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ถ้อยแถลง

 

 มูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็   (มพด.)     ไดด้�าเนินกิจกรรมท่ีเป็นงานต่อเน่ือง     อยา่งท่ีทางมูลนิธิฯไดริ้เร่ิมไว ้        ไดแ้ก่ 

งานแรงงานเดก็     งานโภชนาการเดก็และพื้นท่ีสร้างสรรค ์    พื้นท่ีปลอดภยัส�าหรับเดก็เป็นตน้    ในปีท่ีผา่นมาเราไดน้�าแนวคิด

เร่ืองพื้นท่ีสร้างสรรคเ์สนอต่อสาธารณะและมีตวัอยา่งการน�าไปปฏิบติั        โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองพื้นท่ีปลอดภยัส�าหรับเดก็ใน 

 3  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้    เร่ืองศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็     จดัพื้นท่ีของต�าบลเพื่อใหเ้ป็นมุมของเดก็    ใชท้ั้งการเล่น      การเรียนรู้

แบบเดก็ๆ อาจเป็นประโยชนต่์อววิฒันาการทางปัญญาและทางสงัคมของเดก็ 

 งานต่อเน่ืองจากโครงการเดิมของมูลนิธิฯ  ในเร่ืองโภชนาการซ่ึงด�าเนินงานมาเป็นเวลานบั 30 ปี กล่าวโดยเฉพาะคือ

เร่ืองโครงการอาหารกลางวนั   ซ่ึงมูลนิธิฯ มีแนวคิดอยากใหเ้ดก็และครูมีส่วนร่วมดา้นการเกษตร เพื่อเอาผลิตผลนั้นมาประกอบ

เป็นอาหารกลางวนัส�าหรับเดก็ดว้ย     เรามีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนัใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  จงัหวดัสระแกว้ 

จงัหวดัศรีสะเกษและจงัหวดัแม่ฮ่องสอน    จึงมีความคิดท่ีจะน�าแนวคิดเร่ืองพื้นท่ีสร้างสรรค ์        ซ่ึงเนน้ในเร่ืองการเรียนรู้และ

การฝึกทกัษะสงัคมของเดก็  ร่วมกบัการเรียนรู้จากธรรมชาติและการท�าประโยชนจ์ากแปลงเกษตรเพ่ือใหเ้ป็นอาหารกลางวนัแก่

เดก็เอง 

  แนวคิดพื้นท่ีสร้างสรรคท่ี์จะด�าเนินการในพื้นท่ี    ท่ีเราเคยมีโครงการพื้นท่ีอาหารกลางวนันั้น            เป็นการทดลอง

ใหแ้ปลงเกษตรเป็นเสมือนสนามเดก็เล่นและพื้นท่ีเรียนรู้ธรรมชาติของเดก็ไปในตวั   ใหเ้ดก็ไดส้นุกสนานกบัแปลงเกษตรท่ีเป็น

แหล่งผลผลิตอาหาร   ซ่ึงเป็นปัจจยัส่ีท่ีส�าคญัของมนุษย ์   ใหเ้ดก็ไดส้งัเกตธรรมชาติ        เรียนรู้ความเช่ือมโยงของส่ิงมีชีวติและ

ส่ิงไม่มีชีวติในแปลงเกษตร      ซ่ึงหมายความวา่  หากแนวคิดน้ีทดลองแลว้เกิดเป็นโมเดลท่ีประสบผลส�าเร็จ        จะสามารถน�า

แนวคิดน้ีไปเผยแพร่ในพื้นท่ีอ่ืนๆต่อไป   หากเป็นไปไดพ้ื้นท่ีสร้างสรรคไ์ม่จ�าเป็นจะตอ้งอยูท่ี่องคก์ารบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 

หรือในพื้นท่ีหลกัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพียงเท่านั้น     พื้นท่ีสร้างสรรคข์องเดก็นั้นขยายออกไปสู่แปลงเกษตร-

ธรรมชาติ   ขยายออกไปสู่ส่ิงแวดลอ้มรอบๆ โรงเรียนได ้  ดว้ยวธีิการน้ีนอกจากจะช่วยในเร่ืองโภชนาการของเดก็แลว้    หวงัวา่

จะมีส่วนช่วยในเร่ืองพฒันาการของเดก็ดา้นอ่ืนๆ ดว้ย      ส่วนโครงการอ่ืนๆ  เช่น  เร่ืองของครอบครัวและชุมชน   เร่ืองแรงงาน-

เดก็ ซ่ึงมูลนิธิฯจะเนน้ในส่วนท่ีเป็นแรงงานต่างชาติกย็งัคงด�าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  งานพิเศษอีกดา้นหน่ึงคืองานขบัเคล่ือนร่าง

พระราชบญัญติักองทุนส่ือเพื่อเดก็  ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งขั้นตอนการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการวฒิุสภา ซ่ึงหวงัวา่กองทุน

น้ีจะสามารถเปิดอีกมิติหน่ึงใหแ้ก่เดก็ เดก็จะไดเ้รียนรู้ไม่แต่เฉพาะจากบา้นหรือโรงเรียนแต่ยงัสามารถเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์

จากทั้งส่ือสารมวลชนและส่ือสงัคมออนไลนท่ี์ก�าลงัมีอิทธิพลอยา่งยิง่ต่อเดก็ๆ            จึงจ�าเป็นจะตอ้งสร้างความสามารถในการ

รู้เท่าทนัส่ือ

 มูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ขอถือโอกาสน้ีขอบคุณท่านผูมี้อุปการคุณท่ีช่วยสนบัสนุนใหก้ารท�างานของมูลนิธิฯ

ด�าเนินต่อเน่ืองมาอีก 1 ปี ซ่ึงผลงานนั้นไดน้�าเสนอเป็นรายงานในหนงัสือฉบบัน้ี เพื่อใหท้ราบวา่การท�างานนั้นยงัคงเนน้การ

พฒันาเดก็อยา่งรอบดา้นและอยา่งต่อเน่ืองต่อไป

รศ.ดร.โคทม   อารียา

ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็

เล่นในสวน   3



ค�าน�า

 ท่ามกลางกระแสการพฒันา   ท่ีเนน้การพฒันาเศรษฐกิจเป็นหลกั   ส่งผลใหส้งัคมมีการแข่งขนั  และตกเป็นทาสของ

ระบบบริโภคนิยม สภาพสงัคมเปล่ียนแปลงจากสงัคมเครือญาติ เป็นสงัคมปัจเจกมากข้ึน   สถาบนัต่างๆในสงัคมอ่อนแอ  

สถาบนัครอบครัว  เป็นรูปแบบครอบครัวเด่ียว ครอบครัวท่ีพอ่แม่เล้ียงลกูตามล�าพงั  พอ่แม่ไม่มีเวลาในการดูแลลกู  เน่ืองจาก

ตอ้งรับภาระในทุกๆดา้น  สถาบนัการศึกษาเนน้การศึกษาท่ีผลิตคนเพื่อพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  ไม่ใหค้วามส�าคญัในมิติทางสงัคม  

การปลกูฝังในเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม  ประกอบกบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละการส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบ      เช่น  

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ส่งผลใหปั้ญหาเดก็และเยาวชนมีความสลบัซบัซอ้นและความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ  เช่น ติดยา-

เสพติด  ปัญหาโรคเอดส์   มีเพศสมัพนัธ์และตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร    จากรายงานของยนิูเซฟพบวา่    สถิติแม่วยัรุ่นอายตุ �่ากวา่ 

20 ปี ของไทย   มีจ�านวนสูงถึง  150,000  คน   เป็นจ�านวนตวัเลขท่ีสูงอนัดบัหน่ึงในเอเชีย     เป็นอนัดบั 2 ของโลก        รองจาก

แอฟริกาและมีแนวโนม้สูงข้ึนร้อยละ 3.6 ต่อปี   นอกจากนั้นยงัคงมีเดก็ท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียงนานปัการ  ซ่ึงปัญหาดงักล่าวมีแนว-

โนม้รุนแรงซบัซอ้น มากข้ึนหลายดา้น 

 ท่ีผา่นมามูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ (มพด.) มีบทบาทมุ่งเนน้ในการแกไ้ขปัญหาดา้นเดก็และเยาวชนมามากกวา่ 30 ปี  

การท�างานส่วนใหญ่เนน้การแกไ้ขปัญหาเดก็และเยาวชนประสบปัญหาในภาวะยากล�าบากทั้งในเมืองและชนบท  กลุ่มแรงงาน-

เดก็ไทยและต่างชาติ และ เดก็ในพื้นท่ี 3 จงัหวดัภาคใต ้  ใหค้วามช่วยเหลือ  ส่งเสริม    สนบัสนุนใหเ้ดก็และครัวเรือนกลุ่มเป้า-

หมาย  ใหมี้ศกัยภาพและทกัษะท่ีสามารถดูแลตนเอง         รวมถึงการส่งเสริมใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครองเดก็ทุก

ภาคส่วน    โดยด�าเนินการทั้งระดบัปฎิบติั และระดบันโยบาย  ซ่ึงส่งผลใหมี้กลไก นโยบายต่างๆในการแกไ้ขปัญหาไดร้ะดบั-

หน่ึง แต่ปัญหาดงักล่าวยงัคงด�ารงอยูแ่ละนบัวนัจะทวคีวามรุนแรงเพิ่มมากข้ึน บางคร้ังการท�างานท่ีผา่นมาเป็นการแกไ้ขปัญหา

แบบแยกส่วน เป็นลกัษณะประเดน็ ขาดการมองมิติเช่ือมโยงทั้งมิติดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง  และขาดการท�างานอยา่งมี

บูรณาการ และระดมการมีส่วนร่วมของสงัคมร่วมกนั  

 ในปี 2556 ไดท้ �าโครงการพื้นท่ีสุขภาวะเพื่อพฒันาเดก็ในสภาวะยาก ล�าบาก เป็นนวตักรรมในการท�างานช่วยเหลือ

เดก็    เพื่อพฒันารูปแบบและกระบวนการพ้ืนท่ีสุขภาวะเพื่อกลุ่มเดก็ในภาวะยากล�าบาก          และส่งเสริมใหเ้กิดกลไกปกป้อง

คุม้ครองเดก็ผา่นกระบวนการพฒันาพื้นท่ีสร้างสรรค ์ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบดว้ย เดก็ต่างชาติ  เดก็ใน 3 จงัหวดัชายแดน-

ภาคใต ้  เดก็ในชุมชนแออดัเมือง  และเดก็ยากจนในชนบท    เป็นการสร้างและพฒันาพื้นท่ีทางกายภาพ และ เปิดพื้นท่ีสนัติสุข 

ซ่ึงรายละเอียดท่านสามารถอ่านไดใ้นหนงัสือ “เล่นในสวน” เล่มน้ี  และหากมีพื้นท่ีสร้างสุขภาวะเกิดข้ึนหลายๆ   พื้นท่ี  ท่ีมาก-

กวา่ มูลนิธิฯไดด้�าเนินการ จะมีเดก็และเยาวชนไดรั้บสุขภาวะท่ีดี จะมีหลายครอบครัวมีความสุข และจะมีพื้นท่ีท่ีเป็นสุขและ

ปลอดภยัใหแ้ก่เดก็ในสงัคม

 มูลนิธิฯ ตอ้งขอขอบคุณผูบ้ริจาค หน่วยงานภาครัฐ บริษทัเอกชน สถานศึกษา ส่ือมวลชนทุกแขนง และบุคคลทัว่ไป

ทุกท่าน ท่ีบริจาคเพื่อช่วยเหลือเดก็และการด�าเนินงานของมูลนิธิฯมาเป็นประจ�า      ขอใหก้ศุลจิตของท่าน   ช่วยใหท่้านมีความ

ชุ่มช่ืนเบิกบาน มีความสุขกาย และสบายใจตลอดไป

นายเชษฐา  มัน่คง

ผูจ้ดัการมูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็

4   รายงานผลการด�าเนินงานมูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ ประจ�าปี 2556
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	 	 	 	 	 	 เทคโนโลย	ีIT

 

	 8	 	 	 	 	 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนมูลนิธิเพื่อกำรพฒันำเดก็ปี	2556

 

	 12	 	 	 	 	 HAPPY		SPACE

 

	 14	 	 	 	 	 พื้นท่ีสุขภำวะในสวนเกษตรสร้ำงสรรคเ์พื่อ

	 	 	 	 	 	 ควำมมัน่คงดำ้นอำหำร

 

	 16	 	 	 	 	 บำ้นไม.้..เรือนเก่ำ...เล่ำเร่ือง...

	 	 	 	 	 	 ควำมเป็นไปในสงัคม	ท่ีเปล่ียนแปลง

 

	 18	 	 	 	 	 เพิ่มพื้นท่ี....เพิ่มสุข

 

	 20	 	 	 	 	 เร่ืองเดก็ตอ้งขยำย

 

	 26	 	 	 	 	 คอลมัน	์ตน้กลำ้ผลิใบ

        กิกิ		เยำวชนกะเหร่ียง	ชีวติท่ีมีคุณค่ำ

             กำรเปล่ียนแปลง			ควำมหวงั			ควำมหลงัและบทกวี

             แสงทอประกำย	จำกปลำยดำ้มขวำน

 

	 32	 	 	 	 	 	Child		Labour

	 34	 	 	 	 	 งำนท่ีเหมือนไม่ไดท้�ำงำน

	 36	 	 	 	 	 เกร็ดควำมรู้

	 38	 	 	 	 	 ขอขอบคุณผูส้นบัสนุนกำรด�ำเนินงำน
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พื้นท่ีสุขภาวะทางออกของการเปล่ียนพฤติกรรมเดก็

และเยาวชน และผูค้นในยคุเทคโนโลย ีIT

เร่ือง > ประสพสุข  โบราณมูล

 ขอ้มูลจากรายงานสุขภาพไทย 2556 ของสถาบนัวจิยัประชากรและ

สงัคม   มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่   ภาพรวมสถานการณ์ของประชากรคนไทย

ในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ 2546 -2556   คนไทยมีภาวะอว้นลงพงุแลว้ประมาณ 34.7% 

ประชากร 1 ใน 4 มีภาวะน�้าหนกัเกินน�าไปสู่การเจบ็ป่วยดว้ยโรคไม่ติดต่อ

หรือโรคเร้ือรังเพิ่มข้ึนทุกปี  นอกจากน้ีการส�ารวจพฤติกรรมของคนภายใน

24 ชัว่โมง คนไทยมีพฤติกรรมเฉ่ือยถึง 13.4 ชัว่โมง นอนหลบั 8.2 ชัว่โมง และ

มีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอแค่ 2 ชัว่โมง  ขณะท่ีควรมีกิจกรรมทางกายอยูท่ี่ 6 ชัว่โมง/วนั    

 จากสถานการณ์จะเห็นวา่สาเหตุเกือบทั้งหมดเกิดจากพฤติกรรมในการด�าเนินชีวติประจ�าวนั  ในขณะเดียวกนัในกลุ่ม

เดก็และเยาวชนกบัสภาวะสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วทั้งส่ือ และเทคโนโลย ี ท�าใหมี้วถีิชีวติ ค่านิยม วฒันธรรมใหม่

เกิดข้ึน มีพฤติกรรมท่ีเอาตวัเองเป็นศนูยก์ลางไม่สนใจคนรอบขา้ง  ทอดท้ิงผูสู้งอายใุหอ้ยูต่ามล�าพงั  แกร่งแยง่ หลงลืม

วฒันธรรมรากเหงา้ตนเอง วตัถุนิยม ขาดสติ ไม่เท่าทนักบัสงัคม  ขาดทกัษะในการด�าเนินชีวติ   และขาดพ้ืนท่ีดีๆ    ส�าหรับการ

ท�ากิจกรรมท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 

  ตามมาตรฐานขององคก์ารอนามยัโลก คนหน่ึงคนควรจะมีพื้นท่ีสีเขียวประมาณ  9  ตร.ม.  ต่อคน    แต่ในกรุงเทพฯ

มีพื้นท่ีสีเขียวเพียง 4.09 ตร.ม. ต่อคน ในขณะท่ีควรมีสวนสาธารณะเฉล่ีย 15 ตร.ม. ต่อคน ซ่ึงกรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีสวน

สาธารณะเพียง 0.7 ตร.ม. ต่อคนเท่านั้น        ซ่ึงในความเป็นจริง ประเทศไทยมีสวนสาธารณะครบทุกจงัหวดั แต่มีเพียง 1 ใน 4   

ท่ีมีการใชป้ระโยชนจ์ริง ( เวปไซด ์ประชาไทยออนไลน ์)  

 ร.ศ.ดร.วลิาสินี อดุลยานนท ์  ผูอ้ �านวยการส�านกัรณรงคส่ื์อสารสงัคม สสส.  กล่าววา่   การมีพื้นท่ีสร้างสรรค ์หรือ

 พื้นท่ีดีๆ นั้น    จะเป็นทางออกหน่ึงในการเพิ่มสุขภาวะท่ีดีใหก้บัประชากร    และยกตวัอยา่งการศึกษาวจิยัในต่างประเทศวา่  

 “ การน�าดอกไมไ้ปวางในหอ้งพกัผูป่้วยนั้น พบวา่ผูป่้วยหายป่วยรวดเร็ว        อีกตวัอยา่งเมืองท่ีมีการเปล่ียนพื้นท่ีเมืองฮาเลม

ในนิวยอร์ก ซ่ึงเป็นกลุ่มคนผวิสีท่ีไม่ไดรั้บการดูแล   หลงัจากมีการเปล่ียน   Healem Children’s  Zone    ซ่ึงริเร่ิมโดยเดก็ๆ

ท่ีไปดูงานขา้งนอก และกลบัเขา้มาเขียนโครงการของบประมาณมา เร่ิมด�าเนินงานโดยเชิญชวนคนท่ีพื้นท่ีเร่ิมจากครอบครัว

ของตวัเองใหม้าช่วยคิดช่วยท�า  เชิญชวนคนท่ีออกไปขา้งนอกกลบัมา  และกิจกรรมแรกกคื็อเดก็ฮาเลมตอ้งจบการศึกษาทุกคน  

มีการวางแผนการจดัการผงัเมืองและปัจจุบนักก็ลายเป็นเมืองตน้แบบของทัว่โลก อีกตวัอยา่งกคื็อพื้นท่ีรกร้างบริเวนใตท้างด่วน

ประเทศแคนาดา    ซ่ึงเปล่ียนพื้นท่ีทางด่วนท่ีรกร้างและกลายท่ีเป็นท่ีมวัสุม  ใหเ้ปล่ียนพื้นท่ีสีเขียว   มีทั้งสนามเดก็เล่น    รองรับ

ทุกวยั กลางคืนมีแสงไฟส่องสวา่ง  แลว้พื้นท่ีรกร้างกห็ายไป ” ( เวปไซด ์ประชาไทออนไลน ์) 

 ส�าหรับมูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ ( มพด. )  พื้นท่ีสร้างสรรคส์�าหรับเดก็  เป็นทางเลือกหน่ึงใน เปล่ียนแปลงพฤติกรรม

เดก็เยาวชน   การพฒันาทกัษะชีวติเดก็และเยาวชนใหเ้ท่าทนัสงัคม       สามารถด�าเนินชีวติตามวถีิวฒันธรรม     ท่ีพอเพียงอยา่ง

มีความสุข   ซ่ึงกระบวนการพื้นท่ีสร้างสรรครู์ปแบบการเล่นและกิจกรรม  ท�าใหผู้ใ้หญ่ในชุมชนลุกข้ึนมา พดูคุยกนัเร่ืองเดก็

เยาวชน  เปล่ียนแปลงความคิดและพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน เช่น เลิกด่ืมเหลา้ งดสูบบุหร่ี   มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ลดความขดั-

แยง้    ลดความหวาดระแวง   เกิดความรู้สึกปลอดภยัในสถานการณ์ท่ีมีความรุนแรง       และผูใ้หญ่หลายคนในชุมชนกลายเป็น

อาสาสมคัรท่ีคอยดูแล   ปกป้องคุม้ครองและพฒันาเดก็กนัเองในชุมชน    ซ่ึงถือวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีประสบผลส�าเร็จในการสร้าง 
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ความยัง่ยนืกลไกชุมชนปกป้องเดก็

 ดงันั้นการสร้างพื้นท่ีสร้างสรรค ์คือ  การท�างานในเชิงการพฒันาพื้นท่ีโดยการมีส่วนร่วมของทุกคนทั้งเดก็ ครอบครัว 

ชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกนัด�าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตามความตอ้งการอยา่งอิสระมีความสุข และต่อเน่ือง จนมีผลให้

เกิดการเรียนรู้  พฒันาการอยา่งสร้างสรรคส์�าหรับเดก็เยาวชน และคนชุมชน ซ่ึงพื้นท่ีสุขภาวะของแต่ละพื้นท่ีอาจจะมีความ

เหมือนหรือแตกต่างกนัไปตามบริบท  คนอยูใ่นพื้นท่ีนั้น มีสุขภาพกายท่ีสมบรูณ์แขง็แรง  มีสุขภาพจิตท่ีดี  มีความสุขท่ีเกิดจาก

การมีสติปัญญา    มีทกัษะการด�าเนินชีวติพอเพียงตามบริบทวถีิชีวติวฒันธรรม    น�าไปสู่การอยูร่่วมกนัไดดี้ของครอบครัว 

ในชุมชน ในท่ีท�างาน และในสงัคม  หรือสงัคมท่ีมีสนัติภาพ

 นิยามพืน้ทีส่ร้างสรรค์ คือ พื้นท่ีสร้างประสบการณ์ สร้างโอกาส พฒันาการตามวยั และตอบสนองความ

ตอ้งการของเดก็ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์โดยการมีส่วนร่วมของเดก็ ครอบครัว ชุมชน     พื้นท่ี

สร้างสรรคมี์หลายรูปแบบ  คือ พื้นท่ีทางกายภาพ พื้นท่ีส�าหรับเล่นและท�ากิจกรรมต่างๆ ทั้งบา้น โรงเรียน และชุมชน 

ตอ้งเป็นพื้นท่ีปลอดภยั เดก็ๆ ท�ากิจกรรมไดต้ามวยัอยา่งอิสระและสร้างสรรค ์  พื้นท่ีทางความคิด เปิดเวทีใหเ้ดก็และ

เยาวชนไดแ้สดงออก แสดงความสามารถ มีส่วนในการตดัสินใจ จดักระบวนการ จดักิจกรรมของตนเอง สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของเดก็ ส่งเสริมใหค้น้พบศกัยภาพและคุณค่าของตนเอง พ้ืนท่ีทางส่ือ    ส่ือนบัเป็นบริบททางสงัคมท่ี

เป็นสาธารณะ ทุกคนสามารถรับและเขา้ถึงได ้ส่ือสาธารณะทุกประเภทจึงควรมีหนา้ท่ีแบ่งปันพื้นท่ีใหก้บัเดก็อยา่ง

พอเพียง  และพื้นท่ีทางสงัคม เปิดโอกาสใหเ้ดก็มีสิทธิ มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน จดัสรรทรัพยากรในสงัคม มีส่วน

ก�าหนดทิศทางในการบริการหรือสวสัดิการส�าหรับเดก็

         

 นิยามพืน้ทีส่ร้างสรรค์ดว้ยค�าวา่ SPACES ของเครือข่ายพื้นท่ีน้ีดีจงั               

 S  - Space = พื้นท่ีส�าหรับเดก็และเยาวชน ปลอดภยั และใหบ้ริการ 

 P - Play and Participation = การเล่นและมีส่วนร่วม   

 A - Arts and Activities = ศิลปะและกิจกรรม  

 C - Community = ชุมชนท่ีเก่ียวเน่ือง และชุมชนท่ีสร้างข้ึนใหม่  

 E - Empowerment = การเรียนรู้ เสริมพลงั ทั้งในระดบัของคนท�างาน เครือข่าย เดก็ๆ และคนในชุมชน  

 S - Sharing =การแบ่งปัน

 

 นิยามพืน้ทีสุ่ขภาวะ		หมายถึง   พื้นท่ีท่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมใหเ้กิดสุขภาวะท่ีดีของคนท่ีอยูใ่นยา่นพื้นท่ี

ถกูวางแผนออกแบบและด�าเนินการดว้ยความตั้งใจตามหลกัสุขภาวะ  โดยมีกระบวนการบริหารจดัการอยา่งมีส่วนร่วม

และยัง่ยนืของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี 

(ขอ้มูลจากส�านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพใหค้วามหมายพ้ืนท่ีสุขภาวะ)   
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สรุปผลการด�าเนินงานมูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ ปี 2556

โดย >> อาทิตา รอดสมนาม

8   รายงานผลการด�าเนินงานมูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ ประจ�าปี 2556

ผลการด�าเนินงาน มูลนิธิเพือ่การพฒันาเดก็ (มพด.)  

ผลการด�าเนินงานภาพรวม  งานทุนการศึกษา  

	 การด�าเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็	 (มพด.)	 ในรอบปีท่ีผา่นมาโดย	 	 งานคุ้มครองเดก็จะมุ่งเนน้ใน

การใหค้วามช่วยเหลือ			ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ดก็และครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย							มีศกัยภาพและทกัษะท่ีสามารถ

ดูแลตนเอง	รวมถึงการส่งเสริมใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครองเดก็ทุกภาคส่วนการด�าเนินงานจึงมีลกัษณะ

ทั้งใหค้วามช่วยเหลือเชิงสงเคราะห์	 	 	 	 	ด�าเนินการใหค้วามคุม้ครองเดก็ใหไ้ดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพ	และส่งเสริม

สนบัสนุนใหอ้งคค์วามรู้รวมถึงการรณรงคใ์หข้อ้มูลต่างๆ		การด�าเนินงานทั้งในระดบัครอบครัว		ชุมชน		และหน่วย-

งานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน		

	 สนบัสนุนทุนการศึกษาให้กบัเด็กท่ีมีฐานะยากจนหรืออยู่ในภาวะวิกฤติอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่เด็กเรียนใน

ระดบัประถมศึกษาจนจบระดบัมธัยมศึกษาหรือปริญญาตรี	จ�านวน		557	ทุน			ซ่ึงเป็นทุนต่อเน่ืองจากปีการศึกษา	2553
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งานกลไกลชุมชนปกป้องเดก็

	 เกิดกลไกในการคุม้ครองเดก็และกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดบั

การมีส่วนร่วมของชุมชน	 จากสร้างกลไกชุมชนปกป้องเดก็	 ผา่นการ

สร้างพื้นท่ีสร้างสรรค	์ โดยมีผูไ้ดรั้บผลประโยชน	์ 	 	 จากการด�าเนิน

งานจ�านวน	450	ครัวเรือน			2,820	คน		เป็นผูใ้หญ่	626		คน			เดก็	2,086	

คน	มีแกนน�าอาสาสมคัร	122	คน	เดก็จ�านวน		45	คน	จาก	26	ครอบครัว		

ไดรั้บความช่วยเหลือและคุม้ครองสวสัดิภาพและเกิดกฎกระทรวง

คุม้ครองลกูจา้งท�างานบา้น	 	 	 เกิดคณะกรรมการด�าเนินงานเครือข่าย

ลกูจา้งท�างานบา้นในประเทศไทยจ�านวน		35		คน		และมีภาคี

เครือข่ายจ�านวนแกนน�าดา้นแรงงาน	260			คน		ท่ีสามารถด�าเนินงาน

ไดเ้อง
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งานส่ือสารสร้างสรรค์

งานพฒันาเดก็

	 เพื่อพฒันาทกัษะชีวติในสภาวะวกิฤต	 	 เกิดส่ือหลากหลายท่ีแกนน�าเดก็และเยาวชนร่วมผลิตจ�านวน	42	 ช้ิน	

จากท่ีคาดหวงัไว	้29	ช้ิน	เพื่อรณรงคเ์พื่อลดความรุนแรง				แนวทางการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์	และการแกไ้ขเม่ือ

เกิดสภาวะวกิฤติ	ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของชุมชนและหน่วยงานในระดบัพื้นท่ี			ดงัน้ี		

	 1)กลุ่มแรงงานเดก็และลกูหลานแรงงานต่างชาติ	 	 ผลิตส่ือประเดน็การเรียกร้องสิทธิดา้นการศึกษา	 	 การ

ป้องกนัการคา้มนุษย	์	สิทธิขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาล		การดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง		และทกัษะชีวติการสอน

เร่ืองคุณธรรมจริยธรรม		

	 2)	กลุ่มเดก็เยาวชน	3	จงัหวดัชายแดนภาคใต	้ผลิตส่ือเพื่อสร้างความเขา้ใจและอยากใหเ้กิดสนัติสุขในพื้นท่ี		

รณรงคใ์หค้วามรู้เร่ืองยาเสพติดใหโ้ทษ	และทกัษะชีวติ								

	 3)กลุ่มเดก็เยาวชนในชุมชนแออดัเมือง	 ผลิตส่ือเพื่อส่ือสารขอคืนพื้นท่ีสร้างสรรคส์�าหรับเดก็เยาวชนใน

เมือง	รวมไปถึงการขอคืนท่ีอยูอ่าศยัท่ีก�าลงัจะถกูไล่ล้ือโดยนายทุน		

	 4)กลุ่มเดก็ท่ีถกูทอดท้ิงและยากจนในชนบท	 ผลิตส่ือเพื่อสร้างแรงจูงใจใหเ้ดก็รุ่นใหม่เห็นคุณค่าในวถีิชีวติ

รากเหงา้และวฒันธรรมของตนเอง		สร้างความรู้สึกรักบา้นเกิด				

 

	 มุ่งเนน้ศึกษาสถานการณ์เพื่อคิดคน้รูปแบบกระบวนการท�างานพฒันาเดก็ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน		คิดคน้		

ทดลองและสรุปประสบการณ์การท�างานพฒันาเดก็	 	 	 	พฒันาพื้นท่ีตน้แบบ	 (	Model)	 	แบบบูรณาการทุกภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อการพฒันาเดก็ทั้งชุมชน	 	 	 ภาครัฐ	 	 และเอกชน	 	 	 	 ศึกษาขอ้มูลสถานการณ์เพื่อเป็นฐานในการพฒันา

กระบวนการ		และเนน้การพฒันาจุดเลก็ๆ	ในชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็และสามารถด�าเนินการไดเ้อง			

 ผลการด�าเนินงาน	ไดแ้ก่		งานส่งเสริมและพฒันาสุขภาวะและทกัษะชีวติส�าหรับแรงงานเดก็และเดก็

กลุ่มเส่ียง	 เป็นโครงการพฒันากระบวนการเพ่ือใหเ้กิดกลไกการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของกลุ่มเป้าหมายแรงงาน

เดก็และครอบครัวต่างชาติ	 ในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ	 	 	 	 	 	 	 	 รับสมคัรอาสาสมคัรแกนน�าสุขภาพบริการตูย้าใน

ชุมชน	 ใหบ้ริการตูย้าในชุมชนซ่ึงมีผูร่้วมอบรมและเป็นอาสาสมคัรรับผดิชอบตูย้าทั้งอาสาสมคัรเดก็เยาวชน	 	 และ

คนในชุมชนจ�านวน	10	คน			และไดตู้ย้าติดตั้งตูย้าสามญัประจ�าบา้น	จ�านวน	5	จุด	ในพื้นท่ีชุมชนเปรมฤทยัและชุมชน

สะพานปลา	 ปัจจุบนัมีการติดตามและเสริมศกักยภาพกลุ่มแกนน�า	 	 	 	 และสนบัสนุนการจดทะเบียนการเกิด	 เพื่อให้

แน่ใจวา่แม่และเดก็ไดเ้ขา้ถึงบริการสาธารณสุข		
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งานพืน้ทีสุ่ขภาวะเพือ่เดก็และเยาวชนในสภาวะยากล�าบาก  

	 งานพื้นท่ีสุขภาวะเพื่อเดก็และเยาวชนในสภาวะยากล�าบากอยูใ่นระหวา่งการด�าเนินการเพื่อพฒันารูปแบบ					

และกระบวนการพื้นท่ีสุขภาวะส�าหรับเดก็และเยาวชน	 	 และเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดกลไกการปกป้องคุม้ครองเดก็ใน

สภาวะยากล�าบาก			ผา่นการกระบวนสร้างพื้นท่ีสุขภาวะ	หรือการท�างานเชิงพื้นท่ี		เป็นการพฒันาต่อยอดการท�างาน

กบักลุ่มเดิมทั้งแกนน�าเดก็เยาวชน	 	 ชุมชน	 และโรงเรียนใน	 14	 พื้นท่ี	 	 จากประเดน็พื้นท่ีสร้างสรรคก์ารเล่นและ

กิจกรรม	 	 งานเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนั	 และงานส่ือสร้างสรรคเ์พื่อการพฒันาเดก็และชุมชน	 	 คาดหวงัใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดี	 และสร้างสรรคข์องเดก็เยาวชน	 โดยการตั้งใจร่วมกนัของชุมชน	 หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งร่วมกนัออกแบบ	สร้างและพฒันาพื้นท่ีสุขภาวะเพื่อใหเ้ดก็เยาวชนมีสุขภาพกายท่ีสมบรูณ์แขง็แรง	มีสุขภาพ

จิตท่ีดี		มีความสุขท่ีเกิดจากการมีสติปัญญา	มีทกัษะการด�าเนินชีวติพอเพียงตามบริบทวถีิชีวติวฒันธรรม		น�าไปสู่การ

อยูร่่วมกนัไดดี้ของครอบครัว	 ในชุมชน	 ในท่ีท�างาน	 และในสงัคม	 และงานขบัเคล่ือนการเพิ่มพื้นท่ีสร้างสรรคผ์า่น

การพฒันาเครือข่ายพื้นท่ีน้ีดีจงัในภาคอีสานจ�านวน	 5	 จงัหวดั	 คือ	 ศรีสะเกษ	 	 สุรินทร์	 กาฬสินธ์ุ	 	 ร้อยเอด็	 	 และ

มหาสารคาม

 นอกจากน้ียงัมีศูนย์ดวงแข	 (หัวล�าโพง)	 เป็นพื้นท่ีขยายผลแนวคิดพื้นท่ีสร้างสรรค ์ และการท�างานอาสา

สมคัรชุมชน    เป็นศนูยก์ารเรียนรู้ตน้แบบรูปแบบกิจกรรมพฒันาเดก็ พื้นท่ีสร้างสรรค ์  แหล่งฝึกปฏิบติัจริง       และ

แหล่งศึกษาดูงาน      สนบัสนุนใหอ้าสาสมคัรชุมชนด�าเนินการ ใหชุ้มชนและอาสาสมคัรภายนอกมีส่วนร่วมในการ

พฒันาเดก็   และศูนย์พฒันาเดก็สันตคิาม	จ.สมุทรปราการ พื้นท่ีตน้แบบ เร่ือง “พืน้ทีส่ร้างสรรค์ส�าหรับเดก็ต่างชาต”ิ	  

มุ่งเนน้พฒันาทกัษะชีวติเดก็ต่างชาติผา่นรูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนในสงัคม เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษา

ดูงานพื้นท่ีสร้างสรรคส์�าหรับเดก็ต่างชาติ และศนูยรั์บแจง้เหตุ และเปิดบริการใหก้บักลุ่มแรงงานเดก็ เดก็ต่างชาติ

และครอบครัวเขา้มาใชบ้ริการ กิจกรรมภายในศนูย ์ ประกอบไปดว้ยกิจกรรม นนัทนาการ กีฬา จดัอบรมใหค้วามรู้

ทกัษะชีวติส�าหรับเดก็ต่างชาติ เป็นแหล่งศึกษาดูงานส�าหรับหน่วยงานต่างๆท่ีสนใจประเดน็ดา้นการท�ากิจกรรมและ

การช่วยเหลือแรงงานเดก็ต่างชาติ

ผู้ได้รับประโยชน์

กลุ่มผูไ้ดรั้บประโยชนจ์ากการจดักิจกรรม ใชส่ื้อสร้างสรรค์

พื้นท่ีสร้างสรรคเ์พื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว ใชบ้ริการ

ศนูยด์วงแขและศนูยส์นัติคาม

กลุ่มผูไ้ดรั้บประโยชนจ์ากการเผยแพร่ขอ้มูล แหล่งเรียนรู้

และการส่ือสาร

ผูไ้ดรั้บประโยชนท์ั้งหมด

51,810 คน

12,814 คน

64,624 คน



HAPPY    SPACEคุณรู้ไหม ?

ธรรมชาติของเดก็

คือการเล่น

ไม่วา่ท่ีไหน เดก็กเ็ล่นได้

แมก้ระทัง่

“เล่นในสวน”
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HAPPY    SPACE

 การท�ากิจกรรมกลางแจง้ โดยเฉพาะการท�าสวนการท�าแปลงเกษตรเป็นพฒันาการ   

อยา่งหน่ึงในการปรับตวัของเดก็ในดา้นการเรียนรู้   ร่างกาย  จิตใจ   สงัคม  การไดส้มัผสัดิน 

สมัผสัใบไมใ้บหญา้ การไดค้วามภมิูใจกบัการเจริญงอกงามของพืชพรรณท่ีตนเองปลกูจะ

ใหค้วามเพลิดเพลินและเป็นโอกาสใหไ้ดเ้คล่ือนไหวขอ้ต่อ

 

               

  

	 	ด้านร่างกาย   จะเพิ่มความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ      เพิ่มความยดืหยุน่ 

               การเคล่ือนไหว ท�าใหก้ลา้มเน้ือของมือและการทรงตวัดีข้ึน 

  ด้านจติใจ จะพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง การพึ่งพาตนเอง 

              การลดความเครียด    ระบายความโกรธและอารมณ์ต่างๆ ท�าใหรู้้สึกวา่ตนเอง

              มีคุณค่า  มีสติมากข้ึน รู้จกัการแกปั้ญหาต่างๆดีข้ึน 

  ด้านสังคม จะท�าใหเ้กิดความรู้สึกวา่การสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น การร่วมมือกบัผูอ่ื้น

              มีความส�าคญั การตระหนกัถึงพนัธะต่างๆท่ีตอ้งมีต่อธรรมชาติและส่ิงมีชีวติ 

              การท�างานเป็นกลุ่ม การเรียนรู้ถึงความส�าเร็จ ความลม้เหลว และการเรียนรู้

              การช่วยเหลือกนัในกลุ่มคนท่ีมีความพิการเหมือนกนั

เล่นในสวน   13



พื้นท่ีสุขภาวะในสวนเกษตรสร้างสรรค์

เพื่อความมัน่คงดา้นอาหาร

เร่ือง > ไตรรงค ์ บวัสุวรรณ

								“การพฒันาเดก็และเยาวชนไทยมคีวามก้าวหน้าไปกว่าเดมิหลายประการ	แต่ในขณะเดยีวกนัยงัต้องเผชิญกบัปัญหา

																	ความมัน่คงในการด�ารงชีวติทีสื่บเน่ืองจากการขาดการเลีย้งดูทีเ่หมาะสมจากพ่อแม่	ประกอบกบักระแส

										การเปลีย่นแปลงทางสังคมและเศรษฐกจิจงึส่งผลให้เดก็และเยาวชนไทยตกอยู่ในสภาวะทีเ่ปราะบางหลายประการ

																																				ทั้งด้านสุขภาพอนามยั				ด้านความปลอดภยัพฤตกิรรมเส่ียง	และความรุนแรง” 

 จาก(ร่างท่ี 3)รายงานการพฒันาเดก็และเยาวชน      ประจ�าปี 2555       ส�านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพเดก็ เยาวชน ผูด้อ้ย

โอกาสและผูสู้งอาย ุกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

        จากขอ้ความขา้งตน้เราจะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัเด็กและเยาวชนของประเทศไทยเราก�าลงัตกอยูใ่นสภาวะท่ีเปราะบางใน

หลายๆดา้นอนัเน่ืองมาจากหลายสาเหตุ ซ่ึงสาเหตุส�าคญัประการหน่ึงกคื็อ เดก็และเยาวชนของเราขาด “พืน้ที”่ ท่ีจะสร้างให้

พวกเขาเหล่านั้น “มภูีมคุ้ิมกนั” ไม่ใหต้กอยูใ่นสภาวะเปราะบางอยา่งท่ีเป็นอยูอ่ยา่งทุกวนัน้ี  และยิง่ดว้ยบริบทของครอบครัว 

ชุมชน และสงัคมซ่ึงแต่ก่อนเคยเป็น “พื้นท่ี” ในการสร้างใหเ้ดก็และเยาวชนของเราโตมาพร้อมภมิูคุม้กนัและทกัษะชีวติท่ีจะ

สามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งสมดุลและมีความสุขในสงัคม แต่ปัจจุบนั “พื้นท่ี” ของครอบครัวท่ีแตกแยกท้ิงไวแ้ต่เดก็ก�าพร้า พื้นท่ี

ของชุมชนท่ีเตม็ไปดว้ยยาเสพติด และพื้นท่ีของสงัคมท่ีไม่สมประกอบ เตม็ไปดว้ยความรุนแรง  ความแตกแยก เตม็ไปดว้ยส่ือ

ลามกอนาจาร เตม็ไปดว้ยการทุจริตคอรัปชัน่ “พื้นท่ี” เหล่าน้ีท�าใหเ้ดก็และเยาวชนของประเทศไทยโตข้ึนมาในสภาพท่ี 

“ภูมคุ้ิมกนับกพร่อง” กลายเป็นเดก็ท่ีอยูใ่นสภาวะเปราะบาง

           

 จากสภาพครอบครัว ชุมชนและสงัคมในปัจจุบนัท่ีเดก็และเยาวชนของประเทศไทยจ�านวนมากตอ้งตกอยูใ่นสภาวะ

เปราะบางหรือภมิูคุม้กนับกพร่องอยา่งท่ีกล่าวมา ท�าใหเ้ดก็และเยาวชนลกูหลานของเราจ�านวนมาก ขาดสุขทางกาย ( ขาดสาร-

อาหารหรือไม่กอ็ว้นเกินไป   ไม่ชอบรับประทานผกัและผลไม ้   ชอบรับประทานแต่ขนมท่ีไม่มีประโยชน ์   ขาดอาหารเชา้ ) 

ขาดความสุขทางใจ			( ครอบครัวแตกแยก เป็นเดก็ก�าพร้าขาดความอบอุ่น ซึมซบัความรุนแรงจากส่ือและเกมออนไลนต่์างๆ )  

ขาดความสุขทางปัญญา			( ขาดทกัษะชีวติและวจิารณญาณในการแกปั้ญหาต่างๆท่ีผา่นเขา้มาในชีวติ   และการเรียนรู้เพื่อพฒันา

ตวัเองในทางท่ีถกูตอ้ง )  

ขาดความสุขทางสังคม ( สงัคมเตม็ไปดว้ย

ความแตกแยก ความรุนแรง จดัล�าดบัความ

ส�าคญัเร่ืองต่างๆของเดก็และเยาวชนไว้

ล �าดบัทา้ยๆเสมอ )  

             โ ค ร ง ก า ร ส ว น เ ก ษ ต ร

สร้างสรรคเ์พื่อความมัน่คงดา้นอาหาร ภาย

ใตโ้ครงการพื้นท่ีสุขภาวะเพื่อพฒันาเด็กใน

สภาวะยากล�าบาก จึงไดจ้ดัท�าข้ึนโดยมูลนิธิ

เพื่อการพฒันาเดก็ (มพด.) โดยการสนบั-

สนุนงบประมาณจากส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
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ผา่นแผนงานส่ือสร้างสุขภาวะเดก็และเยาวชน (สสย.) เพื่อเป็นการสร้าง “พื้นท่ี” ตน้แบบในการสร้าง “ภมิูคุม้กนั”  ใหก้บัเดก็

และเยาวชน    ในการท่ีจะท�าใหพ้วกเขาเหล่านั้นมีความสุข    ไม่วา่จะเป็นสุขทางกาย   สุขทางใจ   เกิดปัญญา   รวมถึงสงัคมท่ีมี

ความสุข  โดยมูลนิธิฯ ไดร้วมเอา  2 งานหลกัท่ีมูลนิธิฯ ไดด้�าเนินการมาอยา่งยาวนานจนเช่ียวชาญ  และเช่ือวา่จะสามารถ

ตอบโจทยใ์นการสร้าง “พืน้ที”่ ท่ีสร้าง “ภูมคุ้ิมกนั”   ใหก้บัเดก็และเยาวชนได ้คืองานเร่ืองการสร้าง  “พืน้ทีส่ร้างสรรค์”	

ใน “สวนเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั” โดยเนน้ใหเ้กิดการท�างานในรูปแบบของคณะท�างานพื้นท่ีสุขภาวะท่ีสร้างการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในชุมชนท่ีจะเขา้ร่วมกนัสร้าง “อาหาร” ใหก้บัเดก็และเยาวชนซ่ึงเป็นลกูหลานในชุมชน ซ่ึงสวนเกษตรสร้าง-

สรรคฯ์   จะสร้างทั้งอาหารท่ีเป็นทั้งอาหารกาย  ไดแ้ก่    พืชผกัสวนครัว  ผลไม ้ เป็ด ไก่ ปลา  กบ และหมู ซ่ึงจะท�าใหเ้ดก็ไดรั้บ

สารอาหารท่ีครบถว้นและมีประโยชน ์ และอาหารใจท่ีภายในสวนเกษตรฯน้ีจะเตม็ไปดว้ยกิจกรรมต่างๆเพื่อฝึกทกัษะและ

พฒันาใหพ้วกเขามีพฒันาการท่ีสมวยั มีทกัษะชีวติ และภมิูคุม้กนัตนเองท่ีเขม้แขง็ อีกทั้งยงัเป็นการสร้าง   “พื้นท่ี”   ใหเ้ป็นเวที

ส�าหรับร่วมกนัพดูคุยสถานการณ์เดก็และเยาวชนในชุมชนของชาวชุมชนอีกดว้ย

         มูลนิธิฯ ไดเ้ร่ิมด�าเนินการโครงการสวนเกษตรสร้างสรรคเ์พื่อความมัน่คงดา้นอาหารในพ้ืนท่ีน�าร่องจ�านวน  10  พื้นท่ี 

ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัสระแกว้ และพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  โดยไดน้�าแนวคิดเร่ืองพื้นท่ี

สร้างสรรคเ์ขา้ไปต่อยอดกบัโครงการเกษตรท่ีโรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ีท�าอยูแ่ลว้ และเร่ิมตน้โครงการจากความตอ้งการของ

เดก็และเยาวชนในพ้ืนท่ี ด�าเนินการโดยชุมชนผา่นคณะท�างานพื้นท่ีสุขภาวะฯของทั้ง 10 พื้นท่ี ซ่ึงขณะน้ีแต่ละพื้นท่ีอยูใ่น

ระหว่างเร่ิมตน้ด�าเนินการลงมือสร้างพื้นท่ีสุขภาวะโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและระดมทรัพยากรต่างๆท่ีมีอยู่ใน

ชุมชน เพื่อท่ีเม่ือถึงเดือนพฤษภาคม 2557 น้ี พื้นท่ีสุขภาวะทั้ง 10 พื้นท่ีน้ีจะเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเป็น “พื้นท่ี” ส�าหรับสร้าง 

“ภมิูคุม้กนั” ใหก้บัเดก็  เยาวชนลกูหลานของเราต่อไปในอนาคต ทางมูลนิธิฯหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ในอนาคตจาก 10 พื้นท่ีน�าร่องน้ี

จะไดข้ยายแตกหน่อออกไปเร่ือยๆ เป็นร้อยเป็นพนัเป็นหม่ืนพื้นท่ีเพื่อท่ีลกูหลานเราจะไดมี้ความสุข และสามารถใชชี้วติได้

อยา่งสมดุลในสงัคมปัจจุบนัท่ีเตม็ไปดว้ยความวุน่วายและสบัสนเหลือเกิน
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บา้นไม.้..เรือนเก่า...เล่าเร่ือง...ความเป็นไป

ในสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง

เร่ือง > เสาวรัตน ์ ประดาห์

 ใครท่ีผา่นไปผา่นมาบนถนนรองเมือง   ถา้ไม่ไดส้งัเกตกไ็ม่รู้วา่มี “	บ้านไม้...เรือนเก่า	”       อยูติ่ดกบัชุมชนวดัดวงแข 

ใกลส้ถานีรถไฟหวัล�าโพง  ห่างจากชุมชนไม่ก่ีกิโลกเ็ป็นยา่นธุรกิจ  หา้งสรรพสินคา้   แหล่งท่องเท่ียว   ของเยาวชน    นกัศึกษา 

คนทัว่ไป อยา่งมาบุญครอง  สยามดิสคฟัเวอร่ี  สยามพารากอน  แมเ้วลาจะผา่นมาเป็นระยะเวลาเกือบร้อยปี  เรือนไมห้ลงัน้ีกย็งั

คงอยูเ่ป็นท่ีพกัพิง  ท่ีเรียนรู้ใหก้บัเดก็  เยาวชน  นกัศึกษา คนชุมชน  คนทัว่ไป  สถานท่ีอาจมีเปล่ียนไปตามกาลเวลาและความ

ตอ้งการของเดก็  แต่เป้าหมายยงัคงเพื่อประโยชนสุ์ขของเดก็

 

 แรกเร่ิมการเดินทางดว้ยตอ้งการหาสถานท่ี  เพื่อเป็นท่ีนัง่ท�างานของเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิฯ     จึงมีการส�ารวจหาสถานท่ี  

โดยคณะกรรมการของมูลนิธิฯ   คือ   อาจารยศ์รีสวา่ง  พัว่วงศแ์พทย ์    คุณเขม็พร  วรุิณราพนัธ์      และกรรมการอีกหลายท่าน  

จนกระทัง่มาพบบา้นไมเ้ก่า ซ่ึงกรมธนารักษเ์ป็นผูดู้แลรับผดิชอบอยู ่   จึงไดป้ระสานงานเพ่ือขอใชส้ถานท่ี   กรมธนารักษก์ไ็ม่

ไดข้ดัขอ้งอะไร เพราะเห็นวา่จะน�ามาท�าประโยชน ์และยงัเสนอสถานท่ีอีกพื้นท่ีหน่ึง  มีบริเวณกวา้งขวาง  ติดแม่น�้าเจา้พระยา 

แต่ดว้ยขณะนั้นมูลนิธิฯก�าลงัด�าเนินกิจกรรมเร่ืองแรงงานเดก็  คณะกรรมการเลยตดัสินใจขอใชบ้า้นไมท่ี้อยูติ่ดกบัสถานีรถไฟ-

หวัล�าโพง   เพราะเป็นปลายทางของแรงงานเดก็ท่ีเดินทางจากภาคต่างๆ   เขา้มากรุงเทพฯ   และเป็นสถานท่ีท่ีเดก็ถกูล่อลวงให้

เขา้สู่กระบวนการคา้มนุษย ์   หลงัจากนั้น  ปลายปี		2524				เรือนไม้ได้ตั้งเป็นส�านักงานศูนย์ช่วยเหลอืแรงงานเดก็โดยมีการจดั-

กิจกรรมท่ีสถานีรถไฟหวัล�าโพงและด�าเนินการช่วยเหลือ  ใหค้ �าปรึกษาเดก็ท่ีเขา้มาใชแ้รงงาน   พอเร่ิมด�าเนินงานมาซกัระยะจึง

เห็นปัญหาและความตอ้งการของเดก็มากข้ึน    จึงริเร่ิม “โครงการนันทนาการเพือ่เดก็”	ในปี	2529	  โดยท�ากิจกรรมกบักลุ่มเดก็

ในชนบท  กลุ่มแรงงานเดก็  เดก็ในชุมชนแออดั  เดก็ในสถานพินิจ  และใชพ้ื้นท่ีในบา้นพกัแรงงานเดก็  จดัเป็นศนูยก์ารเล่น

อยา่งสร้างสรรคส์�าหรับเดก็ในชุมชนแออดัและเดก็เร่ร่อน  ไดพ้ฒันาปรับเปล่ียนจากโครงการนนัทนาการเพ่ือเดก็มาเป็น 

“โครงการครอบครัวและชุมชนพฒันา”   เพื่อขยายบทบาทและกิจกรรมไปสู่งานพฒันาเดก็ ครอบครัวและชุมชนไปพร้อมๆ กนั  

การขยายกลุ่มเป้าหมายไปท่ีครอบครัว กไ็ดเ้ร่ิม “โครงการการเล่นเพื่อการพฒันา (Play Project)” ในบา้นพกัแรงงานเดก็ ซ่ึงภาย

หลงัเปล่ียนช่ือเป็นศูนย์ดวงแข  โดยมีแนวคิดส�าคญัท่ีวา่การเล่นเป็นงานของเดก็  
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 จาก  Model การเล่นเพื่อการพฒันาเดก็ พฒันาเป็น Modelกลไกชุมชนปกป้องเดก็เมือง ในปี 2543 ผลกัดนัใหเ้กิดการ

รวมกลุ่มกนัของชาวชุมชนเพื่อขอเสนอใหชุ้มชนวดัดวงแขเป็นชุมชนท่ีถูกตอ้งไดรั้บการจดทะเบียนรับรองจากกทม.และเม่ือปี 

พ.ศ. 2548  ชุมชนวดัดวงแขกไ็ดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นชุมชนของกทม.  ศนูยด์วงแขจึงกลายเป็นทั้งศนูยก์ารเล่นเพื่อการพฒันา-

เดก็ เป็นศนูยพ์ฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรเดก็เยาวชนและชาวชุมชน  เป็นศนูยสุ์ขภาพชุมชน และเป็นท่ีประชุมส�าหรับการใช้

ประโยชนใ์นงานชุมชน   

 

 “พื้นท่ีสร้างสรรคส์�าหรับเดก็”   ไดร้วบรวมและสร้างเครือข่ายท่ีท�างานพฒันาเดก็ ในการร่วมกนัขบัเคล่ือนและผลกั

ดนัใหเ้กิดนโยบาย  ในปีพ.ศ. 2552   พื้นท่ีสร้างสรรคส์�าหรับเดก็ไดรั้บการประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เน่ืองในวนัเดก็แห่งชาติ   

 

 หลงัจากวนันั้นถึงวนัน้ีเราเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็  ท่ีเคยใชบ้า้นไม.้..เรือนเก่าหลงัน้ีเป็นท่ีพกัพิง  พึ่งพา 

อาศยัร่มเงา  เป็นท่ีเรียนรู้  สร้างประสบการณ์ใหก้บัเดก็ นกัศึกษา  ชุมชนยา่นรองเมืองมากวา่สามสิบปี  ไดรั้บรู้ถึงความทุกข ์ 

ความสุข  เสียงหวัเราะ  ร้องไหม้านบัไม่ถว้น  ยิง่ตระหนกัรู้และเห็นในคุณค่าของการด�าเนินงาน  เดก็ๆและผูค้นท่ีแวะเวยีน  

หมุนเปล่ียนมาเรียนรู้ สร้างประสบการณ์จาก  บา้นไม.้..เรือนเก่า ท่ีจะมีเร่ืองเล่า และ เร่ืองราว เพิ่มเติมเขา้ไปในจงัหวะกา้วของ

ความเป็นไปในสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง
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เพิ่มพื้นท่ี......เพิ่มสุข

เร่ือง > ศรีบวั  กนัทะวงค์

 

 การเขา้ไปท�าเร่ืองพื้นท่ีสุขภาวะในกลุ่มเดก็ต่างชาติไม่ใช่เร่ืองง่าย ทั้งเร่ืองการส่ือสาร การท�าความเขา้ใจ การสร้าง

การมีส่วนร่วม    และการท�าใหค้นในชุมชนเห็นความส�าคญัของการจดัพื้นท่ีปลอดภยัส�าหรับเดก็ตอ้งอาศยัความไวเ้น้ือ

เช่ือใจ ความจริงใจ และการทุ่มเท  จนกระทัง่โครงการพื้นท่ีสุขภาวะเร่ิมก่อร่างสร้างตวั  จากการพดูคุย พบปะกบัผูป้กครอง

ทุกคร้ังท่ีลงไปติดตามงาน จาก 1 เป็น 2 และ 3 ไปเร่ือยๆ จนกระทัง่มีผูป้กครองเดก็สนใจและอาสาเขา้มามีส่วนร่วมใน

การคิด และระดมทรัพยากรร่วมกนั ท�าใหก้ารท�าพื้นท่ีคร้ังน้ีเป็นเร่ืองท่ีต่ืนเตน้และเฝ้ารอ การเปล่ียนแปลงเลก็ๆแต่ยิง่ใหญ่ 

ของพื้นท่ีส�าหรับลูก-หลานของพวกเขา เปล่ียนพื้นท่ีวา่งเปล่าใหเ้ป็นพื้นท่ีสุขภาวะ พื้นท่ีอยูสุ่ข สนัติ   ดงัเช่น  สองพื้นท่ีท่ีมี

ความแตกต่างกนัทางภมิูศาสตร์ วฒันธรรม และบริบท 

 

 ชุมชนสะพานปลาเป็นชุมชนของแรงงานต่างชาติท่ีเขา้มาขายแรงในงานประมง   ณ  ท่าเทียบเรือสะพานปลา

จ.สมุทรปราการ   ในชุมชนนอกจากจะมีตึกแถวเป็นท่ีพกัอาศยัแลว้    ยงัมีพื้นท่ีท่ีวา่งเปล่า มีน�้าขงัเจ่ิงนอง    เป็นแหล่งท้ิงขยะ  

ขณะเดียวกนัพื้นท่ีน้ีเป็นพื้นท่ีท่ีเดก็ๆลกูหลานแรงงานต่างชาติ ใชเ้ป็นพื้นท่ีเล่น    จากสภาพดงักล่าวนบัวา่เป็นพื้นท่ีเล่นท่ี

ไม่มีความปลอดภยัทั้งเชิงกายภาพท่ีเหมาะสมกบัการเล่น สภาพแวดลอ้มท่ีถกูสุขอนามยั พื้นท่ีขาดผูดู้แลปรับปรุง    จึงถกูท้ิง

ใหเ้ส่ือมโทรมตามกาลเวลาการเขา้ไปท�างานกบัเดก็กลุ่มต่างๆ  เช่น กระเหร่ียง พม่า กมัพชูา ท�าใหเ้ห็นวา่พวกเขาควรไดรั้บ

การดูแลเอาใจใส่ไม่แตกต่างจากเดก็กลุ่มอ่ืนเดก็ทุกคนควรมีพื้นท่ีเลก็ๆ เพียงพอส�าหรับการเล่นท่ีปลอดภยัเพื่อส่งเสริม

พฒันาการ และการมีส่วนร่วมของผูป้กครองเป็นส่วนส�าคญัท่ีท�าใหพ้ื้นท่ีน้ีเกิดข้ึนไดจ้ริง

 

 พื้นท่ีสร้างสรรคเ์พื่อเดก็ต่างชาติ  ณ  เมืองแม่สอด  จ.ตาก    อีกหน่ึงพื้นท่ีท่ีเกิดจากความตอ้งการของกลุ่มเดก็ๆ 

และเยาวชนท่ีอยากจะมีพื้นท่ีของตนเองในการรวมกลุ่ม ท�ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนๆ หรือครอบครัวในพื้นท่ี ท่ีพวกเขารู้สึก

ปลอดภยั  รวมกลุ่มกนัได ้  เป็นพื้นท่ีแบ่งปันร่วมกบัชุมชน  สงัคม  ในการบอกเล่าเร่ืองราวของเช้ือชาติตนเอง 

 

 การมีพื้นท่ีเพื่อใหไ้ดแ้สดงออก     ส่ือสารต่อผูค้นเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ        ตลอดจนเพื่อพฒันาศกัยภาพตนเอง

เป็นความจ�าเป็นอยา่งยิง่ส�าหรับกลุ่มเดก็เยาวชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ  ประเดน็ส�าคญั

อีกประการ  ในการสร้างพื้นท่ีแห่งน้ี   คือ   กลุ่มเยาวชน Rays Of Youth กลุ่มเยาวชนท่ีท�ากิจกรรมเพื่อชุมชนของตนเองลว้น

เป็นกลุ่มเดก็และเยาวชนท่ีไดรั้บโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ   จนมีความพร้อมท่ีจะสร้างพื้นท่ีเพื่อ เพื่อน  รุ่นนอ้ง โดยการ

ดึงการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานในพื้นท่ี ใหเ้ขา้ร่วมในการสานฝันใหเ้ดก็ๆ

 

 พื้นท่ีท่ีต่างบริบท ต่างสภาพแวดลอ้ม แต่มีความตอ้งการพื้นท่ีสุขภาวะของตนเองท่ีเหมือนกนั แต่ทั้ง 2 พื้นท่ีต่าง

อยากมีส่ิงเดียวกนันั้นคือ พื้นท่ีสนัติสุข หรือพื้นท่ีอยูสุ่ข 
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เรื่องเด็กต้องขยาย...

  พื้นท่ีสุขภาวะ...พื้นท่ีกระจายความสุข
 มูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ (มพด.)    ไดจ้ดัท�าโครงการพื้นท่ีสุขภาวะเพื่อพฒันา

เดก็ในสภาวะยากล�าบาก  โดยการสนบัสนุนงบประมาณจากส�านกังานกองทุนสนบั-

สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ผา่นแผนงานส่ือสร้างสุขภาวะเยาวชน  (สสย.) 

เพื่อเป็นการสร้าง “พื้นท่ี” ตน้แบบในการสร้าง “ภมิูคุม้กนั”  ใหก้บัเดก็และเยาวชน  ซ่ึง

มูลนิธิฯมีพื้นท่ีท�าโครงการทั้งหมด 14 พื้นท่ี ทัว่ประเทศไทย ดงัน้ี

ภาคเหนือ

ภาคใต้

 จงัหวดัตาก  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

จงัหวดัยะลา จงัหวดัปัตตานี จงัหวดันราธิวาส
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ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและจงัหวดัสมุทรปราการ

ภาคตะวนัออก

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

จงัหวดัสระแกว้  ซ่ึงอยูใ่นระยะเร่ิมด�าเนินการ

 จงัหวดัศรีสะเกษ   จงัหวดักาฬสินธ์ุ   จงัหวดัมหาสารคาม   

จงัหวดัร้อยเอด็และจงัหวดัสุรินทร์
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 หลงัจากท่ีมูลนิธิเพื่อการพฒันาเด็กได้ด�าเนินโครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวนั มาเป็นระยะเวลา 1 ปี  บางพื้นท่ีอยู่

ในระยะด�าเนินงาน      แต่บางพื้นท่ีไดปิ้ดโครงการไปแลว้      

แต่พื้นท่ีเหล่านั้นยงัต่อยอดโครงการเกษตรฯต่อไป  ทางมูลนิธิฯจึงน�าความคืบหนา้

ของแต่ละพื้นท่ีมาเสนอ

ผลผลิตจากฝีมือของพวกเรา...

เกษตรเพื่ออาหารทุกม้ือ
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Optimo for Kids

แอมเวยเ์ปิดโลกกวา้งทางปัญญา

 มูลนิธิแอมเวยเ์พื่อสงัคมไทย และบริษทัแอมเวย ์(ประเทศไทย) จ�ากดั      ไดท้ �าโครงการ One by One : 

เปิดโลกกวา้งทางปัญญา สนบัสนุนการก่อสร้างหอ้งสมุดแอมเวย ์พร้อมหนงัสือส�าหรับหอ้งสมุดและอุปกรณ์การ

เรียนการสอนในพื้นท่ีการท�างานของมูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ จ�านวน 7 แห่ง ตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มา ไดแ้ก่ 

โรงเรียนบา้นหว้ยกุง้  แม่ฮ่องสอน โรงเรียนบา้นธรรมรัตนใ์น ฉะเชิงเทรา โรงเรียนบา้นน�้าออ้มนอ้ย ศรีสะเกษ 

โรงเรียนบา้นจอมพะลาน มหาสารคาม โรงเรียนวดัศิริมงคล สมุทรสาคร โรงเรียนบา้นเกลด็แกว้ ยะลา และ

โรงเรียนบา้นสายน�้าทิพย ์ นราธิวาส และในปี 2556  มูลนิธิแอมเวยเ์พื่อสงัคมไทย ยงัสนบัสนุนเงินบริจาคอีก

จ�านวน 260,000 บาท และหนงัสือส�าหรับใชใ้นหอ้งสมุด จ�านวน 133,000 บาท

 บริษทั ออฟติโม่ ประเทศไทย จ�ากดั จดัโครงการ “Optimo for Kids” มอบหนงัสือส�าหรับเดก็อนุบาลและ

ประถมศึกษาใหก้บัโรงเรียนจ�านวน 40 แห่ง ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา สระแกว้ สมุทรสาคร 

สมุทรปราการ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นพื้นท่ีการท�างานของมูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ 

(มพด.) เพ่ือใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนและส่งเสริมพฒันาการของเดก็ๆ
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มารู้จกักบัศนูยป์ระสานงานแห่งใหม่

 มูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็เปิดศนูยป์ระสานงาน แห่ง

ใหม่ ณ บา้นเอ้ืออาทรท่าจีน อ.มหาชยั   จ.สมุทรสาคร

ซ่ึงภายในศูยน์มีกิจกรรมส�าหรับให้บริการเด็กและเยาวชน

กลุ่มเป้าหมายดงัน้ี

   

    *  เปิดใหติ้ดต่อปรึกษาเร่ืองต่าง ๆ : วนัพธุ-อาทิตย์

        ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. 

    * เปิดใหบ้ริการใชค้อมพิวเตอร์ Internet และส่ือการ-

       เรียนต่างๆ ภายในศนูย ์: ทุกวนัเสาร์-อาทิตย์

       ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.

     * กิจกรรมประจ�าท่ีจดัในศนูยฯ์ ขณะน้ี คือ

     - การเปิดสอนภาษาไทยเบ้ืองตน้ โดยครู กศน.

     * ผูเ้ขา้ใชบ้ริการส่วนใหญ่มีอายตุั้งแต่ 12-30 ปี

ภาพกิจกรรมภาพในศนูย์
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ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษากองทุนเขม็ขาว

เพือ่การศึกษาเดก็ไทย

 (อ.สายฤดี วรกิจโภคาทร)

จ.ยะลา , จ.นราธิวาส

ทุนการศึกษาส�าหรับเดก็ต่างชาติ

ในพื้นท่ี จ.สมุทรปราการ
ทุนการศึกษาเพือ่เดก็ในสภาวะยากล�าบาก

จ.สระแกว้ ,จ.ศรีสะเกษ,จ.ปัตตานี

ทุนการศึกษาเดก็ในสภาวะวกิฤต	ิ

3 จงัหวดัชายแดนใต้

เล่นในสวน   25



ต้นกล้าผลิใบ

กิกิ  เยาวชนกะเหร่ียง ชีวติท่ีมีคุณค่า

เร่ือง > สุมาลี พะสิม

 กกิ	ิหรือ		Pawk	Kaw	Ki  สาวนอ้ยวยั  22  ปี 

จากเมืองพะอนั  เมืองหลวงของรัฐกะเหร่ียงประเทศ

พม่า ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัออกของแม่น�้าตนัลยนิ หรือ 

แม่น�้าสาละวนิ  ห่างจากอ�าเภอแม่สอด   จงัหวดัตาก  

ราว 50 กิโลเมตร  เธอเขา้มาอยูป่ระเทศไทยตั้งแต่เป็น

เดก็เลก็ๆ ปัจจุบนัเป็นเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน

 กิกิไดเ้ขา้เรียนในศูนยก์ารเรียนท่ีอ�าเภอแม่สอด 

จงัหวดัตาก โดยการสนบัสนุนของมูลนิธิช่วยไร้-

พรมแดน ท่ีใหค้วามช่วยเหลือผูล้ี้ภยัและสร้างอาสา

สมคัรผูน้�าเยาวชน Peer Youth ก่อนจะเกิดเป็นกลุ่ม

เยาวชนช่ือ Rays of Youth ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อสร้าง

เยาวชนรุ่นใหม่ใหเ้ป็นผูน้�ากิจกรรมและเป็นแกนน�าใน

ศนูยก์ารเรียนใหมี้จิตสาธารณะ เธอจึงเลือกเสน้-

ทางการสร้างเยาวชนแทนท่ีจะผันตัวเองไปเป็น

แรงงาน

 กิกิไดเ้ขา้ร่วมอบรมของมูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ โครงการ

เพาะเมลด็พนัธ์ุดว้ยหวัใจ เพื่อการพฒันาทกัษะชีวติเดก็ในสภาวะยาก

ล�าบาก   ซ่ึงท�างานกบักลุ่มเดก็ชาติพนัธ์ุโดยการเรียนรู้เพื่อผลิตส่ือ-

สร้างสรรค ์ ทั้งละครหนา้ขาว ละครหุ่นเงา Clay Animation และส่ือ

ต่างๆ

 การไดค้วามรู้คร้ังนั้นท�าให้กิกิและเพื่อนไดใ้ช้เป็นส่ือใน

การอบรม  ใหค้วามรู้ในเร่ืองต่างๆ  ทั้งละครหนา้ขาว  การคา้มนุษย ์

ท�าใหเ้ดก็รู้ถึงกลการล่อลวงในรูปแบบต่างๆ รู้ถึงสิทธิของตวัเองใช้

และบอกต่อกบัครอบครัวตวัเองได ้ Clay Animation เร่ืองจราจร   

ละครหุ่นเงาท่ีมีเน้ือหาส่ือสารความเขา้ใจกบัคนไทยต่อปัญหาท่ีคน

ต่างชาติตอ้งอพยพล้ีภยัมาอยูท่ี่แม่สอด
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 “เราท�าเคแอนิเมช่ันให้ความรู้เร่ืองการจราจรเพราะในแม่สอดคนพม่าเยอะและไม่เข้าใจสัญญาณจราจร	 	 แค่ไฟแดง		

ไฟเขยีว		ไฟเหลอืง	เขายงัไม่รู้กนัเลย		บางคนโดนรถชนกจ็ะไปรับการรักษาล�าบากมาก	เพราะไม่มบีัตร		แล้วถ้าเราจะให้ความรู้

เขาเร่ืองนีโ้ดยการไปพูดให้เขาฟัง		เขากจ็ะไม่เห็นภาพ	แต่ถ้าเราท�าส่ือเป็นหนังการ์ตูน	พอเขาดูแล้วกจ็ะท�าให้เข้าใจได้มากกว่าเรา

ไปพูดเฉยๆ		เขาจะสนใจ	แล้วเขากไ็ด้ความรู้ด้วย”

 จากจุดเร่ิมกลุ่มเยาวชน 3 คน นัน่คือ กิกิ  จูล่ี(Su Htel Lwin) และวคิ (วคิตอเรีย ทีสุขาติ)ตอนน้ีมีแกนน�าเยาวชนกวา่ 50 

คนอบรมใหก้บัเยาวชนกวา่ 1,000 คน

“ตอนนีไ้ม่ว่าจะท�าส่ืออะไรทั้งหนังส้ัน		เขยีนบท		

ท�าสคริป		สัมภาษณ์	ท�าหุ่น		เล่นละคร	พวกเขาท�าได้หมดแล้ว

ไม่ใช่แค่พวกเขาทีรู้่นะ		น้องกจ็ะสอนกนัต่อไป	

“เหน่ือยนะ...(พกัคดิก่อนจะตอบ)แต่ไม่เหน่ือย		เพราะว่ามกี�าลงัใจ	

เห็นแล้วภูมใิจในตวัเองทีช่่วยเหลอืชุมชนกะเหร่ียงในแม่สอด		

เหน่ือย...กไ็ม่เป็นไร	เพราะสนุกและชอบงานทีเ่ราท�า”		

 

 รอยยิม้เลก็ๆ เกิดข้ึนจากความภมิูใจในส่ิงท่ีไดท้ �า  ชีวติ

ของเยาวชนกะเหร่ียงคนหน่ึง ท่ีมีคุณค่าจากการท่ีไดเ้รียนรู้ และ

แบ่งปันส่ิงท่ีไดรั้บใหก้บัคนอ่ืนๆ  และก�าลงัสานต่องานเพื่อให้

นอ้งๆ เดก็ต่างชาติในประเทศไทยไดรั้บความรู้ และมีสิทธิ มีเสียง

ท่ีจะบอกวา่ พวกเขาตอ้งการอะไร มีปัญหาอะไรเกิดข้ึน และอยาก

ใหผู้ใ้หญ่ช่วยอะไร ในฐานะของ “เดก็ ” กลุ่มหน่ึงท่ีเขา้มาขอพกัพิง

ประเทศไทย
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การเปล่ียนแปลง   ความหวงั   

ความหลงัและบทกวี

เร่ือง > นายปริญญา   หวนัเหลม็

 ท่ามกลางสังคมยุคในปัจจุบนัท่ีรายลอ้มไปดว้ยเทคโนโลยี

และการแข่งขนัของระบบทุนนิยมโลกาภิวตัน์ทุกส่ิงอยา่งลว้นแลว้แต่

จะตอ้งมีการปรับตวัและเปล่ียนแปลงเพื่อน�าไปสู่ความทนัสมยัและการ

ด�ารงอยู ่  ดงันั้นการเปล่ียนแปลงจึงไม่ใช่เร่ืองท่ีผดิปกติวสิยัส�าหรับการ

มีชีวติอยูข่องมนุษย ์      หากแต่การเปล่ียนแปลงท่ีวา่นั้นจะมีการเปล่ียน-

แปลงไปในทิศทางใดหรือเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรต่างหากนัน่คือส่ิงท่ี

ส�าคญั

 สถานการณ์เด็กและเยาวชนในปัจจุบันเป็นท่ีน่าเป็นห่วง   

เน่ืองจากไม่สามารถหลีกหนีกบัความเป็นไปท่ีเช่ียวกราก  “ดัง่เรือนอ้ย

ลอยล่องในพายสูุงกลางทะเล”   ซ่ึงกินพื้นท่ีครอบคลุมทุกตารางน้ิวของ

ประเทศไทย  ไม่เวน้วา่จะอยูแ่ห่งหนต�าบลใด

 ดงันั้นจึงกลายมาเป็นค�าถามส�าหรับสงัคมเราหรือไม่วา่  แลว้

ชีวติวยัเดก็ของเราเม่ือก่อนนั้นเป็นอยา่งไร ?  และหากเราไม่น�าพาเทค-

โนโลยเีราจะสามารถอยูไ่ดห้รือไม่ ?  หรือเราจะเรียนรู้ท่ีจะอยูก่บั

เทคโนโลยสีมยัใหม่น้ีอยา่งชาญฉลาดอยา่งไร ? เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชน

ไดเ้รียนรู้และสามารถผ่านพน้กบัความทา้ทายแห่งยุคสมยัอย่างชาญ

ฉลาด

 ส่ิงหน่ึงท่ีข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 

(มพด.) คือ การปลกูฝังใหเ้ดก็และเยาวชนนั้นมีทกัษะในการเรียนรู้ท่ีจะ

อยูก่บัเทคโนโลยอียา่งชาญฉลาด            โดยท่ีไม่ลืมท่ีจะหยบิจบัเอา

วฒันธรรมดั้งเดิมของทอ้งถ่ินตนเองมาร้ือฟ้ืน   เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนหนักลบัมาตระหนกัถึงราก

เหงา้และประเพณีวถีิชีวติดั้งเดิมของทอ้งถ่ินตนเอง       และเป็นการปลกูฝังใหเ้ดก็ไดรู้้จกัการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยใีนการน�าเสนอและเผยแพร่วฒันธรรมการละเล่นของตนเองผา่นหนงั-

สั้นและคลิปวดีิโอ  ซ่ึงถือวา่เป็นการสร้างความตระหนกัใหเ้ดก็และเยาวชนไดเ้รียนรู้ถึงรากเหงา้

ประเพณีท่ีงดงามของตนในอดีตและถ่ายทอดออกมาอยา่งงดงามดว้ยตวัเดก็และเยาวชนเอง

 อีกทั้งมพด. ไดส้ร้างกระบวนการเรียนรู้ใหก้บัขา้พเจา้อีกวา่  “การเรียนรู้ส�าหรับเดก็น้ัน

ไม่มขีดีจ�ากดัหรือพรมแดนทางภาษา		เช้ือชาต	ิ	สัญชาตแิละวฒันธรรม”  โดยท่ีส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็น

ปัญหาหรืออุปสรรคส�าหรับการเรียนรู้    แต่กลบักลายเป็นปัจจยัท่ีหนุนเสริมและกระตุน้ใหเ้ดก็อยาก

รู้อยากเห็นและอยากเขา้ใจในความต่างท่ีมีของกนัและกนัดงักล่าวขา้งตน้   ดงันั้นเม่ือมีความหลาก

หลายเกิดข้ึนในพื้นท่ีหน่ึง  ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามมากคื็อการเรียนรู้นัน่เอง  ซ่ึงมพด. ไดส้ร้างข้ึนใหเ้ป็นท่ี

ประจกัษแ์ลว้ในงานกิจกรรม “PLAY DAY CHILDREN RIGHT”
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 ไม่แมแ้ต่เดก็นอ้ยเท่านั้นท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหก้บัขา้พเจา้     หากแต่ยงัมีชุมชนท่ีมีส่วนส�าคญัในการเปิดพื้นท่ี

ให ้มพด.  ไดเ้ขา้ไปด�าเนินโครงการต่างๆ      ซ่ึงขา้พเจา้ไดมี้โอกาสรับฟังบทกวท่ีีขบักล่อมข้ึน  จากเสียงของคุณครูท่านหน่ึงท่ี

แต่งข้ึนในเวทีการประชุมเพื่อระดมความคิดและก�าหนดทิศทางการด�าเนินโครงการพื้นท่ีสุขภาวะในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียง-

เหนือ   ซ่ึงส�าหรับขา้พเจา้แลว้  บทกวดีงักล่าวคือ  เสียงสะทอ้นอนัเสนาะหูแห่งแดนดินถ่ินอีสานท่ีกกูอ้งข้ึน   เพื่อแสดงความ

รู้สึกยนิดีและเห็นถึงคุณค่าของการท�าโครงการร่วมกนัระหวา่ง เดก็ โรงเรียน  ชุมชน และมูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็นัน่เอง

และส่ิงทีชั่ดเจนจากการทีข้่าพเจ้าได้มโีอกาสเข้ามาเป็นอาสาสมคัรในมูลนิธิเพือ่การพฒันาเดก็กค็อื		

“เดก็ๆเป็นครูของข้าพเจ้า”
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แสงทอประกาย จากปลายดา้มขวาน
  

เร่ือง > ฮมัดี ขาวสะอาด 

เรียบเรียง > กนกวรรณ  โมรัฐเสถียร

 ชุมชนพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่เพียงแต่โอบลอ้มดว้ยภาวะความรุนแรงจากสถานการณ์ แต่ปัญหาภายในท่ี

ก�าลงัเกิดความกงัวลและตอ้งการแกไ้ขเป็นอนัดบัตน้ของคนในพ้ืนท่ี คือ ปัญหาความเส่ียงของกลุ่มเดก็ต่อการเขา้ไปเก่ียวขอ้ง

กบัขบวนการยาเสพติด  รองลงมาคือติดเกม และพื้นท่ีบา้นบาโงปะแต    ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป็นอีกหน่ึงพื้นท่ีท่ี

ก�าลงัประสบปัญหาเหล่าน้ีอยู ่ก่อนหนา้น้ีเดก็เกือบทั้งหมู่บา้นเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด เหลือเพียงเดก็เยาวชน 10 คนเท่านั้นท่ี

ยงัสามารถหนัหลงัใหก้บัยาเสพติดได้

	 สองแกนน�ากบังานชุมชน

 ฮากีมิง เจ๊ะเตะ๊ อาย ุ 18 ปี และแซมเพชร ดาเลง็มะ อาย ุ 20 ปี สองแกนน�ากลุ่มเยาวชนบา้นบาโงปะแต ต.โคกสะตอ 

อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ไดเ้ร่ิมเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนงานพฒันาชุมชนเป็นแกนน�าอาสาสมคัรช่วยเหลือโครงการ

ของมูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ (มพด.) ตั้งแต่ปี 2553 ภายใตโ้ครงการ “ก�าปงซือแน” จากกลุ่มเดก็ท่ีไม่มีทกัษะความเป็นผูน้�า ไม่

กลา้แสดงออก ไดผ้า่นกระบวนการในการสร้างแกนน�า เสริมทกัษะความรู้ความสามารถ ผา่นกระบวนการร่วมแลกเปล่ียนมุม

มอง ทศันคติ การอาสาเพื่อชุมชนและบา้นเกิด ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนไม่ได ้  หากไม่ไดเ้กิดมาจากจิตอาสาและตอ้งการ

เป็นส่วนหน่ึงของกลไกชุมชนปกป้องเดก็ของแกนน�าทั้งสอง จนสามารถด�าเนินกิจกรรมน�าไปสู่การท�าใหเ้กดิพลงัถ่วงดุลใหม่

ในชุมชนเปลีย่นจากชุมชนทีส่ภาวะเสียงของเดก็ต่อการเข้าไปเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ	 และตดิเกม	 กลบัเป็นชุมชนทีส่ามารถ

ปกป้องดูแลเดก็สร้างทางเลอืกให้เดก็ท�ากจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ผ่านการเล่น ในพื้นท่ีสร้างสรรคท่ี์แกนน�าและคณะท�างานใน

หมู่บา้นร่วมกนัสร้างข้ึนจนน�าไปสู่การสร้างวฒันธรรมในการดูแลเก้ือกลูกนัระหวา่งรุ่นพี่กบัรุ่น ผูใ้หญ่เฝ้าระวงัปกป้องลกู

หลานในชุมชน

 “ก่อนทีมู่ลนิธิจะเข้ามาท�างานในชุมชนของเราน้ัน	 สถานการณ์ของเดก็วกิฤตมาก	 เดก็ทีโ่ตขึน้มาหน่อยกจ็ะถูกชวน

เข้าไปในสวนยาง	(ต้มน�า้กระท่อม)	และบางคนกจ็ะตดิเกมจนตวัผอมบาง	ไม่แขง็แรง	อย่างเช่นกรณขีอง	เดก็ชายอาหามะ	เจ๊ะซู	

ทีท่างมูลนิธิได้สงเคราะห์อยู่น้ันก่อนหน้านีจ้ะเป็นเดก็ทีต่ดิเกมมาก	 ขีโ้รค	 อดอาหาร

บ้าง	 แต่ตอนนีสิ้	 แขง็แรง	มกีล้าม	 กล้าแสดงออกและเข้ากลุ่มทีเ่ล่นฟุตบอล” แซม

เพชรกล่าว

 นอกจากสถานการณ์ของปัญหาดงักล่าวแลว้พื้นท่ีทางเลือกให้แก่เด็ก

ในชุมชนกไ็ม่มี เช่น พื้นท่ีเล่นสร้างสรรคท่ี์จะใหเ้ดก็ไดม้าเล่น ออกก�าลงักาย 

เขา้กลุ่มพบปะกนั “ตอนน้ีบา้นเรามีพื้นท่ีส�าหรับเดก็แลว้  ตอนเยน็ ๆ  หลงัจากท่ี

เดก็กลบัจากโรงเรียนกจ็ะมาวิง่เล่นในพื้นท่ีน้ี พอ่แม่ ผูป้กครองเดก็เองกม็านัง่ดู

เดก็เล่น เดก็โตกจ็ะมาเล่นในกลุ่มของเดก็โต เดก็เลก็กจ็ะมาเล่นในพื้นท่ีของเดก็

เล็กเป็นความรู้สึกท่ีผกูพนัและมีความสุขมากท่ีท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการร่วมสร้าง

พื้นท่ีตรงน้ีใหค้รับ” ฮากีมิง เจ๊ะเตะกล่าว

 เพราะเหตุใดเดก็กลุ่มนีจ้งึได้ร่วมกลุ่มท�ากจิกรรมทีส่ร้างสรรค์

ขึน้มา	

 “นึกถึงสมยัท่ีเราเป็นเดก็เราขาดโอกาสหลายอยา่ง ไม่มี

พื้นท่ีเล่น ไม่มีใครมาช่วยแนะน�าช่วยเหลือเรา พวกเราชอบเล่น ฟุตบอล  
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เราไปเล่นไม่มีใครหรอกท่ีจะไปเชียร์ใหก้�าลงัใจ  ดงันั้นเราไม่อยากใหเ้ดก็ของเรารู้สึกเหมือนท่ีเรารู้สึกมา อยากใหเ้ดก็ๆไดรั้บ

โอกาสท่ีดี” นายฮากีมิง เจ๊ะเตะกล่าว 

 จากความทรงจ�าในวยัเดก็ จึงท�าใหต้อ้งลุกข้ึนมาท�ากิจกรรมเพื่อใหผู้ใ้หญ่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะผูป้กครองและคนใน

ชุมชนท่ีเป็นบุคคลส�าคญัท่ีจะร่วมกนั ดูแล ปกป้องเดก็ ผนวกกบัการเขา้ไปท�างานของเจา้หนา้ท่ีจากศนูยป์ระสานงานสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เขา้ไปท�างานดว้ยความจริงใจจะพฒันาพื้นท่ีใหเ้ป็นพื้นท่ีปลอดภยัและพฒันาเดก็ในพื้นท่ีใหมี้ทกัษะชีวติ

ท่ีจะสามารถอยูร่อดไดใ้นสงัคมของพวกเขา ส่ิงเหล่าน้ีท�าใหแ้กนน�าหนุ่มนอ้ยยดึเป็นแรงบนัดาลใจท่ีจะมุ่งมัน่พฒันาพื้นท่ีบา้น

เกิดของตนเอง

 “แบดีเป็นคนนอกท่ีมาเพื่อจะพัฒนา

เดก็ๆ ของเราแลว้พวกเราในพื้นท่ีและถา้ไม่ช่วย

กนัพฒันามนักไ็ม่ดีสิ อีกอยา่ง พอ่แม่ผูป้กครอง

ของเด็กส่วนใหญ่จะยินดีมากถา้ไดรู้้ว่าไดม้าช่วย

งานของแบดี” นายแซมเพชรกล่าว

 ก้าวต่อไปกบังานพฒันาชุมชน

 “ตอนน้ีท่ีพวกเราท�าอยูก่คื็อ การรวม

กลุ่มกันท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน 

ตั้งแต่กวาดขยะตามทอ้งถนน ช่วยซ่อมแซมบา้น

คนจน ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนและของ

ชุมชนต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมเล่นของเดก็ๆในชุมชน

และพยายามดึงเยาวชนท่ีหลงผิดให้กลับมาท�า

กิจกรรมท่ีสร้างสรรคแ์ก่ครอบครัวและชุมชน ในส่วนของอนาคตนั้นภายใตโ้ครงการพื้นท่ีสุขภาวะน้ี เราจะท�ากิจกรรมหลกัๆ 

ประมาณ 3 กิจกรรมใหญ่คือ 1.ตั้งร้านน�้าชาเพื่อสวสัดิการเดก็และเยาวชนเพื่อใหมี้กองทุนของกลุ่มเดก็และเยาวชน 2. สร้างพื้นท่ี

เกษตรพี่นอ้ง กคื็อวา่เราจะสร้างพื้นท่ีเกษตรข้ึนมาแลว้จะแบ่งความรับผดิชอบของกลุ่มเยาวชนของเรา โดย เยาวชน 1 คน จะ

ดูแลแปลงผกั 1 แปลงกบัเดก็ ๆ อีก 5 คน ตรงน่ีวตัถุประสงคก์เ็พื่อสร้างความเป็นพี่นอ้งกนัระหวา่งเดก็และแกนน�าของเรา 3.ค่าย

สมัพนัธ์เดก็กบัพอ่แม่”ฮากีมิงกล่าว

 ส่วนแซมแกนน�าหนุ่มนอ้ยอีกคนเล่าถึงส่ิงท่ีมุ่งมัน่จะท�าต่อไปดว้ยแววตาเป็น

ประกายวา่ “ในอนาคตถ้าเป็นไปได้อยากเห็นชุมชนมคีวามรักความสามคัคกีนั	ซ่ึง

ถ้ามีโครงการขนาดใหญ่ช่วยสนับสนุนกจิกรรมได้กจ็ะดมีากเพราะเราคดิว่าตอน

นี้เราพร้อมแล้วที่จะพัฒนาชุมชนต้นแบบที่ขับเคลื่อนงานโดยเยาวชนและโดย

การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ในชุมชน” 

 

 เม่ือแกนน�าพร้อม เยาวชนพร้อม และหากแรงสนบัสนุนจากผูใ้หญ่พร้อม 

เป้าหมายและหลกัการท�างานในชุมชนท่ีทั้งสองมองในอนาคต คือ ใหพ้ื้นท่ี

สร้างสรรคเ์ป็นหวัใจกลางของการคิดถึงการพฒันาเดก็ในชุมชน   สร้างความเป็น

พี่นอ้งระหวา่งเยาวชนกบัเดก็   สร้างขอ้ตกลงร่วมในการสร้างระบบกลไกชุมชน

เพื่อการปกป้องเดก็
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งานท่ีเหมือนไม่ไดท้�างาน

เร่ือง > ปรัชญา บุญส่ง

 ในการท�างานกบัองคก์รท่ีเป็นมูลนิธิมกัมีค�าถามจากคนทัว่ไปวา่  มูลนิธิท�าอะไร	?		เพือ่อะไร	?		ท�าไปท�าไม	?		และ

คุณมหีน้าทีท่�าอะไร	?	ท�าแล้วได้อะไรบ้าง	?	ได้เงนิเดอืนไหม	?	คุณท�าให้สังคมเปลีย่นแปลงไปบ้างไหมหลงัจากท�างานแล้ว	?

เป็นค�าถามท่ีพบเจอบ่อยจนเป็นปกติ ไม่เฉพาะแต่คนอ่ืนๆถาม แต่บางคร้ังในการท�างานเราตั้งค �าถามกบัตวัเองบา้งเหมือนกนัวา่

แลว้งานของเราท�าอะไรกนัแน่  เพราะเราท�าไปหมดทุกอยา่งตั้งแต่เขียนรายงาน เป็นวทิยากรอบรมเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาใหก้บั

เดก็ เป็นเจา้หนา้ท่ีบญัชีการเงิน เป็นคนสวน เป็นคนงาน เป็นคนท�ากบัขา้ว ไปจนถึงยามรักษาความปลอดภยัเวลาจดัค่ายอบรม

เดก็ยงัเป็นค�าถามท่ียงัไม่มีค�าตอบ ยิง่เจอค�าถามจากเจา้หนา้ท่ีใหม่อีกวา่  “เราท�าอะไรหรือพี	่ แล้วต้องท�าอะไรหรือพี”่   ซ่ึงบาง

คร้ังพอช้ีแจงงานแลว้ทั้งเขาและเรากไ็ม่เขา้ใจอยา่งท่องแทว้า่เราท�าอะไรและตอ้งท�าอะไร แต่ดว้ยความเป็นเจา้หนา้ท่ีใหม่กค็ง

พยกัหนา้หงึกๆ แลว้บอกวา่ “เขา้ใจแลว้พี่” ซ่ึงกเ็ป็นเหมือนตวัผมเองในวนัแรกท่ีท�างานเหมือนกนั แต่ตอ้งใชเ้วลาในการอธิบาย

ค�าตอบท่ีอยูใ่นใจ 

 ส�าหรับตวัผมเองเพิ่งมาคน้พบวา่  งานของเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิฯคืออะไรกต็อนท่ีไดท้�างานกบักลุ่มเป้าหมายเดก็ต่างชาติ

ชาวพม่าคนหน่ึง ซ่ึงเป็นโรคปากแหวง่เพดานโหวต่ั้งแต่ก�าเนิด       เดก็คนน้ีเกิดท่ีโรงพยาบาลสมุทรสาครและไดรั้บการแนะน�า

จากเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลสมุทรสาครใหไ้ปท�าการรักษาโรคปากแหวง่เพดานโหวฟ่รีต่อท่ีโรงพยาบาลศิริราชต่อเม่ืออายคุรบ

6 เดือน    เม่ือถึงเวลาพอ่แม่กพ็าไปโรงพยาบาลศิริราช   เพื่อรับการรักษา   แต่เม่ือไปสอบถามท่ีโรงพยาบาลศิริราช     สอบถาม

เจา้หนา้ท่ีพยาบาลวา่ ท�าการรักษาไดไ้หมเสียเงินเท่าไหร่ เจา้หนา้ท่ีพยาบาลตอบกลบัมาวา่ถา้จะผา่ตดัตอ้งเสียเงินค่าผา่ตดัอยา่ง



นอ้ย 20,000 บาท  ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีพยาบาลท่ีตอบกไ็ม่ไดป้ระจ�าอยู่

แผนกเด็กจึงไม่รู้เก่ียวกับรายละเอียดโครงการผ่าตดัโรคปาก

แหว่งเพดานโหว่ฟรีและพ่อแม่ก็เข้าใจว่าเป็นค�าตอบจากเจ้า

หนา้ท่ีมนัตอ้งถกูตอ้งแน่นอน ดว้ยความท่ีไม่มีเงินเพียงพอจะ

รักษา   พอ่แม่จึงพาเดก็กลบับา้น   เดก็ตอ้งทุกขท์รมานกบัโรค

ปากแหวง่เพดานโหว ่กินนมแม่ไม่ได ้กินอาหารกินน�้ากไ็หลออก

ทางช่องแผล น�้าลายไหลตลอดเวลา จนอายเุดก็เกือบ 1 ขวบ 

 มูลนิ ธิ เพื่อการพัฒนาเด็กได้ เ ข้าไปท�างานในพื้นที่

สมุทรสาครภายใต้โครงการส่งเสริมการศึกษาการคุ้มครองทาง

สังคมและความปลอดภัยของแรงงานเด็กและเด็กกลุ่มเส่ียงใน

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและได้พบกบัเด็กจึงเกิดการ

ประสานงานและพาเด็กไปโรงพยาบาลอีกคร้ังเพื่อท�าการรักษา

ต่อ เราตอ้งใชเ้วลาหลายวนัในการลงพื้นท่ีเพื่อพดูคุยท�าความ

เขา้ใจกบัพ่อแม่ในการพาเด็กไปรักษาเพราะพ่อแม่ก็ไม่มีค่าใช้

จ่ายในการรักษา   อีกทั้งการจะเดินทางไปกรุงเทพฯบ่อยๆ กก็ลวั

ถกูต�ารวจจบั แต่เม่ือเราเขา้ไปพดูคุยจนพอ่แม่เขา้ใจจึงยอมใหพ้า

เดก็ไปโรงพยาบาลอีกคร้ัง คร้ังน้ีเราพาไปหาหน่วยงานเก่ียวกบั

โรคปากแหวง่เพดานโหวโ่ดยตรง        หลงัจากนั้นเดก็กไ็ดรั้บท�า

การผา่ตดั       มูลนิธิฯไปเยีย่มเดก็ท่ีนอนพกัท่ีโรงพยาบาล   และ

เจอพอ่แม่ของเดก็เขากข็อบคุณเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิฯ อยา่งมาก โดย

แววตาท่ีส่ือมาถึงเราบ่งบอกถึงความซาบซ้ึงใจท่ีช่วยใหล้กู       ซ่ึง

เป็นดงัดวงใจกลบัมายิม้ไดเ้หมือนเดก็ปกติทัว่ไป แต่ตวัเราเอง

กลบัรู้สึกว่าเราไม่ไดท้�าอะไรเลยแค่ประสานงานและด�าเนินการ

เร่ืองการรักษาแต่ส่ิงน้ีไดต้อบโจทยท่ี์อยูใ่นใจผมมาตลอดเกือบ

1 ปี  ท่ีผมท�างานท่ีมูลนิธิฯ มาเลยวา่ งานของผมคืออะไรตามท่ี

ท่านพทุธทาสภิกขกุล่าววา่ 

“งานเพือ่เงนิน้ันต้องรอจนกว่าจะได้เงนิ

ถงึจะรู้สึกพอใจ	

ถ้าท�างานเพือ่งานพอลงมอืท�า

กพ็อใจและเป็นสุขทนัทแีล้ว

เงนิกไ็ม่ไปไหนเสีย”

 

	 แต่ผมขอเสริมอกีนิดว่ายิ่งเป็นงาน

เพื่อคนอื่นยิ่งท�าให้มีความสุขเพิ่มไปอีกทั้งกับ

คนท�างานและคนทีเ่ราท�างานให้
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มาเล่น...กบัเดก็   เพื่อพฒันาสมองเดก็กนัเถอะ

 เดก็เกิดใหม่ 10,000 คน จะมีสกัก่ีคนท่ีมีความเป็นอฉัริยะ ?

 ค�าตอบคือ 9,999 คน มีเพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีไม่เป็นอจัฉริยะ นัน่หมายความวา่คนเราทุกคนมี

อจัฉริยภาพอยูใ่นตวัทุกคน แต่ถกูบัน่ทอนไปเร่ือยๆ จากการเล้ียงดู สภาพแวดลอ้ม อาหารต่างๆ จนโต

 เพราะฉะนั้นคนเราทุกคนมีอจัฉริยภาพเท่าเทียมกนั แต่คุณจะสามารถพฒันาสมองและดึงมนัออก

มาใชไ้ดโ้ดยเร่ิมตั้งแต่เป็น”เดก็”

 ช่วงระยะเวลาท่ีส�าคญัท่ีสุดส�าหรับการเรียนรู้ของมนุษยคื์อ  แรกเกิด - 7 ปี   เพราะการพฒันาสมอง

ของมนุษยใ์นช่วงวยัน้ีจะพฒันาไปถึง 80 %  ท่ีส�าคญัทุกคนมีบทบาทในการพฒันาสมองของเดก็  โดยจดัการ

เรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัวยั  ใหเ้ดก็เรียนรู้ผา่นการเล่น  เรียนรู้อยา่งมีความสุข  จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม  

ดูแลดา้นสุขนิสยัและโภชนาการเหมาะสม  เดก็จึงจะพฒันาศกัยภาพสมองของเขาไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ  

แต่ถา้จดัส่ิงทีตรงขา้ม เช่น ดุด่า ใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม เรียนรู้ส่ิงท่ีไม่ดี ไม่มีความสุขเดก็กจ็ะ

เรียนรู้ส่ิงเหล่านั้น จนเกิดเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ดีตามมา 

 สมองของเดก็เรียนรู้มากกวา่สมองของผูใ้หญ่เป็นพนัๆเท่า เดก็เรียนรู้ทุกอยา่งท่ีเขา้มาปะทะ  ซ่ึง

ลว้นเป็นขอ้มูลเขา้ไปกระตุน้สมองเดก็ท�าใหเ้ซลลต่์างๆเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายเสน้ใยสมองและจุดเช่ือมต่อ

ต่างๆอยา่งมากมายซ่ึงจะท�าใหเ้ดก็เขา้ใจและเรียนรู้ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึน  สมองจะท�าหนา้ท่ีน้ีไปจนถึงอาย ุ 10 ปี

จากนั้ นสมองจะเร่ิมขจัดข้อมูลท่ีไม่ได้ใช้ในชีวิตประจ�าวนัท้ิงไปเพื่อให้ส่วนท่ีเหลือท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด                      

ท่ีมา : การเรียนรู้ท่ีถือสมองเป็นพื้นฐาน มูลนิธิกสิกรไทย

ภาพ : www.eduzones .com

เกร็ดความรู้



  8 ขอ้ น่าจ�าส�าหรับพฒันาเดก็ปฐมวยั

 1.การเคล่ือนไหวของร่างกาย  ฝึกการยนื เดิน วิง่ จบั ขวา้ง กระโดด การเคล่ือนไหวไปในทิศทาง

   ต่างๆท่ีเราตอ้งการ  หรือพวกนกักีฬาต่างๆ

 2.ภาษาและการส่ือสาร   เป็นการใชภ้าษาส่ือสารโดยการปฏิบติัจริง   จากการพดู      การฟัง  

                   การอ่านและการเขียน    

 3.การรู้จกัหาเหตุผล   ฝึกใหเ้ดก็เป็นคนช่างสงัเกต  การเปรียบเทียบ  จ�าแนกแยกแยะส่ิงต่างๆ  

     จดัหมวดหมู่ส่ิงของท่ีมีอยูใ่นชีวติประจ�าวนั  เรียนรู้ขนาด ปริมาณ  การเพิ่มข้ึนลดลง  การใชต้วัเลข

 4.มิติสมัพนัธ์และจินตนาการจากการมองเห็น ใหเ้ดก็ไดส้มัผสัวตัถุต่างๆท่ีเป็นของจริง 

                   เรียนรู้ส่ิง  ต่างๆจากประสบการณ์ตรง   สงัเกตรายละเอียดของส่ิงต่างรอบตวั  

 5.ดนตรีและจงัหวะ  ใหเ้ดก็ไดฟั้งดนตรี แยกแยะเสียงต่างๆ ร้องเพลง เล่นเคร่ืองดนตรี  

                   ฝึกใหเ้ดก็รู้จกัจงัหวะดนตรี

 6.การมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน  ฝึกใหเ้ดก็อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในดา้นการช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน  

                   เขา้ใจผูอ่ื้น  เรียนรู้การท�างานร่วมกบัผูอ่ื้น ปฏิสมัพนัธ์ในสงัคมของมนุษยเ์ป็นรากฐานส�าคญัของ

                   การเรียนรู้และสติปัญญา

 7.การรู้จกัตนเอง รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเอง เขา้ใจตนเอง จะท�าใหดู้แลก�ากบัพฤติกรรมตนเอง 

                  ไดอ้ยา่งเหมาะสม

 8.การปฏิสมัพนัธ์กบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การอยูร่่วมกบัธรรมชาติ

 

“เดก็”เรียนรู้ผา่นการเล่น  เรียนรู้อยา่งมีความสุข  จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัระดบัพฒันาการ   

และส่ิงส�าคญัท่ีจะช่วยพฒันาสมองของเดก็ คือ อาหารหลกั  5 หมู่  

 ตบัและไข่ ปลา น�้ามนัปลา ควร

ให้เด็กรับประทานเน้ือปลาทุกวนัหรือ 

2-3 คร้ังต่อสปัดาห์ ผกัและผลไม ้ ผกัท่ีมีสี

เขียว  เหลืองหรือแดง  อาหารเหล่าน้ีให้

วติามินซี เพื่อน�าไปสร้างเซลลเ์ยือ่บุต่างๆ

ทัว่ทั้งร่างกาย วติามินและเกลือแร่ ช่วยใน

การท�างานของเชลลใ์นการเปล่ียนน�้ าตาล

กลโูคสใหเ้ป็นพลงังาน ปลา ไก่ หมู นม

และอาหารทะเล ผกัตระกลูกะหล�่า

เล่นในสวน   37



 38   รายงานผลการด�าเนินงานมูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ ประจ�าปี 2556

ขอบคุณผูส้นบัสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็

  : บริษทัเอกชน หา้งสรรพสินคา้  :  สถานท่ีวางกล่องรับบริจาค

  : หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน

  : สถาบนัการศึกษา โรงเรียนและมหาวทิยาลยั

  : ผูส้นบัสนุนและองคก์รทุนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 ผูบ้ริจาคท่านอ่ืนๆ อาสาสมคัร และส่ือมวลชนแขนงต่างๆ ท่ีสนบัสนุนการด�าเนินงาน



 เจ้าของ : มูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ (มพด.)

 ทีป่รึกษา : รศ.ดร.โคทม  อารียา  ศ.ดร.ชยัวฒัน ์สถาอานนัท์

 บรรณาธิการ : เชษฐา  มัน่คง

 กองบรรณาธิการ : อาทิตา  รอดสมนาม, กมลรัตน ์อู่อรุณ, ทตัติยา ลิขิตวงษ,์ สุนีย ์ สารมิตร, 

 ประสพสุข โบราณมูล, กนกวรรณ  โมรัฐเสถียร

 ออกแบบรูปเล่ม : กมลรัตน ์ อู่อรุณ , สวชิญา ชินพงศธร

 ภาพประกอบ  : เยาวลกัษณ์  บุญส่ง

 พมิพ์คร้ังแรก : ธนัวาคม 2556 จ�านวน 3,000 เล่ม

 พมิพ์ที	่: บริษทั ออฟเซ็ท พลสั จ�ากดั

 

 แบ่งปันน�า้ใจให้เดก็ด้วยวธีิง่ายๆ

  •แจง้เหตุเม่ือพบเห็นแรงงานเดก็ถกูท�าร้าย  ทารุณกรรมหรือถกูเอาเปรียบ

  •สละเวลาเป็นอาสาสมคัรเพื่อแบ่งปันความรู้ความสามารถใหแ้ก่เดก็ๆ เช่น สอนคอมพิวเตอร์ 

  สอนภาษา ศิลปะ สุขภาพ ฯลฯ

  •แบ่งปันอุปกรณ์การเรียน กีฬา ศิลปะ เคร่ืองเล่น ฯลฯ

  •สนบัสนุนเงินเพื่อเป็นทุนในการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ

 บริจาคสนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ	ทาง	ธนาณตั	ิส่ังจ่าย	ปณ.	บางกอกน้อย	หรือ	เช็ค

	 ในนาม	มูลนิธิเพือ่การพฒันาเดก็	หรือโอนเงนิ

  ธนาคาร  สาขา   ประเภท   เลขบญัชี

 กรุงไทย  สะพานขาว  ออมทรัพย ์  021-0-02168-3

 กรุงเทพ  พระป่ินเกลา้  สะสมทรัพย ์  162-0-23632-1

 กสิกรไทย บางยีข่นั   ออมทรัพย ์  045-2-61241-7

 ออมสิน  ราชด�าเนิน  เผือ่เรียก   05-0023-7914-73

 มูลนิธิเพือ่การพฒันาเดก็	เป็นมูลนิธิทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษ	ีจากกระทรวงการคลงั	ล�าดบัที	่179	

	 ผู้บริจาคสามารถน�าใบเสร็จรับเงนิ	ไปหักลดหย่อนภาษเีงนิได้ประจ�าปี

                                            สถานทีต่ดิต่อ	: มูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ 

                                                          ศนูยด์วงแข ปทุมวนั  344 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง 

    เขตปทุมวนั กทม. 10300

    โทรศพัท/์โทรสาร : 0-2613-7932-3

    ศนูยพ์ฒันาเดก็สนัติคาม 179 หมู่ 1 ซ.แบร่ิง 2  ถ.สุขมุวทิ 107 

    ต.ส�าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
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