครอบครัว ตอ
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แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 
ทัศนคติ (Attitude) เปนดัชนีท่ีช้ีวาบุคคลนั้นคิดและรูสึกอยางไรกับคนรอบขางวัตถุ

หรือส่ิงแวดลอมตลอดจนสถานการณตาง ๆ โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจ
สงผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ทัศนคติจึงเปนเพียงความพรอมท่ีจะตอบสนองส่ิงเราและเปน
มิติของการประเมินเพื่อแสดงวาชอบหรือไมชอบตอประเด็นหนึ่ง ๆ ซ่ึงถือเปนการส่ือสาร
ภายในบุคคลท่ีมีผลมาจากการรับสารอันจะมีผลตอพฤติกรรมตอไปนี้ (สุรพงษ  โสธนะเสถียร, 
2533:125) 

องคประกอบของทัศนคติ 3 ประการ คือ  
1. องคประกอบดานความรู ความนึกคิด (The Cognitive Component) เปนสวนท่ีเปน

ความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ท่ัวไปทั้งส่ิงท่ีชอบและไมชอบ หากบุคคลมีความรูหรือ
ความคิดวาส่ิงใดดีก็จะมีทัศนคติท่ีดีตอส่ิงนั้นหากมีความรูมากอนวาส่ิงใดไมดีก็จะมีทัศนคติท่ี
ไมดีตอส่ิงนั้น 

2. องคประกอบดานความรูสึก (The Affective Component) เปนสวนท่ีเกี่ยวของกับ
อารมณท่ีเกี่ยวเนื่องกับส่ิงตาง ๆ ซ่ึงมีผลแตกตางกันไปตามบุคลิกภาพของคนน้ันเปนลักษณะท่ี
เปนคานิยมของแตละคน 

3. องคประกอบดานพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือการแสดงออก 
ของบุคคลตอส่ิงหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงเปนผลมาจากองคประกอบดานความรู 
ความคิด และความรูสึก 

 
สวนประกอบทางดานความคิด ความรู ความเขาใจ จึงนับไดวาเปนสวนประกอบข้ัน

พื้นฐานของทัศนคติและสวนประกอบนี้จะเกี่ยวของสัมพันธกับความรูสึกของบุคคล อาจ
ออกมาในรูปแบบตางกันท้ังในทางบวกและทางลบซ่ึงข้ึนอยูกับประสบการณและการเรียนรู
ของความรูสึกที่เกิดข้ึนตอวัตถุ หรือปรากฏการณนั้น ๆ เปนสําคัญ 

 
ทัศนคติท่ีเด็กเรรอนมีตอครูขางถนนเปนส่ิงท่ีสําคัญในการส่ือสารระหวางครูขาง

ถนนกับเด็กเรรอน เด็กจะมีทัศนคติดานบวกหรือดานลบตอครูก็ยอมข้ึนอยูกับประสบการณ     
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ชองวางของความรู ทัศนคติและการยอมรับปฏิบัติ 
ในการวางแผนการส่ือสารเพ่ือกอใหเกิดผล ในดานการใหความรูแกผูรับสารนั้น โดย

สวนใหญแลวมักทําไดสําเร็จ (Lapham & Parker, 1971)  ไดศึกษาการวางแผนการใชส่ือเพื่อ
เผยแพรการวางแผนครอบครัวในประเทศอินเดีย พบวารอยละ 75-90   ของกลุมเปาหมายมี
ความรูเกี่ยวกับวิธีการวางแผนครอบครัว และสวนใหญมีทัศนคติในทางบวกตอวิธีการวางแผน
ครอบครัว แตในข้ันการยอมรับปฏิบัตินั้นกลับเปนไปในทางตรงกันขาม กลาวคือ มีผูมีความรู
เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวประมาณ รอยละ 70-90 แตมีผูมารับบริการวางแผนครอบครัว
เพียงรอยละ 8 เทานั้น   

ปรากฏการณเชนนี้ (Rogers, 1971) เรียกวา ชองวางของความรู  ทัศนคติและการ
ยอมรับปฏิบัติ หรือ KAP-gap (KAP = Knowledge-Attitude-Practice) และอธิบายวา      
ทัศนคติกับพฤติกรรมของบุคคลนั้นไมสัมพันธกันอยางตอเนื่องเสมอไป กลาวคือ เม่ือการ
ส่ือสารกอใหเกิดความรูและทัศนคติในทางบวกตอส่ิงท่ีเผยแพรนั้นแลว แตในข้ันการยอมรับ
ปฏิบัติอาจมีผลในทางตรงกันขามก็ได         ถึงแมวาโดยสวนใหญ      เม่ือบุคคลมีทัศนคติ
อยางไรแลวจะมีความโนมเอียงท่ีจะปฏิบัติตามทัศนคติของตนก็ตามแตพฤติกรรมเชนนี้จะไม
เกิดข้ึนเสมอไปทั้งนี้เพราะในบางกรณีอาจเกิด KAP-gap ข้ึนไดกลาวโดยสรุปคือ กรณีท่ัวไป
เม่ือบุคคลมีความรู ทัศนคติ เชนไรจะแสดงพฤติกรรมไปตามความรูและทัศนคติท่ีมีอยูนั้น คือ 
KAP จะเกิดข้ึนอยางสอดคลองกันหรือสัมพันธกันแตจะไมเกิดข้ึนเสมอไปในทุกกรณี ในกรณี
ของเด็กเรรอน อาจเกิดความเช่ือในตัวครูขางถนน มีทัศนคติท่ีดีกับสถาบันครอบครัวแตอาจ
เลือกไมปฏิบัติ คืออาจพอใจท่ีจะใชชีวิตเรรอนขางถนนแทนการไปอยูบานสงเคราะหตาง ๆ 
หรือกลับบาน   

ทฤษฎีทางดานการส่ือสารท่ีไดกลาวมาท้ังหมดในขางตนนั้น จะสามารถชวยใน
การศึกษาถึงองคประกอบตาง ๆ รวมถึงปจจัยสําคัญท่ีจําเปนดานการสื่อสาร เนื่องจากงานวิจัย
ช้ินนี้เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการส่ือสารโดยตรง ทฤษฎีตาง ๆ จึงมีสวนชวยในการศึกษาผูสง
สาร สาร ส่ือ ผูรับสาร รวมถึงปฏิกิริยาตอบกลับท่ีจะเกิดข้ึนในแงมุมตาง ๆ 
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2.4 ทฤษฎีการแบงกลุมทางสังคม  
 
ทฤษฎีนี้อธิบายวา บุคคลท่ีมีคุณลักษณะทางสังคมคลายคลึงกัน เชน การศึกษา 

รายได อาชีพ ศาสนา อายุ เพศ ภูมิลําเนา ฯลฯ  จะมีพฤติกรรมการส่ือสารคลายคลึงกัน เชน การ
เปดรับส่ือ ความพอใจในส่ือ และถึงแมวาในสังคมสมัยใหมผู รับสารจะมีคุณลักษณะ
หลากหลายแตกตางกันไปมากมายแตทฤษฎีนี้เช่ือวา ผูรับสารท่ีมีลักษณะทางสังคมคลายคลึง
กัน จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอุปนิสัยการใชส่ือรวมกัน    ดวยเหตุผลนี้ลักษณะกลุมทาง
สังคมจะมีอิทธิพล อยางมากตอกระบวนการส่ือสารของบุคคล (พัชนี       เชยจรรยา, เมตตา  วิ
วัฒนานุกูล และถิรนันท อนวัชศิริวงศ,  2534:12) 

 
ในปจจุบันส่ือมวลชนประเภทตาง ๆ ก็ไดมองเห็นถึงความสําคัญของทฤษฎีนี้ โดย

ไดจัดรูปแบบและเนื้อหาของส่ือแตละประเภทใหกับกลุมคนท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน เพื่อให
สอดคลองกับความสนใจโดยรวมของแตละกลุม โดยครูขางถนนจะตองเรียนรูคุณลักษณะตาง 
ๆ ของเด็กเรรอน แตละคน แตละกลุม วามีพฤติกรรมการส่ือสารอยางไร มีการตอบรับและ
พอใจในส่ือประเภทไหน เพื่อเรียนรูกระบวนการส่ือสารท่ีดีมีความเหมาะสมตรงตาม
คุณลักษณะทางสังคมของเด็กเรรอนเหลานั้น จะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให
บรรลุ         เปาหมาย ในการนําพาเด็กกลับสูครอบครัว กลับเขาสูสังคม 

 
2.5 แนวคิดเร่ืองการสนับสนุนทางสังคม ( Social Support) 
 
แนวคิดเร่ืองการสนับสนุนทางสังคมเปนแนวคิด ท่ีมักถูกพิจารณาตามมาจากการท่ี

บุคคลเปนสมาชิก ของเครือขายทางสังคม แนวคิด เร่ืองการสนับสนุนทางสังคมเปนแนวคิดท่ี
ถูกนํามาใชในการศึกษาอยางมากในการศึกษาดาน พฤติกรรมสุขภาพ และไดมีผูใหความหมาย
ของ “แรงสนับสนุนทางสังคม” ไวตาง ๆ กันดังนี้คือ : 

 
คอปป (Cobb, 1960)  ไดใหความเห็นวา      การสนับสนุนทางสังคมนั้น เปนขาวสาร

ขอมูลท่ีทําใหบุคคลเช่ือวา มีคนรักและสนใจ มีคนยกยองเห็นคุณคา รูสึกเปนสวนหนึ่งของ
สังคมและมีความผูกพันซ่ึงกันและกัน 
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พิลิซุค (Pilisuk, 1982) กลาววา การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลไมเพียงแตความชวยเหลือทางวัตถุ และความมั่นคงทางอารมณเทานั้น แตรวมถึง
ความรูสึกวา ตนเองไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของผูอ่ืนดวย 

 
ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 
เฮาส (House อางใน Babara A. Israel, 1985:285 ) ไดจัดประเภทของพฤติกรรมใน

การใหแรงสนับสนุนทางสังคมไว 4 ประเภท คือ :- 
1. การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional Support) คือ การไดรับการยอมรับและมีผู

เห็นคุณคา เชน ความหวงใย การกระตุนเตือน ความสนใจ 
2. การสนับสนุนในดานการประเมินหรือชวยประเมิน (Appraisal Support) เชน

การใหขอมูลยอนกลับหรือการสะทอนภาพตาง ๆ ท่ีมองเห็น (Feedback) การ
เห็นพอง การใหการยืนยัน  (Affirmative) เพื่อช้ีใหเห็นความสําคัญของการ
ประเมินตนเองเพ่ือกอใหเกิดความม่ันใจ และทําใหสามารถเปรียบเทียบตนเอง
กับผูอ่ืนสามารถมองเห็นขอดีขอเสียของตนได 

3. การสนับสนุนดานขอมูล ขาวสาร (Information Support) เชน การแนะนํา
ตักเตือน การใหคําปรึกษา การใหขาวสารตาง ๆ 

4. การสนับสนุนในดานตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรม (Instrumental Support) เชนการ
ชวยเหลือดานส่ิงของ เงิน แรงงาน หรือเวลา 

 
สําหรับความสัมพันธระหวางการสื่อสารของครูขางถนนกับเด็กเรรอน เปนการ

สนับสนุนทางสังคม โดยครูใหความชวยเหลือเด็กดานตาง ๆ เชน ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา 
ตักเตือน ใหความรู ใหความชวยเหลือดานส่ิงของ เงิน สงผลใหเด็ก มีความรูสึกวาพวกเขายัง
เปนสวนหนึ่งของสังคม ยังมีคนเห็นคุณคา และใหความสนใจ เกิดความรูสึกท่ีดี และอยากจะ
ประพฤติตนเปนคนดี ทําประโยชนแกสังคม แตอยางไรก็ตาม กอนท่ีเด็กจะยอมรับฟง
คําแนะนํา ใหความไววางใจ     ครูขางถนนก็จะตองไดรับการยอมรับจากเด็กขางถนนเหลานั้น
ดวยเชนกัน 

2.6 แนวคิดสัญญะวิทยา 
 
F.de Saussure (1974) ผูวางรากฐานวิชาสัญญะวิทยาใหคํานิยามส้ัน ๆ ของ

วิชาสัญญะวิทยาไววา “สัญญะวิทยาเปนศาสตรท่ีศึกษาวิถีชีวิตของสัญญะภายในสังคม
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คุณสมบัติท่ีจําเปน 3 ประการของสัญญะ คือ 
1. ตองมีรูปธรรม ซ่ึงอาจจะเปนภาพ เสียง อักษร วัตถุ หรือ อ่ืน ๆ  
2. มีความหมายมากไปกวาตัวเอง 
3. ผูใชสัญญะตองตระหนักวา รูปธรรมดังกลาวนั้นเปนสัญญะ 
 
สัญญะวิทยาเปนศาสตรท่ีคนควาศึกษาในเร่ืองท่ีเกียวของอยูกับ 3 เร่ือง คือ 
1. ตัวสัญญะ (Sing) สัญญะวิทยาจะศึกษาประเภทตาง ๆ ของสัญญะนับตั้งแต

เร่ืองภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาภาพ ภาษาเสียง ไปจนกระท่ัง อาหาร รูปราง เส้ือผา ฯลฯ โดยจะ
สนใจวิธีการสืบทอดความหมาย (Meaning) ของสัญญะเหลานั้น     รวมท้ังวิธีการท่ีสัญญะ
เหลานั้นเขามาเกียวพันหรือเช่ือมโยงกับผูใชสัญญะ  ท้ังนี้เนื่องจากขอเท็จจริงท่ีวา  สัญญะเปน
ผลผลิตทางความคิดของมนุษย เกิดมาจากการประกอบสราง (Construct) ของมนุษย  ดังนั้น
การท่ีจะทําความเขาใจกับสัญญะ จึงจําเปนตองเขาใจตัวมนุษยผูสรางสัญญะนั้นดวย 

2. รหัส/ระบบ (code/system) เนื่องจากการใชสัญญะไมไดเปนไปตามยถากรรม 
หากแตมีการจัดทําข้ึนอยางเปนระบบ  ระบบท่ีนําเอาสัญญะมาประกอบเขาดวยกันนั้นเรียกวา 
รหัส (code) ซ่ึงมีมากมายหลายประเภท แตละประเภทมีคุณสมบัติแตกตางกัน เชน บาง
ประเภทมีการระบุเอาไวอยางชัดเจน บางประเภทแฝงไวอยางซอนเรน เปนตน 

3. วัฒนธรรม (culture)  เนื่องจากสัญญะเปนผลิตกรรมของมนุษย (man made) 
ดังนั้นจึงเปนผลผลิตทางวัฒนธรรม ท้ังสัญญะและรหัสจึงถูกสรางถูกใชและทํางานอยูได
ภายใตบริบททางวัฒนธรรม ท้ังสัญญะและรหัสจึงถูกสรางถูกใชและทํางานอยูไดภายใตบริบท
ทางวัฒนธรรมแบบหน่ึง ๆ เทานั้น หากเปล่ียนบริบทไปสัญญะและรหัสนั้นก็เปล่ียนแปลง      
ความหมายไป 

ในการวิเคราะหกระบวนการถอดรหัสความหมาย (decoding) ของผูรับสารนั้น 
นักสัญญะวิทยาเช่ือวานี่เปนอีกข้ันตอนหน่ึงของกระบวนการผลิตความหมาย โดยท่ี “ผูอาน” 
จะเปนผูสรางความหมายโดยนําเอาประสบการณ ทัศนคติและอารมณ ของตนเองเขามาเปน    
ปจจัยเกี่ยวของกับการสรางความหมายน้ัน (กาญจนา  แกวเทพ, กิตติ  กันภัย และปาริชาติ  สถา
ปตานนท  สโรบล, 2543:4) 

การวิเคราะหแนวสัญญะวิทยาคือการคนหา “ความหมายเชิงวัฒนธรรม (cultural 
meaning) ของเนื้อหาส่ือนั่นเองวิธีการทํางานนั้นอาจจะเร่ิมตั้งแตดูวาใครเปนผูสรางสาร 
จากนั้นก็วิเคราะหระดับความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนัยในระดับท่ีลึกซ้ึงลงไปมาก
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ในการส่ือสารระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอนมีหลายส่ิงหลายอยางท่ีเปนการส่ือ

ความหมายในเชิงสัญญะ เชน ภาษาภาพท่ีเด็กเรรอนส่ือออกมาแสดงความรูสึกสวนลึกของแต
ละคนท่ีแตกตางกัน  ส่ิงของบางอยางท่ีครูขางถนนใหแกเด็กเรรอนท่ีสามารถส่ือความหมายใน
เชิงสัญญะ เชน การให ดินสอ กระดาษเพื่อวาดภาพ เปนตน  

 
2.7 Bormann’ Convergence Theory 
 
Ernest Bormann (1980) กลาวถึง ทฤษฎีเกี่ยวกับการท่ีภาวะหรือลักษณะบางอยางมา

บรรจบกันไว พอสรุปไดดังนี้ การท่ีเราสามารถเรียนรูวาภาวะหรือลักษณะอยางใดอยางหน่ึงมา
บรรจบกันนั้น มาจากการวิเคราะหถึงแกนแทของจินตนาการ  ซ่ึงในความเปนจริงแลว 
จินตนาการของคนแตละคน สวนใหญมักประกอบไปดวย เร่ืองเลาถึงส่ิงตาง ๆ วาเกิดข้ึนมา
อยางไรก็เช่ือวาเปนอยางนั้น และเร่ืองเลาเหลานั้นไดสรางสัญลักษณของการมีปฏิสัมพันธกัน
ในกลุมโดยเช่ือมโยงจากบุคคลไปส ู บุคคล และจากกลุมไปสูกลุม 

แกนแทของจินตนาการเหลานั้น เปนสวนหนึ่งของเร่ืองราวอันยิ่งใหญตื่นเตนท่ี
เกิดข้ึนมายาวนาน เปนเร่ืองราวท่ีคอนขางซับซอน เร่ืองเลาเหลานี้ เปนส่ิงสําคัญท่ีชวยใหเรา
รับรูไดวาเร่ืองราวในอดีตเปนอยางไร กําลังเปนอยางไร และอนาคตจะเปนอยางไร โครงสราง
ของเร่ืองราวเกี่ยวกับจินตนาการไมสามารถรับรูถึงสภาพความเปนจริงในแตละพื้นท่ีไดจาก 
ประสบการณโดยตรง แตสามารถเรียนรูไดจาก การทําใหเกิดสัญลักษณ และผลลัพธก็คือ เร่ือง
เลาทําใหเราทราบภาพลักษณในอดีต อนาคต หรือในสถานท่ีท่ีไกลออกไป เปนการประมาณ
การอยางกวางขวางจากขอสันนิษฐาน ในอันท่ีจะนํามาซ่ึงความรูพื้นฐาน 

เร่ืองเลาเหลานี้ยังคงเปนเร่ืองราวอันยิ่งใหญ อันประกอบไปดวย บทบาทในละครที่
ตื่นเตนเราใจ, โครงเร่ือง, ฉากเหตุการณ  และบทลงโทษ     บทบาทในละครอาจเปนพระเอก 
ผูราย หรือตัวประกอบอ่ืน ๆ โครงเรื่อง คือการกระทําหรือวิวัฒนาการของเร่ืองราว  ฉาก
เหตุการณคือส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรวมไปถึงสถานท่ี, ทรัพยสมบัติ, สภาพวัฒนธรรมทางสังคม 
บทลงโทษ ในท่ีสุดคือท่ีมาของการกระทําท่ีถูกตองตามกฎหมาย แหลงท่ีมาของส่ิงเหลานี้
อาจจะมาจากเจาหนาท่ีผูไดรับความไววางใจ หรือไดรับมอบอํานาจใหถายทอดเร่ืองราวน้ัน ๆ  
ความเช่ือในพระเจาของสามัญชน  การกําหนดบทลงโทษจะมีความยุติธรรมหรือเปน

DPU



 42 

เร่ืองเลาไมเคยบงบอกจากการท่ีไดบันทึกไว แตมันสรางข้ึนมาจากการมีสวนรวมใน
เร่ืองราวนั้น ๆ   ในการทําความเขาใจเจตนาของการบันทึก  นับเปนส่ิงท่ีนาใหความสนใจใน
เร่ืองเลาเพราะส่ิงนี้ประกอบเปนความต็มใจของการสนทนาภายในกลุมของคน เม่ือเร่ืองเลาถูก
สรางข้ึน ถูกเช่ือมโยงออกไป      เร่ืองเลาท่ีไดรับการยอมรับมาก ๆ มักถูกนํามาถายทอดคร้ัง
แลวคร้ังเลา  ในความเปนจริงเร่ืองเลาบางเร่ืองถูกนํามาถายทอดจนเปนนิสัย  เปนท่ีรูจัก จนเปน
ลักษณะเฉพาะของกลุมหรือชุมชน ซ่ึงสมาชิกสามารถถายทอดบางฉากไดท้ังหมดในเวลาไม
นาน (Stephen  W. Littelejohn,1992 : 184-185) 

 
เร่ืองราวตาง ๆ ของเด็กเรรอน ถูกถายทอดออกมา ท้ังจากตัวเด็กเรรอนเอง      ครูขาง

ถนน หรือชาวบานในพ้ืนท่ี บางเหตุการณเกิดข้ึนซํ้าแลวซํ้าเลา ครูขางถนนสามารถใช    ขอมูล
จากการลงพื้นท่ีภาคสนามในการเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ  เปนประสบการณในการทํางาน และ
เรียนรูวิถีชีวิตของเด็กเรรอน การที่เด็กเรรอนถายทอดเร่ืองราวตาง ๆ ไปสูคนรอบขาง ทําใหครู
สามารถเขาถึงปญหาท่ีฝงลึกในจิตใจของเด็กเหลานี้ หรือแมกระทั่งการวาดภาพของเด็กก็
สามารถเลาเร่ืองสะทอนความคิดและเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจากความในใจท่ีถูกระบายออกมาเปรูป
ภาพแทนคําพูด  

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สุนันทา เสียงไทย และคณะ (2531) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง เด็กและเยาวชนเรรอนจร
จัด : สภาพปญหาและแนวทางแกไข ศึกษากลุมเปาหมายท่ีเปนเด็กเรรอนในสถานสงเคราะห 
และในสถานแรกรับของกรมประชาสงเคราะห จํานวน 175 คน ในประเด็นสภาพของเด็กเร
รอนท้ังกอนและหลังออกจากบาน สุขภาพกายและใจ และการมองอนาคตของตังเด็กเอง พบวา 
สวนใหญอายุระหวาง 11-14 ป มาจากครอบครัวท่ีแตกแยก ฐานะยากจน บานไมมีอยู ขัดแยง
กับพอแม จึงออกมาเรรอนตามสถานท่ีสาธารณะ ติดสารระเหย สุขภาพกายไมมีปญหาท่ี
รายแรง แตจิตใจออนไหวขาดความอบอุน บางสวนคาดหวังวาในอนาคตจะมีงานทําท่ีดีแต
สวนใหญมองอนาคตในแงหมดหวัง ไมสนใจอนาคต มองสังคมในทางลบและขอเสนอแนะ 
เกี่ยวกับมาตรการท้ังระยะส้ันระยะยาวท้ังตอตัวเด็ก และองคกรสงเคราะหเด็ก 

 
อุนตา นพคุณ (2532) วิจัยเร่ือง ปญหาสวัสดิการเด็กและการตอบสนองโดยองคกร

เอกชน กลาวถึงในสวนของเด็กเรรอนวา เปนกลุมเปาหมายท่ีเขาถึงคอนขางยาก และเปนกลุมท่ี
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วัลลภ ตังคณานุรักษ (2540) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง เด็กเรรอน  ปญหาและทางออก ซ่ึง

สรุปโดยรวมไดวา  
 
“เด็กเรรอน” นับเปนเด็กกลุมใหญกลุมหนี่งท่ีมีแนวโนมเพิ่มจํานวนมากข้ึนใน

สังคมไทย เด็กเรรอนเหลานี้มีอยูท่ัวไปในเมืองใหญๆ เชน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม อุดรธานี 
สมุทรปราการ พัทยา เพราะเมืองใหญเหลานี้มีสถานท่ีมากมายใหหลบตัวพักพิง มีผูคนมากมาย
ใหเรขอทานหาเงิน มีงานงายๆใหรับจางทํางานหาเงิน มีแหลงสถานบันเทิงใหความสนุกสนาน
อยูท่ัวไป สภาพชีวิตของเด็กเรรอน เหลานี้ ไดมีหนวยงานทั้งภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน
จํานวนไมนอยใหความสนใจ จัดทําโครงการและกิจกรรมเขาชวยเหลือดูแล     ขณะเดียวกัน
นักวิชาการและผูสนใจอีกมาก ไดเขาศึกษาวิจัยคนหาถึงสาเหตุ ปญหาของเด็กกลุมนี้ แตดู
เหมือนวาปญหาไมไดลดลง หากกลับทวีความรุนแรงท้ังในเชิงปริมาณและสถานการณ 

 
สาเหตุท่ีทําใหเด็กกลายเปนเด็กเรรอน  มาจาก 
1. การพัฒนาประเทศท่ีผานมาไดสงผลกระทบตอโครงสรางครอบครัวใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงอยางรุนแรง โดยเฉพาะครอบครัวเชิงเดี่ยวท่ีสมาชิกภายในครอบครัว ขาดความ
พรอม ความรู ความเขาใจในการครองคูและการเล้ียงดูบุตร ซ่ึงเปนแรงผลักดันสําคัญท่ีทําให
เด็กตัดสินใจหนีออกมาเปนเด็กเรรอน 

2. สาเหตุจากความรุนแรงในครอบครัว 
3. สาเหตุจากตัวเด็กและสภาพแวดลอม 
ความรุนแรงภาวะทางสังคมท่ีเต็มไปดวยอบายมุขสถานเริงรมยท่ีเกิดข้ึนอยาง

มากมาย ไดกลายเปนแรงดึง ดูด เด็ก ๆ   ออกมาจากครอบครัวใหหลง ผิด สนุกสนาน จนกลายเปน เด็กเรรอน
จํานวน  ไมนอย  

 
ปญหาท่ีเด็กเรรอนประสบอยู 
1. ขาดบริการข้ันพื้นฐานและดอยโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
2. เส่ียงตอการกระทําความผิดและถูกใชเปนเคร่ืองมือในทางท่ีผิด 
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ส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหปญหาเด็กเรรอนลดนอยถอยลงไดนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
ดําเนินการควบคูกันไปในหลายดาน เชน 

ดานการปองกัน  โดยคํานึงถึงการใหความสําคัญตอ 

1.  การพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน  การเปล่ียนแปลงแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีเนน
ความเจริญทางวัตถุและเศรษฐกิจท่ีกระจุกตัวอยูในคนเพียงกลุมนอยในกรุงเทพมหานครและ
เมืองใหญ มาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ียึด “คนทุกคน” เปนจุดมุงหมายหลัก โดยเฉพาะ     “คนใน
ชุมชนที่จะตองพึ่งตนเองและพ่ึงพาอาศัยกันใหได” 

2. ครอบครัวท่ีเขมแข็ง สงเสริมทุกวิถีทางเพื่อความเขมแข็งของครอบครัวโดยถือ
เปนเร่ืองท่ีสําคัญและตองผลักดันใหเกิดผลปฏิบัติท่ีเปนจริง และสอดคลองกับนโยบายและ
แผนระยะยาวดานครอบครัว (2538-2548) 

3. ฐานการศึกษาท่ีเขาใจถึงจิตใจของเด็ก จะชวยปองกันไดดวยการอาศัย     “ครูท่ี 
         เขาใจและรักเด็ก” ดําเนินการ 

4.   ฐานทางสังคมท่ีสงเสริมเด็กมากกวาการทําราย  “ฐานสังคมท่ีดีงาม” ขจัดหรือลด
ส่ิงเสพยติด สุรา การพนันและอบายมุขตางๆใหหมดไป สรางส่ิงดีงามและสงเสริมพัฒนาการ
เด็กใหมีอยูท่ัวไป  ไดแก สนามกีฬา พิพิธภัณฑประเภทตางๆ สวนสนุก ศูนยกีฬา แหลงศิลปะ
ดนตรี ลานการแสดงออก เพื่อใหเด็กๆไดแสดงออกในทางท่ีถูกตอง ไดพัฒนาตนเองอยาง
สนุกสนาน ไดคนพบความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะเปนส่ิงสําคัญในการปองกันไมใหเด็กไป
เกี่ยวของกับอบายมุขและส่ิงเสพติดท้ังหลาย 
 

ดานการแกไขชวยเหลือ  
1. จะตองรวมกันรุกถึงเด็กใหเร็วและกวางขวางท่ีสุด เพื่อโนมนาวเด็กๆใหพน

สภาพเรรอนมาสูท่ีพึ่งใหมสําหรับการปรับตัวไปสูสภาพท่ีดีข้ึนภายใตภาวะสังคมท่ีตองปกปอง
คุมครองเด็กๆ ท่ีกําลังเรรอนอยูไมใหตกอยูในสภาพเลวรายกวาเดิม 

2.     สนับสนุนใหมีบานพักชั่วคราวสําหรับเด็ก 
                   3.     รัฐจัดต้ังกองทุนสงเสริมองคกรพัฒนาเอกชน 
                   4.     การบังคับใชกฎหมายเพ่ือปกปองเด็กอยางจริงจัง ตองอาศัยบทบาทของเจา   
    หนาท่ีตํารวจในการจัดการกับผูคายาเสพติด แกงคหลอกลวงและบังคับเด็กไปกระทําในทางที่ 
    ผิดกฎหมาย การจับกุมผูเท่ียวโสเภณีเด็กอยางจริงจังและตอเน่ือง  

5.   รณรงคสรางความเขาใจและระดมการมีสวนรวมจากประชาชน   เพื่อกอใหเกิด 
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ความเขาใจและเห็นใจเด็กเรรอน เกิดการมีสวนรวมในการชวยเหลือสนับสนุนงบประมาณแก
หนวยงานท่ีทํางานเพื่อเด็ก หรือเขารวมเปนอาสาสมัครรุกพบและชวยเด็กฯ 

 
ดานการฟนฟูและพัฒนา เด็กเรรอนท่ีตัดสินใจหยุดเรรอนลงนั้น จะตองไดรับการ

ดูแลท้ังสภาพจิตใจและรางกายใหกลับสูภาวะปกติโดยเร็ว และมีโอกาสไดพัฒนาตนเองในทาง
ท่ีเหมาะสมตามสิทธิท่ีเด็กทุกคนจะตองพึงไดรับ 

1. กระบวนการใหการปรึกษา 
2. กระบวนการใหขอมูลและคําแนะนํา 
3. กระบวนการรักษาข้ันพื้นฐาน 
4. กระบวนการใหการบําบัดทางจิต 
5. กระบวนการใหการพัฒนา 

 
โครงการวิจัย เร่ือง “วัฒนธรรมเด็กเรรอนในทองถนน”  โดยสมพงษ จิตระดับ 

(2538) 
เด็กเรรอนเปนปญหาสังคมเชิงพลวัตร (Dynamics) ท่ีมีการเคล่ือนไหวและเติบโตใน

เมืองใหญๆ การศึกษาสาเหตุของการออกมาเรรอนของเด็กกลุมนี้ ในระดับมหภาคนั้นเกิดข้ึน
โดยตรงจาก 

1. ระบบโครงสรางเศรษฐกิจเชิงทุนนิยม 
2. การขยายตัวของระบบเมือง การเคล่ือนยาย การหล่ังไหลของคนในชนบทสูชุม 

ชนเมือง 
3. ปญหาความยากจนของคนสวนใหญของประเทศ  

 
การศึกษาสาเหตุท่ีเด็กหนีออกจากครอบครัว โรงเรียนและชุมชน มากข้ึนในระดับ

จุลภาค มีสาเหตุมาจาก                
1. ปญหาความรุนแรง การแตกแยก การหยารางในระบบครอบครัวท่ีมากยิ่งข้ึน 
2. ระบบโรงเรียนท่ีครูเอาใจใสเด็กนอยลง ครูกาวราว ลงโทษเด็กดวยวิธีการรุนแรง 

ดวยวิธีการตางๆ 
 

การดําเนินการจัดการแกไขปญหาขององคกรภาครัฐ 
การจัดการกับเด็กกลุมนี้คือการใชความรุนแรง กักขัง ลงโทษทางดานรางกาย  ดวย

วิธีการของตํารวจแลวนําสงสถานพินิจตางๆ เพ่ือดัดนิสัย ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหดียิ่งข้ึนใน
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นงลักษณ เทพสวัสดิ์ (2539) งานวิจัย  “เด็กเรรอนในสังคมไทย”  
ปจจุบันปญหาเด็กเรรอนเปนปญหาหนึ่งที่มีความสําคัญท่ีผูเกี่ยวของและผูบริหาร

ประเทศจะละเลยหรือมองขามไปไมได เพราะลักษณะของปญหามีความรุนแรงและจํานวนเด็ก
เรรอนก็มีเพ่ิมข้ึน ในสังคมไทยยุคปจจุบันท่ีรัฐบาลเนนการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความ
ม่ังค่ังทางเศรษฐกิจของชาติ คนในสังคมไทยสวนใหญก็มุงทําการงานเพ่ือใหทันกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมของสภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงหมายถึงการทํางานหนักข้ึน บิดามารดาสวน
ใหญออกไปทํางานนอกบานตั้งแตเชาจนคํ่า บางคนทํางานลวงเวลาเพื่อใหไดรายไดมาก ๆ  มา
สนับสนุนสถานะทางครอบครัวท่ีตองใชจายสูงข้ึน ไมมีเวลาดูแลเอาใจใสลูกหลาน เด็กๆ ถูก
ปลอยปละละเลยใหดิ้นรนชวยตนเอง เด็กๆท่ีมาจากครอบครัวยากจนบางคนตองออกจากบาน
เรรอนหางานทําตามท่ีสาธารณะ เชน รับจางขัดรองเทา รับจางขายดอกไม เพื่อหารายไดมาจุน
เจือครอบครัว บางรายครอบครัวไมอาจดูแลเล้ียงดูเด็กได เพราะเศรษฐกิจฝดเคืองก็ผลักดันเด็ก
ตองจําใจออกไปผจญภัยเรรอนหาเล้ียงและดูแลตนเอง ลักษณะการเรรอนของเด็กในเวลาที่ผาน
มาก็เปล่ียนรูปแบบไป บางกลุมเรรอนแลวยังคงวนเวียนติดตอกับครอบครัวเปนคร้ังคราว บาง
รายออกจากบานเรรอนแลวไมมีการติดตอกับครอบครัวอีกเลย เด็กเรรอนจึงเปนปญหา
สังคมไทยท่ีนาสนใจศึกษาและหาแนวทางชวยเหลือใหเขาไดเปนเยาวชนที่มีประโยชน มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาสังคมไทยแทนผูใหญตอไปในภายภาคหนา 

 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
1. เด็กเรรอนสวนใหญรอยละ 90 เปนชาย เด็กหญิงท่ีเรรอนมีไมมากนักเพราะวา

จะเรรอนอยูระยะส้ัน และไมนานจะเขาสูวงจรของการคาประเวณี 
2. เด็กเรรอนสวนใหญมีอายุระหวาง 11-15 ป  จากการศึกษาพบวาเด็กท่ีมีอายุ  

         16 ป ข้ึนไป มีประวัติการม่ัวสุมดมกาว ประพฤติตนไมเหมาะสมและเร่ิมทําตัวเปนหัวหนากลุม      
         บาง   รายเคยอยูในสถานสงเคราะหเด็กหญิงและเด็กชายมากอนหนานี้ 

3. ถูกผลักดันใหออกจากบานเพราะพอแมยากจนไมมีเงินเล้ียงดูและตองการให 
          เด็กออกหางานทํา 
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4. สวนใหญแมจะออกจากบานแลว แตก็พบวายังติดตอกับครอบครัวไมออกจาก
บานชนิดขาดการติดตอเสียเลยทีเดียว 

5. บุคลิกภาพของเด็กเรรอนสวนใหญจะตอสูชีวิต สามารถพูดคุยติดตอสัมพันธ
กับบุคคลภายนอกไดดี บางคนมีลักษณะกาวราวและเผชิญหนา 

6. ไมรูสึกวาตนเองตํ่าตอยจากการออกมาเรรอน มีความภูมิใจท่ียังหาเงินและเล้ียง
ตนเองไดและบางรายนําเงินไปจุนเจือครอบครัวเสียอีก เด็กเรรอนท่ีรูสึกตํ่าตอยกวาผูอ่ืนคือ เด็ก
เรรอนท่ีมีความพิการทางรางกายไมสมประกอบ ซ่ึงมีไมมากนัก 

7. ส่ิงแวดลอมของเด็กเรรอนมักอยูในท่ีแออัด ไมถูกสุขลักษณะและเสียงตอการ
เกิดปญหาทางรางกาย อารมณ สังคมและจิตใจ 

มาตรการในการปองกัน แกไข ปญหาเด็กเรรอนและขอเสนอแนะ 
1. แกปญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประชาชน เด็กเรรอนประมาณคร่ึงหนึ่ง

ยายมากับพอแมท่ีปราศจากรายได ยากจนตองหาเชากินคํ่า ไมมีเวลาดูแลลูก เด็กๆถูกทอดท้ิง
และถูกผลักดนัใหออกจากครอบครัวเพื่อออกหางานทํา      ดังนั้นการแกไขปญหาคือตองมุง
แกปญหาความยากจนของครอบครัว การขยายงานสูชนบท สูถ่ินที่ประชาชนสวนใหญของ
ประเทศยังยากจนอยู 

2. พัฒนาสถาบันครอบครัว รัฐควรใหความสําคัญสถาบันครอบครัวดวยการปลูกฝง
คานิยมท่ีดีงามใหกับสมาชิกในครอบครัว โดยเร่ิมจากพอแมตองรับผิดชอบตอครอบครัวและ
ลูกหลาน ตองทําหนาท่ีใหสมบูรณ สรางทัศนคติท่ีดีตอเด็กและครอบครัว  องคกรสังคม
สงเคราะหของรัฐและเอกชนจะชวยเปนส่ือกลางประสานความสัมพันธระหวางครอบครัวกับ
เด็ก ปลูกฝงจิตสํานึกใหเกิดข้ึนกับสมาชิกในครอบครัวใหรูถึงความสําคัญของกันและกัน 

3. พัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคมปจจุบัน   รัฐและ
องคกรท่ีเกี่ยวของควรใหการชวยเหลือดวยการใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอเทาท่ีจะทําได 
ขยายทุนไปสูทองถ่ินท่ียากจน ครอบครัวดอยโอกาส หลักสูตรการศึกษาควรเปนการฝก
กิจกรรมท่ีสอดคลองกับภาวะการณในปจจุบัน มีการฝกฝนอาชีพ ฝกทักษะมากกวาใหเด็กทํา
กิจกรรมที่ไกลจากสภาพความเปนจริงของสังคมปจจุบัน ปลูกฝงเด็กใหมีทักษะในดานตางๆท่ี
จะสามารถไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและในสังคมปจจุบันได 

4. ความสําคัญของส่ือมวลชนตอการแกไขปญหาเด็กเรรอน ส่ือมวลชนอาจชวยนํา 
 เสนอเกี่ยวกับปญหาเด็กเรรอนใหพอแมและหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไดรับทราบปญหาเด็ก  
         เรรอนน้ี เพื่อจะไดชวยกันแกไขและปองกันปญหานี้ 

5. เด็กเรรอนท่ีกองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนพบเห็นและสงมายังกรม
ประชาสงเคราะห เพื่อการสงเคราะหนั้น กรมประชาสงเคราะหเองควรจะตองหาทางชวยเหลือ
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6. การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการแตงงานและการมีครอบครัว ควรจะไดมีการปลูกฝง
เกี่ยวกับแนวคิดในการแตงงานวา นาจะใหถึงเวลาอันสมควรกอน หากจะแตงงานกอนความ
พรอมก็ควรจะไดมีการวางแผนครอบครัวใหดีเสียกอน หากพอแมทุกคนตระหนักถึงความ
รับผิดชอบของตนในขอนี้ และดูแลลูกของตนใหเปนคนดีได ประเทศของเราก็จะไมมีเด็ก
เรรอนเกเรอยูตามทองถนนมากมายใหเราเห็นเชนทุกวันนี้ 

7.  องคการสังคมสงเคราะหเอกชนตองใหความรวมมือสนับสนุนการแกไขปญหาน้ี 
องคการสังคมสงเคราะหเอกชนจะทําหนาท่ีเปนส่ือประสานงานระหวางครอบครัวกับเด็กและ
เครือขายทางสังคมท่ีมีอยูในชุมชนอ่ืนๆไดดีและมีประสิทธิภาพมากกวา องคการเอกชนจึงมี
บทบาทสําคัญในการชวยเหลือ แกไข ปองกันปญหาเด็กเรรอนและสามารถชวยเหลือ      เด็ก
เรรอนไดอยางเปนรูปธรรม รัฐเองก็ตองยกยองเชิดชูเปนกําลังใจองคการเอกชนท่ียื่นมือมา
สนับสนุนตน แกไขปญหาเด็ก ซ่ึงถือวาเปนความรับผิดชอบของรัฐดวย 

8. โรงเรียนตองใหความรวมมือในการแกไขปญหา หากพบวาเด็กมีปญหาเรื่อง
การเรียน โรงเรียนควรมีการติดตามหาสาเหตุ ตองคอยสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ใหความ    
อบอุน รับฟงปญหาของเด็ก ครูตองมีเวลาใหเด็ก สนใจเด็กเหมือนลูกหลานของตน หลักสูตร
การเรียนควรใหความสําคัญในการปลูกฝงจริยธรรมและคุณธรรมในเด็ก เพื่อสงเสริมพัฒนา
เด็กใหเปนพลเมืองดีของชาติในอนาคต 

9. ฝายตางๆท่ีเกี่ยวของ รัฐ เอกชน องคกรทางศาสนาตางๆ ประชาชนท่ัวไป ควร
รวมมือกันอยางจริงจังในการแกไขปญหาเด็กดอยโอกาส รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือการ
พัฒนาปองกันปญหาระยะยาว  
 

จากการศึกษาท่ีผานมา พบวา มักจะเปนการศึกษาเกี่ยวกับกลุมเด็กเรรอนท่ีอยูใน
สถานสงเคราะหและสวนใหญมักจะใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษา โดยพยายาม
ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัยท่ีแวดลอมตัวเด็กโดยเฉพาะสถาบันครอบครัววิธีการ อบรม
เล้ียงดู ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและตัวเด็กเอง การศึกษาท่ีผานมา จึงมุงเนนไปที่การ
อธิบายสาเหตุ กระบวนการเรรอนของเด็ก การบริการและการกระจายบริการของรัฐและเอกชน 
เพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีจะมุงแกไขปญหาและปรับปรุงชีวิตของเด็กและเยาวชนใหดีข้ึน 
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สําหรับการศึกษาวิเคราะหการส่ือสารระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอน ผูวิจัยมีความ
สนใจท่ีจะศึกษากระบวนการส่ือสาร อันประกอบไปดวย ผูสงสาร สาร ส่ือหรือชองทาง และ
ผูรับสาร และปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการส่ือสาร โดยการลงไปสัมผัสกับกลุมเด็กเรรอนทั้งแบบ
สังเกตการณและฝงตัวคลุกคลีกับครูขางถนนและเด็กเรรอน เพื่อทําความเขาใจ    สภาพชีวิต
เงื่อนไขตาง ๆ บนจุดยืนของเด็กเรรอน    รวมทั้งศึกษาความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางเด็ก
เรรอนกับครูขางถนน 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษาคร้ังนี้ จะทําการศึกษาเจาะจงเฉพาะกลุมเดก็เรรอนบริเวณสะพาน        
อรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร โดยจะดําเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Methodology) ใชขอมูลดานการส่ือสารท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรูและ
ความรูสึกนึกคิด ปรากฏการณตาง ๆ ในชีวิตท่ีเปนอยูของครูขางถนน กับเดก็เรรอน ท่ีเกิดขึน้
รวมกันระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอน ผูวิจัยใชเวลาในการศึกษาเปนระยะเวลา  6   เดือน    
ตามตารางเวลาในการเก็บขอมูลภาคสนาม ( ผนวก ค)  ดวยการสัมภาษณ  การสังเกตและเขา
ไปมีสวนรวม  ในการเรียนการสอนและมีปฏิสัมพันธกับครูขางถนนและเด็กเรรอน รวมไปถึง 
ศึกษาจากเอกสาร  หนังสือ  วิทยานิพนธ  และงานวิจยัท่ีเกีย่วของ  โดยใชการพรรณนาและ
วิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย (Induction) ดวยการศึกษาขอมูลยอย ๆ หลายกรณีมาสังเคราะหและ
สรุปเปนแบบสรุปเชิงนามธรรม 
  
แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
   

1. ขอมูลจากเอกสาร (Documentary) เปนการศึกษาจากเอกสารตาง ๆ  ท่ี    
เกี่ยวของ เชน งานวจิัยท่ีเกี่ยวกับเด็กเรรอน   บทความในหนังสือพิมพ     และนิตยสารท่ี
เกี่ยวกับสถานการณเดก็เรรอน ตลอดท้ังขอมูลจากองคกรตาง ๆ    ท่ีเกี่ยวของ   ในการใหความ
ชวยเหลือเด็กเรรอน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษา  

 
2. ขอมูลจากการศึกษาภาคสนาม โดยการสังเกต และการสัมภาษณ ครูขางถนน

ของกรุงเทพมหานครท่ีทํางาน อยูบริเวณใตสะพานอรุณอัมรินทร ซ่ึงมีอยูจํานวน 2 คน และเด็ก
เรรอน จํานวน 4 คน ท่ีอาศัยอยูบริเวณดังกลาวเปนประจํา เพื่อใหไดขอมูลที่ตอเน่ือง ตลอด
ระยะเวลา 6 เดือนท่ีกําหนดไว    
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 ประชากรในการศึกษาวิจัย  ไดแก 
  

1. ครูขางถนน ในโครงการครูขางถนนของกรุงเทพมหานคร   จํานวน 2 คน คือ 
1.1 คุณอังคนุรักษ  แกรกกระโทก  (ครูเอก) เพศชาย อาย ุ  29  ป เปนชาว

จังหวดัลําปาง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร จากสถาบัน
ราชภัฎลําปาง 

1.2 คุณสถาพร  รัตนไชย  (ครูถา) เพศชาย  อายุ 29 ป   เปนชาวจังหวัดนนทบุรี 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร จากสถาบัน     ราชภัฎจันทร
เกษม 

 
2. เด็กเรรอนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีบริเวณใตสะพานอรุณอัมรินทรเปนประจําซ่ึงผูวิจัย 

สามารถพบเห็นและพดูคุยไดอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหไดขอมูลอยางตอเนื่อง ตลอดระยะเวลาของ
การลงพื้นท่ี  จาํนวน 6 คน ซ่ึงผูวิจัยจะขอใชเพียงช่ือเลนของเด็กในการกลาวถึง คือ  

2.1 มะปราง เด็กผูหญิง อายุ 18 ป เปนชาวจังหวัดกาญจนบุรี จบการศึกษา 
   ระดับช้ัน ป.6 

2.2  เต้ีย เดก็ผูชาย อายุ 15 ป เปนชาวกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับ 
ช้ัน ม.3 

2.3  อน เด็กผูชาย อายุ 14 ป เปนชาวจังหวัดกําแพงเพชร จบการศึกษาระดับ 
ช้ัน ป.6 

2.4  แหลม เดก็ผูชาย อายุ 17 ป เปนชาวกรุงเทพมหานคร ไมไดเรียนหนังสือ 
2.5  เอ็ม เด็กผูชาย อายุ 14 ป เปนชาวจังหวดัแพร เรียนอยูช้ัน ม.1 
2.6  บอย ผูชาย อายุประมาณ 30 ป เปนครอบครัวเรรอนไมทราบท่ีมา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผูวิจัยใชเวลาในชวงเดือน   มีนาคม ถึง สิงหาคม 2544  ในการเก็บรวบรวมขอมูลของ
ครูขางถนนกับเด็กเรรอน บริเวณใตสะพานอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย      ข้ันตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูล  (ภาคสนาม)  มีดังนี้   

 
ขั้นตอนแรก  ผูวิจัยเขาสูพืน้ท่ีศึกษา สังเกตสถานท่ี  สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

โดยรวมเนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวเปนท่ีสาธารณะ มีผูคนผานไปมาตลอดเวลา แตจะมีครอบครัวท่ี
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ขั้นตอนท่ีสอง  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเร่ิมเกบ็รวบรวมขอมูลดวยเทคนิควิธีการ

เชิงคุณภาพ ดวยการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non – participative Observation) เพื่อสังเกต
พฤติกรรม ประสบการณ สภาพแวดลอม ความเปนอยู รูปแบบการดําเนินชีวิต ลักษณะการ
ส่ือสาร เชน สังเกตเด็กเรรอนท่ีเปนผูนําในกลุม ผูปฏิบัติตาม ข้ันตอนการตัดสินใจ การเกิด
ความขัดแยงในกลุม และวธีิการไกลเกล่ียขอขัดแยง โดยใชวิธีการจดบันทึกอยางละเอียดและ
อัดเทป เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล เม่ือผูวิจัยทําความรูจกัและคุนเคยกับเด็กเรรอนแลว จึงเร่ิมทํา
การสังเกตอยางมีสวนรวม (Participative - Observation) พูดคุยใหคําปรึกษารวมทํากิจกรรม
ตาง ๆ กับเด็กเรรอนเพื่อสรางความคุนเคยและสรางความไววางใจ  ทดลองสอนหนังสือ   เม่ือมี
โอกาสก็ทําการสัมภาษณเดก็เรรอนในสภาพแวดลอมท่ีเด็กคุนเคยและเร่ิมรูสึกเปนกนัเองกับ
ผูวิจัยหรืออีกนัยหนึ่งคือการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ โดยมีคําถามตามกรอบแนวคําถามท่ี
ผูวิจัยเตรียมมา (ผนวก ก) พรอมกับใชการสนทนาท่ีปลอยใหเด็กเรรอน มีอิสระในการ
แสดงออกทางความคิด  

 
ในข้ันตอนนี้  ผูวิจัยและเด็กเรรอนเร่ิมท่ีจะรูจักและมีความคุนเคยกนัมากข้ึน เด็กบาง

คนเร่ิมท่ีจะไววางใจผูวิจยัโดยการเลาประวตัิ ความนึกคิด ความรูสึก ขณะท่ีผูวจิยัสามารถ
สังเกตพฤติกรรมของเด็กและสภาพความเปนอยูของเดก็ท่ีเช่ือมโยงกับสภาพแวดลอม เม่ือ
เปนไปได ผูวิจัยไดพยายามหาโอกาสบันทึกเทประหวางการสัมภาษณ เพื่อรวบรวมขอมูลได
อยางละเอียด และนํามาถอดเทป แกะคําพดู    น้ําเสียงท่ีสอถึงอารมณดานตาง ๆ ความรูสึกนึก
คิดท่ีไดจากการพูดคุยมาวเิคราะห 

ขั้นตอนท่ีสาม  ข้ันตอนวเิคราะหขอมูล ข้ันตอนนี้ไดเร่ิมตนไปพรอมกับการเก็บ
รวบรวมขอมูล ซ่ึงผูวิจัยต้ังคําถามกับขอมูลท่ีไดรับ วิเคราะหประเดน็ตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น และ
พยายามหาความหมายจากขอเท็จจริง และปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวางเกบ็รวบรวม
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1.   ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับสภาพชีวติของเด็กเรรอน  และขอมูล

บางอยาง ท่ีคาดวานาจะมีผลตอรูปแบบการส่ือสาร เชน  ขอมูลเกีย่วกับโครงการครูขางถนน 
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีครูและเด็กทํารวมกนั บุคลิกลักษณะของครู ภาษาท่ีใช เปนตน  เพื่อเปน
ประเด็นแนวทางในการเก็บขอมูลและวิเคราะหตอไปอีก 

 
2. ทําการเกบ็รวบรวมขอมูลเพิ่มเติมและซํ้าจุดท่ีคิดวาเปนจุดสําคัญในการทําความ

เขาใจ และอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดขึน้ได ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการวิเคราะหขอมูลอีกคร้ัง  
ข้ันตอนท่ีคาดวาผูวิจยัจะสามารถทําความสนิทสนมคุนเคยกับกลุมเปาหมายดพีอสมควรแลว  
ขอมูลท่ีไดอาจจะเปนการยนืยันขอสรุป ในข้ันตอนแรก  หรืออาจจะไดขอมูลใหม ๆ ท่ีจะนํามา
วิเคราะหอีกคร้ังเพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตองมากข้ึน 

 
3. หลังจากไดขอสรุปจากข้ึนตอนท่ีสองแลว และตรวจสอบถึงการไดมาครบถวน 

แลว ผูวิจยัไดทําการวิเคราะหเหตกุารณท้ังหมดอยางละเอียดถ่ีถวนอีกคร้ัง 
 
ขั้นตอนท่ีส่ี  การสรุปผลการศึกษา หลังจากผูวิจยัไดขอสรุปจากการศึกษาภาคสนาม

และจากแหลงอ่ืน ๆ เชน จากการศึกษาเอกสาร จึงเปนการสรุปและสังเคราะหเพือ่วิเคราะห
รูปแบบการส่ือสารระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอน  
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
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การสังเกต (Observation) ในท่ีนี้รวมไปถึงการสัมภาษณท่ีถูกนํามาเสริมการสังเกต
ในขณะน้ันใหสมบูรณข้ึนดวย การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดตดัสินใจเลือกทีจ่ะทําการสังเกตโดยไม
มีสวนรวม (Non – participative Observation) ในระยะแรกของการศึกษาและเม่ือผูวจิัยสามารถ
เขาไปทําความรูจัก คุนเคยกบักลุมเด็กเรรอนแลว ผูวิจยัจึงสามารถทําการสังเกตอยางมีสวนรวม 
(Participant Observation) ได  ซ่ึง ลอฟแลนด (Lofland, 1971:175)         ไดกลาววา ส่ิงท่ีจะตอง
สังเกตอาจแยกเปน 6 ประเภท คือ 

1. การกระทํา (Acts) คือ เหตุการณหรือสถานการณ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา
ใดเวลาหน่ึง ตวัอยางเชน การใชชีวิตประจาํวัน เส้ือผาท่ีใส วิถีชีวิตท่ัวไป ฯลฯ 

2.  กิจกรรม (Activities) คือ เหตุการณหรือ สถานการณ ขนบประเพณ ี  พิธีกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นในลักษณะตอเนื่องและมีความผูกพันกับบุคคล   ซ่ึงกิจกรรมจะเกดิข้ึนไดก็ตอเม่ือมี
ผูรับผิดชอบจัดข้ึนมา อาจเปนระดับบุคคลหรือระดับกลุมก็ไดตลอดจนอาจเปนเร่ืองระดับ
ชุมชน 
 3.  ความหมาย (Meanings) คือ การท่ีบุคคลอธิบายหรือใหความหมายในลักษณะท่ี
เกี่ยวกับโลกทัศน ความเช่ือ คานิยม บรรทัดฐาน จริง ๆ แลวการสังเกตความหมายน้ีก็คือการท่ี
บุคคลมองตัวเองในสังคมท่ีเปนสวนหนึ่งอยางไร การกระทําหรือไมทํากิจกรรมบางอยางก็เปน
เคร่ืองบอกวาบุคคลมีความเชื่อ โลกทัศน เกี่ยวกับสภาพของสังคมอยางไร 

4. ความสัมพันธ (Relationship) คือความเกี่ยวโยงระหวางบุคคลหลาย ๆ คน ใน
สังคม จะชวยใหเขาใจโครงสรางสังคมจากการวิเคราะหความสัมพันธวา เปนความสัมพันธท่ี
ราบร่ืนหรือขัดแยงนอกจากนี้ความสัมพันธท่ีเปนอยูจะชวยใหสามารถวิเคราะหโครงสรางของ
สังคม ระบบเครือญาติ และระบบเศรษฐกจิการเมืองได 

5. การมีสวนรวม (Participation) คือ การท่ีบุคคลท่ีมีความผูกพันกนัเขารวมกิจกรรม 
การท่ีบุคคลยอมเขาไปรวมกับกิจกรรมของสังคม แสดงวาบุคคลยอมรับและพรอมท่ีจะเปน
สวนหนึ่งของสังคม 

6. สภาพท่ีเปนอยูโดยรอบ (Setting) หมายถึง สถานการณหรือกิจกรรมท่ีทําการศึกษา
รวมท้ังความหมายในทางภูมิศาสตร และทางสังคม 

 
 
 
 
ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตของ Lofland เปนกรอบในการทําการสังเกต ในการศึกษาคร้ังนี ้

โดยเร่ิมจากการสังเกตสภาพท่ีเปนอยูโดยรอบ การกระทําและกิจกรรมในแตละวันของ ครูขาง
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การสัมภาษณ (Interview) ใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) 

ควบคูไปกับการสังเกต เพื่อใหไดขอมูลท่ีเกี่ยวกับ ชีวิตความเปนอยู ความรูสึกนึกคิด 
ความสามารถในการส่ือสารและพฤติกรรมดานตางๆ ของเด็กเรรอน       โดยพยายามใช
รูปแบบการสนทนาแลกเปล่ียน        มากกวาการสัมภาษณอยางเปนทางการ เนื่องจากกลุมเดก็
เรรอนท่ีศึกษายังอยูในวยัเดก็ซ่ึงความสนใจสั้นมาก  และถาอยูในกลุมเพื่อน ๆ แลวโอกาสท่ีจะ
พูดคุยอยางเปนเร่ืองเปนราว เต็มไปดวยความยากลําบาก เนื่องจากพวกเขายังหวงเลนและ
ตองการความสนุกสนานตามวัย สําหรับครูจะใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก    ตามแนวคําถามท่ี
เตรียมไว  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
  ผูวิจัยไดหาความหมายจากขอมูลเชิงคุณภาพท่ีเก็บรวมรวบได จากการสังเกตและ
การสัมภาษณ มาสรางเปนมโนทัศนจากสภาพการณตามบริบทของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดเพื่อ
เปนขอสรุปคราว ๆ จากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา มาใชสรุปและพรรณนาความตาม
ลักษณะของการอุปนัย โดยใชกรอบแนวคิดเร่ืองการส่ือสารระหวางบุคคลและการเรียนรูท่ี
เกิดข้ึนระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอนมาเปนแนวทางในการวิเคราะห  
 
การนําเสนอขอมูล 
 
  ในการนําเสนอขอมูล ใชวิธีการบรรยาย เนื้อหาสาระอยางครบถวน   คลอบคลุมจุด
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการส่ือสารระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอน 
   
ระยะเวลาในการศึกษา 

 
1Bผูวิจัยใชระยะเวลา 6 เดือน (มีนาคม – สิงหาคม 2544) ในการลงพ้ืนที่เก็บขอมูล โดย

ในชวง 2 เดือนแรก ลงพืน้ท่ีในวันธรรมดา (จันทร – ศุกร) และวันหยุด (เสาร – อาทิตย) 
ประมาณสัปดาหละ 3 วัน ในชวงเวลา 9:00 – 14:00 น. เพื่อทําความรูจกัและสรางความคุนเคย
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2Bในการลงพ้ืนท่ีผูวิจัยเขาไปในบทบาทของครูขางถนนท่ีลงพื้นท่ีเพื่อใหความรู ให
คําปรึกษา ใหความชวยเหลือแกเดก็เรรอนในดานตางๆรวมกับครูขางถนนในโครงการครูอาสา
ของกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 คน ท่ีรับผิดชอบดูแลพืน้ท่ี สนามหลวง สถานีรถไฟบางกอก
นอยและบริเวณใตสะพานอรุณอัมรินทร คือ ครูเอก และครูถา  โดยมีอุปกรณการเรียนการสอน
เบ้ืองตน เชน หนังสือ กระดาษ ปากกา ดินสอ สีเทียน รูปภาพ ดนิน้ํามัน เปนตน เปนส่ือในการ
สอน ครูกับเด็กจะน่ังคุยกบับริเวณใตตนโพธ์ิขางโบสถหลวงพอโบสถนอย  โดยสอนทักษะ
เบ้ืองตนในการเขียนการอาน เม่ือเด็กเร่ิมเบ่ือก็จะใหวาดรูป ระบายสี หากคนไหนไมอยากเรียน
หนังสือก็จะซักถามพูดคุยหากมีปญหากใ็หคําปรึกษาและ ใหความชวยเหลือในเบ้ืองตน 
นอกจากน้ันมีการสงเคราะหของใชจําเปนในชีวิตประจําวันเชน สบู ยาสระผม        ยาสีฟน 
แปรงสีฟน นม ขนม ตามความตองการของเด็กแตละคน โดยครูท้ังสองคน เบิกมาจากกอง
สังคมสงเคราะห สํานักสวสัดิการ  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดของครูท้ังสอง
คน 

 

44Bวิธีการศึกษาวิจัย 
 
3Bในชวงแรก ใชการสังเกตสภาพแวดลอมของพ้ืนที่ การทํางานของครูท้ังสองคน    

เหตุการณ   ตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น พฤติกรรมของเด็กแตละคน การแตงกาย การใชชีวิตประจําวนั วิถี
ชีวิตท่ัวไป รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางครูท้ังสองคนกับเดก็ ผูวิจยัทําความรูจักและ
สรางความคุนเคยกับครูท้ังสองคนโดยการพูดคุย ซักถาม ผูวิจยัไดมีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ 
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ขอจํากัดในการวิจัย 
 

ผูวิจัยสามารถลงพื้นท่ีไดเฉพาะในเวลากลางวันเทานัน้ คือชวงเวลา 9.00-18.00 น.ถา
ไปเชามากเดก็จะยังไมตื่น สําหรับเวลากลางคืนปจจัยเร่ืองความปลอดภัย เปนอุปสรรคท่ีไม
สามารถทําใหผูวิจัยลงพืน้ท่ีภาคสนามในชวงคํ่าได สําหรับการลงพ้ืนท่ีแตละคร้ังผูวิจัยตองไป
พรอมกับครูเอกและครูถา เนื่องจากเด็กบริเวณนี้ทุกคนรูจักและสนิทสนมกับครูท้ังสองคนเปน
อยางดี ครูจะชวยแนะนําใหผูวิจัยไดรูจักกบัเด็กแตละคนและใหเดก็เขามาคุยกับผูวจิัยซ่ึงเขาไป
ในฐานะครูคนหน่ึง 

สําหรับเคร่ืองมือในการชวยเก็บขอมูลก็จะใชเฉพาะ สมุดกับปากกาไวสําหรับจด
บันทึกเทานัน้ ไมสามารถใชเคร่ืองบันทึกเสียง หรือกลองถายรูปกับเด็กบริเวณนี้ได เพราะเดก็มี
ทัศนคติท่ีไมดตีอส่ิงเหลานี้ เนื่องจากเคยมีรายการโทรทัศนมาถายทําสภาพชีวิตของเด็กท่ีนี่ท้ัง
รายการขาว และสารคดี เม่ือนําไปแพรภาพและเด็กไดเห็นภาพเหลานั้นซ่ึงส่ือออกมาวาพวกเขา
คือเด็กเรรอน คือปญหาสังคม ส่ิงเหลานี้สรางความไมพอใจแกเดก็เปนอยางมาก รวมไปถึง
ความไมเคารพในสิทธิสวนบุคคลของเด็ก เหมือนเปนการตอกยํ้าใหพวกเขาอยูหางจากสังคม
ออกไปทุกที 

ในการลงพ้ืนท่ี ผูวิจัยตองแตงตัวรัดกุมและทะมัดทะแมง เชน สวมกางเกงขายาว เส้ือ
ยืด และไมสวมใสเคร่ืองประดับท่ีมีคา เพือ่ความปลอดภัย 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิจัย 
 

การนาํเสนอผลการวิจยัเร่ือง“การสื่อสารระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอน : 

กรณีศึกษาพืน้ที่บริเวณใตสะพานอรุณอัมรินทร  เขตบางกอกนอย” ผูวิจัยมีลําดับข้ันในการ

เสนอขอมูล   ดังนี ้
 
ขอมูลเกี่ยวกบัสถานที ่
 

ในการเดินทางไปยังบริเวณใตสะพานอรุณอัมรินทรสามารถไปไดทั้งทางรถยนตและ

ทางเรือ ในการเดินทางไปเกบ็ขอมูลผูวิจัยไปทางเรือ โดยการนัง่เรือขามฝากจากทาพระจันทร

ไปยังทาสถานรีถไฟบางกอกนอย คาโดยสารเรือขามฝากคนละ 2 บาท ใชเวลาประมาณ 10 

นาที จากทาพระจันทรกจ็ะไปถึงสถานีรถไฟบางกอกนอย (ดูแผนที่จากภาคผนวก ง) 

 

เมื่อนั่งเรือขามฝากจากทาพระจันทรไปถึงทาสถานีรถไฟบางกอกนอย ระหวางทาง

จากทาเรือไปสถานีรถไฟ ผานตนโพธิ์ขนาดใหญใตตนโพธ์ิมวีินมอเตอรไซด ถัดไปเปนทีท่ําการ

ตํารวจรถไฟบางกอกนอย และสถานรีถไฟบางกอกนอยอยูตรงขามกับทีท่ําการตํารวจรถไฟ 

เสนทางนี้มีผูคนเดินผานไปมาอยูตลอดเวลา ทั้งผูที่มาใชบริการเรือขามฝากและบริการรถไฟ 

โดยเฉพาะชาวตางชาติที่ตองการเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีเปนจํานวนมาก

ผูโดยสารตองมาซ้ือต๋ัวที่อาคารชานชาลานี้ หลังจากซ้ือต๋ัวแลว ผูโดยสารจะตองนั่งรถสองแถว

ไปข้ึนรถไฟบริเวณตลาดใหม  

 

คุณอังคนุรักษ แกรกกระโทก(ครูเอก), คุณสถาพร  รัตนชัย(ครูถา) ซึ่งเปนครู       

ขางถนนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และผูวิจยัเดินเลาะดานขางของอาคารชานชาลาไปตามทางรถไฟ 

(ปจจุบันเลิกใชแลว) ผานตลาดสด ผานโบกี้รถไฟที่จอดทิ้งไวไมไดใชงาน ซึง่กอนหนานี้เคย

เปนที่อาศัยหลับนอนและเสพยาเสพติดของเด็กเรรอน ผานโกดังเกบ็สินคาที่สรางอยูริมคลอง

บางกอกนอยซึ่งมีคนไรทีพ่ักมาอาศัยนอนหลบแดดหลบฝนใหเราพบเห็นอยูเปนระยะ ๆ 

ประมาณ 15-20 คน    บางวนัมีมากถึง 30-40 คน เมือ่พนจากอาคารของสถานีรถไฟเดินไป
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1  ลักษณะในการดําเนินงานของโครงการครขูางถนนหรือครูอาสา 

 
โครงการครูขางถนนของ กองสังคมสงเคราะห สํานักสวัสดิการสังคม 

กรุงเทพมหานคร  เร่ิมดําเนนิการครั้งแรกเมื่อประมาณ ป พ.ศ.2534 โดยไดรับการสนับสนนุ

เงินทนุจาก Unicef ปแรกเปนโครงการนํารอง สําหรับชวงแรกนัน้มีครูขางถนน 12 คน 

ปฏิบัติงาน 3 พื้นที่ คือ วงเวยีนใหญ,     ส่ีแยก อ.ส.ม.ท.และ รามคําแหง สาเหตุที่เลือกพื้นที่

บริเวณนี้เพราะเปนพื้นที่ทีม่ีเด็กมารวมตัวกันเปนจํานวนมาก สําหรับปตอมา กองสังคม

สงเคราะห ไดสานตอโดยใชทุนของกรุงเทพมหานครและดําเนนิโครงการตอเนื่องมาโดยตลอด 

เปนโครงการทีท่ําข้ึนเพื่อเด็กเรรอนในพืน้ทีต่าง ๆ ในกรุงเทพ โดยแบงพืน้ที่ในเขต

กรุงเทพมหานครออกเปน 5 พื้นที ่ คือ สวนจตุจกัร, เขตบางปะกอก,ส่ีแยก  อ.ส.ม.ท., สวน

ลุมพิน,ี และสนามหลวง  มคีรูขางถนนซ่ึงเปนเจาหนาทีข่องกรุงเทพมหานคร   รับผิดชอบพื้นที่

ละ 2 คน   

 

กิจกรรมของโครงการครูขางถนนนอกจากจะสงครูลงพื้นที่ไปพบเด็กแลวยังมีการจัด       

กิจกรรมตาง ๆ ข้ึนเปนระยะ ๆ โดยรวมกับสวนราชการเชน ขาราชการตํารวจทีท่าํหนาที่ดาน

ชุมชนมวลชนสัมพันธของแตละสถานีในเขตนครบาล เจาหนาที่สาธารณสุข และภาคเอกชน

ใหความสนับสนุน มกีารจัดกิจกรรมทัง้ในสถานที่และนอกสถานที ่  สําหรับกิจกรรมในสถานที ่ 

มีการจัดหากิจกรรมใหเด็กในชุมชนทาํรวมกัน เชน จดัการแขงขันวาดรูปชางในความฝนของ

เด็ก โดยไดรับการสนับสนนุอุปกรณการวาดภาพจากบริษัทปูนซิเมนตไทย ครูขางถนนจะเปน
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ขอมูลจากเอกสารของ กองสังคมสงเคราะห สํานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร 

(พ.ศ.2544) ระบุวา โครงการครูขางถนนมีแนวทางการดําเนนิการ 3 ดาน คือ 

1. ดานการปองกนั 

-  การใหความรูในดานตาง ๆ เชน การปองกันโรคเอดส การปองกนัยาเสพติด  

การกระทําที่อาจกอใหเกิดปญหาดานอาชญากรรม การสงเสริมอาชีพ  

-  การใหขอมลูขาวสารดานตาง ๆ เชน การดํารงชีวิตประจําวนั การรักษาสุขภาพ 

อนามัย การปองกันอุบัติภัย 

-  การใหคําแนะนาํปรึกษาปญหาตาง ๆ เชน ดานกฎหมาย สุขภาพจิต สภาพแวด 

ลอม การปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

-  การอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจแกบิดามารดา ผูปกครอง รวมทั้งเด็กและ 

เยาวชน เชน การเล้ียงดูบุตร ความสัมพนัธที่ดีในครอบครัว การปองกันยาเสพติด การปองกนั

โรคเอดส 

-  การพบปะพดูคุย ดานความเปนอยู สุขลักษณะ ไถถามทุกขสุข เพื่อสรางความ 

เปนความเปนกันเอง 

2. ดานการสงเคราะหชวยเหลือ 

-  จัดกิจกรรมกลุมในการเรียนการสอน เชน ฝกทกัษะการใชมือ การอาน การพัฒนา 

ทางความคิด 

-  การดูแลดานสุขภาพอนามัย มกีารตรวจสุขภาพ ใหการรักษาพยาบาลในเบ้ืองตน 

-  การใหคําแนะนาํปรึกษา ดานสุขภาพจิต พฤติกรรม สภาพแวดลอม การปองกนั 

ตาง ๆ 

-  การใหความชวยเหลือเฉพาะหนาดานตาง ๆ เทาที่จาํเปน เชน เคร่ืองอุปโภค  

บริโภค เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองแบบนักเรียน คาใชจาย  จดัหาอาหารกลางวนัเปนคร้ังคราว 

-  การจัดการศึกษา (สงเขารับการศึกษา) ทั้งในระบบโดยพาเขาโรงเรียนใน 

สังกัดของ กทม. และนอกระบบโดยการลงพื้นที่สอนเด็กโดยตรง 

DPU



 63 

-  การสงเสริมอาชีพ มีการฝกอาชีพระยะส้ัน และจัดหางาน 

-  การสงตอขอความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืน เชน ศูนยคอมมูนิตา อินคอนโทรล 

กรมประชาสงเคราะห 

-  การเยี่ยมบานเด็ก เพื่อทราบปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับเด็กและครอบครัว  เพื่อ 

ติดตามดูพัฒนาการในดานตาง ๆ รวมถงึพฤติกรรมของเด็กและครอบครัว 

-  การนําเด็กกลับสูครอบครัว 

-  การจัดบรรพชาสามเณร ในทุกปจะมกีารจัดบวชสามเณรที่วัดหลักสาม เขต 

หนองแขม ประมาณเดือนธนัวาคม 

-  จัดที่พักพิงใหแกเด็กที่ไมสามารถกลับสูครอบครัว  

-  จัดกิจกรรมนันทนาการ 

3. ดานการพัฒนาและการฟนฟ ู

-  จัดกิจกรรมตามโครงการสงเคราะหเด็กและเยาวชน เชน กิจกรรมพฒันาฟนฟ ู

สภาพจิตใจ อารมณ สังคม แบบพักคาง และแบบไมพักคาง กิจกรรมวันเด็ก กจิกรรมเยาวชน

ศึกษาประวัติศาสตรสัญจร 

-  จัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

-  จัดทัศนศึกษา 

-  สงตอเพื่อขอรับความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืน เพื่อพัฒนา ฟนฟ ู  เชน       บาน 

ตะวันใหม ศูนยคอมมูนิตาอินคอนโทรล ซึ่งเปนหนวยงานเอกชนทีเ่ปดบริการบําบัดผูติดยา

เสพติด 

 
ประวัติความเปนมาของโครงการครขูางถนนบริเวณใตสะพานอรุณอัมรินทร 
สําหรับโครงการครูขางถนนในพืน้ที่สนามหลวงรวมไปถงึบริเวณสถานรีถไฟบางกอก

นอย และสะพานอรุณอัมรินทร ที่ผูวิจยัไดเขาไปศึกษาพบวา โครงการนี้เร่ิมข้ึนโดยกองสังคม

สงเคราะห กรุงเทพมหานครเม่ือประมาณป พ.ศ.2540   ซึ่งตอนนัน้เด็กสวนใหญอาศัยอยู

บริเวณสนามหลวง  ครูขางถนนของกรุงเทพมหานคร ไดเร่ิมลงพื้นทีศึ่กษาขอมูลเกี่ยวกบัเด็ก 

เรรอนในดานตาง ๆ เชน การหาเล้ียงชพี ชีวิตความเปนอยูประจําวัน ปญหาดานตางๆ ของ

การออกมาเรรอนทัง้ปญหาของตัวเด็กเอง และปญหาของเด็กเรรอนกับคนในสังคม สาเหตุ

ของการออกมาเรรอน ในขณะเดียวกนัครูขางถนนก็เร่ิมสรางความสนิทสนมคุนเคยและให

ความชวยเหลือเด็กเรรอน    โดยเฉพาะดานปจจัยข้ัน พืน้ฐาน เชน เส้ือผา อาหาร และยา

รักษาโรค (รุงกานดา  พงษธรพานิชกุล, สัมภาษณ, 12 ธันวาคม 2544) 
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  หลังจากนั้นครูขางถนนไดเร่ิมขยายพื้นทีดํ่าเนนิการมาถึงบริเวณสวนหยอมขาง

สถานีรถไฟบางกอกนอย “เด็กเรรอนบางสวนยายที่ไปมาระหวางสถานีรถไฟบางกอกนอยกับ

สนามหลวง หลังจากนั้นประมาณกลางป พ.ศ.2542 กรุงเทพมหานครไดดําเนินการปรับปรุง

พื้นที่บริเวณอาคารรางขางชานชาลาของสถานีรถไฟบางกอกนอยเปนสวนหยอม   และไดร้ือ

ถอนเพิงพักของเด็กเรรอนในพื้นที่ดังกลาว ทาํใหเด็กเรรอนที่อาศัยอยูบริเวณสวนหยอม       

ดังกลาวตองอพยพมาอาศัยอยูบริเวณใตสะพานอรุณอัมรินทร” (อังคนุรักษ  แกรกกระโทก, 

สัมภาษณ, 23 เมษายน 2544) 
 

22.  การสื่อสารระหวางครขูางถนนกับเด็กเรรอน 
 

ผูวิจัยไดใชวิธกีารสังเกตของ Lofland เปนกรอบในการสงัเกต โดยเร่ิมจากการ

สังเกตสภาพทีเ่ปนอยูโดยรอบ เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึน กจิกรรมตาง ๆ ความหมายหรือ

ความเชื่อเกี่ยวกับสภาพของบุคคลที่เกีย่วของ สภาพสังคม ความสัมพนัธของบุคคลที่

เกี่ยวของ โดยเฉพาะความสัมพันธของครูขางถนน, เด็กเรรอน, ชาวบานในพืน้ที่ รวมทั้งบุคคล

ทั่ว ๆ ไปที่เดินทางมาในพืน้ที่ การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในแตละวนัซึ่งผูวิจยัได

มีโอกาสทํากิจกรรมรวมกับครูขางถนนและเด็กเรรอน 

 

จากการสังเกตการณและเขารวมเปนครูในระยะเวลาทีท่ําการเก็บขอมูลพบวา ครู

กับเด็กจะมจีดุนัดพบกนัเปนประจําคือบริเวณตนโพธขาง ๆ โบสถ ปกติเด็ก จะรวมตัวกับอยู

บริเวณนี ้ เพราะเปนทีท่ี่สามารถหาเงนิไดงาย โดยการขอทานจากคนที่มาไหวพระ สําหรับคน

ที่มาปลอยปลาเด็กจะชวยถอืถังน้าํและลงไปปลอยปลาให เนื่องจากริมคลองบางกอกนอย

คอนขางชนัคนเหลานัน้กจ็ะใหเงนิเด็ก 10-20 บาท หรือหลังจากทําบุญที่วัดแลวบางคนก็จะ

มาทาํทานยืนแจกเงนิแจกของเด็ก ๆ อยูเปนประจาํ ทาํใหชีวิตของเด็กและครอบครัวเรรอน

บริเวณนี้อยูไดและไมอยากจะไปหาอะไรทาํหรือหาที่อยูใหมที่ดีกวา ครูจึงไมตองไปเดินตาม

เด็กมานั่งเรียนกนั เมื่อครูมาถงึเด็กก็จะวิ่งเขามาหาเอง กลาวคําสวสัดีอยางคุนเคย วันแรกที่

พบจึงทําใหผูวิจัยเกิดความประทับใจหลาย ๆ อยาง เชน เด็ก ๆ จะวิง่เขามาหาครูดวยความดี

ใจที่ครูมาหา การยกมือไหวและกลาวคําสวัสดี บางคนว่ิงมาจับมอื มาเกาะแขนครูเหมือน

ตองการไดรับการถายทอดความรักความอบอุน เปนภาพที่เหน็แลวทําใหรูสึกประทับใจเพราะ

เปนภาพที่ผูวจิัยไมคาดคิดมากอนวาจะไดพบ   ภาพของเด็กเรรอนในสายตาของคนในละแวก

นั้น ที่ผูวิจยัเคยถามความคิดเห็นพบวา  เด็กเรรอนคือเด็กที่พูดจาหยาบคาย ไมมีสัมมาคารวะ 
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2.1  ขอมูลทัว่ไปเกีย่วกับครูขางถนน 
 
 ครูขางถนนในสังกัดกรุงเทพมหานครปจจุบันม ี 10  คน เปนชาย  7 คน  หญิง  

3  คน   ครูขางถนนทกุคนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางดานการศึกษา   เร่ิมงานคร้ัง

แรกดวยอัตราเงินเดือน  6,360 บาท ในตําแหนงลูกจางประจาํของกรุงเทพมหานครมีการ

หมุนเวียนของครูขางถนนบางแตไมบอยนกัเนื่องจากการที่ครูจะทําความรูจักและสรางความ      

คุนเคยกับเด็กแตละคนนั้นตองใชเวลา ดังนัน้ครูแตละคนซึ่งมีใจรักและทุมเทใหกับงานดานนี้

อยูแลวจึงมกัจะอยูนาน ครูรุนใหมจะอาศัยการเรียนรูและคําแนะนําจากครูรุนเกาเพียง

บางสวนเทานัน้ ประสบการณจากการทํางานของครูแตละคนเปนส่ิงทีสํ่าคัญที่สุด “เร่ิมแรกผม

ทําความรูจักเด็กเรรอนโดยการแนะนําของครูคนเกาคนหนึง่ แตสวนใหญแลวผมจะลงพืน้ที่

เอง โดยการเฝาสังเกตในจดุที่เด็กเรรอนมารวมตัวกันเปนประจํา เพือ่ศึกษาพฤติกรรม ความ

สนใจ ความตองการ ของเด็กเรรอนสวนใหญแลวจึงเขาไปทักทายทาํความรูจัก” (อังคนุรักษ  

แกรก-กระโทก, สัมภาษณ, 21 มิถุนายน 2544) 

 

กรุงเทพมหานครไมมีการจัดฝกอบรมครูขางถนนกอนลงพื้นที ่ แตในระหวางการ

ทํางาน ครูขางถนนทุกคนจะตองเขารวมประชุมสรุปงาน และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั

เดือนละ 1 คร้ัง นอกจากนัน้มีการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพนูความรูใหแกครู  

ขางถนนอยูเปนระยะ ๆ  

 

สําหรับการจัดกิจกรรม รูปแบบการสอน แนวทางในการใหคําแนะนํา ใหความ

ชวยเหลือในดานตาง ๆ ในแตละวนัใหแกเด็กเรรอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษใหแกเด็ก

เรรอนทั้งในสถานที่และนอกสถานที ่ เชนการจัดทัศนศึกษาตางจังหวัด การเขาคายพักแรม 

สวนใหญไดแรงผลักดันมาจากครูขางถนนเพราะครูขางถนนจะเปนผูนาํเสนอแนวคิดไปยังกอง

สังคมสงเคราะห ซึง่เปนหนวยงานตนสังกัด เมื่อไดรับอนุมัติและจัดสรรงบประมาณ ครูขาง

ถนนจะเปนผูรับผิดชอบในการดําเนนิการจัดกิจกรรมนัน้ ๆ  
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ครูขางถนนทีท่ําการศึกษาวจิัยคร้ังนี้มีอยู 2 คน คือ คุณ อังคนุรักษ    แกรกกระโทก  

(ครูเอก) และ คุณ สถาพร    รัตนไชย  (ครูถา) เนื่องจากในบริเวณพื้นที่ใตสะพานอรุณอัมริ

นทร    มีครู   ที่รับผิดชอบพื้นที่อยูเพียง 2 คน และในชวงที่ผูวิจัยลงพ้ืนทีน่ัน้เปนชวงที่ไมมี

นักศึกษาจากสถาบันอ่ืนเขารวมสอน ผูวิจัยจงึเลือกศึกษาการทาํงานของครูขางถนนทั้งสอง

คนอยางละเอียดและตอเนื่องโดยเขารวมกจิกรรมในการสอนเด็กเรรอนดวย 

 

ครูเอก  เปนผูชาย อาย ุ29 ป รูปรางสันทดั  ชอบสวมกางเกงยนีสกับเส้ือเช้ิตแขนส้ัน 

เปนคนสุภาพ พูดเกง มมีนษุยสัมพนัธดี เขากับคนไดงาย เปนชาวจังหวดัลําปาง จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร  จากสถาบันราชภัฎลําปาง  

 

ครูเอกเร่ิมทํางานเปนครูขางถนน ต้ังแตป พ.ศ.2540 ส่ิงดลใจใหสนใจงานดานนี้คือ 

ดูขาวเกี่ยวกับเด็กเรรอนทางโทรทัศน ทําใหอยากทาํงานดานนี ้  โดยไมเคยมีความผูกพันธเปน

พิเศษกับเด็กเรรอนมากอน กอนมาเปนครูขางถนน ไมมกีารเตรียมตัวลวงหนาใด ๆ ชวงแรกลง

พื้นที่เองเร่ิมจากการศึกษาพื้นที่ สังเกตดูวาเด็กอาศัยอยูบริเวณใด มักจะมารวมกลุมกนัอยูที่

ไหนเปนประจาํ เมื่อทราบขอมูลเบ้ืองตนแลวจึงเร่ิมเขาหาเด็ก ชวงแรกครูเอกไมไดรับความ

สนใจจากเด็กแตอยางใด นอกจากจะไมพูดคุยดวยแลวบางคร้ังยงัเดินหนีอีกดวย ครูเอกใช

ส่ิงของทีเ่ด็ก ๆ ตองการเชน เส้ือผา อาหาร ขนม ของเลน รวมไปถงึ สบู ยาสระผม แปรงและ

ยาสีฟน หรือยารักษาโรค         แลวแตสถานการณ ดึงดูดความสนใจเด็ก ๆ เหลานี้ ซึ่งวิธีนี้

นับวาไดผลมากทีเดียว เด็กเร่ิมพูดคุย ทาํความรูจักกันและกัน พัฒนาไปจนเกิดความไววางใจ 

เมื่อคุนเคยเด็กเร่ิมระบายความในใจทีพ่วกเขาอยากจะบอกใหใครซักคนไดรับรูและเขาใจ ครู

จะรับฟงปญหา ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา ใหความชวยเหลือในเบ้ืองตนเทาทีจ่ะเปนไปได  

ครูเอกใชระยะเวลาและประสบการณในการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ โดยอาศัยคําแนะนํา

จากครูคนเกา ชวยใหเขาหาเด็กเรรอนไดเปนอยางดีครูเอกเปนผูมบีทบาทหลักในการสอน

ทักษะเบ้ืองตนในดานตาง ๆ เชนการอาน การเขียน ใหแกเด็ก  

  

ครูเอกกลาววา      “ชวงแรกของการทาํงานนัน้ลงพืน้ทีท่กุวันเพื่อสังเกตและทําความ

รูจักปจจุบันจะมาพบเด็กวนัเวนวนัเพื่อจะไดมีเวลาเตรียมงาน  หยุดในวันหยุดราชการและวัน

อาทิตยแตละวันจะอยูกับเด็กประมาณ  5-6 ชั่วโมง  ไมแนนอนข้ึนอยูกับความสนใจของเด็ก

และสถานการณบางอยาง เชน บางวนัอาจตองไปติดตอเร่ืองโรงเรียนใหเด็ก ไปเยี่ยมเด็กที่

โรงพักที่โรงพยาบาล“ (สัมภาษณ, 21 มิถุนายน 2544) 
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สําหรับการดําเนินการสอนในการลงพืน้ทีแ่ตละวัน การเรียนการสอนสวนใหญเปน

การสอนทักษะเบ้ืองตนในดานตาง ๆ ข้ึนอยูกับความสนใจของเด็กแตละคน เชน หัดอาน

หนงัสือ ฝกคิดเลข ฝกระบายสีในรูปภาพ บางวนัก็ใหเด็กเลนเกมส รองเพลง หรือทํากจิกรรม

ตาง ๆ ที่เด็กอยากจะทาํ นอกจากนัน้การเรียนการสอนยงัข้ึนอยูกับสถานการณทีพ่บเห็นในแต

ละวัน เชน ถาพบเด็กกาํลังดมกาวก็สอนถงึอันตรายจากการดมกาว จากยาเสพติด เปนตน   

 

ครูเอกเลาเกี่ยวกับการวาดภาพของเด็กใหฟงวา “เด็กแตละคนจะมีจินตนาการที่

แตกตางกนัออกไปข้ึนอยูกบัจิตใตสํานึกของตัวเขาเอง เวลาใหวาดภาพจะสังเกตเห็นวาเด็ก

บางคนจะวาดภาพท่ีมีพอแมและตัวเขาเองอยูในภาพนัน้ เมื่อพูดคุยซักถามจึงทําใหเรารับรูได

วาเขาตองการใหตัวเขาเองและครอบครัวเปนอยางภาพที่วาดออกมา และเด็กคนเดิมก็มักจะ

วาดภาพแบบเดียวกนัอยูเสมอ ๆ ในขณะที่เด็กอีกคนมักวาดแตภาพการตูนรบราฆาฟนกัน 

ภาพที่ส่ือใหเหน็ถึงความรุนแรง จากการพดูคุยและสังเกตพฤติกรรมของเด็กทีว่าดภาพเหลานี ้

พบวาสวนใหญเปนเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีปญหา พอแมตบตีกันใหเหน็เปนประจําต้ังแต

เล็ก ในขณะเดียวกนักม็ีการตีหรือทํารายเด็กจนตองหนีออกจากบาน” (สัมภาษณ,21 

มิถุนายน 2544) สําหรับประเด็นเล็กนอยเหลานี้เปนส่ิงทีน่าสนใจมาก เปนส่ิงหนึ่งที่ชวยในการ

ส่ังสมประสบการณในการทํางานของครูขางถนนแตละคน ชวยใหพวกเขาใจเด็กเรรอน

เหลานั้นไดมากข้ึน 

 

จากประสบการณ การทํางานกับเด็กเรรอน ครูเอกกลาววา “ปญหาของเด็กเรรอนที่

สงผลกระทบตอสังคมสวนใหญคือ ปญหายาเสพติด ปญหาทางเพศ และปญหาการลักขโมย 

ปญหาที่สําคัญที่สุดของตัวเด็กเรรอนคือการที่เด็กไมเหน็คุณคาของตนเอง” (สัมภาษณ, 21 

มิถุนายน 2544) 

 

ครูเอกยังไดใหความเห็นถึงแนวทางแกไขปญหาเกีย่วกับครอบครัวและเด็กเรรอน 

สําหรับครอบครัวควรมีการสงเคราะหอาชีพ เชน จัดสรรที่ดินทาํกนิหรือสนับสนนุดานเงนิทนุ

ในการประกอบอาชีพ จากทางภาครัฐ   สําหรับตัวเด็กควรมีการสอนใหเด็กเหน็ถงึคุณคาของ

ตนเอง การเรียนรูการดํารงชีวิตเพื่อใหอยูในสังคมปจจุบันไดโดยกอปญหาใหสังคมนอยที่สุด 
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ครูถา เปนผูชาย อาย ุ 29 ป รูปรางเลก็ ผิวขาว ชอบสวมกางเกงทหารกับเส้ือยืดคอ

กลม พูดนอย ตรงไปตรงมา ออกจะโผงผางบางในบางคร้ัง ความจริงใจ สนใจปญหาของเด็ก

แตละคนอยางจริงจงัและโดยบุคลิกสวนตัวสงผลใหครูถามีหนาทีห่ลักในการสอบถามและให

คําปรึกษาแกเด็กในเวลาทีม่ปีญหาตาง ๆ  ครูถาเปนชาวจังหวัดนนทบุรี จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  คณะครุศาสตร จากสถาบันราชภัฎจันทรเกษม 

 

ครูถาเร่ิมทาํงานเปนครูขางถนน ต้ังแตป พ.ศ.2542 ไมมีส่ิงดลใจใหสนใจงานดานนี้

เหตุที่มาทํางานนี้เพราะเพิง่จบการศึกษามาใหมซึ่งเปนชวงที่  กทม.      เปดรับสมัครครูเพื่อ

ทํางานกับเด็กเรรอนจึงมาสมัคร และไมเคยมีความผูกพันธเปนพิเศษกับเด็กเรรอนมากอน ครู

ถาใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห ในการปรับตัวเขากับงาน เขากับเด็ก โดยการเรียนรูและทํา

ความเขาใจสภาพปญหาของเด็กแลวคอย ๆ ปรับปรุงแกไขปญหา พรอมทัง้ศึกษาขอมูลจาก

ครูคนเกา ชวงแรกครูถาไดไปฝกงานที่พืน้ที่สวนจตุจกัรแตประสบการณตรงนั้นสามารถ

นํามาใชกับพืน้ทีน่ี้ไดเพียงบางสวนเทานัน้เพราะปญหาของเด็กแตละพื้นที่แตกตางกัน ครูถา

ทําความรูจักกับเด็กจากการแนะนาํของครูคนเกา ครูถามีบทบาทสําคัญในการใหคําปรึกษา

เด็กในปญหาดานตาง ๆ 

 

ครูถากลาววา “ปญหาของเด็กเรรอนที่พบสวนใหญคือ ปญหายาเสพติด     ปญหา

ดานสุขภาพ ขาดอาหาร ตองการความชวยเหลืออยูตลอดเวลาไมรูจักพอเนื่องจากเห็นวา

ไดมางายและปญหาที่คิดวาสําคัญที่สุดคือ เด็กไมเหน็คุณคาของตนเอง “ (สัมภาษณ, 23 

มิถุนายน 2544) 

 

การที่เด็กเรรอนมักมองไมเหน็คุณคาของตนเอง นาจะมาจากการที่เด็กเรรอนสวน

ใหญมักจะมองถึงส่ิงที่เกิดข้ึนในปจจุบัน เชน วนันี้จะมีขาวกนิหรือไม จะขอเงินไดเทาไหร โดย

ที่ไมเคยคิดถึงวันพรุงนี้หรืออนาคตขางหนาวาจะเปนอยางไร  จะเรรอนอยูอยางนี้ไปอีกนานแค

ไหน จากการสอบถามเด็กเรรอนสวนใหญจะคิดในลักษณะนี้เหมือนกัน 

 

นอกเหนือจาก  ครูเอกและครูถาที่รับผิดชอบพื้นที ่  สนามหลวง    สถานีรถไฟ

บางกอกนอยและบริเวณใตสะพานอรุณอัมรินทร แลวยังมีอาสาสมคัรเขารวมบางในบางชวง 

เชน นักศึกษาที่    มาฝกงานหรือมาเก็บขอมูลทําวิจัย และยังมีขาราชการครูที่เกษียณอายุแลว

คนหนึ่งชื่อ ”ครูปู” รวมสอนดวยในวนัเสารและอาทิตย ซึ่งถือไดวามบีุคลากรจัดอยูในระดับที่
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นอกจากสอนหนงัสือครูเอกและครูถาจะดูแลใหคําปรึกษาและชวยแกปญหาตางๆ 

ใหเด็ก ถาไมสบายก็จะพาไปหาหมอหรือหายามาให พาไปฝากเขาโรงเรียนเมื่อเด็กครบเกณฑ  

หาขาวของเครื่องใชที่จําเปนมาให ฝกอาชีพให เชน สอนใหรอยสรอยลูกปดขาย   พาไปฝก

อาชีพที่ศูนยของ กทม. พาไปเขาคายตางจังหวัด (พาเด็กไปเขาคายทีจ่ันทบุรีในเดือนมิถนุายน

ที่ผานมา)จัดกจิกรรมพิเศษใหเด็กเรรอนแตละพื้นที่ของ กทม. ทํากิจกรรมรวมกนัเม่ือปลาย

เดือนกรกฎาคมนี้มีการจัดวอลคแรลลี่ ที่สวนหลวง ร.9 ซึ่งผูวิจยัไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมใน

คร้ังนี้ดวย 

 

สาเหตุที่ทาํใหเด็กออกมาเรรอน ครูทัง้สองคนใหความเห็นตรงกันวามาจากสาเหตุ

สําคัญ ๆ  4 อยาง คือ 

1. เกิดจากตัวเด็กเอง 

2. ครอบครัวแตกแยก มพีอหรือแมใหม 

3. สภาพแวดลอม เพื่อนชักจูง แรงยั่วยุจากสังคม 

        4. ฐานะทางบานยากจน 

 

สําหรับความแตกตางระหวางเด็กในโรงเรียนกับเด็กเรรอน ครูเอกมีความเหน็วา  

“เด็กในโรงเรียนปกติมีเปาหมายในชีวิต รูหนาที ่ กริยามารยาทเรียบรอยเนื่องจากมีพอแม มี

ผูปกครองคอยอบรมส่ังสอน แตเด็กเรรอนจะไมมีจุดหมายในชีวิต ไมเห็นคุณคาของตัวเอง   

ครูตองสอนใหเด็กรักตัวเอง คิดดี ตอไปจะดีเอง  คาดหวังจะใหพวกเขามีชวีิตที่ดีกวานี้และ

สรางปญหาใหสังคมนอยทีสุ่ด สําหรับเด็กโตอยากใหเขามีอาชพี โดยไปฝกอาชีพที่ศูนยของ 

กทม.    ในความเปนจริงตางกัน ก็อาจจะทาํไดแตตองใชเงนิ ใชเวลา ควบคูไปกับความ

พยายามของครูดวย”(สัมภาษณ, 21 กรกฎาคม 2544 ) 

 

สวนครูถามีความเหน็วา “เด็กในโรงเรียนกับเด็กเรรอนแตกตางกนั ในดานความคิด 

โดยความคิดของเด็กในโรงเรียนจะดีกวาเด็กเรรอน สําหรับงานทีท่ําอยูคาดหวงั อยากจะให

เด็กกลับบานและใชชีวิตรวมกับญาติพีน่องอยูในครอบครัวเหมือนคนอื่นทัว่ไปแตถายังตองอยู

DPU



 70 

 
2.2  ขอมูลเกี่ยวกับเด็กเรรอน 
 
บริเวณใตสะพานอรุณอัมรินทรมีเด็กเรรอนหมุนเวียนกนัเขามาพักอาศัยมาขอทาน

อยูประมาณ 10 คน เปนชาย 7 คน หญิง 3 คน เด็กสวนใหญมีอายุประมาณ 10 – 18 ป บาง

คนอาศัยอยูบริเวณนี้ต้ังแต อาย ุ 10 ปจนกระทั่งปจจุบนัอาย ุ 25 ปแลว และเด็กสวนใหญมา

จากตางจังหวดัเชน ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรปราการ ระยอง กําแพงเพชร และกรุงเทพ มีบาง

คนเปนเด็กในพื้นที่บางกอกนอยทีม่าอยูใตสะพานเปนประจํา เชน หนึ่ง และแหลม ซึ่งเปนเด็ก

ที่เติบโตมาในพื้นที่ โดยไมไดอพยพหนีมาจากที่อ่ืน เด็กเรรอนบริเวณนี้   อาศัยอาหารจากวัด

อัมรินทรารามปะทังชีวิต รายไดจากการขอทาน เด็กบางคนจะเอาไปใชจายในการซื้อหายา

เสพติดประเภทตาง ๆ เชน บุหร่ี, กาว รวมไปถึงยาบา 

 

ในการอยูรวมกัน ถาเด็กมีกลุมจะไมมปีญหาในการอยูรวมกนั เด็กที่อยูคนเดียว

จะตองระวงัทัง้ทางรางกายและส่ิงของ เด็กผูหญิงมกัหาคนปกปองสวนใหญจะเปนเด็กผูชาย

ในกลุมเดียวกนั เด็กจะนอนรวมกันเปนกลุมเพื่อความปลอดภัย  โดยนอนกนับริเวณใตสะพาน  

มีเกาอี้ผาใบเกา ๆ ,ผายาง หรือเส่ือปูนอนบางคนกม็ผีาหมซึ่งคอนขางเกาหม บางคนก็ไมม ี

สําหรับปญหาของการอยูรวมกันที่พบอยูเสมอคือ การทะเลาะกัน แยงของกนัเชนยาเสพติด 

เส้ือผา เงนิ รวมไปถึงผูชายแยงผูหญิงกนั ในการอยูรวมกับชาวบานในพื้นที่เด็กชอบกินของ

แลวไมจายเงนิ บางคร้ังทะเลาะกันก็สงเสียงสรางความรําคาญ สําหรับรถที่จอดอยูบริเวณที่

รับจอดซ่ึงมีรถจอดตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเด็กไมกลายุงเนื่องจากมีคนคุมอยู ชวงที่มี

การทาํสวนหยอม เด็กยายไปอยูที่อ่ืนหลายคน แตก็มีเด็กใหมเขามาบาง เด็กที่มาอยูใหมหาก

ยอมเด็กเกาเจาถิ่นหรือมีเด็กในพ้ืนที่คุมครองก็จะกลาทาทายไมกลัวใครและพัฒนาการไปสู

เด็กเรรอนอยางรวดเร็ว เชน การหาเงนิ การใชยาเสพติด แมกระทั่งการพูดมกัจะใชถอยคําที่

หยาบคาย 

 

เด็กที่พบเหน็อยูเปนประจาํเกือบทุกคร้ังทีผู่วิจัยลงพืน้ทีม่ีอยูประมาณ 7-8 คน  

สําหรับเด็กเรรอนที่ผูวิจัยเลือกเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา  เปนเด็กที่อาศัยอยูในพืน้ที่เปน

ประจําโดยผูวจิัยสามารถพบเห็นและพูดคุยไดอยางสม่าํเสมอตลอดระยะเวลา 6 เดือนของ
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มะปราง หรือในกลุมเพื่อนมักเรียกเธอส้ัน ๆ วา “ปราง” อายุ 18 ป เปนเด็กผูหญิง 

รูปรางเล็กผอม ผิวดํา ผมยาว การแตงกายเอาใจใสจากตัวเองตามสมควร มีการซกัเส้ือผาบาง 

ในวนัแรกที่ผูวจิัยพบ(เวลาประมาณ 11.00 น.ของวันที ่ 26 มีนาคม 2544)บริเวณตนโพธ์ิขาง

โบสถ  

 

ในคร้ังแรกทีพ่บปรางผูวจิัยไมสามารถคุยกับปรางไดเนือ่งจากปรางอยูในอาการของ

คนเมากาว การแตงกายในวนัแรกทีพ่บคอนขางสกปรกและตัวมีกล่ินกาวที่ดม ผมกระเซิง  

ผูวิจัยใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห(ประมาณ 4-5 คร้ังที่พบกนั) ในการทําความคุนเคยกับปราง

โดยอาศัยการพูดคุย ใหความเปนกนัเอง ใกลชิด จับมือ จับแขน รวมทัง้สอนทกัษะเบ้ืองตน

ทั่วไป เชน สอนคิดเลข ใหอานหนงัสือ ชวนเลนเกมส (เขียนเลข จาํนวน 1-100 ในกระดาษ

แลวใหวงกลมทีละตัวจากนอยไปหามาก) บางคร้ังใหเงนิซื้อขนม (ประมาณ 20 บาท) ซึ่งผูวจิัย

และปรางสามารถทําความคุนเคยและพูดคุยกันอยางสนิทสนมในเวลาไมนานนัก  

 

ปรางเปนเด็กเรรอนที่มาจากอําเภอ ทามะกา จงัหวัด กาญจนบุรี เรียนจบชั้น ป. 6 มี

พี่นอง 2 คน พอแมมีอาชพีรับจางทัว่ไปเชน ขุดดิน เก็บผลผลิตการเกษตร หาฟน เผาถาน   

ออกจากบานมาต้ังแต ป 2543 ประมาณ 1 ปแลว  คร้ังแรกมาทาํงานเปนคนรับใชในบานแถว

ยานจรัญสนิทวงศ อยูได ประมาณ 5-6 เดือน กห็นีออกมาเพราะทนลูกของเจาของบานไมไหว 

เด็กชอบโวยใสเวลาที่ปรางทําอะไรไมถูกใจ ชอบแกลง บางวันเวลาไปรับที่โรงเรียนก็แกลงโยน

กระเปาหนงัสือลงจาก รถตุก ตุก ที่ปรางไปรับพอกลับมาบานปรางก็โดนดุ บางเดือนก็ไมให

คาจางบอกวาจะเก็บไวใหตอนกลับบานคอยมาเบกิ แตเวลาขอกลับบานก็ไมใหปรางกลับบาน 

วันหนึง่เจาของบานกลาวหาวาปรางขโมยเงินทอนคาของที่เขาใชใหไปซ้ือ ปรางไมไดขโมยก็

เลยหนีออกมาพักอยูแถวสถานีรถไฟบางกอกนอย คร้ังแรกต้ังใจจะกลับบานแตไมมีเงนิ 

รวมทัง้แมปรางก็มพีอใหม ซึ่งปรางไมคอยชอบพอใหมเลยตัดสินใจไมกลับบาน เมือ่ปรางเร่ิม
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จากการสัมภาษณ ปราง เมือ่วันจนัทรที ่23 เม.ย.44 บริเวณใตตนโพธิ ์ขณะที่ผูวิจัย

นั่งคุยอยูกับปรางตามลําพงั 

ผูวิจัย  :  ตอนนี้ปรางพักอยูกับใครที่ไหน 

ปราง   : นอนอยูที่ตูริมคลองโนน (ชี้ไปที่ตูรถไฟที่จอดทิง้ไวไมไดใชงานซึ่งจอดอยูริม

คลองบางกอกนอย) นอนคนเดียว บางวันกม็านอนใตสะพาน บางวันกไ็มนอน 

ผูวิจัย  :  แตละวันทําอะไรบาง 

ปราง   :  ขอตังค อยูแถวโบสถทั้งวนั ไมรูจะไปไหน 

ผูวิจัย  :  ขอตังคไดแลวเอาไปทําอะไร 

ปราง   :  เอาไปซ้ือขาวสารใหพี่เขาหงุใหกิน (พี่ที่ปรางพูดถึง หมายถงึครอบครัวของ

บอย ซึง่อาศัยอยูใตสะพานและมีอุปกรณในการหุงหาอาหาร ปรางจะซื้อขาวสารไปให แลวขอ

กินขาวดวย) บางทีก็ซื้อกาวบาง แตเด๋ียวนี้ปรางไมคอยดมแลวละ (ระหวางที่ครูลงพื้นที่เด็ก

สวนใหญจะไมดมกาวใหครูเห็น นอกจากตอนน้ันจะเมากาวจนพูดกันไมรูเร่ืองแลว ) 

ผูวิจัย  :  อยูแถวนีเ้คยถูกใครรังแก หรือทาํรายหรือไม   

ปราง   :  เคย เด็กผูชายแถวนี้ละ มันชอบแยงของ แยงตังค 

ผูวิจัย  :  แลวมีใครชวยม๊ัย 

ปราง  :  ไมมีหรอก แตเวลาครูมามันไมกลาทาํหรอก 

 

ปรางมักจะบอกผูวิจัยอยูเสมอวา ไมใหมาที่นี่คนเดียว ตองมากับครูถา และครูเอก 

กลัววาจะไมปลอดภัย และมีคนไมดีเยอะ หากผูวจิัยโดนทาํราย ปรางบอกวาชวยไมไดเพราะ

หากชวยอาจโดนเด็กผูชายทีอ่ยูแถวนัน้จะทําราย คร้ังหนึ่งที่ผูวิจยัสวมสรอยคอทองคําไปดวย 

ปรางเห็นจงึรีบเขามาบอกวา “ครูถอดสรอยเก็บซะ อันตรายนะ คนเยอะ แถวนี้มีแตตนไมดี ครู

ตองระวังนะ แลวก็อยามาคนเดียว ปรางชวยครูไมไดหรอก” 

  

ผูวิจัยไดมีโอกาสพบปรางในชวงเวลาของการลงพืน้ที่ในระยะเวลา 3 เดือน (ปลาย

เดือน  ม.ีค.44 – มิ.ย.44)  ประมาณ 15 คร้ัง เนื่องจากครูเอกและครูถาไดพาปรางไปสงบาน 

หลังจากเมื่อหลายเดือนกอนเคยสงปรางข้ึนรถไฟกลับบานเองแตอยูไดไมนาน ปรางกก็ลับมา
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เต้ีย  อาย ุ 15 ป เปนเด็กผูชาย ชาวกรุงเทพ สูงประมาณ 150 เซนติเมตร ผิว

คอนขางขาว แตงตัวดีกวาเด็กใตสะพานคนอ่ืน ๆ มีรองเทาดี ๆ ใส เนื่องจากเต้ียเปนเด็ก

กรุงเทพและมีโอกาสไดกลับไปบานบาง เพื่อไปอาบน้าํเปล่ียนเส้ือผา ในชวงกลางวันที่แมไม

อยูบาน แตสวนใหญเต้ียจะใชชีวิตเรรอนอยูแถวสนามหลวง ทาพระจันทร และใตสะพานอรุณ

อัมรินทร  เต้ียมีพี่นอง 4 คน อยูบานกบัพอแม 2 คน ออกมาเรรอน 2 คน พอแมมีอาชีพ ขาย

กวยเต๋ียว เต้ียเรียนจบชัน้ ม.3  ออกจากบานมาปกวา ๆ แลว สาเหตุที่ออกจากบานเพราะไป

นอนคางบานเพื่อนพอกลับมาบานแมก็ดาวาและไลออกจากบาน  ตอนนี้พกัอยูคนเดียว 

มักจะนอนที่ทาเรือตรงทาพระจันทร  แตละวันก็จะขอทานแถวขางโบสถจนถงึ 1-2 ทุม แลว

กลับไปนอนทีท่าพระจันทร เคยมานอนแถวโบกี้ รถไฟแตโดนยามไล เงินสวนใหญที่หามาได

เต้ียเอาไปซ้ือขาวกนิ วันไหนไมมีเงนิเต้ียจะไปขอขาวที่ ดี ดี คาเฟ  (เปนคาเฟที่อยูในละแวก

นั้น) 

เต้ียเคยถูกหนึง่รังแก หนึ่ง ซึ่งเปนเด็กเรรอนที่อยูในพืน้ที่ใตสะพานอรุณอัมรินทรมา

เปนเวลานาน เด็กเรรอนในพืน้ทีน่ี้ใหการยอมรับวาหนึ่งเปนขาใหญของพื้นที่นี ้ (ขาใหญ 

หมายถงึ เด็กที่เปนผูนาํกลุม มักเปนเด็กที่อยูในพืน้ที่มาเปนเวลานาน ชอบสรางอิทธิพลเหนือ

เด็กคนอ่ืน ในพื้นที่ชอบรังแกเด็กที่เขามาใหม หรือเด็กทีอ่อนแอกวา ทัง้ชกตอย แยงของ และ

ไถเงิน) ครูเอกเลาวา หนึง่ก็เคยเปนเด็กเรรอนที่ครูเอกเคยสอนมากอน แตจากเหตุผลหลาย

อยาง เชน หนึ่งเปนเด็กในพื้นที่บางกอกนอย ออกมาเรรอนเปนเวลานาน (นานกวา 5 ป)หนึง่

โตเกินไปแลว(ปจจุบันหนึง่อายุประมาณ 25 ป) ครูเอกและครูถาจึงไมสามารถชักนําหนึง่ให

กลับบานได 
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เต้ียเลาวา “ไอหนึง่มนัชอบไถตังค วนันีม้ันเห็นผมขอตังคได เด๋ียวมันตองมาไถผม

แนเลยครู ถาไมใหมนัก็ตบเอาดวยนะครู“ (สัมภาษณ, 15 มิถุนายน 2544) 

วันนั้นเต้ียขอเงินได 30 บาท หนึง่พยายามจะเขามาแบงจากเต้ีย แตเกรงใจครูก็เลย

ไมกลา เต้ียมากระซิบบอกวาจะขอขามไปฝงทาพระจันทรพรอมครูเพราะกลัววาหนึง่จะมาแยง

เงิน เต้ียบอกวาอยากใหครูมาสอนทุกวนัจะไดไมมีใครรังแก เขารูสึกวาครูจะชวยปกปองเขาได

อยางนอยก็จากหนึ่งซึง่เปนขาใหญ เนื่องจากหนึง่เกรงใจครู  

  

เต้ียเคยโดนตํารวจไล และเคยโดนตํารวจจับไปสงสถานสงเคราะหเนื่องจากใชยา

เสพติด(ดมกาว) แตอยูแคอาทิตยเดียวทางสถานสงเคราะหก็ปลอยมา เนื่องจากเต้ียชวย

ทํางาน  และเช่ือฟง เต้ียบอกวาเคยดมกาวแตดมอยูแคเดือนเดียวกเ็ลิก เคยคิดอยากกลับบาน 

กลับไปเรียนตอ แตคงไปไมไดแลวเพราะ แมไมใหเขาบาน ถากลับไปก็คงโดนดาและไล

ออกมาอีก ตอนนี้มีครูมาสอนและอยากใหครูมาสอนทกุวัน อยากมคีวามรู เต้ียมกัจะพูดวา 

“ครูสอนอะไรก็ได คิดเลข อานหนงัสือ เลนเกมส ก็ดีครู “  

  

ครูเอกเคยชวนเต้ียเขาโรงเรียนฝกอาชีพของกรุงเทพมหานคร จากการสังเกตุและ

พูดคุยกัน เต้ียมีทาททีี่ใหความสนใจและอยากจะไปเรียนแตพอนัดวันกันจริงจัง เต้ียกลับไมมา

ตามนัด ครูเอกกลาววา “เต้ียออกมาเรรอนจนเคยชินกับการใชชวีิตที่เปนอิสระ หารายเงินได

งาย จงึไมอยากไปเรียนฝกอาชีพ” 

 

ผูวิจัยไดมีโอกาสไดพบและพูดคุยกับเต้ีย ประมาณ 7-8 คร้ัง ในระยะเวลา 2 เดือน

กวา(มิ.ย.44- ก.ค.44) เต้ียอยูไมเปนที่ ปกติอยูแถวสนามหลวง ทาพระจันทร และสะพานอรุณ

อัมรินทร  และนอนกลางวนั (ต่ืนหลังเทีย่ง) ทําใหเปนอุปสรรคในการพบและพูดคุย สาเหตุที่

ผูวิจัยสนใจศึกษาชีวิตของเตี้ยเพราะเต้ียเปนเด็กเรรอนที่มีความรูคอนขางสูงกวาเด็กคนอ่ืนที่

ผูวิจัยพบ คือจบ ม.3 ซึ่งนาจะมีชีวิตที่ดีกวานี ้ 

 

อน อาย ุ  14  ป  อนเปนเด็กผูชาย ผิวขาว ตัวผอม ชางพูดและมารยาทดี อนเปน

เด็กกําแพงเพชร มพีี่นอง 3 คน พอเปนยาม แมขายของชําอยูที่กาํแพงเพชร เรียนจบช้ัน ป.6 

ออกจากบานมาประมาณ 2 เดือนแลว เพราะแมชอบดุดา ไมมีเหตุผล เบ่ือกเ็ลยนั่งรถไฟมา

เที่ยวกรุงเทพ และตองการมาหาพอ ซึง่เปนยามอยูกรุงเทพดวย ปจจุบันอนนอนอยูแถวโบสถ 

กับแหลม (แหลมเปนเด็กเรรอนในบริเวณสะพานอรุณอัมรินทร) บางวนักน็อนกันหลายคน  หา
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อนชอบคุยกับครู ดูจากลักษณะภายนอกแลวนาจะเปนเด็กหัวออนโนมนาวไดงาย 

แตตรงกันขาม อนเปนเด็กที่มีความเปนตัวของตัวเองและชอบหาเหตุผลมาโตแยงในส่ิงที่ครู

สอน เชน ผูวจิัยบอกวา”บุหร่ีเปนส่ิงไมดีอยาสูบเลยนะ”  อนกจ็ะบอกวา “ถามันไมดีเขาไมทํา

มาขายหรอกครู” อนคอนขางเปนเด็กฉลาดหัวไว สังเกตไดจากการใหฝกคิดเลข อนสามารถ

ตอบถูกและสอนเพื่อนคนอ่ืนได 

 

อนมีรายไดหลักจากการขอทานบริเวณขางโบสถ เหมือนเด็กคนอ่ืน ๆ เงินที่หามาได

นอกจากนาํไปซ้ือขาวและของที่จาํเปน อนนาํไปซื้อบุหร่ี หากวนัไหนหาเงนิไดมากก็จะนําไป

ซื้อยาบามาเสพกับเด็กคนอ่ืน ๆ บริเวณนัน้ แตอนคอนขางมัน่ใจวาเขาสามารถควบคุมตัวเอง

ไดและไมติดสารเสพติดใด  ๆ  จากการสัมภาษณอนเมือ่บายวนัเสารที่ 15 ม.ิย.44 บริเวณใต

สะพานอรุณอัมรินทร 

 

ผูวิจัย   : เคยใชยาเสพติดไหม 

อน   : เคยดมกาว บุหร่ีก็สูบประจําเลยครู ยามาก็เคยเลนหากวันไหนขอตังคไดเยอะ

พอซื้อได ไมติดหรอกครู อยางกาวเนี่ย มีกด็ม ไมมีก็ไมดม 

ผูวิจัย : แลวไมกลัวจับตํารวจหรือไง 

อน    : กลัวเหมือนกนั เคยโดนตํารวจไลตอนเลนยากัน แตก็หนีได ดึก ๆ จะมีตํารวจ

ขับรถมอเตอรไซคมาตรวจแถว ๆ นี ้ประจํา  

ผูวิจัย  : ออกจากบานมาหลายวนัแลว คิดถึงบานมัย๊ 

อน      : คิดถึงเหมือนกนั แตอยูที่นี่สนุกดี เพื่อนเยอะ ไมอยากกลับบาน 

ผูวิจัย  : แลวอยากเรียนหนังสือมั๊ย 

อน      : ไมอยากเรียนหนังสือ แตอยากเรียนวาดรูป 

ผูวิจัย  : ทําไมไมกลับบานจะไดเรียนวาดรูปอยางที่อยากเรียน 

อน      : อีกซกัพักคอยกลับ 

ผูวิจัยไดมีโอกาสพบอน ประมาณ 3–4 เดือน (เม.ย.-ก.ค.44) ไดทํากิจกรรมรวมกบั

อนบอยคร้ังรวมทั้งการแขงแรลล่ีที่สวนหลวง ร.9 ชวงสุดทายของการเก็บขอมูล(ส.ค.44) อนได

เดินทางกลับบานที่กาํแพงเพชรแลว วนัขางหนาอนอาจจะเบ่ือบานแลวกลับมาท่ีนี่อีกจึงเปน

หนาที่ของครูเอกและครูถาทีจ่ะประคับประคองใหอนผานพนวัยนี้ไปดวยความบอบชํ้านอย
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แหลม เปนเด็กผูชาย อายุประมาณ 17 ป ตัดผมส้ัน ผิวคล้าํ รูปรางผอม สูง

ประมาณ 165 เซนติเมตร เปนเด็กกรุงเทพ แตจําไมไดวาบานอยูตรงไหน เรรอนอยูแถวใต

สะพานมานานกวา 4 ปแลว มักจะแตงกายดวยกางเกงขาส้ันสีดําและเส้ือยืดสีแดงที่คอนขาง

เกามาก ๆ และแทบไมเคยซักเลย ตัวมีกล่ินกาวอยูตลอด ไมใสใจทีจ่ะดูแลตัวเอง ไมอาบน้ํา 

แหลมเปนเด็กเรรอนที่ผูวิจยัพบแทบทุกคร้ังของการลงพืน้ที่ แหลมจะเมากาวอยูตลอดเวลา

นับเปนอุปสรรคที่สําคัญมากในการพูดคุยกับแหลม และพูดไมคอยรูเร่ืองมักจะพูดวกไปวนมา 

เมื่อผูวิจัยถามคําถามอยางหนึ่ง แหลมจะตอบอีกอยาง 

 

ผูวิจัย   :  บานอยูไหน  

แหลม :   ยังไมไดกินขาวเลยครู 

เมื่อบอกใหแหลมเขียนหนงัสือ ก็จะวาดเปนเสนโคงไปมาและบอกวาทางไปบาน 

เนื่องมาจากฤทธ์ิของกาวที่ดมเขาไป ดังนัน้ผูวิจยัตองใชความพยายามคอนขางมากในการ

พูดคุยกับแหลม ที่สําคัญผูวจิัยตองเวยีนศรีษะจากกล่ินกาวและคําพดูที่วกวนของแหลม เทาที่

รูเร่ืองของแหลมจากครูทัง้ 2 คน แหลมอยูแถวนี้มานาน คนแถวนัน้รูจักแหลมคอนขางดี จาก

การสังเกตและพูดคุยกับแหลมพบวา แหลมสามารถอยูในพืน้ที่ไดอยางสบายไมตองกลัวใคร

รังแกเพราะแหลมเขากับหนึ่งไดดีไมมีปญหากัน แหลมคอนขางจะเปนเด็กที่ยอมคน ไมเอา

เร่ืองกับใคร พดูไปก็ยิ้มไป  

 

ในการลงพ้ืนทีเ่ก็บขอมูลผูวิจยัไดมีโอกาสพบเด็กหลายคน เด็กบางคนนาสนใจมาก

แตไดพบกันไมกี่คร้ังทาํใหไมสามารถศึกษารายละเอียดไดมากนัก เอ็ม เปนเด็กอีกคนทีพ่บกนั

คร้ังแรก   วันที่ 23 เม.ย.44 เอ็ม เปนเด็กผูชายอายุประมาณ 14 ป เปนชาวจังหวดัแพร กําลัง

เรียนอยูชัน้ ม.1 เอ็ม ผิวขาว เปนเด็กที่หนาตาดี แตงตัวดี สวมกางเกงขายาว เส้ือยืด มีกระเปา

สะพาย ใสรองเทาหุมสนอยางดี เราไดนั่งคุยกันบริเวณตนโพธ์ิ  

 

ผูวิจัย  : มาเทีย่วกับเหรอ บานอยูไหนละ 

เอ็ม  :  มาเทีย่วครับ บานอยูแพร แตตอนนีม้าพกับานญาติแถวจรัญฯ พอดีปดเทอม 

ผูวิจัย  : มาเทีย่วแถวนีห้ลายวันหรือยงัละ ดูเพื่อนเยอะนะเรา 

เอ็ม    :  อาทติยกวา ๆ แลวครับ อีก 2-3 วนัก็จะกลับ 
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ผูวิจัย  : เรียนช้ันไหนแลวละ 

เอ็ม    :  ม.1 ครับ 

ผูวิจัย  : ดีแลวละ กลับบานไปเรียนหนงัสือนะ 

เอ็ม    :  ครับ 

 

หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห เอ็มกลับมาอีกคร้ังดวยสภาพทีแ่ตกตางจากคร้ัง

แรกมาก สวมกางเกงขาส้ัน เส้ือยืดตัวเดิมแตคอนขางสกปรกมาก ใสรองเทาแตะ เอ็มดมกาว

เปนแลว และออกจากบานมาเรรอนอยูแถวใตสะพานอรุณอัมรินทร จากสวนหน่ึงของบันทึก

เก็บขอมูล 

 

“วันนี้เปนวนัเสาร (9 ม.ิย. 44) เด็กบริเวณตนโพธ์ิคอนขางเยอะกวาวนัจันทรถงึวนั

ศุกรเพราะวันหยุดจะมีคนมาวัดมากกวารายไดจากการขอทานที่มากกวาจึงเปนแรงจูงใจ

อยางหนึ่ง มีเด็กซึ่งสวนใหญเปนเด็กเรรอนรวมตัวกันอยูกวา 10 คน  เด็ก 7-8 คนมีกาวพรอม

อยูในมือ คนไหนมีเงินก็ซื้อมาเก็บไวคนไหนไมมกี็ขอจากเพื่อนบาง ขโมยคนอ่ืนมาบาง เอ็ม

โชครายทีถู่กผูใหญคนหนึง่ซึง่อาศัยอยูเพงิพักริมคลองขโมยกาวไปจึงเกิดการทะเลาะและทา

ทายกันอยางรุนแรงคําพูดทีท่ะเลาะกนัเปนภาษาที่คอนขางหยาบคายมาก แทบไมนาเช่ือวา

ระยะเพยีง 2 สัปดาห จะทําใหเอ็มกรานโลกไดขนาดนี้ แมคาขายดอกไมแถวนัน้บอกครูวา 

เด็กคนนี้สดมาก (สด หมายถงึไมกลัวใคร ชอบทาทาย และกาวราว) บรรยากาศคอนขางตรึง

เครียดจนมากใหผูวิจัยรูสึกกลัวพอสมควร” 

 

จากการสอบถามชาวบานแถวน้ันไดความวา เอ็มกลับมาบริเวณใตสะพานบาง

บางคร้ังแตไมบอยนัก และมักจะมาตอนเย็น สักพักก็มรีถยนตมารับ เอ็มแตงตัวดีข้ึน ชาวบาน

แถวนัน้สงสัยวาเอ็มจะไปขายบริการทางเพศ ซึ่งจากการสังเกต พบวา เอ็มแตงตัวดีข้ึนจริง  

สะอาด มเีงนิจับจายใชสอยมาก นอกจากนัน้ เอ็มยังเปนเด็กที่หนาตาดี ผิวขาว จึงมีความ

เปนไปไดที่เอ็มจะไปขายบริการทางเพศอยางที่ชาวบานพูดกัน 
 

เนื่องจากทาง กทม.ไดมาทําการปรับปรุงสถานที่บริเวณสถานีรถไฟเดิมใหสวยงาม

เพื่อทาํเปนสวนสาธารณะ และจะทาํการยายตลาดสดขาง ๆ ชานชาลาเดิมไปอยูตลาดใหม 

การปรับปรุงสถานที่ในคร้ังนีส้งผลกระทบตอเด็กเรรอนและครอบครัวเรรอนที่อาศัยอยูบริเวณ

นี้อยางมาก บริเวณโบกี้รถไฟที่เด็กเรรอนเคยอาศัยหลับนอนปจจุบันถกูปดประตูใสกุญแจหาม
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บอย เปนชายหนุมรูปรางผอม สูง อายปุระมาณ 30 ป มีภรรยาชื่อล้ินจ่ี อายุ

ประมาณ 25 ป ทั้งสองมีลูกชาย 2 คน ลูกคนโตอายุประมาณ 2 ขวบ ลูกคนเล็กอายปุระมาณ 

1 ขวบ เด็กทัง้ 2 คนเกิดข้ึนในขณะที่พอแมเปนครอบครัวเรรอนที่อาศัยอยูบริเวณนั้น บอยมี

อาชีพเก็บของเกาขายและรับจางขนของในตลาด สวนล้ินจ่ีมีอาชีพรับจางเด็ดกานพริกโดยไป

รับพริกมาจากแมคาที่ตลาด ครอบครัวของบอยมีรายไดแตละวันไมแนนอน ไมสามารถหาเงิน

มาเพื่อซ้ือนมใหลูกไดทุกวัน ครูเอกและครูถาใหความชวยเหลือครอบครัวของบอยโดยการพา

ไปติดตอที่ศูนยสาธารณสุขคลองมอญ เพื่อขอรับการสนับสนุนนมผงมาใหลูกของบอย 

นอกจากนัน้ครูเอกและครูถายังใหการสงเคราะหเคร่ืองอุปโภคบริโภคตามความจําเปน รวมไป

ถึง ใหคําปรึกษาในเร่ืองตาง ๆ เชนการเล้ียงดู การดูแลเด็กออน สําหรับลูกคนโตของบอยเมื่อ

ครบเกณฑก็จะพาไปฝากเขาเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม. พรอมทั้งเบิกเคร่ืองแบบนักเรียน 

อุปกรณการเรียนที่จําเปนจากสํานกัสวัสดิการสังคม กทม. เปนการดําเนนิการดานการ

สงเคราะหชวยเหลือซ่ึงถือเปนหนาที่อีกดานหนึง่ของครูขางถนน จากสวนหนึ่งของบันทกึของ

ผูวิจัย 

  

“วันที่ 14 ม.ิย.44 ครูเอก ครูถาและผูวิจยั พบวาลกูของบอยไมคอยสบายเนื่องจาก

ไมมีนมใหด่ืมทําใหเด็กรางกายออนแอ ครูดําเนินการชวยเหลือโดยพาบอยไปขอรับการ

สนับสนนุนมผงจากหนวยงานของ กทม. แถว ๆ คลองมอญ ซึ่งที่นี่จะมีเคร่ืองอุปโภคบริโภค

เทาที่จําเปนไวคอยใหความชวยเหลือ คนดอยโอกาส คนยากจน ในพืน้ที ่ กทม. ที่ตองการ

ความชวยเหลือเรงดวน สําหรับครอบครัวของบอยครูอาจไมไดใหความรูในเร่ืองของการสอน

หนงัสือ แตเปนการชวยเหลือในรูปแบบของการสอนใหเรียนรูการดํารงชีวิตอยูในโลกนี้ใหดีข้ึน

กวาที่เปนอยู เชน หานมมาใหลูกคนเล็กของบอย พาไปหาหมอเวลาเขาไมสบาย หรือใหเงินไป

ซื้อยามาใสแผล เมื่อลูกคนโตของบอยครบเกณฑเขาเรียนก็จะพาไปเขาเรียนในโรงเรียนใน

สังกัดของ กทม. สําหรับอุปกรณการเรียนรวมทัง้เคร่ืองแบบนักเรียน สามารถพาไปเบิกไดจาก 

กทม. ถาไมมคีรูขางถนนครอบครัวของบอยอาจจะไมไดรับโอกาสที่ดีอยางนี้ก็ได” 
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ครอบครัวเรรอนเหลานี้อยูใตสะพานไดไมนานนัก เจาของตลาดกม็าไลไมใหอยู 

พวกเขาจึงไปอยูขางศาลเจาซ่ึงเปนที่ของรถไฟ ระยะเวลาไมถงึสองเดือนครอบครัวเรรอน

เหลานี้ก็ตองยายกลับมาอยูใตสะพานอีกคร้ังเพราะตํารวจรถไฟมาร้ือเพิงพักบริเวณขางศาล

เจาทิง้ซึง่ผูวิจยัเองก็ไมสามารถคาดเดาไดวาตอไปพวกเขาจะไปอยูทีไ่หนหรือจะตองยายที่อยู

อีกสัก กี่คร้ัง    

 
2.3 ขอมูลเกีย่วกับการสื่อสารระหวางครูขางถนนกบัเด็กเรรอน 
 
จากการสัมภาษณ ครูเอกเมือ่ตอนสาย ๆ ของวันเสารที ่15 มิถนุายน 2544 บริเวณ

รานขายของชําที่สถานีรถไฟ สรุปขอมูลเกีย่วกับการส่ือสารไดวา 

 

เร่ิมแรก ครูเอกทําความรูจกักับเด็กโดยการแนะนําของครูคนเกาสวนหนึ่ง     แตสวน

ใหญครูเอกลงพื้นที่เองโดยการเฝาสังเกตจดุที่เด็กรวมตัวกับเปนประจาํ และเขาไปแจกของ 

พวกเส้ือผา อาหาร ขนม ของเลน สบู ยาสีฟน ยารักษาโรค แลวแตความตองการของเด็กแต

ละคน ใชส่ิงของเปนส่ือในการทาํความรูจักและสรางความคุนเคย ทําตัวเปนผูหวงัดีตอพวก

เขาโดยยงัไมแสดงตัววาเปนใคร  

ชวงที่สอง เมือ่สรางความคุนเคยกนัดีแลวจึงเร่ิมบทบาทของความเปนครู เร่ิมสอน

ความรูพืน้ฐาน การอาน การเขียน ฝกคิดเลข รวมไปถึงสอนการดํารงชีวิตอยูในสังคม สอนให

เด็กสนใจดูแลตัวเอง  หมัน่อาบน้าํ แปรงฟน ใชเงนิทีห่ามาไดไปในทางท่ีเกิดประโยชน เชน ซื้อ

ขาวกนิแทนทีจ่ะเอาไปซ้ือยาเสพติดชวงนีเ้ด็กแคคุนเคยกับเราเทานั้น แตจะยงัไมถึงกับวางใจ

นัก ชวงนี้ส่ิงของที่ครูเอามาแจกยังตองใชลอใจเด็กใหเขามาหา แตการใหจะแตกตางจาก

ชวงแรก จะใหส่ิงของบางในบางคร้ังเทานัน้ โดยจะใหส่ิงของเด็กในลักษณะของรางวัลที่

ทํางานที่ใหทาํเสร็จ เชน เขียนหนังสืออานหนงัสือใหฟง วาดภาพ ระบายสี หรือคิดเลข คือตอง

ทํางานกอนจึงจะไดรางวัล  ในชวงที่ครูเร่ิมบทบาทของความเปนครูนี ้ สวนใหญใชส่ือประเภท 

อุปกรณเคร่ืองเขียนตาง ๆ สมุด ดินสอ ปากกา หนังสือ ที่จําเปนตองใชทุก ๆ วนั ถาวันไหนจะ

สอนใหระบายสี ก็จะมีภาพลายเสนเปนแผน ๆ มาพรอมสีเทียน สีไม เด็กบางคนวาดภาพเอง

จินตนาการเองเราก็จะไดรูวาเขาคิดอะไร ชอบอะไร จากภาพที่เขาวาดออกมา    สําหรับเด็ก

เล็ก ๆ ครูเอกก็ใหเขาฝกปนดินน้ํามนั ใหหัดเขียน ก ไก จากหนงัสือแบบเรียนของเด็กใน

โรงเรียนทั่ว ๆ ไป  ถาเปนเด็กโตหนอยเร่ิมรูและมีความเส่ียงที่จะติดยาเสพติดแลวจะสอนโทษ
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ชวงที่สาม  เปนชวงที่เด็กเกิดความไววางใจก็จะเลาถึงปญหาและสาเหตุที่ตอง

ออกมา     เรรอน ครูก็ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนาํ และใหความชวยเหลือตามปญหาของแตละ

คน ชวงหลังนีส่ิ้งของแทบไมจําเปนนัก เด็กจะเขามาหาครูแมไมมีส่ิงของก็ตาม   เด็กจะเขามา

หามาขอเรียนหนงัสือ ขอระบายสี ใหครูต้ังโจทยใหคิดเลข ปจจุบนัเด็กพื้นที่ใตสะพานอรุณอัม

รินทร สวนใหญอยูในชวงที่สามคือตองการครูที่เด็กเรรอนรูสึกเหมือนเปนที่ปรึกษา เปนทีพ่ึ่ง

แทบทุกเร่ืองทีต่องการความชวยเหลือ  

 

ในการดําเนนิการสอนครูเอกสอนเด็กแตละคนโดยตรงเพราะปญหาของเด็กแตละ

คนจะไมเหมือนกนั  ครูเอกกลาววา “เด็กแตละคนปญหาไมเหมือนกนันะ เวลามีเพื่อนอยูกัน

หลายคนเด็กจะอายไมกลาเลาปญหาใหฟง หากอยูกับครูสองตอสองจะกลาเลามากกวา มัน

ทําใหเราเขาถงึปญหาของเด็กและหาทางชวยเหลือไดตรงตามความตองการของเด็กแตละ

คน” 

 

สําหรับการสอนทักษะเบ้ืองตนในการอาน การเขียนจะสอนรวมกันคร้ังละ3-4 คน  

แตละวันครูจะสอนไมเหมือนกันแลวแตจะเตรียมมา      ทั้งนี้ตองข้ึนอยูกับความสนใจของเด็ก

ดวยสวนใหญใหฝกคิดเลข วาดภาพระบายสี สอนใหดูแลสุขภาพของตัวเอง ใหหมั่นอาบน้ํา 

แปรงฟน ถาเด็กคนไหนดมกาวก็บอกใหดมนอยลงหรือเลิกดมไปเลยโดยบอกถึงโทษของการ

ดมกาว และทีสํ่าคัญปญหาที่พบก็มีสวนทาํใหการสอนในแตละวนัตางกันออกไป ครูเอกตองรู

ปญหากอนแลวจึงหาทางแกไขและชวยเหลือในเบื้องตน ในการทาํงานมีปญหาในการส่ือสาร

กับเด็กบางหากเจอเด็กเปนใบ 

 

เด็กที่รวมกันอยูเปนกลุมสามารถส่ือสารกันไดดีกวาเด็กอยูคนเดียว เชน ถามีกนั 3 

คน มี 2 คนมาเรียนอีกคนก็อยากมาเรียนดวย บางทเีด็กเกาก็จะพาเด็กใหมมาแนะนําใหรูจัก

มาเรียนดวยกม็ี แตถาอยูคนเดียวเด็กจะปดกั้นตนเองเวลาพูดคุยกับเด็กมักจะคุยกนัเร่ืองทั่ว ๆ 

ไปเร่ืองที่เด็กสนใจ  เชน  จะพาไปเขาคายตางจงัหวัด แลวดึงมาสูเร่ืองที่ตองการสอนที่เตรียม

มา   ครูเอกกลาววา “ถาเด็กทําผิดจะเรียกมาคุยกันและบอกวาอยางนี้ผิดนะ  ถาไมเชื่อฟงก็จะ

ลงโทษโดยการไมพูดดวยไมใหทาํงานไมใหของสนใจนอยลงชวยเหลือนอยลง  ทาํอยางนี้แลว

เด็กจะทาํตัวดีข้ึน” (สัมภาษณ ,21 มิถนุายน 2544) 
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ภาษาที่เด็กใชพูดในการพูดคุยกับครูจะพดูสุภาพ โดยพดูแทนตังเองวา ผม, หนู หรือ

ใชชื่อแทน เรียกครูหวน ๆ วา ครู ไมเรียกครูครับ หรือครูคะ เหมือนเด็กทั่วไป สําหรับภาษาที่

เด็กพูดกนัคอนขางหยาบคาย ใชคํา ก ูมงึและมีคําสบถ คําดา ประกอบการสนทนาเปนระยะ 

 

สําหรับลักษณะและบุคคลิกของครูขางถนน ครูเอกใหความเหน็วา     “บุคลิกของครู 

ขางถนนที่แตกตางกนัไมมผีลตอเด็ก เพราะเปนลักษณะเฉพาะของแตละคน  ครูบางคนโผง

ผางดูเปนนกัเลงแตเด็กก็ชอบ มันข้ึนอยูกับวาครูเขากบัเด็กไดหรือไมมากกวา การแตงกายก็

ควรจะทะมัดทะแมงเพื่อความสะดวกในการทํางาน ถาหนาตาสวยกดี็เด็ก  ๆ  ชอบ” 

 

จากการสัมภาษณ ครูถาเมื่อวันเสารที ่23 มิถุนายน 2544 ประมาณบายโมง ที่ใต 

สะพานขางตลาดใหม พอสรุปขอมูลเกี่ยวกับการส่ือสารไดดังนี้ 

เร่ิมแรกครูถาทําความรูจักกบัเด็กโดยอาศัยครูเอกเปนผูแนะนาํทาํความรูจัก เมื่อ

รูจักคุนเคยกับเด็กดีแลวก็เร่ิมบทบาทของความเปนครูโดยการสอนทกัษะเบ้ืองตนดานการ

อาน การเขียนโดยใชแบบเรียนสําเร็จรูป  สําหรับเด็กอนุบาล – ป.6   นอกจากสอนหนังสือ ก็

สอนใหดูแลสุขภาพของตัวเอง สอนเกี่ยวกับความรูรอบตัว  ครูถาจะมาสอนเด็กวันเวนวนั 

ประมาณวนัละ 5-6 ชั่วโมงแตละวันสอนไมเหมือนกนั  ข้ึนอยูกับความพรอมของเด็กและความ

ตองการของเด็กวาตองการความรูทางดานไหน   หรือถาเด็กมีปญหาตองการคําปรึกษาก็ตอง

พรอมรับฟง ใหคําปรึกษาและชวยแกปญหาเฉพาะหนาใหไดมากที่สุด รวมไปถึงการ

สงเคราะหอาชีพ พาไปโรงพยาบาลถาพบเด็กเจ็บปวย สงเคราะหเคร่ืองอุปโภคบริโภค 

 

ภาษาที่ใช เด็กพูดสุภาพกับครู     แตเวลาเด็กพูดกนัเองใชถอยคําทีค่อนขางหยาบ

คาย   มีการดากันอยูเปนประจํา   ครูถาจะสอนเด็กแตละคนโดยตรง โดยครูถาใหความ

คิดเห็นวา”การเรียนทกัษะเบ้ืองตนเรียนเปนกลุมจะดีกวา  เด็กจะสนุกกับการเรียน แตถาเปน

การปรึกษาปญหาเด็กจะตองการความเปนสวนตัวมากกวา ในการทํางานเคยมีปญหาในการ

ส่ือสารกับเด็ก คือเคยเจอเด็ก   เรรอนทีเ่ปนใบส่ือสารกันไมรูเร่ือง” แตครูถาก็พยายามที่จะ

เขาใจโดยใชภาษามือจนพอที่จะส่ือสารกนัไดบางเล็กนอย 

 

สําหรับเร่ืองของภาษาที่เด็กพูดคุยกันนัน้ผูวิจัยพบวามีการใชคําแสลงที่สามารถส่ือ

ความหมายเขาใจกันในกลุมของเด็กเรรอนในพืน้ที่อยูหลายคํา เชน คําวา “สด” หมายถึงเด็กที่
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บุคลิกลักษณะครูขางถนน ครูถาใหความเห็นวา “บุคลิก การแตงกายของครูแตละ

คน ไมถือวาเปนสิ่งสําคัญมากนกั มนัเปนแคสวนประกอบอยางหนึ่งเทานั้น แตส่ิงที่สําคัญคือ

ครูสามารถเขากับเด็กได ไมถือตัวก็จะทําใหการทํางานประสบความสําเร็จงายข้ึน” 

 

ในการสื่อสารกับเด็กที่รวมตัวกันอยูเปนกลุมกับเด็กที่อยูคนเดียวนัน้  ครูถาเหน็วา ”

เด็กที่อยูคนเดียวส่ือสารกันไดงายกวานะ เพราะเด็กไดมโีอกาสเลาถึงปญหาใหเราฟงในชวงนี ้

หากรวมตัวกนัเปนกลุมเด็กจะไมคอยสนใจครู มักจะเลนเปนสวนใหญ” ซึ่งแตกตางกับครูเอก

ที่เหน็วาเด็กอยูรวมกลุมนัน้สื่อสารกันงายกวา สําหรับเร่ืองที่ครูถาพูดคุยกับเด็กเปนประจํา คือ 

เร่ืองทั่วไปในชวีิตประจําวนั เด็กจะเลาถึงเหตุการณที่ผานมาใหครูฟง ชอบใหพาไปเที่ยวถาไป

เที่ยว ไปเขาคายกลับมาใหม ๆ จะคุยถงึเร่ืองนี้บอยมากและจะถามวาเมื่อไหรครูจะพาไปอีก

   
2.4 การปฏิสมัพันธ 
 
ระหวางผูวิจยักับเด็กเรรอน 
จากการสังเกตพบวา วันแรกของการลงพื้นที ่ เด็กในพื้นที่ยงัไมทกัทายผูวิจัย ไม

กลาวคําสวัสดี เด็กจะถามครูเอกและครูถาวา ผูวิจัยเปนใคร เด็กถามครูเอกวา “ครูพาใคร

มานะ    มาทําไมเหรอ” สายตาที่เด็กมองผูวิจัยดูแตกตางจากสายตาที่เด็กมองครูเอกและครู

ถา  เด็กมองผูวิจัยเหมือนเปนคนแปลกหนา ในขณะทีส่ายตาที่มองครูเอกและครูถาแสดงถงึ

ความต่ืนเตน ดีใจ ที่ไดพบ เมื่อครูเอกแนะนําวาผูวิจัยเปนครูจะมาชวยสอนหนังสือ เด็กเร่ิมมา

คุยดวยแตยังไมเขามาคุยดวยทุกคนและนัง่หางกัน ผูวิจยัใชเวลาในการไปพบเด็กประมาณ 5-

6 คร้ัง เด็กจึงจะเร่ิมสนทิสนม พูดคุยดวยอยางคุนเคย กลาวคําสวัสดีเมื่อไปถึงและจะกลับ เขา

มากอดจับมือ สายตาที่มองก็เปล่ียนไปจากวันแรกที่พบกัน จนทาํใหผูวิจัยรูสึกเหมือนเปนสวน

หนึง่ของสังคมตรงนั้นแลว เด็กคอนขางพูดสุภาพกับครูเอกและครูถารวมท้ังกับผูวิจยัดวย   

 
ระหวางครูขางถนนกบัเด็กเรรอน 
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ระยะเวลา ความสนทิสนม ความเปนกนัเอง แมเด็กจะสกปรก ตัวเหม็น ครูก็ไมเคย

แสดงความรังเกียจ นอกจากคําพูดแลวการสัมผัส จับมอื ลูบหวัอยางเอ็นดูรักใคร ความหวังดี

และการใหการชวยเหลือในดานตาง ๆ สงผลใหเด็กทนีี่รูสึกวาครูคือที่พึง่ของพวกเขาไดเกือบ

ทุกเร่ือง เปนทัง้ครู เปนทั้งเพือ่น พี ่พอแม และท่ีสําคัญเปนคนที่พวกเขาไววางใจจากความรัก 

ความสนใจอยางจริงจังในการใหความรู ใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลืออยางตอเนื่องทํา

ใหพวกเขารูสึกวายังมีคนทีเ่ขาใจและพรอมที่จะรับฟงทกุปญหาของพวกเขา เด็กจะเช่ือฟงและ

เกรงใจ ครูเอกและครูถามาก  

 
3 การสื่อสารทีบ่รรลุตามวัตถุประสงค สงผลใหครูขางถนนและเด็กเรรอน 
     เกิดความเขาใจตรงกนั  

  
วัตถุประสงคของครูขางถนน คือ การสรางความเขาใจที่ถูกตอง ชักนาํเด็กใหมี

ความรูสึกที่ดีตอครอบครัว ตอสังคม และกลับสูครอบครัว กลับสูสังคมเหมือนเด็กปกติทั่วไป     

ในการติดตอส่ือสารกับเด็กเรรอน ครูขางถนนไดใชรูปแบบและข้ันตอน 3 ชวง คือสรางความรู

จัก   สรางความคุนเคย และสรางความไววางใจ ดังที่ไดกลาวมาแลว สามารถสรุปพัฒนาการ

ของเด็กเรรอนทั้ง 4 คนไดดังนี ้
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0Bตารางที่ 1 สรุปพัฒนาการของเด็กเรรอนในระยะเวลา 6 เดือนที่ลงพื้นที่ (มี.ค.44 – ส.ค.44) 
 
ขอมูล
ของเด็ก 

สาเหตุที่ออก
จากบาน 

พฤติกรรม
ที่โดดเดน 

ปฏิสัมพันธกับเพื่อน ปฏิสัมพันธกับครู 
 

การสื่อสารที่มีสวนชวยใหบรรลุ 
วัตถุประสงคของครูขางถนน 

สภาพชีวิตความเปนอยู
ชวงเรรอน 

 

สภาพชีวิตความเปนอยู 
ในปจจุบัน 

  น.ส.   
 11Bปราง 
-หญิง 
-อายุ    
18 ป 
-ชาว กาญ 
จนบุรี 
-ออกจาก
บาน ป
2543 

-ไมชอบที่แม
มีพอใหมจึง
ออกมาทํางาน
เปนคนรับใช
ที่ กรุงเทพ 

-อัธยาศัย  
 ดี 
-คุยเกง 
-เปดเผย 
-ชอบดม

กาวบางครั้ง
เมากาวจน
คุยกันไมรู
เรื่อง 

-ชอบชวนเพื่อนคุย 
-ติดเพื่อน 
-ชอบทํากิจกรรมกับ
เพื่อน  เชน จัดงาน
เลี้ยง  ดี่มเบียรและ 
ดมกาว 
-นําเงินที่ไดจากการ
ขอทานมาซื้อกาวแบง
กับเพื่อน 

-ชอบที่จะมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ที่ครูจัดขึ้น 
เชนไปทัศนศึกษาที่ตางๆ 
-ชอบเลาเพื่อน ๆ ใหครู
ฟง 
-แสดงความหวงใยเชน 
เตือนใหผูวิจัยระวังตัว ไม
ใสเครื่องประดับเวลาลง
พื้นที่ 
-แสดงความตองการครู
อยางชัดเจนเชน จับมือถือ
แขน เขามาเบียดใกลๆ 
อยากใหครูมาทุกวัน 

1. ครั้งแรกครูเอกและครูถาสงปราง 
ขึ้นรถไฟกลับบานเอง สาเหตุที่ปราง
ยอมกลับบานพราะแมของปรางเคย
มาตามหาที่ใตสะพานครูจึงใชจุดนี้
เกลี้ยกลอมใหปรางรูวาแมยังรักและ
เปนหวงปรางจึงยอมกลับบาน 
2. อยูไดไม นาน ปรางก็กลับมา 
 เรรอนอีกโดยบอกวาคิดถึงเพื่อน 
3.   ตอมาครูจึงไปสงถึงบานที่ทามะกา 
และมีโอกาสไดพูดคุยปญหาของปราง
กับพอแม ชวยสรางความเขาใจที่ดีให
เกิดขึ้นในครอบครัวของปราง สงผลให
พอแมเขาใจและดูแลเอาใจใสปรางมาก
ขึ้น ปรางจึงไมกลับมาใตสะพานอีก 

- อาศัยนอนตามโบกี้
รถไฟ บางวันนอนใต
สะพานอรุณอัมรินทร 
ไมดูและเอาใจใสเรื่อง
การแตงกายคอนขาง
สกปรก อาศัยขาวที่วัด
ปะทังชีวิต ในแตละวัน
กินขาวเพียงบางมื้อ
เทานั้น เงินสวนใหญที่
ไดมาจากการขอทานจะ
นํามาซื้อกาว 
 
 

- กลางป  2544 ครูเอกและ 
ครูถา พามะปรางกลับไปสง 
บานที่   อ.ทามะกา กาญจนบุรี  
อยูกับพอแมและนองที่เกิดจาก 
พอใหม ครอบครัวของปราง 
มีอาชีพรับจางทั่วไป  
เชน เก็บพริก ถอนหญา  
และเผาถานขาย  
มีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 
ขอมูล
ของเด็ก 

สาเหตุที่ออก
จากบาน 

พฤติกรรม
ที่โดดเดน 

ปฏิสัมพันธกับเพื่อน ปฏิสัมพันธกับครู 
 

การสื่อสารที่มีสวนชวยใหบรรลุ 
วัตถุประสงคของครูขางถนน 

สภาพชีวิตความเปนอยู
ชวงเรรอน 

 

สภาพชีวิตความเปนอยู 
ในปจจุบัน 

  22Bนาย 
   33Bเตี้ย 
4B-ชาย 
5Bอายุ 
6B15 ป 
-ชาว 
กรุงเทพ 
-ออกจาก
บานป
2542 

-ไปนอนคาง
บานเพื่อน 
แมโกรธจึงดา
และไลออก
จากบาน 
 

-พูดนอย   
-ชอบคิด  
เลข 
-หัวไว 
-สามารถ
สอนเด็ก
คนอื่นได 
-แตงตัวดี 
สะอาด
กวาเด็ก 
เรรอน 
ทั่วไป 
 

-เก็บตัวไมคอยยุงกับ
ใคร 
-แสดงใหเห็นชัดเจน
วากลัวหนึ่งโดยไม
กลาเขาใกล 
โดยเฉพาะเวลาที่
ขอทานไดจะเดินตาม
ครูตลอดเวลาและ
กลับพรอมครู 
 

-มักจะพูดคุยกับครูใน
เวลาที่ครูชวนคุยเทานั้น
จะไมเขามาทักทายหรือ
พูดคุยกับครูดวยตัวเอง 
-มักไมเปดเผยเรื่อง
สวนตัวใหครูฟงงาย ๆ 
ตองใชเวลาสักพักเมื่อ
สนิทสนมมาก ๆ แลวจึง
เลาใหฟง 
-มีสวนรวมในการเรียน
การสอนโดยที่เตี้ย
สามารถชวยครูสอนคิด
เลขใหเด็กคนอื่น ๆ ได 

-รับฟงคําแนะนําของครูอยางตั้งใจ 
ตอบรับไมปฏิเสธ แตไมปฏิบัติตาม 
เชน ครูแนะนําใหกลับบานไปเรียน
หนังสือ เตี้ยจะไมปฏิเสธ แตไมยอม
กลับบาน หรือครูเอกแนะนําใหไปฝก
อาชีพ เตี้ยดูจะใหความสนใจจะไปแตก็
ไมไป 

- กลางวันเตี้ยมักจะมา
ขอทานแถวใตสะพาน
เพื่อเอาเงินไปซื้อขาว 
เลนเกมส 
-กลางคืนจะไปนอน
แถวทาพระจันทร ความ
เปนอยูโดยทั่วไป เชน
การแตงกายดูดีกวาเด็ก
เรรอนทั่วไป ไมพบวา
เตี้ยเสพยาเสพติด 
 
 
 
 

-ปจจุบันไมพบเตี้ยในพื้นที่ใต
สะพานแลว แตสันนิษฐานวาเตี้ยยัง
เรรอนอยูแถวทาพระจันทรมี
บางครั้งที่ครูเอกไดเจอกับเตี้ยแถว
นั้น 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 
ขอมูล
ของเด็ก 

สาเหตุที่ออก
จากบาน 

พฤติกรรม
ที่โดดเดน 

ปฏิสัมพันธกับเพื่อน ปฏิสัมพันธกับครู 
 

การสื่อสารที่มีสวนชวยใหบรรลุ 
วัตถุประสงคของครูขางถนน 

สภาพชีวิตความเปนอยู
ชวงเรรอน 

 

สภาพชีวิตความเปนอยู 
ในปจจุบัน 

  77Bนาย 
  8Bอน 
9B-ชาย 
10Bอายุ 
11B14 ป 
-ชาว 
กําแพง 
เพชร 
-ออกจาก
บานป
2544 

-ออกมาเที่ยว
ชั่วคราวเมื่อ
เบื่อก็จะกลับ
บาน 
 

-คุยสนุก 
-ราเริง 
-ชอบ
หัวเราะ 
-ชอบแหย
เด็กเล็ก ๆ  
-หัวไว 
-ชอบวาด
รูป 
-มีความ
เชื่อมั่นใน
ตัวเองสูง 
 

-ชอบเลนกับเด็ก ๆ  
-ชอบสอนเด็ก ๆ คิด
เลข 
-มีน้ําใจแบงของกิน
ใหเพื่อน ๆ  
-ตามใจเพื่อน ใคร
ชวนไปไหนก็ไปไม
ขัดใจ 
 

- เวลาครูสอนวาอะไรเปน
สิ่งไมดีมักหาเหตุผลมา
โตตอบติดตลกขบขัน 
เปนที่เฮฮาสนุกสนาน
เวลาที่ทํากิจกรรมรวมกัน 

-ครูเอกแลครูถาชวยพูดคุยใหอนเลิก
เสพยาเสพติด เห็นความสําคัญของการ
เรียนและอยากจะกลับไปเรียนตอ อน
จึงยอมกลับบาน 

-แตงกายเหมือนเด็ก
ปกติทั่วไป 
-มักจะไปกินขาวที่วัด 
-เงินที่หามาไดจากการ
ขอทานจะเอาไปซื้อยา
เสพติดเชน บุหรี่ กาว 
หรือบางวันถาขอได
เยอะจะไปซื้อยาบามา
เสพกัน 
-อาศัยหลับนอนแถว
ขางโบสถ  
 
 
 
 

-ปจจุบันอนกลับไปอยูบานที่ 
กําแพงเพชร ครูทั้งสองคนยังไมพบ
อนแถวใตสะพานอีก 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 
ขอมูล
ของเด็ก 

สาเหตุที่ออก
จากบาน 

พฤติกรรม
ที่โดดเดน 

ปฏิสัมพันธกับเพื่อน ปฏิสัมพันธกับครู 
 

การสื่อสารที่มีสวนชวยใหบรรลุ 
วัตถุประสงคของครูขางถนน 

สภาพชีวิตความเปนอยู
ชวงเรรอน 

 

สภาพชีวิตความเปนอยู 
ในปจจุบัน 

  1212Bนาย 
  13Bแหลม 
14B-ชาย 
15Bอายุ 
16B17 ป 
-ชาว 
กรุงเทพ 
มหานคร 
-ออกจาก
บานป
2541 

-ไมทราบ
สาเหตุที่ออก
จากบาน 
 

-พูดจาวก
ไปวนมา
บางครั้งก็
พูดไปยิ้ม
ไป สาเหตุ
มา
จากฤทธ
ของกาวที่
ดมเขาไป 
 
 

-เพื่อน ๆ ไมชอบคุย
ดวยเนื่องจากแหลม
พูดไมรูเรื่อง 
-ชอบนอนอยูใกลๆ 
กลุมเพื่อนที่เลนอยู
ดวยกันแตบางครั้ง
เทานั้นที่แหลมจะเลน
ดวย 
 

-แหลมกับครูมักคุยกันไม
คอยรูเรื่องเพราะแหลม
มักจะเมากาวอยู
ตลอดเวลา หากมีโอกาส
คุยกันไดก็จะทํากิจกรรม
รวมกันกับเด็กเรรอนคน
อื่นๆ เชน วาดรูป เลน
เกมส 

-การชักจูงใหแหลมกลับสูครอบครัว
เปนไปไดยากเนื่องจากครูและแหลมไม
สามารถคุยกันไดรูเรื่องและที่สําคัญ
แหลมไมสามารถตอบครูไดวาบานอยูที่
ไหน 

-สภาพชีวิตความเปนอยู
ของแหลมตลอด
ระยะเวลาที่ผูวิจัยลง
พื้นที่ ไมมีอะไร
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
มากนัก การแตงกายก็
อยูในชุดเดิม ๆ ที่ไม
คอยซัก มีบางวันที่
อาบน้ําเพราะครูเอาสบู
หรือยาสระผมไปแจก 
-ไมดูแลตนเอง 
 
 
 

- ยังเรรอนอยู 
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จากตารางสามารถสรุปไดวา การดําเนินงานของของโครงการครูอาสาโดยใชการ

ส่ือสารในการเขาถึงเด็กเรรอนแตละคนเร่ิมจากการ ทําความรูจัก สรางความคุนเคย และ

สุดทายคือไดรับความไววางใจ ผูวิจยัพบวาการส่ือสารมีสวนชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของครู

ขางถนน โดยสามารถชักนาํเด็กกลับเขาสูครอบครัวได 2 คน คือ ปราง และอน สําหรับเต้ียและ

แหลมนัน้ยงัไมสารถชักนําใหกลับบานหรือกลับเขาสูสังคมปกติไดอันเนื่องมาจากสาเหตุหลาย

อยางประกอบกันทั้งสภาพความพรอมของครอบครัวที่จะยอมรับเด็กกลับบาน อยางกรณีของ

แหลมที่ไมสามารถตอบครูไดวาบานอยูที่ไหนหรือมีใครอยูที่บานบาง และประการสําคัญคือ

ความตองการที่แทจริงของเด็กวาเขาตองการที่จะเลือกอะไร ครูขางถนนไมสามารถบังคับเด็ก

ใหทาํอยางนัน้อยางนี้ได ทกุส่ิงทุกอยางทีเ่ปนไปข้ึนอยูกบัความสมัครใจและเต็มใจของเขาเอง 

กรณีของ เต้ียที่ไมไปฝกอาชีพ ครูเอกก็ไมสามารถบังคับเต้ียใหไปฝกอาชีพได 

 

นอกจากนัน้พบวา ครูขางถนนและเด็กเรรอนมีการเรียนรูซึ่งกันและกันอยูตลอดเวลา 

โดยครูขางถนนไดเรียนรูสภาวะทางอารมณ ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติของเด็กเรรอนแตละคน 

จากการทาํกิจกรรมรวมกนัในแตละวนั เชน การวาดภาพ การพูด การเขียน แมแตการ

แสดงออกจากอวัจนะภาษาดานตาง ๆ เชนการจับมือ การกอดแขน สายตาที่แสดงออกถึง

ความเปนมิตร หรือศัตรู ส่ิงเหลานี้ลวนเปนปจจัยครูขางถนนเรียนรูไดจากประสบการณ ที่ได

ลงพืน้ที่คลุกคลีกับเด็กเรรอน เพือ่ที่จะไดรับรูถึงความตองการของแตละคนและหาทาง

ตอบสนองความตองการเหลานัน้ไดอยางถูกตองและเหมาะสม และที่สําคัญประสบการณ

จากการทาํงานชวยใหครูขางถนนสามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดําเนนิงานใน

อนาคตอีกดวย 

 

การที่เด็กเรรอนก็ไดมีโอกาสไดแสดงออกถึงความตองการที่แทจริงของตนเอง ได

ระบายความรูสึกตางๆ ทีพ่วกเขาคิดวาส่ิงเหลานัน้คือปญหาคือส่ิงที่เลวรายที่เขาไดรับมาจาก

ครอบครัว ไดรับจากสังคม ครูขางถนนไดใชโอกาสนี้ชวยสรางความเขาใจที่ถูกตอง โดยการรับ

ฟงปญหา  พดูคุย  ใหคําแนะนาํ  แสดงความเห็นอกเห็นใจ  สรางความรูสึกที่ดีใหแกเด็กเรรอน

อยางนอยก็ทาํใหพวกเขาไมรูสึกโดดเด่ียวในสังคมนี ้
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โครงการครูขางถนนไดมีการจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ ข้ึนอยางสม่าํเสมอ เพื่อเปด

โอกาสใหครูขางถนนและเด็กเรรอนไดมีโอกาสเรียนรูกันและกันมากข้ึน    และเปนการเปดโลก

ทัศนของเด็กเรรอนใหกวางข้ึน มกีารเรียนรูส่ิงใหม ๆ มีเพื่อนเพิ่มมากข้ึน เชน การจัดทัศน

ศึกษาตางจังหวัด, การจัดเขาคายพกัแรม, การจัดอุปสมบทหมู หรือการแขงขันแรลล่ี 

ผูวิจัยมีโอกาสไดรวมกิจกรรม ในโครงการครูอาสาของกองสังคมสงเคราะห ในชวงที่

ลงพืน้ที่เก็บขอมูล เมื่อวนัที่ 28 ก.ค.44 ในกิจกรรมการแขงแรลล่ี ที่จัดข้ึนที่ สวนหลวง ร.9    

จุดประสงคของโครงการนี ้ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีของเด็กในชุมชนและเด็กเรรอน  

จากบันทกึสวนหนึ่งของการเก็บขอมูล 

 

“วันที่ 28 ก.ค.44 วนันี ้ กองสวัสดิการสังคม กทม.รวมกบัตํารวจชุมชนมวลชน

สัมพันธของสถานีตํารวจนครบาล 5 สถานี ในทองทีท่ีม่ีครูขางถนนลงไปทํางาน จัดการแขง

แรลล่ีเปนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพือ่ฝกทักษะดานตาง ๆ ของเด็กและเชื่อมความสัมพนัธระหวางเด็ก

ในชุมชนและเด็กเรรอน ใน 5 พืน้ที่ของ กทม. คือ สนามหลวง สวนจตุจักร ส่ีแยก อ.ส.ม.ท. 

สวนลุมพนิี และประชาอุทศิ มีเด็กเขารวมกิจกรรมประมาณ 120 คน  

เมื่อเด็กในพื้นที่ตาง ๆ ทยอยมาถงึสวนหลวง ร.9 ซึ่งเปนสถานที่จัดกจิกรรม เด็กจะ

ไดรับขาวกลองเปนอาหารเชา ผูวจิัยสงัเกตเห็นวาเด็กจะแยกกันเปนกลุมนั่งรวมเฉพาะเด็ก

ที่มาจากที่เดียวกัน และมีการวิพากษวจิารณเด็กกลุมอ่ืน ๆ     โดยเฉพาะเด็กในชุมชนบางคน

จะแสดงความรังเกียจเด็กเรรอน เชน เด็กเรรอนตัวเหม็น แตงตัวสกปรก ติดยา และ เรียกวา ”

เด็กเรรอน” สวนเด็กเรรอนกจ็ะเรียกเด็กในชุมชนวา”เด็กชุมชนแออัด”  

 

เมื่อทุกอยางพรอมมีการแบงเด็กเปน 10 กลุม ๆ ละ 12 คน คละพ้ืนที่เพื่อใหเด็กรูจัก

กันอยางทั่วถึง รูปแบบการแขงขันมีการจัดฐาน 10 ฐาน เพื่อฝกทักษะดานตาง ๆ เชน การชิม 

การดม การสมัผัส การฟงเสียง การแกปญหาเฉพาะหนา ความสามคัคีของกลุม เปนตน เด็ก

ทุกคนในกลุมก็จะทาํความรูจัก พูดคุยกนัและชวยเหลือกันในที่สุด ตลอดระยะเวลาประมาณ 

3 ชั่วโมง กับการฝกทักษะทั้ง 10 ฐาน การปฏิสัมพนัธกันในกลุมสงผลใหความรูสึกแบงพรรค

แบงพวก ความรูสึกรังเกียจกันหายไป กลายเปนความสนิทสนมที่เกิดข้ึนพรอม ๆ กับความ

สนุกสนาน  สังเกตไดจากการรับประทานอาหารกลางวันที่มกีารนั่งรวมกัน      พูดคุยหยอกลอ

กันของเด็กที่มาจากคนละพืน้ทีท่ั้งเด็กเรรอนและเด็กในชมุชน จนกระทั่งแจกรางวลัและแยก

ยายกันกลับ นับวากิจกรรมนี้ประสบความสําเร็จมากมายทเีดียว สังเกตไดจากบรรยากาศที่

เปล่ียนไปจากคร้ังแรกที่เด็กพบกนั กิจกรรมทําใหการแบงพรรคแบงพวก ความรังเกยีจที่เด็กใน
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การใชกิจกรรมเปนตัวเชื่อมโยงกับเด็ก สามารถชวยเสริมสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางเด็กเรรอนกับครูขางถนนและระหวางเด็กเรรอนกบัเด็กในชุมชน การมีสวนรวมใน

กิจกรรมตาง ๆ ทําใหการแสดงความรังเกียจของเด็กทีม่ีตอกันและกนัลดนอยลง เด็ก ๆ ไดทํา

ความรูจัก พูดคุยกัน และมีเพื่อนใหม จากการมีปฏิสัมพนัธ สงผลใหชองวางระหวางเด็กเรรอน

และเด็กในชุมชนลดนอยลงไปดวย ประสบการณที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมชวยใหเด็ก

เรรอน มองเหน็คุณคาของตนเองมากข้ึน และรูสึกวาเขายังเปนสวนหนึ่งของสังคม 

 

นอกจากนัน้การจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ  ของโครงการครูขางถนนเพือ่เปดโลกทัศน

ของเด็กเรรอนใหกวางข้ึน โดยการจัดกิจกรรมใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเด็กเรรอนดวยกนัเอง

และกับเด็กในชุมชน การเสริมสรางความรูในเร่ืองยาเสพติดจากตํารวจชุมชนสัมพันธ เร่ือง

สุขภาพอนามยัจากหนวยงานสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร     ส่ิงเหลานี้นับเปนสวนหนึง่ที่

ชวยเสริมสรางใหรูปแบบการส่ือสารระหวางครูขางถนนกบัเด็กเรรอนใหบรรลุวัตถุประสงคไดดี

ยิ่งข้ึน 

การที่ผูวิจัยไดลงพืน้ที่ภาคสนามในบทบาทของครูขางถนนและ ไดเขารวมทาํ        

กิจกรรมตาง ๆ ในโครงการครูขางถนนของกรุงเทพมหานคร พบวา ครูขางถนน ไดใชการ     

ส่ือสารที่แบงเปน 3 ชวง คือ ชวงทาํความรูจัก ชวงสรางความสนิทสนมคุนเคย   จนถงึชวงที่

ไดรับความไววางใจจากเด็กเรรอน ประกอบกับประสบการณในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการ

เรียนรูพฤติกรรม ลักษณะนสัิยของเด็กแตละคน จากการที่ไดส่ือสารกับเด็กเรรอน ซึง่แตละคน

มีลักษณะนิสัยของการสื่อสารที่แตกตางกนั เชนเด็กเรรอนทีห่นีออกมาจากบานเพราะถูกพอ

แมทํารายรางกาย ก็จะมีลักษณะปดกั้นตนเองในการส่ือสารกับผูอ่ืน  เมื่อครูขางถนนไดเรียนรู

ส่ิงเหลานี ้ กจ็ะทําใหเกิดความเขาใจและใหความสนใจที่จะส่ือสารกบัเด็กเรรอนในลักษณะนี้

เปนพิเศษ โดยการใชวธิีเขาไปคุยกับเด็กตัวตอตัว สรางความคุนเคย สนิทสนม จนเกิดความ

ไววางใจ เด็กสามารถเขาใจถึงความหวงัดีของครูขางถนนอยางแทจริง ยอมพูด ยอมเปดเผย

ปญหา เลาความในใจใหครูไดรับทราบ  ครูขางถนนไดเรียนรูปญหาจากการทีเ่ด็กเรรอนเลาให

ฟงครูขางถนนก็จะสามารถชวยใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือไดตรงตามความตองการของ

เด็กแตละคน 
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บทที่ 3 

 
ระเบียบวิธวีจิัย 

 

 การศึกษาคร้ังนี้ จะทาํการศึกษาเจาะจงเฉพาะกลุมเด็กเรรอนบริเวณสะพาน        

อรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร โดยจะดําเนินการวิจยัในเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Methodology) ใชขอมูลดานการสือ่สารที่เกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรูและ

ความรูสึกนึกคิด ปรากฏการณตาง ๆ ในชีวิตที่เปนอยูของครูขางถนน กับเด็กเรรอน ที่เกิดข้ึน

รวมกันระหวางครูขางถนนกบัเด็กเรรอน ผูวิจัยใชเวลาในการศึกษาเปนระยะเวลา  6   เดือน    

ตามตารางเวลาในการเก็บขอมูลภาคสนาม ( ผนวก ค)  ดวยการสัมภาษณ  การสังเกตและ

เขาไปมีสวนรวม  ในการเรียนการสอนและมีปฏิสัมพนัธกับครูขางถนนและเด็กเรรอน รวมไป

ถึง ศึกษาจากเอกสาร  หนงัสือ  วิทยานิพนธ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดยใชการพรรณนา

และวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย (Induction) ดวยการศึกษาขอมูลยอย ๆ หลายกรณีมา

สังเคราะหและสรุปเปนแบบสรุปเชิงนามธรรม 

  
แหลงขอมูลที่ใชในการศกึษาวิจัย 
   

1. ขอมูลจากเอกสาร (Documentary) เปนการศึกษาจากเอกสารตาง ๆ  ที ่   

เกี่ยวของ เชน งานวิจัยที่เกีย่วกับเด็กเรรอน   บทความในหนงัสือพมิพ     และนิตยสารที่

เกี่ยวกับสถานการณเด็กเรรอน ตลอดทั้งขอมูลจากองคกรตาง ๆ    ที่เกี่ยวของ   ในการให

ความชวย 

 เหลือเด็กเรรอน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษา  

 

2. ขอมูลจากการศึกษาภาคสนาม โดยการสังเกต และการสัมภาษณ ครูขางถนน

ของกรุงเทพมหานครที่ทาํงาน อยูบริเวณใตสะพานอรุณอัมรินทร ซึง่มอียูจํานวน 2 คน และ

เด็กเรรอน จาํนวน 4 คน ที่อาศัยอยูบริเวณดังกลาวเปนประจาํ เพื่อใหไดขอมูลที่ตอเนื่อง 

ตลอดระยะเวลา 6 เดือนทีก่าํหนดไว    
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 ประชากรในการศึกษาวิจยั  ไดแก 

  

1. ครูขางถนน ในโครงการครูขางถนนของกรุงเทพมหานคร   จาํนวน 2 คน คือ 

1.1 คุณอังคนุรักษ  แกรกกระโทก  (ครูเอก) เพศชาย อายุ  29  ป เปนชาว

จังหวัดลําปาง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร จากสถาบัน

ราชภัฎลําปาง 

1.2 คุณสถาพร  รัตนไชย  (ครูถา) เพศชาย  อายุ 29 ป   เปนชาวจังหวัด

นนทบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร จากสถาบัน     

ราชภัฎจันทรเกษม 

 

2. เด็กเรรอนที่อาศัยอยูในพืน้ทีบ่ริเวณใตสะพานอรุณอัมรินทรเปนประจาํซึ่งผูวิจยั 

สามารถพบเหน็และพูดคุยไดอยางสม่าํเสมอเพื่อใหไดขอมูลอยางตอเนื่อง ตลอดระยะเวลา

ของการลงพื้นที่  จํานวน 6 คน ซึง่ผูวิจยัจะขอใชเพียงชือ่เลนของเด็กในการกลาวถึง คือ  

2.1 มะปราง เด็กผูหญิง อาย ุ18 ป เปนชาวจังหวัดกาญจนบุรี จบการศึกษา 

   ระดับช้ัน ป.6 

2.2  เต้ีย เด็กผูชาย อายุ 15 ป เปนชาวกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับ 

ชั้น ม.3 

2.3  อน เด็กผูชาย อาย ุ14 ป เปนชาวจังหวัดกาํแพงเพชร จบการศึกษาระดับ 

ชั้น ป.6 

2.4  แหลม เด็กผูชาย อาย ุ17 ป เปนชาวกรุงเทพมหานคร ไมไดเรียนหนังสือ 

2.5  เอ็ม เด็กผูชาย อายุ 14 ป เปนชาวจังหวดัแพร เรียนอยูชั้น ม.1 

2.6  บอย ผูชาย อายุประมาณ 30 ป เปนครอบครัวเรรอนไมทราบที่มา 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

ผูวิจัยใชเวลาในชวงเดือน   มีนาคม ถึง สิงหาคม 2544  ในการเก็บรวบรวมขอมูล

ของครูขางถนนกับเด็กเรรอน บริเวณใตสะพานอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย      ข้ันตอน

การเก็บรวบรวมขอมูล  (ภาคสนาม)  มีดังนี ้  
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ขั้นตอนแรก  ผูวิจัยเขาสูพื้นที่ศึกษา สังเกตสถานที ่  สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

โดยรวมเนื่องจากพืน้ที่ดังกลาวเปนที่สาธารณะ มีผูคนผานไปมาตลอดเวลา แตจะมีครอบครัว

ที่ไรที่อยูอาศัยมาพกัผอนหลับนอนและประกอบอาชีพอยูในบริเวณดังกลาวดวย ผูวิจยั

พยายามทาํตัวไมใหเปนที่สนใจเพราะผูวจิัยยังไมสามารถกําหนดบทบาทของตนเองได วาควร

จะแสดงบทบาทอยางไรจึงจะเหมาะสมกบัสถานการณที่เปนอยู เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงและ

เพื่อความปลอดภัยของผูวิจัยเอง  อยางไรก็ตามในข้ันตอนนี ้ผูวิจัยสามารถทาํความคุนเคยกับ

ครูขางถนนทีท่ํางานอยูในพืน้ที่ดังกลาวไดในระดับหนึ่ง โดยพูดคุย ทําความสนิทสนมคุนเคย

กับครู ขอคําแนะนาํ ในการทําความคุนเคยกับเด็กเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึง

สัมภาษณแนวทางปฏิบัติงานของครูตามกรอบแนวคําถามที่เตรียมมาดวย (ผนวก ข) ข้ันตอน

นี้ใชเวลาประมาณ 1 เดือน 

 

ขั้นตอนที่สอง  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเร่ิมเกบ็รวบรวมขอมลูดวยเทคนิค

วิธีการเชิงคุณภาพ ดวยการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non – participative Observation) 

เพื่อสังเกตพฤติกรรม ประสบการณ สภาพแวดลอม ความเปนอยู รูปแบบการดําเนินชีวติ 

ลักษณะการส่ือสาร เชน สังเกตเด็กเรรอนที่เปนผูนาํในกลุม ผูปฏิบัติตาม ข้ันตอนการตัดสินใจ 

การเกิดความขัดแยงในกลุม และวิธีการไกลเกล่ียขอขัดแยง โดยใชวิธีการจดบันทกึอยาง

ละเอียดและอัดเทป เพื่อเกบ็รวบรวมขอมลู เมื่อผูวิจัยทําความรูจักและคุนเคยกับเด็กเรรอน

แลว จึงเร่ิมทาํการสังเกตอยางมีสวนรวม (Participative - Observation) พูดคุยใหคําปรึกษา

รวมทาํกิจกรรมตาง ๆ กับเด็กเรรอนเพื่อสรางความคุนเคยและสรางความไววางใจ  ทดลอง

สอนหนังสือ   เมื่อมีโอกาสก็ทําการสัมภาษณเด็กเรรอนในสภาพแวดลอมที่เด็กคุนเคยและเร่ิม

รูสึกเปนกนัเองกับผูวจิัยหรืออีกนัยหนึง่คือการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ โดยมีคําถามตาม

กรอบแนวคําถามที่ผูวิจยัเตรียมมา (ผนวก ก) พรอมกบัใชการสนทนาที่ปลอยใหเด็กเรรอน มี

อิสระในการแสดงออกทางความคิด  

 

ในข้ันตอนนี ้  ผูวจิัยและเด็กเรรอนเร่ิมที่จะรูจักและมีความคุนเคยกันมากข้ึน เด็ก

บางคนเร่ิมที่จะไววางใจผูวจิยัโดยการเลาประวัติ ความนึกคิด ความรูสึก ขณะที่ผูวจิัยสามารถ

สังเกตพฤติกรรมของเด็กและสภาพความเปนอยูของเด็กที่เชื่อมโยงกับสภาพแวดลอม เมื่อ

เปนไปได ผูวจิัยไดพยายามหาโอกาสบันทกึเทประหวางการสัมภาษณ เพื่อรวบรวมขอมูลได

อยางละเอียด และนํามาถอดเทป แกะคําพูด    น้ําเสียงที่สอถงึอารมณดานตาง ๆ ความรูสึก

นึกคิดที่ไดจากการพูดคุยมาวิเคราะห 
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ขั้นตอนที่สาม  ข้ันตอนวิเคราะหขอมูล ข้ันตอนนี้ไดเร่ิมตนไปพรอมกับการเก็บ

รวบรวมขอมูล ซึง่ผูวิจยัต้ังคําถามกับขอมูลที่ไดรับ วิเคราะหประเด็นตาง ๆ ที่เกิดข้ึน และ

พยายามหาความหมายจากขอเท็จจริง และปรากฏการณตาง ๆ ที่เกดิข้ึนระหวางเก็บรวบรวม

ขอมูล และสรุปขอมูล แบงแยกประเภท และลักษณะของความสําคัญทุกวันของการเก็บ

รวบรวมขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล คร้ังตอ ๆ ไป และยังเปนการประเมิน

การทาํงานดวยวาควรตองปรับปรุงรูปแบบการทาํงานอยางไร เพื่อทีจ่ะสามารถเขาถงึแกนของ

การสื่อสารระหวางครูขางถนนและเด็กเรรอน รวมทัง้สํารวจความคืบหนาในการทํางานทกุ

ข้ันตอน        สุดทายจึงเปนการวิเคราะหรวมจากขอสรุปยอยที่ม ี  และสรางเปนมโนทัศนจาก

สภาพการณตามบริบทของขอมูล เพื่อเปนขอสรุป ในการอธบิายสภาพการณที่เกิดข้ึนบอย ๆ 

จนเปนรูปแบบการปฏิบัติ (Pattern) จากนัน้ก็จะเปนการสรางภาพรวมจากขอสรุปหลาย ๆ 

เหตุการณที่เกดิข้ึน เพื่อสรุปและพรรณนาความ ตามลักษณะของการอุปนัย(Inductive 

Approach) ซึ่งในการดําเนนิการวิเคราะห ผูวจิัยไดวางแผนการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ข้ันตอน 

คือ 

 

1.   ผูวิจัยทาํการรวบรวมขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับสภาพชีวิตของเด็กเรรอน  และขอมลู

บางอยาง ที่คาดวานาจะมีผลตอรูปแบบการส่ือสาร เชน  ขอมูลเกีย่วกับโครงการครูขางถนน 

กิจกรรมตาง ๆ ที่ครูและเด็กทํารวมกนั บุคลิกลักษณะของครู ภาษาที่ใช เปนตน  เพื่อเปน

ประเด็นแนวทางในการเก็บขอมูลและวิเคราะหตอไปอีก 

 

2. ทําการเก็บรวบรวมขอมลูเพิ่มเติมและซํ้าจุดที่คิดวาเปนจุดสําคัญในการทําความ

เขาใจ และอธิบายปรากฏการณที่เกิดข้ึนได ซึง่จะเปนประโยชนตอการวิเคราะหขอมูลอีกคร้ัง  

ข้ันตอนที่คาดวาผูวจิัยจะสามารถทาํความสนิทสนมคุนเคยกับกลุมเปาหมายดีพอสมควรแลว  

ขอมูลที่ไดอาจจะเปนการยนืยันขอสรุป ในข้ันตอนแรก  หรืออาจจะไดขอมูลใหม ๆ ที่จะนํามา

วิเคราะหอีกคร้ังเพื่อใหไดขอมูลที่ถกูตองมากข้ึน 

 

3. หลังจากไดขอสรุปจากข้ึนตอนที่สองแลว และตรวจสอบถึงการไดมาครบถวน 

แลว ผูวิจยัไดทําการวิเคราะหเหตุการณทัง้หมดอยางละเอียดถี่ถวนอีกคร้ัง 
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ขั้นตอนที่สี ่  การสรุปผลการศึกษา หลังจากผูวิจัยไดขอสรุปจากการศึกษา

ภาคสนามและจากแหลงอ่ืน ๆ เชน จากการศึกษาเอกสาร จึงเปนการสรุปและสังเคราะหเพื่อ

วิเคราะหรูปแบบการส่ือสารระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอน  
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

   

การสังเกต (Observation) ในทีน่ี้รวมไปถึงการสัมภาษณที่ถกูนาํมาเสริมการสังเกต

ในขณะนัน้ใหสมบูรณข้ึนดวย การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจยัไดตัดสินใจเลือกที่จะทําการสังเกตโดยไม

มีสวนรวม (Non – participative Observation) ในระยะแรกของการศึกษาและเม่ือผูวิจยั

สามารถเขาไปทําความรูจกั คุนเคยกับกลุมเด็กเรรอนแลว ผูวจิัยจึงสามารถทําการสังเกต

อยางมีสวนรวม (Participant Observation) ได  ซึง่ ลอฟแลนด (Lofland, 1971:175)         

ไดกลาววา ส่ิงที่จะตองสังเกตอาจแยกเปน 6 ประเภท คือ 

1. การกระทาํ (Acts) คือ เหตุการณหรือสถานการณ พฤติกรรมที่เกิดข้ึนใน

ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ตัวอยางเชน การใชชีวิตประจําวนั เส้ือผาที่ใส วิถีชีวิตทั่วไป ฯลฯ 

2.  กิจกรรม (Activities) คือ เหตุการณหรือ สถานการณ ขนบประเพณี   พิธกีรรม 

ที่เกิดข้ึนในลักษณะตอเนื่องและมีความผูกพันกับบุคคล   ซึง่กิจกรรมจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อมี

ผูรับผิดชอบจัดข้ึนมา อาจเปนระดับบุคคลหรือระดับกลุมก็ไดตลอดจนอาจเปนเร่ืองระดับ

ชุมชน 

 3.  ความหมาย (Meanings) คือ การที่บคุคลอธิบายหรือใหความหมายในลักษณะ

ที่เกี่ยวกับโลกทัศน ความเช่ือ คานิยม บรรทัดฐาน จริง ๆ แลวการสังเกตความหมายนี้ก็คือการ

ที่บุคคลมองตัวเองในสังคมที่เปนสวนหนึง่อยางไร การกระทาํหรือไมทํากจิกรรมบางอยางก็

เปนเคร่ืองบอกวาบุคคลมีความเชื่อ โลกทศัน เกีย่วกับสภาพของสังคมอยางไร 

4. ความสัมพนัธ (Relationship) คือความเกี่ยวโยงระหวางบุคคลหลาย ๆ คน ใน

สังคม จะชวยใหเขาใจโครงสรางสังคมจากการวิเคราะหความสัมพนัธวา เปนความสัมพนัธที่

ราบร่ืนหรือขัดแยงนอกจากนี้ความสัมพนัธที่เปนอยูจะชวยใหสามารถวิเคราะหโครงสรางของ

สังคม ระบบเครือญาติ และระบบเศรษฐกจิการเมืองได 

5. การมีสวนรวม (Participation) คือ การที่บุคคลที่มีความผูกพันกันเขารวม

กิจกรรม การที่บุคคลยอมเขาไปรวมกับกจิกรรมของสังคม แสดงวาบุคคลยอมรับและพรอมที่

จะเปนสวนหนึ่งของสังคม 

6. สภาพทีเ่ปนอยูโดยรอบ (Setting) หมายถงึ สถานการณหรือกิจกรรมที่

ทําการศึกษารวมทัง้ความหมายในทางภูมิศาสตร และทางสังคม 
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ผูวิจัยใชวธิีการสังเกตของ Lofland เปนกรอบในการทาํการสังเกต ในการศึกษาคร้ัง

นี้ โดยเร่ิมจากการสังเกตสภาพที่เปนอยูโดยรอบ การกระทําและกจิกรรมในแตละวนัของ ครู

ขางถนนและเด็กเรรอน ในการสรางความสัมพันธกนั ตลอดจนการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม

ตาง ๆ เหลานัน้ 

 

การสัมภาษณ (Interview) ใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal 

Interview) ควบคูไปกับการสังเกต เพื่อใหไดขอมูลที่เกี่ยวกับ ชีวิตความเปนอยู ความรูสึกนึก

คิด ความสามารถในการส่ือสารและพฤติกรรมดานตางๆ ของเด็กเรรอน       โดยพยายามใช

รูปแบบการสนทนาแลกเปล่ียน        มากกวาการสัมภาษณอยางเปนทางการ เนื่องจากกลุม

เด็กเรรอนที่ศึกษายังอยูในวยัเด็กซึ่งความสนใจส้ันมาก  และถาอยูในกลุมเพื่อน ๆ แลวโอกาส

ที่จะพูดคุยอยางเปนเร่ืองเปนราว เต็มไปดวยความยากลําบาก เนือ่งจากพวกเขายังหวงเลน

และตองการความสนุกสนานตามวัย สําหรับครูจะใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก    ตามแนว

คําถามที่เตรียมไว  

 
การวิเคราะหขอมูล 
 

  ผูวิจัยไดหาความหมายจากขอมูลเชิงคุณภาพที่เก็บรวมรวบได จากการสังเกตและ

การสัมภาษณ มาสรางเปนมโนทัศนจากสภาพการณตามบริบทของขอมูลที่เก็บรวบรวมได

เพื่อเปนขอสรุปคราว ๆ จากเหตุการณที่เกิดข้ึนเปนประจํา มาใชสรุปและพรรณนาความตาม

ลักษณะของการอุปนัย โดยใชกรอบแนวคิดเร่ืองการสื่อสารระหวางบุคคลและการเรียนรูที่

เกิดข้ึนระหวางครูขางถนนกบัเด็กเรรอนมาเปนแนวทางในการวิเคราะห  

 
การนาํเสนอขอมูล 
 

  ในการนําเสนอขอมูล ใชวิธกีารบรรยาย เนื้อหาสาระอยางครบถวน   คลอบคลุมจุด

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสื่อสารระหวางครูขางถนนกับเด็กเรรอน 
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ระยะเวลาในการศึกษา 
 

ผูวิจัยใชระยะเวลา 6 เดือน (มีนาคม – สิงหาคม 2544) ในการลงพื้นที่เก็บขอมลู 

โดยในชวง 2 เดือนแรก ลงพื้นที่ในวันธรรมดา (จันทร – ศุกร) และวันหยุด (เสาร – อาทิตย) 

ประมาณสัปดาหละ 3 วัน ในชวงเวลา 9:00 – 14:00 น. เพือ่ทําความรูจักและสราง

ความคุนเคยกบัเด็กในพืน้ทีบ่ริเวณใตสะพานอรุณอัมรินทรและศึกษาถึงความแตกตางของ

เด็กในพืน้ที่วา ในวันธรรมดากับวนัหยุดวามีความแตกตางกนัหรือไม พบวาในชวงกลางวัน

ของวันหยุดเด็กจะมารวมตัวกันบริเวณตนโพธ์ิขาง ๆ โบสถ หลวงพอโบสถนอย ทีว่ัดอมรินทรา

ราม มากกวาวันธรรมดา เนื่องจากเด็กสามารถหารายไดจากการขอทานไดมากเพราะวนัหยุด

มีคนมาไหวพระหลวงพอโบสถนอย  เปนจํานวนมาก สําหรับในชวงกลางวนัของวันธรรมดาใน

พื้นที่คอนขางเงียบเหงา เนื่องจากมีผูคนจํานวนนอยลงมาทําบุญทีว่ัด เด็กเรรอนสวนใหญ

มักจะใชเวลาวางในการนอน ดังนัน้เพื่อใหไดพบกลุมเปาหมายที่ผูวิจยัตองการศึกษาอยาง

แทจริงและเพือ่ความสะดวกของผูวิจยัในชวง 4 เดือนหลังจึงลงพืน้ที่เฉพาะวันเสาร อยาง

ตอเนื่องทุกเสารตลอดระยะเวลา  4 เดือน ในขณะเดียวกันก็มีบางวนัที่ผูวิจัยพยายามลงพ้ืนที่

ในวนัธรรมดาเพื่อใหไดขอมลูที่ครบถวนและมีความเปนกลางเที่ยงตรงมากข้ึน เพราะสามารถ

ครอบคลุมในหลายชวงเวลา เพื่อไมใหละเลยประเด็นในเร่ืองของความเปล่ียนแปลงที่อาจ

เกิดข้ึน 
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ในการลงพ้ืนทีผู่วิจัยเขาไปในบทบาทของครูขางถนนทีล่งพืน้ที่เพื่อใหความรู ให

คําปรึกษา ใหความชวยเหลือแกเด็กเรรอนในดานตางๆรวมกับครูขางถนนในโครงการครูอาสา

ของกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 คน ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ สนามหลวง สถานีรถไฟบางกอก

นอยและบริเวณใตสะพานอรุณอัมรินทร คือ ครูเอก และครูถา  โดยมีอุปกรณการเรียนการ

สอนเบ้ืองตน เชน หนงัสือ กระดาษ ปากกา ดินสอ สีเทียน รูปภาพ ดินน้ํามัน เปนตน เปนส่ือ

ในการสอน ครูกับเด็กจะนัง่คุยกับบริเวณใตตนโพธิ์ขางโบสถหลวงพอโบสถนอย  โดยสอน

ทักษะเบ้ืองตนในการเขียนการอาน เมื่อเด็กเร่ิมเบ่ือก็จะใหวาดรูป ระบายสี หากคนไหนไม

อยากเรียนหนังสือก็จะซกัถามพูดคุยหากมปีญหาก็ใหคําปรึกษาและ ใหความชวยเหลือใน

เบ้ืองตน นอกจากนั้นมีการสงเคราะหของใชจําเปนในชีวิตประจาํวนัเชน สบู ยาสระผม        

ยาสีฟน แปรงสีฟน นม ขนม ตามความตองการของเด็กแตละคน โดยครูทั้งสองคน เบิกมา

จากกองสังคมสงเคราะห สํานักสวัสดิการ  กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของครู

ทั้งสองคน 
 

4วิธีการศกึษาวิจัย 
 

ในชวงแรก ใชการสังเกตสภาพแวดลอมของพืน้ที ่ การทาํงานของครูทัง้สองคน    

เหตุการณ   ตาง ๆ ที่เกิดข้ึน พฤติกรรมของเด็กแตละคน การแตงกาย การใชชีวิตประจําวนั วถิี

ชีวิตทัว่ไป รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางครทูั้งสองคนกับเด็ก ผูวจิัยทาํความรูจักและสราง

ความคุนเคยกบัครูทั้งสองคนโดยการพูดคุย ซกัถาม ผูวจิยัไดมีโอกาสทาํกิจกรรมตาง ๆ 

รวมกับครูทัง้สองคน เชน สอนหนังสือเด็ก ใหคําปรึกษาเด็กในดาน ตาง ๆ  โดยใชเวลา

ประมาณ         1 เดือน ผูวิจัยและครูทัง้สองคน ก็คุนเคยสนิทสนมและทํางานรวมกันไดเปน

อยางดี สําหรับเด็กเรรอนในพื้นที่ ผูวิจัยตองอาศัยครูทัง้สองคน เปนผูแนะนาํใหรูจักเด็กแตละ

คน โดยครูจะแนะนาํวาผูวิจัยเปนครูคนใหมที่จะมาสอนหนังสือเด็ก ผูวจิัยกบัเด็กจึงทํา

ความคุนเคยกนัไดไมยากนักใชเวลาประมาณ 1 เดือน  ในการสรางความเคยชินและสนิทสนม

กับเด็ก เมื่อสรางความสนทิสนมกับเด็กเรรอนในพืน้ที่ไดแลว ผูวิจยัไดเร่ิมสังเกตความสัมพนัธ

ในสังคมของเด็กเรรอนในพืน้ที ่ควบคูไปกบัการสัมภาษณตามแนวคําถามที่เตรียมมา  
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ขอจํากัดในการวิจยั 
 

ผูวิจัยสามารถลงพ้ืนที่ไดเฉพาะในเวลากลางวันเทานัน้ คือชวงเวลา 9.00-18.00 น.

ถาไปเชามากเด็กจะยังไมต่ืน สําหรับเวลากลางคืนปจจัยเร่ืองความปลอดภัย เปนอุปสรรคที่

ไมสามารถทําใหผูวิจัยลงพืน้ที่ภาคสนามในชวงคํ่าได สําหรับการลงพื้นที่แตละคร้ังผูวิจัยตอง

ไปพรอมกับครูเอกและครูถา เนื่องจากเด็กบริเวณนีท้กุคนรูจักและสนิทสนมกบัครูทั้งสองคน

เปนอยางดี ครูจะชวยแนะนําใหผูวิจยัไดรูจักกับเด็กแตละคนและใหเด็กเขามาคุยกบัผูวิจัยซึง่

เขาไปในฐานะครูคนหนึง่ 

สําหรับเคร่ืองมือในการชวยเก็บขอมูลก็จะใชเฉพาะ สมุดกับปากกาไวสําหรับจด

บันทกึเทานัน้ ไมสามารถใชเคร่ืองบันทึกเสียง หรือกลองถายรูปกับเด็กบริเวณนี้ได เพราะเด็ก

มีทัศนคติที่ไมดีตอส่ิงเหลานี ้ เนื่องจากเคยมีรายการโทรทัศนมาถายทําสภาพชีวิตของเด็กทีน่ี่

ทั้งรายการขาว และสารคดี เมื่อนําไปแพรภาพและเด็กไดเห็นภาพเหลานั้นซึ่งส่ือออกมาวา

พวกเขาคือเด็กเรรอน คือปญหาสังคม ส่ิงเหลานี้สรางความไมพอใจแกเด็กเปนอยางมาก รวม

ไปถึงความไมเคารพในสิทธสิวนบุคคลของเด็ก เหมือนเปนการตอกย้ําใหพวกเขาอยูหางจาก

สังคมออกไปทุกท ี

ในการลงพ้ืนที ่ ผูวิจัยตองแตงตัวรัดกุมและทะมัดทะแมง เชน สวมกางเกงขายาว 

เส้ือยืด และไมสวมใสเคร่ืองประดับที่มีคา เพื่อความปลอดภัย 
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                                               ภาคผนวก ก 
 

แนวคําถามในการสัมภาษณ เด็กเรรอน 
ขอมูลพื้นฐานสวนตัวและครอบครัว 

1.ชื่อ นามสกลุ ชื่อเลน 

2.อายุ เพศ 

3.มีพีน่องกี่คน  พอแมประกอบอาชีพอะไร 

4.ภูมิลําเนาเดิมมาจากจงัหวดัใด 

5.เคยเรียนหนงัสือหรือไม เรียนถงึชัน้ไหน 

6.สาเหตุที่ออกจากบาน 

7.ออกจากบานมานานแคไหนแลว 

8.ปจจุบันพักอยูที่ไหน กับใคร 

9.หลังจากออกจากบานแลวเคยกลับบานอีกหรือไม 

10.ชีวิตในแตละวันมีกิจกรรมอะไรบาง 

11.หาเงินสําหรับใชจายดวยวิธีการใด เงนิที่หามาไดสวนใหญนําไปใชทําอะไร 

12.ในชีวิตประจําวนัพบปญหาอะไรบาง เชน ถูกเจาหนาที่ไลจับ,ถูกแยงของ … 

13.เมื่อเกิดปญหาตองการความชวยเหลือจากใคร เชนเวลาปวยทําอยางไร… 

14.เคยถูกทาํรายหรือถกูคนอื่นรังแกหรือไม  

15.เคยใชสารเสพติดหรือไม ถาเคยใชอะไร 

ขอมูลเกี่ยวกับการส่ือสาร 

1.อยากเรียนหนังสือหรือไม อยากไปโรงเรียนหรือไม 

2.ชอบครูที่มาสอนหรือไม ชอบครูคนไหน ชอบตรงไหน 

3.อยากไดครูแบบไหนมาสอน เชนบุคลิกลักษณะของครู 

4.อยากคุยกับครูหรือไม ถาครูมีของเลนหรือ ขนม มาใหเวลามาสอนชอบหรือไม 

ถาไมมีของเหลานี้มาดวยอยากคุยกับครูหรือไม 

5.ไวใจครูหรือไม เวลามีปญหาอะไรเลาใหครูฟงไดหรือไม 

6.ปกติแลวกนิขาวที่ไหน ครูเคยพาไปกนิหรือไม  

7.อยากใหครูทําอะไรใหบาง หรือพาไปที่ไหนบาง  

8.ในกลุมเด็กเรรอนดวยกนักลัวใครหรือไม  กลัวเขาเพราะอะไรไวใจใครเปนพิเศษ

หรือไม เชื่อฟงใครเปนพิเศษเพื่อนที่ไวใจ หรือคนที่กลัว 
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9.ในกลุมเพื่อนดวยกันคุยกนัแบบไหน หมายถงึภาษาที่ใช เหมือนกบัที่คุยกับครู

หรือไม 

10.ถาครูชวนไปอยูสถานสงเคราะห หรือพากลับบานจะไปหรือไม เพราะอะไร 

11.ถาครูจะพาไปเที่ยวตามที่ตาง ๆ เชนชายทะเล ไปเทีย่วสวนสัตว หรือไปเขา

คายพักแรมตางจงัหวัด เพื่อจะไดพบเพื่อน ใหม ๆ อยากไปหรือไม 

12.อยากเรียนคนเดียว หรือเรียนเปนกลุม ๆ มีเพื่อนหลายคน 

13.เวลาครูถามกลาตอบหรือไม  

14.อยากใหครูมาสอนทุกวนัหรือไม 

 

หมายเหตุ : คําถามเหลานี้ไมไดมุงเนนคําตอบเชิงปริมาณวาใชหรือไมใช แต

ตองการคําตอบในแนวธรรมชาติเปดกวาง เพื่อรูลึกไปถึงจิตใจของเด็ก จะไดคําตอบที่สะทอนถงึ

จิตใจของเด็กอยางแทจริง 
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                         ภาคผนวก ข 
                                                                            
แนวคําถามในการสัมภาษณ ครขูางถนน 
ขอมูลทั่วไป 

1.ชื่อ นามสกลุ ชื่อเลน 

2.อายุ เพศ 

3.การศึกษา 

4.เปนครูขางถนนมานานแคไหน  

5.เหตุผลทีม่าเปนครูขางถนน มีความผูกพันธกับส่ิงใดเปนพิเศษหรือไม เชนเคย

เปนเด็กเรรอนมากอน 

6.เด็กที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบมีกี่คน 

7.ที่มาของเด็กในพืน้ที่มาจากไหน อยูในพื้นที่เปนประจํา หรืออยูบางไมอยูบาง 

8.ลักษณะการดําเนินงานของโครงการครูขางถนน มวีิธกีารสอนอยางไร … 

9.หนวยงานทีรั่บผิดชอบโครงการ มีหนวยงานอ่ืนที่ทาํงานในลักษณะเดียวกนันี้อีก

หรือไม อยูบริเวณใดบาง 

10.กอนมาเปนครูขางถนนตองเตรียมตัวอะไรเปนพิเศษหรือไม เชน เรียนรูจากครู

ขางถนนรุนเกา มกีารปรับตัวอยางไรบาง  

11.สอนอยูกับที่หรือติดตามเด็กไปตามที่ตาง ๆ  

12.ครูที่มีอยูเพียงพอหรือไม ครูดูแลเด็กทั่วถงึหรือไม มีเด็กที่ดูแลกีค่น 

13.คิดวาปญหาของเด็กเรรอนมีอะไรบาง ปญหาอะไรทีม่ีผลกระทบตอสังคมและ

อะไรคือปญหาที่สําคัญที่สุดของเด็กเรรอน  

14.สาเหตุทาํใหเด็กออกมาเรรอน 

15.ปจจุบันปญหาเด็กเรรอนไดรับการแกไขอยางไรบาง จากภาครัฐและเอกชน 

มีขอแนะนาํแนวทางในการแกปญหาเด็กเรรอนอยางไรบาง 

        16.เด็กมีการแบงแยกชายหญิงหรือไม มีปญหาในการอยูรวมกันหรือไม  

ขอมูลเกี่ยวกับการส่ือสาร 

1.เร่ิมแรกทําความรูจักกับเด็กอยางไร เขาถึงพวกเขาไดอยางไร 

2.สรางความคุนเคย ความไววางใจ ดวยวิธีการใด 
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3.มีรูปแบบในการส่ือสารกับเด็กอยางไร ภาษาที่ใชกับเด็กเปนอยางไร มีศัพท

เฉพาะในกลุมหรือไม ส่ือที่ใชมีอะไรบาง มีความจาํเปนแคไหน… 

4.สอนเด็กแตละคนโดยตรงหรือสอนผานบุคคลอ่ืนที่เด็กไวใจหรือเกรงกลัว 

5.มาสอนทุกวนัหรือไม ใชเวลาแตละวันในการอยูกับเด็กนานแคไหน 

6.แตละวันสอนอะไรบาง สอนเหมือนกันทกุวันหรือไม 

7.นอกจากสอนหนังสือแลวทําอะไรใหเด็ก ๆ บาง เชน เวลาไมสบายพาไป 

หมอ…  

  8.คิดวาเด็กในโรงเรียนดี ๆ กับเด็กเรรอนตางกนัหรือไม อยางไร 

  9.คาดหวงัอะไรกับเด็กเรรอนเหลานี้บาง เร่ืองจริงตางจากส่ิงที่คาดหวงัไวหรือไม 

    10.ในการทาํงานมีปญหาในการสื่อสารกับเด็กบางหรือไม อยางไร 

 11.ครูขางถนนควรมีลักษณะเปนอยางไร เชน บุคลิก ลักษณะนิสัย การแตงกาย

แตงตัวดี หนาตาสวย ชวยดึงดูดความสนใจไดหรือไม 

12.ถาเด็กทําผิดจะทําอยางไร มีวิธีการสื่อสารอยางไรใหเขารูวาส่ิงทีท่าํเปนส่ิงที่ผิด 

เคยลงโทษเด็กหรือไม ทําอยางไร 

13.เคยพบปญหาในการอยูรวมกนัของเด็ก ๆ บางหรือไม เด็กเรรอนเปนกลุม ๆ กับ

เด็กเรรอนที่อยูคนเดียว แบบไหนที่เชื่อฟงมากกวา 

14.เวลาพูดคุยกับเด็กมกัจะพูดคุยกนัเร่ืองอะไร เด็กชอบคุยเร่ืองอะไรเปนพิเศษ 
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                      ภาคผนวก ค 

 
ตารางเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 
 
 

      ข้ันตอน                         การปฏิบัติ                   ระยะเวลา 

    ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาพื้นที่โดยรวมและทําความรูจักกับครูขางถนน มีนาคม 2544 

    ข้ันตอนที่ 2 เก็บรวบรวมขอมูลอยางละเอียด จากการสัมภาษณ

และการสังเกตโดยใชการจดบันทึก บันทึกเทป 

และถายภาพ 

เมษายน – สิงหาคม 2544 

   ข้ันตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูล พรอมกับการเก็บรวมรวมขอมูล เมษายน – สิงหาคม 2544 

   ข้ันตอนที่ 4 สรุปผลการศึกษา สิงหาคม 2544 
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                                         ภาคผนวก ง 

 
                 แผนท่ีแสดงพื้นที่บริเวณใตสะพานอรุณอัมรินทร 
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11ประวัติผูวิจยั 

 

ชื่อ รอยตํารวจเอกหญิง อนุสรณ    อําไพรัตน 

วันเดือนปเกดิ 1   ตุลาคม   พ.ศ. 2513 

สถานทีเ่กิด จังหวัดเพชรบรีุ 

การศึกษา ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดโพธ์ิลอย  จงัหวัดเพชรบุรี   ปการศึกษา 2524 

 มัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนบานลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี  ปการศึกษา  2527 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนพรหมานสุรณ  จังหวัดเพชรบุรี  ปการศึกษา  2530 

 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวทิยาลัยรามคําแหง  ปการศึกษา 2533 

การทํางาน พ.ศ.2535 – 2539   รับราชการตําแหนงรองสารวัตร (งานงบประมาณและการเงิน) 

  ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี 

 พ.ศ.2540 – ปจจุบัน  ดํารงตําแหนงรองสารวัตรงาน 1 กองกํากับการ 3  

                          กองทะเบียนพล สํานักงานกาํลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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	มาตรการในการป้องกัน แก้ไข ปัญหาเด็กเร่ร่อนและข้อเสนอแนะ

	Chap_3
	ระยะเวลาในการศึกษา
	1Bผู้วิจัยใช้ระยะเวลา 6 เดือน (มีนาคม – สิงหาคม 2544) ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยในช่วง 2 เดือนแรก ลงพื้นที่ในวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) และวันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์) ประมาณสัปดาห์ละ 3 วัน ในช่วงเวลา 9:00 – 14:00 น. เพื่อทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเด็กในพื้นที่บริเวณใต้สะพานอรุณอัมรินทร์และศึกษาถึงความแตกต่างของเด็กในพื้นที่ว่า ในวันธรรมดากับวันหยุดว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ พบว่าในช่วงกลางวันของวันหยุดเด็กจะมารวมตัวกันบริเวณต้นโพธิ์ข้าง ๆ โบสถ์ หลวงพ่อโบสถ์น้อย ที่วัดอมรินทราราม มากกว่าวันธรรมดา เนื่องจากเด็กสามารถหารายได้จากการขอทานได้มากเพราะวันหยุดมีคนมาไหว้พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย  เป็นจำนวนมาก สำหรับในช่วงกลางวันของวันธรรมดาในพื้นที่ค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากมีผู้คนจำนวนน้อยลงมาทำบุญที่วัด เด็กเร่ร่อนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาว่างในการนอน ดังนั้นเพื่อให้ได้พบกลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาอย่างแท้จริงและเพื่อความสะดวกของผู้วิจัยในช่วง 4 เดือนหลังจึงลงพื้นที่เฉพาะวันเสาร์ อย่างต่อเนื่องทุกเสาร์ตลอดระยะเวลา  4 เดือน ในขณะเดียวกันก็มีบางวันที่ผู้วิจัยพยายามลงพื้นที่ในวันธรรมดาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและมีความเป็นกลางเที่ยงตรงมากขึ้น เพราะสามารถครอบคลุมในหลายช่วงเวลา เพื่อไม่ให้ละเลยประเด็นในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
	2Bในการลงพื้นที่ผู้วิจัยเข้าไปในบทบาทของครูข้างถนนที่ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กเร่ร่อนในด้านต่างๆร่วมกับครูข้างถนนในโครงการครูอาสาของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ สนามหลวง สถานีรถไฟบางกอกน้อยและบริเวณใต้สะพานอรุณอัมรินทร์ คือ ครูเอก และครูถา  โดยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนเบื้องต้น เช่น หนังสือ กระดาษ ปากกา ดินสอ สีเทียน รูปภาพ ดินน้ำมัน เป็นต้น เป็นสื่อในการสอน ครูกับเด็กจะนั่งคุยกับบริเวณใต้ต้นโพธิ์ข้างโบสถ์หลวงพ่อโบสถ์น้อย  โดยสอนทักษะเบื้องต้นในการเขียนการอ่าน เมื่อเด็กเริ่มเบื่อก็จะให้วาดรูป ระบายสี หากคนไหนไม่อยากเรียนหนังสือก็จะซักถามพูดคุยหากมีปัญหาก็ให้คำปรึกษาและ ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น นอกจากนั้นมีการสงเคราะห์ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันเช่น สบู่ ยาสระผม        ยาสีฟัน แปรงสีฟัน นม ขนม ตามความต้องการของเด็กแต่ละคน โดยครูทั้งสองคน เบิกมาจากกองสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการ  กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของครูทั้งสองคน
	4Bวิธีการศึกษาวิจัย
	3Bในช่วงแรก ใช้การสังเกตสภาพแวดล้อมของพื้นที่ การทำงานของครูทั้งสองคน    เหตุการณ์   ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พฤติกรรมของเด็กแต่ละคน การแต่งกาย การใช้ชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตทั่วไป รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูทั้งสองคนกับเด็ก ผู้วิจัยทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับครูทั้งสองคนโดยการพูดคุย ซักถาม ผู้วิจัยได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับครูทั้งสองคน เช่น สอนหนังสือเด็ก ให้คำปรึกษาเด็กในด้าน ต่าง ๆ  โดยใช้เวลาประมาณ         1 เดือน ผู้วิจัยและครูทั้งสองคน ก็คุ้นเคยสนิทสนมและทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี สำหรับเด็กเร่ร่อนในพื้นที่ ผู้วิจัยต้องอาศัยครูทั้งสองคน เป็นผู้แนะนำให้รู้จักเด็กแต่ละคน โดยครูจะแนะนำว่าผู้วิจัยเป็นครูคนใหม่ที่จะมาสอนหนังสือเด็ก ผู้วิจัยกับเด็กจึงทำความคุ้นเคยกันได้ไม่ยากนักใช้เวลาประมาณ 1 เดือน  ในการสร้างความเคยชินและสนิทสนมกับเด็ก เมื่อสร้างความสนิทสนมกับเด็กเร่ร่อนในพื้นที่ได้แล้ว ผู้วิจัยได้เริ่มสังเกตความสัมพันธ์ในสังคมของเด็กเร่ร่อนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ตามแนวคำถามที่เตรียมมา 




	Chap_4
	การนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง“การสื่อสารระหว่างครูข้างถนนกับเด็กเร่ร่อน : กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณใต้สะพานอรุณอัมรินทร์  เขตบางกอกน้อย” ผู้วิจัยมีลำดับขั้นในการเสนอข้อมูล   ดังนี้
	บทที่ 4

	ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
	2.  การสื่อสารระหว่างครูข้างถนนกับเด็กเร่ร่อน
	จากการสอบถามชาวบ้านแถวนั้นได้ความว่า เอ็มกลับมาบริเวณใต้สะพานบ้างบางครั้งแต่ไม่บ่อยนัก และมักจะมาตอนเย็น สักพักก็มีรถยนต์มารับ เอ็มแต่งตัวดีขึ้น ชาวบ้านแถวนั้นสงสัยว่าเอ็มจะไปขายบริการทางเพศ ซึ่งจากการสังเกต พบว่า เอ็มแต่งตัวดีขึ้นจริง  สะอาด มีเงินจับจ่ายใช้สอยมาก นอกจากนั้น เอ็มยังเป็นเด็กที่หน้าตาดี ผิวขาว จึงมีความเป็นไปได้ที่เอ็มจะไปขายบริการทางเพศอย่างที่ชาวบ้านพูดกัน
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	Chap_5
	ระยะเวลาในการศึกษา
	ผู้วิจัยใช้ระยะเวลา 6 เดือน (มีนาคม – สิงหาคม 2544) ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยในช่วง 2 เดือนแรก ลงพื้นที่ในวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) และวันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์) ประมาณสัปดาห์ละ 3 วัน ในช่วงเวลา 9:00 – 14:00 น. เพื่อทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเด็กในพื้นที่บริเวณใต้สะพานอรุณอัมรินทร์และศึกษาถึงความแตกต่างของเด็กในพื้นที่ว่า ในวันธรรมดากับวันหยุดว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ พบว่าในช่วงกลางวันของวันหยุดเด็กจะมารวมตัวกันบริเวณต้นโพธิ์ข้าง ๆ โบสถ์ หลวงพ่อโบสถ์น้อย ที่วัดอมรินทราราม มากกว่าวันธรรมดา เนื่องจากเด็กสามารถหารายได้จากการขอทานได้มากเพราะวันหยุดมีคนมาไหว้พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย  เป็นจำนวนมาก สำหรับในช่วงกลางวันของวันธรรมดาในพื้นที่ค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากมีผู้คนจำนวนน้อยลงมาทำบุญที่วัด เด็กเร่ร่อนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาว่างในการนอน ดังนั้นเพื่อให้ได้พบกลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาอย่างแท้จริงและเพื่อความสะดวกของผู้วิจัยในช่วง 4 เดือนหลังจึงลงพื้นที่เฉพาะวันเสาร์ อย่างต่อเนื่องทุกเสาร์ตลอดระยะเวลา  4 เดือน ในขณะเดียวกันก็มีบางวันที่ผู้วิจัยพยายามลงพื้นที่ในวันธรรมดาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและมีความเป็นกลางเที่ยงตรงมากขึ้น เพราะสามารถครอบคลุมในหลายช่วงเวลา เพื่อไม่ให้ละเลยประเด็นในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
	ในการลงพื้นที่ผู้วิจัยเข้าไปในบทบาทของครูข้างถนนที่ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กเร่ร่อนในด้านต่างๆร่วมกับครูข้างถนนในโครงการครูอาสาของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ สนามหลวง สถานีรถไฟบางกอกน้อยและบริเวณใต้สะพานอรุณอัมรินทร์ คือ ครูเอก และครูถา  โดยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนเบื้องต้น เช่น หนังสือ กระดาษ ปากกา ดินสอ สีเทียน รูปภาพ ดินน้ำมัน เป็นต้น เป็นสื่อในการสอน ครูกับเด็กจะนั่งคุยกับบริเวณใต้ต้นโพธิ์ข้างโบสถ์หลวงพ่อโบสถ์น้อย  โดยสอนทักษะเบื้องต้นในการเขียนการอ่าน เมื่อเด็กเริ่มเบื่อก็จะให้วาดรูป ระบายสี หากคนไหนไม่อยากเรียนหนังสือก็จะซักถามพูดคุยหากมีปัญหาก็ให้คำปรึกษาและ ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น นอกจากนั้นมีการสงเคราะห์ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันเช่น สบู่ ยาสระผม        ยาสีฟัน แปรงสีฟัน นม ขนม ตามความต้องการของเด็กแต่ละคน โดยครูทั้งสองคน เบิกมาจากกองสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการ  กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของครูทั้งสองคน
	วิธีการศึกษาวิจัย
	ในช่วงแรก ใช้การสังเกตสภาพแวดล้อมของพื้นที่ การทำงานของครูทั้งสองคน    เหตุการณ์   ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พฤติกรรมของเด็กแต่ละคน การแต่งกาย การใช้ชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตทั่วไป รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูทั้งสองคนกับเด็ก ผู้วิจัยทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับครูทั้งสองคนโดยการพูดคุย ซักถาม ผู้วิจัยได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับครูทั้งสองคน เช่น สอนหนังสือเด็ก ให้คำปรึกษาเด็กในด้าน ต่าง ๆ  โดยใช้เวลาประมาณ         1 เดือน ผู้วิจัยและครูทั้งสองคน ก็คุ้นเคยสนิทสนมและทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี สำหรับเด็กเร่ร่อนในพื้นที่ ผู้วิจัยต้องอาศัยครูทั้งสองคน เป็นผู้แนะนำให้รู้จักเด็กแต่ละคน โดยครูจะแนะนำว่าผู้วิจัยเป็นครูคนใหม่ที่จะมาสอนหนังสือเด็ก ผู้วิจัยกับเด็กจึงทำความคุ้นเคยกันได้ไม่ยากนักใช้เวลาประมาณ 1 เดือน  ในการสร้างความเคยชินและสนิทสนมกับเด็ก เมื่อสร้างความสนิทสนมกับเด็กเร่ร่อนในพื้นที่ได้แล้ว ผู้วิจัยได้เริ่มสังเกตความสัมพันธ์ในสังคมของเด็กเร่ร่อนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ตามแนวคำถามที่เตรียมมา 
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