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สุทิน ทองสะอาด
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	 ใครจะคะเนได้ว่าหัวใจของมนุษย์นั้น
มีพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดไหน?	 หัวใจในที่นี้ไม่ได้
หมายถงึขนาดของหัวใจทีเ่ท่ากบัก�าป้ันของคนๆ
นั้น	 แต่หมายถึง	 ความยิ่งใหญ่ของจิตใจที่เต็ม
เปี่ยมไปด้วยการให้	 แม้ว่าคนๆนั้นจะเป็นเพียง
คนเล็กๆ	ในสังคมที่ไม่มีใครให้ความส�าคัญ	เป็น
คนหาเช้ากินค�่าในนิยามของคนทั่วไปก็ตาม
	 “ผมชอบให้มากกว่ารับ	 จนเงินแต่ไม่
จนใจ” 
	 ลุงต้อยกล่าว	
	 ลุงต้อยเป็นใคร?	 เด็กๆในมูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็กและเจ้าหน้าที่รู้จักคุ้นเคยกับลุง
ต้อยเป็นอย่างดี	เพราะเป็นผูบ้รจิาคทีน่�าส่ิงของ
ต่างๆมามอบให้แก่มูลนิธิฯอยู่อย่างสม�่าเสมอ	
และบางครั้งบางคราวในโอกาสพิเศษ	ลุงต้อยก็
จะเลีย้งอาหารและขนมเด็กๆ	ในมลูนธิฯิ	ยามทีมี่ 
เงินรายได้จากการเก็บของเก่าขาย	 โดยทุกครั้ง 
ที่ลุงต้อยขายของได้	 ก็จะน�าเงินส่วนหน่ึงไปซ้ือ
ของใช้	เช่น	น�้ายาล้างจาน	ผงซักฟอก	กระดาษ
ทิชชู	 ขนม	 ไข่ไก่	 ฯลฯ	 มาฝากเด็กๆ	 และ 
เจ้าหน้าที่บ้านอุ่นรักอย่างสม�่าเสมอเป็นเวลา
กว่า	10	ปีมาแล้ว
	 สุทิน	ทองสะอาด	หรือลุงต้อย	ปัจจุบัน
อายุ	 54	ปี	พื้นเพเป็นชาวจังหวัดลพบุรี	 เดิมที
ลุงต้อยเรียนจบจากครุศาสตร์	 วิทยาลัยครู 
เทพสตรี	 ลพบุรี	 ต่อมาได้ท�างานเป็นผู้สื่อข่าว
ท้องถิ่นของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ	 แต่
โชคร้ายทีว่นัหน่ึงเกดิประสบอบุตัเิหต	ุท�าให้เป็น
อัมพฤกษ์ด้านซ้ายของร่างกาย	และต่อมาจึงได้
เข้ามารักษาตัวที่กรุงเทพฯ	 และด�ารงชีพด้วย 
การเก็บของเก่าขาย

 “ผมอยู่ลพบุรี เป็นคนลพบุรี รักษาตัว
มาเรื่อย เมื่อก่อนผมเดินไม่ได้ด้วย ปากเบ้ียว
เหมือนชายน้อยในละคร ต่อมาเพื่อนก็บอกว่า
กายภาพบ�าบดัทีไ่หนด ียาไหนด ีกท็�าจนกระทัง่ 
ดขีึน้ระดบัหนึง่ พอให้ช่วยเหลอืตนเองได้ เลยมา
รักษาตัวอยู่ที่กรุงเทพฯ พักอยู่โรงเจ ท�าอาชีพ 
เก็บของเก่าขาย ตอนนี้โรงเจย้ายไปแล้ว เลย
ย้ายมาอยู่โบสถ์คริสตจักร”
	 ลุ งต ้อยเลี้ ยงชีพด ้วยการเก็บขวด
พลาสติก	 กระดาษ	 ทุกอย่างที่ขายได้	 บางทีก็
เก็บจากถังขยะบ้าง	 จากที่คนในหมู่บ้านเก็บไว้ 
ให้บ้าง	 และบางครั้งก็ออกไปรับซื้อของเก่า 
ย่านพุทธมณฑล	คลองทวีวัฒนา	
 “หรอืถ้าข้างนอกมคีนบอกให้ไปผมกไ็ป 
สายสามบ้าง สายสองบ้าง แล้วแต่ใครจะบอกให้
ไปกไ็ป ไกลสดุถงึคลองทววีฒันา ถ้าไม่เตม็กเ็กบ็ 
ไปเรื่อย เมื่อก่อนอากาศไม่ร้อนอย่างนี้ เดี๋ยวนี้ 
3-4 โมงยงัแดดจัดเลย พอได้ของเตม็กก็ลบั แล้ว
ก็มีคนเขามารับซื้อ เอาไปเก็บไว้ที่ซอย 5 คนที่
รู้จักกันเขาให้วาง แต่วางเยอะมากไม่ได้ต้องรีบ 
ขาย เพราะเรามองเป็นเงนิ แต่เขามองเป็นขยะ 
อย่างถ้าเป็นแบตเตอร่ีได้ 300 บาท กระดาษ 
กิโลฯละ 3 บาท ขึ้นอยู่กับเราได้อะไรมา”

คนเก็บของเก่าท่ี  “เก็บบุญ” มากกว่า “เก็บเงนิ”
	 เมื่อได้เงินจากการขายของเก่า	 ซึ่ง 
วันหนึ่งๆไม่มากนัก	 จะมีเพียงวันเสาร์-อาทิตย	์ 
ท่ีจะมีรายได้ถึง	 100	 กว่าบาท	 ลุงต้อยก็จะน�า
เงินส่วนใหญ่มาท�าบญุ	โดยเหลือใช้ส่วนตัวเพยีง
เลก็น้อย	จนเป็นทีเ่กรงอกเกรงใจของเจ้าหน้าที ่
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มูลนิธิฯที่ห่วงใยลุงต้อย	 แต่ทุกคร้ังท่ีทักท้วงไป	 
ลุงต ้อยจะตอบกลับมาด้วยสีหน้ายิ้มแย ้ม 
เบิกบานว่า	อนาคตเป็นสิง่ไม่แน่นอน	ขอช่วยเหลอื 
สังคมเท่าที่ท�าได้
 “เงนิทีไ่ด้มา ผมกเ็กบ็ไว้กนิไว้ใช้ ทีเ่หลอื
ก็น�าไปท�าบุญ ใครบอกบุญอะไรมาผมท�าหมด 
บางครัง้ถงึข้ันเพลยีบญุเลย ผ้าป่า กฐนิ บางครัง้ 
มาที 4-5 ซอง คนอื่นเขาชอบเก็บเงิน แต่ผม
ชอบเก็บบุญ กลัวแก่แล้วไม่ได้ท�า บางคนไม่แก่
ตายก็ท�าไปก่อนตายไปธนาคารยังเบิกไม่ได้เลย 
แต่บุญเราน�าติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติ
 ...ผมท�าหมด กฐิน ผ้าป่า บวชพระ ท�า
ทั้งหมด มีใครบอกมาให้ท�าอะไรผมก็ท�าหมด 
พิมพ์หนังสือบ้าง แต่ที่ท�าหลักๆก็ท่ีมูลนิธิฯ 
จะมีคนช่วยอุปถัมภ์อยู่แถววัดสัมมากร จะมี
ผูใ้หญ่ท่านหนึง่ให้ผมไปเฝ้าบ้านให้เขา 2-3 เดือน 
ต่อครั้ง ไม่ได้ให้ท�าอะไร แม่บ้านเขาก็มีอยู ่  
เวลาไม่อยู่ ก็ให้ผมไปเฝ้าบ้านให้ กลับมาก็ให ้ 
2,000 –3,000 บาท ผมก็ซ้ือของมาให้เด็ก 
เพราะผมจบครศุาสตร์มา จบครมูา กเ็ลยรกัเดก็  
เด็กก็เหมือนผ้าขาวใช่ไหม 
 หลังๆ ผมเลยท�ากับมูลนิธิฯเป็นหลัก 
วันเกิด วันปีใหม่ วันสงกรานต์ ท่ีรู้จักมูลนิธิ
เพราะว่าผมเก็บขวดอยู่แล้ว พอดีผ่านไปเจอ 
เลยเข้าไปถามเจ้าหน้าทีว่่าเดก็เยอะไหม พอเจอ 
เด็ก เด็กๆก็ดีใจ เรียกลุงต้อย บางทีนั่งอยู่ในรถ 
พอเด็กเห็นก็เรียกลุงต้อยๆ บางทีไปตลาด
เด็กๆก็ยกมือไหว้ ลุงต้อย สวัสดี คนก็ไม่รู้ว่าผม 
เป็นใครแต่ก็เห็นเด็กๆ ไหว้กัน

 เม่ือก่อนไม่รู ้ว ่ามูลนิธิฯ ท�ากับข้าว 
กินเอง ท�าบุญทีก็ให้แม่ค ้ามาท�าให้ แกง- 
เขียวหวานหม้อหนึ่ง ไก่ 2 ตัว ขนมจีน 5 กิโลฯ 
ข้าวหม้อหนึง่ เขาคดิ 1,500 บาท เพิม่ของหวาน
ด้วย 2,000 บาท ผมมองดูแล้วมแีต่น�า้ เลยถามว่า 
มูลนิธิฯท�ากับข้าวได้ไหม เขาบอกว่าได้ ให้ 
มูลนิธิฯ ท�าเลย วันเกิด 1,000 บาท วันปีใหม่  
1,000 บาท ให้เอาไปเลี้ยงเด็ก”
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ช่วยเด็กด้อยโอกาส ความสุขที่สุดในชีวิตของ 
ลุงต้อย
	 ลงุต้อยเคยเรยีนครมูาก่อน	จงึเหน็ความ 
ส�าคญัของการศกึษามาก	และการช่วยเหลอืเดก็
ด้อยโอกาสคือความสุขที่สุดในชีวิตของลุงต้อย 
นอกจากเดก็ๆในมลูนธิฯิ	แล้ว	ลงุต้อยยงัมโีอกาส 
ได้ช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา	 ท่ี 
แม้ไม่ได้เป็นลูกหลาน	แต่เมื่อวันหนึ่งชะตาชีวิต
ได้น�าพามาพบกัน	 ลุงต้อยก็ไม่เคยรีรอท่ีจะให้
ความช่วยเหลือ
 “มีอยู่วันหนึ่ง ผมไปหาเพื่อนท่ีเป็นครู
อยู่ที่มุกดาหาร เพื่อนสอนอยู่พอดี เลยให้ผม 
เอากุญแจออกไปเพื่อไปบ้านพักก่อน ระหว่าง
เดินจากโรงเรียนไปบ้านเพื่อน มีเด็กคนหนึ่ง
เดินมาหาบอกว่า ลุง...หนูอยากเรียนต่อ ผม 
ถามว่า ท�าไมไม่เรียนล่ะ เด็กตอบว่า บ้านนอก
ลูกเยอะ เรียนไปท�าไม โตไปก็มีผัว เสียเวลาพ่อ
แม่ก็ไม่ให้เรียน ผมถามเด็กว่า อยากเรียนจริง
เปล่า ถ้าอยากเรียนจริงเอากระดาษฟูลสแก๊ป
ไปหาลุงที่บ้านลุงประสงค์ตอน 5 โมงเย็นนะ 
เขาก็ไปหา ผมก็ให้เขาเขียนหนังสือถึงราชการ
ว่า ข้าพเจ้านางสาว…. ขอทุนการศึกษา ให้เขา
จบ ม.6 ให้เขาเซ็นชื่อ เขาเซ็นไม่เป็นก็แปะโป้ง 
เอา พอเพือ่นกลบัมาก็ให้เพือ่นข่ีมอเตอร์ไซค์ไป
หาผู้ใหญ่บ้าน ให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นว่า ข้อความท่ี
เขียนเป็นความจริง และให้ก�านันเซ็นอีก ตอน
นี้เด็กคนนี้เรียนจนจบพยาบาลท่ีมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นโดยไม่เสียเงินสักบาท”

ฮโีร่ของลุงต้อย ในหลวงผู้ทรงปิดทองหลังพระ
	 หลายคนสงสัยเหลือเกินว ่า	 ท�าไม 
คนเก็บของเก่ารายได้น้อยอย่างลุงต้อยจึงมี
หัวใจท่ียิ่งใหญ่เช่นนี้ได้	 เป็นความจริงที่ว ่า 
มนุษย์ที่มุ ่งมั่นท�าประโยชน์ให้ผู ้อื่นนั้น	 มักม ี
แรงบันดาลใจส�าคัญบางประการ
 “ฮีโร่ของผมคนแรกคือ สมเด็จย่า ตอน 
เดก็ๆ ผมไปเข้าเฝ้าฯ สมเดจ็ย่า ท่านเสดจ็ฯไปเอา
ของเล่นไปให้เด็ก คนที่สองคือ ในหลวงรัชกาล 
ที ่9 ท่านชอบปิดทองหลังพระ ไม่ต้องบอกใครว่า 
เราท�าอะไร เขารู้เอง เรารู้เอง คนเราชอบปิด 
ข้างหน้า คนเราชอบแต่งกายมากกว่าแต่งใจ ไม่มดีัง้ 
กไ็ปเสรมิดัง้ เสียเงนิไม่พอ ยงัอายเขาอกี แต่งใจ
ไม่เสียสตางค์สักบาท หายใจได้ เขาให้มาดีแล้ว  
ป่วยกป่็วยแต่กาย กายป่วยกพ็อ อย่าให้จติป่วย
 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ดึกด่ืนท่านยัง 
ทรงงานเลย แต่ข้าราชการเลิก 4 โมง 3 โมงครึ่ง 
ถึงบ้านแล้ว ในหลวงเป็นฮีโร่ของผมในทุกด้าน 
โดยเฉพาะเรือ่งให้ทีเ่ป็นการให้แบบไม่มีทีส่ิน้สดุ  
ผมเหน็ท่านให้มาตัง้แต่ผมเป็นเดก็ คนไทยทุกคน 
โชคดมีากทีเ่กดิมาในเมอืงไทยมใีนหลวงรชักาล 
ที่ 9 และเกิดมาในพระพุทธศาสนาด้วย
 มีคนบอกผมว่า ท�าไมไม่เก็บไว้ใช้เองวะ 
ผมบอกว่าจะกนิอะไรกันนักหนาวนัละ 2 มือ้เอง  
ค่าครองชีพถูก 30 บาทก็กินได้ บางทีแม่ค้า 
บอกว่าขายไอ้โน ่นเหลือไอ้นี่ เหลือก็ให ้มา 
เราก็ทุ่นไปอีกหน่ึงมื้อ ที่เหลือก็มาให้เด็กบ้าง 
ไม่จ�าเป็นก็ไม่ได้ใช้อะไร อย่างโทรศัพท์ก็ไม่ได ้
ซื้อเอง มีคนเขาให้มา”
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“อย่าเล้ียงลูกด้วยเงิน” เสียงสะท้อนจากใจ
ลุงต้อย
	 ลุงต้อยมองสังคมปัจจุบันด้วยความ
ห่วงใย	 โดยเฉพาะปัญหาของเด็กๆ	 ซ่ึงทุกวันน้ี 
ลุงต้อยพยายามช่วยเหลือตามก�าลังเท่าที่จะ
ท�าได้	 แต่สิ่งส�าคัญที่ลุงต้อยอยากฝากไว้ให้คน 
เป็นพ่อแม่ได้ฉุกใจคิดก็คือ	แม้เงินจะเป็นปัจจัย
ส�าคัญในชีวิตคน	แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ส�าคัญที่สุด	
 “ผมอยากให้สังคมหันมามองเด็กบ้าง 
ไม่ต้องมองผู้ใหญ่มาก ให้ความส�าคัญกบัเดก็บ้าง 
โดยเฉพาะลูกหลานของตนเอง ไม่สร้างภาพ 
และไม่ใช่พ่อแม่ให้แต่เงิน มีอะไรซ้ือให้ลูกหมด 
อย่าเลี้ยงลูกด้วยเงิน เด็กจะไม่เห็นคุณค่าของ
เงิน เด็กบางคนขอเงินแม่ไม่ได้ก็มาขอผม อย่าง
โอวัลตินเม็ด อมยิ้ม ผมพกไว้วันละ 10 ซอง เข้า
เซเว่นฯท ี10 ซองเลย ออกมาหน้าเซเว่นฯก็หมด
แล้วเพราะเด็กมันรอกิน บางคนผมให้ตั้งแต่อยู่
ประถม บางคนท�างานแล้วมีลูกมีผัวแล้วยังให้
ลูกมาขอผมอีก หรืออย่างที่มูลนิธิฯ มีอะไรเขา
ก็มาบอกกัน เจ้าหน้าที่เขาขาดอะไรก็มาบอก 
แล้วจะซื้อให้ ผงซักฟอก น�้ายาล้างจาน วันไหน 
มเีงนิแล้วจะซ้ือมาให้ ช่วงเศรษฐกจิดีๆ  ผมซ้ือไข่ 
ให้เดือนละ 4 แผง ซุปคนอร์ ต้มจืด ต้มย�า 
เด็กไม่อยู่ก็ให้เจ้าหน้าที่ครับ เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้
มีเงินหรอก อีกอย่างมันให้จนเป็นสันดานแล้ว 
การให้มีความสุขมากกว่าการรับ บางคนเขามี
ความสุขเกี่ยวกับการรับใช่ไหม แต่ผมชอบให้
มากกว่ารับ จนเงินแต่ไม่จนใจ”

	 เวลานี้ลุงต้อยสุขภาพไม่ดีนัก	 ด้วย
อาการแขนขาไม่มีแรง	 แต่ก็ยังคงมุ่งมั่นในการ
ท�าหน้าท่ี	 “ผู้พิทักษ์เด็ก”	 ที่จนเงินแต่ไม่จนใจ
ต่อไป	
 “ตอนน้ีอาการแขนขาไม่มีแรง ผมไม่
รักษาที่ไหนแล้ว รักษาใจดวงเดียว ป่วยแต่กาย
อย่าให้จิตป่วย”	 ลุงต้อยเล่าอาการป่วยด้วย 
หัวใจท่ีเบิกบานอย่างไม่น่าเช่ือ...เรื่องราวของ
ลุงต้อย-คนเก็บของเก่าที่มีหัวใจขาวสะอาดนี	้
ท�าให้เราสามารถเรียกลุงต้อยว่าเป็น	“ผู้พิทักษ์
เด็ก”	ได้อย่างเต็มปากเต็มค�า	ด้วยความคารวะ 
อย่างจริงใจต่อหัวใจอันกว้างใหญ่ที่ไม่เคยถูก
จ�ากัดด้วยความเจ็บป่วยของสภาพร่างกาย	
ฐานะ	 หรือสถานภาพในสังคม	 และเช่ือเป็น
อย่างยิ่งว่า	 ขนาดหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของลุงต้อยจะ
สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแก่ผู้คนอีกมากมาย
บนโลกใบนี้
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ไลลา บุญเทียม
ครูผู้พิทักษ์เด็กที่แก้ปัญหำควำมรุนแรงด้วย

“ควำมอ่อนโยน”

เรื่องเล่าผู้พิทักษ์เด็ก     11 



 “อย่าท้อนะคะ ให้ด�าเนินการต่อไป” 
เป็นถ้อยค�าให้ก�าลังใจจากครูไลลา	 บุญเทียม	 
เมื่อกล่าวถึงโครงการผู้พิทักษ์เด็ก	 ของมูลนิธิ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก	 สะท้อนถึงความอ่อนโยน 
และเมตตาของคนเป็นครูที่มีให้แก่คนทุกคน
	 ครูไลลา	 เป็นครูอยู ่ที่โรงเรียนบ้าน 
คลองยาง	 อ�าเภอเกาะลันตา	 จังหวัดกระบี่ 
โดยได้ท�างานร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
มาตัง้แต่ปี	2542	โดยรบัเดก็ของมลูนธิฯิ	ไปดแูล 
เป็นครอบครัวทดแทน	 ต่อมาเมื่อทางมูลนิธิฯ 
มีโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก	 โรงเรียนบ้าน
คลองยางได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย	 ครูไลลา
จึงได้เข้ารับการอบรมต่างๆ	 เกี่ยวกับการดูแล
ปกป้องคุ้มครองเด็ก	ท�าให้มีความรู้ที่จะจัดการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กได้อย่างถูกวิธี
	 ครูไลลาเป็นครูทีม่คีวามรบัผดิชอบ	มุ่งมัน่ 
ตัง้ใจท�างานกบัเดก็ๆ	เป็นอย่างมาก	ถ้าเดก็นกัเรยีน 
มีอะไรผิดสังเกตหรือเปลี่ยนไป	ก็จะคอยสังเกต	
คอยเฝ้าระวังและเข้าช่วยเหลือ	 คอยแก้ปัญหา
ให้กบัเดก็อย่างเตม็ที	่ส่วนหนึง่อาจจะเป็นเพราะ
ครูไลลามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นครูมาตั้งแต่เด็ก	
และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพนี้อย่างยิ่ง
 “ชีวิตเมื่อตอนยังเป็นเด็ก ก็อยู ่ กับ
ครอบครัวที่ประกอบอาชีพครู ตัวเองก็ได้
ติดตามผู้ปกครองไปที่โรงเรียนแล้วก็เกิดภาพ
ความประทับใจมาตั้งแต่นั้น ก็เลยคิดว่าตัวเอง
จะต้องเป็นครูให้ได้ ประกอบกับได้มีโอกาส 
ดูภาพยนตร์เรื่อง ‘ครูบ้านนอก’ ท�าให้เป็น 
ส่วนเสริมพลังอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องท�าหน้าที่
ครูให้ได้”

แสวงหาความรู้ในการแก้ไขพฤติกรรมเด็ก
เพราะครูเป็นมากกว่าครู
	 เมื่อมาเป็นครูแล้ว	 ครูท่ีดีในมุมมอง
ของครูไลลาไม่ใช่เพียงแค่การสอนหนังสือใน
ห้องเรียนไปวันๆเท่านั้น	 แต่รวมไปถึงการท�า 
หน้าท่ีสอดส่องดูแลความประพฤติ	 ความทุกข	์
ความสุขของลูกศิษย์ด้วย	 เธอจึงสนใจเข้ารับ 
การอบรมความรูจ้ากมลูนธิศูินย์พทิกัษ์สิทธเิดก็	
เพือ่จะได้น�าความรูน้ีไ้ปใช้ในการแก้ปัญหา	และ 
อบรมลูกศิษย์ได้อย่างเห็นผล
 “ในช่วงแรกๆ เรามีหน้าท่ีสอนเต็มท่ี 
จิตวิทยาบางตัวก็น�ามาใช้บ้าง แต่ก็ยังไม่มาก 
เพราะถือว่า งานอื่นมีไม่เยอะ พอมาในยุค
ปัจจุบันก็เจอกับปัญหาหลายๆอย่าง กิจกรรม
ค่อนข้างเยอะ แล้วตัวเองก็มีหน้าที่สอนด้วย  
ส�าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก ที่ครูจะต้องไป 
แก้ปัญหามีจ�านวนมาก โดยจะเป็นในเรื่องของ
สือ่ เรือ่งของพฤตกิรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ แต่ว่าเรา 
มีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหา โดยการที่คุณครู 
ต้องไปอบรมเรื่องของพฤติกรรมเด็ก ในหัวข้อ 
การแก้ไขปัญหาเดก็ ซึง่การอบรมส่วนใหญ่กจ็ดั 
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ที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ซึ่งทางโรงเรียน
ของเราได้เข้าโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
ตั้งแต่ปี 2547 คุณครูในโรงเรียนก็ได้เข้าร่วม 
การอบรมทุกคน จากการที่ได้เข้าอบรม คุณคร ู
ได้น�าความรู ้ที่ได ้มาใช้กับการแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมของเด็ก ซ่ึงการอบรมท�าให้เรารู้ว่า 
ในแต่ละช่วงอายุของเด็ก เด็กจะมีพฤติกรรม 
อย่างไร เราก็น�าความรู้ตรงนั้นไปช่วยแก้ไข 
ปัญหาให้กับเด็กในวัยนั้นๆ ได้”

ใช้ “ความอ่อนโยน” แก้ไขความรุนแรง
	 ความรุนแรงจากพฤติกรรมของเด็ก 
ในปัจจุบัน	 เกิดจากสภาพปัญหาสังคมและสื่อ 
ต่างๆที่มีภาพความรุนแรงจนแทบจะกลายเป็น 
ความเคยชินของสังคมไทยไปแล้ว	 สิ่งเหล่าน้ี

ท�าให้เกิดปัญหาการใช้ความรุนแรงในเยาวชน
อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	และลามไปจนถึงครอบครวั
ที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่นั้นคือความรุนแรง	ทั้งนี้
ครูไลลาได้ใช้ความรู ้ที่ได ้รับการอบรมจาก 
มูลนิธิฯ	 ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงนี้ด้วย	
“ความอ่อนโยน”
 “ความประทบัใจของคุณครูคอืการทีเ่รา 
สามารถแก้ไขปัญหาของเด็กได้ ในขณะที่เพื่อน 
ร่วมงานแก้ปัญหาไม่ได้ จนเขาต้องมาถามว่าเรา
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร ซ่ึงเราถือว่าเป็น
เพราะโอกาสที่เราเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทาง 
มลูนธิฯิ แล้วน�าความรูท้ีไ่ด้มาใช้ในการแก้ปัญหา 
โดยเฉพาะมีอยู่เคสหนึ่ง เป็นเด็กที่ค่อนข้างอยู่
ในกลุ่มเด็กพิเศษ แต่ว่ามีปัญหาในการชอบใช้
ความรุนแรง เวลาโกรธเขาจะใช้พลังเยอะมาก  
แล้วครูจะแก้ปัญหาโดยการใช้พลังต่อต้านเด็ก 
แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดได้
 ปรากฏว่า จากการทีเ่ราได้ไปอบรม จงึน�า
ความรูม้าใช้ ด้วยการแก้ปัญหาด้วยความนุม่นวล 
หรือเข ้าไปสัมผัสเด็กแบบนิ่มๆ ท�าให้เด็ก 
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ลดความรนุแรง ลดความโกรธลง ครัง้ต่อไปเมือ่ 
เด็กคนนี้มีปัญหาก็จะวิ่งมาหาคุณครูว่า คุณครู
คนนี้สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้ สิ่งน้ี
กลายเป็นพลังว่าเราสามารถท�าส�าเร็จ เราแก ้
ปัญหาให้เด็กได้ 
 ส�าหรับปัญหาในชุมชนท่ีได้รับความ
รุนแรง ก่อนท่ีชุมชนยังไม่ได้รับความรู้ ทาง
โรงเรียนก็ได้อบรมให้ ซึ่งเมื่อก่อนจะมีการใช้
ความรุนแรงแทบทุกครัวเรือน เพราะเขาไม่รู้
ว่าสิ่งที่กระท�าคือความรุนแรงต่อเด็ก แต่เมื่อ 
เราน�าครอบครวัเหล่านีม้าอบรม มาท�ากจิกรรม 
ร่วมกัน ซึ่งในกิจกรรมเราจะต้องท�าท้ังหมด 
8 ครัง้ และจะมกีารประเมนิ ปรากฏว่าพฤตกิรรม
ของผู้ปกครองเปลี่ยนไปมาก โดยที่ผู้ปกครอง
เขาจะมาสรุปกัน และสร้างกลุ ่มครอบครัว
สัมพันธ์ขึ้นเอง และอีกหน่ึงกลุ ่มท่ีคอยดูแล 
ครอบครัวสัมพันธ์ด้วยกัน”

ชุมชนคุ้มครองเด็ก สร้างสระว่ายน�้าในชุมชน 
ลดความเสี่ยงเด็กตกน�้า
	 จากโรงเรียนคุ้มครองเด็ก	 ได้ขยายไปสู่
โครงการชุมชนคุ้มครองเด็กในพื้นที่บ้านคลอง
ยาง	 โดยมีคุณครูไลลาเข้าร่วมเป็นแกนน�าของ
ชุมชน	 คอยประสานงานระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน	 และร่วมกันแก้ปัญหาที่เป็นความเสี่ยง
ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่
 “ด้วยความที่ชุมชนของเราได้เข้าร่วม
เป็นชมุชนคุม้ครองเดก็เหมอืนกนั คอืทางมลูนธิ ิ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้เข้ามาช่วยเหลือและ 
เข้ามาให้ความรู้จัดเป็นกลุ่มนักวิจัยในชุมชน 

ขึ้นมา รวมทั้งเข้ามาในโรงเรียนเพ่ือช่วยแก้
ปัญหาเด็กในชมุชน และช่วยแก้ปัญหาเรือ่งของ 
ความปลอดภัยในชุมชนด้วย
 เราน� าความรู ้ ที่ ได ้จากการอบรม 
โดยเฉพาะชมุชน ซึง่ร่วมกบันกัวจิยัชมุชน ได้ไป 
ส�ารวจจุดเสี่ยง ที่เป็นจุดเสี่ยงทางกายภาพหรือ
จุดเสี่ยงทางสังคม ซึ่งทางโรงเรียนกับชุมชน
ได้ท�าการส�ารวจร่วมกัน แล้วก็ได้น�าความรู ้ 
จากตรงน้ีไปใช้ด้วย ผลจากการที่เราไปส�ารวจ 
เราพบจุดเส่ียงตรงบริเวณหัวสะพานท่ีมีเด็ก 
ไปเล่นน�้าตามล�าพังจ�านวนมาก ถึงแม้อันตราย 
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 ส�าหรับผู้ที่ท�าหน้าที่พิทักษ์เด็ก เข้า 
โครงการคุ้มครองเด็ก หรือมีหน้าที่คอยดูแล
เด็กตรงนี้ สิ่งที่ส�าคัญคือ เราจะต้องให้ความรัก 
ความเข้าใจ ถึงบางครั้งมีปัญหา แต่เราต้อง 
ช่วยกันแก้ไข ถ้าแก้ไม่ได้ ก็มีหน่วยงานอื่นๆ 
อีกหลายหน่วยงาน อย่างมูลนิธิศูนย์พิทักษ์ 
สิทธิเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัด 
หรือหน่วยงานอื่นอีกหลายหน่วยงานที่เรา
สามารถไปขอความช่วยเหลือได้ 
 เพราะฉะนั้น อย่าท้อนะคะ ให้ด�าเนิน
การต่อไป”	 ครูไลลาให้ก�าลังใจผู ้พิทักษ์เด็ก
ด้วยกันอย่างอ่อนโยน	 อันเป็นอาวุธอันทรง
พลังยิ่งกว่าอาวุธใดๆในโลกนี้	 หากรู้จักใช้อย่าง 
สร้างสรรค์	และเป็นไปเพือ่ประโยชน์แก่ส่วนรวม 
สมกับที่เป็นครูผู ้พิทักษ์เด็กที่ประสบความ
ส�าเร็จจากการแก้ป ัญหาความรุนแรงด้วย	
“ความอ่อนโยน”

ยังไม่เกิดขึ้น แต่เราเล็งเห็นว่าควรหาวิธีการ
ป้องกันไว้ก่อน โดยทางโรงเรียนร่วมกับชุมชน
ได้สร้างสระว่ายน�้าขึ้นมา ท�าให้เด็กมีโอกาสได ้
เรียนรู ้จากสถานที่ใหม่ที่ปลอดภัย ท้ังท�าให ้
เด็กและผู้ปกครองมีกิจกรรมร่วมกัน และคอย 
ดูแลซึ่งกันและกันได้ด้วย”

ดูแล ปกป้อง ช่วยเหลือ
ความหมายของผู้พิทักษ์เด็ก
	 ดูแล	ปกป้อง	ช่วยเหลือ	ครูไลลาให้ค�า
นิยามค�าว่าผู้พิทักษ์เด็กไว้ดังนี้	 เป็นสามค�าสาม
ความหมายที่บ่งบอกถึงความเข้าใจในภาระ
หน้าที่ของผู้พิทักษ์เด็กอย่างแท้จริง	
 “ผู้พิทักษ์เด็ก มันเป็นค�าสั้นๆ ที่กินใจ 
ผู ้พิทักษ์เด็ก จะเป็นคนที่จะคอยดูแล คอย
ปกป้องเด็ก คอยช่วยเหลือเด็ก ซ่ึงล้วนแต่เป็น 
ความหมายของผู้พิทักษ์เด็กโดยตรง
 ผู ้พิทักษ์เด็ก ต้องมีความรักเด็กหรือ
ต้องสร้างความรักเด็กก่อน ต้องเข้าใจในตัวเด็ก 
แล้วก็คอยช่วยเหลือเด็กอย่างถูกวิธี อาจจะ
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย จากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ น�าความรู้ 
เหล่านั้นมาช่วยเหลือเด็กอย่างถูกวิธี
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สัมพันธ์ เกื้อชาติ
ผู้ใหญ่บ้ำน-ผู้พิทักษ์เด็ก
ให้ปลอดภัยในชุมชน
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	 ในโลกใบเล็กๆ	 ของเด็กและเยาวชนที่
ยังไม่รู้จักโลก	และไม่รู้จัก	“ภัย”	ที่อาจเกิดขึ้น
ได้จากความไม่รู้	พวกเขาเหล่านัน้ล้วนต้องได้รบั 
การดูแล	ปกป้องและคุ้มครองจากผู้ใหญ่ที่ผ่าน 
โลกมาก่อน	ทีจ่ะคอยระแวดระวงัภยั	และป้องกัน 
ปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้น	
	 หนึ่งในผู ้ที่ท�าหน้าท่ีผู ้พิทักษ์เด็กตาม
ความหมายที่กล่าวมาข้างต้น	 คือ	 คุณสัมพันธ์	
เกื้อชาติ	 ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ที่	 2	 บ้านคลองยาง	 
อ�าเภอเกาะลันตา	 จังหวัดกระบี่	 ผู้ใหญ่บ้าน
สัมพันธ์ได้ท�างานร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็กตั้งแต่ปี	2546	เมื่อเกิดโครงการชุมชน 
คุ้มครองเด็ก	 ซึ่งขณะนั้นผู ้ใหญ่บ้านสัมพันธ์
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน
คลองยาง	 ท�างานประสานกับมูลนิธิฯ	 เม่ือไป
ท�าโครงการจัดกิจกรรม	 เช่น	 ส�ารวจจุดเสี่ยง
ในโรงเรียนว่า	 มีจุดไหนที่ต้องซ่อมแซม	 ต่อมา 

เมือ่ได้เป็นผูใ้หญ่บ้าน	จงึได้ท�างานร่วมกบัชุมชน 
และโรงเรยีน	เพือ่แก้ปัญหาของเดก็และเยาวชน 
ในชุมชน

ชุมชนคุ้มครองเด็ก
	 ผู้ใหญ่ฯสัมพันธ์	มักพูดเสมอว่า	เขาเป็น
คนในชุมชน	เติบโตมาในชุมชนตั้งแต่เด็ก	ถ้าวัน
นี้เขาไม่ท�าอะไรให้เด็กและชุมชน	อีก	20	ปีข้าง
หน้า	 เด็กและชุมชนจะเป็นอย่างไร	 ด้วยเหตุนี้
โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก	ภายใต้การน�าของ 
ผู้ใหญ่ฯสัมพันธ์	 จึงด�าเนินโครงการรุดหน้าไป
ด้วยดี
 “จากสถานการณ์ของชุมชน มีปัญหา 
เกิดขึ้นหลายๆปัญหา เราเองก็ท�างานอยู่ใน 
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เรื่องของชุมชนคุ้มครองเด็กมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2546 เป็นเรื่องที่ชุมชนจะต้องจัดการเรื่องของ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
 ในเรื่องของชุมชนกับการจัดการดูแล
เด็ก เป็นเรื่องที่ต้องจัดการตลอด เพราะว่า 
หลายๆสถานการณ์ที่เกิดข้ึน ไม่ว่าต่างชุมชน 
หรือชุมชนเดียวกัน ก็เป็นปัญหาในเรื่องของ
เดก็ ซึง่เป็นเรือ่งของความเสีย่งในส่วนของทีอ่ยู่
อาศัย ทางน�้า ทางบก เพราะว่าสถานการณ์ที่
เกดิขึน้ทีม่ข่ีาวออกมาเป็นเรือ่งทีเ่ราจะต้องคอย
จัดการความเสี่ยงอยู่ตลอด เช่น เรื่องเด็กจมน�้า 
ตั้งแต่เราท�าชุมชนคุ้มครองเด็ก ชุมชนจัดการ
ความเสี่ยง จากสถานการณ์ที่เคยมีปัญหา 
ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาเด็กจมน�้า ชุมชนบ้าน 
คลองยางจงึได้จดัการเรยีนการสอน โดยเฉพาะ
การสอนให้เด็กว่ายน�้า หลักสูตรการเรียน 
การสอนให้เด็กฝึกหัดว่ายน�้าของนักเรียนใน
โรงเรียนถือเป็นโครงการที่ดี ในเรื่องของจราจร
หรอืปัญหาในจดุเสีย่งต่าง ๆ  เป็นปัญหาทีเ่ราเฝ้า
ระวังความเส่ียงมาโดยตลอดท�าให้สถานการณ ์
ที่ควรจะเกิดขึ้นก็ไม่เกิดปัญหาขึ้นมา”

พลังที่รับจากชุมชนและการท�างาน
มาจากปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้น
	 ความมุ ่งมั่นในการด�าเนินโครงการ
ชุมชนคุ้มครองเด็ก	 ท�าให้ไม่เกิดเหตุเศร้าสลด 
ทีไ่ม่ควรเกิดขึน้ในชมุชน	นัน่คอืการป้องกนัแก้ไข 
ปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น	 ผลจากความส�าเร็จน้ี 
ได้กลายเป็นพลังให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและชุมชน 
อย่างมาก
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 “พลงัทีไ่ด้รับจากชมุชนและประสบการณ์ 
ท�างาน มาจากปัญหาที่จะเกิดแต่ไม่เกิดขึ้น 
เรามีการคุ ้มครองกัน เรามีความปลอดภัย
ที่เกิดขึ้นจากการเฝ้าระวัง และเรามีทีมของ
นักเรียนชุมชน โดยชุมชนเอง ไม่ว่าจะเป็นทีม
ของกรรมการหมู่บ้าน หรือนักเรียน ชุมชน  
โรงเรียน รวมถึงหลาย ๆ องค์กร ที่เข้ามา 
มีส่วนร่วมในเรื่องของชุมชนคุ้มครองเด็กท่ีเรา 
ท�าเรือ่งนีม้าโดยตลอด ส�าหรบัผมประสบการณ์
ในเรื่องของชุมชนคุ้มครองเด็กที่เกิดข้ึนล้วนแต ่
เป็นเรื่องที่ดีมาก”

ผู้พิทักษ์เด็ก ผู้ “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” 
	 ผู ้ใหญ่ฯสัมพันธ์เป็นคนพูดน้อย	 แต่
เป็นคนท�างาน	 เป็นตัวของตัวเอง	 มีภาวะผู้น�า 
มนษุยสมัพนัธ์ด	ี เป็นผูป้ระสานงานทีด่	ี และเก่ง 
จริงใจ	ตรงไปตรงมา	มุ่งมั่น	ท�างานกับเด็กและ
เยาวชนได้ดี	 รับฟังความคิดเห็นของเด็ก	 คอย 
สนับสนุนถ้าเด็กและเยาวชนคิดจะท�าอะไร 
ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์จะคอยสนับสนุนเต็มที ่
อีกทั้งยังมีจิตใจที่มุ่งมั่น	 ทุ่มเทกับการอาสาท�า 
เพื่อส่วนรวม	เสียสละเวลา	ก�าลังทรัพย์ส่วนตัว 

เพื่อพัฒนาชุมชน	 ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมา 
ทัง้หมดนีท้�าให้เขาคอื	“ผูพ้ทิกัษ์เดก็”ทีส่มบรูณ์
ในทุกความหมาย
 “ค�าว่าพิทักษ์เด็ก ท�าให้ทุกคนที่ท�า
เรื่องน้ีเขามีก�าลังใจ ที่จะเป็นผู ้พิทักษ์เด็ก 
อย่างน้อยผมเองในฐานะผูน้�าชมุชนตามสโลแกน 
ของผู้น�าที่ว่า ‘บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข’ ถือว่าสิ่งที่
ท�าเป็นเรือ่งทีด่เีรือ่งหนึง่ทีเ่ราได้ท�าการเฝ้าระวงั 
ป้องกันจุดเส่ียงในชุมชน หลายๆ กิจกรรมที ่
เกิดขึ้น เราก็ท�าต่อเนื่องอยู่ตลอด ในเรื่องของ 
ความเสี่ยงทางน�้า ความเส่ียงทางจราจร องค์
ความรู้หลายๆอย่างท�าให้เราสามารถป้องกัน
และเฝ้าระวังความเสีย่งของเดก็จากสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น 
 ในยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลง
เรื่องของเทคโนโลยี เรายังคงด�าเนินการอยู่
ตลอด ไม่ว ่าจะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวัง 
ปัญหายาเสพตดิ ซึง่ตอนนีท้างชุมชนร่วมกนักบั
กรรมการหมู่บ้านด�าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง
 ในส่วนของค�าว่า ‘ผู้พิทักษ์เด็ก’ ไม่ใช่
เฉพาะชุมชนบ้านคลองยาง หลายๆ ชุมชนที่
อยู่โดยรอบ เราเองในฐานะผู้น�าต้องให้ความ 
ส�าคญัเรือ่งของเดก็ เพราะว่าเดก็เป็นทรพัยากร
บุคคลท่ีจะเติบโตเป็นอนาคตของประเทศ 
เป็นอนาคตใหม่ของชุมชน เราเองต้องให้ความ 
คุ้มครอง ปกป้อง และคอยเฝ้าระวังคอยดูแล 
ส่วนนีเ้ป็นเรือ่งทีส่�าคญัมาก ต้องฝากให้หลาย ๆ 
ชมุชนให้ความส�าคญักับเด็กด้วยครบั โดยเฉพาะ 
เร่ืองของการคุ้มครองเด็กซึ่งเป็นเรื่องที่ส�าคัญ 
มาก”
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ลักขณา  บุตรพรม
“ครู” ผู้เป็นแสงสว่ำงในมุมมืด
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	 ความงดงามอย่างหนึ่งของโลกใบนี้	คือ	 
“ความเมตตากรุณา”	ที่ผู้คนมีให้แก่กัน	 เราจึง 
ได้พบเรื่องราวอันน่าประทับใจที่เกิดขึ้นแม้ใน
มมุมดืเลก็ๆของชวีติเดก็ชายคนหน่ึง	และมุมมืด 
นัน้กลบัสว่างไสวขึน้มาได้	เพยีงเพราะเขาได้พบ
กับครูฝ่ายปกครองคนหนึ่งในโรงเรียน...
	 ครูคนนั้นชื่อ	 ครูลักขณา	บุตรพรม	 ครู
ช�านาญการพิเศษ	โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 
จังหวัดขอนแก่น	 ครูลักขณาเป็นครูโดยเน้ือแท้
และจิตวิญญาณ	ด้วยแรงบันดาลใจท่ีฝันอยาก
เป็นครูมาตั้งแต่เด็ก	 กับภาพจ�าของครูท่ีถือ 
ไม้เรยีวคอยคมุเดก็	แต่ในชวีติจรงินัน้	ครลูกัขณา 
กลับใช้	 “ความเมตตา”	 เป็นหนทางไปสู่ความ 
เป็นครูที่แท้จริง

 “แรงบันดาลใจที่ท�าให้ดิฉันมาเป็นคร ู
คือเมื่อก่อนสมัยเล็กๆ คุณพ่อรับราชการทหาร 
ส่วนคุณแม่มีอาชีพแม่บ้านอยู่บ้านดูแลลูกๆ  
ดิฉันจึงมีความรู้สึกว่าโตข้ึนอยากรับราชการ
ทหารเหมอืนกบัคณุพ่อจงัเลยแต่ตวัเองกม็คีวาม 
ใฝ่ฝันอยากจะเป็นครูมากกว่า เพราะว่าตอนไป
โรงเรียน จ�าภาพครูสมัยก่อนที่ถือไม้เรียวคอย
ดูเด็กท่ีท่องหนังสือไม่ได้ อ่านหนังสือไม่ออก 
แล้วท่ีบ้านเองก็มีกลุ่มเพื่อนที่เรียนด้วยกันอยู ่
5 – 6 คน ในหมูบ้่าน วนัเสาร์-อาทติย์ไม่มอีะไรท�า 
ก็เล่นเป็นคุณครู เล่นเป็นนักเรียน ดิฉันก็แสดง
บทบาทเป็นครู มีไม้เรียวคอยตีเพื่อนๆ ที่ตอบ
ค�าถามไม่ได้ ตั้งแต่ตอนนั้นก็ใฝ่ฝันว่าโตขึ้นต้อง
เป็นครูให้ได้ แล้วก็ได้เป็นครูสมความปรารถนา 
จริงๆ ค่ะ
 ในช่วงแรกของการบรรจุใหม่นักเรียน 
ก็จะชอบบอกว่าคุณครูสวย แล้วก็มีความรู้สึก 
ว่าตัวเองใจดี เพราะว่าเป็นครูสอนศิลปะด้วย 
เม่ือมีงานแสดงของอ�าเภอก็จะฝึกเด็กนักเรียน
ไปแสดงอยู่เสมอ แต่พอปัจจุบันนี้ก็มีความคิด
หลายๆ อย่าง เราเป็นครู เราแค่สอนแล้วก็ฝึก 
นักเรียนไปแสดงงานต่างๆ ทีน้ีเราก็มามองดู 
ตวัเอง คดิว่าเราน่าจะท�าได้มากกว่านี ้เราน่าจะ 
ได้พูดคุยกับนักเรียน ได้ให้ความรู้อ่ืนๆ กับเขา
มากกว่านี้ อย่างน้อยก็เป็นวิทยาทาน”

จุดเปลี่ยนสู่การเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก”
	 จากครูนาฏศิลป์	 ต่อมาครูลักขณาได้
มาเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครอง	 ซ่ึงมีหน้าที่ดูแล
ความประพฤติของนักเรียนโดยตรง	 ท�าให้ 
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ได้รับทราบปัญหาของเด็กๆ	 โดยเฉพาะเด็ก 
ที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม	 และ	 “เด็กชายเอ” 
(นามสมมติ)	ก็เป็นหนึ่งในจ�านวนนั้น
 “จดุเปล่ียนคร้ังแรกกค็งตอนท�างานเป็น
หัวหน้าฝ่ายบริการ และพอมาปัจจุบันได้เป็น
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ส่วนมากก็จะได้พบเด็ก
ในกลุ่มเสี่ยง จุดพลิกผันก็คือว่าจะมีนักเรียนท่ี
เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เรารู้จักว่าเป็นใครบ้าง ซ่ึงเด็ก
กลุ ่มเสี่ยงนี้ เราจะมีหนังสือไปถึงผู ้ปกครอง 
เชญินกัเรยีนและผูป้กครองมาทีโ่รงเรยีนแล้วเรา 
ก็จะได้พบกับผู้ปกครองที่หลากหลาย ก็พบว่า
มันมีเรื่องราวมากมายหลายอย่างเลย มันเป็น 
จุดหนึ่งที่ท�าให้เราต้องมานึกถึงเด็กนักเรียน 
ของเราว่า ท�าไมเขาจะต้องเป็นแบบน้ี ท�าไม
ต้องมาอยู่ในภาวะเสี่ยงแบบนี้ เนื่องจากสาเหตุ
อะไร เขามีภูมิหลังอะไรไหม แล้วก็ได้พบปะ
กับผู ้ปกครองหลายๆ คน ที่มาพูดคุยด้วย 
มีผู้ปกครองนักเรียนคนหน่ึง ขอยกตัวอย่างว่า
เป็นเด็กชายเอ พ่อเขามาน่ังร้องไห้คร�่าครวญ
กับเราตลอดว่า ท�าไมผมถึงเป็นแบบน้ีก็ไม่รู ้
ครับอาจารย์ เชิญมาโรงเรียนทีไรก็มีแต่เรื่อง  
มีหนังสือไปที่บ้าน ก็มีแต่เรื่องลูกติดยาบ้าง 
ลูกโดดเรียนบ้าง ผมหนักใจมาก ชีวิตผมท�าไม
เป็นแบบนี ้ผมมีกรรมอะไร ผมมลีกูชายคนเดยีว
กต้็องมาพบปัญหาแบบนี ้จนแกเล่าให้ฟังว่า เมือ่
ก่อนแกเป็น อ.ส. ต้องท�าหน้าท่ีกับต�ารวจเพื่อ 
ไปจับยาบ้า ท�าไมตอนนี้ต้องมาเป็นลูกชาย 
ของแกเอง รูส้กึว่ามนัเป็นเวรกรรมอะไรของเขา 
หรอืเปล่า ดฉินัเองกจ็ะคอยปลอบผูป้กครองคน
นี้ตลอดว่าใจเย็นๆ อย่าคิดมาก เดี๋ยวโรงเรียน 
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เราจะดูแลลูกของท่านเป็นอย่างดี ซึ่งการที่ 
เชิญมาไม่ใช่ว่าต�าหนิ แต่เชิญมาเพื่อให้ท่านมา 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูก ให้เขาก้าวไป 
ในทางทีถ่กูทีค่วร และพฒันาตวัเองให้ดียิง่ขึน้”

ปณิธานในใจของคนเป็นครู
คือช่วยลูกศิษย์ให้พ้นจากมุมมืด
	 เบื้องหลังพฤติกรรมของเด็กท่ีมีปัญหา
ล้วนมีสาเหตุเสมอ	แต่จะมีใครเข้าไปช่วยค้นหา 
และแก้ไขพฤติกรรมเหล่านั้นได้	 นอกจาก
ครอบครัวและครูที่อยู ่ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุด 
ในฐานะครูฝ่ายปกครอง	ครูลักขณาได้พยายาม
ค้นหาว่าอะไรคอืสาเหตขุองปัญหา	และในทีส่ดุ
ก็ได้พบ...
 “ดิฉันพูดได้อย่างเต็มปากและเต็ม 
ภาคภูมิเลย คือตอนได้มาอยู ่ฝ ่ายปกครอง 
ดิฉันก็ได้ไปอบรมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  
แล้วกไ็ด้รบัความรูห้ลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นทาง 
จติวทิยาในการพูดกับผูป้กครอง หรอืในการพูด
กับนักเรียน พอได้รับความรู้เพิ่มพูนขึ้น หลายๆ 
ครั้งที่น�าความรู ้ในการอบรมมาประยุกต์ใช ้
กับประสบการณ์จริงกับเด็กๆท่ีมีปัญหา ดิฉัน 
ตั้งปณิธานกับตัวเองไว้ในใจเลยว่า จะต้องช่วย
เด็กคนนี้ให้พ้นจากกลุ่มเสี่ยงนี้ พ้นจากมุมมืด
ของเขาให้ได้ และจะต้องรู้ให้ได้ว่า ท�าไมเขา 
จะต้องเป็นแบบนี้
 แล้วดิฉันก็รู ้จริงๆ เน่ืองจากว่าดิฉัน 
จะไปอบรมแล้ว จะต้องน�าเด็กชายเอมาเป็น 
เคสให้ได้ ดิฉันก็ลงไปหาผู ้ปกครองที่บ ้าน 
รู ้ ไหมคะว ่าผู ้ปกครองเขาน ่าสงสารมาก 

ท�าหน้าที่เป็นยามรักษาความปลอดภัยตาม
บริษัท ได้เงินเดือนก็น้อย ทีนี้บ้านก็เป็นหลัง
เล็ก ๆ แล้วก็อยู่กับลูกชายเพียงล�าพัง แต่ละวัน
ส่งลูกมาเรียน เงินก็ไม่มีจะเลี้ยงลูก แต่เผอิญว่า 
โรงเรียนในสังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด 
จะมีค่ารถรับส่ง มีค่าอาหารกลางวัน แล้วก็ 
เสื้อผ้า ชดุนกัเรยีน ชดุกีฬา รองเท้า ฟรทีกุอย่าง 
ผู้ปกครองก็เลยบอกว่าไปที่โรงเรียนหนองโน 
นีแ่หละ พอได้ฟังจากผู้ปกครอง ดฉัินกอ็บอุน่ใจ 
ภาคภูมิใจว ่าผู ้ปกครองส ่งลูกมาเรียนกับ
โรงเรียนเรา ทีนี้ผู้ปกครองก็เล่าให้ฟังว่า ตอน
คลอดเด็กชายเอ แม่เขาตั้งท้องมา 9 เดือน 
พอถึงตอนคลอด แม่เขายังไม่ได้ลืมตาดูลูก 
ลูกก็ยังไม่ได้ลืมตาเห็นแม่ แม่เขาก็เสียชีวิต 
ก็เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เด็กมีความรู้สึกว่าเขา
เกิดมาแล้วเขาท�าให้แม่ตัวเองต้องตาย แล้วพ่อ
เขาก็ตั้งใจว่า ชีวิตแม่ถึงจะเสียไปแต่เขาจะต้อง
ดูแลเลี้ยงดูลูกคนนี้ให้ดีที่สุดเหมือนกับดวงตา 
ดวงใจ เพราะเขาเป็นตัวแทนของแม่ที่ยังม ี
ชีวิตอยู ่  พ ่อจะต้องฟูมฟักเลี้ยงดูเด็กคนนี ้
จนเติบใหญ่ให้ได้
 แต่เผอิญว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่แกคิด 
พอลูกมาโรงเรียน ก็จะมีแต่จดหมายจาก
โรงเรียนไปเรื่อยๆ ว่าลูกของคุณติดยา จะต้อง
มาเข้าประชุมกับผู้บริหาร กับครูฝ่ายปกครอง 
จนแกได้มาร้องไห้กับดิฉันว่าท�าไมผมถึงเป็น
แบบนี้ ชีวิตผมถึงขนาดมีลูก ลูกก็ยังมาเป็น
แบบนี้ แล้วผมจะอยู ่ได้อย่างไร แม้แต่เงิน 
จะล�าพังใช้จ่ายในแต่ละวัน ผมก็ยังไม่มีแล้ว 
ลูกผมยังมาเป็นแบบนี้อีก ผมจะอยู่ในสังคมนี้ 
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ได้อย่างไร ดิฉันก็จะปลอบแกตลอด ทุกครั้ง 
ที่แกมาโรงเรียน ดิฉันบอกว่าจะช่วยลูกของ 
คุณพ่อออกมาจากภาวะเสี่ยงตรงนั้นเอง ดิฉัน 
ฟังแบบนี้ก็สงสารคุณพ่อเหมือนกัน เพราะ
ฉะนั้นเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันท�าให้ลูกชาย
ของเราคนนี้เป็นคนขึ้นมา แล้วก็เป็นคนดี 
ในสังคม มีทักษะชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้”

จากมุมมืดสู่แสงสว่าง
ด้วยความเมตตาของครูผู้พิทักษ์เด็ก
	 การได้เข ้าร ่วมอบรมกับมูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็ก	 ท�าให้ครูลักขณาได้เรียนรู้ถึง 
วิธีการต่างๆในการแก้ไขปัญหา	 แต่องค์ความรู ้
ที่มีเพียงอย่างเดียวก็ไม่อาจช่วยเด็กได้อย่าง
แท้จริง	 หากปราศจากความเมตตากรุณาท่ี 
มาจากหัวใจ	 และนั่นคงเป็นส่ิงที่เด็กชายเอ 
สัมผัสได้จากหัวใจของเขาเองเช่นกัน
 “เด็กชายเอเป็นเคสท่ีประทับใจมาก 
เนื่องจากว่าตั้งแต่ตอนต้นๆ เด็กชายเอเป็น
นักเรียนชายคนหนึ่งที่อาจารย์ในโรงเรียน 
จะไม่ยอมรับเขา เรียนวิชาไหนอาจารย์ก็จะ 
บ่นว่าเด็กไม่เข้าห้องเรียนอีกแล้ว ไปสูบบุหรี ่
หลังห้องน�้า ก็มาแจ้งฝ่ายปกครองว่าเด็กติด
ยาบ้า มีการเสพอยู่ในโรงเรียน อยู่ในห้องน�้า 
ดิฉันเลยขอบคุณอาจารย์ในโรงเรียนท่ีมาเตือน 
ซึง่ท�าให้ดฉินัต้องมกีารตามเดก็คนน้ี แล้วเผอญิ
ว่าพอมีหลายๆท่านมาแจ้งเรา เลยเกิดการ
ตรวจปัสสาวะขึ้นมา เราก็ได้เรียกเด็กเพื่อมา
ตรวจปัสสาวะ ผลออกมาคอืเดก็มปัีสสาวะสม่ีวง 
ดิฉันก็เลยเรียกเด็กมาพูดว่า ลูกพร้อมที่จะกลับ

ตวักลบัใจได้ไหม ครัง้แรกเรากค็ยุกับเดก็ เดก็กม็ ี
สายตาท่ีบ่งบอกเหมือนว่าจะหยุด แต่ครั้ง 
ต่อไปเขากย็งัท�าอกีหลายครัง้ แต่ยงัไม่ถงึขัน้เอา
ไปบ�าบัด ต้องตรวจทุก 15 วัน พอ 15 วัน ตรวจ
เจอ ก็ต้องตรวจอีก หลังจาก 15 วันครั้งที่สอง
ก็เจออีก จนดิฉันบอกว่า ครูมั่นใจว่าเอจะเป็น
เด็กดี เอจะคืนกลับสภาพเดิม ช่วยครูได้ไหม 
ครสูอนนาฏศลิป์ เอมคีวามเก่งในเรือ่งเครือ่งเสียง 
ใช่ไหมลูก มาช่วยคุณแม่ได้ไหม เอาอย่างนี้นะ 
ถ้าคุณแม่มีการซ้อมนาฏศิลป์ เอจะต้องมาเปิด
เทปให้คุณแม่ ถ้าไม่มีเอ รับรองแม่ไม่ได้ซ้อม 
เพราะเอเป็นคนเดียวที่จะช่วยแม่ได้ เขาก็เลยมี
ความรู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวที่จะช่วยนาฏศิลป ์
ได้ ช่วยครูได้ เด็กชายเอก็จะมาช่วยครูตลอด 
พอมีการซ้อมไปเรื่อยๆ เด็กก็มีความมั่นใจ 
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มากขึน้ จากทีเ่ขาเคยโดดเรยีน หนเีรยีน แต่เขา
จะต้องมาเปิดเพลงให้คณุครลูกัขณา โดยคณุครู
ก็จะบอกอาจารย์ทุกท่านว่า เด็กได้มาช่วยงาน
ของคุณครูลักขณานะ ถ้าหายไปคุณครูลักขณา
จะรับผิดชอบ เพราะได้ดูแลเด็กชายคนนี้เป็น
เคส แล้วก็จะแจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่าเด็ก
ชายเอเป็นเด็กที่อาจารย์ลักขณาเอามาเป็นเคส 
 มีครั้งหนึ่งในการแสดงประเพณีบุญ 
บั้งไฟของหมู่บ้าน เด็กก็ท�าหน้าท่ีเป็นอย่างดี 
ในการเปิดเทป เราก็ร�าอยู่สองจุด พอมาถึงจุด 
ที่สาม เทปเกิดไม่ดังไม่รู้เกิดด้วยสาเหตุอะไรก็
ไม่ทราบ นางร�าก็ต้องหยุดร�า เราก็แก้ปัญหา 
โดยให้หยดุไปก่อนเพราะไม่มเีสยีง แต่มอีาจารย์
ฝ่ายโสตท่านหนึ่งร้องขึ้นมาเสียงดังเลยบอกว่า 
มงึออกไปไกลๆ เดีย๋วนี ้เป็นเพราะมงึนีเ่องท�าให้
เครื่องเสียงพัง ประชาชนจ�านวนมากที่อยู่ใน 
งานรวมทั้งนางร�าแล้วก็ครูทั้งโรงเรียนที่อยู่ใน
จดุน้ันได้ยนิเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า อาจารย์ท่านนี ้
ร้องตะโกนด่าเด็กชายเอ เหมือนว่าเขาเสีย
หน้าท่ีเครื่องเสียงดับแต่เขามาลงท่ีเด็ก ดิฉัน 

ก็มคีวามรูส้กึหดหูใ่จว่าตายแล้วลูกชายดฉินัโดน
อีกแล้ว เด็กก็หนีออกมาจากจุดนั้นทันที ดิฉันก็
เลย...โอ้ยตายแล้ว เดี๋ยววันจันทร์โรงเรียนเปิด
ต้องเรียกเด็กมาคุย เผอิญว่าพอเครื่องเสียงดัง  
เด็กก็กลับมาเหมือนเดิม แต่เขาไม่กล้าเข้าใกล้
รถ เราก็เลยยงัไม่เรยีกมาพดูคยุ เพราะว่ายงัอยู่
ในภาวะวิกฤติ จนงานส�าเร็จลุล่วงไป 
 พอโรงเรยีนเปิดดฉินัเลยได้เรยีกเดก็ชาย
เอ มาคยุ เดก็กโ็วยวายว่าผมจะไม่ท�าเครือ่งเสียง 
อกีแล้วครบั คณุครถูามว่าท�าไมล่ะลกู ไม่ครบั...
ผมอายคน อาจารย์ไม่น่าพูดแบบน้ัน มันไม่ใช่
ความผิดของผม ผมไม่ได้ท�าอะไรเลย แต่ไฟ 
มันดับ เอาอย่างน้ีนะลูก คิดถึงหน้าคุณแม่นะ 
คุณแม่บอกเอแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่มีเอคุณแม ่
ก็จะไม่มีใครเปิดเพลงนาฏศิลป์ น้องนาฏศิลป ์

เรื่องเล่าผู้พิทักษ์เด็ก     25 



กจ็ะต้องถามว่าพีเ่อไปไหน ท�าไมไม่มาเปิดเพลง 
ถ้ายังรักการใช้เครื่องเสียง ยังรักท่ีจะช่วยแม่ 
เอจะต้องคิดใหม่ ลองคิดดูใหม่นะ ถ้าอย่างไร
ค่อยมาหาคุณแม่อีกทีก็แล้วกัน จนผ่านไปได ้
3 วนั เดก็กก็ลบัมา แล้วบอกว่าผมจะเปิดเครือ่งเสยีง 
ให้คุณแม่เหมือนเดิม ผมจะไม่เอาอันนั้นเป็น
ประเด็น เพราะสิ่งที่ผมรักที่สุดก็คือการเปิด 
เครื่องเสียง และต่อจากนั้นมาทุกวันเสาร์ –  
อาทติย์ เด็กชายเอจะไปช่วยงานทีร้่านเครือ่งเสยีง 
ในอ�าเภอ ไปช่วยเขาซ่อมค่ะ แล้วพอเขาได้เงิน
มาครั้งแรก 3,000 บาท ในการซ่อมเครื่องเสียง 
เขาก็เอาเงนิตรงนัน้ไปให้พ่อซึง่พ่อเขากม็รีายได้
น้อย รู้ไหมคะว่า น�้าตาของพ่อเด็ก ไหลออกมา
แล้วก็กอดลูก บอกว่าได้ใช้เงิน 3,000 กับลูกที่
เขาเคยดูถูกกันว่า ลูกผมเป็นเด็กไม่ดี แต่เรื่อง 
กลับตาลปัตรว่าเด็กชายเอกลายเป็นเด็กชายที่
น่ารัก แล้วก็หารายได้ไปช่วยพ่อที่มีรายได้น้อย 
นั่นก็คือก�าลังใจของทั้งพ่อและลูกท่ีจะยืนหยัด
อยู่ต่อไปได้ค่ะ” 

“คนดีของแม่”
ที่สุดของรางวัลแห่งความภาคภูมิ
	 จากวนันัน้เป็นต้นมา	ชวีติของเดก็ชายเอ 
ก็ค่อยๆถอยออกมาจากมุมมืด	 จากการที่ได้ 
มองเห็นคุณค่าในตัวเอง	 และการได้รับความ
เมตตาของครูที่เขาเรียกว่า	“แม่”	และนั่นเป็น
สิ่งที่ยิ่งกว่าความช่ืนใจ	 ความภาคภูมิใจของ 
ครูลักขณา
 “สิ่งที่ท�าให้ดิฉันมีพลังมากก็คือ ทุก
สิ่งทุกอย่างท่ีดิฉันได้ต้ังปณิธานเอาไว้ว่าดิฉัน 

จะช่วยเด็กชายเอให้ขึ้นมาจากบ่วงที่เป็นมุมมืด
ของเขา ดิฉันถือว่าได้ท�าส�าเร็จ ภาคภูมิใจที่
ได้ท�าเพื่อเด็กคนหนึ่งที่เขาจะเสียอนาคต แต่
เดี๋ยวนี้เขากลับกลายเป็นคนดีท่ีสังคมยอมรับ 
อาจารย์ทกุท่านในโรงเรยีนพดูเป็นเสียงเดยีวกนั 
ว่าเด็กชายเอที่เป็นเด็กเกเรติดยา สูบบุหรี่ แต่
เดี๋ยวนี้สะอาดสะอ้าน ช่วยงานคุณครู เดินไป
ไหนมาไหนมจีติอาสา ช่วยอาจารย์ทกุท่าน แล้ว
กถ็ามทกุครัง้ว่าอาจารย์ให้ผมช่วยอะไรไหมครบั 
กิจกรรมในโรงเรียนทุกอย่างเด็กก็จะมีบทบาท 
ไม่ว่าจะกวาดหอประชมุในตอนเช้าก่อนเข้าแถว  
ถูหอประชุมต่าง ๆ เป็นประชาสัมพันธ์เปิดเทป 
เปิดเคร่ืองเสยีง เดก็จะมบีทบาทมากและท่ีดฉัิน
ภาคภูมิใจท่ีสุดคืองานไหว้ครูที่ผ่านมากับงาน 
วันแม่ ทั้งสองงานนี้ดิฉันจะนั่งอยู่ในหอประชุม  
แล้วเด็กชายเอก็คลานมากราบท่ีเท้าของดิฉัน
แล้วบอกว่า คุณแม่ครับ ถ้าชีวิตของผมไม่ม ี
คุณแม่ ชีวิตของผมก็คงไม่มีวันนี้ ดิฉันก็ลูบหัว
เขาแล้ว กข็อกอดเขาด้วยความอบอุน่ ร้องไห้กัน
ทัง้แม่ทัง้ลกู แล้วดฉินักพ็ดูค�าหนึง่ว่า ‘ถ้าไม่มเีอ 
แม่ก็คงไม่มีวันน้ีเหมือนกันลูก	 แม่ประทับใจ
และภูมิใจที่แม่สามารถท�าให้เอเป็นเอในวันนี้ 
ได้และลูกจะต้องเป็นคนดีของแม่ตลอดไปนะ 
ลูกนะ’”

“ทุกคนทุกชีวิตในโลกของเรา ล้วนแล้วแต่มี
ความรับผิดชอบร่วมกัน”
ความในใจของ “ครูผู้พิทักษ์เด็ก”
	 การที่ได้เห็นเด็กคนหนึ่งเดินออกจาก
มุมมืดในชีวิตของเขาด้วยความตั้งใจของเขา
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เอง	โดยปราศจากการบังคับ	กลายเป็นพลังอัน 
มหาศาลท่ีท�าให้ครูลักขณามุ่งมั่นในการท�างาน
ในฐานะผู้พิทักษ์เด็กต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ	 และ
พร้อมจะส่งผ่านพลังนี้แก่คนท่ัวไปท่ีพร้อมจะ
มาท�าหน้าที่	“ผู้พิทักษ์เด็ก”ร่วมกัน
 “พดูถงึผูพ้ทัิกษ์เดก็ เราจะต้องมหีลายๆ 
ส่วนที่ช ่วยกันดูแลเด็ก โดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว จะเป็นสถาบันแรกที่พึงระวัง พึง
สังเกตและพึงดูแลลูกหลานของเรา อันท่ีสอง 
กคื็อชมุชนทีเ่ดก็อยูด้่วย ไม่ว่าจะเป็นสิง่แวดล้อม 
เพื่อน หรือผู้ใหญ่ในสังคม จะต้องเป็นตัวอย่าง
ที่ดี แล้วต้องมีการสอดส่องดูแลเป็นอย่างดี 
ในเด็กกลุ่มนี้ 
 อันที่สามคือโรงเรียน เพราะครูและ
โรงเรยีนสามารถดูแลนกัเรยีนได้ภายใน 8 ช่ัวโมง 
ของวนันัน้ ๆ  แต่ถ้าเดก็ออกไปจากโรงเรยีน เขา
ก็จะมีชีวิตของเขาเอง เพราะฉะนั้นเราจะต้อง 
ปลกูฝังให้เขาอยูไ่ด้ด้วยตวัของเขาเองและให้เขา 
มกีารตดัสนิใจว่าสิง่ไหนดแีละไม่ด ีให้เขาตดัสนิใจ 
ได้ถูก แล้วเขาก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
 ... ดิฉันนึกถึงเด็กที่ขณะน้ีมีอยู่เยอะท่ี
เป็นเหมือนเด็กชายเอ ซึ่งเราอย่าเพิ่งไปมอง
และตีค่าของเด็ก เราต้องดูถึงพื้นฐานและเรา
จะต้องดูพฤติกรรมของเขา อย่าเพิ่งไปตัดสิน 
เราต้องมองถึงพื้นฐานในครอบครัวของเขาว่า  
ที่เขาแสดงพฤติกรรมออกมาหลายๆ อย่าง มัน
จะต้องมีสาเหตุ ต้องมีเรื่องข้างหลัง เราจะต้อง
ดูแลเด็กกลุ่มนี้ให้ดีที่สุดเป็นรายบุคคลด้วยค่ะ 
ถ้าเรามองเห็นเด็กสิบกว่าคนที่เกเร เราก็ต้อง 
เจาะไปทีละคนๆ เป็นรายบุคคลว่าที่เขาเป็น

แบบน้ีเพราะอะไร เราถึงจะสามารถแก้ปม 
ตวันัน้ให้เขาได้ และดฉินัมัน่ใจว่าถ้าเราลงไปหา
เด็กกลุ่มนี้จริง ๆ เขาจะเป็นคนที่น่ารัก ถ้าเรารู้
ปมเขาแล้วสามารถคลายปมให้เขาได้แล้ว เรา
จะต้องยนืหยดัในการทีจ่ะก้าวต่อไปในการทีจ่ะ
ท�าความดีและท�าเพื่อเด็กกลุ่มนี้ให้ได้
	 และขอฝากถงึคนในสังคมทัว่ไปนะคะ 
เมื่อเราเห็นเด็กกลุ่มน้ีหรือเห็นเด็กที่มีภาวะ
เสี่ยง	 เราอย่าเพิกเฉย	 ทุกคนทุกชีวิตในโลก
ของเรา	ล้วนแล้วแต่มีความรบัผดิชอบร่วมกนั 
เมื่อท่านเห็นสิ่งที่ไม่ดี	 หรือเราเป็นผู ้ใหญ่	
สามารถตักเตือนเด็กได้	เราก็เตือนไปเถอะค่ะ	
เด็กเขามีดีในตัวของเขาอยู่แล้ว	คนเราก็มีทั้ง 
ดีและไม่ดี	 ถ้าเราตักเตือนบ่อยๆ	 เขาเห็นเรา 
ย�้าเราเตือนบ่อยๆ	 วันหนึ่งเขาอาจจะดีขึ้น	
เพราะอย่างน้อยก็มีคนๆหน่ึงที่ห่วงใยเขา 
ท่านอาจจะเป็นคนๆนั้นก็ได้”
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อนุชิต  อุปแก้ว
ครู-ผู้พิทักษ์เด็ก

โยนไม้เรียวทิ้งไป สู่กำรสร้ำงวินัยเชิงบวก
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 “ถ้าพูดถึงผู ้พิทักษ์เด็ก ครูน่าจะเป็น 
ผู้พิทักษ์เด็กได้ดี เพราะว่าครูเป็นผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิด 
กับเด็ก แล้วก็สามารถเข้าใจพฤติกรรม เข้าใจ
ปัญหา เข้าใจความต้องการของเด็กได้ดี” 
แน่นอนว่าผู ้พูดประโยคนี้คือครู	 ผู ้ซึ่งเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของความเป็นครูดีว ่า	 หาก
มีป ัญหาเกิดขึ้นกับลูกศิษย ์แล ้ว	 นอกจาก
ครอบครัว	 ผู้ที่จะมีส่วนช่วยแก้ไขให้แก่เด็กได้
เป็นอันดับต้นๆก็คือ	“ครู”
	 ด ้ วยจิตส� านึกของความเป ็นครูที ่
ไม่เพียงแต่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ 
เด็กๆเท่านั้น	 แต่ภาระหน้าที่อย่างหนึ่งคือ
ต้องคุ้มครองดูแลลูกศิษย์ด้วย	 ท�าให้อาจารย์
อนุชิต	อุปแก้ว	ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านคูขาด 
(สถิตอุปถัมภ์)	จังหวัดขอนแก่น	ได้เข้าร่วมเป็น	
“ผู้พิทักษ์เด็ก”	 กับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก	
และยังเป็นประธานเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครอง
เด็กภาคอีสาน	 คอยขับเคลื่อนให้โรงเรียนใน
ภาคอีสานมีการด�าเนินงานโรงเรียนคุ้มครอง
เด็ก	 เพื่อให้เด็กๆได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนอย่าง 
ปลอดภัย	
	 อาจารย ์อนุชิ ต เป ็น ตัวอย ่ า งของ 
“ผูพ้ทิกัษ์เดก็”	ทีไ่ด้ท�างานด้านเดก็มานานแล้ว	
ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังไม่ได้เป็นผู้บริหารโรงเรียน
เหมือนในปัจจุบัน	 โดยได้เคยเข้าร่วมโครงการ	
‘โรงเรียนเพื่อนเด็ก’	ของ	UNICEF	และเป็นคร ู
ท่ีท�างานประสานกับโครงการมาโดยตลอด 
จนกระทั่งเมื่อเกิดโครงการโรงเรียนคุ้มครอง
เด็กขึ้น	 โรงเรียนบ้านคูขาดจึงได้เข้าสู่โครงการ 
โรงเรยีนคุ้มครองเดก็ตัง้แต่รุน่แรกจนถงึปัจจบุนั	 

โดยอาจารย์อนุชิตเป็นผู้ท่ีพยายามผลักดันให้
เกิดระบบคุ้มครองเด็กภายในโรงเรียนให้เป็น
ไปตามมาตรฐานโรงเรียนคุ ้มครองเด็ก	 คือ 
มีการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียน 
ทั้งด้านกายภาพและบุคคล	มีการเฝ้าระวังและ 
ช่วยเหลือเด็ก	 มีการประสานกับหน่วยงาน
ภายนอก	ทีมสหวิชาชีพเพือ่ช่วยเด็กอย่างเต็มที ่
เมื่อเกิดปัญหาขึ้น	
	 แต่ก่อนจะมาเป็นผู้พิทักษ์เด็กอย่าง 
ในปัจจบุนั	อาจารย์อนชุติกเ็ป็นคนหนึง่ทีเ่คยใช้	 
“ไม้เรียว”	เป็นเครื่องมือแก้ปัญหามาก่อน
 “ชวีติการเป็นครขูองผมเริม่ต้นจากการ
เป็นครูพละศึกษา แล้วก็เป็นครูฝ่ายปกครอง 
ในตอนแรกการเป็นครูฝ่ายปกครองต้องสู้รบ 
ตบมอืกับเดก็นกัเรยีน โดยเฉพาะโรงเรยีนมธัยม
ที่ใช้ไม้เรียวเป็นหลักในการควบคุมนักเรียน 
แต่ปัจจุบันค้นพบแล้วว่าไม้เรียวอย่างเดียว 
ไม่สามารถช่วยให้เด็กอยู ่ในระเบียบวินัยได ้
จงึเกดิการเปลีย่นรปูแบบมาใช้การเข้าถงึการแก้
ปัญหา โดยการรูจ้กัต้นตอของปัญหาจรงิๆ และ
ใช้ความเป็นกันเองในการแก้ปัญหา”
	 เมือ่พบว่าไม้เรยีวเป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ไม่ได้
ผลในระยะยาวของการแก้ปัญหา	อาจารย์หนุม่
ไฟแรงจงึโยนไม้เรยีวทิง้ไป	หนัมาสนใจเรือ่งของ 
การสร้างวินัยเชิงบวกในโรงเรียนคุ้มครองเด็ก	
ซ่ึงเชื่อว่าจะเป็นการแก้ปัญหาได้ดีกว่า	 แล้วก็
เป็นเช่นนั้นจริงๆ

โยนไม้เรียวทิ้งไป สู่การสร้างวินัยเชิงบวก
 “ในการที่เป็นผู้อ�านวยการโรงเรียน 
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บ้านคูขาด (สถิตอุปถัมภ์) ซ่ึงเป็นโรงเรียนใน 
เครือข่ายคุ้มครองเด็ก เราเล็งเห็นว่าเด็กเป็น
ส่วนส�าคัญที่เราต้องให้การดูแล โดยเฉพาะ 
เรือ่งของการใช้วนิยัเชงิบวกเข้ามาดแูลเดก็ แล้ว 
สิ่งท่ีจะต้องเลิกในโรงเรียนคุ ้มครองเด็กคือ 
การใช้ไม้เรียว ซึ่งเป็นการใช้ความรุนแรง เรา 
ต้องใช้วินัยเชิงบวก ใช้ความไว้เน้ือเช่ือใจท�าให้
เด็กเหน็ว่าครสูามารถช่วยเหลอืแก้ไขปัญหาเขา
ได้จริงๆ และท่ีส�าคัญครูจะต้องประสานความ
ร่วมมือกับทางผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันเพื่อท�าให้เด็กทุกคนสามารถรอดพ้นกับ 
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้
 จริงๆแล้ว วินัยเชิงบวกมันเป็นสิ่งที่คน
จะยอมรับได้ยาก แต่ถ้าคนท่ีท�างานอยู่ตรงน้ี 
จริงๆจะเห็นว่าการใช้วินัยเชิงบวกมันส่งผล 
ต่อเนื่องระยะยาว โดยเฉพาะในห้องเรียน จาก
คณุครจูะยาวไปถงึผูป้กครอง ถ้าผูป้กครองอยูท่ี่
บ้านและใช้วินัยเชิงบวกกับเด็ก เด็กที่เติบโตมา 
ในครอบครวัทีใ่ช้วนิยัเชิงบวก ไม่ใช้ความรนุแรง

ก็จะโตขึ้นเป็นคนที่ไม่ใช้ความรุนแรงในอนาคต 
อันนี้ผมยืนยันได้ชัดเจนว่าวินัยเชิงบวกมีความ 
ส�าคัญแล้วก็น่าจะเป็นส่ิงที่ท�าให้เด็กเติบโตขึ้น
เป็นคนดีในอนาคตได้
 จุดเริ่มต้องมาจากห้องเรียน ในการ 
สร้างวินัยเชิงบวก ครูจะต้องท�าความเข้าใจใน 
ตัวนักเรียนว่า เด็กแต่ละคนมีความแตกต่าง 
ท้ังเรื่องของพฤติกรรม สติปัญญา และความ
สามารถ คุณครูจะต้องมองเห็นความแตกต่าง 
ตรงนี้ในเชิงบวก ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับ 
จดุทีเ่ราพยายามทีจ่ะท�าคือให้คร ูมคีวามรูค้วาม
เข้าใจในเรือ่งของ ‘วนิยัเชงิบวก’ ให้มากทีส่ดุถงึ 
100% เช่น ถ้าหากเดก็คนหนึง่มปัีญหา อย่าเพิง่ 
ไปสรปุว่าเป็นเพราะครอบครวัหรอืเพราะอะไร? 
ไม่ต้องไปมองเชิงนั้น แต่ต้องพยายามเรียนรู้
เด็กและใช้กระบวนการในเรื่องของระบบดูแล 
ช่วยเหลอืนกัเรยีน ศึกษานกัเรยีนเป็นรายบคุคล 
ดวู่าเดก็มปัีญหาเรือ่งอะไร? เรือ่งครอบครวัไหม? 
เราจะมวีธิกีารอย่างไรทีจ่ะปรบัแก้ไขพฤตกิรรม
ของเขา ซึง่เรากจ็ะมกีระบวนการ ครกูจ็ะมกีลุ่ม
เครือข่ายที่จะเอาปัญหาของเด็กแต่ละคนที่พบ 
มาร่วมคุยกัน มาถกกันในวงนั้น เพื่อที่จะหา 
ทางออกร่วมกันครับ”

โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
ร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็ก
	 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้ตระหนัก 
และเห็นความส�าคัญของการสร ้างความ
ปลอดภัยให้กับเด็กจึงได้ริเริ่มโครงการโรงเรียน
คุ้มครองเด็กขึ้นในปี	 2546	 โดยมุ่งเน้นการ
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พัฒนาให้คุณครูในโรงเรียนได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยใน
โรงเรยีน	โดยให้คณุครูได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการ
ปกป้อง	คุ้มครอง	ช่วยเหลือ	สอดส่องดูแลและ
เฝ้าระวังเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ	ใน
โรงเรยีน	ทัง้ในด้านตวับคุคลและสิง่แวดล้อมทาง
กายภาพในโรงเรียน	 โดยให้โรงเรียนได้ร่วมมือ 
กับหน่วยงานในพื้นที่	ชุมชนและผู้ปกครองของ
เด็กนักเรียนในการร่วมกันสร้างความปลอดภัย
ให้แก่เด็ก
	 ทั้งนี้โรงเรียนบ้านคูขาดฯ	เป็นโรงเรียน
ในโครงการโรงเรยีนคุม้ครองเดก็	และได้ด�าเนนิ
กจิกรรมภายใต้แนวทางตามมาตรฐานโรงเรยีน
คุ ้มครองเด็กอย่างต่อเนื่องในรุ ่นแรกๆ	 เมื่อ
อาจารย์อนชุติได้ย้ายมาเป็นผูบ้รหิารทีโ่รงเรยีน
บ้านคูขาด	 และได้ท�าความเข้าใจว่าแนวทาง
ของโรงเรยีนคุม้ครองเดก็มคีวามเป็นมาอย่างไร	
พอได้ศึกษาข้อมูลและแนวทางก็เห็นว่าเป็น
ประโยชน์	ซึ่งในการด�าเนินงานที่ผ่านมา	ได้เกิด
ผลที่เป็นรูปธรรม	 จึงได้ให้ความส�าคัญกับการ
ด�าเนินแนวทางของโรงเรียนคุ้มครองเด็กอย่าง
เคร่งครัด
 “เราได้น�าเอามาตรฐานของโรงเรียน
คุ้มครองเด็กเป็นตัวจับในการด�าเนินการ ซึ่ง
จุดหลักๆ คือ เน้นในเรื่องความปลอดภัย ซึ่ง
มาตรฐานหลักๆ ของโรงเรียนคุ้มครองเด็ก จะ
มีอยู่ 3 มาตรฐานหลัก คือ 1. นักเรียนต้องมี
ความปลอดภัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ จากบคุคลทีอ่าจจะก่อให้เกดิอนัตราย
ต่อนกัเรยีนในโรงเรียนของเรา 2. นกัเรยีนได้รบั

การเฝ้าระวัง ดูแล ช่วยเหลือ การคุ้มครองให้
ปลอดภัยท้ังภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
3. โรงเรียนจะต้องประสานความร่วมมือกับ 
ผูป้กครองและกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
กบัชมุชน กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด�าเนนิการ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียนคุ้มครอง 
เด็ก
 ยกตัวอย่างอย่างเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่เด็ก ด้วยความที่โรงเรียนของ
เรามีพื้นที่ไม่กว้างมาก มีรั้วรอบขอบชิด ครูกับ
ผู้ปกครองก็รู้จักมักคุ้นกัน เพราะเป็นโรงเรียน
ในเขตชุมชน แต่ถ้ามีบุคคลภายนอกเข้ามา
คุณครูก็จะรู้ทันที กระบวนการเราจะมีครูเวร
สวัสดิการ ครูผู้ที่ดูแล มีนักการคอยดูแล เรา 
จะให้ความส�าคัญกับเรื่องพวกนี้ และมีขั้นตอน
กระบวนการ แม้แต่ผู้ปกครองเอง ถ้าเข้ามาใน
บริเวณโรงเรียน ถึงแม้เราจะรู้ว่าเป็นผู้ปกครอง 
ก็ไม่สามารถตรงเข้าไปถึงตัวเด็ก เช่น ต้องการ 
จะมาหาลกูชาย หรอืลกูสาวชัน้ ป.4 ป.5 เป็นต้น 
จะไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปหาเด็กถึงชั้นเรียนได้เลย 
จะต้องมารออยู่ตรงจุดที่เราจัดไว้ให้ ต้องติดต่อ
ประชาสัมพันธ์และลงแจ้งไว้ว่าต้องการพบ
ใคร ด้วยเหตุอะไร หรือถ้าเป็นบุคคลภายนอก 
จะต้องมีการสกรีนว่าเป็นบุคคลที่พึงประสงค์
หรอืไม่ พฤติกรรมท่าทางมพีริธุไหม? แม้กระทัง่
รถ ก็ต้องให้จอดอยู่ในจุดที่เป็นสัดส่วนส�าหรับ 
ผูม้าตดิต่อราชการเท่านัน้ และต้องได้รบัอนญุาต
ก่อนถึงจะสามารถไปติดต่อตามชั้นต่างๆ ได้”
 ...ส่วนปัญหาอื่นๆ เช่น การรังแกกันใน 
โรงเรียน ก็มีอยู่บ้าง แต่ก็ถือว่าไม่ได้รุนแรง คร ู
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กต้็องดแูลอย่างใกล้ชดิ และใช้กจิกรรมกลุม่เข้า 
มาช่วย ใช้กระบวนการดูแลอย่างใกล้ชิดและ 
ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการดูแลกันเอง ที่เรา 
ท�ามาอย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่เห็นผลนะครับ 
ในเรือ่งของการป้องกันการรงัแกกนัในโรงเรียน 
คือทุกภาคเรียนหรือทุกปีการศึกษา ในแต่ละ
ห้องเรียนจะต้องสร้างข้อตกลงร่วมกันในการท่ี
จะไม่รงัแกกนั แต่ละห้องเรยีนเขาจะมข้ีอตกลง
ติดไว้หลังห้อง ซึ่งข้อตกลงนี้ ครูไม่ได้เป็นคนตั้ง
ขึน้มา แต่ครจูะเป็นคนทีร่งัสรรค์กจิกรรมให้เด็ก
ได้สะท้อนออกมาว่าพฤติกรรมใดท่ีเราไม่อยาก
ให้เกิดขึ้นในห้องเรียนของเรา เขาจะต้องมา 
สร้างเงื่อนไขร่วมกัน เช่น ไม่พูดค�าหยาบ ไม่ด่า  
ไม่ทะเลาะวิวาท ฯลฯ 
 กฎนี้ เด็กจะเป็นคนตั้งขึ้นเอง ถ้าเขาตั้ง
เอง เขาก็จะยอมรับในกติกาที่เขาตั้งเอง โดยที่
ครูไม่ได้เป็นคนก�าหนดนะครับ เงื่อนไขก็ต้องมี 
ถ้ามีเด็กคนไหนท�า จะมีเงื่อนไขว่าจะมีวิธีการ
ลงโทษหรือปรับปรุงอย่างไร ก็เป็นเงื่อนไขของ
เขาในชัน้เรยีน เมือ่ได้ข้อตกลงในแต่ละชัน้เรยีน
แล้ว ก็น�าแต่ละข้อตกลงนั้นมาสรุปในภาพรวม 

ออกมาเป็นนโยบายในการป้องกนัการรังแกกนั
ในโรงเรียน ตรงไหนที่มีแนวเดียวกันก็จะน�ามา
สรุปเป็นภาพรวมของนโยบายครับ”

วิธีท�างานของผู้พิทักษ์เด็ก 
	 ค�าว่า	“ผู้พิทักษ์เด็ก”	ท�าให้รู้สึกถึงฮีโร่
ในหนังการ์ตูน	 แต่แท้จริงแล้วการท�างานของ 
ผู้พิทักษ์เด็กไม่ได้มีเป้าหมายในการเป็นฮีโร่ 
แต่เป็นการร่วมมือร่วมใจของเครือข่ายหลาย
ภาคส่วน
 “ในเรื่องของผู้พิทักษ์เด็ก หลักๆก็คือ 
เราจะเน้นในเรื่องของการดูแลในภาพรวมว่า  
ท�าอย่างไรให้เด็กปลอดภัย และอยู่ได้อย่างมี
สิทธิเสรีภาพในจุดของเขา ปลอดภัยและไม่
โดนละเมดิสทิธใินเรือ่งต่างๆ ทัง้ภายในโรงเรยีน
และในบ้าน ซึ่งจริงๆ แล้ว ตอนนี้คุณครูทุกคนก็
พยายามท�าตัวให้เป็นผู้พิทักษ์เด็ก 
 ส่วนการอบรมต่างๆ เรามีการท�างาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ภายใน 1 ปี เราจะมีการ
สัมมนาระดับประเทศระหว่างโรงเรียนเครือ
ข่ายโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก แต่ละปีก็
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จะหยิบยกเอาประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับ 
พวกเรา ทีทั่นยคุสมยั และเป็นประโยชน์ต่อการ 
น�ามาพัฒนางานของโรงเรียนในเครือข่ายเรา  
ส่วนในระดับภาคก็จะมีการสัมมนาระดับภาค 
ระหว่างเครือข่ายระดับภาค ทั้งภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ 
มีการท�างานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายครับ 
นอกจากนั้น ในบางเรื่องทางมูลนิธิฯก็จะจัด
กิจกรรมโครงการอบรมเพ่ือให้ความรู ้แก่ครู 
เราก็ส่งครูเข้าไปร่วม เช่น วินัยเชิงบวก เรื่อง
ห้องเรียนครู เรื่องต่างๆ แม้กระท่ัง บางครั้ง 
ถ้าหากโรงเรียนสนใจที่จะจัดโครงการต่างๆ 
มูลนิธิฯก็สนับสนุน ทั้งวิทยากรและสื่อต่างๆ 
เช่น เวลาทีเ่ราจะจดัอบรมเรือ่ง ‘ตวัฉนัเป็นของ 
ฉนั’ วทิยากรของมลูนธิฯิ กจ็ะมาช่วยเป็นพีเ่ลีย้ง
ร่วมกับทางโรงเรียน
 ภาคีเครือข่ายส�าคัญมาก โดยเฉพาะที่
โรงเรยีน กจ็ะมเีครอืข่ายผูป้กครองคุม้ครองเดก็ 
ก็จะมีการประสานเครือข่ายกัน นอกจากนั้น 
เครือข่ายก็มีการท�างานร่วมกัน วางแผนร่วม
กันว่าจะมีการพัฒนาเด็กในเรื่องอะไรบ้างใน
แต่ละปี นอกจากเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็ยัง
มสีหวชิาชพีทีเ่กีย่วข้องไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีเกีย่วข้อง เข้ามาร่วม 
คิดร่วมท�าในการแก้ไขปัญหา ท�าให้เราไม่รู้สึก
โดดเดี่ยว และท�าให้เรามีพลังในการแก้ปัญหา
มากขึ้น และตอนนี้เราขยายผลไปถึงชุมชน ได้
พัฒนาไปเป็นชุมชนคุ้มครองเด็กด้วย โดยให้
ผูน้�าชมุชนเข้ามามบีทบาท มส่ีวนร่วม ไม่เฉพาะ 

แต่ในโรงเรียนแล้ว แต่ชุมชน บ้าน ครอบครัว 
และสังคม ก็จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับเรื่อง
ตรงนี้ ในตอนนี้เราก�าลังท�างานร่วมกันอยู่ และ
ชุมชนก็ก�าลงัเป็น ‘ ชมุชนคุม้ครองเดก็’ แล้วครบั”

“ความภาคภูมิใจ”
รางวัลสูงสุดของผู้พิทักษ์เด็ก
	 จากประสบการณ์ในฐานะครู	 และ 
ผู ้พิทักษ์เด็ก	 ไม่มีความส�าเร็จใดที่จะท�าให ้
อาจารย์อนุชิตภาคภูมิใจได้มากกว่าการได ้
ช่วยเหลือให้ลูกศิษย์ที่ประสบปัญหา	 ได้มีชีวิต 
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ทีด่ขีึน้	นัน่คอืรางวลัทีม่คีวามหมายทีส่ดุของการ
เป็นผู้พิทักษ์เด็ก
 “สิง่ทีน่่าสนใจและประสบการณ์ในการ 
ท�างานการช่วยเหลือเด็ก จะมีอยู ่กรณีหนึ่ง
ที่เด็กนักเรียนมีปัญหาที่จะต้องหลุดไปจาก 
วงการศึกษา ซึ่งเราก็ได้ติดตามอยู่ ผมในฐานะ 
ผู้อ�านวยการแล้วก็คุณครูก็เฝ้าติดตามว่าเด็กมี
ปัญหาอะไรถึงต้องหยุดเรียนไปโดยไม่สามารถ
ติดต่อได้ ก็ประสานไปทางผู้ปกครองของเด็ก 
โดยให้ครูที่ปรึกษาติดตามไปเยี่ยมท่ีบ้านเพื่อ
สืบค้น
 ข้อมลูปัญหาทีพ่บคอืเดก็อยูก่บัผูป้กครอง 
แต่ไม่มโีอกาสได้พูดคยุกัน ผูป้กครองไม่ให้ความ
ส�าคญักับลกูเท่าทีค่วร เดก็เลยมปัีญหาไม่อยาก 
มาโรงเรียน เมื่อครูที่เข้าไปท�างานตรงนี้ตั้งทีม
เข้าไปช่วยเหลือก็พาผู้ปกครองและนักเรียน
มาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สุดท้ายก็ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทั้งลูกและผู้ปกครอง ตอนน้ีเด็กก็
กลับมาเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วก็
ยังได้รับค�าแนะน�าให้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และตอนนี้เด็กก�าลังเข้าเรียนต่อในระดับ 
ปริญญาตรี ซึ่งสิ่งที่ เกิดข้ึนในกระบวนการ
ทั้งหมด เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมาก”

“มาร่วมมือร่วมใจกันเป็นผู้พิทักษ์เด็ก”
	 ดงัทีอ่าจารย์อนชุติกล่าวแต่ต้นว่า	ครคูอื 
ผู้พิทักษ์เด็กได้โดยวิชาชีพอยู่แล้ว	 เพราะอยู่ 
ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด	 และเหตุผลส�าคัญใน
การมาเป็นผู้พิทักษ์เด็กของอาจารย์อนุชิตก็คือ
การมองเห็นคุณค่าของเด็กๆ	 ท่ีแม้จะไม่ใช่ลูก

หลาน	แต่เป็นลกูศษิย์ทีจ่ะกลายเป็นก�าลงัส�าคญั 
ของชาติในวันหน้า
 “ครูเป็นผู้พิทักษ์เด็กได้ดี โดยเฉพาะ
ครูในเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก น่าจะเป็น
ผู้พิทักษ์เด็กได้อย่างดีเยี่ยม ชุมชนเองก็มีส่วน
ส�าคัญท่ีสามารถเป็นผู้พิทักษ์เด็กได้ ถ้าเราม ี
การสร้างเครือข่ายให้องค์ความรู้และประสาน 
ความร่วมมือกันก็จะสามารถเป็นผู้พิทักษ์เด็ก 
ได้เช่นกัน
 อยากให้เหน็ว่าเดก็ทกุคนมคีณุค่าในตวั
แม้เดก็คนนัน้จะไม่ใช่ลกูหลานของเรา แต่ถ้าเรา
เห็นคณุค่าของเขา มองเหน็อนาคตข้างหน้า เรา
กจ็ะให้ความส�าคญักบัเดก็ทกุคน ทีไ่ม่ว่าจะเป็น
นักเรียนของเราหรือเด็กคนอื่นๆ เมื่อเราเห็น
ความส�าคัญแล้วเราก็จะเข้าไปช่วย อยากจะให้
ท่านอื่นๆ ได้เข้ามาร่วมมือกันเป็นผู้พิทักษ์เด็ก 
มาช่วยเหลือกัน ท�ากิจกรรมร่วมกัน และแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ถ้าผู้ใหญ่ทุกคนให้ความส�าคัญ 
ผมเชือ่มัน่ว่าปัญหาทีเ่ราเหน็อยูว่่ามนัเกดิขึน้นัน้ 
ก็จะลดน้อยลง ไม่ว่าปัญหาเรื่องการทะเลาะ
ววิาท ท�าร้ายร่างกาย การล่วงละเมดิทางเพศ หรอื 
การถูกล่อลวงไปในเรื่องทางเพศหรือยาเสพติด 
ผมว่ามันก็จะลดน้อยลง ไม่อยากให้มองปัญหา
ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย อยากให้ทุกคนให้ความ
ส�าคัญและช่วยกัน ร่วมมือกัน แก้ไขครับ 
 และสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปถึงคุณครู
ทุกท่าน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้น�าชุมชนให้เห็น
ความส�าคัญในเรื่องของเด็กก็คือ ‘เราสร้างเด็ก
ที่ดีในวันนี้	 เพื่อประเทศชาติในวันข้างหน้า’ 
ขอให้เรามาร่วมมือร่วมใจกันเป็นผู้พิทักษ์เด็ก 
กันครับ”
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โสภา วงศ์ใหญ่
ปลัดฯ..ผู้สร้ำงพลังอันเข้มแข็ง

ของผู้พิทักษ์เด็ก
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	 “พลังอันเข้มแข็ง”	 เป็นสิ่งท่ีสามารถ
ส่งต่อและสัมผัสได้จริงๆ	 หากได้ลองพูดคุยกับ	
“ปลัดนุ”	 หรือ	 คุณโสภา	 วงศ์ใหญ่	 อดีตปลัด
เทศบาลต�าบลสันมะค่า	อ�าเภอป่าแดด	จังหวัด
เชียงราย	 ผู้ซึ่งมีผลงานโดดเด่นซ่ึงเป็นท่ีรู ้จัก
และยอมรับในพื้นที่	 โดยเฉพาะงานด้านเด็ก
และเยาวชน	โดย	“ปลัดนุ”	เป็นแกนน�าหลักใน
การด�าเนนิการโครงการชมุชนคุม้ครองเดก็และ
โครงการผู้พิทักษ์เด็ก	 ที่ใช้กลไกร่วมในต�าบล
ร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก	
	 เธอจึงเป็น	 “ผู ้พิทักษ์เด็ก”	 ท่ีมีองค์
ความรู้ในการท�างานด้านน้ีอย่างจริงจังและ
ชัดเจน	 โดยได้เริ่มต้นการท�างานด้านน้ีจาก	
“โครงการโรงเรยีนธรรมชาต ิยวุชน การเมอืง
การปกครองท้องถิน่”	ทีแ่ม่กรณ์	เมือ่ราว	20	ปี 
ที่แล้ว	 หลังจากนั้นเมื่อมีการตั้งสภาเด็กและ
เยาวชน	 ในปี	 2549	 ก็ได้ท�างานและด�าเนิน
กิจกรรมต่อเน่ืองมาโดยตลอด	 ทั้งการริเริ่ม
โครงการและเป็นวิทยากรทีบ้่านสนัมะค่าแห่งนี้
 “มาท�างานที่นี่เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2549 เริ่มการท�างานด้วยการดูภารกิจงาน
ทั้งหมดก่อนว่า ในพื้นที่ท�าอะไรไปแล้วบ้าง 
และงานที่ก�าลังขยายอยู่มีประเด็นใดบ้าง ก็มี
เรื่องของประเด็นเด็กและเยาวชน แต่ขณะนั้น 

ทีด่ฉินัท�า เป็นเรือ่งของความผูกพนัระหว่างเดก็
และเยาวชนกับผู้ใหญ่ในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมที่
เรียกว่าการถ่ายทอดภูมิปัญญา ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของจักสาน ดนตรี เมื่อปลายปี 2549 
ประจวบเหมาะกับการที่สภาพพื้นที่ มีความ
พร้อมในการตั้งสภาเด็กและเยาวชนเป็น 
ครั้งแรกในปี พ.ศ.2549 ถ้าเราไปดูตามหน้าท่ี 
ของเทศบาล เราก็จะเห็นว่าหน่ึงในนั้นเป็น
เร่ืองของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี 
คนด้อยโอกาส ประชาชนคนไร้ที่พึ่ง ซ่ึงมันก็
จะเป็นภารกิจของเทศบาลด้วยเช่นเดียวกัน”  
ปลัดเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปในช่วงแรกๆที่ได้เข้า
มาท�างานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนใน
พื้นท่ี	 โดยก่อนหน้านั้นปลัดนุเคยท�าโครงการ	
“โครงการโรงเรยีนธรรมชาต ิยวุชน การเมอืง
การปกครองท้องถิ่น”	 ที่แม่กรณ์	 ซึ่งเป็นการ
บ่มเพาะประสบการณ์	 และท�าให้ได้เข้าใจการ
ท�างานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเป็นอย่างดี
 “เราจะรอว่าพอถงึเสาร์-อาทิตย์ก็จะไป
ท�า คือท�างานแทบทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ท�างาน
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ของ อบต. พอวันเสาร์ วันอาทิตย์ เรานึกว่าวัน
นีเ้ป็นวนัหยดุ ทีไ่หนได้ เดก็รอเตม็หน้าบ้านแล้ว 
ก็มาเรียกอยู่เต็มหน้าบ้าน คิดว่าการท�างานกับ
เด็กนี่มันสบายใจ ถ้าเราท�ากับเด็กในวันนี้ เขา
จะได้สิ่งเหล่านี้ไปวันข้างหน้าด้วย มันจะติดตัว
เขาไป น่าจะท�าให้เขารักถ่ินฐานบ้านเกดิมากข้ึน  
ตอนนั้นฝังตัวอยู่ที่นั่นเลย พอเช้าๆ วันเสาร์-
อาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมด้วยกัน กิจกรรมเรา 
เริม่จากเรือ่งของธรรมชาต ิในพืน้ทีม่ป่ีา มแีม่น�า้ 
ซึ่งคล ้ายกับที่นี่  ซึ่งมี เรื่องของการเดินป่า  
สมุนไพร เรื่องของธรรมชาติจากป่า”

บ่มเพาะเยาวชนจิตอาสาจากรุ่นสู่รุ่น
	 การได้ท�างานร่วมกับเด็กและเยาวชน 
ที่แม่กรณ์	ได้รับผลส�าเร็จเป็นอย่างดี	ผลส�าเร็จ
นั้นคือการเติบโตอย่างงดงามของเด็กๆท่ีได้รับ
การบ่มเพาะเร่ืองจิตอาสา	 ให้นึกถึงส่วนรวม
ก่อนตนเอง	 จนปัจจุบันเติบโตเป็นคนดีของ
สังคม	 และได้มีการส่งผ่านภารกิจจากรุ่นสู่รุ่น
อย่างต่อเนื่อง	 ความส�าเร็จน้ีได้สร้าง	 “พลังอัน
เข้มแข็ง”	 ให้แก่ผู้ปฏิบัติอย่างปลัดนุให้มุ่งม่ัน
ท�างานต่อไป
 “เด็กๆที่ผ่านโครงการไป เขาสามารถ
ที่จะเติบโตสวยงาม มีชีวิตที่ดีในปัจจุบัน มี
ครอบครัว จากรุ่นแรกนี่เป็นเวลาจะ 20 กว่าปี
แล้วค่ะ ทีท่�างานด้านนี ้เด็กทีป่ระทับใจมากท่ีสดุ
ไม่ว่าจะเป็นทีแ่ม่กรณ์หรอืทีน่ีก่ห็ลายคน เดก็ ๆ  
ที่ต�าบลแม่กรณ์ ถึงแม้เขาจะท�างานอยู่แต่ก็มี
บางคนที่ไปท�างานเรื่องป่าด้วย ท�างานองค์กร 
พัฒนาเอกชนที่ท�าเรื่องดิน น�้า ป่า ไปท�างานใน

ส่วนของราชการที่ท�าเร่ืองดิน น�้า ป่า หรือไป
ท�างานในภาคประชาสังคม ทีช่ดัมากทีส่ดุตอนนี้ 
กค็อืท�าเรือ่งของมลูนธิฯิ การกูภั้ย การช่วยเหลอื 
กูชี้พยามฉกุเฉนิ เพราะสิง่เหล่านีม้นัฝังอยูใ่นตวั
เขากับตัวเราไปพร้อมกัน 
 ในปัจจุบันเราเองก็ยังมีใจรัก มีโอกาส
ทุกคร้ังก็จะยังท�างานนั้นอยู่อย่างน้ัน เด็กรุ่น
แรกก็มีครอบครัวไปแล้วค่ะ ในสภาวการณ์
ปัจจุบันท่ีมันมีความเสี่ยงในเรื่องของเด็กและ
เยาวชนมากมาย เขาก็ยังท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
ประคับประคองน้องๆ และตอนนี้ในระดับของ
มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น มช. ราชภัฏ หรือว่า 
สถานศึกษาอื่นๆ เขาก็กลับมา ถ้ามีเวลาเขา
ก็จะท�ากิจกรรมกับน้องๆ ส่วนใหญ่แล้วเด็กที่
ท�างานด้วย สิง่ทีเ่ขาได้ไป คอืความคดิทีไ่ม่คดิถงึ
แต่ตัวเอง เขาก็จะคิดเผื่อชุมชนและสังคมข้าง 
หน้าแต่ว่าอยู่ในกรอบของเขาว่า เขาท�าอะไร
ได้เพียงใด
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 เรามคีวามรูส้กึว่าการท�างานส่งผ่านของ
รุ่นต่อรุ่น มันเป็นความภาคภูมิใจ มันท�าให้เรา
มีแรงที่จะท�าในทุกๆเรื่องเลย ปัจจุบันเด็กและ
น้องๆ ในพื้นที่ของเรา ถึงแม้ว่าเขาจะกระจาย
ไปตามที่ต่างๆ เขาก็ยังกลับมา แล้วเขามีความ
รูส้กึว่า เขามงีานอยูท่ีน่ี่ มพ่ีี ๆ  อยูท่ีน่ี ่มทีีป่รกึษา 
อยู่ที่นี่ เมื่อไรก็ตามที่พ่อๆ แม่ๆ ท่ีท�างานเป็น
จิตอาสาท้อใจ นี่คือสิ่งที่เรียกได้ว่าท�าให้เรา 
มีแรงท�างานต่อ” 

เพศ ความรุนแรง และสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนาเด็กโดยการใช้สื่อ
	 ในปี	 2560	 เทศบาลบ้านสันมะค่าได้มี
การก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านเด็กและ
เยาวชน	 3	 ด้าน	 คือ	 เพศ	 ความรุนแรง	 และ 
สิง่แวดล้อม	โดยใช้สือ่เป็นเครือ่งมอื	ในโครงการ	
คบเดก็สร้างบ้าน	“Kids	สร้าง	clips	คดิ	(ส์)	สร้าง 
หนัง	(สั้น)”	โดยสื่อสารเรื่อง	เพศ	ความรุนแรง	
และขยะ	 ผ่านหนังสั้น	 ซึ่งนับว่าเป็นโครงการ
ที่ดีมากในการน�าความสามารถของเด็กและ 
เยาวชนมาใช้อย่างสร้างสรรค์
 “ท�างานตรงนี้จริงๆแล้ว ถ้าเราเปิด
พื้นที่ให้น้องๆเราสามารถท่ีจะรับรู ้ได้ว่าเขา 
คิดอะไรอยู่ เขาท�าอะไรอยู่ ถ้าตามกระแสของ
สิง่ต่าง ๆ  ทีเ่ปลีย่นไปในโลก ไม่ว่าจะเป็นกระแส 
เรื่องเพศ ความรุนแรง ที่ผ่านสื่อต่างๆ เข้ามา 
โลกของโซเชียลท่ีผ่านเข้ามา มันมีจุดที่เปลี่ยน 
เขาจะเปิดพืน้ทีใ่ห้เราเข้าถงึเขาได้น้อยลง ดงันัน้ 
การท�างานในตอนนีไ้ม่ใช่ท�างานเชงิรบัอย่างเดยีว  
แต่ถ้าเราอยากให้ยั่งยืน เราต้องแสวงหาด้วย

เช่นเดียวกัน ด้วยการเดินไปหาเขา เปิดพื้นที่
ให้เขา จัดกิจกรรมในพื้นที่ นอกจากนั้นต้องคุย
กบัผูใ้หญ่ในหมูบ้่าน พีน้่องในระดบัต่าง ๆ  แกนน�า  
การประชุมในระดับของหมู่บ้าน การประชุม
ในระดับต�าบล ให้เห็นถึงความส�าคัญตรงนี้ ที่นี่
เวลามีงาน เราจะรอฟังด้วยเช่นกันว่าเด็กและ 
เยาวชนเขาคิดอย่างไร เขาจะมามีส่วนร่วมใน 
แต่ละกิจกรรมที่เราจัดขึ้นได้อย่างไร 
 . . .ที่ผ ่ านมาก็คืออาจจะมี เด็กและ
เยาวชนของเราตกหลุมตกร่องไปบ้าง เขาอาจ
จะไปไม่ถงึเป้าหมายทีเ่ขาวางไว้ แต่เรากย็งัดแูล 
โดยใช้ระบบของท่ีปรึกษาทุกช่องทาง ถ้าเป็น 
ทีมของน้องๆ เทศบาลก็จะเข้าถึงตัว ไปหา 
ไปเที่ยว ไปเยี่ยม ให้ค�าปรึกษา มีเวลาก็มา
ทานข้าวด้วยกัน เทศบาลจะเป็นหลักให้น้องๆ 
เข้าถึงตวัได้ง่าย ส่วนดฉัินเอง นอกจากจะพบเขา 
ในเวทีหรือเทศบาลบ้าง ในไลน์ เมสเซนเจอร์ 
เฟซบุ๊ค ก็สามารถที่จะเข้าถึงเขาได้เลย ถาม
ว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรไหม ก็มีเหมือนกัน 
จะเป็นเรื่องเพศและเรื่องของวัยรุ ่นปัจจุบัน 
เป็นเรือ่งทีไ่ม่อยากพดูว่าเกิดขึน้ง่ายมาก มแีกนน�า 
คนหนึ่งบอกว่ากลางดึกคืนหนึ่งมีคนมาถามว่า 
มีเพศสัมพันธ์ยังไงไม่ให้ท้อง แกนน�าก็เลยนึก 
ได้ว่า มยีาคมุฉกุเฉนิ ตรงนีเ้ป็นประเดน็ทีแ่กนน�า 
ทุกคนมาพูดคุยกันว่า ถ้าเป็นอย่างนี้จะท�า
อย่างไร ก็เลยเป็นที่มาของการให้ความรู้ใน 
เรื่องของเพศ การป้องกันการตั้งครรภ์ โดยไม่
พึงประสงค์ การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น เวลามีเวที 
ก็ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลป่าแดด ในเรือ่งของการให้ค�าแนะน�า 
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คลนิิกทีป่ลอดภยัทีเ่ขาสามารถทีจ่ะสอบถามเรา
ได้ทุกเมื่อ อันนี้คือปัญหาและอุปสรรคจริง ๆ 
เป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากท่ีโลกเปลี่ยน
ไป ส่งผลให้โครงสร้างทางสงัคมเปลีย่นแปลงไป 
 ...อกีเคสหนึง่ เป็นเดก็อาย ุ17 มลีกูแล้ว 
ไม่มีพ่อ เขาไปท�างานที่เชียงของ เพื่อนชวนไป 
พอไปถงึตอนเยน็นัง่ดร้ิงค์ท�างานเลย พอกลางคนื 
ต�ารวจกับบ้านพักเด็กเข้าไปในร้านนั้นแล้วก็
ลอ็คตวั เพราะอยูใ่นเร่ืองของการค้ามนษุย์ พอดี
ดิฉันประสานงานกับบ้านพักเด็กแล้วก็ขึ้นไป
ด้วย เขาเลยส่งตวักลบัมาตัง้แต่คนืนัน้เลย ตอนนี ้
อยู่ในกระบวนการของศาล อยู่ในกระบวนการ
ค้ามนุษย์แต่เป็นผู้ได้รับความเสียหาย”

จุดแข็งของทีมงาน คือเป้าหมายที่ชัดเจน
และการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
	 เทศบาลต�าบลสันมะค่าถือเป็นชุมชน
ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ที่ส่งผลให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน	 และ 
ต่อเนื่อง	 ความส�าเร็จนี้มาจากการท�างานที่มี
จุดแข็งคือเป้าหมายที่วางไว้อย่างชัดเจน	 และ
สามารถท�าได้จริง	ประกอบการท�างานทีต่่อเนือ่ง 
เพื่อส่งผ่านภารกิจให้แก่เด็กและเยาวชนจาก
รุ่นสู่รุ่น	

 “จุดแข็งคือทีมของชุมชนและก็ทีมของ
เทศบาลเองที่เรามีเป้าที่ชัดเจนในการพัฒนา 
เดก็และเยาวชน ปีก่อน ๆ  เป็นเรือ่งของผูส้งูอายุ 
แต่ว่าสามปีทีผ่่านมา เราชดัเจนมากในเร่ืองของ
เด็กและเยาวชน ดังนั้น สองงานนี้จะไปด้วยกัน 
แล้วก็งานของการดูแลชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาสา
สมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน เสริมไปตรงนี้แล้วมันไปด้วยกัน ถ้าเรื่อง
ของการดูแลผู้สูงอายุ เจ้าภาพก็คืออาสาสมัคร
ดูแลผู ้สูงอายุ แต่ทีนี้ผู ้สูงอายุก็ชวนเด็กและ
เยาวชนไปด้วย แล้วกไ็ปท�ากจิกรรมร่วมกนั หรอื 
ว่ามีกิจกรรมของพ่อแม่ สภาเด็กและเยาวชน
มาร่วมด้วย มาแจมด้วยเรื่องสันทนาการ มาให้
ความรู้เรื่องของสุขภาพทางเพศ เป็นต้น
 ส่วนการพัฒนาเยาวชนจากรุ ่นสู ่รุ ่น 
จริ งๆแล ้วมันมีแนวทางการพัฒนากลุ ่ม 
เป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราในนั้นมีเด็ก
และเยาวชนอยู่ด้วย ดังนั้น การพัฒนาด้านนี ้
จะต้องเดินไปอย่างไร เด็กรุ ่นต่อรุ ่นจะเป็น
คนก�าหนด โดยท่ีเราก็ใช้ภารกิจของเทศบาล 
ไปเสริม ภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ 
ภารกจิของเรา เอามาประสานร่วมกัน อย่างเช่น 
 เรื่องของโครงการชุมชนคุ้มครองเด็กจาก 
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มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กที่เข้ามาด�าเนินงาน
ตั้งแต่ปี 2556 ก็สามารถที่จะสร้างกิจกรรม 
สร้างความร่วมมอื เสริมและเตมิในสิง่ทีช่มุชนเรา 
ขาด เสรมิในสิง่ทีเ่ราม ีให้แนวทางมนัเด่นชดัมาก 
ยิง่ขึน้ แล้วกเ็ชือ่อย่างหนึง่ว่าการทีม่ผู้ีรู ้ผูช้�านาญ
ด้านเทคนิคจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในแต่ละเรื่องมาช่วยเรา ก็จะเสริมงานของเรา
ให้ดียิ่งขึ้น เพราะเจ้าหน้าท่ีของเราท่ีน่ี จ้าง
เจ้าหน้าที่ประหยัดมาก เจ้าหน้าที่ส�านักปลัดมี
เพียง 4 ต�าแหน่ง ไม่รวมปลัดเทศบาล ภารกิจ
ก็กระจายไปทุกด้าน ดังนั้น ในเรื่องบุคลากร 
ของเราแล้วก็ใช้ผู ้เชี่ยวชาญด้านนอกมาช่วย 
แล้วกม็โีครงการผูพิ้ทกัษ์เด็กทีเ่ข้ามาในปี 2560 
ก็ต้องขอขอบคุณ” 

พ่อเราและพ่อหลวง ฮีโร่ของปลัดนุ
	 งานเทศบาลมีขอบเขตภารกิจที่กว้าง
ใหญ่ไพศาลมาก	เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด	 เรียกว่าเจ้าหน้าท่ีต้องท�างานกับ
ประชาชนทุกกลุ่ม	 ทุกวัยและกลุ่มเป้าหมาย 
ทุกกลุ่มล้วนมีปัญหาที่แตกต่างกัน	 เจ้าหน้าท่ี
ที่จะท�างานให้บรรลุผลได้จึงต ้องอาศัยท้ัง 

พลังกาย	 และพลังใจ	 ส่วนพลังในการท�างาน
ของปลัดนุ	 ได้รับแรงบันดาลใจ	 ขณะเดียวกัน 
ก็มีบุคคลท่ีเป็นแรงบันดาลใจในการท�างาน 
ที่ผลักดันให้เธอเป็น	“ปลัดนุ”	เช่นทุกวันนี้	
 “พ่อคือต้นแบบที่ท�าให้เราท�างานอยู่
ทุกวันนี้ เท่าที่จ�าได้ตอนเด็ก อาชีพของพ่อสมัย
ก่อน เขาเรียกว่า หมอมาลาเรีย อยู่ที่ส�านักงาน
สาธารณสุข อ�าเภอเชียงค�า พ่อเป็นคนที่ท�าให้
เรารักที่จะท�างาน รักที่จะเรียนรู้ ตอนเด็กๆ 
พ่อจะท�าตู้หนังสือให้ แล้วแบ่งเป็น 4 ตู้ ให้ลูก 
4 คน อันนี้ของพี่ชาย อันนี้ของพี่สาว อันนี้ของ 
พี่ชาย อันนี้ของตัวเรา แล้วงานของพ่อ จะมีทั้ง 
งานในพื้นท่ีแล้วก็งานที่ต้องเก็บข้อมูล แต่ละ
วันพ่อก็จะต้องเก็บสไลด์เลือด แล้วรายงาน 
เราเห็นตาราง เห็นการท�างานของพ่อ และเรา
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เหน็กระทัง่ว่าเช้ามาพ่อต้องออกไปท�างานพร้อม
กับแฟ้มงาน แล้วก็บรรดายาที่เขาต้องเอาไปใช้
ในเรื่องไข้มาลาเรีย เราก็จะเห็นพ่อเจาะเลือด 
พ่อเก็บงาน เก็บรายละเอียด ครอบครัวไม่ได้
ร�่ารวยเลย ส่วนแม่เป็นคนสวน เป็นคนปลูก 
ผักขาย พ่อกับแม่เลี้ยงลูกโดยวิธีแบ่งงานให ้
ลูกท�า ว่าแต่ละคนท�าอะไร อย่างตัวเอง เช้าขึ้น
มาต้องกวาดบ้าน ถูบ้าน หลงัจากนัน้ต้องไปเอา
วัตถุดิบจากที่แม่ซื้อในตลาดกลับมาท�ากับข้าว 
ที่บ้าน และสิ่งที่ที่บ้านท�าเป็นประจ�าคือเราจะ
ทานข้าวพร้อมกัน หลังจากนั้นแม่จะห่อข้าวให้
เราไปโรงเรียน ตอนเย็นกลับมาก็ยังไม่ได้เล่น 
ในทันที ต้องมาท�างานก่อน กวาดบ้าน ถูบ้าน  
ล้างถ้วย กรอกน�้าใส่ตู้เย็น ดังนั้น มันเลยฝัง 
ในจิตใจของเราว่า พ่อเราเป็นแบบนี้ 
 เมื่อไรที่มีโอกาสและเวลาท่ีจะคุยกับ
เด็กๆ ก็จะคุยเรื่องที่บ้านให้ฟัง ให้เด็กปัจจุบัน
ได้รับฟังว่าเด็กสมัยก่อนจะต้องท�าอะไรบ้าง 
แต่ถ้าผูใ้หญ่เรากจ็ะเล่าให้ฟังเช่นกนัว่า ท�าไมถงึ
มาเป็นเราในวนันี ้พ่อแม่เลีย้งเรามาเป็นอย่างไร 
ดิฉันก็จะถามกลับไปว่า ตื่นเช้ามาพ่อแม่ให้ท�า 
อะไรบ้าง ปรากฏว่าไม่ได้ท�าอะไรแม้กระทั่งซัก
ถุงเท้าให้ตัวเอง นี่เลยเป็นท่ีมาว่าหลาย ๆ ปี
ที่ผ่านมา เรามีโครงการที่สอดคล้องกับสภาพ 
ในพื้นที่ รับมาแล้วก็ด�าเนินการ เช่น โครงการ 
วัยใสใส่ใจท�าดี โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก 
ซึ่งเราจะดูแลเด็กในแต่ละระดับช่วงวัยของเขา
 พอมาท�างาน บคุคลทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจ 
ของเราก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
รัชกาลที่ 9 ตอนที่มาท�างานแรก เราจะค้นคว้า

ก่อนว่าทรงท�าอะไร ท�าอย่างไร แล้วก็ใช้เรือ่งนัน้ 
มาเป็นแนวทางในการน�าทางการท�างานของเรา 
ท�าให้เรามีหลักในการท�างานคือ เข้าใจ เข้าถึง  
พฒันา ซึง่เป็นหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน” 

ปลัดผู้พิทักษ์เด็ก
สร้างความเปลี่ยนแปลงที่มี “พลัง”
	 โลกปัจจุบันแตกต่างจากในอดีต	 เด็กที่
เตบิโตในทกุวนันีม้คีวามเส่ียงอย่างยิง่ในทกุช่วง
วัย	 โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่น	 จึงมีความจ�าเป็น
ที่ผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมาก่อน	 ควรจะโอบอุ้มพวก
เขาให้เดินไปบนหนทางที่ถูกต้อง	 เด็กๆท่ีเดิน
ผดิทางจงึจะสามารถเปล่ียนแปลงตวัเองได้	ดงัที ่
“ปลัดนุ”	 ได้กล่าวถึงบทบาทการเป็นผู้พิทักษ์
เด็กว่า
 “ผู้พิทักษ์เด็ก จ�าเป็นที่ต้องเป็นแกนน�า 
หัวหน้าไหม ไม่ใช่เลย เป็นได้หมด คนในชุมชน
ก็เป็นได้ ใครๆก็เป็นได้ ทีนี้จะท�าได้ดีเพียงใด 
ก็อาจจะต้องใช้ความรู้ที่เขามี เทศบาลจะต้อง
เสริมความรู้เข้าไปว่า ในการพิทักษ์เด็กต้อง
พิทักษ์เร่ืองอะไรบ้าง ต้องรู้พื้นฐานด้วยว่าเด็ก
เติบโตอย่างไร กฎหมายคุม้ครองเขามอีะไรบ้าง 
ในฐานะท่ีบ้านนอกคอกนาอย่างเราไม่ใช่เด็ก
ในเมือง สภาพที่เราเจอเป็นอย่างไร เขาจะ
ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง แต่ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับ
ครอบครัว ระดับหมู่บ้าน หรือต�าบล เราอยาก
ให้เด็กเติบโตสวยงาม ผู้ใหญ่มาช่วยประคับ 
ประคองให้เขาไปมีการด�าเนินชีวิตที่ดีและ
ประสบความส�าเร็จในชีวิต ถ้าเป็นอย่างน้ัน 
จะน่าภูมิใจมากท่ีสุด เราสามารถคุ้มครองดูแล 
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ซึ่งกันและกัน ภายใต้โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เดีย๋วนีค้วามเสีย่งของสังคมทีเ่ขาจะเจรญิเตบิโต 
มนัมอุีปสรรคท่ีมากระท�าต่อเดก็เยอะเหลอืเกนิ 
ถ้าเขาไม่มีสิ่งที่เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองท่ีเรียกว่า
ภูมิคุ้มกัน เขาจะเติบโตและผ่านสิ่งเหล่านั้นไป
ได้อย่างไร 
 ...วันนี้ที่เราเริ่มต้นด้วยการสร้างสื่อ 
พื้นบ้าน การสื่อเรื่องต่างๆ ของการจัดการ 
การมส่ีวนร่วมในชมุชน เดก็เละเยาวชน ได้ก�าหนด 
ประเดน็การใช้สือ่เป็น 3 เรือ่ง เรือ่งแรกคอืเรือ่ง
เพศ เรื่องที่สองคือความรุนแรง เรื่องที่สามคือ
สิ่งแวดล้อม เขาก็เดินตามสเต็ปของเขา เดิน
ยังไง เรื่องราวเป็นมายังไง ที่น่าภูมิใจมากที่สุด
ก็คือเขายังเรียนอยู่ แต่ว่าเขาน�าความรู้ที่เขา 
ได้จากกิจกรรมที่เราท�า ไปขยายต่อให้เพื่อน
ในโรงเรียนแล้วขยายไปให้ชุมชนอื่นด ้วย 
การด�าเนนิการร่วมกบับ้านพกัเดก็และครอบครัว 
จงัหวดัเชยีงราย น้อง ๆ  เยาวชนของเรากเ็ข้าไป
สอนในเรื่องของการสร้างหนังจากมือถือ เขา
มีโปรแกรมและเทคนิคการสอนของเขาเอง 
โดยใช้ความรู้จากมูลนิธิฯและจากทางอื่นๆ มา
เตมิเตม็ น�ามาประยกุต์ใช้ท�าให้เขามพีฒันาการ
ท่ีดีขึ้น และการที่เขาสามารถน�าความรู ้ไป 
ถ่ายทอดให้กบัชมุชนอืน่ มนัเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้เขาได้ว่า ถึงเขาเป็นเพียงเด็กแต่เขา
สามารถถ่ายทอดเรือ่งด ีๆ  ไปให้คนอืน่ มนัท�าให้
เกิดสิ่งดีขึ้นในชุมชนนั้น ๆ แล้วก็แอบหวังนิด ๆ 
ว่าสิ่งนี้จะเป็นพลังที่สร้างความเปลี่ยนแปลง  
เราไม่ได้จ�ากัดว่าเราจะต้องท�าให้ได้ดีที่สุดเพียง
แค่นั้น แต่ถ้าเราสามารถท�าให้ท้องถ่ินต่างๆ 

ไปได้พร้อมกับเรา นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่มี 
พลังเป็นอย่างยิ่ง”
	 พลังย ่อมส่งต ่อพลัง	 ฉันใดก็ฉันนั้น 
การท�างานเพื่อเด็กและเยาวชนของปลัดนุได้
ส่งต่อพลังให้แก่หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ในชุมชน	
จนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในระดับ 
หนึง่	นบัเป็นความส�าเรจ็ทีเ่ป็นรปูธรรม	และเป็น	
“ความสขุ”	ทีเ่ป็นรปูธรรมทีไ่ม่มใีครจะสมัผสัได้	
นอกจากผู้ปฏิบัติเองเท่านั้น	ดังที่	“ปลัดนุ”	ได้
กล่าวในท้ายที่สุดว่า
 “...ความสุขที่ได้จากการท�างานก็คือ 
พอเราลงชุมชน สมมุติว่าเราต้องไปงาน ๆ  หนึ่ง 
งานข้ึนบ้านใหม่ไปน่ังท่ามกลางผู้ใหญ่ในชุมชน 
ในงานมีเด็กและเยาวชนไปช ่วยงานด ้วย 
เราจะมีความสุขทุกครั้งที่เขามานั่งยองๆอยู่
ด้านหลัง สะกิดเราบ้าง หยอกล้อเราบ้าง เล่น
จุ๊กจิ๊กกับเราบ้าง แล้วก็ขอถ่ายรูปด้วย มันมี
ความสุข เรามีความรู้สึกว่าพอขับรถเข้าไปใน
บ้านเขาก็จะเรียก ‘ปอนุ ปอนุ มาแล้ว’ เขาก็
จะไปหา แล้วก็เขาจ�าได้หมดเลยว่ารถเราเป็น
รถอะไร ผู้น�ากับผู้ปกครองที่หมู่บ้านก็บอกว่า  
แม้แต่เดก็เลก็ยงัจ�าได้เลย พอได้ยนิแล้วความสขุ 
มันก็เกิดทันใดนั้นค่ะ”
	 ปัจจุบันแม้ปลัดจะไม่ได้อยู่ที่เทศบาล
ต�าบลสนัมะค่าแล้ว	แต่เช่ือได้ว่าพลังของการเป็น 
ผู้พิทักษ์เด็ก	ที่ปลัดได้ทุ่มเทปลูกฝังไว้ให้กับเด็ก	
เยาวชนและแกนน�าของเทศบาลต�าบลสนัมะค่า 
จะแผ่ขยายไม่มีที่ส้ินสุด	 และจะก่อเกิดพลัง
ของผู้พทิักษ์เดก็ในพืน้ทีใ่หมท่ีป่ลดัได้ไปท�างาน 
อยู่ปัจจุบันอย่างแน่นอน
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พันต�ารวจเอกหญิง 
ชุติมา พันธุ

นักสังคมสงเครำะห์ “ผู้พิทักษ์เด็ก”
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 “ตอนเด็กๆ ฮีโร่ของเราก็จะเป็นภาพ
ของคนเก่ง คนด ีเป็นตวัการ์ตนูอะไรกไ็ด้ทีเ่ก่งๆ  
เป็นผู้พิทักษ์โลก” พันต�ารวจเอกหญิง ชุติมา 
พันธุ เล่าถึงภาพจ�าของฮีโร่ในวัยเด็ก	ซึ่งอาจจะ 
คล้ายคลึงกับใครหลายๆคน	 แต่เม่ือรู ้ความ 
มากขึ้น	 ฮีโร่ในดวงใจของเธอกลับแปรเปลี่ยน 
จากตัวการ์ตูนผู ้พิทักษ์โลกเป็นคนธรรมดา 
คนหนึ่งที่จับต้องได้ในโลกของความเป็นจริง 
คือคนที่เธอเรียกว่า	“แม่”	นั่นเอง
 “พอโตขึ้นมา เราก็จะเห็นแม่ แม่เป็น
ครูตัวเล็กๆ ในความรู้สึกของเรา แม่เป็นคนใจด ี
ท�าอาหารอร่อย ดแุต่ใจดี ไม่ได้ใจดเีฉพาะกบัเรา
เท่านั้น แต่ใจดีกับลูกศิษย์ด้วย จะเอานักเรียน

มาท�ากิจกรรม สอนพิเศษ ไม่คิดเงิน ไม่เคยมี
ปัญหากับนักเรียน 
 ครั้งหนึ่งเราเคยแอบฟังได้ยินว่า มีเรื่อง
พูดกันนอกบ้าน แม่เป็นหัวหน้าสาย ก็มีคนมา
ปรึกษา แม่ไม่เคยเล่าให้ฟัง ไม่เคยแพร่งพราย
ให้คนในบ้านได้รับรู้ เขาเก็บเป็นความลับ เรา
เคยได้ยนิเขาจดัการแก้ไขปัญหา โดยพทิกัษ์สทิธ ิ
ของลูกศิษย์คนหนึ่ง เขากล้าที่ จะชนเพื่อให ้
ลกูศษิย์ได้เรยีนหนังสอืต่อ แม้ว่าเรือ่งนัน้ถ้าเกดิ 
ในสมัยน้ี เด็กคนนี้ไม่ควรอยู่ ในโรงเรียนเพราะ
สร้างความเสียหาย แต่เรารู้ว่า แม่เรายืนยันว่า  
เด็กคนนั้นต้องได้เรียนต่อ”
	 ฮีโร ่ในดวงใจคนนี้คือแรงบันดาลใจ
ส�าคัญของก้าวต่อๆมาในชีวิตของ พันต�ารวจ
เอกหญิง ชุติมา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ท�าหน้าท่ีนักสังคมสงเคราะห์	 สบ.5	 กลุ่มงาน
สังคมสงเคราะห์	 โรงพยาบาลต�ารวจ	 ซึ่งมี
ภาระหน้าที่ในการให้บริการแก่เด็กและสตร ี
ท่ีถูกกระท�าด้วยความรุนแรงของศูนย์พึ่งได้ 
โดยศูนย ์พึ่ งได ้ เป ็นเหมือนหน ่วยเร็วของ 
โรงพยาบาลต�ารวจที่ให้ความช่วยเหลือเด็ก 
และผู้หญิงที่ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง	
	 หลายคนอาจสงสัยว่าภารกิจของนัก
สงัคมสงเคราะห์ท�าหน้าทีอ่ะไรบ้าง?	พนัต�ารวจ
เอกหญิง	ชุติมา	เฉลยข้อข้องใจในเบื้องต้นว่า
 “ในส่วนของการประเมินปัญหาการ
ต้องการความช่วยเหลือของเด็กและของ
ครอบครัว ตลอดจนการให้การบ�าบัดและฟื้นฟู 
รวมถึงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นพอพบเด็ก
ท่ีถูกกระท�าทารุณ หรือสงสัย เรามีหน้าที่ที่จะ
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ต้องรายงานเหตุไปที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ท�า
หน้าที่คุ้มครองเด็ก” 

หัวใจที่เข้มแข็งคือพลังอันยิ่งใหญ่
	 ด้วยภาระหน้าท่ีของนักสงัคมสงเคราะห์	
ท�าให้ต้องพบเจอกบักรณเีดก็ถกูท�าร้ายมากมาย	
แต่หวัใจของคนท�างานไม่เคยขาดพลงั	เพราะแม้
ในการท�างานอนัแสนยากล�าบากนี	้กย็งัพบว่า	มี
หวัใจทีเ่ข้มแขง็ของเดก็ผูป้ระสบเคราะห์กรรมที่
ไม่เคยยอมแพ้แก่โชคชะตา	แต่ลกุขึน้มาต่อสูจ้น
สามารถเอาชนะอปุสรรคได้	พวกเขาเหล่านัน้ได้
กลายเป็นพลงัทีส่่งต่อพลงัให้แก่คนท�างานอย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด
 “มีหลายเคส แต่เคสหน่ึงท่ีประทับใจ 
เป็นเคสที่เด็กผู้หญิงสองคน ที่ถูกท�าร้ายทาง
เพศจากคนในชุมชนยาวนาน ต่อเน่ือง แต่เขา
มีความเข้มแข็งภายใน พอเข้าสู่กระบวนการ
ของเรา เป็นเวลาต่อเนื่องในการบ�าบัดฟื้นฟูใช้
กระบวนการกลุ่มช่วยเหลือ Group support 
จนกระทัง่ต่อมาเขาสามารถฟ้ืนฟอู�านาจภายใน 
ของตวัเอง ความเข้มแข็งของตนเอง เขากลบัมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นคนที่เป็นแกนให้
กบักลุม่ ดแูลอนาคตตวัเอง การเรยีน ครอบครวั 
 ถ้าเทียบจากสมัยที่เป็นเด็ก พอได้รับ
การฟื้นฟูแล้ว เราไม่คิดว่า เขาจะสามารถฟื้นฟู
พลังอ�านาจของตนเอง ดูแลตนเองได้ในถึง 
ระดับน้ี เพราะการกระท�าทารุณทางเพศที่ 
เกิดขึ้นกับเขามันรุนแรง ต่อเนื่อง ยาวนาน 
 สิ่งหนึ่งที่ท�าให้เราเกิดพลัง คือ การ
ท�างานของเรามันท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ไม่ใช่เราท�าคนเดียว มันมีการแลกเปลี่ยน แชร์ 

การท�างานร่วมกนักบัทมีทีท่�างานร่วมกนั ท�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ ทัศนคติของคน
ท�างาน ของทมี ให้มคีวามเข้าใจในประเดน็ด้าน
เด็กมากขึ้น การเปล่ียนทัศนคติ แลกเปล่ียน
ความรู้ ท�าให้ทีมสหวิชาชีพมีความเข้มแข็งมาก
ขึ้น เราไม่ได้บอกว่าเราเป็นทีมที่เก่ง แต่เป็นทีม
ที่ไวต่อปัญหามากข้ึน ไวต่อประเด็นเรื่องเด็ก  
ตรงนีค้อืพลงัอย่างหน่ึง แน่นอนในการช่วยเหลอื
เคส แล้วเห็นการเติบโตของเด็ก สามารถท�าให้
เขากลบัไปสู่ชวีติปกตไิด้ กลบัไปมคีวามเข้มแขง็ 
จัดการปัญหาทุกข์สุขได้” 

ความเข้าใจในการคุ้มครองเด็ก
อุปสรรคของนักสังคมสงเคราะห์ผู้พิทักษ์เด็ก
	 ทุกวันนี้ป ัญหาเด็กถูกละเมิดสิทธิมี
ปรากฏให้เห็นมากมายในสังคมไทย	จนปรากฏ
อยู่ในพื้นที่ข่าวอยู่เสมอๆ	 จนแทบไม่น่าเช่ือว่า	
สงัคมเรามกีารท�าร้ายเดก็มากมายถงึเพยีงนี	้ ใน
ขณะเดยีวกนั	ในมมุมองของนกัสงัคมสงเคราะห์
ที่มีหน้าที่โดยตรงในเรื่องนี้	 พันต�ารวจเอกหญิง	
ชตุมิา	ให้ความเหน็ว่า	คนส่วนใหญ่ในสงัคมไทย
ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กอยู่
มาก	 จนกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในการท�างาน
ของนักสังคมสงเคราะห์
 “อุปสรรคส�าคัญคือการท�าความเข้าใจ
กับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เราต้อง 
ท�าความเข้าใจกับเขา เป็นเรือ่งท้าทาย โดยเฉพาะ 
เรื่องการคุ้มครองเด็ก ในเด็กเล็กไม่มีปัญหา 
แต่ในเด็กที่เป็นช่วงวัยรุ ่น ทัศนะของคนจะ
เริ่มเปลี่ยน จะมีมุมมองที่...โทษที่ตัวเด็ก แต่
ทุกคนไม่มองว่าโครงสร้างสังคม เส้นทางชีวิต
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ให้ความสนใจมากนัก นอกจากจะเลือดตก 
ยางออกที่เอามาเผยแพร่กัน ไม่งั้นก็ไม่ได้รับ
ความสนใจ เป็นเรื่องท่ีวิกฤติรุนแรงสูงสุด 
การไม่รู้กฎหมายก็เป็นอุปสรรคอันหน่ึงท่ีท�าให้
การเข้าถงึ ตระหนกัในบทบาทหน้าทีข่องตนเอง  
ไม่ค่อยเป็นไปตามนั้น”

“ใครก็สามารถเป็นผู้พิทักษ์เด็กได้”
จากใจนักสังคมสงเคราะห์ “ผู้พิทักษ์เด็ก”
	 ในความเป็นจรงิแล้วนกัสังคมสงเคราะห์	
ก็ได้ท�าหน้าที่ของ	 “ผู ้พิทักษ์เด็ก”อยู ่แล้ว 
โดยภารกิจหน้าที่	 แต่สิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งของ
การท�างานนี้คือ	 ส�านึกของการเป็น	 “ผู้พิทักษ์ 
เด็ก”	 ท่ีท�าให้การท�างานทุกวันมีความหมาย	
ขณะเดียวกันก็อยากเชิญชวนให้คนในสังคม 
มาเป็นผู้พิทักษ์เด็ก	 และได้รับความรู้ที่ถูกต้อง 
ในการท�างาน	
 “ส่วนตัวแล้ว ดิฉันมองว่าโครงการ 
ผู้พิทักษ์เด็กเป็นโครงการที่มีคุณค่ามาก เพราะ
เป็นจุดเริ่มต้นว่า
 1. ใครๆ ก็เป็นได้ 
 2. การให้ความรู ้ซ่ึงเป็นเรือ่งทีส่�าคัญว่า  
การเป็นผู ้พิทักษ์เด็กควรต้องท�าอะไรบ้าง 
เขาจะเรียนรู้ว่าเด็กได้รับอันตาย ควรต้องท�า
อะไรบ้าง ต้องแจ้งไปที่ไหน แจ้งโดยวิธีใดบ้าง  
และมีข้อมูลอะไรที่เขาควรแจ้ง เขาจะได้รับ
การอบรม อย่างน้อยเขาอาจจะประเมินเป็น 
นอกจากเห็นเด็กเลือดสาดแล้ว หรือเด็กถูกตบ 
ถูกตี อาจจะประเมินเป็นว่าเด็กมีความเสี่ยง 
ไม่ต้องให้เกิดเหตุก่อน อาจจะรีบแจ้ง 

เด็กเป็นยังไง จนเด็กมาถึงจุดนั้น ถ้าเราไม่ช่วย
คุ้มครอง ดูแล หรือพัฒนาเขา โอกาสท่ีเขาจะ 
ตกเป็นเหยื่อ ถูกท�าร้ายซ�้า หรือกลายเป็นภาระ 
สร้างปัญหาก็จะมีมาก อันนี้เป็นเรื่องทัศนคติ
ของคนท�างาน ท�าให้ปัญหามันถูกผลักออกไป 
ท�าให้ไม่ได้รบัความสนใจ เคสแต่ละรายจะโฟกสั
ที่เด็กเล็กเสียมากกว่า ส่วนเคสท่ีเป็นวัยรุ ่น 
ไม่ใช่เคสที่โด่งดังมากหรือรุนแรงจะไม่ค่อย 
ได้รับความสนใจสักเท่าไร อาจจะเป็นด้วย 
ข้อจ�ากัดเรื่องของคน หรืออะไรก็แล้วแต่ 
 เวลาจ�าเป็นต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
เข้าไปเพือ่ให้เดก็ได้รบัการคุม้ครอง แยกมาจาก 
ครอบครัว เราพบว่า เด็กที่ถูกทารุณกรรมและ 
ถูกท�าร้ายในครอบครัว ไปอยู่ร่วมกันกับเด็ก 
ที่มีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆ เรียกว่า เอาเด็กท่ีมี 
แผลใหม่สดเหมือนกันไปอยู่รวมกัน การสังเกต 
พฤตกิรรมเดก็ การดแูล การทีจ่ะน�ามาซึง่ข้อมลู 
ที่จะน�ามาวางแผนช่วยเหลือจะไม่ค ่อยได ้
ขณะเดียวกันเด็กก็ได้รับผลกระทบ เด็กเหมือน 
ถูกท�าร้ายจากในครอบครัว ก็อาจถูกท�าร้ายซ�้า 
ในสถานที่ที่เขาควรจะได้รับความปลอดภัย 
ระบบตรงนี้ ยังไม่เกิดการคุ ้มครองและเอื้อ 
กับเด็กจริงๆ 
 เรื่องพรบ.คุ้มครองเด็ก เป็นเรื่องส�าคัญ
ที่คนไม่ค่อยรู้ โดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้อง สังคม 
พ่อแม่ ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยรู้ อันน้ีก็
เป็นปัญหา แต่ที่ส�าคัญคือ ทัศนคติของคนไทย  
การลงโทษ การปล่อยปละละเลย คิดว่าน่ีเป็น 
เรือ่งของเขา คงไม่ใช่หรอก นดิๆหน่อยๆ การใช้ 
ความรุนแรงกับเด็ก บางทีก็ปล่อยผ่าน ไม่ได้
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 อีกอันที่เป็นเรื่องที่ดีมากคือ คนท่ีมา
เป็นผู้พิทักษ์เด็ก จะแชร์ข้อมูลที่ส�าคัญจ�าเป็น
ให้กับเด็กว่าเด็กจะป้องกันตนเองอย่างไร 
เอาตวัเองออกจากอนัตราย หรือเมือ่เกิดอนัตราย 
กบัเดก็ เขาจะไปขอความช่วยเหลอืกบัใครได้บ้าง 
จะแจ้งหน่วยงานไหน มข้ีอมลูอะไรบ้างทีส่�าคญั 
จ�าเป็นกับเด็ก 
 ...คนในสังคมทุกคนมีหน้าที่คุ ้มครอง
เด็ก ใครก็สามารถเป็นผู้พิทักษ์เด็กได้ ถ้าเขา
คนนั้นได้รับรู้ เห็นเหตุการณ์ท�าร้ายเด็ก หรือมี
ความเสี่ยงท่ีเด็กจะได้รับอันตราย เขาสามารถ
เข้าไปแทรกแซงอย่างถูกต้อง หรือเห็นเด็กท่ี 
ได้รบัอันตราย เขารูว่้าเขาจะต้องจดัการอย่างไร 
นั่นคือ เขาก็ท�าหน้าที่พิทักษ์เด็กแล้ว บางทียัง
ไม่จ�าเป็นต้องให้เกิดเหตุก็ได้ เห็นเด็กมีความ
เสี่ยง รู้ว่าจะเข้าไปช่วยเด็กได้อย่างไร เขาได้ 
ท�าหน้าที่ผู ้พิทักษ์เด็กแล้ว และอยากให้มี 
ผู ้พิทักษ์เด็กเกิดขึ้นทั่วประเทศ ทุกชุมชน 
เพราะถ้าชุมชนมีผู ้พิทักษ์เด็ก ปัญหาความ 
รุนแรงต่อเด็กจะได้รับการรายงาน หรือจะช่วย
ป้องกนัไม่ให้ระดบัความรนุแรงมนัเกดิขึน้ ความ
รนุแรงอยูใ่นระดบั 1 ไม่เกดิขึน้มาเป็นระดบั 2 3 
มันจะอยู่แค่ระดับ 1 ถ้ามีการรายงานเข้ามา 
จะได้เข้าไปช่วยโดยฉับพลัน เช่น ความรุนแรง
ในการป้องกัน พ่อแม่ยากจน น�าลูกออกไป
ขอทาน บางคนว่าไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นผู้พิทักษ์
เด็ก เขาจะรู้ว่าพ่อแม่ไม่มีสิทธิพาลูกไปขอทาน 
ก็แจ ้งเข ้ามา ครอบครัวน้ันจะได้รับความ 
ช่วยเหลือ ผู้พิทักษ์เด็กจะเข้ามาช่วยตรงนั้น

ได้ ก่อนที่เขาจะเอาเด็กไปอยู ่ในความเสี่ยง 
ลดภาวะความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก” 
	 ใครก็สามารถเป็นผู ้พิทักษ์เด็กได้...
ค�าพูดประโยคนี้ไม่ใช่เพื่อจุดประกายให้ใคร
อยากเป็นฮีโร่	 แต่เพื่อหวังว่าคนในสังคมจะได้
ตระหนกัว่า	การคุ้มครองเดก็ในสังคมนีเ้ป็นเร่ือง
ท่ีควรกระท�าโดยสามัญส�านึกขั้นพื้นฐาน	 เพื่อ 
ร่วมกันท�าให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นทั้งในวันนี้และ
อนาคตข้างหน้า

ภาพจากอินเตอร์เน็ต

ภาพจากอินเตอร์เน็ต
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	 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก	 ได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนทั่วไป	 ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็กในรูปแบบ
ของ “อาสาสมัครมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิ
เด็ก”	นบัตัง้แต่ปี	2557	โดยในช่วงแรกเน้น 
การสนับสนุนช่วยเหลือการด�าเนินงาน
ของมูลนิธิฯ	 ในรูปแบบต่างๆ	 อาทิ	 สอน
การบ้านเดก็	แปลหนงัสอื	ถอดเทป	ออกบธู 
ประชาสัมพันธ์และระดมทุน	 เป็นผู้ช่วย 
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กในชุมชน	
ฯลฯ	 จนกระทั่งในปี	 2559	 ได้ก่อเกิด
โครงการรณรงค์ผู้พิทักษ์เด็ก	 เพื่อรณรงค์
ให้บุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็ก	 ท้ังครอบครัว	
โรงเรียน	 ชุมชน	และคนในสังคม	มาร่วม
กนัปกป้องคุม้ครองและส่งเสรมิพฒันาเดก็	
ตามศักยภาพของแต่ละคน	 มีการเปิดรับ
สมคัรสมาชกิผูพิ้ทกัษ์เดก็ใน	4	รปูแบบ	คอื	 
แจ้งเหต	ุกระจายข่าวสาร	สญัจรพฒันาเดก็ 
และระดมทนุ	ทัง้นี	้มปีระชาชนทัว่ไปสนใจ 
สมัครเข้าร ่วมเป็นสมาชิกจ�านวนกว่า 
200	รายจากทั่วประเทศ	
	 เรื่องราวของอาสาสมัครผู้พิทักษ์
เด็กทั้ง	 15	 คนท่ีปรากฏในหนังสือเล่มน้ี	 
เป็นตวัอย่างของกลุม่คนกลุม่หนึง่ทีม่คีวาม 
หลากหลายทางอาชีพและวัย	 แต่ทุกคนมี 

อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก
ความตัง้ใจและปรารถนาทีจ่ะใช้เวลาว่างจาก 
การท�างาน	จากการศึกษาเล่าเรียน	เพื่อใช ้
ความรู	้ความสามารถของตนเองไม่ทางใด
กท็างหนึง่	เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อผูอ้ืน่	
โดยเฉพาะกับ	“เด็ก”	โดยนับจากปี	2557	
จนถึงปัจจุบัน	 อาสาสมัครเหล่าน้ียังคง 
มุง่มัน่ในการด�าเนนิการจดักจิกรรมส่งเสรมิ 
พฒันาเดก็และสนบัสนนุช่วยเหลอืมลูนธิฯิ	
อย่างต่อเนื่อง	 และเกิดการรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายเพ่ือร่วมกันคิด	 พัฒนารูปแบบ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กๆ	
	 สิ่งหน่ึงที่อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก 
สะท้อนเป็นเสียงเดียวกันคือ	พวกเขามิใช ่
แต่เป็นเพยีง	“ผูใ้ห้”	เท่านัน้แต่การมาเป็น 
อาสาสมัครท�ากิจกรรมกับเด็ก	พวกเขายัง 
ได้เป็น	“ผูร้บั”	อกีด้วย	นัน่หมายถงึ	การเป็น 
ผู้รับท่ีได้รับความภาคภูมิใจ	 รอยยิ้มและ 
ความสุขจากเด็กๆ	 และส่ิงส�าคัญที่สุดคือ	 
การได้รับการเติมเต็มคุณค่าของชีวิตด้วย 
การให้	 อันเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ 
มนุษย์คนหนึ่งพึงได้รับจากการได้มีส่วน 
ร่วมจรรโลงสังคมนี้ให้น่าอยู่ขึ้นจากการ
เป็น	“ผู้พิทักษ์เด็ก”

 “ผู้พิทักษ์เด็ก..คุณก็เป็นได้”
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กรรณิการ์ 
ฐิติบุญสุวรรณ 

(กิ๊ก) 
เภสัชกร

	 อาสาสมคัรของมลูนธิฯิ	รุน่ที	่1	ปี	2557 
เริม่ต้นท�ากจิกรรมกบัเดก็ทีอ่ยูใ่นความดแูลของ 
มลูนธิฯิ	สอนการบ้าน	ท�ากจิกรรมกบัเดก็ในชมุชน	 
ลงพื้นที่ส�ารวจชุมชนกับอาสาฯคนอื่นๆ	เพื่อจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก	

แรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร
 “ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์มีเวลาว่าง 
อยากหากิจกรรมใหม่ๆท่ียังไม่เคยได้ลองท�า 
และเป ็นกิจกรรมที่ท�าแล ้วเกิดประโยชน์ 
ประกอบกับช่วงนั้นทางมูลนิธิฯ เปิดรับอาสา
สมัคร เห็นประกาศรับอาสาสมัครของมูลนิธิฯ 
จากเพจธนาคารจิตอาสา งานอาสามีหลาย
ประเภทให้เราเลือก แต่สุดท้ายก็คิดว่าเอาที่เรา 
พอท�าได้ก่อนจะดีกว่า เลยตัดสินใจเลือกที่จะ
สอนหนงัสอืน้อง หลังจากน้ันได้มโีอกาสเข้าร่วม
อบรมและลงพืน้ทีท่�ากจิกรรมตวัฉันเป็นของฉนั 
กับทางมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างทักษะ 
การป้องกันตนเองจากภัยทางเพศให้แก่เด็ก
 พอเข้ามาท�างานนี้แล้วพบว่าเด็กๆ มี
ศกัยภาพมากกว่าทีเ่ราคิด บางคนเหมอืนผู้ใหญ่
ตัวจิ๋ว การได้ท�ากิจกรรมกับเด็กท�าให้เราได้ 
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ” 
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ความประทับใจจากการเป็นอาสาสมัคร
 “...ช่วงเวลาที่ได้มาท�ากิจกรรม การลง 
ชุมชนเป็นเหมือนช่วงที่พาตัวเองมาชาร์จแบต 
ได ้ เจอเ พ่ือนใหม ่ที่มีความตั้ ง ใจเดียวกัน 
ได้ประสบการณ์แบบที่ไม่เคยเจอ พี่ๆ น้องๆ 
ที่ น่ีอยู ่กันเหมือนคนในครอบครัว มีการจัด
คอร์สให้อาสาฯได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ตอนท�ากิจกรรมจากวิทยากรท่ีมี
ประสบการณ์และเปิดโอกาสมีส่วนในการคิด 
กิจกรรมในประเด็นที่เราสนใจ

 ...งานอาสาฯมองแล้วเหมอืนเป็นผูใ้ห้ แต่
จริงๆแล้วเรากลับรู้สึกว่าได้รับอะไรหลายอย่าง
กลับมา ไม่ว่าจะเป็นความสุขใจ การเห็นคุณค่า 
ในตัวเอง มุมมองและทัศนคติที่เปลี่ยนไป”

มาเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก” กันเถอะ
 “เราไม่รู ้ว ่าจะเกิดอะไรกับคนที่เรา
รักหรือคนที่เรารู ้จักเมื่อไหร่ แต่ถ้าอยากอยู่ 
ในสังคมที่ดี มี พ้ืนที่ปลอดภัยในสังคมเพิ่ม 
มากขึ้น เราช่วยกันท�าให้มันดีขึ้นได้”
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	 อาสาสมัครของมูลนิธิฯ	 ตั้งแต่ปี	 2560	
มาช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กที่บ้าน 
พาเพลิน	และเด็กในชุมชน

แรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร
 “ที่มาร่วมงานกับมูลนิธิฯ เนื่องจาก
เห็นว่าเรามีก�าลัง ความสามารถ และเวลาอยู่ 
จึงอยากใช้เวลาว่างวันเสาร์-อาทิตย์ ในการ

เกศินี กัลยา
(เก๋)  

พนักงำนบริษัทเอกชน

ท�าประโยชน์ให้กับส่วนรวม เพื่อสังคมของเรา 
จะได้น่าอยู่ย่ิงขึ้น และการที่เราได้ลองท�าอะไร 
ใหม่ๆ เป็นการเปิดหู เปิดตาให้เห็นโลกกว้างใบนี้ 
มากขึ้น
 เริม่ต้นมาท�างานอาสาสมคัรกับมลูนธิฯิ 
เพราะสนใจการท�างานที่เกี่ยวกับเด็ก และมี
เพื่อนท�างานเป็นอาสาสมัครกับทางมูลนิธิฯ 
อยู่แล้ว ลักษณะงานที่ท�าคือ เตรียมกิจกรรม 
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ที่จะให้เด็กท�าในแต่ละวัน ในช่วงเช้า และเริ่ม
ท�ากิจกรรมกับเด็กในช่วงบ่าย โดยกิจกรรมจะ
มีหลากหลาย ทั้งเกม และกิจกรรมสร้างสรรค์
จินตนาการและความรู้แขนงต่างๆ”

ความประทับใจจากการเป็นอาสาสมัคร
 “เมือ่ได้มโีอกาสเข้ามาท�าอาสาฯ รูส้กึว่า
เด็กทุกคนมีความน่ารัก บุคลิก และความสนใจ
แตกต่างกนัไป เราต้องเข้าใจในความเป็นตวัตน 
และช่วยกันพัฒนาศักยภาพของเขา เด็กทุกคน
มีพื้นฐานจากครอบครัวและโรงเรียนที่ต่างกัน 
บางคนเรียบร้อย บางคนเสียงดัง บางคนคิดช้า 
บางคนไม่กล้าแสดงออก เราต้องท�าความเข้าใจ
ในตัวของเด็กแต่ละคน พยายามสร้างความเชื่อ
มั่น และชี้แจงว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ
 ความประทับใจในการท�างานอาสา
สมัครผู้พิทักษ์เด็ก คือได้เห็นเด็กทุกคนมีความ
สุขและสนุก และได้ความรู้จากการท�ากิจกรรม
ต่างๆ ที่ทางกลุ่มอาสาจัดให้” 

มาเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก” กันเถอะ
 “อยากให้คนที่พอมีเวลาว่างในวันหยุด 
ออกมาเป็นผู้พิทักษ์เด็ก และจะรู้ว่าการพัฒนา
เด็ก ก็จะช่วยพัฒนาตัวเราและสังคมที่เราอยู่ 
ไปด้วย”
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โกวิทย์ ศรุติพันธ์ 
(คม) 

Software Tester 
ด้ำนแอพพลิเคชั่นมือถือ

	 อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก	ตั้งแต่ปี	2559	 
ถึงปัจจุบัน	 เข้ามาเป็นอาสาสมัคร	 เนื่องจาก 
ด้วยพื้นฐานชอบท�ากิจกรรมอาสา	เมื่อมีโอกาส 
จึงติดตามพ่ีสาวมาร่วมท�ากิจกรรม	 จากน้ัน
เมื่อมีเวลาว่างตรงกับวันจัดกิจกรรม	จะมาช่วย
กิจกรรมอาสาเสมอ	

แรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร
 “ปกติเป็นคนชอบท�างานเชิงจิตอาสา
หรอืท�างานเพือ่ส่วนรวมมาตัง้แต่สมยัเรียนแล้ว
ครับ เพราะชอบที่จะได้คนที่มีแนวคิดเดียวกัน
และได้ท�างานด้วยกนัโดยไม่ได้หวงัผลตอบแทน
ในรปูตวัเงนิ ซึง่มนัท�าให้รูส้กึสบายใจในบางครัง้
ทีไ่ด้ท�างานด้วยกันและได้เหน็ความคดิของคนที่
ใช้ความช�านาญด้านต่างๆมาเสนอทางออกหรอื 
คิดกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆ ความประทับใจ 
ส่วนมากคือการได้ท�างานกับพี่ๆเพื่อนๆอาสาฯ 
ทุกคนท่ีมาด้วยใจล้วนๆ และได้ท�างานร่วมกัน
เพื่อให้กิจกรรมในวันนั้นผ่านได้ด้วยดี”
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ความประทับใจจากการเป็นอาสาสมัคร
 “ผมมีความรู้สึกผ่อนคลายเวลาได้เห็น
รอยยิม้เดก็ๆ และบางครัง้กร็ูส้กึเป็นห่วงกบัเดก็
บางคนทีไ่ด้เห็นพฤตกิรรมบางอย่างท่ีท�าให้เหน็
ลักษณะแตกแยกจากเด็กคนอื่นๆ และทราบ
ปัญหาของคนๆ นั้น ผมอยากเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กบัเดก็ๆ และน�าเสนอแนวทางทีด่เีพือ่ให้เดก็ 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอ่ืนๆรอบ
ตัวเด็กได้”

มาเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก” กันเถอะ
 “เด็กๆ ทุกคนล้วนสามารถเป็นอนาคต
คนที่สดใสในวันข้างหน้า จะดีไหมถ้าเราจะเข้า
มาเสนอความคิดแล้วสร้างกิจกรรมดีๆ จาก
ประสบการณ์ของแต่ละคนมาแบ่งปันให้เด็กๆ
ได้เรียนรู้ หรือจะเป็นผู้สอนและแนะแนวทาง
ให้เด็กๆสามารถเป็นผู้พิทักษ์ตนเองได้จากพี่ๆ
ที่เป็นผู้พิทักษ์น้องๆ อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วม
ด้วยช่วยกันครับ”
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กชกร 
กลิ่นแก้วบุญวงศ์ 

(จันทร์) 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

	 อาสาสมัครของมูลนิธิฯรุ่นที่	2	ปี	2557	
เริ่มต้นจากการหาพื้นที่ท�ากิจกรรมให้ลูกชาย 
และกลุ่มเพื่อน	 ด้วยการมาสอนหนังสือให้แก่ 
เด็กในชุมชน	 เม่ือได้มีโอกาสท�างานอาสากับ 
ชุมชน	 เมื่อคนในชุมชนเดือดร้อน	 เช่น	 ไฟไหม ้
ได้ช่วยระดมสิ่งของและเงินจากเครือข่ายของ
ตนเองมาช่วยเหลือ	 นอกจากนี้เมื่อบริษัทมี
ผลิตภัณฑ์ใดๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเด็ก
และชุมชนหรือมูลนิธิฯ	 ก็จะน�ามาบริจาคอย่าง
สม�า่เสมอ	แนะน�าให้เครอืข่ายชวีติของตนเองได้
เข้ามาเป็นอาสาสมคัรและสนบัสนนุการท�างาน
ของมูลนิธิฯ	เมื่อมีโอกาส

แรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร
 “แรงบันดาลใจที่ท�าให้มาท�างานอาสา
สมคัร เพราะอยากแบ่งปัน และมส่ีวนช่วยเหลือ
สังคม ช่วยเหลือน้องๆ ให้ก�าลังใจ ผู้ที่มีโอกาส
น้อยกว่าเรา ให้เขาได้รบัน�า้ใจจากเราบ้าง อยาก
ส่งความสุขและความรู้สึกดีๆ ให้เขาอดทนและ
มุมานะ อย่าท้อถอย และให้เขาคิดเสมอว่า 
ยังมีคนที่มีน�้าใจ และห่วงใยเขาอยู่ 
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 เมื่อได้มีโอกาสเข้ามาท�าอาสาฯ รู้สึกว่า
เด็กๆ ยังต้องการน�้าใจจากพวกเรา และความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุน
กจิกรรมเพือ่วางแนวทางการด�าเนนิชวีติในทาง
ทีป่ลอดภยัจากสิง่ล่อใจต่างๆ ในสงัคมปัจจบุนั” 

ความประทับใจในการเป็นอาสาสมัคร
 “เมื่อมาท�างานนี้ รู ้สึกมีความสุขที่ได้
ใช้เวลาที่มีค่าของเรากับเด็กๆ และได้แบ่งปัน
สิง่ของ น�า้ใจเลก็ๆ น้อยๆ ให้กบัน้องๆ รูส้กึว่าชวีติ 
เรามีเป้าหมาย และมีคุณค่ามากขึ้น เรามีความ
เชื่อในเรื่อง ‘ยิ่งให้-ยิ่งได้’ ซึ่งเราได้แบ่งปัน 
เรากย็ิง่ได้ความสขุ ได้เหน็รอยยิม้จากผูร้บั และ
จะให้ในจ�านวนที่เราท�าแล้วเราไม่เดือดร้อน 
ซึ่งจะยิ่งท�าให้เรามีความสุข”

มาเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก” กันเถอะ
 “อยากให้ทุกคนมาร่วมแบ่งปัน ให้กับ
เด็กๆ เริ่มจาก แบ่งปันเวลา แบ่งปันน�้าใจ ร่วม
กิจกรรมกับมูลนิธิฯ โดยที่ให้แล้วเราท�าแล้ว 

เราต้องรู้สึกมีความสุข ท�าเท่าท่ีท�าได้ อย่าท�า
จนเกนิก�าลงั ซึง่จะท�าให้เราไม่สบายใจและรู้สกึ 
ไม่อยากท�า การแบ่งปัน เหมือนเป็นการ 
สร้างบุญ สร้างทานบารมี ซึ่งจะเป็นบุญที่เรา
ต้องสะสมเอง ท�าบ่อยๆ เราก็จะชิน เริ่มจาก
ก�าหนดเป็นเดือน ก�าหนดเป็นวัน ถ้าเราได้ท�า
ประจ�าเราก็จะรู้ว่าการให้นั้น สร้างความสุขได้
มากมาย ซ่ึงหากมีโอกาสได้ร่วมเป็นผู้พิทักษ ์
เด็ก ได้ร่วมแลกเปล่ียนความคิดและมุมมอง 
ต่างๆ ก็จะท�าให้เด็กๆ ได้สนุกสนาน มีกิจกรรม
ที่หลากหลายมากขึ้น อยากให้ทุกท่านได้เข้ามา 
มีส่วนร่วม ให้เวลากับเด็กๆ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้ม 
และความสุขร่วมกัน”
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ประสพสุข 
จิรัญดร (แชมป์) 
Marketing Auditor 
บริษัท Ferrero Asia

	 อาสาสมคัรของมลูนธิฯิ	รุน่ที	่2	ปี	2557	
เมื่อมีเวลาว่างจะเข้ามาช่วยกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาเด็ก	 ร่วมพัฒนากิจกรรม	 และลงพื้นท่ี
ส�ารวจชุมชน	

แรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร
 “เน่ืองจากผมเคยมีประสบการณ์ตรง 
ในการถูกท�าร้ายทารุณกรรม Child Abuse  

จากครอบครัวมาก่อน ในสภาพความเป็นเด็กที่
ไม่สามารถป้องกนัตวัเองได้เลย เข้าใจความรูส้กึ
ของเด็กที่ถูกท�าร้าย ล่วงละเมิดจากครอบครัว 
เม่ือสามารถเติบโตและรอดพ้นจากสภาวะนั้น 
จึงอยากจะมีส่วนร่วมในองค์กรช่วยเหลือเด็ก 
ที่ถูกท�าร้ายร่างกายและจิตใจ 
 จดุเริม่ต้นท่ีมาท�างานกบัมลูนธิฯิ มาจาก 
การอ่านข้อมูลใน Facebook ได้เรียนรู้เรื่อง
จิตวิทยา การช่วยเหลือเด็ก เรียนรู้พื้นที่ชุมชน  
ช่วยท�ากิจกรรมเด็กบ้านพาเพลิน และสัมมนา
อาสาฯ”

ความประทับใจจากการเป็นอาสาสมัคร
 “เมื่อเข้ามาท�างานนี้แล้วรู ้สึกดีใจที่มี
องค์กร มีอาสาฯ ที่คอยช่วยเหลือ ดูแล และ
เยียวยา เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ความรู้กับเด็กๆ 
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แม้เป็นเพียงจุดเล็กๆในชุมชนที่เราอยู่ แต่ก็
มีความสุขเสมอที่ได้ท�า ประทับใจท่ีอาสาฯท่ี
นี่ท�างานจริงจัง มีผลงาน การประชุมและท�า
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ฉาบฉวย มีพี่ๆ ให้ 
ค�าปรกึษา มทีมีงานทีท่�างานอย่างเข้มแขง็ ไม่ได้ 
เน้นแต่ปริมาณ ครั้งเดียว ท�าแล้วก็หายหน้า 
หายตาไป”

มาเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก” กันเถอะ
 “...ทกุๆ ครัง้ทีผ่มนัง่จบิกาแฟ บนคอนโดฯ 
มองไปนอกหน้าต่าง ชมพระอาทติย์ขึน้ลงแต่ละ
วนัอย่างสดชืน่ เราต้องไม่ลมืว่าหลังคอนโดฯเรา 
น้ันเป็นสลัม อย่ามัวแต่มองไปข้างหน้า จนลืม 
มองข้างหลังเรา เมื่อกินอิ่ม อย่าลืมคนที่ต้องอด 
มีมากเกินไปก็แบ่งปันให้ผู้อื่นบ้าง ปัญหาเด็ก 
ถูกท�าร้าย ล่วงละเมิด ไม่ใช่ปัญหาส่วนตัว 
ของใครของมนั แต่เป็นปัญหาสงัคม ท่ีเราทกุคน 
ต้องช่วยเหลือ ดูแลกัน อย่าปล่อยให้เด็กต้อง
เผชิญกับโลกอันโหดร้ายเพียงล�าพัง เพื่อจะ 
เติบโตขึ้นพร้อมกับปัญหาจิตเวช ซึมเศร้า หรือ
กลายเป็นคนต่อต้านสังคม และท�าร้ายคน 
รอบข้าง เหมือนที่ เขาเคยถูกท�าร ้ายจาก
ครอบครัวและสังคมรอบข้างมาก่อน”
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พิพรรธ 
วงศ์วิวัฒน์ (ตึ๋ง)

อำชีพ อิสระ

	 อาสาสมัครของมูลนิธิฯรุ่นที่	1	ปี	2557	
ใช้ความสามารถที่ตนเองมีด้านภาษาอังกฤษ
มาช่วยแปลหนังสือเกี่ยวกับการดูแลเด็กให้กับ 
มูลนิธิฯ	 มาช่วยงานออกบูธระดมทุน	 น�า
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทตนเองมาจ�าหน่ายแล้ว
น�ารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิฯ	 พร้อมกันนี้
ยังพาลูกชายอายุ	 10	 ปี	 เข้ามาร่วมเป็นอาสา
สมัครอีกด้วย	

แรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร
 “จากข้อเท็จจริง มีเด็กด้อยโอกาสและ
ถูกละเลยมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น หากเด็กเหล่านี ้
จะได้รับโอกาสที่ดีเม่ือเขาเติบโตเป็นผู ้ใหญ ่
จะสามารถท�าประโยชน์ให้กับสังคม ท�าให้ผม
คิดจะได้มีส่วนร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิ 
เด็กในกิจกรรมที่สามารถช่วยได้ และเห็นว่า 
มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาและ
ปกป้องดูแลสิทธิของเยาวชนที่ชัดเจนและ 
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์”

เรื่องเล่าผู้พิทักษ์เด็ก     59 



 “ผมมาเป็นอาสาสมคัร จากการเชญิชวน 
ทางสื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิฯ เห็นว่ามี
กิจกรรมหลากหลายที่สามารถให้ความร่วมมือ 
ได้ ตัง้ใจทีจ่ะช่วยงานแปลเอกสาร และได้มโีอกาส 
ร่วมกิจกรรมหาทุนเป็นบางครั้งบางคราว”

ความประทับใจจากการเป็นอาสาสมัคร
 “เมื่อได้ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ ได้
เข้าใจ เข้าถึง และได้รับมุมมองเกี่ยวกับ ‘ความ
คิด’ ของเด็ก ที่สัมผัสจากประสบการณ์จริง ได้
มองเห็นแนวปฏบิตัทิีจ่ะน�ามาปรับใช้กับเดก็ทีม่ี
โอกาสพบเจอในชวีติประจ�าวนั ได้อย่างเหมาะสม 
 ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนล้วน
หลากหลายแง่มุม และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
การทีอ่าสาสมคัรต่างเพศต่างวยัได้มีเวทกีลางมา
แลกเปลีย่น แบ่งปันกนั จะมผีลในทางปฏบิตัใิห้
เกดิการระดมสมองเพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุย์ 
ในทิศทางที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพ
สังคมจริงได้
 ผมรู ้สึกมีความสุขกับบรรยากาศการ
ท�างานร่วมกัน กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ อาสา
สมัคร ที่มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะท�าประโยชน์ต่อส่วน
รวม เป็นโมเดลที่เริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆ และจะ
ขยายตัวไป สู่สังคมไทยโดยรวมต่อไป”

มาเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก” กันเถอะ
 “ผูใ้หญ่ทกุคนล้วนเคยเป็นเด็ก เคยเป็น 
“ผูร้บั” วันนีท่้านสามารถสมคัรใจ อาสาฯตนมา
เป็น “ผูใ้ห้” เพือ่ตอบแทนคณุแผ่นดนิ กบัมลูนธิิ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้”
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บัณฑิต หอมเกษ 
(เต้ย) 

ทนำยควำม 
สมำคมนักกฎหมำยสิทธิ

มนุษยชน

	 อาสาสมคัรของมลูนธิฯิ	รุน่ที	่1	ปี	2557	
เข้ามาท�ากิจกรรมกับมูลนิธิฯในหลากหลาย 
รูปแบบ	 ทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก	
กิจกรรมออกบูธระดมทุน	กิจกรรมละครบ�าบัด 
ออกแบบกิจกรรม	 อบรมการเป็นกระบวนการ
สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก	ฯลฯ	

แรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร
 “จดุเริม่ต้นทีม่าท�างานกบัมลูนธิฯิ เพราะ
ผมอยากใช้เวลาว่างเพือ่เรยีนรูแ้ละฝึกฝนตนเอง 
ซึ่งงานอาสาสมัครมันก็ช่วยเติมเต็มเราตรงน้ีได้ 
อีกอย่างมันท�าให้เราได้เรียนรู้และได้พบเจอ
เพื่อนใหม่ๆ คนใหม่ ประสบการณ์ใหม่ๆ และ 
การทีไ่ด้อยูท่่ามกลางคนท่ีอยากท�าอะไรเหมอืนๆ 
กัน มันก็ช่วยเติมพลังชีวิตให้เราทางหนึ่งด้วย  
เมื่อประมาณปี 2556 เห็นประกาศของมูลนิธ ิ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กรับอาสาสมัครไปช่วยงาน  
ประกอบกับเป็นคนที่สนใจงานด้านเด็กและ
เยาวชนอยู่แล้ว ก็เลยลองส่งใบสมัครไปดู 
ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะท�าได้ดีไหม แต่ว่า
พอท�าไปเรื่อยก็เริ่มสนุก มันท้าทายและมีอะไร 
ให้เรียนรู ้เยอะ มีพี่ๆมูลนิธิฯช่วยสอน ช่วย
สนับสนุนตลอด ตอนแรกที่เข้ามาท�ากิจกรรม 
ผมเลอืกทีจ่ะช่วยงานกจิกรรมตวัฉนัเป็นของฉนั 
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เพราะทักษะที่ตัวเองพอมีอยู ่ ติดตัวมาบ้าง
จากมหาวิทยาลัย น่าจะพอเป็นประโยชน์กับ
กิจกรรมนี้บ้าง และอีกอย่างเราเป็นคนที่สนใจ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะน้ีอยู่แล้ว 
ก็เลยลองท�าดู ก่อนลงท�ากิจกรรมพ่ีๆเขาก็
จะมีอบรมให้ก่อน เสร็จแล้วก็ชวนพวกเรามา
วางแผนวางกิจกรรมด้วยกัน และให้เราลองได้
ลงมือท�ากิจกรรมที่เราสนใจ ครั้งแรกถ้าผมจ�า
ไม่ผิด น่าจะจัดที่ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 
ตอนนั้นก็รับผิดชอบเป็นพี่เลี้ยงกลุ่ม มีช่วยท�า
กจิกรรมสันทนาการบ้าง ผมคดิว่ามนักส็นกุดีนะ 
 หลังๆ มาผม ถ้ามีโอกาสผมก็เข้าไป
ช่วยท�ากิจกรรมนี้ตลอดและก็มีการช่วยพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมบ้าง ผมคิดว่าเป็นกิจกรรมท่ี
มีประโยชน์กับเด็กๆมาก และที่ส�าคัญมันช่วย
พัฒนาคนท�ากิจกรรมด้วย นอกจากนี้ ถ้าว่างก็
จะไปช่วยกิจกรรมอื่นๆด้วย เช่น ค่ายละครเด็ก 
เคยไปช่วยท�าละครอยู่ 2 ครั้ง เป็นกิจกรรมที่มี
รายละเอียดเยอะมาก เป็นกิจกรรมที่ท�าให้เด็ก 
ได้เรยีนรูส้ิง่ต่างๆและการอยูร่่วมกนั ส่วนตวัผม
ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากจากกิจกรรมนี้ 
และปัจจุบันพยายามจะเข้าไปช่วยท�ากิจกรรม 
ที่บ้านพาเพลิน แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ไป 

เพราะเวลาสะดวกไม่ค่อยตรงกัน แต่ก็ยังสนใจ
ที่จะไปช่วยพัฒนากิจกรรมอยู่” 

ความประทับใจในการเป็นอาสาสมัคร
 “ผมประทับใจในกระบวนการท�างานนะ 
หมายถึง มูลนิธิฯให้พ้ืนที่แก่อาสาสมัครเยอะ
มาก มันท�าให้อาสาสมัครได้พัฒนาตัวเองด้วย  
และก็ประทับใจเป็นพิเศษต่อเพื่อนๆที่มาท�า
กจิกรรม บางคนท�ามาเป็นเวลานานแล้วกย็งัไม่
ไปไหน คอืพวกเขามีความมุง่มัน่ท่ีจะท�ากจิกรรม 
เพื่อเด็กๆ”

มาเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก” กันเถอะ
 “ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถมีส่วนในการ
สร้างพืน้ทีส่ร้างสรรค์และพืน้ทีป่ลอดภยัส�าหรบั
เด็กให้เกิดขึ้นในสังคมได้ ไม่ว่าจะท�างานด้านนี้
โดยตรงหรือไม่ก็ตาม จึงอยากให้ทุกคนมาช่วย
กันสร้างพื้นที่แบบนี้ให้เกิดขึ้นเยอะๆ ครับ”
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พีรพงศ์ 
วิริยางกูร (พี) 
ฟรีแลนซ์เกี่ยวกับ

ไมโครคอนโทรลเลอร์

	 อาสาสมคัรของมลูนธิฯิ	รุน่ที	่3	ปี	2558	
มีโอกาสได้ท�ากิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครคน
อื่นๆในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กใน
ชุมชนและบ้านพาเพลิน	 ใช้ความสามารถที่
ตนเองมีมาถ่ายทอดให้กับเด็ก	เช่น	การต่อแผง
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย	 การทดลองวิทยาศาสตร์	
ฯลฯ
แรงบันดาลใจการเป็นอาสาสมัคร
  “ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเคยออกค่าย
อาสาฯสร้างห้องสมุดแล้วรู้สึกประทับใจมาก 
เพราะสนุกและได้ท�าประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น พอ
เรียนจบมาประมาณ 8-9 ปี คิดถึงตอนที่ท�า 
ค่ายอาสาฯก็เลยอยากมาท�าอีก ประกอบกับ 
ที่เป็นคนรักเด็กก็เลยเลือกท�าอาสาฯกับมูลนิธิ 
ศนูย์พทิกัษ์สิทธิเด็ก
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  เร่ิมต้นมาท�าอาสาฯกับมูลนิธิจากการ
ท�าเว็ปไซต์ธนาคารจิตอาสา ลักษณะงานท่ีท�า 
ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดกิจกรรมท้ังเป็นคน
ดูแลเด็กท�ากิจกรรม เป็นผู้ช่วย และเป็นคนน�า 
กจิกรรม นอกจากนีย้งัเคยช่วยมลูนธิฯิถอดเทป”

ความประทับใจในการเป็นอาสาสมัคร
  “รู ้สึกประทับใจทั้งต่อเพื่อนๆอาสา 
และการดแูลเป็นอย่างดจีากมูลนธิฯิ รูส้กึภมูใิจที่
ได้ท�าสิง่ดีๆ ให้กบัสงัคมและได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ได้พบเด็กๆที่ร่วมกิจกรรมท่ีมีความ
น่ารกั เพือ่นๆ อาสาฯเป็นกันเอง มนี�า้ใจ ร่วมแรง 
ร่วมใจกันท�างาน ความตั้งใจจริงของมูลนิธิฯ
และเจ้าหน้าที่ในการท�าเพื่อสังคม ได้เรียนรู้ 
และพัฒนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและท�างาน 
เป็นทมี และรู้สกึภมูใิจเมือ่ได้ท�างานทีม่ปีระโยชน์ 
และท�าได้ส�าเร็จ”

มาเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก” กันเถอะ
 “ผมเชื่อว่าการให้ท�าให้ชีวิตมีคุณค่า 
การช่วยเหลือแบ่งปันกันท�าให้โลกน่าอยู่ อยาก
ชวนให้มาท�างานอาสาสมัครด้วยกัน เพราะ 
จะได้ทั้งคุณค่า มิตรภาพ และประสบการณ์ที่
อาจจะไม่สามารถหาได้จากที่ไหน”
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เพา ศุภนันตฤกษ์
นักศึกษำ

ระดับปริญญำโท

	 อาสาสมคัรของมลูนธิฯิ	รุน่ที	่1	ปี	2557	
มคีวามสนใจประเดน็ด้านเดก็	ด้านสทิธมินษุยชน  
เป็นทุนเดิม	 เมื่อได้มีโอกาสมาเป็นอาสาสมัคร 
ของมูลนิธิฯ	 ท�ากิจกรรมร่วมกับเด็ก	 ยิ่งท�าให้
มีความสนใจศึกษาเรื่องน้ีอย่างจริงจัง	 เม่ือมี 
เวลาว่างจะมาช่วยกจิกรรมพฒันาเดก็	ลงส�ารวจ
ชุมชน	วาดภาพการ์ตูนประกอบสื่ออินโฟให้แก่
มูลนิธิฯ	

แรงบันดาลใจจากการเป็นอาสาสมัคร
 “เพราะได้รับการปลูกฝังเรื่องการท�า 
อาสาฯมาตัง้แต่สมยัมธัยมจากกจิกรรมทีโ่รงเรยีน 
เม่ือเข้ามหาวิทยาลัยจึงคิดอยากหากิจกรรม 
อาสาฯท�าเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้สึก 
ดีท่ีได้ช่วยเหลือผู้คน และคิดว่าเป็นโอกาสดีใน
การพบปะผูค้น อกีทัง้ยงัท�าให้สามารถเหน็และ
เข้าใจปัญหาสังคมมากขึ้น
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 ตอนท่ีเรียนปี 2 เป็นช่วงที่เริ่มมีเวลา
ว่างบ้าง จึงลองเปิดหาข้อมูลเร่ืองกิจกรรม 
จติอาสาดูตามเว็บไซต์ และได้เจอโพสต์รับสมคัร 
อาสาสมคัรของทางมลูนธิฯิ รูส้กึสนใจตรงทีเ่ป็น
กจิกรรมทีส่ามารถท�าอย่างต่อเนือ่ง ไม่ใช่แค่ครัง้
เดียวจบ จึงสมัครเข้าไป เริ่มต้นจากการเข้าไป
ช่วยท�ากิจกรรมกับเด็กๆในโครงการตัวฉันเป็น
ของฉัน ซึ่งเป็นโครงการสอนเด็กๆให้ป้องกัน 
ตัวเองจากการโดนล่วงละเมิดทางเพศค่ะ”

ความประทับใจจากการเป็นอาสาสมัคร
 “ความประทับใจคือการได้ท�างานร่วม
กับอาสาฯคนอื่นๆที่อาจจะมาจากหลากหลาย
พืน้เพอาชพี แต่ทุกคนกม็คีวามตัง้ใจดีๆ  เหมอืน
กันค่ะ”

มาเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก” กันเถอะ
	 ถ้าท่านใดมีความสนใจในการท�าจิต
อาสาหรือในการท�ากิจกรรมกับเด็ก	 ชอบเล่น
กับเด็กๆ	 อยากแนะน�าให้ลองสมัครเข้ามาค่ะ	
หรือถึงไม่ถนัดเล่นกับเด็กๆ	 ก็สามารถใช้ความ
สามารถเพือ่ช่วยงานของทางมลูนธิฯิในด้านอืน่
ได้เช่นกัน	เช่น	งานแปล	ถอดเทป	ฯลฯ
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เวชยันต์ ทองทิพย์ 
(มดแดง)  
รับรำชกำร

	 อาสาสมัครมูลนิธิฯ	 รุ่นที่	 5	 ปี	 2560 
เข้าร่วมเพราะเพือ่นทีเ่ป็นอาสาฯอยูแ่ล้วชักชวน 
มา	มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 
เด็ก	ที่บ้านพาเพลิน	และชุมชน	

แรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร 
 “การท�างานราชการก็เหมือนกับการ
ท�างานโดยมีผู ้รับผลประโยชน์สุดท ้ายคือ
ประชาชน และการพัฒนาประเทศครับ ซึ่งงาน
อาสาฯก็เป็นงานที่มีความคล้ายคลึงกันในจุดนี้ 

การได้ท�าอะไรตอบแทนคืนให้กับสังคม ท�าให้
เรารูส้กึว่าตวัเราเองมคีณุค่ามากขึน้ครบั ถ้าการ
ลงแรงเล็กๆ น้อยๆ ของเรา มันช่วยท�าให้เกิด
ความเปลีย่นแปลงอะไรเลก็ๆกบัคนๆหนึง่ หรอื
กับชุมชน สังคม อันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วครับ แต่
หากมองในทางกลับกัน จริงๆ แล้วการท�างาน
อาสาฯ ก็เป็นการตอบสนองความต้องการลึกๆ 
ของเราด้วยมั้งครับ ออกแนว win-win ครับ 
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 ผมเร่ิมท�างานอาสาฯกบัมูลนธิศินูย์พิทกัษ์ 
สิทธิเด็กโดยการชักชวนจากเพื่อนครับ และอีก
เหตุผลคือ ตอนน้ันที่พักอยู่ไม่ไกลจากมูลนิธิฯ 
มากด้วยครับ ช่วงสุดสัปดาห์ที่มีเวลาว่าง ก็ถือ
เป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยครับ” 

ความประทับใจการท�างานอาสาสมัคร
 “ส�าหรับงานทีท่�ากบัมลูนธิฯิ จะค่อนข้าง 
เป็นงานเชิงป้องกันนะครับ ออกแนวการให้
เครือ่งมอืกบัเดก็ ในการใช้เวลาให้เกดิประโยชน์ 
มีกิจกรรมให้เด็กได้ร่วม และกิจกรรมก็สอด
แทรกแนวคิดและทักษะท่ีจ�าเป็นกับเด็กไป
พร้อมๆ กนั เดก็ได้รบัความสนกุ พี่ๆ  เองกไ็ด้ฝึก
ทักษะในการน�ากิจกรรม ทักษะการท�างานร่วม
กับผู้อื่น และพี่ๆ เองก็ได้เครือข่ายเช่นกันครับ
 เดก็กเ็หมอืนเราในสมยัก่อนเนอะ ยงัไม่
ค่อยทนัโลก ไม่รู้จกัโลก เรยีกว่ายงัใสๆอยูน่ั่นเอง 
การได้ท�างานกับเด็ก บางทีก็เป็นเด็กชายขอบ 
บางทีก็เด็กทั่วๆไป พอได้ท�างานกับเด็กก็รู้สึก
ว่า เออ จริงๆมันก็ดีนะ พอเราได้เห็นเด็กได้

เรียนรู้ ได้เติบโต และมีของที่เป็นงานประดิษฐ์
ของตวัเองกลบับ้าน ก็รบัรูไ้ด้ถงึความภมูใิจของ
เด็ก เราก็แอบดีใจไปด้วยนะครับ หรือแม้จะ
ไม่ได้เป็นของกลับไป รอยยิ้ม และค�าขอบคุณ 
ก็ท�าให้รู้สึกดีไม่แพ้กันเลยครับ
 จรงิๆ แล้ว การลงมอืลงแรงของเราเป็น
แค่ส่วนหน่ึงจริงๆ ครับ แต่ว่าเมื่อเรารวมกัน
หลายๆคน มันเกดิผลทีโ่อเคมากเลย เช่น ในการ 
ท�ากิจกรรมที่บ้านพาเพลิน ท�าให้ทางมูลนิธิฯ 
สามารถคัดกรองเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ
และส่งต่อเข้าระบบช่วยเหลือได้ เหมือนการ 
กระท�าของเราเป็นจิ๊กซอว์หนึ่งที่ท�าให้ความ
ส�าเร็จนี้เกิดขึ้นได้อ่ะครับ ถึงแม้จะไม่ใช่ผลที่
เกิดจากเราโดยตรง แต่เราก็เป็นส่วนหน่ึงนะ 
แอบดีใจ
 อีกส่วนหนึ่งที่ประทับใจมากๆ เลย คือ 
พี่ๆ อาสาฯ และทีมงานของมูลนิธิฯครับ คือ 
ต้องบอกว่า ทกุคนทีม่าท�างานอาสาฯ จติใจดงีาม 
จริงๆเหมือนคนที่มาท�างานอาสาฯ ก็จะมี
บุคลิกลักษณะอย่างหนึ่งที่เหมือนๆกันครับ 
ท�าให้เรารู้สึกว่าเราดีใจที่ได้รู้จักกับทุกคนที่นี่
ครับ” 

มาเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก” กันเถอะ
 “สิ่งที่เราท�ามันอาจเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ 
อาจไม่เห็นความส�าเร็จหรือความเปล่ียนแปลง 
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน แต่เชื่อเถอะครับว่า สิ่งที่
เราท�า มันจะเป็นจิ๊กซอว์ หรือเป็นฟันเฟืองนึง 
ท่ีช่วยให้สังคมของเรา เดินหน้าไปในจุดที่มัน 
ดีข้ึนกว่าท่ีเป็นครับ สังคมต้องการพลังของ 
ทุกคนมาร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันครับ”
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ธัญญารัตน์ 
ศรุติพันธ์ (เมย์) 
พนักงำนบริษัทเอกชน

	 อาสาสมคัรของมลูนธิฯิ	รุน่ที	่2	ปี	2557	
ด้วยความตั้งใจที่อยากใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนเองให้เกดิประโยชน์กบัผู้อืน่	ท�าให้ตัง้แต่
สมัครเป็นอาสาสมัคร	 เมื่อจัดคิวว่างได้ก็จะ
มาช่วยงานเสมอ	 และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กิจกรรม	 ออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้เห็น
คุณค่าของการออมเงิน	และคุณค่าในตนเอง	

แรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร
 “ต้องการใช้เวลาว่าง แบ่งปันความรู้ 
ความสามารถที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
และมองเห็นว่าเด็กคือบุคลากรและทรัพยากร
ส�าคัญของประเทศ ถ้าสามารถสร้างให้เด็ก
เป็นคนดี มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
ครอบครวัได้ ก็จะส่งผลดีต่อประเทศในท้ายทีสุ่ด
 จากความสนใจอยากใช้เวลาว่าง ความรู้  
ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ เลย
ลองค้นหาข้อมูลด้านอาสาสมัครในเว็บไซต ์
จนได้เจอประกาศของทางมูลนิธิศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็ก ในเว็บ volunteer spirit จึงลอง 
สมัครเข้ามาดู
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 งานหลกั ๆ  ทีไ่ด้ท�ากบัทางมลูนธิฯิ คอืการ 
มีส่วนร่วมวางแผน ออกแบบกิจกรรม การเป็น
ผู้น�ากิจกรรม รวมถึงคอยสังเกตพฤติกรรมของ
เดก็ ๆ  ท่ีได้ท�ากจิกรรมด้วย เพือ่ดวู่าเดก็มปัีญหา 
ด้านใดบ้างและจะมีส่วนในการช่วยเหลือแก ่
เด็กอย่างไร”

ความประทับใจในการเป็นอาสาสมัคร
 “เม่ือเข้ามาท�างานนี้ ท�าให้รู้สึกเข้าใจ
ปัญหาของเด็ก ๆ มากขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงวิธี
การเลีย้งดขูองครอบครวั และได้เรยีนรูว่้าเราจะ
ตดัสนิเดก็จากพฤตกิรรมทีเ่ขาแสดงออก ในช่วง 
ระยะเวลาสัน้ ๆ  ทีเ่ราได้สัมผัสไม่ได้  เดก็แต่ละคน 
มคีวามคดิ ความสามารถเป็นของตนเอง เราต้อง 
ช่วยประคบัประคองให้เดก็ท�าในส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์ 
แก่ตนเอง ตามครรลองคลองธรรมและช่วยปลกุ 
ความมั่นใจในตัวเด็ก ๆ
 รู ้สึกประทับใจสมาชิกอาสาฯและ 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯทุกคน ที่มีความเป็นกันเอง 
แบบเป็นพี่เป็นน้อง ทุกคนต่างรับฟังความ
คิดเห็น ยอมรับ ซึ่งกันและกัน โดยมองถึง 
ผลประโยชน์ของเด็กๆ เป็นหลัก”

มาเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก” กันเถอะ
 “เราทุกคนล้วนมีส่วนช่วยท�าให้สังคม
ไทย เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความเมตตา 
เอื้ออารีต่อกันได้ไม่ยาก โดยไม่จ�าเป็นต้องรอ
ให้มีเวลามาก ๆ หรือมีความรู้มากพอ แล้วค่อย
ลงมือท�า ถึงแม้การได้ลงมือท�าเพียงเล็กน้อยก็
ย่อมเกิดประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ”
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ธนกฤต 
ทานธรรมมงคล 

(ริท)
ธุรกิจส่วนตัว

	 อาสาสมคัรของมลูนธิฯิ	รุน่ที	่2	ปี	2557	
มาช่วยงานอาสามูลนิธิฯเมื่อมีการจัดกิจกรรม
พิเศษ	 เช่น	 งานละครเด็ก	 ออกบูธ	 และจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กในชุมชน	 เป็นคนมี
ความสามารถด้านกราฟฟิก	งานประดษิฐ์	จงึช่วย 
งานมลูนธิฯิได้หลากหลาย	ในช่วงหลงัเป็นอาสาฯ 
หลักในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กบ้านพาเพลิน	
และในปี	2561	มูลนิธิฯ	เสนอชื่ออาสาฯริท	ให้

เข้ารับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น	 เนื่องในงานวัน
สงัคมสงเคราะห์แห่งชาตแิละวนัอาสาสมัครไทย
ประจ�าปี	2561	ซึง่จดัโดยคณะกรรมการส่งเสรมิ
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ	 และกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	
ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

แรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร
 “เพราะงานอาสาสมัครเป็นงานที่ไม่มี
ใครออกค�าสั่งแต่เราก็อยากที่จะท�าให้ ใช้เวลา
ของเรานั่งคิดว่าจะท�าอะไรเพ่ือให้พวกเขารู้สึก
ดีและมีความสุข บางทีก็คิดหากิจกรรมจนดึก
แล้วก็ตื่นออกไปแต่เช้า กว่าจะกลับอีกทีก็ค�่าๆ  
บางทีก็ออกค่าใช้จ่ายเองด้วย แต่ก็ไม่เคยรู้สึก
ไม่ดีเลย รู้สึกเเต่ว่าส่ิงที่เราได้ท�ามันมีคุณค่า 
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มีความหมายส�าหรับเรา มันมีความสุขนะเวลา
ที่ได้ไปจัดกิจกรรม ได้ไปสอนสิ่งดีๆให้กับเด็กๆ 
หรือไปช่วยดแูลผู้สงูวัย ใหพ้วกท่านได้มรีอยยิ้ม 
มันเป็นความสุขเเละความภูมิใจท่ีไม่สามารถ
อธิบายออกมาได้ อยากให้ทุกคนได้มาท�าและ
สัมผัสกับความรู้สึกแบบนั้นด้วยตัวเอง
 โครงการแรกท่ีเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร 
กับมูลนิธิฯ น่าจะเป็น ผู้ช่วยกระบวนกรละคร 
โครงการละคร ‘โลกสวยในใจเด็ก’ ของฝ่าย 
บ�าบัดและฟ้ืนฟเูดก็ ช่วงเดอืนสงิหาคม - กันยายน 
2557 หลังจากน้ันก็ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ 
มูลนิธิฯเรื่อยมา 

 ปัจจุบันก็เป็นอาสาผู้พิทักษ์เด็ก โดย 
จะมาเป็นพี่อาสาฯจัดกิจกรรมที่บ้านพาเพลิน 
ในทกุวนัเสาร์ที ่2 และ 4 ของทกุเดอืน ซึง่จะมกีาร 
ประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เเละ 
ทีมพี่อาสาฯวางแผนกิจกรรมรายปีเป็นตาราง 
เเละแบ่งหน้าทีใ่นการดแูลตามสมควร ซึง่กจิกรรม 
ทั้งหมดที่จัดขึ้นก็จะมาจากการสอบถามจาก
เด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรม”

ความประทับใจจากการเป็นอาสาสมัคร
 “การได้เห็นรอยยิ้มและความสุขจาก
ผูค้นทีเ่ราเข้าไปช่วยเหลอื มนัช่วยเตมิเตม็จติใจ
ของเรา เป็นความสุขและความภาคภูมิใจใน 
ตนเอง ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯและพี่ๆ  
น้องๆ จิตอาสาที่คอยช่วยเหลือ พูดคุย ให้ค�า 
เเนะน�าในเรื่องต่างๆอย่างอบอุ่นมาโดยตลอด 
ทุกอย่างคงไม่ส�าเร็จถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ 
จากทุกคน ที่ส�าคัญคือเด็กๆที่น่ารัก ที่ท�าให้พี่ 
อยากกลับมาท�าสิ่งดีๆให้กับน้องๆ ต่อไป”

มาเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก” กันเถอะ
 “การท�าจิตอาสาเป็นสิ่งที่ต้องลองเข้า
มาสัมผัสดูครับ เพียงเเค่ค�าพูดก็อาจจะฟังดู
แปลกๆ การที่ได้มาท�าตรงน้ีมันเหมือนกับว่า
เรามาเป็นผู้ให้ อันที่จริงเราให้อะไรไปน้อยมาก
เลยนะ ตัวเราเองต่างหากที่เป็นคนที่มาเพ่ือได้
รับซะมากกว่า คืออยากให้ได้ลองมาสัมผัสใน
แบบสถานการณ์จริง การกระท�าจริง แล้วคุณ 
จะเข้าใจครบัว่าการทีม่าท�าจติอาสามนัให้อะไร 
มากกว่าที่คิด ‘ผู้พิทักษ์เด็ก..คุณก็เป็นได้’”

72     เรื่องเล่าผู้พิทักษ์เด็ก



ศุภชัย กิจเจริญ 
(อ้น) 

Project Manager 
“สยำมอนุรักษ์” 

นักวิจัยโครงกำรศูนย์
เรียนรู้ฯ (สกว.) 

	 อาสาสมัครของมูลนิธิฯรุ่นที่1	ปี	2557	
มาช่วยงานหลายรูปแบบ	ทั้งออกบูธระดมทุน 
ถ่ายภาพ	 ร่วมท�ากิจกรรมกับเด็ก	 และเม่ือมี 
โอกาสจะเป็นผู ้เ ช่ือมโยงบุคคลต่างๆ	 เช่น	
เจ้าของบริษัท	 ให้รู ้จักมูลนิธิฯ	 เพื่อมีโอกาส
สนับสนุนการท�างานมูลนิธิฯ	ในอนาคต	

แรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร
 “เริ่มต้นได้คุยอย่างถูกคอกับพี่เหมียว 
(ผูป้ระสานงานอาสาสมคัรของมลูนธิฯิ ในช่วงปี 
2557) และพี่ๆ ทีมงานระดมทุนทุกคน รวมถึง
อาสาฯเต้ยด้วย ประทบัใจในความเป็นธรรมชาติ
ของทุกคนที่ได้เก่ียวข้องด้วย ทุกคนจิตใจด ี
ชอบมากๆ ได้เริ่มงานระดมทุนและเริ่มจากรับ
เสื้อผ้าบริจาคฯ จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อ้นเคารพฯ 
รัก น�ามามอบให้มูลนิธิฯ แล้วก็ไปร่วมกิจกรรม 
ท่ีตัวเองสนใจบ้าง ส่วนใหญ่น้องเพลง อดีต 
ผู้ประสานงานอาสาสมัครของมูลนิธิฯ จะโทร. 
ตาม เฝ้าดูแบบห่างๆ อย่างห่วงๆ”
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ความประทับใจในการเป็นอาสาสมัคร
 “ปกติไม่เคยชอบเด็กเลย จ�าได้ว่าเมื่อ
มาอย่างต่อเนือ่งช่วงเวลาหนึง่แล้ว จดุทีผ่นัแปร 
เปลี่ยนเป็นความเข้าใจในธรรมชาติของเด็ก
แต่ละคนคือ เด็กคือผ้าขาว ท่ีพร้อมรับการ
พัฒนาทุกอย่างใส บริสุทธ์ิ มันท�าให้ฉุกคิดว่า 
ขณะร่วมกิจกรรม อย่าคิดอะไรมาก ปล่อยไป
ตามธรรมชาติของเด็กคนนั้น ประโยชน์จะเกิด 
กับบรรยากาศโดยรอบอย่างอัตโนมัติ ทุกคน 
จะมีความสุข อย่าคิดเยอะ ไม่ควรคิดเร่ืองใด 
ควรโฟกัสในส่ิงที่เด็กคนนั้นควรจะได้รับ...สิ่ง 
ล�้าค่า ณ ช่วงเวลาพิเศษนั้นๆ ผู้ใหญ่ควรน�า
ความเป็นเด็กมาใช้ในการท�างานบ้าง แล้ว
ประสิทธิภาพจะดีขึ้นมาก”

มาเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก” กันเถอะ
 “มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (CPCR) 
คอื สถานทีส่�าคัญทีใ่ห้โอกาสท�าความด ีแบ่งปัน 
ความสุขให้ผู ้อื่นโดยไม่หวังผลใดใดกลับมา 
ท�าให้อ้นเป็นคนที่ดี ที่ได้รับการยอมรับในวง
กว้างดงัเช่นทกุวนันี ้เมือ่ก่อนไม่ใช่เป็นคนแบบนี้  
ขอยืนยันว ่ามูลนิธิฯ มีส ่วนส�าคัญท�าให ้มี  
Turning Points ของชวีติอ้นจรงิๆ ขอบพระคุณ
อย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ”
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กัญญา ภิรภาค 
(อี๊ด) 

ผู้ให้ค�ำปรึกษำ
ด้ำนสุขภำพ 

	 อาสาฯของมลูนธิฯิ	รุน่ที	่3	ปี	2558	เข้ามา 
มส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรมส่งเสรมิพฒันาเดก็
หลากหลายรปูแบบ	ร่วมกบัอาสาสมคัรลงพืน้ที ่
ส�ารวจชมุชน	และชกัชวนเพือ่นให้มาเป็นอาสาฯ 
กับมูลนิธิฯ	

แรงบันดาลใจการเป็นอาสาสมัคร
 “การท�างานอาสาสมัครส�าหรับใคร
หลายๆ คนอาจจะเริ่มมาจากความรู้สึกของ
การให้ การช่วยเหลือผู้อืน่ทีด้่อยกว่า แต่ส�าหรบั
ตนเองนั้น การท�างานจิตอาสาเริ่มมาจากความ
รู้สึกไร้คุณค่า ความรู้สึกอยากเติมเต็มในส่วนที่
ไม่มีใครต้องการ เมื่อมาอยู่ในจุดที่ถึงแม้จะเป็น
แค่คนธรรมดา ไร้ความสามารถคนหนึ่ง แต่ก็
ยังเป็นที่ต้องการของใครอีกหลายคน สามารถ
ท�าประโยชน์ให้คนอื่นได้ ความรู้สึกว่าตนเอง
มีคุณค่า เป็นแรงผลักดันที่ท�าให้อยากท�างาน 
ตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆ 
 ลักษณะงานอาสาฯที่ได้มีโอกาสเข้ามา 
ท�ากับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เริ่มจากแปล
หนังสือ เข้าไปท�ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 
ของเด็กๆ ที่บ้านอุ่นรัก ไปออกค่ายต่างจังหวัด  
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ร่วมท�ากิจกรรมที่บ้านพาเพลิน เช่น สอนท�า 
อาหาร ท�างานประดิษฐ์ งานศิลปะ สอนทักษะ
การใช้ชีวิต และอื่นๆ”

ความประทับใจจากการเป็นอาสาสมัคร
 “รู้สึกว่าสิ่งที่ได้ท�าลงไปน้ันตอบโจทย์ 
ในสิ่งที่คิดและหวังไว้ นั่นคือการได้เห็นตนเอง
เป็นคนที่มีคุณค่า มีศักยภาพ มีความสามารถ 
เป็นที่ต้องการ เป็นประโยชน์กับคนอื่น รู้สึก 
ประทับใจทั้งเจ ้าหน้าที่ทุกท ่านท่ีเสียสละ 
แรงกายแรงใจให้งานทกุอย่างนัน้ส�าเรจ็ออกมา
ด้วยดี แต่เหนือสิ่งอื่นใด มิตรภาพของเพื่อนๆ  
จิตอาสาที่ได้รับมาตลอด 3 ปี ก็เป็นอีกสิ่ง
หนึ่งที่ไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นค�าพูด 
หรือตัวอักษรได้ ดีใจมากค่ะท่ีได้มารู ้จักกับ 
ทกุๆ คนคงเป็นอย่างทีอ่าสาท่านหนึง่กล่าวไว้ว่า 

การโคจรมาเจอกันของพวกเราน้ัน มิใช่ความ
บังเอิญ แต่คือพรหมลิขิตที่โชคชะตาก�าหนด 
ไว้แล้ว” 

มาเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก” กันเถอะ
 “เม่ือเราอ่อนโยนกับคนที่อ่อนแอกว่า 
เราจะหยาบกระด้างกับตนเองน้อยลง เมื่อเรา
ใส่ใจความรู้สึกของคนอื่น เราจะฟังเสียงหัวใจ
ของตัวเองมากขึ้น และเมื่อเราเริ่มเรียนรู ้ที ่
จะรักผู้อื่น เราจะเริ่มเรียนรู้การรักตนเอง และ
อีกข้อความหน่ึงที่ชอบมากๆ คือ ที่ให้ไม่ใช่
เพราะมีมาก แต่เพราะรู้ว่าการไม่มีมันเป็นยังไง
 มีคนอีกมากมายที่เฝ้ารอ มิใช่รอรับ 
รอร้องขอ รอการหยบิยืน่ หรอืรอความช่วยเหลอื  
แต่อีกมุมหนึ่งคนเหล่านั้น รอการมอบ การให้ 
ความรูส้กึทีท่�าให้เตมิเตม็ ความมคีณุค่า ความม ี
ตัวตน การเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการ 
เพียงแค่เราเปิดใจ ก้าวเข้ามา เรียนรู้การท�า
สิ่งเล็กๆ ให้เด็กตัวเล็กๆ ท่ีแม้จะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงโลกแห่งความเป็นจริงใบนี้ได้ แต่
ก็สามารถเปลี่ยนโลกที่ยุ ่งเหยิงและบิดเบี้ยว 
ของเราและโลกใบเล็กแต่เต็มไปด้วยความฝัน 
จนิตนาการ สตัว์ประหลาด ฮีโร่ เจ้าชาย เจ้าหญงิ 
และอีกมากมาย ของอุ้งมือน้อยๆ อีกหลายๆ คู่
นั้นได้” 

76     เรื่องเล่าผู้พิทักษ์เด็ก



วรลักษณ์ 
วรพักตร์สิริกุล (โอ๋)
Ground Instructor 

Cabin สำยกำรบิน Norwegian

	 อาสาสมคัรของมลูนธิฯิ	รุน่ที	่1	ปี	2557	
เมื่อมีเวลาว่างจากการท�างาน	 จะเข้ามาช่วย
งานของมูลนิธิฯ	 ในหลายลักษณะเช่น	 ออก
บูธประชาสัมพันธ์การท�างาน	 บูธระดมทุน	 จัด
กิจกรรมกับเด็กๆทั้งในชุมชนและบ้านพาเพลิน	 
นอกจากนี้ยังชักชวนเพื่อนๆ	 บริจาคสิ่งของ
อุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่อการจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก	

แรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัคร
 “ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่
จะช่วยสร้างสรรค์และท�าประโยชน์ให้กับกลุ่ม
บุคคลต่างๆที่ขาดโอกาสในสังคมไทย ถึงแม้ว่า
จะเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆ แต่ก็ท�าให้รู้สึกได้ถึง
ความภาคภูมิใจและอิ่มเอิมใจในทุกครั้งของ 
การได้มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมอาสาสมัคร  
โดยเฉพาะเมื่อได้เห็นรอยยิ้มและความสุขของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 ห ลั ง จ า ก ที่ ไ ด ้ ก ลั บ ม า ท� า ง า น ที่
ประเทศไทย ท�าให้มีความคิดว่าถึงเวลาแล้วที่
เราจะแบ่งปันเวลา โอกาส และความสุขให้กับ 
ผู้อื่นบ้าง จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร 
กับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ซึ่งในขณะนั้น
ก�าลงัเปิดรบัอาสาสมคัรรุน่ที ่1 ผ่านทางเวบ็ไซด์ 
ของมูลนิธิฯ
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 งานอาสาสมัครที่ได้มีโอกาสท�าร่วมกับ 
มูลนิธิฯ มีหลากหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น 
การจัดกิจกรรมส�าหรับเด็กในชุมชนต่างๆ และ
บ้านพาเพลนิ งานออกร้านระดมทนุและแนะน�า
มูลนิธิฯ การสัมมนาอาสาสมัคร”

ความประทับใจจากการเป็นอาสาสมัคร 
 “รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับน้ันมากมายกว่า
สิ่งที่เราได้ให้หลายเท่านัก การได้มีโอกาสได้ท�า
กิจกรรมต่างๆ กับเด็กๆ ท�าให้เราได้เรียนรู้และ
เข้าใจความแตกต่างในด้านอุปนิสัยและความ
สนใจของเด็กๆ ในแต่ละช่วงวัยมากขึ้น ท้ังยัง
ท�าให้รูส้กึได้ถงึความรกัและความจรงิใจทีเ่ดก็ๆ 
มีให้กับพี่ๆ อาสาสมัครทุกครั้งที่ท�ากิจกรรม  
อีกทั้งรู้สึกได้ว่าเด็กๆ ให้ความสนใจและรอให้
ถึงวันที่จะจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆ ไป ท�าให้พี่ๆ 
อาสาสมัครรู ้สึกมีก�าลังใจในการจัดกิจกรรม 
ทุกครั้ง
 คร้ังหนึ่งเคยไปท�ากิจกรรมกับเด็กๆ ท่ี
บ้านพักของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ซึ่งเรา 
ก็เตรียมกระดาษไปสอนเด็กๆ พับแบบง่ายๆ 
แต่เด็กๆ ก็ให้ความสนใจท�าตาม ท�าให้เรารู้สึก
ดีใจ เน่ืองจากตอนแรกเกรงว่าจะง่ายเกินไป
ท�าให้เด็กๆ ไม่สนใจ พอท�ากิจกรรมที่เตรียมไว้
เสร็จ เด็กๆ ก็ชวนเราร้อยลูกปัด ซ่ึงมีอุปกรณ์
อยู่แล้วที่บ้าน ทุกคนตั้งใจท�าและสอนเราอย่าง
จริงใจและใจเย็น เนื่องจากการร้อยลูกปัดน้ัน 
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โดยเฉพาะส�าหรับเรา ท้าย 
ทีส่ดุ เราขอยอมแพ้ เนือ่งจากร้อยไม่เป็นรปูร่าง
เสยีท ีทัง้ๆ ทีเ่ดก็ๆ ยงัตัง้ใจพยายามท่ีจะสอนเรา 

อยูอ่ย่างไม่ย่อท้อ ซึง่เรายอมรบัเลยว่าเดก็ๆ เก่ง
และน่ารักมาก สุดท้ายเด็กๆ ก็เอาลูกปัดที่ร้อย
เสร็จเป็นรูปหัวใจมาให้เรา 2 อัน เราดีใจมาก 
ไม่คิดว่าเด็กๆ จะท�าให้ หลายปีผ่านไป ทุกวันนี้  
หวัใจทัง้ 2 ดวง เรายงัเก็บไว้เป็นอย่างด ีอนัหนึง่  
เราเอาร้อยเชือกแขวนไว้ที่หน้าต่าง อีกอันหนึ่ง 
วางไว้บนชั้น 
 วนันัน้ท�าให้เราเรยีนรูว่้า การทีเ่ราไปท�า
กิจกรรมกับเด็กๆ นั้น เราได้รับสิ่งดีๆ จากเด็กๆ 
มากกว่าที่เราได้ท�าให้พวกเขาเสียอีก ท�าให้ 
ทุกครั้งที่เราท�ากิจกรรม เราจะพยายามที่จะให้ 
ให้มากขึ้น เพื่อว่าสักวันหนึ่ง สิ่งที่เราได้ให้เด็กๆ  
นั้นจะเท่ากับที่เด็กๆ ได้ให้เรา”

มาเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก” กันเถอะ
 “ทกุคนมเีวลาในแต่ละวนัทีเ่ท่ากนั การ
ท่ีเราแบ่งปันเวลาของเราเพื่อสร้างความสุขให้
กับเด็กๆ นั้น ทุกท่านจะสัมผัสได้ว่า การได้เห็น
รอยยิ้มของเด็กๆ เป็นสิ่งที่มีค่าและสามารถ
สร้างความสุขให้กับเราได้อย่างมากมายนัก 
ลองมาเป็นผู้พิทักษ์เด็กสิคะ จะได้ทราบว่าสิ่งที ่
เราพูดนั้นเป็นจริงแค่ไหน”
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