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บทบรรณาธ�การ

ขอแสดงความนับถือ

 (นางสาววาสนา เก้านพรัตน์)

ผู้อำานวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

    สวัสดีค่ะ ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการทำางานของมูลนิธิ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กทุกท่าน   รายงานการดำาเนินงานประจำาปี พ.ศ.2560 ฉบับนี้ 
มูลนิธิ ฯ ถ่ายทอดเรื่องราวการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เพือ่ใหท้า่นไดเ้ห็นถงึพฒันาการการทำางานเพือ่เดก็และครอบครัว ซึง่มกีารพฒันา
มาอยา่งตอ่เนือ่ง พรอ้มทัง้มกีารสมัภาษณเ์จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิาน ผูใ้หก้ารสนบัสนนุ
ที่ร่วมงานกับมูลนิธิ ฯ มาโดยตลอด เพื่อให้ท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงกระบวนการ
ดำาเนินงานของมูลนิธิฯอย่างรอบด้าน มูลนิธิฯ มุ่งเน้นการสนับสนุนให้บุคคล

ทีอ่ยู่แวดลอ้มเดก็ อาท ิพอ่แม ่ญาตพิีน่อ้ง คร ูคนในชมุชน ผูป้ระกอบวชิาชพี เจา้หนา้ทีผู่ม้บีทบาทหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
ได้ทำาหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาและปกป้องคุ้มครองเด็ก เพื่อทำาให้เด็กอยู่ดีมีสุข ปลอดภัย ได้รับการปกป้อง
คุม้ครองเมือ่ประสบปญัหาในดา้นตา่ง ๆ  ผา่นการดำาเนนิงานโครงการของฝา่ยต่างๆ อาท ิสถาบนัเพือ่การคุ้มครองเดก็ 
มงีานฝา่ยคุม้ครองสทิธเิดก็ ซึง่มภีารกจิในการรบัแจง้เหตแุละดำาเนนิการชว่ยเหลอืคุม้ครองเดก็ซึง่ถกูกระทำาความรุนแรง
ในรปูแบบตา่ง ๆ  และไดร้บัการเลีย้งดโูดยมชิอบ โดยประสานความรว่มมอืกบัทมีสหวชิาชพีซึง่เปน็ผูป้ระกอบวชิาชพี 
เชน่ กมุารแพทย ์จติแพทย ์นกัจติวทิยา นกัสังคมสงเคราะห ์นกักฎหมาย และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน
ในการใหค้วามช่วยเหลอืเดก็ใหไ้ดร้บัความปลอดภยั ไดร้บัความชว่ยเหลอืดา้นสงัคมสงเคราะห ์ดา้นกฎหมายและฟืน้ฟู
เยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคุ้มครองเด็กดำาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
เจา้หน้าทีแ่ละผู้ปฏบิัตงิานในการคุ้มครองเด็กระดับตำาบล ซึ่งเปน็โครงการทีด่ำาเนินการร่วมกบักรมกิจการเดก็และ
เยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยม์าอยา่งต่อเนือ่งต้ังแต่ป ี2557 จนถงึปจัจบุนั เพ่ือพัฒนา
ศกัยภาพใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูป้ฏบิตังิานในระดบัตำาบลมคีวามรูแ้ละทกัษะในการสง่เสรมิพฒันาเดก็รวมทัง้การชว่ยเหลอื
คุ้มครองเด็กตามกระบวนการคุ้มครองเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ.2560 - 2561 ดำาเนินโครงการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 44 แห่งใน 11 จังหวัด รวมพื้นที่ดำาเนินโครงการ 84 แห่ง ใน 21 จังหวัด 
งานฝ่ายบำาบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว ในปัจจุบันพัฒนาศิลปะบำาบัดให้เป็นกิจกรรมบำาบัดฟื้นฟูทางเลือก
เพื่อช่วยเยียวยาเด็ก งานฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาให้บุคคลแวดล้อมเด็ก 
ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน อาสาสมัคร สามารถทำาหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาและปกป้องคุ้มครองเด็ก
หลายกจิกรรม เชน่ กจิกรรมหอ้งเรยีนครภูายใตโ้ครงการโรงเรยีนคุม้ครองเดก็ ทีท่ำาใหค้รเูขา้ใจเดก็และปรบัเปลีย่นวธิคีดิ 
วิธีปฏิบัติต่อเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง โครงการผู้พิทักษ์เด็กเปิดโอกาสให้คนในสังคมท่ีมีอาชีพหลากหลาย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาและปกป้องคุ้มครองเด็ก ในปีนี้อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก
รว่มกนัดำาเนนิกจิกรรมศนูยก์ารเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน (บา้นพาเพลนิ) เพือ่ใหเ้ดก็ในชมุชนไดร้บัการพฒันาทกัษะชวีติ 
ทักษะสังคม ทักษะในการจัดการปัญหา เป็นต้น
 ตลอดระยะเวลาการทำางานกว่า 36 ปี มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน
จากบุคคลองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ 
สื่อมวลชน อาสาสมัคร ภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมเอื้ออาทรสำาหรับเด็ก
โดยรว่มเปน็ ”ผูพ้ทิกัษเ์ดก็” ตามวถิทีีต่นเองสามารถทำาได ้ในนามของพนกังานมลูนธิศินูยพ์ทิกัษส์ทิธเิดก็และเดก็ ๆ  
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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ก้าวแรกของการทำางาน 2524 
 เนือ่งจากในชว่งป ีพ.ศ.2524 มสีถานการณ์

ปัญหาเดก็ถกูกระทำาความรนุแรงในรปูแบบตา่งๆ  

แรงงานเด็ก เพิม่มากขึน้ มลูนธิเิดก็จึงเริม่ดำาเนนิ

โครงการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเพื่อช่วยเหลือเด็ก 

ใหไ้ด้รบัความปลอดภยั ในขณะนัน้คนสว่นมากยงั

ไมย่อมรบัวา่มเีดก็ถกูกระทำาความรนุแรงโดยคนใน

ครอบครวั และคนภายนอก เมือ่ศนูยพ์ทิกัษส์ทิธิ

เดก็ใหค้วามชว่ยเหลอืคุม้ครองเดก็และนำาเสนอ 

สภาพปัญหาดงักลา่วตอ่สงัคม ทำาใหค้นในสงัคม

เริ่มตระหนักในปัญหาดังกล่าวมากขึ้น 

การช่วยเหลอืคุม้ครองเดก็ทีถ่กูกระทำาความรนุแรงและถกูแสวงประโยชน์
 ในช่วง ปี พ.ศ.2524 – 2534 มีปัญหาที่เด็กถูกกระทำาความรุนแรงในหลายรูปแบบ ทั้งการกระทำา 

ความรุนแรงทางเพศ การกระทำาความรุนแรงทางร่างกาย การกระทำาความรุนแรงทางจิตใจ การเลี้ยงด ู

โดยมิชอบ การนำาเด็กมาแสวงหาประโยชน์ เช่น การใช้แรงงานเด็ก การนำาเด็กมาค้าประเวณี การลักพาเด็ก  

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กให้ความช่วยเหลือคุ้มครองและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนในสังคมมีส่วนร่วม 

ในการเฝ้าระวัง และแจ้งเหตุ เมื่อศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กรับแจ้งเหตุจะส่งพนักงานลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ

เด็กที่ประสบปัญหาซ่ึงเกิดเหตุท่ัวประเทศ เมื่อได้ให้ความช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาที่หลากหลาย  

เรารับรู้ถึงผลกระทบที่เด็กได้รับทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ในขณะนั้นสามารถให้ความช่วยเหลือ 

คุ้มครองเด็กให้ได้รับความปลอดภัยแต่ยังมีข้อจำากัดในการตอบสนองปัญหาของเด็กๆ ทั้งในด้าน 

สังคมสงเคราะห์ การให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย เนื่องจากยังขาดความรู้และทักษะในเรื่อง 

การคุ้มครองเด็กตามกระบวนการคุ้มครองเด็กและประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองเด็ก

36 ปี มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ในการคุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2534 – 2540
 ตั้งแต่ปี 2534 ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กรับ 

ผู้ปฏิบัติงานที่จบการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ 

กฎหมาย และจิตวิทยา เพื่อมาทำางานช่วยเหลือ

คุ้มครองเด็กโดยตรง มีการพัฒนาระบบคุ้มครอง

เด็กในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองเด็กอย่างมี 

ประสิทธภิาพทีส่ดุ เพิม่การพฒันาศกัยภาพบคุลากร

ให้สามารถทำางานแบบมืออาชีพมากขึ้น โดยการ

การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2534 – 2545
 ในช่วง พ.ศ. 2534 – 2545 นอกจากการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำาความรุนแรงแล้ว  

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กดำาเนินการให้ความช่วยเหลือกรณีเด็กที่ถูกล่อลวงและบังคับให้ค้าประเวณี และ 

บังคับใช้แรงงาน เด็กเหล่านั้นมีทั้งที่มาจากต่างจังหวัด เด็กจากพื้นที่สูง และเด็กต่างชาติ หลังจากศูนย์พิทักษ์สิทธ ิ

เด็กรับแจ้งเหตุ พนักงานและอาสาสมัครลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูลประสานเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

และร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กที่ถูกนำามาแสวงประโยชน์ กรณีเหล่านี้เกิดเหตุทั่วประเทศ รัฐบาลให้ความสำาคัญ  

มีการตราพระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 ซึ่งปัจจุบัน 

ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2550

เชิญวิทยากรจากต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ที่มีความรู้และทักษะในการทำางานคุ้มครอง

เด็ก รวมทั้งเร่ืองการฟื้นฟูเยียวยาเด็กท่ีถูกกระทำาความรุนแรง ถูกแสวงประโยชน์ ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ  

มีการส่งบุคลากรไปศึกษาดูงาน และฝึกงานในต่างประเทศ เพ่ือนำาความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ 

ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การดำาเนนิโครงการพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีแ่ละผูป้ฏบิตังิานในการคุม้ครอง 
เด็กในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง
 สบืเนือ่งจากมเีด็กถกูลอ่ลวงมาบังคับใหค้า้ประเวณจีากตา่งประเทศ ไดแ้ก ่ประเทศจนี ประเทศเมยีนมาร ์สสป.ลาว  

และกมัพชูา ศนูย์พิทกัษส์ทิธิเดก็พิจารณาวา่การทีเ่ดก็ถกูลอ่ลวงมาแสวงหาประโยชนส์ะทอ้นใหเ้หน็วา่เดก็ยงัไมไ่ดร้บั 

การคุ้มครองใหป้ลอดภยัในประเทศนัน้ๆ ในป ี2543 ดำาเนนิโครงการพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ทีแ่ละผูป้ฏบิตังิานในประเทศ 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง โดยจัดการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ในเรื่องกระบวนการคุ้มครองเด็ก  

จัดโปรแกรมให้แต่ละประเทศได้ศึกษาดูงานในประเด็นท่ีต้องการเรียนรู้เพื่อนำาส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปปรับใช้พัฒนางาน 

ในประเทศของตน เช่น เจ้าหน้าที่ประเทศกัมพูชามีความสนใจมาศึกษาดูงานเรื่องการคุ้มครองเด็กกระทำา 

ความผิด นอกจากน้ีบางหน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาฝึกงาน เช่น เจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน 

จากประเทศ สปป.ลาวมาฝึกงานในสถานดูแลเด็กของมูลนิธิฯ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช ้

ในการดูแลเด็กในสถานดูแลเด็กในประเทศนั้นๆ 
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จุดเปลี่ยนสำาคัญ ศูนย์พิทักษ์สิทธิ
เดก็จดทะเบยีนเปนมูลนิธศูินยพ์ทิกัษ์
สิทธิเด็ก
 วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ศูนย์พิทักษ์

สิทธิเด็ก ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์

สิทธิเด็ก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

เลขทะเบยีน กท.581 หลังจากช่วงนีม้กีารขยายการทำางาน

เพื่อส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองเด็กหลายโครงการ

การพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้ทำางาน
เปนมอือาชพี เตรยีมความพรอ้มในการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และพัฒนา
ระบบการคุม้ครองเดก็ สง่เสรมิการทำางาน
ของสหวชิาชพีในการคุม้ครองเดก็ และ
การถอดบทเรียนการทำางาน
 ในช่วง พ.ศ. 2545 -2555 มีการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือคุ้มครองเด็กได้

แบบมืออาชีพ ด้วยการทำางานตามหลักวิชาชีพ

เต็มรูปแบบและเตรียมพร้อมการทำางานเพื่อให้เป็น

ไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ซึ่งมีการตราขึ้น

ใน พ.ศ. 2546 และมผีลบงัคบัใชเ้ดอืนมนีาคม พ.ศ. 2547 

และพัฒนางานป้องกัน และพัฒนาระบบคุ้มครอง

เด็กโดยการดำาเนินโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก

ใน 9 จังหวัดนำาร่อง 

 ในช่วงนี้มีการพัฒนากระบวนการคุ้มครองและ

บำาบัดฟื้นฟูเด็ก และการป้องกันปัญหาการละเมิด

สิทธิเด็ก หลังจากมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

ส่งนักกฎหมายและนักสังคมสงเคราะห์เข้าอบรมเป็น

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก

ที่ถูกกระทำาความรุนแรง หรือเด็กได้รับการเลี้ยงดู

โดยมิชอบ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กสามารถให้

ความช่วยเหลือคุ้มครองครบถ้วนตามกระบวนการ

คุ้มครองเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ผลการดำาเนินงานเป็น

ที่ยอมรับของทีมสหวิชาชีพที่มีการประสานความร่วม

มือกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์

จากโรงพยาบาลต่างๆ เป็นผู้รายงานเหตุขอความ

ช่วยเหลือเด็กมากที่สุด

 นอกจากนีม้กีารพฒันางานวชิาการ และเครือ่งมอื 

เชน่ งานวจิยัดา้นแรงงาน มาตรฐานขัน้ตำา่ในการเลีย้งดู

เดก็ ดชันีชีวั้ดปจัจยัเส่ียง การทำางานแบบทีมสหวิชาชีพ 

เพื่อเป็นแนวทางการคุ้มครอง บำาบัดฟื้นฟูและป้องกัน

ปญัหาการละเมดิสทิธเิดก็ การพฒันาครอบครวัทดแทน 

การสร้างเครือข่ายในการคุ้มครองเด็ก 

  พัฒนาบ้านพักเด็ก หรือ งานบำาบัดฟื้นฟู โดย

แยกการบำาบัดฟื้นฟูตามกลุ่มอายุ ตามพัฒนาการ 

คือ บ้านเด็กเล็ก รับเด็กตั้งแต่อายุ 4-12 ปี และ

บ้านเด็กโต รับเด็กตั้งแต่อายุ 13-18 ปี ได้เกิด

บ้านแรกรับ เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับ ร่างพ.ร.บ.

คุ้มครองเด็ก และในส่วนของการบำาบัดฟ้ืนฟูได้มี

แนวทางการประเมินเด็กภายใต้หลักวิชาชีพ 

ซึ่งในส่วนของงานคุ้มครองและงานบำาบัดฟื้นฟู 
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     3.อาสาสัญจรพัฒนาเด็ก ร่วมออกแบบ

และลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้กับเด็ก ในโจทย์ด้านการ 

เสริมทักษะชีวิต ทักษะความปลอดภัยและทักษะสังคม

  4.ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็ก กิจกรรมระดม

ทุนตามความสามารถแนะนำาบุคคลหรือหน่วยงาน 

ทีต่อ้งการมสีว่นรว่มในการคุม้ครองเดก็หรอืบรจิาคทนุทรพัย ์

เพื่อสมทบเข้าโครงการ/กิจกรรมที่มูลนิธิฯ ดำาเนินการอยู่

 โดยโครงการได้จัดทำาชุดความรู้ในการพิทักษ์เด็ก

อันประกอบด้วย คู่มือผู้พิทักษ์เด็ก ที่ให้ทราบถึงแนวทาง

ที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก ฯลฯ รวมทั้ง 

อินโฟรกราฟฟิคชุดคู่มือการเล้ียงดูเด็กท่ีจัดทำาลงในส่ือ

สาธารณะ การจัดเวทีเสวนาจากตัวแทนผู้พิทักษ์เด็ก 

หลากหลายอาชีพ อาทิ รศ.อภิญญา  เวชยชัย    พญ.พรรณพิมล 

วปิลุากร  รองอธบิดกีรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ

คุณวาสนา เก้านพรัตน์  ผู้อำานวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์

สิทธิเด็ก คุณประสาน อิงคนันท์ กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำากัด คุณกำาแหง นิลกำาแหง 

เจ้าของร้านจักรยาน  Let’s Bike   คุณสุฐิตา ปัญญายงค์ 

หรอื นหินา่   ผูป้ระกาศขา่วชอ่ง  7   คณุวราภรณ ์ สมพงษ ์  

หรือ กระเต็น  ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ดำาเนินรายการโดย  

คุณสมศักดิ์ สมจิตร  พิธีกรคนค้นฅนและกบนอกกะลา

 รวมทั้งรับสมัครอาสาผู้พิทักษ์เด็ก และจัดทำา

สื่อลง YOUTUBE โดยได้รับความสนับสนุนจาก 

คณุมิน้ท์  (มณฑล กสานตกิลุ) จาก เพจ I ROME ALONE 

คุณประสาน  อิงคนันท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญมีฤทธ์ิ 

มเีดีย จำากดั ฯลฯ  และจดัทำา E-mag  เพือ่เผยแพร่กจิกรรม

ต่างๆ ของผู้พิทักษ์เด็ก ตลอดจนสื่อมวลชนที่เผยแพร่

โครงการผู้พิทักษ์เด็ก ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ข่าวสด  

นติยสารโมเด้ิลมมั ฯลฯ  สือ่เคลือ่นไหวและออนไลน ์อาท ิ

ไทยพีบีเอส ,VOICE TV, True ปลูกปัญญาและเพจของ

ศิลปินต่างๆ 

 ในปี 2560 โครงการผู้พิทักษ์เด็ก ยังเปิดโอกาส 

ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็ก 

เช่นเคย สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

โทร 024120738 หรือติดตามได้ที่ เฟสบุ๊ค มูลนิธิ 

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก www.thaichildrights.org
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ได้ทดลองพัฒนางานตามแนวทางกฎหมายคุ้มครอง

เด็ก จนกระทั่งมีการประกาศใช้กฎหมายอย่างสมบูรณ ์

ในปี 2546 ซึ่งในยุคนี้จะเน้นการให้ความรู้แก่บุคลากร

และเครือข่าย ในขณะเดียวกันมูลนิธิฯ ก็ได้ร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆ จัดระบบหน่วยงานสำาหรับการรองรับ

การดำาเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กด้วย

  งานรณรงค์เผยแพร่ ริเริ่มงานป้องกันขึ้น โดย

เฉพาะจากการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ พบว่าปัญหา

การล่วงเกินทางเพศมีจำานวนสูงขึ้นและมีรูปแบบที่ 

ซับซ้อน เช่น ครอบครัวเป็นผู้ทำาร้ายเด็ก จึงได้ริเริ่ม

แนวคดิงานปอ้งกนัทีเ่ขา้ถงึกลุม่เปา้หมาย จากการเรยีน

รูจ้ากโครงการ Feeling Yes Feeling No จากหน่วยงาน

ประเทศแคนาดา และเป็นจุดเริ่มต้นของการทำางาน

ป้องกัน (Prevention) หลังจากนั้นมีการพัฒนางาน 

จนเกิดรูปแบบการทำางานป้องกันในเชิงลึก โดย 

การทำางานปอ้งกนัทัง้ในระดบัครอบครวั โรงเรยีน ชมุชน  

และในระดับสังคม ซึ่งได้มีการพัฒนาหลักสูตร 

กิจกรรมในการทำางานป้องกันปัญหาการละเมิด 

สิทธิเด็กที่เป็นกระบวนการและเป็นรูปธรรม รวมถึง

การขยายเครือข่ายงานป้องกันมากขึ้น

 จากประสบการณ์การทำางานกว่าสามสิบปี 

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กถอดบทเรียนการทำางาน 

ทัง้ในเรือ่งการช่วยเหลอืคุ้มครองเด็กตามกระบวนการ

คุ้มครองเด็ก การส่งเสริมพัฒนาเด็ก การดำาเนิน

โครงการเชงิปอ้งกันเพือ่ทำาให้บคุคลแวดลอ้มเด็ก ไดแ้ก ่ 

ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

คุ้มครองเด็ก

การขยายเครือข่ายแนวร่วมเพื่อ

ปกป้องคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน นอกจากการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กท่ีถูกกระทำาความรุนแรง  

และการทำางานกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนแล้ว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กขยายแนวร่วมการทำางานคุ้มครอง

เด็ก โดยดำาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำาบล โรงเรียน

คุม้ครองเดก็ ชมุชนคุม้ครองเดก็ ดำาเนนิโครงการผูพ้ทิกัษเ์ดก็เปดิโอกาสใหค้นในสงัคม ทัง้บคุคลธรรมดาทัว่ไป และ 

ภาคธุรกิจเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็ก ผ่านการทำางานของมูลนิธิฯ มากขึ้น 
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รายงานผลการดำาเนินงาน
สถาบันเพื่อการคุ้มครองเด็ก

 ปี พ.ศ.2560 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กปรับการทำางานฝ่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก เป็นสถาบันเพื่อ 

การคุ้มครองเด็ก โดยมีการดำาเนินงาน 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก มีภารกิจในการช่วยเหลือ 

คุ้มครองเด็กท่ีถูกกระทำาความรุนแรงและได้รับการเล้ียงดูโดยมิชอบ และฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ด้านการคุ้มครองเด็ก

รายงานผลการดำาเนินงานฝ่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก
 ฝ่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก ดำาเนินการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำาความรุนแรง และได้รับการเลี้ยงดู 

โดยมิชอบ การช่วยเหลือคุ้มครองดำาเนินการตามกระบวนการคุ้มครองเด็กเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบ 

ติดตาม การสืบค้นข้อเท็จจริง การคุ้มครองสวัสดิภาพ การฟื้นฟูเยียวยา การส่งเสริมพัฒนา การช่วยเหลือทาง 

กฎหมาย การคืนสู่สังคม โดยประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์  

นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ดำาเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  

และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เดก็ทีฝ่า่ยคุม้ครองสทิธิเดก็ดำาเนนิการช่วยเหลอืคุม้ครองสว่นใหญ่ไดร้บัรายงานเหต ุ

จากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้รับแจ้งเหตุจากบุคคลแวดล้อมเด็ก เช่น ครู องค์กร 

พฒันาเดก็เอกชน ผูป้กครองเดก็และประชาชนท่ัวไป ในระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2560    ดำาเนินการ 

ช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำาความรุนแรงและได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ  รวมจำานวน 214 คน เป็นกรณี 

ทีร่บัแจง้ในปี พ.ศ. 2560  จำานวน 124  คน  และเดก็ทีร่บัแจง้กอ่นป ีพ.ศ. 2560  ทีจ่ำาเปน็ตอ้งใหค้วามช่วยเหลอื

ต่อเนื่องในด้านสังคมสงเคราะห์  การศึกษา การฟื้นฟูเยียวยา  และการช่วยเหลือทางกฎหมาย จำานวน 90  คน  

แยกเป็นเด็กที่ถูกกระทำาความรุนแรงทางเพศ  155  คน   ถูกกระทำาความรุนแรงทางร่างกาย 16 คน เด็กกรณี 

อื่นๆ 43 คน ได้แก่ เด็กได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ เด็กมีปัญหาพฤติกรรม  ผู้ปกครองมีปัญหาสุขภาพจิต 

เปน็ตน้ เปน็กรณทีีเ่กดิเหตใุนกรงุเทพมหานคร 173 กรณ ี ตา่งจงัหวดั 41 กรณ ีสว่นมากอยูใ่นจงัหวดัภาคกลาง  

สถติกิารชว่ยเหลอืเดก็แยกตามประเภทการถกูกระทำาความรุนแรง เพศ และ ชว่งอายุปรากฏตามตารางต่อไปนี้
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สถิติการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก 
ฝ่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก เดือนมกราคม – ธันวาคม 2560

ช่วงอายุ ล่วงละเมิด 

ทางเพศ

รวม ทำาร้าย 

ร่างกาย

รวม อื่นๆ รวม รวม

หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย

0 – 3 ปี  4 0  4 2 1 3 6 8 14 21

3.1 – 6 ปี 13 2 15 2 1 3 4 4  8 26

6.1 – 9 ปี 15 3 18 2 3 5 2 4 6 29

9.1 – 12 ปี 28 0 28 2 1 3 1 6 7 38

12.1 – 15 ปี 63 2 65 0 1 1 2 3 5 71

15.1 – 18 ปี 21 0 21 0 1 1 2 0 2 24

18.1 ปีขึ้นไป  2 2  4 0 0 0 1 0 1  5

รวม 146 9 155 8 8 16 18 25 43 214

กรณีอื่นๆ ญ ช รวม

เลี้ยงดูโดยมิชอบ 8 8 16

ผู้ปกครองมีปัญหาสุขภาพจิต 2 4 6

เด็กมีปัญหาพฤติกรรม 0 6 6

เด็กมีปัญหาสุขภาพกาย 1 1 2

เด็กมีปัญหาสุขภาพจิต 0 1 1

ปัญหาครอบครัว 6 3 9

ผู้ปกครองใช้สารเสพติด 0 1 1

แย่งอำานาจการปกครอง 1 1 2

รวม 18 25 43

 โรงพยาบาลในกรงุเทพมหานคร รายงานแจง้เหตใุหม้ลูนธิศินูยพ์ทิกัษส์ทิธเิดก็ดำาเนนิการชว่ยเหลอืคุม้ครองเดก็  

เนือ่งจากเชือ่มัน่วา่มูลนธิฯิ สามารถดำาเนนิการชว่ยเหลอืคุม้ครองเดก็ตามกระบวนการคุม้ครองเดก็และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

กรณทีีแ่จง้สว่นมากเปน็กรณเีดก็ซึง่ผูก้ระทำาเปน็คนในครอบครวั และคนในครอบครวัไมใ่หค้วามรว่มมอืในการคุม้ครองเด็ก  

จำาเป็นตอ้งอาศยัอำานาจของพนกังานเจา้หนา้ทีต่ามพระราชบญัญัตคิุม้ครองเดก็ พ.ศ.2546 ซึง่มคีวามรู้และประสบการณ ์

ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กในการเข้าไปทำางานกับเด็กและครอบครัว 

 หลังจากรับรายงานแจ้งเหตุแล้ว นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราช

บัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ลงพื้นท่ีเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ประเมินเรื่องความปลอดภัยในเบื้องต้นก่อนว่าเด็ก 

มีความเสี่ยงจะถูกกระทำาซำ้าหรือไม่ ผู้ปกครองสามารถให้ความคุ้มครองเด็กได้หรือไม่ มีความจำาเป็นต้องนำาเด็ก 
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ออกจากครอบครัวเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพหรือไม่ ในบางกรณีมูลนิธิฯ ประสานความร่วมมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ได้แก่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 บ้านพักเด็กและครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

เพื่อลงพื้นที่ประเมินครอบครัว หรือให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเมื่อเด็กกลับไปอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด

 เมื่อพบตัวเด็กแล้วจะส่งเด็กไปตรวจร่างกายและจิตใจที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาและเก็บพยานหลักฐาน 

กรณีมีการรายงานแจ้งเหตุจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลตรวจประเมินร่างกายและจิตใจ นักสังคมสงเคราะห์ 

และนักกฎหมาย ลงพื้นที่ค้นหาข้อเท็จจริงทางสังคม บางกรณีนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลร่วมลงพื้นที่  

เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลตำารวจ หลังจากได้ข้อเท็จจริงทางสังคมของเด็กและครอบครัว กำาหนด 

การประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อกำาหนดแนวทางในการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กต่อไป 

  ในกรณพีนกังานเจา้หนา้ทีต่ามพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ.2546 ประเมนิวา่จำาเปน็ตอ้งคุม้ครองสวสัดภิาพ

เด็ก บางกรณีที่ผู้กระทำาเป็นคนในครอบครัว พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ใช้อำานาจตามกฎหมายในการแยกเด็ก ส่งเด็กเข้า

บ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นสถานแรกรับเพื่อดำาเนินการสืบเสาะและพินิจ (การสืบเสาะและพินิจ หมายความ

วา่ การคน้หาและรวบรวมขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบับคุคลและนำามาวเิคราะหว์นิจิฉยัตามหลกัวชิาการทางสงัคมสงเคราะห ์

แพทย์ จิตวิทยา กฎหมาย และหลักวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้น)

 หลงัจากคน้หาขอ้เทจ็จรงิทัง้ดา้นรา่งกาย จติใจ และสงัคมแลว้ จดัการประชมุทมีสหวชิาชพีเพือ่ประเมนิสภาวะ 

ประเมนิความตอ้งการจำาเปน็ในการรับบริการของเดก็แตล่ะราย กำาหนดแผนในการชว่ยเหลอืคุม้ครองเดก็ ทัง้ในระยะสัน้ 

และระยะยาว การประชุมส่วนมากจัดประชุมที่โรงพยาบาลซึ่งมีการนัดประชุมอย่างต่อเนื่อง การประชุมทีม 

สหวิชาชีพนอกจากจะได้ผลการประเมินสภาวะ ประเมินความต้องการจำาเป็นเพื่อนำาไปสู่การให้ความช่วยเหลือ 

คุ้มครองเด็กในด้านต่างๆ แล้ว การประชุมทีมสหวิชาชีพทำาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้การทำางานของ 

หน่วยงานต่างๆ เข้าใจกระบวนการคุ้มครองเด็ก บางโรงพยาบาลมีนักศึกษาแพทย์เข้ามาเรียนรู้ในการประชุม 

ทีมสหวิชาชีพ เมื่อแพทย์เหล่านั้นไปทำางานต่างจังหวัดได้นำาสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก 

ที่ถูกกระทำาความรุนแรงไปใช้เมื่อเกิดเหตุในพื้นที่ด้วย

 หลังจากจิตแพทย์ประเมินสภาวะของเด็กแล้ว กรณีที่มีประเด็นในการบำาบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว  

นักสังคมสงเคราะห์จะทำางานกับครอบครัวโดยมีการประสานความร่วมมือกับฝ่ายบำาบัดฟ้ืนฟูของมูลนิธิฯ เพื่อทำา

กิจกรรมบำาบัดฟื้นฟูเด็กด้วย

 การทำางานในปีนี้มูลนิธิฯ มีกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียน (บ้านพาเพลิน) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำาเนินการ 

โดยอาสาสมคัรผูพ้ทิกัษ์เดก็ของมลูนธิศินูย์พทิกัษ์สทิธเิดก็ เปดิใหบ้รกิารเดก็ในชมุชนแวดลอ้มมลูนธิศินูยพ์ทิกัษส์ทิธเิดก็  

ทำาให้เราได้พบเด็กบางคนท่ีได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ สามารถช่วยเหลือ 

คุ้มครองเด็กได้เร็วขึ้น
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รายงานผลการดำาเนินงาน
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการคุ้มครองเด็ก

 ในปี 2560 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน

การคุ้มครองเด็กดำาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กเพื่อขยายการพัฒนาระบบ

คุ้มครองเด็กระดับตำาบล ร่วมกับกรมกิจการเด็ก

และเยาวชน ระยะเวลาในการดำาเนนิโครงการ มิถนุายน 

2560 – พฤษภาคม 2561

 สืบเนื่องจากระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิ

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ดำาเนินโครงการพัฒนา

ศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครอง

เด็กระดับตำาบลในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

40 แห่ง ใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 

สุพรรณบุรี พะเยา เชียงใหม่ ระนอง ตรัง ชุมพร ชลบุรี 

อุดรธานี อุบลราชธานี โดยการสนับสนุนขององค์การ

ยูนิเซฟ ประเทศไทย โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

ในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน

ในการคุ้มครองเดก็ระดบัตำาบล พฒันาความรู้และทกัษะ

ในการคุ้มครองเด็กรวมไปถึงการประสานงานกับทีม

สหวิชาชีพในระดับท้องถิ่นและการส่งต่อกรณีเด็กที่

จำาเปน็ตอ้งไดร้บัการคุม้ครองในระดบัอำาเภอและจงัหวดั

 หลังเสร็จสิ้นโครงการ จำานวนเด็กท่ีอยู่ใน

ความเสี่ยง ถูกกระทำาความรุนแรง ได้รับความ

ช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจาก 244 รายในปี พ.ศ.2557 เป็น 

1,415 รายในป ีพ.ศ. 2559 การดำาเนนิโครงการท่ีเกิดผล

อย่างเป็นรูปธรรมนี้ ทำาให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ขยายผลการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ในระดับตำาบลในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อกี 120 แหง่ใน 10 จงัหวดัเดมิ และดำาเนนิงานโครงการ

ร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กในการขยายผล

โครงการในพืน้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อกี 44 แหง่

ใน 11 จงัหวดั ไดแ้ก ่จงัหวดักำาแพงเพชร พษิณโุลก กาฬสนิธุ ์

รอ้ยเอ็ด สงิห์บรุ ีนครปฐม ราชบรุ ีจนัทบรุ ีนครศรธีรรมราช 

สระแกว้ และสงขลา โดยไดร้บัการสนบัสนนุจากองคก์าร

ยูนิเซฟ ประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก

และครอบครัวและเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในพื้นที่ 11 จังหวัดๆ ละ 

3 คน รวม 33 คน และเจ้าหน้าท่ีกรมกิจการเด็ก

และเยาวชน จำานวน 15 คน รวม 48 คน ให้สามารถทำา

หน้าที่ในการให้คำาแนะนำา สนับสนุนในการปฏิบัติงาน

คุม้ครองเดก็ในขัน้ตอนตา่งๆ และตดิตามความกา้วหน้า

ในการทำางานคุ้มครองเด็กในระดับตำาบล 

 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องใน

ระดบัตำาบล ในพืน้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 44 แหง่ 

พื้นที่ละ 15 คน ใน 11 จังหวัด รวม 660 คน ให้สามารถ
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รายงานผลการดำาเนินงาน
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการคุ้มครองเด็ก

สง่เสรมิพฒันาเด็กและช่วยเหลอืคุม้ครองเดก็กลุม่เส่ียง 

เด็กได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกปล่อยปละละเลย  

เด็กถูกกระทำาความรุนแรง เด็กถูกแสวงประโยชน์  

ซึง่เปน็เดก็ทีพ่งึไดร้บัการสงเคราะหห์รอืคุม้ครองสวสัดภิาพ 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้อย่าง

ถูกต้องตามกระบวนการคุ้มครองเด็กและกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยประสานความรว่มมือกบัผู้ประกอบวชิาชพี

และสามารถประสานส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำาเนินงานโครงการตั้งแต่ 
เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2560
 1. จดัอบรมพฒันาศกัยภาพและเตรยีมความพรอ้ม

หัวหน้าและเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวและ

เจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด ในพื้นที่ 11 จังหวัดๆ ละ 3 คน รวม 33 คน และ

เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน จำานวน 15 คน 

รวม 43 คน ให้สามารถทำาหน้าที่ในการให้คำาแนะนำา 

สนับสนุนในการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กในขั้นตอน 

ตา่ง ๆ  และตดิตามความกา้วหนา้ในการทำางานคุ้มครองเดก็ 

ในระดับตำาบล ระยะเวลาการอบรม 3 วัน จัดอบรมแล้ว

เมื่อวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2560

 2. จัดอบรมเจา้หนา้ทีแ่ละผูป้ฏบิตังิานในการคุม้ครอง

เด็กระดับตำาบลในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพืน้ทีเ่ปา้หมาย 11 จงัหวดั เนือ้หาการอบรม ยทุธศาสตร์

การคุ้มครองเด็กโดยจัดระบบเชื่อมโยงโรงพยาบาล 

องค์กร  ชุมชน โรงเรยีน และสถานตีำารวจ ความรูพ้ืน้ฐาน 

ในการทำางานกับเด็กและครอบครัว การประเมินเด็ก

และครอบครัว การส่งเสริมพัฒนาเด็กและสังคม

แวดล้อมที่ปลอดภัย การใช้แบบคัดกรองเพื่อสนับสนุน 

การเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นตำ่าเพื่อประเมิน 

ความเส่ียง พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  

และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง การบรหิารจดัการรายกรณี

เพ่ือสงเคราะห์และคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ การประสาน

ความรว่มมอืกบัทมีสหวชิาชพีและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ในการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก การให้ความช่วยเหลือ 

ทางกฎหมาย การประสานงานส่งต่อ ระยะเวลา 

การอบรม 3 วัน

 3. ลงพื้นที่ทำางานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 

เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะการทำางานในข้ันตอน 

ต่างๆ จังหวัดละ 3 ครั้งๆ ละ 3 วัน โดยพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  

ที่มีความรู้และประสบการณ์ สังกัดมูลนิธิศูนย์พิทักษ์

สิทธิเด็ก เจ้าหน้าที่จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน  

เจา้หนา้ทีจ่ากบา้นพกัเดก็และครอบครวั และเจา้หนา้ที่ 

จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

ลงพื้นที่ให้คำาแนะนำาปรึกษาในการปฏิบัติงานคุ้มครอง

เด็กในขั้นตอนต่างๆ ทุกจังหวัด การดำาเนินโครงการ 

ในกิจกรรมนี้มีการลงพื้นที่ครั้งที่ 1 ทั้ง 11 จังหวัด และ

มี 4 จังหวัดที่ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 แล้ว 

 หลังจากดำาเนินโครงการทั้ง 3 กิจกรรม ส่งผลให ้

เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับ 

ตำาบลมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนา

และปกป้องคุ้มครองเด็ก เบื้องต้นมีการดำาเนินการ 

ดังต่อไปนี้

 1. มกีารจดัประชมุคณะกรรมการคุม้ครองเดก็หรอื

คณะทำางานคุ้มครองเด็ก เพื่อวางแผนการทำางาน

 2. นำาแบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็ก

ตามมาตรฐานขั้นตำ่าไปใช้ในการคัดกรองเด็กในพื้นที่

โดยผู้เข้าอบรมเริ่มต้นดำาเนินการในพื้นที่ของตน 

ทำาให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก 

ที่พึงได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ 

โดยประสานความร่วมมือกับบ้านพักเด็กและ 

ครอบครัวและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด

 3. ขยายแนวร่วมการทำางานในพื้นที่ให้มากข้ึน

โดยเชิญเข้าร่วมประชุมและให้ความรู้

 4. บางพื้นที่สำารวจชุมชนเพื่อหาจุดเสี่ยงที่เป็น

อันตรายแก่เด็กและดำาเนินการแก้ไข

 5. บางพื้นที่เริ่มทำากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก  

เช่น การจัดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อให้เด็กมาทำากิจกรรม 

ร่วมกัน เช่น ลานกีฬา เพ่ิมมุมอ่านหนังสือให้เด็กๆ  

เป็นต้น
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บำาบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว
: ฟื้นฟูใจคืนสายใยครอบครัว

การเปล่ียนแปลงงานบำาบัดฟื้นฟูเด็ก
และครอบครัว 
 ในช่วงปี 2540 – 2550 เป็นช่วงเวลาที่มูลนิธิ 

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กให้ความสำาคัญกับการพัฒนา 

ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการทำางานกับเด็กที่ถูก 

ทารุณกรรมมาก มูลนิธิฯได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก 

ต่างประเทศในหลากหลายสาขา ทั้ง จิตแพทย์  

นักสังคมสงเคราะห์ ตำารวจ เข้ามาอบรมให้ความรู้ 

บุคลากรของมูลนิธิฯและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

และในปี 2542 มูลนิธิฯ ได้เปิดบ้านแรกรับเพื่อประเมิน 

เด็กและครอบครัวและบำาบัดฟ้ืนฟูเด็กในระยะ 

วิกฤต เป็นสถานนำาร่อง รองรับ พรบ.คุ้มครองเด็ก 

ที่ประกาศใช้ในปี 2546 เป็นฉบับแรก และในปี 2552  

บ้านแรกรับก็ได้จดทะเบียนเป็น สถานแรกรับ  

บ้านอุ่นรัก จดทะเบียนเป็นสถานพัฒนาและ 

ฟื้นฟู (บ้านอุ่นรัก) ตามพรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 

 บุคคลที่มีความสำาคัญมากในการก่อให้เกิด 

ความรู้ แนวคิด และกระบวนการทำางานคุ้มครองเด็ก 

คือ Dr. Arnon Bentovim และ Marianne Bentovim  

เราได้รับความรู้จากบุคคลทั้งสองอย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม 

และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กและครอบครัว  

การค้นหาข้อเท็จจริงและการประเมินสภาวะเด็กและ

ครอบครวั การทำางานแบบทมีสหวิชาชีพ การบำาบดัฟืน้ฟ ู

ผลกระทบที่เกิดขึ้น และในช่วงเวลาเดียวกันเรายัง 

ได้รับความเมตตาจาก แพทย์หญิงปริชวัน จันทร์ศิริ  

 ฝ่ายบำาบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มีภารกิจหลัก 

คือ การบำาบัดฟื้นฟเูด็กและครอบครัวทีไ่ดร้บัผลกระทบ

จากการทารณุกรรม เพือ่ให้เดก็และครอบครัวไดก้ลบัมา

อยูร่ว่มกนัอยา่งผาสกุ และใชช้วีติในสงัคมไดอ้ยา่งปกต ิ 

การทำางานมีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในด้าน

การบริการและสั่งสมองค์ความรู้มาแต่ละยุคสมัย  

ตามประสบการณ์ที่เพิ่มพูน นอกจากการให้บริการเด็ก 

และครอบครัวแล้ว มีการถ่ายทอดความรู้และ 

ประสบการณ์งานบำาบัดฟื้นฟูให้กับองค์กรและหน่วย

งานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

ต่อเด็กและครอบครัวในวงกว้าง

งานบำาบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว 
ในช่วงแรก
 คุณบุญนิสา บุญประสพ หัวหน้าฝ่ายบำาบัดฟื้นฟู

เดก็และครอบครวัเลา่ถงึพฒันาการและการดำาเนนิการ 

ของฝ่าย เราเริ่มจากการมีที่พักสำาหรับเด็กที่เสียหาย 

จากการถูกทารุณกรรมช่ือว่า บ้านอุ่นรัก มีด้วยกัน  

2 หลัง แบ่งตามอายุของเด็ก เป็นบ้านอุ่นรักเด็กเล็ก 

อายุ 4 – 12 ปี และบ้านอุ่นรักเด็กโตอายุ 13 – 18 ปี  

ทั้งสองหลังรับดูแลทั้งเด็กผู้ชายและผู้หญิง 

 งานของบ้านอุ่นรักในยุคแรกๆ (ก่อนปี 2540)  

เราเน้นแยกเด็กออกมาอยู่ในท่ีท่ีปลอดภัย ให้เด็ก 

ได้รับปัจจัย 4 และส่งเสริมพัฒนาเด็กในด้านการศึกษา 

การฝึกอาชีพ และการจัดกิจกรรมสร้างสุขผ่อนคลาย  

ในช่วงเวลานั้นเราเข้าใจงานบำาบัดฟื้นฟูน้อยมาก 
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บำาบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว
: ฟื้นฟูใจคืนสายใยครอบครัว

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย เข้ามาช่วยขยายความรู้ความเข้าใจ 

ด้านการบำาบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัวให้แจ่มชัด 

ยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเยียวยาจิตใจของคนทำางานจาก 

สภาวะความเครียดความกดดันจากงานที่ยาก 

และซับซ้อนอีกด้วย นอกจากนี้เรายังได้รับความ 

เมตตาจากอาจารย์หลายๆ ท่านหลายวิชาชีพ 

มาโดยตลอดและต่อเนื่องจนไม่อาจกล่าวนาม 

ได้หมด และผลของการเรียนรู้ก็นำาไปสู่ผลลัพธ์ 

และประสิทธิภาพของงานบำาบัดฟื้นฟูต่อเด็กและ 

ครอบครัว

เมือ่เรยีนรูก้ารบำาบดัฟืน้ฟ ูงานบำาบดัฟืน้ฟ ู
ก็เริ่มเปลี่ยนแปลง 
 เมื่อเรามีความรู้ ความเข้าใจ และมีเครื่องมือ 

ในการบำาบัดฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กและ 

ครอบครัวมากขึ้น งานของเราก็มีแบบแผนที่ชัดเจน 

ออกแบบมาเพื่อตอบสนองสภาวะของเด็กรายบุคคล 

และของเด็กโดยส่วนรวมที่อยู่ในสถานแรกรับและ 

สถานพฒันาและฟืน้ฟู (บา้นอุน่รกั) อยา่งเปน็ขัน้เปน็ตอน  

เริม่ตัง้แตก่ารรบั case จากฝา่ยคุ้มครองสิทธ ิ(Hand over  

meeting) มีการทำาความเข้าใจข้อมูลท่ีได้ร่วมกัน  

วางแผนร่วมกนัและแบง่บทบาทหนา้ทีก่ัน มกีารเตรียม 

ความพร้อมในการรับเด็กเข้ามาอยู่ในบ้านพัก  

นักสังคมสงเคราะห์ค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็ก 

และครอบครัวเพ่ิมเติม สร้างสัมพันธภาพกับ

ครอบครัวเด็ก นักกิจกรรมพัฒนาเด็กพาเด็ก

ตรวจประเมินสภาวะด้านร่างกาย พัฒนาการ  

นักจิตวิทยาพาเด็กพบจิตแพทย์ ประเมินสภาวะ 

ด้านจิตใจ จัดกิจกรรมบำาบัดฟื้นฟูในชีวิตประจำาวัน  

จัดกิจกรรมบำาบัดฟื้นฟูเฉพาะปัญหา จัดกิจกรรม 

ตามโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น พาเด็กไปทำาจิตอาสา  

พาผู้ปกครองเด็กและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก 

ไปรับบริการทางการแพทย์และรับการบำาบัดฟ้ืนฟู  

จัดกิจกรรมให้เด็กและครอบครัวได้ทำาร่วมกัน 

เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ ทั้งนี้การทำางานของเรา 

จะทำางานแบบทีมสหวิชาชีพ โดยจะนำา case  

เข้ารายงานความคืบหน้าเป็นระยะเพื่อขอคำาแนะนำา 

และวางแผนให้บริการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าเด็ก 

และครอบครัวจะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง 

ปกติสุข ถึงแม้ว่าปัจจุบันเราจะไม่มีสถานแรกรับ  

และสถานพัฒนาและฟื้นฟู (บ้านอุ่นรัก) แล้ว  

แต่งานบำาบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัวของเรายัง

คงดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้น  

ภายใต้ชื่อว่า ฝ่ายบำาบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว โดย 

มีแนวทางการทำางานสองส่วนคือ การให้บริการเด็ก 

และครอบครัว และการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ 

หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ 

ความรู้ในการบำาบัดเด็กและครอบครัวขยายวงกว้าง

ออกไปให้ได้มากที่สุด

การเรียนรู้ ‘Alternative Therapy’  
ทางเลือกสำาหรับงานบำาบัดฟื้นฟู 
 เริ่มจากปี 2543 เราได้เรียนรู้การนำากระบวนการ

ละคร มาใช้ในการพัฒนาเด็ก จากคณะละคร David 

Glass ประเทศอังกฤษ ในปี 2547 เราได้อาสาสมัคร

นกัศลิปะบำาบดัจากแคนาดา Lucille Proulx เขา้มาทำา 

กิจกรรมกับเด็กในสถานดูแลเด็กของเรา และได้ 

สอนให้เรารู้จักการนำาศิลปะบำาบัดไปใช้ในการฟื้นฟู 

จติใจเดก็และครอบครวั ในป ี 2549  และ 2550 บคุลากร 

ของเราบางคนได้รับการอบรมละครบำาบัดและละคร

จติบำาบดั จาก Joel Gluck และในป ี2552 – 2554 บคุลากร

ของเราบางคนไดร้บัการอบรม Psychotraumatology and 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

และ Satir Transformational Systemic Therapy จะเหน็ 

ได้ว่าบุคลากรในงานบำาบัดฟื้นฟูของเรามีความรู้ 

ที่หลากหลายสามารถนำาไปใช้กับเด็กเฉพาะรายได้ 

อย่างเหมาะสม เช่นเด็กบางคนอาจไม่ชอบศิลปะ 

เราก็มีทางเลือกอื่นให้กับเด็ก และหลายๆ ครั้ง 

เราก็นำาวิธีการต่างๆ ดังกล่าวมาบูรณาการใช้ร่วมกัน
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 ศิลปะบำาบัด (Art Therapy) เป็นแนวทางการบำาบัดทางเลือก ที่ช่วยกระตุ้น

และสง่เสรมิพัฒนาการดา้นตา่งๆ  ให้กบัเดก็ ไมว่า่จะเปน็การชว่ยเสรมิการเคล่ือนไหว

ร่างกาย ปรับพฤติกรรม  สร้างสมาธิ ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ช่วยกระตุ้น

การสื่อสาร และเสริมสร้างความมั่นใจ รวมทั้งทักษะทางสังคม

 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ใช้ศิลปะบำาบัด ในการฟื้นฟูเยียวยาบาดแผล

ทางใจของเดก็ โดยมกีารทำางานอยา่งเปน็ระบบ เริม่จากการประเมนิสภาวะรา่งกาย 

จติใจและสงัคมของเดก็ วางแนวทางการบำาบดัร่วมกนัในทีมผู้ชว่ยเหลือ (จติแพทย ์

นักจิตวิทยา นักศิลปะบำาบัด) สร้างสัมพันธภาพระหว่างเด็กและทีมผู้ช่วยเหลือ 

รายงานความก้าวหน้าในการบำาบัดเป็นระยะจนสิ้นสุดกระบวนการ 

 จุดเริ่มต้นของนักศิลปะบำาบัด
 “เริ่มจากการเป็นนักศึกษาฝึกงานที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก แล้วเกิด

ความสนใจที่จะทำางานกับเด็กกลุ่มน้ี จึงสมัครเข้ามาเป็นพนักงาน ในตำาแหน่ง

นักกิจกรรมศิลปะโดยในช่วงแรกจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แนวบูรณาการ เช่น 

วาดรูป ระบายสี ปั้นดินเหนียว เปเปอร์มาเช่ บาติก มัดย้อม  ฯลฯ  เมื่ออาจารย์  

Lucille  Proulx  นักศิลปะบำาบัดจากประเทศแคนนาดา เข้ามาเป็นอาสาสมัครท่ี

สถานพัฒนาและฟื้นฟู (บ้านอุ่นรัก) ทำาให้รู้จักศิลปะบำาบัดและได้เรียนรู้จากฝึก

ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์เป็นระยะเวลากว่า 2 ปีจนเห็นว่าศิลปะบำาบัดช่วยให้เด็ก

คลี่คลายความเจ็บปวดทุกข์ใจที่เกิดจาการถูกทารุณกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จึงสนใจเข้าไปศึกษาจนได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพนักศิลปะบำาบัด และเริ่ม

นำามาใช้เพื่อบำาบัดกับเด็กของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก” สายใจ ศรีลิิ้ม  นักศิลปะ

บำาบัดมูลนิธิฯ อธิบายให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของเส้นทางการทำางาน

           กรณีตัวอย่างการบำาบัดฟื้นฟูเด็กด้วยศิลปะบำาบัด
 โดยนักศิลปะบำาบัดยกตัวอย่างกรณีศึกษา การใช้ศิลปะบำาบัดในการฟื้นฟู

เยียวยาจิตใจเด็ก ให้ฟังว่า มีกรณีเด็กหญิงคนหนึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ

เด็กป่วยเป็นโรคซึมเศร้า มีพฤติกรรมทำาร้ายตัวเองอยู่บ่อยครั้ง  พยายามฆ่าตัวตาย 

เก็บตัว ปิดขังตัวเอง  
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 “เด็กมีพฤติกรรมลักขโมย หนีออกจากบ้าน ทำาอะไรลงไปแล้วไม่รับรู้ตัวเอง กรีดร้อง  

ร้องไห้พูดถึงความหลังของตัวเอง สะสมมีดคัทเตอร์ที่ซื้อจากโรงเรียน  จะกระโดดลงจาก

หลังคาบ้านพัก  อารมณ์แปรปรวน พยายามฆ่าตัวตาย โดยวิธีการต่างๆ เราใช้ศิลปะบำาบัด 

ร่วมกับการบำาบัดทางเลือกอื่นๆ เช่นละครบำาบัด ในการฟื้นฟูเยียวยาและส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพเด็กควบคู่กับการกินยาและการดูแลของจิตแพทย์ ”

ผลงานศิลปะบำาบัดสะท้อนส่วนลึกในจิตใจของเด็ก
   “งานทีท่ำาออกมาสว่นใหญจ่ะเกีย่วขอ้งและเปน็สว่นหนึง่ในชวีติของเดก็ เวลาทำางานศลิปะ 

เขาจะดูตัวแข็ง ๆ นิ่ง ๆ ไม่พูดอะไร งานศิลปะที่แสดงออกมาก็จะมีสีดำา ๆ เลอะเทอะ  ดูน่ากลัว 

การใช้ศิลปะบำาบัดประเภทที่กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสเพื่อระบายออกทางอารมณ์

ความรู้สึก (expressive art) เหมาะกับเด็กคนนี้มาก จะใช้อุปกรณ์ปริมาณมากๆ  ชอบทำางาน

แบบเปียกๆ ลื่นๆ เหมือนเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ด้านมืดเพื่อบอกเล่าเรื่องราว

โดยแสดงออกมาผ่านผลงานแทนการพูด”

สัมพันธภาพระหว่างเด็กและนักศิลปะบำาบัด
  “ เมือ่เดก็ไวว้างใจ  เขาจะอธิบายถงึทีม่าทีไ่ปและความหมายของศลิปะทีเ่ขาสรา้งสรรคข์ึน้ 

เพือ่ใหน้กัศลิปะบำาบดัเขา้ใจสิง่ทีเ่ขาตอ้งการจะสือ่มาก และบางครัง้เขากเ็ปดิเผยเรือ่งราวทีเ่ปน็

ปมในจิตใจ อันเป็นประโยชน์ในการบำาบัดฟื้นฟูเด็ก ”

 ศิลปะบำาบัดสะท้อนภาพความรู้สึก ความสุข ความทุกข์  และสื่อสารประสบการณ์ที่

ซอ่นเรน้ในใจของเดก็โดยไมต่อ้งใช้คำาพดู  จงึเปน็เครือ่งมอืทีส่ามารถฟืน้ฟเูยยีวยาจติใจไดอ้ยา่งดี



พัฒนาเด็กและครอบครัว : 
ผนึกกำาลังครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน 
สร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก

พบว่าครอบครัวมีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริม 

พัฒนาเด็กและปกป้องเด็กจากภัยอันตรายต่างๆ  

ในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามีการใช้ความรุนแรงกับ

เด็กในหลายครอบครัว  โดยที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้ 

คิดว่าการเลี้ยงดูแบบนี้เป็นความรุนแรง ซึ่งจุดน้ี 

เรามองว่าเด็กได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม ได้รับ 

ความรุนแรง แม้จะไม่เกิดบาดแผลรุนแรงที่ต้อง

เข้าไปช่วยเหลือ แต่เด็กก็จะเติบโตมาแบบซึมซับ 

กบัความรนุแรง ตอ่ไปเดก็กจ็ะมแีนวโนม้ใชค้วามรนุแรง 

ในการใช้ชีวิต เราก็เลยมารณรงค์จุดนี้ ตอนนั้น 

ก็จะมีกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ มีสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ 

เรื่องนี้ เช่น จุลสาร โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ฯลฯ 

  ต่อมาในปี 2542 เราก็เริ่มขยับเข้าไปหากลุ่มคน

ที่อยู่ในชุมชน กลุ่มคนที่ต้องหาเช้ากินคำ่า ไม่มีเวลา

ในการมาเข้าร่วมกิจกรรม ก็เลยมีการทำางานกับ

ครอบครัวในชุมชน ทำาไปทำามาก็เริ่มทำางานเชิงลึกขึ้น 

เริ่มมุ่งเน้นคนเฉพาะกลุ่ม มีการทำาต่อเนื่อง เราก็เลย 

คิดว่า เราเปลี่ยนชื่อฝ่าย เป็นฝ่ายพัฒนาเด็กและ

ครอบครัวน่าจะสอดคล้องกับลักษณะงานมากกว่า 

 ในปี 2545 จึงเกิดฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว 

โดยเปน็ฝา่ยทีเ่นน้การสง่เสรมิพฒันาเดก็และครอบครวั  

 ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัวเป็นฝ่ายที่ทำาหน้าที่

ในการส่งเสริมพฒันาเดก็ ครอบครวั โรงเรยีน และชมุชน 

เพือ่ใหเ้ดก็มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมและมคีวามปลอดภัย 

รวมทั้งมุ่งเน้นการผลักดันและพัฒนาให้เกิดโรงเรียน

คุ้มครองเด็กและชุมชนคุ้มครองเด็กทั่วประเทศ

ก้าวแรกที่สำาคัญ จนถึงก้าวปัจจุบันที่
ยิ่งใหญ่
 เดิมทีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กยังไม่มีฝ่าย 

พัฒนาเด็กและครอบครัว  มีเพียงฝ่ายรณรงค์เผยแพร่

ที่ทำาหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการละเมิด

สิทธิรูปแบบต่างๆ ให้กับคนในสังคม ต่อมาในปี 2540 

คนทำางานเริ่มเห็นว่า การช่วยเหลือเด็กที่ถูกทำาร้ายมา

แล้วนั้นต้องใช้ทรัพยากรในการช่วยเหลือและบำาบัด

ฟื้นฟูอย่างมาก และใช้ระยะเวลาในการบำาบัดฟ้ืนฟู 

ค่อนข้างยาวนาน เราจึงเริ่มคิดกันว่าเราน่าจะทำางาน 

ป้องกันตั้งแต่ต้นทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กถูก

ละเมิดสิทธิ จากงานรณรงค์เผยแพร่ก็เร่ิมขยับมาสู่ 

การทำางานป้องกัน โดยเริ่มจากการสร้างการเรียนรู้ให้

กับเด็กเพื่อให้เด็กป้องกันตนเองจากภัยทางเพศ และ 

สร้างการเรียนรู้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลบุตร

หลานให้ปลอดภัยจากภัยทางเพศ 

 ตอนนั้นจึงได้เกิดกิจกรรม “ตัวฉันเป็นของฉัน” ขึ้น  

มีการทดลองทำาเป็นกระบวนการละครเพื่อสร้าง 

การเรียนรู้ให้กับเด็ก มีการทำาวิจัยเพื่อประเมินกิจกรรม 

ตอนนั้นทำาไปจนถึงการทำา package สื่อสำาหรับเด็ก 

พ่อแม่ ครู และมีการฝึกอบรมครูให้ครูสามารถนำาเอา

กจิกรรมตวัฉนัเปน็ของฉนัไปทำากบัเดก็และผูป้กครองได้

 ต่อมาในปี 2541 ก็เริ่มมีโครงการรณรงค์ ชื่อว่า 

โครงการ “บ้านน้ีไม่มีความรุนแรง” เน่ืองจากเรา 
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พัฒนาเด็กและครอบครัว : 
ผนึกกำาลังครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน 
สร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก

และป้องกันเดก็จากการถกูละเมดิสทิธ ิหลงัจากนัน้กเ็ริม่มโีครงการชมุชนคุม้ครองเดก็ โครงการโรงเรยีนคุม้ครองเดก็ 

มีโครงการต่างๆ ที่ไปทำากับโรงเรียนและชุมชน

 กลุ่มเป้าหมายของฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว ช่วงแรกๆ จะเน้นทำางานกับเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครอง  

ต่อมาเราเกิดบทเรียนจากการทำางาน จึงเริ่มคิดว่า เราจะต้องทำาให้คนที่อยู่ในกลไกหลักมาเดินเส้นทางเดียว 

กับเราเลยเริ่มทำางานกับคุณครูซ่ึงต้องเจอกับนักเรียนอยู่ทุกวัน เริ่มทำางานกับโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข  

ที่เจอพ่อแม่ผู้ปกครอง เริ่มทำางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน เพราะเป็นส่วนที่ใกล้ชิดกับเด็กและ

ครอบครัวอีกส่วนหนึ่ง

จากกลุ่มคนเล็กๆ สู่คนกลุ่มใหญ่ ถ้าเราลงมือทำามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลง
 ความเปลี่ยนแปลงจะมีในส่วนกลุ่มเป้าหมายท่ีเราทำางานต่อเน่ือง เช่นพ่อแม่ผู้ปกครองทำางาน 

กับพ่อแม่ผู้ปกครองในชุมชนท่ีเดิมพวกเขามาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กับเรา จนพวกเขาเติบโต 

มาเป็นเหมือนพ่อแม่อาสา ที่คอยดูแลเด็กๆ ในชุมชน และคอยให้คำาปรึกษาพ่อแม่คนอื่นในชุมชน 

 นอกจากนี้เรายังเห็นพัฒนาการที่ดีจากลูกๆ ของแม่อาสากลุ่มนี้ด้วย ในช่วงแรกที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกๆ ของ

พวกเขาบางคนร้องงอแงตลอดเวลา บางคนปรับตัวเข้ากับสังคมยังไม่ดีนัก พอแม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียน

รู้วิธีการเลี้ยงดูลูก เราเห็นพฤติกรรมที่ดีขึ้นของเด็กๆ และหลายคร้ังเด็กๆ เหล่านี้กลายเป็นเหมือนพี่อาสาท่ีคอย 

ช่วยเหลือน้องๆ ในชุมชน

 ความเปลี่ยนแปลงอีกจุดที่สำาคัญ คือ การทำางานกับโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ตอนที่เริ่มต้น 

โครงการใหม่ๆ ยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนมากนัก แม้ว่าเราจะเข้าไปพูดคุยกับระดับนโยบายมาแล้ว 

แต่ก็ยังได้รับความร่วมมือน้อย เมื่อเวลาผ่านไป มูลนิธิฯ มีการทำางานอย่างจริงจัง ต่อเน่ือง และทำางานแบบ

กัลยาณมิตร ทำาให้โรงเรียนเข้าใจถึงแนวทางของโรงเรียนคุ้มครองเด็ก และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเริ่มเห็น

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ส่งผลต่อความร่วมมือท่ีดี เกิดการทำางานอย่างต่อเน่ือง เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในหลายโรงเรียน ซึ่งเมื่อผ่านจุดนี้มา มูลนิธิฯ ก็เริ่มชวนเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนไปร่วมขับเคล่ือนระดับนโยบาย 

กับหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อเรามีพลังจากโรงเรียนเป็นตัวหนุนเสริมก็ยิ่งทำาให้การขับเคลื่อนเชิงนโยบายชัดเจน 

มากขึ้น 

 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้รับเอาเนื้อหาโรงเรียนคุ้มครองเด็กเป็นหน่ึง 

ในนวัตกรรม มีการร่วมกันทำามาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก และมีการจัดทำาคู่มือการดำาเนินงานโรงเรียน 

คุ้มครองเด็กแจกให้กับโรงเรียนในสังกัด รวมถึงมีประกาศโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และมีคำาสั่งแต่งตั้ง 

คณะทำางานอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่เรารู้สึกภาคภูมิใจ เพราะมาถึงจุดที่โรงเรียนให้ 

ความร่วมมือด้วยดีมากๆ และ มีหน่วยงานระดับนโยบายมารองรับ มีงบประมาณ มีการนำาเอาบทเรียนของพวกเขา

ไปเผยแพร่ 
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 ในส่วนงานชุมชนคุ้มครองเด็กก็

เช่นเดียวกัน เดิมที่เราทำางานกับพ่อแม่ 

ผู้ปกครอง กับแกนนำาชุมชน ด้วยความ 

ที่เราทำางานอย่างต่อเนื่อง จริงจัง ทำาให้ 

บางชุมชนเข้มแข็งจนสามารถจดทะเบียน 

เปน็องคก์รสาธารณกศุล และมกีารดำาเนนิงาน 

ของตนเอง และเร่ิมมีหน่วยงานระดับ 

นโยบายรับรู้แนวทางเหลา่นี ้อยา่งในกรงุเทพฯ  

เมื่อหลายปีก่อนมีงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็กมาให้สำานักงานเขตในกรุงเทพฯ นำาร่องเรื่องโครงการ 

ชุมชนคุ้มครองเด็ก มีชุมชนนำาร่องที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีสำานักงานเขตเป็นพี่เลี้ยง ส่วนในต่างจังหวัด 

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสนใจและร่วมดำาเนินงานอย่างแข็งขัน จนเราเกิดบทเรียนดีๆ  

มากมายจากโครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก

หลากหลายข้อค้นพบ ‘ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข’ การเรียนรู้ท่ีเกิดจาก 
การลงมือทำา 
 ข้อค้นพบแรก คือ เราพบว่ามีเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมหรือได้รับความรุนแรงในครอบครัว 

ในหลายๆ จุด ซึ่งเด็กบางคนได้รับความรุนแรงจากครอบครัวค่อนข้างมาก แต่ว่าพวกเขายังไม่ได้เกิดเป็น 

บาดแผลจึงยังไม่มีใครแจ้งขอความช่วยเหลือมายังหน่วยงาน เด็กเหล่านี้ก็จะอยู่ในโรงเรียน และชุมชน  

แต่ขาดกลไกที่จะเข้าไปทำางานกับพวกเขาอย่างจริงจังและต่อเน่ือง เด็กหลายคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่  

แต่อยู่กับปู่ย่าตายาย ซึ่งปู่ย่าตายายไม่มีความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กที่มากพอ ประกอบกับสังคมปัจจุบัน 

ที่มีสิ่งเร้าทางลบอยู่รอบตัวเด็ก ยิ่งทำาให้เด็กหลายคนมีปัญหาพฤติกรรมในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น จนบางคร้ังปัญหา 

ลุกลามจนยากที่จะแก้ไข  

 ในเรื่องครูและพ่อแม่ผู้ปกครอง เราพบว่าคนเหล่านี้ไม่ได้หวังร้ายกับเด็ก แต่พวกเค้าไม่รู้ว่ามีวิธีการอื่น 

ที่จะทำาใหเ้ดก็มพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงคเ์ลยใชว้ธิทีีต่นเองเคยไดร้บั เชน่ ต ีดา่ หลายคนมคีวามคาดหวงั      และเมือ่เดก็ 

ทำาไมไ่ดต้ามความคาดหวงักเ็กดิอารมณ ์เมือ่เกดิอารมณแ์ละผนวกกบัวธิกีารแบบเดมิๆ  กจ็ะใชค้วามรนุแรงกับเดก็   

 ดังนั้น ข้อค้นพบในการทำางานตอนนี้ คือ เราค่อยๆ สร้างความเข้าใจให้คนเหล่านั้น ทั้งเด็ก พ่อแม่ 

ผู้ปกครองและครู ไปพร้อมๆ กับเข้าใจสถานการณ์ของพวกเขา ค่อยๆ ให้พวกเขามีวิธีคิดท่ีถูกต้องในการใช้ชีวิต 

หรือการทำางาน เมื่อวิธีคิดเปลี่ยน วิธีการก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วย

 งานฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว  จึงยังคงทำางานกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชนต่อไป เพราะคนเหล่าน้ี 

สำาคัญกับเด็กมาก และอยากหานวัตกรรมในการทำางานกับเด็กวัยรุ่น เพราะจากที่ทำางานมา พบว่าตอนนี้ 

สถานการณ์ปัญหาเด็กวัยรุ่นนั้นต้องการทางออก สิ่งสำาคัญ คือ การทำาให้เด็กเกิด self esteem ที่ดี มีกระบวนการรู ้

คิดที่ดี มีการวางเป้าหมายในชีวิตของตนเองในทางที่เหมาะสม เกิดแรงบันดาลใจในชีวิต พร้อมๆ กับการ 

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สิ่งนี้น่าจะช่วยให้เด็กรุ่นใหม่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมได้



 

รายงานการดำาเนินงาน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 2560 21  

ทำาใหเ้หน็วา่ครแูละเดก็ยงัมชีอ่งวา่งระหวา่งกนั อกีทัง้ครู 

ยังปฏิบัติต่อเด็กในเชิงลบอยู่ มีการลงโทษด้วยวิธีการดุ 

การตะคอก การหยิก การตี ตามความเคยชินหรือตาม

วิธีปฏิบัติที่สืบกันมา” 

 คุณครูในกลุ่มที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

ทำางานด้วยก็ไม่ได้แตกต่างจากครูท่ัวไป ครูหลายคน

ยังใช้วิธีการแบบเดิม คือ ใช้การตี หยิก ประจาน ฯลฯ 

ซึ่งเป็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป แต่แนวคิดของ

โครงการโรงเรยีนคุม้ครองเดก็ คอื การไมใ่ชค้วามรุนแรง

ต่อเด็ก โครงการจึงพยายามส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

ให้ครูเพื่อให้คุณครูไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก”

 จากการทำางานทีผ่า่นมามลูนธิฯิ  รูจ้กัครหูลายทา่น  

และเขา้ใจวา่ครขูาดองคค์วามรูใ้นการจดัการกบัพฤตกิรรม

เด็ก ดังน้ันโครงการจึงได้เสริมองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับ

คุณครู เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาหรือปรับพฤติกรรม

ทางลบให้เป็นพฤติกรรมทางบวก เพื่อเพิ่มเครื่องมือ 

ให้แก่คุณครูในการทำางานกับเด็กเพื่อลดการใช้ 

ความรุนแรง 

“ห้องเรียนครู”: เข้าใจเด็ก 
ลดใช้ความรุนแรง

 โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก เป็นโครงการหนึ่ง

ในฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว มุ่งเน้นการพัฒนาให้

ครูมีการใช้วิธีเชิงบวกกับเด็ก ให้โรงเรียนมีแนวทางใน

การจัดการความปลอดภัยในโรงเรียน รวมถึงสนับสนุน

ช่วยเหลอืใหโ้รงเรยีนมรีะบบและการดำาเนนิงานในการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 กจิกรรม “ห้องเรียนคร”ู เปน็หนึง่ในหลายกจิกรรม

ของโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กในปีนี้

 “ในปีนี้โครงการจะเน้นเรื่องห้องเรียนครู แนวทาง

พบสุขท่ีเน้นเรือ่งของการทำาใหค้ณุครไูดเ้ขา้ใจธรรมชาติ

และมมุมองของเดก็ เพือ่คณุครจูะไดเ้ขา้ใจวา่เพราะอะไร 

เด็กถึงมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพราะอะไรเด็กที่เป็น

เด็กพิเศษหรือเด็กที่มีความผิดปกติบางอย่างเขาถึง

แสดงออกมาอย่างนั้น โดยในห้องเรียนครู คุณครูจะได้

รบัความรูท้ีเ่ปน็เรือ่งของการเขา้ใจว่าธรรมชาตขิองเดก็ 

พัฒนาการตามวัยของเด็กเป็นอย่างไร”

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอธิบายถึงจุด 

มุ่งหมายของกิจกรรม “เพราะต้องทำางานกับคุณครู 
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 “กระบวนการในห้องเรียนครู คือ วิทยากรก็จะให้ 

องคค์วามรูต้า่งๆ กบัคณุคร ูแลว้ครก็ูกลบัไปทดลองปฏิบติั

กับเด็ก ครั้งต่อมาครูจะมาแลกเปลี่ยนว่าสิ่งที่ตนทำานั้น

เกิดผลอย่างไรบ้าง สิ่งไหนที่ทำาแล้วเหมาะสม ส่ิงไหน 

ทีย่งัทำาไมเ่หมาะสม วทิยากรจะคอยเตมิให ้เชน่ สอนเร่ือง 

ของการชื่นชมเด็ก ซึ่งการชื่นชมเด็กเราจะต้องบอกถึง

ความรู้สึกของตัวเราว่าเรารู้สึกอย่างไรต่อส่ิงท่ีเขามี

พฤตกิรรมทีด่ ีบอกพฤตกิรรมใหเ้ดก็ทราบวา่เขาทำาอะไร 

 ยกตวัอย่างเชน่ วนันีเ้ดก็ๆ ชว่ยกนัทำาความสะอาด

หอ้งเรยีน ครคูวรจะชืน่ชมเดก็วา่ ‘วนันีค้รรููส้กึภมิูใจมาก

เลยที่เด็กๆ มีความรับผิดชอบ ช่วยกันทำาความสะอาด

ห้องเรียน ครูดีใจมากเลยนะ’ หรือถ้าเด็กทำาไม่สำาเร็จ 

แต่เด็กมคีวามพยายามทำาสิง่นัน้ ครอูาจพดูชืน่ชมเขาว่า 

‘วันนีค้รรููส้กึดใีจจงัเลยทีห่นมูคีวามพยายามทีจ่ะทำางาน

อันนี้ให้มันสำาเร็จ ครูเห็นถึงความตั้งใจของหนูนะ’”

 ไม่ใช่เพียงแต่มองว่าเด็กมีปัญหาหรือมีพฤติกรรม

ทีไ่มเ่หมาะสม แตค่รูควรมองลกึเข้าไปขา้งในของตวัเดก็ 

ทัง้เร่ืองของสตปัิญญาเด็ก สภาวะทางรา่งกายวา่มอีะไร

ทีบ่กพรอ่ง การเลีย้งดขูองพอ่แมผู่ป้กครอง สภาพการณ์

ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเด็ก ตลอดจนการเรียนการสอนของ

คุณครู เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุท่ีทำาให้เด็กมีพฤติกรรมที่

เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของครูที่

ตอ้งไปคน้หาสาเหตทุีแ่ทจ้รงิใหไ้ดว้า่คอือะไร ถ้าหาสาเหตุ

ที่แท้จริงได้ก็จะแก้ปัญหาตรงจุด ปัญหาพฤติกรรมก็จะ

ได้รับการแก้ไข

 กรณีศึกษาที่ประสบความสำาเร็จ
เกี่ยวกับ “ห้องเรียนครู”
 มีคุณครูท่านหนึ่งนำาวิธีการปฏิบัติต่อเด็กเชิงบวก

จากห้องเรียนครูไปใช้จริง วิธีการปฏิบัติต่อเด็กเชิงบวก

ทีว่่านี ้คือการมทีา่ททีีเ่ปน็มติร คำาพูดทีนุ่ม่นวล การดแูล

เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและสมำ่าเสมอ จนสามารถปรับ

พฤติกรรมทางลบของเด็กให้เป็นพฤติกรรมทางบวกได้ 

 “เดก็คนน้ีถกูไลอ่อกจากโรงเรียนเดมิ เพราะมีพฤติกรรม

ก้าวร้าว ไม่มาเรียน คบกับเพื่อนรุ่นพ่ีที่เกเร สูบบุหรี่  

ดื่มแอลกอฮอล์ เที่ยวกลางคืน โรงเรียนเดิมจึงรู้สึก

ว่าจัดการกับเด็กคนนี้ไม่ได้ จึงให้เด็กออก ผู้ปกครอง 

ก็พามาเรียนที่โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุ้มครอง

เด็ก เนื่องจากผู้ปกครองเคยเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนนี้ 

แล้วก็รู้จักกับครูคนนี้ ซึ่งเป็นครูที่รู้วิธีการทำางานกับเด็ก 

สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กได้ ผู้ปกครอง

จึงมาบอกคุณครูว่าอยากให้เด็กคนนี้มาเข้าที่โรงเรียน

นี้ แล้วให้คุณครูช่วยดูแลให้

 ชว่งแรกเดก็คนนีไ้มย่อมมาเรยีน ตืน่สาย ขาดเรยีน 

คุณครูคนนีไ้ปตามเด็กทีบ่า้น เพ่ือชวนใหเ้ด็กมาโรงเรยีน 

คุณครูไปหลายครั้งมาก พอเด็กมาโรงเรียน คุณครูก็จะ

ถามว่า ‘เป็นยังไงบ้าง วันนี้เรามาโรงเรียนแล้วนะ ครู

ดีใจจังเลย’ คุณครูชื่นชมเด็ก เข้าไปหาเด็ก ไปพูดคุย  

ซักถาม ‘เราเป็นยังไงบ้าง ไหนเล่าให้ครูฟังสิ อยู่ท่ี 

โรงเรียนเก่าเป็นยังไง’ 
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 ชว่งแรกๆ เดก็ยงัไม่พดูอะไร เด็กยงัรูส้กึไม่ไวว้างใจ

และยังไม่มีสัมพันธภาพที่ดี เด็กจะเฉยๆ นิ่งๆ แต่ครู

ก็พยายามต่อไป วันน้ีไม่คุยวันพรุ่งน้ีก็เรียกมาคุยอีก 

ครูจะเอาใจใส่ ติดตามอย่างมาก เด็กก็สัมผัสได้ว่าคร ู

คนนี้มีความอบอุ่นและมีท่าทีที่เป็นมิตร ‘ไหนเราวันน้ี

พร้อมที่จะเล่าให้ครูฟังหรือยัง’ ‘อยู่ที่โรงเรียนเก่าเป็นยัง

ไงบ้าง แลว้อยูท่ีบ่า้นเปน็ยังไงบา้ง’ เดก็กจ็ะเริม่เลา่ใหฟ้งั 

 ครูจะใช้วิธีการเข้าไปสัมผัส จับไหล่ ลูบหัว และ 

อีกสิ่งหนึ่งที่ครูทำาก็คือ การทำาให้เด็กมีความรู้สึกว่าเขา

นั้นมีคุณค่า 

 “ครูชวนเด็กให้มาเข้าวงดุริยางค์ ซึ่งจริงๆ แล้ว 

วงดรุยิางคน์ีก้เ็ปน็วงดรุยิางคท่ี์ถกูเกบ็อยูใ่นห้องมานาน

แล้ว แต่ครูมองว่าจำาเป็นต้องมีอะไรสักอย่างให้เขาทำา 

เพื่อสร้าง self esteem ให้กับตัวเด็ก เขาจะได้รู้สึกว่า 

ตัวเองนั้นมีคุณค่า พอช่วงที่ปิดเทอมครูก็เลยชวนเด็ก 

คนนีม้าซอ้มดนตรใีนวงดรุยิางค ์แลว้ก็มอบหมายตำาแหนง่

หัวหน้าวงดุริยางค์ให้ไป 

 ทุกเช้าเมื่อเขามาถึงโรงเรียนเขาก็จะไปเอาเคร่ือง

ดนตรดีรุยิางคอ์อกมาเตรียมพร้อมทีจ่ะบรรเลงเพลงชาติ

ไทย และเพลงมาร์ชโรงเรียน ช่วงเข้าแถวในตอนเช้า  

พอมีงานของชุมชนครูก็ให้เด็กและทีมดุริยางค์ไปเล่น 

ในงานชุมชน เมื่อคนในชุมชนเห็น ก็ว่า ‘อ้าว นี่มัน... 

นี่หว่า มันเก่งเว้ย’ ก็มีเสียงชื่นชมผ่านมาทางครู 

 แล้วคุณครูก็จะนำามาชื่นชมเด็กว่า ‘เนี่ย ที่เราไป

เล่นดนตรีดุริยางค์ที่ชุมชน ชาวบ้านเขาชมว่าเก่งมาก

เลย มันดีเนาะ’ เด็กเขาก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวเอง ปัจจุบัน

เด็กคนนี้กลายเป็นเด็กท่ีมีจิตอาสา ช่วยเหลือโรงเรียน  

ช่วยเหลือภารโรง นิสัยที่เคยก้าวร้าวก็เปลี่ยนแปลงไป” 

 เปลี่ยนแนวคิด ใช้วิธีเชิงบวก  
เพราะความรุนแรงไม่ใช่ทางออก 
 นอกจากกรณีตัวอย่างข้างต้นแล้ว เจ้าหน้าที่ 

กล่าวว่ายังมีอีกกรณีหน่ึง แต่ในกรณีน้ีเป็นกรณีศึกษา

ตัวอย่างที่เกิดผลต่อตัวครูไม่ใช่ตัวเด็ก 

 “มีครูท่านหนึ่งจากเดิมเป็นคุณครูที่ได้ชื่อว่า 

โหดมาก เป็นครูที่ถือไม้เรียวตลอดเวลา เป็นครูที่ใช้ 

ความรุนแรงทุกวิธี แต่พอเขาเข้าโครงการโรงเรียน 

คุ้มครองเด็ก เขาได้ฟังเรื่องของวินัยเชิงบวกกับ  

ดร.สมบัติ ตาปัญญา เขาก็เข้าใจว่าสิ่งที่ทำามามัน 

คือสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหมด การที่เด็กมีพฤติกรรมที่ 

ไม่เหมาะสมไม่ใช่มาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง มันมีได้

หลายสาเหต ุการจะใชว้ธิกีารต ีหรือดดุา่ มันก็ไม่สามารถ

ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กได้ 

 ครูท่านนี้จึงเปลี่ยนแนวคิด ทิ้งไม้เรียว ทิ้งวิธีการ 

เชิงลบ แล้วเขาก็บอกว่า ถ้าไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 

โรงเรียนคุ้มครองเด็กตรงนี้ เขาก็คงยังจะใช้วิธีการแบบ

เดิมเพราะไม่มีทางออก โครงการนี้ทำาให้เขารู้เลยว่า 

มีทางออกอื่นที่ไม่ต้องใช้ไม้เรียวก็ได้”

 เดินหน้าขยายผล หยุดปัญหา… 
ใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา
 “ห้องเรียนครูถือได้ว่าเป็นประโยชน์กับครูมาก  

เพราะสิ่งที่ครูได้เรียนรู้จากห้องเรียนนั้นมีรายละเอียด 

ค่อนข้างมากและลึกซึ้งเพ่ือนำาไปใช้กับเด็ก ทั้งยังได้

ทบทวนตัวเอง เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อ 

เด็ก เปลี่ยนความรู้สึกจากลบให้เป็นบวก เกิดการ 

กระทำาเชิงบวกต่อเด็ก ส่งผลให้เด็กมีความสุข เมื่อเด็ก 

มีความสุข ครูก็มีความสุข ไม่ถูกกดดันทั้งตัวครูและ 

ตัวเด็ก”

 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ จัดโครงการห้องเรียนครูให้กับ

เครือข่ายครูโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคอีสาน ใช้เวลาทำา 2 ปี คือปี 2559 และ 2560 ใน

ส่วนของเครือข่ายครูภาคใต้ จะเริ่มในปี 2561 โดย 

กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมนี้ จะเป็นกลุ่มครูที่อยู่ 

ในโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ทั้งหมด 87 โรงเรียน  

โดยจะเลือกครูที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูแกนนำา 

โรงเรียนคุ้มครองเด็กมาก่อน โรงเรียนละ 2 คน  

ในแต่ละภาค เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่ง

ภายใต้ตัวโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ซึ่งโครงการ

โรงเรยีนคุม้ครองเดก็ไมไ่ดม้เีฉพาะกจิกรรมหอ้งเรยีนคร ู 

ยังมีเรื่องของการทำา case conference และเรื่อง 

อื่นๆ ด้วย
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 โครงการ “ผู้พิทักษ์เด็ก” เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี  

2559 เนื่องในโอกาสครบรอบการทำางาน 35 ปีของ 

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็ก เพื่อรณรงค์ให้บุคคลทั่วไปที่อยู่

แวดล้อมเด็ก ตั้งแต่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู คนในชุมชน 

คนในสังคม และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมกันดูแล 

คุ้มครองให้เด็กๆ ได้รับความปลอดภัย ได้รับการเลี้ยง

ดูอย่างเหมาะสม มีการเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ และเปิดรับสมัครสมาชิกผู้พิทักษ์เด็ก เพื่อร่วม

เปน็เครอืขา่ยรณรงค์ใน 4 รปูแบบ อาท ิแจง้เหตุ กระจาย

ข่าวสาร สัญจรพัฒนาเด็กและ ระดมทุน  

 ปี พ.ศ.2560 โครงการได้สัญจรขยายพลัง 

ผู้พิทักษ์เด็กในชุมชน ควบคู่กับการผลิตสื่อรณรงค์ 

ต่างๆ ที่ผ่านมา มีประชาชนให้ความสนใจเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการรณรงค์ในหลากหลายรูปแบบ โดยผ่าน 

กิจกรรมงานต่างๆ ดังนี้ 

  งานสัญจรสร้างเครือข่าย  
“ผู้พิทักษ์เด็ก” ในชุมชน 
 โครงการผู้พิทักษ์เด็ก ได้สัญจรไปขยายพื้นที่ 

การรณรงค์ ณ ชุมชนตำาบลสันมะค่า อำาเภอป่าแดด  

จังหวัดเชียงราย โดยร่วมมือกับเทศบาลตำาบลสนัมะค่า  

แกนนำาชมุชน แกนนำาสภาเด็กและเยาวชนตำาบลสนัมะคา่  

เริม่ตน้จากการสำารวจสถานการณค์วามรนุแรงทีเ่กดิขึน้ 

กับเด็กในชุมชน ด้วยแบบสำารวจและการสัมภาษณ์ 

เด็กอายุระหว่าง 8 ปี – 17 ปี จำานวน 240 คน จาก 8  

หมู่บ้านๆ ละ 30 คน จากผลการสำารวจสถานการณ์ 

ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก พบว่า เด็กจำานวนหนึ่ง 

ในชมุชนตำาบลสนัมะคา่ ยงัเผชญิกบัความรนุแรงทัง้ทาง 

ด้านร่างกาย จิตใจ เพศและการปล่อยปละละเลย  

โดยการกระทำาความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นทั้งจากบุคคล 

ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ซึ่งความรุนแรง

ทางด้านจิตใจ นับเป็นความรุนแรงอันดับต้นๆที่เด็ก 

ถูกกระทำามากท่ีสุด ได้แก่ การพูดตอกยำ้าซำ้าเติม 

ความผิดพลาด การเปรียบเทียบกับผู้อื่น การใช้คำาพูด

ล้อเลียน การกระทำาเหล่านี้ส่งผลให้เด็กรู้สึกว่าตนเอง

ไม่มีคุณค่าและไม่มีความสุข 

 หลังจากนั้นมีการจัดอบรมผลิตคลิปวีดีโอ

หนังสั้นด้วยมือถือ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 

ให้ผู้ใหญ่ในสังคมเห็นความสำาคัญของการร่วมกันดูแล

เด็ก ซึ่งสื่อหนังสั้นนี้ได้มีการนำาเสนอในงานเปิดบ้าน 

สนัมะคา่ รวมพลงัยตุคิวามรนุแรง วนัที ่17 พฤศจกิายน 

2560 โดยภายในงานมีการรวมพลังจากภาคีเครือข่าย 

หน่วยงานท้ังในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี ผ่านพิธีลงนาม 

ความรว่มมอืรว่มกนัใน 5 ประเดน็ คอื 1. การยตุคิวามรนุแรง 

ทกุรปูแบบ 2.การจดัการดนิ นำา้ ปา่ สตัวป์า่ และทรพัยากร 

3. การจัดการที่อยู่อาศัยและที่ทำากิน 4. การจัดการขยะ 

5. การจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย 

 นอกจากนีภ้ายในงานมกีจิกรรมปัน่จกัรยานรณรงค ์

เสวนารวมพลังยุติความรุนแรง ฉายหนังสั้น ห้องเรียน 

พ่อแม่ส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง  

และบูธกิจกรรมของเครือข่ายที่มีการทำางานบูรณาการ 

ร่วมกับเทศบาลตำาบลสันมะค่าอีกกว่า 10 แห่ง  

มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 600 คน

“ผู้พิทักษ์เด็ก ปีที่ 2”
กับการมีส่วนร่วมของสังคม
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“ผู้พิทักษ์เด็ก ปีที่ 2”
กับการมีส่วนร่วมของสังคม

	  งานอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก 
 ประชาชนทั่วไปสนใจสมัครร่วมเป็นสมาชิก 

ผู้พิทักษ์เด็ก รวมแล้ว 176 ราย โดยมีทั้งอาสาสมัคร

แจ้งเหตุ กระจายข่าวสาร อาสาสัญจรพัฒนาเด็ก และ

อาสาสมัครระดมทุน โดยกิจกรรมอาสาสมัครที่สร้าง 

การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครได้เป็นอย่างดี คือ 

กิจกรรมอาสาสมัครบ้านพาเพลิน ซอยจรัญสนิทวงศ์ 

12 ซึ่งอาสาสมัครได้มีส่วนร่วมนับตั้งแต่การลงพื้นที่ 

สำารวจชุมชน สำารวจความต้องการของเด็ก ออกแบบ

กิจกรรม จัดเตรียมอุปกรณ์และจัดกิจกรรมให้กับเด็ก 

ทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยสร้างสรรค์พ้ืนที่

บ้านพาเพลินให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้นอกห้องเรียนสำาหรับ

เดก็ มเีดก็ๆทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงมารว่มกิจกรรม 

	  งานผลิตสื่อรณรงค์ 
 ในปี 2560 มีการวางแผนผลิตสื่อรณรงค์ของ 

โครงการผู้พิทักษ์เด็ก เพื่อสร้างแรงบันดาลให้

ประชาชนทุกคนได้หันมาสนใจและร่วมเป็นผู้พิทักษ์

เด็ก ในวิถีที่ตนเป็นอยู่ปัจจุบัน โดยสื่อที่ผลิตได้รับ 

การสนับสนุนจากหลายๆ ส่วน ได้แก่ 

	  เพลงรณรงค์ผู้พิทักษ์เด็ก

 มุง่เนน้ใหค้นในสังคมรว่มกนัใส่ใจดแูลเดก็ โดยไดร้บั

ความรว่มมือจากคณุกานต ์ใหญส่วา่ง โปรดวิเซอร ์จาก 

Music Factor Studio สถาบันสอนดนตรีและค่ายเพลง  

นำาทมีศิลปินนักรอ้งในคา่ย มารว่มกนัร้องเพลงผูพ้ิทักษ์

เด็ก และถ่ายทำามิวสิควิดีโอ โดยมีเนื้อร้องและทำานอง 

ที่แต่งขึ้นโดยคุณวราภรณ์ วิชญรัฐ 

	  สารคดีส้ันทางวิทยุ ชุด ผู้พิทักษ์เด็กคุณ 

ก็เป็นได้ 

 ไมว่า่คณุจะเปน็ใครอยู่ทีไ่หน เพยีงคุณใส่ใจ สงัเกต 

เฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือเด็ก เด็กๆก็จะมีชีวิตอยู่

อย่างปลอดภยั สารคดสีัน้ชดุนีจ้ะเผยแพรท่างสถานวีทิยุ

ต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากคุณกรองทอง มณีสิน 
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	  สติ๊กเกอร์ และโปสเตอร์ 

 มูลนิธิ ร่วมกับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาชั้นปี

ที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำาโปสเตอร์รณรงค์ 

ชุดพิเศษ ซึ่งมุ่งเน้นการแจ้งเหตุ หากพบเห็นเหตุการณ ์

การทำาร้ายเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีทั้งหมด 

6 ชุด 

	  คลิปวีดีโอ 

 มลูนธิฯิ รว่มมอืกบัคณะนเิทศศาสตร ์มหาวทิยาลยั

หอการค้าไทย ในการผลติคลปิรณรงค์เพือ่เป็นแรงบนัดาล

ใจให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก” 

 โครงการผู้พิทักษ์เด็ก มิได้เรียกร้องให้ผู้คน

มาเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ที่ตนเองเป็นอยู่ในขณะนี ้

เพือ่จะเปน็ผูพ้ทิกัษเ์ดก็ แตต่อ้งการให ้“คณุ” เปน็ผูพ้ทิกัษ์

เดก็ตามวถิทีีค่ณุเปน็อยูใ่นปจัจบุนั นัน่หมายความว่า  

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ทำาอาชีพอะไร หรืออยู่ที่ไหน  

ก็สามารถที่จะทำาหน้าที่ของการเป็น “ผู้พิทักษ์เด็ก”  

ไดใ้นดา้นการชว่ยเหลอื ปกปอ้งคุม้ครอง และสง่เสรมิ 

พัฒนาเด็ก 

 ติดตามเรื่องราวของผู้พิทักษ์เด็ก
      ได้ที่ www.thaichildrights.org
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	 “เราไม่ได้เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีชื่อเสียง	 

แต่เราเป็นองค์กรที่ทำางานจริงจัง”

 เสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่งานระดมทรัพยากร 

ในฝ่ายพัฒนาองค์กรของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

บอกเล่าถึงความท้าทายและความทุ่มเทต่องานที่ทำา

 ในปี 2560 งานระดมทรัพยากรของมูลนิธิ 

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ดำาเนินกิจกรรมหลายรายการ 

เพื่อระดมทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน  

และไมใ่ชต่วัเงนิ ใหกั้บมลูนธิิฯ ใช้ในการส่งเสรมิพฒันาเดก็ 

และช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำาความรุนแรง 

ในทุกรูปแบบ โดยโครงการเหล่านี้ ได้แก่ 

 ออกบูธประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง 
ความเข้าใจและเชิญชวนผู้ร่วมบริจาค
 โครงการออกบูธประชาสัมพันธ์และรับบริจาค 

เป็นโครงการสำาหรับออกบูธประชาสัมพันธ์ตามสถานที่

ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ เช่น ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ (สำานักงานใหญ่) ธนาคารออมสิน 

(สำานักงานใหญ่) อาคารสำานักงานซันทาวเวอร์ อาคาร 

ทรู ทาวเวอร์ ตลอดจนงานประชุมสัมมนาวิชาการทาง

ดา้นการแพทย ์เปน็ตน้ เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละเสรมิสรา้ง

ความเข้าใจถึงการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ต่อประชาชน

ทัว่ไป อนัจะกอ่ใหเ้กดิความตระหนกัรูแ้ละการมสีว่นรว่ม

ในการสนับสนุนการดำาเนินงานขององค์กร

 ‘พืน้ทีน่ีใ้ห้ (กล่อง) นอ้ง’ ท่ีถกูทารุณกรรม 
 โครงการ “พื้นที่นี้ให้ (กล่อง) น้อง เป็นโครงการ

สำาหรับบริษัท องค์กร สถานบริการ ห้างร้านต่างๆ  

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงพยาบาล ตลอดจนสถานที่

อื่นๆ ที่มีความสนใจในการให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ 

เพื่อวางกล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ ให้แก่ลูกค้า หรือ 

ระดมทรัพยากร : ระดมพลัง 
จากทุกภาคส่วนของสังคม

ผูม้าตดิตอ่ทีส่นใจไดร้ว่มบรจิาคสมทบทนุรว่มกบัมลูนธิฯิ  

ทั้งนี้ก็เพื่อให้การดำาเนินงานของมูลนิธิเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และสามารถดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  

เพราะมลูนิธฯิ ไมส่ามารถดำาเนินการไดเ้พยีงลำาพงั จำาตอ้ง 

อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเปิด 

โอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแล ปกป้อง

คุ้มครองเด็ก ในวิถีที่ทุกคนสามารถทำาได้ตามศักยภาพ 

ของแต่ละคนผ่านโครงการ “พื้นที่นี้ให้ (กล่อง) น้อง” นี้

   งานทอดผา้ปา่  ‘ปนับญุ ใหน้อ้ง’  สมทบทนุ 
ช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม
 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดงานทำาบุญทอด 

ผา้ปา่ ‘ปนับญุ ให้น้อง’ เมือ่วนัเสารท่ี์ 5 สงิหาคม พ.ศ. 2560 

เวลา 13.00-15.00 น. ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  

เขตบางกอกใหญ่ เพื่อสมทบทุนในการดำาเนินงาน 

ช่วยเหลือเด็กท่ีถูกกระทำาความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ  

ที่จำาเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำาเนินงานจำานวน

มาก ซึง่กไ็ดร้บัการสนบัสนนุเปน็อยา่งด ีจากทกุภาคสว่น 

แม้ว่างานทุกงาน เราอาจจะได้รับความสำาเร็จในเชิง 
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เป้าหมาย แต่ระหว่างทางของการทำางานก็มีอุปสรรค

มิใช่น้อย โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจกับผู้บริจาค 

ประชาชนทั่วไป 

 “คนทัว่ไปไมเ่ข้าใจว่า เราทำางานป้องกนัในโรงเรียน

ทำาไม เราไปทำางานกับชุมชนทำาไม เขาไม่รู้ว่าน่ันคือ 

การป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้น เมื่อเขาไม่เข้าใจ ไม่เห็น

ภาพวา่เราไปชว่ยเด็กอย่างไร เขาก็จะไมบ่ริจาคชว่ยเหลอื  

มนัทำาใหเ้ราทำางานยาก” เจา้หนา้ทีฝ่า่ยงานระดมทรพัยากร

ของมลูนิธฯิ  ช้ีใหเ้หน็ถึงความยากของการทำางานทีผ่า่นมา

 ในแต่ละปีมูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือเด็กซึ่ง 

ถกูกระทำาดว้ยความรนุแรงประมาณ 300 คน และครอบครัว

ของเด็กผู้เสียหายอีกกว่า 300 ครอบครัว การดำาเนินงาน

เพื่อให้ความช่วยเหลือ และบำาบัดฟื้นฟูกลุ่มคนเหล่านี้

ต้องใช้ทรัพยากรจำานวนมาก แม้ปัจจุบันทางมูลนิธิฯ จะ

ไม่มีบ้านพักเด็กแต่ก็ยังต้องจ่ายค่าอาหาร ค่ายาสำาหรับ

เด็ก รวมทั้งครอบครัวทดแทนและกิจกรรมสำาหรับเด็ก

 “เด็กที่อยู่ในครอบครัวทดแทนเราจ่ายให้เด็ก 1 คน 

3,000-4,000 บาท เราต้องเสียค่าเดินทางให้เจ้าหน้าที่

เพื่อไปทำากิจกรรมบำาบัดฟื้นฟู คุณอาจจะไม่ได้เห็นภาพ

ของความน่าสงสารของเด็ก เพราะเราไม่ได้นำาเสนอ 

ความน่าสงสาร แต่เราพยายามทำาให้ทุกคนเข้าใจ

กระบวนการ  เพื่อช่วยให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้น

เราก็อยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม”

 ถึงแม้ทั้งหมดนี้มิใช่เรื่องง่ายนักในสภาพสังคม

และวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้ แต่ก็มิได้ย่อท้อ จะขอทำา

หน้าที่เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่คอยขับเคลื่อนให้เกิดสังคม 

ที่เอื้ออาทรสำาหรับเด็ก โดยผลักดันให้เกิดกลไก 

ความรว่มมอืของทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ไมว่า่จะเปน็หนว่ยงาน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ในการคุม้ครอง

และป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก

 ทั้งนี้มูลนิธิฯ ต้องขอขอบพระคุณ การมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วนสังคม ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ 

มูลนิธิฯ ด้วยดีมาโดยตลอด มา ณ โอกาสนี้ด้วย
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 ตลอดป 2560 มผีูใหการสนบัสนนุการดำาเนนิงาน
ของมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็กในหลากหลายรูป
แบบ นี่คือเสียงสะทอนของกลุมคนเหลานั้น ที่ได
มีโอกาสรวมเดินไปบนเสนทางของการสรางสังคม
เอื้ออาทรสำาหรับเด็กรวมกับมูลนิธิฯ

เสียงสะท้อนจากกลุ่มเป้าหมาย
และผูัร่วมสนับสนุนมูลนิธิ

ติดตามรายละเอียดโครงการและสมัครเปนผูพ�ทักษเด็ก 
ไดที่ www.thaichildrights.org
และชมmv.ไดที่ https://youtu.be/T2-0VJ6Jve0

 พอเห็นจ�ดประสงคของโครงการ ผมตอบรับทันทีเลย เพราะคิดวา การที่เราอยูในสังคม 
เราอยากเห็นสังคมเปนยังไง มันก็ตองเร�่มที่ตัวเรา อะไรที่เราชวยได เราก็ชวยอยูแลว ตัวmv นี้ตั้งใจ
ทาํใหเขาถงึเดก็ ๆ   และวยัรุนโดยเฉพาะเลย ใหมนัฝงเขาไปในหวัคนกลุมนี ้ถาเคาเขาถงึปญหาตัง้แตตอนนี ้
เคาตองโตไปเปนผู ใหญที่ไมสรางปญหาเองแนๆ

ผูกํากับ MV : ว�ษณุ โรจนธารา

 เปนโอกาสที่ดีที่ทําใหพวกเราไดทําอะไรเพ�่อสังคม คือถาจากตัวผม ผมวาการที่จะแกปญหา
ระยะยาว ตองใหคนที่จะเปนผู ใหญในอนาคตรับรูถึงปญหา และรูวาจะตองแก ไขยังไง นั่นเปน
เหตุผลวาทําไมเราถึงทํางานนี้เต็มที่และใชศิลปนในคายที่เปนวัยรุน และทําเปนเพลงวัยรุน 
ตามคําเดิมๆที่เคยมีวา เด็กในวันนี้คือผู ใหญในวันหนา สิ�งที่ทําในวันนี้อาจจะไมไดเห็นผลในวันนี้
เพราะมันคือโอกาสไดนับ 1 และเร�่มกาวที่ 1 แลว และเราก็จะกาวเพ�่อทําประโยชนตอสังคมแบบนี้ไปเร�่อยๆ 
และเชื่อวามันจะดีข�้นเร�่อยๆ

โปรดิวเซอร : กานต ใหญสวาง
ผูบร�หารคายเพลง Music Factor

โปรดิวเซอรและผูเร�ยบเร�ยงดนตร� “เพลงรณรงคผูพ�ทักษเด็ก”

ของมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็กในหลากหลายรูป
แบบ นี่คือเสียงสะทอนของกลุมคนเหลานั้น ที่ได
มีโอกาสรวมเดินไปบนเสนทางของการสรางสังคม
เอื้ออาทรสำาหรับเด็กรวมกับมูลนิธิฯ

 รูสึกดีมากๆเพราะคิดวา พลังเล็กๆอยางพวกเราพอไดมารวมกันและมีคนหลายคนหลาย
หนวยงานมารวมผลักดัน มันก็กลายเปนพลังที่ใหญและนาจะชวยขับเคลื่อนสังคมไปในทางที่ดี
ข�้นเร�่อยๆ

โคโปรดิวส : สุว�ชญา รําพ�งกิจ
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คุณคณบดี ศรีวรารักษ์ (แม็ค) ผู้ร่วมก่อตั้ง โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง
 หากถามว่าทำาไม “โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง” ต้องเลือกที่จะมาช่วยเด็กๆ ที่ถูกกระทำาความรุนแรงของ

ศนูยพ์ทิกัษส์ทิธเิดก็ กค็งเพราะดว้ยความทีเ่ราเคยทำางานมลูนธิมิา และถกูบม่เพาะความรูส้กึวา่จะทำาอะไร กจ็ะตอ้ง

ทำาเพือ่สังคมบ้าง เมือ่เรามเีวลา เราอยากทำางานอาสา เราก็เลือกท่ีจะทำางานเพ่ือเด็ก ในขณะท่ีองค์กรท่ีทำางานด้านเดก็

มมีากมาย แตเ่ราเลือกทำางานกบั CPCR กเ็พราะสว่นหนึง่ทมีงานของเราไดว้เิคราะหถ์งึจดุแขง็ จดุออ่นของเรา และ

องค์กรที่จะมาเป็นคู่บัดดี้ทำางานกัน ซึ่งจะต้องช่วยกันส่งให้งานไปได้ดี แนวทางการทำางานของ cpcr เป็นสิ่งที่เรา

ชืน่ชม และเราโชคดทีีเ่ราเจอผูป้ระสานงานของ cpcr ที ่support เราเตม็ที ่จนตอนนีเ้รารูส้กึเกรงใจ เพราะเรายงัชว่ยอะไร

มลูนิธิฯ ไมไ่ด้มาก เพราะชว่งเวลาของการทำางานเกอืบ 1 ปีทีผ่า่นมา เราพบปัญหา อปุสรรคมากมาย แตเ่รากไ็ม่ทอ้ 

และยังสู้ต่อ และเราก็ยังเลือกที่จะสนับสนุนมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เลือกที่จะช่วยเด็กๆ กลุ่มนี้ต่อไป

โสภา วงศ์ใหญ่   ปลัดเทศบาลตำาบลสันมะค่า อำาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 
สะท้อนความรูส้กึตอ่โครงการผูพ้ทิกัษเ์ดก็ ป2ี560 
  “เป็นโครงการที่เชื่อมความต้องการของพื้นที่ (เทศบาล) 

ได้เป็นอย่างดี เพราะการดำาเนินการในโครงการดังกล่าว ได้กระตุ้น

การทำางานของพื้นท่ี ซ่ึงในทัศนะของตัวเอง เห็นว่าการดำาเนินงาน

ด้านเด็กและเยาวชน มาตั้้งแต่ปี 2549 นับตั้งแต่เป็นสภาเด็กและ

เยาวชน ถือว่าได้สังเคราะห์ วิเคราะห์ วิวัฒนาการงานเด็ก

และเยาวชนในพื้นท่ีมาพอสมควร งาน ภารกิจ ของมูลนิธิ ฯ 

สามารถตอยอดงานทีด่าํเนนิการทีผ่านมาไดเปนอยางดี และ

สามารถเตมิเตม็ในสวนทีส่วนราชการยงัไปไมถงึ คอื ขอมลู 

เทคนิค วิธีการทํางาน กระบวนงาน และบุคลากร ตลอดจน

งบประมาณใหกับพื้นที่ไดเปนอยางดี มูลนิธิ ฯ ถือเป็น

หน่วยงานที่สามารถเติมเต็ม

การทำางานได้เป็นอย่างดี ประกอบกับ มีการใช้รูปแบบตามพัฒนาการ

ของพื้นที่ คือปี 2556 โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก ปี 2560 โครงการ

ผู้พิทักษ์เด็ก ทำาให้รู้สึกว่า งานก้าวหน้า มีจังหวะการก้าวที่ถือว่าเป็นพัฒนาการ

ของพื้นที่” 

หน่วยงานที่สามารถเติมเต็ม

การทำางานได้เป็นอย่างดี ประกอบกับ มีการใช้รูปแบบตามพัฒนาการ

ของพื้นที่ คือปี 2556 โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก ปี 2560 โครงการ

ของพื้นที่” 
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รายงานการเงิน 
ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560

 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ดำาเนินงานตามรายละเอียดการทำางานแต่ละงานได้นำาเสนอไปข้างต้น  

จากการทำางานตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2560 มูลนิธิฯ ได้รับการบริจาคเงินสนับสนุนการทำางาน 

เป็นจำานวนเงิน 18,185,461.07 บาท โดยมาจากแหล่งทุนต่างประเทศ คือ องค์กรปาร์ตาจ ประเทศ

ฝรั่งเศส องค์กรตาแดร์ซอม ประเทศเยอรมัน และองค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นเงิน 12,260,703.09 บาท  

และการระดมทุนภายในประเทศ ผ่านกิจกรรมระดมทุนต่างๆ อาทิ ผ้าป่าปันบุญให้น้อง กล่องรับบริจาค  

เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนในประเทศ ฯลฯ เป็นเงิน 5,924,757.98 บาท 

 โดยเงินบริจาคที่ได้รับมานั้นได้มีการจัดสรรไปสนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ จากงบประมาณ 

ที่วางไว้ทั้งหมด ต้ังแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 15,972,122.60 บาท  
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รายงานการดําเนินงาน มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก 2560 31  

  งานบริการเด็กและครอบครัว ประกอบดวย 1.งานชวยเหลือคุมครองเด็กที่ถูกกระทําทารุณและไดรับ

การเลี้ยงดูโดยมิชอบ ภายใตการดําเนินงานของสถาบันคุมครองเด็ก 2.งานบําบัดฟนฟูเด็กและครอบครัว 

ไดรับเงินบริจาคจํานวน 5,256,670.33 บาท โดยมีการเบิกจายงบประมาณไปแลวจํานวนเงิน 4,550,338.79 บาท 

  งานสงเสริมพัฒนาเด็ก ประกอบดวยงาน 1.งานพัฒนาเด็กและพอแม 2.งานโรงเรียนคุมครองเด็ก 

3.งานชุมชนคุมครองเด็ก ไดรับเงินบริจาคจํานวน 3,816,276.19บาท โดยมีการเบิกจายงบประมาณไปแลว

เปนจํานวนเงิน 3,617,233.22 บาท

  งานบริหาร ประกอบดวย งานระดมทุน งานสื่อสารองคกร และงานอาสาสมัคร ไดรับเงินบริจาค

จํานวน 4,614,013.75 บาท โดยมีการเบิกจายงบประมาณไปแลวเปนจํานวนเงิน 4,153,516.56 บาท

  โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานคุมครองเด็กเพ่ือขยายการคุมครองเด็กระดับตําบล ภายใต

การดําเนินงานของสถาบันเพื่อการคุมครองเด็ก ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการยูนิเซฟ ประเทศไทย 

4,361,500 บาท โดยมีการเบิกจายงบประมาณไปแลวเปนจํานวนเงิน 3,540,845.03 บาท

  โครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก ไดรับเงินบริจาคจํานวน 

137,000.80 บาท โดยมีการเบิกจายงบประมาณไปแลวจํานวนเงิน 110,189.00 บาท

 การดําเนินงานของมูลนิธิฯ เพียงหนวยงานเดียวคงจะไมสามารถทําใหเด็กทุกคนในสังคมปลอดภัย 

หากตองอาศัยการสนับสนุนจากทุกภาคสวนของสังคม เพ่ือรวมกันดูแล ปกปอง คุมครองเด็ก และรวมกัน

สรางสังคมแหงนี้ใหนาอยู ปลอดภัย และเอื้ออาทรสําหรับเด็ก


