


          หนังสือบทเรียนการด�าเนินงานชุมชนคุ้มครองเด็กนี้

เป็นการวิเคราะห์การด�าเนินงานชุมชนคุ้มครองเด็กในพ้ืนที่

น�าร่องทีม่ลูนธิิศนูย์พทิกัษ์สทิธเิด็กท�างานด้วย โดยมข้ีอมลูการ

ท�างานตั้งแต่มูลนิธิศูนย ์พิทักษ์สิทธิเด็กเริ่มท�ากิจกรรม

ครอบครัวสัมพันธ์ในชุมชนวัดประชาระบือธรรม ในปี 2542 

จนเกิดเป็นโครงการชุมชนคุ้มครองเด็กในปี 2549 และมีการ

ขยายแนวคิดไปยังพื้นที่ต่างๆ มาโดยตลอดจนถึงปี 2561 

           ทั้งนี้มูลนิธิฯ ขอขอบคุณเครือข่ายชุมชนและหน่วย

งานในพืน้ทีน่�าร่องทีร่่วมกันด�าเนนิโครงการชมุชนคุม้ครองเดก็

ด้วยกันจนเกิดเป็นบทเรียนที่น่าสนใจก่อให้เกิดประโยชน์กับ

เด็กและครอบครัวในพ้ืนท่ี มลูนธิฯิ หวังเป็นอย่างยิง่ว่าบทเรียน

ต่างๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านและจุดประกายให้

เกิดชุมชนคุ้มครองเด็กในพื้นท่ีอื่นๆ ต่อไป หากมีสิ่งใดที่ผิด

พลาดในเอกสารเล่มนี้ มูลนิธิฯ ขออภัยทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
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มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

     ในปี 2542 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้ริเริ่มจัดกิจกรรม

ครอบครัวสัมพันธ์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนำจำกโปรแกรม Family 

And School Together Program หรือ FAST Program จาก

ประเทศออสเตรเลีย ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีใน

ครอบครวัผ่านการสือ่สารความรูส้กึและความคดิระหว่างกนัและเกดิ

เครือข่ายครอบครัวในการช่วยเหลือกัน เริ่มทดลองด�าเนินงาน

น�าร่องกจิกรรมครอบครวัสมัพนัธ์ในพ้ืนท่ีชุมชนวัดประชาระบอืธรรม 

เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร โดยคณะท�างานด�าเนนิงานประกอบด้วย 

กรมสุขภาพจิต  ส�านักอนามัย  ส�านักงานเขต  กระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ และมลูนธิศินูย์พทิกัษ์สทิธเิดก็ จาก

การทดลองในครั้งนั้นพบว่า กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์นี้ช่วยท�าให้

ครอบครัวหันมาสื่อสารกันมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเกิด       

เครือข่ายครอบครัวช่วยเหลือกันตั้งแต่ น้ันมาจึงจัดกิจกรรม        

ครอบครัวสมัพนัธ์มาอย่างต่อเน่ืองจนกระท่ังถึงปี 2548 มคีรอบครวั

เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ท้ังหมด 8 รุ ่น จ�านวน 72 

ครอบครัว

        ต่อมาในปี 2543 กลุ่มครอบครัวสัมพันธ์รุ่น 1 และ 2 รวม

ตวักนัก่อตัง้ศูนย์บริการครอบครวัในชมุชนวดัประชาระบอืธรรม โดย

มีพธิเีปิดเป็นทางการในวนัที ่4 พฤศจกิายน 2544 เพือ่ใช้เป็นสถาน

ท่ีในการพบปะท�ากจิกรรมของกลุม่ครอบครวัในชมุชน โดยมพ่ีอแม่

อาสาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาท�ากิจกรรมให้กับเด็ก และม ี    

เครือข่ายหน่วยงาน เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 , 6 , 38 เข้ามา

จัดกิจกรรมให้กับครอบครัว เช่น ห้องเรียนพ่อแม่

# ช่วงเริ่มต้น...จำกกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์พัฒนำไปสู่ศูนย์บริกำรครอบครัว

กับกำรด�ำเนินงำน“ชุมชนคุ้มครองเด็ก”

แม่ท�ำกิจกรรมร่วมกับลูก         

เครือข่ำยพ่อแม่อำสำท�ำกิจกรรมกับเด็กในชุมชน

         ความเป็นมา โครงกำรชุมชนคุ้มครองเด็กเป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นให้ชุมชน องค์กรชุมชน

และหน่วยงำนต่ำงๆ ร่วมมือกันด�ำเนินงำนต่ำงๆ ในชุมชน เพื่อให้เด็กและเยำวชนในชุมชน             

มีพฤติกรรมที่เหมำะสม มีควำมปลอดภัยและได้รับกำรดูแลและช่วยเหลืออย่ำงเหมำะสม           

โดยเริ่มด�ำเนินงำนมำตั้งแต่ พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ช่วง
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         ปี 2549 มชุีมชนเข้าร่วมโครงการชุมชนคุม้ครองเด็กเพ่ิม

ขึ้นอีก 2 ชุมชน คือ ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา 

กรงุเทพมหานคร และ ชมุชนบ้านคลองยาง  จ.กระบี ่การเข้ามา

ร่วมโครงการของทัง้ 2 ชุมชนเป็นการติดต่อประสานงานจาก

มูลนิธศูินย์พทิกัษ์สทิธเิด็ก โดยเหน็ว่าชมุชนหมูบ้่านร่วมเกือ้มี

ประธานชมุชนทีม่แีนวคดิในการส่งเสรมิพฒันาเดก็เป็นทนุเดิม

อยูแ่ล้วและประธานชมุชนมแีผนในการจดัให้เดก็และเยาวชนมี

ชมรมท�ากจิกรรมต่างๆ ส่วนพ้ืนทีช่มุชนบ้านคลองยาง จ.กระบี่

เป็นพืน้ทีท่ีม่กีลุม่ครอบครวัทดแทนทีอ่าสารบัเดก็ของมลูนธิศูินย์

พิทักษ์สิทธิเด็กไปดูแล รวมท้ังมีผู้ใหญ่บ้านและประชาชนใน

ชมุชนมคีวามเข้มแขง็ มูลนิธิศนูย์พทัิกษ์สทิธเิดก็จงึได้ลงไปคยุ

กับผู้น�าและกรรมการชุมชน 2 พื้นที่เพื่ออธิบายโครงการ               

และทัง้ สอง ชมุชนกไ็ด้เข้าร่วมโครงการชมุชนคุม้ครองเดก็

อบรมพัฒนำศักยภำพแกนน�ำชุมชน จ.กระบี่            

1.ร่วมกับส�ำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร

       พ.ศ. 2554-2556 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กร่วมกับ

ส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โดยได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ในการด�าเนินโครงการ

ชุมชนคุ้มครองเด็กในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีชุมชนเข้าร่วม

โครงการดังนี้ 

1. ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 เขตบึงกุ่ม 

2. ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง 

3. ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง เขตลาดพร้าว 

4. ชุมชนวัดวิเศษการ - วัดฉิมทายกาวาส  เขตบางกอกน้อย 

5. ชุมชนวัดช่องลม เขตยานนาวา 

6. ชุมชนบลูไลท์ เขตทุ่งครุ  

           ปี 2556 มชีมุชนทีย่งัคงเข้าร่วมโครงการชมุชนคุ้มครอง

เด็กอย่างต่อเนือ่งคอืชุมชนสวุรรณประสทิธิ ์ 2 เขตบงึกุม่และ

ชมุชนวดัวเิศษการ- วัดฉิมทายกาวาส เขตบางกอกน้อย

ประชุมหำรือกับแกนน�ำชุมชน

# ช่วงที่ 2...เริ่มโครงกำรชุมชนคุ้มครองเด็กและทดลองด�ำเนินงำน 

# ช่วงที่ 3...หน่วยงำนภำคีร่วมสร้ำงพื้นที่
น�ำร่องทั้งในเขตกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด
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อบรมเชิงปฏิบัติกำรคณะท�ำงำนชุมชนคุ้มครองเด็กภำคกลำง



         ปี 2554-2558  มลูนธิฯิ ได้ด�ำเนนิงำนร่วมกบักระทรวง

กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ มีกำรขยำย

แนวคิดโดยกำรใช้เครื่องมือวิจัยชุมชน“ส�ำรวจจุดเสี่ยง”     

โดยในปี2554 มชีมุชนเข้ำร่วมโครงกำร 3 ชมุชน คอื 1.ชมุชน

ต�ำบลบ่อแดง จ.สงขลำ 2.ชุมชนสันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ และ 

3.ชุมชนบ้ำนทองอินทร์สวนมอญ จ.อุดรธำนี และในปี 2555 

มีชุมชนเข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มอีก 2 ชุมชน คือชุมชนต�ำบลสัน

มะค่ำ จ.เชียงรำยและชุมชนต�ำบลส�ำนักท้อน จ.ระยอง

         ในปี 2556-2558  มูลนิธิฯ ได้ด�ำเนินงำนเรื่องกำรเฝ้ำ

ระวังและช่วยเหลือเด็กและครอบครัวโดยใช้วิจัยชุมชน 19 

ก้ำวหนึ่งเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ชุมชนในกำรเข้ำไปช่วยเหลือ

เด็กและครอบครัวกลุ่มเสี่ยง ในปี 2556-2557 ได้ทดลองใช้

เครื่องมือวิจัยชุมชน 19 ก้ำวหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร      

ในปี 2558 ได้ทดลองใช้เครื่องมือวิจัยชุมชน 19 ก้ำวหนึ่งใน

พื้นที่ จ.เชียงรำย และจำกกำรใช้เครื่องมือนี้ท�ำให้ มูลนิธิฯ ได้

จัดเวที case conference ในชุมชนน�ำร่องจ.เชียงรำยและ

กรุงเทพฯ ต่อมำ 

       ต่อมำในปี 2558 เริ่มกำรท�ำงำนเรื่องเพศกับชุมชน

น�ำร่อง โดยเริ่มจำกกำรให้แกนน�ำเด็กและเยำวชนได้ส�ำรวจ

สถำนกำรณ์เสีย่งเรือ่งเพศในวยัรุน่ควบคูก่บักำรจดักจิกรรมให้

ควำมรูเ้รือ่งเพศศกึษำให้กบัแกนน�ำเดก็และเยำวชนและหน่วย

งำนทีเ่กีย่วข้องในชมุชน ทัง้นีไ้ด้ด�ำเนนิงำนใน 6 จงัหวดั ได้แก่ 

จ.กระบี่,จ.สงขลำ,จ.เชียงใหม่,จ.เชียงรำย,จ.อุดรธำนี และ

จ.ขอนแก ่น โดยแต ่ละพื้นที่ ออกแบบหลักสูตรและ

กระบวนการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งเพศศกึษำตำมบรบิทของพืน้ที่

และลักษณะกลุ่มเป้ำหมำยและได้มีกำรขยำยแนวคิดไปยัง

โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง                 

       ปี 2560 ได้มีการขยายพ้ืนท่ีมายังชุมชนในเขต

บางกอกใหญ่ เนื่องจากมูลนิธิฯ เห็นว่ารอบๆ มูลนิธิฯ มีชุมชน

อยู ่รายรอบจึงทดลองท�างานกับชุมชนเหล่านี้และได้มีการ

เข้าไปพูดคุยหารือกับประธานและคณะกรรมการชุมชนรวมถึง

การประชุมเพ่ือชี้แจงให้ประธานและคณะกรรมการชุมชนได้

เข้าใจถึงแนวคิดโครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก ในปีนี้จึงมีชุมชน

ย่านซอยวัดดีดวดเข้าร่วมเป็นชุมชนน�าร่อง 5 ชุมชน ได้แก่ 

ชุมชนวัดดีดวด ชุมชนโค้งกระเทียม ชุมชนสัมพันธ์ ชุมชนลาน

โพธิ์ และ ชุมชนตรอกตาแทน

       นอกจำกนี้ ในป ี  2560 ยังมีชุมชนนอกจำก

กรุงเทพมหำนคร เป็นชุมชนน�ำร่องเพิ่มขึ้นอีก 2 พื้นที่ ได้แก่ 

ชุมชนบ้ำนขุนสมุทรไทย จ.สมุทรปรำกำรและชุมชนบ้ำนหนอง

แกมน จ.ขอนแก่น เนื่องจำกทั้ง 2 ชุมชนมีโรงเรียนที่อยู่ใน

โครงกำรโรงเรยีนคุม้ครองเดก็ อกีทัง้ผูบ้รหิำรโรงเรยีนมแีนวคดิ

ทีจ่ะท�ำงำนกบัชมุชน จงึให้ควำมสนใจทีจ่ะด�ำเนนิงำนโครงกำร

ชุมชนคุ้มครองเด็กควบคู่ไปกับโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โดยพื้นที่ 

จ.ขอนแก่น มีชุมชนบ้ำนหนองโนซึ่งเป็นชุมชนน�ำร่องใน

โครงกำรชุมชนคุ้มครองเด็กอยู่แล้วมำช่วยขยำยผลกำรด�ำเนิน

งำนชุมชนคุ้มครองเด็กไปยังชุมชนบ้ำนหนองแกมนอีกด้วย

         

2.ร่วมกบักระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 

กำรท�ำแผนที่จุดเสี่ยงของชุมชนสันมะค่ำ            
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เป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนโครงกำรชุมชนคุ้มครองเด็ก 

1)  ให้ชุมชนมีกำรท�ำงำนกับเด็กและเยำวชน 

       คือ การผลักดัน ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ชุมชน อันได้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น�าชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน คณะ

กรรมการหมู่บ้าน เครือข่ายผู้ปกครองหรือพ่อแม่อาสาจัดให้มี

กจิกรรมส่งเสรมิพฒันาเดก็และเยาวชนในพืน้ท่ีชมุชนของตนเอง

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในพื้นที่อาทิ เช่น 

กิจกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะ นันทนาการ จิตอาสา ฯลฯ เพื่อให้

เด็กใช้เวลาว่างท�ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์และพัฒนา

ตนเองและลดการใช้เวลาว่างไปท�ากิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น 

เล่นเกมหรือมั่วสุม รวมถึงให้ชุมชนมีการเฝ้าระวังดูแลและช่วย

เหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหา หากมีกรณี

ทีเ่ดก็ต้องการความช่วยเหลอืทีช่มุชนไม่สามารถด�าเนนิงานตาม

ล�าพงัได้จะต้องมีการประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้เข้ามา

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนดังกล่าว

2)  ให้ชุมชนมีกำรท�ำงำนกับครอบครัวของเด็กและเยำวชน

           คือ การผลักดัน ช่วยเหลือสนับสนุนให้ชุมชน อันได้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู ้น�าชุมชน เช่น ผู ้ใหญ่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน เครือข่ายผู้ปกครองหรือพ่อแม่อาสาจัด

ให้มีกจิกรรมส่งเสรมิพฒันาครอบครวัในชมุชน เพ่ือให้พ่อแม่ลกู

มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อาทิเช่น กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์  

กจิกรรมค่ายครอบครวั กจิกรรมกลุม่พ่อแม่ผูป้กครอง  กจิกรรม

ห้องเรียนพ่อแม่ ฯลฯ รวมถึงให้ชุมชนมีการเฝ้าระวัง  ดูแลและ

ช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหา หากมีกรณีที่

ครอบครวัต้องการความช่วยเหลอืทีช่มุชนไม่สามารถด�าเนนิงาน

ตามล�าพังได้ จะต้องมีการประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้

เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มดังกล่าว

3.  ให้ชุมชนมีกำรท�ำงำนเพื่อให้ชุมชนมีควำมปลอดภัย 

        คือ การผลักดัน ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ชุมชน อันได้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น�าชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน

คณะกรรมการหมูบ้่าน เครอืข่ายผูป้กครอง หรอื พ่อแม่อาสา

จัดให ้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต ่อเด็กและ

ครอบครัวในชมุชนเพือ่ลดความเสีย่งในการเกดิอันตรายจาก

อุบัติเหตุ ภัยสังคมและภัยจากบุคคลอันตราย อาทิ การเดิน

ส�ารวจจุดเส่ียงการแก้ไขจุดเส่ียง การวางระบบหรอืมาตรการ

เพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆ การจัดกิจกรรมเพื่อลดความ

เสี่ยงหรือเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กและครอบครัวใน

ชุมชน เป็นต้น

โครงการชุมชนคุ้มครองเด็กมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ชุมชนในพื้นที่มีการด�าเนินงานใน 3 ระดับ 

สอนเด็กท�ำสื่อชุมชน  แกนน�ำชุมชนทหำรรักษำวังสอนฟุตซอลให้เด็ก

นักวิจัยชุมชนแนะน�ำกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันควำมปลอดภัยให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
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กรอบแนวคิดกำรท�ำงำนโครงกำรชุมชนคุ้มครองเด็ก  

กลุ่มเป้ำหมำย / พื้นที่ในกำรด�ำเนินงำนในช่วงปี 2560-2561 

1. ชุมชนบ้านคลองยาง                            อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

2. ชุมชนบ้านร่าหมาด-บ้านขุนสมุทร            อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

3. ชุมชนในเทศบาลต�าบลสันมะค่า              อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

4. ชุมชนในต�าบลบ่อแดง                          อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

5. ชุมชนบ้านหนองโน-บ้านศรีประชาใหม่      อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

6. ชุมชนบ้านหนองแกมน-บ้านโนนพริก        อ.พล จ.ขอนแก่น

7. ชุมชนบ้านขุนสมุทรไทย                        อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ

ต่ำงจังหวัด

1. ชุมชนทหารรักษาวัง                        เขตดุสิต

2. ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2                       เขตบึงกุ่ม

3. ชุมชนสัมพันธ์                        เขตบางกอกใหญ่

4. ชุมชนลานโพธิ์                                   เขตบางกอกใหญ่

5. ชุมชนวัดดีดวด                                  เขตบางกอกใหญ่

6. ชุมชนโค้งกระเทียม                       เขตบางกอกใหญ่

7. ชุมชนตรอกตาแทน                       เขตบางกอกใหญ่

กรุงเทพมหำนคร

เกณฑ์ในกำรคัดเลือกพื้นที่ชุมชนในกำรเข้ำร่วมโครงกำร
1. พื้นที่นั้นๆ มีความสนใจการด�าเนินงานเรื่องเด็ก เยาวชนและครอบครัว

2. หน่วยงานต่างๆ ในพืน้ทีน่ัน้ๆ มคีวามร่วมมอืทีด่กีบัชมุชน เช่น โรงเรยีน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และ

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

1. ชุมชนจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา เด็ก เยาวชน

และครอบครัว  

2. ชุมชนจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อ

ป้องกันและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ ความรุนแรง

ในครอบครัวและสังคม

3. ชุมชนมีระบบกลไกในการดูแลและเฝ้าระวังความ

ปลอดภยัให้กบัเดก็และเยาวชน รวมถงึสามารถให้ความ

ช่วยเหลือเด็กเยาวชนและครอบครัวได้

ประกอบด้วย  3 ด้ำน 
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1.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

2.เครื่องมือวิจัยชุมชน “ส�ารวจจุดเสี่ยง” (พัฒนามาจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและการบาดเจ็บในเด็ก)

3.เครื่องมือประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว 19 ก้าวหนึ่ง

4.กิจกรรมส่งเสรมิพฒันาครอบครวั ได้แก่ กจิกรรมครอบครัวสมัพันธ์ กจิกรรมค่ายครอบครวั  กจิกรรมห้องเรียนพ่อแม่ กจิกรรม

กลุ่มช่วยเหลือกัน

5.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาผู้น�ากระบวนกรกิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน กิจกรรมจัดการ

เรียนรู้เรื่องเพศ  กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมนักวิจัยชุมชน กิจกรรมเด็กสร้างสื่อ กิจกรรมศิลปะ กีฬา นันทนาการ 

หลักคิด / กระบวนกำร / เครื่องมือที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน 

1. เรื่องกำรส่งเสริมควำมปลอดภัย
          ในการท�างานเรื่องความปลอดภัย มูลนิธิฯ มุ่งเน้น

ให้ชุมชนได้เห็นปัญหาด้วยตนเองและเชื่อมให้หน่วยงานใน

พื้นที่และคนในชุมชนมาช่วยกันแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง โดยมี

กระบวนการท�างานดังนี้

กระบวนกำรท�ำงำน

ประชุมทีมเตรียมควำมพร้อมในชุมชน           

กำรอบรมให้ควำมรู้ในรูปแบบต่ำงๆ

1.1 กำรส�ำรวจจุดเสี่ยงในชุมชน 

   การส�ารวจจุดเส่ียงในชุมชนเป็นการเดินส�ารวจตรวจตรา    

ส่ิงแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็กและเยาวชนทั้งด้านกายภาพและ

บุคคลที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย หรือ มีความเสี่ยงหรือเคย

ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กและเยาวชนหรือคนในชุมชน  

กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมเริ่มต้นการท�างานเร่ืองความ

ปลอดภัยทีด่มีาก เนือ่งจากเป็นการช่วยให้ชมุชนและหน่วยงาน

เห็นปัญหาด้วยตนเองและวางแผนแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

ในวันท่ีมีการส�ารวจจุดเส่ียงจะเป็นลักษณะการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 1 วัน โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยแกนน�าและคณะ

กรรมการชมุชน ประชาชนในชมุชนทีส่นใจ หน่วยงานในชมุชน

อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

โรงเรียน สถานีต�ารวจ โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลฯลฯ

กระบวนการส�ารวจจุดเส่ียงจะเร่ิมจากการให้ความรู้ความ

เข้าใจ การลงเดนิส�ารวจ การท�าแผนทีจ่ดุเสีย่ง การหาแนวทาง

แก้ไข ขั้นตอนดังต่อไปนี้  
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1) สร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องภัยอันตรำยจำกแหล่งน�้ำ
 กำรจรำจร สนำมเด็กเล่น ไฟฟ้ำ และอื่นๆ

        เริ่มด้วยการให้องค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในเรื่องภัย

อันตรายจากแหล่งน�้า การจราจร สนามเด็กเล่น ไฟฟ้า ฯลฯ 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงเดิน

ส�ารวจ  

2) เตรียมกำรก่อนลงเดินส�ำรวจ

      - เตรียมวางแผนเรื่องพื้นที่ที่จะไปเดินส�ารวจหากมีผู้ร่วม

เดินส�ารวจจ�านวนมาก ก็อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ 5-8 คน 

จะช่วยให้เดินส�ารวจได้ครบทุกจุดมากขึ้น

       - เตรยีมอปุกรณ์ในการเดินส�ารวจ ประกอบด้วย กระดาษ 

A4 หรือครึ่งหนึ่งของ A4 ส�าหรับหลัง A4 ลงไปในกระดาษ

แต่ละแผ่น คือ เลข 1,2,3,4,5 , …….. แผ่นละ 1 หมายเลข , 

โทรศัพท์ส�าหรับถ่ายภาพ , แบบส�ารวจจุดเสี่ยง (ดูในภาค

ผนวก 1)

       - เตรยีมบทบาทหน้าทีผู่ร่้วมเดนิส�ารวจ ในการเดนิส�ารวจ

แต่ละจดุ จะต้องม ีผูถ้อืกระดาษท่ีเขียนหมายเลข , ผูถ่้ายภาพ

จุดเสี่ยงพร้อมกระดาษหมายเลข,ผู้บันทึกข้อมูลจุดเสี่ยงลงใน

แบบส�ารวจจุดเสี่ยง

3) ลงเดินส�ำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่จริง

        การแบ่งทีมเดินส�ารวจจุดเสี่ยงในการด�าเนินการส�ารวจ

จุดเสี่ยง สมาชิกทุกคนจะช่วยกันตัดสินว่าจุดนั้นๆ เสี่ยงหรือ

ไม่และร่วมกันวิเคราะห์ว่าแต่ละจุดเสี่ยงมีความเสี่ยงอย่างไร

แล้วจึงท�าการบันทึกภาพพร้อมกระดาษตัวเลขซึ่งจะเริ่มจาก

จุดที่ 1 โดยจะบันทึกภาพพร้อมกับวางหรือถือกระดาษ

หมายเลข 1 ตรงจดุนัน้ เพ่ือเวลาอธบิายข้อมลูจะได้ตรงกนัว่า

จุดใดเป็นจุดที่ 1 จุดใดเป็นจุดที่ 2 พร้อมกับการบันทึกข้อมูล

ลงในแบบส�ารวจจุดเสี่ยง 

กำรแบ่งทีมเดินส�ำรวจจุดเสี่ยง

4) วำดแผนที่จุดเสี่ยง

       เมื่อเดินส�ารวจเสร็จแล้ว น�าข้อมูลมาวาดแผนที่

แสดงต�าแหน่งที่เสี่ยง การวาดแผนที่จะท�าให้เห็นบริเวณ

ต�าแหน่งท�าให้คนที่ไม่ได้ไปร่วมเดินส�ารวจจุดเส่ียงหรือผู้ท่ี

มหีน้าทีแ่ก้ไขความเสีย่งทราบต�าแหน่งบรเิวณพิกดัทีช่ดัเจน

ขึ้น โดยจะวาดแผนท่ีที่แต่ละกลุ่มได้ไปเดินส�ารวจมาแล้ว

ท�าเครื่องหมายให้เห็นจุดเสี่ยงแต่ละจุด โดยเขียนเลข 

1,2,3,4,5,…. ตามท่ีบันทึกมา 

5) วำงแผนแก้ไขจุดเสี่ยง

         ประชุมวางแผนป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงเมื่อ

วาดแผนทีแ่ล้วให้ผูเ้ดนิส�ารวจแต่ละกลุม่ปรกึษาหารือกนัถงึ

แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงร่วมกันซ่ึงจะประกอบไป

ด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้รับผิดชอบในการประสาน

งานหรือแก้ไขปัญหา 

เมื่อเดินส�ารวจเสร็จ น�าข้อมูลมาวาดแผนที่

แสดงต�าแหน่งที่เสี่ยง

ประชุมวำงแผนป้องกันและแก้ไขควำมเสี่ยง

ชุมชนบ่อแดงประชุมหำแนวทำงกำรช่วยเหลือเด็ก

(หลังจำกกำรใช้เครื่องมือ 19 ก้ำวหนึ่ง)
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         หลังจากเดินส�ารวจจุดเสี่ยงแล้วจะมีการจัดประชุมอีก

ครั้ง หรือ ในวันถัดไปหลังจากการเดินส�ารวจจุดเสี่ยง เพื่อน�า

เสนอข้อมูลจุดเส่ียง โดยในการประชุมนอกจากจะมีผู้ท่ีเข้า

ร่วมในวันส�ารวจจุดเสี่ยงแล้ว ควรเชิญหน่วยงานหรือบุคคลที่

เก่ียวข้องกับจุดเสี่ยงที่พบ อาทิ การไฟฟ้า องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ต�ารวจฯลฯ มาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลจุด

เสี่ยง อันจะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 

1.3  ติดตำมกำรด�ำเนินงำนแก้ไขจุดเสี่ยง 

         ขัน้ตอนนีถ้อืเป็นข้ันตอนท่ีจ�าเป็น หลังจากส�ารวจจุดเสีย่ง

ชุมชนและหน่วยงานมีการตกลงกันว ่าจะแก ้ไขจุดเสี่ยง 

น้ีอย่างไรแล้ว ทีมงานมูลนิธิฯ จะต้องลงพื้นท่ีเพื่อติดตามการ

ด�าเนนิงาน ปรบัปรงุ แก้ไข ซ่อมแซมของคนในพืน้ทีห่รอืหน่วย

งานว่ามีวิธีการแก้ไขไปแล้วหรือไม่ อย่างไร หรือติดปัญหา

อุปสรรคอะไร ขั้นตอนนี้จะเป็นตัวกระตุน้ช่วยให้แผนการแก้ไข

จดุเสีย่งด�าเนนิไปได้สะดวกมากขึน้ 

ชุมชนสันมะค่ำติดตั้งป้ำยเตือนกำรใช้ถนน        
ซ้อมดับเพลิง        ซ่อมแซมเครื่องเล่น               

2.กำรดูแลช่วยเหลือเฝ้ำระวังและคุ้มครอง
เด็กและครอบครัว
         ในการด�าเนินงานเรื่องนี้ มูลนิธิฯ จะเน้นการให้ชุมชน

และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้พจิารณาถงึเดก็และครอบครวัท่ี

มคีวามเสีย่งทีจ่ะต้องเข้าไปช่วยเหลอื โดยใช้เครือ่งมอืทีเ่รยีก

ว่า “19 ก้าวหนึง่”ซึง่จะเป็นจดุเริม่ต้นในการเหน็ปัญหาและ

น�าไปสูก่ารวางแผนช่วยเหลอืต่อไป โดยมกีารด�าเนนิงานดงัน้ีชุมชนบ่อแดงประชุมหำแนวทำงกำรช่วยเหลือเด็ก

(หลังจำกกำรใช้เครื่องมือ 19 ก้ำวหนึ่ง)

1.2 น�ำเสนอข้อมูลจุดเส่ียงต่อหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้เกี่ยวข้องตรวจสนำมเด็กเล่น หลังกำรแก้ไข
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2.1 กำรอบรมองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องในกำรดูแลเด็กให้กับผู้เกี่ยวข้องในชุมชน

         ในการอบรมจะเป็นการใช้เครื่องมือวิจัยชุมชน19 ก้าวหนึ่ง เป็นตัวน�าสร้างการเรียนรู้ โดยเครื่องมือนี้

มีทั้งหมด 19 ข้อ เป็นเครื่องมือที่ใช้ส�าหรับประเมินสภาวะเสี่ยงของเด็กในชุมชนที่มีแนวโน้มว่าจะถูกทารุณ

กรรมและทอดทิ้ง  เสี่ยงต่อการกระท�าความผิด  หรือ  ก�าลังเผชิญปัญหา/ตกอยู่ในสภาวะยากล�าบาก เช่น เด็ก

มคีวามเสีย่งว่าจะถกูทารณุกรรม หรอืได้รบัความรุนแรง หรือ ได้รับการเล้ียงดูทีไ่ม่เหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือให้ชมุชน

น�าไปใช้งานในการคดักรองเดก็เบ้ืองต้นว่า  เดก็กลุม่เสีย่งอยูท่ีไ่หน รวมถงึมกีารเสรมิองค์ความรูเ้พือ่ให้ผูเ้กีย่วข้อง

ในชุมชน เช่น ผู้น�าชุมชน อาสาสมัครในชุมชน เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการประเมินและให้ความช่วยเหลือเด็ก เช่น หากพบเจอ

เด็กที่มีร่องรอยบาดแผลที่สงสัยว่าน่าจะไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุจะท�าอย่างไร 

2.2 ชุมชนน�ำเครื่องมือไปใช้ส�ำรวจในชุมชน

          การใช้เครื่องมือ 19 ก้าวหนึ่งเป็นเครื่องมือท่ีท�าให้คนที่รู้จักเด็กได้มีโอกาสมานั่งพูดคุย วิเคราะห์

ถึงลักษณะความเสี่ยง  ข้อสงสัยของการกระท�า  สาเหตุ โอกาสที่เด็กจะเกิดความเสี่ยง  เพื่อหาแนวทางช่วย

เหลือเด็ก โดยส่วนใหญ่ชุมชนจะให้อาสาสมัครสาธารณสุขมาช่วยส�ารวจ เพราะอาสาสมัครกลุ่มนี้จะใกล้ชิด 

และรู้จักแต่ละบ้านค่อนข้างดี

 2.3 กำรวำงแผนช่วยเหลือร่วมกับทีมสหวิชำชีพในพื้นที่

        ในบางครั้งเมื่อพบเจอเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือที่ชุมชนไม่สามารถด�าเนินการเองได้จะมีการจัด

ประชุมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ (CASE CONFERENCE) ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์จากบ้านพักเด็กและครอบครัว จิตแพทย์เด็ก และหน่วยงานต่างๆ

ทีเ่ก่ียวข้อง เช่น คร ูผูน้�าชมุชนหรอืกรรมการชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การประชมุจะจดัขึน้ทีโ่รงเรยีน  

โดยชมุชนและครทูีเ่กีย่วข้องหรือใกล้ชดิกบัเด็กจะเป็นผู้ให้ข้อมูล การพูดคยุจะเน้นการวางแผนในการช่วยเหลอื

เด็กและแบ่งบทบาทหน้าที่ว่าใครจะด�าเนินงานในส่วนไหน
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3. กำรส่งเสริมพัฒนำเด็กและครอบครัว
         การผลักดันให้ชุมชนมีการด�าเนินงานส่งเสริมพัฒนาเด็ก

และครอบครวัจะเน้นการเปิดมมุมองให้กบัชมุชน เพือ่ให้ชมุชน

เห็นความส�าคัญและเกิดแนวคิดที่จะท�างานนี้ และผลักดันให้

เกิดการวางแผนการด�าเนินงานภายใต้บริบทของชุมชนนั้นๆ 

และความพร้อมของทีมงาน 

3.1 WORKSHOP กำรส่งเสริมพัฒนำเด็กและครอบครัว 

         ในการ WORKSHOP ผู้เข้าร่วมจะมีท้ังหน่วยงานในพื้นที่ แกนน�าและคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาสาสมัครในชุมชน  

เนื้อหาและกระบวนการในการ WORKSHOP จะมีทั้งเนื้อหาและกระบวนการที่ท�าให้ผู้เข้าร่วมเห็นความส�าคัญของการส่งเสริม

พฒันาเดก็และครอบครวัและได้แนวทางการด�าเนนิงานในการส่งเสรมิพฒันาเดก็และครอบครวัผ่านการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง

กันหรือไปเรียนรู้จากหน่วยงานอื่น

3.2 ประชุมวำงแผนกำรท�ำงำนส่งเสริมพัฒนำเด็กและครอบครัว 

        หลังจากการ WORKSHOP แล้ว การท�างานต่อกับชุมชน คือ การผลักดันให้ชุมชนมีการวางแผนการท�างานส่งเสริมพัฒนา

เด็กและครอบครัวในชุมชนของตนเอง ภายใต้บริบทของแต่ละชุมชนและความพร้อมของทีมงาน

ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนำเด็กและครอบครัว

3.3 สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมพัฒนำเด็กและ
ครอบครัว 

       การด�าเนินงานในส่วนนี้จะเน้นไปที่การสนับสนุนให้เกิด

การด�าเนินงานตามแผนที่ชุมชนวางไว้ ทั้งการเป็นพี่เลี้ยงให้กับ

ทีมงานเพื่อให้ไปด�าเนินงานกับเด็กและครอบครัวได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ การช่วยเป็นวิทยากรในบางกิจกรรม หรือการ

ช่วยสนับสนุนงบประมาณบางส่วน 

3.4 ประชุม AFTER ACTION REVIEW กับพื้นท่ีเพื่อ
ทบทวนและวำงแผนงำนต่อไป

       ทกุครัง้หลงัจากเสรจ็การด�าเนนิงานหรอืกจิกรรม มูลนธิฯิ 

จะมีการประชุมกับทีมงานของชุมชนเพ่ือสรุปบทเรียนและ

ทบทวนการด�าเนนิงาน เพือ่ปรบัปรงุ พฒันา การด�าเนนิงานใน

ครัง้ต่อไปให้ดขีึน้ การประชมุนีจ้ะช่วยพฒันาให้ทมีงานในชมุชน

มีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประชมุ AAR หลังกำรจดัเวทปีระวตัศิำสตร์ชมุชน

และวำงแผนต่อยอดกำรท�ำงำน
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ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนประกอบด้วย



ผลกำรด�ำเนินงำน

Kids สร้ำงคลิป จ.เชียงรำย

ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณ คือ ตั้งแต่เริ่มด�าเนินงานจนกระทั่งปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชมุชนคุม้ครองเดก็ในแต่ละปีดังตารางต่อไปนี้

 แกนน�ำชุมชนทหำรรักษำวังจัดค่ำยพัฒนำแกนน�ำเด็กฯกำรจัดกิจกรรมพัฒนำเยำวชน จ.ขอนแก่น

ชุมชนน�ำร่องที่เข้ำร่วมโครงกำรตั้งแต่ปี 2542-2561

ที่ ปี จ�ำนวน ชุมชนในกรุงเทพมหำนคร ชุมชนในต่ำงจังหวัด

1 2542 - 2548 1 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต *

2 2549 - 2553 3 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต *

ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา 

(เข้าร่วมจนถึงปี 2550)

ชุมชนบ้านคลองยาง จ.กระบี่ *

3 2554 - 2556 11 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต *

ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 เขตบึงกุ่ม *

ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง

ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง เขตลาดพร้าว

ชุมชนวัดวิเศษการ -วัดฉิมทายกาวาส 

เขตบางกอกน้อย

ชุมชนวัดช่องลม เขตยานนาวา

ชุมชนบลูไลท์ เขตทุ่งครุ

ชุมชนบ้านคลองยาง จ.กระบี่ *

ชุมชนต�าบลบ่อแดง จ.สงขลา *

ชุมชนสันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ชุมชนบ้านทองอินทร์สวนมอญ จ.อุดรธานี

4 2557 - 2558 10 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต *

ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 เขตบึงกุ่ม *

ชุมชนวัดวิเศษการ -วัดฉิมทายกาวาส  

เขตบางกอกน้อย

ชุมชนทหารรักษาวัง เขตดุสิต

ชุมชนบ้านคลองยาง จ.กระบี่ *

ชุมชนต�าบลบ่อแดง จ.สงขลา *

ชุมชนสันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ชุมชนบ้านทองอินทร์สวนมอญ จ.อุดรธานี

ชุมชนสันมะค่า จ.เชียงราย *

ชุมชนส�านักท้อน จ.ระยอง
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หมำยเหตุ  ชมุชนทีส่ามารถเป็นแหล่งเรยีนรูเ้รือ่งการด�าเนนิงานชมุชนคุม้ครองเดก็ ได้แก่

1. ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร : แหล่งเรียนรู้เรื่องการท�ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว /

กิจกรรมศูนย์บริการครอบครัว

2. ชุมชนบ้านคลองยาง จ.กระบ่ี : แหล่งเรียนรู้เรื่องความร่วมมือของชุมชนและโรงเรียนในการด�าเนินงานสระว่ายน�้าธรรมชาติ

และหลักสูตรความปลอดภัยจากแหล่งน�้า

3. ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร : แหล่งเรียนรู้เรื่องการท�ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว /

การช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง
4. ชุมชนสันมะค่า จ.เชียงราย : แหล่งเรียนรู้เรื่องการท�ากิจกรรมพัฒนาแกนน�าเด็กและเยาวชน/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก /

ความปลอดภัยในชุมชน 

ผลลัพธ์ในเชิงคุณภำพ
   จากการด�าเนินงานโครงการชุมชนคุ้มครองเด็กในพื้นที่

น�าร่อง พบว่าการด�าเนินงานในเชิงพื้นท่ีของแต่ละพื้นที่ มี

จังหวะก้าวมบีรบิทของชุมชนที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากมี

ลักษณะความเข้มแข็งที่แตกต่างกัน เช่น นโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์(ความสนใจ ของหน่วยงานเจ้าภาพหลัก)       

คณะท�างาน งบประมาณ ส่งผลให้การด�าเนินงานชุมชน

คุ้มครองเด็กในแต่ละพื้นที่มีการท�างานที่แตกต่างกันพอจะ

สรปุรปูแบบการด�าเนนิงานในเชงิพืน้ทีท่ีเ่กดิผลส�าเร็จในการ

ด�าเนินงานชุมชนคุ้มครองเด็กออกมาได้เป็น 3 รูปแบบ คือ  

1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นตวัหลักในกำรขบัเคลือ่น

กำรด�ำเนินงำน
     ได้แก่ พื้นที่เทศบาลต�าบลสันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 

และพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อแดง อ.สทิงพระ 

จ.สงขลา 

ที่ ปี จ�ำนวน ชุมชนในกรุงเทพมหำนคร ชุมชนในต่ำงจังหวัด

5 2559 - 2561 14 ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 เขตบึงกุ่ม *

ชุมชนวัดวิเศษการ -วัดฉิมทายกาวาส 

เขตบางกอกน้อย

ชุมชนทหารรักษาวัง เขตดุสิต

ชุมชนวัดดีดวด เขตบางกอกใหญ่

ชุมชนโค้งกระเทียม เขตบางกอกใหญ่

ชุมชนตรอกตาแทน เขตบางกอกใหญ่

ชุมชนสัมพันธ์ เขตบางกอกใหญ่

ชุมชนลานโพธิ์ เขตบางกอกใหญ่

ชุมชนบ้านคลองยาง จ.กระบี่ *

ชุมชนต�าบลบ่อแดง จ.สงขลา *

ชุมชนต�าบลสันมะค่า จ.เชียงราย *

ชุมชนบ้านหนองโน จ.ขอนแก่น

ชุมชนบ้านหนองแกมน จ.ขอนแก่น

ชุมชนบ้านขุนสมุทรไทย จ.สมุทรปราการ

ชมุชนบ้านร่าหมาด-บ้านขุนสมทุร จ.กระบ่ี

2.โรงเรียนเป็นตัวหลักในกำรขับเคล่ือนกำรด�ำเนินงำนโดย

มีชุมชนเป็นตัวหนุนเกื้อ (โรงเรียนน�ำ ชุมชนหนุน)

     ได้แก่ พืน้ทีชุ่มชนบ้านคลองยาง อ.เกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ 

พืน้ทีช่มุชนบ้านหนองโน  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น  พืน้ท่ีชมุชน

บา้นหนองแกมน-โนนพริก อ.พล จ.ขอนแก่น  พืน้ที่ชุมชน   

บ้านร่าหมาด-ชุมชนบ้านขุนสมทุร อ.เกาะลันตา  จ.กระบี ่ พืน้ที่

ชมุชนบ้านขนุสมทุรไทย อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมทุรปราการ  

พืน้ท่ีชมุชนสวุรรณประสทิธ์ิ 2 เขตบึงกุม่ กรงุเทพมหานคร

3. ประชำชนทีเ่ป็นเครอืข่ำยในชมุชนเป็นผูด้�ำเนนิงำนหลกั  

โดยมมีลูนธิฯิ เป็นพีเ่ลีย้ง (ทมีงำนชมุชนน�ำ มลูนธิฯิ หนนุ)

     ได้แก่ พืน้ทีช่มุชนทหารรกัษาวงั  เขตดสุติ  กรงุเทพมหานคร 

พืน้ท่ีชมุชนในเขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร ได้แก่ พืน้ท่ี

ชมุชนวดัดดีวด พืน้ท่ีชมุชนโค้งกระเทยีม พืน้ท่ีชมุชนสัมพันธ์ 

พืน้ท่ีชมุชนลานโพธิ ์พืน้ท่ีชมุชนตรอกตาแทน
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กำรด�ำเนนิงำนแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เป็นตัวหลักในกำรขับเคลื่อนด�ำเนินงำน
ชุมชนคุ้มครองเด็ก 
         หมายถึง การด�าเนินงานชุมชนคุ้มครองเด็กในชุมชน

หรอืในต�าบลทีม่อีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผูด้�าเนนิงาน

หลักไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยหรือการ

ดูแลเฝ้าระวัง ช่วยเหลือคุ้มครองเด็กโดยท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดึงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายหน่วยงาน คนใน

ชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทั้ง 3 ด้าน  

         ตัวอย่างพื้นที่ที่มีการด�าเนินงานโดยมีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนการท�างาน ได้แก่ 

พืน้ท่ีเทศบาลต�าบลสนัมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชยีงราย และพืน้ที่

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา        

ทัง้สองพืน้ทีม่ลีกัษณะการท�างานทีค่ล้ายคลงึกนัและแตกต่าง

กันอยู่บ้าง โดยจะขอน�าเสนอการด�าเนินงานพื้นท่ีเทศบาล

ต�าบลสันมะค่า อ.ป่าแดด  จ.เชียงรายและพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต�าบลบ่อแดง  อ.สทิงพระ จ.สงขลา ตามล�าดับ

เทศบำลต�ำบลสันมะค่ำ อ.ป่ำแดด จ.เชียงรำย
กับกำรขับเคลื่อนชุมชนคุ้มครองเด็ก
ในต�ำบลสันมะค่ำ
        ข้อมลูเบือ้งต้น ต�าบลสนัมะค่ามพีืน้ท่ีทีอ่ยูใ่นเขตรบัผดิ

ชอบทัง้หมดโดยประมาณ 27,393 ไร่ หรอืประมาณ 43.83 

ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านท่ีอยู่ในความดูแลจ�านวนท้ังสิ้น 8 

หมูบ้่าน ได้แก่ บ้านสนัมะค่า บ้านวังผา บ้านสนับัวค�า บ้านสนัติ

ธรรม บ้านวงัน้อย บ้านวงัอวน บ้านสนัป่าคาม บ้านวังศลิา มี

ประชากรจ�านวนทัง้สิน้ 5,211 คน มจี�านวนครวัเรอืนทัง้สิน้ 

1,540 ครวัเรอืน ในด้านวฒันธรรมความเป็นอยู ่ต�าบลสนัมะค่า

ม ี2 วฒันธรรม คือ วฒันธรรมแบบไทยอสีาน และวฒันธรรม

แบบไทยล้านนา (เหนือ) เนือ่งจากคนกลุม่หนึง่เป็นคนในพืน้ที่

ซึง่จะมวีฒันธรรมความเป็นอยูแ่บบไทยล้านนา (เหนือ) คนอกี

กลุ่มหนึ่งอพยพมาจากภาคอีสานและมาตั้งถิ่นฐานที่นี่จะมี

วัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบไทยอีสาน อาชีพส่วนใหญ่ของ

คนในต�าบลนี ้ คือ ท�านา ปลกูล�าไย ปลกูแตงโม ทอผ้าไหม  

ปัจจบุนัมีนายบญุเพง็ ก�าแหง เป็นนายกเทศมนตรตี�าบลสนั

มะค่า และมีว่าทีร้่อยตรีจ�ารอง อ่อนพทุธา เป็นปลดัเทศบาล

ต�าบลสันมะค่า (ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งในเดอืนตุลาคม 2561)

ทีมคณะท�ำงำนสภำเด็กฯ  ต�ำบลสันมะค่ำ

เวทีประวัติศำสตร์ชุมชนเชื่อมเด็กและผู้ใหญ่ในกำรท�ำงำนร่วมกัน  

กำรด�ำเนินงำนชุมชนคุ้มครองเด็ก
ในต�ำบลสันมะค่ำ
       พื้นที่เทศบาลต�าบลสันมะค่าเป็นพื้นที่ที่มูลนิธิศูนย์

พิทักษ์สิทธเิด็กได้เร่ิมด�าเนนิงานโครงการชุมชนคุ้มครองเดก็

มาต้ังแต่ปี 2555 โดยเร่ิมต้นจากการน�าเอาเครื่องมือวิจัย

ชุมชน “ส�ารวจจุดเสี่ยง”มาใช้ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิฯ 

ด�าเนนิงานร่วมกบักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์  จากการด�าเนินงานครั้งนั้นท�าให้มูลนิธิฯ เห็น

ศกัยภาพและความต้ังใจในการด�าเนนิงานของเทศบาลต�าบล

สันมะค่า 

           ในปี 2558 มูลนิธิฯ ได้ทดลองใช้เครื่องมือวิจัยชุมชน

19 ก้าวหนึ่งในพื้นที่ต�าบลสันมะค่า ซึ่งจากการใช้เครื่องมือนี้

ท�าให้พบเด็กและครอบครัวท่ีต้องการได้รับความช่วยเหลือ 

ต่อมาจึงได้ร่วมกับเทศบาลต�าบลสันมะค่าจัดเวที CASE- 

CONFERENCE ในต�าบลสันมะค่าโดยเชิญหน่วยงาน          

สหวิชาชีพได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ นักกฎหมาย มา

ร่วมกันวางแผนช่วยเหลอืเดก็และครอบครวั และในปีนีค้วบคู่

กับการท�างานช่วยเหลือเด็กและครอบครัวกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่    

มูลนิธิฯ ก็ได้มีการด�าเนินงานส่งเสริมพัฒนาแกนน�าเด็กและ 

เยาวชนโดยได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาให้กับ

แกนน�าเดก็และเยาวชนและหน่วยงานในพืน้ที ่เพือ่ให้แกนน�า

เหล่านีน้�าเอาแนวคดิและกระบวนการกจิกรรมไปขยายผลต่อ

ให้กับเด็กในชุมชนหรือในต�าบล

บทเรียนการด�าเนินงานชุมชนคุม้ครองเด็ก มูลนิธิศูนยพ์ิทักษส์ิทธิเด็ก15



เวทีประวัติศำสตร์ชุมชนเชื่อมเด็กและผู้ใหญ่ในกำรท�ำงำนร่วมกัน  

        ในปี 2559  มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับเทศบาลต�าบล

สนัมะค่าขยายผลแนวคดิและกระบวนการท�างานเรือ่ง

ความปลอดภัยในชุมชนไปยังต�าบลศรีโพธิ์เงินโดยได้มี

การจัดอบรมให้ความรู้และด�าเนินการส�ารวจจุดเสี่ยง

ในพ้ืนที่ต�าบลศรีโพธิ์เงินซึ่งวิทยากรท่ีเป็นผู้ให้ความรู้

และท�ากระบวนการเป็นแกนน�าเยาวชนและเจ้าหน้าที่

จากเทศบาลต�าบลสันมะค่า โดยมีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์

สิทธิเด็กเป็นพี่เลี้ยง 

           ในปี 2560 มลูนธิฯิ ยงัคงขับเคลือ่นการท�างาน

ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีต�าบลสันมะค่า

อย่างต่อเนื่อง   โดยร่วมมือกับเทศบาลต�าบลสันมะค่า

จัดการอบรมแกนน�าเดก็และเยาวชนในการท�าคลปิเพือ่

สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงและความ

ปลอดภัยในพืน้ทีต่นเองและได้น�าเอาคลปิทีแ่กนน�าเด็ก

และเยาวชนท�ามาเปิดในงาน“เปิดบ้านสันมะค่า”ซึ่ง

เป็นกิจกรรมที่เทศบาลต�าบลสันมะค่าร่วมกับมูลนิธิ

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและหน่วยงานในพื้นท่ีร่วมกันจัด

งานน้ีขึ้น เพ่ือให้ท้ังหน่วยงานภายนอกได้เห็นถึงการ

ด�าเนินงานของเทศบาลและประชาชนในชุมชน

มูลนิธิฯ ลงติดตำมกำรท�ำงำนของ ต.สันมะค่ำ 

สภำเด็กและเยำวชนเก็บข้อมูลประวัติศำสตร์ 

ก็ได้เข้าใจถึงแนวทางการท�างานของเทศบาล ทั้งการ

ท�างานเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัว การ

ท�างานเร่ืองความปลอดภัยและการท�างานเพ่ือพัฒนา

คณุภาพชวีติของเดก็และประชาชนในต�าบล จากการท�า

กิจกรรมนี้ท�าให้เกิดบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ระหว่าง

เทศบาลต�าบลสันมะค่า หน่วยงานในพ้ืนที่และมูลนิธิ

ศนูย์พิทกัษ์สิทธเิด็กในการร่วมกนัยติุความรุนแรงต่อเดก็

        ในปี 2561 มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับเทศบาลต�าบลสัน

มะค่า ด�าเนินงานตามข้อตกลง MOU ในการร่วมกันยุติ

ความรุนแรงต่อเด็ก โดยได้จัดกิจกรรม“ห้องเรียนพ่อ

แม่”ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองในต�าบล จัดกิจกรรม“เรียน

รู้ประวัติศาสตร์ชุมชน” เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเด็กและ

เยาวชนให้เข้าใจถึงเรื่องราวดีๆ ของชุมชนตนเอง ผ่าน

การบอกเล่าของคนรุน่เก่าถ่ายทอดสูเ่ดก็และเยาวชนคน

รุน่ใหม่ จนต่อยอดมาเป็นกจิกรรม “ห้องเรยีนวถิชีมุชน” 

ที่มีคนรุ่นเก่ามาถ่ายทอดสิ่งดีๆ ให้กับคนรุ่นใหม่
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       จากการด�าเนินงานตั้งแต่ปี 2558 เทศบาลต�าบลสันมะค่า

ได้ด�าเนินงานตามกรอบการท�างานชุมชนคุ้มครองเด็กทั้ง 3 ด้าน 

คือมีการด�าเนินงานส่งเสริมความปลอดภัย มีการส่งเสริมพัฒนา

เด็กและครอบครัวและมีการดูแลช่วยเหลือเฝ้าระวังและคุ้มครอง

เด็กและครอบครัว โดยมีรายละเอียดการด�าเนินงานดังนี้

 ด้ำนกำรส่งเสริมควำมปลอดภัยในต�ำบล 
      1.มีการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นท่ีด้วยการปรับปรุง-

ซ่อมแซมเคร่ืองเล่นที่ช�ารุด ก�าจัดเครื่องเล่นที่ช�ารุดออกไป

โดยดึงการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล และทีมสภาเด็กและเยาวชนมาร่วมกันซ่อมแซม    

ใช้งบประมาณเพียง 3 พันกว่าบาท

         2.มีการปรับปรุงบริเวณทางโค้ง ทางแยกด้วยการจัด

ท�าป้ายเตือน ตีเส้นขาว ท�าทางม้าลายตรงบริเวณชุมชนและ

โรงเรียนบริเวณที่เป็นทางโค้ง ทางแยกให้เห็นชัดเจนเพื่อลด

อุบัติเหตุ

        3.เจ้าหน้าที่เทศบาลได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าของร้าน

เกมส์เพื่อขอความร่วมมือไม่ให้เด็กที่อายุต�่ากว่า 18 ปีมาเล่น

เกมส์ทีร้่านในช่วงเวลาเรยีนและไม่ให้เดก็ในช่วงประถมศกึษา

เข้ามาใช้บรกิารทีร้่านเกมส์เลย เน่ืองจากพบว่ามเีดก็ในชมุชน

หนีไปเล่นเกมส์ในช่วงเวลาเรียนและในช่วงวันหยุดมีเด็กมา

เล่นเกมส์ในร้านเป็นระยะเวลานานเกนิไปจนส่งผลกระทบต่อ

การด�าเนินชีวิตของเด็ก

ตีเส้นทำงม้ำลำย        

ท�ำป้ำยไฟกระพริบเตือน

ท�ำป้ำยเตือน              กำรส�ำรวจสนำมเด็กเล่นที่ช�ำรุด       เครื่องเล่นที่ซ่อมแซมเสร็จแล้ว

         4.น�ารถแบ็กโฮมาปรับพื้นที่ริมตลิ่งไม่ให้ลาดชันและ

ท�าราวกั้นแหล่งน�้าเนื่องจากเคยมีเหตุเด็กจมน�้าและมีการ

ลื่นล้มบริเวณริมตลิ่งแต่บริเวณจุดนี้ยังท�าไม่ครบทั้งหมด

เนื่องจากใช้งบประมาณค่อนข้างสูงมาก

จำกกำรด�ำเนินงำนชุมชนคุ้มครองเด็ก
สู่กำรแก้ไขปัญหำในพื้นที่
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ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำเด็กและเยำวชนในต�ำบล 

       ทางเทศบาลมีการท�างานกับเด็กและเยาวชนในสภาเด็ก

และเยาวชนต�าบลสนัมะค่า โดยการผลกัดนั สนบัสนนุ ส่งเสรมิให้

เด็กและเยาวชนเข้ามามีบทบาทในการท�างานกับผู้คนในชุมชน

เกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อม ผู้พิการ และเด็ก

โดยเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ต้ังแต่การร่วมพิจารณารับ

โครงการหรอืกจิกรรมจากภายนอก ร่วมออกแบบวางแผน ด�าเนนิ-

งาน สรุปผลการด�าเนินงาน จนกระทั่งปัจจุบันสภาเด็กและ

เยาวชนต�าบลสันมะค่าถือเป็นหนึ่งในกลไกหลักที่คอยขับเคล่ือน

งานของเทศบาลนอกจากนี้จากการที่สภาเด็กและเยาวชนได้เข้า

ร ่วมเป็นนักวิจัยชุมชนและได้ส�ารวจชุมชนในพื้นที่  พบว่า

สถานการณ์เสี่ยงที่เกิดขึน้กบัเดก็และเยาวชนมากที่สดุ คือ 1.เด็ก

มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  2.ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (พ่อ

แม่ด่าทอ/ทุบตีลูกหลาน ไล่ลูกหลานออกจากบ้าน พ่อแม่มีอาชีพ

ขายเสือ้ผ้าและปล่อยให้ลกูหลานอยูบ้่านตามล�าพัง) 3.ปัญหาขยะ

ในชุมชน ทั้ง 3 เรื่องนี้จึงกลายเป็นยุทธศาสตร์ในการท�างานของ

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต�าบลสันมะค่า  โดยท่ีผ่านมากลุ่ม

สภาเดก็และเยาวชนฯ  ได้เป็นวทิยากรถ่ายทอดความรู้เรือ่งความ

ปลอดภัยทางเพศไปสู่พื้นที่ต�าบลโรงช้าง ต�าบลศรีโพธิ์เงิน ต�าบล

สันมะค่า และเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคในการถ่ายหนัง/ท�า

หนังสั้นให้แก่ ต.ห้วย-ยาบ  ต.โรงช้าง และต.เชียงแสน จนท�าให้

พืน้ทีน่ั้นไดร้ับรางวลัรองชนะเลศิ  มกีารลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมูลและให้

ความช่วยเหลือแก่พ่อแม่วัยใส สร้างคลิปหนังสั้นที่สะท้อนเรื่อง

ราวของเดก็วยัรุน่ในชมุชนให้แก่คนในพืน้ทีโ่ดยใช้ชือ่ว่าหนงักลาง

โบสถ์ 

กิจกรรมเยำวชนเรียนรู้ภูมิปัญญำ

ด้ำนกำรดูแลช่วยเหลือ เฝ้ำระวังและคุ้มครองเด็กและครอบครัว  

       การด�าเนนิงานของเทศบาลต�าบลสนัมะค่าส่วนใหญ่

เป็นการด�าเนนิงานให้ความช่วยเหลอืครอบครวัผู้พกิาร ผู้สูงวยั 

ผูป่้วยตดิเตยีง ผูป่้วยเรือ้รงั อาทิเช่น มกีารซ่อมแซมบ้านให้แก่

ผู้สูงวัยที่มีความพิการทางสายตาเพื่อให้สามารถด�าเนินชีวิต

ภายในบ้านอย่างปลอดภัยด้วยการสร้างราวจับที่เชื่อมไปยัง

ห้องน�้าและซ่อมแซมห้องน�้า สร้างบ้านใหม่ ให้แก่เด็กและ

ครอบครวัเพือ่ทดแทนบ้านเก่าท่ีมคีวามทรดุโทรม เอยีง ผ ุช�ารดุ

จนไม่สามารถจะอยู่อาศัยได้ มีการจัดหาหรือขอรับบริจาค

อุปกรณ์ช่วยเหลอืผูป่้วยในชมุชน เช่น อปุกรณ์ช่วยพยงุเดนิ 

(WALKER) ให้ค�าแนะน�าหรือพาเด็กและครอบครัวไปขึ้น

ทะเบยีนเป็นผูพ้กิาร ช่วยเหลอืครอบครวัทีม่แีม่มปัีญหาสขุภาพ

จิตไม่สามารถให้การดแูลลกูของตนเองได้ด้วยการประสานงาน

กบับ้านพกัเด็กและครอบครวัจงัหวัดเชยีงราย  
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       นอกเหนอืจากการด�าเนนิงานใน 3 ด้านแล้วยังพบว่า

พืน้ทีแ่ห่งนีม้กีารวางแผนการขบัเคลือ่นงานในพืน้ทีแ่ละพฒันา

บุคลากรอย่างสม�่าเสมอ มีการน�าโครงการไปเชื่อมโยงกับ

แผนการด�าเนนิงานท�าให้มงีบประมาณมาสนบัสนนุการด�าเนนิ

งาน และมกีารด�าเนนิงานกบัเครอืข่ายในพืน้ที ่เกดิกลุม่นกัวจิยั

ชมุชนขึน้ซึง่ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าทีเ่ทศบาล ครจูากศูนย์เด็ก

เลก็ สภาเดก็และเยาวชน และอาสาสมคัรในชมุชน ซึง่เป็นกลุม่

หลักในการด�าเนินงานโครงการชุมชนคุ้มครองเด็กในพื้นที่

ต�าบลสันมะค่า 



       จากการท�างานกับเทศบาลต�าบลสันมะค่าที่ผ่านมา มูลนิธิฯ พบว่าเทศบาลมีการด�าเนินงานที่โดดเด่นมากที่สุด ในเรื่องการ

ท�างานพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน  ซึ่งส่งผลให้การขับเคลื่อนงานพัฒนาต่างๆ ในต�าบลมีความน่าสนใจ การด�าเนินงานพัฒนา

สภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลต�าบลสันมะค่า มีดังนี้

บทเรียนกำรด�ำเนินงำนพัฒนำแกนน�ำเด็กและเยำวชนของเทศต�ำบลสันมะค่ำ

1. กำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย

       เทศบาลรบัสมคัรเด็กและเยาวชนจากความสมคัร

ใจ โดยคละเพศและวัย ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 12-18 ปี โดยผู้

สมคัรมาจากหลากหลายโรงเรยีน เช่น  โรงเรยีนบ้านวงัวทิยา  

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ฯลฯ ผู้สมัครส่วนใหญ่มาจากค�า

แนะน�าของสภาเดก็และเยาวชนรุน่พี ่หรอื มาจากการชกัชวน

ของเจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลสันมะค่า 

2. กำรท�ำงำนกับกลุ่มเป้ำหมำย

       2.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศเด็กและเยาวชนที่สมัครเข้า

มาเป็นสภาเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เสนอ

ตัวเป็นทีมคณะท�างานสภาเด็กและเยาวชน แล้วให้สมาชิก

โหวตรับรอง

        2.2 จดัให้มกิีจกรรมเสรมิสร้างความสัมพนัธ์ในกลุม่และ

ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ท�าหน้าท่ีพี่เลี้ยงให้กับสภาเด็กและ

เยาวชน เจ้าหน้าที่เทศบาลอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการรูป แบบเป็นทางการ  ได้แก่ 

การประชุมเพ่ือออกแบบวางแผนการท�างาน การประชุม

เตรยีมงาน การนดัหมายมาช่วยกจิกรรมหรอืงานต่างๆทีเ่ทศ

บาลฯและงานทีเ่ทศบาลต�าบลสนัมะค่าจดัร่วมกับชมุชนหรอื

ภาคีเครือข่ายต่างๆ 

          รูปแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การพบปะสังสรรค์และ

นัดหมายรับประทานอาหารเย็นมื้อพิเศษร่วมกัน เช่น หลัง

จากเสร็จสิ้นในการท�ากิจกรรมแต่ละครั้ง หลังจากสอบเสร็จ 

โดยปลัดเทศบาลในช่วงปี 2558-เดือนกันยายน 2561 คือ

นางสาวโสภา วงศ์ใหญ่ เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลจดัสรรงบประมาณ

ส่วนตวัให้กับน้องๆ และถ้าน้องๆ ไปท�ากจิกรรมหรอืช่วยงาน

ต่างๆ ทีมคณะท�างานสภาเด็กและเยาวชนจะเอาเงินที่ได้มา

รวมเป็นกองกลาง เพื่อจัดสรรเป็นเงินค่าอาหารมื้อพิเศษใน

การเชื่อมความสัมพันธ์ของทีมสภาเด็กและเยาวชน

เวทีประชุมของสภำเด็กฯ

        2.3 การสร้างช่องทางในการสือ่สารระหว่างทีมเจ้า

หน้าทีเ่ทศบาลต�าบลสันมะค่ากบัสภาเด็กและเยาวชนใช้ช่อง

ทางสือ่สารทางไลน์กลุม่สภาเดก็ต�าบลสนัมะค่า (มสีมาชกิ 73 

คน) และช่องทาง FACEBOOK ต้นกล้านักวิจัยชุมชน    

        2.4 การดึงการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนใน

ทกุคร้ังทีท่�ากจิกรรมนัน่คอืในแต่ละคร้ังทีม่กีจิกรรมใดๆ ของ

เทศบาล เจ้าหน้าที่จากเทศบาลจะให้สภาเด็กเยาวชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลท�าหน้าที่เป็น

พี่เลี้ยง โดยเปิดโอกาสให้ทีมสภาเด็กและเยาวชนได้วางแผน

การจัดกิจกรรมและท�ากิจกรรมด้วยตนเองและพี่เลี้ยงจาก

เทศบาลร่วมในการวางแผนกับเด็กๆ อ�านวยความสะดวกใน

เร่ืองอปุกรณ์ พาหนะในการรับ-ส่งสภาเด็กและเยาวชน และ

การประสานงานกับภาคีเครือข่าย นอกจากนี้ในการท�างาน

ในแต่ละครัง้จะมกีารประชมุเตรยีมงานก่อนทกุครัง้ มีการแบ่ง

งานกนัรับผิดชอบตามความถนดัและความสนใจ ซึง่เทศบาล

จะมกีารจัดกจิกรรมต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี สภาเดก็และเยาวชน

ที่นี่จึงมีโอกาสได้ท�างานตลอดทั้งปี  ท�าให้การมีส่วนร่วมและ

ความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนต�าบลสันมะค่าจงึค่อน

ข้างดี  สิ่งส�าคัญอีกประการ คือ สภาเด็กและเยาวชนของที่นี่

มีการสานต่อและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น  ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 
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      2.5 การท�า AFTER ACTION REVIEW หลังจากท�า

กจิกรรมทกุคร้ัง คือ เมือ่จดักิจกรรมเสรจ็สิน้ในแต่ละครัง้ เจ้า

หน้าที่ที่เป็นพี่เลี้ยงจากเทศบาลจะประชุม AFTER ACTION 

REVIEW (AAR) กับสภาเด็กและเยาวชนทุกครั้ง เพื่อการ

ทบทวนการด�าเนินงานและพัฒนาการด�าเนินงานต่อไปของ

ทีมสภาเด็กและเยาวชน

           2.6  ให้สภาเดก็และเยาวชนได้มส่ีวนร่วมในการอบรม 

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จาก 

เมือ่เวลาเทศบาลไปศกึษาดูงานหรือเข้าร่วมอบรมก็จะมีแกน

น�าหรือผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง

            2.7  การฝึกทกัษะในการท�างานโดยพ่ีเลีย้งจากเทศบาล

ต�าบลสันมะค่าจะฝึกทักษะในการท�างานให้กับสภาเด็กและ

เยาวชน โดยให้สภาเด็กเยาวชนประชุมวางแผนการท�างาน 

ให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นผู้ท�ากิจกรรม และมีการสรุปการ

ท�างานและถอดบทเรียนการท�างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในทุก

คร้ัง ท�าให้สภาเด็กและเยาวชนมีโอกาสเรียนรู้กระบวนการ

ท�างานและพัฒนาการท�างานของตนเอง

ปัจจัยควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำแกนน�ำ 
สภำเด็กและเยำวชนของเทศบำลต�ำบลสันมะค่ำ
1.ด้ำนนโยบำยและโครงสร้ำง เทศบาลมกีารก�าหนดยทุธศาสตร์

ที่ชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนาแกนน�าเด็กและเยาวชนและมี

โครงสร้างการท�างานทีช่ดัเจนทัง้โครงสร้างภายในองค์กรทีม่เีจ้า

หน้าท่ีที่รับผิดชอบสภาเด็กและเยาวชน มีระบบพี่เลี้ยง มีแผน

งานการด�าเนนิงานและมงีบประมาณรองรบั รวมทัง้มโีครงสร้าง

สภาเด็กและเยาวชนที่ชัดเจน

2.ด้ำนกระบวนกำรท�ำงำน เทศบาลมีกระบวนการท�างานที่ให้

โอกาสสภาเดก็และเยาวชนเข้ามามส่ีวนร่วมก�าหนดยทุธศาสตร์

ในการขบัเคลือ่นงานเองและให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้มีส่วน

ร่วมในการวางแผน ออกแบบ ด�าเนินงานเอง  

3.ระบบพีเ่ลีย้ง เทศบาลมเีจ้าหน้าท่ีท่ีท�าหน้าท่ีเป็นพีเ่ลีย้งทีค่อย

ชกัชวนให้สภาเดก็ฯ มาท�ากจิกรรมกระตุน้ให้เดก็ๆ ได้มส่ีวนร่วม

ในการท�างานทุกครั้งและสนับสนุนช่วยเหลือในกรณีที่เด็ก

ต้องการความช่วยเหลืออีกท้ังความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงและ

สภาเด็กเป็นไปในลักษณะแนวระนาบ คือ พี่เลี้ยงให้ความเป็น

มติรกบัเดก็ๆ สามารถปรกึษาและขอความช่วยเหลอืจากพีเ่ล้ียง

ได้เสมอ พี่เลี้ยงมีท่าทีที่ให้โอกาสเด็ก ไม่มีลักษณะการสั่งการ

หรือการใช้อ�านาจใดๆ นอกจากนี้พี่เลี้ยงกับสภาเด็กฯ ยังมีการ

ติดต่อกันทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งช่วยให้

สัมพันธภาพของพี่เลี้ยงและสภาเด็กเป็นไปอย่างสนิทสนมกัน

มากขึ้น
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กำรด�ำเนินงำนชุมชนคุ้มครองเด็กในต�ำบลบ่อแดง 

         ในปี พ.ศ.2552 มลูนธิศินูย์พทิกัษ์สทิธเิดก็ได้เข้าไปท�า

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กับพ่อแม่ผู ้ปกครองของเด็ก

นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)เนื่องจาก

โรงเรียนวัดบ่อแดงได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

มาก่อน(โครงการหนึง่ของมลูนิธิศนูย์พทัิกษ์สทิธเิดก็)หลงัจาก

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์เสร็จสิ้นลงท�าให้เกิดเครือข่าย

ครอบครวัทีร่วมตวักันอย่างเหนียวแน่นในพืน้ทีต่�าบลบ่อแดง 

          ในปี 2554 มูลนิธิฯ ได้น�าโครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก

เข้าสู่พื้นที่ต�าบลบ่อแดง โดยเริ่มจากกิจกรรมส�ารวจจุดเสี่ยง

ในชุมชน(นกัวจิยัชมุชน)และได้เชิญองค์การบรหิารส่วนต�าบล

บ่อแดง โดยมีนายอุทยั  สขุทร เป็นนายกองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลบ่อแดง และ มีนายกมล อนุดิษฐ์ เป็นผู้อ�านวยการ

จำกกำรด�ำเนินงำนชุมชนคุ้มครองเด็กสู่กำร
แก้ปัญหำในชุมชน
       หลงัจากมกีจิกรรมส�ารวจจดุเส่ียง ส่งผลให้คนในชุมชน

และหน่วยงานท้องถ่ินได้ร่วมมือกันแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆ 

เรือ่ยมาจนปัจจบุนัพืน้ทีแ่ห่งนีเ้กดิการด�าเนนิงานเรือ่งความ

ปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนดังตัวอย่างต่อไปนี้

    1.จุดเสี่ยงบริเวณถนนในชุมชนซึ่งมีรถยนต์และรถ

จักรยานยนต์วิ่งบนถนนด้วยความเร็วสูง บริเวณนี้มีผู้คน

สัญจรเดินไปมาและข้ามถนน ความเสี่ยงที่ชุมชนวิเคราะห์ 

คือ อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้ การแก้ปัญหา คือ องค์การ

บริหารส่วนต�าบลบ่อแดง โรงเรียนวัดบ่อแดง และ 

เครือข่ายผู้ปกครองได้น�าเชอืกมะนลิาทีใ่ช้ในการผกูเรือมา

ประยุกต์ท�าเป็นลูกระนาดเพื่อชะลอหรือลดความเร็วรถ

   

    2.บริเวณทางแยกทางโค้ง/โค้งหักศอก/โค้งปาท่องโก๋ 

หรือบริเวณทางแยกที่มีกอไผ่หรือหญ้าขึ้นรกยื่นล�้าออกมา

บงัสายตาผูข้บัขีร่ถ เสีย่งต่อการเกิดอบุตัเิหต ุแก้ปัญหาโดย 

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อแดงจัดท�าป้ายเตือน ติด

กระจกทางโค้ง ตัดต้นไม้ ดายหญ้า 

จุดเสี่ยงในต�ำบลบ่อแดง

กำรติดตั้งเชือกแทนลูกระนำดชะลอควำมเร็ว        

ประชุมแนวทำงกำรท�ำงำนลดควำมรุนแรงกับ อบต.บ่อแดง

ข้อมูลพื้นฐำน

         องค์การบรหิารส่วนต�าบลบ่อแดง ตัง้อยูท่างทศิใต้ของ

อ�าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา มเีนือ้ที ่5,125 ไร่ มปีระชากร

ทั้งสิ้น 5,392 คน มีจ�านวนครัวเรือน 1,056 หลังคาเรือน  

ต�าบลบ่อแดงประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านแคบน  

หมู่ 2 บ้านแค  หมู่ 3  บ้านบ่อแดง  หมู่ 4 บ้านพังช้างตาย  

หมู่ 5 บ้านแคใต้ หมู่ 6 บ้านวัดพิกุล ประชากรในต�าบล        

บ่อแดง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง รับ-

ราชการ ค้าขายและอืน่ๆ  ปัจจบัุนม ีนายเสนอ จติมานะ เป็น

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อแดง 

โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)ในขณะนั้นและมีเครือ

ข่ายผู้ปกครองท่ีผ่านกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์เข้าร่วม

กิจกรรมส�ารวจจุดเสี่ยงด้วย จากกระบวนการอบรมครั้งนี้

ท�าให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เดินส�ารวจจุดเสี่ยงและเห็นถึงจุดที่

ไม่ปลอดภัยต่างๆ 
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องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ่อแดงกับกำร
ท�ำงำนชุมชนคุ้มครองเด็ก



       3.ในชุมชนมีแหล่งน�้าที่เป็นจุดเสี่ยงได้แก่ สระน�้าในหมู่

ที่ 2 และหมู่ที่ 3 เป็นแหล่งน�้าลึก เคยมีคนลงไปและจมน�้า

เสยีชวีติ ทางองค์การบรหิารส่วนต�าบลบ่อแดงจงึได้จดัท�าป้าย

เตือนห้ามลงเล่นน�้าบริเวณนี้และโรงเรียนท�าความเข้าใจกับ

นกัเรยีนและผูป้กครองถงึอนัตรายในการเข้าไปบรเิวณนีส่้วน

บรเิวณหาดมหาราชซึง่เป็นแหล่งน�า้ส�าหรบัท�าประปาหมูบ้่าน

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อแดงได้จัดท�ารั้วกั้นโดยรอบ

    4.ในชุมชนมีเด็กและเยาวชนจับกลุ ่มมั่วสุมต้มน�้า

กระท่อม เสพยาบ้าและเล่นการพนัน เช่น พนนัปลากดัและ

ชนไก่ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าสู ่วงจรของยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนต�าบลและแกนน�าชุมชนโรงเรียนได้มอง

เหน็ถงึปัญหาเหล่านีพ้ยายามร่วมกนัหาทางแก้ปัญหาแต่ยงัไม่

ประสบผลส�าเรจ็เท่าใดนกัยงัคงต้องพฒันาแนวทางการด�าเนิน

งานเพือ่หาทางออกต่อไป

          จากการด�าเนนิงานดงักล่าวจะเหน็ว่าพืน้ทีน่ีม้อีงค์การ

บริหารส่วนต�าบลบ่อแดงเป็นตัวหลักในการด�าเนินงานด้าน

การส่งเสริมความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ปัจจุบันพื้นที่นี้ได้

เกดิเป็น “ชมรมนกัวจัิยชุมชนต�าบลบ่อแดง” ขึน้ (ยงัไม่ได้จด

ทะเบียนอย่างเป็นทางการ) ซึง่มาจากกลุม่นักวิจยัชุมชนทีเ่ข้า

ร่วมส�ารวจจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ชุมชนและมีองค์การบริหารส่วน

ต�าบลบ่อแดงและโรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)เป็น

หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานต่างๆจนต่อมาได้กลาย

เป็นกลไกหลักในการท�างานกับชุมชนจนถึงปัจจุบัน
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ปัจจัยควำมส�ำเร็จในกำรท�ำงำนเรื่องควำม
ปลอดภัยในต�ำบลบ่อแดง
          1. ท้องถิ่นให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องควำมปลอดภัย 
โดยเมือ่องค์การบรหิารส่วนต�าบลพบเหน็หรือรบัทราบถงึจดุ

เส่ียง หรือภยัอนัตรายต่างๆ จะรีบด�าเนนิการแก้ไขโดยเรว็ ซึง่

ทีผ่่านมาพบว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลบ่อแดงได้ด�าเนนิการ

แก้ไขจุดเสี่ยงไปแล้วหลายจุด 

           2. มีกลไกชมรมนักวิจัยชุมชน ชมรมนักวิจัยชุมชนได้

เข้ามาเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนเร่ืองความปลอดภยัในต�าบล

โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลจุดเสี่ยงและส่งรายงานยื่นไปยัง

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อแดง หลังจากนั้นชมรมนักวิจัย

ชมุชนยงัคงท�าหน้าทีใ่นการเฝ้าระวงัความเสีย่งต่างๆท่ีจะเกดิ

ขึน้ในต�าบล เม่ือใดกต็ามทีพ่บเจอจดุเสีย่ง ชมรมจะแจ้งไปยงั

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อแดง เพื่อให้มาด�าเนินการแก้ไข

  



          3.มีกำรน�ำโครงกำรไปบรูณำกำรเช่ือมโยงกับภำรกิจของ

องค์กร ทางเทศบาลต�าบลสันมะค่าไม่ได้มองว่าเป็นการเพิม่งานหรอื

เพิม่ภาระแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลบัมองว่าเป็นสิง่ทีเ่ก้ือกลู

ตอบสนองต่อกัน เช่น เทศบาลต�าบลสนัมะค่าน�าโครงการไปบรูณา

การกับยทุธศาสตร์ 3 น (น่าดู น่าอยู ่น่ากนิ) ในขณะท่ีองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลบ่อแดงได้น�าโครงการไปบรูณาการในการจดัการจราจรเพือ่

ลดความเส่ียงทางท้องถนนซึง่เป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลบ่อแดงอยู่แล้ว  เช่น การใช้เชอืกมะนลิาท�าเป็นลกู

ระนาดชะลอความเรว็  การติดต้ังกระจกโค้งทางแยก 

         4. กำรสือ่สำรกบัชมุชนทีด่ ี พืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลสนัมะค่ามี

การสือ่สารกบัชมุชนอย่างสม�า่เสมอระหว่างผู้น�าชุมชนและคนใน

ชมุชน  เพือ่บอกเล่าและสือ่สารการท�างานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ไปยงัภาคประชาชนและภาคประชาสงัคม และบ่อยครัง้จะ

เหน็ว่ามสีภาเดก็และเยาวชนเป็นผู้สือ่สารไปยงัพืน้ทีชุ่มชนเองด้วย 

ส่วนในพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อแดง มเีครือข่ายพ่อแม่อาสา

สมคัรในต�าบลหรอืชมรมนักวจิยัชุมชนเป็นนกัสือ่สารหลกั เมือ่ก่อน

ที ม เ ค รื อ ข ่ า ย พ ่ อ แ ม ่ อ า ส า ส มั ค ร ข อ ง พื้ น ที่ ต� า บ ล

บ่อแดงไม่ได้มบีทบาทส�าคญัในพืน้ทีช่มุชนใดๆ เลยจนเม่ือได้เข้าร่วม

โครงการนกัวจิยัชมุชนของมลูนธิศินูย์พทิกัษ์สทิธเิดก็ท�าให้เครอืข่าย

พ่อแม่อาสาสมคัรกลายมาเป็นกระบอกเสียงให้แก่คนในชมุชนเพราะ

มข้ีอมูลเชงิประจกัษ์พยานในการร้องเรยีนต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

      5.กำรสร้ำงพืน้ท่ีกจิกรรมส�ำหรบัเดก็และเยำวชนอย่ำง

สม�ำ่เสมอ ช่วยพฒันาเดก็เยาวชนและน�าไปสูค่วามร่วมมือของคนใน

ชมุชน  การจดัให้มีกจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง การออกแบบกจิกรรมเพือ่

ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายในชมุชนได้รับผลประโยชน์เป็นสิง่ทีเ่ทศบาล

ต�าบลสนัมะค่าจดัให้แก่ทกุกลุ่มเป้าหมายโดยมเีจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ

สภาเดก็และเยาวชนต�าบลในเทศบาลต�าบลสนัมะค่าท�าหน้าทีใ่นการ

ออกแบบกจิกรรม สือ่สาร สร้างการมส่ีวนร่วมไปยงัทมีสภาเดก็และ

เยาวชนเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมอย่างสม�า่เสมอ สิง่นีช่้วยสร้าง

ความเข้มแขง็ให้กบัสภาเดก็และเยาวชนรวมถงึประชาชนในพืน้ท่ีก็ได้

ประโยชน์ส่งผลให้เกดิความร่วมมือทีดี่ในชุมชนหรอืต�าบลอกีด้วย

              6.กำรสนบัสนุนและติดตำมกำรด�ำเนินงำนอย่ำงสม�ำ่เสมอ

ช่วยให้งานเคล่ือนตัวไปได้ รปูแบบการท�างานทีก่ระตุ้นให้พืน้ทีม่กีาร

ด�าเนนิงานตามแผนและมกีารสนบัสนนุงบประมาณบางส่วนรวมถงึ

เสริมองค์ความรู้หรือทักษะบางอย่างเพ่ือให้คณะท�างานแต่ละพ้ืนที่

สามารถท�างานได้ตามแผนและต่อยอดการท�างานในปีต่อไป หากการ

ด�าเนนิงานท�าเพยีงขัน้ตอนของการจดัอบรมหรอืจดัประชุมเพยีง

อย่างเดียวอาจจะไม่เกิดการด�าเนนิงานในระยะต่อเน่ืองต่อไป

          ดังนัน้หากจะให้การด�าเนนิงานได้ผลจะต้องมกีารสนบัสนนุ

และติดตามการด�าเนนิงานของหน่วยงานเจ้าของเร่ืองอย่างต่อเนือ่ง

สม�า่เสมอ
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ปัจจัยที่ส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนของเทศบำล
ต�ำบลสันมะค่ำและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล
บ่อแดงประสบผลส�ำเร็จ  

          1. ผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีส่วนส�ำคญัมำกในกำร
ขบัเคลือ่นโครงกำร ไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตร ีปลดัเทศบาล นายก

และปลัดองค์การบรหิารส่วนต�าบลล้วนเป็นบุคคลท่ีมีความส�าคัญต่อ

การขบัเคลือ่นการด�าเนินงานโครงการชมุชนคุม้ครองเดก็เป็นอย่าง

มาก ลกัษณะของผูน้�าทีเ่อือ้ต่อการด�าเนินงานให้ประสบผลส�าเรจ็ คอื

1. ผู้น�าเห็นความส�าคัญหรือตระหนักในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

เยาวชน ครอบครวั ผูพ้กิาร และผูด้้อยโอกาส เมือ่พบเห็นสถานการณ์

ปัญหาต่างๆไม่ละเลยนิง่เฉยหรอืเป็นผูท่ี้ให้โอกาสเดก็เยาวชนได้เข้า

มามส่ีวนร่วมในการพฒันาชมุชนเหน็ความส�าคัญในเรือ่งการพัฒนา

มนษุย์ 

2. ผูน้�าทีม่ลีกัษณะการประสานงานท่ีด ีคอืมีการสือ่สาร ประสานงาน

ภายในทมีทีด่ ี ก�าหนดบทบาทหน้าทีใ่ห้เจ้าหน้าทีภ่ายในได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องในทกุงานเพือ่ไม่ให้ตกเป็นภาระ

หลกัของใครคนใดคนหนึง่ 

3. ผูน้�าเข้าไปมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานกบัทมีงานในทกุงานไม่ใช่

เป็นผู้ส่ังการเพยีงอย่างเดยีวแต่ท�าหน้าทีใ่นการร่วมปฏบิตังิานไปกบั

ทมีงานด้วย  

          2. ทีมคณะท�ำงำนมีควำมเข้มแข็ง  
        2.1. ทมีภำยในองค์กร เทศบาลต�าบลสนัมะค่าได้มกีารจัดทมี

ในการรบัผดิชอบและประสานงาน โดยมปีลดัเทศบาลเป็นหวัหน้าทมี

ร่วมการประชุมวางแผนขบัเคลือ่นงานและสรปุผลการด�าเนนิงานร่วม

กบัทีมหลงัจากเสรจ็สิน้การด�าเนนิงานและมทีีมเจ้าหน้าท่ีทีเ่กีย่วข้อง

ในการด�าเนนิงานในเทศบาลและใช้กลไกสภาเดก็และเยาวชนต�าบล

เป็นตัวหนุนเสริมและตัวหลักขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ในขณะท่ีทีม

องค์การบรหิารส่วนต�าบลบ่อแดงมรีองนายกฯ ประธานสภา เจ้าหน้า

ท่ีอบต.ทีเ่กีย่วข้อง สมาชกิอบต.และมชีมรมนกัวจัิยชมุชนต�าบลบ่อ

แดงเป็นกลไกหลกัในการด�าเนนิงาน

         2.2. ภำคีเครอืข่ำยภำยนอกองค์กร  เทศบาลต�าบลสนัมะค่า

มีการด�าเนินงานร่วมกันกับองค์กรในพื้นที่ นอกพื้นที่ และได้ดึง

ศกัยภาพของภาคเีครอืข่ายมาช่วยหนุนเสรมิในการด�าเนินงาน เช่น 

มกีารด�าเนนิงานร่วมกับโรงเรยีนบ้านวงัวทิยา  โรงเรยีนชมุชนบ้านสัน

มะค่า วดัในพ้ืนที ่รพ.สต.สนัมะค่า รพ.ป่าแดด  สภ.ป่าแดด บ้านพกั

เดก็ และครอบครัวจงัหวดัเชยีงราย พมจ.เชยีงรายและภาคเีครอืข่า

ยอืน่ๆ ในขณะที ่องค์การบรหิารส่วนต�าบลบ่อแดง มกีารท�างานร่วม

กบัโรงเรียนวดับ่อแดง (จอกประชานกุลู) โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ

ต�าบลพังช้างตาย  โรงพยาบาลสทงิพระ  สถานตี�ารวจภธูรสทงิพระ 

เป็นต้น



กำรด�ำเนินแบบโรงเรียนเป็นตัวหลักในกำรขับ
เคล่ือนด�ำเนินงำนโดยมีชุมชนเป็นตัวหนุนเก้ือ              
( โรงเรยีนน�ำ ชุมชนหนุน )
          การด�าเนินงานแบบโรงเรยีนเป็นตวัหลกัในการขบัเคลือ่น

ด�าเนินงานโดยมีชุมชนเป็นตัวหนุนเกื้อ หมายถึง การด�าเนนิงาน

ที่มีโรงเรียนเป็นผู ้ประสานงานหลักโดยมีชุมชนเป็นหน่วย

สนับสนนุ ส่วนใหญ่เป็นโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นโครงการโรงเรยีนคุม้ครอง

เด็กของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กอยู ่แล้ว ยกเว้นชุมชน

สวุรรณประสทิธิ ์2 ทีข่บัเคลือ่นผ่านศนูย์พฒันาเดก็เลก็ (ซอนต้า

สากล) ซึง่ไม่ได้อยูใ่นโครงการโรงเรยีนคุม้ครองเด็ก พืน้ทีท่ีม่กีาร

ด�าเนินงานในลักษณะนี้  ได ้แก ่ 1.ชุมชนบ้านคลองยาง 

อ.เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ปี 2549) 2ชมุชนสวุรรณประสทิธิ2์ 

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร (ปี 2554)  3.ชุมชนบ้านหนองโน  

อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น  (ปี 2558)  4.ชมุชนบ้านร่าหมาด-ชมุชน

บ้านขุนสมุทร อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่ (ปี 2558)  5.ชุมชนบ้าน

ขุนสมุทรไทย อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (ปี 2559) 

6.ชุมชนบ้านหนองแกมน-บ้านโนนพริก อ.พล จ.ขอนแก่น        

(ปี 2560)

      การด�าเนินงานที่มีโรงเรียนเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน

ด�าเนินงานชุมชนคุ้มครองเด็กโดยมีชุมชนเป็นตัวหนุนพ้ืนที่        

มีการด�าเนินงานน่าสนใจ ได ้แก ่  ชุมชนบ้านคลองยาง  

อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ และชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 เขตบึงกุ่ม 

กรงุเทพมหานคร เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามโดดเด่นในด้านการส่งเสริม

ความปลอดภัยและการส่งเสริมพัฒนาเด็กและการช่วยเหลือ

คุ้มครองเด็ก ในขณะท่ีพื้นท่ีชุมชนบ้านหนองโน อ.กระนวน  

จ.ขอนแก ่น ชุมชนบ ้านร ่าหมาด-ชุมชนบ ้านขุนสมุทร  

อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ชุมชนบ้านขุนสมุทรไทย อ.พระสมุทร

เจดย์ี   จ.สมทุรปราการ ชมุชนบ้านหนองแกมน-โนนพริก  อ.พล 

จ.ขอนแก่น มีความโดดเด่นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาเด็ก 

ซึ่งจะได้กล่าวถึงในส่วนถัดไป ตามล�าดับ 

บทเรียนการด�าเนินงานชุมชนคุม้ครองเด็ก มูลนิธิศูนยพ์ิทักษส์ิทธิเด็ก 24

ชุมชนบ้ำนคลองยำง อ.เกำะลันตำ จ.กระบ่ี                   
กับกำรขับเคลื่อนชุมชนคุ้มครองเด็ก
         ข้อมูลพื้นฐำน ต�าบลคลองยางมพ้ืีนท่ีต้ังอยูบ่นเกาะๆ หนึง่

ของอ�าเภอเกาะลนัตาซ่ึงเป็น 1 ใน 3 เกาะใหญ่ทีม่ปีระชากรอาศยั

อยู ่เป็นจ�านวนมากและเป็นต�าบลที่ถือเป็นประตูสู ่อ�าเภอ

เกาะลันตาในการคมนาคมทางบก ซ่ึงมีสะพานเชื่อมกับอ�าเภอ

คลองท่อม จังหวดักระบี ่ในพ้ืนท่ีบริเวณบ้านทุ่งเสมด็ ต�าบลห้วย

น�า้ขาว อ�าเภอคลองท่อม บนถนนสาย 4206 ท�าให้ในภาพรวม

พืน้ทีต่�าบลคลองยางมสีภาพเป็นภเูขาสลบักบัทีร่าบเชงิเขาลงไป

จนถึงทะเลมีป่าโกงกางและป่าชายเลนล้อมรอบบริเวณเกาะ 

อาณาเขตทางทะเลส่วนหนึง่ของต�าบลคลองยางติดต่อกับ ต�าบล

คลองพนและต�าบลห้วยน�า้ขาว อ�าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ 

ทศิใต้ มอีาณาเขตตดิต่อกบัต�าบลเกาะกลาง อ�าเภอเกาะลันตา 

ทศิตะวนัออกมอีาณาเขตตดิต่อกบัต�าบลห้วยน�า้ขาวทศิตะวนัตก 

มอีาณาเขตติดต่อกบัต�าบลเกาะกลาง อ�าเภอเกาะลนัตา 

          ชมุชนบ้านคลองยาง ตัง้อยูท่ีห่มูท่ี ่2 ต�าบลคลองยาง อ�าเภอ

เกาะลันตา จงัหวดักระบี ่อยูห่่างจากอ�าเภอเกาะลนัตาไปทางทศิ

เหนอืประมาณ 30 กโิลเมตร และอยูห่่างจากศาลากลางจงัหวดั

กระบีไ่ปทางทิศเหนอืประมาณ 90 กโิลเมตร พ้ืนทีข่องหมูบ้่านมี

เนือ้ท่ีประมาณ 3,000 ไร่ มจี�านวนประชากรท้ังสิน้ 1,034 คน 

ส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาอสิลาม มจี�านวนครวัเรอืน 221 ครัวเรอืน 

อาชพีส่วนใหญ่ คอื ท�าสวนยางพารา และ รับจ้าง ภาคเีครอืข่าย

ในการท�างานร่วมกันของชุมชนบ้านคลองยางจะประกอบด้วย 

โรงเรียนบ้านคลองยาง โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ โรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลคลองยาง  องค์การบริหารส่วน

ต�าบลคลองยาง



จำกกำรด�ำเนินงำนชุมชนคุ ้มครองเด็กสู ่       

กำรแก้ปัญหำในชุมชน

ติดป้ำยเตือน

จุดเสี่ยงในชุมชน

จำกกำรด�ำเนินงำนชุมชนคุ้มครองเด็ก ท�าให้ชุมชนมีการ

ด�าเนนิงานเรือ่งความปลอดภยักบัเด็กอย่างเป็นรปูธรรมและมี

ความเข้มแข็ง  ได้แก่

1.มีการก�าหนดแผนการท�างานเชิงป้องกันแก้ไขจุดเสี่ยงใน

หลายเรื่อง โดยแสวงหางบประมาณในการด�าเนินงานเอง   

2.มกีารด�าเนนิการแก้ไขจดุเสีย่งตามทีต่่างๆ ในชุมชน เช่น  

การท�าประชาคมแก้ไขการใช้ความเร็วของรถในชมุชนเพือ่  
ป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตเุนือ่งจากมเีดก็เดนิอยูต่ามริมถนน การ

พัฒนาสระว่ายน�้าธรรมชาติและหลักสูตรความปลอดภัยทาง

น�า้ให้กบัเด็กในชุมชนเพือ่ป้องกนัไม่ให้เด็กไปเล่นน�า้ตามล�าพงั    

บทเรียนการด�าเนินงานชุมชนคุม้ครองเด็ก มูลนิธิศูนยพ์ิทักษส์ิทธิเด็ก25

กำรด�ำเนินงำนชุมชนคุ้มครองเด็กใน
ชุมชนบ้ำนคลองยำง

 ปี 2542 ชุมชนบ้านคลองยาง ได้เข้าร่วมโครงการ

ครอบครวัทดแทนซึง่เป็นโครงการทีร่บัเดก็ทีถ่กูทารณุกรรม/

ทอดท้ิงซึง่อยูใ่นข้ันตอนบ�าบดัฟ้ืนฟจูากมูลนธิิศนูย์พทิกัษ์สิทธิ

เดก็ไปดแูล ต่อมาในปี 2547 โรงเรยีนบ้านคลองยางเข้าร่วม

โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ซึง่ส่งเสรมิให้สถานศึกษาดูแลคุม้ครองปกป้องเดก็ให้ปลอดภยั

ในโรงเรยีน  หลงัจากนัน้ ปี 2549 มลูนธิฯิ ได้ขยายผลโครงการ

ชมุชนคุ้มครองเดก็  โดยได้ประสานงานผ่านโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วม

โครงการโรงเรยีนคุ้มครองเดก็  ซึง่โรงเรยีนบ้านคลองยางภาย

ใต้การบรหิารงานของนายเฉลมิ เรอืงทองเมอืง  ผูอ้�านวยการ

โรงเรียนบ้านคลองยาง(ในขณะนั้น) ได้ตอบรับการเข้าร่วม

โครงการพร้อมทัง้เป็นผูป้ระสานงานกบัชมุชนบ้านคลองยาง  

ซึง่มนีายเจรญิ หมดัเหย่  ผูใ้หญ่บ้านหมูท่ี ่2 และควบต�าแหน่ง

ก�านนั ต.คลองยาง (ในขณะนัน้) เข้าร่วมโครงการ และด�าเนนิ 

งานอย่างต่อเน่ือง  จนกระท่ัง ปี 2554 มกีารเปลีย่นแปลงผูใ้หญ่

บ้านเป็นนายสมัพนัธ์  เก้ือชาต ิจนถงึปัจจบัุน   

      ตัง้แต่ปี พ.ศ.2549 มลูนธิฯิ ได้มกีารด�าเนนิงานชุมชน

คุม้ครองเดก็ในพืน้ทีแ่ห่งนีม้าโดยตลอด อาทเิช่น การพัฒนา

ศกัยภาพแกนน�าชุมชนและเครอืข่ายพ่อแม่ในชมุชนให้เข้าใจ

เร่ือง พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 การ WORKSHOP เรื่อง

ประวัติศาสตร์ชุมชนเพ่ือให้ชุมชนรื้อฟื้นเรื่องราวดีๆ ของ

ชุมชนกลับมา การ WORKSHOP เรื่องใช้ชีวิตร่วมกันใน

ครอบครัว(24 HOUR) เพื่อให้เห็นถึงจ�านวนชั่วโมงที่พ่อ

แม่ผู ้ปกครองกับบุตรหลานใช้เวลาคุณภาพด้วยกัน การ 

WORKSHOP ส�ารวจจุดเสี่ยงเพื่อให้ชุมชนตระหนักและเห็น

ถึงสถานที่เสี่ยงในชุมชนและร่วมกันวางแผนแก้ไข การ

ทดลองเครื่องมือประเมินสภาวะเด็ก ชุด 19 ก้าวหนึ่งเพื่อ

ค้นหาเดก็และครอบครัวท่ีต้องการความช่วยเหลอื การอบรม

เร่ืองการป้องกันอัคคีภัย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก

และครอบครัวต่างๆ อาทิ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายครอบครัว กิจกรรมเพศศึกษาในวัยรุ่น กิจกรรม

สอนเด็กท�าสื่อ ฯลฯ ในการด�าเนินงาน WORKSHOP หรอื

อบรมในทุกเร่ือง จะมกีารวางแผนหลงัจากเสรจ็ส้ินการอบรม

หรอื WORKSHOP นัน้ๆ และมลูนธิิฯ จะลงไปประชุมติดตาม

แผนการด�าเนนิงานของชมุชนรวมถงึสนบัสนนุช่วยเหลอืการ

ด�าเนนิงานของชมุชน ท้ังสนบัสนนุด้านงบประมาณ ด้านเนือ้หา

ความรู ้หรอืช่วยเหลอืในการเป็นวทิยากร



ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ 

1.ผู้บรหิำรโรงเรยีนมลีกัษณะทีเ่อือ้ต่อกำรท�ำงำนกบัชมุชน  

คือ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  มีการประสานงานและ

ท�างานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา

มีส่วนร่วมกับโรงเรียนในทุกครั้งที่มีโอกาสการท�างานเป็น

ลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นใหญ่หรือมี

อ�านาจเหนือกว่าลักษณะดังกล่าวช่วยให้การด�าเนินงาน

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นไปด้วยดี

2.ทีมคณะท�ำงำนของโรงเรียนมีควำมเข้มแข็งและท�ำงำน

กับชุมชนได้ดี มีครูท�าหน้าที่ในการประสานงานและร่วม

ปฏบัิติงานกับชมุชนอย่างใกล้ชดิซ่ึงครเูปรยีบเสมอืนมอืไม้ให้

กับผู้บริหารโรงเรียนที่คอยประสานและเชื่อมให้ชุมชนกับ

โรงเรียนได้ท�างานประสานกัน

3.โรงเรียนเป็นพ้ืนที่กิจกรรมของชุมชนการที่โรงเรียนและ

ชุมชนท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างเสมอรวมถึงการที่สถานที่

โรงเรยีนเป็นศนูย์กลางในการท�ากจิกรรมของชุมชนจะยิง่ช่วย

เพิ่มความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

4.กำรสนับสนุนและติดตำมกำรด�ำเนินงำนของมูลนิธิฯ  

การท�างานของมลูนธิฯิ แม้ว่าจะมุง่เน้นไปทีช่มุชน แต่จะเน้น

การประสานงานผ่านโรงเรียนเป็นหลักเพ่ือให้โรงเรยีนเป็นผู้

ไปขับเคล่ือนหรือประสานงานในชุมชนอีกต่อหนึ่ง การ

ท�างานในลักษณะเช่นนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ

โรงเรียนในการท�างานกับชุมชน 

บทเรียนการด�าเนินงานชุมชนคุม้ครองเด็ก มูลนิธิศูนยพ์ิทักษส์ิทธิเด็ก 26

และให้ความรูก้บัเดก็ในการไปเล่นน�า้ การจดัหาถงัดบัเพลิงไว้

ในชุมชนเพื่อป้องกันอัคคีภัยต่างๆ การติดตั้งกล้อง CCTV      

ในชุมชนเพือ่สอดส่องภยัอนัตรายต่างๆ  การจดัอบรมให้ความ

รูเ้รือ่งความปลอดภยัด้านต่างๆ ให้กบัประชาชนในชมุชน  การ

จัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพในชุมชนฯลฯ 

3.โรงเรียนและชุมชนมีการร่วมมือกันในการดูแลเด็ก การส่ง

เสริมพัฒนาเด็ก เช่น การจัดกิจกรรมกีฬาประจ�าปี ที่ดึงเอา

เดก็และเยาวชนในชมุชนมาร่วมกนัเล่นกีฬาเพือ่ลดปัญหาการ

ดื่มน�้าใบกระท่อมในเด็ก เป็นต้น



              ปี 2557 ชุมชนและโรงเรียนจัดอบรมทักษะกำรว่ำยน�้ำให้กับเด็ก

บทเรียนการด�าเนินงานชุมชนคุม้ครองเด็ก มูลนิธิศูนยพ์ิทักษส์ิทธิเด็ก27

สระว่ำยน�้ำธรรมชำติในชุมชน

ตัวอย่ำงบทเรียนกำรด�ำเนินงำนเพื่อส่งเสริมควำมปลอดภัย 
“โครงกำรสระว่ำยน�้ำธรรมชำติ”

โดย  โรงเรียนบ้ำนคลองยำงและชุมชนบ้ำนคลองยำง จ.กระบี่

ควำมเป็นมำ
จำกจุดเริ่มต้น : กำรส�ำรวจพื้นที่สร้ำงสรรรค์ไม่สร้ำงสรรค์สู่แผนในกำรป้องกัน

 ในปี 2554 ชุมชนบ้านคลองยาง จ.กระบ่ี ได้เข้าร่วมกจิกรรมสร้างนกัวจิยัชมุชนท่ีมลูนธิศินูย์พทิกัษ์สทิธเิดก็ และกระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ร่วมกนัจดัขึน้ หลงัจากนัน้ชมุชนได้มกีารส�ารวจพ้ืนทีส่ร้างสรรค์ และ ไม่สร้างสรรค์ พบ

ว่ามีพื้นที่หนึ่งในชุมชนที่น่าเป็นห่วง คือ พื้นที่แหล่งน�้าในชุมชน ที่เด็กมักไปเล่นน�้าในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนหรือช่วงวันหยุด ดังนั้น

ชุมชนกับโรงเรียนจึงวางแผนในการป้องกันแก้ไขร่วมกัน

พัฒนำกำรในกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมควำมปลอดภัย ปี 2555
 1.โรงเรียนประชุมร่วมกับชุมชน เพื่อวางแผนการด�าเนิน

งาน และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการด�าเนินงาน

ส่วนที่โรงเรียนด�ำเนินงำนมีดังนี้  
 1.1โรงเรียนประกาศแจ้งเตือนกับเด็กไม่ให้ไปเล่น

บริเวณแหล่งน�้าและแจ้งในที่ประชุมผู้ปกครองขอความร่วมมือ

ในการดูแลบุตรหลาน โดยเฉพาะความปลอดภัยเรื่องแหล่งน�้า

 1.2โรงเรียนส�ารวจกลุ่มนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ทุกคน ว่า

เด็กคนไหนว่ายน�้าเป็น และเด็กคนไหนว่ายน�้าไม่เป็น

ส่วนที่ชุมชนด�ำเนินงำนดังนี้  
 1.3ชุมชนจัดท�าป้ายเตือนตามแหล่งน�้าเขียนว่า“ห้าม

เล่นน�้าถ้าไม่มีผู้ใหญ่”

 1.4จัดอาสาสมัครลาดตระเวนดูแลตามแหล่งน�้าโดย

อาสาสมัครและผู้น�าชุมชนจะมีวิทยุติดตามเพื่อส่งข่าวสารถึงกัน

บริเวณที่เด็กชอบมำเล่นน�้ำในช่วงหลังเลิกเรียน

 (ในช่วงน�้ำขึ้นน�้ำจะเต็ม)



ปี 2556 เริ่มสอนเด็กว่ำยน�้ำ
 1.ชุมชนท�าหน้าที่สอนวิธีการลอยตัวโดยสอนบนบก แยกกลุ่มเด็กเป็น  3 ระดับ คือ กลุ่มเด็กที่ว่ายน�้าเป็น  กลุ่มเด็กที่พอ

จะว่ายน�้าได้แต่ยังไม่ดีพอ และกลุ่มเด็กที่ว่ายไม่เป็นเลย

 2.ลงปฏิบัติจริงในน�้า เริ่มจากฝึกคุ้นเคยกับน�้า  ฝึกจากระดับน�้าตื้นๆ ทุกขั้นตอนจะอยู่ในสายตาของครูประจ�าชั้นและครู

สอนว่ายน�้า ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากชุมชน  และอยู่ในบริเวณที่ก�าหนดไว้เท่านั้น  ใช้เวลาในการเรียน 2 ชั่วโมง/ครั้ง  สวมใส่เสื้อผ้า

ที่สะดวกและปลอดภัย 

 3.จัดการเรียนว่ายน�้าอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตามตารางขึ้น-ลงของน�้า เดือนละ 4 วัน โดยอาศัยประสบการณ์ของชุมชนใน

การดูระดับน�้าและศึกษาจากประกาศของกรมอุทกศาสตร์ (ปากน�้ากระบี่)

              ปี 2557 ชุมชนและโรงเรียนจัดอบรมทักษะกำรว่ำยน�้ำให้กับเด็ก

           ปี 2557 พัฒนาสู่การมุ่งเน้นให้เด็กมีทักษะการเอาตัวรอด (ตะโกน โยน ยื่น) หลังจากโรงเรียนและชุมชน มีการด�าเนิน

งานเพือ่ให้เดก็ในชุมชนว่ายน�า้เป็น ในปี 2557 โรงเรยีนและชมุชนได้รูจ้กัแนวคดิเรือ่งทกัษะการเอาตวัรอดทางน�า้จากศูนย์วจัิยเพือ่

สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงเริ่มมีแนวคิดที่จะให้เด็กในชุมชนมีทักษะการเอาตัวรอดทางน�้า 

ส่วนชุมชนและโรงเรียนร่วมกันด�ำเนินงำนดังนี้
 1.5 ชุมชนกับโรงเรียนจัดหาสถานที่ท�าสระว่ายน�้าธรรมชาติ จัดท�าตารางสอนว่ายน�้า  จัดหาและท�าอุปกรณ์สอนว่ายน�้า 

โดยในช่วงแรกทีย่งัมีเสือ้ชชูพีไม่พอ โรงเรยีนและชมุชนได้น�าลกูมะพร้าวลบีมาผกูให้เป็นเครือ่งพยงุตวั และให้กลุม่เดก็ท่ีว่ายน�า้เป็น

ใช้ลูกมะพร้าวช่วยในการพยุงตัว ส่วนเด็กที่ว่ายน�้าไม่เป็นให้ใช้เสื้อชูชีพในช่วงที่ลงน�้าช่วงแรก

ชุมชนสอนเด็กว่ำยน�้ำ
โรงเรียนพูดคุยกับเด็กเรื่องควำมปลอดภัยทำงน�้ำ       

คัดกรองเด็กว่ำยน�้ำเป็น/ไม่เป็น

 อุปกรณ์กำรเรียนเพื่อควำมปลอดภัย                       ครูสอนว่ำยน�้ำในชุมชน  
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1. ต่อยอดการด�าเนินงาน โดยจัดท�าเป็นโครงการ “ทักษะการเอาตัวรอดในน�้าและการช่วยเหลือคนจมน�้า ตะโกน โยน ยื่น”
     

สอนตะโกน โยน ยื่น

ปี 2559 พัฒนำสระว่ำยน�้ำธรรมชำติที่ปลอดภัย

          ในปี 2559 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสัมพันธ์ เกื้อชาติ 

ได้ท�าเรือ่งของบประมาณไปยงัจังหวดั เพือ่สร้างสระว่ายน�า้

ธรรมชาติในชุมชน เนื่องจากสถานที่เดิมที่ท�าเป็นสระว่าย

น�้ายังไม่ปลอดภัย 100% เพราะเด็กอาจลอยออกไปจาก

บริเวณท่ีก�าหนด และจะเล่นน�้าได้เฉพาะช่วงเวลาน�้าข้ึน 

เดือนละ 4 วันเท่านั้น ผู้ใหญ่บ้านจึงได้ท�าโครงการขอสร้าง

สระว่ายน�้าธรรมชาติ โดยใช้แหล่งน�้าธรรมชาติ ในรูปแบบ

กระชังปลา มีตาข่ายกั้นไม่ให้เด็กลอยออกไปนอกบริเวณ 

และอยู่ในจุดที่สามารถว่ายน�้าได้ตลอดทั้งเดือน สระว่ำยน�้ำที่จ�ำลองแบบมำจำกกระชังเลี้ยงปลำ

           หลงัจากมกีารด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งท�าให้มชีมุชน

ใกล้เคยีงให้ความสนใจทีจ่ะไปศกึษาเรยีนรูก้ารท�าสระว่ายน�า้

ธรรมชาต ิ โรงเรยีนและชมุชนใกล้เคยีงสนใจท่ีจะน�าหลกัสตูร

ทักษะการเอาตัวรอดทางน�้าไปให้กับนักเรียนในโรงเรียนใน

ชุมชน ต่อมาในปี 2560 จึงได้มีการประสานงานระหว่าง

โรงเรียนและชมุชนบ้านร่าหมาด กบั โรงเรียนและชุมชนบ้าน

คลองยาง น�าเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านร่าหมาดมาเรียน

ทีส่ระว่ายน�า้ธรรมชาตใินชุมชนบ้านคลองยาง และให้ทมีงาน

ของโรงเรียนและชุมชนบ้านคลองยางมาเป็นผู้สอนเด็กด้วย 

และชุมชนบ้านร่าหมาดได้เข้าสู่โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก

ด้วยเช่นกัน 

ปี 2560 ขยำยผลสู่พื้นที่ใกล้เคียง

ครูและชุมชนสอนว่ำยน�้ำให้กับเด็กพื้นที่ใกล้เคียง

ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน

นำยเฉลิม เรืองทองเมือง 

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองยำงชี้แจงเง่ือนไขเพื่อควำมปลอดภัยและ

ทบทวนแผนกำรฝึกทักษะตะโกน โยน ยื่น ก่อนจัดให้เด็กลงน�้ำจริง



1.เด็กลดพฤติกรรมเสี่ยงในการหนีไปเล่นน�้าในช่วงหลังเลิกเรียนและวันหยุด

2.เด็กสามารถว่ายน�้าเป็น มีทักษะในการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดและสามารถช่วยเหลือผู้จมน�้าได้โดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิต

1.เกิดหลักสูตรบูรณาการร่วมกับชุมชน “หลักสูตรการว่ายน�้าและเอาชีวิตรอดในแหล่งน�้าธรรมชาติ”

2.นักเรียนในโรงเรียนสามารถว่ายน�้าเป็น  และหากประสบเหตุพบผู้จมน�้าสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้

3.ได้มีโอกาสร่วมพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้เป็นครูสอนว่ายน�้า

4.มีสระว่ายน�้าธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล

1.ตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กให้ปลอดภัย โดยการดูแลสระว่ายน�้าธรรมชาติดูแลและจัดหาอุปกรณ์ในการสอน

ว่ายน�้า จัดครูสอนว่ายน�้า จัดอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน จัดหารถกู้ชีพและจัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้

ชีพเบื้องต้นให้กับคนในชุมชน

2.ใช้ประสบการณ์และศักยภาพที่มีเป็นครูสอนว่ายน�้าให้กับนักเรียนได้

3.เกิดการขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงที่มีบริบทคล้ายกันคือ ชุมชนบ้านร่าหมาด จ.กระบี่  

ผลกำรด�ำเนินงำน

ควำมน่ำสนใจ
1.เป็นโครงการทีส่ร้างการมส่ีวนร่วมระหว่างโรงเรยีนและชมุชน ใช้ศักยภาพของคนในชมุชนมาสร้างการเรียนรู้ให้กับเดก็

2.เป็นนวัตกรรมที่รู้จักประยุกต์ใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์และเกิดการเรียนรู้ภายใต้วิถีชุมชน และเป็น

นวัตกรรมที่กระตุ้นให้เด็กและผู้ปกครองตื่นตัวเรื่องความปลอดภัย

3.เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ทุกฝ่าย  เด็กได้ทักษะว่ายน�้าเป็น  โรงเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองลดความกังวลเรื่องเด็ก

หนีไปเล่นน�้าแล้วอาจจะเกิดจมน�้า ชุมชนมีสระว่ายน�้าและได้ใช้ประสบการณ์ชีวิตมาสอนลูกหลาน  เกิดระบบการดูแล

เฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับเด็ก

สร้ำงควำมคุ้นเคยกับน�้ำ                ฝึกลอยตัวในน�้ำ

เด็ก

โรงเรียน

ชุมชน
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ชุมชนคุ้มครองเด็กในชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 กับกำรขับเคลื่อนชุมชนคุ้มครองเด็ก
      ข้อมูลพื้นฐำน
      ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 ตั้งอยู่ที่เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนเมืองที่ประชากรถูกไล่ที่จากที่อื่นแล้วมาตั้งรกรากที่

นี่  มีจ�านวนครัวเรือนประมาณ 199 ครัวเรือน มีประชากร 500 กว่าคน  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย

ภาคีเครือข่ายในการท�างานร่วมกันของชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 ได้แก่

               • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซอนต้าสากลกรุงเทพ ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2

      • ส�านักงานเขตบึงกุ่ม

      • ศูนย์บริการสาธารณสุข 50

      • สโมสรโรตารี่บึงกุ่ม

กำรเข้ำร่วมโครงกำรชุมชนคุ้มครองเด็ก

กำรอบรมพัฒนำทีมในกำรด�ำเนินงำน

จำกกำรด�ำเนินงำนชุมชนคุ้มครองเด็ก สู่กำรแก้ปัญหำในชุมชน

       ปี 2554 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กร่วมกับส�านักพัฒนา

สังคม กรุงเทพมหานคร ขยายแนวความคิดของโครงการชุมชน

คุ้มครองเด็กไปยังชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพมหานครโดยเลือก

ชุมชนจากตัวแทนกลุ่มโซนเป็นพื้นที่น�าร่องและส�านักงานเขต

บึงกุ่มได้เสนอชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 เป็นตัวแทนกลุ่มโซนใน

การด�าเนินงาน

    

      ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2554 มูลนิธิฯ ได้มีการด�าเนินงานชุมชน

คุ้มครองเด็กกับพื้นที่แห่งนี้ ได้แก่ การ WORKSHOP ส�ารวจจุด

เสี่ยง การประเมินสภาวะเด็กและครอบครัวในชุมชนโดยใช้

เครื่องมือ 19 ก้าวหนึง่ การท�างานช่วยเหลือเด็กและครอบครัว

โดยจัดประชุม CASE CONFERENCE ในชุมชน การท�ากิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว เช่น ค่ายครอบครัวใช้ชีวิต

ร่วมกัน จ.สระแก้ว การสอนเด็กถ่ายท�าสารคดี เป็นต้น   

    หลังจากมูลนิธิฯ ลงไปจัดประชุมและ WORKSHOP ต่างๆ 

ท�าให้ชุมชนมีการด�าเนินงานดังนี้

     1.ชุมชนมีการท�างานส่งเสริมพัฒนาเด็กในชุมชนอย่าง        

ต่อเนื่อง โดยพยายามดึงเด็กและเยาวชนมาท�ากิจกรรมต่างๆ         

ทีส่ร้างสรรค์ในช่วงวนัหยดุ โดยเชือ่มโยงกบักจิกรรมของ TO BE 

NUMBER ONE รวมถึงมีการจัดห้องคอมพิวเตอร์ไว้ส�าหรับให้

เด็กได้มาใช้ในช่วงหลังเลิกเรียน เนื่องจากชุมชนมีความเสี่ยงใน

เรื่องยาเสพติด คณะกรรมการชุมชนและครูศูนย์เด็กเล็กจึง

ต้องหากิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนท�าอย่างต่อเนื่อง

     2.การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครอบครัว เช่น กิจกรรม

ห้องเรียนพ่อแม่ ซึ่งมีการจัดต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อให้ความรู้  

 ความเข้าใจในเรือ่งการเลีย้งดบูตุรหลานให้กบัพ่อแม่ผูป้กครอง 

เนือ่งจากพบว่าหลายครอบครวัมกีารเลีย้งดบูตุรหลานด้วยความ

รุนแรง

      3.การเฝ้าระวังช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาหรือถูกครอบครัว

ใช้ความรุนแรงหรือพ่อแม่ติดยาเสพติดหรือกรณีอ่ืนๆ โดยผูน้�า

ชุมชนร่วมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าไปเยี่ยมครอบครัวเด็กที่

มีความเสี่ยง และพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กที่ต้องการ

ความช่วยเหลือเพื่อให้ความรู้รวมถึงเจรจาเพื่อแยกเด็กให้ออก

มาอยู่ในความดูแลของญาติ รวมถึงมีการส่งต่อความช่วยเหลือ

ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ตัวอย่ำงกรณีศึกษำ น้อง C และ น้อง D 

ประชุมทีมสหวิชำชีพในกำรให้ควำมช่วยเหลือเด็ก

ปัจจัยที่ท�ำให้เด็กได้รับกำรช่วยเหลือ
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           น้อง C กับ D ถูกท�าร้ายร่างกายจากพ่อที่ติดยาเสพติด  

เม่ือยามที่พ่อเมาจะบังคับเด็กให้ไปขอเงินคนอื่นๆ ในชุมชนมา

ซือ้ข้าวให้ตัวเองกิน นอกจากนัน้พ่อยงับงัคบัไม่ให้เดก็ไปโรงเรยีน 

และพ่อไม่ดูแลเอาใจใส่เด็ก บ่อยครั้งเด็กไม่มีข้าวกินและสวมใส่

เสื้อผ้าที่สกปรก  ครูในโรงเรียนประถมปรึกษากับแกนน�าชุมชน

ว่าจะไม่ให้น้อง C กับ D สอบเลื่อนชั้น เนื่องจากขาดเรียนบ่อย 

เวลาเรียนไม่พอ แกนน�าชุมชนจึงน�าเรื่องราวดังกล่าวมาปรึกษา

กับครูศูนย์เด็กเล็กในชุมชนซึ่งเป็นคนในชุมชนเพื่อขอร้องให้ไป

พดูคยุกับครปูระจ�าช้ันของเดก็ ส่วนผูน้�าชมุชนลงเยีย่มบ้านและ

พูดคุยกับพ่อและย่าของเดก็ (แม่ของเดก็ทัง้สองเลกิรากบัพ่อของ

เดก็ไปนานแล้ว และไม่ทราบว่าแม่ไปอยูท่ีไ่หน) เวลาพ่อเดก็ทบุตี

ท�าร้ายเดก็ แกนน�าชมุชนจะให้เด็กมานอนท่ีบ้านตนเอง และเมือ่

พ่ออารมณ์สงบแล้วค่อยกลับไป จนครูศูนย์เด็กเล็กเห็นว่าถ้า

ปล่อยอย่างนี้สักวัน เด็กอาจจะบาดเจ็บเสียชีวิตได้ จึงปรึกษา

แกนน�าชมุชนแล้วตัดสนิใจแจ้งสายด่วน 1300  และคอยติดตาม

ว่ามีการเข้ามาช่วยเหลือหรือไม่ และได้แจ้งมายังมูลนิธิศูนย์

พิทักษ์สิทธิเด็กเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิฯ รับแจ้งเหตุ

และด�าเนินการช่วยเหลือเด็กร่วมกับชุมชน และประสานความ

ร่วมมอืกบักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์ 

ส�านักงานเขตบึงกุ่ม ศูนย์บริการสาธารณสุข ส่วนครูท�าหน้าที่

พูดคุยท�าความเข้าใจกับพ่อในกระบวนการและขั้นตอนในการ

ให้ความช่วยเหลอืเดก็ รวมถงึการบ�าบดัพ่อในส่วนของการตดิยา

เสพติด  ปัจจุบันเด็กไปเรียนหนังสือตามปกติ  นอกจากนี้ชุมชน

และครูศูนย์เด็กเล็กยังเตรียมหาญาติของเด็กเพื่อรองรับเด็กผู้

หญิงในระยะยาว  เนื่องจากเห็นว่าอยู่กับพ่ออาจจะไม่ปลอดภัย

และพ่อขาดทักษะในการดูแลเด็ก

             2.ครูศูนย์เด็กเล็กฯ : ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อของ

เด็กทัง้สองคน ช่วยเหลือให้ค�าปรึกษาและสนบัสนนุชมุชนในการ

ท�างานช่วยเหลือเด็ก ลงคุยกับพ่อของเด็ก (พ่อให้ความเคารพ

นับถือครู) รวมถึงมีการประสานงานกับทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ดี       

จึงท�าให้เด็กได้รับการช่วยเหลือเร็ว รวมถึงเป็นหน่วยลงเก็บ

ข้อมูลสนับสนุนทีมสหวิชาชีพในการให้ความช่วยเหลือเด็ก

             1.แกนน�ำชมุชน : แกนน�าชมุชนรูจ้กัเดก็และครอบครวั

เป็นอย่างดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อของเด็ก  ท�าให้พ่อของเด็ก

ยินยอมและให้ความร่วมมือ เช่น กรณีแกนน�าชุมชนขอให้เด็ก

มาอยู่ในความดูแลระยะหนึ่ง   และแกนน�าชุมชนให้ข้อมูลเด็ก

และครอบครัวในการวางแผนให้ความช่วยเหลือเด็กค่อนข้าง

ละเอียด  ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทีมสหวิชาชีพในการ

ท�างาน เช่น ช่วยเก็บข้อมูล ประสานงานกับทีมสหวิชาชีพอย่าง

ใกล้ชิด รวมถึงแยกเด็กมาพักบ้านตนเองชั่วคราวเพื่อความ

ปลอดภัย พาเด็กไปท�ากิจกรรมนอกบ้าน/ในชุมชนเพื่อลดช่วง

เวลาที่อยู่กับพ่อ
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ปัจจัยที่ท�ำให้โรงเรียนสำมำรถขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนชุมชนคุ้มครองเด็กประสบผลส�ำเร็จ โดยมีชุมชนเป็นตัวหนุนเกื้อ    
      1.ผู้บริหารโรงเรียนมีลักษณะที่เอื้อต่อการท�างานกับชุมชน คือ 

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน มีการประสานงานและท�างานร่วมกบั

ชมุชนอย่างใกล้ชิดเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมกบัโรงเรยีน

ในทุกคร้ังที่มีโอกาสการท�างานเป็นลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่า

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นใหญ่หรอืมอี�านาจเหนอืกว่าลกัษณะดงักล่าวช่วย

ให้การด�าเนนิงานระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชนเป็นไปด้วยดี

      2.ทมีคณะท�างานของโรงเรยีนมคีวามเข้มแขง็และท�างานกบัชมุชน

ได้ด ี มคีรทู�าหน้าทีใ่นการประสานงานและร่วมปฏบิตังิานกบัชุมชน

อย่างใกล้ชิดซึง่ครเูปรยีบเสมอืนมอืไม้ให้กบัผูบ้รหิารโรงเรยีนทีค่อย

ประสานและเชือ่มให้ชมุชนกบัโรงเรียนได้ท�างานประสานกัน

    3.โรงเรยีนเป็นพืน้ทีก่จิกรรมของชมุชน การทีโ่รงเรยีนและ

ชมุชนท�ากิจกรรมร่วมกนัอย่างเสมอรวมถงึการทีส่ถานทีโ่รงเรยีน

เป็นศูนย์กลางในการท�ากิจกรรมของชุมชนจะยิ่งช่วยเพิ่มความ

สมัพนัธ์ทีแ่น่นแฟ้นระหว่างโรงเรยีนและชุมชน

        4. การสนับสนุนและติดตามการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ 

การท�างานของมูลนิธิฯ แม้ว่าจะมุ่งเน้นไปที่ชุมชน แต่จะเน้น

การประสานงานผ่านโรงเรียนเป็นหลักเพื่อให้โรงเรียนเป็นผู้ไป

ขบัเคลือ่นหรอืประสานงานในชมุชนอกีต่อหนึง่ การท�างานใน

ลักษณะเช่นนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในการ

ท�างานกบัชมุชน 
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1. ชุมชนทหารรักษาวัง  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร (เริ่มโครงการปีพ.ศ.2558) เป็นพื้นที่ๆ  ขยายมาจากเครือข่ายแม่อาสาที่ไป

เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนวัดประชาระบือธรรมแล้วน�ามาขยายผลในพื้นที่ตนเอง

2. ชุมชนวัดดีดวด  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร (เริ่มโครงการปีพ.ศ.2560)

3. ชุมชนโค้งกระเทียม  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร  (เริ่มโครงการปีพ.ศ.2560)

4. ชุมชนสัมพันธ์ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร  (เริ่มโครงการปีพ.ศ.2560)

5. ชุมชนลานโพธิ์  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  (เริ่มโครงการปีพ.ศ.2560)

6. ชุมชนตรอกตาแทน  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร (เริ่มโครงการปีพ.ศ.2560)

พื้นที่ที่มีกำรด�ำเนินงำนลักษณะนี้  ได้แก่ 

กำรด�ำเนินงำนแบบประชำชนที่เป็นเครือข่ำยในชุมชนเป็นตัวหลักในกำรขับเคลื่อน
ด�ำเนินงำนชุมชนคุ้มครองเด็กโดยมีมูลนิธิฯ เป็นพี่เลี้ยง (ทีมงำนในชุมชนน�ำ มูลนิธิฯ หนุนเสริม)

        การด�าเนินงานแบบประชาชนที่เป็นเครือข่ายในชุมชนเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนด�าเนินงานชุมชนคุ้มครองเด็ก หมายถึง 

การด�าเนินงานชุมชนคุ้มครองเด็กที่ประชาชนในชุมชนนั้นๆ เป็นผู้ด�าเนินงานหลัก ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก

และครอบครัว การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย หรือ การดูแลเฝ้าระวัง ช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ส่วนใหญ่มักเป็น กลุ่มคนใน

ชุมชนที่รู้จักกันหรือคนที่มีจิตอาสาในการท�างานให้กับชุมชนอยู่แล้ว  ในบางพื้นที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ  มูลนิธิฯ จน

เกดิความผกูพนัมีความสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนักลายเป็นเครือข่ายพ่อแม่อาสาทีอ่ยากเป็นผูท้�าสิง่ดีๆ ให้แก่เดก็ในชมุชนบ้าง  การด�าเนนิ

งานในพืน้ทีล่กัษณะน้ีส่วนใหญ่เป็นการด�าเนนิงานกิจกรรมส่งเสริมพฒันาเด็ก เช่น การจัดกจิกรรมศลิปะ/งานประดิษฐ์/ท�าอาหาร

ให้กับเด็กๆในชุมชนในช่วงวันหยุดที่ท�าโดยพ่อแม่อาสา ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน หรือการดูแลเฝ้าระวัง ช่วย

เหลอืคุ้มครองเดก็ในเบือ้งต้น รปูแบบนีป้ระชาชนในชมุชนสามารถท�าได้เองโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากนกั ในบางครัง้ก็จัดกิจกรรม

โดยไปเชื่อมโยงกับงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หรืองานเทศกาลส�าคัญ เช่น งานบุญ งานวันเด็ก เพราะชุมชนสามารถระดม

ทรัพยากรในพื้นที่ได้ทั้งในรูปแบบ เงิน สิ่งของ อุปกรณ์และก�าลังคนที่จะเป็นอาสาสมัครช่วยงาน หรือแม้แต่การท�ากิจกรรมหลัง

เลิกเรียน  ในบางพื้นที่ผู้น�าชุมชนสามารถบริหารจัดการงบประมาณโดยน�างบพัฒนาชุมชนจากส�านักงานเขต (ในกรณีเป็นชุมชน

ในกรุงเทพมหานคร) มาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัวได้

1. ชุมชนวัดประชาระบือธรรม  (ปี 2543-2558)

2. ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส  (ปี 2554-2559) 

พื้นที่ที่ผ่ำนกำรด�ำเนินงำนร่วมกับมูลนิธิฯ  (ปัจจุบันด�ำเนินงำนได้เองจัดตั้งเป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์)
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         ปี 2554 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้เริ่มต้นขยาย

แนวคิดกับส�านักพฒันาสงัคม กรงุเทพมหานครโดยใช้บทเรยีน

ของชุมชนวัดประชาระบือธรรมในการขยายการท�างาน

โครงการชุมชนคุ้มครองเด็กให้กับชุมชนในกรุงเทพมหานคร 

จุดเริ่มต ้นของการจัดอบรมส�ารวจจุดเสี่ยงให ้กับคณะ

กรรมการชุมชน อาสาสมคัรในชมุชนและให้คณะท�างานลงพืน้

ท่ีเก็บข้อมลูสถานการณ์ความไม่ปลอดภยัในชมุชน พบว่าจาก

การส�ารวจสถานการณ์ปัญหาและความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นเหมือ

นๆกัน คือ เด็กในชุมชนเมืองไม่มีกิจกรรมท�าในช่วงหลังเลิก

เรียนหรือวันหยุดโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างเล่นเกมส์ ขับรถซิ่ง 

มั่วสุม ติดสารเสพติด มีปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ฯลฯ ต่อมา

มูลนิธิฯ จัดให้มีการน�าเสนอจุดเสี่ยงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ 

ส�านักงานเขต ต�ารวจ การไฟฟ้า ส่งผลให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

เข้ามาปรับปรุงแก้ไข เช่น ย้ายเสาไฟฟ้า 

ชุมชนในกรุงเทพมหำนครกับกำรเข้ำร่วมโครงกำรชุมชนคุ้มครองเด็ก

อบรมพัฒนำทีมคณะท�ำงำน

•  มลูนธิฯิ จดัอบรมให้ความรูเ้ร่ืองความปลอดภยัและการใช้เคร่ืองมอืส�ารวจจุดเสีย่งในชมุชน โดยอบรมให้กบัคณะกรรมการชมุชน 

อาสาสมัครและแม่อาสาในชุมชน

• มูลนิธิฯ พาคณะกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องลงส�ารวจจุดเสี่ยงในพื้นที่

• จัดประชุมน�าเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานเขต ต�ารวจ การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น และวางแผนการแก้ไข

ปัญหาจุดเสี่ยง

• สนับสนุนให้ชุมชนออกแบบกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาเด็ก เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมในวันหยุดหรือหลังเลิกเรียน 

• สนับสนุนชุมชนในการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน

เนื้อหำและกระบวนกำรในกำรด�ำเนินงำน
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 บางชมุชนได้จดักิจกรรมให้กบัเดก็ในช่วงวนัหยดุ ช่วงปิดเทอม และวนัส�าคญั

ต่างๆ ตามความสามารถของชมุชนและเครอืข่ายพ่อแม่อาสา เช่น การท�ากจิกรรม

สอนเดก็ท�าขนม ท�าอาหาร กิจกรรมงานประดิษฐ์ กิจกรรมศลิปะ กจิกรรมกฬีา เป็นต้น 

การท�ากจิกรรมเหลา่นี้ช่วยให้เด็กในชมุชนได้มกีิจกรรมดีๆ  ท�าในช่วงวันวา่ง อีกทั้ง

ท�าให้เดก็บางคนได้พฒันาความสามารถของตนเอง เช่น เด็กบางคนมคีวามสามารถ

ในเรื่องงานประดิษฐ์ ก็ได้เข้ามาเรียนรู้จากเครือข่ายพ่อแม่อาสาที่มาชวนเด็กๆท�า

กจิกรรมเหล่านีใ้นวนัหยดุ นอกจากนีก้ารท�ากจิกรรมเหล่านีไ้ด้ช่วยลดช่วงเวลาท่ีเด็ก

จะไปท�ากจิกรรมทีไ่ม่เหมาะสมหรือไม่เป็นประโยชน์ต่างๆ จากการทีช่มุชนและเครือ

ข่ายพ่อแม่อาสาได้ไปจดักิจกรรมต่างๆ เหล่านีใ้นชมุชน ท�าให้เครือข่ายแม่อาสาใน

ชมุชนทหารรกัษาวังได้พฒันาตนเองในการจดักจิกรรมส่งเสรมิพฒันาเดก็ ปัจจบุนัได้

พฒันาเป็นวทิยากรพีเ่ลีย้งขยายผลให้กบัพืน้ทีอ่ืน่ๆ อกีด้วย

จำกกำรด�ำเนินงำนชุมชนคุ้มครองเด็ก สู่กำรแก้ปัญหำในชุมชน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส�ำเร็จ

 1.ทมีงานเป็นผูเ้ก่ียวข้องกบัผูน้�าชมุชน ในหลายชมุชน 

ทมีงานทีม่าปฏบิตังิานจะมตี�าแหน่งเป็นเลขาฯ ชมุชน หรือเป็น

คนในครอบครัวของประธานชุมชนหรือเลขาฯ ชุมชนนั่นเอง 

ท�าให้มคีวามรูส้กึมส่ีวนร่วมในการท�างานพฒันาชมุชนค่อนข้าง

มาก เช่น ชมุชนในเขตบางกอกใหญ่ เพยีงแต่ชมุชนกลุม่นีจ้ะ

ท�างานได้เฉพาะบริเวณที่เป็นบ้านของตนเองจะท�างานในวง

กว้างค่อนข้างยาก เนือ่งจากเป็นการท�างานบนพืน้ฐานความ

รูจ้กักนั   

 2 ทีมงานมาจากเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง ในบาง

ชมุชนพบว่า ทมีงานมาจากการเป็นเครอืข่ายพ่อแม่ผูป้กครอง

ทีผ่่านกิจกรรมครอบครวัสมัพนัธ์ ทมีงานเหล่านีจ้ะเหน็ความ

ส�าคัญของการที่ชุมชนจะมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและ

ครอบครวัค่อนข้างมาก ไม่ว่าพวกเขาจะย้ายไปอยู่พืน้ท่ีตรงไหน

ก็จะน�าเอาแนวทางการจัดกิจกรรมส�าหรับเด็กไปท�าในพื้นที่

ของตนเอง หรอืมหีน่วยงานใดจดักจิกรรมลกัษณะนี ้ กม็กัจะ

เป็นอาสาสมคัรเข้าไปร่วมจดักจิกรรมด้วยเสมอ 

 3. กจิกรรมครอบครัวสมัพนัธ์เป็นกิจกรรมทีช่่วยสร้าง

เครอืข่ายพ่อแม่ได้ด ีการท�ากจิกรรมครอบครวัสัมพันธ์เป็นจุด

เริ่มต้นที่ดีในการสร้างเครือข่ายครอบครัวในพื้นที่ เนื่องจาก

เป็นกจิกรรมทีเ่ป็นกระบวนการและเน้นการสือ่สารทัง้ภายใน

ครอบครัวและระหว่างครอบครัว อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อ

เนือ่งถงึ 8 สปัดาห์ตดิกนั รวมถงึในกจิกรรมนีจ้ะไม่ได้เน้นให้

กลุม่เป้าหมายเป็นเพยีงผูร้บัเท่านัน้ ในบางครัง้กลุม่เป้าหมายจะ

ต้องเป็นผู้ให้ด้วย เช่น การให้ค�าแนะน�าพ่อแม่ผู้ปกครองคนอืน่

จากประสบการณ์ของตนเองในกจิกรรม SELF HELP GROUP  

หรอืการเป็นผูเ้ตรยีมอาหารว่างมาให้ผูเ้ข้าร่วมคนอืน่ในสัปดาห์

ต่อๆไป ส่งผลให้ครอบครัวทีเ่ข้าร่วมมคีวามรู้สึกว่าตนเองมีความ

สามารถท่ีจะเป็นผู้ให้ อกีท้ังยงัพัฒนาเป็นเครือข่ายครอบครวัได้

อกีด้วย และหากมกีารด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง เครอืข่ายพ่อแม่

ผูป้กครองนีจ้ะเป็นก�าลงัส�าคญัในการท�างานพฒันาชมุชนต่อไป 

โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเกีย่วกบัเด็กและเยาวชน

 4.ลักษณะกิจกรรมมักเป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก 

การด�าเนินงานของชุมชนในลักษณะนี้ จะเน้นไปที่การท�า

กจิกรรมส่งเสรมิพฒันาเดก็ในช่วงวนัหยดุหรอืหลงัเลกิเรยีน เป็น

กจิกรรมท่ีทีมงานสามารถด�าเนนิงานได้ด้วยตนเอง เช่น การพา

เด็กๆ ท�าอาหาร/ขนม การสอนเด็กๆ ท�างานประดษิฐ์/ศิลปะ 

เป็นต้น 

 5.งบประมาณสนบัสนนุ การใช้งบประมาณของกลุม่นี้

ข้ึนกบักจิกรรม ซ่ึงหากเป็นการด�าเนนิงานด้วยตนเอง กจ็ะเป็น

กจิกรรมเล็กๆ ง่ายๆ เช่น การหาของเล่นมาให้เด็กเล่น การหา

หนังสือนิทานมาให้เด็กๆ อ่าน แต่หากเป็นกิจกรรมท�าอาหาร

หรืองานศิลปะ จะมีอุปสรรคเรื่องงบประมาณ ซึ่งต้องมีหน่วย

งาน ผู้บริจาค อาสาสมคัรมาสนบัสนนุช่วยเหลือ
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บทเรียนกำรพัฒนำเครือข่ำยพ่อแม่อำสำในชุมชน
ชุมชนวัดประชำระบือธรรม  เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร

    ควำมเป็นมำ

           จากการท�างานกับชุมชนคุ้มครองเด็กที่ผ่านมา พบว่า

สถานการณ์เด็กและเยาวชนน่าเป็นห่วงมากขึ้น  เด็กมีพฤติกรรม

เสีย่งต่ออันตราย มีพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม สาเหตุมาจากการขาด

การดแูลเอาใจใส่ในครอบครวั  ครอบครวัไม่ได้ท�ากจิกรรมร่วมกนั 

เดก็ไม่มกิีจกรรมท�า เด็กไม่มส่ีวนร่วมในการท�างานบ้านต่างๆ เดก็

หลายคนถูกปล่อยให้อยู่กับโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ วันละ

หลายช่ัวโมงโดยขาดคนชีแ้นะ ส่วนเดก็โตหรอืวยัรุน่ก็มักจะไปรวม

กลุ่มกันที่บ้านเพื่อนเพื่อแสวงหากิจกรรมที่สนใจท�า เช่น แต่งรถ-

-ประลองความเร็วรถ เล่นเกมส์ออนไลน์ กินเหล้า สูบบุหรี่      

เที่ยวเตร่  ฯลฯ

เครือข่ำยพ่อแม่อำสำท�ำกิจกรรมกับเด็กในชุมชน

          กลุ่มเครือข่ายพ่อแม่อาสาในชมุชน เป็นกลไกทีส่�าคัญอย่าง

ยิง่ในการท�างานส่งเสรมิพฒันาเดก็และครอบครวั  เป็นก�าลงัหลกั

ในการท�ากิจกรรมกับเด็ก เพื่อลดการใช้เวลาว่างที่ไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง เป็นที่ปรึกษาชี้แนะแนวทางที่

เหมาะสมให้กบัเด็กทีพ่่อแม่ผู้ปกครองปล่อยปละละเลย หรอืช่วย

เหลือเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรงจากครอบครัว 
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กำรด�ำเนินงำน

1.เริ่มต้นจำกกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
 กจิกรรมครอบครวัสมัพนัธ์เป็นกจิกรรมทีท่�าให้กลุ่มพ่อ

แม่ท่ีเข้าร่วมกจิกรรม 8 ครัง้ต่อรุน่ ได้รวมตวักนั โดยเริม่ต้นจาก

การเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงของครอบครัวในรุ่นที่ 1 ให้กับครอบครัว

รุ ่นที่ 2 หลังจากจบกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ทั้ง 2 รุ ่น           

กลุม่ครอบครวัสมัพนัธ์มกีารรวมตัวกนั  หาสถานท่ีส�าหรบัพบปะ

ท�ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน  และได้รับการอนุเคราะห์สถานที่

ท�ากิจกรรมจากคุณตานวล วาสภักดี ให้ใช้ศาลาในชุมชน         

วัดประชาระบือธรรม 2 ต่อมาวันที่ 4 พฤศจิกายน 2544 จึงมี

พิธีเปิดเป็นทางการและใช้ชื่อว่า “ศูนย์บริการครอบครัวชุมชน

วัดประชาระบือธรรม”  กลุ่มครอบครัวสัมพันธ์ รุ่น 1 และรุ่น 2 

จึงออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กให้กับลูกหลานของตัว

เอง  ต่อมาจึงขยายผลไปยังเด็กคนอื่นๆ ในชุมชน

2.เกิดพ่อแม่อำสำสมัครในชุมชน  
 เครือข ่ายพ ่อแม ่อาสาครอบครัวสัมพันธ ์ เข ้ามา

หมุนเวียนท�ากิจกรรมและดูแลเด็กๆ ใน ศูนย์บริการครอบครัว

ทุกวัน  และมีเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่เข้ามาท�ากิจกรรมกับ

พ่อแม่อาสาและพ่อแม่ผูป้กครองคนอืน่ๆ ในชมุชน เช่น กิจกรรม

ห้องเรียนพ่อแม่  เมื่ออาสาสมัครมีการรวมกลุ่มที่เหนียวแน่น

ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน  ท�าให้เกิดพลัง “พ่อแม่อาสาใน

ชมุชน” และเริม่ต้นเป็นแม่เหลก็ดงึดดูเดก็ๆ เข้าสูพ่ืน้ทีกิ่จกรรม

สร้างสรรค์  

อำสำสมัครศูนย์บริกำรครอบครัว

สนับสนุนให้ท�ำกิจกรรมกับเด็กและครอบครัวในชุมชน
อย่ำงต่อเนื่อง

สรุปบทเรียนกำรท�ำงำน/เสริมสร้ำงพลังในกำรท�ำงำน
จิตอำสำ

อบรมทักษะเกี่ยวข้องในกำรท�ำงำนกับเด็ก ศึกษำดูงำน

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

3.กำรพัฒนำเครือข่ำยพ่อแม่อำสำ  
 การเสริมสร้างทักษะและเสริมสร้างพลังบวกให้กับพ่อ

แม่อาสาเหล่านี้ก็มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความตั้งใจดีที่พ่อ

แม่อาสาสมคัรม ีแต่เมือ่เจอกบัเดก็คนอืน่ๆ ในชมุชนทีไ่ม่เคยผ่าน

กระบวนการใดๆ การพูดจาของเด็กมีแต่ค�าหยาบ เล่นรุนแรง 

รังแกลูกหลานของพ่อแม่อาสา จนท�าให้พ่อแม่อาสาหลายคน

ท้อแท้และไม่อยากพาลูกมาท�ากิจกรรม  มูลนิธิฯ จึงต้องมีการ

ท�างานในลักษณะการให้ค�าปรึกษาพ่อแม่อาสา รวมไปถงึการลง

ไปออกแบบและท�ากิจกรรมร่วมกับพ่อแม่อาสา  โดยในช่วง

แรก:บทบาทของทีมงานจะเป็นลักษณะท�ากิจกรรมกับเด็กให้

พ่อแม่อาสาดู  ในช่วงที่สอง : พาพ่อแม่อาสาท�ากิจกรรมไปด้วย

กัน  ช่วงที่สาม : ทีมงานให้พ่อแม่อาสาท�ากิจกรรมกับเด็ก ส่วน

ทมีงานท�าหน้าทีพ่ีเ่ลีย้งจะลงช่วยต่อเมือ่เกดิปัญหาในการจัดการ

ปัญหาพฤติกรรมเด็กหรือเมื่อเครือข่ายพ่อแม่อาสาขอให้ช่วย 

และเมี่อจบกิจกรรมทีมงานจะมีหน้าที่ชวนพ่อแม่อาสาเหล่านี้

สรุปกิจกรรมร่วมกัน  จนพ่อแม่อาสามีความมั่นใจ สามารถจัด

กิจกรรมได้เองในชุมชน

4.ขยำยผลแนวคิดไปพื้นที่อื่นๆ
          เมื่อเครือข่ายพ่อแม่อาสา มีประสบการณ์ที่ดีและมีความ

พร้อมในการขยายแนวคิดไปยังพื้นที่อื่นๆ มูลนิธิฯ จึงเปิดพื้นที่

ให้ทมีพ่อแม่อาสาไปแลกเปลีย่นประสบการณ์และบอกเล่าเรือ่ง

ราวต่างๆ สู่พื้นที่อื่นๆ ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
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ตัวอย่ำง :  กิจกรรมพ่อแม่อำสำพำเด็กไปค่ำย  ชุมชนทหำรรักษำวัง

           ควำมเป็นมำ
             กิจกรรมของชุมชนทหารรักษาวังเป็นกิจกรรมที่พ่อแม่อาสาท�ากิจกรรมกับเด็กในช่วงปิดเทอม  ด้วยพบว่ามีเด็กในชุมชน

จ�านวนมากที่ไม่มีกิจกรรมท�าในช่วงปิดเทอม เนื่องจากพ่อรับราชการทหารมหาดเล็กไม่มีเวลาให้กับครอบครัว และแม่ต้องท�างาน

หารายได้นอกบ้านทุกวัน  ปล่อยให้เด็กอยู่ในห้องพักตามล�าพัง  เครือข่ายพ่อแม่อาสาและผู้น�าชุมชนจึงปรึกษาหารือและวางแผน

ท�ากิจกรรมกับเด็ก  โดยแบ่งเป็นกิจกรรม กีฬาฟุตซอล  มีกลุ่มพ่ออาสาและแกนน�าชุมชนซึ่งเป็นทหารมาท�ากิจกรรมกับเด็กผู้ชาย

และกลุ่มแม่อาสามาพาเด็กผู้หญิงและเด็กเล็กท�ากิจกรรมงานฝีมือ สอนท�าอาหาร พาท�างานศิลปะ เมื่อมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ได้งบประมาณจากแหล่งทุนจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กจ�านวน 50,000 บาท มูลนิธิฯ

จึงปรึกษาหารือกับเครือข่ายพ่อแม่อาสา คณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษา (ฝ่ายกิจการพลเรือน ร.1 พัน3 รอ.และผบ.หน่วย

ตรวจโรคที่ 8) ผลสรุปว่าชุมชนเห็นสมควรที่จะจัดให้มีค่ายพัฒนาแกนน�าเด็กในช่วงปิดเทอม เพื่อเป็นโอกาสให้เด็กในชุมชนได้

เรียนรู้เรื่องดีๆ ในพื้นที่อื่น    

จำกแผนงำน สู่กำรปฏิบัติจริง

          ค่ายคร้ังนี้ถือว่าเป็นค่ายคร้ังแรกในชีวิตของเด็กๆ ที่

ชุมชนเป็นผู้จัดให้กับเด็กในชุมชน เมื่อประชาสัมพันธ์และแจ้ง

ข่าว เพือ่ให้ผูป้กครองทราบ ปัญหาแรกทีพ่บคอืหลายครอบครัว

ไม่อนุญาตให้เด็กไปท�ากิจกรรมภายนอก  เนื่องจากกังวลเรื่อง

ความไม่ปลอดภัย กังวลว่าเด็กช่วยเหลือตัวเองและดูแลตัวเอง

ไม่ได้ กงัวลเรือ่งความเป็นอยูอ่าหารการกนิ ชุมชนจงึมกีารระดม

ทีมงานเพื่อเป็นพี่เลี้ยงจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้แทน

กองพัน ร.1 พัน 3 รอ. ซึ่งมีนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนน�า

ทีม  แพทย์ซึ่งเป็นผบ.หน่วยตรวจโรคที่ 8 เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ  

และเครือข่ายพ่อแม่อาสาในชุมชนไปช่วยกันดูแลเด็ก และได้

วางแผนการจัดกิจกรรมค่ายท้ังสถานท่ีท่ีไป การเดินทาง และ

อาหารให้มคีวามปลอดภัย ลดความเสีย่งท่ีจะก่อให้เกดิอนัตราย

ให้มากที่สุด  

         ค่ายคร้ังนี้ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน ในวันท่ีไปค่าย มีจ�านวน

เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 18 คน  โดยได้พาเด็กๆ ไปเรียนรู้วิถี

ชวีติของคนในชุมชนแถบเขาชะเมา จ.ระยอง ซึง่มลูนธิฯิ ได้ช่วย

ประสานงานกับกลุ่มรักษ์เขาชะเมาเพื่อให้ชาวบ้าน ซึ่งเป็น

วิทยากรในพื้นที่มาช่วยถ่ายทอดและเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กใน 

การท�ากิจกรรม การพักค้างคืนท่ีนอนเป็นเรือนนอนซ่ึงเป็น

วิทยากรในพ้ืนท่ีมาช่วยถ่ายทอดและเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กใน

การท�ากิจกรรม การพักค้างคืนที่นอนเป็นเรือนนอน แยกเด็ก

ผูห้ญงิ และเด็กผูช้าย  เด็กผูห้ญงิมีแพทย์หญงิซ่ึงเป็นผบ.หน่วย

ตรวจโรคและกลุม่แม่อาสาคอยดแูล ส่วนเดก็ผูช้ายมีนายทหาร

ฝ่ายกิจการพลเรือนและผู้น�าชุมชนดูแล 

        ในช่วงที่อยู่ในค่าย เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน 

โดยชุมชนได้พาเด็กๆท�าอาหาร ท�าขนม โดยใช้วัสดุจาก

ธรรมชาติแถวนั้น เด็กๆ ได้เรียนรู้การอยู่กับธรรมชาติ ได้ท�า

กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ริมทะเลใกล้กับบริเวณที่เด็กไปพัก

อาศัย และได้มีกระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนระหว่างเด็กและ

ทีมงาน เพื่อดูว่ามีสิ่งใดที่อยากกลับไปท�าในชุมชนของตนเอง

            ในช่วงท่ีมีค่าย มีการตกลงกับผู้ปกครองให้ใช้โทรศัพท์

สอบถามความเป็นอยู่ของบุตรหลานได้เป็นช่วงเวลาและให้

สอบถามกับทีมแม่อาสาท่ีรับผิดชอบแต่ละกลุ่มจนกิจกรรม

ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี  เด็กๆ มีความสุขกับค่ายครั้งนี้มาก  ทีมพ่อ

แม่อาสาและทีมงานทุกคนมีความสุขและมีประสบการณ์ดีๆ 

มาเล่าแลกเปลีย่นกนัในชมุชนและน�ากจิกรรมบางอย่างมาสาน

ต่อในชุมชนเด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เช่น พฤติกรรมการดูแล

ตนเองในชีวิตประจ�าวัน  เป็นต้น
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ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

           1.พ่อแม่อาสามีประสบการณ์ดีๆ ในการเป็นพี่เลี้ยงท�าค่ายให้กับเด็ก  มีความสุขเมื่อเห็นเด็กมีความสุข  ได้เรียนรู้ผ่านการ

ใช้ชีวิตร่วมกันกับเด็ก

           2.เดก็มคีวามสขุ  มกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการดูแลตนเองดีข้ึน  ให้ความร่วมมอืดีในการท�ากจิกรรมอืน่ๆ และได้น�าเอา

กิจกรรมในค่ายมาสานต่อในชุมชน เช่น การท�าขนมขาย ท�าให้เด็กมีกิจกรรมท�าในช่วงวันหยุด

         3.พ่อแม่ผูป้กครองของเดก็เชือ่มัน่และไว้วางใจทีมงาน(เครือข่ายพ่อแม่อาสา/ผู้น�าชุมชน) ให้ความร่วมมือในการท�ากจิกรรม

กบัชมุชนมากขึน้

ข้อเสนอแนะ

1.ชุมชนควรมีกิจกรรมส�ำหรับเด็กชุมชนโดย

เฉพำะในช่วงวันหยุด  ในการท�ากิจกรรมกับเด็ก 

ชมุชนสามารถใช้ทรพัยากรทีม่ใีนชุมชน เช่น อาสา

สมัคร (แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ข้าราชการเกษียณอาสา

สมคัรจากภายนอก)   มาท�ากจิกรรมกับเดก็ในช่วง

วันหยุด ปิดเทอม  เพื่อดึงเด็กออกจากโทรศัพท์ 

เกมส์ ยาเสพติดได้

2.กำรสร้ำงกลไกพ่อแม่อำสำในชุมชน  การส่ง

เสริมให้เกิดกลุ่มพ่อแม่อาสาในชุมชนเพ่ือช่วยกัน

ดูแลเด็กๆ ในชุมชน เป็นกลไกที่ช่วยลดความไม่

ปลอดภัยที่จะเกิดกับเด็ก  พ่อแม่อาสาหลายคนมี

ศกัยภาพสามารถชวนเดก็ๆท�ากจิกรรมได้ ทีส่�าคญั 

พ่อแม่อาสาหลายคนพฒันาตวัเองจากการเป็นพ่อ

แม่อาสาท�าให้เขาเรียนรู้ในการอยูก่บัเด็กโดยไม่ใช้

ความรุนแรง และมีความเข้าใจเด็กมากขึ้น ลูก

หลานของพ่อแม่อาสาก็ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ในการ

ท�ากิจกรรมจิตอาสา ท�าให้พวกเขามีการพัฒนา

ตนเองไปในตัวด้วย
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ภำคผนวก
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แบบประเมินสภำวะเสี่ยงเด็กและครอบครัวในชุมชน “19 ก้ำวหนึ่ง”

         ค�ำชี้แจง  

 แบบประเมินน้ีไม่ใช่แบบสอบถาม ดังน้ันจึงไม่ควรให้เด็กหรือพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้ตอบแบบประเมินนี้ ผู้ที่ตอบแบบ

ประเมินชดุนีค้อืผูท้�าการประเมนิ ซึง่ผูท้�าการประเมนิควรใช้การสังเกต/ ตรวจสอบข้อมลูจากบคุคลอืน่ๆ ประกอบ เพ่ือให้ได้ข้อมูล

ที่เป็นจริงมากที่สุด 

 แบบประเมินนี้เป็นเครื่องมือส�าหรับประเมินสภาวะเส่ียงของเด็กในชุมชนที่มีแนวโน้มว่าจะถูกทารุณกรรมและทอดทิ้ง 

เสี่ยงต่อการกระท�าความผิด หรือ ก�าลังเผชิญปัญหา / ตกอยู่ในสภาวะยากล�าบาก เช่น การถูกทารุณกรรม การได้รับความรุนแรง 

การเลี้ยงดูไม่เหมาะสม เป็นต้น

รำยกำรประเมิน มี ไม่มี ระบุชื่อ กำรด�ำเนินงำนหลังจำกนี้

1.ในชุมชนของท่าน มีเด็กที่มีร่องรอย

บาดแผล / รอยฟกช�้าตามร่างกายที่คาดว่า

อาจเกิดจากการถูกท�าร้าย หรือ มีร่องรอย

บาดแผลที่ไม่สามารถอธิบายที่มาของ

บาดแผลได้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

จากเด็กหรือผู้ดูแล

เพื่อให้ทราบว่าร่องรอยดังกล่าวมา

จากอุบัติเหตุหรือถูกกระท�า 

หากพบว่าถูกกระท�าหรือมาจากการ

ปล่อยปละละเลย แจ้งศูนย์ช่วยเหลือ

สังคมโทร. 1300 หรือแจ้งหน่วยงาน

ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

2.ในชุมชนของท่าน มีเด็กมีพฤติกรรม

ก้าวร้าวรุนแรง เช่น ท�าร้ายตนเอง ท�าร้ายผู้

อื่น ท�าร้ายสัตว์ และท�าลายสิ่งของ

1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

จากเด็ก/เพื่อนบ้าน/ผู้ดูแลเพื่อให้

ทราบว่าเด็กอยู่กับใคร หรือบุคคลนั้น

อยู่กับใครและผู้ดูแลมีลักษณะเป็น

อย่างไร

 2.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เด็กได้รับการรักษาและแก้ไข

พฤติกรรม เช่น โรงพยาบาลในพื้นที่ 

หรือ แจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร 

1300 

3.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี 

ตั้งครรภ์

ประสานงานให้เด็ก ได้พบแพทย์/

พยาบาล/นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้

ค�าแนะน�าช่วยเหลือและค้นหาข้อเท็จ

จริงถึงสาเหตุของการตั้งครรภ์  การ

วางแผนดูแลในระยะฉุกเฉินและระยะ

ยาว
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รำยกำรประเมิน มี ไม่มี ระบุชื่อ กำรด�ำเนินงำนหลังจำกนี้

4.ในชมุชนของท่าน มเีดก็พกิารอยู่ในชมุชน 

เช่น พกิารทางร่างกาย พกิารทางสมอง

 ออทิสตกิ สมาธิสัน้

1.ค้นหาข้อมลูเพิม่เตมิจากเพือ่นบ้าน

/ผูด้แูล เพือ่ให้ทราบว่าเดก็ดงักล่าวมีผู้

ดแูลหรอืไม่ และมกีารดูแลเหมาะสม

หรอืไม่อย่างไร 

2.เฝ้าระวงัไม่ให้เดก็ถกูเอาเปรยีบหรอื

ถกูทารณุกรรม

5.ในชุมชนของท่าน มีเด็กที่มีพ่อแม่ผู้

ปกครองที่ป่วยเป็นโรคจิต โรคประสาท โรค

ทางสมอง เคยได้รับอุบัติเหตุรุนแรงทาง

สมอง

1.เฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงใน

ครอบครัวเป็นระยะ

2.ให้ข้อมูลแก่เด็กในการป้องกัน

ตนเองและการขอความช่วยเหลือ

เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง

3.แนะน�าให้พบแพทย์เพื่อเข้ารับการ

รักษา หรือ ประสานงานไปยังศูนย์

ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300

6.ในชุมชนของท่าน มีเด็กที่มีพ่อแม่ผู้

ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวติดสุราหรือ

ใช้สารเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท / 

หลอนประสาท เช่น ยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา 

เฮโรอีน มอร์ฟีน กาว เป็นต้น

7.ในชุมชนของท่าน มีเด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครอง

หรือสมาชิกในครอบครัวใช้ความรุนแรง / 

ทะเลาะวิวาทต่อหน้าเด็กหรือสมาชิกใน

ครอบครัว เป็นประจ�า

1.เฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงใน

ครอบครัวเป็นระยะ

2.ให้ค�าปรึกษาแก่ครอบครัวในการใช้

ชีวิตครอบครัว/การเสริมสร้างความ

เข้าใจอันดีระหว่างกัน หรือ ประสาน

งานไปยังศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 

1300

8.ในชุมชนของท่าน มีเด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครอง

หรือสมาชิกในครอบครัวมีปัญหาด้าน

อารมณ์ เช่น อารมณ์รุนแรง ควบคุมอารมณ์

ไม่ได้ หรือ  เคยพยายามจะฆ่าตัวตาย

1.เฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงใน

ครอบครัวเป็นระยะ

2.แนะน�าให้พบจิตแพทย์/นัก

จิตวิทยา หรือ ประสานงานไปยัง

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300

9.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุต�่ากว่า 6  ปี 

อยู่ตามล�าพังโดยไม่มีผู้ใหญ่อยู่ดูแล

1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

จาก เด็กและเพื่อนบ้าน

เพื่อให้ทราบถึงการใช้ชีวิตและผู้

เกี่ยวข้องในการดูแล

2. ประสานงานไปยังศูนย์ช่วยเหลือ

สังคม โทร. 1300 หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ
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รำยกำรประเมิน มี ไม่มี ระบุชื่อ กำรด�ำเนินงำนหลังจำกนี้

10.ในชุมชนของท่าน มีเด็กที่ได้รับบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุบ่อยๆ หรือ ได้รับบาดเจ็บ

อย่างรุนแรง รวมถึงแผลไฟไหม้ น�้าร้อนลวก 

ไฟดูด  

1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

จากเด็กและผู้ดูแล

เพื่อให้ทราบถึงวิธีการเลี้ยงดูเด็กและ

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

2.ให้ค�าแนะน�ากับผู้ดูแลในการดูแล

เด็กให้ปลอดภัย

3.เฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงเป็น

ระยะ

11.ในชุมชนของท่าน มีเด็กใช้เวลากับ

โทรศัพท์ ทีวี เล่นเกม หรือ อินเตอร์เน็ตมาก

จนรบกวนกิจวัตรประจ�าวัน  ( เช่น ไม่กิน

ข้าว ไม่ไปโรงเรียน ไม่รับผิดชอบตัวเอง 

เป็นต้น )

1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

จากเด็กและผู้ดูแล

เพื่อให้ทราบถึงการดูแลเด็กในชีวิต

ประจ�าวันและการใช้ชีวิตของเด็ก

2.ให้ค�าแนะน�าในการดูแลเด็กแก่ผู้

ดูแล และให้ค�าแนะน�าในการใช้ชีวิต

แก่เด็ก

3.ประสานงานท้องถิ่นในการจัดให้มี

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและ

ครอบครัวในช่วงหลังเลิกเรียนและช่วง

วันหยุด/ปิดเทอม

12.ในชุมชนของท่านมีเด็กอายุ 4-15 ปีที่ไม่

ได้เรียนหนังสือ

1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

จากเด็กและผู้ดูแล

เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการที่เด็กไม่

ได้เรียนหนังสือ

2.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การให้ความช่วยเหลือให้เด็กได้เรียน

หนังสือ

13.ในชุมชนของท่าน มีเด็กที่พ่อแม่ผู้

ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวใช้ให้เด็ก

ท�างานที่ผิดกฎหมาย เช่น ให้เด็กขายยาเสพ

ติด/ให้เด็กไปค้าประเวณี

1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

จากเด็กและเพื่อนบ้าน

เพื่อให้ทราบถึงการดูแลเด็ก และการ

ให้เด็กท�างานผิดกฎหมาย

2. ประสานงานไปยังศูนย์ช่วยเหลือ

สังคม โทร. 1300 หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือ
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รำยกำรประเมิน มี ไม่มี ระบุชื่อ กำรด�ำเนินงำนหลังจำกนี้

14.ในชุมชนของท่าน มีเด็กที่ต้องดูแลผู้

ปกครองที่พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้/เจ็บ

ป่วยเรื้อรัง หรือ ต้องดูแลเด็กเล็ก

1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

จากเด็ก/ผู้ปกครอง/เพื่อนบ้าน

เพื่อให้ทราบถึงสภาวะของเด็กและ

ครอบครัว

2. ประสานงานไปยังศูนย์ช่วยเหลือ

สังคม โทร. 1300 หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือ15.ในชุมชนของท่าน มีเด็กอายุต�่ากว่า 15 

ปี ต้องช่วยผู้ปกครองท�างานหรือประกอบ

อาชีพ เพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว เช่น 

ขายพวงมาลัย ขายก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ

16.ในชุมชนของท่าน มีเด็กดื่มเหล้า 

เล่นพนัน หรือ เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

17.ในชุมชนของท่าน มีเด็กที่พ่อแม่ผู้

ปกครองประกอบอาชีพผิดกฎหมาย/ผิดศีล

ธรรม เช่น เปิดบ่อนการพนัน เกี่ยวข้องกับ

การค้าบริการทางเพศ ค้ายาเสพติด

1.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

จากเด็ก/ผู้ปกครอง/เพื่อนบ้าน

เพื่อให้ทราบถึงสภาวะของเด็กและ

ครอบครัว

2.ประสานงานไปยังศูนย์ช่วยเหลือ

สังคม โทร. 1300 หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือ
18.ในชุมชนของท่าน มีเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ผู้

ปกครอง หรือมีพ่อแม่ผู้ปกครองแต่ไม่ได้

ดูแลเด็ก จนท�าให้เด็กต้องไปใช้ชีวิตเร่ร่อน

อยู่นอกบ้านเป็นหลัก เช่น เด็กที่ไปอยู่ตามที่

สาธารณะต่างๆ

19.ในชุมชนของท่าน มีเด็กที่พ่อแม่ผู้เสีย

ชีวิต หรือไม่สามารถสืบหาตัวพ่อแม่ได้
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กำรสรุปผลกำรประเมิน 

       1.หากพบค�าตอบใน ข้อ 1 - 3        หมายถึง  เด็กอาจถูกทารุณกรรม / ได้รับความรุนแรงแล้ว

       2.หากพบค�าตอบใน ข้อ 4 - 8        หมายถึง  เด็กเสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรม / ได้รับความรุนแรง

       3.หากพบค�าตอบในข้อ 10 – 12     หมายถึง  เด็กเสี่ยงต่อการได้รับภัยอันตราย / ไม่ได้รับการพัฒนา

       4.หากพบค�าตอบในข้อ 13            หมายถึง  เด็กถูกน�าไปเป็นเครื่องมือในการแสวงประโยชน์โดยมิชอบ

       5.หากพบค�าตอบในข้อ 14 – 15     หมายถึง  เด็กอยู่ในสภาวะยากล�าบาก 

       6.หากพบค�าตอบในข้อ 16 - 17      หมายถึง  เด็กเสี่ยงต่อการกระท�าความผิด

       7.หากพบค�าตอบในข้อ 18            หมายถึง  เด็กเร่ร่อน 

       8.หากพบค�าตอบในข้อ 19            หมายถึง  เด็กก�าพร้า

ควำมหมำย 

           1. เด็กถูกทารุณกรรม  หมายถึง การกระท�าหรือละเว้นการกระท�าด้วยประการใดๆ จนเป็นเหตุให้เด็กเกิดอันตรายแก่

ร่างกาย จิตใจ และทางเพศ  รวมถึงการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก

           2. เด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม / การเลี้ยงดูโดยมิชอบ หมายถึง การไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน หรือ

พัฒนาเด็กตามมาตรฐานการเลี้ยงดูขั้นต�่าจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือ จิตใจเด็ก

           3.เด็กที่อยู่ในสภาวะยากล�าบาก หมายถึง เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน หรือ บิดามารดาหย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง 

หรือ  แยกกันอยู่และได้รับความล�าบาก หรือ เด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัยหรือก�าลังความสามารถและสติปัญญา

หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

            4. เด็กเสี่ยงต่อการกระท�าความผิด หมายถึง เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร เด็กที่ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับ

บุคคลที่น่าจะชักน�าไปในทางกระท�าผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือ อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักน�าไป

ในทางเสียหาย 

           5.เด็กเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดู หรือ ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ จน

เป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในที่ต่างๆ หรือ เด็กที่มีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อน จนน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพของตน

           6.เด็กก�าพร้า หมายถึง เด็กที่บิดามารดาเสียชีวิต เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดา หรือ ไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้ 

  



แบบบันทึกกำรเดินส�ำรวจจุดเสี่ยง  

( SAFETY ROUND )

 ส่วนที่ 1 : เดินส�ำรวจจุดเสี่ยงภำยในและบริเวณรอบชุมชน ตำมประเด็นต่อไปนี้  

จุดที่ บริเวณที่เห็นว่าเสี่ยงต่อการเกิด

อันตรายหรือความรุนแรงต่อเด็ก         

( แนบรูปถ่ายเพื่อความชัดเจนขึ้น ) 

ลักษณะความเสี่ยงเป็นอย่างไร    แนวทางป้องกันหรือแก้ไข  

บทเรียนการด�าเนินงานชุมชนคุม้ครองเด็ก มูลนิธิศูนยพ์ิทักษส์ิทธิเด็ก47



ส่วนที่สอง : วำดแผนที่จุดเสี่ยงที่พบ  

1. วาดแผนที่แสดงให้เห็นบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ลงบนแผนที่  

บทเรียนการด�าเนินงานชุมชนคุม้ครองเด็ก มูลนิธิศูนยพ์ิทักษส์ิทธิเด็ก 48



โครงกำรชุมชนคุ้มครองเด็ก

ฝ่ำยพัฒนำเด็กและครอบครัว

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

เลขท่ี 979 ซอยจรัญสนิทวงศ์12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงวัดท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 

โทรศัพท์  0-2412-0738 

โทรสำร 0-2412-9833

เว็บไซต์ www.thaichildrights.org


