
คณะกรรมการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.)
๑. ศ.นพ.เสม  พร้ิงพวงแก้ว ประธานกิตติมศักด์ิ
๒. น.ส.ศรีสว่าง   พ่ัววงศ์แพทย์ ประธานกิตติมศักด์ิ
๓. รศ.ดร.โคทม    อารียา  ประธานกรรมการ
๔. ศ.ดร.ชัยวัฒน์    สถาอานันท์ รองประธานกรรมการ
๕. น.ส.สุดา    ติวยานนท์  รองประธานกรรมการและเหรัญญิก
๖. น.ส.สุชาดา  ไทยบรรเทา กรรมการและเลขานุการ 
๗. พญ.นิตยา    คชภักดี  กรรมการ
๘. รศ.ดร.อุบลรัตน์    ศิริยุวศักด์ิ  กรรมการ
๙. นพ.ยงยุทธ    วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ กรรมการ
๑๐. รศ.ดร.ฉันทนา    บรรพศิริโชติ    กรรมการ
๑๑. รศ.ดร.สายฤดี   วรกิจโภคาทร กรรมการ
๑๒. ผศ.วลัยทิพย์    สาชลวิจารณ์ กรรมการ
๑๓. นพ.ประพจน์    เภตรากาศ  กรรมการ
๑๔. ดร.เอ้ือจิต    วิโรจน์ไตรรัตน์ กรรมการ
๑๕. ผศ.ภญ.ดร.นิยดา   เกียรติย่ิงอังศุลี กรรมการ
๑๖. ผศ.อัญมณี  บูรณกานนท์ กรรมการ
๑๗. น.ส.กรรณิการ์  รัตนมณี  กรรมการ

คณะกรรมการไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท้ังส้ินจากการดำาเนินงานของ มพด.
มพด.เป็นองค์กรสถานสาธารณกุศลลำาดับท่ี  ๑๗๙  ดังน้ัน ใบเสร็จรับเงินของมพด.
สามารถนำาไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำาปีของผู้บริจาค

ความมุ่งม่ัน
๑. เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ท้ังทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม
๒. ศึกษาและเผยแพร่ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อเด็กด้านต่างๆ ให้สังคมรับทราบอยู่เสมอ
๓. ริเร่ิม พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือพัฒนาเด็กแก่ชุมชน กลุ่มบุคคล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
๔. เน้นแนวทางให้พ่ึงตนเอง และให้มีการช่วยเหลือเด็ก ทำาได้กว้างขวางมากข้ึน
๕. รณรงค์ให้ผู้ใหญ่ทุกคนช่วยกันสร้างชีวิตวัยเยาว์ท่ีผาสุกแก่เด็ก เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาในระยะยาว

บางส่วนของรางวัลแห่งแรงใจ
• ปี ๒๕๔๕ รายการวิทยุสโมสรเพ่ือนงานได้รับรางวัล “ส่ือมวลชนดีเด่นเพ่ือเยาวชน” จากสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน
  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)
• ปี ๒๕๔๕ ได้รับรางวัลชมเชย ส่ือการ์ตูนเพ่ือแรงงานเด็ก “หนังสือการ์ตูนท่ีผลิตข้ึนเพ่ือส่งเสริมสังคมระดับอายุ ๑๓ ปีข้ึนไป”
  จากสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.)
• ปี ๒๕๔๒ ได้รับรางวัลท่ีหน่ึง ประเภทออกแบบสนามเด็กเล่นนานาชาติ จาก International Association for the Child’s Right to Play
• ปี ๒๕๒๘ มูลนิธิฯ มีส่วนในการผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการระดับชาติในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก
• ปี ๒๕๒๘ สปอตโทรทัศน์ชุด “เด็กกินดิน” โครงการแด่น้องผู้หิวโหย ได้สร้างกระแสความสนใจแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหารอย่างกว้างขวาง

 ในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ น้ี มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) ดำาเนินงานมาครบ ๓๐ ปี
โดยมาผู้ใหญ่ใจดีท่ีหลายๆ คนเคารพนับถือ และเป็นผู้ริเร่ิมก่อต้ังมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.)
ก่อต้ังหรือจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ เม่ือปี ๒๕๒๕ ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำานวนหน่ึง 
ท่านแรกคือ ศ.นพ.เสม พร้ิงพวงแก้ว และท่านท่ีสอง คุณศรีสว่าง พ่ัววงศ์แพทย์ ท่ีท่านท้ังสองได้อุทิศ
แรงกายแรงใจ ในการทำางานเพ่ือสังคมมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะด้านเด็กและเยาวชน ท่ีท้ัง ๒ ท่าน 
ได้เห็นความสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะเป็นอนาคตในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป  
 การทำางานของ มพด. ในช่วงแรกเร่ิม ได้ดำาเนินงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก ในประเด็น
เด็กท่ีมีปัญหาทุพโภชนาการ ขาดโอกาสทางการศึกษา ปัญหาแรงงานเด็ก เด็กท่ีมีปัญหาและความ
กดดันทางครอบครัวและชุมชน เด็กท่ีได้รับผลกระทำาจากส่ือและสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม ขาด
ทักษะในการดำาเนินชีวิต ตลอดระยะเวลา ๒๙ ปี การทำางานของ มพด. มีพัฒนาการมาเป็นลำาดับ 
ต้ังแต่ในระยะแรกเร่ิม ท่ีมีแนวเน้นของงานในเชิงสังคมสงเคราะห์ เพ่ือการแก้ไขปัญหารุนแรงเฉพาะ
หน้า ไปสู่การพัฒนาท่ีรอบด้าน เพ่ือการป้องกันปัญหา และระดมการมีส่วนร่วมของชุมชน และสังคม
ทุกระดับ บทบาทเด่นชัดของ มพด. ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนทำางานด้านเด็ก คือ การทำางานใน
ระดับจุลภาคสู่มหาภาค การริเร่ิมพัฒนารูปแบบกิจกรรม ซ่ึงตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการของ
กลุ่มเด็กด้อยโอกาส และการสรุปประสบการณ์ สะท้อนปัญหาและแนวทางการแก้ไขป้องกัน เพ่ือให้
รัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนสาธารณชนได้รับรู้และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 
 ในหนังสือเล่มน้ีได้กล่าวถึง บันทึกการเดินทาง ๓๐ ปี ของการทำางานเพ่ือเด็กและเยาวชน 
ปีท่ีผ่านมา มีเร่ืองเล่าจากผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ มพด. คนทำางานท้ังอดีตและปัจจุบัน เด็กท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือจาก ฯลฯ งานพัฒนาเด็ก คืองานพัฒนาสังคมท่ีมีคุณค่า และย่ิงใหญ่ มพด. ขอขอบพระคุณ
ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ทุกฝ่าย ท่ีได้สละกำาลังกาย กำาลังใจ ทุนทรัพย์ และส่ิงของสำาหรับเด็ก มพด. ระลึก
เสมอว่า ส่ิงท่ีบังเกิดแก่เด็กๆ ตามผลงานท่ีปรากฏน้ี เป็นเพราะความศรัทธาและความร่วมมือร่วมใจ
ของท่าน ท่ีมีอย่างต่อเน่ืองตลอดมา เพ่ือเป้าหมายสูงสุดของเราน่ันคือประโยชน์สุขของเด็กและสังคม
ส่วนรวม หรือ Happy Kid  Happy Community เด็กเป็นสุข สังคมเป็นสุข

             นายเชษฐา  ม่ันคง
       ผู้จัดการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก
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เกริ่นนำา    .................................................................................................................    ๙
๑ จุดเริ่มต้น มพด.
 ศรีของปวงประชา   ...................................................................................    ๔๔
 เกิดก่อมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  ................................................................    ๔๖

๒ เด็กกินดิน สู่โครงการอาหารกลางวัน
 ย่างก้าวเเรก  ..............................................................................................    ๕๒
 มพด. ในวันข้างหน้า   ...............................................................................    ๕๖
 ก้าวต่อก้าว   ..............................................................................................    ๕๘
 เติบโตอย่างมีจิตสาธารณะ  ........................................................................    ๖๐
 วงกลม ๓ ชั้น เคลื่อนงานอาสาสมัคร  ........................................................    ๖๒
 งานอาสาสมัคร...ปันกำาไร ไม่ต้องใช้ต้นทุน .................................................    ๖๖

๓ ศูนย์ช่วยเหลือเเรงงานเด็ก สู่การคุ้มครองเด็ก
 เเรงงานเด็ก จิ๋ว เเจ๋ว  .................................................................................    ๗๒
 ทุนกาย ใจ ปัญญา สู่การพัฒนาเด็ก  ..........................................................    ๗๖
 ศูนย์ช่วยเหลือเเรงงานเด็กต่างชาติ .............................................................    ๘๐
 ขบวนการเเจ๋ว  ..........................................................................................    ๘๔
 นักสืบจิ๋วเพื่อนไปช่วยเพื่อน  ......................................................................    ๘๖
 งานคุ้มครองเด็ก งานที่ต้องมีส่วนร่วม  .......................................................    ๙๐

๔ นันทนาการเพื่ิอเด็ก (สถานพินิจ) สู่พื้นที่สร้างสรรค์สำาหรับเด็ก
 ๑ ปี แห่งการเล่น ตอกย้ำาความเชื่อมั่น ความสำาคัญของการเล่น ............................ ๙๘
 จุดประกาย Play workers  .................................................................................. ๑๐๐
 จากสถานพินิจสู่ครอบครัวเเละชุมชน   ................................................................. ๑๐๒
 เล่นเพื่อการบำาบัด   ............................................................................................... ๑๐๖
 ขอบคุณ ขอบคุณ   ................................................................................................ ๑๐๘

๕ ส่งเสริมสื่อมวลชน สู่สื่อสร้างสุขภาวะเด็กเเละเยาวชน
 สื่อดี...เพื่อเด็ก   ..................................................................................................... ๑๑๔
 วิทยุสโมสรเพื่อนงาน ปาฏิหารย์ที่รอคอย  ............................................................. ๑๑๖
 สื่อดี...เริ่มได้จากจุดเล็กๆ    ................................................................................... ๑๑๘

๖ ผู้ร่วมทางเดินสร้างสังคมไทย ไม่ทอดทิ้งเด็ก
 ให้...เพื่อการให้ไม่รู้จบ  .......................................................................................... ๑๒๒
 อาสา...มาด้วยหัวใจ  ............................................................................................. ๑๒๔
 โอกาสมีให้ไม่หมด ................................................................................................. ๑๒๖
 “โอกาส” สู่ฝันที่เป็นจริง  ...................................................................................... ๑๒๘

๗ เเรงกาย เเรงใจ จากคนทำางาน
 ๒๕ ชีวิตกับภารกิจเพื่อเด็ก  ................................................................................... ๑๓๖
 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก กับการเรียนรู้สังคมหลากวัฒนธรรม  .............................. ๑๔๐
 ขอบคุณอย่างสุดซึ้ง  .............................................................................................. ๑๔๔
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โครงการเเด่น้องผู้หิวโหย โครงการเเรงงานเด็ก
ภาพประวัติศาสตร์ ภาพประวัติศาสตร์
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๓๐ ปี มพด. สังคมไทย ไม่ทอดท้ิงเด็ก
Happy Kids..Happy Community

เด็กเป็นสุข...สังคมเป็นสุข
กองบรรณาธิการ

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก, ๒๕๕๕

จุดเร่ิมต้นการทำางานเพ่ือเด็ก

 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) ก่อต้ังเม่ือ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๕ จากการรวมตัวกันของกลุ่มนักวิชาการ 
คนทำางานด้านเด็ก ท่ีมุ่งเห็นความสำาคัญของการช่วยเหลือเด็กท่ีด้อยโอกาส คือ ๑) โครงการแด่น้องผู้หิวโหย  ๒) 
กลุ่มส่งเสริมส่ือมวลชนเพ่ือเด็กหรือโครงการส่งเสริมส่ือมวลชนเพ่ือเด็ก ปัจจุบันขยายเป็นแผนงานส่ือสร้างสุขภาวะ
เยาวชน (สสย.) และ ๓) ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเด็กหรือโครงการแรงงานเด็ก   เพ่ือร่วมกันทำางานพัฒนาเด็กตาม
เป้าหมายเพ่ือประโยชน์สุขของเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในสังคมและเด็กท่ีตกอยู่ในภาวะวิกฤตใน
สถานการณ์ต่างๆ ในช่วง ๒๐ กว่าปีท่ีผ่านมาเรามุ่งเน้นการช่วยเหลือเด็ก ๔ กลุ่มเป้าหมาย  คือ กลุ่มเด็กในชนบท 
(ผ่านโครงการแด่น้องผู้หิวโหย) เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากส่ือ (ผ่านงานโครงการส่งเสริมส่ือมวลชนเพ่ือเด็ก)  กลุ่ม
เด็กท่ีต้องมาขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก (ผ่านโครงการแรงงานเด็ก) และกลุ่มเด็กในชุมชนเมือง (ผ่านโครงการ
ครอบครัวชุมชนพัฒนา) 

บนเส้นทางการทำางานท่ีผ่านมา

 จากประสบการณ์การทำางานด้านพัฒนาเด็กตลอด ๒๙ ปี มพด. ได้เรียนรู้ ริเร่ิมและพัฒนาการดำาเนิน
งานโครงการต่างๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองกลุ่มเด็กด้อยโอกาสเน้นการทำางาน
เชิงลึก ใช้กระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชน ประสานงานกับนัก
วิชาการและผู้เช่ียวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก การผลักดันด้านกฎหมายและนโยบาย 
เป็นตัวแทนในคณะกรรมการและอนุกรรมการการพัฒนาเด็ก ในคณะต่างๆ มีการศึกษาวิจัยสภาพปัญหา เช่ือม
โยงองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษามาใช้ในการทำางาน อันก่อให้เกิดบทเรียนจากการทำางานท่ีสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ดังตัวอย่างบางส่วน ต่อไปน้ี

เด็กกินดิน
ภาพประวัติศาสตร์
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สถานการณ์ปัญหาของเด็กในชนบท

 มองย้อนหลังไปยังปัญหาของเด็กในชนบทเม่ือกว่า ๒๙ ปีท่ีผ่านมา จวบจนปัจจุบัน ยังคงเป็นปัญหาของ
ความขาดแคลน ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของอาหาร สุขภาพอนามัย การศึกษา ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและความ
พร้อมในการประกอบอาชีพเพ่ือให้ได้มาซ่ึงปัจจัยส่ี ประกอบกับความเจริญทางวัตถุท่ีนำามาซ่ึงการบริโภคท่ีไม่ถูกต้อง 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างส้ินเปลืองและไม่เป็นธรรม รวมท้ังผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองและ
ความรุนแรงท่ีเป็นสถานการณ์ใหม่ในสังคมไทย ทำาให้มีเด็กถูกทอดท้ิงมากข้ึน ท้ังจากกรณีพ่อแม่อพยพแรงงาน 
ครอบครัวแตกแยกหย่าร้าง เด็กกำาพร้าท่ีพ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติ และความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีปัญหาตามมา คือ สุขภาพร่างกายและจิตใจ ยาเสพติด พฤติกรรมเบ่ียงเบนก้าวร้าวรุนแรง 
การเลียนแบบส่ือ และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ซ่ึงจะเห็นได้ว่า  ปัญหาของเด็กมีความหนักหน่วงรุนแรง
และซับซ้อนข้ึน  
 
 โครงการแด่น้องผู้หิวโหย ได้ให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กชนบทท่ีป่วยเป็นโรคขาดสารอาหาร  โดย
สนับสนุนให้บุคคลในพ้ืนท่ีจัดทำาโครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม และโครงการเกษตรเพ่ือนำาผลผลิตมาทำา
อาหารกลางวัน เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในวงกว้างจากภาพยนตร์โฆษณา “แด่น้องผู้หิวโหย” (เด็กกินดิน) เม่ือปีพ.ศ.
๒๕๒๘ และได้ขยายงานโครงการเกษตรในโรงเรียนไปสู่ชุมชนในลักษณะแหล่งฝึกอบรมทักษะการเกษตรให้แก่เด็ก
และชาวบ้าน เพ่ือสร้างแหล่งอาหารในชุมชน ควบคู่ไปกับการจัดอบรมส่งเสริมทักษะและขยายรูปแบบการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและแนวทางการพ่ึงตนเองส่งเสริมกระบวนการสร้างกลไกชุมชนปกป้องเด็กเพ่ือเป็นการดูแลส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของเด็กโดยคนในชุมชน 

งานความม่ันคงทางอาหาร

 ปีพ.ศ. ๒๕๒๒ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ “ในน้ำามีปลา ในนามีข้าว” มีทรัพยากรมากพอท่ี
จะเล้ียงประชากรไทยได้อย่างเพียงพอ แต่ความจริงท่ีน่าตกใจคือ ประเทศไทยติดอันดับ “ประเทศท่ีขาดอาหาร” 
ของโลก มีคนไทยต้องเสียชีวิตเป็นอันมาก โดยเฉพาะเด็กวัยแรกเกิด–๖ ปี ซ่ึงปีหน่ึงๆ ต้องเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 
๕๕,๐๐๐ คน ซ่ึงหมายถึงทุกๆ ๑๐ นาที จะมีเด็กไทยเสียชีวิต ๑ คน ด้วยสาเหตุการขาดสารอาหาร โครงการแด่
น้องผู้หิวโหยถึงถือกำาเนิดข้ึนจากการรวมตัวของกลุ่มคนท่ีอยากช่วยเหลือเด็ก โดยรับบริจาคเงินส่งให้โรงเรียนเพ่ือ
ทำาอาหารกลางวันเล้ียงนักเรียน ต่อมาโครงการฯ จึงสนับสนุนให้คนในชุมชนเป็นผู้ดำาเนินโครงการเอง โดยแก้ไข
ปัญหาเด็กขาดอาหารเฉพาะหน้าเร่งด่วนด้วยโครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม โครงการเกษตรในโรงเรียน ใน
ชุมชนมีการสงเคราะห์เฉพาะราย เด็กขาดสารอาหารและการเกษตรส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและเล้ียงสัตว์ใน
โรงเรียนและในหมู่บ้าน มีการจัดกลุ่มหมุนเวียนกันดูแลจัดทำา จัดอบรมเทคนิคการเกษตรท่ีเหมาะสมสำาหรับพ้ืนท่ี  
โดยเน้นเพ่ือนำาผลผลิตมาทำาอาหารกลางวันและขายผลผลิตส่วนเกินเพ่ือสะสมในกองทุนอาหารกลางวัน
  
 ในปีพ.ศ. ๒๕๒๙ โครงการฯ ได้ขยายการบริการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมและการเกษตรในโรงเรียน
ในภาคอีสาน ภาคเหนือและภาคกลาง มีการประสานความร่วมมือกับ “ข่ายงานในชุมชน” คือ สำานักงานประถม
ศึกษาอำาเภอและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในพ้ืนท่ี ช่วยติดตามดูแลการดำาเนินโครงการของโรงเรียนและ

โครงการ
แด่น้องผู้หิวโหย

ปี ๒๕๒๒

งานคุ้มครองช่วยเหลือ
เด็กถูกทอดทิ้ง

งานเสริมพลังเด็ก
ครอบครัวเเละชุมชน

งานอาสาสมัคร
พิทักษ์สิทธิเด็ก

งานเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน

ปัญหา
เด็กขาดสารอาหาร

เด็กถูกทอดทิ้ง
กับผู้สูงอายุ

ปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว และชุมชน

ผลสำาเร็จที่เกิดขึ้น…
   กองทุนสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน
   โมเดลการสร้างอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็กขยายผลไปยัง 
   พื้นที่ต่างๆ
   นโยบายจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันในโรงเรียน
   นโยบายอาสาสมัครของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
   ความมั่นคงของมนุษย์

ปี การเดินทางเพื่อประโยชน์สุขของ “เด็กในชนบท”
โครงการแด่น้องผู้หิวโหย 
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u
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หมู่บ้านอีกแรงหน่ึง จากการเข้าไปติดตามของเจ้าหน้าท่ี พร้อมกับดำาเนินการจัดอบรมเสริมทักษะความรู้และดู
งานด้านการเกษตรอย่างต่อเน่ืองและการสนับสนุนกองทุนการเกษตรแก่โรงเรียนท่ีมีแนวโน้มว่าสามารถนำาไปใช้
หมุนเวียนได้ต่อเน่ืองจริง โดยยังคงเน้นให้เด็ก ชาวบ้าน และครูมีส่วนร่วมในโครงการทุกข้ันตอน

 ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๐ มีการทำางานเชิงลึกท่ีเป็นงานศึกษารูปแบบการเสริมพลังครอบครัวและ
ชุมชนเพ่ือให้มีบทบาทป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก  ซ่ึงครอบคลุมท้ังเร่ืองโภชนาการและพัฒนาการของเด็ก  กลุ่ม
เป้าหมายคือ เด็ก ครอบครัว กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน และผู้นำาหมู่บ้าน กิจกรรม ได้แก่ โครงการอาหารเสริมใน
ศูนย์เด็กเล็ก โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน อาชีพเสริมสำาหรับกลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มเยาวชน (ตัด
เย็บ ทำาขนม ทำาน้ำาปลา ตีเหล็ก ช่างยนต์ พิมพ์ดีด เล้ียงไก่)  อบรมเร่ืองการเล้ียงดูเด็ก  การดูงานด้านเกษตรกรรม 
กลุ่มออมทรัพย์และร้านค้า) 

 ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปีพ.ศ. ๒๕๔๐ ส่งผลกระทบรุนแรงจนเห็นได้ชัดในปีพ.ศ. ๒๕๔๑  เม่ือโครงการ
แด่น้องฯ ได้พบว่าในพ้ืนท่ีโครงการเกษตร มีเด็กวัย ๑-๓ ปี เป็นโรคขาดสารอาหารระดับรุนแรงในเกณฑ์อันตราย
และปัญหาทุพโภชนาการของเด็กท่ีน้ำาหนักต่ำากว่าเกณฑ์ในอัตราสูง ทำาให้โรคขาดสารอาหารกลับมาเป็นปัญหา
สำาคัญของเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียนอีกวาระหน่ึง รวมถึงปัญหาของเด็กท่ีถูกทอดท้ิงเพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือแก้ไขปัญหา
ซับซ้อนเหล่าน้ี โครงการแด่น้องฯ จึงเน้นการทำางานส่งเสริมให้การรวมตัวกันของคนในชุมชนมีความเข้มแข็งข้ึน  มี
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำาคัญของเด็ก โครงการแด่น้องฯ จัดให้มีโครงการส่งเสริมทางเลือก
ครอบครัวแรงงานคืนถ่ิน ต้ังแต่กลางปีพ.ศ. ๒๕๔๐-กลางปีพ.ศ. ๒๕๔๒  โดยสนับสนุนกลุ่มเยาวชน  ท้ังทางด้าน
งานเกษตรและงานช่าง  แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ เพราะมีเยาวชนเข้ามาทำากิจกรรมต่อเน่ืองน้อย ส่วนใหญ่พา
กันอพยพแรงงานไปหมดในช่วงต้นปีพ.ศ. ๒๕๔๒ แต่งานรวมกลุ่มชาวบ้านกลับประสบผล เกิดกลุ่มสตรี กลุ่มออม
ทรัพย์  กลุ่มทอผ้า กลุ่มทำาขนม และกลุ่มเล้ียงปลา  มีมาจนปัจจุบันอย่างเช่น กลุ่มออมทรัพย์คลองสำาโรง ต.สำาโรง
ตาเจ็น จ.ศรีสะเกษ ได้ดำาเนินงานมา ๑๓ ปี มีเงินหมุนเวียนกว่า ๒ ล้านบาท จาก ๑๗ หมู่บ้าน
 
 ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๘ โครงการแด่น้องฯ ยังคงให้การสนับสนุนโครงการเกษตรในโรงเรียนใน
พ้ืนท่ีทุรกันดารภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคกลาง พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ เน่ืองจากสำารวจพบข้อมูล
ปัญหาทุพโภชนาการเด็กจำานวนมากและเป็นพ้ืนท่ีทุรกันดารท่ีบริการจากภาครัฐเข้าไปไม่ท่ัวถึง  นอกจากโครงการ
เกษตรแล้ว ยังสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสมทบกับงบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับจากภาครัฐ  เพ่ือให้เด็กได้รับ
อาหารกลางวันอย่างพอเพียงครบทุกคน  และคณะครูได้เข้ารับการอบรมดูงานเทคนิคการเกษตรพ้ืนท่ีสูง  เพ่ือนำาไป
ปรับปรุงงานเกษตรให้มีความหลากหลาย เช่น การปลูกผักสวนครัว  เล้ียงปลา  ไก่  เป็ดเทศ  และหมู  ปลูกพืชเมือง
หนาว และสวนผลไม้ 

 ในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ สถานการณ์ปัญหาของเด็กกลับรุนแรงย่ิงข้ึน เน่ืองด้วยเหตุการณ์ภัยทางธรรมชาติ
สึนามิและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำาให้โครงการฯ ต้องติดตามสถานการณ์เด็กในภาวะวิกฤตอย่าง
ใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนเฉพาะหน้าแก่เด็กและครอบครัวท่ีได้รับผลกระทบจากท้ัง ๒ เหตุการณ์ เช่น 
นมผง อาหารเสริม ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา เคร่ืองมือและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ก่อน
พัฒนาโครงการเพ่ือช่วยเหลือเด็กและครอบครัวท่ีได้รับผลกระทบเหล่าน้ีต่อไป

งานอนามัยแม่และเด็ก

 เม่ือสนับสนุนให้โครงการเกษตร/โครงการอาหารกลางวัน ประสบผลสำาเร็จในการแก้ไขปัญหาเด็กขาด
สารอาหาร โครงการแด่น้องผู้หิวโหยได้เสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการ อนามัยและการเล้ียงดูเด็กให้เหมาะสมกับ
พัฒนาการตามวัยให้แก่กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านในชุมชน  ด้วยการจัดหน่วยเคล่ือนท่ีให้ความรู้โภชนศึกษาและสาธิต
การทำาอาหารเสริมจากวัตถุดิบในชุมชน  โดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของท้องถ่ิน  และเสริมทักษะ
การติดตามภาวะโภชนาการของเด็กด้วยการช่ังน้ำาหนักวัดส่วนสูง  

 ปีพ.ศ. ๒๕๒๙ โครงการแด่น้องฯ ได้ปรับกระบวนการทำางาน ท้ังด้านลึกเชิงคุณภาพในเร่ืองอนามัยแม่
และเด็กในหมู่บ้านเป้าหมาย ด้วยการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพ่ือหาแนวทางป้องกันปัญหาเด็กขาดสารอาหารต้ังแต่
อยู่ในครรภ์มารดาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลังคลอด ระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๒ ในหมู่บ้านพ้ืนท่ี จ.ศรีสะเกษ 
ด้วยวิธีการเย่ียมบ้านเด็ก ครอบครัวละ ๒-๔ คร้ัง/เดือน พูดคุยให้ความรู้แก่กลุ่มแม่ในเร่ืองการปฏิบัติตนระหว่างต้ัง
ครรภ์ การรับวัคซีน อาหาร ๕ หมู่ และอาหารเสริมสำาหรับเด็กท่ีหาได้จากแหล่งอาหารในชุมชน พัฒนาการตาม
วัยของเด็ก โรคท่ีเกิดกับเด็ก ฯลฯ  ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณีเด็กขาดสารอาหาร ระดับรุนแรงหรือ
เจ็บป่วย และสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านและเยาวชนมาช่วยกันทำานมถ่ัวเหลืองให้เด็กได้บริโภคทุกวัน เม่ือเสร็จส้ิน
การศึกษา ๓ ปี พบว่าพฤติกรรมของแม่ในการเล้ียงดูเด็กดีสม่ำาเสมอ ช่วยให้เด็กขาดสารอาหารระดับรุนแรงหมดไป  
เด็กแรกคลอดทุกรายมีน้ำาหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ  

งานทุนการศึกษา

 ปีพ.ศ. ๒๕๓๕ โครงการแด่น้องฯ เร่ิมโครงการทุนการศึกษาแก่เด็กท่ีมีความประพฤติดี ฐานะยากจน ช่วย
เหลืองานของครอบครัวและโรงเรียน  และมีผลการเรียนระดับพอใช้  โดยโครงการแด่น้องฯ ร่วมมือกับครูคัดเลือก
เด็กจากโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันและการเกษตร  ในปีพ.ศ. ๒๕๔๐  นักเรียนทุนเหล่าน้ีอยู่ใน จ.ศรีสะเกษ 
บุรีรัมย์  อำานาจเจริญ  สุรินทร์ ชัยภูมิ มุกดาหาร สกลนคร และแม่ฮ่องสอน  งานทุนการศึกษาน้ีเองทำาให้โครงการ
แด่น้องฯ  มีโอกาสทำางานร่วมกับเครือข่ายครู ๒ จังหวัดในปีพ.ศ. ๒๕๓๙ คือ กลุ่มครูกัลยาณมิตร  จ.บุรีรัมย์ และ
กลุ่มครูพัฒนาบ้านเฮา จ.อำานาจเจริญ รวม ๕๔ คน โดยโครงการแด่น้องฯ สนับสนุนการจัดอบรมเสริมทักษะความ
รู้และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาเด็กในความดูแลของ
ครู โดยกลุ่มครูเป็นผู้ทำางานช่วยเหลือดูแลเด็กและครอบครัวท่ีประสบปัญหา  ด้วยการเย่ียมบ้านแลกเปล่ียนให้
กำาลังใจ หาทางช่วยเหลือท้ังเฉพาะหน้าและระยะยาว  มีการจัดเก็บข้อมูลเด็กและประสานงานกับหน่วยราชการ
ท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือด้วย  ทำาให้กลุ่มครูมีประสบการณ์และสามารถขอการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ 

 ในปีพ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๔  เน่ืองจากเด็กส่วนใหญ่จบการศึกษา และบางส่วนสามารถขอรับทุนการศึกษา
ในพ้ืนท่ี  โครงการแด่น้องฯ มีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเด็กใน จ.บุรีรัมย์ สระแก้วและศรีสะเกษ ในเชิง
คุณภาพมากข้ึน  จึงได้จัดกลุ่มพูดคุยกับเด็กเก่ียวกับการวางแผนชีวิต  การช่วยเหลืองานส่วนรวมและครอบครัว
และทำางานหารายได้ในช่วงวันหยุดและปิดเทอม  พร้อมกับให้เด็กเข้าร่วมงานค่ายและการอบรมเสริมทักษะความรู้
ต่างๆ ทำาให้เด็กรวมกลุ่มกันเพาะเห็ดขายในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวและผู้นำาชุมชน และ
ต่อมาได้พัฒนาเป็นโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้และทางเลือกด้าน
อาชีพในท้องถ่ิน ทำากิจกรรมท่ีเหมาะสม มีรายได้เสริมในระหว่างเรียน
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งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

 ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๙  โครงการแด่น้องฯ ได้จัดทำาโครงการอบรมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ภาย
ในวัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเร่ืองการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่ครูพ่ีเล้ียง 
จำานวน ๑๐ ศูนย์ ซ่ึงมีเด็กในความดูแล จำานวน ๓๗๒ คน ช่วงอายุ ๓-๔  ปีในอำาเภอขุนหาญ ไพรบึง และขุขันธ์ 
จ.ศรีสะเกษ สืบเน่ืองมาจากพบว่าเด็กภายในศูนย์มีพัฒนาการท่ีต่ำากว่าเกณฑ์โดยเฉพาะสติปัญญา กล้ามเน้ือเล็ก 
อารมณ์ และสังคม การทำางานของแด่น้องฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาของเด็กภายในศูนย์ โดยประสานงานกับหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมการศาสนา และสำานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมท้ังกำาหนดการพัฒนาและส่งเสริม
ความรู้แก่บุคลากรและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก คือ เจ้าอาวาสในฐานะผู้บริหารศูนย์ พ่ีเล้ียงเด็กภายในศูนย์ ผู้
ปกครองและผู้นำาชุมชน โดยมีการให้ความรู้แก่เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ การอบรมครูพ่ีเล้ียง กิจกรรมดังกล่าวส่งผล
ให้เจ้าอาวาสมีความสนใจพัฒนาศูนย์ มีการพัฒนาการบริหารศูนย์และสามารถให้คำาแนะนำาแก่ครูพ่ีเล้ียงเด็กในการ
จัดการบริหารศูนย์ได้ดีข้ึน ครูพ่ีเล้ียงมีการพัฒนาในการจัดกิจกรรมสำาหรับเด็ก จัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการ
พัฒนาเด็ก ดัดแปลงอุปกรณ์วัสดุเพ่ือทำาส่ือการเรียนการสอน และสามารถดึงชุมชนและผู้ปกครองของเด็กให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาศูนย์ 

งานพลังเด็ก เยาวชนและครอบครัว

 กลุ่มพลังเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท่ีเป็นอาสาสมัคร ถือเป็นกลไกหน่ึงในชุมชนท่ีทำางานช่วยเหลือเด็ก
ระดับโรงเรียนและชุมชน ให้มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มพลังเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้เกิดการ
ช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุกับการพัฒนาเด็ก 
นำาไปสู่การแสวงหาเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือกัน โดยทำางานกับกลุ่มเด็กในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียน กลุ่มผู้ปกครองและผู้สูงอายุท่ีต้องดูแลเด็กในครอบครัวและชุมชน ได้แก่ กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนใน
โรงเรียน กิจกรรมเสียงตามสายในชุมชน  กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มทำาขนมพ้ืนบ้านและกลุ่มเด็กเท่าทันส่ือ 
เป็นต้น  และสนับสนุนการสร้างเสริมพลังให้เป็น “กลุ่มพลังเด็ก” ท่ีเข้มแข็ง โดยจัดอบรมเสริมทักษะให้เด็กได้เรียนรู้
ถึงปัญหาของเด็กในชุมชนของตน การจัดรายการวิทยุเพ่ือใช้เป็นช่องทางส่ือสารปัญหาของเด็กผ่านเสียงตามสายใน
โรงเรียน และหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน และเป็นตัวแทนเด็กเข้าไปนำาเสนอปัญหาของเด็กในเวทีระดับจังหวัดและ
ระดับชาติ

งานกลไกชุมชนปกป้องเด็ก

 การทำางานในพ้ืนท่ีชุมชนต่างๆ ของ มพด. ไม่ว่าจะเป็นชนบทหรือในเมือง  แนวทางสำาคัญท่ีส่งเสริมให้
เกิดคือ “กลไกชุมชนปกป้องเด็ก” โดยการสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน ในการดูแลช่วยเหลือพัฒนาเด็ก ผ่าน
กระบวนการสร้างอาสาสมัครเด็กและอาสาสมัครชาวชุมชน และการทำางานร่วมกับเครือข่ายด้านเด็กในพ้ืนท่ี จัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครด้วยการอบรม จัดค่าย ศึกษาดูงานและเข้าร่วมเวทีด้านเด็ก  เพ่ือให้เกิดความ
รู้ความเข้าใจ สถานการณ์ปัญหาเด็ก วิธีการช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงบริการของรัฐ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาเด็ก
รอบด้าน “อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิเด็ก”  ในปีพ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ โครงการแด่น้องฯ ได้ยกระดับการทำางานชุมชน
ปกป้องเด็กให้เข้มแข็งข้ึน โดยร่วมกับองค์การยูนิเซฟ  อบรมอาสาสมัครเพ่ือทำาหน้าท่ีดูแลแก้ไขปัญหาของเด็กใน
เบ้ืองต้น มีบทบาทสำารวจข้อมูลสภาพปัญหาเด็กในชุมชน  ประชุมหาแนวทางการแก้ไขเย่ียมบ้าน ประสานความ

ร่วมมือกับหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องในระดับตำาบลและอำาเภอ เพ่ือให้เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนในระยะยาว
ความเข้มแข็งท่ียกระดับข้ึนน้ี โครงการแด่น้องฯ เช่ือว่าจะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น “วิถีของชุมชน” ท่ีจะปกป้อง
ดูแลเด็กๆ ในชุมชนของตนเองได้อย่างต่อเน่ืองต่อไป

งานสิทธิเด็ก

 มุ่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของเด็กท่ีเด็กต้องได้รับจากผู้ใหญ่  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
และตระหนักถึงปัญหาเด็กถูกละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐานและพร้อมท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก   
ทำาให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับสิทธิ  ได้แสดงความคิดเห็นและได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (ประเทศไทยเป็น
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ ซ่ึงมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยเม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๓๕) ใน
ระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๔๘  มพด. ได้ทำาโครงการอบรม “อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็ก” ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ
และสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ(สท.)ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ของ มพด. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดบุรีรัมย์และศรีสะเกษ ผู้ท่ีผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติ
การเร่ืองสิทธิเด็กคือเด็กท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็ก ผู้นำาชุมชน ครู ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ฯลฯ 
นอกจากได้รับความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิทธิเด็กแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในศักด์ิศรีของเด็ก และพึง
เคารพท่ีจะปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสม ในปัจจุบัน มพด. ได้ขยายพ้ืนท่ีการทำางานเร่ืองสิทธิเด็กในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัด
ชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ร่วมกับ Save the Children, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล (สสมศ.) โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป

งานสร้างความเข้มแข็งและครอบครัวในภาวะวิกฤต ๓ จังหวัดชายแดนใต้

 โครงการกำาปงซือแน (หมู่บ้านสันติสุข) เป็นโครงการท่ีนำาบทเรียนการทำางานของโครงการแด่น้องผู้หิวโหย
ขยายผลไปสู่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพเด็กและครอบครัวในภาวะ
วิกฤต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัวท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบ ตลอดจนเด็กกำาพร้าและเด็กท่ีอยู่ในสภาวะยากลำาบาก ประสบปัญหาขาดสารอาหาร เจ็บป่วยเร้ือรัง พิการ 
และอยู่ในสภาวะท่ีมีความเส่ียงสูง เรามีเป้าหมายเพ่ือสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนแก่เด็กและช่วยให้ครอบครัวของเขา
สามารถพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพสร้างรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว เพ่ือสร้างความม่ันคงในการ
ดำาเนินชีวิต และดูแลลูกหลานของตนเองได้ต่อไปโดยยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
 นอกจากน้ี ยังพัฒนากลไกชุมชนให้มีส่วนร่วมการดูแลและคุ้มครองเด็กมิให้ถูกละเมิดสิทธิ สามารถมีชีวิต
ท่ีปลอดภัย และม่ันคง โดยใช้แนวทางการสร้างเสริม การมีส่วนร่วม และการดำาเนินงานเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน
ในชุมชน จากเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้นำาชุมชน ผู้นำาศาสนา  องค์กรชุมชน หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถ่ิน เช่น  ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน สถานีอนามัย องค์การบริหารส่วนตำาบล พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว เป็นต้น
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สถานการณ์ปัญหาแรงงานเด็ก

 แรงงานเด็กเป็นปัญหาสืบเน่ืองมาจากความยากจนบีบบังคับให้เด็กในชนบทต้องออกจากร้ัวโรงเรียน
และพรากจากครอบครัวมาเป็นแรงงานในเมืองก่อนวัยอันควร  เด็กกลุ่มน้ีนอกจากขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง  
ไม่ได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กท่ีสนุกสนานแล้ว เด็กอาจต้องเจอสภาพการทำางานท่ีเลวร้าย  ถูกกดข่ีหรือโกงค่าจ้าง  ถูกกักขัง  
ถูกทำาร้ายร่างกาย ถูกละเมิดทางเพศ และบางรายอาจถึงข้ันพิการ
 ในปัจจุบัน แรงงานเด็กไทยมีแนวโน้มลดลง และถูกแทนท่ีด้วยแรงงานเด็กต่างด้าวจากประเทศเพ่ือน
บ้านท่ีหล่ังไหลอพยพเข้ามาจำานวนมาก และเป็นกลุ่มท่ีประสบปัญหารุนแรงกว่า มักตกเป็นเหย่ือของกระบวนการ
ค้ามนุษย์ ด้วยสถานะผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทำาให้ไม่มีอำานาจต่อรองกับนายจ้างและจำายอมถูกกดข่ีทำาร้าย
สถานการณ์ปัญหาแรงงานเด็กในสังคมไทยจึงยังอยู่ในระดับวิกฤตท่ีต้องได้รับการเยียวยาแก้ไขอย่างเร่งด่วน

การดำาเนินงานของโครงการ

 โครงการแรงงานเด็กทำางานเกาะติดกับสถานการณ์ปัญหาแรงงานเด็กตลอดมาต้ังแต่ ปี ๒๕๒๔  ท่ี “ศูนย์
ช่วยเหลือแรงงานเด็ก” ได้ก่อต้ังข้ึน   ปัญหาของแรงงานเด็กเป็นปัญหาท่ีซับซ้อนและมีปัจจัยเก่ียวข้องมาก  ทำาให้
โครงการต้องมีแนวทางการทำางานหลายวิธีเพ่ือให้ครอบคลุมปัญหารอบด้าน ข้อจำากัดของงานคือแรงงานเด็กมักถูก
ปิดบังซ่อนเร้นทำาให้เข้าถึงตัวเด็กกลุ่มเป้าหมายได้ยาก แรงงานเด็กท่ีมารับบริการจากโครงการจึงเป็นเพียงส่วนน้อย
เท่าน้ัน งานจึงเน้นหนักไปท่ีการรณรงค์เผยแพร่ปัญหาและผลักดันในเชิงนโยบายต่อภาครัฐให้มีการออกมาตรการ
ท่ีมีผลต่อแรงงานเด็กท้ังระบบ รวมท้ังผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานในประเด็นสำาคัญๆ ได้แก่ การ
แก้ไขอายุข้ันต่ำาของการจ้างแรงงานเด็กจากเดิม ๑๑ ปี เป็น ๑๓ ปี

ศูนย์รับแจ้งเหตุและให้การช่วยเหลือเป็นรายกรณี

 โครงการแรงงานเด็กมีบทบาทในการเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุแรงงานเด็กท่ีประสบปัญหาจากการทำางาน  
ตลอดระยะเวลาท่ีดำาเนินงานท่ีผ่านมา  ได้รับแจ้งเหตุและเข้าช่วยเหลือเด็กเป็นจำานวน ๒,๗๐๐ กว่าคน  แม้เป็น
เพียงจำานวนน้อยเม่ือเทียบกับแรงงานเด็กอีกเป็นจำานวนมากท่ีเราไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่ยุทธศาสตร์การทำางาน
ในการช่วยเหลือน้ี เพ่ือเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือแสวงหากระบวนการและกลไกช่วยเหลือเด็ก อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทำาบทเรียนท่ีได้ไปขยายผลในวงกว้าง
 ปัญหาของเด็กท่ีพบมีต้ังแต่ถูกหลอกจากกระบวนการนายหน้า ไม่ได้รับค่าแรง ไม่มีวันหยุด สภาพการ
ทำางานไม่เหมาะสม  กักขัง ทำาร้ายร่างกาย ถูกละเมิดทางเพศ
 การช่วยเหลือเด็กกลุ่มน้ีจะดำาเนินการอย่างครบวงจร เร่ิมต้ังแต่การประสานกับเจ้าหน้าท่ีรัฐเพ่ือช่วยออก
จากสถานประกอบการ บำาบัดฟ้ืนฟูเบ้ืองต้น พัฒนาทักษะท่ีจำาเป็น ช่วยดำาเนินคดีกับนายจ้างเพ่ือเรียกร้องสิทธิ
และค่าตอบแทน ตลอดจนส่งกลับภูมิลำาเนา เหตุการณ์แรงงานเด็กถูกเอาเปรียบทำาร้ายยังคงเกิดข้ึนซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า   
ประเด็นสำาคัญคือต้องสร้างจิตสำานึกของคนในสังคมหรือนายจ้างให้ยอมรับในสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีแรงงานเด็กสมควร
ได้รับ

โรงงานนรก :
ปัญหา

การใช้แรงงานเด็ก

ปัญหาแรงงานเด็ก
ที่เป็นผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์

ช่องว่างของนโยบายและ
กฎหมายในการคุ้มครอง

แรงงานเด็ก

ปี การเดินทางเพื่อประโยชน์สุขของ “แรงงานเด็ก”
โครงการแรงงานเด็ก 

การรับเเจ้งเหตุเเละ
สงเคราะห์เฉพาะราย

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาแรงงานเด็ก

ในพื้นที่ต้นทาง

งานเครือข่ายเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก

สโมสรเพ่ือนงานเพ่ือการพัฒนาแรงงานเด็ก พื้นที่สร้างสรรค์สำาหรับแรงงานเด็ก

โครงการ
แรงงานเด็ก
ปี ๒๕๒๔

ผลสำาเร็จที่เกิดขึ้น…
  แรงงานเด็กได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ มากกว่า ๕,๐๐๐ คน
  สโมสรเพื่อการพัฒนากลุ่มแรงงานเด็กแห่งแรกและแห่งเดียวใน 
  ประเทศไทย
  การผลักดันให้เกิดการกำาหนดอายุขั้นต่ำาของการจ้างแรงงานเด็ก
  มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือและพัฒนาระบบสวัสดิการสำาหรับ 
  แรงงานเด็กในด้านต่างๆ
  กลไก เครือข่ายและแนวทางปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองแรงงานเด็กที่ 
  เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
  โมเดลพื้นที่สร้างสรรค์สำาหรับแรงงานเด็ก
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งานสงเคราะห์และพัฒนา

 แรงงานเด็กเป็นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสท่ีขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง บางคนออกจากโรงเรียนกลางคัน
โครงการฯ จึงได้จัดบริการต่างๆ เพ่ือสงเคราะห์และพัฒนา โดยในช่วงแรกประกอบด้วยการตรวจสุขภาพ จัด
กิจกรรมนันทนาการ และบริการเสริมความรู้ ท้ังการสอนหนังสือและเสริมความรู้ด้านวิชาชีพ
 ในปีพ.ศ. ๒๕๒๘ ได้จัดต้ังสโมสรแรงงานเด็ก (ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นสโมสรเพ่ือนงาน) เพ่ือเป็นศูนย์รวมท่ี
แรงงานเด็กสามารถเข้ามาขอรับบริการและความช่วยเหลือด้านต่างๆ  ในปี ๒๕๓๑ มีสมาชิก ๘๐ คน จนมาถึงปี 
๒๕๓๙ มีการขยายสาขาออกไปถึง ๔ จุดท่ัวกทม. มีสมาชิกแรงงานเด็กจาก ๒๔๐ โรงงาน ๓๗๘ คน ในปี ๒๕๔๐   
ท่ีผ่านมาสามารถจัดบริการให้กับสมาชิกได้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุดและบ้านเรียนรู้ จดหมายข่าว ทัศนศึกษา 
ทุนการศึกษา กลุ่มออมทรัพย์  และท่ีสำาคัญคือมีอาสาสมัครแรงงานเด็กเป็นผู้ดำาเนินกิจกรรมของสโมสรเอง งาน
สโมสรแรงงานเด็กได้ความสนใจจากหลายประเทศเป็นต้นแบบ ท่ีมีบางประเทศนำาไปปรับใช้เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ของแรงงานเด็กในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนางานเอง
 ในปีพ.ศ. ๒๕๓๐ เปิดบ้านพักแรงงานเด็กท่ีหัวลำาโพง ซ่ึงเปรียบเสมือนบ้านท่ีสองของเด็กท่ีต้องอพยพ
แรงงาน  เพ่ือใช้เป็นท่ีพักของกลุ่มเด็กท่ีเข้ามาหางานทำา เด็กประสบปัญหาท่ีรอกลับบ้าน เป็นสถานท่ีเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่การทำางาน และยังเป็นท่ีพ่ึงพิงให้คำาปรึกษาแนะนำา เม่ือเด็กต้องการท่ีปรึกษาในด้านการทำางาน การ
ใช้ชีวิต ฯลฯ  กิจกรรมหลักของบ้านพักคืออบรมเตรียมความพร้อมในการทำางาน และจัดอบรมสัญจรท่ีสำานักงาน
จัดหางาน  การติดตามเย่ียมเยียนในโรงงานและการให้คำาปรึกษาแนะนำาท้ังทางโทรศัพท์มาร่วมกิจกรรม

งานรณรงค์เผยแพร่ปัญหา

 เป็นอีกหน่ึงงานท่ีมีความสำาคัญเพราะให้ผลกระทบในวงกว้าง  ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์อาจแบ่ง
ออกเป็น ๓ กลุ่มคือ
 กลุ่มผู้คนในสังคม เพ่ือนำาเสนอสภาพปัญหาแรงงานเด็ก  สร้างจิตสำานึกให้คนในสังคมรับรู้และเห็นใจใน  
 ปัญหาและช่วยแจ้งเหตุเม่ือพบเห็นการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย  สร้างทัศนคติของการเป็นนายจ้างท่ีดี  
 และปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเหมาะสม  
 กลุ่มแรงงานเด็กในเมือง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน สภาพการทำางาน รู้ถึงสิทธิและ  
 สวัสดิการท่ีควรได้รับ รวมท้ังสถานท่ีติดต่อขอรับความช่วยเหลือหากประสบปัญหา
 กลุ่มเด็กในชนบทท่ีเส่ียงต่อการเข้ามาเป็นแรงงานเด็ก ให้รับรู้ถึงสภาพปัญหาท่ีแรงงานเด็กต้องเจอ    
 เป็นการป้องกันเด็กเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควร 

 กิจกรรมอ่ืนท่ีเสริมช่วยในการรณรงค์เผยแพร่ ได้แก่ การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น แผ่นพับ หนังสือการ์ตูนชีวิต
แรงงานเด็ก ฯลฯ แจกจ่ายสู่สาธารณะ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านส่ือมวลชนแขนงต่างๆ   จัดแสดงละครเวที
สะท้อนปัญหาการใช้แรงงานเด็กในโอกาสต่างๆ มีผลให้สังคมเกิดความต่ืนตัวต่อปัญหาและมีส่วนร่วมในการสอดส่อง
การใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย  

พัฒนาเครือข่ายช่วยเหลือแรงงานเด็กต่างชาติกับประเทศต้นทาง

 แรงงานเด็กต่างชาติเป็นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสท่ีถูกหลอกจากกระบวนการค้ามนุษย์อพยพเข้ามาใน
ประเทศไทยจำานวนมากมายมหาศาล มีตัวเลขคาดการณ์ท่ี ๓๐๐,๐๐๐ คน ซ่ึงในความเป็นจริงคงมากกว่าน้ี  
แรงงานเด็กต่างชาตินับเป็นกลุ่มท่ีประสบปัญหารุนแรงท่ีสุด  จากท่ีได้รับแจ้งเหตุและเข้าช่วยเหลือออกจากสถาน
ประกอบการทุกปี    การดำาเนินการในช่วงแรก ปี ๒๕๓๙ เป็นการศึกษาสำารวจสภาพปัญหาและรณรงค์เผยแพร่
ปัญหา  ต่อมาในปี ๒๕๔๐ เร่ิมประสานการทำางานแบบเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำานักงานตรวจคนเข้า
เมือง (ตม.) เข้าช่วยเหลือเด็กท่ีประสบปัญหา  และมีการผลักดันระดับนโยบายผ่านคณะกรรมการคุ้มครองแรงงาน
เด็กและสมาชิกวุฒิสภา  
 ต่อมาในปี ๒๕๔๓-๒๕๕๔ เร่ิมพัฒนาเครือข่ายช่วยเหลือแรงงานเด็กต่างชาติกับประเทศต้นทางคือ ลาว 
พม่า เขมร  ทำางานเชิงป้องกันในพ้ืนท่ีต้นทางด้วยการจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและผู้หญิง ชาวบ้าน องค์กรชุมชน
และหน่วยงานราชการ รวมถึงนักสังคมสงเคราะห์ขององค์กรพัฒนาเอกชนของประเทศต้นทางมีการจัดประชุมเพ่ือ
หารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานเด็กต่างชาติในพ้ืนท่ีรอยตะเข็บ เช่น ระนอง สระแก้ว ตาก มุกดาหาร เพ่ือให้
หน่วยงานในพ้ืนท่ีร่วมกันหาแนวทางท่ีเหมาะสม
 และในปี ๒๕๔๙ ได้จัดทำารายงานการศึกษา “แนวทางการคุ้มครองช่วยเหลือและพัฒนาสภาพแรงงาน
เด็กต่างชาติในประเทศไทย” เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือผลักดันการทำางาน
ในเชิงนโยบายต่อไป
  การดำาเนินการของโครงการแรงงานเด็กท่ีมีมากว่า ๒ ทศวรรษ การทำางานท่ีมิได้มุ่งแต่ให้ความช่วยเหลือ
คุ้มครองและจัดบริการเพ่ือพัฒนากลุ่มแรงงานเด็ก แต่เป็นการทำางานเพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของกลุ่มเป้าหมายในการปกป้องตนเองและกลุ่มแรงงานเด็ก และเด็กกลุ่มเส่ียงในพ้ืนท่ีต่างๆ และยังมุ่งพัฒนากลไก
การทำางานท้ังในระดับปฎิบัติ และระดับชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานเด็กอย่างต่อเน่ืองและเท่า
ทันสถานการณ์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดยมีเป้าหมายสำาคัญท่ีจะให้แรงงานเด็กทุกคน ท้ังไทย
และต่างชาติได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนเช่นเดียวกับเด็กคนอ่ืนๆ ในสังคม
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สโมสรเพ่ือนงาน

 สโมสรเพ่ือนงานจัดต้ังข้ึนเพ่ือเป็นศูนย์รวมของแรงงานเด็กท่ีเข้ามาทำางานในเมือง เช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างแรงงานเด็กด้วยกันและแรงงานเด็กกับเจ้าหน้าท่ีสโมสรเพ่ือนงาน เป็นแหล่งเรียนรู้และแบ่งปันข่าวสารข้อมูล
ท่ีมีประโยชน์ต่อแรงงานเด็ก มีการจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาตนเองและเรียนรู้ท้ังในเร่ืองกฎหมายเบ้ือง
ต้น ทักษะชีวิต อนามัยเจริญพันธ์ุ  สิทธิข้ันพ้ืนฐานของแรงงานเด็ก ฯลฯ มีการตรวจสุขภาพและการเย่ียมสมาชิกท่ี
สถานประกอบการมีการฝึกอบรม  บริการให้คำาแนะนำา ปรึกษาปัญหาของแรงงานเด็ก   มีกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ
ผ่อนคลาย  ทัศนศึกษา  ห้องสมุดและกระเป๋าหนังสือเคล่ือนท่ี  มีการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์  ให้ทุนการศึกษาแก่
แรงงานเด็กท่ีมีความประพฤติดี ส่งจดหมายข่าวและจัดรายการวิทยุสโมสรเพ่ือนงาน ออกอากาศคร้ังแรกวันท่ี ๑๐  
มีนาคม ๒๕๔๔  เผยแพร่สาระความรู้ให้กับแรงงานเด็กและประชาสัมพันธ์งานของโครงการ  รายการน้ีได้รับรางวัล
รายการวิทยุดีเด่นเพ่ือเยาวชนทำางาน จากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
ในปี ๒๕๔๕  อีกด้วย โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. คล่ืน FM.๙๒.๕ MHz และ AM.๘๑๙ 
MHz  ซ่ึงเม่ือปลายปี ๒๕๕๔ ไม่ได้ออกอากาศแล้ว เน่ืองจากเปล่ียนเป็นเวลาของทางรัฐบาล ขณะน้ีสโมสรเพ่ือนงาน
ยังคงดำาเนินงานให้บริการแก่สมาชิกแรงงานเด็กไทยและเด็กต่างชาติอย่างต่อเน่ือง โดยต่อมาได้เช่ือมโยงกับแนวคิด 
“พ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก” เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสำาหรับการพัฒนาแรงงานเด็กต่างชาติ

การผลักดันเพ่ือการคุ้มครองแรงงานเด็กทำางานบ้าน

 แรงงานเด็กทำางานบ้าน เป็นกลุ่มท่ีขาดโอกาสท่ีจะได้เรียนหนังสือ หรือเรียนรู้ทักษะต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์และความรู้ หรืออาจตกเป็นเหย่ือการทำาร้ายร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดย
นายจ้าง โดยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองในหลายประเด็น ท้ังอายุข้ันต่ำาในการจ้างงาน วันหยุด ค่าจ้าง และการได้รับ
การพัฒนาในฐานะท่ีเป็น “เด็ก” การพัฒนากลไกการคุ้มครองและเสริมศักยภาพลูกจ้างทำางานบ้าน ตลอดจนการ
ให้ความสำาคัญของการจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิอันพึงได้ข้ันพ้ืนฐานของลูกจ้างทำางานบ้านโดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน
เด็ก จึงมีการขับเคล่ือนร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ   รวมท้ังคนในสังคม
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มามีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
แรงงานเด็กทำางานบ้าน และสนับสนุนในวาระท่ีองค์การแรงงานระหว่างประเทศท่ีจะบรรจุวาระการประชุมว่าด้วย
งานท่ีมีคุณค่าสำาหรับลูกจ้างทำางานบ้าน เพ่ือวางมาตรฐานแรงงาน เร่ืองการจัดทำาอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
ลูกจ้างทำางานบ้านในปีค.ศ. ๒๐๑๐  และขับเคล่ือนเพ่ือให้มีกฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างทำางานบ้านเกิดข้ึนภายใน
ปีพ.ศ. ๒๕๕๓ 
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สถานการณ์ปัญหาส่ือกับเด็ก

 “ส่ือ” มีอิทธิพลต่อเด็กมากมายมหาศาล ส่ือไม่ได้ให้แต่ความบันเทิงหรือข้อมูลข่าวสารเท่าน้ัน  แต่ยัง
สอดแทรกค่านิยม ทัศนคติ แบบอย่าง ให้เด็กทำาตาม ดังน้ัน ในยุคสมัยท่ีเด็กต้องใช้ชีวิตอยู่กับส่ือมากกว่าพ่อแม่  
ประกอบกับการเผยแพร่ส่ือเป็นไปโดยอิสระปราศจากมาตรการควบคุมคัดกรองเน้ือหาหรือเร่ืองราวให้มีความ
เหมาะสมกับเด็ก  เด็กในวัยเยาว์ซ่ึงขาดวิจารณญานในการคิดไตร่ตรองความถูกต้องเป็นเหตุเป็นผล จึงคล้อยตาม
ส่ิงท่ีพบเห็นได้ง่าย  ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นเร่ืองจำาเป็นของผู้ใหญ่ท่ีต้องทำาหน้าท่ีดูแลคุ้มครองเด็กให้พ้นจากอันตรายท่ีแฝง
มากับส่ือ

การดำาเนินงานของโครงการ

 งานด้านส่ือกับเด็กน้ัน เป็นงานท่ีมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กได้ดำาเนินงานมาต้ังแต่การก่อต้ัง โดยตระหนักว่า
ส่ือเป็น “สถาบัน” ท่ีสำาคัญในการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ของเด็ก  โดยเร่ิมแรกเป็นการรวม
กลุ่มกันของคนในสายวิชาชีพส่ือสารมวลชนท่ีสนใจและมีความห่วงใยเก่ียวกับปัญหาส่ือท่ีส่งผลกระทบต่อเด็ก จึง
ได้ก่อต้ังเป็น “กลุ่มส่งเสริมส่ือมวลชนเพ่ือเด็ก” ในปีพ.ศ. ๒๕๒๓ ซ่ึงต่อมาได้เข้ามารวมกลุ่มกันจัดต้ังเป็นมูลนิธิเพ่ือ
การพัฒนาเด็กในปีพ.ศ. ๒๕๒๕ หากกล่าวถึงบทบาทการทำางานของมพด.ในด้านส่ือกับเด็กน้ัน พอสรุปได้ดังน้ี

 เฝ้าระวังเพ่ือการลดทอนและขจัดส่ือท่ีไม่เหมาะสม

 โครงการส่งเสริมส่ือมวลชนเพ่ือเด็ก ทำาหน้าท่ีเป็นส่ือกลางให้ประชาชนติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหา
ส่ือท่ีมีต่อเด็ก โดยเฉพาะส่ือท่ีไม่เหมาะสมท่ีมีการเผยแพร่ในสังคมอย่างแพร่หลาย เช่น การ์ตูนลามก ภาพยนตร์
รุนแรง ฯลฯ  เด็กเข้าถึงส่ือเหล่าน้ีได้โดยง่าย  ในแต่ละปี เราพบปัญหาส่ือไม่เหมาะสมกับเด็กอย่างต่อเน่ืองเร่ือยมา
ต้ังแต่ช่วงแรกของการทำางานจวบจนในปัจจุบัน   ปัญหาน้ีเน่ืองมาจากสังคมขาดมาตรการควบคุมการเผยแพร่อย่าง
จริงจัง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่เท่าทันและไม่ตระหนักถึงผลร้ายจากส่ือเหล่าน้ี   ธุรกิจเก่ียวกับส่ือก็ขาดจิตสำานึกถึงความ
ไม่เหมาะสมท่ีจะขายให้กับเด็ก
 งานของมูลนิธิฯ คือการสำารวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ทำาการศึกษาวิจัยข้อมูลร่วมกับนักวิชาการ  และ
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เกิดกระแส  เพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครองและสังคมรับรู้และตระหนักถึงความรุนแรงของ
ปัญหา และร่วมกันรณรงค์ผลักดันให้เกิดมาตรการแก้ไขควบคุมจากภาครัฐในท่ีสุด
 ปัญหาส่ือท่ีไม่เหมาะสมต่อเด็กท่ีมูลนิธิฯ ติดตามในแต่ละปี เช่น โรงหนังช้ันสอง ดิสโก้เธคและหนังล้อม
ผ้าในต่างจังหวัด (๒๕๓๓-๒๕๓๔) แหล่งพนันในช่วงปิดภาคเรียน (๒๕๓๕) ขนมกล่องหลอกเด็กและวิดีโอเกม 
(๒๕๓๖) ส่ือลามก (๒๕๓๒-๒๕๓๘) ความรุนแรงบนหน้าหนังสือพิมพ์ (๒๕๓๖) การนำาเสนอข่าวของเด็กและ
เยาวชนบนหนังสือพิมพ์ (๒๕๔๔) โฆษณาทีวีกับเด็ก (๒๕๔๖) ฯลฯ
 ผลักดันให้เกิดระบบหรือกฎเกณฑ์ของการเผยแพร่ส่ือสาธารณะท่ีต้องปกป้องคุ้มครองเด็กให้พ้นจากส่ือ
ท่ีไม่เหมาะสม  การเฝ้าระวังการเผยแพร่รายการท่ีไม่เหมาะให้เด็กดูและหนังโฆษณาหลอกเด็ก รวมไปถึงการจัด
เรตต้ิงรายการโทรทัศน์
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จำานวนสื่อที่ไม่
เหมาะสมสำาหรับเด็ก

อิทธิพลของสื่อที่
ไม่ดีต่อเด็กและ

ครอบครัว

การขาดการมีส่วนร่วมของ
เด็กและภาคประชาสังคม

ปี การเดินทางเพื่อประโยชน์สุขของ “เด็กกับสื่อ”
โครงการส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็ก 

การเฝ้าระวังเพื่อลดสื่อที่ไม่เหมาะสม

การสร้างภูมิคุ้มกันและกระบวนการ
เท่าทันสื่อให้เด็กและครอบครัว

การผลักดันให้เกิดการขยาย
พื้นที่สื่อดีสำาหรับเด็ก

การพัฒนากลไกการปกป้องเด็กจากสื่อ

โครงการส่งเสริม
สื่อมวลชนเพื่อเด็ก

ปี ๒๕๒๓

ผลสำาเร็จที่เกิดขึ้น…
  เกิดรูปแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเท่าทันสื่อ
  สำาหรับเด็ก
  เครือข่ายเฝ้าระวังสื่อโดยภาคส่วนต่างๆ
  เกิดยุทธศาสตร์สื่อเพื่อเด็ก 
  ปี ๒๕๔๙ เกิดแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ก่อให้เกิด 
  การขับเคลื่อนระดับนโยบายและกลไกในประเด็นต่างๆ ได้แก่
  การจัดเรตติ้ง การสนับสนุนการผลิตสื่อดี การสร้างการมีส่วนร่วม 
  ของเด็กในการผลิตสื่อ การผลักดันกองทุนสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก 
  และครอบครัว 



   24    บันทึกการเดินทาง ๓๐ ปี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก สังคมไทยไม่ทอดทิ้งเด็ก  25

uu

uu

uu

uu

uu

u

u

 ขยายพ้ืนท่ีส่ือดีสำาหรับเด็ก

 สาเหตุหน่ึงท่ีเด็กต้องเสพส่ือไม่เหมาะสมเพราะเราขาดแคลนพ้ืนท่ีส่ือดีสำาหรับเด็กอย่างมาก ในเม่ือเด็กมี
เวลาว่างจึงง่ายท่ีจะเข้าหาส่ือไม่เหมาะสมท่ีมีอยู่รอบตัว  งานหลักด้านหน่ึงของโครงการคือการสนับสนุนขยายพ้ืนท่ี
ส่ือดีสำาหรับเด็ก  รณรงค์ให้สังคมสนใจและสนับสนุนให้ส่ือดีมีความเข้มแข็ง  
 ประเด็นในการทำางานด้านน้ี เช่น 
   รายการโทรทัศน์และวิทยุกับเด็ก  ต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นมาท่ี มพด.ได้ให้ความสนใจต่อการ
 ปรับปรุงรายการโทรทัศน์ให้มีความเหมาะสมกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองช่วงเวลาออกอากาศสำาหรับเด็ก  
 และครอบครัว  คุณภาพของรายการเด็ก  กระตุ้นให้มีการสนับสนุนผู้ผลิตรายการเด็กท่ีมีคุณภาพ โดย  
 การส่งเสริมการทดลองผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ การทดลองผลิตการ์ตูนแอนิเมช่ัน
    หนังสือกับเด็ก  ต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นมา  เราให้ความสนใจเร่ืองหนังสือสำาหรับเด็ก  มีการกระตุ้น
 ให้สังคมผลิตหนังสือดีๆ ให้เด็ก  ศึกษาเปรียบเทียบการ์ตูนไทยกับการ์ตูนญ่ีปุ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
 การ์ตูนไทย การทดลองผลิตการ์ตูนเล่มละบาทท่ีมีคุณภาพ ไปจนถึงโครงการพัฒนาห้องสมุดในโรงเรียน  
 ในชนบท ซ่ึงเร่ิมต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๕  มีการอบรมครูบรรณารักษ์ให้มีความรู้ในการพัฒนางานห้องสมุด
 การจัดเก็บหนังสือ การดูแลซ่อมแซม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รวมท้ังการพัฒนาห้องสมุดท่ีได้รับ  
 การสนับสนุนระยะเวลากว่า ๑๐ ปี จากบริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำากัด  

 การให้ความรู้เร่ืองส่ือมวลชนศึกษา

 เป็นงานท่ีเร่ิมมาต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๔  โดยตระหนักว่าการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้รับส่ือเป็นหัวใจสำาคัญ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นครูในโรงเรียน และกลุ่มเด็กเยาวชน  ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองส่ือมวลชนศึกษา เพ่ือให้เรียน
รู้เข้าใจและเท่าทันส่ือ สามารถเลือกและใช้ประโยชน์จากส่ือ  ไม่ถูกส่ือหลอกหรือครอบงำา
 งานอบรมครู เพ่ือครูสามารถทำาความเข้าใจกับส่ือมวลชน โฆษณา ภาพยนตร์ ละคร ข่าว และดนตรี  และ
อิทธิพลของส่ือต่างๆ ท่ีมีต่อเด็ก  สามารถนำาเน้ือหาไปประยุกต์ในการเรียนการสอนให้เด็กรู้เท่าทันส่ือ
 การอบรมได้จัดข้ึนสำาหรับครูในกรุงเทพและต่างจังหวัด ต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๔–๒๕๓๙ เป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการท่ีดำาเนินงานร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อการอบรม เช่น “สอนอย่างร่วมสมัยให้ใส่ใจส่ือมวลชน” “โทรทัศน์ส่ือการสอนทัน
สมัยได้ประโยชน์มาก” “สอนให้สนุกประยุกต์ด้วยส่ือมวลชน” “ส่ือมีหลากหลาย จะเลือกใช้อย่างไรดี”
 งานอบรมเด็ก  ต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๖–๒๕๔๕ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มเด็กเพ่ือเรียนรู้เท่าทัน
ส่ือ รูปแบบของกิจกรรมจะเป็นการจัดค่ายอบรม พาไปทัศนศึกษาดูงานเพ่ือได้เข้าใจถึงกระบวนการและเบ้ืองหลัง
การผลิตส่ือ ทดลองฝึกผลิตส่ือด้วยตนเอง รวมไปถึงการอบรมเชิงปฏิบัติเพ่ือเสริมทักษะการจัดรายการวิทยุให้กับ
กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีทำาหน้าท่ีจัดเสียงตามสายในโรงเรียนและในชุมชน เด็กมีโอกาสได้ผลิตส่ือด้วยตนเองซ่ึงได้รับ
ความสนใจและถูกนำาไปเผยแพร่ออกอากาศทางส่ือสาธารณะด้วย
 หัวข้ออบรมเด็ก เช่น ค่าย “เปิดโลกมายา ท้าจินตนาการ”  “ค่ายยุทธศาสตร์ส่ือสนุกบุกโลกทะเล” “รู้เท่า
ทันโฆษณา ด้วยการผลิตโฆษณา” “ค่ายเด็กเท่าทันส่ือสัญจร” “ค่ายเยาวชนเท่าทันส่ือผลิตส่ือเป็น” “ค่ายเสริมทักษะ
การผลิตรายการวิทยุเสียงใสๆ วัยซน” “เยาวชนสร้างสรรค์ รู้ทันส่ือ” “ค่ายวันทีวี-วิทยุเพ่ือเด็ก”
 สำาหรับการอบรมเสริมทักษะการเป็นนักจัดรายการวิทยุท่ีดำาเนินงานในปี ๒๕๔๓-๒๕๔๕ ให้กับเด็กใน

ชุมชนแออัดและเด็กในชนบทได้มีบทบาทในการจัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียนและหอกระจายข่าวใน
หมู่บ้าน โดยเฉพาะปี ๒๕๔๕ อบรมเยาวชนท่ีเป็นผู้จัดรายการในสถานีวิทยุชุมชน จำานวน ๔๘ สถานี  เด็กจำานวน 
๒๗๖ คน

 ผลิตส่ือเผยแพร่ความรู้ “ส่ือมวลชนศึกษา” 
 
 มีการผลิตส่ือวีดิทัศน์สารคดี “ส่ือมวลชนศึกษา” ความยาว ๒๕ นาที เพ่ือใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน
และเผยแพร่สู่ประชาชนท่ัวไป นอกจากการเพ่ิมพลังให้กับผู้รับส่ือดังกล่าว แล้วยังได้พยายามผลักดันแนวคิดดัง
กล่าวให้ขยายไปสู่สถาบันการผลิตครู และหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ 

 ส่งเสริมให้เกิดกลไกปกป้องเด็กจากส่ือ

 ในปีพ.ศ. ๒๕๔๗ จัดทำาโครงการปกป้องเด็กจากส่ือโฆษณา เพ่ือส่งเสริม เด็กและเยาวชนให้เกิดการรวม
กลุ่มเฝ้าระวังส่ือ ในโรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี โรงเรียนศรีพฤฒา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก และ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยเด็กได้จัดกิจกรรมเฝ้าระวังส่ือในรูปแบบต่างๆ กันไป ซ่ึงผลงานของเด็กกลุ่มน้ี
ได้รับการเผยแพร่สู่สังคมผ่านทางส่ือโทรทัศน์และส่ิงพิมพ์ด้วย นอกจากน้ี ยังทำางานผลักดันด้านกฎหมาย เช่น ใน
ปี ๒๕๓๑ เร่ืองกฎหมายเก่ียวกับการทำาลายส่ิงพิมพ์ลามก โครงการรณรงค์สร้างประชามติเพ่ือส่ือท่ีดีสำาหรับเด็ก 
๒๕๓๒ นอกจากน้ันได้พยายามเกาะเก่ียวให้เกิดกลุ่มพ่อแม่ ครู และกลุ่มคนท่ีตระหนักในปัญหาเพ่ือเป็นกลไกเฝ้า
ระวังส่ือ

 ต่อยอดสู่การทำางานระดับนโบาย

 จากผลงานการทำางานด้านส่ือกับเด็กอย่างต่อเน่ือง ในปีพ.ศ. ๒๕๔๘  มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) 
ร่วมกับภาคีต่างๆ ได้ดำาเนินงาน “โครงการยุทธศาสตร์ส่ือเด็ก” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีบทบาทหน้าท่ีพัฒนามาตรฐาน ระบบ กลไกผลิตส่ือคุณภาพ
สำาหรับเด็ก พัฒนาผู้ผลิตส่ือและคุณภาพของส่ือ และในปีพ.ศ. ๒๕๔๙
 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กก็ได้เป็นองค์กรหลักในการบริหารงาน “แผนงานส่ือสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.)
ซ่ึงเป็นแผนงานภายใต้นโยบายของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มี วัตถุประสงค์เ พ่ือ
พัฒนาระบบการสร้างสรรค์ส่ือและการเผยแพร่ส่ือท่ีมีคุณภาพต่อเยาวชน ครอบครัว และสังคม ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมท้ังภาครัฐ เจ้าของส่ือ ผู้ผลิตส่ือ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม  ชุมชน ครอบครัว ตลอดจนเด็กและเยาวชน  โดยมี
ยุทธศาสตร์สำาคัญๆ คือ การพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ส่ือสร้างสรรค์ การสนับสนุนการผลิตส่ือท่ีมีคุณภาพสำาหรับ
เด็ก เยาวชนและครอบครัว การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตส่ือ การสร้างการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน 
และสังคม ซ่ึงบทบาท มพด. ท่ีสำาคัญคือการร่วมกับภาคีต่างๆ ในการขับเคล่ือนนโยบาย เร่ืองกองทุนส่ือสร้างสรรค์
เพ่ือเด็ก เยาวชน ครอบครัว 
 การจัดทำาระบบมาตรฐานการคัดกรองและจัดระดับส่ือ การผลักดันเร่ืองส่ือมวลชนศึกษา และการสร้าง
กลไกเครือข่ายเพ่ือเด็กให้เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบันความต่ืนตัวในเร่ืองการพัฒนาส่ือสร้างสรรค์เพ่ือเด็กมีมากข้ึน 
แนวคิดและประสบการณ์ในอดีตของ มพด. ได้รับการต่อยอดและผลักดัน ขยายไปในวงกว้างหลายจุด
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สถานการณ์ปัญหาของเด็กในชุมชนเมือง

 ปัญหาของกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในชุมชนเมือง ไม่เพียงแค่ยากไร้ขาดแคลน แต่ยังมีปัญหาสภาพครอบครัว
แตกแยก เด็กถูกทอดท้ิง ไม่ได้รับการเล้ียงดูอย่างเหมาะสม  เด็กขาดโอกาสในการได้รับการศึกษาเรียนรู้และทำา
กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ตามวัย  ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยส่ิงย่ัวยุมอมเมาให้ เด็กพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ เช่น 
ยาเสพติด การพนัน พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม ไปจนถึงการทำาผิดกฎหมาย

การดำาเนินงานของโครงการ

 งานของโครงการครอบครัวและชุมชนพัฒนาเป็นการดำาเนินงานหลักด้านหน่ึงของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนา
เด็ก (มพด.) ในการช่วยเหลือคุ้มครองและพัฒนากลุ่มเด็กท่ีประสบปัญหาต่างๆ ในชุมชนเมือง หากมองย้อนกลับ
ไปท่ีจุดเร่ิมต้นงานของโครงการได้มีการปรับทิศทางการทำางานไปตามสภาพปัญหาของเด็ก ผ่านการเรียนรู้และ
แสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสม  ค้นพบกระบวนการพัฒนาเด็กจนกลายเป็นต้นแบบหรือแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สนใจ   

มุ่งพัฒนาท่ีตัวเด็ก

 จากแนวคิดพ้ืนฐานท่ีตระหนักว่า “เด็ก” ควรได้รับโอกาสท่ีจะได้แสดงออกตามความสามารถได้เล่น
สนุกสนานเพลิดเพลินตามวัยและความสนใจ มีสิทธิท่ีจะแสวงหาและเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม จึง
เป็นจุดเร่ิมต้นของการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กมาต้ังแต่ปี ๒๕๒๓ และกลายมาเป็น “โครงการนันทนาการ
เพ่ือเด็ก” ในปี ๒๕๒๙ ภายใต้การดำาเนินงานของโครงการส่งเสริมส่ือมวลชนเพ่ือเด็ก
 กิจกรรมในช่วงแรก เป็นการทำางานกับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิฯ ในขณะน้ัน
(กลุ่มเด็กในชนบท กลุ่มแรงงานเด็ก เด็กในชุมชนแออัด และเด็กในสถานพินิจ) ผ่านกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ท่ีมี
รูปแบบแตกต่างกันไปตามลักษณะเด็กกลุ่มเป้าหมาย โดยมีรูปแบบเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านต่างๆ   ขยาย
โอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของเด็ก (ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ)   จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับธรรมชาติและความต้องการของเด็ก  รวมไปถึงการบำาบัด ฟ้ืนฟูหรือผ่อนคลายจิตใจของเด็ก งานช่วงแรกเร่ิม
จากการจัดกิจกรรมเคล่ือนท่ีไปตามแหล่งต่างๆ และการทำางานเชิงลึกในพ้ืนท่ี การทำางานของมูลนิธิฯ ท่ีบ้านพัก
แรงงานเด็ก หัวลำาโพง ซ่ึงอยู่ติดกับชุมชนดวงแข กลุ่มเด็กท่ีน่ีเป็นแรงงานเด็กท่ีเข้ามาใช้บริการในบ้านพักแรงงาน
เด็กและเด็กในชุมชนดวงแข
 กิจกรรมท่ีจัดสำาหรับเด็กเป็นกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การสอนหนังสือแก่เด็กท่ีไม่ได้
เรียนหนังสือร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กิจกรรมสโมสรแรงงานเด็ก กิจกรรมกระเป๋าหนังสือเคล่ือนท่ี  จัด
งานวันเด็ก  ทัศนศึกษานอกสถานท่ี   และใช้พ้ืนท่ีในบ้านพักแรงงานจัดเป็นศูนย์การเล่นอย่างสร้างสรรค์สำาหรับ
เด็กในชุมชนแออัดและเด็กเร่ร่อน
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ปัญหาครอบครัวการ
ขาดโอกาสของเด็ก

ความรุนแรงใน
ครอบครัวและ

ชุมชน

การขาดพื้นที่ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์สำาหรับเด็ก

การจัดนันทนาการเพื่อเด็ก

การผลักนโยบายพื้นที่สร้างสรรค์
สำาหรับเด็ก

การพัฒนาและขยายแนวคิด
พื้นที่สร้างสรรค์สำาหรับเด็ก

โมเดลการเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก

โครงการครอบครัว
และชุมชนพัฒนา

ปี ๒๕๒๓

ผลสำาเร็จที่เกิดขึ้น…
  เกิดรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ เรื่องการเล่นเพื่อการ
  พัฒนาเด็ก
  การขยายแนวคิดและกระบวนการทำางานเพื่อสร้างนักจัด  
  กระบวนการเรียนรู้ด้านเด็กเพื่อการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในศูนย์ 
  เด็กเล็ก ๒๕ จังหวัด
  เครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์สำาหรับเด็ก
  วาระแห่งชาติปี ๒๕๕๒ เรื่องพื้นที่สร้างสรรค์สำาหรับเด็ก

ปี การเดินทางเพื่อประโยชน์สุขของ “เด็กชุมชนเมือง”
โครงการครอบครัวและชุมชนพัฒนา
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 งานของโครงการสำาหรับกลุ่มเด็กในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง ซ่ึงเป็นกลุ่มเด็กกระทำาผิด
กฎหมายน้ัน เป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ผ่อนคลายอารมณ์
จิตใจ มีการจัดมุมให้เด็กได้ทำาตามความสนใจ เช่น มุมดนตรี มุมกีฬา มุมละคร ฯลฯ  เล่นเกมกลุ่มสัมพันธ์ การแสดง
ละครหุ่น  การเสวนากับบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ และการเข้ากลุ่มกับนักจิตวิทยา เปิดโอกาสให้เด็กได้รับแนวคิด
และแลกเปล่ียนประสบการณ์การดำาเนินชีวิต มุ่งเน้นเพ่ือเสริมสร้างพลังใจในการดำาเนินชีวิตท่ามกลางปัญหา
อุปสรรค  มพด. ได้ทดลองทำาร่องทำากิจกรรมต้นแบบในบ้านปราณีและขยายผลไปยังบ้านอ่ืนๆ อีกหลายบ้าน
 งานของโครงการสำาหรับกลุ่มเด็กในชนบท เป็นการเข้าไปจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
วัด ชุมชน โดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เช่น กิจกรรมวันครอบครัวสนุก กิจกรรมวันเด็ก  การเล่านิทาน
ประกอบภาพการ์ตูน ศิลปะการป้ันดินน้ำามัน การระบายสี ฯลฯ

งานพัฒนาเด็กขยายสู่ครอบครัวและชุมชน

 หลังจากการทำางานกับเด็กผ่านไประยะหน่ึง เราได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของครอบครัวและชุมชนท่ีจะเป็น
กลไกสำาคัญต่องานพัฒนาเด็ก  ในปีพ.ศ. ๒๕๓๗ เราได้ปรับเปล่ียนจากโครงการนันทนาการเพ่ือเด็กมาเป็น “โครงการ
ครอบครัวและชุมชนพัฒนา” เพ่ือขยายบทบาทและกิจกรรมไปสู่งานพัฒนาเด็ก ครอบครัวและชุมชนไปพร้อมๆ กัน
 การขยายกลุ่มเป้าหมายไปท่ีครอบครัว   มีการจัดกิจกรรมมุ่งส่งเสริมให้ครอบครัวเกิดความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองการเล้ียงดูเด็กอย่างเหมาะสม  ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่พ่อแม่  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว  และการดึงครอบครัวให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาเด็กของมูลนิธิฯ รวมถึงสนับสนุนให้พ่อแม่
ผู้ปกครองมาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ
 ด้านชุมชนอันประกอบไปด้วยหน่วยงานหรือองค์กรท้องถ่ินหรือผู้นำาชุมชน ซ่ึงนับเป็นแหล่งทรัพยากร
สำาคัญของงานพัฒนาเด็ก  มูลนิธิฯ จะมุ่งเน้นทำางานประสานกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมพัฒนาเด็ก
อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน วัด หน่วยงานภาครัฐ อบต. โดยในปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘ มีการดำาเนินงานโครงการ
กลไกชุมชนปกป้องเด็ก และโครงการสร้างอาสาสมัครชุมชนเพ่ือการพัฒนาเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับงานพัฒนาเด็กในพ้ืนท่ี ให้เป็นการทำางานเพ่ือเด็กโดยครอบครัวและชุมชนของเด็กเอง

การเล่นเพ่ือการพัฒนา สู่พ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก

 ในปี ๒๕๔๒ ได้เร่ิม “โครงการการเล่นเพ่ือการพัฒนา (Play Project)” ในชุมชนดวงแข  โครงการน้ีมีแนวคิด
สำาคัญท่ีว่าการเล่นเป็นงานของเด็ก เด็กทุกคนมีสิทธิและความจำาเป็นท่ีต้องได้เล่น  เด็กจะเรียนรู้ทักษะชีวิตและมี
พัฒนาการผ่านการเล่น โดยผู้ใหญ่มีหน้าท่ีจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเล่นท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน    
 ผลสำาเร็จของโครงการน้ีคือ พ้ืนท่ีการเล่นของศูนย์ดวงแข ซ่ึงเด็กในชุมชนดวงแข มีส่วนร่วมออกแบบ
สนามเด็กเล่น ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสนามเด็กเล่นนานาชาติ จาก International Association for 
the Child’s Right to Play  และจากประสบการณ์การทำางานด้านอย่างต่อเน่ือง ทำาให้สามารถสรุปบทเรียนออก
มาเป็นคู่มือ “การเล่นเพ่ือการพัฒนา” “เร่ืองเล่น..เพ่ือชีวิตของเด็ก” เล่ม ๑ และเล่ม ๒  เผยแพร่สู่สาธารณะ  เพ่ือ
เป็นแนวทางการจัดพ้ืนท่ีเล่นอย่างสร้างสรรค์ให้กับเด็ก พร้อมกับการเป็นวิทยากรจัดอบรม “ผู้ดูแลการเล่น” (play 
worker) ให้แก่ผู้ดูแลเด็กและผู้สนใจท่ัวไป หลังจากน้ันโครงการได้ขยายแนวคิดในการทำางานอย่างต่อเน่ืองจนเกิด
เป็น “พ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก” และขยายไปสู่การจัดหลักสูตร “นักจัดกระบวนการเรียนรู้สำาหรับเด็ก” กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำานวน ๒๓ แห่ง ครอบคลุมทุกภาค เพ่ือเป็นต้นแบบในการทำาพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก   “พ้ืนท่ี
สร้างสรรค์สำาหรับเด็ก” ได้รับการประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๕๒ 
 ปัจจุบัน มพด. มีศูนย์สาธิตการเล่น ๒ แห่ง คือ ศูนย์ดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และศูนย์
พัฒนาเด็กสันติคาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ท่ีให้บริการแก่เด็กในชุมชนท้ังเด็กไทยและเด็กต่างชาติ เพ่ือเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงาน และเป็นต้นแบบในการจัดกระบวนการพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก 
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ประสบการณ์ท่ีได้รับ

 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
  ต้องอิงอยู่บนพ้ืนฐานของความต้องการของเด็ก  สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก  ช่วยเปิด  
 โอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจและความถนัด จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการรอบด้าน
 ท้ังร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์และจิตใจ
  การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กต้องยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ผู้ใหญ่มีหน้าท่ีเพียงผู้แนะนำาและอำานวย  
 ความสะดวกให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพรูปแบบของกิจกรรมต้องมีความหลากหลายและ
 สนองตอบต่อเด็กท่ีมีความหลากหลายเช่นกัน  

 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีจัดมาอย่างต่อเน่ืองของมูลนิธิฯ คือ ศูนย์การเล่น มีอยู่ ๒ ศูนย์คือ ศูนย์
ดวงแข (เร่ิมปีพ.ศ. ๒๕๓๓) และศูนย์สันติคาม (เร่ิมปีพ.ศ. ๒๕๔๑) เป็นการจัดพ้ืนท่ีให้บริการแก่เด็กในชุมชนใกล้
เคียงศูนย์ได้เข้ามาเล่นและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ รูปแบบของพ้ืนท่ีและกิจกรรมท่ีจัดภายในศูนย์น้ันมีเด็กเป็นผู้
ออกแบบและคิดค้นช่วยกันลงมือทำาข้ึนมา อุปกรณ์ต่างๆ ก็มักเป็นการประยุกต์จากส่ิงของเหลือใช้ ไม่จำาเป็นต้อง
เสียเงินซ้ือของราคาแพง โครงการสนับสนุนให้เด็กจัดแบ่งหน้าท่ีในการดูแลรักษาความเรียบร้อยของพ้ืนท่ีเพ่ือสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานท่ีร่วมกัน
 การจัดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในชุมชนแออัดน้ัน ไม่เพียงแต่การเปิดโอกาสให้เด็กได้
รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเท่าน้ัน  แต่ยังเป็นการดึงเด็กออกจากสภาพแวดล้อมของชุมชนแออัดท่ีเต็มไปด้วยส่ิง
มอมเมาย่ัวยุ เด็กส่วนใหญ่ต้องอยู่กับครอบครัวแตกแยก บางคนถูกทอดท้ิงให้อยู่กับปู่ย่าตายาย  หากไม่มีพ้ืนท่ีให้
เด็กได้ยืนอยู่อย่างเหมาะสม  เด็กก็จะไปม่ัวสุมและมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน

 สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
  ครอบครัวนับเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีสุดต่อการพัฒนาเด็ก และเป็นกุญแจสำาคัญท่ีจะทำาให้งานพัฒนา
 เด็กมีความก้าวหน้า ซ่ึงสำาหรับกิจกรรมท่ีจัด โครงการจะวางเป้าหมายไปท่ีการพัฒนาครอบครัวไปพร้อม  
 กับตัวเด็ก เช่น งานพัฒนาเด็กในสถานพินิจซ่ึงเป็นกลุ่มเด็กท่ีมีพฤติกรรมมีปัญหาการฟ้ืนฟูให้เด็กสามารถ
 กลับไปใช้ชีวิตได้เช่นเดิม ซ่ึงต้องดึงครอบครัวให้เข้ามาช่วยเหลือให้กำาลังใจแก่เด็ก เสริมสร้างความสัมพันธ์
 ระหว่างครอบครัวให้แน่นแฟ้นและสามารถสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับเด็ก จนไม่กลับไปเป็นผู้
 กระทำาผิดซ้ำาอีก  หรือการอบรมครอบครัวให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการพัฒนาเด็ก เร่ืองอนามัยแม่และ  
 เด็ก ฯลฯ 

 กลไกชุมชนเพ่ือการพัฒนาเด็ก
  ในการทำางานเพ่ือการพัฒนาเด็กในชุมชนท่ีย่ังยืน ต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนให้ได้มาก 
 ท่ีสุดและครอบคลุมทุกองค์กรในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้อง  ให้ชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมช่วยเหลือและ 
 พัฒนาเด็ก   จากประสบการณ์การทำางานในช่วงหลังท่ีโครงการ ได้มุ่งเน้นท่ีพลังชุมชนและครอบครัว 
 ด้วยการสร้างอาสาสมัครท้ังท่ีเป็นตัวเด็กเอง  เป็นผู้ปกครองเด็ก และเป็นคนในชุมชน เป็นกลไกท่ีช่วยดึง 
 ให้คนในชุมชนมาเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ มากข้ึน ทำาให้กิจกรรมพัฒนาเด็กในชุมชนพัฒนาก้าวหน้า 
 ไปอย่างรวดเร็ว  เข้าถึงปัญหาเด็กได้ตรงจุด  ชุมชนรู้สึกต่ืนตัวกับปัญหาของเด็กๆ และคิดค้นกิจกรรม 
 พัฒนาต่างๆ ข้ึนเอง จากการเร่ิมต้นในพ้ืนท่ีชุมชนดวงแข ท่ีหัวลำาโพง  ได้ขยายแนวคิดออกไปเป็น ๗  
 พ้ืนท่ีชุมชนในปัจจุบันท่ีกำาลังเติบโตก้าวหน้าไปตามกำาลังของแต่ละกลุ่ม (ชุมชนวัดดวงแข  ชุมชนกลางนา
 หมู่บ้านป่ินเกล้าพัฒนา ชุมชนท้ายบ้าน ชุมชนบางเมือง ชุมชนสัมพันธ์ ๒ ชุมชนสวนเฉลิมพระเกียรติ   
 ท้ังน้ี ๓ ชุมชนแรกอยู่ในเขตกทม. ท่ีเหลืออยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ)
 
   จากประสบการณ์การทำางานท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเด็ก การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับครอบครัว  และการสร้างกลไกชุมชน มุ่งเน้นให้ทุกคน  ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก  ผู้ปกครอง 
ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงาน เข้าใจแนวคิดเร่ีองการทำางานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็ก โดยทางเลือก
หน่ึง คือ การจัดทำาพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นมิติทางกายภาพ คือพ้ืนท่ีเล่น พ้ืนท่ีทางด้านความ
คิด พ้ืนท่ีทางด้านสังคม ดังน้ันเพ่ือให้เด็กได้มีพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ท่ีสร้างประสบการณ์ สร้างสุข พัฒนาเด็กได้ตามวัย  
และตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของกลุ่มเด็กได้จริง  การดำาเนินการต่อไปของโครงการ จึงต้องพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน ให้สามารถดำาเนินการจัดทำาและพัฒนาพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก 
ท้ังในครอบครัว ชุมชน สถานพินิจฯ สถานสงเคราะห์ และร่วมกันผลักดันให้เกิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ท่ีอ่ืนๆ ท่ีขาดแคลน  
รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเคยเป็นของเด็ก แต่ยังไม่ได้เป็นพ้ืนท่ีท่ีเป็นพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็กจริงๆ
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ตลอดระยะเวลา  ๓๐ ปี มพด. เพ่ือสร้างสังคมไทยไม่ทอดท้ิงเด็ก

 มพด. เป็นองค์กรสาธารณกุศลท่ีทำางานด้านเด็ก โดยมุ่งเน้นท่ีปัญหาเด็กด้อยโอกาสและขาดแคลน ไม่
เพียงการเข้าให้การช่วยเหลือสงเคราะห์เฉพาะหน้าเท่าน้ัน  แต่เน้นการทำางานในพ้ืนท่ีแบบเชิงลึก เจาะเลือกการ
ทำางานในพ้ืนท่ีเล็กแต่เน้นกระบวนการพัฒนา ท้ังการพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชน พร้อมท้ังส่ือสารสังคมให้ได้
รับรู้แนวคิดด้านการปกป้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กสู่สังคมเพ่ือให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง แสวงหาความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนและผลักดันไปสู่นโยบายระดับชาติ โดย
 ส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและช่วยเหลือ  ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ความคิด ศักยภาพ ของ
เด็กและครอบครัว สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนอาชีพ และสงเคราะห์เบ้ืองต้นกับครอบครัวท่ีประสบปัญหาและ
อยู่ในสภาวะยากลำาบากให้ช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว
 ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยกระบวนการทำางานรับแจ้งเหตุ สงเคราะห์ ให้ความคุ้มครอง
ช่วยเหลือเด็กและท่ีพักช่ัวคราวสำาหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายท่ีประสบปัญหา เช่น เด็กถูกละเมิดสิทธิ ถูกทารุณกรรม ไม่
ได้เรียนหนังสือ ไม่ได้รับค่าจ้างจากการทำางาน 
 ผลักดันกลไกและนโยบายในทุกระดับ  เพ่ือพัฒนากฎหมายและกระบวนการคุ้มครองเด็ก รณรงค์สร้าง
การมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็ก 
 สร้างนวัตกรรมการพัฒนาเด็ก โดยกระบวนการ “พ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก” ได้แก่ กิจกรรมการเล่น
เพ่ือการพัฒนาเด็ก และส่งเสริมกระบวนการอบรมพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็กไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน
ท่ัวประเทศ 
 เสริมความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างอาสาสมัครชุมชน ผู้ปกครอง อาสาสมัครเด็กช่วยเด็ก ส่งเสริม
บทบาท “กลไกชุมชนปกป้องเด็ก” เพ่ือดูแลปกป้องเด็กในชุมชน
 ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ปัญหาเด็กในชนบทและในชุมชนเมือง ท่ีเกิดข้ึนจากครอบครัว ชุมชนและส่ิง
แวดล้อม เพ่ือร่วมกันคิดและพัฒนารูปแบบในการแก้ไขปัญหาเด็กอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ในปัจจุบันปัญหาเด็กและเยาวชน มีความซับซ้อนมากย่ิงข้ึน โครงสร้างทางสังคมเปล่ียนแปลงไป ทำาให้
การทำางานของ มพด. ต้องปรับรูปแบบการทำางาน เพ่ือให้การทำางานครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและสามารถขยาย
ขอบเขตการทำางานให้ได้มากย่ิงข้ึน โดยประกอบไปด้วยกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 
 เด็กยากจนในชนบท ได้แก่ เด็กขาดสารอาหาร  เด็กถูกทอดท้ิง เด็กขาดโอกาสทางการศึกษา
 แรงงานเด็ก
 เด็กในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
 เด็กท่ีอยู่ในสภาวะและสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม  เช่น เด็กในชุมชนแออัด  เด็กท่ีถูกละเมิดในรูปแบบ 
 ต่างๆ  เด็กในสถานการณ์รุนแรง  เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองและภัยพิบัติต่างๆ 

 การทำางานของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) ตลอด ๓๐ ปีท่ีผ่านมา ได้เรียนรู้ ริเร่ิมพัฒนาและสนับสนุน
การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือและพัฒนาเด็กได้อย่างท่ัวถึงและให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย 
ท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม และเน้นแนวทางให้พ่ึงตนเอง พร้อมท้ังรณรงค์ให้ผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนมาช่วย
กันป้องกันปัญหาเด็กในระยะยาว ท้ังในงานด้านการคุ้มครองเด็กและงานด้านการพัฒนาเด็ก
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การดำาเนินงานด้านการคุ้มครองเด็ก

 ก. ช่วยเหลือเด็กให้พ้นจากสภาวะวิกฤต และสภาวะยากลำาบาก ได้เข้ากระบวนการคุ้มครองสิทธิ ให้คำา  
 แนะนำาปรึกษา ให้กำาลังใจ และได้รับการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ อยู่ในสภาวะท่ีปลอดภัย  ส่งเสริมเร่ือง 
 สุขภาพ ได้รับอาหารท่ีจำาเป็นต่อพัฒนาการตามวัย เด็กได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพเพ่ือความปลอดภัย   
 ครอบครัวได้รับสนับสนุนให้มีกิจกรรมครอบครัว ได้รับคำาแนะนำาปรึกษาเร่ืองอาชีพ การทำางาน 
 เร่ืองการเล้ียงดูลูกอย่างถูกต้องตามมาตรฐานข้ันต่ำา

 ข. สนับสนุนการพัฒนากลไกและเครือข่ายในการช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็กแต่ละสภาพปัญหา  ท้ัง
 ท่ีเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มแรงงานเด็กท่ีประสบปัญหาต่างๆ  โดยการเป็นคณะทำางานจัดทำา 
 คู่มือทีมวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสีย / คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 กทม. / คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการล่ามอาสาเพ่ือการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ /  
 คณะอนุกรรมการศึกษาและจัดทำาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย
 
 ค. มีสถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กสันติคาม ซ.แบร่ิง ๒ จ.สมุทรปราการ เป็นศูนย์เพ่ือการเรียนรู้สำาหรับเด็กทุก  
 ชาติพันธ์ุ ท่ีพร้อมให้บริการและจัดกิจกรรมสำาหรับพัฒนาและคุ้มครองเด็ก

 ในปี ๒๕๕๔ กลุ่มเด็กและครอบครัวท่ีได้รับการคุ้มครอง   มีครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการจำานวนท้ังส้ิน 
๑๓๙ ครัวเรือน ๑,๔๘๖ คน  แบ่งเป็นผู้ใหญ่  ๖๖๖ จำานวน เด็ก  ๗๒๗ คน เจ้าหน้าท่ีภาคีเครือข่ายท่ีเข้าร่วมรับการ
อบรมด้านสิทธิเด็กวินัยเชิงบวก และการคุ้มครอง ๙๔ คน นอกจากน้ียังมีภาคีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการดำาเนิน
โครงการและประสานความร่วมมือในการดำาเนินงานจำานวน ๖๒ หน่วยงาน ในพ้ืนท่ีดำาเนินงานท้ัง ๑๑ จังหวัด ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ อยุธยา นนทบุรี สิงห์บุรี สระแก้ว ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส 
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การดำาเนินงานด้านการพัฒนาเด็ก

 ก. นวัตกรรมในการใช้ส่ือสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาเด็กในสภาวะยากลำาบาก ได้แก่ กลุ่มเด็กชาติพันธ์ุเพ่ือการ
 พัฒนาตัวเองของท้ังทางความคิดและการกระทำา ทำาให้เด็กเกิดทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง    
 เกิดความภาคภูมิใจ  เกิดทักษะมีความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ือ กล้าแสดงออก และเกิดความรักความ  
 สามัคคีภายในกลุ่ม  บางกลุ่มใช้ส่ือเพ่ือการบรรเทาและแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนในชนเผ่า พัฒนาจิตใจและจิต 
 วิญญาณของเด็ก  และบางกลุ่มส่ือช่วยพัฒนาต่อยอดผลงานการสร้างส่ือของเด็ก ดังน้ันส่ือจึงเป็นเคร่ืองมือ  
 ใหม่ในการพัฒนากลุ่มเด็กต่างชาติ ซ่ึงยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดทำามาก่อน 

 ข. เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมทักษะชีวิตเด็กประเด็น “ผู้สูงอายุกับการพัฒนาเด็ก” ซ่ึงสามารถเป็นทาง  
 เลือกหน่ึงท่ีแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กท่ีถูกทอดท้ิงให้อยู่กับคนแก่ในชนบทได้จริง

 ค. เกิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ทางส่ือเพ่ิมข้ึนจำานวน ๒๙ พ้ืนท่ี และกำาลังดำาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือเพ่ิม  
 พ้ืนท่ีสร้างสรรค์รูปแบบพ้ืนท่ีเล่นและกิจรรม และพ้ืนท่ีทางส่ืออีก ๔ พ้ืนท่ี

 ง. นวัตกรรมใหม่การทำางานเร่ืองพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็กในสภาวะน้ำาท่วม  จำานวน ๑๑ พ้ืนท่ี  เพ่ือนำา
 เสนอแนวคิดในการคุ้มครองเด็กผ่านกิจกรรมพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็กไปจนถึงข้ันตอนท่ีลงมือดำาเนินการ  
 จัดทำาพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็กข้ึนในศูนย์พักพิงต่างๆ จนเกิดเครือข่ายและอาสาสมัครในการทำางานในเร่ือง
 ของการคุ้มครองดูแลเด็ก ตามโมเดลการคุ้มครองเด็กในภาวะน้ำาท่วมผ่านรูปแบบพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก 
 ท่ีว่า “ปลอดภัย สุข สนุก และเรียนรู้”

 ในปี ๒๕๕๔ กลุ่มเด็กและครอบครัวท่ีได้รับการพัฒนา เด็กได้รับประโยชน์ท้ังหมด ๑๐,๓๖๓ คน เด็กไทย
๘,๖๖๐ คน เด็กต่างชาติ ๑,๖๙๓ คน ผู้ปกครอง ชาวชุมชน บุคลากรท่ีเก่ียวข้องได้รับประโยชน์ท้ังหมดจำานวน  
๑๐๔,๐๐๐ คน และต่างชาติ  ๖๐ คน เกิดแกนนำาและอาสาสมัครเด็กท้ังหมด ๓๙๘ คน เด็กไทยจำานวน  ๒๙๖  
คน  เด็กต่างชาติ ๑๐๓ คน แกนนำาและอาสาสมัครนักศึกษาจำานวน ๔๐ คน และแกนนำาและอาสาสมัคร ผู้เฒ่าผู้แก่
ภูมิปัญญา  ผู้ใหญ่ในชุมชน  จำานวน ๒๔๙  คน      
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มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กเเละเยาวชน

๑๔๓/๑๐๙-๑๑๑
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ก้าวต่อๆ ไป ของ มพด.

 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ยังคงมุ่งมั่นทำางานเพื่อประโยชน์สุขของเด็กตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ที่ต้องการให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านตามวัย มีสุขภาพกายและใจที่ดี แข็งแรง ได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการและความสุขตามวัย ได้รับความอบอุ่น ปลอดภัย และมั่นคงในชีวิต 
ใช้เวลาว่างเพื่อทำากิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ได้เล่นผ่อนคลาย หรือร่วมกิจกรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม และนันทนาการ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตตามวัยผ่านสื่อที่ดีและเป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมในการคิด
และริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจ และปฏิบัติในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม  และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ในการทำางานทั้งในด้านการคุ้มครองเด็ก การพัฒนาเด็ก การจัดการความรู้ การสื่อสารสังคม การ
ผลักดันนโยบาย และการพัฒนาองค์กร สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ มูลนิธิฯ ต้องมีการพัฒนารูปแบบการทำางานหรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำางานที่สร้างสรรค์ และแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันแก้ไขปัญหาเด็ก 
เยาวชนในเชิงบวก พร้อมทั้งผลักดันไปสู่นโยบายในการปกป้องคุ้มครองเด็กร่วมกัน
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โครงการครอบครัวเเละพัฒนาชุมชน
ภาพประวัติศาสตร์

โครงการสื่อเพื่อเด็ก
ภาพประวัติศาสตร์
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โครงการเเด่น้องผู้หิวโหย
ภาพประวัติศาสตร์

จุดเริ่มต้น มพด.
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 ราวปี ๒๕๒๐ ข้าพเจ้ายังเป็นนักศึกษา แต่งานหลักคือการเป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่กลุ่มประสานงานศาสนา
เพ่ือสังคม (กศส.) ซ่ึงในเวลาน้ันเป็นกลุ่มเดียวในประเทศไทยท่ีรณรงค์ให้มีการนิรโทษกรรมผู้ต้องหากรณี ๖ ตุลาฯ 
อย่างเปิดเผย รวมท้ังคัดค้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนซ่ึงเกิดข้ึนอย่างแพร่หลาย ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการ
ซ่ึงได้อำานาจจากการรัฐประหารหลังเหตุการณ์นองเลือดท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 องค์กรหน่ึงซ่ึงให้ความสนับสนุนกศส.มาต้ังแต่ต้นก็คือ มูลนิธิมิตรไทย ซ่ึงต้ังอยู่ในประเทศอังกฤษ และมี
อาจารย์ป๋วย เป็นประธาน ผู้ท่ีเช่ือมประสานระหว่างกศส.กับอาจารย์ป๋วยอย่างต่อเน่ือง(ก่อนท่ีท่านจะล้มป่วยเพราะ
เส้นโลหิตในสมองแตก) ก็คือ นิโคลัส เบนเนตต์ ซ่ึงเป็นกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของกศส.  ประเด็นหน่ึงซ่ึงนิโคลัส
ได้ปรึกษาอาจารย์ป๋วย ก็คือ “ผู้ใหญ่” ในเมืองไทยท่ีพร้อมจะช่วยงานกศส. ซ่ึงตอนน้ันหาได้ไม่ง่ายนัก เน่ืองจาก
กศส.ถูกจับตามองจากรัฐบาลด้วยสายตาหวาดระแวง ผู้ใหญ่ท่านหน่ึงท่ีอาจารย์ป๋วยแนะนำา คือ คุณศรีสว่าง ซ่ึงตอน
น้ันเป็นข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ในกรมวิเทศสหการ และมีช่ือเสียงในด้านความซ่ือสัตย์สุจริตและเป็นคนตรงไปตรงมา
 เม่ือได้รับการทาบทาม คุณศรีสว่างตอบรับเป็นกรรมการให้แก่กศส.อย่างไม่ลังเล  และมาช่วยงานของ
พวกเราอย่างแข็งขัน  ความท่ีคุณศรีสว่างรู้จักข้าราชการจำานวนไม่น้อย จึงช่วยให้กศส.มีเครือข่ายสายสัมพันธ์กับ
ข้าราชการเพ่ิมมากข้ึน  สายสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการทำางานของกศส.หลายคร้ัง รวมท้ังตอนท่ีผู้ปฏิบัติ
งานของกศส.ถูกจับกุมข้อหาคอมมิวนิสต์ท่ีภาคใต้ คุณศรีสว่างได้ช่วยว่ิงเต้นติดต่อข้าราชการระดับสูงเป็นการภายใน 
และช้ีแจงทำาความเข้าใจทุกฝ่าย จนทำาให้คดีน้ีถูกยกฟ้อง ซ่ึงแทบไม่เคยเกิดข้ึนเลยกับคดีคอมมิวนิสต์ก่อนหน้าน้ัน
 แม้เป็นข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ แต่คุณศรีสว่างมีความเป็นกันเองกับผู้ปฏิบัติงานกศส.ซ่ึงล้วนแต่เป็นผู้เยาว์  
ประกอบกับความเมตตาของท่าน พวกเราจึงเรียกท่านว่า “พ่ีศรีสว่าง” ด้วยความรู้สึกสนิทใจ ขณะเดียวกันก็อด
ประทับใจท่านไม่ได้เม่ือได้รู้ถึงความกล้าหาญท่ีพร้อมทัดทานและท้วงติงอย่างตรงไปตรงมาหากเห็นผู้บังคับบัญชา
หรือข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ทำาส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง  คุณศรีสว่างเป็นผู้ท่ีเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ ชนิดท่ีกล้าขวางผู้
มีอำานาจโดยไม่คำานึงถึงผลกระทบต่อตัวเอง นับเป็นข้าราชการ “ตงฉิน” ท่ีหาได้ยากอย่างย่ิง  หากเป็นยุคท่ีผู้นำามี
คุณธรรม คุณศรีสว่างย่อมเจริญก้าวหน้าในราชการอย่างแน่นอน เพราะเป็นผู้ท่ีมีความรู้และความสามารถมาก อีก

ท้ังแม่นยำาในหลักการ เป็นท่ียอมรับนับถือของผู้ท่ีจริงใจต่อหน้าท่ีการงานท้ังท่ีอยู่เหนือและต่ำากว่าท่าน  แต่เม่ือได้ผู้
บังคับบัญชาท่ีขาดความเป็นผู้นำา  คุณศรีสว่างจึงถูกกดจนไม่มีอนาคตในทางราชการเลย
 การท่ีคุณศรีสว่างลาออกจากราชการก่อนเกษียณถึงเกือบ ๑๐ ปีน้ัน ถือได้ว่าเป็นโชคร้ายของราชการไทย 
แต่กลับเป็นโชคดีขององค์กรพัฒนาเอกชน  เพราะคุณศรีสว่างได้หันมาทุ่มเททำางานให้กับหลายองค์กรท่ีทำางานช่วย
เหลือผู้ยากไร้ โดยเฉพาะเด็ก ผู้หญิง และคนชรา  ในส่วนของกศส.น้ันคุณศรีสว่างได้เป็นกำาลังสำาคัญให้แก่งานส่งเสริม
การพัฒนาชนบท ซ่ึงในช่วงแรกเน้นเร่ืองการช่วยเหลือเด็กขาดอาหารโดยเฉพาะในภาคอีสาน  ตอนน้ันข้าพเจ้าย้าย
มาทำาด้านน้ี จึงได้รับความเอ้ือเฟ้ือจากคุณศรีสว่างอยู่มากต้ังแต่ท่านยังมิได้ลาออกจากราชการ  ภายหลังงานส่วนน้ี
ได้ขยายเป็นโครงการแด่น้องผู้หิวโหย  แล้วพัฒนาเป็นมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) ในเวลาต่อมา โดยมีโครงการ
อีก ๒-๓ โครงการเก่ียวกับเด็กมาร่วมสมทบ อาทิ โครงการส่ือเพ่ือการพัฒนาเด็ก และโครงการแรงงานเด็ก  ต้ังแต่วัน
แรกท่ีก่อต้ังจนถึงปัจจุบันผ่านมากว่า ๓๐ ปี  คุณศรีสว่างเป็นหัวใจของมพด.ก็ว่าได้  ในเวลาเดียวกันอาจกล่าวได้ว่า 
มพด.ก็เป็นหัวใจของคุณศรีสว่างเช่นกัน
 แม้คุณศรีสว่างจะผิดหวังกับระบบราชการ แต่ก็พยายามแสวงหาความร่วมมือจากราชการอยู่เสมอเพราะ
คุณศรีสว่างมีมิตรสหายในแวดวงราชการมาก และรู้จักคนดีๆ ท่ีเป็นข้าราชอยู่ไม่น้อย จึงเป็นข้อต่อสำาคัญท่ีเช่ือม
ระหว่างภาคราชการกับภาคประชาสังคม  ท้ังน้ีเพราะคุณศรีสว่างรู้ดีว่าระบบราชการน้ันมีพลังมาก  แม้ไม่สามารถ
คาดหวังการสนับสนุนอย่างเต็มท่ี แต่หากขวางการทำางานของภาคประชาสังคมแล้ว ก็จะเป็นอุปสรรคอย่างมาก  อัน
ท่ีจริงคุณศรีสว่างเคยมีความหวังกับพรรคการเมือง ถึงกับไปช่วยก่อต้ังและทำางานให้กับพรรคพลังใหม่อยู่พักหน่ึง
ช่วงก่อนเหตุการณ์ ๖ ตุลาฯ แต่ภายหลังคงเห็นว่าพรรคการเมืองไม่ใช่คำาตอบในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ จึง
หันมาทุ่มเทให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนจนเป็นปูชนียบุคคลผู้หน่ึงของวงการน้ี
 นับเป็นโชคของข้าพเจ้าท่ีได้รู้จักและทำางานร่วมกับคุณศรีสว่างต้ังแต่ยังเป็นนักศึกษา เพราะเป็นเหตุให้ได้
เห็นแบบอย่างของผู้ท่ีม่ันคงในหลักการ กล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง และสามารถคงอุดมคติของตนไว้ได้ท่ามกลาง
ส่ิงแวดล้อมท่ีฉ้อฉล  ไม่น่าแปลกใจท่ีอาจารย์ป๋วยไว้วางใจคุณศรีสว่างถึงกับแนะนำาให้พวกเราในกศส.เชิญท่านมาร่วม
งานด้วย  ขณะเดียวกันมองให้ดีก็ไม่น่าแปลกใจท่ีคุณศรีสว่างมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เพราะท่านมีอาจารย์
ป๋วยเป็นแบบอย่าง  หน่ึงในบรรดาเร่ืองเล่าท่ีพวกเราชอบฟังจากท่านก็คือ เกร็ดเก่ียวกับอาจารย์ป๋วย รวมถึง
ประสบการณ์ท่ีท่านเคยทำางานร่วมกับอาจารย์ป๋วย  ฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะทำาความดี ขณะเดียวกันเวลาได้
ฟังเร่ืองราวของคุณศรีสว่างท่ีต้องสู้กับข้าราชการท่ีไม่ซ่ือสัตย์แล้ว ก็อดช่ืนชมในความกล้าและความม่ันคงในหลักการ
ของท่านไม่ได้  เช่ือว่าการซึมซับรับเอาส่ิงดีงามเหล่าน้ี คงเป็นส่วนหน่ึงของการเติบโตด้านในของข้าพเจ้าอยู่ไม่น้อย
 เม่ือข้าพเจ้าอุปสมบท ได้มีโอกาสทำางานร่วมกับคุณศรีสว่างเป็นคร้ังคราว ท้ังในส่วนท่ีเก่ียวกับกศส.และ
มพด. โดยยังคงได้รับความเอ้ือเฟ้ือจากท่านเนืองๆ รวมท้ังคราวท่ีไปพำานักท่ีวัดอมราวดี ประเทศอังกฤษด้วย  อย่างไร
ก็ตามแม้จะช่ืนชมความเสียสละของท่าน ข้าพเจ้าก็อดเป็นห่วงสุขภาพของท่านไม่ได้  กระน้ันก็ยินดีท่ีได้ทราบว่าท่าน
หันมาสนใจการทำาสมาธิภาวนามากข้ึน ซ่ึงช่วยให้ท่านปล่อยวางมากข้ึนและมีความเครียดน้อยลง จึงย่อมมีผลดีต่อ
สุขภาพของท่าน
 ในยุคน้ีคนดีท่ีอุทิศตนเพ่ือส่วนรวมมักมีอายุไม่ยืน  แต่คุณศรีสว่างเป็นหน่ึงในข้อยกเว้น จึงเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดี
อย่างย่ิงสำาหรับมวลมิตร รวมท้ัง “น้องๆ” และลูกศิษย์ลูกหา ในวาระท่ีพ่ีศรีสว่างของพวกเรามีอายุครบ ๘๐ ปีจึงขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอำานวยอวยพลให้ท่านมีพลานามัยดี เพ่ือเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรและแบบอย่างให้แก่พวกเราไป
ได้นานๆ  และเพ่ือเก้ือหนุนให้การบำาเพ็ญธรรมของท่านเจริญก้าวหน้า นำาพาจิตใจให้พบความสุขสงบเย็นย่ิงๆ ข้ึนไป

พระไพศาล วิสาโล

“เป็นเพราะคำาแนะนำาของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ข้าพเจ้าจึงได้รู้จักและคุ้นเคยกับกัลยาณมิตร
ผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือ นั่นคือ คุณศรีสว่าง พั่ว
วงศ์แพทย์”
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จุดเริ่มต้น มพด.
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“แรงจูงใจในการทำางาน ผมคิดในลักษณะมนุษยนิยม
ครับ อย่างผมคิดว่าผมมีโอกาสในสังคม ท้ังโอกาสด้าน
การศึกษา  การทำางาน  และผมมีส่วนเกิน แทนท่ีจะ
ใช้ส่วนท่ีเกินมาไปหาความเพลิดเพลินให้กับตัวเอง แต่
ผมคิดว่าชีวิตมันมีคุณค่ามากกว่าน้ัน ผมมีส่วนเกิน
อาจจะเป็นเวลา ความคิด และอาจจะเป็นส่ิงท่ีเรา
ทุ่มเทกับกิจกรรมอ่ืนๆ อาจจะไม่มีแรงเหมือนแต่ก่อน  
แต่เราก็ยังทำางานด้านความคิดเพ่ือส่งผ่านได้ อะไรทำา
ได้เราก็อยากจะทำา ถ้าทำาแล้วมีส่วนเปล่ียนแปลงสังคม
ให้ดีข้ึน” 

เกิดก่อมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก

 ย้อนไปเม่ือปี ๒๕๑๙ ท่ีเกิดรัฐประหารเกิดข้ึน  ส่วนหน่ึงเข้าป่า แต่พวกเรายึดแนวทางสันติวิธี ไปต้ังกลุ่ม
ประสานงานศาสนาเพ่ือสังคม  ไปต้ังกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  แล้วก็มาทำากลุ่มส่ือสารมวลชนเพ่ือเด็ก หรือ กสด.
น่ันเอง  มีโครงการแด่น้องผู้หิวโหย  โครงการแรงงานเด็ก  จากน้ันไม่นานก็มีการรวมกลุ่มท้ัง ๓ กลุ่มทำางานด้วยกัน 
และสถานการณ์การเมืองก็เร่ิมคล่ีคลาย ปี ๒๕๒๑ มีรัฐธรรมนูญใหม่  ในปี ๒๕๒๒ จึงมีการรวมกลุ่มท้ัง ๓ โครงการ
เข้าด้วยกัน ช่ือว่า “กลุ่มเพ่ือการพัฒนาเด็ก”  ในปี ๒๕๒๕ คุณหมอเสม  พร้ิงพวงแก้ว ให้เกียรติ เป็นประธาน และได้
จดทะเบียนเป็น “มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก”  แล้วก็ดำาเนินการต่อเน่ืองมาโดยตลอด  
 ในการทำางาน ๓ เร่ืองหลักเรายังคงทำางานอยู่ไม่เปล่ียนแปลง จะเปล่ียนแปลงก็แต่เน้ือหาไปตามสถานการณ์  
และได้เพ่ิมกิจกรรมครอบครัวและชุมชนพัฒนา  ภายหลังเรียกว่า “พ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก” 
 “ในการพัฒนาเด็กน้ัน ไม่ใช่แค่ด้านใดด้านหน่ึง อย่างเร่ืองกายภาพเราก็ทำาเร่ืองโภชนาการ ในเร่ืองสิทธิเด็ก 
เราก็ทำาในเร่ืองสิทธิท่ีจะเรียนหนังสือ สิทธิท่ีจะมีสันทนาการ  หรือแม้แต่เร่ืองการไม่ให้ถูกเอาเปรียบด้านแรงงานเราก็
ทำา  ภายหลังก็มีโครงการด้านส่ือ ด้านนันทนาการ เพราะเด็กต้องได้รับการพัฒนาไม่ใช่แค่ทางกายภาพ  สิทธิ เท่าน้ัน 
แต่ต้องพัฒนาในเร่ืองจิตใจ  อารมณ์  ความรู้สึก และสังคมไปพร้อมๆ กันด้วย  จุดมุ่งหมายของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนา
เด็ก คือการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  และไม่จำากัดว่าจะเป็นเด็กชาติไหนๆ  ซ่ึงรวมไปถึงเด็กต่างชาติด้วย ท่ีมาสนใจ

รศ.ดร.โคทม  อารียา
ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

ในเร่ืองเด็ก  ก็เพราะว่าเด็กเป็นโอกาส  ถ้าเราทำาให้เด็กท่ีอยากรู้อยากเห็น  กลายเป็นเด็กท่ีไม่กระตือรือร้น  ผมว่า
เราทำาบาปมาก แต่ถ้าเราไปช่วยเขา ไปหนุนเขา ก็ถือว่าเราได้ช่วยสังคมแล้ว”

๓๐ ปี มพด.สร้างความเปล่ียนแปลงในสังคมไม่เคยเปล่ียน

 การทำางานเพ่ือการพัฒนาเด็กน้ัน มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กทำา ๒ ลักษณะ น่ันคือ การเยียวยาเด็กท่ีได้รับ
ความเสียหาย  และอีกด้านก็คือการทำากิจกรรมในแง่บวก  น่ันคือทุกโครงการท้ัง ๔ เร่ืองของ มพด.น่ันเอง
ยกตัวอย่างเช่น พ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก เป็นกิจกรรมนันทนาการเพ่ือเด็ก ซ่ึง มพด. ทำาท้ังในชนบทน่ันคือท่ี
จังหวัดศรีสะเกษ ภาคใต้ใน ๓ ชายแดน และในเมืองน่ันคือศูนย์ดวงแข และศูนย์สันติคาม
 กว่า ๓๐ ปีของการทำางานเพ่ือการพัฒนาเด็ก หากมองย้อนกลับไปว่าสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงใน
สังคมในเร่ืองใดบ้างน้ัน  ท้ังในเร่ืองโภชนาการเด็ก จากโครงการแด่น้องผู้หิวโหย สามารถผลักดันให้เกิดโครงการ
อาหารกลางวันให้กับเด็กในโรงเรียน มพด. จึงเปล่ียนประเด็นไปจับเร่ืองโภชนาการเกินในเด็ก เพราะเด็กกินขนม
เยอะข้ึน ก็มีการรณรงค์เก่ียวกับโภชนาการเกิน
 ในเร่ืองแรงงาน  จากการบุกทลายโรงงาน ท่ีใช้แรงงานอย่างทารุณ  ปัจจุบันทางรัฐบาลได้เข้าไปควบคุม
ดูแลมากย่ิงข้ึน มพด. ก็ส่งเสริมเร่ืองสิทธิเด็กให้เด็กมีโอกาสทางการศึกษา ไม่ให้ถูกเอาเปรียบด้านแรงงาน ท้ัง
แรงงานเด็กไทยและเด็กต่างชาติ
 ในเร่ืองการส่ือสารเพ่ือเด็กได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ขยายงานออกเป็นสถาบันส่ือเพ่ือเยาวชนและเด็ก หรือ สสย. น่ันเอง ทำาการรณรงค์การให้เด็กเท่าทันส่ือเพ่ือการ
บริโภคส่ืออย่างสร้างสรรค์ และในอนาคตอาจจะมีกองทุนส่ือสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก
 จะเห็นว่าเป้าหมายการทำางานของ มพด.ในประเด็นหลักๆ ยังคงทำางานอยู่ แต่เน้ือหาการพัฒนา เปล่ียน-
แปลงไปตามสังคมโลกาภิวัฒน์  ในขณะเดียวกันก็พยายามท่ีจะสร้างอาสาสมัครรุ่นใหม่เข้าร่วมสานงานต่อ
 “ในการทำางานของเรา เราพยายามทำา ๒ ด้าน ส่วนหน่ึงเราทำากลุ่มเป้าหมายโดยตรง  อีกส่วนหน่ึงเราก็
พยายามส่ือสารเพ่ือสังคม ให้นำาไปสู่การออกนโยบาย ให้แก้ปัญหาได้ถูกจุดมากย่ิงข้ึน  จะไม่เน้นการแก้ปัญหาเป็น
รายๆ แต่เราก็มีรายงานอยู่แล้วในปลายปี เรามีช่วยเหลือไปก่ีราย พอช่วยแล้วเราก็เน้นการพัฒนาด้วย ให้เขาเหล่า
น้ันไปช่วยคนอ่ืนๆ ด้วย เพ่ือจะได้เห็นสังคมท่ีเก้ือกูลกัน  เป็นสังคมท่ีมีน้ำาใจ  เป็นสังคมท่ีมีเหตุผล ถ้าหากเราสร้าง
ได้ก็น่าเป็นประโยชน์กับทุกคนรวมท้ังตัวเราเองด้วย”

มองอนาคตข้างหน้า

 “ผมมองว่าการทำางานต่อไปข้างหน้า ต้องมองการสนับสนุน  ถ้าสังคมเห็นประโยชน์และสังคมสนับสนุน
ให้ทำางานเหล่าน้ี  ผมคิดว่าก็จะมีคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ท่ีจะเข้ามาทำางาน  แต่ถ้าหากว่าเม่ือไรงานของเราไม่สอดคล้อง  
และไม่เป็นประโยชน์  การสนับสนุนลดลง หรือประสิทธิภาพของเราไม่ดี  หากมีคนอ่ืนๆ ท่ีทำางานดีกว่าน้ี  ก็ต้องเปิด
โอกาสให้คนอ่ืนๆ  มาทำางานด้วย”  

 ส่ิงท่ี รศ.ดร.โคทม อารียา อยากฝากถึงชาว มพด.ก็คือ อยากให้ มพด.นำาเสนอจุดเล็กๆ ท่ีพบ นำาออกสู่
สังคมเพ่ือเกิดการแก้ปัญหาหรือไม่ก็ทำาให้เกิดกลุ่มคนท่ีจะเข้ามาแก้ปัญหาเร่ืองเด็กเพ่ิมมากข้ึน
 “ตอนเป็นเด็กผมก็ซน ก็ด้ือ ถึงจะมีความสุข เพราะฉะน้ันของสุขของผมคือการได้เห็นเด็กมีท่ีว่ิงเล่น  
เพราะเด็กต้องซนครับ ถึงจะมีความสุข” รศ.ดร.โคทม กล่าวท้ิงท้าย

จุดเริ่มต้น มพด.
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โครงการเเรงงานเด็ก โครงการเเด่น้องผู้หิวโหย
ภาพประวัติศาสตร์ ภาพประวัติศาสตร์
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โครงการเเด่น้องผู้หิวโหย
ภาพประวัติศาสตร์

เด็กกินดิน
สู่โครงการอาหารกลางวัน
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 ...ได้มีโอกาสทำาความดี ได้เห็นความ
เจริญเติบโตของเด็กๆ ที่เราเฝ้ามอง ได้มีโอกาส
เกิดความสุขในใจ จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มี
โอกาสสัมผัสงานอาสาสมัคร ที่ไหนก็ได้ที่คุณ
ศรัทธาและไว้ใจ มันเป็นความรู้สึกปลื้มปิติที่มี
โอกาสได้รับใช้แผ่นดินเกิดของเราเอง...

ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กได้ดำาเนินการมาแล้วเกือบ ๓๐ ปี ได้ทำาหน้าที่รับใช้สังคมด้วยการศึกษา 
ค้นคว้าเชิงปฏิบัติการ และเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านการพัฒนาเด็กตลอดมา ในฐานะที่เป็นอาสาสมัคร
คนแรกของมูลนิธิ ดิฉันรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เข้าร่วมทำางานนี้ ยังจำาได้ เมื่อปี ๒๕๒๓ เริ่มมีโครงการแด่น้อง
คนเล็ก (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการแด่น้องผู้หิวโหย) ประกอบด้วยพระ กลุ่มครูในชนบท เช่น บัวใหญ่ 
ร่วมกับกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม (พระไพศาล ชัยวัฒน์ วณี และติ่ง) และนิสิตนักศึกษาชมรมพุทธ 
ทั้งที่รามาและศิริราช และยังมีสงกรานต์ เพื่อนร่วมชั้นเรียนสมัยอยู่เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ รวมทั้งสมลักษณ์
ด้วย คนทั้งหลายเหล่านี้ (และอีกหลายท่านที่มิได้เอ่ยนาม) ล้วนแต่เป็นผู้มาช่วยชี้ทางสว่างของการเข้าร่วม
ทำางานพัฒนาสังคม การมีกัลยาณมิตรเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะชักชวนกันไปใฝ่หาความดี หาผู้ทำาดี และร่วม
กันทำาความดี  ต่อมาโครงการก็ขยายการทำางานด้วยความช่วยเหลือของมูลนิธิเด็กในตอนเริ่มต้น และใน

“

“
ที่สุดมีการประสานงานแนวคิดด้านพัฒนาเด็กหลายๆ ด้าน จึงร่วมกันก่อตั้งเป็น “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก” 
ขึ้น
 ในโอกาสนี้ น้องๆ ที่ มพด. มาขอร้องให้เล่าเรื่องราวสมัยแรกๆ ที่ทำาหน้าที่เป็นอาสามัคร ก็ตอบ
รับด้วยความยินดี ในปี ๒๕๒๓  เมื่อเริ่มโครงการนั้น มีปัญหาเด็กขาดสารอาหารในชนบทจำานวนมาก ถึงขั้น
ระดับที่สาม เพราะปัญหาหลายๆ ด้าน ความยากจน ขาดน้ำา ที่ดินไม่มีคุณภาพต่อการเกษตร ชาวบ้านไม่มี
ความรู้ เรียกว่าครบวงจร จน เจ็บ จ๋อง เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา นั้น เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เพราะประเทศ
ถูกกดขี่ ครอบงำามานาน ด้วยระบบเผด็จการทหาร  ดังนั้นในยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน เหล่านิสิต นักศึกษา ก็
ออกไปเรียนรู้สังคมชนบทมากขึ้น  จากกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา มาสู่อาสาสมัครประจำา
 ตอนเริ่มต้นอย่างที่บอกไว้ว่า เป็นอาสาสมัคร นั่นคือไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำา จึงทำางานประสานงาน
โดยไม่ได้รับเงินเดือน เพราะมีงานประจำาอยู่แล้ว เรียกว่าทุกเสาร์-อาทิตย์ จะมีการประชุมกลุ่มอาสาสมัครทั้ง
หลายคิดค้นงาน วางแผน และไปพื้นที่ เพื่อเยี่ยมชมกลุ่มครู บุคลากรสาธารณสุข พร้อมทั้งสำารวจพื้นที่ใหม่ๆ 
ไปด้วย  พื้นที่ที่ไปบางแห่งก็เป็นสีชมพูอ่อน บางแห่งก็แดง ต้องไปรายงานเจ้าหน้าที่เช่นนายอำาเภอ มีอยู่ครั้ง
หนึ่ง จำาได้ว่าต้องขับรถตู้ของมูลนิธิเด็กไปออกหน่วยต่างจังหวัด เกี่ยวกับปัญหาโภชนาการ ปรากฏชายหนุ่ม 
(อาสาสมัคร) ที่ไปด้วย ไม่มีใครขับรถเป็น ต้องเป็นหน้าที่ของหญิงสาวที่มีอายุแล้ว ๒ คน คือนิยดา และพี่ศิริ
พร ผลัดกันขับไปจนถึงสุรินทร์ ไปนอนค้างที่โรงเรียนบ้าง บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้าง บางครั้งค้างที่วัด ทำากิจกรรม
รณรงค์เรื่องโภชนาการ สุขภาพเด็ก พวกเราเล่นหุ่นมือ และสอนครูให้ทำาหุ่นเอง ผลัดกันสร้างละครเอง
 การเป็นอาสาสมัครก็ออกไปรับเงินบริจาคด้วย เช่น ตอนเที่ยง ก็ต้องงดอาหารกลางวันเพื่อไปทำา
กิจกรรม หรือตอนเย็น มีกลุ่มอาสาสมัครที่ทำางานต่างๆ ก็คอยสนับสนุนให้กำาลังใจ เช่น ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
มีคุณสมชัย ที่เป็นแกนประสานมาตั้งแต่เริ่มตั้งมูลนิธิ และประสานงานมาตลอดทุกเดือน ไม่เคยขาด มีการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ ซึ่งกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นกำาลังใจให้การทำางาน
ได้ต่อเนื่องยาวนาน  ขอขอบพระคุณมานะที่นี้อีกครั้ง 

เด็กกินดิน สู่โครงการอาหารกลางวัน
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u

 กิจกรรมอีกอย่างที่จดจำาได้ไม่รู้ลืม คือกิจกรรมงานวัดที่บ้านเซเวียร์ เพื่อสมทบทุนผ้าป่าข้าวที่
วัดภูเขาทอง จังหวัดชัยภูมิ ที่มีหลวงพ่อคำาเขียนเป็นเจ้าอาวาส มีคุณพ่อบุญเลื่อน มั่นทรัพย์ เป็นประธาน
รว่ม เริม่ดว้ยการรบับรจิาคของใช้แลว้ มาปรบัปรงุใหม ่นำาออกงานขายตลาดนดั ปรากฏวา่บา้นอาสาสมคัร
ทั้งหลายกลายเป็นโกดังเก็บของเก่าไปโดยปริยาย ตั้งหน่วยคัดสรรของ หน่วยซ่อม หน่วยซักรีด จนได้ของ
ชั้นดีอย่างน่าทึ่ง มีของใช้แล้วจากผู้มีชื่อเสียงหลายท่าน งานนี้ทำาให้ได้มีอาสาสมัครเพิ่มขึ้นอีกมากมาย  
ทำาไมโครงการแด่น้องถึงเป็นที่รู้จักและทำางานมายืนยาวได้ทุกวันนี้ มีองค์ประกอบหลายอย่าง อย่างหนึ่ง
ที่สำาคัญ เรามีอาสาสมัครทำางานมาอย่างต่อเนื่อง และทุ่มเท อาจเป็นเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจับต้องง่าย
นอกจากนี้เรามีอาสาสมัครสื่อมวลชนที่ให้ความสำาคัญ เช่น สารคดี เรื่องเด็กกินดิน ที่คุณประกิตได้
เห็นความสำาคัญ ผลิตขึ้น และมีโอกาสออกทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ จึงเป็นที่รับรู้ของสังคมวงกว้าง
การเป็นอาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตาม (หน่วยงานที่ดีคุณธรรม) นั้น มีประโยชน์เหลือ
หลาย ทั้งส่วนตนเอง และต่อสังคม ได้พบปะผู้คน ได้มีโอกาสทำาความดี ได้เห็นความเจริญเติบโตของ
เด็กๆ ที่เราเฝ้ามองได้มีโอกาสเกิดความสุขในใจ
 จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มีโอกาสสัมผัสงานอาสาสมัคร ที่ไหนก็ได้ที่คุณศรัทธาและไว้ใจ
มันเป็นความรู้สึกปลื้มปิติที่มีโอกาสได้รับใช้แผ่นดินเกิดของเราเอง
                

           (คัดตอนจาก “อาสาสมัคร เพราะให้...จึงได้รับ”
               มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ปี ๒๕๔๘)



เด็กกินดิน สู่โครงการอาหารกลางวัน
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 คุณป้าสุดา กรรมการอีกท่านที่ร่วมบุกเบิกโครงการแด่น้องผู้หิวโหย ก่อนที่จะมีการตั้งมูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาเด็ก แนะแนวความคิดในการทำางานต่อไปในอนาคต

เรื่องเดิมยังทำา แต่เราต้องจุดประเด็นใหม่ๆ 

 “นโยบายของ มพด.นั้น เมื่อเห็นปัญหาแล้วก็จะดำาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็น
กระบวนการ อย่างเรื่องแรงงานเด็ก ก็มีการแก้ปัญหา การคุ้มครองดูแล พัฒนาด้านอาชีพ ดูไปจนตลอด

สุดา  ติวยานนท์
กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

 ... การทำางานของ มพด. ในวันข้างหน้าเรา
จะมัวจับงานประเด็นเดิมต่อไปไม่ได้เพราะเราเป็นผู้
บุกเบิก งานพัฒนาจะอยู่กับท่ีไม่ได้เพราะไม่นานก็จะมี
คนอ่ืนๆ ร่วมทำาต่อ อย่างโครงการแด่น้องผู้หิวโหยเป็น
โครงแรกๆ ท่ียังไม่มีคนทำาเร่ืองอาหารกลางวัน มพด. 
เข้าไปจับก็เคล่ือนเร่ืองเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน
กองทุนเพ่ือหมู่บ้าน พอเรานับหน่ึงก็มีส่วนงานอ่ืนๆ
มาจับไปทำาต่อ อย่างเร่ืองโครงการอาหารกลางวันท่ี
รัฐบาลนำาไปเป็นนโยบาย กองทุนหมู่บ้านก็คนหยิบไป
ทำา มพด. ก็ต้องคิดเร่ืองใหม่ หยิบประเด็นใหม่มาเป็น
กระแสสังคม ถึงครอบครัวว่าเป็นอย่างไร พอเราแก้ปัญหาได้ก็หาช่องทางที่จะพัฒนา ที่จะผลักดันให้เกิดกฎหมายคุ้มครอง

แรงงานต่อรัฐบาล เราเริ่มแก้ปัญหาแล้วในขณะที่รัฐบาลยังไม่เห็นปัญหาเลย  แต่จากการจุดประเด็น ผลักดัน
ให้เกิดการแก้ปัญหา ตอนนี้ก็ให้ความสำาคัญกับเรื่องแรงงานเด็กกันทั่วประเทศแล้ว
 การทำางานของ มพด.ในวันข้างหน้าเราจะมัวจับงานประเด็นเดิมต่อไปไม่ได้เพราะเราเป็นผู้บุกเบิก 
งานพัฒนาจะอยู่กับที่ไม่ได้เพราะไม่นานก็จะมีคนอื่นๆร่วมทำาต่อ อย่างโครงการแด่น้องผู้หิวโหยเป็นโครง
แรกๆ ที่ยังไม่มีคนทำาเรื่องอาหารกลางวัน มพด. เข้าไปจับก็เคลื่อนเรื่องเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  กองทุน
เพื่อหมู่บ้าน พอเรานับหนึ่งก็มีส่วนงานอื่นๆ มาจับไปทำาต่อ อย่างเรื่องโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลนำาไป
เป็นนโยบาย กองทุนหมู่บ้านก็คนหยิบไปทำา มพด. ก็ต้องคิดเรื่องใหม่ หยิบประเด็นใหม่มาเป็นกระแสสังคม”
 คุณป้าสุดาบอกว่าเรื่องเดิมที่เราทำาอยู่ ก็ไม่ได้ทิ้งเพียงแต่เราไปจุดประกายประเด็นอื่นๆ ด้วย เพราะ
ปัจจุบัน ปัญหาเด็กผุดขึ้นมาอย่างหลากหลาย และมองต่อยอดไปถึงการทำางานร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ในการ
ประสานงานและต่อยอดงานพัฒนาเด็ก
 “เราทำางานมานาน ข้อมูลเราแน่น ทั้งจากการทำางานของ มพด. เอง และเรามีคณะกรรมการที่
ทำางานด้านวิชาการในหลายๆ ด้าน ทั้งแรงงานเด็ก โภชนาการเด็ก การขยับประสานความร่วมมือไปที่ 
องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) น่าจะเป็นเรื่องที่ดี เพราะ อบต. มีงบประมาณ และเป็นองค์กรท้องถิ่นที่จะ
สามารถดูแลคนในชุมชนได้”  คุณป้าสุดา แนะแนวทางการทำางานต่อในอนาคต
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 เราเปลี่ยนทั้งหมดไม่ได้ แต่เราช่วยจุด
ประกาย ติดตาม ตรงไหนทำาดีเราก็ต้องไปส่ง
เสริมให้เป็นตัวอย่าง ตรงไหนที่ยังทำาไม่ได้ก็ไป
สนับสนุนให้เขา มพด. ก็มีจุดแข็งตรงที่ไม่ต้อง
ทำาตามกฎระเบียบราชการทำาให้เราคิดและ
ทำางานได้เร็ว  เห็นประเด็นแล้วเราทำาเลย

รศ.พญ.นิตยา คชภักดี  
กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม รพ.วิชัยยุทธ

ที่ปรึกษาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยามหิดล

 รศ.พญ.นิตยา คชภักดี เป็นกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก อีกท่านที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ 
มพด. ตั้งแต่ยังเป็นคุณหมอจบใหม่ ปี ๒๕๒๒  เห็นจุดเริ่มโครงการแด่น้องผู้หิวโหย  โครงการส่งเสริม
สื่อมวลชนเพื่อเด็ก โครงการแรงงานเด็ก โครงการครอบครัวและชุมชนพัฒนา 
 “ตอนนั้นกำาลังทำาวิจัยเกี่ยวกับนิ่วในกระเพาะปัสสาวะของคนอีสาน ไปลงพื้นที่จังหวัดอุบล-
ราชธานี  ได้มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์ศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์ ซึ่งไปลงชุมชนและช่วยทำางาน ตอนนั้นจบ
ใหม่ไฟแรง ก่อนจะไปเรียนต่างประเทศ กลับมาก็มาร่วมทำางานกับ มพด. อย่างจริงจังเรื่องการขาดสาร
อาหาร
 แต่ว่าที่หมอลงไปช่วยแบบบูรณาการ  ไม่ใช่ไปให้แต่อาหาร ต้องมีการเล่น  การอบรมพ่อแม่ผู้
ปกครองไปด้วย  อบรมเจ้าหน้าที่ของ มพด.ก่อน แล้วให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปทำางานต่อ  หมอคอยหนุน

ด้านวิชาการ ไม่สามารถไปแตะพื้นที่ทั้งหมดได้”
 นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสถาบันโภชนา โดย อาจารย์หมออารี อาจารย์สาคร ที่ร่วมกันลดการขาด
อาหารในเด็ก  ในปี ๒๕๒๕-๒๕๒๖  มีโครงการเผยแพร่ความรู้  มพด. ก็ได้ใช้สื่อนี้เอาไปสอน ทั้งวิดีโอ
หมู่บ้านแสนสมบูรณ์เป็นแอนิเมชั่น เป็นหุ่นนำาไปเผยแพร่ในชุมชนด้วย ซึ่งหมอนิตยานั้นคอยช่วยสนับสนุน 
ด้านแนวคิดวิชาการ

ก้าวต่อก้าว การทำางานของ มพด. 

 “เราต้องไปสนับสนุนให้ท้องถิ่นทำา เพราะตอนนี้องค์กรท้องถิ่น มีทั้งเงิน มีทั้งคน และลูกหลาน
เหล่านี้ก็เป็นลูกหลานเขา และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กก็ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดกาล 
 บทบาทที่เราต้องทำาให้เข้มแข็งมากขึ้นก็คือการสร้างเครือข่ายในระดับชุมชน  ให้เพื่อเราไปเติมเต็ม
ไปกระตุ้นให้มองเห็นเรื่องพัฒนาเด็กสำาคัญ  ต้องกลับไปดูว่าเขาจะทำาพื้นที่สร้างสรรค์ แต่ไม่ใช่สนามเด็กเล่น
อย่างเดียว แต่ทั้งหมดที่จะพัฒนาเด็กในชุมชนในท้องถิ่น มูลนิธิฯ เรามีแพ็คเกจความรู้ทุกอย่าง ทำามา ๓๐ ปี 
จนตกผลึก
 พูดจริงๆ เมืองไทยเราท่ีทุกวันน้ีมีปัญหาสังคมมหาศาล เป็นเพราะเราพัฒนาเด็กไม่เพียงพอ ใน
ช่วง ๓๐-๔๐ ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเด็กเล็กในช่วงเด็กประถมวัย ซึ่งสมองกำาลังงอก การเรียนรู้กำาลังมา 
บุคลิกภาพต่างๆ กำาลังสร้างขึ้นมา เราละเลยตรงนั้นไป จนทำาให้คนเหล่านี้เติบโตขึ้นมา  คุณภาพชีวิตมีปัญหา
และคุณภาพของความคิดมีปัญหาเช่นกัน ไม่สามารถมีวิจารณญาณเท่าที่ควร และ
การควบคุมตัวเองมีจำากัด ตอนนี้ชุดความรู้เราพร้อม หน่วยงานเราพร้อม
เราสามารถถอยไปสร้าง ไปพัฒนาชีวิตเด็กในช่วง ๖ ปี ได้
 เราเปลี่ยนทั้งหมดไม่ได้  แต่เราช่วยจุดประกาย ติดตาม
ตรงไหนทำาดีเราก็ต้องไปส่งเสริมให้เป็นตัวอย่าง ตรงไหนที่ยังทำาไม่ได้
ก็ไปสนับสนุนให้เขา มพด. ก็มีจุดแข็งตรงที่ไม่ต้องทำาตามกฎระเบียบ
ราชการ ทำาให้เราคิดและทำางานได้เร็ว เห็นประเด็นแล้วเราทำาเลย”
รศ.พญ.นิตยา กล่าวทิ้งท้าย

“

“

เด็กกินดิน สู่โครงการอาหารกลางวัน
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 ผศ.วลัยทิพย์  สาชลวิจารณ์  อาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุข และ
เป็นวิทยากรบรรยายการจัดอาหารกลางวันให้เหมาะกับเด็ก ได้คุณค่าทางอาหารและราคาถูก  รวมทั้ง
สามารถผลิตได้เอง โดยการปลูกกินเอง ให้กับครูตามโรงเรียนที่ มพด.ไปร่วมทำาโครงการอาหารกลางวัน 
ครั้นไปได้ ๒ ครั้งก็ถูกติดต่อให้มาเป็นกรรมการ มพด.ในที่สุด และถือเป็นผู้แผ้วถางทางงานพัฒนาเด็กใน
ยุคแรกๆ
 “ครูดูแลงานในส่วนของโภชนาการในโรงเรียน มีการตรวจสุขภาพหาเด็กขาดสารอาหารเพราะ
ตอนนั้นมีปัญหาด้านการขาดอาหารของเด็กมาก ซึ่งสวนทางกับรัฐบาลในปีนั้นที่ส่งออกข้าวมากที่สุด 
แต่พอเริ่มทำาโครงการ โครงการนี้ก็มีส่วนอย่างมากในการผลักดันให้รัฐบาลเห็นความสำาคัญของการทำา
โครงการอาหารให้กับเด็กนักเรียน  

 ปัญหาเด็กในปัจจุบันมันรอบด้าน และ
ต้องแก้ปัญหาอย่างบูรณาการเพราะมีทั้งเด็กถูกทิ้ง
เด็กด้อยโอกาส เด็กถูกละเมิดทางเพศ ซึ่งได้กลาย
เป็นปัญหาสังคมแทนการเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในช่วงแรกๆ  ครูว่าหน่วยงานที่ทำางานด้านเด็ก
หลายๆ องค์กรต้องจับมือกันในการร่วมกันแก้ไข
ปัญหา

ผศ.วลัยทิพย์  สาชลวิจารณ์   
กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

“

“

 แต่ก็จะสนับสนุนเฉพาะครอบครัวเด็กที่ขาดสารอาหาร ซึ่งครูจะจัดสรร
งบประมาณลำาบาก เพราะหากรายงานไปว่ามีเด็กขาดสารเยอะก็ดูจะไม่ดี แต่ถ้า
รายงานไปน้อยกระทรวงศึกษาก็จะให้งบแค่เฉพาะเด็กที่ขาดสารอาหารเท่านั้น
แต่ทางโรงเรียนมาทำาก็ต้องให้เด็กได้กินทั้งโรงเรียน เราจึงต้องหาทุนโครงการอาหาร
กลางวันมาช่วย”

ปัญหาไม่ได้ทำาให้ท้อแต่สร้างให้เกิดการจัดการที่ดี

 ผศ.วลัยทิพย์ บอกเล่าถึงการใช้เงินบริจาคแต่ละบาทว่า ต้องใช้อย่างเห็นคุณค่า
แต่ละบาทต้องใช้ให้มีคุณค่ามากที่สุด
 “ตอนเริ่มทำาโครงการ ต้องบอกว่าเราทำางานนี้ได้ด้วยเงินบริจาค การจะทำาอะไรเราต้องคิดเสมอว่า
เป็นเงินบริจาคก็จะใช้อย่างประหยัดและเห็นคุณค่า เวลาออกพื้นที่ก็จะไม่นอนโรงแรม ไม่กินอาหารแพงๆ
อย่างเวลาเราไปลงพ้ืนท่ีจ.แม่ฮ่องสอน ท่ีภาคเหนือจะมีธรรมเนียมคล้ายคนจีนอย่างหน่ึงก็คือ คนจีนจะทำา
กงเต็กให้กับคนตาย เอาของใช้ต่างๆ เผาไปให้  แต่ทางเหนือจะสร้างเป็นบ้านหลังเล็กๆ  ซึ่งหลังหนึ่งคนก็อยู่
ไม่ได้นะ อย่างโรงเรียนที่ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ไปเก็บเศษไม้เหล่านี้มาทำาเป็นบ้านให้กับเด็ก
พักค้างได้อยู่กัน เวลาอากาศหนาว โอย! มันหนาวถึงกระดูกเลยลูก ก็เอาเสื่อ เอามุ้งมาห่มมันก็ไม่อุ่น 
 หลังจากนั้นแทนที่เราจะทำาแค่เรื่องอาหาร เราก็ทำาเรื่องบริจาคผ้าห่ม ตอนนี้คนเข้าใจการทำางาน
ของ มพด. ของบริจาค การบริจาคก็ง่ายขึ้น”

เติบโตอย่างบูรณาการและมีจิตสาธารณะ

 ในทรรศนะของ ผศ.วลัยทิพย์ นั้นได้มองปัญหาเด็กในปัจจุบันมันรอบด้าน และต้องบูรณาการใน
การแก้ปัญหา เพราะมีทั้งเด็กถูกทิ้ง  เด็กด้อยโอกาส เด็กถูกละเมิดทางเพศ ซึ่งได้กลายเป็นปัญหาสังคมแทน
การเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจในช่วงแรกๆ  หน่วยงานที่ทำางานด้านเด็กหลายๆ องค์กรต้องจับมือกันในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา  ทุกอย่างมันมีรูปแบบในการทำางาน 
 “สิ่งที่ทุกคนต้องมีก็คือความมีจิตสาธารณะ ต้องมองเห็นประโยชน์ของเด็กก่อน เพราะการช่วย
เหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งครูมองย้อนไปกี่ครั้งกี่หน ก็รู้สึกว่าเราโชคดีนะที่มีโอกาสได้ทำางานเหล่านี้  เพราะไม่ง่าย
นักที่ได้ออกไปช่วยเหลือผู้คน  โดยเฉพาะได้ทำากับเด็ก ถ้ามีโอกาสได้ทำางานต้องทำาให้เต็มที่และดีที่สุด และได้
ประโยชน์สูงสุดด้วยเช่นกัน” ผศ.วลัยทิพย์กล่าวทิ้งท้าย

เด็กกินดิน สู่โครงการอาหารกลางวัน
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“

 นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต และนายกสมาคม
จิตแพทย์แห่งประเทศไทย หนึ่งในคณะกรรมการ มพด. ซึ่งได้เข้าเป็นกรรมการตั้งแต่ปี ๒๕๒๙  จนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งได้ร่วมคิดในหลากกิจกรรมโครงการของ มพด. ซึ่งได้มองต่อถึงการสร้างอาสาสมัครเพื่อเข้า
ร่วมการทำางานพัฒนาเด็ก เพื่อช่วยเสริมกำาลังของ มพด.ที่จะช่วยพัฒนาเด็กต่อไป 
 “ที่ผ่านมาเราก็พูดกันอยู่เสมอเรื่อง เรามีเจ้าหน้าที่อยู่ไม่กี่คน  ต้องไปหาอาสาสมัครมาทำา 
ปัญหาสำาคัญที่เป็นคำาถามที่ท้าทายก็คือ ‘มันโตช้า’ เมื่อเทียบกับปัญหาและความต้องการ กว่าจะมี
อาสาสมัครมาร่วมงานแบบเข้มแข็งก็ใช้เวลานานและเข้ามาแล้วก็ออกไป คำาถามก็คือว่าเราเคยคิดไหม
ว่าการจะสร้างโรงอาสาสมัครที่เข้มแข็ง มันเป็นยังไง” นพ.ยงยุทธ  สะท้อนถึงปัญหาที่ผ่านมา

 มพด. มีตัวแกนหลักไม่ค่อยเปลี่ยน ทำาให้
มีการทำางานมาต่อเน่ืองมีความมุ่งม่ันค่อนข้างสูง 
ในการทำางานกับภาคสาธารณะ กรรมการเป็นส่วน
ส่งเสริมด้านจิตใจให้น้องๆ ทำางานมากกว่า เพราะ
จริงๆ แล้วกรรมการ ก็ไม่ได้เป็นคนต้องไปเสียสละ
ทุ่มเททำางานมาก ส่วนใหญ่ก็เป็นการให้คำาปรึกษา 
ให้ความคิดกับน้องๆ ในการทำางาน สำาหรับพวกเรา
ก็เป็นคุณค่าเล็กๆ น้อยๆ ที่พวกเราน่าจะทำาได้

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 
นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

สร้างอาสาสมัครด้วยวงกลม ๓ วง

 ระบบอาสาสมัครบางมิติก็ไม่จำาเป็นต้องใช้ระบบอาสาสมัคร อย่างเช่น ใช้ระบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 “โครงการแด่น้องผู้หิวโหย แก้ปัญหาภาวะขาดสารอาหารของเด็กในชุมชน จริงๆ แล้วถ้าชุมชน
รวมหมดทั้งผู้นำาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนที่อยู่ในชุมชน วัด มีความร่วมมือร่วมใจก็แก้
ได้ ถ้าชุมชนมาเริ่มมีการจัดการที่ดีจะสามารถทำากิจกรรมพัฒนาเด็กได้โดยที่ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามา
อย่างเหมาะสมนั่นเอง
 แล้วงานท่ีต้องใช้อาสาสมัคร เราต้องมีการจัดการท่ีเข้มและเป็นกระบวนการโดยยึดหลัก วงกลม
๓ ชั้น แบบฉือจี้

 วงกลม ๓ ชั้น วงแรกข้างในตรงกลางคือ มพด.ในการที่จะเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจ สำาหรับคนมา
เป็นอาสาสมัคร แต่ละคนเขามีพื้นที่ความสนใจของเขาเอง 
 วงที่สอง คือ เครือข่ายใกล้ชิดของ มพด. นั่นอาจจะเป็นอาสาสมัครประจำา 
 วงนอกสุด เป็นประชาชนผู้ที่ได้รับผลสะเทือนนั่นคือ มีความเข้าใจโครงการ เห็นอกเห็นใจในงาน
ของ มพด. พวกนี้เป็นผู้ที่บริจาคหรือว่าสนับสนุนทางจิตใจให้กับสิ่งที่ทางมูลนิธิทำา

 ฉะนั้นเราจะเห็นว่าวง ๓ ชั้น มันต้องมีกระบวนการทั้งขาเข้า ขาออก ขาออกคือทำางานอย่างจริงจัง
ให้มีระบบอาสาสมัครประจำา ซึ่งก็ต้องมีกระบวนการที่จะทำาให้คนที่สนใจ เข้ามาร่วมได้ แล้วคนเหล่านี้ก็พูด
กันปากต่อปาก ที่จะดึงให้มีผู้มาสนับสนุนมากขึ้น
 หรือในมุมกลับกัน ขาเข้า ก็คือพอมีงานของมูลนิธิแล้ว คนรู้ก็สนใจบริจาค  นอกจากจะสนใจบริจาค
แล้วอยากจะเข้ามาทำากิจกรรม พอเข้ามาทำากิจกรรมแล้วบางคนเขาก็พอใจที่จะทำากิจกรรมเป็นครั้งคราว ที่
เขารู้สึกว่าเขาได้ทำาอะไรที่เป็นประโยชน์ แต่ก็จะมีบางคนที่มีความต้องการมากกว่านี้อยากจะช่วยเหลือให้มัน
จริงจังมากขึ้น เขาก็เลื่อนเข้ามาเป็นอาสาสมัครข้างใน
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u

 กระบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยการจัดการ และต้องมีความชัดเจน อย่างเช่นพอมีคนเข้ามาร่วม
บริจาค ต้องเปิดโอกาสให้คนมาทำากิจกรรมร่วมด้วยถ้าเขาสนใจ  ต้องมีระบบรองรับเขา เช่น มีระบบ
เทรนด์ว่าอาสาสมัครควรจะต้องทำายังไงถึงเป็นประโยชน์กับเด็ก 
 พอทำาเสร็จเขาก็อาจจะต้องการ  การพัฒนาต่อให้เป็นอาสาสมัครที่ประจำา  ซึ่งมีความผูกพัน
กับองค์กรค่อนข้างสูง บางทีก็ต้องมีกระบวนการที่ เฝ้ามอง ชักชวน พัฒนา ฝึกอบรมเขา ฝึกอบรมเสร็จ
ก็ต้องมีภารกิจมีหน้าที่ เขาจะรู้สึกว่าได้ใช้คุณค่าของตัวเขาสมความตั้งใจ แล้วจะเข้ามามีสิทธิมีเสียงใน
ทิศทางของ มพด. ได้ ก็คือมีสิทธิมีเสียงในการที่จะเสนอแนวคิดเรื่องโครงการ หรืออนาคต หรือเข้ามา
เป็นกรรมการ พวกนี้มันก็จะมีขาเข้าที่แน่นอน” 

กรรมการช่วยหนุนเสาหลักของ มพด.

 นพ.ยงยุทธ ให้ความเห็นต่อ มพด. ในฐานกรรมการคนหนึ่งว่า จุดดึงดูดสำาคัญของ มพด. คือ 
มูลนิธิที่มุ่งมั่นตั้งใจสูง เริ่มต้นจากผู้นำาระดับผู้ใหญ่ เป็นผู้ใหญ่ที่มีความตั้งใจดี กรรมการก็เป็นกัลยาณมิตร    
กรรมการมีความหลากหลาย 
 “มพด. มีตัวแกนหลักไม่ค่อยเปลี่ยน ทำาให้มีการทำางานมาต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นค่อนข้างสูง 
ในการทำางานกับภาคสาธารณะ กรรมการเป็นส่วนส่งเสริมด้านจิตใจให้น้องๆ ทำางาน  เพราะจริงๆ แล้ว
กรรมการ ก็ไม่ได้เป็นคนต้องไปเสียสระทุ่มเททำางานมาก ส่วนใหญ่ก็เป็นการให้คำาปรึกษา ให้ความคิดกับ
น้องๆ ในการทำางาน สำาหรับพวกเราก็เป็นคุณค่าเล็กๆ น้อยๆ ที่พวกเราน่าจะทำาได้” 
 อีกหนึ่งแรงใจและแรงคิดที่มีค่าของ มพด.ฝากถึงชาว มพด. ทุกคน
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“

“

u

 กว่า ๑๓ ปี ที่สุพจน์ วิเศษพงษ์ เป็นอาสาสมัครของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ก้าวแรกของ
สุพจน์ในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร เริ่มที่การจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องสิทธิเด็ก ๔ ด้าน สมัยที่ ยูนิเซฟ 
(Unicef) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ซึ่งจับงานในเรื่องสุขภาพเด็ก การทำาข้อมูลทะเบียนราษฎร์
ให้กับเด็ก ก่อนจะก้าวเข้ามาเป็นประธานกลุ่มออมทรัพย์คลองสำาโรง ต.สำาโรงตาเจ็น จ.ศรีสะเกษ บ้าน
เกิดของเขา หลังการทำาโครงการชุมชนพัฒนาของ มพด. ที่ทำางานร่วมกับกลุ่มเยาวชนและคนในชุมชน
 “ช่วงที่ มพด. เข้ามา ช่วงแรกๆ ผมยังทำางานรับจ้างอยู่ ยังไม่ค่อยได้เข้ามาร่วมงาน  ตอนนั้น 
มพด.ทำากิจกรรมกับเยาวชน โดยพยายามจะสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับเยาวชนให้มีรายได้เป็นทุนใน
การเรียน จนระยะเวลาการทำากิจกรรมได้ล่วงเลยมา ๑ ปี กิจกรรมท่ีทำากับเยาวชนไม่ค่อยมีการพัฒนานัก 
จึงปรับมาทำากับครอบครัวของเยาวชน

 ทำาแล้วเราได้ช่วยคนอีกหลายๆ 
คนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเรา และ
ทำาให้เขามีความสุข เห็นเขาเหล่านั้นยิ้มได้ 
ก็ทำาให้เรามีความสุขแล้วครับ

สุพจน์  วิเศษพงษ์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์คลองสำาโรง

จ.ศรีสะเกษ

เด็กกินดิน สู่โครงการอาหารกลางวัน

 ได้มีการทำากลุ่มออมทรัพย์ขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กมีแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการประกอบ
อาชีพ ที่จะทำาให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และช่วยดูแลเด็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงให้เด็กกลับมา
ทำางานที่บ้าน มีการให้ความรู้ ในการสร้างอาชีพ ด้วยระบบเศรษฐกิจพอเพียง พาเยาวชนและผู้ปกครองไป
ดูงานนอกสถานที่ เพื่อเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจในการทำากิจกรรมของกลุ่ม”

เกิดก่อองค์กรการเงินในชุมชน

 สุพจน์กล้าพูดได้อย่างเต็มคำาว่า “มพด. ช่วยเข้าไปทำาให้เกิดองค์กรทางการเงินในพ้ืนท่ี” เพราะ
ได้ช่วยจุดประกายให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในพื้นที่ตั้งแต่ปี  ๒๕๔๒ ประกายที่ถูกจุดขึ้นมานั้น ก็ได้สว่าง
ยาวนานและพัฒนาเรื่อยมากว่า ๑๓ ปี จนเงินในกลุ่มออมทรัพย์ของเขานั่นคือกลุ่มออมทรัพย์คลองสำาโรง 
มีเงินสะสมที่เป็นหุ้น ๒,๒๓๒,๓๐๐ บาท มีเงินฝาก ๗๑๖,๕๐๐ บาท และอีกกลุ่มออมทรัพย์คือกลุ่มออม
ทรัพย์สำาโรงเหนือมีเงินหมุนเวียนกว่า ๒ ล้านบาท จาก ๑๗ หมู่บ้านใน ต.สำาโรงตาเจ็น
 “กลุ่มออมทรัพย์ของเราให้ดอกเบี้ยที่เป็นรายปีด้วยนะเหมือนกับธนาคาร ให้ร้อยละ ๔ บาท ผม
แทบไม่เชื่อนะว่าชาวบ้านจะไว้วางใจให้ผมดูแลเงินของพวกเขา ๓ ล้านกว่าบาท ซึ่งการบริหารงานก็จะใช้
คนในพื้นที่มาช่วยกันทำา รวมทั้งเยาวชนด้วยครับ หากเกิดปัญหาอะไร เราก็จะประชุมกรรมการและใช้มติ
ของที่ประชุมในการดำาเนินการแก้ปัญหา แต่ก็ไม่ค่อยเกิดปัญหาอะไร”
 ปัจจุบันทางกลุ่มออมทรัพย์คลองสำาโรง ได้รับสนับสนุนโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนา โดยกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ นั่นคือโปรแกรมระบบสมาชิกหุ้น และเงินกู้ และโปรแกรมสินค้า เพื่อนำาไปดำาเนินการ
ให้เป็นระบบที่สะดวกและถูกต้อง น่าเชื่อถือแก่สมาชิกภายในกลุ่ม
 “เรายังเปิดบัญชีเพื่อการพัฒนาเด็ก ต.สำาโรงตาเจ็น ขึ้นด้วยนะครับ โดยรวบรวมเงินจากที่เหลือ
ของโครงการต่างๆ ในแต่ละปี กองทุนส่วนนี้มีไว้ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน เฉพาะหน้า กรณีเด็กขาดอาหาร 
หรือการรักษาพยาบาล ซึ่งก็มีงบรองรับในการแก้ปัญหา” 

งานอาสาสมัครปันกำาไรโดยไม่ต้องใช้ต้นทุน

 “ทำาแล้วเราได้ช่วยคนอีกหลายๆ คนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเรา และทำาให้เขามีความสุข เห็น
เขาเหล่านั้นยิ้มได้ ก็ทำาให้เรามีความสุขแล้วครับ”
 คำาบอกเล่าของสุพจน์บอกถึงความสุขจากการได้ช่วยผู้อื่นทั้งในเรื่องงานเอกสาร งานต่างๆ ที่มี
ส่วนร่วมกับชุมชนทั้งการดูแลเด็กเรื่องสุขภาพ  เรื่องทำาข้อมูลทะเบียนราษฎร์ การได้ช่วยให้คนอื่นๆ ได้รับ
ความเป็นธรรม ผลจากงานอาสาต่างๆ ทำาให้เขาการได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเงินทุนในกลุ่มออมทรัพย์ 
กว่า ๑๓ ปีแล้วเขาก็ยังคงที่จะทำางานเป็นอาสาสมัครร่วมกับ มพด.ต่อไป



โครงการเเรงงานเด็ก โครงการเเรงงานเด็ก
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ภาพประวัติศาสตร์ ภาพประวัติศาสตร์



โครงการเเรงงานเด็ก
ภาพประวัติศาสตร์
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ศูนย์ช่วยเหลือเเรงงานเด็ก
สู่การคุ้มครองเด็ก
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รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การพูดถึงสิทธิเด็กไม่มีเส้นแบ่งของพรมแดนประเทศ เด็กไม่ว่า
จะอยู่ไหนก็ต้องได้รับการคุ้มครองและดูแล  แม้ว่าเราจะเป็นองค์กรที่เกิด
ขึ้นอยู่ในประเทศไทยแต่เมื่อมีปัญหากับเด็กแม้ว่าเป็นเด็กต่างชาติ  เราก็
ต้องให้ความคุ้มครอง...

 การเข้ามาดูเร่ืองแรงงานเด็กของ มพด. ทำาให้เข้าใจปัญหาในปีพ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒  เป็นช่วงท่ีต้องทำาความ
เข้าใจ  ต่อจากน้ันก็เปิดเผยเร่ืองราวมากข้ึนทำาให้มีการจับตามองของนานาชาติ  พอมีการรณรงค์มากข้ึนทางองค์กร
แรงงานต่างประเทศ  ก็มีองค์การเฉพาะท่ีดูแลการใช้แรงงานเด็ก  
 ช่วงปีพ.ศ. ๒๕๒๔ ปัญหาแรงงานเด็กเร่ิมรุนแรงข้ึน องค์กรอาสาสมัครเอกชน ๘ องค์กร และผู้ทรง
คุณวุฒิท่ีสนใจปัญหาแรงงานเด็ก จึงได้ได้ร่วมกันจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเด็กข้ึน เพ่ือดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อเด็กท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันสมควร โดยมุ่งหวังท่ีจะพิทักษ์ปกป้องเด็กมิให้ถูกใช้แรงงาน
ตรากตรำา และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในปัญหาแรงงานเด็กการรณรงค์กีดกันทางการค้าคือจะไม่ให้สิทธิพิเศษ
อะไรต่อประเทศท่ีใช้แรงงานเด็ก

ผู้แบกรับภาระทางเศรษฐกิจตัวจ๋ิว

 “เด็กกลายเป็นตัวแบกรับทางเศรษฐกิจในครอบครัวขนาดหนัก แรงงานเด็กถูกเปล่ียนเป็นการหารายได้
ไม่ใช่แรงงานช่วยเหลือทางครอบครัว  ต้องออกจากชุมชน ต้องดูแลตัวเอง เอาเด็กเข้ามาเป็นแรงงานราคาถูก  ซ่ึง
สวนทางกับแผนเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ แทนท่ีผลประโยชน์จะตกไปถึงครอบครัวและเด็ก”
 การช่วยเหลือในช่วงแรกน้ันได้พยายามศึกษาและเข้าใจกระบวนการให้เด็กเข้าสู่ตลาด พยายามท่ีจะทำาให้
สังคมตระหนักในสภาพปัญหาการมีแรงงานเด็ก ซ่ึงรัฐบาลปฏิเสธว่าไม่มีแรงงานเด็ก 
 “สุดท้ายเม่ือข้อมูลแสดงชัดออกมาทางรัฐบาลการตอบสนองโดยให้มีแผนกท่ีดูเร่ืองแรงงานเด็กและ
แรงงานผู้หญิงข้ึนมา  รวมท้ังมีคณะกรรมการคุ้มครองแรงงานเด็กเกิดข้ึน  ถือว่าการทำางานของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนา
เด็กโดยร่วมกับองค์กรด้านเด็กอ่ืนๆ ทำาให้แรงงานเด็กมีตัวตนข้ึนมา”

งานของแรงงานเด็กเป็นงานท่ีไม่มีใครอยากทำา

 งานท่ีแรงงานเด็กทำาได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะสูงน่ันก็คือ
งานท่ีผู้ใหญ่ไม่อยากทำาหรืองานท่ีต้องการความเฉพาะเจาะจง
ของเด็ก เช่น ตัดข้ีด้าย ทำาถ้วยกระดาษ  เป็นผู้ช่วยในร้านซ่อมเหล็ก
 “บางคร้ังเอาเด็กไปทำางานประมงอยู่ในเรือ ให้ดำาน้ำาลงไป
แกะอวนงานท่ีเส่ียงต่อศีลธรรมอันดี เช่น  งานในสถานบริการ
เด็กก็ถูกให้ไปใกล้ชิดกับส่ิงเสพติด มีการค้าบริการทางเพศ  
 พอเร่ืองแรงงานเด็กมีตัวตนข้ึนมาการเป็นแรงงานก็มี
สถานะของการได้รับการดูแลจากรัฐหรือทางกฎหมายต่างๆ และ
เง่ือนไขของการจ้างงานตามกฎหมาย ซ่ึงท้ังรัฐและผู้ประกอบการ
จำาเป็นมีหน้าท่ีให้ความคุ้มครองด้วย เง่ือนไขจำาเป็นของประเทศไทย

ศูนย์ช่วยเหลือเเรงงานเด็ก สู่การคุ้มครองเด็ก

“

“
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แทนท่ีจะพูดถึงเร่ืองขจัดการใช้แรงงานเด็กก็มาพูดถึงรูปแบบแรงงานเด็กท่ีไม่ให้มีการละเมิดสิทธิเด็ก  ต้ังแต่ลักษณะ
งานเง่ือนไขในการทำางาน หลังจากน้ันก็ผ่านเข้ามาสู่การพัฒนาเด็กด้วย เด็กแม้ว่าจะทำางานควรจะมีโอกาสเสริมสร้าง
ศักยภาพพัฒนาตนเอง”

พัฒนาสร้างศักยภาพ

 นอกจากงานช่วยเหลือสู่การคุ้มครองในบ้านพักแรงงานเด็ก ท่ีศูนย์ดวงแขและศูนย์สันติคามแล้ว มพด.
มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพแรงงานเด็ก
 “มพด. เข้าไปดูว่าเด็กท่ีกำาลังทำางานอยู่ มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างไรบ้าง มีการจัดหาช่องทางการศึกษา
นอกโรงเรียน มีการสอบเทียบ มีการจัดการประสานงานเพ่ือทำาให้บริการเหล่าน้ีไปหาเด็ก แทนท่ีจะให้เด็กไปหา
โรงเรียน ขอความร่วมมือกับสถานประกอบการมีการปรับเวลาในการทำางานเพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสในการพัฒนาตัว
เอง”
 คร้ันเม่ือมีการลงทุนจากต่างประเทศในปีพ.ศ. ๒๕๓๐  เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ก็ต้องการแรงงานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  ต้องมีความรู้ ตลาดแรงงานก็เป็นตัวกำาหนดจำานวนแรงงานเด็ก  ท่ีเข้าสู่ตลาด
โดยปริยาย เพราะความต้องการทักษะสูงข้ึน ต้องการคนท่ีจบมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
เด็กก็ต้องกลับเข้าไปโรงเรียน ประจวบเหมาะกับมีการขยายการศึกษาภาคบังคับออกไป  เด็กจึงกลับเข้าสู่ในโรงเรียน

แรงงานเด็กไทยสู่แรงงานเด็กต่างชาติ

 เม่ือเด็กไทยอยู่ในโรงเรียนก็มีแรงงานเด็กต่างชาติเข้ามาแทน ท้ัง พม่า เขมร ลาว ภาระของ มพด.
ก็เปล่ียนไป
 “การพูดถึงสิทธิเด็กไม่มีเส้นแบ่งของพรมแดนประเทศ เด็กไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ต้องได้รับการคุ้มครองและ
ดูแล  แม้ว่าเราจะเป็นองค์กรท่ีเกิดข้ึนอยู่ในประเทศไทยแต่เม่ือมีปัญหากับเด็กแม้ว่าเป็นเด็กต่างชาติ  เราก็ต้องให้
ความคุ้มครอง บ้านพักแรงงานเด็กจึงกลายเป็นท่ีช่วยเหลือแรงงานเด็กท้ังไทยและต่างชาติ มพด. จะเข้าไปดูแลและ
พัฒนาต่อ ได้ค่าจ้างเท่าไร ต่อรองรายได้ แล้วไปท่ีไหน อย่างไร มพด.จะต้องทำาให้สังคมตระหนักว่าไม่ว่าจะเป็นเด็ก
ประเทศไหนก็เป็นเด็กท่ีเราต้องให้การดูแล”

     มพด. จึงร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรด้านเด็ก  ร่วมผลักดันให้  
     เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของท้ังประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ือ  
     ทำาให้เกิดข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลท้ังท่ีประเทศท่ีเป็น
     ต้นทางและประเทศไทยในการท่ีดูแลเด็ก  ไม่ให้ตกอยู่ในฐานะ 
     เป็นผู้ร้าย ไม่ให้เด็กถูกกักกัน  ผลักให้เด็กตกในฐานะเป็นผู้ท่ี  
     ต้องได้รับความช่วยเหลือ
      “การเข้ามาของเด็กถ้าไม่ได้ผ่านข้ันตอนท่ีถูกต้องก็  
     ผิดกฎหมาย แต่ถ้าเข้ามาทำางานก็ต้องได้รับการคุ้มครองใน  
     ฐานะท่ีเขาเป็นแรงงาน

 ซ่ึงในกฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องเป็นเด็กชาติไหน   เม่ือจับเด็กแล้วก็ไม่ต้องให้เข้าคุกเพราะว่าเขาไม่ได้
เป็นอาชญากร  แต่เขาเป็นผู้ท่ีต้องให้การช่วยเหลือด้วย ส่งเด็กกลับประเทศ น่ีก็ถือเป็นการพัฒนา เป็นบทบาทท่ี 
มพด. ได้มีให้ความคุ้มครองให้ความคุ้มครองเด็กได้กว้างขวางนอกเหนือจากเมืองไทย
 ในกรณีการคุ้มครองแรงงานเด็กต่างชาติ มพด. ร่วมกับองค์กรด้านเด็ก และองค์กรภาครัฐ องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สหประชาติได้จัดทำา อนุสัญญาว่าด้วยเด็กสิทธิเด็กท่ีไม่ได้จับเด็กเข้าคุกแต่ส่งเด็ก
กลับประเทศ”

“แจ๋วจัดหนัก” แรงงานในบ้านต้องได้รับการคุ้มครอง

 แรงงานท่ีถูกซ่อนอยู่ในบ้าน เป็นแรงงานท่ีอาจจะนอกเหนือสายตาของรัฐ แต่อยู่ในสายตาของ มพด. 
กลุ่มแรงงานท่ีทำางานในบ้าน หรือถูกเรียกแทนกลุ่มว่า “แจ๋ว” เป็นอีกกลุ่มแรงงานหน่ึงท่ี มพด.เข้าร่วมพัฒนาและ
ผลักดันกฎหมายเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างทำางานบ้าน
 แรงงานเด็กท่ีอยู่ในบ้าน โดยมากมักถูกอ้างว่ามันเป็นการตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เวลาในการ
ทำางานไม่แน่นอน  งานบ้านไม่ใช่งานหนักหนาอะไรก็จริง แต่งานบ้านเป็นงานท่ีดึงชีวิตเด็กท้ังหมดไป ๒๔ ช่ัวโมง 
เหมือนงานบ้านได้ขโมยจินตนาการของเด็กไปหมด ถือเป็นแรงงานนอกระบบ ท่ีต้องร่วมกันจัดการให้ได้รับค่าจ้าง
แรงงานท่ีเป็นมาตรฐาน  มีวันหยุดทำางาน และมีเวลาในการพัฒนาตัวเอง”

ก้าวต่อไปของ มพด. 

 มพด. เป็นตัวช้ีให้เห็นว่าสถานการณ์เด็กอยู่ตรงไหนและทำาให้เด็กมีตัวตน มีความสำาคัญในสังคม และ
สังคมจะต้องดูแลเด็กอย่างไร ไปจนกระท่ังสามารถสร้างกระบวนการทำางานกับเด็ก สามารถบอกได้ว่าเร่ืองแบบน้ี
เราควรจะทำาอย่างไร มีโมเดลในการดูช่วยเหลือแรงงานเด็กการได้รับความคุ้มครองแรงงานเด็ก จนไปถึงเร่ืองเด็ก
ท่ัวๆ ไป เช่นพ้ืนท่ีสำาหรับเด็ก  ส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมของเด็ก เช่น เครือข่ายแรงงานเด็ก 
 “มพด. จะต้องทำาต่อไปก็คือต้องแทรกเข้าไปอยู่ในความคิดจิตสำานึกในเร่ืองของการดูแลเด็ก  แทรกเข้าไป
อยู่ในทุกๆ ส่วนของสังคม  อย่างเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเขาจะมีวาระเก่ียวกับเด็กจนถือเป็นธรรมเนียม ท่ี
จะต้องดูแลเด็ก อาจจะต้องเปล่ียนวิธีคิดการเมืองท้องถ่ิน 
 ในเร่ืองของการระดมทุน การระดมทุนไม่ได้มีนัยความหมายแค่เร่ืองเงินเท่าน้ัน  แต่การระดมทุนท่ีสำาคัญ
ก็คือสังคมต้องจ่ายต้องดูแลเด็ก ซ่ึงเป็นการรับรู้ของสังคมเป็นการให้ทุนการศึกษาเด็ก เท่าน้ันซ่ึงถือว่ายังคิดเร่ือง
เด็กอย่างไม่บูรณาการ  ควรจะคิดรวมท้ังหมดว่าเด็กต้องการดูแล มีเด็กท่ีไม่มีโอกาสเรียน เด็กท่ีเรียนก็มีภาวะยาก
ลำาบาก เราต้องการคนทำางานอย่างสืบเน่ืองเกาะติดประเด็นปัญหาของเด็ก  มันน่าจะสะท้อนการเปล่ียนแปลง
สังคมการดูแลเด็กได้ดีกว่าน้ี  ก็จะเป็นเร่ืองท่ีต้องรณรงค์ในสังคมให้เห็นคุณค่าของเด็กอย่างต่อเน่ืองในหลายๆ แง่
มุม” รศ.ดร.ฉันทนากล่าวท้ิงท้าย
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 เด็กทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง เราต้องร่วมกันค้นหา ร่วมกัน
สนับสนุนให้เต็มท่ี ให้มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม  การให้โอกาสเป็นส่ิง
สำาคัญ การให้ความช่วยเหลือไม่ใช่ให้เพ่ือสงเคราะห์อย่างเดียว อย่าคิด
ว่าผู้รับเป็นผู้ด้อย  ต้องมีความภาคภูมิใจในตนเอง เราต้องสอนให้เด็กเป็น
ผู้รับและเป็นผู้ให้ด้วย

 ภาพรวมของสังคมไทย (ปีพ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๑) ภาคเกษตรกรรม ฝนไม่ตกติดต่อกันหลายปี จึงเกิด
สภาวะแห้งแล้ง ทำาให้แรงงานอพยพไหลสู่เมืองเป็นจำานวนมาก ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นโรงงาน
ห้องแถวขนาดกลางและเล็ก (มีจำานวนคนงานประมาณ ๕-๒๐ คน)  และผู้ประกอบการลดต้นทุนการผลิตโดยจ้าง
แรงงานราคาถูก จึงเกิดแรงงานเด็กจำานวนมาก ระยะต่อมา นิคมอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่ต่างๆ พัฒนามาก
ข้ึน ลักษณะการจ้างแรงงานพัฒนาเปล่ียนแปลงไป สภาพการใช้แรงงานเด็กเปล่ียนเป็นแรงงานเด็กต่างชาติมากข้ึน 
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการด้านแรงงานเด็ก ในปีพ.ศ. ๒๕๒๔ ทำาให้เห็นสภาพแรงงานเด็กไทยท่ีถูกเอา
เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมจำานวนมาก 
 จึงเกิดโครงการศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเด็ก (ศชด.) เพ่ือคุ้มครองและช่วยเหลือแรงงานเด็ก  โดยการทำางาน
เชิงรุก มีลักษณะกิจกรรมครบวงจร  ๕ ด้าน คือ  
 
 ๑.รับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือเฉพาะราย  คือการช่วยเหลือแรงงานเด็กท่ีถูกเอาเปรียบอย่างเร่ง  
   ด่วนจากการใช้แรงงาน  ท่ีไม่เหมาะสม  ช่วยดำาเนินคดีกรณีถูกละเมิดสิทธิต่างๆ หรือเรียกร้องค่าแรง 
 ๒.บ้านพักแรงงานเด็ก ต้ังอยู่ถนนรองเมืองใกล้สถานีรถไฟหัวลำาโพง  เป็นบ้านสำาหรับรองรับแรงงาน 
    เด็กท่ีประสบปัญหาจากการทำางาน และเด็กชนบทท่ีจำาเป็นต้องเข้ามาทำางาน  มีกิจกรรมฟ้ืนฟูสภาพ  
       ร่างกายจิตใจและอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมก่อนทำางาน เร่ืองการดำารงชีวิตในเมือง การปรับ
    ตัวและจิตใจ ฯลฯ และจัดหานายจ้างท่ีดี เพ่ือท่ีจะติดตามผลเด็กอย่างต่อเน่ืองขณะทำางานด้วย โดย  
    ประสานงานกับสำานักจัดหางานเอกชนย่านหัวลำาโพง 
 ๓.สงเคราะห์และพัฒนาแรงงานเด็ก  ให้การศึกษาท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ เพ่ือส่งเสริม  
               และพัฒนา สร้างโอกาสเสริมทางเลือกการประกอบอาชีพแก่แรงงานเด็ก ให้ความรู้ด้านการดูแล
    สุขภาพ ตรวจสุขภาพ  โดยขอความร่วมมือจากนายจ้าง จัดสโมสรแรงงานเด็กเคล่ือนท่ี ให้ความรู้
    ผ่านจดหมายข่าว ละครหุ่น ละครใบ้  กระเป๋าหนังสือเคล่ือนท่ี  และจัดกลุ่มเรียน กศน.ในโรงงาน
    ฝึกอาชีพ (ตัดเย็บเส้ือผ้า ซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า ฯลฯ) ทัศนศึกษา เป็นต้น

 ซ่ึงรูปแบบการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นแนวทางในการนำาข่ายงานของรัฐมาให้บริการแก่แรงงานเด็กได้
กว้างขวางและเป็นจริงมากข้ึน (โครงการศึกษาเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดบริการด้านสุขภาพแก่แรงงาน
เด็ก โดยร่วมกับกรมอนามัย กรมแรงงาน กรุงเทพมหานคร และองค์การอนามัยโลก)

 ๔.เผยแพร่ปัญหาแรงงานเด็กในชนบทและเมือง ออกหน่วยเคล่ือนท่ีจัดนิทรรศการ และละครเผยแพร่
    สภาพปัญหาแรงงานเด็กในพ้ืนท่ีท่ีมีกลุ่มเป้าหมายมีการอพยพแรงงานสูง เพ่ือไม่ให้เด็กเข้าสู่ตลาด
    แรงงานก่อนวัยอันควรประชาสัมพันธ์รณรงค์ ผ่านส่ือต่างๆ เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้และมีส่วนร่วม
    ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก เช่น กลุ่มเฝ้าระวังช่วยแจ้งเหตุการใช้แรงงานเด็กท่ีไม่
    เป็นธรรม
 ๕.ศึกษาวิจัย เป็นผลงานสำาคัญของ ศชด. เป็นลักษณะงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ
          - เพ่ือสำารวจและศึกษาขบวนการตลาดแรงงานเด็กอย่างครบวงจร และรูปแบบการใช้แรงงานเด็กท่ี   
      เปล่ียนแปลงตลอดเวลา       
       - รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงาน มาศึกษาวิจัยวิเคราะห์สรุปผลเพ่ือแสวงหากระบวนการและกลไก
      ช่วยเหลือเด็กอย่างมีประสิทธิภาพท้ังในเชิงนโยบายและมาตรการป้องกัน  แก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก
      และนำาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

มาลี ประกรแก้ว 
อดีต : ผู้ประสานงานศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเด็ก, 

ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (ปีพ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๘)
ปัจจุบัน : แพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) บ้านสบาย

“

“

ศูนย์ช่วยเหลือเเรงงานเด็ก สู่การคุ้มครองเด็ก
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u

นำาเสนอกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในหลายช่องทาง เช่น กองแรงงานหญิงและเด็ก กรมแรงงาน คณะกรรมการ
คุ้มครองแรงงานเด็ก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฯลฯ ผลักดันท้ังในเชิงนโยบายและการปฏิบัติต่อภาครัฐ
ให้มีการออกมาตรการท่ีมีผลต่อแรงงานเด็กท้ังระบบ แก้ไขปัญหาแรงงานเด็กในประเด็นสำาคัญๆ   เช่น การแก้ไขอายุ
ข้ันต่ำาของการจ้างแรงงานเด็ก จากเดิม ๑๑ ปี เป็น ๑๓ ปี การแก้ไขกฎหมายและมาตรการระดับชาติในการคุ้มครอง
ช่วยเหลือ และระบบสวัสดิการสำาหรับแรงงานเด็ก 

สำานักจัดหางาน และนายหน้าตัวปัญหาแรงงานเด็ก

 เม่ือมองถึงปัญหาแรงงานเด็กในขณะน้ัน สาเหตุของปัญหาส่วนหน่ึงก็คือนายหน้า และสำานักจัดหางานท่ี
เอาเปรียบเด็ก และไม่มีคุณภาพ
 “มีท้ังนายหน้าท้องถ่ินท่ีพาเด็กออกมาจากชุมชน มีท้ังสำานักจัดหางานเถ่ือนอยู่แถวหัวลำาโพง บริเวณถนน
รองเมืองท้ังแถบเลย ซ่ึงนายหน้าท้องถ่ินจะเป็นปัญหามากเพราะด้วยความคุ้นเคยกับครอบครัวของเด็ก ก็ชักชวน
เด็กเข้ามาทำางาน แล้วส่งเด็กให้กับสำานักจัดหางานเถ่ือน ทีน้ีสำานักงานจัดหางานก็ไม่ได้ตรวจสอบสถานท่ีท่ีเด็กจะไป
อยู่ว่าเป็นอย่างไร  เด็กก็จะตกอยู่ในภาวะลำาบาก แล้วสำานักงานจัดหางานก็ไม่รับผิด ไม่ให้ติดต่อกับทางบ้าน แล้วก็
ปัญหาเด็กหาย
 การแก้ปัญหาช่วงน้ัน เราก็จะส่งข้อมูลของสำานักจัดหารงานเถ่ือนไปท่ีกรมแรงงาน เพราะมีอำานาจและ
บทบาทในการลงโทษ  
 แต่ถ้าหากเป็นบทบาทของ มพด.ก็จะเน้นการทำางานในเชิงบวก เช่นเม่ือเด็กได้งานทำาก็จะน่ังรอคนมารับ
ไปทำางานอยู่ในสำานักจัดหางาน เราก็จะเข้าไปคุยกับเด็ก ให้ข้อมูลว่าต้องพบเจออะไรบ้างในขณะทำางาน หากเจอ
ปัญหาจะต้องปรับตัวและแก้ปัญหาอย่างไร รวมท้ังได้ทดลองเป็นสำานักจัดหางานเอง โดยการหานายจ้างดีๆ ให้กับ
เด็ก ซ่ึงก็เปิดโอกาสให้กับเราได้ติดตามเด็ก และให้ข้อมูลความรู้อย่างต่อเน่ือง” มาลีย้อนเล่าถึงสภาพปัญหาในช่วง
น้ัน
 ในขณะเดียวกันนอกจากจะให้ความช่วยเหลือเด็กในส่วนของบ้านพักแรงงานแล้ว ก็สำารวจเก็บข้อมูลเด็ก
ด้วยเช่นกัน ทำาให้รู้ถึงช่องทางการเข้ามาของแรงงานเด็ก ให้ความรู้เด็ก รวมท้ังทำาเป็นหลักสูตรในการอบรมเด็กใน
ระหว่างหางาน และเด็กต้นทางท่ีมีการอพยพแรงงาน

การก้าวของมพด. 

 หากมองท่ีการก้าวต่อไปของ มพด. มาลีให้ความเห็นว่า ต้องกลับมาสำารวจบุคลากรของมพด.
เป็นสำาคัญ 
 “ทุนร่างกาย เจ้าหน้าท่ีควรมีเงินเดือนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม กินอ่ิมนอนหลับ เล้ียงตนเองและ
ครอบครัว มีเงินเก็บออม อย่างน้อยสามารถมีปัจจัยส่ี เป็นของตนเองได้  
 ทุนจิตใจ ต้องมีจิตอาสา เมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน มีใจเปิดกว้างยอมรับต่อการเปล่ียนแปลง และความแตก
ต่างอย่างเป็นเหตุผล ให้อภัยและมีความอดทน เพ่ือความรักความสัมพันธ์ท่ีดีต่อตนเองและสมาชิกเครือข่าย
 ทุนปัญญา สร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครให้เป็นผู้เรียนรู้อย่างมีหลัก เพ่ิมทักษะให้ทันต่อ
สถานการณ์ ส่งเสริมให้โอกาสอย่างเปิดกว้างและเท่าเทียมกัน” 

 อดีตผู้จัดการฝากมุมมองต่อเด็กท่ีน่าสนใจว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง เราต้องร่วมกันค้นหา ร่วมกัน
สนับสนุนให้เต็มท่ี ให้มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม  การให้โอกาสเป็นส่ิงสำาคัญ การให้ความช่วยเหลือไม่ใช่ให้เพ่ือ
สงเคราะห์อย่างเดียว  อย่าคิดว่าผู้รับเป็นผู้ด้อย  ต้องมีความภาคภูมิใจในตนเอง เราต้องสอนให้เด็กเป็นผู้รับและ
เป็นผู้ให้ด้วยเช่นกัน
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 ..เด็กจะต้องได้รับการคุ้มครอง ต้องไม่กักเขา เราก็ขับเคล่ือนกัน
มาต้ังแต่ ๒ ทศวรรษ ผลักดันต้ังแต่เด็กถูกกักจนถึงเด็กถูกกักน้อยลง จน
กระท่ังมีการให้ท่ีพักพิงสำาหรับเด็กของกระทรวงพัฒนาสังคม เวลามีเคส
มาก็จะส่งเด็กไปท่ีบ้านพักเหล่าน้ัน แทนท่ีจะถูกกักอยู่ห้องกักตรวจคนเข้า
เมือง หรือไปกักรวมกับผู้ใหญ่ในสถานีตำารวจ ซ่ึงสำาหรับเด็กมันเป็นความ

เสียหายทางจิตวิทยาสูงมาก ต้องรักษาเยียวยากันต่อ 

 
 ธนียา รุญเจริญ กล่าวในฐานะท่ีทำางานร่วมกับมพด.มานานต้ังแต่เธอยังทำางานท่ีเครือข่ายมูลนิธิเครือข่าย
แรงงานเด็กในเอเชีย ก่อนจะมาเป็นเจ้าหน้าท่ีประสานงาน โครงการระหว่างประเทศว่าด้วยการแก้ไขปัญหาแรงงาน
เด็ก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
 “พ่ีทำางานกับมพด. ต้ังแต่สมัยพ่ีอยู่มูลนิธิเครือข่ายแรงงานเด็กในเอเชีย เพราะว่าต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๔-
๒๕๓๕ เป็นต้นมา เร่ิมมีเคสเด็กต่างชาติในเมืองไทย  มพด. ร่วมกับเครือข่ายเอ็นจีโอในเมืองไทย เช่น ศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็ก มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิเพ่ือนหญิง หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจับตาเคสต่างชาติ ท้ังเป็นแรงงาน  เด็กท่ีถูกใช้
ขอทาน แล้วแรงงานเด็กก็มีท้ังเด็กลาว เด็กจีน 
 ทีมงาน มพด.ก็ไปทำางานกับลาว ไปขอความร่วมมือทำางานเชิงป้องกัน และเชิงการดูแลเด็กเม่ือถูกส่งกลับ
ไปประเทศไม่ให้ไปกักเด็ก และดูว่าจะตามครอบครัว หรือให้ชุมชนดูแลเด็กได้อย่างไร”
 หลังจากน้ัน มพด. ก็ไปจัดเวิร์คช็อปกับภาคีองค์กรด้านเด็ก  สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ประเทศ ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กฯ รวมท้ังหน่วยราชการด้วย เรียกว่าภาคีคณะกรรมการประสานงานเพ่ือเด็กต่างชาติ   
หรือเรียกย่อๆ ว่า “เครือข่ายเพ่ือเด็กต่างชาติ” มาช่วยกันคิดช่วยกันทำางาน  

ร่วมแก้ปัญหาแรงงานเด็กต่างชาติ

 ในขณะน้ันแรงงานเด็กต่างชาติท่ีเข้ามาส่วนหน่ึงจะถูกทำาร้ายร่างกาย  ต้ังแต่ถูกตี  เอาเตารีดรีดหน้า เอา
คีมหนีบหู  และเม่ือเด็กถูกช่วยเหลือออกมา แทนท่ีจะได้รับการดูแล กลับถูกกักกันราวกับเป็นอาชญากร มพด. และ
เครือข่ายเพ่ือเด็กต่างชาติ จึงพยายามผลักดันไม่ให้มีการกักขังเด็ก
 “เด็กจะต้องได้รับการคุ้มครอง ต้องไม่กักเขา เราก็ขับเคล่ือนกันมาต้ังแต่ ๒ ทศวรรษ ผลักดันต้ังแต่เด็ก
ถูกกัก จนถึงเด็กถูกกักน้อยลง จนกระท่ังมีการให้ท่ีพักพิงสำาหรับเด็กของกระทรวงพัฒนาสังคม เวลามีเคสมาก็จะ
ส่งเด็กไปท่ีบ้านพักเหล่าน้ัน แทนท่ีจะถูกกักอยู่ห้องกักตรวจคนเข้าเมือง หรือไปกักรวมกับผู้ใหญ่ในสถานีตำารวจ ซ่ึง
สำาหรับเด็ก มันเป็นความเสียหายทางจิตวิทยาสูงมาก ต้องรักษาเยียวยากันต่อ 
 มพด.เป็นแกนหลักในการลุกข้ึนมาร่วมกันกับภาคราชการจัดทำาข้อตกลงระหว่างประเทศ ต้ังแต่เร่ืองการ
คุ้มครองช่วยเหลือเหย่ือ สมัยก่อนเรียกว่าเหย่ือท่ีเป็นเด็กและหญิงต่างชาติ จนมาถึงการค้ามนุษย์ มีการผลักดันให้
เด็กชาวเขาท่ีรอการพิสูจน์สัญชาติ ลูกแรงงานต่างด้าวต้องได้เรียนหนังสือ

ธนียา รุญเจริญ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

“

“

ศูนย์ช่วยเหลือเเรงงานเด็ก สู่การคุ้มครองเด็ก
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 ซ่ึงพ่ีมองว่าประเด็นเร่ืองเด็กต่างชาติเป็นส่วนหน่ึงของการขับเคล่ือนการปกครองเด็กด้อยโอกาสในสังคม
ไทย และ มพด.เป็นแกนสำาคัญมากๆ องค์กรหน่ึง พ่ีได้เรียนรู้จาก มพด. มากเพราะ เราไม่ได้ทำาเคสเอง ฉะน้ันเราต้อง
เรียนรู้เชิงลึกจากองค์กรท่ีทำางานจริงจังอย่าง มพด.”  
 อีกอย่างท่ีถือว่ามีความสำาเร็จก็คือ ร่วมสนับสนุนด้านวิชาการผลักดันให้  LIO มีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
๒ ฉบับ คือ ฉบับท่ี ๑๓๘ เร่ืองอายุข้ันต่ำาท่ีจ้างงานได้ท่ีรับเด็กเข้าทำางานได้ กับอนุสัญญา ฉบับท่ี ๑๘๒  เร่ืองการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายท้ังหลายท้ังปวงว่า ไม่ให้เกิดกับเด็ก สังคมต้องออกกฎหมาย
ปรับกฎระเบียบเพ่ือไม่ให้เกิดสภาพแวดล้อมทำาให้เด็กต้องไปทำางานอันตราย เช่น โสเภณีเด็ก การใช้เด็กในส่ือลามก 
การใช้เด็กทำางานผิดกฎหมายค้ายาเสพติด หรือว่าขายของเถ่ือน หรือว่าใช้เด็กในธุรกิจการทำางานท่ีขนสินค้าผิด
กฎหมาย แม้กระท่ังการสู้รบ 
 “ซ่ึง มพด.ก็เป็นหน่วยงานหลักภาคี หน่วยงานหน่ึงท่ีช่วยรณรงค์ให้สังคมได้เข้าใจว่าอะไรคืองานอันตราย 
อะไรคืองานท่ีเด็กจะไม่ถูกเอาบังคับให้ทำา  หรือว่าเด็กเองก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าเขาทำางานแล้วจะต้องรู้ว่างาน
ไหนอันตราย นายจ้างเองต้องมีจิตสำานึกรับรู้ตรงน้ี  มพด.ทำางานท้ังรณรงค์กับนายจ้าง สร้างพลังความเข้าใจและรวม
พลังของแรงงานเด็กท้ังเด็กไทยเด็กต่างชาติได้ช่วยเก้ือกูลกันเป็นสโมสรเพ่ือนงานให้ดูแลกัน ซ่ึงพ่ีว่าหน่วยงานทาง
นโยบายจะไม่สามารถทำาเองได้”  

          ฝากกำาลังใจถึงทีมงาน มพด. 

               “ต้องบอกว่าไม่ใช่ให้กำาลังใจอย่างเดียว แต่ 
      ขอช่ืนชม แล้วก็ให้กำาลังใจว่าทำาต่อกันอีกช้ันหน่ึงให้  
      สำาเร็จลุล่วงให้เมืองไทยเป็นต้นแบบท่ีดีของการ
      คุ้มครองท้ังเด็กไทยเด็กต่างชาติให้ทำางานท่ีปลอดภัย  
      ได้รับค่าแรงท่ีถูกต้องเหมาะสม ได้รับการพักผ่อนดูแล 
      อย่างดี ตรงน้ีแหละเป็นกำาลังใจซ่ึงกันและกันและก็ขอ 
      แสดงความช่ืนชมเป็นหลัก” คุณธนียา ฝากถึงสมาชิก
      มพด.ทุกคน
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เปิดประเด็นท่ีการช่วยเหลือน้อง

 งานแรกของคุณทัตติยา ซ่ึงเธอบอกว่าประทับใจ ก็คือการปลอมตัวเข้าไปช่วยแรงงานเด็กท่ีถูกนายจ้าง
กักกันให้ทำางานท่ีบ้าน 
 “ตอนน้ันเข้ามาทำางานใหม่ๆ ได้ช่วยเหลือแรงงานเด็กทำางานบ้าน ต้องปลอมตัวไป นายจ้างก็พยายาม
ซักไซ้เราเยอะมาก เขาเป็นนายจ้างท่ีขังแรงงานเด็กกะเหร่ียง พม่า เอาไว้ในบ้าน ค่าจ้างไม่จ่าย  ก็พยายามสืบจน
รู้ข้อมูล ได้ประสานเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ พอเขารู้ว่าเราเป็นใคร ก็โทรมาขู่ฆ่าเราท่ีมูลนิธิฯ ว่าอยากไปเกิด
ใหม่ไหม ระวังจะหายไปโดยไม่รู้ตัว ก็กลัวนะ แต่ดีใจที่ช่วยพวกเขาออกมาได้”
 เหตุการณ์น้ันถือเป็นความภูมิใจท่ีได้ช่วยเหลือเด็ก ประกอบกับประทับใจรูปแบบการทำางานของมพด.ท่ี
เปิดโอกาสให้คิดค้นประเด็นงานใหม่ๆ ไม่ตีกรอบความคิด แต่มาช่วยกันคิดวิเคราะห์ เปิดโอกาสในการร่วมแสดง
ความคิดเห็น และเปิดให้คิดงานใหม่ๆ ในการร่วมทำางานและพัฒนาเด็ก

แรงงานเด็กไทยสู่แรงงานเด็กต่างชาติ  

 ลักษณะการทำางานของ มพด.ต้ังแต่เร่ิมแรกจนถึงปัจจุบัน จะทำางานเร่ืองแรงงานเด็กเป็น ๒ ประเด็น   
ส่วนหน่ึงก็คือ การช่วยเหลือคุ้มครองและการพัฒนาเด็กไม่เว้นว่าจะเป็นเด็กไทยหรือเด็กต่างชาติ 
 “จากตัวเลขเฉล่ีย ๑๐๐ คน/ปี เป็นเด็กไทยประมาณ ๗๐ เด็กต่างชาติประมาณ ๓๐ เด็กต่างชาติเข้ามา
เยอะ เพราะมีปัจจัยหลายด้าน ท้ังนโยบายการจดทะเบียน กระบวนการค้ามนุษย์  นายจ้างต้องการแรงงานราคาถูก 
จึงกลายเป็นเด็กต่างชาติเกือบ ๙๐%  นายจ้างนิยมใช้เด็กต่างชาติ เพราะควบคุมง่าย เด็กก็ไม่กล้าออกไปไหน
 ตอนน้ีเรามีสโมสรแรงงานอยู่ท่ีศูนย์สันติคาม  กิจกรรมจะเน้นในเร่ืองการเสริมศักยภาพให้เขา พัฒนาเท่า
ทันนายจ้าง เท่าทันกฎหมาย หรือว่าเท่าทันในเร่ืองของการใช้ชีวิต ซ่ึงแต่ละคนต้องมาปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ในเมือง บาง
คนมีแฟนก่อนวัย แล้วก็ต้ังท้อง รับผิดชอบไม่ได้ก็ส่งกลับไปให้พ่อแม่เล้ียง 
 มพด.ก็เลยพยายามพัฒนาการทำางานท้ังให้ความรู้กลุ่มน้ี  ปรับจากการให้ความรู้เร่ืองการทำางานก็ต้องให้
ความรู้เร่ืองอนามัยการเจริญพันธ์ุ ให้ความรู้ประเด็นการใช้ชีวิตการบริโภคส่ือ”
 ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องได้ค่าจ้างแรงงานข้ันต่ำาเท่าเทียมกัน  เด็กจะมีพรบ.คุ้มครองแรงงานเด็ก 
ห้ามเด็กทำาโอที หลังพระอาทิตย์ตกห้ามเด็กทำางาน และต้องมีวันหยุด
 “ประเด็นเร่ืองแรงงานทำางานบ้าน พบว่ามีเด็กทำาเยอะ และปรากฏว่าเขาไปยกเว้นเร่ืองอายุข้ันต่ำา ก็คือต่ำา
กว่า ๑๕ จ้างทำางานบ้านได้ไม่ผิดกฎหมาย และยกเว้นเร่ืองวันหยุดกับเร่ืองค่าแรงข้ันต่ำาของลูกจ้างทำางานบ้าน เคส
หลังๆ ท่ีเราพบเป็นกลุ่มท่ีได้ค่าจ้างน้อยหรือว่าถูกนายจ้างเอาไว้ในบ้าน บางรายถึงกับกักขัง ไม่อนุญาตให้ออกไป
ไหน หรือบางรายได้ค่าจ้างเดือนละ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท”
 
พัฒนากลไกและสร้างการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองแรงงานเด็ก

 มพด.จึงผลักดันเร่ืองร่างกฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างทำางานบ้าน ต้ังคณะทำางานผลักดันสิทธิลูกจ้างทำางาน
บ้านข้ึน ประกอบด้วยองค์การเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก เครือข่ายแรงงานนอกระบบ  มูลนิธิเพ่ือการ
พัฒนาแรงงานและอาชีพ มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิเพ่ือนหญิง องค์การขนส่งมวลชน มูลนิธิฟริดิกส์เอแบร์ท  กลุ่มแรงงาน
บูรณาการ มูลนิธิรวมมิตรไทยพม่า มูลนิธิเพ่ือสุขภาพการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธ์ุ  นักกฎหมาย เครือข่าย
แรงงานต่างชาติ
 “มีการผลักดันกฎกระทรวงในการคุ้มครองแรงงานเด็กกรณีลูกจ้างทำางานบ้านต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว
จนปีน้ีถึงมีแววท่ีจะสำาเร็จเกือบ ๑๐ ปีแล้ว เหมือนมีข้อจำากัดเร่ืองมุมมองความคิดว่าเป็นงานต่ำาไม่ต้องได้ค่าจ้างสูง 
ยังมองตรงน้ีอยู่” 
 ประเด็นน้ีคงต้องติดตามกันต่อไปว่า “ขบวนการแจ๋ว” จะถึงฝ่ังฝันอย่างงดงามหรือไม่ 

 ...อยากไปเกิดใหม่ไหม ระวังจะหายไปโดยไม่รู้ตัว...
 คำาขู่น้ีหาใช่คำาทัดทานการทำางานของ ทัตติยา ลิขิตวงษ์ ผู้ซ่ึงก้าว
เข้ามาร่วมทำางานกับมูลนิธิพัฒนาเด็กต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๓ รับผิดชอบใน
ส่วนงานพัฒนาเครือข่ายด้านแรงงานเด็ก ก่อนจะก้าวมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ 
เม่ือปีพ.ศ. ๒๕๕๒ กว่าทศวรรษ เธอก็ยังคงเป็นฟันเฟืองในการทำางานด้าน
เด็ก

ทัตติยา  ลิขิตวงษ์
ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

“

“

ศูนย์ช่วยเหลือเเรงงานเด็ก สู่การคุ้มครองเด็ก
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 เรารู้สึกว่าเราทำาแล้วมีความสุข แล้วความสุขก็ทำาให้เรามีแรง
ในการทำาต่อไป เราอยากส่งผ่านไปถึงทุกคน อยากทำาต่อไป เร่ือยๆ บาง
คร้ังเราก็ช่วยเขาไม่ได้  แต่ไม่ได้ทำาให้เราท้อนะ มันก็ทำาให้เราเกิดความ
พยายาม พยายามต่อไป เพ่ือท่ีจะช่วยพวกเขาให้ได้

 ศรีบัว กันทะวงศ์ หรือ เก๋ อดีตอาสาสมัครแรงงานเด็ก เม่ือปีพ.ศ. ๒๕๔๐ บอกเล่าด้วยแววตาท่ีเป่ียมด้วย
ฝันท่ีมุ่งม่ันในถ้อยคำาของเธอเอง ปัจจุบันได้มาเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน มพด. และได้กลายเป็นผู้ถ่ายทอดส่ิงท่ีเธอได้
รับสู่น้องรุ่นหลัง ซ่ึงเธอทำางานอยู่ในกลุ่มงานพัฒนา เด็กรับผิดชอบดูแลเด็กอยู่ในศูนย์สันติคาม ทำางานในส่วนของ
พ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก
 “ศูนย์สันติคาม” ได้ เปิดให้บริการ แรงงานเด็กและครอบครัวมาต้ังแต่ปลายปีพ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือใช้สำาหรับ
จัดกิจกรรมให้กับกลุ่มแรงงานเด็กต่างชาติและครอบครัว รวมถึงเด็กในชุมชน ท่ีสุขุมวิท ๑๐๗ (ซ.แบร่ิง ๒) โดยรูป
แบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ นอกจากจะมีกิจกรรมกีฬา นันทนาการสำาหรับเด็ก 
กิจกรรมฝึกทักษะด้านต่างๆ จัดอบรมให้ความรู้กับแรงงานเด็กในเร่ืองของความปลอดภัยในการทำางาน อนามัย
เจริญพันธ์ุ การดูแลเด็ก การค้ามนุษย์ แล้วยังมีกิจกรรมศิลปะตามความชอบท่ีเด็กๆ อยากจะทำา 
 มีกิจกรรมแลกเปล่ียนภาษาไทย กับแรงงานเด็กต่างชาติ ท้ังกัมพูชา พม่า ท่ีไม่มีโอกาสแม้แต่จะมีพ้ืนท่ีเล่น 
หรือได้เรียนหนังสือแบบเด็กท่ัวไป และต้องมาทำางาน ขาดช่วงเวลาท่ีควรจะได้เรียนรู้ ศูนย์สันติคามยังเป็นสถาน
ท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สำาหรับเด็กๆ ในชุมชน แรงงานเด็ก และเด็กต่างชาติท่ีเข้ามาใช้บริการ และยังเป็นส่วนหน่ึงของ
การสร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของเด็กต่างชาติในชุมชน
 “ตอนน้ันพ่ีๆ เขาทำากลุ่มสโมสรแรงงานเด็ก เราก็มาเข้ากลุ่มร่วมกิจกรรมด้วย มีท้ังการเรียน กศน. เปิด
โอกาสให้เรียนต่อ เล่นกีฬา มีการออมทรัพย์ด้วย เอาไว้เป็นทุนค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์ หรือเอาไว้เผ่ือฉุกเฉิน พอ
เข้าร่วมกิจกรรมได้สักพักก็เป็นแกนนำาเยาวชน และเป็นประธานสโมสรแรงงานเด็กค่ะ
 สโมสรแรงงานเด็ก จะเปิดโอกาสให้เด็กเข้ามาบริหารงานกันเอง ให้มาคิดกิจกรรมและร่วมกันทำากับ
เพ่ือน ซ่ึงกิจกรรมก็จะเน้นการพัฒนากลุ่มแรงงานเด็ก เช่นชักชวนเพ่ือนให้เรียนต่อน่ันก็คือการเรียนต่อ กศน.ใน
วันหยุด แล้วก็พัฒนาเร่ืองการอาชีพเป็นหลักสูตรระยะส้ัน เพ่ือจะได้มีอาชีพติดตัวไว้ หรือเชิญวิทยากรมาอบรมให้
ความรู้ในเร่ืองต่างๆ อาจจะเป็นเร่ืองสุขภาพอนามัย หรือเร่ืองท่ีเพ่ือนสนใจกัน
 ช่วงท่ีเข้ามาทำา พวกพ่ีๆ เขาจะเปิดโอกาสให้เราได้คิดได้ค้นหาศักยภาพของตัวเอง ให้เราได้แสดงความคิด
เห็นได้เต็มท่ี คือไม่ปิดโอกาสในการคิด ในการทำากิจกรรม อย่างในส่วนของเก๋ เก๋ก็ได้รับโอกาสในการเรียนต่อจนจบ 
และมีโอกาสเข้าร่วมทำางานกับ มพด. ต่อในประเด็นแรงงานเด็กต่างด้าว อย่างลาว กัมพูชา พม่า ซ่ึงขยับประเด็น
จากแรงงานเด็กในประเทศไทย  ลักษณะงานท่ีทำากับเด็กก็คือการช่วยเหลือ คุ้มครอง และงานพัฒนา”

เพ่ือนไปหาเพ่ือน

 นอกจากจะรวมตัวกันจัดกิจกรรมในสถานท่ีในสวนย่านวงเวียนใหญ่ หรือในห้างสรรพสินค้าจุดท่ีมีกลุ่ม
แรงงานเด็กแล้ว ยังมีการลงไปหาเพ่ือนใหม่เพ่ือชักชวนเข้าร่วมสโมสรแรงงานเด็กด้วย
 “พอเรารู้ข่าวว่ามีแรงงานเด็กอยู่ท่ีไหน เราก็เข้าไปหา เข้าไปหาแบบเพ่ือนไปหาเพ่ือน พอเราเข้าไปคุยกับ
เขา เราก็จะบอกว่าเราเป็นใคร เราก็ชวนเพ่ือนเล่น ก็จะหอบอุปกรณ์กีฬาใส่กระเป๋าไปหาเพ่ือนๆ ในจุดท่ีรวมกลุ่ม
กันได้ อย่างสวนแถววงเวียนใหญ่หรืออิมพีเรียลสำาโรง พอเร่ิมคุ้นเคยก็แนะนำาและชักชวนมาร่วมกิจกรรมพัฒนาต่างๆ
ในสโมสรเพ่ือนงาน”

ศรีบัว  กันทะวงค์
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาเด็ก 

“

“

ศูนย์ช่วยเหลือเเรงงานเด็ก สู่การคุ้มครองเด็ก
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u

นักสืบจ๋ิวเพ่ือนไปช่วยเพ่ือน

 อีกส่วนงานของสโมสรแรงงานเด็กก็คือ “การรับแจ้งเหตุการณ์ใช้แรงงานเด็ก” “นักสืบจ๋ิว” ก็เร่ิมออก
ปฏิบัติการ เก๋เล่าว่าเธอเองก็เป็นส่วนหน่ึงในทีมงานท่ีเข้าแฝงตัวเข้าไปสืบและช่วยเหลือเพ่ือนของเธอออกมา
 “พอเราได้รับการแจ้งมาว่ามีแรงงานเด็กถูกกักขังอยู่ไหน เราก็จะแฝงตัวลงไป บางทีก็ทำาทีไปซ้ือของกิน
แล้วก็ถามๆ คนแถวน้ัน เพ่ือหาข้อมูลและบันทึกข้อมูลต่างๆ ให้กับพ่ีๆ หลังจากน้ันก็มีการประสานงานกับตำารวจ ไป
ช่วยเหลือออกมา เราก็เหมือนเป็นนักสืบไปด้วยในตัว ปัจจุบันก็ลงไปอยู่ เราลงไปและทำาตัวไม่แตกต่าง ตอนน้ีโตแล้ว 
เวลาเข้าไปในโรงงานพวกกลุ่มแรงงานเด็กจะรู้จักเรา บางคนก็เรียกพ่ี บางคนก็เรียกเราว่า “ครู”
 เราทำาแล้วเรามีความสุข แล้วความสุขก็ทำาให้เรามีแรงในการทำาต่อไป เราอยากส่งผ่านไปถึงทุกคน อยาก
ทำาต่อไป เร่ือยๆ บางคร้ังเราก็ช่วยเขาไม่ได้ แต่ไม่ได้ทำาให้เราท้อนะมันก็ทำาให้เราเกิดความพยายาม พยายามต่อไป 
เพ่ือท่ีจะช่วยพวกเขาให้ได้” เก๋บอกเล่า

รับเพ่ือส่งผ่าน

 เก๋บอกว่าการทำางานด้านเด็กเป็นเร่ืองราวท่ีไม่ส้ินสุด เพราะปัจจุบันโลกเปล่ียนไปเร็ว แต่ว่าเด็กก็คือเด็ก 
พอโลกเปล่ียนเร็วมีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา  ก็เหมือนเป็นช่องว่างส่งผลกับเด็กต่างชาติ กลุ่มท่ีเธอทำางานอยู่ อย่างเด็ก
ติดส่ือ หรือการได้รับทัศนคติผิดๆ ในเร่ืองราวต่างๆ  จากส่ือท่ีเผยแพร่อยู่ ต้องพัฒนาท้ังตัวเองและรูปแบบการทำางาน
ให้กับปัญหาน้ันๆ อยู่เสมอ ท่ีสำาคัญอีกอย่างคือต้องรับฟังความคิดเห็นคนอ่ืน
 “ต้ังแต่ร่วมงานกับ มพด. ต้ังแต่สมัยท่ียังเป็นแรงงานเด็ก จนกระท่ังได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน ส่ิง
หน่ึงท่ีไม่เคยเปล่ียนก็คือการเปิดรับฟังความคิดเห็น และให้โอกาสในการทำางานจะไม่มีการส่ังให้เราทำาอะไร แต่พ่ีเขา 
     ถามว่า ‘เราอยากจะทำาอะไร อยากให้มันเป็นแบบไหน’  ซ่ึงเป็น 
     คำาถามท่ีทำาให้เราต้องคิดต่อว่า “เราจะทำาอะไร เราอยากให้เกิด 
     อะไรทำาให้เราได้ทดลองทำาอะไรใหม่ๆ” โดยมีพ่ีๆ คอยแนะนำาให้ 
     ว่าดีหรือไม่ดี ส่วนการตัดสินใจอยู่ท่ีเรา ซ่ึงเป็นการฝึกเราในการ 
     คิดและตัดสินใจ เป็นการเน้นการมีส่วนร่วมและถือเป็นเร่ือง
     สำาคัญมากๆ ในการทำางานกับกลุ่มแรงงานเด็ก พอเราได้มีโอกาส 
     ได้ร่วมทำางานด้วยเราก็อยากให้ส่ิงดีๆ เหล่าน้ีกับน้องๆ เหมือนกัน  
     ท่ีสำาคัญคือเราได้เปิดพ้ืนท่ีให้กับเด็กเหล่าน้ีได้แลกเปล่ียน ได้ทำา
     กิจกรรมร่วมกับเพ่ือนๆ หรือได้ทำากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว”
 
      อีกหน่ึงคนคุณภาพ ท่ีรับส่ิงดีๆ มาแล้วพร้อมจะมอบ
     ส่ิงดีๆ ส่งผ่านถึงรุ่นน้องๆ ถึงน้องๆ ทุกคน
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 มพด.จะให้แนวทางการทำางานปกป้องคุ้มครองเด็ก หรือการให้
ความช่วยเหลือเด็กรายบุคคล ต้ังแต่การสัมภาษณ์เด็ก  การคุยกับเด็ก การ
คิดค้นออกแบบกิจกรรมว่าทำาอย่างไรท่ีจะให้ตอบสนองกับความต้องการ
ของเด็กอย่างแท้จริง  ไปถึงการทำางานกับครอบครัวของเด็ก หรือแม้แต่
การทำางานข้อมูล

 แม้ว่าจะออกจากการทำางานท่ี มพด.แล้ว คุณกรรณาภรณ์ ก็ยังคงทำางานด้านเด็กต่อไป  ท้ังเป็นนัก
สังคมสงเคราะห์เด็กผู้ล้ีภัย และทำางานร่วมกับเด็กท่ีเป็นชาติพันธ์ุ หรือท่ีเรียกกันว่าเด็กชนเผ่า  พัฒนาเด็กเป็นกลุ่ม
ใหญ่ เน้นเร่ืองระบบโรงเรียน ระบบการศึกษาและเป็นอีกฟันเฟืองในการให้คำาปรึกษาด้านการคุ้มครองเด็ก สิทธิเด็ก 
กับองค์กรท่ีทำางานด้านเด็ก

แรงงานต่างชาติ

 ในปีช่วงท่ีคุณกรรณาภรณ์ ทำางานอยู่ ในปีพ.ศ. ๒๕๔๙  ซ่ึงมีแรงงานเด็กเข้ามาในประเทศไทย ประเด็น
การทำางานของ มพด. จึงเพ่ิมการทำางานเร่ืองการค้ามนุษย์ เข้าไปเป็นแผนงานหน่ึง
 “มีการขยายประเด็นการทำางานไปเป็นเร่ืองการค้ามนุษย์  ซ่ึง มพด.ร่วมกับกลุ่มเอ็นจีโอ ท้ังมูลนิธิเพ่ือน
หญิง  มูลนิธิผู้หญิง ได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเยอะมาก ซ่ึงเป็นคนท่ีอยู่ในประเทศลุ่มน้ำาโขง เข้ามาทำางาน
ในประเทศไทย 
 การให้ความช่วยเหลือน้ันเรามีอาวุธทางกฎหมายเพียง “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” เท่าน้ัน อย่างเราไป
เจอเคสน้องท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือทำาร้ายร่างกาย เราก็จะเจอปัญหาว่า เจ้าหน้าท่ีตำารวจไม่รับแจ้งความเพราะ
ถูกมองว่าเป็นแรงงานต่างชาติ เป็นแรงงานอพยพ เราก็พยายามเจรจาแล้วดึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเข้าไป แต่ก็
จะถูกมองว่าไม่เก่ียวกับประเทศไทยเพราะเป็นอนุสัญญานานาชาติและไม่ใช่กฎหมาย ซ่ึงในขณะน้ันเหมือนเป็นการ
จุดประกายให้มีการผลักดันกฎหมายการทำางานคุ้มครองแรงงานต่างชาติเลยก็ว่าได้”

ผลักดันกฎหมายการคุ้มครองแรงงานเด็กต่างชาติ

 เม่ือเจออุปสรรคก้อนใหญ่ในการทำางานช่วยเหลือคุ้มครองแรงงานต่างชาติ  อีกประเด็นท่ีต้องทำาเพ่ิมใน
เร่ืองการผลักดันกฎหมายจึงเกิดข้ึน
 “มีการผลักดันนโยบายเพ่ือให้รัฐบาลลงนามนโยบายบันทึกข้อตกลง เพ่ือให้ความช่วยเหลือเด็กและผู้หญิง
ท่ีเป็นเหย่ือ จากการค้ามนุษย์ หรือแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด  รวมไปถึงรณรงค์ให้มีการพัฒนา
เร่ืองกฎหมายคุ้มครองเด็กภายใต้รัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิเด็ก พยายามผลักดันให้เกิดบ้านแรกรับ กับองค์กรภาครัฐ 
มีบ้านพักฉุกเฉินรับเคสไว้ เพราะช่วงน้ันเวลามีเคสเด็กเข้าไม่ว่าเป็นเด็กไทยหรือต่างชาติ ก็จะนำาไว้ท่ีทำางานขององค์
กรพัฒาเอกชนก่อน ก็มักจะมีปัญหาเร่ืองการดูแล  จึงได้มีการผลักดันให้เกิดบ้านแรกรับของกรมประชาสงเคราะห์
เกิดข้ึน ท้ังการรับดูแลเคส ดูแลคุ้มครอง ฟ้ืนฟูไปจนถึงส่งกลับ
 ในช่วงน้ันก็จะมีบ้านเกร็ดตระการ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ังคงของมนุษย์ (พม.) เปิด
เป็นบ้านนำาร่องรับเคส มพด.ร่วมกับองค์กรภาคี อย่างมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิเพ่ือนหญิง 
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เข้าไปช่วยพัฒนาหลักสูตรในเร่ืองกำาบำาบัดฟ้ืนฟู การฝึกอบรมเร่ืองอาชีพ 
ทักษะชีวิต”
 นอกจากน้ันก็มีโอกาสได้ทำางานร่วมกับกระทรวงแรงงานซ่ึงได้เข้ามาช่วยให้ความช่วยเหลือด้านการชดเชย
เพราะเคสได้รับความเสียหาย  ซ่ึงกระทรวงแรงงานเองก็มีบทบาทรวมถึงอำานาจหน้าท่ีในการเข้าไปช่วยกลุ่มแรงงาน
เด็กออกมาสู่การคุ้มครอง
 “มพด. จะให้แนวทางการทำางานปกป้องคุ้มครองเด็ก หรือการให้ความช่วยเหลือเด็กรายบุคคล ต้ังแต่การ
สัมภาษณ์เด็ก  การคุยกับเด็ก การคิดค้นออกแบบกิจกรรมว่าทำาอย่างไรท่ีจะให้ตอบสนองกับความต้องการของเด็ก
อย่างแท้จริง ไปจนถึงการทำางานกับครอบครัวของเด็ก หรือแม้แต่การทำางานข้อมูล” คุณกรรณาภรณ์   ย้อนเล่า
เหตุการณ์
 จึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำาไมคุณกรรณาภรณ์ จึงไปขยายผลการทำางานด้านเด็กต่อไป

กรรณาภรณ์  สอนสัมฤทธิ์
อดีตเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาเด็ก

“

“

ศูนย์ช่วยเหลือเเรงงานเด็ก สู่การคุ้มครองเด็ก
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ภาพประวัติศาสตร์ 10

โครงการครอบครัวเเละพัฒนาชุมชน โครงการเเด่น้องผู้หิวโหย
ภาพประวัติศาสตร์ ภาพประวัติศาสตร์
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โครงการเเรงงานเด็ก โครงการเเด่น้องผู้หิวโหย
ภาพประวัติศาสตร์ ภาพประวัติศาสตร์
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นันทนาการเพื่ิอเด็ก (สถานพินิจ)
สู่พื้นที่สร้างสรรค์สำาหรับเด็ก
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 “ดิฉันได้เห็นจิตวิญญาณท่ีมหัศจรรย์ของเด็ก...ความต้องการท่ีจะเล่นเป็นส่ิงสากลท่ีสุดของ
มนุษยชาติ” 

 เป็นเวลา ๑ ปี ท่ีดิฉันได้มีโอกาสเฝ้ามองดูเด็กๆ และผู้ปฏิบัติงานสร้างสรรค์โครงการเล่นด้วยกัน 
พวกเขาต่อเติมขยายงานได้ไกลกว่าท่ีดิฉันวาดภาพไว้และรวดเร็วเสียด้วย
 ภายใต้โครงการเล่นน้ี เด็กๆ ได้พบช่องทางเพ่ือเล่นโดยแรงขับจากธรรมชาติ และพวกเขาทำาด้วย
ตนเอง ณ บางจุดมีการเปล่ียนแปลงมากพอสมควร แต่ ณ บางจุดการเปล่ียนแปลงและพัฒนาก็เพ่ิมพูนข้ึน
เร่ือยๆ 
 อีกด้านหน่ึง ดิฉันพบว่าตนเองเช่ือม่ันในความสำาคัญและรากฐานโดยธรรมชาติของการเล่นมากข้ึน 
เด็กๆ ท่ีมาเข้าร่วมในโครงการ กำาลังเติบโตข้ึนในสภาพแวดล้อมท่ีท้าทายมาก ท่ามกลางความยากจนในสังคม

เทเรซ่า เคซ่ี
ผู้เช่ียวชาญด้านการเล่น

(Play Worker)

เมือง ก่อนท่ีพวกเขาจะเกิด ไปจนถึงช่วงเร่ิมต้นของวัยเยาว์เป็นช่วงท่ียังช่วยเหลือตนเองไม่ได้ มีหลายส่ิงหลาย
อย่าง อย่างด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีกีดกันพัฒนาการและประโยชน์สุขของพวกเขา
 อย่างไรก็ตาม ดิฉันได้สังเกตเห็นจิตวิญญาณท่ีมหัศจรรย์ของเด็กๆ ท่ีปรากฏในชีวิตประจำาวันของ
พวกเขาเป็นส่ิงช่วยให้เด็กๆ สามารถแปลงประสบการณ์จากชีวิตจริงและใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมเหล่าน้ีได้
เต็มท่ีอย่างดีท่ีสุด
 ส่ิงสำาคัญหลักๆ ท่ีเราให้กับเด็ก ก็คือ “สถานท่ีปลอดภัยและเหมาะสม” “เวลา” ท่ีจะเล่น และความ
สัมพันธ์ในลักษณะท่ีเคารพซ่ึงกันและกันอย่างสม่ำาเสมอซ่ึงเป็นส่ิงง่ายๆ ธรรมดา ตัวอย่างท่ีโดดเด่นในช่วงแรกๆ 
ของโครงการก็คือ เม่ือเด็กๆ เข้ามาเล่น วันแล้ววันเล่า พวกเขาขลุกอยู่กับการสร้างบ้านหลักเล็กๆ จากช้ินส่วน
ท่ีพอหาได้ เช่น โต๊ะเก่าๆ เก้าอ้ี ช้ันวางของ ไม้อัด ไม้ไผ่ ผ้า เส่ือ เอามาตกแต่งและทาสี โครงสร้างเล็กๆ ค่อย
เป็นรูปเป็นร่างข้ึน เป็นห้องอาศัยเล็กๆ (ซ่ึงคุณไม่สามารถเข้าไปได้ ถ้าไม่ได้รับเชิญ) เป็นร้านค้า เป็นร้านอาหาร 
วัด โรงหนัง เป็นห้องประชุม ฯลฯ เด็กๆ ด่ืมด่ำากับการเล่นชนิดน้ี ลุ่มหลงจริงจังและใจจดใจจ่อ ส่ิงซ่ึงพวกเราท่ี
เป็นพ่ีเล้ียงทำาก็คือสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และปล่อยให้กระบวนการต่างๆ เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ จนกระท่ัง 
๑ อาทิตย์ผ่านไปผลงานก็เสร็จ เด็กๆ จะค่อยๆ แต่งเติมและปรับแปลงประสบการณ์ของเขาเอง และแสวงหา
ความเข้าใจของตนเองโดยผ่านส่ือต่างๆ เหล่าน้ี
 เวลาท่ีเด็กๆ เล่น ได้สร้างช่องทางนำาไปสู่ภาวะอารมณ์ท่ีเข็มแข็งท่ีสุด และทีมงานพ่ีเล้ียงจำาเป็นจะ
ต้องเตรียมสำาหรับส่ิงเหล่าน้ีท่ีจะเกิดข้ึน และบางคร้ังเราถูกทดสอบโดยเด็กๆ พ่ีเล้ียงต้องเต็มใจท่ีจะปรับความ
คิดและเรียนรู้จากเด็กๆ นอกจากน้ันบางคร้ังพวกเราพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กด้วยเหมือนกัน
 การเล่น ในตัวของมันเองเป็นกระบวนการสนับสนุนและการบำาบัดท่ีสำาคัญและเป็นช่องทางท่ีเด็กจะ
ทำาความเข้าใจต่อสถานการณ์ท่ีเป็นจริง ดังน้ัน พวกเราจึงเผชิญกับความท้าทายท่ีจะตอบสนองเร่ืองต่างๆ ท่ีเรา
พบเห็นจากเด็ก
 ดิฉันพยายามต้ังคำาถามอยู่บ่อยๆ ว่า “เด็กไทยกับเด็กสก๊อตแลนด์แตกต่างกันม้ัย...พวกเขาเล่นต่าง
กันม้ัย”
 คำาตอบก็คือ “ไม่” ท้ัง ๒ คำาถาม อย่างไรก็ตามประสบการณ์ในวัยเด็กของเด็กแต่ละคนมีความแตก
ต่างกันอย่างแน่นอน เช่น ปัจจัยต่างๆ ท่ีเด็กมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ได้แก่ วัฒนธรรม ค่านิยม การศึกษา เศรษฐกิจ ส่ิง
แวดล้อม สุขภาพ และอีกหลายอย่าง ความแตกต่างเหล่าน้ีไม่ใช่เฉพาะระหว่างเด็กในซีกโลกต่างๆ แม้กระท่ัง
เด็กไทยด้วยกันเองก็แตกต่าง รูปแบบการเล่นจึงอาจจะต่างกันไป แต่ในความเป็นจริง ความต้องการและความ
จำาเป็นท่ีเด็กจะต้องเล่นน้ันเป็นส่ิงสากลท่ีสุดของมนุษยชาติ
   
         (คัดตอนจาก “เล่น...เพ่ือชีวิตของเด็ก”
          มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก ปี ๒๕๔๔)

นันทนาการเพื่ิอเด็ก (สถานพินิจ) สู่พื้นสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก

“
“ การเล่นในตัวของมันเอง

เป็นกระบวนการสนับสนุนและการ
บำาบัดท่ีสำาคัญและเป็นช่องทางท่ีเด็กจะ
ทำาความเข้าใจต่อสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 
ดังน้ัน พวกเราจึงเผชิญกับความท้าทาย
ท่ีจะตอบสนองเร่ืองต่างๆ ท่ีเราพบเห็น
จากเด็ก
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Play  workers  เมืองไทยขาดแคลน  แต่ต่างแดนให้ความสำาคัญ

 มีหลายองค์กรในต่างประเทศท่ีต่ืนตัว ให้ความสำาคัญในเร่ืองสิทธิการเล่นของเด็ก อาทิเช่น Interna-
tion  Association for the Child’s Right to play (IPA)  เป็นองค์กรท่ีสนับสนุนสิทธิในเร่ืองการเล่นของเด็ก
ท่ัวโลก มีหลากหลายประเทศท่ีร่วมเป็นสมาชิก ได้เผยแพร่ข้อมูลและผลงานวิจัยมากมาย ดังตัวอย่าง ประเทศ
อังกฤษ หน่วยงาน Kids active เป็นองค์กรท่ีให้ความสำาคัญในการพัฒนาเด็กพิการได้ทำาผลงานวิจัย เร่ืองการ
เล่นโลดโผนของเด็กพิการระดับชาติ ได้เผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ มากมายมายเป็นระยะเวลานาน เพ่ือให้คนใน
สังคมเห็นความสำาคัญ พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของเด็กพิการท่ีทำาอะไรได้เหมือนเด็กท่ัวไป จนเกิดความ
ร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ภายใต้รัฐบาลอังกฤษสนับสนุน ให้เกิดศูนย์การเล่นให้เพียงพอต่อความต้องการของ
เด็ก  มีสนามเด็กเล่นในรูปแบบการผจญภัย สำาหรับเด็กท่ีมีปัญหาหลากหลายกลุ่ม ท่ีสำาคัญในพ้ืนท่ีการเล่นต้อง

มีเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นมืออาชีพ ท่ีเรียกว่า Play workers เป็นผู้อำานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีการเล่นของเด็ก รัฐบาล
ยังสนับสนุนให้มีกฎหมายท่ีรับรองสิทธิเร่ืองการเล่น กำาหนดมาตรฐานอัตราส่วนเจ้าหน้าท่ีในการดูแลเด็ก เด็ก 
๔ คนต่อเจ้าหน้าท่ี ๑ คน ถ้าเด็กพิการ อัตราส่วน ๑ ต่อ ๑ เน้นคำานึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัย ท่ี
สำาคัญ Play workers ต้องได้รับการฝึกอบรมมีเอกสารประกอบวิชาชีพ  

บทบาท Play workers ทำาหน้าท่ีอะไรบ้าง?

 Play workers เรียกส้ันๆ ว่า ผู้ดูแลท่ีเก่ียวข้องกับการเล่น คือ บุคคลท่ีมีบทบาทสนับสนุน อำานวย
ความสะดวก ให้ผู้เล่นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเล่น ท่ีสำาคัญต้องมีความสุขและปลอดภัย

องค์กรท่ีสร้างและพัฒนา Play workers อย่างมืออาชีพ

 บทบาทท่ีกล่าวถึงน้ี จะเป็นใครก็ได้ท่ีรักและเข้าใจ ให้ความสำาคัญถึงชีวิตในวัยเยาว์ของเด็กและ
พร้อมท่ีจะพัฒนาให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่า ท่ีสำาคัญต้องผ่านการฝึกฝน อบรมรับรองความรู้ ฝึก
การปฎิบัติจริง
 องค์กรท่ีให้ความสำาคัญกับ Play workers มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) เป็นองค์กรหน่ึงท่ีริเร่ิม
จุดประกาย เร่ืองการเล่นเพ่ือการพัฒนาเด็ก ได้ศึกษาทดลองเชิงปฏิบัติการหารูปแบบท่ีเหมาะสมต่างๆ ได้จัด
ทำาส่ือต่างๆ หนังสือ ซีดี เพ่ือศึกษาและเผยแพร่ พร้อมท้ังพัฒนา Play workers ให้เป็นมืออาชีพและขยายผล
โดยการจัดกระบวนการอบรมบทบาทผู้ท่ีทำาหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลอำานวยความสะดวกในการเล่นของเด็ก ได้ขยาย
ผลให้องค์กร เครือข่ายรวมถึงบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กเป็นจำานวนมากกมายนับไม่ถ้วนมาเป็นเวลานาน

ผู้เช่ียวชาญ Play workers ระดับมืออาชีพ

 Theresa Casey อดีตประธาน  Internation  Association for the Child’s Right to play (IPA) 
นักเขียนหนังสือท่ีเก่ียวข้องกับการเล่นหลากหลายเล่ม อาทิเช่น Environments for our door play,
Inclusive คุณเทเรซ่าเป็นผู้หน่ึงท่ีได้จุดประกายความฝันของเด็กในประเทศไทยและเป็นท่ีปรึกษาในการศึกษา
ทดลองรูปแบบการเล่นในการพัฒนาเด็ก ร่วมกับมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) จัดทำาหลักสูตรพัฒนาทักษะ 
Play workers และอบรมสร้างเครือข่ายให้เกิดคนทำางานเร่ืองการเล่นท่ัวประเทศ  ผู้เขียนก็เป็นลูกศิษย์คน
หน่ึง   ท่ีได้ร่วมเรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติ ร่วมเผยแพร่ในการอบรม เขียนหนังสือ และได้รับโอกาสพิเศษ จากคุณ
เทเรซ่าและมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) ได้ร่วมศึกษาดูงานในต่างแดนท่ีทำาเร่ืองการเล่นเพ่ือการพัฒนา
เด็ก และได้รับการฝึกประสบการณ์พิเศษ Play workers กับกลุ่มเด็กพิเศษ ได้ร่วมแลกเปล่ียนกับผู้เช่ียวชาญ
ประเด็นการเล่นของเด็ก  ในประเทศอังกฤษและประเทศสก๊อตแลนด์ นำาประสบการณ์มาเผยแพร่แลกเปล่ียน
ขยายผลให้เกิด Play workers ในประเทศไทยอย่างมืออาชีพต่อไป

ปาณิศรา  จุนทวิเทศ
นักสังคมสงเคราะห์

ศูนย์ The Hub สายเด็ก

“
“ จะเป็นใครก็ได้ท่ีรักและเข้าใจ 

ให้ความสำาคัญถึงชีวิตในวัยเยาว์ของ
เด็กและพร้อมท่ีจะพัฒนาให้เติบโต
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่า ท่ีสำาคัญ
ต้องผ่านการฝึกฝน อบรมรับรองความ
รู้ ฝึกการปฏิบัติจริง

นันทนาการเพื่ิอเด็ก (สถานพินิจ) สู่พื้นสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก
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 “มพด. คือสถาบันสร้างคนทำางานด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว”
 คุณละออง  กล้าเอ่ยคำาน้ี หลังการทำางานท่ี มพด. มา ๖ ปี ก่อนจะไปทำางานด้านการพัฒนาเด็กกับ
องค์กรด้านเด็กต่อ ซ่ึงเธอเป็นหน่ึงในผู้บุกเบิกโครงการนันทนาการเพ่ือเด็ก 

เร่ิมจากเด็กในสถานพินิจสู่เด็กในชุมชน

 มพด.รับอาสาสมัคร จาก VSO (Volunteer Service Overseas : องค์กรอาสาสมัครจากประเทศ
อังกฤษ) น่ันก็คือ เทเรซ่า เคซ่ี ซ่ึงให้ประจำาอยู่ท่ีสันติคาม แต่เดิมน้ันคือโครงการนันทนาการเพ่ือเด็ก ทำาเช่ือม
โยงกับแรงงานเด็ก และเข้าไปทำากิจกรรมในสถานพินิจด้วย เพ่ือต้องการให้เด็กๆ ได้ผ่อนคลาย มีกิจกรรม
สร้างสรรค์และสนุกให้ทำา แล้วค่อยสอดแทรกความรู้ และทักษะชีวิต เกร็ดความรู้ต่างๆ เข้าไปด้วย และเพ่ือ
ให้สอดคล้องกับการทำางานและครอบคลุมมากข้ึน ก็เปล่ียนช่ือโครงการเป็น “โครงการครอบครัวและชุมชน

พัฒนา”  ทำางานไปถึงครอบครัวของเด็ก โดยยึดหลักว่าการพัฒนาเด็กต้องอยู่ในบรรยากาศท่ีเด็กสนุกสนาน มี
ความสุข รู้สึกปลอดภัย และได้รับการยอมรับฟังความคิดเห็น
 “ช่วงท่ีเข้าไปทำางานไม่มีเจ้าหน้าท่ี มีแต่อาสาสมัคร ๒-๓ คน เป็นโครงการท่ีต้ังรับอยู่ท่ีศูนย์สันติคาม
ของ มพด. จัดกิจกรรมให้เด็กๆ ชุมชนแออัดโดยรอบและน้องๆ สมาชิกสโมสรแรงงานเด็ก  ซ่ึงเทเรซ่า  นำา
แนวคิดเร่ือง “การเล่นเพ่ือการพัฒนาเด็ก” มาใช้และมาผนวกกับงานท่ี มพด.ทำาอยู่ก่อนแล้ว คือนันทนาการ
เพ่ือเด็ก เป้าหมายเดียวกันคือ “เน้นการพัฒนาเด็กผ่านรูปแบบท่ีสร้างสรรค์ ท้ังการเล่น กิจกรรม สร้างส่ิง
แวดล้อม” โดยทำาเป็นโครงการทดลองเชิงปฏิบัติการ ช่ือว่า “Play Project” ในปี ๒๕๔๓ ท่ีศูนย์ดวงแข 
หัวลำาโพง 
 เราต้ังสมมุติฐานว่า “การเล่นอย่างอิสระของเด็ก สามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีทำาให้เด็กพัฒนาตัวเอง
ได้หรือไม่” โดยมีผู้ใหญ่คอยอำานวยความสะดวกด้านอุปกรณ์ ส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัย ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 
เพ่ือกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้และพัฒนาตัวเองด้วยตัวเองผ่านท้ังแบบเด่ียว และแบบกลุ่ม โดยไม่เลือกปฏิบัติ ยึด
แนวทางสิทธิเด็กมาตรา ๓๑  และ child centred โดยใช้พ้ืนท่ีศูนย์ดวงแข และเด็กๆ โดยรอบในชุมชนดวงแข
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก 
 เก็บข้อมูลพฤติกรรมการเล่นของเด็กโดยรวม ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย  ระหว่างการทำากิจกรรมท่ีศูนย์
ดวงแข เราพยายามดึงเด็กโต และผู้ปกครองมามีส่วนร่วมเป็นทีมงานในรูปแบบอาสาสมัครท้ังประจำาและ
ช่ัวคราว เพ่ือถ่ายทอดแนวคิด การปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้เกิดความ
ย่ังยืน เราเปิดบ้านพักประมาณบ่ายสามโมงของวันธรรมดา และเท่ียงของวันหยุด และเราหยุดวันธรรมดา” 

“การเล่น” และ “กิจกรรม” ไม่เหมือนกัน

 “การเล่นของเด็ก” คือ พฤติกรรมท่ีเด็กทำาตามความสนใจของเขา ทำาแล้วมีความสุข สนุกสนาน จะ
มีอุปกรณ์หรือไม่มีก็ได้ ไม่มีรูปแบบตายตัว ไม่มีการกำาหนดเวลา สถานท่ี หรือบุคคล ทุกอย่างถูกกำาหนดด้วย
ตัวเด็กเอง ตามความต้องการของเขาแม้แต่กฎกติกาจะมีหรือไม่มีก็ได้ จะเลิกหรือเล่น จะปรับหรือเปล่ียนแปลง
อยู่ท่ีผู้เล่นน้ันหรือเด็กน้ัน น่ีเรียกว่าการเล่นอิสระของเด็ก
 “กิจกรรม” คือ บางส่ิงบางอย่างท่ีถูกกำาหนดกรอบไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ รูปแบบวิธี
การ กฎกติกา เป็นต้น ตัวอย่างคือ เล่นเกมต่างๆ ฐานกิจกรรมต่างๆ และเชิญชวนให้เด็กๆ มาทำาตามวิธีการท่ี
ถูกกำาหนดไว้แล้ว 
 กิจกรรมสามารถกระตุ้นการเล่นอิสระของเด็กได้ และการเล่นอิสระ บางคร้ังก็มีกิจกรรมสอดแทรก
อยู่ในน้ันก็ได้ แต่ท้ังสองแตกต่างกัน
 แล้วทำาไมจึงเน้นท่ีการเล่น ก็เพราะการเล่นเด็กมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้ความต้องการของตัวเอง รู้จักตัว
เอง คิดเอง เลือกเอง กำาหนดและวางแผน จัดรูปแบบและวิธีการ หรือแม้แต่ยุติ 
 ส่วนผู้อำานวยความสะดวกในการเล่นก็จะมีหน้าท่ีสนับสนุนอุปกรณ์ ดูแลความปลอดภัย และกระตุ้น
ให้เด็กเกิดการเล่นอิสระด้วยตัวเอง ท้ังแบบเด่ียวและกลุ่ม เพ่ือให้เขาเหล่าน้ันได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของ
ตัวเองออกมาจากภายใน ทำาบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย และเรียนรู้ท่ีจะปรับใช้กับชีวิตประจำาวัน สังคมการเล่น

ละออง  มณีเติม
องค์การ ICS พื้นที่ประเทศไทย

“

“ เราไม่ใช่ผู้เปล่ียนแปลงเด็ก 
เราคือผู้ส่งเสริมให้เด็กรู้ศักยภาพของ
ตัวเองและเปล่ียนแปลงตามบุคลิกภาพ
ของ เขาตามความเหมาะสมด้วยตัว
เขาเอง 

นันทนาการเพื่ิอเด็ก (สถานพินิจ) สู่พื้นสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก
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ของเด็กก็ไม่แตกต่างการจำาลองสังคมการอยู่ร่วมกันในชีวิตจริง ถ้าส่งเสริมให้เด็กได้เล่นอิสระมากเท่าไร เขาก็มี
โอกาสในการพัฒนาตัวเองมากตามไปด้วย

อุปสรรคไม่ใช่ปัญหา น่ันแค่รสชาติ...ชีวิต 

 ศูนย์ดวงแขเป็นฐานทดลองการปรับสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเล่นเพ่ือการพัฒนาเด็ก รวมถึงเป็น
ท้ังแหล่งดูงานด้วยเช่นกัน ซ่ึงขณะน้ันชุมชนดวงแขยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นชุมชน  สาธารณูปโภคต่างๆ ไม่มี 
รวมถึงเป็นแหล่งสุมของปัญหาทุกชนิด ท้ังชุมชนเถ่ือน และใกล้หัวลำาโพง มีคนร้อยพ่อพันแม่ผ่านเข้าออกท้ัง
ไทยและต่างด้าว ในชุมชนดวงแขมีห้องพักรายวันเร่ิมต้นต้ังแต่ ๕๐ บาท เป็นต้นไป 
 “บอกได้ว่าตอนน้ัน โหด มันส์ ฮา มีทุกรสชาติ สนุกอย่าบอกใครเลย ผู้คนรอบข้างศูนย์ดวงแข ท่ี
เป็นผู้ปกครองไม่ค่อยเข้าใจหรอก เขาห้ามไม่ให้เด็กมาเล่น เพราะเสียเวลาทำามาหากินของเขา  เราเดินเข้าไป
ในชุมชนโดยลำาพังก็โปรดระวังนะคะ เพราะท่ีน่ันเป็นแหล่งของทุกอย่าง ต้องเดินให้เขาเห็นบ่อยๆ ถึงจะเร่ิม
ปลอดภัย
 วันดีคืนดีก็มีคนมาปรึกษาเร่ืองผู้ติดเช้ือ HIV/AIDS เราก็หาข้อมูลและส่งต่อหน่วยงานท่ีทำางานด้านน้ี
โดยตรง และเราจะเป็นผู้ให้คำาแนะนำาปรึกษาปัญหาเด็กไปในตัวด้วย 
 มันเป็นปัญหาทางโครงสร้างใหญ่ เราก็เลยไม่นำามาคิดเป็นปัญหา สรุปว่าเราไม่ค่อยมีปัญหาในการ
ทดลองปฏิบัติการช่วงน้ันหรอกค่ะ เพราะประเด็นงานของเรามันมีประโยชน์ต่อเด็ก หลายหน่วยงานและชาว
ชุมชนให้ความช่วยเหลือดี บางคร้ังเรามีการพาเด็กไปทัศนศึกษาข้างนอก เราก็ชวนผู้ปกครองไปเป็นพ่ีเล้ียงบ้าง 
ติดต่อนักศึกษาบ้าง ได้รับการสนับสนุนดีทีเดียว”

เล่นๆ สร้างหลักสูตร “เล่นเพ่ือชีวิต”

 หลังทดลองเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ีผลการเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กส่วนใหญ่ดีคือ เด็กใจเย็นข้ึน แบ่ง
ปันมากข้ึน เล่นด้วยกันได้นานข้ึนโดยไม่ทะเลาะกัน กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีเหมาะสม กล้าบอกความต้องการ/
ความรู้สึก มีเหตุผล จากแต่เดิมทะเลาะกันเกือบจะตลอดเวลา
 “เราสรุปประสบการณ์ออกมาเป็นหนังสือการเล่นเล่มหน่ึง “เล่น...เพ่ือชีวิตของเด็ก” และมีวิดิีโอ
ด้วย เร่ิมคิดแผนการขยายผล เพราะมีหลายหน่วยงานมาดูงานและนำากลับไปประยุกต์ใช้ ออกทีวีบ้าง 
หนังสือพิมพ์บ้าง กระแสตอบรับดีมากในช่วงน้ัน เพราะเป็นหน่วยงานแรกๆ ท่ีลุกข้ึนมาทำาเร่ือง “การเล่นเพ่ือ
การพัฒนาเด็ก” อย่างจริงจัง และมีท่ีปรึกษาท้ังคุณหมอ และอาจารย์ ซ่ึงเป็นกรรมการของ มพด. 
 เราเร่ิมทำาหลักสูตรอบรมขยายผลเร่ืองจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเด็กผ่านการเล่น เรา
เปิดคอร์สอบรมท่ี มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศูนย์สันติคาม ไปอบรมให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๘  เชียงใหม่ และ

เขต ๑ กทม. (ข้างรพ.ราชานุกูล-ดินแดง), ครูศูนย์เด็กเล็กท่ีบ้านสวงห์ ต.สำาโรงตาเจ็น จ.ศรีสะเกษ รวมท้ังได้
ไปแลกเปล่ียนดูงานกันท่ีประเทศอังกฤษและสก๊อตแลนด์กับหน่วยงานด้านน้ีและหน่วยงานท่ีทำางานปกป้อง
คุ้มครองเด็ก”
 ในการจัดกิจกรรมการเล่นน้ี ได้พยายามผลักดันให้เกิด “พ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก” กับ
กรุงเทพมหานคร มีการจัดรณรงค์ท่ี ศูนย์สันติคาม โดยมีการนิยามพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ คือ พ้ืนท่ีทางความคิด พ้ืนท่ี
ทางการแสดงออก พ้ืนท่ีทางกายภาพ รวมท้ังได้ร่วมกับศูนย์วิจัยเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการ
บาดเจ็บในเด็ก ทำาวิจัยและคู่มือการทำาสนามเด็กเล่นปลอดภัย

ไม่ใช่ผู้เปล่ียนแปลงแต่คือผู้ส่งเสริม

 คุณละลอง บอกว่า มพด. และเธอยึดเป็นแนวทางการทำางานมาตลอดท้ังกับเด็กและผู้ใหญ่ หรือ
แม้แต่ในการดำาเนินชีวิตส่วนตัว การสร้างการมีส่วนร่วม โดยเด็กเป็นศูนย์กลาง  สิทธิเด็ก หลักการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของคนโดยสมัครใจ น่ันก็คือ ‘เราไม่ใช่ผู้เปล่ียนแปลงเด็ก เราคือผู้ส่งเสริมให้เด็กรู้ศักยภาพของตัวเอง
และเปล่ียนแปลงตามบุคลิกภาพของ เขาตามความเหมาะสมด้วยตัวเขาเอง’  
 “‘มพด.คือสถาบันสร้างคนทำางานด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว’ สำาหรับความคิดพ่ีนะ พ่ีค่อน
ข้างปล้ืม มพด.มากทีเดียว ยังคิดถึงทุกคน และบรรยากาศเก่าๆ เขาเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตสำาหรับพ่ีเลยล่ะ”
ละลองฝากประโยคน้ีท้ิงท้ายให้กับทุกคน
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 จากความพยายามในการทำางานด้านพัฒนาเด็กและพัฒนาให้เกิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็กไม่
เปล่ียนแปลงของ มพด.  ท่ีพยายามค้นหารูปแบบในการพัฒนาเด็ก รวมถึงการมีพ้ืนท่ีเชิงบวกท่ีจะดึงเด็กออก
จากสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมในปัจจุบันท่ีทำาให้เด็กมีพฤติกรรมไปทางลบ ไม่ว่าเป็นเร่ืองส่ือ อบายมุข ท่ี
ม่ัวสุมต่างๆ  จนปัจจุบัน “ประสพสุข  โบราณมูล” ยังคงสานต่อและผลักดันพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก หลัง
จากเข้ามาเป็นอาสาสมัคร
 “เข้ามาเป็นผู้อำานวยความสะดวก หรือ เป็น play worker ดูแลเร่ืองความปลอดภัย สถานท่ี และ
ออกแบบกิจกรรม ทำาเคสเด็ก บำาบัดเด็ก ก็เร่ิมต้นจากการเล่นน้ีเลย” ประสพสุขย้อนเหตุการณ์

เล่นเพ่ือการบำาบัด

 การสานต่องาน จากจุดเร่ิมให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการทำางาน  ให้เด็กบอกว่าเด็กอยากจะได้อะไร 
อยากจะเล่นอะไร อยากจะทำาอะไร และร่วมกันออกแบบพ้ืนท่ี  หากตอนน้ีใครเดินไปท่ีศูนย์ดวงแข ก็จะเห็น 

สนามทราย มุมเส้ือผ้า  มุมสงบสำาหรับน่ังเล่น   มุมดนตรี  หากสังเกตก็จะพบว่าทรัพยากรท่ีนำามา
ทำาจะเป็นทรัพยากรประยุกต์ท้ังหมด  จะไม่ซ้ือของเล่นท่ีแพง  จะเอาพวกรีไซเคิลต่างๆ มาทำาเป็น
ของเล่นท้ังผ้า ไม้  และพลาสติก
 “พอให้เด็กๆ เข้ามาเล่นมาทำากิจกรรมร่วมกันทำาให้เราเห็นว่า  เด็กมีปัญหาอะไร  บางคนเข้ามามี
ภาวะอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงและก้าวร้าวมาก  ตอนน้ีมันเร่ิมเห็นว่ามันไม่ใช่แค่พ้ืนท่ีให้เด็กเล่นเฉยๆ มันกลาย
เป็นเร่ืองบำาบัดพฤติกรรมเด็กไปเลย
 เพราะว่าเด็กในชุมชน  พ่อแม่เขาเป็นยังไง  ลูกเขาออกมาเป็นอย่างน้ัน  พ่อแม่ใช้ความรุนแรงใน
การตัดสินปัญหา ไม่ว่าจะเป็นวาจา  การกระทำา  เด็กเองพอเข้ามาทำากิจกรรม  มาเล่นเขาจะเล่นด้วยกันไม่ได้
เลย ๕ นาทีเขาก็ตีกันร้องไห้ท้ังบ้านแล้วก็มี   เวลาจะขอเพ่ือนเล่นยังถีบเพ่ือน  คือไม่มีทักษะสังคมเลย   ในทุก
กิจกรรมเราจึงการเสริมเร่ืองทักษะการใช้ชีวิตเข้าไป” 

ขยายกลุ่มขอคืนพ้ืนท่ีให้เด็ก 

 ความสำาเร็จจากการเล่น มีการส่งผ่านความคิดโดยการอบรมให้กับหน่วยงานราชการ อย่าง
กรุงเทพมหานครขอคืนพ้ืนท่ีใต้ทางด่วนให้กับเด็ก
 “เราพยายามรณรงค์คืนพ้ืนใต้ทางด่วนต่างๆ  เพราะว่าคนส่วนใหญ่ ถ้าคนมองเร่ืองการเล่นในสังคม
ไทยช่วงน้ันมันไร้สาระมาก และไม่เป็นประโยชน์ ไอเดียน้ีถ้าใช้คำาว่า “การเล่น” ก็จะขายไม่ได้  เราก็ปรับมา
ใช้เร่ือง “คืนพ้ืนท่ีให้เด็ก” รณรงค์มาเร่ือยๆ ถ้านับตอนน้ีได้พ้ืนท่ีต้นแบบก็เยอะ แต่ส่วนใหญ่เราจะทำากิจกรรม
กับเด็กด้อยโอกาส ตรงน้ีก็เพ่ิมเร่ืองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดต่างๆ ข้ึนมาด้วย
 ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ เร่ือง “พ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก” ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติเน่ืองในวันเด็กแห่ง
ชาติ สมัยนายกอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ซ่ึง มพด.เป็นแกนหลักนำาเสนอแนวคิดในการจัดอบรมไปทำาพ้ืนท่ีเล่นพ้ืนท่ี
สร้างสรรค์ในศูนย์เด็กเล็กต่างๆ ร่วมกับภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ”

อยากเห็นก้าวท่ี ๓๑  ของ มพด.

  สถานการณ์ปัญหาเด็กมันไม่ได้หยุด มีปัญหาใหม่เข้ามาเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองท้องไม่พร้อม คุณ
แม่วัยใส  เร่ืองพฤติกรรมไม่ดีไม่เหมาะสม เกิดจากสังคมเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีมันกำาลังเปล่ียนไป ซ่ึงปัญหา
ทันสมัยข้ึน จึงต้องสร้างทางเลือกเพ่ิมข้ึนท่ีจะทำาวิธีไหนท่ีจะให้เด็กสนใจ 
 “เราใช้ส่ือมาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเด็ก อย่างท่ีเพ่ิงเร่ิมทำาไปปี ๒๕๕๔ โครงการเพาะเมล็ด
พันธ์ุด้วยหัวใจ เราใช้ประเด็นส่ือสร้างสรรค์น่ีแหละมาทำางานในการบำาบัดเยียวยากลุ่มเด็กท่ีอยู่ในสภาวะยาก
ลำาบาก อย่างเด็กท่ีอยู่ในชุมชนแออัดในเมือง เด็กท่ีอยู่กับผู้อายุในชนบท เด็กต่างชาติ เด็กพิการ และเด็กท่ีได้
รับความรุนแรงในครอบครัว  ตอนน้ีกำาลังต่อยอดให้กลุ่มเด็กดังกล่าว ให้เขาได้ทำางานขยายผลของเขาต่อ เพ่ือ
ท่ีจะเรียกร้องสิทธิต่างๆ โดยใช้ส่ือ เช่น ละคร หุ่นเงา แอนิเมช่ัน ตอนน้ีกำาลังฮิตค่ะ ทำาให้เด็กๆ ใช้ส่ือน้ีเพ่ือท่ีจะ
ส่ือสารให้เห็นตัวตนของพวกเขา  ท้ังเด็กต่างชาติ เด็กในชุมชนแออัด  เด็กในต่างจังหวัดท้ังในภาคอีสาน และ 
๓ จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือท่ีจะส่ือสารให้เขาได้อยู่รอดและปลอดภัยหากเกิดสภาวะภัยพิบัติน้ำาท่วมข้ึนมาอีก  
จะทำายังไงเพ่ือให้เกิดการอยู่รอดได้  ต้องเตรียมตัวปฏิบัติอย่างไร หรือว่ามันเกิดข้ึนแล้วเราต้องทำายังไง ต้อง
เร่ิมเล่นกับสถานการณ์เพ่ิมมากข้ึน คิดว่ากำาลังจะนำาไปสู่ในเร่ืองของพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ทางส่ือท่ีเพ่ิมมากข้ึน น่ัน
คืองานท่ีเราต้องทำาต่อไปในปีท่ี ๓๑” 
 เม่ือช่วงเวลาเปล่ียน ปัญหาด้านเด็กก็เปล่ียนตามไปด้วยเช่นกัน แต่ส่ิงหน่ึงท่ีไม่ได้เปล่ียนไปตาม
สถานการณ์น่ันก็คือ “เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีหัวใจเต้นตุบๆ ของ มพด.” ยังคงคิดและทำาเพ่ือเด็กอยู่ไม่เปล่ียนแปลง

ประสพสุข  โบราณมูล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเด็ก 

“
“ เม่ือช่วงเวลาเปล่ียน ปัญหา

ด้านเด็กก็เปล่ียนตามไปด้วยเช่นกัน แต่
ส่ิงหน่ึงท่ีไม่ได้เปล่ียนไปตามสถานการณ์
น่ันก็คือ “เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีหัวใจเต้นตุบๆ 
ของ มพด.” ยังคงคิดและทำาเพ่ือเด็กอยู่
ไม่เปล่ียนแปลง

นันทนาการเพื่ิอเด็ก (สถานพินิจ) สู่พื้นสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก
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จากส่ิงเล็กๆ สู่ความประทับใจในการทำางาน

 “เร่ิมจากการเป็นอาสาสมัครตัวเล็กๆ มีส่วนร่วมในงานเล็กๆ กลายเป็นความภูมิใจ ความประทับใจ
อันใหญ่หลวงท่ีส่งผลให้ได้มาเป็นส่วนหน่ึงในองค์กรเล็กๆ ท่ีเราเรียกกันว่า “บ้านหลังเล็กๆ”  ท่ีมีพ่ีน้อง เพ่ือน
พ้อง มาจากต่างท่ี ต่างแดน แต่มีความเข้าใจซ่ึงกันและกัน ก่อเกิดบรรยากาศการทำางานท่ีอบอุ่น และคุ้นเคย 
เป็นส่วนหน่ึงของความประทับใจกับองค์กรและเพ่ือนร่วมงานทุกคน” เสาวรัตน์ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานพัฒนาเด็ก 
ดูแลศูนย์ดวงแขกล่าว
 ปัจจุบันเธอทำามีบทบาทความรับผิดชอบดูแลท่ีศูนย์ดวงแข ศูนย์เรียนรู้และศึกษาดูงาน แน่นอนต้อง
พบปะเจอะเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตา ท้ังท่ีต้ังใจเพ่ือมาขอข้อมูล เรียนรู้การทำางาน การทำากิจกรรมกับเด็กๆ 
และท่ีเดินผ่านมาแล้วไม่ผ่านเลยไป แต่ขอแวะมาทักทาย เล่นกับเด็ก มีท้ังคนไทยและต่างประเทศ ความประทับ
ใจเร่ิมพร่ังพรู..ไม่รู้จะเร่ิมตรงไหนก่อนดี..
 “เอาเป็นว่าเร่ิมท่ีเด็กๆ ก่อนหละกัน...เพราะเห็นหน้ากันจนคุ้นเคย...จนเลยแปรเปล่ียนสถานะจาก
เรียกพ่ีเป็นเรียกป้าของเด็กหลายๆ คนท่ีเข้ามาทำากิจกรรมท่ีน่ี ศูนย์ดวงแขเปิดพ้ืนท่ีให้เด็กๆ ได้เข้ามาทำากิจกรรม

อย่างอิสระ  โดยมีมุมกิจกรรมท่ีหลากหลาย  มีอาสาสมัครผู้ปกครองและเยาวชนเป็นผู้คอยอำานวยความ
สะดวกและบันทึกกิจกรรมทุกวันท่ีมีการเปิดศูนย์ เพราะฉะน้ัน ในแต่ละวันก็จะมีเร่ืองให้อมย้ิมและอมทุกข์กับ
พฤติกรรมนานาประการ เจ้าตัวโตเป็นพ่ีใหญ่ท่ีเข้ามาช่วยดูน้องๆ บางทีก็เป็นครูช่วยสอนการบ้าน หากิจกรรม
ศิลปะต่างๆ มาให้น้องๆ ทำา บางทีก็ว่ิงไล่จับกับน้องๆ จนเหน่ือยหมดแรงด้วยกันท้ังคู่
 ส่วนเจ้าตัวแสบซนท้ังหลาย เร่ิมมีทักษะในการเล่น เร่ิมจากแต่ก่อน ไม่เอา ไม่เล่น พอเร่ิมเข้ามา
บ่อยๆ เข้า ก็เร่ิมมีการมาขอเล่นเอง ขอทำาเองบ้างได้ไหม จากส่ิงเล็กๆ น้อยๆ ท่ีเห็นพัฒนาการของเด็กทำาให้
เรามีกำาลังใจในการทำางาน ส่วนเจ้าตัวเล็กวัยเตาะแตะ พอเข้ามาก็จะเล่นทุกอย่างท่ีขวางหน้า ส่งเสียงยังไม่ 
เป็นภาษา แต่มีแรงว่ิงกันท้ังวันไม่หยุด มีท้ังเสียงหัวเราะร่า สลับกับเสียงร้องไห้กันบ้าง แต่พลังเหลือเฟือ”
เสาวรัตน์ เล่าไปอมย้ิมไป

นักศึกษา แรงอาสาท่ีสำาคัญ

 อาสาสมัครนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความต้ังใจมามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเด็กร่วมกัน ท้ังมาจัดในศูนย์และพาเด็กๆ ไปทัศนศึกษาข้างนอก  ซ่ึงทำาให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมดีดีท่ีพ่อแม่ไม่สามารถพาไปได้ เช่นการดูละครเวทีของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
การได้ไปเท่ียวเมืองโบราณ ท่ีทางผู้ใหญ่จากบริษัทอยุธยาอลิอันฯ ได้ชวนเด็กๆ เข้าร่วม  และกิจกรรมต่างๆ อีก
หลายต่อหลายกิจกรรมท่ีสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ในศูนย์ ให้ใบหน้าท่ีเศร้าหมอง...มีรอยย้ิม...และความสดใส
ข้ึนมา 
 “ไม่ว่าจะเป็นน้องนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ นักศึกษากลุ่มเพาะรัก จากมหาวิทยาธรรมศาสตร์ท่ีผลัด
เปล่ียนจากรุ่นสู่รุ่นมาช่วยกิจกรรมอยู่เสมอๆ เม่ือต้องการความช่วยเหลือ ไม่เคยเก่ียง นอกจากน้ีก็ยังมีน้องๆ 
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ก็เข้ามาช่วยเหมือนกัน
 แม้แต่คนท่ีเดินผ่านหน้าศูนย์ดวงแข ไม่เดินผ่านเลยไป  แวะเข้ามาสอบถาม พูดคุย ช่วยสมทบทุน
ในการทำากิจกรรมของมูลนิธิฯ ชาวต่างชาติท่ีแม้เดินผ่านไปแล้ว  แต่ยังเดินกลับมาพูดคุยเพ่ือขอข้อมูล มาทำา
กิจกรรมกับเด็กๆ เป็นความประทับใจเล็กๆ ความภาคภูมิใจเล็กๆ ความสุขเล็กๆ ท่ีได้เห็น ได้ทำา ได้สัมผัส จาก
ส่วนท่ีเล็กๆ ส่วนหน่ึง” 
 “ครบรอบ ๓๐ ปี มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก แม้จะเพ่ิงได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการเดินทางได้
ไม่นาน แต่ได้รับรู้และทราบประวัติจากการบอกเล่าถึงการเดินทางท่ีก่อร่างสร้างข้ึนมาและเป็นความภาคภูมิใจ
ในจังหวะก้าวของการเดินทาง มพด. เป็นผู้จุดประกายงานพัฒนา งานผลักดัน เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
การพัฒนาเด็ก  ครอบครัว  ชุมชน  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  แม้สภาพสังคมจะเปล่ียนแปลง  มี
ความเจริญมากข้ึน แต่สภาพปัญหาเด็ก  ครอบครัว ชุมชน และสังคมไม่ได้ดีข้ึนตามความเจริญท่ีเกิดข้ึนในบ้าน
เมือง ซ้ำาร้ายในบางเร่ืองยังย่ำาแย่มากข้ึน เพราะฉะน้ัน  ครบรอบ ๓๐  ปี  ก็ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกคนท่ีทำางาน 
มีกำาลังกายกำาลังใจท่ีเข้มแข็งในการฝ่าฟันอุปสรรค เพ่ือนำาไปสู่สังคมท่ีไม่ทอดท้ิงเด็ก ตามท่ีได้ต้ังปณิธานไว้ว่า 
“๓๐ ปี มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก  สังคมไทยไม่ทอดท้ิงเด็ก” เสาวรัตน์ กล่าวท้ิงท้าย

   ...ขอบคุณเด็กๆ  ท่ีเป็นกำาลังใจยามเศร้าหมอง
   ...ขอบคุณน้องๆ  ท่ีช่วยประคองยามอ่อนล้า
   ...ขอบคุณอาสา  ท่ีเป็นแรงช่วยผลักดัน
   ...ขอบคุณทุกท่าน  ท่ีแบ่งปันน้ำาใจช่วยหล่อเล้ียง
   ...ขอบคุณทุกเสียง  ท่ีสะท้อนให้เกิดการพัฒนา
   ...ขอบคุณทุกสายตา  ท่ีจะช่วยสอดส่องดูแลเด็ก
   ...ขอบคุณคณาจารย์  ท่ีคอยเป็นสายธารให้ได้พักพิง
   ...ขอบคุณกับทุกส่ิง  ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

    ขอบคุณ...ขอบคุณ...ขอบคุณ

 

เสาวรัตน์ ประดาห์
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานพัฒนาเด็ก

“
“ ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกคนท่ี

ทำางาน มีกำาลังกายกำาลังใจท่ีเข้มแข็งใน
การฝ่าฟันอุปสรรค เพ่ือนำาไปสู่สังคมท่ี
ไม่ทอดท้ิงเด็ก ตามท่ีได้ต้ังปณิธานไว้ว่า 
‘๓๐ ปี มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก  สังคม
ไทยไม่ทอดท้ิงเด็ก’

นันทนาการเพื่ิอเด็ก (สถานพินิจ) สู่พื้นสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก
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โครงการเเรงงานเด็กโครงการเเรงงานเด็ก
ภาพประวัติศาสตร์ภาพประวัติศาสตร์
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โครงการสื่อมวลชนเพื่อเด็ก
ภาพประวัติศาสตร์

ส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็ก
สู่สื่อสร้างสุขภาวะเด็กเเละเยาวชน
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 คำาบอกเล่าท่ีมีต่อมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กของ รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร กรรมการมูลนิธิเพ่ือการ
พัฒนาเด็ก อดีตผู้อำานวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว และเราคงคุ้นเคยกับบทบาทพิธีกร
รายการ “รักลูกให้ถูกทาง” ปัจจุบันท่านยังเป็นผู้ควบคุมรายการ “ป.ปลาตากลม” รายการสำาหรับเด็กและ
ครอบครัว ท่านเป็นคนสำาคัญอีกคนหน่ึงของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก ผู้ร่วมผลักดันให้เกิดความเปล่ียนแปลงใน
หลายส่วนของสังคมอย่างการจัดทำาเรตต้ิงทางโทรทัศน์ 
 “งานน้ีถือว่าเป็นความสำาเร็จของ มพด. อย่างสำาคัญเหมือนกัน แต่งานน้ีก็มีหลายหน่วยงานท่ีทำางานด้าน
เด็ก ด้านส่ือ เข้ามาช่วยกันผลักดัน ส่วนตัวก็สู้ท้ังในความเป็นกรรมการ มพด. และเป็นหน่วยงานท่ีทำาวิจัยเร่ืองน้ี  
เพ่ือจะให้เกิดเป็นมาตรฐานว่าคนท่ีจะผลิตรายการเพ่ือจะเป็น ด.รายการสำาหรับเด็ก ท.รายการท่ัวไป น.รายการท่ี
ผู้ใหญ่ควรให้คำาแนะนำา สำาหรับเด็กอายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี  มันจะต้องมีเกณฑ์ว่าเห็นเลือดได้ก่ีนาที เห็นเลือดได้แค่
ไหน เห็นอาวุธ เห็นการทำาผิด เห็นการพูดโป๊ หยาบ รุนแรง เห็นมีดเห็นปืน ซ่ึงรายละเอียดเยอะ ผลสุดท้ายก็ผลักดัน
ให้เกิดกันจนได้ 

แต่ต้องมาคิดมาผลักกันต่อว่าจะผลักดันประเด็นเร่ืองส่ือเด็ก ให้เป็นพ้ืนท่ีส่ือสาธารณะให้เด็กมากข้ึน จะให้สัดส่วน
เวลารายการโทรทัศน์ จะเห็นว่าทุกช่อง ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา อังกฤษ แคนนาดา ญ่ีปุ่น เขาจะมีรายการเพ่ือเด็ก 
โดยไม่ได้แย้งกับผู้ใหญ่ ในอัตราส่วนท่ีใกล้ๆ  กับจำานวนเปอร์เซ็นต์ของเด็ก อย่างเมืองไทยท่ีมี ๑๓% แต่พ้ืนท่ีใน
โทรทัศน์ของเราในช่องสาธารณะ ทุกคนมีสิทธิเท่ากันรวมถึงเด็กด้วย แต่ควรจะเพ่ิมพ้ืนท่ีให้เด็ก เช่น ขอเพ่ิมปีละ
๒% ขอเพ่ิมปีละ ๑% ด้วยเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่ เพ่ือให้มันใกล้เคียง อย่างน้อยก็น่าจะ ๑๐% เพราะเด็กอายุ ๐-๑๕ 
ปี  มันเกินสิบอยู่แล้วทุกช่อง
 เม่ือมันมีพ้ืนท่ีมันก็ต้องมีคนอยากแข่งขันกันทำา  ประเทศไทยไม่มีผู้ผลิตรายการเพ่ือเด็กเป็นเลย ซ้ือ
รายการเพ่ือเด็กมาอย่างเดียว แล้วคุณภาพคนของเราล่ะ คือไม่ได้หมายความว่าไม่ควรซ้ือของเมืองนอกมา เราซ้ือ
มาก็ได้ แต่คนของเราจะอดโอกาสท่ีจะได้พัฒนาฝีมือ ได้เก่งด้วยน่ะสิ เพราะแง่มุมของเราสังคมของเรา ภาษาของ
เรา  มันก็มีแง่มุมซ่ึงอาจทำาให้เป็นอินเตอร์ก็ได้  ถ้าเราพัฒนาให้มันถึงอินเตอร์ได้ ทำาไมเราเป็นผู้เสพอย่างเดียวหรือ
ไง ไม่ผลิต ไม่ทำา ไม่พัฒนา”

แนวทางการก้าวต่อไปของ มพด.  

 การทำางานในหลายๆ ประเด็นท่ีผ่านมานับว่าประสบความสำาเร็จในหลายๆ โครงการท้ังโครงการอาหาร
กลางวันสำาหรับเด็ก โครงการส่ือเพ่ือการสร้างสรรค์ โครงการแรงงานเด็ก แต่ในส่วนตัวของ รศ.ดร.สายฤดี น้ันมอง
ว่ายังมีเร่ืองราวท่ียังไม่ทำาอีกเยอะ  มพด. จึงน่าจะมีภาคีท่ีทำางานร่วมกัน
  “เราไม่จับทุกประเด็น ยังมีเร่ืองอ่ืนๆ การเจ็บไข้ได้ป่วยในเด็ก ศักยภาพในเร่ืองพ้ืนท่ีการเรียนของเด็ก 
โรงเรียนของเด็กหน้าตาหน้าเกลียด ทำาให้เด็กไม่อยากเรียน เป็นเหมือนท่ีเก็บเด็ก ครูก็น่ากลัว  แต่ก็ไม่ได้ว่าครูไม่มี
ระบบการศึกษา  แล้วเง่ือนไขทางรัฐไปควบคุมเร่ืองคุณภาพทำาให้ครูไปมองแต่ตัวเอง  โดยท่ีไม่คิดว่าคุณภาพของ
ครูอยู่ท่ีคุณภาพของนักเรียน ครูก็ไปนึกถึงคุณภาพของครูแต่ว่าคุณภาพของนักเรียนแย่ ก็รู้สึกว่ามีหลายเร่ืองท่ีจะ
ต้องทำา
   ถามว่า มพด.ควรจะทำาอยู่คนเดียวหรือเปล่า  มพด. ก็ไม่ควรจะขยายมาก แต่ควรจะมีหน่วยงานคล้ายๆ  
มพด. อยู่ในหลายๆ พ้ืนท่ี อาจจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) น่ีแหละ แต่มีเจ้าหน้าท่ีหรือกรรมการ 
อบต. ทำาหน้าท่ีคล้ายๆ กับพนักงาน มพด. คือดูผลประโยชน์ของเด็ก เพราะผลประโยชน์ของเด็กไม่มีใครดู ดูแต่
ผลประโยชน์ของลูก แต่ไม่ดูผลประโยชน์ของคนอ่ืน  
 มีผู้ใหญ่ท่ีไม่เคยคิดว่าผลประโยชน์ของเด็กคืออะไร มีท่ีกินท่ีนอน เขากินเขานอนยังไง แผงไฟทำาการบ้าน
ยังไม่มีหรือแม้แต่เวลาให้ทำาการบ้านก็ไม่มี  แม้แต่คำาช่ืนชมให้เด็กท่ีทำาการบ้านก็ยังไม่มี 
 หากเราทำางานร่วมกับ อบต.ได้คงจะดี ให้ความรู้การดูแลผลประโยชน์ของเด็กกับเขา  อย่างน้อยข้อมูล
ด้านเด็กก็ควรจะครบ ไม่ใช่แค่เด็กมีก่ีคน ผู้หญิงผู้ชาย ต้องเป็นเร่ืองท่ีว่าเด็กแต่ละคนมีพ่อแม่หรือเปล่า อยู่ยังไง 
อยู่กับใคร คนท่ีอยู่กับเด็กมีอะไรเป็นข้อสงสัยไหม อยู่ในศักยภาพท่ีให้โอกาสเด็กพัฒนาหรือเปล่า การพัฒนาก็มี
อีกหลายด้าน ท้ังร่างกาย กล้ามเน้ือ ความคิด  สติปัญญา แล้วยังพ้ืนท่ีเส่ียงอีกท่ีรอบตัวเด็ก  ตัวอย่างของผู้ใหญ่ท่ี
เป็นต้นแบบของเด็ก  มพด. ทำาเร่ืองยาก เพราะว่าการดูแลเด็กเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้ดูแลตัวเรา แต่กิเลสมนุษย์มัน
ดูแลตัวเราและครอบครัวเราท้ังน้ัน
 ฉะน้ัน การทำางานด้านเด็กท่ีไม่ใช่ลูกของตัวมันก็เหมือนกับสวนทางธรรมชาติของมนุษย์ แต่เขาก็ทำาได้ 
๓๐ ปี เขาทำาได้ดี แล้วเขาก็สร้างคนท่ีดีต่อไป” 

รศ.ดร.สายฤดี  วรกิจโภคาทร
กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

 มพด.เป็นมูลนิธิเล็กๆ ในการท่ีจะ
ทำาให้อยู่รอดแล้วก็ทำางานได้ มีคนรู้จัก มีคน
เข้ามาร่วมกับ มพด. ประกอบด้วยคนท่ีมี
ความเสียสละ ทุ่มเท ขยัน และจริงใจมากๆ

“

“
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 “วิทยุสโมสรเพ่ือนงาน” ออกอากาศคร้ังแรกวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ทางคล่ืน FM.๙๒.๕ MHZ. และ AM. 
๘๑๙ MHZ. ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. และเปล่ียนมาออกอากาศทุกวันเสาร์ ช่วงเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 
เม่ือประมาณปี ๒๕๕๑ จนถึงปี ๒๕๕๔  รายการของเราเผยแพร่สาระความรู้ให้กับแรงงานเด็กในช่วงแรก หลังจากน้ันก็มี
เน้ือหาเพ่ิมในส่วนของเด็ก เยาวชน และครอบครัว  รายการน้ียังได้รับรางวัลวิทยุดีเด่นเพ่ือเยาวชน  จากสำานักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) ในปี ๒๕๔๕ ก่อนจะถูกปิดตัวลง ไม่ให้โอกาสแม้แต่จะให้ผู้จัด
รายการอย่าง กนกวรรณ โมรัฐเสถียร และ อัปสร เสถียรทิพย์  ได้บอกลาแฟนรายการ เม่ือกลางเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ซ่ึง
เป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนรัฐบาล  ประกอบกับเป็นเวลาเดียวกันกับรัฐบาลต้องจัดรายการนายกพบประชาชน รายการจึงต้อง
ปิดไปโดยปริยาย”

วิทยุสโมสรเพ่ือนงาน ความทรงจำาของวันวาน

 “เราไม่มีโอกาสท่ีจะส่ือสารกับผู้ฟังรายการเราเลย  แฟนรายการท่ีฟังเราเป็นประจำา ก็จะมีโทรศัพท์และ
เขียนจดหมายเข้ามาถามกันว่า ‘รายการของเราหายไปไหน ทำาไมไม่มาจัด’ เราไม่มีแม้กระท่ังโอกาสท่ีจะอำาลา
ตัวเราเองก็รู้แบบสายฟ้าแลบ” คุณกนกวรรณ เอ่ือนเอ่ย
 รายการวิทยุสโมสรเพ่ือนงาน เป็นกิจกรรมหน่ึงของสโมสรเพ่ือนงาน โครงการแรงงานเด็ก มูลนิธิเพ่ือ
การพัฒนาเด็ก (มพด.) เป็นสโมสรทางอากาศเพ่ือเป็นการพบปะกันระหว่าง มพด. กับกลุ่มแรงงานเด็ก
 รูปแบบและเน้ือหารายการมีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้กลุ่มแรงงานเด็กได้เข้ามาแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ปัญหาของตัวเอง มีการณรงค์เพ่ือป้องกันการใช้แรงงานเด็ก ซ่ึงรายการครอบคลุมท่ัวประเทศและ
ยังไปถึงมาเลเซียบริเวณเขตชายแดนติดประเทศไทย
 “เราผลิตละครวิทยุเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองแรงงานเด็กและการป้องกันตัวเอง  เปิดโอกาสให้
สมาชิกได้มีส่วนร่วมเหมือนเป็นผู้ส่ือข่าว ส่ือสารกันทางอากาศ เราคิดว่ารายการสโมสรเพ่ือนงานเป็นส่ือกลางท่ีจะ
เป็นการลดช่องว่าง  ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ให้เข้าใจซ่ึงกันและกันได้
 มีช่วงการส่งเสริมการอ่าน  จะมีการแนะนำาหนังสือโดยตัวเด็กและเยาวชนเอง พอเรามีช่วงเวลาน้ีปุ๊บก็
จะเกิดฟีดแบ็คเยอะแยะ  มีผู้ฟังโทรมาจากท่ัวประเทศ  ยะลา ปัตตานี  เชียงราย ลำาปาง มาจากปีนังก็มี”
 ส่วนหน่ึงของรายการวิทยุฯ ยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่งานหลักๆ ของ มพด.ด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้าน
แรงงานเด็ก ด้านการพัฒนาเด็ก ด้านการช่วยเหลือคุ้มครอง หรือว่าด้านการส่งข้อสนับสนุนทุนเร่ืองการศึกษา  
เร่ืองอาหารกลางวันเร่ืองการทำากิจกรรมต่างๆ สำาหรับเด็ก รวมถึงงานอาสาสมัคร
 “เสียดายโอกาส และช่องทางท่ีเราจะสามารถส่ือสารข้อมูลด้านการพัฒนาเด็กดีๆ ช่องทางส่ือสารเพ่ือ
การพัฒนาเด็กเราก็ยังทำาอยู่  แต่ว่าอันน้ีมันเป็นช่องทางท่ีเราทำาได้และเข้าถึงได้ทุกครัวเรือน ซ่ึงเรียกว่าโอกาสทอง
เลยก็ว่าได้”

หากปาฏิหาริย์มีจริง เราจะกลับมาออนแอร์อีกคร้ัง

 หากปาฏิหาริย์มีจริงแฟนรายการจะได้ฟังดีเจเสียงใสๆ อีกแน่นอน ซ่ึงช่วงเวลา ๑ ช่ัวโมง เน้ือหาค่อน
ข้างลงตัวแล้ว เพราะว่ามีท้ังการส่ือสารสองทางครบตามหลักการส่ือสาร
 “ก็รู้สึกเหงานะคะ หากมีโอกาสได้กลับมาจัดรายการอีกจะทำาเร่ืองการส่ือสารของคนให้มากข้ึน ไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองภาษาหรืออะไรก็แล้วแต่  เป็นเกร็ดท่ีเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาเด็ก  หรือว่าเป็นช่องของการเสริมทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตท่ีสร้างสรรค์ เคยคุยกันเร่ืองการทำารายการ Online เหมือนกัน แต่เราต้องมีทีมงานท่ีจะมา
ทำาเยอะข้ึน  มันต่างกับคล่ืนวิทยุท่ีเราได้จากกรมประชาสัมพันธ์  ซ่ึงเป็นช่วงเวลาหน่ึงท่ีเรานัดเจอกับแฟนรายการ
บนหน้าปัดวิทยุ  เข้าถึงได้มากกว่า หากมีโอกาสเราก็จะทำาให้ดีย่ิงกว่าเดิม” 
 จุดนัดพบบนหน้าปัดคล่ืน FM. ๙๒.๕ MHZ. และ AM. ๘๑๙ MHZ. ทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
ของสมาชิกสโมสรเพ่ือนงาน คงอีกไม่นานเกินรอ

กนกวรรณ  โมรัฐเสถียร
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองเด็ก

 เราผลิตละครวิทยุเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจเร่ืองแรงงานเด็กและการป้องกัน
ตัวเอง  เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม
เหมือนเป็นผู้ส่ือข่าว ส่ือสารกันทางอากาศ 
เราคิดว่ารายการสโมสรเพ่ือนงานเป็นส่ือ
กลางท่ีจะเป็นการลดช่องว่าง ระหว่างเด็ก
กับผู้ใหญ่ให้เข้าใจซ่ึงกันและกันได้...

“
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 เพราะเชื่อว่าชีวิตเด็กถูกสอนให้เชื่อมาเยอะแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ โรงเรียน หรืออะไรก็ตาม สื่อที่ดี
ควรมีอะไรบางอย่างให้คิด สำาหรับด้านการรับสื่อนั้น ผมเชื่อว่าคงมีเกณฑ์พื้นฐานของมันอยู่ ซึ่งถ้าเด็กอายุเท่า
นี้รับสื่อควรเป็นอย่างไร บางช่วงเด็กควรจะรู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงนะครับ ผู้ผลิตสื่อคงต้องคิดก่อนว่า
ทำาให้ใครดูใครรับ ความชอบแบบไหน แล้วก็ทำาสื่อของเราให้ไปโดนเขา
 พื้นที่ว่างของสื่อสำาหรับเด็กนั้น ควรมองระดับเล็กๆ ก่อน มองที่โรงเรียนว่าถ้าเด็กคนหนึ่งเขาอยาก
ทำาอะไร อยากคิดอะไรได้สักอย่าง อยากจะสื่อสารในโรงเรียนคิดว่าน่าจะทำาสื่อเล็กๆ ในโรงเรียนก่อน โรงเรียน
มีพื้นที่ให้เขาแสดงความคิดเห็น พื้นที่ได้ทำานั้นทำานี้อย่างง่าย คือ เด็กคิดแล้วมีพื้นที่ไหนที่โยนความคิดนี้ลงไป มี
โรงเรียน อาจารย์หรือใครอื่นสนับสนุน ถ้าเจอครูที่ดี เขาก็จะดูว่าเด็กทำาอะไรได้ ไม่ได้ครูจะเข้าไปช่วย โรงเรียน
มีงบประมาณไหม ครูที่ดีจะให้ความสำาคัญ ไม่หัวเราะเด็ก อยากสนุกกับเด็ก เห็นเด็กเริ่มแล้วตามผลักดันต่อให้
ดีขึ้น ความจริงแล้วเยาวชนไม่รู้ว่าจะเอาพื้นที่ที่ไหน พื้นที่ระดับประเทศอาจเป็นเรื่องไกลตัวมาก เอาแค่เรื่อง
ในโรงเรียนก่อน เขาคิดอยากจะทำาอะไรแล้วเขาไม่ถูกสกัดกั้น คือเด็กต้องการพื้นที่ในการแสดงออก ถ้าคิดว่า
โรงเรียนมีให้ ครูเห็นความสำาคัญ แล้วก็ตั้งต้นจากเด็ก ไม่ใช่ครูคิดแล้วไปดึงเด็กมาทำามันก็จะดีครับ”

       (คัดตอนจาก “พื้นที่ของหนู...หายไป” 
        มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ปี ๒๕๔๗)

โครงการเเรงงานเด็ก
ภาพประวัติศาสตร์

ทรงกลด บางยี่ขัน
บรรณาธิการนิตยสาร a day / นักเขียน
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“
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 สื่อที่น่าเหมาะสำาหรับเด็กน่าจะ
เป็นสื่อที่กระตุ้นให้เด็กคิด โดยพื้นฐานแล้ว
สื่อต้องรับง่าย เข้าใจง่าย สนุก สามารถดึง
เด็กให้เข้ากับสื่อ ผมว่าถ้าทำาให้เด็กคิดได้
จะดีครับ ไปจุดประกาย กระตุ้น ตั้งคำาถาม 
สร้างให้คิด อยากจินตนาการ 
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โครงการครอบครัวเเละพัฒนาชุมชน
ภาพประวัติศาสตร์

ผู้ร่วมเดินทางสร้างสังคมไทย
ไม่ทอดทิ้งเด็ก
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 ...บางคร้ังเราให้ปลาเขาไปเขากินม้ือเดียว หน่ึงตัวกินหน่ึงม้ือ 
สิบตัวกินสิบม้ือ  แต่ถ้าเราให้อวนหรือแหเขาไป เขาก็สามารถเอาอวน
หรือแหไปจับปลากินได้ตลอดชีวิต...

 อาจารย์วิโรจน์ ต้ังวาณิชย์ หน่ึงในผู้ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กอยู่อย่าง
สม่ำาเสมอ ส่วนหน่ึงเพราะอาจารย์ไม่มีลูก หากแต่มีหลานจึงอยากจะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งปันส่ิงดีๆ 
และโอกาสดีๆ ให้กับเด็กคนอ่ืนๆ
 “หลานเรามีอะไรทุกอย่าง ถ้าเด็กคนอ่ืนๆได้อย่างหลานเราก็ดี เราก็รู้ทฤษฎีว่าเด็กเป็นพ้ืนฐาน
และอนาคตของสังคม สังคมจะแข็งแรงก็ต้องแข็งแรงต้ังแต่เด็ก ถ้าเด็กไม่แข็งแรงโตไปเป็นผู้ใหญ่ไม่แข็งแรง  
สังคมก็ไม่แข็งแรง เวลาเราเล้ียงหลาน ๔  คน เราก็รู้สึกว่าเราให้เขาได้แค่น้ี  ถ้าเผ่ือเรามีมากกว่าน้ี เราน่าจะ
แบ่งปันให้คนอ่ืนบ้าง
 มนุษย์เราเป็นสัตว์ท่ีบอบบาง ลูกวัวลูกควายเกิดมาก็ดูดนมเป็นแล้วก็ว่ิงได้แล้ว เด็กไม่ได้นะ
ปล่อยให้เขาอยู่เฉยๆ ก็ตาย เราต้องดูแลเขา เราต้องดูแลเด็ก เป็นการสร้างกุศลให้ตัวเองด้วย ถ้าชาติหน้า
เราเกิดเป็นเด็กก็ขอให้เกิดเป็นเด็กท่ีมีคนดูแลเรา”

สอนวิธีจับปลา 
 คร้ันหลานของอาจารย์ วิโรจน์ เติบโตข้ึน จนถึงระดับมหาวิทยาลัย  อาจารย์ วิโรจน์บอกว่ามุม
มองหรือการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็กก็ขยับข้ึนมาเช่นกัน ซ่ึงอาจารย์ได้มองถึงโอกาสด้านการศึกษา 
 “เม่ือก่อนจะโฟกัสแต่เด็กเล็กๆ  พอหลานอายุมากข้ึนการดูแลเด็กก็กว้างข้ึน  รู้สึกเสียดายเด็ก
บางคนเรียนดีมากๆ  บางทีอีกนิดเดียวเขาก็จะได้ปริญญาแล้ว แต่เขากลับไม่มีโอกาส ไปกู้อะไรก็ไม่ได้  ก็
เลยมาคุยกับทาง มพด. มีไหมท่ีเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนมากๆ  ผลักเขาแค่นิดเดียว  เขาก็จะข้ึนฝ่ังได้แล้ว 
เพราะพอเราส่งคนหน่ึงข้ึนฝ่ังได้ เขาก็จะส่งต่อไปได้อีกสิบคน
 การทำาบุญเป็นเร่ืองดีแน่นอน พระพุทธเจ้าสอนไว้ทาน ศีล ภาวนา ต่ำาสุดเลยต้องมีทานเข้า
มาก่อนเลย ต่อมาศีล ภาวนา เพ่ือจะเข้านิพพาน คนไทยเป็นคนใจบุญนะ เป็นคนทำาทานมาก  สำาหรับ
อาจารย์  บางคร้ังเราให้ปลาเขาไปเขากินม้ือเดียว หน่ึงตัวกินหน่ึงม้ือ สิบตัวกินสิบม้ือ  แต่ถ้าเราให้อวนหรือ
แหเขาไป เขาก็สามารถเอาอวนหรือแหไปจับปลากินได้ตลอดชีวิต
 มีหลายๆ คนเขียนจดหมายมาเล่า  มาขอบคุณแล้วก็รายงานผลการเรียน และก็เขียนมาปฏิญาณ
ตนว่าจะเป็นคนดี ซ่ึงตรงน้ีสำาคัญ จะเรียนเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไร ขอให้เป็นคนดี เพราะบ้านเมืองเราไม่ได้
ขาดคนเก่ง
 เด็กบางคนพอเรียนไปแล้วไม่ถึงฝ่ังฝัน บางคนไปมีสามีช่วงท่ีเรียนอยู่ ทาง มพด. ก็มีการโยกทุน
การศึกษา ให้กับคนท่ีจำาเป็นและได้ผลมากกว่าซ่ึงไม่ต้องห่วงว่าจะเสียเปล่า  มพด. มีการจัดการให้ ซ่ึงถือว่า
เป็นท่ีไว้วางใจของผู้ท่ีจะมาบริจาคได้ 
 สุภาษิตจีนบอกว่าถ้าเผ่ือเรามีสตางค์เราก็ออกสตางค์ ถ้าสตางค์เราไม่พอเราก็ออกแรง ถ้าเราไม่มี
แรงเราก็ออกใจ  บางคร้ังบางคนเงินก็ไม่มี แรงก็ไม่มี ใจก็ไม่มี  ไม่ใช่ว่าใจก็ไม่มีนะ เขาอยู่ในสภาวะท่ีทำาอะไร
ไม่ได้แล้ว ออกลมปากก็ยังดี  ช่วยพูดช่วยอะไรแผ่กุศลน้ันออกไป  เหมือนโครงการเก็บไข่มุกของไต้หวัน 
เด็กๆ ทุกคนคือไข่มุก เป็นอัญมณีท่ีมีค่าของมนุษย์เรา  ไข่มุกแต่ละเม็ดมันเร่ียราดตกไปในท่อ  อยู่ในกอง
ขยะบ้าง ถ้าเรามีโครงการไปเก็บไข่มุกแต่ละเม็ดข้ึนมา  เด็กก็จะกลายเป็นอัญมณีท่ีมีค่าน่ันเอง”  อาจารย์ 
วิโรจน์ กล่าวท้ิงท้าย  
 ไข่มุกทุกเม็ดในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นเด็กชาติไหน  ก็มีค่าไม่แตกต่างกันเพียงแต่ว่า “คุณ” 
จะเก็บไข่มุกเหล่าน้ันข้ึนมาเม่ือไรเท่าน้ันเอง...

อาจารย์ วิโรจน์ ต้ังวาณิชย์
ผู้บริจาคประจำา
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อัปสร เสถียรทิพย์ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

อาสาสมัครจัดการรายวิทยุสโมสรเพ่ือนงาน 

 อัปสร เสถียรทิพย์ อาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุสโมสรเพ่ือนงาน ซ่ึงแรกเร่ิมก้าวเข้ามาเป็น
อาสาสมัครเพราะรู้จักเป็นการส่วนตัวกับพ่ีหยุย (คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้อำานวยการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนา
เด็ก)  ซ่ึงเป็นรุ่นพ่ีอยู่ในชมรมวรรณศิลป์ สมัยเรียนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือเข้ามาแล้วร่วมทำางานท้ัง
เป็นพิธีกรในงานต่างๆ ของ มพด. และจัดรายการวิทยุ
 “ในตอนน้ัน อ.เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ท่านก็เป็นเหมือนคนชักนำาว่าสถานีวิทยุของกรม
ประชาสัมพันธ์น่าจะมีรายการเด็กเยาวชนและครอบครัว ตอนแรกเจาะกลุ่มแรงงานเด็ก จะเป็นเหมือนส่ือ
กลางของแรงงานเด็ก ตอนหลังๆ เร่ิมมีการเปล่ียนรูปแบบจากเร่ืองแรงงานเด็กเป็นครอบครัว  เพราะว่าคน
ฟังสถานีวิทยุประเทศไทยกินพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ  ในเวลา ๑ ช่ัวโมง ช่วงรายการของเราหลากหลาย
ช่วงแรก มีเร่ืองดีท่ีอยากเล่า จะเป็นเร่ืองดีๆ  เร่ืองประทับใจ มีการไปพบเจอเหตุการณ์ สถานการณ์ หรือ
ไปเจอคนดีๆ ก็เอามาเล่าออกอากาศ 
ช่วงท่ีสอง จะเรียกว่าช่วงเร่ืองน้ีมีเอาไว้แบ่งปัน จะแบ่งปันเร่ืองสุขภาพ โครงการดีๆ แบ่งปันเร่ืองราวดีๆ 
เพ่ือสังคม 
ช่วงท่ีสาม จะเป็นอาหารเสริมเติมความรู้ จะเป็นแนะนำาหนังสือ มีเยาวชนผู้ใหญ่มาแนะนำาว่าเร่ืองน้ีน่า
อ่านยังไง 
ช่วงท่ีส่ี  ช่วงอย่าทอดท้ิงเด็ก ก็จะเป็นประเด็นเก่ียวกับเยาวชน เป็นความห่วงใยเยาวชน  ซ่ึงมีโครงการท่ี 
มพด.ทำาอะไรท่ีเก่ียวกับการดูแลเด็กๆ ก็จะนำามาเสนอ หรือเป็นส่ือกลางโครงการดีๆ ของหน่วยงานต่างๆ 
มาแนะนำา”
  

รายการดีดีมีไว้แบ่งปัน
 จากอาสาสมัครท่ีมาด้วยหัวใจ  ก็ลงแรงคิดงาน ด้วยหัวใจและร่วมทำางานกับ มพด. มาถึง
ทศวรรษ ก่อนรายการจะถูกปิดไปโดยไม่มีโอกาสได้อำาลาแฟนรายการ
 “พ่ีรู้สึกว่ารายการของเราน้ันมันเป็นรายการท่ีอาจจะเรียกได้ว่าข้อมูลต่างๆ จะเป็นประโยชน์เพ่ือ
สังคม ไม่มีการโฆษณา ขอรับบริจาค เราจะไม่พูดขอรับบริจาคตรงๆ ให้เขาต้องหนักใจ แต่จะให้เขารับรู้ว่า
สังคมมีอะไร และเขาควรจะทำาอะไรมากกว่า เช่น พูดโครงการต่างๆ ของสังคมว่าตรงน้ีมีเด็กท่ีเขาควรจะ
ได้รับการช่วยเหลือท่ีไหน ทางเหนือตอนน้ีต้องการอะไรบ้าง  แต่ละช่วงรายการเราเน้นประเด็นว่าอยากให้
เป็นแบบอย่างว่า การทำาความดีเล็กๆ น้อยๆ ไม่จำาเป็นต้องเป็นความดีท่ีย่ิงใหญ่ บางคร้ังพูดจาดีๆ กับคน
รอบข้างก็ทำาความดีแล้ว หรืออาจจะเป็นการทำาความดีเล็กๆ น้อยๆ เก่ียวกับคนในครอบครัว หรือสังคมวง
กว้างมาแบ่งปันกัน บางทีอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้ทำาอะไรดีๆ เพ่ือคนอ่ืน คนใกล้ๆ ตัว คนอ่ืนข้าง
นอก มาเล่าแบ่งปันกัน มันก็กระทบใจได้เหมือนกัน ก็เสียดายนะท่ีถูกปิดไป
 ฝากถึงผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ว่ารายการเพ่ือเด็กและเยาวชนและครอบครัวไม่ค่อยมี ตราบ
ใดท่ีเร่ืองของทุนนิยมธุรกิจมาครอบคลุม รายการพวกน้ีถ้าเกิดในสถานีท่ีใช้เงินไม่สามารถเกิดได้อยู่แล้ว 
ต้องเป็นสถานีท่ีให้เวลากับเราแบบไม่ต้องให้เราเสียค่าใช้จ่าย  ต้องเป็นสถานีเพ่ือประชาชน ถ้าได้มีโอกาส
กลับมาใหม่ ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมโดยกว้างข้ึน” 
 อาสาสมัครฝากท้ิงท้ายได้อย่างคมคาย หวังว่าคำาบอกน้ีผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์คงจะ
ได้ยิน 

 ฝากถึงผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ว่ารายการเพ่ือเด็กเยาวชน
และครอบครัวไม่ค่อยมี ตราบใดท่ีเร่ืองของทุนนิยมธุรกิจมาครอบคลุม 
รายการพวกน้ีถ้าเกิดในสถานีท่ีใช้เงินไม่สามารถเกิดได้อยู่แล้ว ต้องเป็น
สถานท่ีให้เวลากับเราแบบไม่ต้องให้เราเสียค่าใช้จ่าย  ต้องเป็นสถานีเพ่ือ
ประชาชน ถ้าได้มีโอกาสกลับมาใหม่ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับสังคม
โดยกว้างข้ึน

“

“
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uธวัชชัย  ชำานาญจิตร
อดีตนักเรียนทุนของ มพด.

 ธวัชชัย  ชำานาญจิตร หรือ เอ้ หนุ่มวัย ๒๕ ปี เอ่ยคำาขอบคุณน้ีอย่างเต็มภาคภูมิกับโอกาสท่ีได้รับ
จนทำาให้เขาได้เรียนจบและได้ก้าวเข้าไปทำางานท่ีบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำากัด หลังจบปริญญาตรี
ครอบครัวของ “เอ้” ทำาการเกษตรอยู่ท่ีจังหวัดบุรีรัมย์  เขาต้ังใจเรียน และได้รับทุนการศึกษาต้ังแต่
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จนถึงมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เขาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จาก โรงเรียนนางรอง  
อำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเรียน สายวิทย์-คณิต
 “ถามถึง ทุนท่ีผมได้จาก มพด. ถามว่าดีใจไหม  สิบสองปีย้อนกลับไป  ไม่ใช่แค่ผมท่ีดีใจ คนท้ัง
ครอบครัวผมก็ดีใจกับเงินจำานวนน้ี และถือว่ามากไหมสำาหรับเรา  สามปีแรกผมไม่เคยใช้เงินก้อนน้ี แม่บอก
ให้เก็บเงินน้ีไว้ เอาไว้เม่ือยามเราจำาเป็นจริงๆ และเงินจำานวนน้ีทำาให้ผมรู้จักการออมและต้องนำาเงินมา
ลงทุน”
 คร้ันจบมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เอ้เข้าเอ็นทรานซ์ และติดท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในคณะ
วิทยาศาสตร์-สุขภาพ ด้วยความท่ีช่วงเรียนมหาลัยได้เป็นช่วงท่ีมีการเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นอย่างมากและ
ต้องค้นหาตัวเองเพ่ือท่ีจะเดินต่อไปในวิชาชีพท่ีตนเองชอบ เขาจึงค้นพบหนังสือเล่มหน่ึงเก่ียวกับการออม
และการลงทุน
 “ผมอ่านๆๆ อ่านจนสามารถเข้ามาเรียนรู้ ในวงการสายธุรกิจการเงินได้ ตามข้ันตอนต่างๆ เข้า
แข่งขันทางด้านเงิน อบรม สัมมนา เท่าท่ีหาเวลาไปได้”  เอ้บอกถึงความสนใจของเขา

ไต่ไปให้ถึงฝัน
 หลังจากจบมหาวิทยาลัยเขาได้เข้ามาเป็นอาสาสมัคร ในศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา โดยมีสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานควบคุม ได้ใช้ทักษะท่ีเรียนมาและความ
สามารถมาใช้ในการทำางานในด้านน้ี  แต่ในใจก็คิดท่ีจะเข้ามาในสายธุรกิจการเงินให้ได้ 
 “ทำาอยู่ประมาณ ๖ เดือนก็เข้ามาทำางานแห่งแรกท่ีบริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ีกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
สาขาสีลม ๓ ทำามาได้ประมาณ ๑ ปี ก็มีช่วงเปล่ียนของชีวิตอีกคร้ัง ทำาให้ได้มาอยู่ท่ีบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ 
จำากัด ประจำาสำานักงานใหญ่ ซ่ึงเป็นสถานท่ีทำางานในปัจจุบัน”
 จากโอกาสวันน้ัน จนเขาได้มีโอกาสในวันน้ี ส่วนหน่ึงมาจากครอบครัว น่ันคือ พ่อ แม่ และพ่ีสาว 
ซ่ึงเอ้บอกว่า ครอบครัวเป็นชีวิต ความหวัง และพลังของเขาให้ชีวิตได้เดินได้อย่างม่ันคงทุกก้าวของชีวิต  
และอีกส่วนหน่ึงก็คือ ผู้ให้ทุนการศึกษาและพ่ีๆ ท่ี มพด.
 “ผมเขียนจดหมายไปถึงผู้มีพระคุณท่านน้ัน ช่ือของท่านผมยังจำาได้อยู่ในใจ  แต่มิได้มีโอกาสได้
บอกท่าน ว่าท่านได้จุนเจือผมในวันน้ันจนทำาให้มีช่วงเวลาท่ีดีในวันน้ี  ผมไม่ได้รับการติดต่อจากท่านว่าท่าน
ได้รับรู้ไหม ว่าเงินท่ีท่านส่งให้ผมมันมีค่ามากเพียงใด  อีกกลุ่มบุคคลท่ีให้จิตวิญญาณแด่ผม ..คือ พ่ีๆ มพด. พ่ี
หนิง พ่ีเก่ง พ่ีออง พ่ีคอยเข้าไปหา ถามสุขทุกข์ มากกว่าการไปเย่ียมเยียน แต่มันเป็นเหมือนทำาให้ผมมีความ
หวังว่าต้องเดินต่อไป...”
 กิจกรรมหลายๆ อย่างท่ีให้เขาได้เข้าร่วม  ไม่ว่าค่ายเยาวชน ทำากลุ่มอาชีพ  การเข้าไปคลุกคลีกับ
เขาและเพ่ือนๆ ทำาให้เขาได้คิด ได้ริเร่ิม การทำากิจกรรมสร้างสรรค์หลายๆ อย่าง
 “ขอบคุณ ผมไม่อาจลืมพ่ีๆ ได้เช่นกัน และส่ิงใดท่ีสามารถช่วยเหลือทางมูลนิธิได้ ผมก็ยินดี”
เอ้กล่าวท้ิงท้ายด้วยความยินดี

 ผมเขียนจดหมายไปถึงผู้มีพระคุณท่านน้ัน ช่ือของท่านผมยัง
จำาได้อยู่ในใจ  แต่มิได้มีโอกาสได้บอกท่าน ว่าท่านได้จุนเจือผมในวันน้ัน
จนทำาให้มีช่วงเวลาท่ีดีในวันน้ี  ผมไม่ได้รับการติดต่อจากท่านว่าท่านได้
รับรู้ไหม  ว่าเงินท่ีท่านส่งให้ผมมันมีค่ามากเพียงใด  อีกกลุ่มบุคคลท่ีให้
จิตวิญญาณแด่ผม ..คือ พ่ีๆ มพด. พ่ีหนิง พ่ีเก่ง พ่ีออง  พ่ีคอยเข้าไป
หา ถามสุขทุกข์ มากกว่าการไปเย่ียมเยียน แต่มันเป็นเหมือนทำาให้ผมมี
ความหวังว่าต้องเดินต่อไป...

“

“
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 ประจักษ์  คำาคุ้ม เป็นอีกคนท่ีคว้าโอกาส จาก มพด.ไว้ได้อีกหน่ึงคน  ด้วยความท่ีเขาเป็นคนรัก
เรียน เม่ือคร้ังท่ีเขาเป็นแรงงานเด็กในขณะน้ันเขาจบเพียงประถมศึกษาปีท่ี ๖ แต่ปัจจุบันเขาจบปริญญาตรี 
และทำางานมีความม่ันคงแล้ว
 “อยากเรียนต่อมัธยม  แต่ทางบ้านไม่ส่งให้เรียนเพราะไม่มีเงิน” ประจักษ์จึงต้องช่วยทำางานท่ี
บ้านแทนท่ีจะได้เรียน และงานท่ีเขาทำาก็คือ “เล้ียงควาย” จนอายุ ๑๔ ปี จึง ถูกส่งตัวให้ไปอยู่กับญาติ
 “ฐานะเค้าดีกว่า ตาบอกว่าถ้าอยู่ ๑ ปี เค้าให้ข้าวเปลือก ๓๐ กระสอบ แต่ถ้าอยู่ ๒-๓ ปี เค้าจะ
ให้ลูกควาย ๑ ตัว บ้านน้ีมีควายหลายตัว  มีนาหลายไร่  หน้าท่ีหลักในบ้านหลังใหม่ ก็คือการเล้ียงควายเป็น
ฝูง  ท่ีนาก็กว้างหน่อย  เหน่ือยมากๆ  ฤดูทำานา ก็ช่วยทำานา ท้ังไถ  ดำานา พอจบฤดูเก็บเก่ียว ก็ขอลากลับ
บ้าน”
 เม่ือคนในหมู่บ้านท่ีไปทำางานร้านอาหารท่ีกรุงเทพฯ กลับมาท่ีหมู่บ้าน ก็มาบอกข่าวเร่ืองร้าน
อาหารอีสานต้องการคนทำางาน  ประจักษ์จึงเข้าไปทำางานท่ีร้านอาหารอีสานเป็นแห่งแรกและเป็นจุดเร่ิม
ต้นของชีวิตของเขา
 “น่ังรถไฟช้ัน ๓  เรียกว่ายืนถึงจะถูก เพราะในขบวนรถไฟมีแต่คน   เบียดเสียดกันในตู้รถไฟ  คน
ขายของก็เดินไปเดินมา  กว่าจะถึงกรุงเทพฯ ไม่ได้หลับท้ังคืน  มาถึงกรุงเทพฯ เค้าก็พาไปท่ีทำางานเลย เป็น
อาคารพาณิชย์สี ๔ ช้ัน เข้าทางหลังร้าน พนักงานนับ ๑๐ คนกำาลังทำางานอยู่   ร้านขายอาหารอีสาน ติด
แอร์  ขายน้ำาตกหมู ลาบ ส้มตำา ไก่ทอด หมูแดดเดียว ไส้กรอก ขายเหล้า ขายเบียร์ ฯลฯ”
 หลังการสัมภาษณ์ประจักษ์ได้ทำางานในตำาแหน่ง “เตรียมของสดสำาหรับส่งต่อเข้าครัว และส่งให้
สาขาอ่ืนๆ” ได้เงินเดือนๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท กินอยู่กับร้าน  มีชุดไว้ใส่ทำางานให้คนละหน่ึงชุด ได้หยุดอาทิตย์
ละหน่ึงวัน  
 ประจักษ์สนุกกับการทำางาน  มีเพ่ือน ไม่ได้ลำาบากมากเหมือนทำานา  และต่อมาเร่ิมคิดอยาก
เรียนต่อตามความฝัน   เพ่ือนจึงแนะนำาท่ีเรียนให้ไปสมัครเรียนท่ีบ้านพักแรงงานเด็ก ตรงหัวลำาโพง ต้อง
เรียนวันอาทิตย์ เขาจึงกลับมาคุยกับหัวหน้าว่าอยากเรียน  ขอหยุดวันอาทิตย์ได้ไหม  ซ่ึงหัวหน้าก็สนับสนุน
 “เรียนด้วยทำางานไปด้วย ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสโมสรแรงงานเด็ก ตอนน้ันไม่รู้หรอกว่าสโมสร
เป็นยังไง ทำาอะไรบ้าง สนใจเร่ืองเรียนอย่างเดียว ช่วงท่ีเรียนได้ทำากิจกรรมเข้าค่าย หลายคร้ังก็สนุกดี ติดใจ
มีเพ่ือนเยอะ ทุกเช้าวันอาทิตย์ผมจะมาบ้านพักแรงงานเด็กก่อนคนอ่ืนๆ เพ่ือมาจัดห้องเรียน ยกโต๊ะ ยก
เก้าอ้ีเตรียมไว้”
 ประจักษ์ขยันเรียน  จะมีบ้างท่ีไม่ได้มาเรียนหรือมาร่วมทำากิจกรรมกับเพ่ือนๆ เพราะเปล่ียนงาน 
หรือบางวันต้องทำาโอทีในวันอาทิตย์ ก็จะไม่ได้มาเรียน มาร่วมกิจกรรม  แต่ระยะทางน้ันไม่ได้เป็นปัญหา
อะไรกับเขาเลย
 “เปล่ียนงานไปอยู่โรงงานทอผ้า อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร แต่ก็มาเรียนและทำากิจกรรมกับ
สโมสรฯ ทุกอาทิตย์  การเดินทางจะน่ังรถสองแถวไปตลาดมหาชัยเพ่ือต่อรถไฟลงท่ีวงเวียนใหญ่ ต่อรถเมล์
มาสถานีรถไฟหัวลำาโพง เดินทางอย่างน้ีประมาณ ๖ เดือน ก็มีความสุขดีไม่ได้คิดว่าลำาบากอะไร แต่ถ้า
อาทิตย์ไหนมีโอทีบังคับ ก็จะไม่ได้มาเรียน” 

 เรียนด้วยทำางานไปด้วย จนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสโมสร
แรงงานเด็ก ตอนน้ันไม่รู้หรอกว่าสโมสรเป็นยังไง ทำาอะไรบ้าง สนใจ
เร่ืองเรียนอย่างเดียว ช่วงท่ีเรียนได้ทำากิจกรรมเข้าค่าย หลายคร้ังก็สนุก
ดี ติดใจมีเพ่ือนเยอะ ทุกเช้าวันอาทิตย์ผมจะมาบ้านพักแรงงานเด็กก่อน
คนอ่ืนๆ เพ่ือมาจัดห้องเรียน ยกโต๊ะ ยกเก้าอ้ีเตรียมไว้

ประจักษ์ คำาคุ้ม
เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิพิทักษ์สตรี

“

“

ส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่ิอเด็ก สู่สื่อสร้างสุขภาวะเด็กเเละเยาวชน
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 แล้วโอกาสก็เป็นของประจักษ์อีกคร้ัง เม่ือสโมสรแรงงานเด็ก  เปิดรับอาสาสมัครช่วยงาน เขาจึง
ตัดสินใจมาช่วยงานเพราะอยากลองทำา ท่ีสำาคัญคือ “ได้เรียนหนังสือ” 
 “เป็นอาสาสมัครสโมสรแรงงานเด็ก  มีรุ่นพ่ีท่ีเป็นอาสาสมัครของสโมสร ๓ คน รวมผมด้วย ก็เป็น 
๔ คน พวกพ่ีๆ เค้าจะจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเพ่ือนแรงงานเด็ก ทำาจดหมายข่าวเพ่ือนถึงเพ่ือน  ส่งข่าวสารให้
เหล่าสมาชิกท่ีทำางานอยู่ตามโรงงานต่างๆ  จัดค่ายทัศนศึกษา บางคร้ังก็ไปเย่ียมเพ่ือนตามโรงงานซ่ึงก็จะมี
หนังสือ อุปกรณ์กีฬา ติดไม้ติดมือไปฝากเพ่ือนๆ ด้วย คนไหนสนใจเรียนหนังสือ เรียน กศน. ก็อำานวยความ
สะดวกให้เพ่ือนๆ โดยนำาหลักฐานการสมัคร ไปคุยกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ว่าคนน้ีมีปัญหา
เร่ืองเอกสาร ขอส่งช้าได้ไหม เช็คสถานท่ีสอบและพาเพ่ือนๆ ไปสอบ ซ่ึงผมเองก็เรียนด้วย” 
 เรียนจบในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์สโมสรแรงงานเด็ก  
ประจักษ์หาทางเรียนต่อในระดับท่ีสูงข้ึน จึงสมัครเรียนภาคค่ำา จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
 “รวมเวลาท่ีทำางานในมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก ๑๑ ปี ๑๑ เดือน ต้ังแต่เป็นอาสาสมัครมา
ช่วยงานจนเป็นเจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิฯ เป็นช่วงเวลาท่ีวิเศษ ได้ประสบการณ์หลายอย่าง ประทับใจ
คณะกรรมการทุกท่าน ท่ีให้ความรักดุจลูกหลาน” 
 อีกหน่ึงถ้อยความท่ีประจักษ์ อยากจะบอกกับคนของ มพด.ทุกคน ตลอดระยะเวลาท่ีเขาร่วม
เดินทางเพ่ือประโยชน์สุขของเด็กกับ มพด. เกินกว่า ๑ ทศวรรษ 
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โครงการครอบครัวเเละพัฒนาชุมชน โครงการเเรงงานเด็ก
ภาพประวัติศาสตร์ ภาพประวัติศาสตร์
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โครงการครอบครัวเเละพัฒนาชุมชน
ภาพประวัติศาสตร์

เเรงกาย เเรงใจ
จากคนทำางาน
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 “เวลาทำางานเราจะมองสังคมเป็นตัวต้ังก่อน แล้วตัวเราค่อยให้ความช่วยเหลือ อย่างช่วงน้ำาท่วม
น้องๆ ไม่ได้หยุดพักผ่อนเลย แม้กระท่ังตัวผมเอง ท่ี มพด.น้ำาก็ท่วม บ้านน้องๆ ก็ท่วมนะ ก็คุยกัน น้ำาท่วม
ทำาอะไรดี  ดีกว่ามาน่ังรอคอยให้น้ำาลด  เลยไปเช่ารถบ๊ิกฟุตคันหน่ึงไปวัดไร่ขิง ไปทำากิจกรรมกับเด็ก ไป
ธรรมศาสตร์รังสิต ไปนครนายก ฯลฯ ถามว่าทุกคนเหน่ือยไหม  ก็เหน่ือยนะ แต่มีความสุขมากกว่า  มีความ
สุขท่ีได้ช่วยคน  ได้ช่วยเด็ก  ได้ช่วยสังคม”  

 ปัจจุบันมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก มีเจ้าหน้าท่ีประจำาอยู่ ๑๕ คน เจ้าหน้าท่ีโครงการพิเศษ ๔ คน อาสา
สมัครประจำา ๒ คน อาสาสมัครผู้ปกครอง ๒ คน และอาสาสมัครเยาชนอีก ๒ คน กับภารกิจในสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนไป
 “๒๕ คนในหลายเร่ืองราว ก็ใหญ่นะ เม่ือก่อนโครงการแด่น้องผู้หิวโหย โครงการแรงงานเด็ก โครงการ
ครอบครัวและชุมชนพัฒนา กรรมการมูลนิธิฯ ยังแซวเลยว่าแยกเป็นมูลนิธิได้เลย เพราะว่าแต่ละโครงการใหญ่ๆ 
ท้ังน้ัน การทำางานไม่ได้แยกออกจากกัน มีอะไรเราก็ช่วยเหลือกัน อย่างทีมภาคใต้ต้องการให้ไปช่วยอบรม ทีมงาน 
มพด.ก็ส่งทีมส่วนกลางไปช่วยอบรมให้” 

ย้อนรอยเสริมพลังเจ้าหน้าท่ี ๒๕ ชีวิต 

 “โครงการแด่น้องผู้หิวโหยเป็นโครงการที่ริเริ่มในเรื่องของการทำาโครงการอาหารกลางวัน ปีนั้นทาง
มูลนิธิฯ ไปพบว่ามีเด็กกินดินแล้วก็เสียชีวิต  จนทำาสปอตเด็กกินดินข้ึนมา หลายท่านคงได้ยินว่าเห็น หลังจากน้ัน
มีการรณรงค์อย่างกว้างขวางมีเงินมีงบประมาณเข้ามาพอสมควร มีการร่วมบริจาค ๑ บาทน้ีเพ่ือน้อง และมีการ
สำารวจกับโรงเรียนท่ัวประเทศโดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคเหนือ”
 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก เร่ิมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๒ จนใน
ปีพ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐบาลสมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน มีการจัดต้ังกองทุนอาหารกลางวันเพ่ือให้กับเด็กในโรงเรียน 
ขณะน้ันรัฐบาลร่วมสนับสนุน ๕ บาท/คน แต่ปัจจุบันน้ีอยู่ท่ี ๖ บาท/คน พร้อมทำาโครงการอาหารเสริม  จะมีนม
โรงเรียน ก็จะผลักไปท่ีองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดูแล
 รูปแบบของการทำาโครงการอาหารกลางวัน  มพด. จะเน้นความย่ังยืน โดยทำาโครงการเกษตรในโรงเรียน 
เล้ียงสัตว์ เล้ียงไก่ เล้ียงวัว เล้ียงปลาดุก ปลูกผัก และพัฒนาสู่รูปแบบสหกรณ์ สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
โดยดึงผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ  ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลมากข้ึน
 “เรามีเจ้าหน้าท่ีลงไปตามโรงเรียนท่ีเราสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน บางโรงเรียนเราใช้รูปแบบ ให้
พ่อแม่เด็กมาทำาอาหารกลางวันให้กับลูกของตัวเอง เพราะเรามองว่าเป็นท้ังเร่ืองการจ้างงานคนในชุมชน และคนท่ี
ทำาอาหารก็เป็น พ่อ แม่ ปู ย่า ตา ยาย ของลูกหลาน เราก็จะได้คุณภาพของอาหารเหมือนกับทำาให้ลูกหลานของ
ตัวเอง  มีโครงการนมถ่ัวเหลือง  ให้ชาวบ้าน ให้ครู  ปลูกถ่ัวเหลืองแล้วก็มาผลิตน้ำาเต้าหู้ให้เด็กกิน 

 สนับสนุนให้เล้ียงวัวเน้ือ ขายส่งให้สหกรณ์เป็นเงินหมุนเวียนในโรงเรียน เล้ียงไก่ไข่ เล้ียง
แพะ พอไก่ไข่ออกมาก็เอาขายให้กับโครงการอาหารกลางวัน  เหลือก็ขายให้กับชาวบ้าน  ส่วนหน่ึง
ผลผลิตเอามากิน เหลือถึงขาย  เกิดการหมุนเวียนด้านการเงิน ท้ังสหกรณ์โรงเรียน สหกรณ์ร้านค้า”
 หลายๆ พ้ืนท่ีมีรูปแบบหรือโมเดลท่ีหลากหลาย ทำาให้ครูได้มีปฏิสัมพันธ์กับโรงเรียนและ
ชุมชน เพราะว่าโครงการของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก พยายามเน้นเร่ืองการมีส่วนร่วมให้มาก โดย
ใช้กระบวนการชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ปัจจุบันโครงการเหล่าน้ีก็ยังอยู่แม้เวลาจะผ่านไปหลายปี เช่น
ท่ีโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังมีทุนหมุนเวียนปลูกชะอม เพาะเห็ด กลุ่มออมทรัพย์
คลองสำาโรงเหนือ ท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 

ก้าวต่อไปของ มพด. กับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนผ่าน

 เม่ือสถานการณ์เปล่ียน ปัญหาเร่ืองโภชนาการของเด็กก็เปล่ียนไป เด็กมีปัญหาเร่ืองของ

เชษฐา  ม่ันคง
ผู้จัดการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก

ส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่ิอเด็ก สู่สื่อสร้างสุขภาวะเด็กเเละเยาวชน
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โภชนาการเกิน คือ โรคอ้วน กินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ครบ ๕ หมู่  แต่ถึงท่ีสุดแล้วก็อยู่ในเร่ืองราวของการ
ขาดสารอาหารน่ันเอง
 “เด็กเวลาส่ังก๋วยเต๋ียว เคยได้ยินใช่ไหม ไม่เอาผัก ไม่เอางอก ก็จะกินอาหารไม่ครบ ๕ หมู่ บริโภคอย่าง
ใดอย่างหน่ึงมากเกินไป กลายเป็นปัญหาเร่ืองโภชนาการเกินเข้ามาแทน  เด็กน่ังดูทีวี เด็กน่ังเล่นเกม ก็กินแต่ขนม
ขบเค้ียว น้ำาอัดลม
 อีกประเด็นหน่ึงท่ีเรามองถึงในอนาคตข้างหน้า เราเคยพยายามรณรงค์เร่ืองอาหารเช้า คือให้เด็กได้ทาน
อาหารเช้า เพราะถ้าเด็กอ่ิมท้องก็จะเรียนรู้เร่ือง และมีช่ัวโมงเรียนมากกว่าช่วงเท่ียง เราพยายามสำารวจว่ามีเด็ก
โรงเรียนไหน เด็กในชุมชนไหนท่ีไม่ได้ทานอาหารเช้า
 เราก็พยายาม จะให้องค์กรปกครองท้องถ่ิน เห็นความสำาคัญ ในเร่ืองน้ี  ผมว่าเราเป็นองค์กรท่ีเล็กๆ อยู่
แล้วก็ต้องผลักให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ถ้าเขาไม่
เดิน เราถึงมากระตุ้นให้ชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นความสำาคัญกับเร่ืองตรงน้ีมากข้ึน” เป็นทรรศนะการก้าวต่อไป
ของผู้จัดการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก

อยู่กันแบบพ่ี – น้อง

 ด้วยรูปแบบการทำางานท่ีเปิดกว้างทางความคิดในการสร้างรูปแบบการทำางาน เปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นและมีคณะกรรมการท่ีเอาใจใส่ ให้คำาปรึกษา หลายคนเป็นเจ้าหน้าท่ีเก่าท่ีร่วมบุกเบิกต้ังแต่เร่ิม
โครงการ จนปัจจุบันก็ไม่ได้ห่างหายไปไหน น่ันเป็นความอบอุ่นท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคนสัมผัสได้
 “เร่ืองของอิสระด้านความคิด  เปิดอิสระทางความคิดไม่มีการครอบงำา และฝึกให้เจ้าหน้าท่ีมีความรับ
ผิดชอบและองค์กรของเราทำางานลักษณะเป็นพ่ี เป็นน้อง เหมือนครอบครัวเดียวกัน มีอะไรก็มาช่วยเหลือจุนเจือ
กัน เพราะชีวิตคนเราไม่ได้อยู่กับงาน  ชีวิตคนเรามีครอบครัว  มีญาติพ่ีน้อง  มีอะไรก็ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  ตรง
น้ีมันมีความอบอุ่นท้ังตัวกรรมการ ตัวคนทำางานเอง เหมือนเป็นเพ่ือน  เป็นพ่ี เป็นครอบครัวเดียวกัน อันน้ีคือส่ิงท่ี
เราให้กัน”
 จึงไม่แปลกใจเลยว่า มหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ คราน้ัน เจ้าหน้าท่ี มพด.เอาแรงใจจากไหนไปทำางาน
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ความหลากหลาย

 พ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเป็นพ้ืนท่ีสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี  มีท้ังท่ีเป็นคนไทยเช้ือสายจีน เช้ือสายมลายูและเช้ือสายไทย ซ่ึงได้อยู่ร่วมกันมานับแต่
บรรพบุรุษหลายต่อหลายรุ่น ต่างเคารพและให้เกียติต่อกัน ความเช่ือความศรัทธาท่ีอยู่ร่วมกันในพ้ืนท่ี
ดังเช่น สุสานเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียวท่ีต้ังอยู่ในชุมชนบ้านกรือเซะ ซ่ึงเป็นชุมชนคนไทยเช้ือสายมลายูก็ยังคงอยู่ตราบ
ปัจจุบัน วัดช้างให้ท่ีได้รับการสักการะจากคนไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธก็ยังคงมีงานประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามดัง
เดิม การเย่ียมเยียนตามวิถีประเพณีของพ่ีน้องของคนไทยเช่ือสายมลายูมุสลิมในเทศกาลสำาคัญ เช่น วันรายอ ก็ยัง
คงเอกลักษณ์มาตราบจนปัจจุบัน
 แต่หลังจากท่ีพ้ืนท่ีได้ประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี อันก่อให้เกิดความหวาดระแวงของผู้คน 
สังคมถูกแบ่งแยก แตกความสามัคคี มีความอ่อนแอและเล่ือมล้ำาทางวัฒนธรรมไม่สามารถท่ีจะสะท้อนความ
สัมพันธ์อันดีต่อกันได้อีกต่อไปสงผลให้ปัญหาทางสังคมทวีเพ่ิมมากข้ึนเด็กๆ ต้องกำาพร้าบิดามารดา บรรดาสตรี
ต้องเป็นหม้าย และอีกมากหมายท่ีต้องพิการอันเน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

มุ่งม่ัน อุตสาหะ

 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) ท่ีทำางานบนพ้ืนฐานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กได้เข้ามาทำางานใน
พ้ืนท่ีภายใต้โครงการกำาปงซือแน การทำางานในพ้ืนท่ีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างโดยเฉพาะความแตกต่างด้านภาษาท่ี
ใช้ในการส่ือสารท่ีไม่เหมือนกัน เช่น ชาวบ้านท่ีพูดภาษามลายูใช้ในชีวิตประจำาวัน  เจ้าหน้าท่ีสวนกล่างต้องเรียน
รู้ภาษา ขนบธรรมเนียม วิถีสร้างสัมพันธ์ต่างๆ โดยผ่านเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีและความสามารถเฉพาะตัวของเจ้า
หน้าท่ีส่วนกลางเองในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับพ้ืนท่ีบริบทชุมชน ซ่ึงเวลาช่วง ๒ ปีท่ียาวนานในการดำาเนิน
กิจกรรมโครงการท่ีมีท้ังความท้าทาย พบเจอกับปัญหาและอุปสรรคท้ังด้านการบริหารจัดการ มรสุมหรือภัยพิบัติ
ธรรมชาติก็ไม่อาจทำาให้ทีมงานมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กต้องหมดกำาลังใจท่ีจะทำางานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก

เราไม่ใช่พระเอกข่ีม้าขาว ท่ีจะมาแก้ปัญหาให้พ้ืนท่ี ๓ จังหวัดภาคใต้ได้แต่ลำาพัง

 ความตระหนักอันม่ันคงของเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ี ในการทำางานท่ีได้รับความไว้วางใจจากส่วน
กลางท่ีจะต้องทำางานท่ามกลางความหลากหลายของคนทำางานในพ้ืนท่ี  ซ่ึงหลายหน่วยงานท่ีทำางาน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มักจะอ้างเสมอว่าแนวทางการทำางาน หรือวิธีการท่ีองค์กรหน่วยของ
ตนเป็นท่ีถูกต้อง ถูกใจของคนในพ้ืนท่ีโดยเป็นการอ้างท่ีมาจากปากของคนทำางานเองท่ีไม่ใช่มาจาก
ชาวบ้าน แต่สำาหรับการทำางานของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กเองแล้วการทำางานท่ามกลางคนทำางาน
จำานวนมากจะต้องตระหนักว่าเราก็แค่เส้ียวหน่ึงของความพยายามท่ีมุ่งเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน
ในอนาคตและปลูกฝังเมล็ดพันธ์ุท่ีดีแต่วัยเยาว์หวังท่ีสามารถช่วยตัดวงจรความขัดแย้งแม้แต่เพียง
เล็กน้อยก็ตาม ดังน้ันการทำางานในพ้ืนท่ีต้องเช่ือมประสานกับทุกภาคส่วนท่ีมีอยู่และต่อสายสัมพันธ์
อย่างสม่ำาเสมอต้ังแต่ระดับครอบครัว ผู้นำาท่ีมีอยู่ในชุมชนและแลกเปล่ียนการทำางานและรวมสร้าง
กลไกชุมชนปกป้องเด็ก

ฮัมดี  ขาวสะอาด
โครงการกำาปงซือแน จ. นราธิวาส
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 กลไกชุมชนปกป้องเด็ก คือความพยายามของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กท่ีได้เห็นความสำาคัญในการให้
ชุมชนมีสวนรวมในการในการดูแลบุตรหลาน พัฒนาเด็กผ่านการเรียนรู้ด้วยธรรมชาติของเด็กอย่างปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ในการเรียนรู้ด้านการปกป้องเด็กแล้ว มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กได้อบรมให้ความรู้เร่ืองการปกป้อง
คุ้มครองเด็ก สิทธิเด็ก ตลอดถึงความสำาคัญของวัยเยาว์โดยตระหนักถึงประโยชน์ของการเล่นของเด็กท่ีมีผล
โดยตรงกับพัฒนาการท่ีดีในอนาคตจึงส่งเสริมการจัดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ให้สำาหรับเด็กเพ่ือให้เด็กสามารถได้เล่นอย่าง
อิสระและปลอดภัย
 ความพยายามในการทำางานของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กน้ี เปรียบดังการหว่านเมล็ดพืชหน่ึงเมล็ดแล้ว
ได้ออกเป็นต้นไม้ท่ีต้องได้รับการดูแลรักษาจากทุกคน เพ่ือหวังว่าต้นไม้สามารถโตข้ึนมาได้อย่างสวยงามเป็นท่ี
ให้ความร่มเย็นของคนเดินทาง เป็นแหล่งอาหารสำาหรับฝูงนกและปรับเปล่ียนอากาศให้บริสุทธ์ิเพ่ือเราทุกคนได้
หายใจ มุ่งม่ันในการทำางานทุกพ้ืนท่ีตลอด ๓๐ ปี ของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก ขอบคุณสำาหรับสายสัมพันธ์แห่ง
มิตรภาพ
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“ข้าพเจ้ามาทำางานที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ครึ่งเดือนแล้ว  เพราะอยากกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเอง
ตามที่คาดหวังเอาไว้ อยากจะมาทำางานใกล้บ้าน  ดูแลช่วยเหลือพ่อแม่และน้องๆ  

ถึงค่าแรงจะถูกหน่อยแต่ทำาแล้วก็มีความสุข”

       วิไลวรรณ  รามศรี

 “โอกาส”  เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับเด็กด้อยโอกาสเป็นอย่างมาก  เพราะเด็กๆ หลายคนที่ต้องเข้ามาเป็น
แรงงานเด็กก่อนวัยอันควร  ไม่ได้เรียนหนังสือ  เป็นเด็กเร่ร่อน  ขอทาน  หรือเด็กมีปัญหาด้านต่างๆ  ส่วนหนึ่ง
เกิดจาก สภาพครอบครัวที่ยากจนไม่สามารถเลี้ยงดู  หรือให้การศึกษากับเด็กได้อย่างเต็มที่    ทำาให้เด็กกลุ่มนี้
ไม่ได้รับการพัฒนาตามวัยที่เขาควรจะได้รับ 
 น้องวิไลวรรณ รามศรี  สาวน้อยชาวศรีสะเกษ  ครอบครัวของเธอยากจนมาก  พ่อแม่มีอาชีพทำานา  
และต้องส่งเสียให้ลูกๆ ได้เล่าเรียนอีกหลายคน วิไลวรรณ เป็นเด็กที่เรียนเก่งและมีความมุ่งมั่นในการเรียนเป็น
อย่างมาก หลังจากที่เธอเรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เธอก็ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี จาก
คุณวิโรจน์  ตั้งวานิชย์  ในสาขาการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตลอดระยะ
เวลา ๕ ปี  ในการเป็นนักเรียนทุนของเธอ  มีความตั้งใจและใฝ่ศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำาเสมอ  ทำาให้มีผลการ
เรียนที่ดีและได้ครุศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ ๒ เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเป็นอย่างมาก  และคนที่ภาค
ภูมิใจไม่แพ้เธอก็คือผู้ให้ทุนการศึกษา  ที่เปรียบเสมือนพ่อแม่  ที่ส่งเสียให้ลูกได้เรียนหนังสือและได้ทำางานเพื่อ
สังคมต่อไป “โอกาส” ที่น้องวิไลวรรณได้รับในครั้งนี้  ทำาให้เธอได้พัฒนาตนเอง  และ “โอกาส” ที่ดีนี้กำาลังถูก
ส่งมอบให้กับเด็กๆ ท่ีเป็นลูกศิษย์ของเธออีกหลายร้อยคนในโรงเรียนและชุมชนของเธอ ตามท่ีเธอคาดหวังเอาไว้ 
“ข้าพเจ้ามาทำางานที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ครึ่งเดือนแล้ว เพราะอยากกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเองตามที่คาดหวัง
เอาไว้ อยากจะมาทำางานใกล้บ้าน  ดูแลช่วยเหลือพ่อแม่และน้องๆ  ถึงค่าแรงจะถูกหน่อยแต่ทำาแล้วก็มีความสุข”

“การช่วยเหลือเด็กๆ โดยการบริจาคอย่างสม่ำาเสมอ
เป็นการช่วยเหลือเด็กได้หลายคน มากกว่าการดูแลเฉพาะลูกหลานของเรา”

       วิโรจน์  ตั้งวานิชย์  

สุนีย์  สารมิตร
หัวหน้าสำานักงาน กลุ่มงานพัฒนาองค์กร

 ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน ท่ีให้ความช่วยเหลือเด็กๆ ในมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก
อย่างต่อเน่ืองและม่ันคง  ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ๓๐  ปี  เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก ทำาให้เด็ก
หลายร้อยชีวิต  ได้รับ  “โอกาส”  ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้เติบโตเป็นเด็กที่สุขภาพแข็งแรงทั้ง
กายและใจ พ้นจากสภาพที่เลวร้าย เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์  เงินบริจาคของท่านทุกบาททุกสตางค์คือ
รอยยิ้มของเด็กๆ  คือพัฒนาการที่ดีและสมวัยของพวกเขา

ขอขอบคุณที่ช่วยให้เด็กน้อยร้อยพันได้อิ่มท้อง
ขอขอบคุณที่ช่วยให้น้องๆ หลุดพ้นคนกดขี่

   ขอขอบคุณที่ช่วยให้เด็กๆ ซึมซับรับสิ่งดีดี 
ขอขอบคุณที่ผู้ใหญ่ใจดีเกื้อกูลกัน 

ขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้ง



   146    บันทึกการเดินทาง ๓๐ ปี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก สังคมไทยไม่ทอดทิ้งเด็ก  147

โครงการเเด่น้องผู้หิวโหยโครงการครอบครัวเเละพัฒนาชุมชน
ภาพประวัติศาสตร์ภาพประวัติศาสตร์
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ขอบคุณผู้สนับสนุนการดำาเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

ILO-The International Labour Organization +++ IPEC-The International Programme on the Elimination of Child La-
bour +++ European Union +++ SAVE THE INTERNATIONAL +++ Terre des Hommes – Netherlands +++ THAI-CORD 
+++ Children’s Care International (CCI) +++ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) +++ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) +++กองทุนคุ้มครองเด็ก จังหวัดศรีสะเกษ +++ สถานทูตนิวซีแลนด์ +++ มูลนิธิ ดร.เทียม 
โชควัฒนา +++ บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน) +++ บริษัท แนส อินโนเวชั่น จำากัด +++ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำากัด +++ 
มูลนิธิ a day foundation +++ sบริษัท กะทิ กะลา จำากัด +++ บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำากัด +++ รายการดนตรีกวีศิลป์ +++ 
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS) +++ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย +++ สถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ +++ สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) +++ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) +++ สำานักงานส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) +++ 
คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ +++ คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ +++ คณะนิแทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช +++ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ +++ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ +++ สำานักงานเขต
บางกอกน้อย +++ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ไทย +++ บริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย จำากัด +++ มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย +++ บริษัท ยูนิ
ชาร์ม (ประเทศไทย) จำากัด +++ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป (มหาชน) จำากัด +++ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) +++ 
บริษัท ซิเมนส์ จำากัด +++ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด +++ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด +++ บริษัท เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน) 
+++ บริษัท ดัชมิลล์ จำากัด +++ บริษัท แดรี่พลัส จำากัด +++ บริษัท ฟีโนมีนา จำากัด +++ บริษัท ปั้นฝัน ครีเอชั่น จำากัด +++ บริษัท 
กูรูกูดู จำากัด +++ บริษัท แพร์รี่มาร์เก็ตติ้ง จำากัด +++ บริษัท เจ.อาร์.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด +++ บริษัท ฟันบ๊อกซ์ จำากัด +++ 
บริษัท อินเตอร์วิชั่น ซัพพลายส์ จำากัด +++ บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำากัด +++ บริษัท ซีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด +++ บริษัท แฟ
มิลี่ ไดเรค จำากัด +++ บริษัท อินพับลิชชิ่ง จำากัด +++ บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำากัด +++ ธนาคาร ซิตี้แบงค์ +++ โรงเรียน ELC 
Parents +++ โรงเรียนบางกอกพัฒนา +++ KIS International School +++ กรมการศึกษานอกโรงเรียน +++ กรมสวัสดิภาพและ
คุ้มครองแรงงาน +++ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข +++ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) +++ การไฟฟ้านครหลวง 
ธนบุรี +++ การไฟฟ้านครหลวง นนทบุรี +++ การไฟฟ้านครหลวง บางกะปิ +++ การไฟฟ้านครหลวง บางขุนเทียน +++ การไฟฟ้า
นครหลวง วัดเลียบ +++ การไฟฟ้านครหลวง สมุทรปราการ +++ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย +++ คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน บีโอไอ +++ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย +++ บริษัท การบินไทย มหาชน จำากัด +++ ธนาคารออมสิน +++ นิตยสาร
ชีวจิต +++ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน +++ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น +++ โรงพยาบาลเจ้าพระยา +++ โรงพยาบาล
ธนบุรี 2 +++ โรงพยาบาลนครธน +++ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สาขาคุรุสภา +++ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สาขาอ้อมน้อย +++ ศึกษาภัณฑ์
พาณิชย์ สาขาอิมพิเรียลเวิลด์ สำาโรง +++ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศาลาพระเกี้ยว +++ ศูนย์อาหารสยามฟู๊ดคอนโซลิเดท โรงพยาบาล
ราชวิถี +++ ร้านอาหารเอส แอนด์ พี โรงพยาบาลศิริราช +++ ร้านอาหารเอส แอนด์ พี โลตัส แจ้งวัฒนะ +++ ร้านอาหารเอส 
แอนด์ พี สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บางนา +++ ร้านอาหารเอส แอนด์ พี สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว +++ ร้านอา
หารเอส แอนด์ พี สาขาห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน +++ ร้านอาหารเอส แอนด์ พี สาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี รังสิต +++ 
ร้านอาหารเอส แอนด์ พี สาขาห้างสรรพสินค้าพันธ์ทิพย์ งามวงศ์วาน +++ ร้านอาหารเอส แอนด์ พี สาขาอาคารชินวัตร 3 +++ ร้าน
มนต์ เสาชิงช้า +++ ร้านหนังสือแพร่พิทยา สาขาวังบูรพา +++ ร้านหนังสือแพร่พิทยา สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า +++ 
สำานักสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร +++ หน่วยบริหารแผน พม. +++ บริษัท มติชน จำากัด (มหาชน) +++ บริษัท รักลูกแฟมิลี่ 
กรุ๊ป จำากัด +++ บริษัท สมิติเวช จำากัด +++ บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด สาขาจรัญสนิทวงศ์ +++ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำากัด 
+++ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท (มหาชน) จำากัด +++ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำากัด +++ ร้านน้อง ท่าพระจันทร์

รวมทั้งผู้บริจาคท่านอื่นๆ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา 
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ นักวิชาการและอาสาสมัครทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการดำาเนินงาน

เจ้าของ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
ที่ปรึกษา : รศ.ดร.โคทม อารียา, รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
บรรณาธิการ : เชษฐา มั่นคง
กองบรรณาธิการ :  อาทิตา รอดสมนาม, ทัตติยา ลิขิตวงษ์, สุนีย์ สารมิตร,
  ประสพสุข โบราณมูล, กนกวรรณ โมรัฐเสถียร

บทสัมภาษณ์ : สุมาลี พะสิม
เรียบเรียงบทความ : สุมาลี พะสิม, อาทิตา รอดสมนาม
ภาพถ่าย : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก, สุมาลี พะสิม

ออกแบบรูปเล่ม : yellowfishstudio@gmail.com
วาดภาพประกอบ : สุวิมล ปรีชาพงศ์กิจ
พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม ๒๕๕๕ จำานวน ๑,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ที่ : บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จำากัด 

สถานที่ติดต่อ
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
๑๔๓/๑๐๙-๑๑๑ หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ถนนบรมราชชนนี  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐, www.iamchild.org
โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๓-๖๒๙๒, ๑-๒๔๓๕-๕๒๘๑ โทรสาร ต่อ ๑๐๒ E-mail iamchild2004@yahoo.com
ศูนย์ดวงแข ปทุมวัน โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๒๖๑๓-๗๙๓๒-๓
ศูนย์พัฒนาเด็กสันติคาม สำาโรงเหนือ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๓๙๓-๓๗๑๗

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษี จากกระทรวงการคลัง ลำาดับที่ ๑๗๙
ผู้บริจาคสามารถนำาใบเสร็จรับเงิน ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำาปี

บริจาคสนับสนุนการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ทาง  ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.บางกอกน้อย
หรือเช็ค ในนาม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก หรือโอนเงิน
 ธนาคาร  สาขา  ประเภท  เลขบัญชี
 กรุงไทย  สะพานขาว ออมทรัพย์ ๐๒๑-๐-๐๒๑๖๘-๓
 กรุงเทพ  พระปิ่นเกล้า สะสมทรัพย์ ๑๖๒-๐-๒๓๖๓๒-๑
 กสิกรไทย  บางยี่ขัน  ออมทรัพย์ ๐๔๗-๒-๖๑๒๔๑-๗
 ออมสิน  ราชดำาเนิน เผื่อเรียก  ๐๕-๐๐๒๓-๗๙๑๔-๗๓


