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สรางกระแสความสนใจแกไขปญหาเด็กขาดสารอาหารอยางกวางขวาง

บางสวนของรางวัลแหงแรงใจ

3Do  You  Hear  Me?  สื่อสารสร้างสรรค์ พลังเด็กเเละเยาวชน

 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี 2525  มาบัดน้ีก็ครบปีท่ี 31 ก่อนจะเป็นมูลนิธิฯ เรา

มีโครงการแด่น้องผู้หิวโหย  โครงการแรงงานเด็กและโครงการส่ือสารมวลชนเพ่ือเด็ก  เม่ือก่อต้ังเป็นมูลนิธิฯ

เราก็ทำาท้ัง 3 โครงการน้ี แต่ขยายให้ครอบคลุมถึงการป้องกันอันตรายอันเกิดแก่เด็ก  และการพัฒนาศักยภาพ

ของเด็กในทุกๆ ด้าน ในปี 2555 ซ่ึงเรากำาลังจะรายงานผลให้ท่านท่ีสนใจเร่ืองเด็ก เยาวชน และผู้มีอุปการคุณ

ต่อมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก ขอเรียนให้ท่านทราบว่าเราเน้นการทำางานในเร่ือง “การส่ือสารสร้างสรรค์ เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิตเด็กในสภาวะวิกฤต”  ซ่ึงสร้างสรรค์โดยตัวเด็กเอง  ปัจจุบันน้ีเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสน-

เทศ แต่ก่อนการจะผลิตส่ือโดยเฉพาะอย่างย่ิงส่ือวีดีทัศน์ต้องใช้อุปกรณ์ ต้องใช้เทคโนโลยีท่ีซับซ้อนมากมาย 

แต่ขณะน้ีเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่าน้ีได้ไม่ยากและสามารถทำาตัวเองเป็นผู้ส่ือข่าวชุมชน  

สามารถทำาตัวเองเป็นผู้ส่ือสารปัญหาหรือส่ือสารความภาคภูมิใจของเด็ก  ส่ือสารวัฒนธรรม  ส่ือสารส่ิงซ่ึงมี

คุณค่าสำาหรับเด็กจากชุมชนของตนเองให้ผู้อ่ืนได้รับทราบ ส่ิงน้ีจะเป็นการพัฒนาเด็กในแง่ของจิตใจในแง่ของ

สังคมเป็นอย่างดี ด้วยเหตุน้ีมูลนิธิฯ จึงได้รวบรวมเด็กและเยาวชนจากหลายพ้ืนท่ีให้มาเข้าร่วมโครงการส่ือสาร

สร้างสรรค์ฯ ซ่ึงเป็นโครงการหลักโครงการหน่ึงของมูลนิธิฯ ขณะเดียวกันย้อนไปดูโครงการแด่น้องผู้หิวโหย 

ปัญหาเปล่ียนไป ความหิวโหยอาจยังมีอยู่บ้าง แต่ทุเลาลงไปเป็นอันมาก  แต่กลับมีปัญหาเร่ืองของโภชนาการ

ท่ีไม่เหมาะสมกับวัยหรือการเจริญเติบโตของเด็ก หรือแม้กระท่ังโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันท่ีเราริเร่ิมไว้

ในสมัยก่อน ในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ แม่ฮ่องสอน เราก็ยังสามารถกลับไปดูความย่ังยืนของโครงการได้หลังจาก

ท่ีโครงการผ่านไปแล้วหลายปี ซ่ึงคิดว่าเป็นโอกาสท่ีดีในปี 2555 น้ีท่ีจะร้ือฟ้ืน ฟ้ืนฟู ส่งเสริมความย่ังยืนของ

โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันท่ีได้ริเร่ิมไว้ ซ่ึงก็เป็นส่ิงท่ีกลับไปทำากับโรงเรียนและชุมชนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ

ชุมชนให้สามารถมีผลผลิตเพียงพอและเหมาะสมแก่โภชนาการของเด็ก  ซ่ึงจะสร้างความย่ังยืนในการแก้ปัญหา

โภชนาการได้ไม่มากก็น้อย  

 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.)  สามารถดำาเนินการมาได้เป็นเวลา 31 ปี ก็ด้วยความกรุณา ความ

เข้าใจ  กำาลังใจจากทุกฝ่าย  เร่ิมต้ังแต่ตัวเด็กเองซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย ต่อด้วยเยาวชนจำานวนมากผู้มีจิตอาสา  

ตามด้วยเจ้าหน้าท่ีคนทำางานหลายต่อหลายคน ท่ียังมุ่งม่ันทำางานเพ่ือการพัฒนาเด็กอยู่ต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง  

แต่ท่ีสำาคัญท่ีสุดก็คือ ทุกท่านผู้มีพระคุณท่ีช่วยสนับสนุนไม่ว่าด้วยกำาลังเงิน กำาลังกาย กำาลังใจ เวลา ความคิด

และทุกส่ิงทุกอย่างเพ่ือเด็ก เพ่ืออนาคต เพ่ือลูกหลานของพวกเรา ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

           รศ.ดร.โคทม อารียา

                 ประธานกรรมการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก 
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สารบัญ
 ก้าวสู่ปีท่ี 31 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก(มพด.) ยังคงมุ่งม่ันทำางานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาส

ท่ีตกอยู่ในสภาวะยากลำาบากท้ังในเมืองและชนบท ให้ความช่วยเหลือแรงงานเด็กต่างชาติ ลาว พม่าและกัมพูชา

ปัจจุบันสถานการณ์กลุ่มเด็กด้อยโอกาสท่ีตกอยู่ในสภาวะยากลำาบากมีจำานวนท้ังส้ิน 5 ล้านคน จาก 23 ล้านคน 

กลุ่มเด็กด้อยโอกาสท่ีตกอยู่ในสภาวะยากลำาบากก็ยังอยู่เช่นเดิมและยังมีประเด็นปัญหาใหม่ๆ เกิดข้ึนอีกมากมาย โดย

เฉพาะผลกระทบท่ีมาจากเทคโนโลยีท่ีเจริญไปอย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์ เคร่ืองเล่นวีดีโอเกมส์ อุปกรณ์แบบพกพา 

เช่น โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตท่ีเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกผลิตข้ึนเพ่ือช่วยอำานวยความสะดวกและให้ความ

บันเทิงแก่ผู้ใช้แต่บางคร้ังการท่ีใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์มากเกินพอดีก็อาจส่งผลเสียได้ โดยเฉพาะกับเด็กท่ียังไม่มี

วุฒิภาวะการใช้งานอย่างเหมาะสม ในขณะท่ีส่ือเป็นตัวสำาคัญท่ีนำาพาข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีต่างๆ ให้เข้าถึงคน

ทุกกลุ่ม ส่ือจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กในสังคม  ส่งผลกระทบในเชิงสร้างสรรค์และใน

เชิงลบต่อผู้รับส่ือคือเด็กและเยาวชนท่ียังไม่สามารถท่ีจะแยกแยะและวิเคราะห์ได้ ทำาให้เกิดผลกระทบมากมาย สร้าง

ความเหล่ือมล้ำาและความแตกแยกในสังคม ในปีท่ีผ่านมามูลนิธิฯ ได้ทดลองโครงการ “ส่ือสารสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา

ทักษะชีวิตเด็กในสภาวะวิกฤต”  มีรูปแบบการสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีเน้นการส่ือสารเร่ืองราวของเด็กกลุ่มเป้าหมาย โดย

ใช้กระบวนการท่ีหลากหลายด้วยข้อจำากัดของเด็กๆ ท่ีมีบุคลิกภาพพ้ืนฐานทางสังคมความเช่ือวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน

ส่งผลให้โครงการฯ  สามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมตามวัย  เน้นการส่ือสารเพ่ือการ

พัฒนาเด็กและส่ือสารเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำาทางสังคม โดยใช้หลักการเล่น เรียนรู้ แบ่งปัน สันติ ควบคู่กับการสร้าง

พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ 

 การทำางานให้ความช่วยเหลือเด็กในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี 

2548 มาจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงไม่เว้นแม้แต่ละวัน ในช่วง 8 ปีท่ีผ่านมา ความขัดแย้ง

ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทำาให้เด็กในพ้ืนท่ีต้องรับรู้และเผชิญกับเหตุความรุนแรงรายวัน ไม่ว่าจะเป็นท่ี

โรงเรียน ร้านน้ำาชา ตามท้องถนน ซ่ึงเร่ืองน้ีศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ เห็นว่า มีเด็กอายุต่ำากว่า 15 ปี กว่า 300 

คน ได้รับบาดเจ็บ และอย่างน้อยอีกกว่า 50 คน เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงน้ี มูลนิธิฯ ได้ลงไปทำางานในเชิงลึกใน

ระดับกลุ่มเป้าหมายคือเด็ก ครอบครัวและชุมชน มีท้ังการสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพให้กับเด็กและ

ครอบครัว มีการจัดทำาพ้ืนท่ีสร้างสรรค์พ้ืนท่ีปลอดภัยให้กับเด็กในชุมชน

 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2556  มูลนิธิฯ ได้มีการจัดงานทอดผ้าป่าเพ่ือสมทบทุนสร้าง “อาคารแด่น้อง”  โดย

มีพระไพศาล วิสาโล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และคุณอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ หอจดหมายเหตุ

พุทธทาส อินทปัญโญ ได้รับยอดบริจาคจำานวน 2 ล้านกว่าบาท  มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณผู้บริจาค หน่วยงานภาครัฐ 

บริษัทเอกชน สถานศึกษา ส่ือมวลชนทุกแขนง และบุคคลท่ัวไปทุกท่าน ท่ีบริจาคเพ่ือช่วยเหลือเด็กและสนับสนุนการ

ดำาเนินงานของมูลนิธิฯ อย่างต่อเน่ืองและร่วมทำาบุญงานผ้าป่าเพ่ือสมทบทุนสร้างอาคารแด่น้องในคร้ังน้ี ขอให้กุศล

จิตของท่านช่วยให้ท่านชุ่มช่ืนเบิกบาน มีความสุขกายสบายใจตลอดไป

                 เชษฐา  ม่ันคง

                   ผู้จัดการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก

คำานำา
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ประสพสุข  โบราณมูล

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเด็ก 

“Do  you  hear  me?”  ได้ยินพวกเราไหม?

 “Do you hear me?” เป็นแนวคิดแรกของการทำากระบวนการส่ือสารสังคมของโครงการ “ส่ือสาร

สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเด็กในสภาวะวิกฤต” ของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) สนับสนุนโดย

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ดำาเนินงานกับกลุ่มเด็กเยาวชน  4 กลุ่ม คือ แรงงาน

เด็กและลูกหลานแรงงานต่างชาติ เด็กยากจนและถูกทอดท้ิงในชนบท เด็กท่ีถูกทอดท้ิงในชุมชนแออัดเมือง  

และเด็กเยาวชนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้เด็กได้ผลิตส่ือสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต

ของตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กเยาวชนให้ลุกข้ึนมาส่ือสารบอกกับเพ่ือน ผู้ปกครอง ชุมชน ทุกคนท่ี

เก่ียวข้อง และคนในสังคมท่ัวไปให้เข้าใจ ตัวตน ความต้องการ เพ่ือนำาไปสู่การมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

และพัฒนาเด็กอย่างแท้จริง    

 Do   หมายถึง   เราจะทำาอะไร   

 You  หมายถึง  ใครท่ีเราอยากให้เขาได้ยิน ในส่ิงท่ีเรามีดี และส่ิงท่ีเราอยากจะ เรียกร้อง

 Hear หมายถึง   เร่ืองท่ีเราต้องการส่ือสารให้สังคมได้ยิน

 Me  หมายถึง   ตัวเราหรือเพ่ือนของเรา 

 โครงการดังกล่าว เป็นการทำางานพัฒนาต่อยอดการทำางานในปีท่ีผ่านมา จากการประสบผลสำาเร็จ

ในกระบวนการใช้ส่ือสร้างสรรค์ เพ่ือการบำาบัดเยียวยา สร้างคุณค่าในตนเอง และสร้างกระบวนการเรียนรู้

อย่างสร้างสรรค์ให้กับเด็กเยาวชนในสภาวะยากลำาบาก ในปี 2555 จึงมุ่งเน้นดำาเนินงานพัฒนาศักยภาพเด็ก

เยาวชนท้ังกลุ่มเก่าและสมาชิกใหม่ให้ลุกข้ึนมาพัฒนาส่ือสร้างสรรค์ของตนเอง บอกเล่ากับทุกคนในสังคมให้

เข้าใจตัวตน ความต้องการของพวกเขา เช่น เพ่ือการเรียกร้องสิทธิท่ีพวกเขาไม่ได้รับและถูกเลือกปฏิบัติมา

ตลอดชีวิตเร่ืองสิทธิเบ้ืองต้น การศึกษา การรักษาพยาบาล ของกลุ่มเด็กต่างชาติท่ีเป็นแรงงานเด็กและลูก

หลานแรงงานต่างชาติ  บอกเล่าถึงคุณค่าวิถีชีวิตวัฒนธรรม คุณค่าของผู้สูงอายุท่ีสร้างให้เกิดทักษะการดำาเนิน

ชีวิตท่ีดีงามให้เด็กชนบท เรียกร้องให้เด็กชนบทกลับคืนบ้านเกิด    บอกเล่าว่าพวกเขาสามารถอยู่ได้ในสภาวะ

ท่ีมีความหลากหลายทางศาสนา วิถีชีวิตวัฒนธรรมได้โดยไม่แตกแยกไม่ทะเลาะกันของกลุ่มเด็กเยาวชน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ บอกเล่าว่าทางเลือกของการแก้ไขปัญหาเด็กในเมืองคือการมีพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ให้พวกเขา

ได้พัฒนาตนเองและให้เขามีส่วนร่วมคิด ร่วมพัฒนาชุมชนของตนเอง   บอกเล่าว่าถึงแม้พวกเขาจะเป็นเด็กท่ี

อยู่ในสภาวะยากลำาบาก พวกเขามีดีมีศักยภาพและท่ีสำาคัญมีพลังท่ีจะสร้างสรรค์เพ่ือจุดประกายเป็นแสง

ตะเกียงนำาพาอนาคตเด็กและเยาวชนในชุมชนให้สามารถดำาเนินชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้    

 Do  you  hear  me?  จึงเป็นคำาถามและคำาบอกเล่าท่ีอยากให้สังคมได้ยิน ได้ฟัง  ได้เข้าใจ ไม่เลือก

ปฏิบัติ  และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนดังกล่าว ได้มีพ้ืนท่ีในการพัฒนาตนเอง  พัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป

“Do you hear me ?”

“สือสารสร้างสรรค์เพือสร้างทักษะชีวิตเด็กในสภาวะวิกฤต” 

พระไพศาล วิสาโล

เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต

 ท่ีผ่านมา 30 กว่าปี ซ่ึงก็เป็นอายุไขของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) องค์ความรู้และความ

ต่ืนตัวเก่ียวกับเร่ืองเด็กมีมากข้ึน เรามีความรู้มากมายถึงเร่ืองปัญหาของเด็ก และเพ่ือช่วยเหลือให้เด็กมี

พัฒนาการ ซ่ึงไม่ใช่แต่พัฒนาการทางกาย แต่รวมถึงพัฒนาการทางสังคมและทางจิตใจด้วย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี

ทำาให้เรามีองค์ความรู้มากข้ึน แต่ในขณะเดียวกันปัญหาท่ีบีบค้ันให้เยาวชนหรือเด็กมีความเป็นไปเยอะมาก  

ซ่ึงก็เป็นเร่ืองท่ีท้าทาย ปัญหาสำาคัญสมัยก่อนทำาเร่ืองเด็กขาดสารอาหาร เป็นเร่ืองทางกายภาพ ปัญหาเร่ืองท่ี

ถูกเอาเปรียบแรงงานเด็ก ซ่ึงก็ยังมีอยู่แต่ลดน้อยลง ตอนน้ีเป็นเร่ืองจิตใจ การมีเกินมากกว่า เช่น กินอาหาร

เกินจนอ้วน หรือภาวะเด็กมีโภชนาการเกิน มีเทคโนโลยีมากมายล้นเกิน ทำาให้เด็กอยู่กับคอมพิวเตอร์ เกมส์

ออนไลน์ โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน เป็นปัญหาท่ีในด้านหน่ึงเด็กก็ขาด หรือเด็กขาดความรัก ขาดเวลา

ท่ีพ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับลูก เป็นปัญหาท่ียากข้ึน ถึงแม้เราจะมีองค์ความรู้และความต่ืนตัวมาก แต่ในแง่น้ีคน

ทำางานต้องมีความรู้มากข้ึน และส่ิงสำาคัญท่ีจำาเป็น คนทำางานต้องมี “ความสุข” กับการทำางานให้ได้ เพราะ

ถ้าไม่มี  “ความสุข” กับการทำางานจะทำาให้ท้อได้ง่าย  เพราะงานยากข้ึน  อาศัย “ความสุข” เป็นเคร่ือง

หล่อเล้ียงจะได้ทำางานอย่างต่อเน่ือง เพราะงานจะได้ผลต้องต่อเน่ืองต้องใช้เวลา และจะท้อไม่ได้  จะท้อต้อง

พักและลุกข้ึนมาทำาใหม่ เร่ืองการวางใจให้เป็นในการทำางานสำาคัญมาก       

กับการทำางานพัฒนาเด็ก

 ส่ิงท่ีองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ในวงการทำางานในสังคม

จะต้องมีให้มากคือท่าทีในการทำางาน การปรับใจตนเอง ไม่ใช้เทคนิค

การทำางานหรือฉลาดในการวางยุทธศาสตร์ยุทธวิธี แผนงานเท่าน้ัน 

แต่“การวางใจให้เป็นก็สำาคัญ” เช่น มี “ความสุข” กับการทำางาน มี

สติกับการทำางาน อยู่กับปัจจุบัน รู้จักวางใจ มีสติอยู่กับงาน มีสติอยู่

กับปัจจุบันแค่น้ีก็ช่วยได้เยอะ  เพราะว่าปัญหาท่ีคนส่วนใหญ่เป็นคือ 

กังวลเครียด เร่ืองท่ีกังวลส่วนใหญ่เป็นเร่ืองอนาคตยังมาไม่ถึง งานอีก

มากมายท่ีกองอยู่ข้างหน้าก็กังวล แทนท่ีวางเร่ืองงานท่ียังมาไม่ถึง 

ทำางานท่ีอยู่กับงานปัจจุบันจะช่วยได้เยอะ ช่วยลดความกังวลในอนาคต 

ส่วนความเสียใจ  ความโมโห  ความแค้นใจ  เป็นเร่ืองอดีต  ซ่ึงรบกวน

จิตใจคนทำางานเหมือนกัน บางทีถ้าเราวางเร่ืองอดีตและอนาคตได้ เรา

อยู่กับปัจจุบันให้มากๆ จะทำาให้ทำางานสนุกและมี “ความสุข”มากข้ึน 

การอยู่กับปัจจุบันให้ได้ซ่ึงต้องอาศัยสติ ท่ีทำาได้คือการต้องลดละตัวตน

ให้น้อยลง เพราะบางทีปัญหาการทำางานได้ผลน้อยไม่มี “ความสุข” 

เพราะเรามีอัตราตัวตน เช่น อิจฉา ริษยา ลดอัตราตัวตนให้น้อยลง 

การทำางานก็จะได้ผลและคนทำางานก็จะมี “ความสุข” มากขึ้น 
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อาทิตา  รอดสมนาม

หัวหน้ากลุ่มงานส่ือสารสังคม

 สถานการณ์เด็กในปี 2555 ท่ีผ่านมา ในด้านการบริโภค พบว่า มีเด็กอ้วนหรือน้ำาหนักเกินเกณฑ์ร้อยละ 

6.98 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 7.13 ในปี 2554 เช่นเดียวกันจำานวนเด็กผอมหรือน้ำาหนักต่ำากว่าเกณฑ์ก็ลดลงเล็ก

น้อยจากร้อยละ 2.12 ในปี 2554 มาเป็นร้อยละ 2.01 ในปี 2555 ส่วนข่าวร้ายคือจำานวนเด็กท่ีติดน้ำาอัดลมเพ่ิมข้ึน

เป็นร้อยละ 36 จากร้อยละ 32 ในปี 2554 นอกจากน้ี ยังพบว่ามีเด็กเพียงไม่ถึงคร่ึงหรือเพียงร้อยละ 49 ท่ีทานข้าว

เช้าเป็นประจำา ในด้านสุขภาพจิตพบว่ามีเด็กท่ีเคยเครียดจนมีอาการทางกาย เช่น อาเจียนถึงร้อยละ 40 เพ่ิมข้ึนจาก

ร้อยละ 34 ในปี 2554 เด็กร้อยละ 24 ระบุว่าตนอารมณ์เสียหงุดหงิดง่ายและมีเพียงร้อยละ 35 ท่ีระบุว่าตนสามารถ

คุมอารมณ์เวลาโกรธหรือผิดหวังได้ดี และยังพบว่าเด็กท่ีอยู่กับพ่อแม่มีแนวโน้มความเจ็บป่วยน้อยกว่า และได้ทาน

อาหารเช้าเป็นประจำามากกว่า ในขณะท่ีเด็กท่ีผลการเรียนอยู่ในระดับ 2.5 ข้ึนไป มีนิสัยการบริโภคการอ่านฉลาก

อาหารมากกว่าเด็กท่ีผลการเรียนต่ำากว่า 2.5 เช่นเดียวกับเร่ืองสุขภาพจิตท่ีเด็กท่ีไม่อยู่กับพ่อแม่มีแนวโน้มเครียดสูง

กว่าเด็กท่ีอยู่กับพ่อแม่ (ท่ีมา : โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการวิเคราะห์สภาวการณ์และขับ-

เคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนหรือไชล์ดวอท์ซ์)

 ซ่ึงตรงกับการลงพ้ืนท่ีดำาเนินงานของมูลนิธิฯ พบว่าเด็กในพ้ืนท่ีชนบทส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย 

ญาติพ่ีน้อง มากกว่าอยู่กับพ่อแม่ และมีบางครอบครัวในภาคอีสานท่ีเด็กอยู่กันตามลำาพังพ่ีน้อง ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ใน

บ้าน มีเพียงบ้านญาติท่ีอยู่ใก้ลเคียงเท่าน้ัน เด็กต้องดูแลรับผิดชอบตัวเองในทุกเร่ืองไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอาหาร ท่ีอยู่

อาศัย ฯลฯ  โดยพ่อแม่ส่งเงินมาให้เป็นรายเดือน และเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า เม่ือมาโรงเรียนมีเด็ก

สรุปผลการดำาเนินงาน 

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) ปี 2555

ท่ีหลายคนท่ีมีอาการเป็นลม ระหว่างเข้าแถวหรือระหว่าง

เรียน ซ่ึงการทำางานของมูลนิธิฯ ร่วมกับโรงเรียน ชุมชน 

และครอบครัว ให้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็กๆ ส่งเสริมการ

ทำาโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียน และส่ง-

เสริมให้เด็กได้รับประทานอาหารเช้าทุกม้ือ ส่งเสริมให้มี

อาสาสมัครชุมชนในการปกป้องคุ้มครองเด็ก ในทุกพ้ืนท่ี

การทำางานและในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้  

 สำาหรับเด็กในชุมชนเมือง  ถึงแม้จะอาศัยอยู่กับ

พ่อแม่ผู้ปกครอง แต่เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ี

ต้องแข่งขันกัน ทำาให้พ่อแม่ต้องทำางานหามรุ่งหามค่ำาจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัว ทำาให้เด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ในเร่ืองความประพฤติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองติดเกม ติดยาเสพติด ชอบใช้ความรุนแรง มีพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม 

ฯลฯ มูลนิธิฯ ก็ยังคงมุ่งม่ันทำางานกับตัวเด็ก ครอบครัว และชุมชน โดยมีพ้ืนท่ีสำาหรับเด็กท่ีจะได้เล่น ได้เรียนรู้ และ

ส่งเสริมทักษะชีวิตสำาหรับเด็ก มีพ้ืนท่ีต้นแบบสำาหรับเด็กในชุมชนอย่างศูนย์ดวงแข หัวลำาโพง และศูนย์พัฒนาเด็ก

สันติคาม ซ.แบร่ิง 2 จ.สมุทรปราการ และขยายแนวคิดการทำางานไปสู่ชุมชนต่างๆ  ท่ีสนใจท่ัวประเทศ และยังมี

โครงการ “ส่ือสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเด็กในสภาวะวิกฤติ” ท่ีต่อยอดจากโครงการเพาะเมล็ดพันธ์ุด้วย

หัวใจ ส่ือสร้างสรรค์เพ่ือเด็กในสภาวะยากลำาบาก มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเด็กและเครือข่ายในการใช้ส่ือสร้างสรรค์

เพ่ือบำาบัดเยียวยา และสร้างคุณค่าในตัวตนของเด็กท้ังเด็กไทยและเด็กต่างชาติ  พัฒนาการส่ือสารสังคมเพ่ือลดอคติ 

สร้างทัศนคติท่ีดีต่อกลุ่มเป้าหมาย และผลักดันกระบวนการ รูปแบบความสำาเร็จสู่กลไกระดับต่างๆ ผ่านกระบวนการ

ในการทำางานคุ้มครองและพัฒนาเด็ก ตลอดจนงานส่ือสารสังคมสู่บุคคลภายนอก และเครือข่ายการทำางานด้านเด็ก

เยาวชน และครอบครัว ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือมุ่งพัฒนาเด็กให้มีทักษะและการดำาเนินชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยใน

สังคม

พ้ืนท่ีการทำางาน 

ภาคเหนือ :  แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงราย เชียงใหม่   

ภาคตะวันตก : กาญจนบุรี   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี  

มหาสารคาม เลย  

ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร  

ภาคใต้ : ระนอง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  

ประเทศต้นทาง : ลาว กัมพูชา 
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 ในปี 2555 งานคุ้มครองเด็ก ดำาเนินงานภายใต้กลุ่มงาน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กท่ี

อยู่ในสภาวะยากลำาบาก ซ่ึงเป็นรูปแบบการสงเคราะห์เด็กและครอบครัวเพ่ือสร้างความม่ันคงในการดำาเนิน

ชีวิต พัฒนาแรงงานเด็กให้มีทักษะชีวิต และได้รับการบำาบัดฟ้ืนฟูท้ังสภาพจิตใจและร่างกาย เพ่ือพร้อม

คืนสู่สังคม สนับสนุนศักยภาพให้กับครอบครัว โดยยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

นอกจากน้ี ยังมุ่งพัฒนากลไกชุมชนให้มีส่วนร่วมการดูแลและคุ้มครองเด็กมิให้ถูกละเมิดสิทธิ โดยจัดทำาคู่มือ

และถอดบทเรียนการคุ้มครองเพ่ือเผยแพร่ ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์ความรู้  รวมถึงการรณรงค์ให้ข้อมูลต่างๆ 

ท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน ผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง

จากการดำาเนินงานได้แก่  ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการจำานวนท้ังส้ิน 150 ครัวเรือน 1,012 คน 

แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ใหญ่ 326  คน เด็ก  686 คน ในจำานวนน้ี  มีแรงงานเด็กต่างชาติจำานวน 

10 คน และแรงงานข้ามชาติ 1 คน  นอกจากการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในระดับครัว

เรือนแล้ว ยังดำาเนินการสร้างฐานการทำางานในชุมชน เพ่ือร่วมผลักดันกลไก โดยการสร้างกลุ่มอาสาสมัคร ท้ัง

เด็กและผู้ใหญ่ในชุมชน เป็นแกนนำาอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็ก กลุ่มเด็กจำานวน 36 คน แกนนำาอาสาสมัคร

พิทักษ์สิทธิเด็กกลุ่มผู้ใหญ่ จำานวน 36 คน แกนนำาอาสาสมัครระดับชุมชน จำานวน 50 คน  แกนนำาลูกจ้าง

ทำางานบ้านเพ่ือร่วมผลักดันกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างทำางานบ้านจำานวน 124 คน  

 งานคุ้มครองเด็ก ดำาเนินการตามกรอบการดำาเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ 

งานผลักดันกลไกและนโยบาย การพัฒนากฎหมายและ

กระบวนการคุ้มครองเด็ก

งานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก การสงเคราะห์และให้ความ

คุ้มครองช่วยเหลือสิทธิตามกฎหมาย การพัฒนากระบวนการ

ช่วยเหลือเด็ก

งานป้องกัน การให้ความรู้ เสริมศักยภาพ การสนับสนุน

การศึกษา อาชีพ การรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการ

ปกป้องคุ้มครองเด็ก

       งานผลักดันกลไกและนโยบาย : การพัฒนากฎหมายและกระบวนการคุ้มครองเด็ก

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. 

1.1 กฎหมายคุ้มครองลูกจ้างทำางานบ้าน

 การดำาเนินงานของกลุ่มลูกจ้างทำางานบ้านมีเป้าหมายในการขับเคล่ือน

กฎหมายเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างทำางานบ้านให้สอดคล้องกับการคุ้มครองในระดับสากล

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 189 ว่าด้วยงานท่ีมีคุณค่า

สำาหรับลูกจ้างทำางานบ้าน ซ่ึงหลายประเทศกำาลังพยายามขับเคล่ือนเพ่ือให้รัฐสมาชิก

ในแต่ละประเทศลงนามรับรองอนุสัญญาฉบับดังกล่าว โดยมีแผนการรณรงค์

และรวบรวมรายช่ือผู้ให้การสนับสนุนการออกกฎกระทรวงเพ่ือคุ้มครอง

ลูกจ้างทำางานบ้านควบคู่ไปด้วย มีการรวบรวมรายช่ือแรงงานและรวบรวมผ่าน

ภาคีเครือข่ายสร้างฐานสมาชิกกลุ่มแรงงานข้ามชาติเพ่ือเป็นฐานในการขับเคล่ือน

มีการประสานความร่วมมือกับองค์กร ATCDB ในการจัดการอบรมเพ่ือให้แนวคิดในการเข้าร่วม

ขับเคล่ือนและการสร้างแกนนำากลุ่มแรงงานข้ามชาติมีกลุ่มแรงงานข้ามชาติเข้าร่วมจำานวน 20 คน

 และสืบเน่ืองจากการรับรองอนุสัญญาฉบับท่ี 180 และข้อแนะ 201 มีหลายประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียท่ีมีความพยายามปรับ และพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองลูกจ้างทำางานบ้านในประเทศ

ให้ดีข้ึน เช่น จีน เวียดนาม อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย  ในส่วนของประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ได้ลงนามอนุมัติกฎกระทรวงเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างทำางาน

บ้าน และกฎกระทรวงประกาศในราชกิจจา เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2555  ใช้ช่ืออย่างเป็นทางการว่า 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี ภ (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

กฎกระทรวงมีผลโดยสมบูรณ์แล้ว ในส่วนของการคุ้มครอง 7 ประการท่ีลูกจ้างทำางานบ้านได้รับคือ

ลูกจ้างต้องมีวันหยุดประจำาสัปดาห์ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน

มีสิทธิหยุดตามประเพณี 13 วัน รวมถึงวันแรงงาน และหากวันหยุดตามประเพณี

ตรงกับวันหยุดประจำาสัปดาห์ให้ลูกจ้างหยุดชดเชยเพ่ิมอีก 1 วัน

ลูกจ้างท่ีทำางานครบ 1 ปี มีสิทธิลาพักผ่อนประจำาปี ปีละไม่เกิน 6 วันทำางาน

ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยตามท่ีป่วยจริง หากลา 3 วันข้ึนไป นายจ้างสามารถขอ

ใบรับรองแพทย์ยืนยันการป่วยจากลูกจ้างได้

กรณีลูกจ้างเป็นเด็กอายุต่ำากว่า 18 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่เด็กโดยตรง

ลูกจ้างท่ีทำางานในวันหยุดต้องได้รับค่าแรงในวันหยุด

ในวันท่ีลาป่วยลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างโดยไม่เกิน 30 วันทำางาน
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ระดับการศึกษา

รวม

ประถมศึกษา 10 2,000 20,000
10 2,000 20,000

20 - 40,000

มัธยมศึกษา

เงินทุน/ ปีจำานวนเด็กทุน รวม

 จากสภาวะวิกฤต และสภาวะยากลำาบาก เด็กได้เข้ากระบวนการคุ้มครองสิทธิ คุ้มครอง

สวัสดิภาพเพ่ือความปลอดภัย ได้รับบริการให้คำาแนะนำาปรึกษา ให้กำาลังใจ ได้รับการฟ้ืนฟูสภาพ

ร่างกายและจิตใจ  ส่งเสริมเร่ืองสุขภาพให้ได้รับอาหารท่ีจำาเป็นต่อพัฒนาการตามวัย ครอบครัวได้รับ

สนับสนุนให้มีกิจกรรมครอบครัว ได้รับคำาแนะนำาปรึกษาเร่ืองทักษะอาชีพและการทำางาน การเล้ียงดู

ลูกอย่างถูกต้องตามมาตรฐานข้ันต่ำา ในปี 2555 มีเด็กท่ีให้ความช่วยเหลือ รวม 45 คน 26 ครอบครัว 

เป็นกรณีต่อเน่ืองจากปี 2554 จำานวน 10 คน 

2.2 งานทุนการศึกษา

 ในปีการศึกษา 2555 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก(มพด.)ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กท่ี

มีฐานะยากจนหรืออยู่ในภาวะวิกฤติอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี

จำานวน 557 ทุน และกองทุนเข็มขาวเพ่ือการศึกษาเด็กไทย ของรศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร 

จำานวน 40,000 บาทเพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนท่ียากจน หรือได้รับผลกระทบจากเหตุ-

การณ์ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในนามของ “กองทุนเข็มขาวเพ่ือการศึกษาของเด็กไทย” ให้

กับเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำานวน 20 คนๆ ละ 2,000 บาท โดยมีราย

ละเอียดดังน้ี

งานป้องกัน : การให้ความรู้ เสริมศักยภาพ การสนับสนุนการศึกษา อาชีพ

การรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็ก

2.1 งานสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ : เด็กและครัวเรือนเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือให้พ้น

2. 

3. 

งานคุ้มครองสวัสดิภาพ : การสงเคราะห์และให้ความคุ้มครองช่วยเหลือสิทธิตาม

กฎหมายการพัฒนากระบวนการช่วยเหลือเด็ก

3.1 งานรณรงค์เผยแพร่สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองแรงงานเด็กท่ีเป็น

     ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 งานคุ้มครองเด็กได้จัดทำาส่ือวีซีดีชุด “คุณคือคนสำาคัญ” รวมท้ังแผ่นพับ โปสเตอร์ จำานวน

500 ชุด เพ่ือรณรงค์เผยแพร่การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ไปยังสมาชิกเครือข่ายเคเบ้ิลทีวี สถานี

ขนส่งจังหวัด รถทัวร์รถโดยสาร สถาบันการศึกษา ท้ังส้ินจำานวน 215 แห่ง และอบรมนักจัด

กระบวนการเรียนรู้ เร่ืองการป้องกันกระบวนการค้ามนุษย์สำาหรับเด็กและเยาวชน แรงงานเด็กกลุ่ม

เส่ียง และประชาชนท่ัวไป ให้ได้รับความรู้ในสถานการณ์และปัญหาการค้ามนุษย์ในเด็ก จำานวน 500 

คน นอกจากน้ียังมีจดหมายข่าวเพ่ือนถึงเพ่ือนรายเดือน ฉบับภาษาไทยและภาษาพม่า จำานวน 200 

ฉบับ เพ่ือเผยแพร่และให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง

3.2 งานพัฒนาแรงงานเด็ก : กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กสันติคาม จ. สมุทรปราการ

 สำาหรับงานรับแจ้งเหตุและสงเคราะห์เฉพาะราย  จำานวน  47  คน  ช่วงอายุ ระหว่าง 1-10 

ปี จำานวน 15 คน ช่วงอายุระหว่าง 11-14 ปี จำานวน 7 คน ช่วงระหว่างอายุ 15–17 ปี จำานวน 4 คน 

และอายุมากว่า 18 ปี 21 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานเด็กในโรงสีข้าว ทำางานรับใช้ในบ้าน โรงงานแกะ

กุ้ง งานโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก งานก่อสร้าง และไม่เป็นประเภทกิจการ ได้แก่ ขอทาน มีการ

สงเคราะห์ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ของใช้ส่วนตัวแก่เด็กเร่ร่อนท่ีมาพักค้างท่ีศูนย์พัฒนาเด็กสันติคาม 

เน่ืองจากกรณีท่ีพลัดหลงกับครอบครัวและเข้ามาขอความช่วยเหลือในการติดตามครอบครัว  และ

สนับสนุนเร่ืองการศึกษา กรณีเด็กไทยท่ีถูกพ่อทำาร้ายร่างกาย เจ้าหน้าท่ีศูนย์สันติคามก็ให้ความช่วย

เหลือดูแลท้ังเร่ืองของปัจจัยส่ีท่ีเด็กต้องได้รับและการดูแลสภาพจิตใจของเด็ก และก็ยังมีการติดตาม

อยู่เร่ือยๆ ในเร่ืองของครอบครัวเด็ก การเรียนของเด็ก เป็นต้น

 ศูนย์พัฒนาเด็กสันติคาม มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.)  เป็น

สถานท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างชาติให้ความสอดคล้องกับวิถี

ชีวิตของเด็ก อย่างเช่น เร่ืองความปลอดภัยในการทำางาน อนามัยเจริญพันธ์ุ 

สุขอนามัยและการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้นสำาหรับเด็ก  เช่น การกำาจัดเหา การ

แปรงฟัน เป็นต้น เปิดบริการทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 10.00-15.00 น.

มีเด็กจากชุมชนสะพานปลาและชุมชนเปรมฤทัยเข้ามาใช้บริการในศูนย์

พัฒนาเด็กสันติคาม อายุระหว่าง 8 เดือน–18 ปี   

 นอกจากน้ียังมีการลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมกระเป๋าความรู้เคล่ือนท่ี 

ทุกวันศุกร์ ให้กับเด็กไทยและเด็กกัมพูชาในชุมชนเปรมฤทัย และชุมชน

สะพานปลา ซ่ึงเป็นกลุ่มเด็กพม่า กระเหร่ียง และเด็กไทย อายุระหว่างแรก

เกิด – 18 ปี และผู้ปกครองเด็กท้ัง 2 ชุมชน ตลอดจนมีนักศึกษามาศึกษาดู

งานในพ้ืนท่ีด้วย
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จังหวัด

จังหวัด
ชาย หญิง

นราธิวาส

นราธิวาส

รวม

รวม

ปัตตานี

ปัตตานี

43

5

232

8

88

13

144
38

5

290

9

131

14

159
42

4

235

7

105

11

130
123

14

757

24

324

38

433

ยะลา

ยะลา

จำานวนกลุ่มเป้าหมายจำานวนครอบครัว

จำานวน (คน)

ผู้ใหญ่

รวม

เด็ก

 การดำาเนินงานเน้นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กเยาวชนและครัวเรือนเป้า

หมายโดยแบ่งงานท้ังด้านการสงเคราะห์ พัฒนาเสริมศักยภาพ รวมถึงการสร้างกลไกชุมชนดังน้ี

1) งานพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเร่ืองสิทธิเด็ก การวางแผนชีวิต และทักษะชีวิต และสร้าง

แกนนำาอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็ก กลุ่มผู้ใหญ่ ดำาเนินการจัดการอบรมเพ่ือสร้างแกนนำาอาสา

สมัครพิทักษ์สิทธิเด็ก กลุ่มเด็ก สามารถสร้างแกนนำาอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็กอายุระหว่าง 12-25 ปี 

จำานวน 38 รายละเอียดแยกตามพ้ืนท่ีดังน้ี

3.3 งานส่งเสริมศักยภาพเด็กและครอบครัวในภาวะวิกฤติ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 โครงการกำาปงซือแน (หมู่บ้านสันติสุข) มีพ้ืนท่ีดำาเนินงาน 12 ตำาบล 9 อำาเภอ ในจังหวัด

ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  มีครอบครัวเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากท้ังหมด จำานวน  123  

ครอบครัว จำานวนผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงท้ังหมด จำานวน  757  คน เป็นเด็ก จำานวน  433 คน  

ผู้ใหญ่ จำานวน  324 คน

และอาสาสมัครปกป้องสิทธิเด็กกลุ่มผู้ใหญ่ (ACPV) จำานวน 41 คน เป็นชาย 13 คน และหญิง 28 คน 

ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเป็นอย่างดี สามารถเข้าใจเร่ืองสิทธิเด็กมากย่ิงข้ึนในระดับ

ท่ีสามารถนำาไปเผยแพร่ได้  นอกจากน้ีแกนนำาอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็กฯ (ACPV)  จาก 12 ตำาบลๆ 

ละ 2-3 คน เดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางโรง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซ่ึงเป็นชุมชน

มุสลิมท่ีเลือกใช้กลุ่มออมทรัพย์ท่ีเกิดจากมัสยิด ร่วมกันจัดต้ังกองทุนปลดเปล้ืองหน้ีสินท่ีเกิดจากการ

เอารัดเอาเปรียบของนายทุน ต่อมาพัฒนาเป็น “กลุ่มออมทรัพย์อัลลานะห์บ้านบางโรง” แล้วต่อยอด

ไปสู่กิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน 

2) สนับสนุนการฝึกอบรมทักษะชีวิตสำาหรับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนนอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ซ่ึงเป็นงานสนับสนุนการศึกษาทางเลือกของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

หลักสูตรเสริมการเรียนรู้สู่สังคมภายนอก การศึกษาตามอัธยาศัย อันได้แก่การสนับสนุนทุนการศึกษา

ทางเลือกด้านทักษะอาชีพ โรงเรียนละ 50,000 บาท ให้กับโรงเรียน 3 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2554 

ได้แก่ โรงเรียนศาสน์สามัคคี จ.ปัตตานี โรงเรียนประทีปธรรมวิทยา จ.ยะลา และโรงเรียนนราวิทย์

อิสลาม จ.นราธิวาส และในปีการศึกษา 2555 ให้กับโรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  

ในการจัดทำาหลักสูตรการอบรมอาชีพในการประดิษฐ์ส่ิงของบาลาเฆาะ (ในการจัดพิธีงานแต่งงานของ

เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงจะมีการแลกเปล่ียนส่ิงของระหว่างฝ่ายชาย

และฝ่ายหญิง เช่น ผ้าละหมาด ผ้าขนหนู ผ้าโสร่ง เพ่ือความเรียบร้อยและความสวยงาม  จึงได้นำา

ส่ิงของมาประดิษฐ์เป็นรูปต่างๆ ตามท่ีต้องการ ซ่ึงเรียกว่า “บาลาเฆาะ”)

3) การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการฯ ได้ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมี

บทบาทในการพัฒนาเด็กรูปแบบต่างๆ รวมท้ังผลักดันให้เกิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็กในพ้ืนท่ีทาง

กายภาพและพ้ืนท่ีทางความคิดโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและชุมชนอย่างแท้จริง โดยท่ีโครงการฯ 

มุ่งหวังว่าพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ท่ีชุมชนและเด็กๆ ช่วยกันสร้างข้ึนจะพ้ืนท่ีและเวทีเปิดสำาหรับผู้ใหญ่ในชุมชน

จะได้มาน่ังคุยกันในเร่ืองเด็กและเยาวชนท่ีเป็นลูกหลานของตนเองในพ้ืนท่ี

ซ่ึงในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมาน้ี ทางโครงการ

ได้ร่วมกับเด็กและเยาวชนในชุมชนได้จัด

สร้างพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ข้ึนใน 13 ตำาบล 10 

อำาเภอ 3 จังหวัด ได้แก่ ต.รูสะมิแล อ.เมือง 

ต.แป้น ต.ละหาร อ.สายบุรี ต.ตะโละดือ

รามัน อ.กะพ้อ ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง ใน

จังหวัดปัตตานี ต.ท่าสาป ต.สะเตง อ.เมือง 
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เสริมท่ีทางโครงการสนับสนุนได้ไม่ทุกวัน แต่ก็สามารถลดรายจ่ายใน

ครอบครัวได้ เช่น ครอบครัวท่ีเล้ียงปลาหรือปลูกผักก็มีปลาและผักรับ

ประทานภายในครอบครัว 

 นอกจากน้ีทางโครงการฯ ยังสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบ

อาชีพเสริมรายได้    โดยการรวมกลุ่มอาชีพของแต่ละพ้ืนท่ี จะแบ่งเป็น

การรวมกลุ่มประกอบอาชีพเดิมจากอาชีพรายเด่ียวท่ีทำากัน

อยู่แล้ว กับการรวมกลุ่มประกอบอาชีพท่ีทางกลุ่มสนใจแต่ไม่มี

ในอาชีพรายเด่ียว รวม 10 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มอาชีพเสริมการทำากล้วยฉาบ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

กลุ่มอาชีพเสริมการทำาไข่เค็ม ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

กลุ่มอาชีพเสริมการทำาขนมรังผ้ึง ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

กลุ่มอาชีพเสริมการทำาขนม ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

กองทุนกลุ่มเพ่ือการประกอบอาชีพ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

กลุ่มอาชีพเสริมร้านค้าลอยฟ้า ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

กลุ่มเล้ียงปลาดุก ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

กลุ่มอาชีพเสริมเล้ียงนกกระทา ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

กลุ่มปลูกพืชผักสวนครัว ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

กลุ่มทำาขนม ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

5) งานสนับสนุนทุนการศึกษาใน 3 จว.ชต. เด็กในครัวเรือนเป้าหมายรวมท้ังส้ิน 148 ทุน และใน

ปีการศึกษา 2555  ได้แก่ นักเรียนในระดับประถมศึกษา จำานวน 71 ทุน ระดับมัธยมศึกษา จำานวน 

59 ทุน การศึกษาทางเลือกจำานวน 18 ทุน โดยทุนในระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ระดับ

มัธยมศึกษาทุนละ 1,800 บาท ทุนการศึกษาทางเลือกทุนละ 2,000 บาท  

 นอกจากน้ีทางโครงการยังได้ดำาเนินการประชุมติดตามเครือข่ายทำางานด้านเด็กกับกลุ่ม

ผู้นำาศาสนา เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนในพ้ืนท่ี หน่วยงานด้านการพัฒนาเยาวชน เพ่ือแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง  ในเดือนมิถุนายน 2555  

ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพ่ือรายงานการดำาเนินงานและนำาเสนอ

ข้อมูลเพ่ือการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน พร้อมกับนำาเสนอข้อค้นพบจากการดำาเนินงานท่ีผ่านมา  โครงการ

ยังมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเข้าใจในเร่ือง “วินัยเชิงบวก”  เพ่ือให้กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองในโครงการได้มี

ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้แนวคิดในเร่ืองวินัยเชิงบวกกับการเล้ียงดูเด็กในความดูแล โดย

จัดทำาชุดส่ือและเคร่ืองมือในการบูรณาการความรู้เก่ียวกับการสร้างวินัยเชิงบวก เพ่ือลงไปทำากิจกรรม

และพูดคุยทำาความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองในครัวเรือนเป้าหมาย  ส่ือท่ีจะจัดทำาจะประกอบด้วย

 1. การ์ตูน 4 ช่อง

 2. โปสเตอร์การ์ตูนสิทธิเด็ก

 3. โปสเตอร์วินัยเชิงบวก

 4. สติกเกอร์คำาสอนของสาสนาอิสลามเร่ืองการให้ความอบอุ่นแก่ลูก

 5. สติกเกอร์คำาสอนของศาสนาพุทธเร่ืองการให้ความอบอุ่นแก่ลูก

ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน ต.ปะแต อ.ยะหา ในจังหวัดยะลา และต.บางนาค อ.เมือง ต.รือเสาะ ต.โคก

สะตอ อ.รือเสาะ ต.สุคิริน อ.สุคิริน ในจังหวัดนราธิวาส

4) งานสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเสริมรายได้ครอบครัว  ได้ดำาเนินการสนับสนุนทุนประกอบ

อาชีพให้กับครอบครัวเป้าหมายท้ัง 123 ครอบครัวๆ ละประมาณ 5,000–6,000 บาท ผลการ

ดำาเนินงานหลายครอบครัวได้ดำาเนินการจนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  บางครอบครัวสามารถต่อยอดจากทุน

ท่ีโครงการให้มีการขยับขยายและลงทุนเพ่ิมเติม บางครอบครัวสามารถนำารายได้มาช่วยลดรายจ่าย

ในครอบครัว เช่น เป็นค่าขนมให้เด็กนักเรียนไปโรงเรียน เป็นค่าเดินทางไปโรงเรียน หรือนำาไปซ้ือ

เคร่ืองอุปโภคบริโภคสำาหรับใช้ในครอบครัว แม้บางครอบครัวจะได้รายได้จากการประกอบอาชีพ

3.4 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน

 จากการดำาเนินงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนมากว่า 10 ปี ในพ้ืนท่ี

จังหวัดแม่ฮ่องสอน สระแก้ว และฉะเชิงเทรา จนประสบความสำาเร็จโรงเรียนสามารถปลูกพืชและ

เล้ียงสัตว์ สำาหรับนำามาประกอบอาหารท่ีมีประโยชน์สำาหรับเด็กได้  ถึงแม้มูลนิธิจะไม่ได้เข้าไปสนับสนุน

การดำาเนินงานในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  แต่ละโรงเรียนก็ยังมีการบริหารจัดการทุนเพ่ือหมุนเวียนในการ

ทำาโครงการดังกล่าว สำาหรับในปีน้ี มูลนิธิก็ยังมุ่งหวังให้เด็กได้รับประทานอาหารครบทุกม้ือ ท้ังเวลา
อยู่ท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน จึงได้พัฒนาโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันอีก

คร้ังและขอการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์

ไวด์ (ประเทศไทย) จำากัด จัดทำาโครงการดังกล่าว เพ่ือพัฒนาและสนับสนุน

ให้เด็กนักเรียนมีทักษะในการทำาเกษตรตามวิถีชีวิตของแต่ละพ้ืนท่ี โดยการ

สนับสนุนและมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน นำาร่องในการ
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กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์โครงส่งเสริมการศึกษา การคุ้มครองทางสังคม
และความปลอดภัยในการทำางานของแรงงานเด็กและ

เด็กกลุ่มเส่ียงในกิจการแปรรูปอาหารทะเล  พ้ืนท่ีสมุทรสาครและสมุทรปราการ

งานข้อมูลเเละ
สรุปบทเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูลเดิมเเละจัดทำาข้อมูลสรุปบทเรียนการดำาเนินงาน

เพ่ือการขยายผล

การพัฒนาทักษะเเละคุณภาพชิีวิต เเรงงานเด็ก เด็กกลุ่มเส่ียง ครอบครัว

เเละชุมชนในงานอาหารทะเลท่ีจังหวัดสมุทรสาครเเละสมุทรปราการ

การผลักดันและส่งเสริมนโยบายการจัดทำาบัญชีงานอันตรายระดับ

จังหวัดและพัฒนามาตรการความปลอดภัยในการทำางานของเด็กใน

งานอาหารทะเล การรณรงค์เพ่ือป้องกันแรงงานเด็กในพ้ืนท่ีต้นทาง 

และพ้ืนท่ีปลายทางการเช่ือมกลไกไทยคอร์ด

ชุมชน การเฝ้าระวัง การส่งต่อ การจัดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก 

เด็กก่อนวัยเรียน การดูแลสุขภาพและการส่งเสริมการเรียนรู้

ครอบครัว ส่งเสริมความรู้ในการดูแลการศึกษา  การคุ้มครองและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็ก

เด็กก่อนวัยทำางาน เตรียมความพร้อม ทักษะชีวิตการเตรียมทางเลือกทางการ

ศึกษาการส่งเสริมการศึกษา

แรงงานเด็กในงานอาหารทะเล การคุ้มครองการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยใน

การทำางานอนามัยการเจริญพันธ์ุ สิทธิเด็กและการทำางาน การรวมกลุ่ม

การพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย

การขับเคล่ือน
นโยบาย
เเละกลไก

สนับสนุนให้กับโรงเรียน 7 แห่ง 2 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านพงสิม โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง

โรงเรียนบ้านเพียมาต และโรงเรียนบ้านหนองหว้า ในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนกรุงไทย โรงเรียน

บ้านคลองหว้า และโรงเรียนสระปทุม ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว ซ่ึงโรงเรียนท้ัง 7 แห่งอยู่ในระหว่าง

ดำาเนินโครงการ

 เป็นโครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแรงงานเด็กและเด็ก

กลุ่มเส่ียงในงานแปรรูปอาหารทะเลในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการและ

สมุทรสาครโดยการรณรงค์เผยแพร่ผลักดันนโยบายและกลไกในการ

วิเคราะห์บัญชีงานอันตรายและมาตรการความปลอดภัยสำาหรับเด็กกับ

การทำางานของเด็กในกิจการอาหารทะเล   สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือให้

เกิดกระบวนการปกป้องคุ้มครองและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการ

พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม  การรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือคุ้มครอง

เพ่ือการขับเคล่ือนการแก้ไขและพัฒนากฎหมายเพ่ือประโยชน์

ในการคุ้มครองเด็ก สร้างเครือข่ายระดับต่างๆ และสรุป

บทเรียนการทำางานเพ่ือการขยายผลการดำาเนินงานไปยัง

พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลในจังหวัดอ่ืนของประเทศไทย

3.5 โครงการส่งเสริมการศึกษา การคุ้มครองทางสังคมและการทำางานท่ีปลอดภัยของแรงงานเด็ก

และเด็กกลุ่มเส่ียงในกิจการแปรรูปอาหารทะเล 
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พ้ืนท่ีการดำาเนินการ

 พ้ืนท่ีสมุทรสาคร พ้ืนท่ีสมุทรสาครซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีใหม่ของ มพด.ซ่ึงยังไม่เคยดำาเนินงานในพ้ืนท่ีน้ีทำาให้

เป้าหมายในตอนแรก 280 คนต้องเล่ือนไปเร่ิมดำาเนินงานในต้นปี 2556

 พ้ืนท่ีสมุทรปราการ  การดำาเนินงานในพ้ืนท่ีสมุทรปราการ สามารถเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการได้

ประมาน 80% ของเป้าหมายท่ีต้ังเอาไว้ เพราะเป็นพ้ืนท่ีซ่ึง มพด.ดำาเนินงานอยู่แล้ว โดยเด็กกลุ่มเป้าหมาย

เป็นแรงงานเด็กและเด็กกลุ่มเส่ียงท่ีจะกลายเป็นแรงงานเด็กในอนาคต 

  ในระยะเร่ิมดำาเนินงานโครงการได้จัดการลงสำารวจพ้ืนท่ีทำาการ Mapping พ้ืนท่ีเป้าหมาย จัดเก็บ

ข้อมูลแบบฟอร์มแรกเข้ารับบริการของเด็กและครอบครัวจำานวน 105  คน จัดประชุมองค์กรภาคีพ้ืนท่ี เพ่ือหา

แนวทางในการดำาเนินงานร่วมกันท้ังจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และจัดกิจกรรมเปิดตัว

โครงการและเก็บข้อมูลแรกเข้าผู้รับบริการในพ้ืนท่ีเปรมฤทัยและสะพานปลา จังหวัดสมุทรปราการ นอกจาก

น้ีโครงการได้ดำาเนินการประสานงานหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนท่ี โรงเรียนวัดมหาวงษ์ นำาเด็กในชุมชน

เปรมฤทัยออกจากอาชีพขอทานเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำานวน 10 คน

 ในการดำาเนินงานปี 2555 กลุ่มงานพัฒนาเด็กดำาเนินงานโครงการ

ท้ังหมด 7 โครงการ มีกิจกรรมต่างๆ  คือ การดำาเนินงานขยายแนวคิดเร่ืองพ้ืนท่ี

สร้างสรรค์และการทำางานอาสาสมัครชุมชนของศูนย์ดวงแข เพ่ือเป็นศูนย์การ

เรียนรู้ต้นแบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริงและเป็นแหล่งศึกษาดู

งานของบุคคลภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กสันติคาม สมุทรปราการ เป็นอีกพ้ืนท่ีท่ี

ดำาเนินการให้เกิดเป็นพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็กในชุมชนและเด็กต่างชาติ เพ่ือ

ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การดำาเนินชีวิตเบ้ืองต้น และทักษะสังคมในการดำาเนินชีวิต

ประจำาวัน นอกจากน้ียังมุ่งเน้นการส่งเสริมให้อาสาสมัครนักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนท่ัวไปเข้ามาร่วมกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างต่อเน่ือง 

 และงานส่ือสารสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเด็กในสภาวะวิกฤติ เป็นการต่อยอดจากโครงการ

เพาะเมล็ดพันธ์ุด้วยหัวใจ : ส่ือสร้างสรรค์เพ่ือเด็กในสภาวะยากลำาบาก เม่ือปี 2554  ได้มุ่งพัฒนาศักยภาพ

เด็กและเครือข่ายให้ขยายผลการดำาเนินงานได้เองโดยใช้ส่ือสร้างสรรค์เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีและลดอคติกับ

กลุ่มเป้าหมาย ท้ังเด็กในชุมชนเมือง เด็กในชนบท เด็กในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้ และเด็กต่างชาติ พร้อม

ท้ังผลักดันกระบวนการและรูปแบบส่ือสารสร้างสรรค์สู่กลไกระดับต่างๆ 

  ผู้ได้รับประโยชน์จากการดำาเนินงานได้แก่ เด็กและครอบครัวเด็กในสภาวะยากลำาบากได้รับประโยชน์

จำานวน 300,000 คน  ในจำานวนน้ีเป็นเด็กและครอบครัวไทย 270,000 คน เด็กและครอบครัวต่างชาติ 

จำานวน 30,000 คน และมีแกนนำาเด็กและเยาวชน คนในชุมชน ท้ังไทยและต่างชาติ  และองค์กรต่างๆ 

สามารถดำาเนินงานกิจกรรมพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ทางส่ือ  และขยายผลการทำางานได้ด้วยตนเอง จำานวน 300 คน 

เกิดการขยายผลในเร่ืองพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ท้ังทางกายภาพ ทางความคิด และทางส่ือเพ่ิมข้ึน 68 พ้ืนท่ี  มีการ

ขยายผลเพ่ิมข้ึนในกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีศูนย์อพยพผู้ล้ีภัยสงคราม และประเทศลาว   

 งานพัฒนาเด็ก ดำาเนินการตามกรอบการดำาเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ 

 1. งานพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเด็ก 

 2. งานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และพ้ืนท่ีต้นแบบ  

 3. งานผลักดันนโยบายและกลไกการพัฒนาเด็ก  
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  1.    งานพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเด็ก

 กลุ่มงานพัฒนาเด็ก ได้ทำางานพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเด็ก ผ่านโครงการ “ส่ือสารสร้างสรรค์ 

เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเด็กในสภาวะวิกฤติ” โดยใช้กระบวนการส่ือสารสังคมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงนำาไปสู่ความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน และการแก้ไขปัญหาแบบย่ังยืนของชุมชน

และสังคม เด็ก เยาวชน และแกนนำากลุ่มเป้าหมาย สามารถผลิตส่ือ stop motion นักข่าวพลเมือง สารคดี 

ละครหน้าขาว หุ่นเงา ส่ือดนตรี เพลง มิวสิควีดิโอ ส่ือนิทรรศการ ส่ือบุคคล จำานวน 20 โครงการ ประกอบ

ด้วย เด็กชาติพันธ์ุ ในประเด็นวิกฤติจากการถูกละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐาน การเลือกปฏิบัติเร่ืองการศึกษา 

สวัสดิการการรักษาพยาบาล  และทักษะชีวิตในการดำาเนินชีวิตประจำาวันการดูแลสุขอนามัยเบ้ืองต้น จำานวน 

5 โครงการ เด็กในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้  ในประเด็นวิกฤติสถานการณ์ไม่สงบและยาเสพติ จำานวน 4 

โครงการ เด็กชนบท(ภาคอีสาน) จากสภาวะวิฤติจากการไม่เห็นคุณค่าในวิถีชีวิตและภูมิปัญญา  จำานวน 6 

โครงการ  และเด็กในชุมชนเมืองท่ีมีสภาวะวิกฤติจากการรู้ไม่เท่าทันส่ือ จำานวน 5 โครงการ   ซ่ึงโครงการย่อย

ต่างๆ อยู่ในระหว่างดำาเนินงานและจะเสร็จเรียบร้อยในต้นปี 2556 นอกจากน้ีกลุ่มงานพัฒนาเด็ก ยังได้จัดทำา

ส่ือสรุปประสบการณ์จากโครงการเพาะเมล็ดพันธ์ุด้วยหัวใจฯ จำานวน 1,000 ชุด ประกอบด้วยถอดบทเรียน

“การใช้ส่ือสร้างสรรค์เพ่ือบำาบัดเยียวยาสร้างคุณค่าในตนเองของเด็กชาติพันธ์ุไทยและ

เด็กต่างชาติ” กระบวนการ “ผู้สูงอายุกับการพัฒนาเด็ก โดยส่ือพ้ืนบ้าน

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือสร้างทักษะชีวิตและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเด็กและ

ผู้สูงอายุ” “ส่ือสมัยใหม่เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงและแรงบันดาลใจ

ผู้สูงอายุและชุมชน ในการดูแลและพัฒนาลูกหลานของตนเองในชุมชน”

กระบวนการ “สร้างพ้ืนท่ีสร้างสรรค์เพ่ือลดสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว

สถานการณ์การเมือง สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

ของคนในชุมชน” และสรุปบทเรียนการทำางานของกลุ่มนักศึกษา เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุในภาคอีสาน 

เป็นหนังสือ “เร่ืองเล่าขบวนการดอกบานไม่รู้โรย : ผู้สูงอายุกับการพัฒนาเด็ก”  จำานวน 1000 เล่ม ซ่ึงได้เผย

แพร่แนวคิดเร่ืองน้ีไปยังเครือข่ายการทำางานด้านเด็กและเยาวชน

  2.   งานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ และพ้ืนท่ีต้นแบบ     

 การดำาเนินงานการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบศูนย์ดวงแข (หัวลำาโพง) และศูนย์พัฒนาเด็กสันติคาม 

สมุทรปราการ เพ่ือให้เกิดการเผยแพร่และศึกษาสถานการณ์เด็กและครอบครัว ดังน้ี

     ศูนย์ดวงแข   

 การดำาเนินงานในปี 2555 ได้ขยายผลแนวคิดเร่ืองพ้ืนท่ีสร้างสรรค์และการทำางานอาสาสมัครชุมชน

เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเร่ืองกิจกรรมพัฒนาเด็ก พ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติจริงและ

แหล่งศึกษาดูงาน สนับสนุนให้อาสาสมัครชุมชนดำาเนินการเอง โดยให้ชุมชนกับอาสาสมัครภายนอกมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาเด็กด้วย  มีผู้มาใช้บริการเฉล่ียวันละ 20 คน และมีจำานวนเด็กอายุต่ำากว่า 3 ปีมาใช้บริการ

เพ่ิมข้ึนและเป็นแหล่งศึกษาดูงานและทดลองปฏิบัติจริงซ่ึงมีอาสาสมัครชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดแนวคิดการทำางาน

โดยกระบวนการสร้างความเข้าใจตามสถานการณ์ของเด็ก และการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ เร่ือง “พ้ืนท่ี

สร้างสรรค์ทางการเล่น” ให้กับองค์กร หน่วยงาน  อาสาสมัคร นักศึกษา บุคคลท่ีสนใจในสังคมท่ีสนใจเข้ามา

ศึกษาดูงาน และสนับสนุนกิจกรรมจำานวน 385 คน 

     ศูนย์พัฒนาเด็กสันติคาม 

 ต้ังอยู่ในซอยแบร่ิง 2 จ.สมุทรปราการ เปิดให้บริการทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เป็นพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับ

เด็กต่างชาติ มุ่งเน้นพัฒนาพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างชาติผ่านกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้การดำาเนินชีวิตเบ้ืองต้น

ในเมืองไทย เช่น การดูแลความสะอาดร่างกายและสุขภาพอนามัยเบ้ืองต้น ทักษะสังคมในการดำาเนินชีวิต

ประจำาวัน  อนามัยเจริญพันธ์ุ   ทักษะอาชีพ การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ความปลอดภัยในการทำางาน 

การค้ามนุษย์ เป็นต้น โดยการมีส่วนร่วมของคนในสังคม พร้อมท้ังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน ของเครือข่าย

การทำางาน นักเรียนนักศึกษาท่ีสนใจ  และเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุการณ์ใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ มีเด็กเข้ามาใช้

        บริการ อายุระหว่าง 2-22 ปี ประกอบด้วยกลุ่มแรงงานเด็ก(เด็กต่างชาติท่ี

                              ทำางาน) และเด็กต่างชาติ นอกจากกิจกรรมท่ีดำาเนินการในศูนย์ฯ แล้ว ทาง

                                                         กลุ่มงานพัฒนาเด็กยังได้จัดกิจกรรมเคล่ือนท่ีชุมชนสะพานปลา

                และชุมชนเปรมฤทัยท่ีมีคนต่างชาติท่ีอาศัยอยู่จำานวนมาก

                                                              โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้อาสาสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการจัด

                                                           กิจกรรมพัฒนาเด็ก  

 

 นอกจากน้ียังเกิด ศูนย์ประสานงานมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (ภาคอีสาน) ซ่ึงพ้ืนท่ีสร้างสรรค์

ทางการเรียนรู้ ได้เปิดรับอาสาสมัครนักเรียนนักศึกษา มาฝึกปฏิบัติงานและเรียนรู้การทำางานพัฒนาเด็กโดย

กลไกชุมชน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการพัฒนาเด็ก ร่วมกับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนในชุมชน 

 การทำางานขยายผลเพ่ิมพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็กในกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย ทำาให้เกิด

พ้ืนท่ีสร้างสรรค์เพ่ือเด็กในสภาวะยากลำาบากเพ่ิมข้ึนท้ังหมด 68 พ้ืนท่ี ท่ีสามารถบำาบัดเยียวยาและแก้ไข

ปัญหาเด็ก สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็ก และยังเกิดกลุ่มแกนนำาเจ้าหน้าท่ีองค์กรและชุมชน กำาลังดำาเนินการจัดทำาพ้ืนท่ีสร้าง-

สรรค์ในศูนย์อพยพผู้ล้ีภัยสงครามอีก 9 พ้ืนท่ีในภาคเหนือ
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พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ทางส่ือและทางความคิด ของเด็กต่างชาติและเด็กชาติพันธ์ุ
จำานวน 16 พ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ในสภาวะน้ำาท่วมท่ีถือว่า
เป็นนวัตกรรม พ้ืนท่ีสร้างสรรค์เพ่ือปกป้อง
คุ้มครองเด็กในสภาวะน้ำาท่วม
จำานวน 13 พ้ืนท่ี  

พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ผ่านของเล่นภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เพ่ือบำาบัดพ้ืนฟูเด็กพิการโดยครอบครัวและคนในสังคม
จำานวน 10 พ้ืนท่ี  

พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ทางส่ือและเรียนรู้วิถีชุมชน ผ่านกระบวนการ 
“ผู้สูงอายุกับการพัฒนาเด็ก” ในชนบท จำานวน 25 พ้ืนท่ี
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พ้ืนท่ีสร้างสรรค์เพ่ือลดความรุนแรงจากครอบครัว และความรุนแรง
จากสภาวะแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมในชุมชนเมือง จำานวน 4 พ้ืนท่ี   

        งานผลักดันนโยบายและกลไกการพัฒนาเด็ก 

 การขับเคล่ือนประเด็นการทำางานด้านการพัฒนาเด็กมุ่งเน้นเร่ืองพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก  โดย

กระบวนการส่ือสารสรรค์ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท้ังในระดับพ้ืนท่ีและในระดับสาธารณะ 

3.

                 ระดับพ้ืนท่ี   

 a)  เกิดกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตร “ส่ือสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการพัฒนาเด็ก”

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  จำานวน 4 โรงเรียน ของอำาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ โรงเรียน

บ้านเพียมาต โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง โรงเรียนบ้านน้ำาอ้อมน้อย และโรงเรียนเมืองคง ซ่ึงเกิดจากความ

ต้องการของโรงเรียนในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 b) เกิดการทดลองใช้กระบวนการและพ้ืนท่ีภูมิปัญญาในรายวิชาเรียน “ผลิตส่ือเพ่ือชุมชน” ในภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาเอกวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ซ่ึงนักศึกษาได้มาเรียนรู้และนำาประเด็นในพ้ืนท่ีไปเผยแพร่ผ่านให้สังคมได้รับรู้ทำาให้เกิดการผลิต

ส่ือ เช่น สารคดี  สารคดีเชิงข่าววิทยุ 

 c) เกิดการขยายผลไปสู่ระบบการศึกษา ร่วมกับสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2   

เร่ือง “กระบวนการเรียนรู้ส่ือสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการพัฒนาเด็ก” ซ่ึงทางเขตพ้ืนท่ีฯ ตอบรับใน

การขับเคล่ือนเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอน โดยให้เด็กได้เรียนรู้รากเหง้าของตนเองผ่านกระบวนการส่ือ

สร้างสรรค์  ส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ให้เกิดการเท่าทันส่ือในปัจจุบัน

 d) เกิดรูปแบบพัฒนาอาสาสมัคร นักศึกษา ในรูปแบบส่ือสร้างสรรค์ท่ีสามารถเป็นโมเดล การพัฒนา

คนรุ่นใหม่ เร่ืองการพัฒนาส่ือภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เท่าทันส่ือในระบบการเรียนรู้ ยุคปัจจุบัน ผ่านกระบวนการ

คิดวิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเอง ทดลองปฏิบัติ สรุปประเมินผล นำาไปสู่การพัฒนาให้อาสาสมัครเกิดความม่ันใจ 

มีความคิดสร้างสรรค์  มีจินตนาการ เห็นคุณค่าของตนเองและคุณค่าแห่งภูมิปัญญาท่ีเป็นรากเหง้าของชุมชน

ท่ีจะบ่มเพาะเด็กเยาวชนให้มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมเท่าทันส่ือปัจจุบัน 

 e) เครือข่ายระดับพ้ืนท่ี ร่วมเป็นเครือข่ายการทำางานพัฒนาเด็กภาคอีสาน ประกอบด้วย เครือข่าย

ทีวีไทเครือข่ายมหาลัย เครือข่ายส่ือภาคองค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม ได้แลกเปล่ียนเรียน

รู้การทำากิจกรรมด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่ือพ้ืนบ้าน ส่ือภาคประชาชน ของเครือข่ายภาคอีสาน มีรูปแบบการ

ทำางานท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงจะทำาให้เกิดแนวทางในการทำางานขับเคล่ือนและส่ือสารสังคมร่วมกันต่อไป  

 f) ผู้ใหญ่เกิดการยอมรับในกลุ่มเด็กต่างชาติ เด็กต่างชาติศูนย์มาริสมิสช่ัน จ.ระนอง ได้รับการยอม-

รับให้แสดงละครหน้าขาวในงานระดับขององค์กรภาครัฐและสังคมในจังหวัดระนอง กลุ่มเด็กต่างชาติสามารถ

จัดงานมหกรรมเพ่ือเผยแพร่การทำางานของตนเองได้  

     ระดับสาธารณะ  

 a) ขับเคล่ือนประเด็นงานพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ : ร่วมขับเคล่ือนให้เกิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ใต้ทางด่วน ร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายของสสส. “ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ใต้ทางด่วน” โดยมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก จัดตัวอย่างรูปแบบ

พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ทางการเล่นร่วมเครือข่ายพ้ืนท่ีน้ีดีจัง ขับเคล่ือนให้พ้ืนท่ีสร้างสรรค์เกิดข้ึนในทุกชุมชนจัดงาน   

 b) แกนนำาเด็กชาติพันธ์ุ เป็นตัวแทนนำาเสนอความต้องการในงาน

เช่น อาเซียนซัมมิก งานรณรงค์เผยแพร่ในระดับนโยบายของสำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายการทำางาน รวมถึงสามารถ

จัดงานรณรงค์เผยแพร่ปัญหาและการทำางานได้ด้วยตนเอง (กลุ่มสมุทรปราการ

แม่สอด และระนอง)    

 c) การส่ือสารและเผยแพร่งานสู่สาธารณะ ออกรายการโทรทัศน์ช่อง 3

ช่อง 7 ไทยพีบีเอส ส่ือหนังสือพิมพ์ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และอยู่ในระหว่างการ

ดำาเนินการโครงการส่ือสารสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเด็กในสภาวะวิกฤติ

เพ่ือเด็กส่ือสารสังคมเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง
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 แผนงานส่ือสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) บริหารแผนงานโดยมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) โดย

การสนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม  พัฒนา

ระบบสร้างสรรค์ส่ือ  และการเผยแพร่ส่ือท่ีมีคุณภาพต่อเยาวชน ครอบครัวและสังคม   ผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วมท้ังจากภาครัฐ เจ้าของส่ือ ผู้ผลิตส่ือ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม ชุมชน  ครอบครัว ตลอดจนเด็กและ

เยาวชน เพ่ือนำาไปสู่การสร้างสุขภาวะในสังคม

 การดำาเนินงานในช่วง 5  ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2550–ปัจจุบัน)  สสย.ได้ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้เกิดการ

ผลิตส่ือเพ่ือเด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายผู้ผลิตส่ือสร้างสรรค์ เช่ือมประสานภาคีเครือ

ข่ายจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ การกระจายส่ือสร้างสรรค์ รวมถึง

การขับเคล่ือนในระดับนโยบาย และเพ่ือให้การดำาเนินงาน ในปี 2555 เกิดการขับเคล่ือนอย่างมีทิศทาง และ

มีพลังเพ่ิมมากข้ึนจากการเช่ือมประสานงานของเครือข่าย สสย. ในทุกระดับท้ังเครือข่ายเชิงประเด็นเครือข่าย

ภูมิภาค และเครือข่ายวิชาการ  

 ผู้ได้รับประโยชน์ เด็กและเยาวชน ไม่ต่ำากว่า 1 ล้านคน เข้าถึงส่ือสร้างสุขภาวะ มีทักษะเท่าทันส่ือ

เพ่ิมข้ึน โดยในระดับรับรู้ท่ัวไป คือเด็กได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมเท่าทันส่ือมากกว่า 1,524,300 คน ระดับ

การเปล่ียนแปลงทัศนคติ จำานวน 8,800 คน และระดับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม อยู่ระหว่างการประเมินผล

     ระดับโครงการสร้างและการกระจายส่ือ 

1. เกิดคล่ืนวิทยุเพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท่ีมีสัดส่วนรายการสำาหรับเด็ก

และเยาวชนในผังรายการร้อยละ 90 จำานวน 1 รายการในภาคตะวันออก และ

รายการเด็กในสถานีวิทยุ ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ในภาค

ตะวันออก 4 รายการ ในสถานีวิทยุชุมชนจำานวน 30 รายการ กระจายอยู่ในภาค

ตะวันออก ภาคเหนือ และภาคอีสาน และสถานีวิทยุออนไลน์เพ่ือเด็ก เยาวชนและ

ครอบครัว 2 สถานีในกรุงเทพฯ และเชียงราย

2. เกิดการพัฒนาศักยภาพนักจัดรายการวิทยุเพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีนักจัดรายการวิทยุท่ีผ่าน

กระบวนการพัฒนาศักยภาพ จำานวน 73 คน จาก 10 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี จันทบุรี ตราด อุบลราชธานี 

นครราชสีมา สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมผลิตและบริหารจัดการรายการ

วิทยุท้ังในสถานีวิทยุ สวท. และวิทยุชุมชน จำานวน 6 สถานี

3. รายการโทรทัศน์ และส่ือไอซีทีท่ีมีเน้ือหาเหมาะสมกับเด็กเพ่ิมข้ึน เกิดเครือข่ายเยาวชนในการเฝ้าระวัง

ส่ือโทรทัศน์และส่ือไอซีทีท่ีไม่เหมาะสม โดยมีเว็บไซต์ Idea-Idol เป็นเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้าง

การเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมและมีเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ส่ือ มีการทำางาน

เพ่ือขยายผลไปยังกลุ่มผู้ปกครองในโรงเรียนระดับมัธยมในกรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างแกนนำาในการเฝ้าระวัง

ส่ือผ่านห้องเรียนครอบครัว

     ระดับนโยบาย   

1. หน่วยงานท้องถ่ินและภาคประชาสังคม สนับสนุนการทำางานกิจกรรมพ้ืนท่ีสร้างสรรค์และแผนส่ือเด็กและ

เยาวชน 5 จังหวัด คือ เพชรบุรี อุตรดิตถ์ นราธิวาส พัทลุง และอุบลราชธานี โดยจังหวัดเพชรบุรีมีนโยบาย

เร่ืองพ้ืนท่ีสร้างสรรค์จากการจัดงาน เพชรบุรีดีจัง โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการจังหวัดข้ึนมาซ่ึงมีผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นประธานและมีหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในจังหวัดเข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมกับผู้นำาชุมชน และ

เยาวชน 

2. เกิดข้อตกลงความร่วมมือกับสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงไอซีที เร่ืองการเฝ้าระวัง

ภัยออนไลน์และสร้างการรู้เท่าทันส่ือ และสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 29 (สพม.29) จังหวัด

อุบลราชธานี ได้นำาหลักสูตรเฝ้าระวังการเรียนรู้เท่าทันส่ือโทรศัพท์มือถือ รวมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้การใช้

โทรศัพท์มือถือสำาหรับเยาวชน ไปใช้สำาหรับอบรมนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด และจะขยายผลไปในโรงเรียน

สังกัดอ่ืนๆ ต่อไป

3. กสทช. บรรจุแผนพัฒนาส่ือเด็กในแผนแม่บท โดยมีแนวคิดจะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง

วัฒนธรรมในการจัดกระบวนการเท่าทันส่ือรวมถึงมีการศึกษาวิจัยเร่ือง การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก

ส่ือวิทยุและโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชนและได้ปรับปรุงระเบียบการจัดเรตต้ิงและช่วงเวลารายการเด็กให้

เพ่ิมข้ึน และมีการจัดระดับความเหมาะสมท่ี “ป3+” “ด6+”

4. ร่าง พรบ.กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา จากการจัดเวทีสาธารณะ

กว่า 5 จังหวัดเพ่ือนำาเสนอข้อคิดเห็น เร่ือง กองทุนพัฒนาส่ือฯ และให้ความรู้เร่ืองส่ือสร้างสรรค์ ทำาให้คณะ

ทำางานรวบรวมรายช่ือประชาชนจากภาคีเครือข่ายกว่า 12,500 รายช่ือ เพ่ือเสนอกฎหมาย ร่าง พรบ.กองทุน

พัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฉบับภาคประชาชน 

     ระดับกลุ่มเครือข่ายทางสังคม

 เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายจัดต้ังสภาผู้บริโภคส่ือ  เพ่ือจัดกระบวนการเท่าทันส่ือ /เฝ้าระวังส่ือ และ

เกิดขับเคล่ือนของเครือข่ายส่ือเพ่ือเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ กว่า12 เครือข่าย เช่น ศูนย์ประสานงานส่ือ

เพ่ือเด็กภาคเหนือ ศูนย์ประสานงานส่ือเพ่ือเด็กภาคอีสาน เครือข่ายวิทยุเพ่ือเด็ก เยาวชนและครอบครัวภาค

ตะวันออก เครือข่ายส่ือสร้างสรรค์ภาคกลางและตะวันตก ฯลฯ ท่ีมีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ด้านเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวและการพัฒนาศักยภาพร่วมกันอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียังมีการทดลองรูปแบบการ

จัดต้ังสภาส่ือสร้างสรรค์ใน 8 จังหวัด เพ่ือสร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ

พ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาไปสู่การจัดต้ังเป็นสภาส่ือสร้างสรรค์ในระดับชาติ



แผนงานส่ือสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)

 แผนงานส่ือสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) บริหารแผนงานโดยมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) โดย

การสนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม  พัฒนา

ระบบสร้างสรรค์ส่ือ  และการเผยแพร่ส่ือท่ีมีคุณภาพต่อเยาวชน ครอบครัวและสังคม   ผ่านกระบวนการมีส่วน

ร่วมท้ังจากภาครัฐ เจ้าของส่ือ ผู้ผลิตส่ือ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม ชุมชน  ครอบครัว ตลอดจนเด็กและเยาวชน เพ่ือ

นำาไปสู่การสร้างสุขภาวะในสังคม

 การดำาเนินงานในช่วง 5  ปีท่ีผ่านมา ( พ.ศ.2550–ปัจจุบัน )  สสย.ได้ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้เกิดการ

ผลิตส่ือเพ่ือเด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายผู้ผลิตส่ือสร้างสรรค์ เช่ือมประสานภาคีเครือ-

ข่ายจากทุกภาคส่วน  สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ การกระจายส่ือสร้างสรรค์ รวมถึง

การขับเคล่ือนในระดับนโยบาย และเพ่ือให้การดำาเนินงาน ในปี 2555 เกิดการขับเคล่ือนอย่างมีทิศทาง และ

มีพลังเพ่ิมมากข้ึนจากการเช่ือมประสานงานของเครือข่าย สสย. ในทุกระดับท้ังเครือข่ายเชิงประเด็น  เครือข่าย

ภูมิภาค และเครือข่ายวิชาการ  

 ผู้ได้รับประโยชน์ เด็กและเยาวชน ไม่ต่ำากว่า 1 ล้านคน เข้าถึงส่ือสร้างสุขภาวะ มีทักษะเท่าทันส่ือ

เพ่ิมข้ึน โดยในระดับรับรู้ท่ัวไป คือเด็กได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมเท่าทันส่ือมากกว่า 1,524,300 คน ระดับ

การเปล่ียนแปลงทัศนคติ จำานวน 8,800 คน และระดับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม อยู่ระหว่างการประเมินผล

ผลการดำาเนินงาน

ระดับโครงการสร้างและการกระจายส่ือ 

1. เกิดคล่ืนวิทยุเพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท่ีมีสัดส่วนรายการสำาหรับเด็กและเยาวชนในผังรายการ

ร้อยละ 90 จำานวน 1 รายการในภาคตะวันออก และรายการเด็กในสถานีวิทยุ ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย (สวท.) ในภาคตะวันออก 4 รายการ ในสถานีวิทยุชุมชนจำานวน 30 รายการ กระจายอยู่ในภาค

ตะวันออก ภาคเหนือ และภาคอีสาน และสถานีวิทยุออนไลน์เพ่ือเด็ก เยาวชนและครอบครัว 2 สถานีใน

กรุงเทพฯ และเชียงราย

2. เกิดการพัฒนาศักยภาพนักจัดรายการวิทยุเพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีนักจัดรายการวิทยุท่ีผ่าน

กระบวนการพัฒนาศักยภาพ จำานวน 73 คน จาก 10 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี จันทบุรี ตราด อุบลราชธานี 

นครราชสีมา สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมผลิตและบริหารจัดการรายการ

วิทยุท้ังในสถานีวิทยุ สวท. และวิทยุชุมชน จำานวน 6 สถานี

3. รายการโทรทัศน์ และส่ือไอซีทีท่ีมีเน้ือหาเหมาะสมกับเด็กเพ่ิมข้ึน เกิดเครือข่ายเยาวชน ในการเฝ้าระวังส่ือ

โทรทัศน์และส่ือไอซีทีท่ีไม่เหมาะสม โดยมีเว็บไซต์ Idea-Idol เป็นเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างการ

เปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม  และมีเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ส่ือ มีการทำางานเพ่ือ

ขยายผลไปยังกลุ่มผู้ปกครองในโรงเรียนระดับมัธยมในกรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างแกนนำาในการเฝ้าระวังส่ือ

ผ่านห้องเรียนครอบครัว
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เร่ือง วีระพงษ์  ทวีศักด์ิ

เรียบเรียง  กมลรัตน์  อู่อรุณ

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานส่ือสารสังคม

 “มพด. เป็นมูลนิธิท่ีทำากิจกรรมกับเด็กเยอะมาก ซ่ึงแต่ละกิจกรรมเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์สามารถ

นำาไปใช้ได้จริง  ไม่เฉพาะกิจกรรมเท่าน้ันท่ีเยอะ ข้อมูลต่างๆ ก็เยอะเช่นเดียวกัน  แต่การส่ือสารเร่ืองเหล่าน้ีกับสังคม

ไทยยังไม่เป็นท่ีรับรู้ เรามีสารท่ีดี แต่สารยังไปไม่ถึงผู้รับ ฉะน้ันเราจะหาวิธีการส่ือสารอย่างไร?”

 ข้อความข้างต้นเป็นความคิดเห็นส่วนหน่ึงของ อ.วีระพงษ์  ทวีศักด์ิ นักดนตรีพิณแก้วอันดับหน่ึงของเอเชีย 

และหน่ึงในผู้ท่ีทำาให้ค่ายโครงการ “ส่ือสารสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเด็กในสภาวะวิกฤต”  มีรูปแบบอย่าง

จริงจัง  ซ่ึงอาจารย์เล่าท่ีมาก่อนท่ีจะมาเป็นค่ายส่ือสารสร้างสรรค์ฯ ว่า ได้เข้ามาร่วมงานกับมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก

(มพด.) มาเป็นเวลา 2 ปีกว่าแล้ว เห็นการทำางานของ มพด. เห็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ น่าสนใจและเป็นประโยชน์

ต่อสังคมอย่างแน่นอน หากคนภายนอกได้รับรู้ แต่เม่ือส่ือสารออกไปแล้ว กลับไปไม่ถึงผู้รับ จึงมองกลับมาดูวิธีการ

ส่ือสารท่ีมีอยู่ซ่ึงคนภายนอกเข้าถึงยาก อุปสรรคคือการส่ือสารในแบบเดิมๆ หากจะให้สารของเราไปถึงผู้รับจะต้อง

หาวิธีให้การส่ือสารเหมาะสมกับคนในยุคปัจจุบัน  ท้ังส่ิงท่ีจะส่ือน่าสนใจหรือไม่  วิธีท่ีจะใช้เพ่ือส่งสารออกไป ต้อง

เป็นวิธีท่ีสร้างสรรค์ เพราะสังคมไทยยุคน้ีชอบอะไรท่ีแปลกใหม่ ไม่จำาเจ สะดวกสบาย ส้ัน กระชับ เข้าถึงง่ายๆ

รวดเร็ว และทันสถานการณ์  

ส่ือสารสร้างสรรค์....ส่ือสารอย่างมีศิลปะ

ระดมทุนสร้างอาคารแด่น้อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กสันติคาม จ.สมุทรปราการ เพ่ือเป็นศูนย์การ

เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก 

สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ ทุนสงเคราะห์เบ้ืองต้นให้เด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว

สนับสนุนการทำางานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนและขยายแนวคิดสู่

ชุมชนและครอบครัวให้เด็กมีอาหารครบทุกม้ือ

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ และการทำางานอาสาสมัครชุมชน ในศูนย์ดวงแข 

กรุงเทพมหานคร ศูนย์พัฒนาเด็กสันติคาม จ.สมุทรปราการ  และศูนย์ประสานงานมูลนิธิ  

เพ่ือการพัฒนาเด็กภาคอีสาน จ.ศรีสะเกษ

พัฒนากลไกชุมชนปกป้องเด็กและสร้างการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กใน

ชุมชนชนบท ชุมชนแออัดในเมือง เด็กใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และแรงงานเด็ก

ผลักดันกลไกและนโยบาย การคุ้มครองลูกจ้างทำางานบ้าน และรณรงค์สร้างความรู้ความ

เข้าใจในการใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างทำางานบ้าน

ขยายแนวคิดประเด็นการทำางานเร่ืองพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก

ส่ือสารสร้างสรรค์ และการเท่าทันส่ือให้เช่ือมโยงกับการพัฒนา

ทักษะชีวิตเด็ก

การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มแรงงานเด็กและ

แรงงานเด็กต่างชาติในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาคร 

ส่งเสริมการศึกษาและการคุ้มครองทางสังคมและการทำางานท่ี

ปลอดภัยของแรงงานเด็กและเด็กกลุ่มเส่ียงในกิจการแปรรูป

อาหารทะเล

ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะและทักษะชีวิตแรงงานเด็กและเด็ก

กลุ่มเส่ียงขยายแนวคิดเร่ืองพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับ

เด็ก รูปแบบพ้ืนท่ีเล่นในศูนย์อพยพผู้ล้ีภัยสงคราม
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กมลรัตน์  อู่อรุณ

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานส่ือสารสังคม

ทำาไมจึงจำาเป็นต้องสร้างประชาคมอาเซียน
 ในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีสถานการณ์โลกเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ ให้ความสำาคัญกับการรวม

ตัวกันในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมอำานาจต่อรองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ ขณะท่ีปัญหา

หลายอย่างซ่ึงเคยเป็นปัญหาในประเทศ กลับขยายวงกว้างข้ึนเป็นปัญหาระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคติดต่ออาชญากรรมข้ามชาติ หรือแม้แต่ปัญหายาเสพติด อาเซียนจึงต้องปรับตัวให้เท่าทัน

สถานการณ์ เพ่ือให้สามารถรับมือกับความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที

 การผนึกกำาลังของอาเซียนซ่ึงมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศให้เข้มแข็งย่ิงข้ึน ย่อมทำาให้ประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเผชิญกับการเปล่ียนแปลงและปัญหาท้าทายได้ดีย่ิงข้ึน เพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขัน และช่วยให้เสียงของอาเซียนมีน้ำาหนัก เพราะการท่ีสมาชิกท้ัง 10 ประเทศมีท่าทีเป็นหน่ึงเดียวในเวทีระหว่าง

ประเทศจะทำาให้ประเทศและกลุ่มความร่วมมืออ่ืนๆ ให้ความเช่ือถือในอาเซียนมากย่ิงข้ึน และทำาให้อาเซียนมีอำานาจ

ต่อรองในเวทีระหว่างประเทศมากข้ึนด้วย

 ดังน้ัน ถึงเวลาแล้วท่ีอาเซียนควรจะร่วมมือให้เหนียวแน่น เข้มแข็ง และม่ันคงเพ่ือสร้างประชาคมอาเซียนท่ี

ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน  (ASEAN Political-Security Com-

munity) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน (ASEAN Socio-cultural Community) ให้เป็นประชาคม โดยท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ส่ือสารสร้างสรรค์สู่อาเซียน

 “เปล่ียนวิธีการส่ือสาร เช่ือว่าประเด็นของ มพด. เจ๋งอยู่แล้ว และย่ิงให้เด็กซ่ึงเป็นคนต้นเร่ือง ได้ถ่ายทอด

เร่ืองราวของพวกเขาเอง  ด้วยความท่ีเด็กเป็นคนในยุคน้ี ก็จะสามารถคุยกับคนยุคเดียวกันรู้เร่ือง ฉะน้ันเขาย่อมรู้

ว่าในสังคมขณะน้ีเร่ืองใดกำาลังเป็นท่ีนิยม  และในตัวเด็กแต่ละคนย่อมมีความคิดสร้างสรรค์ในตัวเองท่ีรอวันออกมา

ฉายแววอยู่แล้ว” อ.วีระพงษ์ กล่าว

 จากการเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆ และผู้ใหญ่ในหลายพ้ืนท่ีการทำางานของ มพด. คอย

บอกเล่าเร่ืองความมหัศจรรย์ของส่ือสร้างสรรค์ โดยมีประโยคท่ีท้าทายจากเด็กคือ “เป็นไปไม่ได้” เป็นประโยค

คำาตอบท่ีได้รับจากเด็กๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ เม่ือนักสร้างแรงบันดาลใจหยิบ ท่อ PVC ขนาดแตกต่างกันข้ึน

มา พร้อมคำาพูดท่ีว่า  “ผมจะสอนให้ทุกคนเล่นดนตรีให้เป็นให้ได้”  จากน้ัน อ.วีระพงษ์ใช้เวลาไม่นานเพ่ือสอนการ

เล่นดนตรีด้วยท่อน้ำาธรรมดา “และน่ีคือการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์  เราสามารถใช้ศิลปะทุกแขนงในการส่ือสาร”   

ท้ังหมดน้ีจึงเป็นท่ีมาของ  “ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการส่ือสารสร้างสรรค์ ศิลปะเพ่ือการส่ือสาร” ซ่ึงในค่ายจะประกอบ

ไปด้วยศิลปะหลายแขนงอย่าง การวาดทราย เป็นการนำาส่ิงท่ีอยู่ใกล้ตัวเด็กๆ มาใช้ผสานกับเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ ย่ิง

ทำาให้คนสนใจมากข้ึนและตัวเด็กเองก็จะเห็นคุณค่าของตัวเองมากข้ึนด้วย  ศิลปะการป้ันดินน้ำามันเป็นของเล่นท่ี

เด็กส่วนใหญ่เคยสัมผัสมาแล้ว เพียงแต่ทำาให้ดินน้ำามันการเป็นตัวละครท่ีเราอยากจะนำาเสนอเท่าน้ัน ทำาให้มันดู

มีชีวิต การวาดการ์ตูน  Stop motion และ Music appreciation เม่ือค่ายน้ีจบลงเด็กสามารถนำาส่ิงท่ีได้ไป

ประยุกต์ใช้กับการสร้างผลงานของตนเองเพ่ือเผยแพร่บอกเล่าเร่ืองราว ตัวตนของเขาให้คนในสังคมภายนอกได้รับรู้

 การจัดค่ายคร้ังน้ีนอกจากจะเป็นการสอนศิลปะเพ่ือท่ีจะใช้ในการผลิตส่ือแล้ว  การส่ือสารสร้างสรรค์ ยัง

เป็นการเปิดโลกทัศน์เด็ก   เป็นโอกาสให้เด็กได้รู้จักตนเอง ได้รู้ว่าตนถนัดอะไร ให้โอกาสรู้ในส่ิงท่ีไม่รู้ โดยเด็กทุกคน

จะได้รู้ว่าตนเองมีความสามารถ และความสามารถจะเป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดสำาหรับเขา
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 เช่นเดียวกันกับ Phyu Zin Oo  ท่ีประทับใจกิจกรรมศิลปะ เพราะเธอได้รู้ว่าเธอก็มีความสามารถในด้าน

ศิลปะไม่ต่างจากเพ่ือนคนอ่ืนเธอมีความสุขท่ีได้ทำากิจกรรม ได้รู้จักเพ่ือนต่างถ่ิน  ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี 

“หนูประทับใจกับการอบรมคร้ังน้ีมากค่ะเพราะว่า ส่ิงท่ีหนูได้เรียนรู้มาน้ัน ช่วยพัฒนาสังคมของพวกหนูได้ค่ะ และได้

เผ่ือแผ่กับเพ่ือนๆ ท่ีโรงเรียนด้วย”  ประโยคส้ันของเด็กชาติพันธ์ุท่ีแฝงไปด้วยความหวังท่ีอยากให้สังคมเข้าใจ

 ด้าน ซักอาย เด็กหญิงตัวเล็กจาก ศูนย์มาริสมิชช่ัน ระนอง ได้ฝากความรู้สึกไว้ว่า “การทำากิจกรรมคร้ังน้ี

ในกรุงเทพฯ หนูรู้สึกดีใจและมีความสุขค่ะเพราะหนูได้รู้จักกับเพ่ือนใหม่ๆ หลายคนได้ความรู้จากพวกพ่ีๆ มากมาย

ค่ะ ในวันแรกท่ีได้ไปถึงท่ีท่ีทำากิจกรรมก็รู้สึกดีใจท่ีได้เจอกับพวกพ่ีๆ อีกคร้ังและพวกพ่ีๆ ก็ใจดีกับพวกหนูมากค่ะ ใน

กิจกรรมในคร้ังน้ีหนูได้ความรู้มากมายค่ะ เช่น การวาดภาพการ์ตูน การวาดทราย การเขียนข้อความ และ เพลง

ต่างๆ ในกิจกรรมอีกมากมาย แล้วหนูก็ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับเพ่ือน และการทำากิจกรรมร่วมกันกับเพ่ือน  หนู

ก็ได้เรียนรู้การเล่นดนตรีจากท่อค่ะ หนูก็ได้รู้ว่าการวาดการ์ตูนไม่ยากถ้าเรารู้วิธีการวาด  และดีใจท่ีได้ไปดูการทำางาน

ท่ีช่อง 3  และได้ไป  Muscience ได้ไป  The longest building of Bangkok city  หนูได้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยใน

อดีต ได้เห็นดาราในช่อง  3 วันสุดท้ายท่ีทำากิจกรรมหนูรู้สึกดีใจและเสียใจค่ะ หนูรู้สึกดีใจเพราะหนูได้กลับบ้านเพราะ

หนูคิดถึงบ้านพ่อและแม่ค่ะ หนูรู้สึกเสียใจเพราะหนูต้องจากกับเพ่ือนๆ ค่ะ แต่หนูก็ดีใจมากท่ีได้เรียนรู้ส่ิงต่างๆ พวก

น้ีท่ีหนูไม่เคยเรียนมาก่อน อยากจะขอบคุณพวกพ่ีพ่ีทุกคนท่ีให้โอกาสพวกหนูสอนให้กับพวกหนูค่ะ” 

 Joli  Lwin และ Pawk Kaw Ki  หรือ KiKi  เจ้าหน้าท่ีโครงการ Ray of Yout มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน 

จากอดีตแกนนำาเยาวชนท้ังสองร่วมกันทำางานเพ่ือช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิท่ีเด็กชาติพันธ์ุควรจะได้รับ ในค่าย

คร้ังน้ีท้ัง Joli และ KiKi รับบทเป็นรุ่นพ่ีพาเยาวชนจาก อ.แม่สอด จ.แม่ฮ่องสอน มาแลกเปล่ียนความคิดสร้างสรรค์ 

วัฒนธรรมกับเพ่ือนๆ   Joli และ KiKi   ฝากความประทับใจจากค่ายคร้ังน้ีในภาษาท่ีตนถนัดดังน้ี

สังคมอาเซียนเล็กๆ 
 วันท่ี 22 ตุลาคม 2555 คงเป็นวันธรรมดาสำาหรับใครหลายคน แต่สำาหรับเด็กจาก 4 กลุ่มในการทำางาน

ของ มพด. ซ่ึงได้แก่ กลุ่มเด็กชนบท  กลุ่มเด็กเมืองในชุมชนแออัด กลุ่มเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้และกลุ่มเด็กชาติ

พันธ์ุ คงเป็นวันท่ีพวกเขาจะเก็บไว้ในความทรงจำา เพราะเป็นวันแรกของการเข้า “ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการส่ือสาร

สร้างสรรค์ ศิลปะเพ่ือการส่ือสาร” ซ่ึงเป็นค่ายแรกท่ีจัดให้เด็กแต่ละพ้ืนท่ีมาร่วมตัวกันเรียนรู้การทำาส่ือ สร้างความ

ต่ืนเต้นให้เด็กๆ อย่างมากทีเดียว ค่ายน้ีนอกจากจะให้ความรู้เร่ืองศิลปะเพ่ือการส่ือสารแล้ว ส่ิงท่ีเด็กๆ ได้รับนอก

เหนือจากน้ันคือ มิตรภาพท่ีเกิดจากความแตกต่าง ท้ังด้านเช้ือชาติ  ภาษา และวัฒนธรรม  ท่ีมีท้ัง พม่า ลาว กัมพูชา 

และไทยกลางและไทยอีสาน

 เด็กๆ ได้เรียนรู้ ภาษา ผ่านกิจกรรมกลุ่มท่ีต้องทำาร่วมกับเพ่ือนๆ กิจกรรมวาดทราย เราได้เห็นเด็ก 3 

จังหวัดชายแดนใต้จับกลุ่มกับเด็กจาก สปป.ลาว เล่าเร่ืองราวของการท่องเท่ียวและพบเพ่ือนในนครหลวงเวียงจันทร์ 

โดยเยาวชนจากริมโขงแสดงฝีมือวาดทราย เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้เล่าเร่ืองด้วยเสียงหวาน สำาเนียงน่ารัก  

นอกจากจะได้ฟังสำาเนียงจากเจ้าของภาษาแล้วในช่วงของการแสดงแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ทุกกลุ่มต่างต้ังใจ แต่ง

องค์ทรงเคร่ืองกันเต็มยศ พร้อมกับดนตรีประกอบท่ีเตรียมมาอย่างดี อย่างระบำาเทียนจากน้องๆ ศูนย์มาริสมิชช่ัน 

ระนอง ลิเกพม่าจากเยาวชนแม่สอด  ด้วยท่าทางท่ีอ่อนช้อย กับดนตรีประกอบจังหวะสนุกสนาน สะกดให้เด็กมี

อารมณ์ร่วมไปด้วย ด้านเยาวชนจาก สปป.ลาวชวนเพ่ือนๆ ลุกข้ึนมาโยกย้ายกับจังหวะ บัดสลบ หรือ บาสะโล๊ฟ  

รำาวงประจำาชาติของลาว ส่วนเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ งัดการแสดงประจำาถ่ิน ลิเกฮูลู และระบำาตารีตีปัต

ผสานเสียงเพลงและภาษามลายู ท่ารำาอ่อนช้อยกับผ้าถุงลายเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้  นอกจากได้ฟังภาษาแล้วก็

ยังได้อ่านและฝึกเขียนจากเจ้าของภาษาด้วย เพราะเด็กๆ จะต้องมาน่ังเขียนข้อความให้เพ่ือนๆ ในสมุดบันทึกท่ีค่าย

เตรียมไว้ให้  จนคุณครูพยอม หลักหาญ ครูโรงเรียนบ้านน้ำาอ้อมน้อย จ.ศรีสะเกษ ท่ีเข้าร่วมด้วยออกปากว่า “ค่ายน้ี

เป็นอาเซียนดีๆ น่ีเอง”

ประทับใจค่ายสร้างสรรค์
 Khin Su Myat  ตัวแทนกลุ่มเด็กต่างชาติจากศูนย์มาริสมิชช่ัน ระนอง เด็กหญิงพม่าเช้ือสายมอญเล่าถึง

ประสบการณ์ต้ังแต่การเตรียมตัวและความประทับใจจากการเข้าค่ายคร้ังน้ีว่า  “การอบรมน้ีจัดข้ึนเพ่ือให้เด็กๆ มี

ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นเด็กไทย หรือ เด็กต่างชาติก็เข้าร่วมกิจกรรมได้ พวกเราท่ีเป็นนักเรียนของศูนย์มา

ริสมิชช่ัน ระนอง ก็เข้าร่วมกิจกรรมน้ี และมีเพ่ือนๆ มากมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา ก่อนท่ีพวกเราออก เดินทาง 

เราเตรียมการแสดงเพ่ือมาแลกเปล่ียนกับเพ่ือนๆ  พวกเราต่างคนต่างคิดกันว่า  จะแสดงอะไร สุดท้ายพวกเราก็เลือก

การรำาเทียนซ่ึงเป็นวัฒนธรรมของพวกเรา ให้เพ่ือนๆ ชมกัน  พวกหนูก็ซ้อมกันอย่างต้ังใจ และสุดความสามารถ

เราออกเดินทางจากระนองในเช้าวันท่ี 21 ตุลาคม 2555 ถึงค่ายประมาณ 2 ทุ่ม ต้องยอมรับว่าเหน่ือยกันมาก แต่

เม่ือลงจากรถไปเห็นเพ่ือนๆ อาการเหน่ือยก็หายไปทันที   ในวันท่ีพวกเราเร่ิมกิจกรรม เราก็ได้รู้จักกับเพ่ือนๆ ต่างถ่ิน

และได้รู้จักกับพวกเขาอย่างสนิทสนม พวกหนูได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ อย่างเช่น การเล่นดนตรีจากท่อ PVC  การวาดทราย

และอ่ืนๆ หนูมีความสุขมากท่ีได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ได้รู้จักกับเพ่ือนในค่ายน้ี และหนูก็ได้ความรู้ใหม่ๆ พร้อมกับประสบ-

การณ์ใหม่ด้วย หนูประทับใจมากกับการอบรมคร้ังน้ีท่ีได้รับรู้และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และได้แบ่งปันความรู้ท่ีมีอยู่กับ

เพ่ือนต่างถ่ิน” 
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expression of our own creativity. I even think your project does not only offer simple education, 

but an artistic view on the environment. Especially Mr. Weeraphong Thaweesak is for me an excel-

lent example for this. He has a nearly artistic approach to music. His creative way to make music 

underlines this statement. His efforts to offer us an interesting lesson are admirable and in my 

opinion he is a good example for a dedicated teacher. Future generations are lucky to have such 

an instructor. 

To bring it back to the artistic value of the project: The taught techniques like sand drawing and 

painting provide a good method to communicate in a creative way, what is highly important in an 

area like ours, where we have to raise constantly awareness of certain topics like child trafficking. 

Pictures give us the possibility to convey a message without using a certain language, what would 

automatically exclude other language groups. In this way we can reach a larger audience with 

practical methods. Furthermore also the tours during the project made a lasting impression on 

me. It was really pleasant to see how our tutors tried to prepare interesting lessons by bringing us 

to various places such as TV channel 3 and the National Science Museum. I appreciated also the 

intercultural atmosphere during the project days: Children and youths from different provinces 

had the possibility to exchange their culture and traditions.

I am really looking forward to participate in another of your projects and hope the Foundation for 

Child Development  will collaborate with us also the next year.

 แม้จะใช้ภาษาในการส่ือสารไม่เหมือนกัน แต่ก็มิได้เป็นอุปสรรคท่ีเด็กๆ เหล่าน้ีน้ีจะร่วมกันเรียนรู้และเปิด

โลกทัศน์ของพวกเขาเอง เพ่ือนำาส่ิงใหม่ท่ีได้จากเพ่ือน พ่ี น้อง ต่างถ่ิน ต่างภาษา ไปบอกเล่าให้กับเพ่ือนๆ  คนใน

ชุมชน  ค่ายน้ีอาจจะจบลงแล้ว แต่ความหวังและความพยายามมิได้จบลงไปด้วย  หากเป็นการเร่ิมต้นเพ่ือแสดงตัว

ตนให้คนในสังคมรับรู้

Joli  Lwin
 This project is of great advantage for the children and youth especially in the migrant 

area, not only because of the great opportunity it offers to give full scope to the own creativity, 

but also due to the taught methods to communicate in a creative way. In our case this is of great 

importance, because we often need to explain a certain problem to an audience in a simple, but 

nevertheless interesting way. That is also what makes your project special among other projects. 

You do not simply teach knowledge, but a concrete skill, with which we can change not only our 

life, but also the lives of our listeners or spectators. The mime theater is a perfect example for 

this: Through it we can raise awareness for totally different topics without using a certain language. 

This has the advantage that everyone, whatever his origin and mother tongue can understand the 

message. But also for the actors themselves the taught skills make a difference. The acting skills 

give them more self-confidence, what helps them also in their daily lives. 

             What is more the education during the project days was of an impressing quality: The 

whole staff was helpful and competent. The collaboration and communication with them was 

pleasant and enriching. At this point I would like to give a peculiar laud to Mr. Weeraphong 

Thaweesak, whose lectures were very interesting for me, particularly his musical performance. I 

am happy to have a partner like you and am looking forward to collaborate with you also in the 

following year.

KiKi
 I have to admit that your project changed my view of the world a little bit, because you 

opened my eyes for a lot of small things I never appreciated before. I was impressed with the 

fact how ordinary looking things such as sand, clay, paper and other materials can become an 
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 ความกล้าแสดงออกของน้องหน่ึง มีให้ได้เห็นทุกคร้ังท่ีทำากิจกรรมร่วมกัน น้องมักจะเป็นผู้นำาท้ังการเล่น 

การคิด การทำากิจกรรมต่างๆ อย่างตอนท่ีพาทำากิจกรรม แต่งนิทาน ทำา Clay animation การคิดเร่ืองแต่งเร่ือง ส่วน

ใหญ่จะเป็นแนวคิดจากน้องหน่ึง ส่วนในการเขียนบรรยายความรู้สึกเด็กคนอ่ืนจะเขียนบรรยายแบบธรรมดา แต่น้อง

หน่ึงกลับเขียนเป็นเร่ืองราวนิทานซ่ึงต่างจากเพ่ือนๆ หรือแม้แต่การมาลงพ้ืนท่ี ทำาข่าว สารคดี ของนักศึกษา ในพ้ืนท่ี

บ้านน้ำาอ้อมน้อยน้ี น้องหน่ึงยังได้ถูกเลือกเพ่ือในการสัมภาษณ์ เพราะตัวตนของน้องหน่ึงท่ีมีความเก่ง ความเป็นผู้นำา

และความกล้าแสดงออกท่ีมีอยู่ในตัว

 จากคำาบอกเล่าของคุณครูพยอม หลักหาญ หรือครูแป้ง คุณครูโรงเรียนบ้านน้ำาอ้อมน้อย เล่าถึงลักษณะ

ตัวตนของน้องหน่ึงว่า “โดยปกติก็จะเป็นเด็กท่ีแอคทีฟ ชอบกิจกรรมอยู่แล้ว พอเรามีงานเขาจะเป็นตัวเอก เป็นผู้นำา

ในการทำากิจกรรม เขาก็จะชอบและให้ความร่วมมือด้วยดี  และการร่วมกิจกรรมของเขา เขาก็รู้สึกภูมิใจ และได้มา

ถ่ายทอดให้เพ่ือนๆ น้องๆ ท่ีโรงเรียนได้ฟัง ได้รับรู้ และช่วยกระตุ้น ว่าถ้าอยากมีโอกาสเหมือนเขา ให้น้องได้เตรียม

ตัว ดูเขาเป็นแบบอย่าง”

 ในปีน้ี น้องหน่ึง ด.ช.ภัทรพงษ์ แหวนหล่อ ยังเป็นเด็ก ป.6 ท่ีเก่ง กล้าคิด กล้าแสดงออก ในอนาคตข้าง

หน้าความความเก่ง ความกล้าของน้องน้ันจะยังคงอยู่ และคู่ไปกับความดี ความรักษ์ในถ่ินฐานรากเง้าของตนเอง 

ดังคำากล่าวของครูแป้งท่ีเห็นในตัวน้องหน่ึงว่า “ในอนาคตเด็กคนน้ีจะเป็นนักเรียน เป็นนักศึกษา เป็นผู้นำาท่ีดี จาก

คุณลักษณะท่ีเขามีในปัจจุบันและประสบการณ์ต่างๆท่ีเขาได้รับ ท่ีมากกว่าเพ่ือนคนอ่ืนจะช่วยให้เขาเป็นผู้นำาท่ีดีใน

อนาคตได้”

 อนาคต เม่ือน้องหน่ึงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ คงไม่มีใครคาดเดาได้ว่า เขาจะเป็นอย่างไร จะลืมตัวตนของตนเอง

ท่ีเป็นอยู่ ณ ตอนน้ีหรือไม่ จะลาจากบ้านเกิดรากเง้าของตนเองไปหรือเปล่า แต่ท่ีแน่ๆ ตอนน้ียังคงมีผู้เฒ่าผู้แก่ใน

หมู่บ้านน้ำาอ้อมน้อยน้ี ท่ียังรักรากเง้า ตัวตนของตนเองอยู่ คือ ยายแสงจันทร์ รัตนวัน หรือยายแสง

สวิชญา ชินพงศธร

อาสาสมัครมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก

 

 “สมมุติว่ารุ่นหลานของเราแต่งงานมีลูกแล้ว ถ้าเราไม่สอนเขาอีก สรภัญญะ ภูมิปัญญาน้ันก็จะจบแค่

น้ัน ก็จะไม่สืบสานอีก ผมก็อยากจะให้รุ่นต่อไปได้สืบสานภูมิปัญญาน้ีครับ” 

 เสียงใสๆ ท่ีใส่ใจและรักในท้องถ่ินของตนจาก ด.ช.ภัทรพงษ์ แหวนหล่อ หรือน้องหน่ึง นักเรียนช้ัน ป.6

โรงเรียนบ้านน้ำาอ้อมน้อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) ได้ร่วมกัน

สร้างสรรค์พัฒนาเด็กร่วมกันมานานหลายปี

 โรงเรียนบ้านน้ำาอ้อมน้อย กับ มพด. หากเป็นเพ่ือนก็คงเป็นเพ่ือนท่ีคบกันมาได้ยาวนานถึง 8 ปีแล้ว ได้ร่วม

กันทำากิจกรรม ร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาเด็กๆ กันมานาน ซ่ึงมีเด็กๆจำานวนมากท่ีได้ร่วมกิจกรรม ได้รับการพัฒนา

ตนเอง ได้รับการปลูกฝังให้เห็นคุณค่าชุมชน ท้องถ่ิน และตนเอง 

 เม่ือมาถึงปีน้ี หากกำาลังมองหาเด็กสักคนให้กล่าวถึงในภาคอีสานเรา สำาหรับคนในพ้ืนท่ีและไปทำากิจกรรม

ด้วยบ่อยๆ ก็อยากจะกล่าวถึง น้องหน่ึง

 น้องหน่ึงเป็นเด็กเก่ง เรียนดี เป็นผู้นำาให้กับเพ่ือนๆ และเขาเป็นเด็กมุ่งม่ันชอบกิจกรรม การร่วมกิจกรรม

กับ มพด. ของน้องหน่ึงได้ช่วยเพ่ิมทักษะท้ังแนวคิด และทำาให้น้องหน่ึงรู้สึกว่าเขามีพลังในตัวเองข้ึนมาก มีความ

ม่ันใจในการแสดงออก

 “ผมเองเป็นคนมีนิสัยใจร้อน หรือถ้ามีอะไรท่ียากๆ เกินไป หรือท่ีไม่เคยทำาก็จะไม่ค่อยสนใจ  แต่การร่วม

กิจกรรมต่างๆ ท่ีเข้ามาเสริมให้ ก็ช่วยลดความใจร้อนของผมลงได้มาก และถ้าไม่รู้เร่ืองอะไรหรือไม่เข้าใจ พ่ีก็จะ

ค่อยๆสอนทีละข้ันตอน ทำาให้หน่ึงเข้าใจมากข้ึน และตอนเด็กๆก็เป็นคนกล้าแสดงออกอยู่แล้ว เวลาครูพาให้ทำาอะไร 

ก็จะไม่ค่อยมีใครกล้าทำา แต่ก่อนผมเป็นหัวหน้าห้องเขาก็จะให้แต่หัวหน้าห้องทำา แต่ผมก็ชอบ” น้องหน่ึงบอกให้ฟัง

ด้วยน้ำาเสียงร่าเริงและเป็นตัวของตัวเอง

สรภัญญะภูมิปัญญาท้องถ่ิน



ตะลุงอีสาน : ตัวหนังบักต้ือท้ังคนและสัตวของโรงเรียนบาน
เพียมาต จ.ศรีสะเกษถูกนำออกมาโชว  หลังตกลงกันวาจะ
ใชหนังบักต้ือเปนสวนหน่ึงในการแสดงแลกเปล่ียนของดี
จากพ้ืนท่ีตนเอง ในคายศิลปะเพ่ือการส่ือสาร

ลิเกพมา : การแสดงของเด็กกลุมชาติพันธุจาก อ.แมสอด
จ.แมฮองสอน เปนการแสดงลิเกซ่ึงใชตัวแสดงไมมากและ
เปนภาษาพมา แตก็สะกดผูชมใหอินกับบทบาทสมมุติน้ัน
ได เปนสวนหน่ึงในการแสดงแลกเปล่ียนของดีจากพ้ืนท่ี
ตนเองในคายศิลปะเพ่ือการส่ือสาร

ลองกลอง : ทีมโปรดักช่ันจากชุมชน
หลังวัดปทุมฯ  ลองเลนกลองอยาง
สนอกสนใจ กอนจะออกกองถายทำ
สารคดีชุมชน
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 การเข้ามาของ มพด.ในชุมชนน้ำาอ้อมน้อยน้ัน นอกจากจะพัฒนาเด็กแล้ว ยังได้พัฒนาผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

ด้วย เพราะผู้สูงอายุหรือผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ถือเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาเด็กให้เด็กๆน้ันเติบโตไปในทางท่ีดีต่อ

ไป อย่างยายแสง ท่ีเข้ามาสอนเด็กๆ ด้วยกลอนสรภัญญะท่ียายรัก

 ยายแสง ผู้ท่ีไม่มีวันลืมรากเหง้าของตนเองจนกว่าชีพจะสูญ แกรักในการร้องสรภัญญะมาก รักมาต้ังแต่

เด็ก ทุกคนในพ้ืนท่ีรู้ดีว่าเสียงร้องสรภัญญะของยายแสงน้ันไพเราะมาก แต่สำาหรับคนนอกพ้ืนท่ีคงไม่รู้ว่าสายตาของ

แกน้ันฝ้าฟาง แต่ความมหัศจรรย์ของแกอีกอย่างคือ ยายแสงสามารถแต่งกลอนสรภัญญะได้แม้ว่าแกจะเขียนไม่ได้ 

อ่านไม่ออก

 ยายแสงรู้สึกภูมิใจทุกคร้ังท่ีได้มีโอกาสร้องสรภัญญะ และรู้สึกต้ืนตันใจมากเม่ือได้สอนเด็กร้องสรภัญญะ

ด้วย อย่างท่ียายแสงเคยบอกไว้ว่า “ยายก็มีความสุขท่ีว่า ส่ิงเก่าๆ ท่ียายสะสมมา มันมีคุณค่าข้ึน ท่ีลูกหลานได้มา

เรียนนำา ยายก็เกิดความซาบซ้ึงในใจ ยายกะเว้าบ่ถืก มันอยู่ในใจยาย”

 “คำาว่าสรภัญญะ ยายอยากให้บอกว่าเป็น สารภัญญะ เพราะว่ามันคือ สาระ ความรู้ ท่ียายได้สอนได้

ถ่ายทอดให้กับเด็กๆ”

 แต่ก่อนแม้ยายแสงจะชอบร้องสรภัญญะ แต่ก็ไม่เคยได้สอนเด็กๆเหมือนทุกวันน้ี เพราะยายแสงเป็นคนท่ี

ขาดความม่ันใจ ไม่กล้าพูด แต่พอหลังผ่านกิจกรรม มีเด็กๆ เข้ามาเรียนรู้กับยายแสงมากข้ึน ก็เกิดความม่ันใจ การ

พูดการจาก็ฉะฉาน ท้ังยังมีแนวคิดในการพัฒนาเด็กด้วยกลอนสรภัญญะท่ีร้องและแต่งข้ึนเอง โดยกลอนท่ีแต่งน้ันจะ

เป็นกลอนเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมท่ีให้คติสอนใจ

 “ท่ีได้สอนก็ให้เด็กน้อยเอาไปปฏิบัติในครอบครัว ในชุมชน กลอนของยายจะสอนในเร่ืองของการให้

อภัย ไม่เอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน ท่ียายสอนไปเด็กน้อยก็จะเกิดความอ่อนหวาน อ่อนโยน และมีความ

ละเอียดอ่อนในจิตใจของเด็กน้อย” ยายแสงกล่าว

 ทุกเร่ืองราวทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีศรีสะเกษ ไม่ได้มีเพียงแค่น้องหน่ึงและยายแสงเท่าน้ันท่ีเกิดการ

พัฒนา แต่ทุกคน ทุกส่วนล้วนเกิดการพัฒนา ท้ังด้านความคิด ทักษะชีวิต แม้แต่คุณครูในโรงเรียนเอง ก็สามารถนำา

กระบวนการจาก มพด.ท่ีได้เข้าไปเสริมไปปรับใช้ในโรงเรียน การเรียนการสอนต่างๆ ได้ และทุกคนในชุมชนก็เห็น

คุณค่าในส่ิงท่ีท้องถ่ินของตนเองมี จนเกิดเป็นการเรียนการสอนในหลักสูตรท้องถ่ินของโรงเรียน



เสียงของเด็กๆ ชุมชนวัดแคนางเล้ิง ท่ีอยาก
บอกผูใหญ “โปรดฟงเราบาง”

นองมารคใชมือเกล่ียทรายท่ีไมใชไปไวดานขางของ
ถาดหลังจากไดภาพจินตนาการด่ังใจแลว พรอมกัน
สายตาก็เหลมองภาพวาดทรายของเพ่ือนไปดวย

คณะลิเกฮูลู จากเด็กนักเรียนโรงเรียนตาดีกาบาน-
จารูนอก ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา แสดงสรางสีสัน
และความสนุกสนานเรียกเสียงหัวเราะและรอยย้ิม
ของผูมารวมงานเปดพ้ืนท่ีสรางสรรค อุปกรณเคร่ือง
ดนตรี โดยเฉพาะลูกแซ็ค ทำจากขวดน้ำใชแลว เด็กๆ
เสียงดีมาก คณะน้ีฝกซอมโดยคุณครูตาดีกาบาน-
จารูนอก 

กิจกรรม Play day จัดข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองการเปดพ้ืนท่ี
สรางสรรค เปนวันท่ีจัดข้ึนเพ่ือขอบคุณทุกๆ คนท่ีมี
สวนรวมในการสรางพ้ืนท่ีสรางสรรคและปลอดภัย
สำหรับเด็กๆ 

เด็กๆ ในพ้ืนท่ีสรางสรรคพ้ืนท่ี ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส กำลังสนุกกับเคร่ืองออกกำลังกายท่ี
ชางในพ้ืนท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหเด็กๆ และผูใหญไดใช
ออกกำลังกายรวมกันในพ้ืนท่ีสรางสรรค สียังไม
แหงดีเด็กๆ ก็ใหความสนใจมายกลองพลังกันแลว
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กิจกรรมฐานการเรียนรูท่ีจัดข้ึน ในการเปดพ้ืนท่ี
สรางสรรค เปนฐานการเรียนรูทีเสริมพัฒนาการ
ดานตางๆ รวมถึงกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กเห็น
คุณคาภูมิปญญาทองถ่ิน  โดยการมีสวนรวมของ
คนในชุมชนรวมคิดกิจกรรมและรวมฐานกิจกรรม

มพด. จัดอบรมขยายแนวคิดพ้ืนท่ีสรางสรรค ในศูนย
พักพิงฯ แมลามาหลวง มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.)
โดยการสนับสนุนจาก Save The Children จัดอบรม
เร่ืองพ้ืนท่ีสรางสรรคสำหรับเด็กเพ่ือใหความรู พัฒนา
ศักยภาพ และจุดประกายแนวคิดในการจัดกิจกรรม
สำหรับเด็ก การเลนเพ่ือการพัฒนาเด็กใหกับเยาวชน
และกรรมการบาน ในศูนยพักพิงช่ัวคราวผูหลบหนีภัย
จากการสูรบแมลามาหลวง อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน 

สาวนอยท้ังสองกำลังเหอกับพ้ืนท่ีสรางสรรคท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีวางของชุมชน แมกลางแดดรอย
เด็กๆ ก็หอมลอมเลนวนเวียนในพ้ืนท่ีไมไปไหน
ผูปกครองมีพ้ืนท่ีในการน่ังผักผอนและเฝามองดู
ลูกหลานขณะเลน พ้ืนท่ีสรางสรรคท่ีเกิดข้ึน จึง
เปนพ้ืนท่ีใชประโยชนรวมท่ีปลอดภัยสำหรับเด็ก

 ในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2555 ประเทศไทยประสบปญหาน้ำทวม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประสบภัย 24 จังหวัด ไดแก 
กุรงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ ฉะเชิงเทรา 
นครนายก ปราจีนบุรี  มีประชาชนไดรับความเดือนรอน 2,868,061 คน  มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) โดยการสนับสนุน 
องคความรูและงบประมาณดำเนินการจากองคการชวยเหลือเด็ก (save the children) จึงไดมีการนำเสนอ รูปแบบการชวยเหลือ
คุมครองและฟนฟูเยียวยาเด็กท่ีเปนผูประสบภัยจากสภาวะน้ำทวม  ผานรูปแบบ “พ้ืนท่ีสรางสรรคสำหรับเด็กในสภาวะน้ำทวม” 
โดยมีวัตถุประสงค
 1. เพ่ือปองกันการพลัดหลงของเด็กระหวางอยูในศูนยพักพิง โดยจัดทำสายรัดขอมือ  
 2. เพ่ือฟนฟูและสงเสริมทักษะในการดูแลตนเองและการอยูรวมกับคนอ่ืน ระหวางอยูในศูนยพักพิง
 3. ฝกอบรมระยะส้ันใหอาสาสมัครท่ีมาจากกลุมแกนนำเยาวชนหรือผูประสบภัยท่ีสนใจงานดานดูแลเด็กเปนอาสาสมัคร
    ดูแลพ้ืนท่ีสรางสรรค
   4. จัดหากิจกรรมใหผูปกครองเด็กมีพ้ืนท่ีปรึกษาหารือ และวางแผนการดูแลเด็กและครอบครัวหลังน้ำลด
     โดยมีหลักการทำงานดังน้ี ปลอดภัย สุข สนุก เรียนรู
  ปลอดภัย คือ ปลอดภัยจาก คน สัตวและส่ิงแวดลอม โดยเด็กตองไดรับการดูแลและใหความปลอดภัย
  จากเร่ือง การลักพาตัว การพลัดหลงจากผูปกครอง การลวงละเมิด การทำรายรางกายและจิตใจ
  เด็กตองไดรับการรักษาพยาบาล ไดรับการดูแลจากสัตวท่ีมีพิษและส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัย ไมกอให
  เกิดอันตรายตอเด็ก 
  สุข คือ เด็กมีความสุข สุขกาย สบายใจ ผอนคลาย
  สนุก คือ สนุกสนาน มีอิสระใหเด็กไดใชจินตนาการ และมีสวนรวมในกิจกรรม
  เรียนรู คือ เรียนรูการดูแล และปกปองตัวเอง เรียนรูทักษะชีวิตในการอยูรวมกันกับคนอ่ืน
 โดยกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กไดแก กิจกรรมใหเด็กไดเลนตามจินตนาการ เชน มุมหนังสือนิทาน มุมวาดภาพระบายสี 
มุมเลนของเลน มุมกีฬา เกมสมาธิ เกมสัมผัส เกมตัวตอ กิจกรรมพับกระดาษ กิจกรรมปนดินน้ำมัน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีเด็กๆ ชอบ 
เพราะการปนดินน้ำมันสามารถจินตนาการเปนอะไรก็ไดในส่ิงท่ีอยากได โดยไมตองเสียเงินซ้ือ ซ่ึงเปนการสะทอนความตองการในใจ
ของเด็กๆ ออกมา
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 เม่ือวันท่ี  28 มีนาคม 2556    มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก จัดทำโครงการทอดผาปาสามัคคี ระดมทุนสรางอาคาร
แดนอง ซ่ึงเปนอาคารเพ่ือการเรียนรูใหกับเด็กคร้ังน้ีเพ่ือเปนศูนยการเรียนรูฟนฟู และเยียวยา เด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิและอยู
ในสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม ใหมีโอกาสไดรับการพัฒนาท้ังในเร่ืองความรู ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ซ่ึงอาคารจะสราง
ในศูนยพัฒนาเด็กสันติคาม  ซอยเเบร่ิง 2 จ.สมุทรปราการ ท่ีมีเน้ือท่ีจำนวน 1 ไร 18 ตารางวา เพ่ือเปนพ้ืนท่ีสรางประสบ-
การณ สรางโอกาสพัฒนาการตามวัยและตอบสนองความตองการของเด็ก รวมท้ังสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางสราง
สรรค โดยการมีสวนรวมของเด็ก ครอบครัวชุมชน โดยมีนายอานันท ปนยารชุน อดีตนายกคนท่ี 18 ใหเกียรติเปนประธาน
ฝายฆราวาส และพระไพศาล วิสาโล เปนประธานฝายสงฆ ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปญโญ ยอดบริจาค
รวมท้ังส้ิน 1,900,244  บาท

 กลุมลูกจางทำงานบานในประเทศไทยและคณะทำงานลูกจางทำงานบานในประเทศไทย ประกอบดวย มูลนิธิเพ่ือ
การพัฒนาเด็ก มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ map foundation องคการแรงงานระหวางประเทศ เขาพบ 
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เพ่ือมอบดอกไมขอบคุณ สำหรับการผลักดันและลงนามใหเกิดกฎ
กระทรวงเพ่ือคุมครองลูกจางทำงานบาน   ในโอกาสน้ีลูกจางทำงานบานไดกลาวขอบคุณ และขอใหกระทรวงแรงงาน
พิจารณาการเขาประกันสังคมของแรงงานกลุมน้ีดวย ซ่ึงรมต.กระทรวงแรงงานไดใหความคิดเห็นวาสมควรพิจารณาเร่ืองน้ี
โดยดวนเพราะเปนสิทธิประโยชนของแรงงานและเปนหลักประกันในการทำงาน

 Roxana Robin ผูแทนจาก Children’ s care international  เดินทางมาติดตามโครงการศูนยพัฒนาเด็ก
สันติคาม  ซ่ึงเปนศูนยสำหรับทำกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กลูกหลานแรงงานตางชาติและแรงงานเด็กดวย เด็กในชุมชน
ใกลเคียงและลูกหลานแรงงานตางชาติและแรงงานเด็กในพ้ืนท่ีสมุทรปราการ
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 โครงการสงเสริมการศึกษา การคุมครองทาง
สังคมและการทำงานท่ีปลอดภัยของแรงงานเด็กและเด็ก
กลุมเส่ียงในกิจการแปรรูปอาหารทะเลพ้ืนท่ีจังหวัด
สมุทรปราการและพ้ืนท่ีสมุทรสาคร เปนโครงการท่ีจัด
กิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนากลุมเด็กในกิจการแปรรูป
อาหารทะเล โดยการรณรงคเผยแพรผลักดันนโยบาย
และกลไกในการวิเคราะหบัญชีงานอันตรายสำหรับเด็ก 
การทำงานของเด็กในกิจการอาหารทะเลพรอมมาตรการ
ความปลอดภัยสำหรับเด็กในการทำงาน สรางการมีสวน-
รวมเพ่ือใหเกิดการปกปองคุมครองและพัฒนาแรงงาน
เด็กและเด็กกลุมเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ

 บริษัท แอดดา (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน) 
จัดทำ โครงการ “ADDA แบงปนใหนอง” มอบ
รองเทาใหกับนักเรียนท่ีมีฐานะยากจนมีโอกาสไดสวมใส
รองเทาเดินไปโรงเรียนเปนเงินจำนวน 64,961 บาทแก 
5 โรงเรียนในพ้ืนท่ีการทำงานของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนา-
เด็ก (มพด.) ไดแก จังหวัดศรีสะเกษ แมฮอนสอน และ
มหาสารคาม 

 เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2556 ตัวแทน บริษัท 
เอเชียซอฟท คอปอเรช่ัน จำกัด  (มหาชน) มอบรายได
สวนหน่ึงจากโครงการรักพอสไตลเกมเมอร (Gamers 
Love Dad) จำนวน 100,000 บาท  แกมูลนิธิเพ่ือการ
พัฒนาเด็ก เพ่ือรวมสมทบทุนสนับสนุนการชวยเหลือเด็ก
ดอยโอกาสผานโครงการตางๆ ใหเด็กไดเติบโตอยางมี
คุณภาพและมีโอกาสไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสม
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ประสพสุข  โบราณมูล

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเด็ก 

 “เด็กทุกคนมีสิทธิ และความจำาเป็นท่ีต้องได้เล่น เด็กจะเรียนรู้ทักษะชีวิตและมีพัฒนาการผ่านการเล่น โดย

ผู้ใหญ่มีหน้าท่ีจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเล่นท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน” จุดเร่ิมต้นการทำางาน เล่น...เพ่ือ

ชีวิตของเด็ก โดยใช้การเล่นเป็นเคร่ืองมือบำาบัดเยียวยา และพัฒนาทักษะสังคมเด็กท่ีมีกระบวนการทำางานการดึง

เด็กออกมาจากสภาพแวดล้อมท่ีเป็นพิษท่ีจะนำาเด็กไปสู่พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมต่างๆ เข้ามาสู่พ้ืนท่ีท่ีสร้างกระบวน-

การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสมให้เด็ก โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน 

ท้ังเด็ก ครอบครัว และชุมชน และการสนับสนุนของผู้ท่ีเก่ียวข้องตามศักยภาพบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี เป็น Model 

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กดังกล่าวเน้นว่า “ผู้ใหญ่ต้องให้ความสำาคัญกับเด็กและเป็นผู้อำานวยความสะดวกในการ

เล่นของเด็กหรือเรียกว่า Play Worker”

 กว่า 14 ปี ท่ีมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) มุ่งม่ันทำางานพัฒนาต้นแบบ  และขยายผล Model รูปแบบ

กิจกรรมดังกล่าวท้ังการพัฒนาต้นแบบท่ีมีหลากหลาย  ท้ังการรณรงค์ เร่ืองการเล่นเพ่ือการพัฒนาเด็ก  การคืนพ้ืนท่ี

ให้เด็ก และการผลักดันระดับนโยบายให้เกิดวาระแห่งชาติปีพ.ศ.2552  เร่ืองพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก  เพ่ือเพ่ิม

พ้ืนท่ีเล่น หรือพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็กให้เพ่ิมมากข้ึนท่ัวประเทศไทย  

 ปัจจุบันพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ดังกล่าวได้ขยายผลและเป็นต้นแบบให้ท้ังองค์กรภาครัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน

และองค์กรเอกชนนำาไปประยุกต์พัฒนาแนวคิดเป็นพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ในพ้ืนท่ีของตนเอง  ทำาให้เกิดพ้ืนท่ีต้นแบบท่ีมี

ความหลากหลาย ท้ังพ้ืนท่ีสร้างสรรค์เพ่ือบำาบัดเยียวยาและสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในชุมชนแออัด

จากการเล่น...เพ่ือชีวิตของเด็ก

สู่พ้ืนท่ีสร้างสรรค์เพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กท่ัวประเทศ
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ไตรรงค์  บัวสุวรรณ

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานคุ้มครองเด็ก

 เสียงปืน เสียงระเบิด ท่ีกำาลังดังอยู่ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

และ 4 อำาเภอของ จ.สงขลา อยู่ในขณะน้ี น้ันเร่ิมต้นมาต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2556 เป็น

ระยะเวลา 9 ปีเต็ม ก็ยังไม่มีท่ีท่าว่าเหตุการณ์จะสงบหรือยุติลง แต่กลับกันเหตุการณ์ย่ิงทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ มี

ชาวบ้านผู้บริสุทธ์ิ เจ้าหน้าท่ีรัฐ แนวร่วมขบวนการบาดเจ็บล้มตายลงในทุกๆ วัน ท้ังท่ีในส่วนของภาครัฐเองได้พยายาม

ใช้ทุกวิธีทางในการแก้ปัญหา ระดมสรรพกำาลังท้ังกำาลังคน กำาลังสมอง กำาลังทรัพยากร งบประมาณต่างๆ ลงไปใน

พ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มากมายจนถึงปัจจุบัน รวมท้ังมีการใช้ท้ังแนวทางทางการเมือง การพยายามเจรจา

กับขบวนการบีอาร์เอ็น การเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหน ควบคู่ไปกับการกดดันและ

บังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ แต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างท่ีรัฐไทยทำาลงไปเสมือนกับการโยนหินลงไปในทะเล จน

เกิดการต้ังคำาถามข้ึนมากมายว่า เพราะอะไร? ทำาไม? และต้องทำาอย่างไร? ถึงเหตุการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาค

ใต้จะสงบและยุติลงซักที

 เพราะอะไร? ทำาไม? และต้องทำาอย่างไร? ถึงเหตุการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะสงบและยุติลง

ซักที ณ ตอนน้ี คำาตอบท่ีถูกท่ีสุดคงจะยังไม่มีใครสามารถตอบได้ แต่คงต้องใช้เวลา ความพยายามและระยะทางใน

การเดินทางเพ่ือให้ได้คำาตอบเพ่ือตอบคำาถามเหล่าน้ีอีกนานพอสมควร อาจจะเป็นอีก 10 ปี 20 ปี 30 ปี หรือบางที

อาจจะเป็นพรุ่งน้ีก็ได้ ถ้าทุกคนช่วยกันหาคำาตอบอย่างจริงจัง ละท้ิงทิฐิต่างๆ ละท้ิงผลประโยชน์ส่วนตน ละท้ิงความ

พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ พ้ืนท่ีแห่งการมีส่วนร่วม

พ้ืนท่ีแห่งสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมืองกรุงเทพและปริมณฑล พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ชุมชนแถบชานเมือง พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ชุมชนแถบโรงงานอุตสาหกรรม 

ชุมชนบ้านจัดสรร ชุมชนแถบท่าเรือ สถานสงเคราะห์ สถานพินิจ พ้ืนท่ีสร้างสรรค์เพ่ือบำาบัดเด็กในโรงพยาบาล  

พ้ืนท่ีสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน โรงเรียน

อนุบาล  ชุมชน พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ในสภาวะภัยพิบัติน้ำาท่วม (ในศูนย์อพยพช่ัวคราวและในชุมชน) พ้ืนท่ีในชนบท 

“ผู้สูงอายุกับการพัฒนาเด็ก”   พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ท่ีสร้างสันติภาพลดความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พ้ืนท่ีสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและสร้างคุณค่าในตนเองของเด็กต่างชาติ  กำาลังดำาเนินการพัฒนา

ให้เกิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ในศูนย์อพยพผู้ล้ีภัยสงคราม และมีเครือข่ายพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ท้ังภาครัฐและเอกชนในท่ัวทุกภาค

ประเทศไทยท่ีร่วมกันขยายผล รวมถึงมีเครือข่ายการทำางานระดับสากลคือ International Play Association (IPA) 

สมาคมส่งเสริมสิทธิการเล่น ท่ีมีเครือข่ายกว่า 40 ประเทศท่ัวโลก   

 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กยังคงมุ่งม่ันเดินทางเพ่ือประโยชน์สุขของเด็ก  ในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ให้เกิด

ในทุกชุมชนในท่ัวประเทศไทย โดยเฉพาะการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ในสภาวะยากลำาบาก ท่ีสำาคัญเราต้องทำางาน

อย่างหนักเพ่ือค้นหาพัฒนารูปแบบใหม่ๆให้เท่าทันสถานการณ์ของวิถีสังคมเทคโนโลยีท่ีแปลงแปลงอย่างไม่หยุดย้ัง 

โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมรับสังคมท่ีกำาลังเข้าสู่สังคมอาเซียน.....สถานการณ์ท่ีซับซ้อนมาพร้อมปัญหาท่ีซับซ้อน...

ความท้าทายกับปัญหาท่ีซับซ้อน....คือพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็กต้องมาพร้อมภูมิคุ้มกันต่อทุกปัญหาในสังคม

โลกาภิวัฒน์

ขอให้ผู้ใหญ่เข้าใจเด็ก  เข้าใจในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนผัน

ขอจงร่วมมือ...ร่วมใจกัน...ร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความฝันท่ีงดงามให้เด็กของเรา 

“ขอบคุณรอยย้ิม และกำาลังใจจากทุกท่าน 

เหน่ือย..ยาก..เท่าไหนเราไม่หว่ัน    

เหน่ือยกายเท่าใด เหน่ือยใจบ้างไม่สำาคัญ   

เรายังคงมุ่งม่ันทำางานด้วยใจ.....เพ่ือประโยชน์สุขของเด็กทุกคน

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.)”   
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เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานคุ้มครองเด็ก

 สุภาษิตจีนกล่าวไว้ว่า การเดินทางไกลสำาคัญท่ีสุดคือก้าวแรกท่ีเราตัดสินใจเดิน เปรียบได้เหมือนกับการ

สร้างบ้าน การก่ออิฐก้อนแรกท่ีม่ันคงน้ันย่อมส่งผลถึงความสุขในระยะยาวของผู้อาศัยในอนาคตเช่นกัน  หลัง

จากเหตุการณ์ปล้นปืนท่ีค่ายกองพันทหารพัฒนา จ.นราธิวาสเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ.2547 ท่ีเปรียบเสมือนวันเสียง

ปืนแตกเป็นต้นมาน้ัน เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและบาง

ส่วนของพ้ืนท่ี จ.สงขลา ได้พรากชีวิตพ่ีน้องคนไทยให้จากโลกใบน้ี จากครอบครัว จากคนท่ีรักไปอย่างไม่มีวันกลับ

เป็นจำานวนมาก อิฐก้อนแล้วก้อนเล่าได้ได้รับการพยายามท่ีจะก่อข้ึนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือท่ีจะแก้

ปัญหาให้เหตุการณ์สงบ และพ่ีน้องคนไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างสุขสงบอีกคร้ังหน่ึง แต่

อิฐก้อนแล้วก้อนเล่าท่ีก่อข้ึนมาน้ันก็ล้วนพังคลืนลงมาอย่างไม่เป็นท่าตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา จนเป็นคำาถาม

ท่ียังหาคำาตอบไม่ได้ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน

 โครงการกำาปงซือแนหรือโครงการหมู่บ้านแห่งความสุข โดยความร่วมมือกันของ 3 องค์กรพันธมิตรอัน

ได้แก่ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก(มพด.) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรช่วย

เหลือเด็ก(Save the Childen) โดยการสนับสนุนทุนของสหภาพยุโรป(EU) ก็เป็นอิฐอีกก้อนหน่ึงท่ีถูกก่อข้ึนมาต้ัง

แต่ปีพ.ศ.2553 โดยมีระยะเวลาการทำางาน 3 ปี ในพ้ืนท่ีสีแดงของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี

จะการสร้างกลไกชุมชนท่ีเข้มแข็ง พัฒนาการมีส่วนร่วม สลายความแตกต่าง นำาไปสู่พ้ืนท่ีแห่งความสุขและปลอดภัย

สำาหรับเด็ก เยาวชนและทุกคนในชุมชน โดยมีพ้ืนท่ีนำาร่องจำานวน 12 ตำาบล ใน 9 อำาเภอ ของจังหวัดปัตตานี ยะลา 

กำาปงซือแน หมู่บ้านแห่งความสุข :

 อิฐก้อนแรกท่ีรอการสานต่อจากสังคม

หวาดระแวงท่ีมีต่อกัน วางอดีตและเปิดใจเพ่ือสร้างอนาคตท่ีสดใสร่วมกัน แต่ ณ เวลาน้ีถึงเหตุการณ์ใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้จะยังไม่ยุติลง แต่ทุกภาคส่วนในสังคมก็ยังพยายามช่วยกันทำางานเพ่ือท่ีจะเดินทางไปสู่จุดหมาย

ปลายทางแห่งความสันติสุขในพ้ืนท่ีให้ได้ ซ่ึงหน่ึงในน้ันก็รวมถึงมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก(มพด.) ท่ีได้จับมือกับสถาบัน

สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (สสมศ.) และองค์กรช่วยเหลือเด็ก (Save the Children Inter-

national) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป (EU) ในการจัดทำาและดำาเนินการโครงการกำาปงซือแน 

(หมู่บ้านแห่งความสุข) ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้ึน โดยมีระยะเวลาในการดำาเนินงาน 3 ปี 3 เดือน

(มกราคม 53–มีนาคม 56) เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดกลไกชุมชนในการปกป้อง ดูแลและคุ้มครองเด็ก และสร้างความเข้มแข็ง

และสันติสุขให้เกิดข้ึนสำาหรับทุกคนในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนอย่างแท้จริง ซ่ึงกิจกรรม

หน่ึงท่ีโครงการกำาปงซือแนใช้สำาหรับเป็นธงนำาในการสร้างให้เกิดพ้ืนท่ีสันติสุขข้ึนในพ้ืนท่ีนำาร่อง 14 ตำาบล 9 อำาเภอ

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือ การสร้าง “พ้ืนท่ีสร้างสรรค์” ให้เกิดข้ึนในชุมชน

               พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ หรือ พ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก คือ พ้ืนท่ีสร้างประสบการณ์ สร้างโอกาส พัฒนาการ

ตามวัยและตอบสนองความต้องการของเด็ก เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของ

เด็ก ครอบครัว ชุมชน สถานท่ีหรือโอกาส ท่ีเด็ก ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกันดำาเนินการอย่าง

อิสระ และมีความสุข จนมีผลให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาการอย่างสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก มีหลายคนต้ังคำาถามว่า 

แล้วพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก ซ่ึงฟังแล้วเหมือนเร่ืองของเด็กๆจะช่วยแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ หรือทำาให้สถานการณ์ดีข้ึนได้อย่างไร คำาตอบก็คือ สำาหรับพ้ืนท่ีสร้างสรรค์น้ัน หัวใจคือ การเปิดพ้ืนท่ีให้ทุก

คน ทุกภาคส่วนในชุมชนได้มีเวทีในการพูดคุยถึงเร่ืองเด็ก เยาวชน ท่ีเป็นลูกหลานในชุมชน และช่วยกันสร้างพ้ืนท่ี

สำาหรับเด็กให้เกิดข้ึน ซ่ึงหน่ึงปัจจัยท่ีทางโครงการกำาปงซือแนเช่ือว่าเป็นสาเหตุหน่ึงในหลายๆ สาเหตุท่ีทำาให้เกิด

ปัญหาความไม่สงบข้ึนและยังดำารงอยู่ในปัจจุบันก็คือ การขาดเวทีสำาหรับการพูดคุยกัน โดยเฉพาะในหน่วยย่อยๆ

ของสังคม เช่น หมู่บ้าน ชุมชน เน่ืองจากความหวาดระแวงซ่ึงกันและกันของคนในหมู่บ้านในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น

ระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิม ระหว่างชาวไทยมุสลิมด้วยกันเอง หรือระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐกับชาวบ้านก็ตาม

ซ่ึงจากการดำาเนินงานเพ่ือให้เกิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ข้ึนใน 14 ตำาบลของ 10 อำาเภอ ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาค

ใต้ ทางโครงการฯ พบว่า จากเดิมท่ีชาวชุมชนมีความหวาดระแวงซ่ึงกันและกัน ต่างสร้างกำาแพงท่ีมองไม่เห็นข้ึน

มาเพ่ือป้องกันตนเองจากเหตุการณ์ ทำาให้ไม่เกิดการพูดคุยกันเหมือนท่ีเคยเป็นมาในอดีต แต่เม่ือมีพ้ืนท่ีสร้างสรรค์

สำาหรับเด็กในชุมชนเกิดข้ึน ชาวบ้านในหมู่บ้านหรือชุมชน ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และหน่วยงาน

รัฐในชุมชนได้มีเวทีในการพูดคุยกันโดยมีเด็กเป็นตัวต้ัง และเป็นตัวกลางในการเช่ือมความสัมพันธ์และช่วยพังทลาย

กำาแพงระหว่างกันลงได้

            14 พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ ใน 10 อำาเภอ ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจจะดูน้อยนิดเม่ือเทียบกับ พ้ืนท่ีท้ังหมด

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เราเช่ือว่าการเร่ิมต้นจากจุดเล็กๆ แต่ม่ันคงในการมุ่งสร้างพ้ืนท่ีและเวทีสำาหรับให้ทุก

คนได้มาจับเข่าพูดคุยกันเพ่ือให้เกิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ พ้ืนท่ีแห่งการมีส่วนร่วม พ้ืนท่ีแห่งสันติภาพ จะเป็นคำาตอบและ

ทางออกสำาหรับเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง....พวกเราเร่ิมแล้ว แล้วคุณ

หละ เร่ิมหรือยัง...
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ของตลาด ตลอดจนการจัดการศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกลุ่มต่างๆ ท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิด

การนำาความรู้ต่างๆมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง อีกท้ังยังมีการส่งเสริมให้เกิดหลักสูตรการฝึกอาชีพ

ข้ึนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา จำานวน 4 โรงเรียน ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด เพ่ือเป็นต้นแบบสำาหรับการส่งเสริมให้เด็กมี

รายได้และมีทักษะสำาหรับการประกอบอาชีพติดตัวไปเม่ือจบการศึกษาไปแล้ว  ส่วนทางด้านงานเครือข่ายทางมูลนิธิ

เพ่ือการพัฒนาเด็กก็ได้มีการทำางานประสานและแลกเปล่ียนข้อมูลสถานการณ์กับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนท่ีอย่างต่อ

เน่ือง รวมถึงเน้นการส่งต่อข้อมูลในการช่วยเหลือและดูแลเด็กท่ีอยู่ในภาวะยากลำาบากในแต่ละพ้ืนท่ีด้วย  ส่วนทาง

ทางด้านของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ก็มุ่งเน้นการส่งเสริมสันติวิธีให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

โดยผ่านเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและเครือข่ายครูจิตอาสาในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และองค์กรช่วยเหลือ

เด็ก (Save the Childen) ก็ทำางานขับเคล่ือนเร่ืองนโยบายในการปกป้องคุ้มครองเด็กและการส่งเสริมเร่ืองวินัยเชิง

บวก ท้ังในระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติอีกด้วย

 “กลไกชุมชนในการปกป้องและคุ้มครองเด็ก” คือจุดหมายปลายทางของโครงการกำาปงซือแน หมู่บ้าน

แห่งความสุข โดยท่ีโครงการฯเช่ือว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีทำามาตลอดระยะเวลา 3 ปีน้ี จะนำาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

ในการพ่ึงพาตนเองได้ และสามารถดูแลและพัฒนาเด็ก เยาวชนในชุมชนของตนเองให้มีความม่ันคงปลอดภัยและ

มีความสุข และท่ีสำาคัญมันจะเป็น “เคร่ืองมือ” ในการสร้างการมีส่วนร่วมให้คนในพ้ืนท่ีไม่ว่าจะเป็นคนไทยท่ีนับถือ

ศาสนาพุทธ คนไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ผู้นำาทางศาสนา แกนนำาชุมชน กลุ่มต่างๆ ในชุมชน หน่วยงานต่างๆ 

ในพ้ืนท่ีได้หันมาพูดคุยกันในเร่ืองเก่ียวกับเด็ก เยาวชนในชุมชนของตนเอง และทางโครงการฯ หวังว่าจากการพูด

คุยเร่ืองเด็ก เยาวชน จะนำาไปสู่การพูดคุยกันในเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป ซ่ึงท่ีสำาคัญท่ีสุดก็คือการพูดคุยกันเพ่ือแก้ปัญหา

เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสันติวิธี เพ่ือให้เกิดความสุขข้ึนในพ้ืนท่ีได้อย่างแท้จริง

และย่ังยืน ท้ังหมดน้ีคืออิฐก้อนแรกอีกก้อนหน่ึงในหลายๆก้อนท่ีได้เร่ิมก่อและวางรากฐานลงบนพ้ืนท่ีด้ามขวานของ

ประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้ว รอเพียงการสานต่อเพ่ือให้อิฐก้อนน้ีเติบโตข้ึนเป็นบ้านอันม่ันคงและอบอุ่นให้กับพ่ีน้อง

ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราต่อไป

และนราธิวาส มีการทำางานแยกส่วนแต่เช่ือมโยงกันของท้ัง 3 องค์กรพันธมิตร อันได้แก่ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก 

(มพด.) ท่ีทำางานในส่วนของหมู่บ้านและชุมชน สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีทำางาน

ในส่วนของโรงเรียนและเครือข่ายครู และองค์กรช่วยเหลือเด็ก (Save the Childen) ท่ีทำางานในระดับนโยบายและ

ภาพรวม โดยท่ีตลอดระยะเวลา 3 ปีของการดำาเนินโครงการท่ีผ่านมา (พ.ศ.2554–2556) โครงการกำาปงซือแนได้

พยายามหว่านเมล็ดพันธ์ุแห่งความรักต่างๆ ไว้ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำางานชุมชน

ของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กกับกลุ่มเป้าหมายนำาร่องท้ัง 124 ครอบครัว เช่น การช่วยเหลือเร่ืองปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ 

การช่วยเหลือเร่ืองค่ารักษาพยาบาลและการเดินทางไปสถานพยาบาลของสมาชิกในครอบครัวท่ีเจ็บป่วย การส่งเสริม

การตรวจสุขภาพครัวเรือนเป้าหมายร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) การช่วยเหลือเร่ืองทุนการศึกษา 

การส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และเกิดเงินออมของครอบครัว เม่ือครอบครัวเข้มแข็งแล้วก็ยก

ระดับไปสู่การส่งเสริมการรวมกลุ่มการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม อาทิเช่น การส่งเสริมและ

พัฒนาให้เกิดแกนนำาอาสาสมัครพิทักสิทธิเด็กท่ีเป็นเด็ก (CCPV) และแกนนำาอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็กท่ีเป็นผู้ใหญ่ 

(ACPV) ท่ีจะเป็นกลไกในการปกป้องคุ้มครองเด็ก เยาวชนในชุมชน รวมท้ังสามารถขยายแนวคิดเก่ียวกับเร่ืองสิทธิ

เด็กไปสู่ชุมชนด้วย

 พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ก็เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กใช้สำาหรับการส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ในพ้ืนท่ี

ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดในชุมชนได้หันมาพูดคุยกันในเร่ืองเด็กและเยาวชนในชุมชนของตนเอง ส่งเสริมให้เกิดคณะ

กรรมการพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ทีจะต่อยอดไปสู่กลไกชุมชนในการปกป้องคุ้มครองเด็กต่อไปในอนาคต รวมท้ังการยก

ระดับการส่งเสริมอาชีพรายเด่ียวให้เกิดเป็นการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือนำาไปสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนในการท่ีครอบครัว

และชุมชนจะสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยอาศัยผลผลิตจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพท่ีมีการพัฒนาให้เป็นท่ีต้องการ
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กระท่ังทำากิจกรรมร่วมกับเด็กในศูนย์ฯ หลังจากน้ันป้าต๋ิมก็ได้รับการชักชวนของเจ้าหน้าท่ีผนวกกับคำาชวนของป้าหมี

ป้าต๋ิมจึงกลายเป็นอาสาสมัครผู้ปกครองอีกคนในศูนย์ดวงแข   

 ในการเป็นอาสาสมัครผู้ปกครองของท้ังสองจะต้องรับหน้าท่ีเป็นผู้อำานวยความสะดวกในการเล่น(Play 

worker) คอยช่วยดูแล เตรียมพ้ืนท่ีกิจกรรม ให้คำาปรึกษาคำาแนะนำากับเด็กและผู้ปกครอง  ป้าหมี  ป้าต๋ิม ต้องอยู่กับ

เด็กท่ีมีความแตกต่างท้ังการเล้ียงดู ต่างอายุ ต่างท่ีมาจำานวน 20-30 คนต่อวัน  ฉะน้ันในแต่ละวันก็ต้องผจญกับ

วีรกรรมแสนแสบ ซน  ป่วน จากเด็กๆ ซ่ึงท้ังสองคนจะคอยสังเกตเวลาพาเด็กทำากิจกรรม ว่าเด็กคนน้ีเม่ือวานหัวเราะ  

วันน้ีซึม พฤติกรรมเหล่าน้ีจะถูกนำามาแลกเปล่ียนพูดคุยกันหลังจากศูนย์ปิดทำาการแล้ว ในระหว่างการพูดคุยก็จะมี

ท้ังเสียงหัวเราะ ความกังวล ความเป็นห่วงกับพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนดังกับว่าเป็นลูกหลานของตนเอง ป้าต๋ิมเล่า

ว่า  “มันเป็นความสุขท่ีได้เห็นพัฒนาการของเด็กหลายๆ คนดีข้ึน  เรามองว่าเป็นลูกหลานต้องช่วยกันดูแล  แม้บาง

คร้ังจะรู้สึกเหน่ือย ท้อ หมดกำาลังใจ ท่ีต้องต่อสู้กับทัศนคติของพ่อแม่ท่ีเข้าใจผิดๆ เก่ียวกับการเล้ียงดูลูกหลานของตัว

เอง แต่พอนึกถึงเด็กๆ ก็ทำาให้รู้สึกดีข้ึนและมีกำาลังใจท่ีจะทำาต่อไป”  

 ด้านป้าหมีได้ฝากท้ิงท้ายถึงผู้ปกครอง และคนท่ีเก่ียวข้องกับเด็กว่า “อยากให้เข้ามาร่วมกันช่วยดูแลลูก

หลานของเขาทุกคน  ไม่ใช่ว่าจะมีเราคนเดียว  ต่อๆ ไปถ้าไม่มีเราจะได้มีคนอ่ืนมาช่วยกัน  ทำางานอาสาสมัครก็

เหน่ือยนะ  แต่เราเห็นเด็กปลอดภัย  เราก็มีความสุข  มันเป็นพลังส่วนหน่ึงท่ีเราได้ช่วยให้เด็กเกิดความปลอดภัย 

เราก็ต้องช่วยเหลือเขาต่อไปเท่าท่ีเราช่วยได้”

 ซ่ึงการท่ีได้ร่วมงานกับอาสาสมัครผู้ปกครอง ถึงแม้จะไม่ได้เร่ิมต้นด้วยกัน แต่ก็ได้มาร่วมทางเดินงาน

พัฒนาเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันมาจนปัจจุบัน ได้เห็นว่าในกระบวนการทำางานและวิธีการสร้างอาสาสมัคร

ให้มีแนวคิด  มุมมองเก่ียวกับงานพัฒนาเด็กท่ีต้องเข้าใจธรรมชาติ ความต้องการ พร้อมเปิดโอกาสให้อิสระทางความ

คิด ยอมรับในความต่างของเด็กเป็นกระบวนการสำาคัญท่ีคนทำางานกับเด็กจะต้องมี  และไม่เพียงแต่พัฒนาการของ

เด็กเท่าน้ัน แต่ยังเห็นพัฒนาการของอาสาสมัครผู้ปกครองท้ังสองคนท้ังการดูแลเด็ก การพูดคุยกับเด็กโดยการใช้

เหตุผล หรือแม้แต่ความใจเย็นท่ีสามารถทำาให้เด็กท่ีเข้ามาใช้บริการในศูนย์เช่ือฟัง และกล้าท่ีจะปรึกษาปัญหา และ

บางคร้ังอาสาสมัครเองก็นำาส่ิงท่ีได้จากศูนย์ไปปรับใช้กับครอบครัวและคนในชุมชนของตนเองด้วย ดังน้ันก็ได้แต่หวัง

ว่าผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ในสังคมจะเล็งเห็น ตระหนักถึงความสำาคัญของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก ท่ีต้องเป็นผู้เปิด

โอกาส พร้อมท้ังเป็นต้นแบบและผู้สร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับเด็กๆ เพ่ือให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ท่ีดี 

เสาวรัตน์  ประดาห์

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานพัฒนาเด็ก

 สถานีรถไฟหัวลำาโพงเป็นปลายทางของคนทำางานท่ีเข้ามาเส่ียงดวงในเมืองใหญ่ และเป็นจุดเร่ิมต้นเล็กๆ

ของปัญหาสังคม รวมท้ังเป็นจุดเร่ิมต้นของอาสาสมัครผู้ปกครองด้วย ไม่ไกลจากน้ันเพียงร้ัวกำาแพงสถานีก้ันชุมชน

แออัดเร่ิมขยายตัวเน่ืองจากพ้ืนท่ีน้ันเป็นแหล่งต้นทางของคนค้าแรงงาน ติดกับชุมชน คือ ศูนย์ดวงแข พ้ืนท่ีสำาหรับให้

เด็กเมืองในชุมชนแออัดได้ เล่น เรียนรู้ ส่งเสริมจินตนาการ และพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองให้อยู่รอดในสังคมเมือง  

โดยมีอาสาสมัครผู้ปกครองเป็นพ่ีเล้ียงดูแลเขาเหล่าน้ันให้เติบโต

 ทุกคร้ังท่ีเดินเข้าศูนย์ดวงแขในวันท่ีเปิดบริการ ภาพแรกท่ีเห็นคือเด็กอายุ  2-18 ปี ราวๆ 10-20 คนกำาลัง

เล่นกันในมุมต่างๆ ท่ีได้จัดเตรียมไว้  เสียงหัวเราะล่ัน เสียงตะโกนโวกเวกตามประสาเด็กและการกระทบกระท่ังกัน

น้ันย่อมมีให้เห็นเกือบทุกช่วงเวลา “ป้าหมี คนน้ันไม่ยอมให้หนูลากกล่องด้วย” เสียงเด็กหญิงตัวเล็กว่ิงมาฟ้องหญิง

วัยกลางคนหน้าตาใจดี ป้าหมี หรือ รัสมี ทอนทอง คืออาสาสมัครผู้ปกครองคนแรกของศูนย์ดวงแข  โดยเร่ิมจาก

การเข้ามาเป็นแม่บ้านทำาความสะอาด ขณะน้ันยังไม่มีอาสาสมัครเจ้าหน้าท่ีจึงต้องจัดเตรียมสถานท่ี  อุปกรณ์การ

เล่นเพ่ือทำากิจกรรมกับเด็ก ทำางานเอกสาร ลงพ้ืนท่ีในชุมชน ติดต่อประสานงานและเก็บของทุกอย่างท่ีเด็กๆ เล่นท้ิง

ไว้ทุกวัน ป้าหมีเร่ิมเห็นลักษณะการทำางานของเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีเองก็เร่ิมเห็นศักยภาพของป้าหมีท่ีสามารถดูแล

และให้คำาแนะนำากับเด็กได้  จึงชักชวนให้มาเป็นอาสาสมัครผู้ปกครอง จากน้ันป้าหมีก็ขยายผลต่อโดยการชวนป้าต๋ิม

เข้ามาร่วมด้วย  ซ่ึงจุดเร่ิมต้นของ ป้าต๋ิม หรือ ต๋ิม ชูแก้ว เกิดจากความสงสัยว่าทำาไมลูกหลานถึงเข้าไปเล่นท่ีศูนย์ฯ 

ได้ทุกวัน ซ่ึงในช่วงน้ันมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) ทำาโครงการเร่ืองการเล่น  เด็กจึงเน้ือตัวมอมแมมเป็นพิเศษ

สร้างความสงสัยให้ป้าต๋ิมมากข้ึน จนต้องเดินเข้ามาดูว่าทำาอะไรกัน  แล้วป้าต๋ิมก็เร่ิมเข้ามาดูมาเล่นกับลูกหลาน  จน

อาสาสมัครผู้ปกครอง : จุดเร่ิมต้นของการเสียสละ
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ลูกหลานของแรงงานก็เยอะเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุผลท่ีว่าต้องตามพ่อและแม่เข้ามาด้วย ซ่ึงบางคนอายุพอจะทำางาน

ได้ก็ต้องทำางานช่วยพ่อแม่เพ่ือหารายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน และด้วยการเป็นเป็นเด็กต่างชาติเด็กเหล่าน้ีจึง

ไม่มีแม้ท่ีเล่น ท่ีเรียน ท่ีจะพัฒนาตนเอง “ศูนย์สันติคาม” จึงเป็นสถานท่ี ท่ีเด็กๆ เหล่าน้ีจะได้เข้ามาเล่น เข้ามาเรียนรู้ 

โดยไม่มีเส้นแบ่งของความเป็นมนุษย์ เพราะท่ีน่ีทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

 ศูนย์สันติคามฯ จึงมีการปรับรูปแบบกิจกรรมพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเด็กต่างชาติ และรองรับ

ความต้องการของเด็ก เพ่ือให้เกิดประโยชน์เม่ือเด็กๆ ได้เข้ามาใช้บริการ ท้ังในเร่ืองของพ้ืนท่ีทางกายภาพ ท่ีมีอาสา

สมัครคอยจัดมุมการเล่นและการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ เสมอ ไม่ว่าจะเป็นมุมพักผ่อน มุมความรู้ มุมกิจกรรม มุมส่วนตัว

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามวัยของเด็ก โดยการจัดมุมแต่ละคร้ังเกิดจากการมีส่วนร่วมของเด็กๆ และพ่ีอาสาจากท่ีต่างๆ

ท่ีหมุนเวียนกันเข้ามาร่วมทำากิจกรรมกับน้องๆ ในศูนย์ นอกจากน้ียังเป็นพ้ืนท่ีทางคิดให้กับเด็กๆ ได้แสดงความคิด-

เห็นของตนเอง เป็นพ้ืนท่ีสำาหรับเครือข่ายเด็กต่างชาติจากทุกภาคได้มาพบปะและร่วมกันแสดงความคิดความสามารถ

ของตนเองผ่านพ้ืนท่ีของศูนย์ฯ ไปสู่สังคมภายนอก ศูนย์สันติคามจึงเป็นพ้ืนท่ีทางสังคมเล็กๆ ของเด็กต่างชาติในการ

ท่ีจะบอกความเป็นตัวตนและอัตลักษณ์ของพวกเขา นอกจากน้ียังเป็นพ้ืนท่ีให้เด็กต่างชาติและคนในสังคมได้พบเจอ

แลกเปล่ียนและเรียนรู้ซ้ึงกันและกัน ผ่านกิจกรรมจิตอาสามากมาย ท่ีกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าแวะเวียนเข้ามาร่วมกิจกรรม

ด้วยกัน  ส่ิงท่ีเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครทำาคือ การสร้างพ้ืนท่ี สร้างความเข้าใจและทัศนคติให้กับผู้คนท่ีเข้ามาสัมผัสกับ

เด็กต่างชาติ ให้เกิดความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกัน ในการอยู่ร่วมกันของเด็กต่างชาติในสังคม

 ศูนย์สันติคามจึงกลายเป็นบ้านหลังเล็กๆท่ีเต็มไปด้วยมิตรภาพ ความจริงใจ และความเป็นเพ่ือนให้กับ

กลุ่มเด็กต่างชาติ หากเราทุกคนในสังคมตระหนักถึงความเท่าเทียมของมนุษย์  และการเลือกเกิดไม่ได้ ก็จะเข้าใจถึง

เด็กกลุ่มน้ีท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยด้วยสภาพท่ีจำาเป็นต่างๆ นานา การเลือกปฏิบัติต่อพวกเขาคงไม่เกิดข้ึน ศูนย์

สันติคามจึงเป็นอีกส่วนหน่ึงของสังคมท่ีจะขยายแนวคิดของการ “อยู่ร่วมกันอย่างสันติของเด็กต่างชาติ”  ให้เกิดข้ึน

และจะยังคงดำาเนินแนวคิดผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้กับสังคมได้รับรู้ต่อไป 

ศรีบัว  กันทะวงศ์

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานพัฒนาเด็ก

 ใจเย็นๆๆ ใจเย็นๆๆ” หากใครผ่านไปผ่านมา จะได้ยินเสียงเด็กๆพากันร้องคำาว่า “ใจเย็นๆ” ดังก้องบ้าน

หลังเล็กๆ หลังหน่ึง อยู่ใน ซ.สันติคาม 1 บ้านสีขาวหลังเล็กท่ีมีต้นสนริมร้ัว กำาแพงแต่งแต้มด้วยลวดลายการ์ตูนอย่าง

สวยงาม เม่ือมองเข้าไปข้างใน จะเห็นต้นไม้ใหญ่แผ่ก่ิงก้านหนาตาเป็นเงาบังแดดให้กับเด็กๆ ท่ีกำาลังต่อแถวกันข้ึน

สไลด์เดอร์สีเหลืองสดเน้ือตัวเปียกปอนไปด้วยน้ำาฟองสบู่ ด้านล่างของสไลด์เดอร์เป็นแอ่งน้ำาปูด้วยผืนผ้าใบขนาดเด็ก 

10 คน ลงไปนอนแช่น้ำาได้  พ่ีๆ เจ้าหน้าท่ียืนอยู่ขอบแอ่งคอยฉีดน้ำาให้เด็กๆ ได้ลงเล่นอย่างสบายอารมณ์ บ้างก็

ว่ิงเล่นกันเจ้ียวจ๊าว บ้างก็เล่นไล่จับ เล่นกีฬากลางสนาม บ้างก็แต่งตัวแบบแปลกๆ กระโดดไปมา ร้องเพลงท่ีเราฟังไม่

ออก บ้างก็ถูกพ่ีๆ จับตัดเล็บ สระผม บางวันพ่ีๆ ก็พาเด็กน่ังทำาสมาธิกลางสนาม ทุกคร้ังจะได้เห็นรอยย้ิมและเสียง

หัวเราะอันสดใสของเด็กๆ ภาษาท่ีเราฟังไม่รู้เร่ือง เด็กๆ เหล่าน้ีพูดภาษาของตนเองกับเพ่ือนๆ ของเขา ไม่ว่าจะเป็น

ภาษากัมพูชา ภาษาพม่า ใช่แล้ว พวกเขาเป็นเด็กต่างชาติ พวกเขามาท่ีน่ีทุกวันหยุด เราเรียกท่ีน่ีว่า “ศูนย์พัฒนาเด็ก

สันติคาม” ท่ีน่ีมีเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครคอยดูแล  จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับเด็กๆ ทุกวันอาทิตย์ เป็น

แหล่งรวมกลุ่มเด็กเล็ก เด็กโต ท่ีเป็นแรงงานข้ามชาติซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกัมพูชา และพม่าท่ีอาศัยและทำางานในพ้ืนท่ีเส้น

แบ่งกรุงเทพฯ และ จ.สมุทรปราการ เด็กๆ กลุ่มน้ีจะต้องทำางานตลอดท้ังวันเพ่ือเล้ียงตัวเองและครอบครัว ไม่ว่าจะ

เป็นอาชีพ ขอทาน ขายพวงมาลัยตามส่ีแยก แบกข้าวสาร แล่ปลา ลงเรือประมง เพราะจังหวัดสมุทรปราการได้ช่ือ

ว่าเป็นเมืองปากน้ำา และยังเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมสำาคัญอันดับต้นๆ ของไทย ดังน้ันจึงมีแรงงานแอบแฝง ท่ีเป็น

แรงงานข้ามชาติอยู่เยอะ ซ่ึงจะเป็นกลุ่มท่ีใช้แรงงานหนัก และงานต่อเน่ืองประมง เม่ือมีแรงงานเข้ามาเยอะเด็กท่ีเป็น

ศูนย์สันติคาม พ้ืนท่ีเล็กๆ ของเด็กต่างชาติ
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ยะลา เน่ืองจากความช่วยเหลือของรัฐบาลยังเข้าไม่ถึง โรงเรียนตาดีกาซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนศาสนายังขาดแคลนเร่ือง

อาหารกลางวันท้ังเด็กและครูท่ีอาสาเข้ามาสอนหนังสือผู้ใหญ่ในหมู่บ้านทุนหาทุนทรัพย์เพ่ือนำามาทำาเป็นอาหาร

กลางวัน  บางวันช่วงพักเท่ียงเด็กต้องกลับไปรับประทานอาหารท่ีบ้าน ด้วยเหตุน้ี มพด.จึงคิดจะนำาโครงเกษตรฯไป

ให้โรงเรียนในสองจังหวัดเพ่ือเป็นโรงเรียนนำาร่องต่อไป

 การทำาโครงการเกษตรฯไม่ใช่เพียงให้เด็กๆ ได้อ่ิมท้อง  แต่เด็กจะได้เรียนรู้ทักษะชีวิตในวิถีชีวิตการเกษตร 

หากนำาแปลงเกษตรมาผนวกกับพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ เด็กก็จะได้เรียนรู้วิชาอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการเพาะปลูกเพียง

เท่าน้ัน  นอกจากจะอ่ิมท้อง สมองน้องๆ ก็จะอ่ิมด้วย
กลมรัตน์ อู่อรุณ

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานส่ือสารสังคม

 โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ปี 2555 เป็นโครงการท่ีเน้นการต่อยอดจากโครงการเกษตรท่ีมีอยู่ใน

โรงเรียน เน่ืองจากเห็นตัวอย่างการทำางานแบบต่อยอดของโรงเรียนท่ี มพด.เคยนำาการทำาเกษตรในโครงการแด่น้อง

ผู้หิวโหย อย่างโรงเรียนธรรมรัตน์ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ียังทำาการเกษตรหมุนเวียนมาใช้เป็นอาหารกลางวันให้แก่

นักเรียนจนถึงปัจจุบัน โดยโครงการฯคร้ังน้ีเร่ิมจากโรงเรียนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีการทำางานเดิมของ มพด. ภาคอีสานอย่าง

จังหวัดศรีสะเกษ จำานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพงสิม โรงเรียนบ้านหนองหว้า  โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่ม

แสง และโรงเรียนเพียมาต (รัฐราษฏร์พิทยาคาร) ซ่ึงมีเจ้าหน้าท่ีและศูนย์ประสานงานอยู่ในพ้ืนท่ีด้วย ภาคตะวันออก 

จังหวัดสระแก้ว จำานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน สระปทุม โรงเรียนคลองหว้า โรงเรียนกรุงไทย  ภาคเหนือ  จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ซ่ึงอยู่ในระหว่างการส่งโครงการ แต่มีโรงเรียนท่ีนำางบของ มพด.เม่ือกว่า 10 ปีท่ีแล้วมาหมุนเวียนทำาการ

เกษตรเพ่ือใช้ในอาหารกลางวันอยู่ เช่น โรงเรียนบ้านแม่เงา  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อยอดเร่ืองการเล้ียงแพะท่ีจากการ 

มพด. 2 คู่ ขณะน้ีขยายเป็น 30 ตัว  สร้างรายได้ให้โรงเรียนอย่างมาก  ปัจจุบันปัญหาการขาดโภชนาการน้อยลง      

แต่กลับเกิดปัญหาโภชนาการเกิน เด็ก 1 ใน 5 ท่ีพบในโรงเรียนจะเป็นเด็กอ้วน ซ่ึงเกิดจากการรับประทานอาหารไม่ 

  ถูกหลักโภชนาการ และอีกปัญหาคือเด็กไม่ได้รับประทานอาหารเช้าซ่ึงเป็นม้ือสำาคัญของวัน

   ทำาให้เด็กไม่มีสมาธิในการเรียน  ประสิทธิภาพในการเรียนหนังสือลดลง ฉะน้ันหาก

   การเกษตรของโรงเรียนได้ขยายหรือต่อยอดให้ผลผลิตมากข้ึน ก็จะสามารถนำามา

   ประกอบเป็นอาหารเช้าให้แก่เด็กนักเรียนด้วย ส่วนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาสและ

โครงการเกษตรเพ่ืออาหารทุกม้ือ
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 เพราะในยุคโลกาภิวัฒน์เราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลก ประเทศไทยและประเทศต่างๆ

มีการติดต่อส่ือสาร การค้าขายระหว่างกัน และมีกฎหมายระหว่างประเทศในการควบคุมไม่ให้

ประเทศใดทำาการละเมิด แต่บางคร้ังกฎท่ีออกมาก็เป็นการกีดกันทางการค้าโดยไม่เข้าใจบริบทของ

สังคมแบบตะวันออกแต่เราก็ต้องเคารพในความเป็นสากลของกฏเหล่าน้ัน การจัดลำาดับประเทศไทย

teir 2 watch list ทำาให้ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยถูกแซงช่ัน (sanction) ไม่ทำา

การค้าขายด้วย จึงมีความจำาเป็นอย่างย่ิงท่ี รัฐบาล เอกชนและคนไทยทุกคนต้องให้ความสำาคัญ

กับปัญหาท่ีจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงเกิด “โครงการส่งเสริมการศึกษา

การคุ้มครองทางสังคมและการทำางานท่ีปลอดภัยของแรงงานเด็กและเด็กกลุ่มเส่ียงในกิจการ

แปรรูปอาหารทะเล” เพ่ือลดปัญหาการใช้แรงงานเด็กและช่วยให้เด็กท่ีสามารถทำางานได้ให้

ได้รับการปฏิบัติท่ีดีในฐานะแรงงาน

 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) เป็นหน่ึงในการขับเคล่ือนกลไกการลดปัญหาการใช้แรงงานเด็กในภาค

ประชาสังคม โดยมีสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์(สอดย.) เป็นหน่วยงานขับเคล่ือนภาค

รัฐในระดับนโยบาย และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งแห่งประเทศไทย (TFFA) ขับเคล่ือนภาคธุรกิจ เพ่ือช่วยให้

ประเทศไทยหลุดพ้นจากการถูกจัดอันดับประเทศท่ีมีการใช้แรงงานเด็ก แต่เหนืออ่ืนใดคือการให้โอกาศสำาหรับเด็ก

ในการท่ีจะได้รับความอบอุ่นและมีพัฒนาการท่ีดีตามวัย โดยการชูวิสัยทัศน์ในการจัดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก 

และการจัดให้เด็กได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยและบริบทของครอบครัวตนเอง ท้ังการศึกษาในระบบและ

การศึกษานอกระบบในปี ค.ศ.2013 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กมีการดำาเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาฯ ต่อยอดใน

พ้ืนท่ีสมุทรปราการและสมุทรสาคร  โดยมีการจัดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ในจังหวัดสมุทรสาคร 5 พ้ืนท่ี ชุมชนเอ้ืออาทรท่าจีน, 

ชุมชนวัดน้อยนางหงษ์, ชุมชนเกาะสมุทร, ชุมชนตลาดกลางกุ้ง, ชุมชนวิลล่า

 มูลนิธิเพ่ือกาพัฒนาเด็ก (มพด.) มีความต้ังใจและความหวังอันเต็มเป่ียมท่ีจะใช้พ้ืนท่ีสร้างสรรค์เป็น

ยุทธศาสตร์ในการดำาเนินการในพ้ืนท่ีและช่วยกันกับชุมชนสร้างวัฒนธรรมการเล่นสำาหรับเด็ก และการให้โอกาศเด็ก

            ได้มีพ้ืนท่ีเล่นอย่างสร้างสรรค์และทำางานอย่างมีความสุข

                                                                       ในท้องถ่ินท่ีตนเองอาศัยอยู่ และหามาตรการท่ีเหมาะสม

                                                                         ในการดูแลเด็กท่ีทำางานช่วยเหลือครอบครัว เพ่ือให้เกิด

                                                                           ความเข้าใจในวัฒนธรรมแบบตะวันออกมากข้ึน

นายปรัชญา  บุญส่ง

เจ้าหน้าท่ีโครงการพิเศษฯ

 ในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม การท่ีเด็กช่วยงานในครอบครัวทำางานบ้าน ทำางานในไร่ ในนา 

เป็นการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก เรียนรู้ส่ิงต่างๆ งานท่ีทำาก็เป็นงานท่ีหลากหลายท้ังงานด้านก่อสร้าง 

การเกษตรกรรม ประมง เรียนรู้ ดินฟ้าอากาศว่าช่วงไหนเหมาะปลูกอะไรช่วงไหนเหมาะจะทำาอะไร จนกระท่ัง

ประเทศไทยมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการอพยพประชากรจากต่างจังหวัดจากสังคมเกษตรกรรม เข้ามาในเมือง สู่

การเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม

 การเรียนรู้แบบอดีตเปล่ียนไป เด็กไม่สามารถช่วยพ่อแม่ทำางานได้ เพราะงานในภาคอุตสาหกรรมส่วน

ใหญ่เป็นงานท่ีไม่เหมาะสมสำาหรับเด็ก เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเหล็ก หรืออุตสาหกรรมอาหารทะเล 

ย่ิงถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่พ่อแม่ก็ต้องไปทำางานแต่เช้า กลับค่ำา แม้จะมีระบบควบคุมในการทำางานท่ีถูกสุขลักษณะ 

แต่พ่อแม่ก็ไม่มีเวลาอยู่ใกล้ชิดเด็ก หรือถ้าทำางานในภาคธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ล้งแกะกุ้ง แล่ปลา แรงงานสามารถ

พาลูกไปทำางานด้วยได้ แต่แรงงานท่ีทำาในล้ง (สถานประกอบการ หรือโรงงานขนาดเล็กท่ีทำาเก่ียวกับงานต่อเน่ือง

ประมง) ขนาดเล็กส่วนใหญ่ก็จะต้องทำางานในท่ี ช้ืนแชะ มีกล่ินเหม็น  สุขลักษณะไม่ดีเท่าท่ีควร และบางล้งมีการจ้าง

งานแบบเหมา เป็นการนับจำานวนกิโลในการแกะกุ้งการแล่ปลา พ่อแม่ก็ให้เด็กเข้ามาช่วยงาน ซ่ึงก็เป็นงานท่ีทำาแบบ

เน้นปริมาณให้ได้จำานวนมาก ไม่ใช่การทำางานแบบในอดีตท่ีเด็กๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆ เราจึง

ได้เห็นปัญหาตามมาท้ังปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาด้านการศึกษา ซ่ึงเม่ือเด็กโตก็กลาย

เป็นเด็กท่ีไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่มีทักษะชีวิต มีแนวโน้มกลายเป็นเด็กท่ีมีปัญหาในอนาคตได้

 ในมุมมองของประเทศตะวันตกการท่ีเด็กช่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมคือการ

ใช้แรงงานเด็ก ด้วยความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม แต่ปัญหาของมุมมองก็มีผลกระทบต่อประเทศไทย  

แรงงานเด็กกับวัฒนธรรม



เจาของ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
ที่ปรึกษา : รศ.ดร.โคทม  อารียา  ศ.ดร.ชัยวัฒน  สถาอานันท
บรรณาธิการ : เชษฐา มั่นคง
กองบรรณาธิการ : อาทิตา รอดสมนาม, กมลรัตน  อูอรุณ,
ทัตติยา ลิขิตวงษ, สุนีย สารมิตร, ประสพสุข โบราณมูล,
กนกวรรณ โมรัฐเสถียร 

ออกแบบรูปเลม : สุวิมล  ปรีชาพงศกิจ
ภาพประกอบ : yellowfishstudio@gmail.com
พิมพครั้งแรก : พฤษภาคม 2556 จำนวน 2,000 เลม
พิมพที่ : บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จำกัด

แบงปนน้ำใจใหเด็กดวยวิธีงายๆ
 แจงเหตุเมื่อพบเห็นแรงงานเด็กถูกทำราย  ทารุณกรรมหรือถูกเอาเปรียบ
 สละเวลาเปนอาสาสมัครเพื่อแบงปนความรูความสามารถใหแกเด็กๆ เชน  สอนดานคอมพิวเตอร ภาษา
 ศิลปะ  สุขภาพ ฯลฯ
 แบงปนอุปกรณการเรียน กีฬา ศิลปะ เครื่องเลน ฯลฯ 
 สนับสนุนเงินเพื่อเปนทุนในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

บริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ทาง  ธนาณัติ สั่งจาย ปณ.บางกอกนอย หรือ เช็ค
ในนาม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก หรือโอนเงิน

ธนาคาร  สาขา   ประเภท   เลขบัญชี
กรุงไทย  สะพานขาว  ออมทรัพย  021-0-02168-3
กรุงเทพ  พระปนเกลา  สะสมทรัพย  162-0-23632-1
กสิกรไทย  บางยี่ขัน   ออมทรัพย  047-2-61241-7
ออมสิน  ราชดำเนิน  เผื่อเรียก              05-0023-7914-73

        มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เปนมูลนิธิที่ไดรับการยกเวนภาษี    
        จากกระทรวงการคลัง ลำดับที่ 179
        ผูบริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงิน ไปหักลดหยอนภาษีเงินไดประจำป
    
        สถานที่ติดตอ :
        มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
        ศูนยดวงแข ปทุมวัน
        344 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10300
        โทรศัพท/โทรสาร  0-2613-7932-3   
        ศูนยพัฒนาเด็กสันติคาม 179 หมู 1 ซ.สันติคาม ถ.สุขุมวิท 107    
        ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
        โทรศัพท/โทรสาร 0-2393-3717 

62 รายการผลการดำาเนินงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ประจำาปี 2555

ILO-The International Labour Organization     IPEC-The International Programme on the Elimination of 

Child Labour European Union     SAVE THE INTERNATIONAL    Children’s Care International (CCI)    องค์การ

ทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)    สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    เครือข่ายแรงงาน

เด็กในเอเชีย (CWA)    Small world (อาบูดาบี มารีน สปอต คลับ)    บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย)

จำากัด    บริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย จำากัด    มูลนิธิแอมเวย์เพ่ือสังคมไทย   บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จำากัด

(มหาชน)    บริษัท ซิเมนส์ จำากัด    บริษัท แบสอิน โนเวช่ัน จำากัด    บริษัท บ๊ิกพลูโปรดักช่ัน จำากัด    บริษัท แปซิฟิกซู-

การ์ด คอร์ปอเรช่ัน จำากัด    บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำากัด (มหาชน)    บริษัท ซีพี ออล์ จำากัด (มหาชน)    บริษัท

รักลูกแฟมิล่ี กรุ๊ป จำากัด    บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำากัด    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด    อารมณ์ดี อคาเดมิค สปา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.)    กองทุนคุ้มครองเด็ก จังหวัดศรีสะเกษ    สภาองค์การพัฒนา

เด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.)    สำานักงานส่งเสริมและ

พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)    สำานักสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร    หน่วยบริหาร

แผน พม.    สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS)    มูลนิธิไทยบีพีเอส    เนช่ันแชนอล    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง-

ประเทศไทย    สถานีวิทยุชุมชนท่ัวประเทศ    แผนงานส่ือสร้างสุขภาวะเยาชน (สสย.)    เครือข่ายคณะทำางานด้านเด็ก

   มูลนิธิสกุลอมาตยกุล    มูลนิธิจิรกิตติ    กองทุนเข็มขาวเพ่ือการศึกษาเด็กไทย    โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ (แผนก

ประถม)    สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์    คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    คณะ-

สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มหาวิท-

ยาลัยเกษตรศาสตร์    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    สำานักงานเขตบางกอกน้อย กรมการศึกษานอกโรงเรียน     กรม-

สวัสดิภาพและคุ้มครองแรงงาน    กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข    การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)    การ

ไฟฟ้านครหลวง ธนบุรี    การไฟฟ้านครหลวง นนทบุรี     การไฟฟ้านครหลวง บางกะปิ    การไฟฟ้านครหลวง บางขุนเทียน

การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ   การไฟฟ้านครหลวง สมุทรปราการ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย    คณะกรรมการส่ง-

เสริมการลงทุน บีโอไอ   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   บริษัท การบินไทย มหาชน จำากัด   ธนาคารออมสิน 

นิตยสารชีวจิต   นิตยสารแพรว   โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน    โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน    โรงพยาบาล

เจ้าพระยา   โรงพยาบาลธนบุรี 2   โรงพยาบาลนครธน   ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สาขาคุรุสภา   ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สาขา

อ้อมน้อย   ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สาขาอิมพิเรียลเวิลด์ สำาโรง   ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศาลาพระเก้ียว   ศูนย์อาหารสยามฟู๊ด

คอนโซลิเดท โรงพยาบาลราชวิถี    ร้านอาหารเอส แอนด์ พี โรงพยาบาลศิริราช   ร้านอาหารเอส แอนด์ พี โลตัส แจ้ง-

วัฒนะ   ร้านอาหารเอส แอนด์ พี สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บางนา    ร้านอาหารเอส แอนด์ พี สาขาห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัล ลาดพร้าว   ร้านอาหารเอส แอนด์ พี สาขาห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน    ร้านอาหารเอส แอนด์ พี

สาขาห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี รังสิต    ร้านอาหารเอส แอนด์ พี สาขาห้างสรรพสินค้าพันธ์ทิพย์ งามวงศ์วาน   ร้านอาหาร

เอส แอนด์ พี สาขาอาคารชินวัตร 3   ร้านมนต์ เสาชิงช้า    ร้านหนังสือแพร่พิทยา สาขาวังบูรพา   ร้านหนังสือแพร่พิทยา 

สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ป่ินเกล้า    คุณวิโรจน์  ต้ังวานิชย์   คุณฐิติมา ทวีศรี    คุณปรารถนา  มงคลกุล    คุณบังอร

โก่งศร    คุณสมบูรณ์  เกียรติพงษ์    คุณจรัสพรรณ  แจ่มใส    คุณวินัย  ประภากรเกียรติ   คุณบุษกร แสงสุขเอ่ียม

รวมท้ังผู้บริจาคท่านอ่ืนๆ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา 

ส่ือมวลชนแขนงต่างๆ นักวิชาการและอาสาสมัครทุกท่านท่ีร่วมสนับสนุนการดำาเนินงาน

ขอบคุณผู้สนับสนุนการดำาเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก



ณ ศูนยพัฒนาเด็กสันติคาม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

ซอยสุขุมวิท 107 จังหวัดสมุทรปราการ

“เด็กๆ ขาดแคลน  พื้นท่ีปลอดภัย

เพียงหนึ่งพื้นที่  อบอุนปลอดภัย

เพียงหนึ่งพื้นท่ี  สรางสรรค

เพียงหนึ่งพื้นที ่ เรียนรูแบงปน

เพียงหนึ่งพื้นที่  สงเสริมพัฒนาการ”

      อาคารแดนอง เปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใชสอย 366 ตารางเมตร ประกอบดวย หองกิจกรรม 

หองสื่อสรางสรรค หองสมุด หองอเนกประสงค หองโภชนาการ หองพักเด็ก และมีลานกิจกรรมสรางสรรคสำหรับเด็ก

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
143/109-111 หมูบานปนเกลาพัฒนา ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร 

เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 

โทรศัพท 0-2433-6292, 0-2435-5281 โทรสาร ตอ 102

E-mail : iamchild2004@yahoo.com

www.iamchild.org

สมทบทุนสราง “อาคารแดนอง”  ไดที่ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก”  

สาขาบางยี่ขัน  ประเภทออมทรัพย เลขที่ 047-2-43499-5 

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณในการกอสราง เชน ปูน ทราย หิน กระจก สี ฯลฯ

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณในหองเรียนรูตางๆ เชน เฟอรนิเจอร โตะ ตู ชั้นหนังสือ ฯลฯ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เปนมูลนิธิที่ไดรับการยกเวนภาษี จากกระทรวงการคลัง ลำดับที่ 179

ผูบริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงิน ไปหักลดหยอนภาษีเงินไดประจำป

ขอเชิญรวมสมทบทุนสราง 


