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บทบรรณาธิการ

ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการทำ�งาน
ของมูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก และ
ประชาชนทุกท่าน
ศูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็กเริม่ ดำ�เนินงานตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2524 ต่อมาในปี พ.ศ.2539 จดทะเบียนเป็นมูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิฯ ดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือ
คุ้มครองเด็กถูกทารุณกรรม และเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดู
โดยมิชอบ หลังจากดำ�เนินการช่วยเหลือแล้วส่งเด็กเข้า
สถานพัฒนาและฟืน้ ฟูซงึ่ ทำ�หน้าทีใ่ นการส่งเสริมพัฒนา
และฟื้นฟูเยียวยาเด็ก โดยประสานความร่วมมือกับ
สหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการ
ดำ�เนินงานด้านการป้องกันโดยการส่งเสริมพัฒนาให้
เด็กมีทักษะในการป้องกันตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนให้
คนที่อยู่แวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
ทำ�หน้าที่ในการเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาและปกป้องเด็ก
ให้ปลอดภัย รวมทั้งการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้สามารถ
คุ้มครองเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จุลสารฉบับปี พ.ศ.2559 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็กสรุปผลการดำ�เนินโครงการของงานแต่ละ
ฝ่ายเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการทำ�งานของมูลนิธิ
ศูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก และประชาชนทุกท่าน ได้ทราบว่า
สิ่งที่ท่านให้การสนับสนุนมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
มีส่วนช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ฟื้นฟูเยียวยาเด็กอย่างไร
ความคืบหน้าของการทำ�งานส่งเสริมพัฒนาเด็ก

เรียน
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เสริมทักษะให้เด็กในด้านต่างๆ โดยทำ�งานร่วม
กับสังคมแวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน
ชุมชนมีความก้าวหน้าอย่างไร ผลการดำ�เนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีแ่ ละผูป้ ฏิบตั ิ
งานในการคุม้ ครองเด็กระดับตำ�บล ซึง่ มูลนิธศิ นู ย์
พิทักษ์สิทธิเด็กดำ�เนินงานร่วมกับกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยได้รบั
การสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
โครงการนีด้ �ำ เนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคม
2557 – กันยายน 2559 พืน้ ทีด่ �ำ เนินโครงการ 40
พื้นที่ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี
สุพรรณบุรี พะเยา เชียงใหม่ ระนอง ตรัง ชุมพร
ชลบุรี อุดรธานี อุบลราชธานี หลังจากดำ�เนิน
โครงการแล้ว มีเจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง
และอาสาสมัครที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กและช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก
ในพื้นที่ จำ�นวน 1,606 คนและมีเด็กได้รับการ
สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ จำ�นวน
1,415 คน
ตลอดระยะเวลาการทำ�งานกว่า 35 ปี
มูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็กได้รบั ความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยภาครัฐและ
เอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ผู้ประกอบ
วิชาชีพ อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ
สือ่ มวลชนและภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการสร้างสังคมเอื้ออาทรสำ�หรับเด็ก
และมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็ก ในนามของ
พนักงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและเด็กๆ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาววาสนา เก้านพรัตน์)
ผู้อำ�นวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ผู้พิทักษ์เด็ก คุณก็เป็นได้
จุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของสังคมในการดูแลปกป้อง
คุ้มครองเด็ก

“สังคม

ณ ปัจจุบนั เด็กมีความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ ทัง้ ความเสีย่ ง
ในเรือ่ งสภาพแวดล้อมความเสีย่ งมาจากตัวบุคคล
ตัวเด็กๆ เอง บางครัง้ เด็กๆ นำ�ตัวเองไปสูค่ วามเสีย่ งโดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์
สถานการณ์ความเสีย่ งมาหลายรูปแบบแต่ละรูปแบบถ้าเรารูช้ า้ เกินไป
หรือไม่มีโอกาสติดตามเฝ้าระวังสามารถทำ�ให้เด็กเผชิญกับอันตราย
มากขึ้น ที่ผ่านมาสังคมเรายึดมั่นในสถาบันของครอบครัว
สถาบันโรงเรียน หวังว่าสถาบันทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็กจะช่วยเด็กได้
แต่ในความเป็นจริงภาระ จากเศรษฐกิจของครอบครัว ก็ไม่สามารถ
ทำ�ให้พอ่ แม่ ครู จะสามารถดูแลเด็กได้ทง้ั หมด แนวคิดพืน้ ฐาน
ที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีคือแนวคิดที่มีความเชื่อมั่น
ในศักยภาพของคนที่อยู่รอบตัวเด็กทุกคน ทั้งอยู่ในครอบครัว
ชุมชนสถาบันต่างๆ เมือ่ เรามีความเชือ่ มัน่ ว่า เค้ามีความห่วงใยเด็กๆ
ที่เป็นลูกหลาน เราไม่อยากปล่อยให้ความเชื่อมั่นเหล่านั้น
เก็บไว้ในใจ แต่การจัดงานทีพ่ ยายามให้ผใู้ หญ่ทงั้ หลายสำ�รวจ
และตระหนักว่า ตัวเราเองมีคุณค่าต่อเด็ก ตัวเราเองมีความห่วงใยเด็ก อยากแสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างกัน
อย่างไร การจัดงานที่เป็นการรวมตัวของผู้พิทักษ์เด็ก ก็คือพยายามทำ�ให้เราได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของสังคม
เราได้ตระหนักบทบาทภาระหน้าที่ของพวกเราที่มีต่อเด็กในสังคมไทยของเรา

”
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คำ�กล่าวเปิดงานของ รศ.อภิญญา เวชยชัย นายกสภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ และประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็ก ได้กล่าวถึงทีม่ าของงาน “รวมพลผูพ้ ทิ กั ษ์เด็ก” ทีม่ ลู นิธิ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กจัดขึ้น เมือ่ วันเสาร์ท่ี 9 กรกฎาคม 2559
ณ เอสพลานาด งามวงศ์วาน แคราย
โครงการ “ผูพ้ ทิ กั ษ์เด็ก” เป็นโครงการทีม่ ลู นิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์
สิทธิเด็กจัดทำ�ขึ้นในปีพ.ศ.2559 เพื่อมุ่งเน้นการรณรงค์สร้าง
การมีส่วนร่วมจากสังคม โดยการเชิญชวนให้ผู้ใหญ่ทุกคน
ในสังคม มาร่วมกันดูแล ปกป้องคุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนา
เด็กให้ได้รบั ความปลอดภัย ได้รบั การเลีย้ งดูอย่างเหมาะสมเป็น
ไปตามที่กำ�หนดไว้ในมาตรฐานขั้นตํ่าในการอุปการะเลี้ยงดู
อบรมสัง่ สอนและพัฒนาเด็ก โดยใช้สอื่ ในการดำ�เนินโครงการ
เพื่อสื่อสารให้คนในสังคม มีส่วนร่วมในการดูแล ปกป้อง
คุม้ ครองเด็กทุกรูปแบบ ในวิถที ผี่ รู้ บั สารเป็นไม่วา่ จะเป็น พ่อแม่
ผู้ปกครองเด็ก พี่ คนในชุมชน หรืออาสาสมัคร ทุกคนสามารถ
เป็ น ผู้ พิ ทั ก ษ์ เ ด็ ก ได้ ด้ ว ยกั น ทั้ ง สิ้ น
โดยมู ล นิ ธิ ฯ ได้ เ ปิ ด รั บ สมั ค รสมาชิ ก
ผู้พิทักษ์เด็ก 4 รูปแบบตามความสนใจ
และความสามารถที่ทำ�ได้จริง ได้แก่
1.แจ้งเหตุ เมื่อพบเด็กถูกทำ�ร้าย
ให้รีบแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร 1300
สถานีต�ำ รวจ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทันที
2.กระจายข่าวสาร ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแล คุ้มครองเด็ก
สู่ญาติมิตรหรือคนรู้จัก ผ่านช่องทางการ
สือ่ สารแบบต่างๆ ทีค่ ณ
ุ ถนัด หรือ ขอสือ่
นำ�ไปแจกคนในชุมชนทีอ่ าศัยอยู/่ ทีร่ จู้ กั
6
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		 3.อาสาสั ญ จรพั ฒ นาเด็ ก ร่วมออกแบบ
และลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้กับเด็ก ในโจทย์ด้านการ
เสริมทักษะชีวิต ทักษะความปลอดภัยและทักษะสังคม
		 4.ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็ก กิจกรรมระดม
ทุนตามความสามารถแนะนำ�บุคคลหรือหน่วยงาน
ทีต่ อ้ งการมีสว่ นร่วมในการคุม้ ครองเด็กหรือบริจาคทุนทรัพย์
เพื่อสมทบเข้าโครงการ/กิจกรรมที่มูลนิธิฯ ดำ�เนินการอยู่
โดยโครงการได้จัดทำ�ชุดความรู้ในการพิทักษ์เด็ก
อันประกอบด้วย คู่มือผู้พิทักษ์เด็ก ที่ให้ทราบถึงแนวทาง
ที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก ฯลฯ รวมทั้ง
อินโฟรกราฟฟิคชุดคู่มือการเลี้ยงดูเด็กที่จัดทำ�ลงในสื่อ
สาธารณะ การจัดเวทีเสวนาจากตัวแทนผู้พิทักษ์เด็ก
หลากหลายอาชีพ อาทิ รศ.อภิญญา เวชยชัย พญ.พรรณพิมล
วิปลุ ากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำ�นวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็ก คุณประสาน อิงคนันท์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำ�กัด คุณกำ�แหง นิลกำ�แหง

เจ้าของร้านจักรยาน Let’s Bike คุณสุฐิตา ปัญญายงค์
หรือ นิหน่า ผูป้ ระกาศข่าวช่อง 7 คุณวราภรณ์ สมพงษ์
หรือ กระเต็น ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ดำ�เนินรายการโดย
คุณสมศักดิ์ สมจิตร พิธีกรคนค้นฅนและกบนอกกะลา
รวมทั้งรับสมัครอาสาผู้พิทักษ์เด็ก และจัดทำ�
สื่อลง YOUTUBE โดยได้รับความสนับสนุนจาก
คุณมิน้ ท์ (มณฑล กสานติกลุ ) จาก เพจ I ROME ALONE
คุณประสาน อิงคนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญมี
ฤทธิ์ มีเดีย จำ�กัด ฯลฯ และจัดทำ� E-mag เพื่อเผยแพร่
กิจกรรมต่างๆ ของผูพ้ ทิ กั ษ์เด็ก ตลอดจนสือ่ มวลชนทีเ่ ผย
แพร่โครงการผูพ้ ทิ กั ษ์เด็ก ไม่วา่ จะเป็นหนังสือพิมพ์ขา่ วสด
นิตยสารโมเดิล้ มัม ฯลฯ สือ่ เคลือ่ นไหวและออนไลน์ อาทิ
ไทยพีบีเอส ,VOICE TV, True ปลูกปัญญาและเพจของ
ศิลปินต่างๆ
ในปี 2560 โครงการผู้พิทักษ์เด็ก ยังเปิดโอกาส
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็ก
เช่ น เคย สนใจสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
โทร 024120738 หรือติดตามได้ที่ เฟสบุ๊ค มูลนิธิ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก www.thaichildrights.org
รายงานการดำ�เนินงาน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 2559
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การเดินทางของอาสาสมัครผูพ
้ ทิ กั ษ์เด็กตลอดปี 2559
เป็นกิจกรรมสร้างความรู้จักและความสัมพันธ์
กับเด็กในชุมชน และเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ
ให้กับเด็ก

อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้น
มานับตั้งแต่ปี 2557 จนกระทั่งมีการเปิดรับสมาชิก
ผู้พิทักษ์เด็กขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อกลางปี2559
จวบจนวันนี้ทำ�ให้มีสมาชิกอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก
ทัง้ รุน่ แรกจนถึงปัจจุบนั ร่วม 200 กว่าชีวติ ทีเ่ สียสละ
ทัง้ เวลา พลังกาย พลังใจ เพือ่ ร่วมกันสร้างสังคมทีน่ า่ อยู่
และเอือ้ อาทรสำ�หรับเด็ก ทีมงานขอหยิบยกบางกิจกรรม
ที่เหล่าอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก ได้ท�ำ มาตลอดปี 2559
และความรูส้ กึ ของพวกเขาต่อการเป็นอาสาสมัคร
ผู้พิทักษ์เด็ก
- “อาสาศิลปะสร้างสุข ณ สถานสงเคราะห์เด็ก
ชายบ้านปากเกร็ด” กิจกรรมนี้เริ่มต้นจากความตั้งใจ
ของอาสาสมัครคนหนึ่งที่มองว่า ในหลายๆ ครั้งเรา
ออกไปทำ�กิจกรรมกับเด็กในชุมชน ในโรงเรียน แต่ยงั มี
เด็กอีกกลุ่มที่ยังขาดโอกาสที่จะเข้าถึงกิจกรรมศิลปะ
ที่มีมากกว่าการวาดรูปและระบายสี จึงก่อเกิดเป็น
กิจกรรมศิลปะสร้างสุขขึ้น นอกจากจะช่วยให้น้องๆ
เสริมสร้างจินตนาการแล้ว ยังช่วยให้เด็กๆ ได้ทบทวน
ตัวเอง เข้าใจตนเองได้อีกด้วย
- “อาสาสัญจรพัฒนาเด็ก” เริม่ จากการประชุม
วางแผนและเลื อ กพื้ น ที่ ลงสำ � รวจชุ ม ชนและ
ความต้องการ วางแผนกิจกรรม เตรียมอุปกรณ์ และ
ลงพื้นที่จัดกิจกรรมใน 2 ชุมชน คือ ชุมชนแคมป์
ก่อสร้างอิตาเลี่ยนไทย (ดอนเมือง) และชุมชนริมทาง
รถไฟสายใต้ตะวันตก โดยใช้กิจกรรมศิลปะบริสุทธิ์
8
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- “พี่อาสาชวนน้องปลอดภัย ห่างไกลภัย
ทางเพศ (ตัวฉันเป็นของฉัน)” ใน 2 พื้นที่ คือ ชุมชน
ทหารรักษาวัง เขตดุสติ กรุงเทพฯ และโรงเรียนวัดกุม่ โคก
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกิจกรรมมุง่ เน้นเสริมสร้างความรู้
และทักษะให้เด็กได้เข้าใจถึงการล่วงละเมิดทางเพศ
การดูแลตนเองให้ปลอดภัย รูจ้ กั คิดวิเคราะห์ หลบหลีก
จากสถานการณ์เสีย่ ง และรูจ้ กั ขอความช่วยเหลือจาก
ผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้หากเกิดเหตุ ซึ่งกิจกรรมถูกออกแบบ
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็ก
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่อาสาสมัคร
ผู้พิทักษ์เด็กได้ดำ�เนินการ แต่ไม่เพียงเท่านี้เหล่า
อาสาสมัครฯ ยังได้สละเวลามาช่วยสนับสนุนการทำ�งาน
ต่างๆ ของมูลนิธิ อาทิ ออกบูธรับสมัครสมาชิกอาสาฯ
ในงานคนไทยขอมือหน่อย รับลงทะเบียนงานนักปั่น
ผูพ้ ิทกั ษ์เด็ก ผลิตสื่อเสริมพัฒนาการเด็กส่งต่อให้เด็ก
ด้อยโอกาส จัดเตรียมสถานทีง่ านเทศน์มหาชาติ ฯลฯ

รายงานการดำ�เนินงาน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 2559
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รายงานการดำ�เนินงานฝ่ายคุม้ ครองสิทธิเด็ก
เดือนมกราคม - ตุลาคม พ.ศ.2559

ช่วงอายุ

0 – 3 ปี
3.1 – 6 ปี
6.1 – 9 ปี
9.1 – 12 ปี
12.1 – 15 ปี
15.1 – 18 ปี
18.1 ปีขึ้นไป
รวม

รายงานการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กถูกกระทำ�ทารุณ
และได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

มูลนิธิ

ศู น ย์ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ เ ด็ ก ให้ ค วามช่ ว ย
เหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำ�ทารุณ
ในรูปแบบต่างๆ และได้รบั การเลีย้ งดูโดยมิชอบ การช่วยเหลือ
คุม้ ครองดำ�เนินการตามกระบวนการคุม้ ครองเด็ก เริม่ ตัง้ แต่
ขั้นตอนการตรวจสอบติดตาม การสืบค้นข้อเท็จจริง
การคุม้ ครองสวัสดิภาพ การฟืน้ ฟูเยียวยา การส่งเสริมพัฒนา
การช่วยเหลือทางกฎหมาย การคืนสูส่ งั คม โดยดำ�เนินการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับและทำ�งานร่วมกับ
สหวิ ช าชี พ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการแพทย์
นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ในระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม 2559 มูลนิธศิ นู ย์
พิทักษ์สิทธิเด็กรับแจ้งให้ดำ�เนินการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก
10
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ทีถ่ กู กระทำ�ทารุณและได้รบั การเลีย้ งดูโดยมิชอบ จำ�นวน
140 กรณี ดำ�เนินการช่วยเหลือคุ้มครอง 120 กรณี
ให้ค�ำ ปรึกษาและส่งต่อ 20 กรณี ส่วนมากได้รบั แจ้งจาก
โรงพยาบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และบุคคลแวดล้อม
เด็ก เช่น ครูและผูป้ กครองเด็ก ซึง่ รูจ้ กั การทำ�งานของ
มูลนิธิฯจากเว็บไซต์ หรือได้รับคำ�แนะนำ�จากบุคคล
อื่น แยกเป็นกรณีเด็กถูกกระทำ�ความรุนแรงทางเพศ
จำ�นวน 90 คน ถูกกระทำ�ความรุนแรงทางกาย จำ�นวน
4 คน และกรณีอนื่ ๆ เช่น เด็กได้รบั การเลีย้ งดูโดยมิชอบ
มีปัญหาพฤติกรรม มีปัญหาสุขภาพกาย ปัญหา
แย่งอำ�นาจปกครอง จำ�นวน 26 คน รายละเอียดแยก
ตามช่วงอายุปรากฏตามตารางต่อไปนี้

ล่วงละเมิด
ทางเพศ
หญิง
ชาย
4
10
8
14
35
11
1
83

0
0
1
3
2
1
0
7

รวม

4
10
9
17
37
12
1
90

ทำ�ร้ายร่างกาย
หญิง

ชาย

0
0
0
0
0
1
0
1

3
0
0
0
0
0
0
3

นอกจากนี้ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูก
ทารุณกรรมและได้รบั การเลีย้ งดูโดยมิชอบทีม่ กี ารรับแจ้ง
ในปี 2553 - 2558 บางรายอย่างต่อเนื่องทั้งการให้ความ
ช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมให้ได้รบั การพัฒนา
การศึกษา การฟืน้ ฟูเยียวยาร่างกาย จิตใจ และการช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย จำ�นวน 84 คน

รวม

3
0
0
0
0
1
0
4

เลี้ยงดูโดยมิชอบ
หญิง

ชาย

5
1
2
1
3
2
0
14

3
2
1
3
1
2
0
12

รวม

รวม

8
3
3
4
4
4
0
26

15
13
12
21
41
17
1
120

สรุปในภาพรวมการดำ�เนินงานช่วยเหลือคุ้มครอง
เด็กที่ถูกกระทำ�ความรุนแรงและได้รับการเลี้ยงดู
โดยมิชอบสามารถดำ�เนินการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี

ประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อวางเเผนให้การช่วยเหลือเเละบําบัดฟื้นฟูเด็ก
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รายงานผลการดำ�เนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำ�บล
ตามที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กร่วมกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยบ้านพัก
เด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำ�เนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน
ในการคุ้มครองเด็กระดับตำ�บล ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
สุพรรณบุรี พะเยา เชียงใหม่ ระนอง ตรัง ชุมพร ชลบุรี อุดรธานี
อุบลราชธานี ระยะเวลาในการดำ�เนินโครงการระหว่างเดือน
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ก่อนเริ่มดำ�เนินโครงการบางพื้นที่มีโครงสร้าง
คณะทำ�งานคุ้มครองเด็กระดับตำ�บลแต่ส่วนมากเริ่มตั้ง
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับตำ�บล หรือคณะ
ทำ � งานคุ้ ม ครองเด็ ก ระดั บ ตำ � บลหลั ง จากที่ ดำ � เนิ น
โครงการนี้ หลังจากการอบรมให้ความรู้คณะทำ�งาน
คุ้ ม ครองเด็ ก ระดั บ ตำ � บลเรื่ อ งการคุ้ ม ครองเด็ ก
มีการจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าแต่ละพื้นที่
ทุก 2 เดือน ทำ�ให้คณะทำ�งานคุ้มครองเด็กระดับตำ�บล
ได้เรียนรู้การทำ�งานให้ความช่วยเหลือเด็กแต่ละรายตั้งแต่
ขั้นตอนการสืบค้นข้อเท็จจริง การประชุมทีมสหวิชาชีพ
การประเมินสภาวะ ประเมินความต้องการ การกำ�หนด
12
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แผนในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว การติดต่อ
ประสานงาน การส่ ง ต่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกระบวนการคุ้ ม ครองเด็ ก
มากขึ้น สามารถให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาพ
จำ�ต้องได้รับการสงเคราะห์ หรือเด็กที่อยู่ในสภาพ
จำ�ต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ หลายพื้นที่สามารถ
เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายและดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือเอง
บางกรณีแจ้งเหตุให้บ้านพักเด็กและครอบครัวและ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดำ�เนินการ
ช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก นอกจากนี้มีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น 4 แห่ ง ในแต่ ล ะจั ง หวั ด
ทุ ก 6 เดื อ น ปั จ จุ บั น ในแต่ ล ะพื้ น ที่ เ ห็ น
ความสำ�คัญในการสำ�รวจข้อมูลเด็กรายบุคคล
คัดกรองจำ�แนกเด็ก นำ�ไปสู่การวางแผน
ให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง ส่งเสริมพัฒนา
หรือฟื้นฟูเยียวยาเด็ก
ในภาพรวมของโครงการสามารถ
เข้าถึงและให้การสงเคราะห์และคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กจำ�นวน 1,415 คน รวมทั้งช่วยเหลือ
ครอบครัวด้วย นอกจากนี้ในหลายพื้นที่เห็นความ
สำ�คัญในการทำ�งานเชิงป้องกัน ทำ�กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาเด็กควบคู่กับการจัดระบบในการช่วยเหลือเด็ก
ที่ประสบปัญหาด้วย
หลังจากดำ�เนินโครงการดังกล่าวแล้วในเบื้องต้น
ได้หารือกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องว่าควรขยายพื้นที่โครงการใน 2 ลักษณะ คือ
1. ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมายเดิม ได้แก่
จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พะเยา เชียงใหม่ ระนอง
ตรัง ชุมพร ชลบุรี อุดรธานี อุบลราชธานี เห็นควร

ให้บ้านพักเด็กและครอบครัว และพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นหน่วยงาน
หลักในการขยายพื้นที่ไปองค์กรปกครองท้องถิ่น
อื่นๆ
2. ขยายพื้นที่เพิ่มใน 10 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดเชียงราย ลำ�ปาง กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครปฐม
ราชบุรี จันทบุรี พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา
กล่าวโดยสรุปการดำ�เนินโครงการดังกล่าว
มีส่วนทำ�ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำ�หนด
แผนงานในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ระบบคุ้มครองเด็กในระดับตำ�บลที่ชัดเจนขึ้น
โดยกำ�หนดเป็นภารกิจของบ้านพักเด็กและครอบครัว
ในการดำ�เนินโครงการดังกล่าว
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13

รายงานการดำ�เนินงานฝ่ายบำ�บัดฟืน้ ฟูเด็กและครอบครัว
เดือนมกราคม - ตุลาคม พ.ศ.2559

ฝ่ายบ�ำบัด

ฟื้ น ฟู เ ด็ ก และครอบครั ว
มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการบำ � บั ด
ฟื้ น ฟู เ ด็ ก และครอบครั ว ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการ
ทารุณกรรมเพื่อให้บรรลุผลดังนี้ คือ 1. การป้องกันการ
ถูกกระทำ�ซํ้า เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
ทั้งในระยะวิกฤตและในระยะยาว 2. การบำ�บัดฟื้นฟู
ผลกระทบที่เกิดจากการถูกทำ�ร้าย เพื่อการรักษาภาวะ
ผลกระทบทางร่างกาย และเพื่อเยียวยาความขัดแย้งในใจ
ของเด็ก และ 3. การตอบสนองความต้องการทางอารมณ์
สังคม และการเรียนรู้ของเด็กในระยะยาว เป็นการ
ช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาได้อย่างเหมาะสมตามวัย
การทำ�งานกับเด็กและครอบครัวเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวนั้น ต้องประกอบด้วยการทำ�งาน 2 ส่วนคู่
ขนานไปด้วยกัน คือ กระบวนการคุ้มครองเด็ก (Child
Protection Process) และการบำ�บัดเยียวยาทางจิตใจ
(Psychological Treatment)
14
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ในปี 2559 ฝ่ า ยบำ � บั ด ฟื้ น ฟู
เด็กและครอบครัวได้ให้บริการ
เด็ ก ผู้ เ สี ย หาย จำ � นวน 40 คน
ผู้เกี่ยวข้องกับเด็กจำ�นวน 25 คน
ด้ ว ยกระบวนการทำ � งานแบบ
ทีมสหวิชาชีพ ตั้งแต่กระบวนการ
ประเมินเด็กและครอบครัว การ
วางแผนการบำ�บัดฟื้นฟู การบำ�บัด
ฟื้ น ฟู และการประเมิ น ผลหลั ง
รับบริการ
ผลการดำ�เนินการพบว่า เด็กมีภาวะ
เจ็บปวดทุกข์ใจจากเหตุการณ์ทารุณ
กรรม (PTSD) จำ�นวน 11 คน มีภาวะ
ซึมเศร้า (Depress) จำ�นวน 8 คน มีภาวะการปรับตัว
ผิดปกติ (Adjustment Disorder) 1 คน มีภาวะ
ความผูกพันผิดปกติ ( Reactive Attachment Disorder )
จำ�นวน 13 คน มีภาวะอารมณ์แบบสองขั้ว (Bipolar)
จำ�นวน 2 คน เด็กมีปัญหาการสื่อสารและความเข้าใจ

ภาษา (Language Disorder) 2 คน มีปัญหาสมาธิสั้น
(ADHD) 6 คน มีภาวะความบกพร่องของการเรียนรู้
( Learning Disabilities ) จำ�นวน 3 คน มีภาวะปัญญาอ่อน
(IQ ตํ่ากว่า 69) จำ�นวน 5 คน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
20 คน มีความเครียดและวิตกกังวลกับเหตุการณ์ทีเ่ กิดขึน้
แม่เด็กจำ�นวน 4 คน ย่าเด็ก 1 คน มีปัญหาสุขภาพ
จิตต้องได้รับการบำ�บัดรักษาต่อเนื่อง หลังการบำ�บัด
ฟืน้ ฟูพบว่า เด็กจำ�นวน 37 คน สามารถใช้ชวี ติ ประจำ�วัน
ได้อย่างปกติ แต่ยังคงมีสภาวะจิตใจที่เปราะบาง
ต้องได้รับการบำ�บัดรักษาอย่างต่อเนื่อง เด็กจำ�นวน
3 คนยังมีภาวะซึมเศร้ามีความเครียดวิตกกังวล
ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตน มีพฤติกรรมต่อต้าน
กิน นอนไม่เป็นเวลา ยังต้องได้รับการบำ�บัดรักษา
อย่างเข้มข้น ด้านสุขภาพกายเด็กได้รับการบำ�บัด
รักษาตามอาการและหายเป็นปกติทุกรายผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับเด็ก (พ่อ แม่ ผู้ดูแล พี่ น้องของเด็ก) จำ�นวน 20 คน
มีความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถปรับใจ
และทำ�หน้าที่ของตนเองได้ตามปกติโดยมีเจ้าหน้าที่
คอยติดตามให้คำ�ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง แม่เด็ก
5 คนมีอาการทรงตัวสามารถใช้ชีวิตประจำ�วัน
ได้ตามปกติแต่ยังคงมีสภาวะจิตใจที่เปราะบาง
ต้องได้รับการบำ�บัดอย่างต่อเนื่อง
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กรณศึกษาฝ่ายบำ�บัดฟืน้ ฟูเด็ก
เเละครอบครัว
เด็กผูห้ ญิงปัจจุบนั อายุ 13 ปี เด็กเข้ามาสูก่ ระบวนการ
บำ�บัดฟื้นฟูเมื่อปี 2554 ขณะนั้นเด็กอายุ 9 ปี เนื่องจาก
นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแจ้งมาว่า
พบเด็ก มีตกขาวสีเขียวเหลืองไหลออกมาจากช่องคลอด
มารดาให้กินยาฆ่าเชื้อในช่วงแรกแต่อาการไม่ดีขึ้น
เด็กจึงถูกส่งตัวมาเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล เด็กอาศัย
อยูก่ บั มารดา บิดาเลีย้ ง พีช่ ายคนโต พีช่ ายคนรอง สมาชิก
ในครอบครัวได้เข้ารับการตรวจพิสจู น์เชือ้ เบือ้ งต้นพีช่ าย
คนโตไม่ยนิ ยอมเพราะกลัวว่าตนเองจะติดเอดส์เนือ่ งจาก
เคยอยู่สถานสงเคราะห์และมีพฤติกรรมเสี่ยง จึงนำ�
ปัสสาวะไปตรวจและตรวจพบเชื้อหนองในตัวเดียวกัน
กับเด็ก เด็กเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลและโรงพยาบาล
แจ้งมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพ จากนั้น
ได้มีการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนในการทำ�งาน
กับเด็กและครอบครัว เด็กได้รับการประเมินสุขภาพจิต
ทีโ่ รงพยาบาลพบว่า เด็กมีภาวะซึมเศร้า ( Depress ) ทดสอบ
ระดับสติปัญญาพบว่าเด็กมี IQ = 78 (underestimate)
และมีภาวะต่อต้าน Oppositional Defiant Disorder
(มีแนวโน้มเป็นโรคบุคลิกภาพแปรปรวน แบบ Narcissistic)
เด็กมีบคุ ลิกเงียบขรึม พูดน้อย ถามคำ�ตอบคำ� เมือ่ ถามถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเด็กจะไม่ตอบและมีท่าทางหงุดหงิด
ไม่พอใจ ฝ่ายบำ�บัดฟื้นฟูฯ และจิตแพทย์ได้วางแผน
การบำ�บัดฟืน้ ฟูรว่ มกัน โดยจัดให้เด็กมาบำ�บัดกับจิตแพทย์
อย่างสมํ่าเสมอควบคู่กับการรับประทานยา
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นอกจากพี่ชายที่เป็นผู้กระทำ�แล้วเด็กยังถูก
กระทำ�โดยพ่อเลี้ยงด้วย หลังจากที่เด็กได้
เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมด เด็กมีภาวะเครียด
วิตกกังวลและซึมเศร้ากลับมาอีก เด็กรู้สึก
โกรธมารดาที่ไม่ปกป้องเด็ก นักบำ�บัดจึงให้
เด็กได้ทำ�กิจกรรมบำ�บัดฟื้นฟูเพื่อทบทวน
ตัวเองอีกครั้ง จากนั้นเด็กมีความคลี่คลาย
ความทุกข์ทางใจสามารถไปเรียนหนังสือ
และใช้ชวี ติ ประจำ�วันได้ตามปกติแต่ถงึ กระนัน้
เด็กก็ยงั ไม่พร้อมทีจ่ ะพบเจอมารดาและพีช่ าย
ซึ่งเป็นผู้กระทำ�
ฝ่ายบำ�บัดฯ ได้จัดกิจกรรมบำ�บัดฟื้นฟูกับ
เด็กดังนี้ คือ การประเมินเด็กด้วยศิลปะ การบำ�บัด
ด้วยศิลปะรายเดี่ยว การบำ�บัดแบบกลุ่มศิลปะ
บำ�บัด การบำ�บัดด้วยละครทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว
การพาเด็กไปทำ�กิจกรรมจิตอาสา และการพาเด็ก
ไปบวชภาคฤดูรอ้ น ฯลฯ นอกจากนีฝ้ ่ายบำ�บัดฟื้นฟูฯ
ได้ท�ำ งานกับครอบครัว โดยพาสมาชิกในครอบครัว
เด็กไปรับการตรวจประเมินทางการแพทย์พบว่า
มารดาเป็นโรคซึมเศร้า มีความเครียด กังวล
ควรได้รบั ยาจิตเวชต่อเนือ่ ง ระดับสติปญ
ั ญา I.Q. 70
รักษาโดยการกินยา F และให้คำ�ปรึกษา บิดาเลี้ยง
ของเด็ ก ไม่ พ บความผิ ด ปกติ ข องสุ ข ภาพจิ ต
แต่มีระดับสติปัญญาตํ่า (IQ 68) พี่ชายคนโตของ
เด็กซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ให้ความร่วมมือและ
หนีออกจากบ้านไป พีช่ ายคนรองมีปญ
ั หาสมาธิสนั้
ภายหลังจากการบำ�บัดเด็กมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้ บำ � บั ด เกิ ด ความไว้ ว างใจสามารถบอกเล่ า
เหตุการณ์การล่วงเกินทางเพศทีเ่ กิดขึน้ ได้ และพบว่า
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รายงานการดำ�เนินงานฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว
เดือนมกราคม - ตุลาคม พ.ศ.2559

ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัวทำ�อะไร?
ภารกิจของฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว
ทำ�หน้าที่ผลักดันและพัฒนาให้เกิดระบบและกลไก
ในการเฝ้าระวัง และป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ทีจ่ ะเกิด
กับเด็ก ทัง้ ในโรงเรียนและชุมชน รวมถึงการสนับสนุน
ผลักดันให้มีการส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว
ในโรงเรียนและชุมชน
นอกจากนี้ แนวทางการทำ�งานของฝ่ายพัฒนาเด็ก
และครอบครัวในปี 2559 ยังเน้นไปที่การสร้างภาคี
แนวร่วมทำ�งาน ทั้งเรื่องความปลอดภัยในการ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว และการเฝ้าระวัง
ช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง
ฝ่ายพัฒนาเด็กฯ ได้แบ่งงานออกเป็น 3 งาน ได้แก่
1. งานพัฒนาเด็กและบุคคลแวดล้อมเด็ก
2. งานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
3. งานชุมชนคุ้มครองเด็ก
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ผลการดำ�เนินงาน
• งานพัฒนาเด็กและบุคคลแวดล้อมเด็ก
ในปีนี้มูลนิธิฯ มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเครือข่ายแต่ละภูมิภาค 1 ครั้งและ
ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับเครือข่าย
ครูและหน่วยงานใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ เครือข่าย
ภาคเหนือ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เครื อ ข่ า ยภาคใต้ และเครื อ ข่ า ยภาคกลาง
เพื่ อ พั ฒ นาเทคนิ ค วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ
เด็กวัยรุ่นและครอบครัว รวมถึงวางแผนในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กวัยรุ่นและครอบครัว
ในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้มูลนิธิฯ ได้มีกิจกรรม
ห้องเรียนทดลองในโรงเรียนระดับมัธยม ในชั่วโมง
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องเพศให้กับนักเรียนอีกด้วย
ผลจากการดำ�เนินงาน
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายแต่ละภูมิภาค
ซึ่งได้แก่ ครู และบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ผ่าน
การเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี 2558 มีความรู้
ความเข้าใจมากขึ้นในการส่งเสริมพัฒนาเด็ก

โดยเน้นการกระตุ้นกระบวนการคิด การเสริมสร้าง
คุณค่าในตนเอง (self esteem) และมีครูบางคน
นำ�เอากระบวนการหรือเครื่องมือคิดไปบูรณาการ
ใช้ในห้องเรียนที่ตนเองรับผิดชอบหรือในกิจกรรม
โครงการของโรงเรียน นอกจากนี้แต่ละภูมิภาค
ได้มีแผนที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กวัยรุ่น
และครอบครัวในภูมิภาคของตนเอง
• งานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
ในปีนี้งานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มีการจัด
กิจกรรมสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ครือข่ายโรงเรียน
คุ้มครองเด็กทั่วประเทศทั้งหมด 58 โรงเรียน และ
ได้มกี ารลงพืน้ ทีจ่ ดั กิจกรรมห้องเรียนครู เพือ่ ฝึกทักษะ
ในการใช้วธิ เี ชิงบวกกับนักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาพฤติกรรม
นอกจากนี้เครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กในแต่ละ
ภูมิภาคได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในภูมิภาคตนเองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการทำ�งานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
ผลจากการดำ�เนินงาน
ในปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
คุ้มครองเด็ก จำ�นวนทั้งสิ้น 58 โรงเรียน และ
เครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กในแต่ละภูมิภาค
มีความเข้มแข็งค่อนข้างมาก รวมถึงมีความร่วมมือ
ในการดำ�เนินงานเป็นไปด้วยดี เครือข่ายโรงเรียน
คุ้มครองเด็กกลุ่มเดิมที่เข้าร่วมโครงการมา 5 ปี
ขึ้นไป สามารถเป็นผู้นำ�ในการขยายแนวคิดไปสู่
โรงเรียนอื่นๆ ได้
นอกจากนี้พบว่า ในปีนี้มีโรงเรียนหลายแห่ง
มีบทเรียนดีๆ ในการดำ�เนินงานภายใต้กรอบ
โครงการโรงเรียนคุม้ ครองเด็ก ซึง่ สามารถเป็นตัวอย่าง
ในการดำ�เนินงานสำ�หรับโรงเรียนอื่นๆ ได้
และประการสำ�คัญ คือ ศูนย์เฉพาะกิจคุม้ ครอง
ช่วยเหลือนักเรียน สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.ได้ร่วมมือกับมูลนิธิฯ ในการ
ดำ�เนินโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กเป็นปีที่ 9 และ
ได้รว่ มสนับสนุนงบประมาณในการดำ�เนินงานตลอด
ทั้งปี

• งานชุมชนคุ้มครองเด็ก
ในปีนมี้ ลู นิธฯิ ลงพืน้ ทีป่ ระชุมกับชุมชนนำ�ร่อง
ต่างจังหวัด 3 แห่ง และได้ร่วมกับชุมชนต่างจังหวัด
2 แห่งในการขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึง
มีการประชุมร่วมกับชุมชนนำ�ร่องในกรุงเทพฯ
เพื่อวางแผนการดำ�เนินงานชุมชนคุ้มครองเด็ก
ในพื้นที่ตนเอง และสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนกทม.
ในการจัดกิจกรรมหรือดำ�เนินงานในชุมชนเกี่ยว
กับเรื่องที่ชุมชนต้องการ โดยสนับสนุนการจัด
case conference ในชุมชน 1 แห่ง ช่วยเหลือ
ชุมชน 2 แห่งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก
ในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม
ผลจากการดำ�เนินงาน
ชุมชนนำ�ร่องเดิมมีบทเรียนดีๆ ในการดำ�เนินงาน
ชุมชนคุ้มครองเด็ก เช่น บทเรียนเรื่องการทำ�งาน
พัฒนาเด็กและเยาวชน บทเรียนในเรือ่ งการสร้างเสริม
ความปลอดภัย บทเรียนในเรื่องการช่วยเหลือเด็ก
กลุม่ เสีย่ ง ทำ�ให้สามารถช่วยเหลือเด็กบางคนให้พน้
จากสภาวะเสีย่ งได้ ในขณะเดียวกันในช่วงปิดเทอม
เดือนตุลาคมทีผ่ า่ นมา ชุมชนนำ�ร่องหลายแห่ง ได้มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กในชุมชน เพือ่ ให้เด็ก
มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทำ�ในช่วงปิดเทอมอีกด้วย
รายงานการดำ�เนินงาน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 2559
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ทิศทางการดำ�เนินงานของ
ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว ปี 2560
ภารกิจของฝ่ายพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว ที่มุ่งเน้นการผลักดัน
และพัฒนาให้เกิดโรงเรียนคุ้มครองเด็กและชุมชน
คุ้มครองเด็กในทั่วประเทศ รวมถึงการสนับสนุน
ให้ครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีกระบวนการ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัวในแต่ละพื้นที่
เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2559 ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว
ได้มีโรงเรียนและชุมชนนำ�ร่อง และครูแกนนำ�
ที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆ หรือครู
คนอื่นๆ ได้ ดังนั้น ในปี 2560 ฝ่ายพัฒนาเด็กฯ
นอกจากจะพัฒนาโรงเรียน ชุมชน และครูกลุม่ เดิมแล้ว
ยังคงมุ่งเน้นการขยายแนวคิดไปสู่โรงเรียนและ
ชุมชนใหม่ๆ รวมถึงครูและหน่วยงานกลุ่มใหม่ๆ
เพื่อให้มีโรงเรียนคุ้มครองเด็กและชุมชนคุ้มครอง
เด็กมากขึ้น รวมถึงมีครูและหน่วยงานที่จะร่วมกัน

ด้วย
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พัฒนากระบวนการส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว
ให้มากขึน้ เพือ่ หวังว่าเด็กจะได้รบั การพัฒนาอย่างเหมาะสม
และมีความปลอดภัย

สำ�หรับการสนับสนุนให้ครูและหน่วยงานได้มกี ระบวนการ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัวนั้น ในปี 2560 ฝ่ายพัฒนา
เด็กจะทำ�ร่างแนวทางการส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว
เพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับให้ครูและหน่วยงานในพื้นที่อื่นๆ
ได้ดำ�เนินตาม โดยจะทำ�ร่วมกับครูและหน่วยงานแกนนำ�
กลุ่มเดิม รวมถึงจะร่วมกับครูและหน่วยงานแกนนำ�กลุ่มเดิม
ดำ�เนินการขยายประสบการณ์การส่งเสริมพัฒนาเด็กและ
ครอบครัวไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ

โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ในปี 2560 จะเน้น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
กลุ่มเดิมให้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่น มีการ
ช่วยเหลือกันและแลกเปลี่ยนการดำ�เนินงานระหว่างกัน
พร้อมๆ กับการขยายแนวคิดโรงเรียนคุ้มครองเด็กไปสู่
โรงเรียนใหม่อกี 20 โรงเรียน ในขณะเดียวกัน ฝ่ายพัฒนา
เด็กและครอบครัวยังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้และ
ทักษะในการจัดการปัญหาพฤติกรรมนักเรียนด้วยวิธี
เชิงบวก ผ่านกิจกรรมห้องเรียนครูอย่างต่อเนื่อง

โครงการชุมชนคุม้ ครองเด็ก ในปี 2560 ฝ่ายพัฒนา
เด็กฯจะขยายแนวคิดไปยังชุมชนในกรุงเทพมหานคร
อีก 2 แห่ง และชุมชนในต่างจังหวัดอีก 2 แห่ง พร้อม
กับการพัฒนาชุมชนเดิมให้มคี วามเข้มแข็ง สำ�หรับเป็น
ตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น

รายงานการดำ�เนินงาน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 2559
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ลุงพล คนใจดี...กับเรื่องราวดีๆ
ของตำ�บลสันมะค่า จังหวัดเชียงราย
“การ

ที่ชุมชนช่วยเหลือกัน มีความเอื้ออาทร
ต่ อ กั น ช่ ว ยกั น ดู แ ลบุ ต รหลาน
ในชุ ม ชน ทั้ ง เรื่ อ งความปลอดภั ย เรื่ อ งการเลี้ ย งดู
ของครอบครั ว เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม พั ฒ นา และเรื่ อ ง
ความเป็นอยู่ต่างๆ ของเด็กและครอบครัวในชุมชน”
ถือเป็นเป้าหมายสำ�คัญของโครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก
ที่ มู ล นิ ธิ ศู น ย์ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ เ ด็ ก พยายามผลั ก ดั น และ
พัฒนาให้พื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดอื่นๆ
ได้มีชุมชนในลักษณะนี้
ณ ที่นี่ ตำ�บลสันมะค่า จังหวัดเชียงราย ถือเป็น
หนึ่งในพื้นที่นำ�ร่องในโครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก
ที่มีผู้ใหญ่ใจดีในชุมชน ที่พร้อมจะดูแล ช่วยเหลือ
เด็ ก และเยาวชนในชุ ม ชน ให้ มี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี
มีความปลอดภัย และนี่คือเรื่องราวดีๆ จากผู้ใหญ่ใจดี
คนหนึ่งในชุมชน
ลุงพล ผู้ใหญ่ใจดีของเด็กๆ ในชุมชน ลุงพล
เป็นสล่า (ช่าง) แห่งตำ�บลสันมะค่า จังหวัดเชียงราย
และได้เข้าร่วมโครงการชุมชนคุ้มครองเด็กมาตั้งแต่่
ปี 2555 เช้ า วั น หนึ่ ง ลุ ง พลได้ อ อกเยี่ ย มบ้ า นและ
สำ�รวจบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุในตำ�บลตามโครงการ
ศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งภั ย พิ บั ติ ตำ � บลสั น มะค่ า จนกระทั่ ง
ในช่วงบ่าย ลุงพลจึงมาหยุดพักทีบ่ า้ นหลังหนึง่ ในหมูท่ ่ี 5
ตำ�บลสันมะค่า ลุงพลเห็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้กับ
จุดที่นั่งพักมีสภาพบ้านผุพัง เสาบ้านเอียง บันไดบ้านผุพัง
จึงถามเพื่อนบ้านว่าเป็นบ้านของใคร เพื่อนบ้านจึงบอกว่า
เป็นบ้านของน้องนก(นามสมมติ) อายุ 18 ปี ซึง่ เป็นแกน
นำ�เยาวชนจิตอาสาที่ลุงพลเคยร่วมงานด้วย เมื่อลุงพล
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ได้ ท ราบข้ อ มู ล
เบื้ อ งต้ น จึ ง เดิ น
เข้าไปสำ�รวจบ้าน
อย่ า งละเอี ย ด
พบว่ า เสาบ้ า น
ทุกต้นผุพัง บันได ฝาบ้าน พื้นบ้านผุพัง หลังคารั่ว
เมื่ อ มี โ อกาสลุ ง พลจึ ง ได้ พู ด คุ ย ไถ่ ถ าม
ความเป็ น อยู่ กั บ น้ อ งนก น้ อ งนกเล่ า ให้ ฟั ง
ปนเสี ย งสั่ น เครื อ ว่ า “บ้ า นหลั ง นี้ น้ อ งนกอาศั ย
อยู่ กั บ แม่ แ ละหลานชายซึ่ ง เป็ น ลู ก ของพี่ ส าว
ที่ เ สี ย ชี วิ ต แล้ ว หลานชายเรี ย นอยู่ ชั้ น ป.5”
แม่ของน้องนกมีอาชีพรับจ้างขายผ้า โดยจะไปขายผ้า
คราวละหลายวันปล่อยให้น้องนกอยู่ดูแลหลานชาย
ตามลำ�พัง ส่วนน้องนกเรียนในระดับ กศน. ม.ปลาย
ตอนนี้บ้านผุพังไม่สามารถนอนบนบ้านได้ ทุกคน
ที่ บ้ า นต้ อ งนอนใต้ ถุ น บ้ า น บนแคร่ ที่ มี ข นาด
3 x 2.5 เมตร โดยเอาผ้ามาขึงกั้นบังลม พอลุงพล
ได้ ฟั ง ก็ รู้ สึ ก เป็ น ห่ ว ง เพราะเห็ น ว่ า น้ อ งนกเอง
ก็โตเป็นสาวแล้ว ที่นอนดูไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะ
ในยามวิกาลที่ต้องอยู่กันตามลำ�พังกับหลานชาย
และบ้ า นของน้ อ งนกอยู่ ติ ด ถนนในหมู่ บ้ า น
ลุ ง พลจึ ง รี บ นำ � เรื่ อ งราวเหล่ า นี้ ไ ปเล่ า ให้ กั บ
ปลัดเทศบาลฟัง ปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรี
เห็นด้วยว่าควรจะช่วยเหลือน้องนกและครอบครัว
แต่ก็ไม่สามารถใช้งบประมาณโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างฯ ได้ เนื่องจากไม่อยู่ในเงื่อนไขของโครงการ
ทางเทศบาลจึงให้ลุงพลและเจ้าหน้าที่เทศบาล

ฝ่ายโยธาฯ ลงสำ�รวจบ้านน้องนก
อย่างละเอียดและประมาณการณ์
งบประมาณในการสร้างบ้านหลัง
ใหม่ชั้นเดียวยกพื้นสูง ซึ่งต้องใช้
งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ทางเทศบาลก็ไม่ย่อท้อ
พยายามคิดหาวิธีการที่จะได้มา
ซึ่งงบประมาณสำ�หรับการซ่อม

เมื่อวัสดุในการสร้างบ้านถูกทยอยมาและเงิน
บริจาคที่หลั่งไหลมาร่วมสมทบ ทีมน้องๆ สภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตำ�บลสันมะค่า สล่าชุมชนและ
เจ้าหน้าที่เทศบาลจึงมาร่วมกันลงมือลงแรงเทปูน ลงเสา
เพียงไม่กี่เดือนบ้านของน้องนกก็เสร็จสมบูรณ์
และปลัดเทศบาลยังบอกเล่าให้เราฟังว่า เงินที่เหลือจาก
การสร้างบ้านน้องนก ทางเทศบาลยังเอาไปซ่อมแซม
บ้านให้กับคนอื่นๆ ในชุมชนได้อีกหลายหลัง....
นอกจากเรื่องบ้านแล้ว เทศบาลยัง
ได้สนับสนุนช่วยเหลือน้องนก ด้วยการดึงให้
น้องนกเข้ามาทำ�กิจกรรมต่างๆ ของเด็กและ
เยาวชนในตำ�บล รวมถึงทำ�กิจกรรมต่างๆ
ในชุมชน เพื่อให้น้องได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์
และทำ�ให้น้องได้มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
และได้มีทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
อีกด้วย

สร้างบ้านของน้องนก จึงจัดทำ�โครงการ “โฮมฮัก
เพื่อน้อง” โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook
ขอระดมบริจาคทั้งวัสดุในการสร้างบ้านและเงิน
ผ่านบัญชีที่เปิดเพื่อโครงการนี้จากคนในชุมชนเเละ
ภาคีเครือข่ายหน่วยงาน เพียงไม่นานนักนา้ํ ใจจากทุกฝ่าย
หลัง่ ไหลมาจากทุกสารทิศและได้รบั
งบประมาณช่วยเหลือจากเครือข่าย
ภัยพิบัติจังหวัดเชียงรายจำ�นวนหนึ่ง
เนือ่ งจากบ้านของน้องนกได้รบั ผลกระทบ
จากเหตุแผ่นดินไหวทำ�ให้เสาบ้าน
แตกทรุดตัว
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รายงานการดำ�เนินงานฝ่ายพัฒนาองค์กร
เดือนมกราคม - ตุลาคม พ.ศ.2559
2559 งานระดมทรัพยากรของมูลนิธิฯ มีการระดมทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการระดมทุนต่างประเทศ
เป็นการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน และการระดมทุนออนไลน์
Crowd funding Website สำ�หรับการระดมทุนในประเทศ มีรปู แบบดำ�เนินงาน
ทีห่ ลากหลาย เช่น การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน
และรัฐวิสาหกิจ การวางกล่องบริจาค การออกบูธรับบริจาค จดหมายระดมทุนทางไปรษณีย์ และกิจกรรมระดมทุน

ในปี

งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ พุทธสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ธรรมสภา
บันลือธรรม จำ�กัด จัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมพ.ศ.2559 ณ ศูนย์หนังสือ
พระพุทธศาสนา สถาบันบันลือธรรม ซอยบรมราชชนนี 119
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จัดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม
การจัดงานครัง้ นีม้ ลู นิธฯิ ได้รบั ความเมตตาจาก
พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ
คณะในการเทศนาเวสสันดรชาดก ผูร้ ว่ มฟังพระธรรม
เทศนาก็ได้รับข้อคิดที่หลากหลายและสามารถนำ�
มาปรับใช้ในการดำ�เนินชีวิตได้
นอกจากนีม้ ลู นิธฯิ ยังได้รบั ความเมตตาและ
การสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เครือข่ายการทำ�งานด้านเด็ก พ่อค้าแม่คา้ เจ้าของสวนผลไม้
สวนไม้ดอกไม้ประดับ และประชาชนทัว่ ไป ในการร่วมบุญครัง้ นี้
มีการร่วมทำ�บุญทีห่ ลากหลายตามกำ�ลังทรัพย์ก�ำ ลังศรัทธา
เช่น บริจาคทรัพย์ตามกำ�ลัง บริจาคผลไม้ ต้นไม้ ต้นกล้วย
ข้าวสาร หรือ ร่วมบุญออกบูธอาหารเพือ่ แจกให้กบั ผูม้ า
ร่วมงานได้รบั ประทาน และในวันงานยังมีกลุม่ นักปัน่ จักรยาน
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ความคิดเห็นของผู้ร่วมทำ�บุญ

นำ�ทีมโดยคุณกำ�แหง นิลกำ�แหง เจ้าของร้าน Let’s Bike
ได้จัดทริปปั่นจักรยาน Let’s Bike Let’s Trip #6 “นักปั่น
ผูพ้ ทิ กั ษ์เด็ก” ซึง่ มีนกั ปัน่ จักรยานนับร้อยคนมาร่วมทริปนี้
แม้วา่ ไม่ได้มาร่วมฟังธรรมเทศนา เพราะต้องปัน่ จักรยาน
แต่กไ็ ด้น�ำ รายได้จากการปัน่ มาร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์จลุ พน
อีกด้วย
การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการร่วมบุญของผู้คน
ทีห่ ลากหลายทีม่ วี ตั ถุประสงค์เดียวกันในการช่วยเหลือ
เด็กๆ ที่ถูกทารุณกรรม ซึ่งแต่ละคนใช้ศักยภาพและ
ความถนัดของตัวเองมาร่วมกันทำ�ให้งานสำ�เร็จลุล่วง
ไปด้วยดี จากการร่วมบุญของผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทำ�ให้
มียอดบริจาคจากการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดร
ชาดก รวมทั้งสิ้น 1,71,658.28 บาท ซึ่งมูลนิธิฯ จะนำ�ไป
เป็นค่าใช้จา่ ยในการช่วยแหลือดูแลเด็กทีถ่ กู ทารุณกรรม
300 คน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านร่ายกาย จิตใจ
และสามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
มูลนิธฯิ ขอขอบพระคุณพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัทธรรมสภา บันลือธรรม
จำ�กัด ในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ทำ�ให้งานสำ�เร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบพระคุณผู้ร่วมบุญทุกท่านที่
มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็กจะมุง่ มัน่ ทำ�งานส่งเสริมพัฒนา ปกป้อง คุม้ ครองเด็ก
ด้วยการทำ�งานร่วมกับสังคมแวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว
โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครและ
ภาคประชาสังคมต่อไป

“ป้าขอทำ�บุญด้วยนะ แต่ป้าไม่ค่อยมีสตางค์
ป้าเอาฟักที่ปลูกไว้ในสวนมาร่วมทำ�บุญด้วย
10 ลูกนะ ป้าอยากช่วยเด็กๆ ที่เขาลำ�บาก”
ป้ามล แม่ค้าผลไม้ ตลาดวัดหลักสี่
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
“อยากช่วยเด็กๆ บ้าง แต่เรามันคนจน หาเช้ากินคาํ่
ให้ป้าไปช่วยแรงนะ ป้าจะไปส้มตำ�ให้นะ”
แม่ค้าส้มตำ� หน้ามูลนิธิฯ
“เมื่อมูลนิธิฯ มาหารือว่าจะจัดงานเทศน์มหาชาติ
เราก็ยินดีสนับสนุนและช่วยเหลือ เพราะภารกิจ
หลักของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ คือการทำ�นุ
บำ�รุงเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการจัดกิจกรรม
เพื่อเด็กและเยาวชน รวมถึงการบำ�เพ็ญสาธารณ
กุศลและการบำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ เรา
ได้ท�ำ ทัง้ เรือ่ งของการเผยแผ่ศาสนา และช่วยเหลือ
เด็กไปในคราวเดียวกัน”
นายพุทธิวงศ์ สวัสดี
ตัวแทนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
“จริงๆ แล้วธรรมสภามีความตั้งใจจะจัดเทศน์
มหาชาติอยู่แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสเมื่อมูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็กมีโครงการแบบนี้และขอให้เรา
ช่วย เรายินดีมากเพราะเราก็ทำ�งานด้านนี้ และยัง
มีโอกาสได้ช่วยเหลือเด็กๆ อีก”
นายสุทธิรักษ์ สุขธรรม
ประธานกรรมการ บริษทั ธรรมสภา บันลือธรรม จำ�กัด
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อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก...คุณก็เป็นได้

รายงานการดำ�เนินงานฝ่ายสือ่ สารองค์กร
เดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ.2559
ในโอกาสปี พ.ศ. 2559 มูลนิธิ
ศู น ย์ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ เ ด็ ก ดำ � เนิ น
งานครบรอบ 35 ปี มูลนิธิฯ จึงได้จัดทำ�โครงการ
“ผู้ พิ ทั ก ษ์ เ ด็ ก ” ขึ้ น เพื่ อ รณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชน
ทั่ ว ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลปกป้ อ งคุ้ ม ครอง
ให้เด็กได้รับความปลอดภัย ได้รับการเลี้ยงดู
อย่างเหมาะสมตามวัย ตามพัฒนาการและสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ด็กควรจะได้รบั
ตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
โดยมีรายละเอียดการดำ�เนิน
งานดังนี้

เนือ่ ง
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สร้างสื่อรณรงค์เพื่อเสริมความรู้
และความเข้าใจวิธีดูแล คุ้มครองเด็ก
มีการผลิตสื่อในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ สปอต
รณรงค์ คูม่ อื ผูพ้ ทิ กั ษ์เด็ก Info graphic Quote ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเป็นผูพ้ ทิ กั ษ์เด็ก E-magazine และภาพประกอบ
บทวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว (Hot Issue)
ด้วยการสือ่ สารผ่านช่องทางการสือ่ สารแบบสือ่ ออนไลน์
เช่น เว็บไซต์ เฟสบุค๊ Instragram Youtube ซึง่ เป็น
สือ่ ทีท่ างมูลนิธฯิ สามารถผลิตข้อมูลและภาพส่งไป
ให้กบั ประชาชนได้โดยตรง ทัง้ ในการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนและการให้สาระข้อมูลต่อการดูแลเด็ก
โดยจากการดำ�เนินงานที่ผ่านมา 10 เดือน
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ มี เ ผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์
เหล่านี้ มีผู้เข้าถึงข่าวสารจำ�นวนเกือบแสนราย
จากการแชร์ข้อมูลข่าวสารต่อกันๆ ของผู้ที่กด Like
เพจของมูลนิธิ และบางโพสต์หากเป็นข่าว Hot Issue
จะมีเว็บเพจดังๆ รวมถึงสือ่ มวลชนมีการนำ�ข้อคิดเห็นของ
เพจไปเสนอผ่านทางรายการทีวี และเว็บไซต์ของสือ่ มวลชน
หรือเพจดังๆ จะมาแชร์ข้อมูลต่อ เช่น drama-addict,
voice tv, thairathtv32 สะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสาร

ผ่านสื่อออนไลน์สามารถสร้างการรับรู้ได้ และ
สามารถเป็นสื่อหลักในการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ
ของโครงการต่อไปได้

ไม่วา่ คุณจะเป็นใคร อยูท่ ไ่ี หนก็สามารถมีสว่ นร่วม
ในการดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็กได้ ด้วยการสมัคร
เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการผู้พิทักษ์เด็ก ซึ่งปัจจุบัน
มีสมาชิกจำ�นวน 124 ราย โดยเป็นเพศหญิง 101 ราย
เพศชาย 23 ราย ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18- 46 ปีขึ้นไป จำ�แนก
เป็นประเภทสมาชิกได้ดังนี้ แจ้งเหตุ 70 ราย /กระจาย
ข่าวสาร 90 ราย / สัญจรพัฒนาเด็ก 65 ราย /ระดมทุน
44 ราย และอาสาสมัครทั่วไปเพื่อสนับสนุนงานมูลนิธิฯ
37 ราย (*หมายเหตุ สมาชิกหนึง่ คนมีความสนใจประเภท
สมาชิกมากกว่า 1 แบบ )
โครงการนี้มิได้เรียกร้องให้ผู้คนมาเปลี่ยนบทบาท
หน้าที่ที่ตนเองเป็นอยู่ในขณะนี้เพื่อจะเป็นผู้พิทักษ์เด็ก
แต่ตอ้ งการให้คณ
ุ เป็นผูพ้ ทิ กั ษ์เด็กตามวิถที คี่ ณ
ุ เป็นอยูใ่ น
ปัจจุบนั นัน่ หมายความว่า ไม่วา่ คุณจะเป็นใคร ทำ�อาชีพ
อะไร หรืออยู่ที่ไหน ก็สามารถที่จะทำ�หน้าที่ของการเป็น
“ผู้พิทักษ์เด็ก” ได้ในด้านการช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครอง
และส่งเสริมพัฒนาเด็ก

กิจกรรมรณรงค์ สร้างการมีส่วนร่วม
จากสังคม

มีการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนือ่ งทีม่ งุ่ เน้น
การมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม ได้แก่ กิจกรรม
#เราคือผู้พิทักษ์เด็ก ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การ
พิทักษ์เด็กในวิถีของคุณบนโซเซียลมีเดีย กิจกรรม
อาสาสัญจรพัฒนาเด็ก เสริมทักษะชีวิต ทักษะ
สังคม ทักษะความปลอดภัยให้กบั เด็กในพืน้ ทีช่ มุ ชน
ต่างๆ และกิจกรรม“รวมพลผู้พิทักษ์เด็ก” จัดขึ้น
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ เอสพลานาด แคราย
งามวงศ์วาน โดยมีผเู้ ข้าร่วมงาน จำ�นวนกว่า 200 คน
ได้แก่ อาสาสมัคร เครือข่าย ประชาชน สื่อมวลชน
ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรม
อาสาสร้างสือ่ เสริมพัฒนาการเด็ก กิจกรรมแนะนำ�
การเลี้ยงดูเด็ก นิทรรศการผู้พิทักษ์เด็ก ตลาดนัด
ปันบุญ และการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ

สนใจสมัครเป็นสมาชิกผู้พิทักษ์เด็ก สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
โทรศัพท์ 0-2412-0738
FB : มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
หรือ www.thaichildrights.org
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ทิศทางการดำ�เนินงาน
โครงการผู้พิทักษ์เด็ก ปี 2560
2560 โครงการผู้พิทักษ์เด็กนับเป็นปีที่ 2 มีการสัญจรลงพื้นที่ชุมชน
เพื่อเชิญชวนผู้ใหญ่ในชุมชนให้เกิดความตระหนักและร่วมรณรงค์
ในพื้ น ที่ ผ่ า นการผลิ ต สื่ อ สร้ า งจิ ต สำ � นึ ก ให้ กั บ คนในชุ ม ชน ขณะเดี ย วกั น
มีการขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มสื่อมวลชน เพื่อให้โครงการผู้พิทักษ์เด็กเผยแพร่
สู่สาธารณะมากขึ้น โดยมีประเด็นเนื้อหาสาระที่ทางโครงการจะนำ�มารณรงค์
แก่คนในชุมชนและสังคม ประเด็นหลักๆ ได้แก่
1. ความรักความผูกพันที่มั่นคง (Secure Attachment)
2. ความไว้วางใจ เชื่อใจ (Trust)
3. ความสามารถในการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น (Empathy)
4. ทักษะการเป็นพ่อแม่ในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งประเด็นเหล่านี้ถือเป็นหัวใจ
สำ�คัญของการดูแลเด็กและการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว
และทำ�ให้เด็กเกิดความปลอดภัย
นอกจากกิจกรรมรณรงค์ในชุมชน
แล้ว งานของเหล่าสมาชิกอาสาสมัคร
ผู้ พิ ทั ก ษ์ เ ด็ ก จะมี ก ารสั ญ จรลงไป
ทำ�กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็ก
ในหลากหลายประเด็น เช่น ทักษะชีวติ
ทักษะความปลอดภัย เสริมความรู้
เรื่องการป้องกันตนเองจากภัยทางเพศ
และความรุนแรงในเด็ก ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้อาสาสมัครจะได้มีส่วนร่วมคิด
ตั้งแต่การลงพื้นที่สำ�รวจชุมชน วางแผนและออกแบบกิจกรรม ลงพื้นที่ทำ�กิจกรรม
และติดตามประเมินผล พร้อมกันนี้มีการผลิตสื่อรณรงค์กระจายสู่สังคมในรูปแบบ
ของสื่อที่หลากหลาย อาทิ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ Info-graphic คลิปวีดีโอ เพลงรณรงค์
E-magazine เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใหญ่ในสังคมได้มีส่วนร่วมเป็นผู้พิทักษ์เด็กต่อไป

ในปี
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รายงานการเงิน
เดือนมกราคม - ตุลาคม พ.ศ.2559
2559 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้จัดทำ�งบประมาณประจำ�ปี
เป็นเงิน 23,503,474 บาท เพื่อดำ�เนินงานกิจกรรมและโครงการของ
มูลนิธิฯ ตลอดทั้งปี โดยตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2559 มูลนิธิฯ ได้รับเงินบริจาค
เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงาน เป็นจำ�นวนเงิน 17,268,749.70 บาท ซึ่งได้มาจาก
การจัดกิจกรรมระดมทุนภายในประเทศ เช่น จัดงานเทศน์มหาชาติ วางกล่องบริจาค
จดหมายระดมทุนทางไปรษณีย์ และการเขียนโครงการขอแหล่งทุนในประเทศ
เป็นจำ�นวนเงิน 6,323,203.46 บาท และเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจาก
แหล่งทุนต่างประเทศ 11,647,546.23 บาท

ในปี
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โดยเงินบริจาคที่ได้รับมานั้นได้มีการจัดสรรไป
สนับสนุนงานต่างๆ ของมูลนิธิฯ เพื่อดำ�เนินโครงการ
ตามที่วางแผนไว้ ดังนี้
• ฝ่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก ดำ�เนินงาน 1.ช่วยเหลือ
คุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำ�ทารุณและได้รับการเลี้ยงดู
โดยมิชอบ 2.โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำ�บล เบิกจ่าย
งบประมาณไปแล้ว เป็นจำ�นวนเงิน 6,188,741.23 บาท
• ฝ่ายบำ�บัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว ดำ�เนินงาน
1.งานคืนเด็กสู่สังคมและส่งต่อไปยังหน่วยงานเครือข่าย
2.งานบริการเด็กที่ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ และเด็กที่
คืนสู่สังคม 3.งานบำ�บัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว และ
4.งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและ
บุคลากรหน่วยงานเครือข่าย เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว
เป็นจำ�นวนเงิน 2,632,652.10 บาท
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• ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว ดำ�เนินงาน
1.งานพัฒนาเด็กและพ่อแม่ 2.งานโรงเรียนคุม้ ครองเด็ก
3.งานชุมชนคุ้มครองเด็ก เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว
เป็นจำ�นวนเงิน 2,813,617.80 บาท
• ฝ่ายพัฒนาองค์กร ดำ�เนินงานการเงินเเละบัญชี
ธุรการสำ�นักงาน งานบุคคลเเละงานระดมทรัพยากร
จากทุกภาคส่วนของสังคม เพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินงาน
ของมูลนิธิฯทั้งหมด เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วเป็น
จำ�นวนเงิน 3,331,674.63 บาท
• ฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก ร ดำ � เนิ น งานโครงการ
ผู้พิทักษ์เด็กเพื่อสร้างความรู้จักต่อสังคม และสร้างการ
มีส่วนร่วมด้านอาสาสมัคร เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว
เป็นจำ�นวนเงิน 873,315.98 บาท
การดำ�เนินงานของมูลนิธฯิ เพียงหน่วยงานเดียวคงจะไม่สามารถทำ�ให้เด็กทุกคนในสังคมปลอดภัย
หากต้องอาศัยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อร่วมกันดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็ก
และร่วมกันสร้างสังคมแห่งนี้ให้ปลอดภัย น่าอยู่และเอื้ออาทรสำ�หรับเด็ก
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