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คำ�นำ�

จากอดีต การดำาเนินกิจการสถานสงเคราะห์เด็กที่เคยได้รับการยอมรับ และเป็นที่นิยมอย่าง

แพร่หลาย บนความเชื่อว่าเป็นวิธีการช่วยเหลือเด็กอย่างถูกต้อง

 นับวันกำาลังถูกท้าทายและตั้งคำาถามมากข้ึน จากผู้เช่ียวชาญและคนทำางานด้านเด็กท่ัว

โลก

 ทั้งในแง่ ของการตัดขาดความเชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชนเดิม, ทักษะชีวิตที่ไม่ได้

รับการพัฒนาของเด็กที่เติบโตมาในสถานดูแลเหล่านั้น, ทั้งการดูแลเด็กมากๆพร้อมกันนั้น ไม่ตอบ

สนองความต้องการและส่งเสริมอัตลักษณ์ของเด็กแต่ละคน ไม่นับถึงภาวะขาดรักและผลกระทบ

ที่ส่งผลต่อสมองและพัฒนาการของเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ตั้งแต่อายุน้อยๆ

 มีงานวิจัยมากมายแสดงให้เห็นว่า เด็กที่เติบโตมาในสถานสงเคราะห์ จะเป็นผู้ใหญ่ที่มี

ปัญหาชีวิตมากกว่าเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวปกติ
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 จนวันนี้...กระแสเรียกร้องให้ยุติการดูแลเด็กโดยสถาบัน กำาลังได้รับการพูดถึงอย่างกว้าง

ขวาง

 “เพราะเด็กต้องการครอบครัว ไม่ใช่สถานสงเคราะห์”

ไม่น่าเชื่อว่า สังขละบุรี เมืองเล็กๆ ด้านชายแดนตะวันตก  มีสถานสงเคราะห์เด็กอยู่มากถึง 

17 แห่ง และมีเด็กอาศัยอยู่มากกว่า 600 คน  (ธันวาคม 2557) จากประสบการณ์การทำางานบอก

เราว่า การรับเด็กเข้าสถานสงเคราะห์เพียงเพราะครอบครัวยากจนหรือเพ่ือมารับโอกาสทางการ

ศึกษานั้น เป็นเรื่องที่ไม่จำาเป็นและไม่แก้ไขปัญหาระยะยาว หากควรมีบริการทางสังคมอื่นๆ ที่จะ

ช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาให้มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสม แทนการตัดสินใจทอดทิ้งเด็ก โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง การหนุนเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ให้สามารถดูแลเด็กๆเองได้

 

แม้นว่าหนังสือเล่มนี้จะแปลมาจากเรื่องราวในประเทศกัมพูชา แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เกิด

ขึ้นจริงในหลายๆประเทศ รวมไปถึงประเทศไทย แง่มุมหนึ่งที่แสดงไว้ได้อย่างน่าสนใจก็คือ ตัวเด็ก

เองไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือร่วมตัดสินใจทั้งๆ ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเขา

โดยตรง หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนตัวแทนที่บอกเล่าความรู้สึกนึกคิดของเด็กๆ ที่เราอาจละเลยหรือ

ไม่เคยรับฟังมาก่อน

วิวัฒน์ ธนาปัญญาวรคุณ

ผู้อำานวยการมูลนิธิวันสกาย
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เช้าตรู่วันหนึ่งในหมู่บ้านนอกเมือง
โพ ตื่นได้แล้วลูก 
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ดูสิ นั่นป้าเฮง เมื่อวานนี้วัวแก

หลุดเข้าไปในที่ของคนข้างบ้าน 

อลหม่านกันน่าดู

อ้าวนั่น ลุงพลซื้อ
รถเครื่องมาใหม่ 
ยิ้มแฉ่งเลย

นั่นตินี่ บ้านเค้าย้ายเข้า
เมืองไปแล้วนี่หน่า ทำาไม

ถึงกลับมาที่นี่อีกล่ะ
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วันนี้สนุกเนอะแม่เนอะ

สนุกดี ลูก
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แม่! วันนี้เรามีกับข้าวแล้ว

วันเดียวกันนั้นเอง

ตัวใหญ่นี่
พี่ให้น้องเลย

ข้าวสารเกือบ
จะหมดแล้ว

นี่ นี่ กบเต้น
ได้ด้วย ดูสิ
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ไม่ต้องห่วง
นะน้อง 

พวกเราน่ะ
เอาตัวรอดได้
เสมอแหล่ะฮิฮิ

โพ
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ใครๆ ก็ว่ามัน
เป็นทางที่ดีที่สุด
สำาหรับลูกนะ โพ

ชาวบ้านในหมู่บ้านพากันแนะนำาไป
ต่างๆ นานา เกี่ยวกับปัญหาของ

ครอบครัวโพ

แต่ผมจะทำางานให้หนักขึ้นนะแม่ เราก็
เอาตัวรอดได้มาตลอดไม่ใช่เหรอ
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ลูกจะได้ไป
โรงเรียนนะ

แต่ที่นี่เป็น
บ้านของผม
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ฉันรู้สึกไม่ดีเลย ที่ต้องทำาอย่างนี้

เอาน่า เด็กมันจะ
ไปได้ดี

แต่โพมันเป็น
ลูกฉันนะ

และครอบครัวก็ได้ตัดสินใจ

โพ เสร็จหรือยังลูก จะได้ไปกัน

เอาหวีไปด้วยได้
มั้ยแม่?
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แม่ประเภทไหนกันนะที่ส่งลูกตัวเอง
ไปอยู่บ้านเด็กกำาพร้าได้?
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ภาพรวมของเด็กในสถานสงเคราะห์ทั่วโลก

เด็กที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ทั่วโลก 
มีจำานวนหลายล้านคน โดยตัวเลขประเมินหนึ่ง
ได้แสดงยอดรวมไว้สูงถึง 8,000,000 คน

ที่มา : เอกสารจาก Lumos

เด็กในสถานสงเคราะห์ : ภาพรวมทั่วโลก
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อีกฟากหนึ่งของเมือง

สวัสดีจ๊ะ โพ 
ฉันชื่อมาร์ค

บ้านพักเด็ก
ครอบครัวสุขสันต์
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ฉันจะแนะนำาให้เธอรู้จัก...

เจต กับ พีช

พวกเค้าจะเป็นเพื่อน
ร่วมห้องของเธอ

ฉันอยากจะเป็นนักร้องดัง 
แบบ บี้ เดอะสตาร์ เลย

ส่วนฉันอยาก
เป็นทนาย

โอโฮ้ ที่นอนนี่
นุ่มชะมัด
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เมื่อไหร่เราจะได้เจอ
แม่อีกนะ?

จะพาดูรอบๆนะ นี่ห้องคอมพิวเตอร์ 
นายเล่นเฟซเป็นป่าว?

ไม่ต้องห่วง
ลูกนะ
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เธอเอาเงินค่าขนมไป 
แต่ไม่ไปโรงเรียน

ป้าหมิงก็ใจดีอยู่หรอกแต่อย่า
ไปทำาให้เค้าโกรธเชียวนะ
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ที่นี่มีหลายอย่าง ที่เราไม่มีที่บ้าน

เมื่อเวลาผ่านไป 
โพ ก็เริ่มปรับตัวได้
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ทำาไมพวกเค้าถึงได้ยอม
ติดอยู่หลังกำาแพงนี้นะ
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สถานสงเคราะห์เด็ก มีการเรียกขานกันในชื่อต่างๆ มากมายทั่วโลก  
ซึ่งรวมถึงสถานรับเลี้ยงเด็ก บ้านเด็กกำาพร้า และบ้านเด็กอ่อน

ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร มีขนาดเท่าใด หรือตั้งอยู่ในสถานที่ใดก็ตาม 
การดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ได้ถูกให้คำาจำากัดความตามคุณลักษณะเฉพาะ 

บางประการไว้ดังนี้
• ผู้ดูแลเด็กจะได้ค่าตอบแทนและไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเด็ก

• เด็กถูกแยกออกจากครอบครัวของตนเอง และบ่อยครั้งถูกแยกออกจากชุมชน
• สถานสงเคราะห์มีการดำาเนินงานที่เป็นไปตามกิจวัตรของตน แต่ไม่ได้ตอบสนอง 

ความต้องการที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคน

ที่มา : เอกสารจาก Lumos

เด็กในสถานสงเคราะห์ : ความเสี่ยง
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เราก็อยู่ที่นี่มาสามเดือนแล้ว ฉันชอบเสื้อผ้าใหม่

อาหารก็อร่อยดี
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ตั้งใจเรียน
นะเด็กๆ

ผู้อำานวยการศูนย์
ก็เป็นคนดีนะ

เราก็ไม่ค่อยคิดถึงแม่กับ
น้องสาวมากเท่าไรแล้ว

แล้วพวกเขาจะคิดถึงเรา
บ้างหรือเปล่านะ?
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บางทีก็มีกลุ่ม
อาสาสมัครมาเยี่ยม
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พี่ๆอาสาสมัครมาแล้ว! พี่ๆ อาสาสมัครมาแล้ว! เย้ เย้ !

โอย เหนื่อยจังเลย
พี่ๆ รัก

พวกเธอนะ
แล้วจะกลับมา
เยี่ยมใหม่นะ

พวกพี่ๆ 
เค้ารักเรา
จริงเหรอ?

เค้าจะกลับมา
เยี่ยมอีก

จริงมั๊ยนะ?
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เด็กที่อาศัยอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กควรได้รับการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม
จากผู้มีความชำานาญและมีทักษะเฉพาะ ไม่ใช่อาสาสมัคร นักท่องเที่ยว หรือ

บุคคลทั่วไปที่มีเจตนาดี เพราะการเยี่ยมเยียนเพียงช่วงสั้นๆ มีผลต่อจิตใจของเด็ก 
และทำาให้มีโอกาสพบกับผู้ทารุณกรรมที่แอบแฝงเข้ามา

ที่มา : ChildSafe MOVEMENT  7 ข้อคิดสำาหรับนักท่องเที่ยวช่วยปกป้องเด็ก
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วันหนึ่ง
โพ น้องคนนี้เค้ามา
จากหมู่บ้านเดียว

กับเราแน่ะ
 เธอมาทำาอะไรที่นี่?

โพ! ติ!

แต่เธอมีพ่อมีแม่นี่
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ตอนแรกพ่อฉันป่วยตาย 
จากนั้นแม่ก็มาตายตามไปอีก

แต่ป้าเธอก็มีร้านขายของนี่

ป้าบอกว่าถ้าฉัน
มาอยู่ที่นี่จะดีกว่า

แล้วป้าก็หลอก
พวกเขาว่าป้าน่ะ

จนมาก

ใครๆก็ทำางั้น
ทั้งนั้นแหละ
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เราตากผ้ากันตรงนี้นะ

เสื้อผ้าผู้หญิงเริ่มจาก
ทางด้านซ้าย

ให้เข้าแถวฟังลุงมาร์คประกาศตอนเช้าตรงนี้นะ

ที่โรงเรียนเราเข้าแถวแบบนี้
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เวลากินข้าวก็ให้เข้าแถวแบบนี้นะ ให้เด็กเล็กๆ กินก่อน เวลาไม่สบายก็ให้เข้าแถวกินยาตรงนี้

ฮือฮือ…แล้วถ้าจะกลับบ้านล่ะ 
ให้ไปเข้าแถวตรงไหนได้?
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หลังจากนั้น 
แอนนาก็มา

ฉันชื่อแอนนา ฉันอยากมาเป็น
อาสาสมัครสัก 6 เดือน

ฉันพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้าง 
ฉันจะจ่ายค่าใช้จ่ายของฉันเอง

ก็ยังดีกว่า 6 วัน 
หรือ 6 ชั่วโมงล่ะนะ

ว้าว! ดีจัง 
แต่เธอจะทำา
อะไรได้บ้าง

ก็ไม่รู้

ฉันได้รับการอบรมมาเพื่อ
เป็นพยาบาลเด็กค่ะ

ดีจังเลย แต่มาร์คเอ๋ย 
เค้าน่ะนางฟ้า เราอย่าไป

หวังเลย
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ฉันรู้สึกดีเหลือเกิน รู้สึกถึง
ความรัก ความมีชีวิตชีวา

พี่จะกลับเมื่อไหร่

เด็กๆ ต้องบอกลา
มามากเหลือเกินแล้ว

พี่จะกลับไปพรุ่งนี้
เลยหรือเปล่าจ๊ะ

เด็กๆ ถามแบบนี้
ตลอดเลยเหรอ?
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วันนี้โรงเรียนหยุด 
เด็กๆจะทำาอะไรกันจ๊ะ?

เล่นเกมส์ฮะ! ดูหนังครับ!

หนูจะอ่าน
หนังสือสอบ

โพ เธออ่านหนังสือเตรียมสอบหรือยัง 
ใกล้สอบแล้วนะ

ฉันจะไปแล้ว เอาไว้ค่อย
อ่านพรุ่งนี้ก็แล้วกัน
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ถ้าออกจากที่นี่
แล้วพวกนายจะทำา

อะไร กัน?

ฉันว่าพวกเรา
ต้องรวยกัน
ทุกคนเลย

แต่ถ้าฉันไม่รวยล่ะ? 
จะออกไปทำางานอะไร?

จะไปอยู่ไหน? จะอยู่
ข้างนอกนั่นได้ไหมนะ?

ไม่รู้แฮะ
อย่าเพิ่งไปคิดเลยดีกว่าเรา
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วันนี้เราต้องบอกลา เจตกับพิช 
ที่จะออกจากบ้านพักเด็ก

ครอบครัวสุขสันต์

บ๊ายบาย

ฮะ?

อืม…

พี่จะไปอยู่ที่ไหน
กันล่ะ?

ไปอยู่ข้างนอกนั่น
ระวังตัวนะ
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จะออกไปน่ะ 
มีงานทำารึยังพี่?

ป่วยขึ้นมาจะทำา
ยังไง?

ทำากับข้าว
กินเองเป็น
เหรอพี่?

จะเอาเงินที่ไหน
มาจ่ายค่าเช่าบ้าน?

ฝันว่าพวกเราต้อง
ออกจากที่นี่น่ะเหรอ?

น่ากลัวมากมั้ย?

ก็ยังดี ในฝันคราวนี้
ยังมีเสื้อผ้าใส่

เราฝันร้ายอีกแล้วว่ะ
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จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเด็กๆ เหล่านี้ต้องออกจากสถานสงเคราะห์ หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก
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เมื่อเด็กๆ ต้องออกจากสถานสงเคราะห์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากสถานสงเคราะห์ 
ไม่มีการเตรียมการ หรือวางแผนการใช้ชีวิตในสังคมภายนอกสถานสงเคราะห์  
พวกเขาจะไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหน ไม่รู้และไม่เข้าใจถึง

วัฒนธรรมและภาษาดั้งเดิมของตน เหล่านี้ ทำาให้เด็กๆ ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิต 
ในสังคมได้ หรืออาจเรียกได้ว่า ขาดทักษะในการใช้ชีวิต ไม่เป็นตัวของตัวเอง 

 ไม่สามารถเลือกหรือตัดสินใจได้

ที่มา : Residential Care Network ประเทศกัมพูชา
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วันหนึ่ง แอนนาถามมาร์คว่าเค้ามา
เป็นผู้อำานวยการบ้านเด็กได้อย่างไร

อ๋อ…คุณอ่านเจอในพระคัมภีร์ว่าต้องช่วย
แม่หม้ายกับเด็กๆ เหรอคะ

ใช่ครับ ผมรู้ทันทีว่านี่คือสิ่ง
ที่พระเจ้าอยากให้ผมทำา

แม่ผมก็เป็นแม่หม้าย ถ้าลุง
ช่วยแม่ผม ผมก็จะได้กลับไป

อยู่บ้านซะที

ฮะ? ?

เอ้อ
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วันต่อมา วันนี้ป้าหนู
จะมาเยี่ยมนะจ๊ะ

จริงเหรอ
คะ?

ทำาอะไรน่ะ ติ ?

เก็บกระเป๋า!

เค้าจะเข้าใจ
หรือเปล่านะ?
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ติคิดว่าป้าเค้าจะมารับกลับบ้าน
วันนี้ ฉันควรจะทำายังไงดีคะ?

เฮ้อ.. บางทีผมคิดนะว่าถ้าเด็กๆ
ไม่ได้เจอครอบครัวไปเลยน่าจะดีกว่า

มีเด็กกี่คนที่มีครอบครัวคะ?

เกือบทั้งหมดนั่นแหละ 
บางทีก็มีทั้งพ่อ ทั้งแม่ 

มีญาติพี่น้อง
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ป้าหนูมาแล้ว 
ลุงมาร์ค โธ่ 

รับกลับไปเถอะ

ติ ร้องไห้ทำาไม?

ป้าให้เงินฉันมา 30 บาท 
บอกว่าฉันโชคดีแล้ว

ที่ได้อยู่ที่นี่
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จากการสำารวจ สถานการณ์เด็กและสถานสงเคราะห์ในสังขละบุรี เดือนธันวาคม 2557 
พบว่า มีเด็กทั้งหมด 605 คน 

ซึ่งก่อนหน้าที่จะเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์นั้น เด็กเหล่านี้อาศัยอยู่กับ

ดังนั้นหมายความว่า เด็กราวๆ 95% 
ที่มาอยู่ในสถานสงเคราะห์ยังมีพ่อหรือแม่ หรือยังมีญาติพี่น้องเหลืออยู่
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สักวันหนึ่งป้าคงจะรับฉันกลับไปอยู่ด้วย

นั่นก็ไม่มากมาย
อะไรนะ

นั่นสินะ
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นั่นสินะ

แต่ยังไงมันก็บ้าน

บ้านป้ามีต้นมะม่วงด้วย ลูกๆ ป้าก็ดีกับฉัน
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ถึงโรจน์จะพิการ แต่          เค้าเป็นเด็กดี                    
                              มากนะคะ 

ที่นี่ดูน่า
จะเป็นที่
ที่ดีนะ

ผมก็อยากช่วยนะ แต่
ตอนนี้ที่นี่เต็มแล้วล่ะ

แปลกจัง เราไม่เคย
รับเด็กพิการเลย 
ทั้งๆ ที่ก็มีเตียง
ว่างอยู่

หลังจากที่ลอง
มา 6 ที่แล้ว

มีบ้านเด็กแค่ไม่กี่ที่
ที่รับเด็กพิการ
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อาสาสมัคร..

ถ่ายรูปลงเฟซ
กันนะ 

เอ๊ะ! เด็กคนนั้น
เตะหมาทำาไม??

แต่ก่อนนี้ เค้าเป็น
คนที่น่ารักที่สุด 

ใครๆ ก็สนใจเค้าน่ะ

ทำาไมวันนี้นาคทำาตัวไม่ดีเลย

เอ้า… ยิ้มหน่อย

น้องคนนี้น่ารักจัง
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ผมบอกพวกอาสาสมัครไปแล้วไม่ใช่เหรอว่า
ไม่ให้เอารูปเด็กๆ ไปลงเฟซบุ๊ค กันนะ 

พวกเค้าอยากจะทำาตัวให้เป็นประโยชน์ 
แต่ก็มัวแต่โพสต์รูปลงเฟซบุ๊คอยู่นั่นแหละ

ฉันก็บอกพวกเค้าแล้ว 
แต่ของแบบนี้มันก็

ห้ามยากเหมือนกันนะ

น่าเศร้านะ

โอ้ รูปที่คุณลงเมื่อเช้ามีคนเข้ามา
ถูกใจ ตั้ง 90 คนแน่ะ

โอ๊ะ 
จริงเหรอ

โพสต์รูปก๋วยเตี๋ยวด้วย น่ากินเชียว
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ตัวอย่างของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินการของ
สถานสงเคราะห์เอกชนที่อยู่นอกกรอบกฎหมาย และดำาเนินการ
ไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนสำาหรับเด็ก
ของสหประชาชาติ และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2556  

 สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิเด็กและแสวงผลประโยชน์จากเด็กในรูปแบบต่างๆ
• การตราหน้าเด็ก และการเปิดเผยข้อมูลเด็กเพื่อขอเงินสนับสนุน
• การเปิดรับอาสาสมัครโดยไม่มีการตรวจสอบ และดำาเนินการ

เสมือนธุรกิจท่องเที่ยวอาสา (Voluntourism)
• การนำาเสนอข้อมูลและรูปภาพของเด็กในรูปแบบเมนู เอื้อให้ผู้มุ่ง
กระทำาผิดต่อเด็กสามารถเลือกเด็กตามเพศและอายุที่ต้องการได้

• การขาดการคัดกรองเด็กก่อนการเข้าสู่การเลี้ยงดูแบบสถานสงเคราะห์ 
ดังนั้นเด็กจำานวนมากในการเลี้ยงดูจึงเป็นเด็กยากจน ไม่ใช่เด็กกำาพร้า 

และสามารถอยู่ในการเลี้ยงดูของครอบครัวได้
• การชักชวนให้เด็กเปลี่ยนศาสนา

ที่มา : Online Research  Alternative Care Thematic Group, CRC Coalition Thailand
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เด็กพวกนี้ได้อะไร
มากมายเหลือเกิน

หนูจะเอาไปซื้อ
กระโปรงใหม่

ป้าหมิง เจ้าพิชทำาจักรยานพังอีก
แล้ว แถมทำาเสื้อขาดอีกต่างหาก

ป้าหมิง!

เงินทอง เสื้อผ้า โทรศัพท์ 
มีมากกว่าลูกฉันเยอะแยะเลย

แล้วเด็กๆ ก็ไม่เห็นคุณค่า
ของข้าวของ
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วันหนึ่ง
หมิงโดนจับได้

ผมผิดหวังในตัวคุณจริงๆ หมิง  
ผมต้องไล่คุณออก

เด็กๆ ที่นี่ได้อะไรมากมายเหลือเกิน 
ฉันแค่อยากจะให้ครอบครัวของฉัน มี

อะไรกับเค้าบ้างก็เท่านั้นเอง

ฉันรู้สึกแย่จริงๆ

ลาก่อน 
ป้าหมิง

สำานักงาน
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ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่า
หมิงจะยักยอกเงินค่าอาหาร

ผมไม่แปลกใจเลยสักนิด ฉันจะหยุดไปพักสมองสัก 2 วัน

นี่เจ้าหน้าที่โกงเรา หรือเป็นเราเองหรือเปล่านะ
ที่เป็นฝ่ายเอาเปรียบเจ้าหน้าที่?
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บางทีเด็กๆ ก็กลายเป็นเด็กไม่ดีไป

สมบัติ เค้าอยู่ที่
บ้านเด็กนี่แหละ 

ไม่ยอมไปโรงเรียน

ทั้งเล่นการพนัน ดื่มเหล้า ขโมยของ 
เอาหมด!

เอ๊ะ พิชไปกับเค้าแล้ว ไม่ดีแน่

นั่นใครน่ะ ?
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แอนนา ฉันต้องให้สมบัติ
ออกไปจากบ้านเด็กนะ

ผมยังจำาได้เลย สมัยก่อนตอนที่เค้ายังเป็นเด็กดี 
บางทีเด็กๆ ก็เปลี่ยนไปเฉยๆ

จริงเหรอ? เด็กๆ เปลี่ยนไปเฉยๆ
อย่างนี้เยอะมั้ยเนี่ย?

นั่นสินะ เค้าชักจูงเพื่อนๆ ไปในทางที่ไม่ดี
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ตอนแรกก็หมิง ตอนนี้ก็สมบัติอีก 
ต่อไปจะเป็นใครอีกนะ?

พระเจ้าโปรดเมตตาด้วย 
ผมไม่เห็นทางออกแล้ว

ฉันน่าจะยังมีหวังใช่ไหม 
เจ้าตัวเล็ก
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ผมเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าได้รับเชิญให้ไปอบรมพรุ่งนี้ เกี่ยวกับการช่วย
ให้เด็กๆ ที่ด้อยโอกาสและกำาพร้าให้ได้อยู่กับครอบครัว คุณคิดว่าไง?

ไม่นานหลังจากนั้น

ฟังดู น่าสนใจนะ
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มันก็ฟังดูน่าสนใจนะ แต่ทำาไมฉันรู้สึกใจหายยังไงไม่รู้
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การอบรม
ผู้อำานวยการบ้านเด็ก

หลายสิบปีมานี้ งานวิจัยทั่วโลก,  
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

ผู้เชี่ยวชาญ, องค์กรชั้นนำาต่างๆ 
หรือแม้แต่นโยบายของรัฐบาล
ต่างเรียกร้องการเปลี่ยนผ่าน
จากบ้านเด็กไปสู่การดูแลเด็ก

โดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน

วันต่อมา..
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เราทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อลดจำานวนบ้านเด็ก 

หรือจำานวนเด็กๆที่อยู่ในบ้านเด็ก

แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่า
พวกเค้าคิดถูก?
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เด็กส่วนใหญ่ที่ต้องมาอยู่ในบ้านเด็ก
ก็เพราะความยากจน ซึ่งถ้าได้รับการ
สนับสนุนพวกเค้าจะสามารถกลับไป

อยู่กับครอบครัวของตัวเองได้

-ป้องกันไม่ให้เด็กต้องมาอยู่ที่บ้านเด็ก
-ฟื้นฟูและส่งเสริมครอบครัว
-ให้การช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน
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ถ้าเกิดว่าการอยู่ในบ้านเด็กดีกว่าที่เด็ก
จะต้องไปอยู่ในครอบครัวจนๆ ล่ะ

นี่เค้าพูดออกมาได้ยังไงนะ?
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การที่ครอบครัว
ได้กลับมาอยู่

ด้วยกันน่าจะดี
กับทุกคน
ไม่ใช่หรือ?
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        เราอยากให้บ้านเด็กทั้งหลาย ปรับรูปแบบให้เป็นศูนย์สนับสนุนชุมชนและ            

แต่การที่ผมมาทำาบ้าน
เด็กกำาพร้ามันเป็น

พระประสงค์ของพระเจ้า
ไม่ใช่หรือ?

ทำาไมถึงได้
เป็นเรา?

แต่ถ้าเรา
ไม่เริ่มแล้วใคร

จะเริ่มล่ะ?

ครอบครัว เงินค่าใช้จ่ายของ

เด็กหนึ่งคนในบ้านเด็ก สามารถ

สนับสนุนเด็กถึง 5 คนให้ได้อยู่กับ

ครอบครัว การส่งเด็กไปอยู่ใน

บ้านเด็กกำาพร้า น่าจะเป็น

ทางเลือกสุดท้ายในการดูแลเด็ก
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การที่เด็กๆ กอดคนแปลกหน้า เป็น
อาการของการโหยหาความผูกพันธ์ 

ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย

เราไม่แนะนำาให้บ้านเด็กอนุญาตให้
แขกเข้ามาเยี่ยมในระยะสั้นๆ

พวกเค้าอยากจะได้
ประสบการณ์ดีๆ ที่เปลี่ยน

ชีวิตของพวกเค้า

 แต่เรามีคนขอ
เข้ามาเยี่ยมเยอะ

มากเลยนะ
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ผู้บริจาคของเรารักเด็กๆ มาก และพวกเค้า
ก็ผูกพันกับเด็กๆ มากด้วย

พวกเค้าบอกว่ามันเป็นประสบการณ์
ที่เปลี่ยนชีวิตพวกเค้าไปเลย

เอาจริงๆ เลยนะ ผมว่าเค้า
จะไล่ผมออกซะมากกว่า

ใช่ อาจจะโดน
ไล่ออกจริงๆ

โบสถ์ที่สนับสนุนเราก็พาแขก
มาเยี่ยมประจำาทุกปี

พวกเค้าจะยอมเลิกทำาอย่างนั้นมั้ย 
ถ้าคุณบอกเค้าว่านี่เป็นทางที่ดีที่สุด

สำาหรับเด็กๆ
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การเพิ่มจำานวนบุคลากรและการจัดสรรเงินทุนให้แก่สถานสงเคราะห์ 
อาจปรับปรุงให้มีสภาวะที่ดีขึ้นได้ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด 

ยิ่งไปกว่านั้น ยังอาจเป็นการสนับสนุนให้เด็กต้องอยู่ในสถานสงเคราะห์นานขึ้น 
และมีการส่งตัวเด็กเข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์มากขึ้น

ที่มา : เอกสารจาก Lumos เด็กในสถานสงเคราะห์ : ความเสี่ยง
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ลุงมาร์คกลับมาแล้ว อบรมเป็นยังไงบ้างครับ?

อืม .. 
มันรู้สึก

เหมือน…

เหมือนโลกทั้งโลกเปลี่ยนไป
หมดเลย แล้วชีวิต
ก็ต้องเริ่มใหม่หมด

ผมเข้าใจ
ควารู้สึก

ลุงดีเลยฮะ

ใช่ ลุงรู้ 
หนูน่าจะรู้ดี
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โพ หนูอยากจะ
อยู่กับแม่มากกว่า

หรืเปล่า ถ้าเรา
ช่วยเรื่องค่าเล่า
เรียนกับข้าวสาร

ลุงจะช่วยจริงๆ
เหรอครับ?

โอ้ ฉันคิดว่าฉันทำาร้ายความรู้สึก
ลุงมาร์คไปซะแล้ว 

แต่ลุงเค้าเป็นคนถามเองไม่ใช่เหรอ
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ฉันทุ่มเทชีวิตของฉัน
ไปกับมันหมดแล้ว

ถ้าฉันเลิกทำาทุกอย่างไปแล้ว 
ชีวิตฉันจะเหลืออะไร

แต่ฉันก็ทำาเพื่อพวกเค้ามาตลอดไม่ใช่
เหรอ ฉันไม่เคยทำาอะไรเพื่อตัวเองเลย



79

จะมีกลุ่มผู้บริจาคมาที่นี่เดือนหน้า 
และผมจะอธิบายทุกอย่างให้เค้าฟัง

มาร์คใช้เวลาเพื่อคิด
ทบทวนทางเลือก 

จากนั้น..

เราทำาสิ่งที่ดีมากๆ
ด้วยกันมา

ต่อจากนี้เราจะช่วยกันทำาสิ่งที่ดีขึ้นไปอีก 

ชนะแล้ว! 
หนูชนะแล้ว!

ฉันคิดว่าเราทำาสิ่งที่เป็น
ประโยชน์กับทุกคนนะ

หนึ่งเดือนต่อมา

ยินดีต้อนรับ!

ดีแล้ว

เอ้า ทุกคนร้องพร้อม
กันนะ 1..2...

เราเกือบจะพร้อม        ต้อนรับผู้บริจาคแล้ว อย่าเรียกผู้บริจาคเลย เรียก
เพื่อนร่วมอุดมการณ์เถอะ

ก็ได้ เรียกว่าเพื่อนร่วม
อุดมการณ์ที่ให้เงิน

ก็แล้วกัน

บ้านพักเด็ก

ยินดีต้อนรั
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เธอเจอผู้บริจาคบ้างหรือยัง

เจอแล้ว 
ใจดีมากเลย

เค้าคุย
อะไรกับ
เธอบ้าง?

เค้าชมว่าฉันน่ารัก
ด้วยแหละ!
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เราต้องการที่จะเปลี่ยน เพื่อให้
ที่นี่เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน
เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือให้
ครอบครัวได้กลับมาอยู่ด้วยกัน 

เพื่อประโยชน์ของเด็กๆ เอง

แล้วเด็กๆ จะไป
อยู่ที่ไหน?

เด็กๆบางคนก็จะยังอยู่ที่นี่แต่ส่วนใหญ่สามารถ
กลับไปอยู่กับครอบครัวของตัวเองหรือญาติได้

เกิดอะไรขึ้นเหรอ? 

พวกเค้า
เถียงอะไร

กันก็ไม่รู้ ฟัง
ไม่ทันเลย
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ผู้บริจาคก็
ตกใจอยู่นะ 

แต่เค้าก็ตกลง
ที่จะร่วมมือ

ด้วย

 หลังจากนั้น…

พวกเค้าต้องใช้ความกล้ามากเลย 
ที่จะยอมเปลี่ยนแปลงและวางมือ 

จากสิ่งที่ทำามานาน

ใช่ พวกเค้าต้องใช้
ความกล้ามากจริงๆ

น่ะแหละ
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ฉันคงจะคิดถึง
ที่นี่มากแน่ๆ

เรายังจะต้องทำาอะไรอีกเยอะ 
คุณเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่นะ คุณจะอยู่ต่อก็ได้
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เวลาผ่านไป…
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ผ่านมาหกเดือน
แล้วนะ 

ในที่สุดเราก็เริ่ม
ส่งเด็กกลับบ้าน

ได้สักที

สิ่งที่ถูกต้องน่ะ ไม่ได้ทำาได้ง่ายๆ เร็วๆ เสมอไปนะ
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87



88

ในที่สุด ไม่เคยรู้สึกว่า
บ้านไกลขนาดนี้

มาก่อนเลย

ฉันพร้อมที่จะกลับ
บ้านจริงๆ มั้ยนะ
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โพ !?

ที่นี่แหละ 
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กลับมาที่ศูนย์

เจตจะปรับตัวกลับไป
อยู่บ้านนอกอีกได้มั้ยนะ

สำาหรับเด็ก
บางคนก็

สายเกินไป
ที่จะปรับตัว

กลับไป
อยู่บ้าน

อย่างน้อยแถวๆ นี้ก็จะได้
ไม่น่าเบื่อเกินไป
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จากนั้นเป็นตาของติ แล้วคุณดารา นักสังคมสงเคราะห์
ของเราจะไปเยี่ยมเร็วๆ นี้นะลาก่อน 

ติ ไปอยู่กับป้าแล้ว
เป็นเด็กดีนะจ๊ะ

ลาก่อน
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ติ โล่งใจและตื่นเต้นมาก
 แต่แล้ว…

อะไรกันนี่? ป้าทำาอย่างนี้

ได้ยังไง?
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ป้าของติมี
แผนอื่นในใจ

ที่นี่เค้าจะดูแลแก

ได้ดีกว่าป้านะ

แต่ที่นี่มันเป็น
บ้านเด็กกำาพร้านะ

หวัดดีจ๊ะ 
ฉันคือ แม่จิ

บ้านความหวังใหม่
ของเด็กถูกทิ้ง
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ที่นี่เราอยู่กันเหมือนครอบครัวใหญ่นะจ๊ะ ติ

และนี่คือ…

ป้าหมิง!

ติ! หลังจากที่หมิง
โดนไล่ออก 

ก็ได้งานใหม่ที่นี่
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บ้านเด็กที่ใหม่

เพื่อนใหม่ๆ 
เจ้าหน้าที่ใหม่ๆ

แต่เหงา
กว่าเดิม
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ขณะเดียวกัน ตอนนี้ที่นี่อาจจะดูเงียบเหงานะ 
แต่รอดูอาทิตย์หน้าเถอะ

มี ม.ม้า 
ตัวเดียวนะครับ

ศูนย์ส่งเสริมม
ครอบครัว

สงสัยจังว่าตอนนี้เด็กๆ 
เป็นยังไงบ้างที่บ้าน

คุณดาราน่า
จะยุ่งน่าดูแหละ
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โพ ตักนำ้ามา
หุงข้าวด้วยลูก

ฉันก็รู้มาก่อนนะ
ว่าบ้านเราจน

แต่ตอนนี้นี่

ฉันรู้ซึ้งเลยล่ะ
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วันหนึ่ง มีนักสังคมสงเคราะห์
จากศูนย์ส่งเสริมครอบครัว 

มาหาที่บ้าน

พี่ชื่อดารานะครับ  
เป็นนักสังคมสงเคราะห์

โพ หนูเป็นยังไงบ้างครับ พี่รู้ว่ามันต้อง
ปรับตัวเยอะนะ การกลับมาอยู่บ้านเนี่ย

ผมรักครอบครัวของ
ผม แต่ก็ต้องทำาตัว
ปรับตัวให้ชินกับ

ความเป็นอยู่ที่นี่อีกครั้ง
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ศูนย์ส่งเสริมครอบครัวจะสนับสนุน
ข้าวสาร และค่าเครื่องเขียน

มีการสอนเสริมให้ ก ข ค ฆ ง จ ก.ไก่ ข.ไข่

มีการเยี่ยมบ้าน

วิชาภาษาไทย

และฝึกอาชีพให้

พวกเค้าอยากจะ
ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น
จริงๆ เราก็ต้อง
ช่วยตัวเองด้วย 
เราต้อง
ทำาได้สิ
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โพ พี่มีข่าวร้าย
จะบอก ป้าของติ
เค้าพาติไปอยู่ที่
บ้านเด็กกำาพร้า

อื่นนะ

หา!!

ก่อนที่คุณดาราจะกลับไป

ถ้าผู้ใหญ่ยังสับสนและไม่เข้าใจ 
แล้วเด็กๆจะไปเข้าใจอะไรๆได้ยังไงล่ะ
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พี่จ๋า ไปเก็บมะม่วงกันเถอะ
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ฉันมีความสุข
 ที่ได้อยู่บ้าน
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หมิง ช่วยเอาป้ายนี่
ไปติดที่ถนน
ให้หน่อยนะ

นี่มันไม่ถูกต้องเลย

ที่บ้านเด็กกำาพร้าของติ

บ้านเด็กกำาพร้า 
ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว
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ต้องฝึกรำาทุกวัน 
ต้องรำาให้คนดูด้วย

ติ งอเข่าสิ หลังตรงด้วย

ยิ้มหน่อย

คนเค้าจะได้ชอบเรา

หรือไม่ก็
สงสาร

แล้วก็จะได้
บริจาคเงิน
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รำานี่เหนื่อยชะมัด แต่ก็สนุกแฮะ

ช่วยให้เรา
ไม่ต้องคิดมาก
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วันต่อมา

หวัดดี น้องติ
เค้ารู้ชื่อเราได้ไงนะ

ก็น่ารักดีแฮะ
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หลังจากนั้น ฉันชื่อแหวนนะจ๊ะ 
เธอช่วยฉันหน่อยได้มั้ย ดูสิ

มีลูกหมาติด
อยู่ตรงนั้น

ไปติดอยู่ได้ยังไงจ๊ะ หมาน้อย
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แหวน เธออยากจะ
กลับบ้านบ้างมั้ยจ๊ะ? ที่บ้านฉันมีปัญหาเยอะเลย

แต่ ยังไงฉันก็
ยังอยากกลับบ้าน

อยู่ดี
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หมิง แวะดูติคืนนั้น

หนูต้องระวังๆ พวกเด็ก
ผู้ชายที่นี่ให้ดีนะลูก จ๊ะป้า

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ 
ป้าหมิง

โธ่เอย ทำาไมเด็กน่ารักๆ
อย่างนี้ถึงได้มา

อยู่ที่แบบนี้ได้นะ
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เช้าวันหนึ่ง

มาเร็ว แหวน ใครถึงรั้วก่อน ชนะ

ผลั๊ก!!
ขณะนั้น ข้างในบ้าน

ติ!



112

มีอาสาสมัครใหม่
มาเล่นด้วย

ข้างนอกนี่สงบกว่า 
ข้างในเยอะเลย

บ้านตั้งใหญ่โต เธอว่าจะมีเจ้าหน้าที่รู้บ้างมั้ยว่า 
มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง วันๆ นึงเนี่ย?

ไม่รู้หรอก 
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บ่อยครั้งที่เด็กๆ ต้องไปทำาการ
แสดงที่อื่น เพื่อหาเงินบริจาค

มาเข้าบ้านเด็ก

ไว้เจอกันตอนกลับมานะ ทุกคน
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มีคนเยอะแยะไปหมด 
มีอะไรให้ทำาเยอะไปหมดเลย

เฮ้อ . 
ต้องอ่านหนังสือเรียน

บ้างซะแล้วเรา

อะไรเนี่ย 
ผู้ชายคนนั้นอีกแล้ว
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จากนั้น

ติ มานี่สิ 
ฉันมีอะไรจะให้ดู

ไม่เห็นมีอะไรเลย

ที่นี่ป้าหมิงหาพวกเรา
ไม่เจอแน่

ฉันกลัวนะ
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การวิจัยทางวิทยาศาสตร์กว่า 60 ปี จากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็น 
ทวีปยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ รวมถึงทวีปเอเชีย พบว่า 

 เด็กที่อาศัยอยู่ใน Residential Care หรือสถานสงเคราะห์เด็ก  
มีความเสี่ยงในการถูกทำาร้ายร่างกาย (physical abuse)  

มากกว่าเด็กที่อาศัยอยู่กับครอบครัว หรือเครือญาติถึง 6 เท่า  
และจะมีความเสี่ยงในการถูกคุกคามทางเพศ (sexual abuse)  
มากกว่าเด็กที่อาศัยอยู่กับครอบครัว หรือเครือญาติถึง 4 เท่า  
และการถูกคุกคามทางเพศอาจจะเกิดจากผู้ดูแล ผู้มาเยี่ยมเยียน  

หรือเด็กๆ ด้วยกันเอง

ที่มา : Residential Care Network ประเทศกัมพูชา



118
หลังจากนั้นที่บ้านโพ

ฉันเป็นห่วงติจัง
ฉันน่าจะไปเยี่ยมเธอ ไกลจังแฮะ

หา!

ไม่มีใครอยู่เลย
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ที่บ้านเด็กกำาพร้าของติ

เมื่อเช้านี้มีตำารวจมาเอา
ตัวเด็กๆ ไปหมดเลย

ทำาไมล่ะลุง

ลุงก็ไม่รู้เหมือนกัน 
คนก็พูดไปต่างๆ นานา

เค้าไปไหนกันหมด
ล่ะครับ

ไม่รู้เหมือนกัน
พวกเจ้าหน้าที่ก็หนี

ไปกันหมดแล้ว
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เราต้องรีบไป
บอกลุงมาร์ค

ลุงมาร์คครับ 
โอ๊ะ!

โพ!
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ติ!เธอมาอยู่
ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย?

ฉันเกือบแย่แล้ว

ดีที่ป้าหมิง
มาช่วยไว้ทัน
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แล้วทีนี้ติจะไปอยู่
ที่ไหนล่ะครับ

ไม่ต้องกังวลหรอกโพ เราจะหา
ครอบครัวที่รักติ ติจะได้มีบ้านอยู่

ลุงมาร์คขับรถไปส่งโพที่บ้าน

 แล้วเจอ
กันนะ

ขอบคุณค่ะ/ครับ
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โพ แกหายไปไหนมา 
แม่เป็นห่วงมากเลยลูก

ติเค้ากลับมา
แล้วนะแม่

เค้าจะหาบ้านใหม่ให้กับติ

ดีจังเลย

เราให้พี่ติเค้ามาอยู่
กับเราไม่ได้เหรอแม่?
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ผมเจอครอบครัวดีๆ
อยู่สองครอบครัวที่จะดูแลติได้

ครอบครัวนึง
คุณอาจจะแปลกใจนะ

แต่ผมมั่นใจว่า ที่นั่น ติจะได้รับ
ความรักอย่างแน่นอน

สองอาทิตย์ต่อมาคุณดารา 
มาพบกับลุงมาร์ค

โอ๊ะ!
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คุณเข้าใจนะว่าเราจะช่วยแค่ค่าข้าวสาร 
เครื่องเขียน และค่าอาหารแค่นิดหน่อยเท่านั้น

ลุงมาร์คคุยกับแม่ที่สามารถเป็น
แม่อุปถัมป์ให้ติได้ 

คุณต้องเลี้ยงเธอเหมือนลูกแท้ๆ
  ของคุณ และเราจะส่ง
              คุณดาราไปดู
                        เป็นระยะ

เข้าใจค่ะ

งั้นเราก็ไป
คุยกับติกันเถอะ
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ต่อไปที่นี่จะเป็นบ้านของหนูแล้วนะติ 
หนูเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราแล้ว
 หนูจะไปร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ส่งเสริมฯ
บ้างก็ได้ แล้วคุณดาราก็จะ
คอยมาเยี่ยมบ่อยๆ ทุกเดือน

ในที่สุดติก็ตัดสินใจ

นี่คือสิ่งที่หนูต้องการ
หรือเปล่าจ๊ะ

ใช่จ๊ะ หนูหวังมาตลอด
ล่ะจ๊ะว่าป้าจะ

รับเลี้ยงหนู ป้าหมิง
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การดูแลทางเลือกสำาหรับเด็ก

ในกรณีที่เด็กไม่สามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวโดยกำาเนิดของตนเองได้  
(รวมถึงในกรณีของการทารุณกรรมเด็กหรือการทอดทิ้งเด็ก)  

เด็กสามารถอาศัยอยู่กับญาติ ครอบครัวอุปถัมภ์ หรือพ่อแม่บุญธรรม  
ภายใต้การดูแลที่เป็นทางเลือกอื่นในสภาพแวดล้อมของครอบครัว  

ผู้ที่มีศักยภาพในการดูแลทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรอง ได้รับการฝึกอบรม  
และมีการตรวจติดตามอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ซึ่งให้เด็ก

ไปอาศัยอยู่นั้นมีความปลอดภัย และมีการคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำาคัญ

ที่มา : เอกสารจาก Lumos เด็กในสถานสงเคราะห์: ภาพรวมทั่วโลก
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สองอาทิตย์ต่อมา

พร้อมที่จะไปงานฉลองที่ศูนย์ส่งเสริมหรือยังจ๊ะ
วันนี้พี่หล่อระเบิด
ไปเลยใช่ป่ะล่ะ?

ฮืมมม..

อย่างนี้ค่อยรู้สึก
เป็นครอบครัว

หน่อย
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ศูนย์ส่งเสริมครอบครัว
จัดงานฉลองให้กับหมู่บ้าน

ทุกอย่าง
พร้อมแล้ว

เราเคยแยกตัวออกจากชุมชน แต่ตอนนี้
เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้ว

ทำาไมเราถึงไม่ทำาอย่างนี้
มาตั้งแต่แรกนะ

งานฉลอง 
หมู่บ้าน
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ดูสิ 
ครอบครัวของโพมาแล้ว อยากดูรอบๆ มั๊ย?

หอนอนใหญ่เราเปลี่ยนเป็น
ศูนย์ฝึกอบรมชุมชน
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ที่นี่เอาไว้สอนพิเศษ 
หลังเลิกเรียน

กลุ่มส่งเสริมแม่บ้านจะมาเจอกันที่นี่

แล้วมีกลุ่มส่งเสริมให้หมิงมั้ยจ๊ะ

มีครับ เรามีกลุ่มส่งเสริม
สำาหรับแม่อุปถัมภ์ด้วย
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เรามีของเล่น และเกมส์ที่ช่วย
เสริมพัฒนาการทางสมอง

เอาไว้ให้เด็กๆ เล่น
ยากมั้ยคะ 
ลุงมาร์ค

#!%
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ก�รเปลี่ยนสถ�นสงเคร�ะห์
เป็นบริก�รรูปแบบอื่นๆ ในชุมชน 

ของประเทศไทย

คิม อยู่เมืองไทยมากว่า 30 ปี เริ่มจากการเป็นอาสาสมัครเต็มเวลาในสถานสงเคราะห์แห่ง

หนึ่งในภาคเหนือซึ่งดูแลเด็กเกือบหนึ่งร้อย ตั้งแต่ปี 2527

 คิมใช้เวลากว่าปีเพ่ือเรียนรู้ภาษาไทยและเข้าใจในภายหลังว่า เด็กๆ ในบ้านแห่งน้ัน 

แท้จริงไม่ใช่เด็กกำาพร้า หลังพบว่าเด็กมีพ่อมีแม่ และมีบ้านที่สามารถกลับไปทุกๆ ปิดเทอม 

 จุดเปลี่ยนครั้งสำาคัญของคิม เริ่มขึ้นหลังจากสึนามิในปี 2545  หลายคนเริ่มมาสร้างสถาน

เลี้ยงเด็กกำาพร้าในพังงา  ในเช้าวันหนึ่งคิมได้พบผู้อำานวยการศูนย์เลี้ยงเด็กกำาพร้าแห่งใหม่ กำาลัง

พูดกับหญิงหม้ายที่อุ้มลูกอายุราว 2 ขวบ ว่า “เธอทำาถูกแล้วแล้วที่ยกลูกให้ฉันดูแล เพื่อเด็กจะได้

ไม่ต้องอดอยากหิวโหยอีกต่อไป” ในขณะที่แม่เด็กพูดทั้งนำ้าตาว่า “ฉันไม่มีทางเลือก ฉันไม่มีงาน 

ไม่มีเงิน และยากจนเกินไปที่จะเลี้ยงดูลูกได้”
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 คิมเห็นได้ชัดในตอนนั้นว่า แม่มิได้เต็มใจเลย หากกำาลังเศร้าเสียใจมากๆ ที่จำาเป็นต้อง

ทอดทิ้งลูกไป คิมเห็นว่า นี่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเลย และฉุกคิดขึ้นมาว่า ถ้าฉันต้องการช่วยให้เขามี

ความสุขขึ้นจริงๆ ทำาไมฉันไม่ช่วยให้เขาได้อยู่ด้วยกันล่ะ

 จากวันน้ัน ถึงวันนี้ เป็นเวลาสิบกว่าปีมาแล้ว ท่ีคิมหยุดดำาเนินงานสถานสงเคราะห์ 

แล้วหันมาทำางานส่งเสริมครอบครัวและชุมชน ภายใต้การดำาเนินงานของ มูลนิธิ Step Ahead  

Foundation ที่คิมกับครอบครัวตั้งขึ้น ซึ่งมีพื้นที่ทำางานในจังหวัดพังงา กรุงเทพฯ และหลายจังหวัด

ในภาคอีสาน 
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ดูสิ ติ พี่ดาราขอเต้นกับญาติเราด้วย

เด็กๆ ไปกินข้าวสิ 
แกงอร่อยนะ

จากนั้นก็เป็นเวลา
แห่งการเฉลิมฉลอง

ชิมสิ ป้าหมิงช่วยทำา
กับข้าวนะนี่ 

แล้วเจอกันนะคะ/ครับ 
ลุงมาร์ค

อ๊ะ
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คุณดารากับผู้ใหญ่บ้านจัดงาน
ได้ดีมากเลย ทั้งอาหาร เกมส์ ดนตรี

ป้าหมิงเต้นเก่งซะด้วยสิ

ใครจะไปนึก 
ใช่มั๊ย?
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เห็นเวลาที่ลุงมาร์คกับ
คุณแอนนาเค้ามองกันมั้ย?

กว่าจะลงเอย
กันได้
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คุณกังวลมั้ยคะ ว่าทุกคนจะลืม
สิ่งดีๆ ที่คุณเคยทำา

ผมก็อยากจะทำาตัวเป็น
ฮีโร่อยู่หรอกนะ

แต่พอได้เห็นครอบครัว
กลับมาอยู่ด้วยกัน



139

มันดีกว่าเยอะมาก เรามีโอกาส
ได้มาเจอกันแค่ชั่วขณะหนึ่ง

หลังจากนั้นก็จากกันไปเฉยๆ เหรอคะ

คุณนี่มันช่าง...

ต่างคนก็ต่างมีชีวิต
ของตัวเองนะ
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และแล้ว ก็ถึงเวลากลับ...

บ้าน
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บ้�นเด็กกำ�พร้�
กำ�ลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดก�ล

การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นขึ้นแล้ว เราได้เห็นว่า บ้านเด็กกำาพร้าในกัมพูชากำาลังเปลี่ยนรูปแบบ

ไปเป็นศูนย์ส่งเสริมชุมชนและครอบครัว

 บ้านเด็กเหล่านี้ไม่ได้หลงลืมเป้าหมายการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบาง แต่กำาลังหาทางดูแล

เด็กให้ดีกว่าเดิม

 ทอม มาทุชก้า (Tom Matuschka) ผู้อำานวยการเอเชียนโฮป (Asian Hope) เข้ามารับช่วง

ต่องานบริหารบ้านเด็กกำาพร้าที่เก่าแก่และเป็นที่รู้จักแพร่หลายที่สุดแห่งหนึ่ง เมื่อปี 2008 เมื่อเด็ก

กลายเป็นผู้ใหญ่ เขาก็เริ่มเห็นแบบแผนของปัญหาต่างๆ  ทอมจึงตั้งใจว่า จะเรียนรู้ให้มากขึ้น

 “สิ่งที่ผมค้นพบทำาให้ความเชื่อท้ังหมดของผมสั่นคลอน ปัญหาต่างๆ ที่เด็กของเราต้อง

แบกรับนั้นพบเห็นได้ทั่วไป แม้แต่ในบ้านเด็กกำาพร้าท้องถิ่นที่ไม่ได้อิงศาสนาใดก็ตาม ปัญหาพวก

นี้ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ต่างเป็นผลจากการที่เราเลี้ยงเด็กในบ้านพักเด็ก แทนที่จะให้ครอบครัวเลี้ยง 

เราจึงขอสรุปอย่างตรงไปตรงมาที่สุดว่า พระเจ้าออกแบบมนุษย์มาเพื่อให้เติบโตและพัฒนาอยู่ใน
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ครอบครัว ไม่ใช่ในสถานสงเคราะห์เด็กกำาพร้า ในบ้านพักเด็กหรือแม้แต่ในบ้านพักเด็กที่ตั้งอยู่ใน

ชุมชน ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่่เกิดมาเพื่อมีความสัมพันธ์ต่อกัน ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและความมั่นคง

คือสิ่งที่เราขาดไม่ได้ ซึ่งการดูแลเด็กโดยใช้สถาบันและไม่มีฐานของครอบครัวไม่สามารถให้เราได้

มากพอ”

 การดูแลเด็กโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน หมายถึง การทำางานช่วยกันเพื่อให้เด็กที่เปราะบาง

และเด็กกำาพร้าได้รับการเลี้ยงดูอยู่ในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรัก โดยอยู่ภายในชุมชนของเด็ก

เอง วิธีการนี้เกิดขึ้นมาเพราะเราตระหนักว่า จำาเป็นต้องข้ามผ่าน "การดูแลเด็กกำาพร้า" ที่ควบคุม

โดยคนนอก ไปสู่การเสริมสร้างพลังและความเชื่อมั่นแก่ครอบครัวและชุมชนให้สามารถดูแลเด็ก

เปราะบางของตนได้เอง

 ด้วยความสัตย์จริง มันคือวิธีการที่ซับซ้อนและยาก แต่ก็ยังซับซ้อนและสิ้นเปลืองน้อยกว่า

การดึงเด็กออกมาจากครอบครัวและชุมชนเป็นเวลาหลายปีแล้วค่อยส่งเด็กกลับไปสู่สังคม

ความจริง ในกัมพูชาก็กำาลังใช้วิธีการดูแลเด็กโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานอยู่ แม้แต่ในหมู่คนที่ยากจน

มากเองก็เช่นกัน แต่ก็เป็นความจริงอีกเช่นกันที่ว่า อีกนานกว่าเราจะถึงจุดที่เรียกว่าประสบความ

สำาเร็จ

 เราต้องยอมรับความจริงอันเจ็บปวดนี้ ความยากจนคือรากของปัญหาท่ีทำาให้เด็กส่วน

ใหญ่ถูกส่งไปอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กกำาพร้าทั้งในกัมพูชาและท่ัวโลก เกือบครึ่งของเด็กท่ีอยู่
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ในบ้านเด็กกำาพร้าถูกส่งไปโดยพ่อแม่ของตนเอง ในวันหยุดสำาคัญ สถานที่เหล่าน้ีมักว่างเปล่า 

เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่และเจ้าหน้าที่ต่างกลับบ้านไปหาพ่อแม่และญาติพี่น้องของตน 

 บ้านพักเด็กกำาพร้าให้อาหาร การศึกษา และสิ่งที่เป็นประโยชน์ทางกายอื่นๆ ที่ครอบครัว

ยากจนอยากให้ลูกของตนได้รับ แต่การส่งเด็กไปไว้ในบ้านเด็กกำาพร้าเพ่ือให้เด็กได้รับในสิ่งท่ี

จำาเป็นเหล่านี้ คือวิธีการที่ไม่มีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองมาก

 พูดง่ายๆ คือ การเลี้ยงดูเด็กหนึ่งคนที่อยู่บ้านเด็กกำาพร้าต้องใช้เงินมากกว่าการช่วยให้เด็ก

คนนั้นได้อยู่กับครอบครัวประมาณห้าถึงสิบเท่า และน่ียังไม่นับรวมสิ่งท่ีต้องสูญเสียในด้านจิตใจ

และสังคมด้วยซำ้า

 สเปียน (หรือ Spien หมายถึงสะพาน) คือองค์กรชุมชนที่ทำางานทั่วกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือ

เด็กกำาพร้าเกือบสองพันคนที่อยู่กับญาติหรือครอบครัวอุปถัมภ์ โดยรวมแล้ว สิ่งเดียวที่สเปียนต้อง

ทำาเพ่ือช่วยให้เด็กอยู่ในสถานการณ์ของครอบครัวที่เหมาะสมก็คือ จัดหาอาสาสมัครหน่ึงคนไป

เย่ียมเยือนอย่างสมำ่าเสมอ จัดหาเสื้อผ้าใหม่และอุปกรณ์การเรียนให้ทุกปี และให้เงินประมาณ

เดือนละ 10 ดอลลาร์เพื่อให้เด็กและผู้ดูแลไว้ซื้อข้าว

 "เด็กๆ เสียพ่อแม่ไปแล้ว" ปาน จอก (Phan Chork) อาสาสมัครของสเปียนที่ทำางานใน

จังหวัดตาแกว (Takeo) กล่าว "การเข้ามาอยู่ในบ้านเด็กกำาพร้าทำาให้ต้องเสียทั้งลุง ป้า ย่ายาย และ

ญาติพี่น้องคนอื่นๆ ตามไปด้วย แม้จะยากจน แต่เด็กก็ไม่อยากแยกจากครอบครัวของตัวเอง" 
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 มิค พีซ (Mick Pease) นักฝึกอบรมผู้อำานวยการบ้านเด็กกำาพร้าและผู้จัดหาครอบครัว

อุปถัมภ์ทั่วโลกกล่าวว่า "เราต้องเลิกรับมือกับความยากจนด้วยการแยกเด็กออกมาจากครอบครัว

และชุมชนเสียที" คำาถามที่เขามักถามผู้เข้ารับการอบรมบ่อยๆ คือ "ถ้าเด็กพวกนี้เป็นลูกคุณ อะไร

จะทำาให้คุณมีความสุขมากกว่า ระหว่างเห็นลูกอยู่ในสถานสงเคราะห์หรือบ้านพักเด็กแทนที่จะอยู่

กับครอบครัว" 

 แต่ความยากจนไม่ใช่ปัญหาเดียว เด็กจำานวนมากต้องเผชิญกับปัญหาการถูกทำาร้ายและ

ถูกละเลยเมื่ออยู่บ้าน เด็กบางส่วนถูกเอาเปรียบ เด็กบางส่วนถูกพ่อแม่นำาไปขาย ในวัฒนธรรมนี้

พ่อเลี้ยงแม่เล้ียงอาจมีแนวโน้มมากว่าจะทำาร้ายเด็กที่เป็นลูกติดมากับคู่สมรสของตน นอกจาก

นี้ กัมพูชายังมีปัญหาที่เป็นผลพวงจากความรุนแรง การแยกจากกันของครอบครัว และภาวะ

ตึงเครียดที่เป็นบาดแผลทางใจจากสงครามในสมัยเขมรแดง 

 การดูแลเด็กโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานไม่ได้หมายความว่าจะหลับหูหลับตาไม่มองปัญหา

เหล่านี้ และไม่มีใครที่คิดอย่างไร้เดียงสาถึงขั้นว่า บ้านเด็กกำาพร้าไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ 

 เมื่อเด็กอยู่กับพ่อหรือแม่ที่แท้จริงไม่ได้ ผู้เชี่ยวชาญและนโยบายของรัฐบาลกัมพูชาก็เห็น

พ้องกันว่า ควรพยายามนำาทางเลือกเหล่านี้ไปใช้ตามลำาดับ ได้แก่ 1) เครือญาติดูแล (ให้เด็กอยู่กับ

ญาติสนิท) 2) ครอบครัวอุปถัมภ์ที่อยู่ภายในประเทศดูแล และ 3) สถานสงเคราะห์ดูแลจนกว่าจะมี

ทางเลือกอื่นที่ดีกว่า 
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 บ้านเด็กกำาพร้าควรเป็นตัวเลือกสุดท้ายและเป็นแค่ตัวเลือกชั่วคราว เพราะการอยู่กับ

ครอบครัวดีมีผลต่อพัฒนาการที่ดีของเด็กมากกว่า 

 "ครอบครัวคือสิ่งที่เด็กทุกคนต้องการ แม้แต่เด็กที่เคยถูกทำาร้ายหรือจงใจละเลยก็ตาม"  

มิค พีซ กล่าว "เด็กต้องการเป็นของใครสักคน ไม่ใช่เป็นขององค์กร อยากรู้สึกว่าตนเองปกติ  

ไม่ใช่ถูกตีตรา อยากมีพ่ีน้องมีญาติมีชุมชน อยากให้ส่ิงต่างๆ ท่ีบ้านปลอดภัยและเหมาะสม  

ความยากจนไม่ใช่เรื่องใหญ่สำาหรับเด็ก การเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวต่างหากที่สำาคัญ"

 น่าเสียดายว่าในกัมพูชามีองค์กรและทรัพยากรอยู่น้อยมากที่ทุ่มเทให้แก่วิธีการดูแลเด็ก

โดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน

 ตรงกันข้าม ข้อมูลจากการทำาแผนที่บ้านเด็กกำาพร้าเมื่อไม่นานมานี้ระบุว่า บ้านเด็ก

กำาพร้าทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนเกิดข้ึนมากมายทั่วประเทศ บ่อยครั้งที่สิ่งท่ีเราตั้งใจให้

เป็น "ทางเลือกสุดท้าย" นี้ กลับกลายเป็นทางเลือกแรกแทน 

 เราทำาให้ดีกว่านี้ได้

 การดูแลเด็กโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานเริ่มที่การป้องกัน งานแรกที่ต้องทำาคือช่วยให้เด็ก

กลุ่มเปราะบางที่สุดได้อยู่กับพ่อแม่และญาติพี่น้องต่อไป เพื่อไม่ให้เด็กถูกส่งไปอยู่บ้านเด็กกำาพร้า

 องค์กรต่างๆ เช่น มูลนิธิ Indochina Starfish กองทุนเด็กกัมพูชา (Cambodian Children's 

Trust) และองค์กร Transform Cambodia กำาลังดำาเนินโครงการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อทำางาน
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ตอบสนองความจำาเป็นเร่งด่วนต่างๆ ได้แก่ การเสริมการศึกษา การช่วยเหลือด้านอาหาร และการ

ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมแก้ไข องค์กรเหล่านี้อาจไม่ได้ใช้คำาว่า "การดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน" 

แต่สิ่งท่ีทำาก็เป็นการช่วยให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันต่อไปและป้องกันไม่ให้เด็กถูกส่งไปอยู่บ้านเด็ก

กำาพร้า 

 บ้านเด็กกำาพร้าสามารถเริ่มได้ โดยพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือไม่ให้เด็กถูกแยกจากพ่อแม่ 

เพราะปัญหาสามารถแก้ไขด้วยวิธีการอื่นๆ ทำาไมเราไม่กำาหนดให้วิธีการน้ีเป็นทางเลือกแรกสุด

และทำาให้เป็นเช่นนั้นจริงๆ ในทางปฏิบัติ

 เงินที่ใช้ในการเลี้ยงดูเด็กสองหรือสามคนในสถานสงเคราะห์เด็ก สามารถนำาไปจ้างนัก

สังคมสงเคราะห์มืออาชีพให้ทำางานเต็มเวลาร่วมกับผู้นำาชุมชนเพ่ือรักษาและเสริมความเข้มแข็งให้

แก่ครอบครัว ส่วนเงินที่ใช้เลี้ยงดูเด็กสิบคน สามารถนำาไปจ้างทีมงานที่จะสร้างผลกระทบต่อเด็ก

นับร้อยๆ ชีวิต และครอบครัวของเด็กได้ 

 เราคิดน้อยไปหรือเปล่า?

 ไม่มีเส้นแบ่งว่า ถ้าเป็นบ้านเด็กกำาพร้าแล้วจะไม่สามารถพัฒนางานส่งเสริมครอบครัวให้

มีคุณภาพได้ รวมถึงโครงการที่จัดการดูแลเด็กโดยญาติและครอบครัวอุปถัมภ์ด้วย บ้านเด็กกำาพร้า

วันนี้อาจกลายเป็นศูนย์ส่งเสริมครอบครัวได้ในวันพรุ่งนี้ ตอนนี้ เราก็ได้เห็นแล้วว่าบ้านเด็กกำาพร้า

ทั่วโลกกำาลังเริ่มต้นกระบวนการนี้ 
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 ไม่ใช่บ้านเด็กกำาพร้าทุกแห่งที่จะมีศักยภาพหรือวิสัยทัศน์พอจะสร้างความเปล่ียนแปลง

ได้มากถึงขนาดนั้น แต่ทุกแห่งควรนำาวิธีการนี้ไปปฏิบัติ และทุกแห่งสามารถมองหาองค์กรอื่นๆ ที่

ใช้แนวทางดูแลเด็กโดยญาติ โดยครอบครัวอุปถัมภ์ และหน่วยบริการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อ

สร้างภาคีเครือข่ายที่ใช้แนวทางการแก้ไขโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน

 เมื่อบ้านเด็กกำาพร้าและองค์กรท่ีใช้วิธีการดูแลเด็กโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานทำางานร่วม

กัน ทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์

 เราพร้อมหรือยังที่จะก้าวต่อไปและส่งเสริมการปฏิวัติที่นำาไปสู่การใช้วิธีการดูแลเด็กโดยมี

ครอบครัวเป็นฐาน 

 ผู้บริจาค- ถ้าคุณเป็นผู้บริจาค อย่าเพิ่งเลิกสนับสนุนบ้านเด็กกำาพร้าตอนนี้ แต่ใช้อำานาจ

ของคุณตั้งคำาถามและกดดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จำาเป็น คุณสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลได้

จากแหล่งต่างๆ ตามที่เราให้ไว้ที่ปกหลังของหนังสือเล่มนี้ แล้วพิจารณาว่าโครงการที่ส่งเสริมฐาน

ชุมชนและครอบครัวใดบ้างที่คุณควรให้ทุนในครั้งหน้า 

 อาสาสมัคร- จงคิดให้ดี ผู้เชี่ยวชาญกล่าวมาแล้วหลายปีว่า การไปเยี่ยมเด็กกำาพร้าแค ่

ช่วงสั้นๆ ไม่ดีต่อเด็กเลย เด็กจำาเป็นต้องมีความผูกพันกับผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยกันสม่ำาเสมอ แต่กลับต้อง
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อยู่กับเจ้าหน้าที่ที่เปลี่ยนใหม่ตลอดเวลาและผู้มาเย่ียมเยือนที่หล่ังไหลเข้ามาในชีวิตแล้วก็ออกไป

อยู่ไม่ขาดสาย มันทำาลายพัฒนาการของเด็กได้ ถ้าคุณเป็นอาสาสมัคร ขอให้เป็นในระยะยาว ถ้า

คุณเป็นคนจัดการกลุ่มเย่ียมเยือนบ้านเด็กกำาพร้า ขอให้หาทางเลิกมันเสีย สามารถค้นหาแหล่ง

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเป็นอาสาสมัครและการจัดกลุ่มเยี่ยมเยือนอย่างมีจริยธรรมได้ที่ปกหลัง

 คริสตชน- คนจำานวนมากที่ห่วงใยเด็กกำาพร้าคือคริสตชน ซึ่งคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งคือผู้นำาที่

บุกเบิกวิธีการดูแลเด็กโดยใช้ฐานครอบครัว ฉะนั้น จึงดูเหมือนว่าถูกต้องแล้ว ที่ต้องกล่าวถึงคริสต

ชนโดยตรง พระคัมภีร์ไบเบิ้ลกล่าวว่า เราทุกคนถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า สมควรได้รับ

ความรักและความยุติธรรม การดูแลหญิงหม้ายและเด็กกำาพร้า รวมถึงคนชายขอบอื่นๆ คือหลัก

สำาคัญของผู้ที่ศรัทธาในไบเบิ้ล นี่คือข่าวประเสริฐ ขอให้ระลึกไว้ว่า ในไบเบิ้ล เด็กกำาพร้ามีญาติ

หรือพ่อแม่อุปถัมภ์/บุญธรรมดูแลและอยู่ได้อยู่ในครอบครัว หญิงหม้ายได้รับการช่วยเหลือเพ่ือที่

พวกเธอจะสามารถเลี้ยงดูบุตรของตนได้ คริสตชนย่อมเห็นด้วยอย่างแน่นอนว่า การทำางานส่งเสริม 

ฟ้ืนฟู และการจัดการครอบครัวให้แก่เด็กภายอยู่ภายในชุมชนของเด็กเอง คือเสียงเรียกร้องท่ีมา

จากพระเจ้า 
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 ผู้บริหารบ้านเด็กกำาพร้า- หนังสือเล่มนี้เหมาะสำาหรับคุณเช่นกัน และเราหวังว่า คุณ

จะมองว่ามันคือความท้าทายในแง่บวกและเปี่ยมไปด้วยความหวัง บ้านเด็กกำาพร้าท่ัวโลกกำาลัง

เปลี่ยนแปลงและประเมินตนเองใหม่ ไม่มีเหตุผลท่ีจะขีดเส้นแบ่งระหว่างการดูแลเด็กโดยสถาน

สงเคราะห์กับการให้เด็กได้อยู่กับครอบครัวต่อไปหรือการนำาเด็กกลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้ง 

ลบเส้นแบ่งน้ีทิ้งเสีย หากคุณต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมหรือแสวงหาหนทางเปลี่ยนแปลง ที่ปกหลัง

ของหนังสือมีรายชื่อองค์กรต่างๆ และผู้คนที่สามารถช่วยคุณได้  และสามารถก้าวไปพร้อมกับคุณ

จนถึงขั้นเปลี่ยนผ่าน โอกาสที่น่าตื่นเต้นรออยู่ข้างหน้าแล้ว 

 ผู้อ่าน- ขอบคุณที่เข้าร่วมกับเรา ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องออกไปแบ่งปันเรื่องราวนี้กับ

ผู้อื่น ช่วยผลักดันการสนทนาเรื่องสำาคัญนี้ที่กำาลังแพร่หลายให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นบวก ยังมีอีก

หลายเรื่องที่ต้องพูดคุย ต้องเรียนรู้ และต้องทำา! ค้นหาแนวคิดต่างๆ เครือข่าย และแหล่งข้อมูลที่จะ

บอกว่าขั้นต่อไปควรทำาอย่างไรได้ที่ปกหลัง.
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เอกสารเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม

-Guidelines for the Alternative Care of Children (United Nations, A/RES/64/142*)

-MOVING FORWARD: Implementing the Guidelines for the Alternative Care of Children

-The United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC)

-เด็กในสถานสงเคราะห์ – ภาพรวมทั่วโลก (LUMOS’s factsheet)

-เด็กในสถานสงเคราะห์ – ความเสี่ยง (LUMOS’s factsheet)

-Survey of Care Institutions Operating outside the Legal System in Thailand (Alternative 

care thematic group – CRC Coalition Thailand)

-Making decisions for the better care of children – the role of gatekeeping in strengthening 

family-based care and reforming care systems.

ท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสารเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์

มูลนิธิวันสกาย : www.oneskyfoundation.org
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  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  crccoalitionthailand.wordpress.com

  orphanages.no

  plan-international.org/thailand

  stepaheadmed.org

  thailand.savethechildren.net

  www.bettercarenetwork.org

  www.childlinethailand.org

  www.familyforeverychild.org

  www.friends-international.org

  www.oneskyfoundation.org

  www.rethinkorphanages.org

  www.sahathai.org

  www.unicef.org/thailand

  www.wearelumos.org
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เกี่ยวกับผู้แปล
มัชฌิม�

เป็นครูสอนโยคะที่มีความสนใจในเรื่องการพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณของมนุษย์ ซึ่งมี

ประสบการณ์เดินทางสอนมาแล้วในหลายประเทศทั้ง ภูฏาน มัลดีฟ อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ 

ออสเตรเลีย

 ความสนใจในงานการศึกษาในแถบชายแดนเร่ิมต้นข้ึนในปี 2010 โดยได้มีโอกาสเพ่ือ

ทำางานอาสาสมัครในมูลนิธิแห่งหนึ่งในสังขละบุรี เมืองเล็กๆ ชายแดน ไทย-พม่า เป็นเวลา6เดือน 

และประหลาดใจอย่างมาก ที่ได้พบเห็นปัญหาของผู้อพยพและเด็กไร้สัญชาติท่ีมีความซับซ้อน

มากมายในเมืองเล็กๆ ท่ีผู้คนมักจะคิดว่าสงบและสวยงามอย่างสังขละบุรี ท้ังปัญหาทางด้าน  

ความเป็นอยู่, สิทธิ และการศึกษา หลังจากนั้นจึงตัดสินใจย้ายมา ใช้ชีวิตที่สังขละบุรีและได้มี

โอกาสร่วมงานกับอีกหลายมูลนิธิ หลายโครงการ ในสังขละบุรี ในหลายบทบาท ทั้งล่าม, ผู้ประสาน

งาน, ครูและวิทยากรฝึกอบรมเยาวชน 

 ปัจจุบันยังคงสนใจศึกษาและทำางานในบทบาทต่างๆที่เก่ียวเนื่องกับเรื่องการศึกษาใน

แถบชายแดน  โดยไม่เคยหยุดหวังว่าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้า มนุษย์ทุกคนจะได้รับโอกาสในทุก

ด้านเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยไม่มีข้อยกเว้น
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