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ประมวลภาพ
การทำงานโครงการ
“ผูพิทักษเด็ก” ปที่ 2 



เปดหนาทักทาย
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   โครงการผู�พิทักษ�เด็ก  ซึ่งมูลนิธ�ศูนย�พิทักษ�สิทธ�เด็ก ได�จัดทำข�้นเมื่อป� พ.ศ. 2559 มีเป�าเหมาย 

เพื่อรณรงค�ให�บุคคลทั่วไปที่อยู�แวดล�อมเด็ก ตั้งแต�พ�อแม� ผู�ปกครอง ครู คนในชุมชน คนในสังคม 

ประชาชนทั่วไปได�มีส�วนร�วมกันดูแลคุ�มครองให�เด็กๆ ได�รับความปลอดภัย ได�รับการเลี้ยงดู 

อย�างเหมาะสมตามวัย ตามพัฒนาการ และสิทธ�ขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะได�รับตามที่อนุสัญญาว�าด�วย 

สิทธ�เด็กสหประชาชาติระบุไว�   โดยในป�แรกมีการผลิตสื่อรณรงค�และเผยแพร�กิจกรรมผ�านสื่อสังคม 

ออนไลน� รวมทั้งมีการเป�ดรับสมัครสมาชิกผู�พิทักษ�เด็ก เพื่อร�วมเป�นเคร�อข�ายรณรงค� และมีการ 

จัดงานรวมพลผู�พิทักษ�เด็ก รวมพลังสมาชิก เคร�อข�ายและประชาชนที่มีแนวคิดและต�องการปกป�อง 

คุ�มครองเด็กร�วมกัน

     ป� พ.ศ.2560 นับเป�นป�ที่ 2 ของการดำเนินการ โดยมีการสัญจรลงพื้นที่ไปยังชุมชนต�างจังหวัด คือ 

ชุมชนตำบลสันมะค�า อำเภอป�าแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อเชิญชวนให�ผู�ใหญ�ในชุมชนเกิดความ 

ตระหนักและร�วมรณรงค�ในพื้นที่   โดยตลอดระยะเวลา 2 ป�ที่ผ�านมามีประชาชนให�ความสนใจเข�ามา 

มีส�วนร�วมในการรณรงค�ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแสดงให�เห็นถึงพลังการมีส�วนร�วมของคนในสังคม 

ที่มุ�งหวังอยากให�สังคมแห�งนี้น�าอยู�ปลอดภัยและสิ�งสำคัญคือ เด็กๆได�รับการดูแลช�วยเหลือคุ�มครอง 

จากผู�ใหญ�ทุกคน 
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  โครงการผู�พิทักษ�เด็ก ได�สัญจรไปขยายพื้นที่การรณรงค� 

ณ ชุมชนตำบลสันมะค�า อำเภอป�าแดด จังหวัดเชียงราย 

โดยร�วมมือกับหน�วยงานและแกนนำในพื้นที่ อันได�แก�  

เทศบาลตำบลสันมะค�า แกนนำชุมชน  แกนนำสภาเด็ก 

และเยาวชนตำบลสันมะค�า โดยเร��มต�นจากการสำรวจ 

สถานการณ�ความรุนแรงที่เกิดข�้นกับเด็กในชุมชน ด�วย 

แบบสำรวจและการสัมภาษณ�เด็กอายุระหว�าง 8 ป� – 17 ป�  

จำนวน 240 คน  จาก 8 หมู�บ�านๆ ละ 30 คน  จากผลการ 

สำรวจสถานการณ�ความรุนแรงที่เกิดข�้นกับเด็ก พบว�า 

มีเด็กจำนวนหนึ่งในชุมชนตำบลสันมะค�า ยังต�องเผชิญกับ 

ความรุนแรงทั้งทางด�านร�างกาย จ�ตใจ เพศและการปล�อย 

ปละละเลย  โดยการกระทำความรุนแรงนั้นเกิดข�้นทั้งจาก 

บุคคลในครอบครัว  โรงเร�ยนและชุมชน   ซึ่งความรุนแรง 

ทางด�านจ�ตใจ นับเป�นความรุนแรงอันดับต�นๆที่เด็กถูก 

กระทำมากท่ีสุด ได�แก� การพูดตอกย้ำซ้ำเติมความผิดพลาด 

การเปร�ยบเทียบกับผู�อื่นให�ตนรู�สึกด�อยค�า  การใช�คำพูด 

ล�อเลียนทำให�รู�สึกอาย เจ็บใจ ซึ่งการกระทำเหล�านี้ส�งผล 

ให�เด็กรู�สึกว�าตนเองไม�มีคุณค�าและไม�มีความสุข   ทั้งนี้ 

เมื่อเกิดเหตุการณ�ความรุนแรงข�้น เด็กส�วนใหญ�ไม�บอก 

เร�่องราวกับใคร บางรายใช�การโต�ตอบกลับ และบางราย 

บอกเล�าให�เพื่อนและพ�อแม�รับรู� 

งานสัญจรสรางเคร�อขาย 

“ผูพิทักษเด็ก” ในชุมชน 



พูดตอกย้ำ ซ้ำเติม
ในความผิดพลาดของฉัน
จำนวน 163 รายที่ถูกกระทำ 

80 ราย

44 ราย

39 ราย

โรงเรียน

ชุมชน

ครอบครัว

เปรียบเทียบกับคนอื่น
จนทำใหรูสึกดอยคุณคา
จำนวน 152 รายที่ถูกกระทำ 

66ราย

ครอบครัว

โรงเรียน

49ราย

ชุมชน
37ราย

ใชคำพูดลอเลียน
ทำใหฉันรูสึกอับอาย เจ็บใจ
เชน นำปมดอยของฉัน
มาลอเลียน หรือตั้งฉายา
จำนวน 142 รายที่ถูกกระทำ

โรงเรียน
114 ราย

18 ราย
ชุมชน10 ราย

ครอบครัวคนที่ฉันรูจัก 
ชอบทำรายตนเอง 
หรือ ทำลายสิ่งของ 
หรือ ทำรายสัตว 
จำนวน 113 รายที่พบ 

แกลงและรังแกฉันเปนประจำ 
จนทำใหฉันรูสึกเจ็บกาย เจ็บใจ 
เคียดแคน  ไมมีความสุข 
จำนวน 108 ราย 

ชุม
ชน

โร
งเ

รีย
น

ครอบครัว

64ราย 40ราย 9ราย

84ราย

ครอบครัว

โรงเรียน

4ราย

ชุมชน
20ราย

ตำหนิ ประจานฉัน
ตอหนาผูอื่น  
จำนวน 99 ราย

โรงเรียน
60 ราย

ชุมชน

18 ราย
21 ราย

ครอบครัว

ไมไดเร่ือง!! ดูเด็กขางบาน
เปนตัวอยางบางสิ

ไอดำ

เตี้ย

หนาลิง

ผลสำรวจความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก
จำนวน 240 คน

ชุมชนตำบลสันมะคา

อันดับความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 6
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หลังจากการสำรวจมีการสะท�อนสภาพป�ญหาที่เกิดข�้น

กับเทศบาลตำบลสันมะค�า แกนนำชุมชน และ แกนนำ 

เด็กฯ จ�งนำมาซึ่งการจัดอบรมผลิตคลิปว�ดีโอ หนังสั้น 

ด�วยมือถือ โดยเชิญว�ทยากรผู�เชี่ยวชาญ คือ 

คุณยิ�งพงค� มั่นทรัพย�  Creative Producer บร�ษัท 

พันตาคร�เอชั่น จำกัด  เพื่อให�แกนนำเด็กฯ ได�เร�ยนรู� 

ว�ธ�การถ�ายทอดเร�่องราวประเด็นสาธารณะให�น�าสนใจ 

และใช�เป�นเคร�่องมือในการสื่อสารปลุกพลังให�ผู�ใหญ� 

ในชุมชนได�เล็งเห็นความสำคัญของการร�วมกันดูแลเด็ก  

โดยหลังจากการอบรมเสร�จสิ�นเทศบาลตำบลสันมะค�า 

มีการนำไปผนวกเข�ากับงานของสภาเด็กและเยาวชน 

ตำบลสันมะค�า ในการประชุมเวทีประมวลภาพการ 

พัฒนางานเด็กฯโดยสรุปมีการใช�หนังสั้นเป�นเคร�่องมือ  

ในการรณรงค� 3 ประเด็น คือ เร�่องเพศ  สิ�งแวดล�อม 

(ขยะ) และความรุนแรง

 

โดยสื่อหนังสั้นที่เด็กและเยาวชนผลิตข�้นเองนั้นถูกนำ

มาเสนอภายในงานกิจกรรมเป�ดบ�านสันมะค�า วันที่ 17 

พฤศจ�กายน 2560  ณ โรงเร�ยนบ�านวังว�ทยา 
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 เนื่องในโอกาสวันสิทธ�เด็กสากล และวันรณรงค�ยุติความรุนแรงต�อเด็กและสตร� ซึ่งตรงกับวันที่ 20 และ 25 

พฤศจ�กายนของทุกป� มูลนิธ�ศูนย�พิทักษ�สิทธ�เด็ก ร�วมกับ เทศบาลตำบลสันมะค�า อำเภอป�าแดด จังหวัดเชียงราย 

และภาคีเคร�อข�ายทั้งในและนอกพื้นที่ได�จัดกิจกรรมงาน “เปดบานสันมะคา…รวมพลังยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ”  

ในวันศุกร�ที่ 17 พฤศจ�กายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00-15.00น. ณ โรงเร�ยนบ�านวังว�ทยา ตำบลสันมะค�า อำเภอป�าแดด  

จังหวัดเชียงราย  เพื่อรณรงค�ให�ประชาชนและหน�วยงานในพื้นที่เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและแสดงออกถึง 

การรวมพลังของทุกภาคส�วนในสังคมในการยุติความรุนแรงต�อเด็กและสตร� และร�วมกันขจัดและลดทอนป�ญหาความ 

รุนแรงให�หมดสิ�นไป รวมทั้งเสร�มสร�างเคร�อข�ายความร�วมมือการทำงานร�วมกันในการป�องกันแก�ไขป�ญหาความรุนแรง 

ในเด็ก สตร�และบุคคลในครอบครัว 

เปดบานสันมะคา…รณรงคยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ

    โดยภายในงานมีการรวมพลังจากภาคีเคร�อข�ายหน�วยงาน 

ท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี ผ�านพิธ�ลงนามความร�วมมือร�วมกัน 

ทั้งหมด 5 ประเด็น คือ 

     1.การยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ 

     2.การจัดการดิน น้ำ ป�า สัตว�ป�า และทรัพยากร 

     3.การจัดการที่อยู�อาศัยและที่ทำกิน 

     4.การจัดการขยะ 

     5.การจัดสวัสดิการสังคมแก�กลุ�มเป�าหมาย   

  นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมป��นจักรยานรณรงค� เสวนา 

รวมพลังยุติความรุนแรง  ฉายหนังสั้น และบูธกิจกรรมของ 

เคร�อข�ายที ่มีการทำงานบูรณาการร�วมกับเทศบาลตำบล 

สันมะค�าอีกกว�า 10 แห�ง  มีผู�เข�าร�วมงานประมาณ 600 คน

นายอำเภอรวมปนจักรยานรณรงค
ยุติความรุนแรง

เสวนารวมพลังยุติความรุนแรง
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คนในชุมชนและผูปกครองเด็กเขารวมงานอยางคับค่ัง

พิธ�ลงนามความรวมมือ MOU ยุติความรุนแรง

ปลัดเทศบาลตำบลสันมะคา 
รวมประกาศเจตนารมณยุติความรุนแรง

อสส.และรพ.ปาแดด  
ออกบูธตรวจสุขภาพ

ฉายหนังส้ัน ผลงาน

ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันมะคา

สภาเด็กฯ ชวนเยาวชนเร�ยนรู
ว�ธ�การจัดการขยะ

บานน้ีไมมีความรุนแรง

วงดนตร�พ้ืนบานสรางบรรยากาศในงาน

โปสเตอรรณรงคของมูลนิธ�ศูนยพิทักษสิทธ�เด็ก
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 “ภาคีเคร�อข�ายและคนในพ้ืนท่ีให�ความร�วมมือเป�นอย�างดี เราพยายามจัดให�เป�นกันเอง 
ที่สุด แม�จะมีหน�วยงานราชการ ภาคประชาสังคม ที่เห็นความสำคัญในเร�่องความรุนแรง 
และเร�่องเด็ก มาร�วมงานกันอย�างคับคั่ง  เราพยายามสร�างบรรยากาศให�เป�นกันเองกับ 
พี่น�องชาวบ�านประชาชนในพื้นที่  มีการประชาสัมพันธ�ล�วงหน�าเกือบเดือน ประกาศตาม 
เสียงตามสาย สร�างความตระหนักในเร�่องความรุนแรงในครอบครัว ไม�ว�าจะเป�นเร�่อง 
คำพูดและการกระทำ การจัดงานของเยาวชน โดยเฉพาะสภาเด็กและเยาวชนวันน��เอา 
หนังที่ได�ถ�ายทำมาร�วมจัดงานในครั้งน��เพื่อกระตุ�นเตือนใจน�องๆ และผู�ปกครอง ก็ได�เห็น 
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ผู�ปกครองผู�ใหญ�ที่นั่งดูหนัง ก็ 
พยายามดูในสิ�งที่เด็กต�องการสื่อสาร หลายคนดูแล�วเกิดความชื่นชมในกิจกรรมที่ 
เด็กได�ทำ” 

นายฐาวุฒิ พรพุทธ�นันท� เลขานุการนายกเทศมนตร�ตำบลสันมะค�า 

“การจัดงานในครั้งน��ในนามเจ�าบ�านรู�สึกดีใจที่เทศบาลและหน�วยงานให�เกียรติ 
โรงเร�ยน โดยเฉพาะเด็กๆได�รับประโยชน�มาก มีกิจกรรมส�งเสร�มให�เด็กได�เร�ยนรู� 
เพราะบางอย�างโรงเร�ยนไม�ได�สอน  เด็กสนใจ กระตือร�อร�น  ให�ความร�วมมือกับ 
หน�วยงานต�างๆ ผู�ปกครองเห็นความสำคัญมาร�วมงานจำนวนมาก จะได�น�เอาสิ�งที่ 
ได�ไปพัฒนาตนเอง”

นายถว�ล สุร�ยะ ผู�อำนวยการโรงเร�ยนบ�านวังว�ทยา

นางคน�งน�ตย� สอนโคตร  แกนน�ในชุมชนตำบลสันมะค�า
“การจัดงานในวันน��ถือว�ายิ�งใหญ�มากเป�นพลังให�อผส.ได�ร�วมงานกับชุมชน รู�สึกมีความสุขที่ 
ได�ช�วยเหลือและบร�การคนในชุมชนของเราวันน��เอาน��สมุนไพรต�างๆ มาบร�การ ถ�าจะร�วมยุติ 
ความรุนแรงในความคิดของตัวเอง ต�องเร��มท่ีครอบครัวเราก�อน ถ�าเราทำแล�วส่ือให�คนในชุมชน  
หร�อคนรอบข�างเรา เห็นว�าในฐานะที่เราเป�นแกนน� ผู�น�ในชุมชน ถ�าในครอบครัวของเรา 
ไม�ได�สร�างความรุนแรง แสดงให�เห็นว�าครอบครัวเราอบอุ�น ไม�พูดแม�กระทั่งความรุนแรง 
คำพูดที่เปร�ยบเทียบลูกหลาน ไม�แสดงให�เห็นก็ยังถือว�าเป�นครอบครัวที่ดี”

นายสมพล ฉันทะ  แกนน�ในชุมชนตำบลสันมะค�า
“การจัดงานในครั้งน��เป�นครั้งแรก รู�สึกดีทุกหน�วยงานมาร�วมมือเป�นอย�างดี การจัดงาน 
ในครั้งน��แตกต�างจากทุกครั้งที่ผ�านมา มีเวทีแลกเปลี่ยน มีบูธ เป�นจุดหน��งที่จะน�ไปสู� 
การรณรงค�ในวงกว�างได� เพราะผู�ใหญ�บ�านทุกหมู�ได�มาเห็น เยาวชน หน�วยงานมาร�วมงาน 
ทำให�เห็นว�าสันมะค�ามาถูกทางแล�วในการดำเน�นงานเร�่องน��”

8 
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 นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให�ความสนใจสมัครร�วมเป�นสมาชิกอาสาสมัครผู�พิทักษ�เด็ก  ประมาณ 182 ราย 

โดยมีทั้งอาสาสมัคร 4 รูปแบบคือ แจ�งเหตุ  กระจายข�าวสาร  อาสาสัญจรพัฒนาเด็ก และอาสาสมัครระดมทุน  

โดยกิจกรรมอาสาสมัครที่สร�างการมีส�วนร�วมของอาสาสมัครได�เป�นอย�างดี คือ กิจกรรมอาสาสมัครบ�านพาเพลิน 

ซอยจรัญสนิทวงศ� 12   ซึ่งอาสาสมัครมีส�วนร�วมนับตั้งแต�การลงพื้นที่สำรวจชุมชนบร�เวณรอบๆที่ทำการของมูลนิธ�ฯ 

เช�น ชุมชนวัดดีดวด ชุมชนโค�งกระเทียม ชุมชนพุทธวันดี เพื่อสำรวจความต�องการของเด็ก  จากนั้นนำข�อมูลมา 

ออกแบบกิจกรรมเพื่อส�งเสร�มทักษะชีว�ต ทักษะสังคมและทักษะการจัดการป�ญหา  

         โดยทำการเป�ดบ�านพาเพลินครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560  ซึ่งทุกครั้งก�อนเร��มกิจกรรม เหล�าอาสาสมัคร 

จะช�วยกันจัดเตร�ยมอุปกรณ�และแบ�งบทบาทหน�าที่กันตามความสามารถของอาสาสมัครแต�ละคน เช�น นำเล�นเกม 

สรุปความรู� ดูแลเด็ก กิจกรรมบ�านพาเพลินจัดทุกวันเสาร�ที่ 2 และ 4 ของเดือน ตั้งแต�เวลา 13.00-16.00 น.  

มีเด็กๆที่อาศัยอยู�ในบร�เวณใกล�เคียงมาร�วมกิจกรรม ตั้งแต�อายุ 5 - 12 ป� จำนวนครั้งละ 15-20 คน 

โดยอาสาสมัครจะช�วยกันสร�างสรรค�พื้นที่บ�านพาเพลินให�เป�นพื้นที่เร�ยนรู�นอกห�องเร�ยนสำหรับเด็ก  

 นอกจากนี้ยังมีกลุ�มอาสาสมัครระดมทุน ที่ช�วยกันพัฒนาโครงการพิเศษข�้นเพื่อระดมทุนให�กับมูลนิธ�ฯ เช�น 

โครงการหนังสือว�เศษเพื่อน�อง

งานอาสาสมัครผูพิทักษเด็ก  
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คุณคณาบดี ศร�วรารักษ (แม็ค) ผูรวมกอตั้งโครงการหนังสือว�เศษเพื่อนอง

 “หากถามว�าทำไม “โครงการหนังสือว�เศษเพื่อน�อง” ต�องเลือกที่จะมาช�วยเด็กๆที่ถูกกระทำความรุนแรงของมูลนิธ� 

ศูนย�พิทักษ�สิทธ�เด็ก  เพราะด�วยความที่เราเคยทำงานมูลนิธ�มาและถูกบ�มเพาะความรู�สึกว�าจะทำอะไร ก็จะต�องทำเพื่อสังคมบ�าง 

เมื่อเรามีเวลา เราอยากทำงานอาสา เราก็เลือกที่จะทำงานเพื่อเด็ก ในขณะที่องค�กรที่ทำงานด�านเด็กมีมากมาย แต�เราเลือก 

ทำงานกับมูลนิธ�ศูนย�พิทักษ�สิทธ�เด็ก ก็เพราะส�วนหนึ่งทีมงานของเราได�ว�เคราะห�ถึงจุดแข็ง จุดอ�อนของเรา และองค�กรที่จะมา 

เป�นคู�บัดดี้ทำงานกัน ซึ่งจะต�องช�วยกันส�งให�งานไปได�ดี แนวทางการทำงานของมูลนิธ� เป�นสิ�งที่เราชื่นชมและเราโชคดี 

ที่เจอผู�ประสานงานของมูลนิธ�ฯที่สนับสนุนเราเต็มที่ จนตอนนี้เรารู�สึกเกรงใจเพราะเรายังช�วยอะไรมูลนิธ�ฯไม�ได�มาก เพราะช�วง 

เวลาของการทำงานเกือบ 1 ป�ที่ผ�านมา เราพบป�ญหา อุปสรรคมากมาย แต�เราก็ไม�ท�อและยังสู�ต�อ และเราก็ยังเลือกที่จะ 

สนับสนุนมูลนิธ�ศูนย�พิทักษ�สิทธ�เด็ก เลือกที่จะช�วยเด็กๆกลุ�มนี้ต�อไป”

 “เข�าเป�นอาสาสมัครของมูลนิธ�เมื่อเดือนกันยายน 2557 เนื่องมาจากเหตุผลที่ต�องการใช�เวลาว�างให�เป�นประโยชน�และ 

อยากมีส�วนช�วยเหลือหร�อพัฒนาสังคมบ�าง โดยอาศัยความรู�ความสามารถที่มีอยู�ที่พอจะช�วยอะไรได�บ�างไม�มากก็น�อย 

รู�สึกประทับใจในเจ�าหน�าที่มูลนิธ�ฯและทีมงานอาสา ที่มีมิตรภาพให�ความรู�สึกเหมือนเป�นครอบครัวเดียวกัน ทุกคนรับฟ�ง 

ความคิดเห็น ช�วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุเป�าหมายเดียวกันคือการให�เด็ก ๆ ได�รับประโยชน�จากกิจกรรมที่จัดข�้น 

อย�างเต็มที่”  

น.ส. ธัญญารัตน ศรุติพันธ  อาช�พ พนักงานบร�ษัทเอกชน อาสาสมัครผูพิทักษเด็ก 



   ในป� 2560  มีการวางแผนผลิตสื่อรณรงค�ของโครงการผู�พิทักษ�เด็ก เพื่อสร�างแรงบันดาลใจให�ประชาชน 

ทุกคนได�หันมาสนใจและร�วมเป�นผู�พิทักษ�เด็ก ในว�ถีท่ีตนเป�นอยู�ป�จจุบัน ผ�านตัวอย�างส่ือรณรงค�ท่ีแสดงให�เห็น 

รูปธรรมของการเป�นผู�พิทักษ�เด็กแบบง�ายๆ ทำได�ทุกที่ ทำวัน ไม�ว�าใครก็สามารถทำได�และตอกย้ำว�า 

“คุณคือผู�พิทักษ�เด็ก”  โดยสื่อที่ผลิตข�้นมานั้นได�รับการสนับสนุนจากหลายๆ ส�วน ได�แก�
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  มุ�งเน�นให�คนในสังคมร�วมกันใส�ใจดูแลเด็ก  โดยได�รับ 

ความร�วมมือจากคุณกานต� ใหญ�สว�าง โปรดิวเซอร� จาก 

Music Factor Studio สถาบันสอนดนตร�และค�ายเพลง 

นำทีมศิลป�นนักร�องในค�าย อย�างเช�น แพรว (กมลภสร 

อมาตยกุล) เบลล�า ไรว�นทร� (ไรว�นทร� รัศมีนิยมวุฒิ) กานต� 

ทศน (ทัศนศักดิ์ ถนอมสิทธ�์) มาร�วมกันร�องเพลง 

ผู�พิทักษ�เด็ก และถ�ายทำมิวสิคว�ดีโอ   โดยมีเนื้อร�องและ 

ทำนองที่แต�งข�้นโดยคุณวราภรณ� ว�ชญรัฐ 

     “เป�นโอกาสที่ดีที่ทำให�พวกเราได�ทำอะไรเพื่อสังคม คือถ�าจากตัวผม ผมว�าการที่จะแก�ป�ญหาระยะยาว ต�องให�คนที่ 

จะเป�นผู�ใหญ�ในอนาคตรับรู�ถึงป�ญหาและรู�ว�าจะต�องแก�ไขยังไง นั่นเป�นเหตุผลว�าทำไมเราถึงทำงานนี้เต็มที่และใช� 

ศิลป�นในค�ายที่เป�นวัยรุ�นและทำเป�นเพลงวัยรุ�น ตามคำเดิมๆที่เคยมีว�า เด็กในวันนี้คือผู�ใหญ�ในวันหน�า สิ�งที่ทำในวันนี้ 

อาจจะไม�ได�เห็นผลในวันนี้ เพราะมันคือโอกาสได�นับ1 และเร��มก�าวที่ 1 แล�วและเราก็จะก�าวเพื่อทำประโยชน�ต�อสังคม 

แบบนี้ไปเร�่อยๆ และเชื่อว�ามันจะดีข�้นเร�่อยๆ” โปรดิวเซอร� : กานต� ใหญ�สว�าง
ผู�บร�หารค�ายเพลง Music Factor 

โปรดิวเซอร�และผู�เร�ยบเร�ยงดนตร� “เพลงรณรงค�ผู�พิทักษ�เด็ก”

เพลงรณรงคผูพิทักษเด็ก  

งานผลิตสื่อรณรงค 
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 ไม�ว�าคุณจะเป�นใครอยู�ที่ไหน เพียงคุณใส�ใจ สังเกต 

เฝ�าระวังและให�ความช�วยเหลือเด็ก เด็กๆก็จะมีชีว�ต 

อยู�อย�างปลอดภัย สารคดีสั้นชุดนี้จะมีการเผยแพร�ผ�าน 

ทางสถานีว�ทยุชุมชนต�างๆ และมีแจกให�กับสมาชิก 

ผู�พิทักษ�เด็ก เคร�อข�ายของมูลนิธ�ฯ และประชาชนทั่วไป 

ที่สนใจขอรับแผ�นซีดี  โดยได�รับความร�วมมือจาก 

คุณกรองทอง มณีสิน ผู�จัดรายการว�ทยุ รายการด�วยรัก 

สถานีว�ทยุ มก. AM 1107    

 เนื่องในโอกาสเดือนพฤศจ�กายนเป�นเดือนแห�งการ     

รณรงค�ยุติความรุนแรงต�อเด็ก โครงการผู�พิทักษ�เด็ก 

มูลนิธ�ศูนย�พิทักษ�สิทธ�เด็ก ร�วมกับคณะอาจารย�และนักศึกษา 

ชั้นป�ที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ�  

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุร�  จัดทำโปสเตอร�รณรงค�ชุดพิเศษ เพื่อ 

ร�วมกันรณรงค�ให�บุคคลทั่วไปที่อยู�แวดล�อมเด็ก ตั้งแต� 

พ�อแม� ผู�ปกครอง ครู คนในชุมชน คนในสังคม และประชาชน 

ทั่วไปได�มีส�วนร�วมกันดูแล คุ�มครองเด็ก ให�เด็กๆได�รับ 

ความปลอดภัย ได�รับการเลี้ยงดูอย�างเหมาะสมตามวัย 

ตามพัฒนาการ และสิทธ�ขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะได�รับ 

ตามที่อนุสัญญาว�าด�วยสิทธ�เด็กสหประชาชาติระบุไว�    

โดยมีทั้งหมด 6 ชุด  ซึ่งมุ�งเน�นการแจ�งเหตุ หากพบเห็น 

เหตุการณ�การทำร�ายเด็กทั้งทางร�างกายและจ�ตใจ มีการ 

ผลิตเป�นโปสเตอร�ขนาด A2 จำนวน 1,000 ชุด 

นำไปแจกในกิจกรรมรณรงค�จังหวัดเชียงรายและเคร�อข�าย 

ชุมชนคุ�มครองเด็ก และจัดทำในรูปแบบสติ�กเกอร� 

เพื่อขออนุเคราะห�พื้นที่ติดบนรถโดยสารสาธารณะในป�

2561

สติ๊กเกอร และโปสเตอร  สติ๊กเกอร และโปสเตอร  สติ๊กเกอร และโปสเตอร  

 เนื่องในโอกาสเดือนพฤศจ�กายนเป�นเดือนแห�งการ      เนื่องในโอกาสเดือนพฤศจ�กายนเป�นเดือนแห�งการ     

สารคดีสั้นทางว�ทยุ 

ชุด ผูพิทักษเด็กคุณก็เปนได  
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 “โครงการผู�พิทักษ�เด็ก” มิได�เร�ยกร�องให�ผู�คนมา 

เปลี่ยนบทบาทหน�าที่ที่ตนเองเป�นอยู�ในขณะนี้ เพื่อจะเป�น 

ผู�พิทักษ�เด็ก  แต�ต�องการให� “คุณ” เป�นผู�พิทักษ�เด็กตามว�ถี 

ที่คุณเป�นอยู�ในป�จจุบัน นั่นหมายความว�า ไม�ว�าคุณจะเป�นใคร 

ทำอาชีพอะไร หร�ออยู�ที่ไหน ก็สามารถที่จะทำหน�าที่ของการ 

เป�น “ผู�พิทักษ�เด็ก” ได�ในด�านการช�วยเหลือ ปกป�องคุ�มครอง 

และส�งเสร�มพัฒนาเด็ก

 

 มูลนิธ�ฯ ร�วมมือกับคณะนิเทศศาสตร� 

มหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย ในการผลิตคลิปรณรงค� 

เพื่อเป�นแรงบันดาลใจให�คนในสังคมได�มีส�วนร�วมเป�น 

“ผู�พิทักษ�เด็ก”  โดยนำเสนอเร�่องราวของอาสาสมัคร 

ผู�พิทักษ�เด็ก ที่มาทำกิจกรรมกับเด็กๆ บ�านพาเพลิน   

คลิปว�ดีโอคลิปว�ดีโอคลิปว�ดีโอ

ติดตามเร�่องราวของผู�พิทักษ�เด็กได�ที่ 

เว็บไซต� www.thaichildrights.org


