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เปดหนาทักทาย

โครงการผูพิทักษเด็ก ซึ่งมูลนิธ�ศูนยพิทักษสิทธ�เด็ก ไดจัดทำข�้นเมื่อป พ.ศ. 2559 มีเปาเหมาย
เพื่อรณรงคใหบุคคลทั่วไปที่อยูแวดลอมเด็ก ตั้งแตพอแม ผูปกครอง ครู คนในชุมชน คนในสังคม
ประชาชนทั่วไปไดมีสวนรวมกันดูแลคุมครองใหเด็กๆ ไดรับความปลอดภัย ไดรับการเลี้ยงดู
อยางเหมาะสมตามวัย ตามพัฒนาการ และสิทธ�ขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะไดรับตามที่อนุสัญญาวาดวย
สิทธ�เด็กสหประชาชาติระบุไว โดยในปแรกมีการผลิตสื่อรณรงคและเผยแพรกิจกรรมผานสื่อสังคม
ออนไลน รวมทั้งมีการเปดรับสมัครสมาชิกผูพิทักษเด็ก เพื่อรวมเปนเคร�อขายรณรงค และมีการ
จัดงานรวมพลผูพิทักษเด็ก รวมพลังสมาชิก เคร�อขายและประชาชนที่มีแนวคิดและตองการปกปอง
คุมครองเด็กรวมกัน
ป พ.ศ.2560 นับเปนปที่ 2 ของการดำเนินการ โดยมีการสัญจรลงพื้นที่ไปยังชุมชนตางจังหวัด คือ
ชุมชนตำบลสันมะคา อำเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อเชิญชวนใหผูใหญในชุมชนเกิดความ
ตระหนักและรวมรณรงคในพื้นที่ โดยตลอดระยะเวลา 2 ปที่ผานมามีประชาชนใหความสนใจเขามา
มีสวนรวมในการรณรงคในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพลังการมีสวนรวมของคนในสังคม
ที่มุงหวังอยากใหสังคมแหงนี้นาอยูปลอดภัยและสิ�งสำคัญคือ เด็กๆไดรับการดูแลชวยเหลือคุมครอง
จากผูใหญทุกคน
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งานสัญจรสรางเคร�อขาย
“ผูพิทักษเด็ก” ในชุมชน
โครงการผูพิทักษเด็ก ไดสัญจรไปขยายพื้นที่การรณรงค
ณ ชุมชนตำบลสันมะคา อำเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
โดยรวมมือกับหนวยงานและแกนนำในพื้นที่ อันไดแก
เทศบาลตำบลสันมะคา แกนนำชุมชน แกนนำสภาเด็ก
และเยาวชนตำบลสันมะคา
โดยเร��มตนจากการสำรวจ
สถานการณความรุนแรงที่เกิดข�้นกับเด็กในชุมชน ดวย
แบบสำรวจและการสัมภาษณเด็กอายุระหวาง 8 ป – 17 ป
จำนวน 240 คน จาก 8 หมูบานๆ ละ 30 คน จากผลการ
สำรวจสถานการณความรุนแรงที่เกิดข�้นกับเด็ก พบวา
มีเด็กจำนวนหนึ่งในชุมชนตำบลสันมะคา ยังตองเผชิญกับ
ความรุนแรงทั้งทางดานรางกาย จ�ตใจ เพศและการปลอย
ปละละเลย โดยการกระทำความรุนแรงนั้นเกิดข�้นทั้งจาก
บุคคลในครอบครัว โรงเร�ยนและชุมชน ซึ่งความรุนแรง
ทางดานจ�ตใจ นับเปนความรุนแรงอันดับตนๆที่เด็กถูก
กระทำมากทีส่ ดุ ไดแก การพูดตอกย้ำซ้ำเติมความผิดพลาด
การเปร�ยบเทียบกับผูอื่นใหตนรูสึกดอยคา การใชคำพูด
ลอเลียนทำใหรูสึกอาย เจ็บใจ ซึ่งการกระทำเหลานี้สงผล
ใหเด็กรูสึกวาตนเองไมมีคุณคาและไมมีความสุข
ทั้งนี้
เมื่อเกิดเหตุการณความรุนแรงข�้น เด็กสวนใหญไมบอก
เร�่องราวกับใคร บางรายใชการโตตอบกลับ และบางราย
บอกเลาใหเพื่อนและพอแมรับรู
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อันดับความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

ตำหนิ ประจานฉัน
ตอหนาผูอื่น
จำนวน 99 ราย

โรงเรียน
ชุมชน

18 ราย
ชุมชน

60 ราย

21 ราย

ครอบครัว

โรงเรียน

80 ราย
44 ราย พูดตอกย้ำ ซ้ำเติม
39 ราย

ในความผิดพลาดของฉัน
จำนวน 163 รายที่ถูกกระทำ

ครอบครัว

แกลงและรังแกฉันเปนประจำ

ไมไดเรือ่ ง!! ดูเด็กขางบาน
เปนตัวอยางบางสิ

จนทำใหฉันรูสึกเจ็บกาย เจ็บใจ
เคียดแคน ไมมีความสุข

จำนวน 108 ราย

เปรียบเทียบกับคนอื่น
ค

84ราย
โรงเรียน

คนที่ฉันรูจัก

ชอบทำรายตนเอง
หรือ ทำลายสิ่งของ
หรือ ทำรายสัตว

จำนวน 113 รายที่พบ

ครอบครัว

64ราย 40ราย 9ราย

18 ราย
ชุมชน

10 ราย

ครอบครัว

หนาลิง
เตี้ย

ไอดำ
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49ราย

114 ราย
โรงเรียน

ชุมชน

ชุมชน

ย ัว

20ราย

โรงเรียน

4รารอบคร

ผลสำรวจความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก
จำนวน 240 คน
ชุมชนตำบลสันมะคา

จนทำใหรูสึกดอยคุณคา
จำนวน 152 รายที่ถูกกระทำ

ใชคำพูดลอเลียน

66ราย

โรงเรียน

ครอบครัว

ทำใหฉันรูสึกอับอาย เจ็บใจ
เชน นำปมดอยของฉัน
มาลอเลียน หรือตั้งฉายา
จำนวน 142 รายที่ถูกกระทำ

37ราย
ชุมชน

หลังจากการสำรวจมีการสะทอนสภาพปญหาที่เกิดข�้น
กับเทศบาลตำบลสันมะคา แกนนำชุมชน และ แกนนำ
เด็กฯ จ�งนำมาซึ่งการจัดอบรมผลิตคลิปว�ดีโอ หนังสั้น
ดวยมือถือ
โดยเชิญว�ทยากรผูเชี่ยวชาญ
คือ
คุณยิ�งพงค มั่นทรัพย Creative Producer บร�ษัท
พันตาคร�เอชั่น จำกัด เพื่อใหแกนนำเด็กฯ ไดเร�ยนรู
ว�ธ�การถายทอดเร�่องราวประเด็นสาธารณะใหนาสนใจ
และใชเปนเคร�่องมือในการสื่อสารปลุกพลังใหผู ใหญ
ในชุมชนไดเล็งเห็นความสำคัญของการรวมกันดูแลเด็ก
โดยหลังจากการอบรมเสร�จสิ�นเทศบาลตำบลสันมะคา
มีการนำไปผนวกเขากับงานของสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลสันมะคา ในการประชุมเวทีประมวลภาพการ
พัฒนางานเด็กฯโดยสรุปมีการใชหนังสั้นเปนเคร�่องมือ
ในการรณรงค 3 ประเด็น คือ เร�่องเพศ สิ�งแวดลอม
(ขยะ) และความรุนแรง
โดยสื่อหนังสั้นที่เด็กและเยาวชนผลิตข�้นเองนั้นถูกนำ
มาเสนอภายในงานกิจกรรมเปดบานสันมะคา วันที่ 17
พฤศจ�กายน 2560 ณ โรงเร�ยนบานวังว�ทยา
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เปดบานสันมะคา…รณรงคยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ
เนื่องในโอกาสวันสิทธ�เด็กสากล และวันรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตร� ซึ่งตรงกับวันที่ 20 และ 25
พฤศจ�กายนของทุกป มูลนิธ�ศูนยพิทักษสิทธ�เด็ก รวมกับ เทศบาลตำบลสันมะคา อำเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
และภาคีเคร�อขายทั้งในและนอกพื้นที่ไดจัดกิจกรรมงาน “เปดบานสันมะคา…รวมพลังยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ”
ในวันศุกรที่ 17 พฤศจ�กายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00-15.00น. ณ โรงเร�ยนบานวังว�ทยา ตำบลสันมะคา อำเภอปาแดด
จังหวัดเชียงราย
เพื่อรณรงคใหประชาชนและหนวยงานในพื้นที่เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและแสดงออกถึง
การรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมในการยุติความรุนแรงตอเด็กและสตร� และรวมกันขจัดและลดทอนปญหาความ
รุนแรงใหหมดสิ�นไป รวมทั้งเสร�มสรางเคร�อขายความรวมมือการทำงานรวมกันในการปองกันแกไขปญหาความรุนแรง
ในเด็ก สตร�และบุคคลในครอบครัว
โดยภายในงานมีการรวมพลังจากภาคีเคร�อขายหนวยงาน
ทัง้ ในพืน้ ทีแ่ ละนอกพืน้ ที่ ผานพิธล� งนามความรวมมือรวมกัน
ทั้งหมด 5 ประเด็น คือ
1.การยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ
2.การจัดการดิน น้ำ ปา สัตวปา และทรัพยากร
3.การจัดการที่อยูอาศัยและที่ทำกิน
4.การจัดการขยะ
5.การจัดสวัสดิการสังคมแกกลุมเปาหมาย
นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมปนจักรยานรณรงค เสวนา
รวมพลังยุติความรุนแรง ฉายหนังสั้น และบูธกิจกรรมของ
เคร� อ ข า ยที ่ ม ี ก ารทำงานบู ร ณาการร ว มกั บ เทศบาลตำบล
สันมะคาอีกกวา 10 แหง มีผูเขารวมงานประมาณ 600 คน
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นายอำเภอรวมปน จักรยานรณรงค
ยุตคิ วามรุนแรง

เสวนารวมพลังยุตคิ วามรุนแรง

คนในชุมชนและผูป กครองเด็กเขารวมงานอยางคับคัง่

คิ วามรนุ แรง
พิธล� งนามความรวมมอื MOU ยุต

สภาเด็กฯ ชวนเยาวชนเร�ยนรู
ว�ธก� ารจัดการขยะ

ปลัดเทศบาลตำบลสันมะคา
รวมประกาศเจตนารมณยตุ คิ วามรุนแรง

บา นนไ้ี มม คี วาม
รนุ แรง

อสส.และรพ.ปาแดด
ออกบูธตรวจสุขภาพ

โปสเตอรรณรงคของมูลนิธศ� นู ยพทิ กั ษสทิ ธ�เด็ก

� น้ื บานสรางบรรยากาศในงาน
วงดนตรพ

ฉายหนังสัน้ ผลงาน นมะคา
บลสั
ของสภาเดก็ และเยาวชนตำ
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นายฐาวุฒิ พรพุทธ�นันท เลขานุการนายกเทศมนตร�ตำบลสันมะคา
“ภาคีเคร�อขายและคนในพืน้ ทีใ่ หความรวมมือเปนอยางดี เราพยายามจัดใหเปนกันเอง
ที่สุด แมจะมีหน�วยงานราชการ ภาคประชาสังคม ที่เห็นความสำคัญในเร�่องความรุนแรง
และเร�่องเด็ก มารวมงานกันอยางคับคั่ง เราพยายามสรางบรรยากาศใหเปนกันเองกับ
พี่น�องชาวบานประชาชนในพื้นที่ มีการประชาสัมพันธลวงหน�าเกือบเดือน ประกาศตาม
เสียงตามสาย สรางความตระหนักในเร�่องความรุนแรงในครอบครัว ไมวาจะเปนเร�่อง
คำพูดและการกระทำ การจัดงานของเยาวชน โดยเฉพาะสภาเด็กและเยาวชนวันน��เอา
หนังที่ไดถายทำมารวมจัดงานในครั้งน��เพื่อกระตุนเตือนใจน�องๆ และผูปกครอง ก็ไดเห็น
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ผูปกครองผูใหญที่นั่งดูหนัง ก็
พยายามดูในสิ�งที่เด็กตองการสื่อสาร
หลายคนดูแลวเกิดความชื่นชมในกิจกรรมที่
เด็กไดทำ”

นายถว�ล สุร�ยะ ผูอำนวยการโรงเร�ยนบานวังว�ทยา
“การจัดงานในครั้งน��ในนามเจาบานรูสึกดีใจที่เทศบาลและหน�วยงานใหเกียรติ
โรงเร�ยน โดยเฉพาะเด็กๆไดรับประโยชน�มาก มีกิจกรรมสงเสร�มใหเด็กไดเร�ยนรู
เพราะบางอยางโรงเร�ยนไมไดสอน เด็กสนใจ กระตือร�อรน ใหความรวมมือกับ
หน�วยงานตางๆ ผูปกครองเห็นความสำคัญมารวมงานจำนวนมาก จะไดน�เอาสิ�งที่
ได ไปพัฒนาตนเอง”

นางคน�งน�ตย สอนโคตร แกนน�ในชุมชนตำบลสันมะคา

“การจัดงานในวันน��ถือวายิ�งใหญมากเปนพลังใหอผส.ไดรวมงานกับชุมชน รูสึกมีความสุขที่
ไดชวยเหลือและบร�การคนในชุมชนของเราวันน��เอาน��สมุนไพรตางๆ มาบร�การ ถาจะรวมยุติ
ความรุนแรงในความคิดของตัวเอง ตองเร�ม� ทีค่ รอบครัวเรากอน ถาเราทำแลวสือ่ ใหคนในชุมชน
หร�อคนรอบขางเรา เห็นวาในฐานะที่เราเปนแกนน� ผูน�ในชุมชน ถาในครอบครัวของเรา
ไมไดสรางความรุนแรง แสดงใหเห็นวาครอบครัวเราอบอุน ไมพูดแมกระทั่งความรุนแรง
คำพูดที่เปร�ยบเทียบลูกหลาน ไมแสดงใหเห็นก็ยังถือวาเปนครอบครัวที่ดี”

นายสมพล ฉันทะ แกนน�ในชุมชนตำบลสันมะคา

“การจัดงานในครั้งน��เปนครั้งแรก รูสึกดีทุกหน�วยงานมารวมมือเปนอยางดี การจัดงาน
ในครั้งน��แตกตางจากทุกครั้งที่ผานมา มีเวทีแลกเปลี่ยน มีบูธ เปนจุดหน��งที่จะน�ไปสู
การรณรงคในวงกวางได เพราะผูใหญบานทุกหมูไดมาเห็น เยาวชน หน�วยงานมารวมงาน
ทำใหเห็นวาสันมะคามาถูกทางแลวในการดำเน�นงานเร�่องน��”
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งานอาสาสมัครผูพิทักษเด็ก
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปใหความสนใจสมัครรวมเปนสมาชิกอาสาสมัครผูพิทักษเด็ก ประมาณ 182 ราย
โดยมีทั้งอาสาสมัคร 4 รูปแบบคือ แจงเหตุ กระจายขาวสาร อาสาสัญจรพัฒนาเด็ก และอาสาสมัครระดมทุน
โดยกิจกรรมอาสาสมัครที่สรางการมีสวนรวมของอาสาสมัครไดเปนอยางดี คือ กิจกรรมอาสาสมัครบานพาเพลิน
ซอยจรัญสนิทวงศ 12 ซึ่งอาสาสมัครมีสวนรวมนับตั้งแตการลงพื้นที่สำรวจชุมชนบร�เวณรอบๆที่ทำการของมูลนิธ�ฯ
เชน ชุมชนวัดดีดวด ชุมชนโคงกระเทียม ชุมชนพุทธวันดี เพื่อสำรวจความตองการของเด็ก จากนั้นนำขอมูลมา
ออกแบบกิจกรรมเพื่อสงเสร�มทักษะชีว�ต ทักษะสังคมและทักษะการจัดการปญหา
โดยทำการเปดบานพาเพลินครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ซึ่งทุกครั้งกอนเร��มกิจกรรม เหลาอาสาสมัคร
จะชวยกันจัดเตร�ยมอุปกรณและแบงบทบาทหนาที่กันตามความสามารถของอาสาสมัครแตละคน เชน นำเลนเกม
สรุปความรู ดูแลเด็ก กิจกรรมบานพาเพลินจัดทุกวันเสารที่ 2 และ 4 ของเดือน ตั้งแตเวลา 13.00-16.00 น.
มีเด็กๆที่อาศัยอยูในบร�เวณใกลเคียงมารวมกิจกรรม ตั้งแตอายุ 5 - 12 ป จำนวนครั้งละ 15-20 คน
โดยอาสาสมัครจะชวยกันสรางสรรคพื้นที่บานพาเพลินใหเปนพื้นที่เร�ยนรูนอกหองเร�ยนสำหรับเด็ก
นอกจากนี้ยังมีกลุมอาสาสมัครระดมทุน ที่ชวยกันพัฒนาโครงการพิเศษข�้นเพื่อระดมทุนใหกับมูลนิธ�ฯ เชน
โครงการหนังสือว�เศษเพื่อนอง
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คุณคณาบดี ศร�วรารักษ (แม็ค) ผูรวมกอตั้งโครงการหนังสือว�เศษเพื่อนอง
“หากถามวาทำไม “โครงการหนังสือว�เศษเพื่อนอง” ตองเลือกที่จะมาชวยเด็กๆที่ถูกกระทำความรุนแรงของมูลนิธ�
ศูนยพิทักษสิทธ�เด็ก เพราะดวยความที่เราเคยทำงานมูลนิธ�มาและถูกบมเพาะความรูสึกวาจะทำอะไร ก็จะตองทำเพื่อสังคมบาง
เมื่อเรามีเวลา เราอยากทำงานอาสา เราก็เลือกที่จะทำงานเพื่อเด็ก ในขณะที่องคกรที่ทำงานดานเด็กมีมากมาย แตเราเลือก
ทำงานกับมูลนิธ�ศูนยพิทักษสิทธ�เด็ก ก็เพราะสวนหนึ่งทีมงานของเราไดว�เคราะหถึงจุดแข็ง จุดออนของเรา และองคกรที่จะมา
เปนคูบัดดี้ทำงานกัน ซึ่งจะตองชวยกันสงใหงานไปไดดี แนวทางการทำงานของมูลนิธ� เปนสิ�งที่เราชื่นชมและเราโชคดี
ที่เจอผูประสานงานของมูลนิธ�ฯที่สนับสนุนเราเต็มที่ จนตอนนี้เรารูสึกเกรงใจเพราะเรายังชวยอะไรมูลนิธ�ฯไมไดมาก เพราะชวง
เวลาของการทำงานเกือบ 1 ปที่ผานมา เราพบปญหา อุปสรรคมากมาย แตเราก็ไมทอและยังสูตอ และเราก็ยังเลือกที่จะ
สนับสนุนมูลนิธ�ศูนยพิทักษสิทธ�เด็ก เลือกที่จะชวยเด็กๆกลุมนี้ตอไป”

น.ส. ธัญญารัตน ศรุติพันธ อาช�พ พนักงานบร�ษัทเอกชน อาสาสมัครผูพิทักษเด็ก
“เขาเปนอาสาสมัครของมูลนิธ�เมื่อเดือนกันยายน 2557 เนื่องมาจากเหตุผลที่ตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชนและ
อยากมีสวนชวยเหลือหร�อพัฒนาสังคมบาง
โดยอาศัยความรูความสามารถที่มีอยูที่พอจะชวยอะไรไดบางไมมากก็นอย
รูสึกประทับใจในเจาหนาที่มูลนิธ�ฯและทีมงานอาสา ที่มีมิตรภาพใหความรูสึกเหมือนเปนครอบครัวเดียวกัน ทุกคนรับฟง
ความคิดเห็น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกันคือการใหเด็ก ๆ ไดรับประโยชนจากกิจกรรมที่จัดข�้น
อยางเต็มที่”
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งานผลิตสื่อรณรงค
ในป 2560 มีการวางแผนผลิตสื่อรณรงคของโครงการผูพิทักษเด็ก เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหประชาชน
ทุกคนไดหนั มาสนใจและรวมเปนผูพ ทิ กั ษเด็ก ในว�ถที ต่ี นเปนอยูป จ จุบนั ผานตัวอยางสือ่ รณรงคทแ่ี สดงใหเห็น
รูปธรรมของการเปนผูพิทักษเด็กแบบงายๆ ทำไดทุกที่ ทำวัน ไมวาใครก็สามารถทำไดและตอกย้ำวา
“คุณคือผูพิทักษเด็ก” โดยสื่อที่ผลิตข�้นมานั้นไดรับการสนับสนุนจากหลายๆ สวน ไดแก

เพลงรณรงคผูพิทักษเด็ก
มุงเนนใหคนในสังคมรวมกันใสใจดูแลเด็ก โดยไดรับ
ความรวมมือจากคุณกานต ใหญสวาง โปรดิวเซอร จาก
Music Factor Studio สถาบันสอนดนตร�และคายเพลง
นำทีมศิลปนนักรองในคาย อยางเชน แพรว (กมลภสร
อมาตยกุล) เบลลา ไรว�นทร (ไรว�นทร รัศมีนิยมวุฒิ) กานต
ทศน (ทัศนศักดิ์ ถนอมสิทธ�์) มารวมกันรองเพลง
ผูพิทักษเด็ก และถายทำมิวสิคว�ดีโอ โดยมีเนื้อรองและ
ทำนองที่แตงข�้นโดยคุณวราภรณ ว�ชญรัฐ
“เปนโอกาสที่ดีที่ทำใหพวกเราไดทำอะไรเพื่อสังคม คือถาจากตัวผม ผมวาการที่จะแกปญหาระยะยาว ตองใหคนที่
จะเปนผูใหญในอนาคตรับรูถึงปญหาและรูวาจะตองแกไขยังไง
นั่นเปนเหตุผลวาทำไมเราถึงทำงานนี้เต็มที่และใช
ศิลปนในคายที่เปนวัยรุนและทำเปนเพลงวัยรุน ตามคำเดิมๆที่เคยมีวา เด็กในวันนี้คือผูใหญในวันหนา สิ�งที่ทำในวันนี้
อาจจะไมไดเห็นผลในวันนี้ เพราะมันคือโอกาสไดนับ1 และเร��มกาวที่ 1 แลวและเราก็จะกาวเพื่อทำประโยชนตอสังคม
แบบนี้ไปเร�่อยๆ และเชื่อวามันจะดีข�้นเร�่อยๆ”
โปรดิวเซอร : กานต ใหญสวาง
ผูบร�หารคายเพลง Music Factor
โปรดิวเซอรและผูเร�ยบเร�ยงดนตร� “เพลงรณรงคผูพิทักษเด็ก”
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สติ๊กเกอร และโปสเตอร
เนื่องในโอกาสเดือนพฤศจ�กายนเปนเดือนแหงการ
รณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก
โครงการผูพิทักษเด็ก
มูลนิธศ� นู ยพทิ กั ษสทิ ธ�เด็ก รวมกับคณะอาจารยและนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร� จัดทำโปสเตอรรณรงคชุดพิเศษ เพื่อ
รวมกันรณรงคใหบุคคลทั่วไปที่อยูแวดลอมเด็ก ตั้งแต
พอแม ผูป กครอง ครู คนในชุมชน คนในสังคม และประชาชน
ทั่วไปไดมีสวนรวมกันดูแล คุมครองเด็ก ใหเด็กๆไดรับ
ความปลอดภัย ไดรับการเลี้ยงดูอยางเหมาะสมตามวัย
ตามพัฒนาการ และสิทธ�ขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะไดรับ
ตามที่อนุสัญญาวาดวยสิทธ�เด็กสหประชาชาติระบุไว
โดยมีทั้งหมด 6 ชุด ซึ่งมุงเนนการแจงเหตุ หากพบเห็น
เหตุการณการทำรายเด็กทั้งทางรางกายและจ�ตใจ มีการ
ผลิตเปนโปสเตอรขนาด A2 จำนวน 1,000 ชุด
นำไปแจกในกิจกรรมรณรงคจงั หวัดเชียงรายและเคร�อขาย
ชุมชนคุมครองเด็ก
และจัดทำในรูปแบบสติ�กเกอร
เพื่อขออนุเคราะหพื้นที่ติดบนรถโดยสารสาธารณะในป
2561
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สารคดีสั้นทางว�ทยุ
ชุด ผูพิทักษเด็กคุณก็เปนได
ไมวาคุณจะเปนใครอยูที่ไหน เพียงคุณใสใจ สังเกต
เฝาระวังและใหความชวยเหลือเด็ก เด็กๆก็จะมีชีว�ต
อยูอยางปลอดภัย สารคดีสั้นชุดนี้จะมีการเผยแพรผาน
ทางสถานีว�ทยุชุมชนตางๆ และมีแจกใหกับสมาชิก
ผูพิทักษเด็ก เคร�อขายของมูลนิธ�ฯ และประชาชนทั่วไป
ที่สนใจขอรับแผนซีดี
โดยไดรับความรวมมือจาก
คุณกรองทอง มณีสิน ผูจัดรายการว�ทยุ รายการดวยรัก
สถานีว�ทยุ มก. AM 1107

คลิปว�ดีโอ
มูลนิธ�ฯ
รวมมือกับคณะนิเทศศาสตร
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย ในการผลิตคลิปรณรงค
เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหคนในสังคมไดมีสวนรวมเปน
“ผูพิทักษเด็ก” โดยนำเสนอเร�่องราวของอาสาสมัคร
ผูพิทักษเด็ก ที่มาทำกิจกรรมกับเด็กๆ บานพาเพลิน

“โครงการผูพิทักษเด็ก”

มิไดเร�ยกรองใหผูคนมา
เปลี่ยนบทบาทหนาที่ที่ตนเองเปนอยูในขณะนี้ เพื่อจะเปน
ผูพิทักษเด็ก แตตองการให “คุณ” เปนผูพิทักษเด็กตามว�ถี
ที่คุณเปนอยูในปจจุบัน นั่นหมายความวา ไมวาคุณจะเปนใคร
ทำอาชีพอะไร หร�ออยูที่ไหน ก็สามารถที่จะทำหนาที่ของการ
เปน “ผูพิทักษเด็ก” ไดในดานการชวยเหลือ ปกปองคุมครอง
และสงเสร�มพัฒนาเด็ก
ติดตามเร�่องราวของผูพิทักษเด็กไดที่
เว็บไซต www.thaichildrights.org
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