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งำนอำสำสมัครเป็นงำนที่ใครๆ ก็สำมำรถท�ำได้ มำด้วยใจและ

กำยที่พร้อม

งำนเบื้องหน้ำไม่ว่ำจะหนักเบำยำกง่ำย ร้อนแดดแผดเผำหรือ

ฝ่ำลมฝน เรำกเ็หน็อำสำสมคัรจ�ำนวนมำก ลงแรงเข้ำช่วยเหลอืไม่ขำดสำย

เมือ่กำยใจพร้อมแล้ว กำรเตรยีมตวัในด้ำนอืน่ๆ กม็ ีควำมส�ำคญั

ยิ่งเสมือนหน่ึงเป็นกำรเพิ่มพลังให้จิตอำสำทุกคนได้ หนุนงำนให้ผลิดอก

ออกผลได้อย่ำงสมบูรณ์ยิง่ข้ึน กำรเตรยีมตวั หรอืกำรเตรยีมพร้อมนัน้ เป็น

เรื่องของทั้งควำมรู้และควำมเข้ำใจ ในงำนอำสำนั้นๆ

คู่มืออาสาสร้างสุขให้เด็ก	 งานจิตอาสาในสถานสงเคราะห์

และสถานคุ้มครอง เล่มนี้ ได้รวบรวมควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์

ปัญหำเด็ก ชีวิต เด็กในสถำนสงเครำะห์ ตลอดจนควำมรู้ในกำรส่งเสริม

พัฒนำ เด็กอย่ำงง่ำยๆ และข้อปฏิบัติต่อเด็ก ที่ส�ำคัญยิ่ง คือกำรท�ำควำม

เข้ำใจต่อสภำพเด็กๆ ในสถำนสงเครำะห์ ซึ่งด�ำรงชีวิตแตกต่ำง จำกเด็ก

ทั่วไป แต่เขำก็ยังมีชีวิตและหัวใจเช่นเด็กๆ ทุกคน ที่ต้องกำรควำมรัก 

ควำมเอำใจใส่ จงึเป็นเรือ่งทีอ่ำสำสมคัรควร เตรยีมควำมพร้อมด้ำนควำม

เข้ำใจพื้นฐำนนี้

ค�าน�า
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รู้จักสถานสงเคราะห์
สถานการณ์เด็ก และเยาวชน

แม้ว่ำสถำนกำรณ์ด้ำนเด็กในประเทศไทยจะมีจ�ำนวนเด็ก 

เกิดใหม่ลดลง แต่ปัญหำเด็กถูกทอดทิ้งก็ยังมีจ�ำนวนสูง ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เคยส�ำรวจเมื่อปี 2552 เด็กก�ำพร้ำ 

ถูกทอดทิ้งมีจ�ำนวนถึง 88,730 คน ซึ่งเด็กเหล่ำนี้ถูกทอดทิ้งตำม 

โรงพยำบำล สถำนรับเลี้ยงเด็ก และที่สำธำรณะ โดยมีสำเหตุหลักจำกแม่

ที่อยู่ในวัยเรียน และแม่ที่ไม่สำมำรถเลี้ยงลุกได้ เด็กในกลุ่มนี้นอกจำก

ต้องกำรโอกำสทำงกำรศึกษำเหมือนเด็กทั่วไปตั้งแต่ปฐมวัยแล้ว ยัง

ต้องกำรควำมรักควำมเอำใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้เด็กสำมำรถปรับตัวกับ

สังคมได้
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เมือ่เดอืนพฤษภำคม 2560 โดยกำรให้ข้อมูลของกรมกจิกำรเด็ก

และเยำวชน (ดย.) กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ว่ำ

เด็กต้ังแต่วัยแรกเกิด จนถึง 6 ขวบ ถูกทอดทิ้งในสถำนท่ีต่ำงๆ มีอัตรำ 

สูงขึ้นทุกปี โดยในสถำนสงเครำะห์ทั่วประเทศ 30 แห่ง (ของกรม ดย.)  

มีกำรดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้งมำกถึง 5,039 คน ซึ่งในปี 2557 มีเด็กถูกทิ้ง

และเข้ำมำในสถำนสงเครำะห์ท่ีดูแลอยู่ จ�ำนวน 146 คน ในปี 2558 

จ�ำนวน 197 คน ในปี 2559 จ�ำนวน 164 คน แต่เฉพำะเดือนมกรำคม  

ถึงพฤษภำคม 2560 มีจ�ำนวนเด็กแล้ว ถึง 167 คนส่วนใหญ่พบมำกใน

พื้นที่โรงงำน หรือแรงงำนต่ำงด้ำว ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปรำกำร 

สมุทรสำคร ปทุมธำนี 

และในปี 2562 มีเด็กมำกถึง 2,409 คนที่ได้รับกำรคุ้มครองใน

กระบวนกำรคุ้มครองเดก็ของกรมกจิกำรเดก็และเยำวชน และสำเหตกุำร

เข้ำรับกำรบริกำรคุ้มครองเด็ก 5 อันดับสูงสุดคือ 1) เด็กอยู่ในสภำพยำก

ล�ำบำก 30.76% 2) ควำมรุนแรงในครอบครัว 16.39% 3) ทำรุณกรรม 

14.00% 4) เด็กที่เสี่ยงต่อกำรกระท�ำผิด 8.38% 5) เด็กเร่ร่อน 6.84%  

ซึง่สถำนกำรณ์ปัจจบุนัจงึยงัมเีดก็จ�ำนวนมำกทีจ่�ำเป็นต้องเข้ำไปพกัอำศยั

และได้รบักำรเลีย้งดจูำกสถำนสงเครำะห์ทัง้ภำครฐัและภำคองค์กรพฒันำ

เอกชนอย่ำงต่อเนื่อง 
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งานสวัสดิการของรัฐ

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดให้

มีหน่วยงำนในกำรดูแลเด็ก ดังนี้

กรมกจิการเดก็และยาวชน มกีำรด�ำเนนิกำรจดัสวสัดกิำรสงัคม

ในรูปแบบของสถำนรองรับเด็ก 30 แห่ง และบ้ำนพักเด็กและครอบครัว 

76 แห่งทั่วประเทศ ดังนี้

1.	 สถานรองรับเด็ก
1) กำรดูแลเด็กในสถำนแรกรับ (รับเด็กอำยุ 6-18 ปี) มีสถำน

แรกรับเด็กชำย-หญิง จ�ำนวน 2 แห่ง คือ สถำนแรกรับเด็กชำยปำกเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี และสถำนแรกรับเด็กหญิงบ้ำนธัญญพร จังหวัดปทุมธำนี

2) กำรดแูลเดก็อ่อนในสถำนสงเครำะห์ (รบัเด็กแรก เกดิ-6 ปี) 

ม ี8 แห่ง คอื สถำนสงเครำะห์เดก็อ่อนปำกเกรด็ สถำนสงเครำะห์เด็กอ่อน

พญำไท สถำนสงเครำะห์เดก็บ้ำนแคนทอง สถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนรังสิต 

สถำนสงเครำะห์เด็กบ้ำนเวียงพิงค์ สถำนสงเครำะห์เด็กหญิงอุดรธำนี 

สถำนสงเครำะห์เด็กบ้ำนสงขลำ และสถำนสงเครำะห์เด็กชำยบ้ำน

นครศรีธรรมรำช 

3) กำรดูแลเด็กในสถำนสงเครำะห์เด็ก (รับเด็กอำยุ 6-18 ปี) 

มี 14 แห่ง คือ สถำนสงเครำะห์เด็กหญิงบ้ำนรำชวิถี สถำนสงเครำะห์เด็ก

หญิงจังหวัดสระบุรี สถำนสงเครำะห์เด็กชำยบ้ำนเชียงใหม่ สถำน

สงเครำะห์เด็กชำยบ้ำนรำชสีมำ สถำนสงเครำะห์เด็กชำยบ้ำนบำงละมุง 

สถำนสงเครำะห์เดก็ชำยบ้ำนหนองคำย สถำนสงเครำะห์เด็กเยำวชนมลูนธิิ

มหำรำช สถำนสงเครำะห์เด็กปัตตำนี สถำนสงเครำะห์เด็กชำยนรำธิวำส 
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สถำนสงเครำะห์เด็กชำยจังหวัดยะลำ สถำนสงเครำะห์เด็กชำยบ้ำน

มหำเมฆ สถำนสงเครำะห์เด็กชำยบ้ำนปำกเกร็ด ศูนย์สงเครำะห์และ 

ฝึกอำชีพเยำวชนจังหวัดศรีสะเกษ และสถำบันเพำะกล้ำคุณธรรม

4) กำรดูแลเด็กในสถำนคุ้มครองสวัสดิภำพเด็ก (รับเด็กอำยุ 

6-18 ปี) มี 2 แห่ง คือ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพเด็กระยอง จังหวัดระยอง 

และสถำนคุ ้มครองสวัสดิภำพเด็กภำคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัด

ขอนแก่น

5) กำรดแูลเดก็ในสถำนพฒันำและฟ้ืนฟ ู(รบัเดก็อำย ุ6-18 ปี) 

มี 4 แห่ง คือ สถำนพัฒนำและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคำย สถำนพัฒนำ

และฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี สถำนพัฒนำและฟื้นฟูเด็กจังหวัดล�ำปำง  

สถำนพัฒนำและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุรำษฏร์ธำนี

2.	 การรับบริการที่พักชั่วคราวแก่เด็กและครอบครัว	
ทีป่ระสบปัญหำตลอด 24 ชัว่โมง โดยเป็นสถำนแรกรบัตำมพระรำชบญัญติั 

คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และเป็นสถำนที่รับตัว ชั่วครำวตำมกฎหมำย  

3 ฉบับ คือ พระรำชบัญญัติป้องกันและ ปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี  

พ.ศ. 2539 พระรำชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ถูกกระท�ำด้วยควำมรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ. 2550 และ พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม 

กำรค้ำมนษุย์ พ.ศ. 2551 ด�ำเนนิกำรในบ้ำนพักเดก็และครอบครวั 76 แห่ง

ทั่วประเทศ
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กรมส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร	มกีำรด�ำเนนิกำร 

จัดสวัสดิกำรสังคมในรูปแบบสถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำร (เด็ก 

แรกเกิด-18 ปี) ดังนี้

1. กำรดูแลเด็กในสถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำร (รับเด็ก

แรกเกิด-7 ปี) มี 1 แห่ง คือ สถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำรบ้ำน 

เฟื่องฟ้ำ

2. กำรดูแลเด็กในสถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำร (รับเด็ก

อำย ุ7-18 ปี) ม ี4 แห่ง คอื สถำนคุม้ครองและพฒันำคนพิกำรบ้ำนรำชำวดี

ชำย สถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำรบ้ำนรำชำวดีหญิง สถำนคุ้มครอง

และพัฒนำคนพิกำรรำชบุรี

การบริการในสถานสงเคราะห์

สถำนสงเครำะห์อำจมีภำรกิจต่ำงกันบ้ำง แค่จะมีบทบำท 

พื้นฐำนคล้ำยๆ กัน ดังนี้

1. กำรเลี้ยงดู ให้นมอำหำรเสริม และอำหำรที่เหมำะสม  

ตำมวัย มีสถำนที่อยู่สะอำด มักแบ่งอำคำรหรือห้องตำมอำยุ ของเด็ก  

มีแม่บ้ำนและพี่เลี้ยงคอยดูแลให้ควำมรัก ควำมอบอุ่น

2. กำรรักษำพยำบำลและโภชนำกำร เน้นกำรป้องกัน แก้ไข

และบ�ำบัดรักษำสุขภำพอนำมัยของ เด็ก ให้วัคซีนสร้ำงภูมิคุ้มกันโรค 

ตำมวัย มีพยำบำลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

3. กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก มีนักพัฒนำกำรแบ่ง กลุ่มจัด

กิจกรรมเสริมพัฒนำกำรตำมช่วงวัยได้แก่ พัฒนำกำร ทำงร่ำงกำย จิตใจ 

สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม และบุคลิกภำพ
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4. สงัคมสงเครำะห์ จดัท�ำทะเบยีนประวตัเิดก็ ส่งเดก็ กลบัคนื

สู่ครอบครัวเดิม และพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กในสถำนสงเครำะห์ ให้เด็กมี

กำรเรียนรู้เชิงสังคม ตลอดจนเตรียมควำมพร้อมของเด็กก่อนส่งไปอยู่ใน

ครอบครัวทดแทน
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ชีวิตของเด็ก
แม้ว่ำเด็กในสถำนสงเครำะห์จะมำจำกที่แตกต่ำงกัน แต่

ประสบกำรณ์ทีเ่ดก็ในสถำนสงเครำะห์ทกุคนมร่ีวมกัน คอื กำรพลัดพรำก 

แยกจำกครอบครัวหรือผู้เลี้ยงดูที่คุ้นเคย กำรเปลี่ยนแปลงที่กินอยู่หลับ

นอนบ่อยคร้ัง แต่ละครัง้ท�ำให้เดก็เกดิควำมไม่มัน่ใจ ไม่ปลอดภยั รูส้กึกลวั 

เศร้ำ ไม่เข้ำใจว่ำ เกดิอะไรข้ึนกบัเขำ ด้วยสญัชำตญำณกำรเอำตวัรอด เด็ก

จึงเรียนรู้ที่จะปรับตัว เพื่อเรียกร้องหำควำมมั่นคงปลอดภัยจำกผู้เลี้ยงดู 

ซึง่วิธกีำรของเดก็แต่ละคน จะแตกต่ำงกันไปตำมอำย ุปัจจยัทำงกำยภำพ 

และประสบกำรณ์เดิม ว่ำจะท�ำอย่ำงไรให้ผู้เลี้ยงดูสนใจ จะตอบสนองต่อ
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ผู้เลี้ยงดูแต่ละคนที่ผลัดเปลี่ยนกันมำดูแลเขำอย่ำงไร เพื่อให้ตัวเขำนั้น

สำมำรถอยู่กับผู้ใหญ่หลำยคนท่ีล้วนแต่ต่ำงจิตต่ำงใจได้อย่ำงรำบรื่นและ

ปลอดภัย

ถ้ำเดก็ไค้รบักำรตอบสนองจำกผูเ้ลีย้งดูหน้ำใหม่อย่ำงเหมำะสม 

สม�่ำเสมอ พึ่งพิงได้ ไม่ผิดหวัง เด็กจะสบำยกำย สบำยใจ และจะเริ่มสร้ำง

ควำมผูกพัน ให้ควำมไว้วำงใจกับ ผู้เลี้ยงดูคนนั้น ขณะเดียวกันเด็กจะเริ่ม

มั่นใจว่ำเขำไม่ถูกทอดท้ิง แต่เป็นท่ีรักและช่ืนชมของผู้ใหญ่ รู้สึกตัวเอง 

มีคุณค่ำ เมื่อเด็กมีควำมมั่นใจและพัฒนำควำมไว้วำงใจในผู้ใหญ่ได้ เด็ก 

ก็พร้อมที่จะเรียนรู้ พัฒนำต่อไปตำมวัย ทั้งในด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์  

สติปัญญำ และสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ถ้ำผู้เลี้ยงดูสำมำรถตอบสนอง 

ได้ตำมวัย ตำมควำมต้องกำรของเด็ก กำรพัฒนำนั้นก็จะเป็นไปอย่ำง

เหมำะสม ท�ำให้เด็กรู้จักกำรควบคุมอำรมณ์ของตัวเอง เข้ำใจควำมรู้สึก

นึกคิดของผู้อื่น รู้เหตุรู้ผล ไว้วำงใจผู้ใหญ่ และมีควำมรู้สึกภูมิใจในตัวเอง

น้ันจะติดตัวเด็กไปเสมอ เป็นภูมิคุ้มกัน ทำงจิตใจที่ช่วยให้เขำสำมำรถ

รับมือกับควำมเปลี่ยนแปลง และกำรพลัดพรำกท่ีจะเกิดข้ึนอีกได้อย่ำง

มั่นคง

ในทำงฅรงกันข้ำม ถ้ำเด็กไม่ไค้รับกำรตอบสนองจำก ผู้เลี้ยงดู

หน้ำใหม่อย่ำงเหมำะสม หรือได้แต่ไม่สม�่ำเสมอ เมื่อเรียกร้องกลับได้แต่

ควำมผิดหวัง ท�ำให้เด็กเรียนรู้ว่ำคำดหวัง อะไรกับใครไม่ได้ เขำจะรู้สึก

สับสน หวำดกลัว เครียด โกรธ จนที่สุดพัฒนำเป็นควำมส้ินหวัง เศร้ำ  

ไม่สนใจสิง่แวดล้อม เกดิควำมรูส้กึว่ำตวัเองไร้ค่ำ ไม่มใีครรัก ไม่มใีครสนใจ 

พึ่งพิงใครไม่ได้ ไม่ไว้วำงใจใคร เด็กจะเอำตัวรอดด้วยกำรเรียนรู ้ว่ำ  

จะปฏิบัติต่อผู้เลี้ยงดูแต่ละคนอย่ำงไร เพื่อให้ตัวเองปลอดภัย ไม่คำคหวัง

อะไรจำกผู้เลี้ยงดู แต่พยำยำมพึ่งตัวเอง ไม่สนใจคนอื่น ไม่แสดงออกถึง
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ควำมต้องกำรของตัวเอง เก็บง�ำควำมโกรธไว้ จนกระทั่งเมื่อไหร่ที่ระงับ 

ไม่ได้ ก็จะแสดงออกอย่ำงรุนแรง เด็กท่ีเต็มไปด้วยควำมทุกข์นี้จะมี

พัฒนำกำรช้ำ โดยเฉพำะทำงด้ำนควำมคิด สติปัญญำ เพรำะใช้พลังงำน

ทัง้หมดไปหมกมุ่นอยูก่บัควำมกลวั ควำมไม่มัน่ใจว่ำอะไรจะเกิดข้ึนกบัชวีติ

ของตวัเอง และควำมรูส้กึขำดรกั ควำมรูส้กึทำงลบทีเ่กดิขึน้นีจ้ะตดิตวัเดก็

ไปเช่นกัน เมื่อเขำต้องเผชิญกับควำมเปลี่ยนแปลงและกำรพลัดพรำกอีก

โดยขำดภูมคุ้ิมกันทำงใจ ชวีติก็ไม่ต่ำงจำกควำมทกุข์ถำวร ทีแ่ม้จะมผีูห้วงั

ดหียบิยืน่ควำมรกั ควำมห่วงใยให้ กไ็ม่อำจสมัผสัได้เมือ่เขำไม่อำจไว้ใจใคร

ได้อีก 

ภูมิคุ้มกันทำงใจจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเด็กพัฒนำควำมผูกพันธ์

อย่ำงต่อเนือ่งยำวนำนกบัผูใ้หญ่ เมือ่ยงัเล็ก เด็กจะไม่เฉพำะเจำะจงว่ำเป็น

ใคร จะพอใจผู้ใหญ่ทุกคนที่ดูแลเวลำเด็กต้องกำร แต่เมื่ออำยุ 6-9 เดือน 

เดก็จะเริม่รูจ้กัว่ำ จะไว้วำงใจใครให้เป็นทีพ่ึง่พงิของ เขำซ่ึงกม็กั เป็นคนที่ 

เลี้ยงดูใกล้ชิด ตอบสนองควำมต้องกำรของเด็กได้สม�่ำเสมอ

ด้วยข้อจ�ำกัดของจ�ำนวน “แม่” หรือพ่ีเล้ียงต่อจ�ำนวน เด็ก 

ในสถำนสงเครำะห์ ท�ำให้กำรส่งเสริมควำมมั่นคงทำงอำรมณ์ และ

กระบวนกำรพัฒนำที่เหมำะสมเป็นไปอย่ำงยำกล�ำบำก เนื่องจำกกำร 

เรยีนรูใ้นวยัเดก็เลก็นัน้ต้องกำรทัง้เวลำและควำมใกล้ชดิ กำรมปีฏสัิมพันธ์

ระหว่ำงเด็กกับผู้ใหญ่ในลักษณะตัวต่อตัว ท่ีจะสำมำรถซึมซับ ถ่ำยทอด

ควำมรูส้กึ สหีน้ำ น�ำ้เสยีง อำรมณ์ระหว่ำงกนัและกนัได้ นีจ่งึเป็นทีม่ำของ

โครงกำรอำสำสมัคร ซึ่งมองหำผู้ใหญ่ที่มีเวลำเข้ำมำช่วย ดูแลเด็กใน

ลักษณะตัวต่อตัวอย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อช่วยสร้ำงควำมมั่นคง

ทำงจิตใจให้แก่เด็ก ส่งเสริมพัฒนำกำรทำงอำรมณ์ และควำมคิดให้สมวัย 

บนรำกฐำนควำมผูกพันของเด็กที่มีต่อผู้ใหญ่
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เมื่อเด็กเติบโตเข้ำสู่วัยรุ่น ซึ่งถือเป็นวัยหัวเล้ียวหัวต่อของชีวิต

ปรบัเปลีย่นจำกวยัเดก็เข้ำสูว่ยัผูใ้หญ่ เร่ิมตัง้แต่ช่วงอำยปุระมำณ 12 หรอื 

13 ปี มีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนร่ำงกำยเป็นสัญญำณส�ำคัญ และในขณะ 

เดยีวกนักม็พัีฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ ท่ีจะเปลีย่นแปลงง่ำย อ่อนไหว รนุแรง 

บำงครั้งก็เก็บกด มีควำมคิดเห็นเป็นของตนเอง ซ่ึงในช่วงนี้เด็กก็จ�ำเป็น

ต้องมีอำสสมัครเช่นกัน

กำรได้มอีำสำสมคัรทีม่วียัต่ำงกนั ได้คอยมำเป็นเพือ่น พีห่รอืลงุ

ป้ำ น้ำอำ ช่วยสร้ำงสำยสัมพันธ์ ให้ค�ำแนะน�ำ คอยช่วยเหลือ ด้ำนต่ำงๆ 

ให้เด็กวัยรุ่นเหล่ำนี้ เป็นกระบวนกำรช่วยให้เด็กได้ ผ่ำนพ้นวัยหัวเลี้ยว

หัวต่อไปได้อย่ำงรำบรื่น

นอกจำกเด็กปกติแล้ว ยังมีสถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำร

บำงแห่งที่ ต้องดูแลเด็กพิกำร ซ่ึงเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ต้องกำรปัจจัย 

พื้นฐำนในกำรด�ำรงชีวิตเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป ต้องกำรกำรดูแล เอำใจใส่ 

ควำมรัก กำรเลี้ยงดูอย่ำงเด็กปกติ ในกำรดูแลเด็กพิกำร อำสำสมัครจะ

ต้องยอมรับและเข้ำใจในสภำพร่ำงกำย และข้อจ�ำกัดของเด็กแต่ละคน 

อำสำสมัครควรส่งเสริมสนับสนุนกำรฟื้นฟูศักยภำพของเด็ก และต้องท�ำ

อย่ำงสม�่ำเสมอ ให้เด็กได้ฝึกฝนกิจกรรมต่ำงๆ ด้วยตนเอง

อย่ำงไรกต็ำมในกำรดแูลเดก็พกิำร ซึง่มีอยูห่ลำยประเภทนัน้ มี

ข้อแนะน�ำในกำรดูแลเบื้องต้นดังนี้

1. ผิดปกติทำงกำรเคลื่อนไหว ต้องหมั่นท�ำ กำยภำพบ�ำบัด  

ฝึกบรหิำรกล้ำมเนือ้มดัเลก็ กล้ำมเนือ้มดัใหญ่ ในส่วนของเด็กสมองพิกำร 

(Cerebral Palsy หรือ C.P.) ควรฝึกกำรเคี้ยว กำรกลืน กำรจับช้อน  

กำรถอด ใส่เสื้อผ้ำ อำบน�้ำ เข้ำห้องน�้ำ เป็นต้น
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2. บกพร่องทำงสติปัญญำ ขำดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ส่ิง

ต่ำงๆ ต้องส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ในกำรใช้ชีวิตประจ�ำวัน เช่น กำรใช้ช้อน

ตักอำหำรทำนเอง กำรเข้ำห้องน�้ำ กำรแต่งตัว

3. ผิดปกติทำงกำรมองเห็น คอยแนะน�ำสถำนที่ให้เด็กคุ้นเคย 

พูดคุยซักถำม สัมผัสเด็กให้ได้รับควำมอบอุ่นจำกผู้ดูแล

4. ผิดปกติทำงกำรได้ยิน ท�ำให้เกิดกำรเรียนรู้ช้ำ จึงจ�ำเป็นที่

ต้องใส่เครื่องช่วยกำรได้ยิน และฝึกให้ใช้ภำษำมือในกำรสื่อสำร

ชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์ สิ่งที่อาสาช่วยได้

1. เด็กเล็กในสถำนสงเครำะห์ 

มีจ�ำนวนมำก เจ้ำหน้ำที่ช่วย

กระตุ้นพัฒนำกำรได้อย่ำงจ�ำกัด

1. ช่วยนวดสัมผัสเด็ก เพรำะเด็กจะ

ได้รับกำรกระตุ้น ผ่อนคลำย 

มีควำมสุข สุขภำพจิตดีขึ้น

2. บุคลำกรมีจ�ำนวนจ�ำกัดในกำร

ป้อนอำหำรแก่เด็กและส่งเสริม

พัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ

2. ช่วยแบ่งเบำงำน และช่วยส่ง

เสริมพัฒนำกำรให้เด็กท�ำอะไร

ได้ด้วยตัวเองมำกที่สุด

3. เด็กจ�ำนวนหนึ่งไม่สำมำรถไป

โรงเรียนปกติได้ เนื่องจำก 

มีพัฒนำกำรช้ำกว่ำวัย

3. ช่วยส่งเสริมพัฒนำกำร เช่น  

กำรอ่ำนหนังสือ เล่ำนิทำน และ

จัดกิจกรรมเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ  

รอบตัว พำไปทัศนศึกษำ ฯลฯ

4. เด็กวัยรุ่น มำจำกที่แตกต่ำง

หลำกหลำย จึงมีปัญหำทำงด้ำน

พฤติกรรมและอำรมณ์ที่ต่ำงกัน

ไป ต้องกำรใครสักคนที่เข้ำใจ

4. เป็นเพื่อนที่พูดคุย แนะน�ำ สร้ำง 

ควำมเข้ำใจเพื่อประคับประคอง

กำร เปลี่ยนผ่ำนจำกวัยเด็กไปสู่

วัยรุ่น ให้เขำมีควำมมั่นคงและ

เห็นคุณค่ำในตัวเอง
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พลังอาสา สร้างสุขให้เด็ก
อาสาสมัคร คือ ใคร

อำสำสมัครคือ ใครก็ได้ที่มีควำมพร้อมด้ำนเวลำ มีพื้นฐำน 

รกัเดก็ อยูกั่บเดก็ๆ ได้เป็นเวลำนำน และสนใจปัญหำของเดก็ อำสำสมคัร

สำมำรถเข้ำมำเป็นพี่ชำยพี่สำว ลุงป้ำน้ำอำ หรือแม้แต่ปู่ย่ำตำยำย ให้กับ

เด็กด้อยโอกำสด้วยควำมตระหนักว่ำ เด็กคือควำมหวังของสังคม และ 

ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู ้ใหญ่ทุกคนที่ต ้องให้ควำมช่วยเหลือ 

คุ้มครองเด็ก
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อาสาสมัครต้องเตรียมพร้อมอะไร
จำกประสบกำรณ์กำรด�ำเนินงำนอำสำสมัครพบว่ำ เมื่อทุกคน

แบ่งปันควำมรกั เพิม่ควำมใส่ใจควำมห่วงใยอำทร และ สร้ำงสมัพันธภำพ

กบัเดก็ทีเ่รำดแูลอย่ำงสม�ำ่เสมอและต่อเน่ืองน่ันคอื จดุเริม่ต้นของกำรช่วย

ให้เด็กมี “ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง” และยังส่งเสริม “กำรสร้ำงสำยสัมพันธ์

ระหว่ำงกัน” ซึ่งจะเป็น รำกฐำนส�ำคัญของกำรด�ำเนินชีวิตในอนำคฅของ

เด็กๆ ทุกคน

อำสำสมัครควรให้ควำมส�ำคัญในควำมตั้งใจ ควำมจริงใจและ

ควำมอำทรทีมี่ต่อเดก็ ซึง่จะช่วยสร้ำงสมัพนัธภำพ ทีม่คีณุค่ำ ยนืยำว และ

มัน่คง ไม่ควรมุง่เน้นกำรใช้วตัถสิุง่ของ เพือ่เป็นเคร่ืองมอืในกำรสร้ำงควำม

สัมพันธ์กับเด็ก
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อำสำสมัครมำด้วยกำรแบ่งปันเวลำ และจิตใจมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม

ด้วยควำมรักควำมปรำรถนำดี ที่จะสนับสนุนเด็กๆ ให้เติบโตอย่ำงมี

คุณภำพ โดยไม่มีค่ำตอบแทนใดๆ

คุณสมบัติของอาสาสมัคร
1. สำมำรถมำร่วมกจิกรรมกบัเดก็อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 คร้ัง 

ครั้งละประมำณ 3 ชั่วโมง โดยมำต่อเนื่องอย่ำงสม�่ำเสมอ 4-6 เดือนหรือ

จนกว่ำเด็กจะพ้นจำกสถำนสงเครำะห์

2. มีควำมอดทน แบ่งปันควำมรักให้กับเด็ก

3. ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลง กติกำของโครงกำร เช่น ไม่

สำมำรถเลอืกเดก็ท่ีดแูล แต่ต้องขึน้กบักำรพริำรณำของเจ้ำหน้ำที ่กำรดูแล

เด็กคนเดิมทุกครั้ง ตรงต่อเวลำในกำรรับ-ส่งเด็ก ฯลฯ

4. มีใจเปิดกว้ำง มีทัศนคติที่ดีต่อกำรอยู ่ร ่วมกัน พร้อม  

แลกเปลีย่นควำมคดิเห็นท่ีแตกต่ำง พร้อมรับฟังเจ้ำหน้ำทีใ่น เรือ่งกำรดแูล

เด็กซึ่งอำจแตกต่ำงจำกควำมเคยชินเดิม และพร้อมปฏิบัติต่อกันด้วย 

ควำมเคำรพ

5. เป็นผู้ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีกับเด็ก

6. มีอำยุไม่ต�่ำกว่ำ 18 ปี
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การเป็นอาสาสมัคร
1. กรอกข้อมูลใบสมัคร พร้อมแนบส�ำเนำบัตรประชำชน  

รูปถ่ำย 1 นิ้ว และใบรับรองแพทย์

2. กำรสัมภำษณ์หรือพูดคุยระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่และอำสำ

3. เข้ำร่วมกำรปฐมนเิทศ เพือ่เรียนรูง้ำน เรียนรู้ควำมต้องกำร

ของเด็ก และวิธีกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก รวมถึงข้อควรปฏิบัติในกำร

เป็นอำสำสมัคร

4. เริ่มปฏิบัติงำนอำสำสมัคร

5. หลังจำกพบเด็กในแต่ละครั้ง จะมีกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนถึง

สิง่ท่ีได้พบเหน็ระหว่ำงดแูลเดก็ เพือ่กำรปรบัปรงุแก้ไขปัญหำในครัง้ต่อไป

6. ประชุมสรุปบทเรียนกำรท�ำงำนทุกๆ 2-3 เดือน

กติกาในการดูแลเด็ก
หลังจำกท่ำนได้ตัดสินใจเป็นอำสำสมัครแล้ว เจ้ำหน้ำที่ จะ

ปรึกษำหำรือกับท่ำนเพื่อจัดเด็กคนใดคนหนึ่งที่เหมำะสม และสอดคล้อง

กับควำมต้องกำร โดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นให้

เด็กมีสุขภำพ หรือพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ดีขึ้น

หลีกเลี่ยงกำรเดินไปเลือกเด็กตำมใจชอบ เพรำะอำจเป็นกำร

เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งควำมเอ็นดู เมื่อได้รับเด็กมำดูแลแล้ว ในกำรมำ

เย่ียมเยยีนเดก็แต่ละครัง้ ขอควำมร่วมมอืให้อำสำสมคัรปฏบิตัติำม เงือ่นไข 

ดังนี้

1. ลงชื่อในสมุดอำสำสมัคร

2. แสดงบัตรประจ�ำตัวอำสำสมัครต่อเจ้ำหน้ำท่ีประจ�ำตึก 

ทุกครั้งเมื่อไปรับเด็ก
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3. รับ-ส่ง เด็กตำมเวลำที่ก�ำหนด

4. ไม่เข้ำไปภำยในอำคำรหรือบ้ำนเด็ก หลีกเลี่ยงกำร เดินดู

เด็กตำมอำคำรต่ำงๆ

5. ไม่น�ำเด็กออกนอกสถำนสงเครำะห์

6. ดูแลเด็กอย่ำงใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตำมล�ำพัง

ข้อควรปฏิบัติ ในการเป็นอาสาสมัคร

1. สนับสนุนให้เด็กมีควำมมั่นใจ มีพัฒนำกำรที่สม�่ำเสมอ ไม่

อ่อนแอ พึ่งพิง โดย

 ✿ มำเยีย่มเดก็อย่ำงสม�ำ่เสมอ โดยควรมำอย่ำงน้อยสปัดำห์

ละ 1 ครั้ง โดยไม่จ�ำเป็นต้องมี ของใดๆ มำให้ ควำมสม�่ำเสมอจะช่วยให้

เด็กเกิดควำมผูกพัน และมั่นใจ

 ✿ ท�ำควำมรู ้จัก ศึกษำนิสัยของเด็กที่ตนดูแล เพื่อให้

สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของเดก็ได้อย่ำงเหมำะสม และทนัท่วงที 

 ✿ มีกิจกรรมท่ีสอคคล้องกับพัฒนำกำรของเด็ก พยำยำม

พดูคยุ สอนให้เดก็รูจ้กัสิง่รอบตวั ส่งเสริมประสบกำรณ์ ชีวติผ่ำนกิจกรรม

ต่ำงๆ และกำรเล่น

 ✿ ส่งเสริมให้เด็กท�ำอะไรด้วยตัวเอง ไม่เอำอก เอำใจ หรือ

ตำมใจเด็กมำกจนเกินไป เช่น อุ้มตลอดเวลำ ฯลฯ

 ✿ ชดัเจนว่ำสิง่ไหนท�ำได้ สิง่ไหนท�ำไม่ได้ จะช่วยสร้ำงวนิยั

ให้เด็กได้



23

 ✿ เมื่อเด็กโกรธ หงุดหงิด เสียใจ ฯลฯ อำสำสมัคร ควรมี

ท่ำทีที่สงบ แสดงควำม เข้ำอกเข้ำใจและใช้ค�ำพูดในเชิงสะท้อนอำรมณ์

ควำมรู้สึกขณะนั้นของเด็ก เพื่อให้เด็กเข้ำใจ อำรมณ์ของตนเองและ 

เรียนรู้ที่จะควบคุมพฤติกรรม ยกตัวอย่ำง เช่น เวลำท่ีเด็กร้องไห้งอแง 

อำสำสมคัรควรพดูว่ำ “หนโูกรธ มำกใช่ไหม...? หนเูลยร้องไห้ หนไูม่พอใจ

ที่พี่ไม่ให้หยิบของเล่น ชิ้นนี้ แต่ของเล่นชิ้นนี้มีคนเล่นอยู่ก่อนแล้ว”

2. ปฏิบัติต่อเด็กอย่ำงอ่อนโยน มีควำมใจเย็น อดทน และ

ควบคุมอำรมณ์ให้มั่นคง ใช้วำจำสุภำพ ใช้น�้ำเสียงที่นุ่มนวลอยู่เสมอแม้

เวลำที่เด็กโกรธ เสียใจ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมำะสม

3. ให้ควำมสนใจกับเด็กอย่ำงเต็มที่ ไม่ปล่อยให้เด็ก เล่นตำม

ล�ำพงัหรอืเล่นกบัเพือ่นโดยไม่อยูใ่นสำยตำของอำสำสมคัร ไม่ควรสงัสรรค์

กันเองหรือสนใจเล่นกับเด็กอื่นนำนเกินควร

4. ระมัดระวังอันตรำยที่อำจเกิดกับเด็ก โดยเฉพำะเด็กเล็กท่ี

อำจเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คำดฝันได้ง่ำย เช่น หยิบของชิ้นเล็กๆ เข้ำปำก นั่ง

แล้วหงำยหลัง หกล้ม เอำนิ้วแหย่พัดลมหรือ ปลั๊กไฟ ฯลฯ

5. ก่อนส่งเด็กเข้ำบ้ำน ควรมีกำรเตรียมเด็กว่ำใกล้เวลำกลับ

บ้ำนแล้ว ระหว่ำงทำงให้สร้ำงบรรยำกำศท่ีสบำยๆ แม้เดก็จะไม่เตม็ใจหรอื

เสียใจที่ต้องกลับบ้ำนก็ตำม 

6. กรณีพบควำมผิดปกติ อำกำรเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้น

กับเด็ก ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ทันที และแจ้งแม่หรือพี่เลี้ยงประจ�ำบ้ำนทุกครั้ง

เมื่อส่งเด็ก
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7. ไม่ใช้ควำมรุนแรงกับเด็กในทุกรูปแบบ 

 ทำงร่ำงกำย: ไม่ตี ไม่หยิก 

 ทำงวำจำและอำรมณ์: ไม่ตะคอก ไม่ดุไม่ใช้ค�ำพูด

 ในเชิงลบที่เป็นกำรต�ำหนิเด็ก เช่น นิสัยไม่ดี ขี้เกียจ  

น่ำเกลยีด หรอืไม่ขูเ่ดก็ เช่น “หำกไม่ท�ำตำมจะไม่รกั จะไม่มำรับอกีแล้ว” 

 ไม่ล้อเลียนหรือหัวเรำะเยำะเด็กเหมือนเป็นตัวตลก ฯลฯ

8. ไม่ตั้งสมญำนำมให้เด็กหรือตั้งชื่อที่ตอกย�้ำปมด้อยของเด็ก

9. ไม่รับเด็กอื่นที่ไม่ใช่น้องตนเอง

10. ไม่ควรน�ำขนมเด็กกิน เนื่องจำกเด็กจะไม่ยอมกินข้ำว

11. ไม่ใช้จำน ชำม ช้อน แก้ว ผ้ำเช็ดหน้ำ ร่วมกับเด็ก คนอื่น 

หรือแม้แต่กับอำสำสมัครเอง

12. ไม่เปิดเผยช่ือ-นำมสกุล สถำนภำพควำมเป็นเด็กก�ำพร้ำ 

หรือรูปภำพของเด็กในสื่อที่เป็นสำธำรณะ เช่น อินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์ 

สิง่ตพีมิพ์ ฯลฯ เพรำะเป็นกำรละเมดิสทิธส่ิวนตวัองของเดก็และครอบครัว

ที่แท้จริง

13. ไม่พยำยำมค้นหำที่อยู่หรือครอบครัวเดิมของเด็ก เพรำะ

อำจส่งผลกระทบด้ำนลบต่อเด็กหรือครอบครัวได้

14. เมือ่ส่งเดก็กลบัเข้ำอำคำรหรอืบ้ำนแล้ว ให้อำสำสมคัรแยก

ออกจำกเด็กเด็ดขำด ไม่ควรมีทีท่ำลังเล เพรำะจะท�ำให้เด็กเกิดควำมไม่

ม่ันคงสับสนในกำรกลับอำคำร หรือบ้ำน และอำจเกิดควำมยำกล�ำบำก

เมื่ออยู่ในควำมดูแลของพี่เลี้ยง
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การสิ้นสุดการเป็นอาสาสมัคร
1. ไม่ปฏิบัติตำมกฎเกณ์และข้อตกลง

2. ขำดกำรปฏิบัติงำนอำสำสมัครเกินกว่ำ 1 เดือน

3. ขอยตุกิำรเป็นอำสำสมคัรด้วยตวัท่ำนเอง ให้แจ้งผูป้ระสำน

งำนทรำบล่วงหน้ำ

4. เมือ่ประสงค์รบับตุรบญุธรรม ให้ออกจำกกำรเป็นอำสำสมคัร

ค�าถามที่พบบ่อย

1.	 ท�าไมต้องรับเด็กเพียงคนเคียว
ด้วยข้อจ�ำกดัของกำรเลีย้งดทูีม่เีดก็มำกมำย แต่มแีม่ หรอืพีเ่ลีย้ง

เพียงไม่ก่ีคน กำรมีผู้คนมำกหน้ำหลำยตำเข้ำมำ ท�ำให้เด็กๆ เคยชิน 

กับกำร “ไม่มีใครเป็นของฉัน” และ “ฉันก็ ไม่ได้เป็นของใคร” กำรมี 

อำสำสมัครจึงเป็นประสบกำรณ์ครั้งแรกที่ดีส�ำหรับเด็กๆ อยำกให้เด็กๆ 

มั่นใจอย่ำงเต็มเปี่ยมว่ำ “เขำถูกรัก” กำรได้ดูแลเอำใจใส่อย่ำงเต็มที ่ 

และสม�่ำเสมอ จะเป็นพ้ืนฐำนที่ส�ำคัญของกำรสร้ำงควำมผูกพัน หำก 

อำสำสมคัรมำแล้วต้องดแูลน้องครัง้ละตัง้หลำยคน สภำพกจ็ะเป็นเหมอืน

ที่เด็กเคยชินอยู่ทุกวัน เพรำะฉะนั้นเมื่อมีอำสำสมัครมำดูแล จึงเป็น

ประสบกำรณ์และช่วงเวลำทีพ่เิศษส�ำหรบัเขำนัน่คอื กำรได้ถกูดแูลเอำใจ

ใส่แบบเฉพำะเจำะจงที่ตัวเขำเพียงคนเดียว

ส�ำหรับเด็กๆ ที่มีอำรมณ์อ่อนไหว ไม่มั่นคง กำรที่ อำสำสมัคร

มีเด็กดูแลหลำยคนในเวลำเดียวกัน นอกจำกไม่ช่วย เด็กแล้วยังอำจสร้ำง

แผลในใจเพิ่มขึ้นได้
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2.	 ท�าไมเด็กป่วยบ่อยจัง
ประมำณร้อยละ 95 ของเด็กในสถำนสงเครำะห์เกิด จำกแม่ที่

ตัง้ท้องไม่พร้อม ซึง่มีควำมตงึเครยีดและไม่ได้ดแูล สขุภำพระหว่ำงตัง้ท้อง 

เด็กๆ ส่วนใหญ่จึงมีต้นทุนด้ำนสุขภำพ ค่อนข้ำงต�่ำ ไม่ค่อยแข็งแรงเสี่ยง

ต่อกำรเจบ็ป่วย โดยเฉพำะในเดก็วยัต�ำ่กว่ำ 1 ปี นอกจำกนีเ้มือ่มำอยูร่วม

กันจ�ำนวนมำก และข้อจ�ำกัดที่ไม่สำมำรถดูแลใกล้ชิดแบบเด็กบ้ำนทั่วไป 

ท�ำให้เด็กเจ็บป่วยได้ง่ำย หำยยำก และส่งผลต่อพัฒนำกำรของเด็กด้วย 

หำกอำสำสมัครเข้ำใจในพื้นฐำน และช่วยกันดูแลเด็กก็จะลดควำม 

เจ็บป่วยหรือช่วยสร้ำงสุขภำวะที่ดีได้

3.	 ท�าไมต้องรับ-ส่งเด็กตามเวลา
เมือ่มำเยีย่มเดก็ได้สกัระยะหน่ึง พีอ่ำสำอำจรูส้กึว่ำ ยิง่เดก็ได้อยู่

กับอำสำสมัครตัวต่อตัวมำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีควำมสุข มีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น แต่

ก็ไม่จรงิเสมอไป เพรำะกำรรบัส่งตำมเวลำจะช่วยให้เดก็ๆ เรยีนรูเ้รือ่งกำร

จ�ำกัดควำมต้องกำรของตัวเอง และเรียนรู้เรื่องวินัยได้เป็นอย่ำงดี

4.	 ซื้อของใช้ส่วนตัวมาให้เด็กได้หรือไม่
อันที่จริงเด็กๆ มีของใช้ทุกอย่ำงค่อนข้ำงครบครันแล้ว แต่บำง

ครั้งด้วยควำมรัก และควำมเอ็นดู อำสำสมัครอำจอยำกซื้อของส่วนตัว 

เช่น เสื้อผ้ำ รองเท้ำ ตุ๊กตำ ของเล่น ฯลฯ ให้กับเด็ก สำมำรถท�ำได้แต่ขอ

ให้น�ำมำเฉพำะเวลำมำเยี่ยมเด็ก และน�ำกลับทุกครั้ง
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5.	 เหตุใดจึงไม่ควรล้อเลียนหรือตั้งสมญานามให้เด็ก		
รวมตั้งต�าหนิเด็ก

โดยท่ัวไปผู้ใหญ่มักแสดงกำรเอ็นดูเด็ก โดยกำรล้อเลียนหรือ 

ตั้งสมญำนำมให้เด็ก อำสำสมัครอำจรู้สึกว่ำเป็นเรื่องธรรมดำไม่น่ำมี 

ผลกระทบอะไรต่อเดก็ แต่เดก็ๆ สถำนสงเครำะห์นัน้ต่ำงจำกเดก็บ้ำนทัว่ไป 

เพรำะสภำพจิตใจของเด็กๆ เปรำะบำง ต้นทุนน้อยกว่ำเด็กบ้ำน กำรถูก

ล้อเลียน หรือตั้งสมญำนำมที่ตอกย�้ำปมด้อย กำรต�ำหนิเด็ก ยิ่งลดทอน

คุณค่ำของเด็กอย่ำงคำดไม่ถึง 

6.	 ท�าอย่างไรเวลาเด็กมีพฤติกรรมไม่น่ารัก
อำสำสมัครควรท�ำหน้ำที่ให้สติเด็กอย่ำงสงบและจริงจัง เช่นว่ำ 

“เล่นน�้ำลำยแบบน้ีไม่ดีเลย เรำมำเล่นอยำ่งอ่ืนกันดีกว่ำ”, “ถ้ำหนูไม่กิน

ข้ำว ก็คงต้องกลับไปกินข้ำวกับแม่ประจ�ำบ้ำนแล้วล่ะ หนูจะเลือกแบบ

ไหนดี”, “พี่รักหนูนะ แต่พี่ไม่ชอบเลย ที่หนูแกล้งเพื่อน ครำวหน้ำไม่ท�ำ

แล้วนะ”

อย่ำบ่นยืดยำว เด็กจะไม่เข้ำใจว่ำอำสำสมัครต้องกำรอะไร  

อย่ำขู่ว่ำจะไม่รัก ไม่มำรับอีกแล้วเพรำะเป็นคนละเรื่องกัน เพรำะเรำไม่

ชอบพฤติกรรมนั้นของเด็ก ไม่ใช่ไม่รักไม่ชอบเด็ก กำรขู่อำจได้ผลในขณะ

นั้น แต่จะท�ำให้เด็กเสียใจ รู้สึกแย่กับตัวเอง และไม่ได้เรียนรู้ที่จะควบคุม

ตัวเองอย่ำงแท้จริง
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7.	 ท�าอย่างไรเมื่อเด็กกรีดร้อง	หรือร้องไห้งอแง
อำสำสมคัรๆ ต้องตัง้สตแิละท�ำใจให้สงบก่อน เพรำะท่ำททีีส่งบ

ผ่อนคลำยจะช่วยลดอำรมณ์ของเด็กๆ ลงได้ หรืออย่ำงน้อยก็ไม่เพิ่มดีกรี

ควำมรุนแรงให้มำกข้ึน จำกน้ันลองค้นหำสำเหตุว่ำเหตุใดเด็กจึงร้องไห้ 

หงุดหงิดอำรมณ์เสีย ซึ่งอำจจ�ำแนกได้ง่ำยๆ ดังนี้

✿ มำจำกควำมไม่สบำยกำย เช่น ร้อน เหนือ่ย ง่วง เพ่ิงต่ืนนอน 

หิว ไม่สบำย ฯลฯ เมื่อหำสำเหตุเจอแล้วก็แก้ไขได้ง่ำย ปลอบประโลมกัน

ไป ร้อนก็อำบน�้ำประแป้ง เช็คเนื้อ เช็คตัว ดื่มน�้ำ หิวก็ให้กินนม อำหำร

มื้อหลักหรือกินขนมรองท้อง ง่วงก็กล่อมนอน ไม่สบำยก็ปรึกษำกับ 

เจ้ำหน้ำที่ หรือส่งต่อให้พยำบำล หรืออำจต้องส่งกลับอำคำรหรือบ้ำน  

เพื่อพักผ่อนขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์

✿ มำจำกกำรถูกขัดใจ เช่น

 • ไม่ให้กินขนมเพรำะกินมำกไปแล้ว ก็ต้องพยำยำมยืนยัน

เหตุผลด้วยท่ำทีที่นุ่มนวล บอกเด็กว่ำ “เดี๋ยวหนูต้องกินข้ำวแล้ว” หรือ 

“ถ้ำหนูไม่ร้องไห้ไม่หงุดหงิด ก็จะเก่งมำก” เบี่ยงเบนให้เล่นของเล่นหรือ

ท�ำกิจกรรมโปรดอื่นๆ เป็นกำรทดแทน

 • เด็กอยำกได้ของเล่นชิ้นที่เพื่อนเล่นอยู่ อำจอธิบำยให้เด็ก

ฟังว่ำ “พี่เข้ำใจว่ำหนูอยำกเล่น แต่ว่ำเพื่อน เล่นอยู่ หนูต้องรอก่อนนะ  

หนูเล่นของอย่ำงอื่นแทนได้มั้ย”

 • ถึงเวลำส่งเดก็แล้ว เดก็ไม่อยำกกลบัตึก ยนืยนักบัเด็กด้วย

ท่ำทีที่นุ่มนวลว่ำ “พี่รู้ว่ำหนูอยำกอยู่ต่อ แต่ตอนนี้หมดเวลำแล้ว เดี๋ยว

อำทิตย์หน้ำเรำก็จะเจอกันเหมือนเดิมนะ ไม่ต้องร้องไห้” 
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 • ก่อนถึงเวลำส่งเด็กทุกครั้ง ควรเตือน เด็กว่ำใกล้จะหมด

เวลำแล้ว เช่น “อีก 10 นำทีจะกลับตึกแล้วนะ” เพื่อ ให้เด็กเตรียมใจไว้

ก่อนจะช่วยลดปัญหำกำรร้องไห้งอแงลงได้ 

✿ มำจำกสำเหตุอื่นๆ

 • เดก็ๆ บำงคนอำจเป็นเดก็อำรมณ์ไม่มัน่คง วติก กงัวลง่ำย 

เด็กก็ไม่ทรำบว่ำตัวเองหงุดหงิด เสียใจอะไร เด็กลักษณะนี้อำจร้องไห้ได้

นำนๆ อำสำสมัครต้องใช้ควำมอดทนอย่ำงมำก หำกพยำยำมท�ำตำม 

ข้อแนะน�ำข้ำงบน เช็ดเนื้อ เช็ดตัว ให้ขนม ให้น�้ำ พำเดินเล่น ฯลฯ อะไร

ต่ำงๆ แล้วยังไม่หยุดร้อง ก็ให้พยำยำมแยกเด็กไปหำที่ที่สบำย ไม่ร้อน  

ไม่มีคนมำคอยสนใจ (กำรมีคนมำถำมอำจเป็นตัวเร้ำอำรมณ์ หรือท�ำให้

สถำนกำรณ์แย่ลง) ใช้ท่ำทีสงบและนุ่มนวล ใช้มือ ลูบไล้ กอคหรือ 

อุ้มเด็กไว้ พูดกับเด็กว่ำ “ร้องได้ เข้ำใจว่ำ หนูไม่สบำยใจ ไม่เป็นไร ถ้ำ

เหนื่อยก็หยุดนะ” อำจร้องเพลง เบำๆ ถ้ำเด็กไม่อยำกให้แตะเนื้อต้องตัว 

เรำก็นั่งอยู่ใกล้ๆ เขำ ส่งเสียงให้รู้ว่ำเรำใส่ใจเขำ โดยปกติเด็กจะอำรมณ์

สงบได้ในที่สุด

 • บำงครั้งเด็กโตๆ บำงคนอำจมีควำมรู้สึกว่ำพ่ี ไม่รัก ไม่

สนใจ หรือไม่ได้ดั่งใจแล้วหงุดหงิด โวยวำย ด่ำ ฯลฯ อำสำสมัครจ�ำเป็น

ต้องใช้ท่ำทีที่สงบและจริงรัง แยกเด็กออกไปจำกผู ้คน บอกเขำว่ำ  

“ใจเย็นๆ ลองนั่งนิ่งๆ ดูก่อน โกรธได้แต่ ด่ำคนอื่นไม่ได้นะ” หรือ “โกรธ

ได้แต่ขว้ำงของแบบน้ีไม่ได้” “หำยโกรธแล้วช่วยบอกให้พีรู้่ด้วยว่ำหนโูกรธ

อะไร” โดย ปกติแล้วเด็กๆ จะสำมำรถคลี่คลำยอำรมณ์ตัวเองได้ในที่สุด 

อำสำสมัครค่อยๆ คุยกับเขำว่ำโกรธ ไม่พอใจอะไรให้บอก ชื่นชมที่เขำ

สำมำรถควบคุมตัวเองได้ พำไปล้ำงหน้ำล้ำงตำ ดื่มน�้ำ เล่นกันตำมปกติ
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 • เด็กพิเศษ เช่น ดำวน์ซินโดรม สมำธิสั้น ออทิสคิก ฯลฯ 

โดยปกติอำสำสมัครๆ พยำยำมยืดหยุ่น ไม่คำดหวังเด็กมำกจนเกินไป 

อยู่แล้ว แต่หำกเด็กท�ำอะไรท่ีเป็นอันตรำยต่อผู้อื่น หรือมีพฤติกรรมไม่

เหมำะสม เช่น ตีผู้อื่น ด่ำโวยวำย สำมำรถใช้วิธีเดียวกับเด็กโตๆ ได้ คือ 

แยกเด็กออกไปในทีท่ีไ่ม่มคีน พลกุพล่ำน พูดคยุโดยใช้ค�ำพดูสัน้ๆ กระชบั 

เช่น “ใจเย็นๆ หนูโกรธได้ แต่ตีเพื่อนไม่ได้ ด่ำไม่ได้” ในกรณีที่เด็กตัวโต

มำก และอำจไม่ยอมเคลื่อนย้ำยง่ำยๆ ก็ไม่ต้องฝืนพำเด็กออกไป เพรำะ

อำจท�ำให้เขำโกรธมำกขึ้น แต่ให้บอกว่ำ “ใจเย็นๆ ถ้ำยังโกรธอยู่ก็ให ้

นั่งนิ่งๆ ตรงนี้ ยังไม่ต้องไปไหน แต่จะไม่มีใครพูดด้วยเลยถ้ำยังด่ำอยู่”  

เมื่อเด็กสงบแล้วให้ชื่นชมว่ำ “เก่งมำก ครำวหน้ำไม่ท�ำแบบนี้อีกนะคะ” 

ทุกกรณี อำสำสมัครควรใช้ควำมอดทน ใจเย็น เข้ำใจ เด็กให้

มำกๆ เพรำะไม่มีเด็กคนไหนอยำกงอแง ร้องไห้ เอำแต่ใจ เด็กอยำกเป็น

เด็กดีของพี่ทั้งนั้น แต่หนูยังเด็ก ยังสับสนไม่เข้ำใจ ควำมต้องกำรของตัว

เองบ้ำง, ยังควบคุมตัวเองไม่ได้บ้ำง แต่ถ้ำอำสำสมัครอดทนใจเย็นกับเขำ 

เขำก็จะเรียนรู้วิธีกำรควบคุม อำรมณ์นั้นจำกอำสำสมัครได้

แต่ถ้ำอำสำสมัคร รู้สึกว่ำเริ่มโกรธหรือหงุดหงิดจน คิดว่ำไม่

สำมำรถควบคุมอำรมณ์ ท่ำที ค�ำพูดให้ดูสงบได้ ขอแนะน�ำให้หำตัวช่วย 

จะเป็นเจ้ำหน้ำทีห่รอือำสำสมคัรคนอืน่ๆ ทีเ่ข้ำใจ สถำนกำรณ์มำช่วยเป็น

ธรุะให้ อย่ำจดักำรต่อด้วยตวัเองเพรำะจะแย่ด้วยกนัทัง้ 2 ฝ่ำย โดยเฉพำะ

เดก็เลก็ๆ เวลำอำสำสมคัร เครยีด โกรธหรอืหงุดหงิด กล้ำมเนือ้จะตึงเขมง็

โดยที่เรำไม่รู้ตัว แต่เด็กจะรับรู้ได้ซ่ึงจะท�ำให้เด็กยิ่งเครียด ดังนั้นอำสำ

สมัครยิ่งอุ้มเด็กไว้ เด็กก็ยิ่งร้องไห้ไม่หยุด
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8.	 ท�าอย่างไรเมื่อเด็กต้องแยกจากเราไป
เมื่อท่ำนเป็นอำสำสมัครได้ระยะหนึ่ง เป็นไปได้ว่ำ “เด็ก” และ 

“อำสำสมัคร” อำจต้องแยกจำกกันไปด้วยหลำยสำเหตุ เช่น

✿ เด็กย้ำยสถำนสงเครำะห์ ส�ำหรับเด็กๆ ที่อยู ่ในสถำน

สงเครำะห์เดก็อ่อน เมือ่อำยถุงึประมำณ 6-7 ปี จะต้อง ย้ำยไปอยูใ่นสถำน

สงเครำะห์อื่น อำสำสมัครต้องเตรียมใจตัวเอง และขอให้เตรียมเด็กด้วย 

โดยบอกให้เด็กได้ทรำบตำมควำมเป็นจริงว่ำ จะไปเยี่ยมได้บ่อยแค่ไหน

หรือไม่สะดวกไปเยี่ยม อย่ำให้ควำมหวังแล้วท�ำให้เด็กผิดหวัง บอกเด็กได้

ว่ำเรำจะยังคงรัก และคิดถึงเสมอ 

✿ เด็กไปอยูก่บัครอบครวัอปุกำระ มเีดก็จ�ำนวนหนึง่ที ่มโีอกำส

ได้ครอบครวัอปุกำระซึง่เป็นครอบครวัทดแทนช่ัวครำว ส�ำหรบั เดก็ สถำน

สงเครำะห์จะพยำยำม แจ้งให้อำสำสมัครทรำบล่วงหน้ำก่อนท่ีเด็กจะไป

อยู่กับครอบครัวอุปกำระ เพื่อรักษำสิทธิ ส่วนตัวของครอบครัวอุปกำระ 

ลดผลกระทบที่อำจเกิดกับเด็ก และไม่อนุญำตให้ไปเยี่ยมเด็กที่บ้ำน

อุปกำระ 

✿ เด็กกลับไปอยู่กับครอบครัวท่ีแท้จริง มีเด็กส่วนหนึ่ง ที่พ่อ

แม่หรือญำติมีควำมพร้อมในกำรรับเด็กกลับไปเลี้ยงดูด้วยตนเอง ถือเป็น

เรือ่งดอีย่ำงยิง่ทีเ่ดก็จะได้กลบัไปอยูก่บัครอบครัว อำสำสมคัรควรดีใจ และ

ไม่อนุญำตให้ไปเยี่ยมเด็กที่บ้ำน

✿ เด็กเดินทำงไปกับครอบครัวบุญธรรม มีเด็กจ�ำนวน หนึ่งท่ี

ครอบครัวที่แท้จริงไม่พร้อมจะเลี้ยงดู เพื่อให้เด็กเหล่ำนี้ ได้มีครอบครัวที่

เป็นของตนเอง จึงได้มีกำรจัดหำครอบครัว บุญธรรมให้กับเด็กเหล่ำนี้  

ซึ่งมีทั้งครอบครัวบุญธรรมชำวไทย และชำวต่ำงประเทศ เป็นเร่ืองที่ 
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น่ำยินดีส�ำหรับเด็กๆ อีกเช่นกัน ที่ต่อไปนี้เขำจะ เป็นส่วนหนึ่งของใครสัก

คนอย่ำงแท้จริง

กระบวนกำรคัดกรองครอบครัวบุญธรรมได้ท�ำอย่ำงละเอียด

รอบคอบ อำสำสมัคร ไม่ต้องเป็นห่วงสวัสดิภำพของเด็ก และสำมำรถ

ติดต่อขอทรำบข่ำวครำวของเด็กหรือ ส่งของให้เด็กผ่ำนทำงสถำน

สงเครำะห์ได้บ้ำง

แต่จำกประสบกำรณ์พบว่ำหลำยครอบครัวอำจจะ หำยเงียบไป

เลย กำรเตรียมตัวเตรียมใจจะช่วยไม่ให้เรำมีห่วง กังวลหรือเฝ้ำรอ 

ข่ำวครำวจำกเด็กมำกจนเกินไป กำรแยกจำกกัน อำจสร้ำงบำดแผลทำง

ใจให้กับเด็กได้หำกไม่มีกำรเตรียมกำรที่ดี ดังนั้นกำรเตรียมตัวเตรียมใจที่

ดีของผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดจะเป็นส่วนท่ีช่วยให้เด็กเผชิญกับกำรแยกจำกและ

ปรับตัวได้ดีไปด้วย

กำรเตรยีมใจของอำสำสมคัร เป็นสิง่ทีจ่�ำเป็นมำกๆ อำสำสมคัร

หลำยคนที่ผ่ำนประสบกำรณ์เช่นนี้มำกับเด็กหลำยคนบอกว่ำ “เศร้ำนะ 

แต่คิดว่ำน้องได้ไปสู ่จุดที่ดีแล้ว” และ ตัวอำสำสมัครก็ได้บรรลุถึง 

ควำมหมำยของ “ควำมรกัทีไ่ม่ ครอบครอง” ขอให้ทกุคนเชือ่มัน่ว่ำ ควำม

รกั กำรดแูลเอำใจใส่ทีเ่รำได้ทุม่เทให้กบัเดก็ในช่วงทีผ่่ำนมำเป็นควำมทรง

จ�ำอันมีค่ำที่อยู่ในใจของเด็กๆ เสมอ เป็นควำมสุขที่จะได้ระลึกถึงกันและ 

(อำจจะ) ได้พบกันอีกครั้งในวันข้ำงหน้ำ
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สิทธิของหนู พี่รู้หรือยัง 
เด็ก	หมายถงึ	มนษุย์ทกุคนตัง้แต่เกดิ	จนถึงอายตุ�า่กว่า	18	ปี	

ยกเว้นผู้ที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายก่อนอายุ	18	ปี

อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of 

the Child = CRC) คือ ปฏิบัติที่มีผลทำงกฎหมำย อำจกล่ำวได้ว่ำ เป็น

กฎหมำยระหว่ำงประเทศทีจ่ดัท�ำขึน้โดยคณะกรรมกำรสิทธมินษุยชนของ

องค์กรสหประชำชำติ เมื่อ พ.ศ. 2532 และประเทศไทยได้ลงนำม  

(ให้สัตยำบัน) ที่จะปฏิบัติตำม เมื่อวันที่12 กุมภำพันธ์ 2535 เป็นต้นมำ 

และมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2535 เป็นต้นมำ 

อนุสัญญำนี้เป็นอนุสัญญำที่ทั่วโลกให้ควำมเห็นชอบมำกท่ีสุด ปัจจุบันมี

ประเทศต่ำงๆ เข้ำร่วมเป็นสมำชิกแล้ว 194 ประเทศ



34

หัวใจส�ำคัญของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก คือ กำรไม่เลือก

ปฏิบัติต่อเด็ก และกำรกระท�ำใดท่ีเกี่ยวกับเด็ก ต้องค�ำนึงถึงประโยชน์

สูงสุดของเด็ก

เนือ้หำสำระของอนุสญัญำว่ำด้วยสทิธิเดก็ มุง่คุ้มครอง สทิธขิอง

เด็ก 4 ประกำร ได้แก่

1.	 สิทธิที่จะมีชีวิตรอด
✿ เดก็ต้องได้รบักำรเลีย้งดแูลตัง้แต่อยูใ่นครรภ์ ไม่ถกูท�ำให้แท้ง 

ได้กนินมแม่อย่ำงน้อย 6 เดอืน และบดิำมำรดำได้รับค�ำแนะน�ำในกำรดูแล

บุตร

✿ เด็กต้องได้รับกำรเลี้ยงดูจำกบิดำมำรดำอย่ำง ถูกต้องและ

เหมำะสม บิดำ มำรดำหรือผู้ปกครองมีหน้ำท่ี รับผิดชอบร่วมกันในกำร

เลี้ยงดูเด็ก โดยรัฐจะช่วยเหลือบิดำ มำรดำในกำรเลี้ยงดู เช่น สถำนเลี้ยง

เด็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ฯลฯ

✿ เดก็จะไม่ถูกแยกจำกบิดำมำรดำ ยกเว้นแต่กรณจี�ำเป็น หำก

บิดำมำรดำแยกทำงกัน เด็กมีสิทธิที่จะติดต่อกับ บิดำ หรือมำรดำได้ และ

จะได้รับกำรช่วยเหลือจำกรัฐ หำกเด็ก ต้องถูกแยกจำกครอบครัว

✿ เด็กต้องได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำน ได้รับ

วัคซีนตำมก�ำหนด ได้รับกำรรักษำพยำบำลในยำมเจ็บป่วย และกรณี

ฉุกเฉิน

✿ เด็กได้กินอำหำรครบ 5 หมู่ ได้อำศัยอยู่ในชุมชน สะอำด 

ปลอดภัย มีเสื้อผ้ำ เครื่องนุ่งห่มที่เพียงพอ มีน�้ำดื่มที่สะอำด
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2.	 สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา
✿ เด็กต้องได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ได้

รับกำรสนับสนุนให้เข้ำเรียนในระดับที่เหมำะสมตำมศักยภำพของเด็ก

✿ เด็กต้องได้รับข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อทั้งภำยในและภำยนอก

ประเทศ ไม่ว่ำในรูปแบบใดๆ เช่น ห้องสมุด/โรงเรียน/ ชุมชน/หนังสือ/

หนงัสอืพมิพ์/โทรทศัน์/หอกระจำยข่ำว/ อนิเตอร์เนต็ ตลอดจนได้รับกำร

คุ้มครองจำกสื่ออันตรำยต่ำงๆ

✿ เดก็พกิำรทำงร่ำงกำยและจติใจต้องได้รับกำรดแูล ให้มีชวีติ

ที่ปกติสุข ให้สำมำรถพึ่งตนเองได้ และมีส่วนร่วมในชุมชน ต้องเข้ำถึงกำร

ศึกษำ กำรฝึกอบรม กำรดูแลสุขภำพ กำรมีงำนท�ำ และสิ่งอ�ำนวยควำม

สะดวก

✿ เด็กต้องได้รับกำรพักผ่อนหย่อนใจ กำรได้เล่นตำมวัยอย่ำง

เหมำะสม และตำมควำมสนใจ

3.	 สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
✿ เด็กต้องมีเอกสำรกำรเกิด มีชื่อ มีสัญชำติตำมกฎหมำย

✿ เด็กต้องได้รับกำรคุ้มครองจำกควำมรุนแรงทั้ง ร่ำงกำยและ

จิตใจ มิให้ถูกท�ำร้ำยจำกบุคคลภำยในหรือภำยนอก ครอบครัว

✿ เด็กต้องได้รับกำรคุ้มครองจำกกำรใช้แรงงำน กำรท�ำงำนที่

เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ หรืองำนที่ท�ำให้ไม่ได้รับ กำรศึกษำอย่ำงเต็มที่ 

หรืองำนที่มีผลกระทบต่อพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย สมอง จิตใจ

✿ เดก็ต้องไค้รบักำรคุม้ครองจำกยำเสพติด และ สำรพิษท่ีมผีล

ต่อจติประสำททัง้หลำย เช่น ยำบ้ำ กำว กญัชำ และต้องได้รบักำรคุม้ครอง

จำกกำรใช้เด็กในกำรผลิต หรือจ�ำหน่ำยยำเสพติด
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✿ เด็กต้องได้รับกำรคุ้มครองจำกกำรค้ำมนุษย์ กำรลักพำ  

กำรขำย ไม่ว่ำจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ

✿ เดก็ต้องได้รับกำรคุม้ครองจำกกำรทรมำน กำรลงโทษท่ีโหด

ร้ำยไร้มนุษยธรรม เช่น กำรเตะ กำรต่อย กำรเฆีย่นต ีกำรจ�ำคกุตลอดชวีติ 

กำรประหำรชีวิต

✿ เด็กต้องได้รับกำรช่วยเหลือในกระบวนกำรยุติธรรม กรณ ี

ถูกกล่ำวหำว ่ำท�ำผิด จะมีกำรจัดหำทนำยให้ กำรมีนักจิตวิทยำ  

นักสังคมสงเครำะห์ หรือบิดำ มำรดำร่วมในกำรสอบสวน หรือให้ปำกค�ำ

ทุกขั้นตอน ในกำรพิรำรณำคดีจะต้อง ค�ำนึงถึงมนุษยธรรม

✿ เดก็ต้องไม่ถกูละเมิดควำมเป็นส่วนตวัไม่ถกูท�ำให้ ได้รบัควำม

อับอำย เสื่อมเสียชื่อเสียง

✿ เด็กต้องได้รับควำมคุ้มครองจำกภัยสงครำม จะไม่ถูกเกณฑ์

ให้มีส่วนร่วมในกำรสู ้รบกรณีสงครำม และได้รับกำรดูแล ถ้ำได้รับ 

ผลกระทบจำกภัยสงครำม

✿ เด็กต้องได้รับกำรฟื้นฟูทั้งร่ำงกำย และจิตใจ กรณีเด็กถูก

กระท�ำที่ไม่เหมำะสม เช่น ถูกข่มขืน ถูกท�ำร้ำย ถูกค้ำ ประเวณี ถูกตัดสิน

ว่ำท�ำผิด ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น

✿ เด็กต้องได้รับกำรคุ้มครองจำกกำรแสวงประโยชน์ ทำงเพศ 

และกำรละเมิดทำงเพศ จำกกำรถูกชักจูง หรือบีบบังคับให้ร่วมกิจกรรม

ทำงเพศ กำรน�ำค้ำประเวณี กำรแสคง ลำมก อนำจำร และจำกสื่อลำมก

ต่ำงๆ เช่น หนังสือ ทีวี ซีดี อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

✿ เดก็ทีมี่ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนถ่ินก�ำเนดิ วฒันธรรม ประเพณี 

ศำสนำ และภำษำ ต้องได้รับกำรดูแลอย่ำงเท่ำเทียม 
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4.	 สิทธิที่จะมีส่วนร่วม
✿ เด็กมีสิทธิที่จะแสดงควำมคิดเห็นในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ

ตนเองโดยเสรี ทั้งนี้ตำมสมควรแก่อำยุ และวุฒิภำวะของเด็ก

✿ เด็กมีเสรีภำพในกำรแสคงออก กำรนับถือศำสนำ กำร

แสวงหำ กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร โดยไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น

✿ เดก็มสีทิธเิสรภีำพในกำรรวมกลุม่ ชมรมและกำรชมุนมุอย่ำง

สงบ

✿ เดก็มสีทิธทิีจ่ะมส่ีวนร่วมด้ำนศลิปะ และวฒันธรรมในชมุชน

ของตนเอง
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โครงการพฒันาแหลง่ (ศนูย)์ เรียนรู้ 
และส่งเสริมจิตอาสาเพื่อเด็ก 
ในสถานสงเคราะห์

มูลนิธิสุขภำพไทยได้ริเริ่มในกำรส่งเสริมบทบำทอำสำสมัครให้

เข้ำมำช่วยงำนในสถำนสงเครำะห์ ซึง่เป็นก�ำลงัในกำรสร้ำงและเสริมควำม

สุขให้กับเด็กที่ขำดโอกำสต่ำงๆ โดยนับตั้งแต่ ปี	พ.ศ.	2548	ด�ำเนินงำน

อำสำสมัครในสถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนปำกเกร็ด ได้น�ำควำมรู้ของมูลนิธิ

สุขภำพไทยด้ำนกำรนวดสัมผัสเด็กแรกเกิดถึง 2 ขวบ ได้ฝึกฝนให ้

อำสำสมัครและให้อำสำสมัครไปนวดสัมผัสให้เด็กในสถำนสงเครำะห์อีก

ทอดหนึ่ง ซึ่งส่งผลดีต่อพัฒนำกำรทั้งร่ำงกำยและอำรมณ์ของเด็กๆ และ



39

ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ทักษะนี้สู ่เจ้ำหน้ำที่ในสถำนสงเครำะห์ด้วย ต่อมำ 

ปี	 พ.ศ.	 2553	 ได้มีโอกำสขยำยงำนอำสำไปสู่สถำนสงเครำะห์เด็กอ่อน

บ้ำนพญำไท โดยน�ำควำมรู้ของมูลนิธิสุขภำพไทยด้ำนกำรนวดสัมผัส 

เด็กแรกเกิดถึง 2 ขวบ ไปขยำยผล และรับอำสำสมัครสอนหนังสือให้กับ

เด็กที่ขำดโอกำส เพื่อเป็นกำรเติมควำมรู้และควำมรักควำมอบอุ่น ซึ่ง

เป็นต้นทนุชวีติให้กบัเดก็ในสถำนสงเครำะห์ในวยัเยำว์  พร้อมทัง้ยงัได้เริม่

สร้ำงเครอืข่ำยจติอำสำเพือ่ช่วยเหลอืส่วนรวม พร้อมกับกำรได้เรยีนรูแ้ละ

ฝึกฝนตนเอง ให้สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อสำธำรณชนในด้ำนของผู้มี

สขุภำวะทีด่ผ่ีำนช่องทำงกำรท�ำงำนอำสำสมคัร โดยเฉพำะกำรมสุีขภำวะ

ทำงจติวญิญำณ น�ำสูก่ำรสร้ำงภูมคิุม้กนัในจติใจของอำสำสมคัร ในปี	พ.ศ.	

2555	ขยำยงำนอำสำสมคัรไปสูส่ถำนสงเครำะห์เด็กหญงิบ้ำนรำชวถีิ  และ

สถำนคุม้ครองและพฒันำคนพกิำรบ้ำนเฟ่ืองฟ้ำ ปี	พ.ศ.	2557	ขยำยงำน

อำสำสมัครไปสู่สถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำรบ้ำนนทภูมิ และป	ี

2558	ขยำยงำนอำสำสมัครไปสู่สถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนรังสิต

ตลอด 10 ปีที่ผ่ำนมำพบว่ำมีอำสำสมัครที่ผลัดเปลี่ยนมำดูแล

เดก็ๆ มำกกว่ำ 2,000 คน ในจ�ำนวนนบัพนัคนนัน้ถอืว่ำเป็น “อาสาระยะ

สั้น” คือได้ร่วมดูแลเด็กๆ คนละประมำณ 3-4 เดือน โดยอำสำสมัคร

จ�ำนวนนี้ได้พัฒนำตนเองก้ำวสู ่อำสำที่เรียกว่ำ “อาสาสระยะยาว”  

หมำยถึงอำสำสมัครท่ีมุ่งมั่นท�ำงำนต่อเนื่องในกำรดูแลเด็กๆ มำกกว่ำ

คนละ 6 เดือน บำงคนท�ำต่อเนื่อง 7-10 ปีก็มี จ�ำนวนอาสาระยะยาว	

เหล่าน้ีมีปริมาณสะสมไม่ต�่ากว่า	 400	 คนจึงเป็นทุนทำงสังคมที่ส�ำคัญ

มำก กำรท�ำงำนอำสำสมคัรท่ีสละแรงกำยและใจอย่ำงต่อเนือ่งนี ้ได้พสิจูน์
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และได้รับกำรประเมินผลให้เห็นว่ำ เด็กๆ จ�ำนวนมำกที่มีพี่อำสำดูแลนั้น

จะมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยและอำรมณ์ดีขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด จำกกำร

ประเมินผลของผู้ประเมินภำยนอก พบว่ำ เด็กมีพัฒนำกำรดีขึ้นภำพรวม

เดก็ทีอ่ำสำสมัครได้ร่วมดูแล มหีลำกหลำยวัยและสถำนกำรณ์ ทัง้เดก็เลก็ 

เด็กโต และเด็กพิเศษ ซึ่งมีพัฒนำกำรท่ีดีข้ึนท้ังทำงด้ำนกำย (ควำมแข็ง

แรงของกล้ำมเนื้อ และกำรเคลื่อนไหว) สังคม (พฤติกรรม อำรมณ์ และ

กำรปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น) กำรเรียนรู้ (กำรพัฒนำตนเองด้ำนต่ำงๆ) โดย

เฉพำะพฤติกรรมไม่เหมำะสมทีต้่องกำรให้อำสำฯ ช่วยพฒันำ มพีฒันำกำร

ที่ดีขึ้น เช่น กำรต่อต้ำน เรียกร้องควำมสนใจ ไม่เล่นกับคนอื่น ก้ำวร้ำว  

กัด ตี ท�ำร้ำยตัวเอง หวงของ เป็นต้น

ด้วยกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลบวกต่อพัฒนำกำรของ

เด็ก และส่งเสริมสุขภำวะให้กับอำสำสมัครทุกคนแล้ว กำรด�ำเนินงำนยัง

ได้พัฒนำระบบงำนอำสำสมัครในสถำนสงเครำะห์ซึ่งได้รับควำมร่วมมือ

จำกกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงมนุษย์ ซึ่งกำรท�ำงำนที่ผ่ำนมำ

ได้ผลลัพธ์และสร้ำงระบบงำนที่ส�ำคัญ ได้แก่

1. ระบบกำรมีคณะกรรมกำรกำรประจ�ำสถำนสงเครำะห์ ซึ่ง

ประกอบด้วย ผูป้กครองและบคุลำกรของสถำนสงเครำะห์นัน้ นกัวชิำกำร

ภำยนอก (อำจำรย์ในมหำวิทยำลัยในสำขำที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็ก 

หรือจิตวิทยำเด็ก) ตัวแทนอำสำสมัคร และตัวแทนจำกมูลนิธิสุขภำพไทย 

สหทัยมูลนิธิ ซึ่งกลไกนี้เป็นกลไกในกำรช่วยส่งเสริม พัฒนำและแก้ไข

ปัญหำในงำนอำสำสมัคร
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2. ระบบคณะท�ำงำนหรือ core team ผู้ประสำนงำนที่เป็น

บุคลำกรของสถำนสงเครำะห์ ตัวแทนอำสำสมัคร และเจ้ำหน้ำที่มูลนิธิ 

คณะท�ำงำนนี้จะใกล้ชิดกับหน้ำงำนอำสำสมัคร ซึ่งเป็นผลดีต่อกำรรับมือ

ในปัญหำทีเ่กดิ หรอืท�ำงำนเชงิรกุในกำรพฒันำศกัยภำพเดก็ๆ ได้เหมำะสม

3. ระบบกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร เช่น กำรฝึกอบรม กำร

จัดทัศนศึกษำดูงำนให้กับอำสำสมัครและบุคลำกรแต่ละสถำนสงเครำะห์ 

อย่ำงสม�่ำเสมอ

4. กำรประชมุสรปุบทเรยีน/กำรถอดบทเรียน เป็นประจ�ำทกุๆ 

จบรอบงำนอำสำสมัคร และประจ�ำปี

วัตถุประสงค์	

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำแหล่ง (ศูนย์) กำรเรียนรู้กำรท�ำงำน

อำสำสมัครในสถำนสงเครำะห์ ซึ่งมีระบบและกลไกงำนอำสำสมัครที่

บริหำรและจัดกำรโดยสถำนสงเครำะห์และร่วมมือกับภำคประชำสังคม

2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อำสำสมัครมีบทบำทในกำร

พัฒนำสุขภำวะและทักษะชีวิตที่เหมำะสมให้กับเด็ก

3. เพื่อขยำยแนวควำมคิด ระบบกลไก และตัวอย่ำงงำน 

อำสำสมคัรในสถำนสงเครำะห์เผยแพร่สูส่ำธำรณะ ให้เป็นแบบอย่ำงและ

กระตุ้นให้สังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมในงำนจิตอำสำ 
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พื้นที่ด�าเนินการ	จ�ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 

1. สถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนปำกเกร็ด 

2. สถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนรังสิต 

3. สถำนสงเครำะห์เด็กหญิงบ้ำนรำชวิถี

4. สถำนคุ้มครองบ้ำนเฟื่องฟ้ำ

5. สถำนคุ้มครองบ้ำนนนทภูมิ

ยุทธศาสตร์การท�างาน

ในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรได้ใช้หลักกำรท�ำงำนแบบ “หุ้นส่วน

กำรพัฒนำ” หรือ “กำรมีสวนร่วมจำกภำคส่วนต่ำงๆ” เพื่อส่งเสริม

กระบวนกำรเรียนรู ้ซึ่งจะน�ำไปสู ่กำรท�ำงำนอำสำสมัครในเชิงระบบ  

กล่ำวคือร่วมคิดร่วมก�ำหนดเป้ำหมำยของระบบงำนอำสำสมคัร สร้ำงกลไก

กำรด�ำเนินงำนร่วมภำรกิจในขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ ตลอดจน 

ช่วยกันพัฒนำวิธีกำรหรือเครื่องมือหรือสื่อเพื่อกำรสร้ำงสุขภำวะให้เด็ก

และตัวอำสำสมัครด้วย ตลอดจนพัฒนำวิทยำกร (ผู้ประสำนงำนประจ�ำ

สถำนสงเครำะห์) ให้มีศักยภำพท�ำหน้ำที่ถ่ำยทอดควำมรู้ให้หน่วยงำนที่

สนใจ ทัง้ในส่วนของสถำนสงเครำะห์ต่ำงๆ หน่วยงำนรัฐอืน่ๆ รวมถงึภำค

เอกชน หรือผู้สนใจส่งเสริมสนับสนุนงำนอำสำสมัคร อำจกล่ำวได้ว่ำ

กลยุทธ์กำรท�ำงำนเหล่ำนี้ จะสร้ำงแหล่ง (ศูนย์) เรียนรู้เพื่อสร้ำงเสริมงำน

อำสำสมคัรเพือ่เดก็ในสถำนสงเครำะห์ได้อย่ำงยัง่ยนื ซ่ึงมุง่สร้ำงเสริมแหล่ง 

(ศูนย์) เรยีนรูเ้พือ่สร้ำงเสรมิงำนอำสำสมคัรเพือ่เด็กในสถำนสงเครำะห์ได้

อย่ำงยั่งยืนประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
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กลยุทธ์ที่	 1 กำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรและ 

ด�ำเนนิงำนของแหล่ง (ศนูย์) กำรเรยีนรูง้ำนอำสำสมคัรในสถำนสงเครำะห์

กลยทุธ์นีใ้ห้ควำมส�ำคญัในกำรสร้ำงเสริมพัฒนำระบบและกลไก

งำนอำสำสมคัร โดยเริม่จำกนโนบำย แผนปฏิบัตงิำนระดบักรมกจิกำรเดก็

และเยำวชน (ดย.) กรมพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร (พส.) โดยกำรท่ี 

ผูบ้รหิำรเหน็ชอบกบักำรท�ำงำนและมคี�ำสัง่แต่งตัง้ “คณะกรรมกำรก�ำกบั

ทิศ” (กลไกที่ 1) เพื่อสนับสนุนงำนอำสำ ก�ำหนดแนวทำงส่งเสริมพัฒนำ

งำนอำสำสมคัร คณะกรรมกำรก�ำกบัทิศจะมส่ีวนสนบัสนนุและขับเคลือ่น

ให้เกิดนโยบำยไปสู่แผนปฏิบัติงำน ในระดับคณะท�ำงำนประจ�ำสถำน

สงเครำะห์ และไปสูเ่กดิหน่วยดูแลงำนอำสำสมคัรในสถำนสงเครำะห์ด้วย 

กลยุทธ์ที่ 1 แบ่งงำนออกเป็น 3 ส่วน คือ 

กลไกที่ 1 คณะกรรมกำรก�ำกับทิศ

กลไกที่ 2 คณะท�ำงำนประจ�ำสถำนสงเครำะห์

กลไกที่ 3 สร้ำงเสริมหน่วยดูแลระบบงำนอำสำสมัครในสถำน

สงเครำะห์

กลยุทธ์ที่	2 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพ บุคลำกรและ

อำสำสมัคร

กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและอำสำสมัครมี

ควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำศักยภำพให้กับคนท�ำงำนเพื่อ

เด็กในสถำนสงเครำะห์ ดังนั้นบุคลากรและอาสาสมัครควรได้รับกำร 

ส่งเสรมิพฒันำศกัยภำพในด้ำนต่ำงๆ ทีจ่�ำเป็นเพิม่มำกขึน้ ย่อมส่งผลดีต่อ
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กำรพัฒนำกำรทำงกำยและใจของเด็กทุกคนในสถำนสงเครำะห์ 

ยุทธศำสตร์นี้เป็นกำรพัฒนำศักยภำพ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถของ

บุคลำกร อำสำสมัครในกลุ่มเป้ำหมำยซึ่งจะช่วยให้ไปท�ำงำนกับเด็กได้ดี

ยิ่งขึ้นและส่งเสริมพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครระยะสั้น (4 เดือน) เกิด

กระบวนกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรเป็นอำสำสมัครระยะยำว เพ่ือ

สนับสนุนกำรท�ำงำนดูแลและเสริมพัฒนำกำรเด็กของสถำนสงเครำะห์

อย่ำงต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่	 3 กำรประชำสัมพันธ์แหล่ง (ศูนย์) กำรเรียนรู้งำน

อำสำสมัครในสถำนสงเครำะห์ และสื่อสำรสำธำรณะ 

กำรสื่อสำรสำธำรณะมีบทบำทอย่ำงมำกต่อน�ำเสนอประเด็นที่

ส�ำคัญอย่ำงน้อย 3 ประเด็นคือ

1) ให้สำธำรณชนเข้ำใจ รบัรูข้้อมลูถงึสภำพสงัคมไทยทีม่สีถำน

สงเครำะห์รับเลี้ยงเด็ก และให้เข้ำใจต้นตอหรือสำเหตุที่ครอบครัวไม่

สำมำรถดูแลเด็กได้ ซึ่งเมื่อเข้ำใจมำกข้ึนจะน�ำไปสู่กำรพยำยำมแก้ไข

ปัญหำที่ต้นทำง 

2) กำรท�ำงำนด้ำนเด็กกับอำสำสมัครในสถำนสงเครำะห์ ด้วย

พลังอำสำสมัครเป็นพลังบริสุทธิ์ และเป็นต้นทุนทำงสังคมท่ีมีศักยภำพ

อย่ำงมำกในกำรเข้ำมำร่วมกันดูแลเด็กและเยำวชน ซึ่งเป็นคนรุ่นต่อไป

ของสังคมไทย
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3) กำรสื่อสำรสำธำรณะถึงกระบวนกำรเรียนรู ้งำนด้ำน 

อำสำสมัคร ซึ่งน�ำรูปธรรม แหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้ด้านการส่งเสริมการเป็น

อาสาสมัครเพ่ือเด็กในสถานสงเคราะห์ ท่ีเป็นตัวอย่ำงในกำรขับเคลื่อน

ให้เห็นสิ่งดีๆ หรือประสบกำรณ์งำนอำสำสมัครที่งดงำมให้ผู้อื่นได้รับรู้  

และสร้ำงโอกำสให้มำร่วมเป็นอำสำสมัคร หรือสนับสนุนงำนอำสำใน 

รูปแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงเสริมพลังบวกในสังคมไทยให้มำช่วยกัน 

ขับเคลื่อนงำนเพื่อเด็กและเยำวชน
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