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ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครวั 

บทน า 
 

พระวจนะของพระเจ้าและวทิยาศาสตรต์่างล้วนยนืยนัว่า เดก็จะเจรญิเตบิโตได้ดทีีสุ่ดคือการ

ไดอ้ยู่ในครอบครวัทีอ่บอุ่นแขง็แรง ซึง่ส าหรบัเดก็กลุ่มเปราะบางและครอบครวัทีม่คีวามเสีย่ง

แลว้ การสนับสนุนใหค้วามช่วยเหลือแก่ครอบครวัพร้อมทางเลอืกในการเลี้ยงดูทีห่ลากหลาย

จะช่วยให้เกิด“การดูแลเด็กอย่างครอบคลุมต่อเนือ่ง” ได้เป็นอย่างด ีและสามารถตอบสนอง

ความต้องการเฉพาะของเด็กแต่ละคนได้ ทัง้ยงัเป็นการขยายโอกาสให้เด็กได้เติบโตอยู่ใน

ครอบครวัทีดู่แลเอาใจใส่ไดสู้งสุดอกีดว้ย 
 

หน่วยงานต่าง ๆ ทีใ่หบ้รกิารเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบสถานสงเคราะหใ์นปัจจุบนั เช่น สถานสงเคราะห์เด็ก

ก าพร้าหรือบ้านพักเด็ก ส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในจุดที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้ไปสู่การ

สนับสนุนใหเ้กดิการเลี้ยงดูเดก็ภายในครอบครวัได ้ซึ่งรูปแบบการท างานเหล่านี้จะต้องมเีจา้หน้าที่ทีม่ขีดี

ความสามารถ มผูี้สนับสนุนทุนที่อุทิศทุ่มเท รวมทัง้มคีวามสมัพนัธ์ที่ดีกบัชุมชนที่ท างานอยู่ด้วย สิง่

เหล่านี้จะเอื้อใหห้น่วยงานเหล่านัน้เป็นผูม้บีทบาทส าคญัในเรื่องการเลี้ยงดูเดก็ในครอบครวั 

  

วตัถปุระสงค ์

การเขา้ไปท างานในรูปแบบการเลี้ยงดูเดก็แบบใหม่นี้ อาจเป็นเรื่องทีเ่ราไม่มปีระสบการณ์การท างานมา

ก่อน จงึท าใหเ้กดิค าถามมากมายว่าเดก็จะได้รบัการเลี้ยงดูอย่างดีหรือไม่? ผูส้นับสนุนทุน ภาคหุีน้ส่วน

จะมีความคิดเห็นอย่างไร? เราจะประสบความส าเร็จหรือไม่? ซึ่งท าให้เกิดความไม่มัน่ใจในการ

ด าเนินการในรูปแบบใหม่นี้เพื่อเป็นการขจดัข้อสงสยับางประการออกไป องคก์รพนัธมติรครสิเตยีนเพื่อ

เดก็ก าพรา้ (Christian Alliance for Orphans : CAFO) ร่วมกบัองคก์รความหวงัและบา้นเพื่อเดก็ (Hope 

and Homes for Children) และองค์กรความเชื่อสู่การกระท า (Faith to Action Initiative) ได้จัดการ

ประชุมเชิงปฏิบตัิการ โดยใช้กรณีศึกษาจากเหตุการณ์สมมุติ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกบัสถานสงเคราะห์ที่

ก าลงัเตรยีมตวัยา้ยเด็กทีใ่นการดูแลใหก้ลบัคนืสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครวั ซึ่งรูปแบบการประชุมนี้ไดร้บั

การออกแบบมาเพื่อเป็นพืน้ทีแ่ลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างผู้เข้าร่วมการประชุม อกีทัง้ยงัเป็นการสนับสนุน

ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งในสถานสงเคราะหเ์ดก็ใดม้โีอกาสคดิใคร่ครวญถงึกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวไปสู่

การดูแลเด็กในรูปแบบครอบครวั โดยผู้เข้าร่วมการประชุมจะไดเ้รียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ  และ

การอภปิรายหารอืเพื่อวางแผนน าไปใชก้บัองคก์รสมมุติทีช่ื่อว่า “บา้นพกัเดก็แห่งความหวงั” เครื่องมอืนี้
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ได้รบัการปรบัปรุงมาจากกิจกรรมแบบฝึกหดัที่ใชใ้นการประชุมเชิงปฏิบตัิการ ซึ่งออกแบบโดย ดร. ดี

เลยี ป๊อบ 

การใช้กรณีศึกษาที่สมมติขึ้นมานี้ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ค้นหาองค์ประกอบต่าง ๆ ของ

กระบวนการเปลีย่นแปลงได ้ ในขณะเดยีวกนัยงัไดช้่วยขจดัความรูส้กึซบัซ้อนที่อาจเกดิขึน้ หากต้องคิด

ว่าองค์กรที่ตนท างานอยู่จะต้องมกีารปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานไป ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้

เรียนรู้และฝึกไปกบัการคิดประมวลผลข้อมูลใหม่ การทบทวนสะท้อนคิดว่าสิง่ใดที่เป็นประโยชน์และ

สามารถท าใหเ้ป็นไปไดจ้รงิส าหรบัเดก็ที่อยู่ในความดูแล นอกจากนี้ ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมยงัไดร้บัโอกาส

ในการวางแผนปรบัระบบการด าเนินงานในขัน้ต่อไป ผ่านการอภปิรายแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในกลุ่มและ

ภายใต้การชี้แนะจากผูน้ ากลุ่มทีม่ปีระสบการณ์ 

 

แนวทางการใช้คู่มือฉบบัน้ี 

คู่มอืนี้ อนุญาตใหห้น่วยงานหรอืบุคคลทีม่คีวามสนใจศกึษาส ารวจ หรอืสนใจเรยีนรูเ้กี่ยวกบัทางเลอืกใน

การเลี้ยงดูเดก็ในครอบครวัน าไปใชไ้ดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ซึ่งผูใ้ชง้านสามารถแปลภาษาหรอื

ปรบัเปลีย่นถ้อยความบางประการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถิน่ไดต้ามความเหมาะสม โดย

ขอใหย้งัคงความหมายขององคป์ระกอบหลกัไว ้ทัง้นี้ ผูจ้ดัการประชุมควรขอความร่วมมอืใหผู้เ้ขา้ร่วม

การประชุม ไดก้รุณาใหข้อ้มูลตามแบบประเมนิผล เพื่อช่วยใหเ้กดิการพฒันาเครื่องมอืนี้ใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 
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สารบญั 
 

บทน า           1 

วตัถุประสงค ์

แนวทางการใชคู้่มอืฉบบันี้ 

 

ค าแนะน าส าหรบัวิทยากร       5 

การเลอืกผูน้ ากลุ่ม 

อุปกรณ์และเอกสารทีต้่องใช ้

แนวทางกรอบการพูดของวทิยากร 

 

ตวัอย่างก าหนดการ         7 

ก าหนดการส าหรบั 3 ชัว่โมง 

ก าหนดการส าหรบั 1 วนั 

 

ค าแนะน าส าหรบัผู้น ากลุ่ม       11 

บทบาทหน้าทีข่องผูน้ ากลุ่ม 

สาระส าคญั 

การบรหิารเวลา 

 

 

 

 

กรณีศึกษา          13 

สารบ
ญั
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ประวตั ิ

บา้นพกัเดก็  

เดก็ 

ครอบครวั 

เจา้หน้าที ่ 

การหาทุน  

ชุมชน  

รฐับาล  

การเปลีย่นแปลงใหเ้ดก็ไปสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครวั 

 

กิจกรรม          20 

การมส่ีวนร่วม  

การจดัการรายกรณี  

ครอบครวั 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัย ์

การวดัผล 

การรณรงคห์าทุน  

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิงเพ่ิมเติม        52 
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ค าแนะน าส าหรบัวิทยากร 
 

ขอขอบคุณทีจ่ัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ “คู่มือเพือ่ขยายการดูแลเด็กอย่างครอบคลุม

ต่อเนือ่ง: สถานการณ์จ าลองเพือ่กา้วสู่อ้อมกอดของครอบครวั” เป้าหมายของการประชุมเชงิ

ปฏิบตัิการคอืการสร้างสิง่แวดล้อมทีป่ลอดภยัและดูแลเอาใจใส่ โดยเปิดโอกาสใหบุ้คคลและ

หน่วยงานไดพ้จิารณาถงึกระบวนการเปลีย่นแปลงจากการเลี้ยงดูเดก็ทีม่คีวามเปราะบางจาก

รูปแบบสถานสงเคราะหไ์ปสู่การเลี้ยงดูโดยใชค้รอบครวัเป็นพื้นฐาน 

 

การเลือกผู้น ากลุ่ม 

ผูน้ ากลุ่มมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อความส าเรจ็ในจดักจิกรรมเรยีนรูน้ี้ แมว่้าการเป็นผูเ้ชีย่วชาญในหวัขอ้นี้

จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่แต่อาจไม่จ าเป็นเลยเสยีทีเดียวในที่นี้ ในกรณีที่ผู้น ากลุ่มยงัมปีระสบการณ์ใน

หวัขอ้ทีไ่ดร้บัมอบหมายไม่มากนัก กรุณาจดัใหม้ผูีท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์อยู่ดว้ยในทีน่ัน้เพื่อคอยให้

ความช่วยเหลอืในยามจ าเป็น หากไม่สามารถจดัใหม้ผูีเ้ชีย่วชาญทางดา้นวชิาการเฉพาะด้านอยู่ดว้ยในที่

นัน้ได้แล้ว ขอให้ผู้น ากลุ่มรวบรวมขอ้ค าถามทัง้หมดน าไปสอบถามกบัผู้รู้ในดา้นนัน้และน ากลบัมาตอบ

สมาชิกกลุ่มในโอกาสต่อไป ทัง้นี้ ผู้น ากลุ่มควรอ่านกรณีศึกษา ข้อแนะน าส าหรบัผู้น ากลุ่ม ค าอธิบาย

กระบวนการกลุ่มและแนวค าถามส าหรบัการอภิปรายให้เป็นที่เข้าใจล่วงหน้า ก่อนเริ่มการประชุมเพื่อ

เป็นการเตรยีมตนเองใหพ้รอ้มส าหรบัด าเนินการอภปิราย กรุณาท าใหแ้น่ใจว่าผูน้ ากลุ่มไดเ้ขา้ใจบทบาท

หน้าที่ของตน ในฐานะผู้ด าเนินการอภปิรายกลุ่ม ที่มุ่งเน้นการดึงข้อคิดเห็นของสมาชกิกลุ่มออกมาให้

ไดม้ากทีสุ่ดแทนทีจ่ะเป็นผูส้อนเสยีเอง 

 

อุปกรณ์และเอกสารท่ีต้องใช้ 

กรุณาผลติเอกสารตามดา้นล่างนี้ใหพ้รอ้ม และหากเป็นไปได ้กรุณาส่งอเีมล์เอกสารแหล่านี้ทางอเีมล์

เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุมไดม้โีอกาสศกึษาก่อนล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ 

1. เอกสารส าหรบัผู้เขา้ร่วมการประชุมและผูน้ ากลุ่ม 

• ส าเนากรณีศกึษา  

• ส าเนาแบบประเมนิรายบุคคล 

• ส าเนาแผนผงัตารางส าหรบัแต่ละกลุ่ม 

 

ค
 าแน
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2. เอกสารส าหรบัผูน้ ากลุ่ม 

• ส าเนาแบบฝึกหดังานกลุ่ม 

• ส าเนาสาระส าคญัต่าง ๆ  

3. เครื่องโปรเจคเตอรท์ีส่ามารถฉายวดิโีอ/เสยีง 

4. ภาพสไลด์ 

5. ลงิคห์รอืดาวน์โหลดวดิโีอที ่https://tinyurl.com/yyddq5e9 

 

แนวทางกรอบการพดูของวิทยากร 

กรอบแนวทางล าดบัการพูดทีไ่ดเ้ตรยีมการมาอย่างดสี าหรบัด าเนินการประชุมเชงิปฏบิตักิารครัง้นี้ ถอืว่า

มคีวามส าคญัยิง่ต่อการท าให้ผู้เขา้ร่วมการประชุมได้มคีวามรูค้วามเขา้ใจและท าให้การประชุมบรรลุผล

ส าเร็จ  จึงขอเสนอหวัข้อบางประการ เพื่อประกอบการพจิารณาให้บรรจุไว้ในค ากล่าวเปิดการประชุม 

ดงัต่อไปนี้:  

• กล่าวตอ้นรบั 

• แจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุมทราบว่าต่างมพีื้นฐานมาจากหลายมุมมอง หลายความคดิ 

• ขอบคุณทุกคนทีม่บีทบาทหน้าทีใ่นการดูแลเดก็ทีเ่ปราะบาง 

• เราทุกคนต้องพจิารณาตดัสนิใจโดยอยู่บนฐานของการค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

เดก็เพือ่ใหพ้วกเขาไดไ้ปถงึศกัยภาพสูงสุดทีพ่ระเจา้ทรงมไีวใ้หก้บัพวกเขา 

• พระวจนะของพระเจ้าและวทิยาศาสตร์ล้วนยืนยนัว่าสิง่แวดล้อมในการเลี้ ยงเด็กทีด่ี
ทีสุ่ดคือการเลี้ยงดูเด็กในเติบโตอยู่ในครอบครัวทีป่ลอดภัย ดูแลเอาใจใส่และเป็น

ครอบครวัถาวร  

• แม้การเลี้ยงดูเด็กแบบกลุ่มเล็กอาจเหมาะทีสุ่ดในบางสถานการณ์ เรามักพึง่พา

รูปแบบนี้มากเกนิไปและขาดทางเลอืกอืน่ ๆ ใหก้บัเดก็ 

• เมือ่ท่านมคีวามรูม้ากขึ้น คุณจะท าไดด้ขีึ้น เราทุกคนไดร้บัอนุญาตใหเ้ปลีย่นแปลงได้ 

• เราจะเดนิไปบนเสน้ทางสายนี้ไปดว้ยกนั 
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ตวัอย่างก าหนดการ 
 

กจิกรรมต่าง ๆ ทีใ่หไ้วน้ี้ ไดร้บัการออกแบบมาใหม้คีวามยดืหยุ่น สามารถปรบัเปลีย่นไดต้าม

ระยะเวลาทีท่่านมใีนการจดัประชุมไดต้ามความเหมาะสม 

 

----------------------------------- ก าหนดการส าหรบั 3 ชัว่โมง -------------------------- 

0 - 10 กล่าวต้อนรบัและชี้แจงการประชุมตามกรอบการพูดของวิทยากร (ดูที่แนวทางกรอบ

การพูดของวทิยากร) 

10 - 20  วดิโีอ: เรื่องการเปลีย่นแปลงใหเ้ดก็ไปสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครวั

(https://tinyurl.com/yyddq5e9)  

20 - 30  แนะน าเขา้สู่ กจิกรรมจ าลองสถานการณ์ – วทิยากร 

เป้าหมาย: เพื่อให้เกิดพจิารณาว่ากระบวนการเปลีย่นแปลงให้เด็กไปสู่การเลี้ยงดูแบบ

ครอบครวัมลีกัษณะเป็นอย่างไร โดยใชก้รณีศกึษาทีส่มมตขิึน้มา กรุณาใหค้ าแนะน าแก่

ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม ดงันี้ 

1. ทุกคนอ่านกรณีศกึษาฉบบัเตม็ในใจ 

2. แบ่งผูเ้ขา้ร่วมการประชุมออกเป็น 6 กลุ่ม โดยใหแ้ต่ละกลุ่มจะไดร้บัหวัขอ้ในการเปลีย่นแปลงให้

เดก็ไปสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครวั ดงันี้ 

• การมส่ีวนร่วม: การสรา้งความตระหนักและการดงึใหผู้ม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีเขา้มามส่ีวนร่วม 

• การจดัการรายกรณี: ท าการตดัสนิใจต่าง ๆ  โดยยดึเด็กเป็นศูนย์กลางเพื่อประกนัว่าสิง่นัน้

เหมาะสมกบัเดก็มากทีสุ่ด  

• ครอบครวั: เตรยีมความพร้อมและเสรมิสร้างความเขม้แขง็ของครอบครวัเพื่อให้สามารถท า

หน้าทีเ่ลี้ยงดูเดก็ไดเ้ป็นอย่างดี 

• การเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์: การวางแผนและให้บทบาทใหม่กบัพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่และการ

จดัการสนิทรพัย ์

• การประเมนิผล: จดัท าตารางตวัชี้วดัเพื่อประกนัถงึคุณภาพและความยัง่ยนื 

• การรณรงคห์าทุน: การเปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนทุนในปัจจุบนัและการรณรงคห์าทุนส าหรบั

การเปลีย่นแปลง  

ต
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3. ตอบขอ้ค าถามต่าง ๆ และท าภารกจิของกลุ่มไปตามแบบรายการทีม่อบหมายให้ 

4. จดบนัทกึในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานกลุ่ม 

5. กลบัเขา้มารวมกนัในการประชุมกลุ่มใหญ่เพื่ออภปิรายผลร่วมกนัถงึแนวคดิทีส่ าคญัทีสุ่ด 

(กรุณาเตือนให้ผูเ้ข้าร่วมการประชุมทราบว่าในขณะนี้พวกเขาก าลงัทบทวนใหข้้อคดิเห็นต่อกรณีศกึษา

เท่านัน้ ซึ่งจะไดน้ าสิง่ต่าง ๆ นี้ไปประยุกต์ใชใ้นงานของตนเองในเวลาภายหลงั)  

30 - 35  ใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุมอ่านกรณีศกึษาของตนเอง 

35 - 40  แบ่งกลุ่มเพื่ออภปิรายในค าถามต่าง ๆ ทีใ่หไ้ว ้ 

  (หมายเหตุ: กรุณาจดักลุ่มไม่ให้ใหญ่จนเกินไป โดยแต่ละกลุ่มควรมสีมาชิกไม่เกิน 10 

คน) 

40 - 1:35 ท างานกลุ่ม 

1:35 - 1:45 พกั 

1:45 - 2:15  ใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอขอ้คดิเหน็ของกลุ่มทีส่ าคญัต่อกลุ่มใหญ่ 

2:15 - 2:50  ปรบัใชส้ิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้หเ้ข้ากบังานของตนเอง แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน ใหข้อ้มูลและ

อภปิราย ตามแบบประเมนิผล (ผูน้ ากลุ่มควรเดนิไปตามกลุ่มเพื่อคอยรบัฟังและใหค้วาม

ช่วยเหลอื)  

2:50 - 3:00  แจง้ขอ้มูลลงิคส์ าหรบัการกรอกแบบส ารวจความคดิเหน็ – ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมจะไดร้บั

เอกสาร ประกอบการประชุมเมื่อท าแบบส ารวจเสร็จแล้ว กล่าวปิดและอธิษฐาน 

(วทิยากร) 
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----------------------------------- ก าหนดการส าหรบั 1 วนั -------------------------- 

0 – 10 กล่าวต้อนรบัและชี้แจงการประชุมตามกรอบการพูดของวิทยากร (ดูที่แนวทางกรอบ

การพูดของวทิยากร) 

10 - 20  วดิโีอ: เรื่องการเปลีย่นแปลงใหเ้ดก็ไปสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครวั 

(https://tinyurl.com/yyddq5e9)  

20 – 30  แนะน าเขา้สู่ กจิกรรมจ าลองสถานการณ์ – วทิยากร 

เป้าหมาย: เพื่อให้เกิดพจิารณาว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เดก็ไปสู่การเลี้ยงดูแบบ

ครอบครวัมลีกัษณะเป็นอย่างไร โดยใชก้รณีศกึษาทีส่มมตขิึน้มา กรุณาใหค้ าแนะน าแก่

ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม ดงันี้ 

1. ทุกคนอ่านกรณีศกึษาฉบบัเตม็ในใจ 

2. แบ่งผูเ้ขา้ร่วมการประชุมออกเป็น 6 กลุ่ม โดยใหแ้ต่ละกลุ่มจะไดร้บัหวัขอ้ในการเปลีย่นแปลงให้

เดก็ไปสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครวั ดงันี้ 

• การมส่ีวนร่วม: การสรา้งความตระหนักและการดงึใหผู้ม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีเขา้มามส่ีวนร่วม 

• การจดัการรายกรณี: ท าการตดัสนิใจต่าง ๆ  โดยยดึเด็กเป็นศูนย์กลางเพื่อประกนัว่าสิ่งนัน้

เหมาะสมกบัเดก็มากทีสุ่ด  

• ครอบครวั: เตรยีมความพร้อมและเสรมิสร้างความเขม้แขง็ของครอบครวัเพื่อให้สามารถท า

หน้าทีเ่ลี้ยงดูเดก็ไดเ้ป็นอย่างดี 

• การเปลี่ยนแปลงสนิทรพัย์: การวางแผนและให้บทบาทใหม่กบัพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่และการ

จดัการสนิทรพัย ์

• การประเมนิผล: จดัท าตารางตวัชี้วดัเพื่อประกนัถงึคุณภาพและความยัง่ยนื 

• การรณรงคห์าทุน: การเปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนทุนในปัจจุบนัและการรณรงคห์าทุนส าหรบั

การเปลีย่นแปลง  

3. ตอบขอ้ค าถามต่าง ๆ และท าภารกจิของกลุ่มไปตามแบบรายการทีม่อบหมายให้ 

4. จดบนัทกึในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานกลุ่ม 

5. กลบัเขา้มารวมกนัในการประชุมกลุ่มใหญ่เพื่ออภปิรายผลร่วมกนัถงึแนวคดิทีส่ าคญัทีสุ่ด 

(กรุณาเตือนให้ผูเ้ข้าร่วมการประชุมทราบว่าในขณะนี้พวกเขาก าลงัทบทวนใหข้้อคดิเห็นต่อกรณีศกึษา

เท่านัน้ ซึ่งจะไดน้ าสิง่ต่าง ๆ นี้ไปประยุกต์ใชใ้นงานของตนเองในเวลาภายหลงั)  

30 - 35  ใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุมอ่านกรณีศกึษาของตนเอง 

35 - 40  แบ่งกลุ่มเพื่ออภปิรายในค าถามต่าง ๆ ทีใ่หไ้ว ้ 

ต
วัอย่างก าห

น
ด
การ 



ห น ้ า  | 10 
 

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครวั 

  (หมายเหตุ: กรุณาจดักลุ่มไม่ให้ใหญ่จนเกินไป โดยแต่ละกลุ่มควรมสีมาชิกไม่เกิน 10 

คน) 

40 - 1:20 ท างานกลุ่ม 1 

1:20 - 1:30 พกั 

1.30 - 2:10 ท างานกลุ่ม 2 

2:10 - 2:20 พกั 

2:20 – 3:00 ท างานกลุ่ม 3 

3:00 - 3:10 พกั 

3:10 - 3:50 ท างานกลุ่ม 4 

3:50 - 5:00 พกั 

5:00 - 5:40 ท างานกลุ่ม 5 

5:40 - 5:50 พกั 

5:50 - 6:30 ท างานกลุ่ม 6 

6:30 - 6:40 พกั 

6:40 - 7:00 แบบประเมนิผล 

7:00 - 7:30 แบ่งกลุ่มอภปิรายผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิ (กลุ่ม 3 - 5 คน) 

7:30 - 8:00 ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุมไดแ้ลกเปลีย่นประเดน็ทีไ่ดเ้รยีนรู้จากการท ากจิกรรมมาหนึ่ง

ขอ้ 

และแผนงานที่จะด าเนินการต่อไป จากนัน้ แจ้งข้อมูลลิ้งค์ส าหรบัการกรอกแบบส ารวจ

ความคิดเห็น – ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รบัเอกสารประกอบการประชุมเมื่อท าแบบ

ส ารวจเสรจ็แลว้ กล่าวปิดและอธษิฐาน (ผูด้ าเนินรายการ) 
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ค าแนะน าส าหรบัผู้น ากลุ่ม 
 

บทบาทหน้าท่ีของผู้น ากลุ่ม 

• หน้าทีห่ลกัของท่านคอืกระตุ้นใหส้มาชกิกลุ่มไดม้ส่ีวนร่วมแสดงความคดิเหน็ แทนทีจ่ะเป็นผูส้อน 

• กรุณาอ่านและท าความเขา้ใจเอกสารทัง้หมดก่อนการประชุม 

• ผู้น ากลุ่มไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในหวัข้อของกลุ่มที่ได้รบัมอบหมาย แต่จ าเป็นต้องมคีวาม

เขา้ใจเพยีงพอเพื่อน ากระบวนการกลุ่มใหด้ าเนินไปไดด้ว้ยดี 

• ทราบว่าจะหาค าตอบใหก้ลุ่มไดจ้ากทีไ่หน ในกรณีทีผู่น้ ากลุ่มไม่ทราบค าตอบเหล่านัน้  

• การอภปิรายพูดคุยภายในกลุ่มอาจหลุดประเดน็นอกกรอบออกไปจากวตัถุประสงค์ของกจิกรรมอยู่

บ้าง ดงันัน้ เมื่อถึงช่วงต่อไปให้กล่าวเน้นว่า นี่เป็นเวลาอนัเหมาะสมที่จะกลบัเข้ามาสู่หัวข้อการ

สนทนาเดมิ   และน าพากลุ่มใหก้ลบัมายงัหวัขอ้อภปิรายในกรณีศกึษา 

• หมายเหตุ – การอภิปรายกลุ่มไม่ได้มวีตัถุประสงคใ์ห้เป็นการโต้วาทีแสดงขอ้ดีของการเลี้ยงดูเดก็

รูปแบบต่าง ๆ แต่มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นการก้าวสู่วธิกีารแก้ปัญหาครอบครวั 

• หากมบีางค าถามที่สามารถจุดประกายให้เกิดการอภปิรายไดก้ว้างขวางมากกว่าประเดน็อื่น ให้ไป

เน้นทีค่ าถามเหล่านัน้ 

   

สาระส าคญั 

ในฐานะวทิยากร โปรดจ าไวว่้าการสนทนานี้อาจก่อให้เกดิอารมณ์และความรู้สกึกบัผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 

ดงันัน้ จงึมขีอ้แนะน าอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการอภปิรายใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ดงันี้:  

• กล่าวยนืยนัถงึบทบาทหน้าทีข่องผู้ปฏิบตังิานในแต่ละท่านและแสดงความขอบคุณในความอุทิศตน

ดูแลเดก็ทีเ่ปราะบางเหล่านัน้ 

• ต่อยอดจากความสนใจขององค์กรในการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบตัิงานได้

หลุดพน้ออกจากความละอายหรอืความรูส้กึผดิไปสู่การเรยีนรูแ้ละการลงมอืปฏบิตัิ 

• ฟัง เรยีนรูแ้ละตอบขอ้สนทนาอย่างละเอียดอ่อนต่อความรู้สกึ ซึ่งควรด าเนินการในลกัษณะนี้ไปโดย

ตลอดการประชุม เพื่อช่วยใหผู้ป้ฏบิตังิานรูส้กึว่าไดร้บัการรบัฟัง รบัรูแ้ละการสนับสนุนช่วยเหลอื ใน

ฐานะทีเ่ป็นทีก่ าลงัท าการตดัสนิใจครัง้ยิง่ใหญ่  

ค
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• มหีลกัฐานข้อมูลมากมายที่ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นว่าเด็กควรได้รบัการเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมาใน

ครอบครวัทีเ่ตม็ไปดว้ยความรกั มัน่คงและอบอุ่นปลอดภยั  

• เรื่องราวการเปลีย่นแปลงที่ประสบความส าเรจ็ หรอืแมก้ระทัง่เรื่องราวของข้อผดิพลาดหรือความท้า

ทายที่เกิดขึ้นในช่วงของการเปลี่ยนแปลง ย่อมสามารถสร้างแรงบนัดาลใจและเป็นบทเรียนให้กบั

บุคคลและองคก์รในแบบทีม่คีวามรูส้กึร่วมได ้ 

• ช่วยเหลอืใหผู้ป้ฏบิตังิานไดเ้ข้าใจว่าทุกคนลว้นมกี้าวย่างแห่งการเรยีนรู ้ และสนับสนุนใหพ้วกเขาให้

เริ่มเดินด้วยก้าวเล็ก ๆ ก่อนจากนัน้ค่อยๆ ก้าวต่อไปอีกทีละก้าว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ส าคญัยิง่ที่จะให้

เกดิความหวงัว่าสามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงได ้ 

• ตระหนักว่าสถานการณ์ของแต่ละบุคคลมคีวามแตกต่างกนั และไม่มวีิธีใดวิธหีนึ่งที่ใช้ได้กบัทุกคน 

แผนงานในสถานการณ์ที่แตกต่างกนั ย่อมจ าเป็นต้องมทีรพัยากรและความช่วยเหลือที่ต่างกนัไป

เพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลง 

• ระยะเวลาส าหรบัการเปลีย่นแปลงนัน้ขึน้อยู่กบับริบท และเราไม่สามารถก าหนดระยะเวลาใดเวลา

หนึ่งขึ้นมาเป็นเป้าหมายหรือสัญญาได้ วัตถุประสงค์ของเราคือการให้ผู้ปฏิบัติงานได้เริ่มออก

เดนิทางและมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเพื่อใหเ้ดก็ไดอ้ยู่ในครอบครวั 

• เรารอคอยโลกที่เด็ก ๆ ทุกคนจะได้อยู่ในครอบครวัที่รกัพวกเขา และเราต้องการช่วยเหลือองคก์ร

ต่าง ๆ ใหไ้ปถงึวลิยัทศัน์นี้ อย่างไรกต็าม เราตระหนักดว้ยเช่นกนัว่าส าหรบัเดก็บางคน ในช่วงเวลา

เฉพาะ ในบริบทบางอย่าง การที่เด็กอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูแบบเป็นกลุ่มเล็กในสภาพแวดล้อม

คลา้ยครอบครวั โดยมผูีอุ้ปการะเลี้ยงดูอย่างสม ่าเสมอคนหนึ่งอาจเป็นทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดกไ็ด้ 

การเลี้ยงดูเดก็แบบกลุ่มเป็นจุดเริม่ต้นการเดนิทางของหลายคน กรุณาท าใหแ้น่ใจว่าผูเ้ขา้ร่วมการประชุม

จะได้ทราบถึงแหล่งข้อมูลและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยพาพวกเขาให้ก้าวไปสู่การเลี้ยงดูเด็กโดย

ครอบครวั  

 

การบริหารเวลา  

กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่กว้างและซบัซ้อน อาจก่อให้เกิดหลายค าถาม หลายการอภิปราย 

วตัถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ คือ การฉายภาพรวมในแต่ละหวัข้อ ซึ่งหมายความว่า ค าถามยาก ๆ จาก

ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมจะไดร้บัการน ามาอภปิรายในภายหลงั กรุณาส่งเสรมิใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุมใชเ้วลา

ระหว่างช่วงพกัและพกัเที่ยงเพื่อคน้หาค าตอบเหล่านัน้ และคงการสนทนาเหล่านัน้เอาไวห้ลงัจากที่การ

ประชุมเชงิปฏบิตักิารเสรจ็สิน้ลงแลว้ นอกจากนัน้ กรุณาส ารองเวลาเอาไว ้10 นาทกี่อนจบแต่ละช่วงเพื่อ

รบัฟังบทเรยีนส าคญัจากสมาชกิแต่ละกลุ่มทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปแลว้ 

 

ค
 าแน

ะน
 าส าห

รบั
ผ
ู้น ากลุ่ม
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กรณีศึกษา 
 

กรณีศึกษาดงัต่อไป แม้จะเป็นเรือ่งราวทีส่มมติขึ้นมา แต่ได้ใช้ข้อมูลมาจากสถานการณ์จรงิ

ของเด็กทีไ่ด้รบัการอุปการะเลี้ยงดูในสถานสงเคราะห์ในหลายด้าน ทัง้นี้  ได้มวีตัถุประสงค์

เพือ่ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพจิารณาวางแผน จนิตนาการ อภิปรายและแก้ไขปัญหาใน

กระบวนการเปลีย่นแปลงจากสถานสงเคราะหไ์ปสู่การเลี้ยงดูโดยครอบครวั  

 

ประวติั 

บา้นพกัเดก็แห่งความหวงั  ไดจ้ดับรกิารในประเทศมาเป็นเวลา 26 ปี โดยมจีุดเริม่ต้นจากมชิชนันารสีามี

ภรรยาคู่หนึ่ง ที่ให้การอุปการะเด็กที่พ่อแม่เสยีชีวิตจากการระบาดของโรคเอดส์ จนในที่สุดบ้านพกัได้

กลายเป็นทีรู่จ้กักนัว่าเป็นสถานสงเคราะหเ์ดก็ ทีเ่ริม่มาจากการเป็นบา้นพกัส าหรบัเดก็ จนเป็นองคก์รไม่

แสวงหาผลก าไรในทา้ยสุด 

 

บ้านพกั 

อาณาบริเวณของบ้านพกัเด็กแห่งความหวงัประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก โบสถ์คริสต์ อาคารรวม 

บ้านพกัส าหรบัเดก็หญิง 2 หลงั บ้านพกัส าหรบัเด็กชาย 2 หลงั และมพีื้นที่สวนขนาด 5 ไร่เพื่อใชป้ลูก

ผกั เลี้ยงไก่ เก็บไข่ไก่เพื่อเลี้ยงเดก็ ต่อมาในปี 2557 ผู้บริจาคของโบสถ์ได้สร้างบ้านพกัรบัรองแขกขึน้

หลงัหนึ่งในทีผ่นืนัน้  

 

เดก็  

ปัจจุบนั บ้านพกัเด็กแห่งความหวงัมเีดก็อยู่ในความดูแล 74 คน โดยมอีายุระหว่าง 1 - 19 ปี เด็กส่วน

ใหญ่เกดิในพืน้ที ่เดก็บางคนถูกส่งตวัมาจากหน่วยงานในพืน้ที ่และส่วนทีเ่หลอืมาจากความสมคัรใจของ

ครอบครวัหรือผู้เลี้ยงดู ทัง้นี้ มเีด็ก 23 คน ที่ได้รบัการรกัษาเชื้อเอชไอวี และมเีด็กหลายคนที่มคีวาม

ต้องการพิเศษในเรื่องการเคลื่อนไหวและความสามารถในการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม เด็กส่วนใหญ่มี

สุขภาพแขง็แรงด ี

เดก็ต่างไดร้บัความรกัและการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดจีากบา้นพกัเดก็แห่งความหวงั โดยเป็นทีท่ีม่คีวาม

ปลอดภยั เด็กได้รบัประทานอาหารที่ดีและได้รับโอกาสหลายอย่าง ทัง้ในด้านการศึกษาและเล่น แต่

อย่างไร   ก็ตาม เมื่อเด็กถูกถาม เด็กมกับอกว่าพวกเขาเฝ้ารอวนัที่จะไดอ้ยู่ในครอบครวัที่เป็นของเขา

จริง ๆ เมื่อเด็กหลายคนเติบโตขึน้เป็นผู้ใหญ่และได้พน้จากอุปการะขององค์กร เยาวชนเหล่านัน้ยงัคง
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ต้องต่อสู้กบัการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถใชช้วีิตอยู่ไดใ้นชุมชนได ้หลายครัง้ที่เยาวชนเหล่านัน้ต้อง

หวนกลบัคืนมายงับ้านพกัเด็กเพื่อขอความช่วยเหลือ ข้อมูลดงัต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของเด็กบางคนใน

บา้นพกัเดก็แห่งความหวงั   

 

มณี  

มณี (อายุ 3 ขวบ) เป็นเดก็หญงิร่าเรงิ เธอมพีฒันาการเป็นปกตทุิกอย่างและชอบอยู่กบัผูค้น เธอมพีีส่าว

ชื่อ มะล ิเธอตดิพีส่าวของเธอและชอบอยู่กบัพี่สาว เธอแทบไม่เคยปัสสาวะรดทีน่อนเลยและรู้จกัการใช้

ห้องน ้า เธอไม่ได้ไปโรงเรียนอนุบาลแต่เรียนหนังสอืกบัผู้เลี้ยงในบา้นพกั มณีชอบดูการ์ตูนและเล่นกบั

ตุ๊กตา แม่ของเธอแยกทางกบัพ่อ หลงัจากทีม่ลีูกสาวคนสุดทอ้ง มมีี ่ซึ่งเป็นน้องของเธอ พ่อตดิเหลา้และ

ชอบใชค้วามรุนแรง ครอบครวัของมณีอาศยัอยู่ในอพาร์ทเมน้ต์ของพ่อ หลงัจากทีพ่่อแม่แยกทางกนั แม่

ของเธอไม่มีที่ไปและไม่มีคนช่วยดูแลลูก เธอพาเด็ก ๆ มายังบ้านพักเด็กแห่งความหวังและบอก

เจ้าหน้าที่ว่าเธอจะกลบัมาเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นและหากเธอมทีี่พกัแล้ว หลงัจากที่เธอฝากลูกๆ ไว้กบั

บา้นพกั เธอไปเยีย่มลูกๆ สองครัง้ในช่วงเวลาสามเดอืน และครัง้หนึ่ง เธออยู่ในอาการมนึเมา เจา้หน้าที่

ถามว่าเธอดื่มมาหรอืไม่ แต่เธอปฏเิสธและเริม่ใชค้วามรุนแรง หลงัจากเหตุการณ์นัน้ เธอไม่เคยกลบัมา

เยีย่มอกีเลย และไม่มใีครทราบทีอ่ยู่ปัจจุบนัของเธอ  

 

เอม  

เอม (อายุ 17 ปี) เขา้รบัอุปการะในบา้นพกัเดก็แห่งความหวงั  เมื่ออายุได ้6 ขวบ แม่ของเอมเป็นผูพ้ามา

ฝากและบอกว่าแม่ไม่มเีงนิค่าใช้จ่ายที่จะสามารถให้อนาคตกบัลูกได้ เอมเรียนหนังสอืที่โรงเรียนของ

บ้านพกัความหวงั เอมอยากเป็นนักสงัคมสงเคราะห์ เอมเป็นเด็กเรียนดีและอยากจะเข้ามหาวิทยาลยั

หลงัจากเรยีนจบมธัยม เจา้หน้าทีบ่า้นพกัให้ความเอน็ดูแก่เอม เพราะเป็นเดก็ที่ขยนั มคีวามรบัผดิชอบ

และรกัการท างาน ครอบครวัของเอมอยู่ในพืน้ทีช่นบทห่างไกลแต่อยู่ในจงัหวดัเดียวกนักบับ้านพกั เอม

กลบัไปใช้เวลากบัครอบครวัในช่วงวนัหยุดปิดเทอมเมื่อตอนที่ยงัเล็กกว่านี้ แต่นับตัง้แต่ที่อยู่ชัน้มธัยม 

เอมตดัสนิใจอยู่ทีบ่า้นพกัในระหว่างปิดเทอมเพื่อเรยีนหนังสอื 

 

จอ๊ด  

จ๊อด (อายุ 8 ขวบ) เข้าอุปการะอยู่ในบ้านพกัเด็กแห่งความหวงั  ตัง้แต่เกิด จ๊อดได้รบัการวินิจฉัยว่ามี

อาการผดิปกติของทารกอนัเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ของมารดาในขณะตัง้ครรภ์ เขาตวัเล็กมาก

เมื่อเทียบกบัอายุจริง มปัีญหาด้านการเรียนและต้องเข้าโรงเรียนส าหรบัเด็กพเิศษ จ๊อดมสีมาธิสัน้ ไม่

สามารถจดจ่อได ้และมอีาการหุนหนัพลนัแล่นเมื่อท าสิง่ง่ายๆ เองไม่ได ้จ๊อดไม่รูจ้กัแม่ของตวัเอง ไม่รูจ้กั

ตายาย หรอืพีต่่างพ่อ แม่ของจ๊อดเคยอยู่กบัตายายจนกระทัง่ตายายขอให้แม่ย้ายออกไป ตายายไม่อาจ
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รบักบัพฤตกิรรมทีข่าดความเคารพ คบเพื่อนขีเ้หลา้ และบรรดาแฟนทีช่อบท ารา้ยแม่ได ้จ๊อดไม่เคยไดม้ี

โอกาสพบกบัพ่อ ตากบัยายเป็นคนเลี้ยงดูน้องสาวของจ๊อดหลงัจากทีแ่ม่ย้ายออกไป ตายายรกัหลานคน

นี้ เมื่อตาเกษียณแลว้และมเีงนิบ านาญเลก็น้อย ส่วนยายท างานอยู่ทีร่า้นขายขนมเคก้ในเมอืง พวกเขามี

บา้นเป็นของตนเองและมสีวนครวัเลก็ ๆ เลี้ยงไก่และเป็นทีเ่คารพในชุมชน  

 

วิน  

วิน (อายุ 4 ขวบ) เป็นเด็กเงียบ ๆ เขาเข้ามาอยู่ที่บ้านพักเด็กแห่งความหวัง เมื่อตอนอายุ 3 ขวบ

เนื่องจากแม่เข้าโรงพยาบาลและต่อมาเสยีชวีิตด้วยโรคเอดส์ วินมพีฒันาการเป็นปกติทุกด้านและเรยีน

ในโรงเรยีนอนุบาลของบา้นพกัเด็กแห่งความหวงั หากเป็นไปได้ วินจะใชเ้วลาทัง้หมดเล่นอยู่กลางแจง้ 

วนิไม่มญีาตเิลย ไม่ทราบทีอ่ยู่ปัจจุบนัของพ่อ  

 

แบงค ์ 

แบงค์ (อายุ 19 ปี) อยู่กบับ้านพกัเดก็แห่งความหวงั มาตลอดทัง้ชวีิต แบงค์เรียนไม่จบมธัยมปลาย แต่

หลงัจากจบม.4 เขาเขา้เรยีนในโรงเรียนอาชีวะสาขาผูป้ระกอบอาหาร เขามพีรสวรรค ์บรรดาคุณครูต่าง

ยกย่องชมเชยเขา แบงค์โทษพ่อแม่ที่ทอดทิ้งเขาและเขาไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับพ่อแม่  

ครอบครวัของแบงคอ์าศยัอยู่ห่างออกไป 225 กิโลเมตร พวกเขาไม่เคยติดต่อกบัแบงคเ์ลยตัง้แต่แบงค์

อายุได ้4 ขวบ นัน่คอืตอนทีพ่วกเขายา้ยไปอยู่อกีหมู่บา้นหนึ่ง  

 

มะลิ  

มะล ิ(อายุ 5 ขวบ) มนี้องสาวสองคนที่อยู่ดว้ยกนัในบ้านพกัเด็กแห่งความหวงั มณี (3 ขวบ) และมมีี ่(1 

ขวบ) เดก็หญงิทัง้สามมาอยู่ทีน่ัน่ไดห้นึ่งปีแลว้ มะลเิดนิไดค้ล่องแต่ยงัไม่พูด แต่เธอเขา้ใจค าสัง่ต่าง ๆ ได ้

เธอเปล่งเสยีงและแสดงท่าทางเวลาที่เธอหิว เวลาที่เธอหงุดหงดิ และเวลาที่เธอต้องการของเล่น มะลิ

ชอบผู้คนและเจา้หน้าที่กเ็อ็นดูเธอ เธอไม่ได้เรียนในโรงเรยีนอนุบาลและคนเลี้ยงของเธอบอกว่าเธอไม่

รู้จกัน้อง ๆ  ของตวัเอง ไม่ว่าพ่อแม่หรือญาติไม่มใีครเคยมาเยี่ยมมะล ิแม่แยกทางกบัพ่อทนัทีทีม่มี ีเ่กดิ 

พ่อเป็นคนดื่มจดัและใชค้วามรุนแรงกบัแม่ของเธออย่างมาก ก่อนการแยกทาง พ่อแม่เคยอยู่ในอพารท์เม

นต์ของพ่อในเมอืง เมื่อพ่อแม่แยกทางกนั แม่ไม่มทีีไ่ปและไม่สามารถใหใ้ครช่วยเลี้ยงดูลูกได ้เธอพาเด็ก 

ๆ มายงับ้านพกัเด็กและบอกกบัเจา้หน้าที่ว่าเธอจะกลบัมาเมื่อสถานการณ์ของเธอดขีึ้น และเธอมทีีพ่กั

แล้ว หลงัจากที่เธอฝากลูกๆ ไว้กบับ้านพกั เธอไปเยี่ยมลูก ๆ  สองครัง้ในช่วงเวลาสามเดือน มคีรัง้หนึ่ง 

เธออยู่ในอาการมนึเมา เจ้าหน้าที่ถามว่าเธอดื่มมาหรือไม่ เธอปฏิเสธและเริ่มพูดจารุนแรง หลงัจาก

เหตุการณ์นัน้ เธอไม่เคยกลบัมาเยีย่มอกีเลย และไม่มใีครทราบทีอ่ยู่ปัจจุบนัของเธอ 
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ต้นน ้า  

ต้นน ้า (อายุ 7 ขวบ) มนี้องสาวอยู่ในบ้านพกัเดก็แห่งเดียวกนั ชื่อทบัทมิ อายุ 5 ขวบ ต้นน ้าเรยีนอยู่ชัน้ 

ป.1 ในโรงเรียนบ้านพกัเด็กแห่งความหวงั ต้นน ้าชอบไปโรงเรียน และเรียนได้ปานกลาง เขามเีพื่อน

หลายคนที่โรงเรียนและชอบเล่นฟุตบอล เขาหวงน้องสาว ต้นน ้ารู้จกัแม่และยายของตวัเองและถามถงึ

พวกเขาบ่อยครัง้ เขามคีวามกระวนกระวายและปัสสาวะรดทีน่อนเป็นบางครัง้ แม่ของต้นน ้าเป็นแม่เลี้ยง

เดี่ยว เธออยู่กบัแม่และพี่สาวของเธอในหมู่บ้านเล็ก ๆ นอกเมอืง จงัหวดัเดียวกนักบับ้านพกัเด็กแห่ง

ความหวงั แม่ของต้นน ้า, ป้าและยายมาเยี่ยมต้นน ้าเป็นบางครัง้ แม่ไม่มงีานท ามาเป็นเวลาหลายปีแลว้ 

เธอเคยท างานในโรงงานผ้า แต่เมื่อเศรษฐกจิตกต ่า เธอถูกให้ออกจากงาน ครอบครวัยงัชพีจากการท า

สวนเลก็ ๆ น้อย ๆ ไดร้บัเงนิชดเชยส าหรบัคนว่างงานและท างานตามฤดูกาลในหมู่บ้าน ป้าของต้นน ้ามี

งานท า แต่เธอเองกฝ็ากลูกของเธอไวใ้หก้บับา้นพกัตอนทีส่ามทีิ้งเธอไป เวลานัน้ต้นน ้ามอีายุ 4 ขวบ 

 

ครอบครวั  

ราวหนึ่งในสามของเดก็ที่อาศยัอยู่ในบา้นพกัเด็กยงัคงมพี่อแม่ที่ยงัมชีวีิตอยู่ และประมาณรอ้ยละ 80 มี

ญาตอิาศยัอยู่ในละแวกนัน้ เหตุผลหลกัในการจดัใหเ้ดก็อยู่ในอุปการะของบา้นพกัเดก็คอื การขาดแคลน

เงนิทุนส าหรบัการศกึษา การจดัโภชนาการหรอืค่ารกัษาพยาบาล ขาดบรกิารศูนยเ์ดก็เลก็ส าหรบัพ่อแม่

เลี้ยงเดี่ยว พ่อแม่มสุีขภาพไม่ดี หรือหน่วยงานรฐัเป็นผู้น าส่งเนื่องจากเดก็ถูกท าร้ายหรือถูกปล่อยปละ

ละเลยทอดทิ้ง เดก็ส่วนใหญ่จะกลบัไปอยู่กบัพ่อแม่หรอืญาตใินช่วงวนัหยุดและช่วงปิดเทอม 

 

เจ้าหน้าท่ี  

บา้นพกัเดก็แห่งความหวงั เชื่อมัน่ว่าองคก์รของตวัเองมเีจ้าหน้าทีค่นพืน้ที่ผูม้คีวามสามารถและอุทิศตน 

25 คน มิชชันนารีสามีภรรยาชาวอเมริกันท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการร่วมกัน และมีเจ้าหน้าที่และ

กรรมการกลุ่มเลก็ ๆ ทีม่สี านักงานใหญ่อยู่ทีอ่เมรกิา มผูีเ้ลี้ยงเดก็สองคนทีอ่ยู่กบับา้นพกัมานานมากกว่า 

20 ปี 

ในบ้านพักแต่ละหลังส าหรับดูแลเด็กชายและเด็กหญิง จะมีพี่เลี้ยงที่เป็นผู้หญิงหลังละ 3 คน ซึ่ง

สับเปลี่ยนเวรกันกะละ 8 ชัว่โมง พี่เลี้ยงเด็กแต่ละคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านกับครอบครัวของตัวเอง 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีพี่เลี้ยงเด็กอีก 12 คน บ้านพักเด็กแห่งความหวัง ยังมีพ่อครัว ผู้ช่วยพ่อครัว 

เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 2 คน ครู 3 คน ผู้ช่วยครู 2 คน นักสงัคมสงเคราะห์ 2 คน พยาบาล 1 คนและผู้

ฝึกสอนเจา้หน้าทีอ่กี 1 คน 
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เจา้หน้าทีใ่นพืน้ทีม่แีรงจูงใจและผูกพนักบัรูปแบบการดูแลเดก็ในปัจจุบนัในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

เจ้าหน้าที่หลายคนเคยเป็นเด็กในบ้านพกัแห่งนี้ เพื่อมองในแง่หนึ่ง พวกเขาทราบดีว่า ตามธรรมชาติ

แล้ว    เด็ก ๆ จะเติบโตได้ดีอยู่ในครอบครวัที่อบอุ่น และหากเป็นไปได้แล้ว พวกเขาเองอยากให้เด็ก

เหล่านี้ไดม้คีรอบครวั แต่ในอกีมุมหนึ่ง เจา้หน้าทีเ่ป็นห่วงหน้าทีก่ารงานและครอบครวัของตนเองเช่นกนั 

หากบา้นพกัเดก็แห่งนี้ต้องปิดตวัลง ซึ่งส าหรบับางคนแลว้ เช่น เจา้หน้าทีส่องคนทีไ่ด้ท างานกบับ้านพกั

เด็กแห่งความหวงัมายาวนานกว่า 20 ปี บ้านพกัแห่งนี้ไดก้ลายเป็นเสมอืนครอบครวัไปแล้ว และไดท้ า

ใหเ้กดิความกงัวลใจทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลง 

 

เงินสนับสนุน 

เงินสนับสนุนทุนหลกัส่วนใหญ่มาจากคริสตจักรต่าง ๆ  ในประเทศสหรัฐอเมริกาและผู้สนับสนุนทุน

รายบุคคล ซึ่งหลายคนไดล้งทุนและผูกพนักบังานของบา้นพกัเดก็อย่างลกึซึ้ง โดยมสีายสมัพนัธ์ทีด่ทีัง้ใน

ด้านส่วนตวัและผูกพนักบัเจ้าหน้าที่และเดก็ ๆ  ผู้ให้ทุนส่วนใหญ่เคยมาเยี่ยมบา้นพกัเดก็หลายครัง้และ

เป็นตวัแทนบอกเล่างานของบา้นพกัให้ผู้อื่นไดรู้้จกั งบประมาณร้อยละ 25 ของงบประมาณประจ าปี จะ

มาจากผูส้นับสนุนทุนรายใหญ่ 3 ราย มคีรสิตจกัรพนัธมติรหลายแห่งใหค้วามช่วยเหลือทางด้านการเงนิ

และส่งทมีต่าง ๆ มาท าพนัธกจิระยะสัน้ดว้ย จากนัน้ พวกเขาจะกลบัไปน าเสนอวดิโีอจากบ้านพกัเด็กให้

คริสตจกัรตนเองได้ดู คริสตจกัรเหล่านี้ต้องการพนัธมิตรที่ก้าวไปไกลกว่าเรื่องเงนิและมส่ีวนช่วยลูก

โบสถ์ของพวกเขาให้เชื่อมโยงกบังานของพระเจ้าที่ทรงท าอยู่ทัว่โลกเพื่อสร้างอาณาจกัรของพระองค์ 

คริสตจักรส่วนใหญ่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กก าพร้าและเด็กที่เปราะบาง พวกเขาไว้ใจให้

บา้นพกัเดก็แห่งความหวงั  เป็นผูน้ าทางในเรื่องนี้ มคีรสิตจกัรประมาณรอ้ยละ 60 ไดส่้งทมีมาท าพนัธกจิ

ระยะสัน้ในการบรจิาคเงนิอย่างน้อยหนึ่งครัง้ และบ่อยครัง้ทเีดยีวทีผู่ร้่วมพนัธกจิกลายมาเป็นผู้สนับสนุน

ทุนรายเดอืน ทุกอาคารทีบ่า้นพกัเดก็จะมอีฐิทีจ่ารกึชื่อครสิตจกัรต่าง ๆ และชื่อผูส้นับสนุนหลายท่าน 

บ้านพกัเด็กแห่งความหวงั  มอีาสาสมคัรที่ท าหน้าที่เป็นผู้รณรงคห์าทุนในประเทศสหรฐัอเมรกิา แต่ยงั

ไม่ได้จา้งเจ้าหน้าที่ประจ าที่จะมาพฒันาในเรื่องนี้เป็นพเิศษ การรณรงคห์าทุนไดท้ า ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

ดงัต่อไปนี้: จดหมายข่าวประจ าเดอืนทางอเีมล์ โพสต์ประจ าสปัดาหท์างสื่อออนไลน์ จดังานเลี้ยงรณรงค์

หาทุนประจ าปี ในเมอืงดลัลสั (ซึ่งตามประวตัิแลว้สามารถน าเงนิเข้ามาเป็นจ านวนร้อยละ 15 - 20 ของ

งบประมาณประจ าปี) พนัธกิจเดินทางระยะสัน้ และมคีวามสมัพันธ์ส่วนตวักบัเจ้าหน้าที่ ในการนี้ การ

สื่อสารตดิต่อกบัคริสตจกัร  ต่าง ๆ สมาชกิจะไดร้บัจดหมายข่าวประจ าเดอืนและส่งวดิีโอสัน้ 2 - 3 นาที

ทุกไตรมาส เป็นวิดีโอที่สามารถเปิดใหส้มาชกิครสิตจกัรดูได้ระหว่างการนมสัการ กลุ่มการประชุมย่อย 

หรอืโรงเรยีนวนัอาทติยไ์ด ้นอกจากนี้ บา้นพกัเดก็แห่งความหวงั  ยงัท างานเพื่อใหม้ตีวัแทนเพื่อบอกเล่า

พันธกิจของพวกเขาให้กบัคริสตจักรต่าง ๆ ฟังให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ในวันเด็กก าพร้า ในทุกวนั

อาทติยข์องเดอืนพฤศจกิายน  
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ชุมชน  

บา้นพกัเดก็แห่งความหวงั ตัง้อยู่ทีช่านเมอืงทีม่ปีระชากร 48,000 คน แมว่้าจะเป็นผนืดนิทีอุ่ดมสมบูรณ์ 

แต่คนวยัท างานยงัคงทิ้งถิน่ฐานไปท างานในเมอืงใหญ่เป็นจ านวนมาก มปีระชากรผูสู้งอายุค่อนขา้งมาก 

การระบาดของโรคเอดส์ส่งผลกระทบกบัชุมชนอย่างมาก มอีตัราผู้ติดเชื้อถึงร้อยละ 22 และท าให้เด็ก

หลายคนต้องกลายเป็นเดก็ก าพรา้ นอกจากนัน้ ยงัเกดิโรคไขเ้ลอืดออกระบาดเป็นพกั ๆ ตลอดหลายปีที่

ผ่านมา งานอดิเรกยอดนิยมในบา้นคือ การเล่นกีฬาฟุตบอลและกีฬาอื่น ๆ  ไม่ทราบข้อมูลประวตัิอตัรา

การตดิสารเสพตดิและแอลกอฮอล์ แต่ดูเหมอืนเป็นเรื่องปกตทิีน่ัน่ จดับรกิารศกึษาใหฟ้รแีละถอืเป็นภาค

บงัคบัจนกว่าจะถงึระดบัชัน้ ม.3 ซึ่งสมาชกิในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ไดม้กีารศกึษาสูงไปกว่านัน้  

 

รฐับาล  

ตามประวตัแิลว้ หน่วยงานรฐัไดพ้ึง่พาสถานสงเคราะห์เดก็ขนาดใหญ่ในด้านการเลี้ยงดูเดก็ ซึ่งใน 3 ปีที่

ผ่านมา รฐับาลได้ประกาศบงัคบัให้บ้านพกัเด็กจัดหาครอบครัวอุปถมัภ์ให้กบัเด็ก และออกกฎหมาย

หลายฉบบัเพื่อท าให้การอุปถมัภ์เด็กเป็นช่องทางการดูแลที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่า

การเลี้ยงดูเดก็แบบครอบครวัจะถูกกฎหมาย แต่ไม่ใช่เรื่องปกตทิีน่ัน่ และรฐับาลเองมสีาธารณูปโภคและ

แหล่งความช่วยเหลือค่อนข้างจ ากดัในการส่งเสริมเรื่องนี้ รฐับาลไม่มเีจ้าหน้าที่ด้านสวสัดิการเด็กมาก

พอที่จะติดตามผู้ใช้บริการ  ต่าง ๆ ได้ นักสงัคมสงเคราะห์ไม่ได้รบัการฝึกฝนอย่างเพยีงพอ ในเรื่อง

กระบวนการเปลี่ยนแปลงส่งมอบเด็กคืนสู่ครอบครวั ผู้น าหน่วยงานภาครฐัได้พยายามท างานร่วมกับ

มูลนิธต่ิาง ๆ เพื่อการจดัการรายกรณีและคดักรองเพื่อจดับรกิารครอบครวัอุปถมัภ์ รวมทัง้ท างานในการ

คืนเด็กสู่ครอบครัวและสังคม โดยให้พ้นจากอุปการะของสถานสงเคราะห์ขนาดใหญ่ ซึ่ ง ไม่มี

ประสทิธภิาพในการดูแลเดก็มาก่อน 

 

การเปล่ียนแปลงให้เดก็ไปสู่การเล้ียงดแูบบครอบครวั 

ดว้ยแรงกดดนัทางสงัคมทีเ่พิม่ขึน้จากรฐับาล ผูอ้ านวยการชาวอเมรกินับา้นพกัเดก็แห่งความหวงั จงึเริม่

ส ารวจความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงให้เด็กไปสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครวั โดยเบื้องต้นได้ใชเ้วลา

พูดคุยกบัอีกองค์กรที่ด าเนินการเปลี่ยนแปลงในลกัษณะที่คล้ายกนั ต่อมาจึงได้น าบ้านพกัเด็กส ารวจ

เรียนรู้กระบวนการส่งเด็กกลบัคืนสู่ครอบครัวอย่างมคีวามหวงั คณะกรรมการส่วนใหญ่เปิดใจเรียนรู้

ข้อมูลเพิม่เติม เริ่มส ารวจทรพัยากรที่จะใช้การเปลี่ยนรูปแลลการดูแลเด็กนี้ และดูว่ามคีวามเป็นไปได้

ส าหรบับา้นพกัเดก็หรอืไม่ โดยเชื่อว่าสิง่นี้อาจเป็นการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ซ ้า ๆ ไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ 

ในยามที่เยาวชนเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วยัผู้ใหญ่ แต่ยงัคงมคี าถามเกี่วกบัผลกระทบด้านการสนับสนุนทุน

และการท าพนัธกจิระยะสัน้ของทมีต่าง ๆ ซึ่งผูอ้ านวยการยงัไม่ไดห้ารอืในเรื่องการเปลีย่นแปลงกบัผู้อื่น

กรณี
ศึ
กษ

า 
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ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในคณะกรรมการบา้นพกัเดก็ เนื่องจากรูส้กึว่าเป็นเรื่องทีต้่องใชค้วามระมดัระวงัมากเป็นพเิศษ 

และต้องมคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจในการก้าวไปขา้งหน้า 
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กลุ่มท่ี 1 การมีส่วนร่วม 
 

เป้าหมาย: ร่างแผนงานเสรมิสร้างความตระหนักและการมสี่วนร่วมจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

ของบา้นพกัเดก็แห่งความหวงั   

 

บทน า  

การประสานความร่วมมอื คือ กุญแจส าคญัสู่ความส าเร็จไม่ว่าจะเป็นโครงการใดก็ตาม และเป็นหวัใจ

ส าคญัส าหรบัการเปลีย่นแปลงหรอืการก้าวไปสู่การเลี้ยงดูเดก็รูปแบบใหม่ ทีส่ามารถท าใหเ้กดิขึน้ได้จริง

กว่าทีเ่คย ทีผู่ม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกคน – นับตัง้แต่ผูบ้รหิาร พนักงาน คณะกรรมการไปจนถงึผูบ้รจิาคทุน 

ภาคีหุ้นส่วนของโครงการ รวมทัง้เด็กและครอบครวั จ าเป็นต้องยินยอมให้ความร่วมมือที่จะท างาน

ร่วมกนั เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ที่พงึประสงค์ การก าหนดวิสยัทศัน์ที่สามารถบรรลุผล ลงมอืท าได้จริง โดย

ผ่านการไตร่ตรองมาอย่างรอบคอบ ผนวกกบัการน าพาใหผู้้อื่นร่วมแรงร่วมใจ ร่วมลงทุนในสิง่นี้ดว้ย ถอื

ว่ามคีวามส าคญัยิง่ต่อความส าเรจ็ของการเปลีย่นแปลงนี้  

ซึ่งเป็นทีแ่น่นอนว่าการเปลีย่นแปลงใด ๆ กต็าม ผูท้ีย่่อมไดร้บัผลกระทบมากที่สุด คอืเดก็และครอบครวั 

ดังนัน้ จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องรับฟังความเห็นของเด็กและครอบครัวในขณะที่ด าเนิน

กระบวนการนี้ ด้วยเด็กและครอบครัวนัน่เองคือผู้ที่ทราบดีที่สุดว่าตนมคีุณสมบัติ ความต้องการและ

ความปรารถนาใด 

การตอบสนองของผู้มส่ีวนไดส่้วนเสยีในแต่ละราย ต่อเรื่องการมอบเดก็คนืสู่การอุปการะของครอบครวั

จะขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น บทบาทหน้าที ่ความสนใจและแรงจูงใจของแต่ละคน ดงันัน้ จงึเป็น

เรื่องส าคญัอย่างยิง่ที่จะต้องเปิดรบัฟังและพยายามเข้าใจมุมมองของพวกเขา ยอมรบัสถานภาพ เข้าใจ

ในจุดยนืของพวกเขา และเดนิไปพรอ้มกบัพวกเขาเพื่อทีจ่ะน าพาพวกเขาใหม้าร่วมทางดว้ย 

การเปลี่ยนทิศทางการท างานนี้ อาจก่อให้เกิดการตอบรบัด้วยอารมณ์ความรู้สกึที่รุนแรงจากหลายคน

ทีเดียว บางคนอาจรู้สึกเสียใจ สงสัย อับอาย โกรธหรือโศกเศร้า ซึ่งอารมณ์เหล่านี้จะผุดขึ้นมาใน

ช่วงเวลาแตกต่างกนั ดงันัน้ สิง่ที่ส าคญัมาก คือ การรบัฟัง เห็นอกเห็นใจ ให้ความส าคญักบัความรูส้กึ 

อธิบายเหตุผล จนกว่าจะผ่านกระบวนการเหล่านี้ไปได้แล้ว ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีจึงจะสามารถมเีวลาคดิ

ใคร่ครวญถงึความเป็นไปได ้ในการก้าวไปสู่การน าเดก็คนืใหอ้ยู่ในอุปการะของครอบครวัไดอ้ย่างแทจ้รงิ  
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กิจกรรมกลุ่ม 1 

การมีส่วนร่วม 
 

1. ผูน้ ากลุ่มอ่านบทน าขา้งต้นใหส้มาชกิกลุ่มฟัง  

 

2. ใหส้มาชกิกลุ่มช่วยกนัแสดงความคดิเหน็แลว้ตอบค าถามลงในตาราง “การมส่ีวนร่วม”  

 

3. อภปิรายร่วมกนัเป็นกลุ่ม: 

มกีารส่งเสรมิสนับสนุน การใหค้ าแนะน าหรือการจดัสรรทรพัยากรสนับสนุนใดบ้าง เพือ่ส่งเสริม

กระบวนการเปลีย่นแปลงนี้? 

 

4. ใหส้มาชกิกลุ่มแต่ละคนไดแ้สดงความคดิเหน็คนละ 1 ความเหน็ 

 

5. เลอืกสมาชกิกลุ่มออกมา 1 คน เพื่อน าเสนอค าตอบทีก่ลุ่มเหน็ว่าดทีีสุ่ดใหก้ลุ่มใหญ่ฟัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนัทึกพิเศษส าหรบัผู้น ากลุ่ม 
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หากกลุ่มของท่านท างานนี้เสร็จเร็วกว่าก าหนด ขอให้กลุ่มระบุผู้มส่ีวนไดส่้วนเสยีหนึ่งคนในที่ท างานที่

อาจต่อต้านกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ แล้วให้สมาชิกลุ่มแบ่งปันกนัว่าจะมวีิธีการเข้าหาบุคคลนัน้ได้

อย่างไร ซึ่งสิง่นี้จะเป็นเวลาที่ทุกคนในกลุ่มจะช่วยกนัคดิถงึขัน้ตอนต่าง ๆ  เพื่อดึงผู้มส่ีวนไดส่้วนเสยีให้

เขา้มามส่ีวนร่วม 

ผู้อ านวยการไดเ้ริ่มศกึษากระบวนการจดัให้เด็กได้อยู่ในอุปการะจากครอบครวั เมื่อผู้อ านวยการไดเ้ล่า

ถงึความคดินี้ใหก้บัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีฟัง กลบัไดร้บัผลตอบรบัทีแ่ตกต่างกนัไป 

เด็กและครอบครวั คือผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีที่ส าคญัที่สุด เพราะจะเป็นผู้ที่ได้รบัผลกระทบมากที่สุดจาก

กระบวนการ และเป็นผูท้ีเ่หมาะสมทีสุ่ดทีจ่ะระบุถงึจุดแขง็ ความต้องการและความปรารถนาของตน เดก็

ส่วนใหญ่รู้สกึสนใจแต่อาจยงัคงหวัน่กลวัด้วยเช่นกนัดว้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่และดูแตกต่างออกไป ใน

กรณีของเด็กที่มาจากสถานการณ์ครอบครวัที่ไม่ดี เด็กจะมโีอกาสได้พบและอยู่กบัครอบครวัใหม่ เด็ก

อาจอยากรูว่้าครอบครวัใหม่จะคดิอย่างไรกบัเดก็ทีม่าจากบา้นพกัเดก็แห่งความหวงั และจะสามารถพาพี่

น้องของตัวเองไปอยู่ที่นัน่ด้วยได้หรือไม่ ยังมีเรื่องราวมากมายที่ไม่อาจรู้ แต่ท้ายที่สุดแล้ว เด็กต่าง

ต้องการเป็นลูกของพ่อแม่ใดสกัครอบครวัหนึ่งทีส่ามารถใหค้วามมัน่คงปลอดภยั มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลี้ยงดู

พวกเขาอย่างแทจ้รงิ 

พนักงานในท้องถิ่นส่วนใหญ่อาจมคีวามรู้สกึต่อเรื่องนี้ในลกัษณะที่หลากหลายปนเปกนัไป ในแง่หนึ่ง

พวกเขาตระหนักดีว่า เด็กจะเติบโตไดด้ีที่สุดเมื่ออยู่ในครอบครวัที่อบอุ่น และถ้าเป็นไปไดแ้ลว้พวกเขา

คงอยากให้เด็กเหล่านี้ได้มีครอบครัว แต่ในอีกนัยหนึ่ง พวกเขาต่างเป็นห่วงชีวิตความเป็นอยู่และ

ครอบครวัของตวัเองด้วยเช่นกนัถ้าหากว่าบ้านพกัเด็กต้องปิดตวัลง ซึ่งคงเหมอืนกบัพนักงานบางคน 

ดงัเช่นตวัอย่างของผู้หญงิสองคนที่ท างานกบับ้านพกัเด็กแห่งความหวงัมานานกว่า 20 ปี เพราะว่าเป็น

สิง่เดยีวทีพ่วกเธอรูจ้กั 

บรรดาผูส้นับสนุนทุนดูเหมอืนจะมคีวามคดิฉีกออกไปคนละทาง ดว้ยปรากฎว่ามผูีส้นับสนุนทุนกลุ่มหนึ่ง

ไดม้าตดิต่อกบัผูอ้ านวยการและแสดงการเหน็ด้วยกบัการเปลี่ยนแปลงครัง้นี้ และบางคนยงัไดส้นับสนุน

ทรพัยากรส าหรบัการเปลี่ยนแปลงด้วย พวกเขายนิดีเป็นอย่างยิง่ที่เด็กจะได้มโีอกาสกลบัคืนไปอยู่กบั

ครอบครวั 

อย่างไรก็ตาม ผู้สนับสนุนทุนบางรายอาจต้องการทราบว่าบ้านพักได้วางแผนจะท าอะไรกับอาคาร

ทัง้หลายที่ไดบ้รจิาคให้ แล้วเราจะรบัรองความปลอดภยัของเดก็ไดอ้ย่างไร พวกเขาตัง้ค าถามกบัความ

รบัผดิชอบในสิง่ทีไ่ดร้บัมอบหมายไปแลว้ในการเปลีย่นแปลงนี้ 
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ในส่วนของคณะกรรมการบรหิารขององคก์รส่วนใหญ่เปิดใจทีจ่ะเรยีนรูข้้อมูลเพิม่เตมิ พวกเขาไดท้ าการ

ทบทวนตรวจสอบทรพัยากรบางส่วนแล้วมองเห็นว่า เรื่องนี้มคีวามเป็นไปได้และอาจเป็นโอกาสอนัดี

ส าหรบับ้านพกัเด็กแห่งความหวงั พวกเขาตระหนักว่าการด าเนินการในเรื่องนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นซ ้า ๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติและลงตวั เช่น การสนับสนุนช่วยเหลือให้เด็กวยัรุ่นได้ก้าวเข้าสู่วยั

ผูใ้หญ่ แต่ยงัคงมคี าถามทีส่ าคญั คอืเรื่องนี้จะส่งผลกระทบกบัเงนิทุนอย่างไรบ้าง เนื่องจากพนัธกจิระยะ

สัน้เป็นแหล่งเงนิทุนหลกัแหล่งหนึ่งทีเดียว – เราจะท าอย่างไรหากทีมเหล่านัน้ไม่มบี้านพกัเด็กให้มา

เยีย่มอกีต่อไป?  

ครอบครวัโดยก าเนิดส่วนใหญ่ยนิดีที่จะให้เด็กกลบัมาอยู่ด้วย แต่มขี้อแม้คือพวกเขาจะต้องได้รบัการ

สนับสนุนทางดา้นการเงนิและทางสงัคมเพื่อใหส้ามารถเลี้ยงดูลูกใหด้ ี อย่างไรกต็าม บางครอบครวัยงัมี

ข้อกังวลว่าจะสามารถให้ชีวิตที่ดีกับลูกได้จริงหรือไม่ พวกเขารู้สึกกลัวด้วยเช่นกันที่จะต้องเข้าสู่

กระบวนการประเมนิเพื่อดูว่าเดก็ ๆ จะกลบัมาอยู่ดว้ยไดห้รอืไม่ ซึ่งเป็นกระบวนการทีดู่รุกล ้าความเป็น

ส่วนตวัและพวกเขากลวัทีจ่ะลม้เหลว 

ในด้านนโยบายระดับชาติ ซึ่งมักเป็นไปเช่นเดียวกับหลาย ๆ รัฐบาล ที่โดยปกติแล้วจะยึดตาม

มาตรฐานสากลและความคาดหวงัจากนานาชาติ แต่ขาดเงนิงบประมาณที่จะสนับสนุนให้มอีตัราก าลงั

เจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและการสนับสนุนต่าง ๆ อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ รัฐบาลที่รีบเร่งให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กนี้ จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลืออะไรไดไ้ม่มากนัก อย่างไรกต็าม 

รัฐบาลที่เปิดใจรับกับการท างานอย่างเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรใดก็ตามที่สามารถพิสูจน์ความ

น่าเชื่อถอืของตนเองและพรอ้มทีจ่ะใหเ้ครดติกบัรฐับาล 
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กลุ่มท่ี 2 การจดัการรายกรณี 
 

เป้าหมาย: ก าหนดขัน้ตอนด าเนินการต่อไปในการจดัการรายกรณีโดยยดึเดก็เป็นศูนย์กลาง

เพือ่สนับสนุนใหเ้กดิรูปแบบการเลี้ยงดูทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัเดก็  

 

บทน า 

เป้าหมายของการจดัการรายกรณี คอื การจดัใหเ้ดก็คนหนึ่งไดอ้ยู่ในการอุปการะที่เหมาะสมส าหรบัเด็ก

คนนัน้โดยเฉพาะ และไดร้บับรกิารต่าง ๆ ทีเ่อื้อใหเ้ดก็เตบิโตไดเ้ป็นอย่างด ีการตดัสนิใจใหเ้ดก็ไดร้บัการ

อุปการะในรูปแบบใดไม่ได้ขึ้นอยู่กบัแผนงานการดูแลเด็กตามมาตรฐานทัว่ไป หากแต่ตดัสนิใจอยู่บน

พื้นฐานความ เหมาะสมกบัเด็กแต่ละราย ที่ลงรายละเอียดไปถึงความต้องการเฉพาะของเด็ก จุดแขง็ 

ครอบครัว ชุมชน สุขภาพ ความปรารถนาและการวางอนาคตไปข้างหน้า ที่ได้มีการไตร่ตรองถึง

พฒันาการเดก็ทุกด้าน ทัง้อารมณ์ สตปัิญญา ร่างกาย สงัคมและจติวญิญาณ นอกจากนัน้แลว้ ยงัต้องมี

การประเมนิและส่งเสรมิขดีความสามารถของครอบครวัและผูใ้หก้ารเลี้ยงดู เพื่อสรา้งหลกัประกนัว่าการ

จดัให้เด็กอยู่ในการอุปการะนัน้ ๆ  จะท าให้เกิดสุขภาวะที่ดีและอยู่ไดย้าวนาน จึงต้องมกีารพจิารณาถงึ

ผลลพัธ์ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวอย่างรอบคอบ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาแค่เพยีงระยะสัน้นัน้ไม่อาจ

น าไปสู่ความส าเรจ็ในระยะยาวได้ 

การจดัให้เด็กอยู่ในการอุปการะในรูปแบบใด เป็นกระบวนการที่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการวางแผน

อย่างรอบคอบ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี ด้วยความเอาใจใส่และตัง้ใจ มีการสร้าง

ปฏิสมัพนัธ์กนัอย่างมเีป้าหมาย มกีารประเมนิจนเพยีงพอและการติดตามผลเป็นสิง่ส าคญัเพื่อท าให้

แน่ใจว่าจะไดผ้ลลพัธ์ทีพ่งึประสงค ์และเป็นการเปิดโอกาสใหม้กีารแก้ไขปรบัปรุงในระหว่างกระบวนการ 

สามารถปรบัเปลี่ยนแผนเดิมได้ นอกจากนัน้ สิง่ส าคญัอีกประการหนึ่งคือ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเด็กจะต้อง

คอยสนับสนุนเชื่อมความสมัพนัธ์ระหว่างเดก็กบัครอบครวั เพราะเรื่องนี้คอืหวัใจส าคญัของการคนืเด็กสู่

ครอบครวัทีป่ระสบความส าเรจ็และสมบูรณ์ 

ในฐานะที่สถานสงเคราะห์จะต้องเป็นผู้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงสู่การเลี้ยงดูเด็กแบบครอบครวั การท า

หน้าที่เป็นกลไกและกระบวนการคดักรองเฝ้าระวงัเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรให้ความส าคญัที่จ าเป็นต้องมี

การวางแผนและลงมอืปฏบิตั ิกระบวนการคดักรองและเฝ้าระวงัเป็นกรอบการท างานทีใ่ชต้ดัสนิใจว่าเด็ก

คนหนึ่งควรถูกน าออกจากครอบครวัโดยก าเนิดหรือไม่ และการเลี้ยงดูในรูปแบบใดดทีีสุ่ดส าหรบัเด็กคน

นัน้ เป้าหมายของการคดักรองและเฝ้าระวังคือ การป้องกันไม่ให้เกิดการแยกเด็กโดยไม่จ าเป็นและ

ป้องกนัไม่ใหเ้กดิการจดัใหเ้ดก็อยู่ในอุปการะในรูปแบบการเลี้ยงดูทดแทนทีไ่ม่เหมาะสม 
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 “การดูแลอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม” หมายถงึประเภทของการจดัให้เดก็อยู่ในการอุปการะและบริการ

ต่าง ๆ ทีม่อียู่ เพื่อใหก้ารดูแลเดก็และครอบครวัทีเ่ปราะบางภายใต้บรบิทใดกต็าม ซึ่งในการจดัใหเ้ดก็อยู่

ในการอุปการะนัน้ จะต้องตัง้อยู่บนพื้นฐานของการค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก ซึ่งไม่จ ากดัการ

ตดัสนิใจที่ขึ้นอยู่กบับริการที่เป็นทางเลอืกอนัมอียู่อย่างจ ากดั ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคญัยิง่ที่จะต้องจดัใหเ้กดิ

การเขา้ถงึรูปแบบการเลี้ยงดูเดก็อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม ดงัต่อไปนี้ 

• การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและการป้องกันการแยกเด็กออกจาก

ครอบครวัโดยไม่จ าเป็น 

• การคนืสู่ครอบครวั 

• การเลี้ยงดูแบบเครอืญาต ิ

• ครอบครวัอุปถมัภ์ 

• การรบัเดก็เป็นบุตรบุญธรรม 

• การเลี้ยงดูแบบกลุ่มบา้น 

• การใชช้วีติโดยอสิระ 

แมว่้าหลายองคก์รอาจจดัใหม้รีูปแบบการบรกิารเลี้ยงดูเดก็มากกว่าหนึ่งประเภทกต็าม แต่ไม่มอีงคก์รใด

ทีจ่ะสามารถให้บริการได้ทุกอย่างในทุกรูปแบบ ดงันัน้ องคก์รอาจมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องขยายลกัษณะ

การจดับรกิารการเลี้ยงดูเดก็ใหเ้พิม่มากขึน้ ดว้ยการเสรมิสรา้งภาคหุีน้ส่วนเพื่อช่วยใหเ้กดิการเลี้ยงดูเด็ก

ไดอ้ย่างต่อเนื่องและครอบครวัภายใต้แต่ละบรบิท ซึ่งเป็นเรื่องทีส่ าคญัยิง่ โครงการทีม่บีรกิารหลากหลาย

มติแิละมุ่งเน้นไปทีก่ารจดับรกิารเลี้ยงดูทดแทนหรือการสนับสนุนเพยีงหนึ่งหรือสองรูปแบบไปได้ด้วยดี 

อาจพจิารณราประสานความร่วมมอืกบัอกีโครงการอื่นทีม่บีรกิารที่เสรมิการท างานซึ่งกนัและกนั การท า

เช่นนี้จะน าไปสู่การสรา้งความร่วมมอือนัดแีละกลายเป็นต้นแบบการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถ

ตอบสนองความต้องการของทุกครอบครวัและเดก็ในทีห่นึ่งๆ ได้ 

 

(กรุณาศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิของแผนภาพนี้ได ้จากเอกสาร Faith to Action Initiative) 
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กิจกรรมกลุ่ม 2 

การจดัการรายกรณี 
 

1. ผูน้ ากลุ่มอ่านบทน าขา้งต้นใหส้มาชกิกลุ่มฟัง  

 

2. จากตัวอย่างเรื่องราวของเด็กหลายคนที่ให้ไว้ในกรณีศึกษา ให้ตอบข้อมูลลงในตาราง “การ

จดัการรายกรณี”  

 

3. จดัท าแผนงานส าหรบักระบวนการคดักรองเฝ้าระวงั ในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้กบั

บ้านพักเด็กแห่งความหวัง โดยค านึงถึงนโยบายและขีดความสามารถของรัฐบาล โดยระบุ

ขัน้ตอนการด าเนินงานว่าประกอบไปดว้ยขัน้ตอนใดบา้ง? 

 

4. ใหอ้ภปิรายกลุ่ม: 

• ท่านจะมวีิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างขดีความสามารถให้กบับ้านพกัเด็กแห่งความหวงั 

เพื่อให้สามารถท างานในรายกรณีที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและครอบครวั 

ตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลง (เช่น เจ้าหน้าที่ การเสริมสร้างการเป็นภาคีหุ้นส่วน การ

ฝึกอบรม)?  

• มวีธิกีารเลี้ยงดูเดก็ในรูปแบบใดบ้าง ทีต้่องเตรยีมไวใ้หพ้รอ้มเพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจต่าง 

ๆ เพื่อเดก็? 

• บ้านพกัเดก็แห่งความหวงั จะสามารถตดัสนิใจไดอ้ย่างไรว่า จะให้บรกิารเลี้ยงดูเด็กภายใต้

บริการดูแลอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในรูปแบบใด และจ าเป็นต้องได้ความช่วยเหลือ

ใดบา้งจากภาคหุีน้ส่วน? 

• บ้านพกัเดก็แห่งความหวงัจะต้องพจิารณาถงึแนวคิดและขอบเขตใดบ้าง ในการเปิดโอกาส

ใหก้บัเดก็ไดเ้ขา้มามส่ีวนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ?  

 

5. ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นคนละ 1 ความเห็น จากนัน้เลือกสมาชิกกลุ่ม

ออกมา     1 คน เพื่อน าเสนอค าตอบทีก่ลุ่มเหน็ว่าดทีีสุ่ดใหก้ลุ่มใหญ่ฟัง 
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บนัทึกพิเศษส าหรบัผู้น ากลุ่ม 
 

ในการพจิารณาแนวคดิใหม่ใดกต็าม กลุ่มอาจสนใจเรื่องของสภาพปัญหามากกว่าทีจ่ะพจิารณาถงึโอกาส

ทีจ่ะเกดิการเปลีย่นแปลง ใหผู้น้ ากลุ่มแนะน าใหก้ลุ่มใหค้วามสนใจไปยงัวธิแีก้ไขปัญหาทีส่ามารถเป็นไป

ไดจ้รงิ 

ทัง้นี้ มขีอ้สงัเกตว่าการประเมนิความต้องการและการเตรยีมความพรอ้มของครอบครวัในทุกด้านจะต้อง

อยู่ภายใต้การดูแลของผูป้ระกอบวชิาชพีสงัคมสงเคราะห ์แบบฝึกหดันี้มไีวเ้พื่อช่วยผูเ้ขา้ร่วมการประชุม

ไดเ้กดิความเขา้ใจต่อกระบวนการเท่านัน้ ซึ่งยงัไม่ใช่การเตรยีมความพรอ้มใหส้ามารถท างานทีก่ล่าวถึง

นี้ไดจ้รงิ 

เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการอภปิรายกลุ่ม มตีวัอย่างขัน้ตอนต่าง ๆ  ในกระบวนการคดักรองและเฝ้าระวงั 

การจดัใหเ้ดก็อยู่ในการอุปการะและกระบวนการเตรยีมความพรอ้ม ดงัต่อไปนี้  

 

กระบวนการคดักรองและเฝ้าระวงั 

• จะต้องอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลจากผูป้ระกอบวชิาชพีหรอืผูช้่วยงานบรกิารดา้นสงัคม 

• เป็นกระบวนการกลุ่ม จ าเป็นต้องมขีอ้มูลจากผู้ทีรู่ง้านดา้นการคุม้ครองเดก็ ทราบบรบิทของทอ้งถิ่น 

และขอ้มูลของเดก็เป็นรายบุคคล 

 

ก่อนการพิจารณาส่งมอบเดก็ กรณุาพิจารณาเรื่องดงัต่อไปน้ี 

• รบัฟังข้อมูลจากหลายฝ่าย (เช่น เด็ก ผู้ดูแล ครู เป็นต้น) ซึ่งข้อมูลนี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของการ

ประเมนิใดใดกต็าม 

• ค านึงถงึประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย ซึ่งรวมถงึพ่อแม่ พีน่้องและปู่ ย่าตายายดว้ย 

• มแีหล่งความช่วยเหลือและบริการพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อประกนัว่าเด็กจะอยู่ในบ้านที่มัน่คง

ปลอดภยัและดูแลเอาใจใส่ 

• การคนืสู่ครอบครวัโดยก าเนิด ในกรณีทีส่ามารถกระท าได้ 

• จดัใหเ้ดก็ทีเ่ป็นพีน่้องกนัอยู่ดว้ยกนั หากเป็นประโยชน์สูงสุดของเดก็ 

• จดัใหเ้ดก็อยู่ในครอบครวัทดแทนในรูปแบบที่เปิดโอกาสให้เดก็ได้อยู่ในครอบครวัอย่างถาวรและได้

พฒันาสุขภาวะความเป็นอยู่ทีด่ ี
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การเตรียมเดก็และครอบครวั กรณุาพิจารณาเรื่องดงัต่อไปน้ี 

• เบื้องต้นให้ติดต่อพ่อแม่หรือญาติของเด็กผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ อีเมล์หรือวิดีโอ ซึ่งอาจ

จ าเป็นต้องตดิต่อหลายครัง้ก่อนทีจ่ะไดพ้บตวั 

• ท าการนัดหมายเจอกนัต่อหน้าในระยะเวลาสัน้ๆ โดยอยู่ภายใต้ก ากบัการดูแลของผูป้ระกอบวชิาชีพ

สงัคมสงเคราะห ์ซึ่งควรเป็นสถานทีอ่ยู่ของเดก็ 

• นัดหมายการเจอกนัทีย่าวขึน้ทีบ่า้นของพ่อแม่ภายใต้การก ากบัดูแลของเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 

• นัดหมายการพบเจอกนัในระยะเวลาทีย่าวขึน้ ณ ทีบ่า้นของพ่อแม่โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งควรเกิดภายหลงัจากที่การเยี่ยมบ้านภายใต้การก ากบัดูแลจากเจ้าหน้าที่

ใหบ้รกิารนัน้ประสบความส าเรจ็แลว้ 

 

[ดดัแปลงขอ้มูลจาก Transitioning to Family Care for Children: A Guidance Manual (Faith to Action Initiative)] 
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กลุ่มท่ี 3 ครอบครวั 
 

เป้าหมาย: ตดัสนิใจถงึวธิกิารทีบ่า้นพกัเดก็แห่งความหวงัจะเตรยีมความพรอ้มและเสรมิสร้าง

ความเขม้แขง็ของครอบครวั เพือ่ใหส้ามารถใหก้ารอุปการะเลี้ยงดูเดก็ไดเ้ป็นอย่างด ี  

 

บทน า 

พระคมัภรีแ์ละวทิยาศาสตรต่์างให้ความชดัเจนว่า: เดก็จะเตบิโตไดด้ทีีสุ่ดเมื่อได้รบัเลี้ยงดูในครอบครัวที่

อบอุ่นแขง็แรง แม้ว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่จะมคีวามปรารถนาในสิง่ดีที่สุดให้กบัลูกของตน แต่หลายคนยัง

ไม่ไดร้บัการสนับสนุนทางด้านทรพัยากร ขาดการเตรยีมความพรอ้ม หรอืมภีาวะสุขภาพทีไ่ม่ด ีขาดทุน

ทรพัย ์ขาดความช่วยเหลอืหรือโอกาสในต่าง ๆ ซึ่งตวับ่งชี้ส าคญัทีสุ่ดประการหนึ่งในการชี้วดัสุขภาวะที่

ดีของเด็ก คือ สุขภาพของผู้เลี้ยงดู หากผู้เลี้ยงดูมสุีขภาพที่ไม่ดี ปัจจยัเหล่านี้สามารถน าไปสู่ผลทีด่อ้ย

กว่าส าหรบัเดก็ และในบางสถานการณ์เป็นสาเหตุใหต้้องถูกพรากออกมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ 

แม้ว่าจะยงัไม่มสีถิติที่ครอบคลุมทัว่โลกก็ตาม แต่เราทราบดีว่ายงัคงมเีด็กอีกเป็นจ านวนมากที่อยู่ใน

อุปการะของสถานสงเคราะห ์ทีพ่่อแม่ทีย่งัมชีวีติอยู่ หรอืมเีดก็อกีเป็นจ านวนมากกว่านัน้ที่ยงัมญีาติที่ยงั

มชีวีติอยู่ ซึ่งสาเหตุทีต้่องเขา้มาอยู่ในอุปการะจากสถานสงเคราะหน์ัน้มมีากมายแตกต่างกนัไป นับตัง้แต่

ความยากจนไปจนถึงความเจ็บป่วย รวมถึงการมชีีวิตอยู่ในบ้านที่ไม่ปลอดภัย หรือพ่อแม่บางคนไม่

สามารถเลี้ยงดูบุตรของตนเองได ้อย่างไรกต็าม ส าหรบัพ่อแม่และญาตหิลายคน หากมกีารลงทุนในการ

เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือตามสมควรในการเสริมสร้างขดีความสามารถ และจะช่วยให้พ่อแม่สามารถ

เลี้ยงดูบุตรต่อไปได ้ภายใต้สภาพแวดลอ้มแบบครอบครวัทีม่ ัน่คงปลอดภยั ใหค้วามรกัและความอบอุ่นที่

แขง็แรง 

แมว่้าการจดัใหเ้ดก็อยู่ในการอุปการะอาจดูแตกต่างกนัไปส าหรบัเดก็ในแต่ละราย แต่เราทราบดว่ีา: เดก็

ต้องการอยู่ในครอบครวัทีม่ ัน่คงปลอดภยั ใหค้วามรกั ความอบอุ่นทีแ่ขง็แรง  

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครวัมกัเริ่มต้นจากการสบืหาครอบครวัเป็นล าดบัแรก 

แต่การสบืหาพ่อแม่หรอืญาตพิีน่้องทีม่คีวามยนิยอมทีจ่ะเลี้ยงดูเดก็เท่านัน้ยงัไม่พอ กระบวนการนี้ยงัต้อง

มีการประเมินอย่างถี่ถ้วน เพื่อพิจารณาถึงจุดแข็ง ความต้องการในด้านต่าง ๆ สุขภาพ และความ

เหมาะสมกบัเดก็ ต้องมกีารวางแผนการเปลีย่นแปลง การเสรมิสรา้งศกัยภาพของครอบครวั การตดิตาม

ผลและประเมนิผลอย่างถี่ถ้วน ซึ่งกระบวนการดงักล่าวนี้จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผูป้ระกอบวชิาชีพ

สงัคมสงัเคราะหท์ีผ่่านการฝึกฝนมาอย่างดตีลอดทัง้กระบวนการ  
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การสนับสนุนช่วยเหลือครอบครวั จะเริม่ต้นดว้ยการป้องกนัไม่ให้เกิดการแยกเดก็ออกจากครอบครัวใน

ทุกสภาวะการณ์ตราบเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ซึ่งหลายครัง้ทีจ่ะส าเรจ็ลงได้ด้วยการสร้างความเขม้แขง็ให้กบั

ครอบครวั และการสรา้งความเขม็แขง็ใหก้บัครอบครวันี้ หมายรวมถงึ การจดัเตรยีมใหบ้รกิารใดใดกต็าม

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของครอบครัวให้เพิ่มมากขึ้น ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ จิตใจและสังคม 

ร่างกาย ใหค้วามช่วยเหลอืดา้นทกัษะอาชพี ฝึกทกัษะการเลี้ยงดูลูก การบริการศูนยด์ูแลเดก็เลก็ รวมถงึ

บริการและการสงเคราะห์อื่นใดที่ช่วยให้ครอบครวัมคีวามเขม้แขง็ เพื่อให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้

เป็นอย่างด ี

เป้าหมายนี้ไม่ใช่เพื่อปิดสถานสงเคราะห ์แต่เป็นการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัครอบครวัเขม้แขง็ไป

จนถึงจุดที่ไม่จ าเป็นต้องมีสถานสงเคราะห์ขนาดใหญ่อีกต่อไป และเปลี่ยนแปลงที่นัน่ให้กลายเป็น

ศูนยบ์รกิารครอบครวัและชุมชน 

ทัง้นี้ มทีางเลอืกในการเลี้ยงดูเดก็แบบครอบครวัต่าง ๆ มากมาย แต่ทุกรูปแบบจะต้องมสีภาพแวดล้อม     

แบบครอบครวั และมพี่อแม่หรือผู้ดูแลคนใดคนหนึ่งที่คอยให้การเลี้ยงดูอย่างสม ่าเสมอ การคืนเด็กสู่

ครอบครวัโดยก าเนิดเป็นสิง่ทีพ่งึประสงคท์ีสุ่ด หากการด าเนินการเช่นนัน้เป็นประโยชน์สูงสุดส าหรบัเด็ก 

แต่ยงัมทีางเลอืกอื่น ๆ ดว้ยเช่นกนั ทีส่ามารถพจิารณาน ามาใช ้ซึ่งประสบความส าเรจ็อย่างมากทีเดียว 

ดงัต่อไปนี้ 

• การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและการป้องกันการแยกเด็กออกจาก

ครอบครวัโดยไม่จ าเป็น 

• การคนืสู่ครอบครวั 

• การเลี้ยงดูแบบเครอืญาต ิ

• ครอบครวัอุปถมัภ์ 

• การรบัเดก็เป็นบุตรบุญธรรม 

• การเลี้ยงดูแบบกลุ่มบา้น 

• การใชช้วีติโดยอสิระ  

ทัง้นี้ มปีระเด็นหนึ่งที่พงึระลึกถึงว่าในการประเมนิว่าครอบครวัในรูปแบบใดมคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด

ส าหรบัเด็ก ที่จะต้องตระหนักอยู่เสมอ คือประโยชน์ที่ไม่อาจจบัต้องไดใ้นการคืนสู่ครอบครวัโดยก าเนิด 

ซึ่งบางครัง้ การเตรียมความพรอ้มของครอบครวัโดยก าเนิด เพื่อให้พร้อมรบัลูกกลบัคนือาจต้องใชก้าร

ลงทุนมากกว่าการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์หรือครอบครัวบุญธรรมมากทีเดียว อย่างไรก็ตาม แต่มี

ประโยชน์อนันับไม่ถ้วนและน ามาซึ่งการเยยีวยาจติใจทีม่าพร้อมกบัการจดัให้เดก็ไดก้ลบัคนืสู่ครอบครวั

โดยก าเนิด และเป็นแน่นอนว่า อาจมหีลายสถานการณ์ที่การคืนเด็กสู่ครอบครัวนัน้ไม่อาจกระท าได้

โดยง่าย และเราไม่ควรจัดให้เด็กอยู่ในการเลี้ยงดูภายใต้สภาพแวดล้อมการด ารงชีวิตที่ไม่ปลอดภัย
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หรือไม่ดีโดยเด็ดขาด ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ให้เราพยายามศึกษาส ารวจความเป็นไปได้ในการคืนเด็กสู่

ครอบครวัโดยก าเนิดเท่าทีจ่ะสามารถกระท าไดก้่อนการพจิารณาทางเลอืกอื่น ๆ  

แมว่้าหลายองคก์รอาจจดัใหม้รีูปแบบการบรกิารเลี้ยงดูเดก็มากกว่าหนึ่งประเภทกต็าม แต่ไม่มอีงคก์รใด

ทีจ่ะสามารถให้บริการได้ทุกอย่างในทุกรูปแบบ ดงันัน้ องคก์รอาจมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องขยายลกัษณะ

การจดับรกิารการเลี้ยงดูเดก็ใหเ้พิม่มากขึน้ ดว้ยการเสรมิสรา้งภาคหุีน้ส่วนเพื่อช่วยใหเ้กดิการเลี้ยงดูเด็ก

ไดอ้ย่างต่อเนื่องและครอบครวัภายใต้แต่ละบรบิท ซึ่งเป็นเรื่องทีส่ าคญัยิง่ โครงการทีม่บีรกิารหลากหลาย

มติแิละมุ่งเน้นไปทีก่ารจดับรกิารเลี้ยงดูทดแทนหรือการสนับสนุนเพยีงหนึ่งหรือสองรูปแบบไปได้ด้วยดี 

อาจพจิารณราประสานความร่วมมอืกบัอกีโครงการอื่นทีม่บีรกิารที่เสรมิการท างานซึ่งกนัและกนั การท า

เช่นนี้จะน าไปสู่การสรา้งความร่วมมอือนัดแีละกลายเป็นต้นแบบการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถ

ตอบสนองความต้องการของทุกครอบครวัและเดก็ในทีห่นึ่ง ๆ ได ้

 

(กรุณาศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิของแผนภาพนี้ได ้จากเอกสาร Faith to Action Initiative) 
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กิจกรรมกลุ่ม 3 

ครอบครวั 
 

1. ใหผู้น้ ากลุ่มอ่านบทน าขา้งต้นใหส้มาชกิกลุ่มฟัง 
 

2. จากขอ้มูลของเดก็ในกรณีศกึษาขา้งต้น ใหต้อบขอ้ค าถามว่า 

• การสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กับครอบครัวประการใดบ้าง ที่จ าเป็นต้อง

จดัเตรยีมใหก้บัครอบครวัในชุมชน? 

• เราจะทราบได้อย่างไรว่ามีหน่วยงานใดในชุมชนหรือองค์กรรฐัใดบ้างที่สามารถให้การ

ช่วยเหลือเหล่านี้ และบ้านพกัเด็กแห่งความหวงัจะวิธีการตดัสนิใจในการสร้างภาคีความ

ร่วมมอืร่วมกบัใคร? บ้านพกัเด็กแห่งความหวงัจะตดัสนิใจไดอ้ย่างไรว่าตนเองจะจดับรกิาร

ใดบา้ง?  

• มทีรพัยากร ความช่วยเหลอืหรอืสนิทรพัยใ์ดบา้ง ทีส่มาชกิครอบครวัโดยก าเนิด สามารถจดั

ให้กบัลูกๆ ของตนได้บ้างโดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากบ้านพกัเด็ก? บ้านพกัเด็ก

ควรท าอะไรหรอืไม่ท าอะไร เพื่อไม่ก่อใหเ้กดิภาวะการพึง่พาของครอบครวัเหล่านี้ 
 

3. ใหอ้ภปิรายตอบค าถามดงัต่อไปนี้ 

• บ้านพักเด็กแห่งความหวัง จะประเมินความพร้อมในการรับเด็กกลับคืนสู่ครอบครัวได้

อย่างไรบา้ง? 

• บา้นพกัเดก็แห่งความหวงั ควรพจิารณาถงึความคาดหวงัของครอบครวัในเรื่องใดบ้าง และ

ความคาดหวงัใดทีจ่ าเป็นต้องปล่อยผ่านไป? 

• บ้านพักเด็กแห่งความหวัง ควรจัดให้มกีารสนับสนุนช่วยเหลือครอบครวัที่ร ับลูกกลบัมา

อุปการะอย่างไร? 

• บ้านพกัเด็กแห่งความหวงั จะมกีารสรรหาครอบครวัอื่นไว้ส าหรบัเป็นครอบครวัทดแทนได้

อย่างไร?  

• บ้านพกัเด็กแห่งความหวงั จะประเมนิเตรียมความพรอ้มและสนับสนุนการเลี้ยงดูเดก็แบบ

เครือญาติครอบครวัอุปถมัภ์ หรือครอบครัวบุญธรรมเพื่อจดัให้เด็กอยู่ในการอุปการะได้

อย่างไร?  

• มเียาวชนคนใดบ้างในบา้นพกัเดก็แห่งความหวงั ที่ต้องการความช่วยเหลอืเพื่อให้สามารถ

ออกไปอยู่ได้ด้วยตวัเองโดยอิสระหรือไม่? หากม ีจะวิธีการที่จะช่วยเด็กกลุ่มนัน้ได้อย่างดี

ทีสุ่ดคอือะไร?  
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• มีเด็กหรือเยาวชนในบ้านพกัเด็กแห่งความหวัง ที่ต้องการการบ าบดัฟ้ืนฟูแบบกลุ่มเล็ก

หรอืไม่? จะจดับรกิารในเรื่องนี้ไดอ้ย่างไร และจะทราบไดอ้ย่างไรว่าจะต้องใชร้ะยะเวลานาน

เท่าใด? 
 

4. ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นคนละ 1 ความเห็น จากนัน้เลือกสมาชิกกลุ่ม

ออกมา     1 คน เพื่อน าเสนอค าตอบทีก่ลุ่มเหน็ว่าดทีีสุ่ดใหก้ลุ่มใหญ่ฟัง 

บนัทึกพิเศษส าหรบัผู้น ากลุ่ม 
 

พงึระลึกว่า การประเมนิผลและการเตรยีมความพร้อมในความต้องการของครอบครวัทุกดา้นจะต้องอยู่

ภายใต้การก ากบัดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์ แบบฝึกหดันี้เป็นเพยีงเพือ่ช่วยผู้เข้าร่วม

การประชุมไดเ้กดิความเขา้ใจกระบวนการ แต่ไม่ใช่เป็นการเตรยีมความพรอ้มส าหรบัปฏบิตังิานจรงิทีไ่ด้

อภปิรายไป 

 

ในการประเมินครอบครวั ขอให้พิจารณาประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

• ขอ้มูลส่วนตวัและทีอ่ยู่อาศยั รวมถงึจ านวนลูกทัง้หมดและสมาชกิทุกคนในครอบครวั 

• รายไดแ้ละการมงีานท าของครวัเรอืน 

• ประวตักิารศกึษาของพ่อแม่และเดก็ในครวัเรอืน 

• สภาพบา้นและสนิทรพัย ์

• ประวตัเิกี่ยวกบัการใชบ้รกิารคุม้ครองเดก็และบรกิารในชุมชน 

• คุณลกัษณะความสมัพนัธ์ต่าง ๆ  ในครอบครวัที่ได้จากการสงัเกต ประวตัิการล่วงละเมดิหรือความ

รุนแรงในครอบครวั 

• ประเมนิการใชส้ารเสพตดิและดื่มสุรา 

• ผูท้ีเ่คยตดิต่อกบัเดก็มาก่อนหน้านี้ 

• สถานะดา้นสุขภาพของครอบครวัและการเขา้ถงึบรกิารรกัษาพยาบาล 

• ความเข้มแขง็ของครอบครวัและความต้องการพเิศษ (เช่น ความพกิารของพ่อแม่ ที่อยู่อาศยัหรือ

ทกัษะในการเลี้ยงดูลูก) 

• ความสมัพนัธ์กบัชุมชนและเครอืญาติ 

• ชื่อเสยีงในชุมชนทอ้งถิน่ 

 

การเตรียมความพร้อมให้กบัครอบครวั 

• เล่าขอ้มูลภูมหิลงัของเดก็ แจง้ใหผู้ดู้แลทราบว่าขอ้มูลใดทีล่ะเอยีดอ่อนจะต้องรกัษาความลบั 
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• ตรวจสอบว่าเด็กจะมีพื้นที่ส าหรับนอนและเก็บข้าวของในบ้านหลังนัน้ได้ ท าให้แน่ใจว่าความ

คาดหวงัเหล่านี้เป็นเรื่องทีเ่หมาะสม  

• ท าใหแ้น่ใจว่าไดม้กีารแจง้ขอ้ก าหนดในดา้นอาหารการกนิ สุขภาพ การศกึษาและการดูแลอื่นใดของ

เดก็ใหเ้ป็นทีเ่ข้าใจอย่างชดัเจน และช่วยกนัคดิวางแผนกบัครอบครวัว่าจะตอบสนองตามข้อก าหนด

เหล่านี้ไดอ้ย่างไร 

• หารอืว่ามบีรกิารใดบา้งทีเ่ดก็หรอืครอบครวัต้องการ 

• แจ้งให้ครอบครัวทราบถึงความคาดหวังว่าเกี่ยวกบัการสื่อสารถึงข้อมูลส าคญัหรือมขี้อมูลใหม่ที่

จ าเป็นต้องแจง้ใหท้ราบ  

• พูดคุยตกลงกบัผูเ้ลี้ยงดูเดก็เรื่องการตดิตามโดยเจา้หน้าทีใ่นอนาคต 

• แจ้งให้ผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็กทราบว่าจะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างไร และจะต้องติดต่อใครในกรณีที่

ตดิต่อเจา้หน้าทีไ่ม่ได ้

 

การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการติดตามผล 

• พจิารณาถงึต้นเหตุปัจจยัต่าง ๆ ทีท่ าใหเ้ดก็ต้องแยกจากครอบครวั 

• ท าใหแ้น่ใจว่ามกีารเขา้ถงึบรกิารดา้นสุขภาพ การศกึษาและบรกิารอื่นใดตามความต้องการของเดก็ 

• พจิารณาเรื่องสถานทีจ่ดับรกิารเสรมิใหก้ารดูแลเดก็ชัว่คราว 

• การท างานของเจา้หน้าทีเ่พื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเดก็และครอบครวั 

• เจา้หน้าทีด่ าเนินการประสานส่งต่อขอ้มูลการรกัษาพยาบาลให้ผูอุ้ปการะเลี้ยงดูเดก็ เพื่อใหไ้ดร้บัการ

รกัษาอย่างต่อเนื่อง 

 

[ดดัแปลงจาก Transitioning to Family Care for Children: A Guidance Manual (Faith to Action Initiative)] 
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กลุ่มท่ี 4 การเปล่ียนแปลงสินทรพัย ์
 

เป้าหมาย: เพือ่เตรียมความพร้อมและด าเนินการเปลีย่นแปลงบทบาทของผู้ดูแลเด็ก 

เจา้หน้าที ่ทรพัยส์นิทางกายภาพ 

 

บทน า 

ทุกองค์กรต่างมจีุดแขง็และมพีื้นที่ส าหรบัการพฒันางานให้เติบโตได้ ซึ่งบางครัง้สิง่เหล่านี้จะโดดเด่น

ชดัเจนออกมาในระหว่างด าเนินกระบวนการเปลีย่นแปลง ในการนี้ ทรพัยากรขององคก์รทีม่ใีนปัจจุบนั – 

ได้แก่ ความสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ ภาคีหุ้นส่วน สินทรัพย์ และต้นทุนทางก ายภาพ สามารถน ามา

ปรบัเปลี่ยนวตัถุประสงค์การใช้งานใหม่ เพื่อช่วยในการปรบัเปลี่ยนโครงการ โดยทรพัยากรเหล่านี้จะ

ช่วยในการดูแลเด็กโดยผ่านการเลี้ยงดูเดก็แบบกลุ่มมาเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือเด็กในครอบครวัได้

เช่นเดยีวกนั  

ความไม่มัน่ใจในการเปลีย่นแปลงโครงการทีส่ าคญัที่สุดประการหนึ่งคอื จะเกดิอะไรขึน้กบัผูดู้แลเดก็และ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ในการนี้ ผู้น าองค์กรที่มีการสร้างแรงจูงใจที่ดี ค านึงถึงบริบททาง

วฒันธรรมและมทีกัษะที่เป็นรูปธรรมอนัเป็นประโยชน์หลายประการในการออกแบบรูปแบบการท างาน

ใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางคน เช่น ครู นักสงัคมสงเคราะห์หรือนักวิชาชีพด้านการบริหาร อาจ

สามารถปรบัเปลีย่นบทบาทการท างานใหม่ไดอ้ย่างรวดเรว็ แต่ส าหรบัอกีหลายคนอาจจ าเป็นต้องเรียนรู้

หรอืไดร้บัการฝึกอบรมเพิม่เตมิ เพื่อเตรยีมความพร้อมใหพ้วกเขาสามารถปฏบิตังิานในต าแหน่งหน้าที่

ใหม่ได ้เช่นเดยีวกนักบัพีเ่ลี้ยงเดก็ ทีอ่าจกลายเป็นผูช้่วยงานสงัคมสงเคราะห ์หรอืเป็นพ่อแม่อุปถมัภ์ได้

เช่นกนั เจา้หน้าทีแ่ต่ละคนอาจมปีระสบการณ์แตกต่างกนั มแีรงจูงใจและอารมณ์ความรูส้กึต่าง ๆ ทีพ่วก

เขาจะน าเข้ามาด้วยในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนี้ ดังนัน้จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ งที่จะต้องรับฟัง 

ทบทวนตรวจสอบ และท างานกบัพวกเขาเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาอนัเป็นประโยชน์กบัทุกฝ่าย 

การสร้างเครอืข่ายและการสรา้งความสมัพนัธ์กบัชุมชนล้วนเป็นสิง่ที่มคี่ายิง่ ที่จ าเป็นต้องรกัษาไวไ้ม่ว่า

จะในช่วงของการเปลี่ยนแปลงใดใดกต็าม การปรึกษาหารือจดัเตรยีมแผนการการเปลีย่นแปลงร่วมกบั

เครือข่ายในท้องถิ่น จะเอื้อต่อการสร้างการเรียนรูไ้ด้ เปิดโอกาสให้ได้มกีารวางแผนและประสานความ

ร่วมมอืกนั ทีอ่าจน าไปสู่การเสรมิสร้างบรกิารเลี้ยงดูเดก็อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทีแ่ขง็แกร่งกว่าเดิม 
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ไม่มีโครงการใดที่จะสามารถจัดบริการที่ครบครนัได้ด้วยตัวเองตามล าพัง ดังนัน้ การประสานความ

ร่วมมอืในการท างานจงึถอืเป็นหวัใจหลกัในการจดับรกิารดูแลทีด่ใีหก้บัเดก็และครอบครวัทีเ่ปราะบาง 

สนิทรพัย์ที่จบัต้องได้ คือ อาคาร บ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมอื อุปกรณ์ เสบียงหรือที่ดินต่าง ๆ  ซึ่ง

โดยส่วนใหญ่แล้วจ าเป็นต้องมีการลงทุนทางด้านความคิด การดูแลและค่าใช้จ่ายไปเพื่อการนี้ 

นอกจากนัน้ ยงัมเีรื่องของความผูกพนัทางด้านจิตใจของเด็ก เจา้หน้าที ่ ผู้สนับสนุนทุน อาสาสมคัรและ

บุคคลอื่นอีก ซึ่งบางครัง้โครงการอาจเลือกที่จะปิดตวัลงและขายสนิทรพัย์ไป อย่างไรก็ตาม สนิทรพัย์

เหล่านี้สามารถน ามาปรบัเปลี่ยนวตัถุประสงค์ในการใช้ใหม่และน ามาใช้ร่วมกนัในการเลี้ยงดูเด็กตาม

รูปแบบใหม่ได้ ซึ่งตัวอาคารนี้ นอกจากจะสามารถใช้ส าหรับให้บริการฉุกเฉิน เปลี่ยนไปใช้งานใน

โครงการอื่นหรือดดัแปลงเป็นที่พักส าหรบัครอบครัวได้แล้ว ยงัสามารถเปลี่ยนเป็นศูนย์ดูแลเด็กเล็ก 

โรงเรยีนหรอืสถานฝึกวชิาชพี ศูนยธ์ุรกจิส าหรบังานพนัธกจิ คลนิิก สถานทีฝึ่กอบรมทีค่ านึงถงึบาดแผล

ทางใจ สถานบ าบดัฟ้ืนฟูทางด้านกายหรือจิตใจ โครงการส าหรบัคริสตจกัร ศูนยบ์รกิารชุมชน สถานจดั

งานส าหรบัชุมชนและอื่น ๆ อกีมากมาย อนัมชี่องทางทีไ่ม่จ ากดัและมกีารประเมนิเพื่อใหท้ราบว่าชุมชน

ต้องการอะไร และมอีะไรบา้งทีจ่ะช่วยใหส้ามารถก าหนดทศิทางว่าควรจะเดนิไปทางไหนไดใ้นอนาคต  
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กิจกรรมกลุ่ม 4 

การเปลี่ยนแปลงสินทรพัย ์
 

1. ใหผู้น้ ากลุ่มอ่านบทน าขา้งต้นใหส้มาชกิกลุ่มฟัง 

 

2. เขยีนรายการสนิทรพัย์ต่าง ๆ ของบ้านพกัเด็กแห่งความหวงัที่มใีนปัจจุบนั ให้พจิารณาว่ามี

วธิกีารใดบา้งทีจ่ะใชท้รพัยากรเหล่านี้โดยปรบัเปลี่ยนวตัถุประสงคใ์นการใชง้านใหม่ เพื่อใหก้าร

ช่วยเหลอืครอบครวัต่าง ๆ (ทัง้พ่อแม่โดยก าเนิด/หรอืครอบครวัทดแทน) ในการดูแลเดก็ 

 

3. เตมิขอ้มูลลงในตาราง “การเปลีย่นแปลงสนิทรพัย”์ โดยใชค้ าบรรยายขา้งต้น  

 

4. ใหอ้ภปิรายในประเดน็ดงันี้: 

• หากการเปลี่ยนแปลงของบ้านพักเด็กแห่งความหวัง – ได้แก่ การสืบหาและคัดกรอง

ครอบครวั การจดัใหเ้ดก็ไดอ้ยู่ในอุปการะของครอบครวัทีป่ลอดภยั (ทัง้ครอบครวัโดยก าเนิด

และครอบครวัทดแทน) และการสนับสนุนช่วยเหลอืครอบครวั – เรายงัขาดทรพัยากรในดา้น

ใดบา้งในปัจจุบนั? 

• บ้านพักเด็กแห่งความหวังควรพิจารณาถึงใครที่จะมาเป็นเครือข่ายได้บ้างเพื่อเติมเต็ม

ช่องว่างนี้?  

• บ้านพกัเด็กแห่งความหวงัจะพจิารณาจดัสรรทรพัยากรบางอย่างให้กับกลไกอื่นในชุมชน 

เพื่อสนับสนุนใหม้บีรกิารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวัไดอ้ย่างไรบา้ง?  

 

5. ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นคนละ 1 ความเห็น จากนัน้เลือกสมาชิกกลุ่ม

ออกมา     1 คน เพื่อน าเสนอค าตอบทีก่ลุ่มเหน็ว่าดทีีสุ่ดใหก้ลุ่มใหญ่ฟัง 
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บนัทึกพิเศษส าหรบัผู้น ากลุ่ม 
 

บทบาทใหม่ส าหรบัผู้ดแูลเดก็และเจ้าหน้าท่ี  

• ผูป้ระกอบวชิาชพีสงัคมสงเคราะห์ 

• ผูช้่วยงานสงัคมสงเคราะห ์

• พ่อแม่บุญธรรมหรอืครอบครวัอุปถมัภ์ 

• ครู 

• เจา้หน้าทีศู่นยช์ุมชน  

• ผูเ้ยีย่มบา้น 

• ผูใ้หบ้รกิารรบัเลี้ยงเดก็ช่วงกลางวนั 

• พยาบาล  

• ผูใ้หบ้รกิารดูแลในระยะสัน้ 

 

ทางเลือกส าหรบัท่ีดินส่ิงปลูกสร้าง 

• ศูนยบ์รกิารชุมชน 

• โบสถ์ครสิตจกัร 

• ศูนยด์ูแลเดก็เลก็ 

• โรงเรยีนเตรยีมเดก็ปฐมวยั 

• ค่าย 

• คลนิิก 

• สถานบ าบดัฟ้ืนฟู 

• บรกิารดูแลเดก็ฉุกเฉินในระยะสัน้ระหว่างรอการพจิารณาจดัใหเ้ดก็อยู่ในการอุปการะ 

 

กรุณาศกึษาขอ้มูลของกรณีศกึษาเพิม่เตมิในหนา้ถดัไป 

 

  

 

  

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรบักรณีศึกษา 
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ป้าริน (อายุ 62 ปี) เป็นผู้ดูแลเด็ก ได้ท างานกบับา้นพกัมาตัง้แต่เริม่ต้น ซึ่งป้ารินมองว่าบทบาทหน้าที่

ของเธอที่นัน่เป็นการทรงเรียกมากกว่าเป็นการจา้งงาน ป้ารินท างานให้กบับา้นเด็กชายหลงัหนึ่งในนัน้ 

และเป็นที่รู ้กนัว่าเธอเข้มงวดมากแต่ก็เต็มไปด้วยความรกัให้แก่เด็กเช่นกนั ป้ารินไม่ เคยล้มเลิกความ

พยายามกบัเดก็ ๆ ป้ารนิยงัเป็นพีเ่ลี้ยงใหก้บัผูดู้แลเด็กหลายคนทีน่ัน่ และมคีวามสามารถดา้นภาวะการ

เป็นผู้น าสูง แม้ว่าป้ารินจะเรียนจบแค่ ม.2 ก็ตาม แต่ป้ารินเป็นคนรกัการเรียนรู้และมักเข้าร่วมการ

ฝึกอบรมในหวัข้อการดูแลเดก็ต่าง ๆ  มานับไม่ถ้วน ป้ารินเห็นด้วยกบัการเปลีย่นแปลงให้เด็กกลบัไปสู่

การดูแลแบบครอบครวั เพราะทราบดว่ีามงีานศกึษาวจิยัไดก้ล่าวว่าเดก็เตบิโตไดด้กีว่าในครอบครวั  

 

ยุทธ (อายุ 45 ปี) เป็นพ่อครวั เขารกัเดก็ แต่งงานแลว้และมลีูก 4 คน เขาท างานหลายชัว่โมงทีบ่้านพกั

เดก็และเป็นอาสาสมคัรท าหน้าทีศ่ษิยาภบิาลทีค่ริสตจกัรของเขาด้วย เขาดูแลมสีมาชกิครสิตจกัร 40 คน

และมใีจอยากเห็นชุมชนท้องถิ่นที่นัน่ติดตามพระบญัชาของพระเจ้าให้ดูแลเด็กก าพร้าด้วยการโอบรบั

เดก็ก าพรา้และเดก็ที่เปราะบางราวกบัเป็นลูกของตวัเอง ณ จุดนี้เอง เขาไดก้ระตุ้นลูกโบสถ์อย่างจริงจงั

ใหเ้ขา้ไปมส่ีวนร่วมในบา้นพกัเดก็แห่งความหวงั  แต่เขาอยากเหน็เดก็ไดไ้ปอยู่ในครอบครวัทีเ่ตม็ไปด้วย

ความรกั เขาเหน็ว่าบา้นพกัเดก็ไม่ใช่ทางออกทีด่ทีีสุ่ด แต่ไม่ทราบว่าจะท าอย่างไรด ีเขารูจ้กัคนเยอะและ

มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัชุมชนและเป็นทีเ่คารพรกัของคนในชุมชน 

  

กฤษดา (อายุ 28 ปี) ท างานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บ ารุงรักษา กฤษดาเข้ามาอยู่ที่บ้านพักเด็กแห่ง

ความหวังเมื่อตอนอายุได้ 11 ขวบ หลังจากที่พ่อแม่และลุงป้าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน 

เจา้หน้าทีบ่า้นพกัเดก็แห่งความหวงักลายเป็นครอบครวัเดยีวที่เขาและน้อง ๆ ม ีแก้วผูเ้ป็นน้องสาวของ

เขามอีาชีพเป็นพยาบาล ส่วนกวาง น้องสาวอีกคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลเด็ก พวกเขาทุกคนต่างมุ่งมัน่ทุ่มเท

ท างานให้กบับ้านพกัเด็กแห่งความหวงั  กฤษดามสุีขภาพร่างกายที่แขง็แรงและสามารถใช้เครื่องไม้

เครื่องมอืเก่ง เขามคีวามบกพร่องด้านการเรยีนรู้บางอย่าง ดงันัน้ การเรียนจึงเป็นเรื่องยากส าหรบัเขา 

แต่เขาพบว่าสามารถท างานได้อย่างดีกบับ้านพกัเด็กแห่งความหวงั  เขาเป็นคนเงยีบ ซื่อสตัย์ ขยนั

ท างาน ยนิดีท างานทุกอย่างที่ต้องท าให้เสร็จ บ้านพกัเด็กแห่งความหวงัจึงเปรียบเสมอืนเป็นบ้านของ

เขาอย่างแทจ้รงิ และเขาไดร้บัการปฏบิตัเิช่นนัน้ด้วย ไม่นานมานี้ ยุทธไดห้นุนใจกฤษดาให้เพิม่บทบาท

หน้าทีเ่ป็นพีเ่ลี้ยงใหก้บัเดก็ชายวยัรุ่นบางคนทีบ่้านพกั เนื่องจากเดก็เหล่านี้ไม่มต้ีนแบบผูช้ายทีด่ใีห้เห็น 

กฤษดามองเหน็ถงึความต้องการในด้านนี้ แต่ยงัรูส้กึว่าตวัเองนัน้ยงัไม่มคีวามพร้อม ทีจ่รงิแลว้เขาอยาก

ช่วยให้ได้มากกว่านี้ แต่ยงัไม่รู้ว่าควรท าอย่างไร เขาแต่งงานกบันา เธอท างานเป็นครูในโรงเรยีนอยู่ใน

ชุมชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกบับ้านพกัเด็ก พวกเขารักกันดีแต่ไม่สามารถมลีูกเองได้ ทัง้กฤษดาและนา

ท างานเป็นอาสาสมคัรทีบ่า้นพกัเดก็แห่งความหวงั ในช่วงวนัว่าง 
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พรพรรณ (อายุ 46 ปี) เป็นครู เธอท างานใหก้บับา้นพกัเดก็แห่งความหวงัมาเป็นเวลา 13 ปี และรูส้กึว่า

นี่คือการทรงเรียกของเธอ เธอรู้สกึภูมใิจที่ได้ให้การศึกษาแบบคริสเตียนที่มคีุณภาพให้กบัเด็ก เพราะ

ไม่เช่นนัน้แลว้ เดก็ไม่อาจเขา้เรียนในโรงเรยีนได้เลย เธอสอนตัง้แต่ชัน้อนุบาลถงึ ป.6 และมคีรูผูช้่วย 1 

คน งานของพรพรรณเป็นงานที่ยาก แต่ด้วยความที่เธอเป็นคนที่มรีะบบระเบยีบอย่างยิง่ เธอออกแบบ

ระบบต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เธอบริหารจัดการได้อย่างยอดเยี่ยม พรพรรณเข้ารับการฝึกอบรมด้าน

พฒันาการเดก็ในหลายด้านเช่นเดยีวกนัจากวิทยาลยั เธอมใีจอยากสอนพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กในเรื่องวธิี

เพิม่พูนพฒันาการเดก็ใหถ้งึขดีสูงสุด ทัง้ในดา้นการศกึษาและอกีหลายด้าน เธอยงัไม่ไดต้ดัสนิใจในเรื่อง

การเปลีย่นแปลงไปสู่การเลี้ยงดูเดก็แบบครอบครวั เนื่องจากเธอกลวัว่าเธอจะไม่ไดส้อนนักเรยีนของเธอ

อกีและกงัวลเรื่องสุขภาวะความเป็นอยู่ทีด่ขีองเดก็ ๆ  

 

อภิสิทธ์ิ (อายุ 35 ปี) เขาสอนที่บ้านพกัเด็กแห่งความหวงั มาเป็นระยะเวลา 5 ปี เขาท างานด้วยความ

กระตอืรอืรน้และมคีวามโดดเด่น นักเรยีนต่างรกัเขา แต่เดมิเขาเคยเป็นนักธุรกจิมอือาชพี จนกระทัง่เขา

มาเป็นคริสเตียน เขารู้สกึว่าพระเจ้าทรงน าเขาให้เปลี่ยนอาชีพมาเป็นครู ตอนนี้ เขาท าหน้าที่สอนเด็ก

มธัยมต้นและมธัยมปลายทีบ่า้นพกัเดก็แห่งความหวงั  มรีายไดเ้พยีงรอ้ยละ 20 เมื่อเทยีบกบัธุรกจิที่เคย

ท ามาก่อน แต่รายไดท้ีข่าดหายไปไดร้บัการเตมิเตม็ด้วยความสุขทางใจในการตอบรบัการทรงเรยีกจาก

พระเจ้า นอกจากงานสอนแลว้ อภิสทิธิยงัท างานเป็นพีเ่ลี้ยงใหก้บัเด็กในบ้านพกัเด็กแห่งความหวงัและ

ในชุมชน ด้วยการให้ค าแนะน าเพื่อช่วยเหลือพวกเขาในกระบวนการสมคัรสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลยั 

เขาท างานนี้เพื่อที่วนัหนึ่งเด็ก ๆ ทุกคนในชุมชนที่อยากเรียนต่อจะมโีอกาสไดเ้รียนต่อจรงิ ๆ  เขาเห็น

ขอ้ดขีองการเปลีย่นแปลงไปสู่การดูแลเดก็แบบครอบครวั แต่ยงัเป็นห่วงว่าเดก็ ๆ อาจไม่ไดร้บัการศกึษา

ทีด่หีากพ่อแม่ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการศกึษาอย่างเพยีงพอ 

 

ธีระ (อายุ 52 ปี) เป็นนักสงัคมสงเคราะห ์เขาท างานกบับา้นพกัเดก็แห่งความหวงัมาแล้ว 7 ปี เขาเรยีน

จบปริญญาโททางด้านสังคมสงเคราะห์ และรักงานให้ค าปรึกษาแก่เด็กและครอบครัวที่อยู่สภาวะ

ยากล าบาก แม้ว่าเขาสมคัรมาท างานในหน้าที่เหล่านี้แต่แรก นักสงัคมสงเคราะห์คนอื่นล้วนจบลงดว้ย

การยา้ยไปยงัต าแหน่งอื่นทัง้นัน้ และนัน่หมายถงึการทีธ่รีะถูกทิ้งให้ท างานจดัการรายกรณีคนเดียว การ

คัดกรองและเฝ้าระวัง รวมถึงงานด้านสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ ที่จ าเป็นทัง้หมด ท าให้เขามีโอกาสให้

ค าปรกึษาไดน้้อยมาก เขาอยากเหน็ครอบครวักลบัมาอยู่ด้วยกนัและไดร้บัการเสรมิพลงัเพื่อให้สามารถ

เลี้ยงดูบุตรของตนเอง ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ธีระอยากเห็นบ้านพักเด็กแห่งความหวัง  

ท างานเชิงป้องกันมิให้เกิดการน าส่งเด็กมายังบ้านเด็กโดยไม่จ าเป็น เขาเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ

คณะกรรมการเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้ และยนิดีท างานนัน้ นอกจากนัน้ เขายงัสามารถช่วยคิดวางแผน

กลยุทธ์เชิงปฏิบตัิได้ รวมถึงก าหนดเป้าหมายและผลสมัฤทธิข์องงานไดด้ีมาก และยงัเป็นคนที่ดูดเีป็น

มติรอกีดว้ย 
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พืน้ทีข่องบา้นพกัเดก็อยู่ใกลชุ้มชน ในแถบชานเมอืง บา้นพกัเดก็มโีรงเรยีนขนาดเลก็ ครสิตจกัร อาคาร

ใหญ่ 1 หลงั ทีม่หีอ้งครวัและโรงอาหาร มบีา้นเดก็หญงิสองหลงัและบา้นเดก็ชายสองหลงั อยู่บนเนื้อที ่5 

ไร่ ซึ่งใชเ้ป็นสถานทีส่อนทกัษะการท าสวนและเลี้ยงสตัวเ์พื่อการบรโิภคส าหรบัเดก็ เช่น การเลี้ยงไก่เนื้อ

และไก่ไข่ ในปี 2557 ครสิตจกัรพนัธมติรไดส้รา้งบา้นพกัรบัรองหลงัเลก็บนพืน้ทีด่ว้ย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กลุ่มท่ี 5 การวดัผล 
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เป้าหมาย: สรา้งตารางตวัชี้วดัส าหรบัโครงการนี้เพือ่ใชป้ระกนัดา้นคุณภาพและความยัง่ยนื 

 

บทน า 

การตดิตามและประเมนิผลมไีวเ้พื่อช่วยใหโ้ครงการไดฉ้ายภาพใหเ้หน็ถงึจุดแขง็ต่าง ๆ อย่างถูกต้องและ

ชดัเจน ช่วยพฒันาผลลพัธ์ด้วยการอุดช่องโหว่หรอืจุดอ่อนต่าง ๆ  ในการใหบ้ริการ และสามารถสื่อสาร

ได้อย่างถูกต้องแม่นย าในการรายงานให้เครือข่ายและผู้สนับสนุนทุนได้ทราบ ดงันัน้ องค์กรควรมแีผน

กลยุทธ์ทีผ่่านการคดิวเิคราะหม์าอย่างรอบคอบ ก่อนลงมอืท าในสิง่ใหม่ เพราะเรื่องนี้จะช่วยใหอ้งคก์รได้

พิจารณาถึงขัน้ตอนต่าง ๆ ที่จ าเป็น ความต้องการทัง้หลาย รวมถึง โอกาสต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วนก่อน

ล่วงหน้า ในการนี้  การติดตามและประเมินผลจะช่วยสร้างหลักประกันว่า โครงการจะได้รับการ

ด าเนินการอนัเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไวห้รอืไม่ และเป็นการประกนัว่ามกีารดูแลเดก็อย่างเหมาะสม

ตลอดกระบวนการเปลีย่นแปลงอย่างแน่นอน 

การตดิตามรายกรณีจะมบีทบาทส าคญั ในการสบืเสาะข้อเทจ็จรงิและหาทางแก้ไขปัญหาและข้อท้าทาย

ที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงให้เด็กไปสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครัว นอกจากนี้ ยงัถือเป็นการให้

โอกาสในการท างานกบัเด็กและครอบครวั เพื่อตัง้เป้าหมายที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้จริง 

ตระหนักและต่อยอดจากจุดแขง็ต่าง ๆ จากนัน้ ชื่นชมความก้าวหน้าทีเ่กดิขึน้ ซึ่งในการปรบัตวัและปรบั

ตารางชวีติใหม่นัน้ต้องใชร้ะยะเวลา เจา้หน้าทีผู่้ปฏบิตังิานจะสามารถช่วยเดก็และครอบครวัเหล่านัน้ให้

ผ่านก้าวส าคญันัน้ไปได้เป็นอย่างมาก ครอบครวัส่วนใหญ่ หากไดร้บัการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม พวก

เขาจะสามารถใหบ้า้นทีอ่บอุ่นปลอดภยักบัเดก็ได ้พวกเขาจะช่วยใหเ้ดก็รูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของที่

นัน่ และความสมัพนัธ์ทีม่ ัน่คงถาวรนัน้มคีวามส าคญัต่อพฒันาการทีด่ ี  
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กิจกรรมกลุ่ม 5 

การวดัผล 
 

1. ผูน้ ากลุ่มอ่านบทน าใหส้มาชกิกลุ่มฟัง 

 

2. เลือกเด็ก 3 - 4 คน จากกรณีศึกษาที่มีสถานการณ์แตกต่างกัน เราจะมีวิธีการก าหนด

ความส าเรจ็ส าหรบัเด็กแต่ละรายอย่างไร? เมื่อพจิารณาความส าเรจ็ในดา้นต่าง ๆ เหล่านี้ ไดแ้ก่ 

สุขภาพ การศกึษา ครอบครวั ความสมัพนัธ์ทางสงัคม สภาพความเป็นอยู่ มตีวัชี้วดัของบา้นพกั

เดก็แห่งความหวงัใดบา้งที่สามารถน ามาใชใ้นการประเมนิความส าเรจ็? พวกเขาจะมวีธิกีารเก็บ

ข้อมูลอย่างไร? บ่อยแค่ไหน? กรุณาให้ข้อมูลในตารางการติดตามและประเมนิผลด้วยค าตอบ

ของท่าน 

 

3. สมมุติว่า เด็กคนหนึ่งในกรณีศึกษาได้กลบัคนืสู่ครอบครวัโดยก าเนิด กรุณาเขยีนถึงเป้าหมาย

ต่าง ๆ   ที่ครอบครัว เด็กและนักสังคมสงเคราะห์อาจก าหนดให้กับตัวเอง ความส าเร็จใน

กระบวนการคนื      สู่ครอบครวัมลีกัษณะเป็นอย่างไร? นักสงัคมสงเคราะหจ์ะทราบได้อย่างไร

ว่าเมื่อใดควรยุตกิารบรกิารได?้ 

 

4. จงอภปิราย: 

• วธิกีารทีบ่า้นพกัเดก็แห่งความหวงัจะใช้วดัความส าเรจ็ของการเปลี่ยนแปลงให้เดก็ไปสู่การ

เลี้ยงดูแบบครอบครวัเป็นอย่างไร? อะไรคอืตวับ่งชี้ความส าเรจ็? 

• การเก็บข้อมูลในระหว่างกระบวนการติดตามและประเมนิผลจะสามารถน ามาใช้เพื่อเป็น

ประโยชน์เพิม่เตมิใหก้บัเดก็และครอบครวัไดอ้ย่างไรในอนาคต? 

 

5. ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นคนละ 1 ความเห็น จากนัน้เลือกสมาชิกกลุ่ม

ออกมา     1 คน เพื่อน าเสนอค าตอบทีก่ลุ่มเหน็ว่าดทีีสุ่ดใหก้ลุ่มใหญ่ฟัง 
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บนัทึกพิเศษส าหรบัผู้น ากลุ่ม 
 

ให้พิจารณาในระหว่างการเปล่ียนแปลงให้เดก็ไปสู่การเล้ียงดแูบบครอบครวั ดงัน้ี 

• ปัญหาทีรุ่นแรงและยดืเยือ้อาจเป็นตวับ่งชี้ว่าเดก็ก าลงัมปัีญหากบัการอุปการะ หากรูส้กึสงสยั ใหเ้ร่ง

ตรวจสอบ 

• ขณะที่เด็กเติบโตและมพีฒันาการ อาจมคีวามท้าทายใหม่ปรากฏขึ้น ทัง้เด็กและผู้ดูแลอาจต้องการ

ค าแนะน าเพื่อรบัมอืกบัพฒันาการและการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในช่วงเวลาเหล่านัน้  

• หลงัจากเคยอยู่ในบ้านพกัเด็กมาแล้ว การปรบัตวัให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่อาจต้องใช้เวลานาน 

กรุณาช่วยเด็กและครอบครวัให้ตัง้เป้าหมายที่เป็นไปไดจ้รงิ รวมถึงความคาดหวงัต่าง ๆ  ด้วย และ

อย่าลมืทีจ่ะสงัเกตและแสดงความยนิดใีนความส าเรจ็และความก้าวหน้าในการเปลีย่นแปลงเหล่านัน้  

• ต่อยอดจากจุดแขง็ในทุกจุดที่ท าได ้และคอยเฝ้าสงัเกตสญัญาณที่บ่งบอกว่าพวกเขาต้องการความ

ช่วยเหลอืแลว้ หรอืถงึคราวจ าเป็นแลว้ทีต้่องเข้าแทรกแซงให้ความช่วยเหลอื (ซึ่งหมายถงึการส่งต่อ

เดก็ไปยงัอกีครอบครวัหนึ่งหรอืเขา้รบับรกิารอื่น)  

• พงึระลกึว่าครอบครวัเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ใหห้าขอ้มูลว่ามกีารช่วยเหลอืดูแลอย่างไม่เป็นทางการ

ในสงัคมอื่นใดที่ครอบครวัสามารถเข้าถึงได้ หากครอบครวัไม่มสีิง่นี้ ให้ท างานกบัครอบครวัในการ

ระบุและสรา้งความสมัพนัธ์เชงิสนับสนุนช่วยเหลอืกนัภายในชุมชน 

• ความคดิเหน็ของทุกคน ตัง้แต่เดก็ พ่อแม่ ผูดู้แล 

• และสมาชิกครอบครวัคนอื่น รวมถึงผู้ให้บริการและนักสงัคมสงเคราะห์ล้วนมคีวามส าคญัอย่างยิง่ 

ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัเหล่านี้ช่วยท าใหภ้าพชดัสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ 

 

ให้พิจารณาในระหว่างการเย่ียมบ้านเพ่ือติดตามผล ดงัน้ี 

• พวกเขาก าลงัด าเนินตามเป้าหมายแผนการเลี้ยงดูเดก็หรอืไม่ ประสบความส าเรจ็หรอืไม่? 

• เดก็มสีญัญาณของการถดถอยใด ๆ บา้งหรอืไม่ 

• พ่อแม่หรอืผูดู้แลส่งสญัญาณถงึพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมใด ๆ หรอืไม่? 

• ต้องมกีารปรบัตวัใดบา้งโดยวดัจากฐานความก้าวหน้าและความทา้ทาย? 
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ยุติการบริการได้ เมื่อ 

• เป้าหมายและวตัถุประสงคต์ามแผนการดูแลเดก็ไดบ้รรลุผลส าเรจ็แล้ว และมหีลกัประกนัถงึสุขภาวะ

ความเป็นอยู่ทีด่ใีนระยะยาว  

• เด็กอยู่ในสภาวการณ์ที่ได้รบัการเลี้ยงดูอย่างถาวรโดยครอบครวัโดยก าเนิด หรือครอบครวัขยาย 

ครอบครวัรบัเดก็เป็นบุตรบุญธรรมหรอืครอบครวัอุปถมัภ์แบบระยะยาว 

• เดก็ทีม่อีายุอยู่ในเกณฑทีส่ามารถพึง่พาตนเองไดแ้ละไดร้บัการเตรยีมพร้อมเพื่อให้ออกไปอยู่เองได้

อย่างประสบความส าเรจ็  

• กรณีทีต้่องส่งต่อใหก้บัอกีองคก์รหรอืนักสงัคมสงเคราะหอ์ื่น 

 

[ดดัแปลงจาก Transitioning to Family Care for Children: A Guidance Manual (Faith to Action Initiative)] 
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กลุ่มท่ี 6 การรณรงคห์าทุน 
 

เป้าหมาย: จัดท าแผนรณรงค์หาทุนเพือ่การเปลีย่นแปลงไปสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครัว 

รวมทัง้การสนับสนุนการจดับรกิารใหม่  

 

บทน า 

การเป็นภาคีหุ้นส่วนทางการเงิน คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันทัง้สองฝ่าย ที่

โครงการจะเปิดหนทางให้ผู้สนับสนุนทุน ได้รบัการทรงเรียกหรือนิมติงานรบัใช้ด้วยการสนับสนุนการ

ท างานที่ท าให้ส าเร็จเพื่อรบัใช้ผู้อื่น และไปในทิศทางที่ผู้สนับสนุนทุนจะให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ

เพื่อใหโ้ครงการประสบความส าเรจ็และมคีวามยัง่ยนื 

การมเีงนิทุนอย่างเพยีงพอเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัทุกโครงการ เพื่อสร้างหลกัประกนัในการตดัสนิใจเรื่อง

การดูแลเด็กควรอยู่บนประโยชน์สูงสุดของเด็ก ไม่ใช่ข้อจ ากดัทางการเงนิ  โครงการส่วนใหญ่ไดร้บัทุน

จากการบรจิาค ทัง้รายบุคคล ครอบครวั ครสิตจกัร เงนิอุดหนุน หุน้ส่วน การช่วยเหลอืจากรฐับาล หรือ

หลายอย่างในนี้ร่วมกนั ผูใ้หทุ้นเหล่านี้อาจมาพร้อมค าถาม มภีูมหิลงั แรงจูงใจ และมกีารตอบสนองทาง

อารมณ์ความรูส้กึทีแ่ตกต่างกนัออกไป สิง่ส าคญัคอืต้องตัง้ใจฟัง พยายามเขา้ใจมุมมองของพวกเขา และ

พูดคุยกบัพวกเขาที่จุดยนืของพวกเขาด้วยการให้เหตุผล ให้ข้อมูล บอกเรื่องราว ทรพัยากร ให้รายชื่อ

บุคคลเพื่อตดิต่อและใหก้ลยุทธ์ 

หนึ่งในค าถามหลกัที่เกดิขึ้นช่วงการเปลีย่นแปลงสู่การเลี้ยงดูแบบครอบครวั คือ “เราจะหาทุนได้จากที่

ไหน?” ซึ่งมีทัง้ข่าวดีและข่าวร้าย ข่าวดีคือการดูแลแบบครอบครวัโดยทัว่แล้วจะมปีระสิทธิภาพทาง

การเงนิมากกว่าและยัง่ยนืกว่าในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ข่าวร้ายคือ อาจม ี“ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น” ในช่วง

เริ่มต้นของการด าเนินโครงการ เนื่องจากองค์กรยงัต้องคงแผนงานในรูปแบบปัจจุบนัไปพร้อมกบัการ

เพิม่ขดีความสามารถในการดูแลเดก็ในรูปแบบใหม่ไปดว้ย 

ภาคีหุ้นส่วนทางด้านการเงนิอาจมคีวามรู้อย่างมากเพื่อช่วยให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงส าเร็จไปได้

ด้วยดี นอกเหนือจากการมส่ีวนร่วมทางด้านการเงนิแล้ว อาจยนิดีแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ ให้

ข้อแนะน าเชิงกลยุทธ์ หรือทกัษะอื่น ๆ การให้หุ้นส่วนด้านการเงนิทราบข้อมูลโดยตลอดจะน าพาพวก

เขาให้ลงทุนในงานพันธกิจขององค์กร และมองเห็นตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง 

นอกจากนัน้ การบอกเล่าแผนการและเรื่องราวที่ประสบความส าเร็จระหว่างการเปลี่ยนแปลงจะดึงดูด

ผูส้นับสนุนทุนคนใหม่ซึ่งจะช่วยแบกรบัค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่สูงขึน้ของการเปลีย่นแปลงนี้  
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กิจกรรมกลุ่ม 6 

การรณรงคห์าทุน 
 

1. ผูน้ ากลุ่มอ่านบทน าขา้งต้นใหส้มาชกิกลุ่มฟัง 

 

2. เตมิขอ้มูลลงในตารางการรณรงคห์าทุนดว้ยขอ้มูลขา้งต้น 

 

3. จงอภปิรายกลุ่ม: 

• บา้นพกัเดก็แห่งความหวงั ควรด าเนินการอะไรหากผูส้นับสนุนทุนแจง้ว่าจะเลกิสนับสนุน? 

• รูปแบบการรณรงคห์าทุนในปัจจุบนัส่วนใดบ้าง ทีค่วรเปลีย่นใหม้าช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็ก

โดยครอบครวั? พนัธกจิในระยะสัน้ควรมลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากเดมิไปอย่างไรบา้ง? 

• ท่านจะแนะน าใหพ้วกเขาเปลีย่นแปลงเรื่องใดเพื่อใหก้ารรณรงคห์าทุนยัง่ยนืมากกว่าเดมิ? 

 

4. ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นคนละ 1 ความเห็น จากนัน้เลือกสมาชิกกลุ่ม

ออกมา     1 คน เพื่อน าเสนอค าตอบทีก่ลุ่มเหน็ว่าดทีีสุ่ดใหก้ลุ่มใหญ่ฟัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม
ที่
 6 การรณ

รงค
ห์
าท

ุน
 



ห น ้ า  | 48 
 

ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครวั 

บนัทึกพิเศษส าหรบัผู้น ากลุ่ม 
 

• เงนิทุนส าหรบัการเสริมสร้างขดีความสามารถให้กบัองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง (เช่น เจ้าหน้าที่ 

การฝึกอบรม บรกิารเคลื่อนทีเ่พื่อใหบ้รกิารแก่ครอบครวั) 

• ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ครอบคลุมถึงระยะเวลาที่ท างานโดยยงัคงให้บริการปัจจุบนัแก่เด็ก 

ขณะเดียวกนัจะค่อย ๆ  ได้รบัการจดัให้อยู่ในการอุปการะของครอบครัว และมกีารประสานงานการ

ใหบ้รกิารครอบครวั 

• ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและการลงทุนตามข้อก าหนดเพื่อเสริมสร้างและรกัษาการสนับสนุน

ช่วยเหลอืแก่ครอบครวัและบรกิารอื่นใดทีอ่งคก์รเป็นผูใ้หบ้รกิาร 

• มูลค่าของอาคาร ที่ดินและสนิทรพัย์อื่น ๆ และไม่ว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์เหล่านี้ไปใชใ้น

การใหบ้รกิารใหม่หรอืไม่กต็าม หรอือาจจะขาย หรอืเปลีย่นแปลงใหก้บัองคก์รอื่น 

• งบประมาณปัจจุบันและการเตรียมการด้านเงินทุนโดยวิเคราะห์แล้วว่าเงินทุนไหนสามารถ

เปลีย่นแปลงไปใหก้บัต้นแบบการเลี้ยงแบบครอบครวัไดบ้า้ง 

• แหล่งเงนิทุนทีเ่ป็นไปไดส้ าหรบัค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีน่อกเหนือไปจากงบประมาณปัจจุบนั 

 

[ปรบัจาก Transitioning to Family Care for: A Guidance Manual (Faith to Action Initiative] 

 

กรุณาดูหน้าต่อไปเพื่อศกึษาขอ้มูลความเป็นมาเพิม่เตมิ 
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ข้อมูลความเป็นมาเพ่ิมเติม 
 

บา้นพกัเดก็แห่งความหวงั  มงีบประมาณด าเนินการ 7,104,000 บาท (592,000 ต่อเดอืน) 

สนิทรพัยข์ององคก์ร ณ ปัจจุบนัมูลค่า 696,353 บาท 

เงนิทุนประมาณรอ้ยละ 64 มาจากผูส้นับสนุนทุนรายบุคคล 

ผู้สนับสนุนทุนหลัก ก เป็นนักบัญชี เพศชาย อายุ 64 ปี ผู้รักความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ

ขนบธรรมเนียมดัง้เดิม รกัครอบครวั รกัการอ่าน ชอบเล่นกอล์ฟ อาหารอร่อย และรกัการรบัใช้ผู้อื่น 

เงนิทุนร้อยละ 10 มาจากผู้สนับสนุนทุนหลกั ก ซึ่งมคีุณพ่อของท่านเป็นผู้สนับสนุนทุนหลกัในช่วงต้น

ของบา้นพกัเดก็แห่งความหวงั  โรงอาหารของบา้นพกัเดก็ไดร้บัการตัง้ชื่อตามชื่อคุณพ่อของผูส้นับสนุน

ทุนนาย ก และครอบครวัของท่านมองว่าการบรจิาคให้กบับ้านพกัเด็กแห่งความหวงั  เป็นการสบืทอด

อนัดงีามของครอบครวั ผูส้นับสนุนทุนหลกั ก มกัเดนิทางมาพรอ้มกบัสมาชกิครอบครวัหลายคน เพื่อมา

เยี่ยมเยยีนบ้านพกัเด็กแห่งความหวงัเป็นประจ าทุกปี และเรียกบ้านพกันี้ว่า “เป็นสถานที่ที่โปรดปราน

บนโลกนี้” 

 

ผู้สนับสนุนทุนหลกั ข เป็นคู่สามภีรรยาอายุสามสบิกว่า ให้เงนิทุนประมาณร้อย 8 ของงบประมาณ

ประจ าปี พวกเขาร ่ารวยจากอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีและชื่นชอบนวตักรรมใหม่ วฒันธรรมและการผจญ

ภยั พวกเขาไดใ้หค้วามเป็นหุน้ส่วนมาตลอด 5 ปี นับตัง้แต่ทีพ่วกเขาบงัเอญิเขา้มาเยีย่มทีน่ี่ ระหว่างการ

มาเที่ยวประเทศนี้ เพื่อรบัเด็กชายคนหนึ่งเป็นบุตรบุญธรรม บ้านพักเด็กแห่งความหวงัคอืหนึ่งในสาม

องคก์รทีผู่ส้นับสนุนทุนหลกั ข อุทศิตนใหอ้ย่างจรงิจงั พวกเขาไดศ้กึษาเรื่องความต้องการการดูแลแบบ

ครอบครวัมาระยะหนึ่งและพวกเขาเริม่ตัง้ค าถามเกี่ยวกบัเรื่องนี้ 

 

ผู้สนับสนุนทุนหลัก ค เป็นนักธุรกิจหญิงชัน้แนวหน้าอายุ 40 กว่า เธอให้ทุนราวร้อยละ 7 ของ

งบประมาณและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของบา้นพกัเด็กแห่งความหวงัด้วย เธอเป็นนักวิ่งมาราธอน 

นักเขยีน และนักเดนิทาง เธอเริม่ผูกพนักบัองคก์ร ซึ่งขณะทีเ่พื่อนของเธอมาท าพนัธกจิระยะสัน้ และยงั

หนุนใจให้เธอไปที่นัน่ด้วย ซึ่งเป็นเวลา 10 ปีมาแล้ว และนับแต่นัน้มา เธอไม่ได้เป็นเพยีงแค่ผู้ให้ทุน

เท่านัน้ แต่เธอเป็นตวัแทนให้บ้านพกัเด็กแห่งความหวงั คอยบอกเล่าเรื่องราวให้กบัคริสตจกัรท้องถิน่

ของเธอและผู้สนับสนุนทุนคนอื่น ๆ ด้วย เธอมองว่าการมส่ีวนร่วมของเธอคือการทรงเรียกที่พระเจ้า

ปรารถนาใหเ้ธอห่วงใยดูแลเดก็ก าพรา้และเดก็ทีเ่ปราะบาง  
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เงนิทุนที่เหลืออีกร้อยละ 39 มาจากผู้สนับสนุนทุนรายบุคคลที่สญัญาจะบริจาคเป็นรายครึ่งเดือน ราย

เดอืน รายไตรมาส หรอืในทุกปี ซึ่งครึง่หนึ่งในนัน้เป็นการบรจิาคแบบครัง้เดยีว การรณรงคห์าทุนท าได้

โดยการตดิต่อสื่อสารกบัผู้สนับสนุนทุนอย่างสม ่าเสมอ (จดหมายข่าวประจ าเดอืน โพสต์ในโซเชยีลมเีดยี

ทุกสปัดาห์) งานเลี้ยงประจ าปีในเมอืงดลัลสั (ตามประวตัิแล้วน าเงนิเข้ามาเป็นจ านวนร้อยละ 15 - 20

ของงบประมาณประจ าปี) พนัธกิจระยะสัน้ ซึ่งมปีระมาณรอ้ยละ 30 ของกลุ่มพนัธกิจระยะสัน้ไดบ้รจิาค

แบบครัง้เดยีวเป็นเงนิประมาณรอ้ยละ 15 - 20 ของงบประมาณประจ าปี และบางคนในนัน้กลายมาเป็น

ผูส้นับสนุนทุนรายเดอืน 

เงนิทุนรอ้ยละ 36 มาจาก 42 ครสิตจกัรพนัธมติร 

การติดต่อสื่อสารกบัคริสตจกัรพนัธมติรท าโดยการส่งจดหมายข่าวประจ าเดือนและส่งวิดีโอยาว 2 - 3 

นาททุีกไตรมาส ทีค่รสิตจกัรสามารถเปิดให้สมาชกิดูไดร้ะหว่างการนมสัการ รวมถงึกลุ่มย่อยและชัน้รวี 

นอกจากนัน้ บา้นพกัเดก็แห่งความหวงัยงัท างานเพื่อใหม้ผูีก้ระท าการแทนเพื่อบอกเล่าพนัธกจิของพวก

เขาให้กับคริสตจักรต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ในวันเด็กก าพร้า ในวันอาทิตย์ของเดือน

พฤศจกิายน 

คริสตจกัรผู้สนับสนุนทุนหลกั ก เป็นคริสตจกัรที่ไม่ขึ้นกบันิกายใดขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเมกะเชริช์ใน

รฐัเท็กซสั พวกเขาให้เงนิทุนราวร้อยละ 6 ของงบประมาณบ้านพกัเด็ก พวกเขามงีบประมาณส าหรบั

พนัธกิจประจ าปีจ านวนเงนิมากกว่า 7,750,000.- บาท และบ้านพกัเด็กแห่งความหวงัเป็นหนึ่งในหลาย

องคก์รทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุน พวกเขารูส้กึเชื่อมโยงถงึกนั เนื่องจากสมาชกิโบสถ์ไปท าพนัธกจิระยะสัน้กบั

บ้านพกัเด็กแห่งความหวงั  และเริ่มเป็นตวัแทนให้กบัที่นัน่ พวกเขาเคยส่งทีมพนัธกิจระยะสัน้หนึ่งทมี 

(มศีิษยาภิบาลเด็ก 1 คนและไม่มผูี้น าคริสตจกัรท่านอื่น ๆ ) ภายใน 6 ปีที่เขาได้สนับสนุนบ้านพกัเดก็ 

พวกเขาไม่สามารถเปิดฉายวิดีโอหรือสื่ออื่น ๆ จากบ้านพกัเด็กได้เนื่องจากพวกเขามหุี้นส่วนพนัธกจิ

จ านวนมาก 

 

คริสตจักรผู้สนับสนุนทุนหลัก ข เป็นคริสตจักรขนาดกลางถึงเล็กในรัฐมินิโซต้า พวกเขาให้ทุน

ประมาณร้อยละ 4 ของงบประจ าปี และบ้านพักเด็กแห่งความหวังเป็นหนึ่งในสี่พันธกิจที่พวกเขา

สนับสนุน พวกเขาเริ่มมีความสัมพนัธ์กับโครงการในตอนที่เพื่อนของผู้ก่อตัง้บ้านพกัคนหนึ่งขึ้นมา

เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่นัน่ พวกเขามีความมุ่งมัน่ที่จะช่วยบ้านพกัเด็ก แห่งความหวังอย่าง

จริงจงัและเป็นผู้สนับสนุนมาเกอืบ 20 ปี ตลอดช่วงเวลานัน้ พวกเขาได้ส่งทีมพนัธกจิระยะสัน้หลายสบิ

ทีมมายงัที่นัน่ ส่งของขวญัพเิศษ มกีารบริจาคเสื้อผ้า ยา และอุปกรณ์เครื่องเขยีนให้เดก็ที่นัน่ พวกเขา

ฉายวิดีโอประจ าไตรมาสให้ที่ประชุมดูทุกอนั สมาชิกคริสตจกัรมองว่าเด็กที่บ้านพกัเป็น “เด็กของเรา” 

และมคีวามรูส้กึด ีๆ ส่งกลบัไปทีน่ัน่ดว้ยเช่นกนั เดก็บางคนจากทีน่ัน่เขยีนจดหมายหาเดก็ ๆ ทีบ่า้นพกั

เดก็ เป็นเพื่อนกนัทางจดหมาย 
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ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครวั 

 

คริสตจกัรผู้สนับสนุนทุนหลกั ค เป็นคริสตจกัรที่ตัง้ขึน้ในชุมชนเมอืงสงัคมชายขอบ เป็นคริสตจกัรที่

คริสตจกัรผู้สนับสนุนทุนหลกั ก ก่อตัง้ขึ้น พวกเขาตดัสนิใจช่วยบรจิาคในพนัธกิจเด็กก าพร้าและเดก็ที่

เปราะบาง และมองว่านี่คอืตวัตนของคริสตจกัรส่วนหนึ่ง เนื่องจากสมาชกิปัจจุบนัยงัมจี านวนน้อยมาก

และยงัขาดแคลนทุนทรพัย ์พวกเขาจึงไม่สามารถสญัญาบรจิาคแบบเป็นรายเดือนได ้อย่างไรกต็าม การ

บรจิาคเป็นครัง้คราวของพวกเขาโดยรวมแลว้เป็นร้อยละ 4  ของงบประมาณบา้นพกัเดก็แห่งความหวงั  

ในสองปีที่ผ่านมานี้ สมาชิกคริสตจกัรส่วนใหญ่เป็นคนโสดหรือคู่แต่งงานที่อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี มี

ผู้สูงอายุไม่กี่ท่าน แต่พวกเขาปรารถนาจะอยู่ในคริสตจกัรที่พึง่ก่อตัง้ พวกเขายงัไม่เคยส่งทีมมา แต่ได้

ฉายวดิโีอประจ าไตรมาสและหนุนใจใหส้มาชกิครสิตจกัรสมคัรรบัจดหมายข่าว 

คริสตจักรพันธมิตรหลายแห่งเกิดขึ้นจากผู้ร่วมพันธกิจระยะสัน้ที่ช่วยพูดสนับสนุนบ้านพักเด็กให้

คริสตจกัรของพวกเขาฟัง ครึ่งหนึ่งของคริสตจกัรพนัธมติรเคยส่งทีมอย่างน้อยหนึ่งทีมเพื่อท าพนัธกจิ

ระยะสัน้ และบางครสิตจกัรส่งหลายทมีเป็นประจ าทุกปี พวกเขาต้องการมส่ีวนร่วมในแบบทีไ่ปไกลกว่า

การเป็นผู้สนับสนุนทุนและอยากให้สมาชกิครสิตจกัรของพวกเขามคีวามเชื่อมโยงกบัสิง่ที่พระเจา้ก าลงั

ทรงท าอยู่รอบโลก เพื่อสรา้งอาณาจกัรของพระองค ์ครสิตจกัรส่วนใหญ่ไม่มคีวามช านาญพเิศษเรื่องการ

ดูแลเดก็ก าพรา้และเดก็ทีเ่ปราะบาง พวกเขาไวใ้จใหบ้า้นพกัเดก็แห่งความหวงัเป็นผูน้ าทางในเรื่องนี้  

บ้านพกัเด็กแห่งความหวงั มอีาสาสมคัรที่ท าหน้าที่เป็นผู้หาทุนในอเมริกา แต่ไม่มเีจ้าหน้าที่ประจ าที่

มุ่งเน้นไปในเรื่องการพฒันาเป็นพเิศษ หลายอาคารของบา้นพกัมอีฐิทีจ่ารกึชื่อคริสตจกัรหลายครสิตจักร

และชื่อผูส้นับสนุนหลายท่าน 
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ก้าวใหม่สู่อ้อมกอดของครอบครวั 

แหล่งข้อมูลอ้างอิงเพ่ิมเติม 
 

แหล่งข้อมูลเพ่ือเสริมสร้างความตระหนักในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลกั 

การเสรมิสรา้งความตระหนัก: 

Family Care for Children Toolkit (Faith to Action Initiative) 

เครื่องมอืการเลี้ยงดูเดก็ส าหรบัครอบครวั จาก Faith to Action Initiative 

 

การใหผู้ส้นับสนุนทุนและหุน้ส่วนทางพนัธกจิเขา้มามส่ีวนร่วม: 

Family Care Toolkit (Faith to Action Initiative) 

เครื่องมอืการเลี้ยงดูเดก็จาก Faith to Action Initiative 

 

การใหผู้ส้นับสนุนทุนและหุน้ส่วนทางพนัธกจิเขา้มามส่ีวนร่วม: 

Changing Mindsets and Practice (ACCI) 

การเปลีย่นแปลงความคดิและวธิกีารปฏบิตัจิาก ACCI 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

แหล่งข้อมูลส าหรบัการจดัการรายกรณี 

Guidelines on Determining the Best Interest of the Child (UNHCR) 

แนวทางการพจิารณาก าหนดประโยชน์สูงสูงของเดก็ (UNHCR) 

 

Toolkit for Practitioners: Assessment Forms and Guidance (Better Care Network) 

เครื่องมอืผูป้ฏบิตังิาน: แบบการประเมนิและแนวทาง (Better Care Network) 

 

Family Care Toolkit- Gatekeeping (Faith to Action Initiative) 

เครอืงมอืการเลี้ยงดูส าหรบัครอบครวั – กระบวนการคดักรองและเฝ้าระวงั (Faith to Action Initiative) 

_____________________________________________________________________________

___ 
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แหล่งข้อมูลส าหรบัการช่วยเหลือส่งเสริมครอบครวั 

Parenting Capacity Scale and Interventions Tool (European Commission Daphne Program) 

Guidelines on Children’s Reintegration  

ระดับความสามารถในการเลี้ยงดูลูกและเครื่องมือส าหรับการเข้าแทรกแซงให้ความช่วยเหลือ 

(European Commission Daphne Program)  

 

Guidelines on Children’s Reintegration (Inter-Agency Group on Children’s Reintegration) 

แนวทางส าหรบัการกลบัคนืสู่ครอบครวัของเดก็ (Inter-Agency Group on Children’s Reintegration)  

 

Webinar: Strategies for Transition to Family-Based Care (CAFO & Faith to Action Initiative) 

กลยุทธ์ส าหรบัการเปลีย่นแปลงสู่การเลี้ยงดูโดยครอบครวั (CAFO & Faith to Action Initiative) 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

แหล่งข้อมูลส าหรบัช่วยเหลือด้านการเปลี่ยนแปลง 

The Way We Care: A Guide for Managers of Programs Serving Vulnerable Children and Youth 

(FHI 360) 

วธิทีีเ่ราดูแล: แนวทางส าหรบัผูจ้ดัการ โครงการรบัใชเ้ดก็ที่เปราะบางและวยัรุ่น (FHI 360) 

 

Transitioning to Family Care for Children: A Guidance Manual and Toolkit: Sustainability (Faith 

to Action Initiative) 

การเปลี่ยนแปลงสู่เด็กสู่การดูแลแบบครอบครวั: คู่มอืแนวทางและชุดเครื่องมอื: ความยัง่ยนื (Faith to 

Action Initiative) 

Building Social Work Capacity (CAFO) 

การสรา้งศกัยภาพใหก้บังานสงัคมสงเคราะห ์Webinar และ Resource Guide (CAFO) 

_____________________________________________________________________________

___ 
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แหล่งข้อมูลด้านการบริหารทรพัยากร 

Basic Principles of Monitoring and Evaluation Webinar Resource Guide and Worksheet (CAFO) 

หลกัการเบื้องต้นของการติดตามผลและการประเมนิผล Webinar  Resource Guide and Worksheet 

(CAFO) 

Child Status Index (PEPFAR) 

ดชันีสถานภาพเดก็ (PEPFAR) 

Monitoring & Evaluation of Reintegration Toolkit (Rise Learning Network) 

เครื่องมอืการตดิตามผลและการประเมนิผลส าหรบัการกลบัคนืสู่ครอบครวั (Rise Learning Network) 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 

Changing Mindsets and Practice (ACCI) 

การเปลีย่นแปลงความคดิและวธิปีฏบิตั ิ(ACCI) 

 

The God Ask (Shadrach and Morton) 

พระเจา้ทรงขอ (Shadrach and Morton) 

แห
ล่งข้อม

ูลอ้างอิง

เพิ่
ม
เติ
ม

 



ตารางจ าลองการปฏิบติัการ: 

1. การมีส่วนร่วม 

ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 
ขอ้กงัวลหรอือุปสรรคทีอ่าจ

เกดิขึน้ 

ค าถามส าคญัเกี่ยวกบัการ

เปลี่ยนแปลงใหเ้ดก็ไปสู่การ

เลี้ยงดูแบบครอบครวั 

ค าถามส าคญัเกี่ยวกบัการ

เปลี่ยนแปลงใหเ้ดก็ไปสู่การ

เลี้ยงดูแบบครอบครวั 

การเปลี่ยนแปลงส่วนใดทีดู่

น่าสนใจส าหรบัผูม้ส่ีวนไดส่้วน

เสยี 

ประเดน็ส าคญั (ตอบแบบ

กระชบัและไดใ้จความ) เช่น 

คุณจะโน้มน้าวใหผู้ม้ส่ีวนได้

ส่วนเสยีใหส้นใจในการดูแล

เดก็รูปแบบใหม่นี้อย่างไร 

      

      

      

      

 

 



ตารางจ าลองการปฏิบติัการ: 

2. การจดัการรายกรณี 

ชื่อเดก็ 

การดูแลเดก็

ประเภทใดทีค่วร

ส ารวจเป็นอนัดบั

แรก 

จ าเป็นต้องมกีาร

เตรยีมการ

ประเภทใดใหก้บั

เดก็บ้างก่อนการ

ยา้ยเดก็ 

จ าเป็นต้องมกีาร

เตรยีมการ

ประเภทใดบ้าง

ส าหรบัครอบครวั

ก่อนการส่งมอบ

เดก็ 

เดก็และ

ครอบครวั

จ าเป็นต้องไดร้บั

การสนับสนุน

หลงัการส่งมอบ

เดก็อะไรบ้าง 

ผูม้ส่ีวนไดส่้วน

เสยี 

ขอ้กงัวลหรอื

อุปสรรคทีอ่าจ

เกดิขึน้ 

ค าถามส าคญั

เกี่ยวกบัการ

เปลี่ยนแปลงให้

เดก็ไปสู่การเลี้ยง

ดูแบบครอบครวั 

การเปลี่ยนแปลง

ส่วนใดทีดู่

น่าสนใจส าหรบัผู้

มส่ีวนไดส่้วนเสยี 

ประเดน็ส าคญั 

(ตอบแบบกระชบั

และไดใ้จความ) 

          

          

          

 



ตารางจ าลองการปฏิบติัการ: 

3. ครอบครวั 

ชื่อเดก็ 

การดูแลเดก็

ประเภทใดทีค่วร

ส ารวจเป็นอนัดบั

แรก 

จ าเป็นต้องมกีาร

เตรยีมการ

ประเภทใดใหก้บั

เดก็บ้างก่อนการ

ยา้ยเดก็ 

จ าเป็นต้องมกีาร

เตรยีมการ

ประเภทใดบ้าง

ส าหรบัครอบครวั

ก่อนการส่งมอบ

เดก็ 

เดก็และ

ครอบครวั

จ าเป็นต้องไดร้บั

การสนับสนุน

หลงัการส่งมอบ

เดก็อะไรบ้าง 

ผูม้ส่ีวนไดส่้วน

เสยี 

ขอ้กงัวลหรอื

อุปสรรคทีอ่าจ

เกดิขึน้ 

ค าถามส าคญั

เกี่ยวกบัการ

เปลี่ยนแปลงให้

เดก็ไปสู่การเลี้ยง

ดูแบบครอบครวั 

การเปลี่ยนแปลง

ส่วนใดทีดู่

น่าสนใจส าหรบัผู้

มส่ีวนไดส่้วนเสยี 

ประเดน็ส าคญั 

(ตอบแบบกระชบั

และไดใ้จความ) 

          

          

          

          

 

 



ตารางจ าลองการปฏิบติัการ: 

4. การเปลี่ยนแปลงสินทรพัย ์

เจา้หนา้ทีห่รอื

สนิทรพัย์อื่น 
จุดแขง็และทกัษะ 

ต าแหน่งอื่นที่

เป็นไปไดส้ าหรบั

โครงการใหม่ 

การเตรยีมการที่

จ าเป็น 
ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 

ขอ้กงัวลหรอื

อุปสรรคทีอ่าจ

เกดิขึน้ 

ค าถามส าคญั

เกี่ยวกบัการ

เปลี่ยนแปลงใหเ้ดก็

ไปสู่การเลี้ยงดูแบบ

ครอบครวั 

การเปลี่ยนแปลง

ส่วนใดทีดู่น่าสนใจ

ส าหรบัผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสยี 

ประเดน็ส าคญั 

(ตอบแบบกระชบั

และไดใ้จความ) 

         

         

         

         

 

 



ตารางจ าลองการปฏิบติัการ: 

5. การติดตามและการประเมินผล 

ชื่อเดก็ 
ความส าเรจ็มี

ลกัษณะอย่างไร 

ตวัชี้วดัว่าประสบ

ผลส าเรจ็คอือะไร 

จะมกีารเกบ็ขอ้มูล

อย่างไรและ

เมื่อไหร่? 

ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 

ขอ้กงัวลหรอื

อุปสรรคทีอ่าจ

เกดิขึน้ 

ค าถามส าคญั

เกี่ยวกบัการ

เปลี่ยนแปลงใหเ้ดก็

ไปสู่การเลี้ยงดูแบบ

ครอบครวั 

การเปลี่ยนแปลง

ส่วนใดทีดู่น่าสนใจ

ส าหรบัผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสยี 

ประเดน็ส าคญั 

(ตอบแบบกระชบั

และไดใ้จความ) 

         

         

         

         

 

 



ตารางจ าลองการปฏิบติัการ: 

6. การรณรงคห์าทุน 

ผูส้นับสนุน/

เครอืข่าย

พนัธมติร 

แรงจูงใจในการ

สนับสนุน 

ผูส้นับสนุนสนใจ

ประเดน็ส าคญั

เรื่องใด 

เราควรพูดคุยกบั

พวกเขาอยา่งไร? 

มเีอกสารหรอื

ขอ้มูลใดบ้างที่

เป็นประโยชน์ 

สิง่ทีต่้องการจาก

ผูส้นับสนุน/อะไร

คอืสิง่จ าเป็น

ส าหรบัเรา 

ผูม้ส่ีวนไดส่้วน

เสยี 

ขอ้กงัวลหรอื

อุปสรรคทีอ่าจ

เกดิขึน้ 

ค าถามส าคญั

เกี่ยวกบัการ

เปลี่ยนแปลงให้

เดก็ไปสู่การเลี้ยง

ดูแบบครอบครวั 

การเปลี่ยนแปลง

ส่วนใดทีดู่

น่าสนใจส าหรบัผู้

มส่ีวนไดส่้วนเสยี 

ประเดน็ส าคญั 

(ตอบแบบกระชบั

และไดใ้จความ) 

          

          

          

          

 



ความพร้อมในการเปล่ียนแปลง 
ตวัชี้วดัการเปลี่ยนแปลงรปูแบบการดแูลเดก็จากสถานสงเคราะห์ไปสู่

ครอบครวั 

(การประเมนิตนเอง)  

การประเมนิตนเองดา้นล่างนี้ สามารถน ามาใชไ้ดโ้ดยเจา้หน้าทีทุ่กระดบัขององค์กร ตัง้แต่ผูบ้รหิารไปจนถงึ

พีเ่ลี้ยง นอกจากนี้ยงัสามารถน ามาฝึกใชร่้วมกนัในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร เช่น ผูบ้รหิาร, ผูจ้ดัการอาวุโส, 

หวัหน้าฝ่าย,   พีเ่ลี้ยง, เจา้หน้าทีร่ะดมทุน เป็นต้น 

การก าหนดเกณฑ์เพื่อสะทอ้นให้เหน็ถงึวิธีการโดยยดึตามทรพัยากร คะแนนที่สูงสะท้อนใหเ้ห็นถงึความ

พร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่สูง อีกทัง้ยงัสามารถใชเ้พื่อระบุพื้นที่ทีต่้องการเสริมสรา้งความเข้มแขง็ในการ

เตรยีมการส าหรบัการเปลี่ยนแปลง เช่นเดยีวกบัการตดิตามความคบืหน้า   

 

 

ความตัง้ใจในการเปลี่ยนแปลง 
คะแนน 1 ถงึ 5 

(1 คือ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

และ 5 คือ เหน็ดว้ยอย่างยิง่) 

ความเช่ือ  

1. เราเชื่อว่าเดก็จะมพีฒันาการทีด่ทีีสุ่ดถ้าไดอ้ยู่ในสิง่แวดลอ้มของครอบครวัทีด่ี  

2. เราเชื่อว่าการดูแลเดก็ในรูปแบบสถานสงเคราะหเ์ป็นรูปแบบการดูแลทีล่า้สมยั  

3. เราเชื่อว่าการดูแลเดก็ในรูปแบบสถานสงเคราะหไ์ม่สามารถใหก้ารสนับสนุนการพฒันา

ของเดก็ไดอ้ย่างเตม็ที่ 
 

4. เราเชื่อว่าครอบครวัสามารถไดร้บัการสนับสนุนใหดู้แลลูกของพวกเขาเองได ้และการ

ดูแลเดก็ทางเลอืกสามารถน ามาใชไ้ด ้ในกรณีทีค่รอบครวัไม่สามารถดูแลลูกของพวกเขา

เองได ้

 

5. เราเชื่อว่าการดูแลเดก็แบบกลุ่ม (Group Home) เป็นวธิกีารแก้ปัญหาชัว่คราวส าหรบั

เดก็ทีไ่ม่ไดร้บัการดูแลจากผูป้กครอง 
 

ทศันคติ  

1. เราสามารถเปลีย่นรูปแบบการดูแลเดก็ของเราไดเ้พราะมนัเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด

ส าหรบัเดก็ทีเ่ราดูแลอยู่ 
 

2. เราสามารถใชป้ระสบการณ์จากการดูแลเดก็ทีเ่รามเีพื่อปรบัปรุงรูปแบบการดูแลเดก็ของ

เราได ้
 

3. เราไม่กลวัทีจ่ะต้องเจอกบัการต่อต้านทีเ่กดิจากการเปลีย่นรูปแบบการดูแลเดก็ เพราะ

เราท าไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เดก็ทีเ่ราดูแลอยู่ 
 

4. เราไม่กลวัทีจ่ะพูดคุยถงึเรื่องการเปลีย่นแปลงรูปแบบการดแูลเดก็ของเราใหแ้ก่ผูบ้รจิาค

และสนับสนุน เพราะพวกเขาเชื่อมัน่ในตวัเรา 
 



หน้าต่อไป > 

 

หน้าต่อไป > 

ความตัง้ใจในการเปลี่ยนแปลง (ต่อ)  

คะแนน 1 ถงึ 5 

(1 คือ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

และ 5 คือ เหน็ดว้ยอย่างยิง่) 

ความเป็นผู้น า  

1. พวกเรามทีกัษะความเป็นผูน้ าเพื่อทีจ่ะน าการเปลีย่นแปลงมาสู่องคก์รของเรา  

2. พวกเราสามารถระบุสมาชกิในองคก์รของเราทีส่ามารถเป็นผูน้ าไดใ้นช่วงของการ

เปลีย่นแปลง 
 

3. พีเ่ลี้ยงในองคก์รของเราสามารถเป็นผูน้ าในการเปลีย่นแปลงและสามารถสนับสนุนเดก็

ในช่วงการเปลีย่นแปลงของพวกเขาได้  
 

4. ผูบ้รหิารมทีกัษะความเป็นผูน้ าในการส่งเสรมิการเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะในการท างาน

ร่วมกบัผูบ้รจิาคและผูส้นับสนุน 
 

ความตัง้ใจในการเปล่ียนแปลง คะแนนรวม  

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง 
คะแนน 1 ถงึ 5 

(1 คือ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

และ 5 คือ เหน็ดว้ยอย่างยิง่) 

ความรู้  

1. เรามคีวามรูใ้นการประเมนิความต้องการและสถานการณ์ของเดก็ในความดูแลของเรา  

2. เรามคีวามรูใ้นการประเมนิความต้องการและสถานการณ์ของผูป้กครองและญาตขิองเดก็  

3. เรามคีวามรูท้ีจ่ะสนับสนุนการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของเดก็ โดยการวางแผนและ

ส่งมอบแผนการช่วยเหลอืรายบุคคล 
 

4. เรามคีวามรูท้ีจ่ะสนับสนุนการป้องกนัการแยกเดก็ออกจากพ่อแม่และญาติ  

5. เรามคีวามรูใ้นเรื่องการรบัสมคัร การประเมนิ และฝึกอบรมครอบครวัทดแทน ส าหรบั

เดก็ทีไ่ม่ไดร้บัการดูแลจากพ่อแม่ (ครอบครวัอุปถมัภ์) 
 

6. เรามคีวามรูท้ีจ่ะท างานกบัเยาวชนและสนับสนุนพวกเขาในการเปลีย่นแปลงการดูแล

ไปสู่การพน้จากการสงเคราะห ์
 

7. เรามคีวามรูใ้นการสนับสนุนการเปลีย่นแปลงการดูแลเดก็ของเรา (ถ้าม)ี ไปสู่การดูแล

เดก็ในครอบครวัและชมุชน 
 

8. เรามอีงคค์วามรูท้ัง้หมดทีจ่ าเป็นส าหรบัการเปลีย่นรูปแบบการดูแลเดก็ขององคก์รเรา

แลว้ 
 



 

 

หน้าต่อไป > 

 

 

 

  

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (ต่อ) 
คะแนน 1 ถงึ 5 

(1 คือ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

และ 5 คือ เหน็ดว้ยอย่างยิง่) 

ทกัษะ  

1. เรามทีกัษะในการประเมนิความต้องการและสถานการณ์ของเดก็ในความดูแลของเรา  

2. เรามทีกัษะในการประเมนิความต้องการและสถานการณ์ของผูป้กครองและญาตขิองเดก็  

3. เรามทีกัษะทีจ่ะสนับสนุนการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของเดก็ โดยการวางแผนและ

ส่งมอบแผนการช่วยเหลอืรายบุคคล 
 

4. เรามทีกัษะทีจ่ะสนับสนุนการการป้องกนัการแยกเดก็ออกจากพ่อแม่และญาติ  

5. เรามทีกัษะในเรื่องการรบัสมคัร การประเมนิ และฝึกอบรมครอบครวัทดแทน ส าหรบัเดก็

ทีไ่ม่ไดร้บัการดูแลจากพ่อแม่ (ครอบครวัอุปถมัภ์) 
 

6. เรามทีกัษะทีจ่ะท างานกบัเยาวชนและสนับสนุนพวกเขาในการเปลีย่นแปลงการดูแลไปสู่

การพน้จากการสงเคราะห ์
 

7. เรามทีกัษะในการสนับสนุนการเปลีย่นแปลงการดูแลเดก็ของเรา (ถ้าม)ี ไปสู่การดูแล

เดก็ในครอบครวัและชมุชน 
 

8. เรามทีกัษะทัง้หมดทีจ่ าเป็นส าหรบัการเปลีย่นรูปแบบการดูแลเดก็ขององคก์รเราแลว้  

ประสบการณ์ภาคปฏิบติั  

1. เรามปีระสบการณ์ภาคปฏบิตัทิี่เชีย่วชาญในการท างานกบัเดก็เลก็  

2. เรามปีระสบการณ์ภาคปฏบิตัทิี่เชีย่วชาญในการท างานกบัเดก็โต  

3. เรามปีระสบการณ์ภาคปฏบิตัทิี่เชีย่วชาญในการท างานกบัเด็กพเิศษ  

4. เรามปีระสบการณ์ภาคปฏบิตัทิี่เชีย่วชาญในการท างานกบัเยาวชน  

5. เรามปีระสบการณ์ภาคปฏบิตัทิี่เชีย่วชาญในการท างานกบัพ่อแม่  

6. เรามปีระสบการณ์ภาคปฏบิตัทิี่เชีย่วชาญในการท างานกบัชุมชน  

7. เรามปีระสบการณ์ภาคปฏบิตัทิี่เชีย่วชาญในการท างานกบัครอบครวัอุปถมัภ์  

8. เรามปีระสบการณ์ภาคปฏบิตัทิี่เชีย่วชาญในการท างานกบั (อื่น ๆ - โปรดระบุ)  



 

หน้าต่อไป > 

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (ต่อ) 
คะแนน 1 ถงึ 5 

(1 คือ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

และ 5 คือ เหน็ดว้ยอย่างยิง่) 

องคก์รอื่นท่ีสนับสนุนกระบวนการท างาน  

1. เรามผูีเ้ชีย่วชาญทีจ่ะคอยช่วยเหลอืตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน  

2. เรามอีงคก์รเครอืข่ายทีจ่ะคอยช่วยเหลอืตลอดกระบวนการเปลีย่นแปลงรูปแบบการ

ท างาน 
 

3. เราสามารถเขา้ถงึผูเ้ชีย่วชาญและแหล่งขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์กบัเราตลอดกระบวนการ

เปลีย่นแปลงรูปแบบการท างาน 
 

4. เราเป็นเครอืข่ายกบัองคก์รทีม่แีนวคดิเดยีวกนัซึ่งจะสามารถสนับสนุนกระบวนการ

เปลีย่นแปลงรูปแบบการท างานขอเราได้ 
 

5. เราท างานร่วมกบัองคก์รทอ้งถิน่เพื่อเตมิเตม็บทบาทหน้าที่ในการท างานใหเ้กดิ

ประโยชน์สูงสุด 
 

ความสามารถในการเปล่ียนแปลง คะแนนรวม  

ความพร้อมด้านเงินทุน  

1. ผูบ้รจิาคของเรามส่ีวนร่วมและสนับสนุนองคก์รของเรา  

2. ผูบ้รจิาคของเราส่วนใหญ่มแีนวโน้มทีจ่ะสนับสนุนในการเปลีย่นแปลงของเรา  

3. เรารูว้ธิกีารหาแหล่งเงนิทุนทีม่ ัน่คงส าหรบัการเปลีย่นแปลงของเรา  

4. ผูบ้รจิาคของเรามแีนวโน้มทีจ่ะสนับสนุนค่าใชจ้่ายพเิศษส าหรบัการเปลีย่นแปลง  

5. ผูบ้รจิาคของเราบางรายมแีนวโน้มทีจ่ะสนับสนุนค่าใชจ้่ายส าหรบัการเปลีย่นแปลง  

6. เรารูว้ธิกีารสื่อสารเรื่องการเปลีย่นแปลงกบัผูบ้รจิาคของเราอย่างไร   

7. เรารูว่้าเราสามารถเพิม่ฐานผูบ้รจิาคของเราไดจ้ากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนี้   

8. เงนิทุนของเราสามารถคาดการณ์ไดแ้ละเรามแีผนทีจ่ะพฒันาความยัง่ยนืของเราต่อไป  

ความพร้อมด้านเงินทุน คะแนนรวม (จากด้านบน)  

ความสามารถในการเปล่ียนแปลง คะแนนรวม (จากด้านบน)  

ความสามารถในการเปล่ียนแปลง คะแนนรวม (จากหน้า 51)  



น่ีคือรปูแบบของการดแูลเดก็แบบใหม่ท่ีดีกว่าเดิม 

ท่ีฉันต้องการจะพฒันาในอนาคต (เลือกได้มากกว่า 1 ตวัเลือก) 

รปูแบบการเปลี่ยนแปลงท่ีต้องการ: 

 

1. การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวั (อธบิาย) 

 

 

2. ครอบครวัอุปถมัภ์ 

 

3. ผูเ้ชีย่วชาญดา้นครอบครวัอุปถมัภ์  

 

4. การท างานเพื่อสนับสนุนการใหเ้ดก็ไดอ้ยู่ในครอบครวัและชุมชน 

 

5. การท างานเพื่อสนับสนุนการใหเ้ยาวชนไดอ้ยู่แบบอสิระ  

 

6. สถานรบัเลี้ยงเดก็ (กลุ่มเดก็) 

 

7. สถานบรกิารดา้นการศกึษา (อธบิาย) 

 

 

8. สถานดูแลสุขภาพเบื้องต้น (อธบิาย)  

 

 

9. อื่น ๆ 

 

 


