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 ความเป�นมา    

ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก เริ่มดําเนินงานต้ังแต�ป  พ.ศ.2524 ต�อมาในป  พ.ศ.2539 จดทะเบียนเป�นมูลนิธิ

ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก  มูลนิธิฯ ดําเนินการให0ความช�วยเหลือคุ0มครองเด็กถูกทารุณกรรม และเด็กท่ีได0รับการ

เลี้ยงดูโดยมิชอบ หลังจากดําเนินการช�วยเหลือแล0วส�งเด็กเข0าสถานพัฒนาและฟ;<นฟู ซ่ึงทําหน0าท่ีในการส�งเสริม

พัฒนาและฟ;<นฟูเยียวยาเด็ก  โดยประสานความร�วมมือกับสหวิชาชีพและหน�วยงานท่ีเก่ียวข0อง  นอกจากนี้มี

การดําเนินงานด0านการป?องกันโดยการส�งเสริมพัฒนาให0เด็กมีทักษะในการป?องกันตนเอง ส�งเสริมสนับสนุนให0

คนท่ีอยู�แวดล0อมเด็ก ได0แก� ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  ทําหน0าท่ีในการเลี้ยงดู ส�งเสริมพัฒนาและปกป?องเด็ก

ให0ปลอดภัย  รวมท้ังการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู0ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข0องท้ังภาครัฐและเอกชนให0สามารถ

คุ0มครองเด็กได0อย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 ตลอดระยะเวลาการทํางาน มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็กตระหนักว�าการช�วยเหลือ คุ0มครอง และป?องกัน

ปDญหาการละเมิดสิทธิเด็กไม�สามารถทําให0สําเร็จได0ด0วยองคกรใดเพียงองคกรเดียว  จําเป�นต0องอาศัยความ

ร�วมมือจากทุกภาคส�วน ในการสร0างให0เกิดสังคมท่ีเอ้ืออาทรต�อเด็ก  

 

กิจกรรม / โครงการ  

 

โครงการช�วยเหลือคุ�มครองเด็กท่ีถูกทารุณกรรมและได�รับการเล้ียงดูโดยมิชอบ 

ฝHายคุ0มครองสิทธิเด็ก มีภารกิจในการให0ความช�วยเหลือและคุ0มครองเด็กท่ีถูกทารุณกรรม และได0รับ

การเลี้ยงดูโดยมิชอบ การช�วยเหลือคุ0มครองดําเนินการตามกระบวนการคุ0มครองเด็กเริ่มต้ังแต�ข้ันตอนการ

ตรวจสอบติดตาม การสืบค0นข0อเท็จจริง  การคุ0มครองสวัสดิภาพ  การฟ;<นฟูเยียวยา การส�งเสริมพัฒนา การ

ช�วยเหลือทางกฎหมาย การคืนสู�สังคม  โดยดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข0องหลายฉบับ และทํางาน

ร�วมกับสหวิชาชีพ ซ่ึงเป�นผู0ประกอบวิชาชีพทางการแพทย นักสังคมสงเคราะห บุคลากรในกระบวนการ

ยุติธรรมและหน�วยงานท่ีเก่ียวข0อง  ในแต�ละป ให0ความช�วยเหลือเด็กป ละ 300 คน 

  

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ�าหน�าท่ีและผู�ปฏิบัติงานในการคุ�มครองเด็กระดับตําบล   
          มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็กร�วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ0าหน0าท่ีและผู0ปฏิบัติงานในการคุ0มครองเด็กระดับตําบล 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ0าหน0าท่ีและผู0ปฏิบัติงานผู0เก่ียวข0องในระดับตําบลให0สามารถช�วยเหลือคุ0มครอง เด็กถูก

กระทําความรุนแรง เด็กได0รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ  เด็กกลุ�มเสี่ยงต�อการกระทําความผิด ได0อย�างถูกต0อง
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เหมาะสมตามกระบวนการคุ0มครองเด็กและกฎหมายท่ีเก่ียวข0อง โดยประสานความร�วมมือกับผู0ประกอบ

วิชาชีพและสามารถประสานส�งต�อให0หน�วยงานท่ีเก่ียวข0องในระดับอําเภอ และระดับจังหวัด   พ้ืนท่ีดําเนินการ 

10  จังหวัด ได0แก� จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พะเยา เชียงใหม� ระนอง ตรัง ชุมพร  ชลบุรี อุดรธานี  และ

อุบลราชธานี    ระยะเวลาดําเนินโครงการ  2  ป   ในระหว�างเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2559  โครงการ

ดังกล�าวได0รับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการทุนเพ่ือเด็กแห�งสหประชาชาติ (UNICEF) 

   

โครงการสนับสนุนและคุ�มครองเด็กท่ีถูกทารุณกรรม  

เป�นโครงการท่ีมุ�งเน0นส�งเสริมและสนับสนุนให0เด็กและครอบครัวได0รับการคุ0มครองสวัสดิภาพ  การ

บําบัดฟ;<นฟูผลกระทบจากการถูกทารุณกรรมอย�างต�อเนื่องและการส�งเสริมการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานข้ัน

ตํ่า ประกอบด0วยกิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมการเยี่ยมบ0าน เป�นกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความเสี่ยงของเด็กต�อการถูก

กระทําซํ้า ประเมินความสามารถในการดูแลเด็กของผู0ปกครอง และให0คําปรึกษาแนะนําเด็กและ

ครอบครัวตามสภาวะ 

- กิจกรรมพาเด็กและครอบครัวพบจิตแพทยต�อเนื่อง การทารุณกรรมก�อให0เกิดบาดแผลทางใจท่ี

ส�งผลต�ออารมณจิตใจ และพฤติกรรมของเด็กอย�างรุนแรง การบําบัดฟ;<นฟูอย�างต�อเนื่องจะช�วยให0

เด็กและครอบครัวฟ;<นตัวจากผลกระทบดังกล�าวได0ดีข้ึน  

- กิจกรรมพาเด็กเข0าร�วมกิจกรรมท่ีสร0างสรรค เช�น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมละคร 

เป�นต0น 

- กิจกรรมส�งเสริมความรู0ในการเลี้ยงดูเด็กให0กับผู0ปกครองและผู0ดูแลเด็ก  

- ในกรณีท่ีเด็กอยู�ในแหล�งรองรับท่ีไม�ใช�ครอบครัวต0นกําเนิด จัดให0เด็กและครอบครัวต0นกําเนิดได0

ทํากิจกรรมร�วมกันเพ่ือรักษาสัมพันธภาพ 

โครงการศิลปะบําบัด 

ศิลปะบําบัดเป�นกิจกรรมท่ีช�วยในการรักษาความสมดุลแห�งจิตใจ การแสดงออกทางศิลปะ

สะท0อนให0เห็นถึงพัฒนาการและความเป�นตัวตนของเด็ก เด็กสามารถรับรู0และตอบสนองต�อโลกรอบๆตัว

เขาอย�างไรผ�านกระบวนการทํางานศิลปะ  ศิลปะเป�นการบําบัดด0วยตัวเอง (Art as therapy) เป�น

กิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถเข0าถึงคนทุกช�วงวัยโดยไม�ต0องใช0คําอธิบายหรือคําพูดใดๆ และใช0ได0กับ
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กลุ�มเป?าหมายท่ีหลากหลาย กิจกรรมศิลปะบําบัดสามารถพัฒนาศักยภาพร�างกาย อารมณจิตใจ และ

สังคมได0เป�นอย�างดี กิจกรรมในโครงการประกอบด0วย 

- กิจกรรมศิลปะบําบัดรายเด่ียว และกลุ�มศิลปะบําบัด 

- กิจกรรมค�ายศิลปะ 

- กิจกรรมนิทรรศการศิลปะ 

- กิจกรรมศิลปะกับการพัฒนาบุคลากร 

โครงการเด็กเล�นละคร 

ละครได0ถูกนํามาใช0เป�นเครื่องมือในการบําบัดฟ;<นฟูเด็ก ต้ังแต� ป  2543 เพราะผลจากการเข0าร�วม

กิจกรรมละครพบว�า เด็กส�วนใหญ�มีความเข0มแข็งทางด0านสภาพจิตใจมากข้ึน ความเครียดและภาวะ

ซึมเศร0าท่ีเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิลดลง เด็กเริ่มมองว�าตัวเองมีคุณค�า(Self-Esteem) สามารถเรียนรู0

และใช0ชีวิตร�วมกับผู0อ่ืนได0ดีข้ึน นอกจากนี้เด็กยังมีความรู0สึกปลอดภัยและมีความไว0วางใจสูง กล0าท่ีจะพูด

เปgดเผย บอกเล�าเรื่องราวต�างๆท่ีเกิดข้ึนให0เจ0าหน0าท่ี เพ่ือเก็บรวบรวมข0อมูลไปกําหนดแนวทางการบําบัด

ฟ;<นฟูระยะยาวให0กับเด็กแต�ละคนต�อไป นอกจากละครบําบัดจะช�วยฟ;<นฟูสภาพจิตใจของเด็กท่ีถูกทารุณ

กรรมดังกล�าวข0างต0นแล0วนั้น ละครบําบัดยังสามารถใช0ได0กับเด็กและบุคคลหลายๆกลุ�มเช�น เด็กหรือ

บุคคลพิการ เด็กท่ีมีปDญหาพฤติกรรมไม�พึงประสงค ตลอดจนเด็กท่ัวๆไป เพ่ือช�วยส�งเสริมพัฒนาการด0าน

ต�างๆของเด็ก เปgดโอกาสให0เด็กได0แสดงออกอย�างสร0างสรรค เรียนรู0ทักษะการแก0ปDญหาอย�างเหมาะสม

และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง กิจกรรมในโครงการประกอบด0วย 

- กิจกรรมกลุ�มละครสร0างสรรค 

- กิจกรรมค�ายละคร 

- กิจกรรมการแสดง 

- กิจกรรมละครเพ่ือการแปรเปลี่ยน สําหรับพัฒนาบุคลากร 

โครงการบําบัดฟ12นฟูบาดแผลทางใจ 

เป�นโครงการจิตบําบัดรายบุคคลท่ีมุ�งเน0นให0เด็กและครอบครัวท่ีมีบาดแผลทางใจได0รับการบําบัดฟ;<นฟู

เยียวยา ด0วยวิธีการทางจิตบําบัดท่ีสอดคล0องกับสภาวะของผู0รับบริการในแต�ละราย เช�น การบําบัดด0วย 

EMDR , CBT, Satir เป�นต0น 
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โครงการครอบครัวทดแทน 
     เป�นโครงการหาครอบครัวชั่วคราวให0กับเด็กท่ีผ�านการบําบัดฟ;<นฟูแล0ว  แต�ครอบครัวต0นกําเนิดยังไม�สามารถ
รับเด็กไปดูแลได0 เพ่ือให0เด็กได0เรียนรู0บทบาท หน0าท่ีของครอบครัว กิจกรรมในโครงการประกอบด0วย 
- การสนับสนุนค�าใช0จ�ายในชีวิตประจําวันของเด็ก 
- ให0ความรู0ครอบครัวทดแทนในการดูแลเด็ก 
- จัดให0เด็กและครอบครัวทดแทนได0พบจิตแพทยอย�างสมํ่าเสมอ 
 
โครงการส�งเสริมการเรียนรู�เรื่องเพศและความปลอดภัยทางเพศสําหรับเด็ก 

: เป�นโครงการท่ีมุ�งเน0นการเสริมสร0างความรู0ความเข0าใจในการส�งเสริมการเรียนรู0เรื่องเพศและความ

ปลอดภัยทางเพศสําหรับเด็ก ประกอบด0วย 2 กิจกรรมหลัก คือ 

- กิจกรรมตัวฉันเป4นของฉัน  

: เป�นกิจกรรมท่ีเสริมสร0างความรู0และทักษะให0กับเด็กในการป?องกันตนเองจากภัยทางเพศ เพ่ือให0

เด็กสามารถคิดวิเคราะหภัยอันตรายท่ีเกิดข้ึน รู0จักการปฏิเสธ/หลีกเลี่ยงจากสถานการณเสี่ยง 

รู0จักวิธีการขอความช�วยเหลือ นอกจากการทํากิจกรรมกับเด็กแล0ว มูลนิธิฯยังทํากิจกรรมตัวฉัน

เป�นของฉันสําหรับผู0ปกครองและครู เพ่ือให0ผู0ปกครองและครูมีความรู0ความเข0าใจในเรื่องนี้

เพ่ือท่ีจะนําไปใช0ประโยชนกับเด็กในความดูแลต�อไปได0อีกด0วย 

- กิจกรรมสร�างการเรียนรู�เรื่องเพศ 

: เป�นกิจกรรมท่ีเสริมสร0างความรู0ความเข0าใจให0กับเด็กวัยรุ�นหรือก�อนวัยรุ�น ให0เข0าใจถึงการ

เปลี่ยนแปลงในช�วงวัยรุ�น การดูแลสุขอนามัยทางเพศ การกระตุ0นเร0าอารมณเพศ การไต�ระดับ

อารมณเพศ การวางตัวกับเพศอ่ืน และทักษะการปฏิเสธ นอกจากการทํากิจกรรมกับเด็กแล0ว 

มูลนิธิฯ ยังทํากิจกรรมสร0างการเรียนรู0เรื่องเพศสําหรับผู0ปกครองและครู เพ่ือให0ผู0ปกครองและครู

มีความรู0ความเข0าใจในเรื่องนี้เพ่ือท่ีจะนําไปใช0ประโยชนกับเด็กในความดูแลต�อไปได0อีกด0วย 

โครงการโรงเรียนคุ�มครองเด็ก 

: เป�นโครงการท่ีส�งเสริมพัฒนาผู0บริหารและคณะครูในโรงเรียนให0มีความรู0ความเข0าใจ และมีการ

ดําเนินงานในโรงเรียนภายใต0กรอบเนื้อหาโรงเรียนคุ0มครองเด็ก ได0แก� การจัดระบบของโรงเรียน

เพ่ือให0นักเรียนมีความปลอดภัยท้ังจากอุบัติเหตุ และภัยบุคคล การดูแลช�วยเหลือนักเรียนท่ีมีปDญหา

หรือมีความเสี่ยง และ การส�งเสริมพัฒนานักเรียนและผู0ปกครองเพ่ือให0นักเรียนมีพัฒนาการท่ี

เหมาะสม กิจกรรมในโครงการประกอบด0วย การอบรมครู การจัดเวทีเรียนรู0ในโรงเรียนในเรื่องท่ี



�����������	
���ก�	��������ก  6 

 

เก่ียวข0อง การช�วยเหลือโรงเรียนในการจัดระบบภายในโรงเรียน การสร0างเครื่องมือการสํารวจข0อมูล

นักเรียนในเรื่องต�างๆ เป�นต0น 

โครงการชุมชนคุ�มครองเด็ก 

: เป�นโครงการท่ีพัฒนาให0เกิดเครือข�ายในชุมชนในการดูแลเด็กและครอบครัว อาทิ เครือข�าย

ครอบครัว เครือข�ายเด็กและเยาวชน เครือข�ายแกนนําชุมชน ภายใต0กรอบเนื้อหาชุมชนคุ0มครองเด็ก 

ได0แก� การดําเนินงานในชุมชนเพ่ือให0เด็กมีความปลอดภัยท้ังจากอุบัติเหตุและภัยบุคคล การดูแล

ช�วยเหลือเด็กท่ีมีปDญหาหรือมีความเสี่ยง การส�งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว กิจกรรมในโครงการ

ประกอบด0วย การอบรมเครือข�ายต�างๆ การจัดเวทีเรียนรู0ในชุมชนในเรื่องท่ีเก่ียวข0อง การช�วยเหลือ

ชุมชนในการดําเนินงานเรื่องความปลอดภัยในชุมชน การจัดกิจกรรมส�งเสริมความสัมพันธใน

ครอบครัว อาทิ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ กิจกรรมค�ายครอบครัว เป�นต0น 

 
โครงการ “ผู�พิทักษ8เด็ก” 

เป�นโครงการรณรงคท่ีเชิญชวนให0ประชาชน ได0มีส�วนร�วมกันดูแล คุ0มครองให0เด็กได0รับความปลอดภัย 
ได0รับการเลี้ยงดูอย�างเหมาะสมตามวัย ตามพัฒนาการและสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีเด็กควรจะได0รับตามท่ีอนุสัญญาว�า
ด0วยสิทธิเด็กสหประชาชาติระบุไว0        โดยประชาชนท่ัวไปสามารถร�วมเป�นส�วนหนึ่งของโครงการผู0พิทักษเด็ก 
ได0หลายรูปแบบ เช�น  

• แจ�งเหตุ  พบเห็นเรื่องราวเด็กถูกทําร0ายด0วยความรุนแรง ไม�นิ่งเฉยให0รีบส�งต�อข0อมูลหรือโทร
แจ0งหน�วยงานท่ีเก่ียวข0องทันที  อย�างถูกวิธีและไม�ละเมิดสิทธิเด็ก 

• กระจายข�าวสาร   ช�วยกันเผยแพร�ข0อมูลท่ีเป�นประโยชนเก่ียวกับการพิทักษเด็กสู�สาธารณะ 

• อาสาสัญจรพัฒนาเด็ก    เพียงเดือนละหนึ่งครั้งกับการสัญจรไปยังมูลนิธิ สถานสงเคราะห

หรือชุมชนท่ีมีเด็กๆด0อยโอกาส  เพ่ือทํากิจกรรมเสริมสร0างทักษะชีวิต ทักษะสังคมและทักษะ

ความปลอดภัยให0เด็กๆ  ได0รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   (ช�วยคิดกิจกรรม เตรียม

อุปกรณ ลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมครั้งละ 3 ชั่วโมง)  

• ระดมทุนเพ่ือช�วยเหลือเด็กท่ีถูกทารุณกรรมกับโครงการช�วยหนูด�วย    แนะนําบุคคลหรือ

หน�วยงานท่ีมีแนวโน0มจะให0ทุนสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมของมูลนิธิฯ  หรือจัดกิจกรรม

ระดมทุนตามความสามารถ เช�น  ขายของมือสอง  เล�นดนตรีเปgดหมวก  ประมูลสิ่งของ  ต้ัง

กล�องบริจาคในร0านค0า/หน�วยงานของคุณ  ฯลฯ  เพ่ือนํามาสนับสนุนให0มูลนิธิฯดําเนินงาน

เข0าช�วยเหลือเด็กท่ีถูกทารุณกรรมได0อย�างทันท�วงทีและครบวงจร  
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คณะกรรมการมูลนิธิ 
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นางณัฐวดี  ณ มโนรม  รองประธานกรรมการ 
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