
แนวทางการส ่งเสริม
อาสาสร ้างสุขให ้ เ ด็ก
ส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสถำนสงเครำะห์ และสถำนคุ้มครอง

ผลลัพธ์สขุภาวะของเด็ก เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรและอาสาสมัคร
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๑. เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเด็กเปลี่ยน (Mindset)
• การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คือ การพัฒนามนุษย์

• ภายใต้ข้อจ�ากัด อาสาสมัครช่วยเติมเต็มชีวิตเด็กได้ดี

• ตัวอย่างกิจกรรมอาสาสมัคร พลังสรา้งสรรค์เพ่ือเด็ก

๒. อาสาสมัคร คือพลังไร้ขีดจ�ากัด 
• อาสาคือใคร ท�าไมต้องเป็นอาสา ๑:๑

• ประสบการณ์งานอาสาสรา้งสุขให้เด็ก

• คุณสมบัติอาสาสมัคร

• รบัอาสาสมัครท�าอย่างไร

• ประเภทงานอาสา

• ปฐมนิเทศ จุดเริ่มต้นของความส�าเรจ็

• เริ่มนับหน่ึงงานอาสาท�าอย่างไร

• ข้อปฏิบัติ กฎ กติกา มารยาท

๓. งานส�าเร็จได้ด้วยการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ตลอดเวลา

• ท�างานเป็นทีม มีคณะกรรมการประจ�าบ้าน
• แต่งตัง้ผู้ประสานงานอาสาสมัครประจ�าบ้าน 
• สรา้งคณะท�างานอาสา (Core team)
• พัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง
• สรา้งเป้าหมายพัฒนาเด็กด้วยข้อมูลพัฒนาการของเด็ก
• ติดตามและประเมินผลด้วยหลักการเรยีนรูแ้ละพัฒนา
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การสนับสนุนงานอาสาสมัคร เริ่มจากการส่งเสรมิให้บุคลากรทุกระดับมี

ทัศนคติด้านบวกและมีวิธคิีดท่ีเหมาะสมในการท�างานอาสาสมัครจนประสบผลส�าเรจ็ 

ดังน้ัน “แนวทางการส่งเสรมิอาสาสรา้งสุขให้เด็ก” นี ้จึงเป็นเสมือนคู่มือการบรหิาร

จัดการงานอาสาสมัคร ท่ีผ่านประสบการณ์ท�างานจรงิเป็นเวลากว่า ๑๐ ปแีละได้

จัดการความรูด้้านงานอาสาสมัครไว้อย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะช่วยหน่วยงานต่างๆ น�า

ไปปรับประยุกต์ใช้ให้อาสาสมัครได้แสดงพลังเพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

จนสัมฤทธิ์ผล และช่วยลดความผิดพลาดในการท�างานให้กับบุคลากรในสถาน

สงเคราะห์และสถานคุ้มครองด้วย

“เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลย  

ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดของเราก่อน” 

“We cannot change anything

if we cannot change our thinking.”

-Santosh Kalw
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๑. เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเด็กเปลี่ยน 
(Mindset)

๑.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คือ การพัฒนามนษุย์
พัฒนามนุษย์ กับ พัฒนาทรพัยากรมนุษย์

ในหนังสือ “พัฒนามนุษย์ กับ พัฒนาทรพัยากรมนุษย์” โดย (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 

(ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า.... ค�ำว่ำ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ นี ้น่ำจะแตกต่ำงจำกค�ำว่ำ การพัฒนา

มนุษย์ สองค�ำนีไ้ม่เหมือนกันทีเดียว ..... แต่ก่อนนีเ้รำไม่มีค�ำว่ำทรพัยำกรมนุษย์ ค�ำนีเ้กิดข้ึนมำเพ่ือ

สนองควำมคิดในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ดังน้ันจะต้องเข้ำใจให้ดีว่ำ ค�ำว่ำทรพัยำกรมนุษย์น้ัน เป็นกำร

มองมนุษย์ในฐำนะทรพัยำกร คือ เป็นทุน เป็นปัจจัย ในกำรท่ีจะน�ำมำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

ส่วนกำรพัฒนำมนุษย์โดยมองคนในฐำนะเป็นมนุษย์ มีควำมหมำยว่ำ มนุษย์มีควำมเป็นมนุษย์

ของเขำเอง ชีวิตมนุษย์น้ันมีจุดหมำย จุดหมำยของชีวิตคือ ควำมสุข อิสรภำพ ควำมดีควำมงำมของ

ชีวิต ซ่ึงเป็นเรือ่งเฉพำะตัวบุคคลเรำต้องให้ควำมส�ำคัญว่ำเรำจะพัฒนำมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์

อย่ำงไร พรอ้มกับท่ีอีกด้ำนหน่ึง เขำก็จะเป็นทรพัยำกร เป็นทุน เป็นปัจจัยท่ีมีประสิทธภิำพในกำร

พัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จึงควรส่งเสรมิและท�าความเข้าใจเรื่องการพัฒนา

มนุษย์ อันมีจุดมุ่งหมายรว่มกันท้ังเด็กและผู้ใหญ่ คือ ความสุข ความเอ้ืออาทร และความมีสุขภาวะ

ท้ัง ๔ มิติ ได้แก่ กาย ใจ สังคม และปัญญา

๑. สุขภาวะด้านกายภาพ นอกจากการเจรญิเติบโตทางกาย และมีสุขภาพทางกายท่ีดีแล้ว 

ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ และควรค�านึงถึงความเกีย่วข้องกับวัตถุส่ิงของ การบรโิภคต่างๆ ว่าเด็กควรมี

การพัฒนาไปในทางใด เช่น รูจั้กกินท่ีเป็นประโยชน์ไม่ใช่เพ่ือความอรอ่ยเท่าน้ัน รูใ้ช้ส่ิงของรวมถึง

ปัจจุบันรูใ้ช้เทคโนโลยีต่างๆ รอบตัว เพ่ือประโยชน์เพ่ือพัฒนาทางกาย ไม่ใช่เพ่ือความโก้เก๋ หมกมุ่น 

อวดฐานะ เป็นต้น
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๒. สุขภาวะด้านจิตใจ เป็นเรื่องท่ีส�าคัญมาก ควรส่งเสริมพัฒนาให้มนุษย์มีคุณธรรม 

ความดีมีเมตตากรุณาต่อกัน จะน�าไปสู่ส่ิงดีงามมากมาย เช่น การมีน�้าใจช่วยเหลือท้ังมนุษย์และ 

สรรพสัตว์ การมีจิตอาสา การมีความกตัญญู มีความซ่ือสัตย์สุจรติ ฯลฯ และควรส่งเสรมิการมีจิตใจ

ท่ีเข้มแข็งมีความเพียรพยายาม มีความรบัผิดชอบ มีความตัง้ม่ันแน่วแน่ไม่ท้อถอยในการท�างานหรอื

การเรยีน และยังหมายถึงส่งเสรมิให้เรยีนรูแ้ละเข้าใจความสุขท่ีพบได้ง่ายๆ ใกล้ตัว เช่น ความสุข 

จากการให้ ท�าความดี ความสุขจากมิตรภาพ การได้ปลูกต้นไม้ ชมความงามของศิลปะและธรรมชาติ 

ก็จะช่วยให้จิตใจสดช่ืน เบิกบาน ไม่เครยีด เป็นต้น

๓. สุขภาวะด้านสังคม คือการส่งเสรมิพัฒนาความสัมพันธร์ะหว่างเพ่ือนมนุษย์ ท้ังสัมพันธ์

กับพ่อแม่พีน้่อง เพ่ือน ครูอาจารย์ รวมถึงความสัมพันธแ์ละการอยู่รวมกันกับผู้คนอ่ืนๆ รูจั้กการ

ปฏิบัติตัวท่ีดีท่ีเหมาะ มีความเข้าใจว่าในการเคารพซ่ึงกันและกัน มีการพูดจาและการคบเพ่ือนท่ีดี การ

รูจั้กกฏ กติกา มารยาท รวมถึงการมีท่าทีและทัศนคติท่ีถูกต้องในการแสดงออก ในการอยู่รว่มกันใน

สังคมท่ีมีความหลากหลายแตกต่าง การช่วยพัฒนาสังคม รวมถึงการดูแลทรพัยสมบัติสาธารณะ 

เป็นต้น 

๔. สุขภาวะด้านปัญญา นอกจากส่งเสรมิพัฒนาวิชาความรูท่ี้เรยีนตามระบบการศึกษาปกติ

แล้ว ควรมุ่งส่งเสรมิการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ จากส่ิงต่างๆ รอบตัวโดยการฝกึฝนให้รูจั้กสืบค้น

หาความรู ้ความจรงิ รูจั้กการแก้ไขปัญหา ท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจรงิ และยังหมายถึงการส่งเสรมิให้

ลดความโกรธ ความเกลียดชัง ความเห็นแก่ตัวต่อกันเพ่ือช่วยกันสรา้งเสรมิสันติสุขของโลกด้วย

๑.๒ ภายใต้ข้อจ�ากัด อาสาสมัครช่วยเติมเต็มชีวิตเด็กได้ดี
โดยปกติสถานสงเคราะห์และสถานคุ้มครอง มีภารกิจพ้ืนฐานคล้ายๆ กัน คือ ให้การเลีย้งดู

เด็กครบถ้วนด้านปัจจัยส่ี อาหาร เส้ือผ้า บ้านพักอาศัย และการรกัษาพยาบาล มีพีเ่ลีย้งคอยดูแล  

มีนักพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาการตามช่วงวัย และช่วยแก้ไขปรบัปรุงพัฒนาการของเด็กๆ  

ในแต่ละรายท่ีมีปัญหาแตกต่างกันไป รวมถึงงานด้านสังคมสงเคราะห์มากมาย เช่น การเตรยีมเด็ก

คืนสู่ครอบครวัเดิม หรอืเตรยีมความพรอ้มเด็กก่อนส่งไปอยู่ในครอบครวัทดแทน ฯลฯ 

ชีวิตเด็กทุกคนมีความปรารถนาเหมือนกัน แม้ว่าเด็กในสถานสงเคราะห์จะมาจากท่ีแตกต่างกัน  

ผ่านประสบการณ์การพลัดพราก แยกจากครอบครวัหรอืผู้เลีย้งดูท่ีคุ้นเคย ฯลฯ เด็กจึงต้องเรยีนรู ้

ท่ีจะปรบัตัว เพ่ือหาความม่ันคงปลอดภัยจากผู้เลีย้งดู ซ่ึงวิธกีารของเด็กแต่ละคน จะแตกต่างกันไป

ตามอายุ ปัจจัยทางกายภาพ และประสบการณ์เดิม ว่าจะท�าอย่างไรให้ผู้เลีย้งดูสนใจ จะตอบสนอง

ต่อผู้เลีย้งดูแต่ละคนท่ีผลัดเปลีย่นกันมาดูแลเขาอย่างไร 
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ถ้าเด็กได้รบัการตอบสนองจากผู้เลีย้งดูคนใหม่อย่างเหมาะสม สม�่าเสมอ พ่ึงพิงได้ ไม่ผิดหวัง 

เด็กจะสบายกาย สบายใจ และจะเริม่สรา้งความผูกพัน ให้ความไว้วางใจกับผู้เลีย้งดู เด็กจะเริม่ม่ันใจ

ว่าเขาไม่ถูกทอดท้ิงแต่เป็นท่ีรกัและช่ืนชมของผู้ใหญ่ รูสึ้กตัวเองมีคุณค่า เม่ือเด็กมีความม่ันใจและ

พัฒนาความไว้วางใจในผู้ใหญ่ได้ เด็กก็พรอ้มท่ีจะเรยีนรู ้ พัฒนาต่อไปตามวัย ท้ังในด้านรา่งกาย 

อารมณ์และสติปัญญา และพัฒนาสู่การควบคุมอารมณ์ของตัวเอง เข้าใจความรูสึ้กนึกคิดของผู้อ่ืน 

รูเ้หตุรูผ้ล ไว้วางใจผู้ใหญ่ ซ่ึงเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจท่ีช่วยให้เขาสามารถรบัมือกับความเปลีย่นแปลง 

และเติบโตได้อย่างเหมาะสม

ด้วยข้อจ�ากัดของจ�านวน “แม่” หรอืพี่เลีย้งต่อจ�านวนเด็กในสถานสงเคราะห์ ท�าให้การ 

ส่งเสรมิความม่ันคงทางอารมณ์ และกระบวนการพัฒนาท่ีเหมาะสมเป็นไปอย่างยากล�าบาก เน่ืองจาก

การสนองตอบความต้องการด้านต่างๆ ของเด็กในวัยเด็กเล็กน้ัน จ�าเป็นต้องอาศัยท้ังเวลาและ 

ความใกล้ชิด ฉะน้ัน การมีปฏิสัมพันธร์ะหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ในลักษณะตัวต่อตัว ท่ีจะสามารถซึมซับ 

ถ่ายทอดความรูสึ้ก สีหน้า น�้าเสียง อารมณ์ ระหว่างกันและกันได้จึงมีความส�าคัญย่ิง

การด�าเนินงานด้านอาสาสมัครมองหาผู้ใหญ่ท่ีมีเวลาเข้ามาช่วยดูแลเด็กในลักษณะตัวต่อ

ตัวอย่างสม�่าเสมอและต่อเน่ือง จึงช่วยสรา้งความม่ันคงทางจิตใจให้แก่เด็ก และส่งเสรมิพัฒนาการ

ทางอารมณ์และความคิดให้สมวัยบนรากฐานความผูกพันของเด็กท่ีมีต่อผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดี

๑.๓ ตัวอย่างกิจกรรมอาสาสมัคร พลังสร้างสรรค์เพื่อเด็ก
ชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์ พลังอาสา

เด็กเล็กในสถานสงเคราะห์มีจ�านวนมาก  

เจ้าหน้าท่ีช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างจ�ากัด

ช่วยนวดสัมผัสเด็ก ศาสตรก์ารกระตุ้นกล้ามเน้ือ 

ช่วยผ่อนคลายให้มีความสุข และอารมณ์ดี  

นอนหลับลึกข้ึน
บุคลากรมีจ�านวนจ�ากัดในการป้อนอาหารแก่เด็ก 

และส่งเสรมิพัฒนาการด้านต่างๆ 

ช่วยแบ่งเบางาน และช่วยส่งเสรมิพัฒนาการให้

เด็กท�าอะไรได้ด้วยตัวเองมากท่ีสุด
เด็กจ�านวนหน่ึงไม่สามารถไปโรงเรยีนปกติ 

เน่ืองจากพัฒนาการช้า 

ช่วยส่งเสรมิพัฒนาการ เช่น การอ่านหนังสือ  

เล่านิทาน และจัดกิจกรรมเรยีนรูส่ิ้งต่างๆ รอบตัว

ของเด็ก พาไปทัศนศึกษา ฯลฯ

หากฉันไม่สามารถท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ฉันก็จะท�าสิ่งเล็กๆ ให้ดีที่สุดได้

“If I cannot do great things, 

I can do small things in a great way,”

-Dr.Martin Luther King Jr.
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๒. อำสำสมัคร คือพลังไร้ขีดจ�ำกัด 
๒.๑ อาสาคือใคร ท�าไมต้องเป็นอาสา ๑:๑

อาสาสมัคร คือ ทุกคนทุกเพศทุกวัย ขอให้มีอายุ ๑๘ ปข้ึีนไปก็สามารถเป็นอาสาสมัคร ท่ี

กลายมาเป็นพีช่ายพีส่าว ลุงป้าน้าอา หรอืแม้แต่ปู่ย่าตายายให้กับเด็กได้ทุกคน ขอให้จัดสรรเวลาได้

อย่างต่อเน่ืองในระยะเวลาหน่ึง มีพ้ืนฐานรกัและเข้าใจธรรมชาติเด็ก สามารถอยู่กับเด็กๆ ได้เป็น 

เวลานาน และสนใจปัญหาของเด็ก ทุกคนจึงมีส่วนในการดูแลและคุ้มครองเด็กของเราได้

อาสา ๑ : ๑ หมำยถึง

การท�างานอาสาสมัคร ๑ คน ดูแลเด็กเพียง ๑ คนเท่าน้ัน

ในชีวิตปกติเด็กจะมีสภาพแวดล้อมอยู่เป็นครอบครวัย่อมมีใครท่ีใกล้ชิดผูกพันเป็นการเฉพาะ 

แต่ด้วยข้อจ�ากัดของการเลีย้งดูเด็กในสถานสงเคราะห์หรอืสถานคุ้มครอง มีแม่ประจ�าตึกเพียง 

ไม่กีค่น และการมีผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาในชีวิตเด็ก ท�าให้เด็กๆ เคยชินกับการ “ไม่มีใครเป็น

ของฉัน” และ “ฉันก็ไม่ได้เป็นของใคร” เด็กๆ ขาดการเรยีนรูใ้นความรกัและความผูกพัน ดังน้ัน 

อาสาสมัครจะช่วยสรา้งประสบการณ์ท่ีดีส�าหรบัเด็กให้มีความม่ันใจอย่างเต็มเปี่ ยมว่า “เขามีคน 

ท่ีรกัเขา” ดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มท่ีและสม�่าเสมอ ซ่ึงเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอ่ืนๆ 

ต่อไป

“การช่วยเหลือเกื้อกูลเด็กๆ ที่ประสบทุกข์โดยไม่ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนตน 

คนเหล่านี้มีพื้นเพต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ จิตใจที่เปี่ยมด้วยความรัก”

พระไพศาล วิสาโล
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๒.๒ ประสบการณง์านอาสาสร้างสุขให้เด็ก
อาสาสมัครสรา้งสุขให้เด็ก ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ งานอาสาสมัครคล้าย “งานบุญ” การลงมือ

ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันแล้ว “ได้บุญ” ใครท�าย่อมประจักษ์ได้พบกับความสุขส�าราญใจ  

ได้พัฒนาหรอืแก้ไขเปลี่ยนแปลงตนเองด้วย ด่ังค�าพูดของอาสาสมัครบางคนว่า “เราพัฒนาไป 

พรอ้มๆ กัน ท้ังป้าและหลาน” 

คุณนันทิยา เด่นแดนโดม  อาสาสมัครในโครงการพัฒนาแหล่ง (ศูนย์) เรยีนรูแ้ละส่งเสรมิ 

จิตอาสาเพ่ือเด็กในสถานสงเคราะห์ มูลนิธสุิขภาพไทย ตัง้แต่ป ี๒๕๔๘-๒๕๖๓ (ปัจจุบันยังคงเป็น

อาสา) กล่าวว่า 

“กำรผ่ำนงำนอำสำสมัครท่ีน่ีมำ ๑๐ปี มันรู้สึกผูกพันกับเด็ก เจ้ำหน้ำท่ี และเพ่ือนๆ 

ท่ีเป็นอำสำ ท้ังท่ีไม่เคยรูจั้กกันมำก่อน เวลำมีปัญหำกำรดูแลเด็กก็แลกเปลีย่นกัน คุยกันได้ทุกเรื่อง

เหมือนคนในครอบครวั เป็นเหมือนพ่ืน้อง ก็เลยไม่คิดว่ำอยำกจะจำกไปไหน”

คุณสุขพิชัย คณะช่าง อาสาสมัครในโครงการพัฒนาแหล่ง(ศูนย์)เรยีนรูแ้ละส่งเสรมิจิตอาสา

เพ่ือเด็กในสถานสงเคราะห์ มูลนิธสุิขภาพไทย ตัง้แต่ป ี๒๕๕๖-๒๕๖๒ 

“น้องท้ัง ๒ คน ท�ำให้ผมได้ค้นพบตัวเอง เหมือนผมได้เติบโตไปพรอ้มๆ กับพวกเขำ ท่ีชัดเลย

ส�ำหรบัผมคือควำมคิดเติบโต ไม่ใช่จ�ำกัดอยู่เพียงขอบเขตท่ีตัวเองเคยอยู่ เคยเป็น แต่ควำมคิดมีกำร

ขยำยและเติบโต น่ันเป็นเพรำะทุกครัง้ท่ีผมพบอุปสรรคจำกกำรดูแลน้อง ผมจะบอกตัวเองเสมอว่ำ

ต้องพยำยำมได้อีก และท�ำได้อีก ท�ำได้มำกกว่ำนี ้ต้องมีวิธท่ีีมำกกว่ำนีอี้ก ท�ำให้ผมและน้องก้ำวผ่ำน

ขีดจ�ำกัดไปได้ด้วยกัน”

๒.๓ คุณสมบัติอาสาสมัคร
๑. มีเวลาท�ากิจกรรมกับเด็ก สัปดาห์ละเพียง ๑ ครัง้ๆ ละประมาณ ๓ ช่ัวโมง ต่อเน่ือง  

๔ เดือนหรอืนานกว่านีไ้ด้

๒. มีความอดทน เข้าใจเด็ก พรอ้มแบ่งปันความรกั และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเด็ก 

๓. ยอมรบัในเงื่อนไข ข้อตกลง กติกาของการเป็นอาสาสมัคร เช่น ไม่สามารถเลือกเด็กท่ี

ดูแลแต่ต้องข้ึนกับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี และจะดูแลน้องคนเดิมทุกครัง้, ตรงต่อเวลาในการ 

รบั-ส่งน้อง ฯลฯ 

๔. มีใจเปดิกว้าง มีทัศนคติท่ีดี มีความเคารพต่อการอยู่รว่มกัน พรอ้มแลกเปลีย่นความคิด

เห็นท่ีแตกต่าง ในการประชุมของอาสาสมัคร 

๕. มีอายุไม่ต�่ากว่า ๑๘ ป ี(บางแห่งอาจ ๒๐ ปข้ึีนไป)
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๒.๔ รับอาสาสมัครท�าอย่างไร?
ปัจจุบันการส่ือสารท่ีมีประสิทธภิาพในโลกสังคมออนไลน์ (Social Media) ท�าได้สะดวก 

สามารถประกาศรบัอาสาสมัครผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line Website และยังลงข่าว

สารให้ส่ือมวลชนช่วยประชาสัมพันธไ์ด้อย่างกว้างขวาง ขัน้ตอนการรบัสมัคร

๑. กรอกข้อมูลในใบสมัคร แนบส�าเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย ๒ ใบ ใบรบัรองแพทย์ 

๒. นัดสัมภาษณ์หรอืพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าท่ีและอาสา 

๓. เข้ารว่มการปฐมนิเทศ เพ่ือเรยีนรูง้านอาสา รูจั้กการเลีย้งดูเด็ก เรยีนรูสิ้ทธเิด็ก และ 

ข้อปฏิบัติต่างๆ 

๔. นัดหมายเริ่มงานอาสาสมัคร

๒.๕ ประเภทงานอาสาสมัคร
จากประสบการณ์การท�างานอาสาสมัคร สามารถแบ่งได้ ๒ ประเภท ได้แก่

๑. อาสาสมัครดูแลเด็ก ท่ีมาประจ�าสัปดาห์ละ ๑ ครัง้ๆ ละ ๓ ช่ัวโมง เพ่ือเป็นเพ่ือนเล่น  

ท�ากิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาการด้านต่างๆ สอนหนังสือ กิจกรรมเรยีนรูง้านอาชีพ (เด็กโต) ฯลฯ  

โดยอาสาสมัครประเภทนีจ้ะเริ่มจากอาสาสมัครระยะส้ัน ๔-๖ เดือน และอาสาสมัครระยะยาว  

หมายถึงกลุ่มอาสาสมัครระยะส้ันท่ีท�างานอาสาสมัครต่อเน่ืองนานกว่า ๖ เดือนข้ึนไป (มีอาสาสมัคร

ท�างานต่อเน่ือง ๑๐ ป)ี

๒. อาสาสมัครช่วยงานในสถานสงเคราะห์ คือ การเปดิรบัอาสามาช่วยเหลืองานบางส่ิงบาง

อย่าง เช่น อาสาสมัครช่วยท�าความสะอาดบรเิวณบ้านพักอาศัยของเด็ก อาสาเป็นวิทยากรบรรยาย

ความรู ้อาสาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรอืซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 

๒.๖ ปฐมนิเทศ จุดเริ่มต้นของความส�าเร็จ
ก่อนเริม่งานอาสาทุกครัง้ ต้องจัดการปฐมนิเทศ โดยใช้เวลาครึง่วันหรอืหน่ึงวันก็ได้ เน่ืองจาก

จะเป็นการได้พบเห็นอาสาครัง้แรก และเป็นการส่ือสารท�าความเข้าใจเน้ือหาสาระส�าคัญ อย่างน้อย 

๓ ประเด็นคือ 

๑. การเตรยีมความพรอ้ม รูจั้กสถานท่ี รูจั้กเด็ก รูบ้ทบาทหน้าท่ีการเป็นอาสาสมัคร

๒. อบรมความรูเ้กีย่วกับการดูแลเด็ก การส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก สิทธเิด็กท่ีต้องตระหนัก 

และฟังประสบการณ์การดูแลเด็กจากอาสาสมัครรุน่ก่อนๆ 

๓. กฎ กติกา มารยาท ในการเป็นอาสาสมัคร และการอยู่รว่มกัน
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วันปฐมนิเทศจะมีการพูดคุยซักถามอย่างละเอียดระหว่างอาสาและเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงจะท�าให้

ตัดสินใจได้ว่า “เรา” พรอ้มเป็นอาสาดูแลเด็กหรอืไม่? ซ่ึงจะมีผลต่อเด็กอย่างย่ิง 

๒.๗ เริ่มนับหน่ึงงานอาสา ท�าอย่างไร?
โดยปกติสถานสงเคราะห์หรอืสถานคุ้มครองจะมีรายช่ือเด็กท่ีพรอ้มจะให้อาสาสมัครช่วย

ดูแลจะด�าเนินการพิจารณา “จับคู่เด็กกับอาสาสมัคร” ซ่ึงจะปรกึษาหารอืเบ้ืองต้นกับอาสาสมัคร 

โดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็ก จึงหลีกเลีย่งการเลือกเด็กเองตามใจชอบ

งานอาสาไม่ยาก เพียงแค่เราดูแลเด็กคนน้ันเหมือนเป็นลูกหลานของเรา ซ่ึงเช่ือม่ันว่า  

อาสาทุกคน ปรารถนาส่ิงเหล่านีต้รงกัน ได้แก่ 

๑. ให้เด็กมีความม่ันใจ พัฒนาการต่อเน่ือง ไม่อ่อนแอ ลดการพ่ึงพิง 

ข้อแนะน�า เรง่ท�าความรูจั้กศึกษานิสัยของเด็กท่ีตนดูแล มาพบเด็กสม�่าเสมอ โดยเฉพาะใน

ช่วงแรกไม่ควรขาดหายไป และไม่จ�าเป็นต้องมีของใดๆ มาให้ เพราะความสม�่าเสมอจะช่วยให้เด็ก

เกิดความผูกพันและม่ันใจ ให้ความสนใจกับเด็กอย่างเต็มท่ี ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นตามล�าพังหรอืเล่นกับ

เพ่ือนโดยไม่อยู่ในสายตาของพี ่ส�าหรบักิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาการทางเจ้าหน้าท่ีจะแนะน�าเพ่ิมเติม

๒. ปฏิบัติต่อเด็กอย่างอ่อนโยน มีความใจเย็น อดทน ไม่ตัง้สมญานามให้น้องหรอืตัง้ช่ือ 

ท่ีตอกย�้าปมด้อยของน้อง ไม่ใช้จาน ชาม ช้อน แก้ว ผ้าเช็ดหน้า รว่มกับน้องคนอ่ืน หรอืแม้แต่กับ

อาสาสมัครเอง

ข้อแนะน�า ควบคุมอารมณ์ให้ม่ันคง ใช้วาจาสุภาพ ใช้น�้าเสียงท่ีนุ่มนวลอยู่เสมอแม้เวลาท่ีเด็ก

โกรธ เสียใจ หรอืมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และควรเรยีกช่ือเล่นของเด็กตามปกติ

๓. ระมัดระวังอันตรายท่ีอาจเกิดกับน้อง 

ข้อแนะน�า โดยเฉพาะเด็กเล็กควรระวัง เช่น หยิบของเล็กๆ เข้าปาก, น่ังแล้วหงายหลัง, 

หกล้ม, เอาน้ิวแหย่พัดลมหรอืปลัก๊ไฟ ฯลฯ

๔. กรณีพบความผิดปกติ อาการเจ็บป่วย อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน

ข้อแนะน�า ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีทันที และแจ้งพีเ่ลีย้งประจ�าตึกทุกครัง้เม่ือส่งน้อง

๕. ไม่ส่งเสรมิการกินขนมกรุบกรอบ น�้าอัดลม 

ข้อแนะน�า ปกติเด็กได้กินอาหารอย่างพอเพียงแล้ว หากจะมีขนมควรเป็นวาระพิเศษและ

เลือกอาหารท่ีเป็นประโยชน์ ไม่ควรน�าขนมมาฝากทุกครัง้
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๖. การส่งน้องกลับเข้าอาคาร ควรเตรยีมความพรอ้มเด็ก

ข้อแนะน�า ก่อนส่งเด็กกลับควรสรา้งบรรยากาศท่ีสบายๆ แม้เด็กจะไม่เต็มใจและอาจเสียใจ 

แต่เม่ือถึงบ้านพักขอให้อาสาสมัครลาน้องและรบีกลับ ไม่ควรมีทีท่าลังเล เพราะจะท�าให้เด็กเกิดความ

ไม่ม่ันคงสับสนในการกลับตึก และอาจเกิดความยากล�าบากเม่ืออยู่ในความดูแลของพีเ่ลีย้ง

๒.๘ ข้อปฏิบัติ กฎ กติกา มารยาท
การท�างานรว่มกันและการดูแลเด็ก จ�าเป็นต้องมีการท�าความเข้าใจในกฎระเบียบ และ 

ข้อตกลงในการอยู่รว่มกัน 

๑. สถานสงเคราะห์หรอืสถานคุ้มครอง ควรแจ้งกฎระเบียบประจ�าบ้านให้ทราบอย่างท่ัวถึง

๒. การรบัเด็กมาดูแลแต่ละครัง้ อาสาสมัครปฏิบัติตาม ดังนี ้

 • ลงช่ือในสมุดอาสาสมัคร 

 • แสดงบัตรประจ�าตัวอาสาสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีประจ�าตึกทุกครัง้เม่ือไปรบัเด็ก

 • ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามล�าพัง

 • รบั-ส่ง เด็กตามเวลาท่ีก�าหนด

 • เม่ือเด็กประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรอืป่วย ควรแจ้งเจ้าหน้าท่ีประจ�าตึกทุกครัง้

 • ไม่เข้าไปภายในตึกเด็กทุกตึก หลีกเลีย่งการเดินดูเด็กตามตึกต่างๆ

 • ห้ามน�าเด็กออกนอกสถานสงเคราะห์

 • ห้ามใช้ความรุนแรงกับเด็กในทุกรูปแบบ 

  ◆ ทางรา่งกาย : ไม่ตี ไม่หยิก

  ◆ ทางวาจาและอารมณ์ : ไม่ตะคอก ไม่ดุ ไม่ใช้ค�าพูดในเชิงลบท่ีเป็นการต�าหนิเด็ก 

เช่น นิสัยไม่ดี ขีเ้กียจ น่าเกลียด หรอืไม่ขู่เด็ก เช่น หากไม่ท�าตาม จะไม่รกั จะไม่มารบัอีกแล้ว ไม่ล้อ

เลียนหรอืหัวเราะเยาะเด็กเหมือนเป็นตัวตลก ฯลฯ

 • ไม่เปดิเผยช่ือ-นามสกุล สถานภาพความเป็นเด็กก�าพรา้ หรอืรูปภาพของเด็กในส่ือท่ี

เป็นสาธารณะ เช่น Internet Facebook Line ส่ิงตีพิมพ์ ฯลฯ เพราะเป็นการละเมิดสิทธส่ิวนตัว

ของเด็กและครอบครวัท่ีแท้จรงิ

 • ไม่พยายามค้นหาท่ีอยู่หรอืครอบครวัเดิมของเด็ก เพราะอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อ

เด็กหรอืครอบครวัได้
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ความส�าเร็จไม่ได้เกิดจากการที่คุณท�าเพียงครั้งคราว 

แต่เกิดจากการลงมือท�าอย่างสม�่าเสมอ

Success doesn’t come from what you do occasionally. 

It comes from what you do consistently.

Marie Forleo:

๓. งำนส�ำเร็จได้ด้วยบริหำรจัดกำร  
และกำรเรียนรู้ตลอดเวลำ

การส่งเสรมิงานด้านจิตอาสาเป็นนโยบายในระดับประเทศและระดับกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) เพ่ือให้งานอาสาสมัครประสบผลส�าเรจ็น้ัน จ�าเป็นต้องมีระบบ

การบรหิารจัดการ หรอืมีกลยุทธท่ี์ส�าคัญ ได้แก่

๓.๑ ท�างานเป็นทีม มีคณะกรรมการประจ�าบ้าน
การจัดตัง้กลไกประจ�าสถานสงเคราะห์ มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดกฎกติกาในการดูแล

เด็ก และช่วยกันพัฒนาสนับสนุนให้การท�างานอาสาสมัครก่อประโยชน์อย่างเต็มท่ีแก่เด็ก ทันต่อ

สถานการณ์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่อตัวเด็ก ยังช่วยให้ระบบงานอาสามีความอย่างย่ังยืนด้วย 

คณะกรรมการประจ�าบ้านยังมีภารกิจท่ีส�าคัญอ่ืนๆ เช่น กระบวนการเปิดรบัอาสาสมัคร เกณฑ์ 

การคัดกรองอาสาสมัคร ปฐมนิเทศ เสรมิศักยภาพ ติดตามสนับสนุนการพัฒนาการเด็ก และถอด 

บทเรยีนการท�างานอาสาสมัคร ฯลฯ

องค์ประกอบคณะกรรมการมาจากภาคส่วนต่างๆ คือ สถานสงเคราะห์ (ผู้ปกครองและ

บุคลากร) อาสาสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิ (นักวิชาการ) และหน่วยงานภาคประชาสังคมหรอืหน่วยงาน

พัฒนาเอกชนท่ีท�างานในพ้ืนท่ี เช่น มูลนิธิสุขภาพไทย สหทัยมูลนิธิ เป็นต้น ควรจัดการประชุม  

๒ เดือน/ครัง้ 
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๓.๒ แต่งตั้งผู้ประสานงานอาสาสมัครประจ�าบ้าน 
ในการท�างานอาสาสมัครซ่ึงเกีย่วข้องกับผู้คนจ�านวนมาก เพ่ือให้งานมีความคล่องตัว และ

ประสบผลอย่างเต็มท่ี ทางสถานสงเคราะห์หรอืสถานคุ้มครองควรแต่งตัง้บุคลากรอย่างน้อย ๑ คน

ให้ท�าบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงาน เอ้ืออ�านวยและขับเคล่ือนงานอาสาสมัครให้เป็นประโยชน์ต่อ

เด็กๆ ได้มากท่ีสุด การมีผู้ประสานงานยังช่วยเช่ือมโยงข้อมูล กิจกรรม และงานต่างๆ ระหว่าง 

คณะกรรมการประจ�าบ้านและคณะท�างานอาสา (Core team) และอาสาสมัครแต่ละคนด้วย

๓.๓ สร้างคณะท�างานอาสา (Core team)
 โดยปกติจะมีอาสาสมัครท่ีมีความพรอ้มและสมัครใจช่วยเหลืองานในลักษณะเป็นแกนอาสา 

การแต่งตั้งคณะท�างาน (Core team) ซ่ึงมีองค์ประกอบ คือ ผู้ประสานงานงานอาสาสมัคร 

ประจ�าบ้าน (ในข้อ ๑.๒) แกนน�าอาสา ๒-๓ คน และตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคม ๑ คน จะช่วย

พัฒนางานได้อย่างรวดเร็วและใกล้ชิดกับอาสาและเด็กๆ ซ่ึงเป็นผลดีต่อการรับมือกับปัญหา 

เฉพาะหน้า หรอืสามารถท�างานเชิงรุกในการพัฒนาศักยภาพเด็กๆ ได้รวดเรว็เหมาะสม โดยเน้น 

การประชุมหรอืการนัดหารอืได้บ่อยๆ เช่น เดือนละ ๑-๒ ครัง้ และน�าผลการท�างานรายงานต่อ 

คณะกรรมการประจ�าบ้านต่อไป

๓.๔ พัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ความรู ้ทักษะ และประสบการณ์เกีย่วกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กมีอยู่มากมายและเกิด

ข้ึนตลอดเวลา จึงควรจัดกิจกรรมเสรมิและพัฒนาศักยภาพท้ังอาสาและเจ้าหน้าท่ีเป็นประจ�า โดยให้

สรา้งการมีส่วนรว่มในการก�าหนดหัวข้อการพัฒนาศักยภาพ เช่น จิตวิทยาเด็ก ความเข้าใจพัฒนาการ

เด็กให้สมวัย ของเล่นหรอืศิลปะกับการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ฯลฯ โดยอาจใช้รูปแบบการฝกึอบรม 

(work shop) การจัดทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ การเพ่ิมพูนความรูแ้ละทักษะตลอดเวลานอกจากเป็น

ผลดีต่อเด็กๆ แล้ว กิจกรรมเหล่านีช่้วยสรา้งความสัมพันธร์ะหว่างอาสาและเจ้าหน้าท่ีให้รว่มมือกัน

ท�างานเพ่ือเด็กได้ดีย่ิงข้ึนด้วย
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๓.๕ สร้างเปา้หมายพัฒนาเด็กด้วยข้อมูลพัฒนาการของเด็ก
จากการติดตามผลการด�าเนินงานอาสาในรอบ ๑๐ ปท่ีีของมูลนิธสุิขภาพไทย ซ่ึงมีอาสาสมัคร

ราว ๒,๐๐๐ คน การประเมินผลพบว่า เด็กๆ จ�านวนมากท่ีมีพีอ่าสาดูแลจะมีพัฒนาการด้านรา่งกาย

และอารมณ์ดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ท้ังเด็กเล็ก เด็กโต และเด็กพิเศษ มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนท้ังทางด้าน

รา่งกาย (ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ และการเคล่ือนไหว) สังคม (พฤติกรรม อารมณ์ และ 

การปฏิสัมพันธกั์บผู้อ่ืน) การเรยีนรู ้ (การพัฒนาตนเองด้านต่างๆ) พีอ่าสายังช่วยลดพฤติกรรมไม่

เหมาะสมได้ด้วย เช่น การต่อต้าน การเรยีกรอ้งความสนใจ ไม่เล่นกับคนอ่ืน ก้าวรา้ว กัด ตี ท�ารา้ย

ตัวเอง หวงของ เป็นต้น 

หากสถานสงเคราะห์หรอืสถานคุ้มครองได้รว่มมือกับอาสาสมัครก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา

ให้กับเด็กแต่ละราย และวางแผนการท�างานกับอาสาสมัครให้ชัดเจน ผลลัพธท่ี์ดีเกิดข้ึนได้ไม่ยากเลย

๓.๖ ติดตามและประเมินผลด้วยหลักการเรียนรู้และพัฒนา
ในการด�าเนินการใดๆ ไม่มีทางท่ีจะราบรื่นและประสบผลส�าเรจ็ทุกครัง้ งานอาสาสมัครเป็น

งานท่ีไม่มีเงินเดือนค่าตอบแทนใดๆ มีแต่ความรกัเมตตา และความเสียสละของอาสาทุกคน แต่อาสา

ก็มาพรอ้มความมุ่งม่ันมีเป้าหมายต่อตัวเด็ก ต้องการเห็นเด็กเติบโตก้าวหน้าในสุขภาวะท้ัง ๔ มิติ การ

มีเป้าหมาย การระบุผลลัพธ์ด้านต่างๆ ของท้ังตัวเด็ก อาสา และเจ้าหน้าท่ีเป็นงานท่ีท้าทายและ

สามารถท�าให้เป็นจรงิได้ ด้วยการจัดให้มีการประชุมติดตามและประเมินผลตามท่ีวางเป้าหมายและ

วางแผนไว้ หรอืเป็นการสรุปบทเรยีน การถอดบทเรยีน เป็นประจ�า

คณะท�างาน (Core team) ควรจัด ๑-๒ เดือน/ครัง้ 

คณะกรรมการประจ�าบ้าน ควรจัดปลีะ ๑ ครัง้ โดยให้ตัวแทนอาสาเข้ารว่ม

อาสาสมัคร แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ ติดตามเบ้ืองต้น ควรจัดประชุมทุก ๆ สัปดาห์ โดยการ

น่ังล้อมวงคุยกันในวงอาสาท่ีมาปฏิบัติงานในวันน้ันๆ เช่น อาสาประจ�าวันเสาร ์และสรุปบทเรยีนภาพ

รวมตามรอบการท�างานอาสา ควรจัดประมาณ ๔-๖ เดือน/ครัง้
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ไม่มีอะไรเปลี่ยน ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร

Nothing changes if nothing changes.

คณะกรรมการ
ประจำบาน

คณะทำงาน
(Core team)

ผูประสานงาน
ประจำบาน

เด็กในสถานสงเคราะห
หรือสถานคุมครอง

สรางสุขภาวะ ๔ มิติ เพื่อเด็ก

แนวทางการส่งเสรมิอาสาสรา้งสุขให้เด็ก เล่มนีผ่้านกระบวนการถอดบทเรยีนการท�างานใน

โครงการ “กำรพัฒนำแหล่ง (ศูนย์) เรียนรู้และส่งเสริมจิตอำสำเพ่ือเด็กในสถำนสงเครำะห์”  

ซ่ึงมุ่งหมายการสรา้งและพัฒนาพ้ืนท่ีในสถานสงเคราะห์และสถานคุ้มครอง ให้เกิดกลไกการส่งเสรมิ

สนับสนุนงานอาสาสมัคร ซ่ึงการติดตามประเมินผลพบว่า ความรว่มมือของบุคลากรและอาสาสมัคร

มีส่วนส�าคัญต่อผลลัพธ์การพัฒนาสุขภาวะท้ัง ๔ มิติและทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมให้กับเด็กได้อย่าง

แท้จรงิ



โดยความรว่มมือ: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) 
 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 
 สหทัยมูลนิธ ิและมูลนิธสุิขภาพไทย

องค์กรรบัผิดชอบ: มูลนิธสุิขภาพไทย

 www.thaihof.org

  พลังอาสาสมัครสรา้งสุข มูลนิธสุิขภาพไทย

  ๐๒ ๕๘๙ ๔๒๔๓, ๐๘๗ ๕๑๐ ๑๖๘๗


