
บทที่ ๒๒  
เรื่อง  โลกที่พลิกผันของต้อย

การเตรียมการอ่าน

ดูรูปและแผ่นพับ แล้วตอบคำ�ถ�ม

 -   นักศึกษ�รู้อะไรเกี่ยวกับมูลนิธิเด็กบ้�ง  

 -   บอกสิ่งที่มูลนิธินี้ทำ�เกี่ยวกับเด็ก

 -   อ่�นชื่อเรื่องแล้วคิดว่�น่�จะเกี่ยวกับอะไร

 -   จ�กชี่อเรี่องนี้ คิดว่�ชีวิตของต้อยควรจะเหมือนเดิม  หรือ เปลี่ยนแปลงไปอย่�งไรบ้�ง

การอ่าน

อ่�นเรื่องต่อไปนี้
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นักศึกษ�เตรียมห�คว�มรู้เกี่ยวกับมูลนิธิเด็กของไทยจ�กอินเทอร์เน็ท



๑) หลังจ�กแม่เสียชีวิตต�มพ่อไปอีกคน  ในวันเผ�แม่  ย�ยกอดต้อยไว้แน่นและเล่�ให้ “ต้อย”ฟัง

ด้วยเสียงสะอื้นว่�  “แม่เอ็งมันโชคร้�ย  ต้องต�ยเพร�ะติดเอดส์จ�กพ่อของเอ็ง”  ต้อยได้แต่กอดย�ย

ร้องไห้โฮ  เพร�ะรู้ว่�นับต่อจ�กนี้ไปจะเหลือเพียงเธอกับย�ยสองคนเท่�นั้นในเพิงพัก  เพร�ะพ่อได้

ต�ยจ�กไปก่อนแล้วเมื่อปีเศษที่ผ่�นม�

๒) พ่อของต้อยเป็นหัวหน้�ครอบครัวที่ดี   ขยันทำ�ง�นห�เงินม�เลี้ยงครอบครัว  รักแม่และลูก ทั้ง

ยังเป็นคนไม่ชอบเที่ยวเตร่สำ�มะเลเทเม�  ด้วยคุณสมบัติเช่นนี้  ผนวกกับคว�มขยันและเอ�จริงเอ�จัง

กับง�น  ทำ�ให้น�ยจ้�งรักและไว้ว�งใจ  ให้ก้�วขึ้นม�รับผิดชอบ ในฐ�นะหัวหน้�คนง�น

๓) ในคืนเลี้ยงฉลองตำ�แหน่ง  เพื่อนๆของพ่อชักชวนพ่อดื่มชนิด “เม�ไหนเม�กัน” พร้อมทั้งล�ก

พ�พ่อไปใช้คว�มหนุ่มในย�มร�ตรีจนรุ่งส�งของวันใหม่  เพียงครั้งนั้นครั้งเดียว คืนเดียว กับหญิงข�ย

บริก�ร  พ่อติดเชื้อร้�ยม�โดยไม่รู้ตัว  ระยะเวล�เพียงครึ่งปีพ่อเริ่มผ่�ยผอม หมดเรี่ยวหมดแรง  จน

ใครๆก็ลือกันว่�พ่อเป็นโรคเอดส์  พ่อตัดสินใจไปตรวจเลือดพร้อมแม่   ผลก�รตรวจปร�กฏว่� “พ่อ

และแม่ติดเอดส์ทั้งคู่” 

๔) นับแต่นั้นม�   ที่บ้�นมีแต่คว�มทุกข์ พ่อป่วยกระเส�ะกระแสะจนทำ�ง�นไม่ได้  แม่เศร้�ซึม

เงียบขรึมไป  หล�ยครั้งที่ต้อยเห็นแม่นอนกอดพ่อร้องไห้ด้วยกัน  หล�ยครั้งที่พ่อดึงเธอเข้�ไปกอด

พร้อมสะอื้นไห้  จ�กนั้นม�ไม่น�น พ่อก็ต�ยจ�กไป

๕)     ต้อยยังจำ�ภ�พวันนั้นได้ดี  วันเผ�พ่อ เป็นวันที่เงียบเหง�  มีเพียงเพื่อนพ่อ ๓ คนที่ม�ร่วมง�น  

ที่เหลือก็คือแม่ เธอ และย�ย เมื่อสัปเหร่อเข็นร่�งพ่อเข้�เต�เผ�  แม่ก็เป็นลมล้มพับลงท่�มกล�ง

คว�มตกใจของทุกๆคน  จ�กนั้นม�แม่ก็ล้มป่วยและผ่�ยผอมลงเรื่อยๆ ทำ�ง�นอะไรไม่ได้  จึงเหลือ

เพียงแต่ย�ยที่ต้องออกรับจ้�งทำ�ง�นห�เงิน  ต้องดูแลป้อนข้�ว ป้อนย�ให้แม่  และยังต้องดูแลเธอซึ่ง

ยังเป็นเด็กที่ไม่แข็งแรงพอจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเอง  แม่เสียชีวิตลงในเวล�สี่เดือนต่อม�

๖)   แม้จะไร้พ่อและแม่  แต่ก็ยังมีย�ยที่รักและห่วงใยในหล�นรักคนเดียว  ย�ยจึงพย�ย�มห�ที่พึ่ง

ที่นำ�ม�ซึ่งอน�คตที่ดีให้หล�น  ในที่สุด ย�ยก็ห�พบจ�กเพื่อนบ้�นคนใหม่  ที่ย้�ยไปปลูกเพิงพักอยู่

ย่�นเดียวกัน   เข�บอกย�ยว่�ลูกและหล�นเข�ได้รับก�รดูแลจ�ก “มูลนิธิสร้�งสรรค์เด็ก” ม�หล�ยปี

แล้ว  ทุกคนอยู่ได้ด้วยดีและมีที่อยู่ ที่เรียน  เข�ขันอ�ส�พ�ย�ยและหล�นม�พบครูที่มูลนิธิฯในเย็นวัน

หนึ่ง
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๗)      นับแต่วันนั้นเป็นต้นม�  ชีวิตของ“ต้อย” ก็พลิกผันสู่คนใหม่ เพร�ะเธอได้เป็นเด็กอีกคนที่เข้�

ม�ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆกว่� ๖๐ ชีวิตที่นี่  ด้วยที่เธอเป็นเด็กเรียบร้อยเหมือนแม่ ขยันเหมือนพ่อ  

เรียนหนังสือได้ดี  เธอจึงเป็นที่รักใคร่ชอบพอของพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆที่นี่ม�ก  มิหนำ�ซ้ำ�เธอยังมี

พรสวรรค์ด้�นก�รร้องรำ�ทำ�เพลง  จึงมีโอก�สได้เป็นตัวแทนโรงเรียนและมูลนิธิฯ ไปแสดงในสถ�นที่

ต่�งๆ อยู่เสมอ

๘)     วันหนึ่ง  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมและประส�นง�นเย�วชนแห่งช�ติ (สยช. เดิม) ได้รับ

สมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีคว�มประพฤติดี เรียนดี มีคว�มส�ม�รถในก�รแสดงศิลปะไทยเป็นตัวแทน

ไปแลก เปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็น เวล� ๑ เดือน “ต้อย” เป็นเด็กด้อยโอก�สเพียงหนึ่ง

เดียวที่ได้รับก�รคัดเลือกให้ร่วมเดินท�งไปกับเพื่อนๆในสถ�บันอื่นๆ

๙)     วัยสิบสองปีของต้อยในวันนี้ เธอร่�เริงขึ้น  มีคว�มสุขอยู่กับเพื่อนๆ มีโอก�สได้รับก�รศึกษ�

ต�มที่เธอต้องก�รและมีพัฒน�ก�รที่ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกด้�น พัฒน�ก�รและชีวิตของเธอจึงเป็นภ�พ

สะท้อนได้ดี  ที่จะช่วยตอกย้ำ�ให้สังคมได้รับรู้ว่�  ยังมีเด็กๆอีกม�กที่ต้องก�รโอก�ส  ซึ่งเมื่อโอก�ส

เดินท�งม�ถึงพวกเข�  ก�รเติบโตต�มศักยภ�พก็จะต�มม�  พัฒน�ก�รต่�งๆสมวัยก็เกิดขึ้น  อน�คต

แห่งคว�มสำ�เร็จของชีวิตก็จะติดต�มม�ในไม่ช้�

         

๑๐) ดังนั้น  จึงกล่�วสรุปได้ว่�สิ่งที่เด็กๆด้อยโอก�สทุกคนมุ่งหวังก็คือ  หวังว่�พวกเร�ที่เป็นผู้ใหญ่

ในสังคม  จะได้ร่วมกันเปิดโอก�สและสร้�งสิ่งที่ดีง�มขึ้นในชีวิตลูกหล�นของเร�เพิ่มม�กขึ้นเรื่อยไป

นั่นเอง  

เขียนเพื่อเด็ก โดย ครูหยุย  สย�มรัฐสัปด�ห์วิจ�รณ์  ปีที่ ๕๑  ฉบับที่ ๑๒  (๑๓ – ๑๙ สิงห�คม ๒๕๔๗)
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เปรียบเทียบ  สิ่งที่บอก กับ สิ่งที่อ่าน  ว่ามีอะไรที่ เหมือน หรือ แตกต่างกัน

เหมือนกัน                                                   ต่�งกัน

.....................................................................       ...........................................................................

.....................................................................       ........................................................................... 

.....................................................................       ...........................................................................

๑.  ตอบเฉพาะใจความสำาคัญเท่านั้น   

๑.๑  ชีวิตตอนเริ่มต้นของต้อยเป็นอย่�งไร ........................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

๑.๒  มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของต้อย ..................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

๑.๓  ชีวิตปัจจุบันของต้อยเป็นอย่�งไร  ............................................................................................

........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

๑.๔  อะไรทำ�ให้ชีวิตต้อยเป็นอย่�งนั้น  .............................................................................................

.........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 ๒.  สรุปย่อหน้าที่ ๑  ว่าเป็นชีวิตของใคร  มีสภาพอย่างไร  (๑  ประโยค)

.......................................................................................................................................................
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๓.  เลือกคำาต่อไปนี้ ๖  คำา  ที่อธิบายชีวิตของพ่อต้อย ในย่อหน้าที่ ๒ กับ ๓    แล้วเขียนลง

ตามหัวข้อที่เหมาะสม

      ขี้เกียจ      รับผิดชอบครอบครัว       สำ�มะเลเทเม�        หญิงข�ยบริก�ร         น�ยจ้�งรัก              

  เอ�จริงเอ�จังกับง�น      ชอบเที่ยวเตร่       ติดเอดส์       เม�ไหนเม�กัน      ใช้คว�มเป็นหนุ่ม

                   ก่อนเป็นหัวหน้าคนงาน                                หลังเป็นหัวหน้าคนงาน

...................................................................  ................................................................

...................................................................  ................................................................

...................................................................  ................................................................

๔.  ตอบอย่างสั้น  ในย่อหน้าที่  ๔  กับ ๕  ชีวิตในครอบครัว ต้อย เป็นอย่างไร   หลังจากพ่อ

แม่เขารู้ว่าติดเอดส์

.......................................................................................................................................................

๕.  เติมคำาในช่องว่าง  จากย่อหน้าที่    ๖   ๗   และ  ๘  

  ๕.๑  ชีวิตของต้อย  “พลิกผัน”จ�กชีวิตแบบ.....................................ไปสู่........................................

  เพร�ะได้รับ..........................................................................................................................

  ๕.๒  ชีวิตต้อยเปลี่ยนแปลงเพร�ะได้..................................................และเข�ยังมี..........................

          ...........................................จึงได้เป็นตัวแทนไปแสดงในที่ต่�งๆอยู่เสมอ    

  ๕.๓  ต้อยเป็นเด็กจ�ก..................................................เพียงคนเดียว ที่ได้รับก�รคัดเลือกให้

          เป็น......................................ไปแลกเปลี่ยน...........................................................................
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 ๖. บอกเฉพาะใจความสำาคัญ   ย่อหน้าที่ ๙ และ ๑๐ สรุปเกี่ยวกับอะไรบ้าง   

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

การใช้ภาษาและคำาศัพท์

๗. เติมคำา  หรือ กลุ่มคำา ต่อไปนี้ในช่องว่าง

     เหลือ         คุณสมบัติ           ตัดสินใจ          ความทุกข์            เงียบเหงา 

     ไร้          ตัวแทน          ศักยภาพ         ส่งเสริม           รับจ้าง                         

     ห่วงใย          ที่พึ่ง          พลิกผัน           เรียบร้อย             พรสวรรค์                   

  ๗.๑  พ่อแม่ที่...........................อน�คตของลูก  ต้อง.........................ให้ลูกได้รับก�รศึกษ�สูงๆ 

  ๗.๒  เด็กๆที่...................พ่อแม่คอยเลี้ยงดู หรือให้คว�มรักมักจะเป็นเด็ก...............................

          ไม่ค่อยสนุกสน�นรื่นเริงเหมือนเด็กทั่วไป

  ๗.๓  สมพิศต้อง..................................รับง�นนี้ทันที   มิฉะนั้นเข�ต้องไป...............................

          เลี้ยงเด็กซึ่งเป็นง�นที่เข�ไม่ค่อยชอบ

  ๗.๔  ชีวิตของนที.........................จ�กร้�ยเป็นดี  เพร�ะเข�มีคุณย่�ที่รักและเข้�ใจเข�

          เป็น.....................ท�งใจแก่เข�  เวล�ที่เข�มีปัญห�

  ๗.๕  ในก�รเลือก.................................. ประช�ชนควรจะเลือกคนที่มีคว�มรับผิดชอบ ไม่ชอบ 

          เที่ยวเตร่  สำ�มะเลเทเม� และมี.................................ในก�รเป็นผู้นำ�



กิจกรรมหลังการอ่าน

 แบ่งนักศึกษ�เป็นกลุ่มๆ ละ ๓ คน  แล้วช่วยกัน

ก. คิดวิธีที่จะชักชวนคนให้ร่วมบริจ�คเงินให้แก่”มูลนิธิสร้�งสรรค์เด็ก”อย่�งน้อย

 ๓  วิธี   และเลือกทำ�  ๑ วิธี  เพื่อชักชวนเพื่อนในห้อง

  หรือ

ข. เขียนคำ�ขวัญ  เพื่อชักชวนให้ร่วมบริจ�คเงินให้แก่”มูลนิธิสร้�งสรรค์เด็ก” โดย

 เลือกใช้คำ�ใดก็ได้ต่อไปนี้ 

               เพิ่มม�กขี้น       ร่�เริง        โอก�ส       เติบโต      สิ่งที่ดีง�ม         สะท้อน         

        สังคม        พัฒน�ก�ร        อน�คต         ตอกย้ำ�        เด็กด้อยโอก�ส
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คำาศัพท์

เรื่อง โลกที่พลิกผันของต้อย

เอ�จริงเอ�จัง    - to be serious (about something)

ที่พึ่ง     - supporter

เรียบร้อย    - to be neat; to be proper

มิหนำ�ซ้ำ�  =   ยิ่งกว่�นั้น     - moreover, besides

พรสวรรค์    - to be gifted; to be talented

ประส�นง�น    - to coordinate

ตอกย้ำ�    - to emphasize

ศักยภ�พ    - potential


