


 
 

คําแนะนําการใช้ทําเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก 
   ผลจากการศึกษาวิจัยโครงการ “การจัดทําฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย 
และพัฒนาองค์กรในชุมชน เพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว” สามารถสรุปได้ว่า 

   องค์กรเครือข่ายเพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนตามคําส่ังหรือคําพิพากษา 
ของศาลเยาวชนและครอบครัวในปัจจุบัน สามารถจําแนกออกได้เป็น  2 กลุ่ม คือ 

   กลุ่มที่หนึ่ง :  มีรูปแบบเป็นองค์กรเดี่ยวท่ีมีโปรแกรมสําหรับการแก้ไข บําบัด
ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนอยู่แล้ว แต่ยังไม่เคยดําเนินงาน/ ให้บริการเด็กและเยาวชน 
ในกระบวนการยุติธรรมหรือเคยให้บริการอยู่เป็นครั้งคราว แต่ยังไม่มีการส่งต่ออย่างเป็น
ระบบ 

   กลุ่มที่สอง : มีรูปแบบเป็นองค์กรสหวิชาชีพและเครือข่ายชุมชนท่ีเกิดข้ึนจาก
การประสานงานให้มีการบูรณาการการทํางานร่วมกัน ซ่ึงโครงการได้ดําเนินการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในพื้นที่นําร่องจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ค้นพบต้นแบบการบูรณาการ
การทํางานร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงานและคนในชุมชนเพื่อการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมรูปแบบใหม่ “กระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม” 
ที่สามารถพัฒนาให้เกิดข้ึนได้ในทุกพ้ืนท่ี ของประเทศไทย  

   ข้อค้นพบสําคัญอีกประการหนึ่งของงานวิจัย คือ องค์กรเครือข่ายทั้งสอง
กลุ่มสามารถปฏิบัติงานร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวในข้ันตอนของกระบวนพิจารณา 
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 ได้ทั้งข้ันตอนก่อนการดําเนินคดีภายหลังการตรวจสอบการจับ และระหว่าง
ดําเนินคดีในช้ันศาล โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 73 วรรคท้าย และการใช้มาตรการพิเศษ
ก่อนฟ้องตามมาตรา 86 และ ข้ันตอนหลังฟ้อง เป็นการปฏิบัติงานตามแผนแก้ไขบําบัด
ฟ้ืนฟูก่อนพิพากษามาตรา 132 และมาตรการพิเศษช้ันพิจารณา (มาตรา 90) ภายใต้คําส่ัง
ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

   ดังน้ันเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานแก้ไขบําบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนใน
กระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทางโครงการจึงจัดทําหนังสือ “ทําเนียบ
หน่วยงานและองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก” ข้ึน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน



 
 

เครือข่ายรองรับเด็กและเยาวชนตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว 
ซึ่งเป็นหลักการใหม่ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

   หนังสือ“ทําเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก” จัดทําข้ึน
ทั้งหมด 9 เล่มสําหรับใช้งานในศาลเยาวชนและครอบครัวแต่ละพื้นที่ ดังน้ี 

   เล่มท่ี 1 สําหรับใช้งานในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและภาค 1 
   เล่ม 2 ถึง เล่ม 9 สําหรับใช้งานในพื้นท่ีภาค 2 ถึง ภาค 9 ตามลําดับ 

   หนังสือ“ทําเนียบหน่วยงานและองค์กรท่ีปฏิบัติงานด้านเด็ก” แต่ละเล่มจะ
นําเสนอเน้ือหาแยกเป็น 2 ส่วน   

   ส่วนแรกเป็นข้อมูลของหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานด้านเด็กหรือมีโครงการ
สําหรับเด็ก โดยมีรายละเอียดของโครงการต่างๆ ท่ีแต่ละหน่วยงานจัดข้ึนสําหรับเด็ก 
และเยาวชน 

   ส่วนท่ีสองเป็นข้อมูลขององค์กรเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก โดยมีข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กร อาทิ สถานที่ตั้งขององค์กร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และอีเมล์ เป็นต้น 
รวมทั้งวัตถุประสงค์การก่อต้ังองค์กร และกิจกรรมขององค์กร โดยจําแนกตามพื้นที่
ปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งบางองค์กรก่อตั้งข้ึนเพ่ือฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพที่เป็นประโยชน์
ต่องานแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ก็ได้นําเสนอข้อมูลของบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ
เหล่าน้ันซ่ึงปฏิบัติงานในแต่ละพื้นท่ี พร้อมรายละเอียดสําหรับการติดต่อ 

   ข้อมูลท่ีนําเสนออาจยังขาดความสมบูรณ์อยู่บ้าง เน่ืองจากมีข้อจํากัดในการ
ดําเนินการหลายประการ ซึ่งทางโครงการใช้ความพยายามอย่างย่ิงในการรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานและองค์กรเอกชนเกี่ยวกับรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 ประเภทของหน่วยงาน/องค์กร  
 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ  
 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 จํานวนเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมโครงการ  
 คุณสมบัติเจ้าหน้าท่ีผู้ร่วมโครงการ 



 
 

  กลุ่มเป้าหมาย  
 พ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
 ระเบียบในการดําเนินงานปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน  
 ผลการดําเนินงานโครงการที่ผ่านมา 

   หน่วยงาน /องค์กรเอกชนบางส่วนประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล  
ทําให้ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วนตามท่ีสอบถามไป 

   แต่อย่างไรก็ดี ทางโครงการหวังเป็นอย่างย่ิงว่า ข้อมูลในหนังสือ“ทําเนียบ
หน่วยงานและองค์กรที่ ทํางานด้านเด็ก” ทุกเล่มท่ีจัดทํา ข้ึนจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การปฏิบัติงานของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัว 
ในทุกภูมิภาค และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน  
ในการพัฒนาระบบงานเครือข่ายรองรับเด็กและเยาวชนตามคําส่ังและคําพิพากษาของ 
ศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับงานแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก 
และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  ใ ห้ มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเจตจํานง 
ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553         
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กระทรวงสาธารณสุข 
กรมอนามัย  สํานักส่งเสริมสุขภาพ  กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน 

โครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 เน้น “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคน เพ่ือให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและรับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ การพัฒนาสุขภาพจึงควรเริ่มต้นต้ังแต่เด็ก ดังน้ัน โรงเรียน จึงเป็นสถาบันการพัฒนา
สุขภาพที่สําคัญอย่างย่ิง  ในปี 2538 องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนะให้ประเทศต่าง ๆ พัฒนาโรงเรียนไปสู่
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยปรับปรุงโครงสร้างงานอนามัยโรงเรียนท่ีมีอยู่ ต่อมาองค์การอนามัยโลกได้ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ได้จัดให้มีการประชุม Intercountry consultation 
on Health Promoting Schools เม่ือวันท่ี 2 – 5 ธันวาคม 2540 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าประชุมของ
ประเทศไทย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และ
ผู้แทนจาก 7 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงผู้แทนองค์การอนามัยโลกได้เสนอกรอบแนวคิด และ
วิธีการดําเนินงาน ในการจัดต้ังโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Health Promoting Schools) เพ่ือให้โรงเรียนเป็น
จุดเร่ิมต้นของการพัฒนาสุขภาพ ควบคู่ไปกับการเรียน ซ่ึงจะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โดยกําหนดคุณลักษณะของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไว้ว่า “เป็นโรงเรียนท่ีมีขีดความสามารถท่ีแข็งแกร่งม่ันคง ที่จะ
เป็นสถานที่ที่มีสุขอนามัยที่ดี เพ่ือการอาศัย ศึกษาเรียนรู้ และทํางาน”  โดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการสร้าง
ความเข้าใจและส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครอง และบุคลากรในโรงเรียน ได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรในท้องถิ่น
ริเริ่มสร้างสรรค์ ซ่ึงจะส่งผลไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชนอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน และ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาการสาธารณสุขของกรมอนามัยท่ีมุ่งบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม
ป้องกันโรค และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมในพ้ืนที่โรงเรียน สร้างกลไกการประสานงาน 
และปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และชุมชนโดยมีจุดมุ่งหมาย กลวิธี 
และข้ันตอน การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเหมาะสม  กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ได้กําหนดยุทธศาสตร์ของ
การพัฒนา “คน” โดยการที่จะทําให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Health Promoting Schools) 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาให้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์รวมของการพัฒนาสุขภาพนักเรียน ครูบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน และสมาชิกอ่ืนในชุมชน 
 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
ต้ังแต่ พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

-  โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ 
-  โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี เช่น โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯลฯ 
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ผลการดําเนินงานโครงการท่ีผ่านมา 
-  โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 93.47 ของโรงเรียนทั้งหมด 35,234  

โรงเรียน 
 

…………………………….. 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

โครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ํา) 
ภายใต้แผนงานปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจภาคเกษตรกร ผลผลิตการจัดการย้ําชลประทาน 
งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ําและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้าํ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
หลักการและเหตุผล 
            กรมชลประทานได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เขื่อน อ่างเก็บน้ํา อาคารและระบบชลประทานซ่ึงมี
มูลค่ามหาศาลเพ่ือกักเก็บนํ้า  และการกระจายน้ําไปสู่พ้ืนที่เพาะปลูกในยามท่ีนํ้าขาดแคลน ซ่ึงเกษตรกรจะเป็นผู้
ได้รับประโยชน์โดยตรง จากหลักการท่ีว่ายุวชลกรในวันนี้จะสามารถเป็นเกษตรกรท่ีมีวิจารณญาณในการพิจารณา
ถึงเหตุผล ความจําเป็น พร้อมสามารถเป็นเครือข่ายในการประสานติดตามผลการดําเนินการด้านชลประทานในวัน
ข้างหน้า จึงได้จัดโครงการยุวชลกรเรียนรู้โครงการชลประทานขึ้น เพ่ือให้ยุวชลกรทั่วประเทศได้เรียนรู้ถึงคุณค่า
ของน้ํา ความสําคัญของชลประทาน โดยเน้นให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่และระบบ
ชลประทาน เพราะการปฏิบัติงานด้านจัดสรรนํ้า และบํารุงรักษาที่ดีน้ันจะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และการมี
ส่วนร่วมในภารกิจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ และกลุ่มเกษตรกร ดังนั้น บทบาทของยุวชลกรในอนาคต ( คาดว่า
น่าจะเป็นผู้รับช่วงภาระต่อจาก บิดา-มารดา ) จะสามารถรับและทําหน้าท่ีเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดวิทยาการ
และเทคโนโลยีแบบใหม่ได้ อีกทั้งจะเป็นการปลูกฝังให้เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
เกษตรกรของตนให้ก้าวหน้าย่ิงขึ้น  
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในงานชลประทาน 
2. เพ่ือให้การเผยแพร่ความรู้ด้านชลประทานทําได้อย่างกว้างขวางและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน  

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้คุณค่าของน้ําและความสําคัญของชลประทาน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเครือข่ายของโครงการชลประทานเพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสาร 

                
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
     เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                 
จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

หลักสูตร 1 วัน จํานวน 40 คน และหลักสูตรในรั้วโรงเรียน จํานวน 50 คน  

ระยะเวลาการฝึกอบรม  
1. หลักสูตร 1 วัน จัดในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2555 ในเขตพ้ืนที่ของโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา

และโครงการชลประทานจังหวัด ครอบคลุมพ้ืนที่ 76 จังหวัด  
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     2. หลักสูรในร้ัวโรงเรียน จัดในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2555 ในเขตพ้ืนที่ของโครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาและโครงการชลประทานจังหวัด   ครอบคลุมพ้ืนท่ี 76 จังหวัด  
 

สถานที่การฝึกอบรม  
สถานท่ีของทางราชการ และ / หรือ สถานท่ีของเอกชนที่เหมาะสม 

 

วิทยากรในการฝึกอบรม                              
วิทยากรจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เหมาะสม  

 

การประเมินผลการฝึกอบรม  
1. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
 1.1 จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ตํ่ากว่าจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายท่ี

โครงการกําหนดไว้ ( หลักสูตร 1 วัน จํานวน 40 คน และหลักสูตรในรั้วโรงเรียน จํานวน 50 คน ) 
 1.2 ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับเน้ือหา วิชาตามหลักสูตร โดยให้ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตอบแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม โดยประเมิน
ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรม  

 1.3 ประเมินค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความพึงพอใจของกระบวนการฝึกอบรมเก่ียวกับความเหมาะสมของวิทยากร ความเหมาะสม

ของโรงการในภาพรวม ประเมินความคุ้มค่าของโครงการ และปัญหา  
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ําและพัฒนาองค์กรผู้ใช้นํ้า ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 ภายใต้แผนงานจัดต้ังและพัฒนาองค์กรผู้ใช้นํ้าชลประทาน แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาค
เกษตรกร ผลผลิตการจัดการนํ้าชลประทาน งบรายจ่ายอ่ืน จํานวนเงินท้ังสิ้น 14,904,300 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสน
สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ โดยมีรายละเอียดการคํานวณค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ( ด้านบริหารจัดการนํ้า) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 
ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานโครงการ  

1. โครงการชลประทานจังหวัด 
2. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา 
3. กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการน้ํา สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
สถานที่ติดต่อรายละเอียด 

กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ํา สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกรม
ชลประท าน  (สาม เ สน )  ภาย ใน  2 8 25  โ ท รศั พ ท์  : 0 -2 6 69 -3 775  โ ท รส า ร  : 0 -26 69 -1 4 60  
Website : http://ppp.rid.go.th/ E-mail address : rid1460@yahoo.com  
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร 
 
หลักการเหตุผลและแนวคิดของโครงการ 

เป้าหมายหลักของการพัฒนาการเกษตร คือ การที่เกษตรกรและชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และมี
ความสามารถในการดําเนินการทางการเกษตร ท้ังในระดับของการพ่ึงพาตนเองและในระดับของการแข่งขัน กลไก
หนึ่งที่สนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าว น้ันคือ การ
นําเอากระบวนการกลุ่ม การเสริมสร้างเช่ือมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเกษตรกรให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา กําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและจัดการ
กับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด เข้ามาใช้เป็นตัวขับเคล่ือนการพัฒนางานส่งเสริมเกษตรกร ซ่ึงก่อให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือและการดําเนินการเพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง ท้ังเครือข่ายในสาขาอาชีพและ
เครือข่ายหลากหลายอาชีพด้านสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทางเกษตรกร ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาการเกษตร สนับสนุน
ให้เกิดผู้นําเกษตรกรที่มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีของการบริหารงานเกษตรในระดับต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังว่าจะเก้ือหนุนให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรเพ่ือการพัฒนาทาง
เกษตรกรและสังคมเกษตรกรอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน  

 
วัตถุประสงค์  
     1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพทางเกษตรกรและกลุ่มยุว
เกษตรกร รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายดําเนินกิจกรรม เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ในการประกอบอาชีพ
การเกษตร ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง มีความม่ันคงทางอาชีพ มีความเป็นอยู่ท่ีดี ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มและชุมชน 
        2. พัฒนาความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรและ
กลุ่มยุวเกษตรกร ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรให้กับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย  
          3. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
ทางการเกษตร และกลุ่มยุวเกษตรกร ให้เกิดสร้างรายได้ในครอบครัวและลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการกระตุ้นให้มีการ
ออมเพ่ิมขึ้น 
          4. การยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้
เป็นท่ีประจักษ์แก่บุคคลท่ัวไปและเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร  
 
เป้าหมาย  

เกษตรกร จํานวน 21,714 ราย  
 
วิธีการดําเนินงาน  

1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตร  
1.1 พัฒนาองค์กรยุวเกษตรกร  

   1. พัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ( 1 อําเภอ 1 กลุ่มยุวเกษตรกร )  
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         วัตถุประสงค์ 
1) ให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร

และกระบวนการทํางานกลุ่มยุวเกษตรกร 
2) ให้สมาชิกยุวเกษตรกรมีความรู้ความสามารถในทักษะด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร และการ

บริหารจัดการ 
3)  ให้สมาชิกยุวเกษตรมีทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
4) สามารถเป็นกลุ่มตัวอย่างสําหรับกลุ่มยุวเกษตรกรอ่ืนๆในระดับอําเภอได้ 

              เป้าหมาย  กลุ่มยุวเกษตรกร ใน 882 อําเภอ ๆ ละ 1 กลุ่ม ๆ ละ 15 ราย 
               วิธีการดําเนินงาน  

1) วางแผนการดําเนินงาน และคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการโดยพิจารณา
คัดเลือกจากกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กลุ่มยุวเกษตรกรใน
โรงเรียนโรงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบนพ้ืนท่ีสูง และกลุ่มยุวเกษตรกรนอก
โรงเรียน เพ่ือสนับสนุนและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้คลอบคลุมท่ัวถึงกลุ่มยุวเกษตรกรทุกประเภทภายในจังหวัด 

2) การเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ควรพิจารณากลุ่มท่ีทีสมาชิกส่วนใหญ่มีระยะเวลา
การศึกษาต่อในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป เพ่ือให้กลุ่มสามารถดําเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 

3) ฝึกกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร โดยให้มีการจัดประชุม การทํากิจกรรมร่วมกัน และการ
บริหารกลุ่ม ดําเนินการโดยคณะกรรมการกลุ่มยุวเกษตรกร อําเภอละ 1 กลุ่ม ๆ ละ 15 ราย เป็นเวลา 1 วัน  

4) ฝึกอบรมถ่ายทอดคามรู้ และฝึกทักษะด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร ให้กับสมาชิกกลุ่มยุว
เกษตร เช่น การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปอาหาร เป็นต้น โดยสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุเพ่ือการสาธิต
และฝึกอบรม 882 กลุ่ม  

5) ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงาน  
                   2. สัมมนาเพ่ิมสมรรถนะที่ปรึกษายุวเกษตรกร (ส่วนกลาง)  
                   วัตถุประสงค ์ 

1) เพ่ือให้ที่ปรึกษายุวเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดทําตัวช้ีวัดและเกณฑ์จัด
ช้ันกลุ่มยุวเกษตรกร  

2) เพ่ือให้ที่ปรึกษายุวเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการกําหนดแนวทางพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร  

3) เพ่ือสร้างเครื่องมือการจัดช้ันและแนวทางการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร  
 เป้าหมาย ท่ีปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด 77 จังหวัด และเจ้าหน้าท่ี 89 ราย  
 วิธีการดําเนินงาน  

1) คัดเลือกที่ปรึกษายุวเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดๆ ละ 1 ราย เพ่ือเข้าร่วมการสัมมนา  
2) ดําเนินการจัดสัมมนาโดยส่วนกลาง 
3) สรุปรายงานผลการดําเนินงาน  

 2. สร้างโอกาสและเผยแพร่งานยุวเกษตร  
                        1. ชุมนุมยุวเกษตรกรระดับเขต (สสข.)  
                วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเป็นการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตสํานึกให้ยุวเกษตรกรเกิดความรักและ
ภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตรที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีพและเศรษฐกิจของประเทศ  
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2) เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ด้านความคิดการ
ทํางาน และภาวะผู้นําของยุวเกษตรกร เพ่ือพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ  

3) เพ่ือเป็นช่องทางการถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มยุว
เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง  

4) เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มยุวเกษตรกรและกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นที่
รู้จักของสาธารรณชน  
   เป้าหมาย ยุวเกษตรกร (เป็นคณะกรรมการกลุ่มยุวเกษตรกร หรือ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรท่ีมี
ผลงานดีเด่น) ท่ีปรึกษายุวเกษตรกร และเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรระดับเขต โดยแบ่งเป็นเขต 1,2 และ 3 
เขตละ 100 ราย เขต 4,5 และ 6 เขตละ 150 ราย รวมทั้งสิ้น 750 ราย  
 วิธีการดําเนินงาน  

1) วางแผนการดําเนินงาน  
2) จัดทํารายละเอียดโครงการและกิจกรรม  
- การเลือกต้ังคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรระดับเขต และเปิดประชุม 
- การถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการ เช่น การบรรยายพิเศษ การอภิปรายคณะ การจัด

นิทรรศการ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น  
- การแข่งขันด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร และลักษณะความเป็นผู้นํา เช่น การแข่งขัน

ตอบปัญหา การแข่งขันสาธิตเกษตร/เคหกิจเกษตร การแข่งขันตัดสินพืช/สัตว์/เคหกิจเกษตร การแข่งขันตัดสิน
นิทรรศการ การแข่งขันประกอบอาหาร และการแข่งขันพูดในที่ชุมชน เป็นต้น 

- การบําเพ็ญประโยชน์ 
- การแข่งขันกีฬากลุ่มสี นันทนาการ และพิธีเทียน  
3) แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมชุมนุนมฯ ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด  
4) จัดงานชุมนุมฯ ตามรูปแบบท่ีกําหนด 1 ครั้ง ๆ ละ 4 วัน  
5) สรุปรายงานผลการดําเนินงาน  

 2. ชุมนุมยุวเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง ( สสข. 6 จ.เชียงใหม่)  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ยุวเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางการเกษตร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี 

2. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผู้นํายุวเกษตรกรและการสร้างเครือข่ายตามระบบของยุวเกษตรกร 
3. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานยุวเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงของกรมส่งเสริม

การเกษตรสู่สาธารณะ  
      เป้าหมาย  

สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูง ท่ีปรึกษายุวเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง และ เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 
จํานวน 180 คน  
   วิธีการดําเนินงาน 

1) วางแผนกิจกรรมโครวการ 
2) ประสานงานกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 
3) ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน 
4) ปฏิบัติการแบบบูรณาการตามตารางชุมนุม  
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5) ประเมินผลและรายงานผล  
  3. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ( ส่วนกลาง)  

วัตถุประสงค ์ 
1. เผยแพร่ให้เด็ก เยาวชนและผู้สนใจเข้าใจ แนวทางยุวเกษตรกร 
2. การแสดงนิทรรศการเผยแพร่งานยุวเกษตรกรของ กรมส่งเสริมการเกษตร  

                เป้าหมาย จํานวน 1 ครั้ง 
 วิธีการดําเนินงาน 

1. ประชุมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
กําหนดรูปแบบของงาน กําหนดการจัดงาน และบทบาทหน้าที่ในส่วนท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ 

2. จัดทํารายละเอียดโครงการ งบประมาณ และกําหนดรายละเอียดกิจกรรม 
3. จัดทํากิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การแสดงนิทรรศการผลงาน กลุ่ม

ยุวเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นพร้อมสาธิต การแสดงนิทรรศการผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และ กิจกรรมนี
นทนาการเพ่ือสร้างความเพลิดเพลินและสอดแทรกความรู้ให้กับเด็กท่ีเข้าร่วมงาน  

4. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน  
 
     3. การส่งเสริมองค์กรยุวเกษตรกรกับต่างประเทศ (ส่วนกลาง) 

     1. การแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรกับต่างประเทศ  
               (1) เตรียมความพร้อมผู้นําเยาวชนเกษตรไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภา
แลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญ่ีปุ่น (JAEC) 13 ราย 81 วัน  
      วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้นําเยาวชนเกษตรไทย  

1) มีความรู้และเข้าใจในแนวคิด รายละเอียดและแนวทางปฏิบัติขิงโครงการฝึกงานในประเทศญ่ีปุ่น 
2) มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารภาษาญ่ีปุ่นได้ในระดับพ้ืนฐาน  
3) มีความรู้ เข้าใจ และพร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตญ่ีปุ่น 
4) สร้างละพัฒนาระเบียบ วินัย สุขภาพพลานามัย พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใน

การฝึกงานระยะยาว  
             เป้าหมาย ผู้นําเยาวชนเกษตร จํานวน 13 ราย  
 วิธีการดําเนินงาน  

1. การคัดเลือกยุวเกษตรกรไทย 
- สํานักงานเกษตรอําเภอ และสํานักงานเกษตรจังหวัด ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร

ยุวเกษตรกร  
- สํานักงานเกษตรจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ครบถ้วนตรงตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกําหนด แล้วแจ้งรายช่ือพร้อมส่งหลักฐานการสมัครให้สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  
- สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต คดัเลือกผู้สมัครโดยการสอบสัมภาษณ์ แล้ว

แจ้งรายช่ือพร้อมส่งหลักฐานผู้ผ่านการคัดเลือกระดับเขตให้กรมส่งเสริมการเกษตรตามจํานวนที่ได้รับการจัดสรรใน
แต่ละเขต เพ่ือกรมฯพิจารณารวบรวมรายชื่อยุวเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสอบคัดเลือกโดย
คณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ 

- คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ พร้อมด้วยสํานักการเกษตรต่างประเทศ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์ ดําเนินการสอบคัดเลือกยุวเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงาน
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ภาคีท้ัง 5 หน่วยงาน (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์  สํานักงานปฏิรูปที่ดิน เพ่ือ
เกษตรกรรม และสํานักงานวิจัยแลพัฒนาการเกษตรที่สูง) เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมพ้ืนฐาน ฯ 

2. การฝึกอบรมพ้ืนฐานโครงการฝึกงานผู้นําเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญ่ีปุ่น โดย
ฝึกอบรมด้านการเกษตรและภาษาญ่ีปุ่น รวมทั้งการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ต่างๆ ภายใต้การดูแลของศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี  

3. กระทรวง ฯ และหน่วยงานภาคี สอบคัดเลือกยุวเกษตรกรเพื่อเดินทางไปฝึกงานท่ีประเทศญ่ีปุ่น 
4. ประชุมประจําปีระหว่างสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรประเทศญ่ีปุ่น (JAEC) กับประเทศท่ีร่วม

โครงการ 
5. การติดตามนิเทศงานยุวเกษตรกรไทยในประเทศญ่ีปุ่น 

      2) อบรมภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นแก่เยาวชนเกษตรกร (โคอิบูจิ) 8 ราย 10 วัน  
      วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

1. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติในการร่วมโครงการ 
2. มีความรู้ภาพรวมของประเทศญ่ีปุ่น ภาษา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตญ่ีปุ่น  
3. มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับ ระเบียบ วินัย สังคมและสภาวะแวดล้อมในประเทศญ่ีปุ่น 

เป้าหมาย ยุวเกษตรกร ท่ีปรึกษายุวเกษตรกร และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานยุว
เกษตรกรจํานวน 8 ราย  

วิธีการดําเนินงาน  
1. ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครยุวเกษตรกร ท่ีปรึกษายุวเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุว

เกษตรท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 
2. คณะกรรมการ ฯ สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ เพ่ือเข้ารับการอบรมภาษาและวัฒนธรรม

ญ่ีปุ่นท่ีศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี  
3. ดําเนินการฝึกอบรม 
4. ประเมินผลและรายงาน 

   
ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวช้ีวัด 
     1. ผลผลิต 
           เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้รับองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ภาระ
หนี้สินลดลง มีรายได้พอเพียงครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
      2. ผลลัพธ์  

ครัวเรือนเกษตรกรและองค์กรเกษตรมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ิงยืน  
      3. ตัวชี้วัดกระบวนงาน  
      1) ผู้นํากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ผู้นํากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผู้นําและสมาชิกกลุ่มยุว
เกษตรกร จํานวน 21,714 ราย ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ มีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารจัดการองค์กรควบคู่ไปกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การสร้างเครือข่าย การประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่  
       2) เกิดองค์กรเกษตรกรต้นแบบในการบริหารจัดการองค์กรท่ีเข้มแข็ง จํานวน 7 ประเภท 

3) จํานวนกลุ่มเกษตรกรที่มีการฟ้องร้องดําเนินคดีเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี อย่างน้อย 20 กลุ่ม 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       1) เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มยุวเกษตรกร มีรวมกลุ่มและ
สร้างเครือข่ายดําเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความม่ันคงทางอาชีพ 
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ตลอดจนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
      2) เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มยุวเกษตรกร มีความรู้ทักษะ
และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกร สามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาการประกอบอาชีพการเกษตร
ของครอบครัวและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
     3) เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และกลุ่มยุวเกษตรกร มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ค่าใช้จ่ายลดลง และมีการออมในครัวเรือนเกษตรกรเพ่ิมขึ้น  
    4) ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เป็นต้นแบบในการแลกเปล่ียนเรียนรู้สําหรับการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรแก่บุคคลท่ัวไป  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเกษตรกร 
 
โทรศัพท์/โทรสาร  

สํานักพัฒนาเกษตรกร 02-579-3009 
ส่วนพัฒนาองค์กรเกษตร 02-955-1637  
กลุ่มงานพัฒนากลุ่มเกษตรกร 02-579-3006 
กลุ่มงานพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 02-579-7545 
กลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร 02-579-3743      

 E-mail : farmdev10@doae.go.th 
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- จํานวนกลุ่มเกษตรกรที่มี
การฟ้องดําเนินคดีเพื่อปรับ
โครงสร้างหนี้ 

ปัจจัยนําเข้า (Input) ผลผลิตย่อย ตัวชี้วัด (KPI) กระบวนการหลัก (Process) 

ปรับโครงสร้างหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและ
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

- เร่งรัดหนี้สินและฟ้องร้องดําเนินคด ี

ผลผลิต (Output) 

เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกรไดร้ับองคค์วามรู้
และทักษะในการประกอบ
อาชีพภาระหนี้สินลดลงมี
รายได้พอเพียงครอบครัว
อบอุ่นชุมชนเข้มแข็งและมี

สมาชิกองค์กรเกษตรกร
และผู้นําเกษตรกรมี
ความรู้ความสามารถ
และทักษะในการดําเนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ครอบครัวเกษตรกร 

ให้ดีขึ้น 

เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรที่มผีลงาน
ดีเด่น จํานวน 7 สาขา
อาชีพได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

จํานวนลูกหนี้เกษตรกร
ในโครงการฯลดลง 

- การจัดเวทีเครอืข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ระดับจังหวัด 

- การจัดเวทีเครอืข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ระดับประเทศ 

- สมัชชากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ 

- การประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ระดับเขต 

- อบรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด 

- การพัฒนาองค์กรยุวเกษตรกรนําร่องในทุกอําเภอ 

- คดัสรรเกษตรกรตน้แบบ (ประกวดเกษตรกร/
สถาบันเกษตรกรดีเด่น 7 ประเภท) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ครัวเรอืนเกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกรมีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งพา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

- จัดเวทีเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัด 1,925 ราย 
770,000 บาท (จ) 

- จัดเวทีเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับประเทศ 100 ราย 
660,000 บาท (ก) 

- สมัชชากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ 1,030 ราย 3,399,000 บาท (ก) 

- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต 77 ราย 169,400 บาท 
(ข) 

- อบรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด 
4,410 ราย 1,764,000 บาท (จ) 

- ถ่ายทอดความรู้และทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร (1 อําเภอ 1 กลุ่ม ยุว
เกษตรกร) 13,230 ราย 5,292,000 บาท (จ) 

- สัมมนาเพิ่มสมรรถนะที่ปรึกษากลุ่มยวุเกษตรกร 89 ราย 293,700 บาท (ก) 

- เตรียมความพร้อมผู้นําเยาวชนเกษตรไปฝกึงานต่างประเทศ 13 ราย 384,670 
บาท (ศ) 

- อบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ป่นแก่เยาวชนเกษตรไทย 8 ราย 88 000 บาท

-โลร่างวัลและค่าใช้จ่ายในการออกประกวดและเอกสารเผยแพร่ ระดับจังหวัด 
เขต ส่วนกลาง จํานวน 1.924,630 บาท 

- ค่าฤชาธรรมเนียมศาล จํานวน 25 กลุ่ม จํานวน 211,400 บาท (ก) 

ผู้นํากลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรผู้นํากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรผู้นําและสมาชิกกลุ่ม
ยุวเกษตรกร จํานวน 21,714 
ราย ไดร้ับการพัฒนา
ประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ มี
ความรู ้ความสามารถในการ
บริหารจัดการองคก์รควบคู่ไป
กับการจดัการทอ่งเที่ยวเชิง
เกษตร การสร้างเครือข่ายการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร
และการพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ 

องค์กรเกษตรกรต้นแบบใน
การบริหารจัดการองค์กรที่
เข้มแข็งจํานวน 7 ประเภท 

ก = ส่วนกลาง, ศ= ศูนย์ปฏิบัติการ, ข= เขต, จ= จังหวัด 
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สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ( ส.ป.ก )     สายฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2556 
ผลการดําเนินงานปี 2550 - 2555 
 
 

รายการ ผลการดําเนินงานปี 2550 - 2554 
2550 2551 2552 2553 2554 2550 – 2554 

จํานวนโรงเรียน 834 1,002 1,009 402 414 3,661 
จํานวนนักเรียน (ราย) 33,360 50,100 50,450 21,015 22,142 177,067 
 
 
 

รายการ ผลการดําเนินงานปี 2555 
แผน ผลงาน* ร้อยละ 

จํานวนโรงเรียน 400 278 69.50 
จํานวนนักเรียน (ราย) 20,000 5,687 28.44 
 
* ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2555
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สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)     สานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2556 
  

1. หลักการ 

   ปัจจุบันเยาวชนไทยหันไปสนใจเรียนอาชีพอื่นมากกว่า
อาชีพทางการเกษตร ส.ป.ก. คํานึงถึงบุตรหลานเกษตรกร
ในเขต ส.ป.ก. ผู้ที่จะรับที่ดินเป็นมรดกตกทอดในอนาคต 
ดังนั้นจึงจัดกระบวนงานเพื่อพัฒนายุวเกษตรกรในโรงเรียน
ขยายโอกาสในเขตปฏิรูปทีดิน 

2. วิธีการ 

    1. ประสานงานโรงเรียนขยายโอกาสในเขต ส.ป.ก. 
    2. ชี้แจงรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
    3. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรโรงเรียนละ 50 คน 
    4. อบรมสิทธิหน้าที่ของผู้รับที่ดิน ส.ป.ก. และองค์
ความรู้ด้านการเกษตร 
    5. ฝึกทักษะอาชีพทางเกษตรในรูปแปลงผสมผสาน 
 
3.  ประโยชน์ที่ได้รับ 
    1. บุตรหลานเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทราบถึงสิทธิ
หน้าที่ที่จะเป็นผู้รับที่ดิน ส.ป.ก. เป็นมรดกตกทอด 
    2. ยุวเกษตรกรได้เรียนรู้การเกษตรและเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    3. เป็นการต่อยอดโครงการอาหารกลางวันในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

4. ผลการดําเนนิงาน 

   ปี  2550     ดําเนินการใน     834   ในโรงเรียน 

   ปี  2551     ดําเนินการใน   1,002   ในโรงเรียน 

   ปี  2552     ดําเนินการใน   1,009   ในโรงเรียน 

   ปี  2553     ดําเนินการใน     402    ในโรงเรียน 

   ปี  2554     ดําเนินการใน     407    ในโรงเรียน 

   ปี  2555     ดําเนินการใน     278    ในโรงเรียน* 

* ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 

 

5.  แผนการดําเนินงานในปี 2556 

    ดําเนินการใน  400  โรงเรียน 

    ยุวเกษตรกรจํานวน  20,000  ราย 

6. งบประมาณ  2556 

งบประมาณเสนอขอปี  2556             16,198,900   บาท 

ได้รับการจัดสรรปี  2555  16,198,900   บาท 

เพิ่มขึ้นจากปี  2555   -     บาท 

ร้อยละ     -     บาท 

ค่าการลงทุน          40,497  บาท /โรงเรียน 

 

     หมวดรายจ่าย     2555     2556        +/-           % 

งบดําเนินงาน          16,198,900     16,198,900        -               - 

1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และ          502,900         502,900         -               - 

    พาหนะ 

2) ค่าใช้จ่ายในการอบรม       10,127,000     10,127,000        -               - 

3) ค่าวัสดุ                          5.569.000       5.569.000        -               - 
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โครงการสานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฏิรปูท่ีดิน 
 
หลักการและเหตุผล  
    หลักการสําคัญของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ( ส.ป.ก ) ภายใต้นโยบายแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์ และนโยบายของรัฐ คือการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจเพียงพอ 
มาเป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการดําเนินงานปฏิรูปที่ดิน โดยการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
และนิคมเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
ตามวิถพีอเพียงสามารถพ่ึงพาตนเอง ช่วยเหลือเกื้อกูล และนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน  
         นอกจาก ส.ป.ก. จะให้ความสําคัญในการพัฒนาเกษตรกรแล้วยังเน้นการพัฒนาบุตรหลานเกษตรกรหรือยุว
เกษตรกรซ่ึงเป็นผู้ท่ีจะได้รับท่ีดินตกทอดในอนาคต ได้เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรรวมท้ังเพ่ือพัฒนางานของ ส.
ป.ก. ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ส.ป.ก. จึงได้จัดกระบวนการเพื่อพัฒนายุวเกษตรในโรงเรียนขยายโอกาสซ่ึงเป็นบุตร
หลานเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินในรูปแบบของการบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาที่ม่ันคงและย่ังยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  

- เพ่ือสร้างและพัฒนายุวเกษตรกรตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
        - เพ่ือให้ยุวเกษตรกรผู้ ท่ีจะได้รับท่ีดินตกทอดตาม พ.ร.บ ในอนาคต ได้รู้ “สิทธิ และหน้าที่” ของ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  
   
ระยะเวลาดําเนินงาน 

ดําเนินการต้ังแต่เดือนตุลาคม 2550 - กันยายน 2551  
 
กลุ่มเป้าหมาย  
          - โรงเรียนขยายโอกาส 1,834 โรงเรียน ประกอบด้วย 
                - ปี 2550 (ต่อเนื่อง)                  834 โรงเรียน 
                    - ปี 2551                             1,000 โรงเรียน  
        - กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาส 1,834 กลุ่ม ประมาณ 83,000 คน 
 
แนวทางการดําเนินงาน                   
          - สร้างและพัฒนายุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฏิรูปท่ีดิน 6,848 โรงเรียน และยุวเกษตรกร 
2.4 ล้านคน (ผู้ท่ีจะได้รับท่ีดินตกทอดในอนาคต) ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง “สิทธิและหน้าท่ี” ของเกษตรกรท่ี
จะได้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ  
          - สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงการจัดการระหว่างโรงเรียนยุวเกษตรกร และครอบครัวเกษตรกร  
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โครงการต้นแบบรวมพลังยวุเกษตรกรในเขตปฏรูิปท่ีดนิ 
 
หลักการและเหตุผล  
       เพ่ือดําเนินการพัฒนาต่อเน่ืองจากผลการดําเนินงานโครงการสานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาส
เขตปฏิรูปที่ดิน ท่ีได้มีการจัดต้ังกลุ่มยุวเกษตรกรโดยดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะ
ของยุวเกษตรกร ในรูปแบบของการบูรณาการองค์ความรู้ตามแนวปรัชญาพอเพียง และสร้างความเข้าใจในสิทธิ
และหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน โดยเน้นการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงการจัดการระหว่างโรงเรียน 
ครอบครัวยุวเกษตรกร และชุมชน ซ่ึงจากการดําเนินการดังกล่าวมีโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการและมี
รูปแบบการดําเนินกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบเพ่ือขยายผลการเรียนรู้สู่ยุวเกษตรกร เกษตรกร และ
ผู้สนใจท่ัวไป อย่างต่อเน่ืองจึงเห็นสมควรสร้าง “ต้นแบบ” การพัฒนาองค์ความรู้ ต่อเน่ืองของกิจกรรมยุว
เกษตรกรระดับจังหวัด กิจกรรมครอบครัวเกษตรกรระดับจังหวัด และกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในจังหวัด 
เพ่ือทําหน้าท่ีศูนย์กลางการบูรณาการ อันจะก่อให้เกิดการขยายผลในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
รูปธรรมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และปรับเปลี่ยน ทัศนคติของยุวเกษตรกร 
ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบยุวเกษตรกรระดับจังหวัด และระดับระหว่างประเทศ  
 
กลุ่มเป้าหมาย  

โรงเรียนท่ีดําเนินการโครงการสานฝันยุวเกษตรกรฯ ในปี 2550 ท่ีมีความพร้อมในการพัฒนาเปน็โรงเรยีนต้นแบบ  
 
แนวทางการดําเนินงาน  
          1. คัดเลือกโรงเรียนขยายโอกาสในเขตปฏิรูปที่ดินที่ดําเนินการ ปี 2550 ท่ีมีความพร้อม เพ่ือเป็นโรงเรียน
ต้นแบบยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ปี 2551 เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางรวมพลัง 3 องค์ความรู้ ยุวเกษตรกร  
ครอบครัว และชุมชน อันจะก่อให้เกิดความต่อเน่ืองและเครือข่ายบูรณาการการบริหารจัดการเพ่ือเตรียมเกษตรกร
อนาคตในเขตปฏิรูปท่ีดิน  
            1.1) พัฒนาต่อเน่ืององค์ความรู้ภายใต้กิจกรรมยุวเกษตรกรและกิจกรรมครอบครัวผาสุก
เศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนที่เข้าน่วมโครงการสานฝัน ฯ ปี 2550  
                   1.2) พัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ต่อยอด โดยจัดทํากิจกรรม “งานวันตลาดนัดองค์ความรู้ยุว
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” โดยนําเสนอและประกวดองค์ความรู้ 3 กิจกรรมหลัก  
                        - กิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน โดยนําเสนอองค์ความรู้ของกลุ่มยุวเกษตรกร  
                        - กิจกรรมผู้ปกครองยุวเกษตรกร โดยนําเสนอองค์ความรู้กิจกรรมครอบครัวผาสุกเศรษฐกิจพอเพียง  
                        - กิจกรรมชุมชน โดยนําเสนอองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        2. จัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรเขตปฏิรูปท่ีดินประจําปี พ.ศ. 2551 โดยดําเนินการ 
                   2.1 ) โรงเรียนท่ีชนะเลิศระดับจังหวัดเข้าร่วมการนําเสนอกิจกรรมยุวเกษตรกรระดับประเทศ และ
รับการศกึษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะยุวเกษตรกรฯ 4 ภาค ฯลฯ  
                   2.2 ) ครอบครัวท่ีชนะเลิศระดับจังหวัดเข้าร่วมการนําเสนอกิจกรรมครอบครัวผาสุกเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับประเทศ และรับการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ  
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ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน (ค่ายคุณธรรม)” 

หลักการและเหตุผล 
    จากการประเมินสถานการณ์ของสังคมไทยท่ีมีผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 พบว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยจากสังคมเกษตรกรรม สู่สังคมอุตสาหกรรม 
และสังคมฐานความรู้ ส่งผลให้ประเทศรับเอาค่านิยมความเป็นสากลท้ังจากตะวันตกและตะวันออกมาเช่ือมโยงกับ
วิถีความเป็นไทย โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คอื 

(1) การเลียนแบบพฤติกรรมของซีกโลกตะวันตกท่ีมีความอิสรเสรีในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็น
ตัวตน และความต้องการของแต่ละบุคคล ทําให้นิยามของความสุขแตกต่างหลากหลายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ซ่ึงมีวุฒิสภาวะทางอารมณ์น้อยย่อมได้รับผลกระทบมากและส่งผลต่อเน่ืองไปยังครอบครัวและสังคม 

(2) การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วผ่านทางโลกเสมือนจริงทําให้ผู้คนมีความรู้มากขึ้นเกิด
เครือข่ายทางสังคมในโลกเสมือนจริงซ่ึงมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตมากข้ึนทุกขณะ อีกท้ังเกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ี
หลากหลาย แต่การปฏิสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริงมีน้อยลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจะมีการเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและการส่ือสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา สําหรับคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันและไม่สามารถ
เลือกสิ่งดี ๆ ได้ด้วยตนเอง จะเป็นกลุ่มท่ีตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ประกอบกับหากพ่อแม่ไม่เข้าใจและเข้าไม่ถึงโลก
เสมือนจริง จะมองกิจกรรมท่ีเด็กเข้าไปร่วมออนไลน์ในทางลบเท่าน้ัน ทําให้เกิดช่องว่างครอบครัว และเกิดความ
เหลื่อมล้ําในการเข้าถึงเทคโนโลยี 

(3) คนไทยเร่ิมหวนคํานึงถึงความสงบสุขแบบในอดีต ท่ามกลางสภาพสังคมท่ีมีความขัดแย้งสับสนวุ่นวาย 
มีวิถีชีวิตเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน จึงเป็นโอกาสในการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็น
แบบพอเพียงและหันมาดําเนินชีวิตอย่างสงบสุข แผนปฏิรูปประเทศไทย (2554) จึงให้มีการส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยพัฒนาอาชีวศึกษาควบคู่กับการสนับสนุนที่ดินมาทํากินและแหล่งทุน ส่งเสริมทักษะ
การประกอบอาชีพในสถานประกอบ การเป็นผู้ประกอบการายย่อย รวมทั้งพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

(4) การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคสู่ภาค และจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมกับแรงงาน
ไทยเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนต้องปรับตัวกับวัฒนธรรม ที่หลากหลายและมีความ
จําเป็นท่ีจะต้องเข้าใจเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างสมานฉันท์ 

จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยด้วยเหตุผลที่สําคัญดังกล่าว ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นจํานวนมาก
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีพอ จึงเกิด
ปัญหาสังคมตามมา 
 จากข้อมูลการสํารวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย (น.พ.สุริยเดว ทรีปาตี,2552) พบว่าเด็กและเยาวชน
ไทยยังมีจุดอ่อนด้อยหลายประการ ท่ีสําคัญคือการพูดจริง และความซ่ือสัตย์ แม้กระท่ังเด็กเรียนดี ก็ยังได้คะแนน
ข้อน้ีตํ่า รวมท้ังยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาค่อนข้างน้อย ซ่ึงเป็นภาพสะท้อนว่าเด็กและเยาวชนไทยใน
ปัจจุบันยังขาดหลักยึดเหน่ียวท่ีพ่ึงทางใจ รวมไปถึงการขาดคุณธรรมจริยธรรม เช่นเรื่องของการให้อภัยและการอยู่
ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็น เป็นต้น นอกจากน้ี ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับการบําเพ็ญประโยชน์และการได้รับ
มอบหมายบทบาทหน้าที่ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่สะท้อนเร่ืองจิตอาสาในการสร้าง
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ในขณะท่ีการศึกษาของโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (2553) 
พบว่า พฤติกรรมท่ีสะท้อนคุณธรรมของเด็กก็มีแนวโน้มท่ีดีขึ้นหลายด้าน อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือสังคมของเด็กก็เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 57 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 62 ในปี 2552 ซ่ึงอาจเป็นผลจากการ
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รณรงค์ด้านคุณธรรมในสังคมท่ีมีมาอย่างต่อเน่ือง พฤติกรรมด้านคุณธรรมในส่วนของการผูกพันกับศาสนา ถึงแม้
จะอยู่ในระดับตํ่าแต่มีแนวโน้มดีขึ้น คือ จํานวนเด็กท่ีเข้าวัดเป็นประจําเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 9 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 
11 เป็นร้อยละ 16 จํานวนเด็กสวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจําเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 27 และจํานวน
ของเด็กน่ังสมาธิเป็นประจําเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกันจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 13 
 จากข้อมูลการสํารวจดังกล่าว ทําให้สังคมไทยต้องมีความตระหนักและร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน
ในสังคม เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษควรได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษในการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้คู่ธรรมได้รับการพัฒนาสู่ความม่ันคง แข็งแรง ดี มีสุข และ
สร้างสรรค์ ตามเป้าประสงค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในช่วงปี 2555 – 2559 กรมการศาสนาและศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เด็กและเยาวชนทุกคนจําเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่และดูแลอย่าง
เหมาะสมและรอบด้านจากพ่อแม่ ผู้ดูแลชุมชน และสังคมด้วยความรู้ท่ีหลากหลาย โดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่คํานึงถึง
ความเท่าเทียม เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาสังคมในทุกระดับ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษ ซ่ึงเป็นเยาวชนท่ีถูกกล่าวหาว่าทําความผิด 
ภายใต้การดูแลของศาลเยาวชนและครอบครัว เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาเป็นพิเศษ 
ควรได้รับการดูแลจากทุกภาคส่วนในสังคม ดังนั้น กรมการศาสนา จึงได้กําหนดจัดค่ายคุณธรรมแก่เด็กและ
เยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่าทําความผิดท่ัวประเทศ เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความผูกพันกับครอบครัวมี
คุณธรรมจริยธรรม ยึดม่ันในหลักคําสอนทางศาสนา มีความพอเพียง รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีจิตสาธารณะ รัก
สิ่งแวดล้อม สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์  
(1) เพ่ือให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้นําหลักธรรมในศาสนามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและพัฒนาจิตใจ

อย่างมีเหตุมีผลในการดํารงชีวิต 
(2) เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนด้วยมิติทางศาสนา พัฒนาทางด้านศีลธรรม

และปลูกฝังจริยธรรมในกลุ่มเป้าหมาย 
(3) เพ่ือการสร้างเสริมจิตสํานึกที่ดีต่อการดํารงตนอย่างมีสติสัมปชัญญะ มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีดีต่อตนเองและ

บุคคลอ่ืน ท้ังในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
(4) เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจด้วยหลักธรรมในพุทธศาสนา ท่ีจะป้องปรามมิให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้น

ได้กระทําความผิดขึ้นซํ้าอีก 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมกับกรมการศาสนา 

จํานวนเจ้าหน้าท่ีผู้ร่วมโครงการ 
ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดทั้ง 9 ภาค เจ้าหน้าท่ีจากกรมการศาสนาและเจ้าหน้าท่ี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดทั้ง 9 ภาค 
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คุณสมบัติเจ้าหน้าท่ีผู้ร่วมโครงการ 
ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครัวครัวจังหวัดท้ัง 9 ภาค เจ้าหน้าที่จากกรมการศาสนาและเจ้าหน้าท่ี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดทั้ง 9 ภาค ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กและเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดพร้อมท้ังผู้ปกครอง 

พื้นท่ีรับผิดชอบ 
ทุกพ้ืนท่ีในเขตอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดทั้ง 9 ภาค 

ระเบียบในการดําเนินงานปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน 
เงื่อนไขในการรับตัวเด็กและเยาวชน 
 ศาลมีคําสั่ง/คําพิพากษาให้เด็กและเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม/คุมความประพฤติ 

สภาพปัญหา 
 เด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในข้อหา ยาเสพติด กระทําชําเรา ลักทรัพย์ ทําร้าย
ร่างกาย แข่งรถในทางสาธารณะ ฯลฯ 

จํานวนเด็กท่ีรับเข้าโครงการ 
 เด็กและเยาวชนทั้ง 9 ภาค ๆ ละ 50 คน รวม 450 คน 

ระยะเวลาที่ให้เด็กอยู่ในโครงการ 
 เด็กและเยาวชนอยู่ในโครงการค่ายคุณธรรม รวม 4 วัน 

รูปแบบ/เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการดําเนินงานโครงการ 
 -กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ 
 -สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตตภาวนา 
 -ฟังบรรยายจากพระธรรมวิทยากร 
 -กิจกรรมสันทนาการเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ผลการดําเนินงานโครงการท่ีผ่านมา 
(1) เด็กและเยาวชนได้นําหลักธรรมในศาสนามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและพัฒนาจิตใจอย่างมีเหตุมีผล

ในการดํารงชีวิต 
(2) เยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนด้วยมิติทางศาสนา พัฒนาทางด้านศีลธรรมและ

ปลูกฝังจริยธรรมในกลุ่มเป้าหมาย 
(3) เยาวชนมีจิตสํานึกที่ดีต่อการดํารงตนอย่างมีสติสัมปชัญญะ มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีต่อตนเองและบุคคลอ่ืน 

ท้ังในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
(4) เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจด้วยหลกัธรรมในพุทธศาสนา ไม่กระทําความผิดขึ้นซํ้าอีก 
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โครงการ “โครงการบรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ” 

หลักการและเหตุผล 
 สภาพปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น เพราะขาดหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจขาด
คุณธรรมจริยธรรมมุ่งหวังเพียงประโยชน์ของตน โดยไม่คํานึงถึงความเดือดร้อนของสังคม หรือผลเสียหายท่ีจะ
เกิดขึ้นต่อประเทศชาติ หาผู้ใหญ่ที่ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นตัวอย่างอันดีงามให้เด็กและเยาชนปฏิบัติตามได้ยาก 
เป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางสังคมท่ีมีปัญหาความแตกแยก เริ่มต้ังแต่ครอบครัวไปจนถึง
สังคมทุกระดับ การได้รับสื่อต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นความรุนแรง สื่อทางอินเตอร์เน็ต การแพร่หลายของยา
เสพติด ปัญหาทางเพศท่ีเกิดขึ้นก่อนวัยอันควร ล้วนแล้วแต่ย่ัวยุให้ประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสีย เพราะขาดความ
ยึดเหนี่ยวที่เป็นท่ีพ่ึงทางใจ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 จึงเห็นควรที่จํานํามิติทางศาสนาเข้ามาเป็นหลักในการกล่อมจิตใจของเด็กและเยาวชนท่ีพลั้งพลาดกระทํา
ความผิด เนื่องมาจากส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ดี หรือถูกเพ่ือนฝูงชักชวน เป็นการหยิบย่ืนโอกาสให้เข้ามาอยู่ในร่มเงาของ
พุทธศาสนา ท่ีจะนําธรรมะมาจุดประทีปนําทางให้มีสติกําลังใจในการดํารงชีวิตต่อไปอย่างถูกต้อง 
 ท่ีสําคัญที่สุดประเทศไทยเจริญเติบโตต่อเนื่องตลอดมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ต้ังแต่
สมัยโบราณจนถึงทุกวันน้ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงปกครองแผ่นดินไทยโดยธรรม
เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสมด่ังพระราชดํารัสเม่ือเสด็จขึ้นครองราชย์ โครงการพระราชดําริกว่าสี่พัน
โครงการช่วยแก้ปัญหานานาประการและสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่พสกนิกรของพระองค์อย่างท่ัวถึง ในปี 
พ.ศ.2555 น้ี จะเป็นวาระมหามงคลเฉลิมพระชนม์ 85 พรรษา และสมเด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามม
ราชกุฎราชกุมารจะมีพระชมมายุครบ 60 ชันษา 
 จึงเห็นเป็นโอกาสอันควรที่จะนําเด็กและเยาวชนท่ีถูกกล่าวหาว่าทําความผิดมาบรรพชาเป็นสามเณร เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในวาระมหามลคลดังกล่าวแล้ว 
  
วัตถุประสงค์โครงการ 

(1) นําเด็กและเยาวชนท่ีถูกกล่าวหาว่าทําความผิด มาบรรพชาเป็นสามเณร จํานวน 60 รูป ในวันท่ี 28 
กรกฎาคม 25555 เท่าพระชนมายุสมเด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารสยามมราชกุฎมาร 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล 

(2) นําเด็กและเยาวชนท่ีถูกกล่าวหาว่าทําความผิด มาบรรพชาเป็นสามเณร จํานวน 85 รูป ในวันท่ี 15 
ธันวาคม 2555 เท่าสิริรวมพระชนมายุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน 

(3) นําเด็กและเยาวชนดังกล่าวบรรพชาเป็นสามเณร เพ่ือศึกษาธรรมะ และปฏิบัติธรรม ณ วัดยานนาวา ครั้งละ 9 วัน 
(4) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนดังกล่าวได้รับการอบรมสั่งสอน โดยพระธรรมวิทยากรเพ่ือจักได้นํามิติทางศาสนา

ไปกํากับการดํารงชีวิตภายภาคหน้าให้มีสติ มีศีล มีธรรมในการประพฤติตนเพ่ือไปสู่เป้าหมายชีวิตท่ีดีงามต่อไป 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
 รุ่นแรก         28 กรกฎาคม 2555 – 5 สิงหาคม 2555 
 รุ่นท่ีสอง 15 ธันวาคม  2555 – 23 ธันวาคม 2555 
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ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมโครงการ 
(1) วัดยานนาวา 
(2) ศาลเยาวชนและครอบครัว 
(3) ผู้ที่สนใจให้ความร่วมมือ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนท่ีถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด และเข้ามาสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
      
ระเบียบในการดําเนินงานปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน 
เงื่อนไขในการรับตัวเด็กและเยาวชน 
 เด็กและเยาวชนชาย 

สภาพปัญหา 
 เด็กและเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด 

จํานวนเด็กท่ีรับเข้าโครงการ 
 รุ่นแรก   จํานวน 60 คน 
 รุ่นท่ีสอง  จํานวน 85 คน  

ระยะเวลาที่ให้เด็กอยู่ในโครงการ 
 รุ่นละ 9 วัน 

รูปแบบ/เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนินงานโครงการ 
 นําเด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการบรรพชาเป็นสามเณร เพ่ือศึกษาธรรมะ และปฏิบัติธรรม ณ วัดยาน
นาวา ครั้งละ 9 วัน 

ผลการดําเนินงานโครงการ 
 การสนับสนุนจากผู้ร่วมโครงการ 

(1) ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรจีวร บรรพชาสามเณร รูปละ 1,000 บาท 
(2) ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร 9 รูป รูปละ 900 บาท 
(3) ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการฯ ตามกําลังศรัทธา 

ความสําเร็จของโครงการ 
เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ปรับตัวให้มีระเบียบวินัย รู้จักผิดชอบ ช่ัวดี ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม

ตามคําสอนสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า และจะได้นํามิติทางศาสนาไปเป็นหลักปฏิบัติเพ่ือกํากับการดํารงชีวิตได้
ถูกต้องต่อไป 
 และท่ีสําคัญได้มีโอกาสตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระบรม
วงศานุวงศ์ โดยได้ร่วมทํากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน 
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โครงการ “กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ์(E.Q) 

และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (M.Q) 

หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติและการดําเนิน
ชีวิต ส่งผลให้เยาวชนซ่ึงเป็นวัยที่ด้อยทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิต้องตกเป็นเครื่องมือของความเจริญท่ีขาดความสมดุล เหตุ
เพราะว่าความเจริญดังกล่าวเป็นความเจริญในด้านวัตถุ ซ่ึงมิได้ควบคู่ไปกับความเจริญในทางคุณธรรมและจริยธรรม
อันเป็นสิ่งท่ีจําเป็นในการอยู่ร่วมกันของสมาชิกสังคม ประกอบกับภาวะความอ่อนแอของความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวที่เด็กและเยาวชนจะต้องเติบโตข้ึนท่ามกลางกระแสสังคมที่ผลักดันให้พ่อแม่ผู้ปกครองหันมาครํ่าเคร่งกับ
การทํามาหาเลี้ยงครอบครัว ขาดการปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว เด็กและเยาวชนซ่ึงเคยเป็นศูนย์กลางของการ
ดูแลและขัดเกลาของสังคมและครอบครัว จึงต้องแสวงหาแนวทางในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเอง
โดยขาดผู้ดูแลให้คําปรึกษาจนพลาดพลั้งหลงผิดเกิดเป็นปัญหาทางสังคมที่ตามมาอย่างมากมาย ด้วยเหตุน้ีกิจกรรม
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q) และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (M.Q.) ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจึง
กําหนดแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการเลือกรับเอาสิ่งต่าง ๆ จากสังคมให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจน
ความสามารถในการจัดการตนเองในด้านอารมณ์ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้
เด็กและเยาวชนท่ีประสบปัญหาในชีวิตและกระทําความผิดมีองค์ความรู้และทักษะในการดําเนินชีวิตมากขึ้นและ
เพียงพอต่อการดําเนินชีวิตท่ามกลางกระแสความผันแปรของสังคม 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนท่ีประสบปัญหาในชีวิตและกระทําความผิดมีพัฒนาการในการรู้จัก เข้าใจในตนเอง
และผู้อ่ืน ยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน มีความตระหนักรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืน พร้อม
ท้ังสามารถปรับและแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
 จํานวน 15 ช่ัวโมง/หลกัสูตร แบ่งเป็น 5 สัปดาห์ 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมโครงการ 
 คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด และเข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง ระเบียนในการดําเนินงานปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน 

เงื่อนไขในการรับตัวเด็กและเยาวชน 
 เด็กและเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด และเข้าสู่กระบวนการของศาลจํานวนเด็กที่รับเข้า
โครงการ 15-20 คน/ครั้ง 
 



  22

ระยะเวลาที่ให้เด็กอยู่ในโครงการ 
 ทุกวันอังคารเวลา 13.00 – 16.00 น. จํานวน 5 สัปดาห์ คิดเป็น 15 ช่ัวโมง  

รูปแบบ/เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนินงานโครงการ 
 จัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความคุ้นเคยในการทํากิจกรรมร่วมกันและเพื่อให้ได้เรียนรู้ทักษะ
ในการส่ือสารและทักษะต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

ลการดําเนินงานโครงการ 
 เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาในชีวิตและกระทําความผิดท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ (E.Q) และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (M.Q) มีการพัฒนาทักษะที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต
ตระหนักในคุณค่าของตนเองมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตนเองและขณะเดียงกัน ก็รู้เท่าทันอารมณ์
ของผู้อ่ืน และแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถดําเนินชีวิตด้วยหลกัคุณธรรมจริยธรรม 
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โครงการ “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” 

หลักการและเหตุผล 
 สถาบันครอบครัว เป็นหน่วยงานท่ีเล็กท่ีสุดของสังคม แต่มีความสําคัญสูงสุดในการหล่อหลอมบุคลิก 
ลักษณะนิสัย รวมไปถึงทัศนคติในการดํารงชีวิตของเด็กและเยาวชน อันจะก้าวไปเป็นกําลังสําคัญของสังคมและ
ประเทศชาติสืบต่อไป ด้วยภาระอันย่ิงใหญ่ในการเป็นตัวอย่างท่ีดี ถ่ายทอดแบบอย่างอบรมบ่มเพราะและช้ีนํา
แนวทางในการดํารงชีวิตที่ถูกต้อง โดยมีพ้ืนฐานแห่งความรัก ความเข้าใจ 
 แต่สําหรับเด็กและเยาวชนทีหลงกระทําความผิดไม่อาจดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเพราะอะไร 
สาเหตุสําคัญท่ีเกี่ยวข้องคืออะไร เหตุใด ครอบครัวของเขาเหล่านั้นไม่ได้ให้ภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตในสังคมแก่
พวกเขา ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมของสังคมท่ีเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการแข่งขันในด้านวัตถุ ด้านเศรษฐกิจ 
การย่อหย่อนในด้านศิลธรรม จริยธรรม ประเพณี เป็นไปได้ไหมว่าครอบครัวของเขาเหล่าน้ัน ขาดซึ่งปัจจัยสําคัญ
แห่งองค์ประกอบของครอบครัวท่ีมีคุณภาพ ดังนี้ โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว จึงเป็นโครงการที่
จะส่งเสริมให้เกิดความรัก ความห่วงใย และความอบอุ่นภายในครอบครัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือฟ้ืนฟู แก้ไข เยียวยาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด ให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและไม่
กลับมากระทําความผิดซํ้าอีก 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
 กําหนด 2 วัน 

ผู้รับผิดชอบ 
(1) ส่วนช่วยอํานวยการ (กลุ่มงานกิจการผู้พิพากษาสมทบ) 
(2) ส่วนคลัง (งานพัสดุ) 
(3) คณะกรรมการบริหารผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
(4) คณะทํางานค่ายอินทรีและครอบครัวอบอุ่น 

กลุ่มเป้าหมาย 
(1) บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนผู้กระทําความผิด 
(2) เด็กและเยาวชนผู้กระทําความผิดที่เข้าสู่กระบวนพิจารณาคดี 

ระเบยีบในการดําเนินงานปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน 
เงื่อนไขในการรับตัวเด็กและเยาวชน 
 เด็กและเยาวชนผู้กระทําความผิดที่เข้าสู่กระบวนพิจารณาคดี 
 

จํานวนเด็กท่ีรับเข้าโครงการ 
  รุ่นละ 50 คน จํานวน 2 รุ่น 
ระยะเวลาที่ให้เด็กอยู่ในโครงการ 
 รุ่นละ 2 วัน 
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รูปแบบ/เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการดําเนินงานโครงการ 
 กิจกรรมสันทนาการ 

ผลการดําเนินงาน 
(1) สร้างการตระหนักรู้ และความสําคัญของสถาบันครอบครัว 
(2) สร้างจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองต่อการเลี้ยงดูและเยาวชนอย่าง

เหมาะสมตามวัย 
(3) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัว ชุมชน และศาลเยาวชนและครอบครัว ในการป้องกันการ

กระทําความผิดซํ้าของเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 
(4) เด็กและเยาวชนเกิดความรัก ความเข้าใจ และความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว 
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สํานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

โครงการ ค่ายอบรมเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 

หลักการและเหตุผล 

โครงการค่ายอบรมเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป็นโครงการที่สํานักเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมได้ดําเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี โดยมียุทธศาสตร์สําคัญท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชาติ
ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงจะเน้นไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
เยาวชนอาสาสมัคร ในการตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสังคม มีจิตอาสาในการขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมให้เป็นท่ีแพร่หลายในสังคม 
วัตถุประสงค์โครงการ 

(1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์กับเยาวชนในการรู้เท่าทันสังคมโลก และสามารถเลือกสรร
กลั่นกรองนํามาปรับใช้สําหรับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

(2) เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้เยาวชนทํากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
(3) เพ่ือให้เยาวชนผู้ประสบปัญหาได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
(4) เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
(5) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมตัวอย่างการทํางานเพื่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) 

 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
จัดต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี ปีละประมาณ 3 – 5 วัน 
 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมโครงการ 
สํานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
รุ่นละ 100 คน โดยประมาณ 
 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา จํานวน 100 คน/รุ่น 
 

พื้นท่ีรับผิดชอบ 
ตามความเหมาะสม 

ระเบียบในการดําเนินงานปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน 
 เงื่อนไขในการรับตัวเด็กและเยาวชน 

- เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา 
 จํานวนเด็กที่รับเข้าโครงการ 

- 100 คน/รุ่น 
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 ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
- 3 – 5 วัน 

 รูปแบบ/เครื่องมือ ท่ีใช้ในการดําเนินงานโครงการ 
- กิจกรรมทางวิชาการ 
- กิจกรรมนันทนาการ 
- การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

 

ผลการดําเนินงานโครงการท่ีผ่านมา 
 การสนับสนุนจากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 

-  ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทุกหน่วยงาน 
- ได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
- ได้รับการสนับสนุนจากกองกํากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
- ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 
- วัดสามง่าม จังหวัดนนทบุรี 

 ความสําเร็จของโครงการ 
-  เยาวชนอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถทําหน้าที่เป็นแกนนําเยาวชนเครือข่ายเฝ้า

ระวังทางวัฒนธรรมท่ีดีได้ 
- เกิดการรวมตัวของเยาวชนเป็นเครือข่ายเพ่ือทํางานให้แก่สังคม 
-  เครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความ

ภาคภูมิใจในการทําดี และเกิดจิตสาธารณะ 
- เยาวชนเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมห่างไกลจากอบายมุข และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม 
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กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
 

โปรแกรมแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก/เยาวชนของกรมพนิิจและคุ้มครองเด็ก/เยาวชน (นักจิตวิทยา) 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็ก ฯ ประกันตัวก่อนมีคําพิพากษา 

สภาพปัญหา 
-  เด็ก/เยาวชนมีเวลาว่างไม่ได้ทํางานหรือเรียนหนังสือ 
-  กรณีเด็ก/เยาวชนที่มีงานทําหรือเรียนหนังสือแต่มีพฤติกรรมไม่ใส่ใจ ขาดความรับผิดชอบ หรือมีพฤติกรรม
เสียหายอันเน่ืองมาจากการทํางานหรือการเรียนเช่น ไปทํางานสาย  มีเรื่องทะเลาะกับเพ่ือนร่วมงาน ถูกพักงาน 
ถูกพักการเรียน ไม่เข้าเรียน ขาดเรียนบ่อยจนไม่มีสิทธิสอบ 

ชื่อโปรแกรม 
โปรแกรมการบําบัดฟ้ืนฟูแบบเช้ามาเย็นกลับ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้เข้าใจและตระหนักรู้ในตนเองในด้านพฤติกรรม อารมณ์ ครอบครัว 
2. เพ่ือให้เด็กเยาวชนมีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนแก้ไขตนเองในทางที่เหมาะสม 
3. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเป็นสังคมโดยฝึกการรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม

การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้รับการพัฒนาและมีความรู้ในการดําเนินชีวิตในสังคมอย่างเหมาะสม 
5. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีการวางแผนชีวิตในอนาคตร่วมกับครอบครัว 
6. เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเด็ก/เยาวชนและครอบครัว 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
- 5 วันต่อเนื่อง 
- 4 สัปดาห์ 

จํานวนคาบ 
- 25คาบ 
- 68 คาบ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ 

-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็ก ฯ มาตรการพิเศษ 

สภาพปัญหา 
เด็ก/เยาวชนที่เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาและมีแผนแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูตามมาตรา 87 

ให้เข้ารับการบําบัดใน 
โปรแกรมนี้ 

ชื่อโปรแกรม 
โปรแกรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็ก/เยาวชน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาของตนเองและมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
2. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตเพ่ือปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือให้ครอบครัวของเด็ก/เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก/เยาวชนให้เหมาะสม 
4.เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว และเรียนรู้การต้ังเป้าหมายในชีวิตร่วมกัน 
5. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้เรียนรู้การต้ังเป้าหมายในชีวิตและมีแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย 
6. เพ่ือป้องกันการกระทําผิดซํ้าของเด็ก/เยาวชน 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
กรณีจัดแบบสัปดาห์ละ 1 วัน 
- จัดกิจกรรมเป็นเวลา 5 สัปดาห์สัปดาห์ละ 1 วัน ต้ังแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. กิจกรรม มีจํานวน

ท้ังหมด 24 กิจกรรม 25 ช่ัวโมง กรณีจัดแบบ 5 วัน ต่อเน่ือง 
- จัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา 5 วัน ทําการต่อเน่ืองกัน ต้ังแต่เวลา 09.00 -   15.30 น. มีจํานวนท้ังหมด 

24 กิจกรรม 25 ช่ัวโมง 

จํานวนคาบ 
25 คาบ 

ผู้รับผิดชอบ 
กรณีสถานพินิจที่มีแรกฯ ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พนักงานคุม

ประพฤติ อาจขอความร่วมมือจากนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ พยาบาลกรณีสถานพินิจท่ีไม่มีแรกรับฯ นัก
สังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พนักงานคมุประพฤติ 

-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็ก ฯ ศาลสั่งแก้ไขก่อนมีคํา พิพากษาตามมาตรา 132 

สภาพปัญหา 
 เด็ก/เยาวชนท่ีศาลมีคําสั่งให้รับการแก้ไขบําบัด ฟ้ืนฟูตามมาตรา 132 ท่ีมีผลการจําแนกว่า มีความเส่ียง

ระดับ RT ปานกลางและความจําเป็น N อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 3 ด้านขึ้นไป 

ชื่อโปรแกรม 
โปรแกรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็ก/เยาวชน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาของตนเองและมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
2. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตเพ่ือปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือให้ครอบครัวของเด็ก/เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก/เยาวชนให้เหมาะสม 
4.เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว และเรียนรู้การต้ังเป้าหมายในชีวิตร่วมกัน 
5. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้เรียนรู้การต้ังเป้าหมายในชีวิตและมีแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย 
6. เพ่ือป้องกันการกระทําผิดซํ้าของเด็ก/เยาวชน 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
กรณีจัดแบบสัปดาห์ละ 1 วัน จัดกิจกรรมเป็นเวลา 5 สัปดาห์สัปดาห์ละ 1 วัน ต้ังแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. 

กิจกรรมมีจํานวนทั้งหมด 24 กิจกรรม 25 ช่ัวโมง 
กรณีจัดแบบ 5 วัน ต่อเน่ือง จัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา 5 วัน ทําการต่อเน่ืองกัน ต้ังแต่เวลา 9.00 - 

15.30 น. มีจํานวนท้ังหมด 24 กิจกรรม 25 ช่ัวโมง 

จํานวนคาบ 
25 คาบ 

ผู้รับผิดชอบ 
กรณีสถานพินิจที่มีแรกฯ ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พนักงานคุม

ประพฤติ และอาจขอความร่วมมือจากนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ พยาบาล 
กรณีสถานพินิจท่ีไม่มีแรกรับฯ ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พนักงานคุม

ประพฤติ 
 

-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็ก ฯ ในสถานแรกรับ 

สภาพปัญหา 
มีความเครียด วิตกกังวล สับสน ท้อแท้ขาดความตระหนักรู้ตนเองและผู้อ่ืน มีปัญหาการปรับตัว 

ชื่อโปรแกรม 
โปรแกรมบําบัดของสถานแรกรับเด็ก/เยาวชน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีแรงจูงใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรม และทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจาก

การเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรม 
2. เพ่ือลดความเครียด ความวิตกกังวลของเด็ก/เยาวชน 
3. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิด 
4. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีความตระหนักรู้ รู้จักตนเองและผู้อ่ืน 
5. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีความตระหนักรู้ถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
6.เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีทัศนคติเชิงบวกต่อครอบครัว 
7. เพ่ือให้ครอบครัวเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแก้ไขให้เด็ก และเยาวชนมี

พฤติกรรมอันพึงประสงค์ 

จํานวนคาบ 
18 คาบ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักวิชาการ อบรมและฝึกวิชาชีพ และพยาบาล 
 

-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็ก ฯ ในสถานแรกรับ 

สภาพปัญหา 
เป็นเด็ก/เยาวชนท่ีอยู่ในสถานแรกรับเกิน 20 วันแล้วพบว่ายังมีปัญหาในการปรับตัว โดยพิจารณาจาก

ข้อมูลที่ได้การสัมภาษณ์และผลการทดสอบทางจิตวิทยาร่วมกับการพิจารณาในเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสังเกตการ
ปรับตัวของเด็ก/เยาวชน (สําหรับพ่อบ้าน) หากพบว่า ข้อคําถามส่วนใหญ่ในข้อที่ 1, 2,6 และ 7 มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และข้อคําถามส่วนใหญ่ในข้อที่ 3, 4 และ 5 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
น้อยถึงน้อยท่ีสุด จากน้ันให้เด็ก/เยาวชนทําแบบประเมินความเครียด โดยให้เด็ก/เยาวชน ท่ีได้คะแนนรวมของ
แบบประเมินความเครียดอยู่ในระดับ 3 จึงจะให้เด็ก/เยาวชนรายน้ันเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

ชื่อโปรแกรม 
โปรแกรมปรับตัวปรับใจวัยใสแรกรับ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนสามารถปรับตัว และมีมุมมองด้านบวกต่อสถานการณ์ต่างๆ 
2. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีวิธีการจัดการกับอารมณ์ความเครียดและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และมี

เป้าหมายในชีวิต 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
กจิกรรมละ 1 ช่ัวโมง 

จํานวนคาบ 
7 คาบ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักจิตวิทยา 

 
-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็ก ฯ ในสถานแรกรับ 

สภาพปัญหา 
เป็นเด็ก/เยาวชนท่ีเข้าสู่สถานแรกรับมาแล้ว 20 วันท่ีผ่านการตรวจทางจิตวิทยาแล้ว พบภาวะ ซึมเศร้า 

จากน้ันให้เด็ก/เยาวชน ทําแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าเพ่ิมเติม โดย เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีให้ใช้แบบคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าในเด็กChildren’s Depression Inventory (CDI) ฉบับภาษาไทย และได้คะแนนรวมสูงกว่า 15 ขึ้นไป 
ส่วนเยาวชน อายุระหว่าง 15-18 ปีให้ใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น Center for Epidemiologic 
Studies-Depression Scale (CES-D) ฉบับภาษาไทย และได้คะแนนรวมสูงกว่า 22 ขึ้นไปจึงจะนําเข้าร่วม
กิจกรรม 

ชื่อโปรแกรม 
โปรแกรมบําบัดสําหรับเด็ก/เยาวชน เพ่ือลดอารมณ์เศร้า 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนสามารถจัดการกับอารมณ์เศร้าของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
2. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนสามารถรับรู้เกี่ยวกับคุณค่าของตนเองได้ 
3. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานแรกรับได้ 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
กิจกรรมละ 1 ช่ัวโมง 

จํานวนคาบ 
 9 คาบ 

ผู้รับผิดชอบ 
 นักจิตวิทยา 
 

-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็ก ฯ ในสถานแรกรับ 

สภาพปัญหา 
เป็นเด็ก/เยาวชนละเมิดกฎหมาย ประพฤติช่ัว หรือกระทํา ผิดวินัยร้ายแรงซ่ึงผ่านการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการสอบสวนและพบว่าเป็นความผิดท่ีเป็นภัยร้ายแรงต่อเด็ก/เยาวชนอ่ืนและเป็นภัยต่อสถานที่ควบคุม 
ซ่ึงเป็นผู้นํา ผู้วางแผน ผู้จัดเตรียมในการก่อเหตุ และเป็นผู้กระทําผิดร้ายแรง ในกรณีท่ีเด็ก/เยาวชนมีการกระทํา
ดังกล่าวเป็นกลุ่ม รวมท้ังคณะกรรมการจัดทํา แผนฟื้นฟูพิเศษเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเห็นชอบให้เด็ก/เยาวชน
กลุ่มดังกล่าวเข้ารับกิจกรรม 

ชื่อโปรแกรม 
โปรแกรมส่งเสริมศักยภาพเชิงบวกเยาวชนแกนนํา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้สํารวจถึงประสบการณ์ด้าน

บวกของตนเอง 
2. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้ตระหนักถึงจุดแข็งของตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อ่ืน 
3. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีทักษะในการสื่อสารเชิงบวก 
4. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้เรียนรู้บทบาทหน้าท่ีของการเป็นผู้นําและผู้ตาม 
5. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีทักษะในการตัดสนิใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีขั้นตอนท่ีถูกต้อง 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
กิจกรรมละ 1 ช่ัวโมง 

จํานวนคาบ 
6 คาบ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักจิตวิทยา 

 
-------------------------------- 

 
 
 
 

 

 

 



  34

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็กฯในศูนย์ฝึก 

สภาพปัญหา 
เด็ก/เยาวชนท่ีได้รับการพิจารณาพิพากษาให้เข้ารับการฝึกและอบรมในศูนย์ฝึกฯ และอยู่ในศูนย์ฝึกฯ 

มาแล้ว 2 สัปดาห ์พ้ืนฐานครบทุกกิจกรรม เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน 

ชื่อโปรแกรม 
โปรแกรมบําบัดพ้ืนฐานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก/เยาวชน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีแรงจูงใจในการปรบัเปลี่ยนตนเอง 
2. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนเห็นคุณค่าในตนเอง3. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์เช่น มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
คาบละ 1 ช่ัวโมง จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 4 คาบ 

จํานวนคาบ 
16 คาบ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาล และนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ 
 

-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็กฯในศูนย์ฝึก 

สภาพปัญหา 
เด็ก/เยาวชนมีลักษณะขาดความเช่ือม่ันและความภาคภูมิใจในตนเองตํ่า 

ชื่อโปรแกรม 
การบําบัดฟ้ืนฟูทางจิตวิทยาสําหรับเด็ก/เยาวชน เพ่ือเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชน เรียนรู้และเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง สถานการณ์ความคิด ความรู้สึกและการ

แสดงออก ตลอดจนรับรู้คุณคา่ของความภาคภูมิใจทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
2. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้สํารวจ เข้าใจและตระหนักรู้ถึงตัวตนท่ีเป็นอยู่ ผ่านท้ังมุมมองของตนเองและ

มุมมองของผู้อ่ืน 
3. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนสร้างกําลังใจและความภาคภูมิใจในตนเอง พร้อมทั้งกําหนดแผนอนาคตของตนเอง

ในระยะสั้นและระยะยาวได้ 
4. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
1 กิจกรรม ใช้เวลาคร้ังละ 1 ช่ัวโมง 

จํานวนคาบ 
10 คาบ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักจิตวิทยา 
 

-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็กฯในศูนย์ฝึก 

สภาพปัญหา 
มีลักษณะก้าวร้าว/มีแนวโน้มท่ีจะแสดงความก้าวร้าวรุนแรง รวมท้ังมีค่าคะแนนจากแบบสอบถามการ

จัดการกับความโกรธในระดับสูง 
ในระหว่างที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรม เด็ก/เยาวชนมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง ใช้ความรุนแรงทางร่างกาย

กับบุคคลอ่ืน 

ชื่อโปรแกรม 
กิจกรรมการจัดการกับความโกรธ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนสามารถอธิบายความหมายธรรมชาติของอารมณ์และข้อดีข้อเสียของอารมณ์ 
2. เข้าใจความหมายของอารมณ์โกรธ และการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ความคิด และพฤติกรรมของ

ตนเองเม่ือเกิดจากภาวะอารมณ์โกรธ 
3. เพ่ือให้เยาวชนตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อตนเองผู้อ่ืน และสังคม จากวิธีการระบายอารมณ์ด้วยการใช้

ความก้าวร้าว รุนแรง 
4. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีทักษะในการจัดการกับความโกรธอย่างเหมาะสม 
5. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
กิจกรรมละ 1 ช่ัวโมง 

จํานวนคาบ 
10 คาบ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักจิตวิทยา 

 
-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็กฯในศูนย์ฝึก 

สภาพปัญหา 
เป็นเด็ก/เยาวชนที่มีค่าคะแนนความจําเป็นด้านพฤติกรรมเกเรอยู่ในระดับสูง (พิจารณาค่าคะแนนความ

จําเป็นด้านพฤติกรรมเกเรจากแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเสี่ยงและความจําเป็น) 
เป็นเด็ก/เยาวชนที่มีพฤติกรรมในลักษณะขาดการตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากพฤติกรรมเสียหายของ

ตนเอง (พิจารณาจากแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเสี่ยงและความจําเป็นด้านการกระทําผิดหัวข้อความสํานึก
ในการกระทําข้อ 49) 

ชื่อโปรแกรม 
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนความคิดเพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการกระทําของตนเอง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนสามารถอธิบาย เกี่ยวกับความคิด ความเช่ือท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม 
2. เพ่ือปรับเปลี่ยนความคิดของเยาวชนให้มีความตระหนักรู้ถึงการกระทําของตนเองที่ส่งผลกระทบต่อ

ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน มีทักษะการคิดอย่างเหมาะสม ตระหนักรู้ผิดชอบ และเพ่ิมความรับผิดชอบต่อ

ความคิดที่ไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสมมากข้ึน 
4. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนสามารถอธิบายถึงข้อดีของตนเอง มีความเช่ือม่ัน ความม่ันใจ และมีความคิดที่จะ

กระทําความดี 
5. เพ่ือให้เยาวชนได้นําเอาทักษะการปรับความคิดมาใช้ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสม

ย่ิงขึ้น 

ชว่งเวลาดําเนินการ 
กิจกรรมครั้งท่ี 1, 2, 5, 7, 8 และ 9 ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง ส่วนคร้ังท่ี 3, 4, 6 และ 10 ใช้เวลา 1.30 ช่ัวโมง 

จํานวนคาบ 
10 คาบ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักจิตวิทยา 
 

-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็กฯในศูนย์ฝึก 

สภาพปัญหา 
เป็นเด็ก/เยาวชนละเมิดกฎหมาย ประพฤติช่ัว หรือกระทํา ผิดวินัยร้ายแรงซ่ึงผ่านการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการสอบสวนและพบว่าเป็นความผิดท่ีเป็นภัยร้ายแรงต่อเด็ก/เยาวชนอ่ืนและเป็นภัยต่อสถานที่ควบคุม 
ซ่ึงเป็นผู้นํา ผู้วางแผน ผู้จัดเตรียมในการก่อเหตุ และเป็นผู้กระทําผิดร้ายแรง ในกรณีท่ีเด็ก/เยาวชนมีการกระทํา
ดังกล่าวเป็นกลุ่มรวมท้ังคณะกรรมการจัดทํา แผนฟ้ืนฟูพิเศษเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเห็นชอบให้เด็ก/เยาวชน
กลุ่มดังกล่าวเข้ารับกิจกรรม 

ชื่อโปรแกรม 
โปรแกรมส่งเสริมศักยภาพเชิงบวกเยาวชนแกนนํา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนเพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้สํารวจถึงประสบการณ์ด้านบวก

ของตนเอง 
2. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้ตระหนักถึงจุดแข็งของตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
3. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีทักษะในการสื่อสารเชิงบวก 
4. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้เรียนรู้บทบาทหน้าท่ีของการเป็นผู้นําและผู้ตาม 
5. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีทักษะในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีขั้นตอนท่ีถูกต้อง 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
กิจกรรมละ 1 ช่ัวโมง 

จํานวนคาบ 
6 คาบ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักจิตวิทยา 

 
-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็กฯในศูนย์ฝึก 

สภาพปัญหา 
เด็ก/เยาวชนท่ีอยู่ในช่วงตรียมพร้อมก่อนปล่อย 

ชื่อโปรแกรม 
โปรแกรมเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนสามารถอธิบายความหมายของความเข้มแข็งทางใจ 
2. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนรู้จักตนเองและฝึกฝนตนเองให้รู้จักมองโลกแง่ดี 
3. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนเกิดความม่ันใจและมีกําลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาอย่างเข้มแข็ง 
4. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนสามารถกําหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ในการดําเนินชีวิต 
5. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีทักษะในการจัดการกับปัญหาและวิกฤตที่เกิดขึ้น 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
กิจกรรมละ 1 – 1.30 ช่ัวโมง 

จํานวนคาบ 
16 คาบ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักจิตวิทยา 

 
-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็กฯในศูนย์ฝึก 

สภาพปัญหา 
เป็นเด็ก/เยาวชนที่ได้รับการพิจารณาพิพากษาให้เข้ารับการฝึกและอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมและ ผ่าน

โปรแกรมพื้นฐานของศูนย์ฝึกและอบรมครบโปรแกรม และได้รับการจําแนกประเภทเพิ่มเติมแล้วพบว่า มีปัจจัย
เสี่ยง และปัจจัยจําเป็นด้านครอบครัวระดับสูง และยังมีระยะเวลาในการฝึกและอบรมเหลืออีกไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
โดยให้เด็ก เยาวชนและครอบครัวเข้ารับกิจกรรม บําบัดตามโปรแกรมครบทุกกิจกรรม 

ชื่อโปรแกรม 
โปรแกรมบําบัดเฉพาะด้านครอบครัว 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนเกิดทัศนคติทางบวกต่อครอบครัว 
2. เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพอันอบอุ่นและเข้าใจซ่ึงกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
3. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีทักษะในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว 
4. เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจและแนวทางในการดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขให้เด็ก/เยาวชนมี

พฤติกรรมที่เหมาะสม 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
จํานวน 24 คาบ สัปดาห์ละ 4 คาบ 

จํานวนคาบ 
จํานวน 24 คาบ สัปดาห์ละ 4 คาบ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาลและนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ 
 

-------------------------------- 
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โปรแกรมแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็ก/เยาวชนของกรมพนิิจและคุ้มครองเด็ก/เยาวชน 
(นักสังคมสงเคราะห์) 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็กฯประกันตัวก่อนมีคําพิพากษา 

สภาพปัญหา 
 - 

ชื่อโปรแกรม 
การเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาคดี 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเตรียมสภาพจิตใจ และลดความวิตกกังวลของเด็ก เยาวชน และครอบครัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาแล้ว 
2. เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้รับทราบถึงแหล่งทรัพยากรท่ีจะสามารถไปขอรับบริการได้ 
3. เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองมีเป้าหมายและแผนการอนาคตท่ีมีความชัดเจน 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
จัดให้สําหรับเด็ก/เยาวชนที่อัยการมีคําสั่งฟ้องคดีแล้ว และมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันหลังจากการรับตัว 

จํานวนคาบ 
 3 ช่ัวโมง 

ผู้รับผิดชอบ 
นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มประสานกิจกรรมชุมชน 

 
-------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  42

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็กฯในสถานแรกรับ 

สภาพปัญหา 
ด้านครอบครัวเป็นเด็ก/เยาวชนที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงและความจําเป็นในด้านครอบครัวอยู่ใน

เกณฑ์เสี่ยงสูง 

ชื่อโปรแกรม 
กิจกรรมครอบครัว 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างความเช่ือม่ันแก่เด็กหรือเยาวชน และผู้ปกครอง 
2. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว 
3. เพ่ือวางแผนการดําเนินชีวิตของเด็ก/เยาวชนอย่างเหมาะสม 
4. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชน และผู้ปกครองได้เรียนรู้บทบาทหน้าท่ีของครอบครัว และช่วยเสริมสร้างพัฒนาให้

เด็ก/เยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนตนเองไป ในทางที่ดีขึ้น 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
หลังจากการจําแนก/การประเมินความเสี่ยงและความจําเป็น 

จํานวนคาบ 
ระยะเวลา 5 ช่ัวโมง/1 วัน 

ผู้รับผิดชอบ 
นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มบําบัด 

 
-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็กฯในสถานแรกรับ 

สภาพปัญหา 
ด้านการคบเพ่ือนเป็นเด็ก/เยาวชนท่ีประเมินความเสี่ยงและความจําเป็นด้านเพ่ือนอยู่ในเกณฑ์สูงและอาจ

ส่งผลต่อการกระทํา ผิดซํ้า ของเด็ก/เยาวชนได้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้เรียนรู้ถึงลักษณะนิสัยท่ีแตกต่างกันและสามารถปรับตัวเข้าหากันได้อย่าง 

เหมาะสม 
2. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจในการปฏิเสธและสามารถปฏิเสธการชวนของเพื่อน เพ่ือไป 

ทํา ในสิ่งท่ีตนเองไม่พึงปรารถนาหรือในสิ่งท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงจะช่วยป้องกันการมีพฤติกรรมเสี่ยงและ 
การเลือกคบเพื่อนท่ีเหมาะสมได้ 

3. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้มีทักษะในการสื่อสารจัดการกับอิทธิพลกลุ่มเพ่ือนในสถานการณ์ต่างได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถรักษานํ้าใจหรือไม่ทําให้เกิดการกระทบกระทั่งกับเพ่ือนที่ชวน 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
           เป็นเด็ก / เยาวชนที่ประเมินความเสี่ยงและความจําเป็นด้านเพ่ือนอยู่ในเกณฑ์สูงและอาจ 
ส่งผลต่อการกระทําผิดซํ้าของเด็ก/เยาวชนได้ 

จํานวนคาบ 
ระยะเวลา220 นาที/4 คาบ 

ผู้รับผิดชอบ 
 - 

-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็กฯในสถานแรกรับ 

สภาพปัญหา 
ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นเด็ก/เยาวชนท่ีได้รับการประเมินสภาพความเสี่ยงและความจํา เป็นที่มี

ปัญหาทางด้านชุมชนและสภาพแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เยาวชนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. เพ่ือให้เยาวชนตระหนักถึงอุปสรรคต่าง ๆในชีวิตที่เยาวชนต้องพบเจอในชุมชนและสังคม 
3. เพ่ือให้เยาวชนมีทักษะในการปฏิเสธเพื่อนหรือบุคคลรอบข้างที่อาจชักชวนให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่

เสี่ยงต่อการกระทําผิด 
4. เพ่ือให้เยาวชนมีทักษะในการ หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมในชุมชนท่ีไม่เหมาะสม 
5. เพ่ือให้เยาวชนตระหนักถึงความรู้สึกห่วงใยชุมชนและสังคม 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
           เป็นเด็ก/เยาวชนท่ีได้รับการประเมินสภาพความเสี่ยงและความจําเป็นท่ีมีปัญหาทางด้านชุมชนและ
สภาพแวดล้อม 

จํานวนคาบ 
ระยะเวลา220 นาที/4 คาบ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 250 นาที/5 คาบ 
 

-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็กฯในสถานแรกรับ 

วัตถุประสงค์ 
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเยาวชน และครอบครัวเพ่ือทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

หลังจากที่ศาลมีคําพิพากษา เตรียมสภาพจิตใจของผู้ปกครองถึงผลของคําพิพากษา 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
กลุ่มเด็ก/เยาวชน ที่ถูกควบคุมตัวในสถานแรกรับเด็ก / เยาวชนซ่ึงอัยการสั่งฟ้องคดีแล้ว หรือผ่าน

กระบวน การบําบัดเบื้องต้นมาไม่น้อยกว่า 60 วัน 

จํานวนคาบ 
4 ช่ัวโมง 45 นาที 

ผู้รับผิดชอบ 
นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มประสานกิจกรรมชุมชน 

 
-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็กฯในศูนย์ฝึก 

สภาพปัญหา 
กิจกรรมเด็กแรกเข้าที่เกิดความวิตกกังวล 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้รู้จักกันไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 
2. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้ฝึกคิดและวิเคราะห์ 
3. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้รู้จักทักษะในการตัดสินใจ 
4. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้รู้จักเทคนิคในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 
5. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้ตระหนักรู้ในตนเอง 
6. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
เด็กแรกเข้าช่วงระยะเวลา 1 เดือนแรก 

จํานวนคาบ 
5 ช่ัวโมง/5 คาบ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักสังคมสงเคราะห์บําบัด 
 

-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็กฯในศูนย์ฝึก 

สภาพปัญหา 
ด้านครอบครัว 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างความเช่ือม่ันแก่เด็กหรือเยาวชน และผู้ปกครอง 
2. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว 
3. เพ่ือวางแผนการดําเนินชีวิตของเด็ก/เยาวชนอย่างเหมาะสม 
4. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชน และผู้ปกครองได้เรียนรู้บทบาทหน้าท่ีของครอบครัว และช่วยเสริมสร้างพัฒนาให้

เด็ก/เยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนตนเองไปในทางที่ดีขึ้น 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
เป็นเด็ก/เยาวชนที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงและความจําเป็นในด้านครอบครัวอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงสูง 

จํานวนคาบ 
5 ช่ัวโมงครึ่ง เข้าค่าย 2 วัน 1 คืน 

ผู้รับผิดชอบ 
นักสังคมสงเคราะห์บําบัด 

 

-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็กฯในศูนย์ฝึก 

สภาพปัญหา 
ด้านการคบเพ่ือน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนทราบถึงลักษณะของเพื่อนที่ดี 
2. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีทักษะในการสื่อสาร การโต้ตอบกับเพ่ือนได้อย่างเหมาะสม 
3. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้เรียนรู้ถึงลักษณะนิสัยท่ีแตกต่างกัน และสามารถปรับตัวเข้าหากันได้อย่าง

เหมาะสม 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
เด็ก/เยาวชนท่ีรับการจําแนกและมีความเส่ียงด้านการคบเพ่ือน 

จํานวนคาบ 
7 ช้ัวโมงครึ่ง 

ผู้รับผิดชอบ 
นักสังคมสงเคราะห์บําบัด 

 
-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็กฯในศูนย์ฝึก 

สภาพปัญหา 
ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
2. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีทักษะในการหลีกเลี่ยงสภาวะแวดล้อมชุมชนที่ไม่เหมาะสม 
3. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนสามารถบอกวิธีการประพฤติตนให้เหมาะสมกับชุมชนและสภาพแวดล้อมได้ 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
เด็ก/เยาวชนท่ีรับการจําแนกและมีความเส่ียงด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

จํานวนคาบ 
11 ช่ัวโมง 

ผู้รับผิดชอบ 
นักสังคมสงเคราะห์บําบัด 

 
-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็กฯในศูนย์ฝึก 

สภาพปัญหา 
ด้านเด็กเร่ร่อน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนรู้หน้าท่ีของตนเอง 
2. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนอธิบายถึงชีวิตที่เหมาะสมในช่วงวัย 
3. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนเห็นคุณค่าของตนเอง และครอบครัว 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
ใช้สําหรับการจัดกลุ่มเด็ก/เยาวชนเร่ร่อนที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก/เยาวชน และมีผลการประเมิน 

ความจําเป็นด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพ (เด็กเร่ร่อน) 

จํานวนคาบ 
17 ช่ัวโมง/11 คาบ 

ผู้รับผิดชอบ 
นักสังคมสงเคราะห์บําบัด 

-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็กฯในศูนย์ฝึก 

สภาพปัญหา 
เด็กใกล้ปล่อย 3 เดือน 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ กฎหมาย และข้อมูลที่ควรทราบก่อน

ได้รับการปล่อยตัว 
2. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชนมีความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์สังคม ก่อนการเตรียมความพร้อมก่อน

ปล่อยตัว 
3. เพ่ือให้เด็ก/เยาวชน ได้มีการเตรียมตัวและวางแผนการอนาคตภายหลังปล่อย 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
เป็นเด็ก/เยาวชน ที่เข้ารับการ เ ตรียมความพร้อมก่อนปล่อยหรืออยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมก่อน

ปล่อย (เหลือระยะเวลาฝีกและอบรม 1-3 เดือนท้ังปกติและหรือขั้นตํ่า เด็ก/เยาวชนที่ได้รับสิทธิพักการฝึกอบรม
หรือปล่อยก่อนกําหนด) เป็นการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มที่มีความ 
พร้อมทั้งเด็ก เยาวชนและครอบครัว (กลุ่ม A) หรือเด็ก/เยาวชนที่เหลือความเสี่ยงน้อยหรือเด็ก/เยาวชนท่ีใกล้
ปล่อยตัวท่ีเหลือระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน 

จํานวนคาบ 
6 ช่ัวโมง 

ผู้รับผิดชอบ 
นักสังคมสงเคราะห์กลุ่มประสานกิจกรรมชุมชน 
 

-------------------------------- 
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โปรแกรมแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก/เยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก/เยาวชน (พยาบาล) 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเด็ก/เยาวชนในสถานแรกรับฯ 

สภาพปัญหา 
เป็นโปรแกรมพ้ืนฐานที่เด็ก/เยาวชนทุกคนควรได้รับ 

ชื่อโปรแกรม 
กิจกรรมนอกหลักสูตร เรื่องการส่งเสริมสุขภาพพ้ืนฐานในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยเบ้ืองต้นและการป้องกันโรค 
2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยตนเองในทางท่ีเหมาะสม ไม่

ก่อให้เกิดโรค 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
สัปดาห์ละ 2 คาบ 

จํานวนคาบ 
12 คาบ 

ผู้รับผิดชอบ 
 พยาบาล 
 

-------------------------------- 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเด็ก/เยาวชนในศูนย์ฝึกฯ 

สภาพปัญหา 
เป็นโปรแกรมพ้ืนฐานที่เด็ก/เยาวชนทุกคนควรได้รับ 

ชื่อโปรแกรม 
กิจกรรมนอกหลักสูตร เรื่องการส่งเสริมสุขภาพพ้ืนฐานในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและนําไปปรับใช้ในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง 
2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรับรู้และเห็นคุณค่าหรือความสําคัญของการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลในสถานท่ี

ควบคุมตัว 
3. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการสํารวจความผิดปกติทางสุขอนามัย ให้การดูแล ป้องกันและ

ช่วยเหลือตนเองในเบ้ืองต้นได้ 

ช่วงเวลาดําเนินการ 
ระยะแรกรับตัว  ระยะฝึกอบรม และระยะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ตามลําดับ 

จํานวนคาบ 
 4 คาบ 25 คาบ และ 4 คาบ ตามลําดับ 

ผู้รับผิดชอบ 
 พยาบาล 

-------------------------------- 
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หลักสูตรการจัดการศึกษา (นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ) 
 
ประกอบด้วย 
1. หลักสูตรการเรียนวิชาชีพ ได้แก่ 

- หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 150 ช่ัวโมง จํานวน 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 300 ช่ัวโมง จํานวน 8 หลักสูตร 
- หลักสูตรวิชาชีพระยะยาว 

2. หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 
- หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง จํานวน 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก จํานวน 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันตก จํานวน 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ จํานวน 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้จํานวน 2 หลักสูตร 

3. หลักสูตรวิชาสามัญ ได้แก่ประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 
4. หลักสูตรพลศึกษา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 150 ชั่วโมง ได้แก่ 
1.1 วิชาชีพศิลปหัตถกรรม 
1.2 วิชาชีพดนตรี 

1.1 หลักสูตรวิชาชีพศิลปหัตถกรรม 
1. ช่ือหลักสูตร ศิลปหัตถกรรม จํานวน 150 ช่ัวโมง มีจํานวน 5 หลักสูตร ดังน้ี 

1.1 งานจิตรกรรม 
1.2 งานประติมากรรม 
1.3 ศิลปะงานประดิษฐ์ 
1.4 งานสานเส้นพลาสติก 
1.5 การออกแบบโฆษณาและการจัดการตลาด 

2. จุดประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้บําบัดทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ 
2.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.3 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และรู้จักตนเอง 
2.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ทราบข้อมูลวิชาชีพ และมีโอกาสรับการฝึกอบรมอิสระ 
2.5 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทย 
2.6 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้จบหน่วยเรียนตามหลักสูตรระยะสั้นของการศึกษานอกโรงเรียน 

3. คุณสมบัติของผู้เรียน 
3.1 ไม่จํากัดวุฒิ/ความรู้ 
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3.2 เลือก/สมัครเรียนตามความสนใจ 
3.3 มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพของกรมการศึกษา

นอกโรงเรียน 

4. ข้อกําหนดของการเรียน 
4.1 ผู้เรียนจะจบหลักสูตรได้จะต้องเรียนทุกรายวิชา มีระยะเวลาเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
4.2 การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ

ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
4.3 การวัดผลประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมนผลการเรียน

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

1.2 หลักสูตรวิชาชีพดนตรี 
1. ช่ือหลักสูตร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาชีพดนตรี 
2. จุดประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักทฤษฎีดนตรีสากลเบ้ืองต้นได้ 
2.2 เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนสามารถอ่านและเขียนโน้ตสากลได้ถูกต้อง 
2.3 เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนขับร้องเพลงได้ถูกวิธีชัดเจนท้ังอักขระและคําควบกล้ํา 
2.4 เพ่ือให้เด็กหรอืเยาวชนได้รู้จักเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภทได้ 
2.5 เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติเครื่องดนตรีตามที่เลือกเรียนได้อย่างถูกต้อง 
2.6 เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนสามารถปฏิบัติดนตรีลักษณะรวมวงได้ 
2.7 เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนสามารถใช้อุปกรณ์สําหรับเครื่องขยายเสียงชนิดต่างๆได้ 
2.8 เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนได้รู้จักวิธีบํารุงรักษาเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีและอุปกรณ์เครื่องขยาย

เสียงได้อย่างถูกต้อง 
2.9 เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนอธิบายถึงคุณลักษณะของนักดนตรีท่ีดีได้ 

3. คําอธิบายรายวิชา 
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น การอ่านและการเขียนโน้ตสากล การขับร้องเพลง การฝึก

ปฏิบัติเครื่องดนตรีแต่ละชนิด การบรรเลงเดี่ยว การบรรเลงลักษณะรวมวงการใช้อุปกรณ์สําหรับเครื่องขยายเสียง 
การบํารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองดนตรีเครื่องขยายเสียง และอุปกรณ์ดนตรี 

4. ขอบเขตของเนื้อหา 
4.1 ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น 
4.2 การขับร้องเพลง การออกเสียงตามบันไดเสียงและตัวโน้ต 
4.3 การขับร้องเพลงสมัยนิยม 
4.4 ความรู้เรื่องเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ 
4.5 การเลือกเล่นเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือตามความเหมาะสม 
4.6 การปฏิบัติเครื่องดนตรีเบ้ืองต้น 
4.7 การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตสากล 
4.8 การเก็บและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี 
4.9 ประเภทของวงดนตรีสากล 
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4.10 ตําแหน่งและหน้าท่ีในวงดนตรี 
4.11 การปฏิบัติเครื่องดนตรีลักษณะรวมวง 
4.12 การติดต้ังเครื่องขยายเสียงสําหรับงานดนตรี 
4.13 การจัดระบบเคร่ืองเสียงให้เหมาะสมกับงาน 
4.14 การบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องเสียงและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

5. ระยะเวลาการฝึก 
ระยะเวลาการฝึกอบรมจํานวน 150 ช่ัวโมง 

6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
ผ่านการจําแนกจากคณะกรรมการนักวิชาชีพ โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้ 
6.1 มีระยะเวลาฝึกอบรมตามที่ศาลกําหนดไม่เกิน 6เดือน 
6.2 มีสภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม 
6.3 ความสนใจ ความต้องการและความถนัดของเด็กและเยาวชน 

 
7. โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1.ทฤษฎีดนตรีสากลเบ้ืองต้น 50 - 

2.การขับร้องเพลงสมัยนิยม - 25 

3.การเล่นเครื่องดนตรีตามโน้ตสากล - 25 

4.การบรรเลงดนตรีลักษณะรวมวง - 40 

5.การติดต้ังเครื่องขยายเสียงสําหรับงานดนตรี
การบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องเสียงและการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

- 10 

รวม 50 100 

 150 ชั่วโมง 

 
8. วัดและประเมินผล 

8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการทดสอบ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบคําถาม และประเมินผลจาก

ผลงานท่ีฝึกปฏิบัติ 
8.3 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันการศึกษา เช่น ศูนย์บริการการศึกษา 
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นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยวิทยาลัยสารพัดช่าง เป็นต้น 

9. การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 150 ช่ัวโมง ได้รับการรับรองหลักสูตรจากศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

2. หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 300 ชั่วโมง ได้แก่ 
2.1 วิชาชีพช่างเช่ือม 
2.2 วิชาชีพช่างไฟฟ้า 
2.3 วิชาชีพเกษตรกรรม 
2.4 วิชาชีพช่างไม้และกอ่สร้าง 
2.5 วิชาชีพช่างยนต์ 
2.6 วิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า 
2.7 อาหารและโภชนาการ 
2.8 เสริมสวย 

2.1 วิชาชีพช่างเช่ือม 
1. ช่ือหลักสูตร หลักสูตรช่างเช่ือมโลหะขั้นพ้ืนฐาน 300 ช่ัวโมง 

2. จุดประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานสาขาช่างเช่ือมโลหะขั้นพ้ืนฐาน 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ สามารถท่ีจะทํางานได้อย่างชํานาญตามหลักเกณฑ์การเช่ือมไฟฟ้าและเช่ือม

แก็สเบ้ืองต้น 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างผลิตภัณฑ์งานโลหะได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดความ

ปลอดภัย 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทํางาน มีเจตคติท่ีดีและลักษณะนิสัยท่ีดีในการ

ปฏิบัติงาน 

3. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการเชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊สเบื้องต้น ความปลอดภัยในงานเช่ือมไฟฟ้าและงานเช่ือมแก๊ส

เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเช่ือมโลหะ งานวัดขนาดและเทคนิคในการเช่ือมไฟฟ้าและการเช่ือมแก๊สในตําแหน่ง
ท่าเช่ือมต่างๆ ปฏิบัติการเช่ือมไฟฟ้าเบ้ืองต้น การเริ่มต้นอาร์ค การเดินแนวเช่ือมในตําแหน่งท่าราบท่าระดับ ท่าต้ัง 
และท่าเหนือหัว และการเช่ือมเหล็กบาง ปฏิบัติการงานเชื่อมโลหะด้วยแก๊สในตําแหน่งท่าราบและท่าระดับ การ
ตัดโลหะด้วยแก๊สและการแล่นประสาน การวัดขนาดและการอ่านแบบ ปฏิบัติการเช่ือมไฟฟ้าและการเชื่อมแก๊ส 
การข้ึนรูปโลหะแผ่น การขึ้นรูปโลหะรูปพรรณเป็นผลิตภัณฑ์งานโลหะ งานทําสีโลหะการติดต้ังและการจับยึด 
รวมทั้งปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย 
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4. ขอบเขตเนื้อหา 
4.1 ความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน 
4.2 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานเช่ือมโลหะ 
4.3 กระบวนการเช่ือมแก๊สและการเช่ือมไฟฟ้า 
4.4 งานเช่ือมไฟฟ้าขั้นพ้ืนฐาน 
4.5 งานเช่ือมแก๊สขั้นพ้ืนฐาน 
4.6 การตัดและการเช่ือมต่อเหล็กรูปพรรณ 
4.7 งานขึ้นรูปเหล็กรูปพรรณและการสร้างผลิตภัณฑ์ 
4.8 งานเจียระไน และงานทําสีโลหะ 
4.9 การติดต้ังและการจับยึด 

5. ระยะเวลาการฝึก 
ระยะเวลาการฝึกอบรมจํานวน 300 ช่ัวโมง 

6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
ผ่านการจําแนกจากคณะกรรมการนักวิชาชีพ โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้ 
6.1 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
6.2 มีระยะเวลาฝึกอบรมตามที่ศาลกําหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี 
6.3 มีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม 
6.4 ความสนใจ ความต้องการและความถนัดของเด็กและเยาวชน 

 
7. โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1. ความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน 5  
2. เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานเช่ือมโลหะ 10 10 
3. กระบวนการเช่ือมแก๊สและการเช่ือมไฟฟ้า 10  
4. งานเช่ือมไฟฟ้า ขั้นพ้ืนฐาน 10 50 
5. งานเช่ือมแก็ส ขั้นพ้ืนฐาน 5 50 
6. งานตัดและการเช่ือมต่อเหล็กรูปพรรณ 5 50 
7. งานข้ึนรูปเหล็กรูปพรรณและการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ 5 50 

8. งานเจียระไน และงานทําสีโลหะ 5 20 
9. งานติดต้ังและการจับยึด 5 10 

รวม 60 240 
 300ช่ัวโมง 
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8. การวัดและประเมินผล 
8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบคําถาม การสัมภาษณ์และ

ประเมินผลจากช้ินงานท่ีฝึกปฏิบัติ 
8.3 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันการศึกษา เช่น ศูนย์บริการการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั วิทยาลัยการอาชีพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 

9. การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรช่างเช่ือมโลหะขั้นพ้ืนฐาน 300 ช่ัวโมง ได้รับการรับรองหลักสูตรจากศูนย์บริการการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 

2.2 วิชาชีพช่างไฟฟ้า 
1. ช่ือหลักสูตร หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 300 ช่ัวโมง 

2. จุดประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรยีนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ สามารถท่ีจะทํางานได้อย่างชํานาญตามหลักเกณฑ์ช่างเดินสายไฟฟ้าใน

อาคาร 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีและลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดความ

ปลอดภัย 

3. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คณิตศาสตร์ช่างไฟฟ้า พ้ืนฐานทางด้านไฟฟ้าเทคโนโลยี

และปฏิบัติทางด้านงานไฟฟ้าเบื้องต้น การต่อวงจรไฟฟ้า การใช้เครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้า สายไฟ หลอดไฟฟ้า
เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานติดต้ังไฟฟ้า กฎข้อบังคับว่าด้วยการเดินสายไฟ การติดต้ัง การกําหนดขนาดอุปกรณ์
ประกอบและตรวจสอบก่อนใช้งานตามมาตรฐานทางไฟฟ้าท่ีใช้ในประเทศไทย และปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าภายใน
อาคาร 

4. ขอบเขตของเนื้อหา 
4.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
4.2 คณิตศาสตร์ช่าง 
4.3 ไฟฟ้าเทคโนโลยี 
4.4 งานไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
4.5 สายไฟ 
4.6 หลอดไฟ 
4.7 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 
4.8 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานติดต้ังไฟฟ้า 
4.9 งานเขียนแบบไฟฟ้า 
4.10 กฎการเดินสายไฟ 
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4.11 การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

5. ระยะเวลาการฝึก 
ระยะเวลาการฝึกอบรมจํานวน 300 ช่ัวโมง 

 
6. คุณสมบัติของผู้เรียน 

ผ่านการจําแนกจากคณะกรรมการนักวิชาชีพ โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้ 
6.1 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
6.2 มีระยะเวลาฝึกอบรมตามที่ศาลกําหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี 
6.3 มีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม 
6.4 ความสนใจ ความต้องการและความถนัดของเด็กและเยาวชน 

7. โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1.ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 5 - 

2.คณิตศาสตร์ช่าง  20 - 
3.ไฟฟ้าเทคโนโลยี 25 - 
4.งานไฟฟ้าเบื้องต้น 15 70 
5.สายไฟ 5  
6.หลอดไฟ 5  
7.อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 5  
8.เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานติดต้ังไฟฟ้า 10  
9.งานเขียนแบบไฟฟ้า 10 5 
10.กฎการเดินสายไฟ  5  
11.การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 10 110 

รวม 115 185 
 300 ช่ัวโมง 
 
8. การวัดและประเมินผล 

8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัด 
และประเมินผล 

8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบคําถาม การสัมภาษณ์ 
และประเมินผลจากผลงานที่ฝึกปฏิบัติ 

8.3 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันการศึกษา เช่น ศูนย์บริการ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาลัยสารพัดช่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 
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9. การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 300 ช่ัวโมง ได้รับการรับรองหลักสูตรจากศูนย์บริการการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
 

2.3 วิชาชีพเกษตรกรรม 
1. ชื่อหลักสูตร เกษตรกรรม 

2. จุดประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิชาชีพเกษตรกรรมสาขาต่างๆ เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

งานเกษตร การขยายพันธ์ุพืช การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์การเพาะเห็ด และเกษตรอินทรีย์ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ สามารถท่ีจะทํางานได้อย่างชํานาญตามหลักวิชาการท่ีเกี่ยวกับการขยายพันธ์ุ

พืช การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์การเพาะเห็ด และเกษตรอินทรีย์ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีและลักษณะนิสัยท่ีดีในการทําเกษตรสาขาต่างๆ 

3. คําอธิบายรายวิชา 
3.1 ศึกษาเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับงานเกษตร มีเน้ือหาเกี่ยวกับ

ความสําคัญของการเกษตรกรรม ประเภทของการทําเกษตร การทําเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎี
ใหม่ตามแนวพระราชดําริการอนุรักษ์ดินและน้ําเพ่ือการเกษตร ชนิดและประโยชน์ของปุ๋ย ประเภทและการใช้
เครื่องมือเกษตร ชนิดและการกําจัดศัตรูพืช 

3.2 ศกึษาเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายพันธ์ุพืช มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและวิธีการ
ขยายพันธ์ุแบบต่างๆ เช่น การเพาะเมล็ด การปักชํา การตอนกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง การเสียบยอด การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 

3.3 ศึกษาเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกพืช มีเน้ือหาเกี่ยวกับการจําแนกประเภทของพืช
การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกพืชไม่ใช้ดิน 

3.4 ศึกษาเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจําแนกประเภทของการ
เลี้ยงสัตว์การเล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนต์การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 

3.5 ศึกษาเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญ ประโยชน์ทางคุณค่าอาหาร การจําแนกชนิด
ของเห็ด การเพาะเห็ดในโรงเรือน การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 

3.6 ศึกษาเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของเกษตรอินทรีย์การทําปุ๋ยอินทรีย์การทํานํ้า
หมักชีวภาพ การทําสารขับไล่แมลงศัตรูพืชจากพืชสมุนไพร 
 
4. ขอบเขตของเนื้อหา ครอบคลุมจํานวน 6 รายวิชาย่อยดังนี้ 

4.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานเกษตร 
4.2 การขยายพันธ์ุพืช 
4.3การปลูกพืช 
4.4การเลี้ยงสัตว์ 
4.5การเพาะเห็ด 
4.6เกษตรอินทรีย์ 
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5. ระยะเวลาการฝึก ระยะเวลาการฝึกอบรมจํานวน 300 ช่ัวโมง 
ระยะเวลาเปิดการเรียนการสอน รุ่นท่ี1 ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 

รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน 

6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
ผ่านการจําแนกจากคณะกรรมการนักวิชาชีพ โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังน้ี 

6.1 ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา 
6.2 มีระยะเวลาฝึกอบรมตามที่ศาลกําหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี 
6.3 มีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม 
6.4 ความสนใจ ความต้องการและความถนัดของเด็กและเยาวชน 

7. โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานเกษตร 30 20 
การขยายพันธ์ุพืช 10 40 
การปลูกพืช 10 40 
การเลี้ยงสัตว์ 20 30 
การเพาะเห็ด 20 30 
เกษตรอินทรีย์ 20 30 
รวม 110 190 
 
8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้แบบทดสอบก่อน – หลังการเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การทํางาน

เป็นกลุ่ม การตอบข้อซักถาม ประเมินผลจากผลงานท่ีฝึกปฏิบัติ 
8.3 ผู้เรียนที่จบหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากศูนย์บริการการศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ 

9. การรับรองหลักสูตร 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 

 
2.4 วิชาชีพช่างไม้และก่อสร้าง 
1. ช่ือหลักสูตร หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้และก่อสร้าง300 ช่ัวโมง 

2. จุดประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 
2.3 เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนมีเจตคติท่ีดีมีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานไม้และก่อสร้าง 
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3.คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักความปลอดภัยและในการปฏิบัติงาน ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานไม้-งานปูน เครื่องมือ-อุปกรณ์

งานไม้-งานปูนเทคนิคการใช้เครื่องมืองานไม้-งานปูน การผสมคอนกรีต ปูนก่อ ปูนฉาบ ฯลฯ ฝึกปฏิบัติงานไม้ ฝึก
ปฏิบัติงานปูน 

4. ขอบเขตเนื้อหา 
4.1 หลักความปลอดภัยและวินัยในการปฏบิัติงาน 
4.2 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับไม้-งานปูน 
4.4เครื่องมือ-อุปกรณ์งานไม้-งานปูน 
4.4 เทคนิคการใช้เครื่องมืองานไม้-งานปูน 
4.5 การผสมคอนกรีต ปูนก่อ ปูนฉาบ ฯลฯ 
4.6 ฝึกปฏิบัติงานไม้ 
4.7 ฝึกปฏิบัติงานปูน 
 

5. ระยะเวลาการฝึก 300 ช่ัวโมง 
ระยะเวลาเปิดการเรียนการสอน รุ่นท่ี 1 ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 

รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถงึ เดือนเมษายน 

6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
ผ่านการจําแนกจากคณะกรรมการนักวิชาชีพ โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้ 
6.1 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
6.2 มีระยะเวลาฝึกอบรมตามที่ศาลกําหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี 
6.3 มีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม 
6.4 ความสนใจ ความต้องการและความถนัดของเด็กและเยาวชน 

7. โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา สัปดาห์ ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1.หลักความปลอดภัยและวินัยในการปฏิบัติงาน  15 - 
2.ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานไม้-งานปูน  15 - 
3.เครื่องมือ-อุปกรณ์งานไม้-งานปูน  20 - 
4.เทคนิคการใช้เครื่องมืองานไม้-งานปูน  10 10 
5.การผสมคอนกรีต ปูนก่อ ปูนฉาบ การดัด 
เหล็กเสริมคอนกรีต การประมาณราคาวัสดุ 

 10 - 

6.ฝึกปฏิบัติงานไม้  10 100 
7.ฝึกปฏิบัติงานปูน  10 100 

รวม  90 210 
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8. การวัดและประเมินผล 
8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบคําถาม การสัมภาษณ์และ

ประเมินผลจากผลงานท่ีฝึกปฏิบัติ(แล้วแต่วิชาชีพ) 
8.3 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันการศึกษา เช่น ศูนย์บริการการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาลัยสารพัดช่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 
 
9. การรับรองหลักสูตร 

หลักสูตรช่างไม้และก่อสร้าง 300 ช่ัวโมง ได้รับการรับรองหลักสูตรจากศูนย์บริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
2.5วิชาชีพช่างยนต์ 
1. ช่ือหลักสูตร หลักสูตรช่างยนต์300 ช่ัวโมง 

2. จุดประสงค์รายวิชา 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานช่างซ่อมเครื่องยนต์หรือรถยนต์และสามารถปฏิบัติงาน 

ซ่อมได้จริง 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ สามารถท่ีจะทํางานได้อย่างชํานาญตามหลักเกณฑ์ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีและลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานช่างซ่อมเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดความปลอดภัย 

3. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความปลอดภัยในการทํางาน การใช้เครื่องมือ เครื่องมือวัดและหน่วยวัด ฝึกฝีมือเบ้ืองต้น พ้ืนฐาน

และศึกษาประวัติของเครื่องยนต์การแยกประเภทของเครื่องยนต์โครงสร้างและการทํางานของช้ินส่วนของ
เครื่องยนต์ระบบต่างๆในเครื่องยนต์และรถยนต์ปฏิบัติการถอด ประกอบเครื่องยนต์วิเคราะห์ปัญหา แก้ไข
ข้อขัดข้อง และการบํารุงรักษาเคร่ืองยนต์ 

4. ขอบเขตของเนื้อหา 
4.1 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 150 ช่ัวโมง 
4.2 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน 150 ช่ัวโมง 

5. ระยะเวลาการฝึก 
ระยะเวลาการฝึกอบรม จํานวน 300 ช่ัวโมง 

6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
ผ่านการจําแนกจากคณะกรรมการนักวิชาชีพ โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้ 
6.1 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
6.2 มีระยะเวลาฝึกอบรมตามที่ศาลกําหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี 
6.3 มีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม 
6.4 ความสนใจ ความต้องการและความถนัดของเด็กและเยาวชน 
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7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 150 ช่ัวโมง 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1.ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 4 - 
2.เครื่องมือ เครื่องมือวัดและหน่วยวัด 3 6 
3.การฝึกฝีมือเบ้ืองต้น 3 6 
4.ประวัติของเคร่ืองยนต์ดีเซล 3 - 
5.หลักการทํางานของเคร่ืองยนต์ดีเซลและการ
แยกประเภทของ 
เครื่องยนต์ดีเซล 

3 6 

6.โครงสร้างและการทํางานช้ินส่วนของ
เครื่องยนต์ดีเซล 4 6 

7.ระบบเช้ือเพลิง ปั๊มฉีดเช้ือเพลิง และระบบ
จุดระเบิดของเครื่องยนต์ดีเซล 4 6 

8.ระบบควบคุมความเร็วเคร่ืองยนต์ดีเซล 3 5 
9.ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ดีเซล 3 5 
10.ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ดีเซล 3 5 
11.ระบบช่วยสตาร์ทของเครื่องยนต์ดีเซล 3 5 
12.เครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอลเรลควบคุม
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 3 6 

13.หลักการถอด ประกอบเครื่องยนต์ดีเซล 6 15 
14.การวิเคราะห์ข้อขัดข้องและการแก้ไข
ปัญหาเคร่ืองยนต์ดีเซล 6 14 

15.การบํารุงรักษาเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 10 
รวม 55 95 

 150 ช่ัวโมง 
 
 
7.2 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน 150 ช่ัวโมง 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1.ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 4 - 
2.เครื่องมือ เครื่องมือวัดและหน่วยวัด 3 6 
3.การฝึกฝีมือเบ้ืองต้น 3 6 
4.ประวัติของเคร่ืองยนต์เบนซิน 3 - 
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5.หลักการทํางานของเครื่องยนต์เบนซินและ
การแยกประเภทของเคร่ืองยนต์เบนซิน 4 6 

6 .โครงสร้างและการทํางาน ช้ินส่วนของ
เครื่องยนต์เบนซิน 4 6 

7.ระบบเช้ือเพลิง ปั๊มฉีดเช้ือเพลิง และระบบ
จุดระเบิดของเครื่องยนต์เบนซิน 5 6 

8.ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เบนซิน 5 6 
9.ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์เบนซิน 4 6 
10.ระบบระบายความร้อนของเคร่ืองยนต์
เบนซิน 4 6 

11.หลักการถอด ประกอบเครื่องยนต์เบนซิน 6 18 
12.การวิเคราะห์ข้อขัดข้องและการแก้ไข
ปัญหาเคร่ืองยนต์เบนซิน 6 18 

13.การบํารุงรักษาเคร่ืองยนต์เบนซิน 4 11 
รวม 55 95 

 150  ชั่วโมง 
 
8. การวัดและประเมินผล 

8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบคําถาม การสัมภาษณ์และ

ประเมินผลจากผลงานท่ีฝึกปฏิบัติ 
8.3 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันการศึกษา เช่น ศูนย์บริการการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาลัยสารพัดช่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 
 

9. การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์ 300 ช่ัวโมง ได้รับการรับรองหลักสูตรจากศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
 

2.6 วิชาชีพช่างตัดเย็บเส้ือผ้า 
1. ช่ือหลักสูตร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น 

2. จุดประสงค์ 
2.1 เพ่ือมุ่งให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความชํานาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติวิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีใน

ขั้นพ้ืนฐาน 
2.2 เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีในขั้นพ้ืนฐาน ให้มีความรู้ มีทักษะ 

สามารถแก้ไขการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ จักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ 
2.3 เพ่ือเพ่ิมทักษะความชํานาญในด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีในรูปแบบต่างๆ และความรู้เรื่องผ้า 
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2.4 เพ่ือให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทํางาน การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 
2.5 เพ่ือให้ผู้รับการฝึก นําความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

3. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า พ้ืนฐานทางด้านการตัดเย็บและการใช้

จักรเย็บผ้า การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์และวิธีการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนรู้ส่วนประกอบของ
เครื่องจักรทั้งหมด การประกอบหัวจักรและเรียนรู้เคร่ืองกลไกที่เกี่ยวกับการเย็บประกอบเข้าด้วยกัน การปฏิบัติ
ก่อน-หลังการเย็บและการปฏิบัติตัวระหว่างการเย็บเสื้อผ้า การกําหนดขนาดอุปกรณ์ประกอบและตรวจสอบก่อน
ใช้งานตามมาตรฐานการใช้จักรเย็บผ้า 

4. ขอบเขตของเนื้อหา 
4.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
4.2 คณิตศาสตร์ช่าง/การอ่าน 
4.3 ความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือเครื่องใช้จักร 
4.4 เทคนิคการเย็บผ้าด้วยมือ/เครื่องหมายเกรนผ้าเทคนิคการเย็บผ้าด้วยจักร/สัญลักษณ์ต่างๆ 
4.6 เทคนิคการเลือกใช้เครื่องเกาะเกี่ยว 
4.7 การวัดตัวหลักนิ้ว 
4.8 การสร้างแบบและการแยกแบบ 
4.9 การเย็บงานตามแบบต่างๆ ปลอกหมอน ผ้าปูท่ีนอน ชุดนอนคอกลม 
4.10 การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อฮาวายกางเกงปิจาม่ากางเกงวอร์มขายาว/ขาสั้นชุดขาวคอกลม/

กางเกงขาก๊วยเสื้อโปโลเซ้ิตสีฟ้าแขนแรกแลน(สโลป) 

5. ระยะเวลาการฝึก 
ผู้รับการฝึกจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ รวมระยะเวลาฝึก 300 ช่ัวโมง ผู้รับการฝึกจะต้องมี

เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิสอบวัดผล 

6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
ผ่านการจําแนกจากคณะกรรมการนักวิชาชีพ โดยพิจารณาจากขอ้มูล ดังนี้ 
6.1 มีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป จบการศึกษาภาคบังคับ (ป. 6 หรือเทียบเท่า) 
6.2 มีสภาพร่างกายพร้อมสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดทั้งหลักสูตร 
6.3 มีระยะเวลาฝึกอบรมตามที่ศาลกําหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี 
6.4 ความสนใจ ความต้องการและความถนัดของเด็กและเยาวชน 
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7. โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมงการฝึก 
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 

ความปลอดภัยในการทํางาน 6 0 6 
คณิตศาสตร์ข่าง/การอ่านสายวัด 6 0 6 
ความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้จักร 6 3 9 
เทคนิคการเย็บผ้าด้วยมือ/เครื่องหมาย
เกรนผ้า 3 3 6 

เทคนิคการเย็บผ้าด้วยจักร/สัญลักษณ์
ต่างๆ 0 3 3 

เทคนิคการเลือกใช้เครื่องเกาะเกี่ยว 0 3 3 
การวัดตัวหลักนิ้ว 3 3 6 
การสร้างแบบเบ้ืองต้น 6 3 9 
การสร้างแบบและการแยกแบบ 3 3 6 
การเย็บงานตามแบบต่างๆ 3 3 6 
การเย็บงานตามแบบต่างๆ/ผ้าปูท่ีนอน 4 17 21 
การเย็บงานตามแบบต่างๆ/ปลอกหมอน 0 6 6 
การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อฮาวาย 2 28 30 
การสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงปิจาม่า 2 61 63 
การเย็บงานตามแบบต่างๆ/ชุดนอนคอ
กลม 3 15 18 

ตัดเย็บกางเกงวอร์มขายาว/ขาสั้น 3 27 30 
เย็บชุดขาวคอกลม/กางเกงขาก๊วย 3 18 21 
เย็บเสื้อโปโลเซต้ิ สีฟ้าแขนแรกแลน
(สโลป) 3 42 45 

การวัดและประเมินผล 0 6 6 
รวม 56 244 300 

 300  ช่ัวโมง 
 
8. การวัดและประเมินผล 

8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ80 จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบคําถาม การสัมภาษณ์และ

ประเมินผลจากผลงานท่ีฝึกปฏิบัติ 
8.3 ผู้เรียนที่จบหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันการศึกษา เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือ

แรงงาน ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยวิทยาลัยสารพัดช่าง เป็นต้น 
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9. การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น300 ช่ัวโมง ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สถาบันพัฒนาฝีมือ

แรงงานภาค 7 อุบลราชธานี 
 

2.7 อาหารและโภชนาการ 
1. ช่ือหลักสูตร อาหารและโภชนาการ จํานวน 300 ช่ัวโมง 

2. จุดประสงค์รายวิชา 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าในในด้านอาหารไทย อาหารว่าง และขนมอบได้ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารไทย อาหารว่าง

และขนมอบได้ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาหารไทย อาหารว่าง และขนมอบ ได้ถูกต้อง 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดต้นทุน กําไร ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และสามารถจัดบริการอาหารและ

เครื่องด่ืมได้ 

3. คําอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรอาหารและโภชนาการ ประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ในด้านอาหารไทย อาหารว่าง และขนมอบทั้ง

ในด้านการปรุง การผลิตโดยคํานึงถึงคุณค่าของอาหาร การคัดเลือกวัตถุดิบ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคใน
การปรุงอาหาร การตกแต่ง การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์การทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ์การบรรจุภัณฑ์และการ
คํานวณต้นทุนการผลิตและการต้ังราคาขาย 

4. ขอบเขตเนื้อหา 
4.1 การเลือกบริโภคอาหาร เครื่องด่ืมและมารยาทในการรับประทานอาหาร 
4.2 อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการช่ัง วัด ตวง 
4.3 การเลือกซ้ือวัตถุดิบในการประกอบอาหารไทย อาหารว่าง และขนมอบ 
4.4 การประกอบอาหารประเภทต้ม แกง ผัด น่ึง ปิ้งย่าง อาหารจานเดียว 
4.4 การประกอบอาหารประเภทขนมอบ 
4.5 การคิดต้นทุน กําไร การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
4.6 การจัดตกแต่งและการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม จํานวน 300 ช่ัวโมง 

6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
ผ่านการจําแนกจากคณะกรรมการนักวิชาชีพ โดยการพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้ 
6.1 มีระยะเวลาฝึกอบรมตามที่ศาลไม่น้อยกว่า 1 ปี 
6.2 เด็กและเยาวชนมีความสนใจ ความต้องการและความถนัด 
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7. โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1. ความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาหารและการ
เลือกบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม มารยาทในการ
รับประทานอาหาร 

3 6 

2. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบ
อาหาร ช่ัง ตวง วัด 3 6 

3. การเลือกซ้ือวัตถุดิบในการประกอบอาหารไทย 
อาหารว่าง และขนมอบ 3 6 

4. การประกอบอาหารประเภทต้ม แกง ทอด ผัด 
นึ่ง ปิ้งย่าง อาหารจานเดียว 3 60 

5. การจัดตกแต่งและการบรกิารอาหารและ
เครื่องด่ืม 3 6 

6. เครื่องมือและการปฏิบัติท่ัวไปในการทําขนมอบ 3 3 
7. วัตถุดิบท่ีใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3 3 
8. เทคนิคและการทําผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ผงฟู 3 50 
9. เทคนิคและการทําผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ยีสต์ 3 60 
10. เทคนิคในการแต่งหน้าเค้ก 3 60 
11.การคิดต้นทุนกําไร และราคาจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 4 6 

รวม 300 ช่ัวโมง 34 266 
 
8. การวัดและประเมินผล 

8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัด และประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบคําถาม การสัมภาษณ์และประเมิน 

ผลจากผลงานท่ีฝึกปฏิบัติ 
8.3 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

9. การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 300 ช่ัวโมง ได้รับการรับรองหลักสูตรจากศูนย์บริการการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
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2.8 เสริมสวย 
1. ช่ือหลักสูตร หลักสูตรวิชาชีพช่างเสริมสวย 300 ช่ัวโมง 

2. จุดประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานเสริมสวย 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ สามารถสระผม ไดร์ผม ซอยผม เซ็ตผม ตัดผม ทําผม ทําสีผม ยืดผมดัดผม 

แต่งหน้า ทําเล็บ แต่งเล็บ เพ้นเล็บ ขัดหน้า– นวดหน้า และอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการเสริมสวย ได้และเกิดความชํานาญ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักและเลือกใช้เครื่องวัสดุอุปกรณ์ในงานเสริมสวยอย่างเหมาะสม 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถออกแบบทรงผมที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้ 
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตัวเองได้ 
2.6 เพ่ือให้ผู้เรียนนําความรู้ท่ีได้รับไปประกอบอาชีพสุจริตเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และไม่กลับมา

ทําผิดซํ้า 
2.7เพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพช่างเสริมสวย 

3. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับงานเสริมสวยท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประกอบด้วยความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนได้ฝึก

ทักษะในการเป็นช่างเสริมสวยเรียนรู้วิธีการสระผม ไดร์ผม ซอยผม เซ็ตผม ตัดผม ทําผม ทําสีผม ยืดผมดัดผม 
แต่งหน้า ทําเล็บ แต่งเล็บ เพ้นเล็บ ขัดหน้า – นวดหน้า และอ่ืนๆที่เกี่ยวกับ การเสริมสวย ได้และเกิดความชํานาญ
รู้จักเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานเสริมสวยและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน สามารถออกแบบทรงผมที่
เหมาะสมกับรูปหน้าของผู้ใช้บริการได้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นําความรู้ไปประกอบอาชีพท่ีสุจริตได้ 

4. ขอบเขตของเนื้อหา 
4.1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานเสริมสวย 
4.2 อุปกรณ์และวิธีการทํางานเสริมสวย 
4.3 การสระผม 
4.4 การไดร์ผม 
4.5 การซอยผม 
4.6 การเซ็ตผม 
4.7 การตัดผม 
4.8 การทําผม 
4.9 การทําสีผม 
4.10 การยืดผม 
4.11 การดัดผม 
4.12 การแต่งหน้า 
4.13 การทําเล็บ 
4.14 การเพ้นเล็บ 
4.15 การนวดหน้า 
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5. ระยะเวลาการฝึก 
ระยะเวลาการฝึกอบรมจํานวน 300 ช่ัวโมง 

6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
ผ่านการจําแนกจากคณะกรรมการนักวิชาชีพ โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้ 
6.1 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา(ป.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
6.2 มีระยะเวลาฝึกอบรมตามที่ศาลกําหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี 
6.3 มีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม 
6.4 ความสนใจ ความต้องการและความถนัดของเด็กและเยาวชน 
 

7. โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1.ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานเสริมสวย 5 - 
2.อุปกรณ์และวิธีการทํางานเสริมสวย 5 10 
3.การสระผม 5 10 
4.การไดร์ผม 5 30 
5.การซอยผม 10 30 
6.การเซ็ตผม 10 20 
7.การตัดผม 10 20 
8.การทําผม 10 10 
9.การทําสีผม 10 10 
10.การยืดผม 5 10 
11.การดัดผม 5 10 
12.การแต่งหน้า 5 10 
13.การทําเล็บ 5 10 
14.การเพ้นเล็บ 5 10 
15.การนวดหน้า 5 10 

รวม 100 200 
 300  ชั่วโมง 

 
8. วัดและประเมินผล 

8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัด และประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบคําถาม การสัมภาษณ์และ

ประเมินผลจากผลงานท่ีฝึกปฏิบัติ 
8.3 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันการศึกษา เช่น ศูนย์บริการการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยวิทยาลัยสารพัดช่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 
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9. การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรช่างเสริมสวย300 ช่ัวโมง ได้รับการรับรองหลักสูตรจากศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะยาว 
เป็นหลักสูตรของสถาบันการศึกษาภายนอก ดังน้ี 
- วิทยาลัยเทคนิค 
- อาชีวศึกษา 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
- สารพัดช่าง 

4. หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคกลาง จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
4.1 หลักสูตรการประดิษฐ์โคมไฟไม้ไผ่ประกอบภาพลายไทย 
4.2 หลักสูตรภาพอัดนูนตํ่ายุทธหัตถี 
 

4.1หลักสูตรการประดิษฐ์โคมไฟไม้ไผ่ประกอบภาพลายไทย 
1. ช่ือหลักสูตร การประดิษฐ์โคมไฟไม้ไผ่ประกอบภาพลายไทย จํานวน 30 ช่ัวโมง 

2. จุดประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในการประดิษฐ์โคมไฟไม้ไผ่ประกอบภาพลายไทย 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการนําวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ในการประดิษฐ์โคมไฟไม้ไผ่ประกอบภาพลายไทย 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรยีนมีทักษะการประดิษฐ์โคมไฟไม้ไผ่ประกอบภาพลายไทยได้ 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีและลักษณะนิสัยท่ีดีการทํางาน 

3. คําอธิบายรายวิชา 
การศึกษาเกี่ยวกับการประดิษฐ์โคมไฟไม้ไผ่ประกอบภาพลายไทย การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์โคม

ไฟ การออกแบบภาพลายไทย การวาดแบบหรือเขียนแบบลงบนไม้ไผ่ การพ่นสี การตกแต่งช้ินงาน การคิดต้นทุน
กําไรและการจัดหาตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการประดิษฐ์โคมไฟไม้ไผ่ประกอบภาพลายไทย 

4. ขอบเขตเนื้อหา 
4.1 ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์โคมไฟไม้ไผ่ประกอบภาพลายไทย 
4.2 วัสดุอุปกรณ์ในการการประดิษฐ์โคมไฟไม้ไผ่ประกอบภาพลายไทย 
4.3 การออกแบบลวดลายของโคมไฟไม้ไผ่ 
4.4 การวาดแบบหรือเขียนแบบด้วยปากกาหัวแร้งไฟฟ้า 
4.5 การพ่นสีตามแบบลงบนไม้ไผ่ 
4.6 การตกแต่งช้ินงานต่อชุดหลอดไฟ 
4.7 การคิดต้นทุนกําไรและจัดหาตลาด 
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5. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
ระยะเวลาการฝึกอบรมจํานวน 30 ช่ัวโมง 

6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
6.1 เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
6.2 ไม่จํากัดอายุ/ เพศ /วุฒิการศึกษา 
6.3 มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 
 

7. โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1.ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์โคมไฟไม้ไผ่
ประกอบภาพลายไทย 1 - 

2.วัสดุอุปกรณ์ในการการประดิษฐ์โคมไฟไม้ไผ่
ประกอบภาพลายไทย 2 - 

3.การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ - 3 
4.การออกแบบลวดลายของโคมไฟไม้ไผ่ - 6 
5.การวาดแบบหรือเขียนแบบด้วยปากกาหัว
แร้งไฟฟ้า - 8 

6.การพ่นสีตามแบบลงบนไม้ไผ่ - 5 
7.การตกแต่งช้ินงานต่อชุดหลอดไฟ - 3 
8.การคิดต้นทุนกําไรและจัดหาตลาด - 2 

รวม 3 27 
 30  ชั่วโมง 

8. การวัดและประเมินผล 
8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาฝึกอบรมจํานวน 30 ช่ัวโมง จึงมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบแบบสอบถาม และประเมินผลจาก

ผลงานท่ีปฏิบัติ 
8.3 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

9. การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการประดิษฐ์โคมไฟไม้ไผ่ประกอบภาพลายไทย ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก

ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.2 หลักสูตรภาพอัดนูนตํ่ายุทธหัตถี 
1. ช่ือหลักสูตร การทําภาพอัดนูนตํ่ายุทธหัตถีจํานวน 40 ช่ัวโมง 

2. จุดประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในการทําภาพอัดนูนตํ่ายุทธหัตถี 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการนําวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ในการทําภาพอัดนูนตํ่ายุทธหัตถี 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการทําภาพอัดนูนตํ่ายุทธหัตถีได้ 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีและลักษณะนิสัยท่ีดีต่อการทํางาน 

3. คําอธิบายรายวิชา 
งานศิลปะประดิษฐ์ภาพอัดนูนตํ่า เป็นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์การจินตนาการ โดยการนํา

กระดาษกล่องนมหรือกล่องกระดาษกลับมาใช้ใหม่ เป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้สิ่งท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด เพ่ือสร้างช้ินงานก่อให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือสร้างงานให้กับชุมชน 
เป็นการสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดีการศึกษาเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ การงาน และการเก็บรักษา การทํากระดาษ
สาจากกระดาษกล่องนมการทําภาพอัดนูนตํ่าการตกแต่งภาพและการใส่กรอบรูปภาพอัดนูนตํ่าปฏิบัติการใช้
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และการเกบ็รักษาอย่างถูกต้อง และสามารถทําภาพอัดนูนตํ่าได้อย่างถูกต้องตามวิธีการ 

4. ขอบเขตเนื้อหา 
4.1 ความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์และการเก็บรักษา 
4.2 การทํากระดาษสาจากกระดาษกล่องนมและกล่องกระดาษ 
4.3 การทําภาพอัดนูนตํ่า 
4.4 การตกแต่งภาพ 
45 การใส่กรอบรูปภาพอัดนูนตํ่า 

5. ระยะเวลาการฝึก 
ระยะเวลาการฝึกอบรม จํานวน 40 ช่ัวโมง 

6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
6.1 เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
6.2 ไม่จํากัดอายุ/ เพศ /วุฒิการศึกษา 
6.3 มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 
 

7. โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1. เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และการเก็บรักษา 4 - 
2. การทํากระดาษสาจากกระดาษกล่องนม
และกล่องกระดาษ - 6 

3. การทําภาพอัดนูนตํ่า - 10 
4. การตกแต่งภาพ - 10 
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5. การใส่กรอบรูปภาพอัดนูนตํ่า - 10 

รวม 4 36 
40 

 
8. การวัดและประเมินผล 

8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาฝึกอบรมจํานวน 40 ช่ัวโมง จึงมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบแบบสอบถาม และประเมินผลจาก

ผลงานท่ีปฏิบัติ 
8.3 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

9. การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการทําภาพอัดนูนตํ่ายุทธหัตถีได้รับการรับรองหลักสูตรจากศูนย์บริการ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 

5. หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคตะวันออก จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
5.1 หลักสูตรการทําต้นบานบุรีจากดินประดิษฐ์ 
5. 2 หลักสูตรยาหม่องสมุนไพร 

5.1 หลักสูตรการทําต้นบานบุรีจากดินประดิษฐ์ 
1. ช่ือหลักสูตร การทําต้นบานบุรีจากดินประดิษฐ์ จํานวน 20 ช่ัวโมง 

2. จุดประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องการทําต้นบานบุรีจากดินประดิษฐ์ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการนําวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ในการทําต้นบานบุรีจากดินประดิษฐ์ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถทําต้นบานบุรีจากดินประดิษฐ์ได้ 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตนคติท่ีดีและลักษณะนิสัยท่ีดีต่อการทํางาน 
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรม สามารถต่อยอดความคิด

การประดิษฐ์งานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ 
 
3. คําอธิบายรายวิชา 

การทําต้นบานบุรีจากดินประดิษฐ์เป็นงานศิลปหัตถกรรม ทักษะการออกแบบเลียนแบบธรรมชาติ การใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการทําต้นบานบุรีจากดินประดิษฐ์ ขั้นตอนการทําและการกําหนดเวลา การคิดต้นทุนกําไรและการ
จัดหาตลาด 

4. ขอบเขตเนื้อหา 
4.1 ความรู้เกี่ยวกับการทําต้นบานบุรีจากดินประดิษฐ์ 
4.2 วัสดุอุปกรณ์ในการทําต้นบานบุรีจากดินประดิษฐ์ 
4.3 การออกแบบลําต้น กิ่ง ก้าน ใบ และดอก 
4.4 การประกอบต้นบานบุรี 
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4.5 การตกแต่งลําต้นและกระถาง 
4.6 การคิดต้นทุนกําไร และจัดหาตลาด 

5. ระยะเวลาการฝึก 
ระยะเวลาการฝึกอบรมจํานวน 20 ช่ัวโมง 

6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
6.1 เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
6.2 ไม่จํากัดอายุ/ เพศ /วุฒิการศึกษา 
6.3 มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 

7. โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1. วัสดุอุปกรณ์ 3 - 
2. การทําต้นบานบุรี - 3 
3. การทําต้นบานบุรีจากดินประดิษฐ์ - 14 

รวม 3 17 
20 ช่ัวโมง 

 
8. การวัดและประเมินผล 

8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาฝึกอบรมจํานวน 20 ช่ัวโมง จึงมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบแบบสอบถาม และประเมินผลจาก

ผลงานท่ีปฏิบัติ 
8.3 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

9. การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการทําต้นบานบุรีจากดินประดิษฐ์ ได้รับการรับรองหลักสูตรจากศูนย์บริการ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
 

5. 2 หลักสูตรยาหม่องสมุนไพร 
1. ช่ือหลักสูตร การทํายาหม่องสมุนไพร จํานวน 33 ช่ัวโมง 

2. จุดประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านการทํายาหม่องสมุนไพร 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการนาํวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ในการทํายาหม่องสมุนไพร 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถทํายาหม่องสมุนไพร 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีและลักษณะนิสัยท่ีดีต่อการทํางาน 
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3. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการทํายาหม่องสมุนไพรเป็นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ การเลียนแบบธรรมชาติโดย

นําสมุนไพรไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นสร้างเครื่องหอมของไทยและยังใช้เป็นยารักษาและบรรเทาอาการหน้ามืดวิงเวียน 
เป็นลมและแมลงกัดต่อย การเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้และการกําหนดราคา ต้นทุน กําไร การตลาดและการจัดเก็บ
รักษา 

4. ขอบเขตเนื้อหา 
4.1 ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย 
4.2 วัสดุอุปกรณ์ท่ีนํามาทํายาหม่องสมุนไพร 
4.3 วิธีการทํายาหม่องครีมสมุนไพร พร้อมบรรจุภัณฑ์ 
4.4 วิธีการทํายาหม่องครีมตะไคร้หอม พร้อมบรรจุภัณฑ์ 
4.5 วิธีการทํายาหม่องนํ้าสมุนไพร พร้อมบรรจุภัณฑ์ 
4.6 การคิดต้นทุน กําไร และจัดหาตลาด 

5.ระยะเวลาการฝึก 
ระยะเวลาการฝึกอบรม จํานวน 33 ช่ัวโมง 

6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
6.1 เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
6.2 ไม่จํากัดอายุ/ เพศ /วุฒิการศึกษา 
6.3 มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 
 

7. โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1. วัสดุอุปกรณ์ 3 - 
2. การทํายาหม่องครีมสมุนไพรและบรรจุภณัฑ์ - 10 
3. การทํายาหม่องครีมตะไคร้หอมพร้อมบรรจุ
ภัณฑ ์ - 10 

4. การทํายาหม่องนํ้าสมุนไพรพร้อมบรรจุ
ภัณฑ ์ - 10 

รวม 3 30 
33 ช่ัวโมง 

 
8. วัดและประเมินผล 

8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาฝึกอบรมจํานวน 33 ช่ัวโมง จึงมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบแบบสอบถาม และประเมินผลจาก

ผลงานท่ีปฏิบัติ 
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8.3 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

9. การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการทํายาหม่องสมุนไพร ได้รับการรับรองหลักสูตรจากศูนย์บริการการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 

6. หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคตะวันตก จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
6.1 หลักสูตรหัตถกรรมเถาวัลย์แดง 
6.2 หลักสูตรการทําหน้ากากไม้ไผ่ 
 

6.1 หลักสูตรหัตถกรรมเถาวัลย์แดง 
1. ช่ือหลักสูตร หัตถกรรมเถาวัลย์แดง จํานวน 40 ช่ัวโมง 

2. จุดประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในการทําหัตกรรมเถาวัลย์แดง 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการนําวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ในการทําหัตกรรมเถาวัลย์แดง 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถทําหัตกรรมเถาวัลย์แดงได้ 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีและลักษณะนิสัยท่ีดีต่อการทํางาน 

3. คําอธิบายรายวิชา 
งานหัตถกรรมเถาวัลย์แดง เป็นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์การจินตนาการการเลียนแบบธรรมชาติ

โดยการนําวัชพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาประดิษฐ์หรือสร้างช้ินงานก่อให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว
หรือสร้างงานใหก้ับชุมชนเป็นการสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดี 

4. ขอบเขตเนื้อหา 
4.1 วัสดุอุปกรณ์ในการทําหัตกรรมเถาวัลย์แดง 
4.2 การออกแบบการทําโครงสร้างด้วยเหล็ก 
4.3 การออกแบบลวดลายโดยใช้โครงสร้างเหล็ก 
4.4 การออกแบบลวดลายที่ยาก/ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ด้วยโครงสร้างเหล็ก 
4.5 การออกแบบลวดลายที่ยาก/ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ด้วยโครงสร้างอิสระ 

5.ระยะเวลาการฝึก 
ระยะเวลาการฝึกอบรม จํานวน 40 ช่ัวโมง 

6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
6.1 เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
6.2 ไม่จํากัดอายุ/ เพศ /วุฒิการศึกษา 
6.3 มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 
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7. โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1. เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และการเก็บรักษา 4 - 
2. การทําโครงสร้างจากเหล็ก - 6 
3. การทําลายที่ยากและซับซ้อนจากโครงสร้าง
เหล็ก - 6 

4. การทําลายที่ยากและซับซ้อน มีขนาดใหญ่
โดยใช้โครงสร้างเหล็ก - 10 

5. การทําลวดลายท่ียาก ซับซ้อนและมีขนาด
ใหญ่โดยใช้โครงสร้างอิสระ - 14 

รวม 4 36 
40  ช่ัวโมง 

 
8. การวัดและประเมินผล 

8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาฝึกอบรมจํานวน 40 ช่ัวโมง จึงมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบแบบสอบถาม และประเมินผลจาก

ผลงานท่ีปฏิบัติทําช้ินงานถูกต้อง ส่งช้ินงานครบ 
8.3 ตรงต่อเวลา / มีความรับผิดชอบ 
8.4 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
9. การรับรองหลักสูตร 

หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการทําหัตกรรมเถาวัลย์แดง ได้รับการรับรองหลักสูตรจากศูนย์บริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
 
6.2 หลักสูตรการทําหน้ากากไม้ไผ่ 
1. ช่ือหลักสูตร การทําหน้ากากไม้ไผ่ จํานวน 30 ช่ัวโมง 

2. จุดประสงค์รายวิชา 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในการทําหน้ากากไม้ไผ่ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการนําวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ในการทําหน้ากากไม้ไผ่ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถในการทําหน้ากากไม้ไผ่ได้ 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีและมีลักษณะนิสัยท่ีดีต่อการทํางาน 

3. คําอธิบายรายวิชา 
การศึกษาเกี่ยวกับการทําหน้ากากไม้ไผ่เป็นหลักสูตรสาขาวิชาช่างศิลปหัตถกรรม การใช้วัสดุอุปกรณ์ใน

การทําหน้ากากไม้ไผ่ การออกแบบช้ินงาน การวาดเส้นและลงสี การกําหนดราคาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
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4. ขอบเขตเนื้อหา 
4.1 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ การดูแลและเก็บรักษาเคร่ืองวัสดุอุปกรณ์ 
4.2 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้และการประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่น 
4.3 ความรู้เกี่ยวกับการวาดเส้น 
4.4 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเขียนลายไทย 
4.5 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับทฤษฎีสี 
4.6 วิธีการทําหน้ากากไม้ไผ่และการออกแบบประดิษฐ์ช้ินงาน 
4.7 การกําหนดราคา และออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

5. ระยะเวลาการฝึก 
ระยะเวลาการฝึกอบรม จํานวน 30 ช่ัวโมง 

6. คุณสมบัติของผู้เรยีน 
6.1 เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
6.2 ไม่จํากัดอายุ/ เพศ /วุฒิการศึกษา 
6.3 มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 

7. โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1. เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และการดูแลรักษา 3 - 
2. การวาดเส้น - 3 
3.การเขียนลายไทยบนหน้ากากไม้ไผ่ - 3 
4. การผสมสีและการระบายสี - 3 
5. การทําหน้ากากไม้ไผ่ - 15 
6. การคิดต้นทุนการผลิตและกําหนดราคาขาย
และออกแบบผลิตภัณฑ ์ 3 1 

รวม 6 24 
30 ช่ัวโมง 

8. การวัดและประเมินผล 
8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาฝึกอบรมจํานวน 30 ช่ัวโมง จึงมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบแบบสอบถาม และประเมินผลจาก

ผลงานท่ีปฏิบัติทําช้ินงานถูกต้อง ส่งช้ินงานครบ 
8.3 ตรงต่อเวลา / มีความรับผิดชอบ 
8.4 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
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9. การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการทําหน้ากากไม้ไผ่ ได้รับการรับรองหลักสูตรจากศูนย์บริการการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 

7. หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
7.1 หลักสูตรการทําปลาส้ม 
7.2 หลักสูตรการทําผ้าขาวม้า 

7.1 หลักสูตรการทําปลาส้ม 
1. ช่ือหลักสูตร การทําปลาส้ม จํานวน 15 ช่ัวโมง 

2. จุดประสงค์รายวิชา 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของปลาที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการใช้วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ในการทําปลาส้มได้ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถทําปลาส้มได้ 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่ดีต่อการทํางาน 
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสํานึกถึงความสําคญัของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 

3. คําอธิบายรายวิชา 
การทําปลาส้มเป็นการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหารจากปลาอย่างหน่ึง การใช้วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ท่ีมี

อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง ขั้นตอนและวิธีการทําปลาส้ม การคิดต้นทุนการผลิตและการตลาด 

4. ขอบเขตเนื้อหา 
4.1 ความรู้และวิธีการใช้วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ 
4.2 ความรู้เกี่ยวกับชนิดของปลาที่ใช้ในการทําปลาส้ม 
4.3 การขอดเกลด็ปลา การทําความสะอาดปลา การชําแระปลา การหมักปลา การตกแต่งให้ดูสวยงาม 
4.4 การคิดต้นทุนวัตถุดิบ การตลาด ราคาจําหน่าย 

5.ระยะเวลาการฝึก 
ระยะเวลาการฝึกอบรม จํานวน 15 ช่ัวโมง 

6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
6.1 เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
6.2 ไม่จํากัดอายุ/ เพศ /วุฒิการศึกษา 
6.3 มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 
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7. โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1. ความรู้และวิธีการใช้วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ 2 - 
2. ความรู้เกี่ยวกับชนิดของปลาท่ีใช้ในการทํา
ปลาส้ม 2 - 

3. การขอดเกล็ดปลา การทําความสะอาดปลา 
การชําแระปลา การหมักปลา การตกแต่งให้ดู
สวยงาม 

- 8 

4. การคิดต้นทุนวัตถุดิบ การตลาด ราคา
จําหน่าย 3 - 

รวม 7 8 
15  ชั่วโมง 

8. การวัดและประเมินผล 
8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาฝึกอบรมจํานวน 15 ช่ัวโมง จึงมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบแบบสอบถาม และประเมินผลจาก

ผลงานท่ีปฏิบัติทําช้ินงานถูกต้อง ส่งช้ินงานครบ 
8.3 ตรงต่อเวลา / มีความรับผิดชอบ 
8.4 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

9. การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการทําปลาส้ม ได้รับการรับรองหลักสูตรจากศูนย์บริการการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
 
7.2 หลักสูตรการทําผ้าขาวม้า 
1. ช่ือหลักสูตร การทอผ้าขาวม้า จํานวน 100 ช่ัวโมง 

2. จุดประสงค์รายวิชา 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในการทอผ้าขาว 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติในการทอผ้าขาวมาฎ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนบอกขั้นตอนการทอผ้าขาวม้าได้ 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าความสวยงามทางธรรมชาติ และสํานึกในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยแท้จริง 
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติและลักษณะนิสัยท่ีดีต่อการทํางาน 
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3. คําอธิบายรายวิชา 
การศึกษาเกี่ยวกับการทอผ้าขาวม้า ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พัฒนาความรู้ สร้างสมาธิและสร้าง

รายได้ให้แก่เด็กและเยาวชนในการประกอบอาชีพภายหลังได้รับการปล่อยตัว เรียนรู้ในเครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์
ขั้นตอนรูปแบบการทอ การจัดการคิดต้นทุนการผลิต และการกําหนดราคา 

4. ขอบเขตเนื้อหา 
4.1 ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการทอผ้าขาวม้า 
4.2 ประเภทของการทอผ้าขาวม้า 
4.3 เครื่องมือวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทอผ้าขาวม้า 
4.4 ขั้นตอนและวิธีการการทอผ้าขาวม้า 
4.5 รูปแบบการทอผ้าขาวม้า 
4.6 การจัดการคิดต้นทุนการผลิต และการกําหนดราคา 

5.ระยะเวลาการฝึก 
ระยะเวลาการฝึกอบรม จํานวน 100 ช่ัวโมง 

6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
6.1 เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
6.2 ไม่จํากัดอายุ/ เพศ /วุฒิการศึกษา 
6.3 มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 

7. โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

4.1 ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
การทอผ้าขาวม้า 2 - 

4.2 ประเภทของการทอผ้าขาวม้า 2 - 
4.3 เครื่องมือวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทอ
ผ้าขาวม้า 5 - 

4.4 ขั้นตอนและวิธีการการทอผ้าขาวม้า - 75 
4.5 รูปแบบการทอผ้าขาวม้า 13 - 
4.6 การจัดการคิดต้นทุนการผลิต และการ
กําหนดราคา 3 - 

รวม 25 75 
100  ชั่วโมง 
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8. การวัดและประเมินผล 
8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาฝึกอบรมจํานวน 100 ช่ัวโมง จึงมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบแบบสอบถาม และประเมินผลจาก

ผลงานท่ีปฏิบัติทําช้ินงานถูกต้อง ส่งช้ินงานครบ 
8.3 ตรงต่อเวลา / มีความรับผิดชอบ 
8.4 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

9. การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าขาวม้า ได้รับการรับรองหลักสูตรจากศูนย์บริการการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 

8. หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคเหนือ จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
8.1 หลักสูตรการทําขันโตกหวาย 
8.2หลักสูตรการทําโคมสีล้านนา 
 

8.1 หลักสูตรการทําขันโตกหวาย 
1. ช่ือหลักสูตร การทําขันโตกหวาย จํานวน 20 ช่ัวโมง 

2. จุดประสงค์รายวิชา 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาและการทําขันโตกหวาย 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการนําวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ในการทําขันโตกหวาย 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถลงมือทําขันโตกหวายได้อย่างถูกต้อง 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีและมีลักษณะนิสัยที่ดีต่อการทํางาน 

3. คําอธิบายรายวิชา 
การศึกษาเก่ียวกับประวัติความเป็นมาของการทําขันโตกหวายซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านท่ีมี

การนําวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ใช้เป็นเครื่องเรือนอย่างเกิดประโยชน์และสามารถถ่ายทอดเป็นองค์
ความรู้ได้ 

4. ขอบเขตเนื้อหา 
4.1 ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและการทําขันโตกหวาย 
4.2 วัสดุอุปกรณ์ในการทําขันโตกหวาย 
4.3 การกําหนดแบบ/การสร้างแบบ 
4.4 การเลือกขนาดและเลือกหวาย 
4.5 .การทําขันโตกหวายตามแบบต่างๆ 

5. ระยะเวลาการฝึก 
ระยะเวลาการฝึกอบรม จํานวน 20 ช่ัวโมง 
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6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
6.1 เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
6.2 ไม่จํากัดอายุ/ เพศ /วุฒิการศึกษา 
6.3 มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 

7. โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1. ประวัติความเป็นมาของการทําขันโตกหวาย 2 - 
2. วัสดุอุปกรณ์ในการทําขันโตกหวาย 2 - 
3. การทําขันโตกหวาย - 14 
4. การประเมินผล 2 - 

รวม 6 14 
20 

8. การวัดและประเมินผล 
8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาฝึกอบรมจํานวน 20 ช่ัวโมง จึงมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบแบบสอบถาม และประเมินผลจาก

ผลงานท่ีปฏิบัติทําช้ินงานถูกต้อง ส่งช้ินงานครบ 
8.3 ตรงต่อเวลา / มีความรับผิดชอบ 
8.4 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

9. การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการทําขันโตกหวาย ได้รับการรับรองหลักสูตรจากศูนย์บริการการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
 

8.2 หลักสูตรการทําโคมสีล้านนา 
1. ช่ือหลักสูตร การทําโคมศรีล้านนา จํานวน 30 ช่ัวโมง 

2. จุดประสงค์รายวิชา 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของการทําโคมศรีล้านนา 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการนําวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ในการทําโคมศรีล้านนา 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถลงมือทําโคมศรีล้านนาได้อย่างถูกต้องสวยงาม 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีและมีลักษณะนิสัยท่ีดีต่อการทํางาน 

3. คําอธิบายรายวิชา 
การศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทําโคมศรีล้านนา รู้จักและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น การทํา

ดอกประจํายามและตัดแต่งโคมศรีล้านนาตามรูปแบบที่ต้องการ 
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4. ขอบเขตเนื้อหา 
4.1 วัสดุอุปกรณ์ในการทําโคมศรีล้านนา 
4.2 การทําโครงไม้ไผ่ 
4.3 การทําปีกกา 
4.4 การประกอบโครง 
4.5 การทําดอกประจํายาม 
4.6 การตัดแต่งโคมศรีล้านนา 

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม จํานวน 30 ช่ัวโมง 

6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
6.1 เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
6.2 ไม่จํากัดอายุ/ เพศ /วุฒิการศึกษา 
6.3 มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 

7. โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1. การเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะทําโคมศรีล้านนา 2 - 
2. การทําโครงไม้ไผ่ในการทําโคมศรีล้านนา - 4 
3. การทําปีกกา - 2 
4. การประกอบโครงแต่ละช้ิน - 1 
5. การตัดดอกตามลายกระดาษสาและติด
กระดาษ - 15 

6. การทําดอกประจํายามและการตัดแต่งโคม
ศรีล้านนา - 6 

รวม 2 28 
30  ชั่วโมง 

 
8. การวัดและประเมินผล 

8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาฝึกอบรมจํานวน 30 ช่ัวโมง จึงมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบแบบสอบถาม และประเมินผลจาก

ผลงานท่ีปฏิบัติทําช้ินงานถูกต้อง ส่งช้ินงานครบ 
8.3 ตรงต่อเวลา / มีความรับผิดชอบ 
8.4 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
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9. การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการทําโคมศรีล้านนา ได้รับการรับรองหลักสูตรจากศูนย์บริการการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 

9. หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคใต้จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
9.1 หลักสูตรตุ๊กตายางพาราสูตรฟองนํ้า 
9.2 หลักสูตรการทําข้าวกล้องซ้อมมือ 
 

9.1 หลักสูตรตุ๊กตายางพาราสูตรฟองน้ํา 
1. ช่ือหลักสูตร ตุ๊กตายางพาราสูตรฟองน้ําจํานวน 50 ช่ัวโมง 

2. จุดประสงค์รายวิชา 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในการทําตุ๊กตายางพาราสูตรฟองนํ้า 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการนําวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ในการทําตกุ๊ ตายางพาราสูตรฟองนํ้า 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถทําตุ๊กตายางพาราสูตรฟองน้ําได้ 

3. คําอธิบายรายวิชา 
การทําตุ๊กตายางพาราสูตรฟองนํ้าเป็นงานที่เกิดจากการเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากธรรมชาติ และ

สามารถนํามาใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ การทําแบบพิมพ์ การประยุกต์ใช้งาน แบบต่างๆ การกําหนดราคาสินค้าใน
การจําหน่าย การคิดต้นทุน กําไร การลงมือปฏิบัติจริงในการทําตุ๊กตายางพาราสูตรฟองน้ํา 

4. ขอบเขตเนื้อหา 
4.1 ความรู้เกี่ยวกับการทําตุ๊กตายางพาราสูตรฟองนํ้า 
4.2 การหล่อเบ้าปูนพลาสเตอร์ (การทําแบบพิมพ์) 
4.3 การเตรียมสารเคมีและการผสมสารเคมีกับนํ้ายาง 
4.4 ขั้นตอนการทําตุ๊กตายางพาราสูตรฟองนํ้า 
4.5 การจัดจําหน่ายและการตลาด 

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
ระยะเวลาฝึกอบรม จํานวน 50 ช่ัวโมง 

6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
6.1 เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
6.2 ไม่จํากัดอายุ/ เพศ /วุฒิการศึกษา 
6.3 มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 
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7.โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1. ประวัติความเป็นมาของตุ๊กตายางพาราสูตร
ฟองน้ํา 3 - 

2. วัสดุอุปกรณ์ในการทําตุ๊กตายางพาราสูตร
ฟองน้ําและการหล่อเบ้า - 6 

3. การผสมสารเคมีกับน้ํายาง - 24 
4. การทําตุ๊กตายางพาราสูตรฟองน้ํา - 21 
5. การจําหน่ายและการตลาด - 6 

รวม 3 47 
50 ช่ัวโมง 

 
8. การวัดและประเมินผล 

8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาฝึกอบรมจํานวน 50 ช่ัวโมง จึงมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบแบบสอบถาม และประเมินผลจาก

ผลงานท่ีปฏิบัติทําช้ินงานถูกต้อง ส่งช้ินงานครบ 
8.3 ตรงต่อเวลา / มีความรับผิดชอบ 
8.4 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

9. การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการทําตุ๊กตายางพาราสูตรฟองนํ้า ได้รับการรับรองหลักสูตรจากศูนย์บริการ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9.2 หลักสูตรการทําข้าวกล้องซ้อมมือ 
1. ช่ือหลักสูตร การทําข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ จํานวน 30 ช่ัวโมง 

2. จุดประสงค์รายวิชา 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการทําข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการนําวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ในการทําข้าวกล้องข้าวซ้อมมือได้ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถทําข้าวกล้องข้าวซ้อมมือได้ 

3. คําอธิบายรายวิชา 
ข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเป็นอาหารหลักของคนไทย เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทําข้าวกล้องข้าวซ้อม

มือและการใช้วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนวิธีการทําข้าวกล้องข้าวซ้อมมือและการคิดต้นทุน กําไร และการวางแผน
การตลาดได้ 
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4. ขอบเขตเนื้อหา 
4.1 ประวัติความเป็นมาภูมิปัญญาการทําข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ 
4.2 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทําข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ 
4.3 วิธีการทําข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ 
4.4 การคิดต้นทุนการผลิต และกําหนดราคาขาย 

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
ระยะเวลาการฝึกจํานวน 30 ช่ัวโมง 

6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
6.1 เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
6.2 ไม่จํากัดอายุ/ เพศ /วุฒิการศึกษา 
6.3 มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 

7. โครงสร้างหลักสูตร 

หัวข้อวิชา ช่ัวโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1. ประวัติความเป็นมาของข้าวกล้องข้าวซ้อม
มือ 2 - 

2. วัสดุอุปกรณ์ในการทําข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ - 6 
3. การทําข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ - 21 
4. การทําบรรจุภัณฑ์ - 1 

รวม 2 28 
30  ชั่วโมง 

 
8. การวัดและประเมินผล 

8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาฝึกอบรมจํานวน 30 ช่ัวโมง จึงมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติงาน การตอบแบบสอบถาม และประเมินผลจาก

ผลงานท่ีปฏิบัติทําช้ินงานถูกต้อง ส่งช้ินงานครบ 
8.3 ตรงต่อเวลา / มีความรับผิดชอบ 
8.4 ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

9. การรับรองหลักสูตร 
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการทําข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ ได้รับการรับรองหลักสูตรจากศูนย์บริการ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 

10. หลักสูตรวิชาสามัญ ได้แก่ประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 
กําหนดตามศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
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11. หลักสูตรพลศึกษา 
1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรพลศึกษา 

2. จุดประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
2.2 เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะทางด้านกีฬา 
2.3 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเกิดความผ่อนคลาย มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

3. คําอธิบายรายวิชา 
การศึกษาเก่ียวกับประเภทกิจกรรมของกีฬาและการออกกําลังกายตลอดจนประโยชน์ของการออกกําลัง

กายความเข้าใจ ความหมายและความสําคญัของกิจกรรมนันทนาการ และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

4. ขอบเขตเนื้อหา 
4.1 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
4.2 กีฬาและการออกกําลังกาย 

4.2.1 ฟุตบอลและฟุตซอล  
4.2.2 วอลเล่ย์บอล  
4.2.3 บาสเกตบอล 
4.2.4 เทเบิลเทนนิส  
4.2.5 แบดมินตัน  
4.2.6 เซปัคตะกร้อ 
4.2.7 แชร์บอล  
4.2.8กรีฑา  
4.2.9เปตอง 
4.2.10 อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

4.3 กิจกรรมนันทนาการ 

5. ระยะเวลา จํานวน 32 ช่ัวโมง 
ระยะเวลาเปิดการเรียนการสอน  
เปิดรุ่นท่ี 1 เดือนมกราคม-เมษายน 
เปิดรุ่นท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 
เปิดรุ่นท่ี 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 

6. โครงสร้างของหลักสูตร 

หัวข้อวิชา สัปดาห์ ชั่วโมง 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

1. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  2 6 
2. กีฬาและการออกกําลังกาย  2 16 
3. กิจกรรมนันทนาการ  2 4 

รวม  6 26 
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7. คุณสมบัติของผู้เรียน 
7.1 ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา 
7.2 ความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของเด็กและเยาวชน 

8. การวัดและประเมินผล 
8.1 ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล 
8.2 การประเมินผลจะใช้กระบวนการ สังเกตการปฏิบัติการตอบคําถาม การสัมภาษณ์และประเมินผล

จากผลงานท่ีฝึกปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  93

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 

 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

สํานักงานกิจการสตรี 
และสถาบันครอบครัว 

สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก  เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 

คนพิการ และผู้สูงอายุ 

คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
แห่งชาติ 

ดูแลด้านนโยบายเกี่ยวข้องกับ 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วย

ความรุนแรงในครอบครัว 

ดูแลด้านนโยบายเก่ียวกับ 
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนา 

เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 

ดูแลสถานรองรับเด็กตาม 
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก  

พ.ศ. 2546 

สํานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็กสาํนกัคุม้ครองสวสัดิภาพหญิงและเดก็ 

สถานแรกรับเด็ก 
2  แห่ง 

สถานคุ้มครองเด็ก 
2  แห่ง 

สถานสงเคราะห์เด็ก
26  แห่ง 

สถานพัฒนาและ
ฟื้นฟูเด็ก 4 แห่ง 

บ้านพักเด็กและครอบครัว 
77  จังหวัด 
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หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ท่ีดูแลด้านเด็ก 
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีหน่วยงานท่ีดูแลด้านเด็ก คือ 
 1) คณะกรรมการเลขานุการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านนโยบายคุ้มครองเด็ก มี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ เป็นรองประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้อํานวยการสํานัก
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู
จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ ท่ีรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมแต่งต้ัง วิชาชีพละ 2 คน  โดยจะต้องผู้แทนจาก
ภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละ 1 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 โดยมีรอง
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม ซ่ึงปลัดกระทรวงฯ มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ ท้ังน้ีมีสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการหรือธุรการ 

 2) สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ทําหน้าท่ีเป็นคระกรรมการและฝ่ายเลขานุ
กรรมการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด  และให้การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในจังหวัดน้ัน ๆ  

2.  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ดูแลด้านนโยบายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ. 2550 และสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  และ
ศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยมีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัด ทําหน้าท่ีเป็นศูนย์ปฏิบัติการฯ ในส่วนภูมิภาค  และมีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ทําหน้าท่ีเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีภารกิจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงกําหนดระบบงานเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานและบังคับให้เป็นไปตามมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

3.  สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ มีภารกิจ
หน้าที่ในการสง่เสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  

4.  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เป็นหน่วยงานด้านปฏิบัติในการดําเนินงานสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
โดยจัดต้ังสถานรองรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพ่ือให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ
กรณีเด็กประสบปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่อาจจะอยู่กับครอบครัวได้ ได้แก่ สถานแรกรับเด็ก สถานสงเคราะห์เด็ก  สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ซ่ึงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบกํากับดูแลหน่วยงานที่เป็นสถานรอง
เด็กเหล่าน้ี 

 1) สํานักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กํากับดูแลสถานแรกรับเด็ก สถานสงเคราะห์เด็ก สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 

 2) สํานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กํากับดูแลบ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด
ซ่ึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันของมนุษย์ ได้ประกาศต้ังบ้านพักเด็กและครอบครัว ปฏิบัติหน้าที่เป็น
สถานแรกรับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

 บทบาทภารกิจของสถานรองรับเด็ก 
1. สถานแรกรับเด็ก เป็นสถานที่สําหรับอุปการะดูแลเด็กท่ีประสบปัญหาต่าง ๆ เป็นการช่ัวคราว 

(ไม่เกิน 3 เดือน) ระหว่างท่ีมีการสืบเสาะและพินิจเด็กและครอบครัวเพ่ือหาวิธีการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ
ท่ีเหมาะสมกับเด็ก ก่อนท่ีจะนําเด็กกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน หรือนําส่งต่อไปยังสถานรองรับเด็กอ่ืน ๆ ต่อไป
ได้แก่ 
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 1.1 สถานแรกรับชายปากเกร็ด(จังหวัดนนทบุรี)  
 1.2 สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร(จังหวัดปทุมธานี)  
 1.3 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 77 แห่ง เน่ืองจากในปัจจุบันมีเด็กท่ีพึงได้รับการ

สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพจํานวนมาก และมีครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ แต่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ยังมีข้อจํากัดในเรื่องสถานที่ งบประมาณ  และด้านบุคลากร ทําให้ไม่สามารถจัดต้ังสถานแรกรับเด็กโดยเฉพาะให้
ครอบครัวทุกจังหวัดได้ จึงได้แก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการให้บ้านพักเด็กและครอบครัว(ซึ่งเดิมให้บริการในลักษณะ
บ้านพักฉุกเฉินที่ดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท ท้ังเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง พลัดหลง เด็กกําพร้า คนเร่ร่อน
คนชรา ผู้พิการ เหย่ือการค้ามนุษย์ เด็กและสตรีที่ถูกทารุณกรรม สตรีท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศ สตรีท่ีต้ังครรภไม่พึง
ประสงค์หรือต้ังครรภ์ไม่พร้อม ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ) ปฏิบัติหน้าที่เป็นสถานแรกรับเด็กอีก
ภารกิจหน่ึงนอกเหนือจากการดูแลอุปการะผู้ประสบปัญหาทางสังคมอ่ืน ๆ ซ่ึงปัจจุบันมีบ้านพักเด็กและครอบครัว
ครบทุกจังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง 

2. สถานสงเคราะห์เด็ก เป็นสถานที ่ให้การอุปการะเลี ้ยงดูและพัฒนาเด็กที ่พึงได้รับการ
สงเคราะห์ เช่น เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง พลัดหลง กําพร้า หรือเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเล้ียงดูได้เน่ืองจาก
ยากจน  ถูกจําคุกหรือกักขัง ฯลฯ ซ่ึงสถานสงเคราะห์เด็กมีท้ังจัดต้ังโดยเอกชนและภาครัฐ ในส่วนของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ  ได้จัดต้ังสถานสงเคราะห์เด็กไว้ ดังน้ี 

 2.1  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน เป็นสถานที่ให้การอุปการเลี้ยงดูเด็กท่ีพึงได้รับการ
สงเคราะห์ ต้ังแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี  มีจํานวน 8 แห่ง  ได้แก่ 

  - สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง  จังหวัดขอนแก่น 
  - สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์   จังหวัดเชียงใหม่ 
  - สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  - สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา  จังหวัดสงขลา 
  - สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต  จังหวัดปทุมธานี 
  - สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
  - สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท  จังหวัดนนทบุรี 
  - สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
 2.2  สถานสงเคราะห์เด็กโต เป็นสถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์ 

อายุ 6 - 18 ปี  จํานวน 18 แห่ง 
  - สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
  - สถานสงเคราะห์เด็กชายเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
  - สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา  จังหวัดราชสีมา 
  - สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 
  - สถานสงเคราะห์เด็กเยาวชนมูลนิธิมหาราช  จังหวัดปทุมธานี 
  - สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 
  - สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
  - สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี 
  - สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา 
  - สถานสงเคราะห์ชายบ้านมหาเมฆ  กรุงเทพมหานคร 
  - สถานสงเคราะห์ชายบ้านหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 
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  - สถานสงเคราะห์หญิงบ้านราชวิถี  กรุงเทพมหานคร 
  - ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ 
3. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เป็นสถานที่ให้การศึกษา อบรม บําบัด รักษา แก้ไขพฤติกรรม

ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ เด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ อันได้แก่ เด็กท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กที่ถูก
ทารุณกรรมทางร่างกายและจิตใจ ซ่ึงปัจจุบันมีจํานวน 2 แห่ง คือ 

 3.1 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง  จังหวัดระยอง 
 3.2 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนก่อน 
4. สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก  เป็นสถานท่ีจัดต้ังขึ้นเพ่ือให้บําบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้ง

ทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา การฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิ
ภาพเป็นกรณีพิเศษ อันได้แก่ เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกทารุณกรรม จนได้รับผลกระทบทางด้านร่างกาย
และจิตใจจนต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  เพ่ือฟ้ืนฟู เยียวยา และรักษาสภาพจิตใจ  ปัจจุบันมี 4 แห่ง คือ 

 4.1  สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี 
 4.2  สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดลําปาง 
 4.3  สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดหนองคาย 
 4.4  สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จากการที่พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2554 ทําให้ศาลมีอํานาจออกคําสั่งมอบตัวเด็กและเยาวชนท่ีถูก
กล่าวหาหรือถูกศาลพิพากษาว่ากระทําความผิด มาให้หน่วยงานท่ีดูแลด้านเด็กในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ดูแลในหลายกรณี เช่น 

 1)  มอบตัวเด็กหรือเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด ซ่ึงเด็กน้ันถูกจับกุมตัวและพนักงาน
สอบสวนได้นําเด็กหรือเยาวชนมาศาล เพ่ือไต่สวนตรวจสอบการจับท่ีศาลเยาวชนและครอบครัว เม่ือศาลไต่สวนเสร็จ
แล้วได้มีคําสั่งมอบตัวเด็กและเยาวชนนั้นมาให้หน่วยงานท่ีดูแลด้านเด็กในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ ดูแลระหว่างการดําเนินคดี(ตามมาตรา 73) 

 2)  มอบตัวเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด แต่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กหรือเยาวชน หรือ
ศาล  ใช้วิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูแทนการลงโทษ โดยบางรายอาจส่งให้หน่วยงานที่ดูแลด้านเด็กเป็นผู้ดําเนินการตามแผน
ฟ้ืนฟูที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กหรือเยาวชน/หรือศาล กําหนดไว้(มาตรา 86 หรือมาตรา 90) 

 3)  มอบตัวเด็กหรือเยาวชนที่ศาลมีคําพิพากษาว่ามีความผิด แต่ใช้วิธีการอื่น แทน
การลงโทษ มาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านเด็ก (มาตรา 132) 

 4)  ศาลมีคําสั่งมอบตัวเด็กหรือเยาวชนมาให้หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ดูแลเนื่องจากเห็นว่าเป็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซ่ึงหน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ท่ีดูแล ด้านเด็กจะประกอบไปด้วยหน่วยงาน
ในสังกัดของสํานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก และหน่วยงานในสังกัดสํานักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิง
และเด็ก 

 
ปัญหาอุปสรรค  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แม้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะมีหน่วยงานท่ีดูแล

ด้านเด็กหลายแห่ง แต่ก็ยังมีข้อจํากัดหลายประการ หากศาลจะมีคําสั่งส่งเด็กที่ถูกกล่าวหาหรือถูกพิพากษาว่า
กระทําความผิดอาญา มาให้หน่วยงานด้านเด็กของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดูแล เน่ืองจากเด็กที่อยู่ในความ
อุปการะของหน่วยงานของกรมฯ ในปัจจุบันส่วนมากจะเป็นเด็กฝ่ายที่ถูกกระทํา เช่น ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  ถูก
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ทารุณกรรมทางร่างกาย เหย่ือขบวนการค้ามนุษย์ เด็กท่ีมีอาการทางจิตประสาท เนื่องจากถูกล่วงละเมิดทางเพศ
หรือถูกทารุณกรรม เด็กที่ต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ ฯลฯ  ซ่ึงเด็กเหล่านี้เป็นเด็กในกลุ่มท่ีเปราะบาง  มีภาวะทาง
อารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลงง่าย อันมาจากการได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ ดังนั้น หากศาลส่งตัวเด็กท่ีถูกกล่าวหาว่า
กระทําความผิดอาญา มาให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ดูแล ก็อาจจะเกิดปัญหากับเด็กรายอ่ืนท่ีเข้ารับบริการได้  เช่น 
เด็กที่ศาลส่งตัวมาจะกระทําในสิ่งที่ไปกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็ก หรือชักชวนให้เด็กคนอ่ืน มีพฤติกรรมเส่ียงที่
จะกระทําความผิดเช่นตน หรือทําร้ายเด็กทารกท่ีอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กฯ 

 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง 77 แห่ง ซ่ึงแม้จะมีสถานะเป็นสถานแรกรับเด็กตามท่ี
กระทรวงฯ ได้ประกาศต้ังไว้ แต่บ้านพักเด็กและครอบครัวก็ยังทําหน้าที่หรือให้บริการในลักษณะบ้านพักฉุกเฉิน 
โดยเปิดเป็นสถานที่พักพิงและให้บริการด้านปัจจัยสี่แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ เช่น คนเร่รอน คนชรา
หรือผู้พิการที่ไม่มีผู้ดูแล เหย่ือการค้ามนุษย์ สตรีต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือต้ังครรภ์ไม่พร้อม ผู้ถูกกระทําด้วยความ
รุนแรง  ในครอบครัว ดังนั้นผู้ท่ีเข้ามาอยู่ในความอุปการะดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว จะมีทุกกลุ่มเป้าหมาย
และทุกเพศ ทุกวัย ซ่ึงจะมีท้ังเด็ก คนพิการ คนชรา ดังน้ัน หากศาลมีคําสั่งส่งมอบเด็กหรือเยาวชนที่ถูกกล่าวหาหรือถูก
พิพากษาว่ากระทําความผิดมาให้บ้านพักเด็กและครอบครัวดูแล จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่เข้ารับบริการเดิมได้ 

 2. สถานแรกรับเด็ก เช่น  บ้านพักเด็กและครอบครัวจะมีกลุ่มเป้าหมายท่ีรับเข้ามาดูแลท้ังเพศ
หญิงและเพศชาย  ดังน้ัน หากเด็กหรือเยาวชนที่ศาลส่งมาเป็นผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ  หรือมีพฤติกรรมเชิง
ชู้สาว จะเกิดปัญหากับผู้รับบริการเดิมของบ้านพักเด็กและครอบครัวท่ีเป็นเพศตรงข้ามได้ 

 3. บุคลากรของหน่วยงานท่ีดูแลด้านเด็กของกรมฯ ยังขาดประสบการณ์ในการดูแล แก้ไข
ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด เนื่องจากเด็กท่ีเข้ารับบริการในสถานรองรับเด็ก ของกรมฯ ในปัจจุบัน
ส่วนมากจะเป็นในกลุ่มที่ถูกกระทํา อาทิ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกทารุณกรรมทางร่างกายหรือจิตใจ ถูกทอดทิ้ง
พลัดหลง  ซ่ึงการดูแลเด็กเหล่านี้จะมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกับ การดูแลเด็กหรือเยาวชนท่ีถูกกล่าวหาหรือถูก
พิพากษาว่ากระทําความผิดโดยสิ้นเชิง ดังนั้น บุคลากรในหน่วยงานท่ีดูแลด้านเด็กของกรมฯ จะมีทักษะการดูแลเด็ก
ท่ีต่างกับบุคลกรของสถานฝึกอบรมหรือสถานพินิจในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ท่ีจะมีความ
ชํานาญมากกว่า เนื่องจากมีประสบการณ์ในการดูแลเด็กกลุ่มน้ีเพียงกลุ่มเดียว และดําเนินการมาเป็นระยะเวลานาน
ติดต่อกันมาหลายสิบปี 

 4. สถานที่ของหน่วยงานที่ดูแลเด็กของกรมฯ โดยเฉพาะบ้านพักเด็กและครอบครัว มี
ข้อจํากัดในการขยับขยายหรือแบ่งขอบเขตพ้ืนที่เพ่ือแยกแยะเด็กสําหรับดูแลในแต่ละประเภท เน่ืองจากสถานที่
เหล่าน้ีส่วนมากจะเป็นสถานท่ีเช่าจากเอกชน โดยบางแห่งมีลักษณะเป็นตึกแถว อาคารพาณิชย์ หรือบ้านจัดสรร 

 5. สถานดูแลเด็กของกรมฯ เป็นสถานท่ีในการอุปการะเลี้ยงดู ให้การศึกษา หรือฟ้ืนฟู
บําบัดรักษาสภาพจิตใจหรือร่างกายเด็ก ไม่ใช่สถานท่ีควบคุมเด็กดังเช่นสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ดังน้ัน การเข้มงวดขณะที่เด็กอยู่ในความดูแล การให้อิสระกับเด็กในการออกไปศึกษาหรือไปทํากิจกรรมอ่ืน ๆ 
ภายนอก จะมีลักษณะท่ีทําให้เด็กไม่รู้สึกกดดันหรือรู้สึกว่าตนเองถูกควบคุม  แต่ต้องการให้เด็กมีความรู้สึกว่าได้อยู่
ใกล้ชิดกับครอบครัวตนเอง 

 
 6. สถานรองรับเด็ก โดยเฉพาะบ้านพักเด็กและครอบครัวยังขาดแคลนบุคลการ เนื่องจาก

ภารกิจเดิมให้บริการในลักษณะบ้านพักฉุกเฉิน ซ่ึงมีเพียงอัตรากําลังสําหรับให้คําปรึกษา แนะนํา และบริการด้าน
ปัจจัยสี่แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการ แต่การดูแลเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาหรือถูกพิพากษาว่ากระทํา
ความผิดจะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และคอยติดตามรับส่งเด็กหรือเยาวชนไปศาลหรือ
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พบพนักงานสอบสวนตามกําหนดนัด ดังนั้น หน่วยงานท่ีดูแลด้านเด็กของกรมฯจึงมีบุคลากรไม่เพียงพอสําหรับ
ปฏิบัติงานเหล่าน้ี 

 7. ขาดยานพาหนะและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามคําสั่งศาลศาลหรือแผนแก้ไขฟ้ืนฟูต่าง 
ๆ  เน่ืองจากหากมีการนําส่งเด็กหรือเยาวชนมาให้ดูแลตามคําสั่งศาลแล้ว หน่วยงานที่รับเด็กหรือเยาวชนไว้มีหน้าท่ีท่ี
จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งหรือแผนฟ้ืนฟูฯ เช่น การพาเด็กไปศาลหรือพบพนักงานสอบสวนตามนัด การนําเด็กไป
ดําเนินการตามแผนฟ้ืนฟูนอกสถานที่ เช่น  สถานบําบัดยาเสพติด พบแพทย์ท่ีให้การเยียวยารักษา และการ
ดําเนินงานต่างๆ เหล่าน้ีจะต้องใช้ยานพาหนะ และเจ้าหน้าท่ีเดินทางไปกับเด็กด้วย ซ่ึงหน่วยงานที่ดูแลด้านเด็ก
ของกรมฯ มียานพาหนะและเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานดังกล่าวน้ี 

แม้หน่วยงานท่ีดูแลด้านเด็กของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะยังไม่มีความพร้อมท่ีจะรับเด็ก
หรือเยาวชนที่ถูกกล่าวหาหรือถูกพิพากษาว่ากระทําความผิดมาดูแล  แต่เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก กรมฯ ได้มีการ
เตรียมความพร้อมในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553  ดังน้ี 

 1. หลังจากท่ีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนฯ  มีผลบังคับ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มีการประชุม
ร่วมกับคณะอนุกรรมการเพ่ือประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเตรียม การบังคับใช้พระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ของสํานักงานศาลยุติธรรม หลายคร้ัง  
โดยมีนายสิทธิศักด์ิ วนะชกิจ โฆษก ศาลยุติธรรม ประธานคณะอนุกรรมการ  ซ่ึงผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  
ได้ช้ีแจงว่า หน่วยงาน  ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ต่างก็ยังไม่มีความพร้อมท่ีจะดูแลเด็กหรือเยาวชนท่ี
กระทําความผิด เน่ืองจากสถานที่บางแห่งมีความคับแคบ บางแห่งเป็นสถานที่เช่าจากเอกชนผู้รับบริการท่ีมีอยู่เดิม
ส่วนมากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ถูกกระทํา ส่วนเด็กหรือเยาวชนที่ส่งมาตามคําสั่งศาลนั้นเป็นกลุ่มเด็กท่ีกระทํา
ความผิด เม่ือนําท้ังสองกลุ่มมาอยู่รวมกันอาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้  ประกอบกับบุคลากรในหน่วยงานที่ดูแลด้านเด็ก
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ยังไม่มีประสบประการณ์ในการดูแลเด็กที่กระทําความผิด ดั้งนั้นกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ จึงได้เสนอให้แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําและวางแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน  ซ่ึง
คณะกรรมการติดตามฯ เห็นชอบด้วยและอยู่ระหว่างการทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานฯโดยคณะทํางานดังกล่าว
ประกอบไปด้วยผู้แทนจากสํานักงานศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กรมคุมประพฤติ  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 2.  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก  ในระหว่างท่ียังไม่มีแนวทางการดําเนินงานของ
คณะทํางานฯ  กรมฯ โดยสํานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก ได้ให้แนวทางการดําเนินงานเบ้ืองต้น
สําหรับกรณีท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวบางแห่งที่ยังไม่ได้รับหนังสือให้ชะลอการส่งเด็กหรือเยาวชนฯ และได้ส่งเด็ก
และเยาวชนมาให้หน่วยงานในสังกัดสํานักป้องกันฯ ดูแล เช่น 

  1)  ให้รับเด็กหรือเยาวชนเข้าไว้ในความอุปการะก่อน 
  2)  ดําเนินการสืบเสาะข้อเท็จจริง เพ่ือทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับครอบครัว บิดา

มารดา  ผู้ปกครอง  พฤติกรรม  และสาเหตุท่ีเด็กหรือเยาวชนกระทําความผดิ 
  3)  ให้ตรวจสอบคําสั่งมอบตัวเด็กและเยาวชนของศาลว่า ศาลมีคําสั่งส่งมาตาม

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนฯ  หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  4) หากเป็นการส่งมาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ ให้หน่วยงานดําเนินการ

สงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ เช่น เด็กหรือเยาวชนท่ีศาลส่ง
มาให้หน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมฯ  ดูแล  เน่ืองจากเป็นเด็กกําพร้า  ไม่มีผู้ปกครองดูแล 
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  5) กรณีส่งมาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนฯ  ให้ดําเนินการทําหนังสือถึงศาลเยาวชนและ
ครอบครัว พร้อมส่งมอบเด็กหรือเยาวชนคืนต่อศาล  โดยแนบสําเนาหนังสือสํานักงานศาลยุติธรรม ท่ี ศย 
016/36012  ลงวันท่ี 11  สิงหาคม  2554  พร้อมทั้งช้ีแจงถึงเหตุจําเป็นที่หน่วยงานน้ันๆ ไม่อาจดูแลเด็กได้ 

  6) รายงานผลการดําเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกดัทราบ 
 3. จัดเตรียมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนฯ

วิธีการดูแล อบรม ฟ้ืนฟู และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด โดยจะเชิญวิทยากรจากศาล
เยาวชนและครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กที่กระทํา
ความผิด 

 4. สนับสนุนบุคลากรของกรมฯ ท่ีเป็นนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมเป็นที่
ปรึกษาของศาลเยาวชนและครอบครัว  หรือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสหวิชาชีพของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน (ตามมาตรา 43)  หรือขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้กับกระทรวงยุติธรรม เพ่ือเข้าร่วมสอบปากคําหรือสอบพยานเด็กตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 5.  จัดเตรียมสถานรองรับเด็ก กรณีท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวเห็นว่าเด็กที่ถูกดําเนินคดี
เป็นท่ีกําพร้า  ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู  และยังไม่สมควรที่จะส่งไปควบคุมดูแลยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน  ได้แก่ 

  1)  สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
  2)  สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพร  จังหวัดปทุมธานี 
  3)  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น 
  4)  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง  จังหวัดระยอง 
  5)  บ้านพักเด็กและครอบครัว  จํานวน 15 แห่ง ดังมีรายช่ือต่อไปนี้ 
   ภาคกลางและภาคตะวันออก 
    - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี 
    - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 
    - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 
    - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
    - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง 
   ภาคเหนือ 
    - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย 
    - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 
    - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ 
    - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา 
 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี 
    - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด 
    - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา 
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   ภาคใต้ 
    - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 
    - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา 
    - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบ่ี 
 

**************** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  

  กรมคุมประพฤติมีสํานักงานคุมประพฤตท่ัิวประเทศ 102 แห่ง และบ้านก่ึงวิถี 9 แห่ง  

ภารกิจของกรมคุมประพฤติในการดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดในปัจจุบัน 

  1. การควบคุมและสอดส่อง คือ กระบวนการติดตาม ควบคุม ดูแล ให้คําแนะนําและช่วยเหลือผู้กระทํา
ผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนท่ีศาลกําหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติไว้ โดยมีพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้
ควบคุมดูแลแนะนําให้ความช่วยเหลือหรืตักเตือนในเร่ืองการคุมความประพฤติ การศึกษา การประกอบอาชีพหรือ
เรื่องอ่ืนๆ ด้วยวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมเพ่ือให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุม
ความประพฤติ ไม่หวนกลับไปกระทําผิด สามารถปรับตัวอยู่กับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข 

  2. การช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่มาจากสถานพินิจ ซ่ึงอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเร่ิม
ชีวิตใหม่ จากการท่ีต้องถูกจํากัดอิสรภาพอยู่ระยะหนึ่งจึงอาจทําให้ขาดความรู้ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงาน 
รวมทั้งอาจยังมีปัญหาในการปรับพฤติกรรมและการปรับตัวกลับสู่สังคมจึงจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ท้ังในด้านความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ การจัดหางาน การได้รับการดูแลด้านสุขภาพทางกาย 
สุขภาพทางจิต และการเตรียมความพร้อมในด้านอ่ืนๆรวมท้ังการส่งต่อให้กับหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือ
ประสานความร่วมมือในการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน 

  3. การตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผู้ติดยาหรือไม่ กรณีท่ีศาลสัง่ให้เด็กและเยาวชนเข้ารับการตรวจพิสูจน์ 

  4. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด กรณีเป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะกําหนดแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และดําเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่อไป 

  บทบาทหน้าท่ีของกลุ่มงานเด็กและเยาวชนในการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดตามคําส่ังกรมคุม
ประพฤติ มีดังน้ี 

  1. ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติงานเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

  2. กําหนดหลักเกณฑ์และจัดทํามาตรฐานงานเกี่ยวกับการดําเนินการกับเด็กและเยาวชนตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

  3. พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการอื่นใด เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

  4. ดําเนินการนําเสนอนโยบายและแผนงานเก่ียวกับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
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  5. ให้คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ในการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

  6. ปฏิบัติงาน ร่วมมือหรือประสานงานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  

  7. ปฏิบัติงานหรือดําเนินงานอ่ืนใดเพ่ือให้การดําเนินการตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ท่ีเกี่ยวข้องกับกรมคุมประพฤติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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โครงการ : บ้านก่ึงวิถี กรมคุมประพฤต ิ

หลักการและเหตุผล    

เป็นบ้านสงเคราะห์ผู้กระทําความผิดท่ีกรมคุมประพฤติจัดต้ังขึ้นหรือสถานท่ีของเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากกรมคุมประพฤติให้เป็นบ้านกึ่งวิถี เพ่ือรองรับผู้กระทําผิดในทุกภารกิจของกรมคุมประพฤติท่ีมีความ
สมัครใจเข้ามาอยู่ในความดูแลของบ้านกึ่งวิถี เฉพาะผู้ท่ีไม่มีที่พักอาศัยหรือมีแต่ไม่สามารถกลับไปพักอาศัยได้หรือ
ท่ีสํานักงานคุมประพฤติเห็นสมควร มีผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อย ให้คําแนะนํา ให้ความช่วยเหลือผู้เข้ารับ
บริการภายในบ้านกึ่งวิถี รวมท้ังช่วยดําเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับบริการตลอดระยะเวลาที่ผู้เข้ารับ
บริการพักอาศัยอยู่ มีสถานท่ีรองรับผู้เข้ารับบริการแบ่งเป็นสัดส่วน มีความพร้อมในด้านการบริการอาหารและ
เครื่องสาธารณูปโภคพอเพียงและเหมาะสมแก่การอยู่อาศัย มีความพร้อมในการจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลและจัด
ดําเนินกิจกรรมภายในบ้านก่ึงวิถีตลอดระยะเวลาท่ีผู้เข้ารับบริการพักอาศัยอยู่ มีคณะกรรมการทําหน้าท่ีในการ
บริหารจัดการ ปัจจุบันมีท้ังสิ้น 9 แห่ง ดังน้ี  

1) บ้านร่มเย็น จังหวัดนครสวรรค์   
2)   บ้านกึ่งวิถีคืนคนดีสู่สังคม (วัดป่าบึงวัดยาว) จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการรับรองเม่ือ 20 

พฤษภาคม 2552 ต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี 181 หมู่ท่ี 4 ต. เกิ้ง อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 087 7093636 
เป็นบ้านกึ่งวิถีกรรมสิทธ์ิ เป็นของสงฆ์ มีไฟฟ้า นํ้าบาดาล รองรับผู้เข้ารับบริการได้ 150 คน อาคารภายใน  
2 อาคาร เรือนนอน 2 หลังจุได้ 200 คน หอประชุม 1 หลังจุได้ 150 คน ท่ีดินสําหรับฝึกอาชีพเกษตร 2 ไร่ ไม่มีรั้ว
กั้น มีสระนํ้าล้อมรอบ มีสถานท่ีในการปฏิบัติธรรม มีความสงบร่มรื่น มีเจ้าหน้าที่ 12 คน  

3) บ้านพลังชีวิต จังหวัดชัยภูมิ   
4) บ้านคนดีศรีแผ่นดิน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ   
5) บ้านเทพมงคล จังหวัดอํานาจเจริญ   
6)  บ้านกึ่งวิถี ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนมัน จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการ

รับรองเม่ือ 17 ธันวาคม 2552 ต้ังอยู่ท่ี เลขที่ 25 หมู่ท่ี 13 ต. มะขามเรียง อ. กันทรวิเชียร จ. มหาสารคาม 
44150 โทรศัพท์ 0878593081 มีพ้ืนที่ 21 ไร่ 3 งาน เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนชุมชนบ้านดอนมัน
อยู่อาศัยมาเป็นเวลา 40 – 50 ปีแล้ว และของส่วนตัวโดยศูนย์การเรียนรู้น้ีจัดต้ังขึ้นตามนโยบายรัฐบาลดําเนินการ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้โดยดําเนินการในรูปแบบบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน
ท่ีผ่านมาได้รับงบประมาณก่อสร้างจากกระทรวงมหาดไทยมีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครบถ้วน มีความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่มีบุคลากรดําเนินการ 22 คน มีอาคารอํานวยการ 1 หลัง หอประชุม 3 หลัง จุได้ 150 คน เรือน
นอน 4 หลังจุได้ 60 คน ให้บริการได้ครั้งละ 200 คน ไม่มีรั้วกั้นมีสนามตระกร้อโทรศัพท์ 087 8593081 
สํานักงานใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านอาชีพและฝึกอาชีพของสมาชิกโครงการบ้านกึ่งวิถี โครงการวิถีพุทธ ผู้เข้า
รับการฟ้ืนฟูฯ และผู้ถูกคุมความประพฤติ จึงเป็นจุดแข็งของหมู่บ้านดอนมัน ทั้งในวิถีชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงนํามาปรับใช้ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดได้ 

7) บ้านกึ่งวิถีวัดควรปรง จังหวัดพัทลุง   
8) บ้านกึ่งวิถีจังหวัดกําแพงเพชร   
9) บ้านกึ่งวิถีวัดถ้ําสุมโน จังหวัดพัทลุง   
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วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1) บําบัดฟ้ืนฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมพัฒนาจิตใจ ส่งเสริมด้านการฝึกวิชาชีพ และการ

สร้างแรงจงูใจในการทํางาน  
2) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการปรับตัวเข้าสู่ครอบครัว ชุมชน 
3) ให้ที่พักพิง ใหค้ําแนะนํา ปรึกษา รับผิดชอบดูแลให้ที่อยู่อาศัยแลละอาหารตลอดจนสิ่งอํานวย

ความสะดวกท่ีจะเป็นแกผู่้เข้ารับบริการ  
4) ดําเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อการเข้ารับบริการ             

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  
                พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน  

ผู้รับผิดชอบ  
               สํานักงานคุมประพฤติรับผิดชอบในการเบิกงา่ยเงินจากงบประมาณให้แก่บ้านกึ่งวิถีหรือผูเ้ข้ารับ
บริการ โดยให้ดําเนินการภายในวงเงินประมาณท่ีกรมคุมประพฤติจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
สงเคราะห์ผู้กระทําผิด และตรวจสอบกํากับดูแลให้สถานท่ีท่ีได้รับการรับรองเป็นบ้านกึ่งวิถีจัดทําทะเบียนคุมและ
บัญชีผู้เข้ารับบริการ โดย ให้สํานักงานคุมประพฤติจัดทําบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณในทกุด้าน  
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แนวทางการสงเคราะห์ผู้กระทําความผิดท่ีอยู่ในบ้านก่ึงวิถี ( บ้านสงเคราะห์ผู้กระทําผิด) 

กรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2552  

           โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรให้มีแนวทางในการสงเคราะห์ผู้กระทําผิดที่อยู่ในบ้านกึ่งวิถีของกรมคุมประพฤติ
ท่ีเหมาะสมและคลอบคลุมที่กรมบัญชีกลางพิจารณาให้กรมคุมประพฤติสามารถดําเนินการให้ลักษณะจ้างเหมา
เอกชนดําเนินการและเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549  
ตามหนังสือท่ี กค 0409.7/14206 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2549 และหนังสือท่ี กค 0406.6/22570 ลงวันที่  
25 ธันวาคม 2551 กรมคุมประพฤติ จึงเห็นควรกําหนดแนวทางการสงเคราะห์ผู้กระทําผิดท่ีอยู่ในบ้านกึ่งวิถี 
ไว้ ดังต่อไปน้ี  

               ข้อ 1 บ้านก่ึงวิถี หมายถึง บ้านสงเคราะห์ผู้กระทําผิดที่กรมคุมประพฤติจัดต้ังขึ้นหรือสถานที่ของ
เอกชน ท่ีได้รับการรับรองจากกรมคุมประพฤติให้เป็นบ้านกึ่งวิถี 
               สํานักงานคุมประพฤติ หมายถึง สํานักงานคุมประพฤติ หรือ หน่วยงานอ่ืนใดในสังกัดกรมคุม
ประพฤติ ท่ีเสนอโครงการบ้านกึ่งวิถีต่อกรมคุมประพฤติ  
                ผู้เข้ารับบริการ หมายถึง ผู้ต้องหาหรือผู้กระทําผิดในทุกภารอกิจ ของกรมคุมประพฤติ ท่ีมีความ
สมัครใจเข้ามาอยู่ในความดูแลของบ้านกึ่งวิถี เฉพาะผู้ท่ีไม่มีที่พักอาศัยหรือมีแต่ไม่สามารถกลับไปพักอาศัยอยู่ได้
หรือที่สํานักงานคุมประพฤติเห็นสมควร  
                ผู้รับผิดชอบดูแล หมายถึง บุคคลท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลความเรียบร้อย ให้คําแนะนํา ให้ความ
ช่วยเหลือผู้เข้ารับบริการภายในบ้านกึ่งวิถี รวมท้ังการช่วยดําเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับบริการ 
ตลอดระยะเวลาที่ผู้เข้ารับบริการพักอาศัยอยู่  

               ข้อ 2 องค์ประกอบของบ้านก่ึงวิถี มีดังนี้                      
                    2.1 มีสถานท่ีรองรับผู้เข้ารบัการบริการ ท่ีจัดแบ่งเป็นสดัส่วน เช่น ห้องนอน ห้องสุขา และบริเวณ
พักผ่อน เป็นต้น  
                    2.2 มีความพร้อมในด้านการบริการอาหารและเคร่ืองสาธารณูปโภคพอเพียงและเหมาะสมแก่การ
อยู่อาศัย  
                    2.3 มีความพร้อมในการจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลและจัดดําเนินกิจกรรมภายในบ้านกึ่งวิถี ตลอด
ระยะเวลาที่ผู้เข้ารับบริการพักอาศัยอยู่ 
                    2.4 มีคณะกรรมการคณะหน่ึงทําหน้าท่ีในการบริการจัดการซ่ึงอย่างน้อยประกอบด้วย ผู้แทนจาก
บ้ายก่ึงวิถี ผู้แทนจากชุมชน และให้ผู้แทนจากสํานักงานคมุประพฤติเป็นกรรมการและเลขานุการ         

  ข้อ 3 อํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบ้านก่ึงวิถี  
                  3.1 กําหนด แนวทาง ในการดําเนินงานภายในบ้านกึ่งวิถี  
                  3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับสํานักงานคุมประพฤติ หน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ  
                  3.3 พิจารณารับผู้เข้ารับบริการเข้าพักอาศัยในบ้านกึ่งวิถี  
                  3.4 ประเมินผลผู้เข้ารับบริการ รวมท้ัง รายงานผลการดําเนินงานต่อสํานักงานคุมประพฤติ  
                  3.5 เสนอแนะข้อคิดเห็นและปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการคุมประพฤติ  
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                  3.6 มอบอํานาจให้กรรมการคนใดคนหน่ึง ดําเนินการตามข้อ 3.2 หรือข้อ 3.3 ตามความเหมาะสม 
และเม่ือดําเนินการแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการทราบโดยเร็ว 
                  3.7 ดําเนินการอ่ืนใด ท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีบ้านกึ่งวิถีตามแนวทางนี้  
       
         ข้อ 4 การดําเนินงานของบา้นก่ึงวิถี มีดังน้ี  
                   4.1 รับผิดชอบดูแลให้ที่อยู่อาศัยและอาหาร ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นแก่ผู้เข้า 
รับบริการ  
                   4.2 ส่งเสริมด้านการฝกึวิชาชีพและการสร้างแรงจูงใจในการเข้าทํางาน  
                   4.3 จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ในการปรับตัวเข้าสู่ครอบครัว ชุมชน  
                   4.4 จัดทําทะเบียนคุมและบัญชีผู้ข้ารับบริการตามแบบท่ีกรมคุมประพฤติกําหนด  
                   4.5 ดําเนินการตามที่คณะกรรมการกําหนดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับบริการ 
                   4.6 ดําเนินการอื่นใด ตามที่สํานักงานคุมประพฤติหรือกรมคุมประพฤติกําหนด  

           ข้อ 5 ข้ันตอนการเสนอขอรับรองเป็นบ้านก่ึงวิถี กรมคุมประพฤติ  
                    5.1 เจ้าของอาคาร สถานท่ีหรือผู้ที่จะดําเนินกิจการบ้านก่ึงวิถีท่ีประสงค์จะได้รับการรับรองจาก
กรมคุมประพฤติย่ืนเอกสารคําขอรับรองเพื่อจัดต้ังบ้านกึ่งวิถี กรมคุมประพฤติ ต่อสํานักงานคุมประพฤติตามแบบท่ี
กรมคุมประพฤติกําหนด  
                    5.2 สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการตรวจสอบองค์ประกอบตามข้อ 2 และความพร้อมตามแบบ
ท่ีกรมคุมประพฤติกําหนด แล้วนําเสนอตามลําดับช้ัน ไปยังกรมคุมประพฤติเพ่ือพิจารณาในการออกใบรับรองและ
ดําเนินการแจ้งเป็นหนังสือต่อไป 
                    การเบิกจ่ายเงินให้ดําเนินการได้ นับแต่วันท่ีอธิบดีกรมคุมประพฤติลงนามในใบรับรอง  

          ข้อ 6 ให้สํานักงานคุมประพฤติ ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานบ้านกึ่งวิถีตาม 
ข้อ 2 และข้อ 4 ตามแบบท่ีกรมคุมประพฤติกําหนดทุกระยะเวลา 3 เดือนและรายงานให้กรมคุมประพฤติทราบ 
ทุก 6 เดือน  
                  สํานักงานคุมประพฤติอาจจะออกติดตามและประเมินผลดังกล่าวตามวรรคแรก ก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาก็ได้ โดยพิจาณาตามความเหมาะสมและจําเป็น 
 

  ข้อ 7 บ้านก่ึงวิถีอาจถูกเพิกถอนใบรับรองได้โดยคําส่ังอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในกรณีดังต่อไปน้ี             
                        7.1 ขาดองค์ประกอบของการเป็นบ้านกึ่งวิถี ตามข้อ 2  
                        7.2 มิได้ดําเนินการตามข้อ 4  
                        7.3 คณะกรรมการบ้านกึ่งวิถีขอยกเลิกการเป็นบ้านกึ่งวิถ ี
                   ให้สํานักงานคุมประพฤติรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้นตามลําดับช้ันไปยังกรมคุม
ประพฤติเพ่ือให้อธิบดีกรมคุมประพฤติสั่งยุติการดําเนินการและเพิกถอน  
             

ข้อ 8 ในการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณให้แก่ผู้ดําเนินกิจการบ้านกึ่งวิถีหรือผู้เข้ารับบริการ 
ให้ดําเนินการภายในวงเงินงบประมาณที่กรมคุมประพฤติจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสงเคราะห์
ผู้กระทําผิด  
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ข้อ 9 ให้สํานักงานคุมประพฤติตรวจสอบและกํากับดูแลให้สถานที่ท่ีได้รับการรับรองเป็นบ้านกึ่ง
วิถี จัดทําทะเบียนคุมและบัญชีผู้เข้ารับบริการ  
             ท้ังน้ี ให้สํานักงานคุมประพฤติจัดทําบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณในทุกด้านโดยให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ  
 

                 ข้อ 10 การเบิกจ่าย ค่าอาหาร ค่าสถานท่ีและค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า เป็นต้น 
สําหรับผู้เข้ารับบริการ ท่ีอยู่ในความดูแลของบ้านกึ่งวิถีซ่ึงเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืนใดเป็นผู้ดําเนินการภายใต้การ
รับรองของกรมคุมประพฤติ ให้สํานักงานคุมประพฤติเบิกให้ผู้ดําเนินกิจการบ้านกึ่งวิถีในลักษณะเหมาจ่าย ไม่เกิน
คนละ 100 บาท ต่อวัน  
             การเบิกจ่ายของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม ผงซักฟอก ผ้าอนามัย แป้ง กล่องใส่
สบู่ ขันน้ํา เป็นต้น ให้สํานักงานคุมประพฤติเบิกให้ผู้ดําเนินกิจการบ้านก่ึงวิถีในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินคนละ 100 
บาท ต่อเดือน  
             การเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย ให้จัดซ้ือตามรายการและจํานวนที่จําเป็นเหมาะสมต่อการดํารงชีพอยู่
อย่างเพียงพอเท่าท่ีจ่ายจริง เช่น ชุดสําหรับใช้ในการปฏิบัติธรรม เสื้อยืด กางเกง ผ้าขาวม้า ผ้าถุง ชุดช้ันใน 
ผ้าขนหนู รองเท้า เป็นต้น รวมแล้วไม่เกินชุดละ 500 บาทต่อคน ท้ังน้ีให้สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการเบิกจ่าย
เองและให้เป็นไปตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมด้วย  
        กรณีตามวรรค 3 ให้สํานักงานคุมประพฤติ ประสานงานจัดส่งเครือ่งแต่งกาย ให้กับผู้เข้ารับบริการท่ีพัก
อาศัยอยู่ในบ้านกึ่งวิถีให้เพียงพอแก่ความต้องการ  
           
   ข้อ 11 เมื่อได้รับผู้เข้ารับบริการมาพักอาศัย ให้เจ้าของอาคารสถานท่ีหรือผู้ที่ดําเนินกิจการบ้านกึ่ง
วิถี ท่ีได้รับการรับรองจากกรมคุมประพฤติ ย่ืนเอกสารเพ่ือขอรับเงิน ตามข้อ 10 วรรคแรก และ วรรค 2 ต่อ
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติในเขตพ้ืนที่ท่ีบ้านกึ่งวิถีต้ังอยู่ โดยให้รวบรวมเป็นรายงวดและมีหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย ดังน้ี  
                11.1 หนังสอืขอเบิกค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสําหรับผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี  
                11.2 บัญชีผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี ประจํางวด/เดือน ตามแบบที่กรมคุมประพฤติกําหนด  
                 11.3 การรับเงนิ ตามข้อ 10 วรรคแรก หรือ วรรค 2 ให้ใช้ใบสําคัญรับเงนิเป็นหลักฐานในการจ่าย 
         

               ข้อ 12 หากมีข้อจํากัดใดทําให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางน้ีได้ ให้สํานักงานคุมประพฤติ เสนอ
เรื่องไปยังกรมคุมประพฤติ เพ่ือให้อธิบดีกรมคุมประพฤติสั่งการตามที่เห็นสมควร คําสั่งของกรมคุมประพฤติให้เป็น
ท่ีสุด  
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โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานศาลยุติธรรม 
   
  เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม โดยกําหนดให้โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 
เป็นท่ีต้ังของโครงการนําร่อง “โครงการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว “ตุลาการเฉลิมพระ
เกียรติ” และมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ เพ่ือรองรับภารกิจของศาลเยาวชนและครอบครัว ในการนําวิธีการสําหรับเด็ก 
เยาวชนและครอบครัวมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพว่าด้วยมาตรการและมาตรฐานกระบวนการระบบนิติจิตเวชเด็ก 
เยาวชนและครอบครัวเชิงเยียวยา กับทั้งให้เป็นโครงการนําร่องในการเป็น “ศูนย์กลางป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก 
เยาวชนและครอบครัววิกฤติ” ของศาลเยาวชนและครอบครัวร่วมกับชุมชนและองค์การพัฒนาเอกชน ในการ
ป้องกัน บําบัด รักษา แก้ไขและฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในปัญหาวิกฤติที่สําคัญ 4 ปัญหา 
ประกอบด้วย ปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพกาย – จิตและจิตเวชและปัญหาพฤติกรรมและ
อารมณ์ อันมีการปฏิบัติการท้ังในเชิงรุก เริงรับและเชิงลึก ตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน  รวมท้ังอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ  
 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานศาลยุติธรรม 
 ด้วยนโยบาย หลักการ  เหตุผลและวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญในโครงการนําร่องฯ ข้างต้นนี้  ปัจจุบัน
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานศาลยุติธรรม มีฐานะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งแรกใน
ประเทศไทย ในการเป็นผู้นํา เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างท่ีมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ เป็นการเฉพาะท่ีแตกต่าง
กับโรงพยาบาลอ่ืน กล่าวคือได้รับการรับรองให้มีสถานภาพเป็น “สถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว” มีการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณและอัตรากําลังจาก
สํานักงานศาลยุติธรรมและจากมูลนิธิ 4 มูลนิธิ (มูลนิธิโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  มูลนิธิสถาบันพัฒนา
นิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัว มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา และมูลนิธิสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร) 
ท้ังน้ีเพ่ือให้การดําเนินงาน การบริหารจัดการและการปฏิบัติการในฐานะท่ีโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ มี
สถานภาพเป็นหน่วยงานกลางของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร โดยมุ่งเน้นปฏิบัติหน้าที่ในการ
ประสานการนําไปสู่ภาคปฏิบัติทางด้านการแพทย์  ทางด้านกระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว และ
ทางด้านวิชาการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นระบบและครบวงจร เพ่ือเป็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ เด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชนท่ีกระทําผิดและมีปัญหาวิกฤติ 4 ปัญหาข้างต้นน้ี
กลับตนเป็นคนดี ไม่หวนกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก มีความรู้ ความสามารถท่ีจะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและลด
ภาระของรัฐบาลเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอีกทางหน่ึงด้วย 
 นอกจากนี้ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ยังให้บริการการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไปให้แก่ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคคลท่ัวไปที่มาขอรับบริการ โดยจัดต้ังเป็นสาขาย่อย ณ คลินิกสุขภาพกาย คลินิก
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สุขภาพจิต คลินิกทันตกรรมและคลินิกการให้คําปรึกษาครอบครัวท่ีอาคารศาลแพ่งช้ัน 11 ท่ีอาคารศาลฎีกา และท่ี 
TS แมนช่ัน ศาลายา นครปฐม ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ศูนย์กลางป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัววิกฤติของโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระ
เกียรติ  ประกอบด้วย 6 ศูนย์ เพ่ือการพัฒนาและรองรับการให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความเข้มแข็งในการ
ฝึกอบรม 4 ระบบ คือ ระบบสุขภาพ ระบบการศึกษา ระบบการสร้างอาชีพและระบบศีลธรรม 

1. ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว “ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ” ประกอบด้วยสถาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ รูปแบบผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยครอบครัวบําบัดในชุมชนและในสถานศึกษา 
กับสถานเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม “บ้านฐานชีวิต”  

2. ศูนย์กลางบริการงานแพทย์และพยาบาล “ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ” 
3. ศูนย์ให้คําปรึกษาปัญหาเด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชน “ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ” 
4. ศูนย์เครือข่ายชุมชนบูรณาการเด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชน“ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ” 
5. ศูนย์เครือข่ายติดตาม ช่วยเหลือ สงเคราะห์ เผ้าระวังและประเมินผล “ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ” 
6. ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 

 
2. กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ 
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชนที่กระทําผิดและมีปัญหาตามคําสั่งศาล 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในชุมชนและในสถานศึกษา 
 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มบุคคลทั่วไปที่มาขอรับบริการ 
 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรม 
 
3. วัตถุประสงค์หลักของโครงการในการดําเนินการ บริหารจัดการและการปฏิบัติการ ว่าด้วยมาตรการและ
มาตรฐาน ว่าด้วยกระบวนการระบบนิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัวเชิงเยียวยา 
 1.   เพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างคนรุ่นใหม่โดยการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิตด้วย
หลักธรรมทางศาสนาและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 2.   เพ่ือการบําบัด รักษา แก้ไขและฟ้ืนฟู โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยวิธีการชุมชนบําบัด  
กาย – จิตสังคมบําบัดและทักษะชีวิต 
 3 .    เ พ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง  ติดตาม  ช่วยเหลือ  สงเคราะห์  เฝ้ าระวัง 
และประเมินผล มิให้กระทําผิดหรือกระทําผิดซํ้า 
 4.   เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติ 4 ปัญหาท่ีสําคัญ ปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหา
สุขภาพกาย – จิตและจิตเวชและปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ อย่างเป็นรูปธรรม เป็นระบบและครบวงจร โดย
การใ ช้พลั ง เ ด็ก  เยาวชน  ครอบครัวและชุมชนเ ป็นฐาน  ในการส ร้าง เครือข่ าย   ครอบครั วบํ า บัด 
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และคลินิกการให้คําปรึกษาครอบครัวในรูปแบบประจําและรูปแบบเคลื่อนที่ในชุมชนและในสถานศึกษา  
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
4. ระเบียบในการดําเนินงานปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยตระหนักและพิจารณาคํานึงถึงปัญหาเด็ก 
เยาวชนและครอบครัววิกฤติและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการคุ้มครองสิทธิเด็ก มีดังนี้ 
 1.   การดําเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ในการค้นหาสาเหตุแห่งการกระทําความผิดของเด็ก เยาวชนและครอบครัว เป็นส่วนสําคัญ  “การตรวจ
ร่างกายและจิตใจ” 
 2.   กําหนดให้ครอบครัว ชุมชนและองค์การเอกชนให้มีส่วนร่วมและเข้ามาร่วมและช่วยรับภาระ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้มากท่ีสุด 
 3.   ในการดําเนินคดีครอบครัวให้มีบทบาทการแก้ไขปัญหาครอบครัวไม่สงบสุข โดยการไกล่เกลี่ย
ประนีประนอม และให้เข้ารับการบําบัดหรือคําแนะนําปรึกษาจากหน่วยแนะแนวให้คําปรึกษา เพ่ือยุติความ
แตกร้าว หรือความรุนแรงในครอบครัว 
 4.   จัดโปรแกรมบําบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีติดยาเสพติดด้วยวิธีการชุมชนบําบัด รวมทั้งส่งเสริมการ
ป้องกัน มิให้เด็กและเยาวชนติดยาในชุมชน 
 5.  กระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนดําเนินการหรือจัดให้มีบ้านก่ึงวิถี การดูแลหลังปล่อยหรือสถาน
บําบัดแบบเช้ามา – เย็นกลับ เพ่ือการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สงัคมของเด็กและเยาวชน 
 6.    เร่งดําเนินการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในศาลเยาวชนและครอบครัว เพ่ือให้มีความรอบรู้และทัศ
คติท่ีถูกต้องในด้านสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนและด้านจิตวิทยา 
 7.   เพ่ือเป็นการพัฒนาการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ในการนําวิธีการ
สําหรับเด็กและเยาวชนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.   เพ่ือเป็นโครงการนําร่องในการเป็นศูนย์กลางป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัว
วิกฤติของศาลเยาวชนและครอบครัวร่วมกับชุมชนและองค์การพัฒนาชุมชน ทางด้านการป้องกัน การบําบัด รักษา 
แก้ไขและฟ้ืนฟูเด็ก เยาวชน ครอบครัวและปัญหายาเสพติด ท้ังในเชิงรุก ในเชิงรับและในเชิงลึก 
 ดังนั้น ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว “ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ” จะเป็นหน่วยงาน
รองรับภารกิจของศาลเยาวชนและครอบครัว ท้ังในด้านการพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว คดีอาญาและคดี
คุ้มครองสวัสดิภาพ  โดยมี 6 ศูนย์ดังกล่าว 
 
5. วิธีการท่ีใช้ในการบําบัด รักษาและฟื้นฟู ประกอบด้วย 
 วิธีการชุมชนบําบัด วิธีกาย – จิต สังคมบําบัดและทักษะชีวิต เพ่ือสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพ
ชีวิต ให้แก่ เด็ก เยาวชนและครอบครัวท่ีกระทําผิดและมีปัญหาในกระบวนการยุติธรรม โดยมีระยะเวลา 4 – 6 
เดือน เป็นอย่างน้อย หรือตามดุลยพินิจของศาลก่อน ระหว่างและหลังการพิจารณาพิพากษาของศาล 
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6. พ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย  
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร 
 2. ครอบครัวและชุมชนนําร่องในพ้ืนท่ีต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวท่ัวราชอาณาจักร 
 3. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นเครือข่ายในพ้ืนท่ีต้ังศาลเยาวชนและ 
             ครอบครัว 
  - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 
  - สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด 
  - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  - สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
  - อบจ. อบต.และผู้นําแกนนําในชุมชน 
 
7. ผลการดําเนินงานโครงการที่ผ่านมา 
 จากการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัวได้รับผลดี เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุผลตามดัชนีช้ีวัดที่กําหนดไว้ทุกประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ปัญหายาเสพติด เด็ก เยาวชนและครอบครัวสามารถเลิก ลดละ ไม่กระทําผิดซํ้า อยู่ในสังคมได้ตามปกติ ถึง 90 – 
95% และเลิกอย่างเด็ดขาดถึง 22% และไม่กระทําผิดซํ้าอีก 5% ซ่ึงเดิมเฉพาะในส่วนของการกระทําผิดซํ้าอีก 12 
– 15% เป็นระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้จะเห็นได้ว่างานการป้องกันเชิงรุกท่ีปฏิบัติอยู่เป็นส่วนสําคัญทางด้าน
การแพทย์ ทางด้านกระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัวทางด้านวิชาการ กล่าวคือ  
 1.  ศาลเยาวชนและครอบครัว มีคําสั่งและคําพิพากษาให้นําวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนมา
ประกอบการวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนมาบังคับใช้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 
 2.  เด็ก เยาวชนและครอบครัวท่ีประสบปัญหาภาวะวิกฤติได้รับการเยียวยาและการบําบัด รักษาและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งทางกาย ทางจิต พฤติกรรมและอารมณ์ ให้สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 3.  ก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัววิกฤติในระยะ
เริ่มต้น ลดความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งปัญหาเด็กและเยาวชนที่ถูกกระทําทารุณกรรม ถูกทอดท้ิงหรืออยู่ใน
ภาวะเสี่ยงต่อการกระทําผิด 
 4.  จากผลการดําเนินงานและประสบการณ์ท่ีได้รับ ก่อให้เกิดโครงการงานท่ีสําคัญของโรงพยาบาลตุลา
การเฉลิมพระเกียรติ ถือปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  1. โครงการการสร้างเครือข่ายครอบครัวบําบัดในชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  2. โครงการการสร้างเครือข่ายคลินิกการให้คําปรึกษาครอบครัวกลุ่มเสี่ยงในชุมชนและใน
สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
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8. ผลประโยชน์ท่ีได้รับ จาก “ศูนย์กลางป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัววิกฤติ” ในฐานะท่ี
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ เป็นหน่วยงานหน่ึงสังกัดในสํานักงานศาลยุติธรรม และเป็นโรงพยาบาลที่
จัดสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของภาคเอกชน ก็ย่อมสะท้อนถึงผลประโยชน์และบทบาทที่ดี ให้แก่ เด็ก เยาวชน 
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบไป สมดังเจตนารมณ์ของศาลยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงศาลเยาวชน
และครอบครัว ที่มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันท่ีจะรับใช้และรักษาผลประโยชน์ของสาธารณชน ท้ังทางด้านสังคมและ
ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชนและครอบครัวอย่างเต็มกําลังความสามารถ โดยต้ังใจท่ีจะฟ้ืนฟูท้ังทาง
ร่างกายและจิตใจของเด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชนท่ีกระทําผิดและมีปัญหาเหล่านั้นในแต่ละรายให้ได้รับการ
ป้องกัน บําบัด รักษา แก้ไขและฟ้ืนฟู โดยการใช้รูปแบบของการควบคุมสมัยใหม่ ด้วยวิธีการอันเหมาะสมเฉพาะ
ด้านท่ีไม่เหมือนกัน ด้วยวิธีการชุมชนบําบัด (Therapeutic Community) และกาย – จิตสังคมบําบัด(Matrix 
Program) และทักษะชีวิต (Life skill) เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้หวนกลับมากระทําผิดซํ้าอีก 
 นอกจากน้ี โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ยังจะต้องให้ความร่วมมือและประสานงานกับศาล
เยาวชนและครอบครัว  ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขปัญหาของครอบครัวท่ีกระทําทารุณกรรมต่อเด็ก
และเยาวชนด้วย ดังน้ันจึงจําเป็นที่จะต้องร่วมแรง ร่วมใจช่วยกันทําให้ครอบครัวเหล่าน้ันกลับมาอยู่ร่วมกันอย่าง
ปกติสุข รวมท้ังจะต้องให้ความคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้แก่ สาธารณชนอีกด้วย 
 โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ศูนย์ทั้ง 6 ศูนย์ดังกล่าวข้างต้นน้ี คงจัก
เอ้ืออํานวยความยุติธรรมและรักษาผลประโยชน์ทางกฎหมายครอบคลุมอย่างท่ัวถึงและบรรลุผลสําเร็จตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นนี้ทุกประการ โดยตระหนักและคํานึงถึงประโยชน์ของเด็ก 
เยาวชน ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติเป็นสําคัญ 

******************************************** 
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สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

โครงการพัฒนาระบบพ่ีเล้ียงท่ีปรึกษา ชุมชนด้วยแนวคิดพลังบวก (ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย) 
 
หลักการและเหตุผล 

ในสังคมยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไปจากอดีต
ปัญหาหลายด้านรุมล้อมไม่ว่าในด้านอาชญากรรมเศรษฐกิจก่อเกิดพฤติกรรมเส่ียงที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับเด็ก
และเยาวชนและอีกปัญหาหนึ่งท่ีมีความสําคัญและสังคมจําเป็นต้องตระหนักถึงก็คือความเสื่อมโทรมทางด้านสังคม
และวัฒนธรรมซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีความเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยทั้งน้ีสืบเน่ืองและเริ่มมาจากทั้งตัวบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมท่ีทําให้ขาดทักษะชีวิตท่ีมีความสําคัญในการดํารงชีวิตอีกท้ังเรื่องของจิตสํานึกขอบบุคคลที่ส่งผลต่อ
วัฒนธรรมและส่ิงดีๆในสังคมไทยและสิ่งสําคัญที่พบอีกอย่างหน่ึงก็คือการแก้ไขปัญหาที่มุ่งแก้ไขท่ีปลายเหตุยึด
ปัญหาเป็นท่ีต้ังแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนแนวคิดเสียใหม่มองการเสริมสร้างและป้องกันร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นก็
น่าจะเป็นวิธีท่ีดีกว่า 
  แนวคิด “ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย” เปลี่ยนมุมมองการทํางานด้านเด็กและเยาวชนที่เน้น 
การสร้างเกราะป้องกันหรือสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับเด็กและเยาวชนต้นทุนชีวิตไม่ได้มองแค่เพียงพฤติกรรม
ภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปแต่ยังมองถึงพฤติกรรมภายในหรือการสร้างจิตสํานึกท่ีดีให้เกิดขึ้นกับสังคมอีกด้วยและ
เพราะว่า“ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยไม่ใช่แค่เพียงทักษะชีวิตเท่านั้นแต่รวมถึงจิตสํานึกด้วย” เพราะการมี
ทักษะชีวิตมากมายแต่ถ้ายังขาดจิตสํานึกก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้และจะก่อให้เกิดพฤติกรรมเส่ียง
เหมือนเดิมและเม่ือคิดถึงเรื่องของกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนน้ันก็จะหมายถึงมุมมองการ
ทํางานเชิงปัจจัยสร้างหรือคุณลักษณะท่ีดีของเด็กและเยาวชนเป็นผลมาจากการได้รับการเสริมสร้างให้เกิดขึ้น
ต้ังแต่แรกเกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากท้ังภายในตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่ว่าจะเป็น
ครอบครัวโรงเรียนเพ่ือนหรือชุมชนโดยจะส่งผลให้กับเด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขประกอบด้วย 5 พลังสําคัญ คือ พลังตัวตนพลังครอบครัวพลังสร้างปัญญาพลังเพ่ือนและ
กิจกรรมและพลังชุมชน 
  จะเห็นได้ว่าแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตเป็นมุมมองการทํางานอีกแนวทางหน่ึงที่ 
จะสร้างให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นทั้งในตัวเด็กเองจนถึงชุมชนและสังคมซ่ึงจะส่งผลให้สังคมชุมชนปลอดภัยและมี
ความเส่ียงต่อปัจจัยร้ายๆน้อยลงและกระบวนการน้ีน่าจะก่อให้เกิดกระบวนการที่มีความเฉพาะเจาะจงเพ่ือ
เสริมสร้างประเด็นบริบททางวัฒนธรรมให้เป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างให้เกิดทักษะและจิตสํานึกท่ีดีของเด็กและ
เยาวชนรวมไปถึงชุมชนจนนําไปสู่วัฒนธรรมท่ีดีงามเหมือนแต่ก่อนได้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ในการทํางานในพ้ืนที่ของเจ้าหน้าท่ีวัฒนธรรมจังหวัดในการเสริมสร้างความ
เข้มแข้ งของ วัฒนธรรมสั งคมชุมชนด้ วยการใ ช้กระบวนการเสริมสร้ าง ต้นทุน ชี วิตของ เด็ก 
และเยาวชนไทย 

2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของบริบทด้านวัฒนธรรมในสังคมชุมชนโดยการใช้กระบวนการเสริมสร้างต้นทุน
ชีวิตเด็กและเยาวชนไทย 

3. เพ่ือสร้างพ้ืนที่นําร่องการเสริมสร้างสังคมชุมชนเชิงบริบทวัฒนธรรมด้วยกระบวนการเสริมสร้างต้นทุน
ชีวิต 
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กระบวนการและข้ันตอนการดาเนินกิจกรรม 
  กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการการเสริมสร้างต้นทุนชีวิต (จํานวน 2 วัน)  
กิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดกระบวนการและเคร่ืองมือสํารวจต้นทุนชีวิตรวมท้ังร่วมวางแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ีร่วมกันโดยเน้นการวิเคราะห์และวางเป้าหมายในบริบทเชิงวัฒนธรรม (ดําเนินการช่วงเดือนที่ 1)  
  กิจกรรมที่ 2 : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตบริบทเชิงวัฒนธรรม 
(จํานวน 1วัน) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมคณะทํางานในพ้ืนท่ีเพ่ือถอดบทเรียนกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตใน
บริบททางวัฒนธรรมสู่การขยายผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอ่ืนๆต่อไป (ดําเนินการช่วงเดือนที่ 7)  
พ้ืนท่ีเป้าหมายมีทีมคณะทํางานในพ้ืนที่ 
พ้ืนท่ีเป้าหมายมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้วางไว้เช่น 
- การสํารวจข้อมูล 
- การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล 
- เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือวางแผนกิจกรรมสร้างสรรค์ในพ้ืนท่ี 
- เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างต้นทุนชีวิตในพ้ืนท่ี 
(ควรมีการสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสมดําเนินงานโดยหน่วยงานส่วนกลาง)  
มีการประสานงานเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ี (โดยทีมผู้วิจัย)  
มีการนิเทศ/ติดตามผลการดําเนินงานพ้ืนท่ีเป้าหมายโดยทีมผู้วิจัยและตัวแทน 
จากส่วนกลาง (พ้ืนที่ละ 1 ครัง้)  
กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม 
ดําเนินการช่วงเดือนที่ 2-6 
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กระบวนการข้อมูลและรายละเอียดกิจกรรมกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิต 
กิจกรรมท่ี 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการการเสริมสร้างต้นทุนชีวิต 
กิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดกระบวนการและเคร่ืองมือสํารวจต้นทุนชีวิตรวมท้ังร่วมวางแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ีร่วมกันโดยเน้นการวิเคราะห์และวางเป้าหมายในบริบทเชิงวัฒนธรรม 1) รูปแบบกิจกรรมการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิต 
2) ระยะเวลาช่วงเดือนแรกของการดําเนินงานจัดประชุมประมาณ 2 วัน 
3) เน้ือหาและกิจกรรม 
- การบรรยาย “แนวคิดและกระบวนการเสรมิสร้างต้นทุนชีวิต”  
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้เครื่องมือสํารวจต้นทุนชีวิตและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง”  
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนปฏิบัติการเพ่ือการดําเนินงานกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิต”  
4) หมายเหตุระหว่างท่ีพ้ืนท่ีดําเนินกิจกรรมจะมีการติดต่อประสานงาน/ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
กิจกรรมท่ี 2 : เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือถอดบทเรียนกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตบริบทเชงิวัฒนธรรม 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมคณะทํางานในพ้ืนท่ีเพ่ือถอดบทเรียนกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตในบริบททาง
วัฒนธรรมสู่การขยายผลการดําเนินงานในพื้นท่ีอ่ืนๆต่อไป (ดําเนินการช่วงเดือนที่ 7)  
1) รูปแบบกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือถอดบทเรียนผลการดําเนินงานท้ังหมดเพ่ือวางแผนขยายผลการ
ดําเนินงานสู่พ้ืนท่ีอ่ืนๆต่อไป 
2) ระยะเวลาช่วงเดือนที่๗ของการดําเนินงานจัดประชุมประมาณ 1 วัน 
3) เน้ือหาและกิจกรรม 
- การนําเสนอ “ผลการดําเนินงานในแต่ละพ้ืนที่และร่วมแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ประเด็น”  
- การอบรมเชิงปฏบัิติการ “การถอดบทเรียนที่ได้จากกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตเชิงประเด็นวัฒนธรรม”
ร่วมวิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงานร่วมกัน”  
4) หมายเหตุระหว่างท่ีพ้ืนท่ีดําเนินกิจกรรมจะมีการติดต่อประสานงาน/ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมโครงการ  
นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และคณะ 
กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มพ่ีเล้ียง ท่ีปรึกษาหรือแกนนําเด็กและเยาวชน ของชุมชน หรือพ้ืนท่ีปฏิบัติการณ์ 
กระบวนการเก็บข้อมูลต้นทุนชีวิตในพ้ืนทีน่าร่อง 
กระบวนการในการวางแผนและการเก็บข้อมูลต้นทุนชีวิตในพ้ืนที่นําร่องมีความเหมือนและความแตกต่างกันใน
หลายๆแง่มุมสรุปภาพรวมตามหัวข้อต่างๆดังนี้ 
1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าพ้ืนท่ีนําร่องมีวิธีการดําเนินงานหลายแบบคือ 
- ทีมคณะทํางานจังหวัดนําร่องดําเนินการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
- ทีมคณะทํางานจังหวัดนําร่องมีการลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือพบกับกลุ่มเป้าหมายและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันรวมท้ังขอ
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลซ่ึงจะอาศัยตัวแทนกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล 
- ทีมคณะทํางานจังหวัดนําร่องให้วิธีการติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายและเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมโดยมี
การจัดประชุมขึ้นท่ีส่วนกลางเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันและขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว 
- ทีมคณะทํางานจังหวัดนําร่องใช้วิธีการคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีหรือเตรียมคณะทํางานระดับอําเภอเพื่อมาร่วมประชุม
และวางแผนในการเลือกกลุ่มเป้าหมายจากน้ันทีมคณะทํางานระดับอําเภอก็จะไปดําเนินการเก็บข้อมูลต่อไป 
2) กลไกในท้องถิ่นที่ใช้ในการดําเนินการเก็บข้อมูล 
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- โดยส่วนใหญ่จะผ่านการติดต่อประสานงานในระบบเครือข่ายโรงเรียนสถานศึกษา 
- บางพ้ืนที่ท่ีติดต่อโดยตรงผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนเฉพาะ 
3) กลุ่มเป้าหมาย 
- ส่วนใหญ่พ้ืนท่ีนําร่องจะเลือกกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินกิจกรรมในระบบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
 (ซ่ึงส่วนมากก็คือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบ) โดยการติดต่อประสานอย่างเป็นทางการกับทางโรงเรียน 
หรือสถานศึกษาและเกิดตัวแทนหรือทีมคณะทํางานในพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมายเพ่ือร่วมดําเนินกิจกรรม 
- มีบางพ้ืนที่เลือกกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินกิจกรรมเป็นแบบชุมชนหรือพ้ืนท่ีเฉพาะโดยผ่านการติดต่อ
ประสานงานและเกิดตัวแทนหรือทีมคณะทํางานในพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมายในการร่วมกิจกรรมเช่นกัน 
 
ผลการดําเนินงานโครงการท่ีผ่านมา 
 ต้นทุนชีวิตทาให้เกิดการเปล่ียนแปลงสังคม 
1. ทําให้ชุมชนและโรงเรียนทํางานอย่างเป็นระบบการสร้างทีมคณะทํางานอย่างเป็นระบบมีการพัฒนาพี่เลี้ยง
ประจําชุมชนท่ีมีทักษะการบริหารจัดการเฝ้าระวังพัฒนากิจกรรมจากฐานข้อมูลและทรัพยากรของชุมชนมีทักษะ
ความเป็นพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษาท่ีเหมาะสมกับเด็กทุกวัยทั้งปฐมวัยวัยเรียนและวัยรุ่นและทักษะการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆคณะทํางานจะสํารวจด้วยการฟังเสียงลูกหลานของชุมชนผ่านเครื่องมือสํารวจต้นทุนชีวิตเพ่ือนํา
ฐานข้อมูลมาวางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนของท้องถิ่นตนเอง 
2. ทําให้ชุมชนและโรงเรียนทํางานอย่างมีส่วนร่วม 
เป็นเพราะเคร่ืองมือต้นทุนชีวิตมี๕พลังท่ีมีท้ังตัวเด็กครอบครัวการเรียนรู้ชุมชนและเพ่ือนฉะน้ันการฟังเสียงประเมิน 
360 องศาจากเด็กๆในท้องถิ่นจะพัฒนาดีขึ้นได้ต้องมีการทํางานร่วมกันทั้ง๕พลังพลังท่ีอ่อนแอท่ีสุดถ้าขาดความ
ร่วมมือก็จะยังไม่ได้รับการประเมินจากลูกหลานอยู่ดีและตัวช้ีวัดในพลังท่ีอ่อนแอจะช่วยช้ีเป้าด้วยว่าจะพัฒนาเรื่อง
อะไรประเด็นไหนเป็นต้น“แทบจะเรียกได้ว่าต้นทุนชีวิตเป็นจุดเปลี่ยนการทางานของสังคมอย่างมีส่วนร่วมอย่าง
ชัดเจนโดยที่เครื่องมือต้นทุนชีวิตเป็นมิเตอร์วัดให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี”  
3. ทําให้เกิดแผนเด็กและเยาวชนท้องถิ่นด้วยพลังบวก 
“ต้นทุนชีวิตเป็นมิเตอร์วัดท่ีกาหนดทิศทางวิธีการไปสู่แผนพัฒนาเด็กและชุมชนท้องถิ่นด้วยพลังบวก” ทุกครั้งท่ีได้
ทํางานในชุมชนชุมชนจะเร่ิมต้นสังเคราะห์ข้อมูลด้วยปัจจัยเสี่ยง/ปัญหาซ่ึงซับซ้อนยากแก่การแก้ไขมาโดยตลอด
การทํากิจกรรมก็ไร้ทิศทางแล้วแต่ความถนัดและประสบการณ์การได้มีโอกาสใช้แนวคิดพลังบวกที่มีมาตรวัดท้ัง
ทักษะชีวิตและจิตสํานึกครอบคลุมเด็กทุกช่วงวัยและทุกบริบทท่ีเด็กใช้ชีวิตอยู่มาเป็นฐานข้อมูลในการสังเคราะห์
แผน/ยุทธศาสตร์ท้องถิ่นน้ันทําให้ได้แผนท่ีไม่เหน่ือยใจไม่ซับซ้อนพัฒนาได้อย่างเป็นระบบมีทิศทางและครบท้ัง
ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสร้าง 
และอีก 3 ปัจจัยสาคัญท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิต 
1. “ต้นทุนชีวิตฟังเสียงสะท้อนของเด็กๆรับฟังเด็กๆเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุด” ด้วยเครื่องมือสํารวจต้นทุนชีวิตท่ีเด็กและ
เยาวชนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองอีกท้ังข้อคําถามยังเป็นข้อคําถามเชิงบวกอีกด้วย 
2. “ต้นทุนชีวิตเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน” แค่ลงมือทําแบบสอบถามน้ันยังอาจจะยังไม่เกิดการเปลี่ยนความคิด
เ ป็นเ พียงแค่การกระตุกเ ท่านั้นแต่ เ ม่ือ มีการ สํารวจมีการคิด มีการ วิ เคราะห์ มีกิ จกรรมมีการทํา ซํ้ า 
และยั่งยืนก็จะเกิดการกระตุกเรื่อยๆและหลายๆครั้งจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนชีวิต 
3. “ต้นทุนชีวิตสร้างให้คนทํางานด้านเด็กและเยาวชนเกิดความม่ันใจและสร้างการทํางานที่ถูกต้องและถูกทิศทาง” 
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องค์กรพัฒนาเอกชน 
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จังหวัดนครปฐม 

ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย  
Child and Adolescent Psychiatric Society of thailand 
สถาบันสุขภาพมหาราชินี 420/8 ถนนราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์  (02) 354 8439 
โทรสาร   (02) 354 8439 
ผู้ติดต่อ  เลขานุการชมรม พญ.ปราณี  เมืองน้อย 
วัตถุประสงค์  1. เผยแพรค่วามรู้ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุน่ท้ังด้านการป้องกัน ฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ และรกัษา 
  แก่ประชาชน 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการ ตํารา ส่งเสริมการทําวิจัยแก่สมาชิก 
 3. ผลกัดันการสร้างเครือข่าย และทํางานเชิงนโยบายร่วมกับวิชาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 5. ให้บริการทางการแพทย์ในกรณีเหตุการณ์รุนแรง 
 6. สร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกและเครอืข่าย 

กิจกรรม  1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  2. จัดประชุมวิชาการปีละ 2 ครั้ง 
  3. จัดทําตําราวิชาการ เอกสารวิชาการ 
  4. จัดกิจกรรมสร้างเครือขา่ยและทํางานร่วมกับวิชาชีพอ่ืน 
  5. จัดทําจุลสารเพ่ือเผยแพร่ความรู้และเช่ือมความสัมพันธ์แก่สมาชิก 
  6. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในการออกให้บริการทางการแพทย์ในกรณีทีมี่เหตุการณ์รุนแรง 
  7. สง่เสริมวิทยากรแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
สถาบันกัลยาณีราชนครินทร์ (นิติจิตเวช พุทธมณฑลสาย 4) 
  1. พญ.เบญจพร   ปัญญายง 

2. พญ.รัชนีกร   เอ่ียมผ่อง 
 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ (โครงการระบบประสาท) มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. พญ.หัทยา   ดํารงผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  103

กลุ่มส่ือชาวบ้าน (มะขามป้อม)  
Grassroots Micro Media Project (Makhampom Theatre Group) 
55 ซอยอินทามระ 3 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ (02) 616 8473   
โทรสาร  (02) 616 8474 
อีเมล์  makhampom@hotmail.com 
ปีท่ีก่อต้ัง 2523 
วัตถุประสงค์ 1.ผลิตสื่อและเผยแพร่ละครประชาชย (People Theatre) เพ่ือประชาชน 
  2.เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความ ภูมิปัญญาระหว่างชุมชน 
  ชนบทกับชุมชนเมือง โดยใช้กระบวนการละครเพื่อการพัฒนา 
  3.เพ่ือสนับสนุนการทํางาน และเผยแพร่เทคนิคการใช้สื่อละครให้กับบุคคล 
  กลุ่มบุคคล องค์กรต่าง ๆ ให้สามารถทํางานและเผยแพร่เทคนิคการใช้สื่อ 
  ละครเพ่ือการพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
กิจกรรม 1.ละครชุมชน เพ่ือพัฒนาเยาวชนในชุมชนในระยะยาว 
  2.ต้ังกลุ่มละครมะขามป้อม เพ่ือจัดกิจกรรมการแสดงท้ังท่ีเป็นละครรณรงค์ 
  และละครนําร่องหรือละครย่อยที่ผสมผสานเทคนิคละครร่วมสมัยกับศิลปะ 
  พ้ืนบ้าน และวัฒนธรรมชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน 
  3.งานข้อมูล และเผยแพร่ เป็นการผลิตส่ือเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์การ 
  ทํางานสู่ประชาชน และต้ังศูนย์ข้อมูลเพ่ือให้บริการข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ และต่างประเทศ 
แหล่งทุน United Nations International Drog Control, สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
  การวิจัย, มูลนิธิมยุติการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  104

กลุ่มส่ือสายใย 
Media Link Group 
49 ซอย 57 การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์  (02) 735 5879, (02) 377 5486, (089) 665 8258   
โทรสาร  (02) 728 6539 
อีเมล์   Sorathon.s@chiaiyo.com  
ปีท่ีก่อต้ัง 2532 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือนําความรู้ ความเข้าใจในแขวงวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ให้เป็นสาระบันเทิง 
  ท่ีเหมาะสม ประหยัดและง่ายต่อการทําความเข้าใจ เพ่ือนําเสนอต่อเด็ก เยาวชน 
  และประชาชนทั่วไป 
  2.เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของการเสพยาเสพติด 
  การติดเช้ือเอดส์ และการป้องกันการได้รับเช้ือเอดส์ 
  3.เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ การเพ่ิมความรู้ความสามารถใน 
  การผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
กิจกรรม 1.ละครรณรงค์ 
  2.อบรมการทําหุ่นและพ้ืนฐานการแสดง 
  3.จัดค่ายพัฒนา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ (ท้ังในเขตเมืองและชนบท) 
แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน, หน่วยงานท่ัวในประเทศและต่างประเทศ 
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คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน 
Catholic Commission for the Youth 
122/6-7 ซอยนาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ (02) 681 5424, (02) 681 5349   
โทรสาร  (02) 681 5425 
อีเมล์  cyctforever@hotmail.com 
ผู้ติดต่อ  พระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ (ประธาน) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2520 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาตัวเอง ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ต่อตัวเอง พระศาสนจักร สังคม ประเทศชาติ 
  2.เพ่ือก่อให้เกิดกลไกในการประสานงานระหว่างผู้ทํางานกับเยาวชน และเป็น 
  แหลง่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเสริมสร้างแนวคิด วิธีการดําเนินงาน 
  3.เพ่ือประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในงานด้านอภิบาลเยาวชน 
กิจกรรม 1.โครงการด้านบุคลากร : จัดอบรม สัมมนา และสมัชชาเพ่ือให้ความรู้และ 
  วางแนวทางปฏิบัติงาน รวมท้ังความรู้เชิงอภิบาลเยาวชน 
  2.โครงการด้านกลุ่มประสบการณ์ : จัดอบรมผู้นําเยาวชน, ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  กิจกรรมส่งเสริมพลังเด็กและเยาวชน 
  3.โครงการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม : จัดค่ายผู้นําเยาวชนระดับชาติ และ  
  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพระศาสนจักรคาทอลิก 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน สภาพสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
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มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 
Child Protection Foundation 
80/1 ซอยลาดพร้าว 106 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลวง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์  (02) 538 6227, (02) 539 4041   
โทรสาร  (02) 539 4042 
อีเมล์   chuildprotection@thaimail.com 
ผู้ติดต่อ  มนตรี สินทวิชัย (เลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2534 
วัตถุประสงค์  1.ติดตามช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
  ซ่ึงกฎหมายไม่มีผลบังคับใช้และไม่สามารถคุ้มครองเด็ก หรือแก้ปัญหาให้เด็ก 
  ได้รับความปลอดภยั 
  2.ป้องกันเด็กมิให้หนีออกจากบ้านมาเร่ร่อนและมาประกอบอาชีพค้าประเวณี 
  และเพ่ือเป็นหลักประกันในด้านความปลอดภัยในชีวิตและความเป็นอยู่ของ 
  เด็ก ในด้านปัจจัยสี่ 
  3.รีบเร่งฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย จิตใจของเด็กตามเป้าหมายให้ดําเนินชีวิตอยู่ 
  ได้อย่างปลอดภัย /พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ 
  สติปัญญาอย่างต่อเน่ืองหลังการฟ้ืนฟู และค้าหาศักยภาพ ความสนใจ และ 
  ให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือการมีชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 1.งานออกติดตามช่วยเหลือเด็กโดยเร่งด่วนเม่ือได้รับแจ้งจากพลเมืองดี 
  2.งานบ้านคุ้มครองเด็ก เพ่ือให้การดูแลอุปการะเด็กในทุกด้านและการให้ 
  การศึกษา 
  3.ศูนย์กิจกรรมเพื่อเด็กสําหรับฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจโดยใช้กิจกรรมที่ 
  หลากหลาย 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน การบริจาคภายในประเทศ 
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มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) 
Foundation for Rehabilitation and Development of Childen and Family 
1035/3 ถ.ศรีนครินทร์ (ตู้ ปณ.35 อ่อนนุช) เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  (02) 721 2983-4   
โทรสาร  (02) 721 2985 
อีเมล์   ampornwa@email.ksc.net  
เว็บไซต์  www.FORDEC.org 
ผู้ติดต่อ  อัมพร วัฒนวงศ์ (ผู้อํานวยการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2541  
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู และพัฒนาเด็ก เยาวชนท่ียากไร้ ด้อยโอกาส พิการ 
  กําพร้า เร่ร่อน ติดสารเสพติด ติดเช้ือเอชไอวี และอ่ืนๆ โดยช่วยเหลือด้าน 
  ปัจจัยท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต และพัฒนาผ่านโครงการต่าง ๆ 
  2.เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็น 
  พลเมืองที่ดีมีคุณภาพของชาติ 
  3.ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของเด็กทางสุขวิทยา 
  อนามัย และพัฒนาชุมชน 
กิจกรรม 1.โครงการเพ่ือการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา 
  2.โครงการอาหารกลางวัน เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
  3.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กในชุมชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน หน่วยรัฐ, เอกชนทั่วไป, การบริจาคของคนไทยทั้งในและต่างประเทศ, 
  สถานทูตญ่ีปุ่น, สถานทูตอังกฤษ 
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มูลนิธิวาย.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ 
Bangkok Y.M.C.A. Foundation 
315/148-149 ฟอร์จูนคอนโด อาคาร 1 ช้ัน 9 ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 
แขวงช่องนนทรี เขตยานยาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์  (02) 674 3101-2 
โทรสาร  (02) 674 3104 
อีเมล์   bkkmcafoundation@hotmail.com 
ผู้ติดต่อ  สุนันท์ อดุลย์ชาติ (เลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2535 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์คนด้อยโอกาสให้พัฒนาและช่วยเหลือตนเอง ให้อยู่ 
  ในสังคมอย่างปกติสุข 
  2.เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาทุกขค์นยากไร้หรือผู้ได้รับภัยพิบัติ 
กิจกรรม 1.พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวภาคเหนือ พัฒนาชุมชนเมือง พัฒนา 
  วิสัยทัศน์ชายไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ 
  2.อบรมด้านสุขภาพแก่หญิงชนบท 
  3.พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนเพ่ืออนุรักษ์ต้นนํ้ายมและต้นน้ําอิง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร (ชุมชนแออัด), จ.นครปฐม, จ.พะเยา, จ.เชียงราย และ จ.ลําปาง 
แหล่งทุน Y.M.C.A ต่างประเทศ, กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก, Asia Partnership for Human 
  Development กระทรวงสาธารณสุข 
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มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
The Center for the Protection of Children’s Right Foundation 
185/16 ซอยวัดดีดวด ถ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท์  (02)  412 1196, (02) 412 0739, (02) 864 1421  
โทรสาร  (02) 412 9833 
อีเมล์    cpcr@thaichildrights.org  
เว็บไซต์  www.thaichildrights.org 
ผู้ติดต่อ  สรรพสิทธ์ิ คุมพ์ประพันธ์ (ผู้อํานวยการและเลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2524 
หลักการและเหตุผล มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีทํางานให้ความช่วยเหลือ ปกป้อง 

คุ้มครองและดูแลเด็กต้ังแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี ท่ีถูกละเมิดสิทธิในทุกรูปแบบ เช่น 
กรณีถูกทําร้ายร่างกาย กรณีถูกล่วงเกินทางเพศ กรณีล่อลวงบังคับให้ค้าประเวณี กรณีใช้
แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม และกรณีท่ีได้รับการเลี้ยงดูท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น เพ่ือให้เด็ก
รอดพ้นจากการถูกละเมิดสิทธิในทุกรูปแบบและสามารถกลับไปดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติและปลอดภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ 
    2. เพ่ือให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก   

แห่งองค์การสหประชาชาติ 
 3. เพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางในการปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทยให้ 

   เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ 
 4. ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีทํางานด้านเด็กและสิทธิมนุษยชนและเอกชนในการปกป้องและ  

   คุ้มครองเด็กทุกกรณี 
กลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ถูกละเมิดสิทธิ 

- เด็กและเยาวชนทั่วไป  
- พ่อแม่ผู้ปกครอง  
- ครู, ผู้บริหารสถานศึกษา, พยาบาล และผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนที่อยู่ในโรงพยาบาล 
- เครือข่ายชุมชนในระดับต่างๆ  

พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ, กลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง, (ลาว,เวียดนาม,พม่า,กัมพูชา,และจีน) 
แหล่งทุน UNICEF, ISPCAN, PARTAGE, TDH Germany เป็นต้น 

 
 

ระเบียบในการดําเนินงานปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน 
 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กปฏิบัติงานด้านเด็กแลเยาวชน โดยยึดหลักอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

แห่งสหประชาชาติ รวมถึงการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 , พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 , กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เป็นต้น  
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กิจกรรมและผลงานความสําเร็จที่โดดเด่นขององค์กรในอดีตและปัจจุบัน 
1.1  ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กจากการถูกทารุณกรรม 

 ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กในสังคมไทยให้รอดพ้นจากการถูกทารุณกรรมรูปแบบต่างจํานวนนับ
หม่ืนราย 

 การช่วยเหลือคุ้มครองเด็กตามกระบวนการคุ้มครองเด็กแบบครบวงจร เริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการ
ตรวจสอบติดตาม การสืบค้นข้อเท็จจริง การคุ้มครองสวัสดิภาพ การช่วยเหลือทางกฎหมาย การ
บําบัดฟ้ืนฟู การส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนา และการคืนเด็กสู่สังคม 

 พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็กในประเทศไทยให้ก้าวหน้าโดยสร้างทีมสหวิชาชีพ 
ประกอบด้วยแพทย์ นักกฎหมาย นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และดําเนินการช่วยเหลือเด็ก
ด้วยวิธีปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ 

 พัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กเพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีถูกกระทําทารุณกรรมและถูกแสวงหาประโยชน์
ในรูปแบบต่างๆ ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 

การบําบัดฟ้ืนฟูเด็กเพ่ือคืนเด็กสู่สังคม 
 ดําเนินการบําบัดฟ้ืนฟูเด็กด้วยมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการทํางานที่

ทันสมัยและทรงประสิทธิภาพ เช่น การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Assessment Tools เป็นเครื่องมือ
ท่ีปรับมาจากหน่วยงาน Child & Family Training ของประเทศอังกฤษ  ในการประเมินสภาวะ
ความต้องการของเด็กและครอบครัว และนํากิจกรรมบําบัดท่ีทันสมัยเข้ามาใช้บําบัดฟ้ืนฟูจิตใจ
เด็กๆ นอกเหนือจากการรักษาทางการแพทย์ เช่น ศิลปะบําบัด ละครบําบัด ครอบครัวบําบัด 
ฯลฯ 

 บ้านแรกรับ และบ้านอุ่นรัก ภายใต้มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ให้การอุปการะ บําบัดฟ้ืนฟูเด็ก 
จนสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติ เป็นจํานวนกว่า 600 คน (เริ่มดําเนินการ ปี 2541)  

การขับเคล่ือนนโยบายและกฎหมาย 
 ร่วมผลักดันกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546, พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 เป็นต้น 

 นายสรรพสิทธ์ิ  คุมพ์ประพันธ์ กรรมการและเลขานุการ ได้รับคัดเลือกให้เป็น คณะกรรมการสิทธิ
เด็กแห่งสหประชาชาติ ปฏิบัติหน้าท่ีระหว่างปี ค.ศ.2009 – 2013 ซ่ึงนับว่าเป็นความสําเร็จอีกขั้น
หนึ่งของการผลักดันประเด็นท่ีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจาก
ระดับประเทศสู่สากลมากขึ้น 

การวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ เครื่องมือ และกลไกในการทํางานคุ้มครองเด็ก 
 มูลนิธิฯเป็นศูนย์จัดการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกภาคปฏิบัติให้แก่บุคลากรท่ีทํางาน

เกี่ยวข้องกับเด็กทั้งภาครัฐและเอกชน 
 การผลิตคู่มือการปฏิบัติงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็กร่วมกับ UNICEF กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 การพัฒนาระบบการดูแลเด็กโดยครอบครัวอุปถัมภ์ เพ่ือให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีไม่สามารถ

กลับไปอยู่กับครอบครัวได้ โดยการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ไว้รองรับแทนการส่งตัวเด็กให้สถาน
สงเคราะห์ 
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 ร่วมผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการทํางานด้านการคุ้มครองเด็ก เช่น ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายผู้เช่ียวชาญ ดําเนินงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเคร่ืองมือ
เพ่ือใช้ในการประเมินมาตรฐานขั้นตํ่าในการเลี้ยงดูเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546” , งานวิจัยการประเมินผลนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส กลุ่มเด็กถูก
ละเมิดสิทธิ ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, งานวิจัยมาตรการป้องกัน “การช่วยเหลือ
หญิงและเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและครอบครัว 
มูลนิธิฯมีการคิดค้น พัฒนา โครงการ, กิจกรรม และหลักสูตรในการป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิ
เด็ก เช่น 
 กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ห้องเรียนพ่อแม่ 
 โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก ดําเนินใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ อุดรธานี กระบ่ี และ

สงขลา 
 หลักสูตร “ตัวฉันเป็นของฉัน” เพ่ือสอนการป้องกันการถูกคุกคามจากภัยทางเพศให้แก่เด็กๆ  
 โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย จํานวน 40 โรงเรียน 
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มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ 
Hotline Center Foundation 
145/6 อาคารฮอทไลน์วิลล่า ซอยวิภาวดีรังสิต 20 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
โทรศัพท์  (02) 276 2950, (02) 277 8811, (02) 277 7699 
โทรสาร  (02) 691 4056-7 
อีเมล์   hotline@hotline.or.th , hotlinecenter@usa.net และ hlc@hotmail.com 
เว็บไซต์  www.hotline.or.th และ www.deldek.com 
ผู้ติดต่อ  อรอนงค์ อินทรวิจิตร (ประธานกรรมการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง  2528 
วัตถุประสงค์ 1.ให้คําปรึกษาและคําแนะนําทางจิตวิทยาแบะ HIV/AIDS โดยนักจิตวิทยา 
  2.ส่งเสริมและพัฒนานักวิชาชีพด้านจิตวิทยา เพ่ือขยายความช่วยเหลือ สู่ชุมชน 
  ทุกระดับ 
  3.พัฒนาทักษะและโครงการสร้างระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เพ่ือ  
  สร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กิจกรรม 1.บ้านของพรุ่งน้ี เป็นบ้านพักช่ัวคราว เพ่ือพัฒนาสภาพกายและจิตใจแก่ 
  ผู้หญิงและเด็ก ท่ีตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทุกรูปแบบ 
  2.โครงการฮอทไลน์เคลื่อนที่สู่โรงเรียน เพ่ือนําความรู้ ความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ 
  แก่เด็กในโรงเรียนท่ัวราชอาณาจักร 
  3.สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์ ให้บริการฝึกอบรมทักษะการให้บริการปรึกษา 
  แนะนําด้านต่าง ๆ, หลักสูตรผู้นําสตรี ฯลฯ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน ระดมทุนเองด้วยงานฝึกอบรม, ผลิตรายการโทรทัศน์ 
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มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 
Foundation for the Better Life of Children 
100/475 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์  (02) 574 1381, (02) 574 3753, (02) 574 6162  
โทรสาร  (02) 982 1477 
ผู้ติดต่อ  วัลลภ ตังคณานุรักษ์ (เลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2530 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์สิทธิเด็กตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ 
  เด็กแห่งสหประชาชาติ 
  2.เพ่ือช่วยเหลือ พัฒนาเด็กที่ถูกทอดทิ้งและด้อยโอกาสให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ 
  ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
  3.เพ่ือศึกษาและแสวงหารูปแบบการสร้างสรรค์เด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
  และสร้างคุณค่าท่ีดีต่อสังคม 
กิจกรรม 1.งานป้องกันเด็กที่ต้นทาง เช่น ทุนการศึกษา จักรยานเพ่ือเด็ก อุปกรณ์เกมส์/ 
  ดนตรี/กีฬา ชุดนักเรียนและหนังสือเรียนสําหรับเด็ก 
  2.งานรุกช่วยเหลือเด็ก เช่น ครูข้างถนน ครูสัญจร งานหลักฐานและส่งต่อ 
  (ไม่มีใบเกิด ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน) เพ่ือให้มีโอกาสท่ีดีในสังคม 
  3.งานเชิงวิชาการ เช่น ศูนย์ข้อมูลรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กไว้อย่างเป็นระบบ 
  รณรงค์เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน 
พื้นท่ีปฏิบัตงิาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน รับบริจาค 
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ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์เพ่ือชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
The Youth Center for the Promotion of Life Services and Environmental 
36/23-24 หมู่ 2 ถ.รามอินทรา กม.4 แขวงอนุสาวรีย์ฯ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศัพท์  (081) 308 5688 
โทรสาร  (02) 971 9673 
อีเมล์   yple@thailandkid.com 
ผู้ติดต่อ  ฉัตรชัย เชื้อรามัญ (ผู้อํานายการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2535 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือคิดค้นกิจกรรม เกมส์สื่อความหมายท่ีง่ายต่อความเข้าใจ และอบรมให้ 
  เครือข่ายฯ นําไปขยายผล 
  2.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการให้เยาวชน กลุ่ม องค์กร 
  เครือข่ายทํางานได้อย่างต่อเน่ือง 
  3.เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดทําโครงการ และวางรากฐานงาน 
  อาสาสมัครเยาวชนในพ้ืนที่ เพ่ือจัดการศึกษา พัฒนาจิตสํานึก สร้างเวที 
  การมีส่วนร่วมของเยาวชนที่ถูกต้องเหมาะสม 
กิจกรรม 1.อบรมเรื่องกระบวนการเป็นผู้นํา สิ่งแวดล้อม Walk Rally สิทธิเด็ก 
  การเป็นอาสาสมัคร การบําเพ็ญประโยชน์ ผ่านเกมส์สื่อความหมาย 
  2.อบรมเทคนคิกระบวนการพัฒนากลุ่ม เครือข่าย การจัดทําสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 
  เด็กและเยาวชน 
  3.จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และสั่งพิมพ์ ด้วยตัวเด็ก 
  และเยาวชนเอง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
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สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
National Council Chilren and Youth Development 
618/1 ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 255 9922, (02) 651 7033  
โทรสาร  (02) 254 7219 
อีเมล์   ncyd@dordek.org  
เว็บไซต์  www.dordek.org 
ผู้ติดต่อ  ศรีศักด์ิ ไทยอารี (ผู้อํานวยการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2527 
วัตถุประสงค์ 1.เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านนโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนา 
  เด็กและเยาวชนกับองค์กรเอกชนต่าง ๆ 
  2.เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ขององค์กร 
  เอกชน 
  3.เป็นศูนย์กลางส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของ 
  องค์กรเอกชน 
กิจกรรม 1.งานสร้างเสริมสนับสนุนเครือข่ายข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูล กลไกเพ่ือ 
  คุ้มครองสิทธิเด็ก 
  2.พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและ 
  เยาวชน ผู้นํากลุ่ม เครือข่ายเยาวชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
  ในกระบวนการพัฒนาสังคม 
  3.สร้างองค์ความรู้ ต้นแบบ และแนวทางในการทํางานพัฒนาเด็กและเยาวชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน ภาคธุรกิจเอกชน, รัฐบาล, องค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานในสังกัด 
  สหประชาชาติ, องค์กรสาธารณประโยชน์ในและต่างประเทศ 
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สมาคมผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยพระบรมราชินูปถุมภ์ 
The Girl Guides Association of Thailand Under The Royal Patronago of Her Majesty The Queen 
5/1-2 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 245 0242, (02) 245 3599, (02) 246 4324 
โทรสาร  (02) 246 4699 
อีเมล์   ggat@cscoms.com 
ผู้ติดต่อ  ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ (นายกสมาคม) 
สมาคมผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
หลักการและเหตุผล 
  สมาคมผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรอาสาสมัครเอกชน
ดําเนินงานโดยอิสระ ไม่มุ่งหวังผลกําไรและไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง สมาคมฯจะรับผู้ซ่ึงศรัทธาในหลักการของผู้
บําเพ็ญประโยชน์ มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามคําปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของคณะผู้บําเพ็ญประโยชน์
เท่านั้นเป็นสมาชิกของสมาคมฯ สมาคมฯจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เด็กผู้หญิงและสตรีได้สามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้สูงสุดในการเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
วัตถุประสงค์สมาคมฯ 
 1.สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีต่อชาติ ทํานุบํารุงศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
 2.อบรมส่งเสริมและสนับสนุนเด็กผู้หญิงและเยาวสตรีให้เป็นพลเมืองดี มีความผาสุกในการดํารงชีวิตและ
บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ ตามหลักการขององคก์ารผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งโลก 
 3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีให้มีการศึกษา เพ่ือสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ อนามัยและสังคม 
 4.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนและชนบท โดยให้ทุนการศึกษาและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  
 5.ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส เด็กกําพร้า เด็กท่ีอยู่ในถิ่นทุรกันดานและเด็กที่เสี่ยงภัย
ให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น 
 6.จัดการศึกษาวิชาศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญให้แก่เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีท่ีโรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา 
หะยีนิเซาะอาเก็บอุไรบําเพ็ญ ที่อยู่เลขที่ 162 หมู่ 3 บ้านกรือเซะ ถนนเพชรเกษม ตําบลตันหยงลุโละ อําเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี เป็นโรงเรียนการกุศลไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 7.ส่งเสริมการเป็นมิตรท่ีดีต่อกันระหว่างสตรีท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 8.ส่งเสริมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างสมาคม ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน หรือ
คล้ายคลึงกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน  

ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังสมาคมฯจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ต้ังแต่วันท่ี 8 พฤษภาคม 2501 จนถึงปัจจุบัน 
 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมรายงาน  

นายกสมาคมผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการอํานวยการ 
จํานวนเจ้าหน้าท่ีผู้ร่วมงาน  

พนักงานเจ้าหน้าที่รวม 35 คน 
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คุณสมบัติเจ้าหน้าท่ีผู้ร่วมงาน  
จบการศึกษาระดับปวช-ปริญญาตรี-ปริญญาโท 

กลุ่มเป้าหมาย  
เด็กผู้หญิงและเยาวชนสตรีอายุระหว่าง 4-20 ปี 

พื้นท่ีรับผิดชอบ  
ท่ัวประเทศมีศูนย์ประจําภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง และภาคใต้ 

ระเบียบในการดําเนินงานปฏิบัติเด็กและเยาวชน 
 เงื่อนไขในการรับตัวเด็กและเยาวชน ต้องสมัครเข้ารับการอบรมเป็นสมาชิกผู้บําเพ็ญประโยชน์ตาม
หลักสูตรและวิธีการของสมาคม โดยเข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน 
เยาวสมาชิกผู้บําเพ็ญแบ่งเป็น 6 รุ่นได้แก่ –รุ่นนกน้อย (อายุ 4-6 ปี) ระดับอนุบาล 
 - รุ่นนกสีฟ้า (อายุ 7-11ปี) ระดับประถมศึกษา 
 - รุ่นกลาง (อายุ 12-15ปี) ระดับมัธยมศึกษา 
 - รุ่นใหญ่ (อายุ 16-18ปี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวนเด็กท่ีรับเข้าเป็นสมาชิก  

ปัจจุบันมีเยาวสมาชิกประมาณ 50,000 คน  
ระยะเวลาที่ให้เด็กอยู่ในโครงการ  

สามารถเป็นสมาชิกรายปี จนอายุครบ 20 ปี หลังจากนั้นสมัครเป็นสมาชิกสามัญรายปีหรือตลอดชีพได้ 
รูปแบบ/เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการดําเนินงานโครงการ 
 สมาคมฯจัดอบรมครูหรือสตรีท่ีสนใจเป็นสมาชิกสามัญเป็นผู้จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนตามวิธีการ
ฝึกและหลักสูตรกิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์  

จัดกจิกรรมหลากหลาย 10 โปรแกรม ได้แก่ 
 1.การบําเพ็ญประโยชน์ (Giving Service) 
 2.การเป็นพลเมืองดี (Citizenship) 
  3.วัฒธรรมและมรดกของชาติ (Culture and Heritage) 
 4.สิ่งแวดล้อม (Environment) 
 5.การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน (Relationship) 
 6.สุขภาพ (Health) 
 7.ประสบการณ์นานาชาติ (International Understanding) 
 8.เทคโนโลยี (technology) 
 9.ครอบครัว (Family Life) 
 10.วิสัยทัศน์(My vision) 
ผลการดําเนินงานโครงการท่ีผ่านมา 
 -ผลจากการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชน 
 -เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดี เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่รุ่น
น้องๆ ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสมาคมฯดังน้ี 
 พันธกิจ – ทําให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้สูงสุด ในการเป็นพลเมืองดี 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
-การสนับสนุนจากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
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 สมาคมฯได้รับการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จากภาครัฐ เอกชน ท้ังในประเทศและนอก
ประเทศ ได้แก่  

-องค์กรนอกประเทศ เช่น โครงการอบรมเยาวสตรีชนบท ต้ังแต่ปี 2510 ได้รับการสนับสนุนจาก 
UNESCO 
 -โครงการพัฒนาและฝึกอาชีพและเยาวชนชนบท ต้ังแต่ปี พ.ศ.2519 ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชีย 
 -โครงการพัฒนาเยาวสตรีชนบทและเปิดศูนย์ฝึกอาชีพเยาวสตรีชนบทท่ีจังหวัดเชียงราย ได้รับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิชาชากาวาเพ่ือสันติภาพ เม่ือพ.ศ.2533 
 -โครงการพัฒนาเยาวสตรีชนบทเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ ได้รับการสนับสนุนจาก WELD พ.ศ.2534 
 -โครงการอบรมผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมผู้บําเพ็ญ
ประโยชน์เมืองไซตามะ ประเทศญ่ีปุ่นพ.ศ.2534 
 -โครงการค่ายแกนนําสิทธิเด็ก และโครงการค่ายพ่ีสอนน้องได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ
ประเทศไทย พ.ศ.2543และ2545  
 -จัดค่ายเพ่ือนช่วยเพ่ือน ท่ีประสบภัยสึนามิ ในปี 2547 และจัดค่ายเตรียมพร้อมรู้ทันสึนามิ ในปี พ.ศ.
2555 ได้รับการสนับสนุนจากองค์การผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งโลก 
องค์กรและหน่วยงานในประเทศ เช่น –จากกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนให้ครู เข้ารับการอบรมกับ
สมาคมฯและเปิดกิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน และหลักสูตรกิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์บรรจุเป็นหน่ึงใน
หลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่ปีพ.ศ.2521เป็นต้นมา 

-กรมประชาสงเคราะห์ สนับสนุน การจัดทํา โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้กับเยาวสตรีชนบท พ.ศ.2537 
ร่วมกับศูนย์กลางโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์จัดทําโครงการค่ายพุทธบุตร และธรรมคีตา ให้กับโรงเรียนในภาค
ต่าง ๆ ทั่วประเทศต้ังแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา 
 ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้บริหารจัดการโครงการต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2550-2552 โครงการแผนท่ีสุขภาพเพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีดี ลดพ้ืนท่ีเสี่ยงรอบโรงเรียน 
 พ.ศ. 2550 – 2554 โครงการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน 
 พ.ศ. 2552 โครงการรวมพลังสู้หวัด 2009 
 พ.ศ. 2554 โครงการฟ้ืนฟูสุขภาวะเด็กและเยาวชนหลังประสับอุทกภัย 
ความสําเร็จขององค์กรและโครงการ 
 -เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้มีโอกาสฝึกฝนตนเองผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ท่ีทําให้ สามารถพัฒนา
ตนเอง และเติบโตเป็นผู้นําในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนและในชุมชน สังคมประเทศชาติได้อย่างเป็นอย่างดี 
 -มีเด็กและเยาวชนสตรีสมัครเป็นสมาชิกมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จํานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมเปิดกิจกรรม 
ผู้บําเพ็ญประโยชน์ขยายมากข้ึน 
แหล่งทุน UNICEF, กรมประชมสงเคราะห์, สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสาน 
  งานเยาวชนแห่งชาติ 
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สมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน 
Young PeoPle Deveolpment Centers 
16/1 ซอยมูลทรัพย์ 1 (รามคําแหงซอย 1 ) ถ.รามคําแหง  
แขวงคลองต้นเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  (02) 719 9191 
โทรสาร  (02) 717 3675 
อีเมล์   yp@ypdc.org 
ผู้ติดต่อ  เกื้อ แก้วเกตุ (ผู้อํานายการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2528 
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมให้เยาวชน โดยอาศัยความร่วมมือของ 
  เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชน ในชุมชนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 
กิจกรรม 1.จัดต้ังกลุ่มเยาวชน 
  2.จัดกิจกรรมค่ายพักแรม 
  3.จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้นํา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
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องค์การแตร์ เด ซอม เยอรมนี 
Terre des Hommes Germany 
28 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10320  
โทรศัพท์  (02) 318 1647, (02) 716 5921  
โทรสาร  (02) 318 1015 
อีเมล์   tdbhbkk@email.ksc,.net  
ผู้ติดต่อ  ดร.วอลเตอร์ สโครบาเนค (ผู้ประสานงาน) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2519 
วัตถุประสงค์ 1.สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการท่ีช่วยเหลือเด็ก โดยอาศัยหลักการพัฒนา 
  สังคม 
  2.เพ่ือให้ชุมชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้โดยอาศัยเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน 
  หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อวัฒนธรรมชุมชน 
  3.เพ่ือให้สังเคราะห์ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องสิทธิเด็กและสถานภาพ 
  ทางสังคมทางผู้หญิง 
กิจกรรม 1.ให้การสนับสนุนเงินทุนเน้นด้านเด็กและสตรี 
  2.ทํางานเชิงพัฒนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เช่น ความหลากหลาย 
  ทางชีวภาพ บทบาทหญิง-ชาย แรงงานเด็ก การค้าประเวณี 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แหล่งทุน เงินบริจาคจากประชาชนในเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ 
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มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพ่ือเด็กและเยาวชน 
Suthasinee Noi-in Foundation for Chuildren and Youths 
3 หมู่ 12 บ้านประชาสรรค์ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 
โทรศัพท์  (045) 722 241  
โทรสาร  (045) 724 864 
ผู้ติดต่อ  สุธาสินี น้อยอินทร์ 
ปีท่ีก่อต้ัง 2532 
วัตถุประสงค์ 1.ให้การช่วยเหลือ แนะนําและส่งเสริมสวัสดิภาพทางร่างกายและจิตใจแก่เด็ก 
  เยาวชนและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ีประสบปัญหาด้านสุขภาพ 
  อนามัย หรือที่ตกเป็นเหย่ือของปัญหายาเสพติด เอดส์ หรือปัญหาสังคมอ่ืน ๆ 
  2.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ี 
  มีคุณภาพต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  3.ดําเนินการกับองค์กรการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือการสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรม 1.งานบ้านพัก 
  2.งานโรงเรียน 
  3.งานชุมชน(ยาเสพติด) 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน สดต. เขต 7 จ.อุบลราชธานี, ประชาสงเคราะห์ จ.ยโสธร 
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มูลนิธิคณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย 
123/19 ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.  
โทรศัพท์ 0-2518-0320  
โทรสาร  0-2518-0977  
ผู้บริหารองค์การ  นายธนู  กระทอง  ตําแหน่ง ประธานกรรมการ     
ปีท่ีก่อต้ัง 2505  
วัตถุประสงค์ เผยแพร่คริสศาสนานิกายคาทอลิกอุปการะฟ้ืนฟูส่งเสริมการศึกษาให้การศึกษาแก่ 
  เด็กกําพร้า  
กิจกรรม 1.โรงเรียนสอนคนพิการ (พัทยา)        

2.บ้านเด็กเร่ร่อน (พัทยา) 
3.โรงเรียนสอนคนตาบอด (พัทยา) 
4.ศูนย์ธารชีวิต (พัทยา) 
5.บ้านพักใจ (กรุงเทพฯ/เชียงใหม่) 
6.ศูนย์ช่วยเหลือเด็กชาวเขา (น่าน/เชียงใหม่) 
7.บ้านเด็กกําพร้า (พัทยา) 
8.ศูนย์บําบัดโรคภูมิแพ้  (คลองเตย) 

พื้นท่ีปฏิบัติการ ท่ัวประเทศไทย - 
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มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ (ม.ต.ก.) 
123/88 หมู่ท่ี 3 หมู่บ้านริเวอร์โฮม ซอย 8 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด 4  
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
โทรศัพท์ 0-2584-6966, 0-2960-9107  
โทรสาร  0-2584-6966  
ผู้บริหารองค์การ  นายวสันต์  แสนเวียน ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ  
ปีท่ีก่อต้ัง 2540  
วัตถุประสงค์ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและเล้ียงดู

บุตรพิการอย่างถูกวิธีโดยไม่จํากัดเช้ือชาติ ศาสนา 
2.ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางร่างกายจิตใจ สติปัญญาเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ และสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับ หรือใกล้เคียงกับคนปกติ 
3.ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลและองค์กรการกุสลอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ 
4.ให้การศึกษาแก่ชุมชนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความพิการในการช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ และสร้างทัศนคติท่ีดีต่อคนพิการสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความพิการเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันความพิการ การรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
6.เพ่ือแสดงความรัก ความห่วงใยต่อเด็กพิการและไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 
7.ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องงานพัฒนาคน และสังคมโดยผ่านสื่อต่างๆ 
รวมทั้งสื่อมวลชนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
8.เพ่ือส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความ
เป็นกลางและไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่การเมืองหรือพรรคการเมืองใด 

กิจกรรม 1.โครงการกายภาพบําบัด  
2 โครงการค่าย 
3.โครงการพัฒนาเด็ก 
4.โครงการนันทนาการ 
5.โครงการวันเกิด 
6.โครงการทําอาหาร 
7.โครงการพัฒนาผู้ปกครอง 
8.โครงการพ้ฒนาชุมชนให้ความรู้สู่ชุมชน อบรมผู้พิการ อาสาสมัคร และครอบครัว  

พื้นท่ีปฏิบัติการ 1.สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟ่ืองฟ้า) 
2.สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดีชาย) 
3.ศูนย์พัฒนาการและฟ้ืนฟูเด็กพิการ บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านกฤษดานคร ปากเกร็ด นนทบุรี 
อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม  
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มูลนิธิเด็ก 
สํานักงานตั้งอยู่ที่  460 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 67 
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
สถานท่ีติดต่อส่งเอกสาร 95/24 หมู่ท่ี 6 ซ.เกียรติร่วมมิตร ถ.พุทธมณฑลสาย4 
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220  
โทรศัพท์ 0-2814-1481-7  
โทรสาร  0-2814-0369  
ผู้บริหารองค์การ  ศ.นพ.ประเวศ วะสี ตําแหน่งประธานกรรมการ  
ปีท่ีก่อต้ัง พ.ศ.2522  
วัตถุประสงค์ ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กจากปัญหาด้านการละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
กิจกรรม 1. โครงการโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก  ดูแลและให้การศึกษา รวมทั้งให้ท่ีพักอาศัยแก่เด็ก โดยจัดการ

เรียนการสอนและจัดวิถีชีวิตในชุมชนท่ีสอดคล้องและเอ้ือต่อการเยียวยาจิตใจท่ีบอบชํ้า เน้นการ
ให้ความรกั ความอบอุ่น และความเข้าใจแก่เด็กๆ 
2. โครงการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ดูแลและให้การศึกษา รวมทั้งให้ท่ีพักอาศัยแก่
เด็ก โดยจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้มีพัฒนาการและเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมท่ี
เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคน 
3. โครงการบ้านทานตะวัน ช่วยเลอเด็กและครอบครัวที่ยากจน ประสบปัญหาเร่ืองความไม่
พร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก โดยรับเด็กเข้ามาดูแล ฟักฟ้ืน และพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
รวมทั้งสงเคราะห์นมผง ให้คําปรึกษาแก่ครอบครัว 
4. โครงการสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก 

- กิจกรรมอาหารเพลเพ่ือสามเณรในชนบทและบรรพชาสามเณร 
- กิจกรรมอาหารกลางวันเพ่ือเด็กในชนบท 
- กิจกรรมอุปการะเด็กและทุนการศึกษาเพ่ือเด็กยากไร้ในชนบท 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชนบท 

5. สํานักงานส่งเสริมงานมูลนิธิเด็กและสถาบันการ์ตูนไทย 
จัดทําหนังสือเด็กและพ่อแม่ เยาวชน ที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิด ตลอดจนหนังสือในแนว
การศึกษา ปรัชญา วิทยาศาสตร์ และสุขภาพ รวมทั้งหนังสือท่ีรวบรวมองค์ความรู้ ด้านสื่อ
การ์ตูนเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาและผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
6. โครงการสื่อสร้างสังคมอุดมสุข รายการโทรทัศน์เพ่ือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กให้
เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัว เกิด
บรรยากาศแห่งความเอ้ืออาทรภายในครอบครัว และเพ่ือนําเสนอเรื่องราวความเป็นจริงให้สังคม
รับทราบเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

พื้นท่ีปฏิบัติการ ท่ัวประเทศ  
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จังหวัดกาญจนบุรี 
สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และจิตบําบัดแนวซาเทียร์แห่งประเทศไทย  
Thailand Satir Association for Human  Development and Psychotherapy  
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  10600 
โทรศัพท์/โทรสาร  (02) 4370200-8 

วัตถุประสงค์  1. สนับสนุน ส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านความรู้ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการทําจิตบําบัดแนว  
   ซาเทียร์ เพ่ือ ให้บุคคลได้มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมนุษย์ 
   2. เผยแพร่ความรู้ จัดการอบรม และให้คําแนะนําแนวคิดแบบซาเทียร์แก่บุคลากรทางสุขภาพ 
   กาย และสุขภาพจิต และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้บุคคลต่างๆได้เข้าใจ และสามารถพัฒนาตน 
   ให้เติบโตและเจริญก้าวหน้า ท้ังในด้านชีวิตส่วนตัวและ ชีวิตการงาน 
   3. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหมู่สมาชิก 
   4. เป็นตัวกลางติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องทั้งใน และนอกประเทศ 
กิจกรรม  1. การอบรมระยะสั้นทางวิชาการทุกป ี

   2. Satir’s Brief Therapy Workshop โดยจัดเชิญวิทยากรมาจาก The Virginia  Satir's  
   Network มาเป็นครั้งคราว  
   3. ให้ความร่วมมือกับราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศ 
   ไทย ในการจัดการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทําจิตบําบัดแนวซาเทียร์ 
โรงพยาบาลท่าม่วง 
   1. นางสาวรุจาภา  เจียมธโนปจัย   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

  จิตบําบัดแนวซาเทียร์ เป็นกลุ่มการรักษาหน่ึงแนวมนุษยนิยม (Humanistic) ในการรักษาผู้ป่วยรายบุคคลและครอบครัวบําบัดโดยเน้นเรื่องการเติบโต 
เปลี่ยนแปลงตนเอง และเห็นว่าตนเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ การรักษาให้ความสําคัญในการเพ่ิมความรู้สึกมีคุณค่า 
ในตนเอง (Self-esteem) การยอมรับตนเองการมองปัญหาในมุมมองใหม่ (reframe problem) และการสื่อสารท่ีสอดคล้องกับความรู้สึกที่แท้จริง 
(communicate with congruence),  (ข้อมูลมาจาก : ประสงค์ศักดิ์ เจนกิจจาไพบูลย์. “การทําจิตบําบัดแนวซาเทียร์ : กรณีศึกษาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
แ ล ะ มี ภ า ว ะ วิ ต ก กั ง ว ล ” , ว า ร ส า ร โ ร ง พ ย า บ า ล ส ว น ป รุ ง  ปี ที่  2 5  ฉ บั บ ที่  1  ( ม ก ร า ค ม  – เ ม ษ า ย น  2 5 5 2 ) . ( online) . 
http://www.suanprung.go.th/journal/showjournal/journal1.php?n=25&n2=1&number=23&ps=2552 
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กลุ่มส่ือชาวบ้าน (มะขามป้อม)  
Grassroots Micro Media Project (Makhampom Theatre Group) 
55 ซอยอินทามระ 3 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 616 8473   
โทรสาร  (02) 616 8474 
อีเมล์   makhampom@hotmail.com 
ปีท่ีก่อต้ัง 2523 
วัตถุประสงค์ 1.ผลิตสื่อและเผยแพร่ละครประชาชย (People Theatre) เพ่ือประชาชน 
  2.เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความ ภูมิปัญญาระหว่างชุมชน 
  ชนบทกับชุมชนเมือง โดยใช้กระบวนการละครเพื่อการพัฒนา 
  3.เพ่ือสนับสนุนการทํางาน และเผยแพร่เทคนิคการใช้สื่อละครให้กับบุคคล 
  กลุ่มบุคคล องค์กรต่าง ๆ ให้สามารถทํางานและเผยแพร่เทคนิคการใช้สื่อ 
  ละครเพ่ือการพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
กิจกรรม 1.ละครชุมชน เพ่ือพัฒนาเยาวชนในชุมชนในระยะยาว 
  2.ต้ังกลุ่มละครมะขามป้อม เพ่ือจัดกิจกรรมการแสดงท้ังท่ีเป็นละครรณรงค์ 
  และละครนําร่องหรือละครย่อยที่ผสมผสานเทคนิคละครร่วมสมัยกับศิลปะ 
  พ้ืนบ้าน และวัฒนธรรมชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน 
  3.งานข้อมูล และเผยแพร่ เป็นการผลิตส่ือเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์การ 
  ทํางานสู่ประชาชน และต้ังศูนย์ข้อมูลเพ่ือให้บริการข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ และต่างประเทศ 
แหล่งทุน United Nations International Drog Control, สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
  การวิจัย, มูลนิธิมยุติการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ 
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กลุ่มส่ือสายใย 
Media Link Group 
49 ซอย 57 การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์  (02) 735 5879, (02) 377 5486, (09) 665 8258   
โทรสาร  (02) 728 6539 
อีเมล์   Sorathon.s@chiaiyo.com  
ปีท่ีก่อต้ัง 2532 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือนําความรู้ ความเข้าใจในแขวงวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ให้เป็นสาระบันเทิง 
  ท่ีเหมาะสม ประหยัดและง่ายต่อการทําความเข้าใจ เพ่ือนําเสนอต่อเด็ก เยาวชน 
  และประชาชนทั่วไป 
  2.เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของการเสพยาเสพติด 
  การติดเช้ือเอดส ์และการป้องกันการได้รับเช้ือเอดส์ 
  3.เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ การเพ่ิมความรู้ความสามารถใน 
  การผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
กิจกรรม 1.ละครรณรงค์ 
  2.อบรมการทําหุ่นและพ้ืนฐานการแสดง 
  3.จัดค่ายพัฒนา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ (ท้ังในเขตเมืองและชนบท) 
แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน, หน่วยงานท่ัวในประเทศและต่างประเทศ 
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คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน 
Catholic Commission for the Youth 
122/6-7 ซอยนาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์  (02) 681 5424, (02) 681 5349   
โทรสาร  (02) 681 5425 
อีเมล์   cyctforever@hotmail.com 
ผู้ติดต่อ  พระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ (ประธาน) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2520 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาตัวเอง ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ต่อตัวเอง พระศาสนจักร สังคม ประเทศชาติ 
  2.เพ่ือก่อให้เกิดกลไกในการประสานงานระหว่างผู้ทํางานกับเยาวชน และเป็น 
  แหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเสริมสร้างแนวคิด วิธีการดําเนินงาน 
  3.เพ่ือประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในงานด้านอภิบาลเยาวชน 
กิจกรรม 1.โครงการด้านบุคลากร : จัดอบรม สัมมนา และสมัชชาเพ่ือให้ความรู้และ 
  วางแนวทางปฏิบัติงาน รวมท้ังความรู้เชิงอภิบาลเยาวชน 
  2.โครงการด้านกลุ่มประสบการณ์ : จัดอบรมผู้นําเยาวชน, ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  กิจกรรมส่งเสริมพลังเด็กและเยาวชน 
  3.โครงการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม : จัดค่ายผู้นําเยาวชนระดับชาติ และ  
  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพระศาสนจักรคาทอลิก 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน สภาพสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
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มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 
Child Protection Foundation 
80/1 ซอยลาดพร้าว 106 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลวง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์  (02) 538 6227, (02) 539 4041   
โทรสาร  (02) 539 4042 
อีเมล์   chuildprotection@thaimail.com 
ผู้ติดต่อ  มนตรี สินทวิชัย (เลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2534 
วัตถุประสงค์  1.ติดตามช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
  ซ่ึงกฎหมายไม่มีผลบังคับใช้และไม่สามารถคุ้มครองเด็ก หรือแก้ปัญหาให้เด็ก 
  ได้รับความปลอดภัย 
  2.ป้องกันเด็กมิให้หนีออกจากบ้านมาเร่ร่อนและมาประกอบอาชีพค้าประเวณี 
  และเพ่ือเป็นหลักประกันในด้านความปลอดภัยในชีวิตและความเป็นอยู่ของ 
  เด็ก ในด้านปัจจัยสี่ 
  3.รีบเร่งฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย จิตใจของเด็กตามเป้าหมายให้ดําเนินชีวิตอยู่ 
  ได้อย่างปลอดภัย /พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ 
  สติปัญญาอย่างต่อเน่ืองหลังการฟ้ืนฟู และค้าหาศักยภาพ ความสนใจ และ 
  ให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือการมีชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 1.งานออกติดตามช่วยเหลือเด็กโดยเร่งด่วนเม่ือได้รับแจ้งจากพลเมืองดี 
  2.งานบ้านคุ้มครองเด็ก เพ่ือให้การดูแลอุปการะเด็กในทุกด้านและการให้ 
  การศึกษา 
  3.ศูนย์กิจกรรมเพื่อเด็กสําหรับฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจโดยใช้กิจกรรมที่ 
  หลากหลาย 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน การบริจาคภายในประเทศ 
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มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) 
Foundation for Children’s Development 
143/109-111 หมู่บ้านป่ินเกล้าพัฒนา ซอยวัดสุวรรณศีรี 
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 
โทรศัพท์  (02) 433 6292, (02) 435 5281  
โทรสาร  (02) 884 6603 กด 0 
อีเมล์   fcdr@internetksc.th.com  
เว็บไซต์  www.capcat.ksc.net  , www.thai.net/fcd 
ผู้ติดต่อ  เข็มพร วิรุฬราพันธ์ุ (ผู้ประสานงาน) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2525 
วัตถุประสงค์ 1.ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ 
  สังคม 
  2.เพ่ือศึกษาและเผยแพร่ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อเด็กในด้านต่าง ๆ ให้สังคม 
  ได้รับทรายอยู่เสมอ  
  3.เพ่ือการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กแก่ชุมชน กลุ่มบุคคลและ 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการพ่ึงตนเอง เพ่ือให้ช่วยเหลือ 
  และพัฒนาเด็กไว้กว้างขวางขึ้น 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร, จ.สมุทรปราการ, จ.บุรีรัมย์, จ.ศรีสะเกษ, จ.สุรินทร,์ 
  จ.อํานาจเจริญ, จ.แม่ฮ่องสอน, จ.ตาก, จ.ราชบุรี, จ.กาญจนบุรี, 
  จ.ฉะเชิงเทรา, จ.ระยอง และจ.จันทบุรี 
แหล่งทุน UNICEF, AusAID, Canada Fund, โครงการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก 
  ในประเทศไทย ILO/IPEC 
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มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) 
Foundation for Rehabilitation and Development of Childen and Family 
1035/3 ถ.ศรีนครินทร์ (ตู้ ปณ.35 อ่อนนุช) เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  (02) 721 2983-4   
โทรสาร  (02) 721 2985 
อีเมล์   ampornwa@email.ksc.net  
เว็บไซต์  www.FORDEC.org 
ผู้ติดต่อ  อัมพร วัฒนวงศ์ (ผู้อํานวยการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2541  
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู และพัฒนาเด็ก เยาวชนที่ยากไร้ ด้อยโอกาส พิการกําพร้า เร่ร่อน ติดสาร
เสพติด ติดเช้ือเอชไอวี และอ่ืนๆ โดยช่วยเหลือด้านปัจจัยท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต และพัฒนาผ่านโครงการต่าง ๆ 
  2.เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมี
คุณภาพของชาติ 
  3.ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของเด็กทางสุขวิทยาอนามัย และพัฒนา
ชุมชน 
กิจกรรม 1.โครงการเพ่ือการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา 
  2.โครงการอาหารกลางวัน เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
  3.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กในชุมชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน หน่วยรัฐ, เอกชนทั่วไป, การบริจาคของคนไทยทั้งในและต่างประเทศ, 
  สถานทูตญ่ีปุ่น, สถานทูตอังกฤษ 
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มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
The Center for the Protection of Children’s Right Foundation 
185/16 ซอยวัดดีดวด ถ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท์  (02)  412 1196, (02) 412 0739, (02) 864 1421  
โทรสาร  (02) 412 9833 
อีเมล์   cpcr@thaichildrights.org  
เว็บไซต์  www.thaichildrights.org 
ผู้ติดต่อ  สรรพสิทธ์ิ คุมพ์ประพันธ์ (ผู้อํานวยการและเลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2524 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ 
  2.เพ่ือให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ ตามอนุสัญญาว่าด้วย 
  สิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ 
  3.เพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางในการปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย ให้เป็นไปตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ 
กิจกรรม 1.งานคุ้มครองสิทธิ สร้างหลักประกันความปลอดภัยแก่เด็กให้มีการดูแล ปกป้องบําบัด ฟ้ืนฟู
เบ้ืองต้น และนําเสนอข้อเท็จจริงแก่กระบวนการยุติธรรม 
  2.งานบําบัดฟ้ืนฟู พัฒนาการประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว พัฒนาการวินิจฉัยสาเหตุของ
พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับเด็ก พัฒนากระบวนการบําบัดฟ้ืนฟูเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ ให้สามารถกลับมามีชีวิต
เช่นเดียวกับเด็กปกติ 
  3.งานรณรงค์ เผยแพร่ ผลักดันให้เกิดการปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนให้ปลอดภัยทั้งการพัฒนา
กฎหมาย สร้างกลุ่มสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและ ครอบครัวสร้างศักยภาพให้เด็กหลีกเลี่ยงจากอันตรายได้ และ
ขยายพันธมิตร 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ, กลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง, (ลาว,เวียดนาม,พม่า,กัมพูชา,และจีน) 
แหล่งทุน UNICEF, ISPCAN, PARTAGE, TDH Germany เป็นต้น 
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มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ 
Hotline Center Foundation 
145/6 อาคารฮอทไลน์วิลล่า ซอยวิภาวดีรังสิต 20 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
โทรศัพท์  (02) 276 2950, (02) 277 8811, (02) 277 7699 
โทรสาร  (02) 691 4056-7 
อีเมล์   hotline@hotline.or.th , hotlinecenter@usa.net และ hlc@hotmail.com 
เว็บไซต์  www.hotline.or.th และ www.deldek.com 
ผู้ติดต่อ  อรอนงค์ อินทรวิจิตร (ประธานกรรมการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง  2528 
วัตถุประสงค์ 1.ให้คําปรึกษาและคําแนะนําทางจิตวิทยาแบะ HIV/AIDS โดยนักจิตวิทยา 
  2.ส่งเสริมและพัฒนานักวิชาชีพด้านจิตวิทยา เพ่ือขยายความช่วยเหลือ สู่ชุมชน ทุกระดับ 
  3.พัฒนาทักษะและโครงการสร้างระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เพ่ือสร้างสรรค์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
กิจกรรม 1.บ้านของพรุ่งน้ี เป็นบ้านพักช่ัวคราว เพ่ือพัฒนาสภาพกายและจิตใจแก่ผู้หญิงและเด็ก ท่ีตกเป็น
เหย่ือความรุนแรงทุกรูปแบบ 
  2.โครงการฮอทไลน์เคลื่อนท่ีสู่โรงเรียน เพ่ือนําความรู้ ความเข้าใจเรื่องต่าง แก่เด็กในโรงเรียนท่ัว
ราชอาณาจักร 
  3.สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์ ให้บริการฝึกอบรมทักษะการให้บริการปรึกษาแนะนําด้านต่าง ๆ, 
หลักสูตรผู้นําสตรี ฯลฯ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน ระดมทุนเองด้วยงานฝึกอบรม, ผลิตรายการโทรทัศน์ 
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มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 
Foundation for the Better Life of Children 
100/475 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์  (02) 574 1381, (02) 574 3753, (02) 574 6162  
โทรสาร  (02) 982 1477 
ผู้ติดต่อ  วัลลภ ตังคณานุรักษ์ (เลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2530 
วัตถุประสงค์ 1. เ พ่ือส่ง เสริม สนับสนุน และพิทักษ์สิทธิเ ด็กตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเ ด็กแห่ง
สหประชาชาติ 
  2.เพ่ือช่วยเหลือ พัฒนาเด็กท่ีถูกทอดท้ิงและด้อยโอกาสให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
  3.เพ่ือศึกษาและแสวงหารูปแบบการสร้างสรรค์เด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสร้างคุณค่าท่ีดี
ต่อสังคม 
กิจกรรม 1.งานป้องกันเด็กท่ีต้นทาง เช่น ทุนการศึกษา จักรยานเพ่ือเด็ก อุปกรณ์เกมส์/ดนตรี/กีฬา ชุด
นักเรียนและหนังสือเรียนสําหรับเด็ก 
  2.งานรุกช่วยเหลือเด็ก เช่น ครูข้างถนน ครูสัญจร งานหลักฐานและส่งต่อ(ไม่มีใบเกิด ไม่มีช่ือใน
ทะเบียนบ้าน) เพ่ือให้มีโอกาสท่ีดีในสังคม 
  3.งานเชิงวิชาการ เช่น ศูนย์ข้อมูลรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเด็กไว้อย่างเป็นระบบรณรงค์เผยแพร่
ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน รับบริจาค 
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ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์เพ่ือชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
The Youth Center for the Promotion of Life Services and Environmental 
36/23-24 หมู่ 2 ถ.รามอินทรา กม.4 แขวงอนุสาวรีย์ฯ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศัพท์  (081) 308 5688 
โทรสาร  (02) 971 9673 
อีเมล์   yple@thailandkid.com 
ผู้ติดต่อ  ฉัตรชัย เชื้อรามัญ (ผู้อํานายการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2535 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือคิดค้นกิจกรรม เกมส์สื่อความหมายท่ีง่ายต่อความเข้าใจ และอบรมให้เครือข่ายฯ นําไป
ขยายผล 
  2.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการให้เยาวชน กลุ่ม องค์กรเครือข่ายทํางานได้
อย่างต่อเน่ือง 
  3.เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดทําโครงการ และวางรากฐานงานอาสาสมัครเยาวชน
ในพ้ืนท่ี เพ่ือจัดการศึกษา พัฒนาจิตสํานึก สร้างเวที การมีส่วนร่วมของเยาวชนที่ถูกต้องเหมาะสม 
กิจกรรม 1.อบรมเรื่องกระบวนการเป็นผู้นํา สิ่งแวดล้อม Walk Rally สิทธิเด็กการเป็นอาสาสมัคร การ
บําเพ็ญประโยชน์ ผ่านเกมส์สื่อความหมาย 
  2.อบรมเทคนิคกระบวนการพัฒนากลุ่ม เครือข่าย การจัดทําสื่อวิทยุ และโทรทัศน์เด็กและ
เยาวชน 
  3.จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และสั่งพิมพ์ ด้วยตัวเด็กและเยาวชนเอง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
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สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
National Council Chilren and Youth Development 
618/1 ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 255 9922, (02) 651 7033  
โทรสาร  (02) 254 7219 
อีเมล์   ncyd@dordek.org  
เว็บไซต์  www.dordek.org 
ผู้ติดต่อ  ศรีศักด์ิ ไทยอารี (ผู้อํานวยการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2527 
วัตถุประสงค์ 1.เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านนโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
กับองค์กรเอกชนต่าง ๆ 
  2.เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ขององค์กรเอกชน 
  3.เป็นศูนย์กลางสง่เสริม สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรเอกชน 
กิจกรรม 1.งานสร้างเสริมสนับสนุนเครือข่ายข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูล กลไกเพ่ือคุ้มครองสิทธิเด็ก 
  2.พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้นํากลุ่ม 
เครือข่ายเยาวชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการพัฒนาสังคม 
  3.สร้างองค์ความรู้ ต้นแบบ และแนวทางในการทํางานพัฒนาเด็กและเยาวชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน ภาคธุรกิจเอกชน, รัฐบาล, องค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานในสังกัดสหประชาชาติ, องค์กร
สาธารณประโยชน์ในและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  137

สมาคมผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยพระบรมราชินูปถัมภ์ 
The Girl Guides Association of Thailand Under The Royal Patronago of Her Majesty The Queen 
5/1-2 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 245 0242, (02) 245 3599, (02) 246 4324 
โทรสาร  (02) 246 4699 
อีเมล์   ggat@cscoms.com 
ผู้ติดต่อ  ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ (นายกสมาคม) 
วัตถุประสงค์ 1.อบรม ส่งเสริม และสนับสนุนเด็กหญิง และเยาวชนสตรีให้เป็นพลเมืองดี มีความผาสุกในการ
ดํารงชีวิตและบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ตามหลกัขององค์การผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งโลก 
  2.ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กหญิง และเยาวชนสตรี มีการศึกษา เพ่ือสามารถพัฒนาตนเอง ท้ัง
ในด้านเศรษฐกิจ อนามัย และสังคม รวมท้ังให้ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้า เครื่องแบบนักเรียน 
อุปกรณ์กีฬาแก่เยาวชนที่ขาดแคลน 
  3.สนับสนุนทรัพย์ในการก่อสร้างห้องกิจกรรม ห้องสมุด อาคารเอนกประสงค์แก่โรงเรียนใน
ชุมชนและชนบท 
กิจกรรม 1.อบรมสตรีเป็นหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์ เพ่ือทําหน้าท่ีจัดชุมนุมเยาวสมาชิกมาทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง การเป็นผู้นําในระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชน 
  2.จัดกิจกรรม โครงการ และค่ายพักแรมให้เยาวสตรี และเด็กผู้หญิงที่เป็นสมาชิก ได้ทํากิจกรรม
ร่วมกัน ทั้งระดับจังหวัด ภาค ประเทศ 
  3.คัดเลือกและส่งสมาชิกสตรี เยาวสตรี เข้าร่วมประชุมสัมมนา เข้าค่ายทัศนศึกษาในประเทศต่าง 
ๆ ท่ีมีกิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ 140 ประเทศ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน UNICEF, กรมประชมสงเคราะห์, สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสาน งานเยาวชน
แห่งชาติ 
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สมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน 
Young PeoPle Deveolpment Centers 
16/1 ซอยมูลทรัพย์ 1 (รามคําแหงซอย 1 ) ถ.รามคําแหง  
แขวงคลองต้นเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  (02) 719 9191 
โทรสาร  (02) 717 3675 
อีเมล์   yp@ypdc.org 
ผู้ติดต่อ  เกื้อ แก้วเกตุ (ผู้อํานายการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2528 
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมให้เยาวชน โดยอาศัยความร่วมมือของ 
  เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชน ในชุมชนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 
กิจกรรม 1.จัดต้ังกลุ่มเยาวชน 
  2.จัดกิจกรรมค่ายพักแรม 
  3.จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้นํา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
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องค์การแตร์ เด ซอม เยอรมนี 
Terre des Hommes Germany 
28 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10320  
โทรศัพท์  (02) 318 1647, (02) 716 5921  
โทรสาร  (02) 318 1015 
อีเมล์   tdbhbkk@email.ksc,.net  
ผู้ติดต่อ  ดร.วอลเตอร์ สโครบาเนค (ผู้ประสานงาน) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2519 
วัตถุประสงค์ 1.สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการท่ีช่วยเหลือเด็ก โดยอาศัยหลักการพัฒนาสังคม 
  2.เพ่ือให้ชุมชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้โดยอาศัยเทคโนโลยีพ้ืนบ้านหรือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมต่อวัฒนธรรมชุมชน 
  3.เพ่ือให้สังเคราะห์ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องสิทธิเด็กและสถานภาพทางสังคมทางผู้หญิง 
กิจกรรม 1.ให้การสนับสนุนเงินทุนเน้นด้านเด็กและสตรี 
  2.ทํางานเชิงพัฒนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เช่น ความหลากหลาย 
  ทางชีวภาพ บทบาทหญิง-ชาย แรงงานเด็ก การค้าประเวณี 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แหล่งทุน เงินบริจาคจากประชาชนในเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ 
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บ้านทอฝัน 
Ban Thor Phan (Make Dream Come True) 
110 หมู่ 6 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 
โทรศัพท์  (081) 824 3369, (01) 449 3061 
อีเมล์    barnthorphan@yahoo.com 
ผู้ติดต่อ  กัมปนาท บัวฮมบุรา 
ปีท่ีก่อต้ัง 2527 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้การช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู และบําบัดเด็กท่ีมีปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ 
  2.เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในมิติต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท้ังด้านร่างกาย 
สติปัญญา และจิตใจ 
  3.เพ่ือปูพ้ืนฐานและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม 1.ให้สถานที่พักอาศัยและบําบัดฟ้ืนฟูเด็กท่ีมีปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ โดยจัดสภาพบ้านและ
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็กโดยใช้ธรรมชาติเป็นครูและใช้ขบวนการวารีบําบัด และท่องธรรมชาติในกลุ่มเด็กที่มี
ความเครียดสงู 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน จ.กาญจนบุรี 
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โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก 
Children’s Village School, Foundation for Children 
16/1 หมู่ 2 ถ.ลาดหญ้า-ศรีสวัสด์ิ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 
โทรศัพท์  (034) 515 106,  (01) 376 1252  
โทรสาร  (034) 516 766 
ผู้ติดต่อ  รัชนี ธงไชย (ครูใหญ่) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2522 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้การเล้ียงดูแลการศึกษาแก่เด็กยากจนด้วยบรรยากาศของความรัก 
  ความเข้าใจ ให้อภัย และเสรีภาพ 
  2.ส่งเสริมระบบการศึกษาทางเลือกใหม่ในระบบศึกษาไทย 
กิจกรรม 1.ให้การดูแลทางร่างกาย จิตใจ และปัจจัยสี่ในการดํารงชีวิต 
  2.ให้การศึกษา 
  3.ให้การฝึกอาชีพแก่เด็ก 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน จ.กาญจนบุรี 
แหล่งทุน  องค์กรเอกชนในประเทศญ่ีปุ่น และรับบริจาคท่ัวไป 
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มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพ่ือเด็กและเยาวชน 
Suthasinee Noi-in Foundation for Chuildren and Youths 
3 หมู่ 12 บ้านประชาสรรค์ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 
โทรศัพท์  (045) 722 241  
โทรสาร  (045) 724 864 
ผู้ติดต่อ  สุธาสินี น้อยอินทร์ 
ปีท่ีก่อต้ัง 2532 
วัตถุประสงค์ 1.ให้การช่วยเหลือ แนะนําและส่งเสริมสวัสดิภาพทางร่างกายและจิตใจแก่เด็กเยาวชนและ
ครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ีประสบปัญหาด้านสุขภาพอนามัย หรือท่ีตกเป็นเหย่ือของปัญหายาเสพติด 
เอดส์ หรือปัญหาสังคมอ่ืน ๆ 
  2.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  3.ดําเนินการกับองค์กรการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือการสาธารณประโยชน ์
กิจกรรม 1.งานบ้านพัก 
  2.งานโรงเรียน 
  3.งานชุมชน(ยาเสพติด) 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน สดต. เขต 7 จ.อุบลราชธานี, ประชาสงเคราะห์ จ.ยโสธร 
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มูลนิธิคณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย 
123/19 ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.  
โทรศัพท์ 0-2518-0320  
โทรสาร  0-2518-0977  
ผู้บริหารองค์การ  นายธนู  กระทอง  ตําแหน่ง ประธานกรรมการ     
ปีท่ีก่อต้ัง 2505  
วัตถุประสงค์ เผยแพร่คริสศาสนานิกายคาทอลิกอุปการะฟ้ืนฟูส่งเสริมการศึกษาให้การศึกษาแก่เด็กกําพร้า 
กิจกรรม 1.โรงเรียนสอนคนพิการ (พัทยา)        

2.บ้านเด็กเร่ร่อน (พัทยา) 
3.โรงเรียนสอนคนตาบอด (พัทยา) 
4.ศูนย์ธารชีวิต (พัทยา) 
5.บ้านพักใจ (กรุงเทพฯ/เชียงใหม่) 
6.ศูนย์ช่วยเหลือเด็กชาวเขา (น่าน/เชียงใหม่) 
7.บ้านเด็กกําพร้า (พัทยา) 
8.ศูนย์บําบัดโรคภูมิแพ้  (คลองเตย) 

พื้นท่ีปฏิบัติการ ท่ัวประเทศไทย - 
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มูลนิธิเด็ก 
สํานักงานตั้งอยู่ที่  460 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 67 
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
สถานท่ีติดต่อส่งเอกสาร 95/24 หมู่ท่ี 6 ซ.เกียรติร่วมมิตร ถ.พุทธมณฑลสาย4 
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220  
โทรศัพท์ 0-2814-1481-7  
โทรสาร  0-2814-0369  
ผู้บริหารองค์การ  ศ.นพ.ประเวศ วะสี ตําแหน่งประธานกรรมการ  
ปีท่ีก่อต้ัง พ.ศ.2522  
วัตถุประสงค์ ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กจากปัญหาด้านการละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
กิจกรรม 1. โครงการโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ดูแลและให้การศึกษา รวมท้ังให้ท่ีพักอาศัยแก่เด็ก โดยจัดการ

เรียนการสอนและจัดวิถีชีวิตในชุมชนท่ีสอดคล้องและเอ้ือต่อการเยียวยาจิตใจท่ีบอบชํ้า เน้นการ
ให้ความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจแก่เด็กๆ 
2. โครงการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ดูแลและให้การศึกษา รวมทั้งให้ท่ีพักอาศัยแก่
เด็ก โดยจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้มีพัฒนาการและเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมท่ี
เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคน 
3. โครงการบ้านทานตะวัน ช่วยเลอเด็กและครอบครัวท่ียากจน ประสบปัญหาเรื่องความไม่
พร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก โดยรับเด็กเข้ามาดูแล ฟักฟ้ืน และพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
รวมทั้งสงเคราะห์นมผง ให้คําปรึกษาแก่ครอบครัว 
4. โครงการสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก 

- กิจกรรมอาหารเพลเพ่ือสามเณรในชนบทและบรรพชาสามเณร 
- กิจกรรมอาหารกลางวันเพ่ือเด็กในชนบท 
- กิจกรรมอุปการะเด็กและทุนการศึกษาเพ่ือเด็กยากไร้ในชนบท 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชนบท 

5. สํานักงานส่งเสริมงานมูลนิธิเด็กและสถาบันการ์ตูนไทย 
จัดทําหนังสือเด็กและพ่อแม่ เยาวชน ที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิด ตลอดจนหนังสือในแนว
การศึกษา ปรัชญา วิทยาศาสตร์ และสุขภาพ รวมทั้งหนังสือท่ีรวบรวมองค์ความรู้ ด้านส่ือ
การ์ตูนเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาและผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
6. โครงการสื่อสร้างสังคมอุดมสุข รายการโทรทัศน์เพ่ือเป็นสะพานเช่ือมระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กให้
เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัว เกิด
บรรยากาศแห่งความเอ้ืออาทรภายในครอบครัว และเพ่ือนําเสนอเรื่องราวความเป็นจริงให้สังคม
รับทราบเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

พื้นท่ีปฏิบัติการ ท่ัวประเทศ  
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
กลุ่มส่ือชาวบ้าน (มะขามป้อม)  
Grassroots Micro Media Project (Makhampom Theatre Group) 
55 ซอยอินทามระ 3 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 616 8473   
โทรสาร  (02) 616 8474 
อีเมล์   makhampom@hotmail.com 
ปีท่ีก่อต้ัง 2523 
วัตถุประสงค์ 1.ผลิตสื่อและเผยแพร่ละครประชาชย (People Theatre) เพ่ือประชาชน 
  2.เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความ ภูมิปัญญาระหว่างชุมชน 
  ชนบทกับชุมชนเมือง โดยใช้กระบวนการละครเพื่อการพัฒนา 
  3.เพ่ือสนับสนุนการทํางาน และเผยแพร่เทคนิคการใช้สื่อละครให้กับบุคคล 
  กลุ่มบุคคล องค์กรต่าง ๆ ให้สามารถทํางานและเผยแพร่เทคนิคการใช้สื่อ 
  ละครเพ่ือการพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
กิจกรรม 1.ละครชุมชน เพ่ือพัฒนาเยาวชนในชุมชนในระยะยาว 
  2.ต้ังกลุ่มละครมะขามป้อม เพ่ือจัดกิจกรรมการแสดงท้ังท่ีเป็นละครรณรงค์ 
  และละครนําร่องหรือละครย่อยที่ผสมผสานเทคนิคละครร่วมสมัยกับศิลปะ 
  พ้ืนบ้าน และวัฒนธรรมชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน 
  3.งานข้อมูล และเผยแพร่ เป็นการผลิตส่ือเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์การ 
  ทํางานสู่ประชาชน และต้ังศูนย์ข้อมูลเพ่ือให้บริการข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ และต่างประเทศ 
แหล่งทุน United Nations International Drog Control, สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
  การวิจัย, มูลนิธิมยุติการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ 
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กลุ่มส่ือสายใย 
Media Link Group 
49 ซอย 57 การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์  (02) 735 5879, (02) 377 5486, (089) 665 8258   
โทรสาร  (02) 728 6539 
อีเมล์   Sorathon.s@chiaiyo.com  
ปีท่ีก่อต้ัง 2532 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือนําความรู้ ความเข้าใจในแขวงวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ให้เป็นสาระบันเทิง 
  ท่ีเหมาะสม ประหยัดและง่ายต่อการทําความเข้าใจ เพ่ือนําเสนอต่อเด็ก เยาวชน 
  และประชาชนทั่วไป 
  2.เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของการเสพยาเสพติด 
  การติดเช้ือเอดส ์และการป้องกันการได้รับเช้ือเอดส์ 
  3.เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ การเพ่ิมความรู้ความสามารถใน 
  การผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
กิจกรรม 1.ละครรณรงค์ 
  2.อบรมการทําหุ่นและพ้ืนฐานการแสดง 
  3.จัดค่ายพัฒนา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ (ท้ังในเขตเมืองและชนบท) 
แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน, หน่วยงานท่ัวในประเทศและต่างประเทศ 
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คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน 
Catholic Commission for the Youth 
122/6-7 ซอยนาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ (02) 681 5424, (02) 681 5349   
โทรสาร  (02) 681 5425 
อีเมล์   cyctforever@hotmail.com 
ผู้ติดต่อ  พระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ (ประธาน) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2520 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาตัวเอง ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ต่อตัวเอง พระศาสนจักร สังคม ประเทศชาติ 
  2.เพ่ือก่อให้เกิดกลไกในการประสานงานระหว่างผู้ทํางานกับเยาวชน และเป็น 
  แหลง่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเสริมสร้างแนวคิด วิธีการดําเนินงาน 
  3.เพ่ือประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ในงานด้านอภิบาลเยาวชน 
กิจกรรม 1.โครงการด้านบุคลากร : จัดอบรม สัมมนา และสมัชชาเพ่ือให้ความรู้และ 
  วางแนวทางปฏิบัติงาน รวมท้ังความรู้เชิงอภิบาลเยาวชน 
  2.โครงการด้านกลุ่มประสบการณ์ : จัดอบรมผู้นําเยาวชน, ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  กิจกรรมส่งเสริมพลังเด็กและเยาวชน 
  3.โครงการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม : จัดค่ายผู้นําเยาวชนระดับชาติ และ  
  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพระศาสนจักรคาทอลิก 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน สภาพสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
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มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 
Child Protection Foundation 
80/1 ซอยลาดพร้าว 106 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลวง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์  (02) 538 6227, (02) 539 4041   
โทรสาร  (02) 539 4042 
อีเมล์   chuildprotection@thaimail.com 
ผู้ติดต่อ  มนตรี สินทวิชัย (เลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2534 
วัตถุประสงค์  1.ติดตามช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
  ซ่ึงกฎหมายไม่มีผลบังคับใช้และไม่สามารถคุ้มครองเด็ก หรือแก้ปัญหาให้เด็ก 
  ได้รับความปลอดภยั 
  2.ป้องกันเด็กมิให้หนีออกจากบ้านมาเร่ร่อนและมาประกอบอาชีพค้าประเวณี 
  และเพ่ือเป็นหลักประกันในด้านความปลอดภัยในชีวิตและความเป็นอยู่ของ 
  เด็ก ในด้านปัจจัยสี่ 
  3.รีบเร่งฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย จิตใจของเด็กตามเป้าหมายให้ดําเนินชีวิตอยู่ 
  ได้อย่างปลอดภัย /พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ 
  สติปัญญาอย่างต่อเน่ืองหลังการฟ้ืนฟู และค้าหาศักยภาพ ความสนใจ และ 
  ให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือการมีชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 1.งานออกติดตามช่วยเหลือเด็กโดยเร่งด่วนเม่ือได้รับแจ้งจากพลเมืองดี 
  2.งานบ้านคุ้มครองเด็ก เพ่ือให้การดูแลอุปการะเด็กในทุกด้านและการให้ 
  การศึกษา 
  3.ศูนย์กิจกรรมเพื่อเด็กสําหรับฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจโดยใช้กิจกรรมที่ 
  หลากหลาย 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน การบริจาคภายในประเทศ 
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มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) 
Foundation for Rehabilitation and Development of Childen and Family 
1035/3 ถ.ศรีนครินทร์ (ตู้ ปณ.35 อ่อนนุช) เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  (02) 721 2983-4   
โทรสาร  (02) 721 2985 
อีเมล์   ampornwa@email.ksc.net  
เว็บไซต์  www.FORDEC.org 
ผู้ติดต่อ  อัมพร วัฒนวงศ์ (ผู้อํานวยการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2541  
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู และพัฒนาเด็ก เยาวชนท่ียากไร้ ด้อยโอกาส พิการ 
  กําพร้า เร่ร่อน ติดสารเสพติด ติดเช้ือเอชไอวี และอ่ืนๆ โดยช่วยเหลือด้าน 
  ปัจจัยท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต และพัฒนาผ่านโครงการต่าง ๆ 
  2.เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็น 
  พลเมืองที่ดีมีคุณภาพของชาติ 
  3.ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของเด็กทางสุขวิทยา 
  อนามัย และพัฒนาชุมชน 
กิจกรรม 1.โครงการเพ่ือการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา 
  2.โครงการอาหารกลางวัน เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
  3.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กในชุมชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน หน่วยรัฐ, เอกชนทั่วไป, การบริจาคของคนไทยทั้งในและต่างประเทศ, 
  สถานทูตญ่ีปุ่น, สถานทูตอังกฤษ 
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มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
The Center for the Protection of Children’s Right Foundation 
185/16 ซอยวัดดีดวด ถ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท์  (02)  412 1196, (02) 412 0739, (02) 864 1421  
โทรสาร  (02) 412 9833 
อีเมล์   cpcr@thaichildrights.org  
เว็บไซต์  www.thaichildrights.org 
ผู้ติดต่อ  สรรพสิทธ์ิ คุมพ์ประพันธ์ (ผู้อํานวยการและเลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2524 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ 
  2.เพ่ือให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่ง
องค์การสหประชาชาติ 
  3.เพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางในการปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย ให้เป็นไปตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ 
กิจกรรม 1.งานคุ้มครองสิทธิ สร้างหลักประกันความปลอดภัยแก่เด็กให้มีการดูแล ปกป้องบําบัด ฟ้ืนฟู
เบ้ืองต้น และนําเสนอข้อเท็จจริงแก่กระบวนการยุติธรรม 
  2.งานบําบัดฟ้ืนฟู พัฒนาการประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว พัฒนาการวินิจฉัยสาเหตุของ
พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับเด็ก พัฒนากระบวนการบําบัดฟ้ืนฟูเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ ให้สามารถกลับมามีชีวิต
เช่นเดียวกับเด็กปกติ 
  3.งานรณรงค์ เผยแพร่ ผลักดันให้เกิดการปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนให้ปลอดภัยทั้งการพัฒนา
กฎหมาย สร้างกลุ่มสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและ ครอบครัวสร้างศักยภาพให้เด็กหลีกเลี่ยงจากอันตรายได้ และ
ขยายพันธมิตร 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ, กลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง, (ลาว,เวียดนาม,พม่า,กัมพูชา,และจีน) 
แหล่งทุน UNICEF, ISPCAN, PARTAGE, TDH Germany เป็นต้น 
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มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ 
Hotline Center Foundation 
145/6 อาคารฮอทไลน์วิลล่า ซอยวิภาวดีรังสิต 20 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
โทรศัพท์  (02) 276 2950, (02) 277 8811, (02) 277 7699 
โทรสาร  (02) 691 4056-7 
อีเมล์   hotline@hotline.or.th , hotlinecenter@usa.net และ hlc@hotmail.com 
เว็บไซต์  www.hotline.or.th และ www.deldek.com 
ผู้ติดต่อ  อรอนงค์ อินทรวิจิตร (ประธานกรรมการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง  2528 
วัตถุประสงค์ 1.ให้คําปรึกษาและคําแนะนําทางจิตวิทยาแบะ HIV/AIDS โดยนักจิตวิทยา 
  2.ส่งเสริมและพัฒนานักวิชาชีพด้านจิตวิทยา เพ่ือขยายความช่วยเหลือ สู่ชุมชน ทุกระดับ 
  3.พัฒนาทักษะและโครงการสร้างระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เพ่ือสร้างสรรค์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
กิจกรรม 1.บ้านของพรุ่งน้ี เป็นบ้านพักช่ัวคราว เพ่ือพัฒนาสภาพกายและจิตใจแก่ผู้หญิงและเด็ก ท่ีตกเป็น
เหย่ือความรุนแรงทุกรูปแบบ 
  2.โครงการฮอทไลน์เคลื่อนท่ีสู่โรงเรียน เพ่ือนําความรู้ ความเข้าใจเรื่องต่าง ๆแก่เด็กในโรงเรียน
ท่ัวราชอาณาจักร 
  3.สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์ ให้บริการฝึกอบรมทักษะการให้บริการปรึกษาแนะนําด้านต่าง ๆ, 
หลักสูตรผู้นําสตรี ฯลฯ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน ระดมทุนเองด้วยงานฝึกอบรม, ผลิตรายการโทรทัศน์ 
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มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 
Foundation for the Better Life of Children 
100/475 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์  (02) 574 1381, (02) 574 3753, (02) 574 6162  
โทรสาร  (02) 982 1477 
ผู้ติดต่อ  วัลลภ ตังคณานุรักษ์ (เลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2530 
วัตถุประสงค์ 1. เ พ่ือส่ง เสริม สนับสนุน และพิทักษ์สิทธิเ ด็กตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเ ด็กแห่ง
สหประชาชาติ 
  2.เพ่ือช่วยเหลือ พัฒนาเด็กท่ีถูกทอดท้ิงและด้อยโอกาสให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
  3.เพ่ือศึกษาและแสวงหารูปแบบการสร้างสรรค์เด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสร้างคุณค่าท่ีดี
ต่อสังคม 
กิจกรรม 1.งานป้องกันเด็กท่ีต้นทาง เช่น ทุนการศึกษา จักรยานเพ่ือเด็ก อุปกรณ์เกมส์/ดนตรี/กีฬา ชุด
นักเรียนและหนังสือเรียนสําหรับเด็ก 
  2.งานรุกช่วยเหลือเด็ก เช่น ครูข้างถนน ครูสัญจร งานหลักฐานและส่งต่อ(ไม่มีใบเกิด ไม่มีช่ือใน
ทะเบียนบ้าน) เพ่ือให้มีโอกาสท่ีดีในสังคม 
  3.งานเชิงวิชาการ เช่น ศูนย์ข้อมูลรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเด็กไว้อย่างเป็นระบบรณรงค์เผยแพร่
ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน รับบริจาค 
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ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์เพ่ือชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
The Youth Center for the Promotion of Life Services and Environmental 
36/23-24 หมู่ 2 ถ.รามอินทรา กม.4 แขวงอนุสาวรีย์ฯ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศัพท์  (081) 308 5688 
โทรสาร  (02) 971 9673 
อีเมล์   yple@thailandkid.com 
ผู้ติดต่อ  ฉัตรชัย เชื้อรามัญ (ผู้อํานายการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2535 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือคิดค้นกิจกรรม เกมส์สื่อความหมายท่ีง่ายต่อความเข้าใจ และอบรมให้เครือข่ายฯ นําไป
ขยายผล 
  2.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการให้เยาวชน กลุ่ม องค์กรเครือข่ายทํางานได้
อย่างต่อเน่ือง 
  3.เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดทําโครงการ และวางรากฐานงานอาสาสมัครเยาวชน
ในพ้ืนท่ี เพ่ือจัดการศึกษา พัฒนาจิตสํานึก สร้างเวที การมีส่วนร่วมของเยาวชนที่ถูกต้องเหมาะสม 
กิจกรรม 1.อบรมเรื่องกระบวนการเป็นผู้นํา สิ่งแวดล้อม Walk Rally สิทธิเด็กการเป็นอาสาสมัคร การ
บําเพ็ญประโยชน์ ผ่านเกมส์สื่อความหมาย 
  2.อบรมเทคนิคกระบวนการพัฒนากลุ่ม เครือข่าย การจัดทําสื่อวิทยุ และโทรทัศน์เด็กและ
เยาวชน 
  3.จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และสั่งพิมพ์ ด้วยตัวเด็กและเยาวชนเอง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  154

สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
National Council Chilren and Youth Development 
618/1 ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 255 9922, (02) 651 7033  
โทรสาร  (02) 254 7219 
อีเมล์   ncyd@dordek.org  
เว็บไซต์  www.dordek.org 
ผู้ติดต่อ  ศรีศักด์ิ ไทยอารี (ผู้อํานวยการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2527 
วัตถุประสงค์ 1.เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านนโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนา เด็กและเยาวชน
กับองค์กรเอกชนต่าง ๆ 
  2.เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ขององค์กรเอกชน 
  3.เป็นศูนย์กลางส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรเอกชน 
กิจกรรม 1.งานสร้างเสริมสนับสนุนเครือข่ายข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูล กลไกเพ่ือคุ้มครองสิทธิเด็ก 
  2.พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้นํากลุ่ม 
เครือข่ายเยาวชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการพัฒนาสังคม 
  3.สร้างองค์ความรู้ ต้นแบบ และแนวทางในการทํางานพัฒนาเด็กและเยาวชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน ภาคธุรกจิเอกชน, รัฐบาล, องค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานในสังกัด 
  สหประชาชาติ, องค์กรสาธารณประโยชน์ในและต่างประเทศ 
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สมาคมผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยพระบรมราชินูปถัมภ์ 
The Girl Guides Association of Thailand Under The Royal Patronago of Her Majesty The Queen 
5/1-2 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 245 0242, (02) 245 3599, (02) 246 4324 
โทรสาร  (02) 246 4699 
อีเมล์   ggat@cscoms.com 
ผู้ติดต่อ  ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ (นายกสมาคม) 
วัตถุประสงค์ 1.อบรม ส่งเสริม และสนับสนุนเด็กหญิง และเยาวชนสตรีให้เป็นพลเมืองดี มีความผาสุกในการ
ดํารงชีวิตและบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ตามหลักขององค์การผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งโลก 
  2.ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กหญิง และเยาวชนสตรี มีการศึกษา เพ่ือสามารถพัฒนาตนเอง ท้ัง
ในด้านเศรษฐกิจ อนามัย และสังคม รวมท้ังให้ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้า เครื่องแบบนักเรียน 
อุปกรณ์กีฬาแก่เยาวชนที่ขาดแคลน 
  3.สนับสนุนทรัพย์ในการก่อสร้างห้องกิจกรรม ห้องสมุด อาคารเอนกประสงค์แก่โรงเรียนใน
ชุมชนและชนบท 
กิจกรรม 1.อบรมสตรีเป็นหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์ เพ่ือทําหน้าท่ีจัดชุมนุมเยาวสมาชิกมาทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง การเป็นผู้นําในระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชน 
  2.จัดกิจกรรม โครงการ และค่ายพักแรมให้เยาวสตรี และเด็กผู้หญิงที่เป็นสมาชิก ได้ทํากิจกรรม
ร่วมกัน ทั้งระดับจังหวัด ภาค ประเทศ 
  3.คัดเลือกและส่งสมาชิกสตรี เยาวสตรี เข้าร่วมประชุมสัมมนา เข้าค่ายทัศนศึกษาในประเทศต่าง 
ๆ ท่ีมีกิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ 140 ประเทศ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน UNICEF, กรมประชมสงเคราะห์, สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสาน 
  งานเยาวชนแห่งชาติ 
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สมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน 
Young PeoPle Deveolpment Centers 
16/1 ซอยมูลทรัพย์ 1 (รามคําแหงซอย 1 ) ถ.รามคําแหง  
แขวงคลองต้นเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  (02) 719 9191 
โทรสาร  (02) 717 3675 
อีเมล์   yp@ypdc.org 
ผู้ติดต่อ  เกื้อ แก้วเกตุ (ผู้อํานายการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2528 
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้เยาวชน โดยอาศัยความร่วมมือของเยาวชน ผู้ปกครอง 
และประชาชน ในชุมชนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 
กิจกรรม 1.จัดต้ังกลุ่มเยาวชน 
  2.จัดกิจกรรมค่ายพักแรม 
  3.จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้นํา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
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องค์การแตร์ เด ซอม เยอรมนี 
Terre des Hommes Germany 
28 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10320  
โทรศัพท์  (02) 318 1647, (02) 716 5921 
โทรสาร  (02) 318 1015 
อีเมล์   tdbhbkk@email.ksc,.net  
ผู้ติดต่อ  ดร.วอลเตอร์ สโครบาเนค (ผู้ประสานงาน) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2519 
วัตถุประสงค์ 1.สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการท่ีช่วยเหลือเด็ก โดยอาศัยหลักการพัฒนาสังคม 
  2.เพ่ือให้ชุมชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้โดยอาศัยเทคโนโลยีพ้ืนบ้านหรือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมต่อวัฒนธรรมชุมชน 
  3.เพ่ือให้สังเคราะห์ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องสิทธิเด็กและสถานภาพทางสังคมทางผู้หญิง 
กิจกรรม 1.ให้การสนับสนุนเงินทุนเน้นด้านเด็กและสตรี 
  2.ทํางานเชิงพัฒนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ 
บทบาทหญิง-ชาย แรงงานเด็ก การค้าประเวณี 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แหล่งทุน เงินบริจาคจากประชาชนในเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ 
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โครงการโรงเรียนธรรมชาติ 
Nature School Network 
12 หมู่ 5 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 
ผู้ติดต่อ  ชัชนรินทร์ อ่อนราษฎร์ (ผู้ประสาน) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2541 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 
  2.เพ่ือดูแลและอุปถัมภ์เด็กและเยาวชนที่กําพร้าและยากไร้ 
กิจกรรม 1.การดูแลและอุปถัมภ์เด็กเยาวชนท่ีกําพร้าและยากไร้ 
  2.การให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่เด็กด้อยโอกาส 
  3.การจัดการการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับชุมชนพ้ืนถิ่น 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน อ.แก่งกระจาน, อ.หัวหิน แนวรอยต่อ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบศีรีขันธ์ 
  ตามแนวชายแดนไทย-พม่า 
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มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพ่ือเด็กและเยาวชน 
Suthasinee Noi-in Foundation for Chuildren and Youths 
3 หมู่ 12 บ้านประชาสรรค์ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 
โทรศัพท์  (045) 722 241  
โทรสาร  (045) 724 864 
ผู้ติดต่อ  สุธาสินี น้อยอินทร์ 
ปีท่ีก่อต้ัง 2532 
วัตถุประสงค์ 1.ให้การช่วยเหลือ แนะนําและส่งเสริมสวัสดิภาพทางร่างกายและจิตใจแก่เด็กเยาวชนและ
ครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ีประสบปัญหาด้านสุขภาพอนามัย หรือท่ีตกเป็นเหย่ือของปัญหายาเสพติด 
เอดส์ หรือปัญหาสังคมอ่ืน ๆ 
  2.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  3.ดําเนินการกับองค์กรการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือการสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรม 1.งานบ้านพัก 
  2.งานโรงเรียน 
  3.งานชุมชน(ยาเสพติด) 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน สดต. เขต 7 จ.อุบลราชธานี, ประชาสงเคราะห์ จ.ยโสธร 
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มูลนิธิคณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย 
123/19 ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.  
โทรศัพท์ 0-2518-0320  
โทรสาร  0-2518-0977  
ผู้บริหารองค์การ  นายธนู  กระทอง  ตําแหน่ง ประธานกรรมการ     
ปีท่ีก่อต้ัง 2505  
วัตถุประสงค์ เผยแพร่คริสศาสนานิกายคาทอลิกอุปการะฟ้ืนฟูส่งเสริมการศึกษาให้การศึกษาแก่เด็กกําพร้า 
กิจกรรม 1.โรงเรียนสอนคนพิการ (พัทยา)        

2.บ้านเด็กเร่รอ่น (พัทยา) 
3.โรงเรียนสอนคนตาบอด (พัทยา) 
4.ศูนย์ธารชีวิต (พัทยา) 
5.บ้านพักใจ (กรุงเทพฯ/เชียงใหม่) 
6.ศูนย์ช่วยเหลือเด็กชาวเขา (น่าน/เชียงใหม่) 
7.บ้านเด็กกําพร้า (พัทยา) 
8.ศูนย์บําบัดโรคภูมิแพ้  (คลองเตย) 

พื้นท่ีปฏิบัติการ ท่ัวประเทศไทย - 
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มูลนิธิเด็ก 
สํานักงานตั้งอยู่ที่  460 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 67 
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
สถานท่ีติดต่อส่งเอกสาร 95/24 หมู่ท่ี 6 ซ.เกียรติร่วมมิตร ถ.พุทธมณฑลสาย4 
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220  
โทรศัพท์ 0-2814-1481-7  
โทรสาร  0-2814-0369  
ผู้บริหารองค์การ  ศ.นพ.ประเวศ วะสี ตําแหน่งประธานกรรมการ  
ปีท่ีก่อต้ัง พ.ศ.2522  
วัตถุประสงค์ ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กจากปัญหาด้านการละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
กิจกรรม 1. โครงการโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก  ดูแลและให้การศึกษา รวมทั้งให้ท่ีพักอาศัยแก่เด็ก โดยจัดการ

เรียนการสอนและจัดวิถีชีวิตในชุมชนท่ีสอดคล้องและเอ้ือต่อการเยียวยาจิตใจท่ีบอบชํ้า เน้นการ
ใหค้วามรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจแก่เด็กๆ 
2. โครงการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ดูแลและให้การศึกษา รวมทั้งให้ท่ีพักอาศัยแก่
เด็ก โดยจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้มีพัฒนาการและเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมท่ี
เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคน 
3. โครงการบ้านทานตะวัน ช่วยเลอเด็กและครอบครัวที่ยากจน ประสบปัญหาเร่ืองความไม่
พร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก โดยรับเด็กเข้ามาดูแล ฟักฟ้ืน และพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
รวมทั้งสงเคราะห์นมผง ให้คําปรึกษาแก่ครอบครัว 
4. โครงการสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก 

- กิจกรรมอาหารเพลเพ่ือสามเณรในชนบทและบรรพชาสามเณร 
- กิจกรรมอาหารกลางวันเพ่ือเด็กในชนบท 
- กิจกรรมอุปการะเด็กและทุนการศึกษาเพ่ือเด็กยากไร้ในชนบท 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชนบท 

5. สํานักงานส่งเสริมงานมูลนิธิเด็กและสถาบันการตู์นไทย 
จัดทําหนังสือเด็กและพ่อแม่ เยาวชน ที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิด ตลอดจนหนังสือในแนว
การศึกษา ปรัชญา วิทยาศาสตร์ และสุขภาพ รวมทั้งหนังสือท่ีรวบรวมองค์ความรู้ ด้านส่ือ
การ์ตูนเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาและผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
6. โครงการสื่อสร้างสังคมอุดมสุข รายการโทรทัศน์เพ่ือเป็นสะพานเช่ือมระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กให้
เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัว เกิด
บรรยากาศแห่งความเอ้ืออาทรภายในครอบครัว และเพ่ือนําเสนอเรื่องราวความเป็นจริงให้สังคม
รับทราบเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

พื้นท่ีปฏิบัติการ ท่ัวประเทศ  
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มูลนิธิภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์  
680 ถนนหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  
โทรศัพท์ (077) 272-572   
ผู้บริหารองค์การ  นางสาววิไลวรรณ ยนปลัดยศ  ตําแหน่งประธานกรรมการ  
ปีท่ีก่อต้ัง 2535  
วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมการศึกษาเด็ก และดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 

2. ส่งเสริมสาธารณกุศลและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ  
3. ส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือดําเนินงานต่อเน่ืองของมูลนิธิ  

กิจกรรม 1. ให้ทุนการศึกษานักเรียนประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 
2. จัดอาชีพเสริมให้แม่บ้านท่ีประสบปัญหา เศรษฐกิจ 
3. จัดหาอาหาร-ท่ีพักให้เด็กกําพร้าและยากไร้ 
4. จัดกิจกรรมให้เด็ก-เยาวชนที่ศูนย์เยาวชน 
5. จัดสัมมนาฟ้ืนฟูจิตใจ-พัฒนาบุคลากร  

พื้นท่ีปฏิบัติการ ราชบุรี,  ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี,  นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต,  ยะลา 
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จังหวัดเพชรบรุี 
ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย  
Child and Adolescent Psychiatric Society of thailand 
สถาบันสุขภาพมหาราชินี 420/8 ถนนราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์  (02) 354 8439 
โทรสาร   (02) 354 8439 
ผู้ติดต่อ  เลขานุการชมรม พญ.ปราณี  เมืองน้อย 
วัตถุประสงค์  1. เผยแพรค่วามรู้ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุน่ท้ังด้านการป้องกัน ฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ และรกัษา 
  แก่ประชาชน 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการ ตํารา ส่งเสริมการทําวิจัยแก่สมาชิก 
 3. ผลกัดันการสร้างเครือข่าย และทํางานเชิงนโยบายร่วมกับวิชาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 5. ให้บริการทางการแพทย์ในกรณีเหตุการณ์รุนแรง 
 6. สร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกและเครอืข่าย 

กิจกรรม  1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  2. จัดประชุมวิชาการปีละ 2 ครั้ง 
  3. จัดทําตําราวิชาการ เอกสารวิชาการ 
  4. จัดกจิกรรมสร้างเครือข่ายและทํางานร่วมกับวิชาชีพอ่ืน 
  5. จัดทําจุลสารเพ่ือเผยแพร่ความรู้และเช่ือมความสัมพันธ์แก่สมาชิก 
  6. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในการออกให้บริการทางการแพทย์ในกรณีทีมี่เหตุการณ์รุนแรง 
  7. สง่เสริมวิทยากรแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  

1.พญ.สุวิมล เหลืองด่านสกุล 
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สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และจิตบําบัดแนวซาเทียร์แห่งประเทศไทย  
Thailand Satir Association for Human  Development and Psychotherapy  
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  10600 
โทรศัพท์/โทรสาร  (02) 4370200-8 

วัตถุประสงค์  1. สนับสนุน สง่เสริมความก้าวหน้าทางด้านความรู้ การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการทําจิตบําบัด 
   แนวซาเทียร์ เพ่ือให้บุคคลไดมี้การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมนุษย์ 
   2. เผยแพรค่วามรู้ จัดการอบรม และให้คาํแนะนําแนวคดิแบบซาเทียร์แก่บุคลากรทางสุขภาพ 
   กาย และสขุภาพจิต และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้บุคคลต่างๆได้เข้าใจ และสามารถพัฒนาตน 
   ให้เติบโตและเจริญก้าวหน้า ท้ังในด้านชีวิตส่วนตัวและ ชีวิตการงาน 
   3. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหมู่สมาชิก 
   4. เป็นตัวกลางติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องทัง้ใน และนอกประเทศ 
กิจกรรม   1. การอบรมระยะสั้นทางวิชาการทุกป ี

   2. Satir’s Brief Therapy Workshop โดยจัดเชิญวิทยากรมาจาก The Virginia  Satir's  
   Network มาเป็นครั้งคราว 
   3. ให้ความร่วมมือกับราชวิทยาลัยจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมจิตแพทย์แห่ง 
   ประเทศไทย ในการจัดการอบรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการทําจิตบําบัดแนวซาเทียร์ 
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า 
   1. นางมุกข์ดา   ผดุงยาม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (ด้านการสอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

  จิตบําบัดแนวซาเทียร์ เป็นกลุ่มการรักษาหน่ึงแนวมนุษยนิยม (Humanistic) ในการรักษาผู้ป่วยรายบุคคลและครอบครัวบําบัดโดยเน้นเรื่องการเติบโต 
เปลี่ยนแปลงตนเอง และเห็นว่าตนเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ การรักษาให้ความสําคัญในการเพ่ิมความรู้สึกมีคุณค่า 
ในตนเอง (Self-esteem) การยอมรับตนเองการมองปัญหาในมุมมองใหม่ (reframe problem) และการสื่อสารท่ีสอดคล้องกับความรู้สึกที่แท้จริง 
(communicate with congruence),  (ข้อมูลมาจาก : ประสงค์ศักดิ์ เจนกิจจาไพบูลย์. “การทําจิตบําบัดแนวซาเทียร์ : กรณีศึกษาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
แ ล ะ มี ภ า ว ะ วิ ต ก กั ง ว ล ” , ว า ร ส า ร โ ร ง พ ย า บ า ล ส ว น ป รุ ง  ปี ที่  2 5  ฉ บั บ ที่  1  ( ม ก ร า ค ม  – เ ม ษ า ย น  2 5 5 2 ) . ( online) . 
http://www.suanprung.go.th/journal/showjournal/journal1.php?n=25&n2=1&number=23&ps=2552 
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คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน 
Catholic Commission for the Youth 
122/6-7 ซอยนาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์  (02) 681 5424, (02) 681 5349   
โทรสาร  (02) 681 5425 
อีเมล์   cyctforever@hotmail.com 
ผู้ติดต่อ  พระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ (ประธาน) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2520 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาตัวเอง ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ต่อตัวเอง พระศาสนจักร สังคม ประเทศชาติ 
  2.เพ่ือก่อให้เกิดกลไกในการประสานงานระหว่างผู้ทํางานกับเยาวชน และเป็น 
  แหลง่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเสริมสร้างแนวคิด วิธีการดําเนินงาน 
  3.เพ่ือประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในงานด้านอภิบาลเยาวชน 
กิจกรรม 1.โครงการด้านบุคลากร : จัดอบรม สัมมนา และสมัชชาเพ่ือให้ความรู้และ 
  วางแนวทางปฏิบัติงาน รวมท้ังความรู้เชิงอภิบาลเยาวชน 
  2.โครงการด้านกลุ่มประสบการณ์ : จัดอบรมผู้นําเยาวชน, ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  กิจกรรมส่งเสริมพลังเด็กและเยาวชน 
  3.โครงการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม : จัดค่ายผู้นําเยาวชนระดับชาติ และ  
  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพระศาสนจักรคาทอลิก 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน สภาพสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
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มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 
Child Protection Foundation 
80/1 ซอยลาดพร้าว 106 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลวง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์  (02) 538 6227, (02) 539 4041   
โทรสาร  (02) 539 4042 
อีเมล์   chuildprotection@thaimail.com 
ผู้ติดต่อ  มนตรี สินทวิชัย (เลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2534 
วัตถุประสงค์  1.ติดตามช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
  ซ่ึงกฎหมายไม่มีผลบังคับใช้และไม่สามารถคุ้มครองเด็ก หรือแก้ปัญหาให้เด็ก 
  ได้รับความปลอดภัย 
  2.ป้องกันเด็กมิให้หนีออกจากบ้านมาเร่ร่อนและมาประกอบอาชีพค้าประเวณี 
  และเพ่ือเป็นหลักประกันในด้านความปลอดภัยในชีวิตและความเป็นอยู่ของ 
  เด็ก ในด้านปัจจัยสี่ 
  3.รีบเร่งฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย จิตใจของเด็กตามเป้าหมายให้ดําเนินชีวิตอยู่ 
  ได้อย่างปลอดภัย /พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ 
  สติปัญญาอย่างต่อเน่ืองหลังการฟ้ืนฟู และค้าหาศักยภาพ ความสนใจ และ 
  ให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือการมีชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 1.งานออกติดตามช่วยเหลือเด็กโดยเร่งด่วนเม่ือได้รับแจ้งจากพลเมืองดี 
  2.งานบ้านคุ้มครองเด็ก เพ่ือให้การดูแลอุปการะเด็กในทุกด้านและการให้ 
  การศึกษา 
  3.ศูนย์กิจกรรมเพื่อเด็กสําหรับฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจโดยใช้กิจกรรมที่ 
  หลากหลาย 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน การบริจาคภายในประเทศ 
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มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) 
Foundation for Rehabilitation and Development of Childen and Family 
1035/3 ถ.ศรีนครินทร์ (ตู้ ปณ.35 อ่อนนุช) เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  (02) 721 2983-4   
โทรสาร  (02) 721 2985 
อีเมล์   ampornwa@email.ksc.net  
เว็บไซต์  www.FORDEC.org 
ผู้ติดต่อ  อัมพร วัฒนวงศ์ (ผู้อํานวยการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2541  
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู และพัฒนาเด็ก เยาวชนท่ียากไร้ ด้อยโอกาส พิการ 
  กําพร้า เร่ร่อน ติดสารเสพติด ติดเช้ือเอชไอวี และอ่ืนๆ โดยช่วยเหลือด้าน 
  ปัจจัยท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต และพัฒนาผ่านโครงการต่าง ๆ 
  2.เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็น 
  พลเมืองที่ดีมีคุณภาพของชาติ 
  3.ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของเด็กทางสุขวิทยา 
  อนามัย และพัฒนาชุมชน 
กิจกรรม 1.โครงการเพ่ือการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา 
  2.โครงการอาหารกลางวัน เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
  3.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กในชุมชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน หน่วยรัฐ, เอกชนทั่วไป, การบริจาคของคนไทยทั้งในและต่างประเทศ, 
  สถานทูตญ่ีปุ่น, สถานทูตอังกฤษ 
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มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
The Center for the Protection of Children’s Right Foundation 
185/16 ซอยวัดดีดวด ถ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท์  (02)  412 1196, (02) 412 0739, (02) 864 1421  
โทรสาร  (02) 412 9833 
อีเมล์   cpcr@thaichildrights.org  
เว็บไซต์  www.thaichildrights.org 
ผู้ติดต่อ  สรรพสิทธ์ิ คุมพ์ประพันธ์ (ผู้อํานวยการและเลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2524 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การ 
  สหประชาชาติ 
  2.เพ่ือให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ ตามอนุสัญญาว่าด้วย 
  สิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ 
  3.เพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางในการปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศ 
  ไทย ให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ 
กิจกรรม 1.งานคุ้มครองสิทธิ สร้างหลักประกันความปลอดภัยแก่เด็กให้มีการดูแล ปกป้อง 
  บําบัด ฟ้ืนฟูเบื้องต้น และนําเสนอข้อเท็จจริงแก่กระบวนการยุติธรรม 
  2.งานบําบัดฟ้ืนฟู พัฒนาการประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว พัฒนาการวินิจฉัย 
  สาเหตุของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับเด็ก พัฒนากระบวนการบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก 
  ท่ีถูกละเมิดสิทธิ ให้สามารถกลับมามีชีวิตเช่นเดียวกับเด็กปกติ 
  3.งานรณรงค์ เผยแพร่ ผลักดันให้เกิดการปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนให้ปลอดภัย 
  ท้ังการพัฒนากฎหมาย สร้างกลุ่มสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและ ครอบครัว 
  สร้างศักยภาพให้เด็กหลีกเลี่ยงจากอันตรายได้ และขยายพันธมิตร 
พื้นท่ีปฏิบัตงิาน ท่ัวประเทศ, กลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง, (ลาว,เวียดนาม,พม่า,กัมพูชา,และจีน) 
แหล่งทุน UNICEF, ISPCAN, PARTAGE, TDH Germany เป็นต้น 
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มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ 
Hotline Center Foundation 
145/6 อาคารฮอทไลน์วิลล่า ซอยวิภาวดีรังสิต 20 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
โทรศัพท์ (02) 276 2950, (02) 277 8811, (02) 277 7699 
โทรสาร  (02) 691 4056-7 
อีเมล์   hotline@hotline.or.th , hotlinecenter@usa.net และ hlc@hotmail.com 
เว็บไซต์  www.hotline.or.th และ www.deldek.com 
ผู้ติดต่อ  อรอนงค์ อินทรวิจิตร (ประธานกรรมการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง  2528 
วัตถุประสงค์ 1.ให้คําปรึกษาและคําแนะนําทางจิตวิทยาแบะ HIV/AIDS โดยนักจิตวิทยา 
  2.ส่งเสริมและพัฒนานักวิชาชีพด้านจิตวิทยา เพ่ือขยายความช่วยเหลือ สู่ชุมชน 
  ทุกระดับ 
  3.พัฒนาทักษะและโครงการสร้างระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เพ่ือ  
  สร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กิจกรรม 1.บ้านของพรุ่งน้ี เป็นบ้านพักช่ัวคราว เพ่ือพัฒนาสภาพกายและจิตใจแก่ 
  ผู้หญิงและเด็ก ท่ีตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทุกรูปแบบ 
  2.โครงการฮอทไลน์เคลื่อนที่สู่โรงเรียน เพ่ือนําความรู้ ความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ 
  แก่เด็กในโรงเรียนท่ัวราชอาณาจักร 
  3.สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์ ให้บริการฝึกอบรมทักษะการให้บริการปรึกษา 
  แนะนําด้านต่าง ๆ, หลักสูตรผู้นําสตรี ฯลฯ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน ระดมทุนเองด้วยงานฝึกอบรม, ผลิตรายการโทรทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  170

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 
Foundation for the Better Life of Children 
100/475 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์  (02) 574 1381, (02) 574 3753, (02) 574 6162  
โทรสาร  (02) 982 1477 
ผู้ติดต่อ  วัลลภ ตังคณานุรักษ์ (เลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2530 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์สิทธิเด็กตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ 
  เด็กแห่งสหประชาชาติ 
  2.เพ่ือช่วยเหลือ พัฒนาเด็กที่ถูกทอดทิ้งและด้อยโอกาสใหเ้ติบโตอย่างสมบูรณ์ 
  ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
  3.เพ่ือศึกษาและแสวงหารูปแบบการสร้างสรรค์เด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
  และสร้างคุณค่าท่ีดีต่อสังคม 
กิจกรรม 1.งานป้องกันเด็กที่ต้นทาง เช่น ทุนการศึกษา จักรยานเพ่ือเด็ก อุปกรณ์เกมส์/ 
  ดนตรี/กีฬา ชุดนักเรียนและหนังสือเรียนสําหรับเด็ก 
  2.งานรุกช่วยเหลือเด็ก เช่น ครูข้างถนน ครูสัญจร งานหลักฐานและส่งต่อ 
  (ไม่มีใบเกิด ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน) เพ่ือให้มีโอกาสท่ีดีในสังคม 
  3.งานเชิงวิชาการ เช่น ศูนย์ข้อมูลรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กไว้อย่างเป็นระบบ 
  รณรงค์เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน รับบริจาค 
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ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์เพ่ือชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
The Youth Center for the Promotion of Life Services and Environmental 
36/23-24 หมู่ 2 ถ.รามอินทรา กม.4 แขวงอนุสาวรีย์ฯ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศัพท์  (081) 308 5688 
โทรสาร  (02) 971 9673 
อีเมล์   yple@thailandkid.com 
ผู้ติดต่อ  ฉัตรชัย เชื้อรามัญ (ผู้อํานายการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2535 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือคิดค้นกิจกรรม เกมส์สื่อความหมายท่ีง่ายต่อความเข้าใจ และอบรมให้ 
  เครือข่ายฯ นําไปขยายผล 
  2.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการให้เยาวชน กลุ่ม องค์กร 
  เครือข่ายทํางานได้อย่างต่อเน่ือง 
  3.เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดทําโครงการ และวางรากฐานงาน 
  อาสาสมัครเยาวชนในพ้ืนที่ เพ่ือจัดการศึกษา พัฒนาจิตสํานึก สร้างเวที 
  การมีส่วนร่วมของเยาวชนที่ถูกต้องเหมาะสม 
กิจกรรม 1.อบรมเรื่องกระบวนการเป็นผู้นํา สิ่งแวดล้อม Walk Rally สิทธิเด็ก 
  การเป็นอาสาสมัคร การบําเพ็ญประโยชน์ ผ่านเกมส์สื่อความหมาย 
  2.อบรมเทคนิคกระบวนการพัฒนากลุ่ม เครือข่าย การจัดทําสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 
  เด็กและเยาวชน 
  3.จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และสั่งพิมพ์ ด้วยตัวเด็ก 
  และเยาวชนเอง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
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สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
National Council Chilren and Youth Development 
618/1 ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 255 9922, (02) 651 7033  
โทรสาร  (02) 254 7219 
อีเมล์   ncyd@dordek.org  
เว็บไซต์  www.dordek.org 
ผู้ติดต่อ  ศรีศักด์ิ ไทยอารี (ผู้อํานวยการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2527 
วัตถุประสงค์ 1.เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านนโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนา 
  เด็กและเยาวชนกับองค์กรเอกชนต่าง ๆ 
  2.เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ขององค์กร 
  เอกชน 
  3.เป็นศูนย์กลางส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของ 
  องค์กรเอกชน 
กิจกรรม 1.งานสร้างเสริมสนับสนุนเครือข่ายข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูล กลไกเพ่ือ 
  คุ้มครองสิทธิเด็ก 
  2.พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและ 
  เยาวชน ผู้นํากลุ่ม เครือข่ายเยาวชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
  ในกระบวนการพัฒนาสังคม 
  3.สร้างองค์ความรู้ ต้นแบบ และแนวทางในการทํางานพัฒนาเด็กและเยาวชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน ภาคธุรกิจเอกชน, รัฐบาล, องค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานในสังกัด 
  สหประชาชาติ, องค์กรสาธารณประโยชน์ในและต่างประเทศ 
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สมาคมผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยพระบรมราชินูปถัมภ์ 
The Girl Guides Association of Thailand Under The Royal Patronago of Her Majesty  
The Queen 
5/1-2 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 245 0242, (02) 245 3599, (02) 246 4324 
โทรสาร  (02) 246 4699 
อีเมล์   ggat@cscoms.com 
ผู้ติดต่อ  ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ (นายกสมาคม) 
วัตถุประสงค์ 1.อบรม ส่งเสริม และสนับสนุนเด็กหญิง และเยาวชนสตรีให้เป็นพลเมืองดี มี  
  ความผาสุกในการดํารงชีวิตและบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ 
  ตามหลักขององค์การผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งโลก 
  2.สง่เสริม และสนับสนุนให้เด็กหญิง และเยาวชนสตรี มีการศึกษา เพ่ือ 
  สามารถพัฒนาตนเอง ท้ังในด้านเศรษฐกิจ อนามัย และสังคม รวมทั้งให้ 
  ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้า เคร่ืองแบบนักเรียน อุปกรณ์กีฬา 
  แก่เยาวชนท่ีขาดแคลน 
  3.สนับสนุนทรัพย์ในการก่อสร้างห้องกิจกรรม ห้องสมุด อาคารเอนกประสงค์ 
  แก่โรงเรียนในชุมชนและชนบท 
กิจกรรม 1.อบรมสตรีเป็นหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์ เพ่ือทําหน้าท่ีจัดชุมนุม 
  เยาวสมาชิกมาทํากิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง การเป็นผู้นําในระบอบ 
  ประชาธิปไตย ฯลฯ เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 
  2.จัดกิจกรรม โครงการ และค่ายพักแรมให้เยาวสตรี และเด็กผู้หญิงท่ีเป็น 
  สมาชิก ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน ทั้งระดับจังหวัด ภาค ประเทศ 
  3.คัดเลือกและส่งสมาชิกสตรี เยาวสตรี เข้าร่วมประชุมสัมมนา เข้าค่าย 
  ทัศนศึกษาในประเทศต่าง ๆ ท่ีมีกิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ 140 ประเทศ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน UNICEF, กรมประชมสงเคราะห์, สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสาน 
  งานเยาวชนแห่งชาติ 
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สมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน 
Young PeoPle Deveolpment Centers 
16/1 ซอยมูลทรัพย์ 1 (รามคําแหงซอย 1 ) ถ.รามคําแหง  
แขวงคลองต้นเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  (02) 719 9191 
โทรสาร  (02) 717 3675 
อีเมล์   yp@ypdc.org 
ผู้ติดต่อ  เกื้อ แก้วเกตุ (ผู้อํานายการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2528 
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมให้เยาวชน โดยอาศัยความร่วมมือของ 
  เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชน ในชุมชนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 
กิจกรรม 1.จัดต้ังกลุ่มเยาวชน 
  2.จัดกิจกรรมค่ายพักแรม 
  3.จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้นํา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
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องค์การแตร์ เด ซอม เยอรมนี 
Terre des Hommes Germany 
28 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10320  
โทรศัพท์  (02) 318 1647, (02) 716 5921  
โทรสาร  (02) 318 1015 
อีเมล์   tdbhbkk@email.ksc,.net  
ผู้ติดต่อ  ดร.วอลเตอร์ สโครบาเนค (ผู้ประสานงาน) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2519 
วัตถุประสงค์ 1.สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการท่ีช่วยเหลือเด็ก โดยอาศัยหลักการพัฒนา 
  สังคม 
  2.เพ่ือให้ชุมชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้โดยอาศัยเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน 
  หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอ่วัฒนธรรมชุมชน 
  3.เพ่ือให้สังเคราะห์ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องสิทธิเด็กและสถานภาพ 
  ทางสังคมทางผู้หญิง 
กิจกรรม 1.ให้การสนับสนุนเงินทุนเน้นด้านเด็กและสตรี 
  2.ทํางานเชิงพัฒนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เช่น ความหลากหลาย 
  ทางชีวภาพ บทบาทหญิง-ชาย แรงงานเด็ก การค้าประเวณี 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แหล่งทุน เงินบริจาคจากประชาชนในเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  176

เครือข่ายโรงเรียนธรรมชาติเพื่อการพัฒนาชุมชนชาวภูเขา 
Network Natural School for Hilltribe Community 
81 หมู่ 6 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งประจาน จ.เพชรบุรี 76170 
ผู้ติดต่อ  ชัชนรินทร์ อ่อนราษฎร์ 
วัตถุประสงค์ 1.ส่งเสริมงานพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นชาวไทยภูเขา 
  2.ให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กและเยาวชน ท่ีขาดโอกาสในชุมชนท้องถิ่น 
  ชาวไทยภูเขา 
  3.ให้ความรู้กับชุมชนด้านการศึกษา การพัฒนาและการธํารงรักษาประเพณี 
  วัฒนธรรม  
กิจกรรม 1.โครงการส่งเสริมงานการศึกษาเด็กและเยาวชน ในชุมชนท้องถิ่นชาวไทยภูเขา 
  2.โครงการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาห้วยสัตว์ใหญ่ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน จ.เพชรบุรี 
แหล่งทุน รับบริจาค 
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โครงการโรงเรียนธรรมชาติ 
Nature School Network 
12 หมู่ 5 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 
ผู้ติดต่อ  ชัชนรินทร์ อ่อนราษฎร์ (ผู้ประสาน) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2541 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 
  2.เพ่ือดูแลและอุปถัมภ์เด็กและเยาวชนที่กําพร้าและยากไร้ 
กิจกรรม 1.การดูแลและอุปถัมภ์เด็กเยาวชนท่ีกําพร้าและยากไร้ 
  2.การให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่เด็กด้อยโอกาส 
  3.การจัดการการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับชุมชนพ้ืนถิ่น 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน อ.แก่งกระจาน, อ.หัวหิน แนวรอยต่อ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบศีรีขันธ์ 
  ตามแนวชายแดนไทย-พม่า 
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มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพ่ือเด็กและเยาวชน 
Suthasinee Noi-in Foundation for Chuildren and Youths 
3 หมู่ 12 บ้านประชาสรรค์ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 
โทรศัพท์  (045) 722 241  
โทรสาร  (045) 724 864 
ผู้ติดต่อ  สุธาสินี น้อยอินทร์ 
ปีท่ีก่อต้ัง 2532 
วัตถุประสงค์ 1.ให้การช่วยเหลือ แนะนําและส่งเสริมสวัสดิภาพทางร่างกายและจิตใจแก่เด็ก 
  เยาวชนและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ีประสบปัญหาด้านสุขภาพ 
  อนามัย หรือที่ตกเป็นเหยื่อของปัญหายาเสพติด เอดส์ หรือปัญหาสังคมอื่น ๆ 
  2.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ี 
  มีคุณภาพต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  3.ดําเนินการกับองค์กรการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือการสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรม 1.งานบ้านพัก 
  2.งานโรงเรียน 
  3.งานชุมชน(ยาเสพติด) 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน สดต. เขต 7 จ.อุบลราชธานี, ประชาสงเคราะห์ จ.ยโสธร 
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มูลนิธิคณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย 
123/19 ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.  
โทรศัพท์ 0-2518-0320  
โทรสาร  0-2518-0977  
ผู้บริหารองค์การ  นายธนู  กระทอง  ตําแหน่ง ประธานกรรมการ     
ปีท่ีก่อต้ัง 2505  
วัตถุประสงค์ เผยแพร่คริสศาสนานิกายคาทอลิกอุปการะฟ้ืนฟูส่งเสริมการศึกษาให้การศึกษาแก่ 
  เด็กกําพร้า  
กิจกรรม 1.โรงเรียนสอนคนพิการ (พัทยา)        

2.บ้านเด็กเร่ร่อน (พัทยา) 
3.โรงเรียนสอนคนตาบอด (พัทยา) 
4.ศูนย์ธารชีวิต (พัทยา) 
5.บ้านพักใจ (กรุงเทพฯ/เชียงใหม่) 
6.ศูนย์ช่วยเหลือเด็กชาวเขา (น่าน/เชียงใหม่) 
7.บ้านเด็กกําพร้า (พัทยา) 
8.ศูนย์บําบัดโรคภูมิแพ้  (คลองเตย) 

พื้นท่ีปฏิบัติการ ท่ัวประเทศไทย - 
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มูลนิธิเด็ก 
สํานักงานตั้งอยู่ที่  460 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 67 
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
สถานท่ีติดต่อส่งเอกสาร 95/24 หมู่ท่ี 6 ซ.เกียรติร่วมมิตร ถ.พุทธมณฑลสาย4 
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220  
โทรศัพท์ 0-2814-1481-7  
โทรสาร  0-2814-0369  
ผู้บริหารองค์การ  ศ.นพ.ประเวศ วะสี ตําแหน่งประธานกรรมการ  
ปีท่ีก่อต้ัง พ.ศ.2522  
วัตถุประสงค์ ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กจากปัญหาด้านการละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
กิจกรรม 1. โครงการโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก  ดูแลและให้การศึกษา รวมทั้งให้ท่ีพักอาศัยแก่เด็ก โดยจัดการ

เรียนการสอนและจัดวิถีชีวิตในชุมชนท่ีสอดคล้องและเอ้ือต่อการเยียวยาจิตใจท่ีบอบชํ้า เน้นการ
ให้ความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจแก่เด็กๆ 
2. โครงการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ดูแลและให้การศึกษา รวมทั้งให้ท่ีพักอาศัยแก่
เด็ก โดยจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้มีพัฒนาการและเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมท่ี
เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคน 
3. โครงการบ้านทานตะวัน ช่วยเลอเด็กและครอบครัวที่ยากจน ประสบปัญหาเร่ืองความไม่
พร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก โดยรับเด็กเข้ามาดูแล ฟักฟ้ืน และพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
รวมทั้งสงเคราะห์นมผง ให้คําปรึกษาแก่ครอบครัว 
4. โครงการสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก 

- กิจกรรมอาหารเพลเพ่ือสามเณรในชนบทและบรรพชาสามเณร 
- กิจกรรมอาหารกลางวันเพ่ือเด็กในชนบท 
- กิจกรรมอุปการะเด็กและทุนการศึกษาเพ่ือเด็กยากไร้ในชนบท 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชนบท 

5. สํานักงานส่งเสริมงานมูลนิธิเด็กและสถาบันการ์ตูนไทย 
จัดทําหนังสือเด็กและพ่อแม่ เยาวชน ที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิด ตลอดจนหนังสือในแนว
การศึกษา ปรัชญา วิทยาศาสตร์ และสุขภาพ รวมทั้งหนังสือท่ีรวบรวมองค์ความรู้ ด้านสื่อ
การ์ตูนเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาและผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
6. โครงการสื่อสร้างสังคมอุดมสุข รายการโทรทัศน์เพ่ือเป็นสะพานเช่ือมระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กให้
เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัว เกิด
บรรยากาศแห่งความเอ้ืออาทรภายในครอบครัว และเพ่ือนําเสนอเรื่องราวความเป็นจริงให้สังคม
รับทราบเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

พื้นท่ีปฏิบัติการ ท่ัวประเทศ  
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จังหวัดราชบุร ี
ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย  
Child and Adolescent Psychiatric Society of thailand 
สถาบันสุขภาพมหาราชินี 420/8 ถนนราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์  (02) 354 8439 
โทรสาร   (02) 354 8439 
ผู้ติดต่อ  เลขานุการชมรม พญ.ปราณี  เมืองน้อย 
วัตถุประสงค์  1. เผยแพรค่วามรู้ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุน่ท้ังด้านการป้องกัน ฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ และรกัษา 
  แก่ประชาชน 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการ ตํารา ส่งเสริมการทําวิจัยแก่สมาชิก 
 3. ผลกัดันการสร้างเครือข่าย และทํางานเชิงนโยบายร่วมกับวิชาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 5. ให้บริการทางการแพทย์ในกรณีเหตุการณ์รุนแรง 
 6. สร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกและเครอืข่าย 

กิจกรรม  1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  2. จัดประชุมวิชาการปีละ 2 ครั้ง 
  3. จัดทําตําราวิชาการ เอกสารวิชาการ 
  4. จัดกจิกรรมสร้างเครือข่ายและทํางานร่วมกับวิชาชีพอ่ืน 
  5. จัดทําจุลสารเพ่ือเผยแพร่ความรู้และเช่ือมความสัมพันธ์แก่สมาชิก 
  6. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในการออกให้บริการทางการแพทย์ในกรณีทีมี่เหตุการณ์รุนแรง 
  7. สง่เสริมวิทยากรแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โรงพยาบาลราชบุรี 

1.พญ.ชดาพิมพ์   ศศลักษณานนท์ 
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คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน 
Catholic Commission for the Youth 
122/6-7 ซอยนาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์  (02) 681 5424, (02) 681 5349   
โทรสาร  (02) 681 5425 
อีเมล์   cyctforever@hotmail.com 
ผู้ติดต่อ  พระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ (ประธาน) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2520 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาตัวเอง ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ต่อตัวเอง พระศาสนจักร สังคม ประเทศชาติ 
  2.เพ่ือก่อให้เกิดกลไกในการประสานงานระหว่างผู้ทํางานกับเยาวชน และเป็น 
  แหลง่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเสริมสร้างแนวคิด วิธีการดําเนินงาน 
  3.เพ่ือประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในงานด้านอภิบาลเยาวชน 
กิจกรรม 1.โครงการด้านบุคลากร : จัดอบรม สัมมนา และสมัชชาเพ่ือให้ความรู้และ 
  วางแนวทางปฏิบัติงาน รวมท้ังความรู้เชิงอภิบาลเยาวชน 
  2.โครงการด้านกลุ่มประสบการณ์ : จัดอบรมผู้นําเยาวชน, ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  กิจกรรมส่งเสริมพลังเด็กและเยาวชน 
  3.โครงการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม : จัดค่ายผู้นําเยาวชนระดับชาติ และ  
  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพระศาสนจักรคาทอลิก 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน สภาพสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
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มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 
Child Protection Foundation 
80/1 ซอยลาดพร้าว 106 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลวง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์  (02) 538 6227, (02) 539 4041   
โทรสาร  (02) 539 4042 
อีเมล์   chuildprotection@thaimail.com 
ผู้ติดต่อ  มนตรี สินทวิชัย (เลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2534 
วัตถุประสงค์  1.ติดตามช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
  ซ่ึงกฎหมายไม่มีผลบังคับใช้และไม่สามารถคุ้มครองเด็ก หรือแก้ปัญหาให้เด็ก 
  ได้รบัความปลอดภัย 
  2.ป้องกันเด็กมิให้หนีออกจากบ้านมาเร่ร่อนและมาประกอบอาชีพค้าประเวณี 
  และเพ่ือเป็นหลักประกันในด้านความปลอดภัยในชีวิตและความเป็นอยู่ของ 
  เด็ก ในด้านปัจจัยสี่ 
  3.รีบเร่งฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย จิตใจของเด็กตามเป้าหมายให้ดําเนินชีวิตอยู่ 
  ได้อย่างปลอดภัย /พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ 
  สติปัญญาอย่างต่อเน่ืองหลังการฟ้ืนฟู และค้าหาศักยภาพ ความสนใจ และ 
  ให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือการมีชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 1.งานออกติดตามช่วยเหลือเด็กโดยเร่งด่วนเม่ือได้รับแจ้งจากพลเมืองดี 
  2.งานบ้านคุ้มครองเด็ก เพ่ือให้การดูแลอุปการะเด็กในทุกด้านและการให้ 
  การศึกษา 
  3.ศูนย์กิจกรรมเพื่อเด็กสําหรับฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจโดยใช้กิจกรรมที่ 
  หลากหลาย 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน การบริจาคภายในประเทศ 
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มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) 
Foundation for Children’s Development 
143/109-111 หมู่บ้านป่ินเกล้าพัฒนา ซอยวัดสุวรรณศีรี 
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 
โทรศัพท์  (02) 433 6292, (02) 435 5281  
โทรสาร  (02) 884 6603 กด 0 
อีเมล์   fcdr@internetksc.th.com  
เว็บไซต์  www.capcat.ksc.net  , www.thai.net/fcd 
ผู้ติดต่อ  เข็มพร วิรุฬราพันธ์ุ (ผู้ประสานงาน) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2525 
วัตถุประสงค์ 1.ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ 
  สังคม 
  2.เพ่ือศึกษาและเผยแพร่ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อเด็กในด้านต่าง ๆ ให้สังคม 
  ได้รับทรายอยู่เสมอ  
  3.เพ่ือการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กแก่ชุมชน กลุ่มบุคคลและ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการพ่ึงตนเอง เพ่ือให้ช่วยเหลือ 
  และพัฒนาเด็กไว้กว้างขวางขึ้น 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร, จ.สมุทรปราการ, จ.บุรีรัมย์, จ.ศรีสะเกษ, จ.สุรินทร,์ 
  จ.อํานาจเจริญ, จ.แม่ฮ่องสอน, จ.ตาก, จ.ราชบุรี, จ.กาญจนบุรี, 
  จ.ฉะเชิงเทรา, จ.ระยอง และจ.จันทบุรี 
แหล่งทุน UNICEF, AusAID, Canada Fund, โครงการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก 
  ในประเทศไทย ILO/IPEC 
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มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) 
Foundation for Rehabilitation and Development of Childen and Family 
1035/3 ถ.ศรีนครินทร์ (ตู้ ปณ.35 อ่อนนุช) เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  (02) 721 2983-4   
โทรสาร  (02) 721 2985 
อีเมล์   ampornwa@email.ksc.net  
เว็บไซต์  www.FORDEC.org 
ผู้ติดต่อ  อัมพร วัฒนวงศ์ (ผู้อํานวยการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2541  
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู และพัฒนาเด็ก เยาวชนท่ียากไร้ ด้อยโอกาส พิการ 
  กําพร้า เร่ร่อน ติดสารเสพติด ติดเช้ือเอชไอวี และอ่ืนๆ โดยช่วยเหลือด้าน 
  ปัจจัยท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต และพัฒนาผ่านโครงการต่าง ๆ 
  2.เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็น 
  พลเมืองที่ดีมีคุณภาพของชาติ 
  3.ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของเด็กทางสุขวิทยา 
  อนามัย และพัฒนาชุมชน 
กิจกรรม 1.โครงการเพ่ือการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา 
  2.โครงการอาหารกลางวัน เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
  3.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กในชุมชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน หน่วยรัฐ, เอกชนทั่วไป, การบริจาคของคนไทยทั้งในและต่างประเทศ, 
  สถานทูตญ่ีปุ่น, สถานทูตอังกฤษ 
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มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
The Center for the Protection of Children’s Right Foundation 
185/16 ซอยวัดดีดวด ถ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท์  (02)  412 1196, (02) 412 0739, (02) 864 1421  
โทรสาร  (02) 412 9833 
อีเมล์   cpcr@thaichildrights.org  
เว็บไซต์  www.thaichildrights.org 
ผู้ติดต่อ  สรรพสิทธ์ิ คุมพ์ประพันธ์ (ผู้อํานวยการและเลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2524 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การ 
  สหประชาชาติ 
  2.เพ่ือให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ ตามอนุสัญญาว่าด้วย 
  สิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ 
  3.เพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางในการปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศ 
  ไทย ให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ 
กิจกรรม 1.งานคุ้มครองสิทธิ สร้างหลักประกันความปลอดภัยแก่เด็กให้มีการดูแล ปกป้อง 
  บําบัด ฟ้ืนฟูเบื้องต้น และนําเสนอข้อเท็จจริงแก่กระบวนการยุติธรรม 
  2.งานบําบัดฟ้ืนฟู พัฒนาการประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว พัฒนาการวินิจฉัย 
  สาเหตุของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับเด็ก พัฒนากระบวนการบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก 
  ท่ีถูกละเมิดสิทธิ ให้สามารถกลับมามีชีวิตเช่นเดียวกับเด็กปกติ 
  3.งานรณรงค์ เผยแพร่ ผลักดันให้เกิดการปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนให้ปลอดภัย 
  ท้ังการพัฒนากฎหมาย สร้างกลุ่มสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและ ครอบครัว 
  สร้างศักยภาพให้เด็กหลีกเลี่ยงจากอันตรายได้ และขยายพันธมิตร 
พื้นท่ีปฏิบัตงิาน ท่ัวประเทศ, กลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง, (ลาว,เวียดนาม,พม่า,กัมพูชา,และจีน) 
แหล่งทุน UNICEF, ISPCAN, PARTAGE, TDH Germany เป็นต้น 
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มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ 
Hotline Center Foundation 
145/6 อาคารฮอทไลน์วิลล่า ซอยวิภาวดีรังสิต 20 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
โทรศัพท์  (02) 276 2950, (02) 277 8811, (02) 277 7699 
โทรสาร  (02) 691 4056-7 
อีเมล์   hotline@hotline.or.th , hotlinecenter@usa.net และ hlc@hotmail.com 
เว็บไซต์  www.hotline.or.th และ www.deldek.com 
ผู้ติดต่อ  อรอนงค์ อินทรวิจิตร (ประธานกรรมการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง  2528 
วัตถุประสงค์ 1.ให้คําปรึกษาและคําแนะนําทางจิตวิทยาแบะ HIV/AIDS โดยนักจิตวิทยา 
  2.ส่งเสริมและพัฒนานักวิชาชีพด้านจิตวิทยา เพ่ือขยายความช่วยเหลือ สู่ชุมชน 
  ทุกระดับ 
  3.พัฒนาทักษะและโครงการสร้างระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เพ่ือ  
  สร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กิจกรรม 1.บ้านของพรุ่งน้ี เป็นบ้านพักช่ัวคราว เพ่ือพัฒนาสภาพกายและจิตใจแก่ 
  ผู้หญิงและเด็ก ท่ีตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทุกรูปแบบ 
  2.โครงการฮอทไลน์เคลื่อนที่สู่โรงเรียน เพ่ือนําความรู้ ความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ 
  แก่เด็กในโรงเรียนท่ัวราชอาณาจักร 
  3.สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์ ให้บริการฝึกอบรมทักษะการให้บริการปรึกษา 
  แนะนําด้านต่าง ๆ, หลักสูตรผู้นําสตรี ฯลฯ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน ระดมทุนเองด้วยงานฝึกอบรม, ผลิตรายการโทรทัศน์ 
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มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 
Foundation for the Better Life of Children 
100/475 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์  (02) 574 1381, (02) 574 3753, (02) 574 6162  
โทรสาร  (02) 982 1477 
ผู้ติดต่อ  วัลลภ ตังคณานุรักษ์ (เลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2530 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์สิทธิเด็กตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ 
  เด็กแห่งสหประชาชาติ 
  2.เพ่ือช่วยเหลือ พัฒนาเด็กที่ถูกทอดทิ้งและด้อยโอกาสใหเ้ติบโตอย่างสมบูรณ์ 
  ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
  3.เพ่ือศึกษาและแสวงหารูปแบบการสร้างสรรค์เด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
  และสร้างคุณค่าท่ีดีต่อสังคม 
กิจกรรม 1.งานป้องกันเด็กที่ต้นทาง เช่น ทุนการศึกษา จักรยานเพ่ือเด็ก อุปกรณ์เกมส์/ 
  ดนตรี/กีฬา ชุดนักเรียนและหนังสือเรียนสําหรับเด็ก 
  2.งานรุกช่วยเหลือเด็ก เช่น ครูข้างถนน ครูสัญจร งานหลักฐานและส่งต่อ 
  (ไม่มีใบเกิด ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน) เพ่ือให้มีโอกาสท่ีดีในสังคม 
  3.งานเชิงวิชาการ เช่น ศูนย์ข้อมูลรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กไว้อย่างเป็นระบบ 
  รณรงค์เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน รับบริจาค 
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ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์เพ่ือชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
The Youth Center for the Promotion of Life Services and Environmental 
36/23-24 หมู่ 2 ถ.รามอินทรา กม.4 แขวงอนุสาวรีย์ฯ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศัพท์  (081) 308 5688 
โทรสาร  (02) 971 9673 
อีเมล์   yple@thailandkid.com 
ผู้ติดต่อ  ฉัตรชัย เชื้อรามัญ (ผู้อํานายการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2535 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือคิดค้นกิจกรรม เกมส์สื่อความหมายท่ีง่ายต่อความเข้าใจ และอบรมให้ 
  เครือข่ายฯ นําไปขยายผล 
  2.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการให้เยาวชน กลุ่ม องค์กร 
  เครือข่ายทํางานได้อย่างต่อเน่ือง 
  3.เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดทําโครงการ และวางรากฐานงาน 
  อาสาสมัครเยาวชนในพ้ืนที่ เพ่ือจัดการศึกษา พัฒนาจิตสํานึก สร้างเวที 
  การมีส่วนร่วมของเยาวชนที่ถูกต้องเหมาะสม 
กิจกรรม 1.อบรมเรื่องกระบวนการเป็นผู้นํา สิ่งแวดล้อม Walk Rally สิทธิเด็ก 
  การเป็นอาสาสมัคร การบําเพ็ญประโยชน์ ผ่านเกมส์สื่อความหมาย 
  2.อบรมเทคนคิกระบวนการพัฒนากลุ่ม เครือข่าย การจัดทําสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 
  เด็กและเยาวชน 
  3.จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และสั่งพิมพ์ ด้วยตัวเด็ก 
  และเยาวชนเอง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
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สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
National Council Chilren and Youth Development 
618/1 ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 255 9922, (02) 651 7033  
โทรสาร  (02) 254 7219 
อีเมล์   ncyd@dordek.org  
เว็บไซต์  www.dordek.org 
ผู้ติดต่อ  ศรีศักด์ิ ไทยอารี (ผู้อํานวยการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2527 
วัตถุประสงค์ 1.เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านนโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนา 
  เด็กและเยาวชนกับองค์กรเอกชนต่าง ๆ 
  2.เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ขององค์กร 
  เอกชน 
  3.เป็นศูนย์กลางส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของ 
  องค์กรเอกชน 
กิจกรรม 1.งานสร้างเสริมสนับสนุนเครือข่ายข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูล กลไกเพ่ือ 
  คุ้มครองสิทธิเด็ก 
  2.พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและ 
  เยาวชน ผู้นํากลุ่ม เครือข่ายเยาวชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
  ในกระบวนการพัฒนาสังคม 
  3.สร้างองค์ความรู้ ต้นแบบ และแนวทางในการทํางานพัฒนาเด็กและเยาวชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน ภาคธุรกิจเอกชน, รัฐบาล, องค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานในสังกัด 
  สหประชาชาติ, องค์กรสาธารณประโยชน์ในและต่างประเทศ 
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สมาคมผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยพระบรมราชินูปถุมภ์ 
The Girl Guides Association of Thailand Under The Royal Patronago of Her Majesty  
The Queen 
5/1-2 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 245 0242, (02) 245 3599, (02) 246 4324 
โทรสาร  (02) 246 4699 
อีเมล์   ggat@cscoms.com 
ผู้ติดต่อ  ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ (นายกสมาคม) 
วัตถุประสงค์ 1.อบรม ส่งเสริม และสนับสนุนเด็กหญิง และเยาวชนสตรีให้เป็นพลเมืองดี มี  
  ความผาสุกในการดํารงชีวิตและบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ 
  ตามหลักขององค์การผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งโลก 
  2.ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กหญิง และเยาวชนสตรี มีการศึกษา เพ่ือ 
  สามารถพัฒนาตนเอง ท้ังในด้านเศรษฐกิจ อนามัย และสังคม รวมทั้งให้ 
  ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้า เคร่ืองแบบนักเรียน อุปกรณ์กีฬา 
  แก่เยาวชนท่ีขาดแคลน 
  3.สนับสนุนทรัพย์ในการก่อสร้างห้องกิจกรรม ห้องสมุด อาคารเอนกประสงค์ 
  แก่โรงเรียนในชุมชนและชนบท 
กิจกรรม 1.อบรมสตรีเป็นหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์ เพ่ือทําหน้าท่ีจัดชุมนุม 
  เยาวสมาชิกมาทํากิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง การเป็นผู้นําในระบอบ 
  ประชาธิปไตย ฯลฯ เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 
  2.จัดกิจกรรม โครงการ และค่ายพักแรมให้เยาวสตรี และเด็กผู้หญิงท่ีเป็น 
  สมาชิก ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน ทั้งระดับจังหวัด ภาค ประเทศ 
  3.คัดเลือกและส่งสมาชิกสตรี เยาวสตรี เข้าร่วมประชุมสัมมนา เข้าค่าย 
  ทัศนศึกษาในประเทศต่าง ๆ ท่ีมีกิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ 140 ประเทศ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน UNICEF, กรมประชมสงเคราะห์, สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสาน 
  งานเยาวชนแห่งชาติ 
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สมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน 
Young PeoPle Deveolpment Centers 
16/1 ซอยมูลทรัพย์ 1 (รามคําแหงซอย 1 ) ถ.รามคําแหง  
แขวงคลองต้นเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  (02) 719 9191 
โทรสาร  (02) 717 3675 
อีเมล์   yp@ypdc.org 
ผู้ติดต่อ  เกื้อ แก้วเกตุ (ผู้อํานายการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2528 
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมให้เยาวชน โดยอาศัยความร่วมมือของ 
  เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชน ในชุมชนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 
กิจกรรม 1.จัดต้ังกลุ่มเยาวชน 
  2.จัดกิจกรรมค่ายพักแรม 
  3.จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้นํา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
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องค์การแตร์ เด ซอม เยอรมนี 
Terre des Hommes Germany 
28 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10320  
โทรศัพท์  (02) 318 1647, (02) 716 5921  
โทรสาร  (02) 318 1015 
อีเมล์   tdbhbkk@email.ksc,.net  
ผู้ติดต่อ  ดร.วอลเตอร์ สโครบาเนค (ผู้ประสานงาน) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2519 
วัตถุประสงค์ 1.สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการท่ีช่วยเหลือเด็ก โดยอาศัยหลักการพัฒนา 
  สังคม 
  2.เพ่ือให้ชุมชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้โดยอาศัยเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน 
  หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอ่วัฒนธรรมชุมชน 
  3.เพ่ือให้สังเคราะห์ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องสิทธิเด็กและสถานภาพ 
  ทางสังคมทางผู้หญิง 
กิจกรรม 1.ให้การสนับสนุนเงินทุนเน้นด้านเด็กและสตรี 
  2.ทํางานเชิงพัฒนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เช่น ความหลากหลาย 
  ทางชีวภาพ บทบาทหญิง-ชาย แรงงานเด็ก การค้าประเวณี 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แหล่งทุน เงินบริจาคจากประชาชนในเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ 
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มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพ่ือเด็กและเยาวชน 
Suthasinee Noi-in Foundation for Chuildren and Youths 
3 หมู่ 12 บ้านประชาสรรค์ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 
โทรศัพท์  (045) 722 241  
โทรสาร  (045) 724 864 
ผู้ติดต่อ  สุธาสินี น้อยอินทร์ 
ปีท่ีก่อต้ัง 2532 
วัตถุประสงค์ 1.ให้การช่วยเหลือ แนะนําและส่งเสริมสวัสดิภาพทางร่างกายและจิตใจแก่เด็ก 
  เยาวชนและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ีประสบปัญหาด้านสุขภาพ 
  อนามัย หรือที่ตกเป็นเหยื่อของปัญหายาเสพติด เอดส์ หรือปัญหาสังคมอื่น ๆ 
  2.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ี 
  มีคุณภาพต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  3.ดําเนินการกับองค์กรการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือการสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรม 1.งานบ้านพัก 
  2.งานโรงเรียน 
  3.งานชุมชน(ยาเสพติด) 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน สดต. เขต 7 จ.อุบลราชธานี, ประชาสงเคราะห์ จ.ยโสธร 
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มูลนิธิคณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย 
123/19 ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.  
โทรศัพท์ 0-2518-0320  
โทรสาร  0-2518-0977  
ผู้บริหารองค์การ  นายธนู  กระทอง  ตําแหน่ง ประธานกรรมการ     
ปีท่ีก่อต้ัง 2505  
วัตถุประสงค์ เผยแพร่คริสศาสนานิกายคาทอลิกอุปการะฟ้ืนฟูส่งเสริมการศึกษาให้การศึกษาแก่ 
  เด็กกําพร้า  
กิจกรรม 1.โรงเรียนสอนคนพิการ (พัทยา)        

2.บ้านเด็กเร่ร่อน (พัทยา) 
3.โรงเรียนสอนคนตาบอด (พัทยา) 
4.ศูนย์ธารชีวิต (พัทยา) 
5.บ้านพักใจ (กรุงเทพฯ/เชียงใหม่) 
6.ศูนย์ช่วยเหลือเด็กชาวเขา (น่าน/เชียงใหม่) 
7.บ้านเด็กกําพร้า (พัทยา) 
8.ศูนย์บําบัดโรคภูมิแพ้  (คลองเตย) 

พื้นท่ีปฏิบัติการ ท่ัวประเทศไทย - 
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มูลนิธิเด็ก 
สํานักงานตั้งอยู่ที่  460 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 67 
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
สถานท่ีติดต่อส่งเอกสาร 95/24 หมู่ท่ี 6 ซ.เกียรติร่วมมิตร ถ.พุทธมณฑลสาย4 
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220  
โทรศัพท์ 0-2814-1481-7  
โทรสาร  0-2814-0369  
ผู้บริหารองค์การ  ศ.นพ.ประเวศ วะสี ตําแหน่งประธานกรรมการ  
ปีท่ีก่อต้ัง พ.ศ.2522  
วัตถุประสงค์ ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กจากปัญหาด้านการละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
กิจกรรม 1. โครงการโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก  ดูแลและให้การศึกษา รวมทั้งให้ท่ีพักอาศัยแก่เด็ก โดยจัดการ

เรียนการสอนและจัดวิถีชีวิตในชุมชนท่ีสอดคล้องและเอ้ือต่อการเยียวยาจิตใจท่ีบอบชํ้า เน้นการ
ให้ความรกั ความอบอุ่น และความเข้าใจแก่เด็กๆ 
2. โครงการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ดูแลและให้การศึกษา รวมทั้งให้ท่ีพักอาศัยแก่
เด็ก โดยจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้มีพัฒนาการและเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมท่ี
เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคน 
3. โครงการบ้านทานตะวัน ช่วยเลอเด็กและครอบครัวที่ยากจน ประสบปัญหาเร่ืองความไม่
พร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก โดยรับเด็กเข้ามาดูแล ฟักฟ้ืน และพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
รวมทั้งสงเคราะห์นมผง ให้คําปรึกษาแก่ครอบครัว 
4. โครงการสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก 

- กิจกรรมอาหารเพลเพ่ือสามเณรในชนบทและบรรพชาสามเณร 
- กิจกรรมอาหารกลางวันเพ่ือเด็กในชนบท 
- กิจกรรมอุปการะเด็กและทุนการศึกษาเพ่ือเด็กยากไร้ในชนบท 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชนบท 

5. สํานักงานส่งเสริมงานมูลนิธิเด็กและสถาบันการตู์นไทย 
จัดทําหนังสือเด็กและพ่อแม่ เยาวชน ที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิด ตลอดจนหนังสือในแนว
การศึกษา ปรัชญา วิทยาศาสตร์ และสุขภาพ รวมทั้งหนังสือท่ีรวบรวมองค์ความรู้ ด้านสื่อ
การ์ตูนเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาและผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
6. โครงการสื่อสร้างสังคมอุดมสุข รายการโทรทัศน์เพ่ือเป็นสะพานเช่ือมระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กให้
เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัว เกิด
บรรยากาศแห่งความเอ้ืออาทรภายในครอบครัว และเพ่ือนําเสนอเรื่องราวความเป็นจริงให้สังคม
รับทราบเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

พื้นท่ีปฏิบัติการ ท่ัวประเทศ 
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มูลนิธิภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์  
680 ถนนหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  
โทรศัพท์ (077) 272-572   
ผู้บริหารองค์การ  นางสาววิไลวรรณ ยนปลัดยศ  ตําแหน่งประธานกรรมการ  
ปีท่ีก่อต้ัง 2535  
วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมการศึกษาเด็ก และดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 

2. ส่งเสริมสาธารณกุศลและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ  
3. ส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือดําเนินงานต่อเน่ืองของมูลนิธิ  

กิจกรรม 1. ให้ทุนการศึกษานักเรียนประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 
2. จัดอาชีพเสริมให้แม่บ้านท่ีประสบปัญหา เศรษฐกิจ 
3. จัดหาอาหาร-ท่ีพักให้เด็กกําพร้าและยากไร้ 
4. จัดกิจกรรมให้เด็ก-เยาวชนที่ศูนย์เยาวชน 
5. จัดสัมมนาฟ้ืนฟูจิตใจ-พัฒนาบุคลากร  

พื้นท่ีปฏิบัติการ ราชบุรี,  ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี,  นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต,  ยะลา 
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จังหวัดสมุทรสงคราม 
กลุ่มส่ือชาวบ้าน (มะขามป้อม)  
Grassroots Micro Media Project (Makhampom Theatre Group) 
55 ซอยอินทามระ 3 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 616 8473   
โทรสาร  (02) 616 8474 
อีเมล์   makhampom@hotmail.com 
ปีท่ีก่อต้ัง 2523 
วัตถุประสงค์ 1.ผลิตสื่อและเผยแพร่ละครประชาชย (People Theatre) เพ่ือประชาชน 
  2.เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความ ภูมิปัญญาระหว่างชุมชน 
  ชนบทกับชุมชนเมือง โดยใช้กระบวนการละครเพ่ือการพัฒนา 
  3.เพ่ือสนับสนุนการทํางาน และเผยแพร่เทคนิคการใช้สื่อละครให้กับบุคคล 
  กลุ่มบุคคล องค์กรต่าง ๆ ให้สามารถทํางานและเผยแพร่เทคนิคการใช้สื่อ 
  ละครเพ่ือการพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
กิจกรรม 1.ละครชุมชน เพ่ือพัฒนาเยาวชนในชุมชนในระยะยาว 
  2.ต้ังกลุ่มละครมะขามป้อม เพ่ือจัดกิจกรรมการแสดงท้ังท่ีเป็นละครรณรงค์ 
  และละครนําร่องหรือละครย่อยที่ผสมผสานเทคนิคละครร่วมสมัยกับศิลปะ 
  พ้ืนบ้าน และวัฒนธรรมชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน 
  3.งานข้อมูล และเผยแพร่ เป็นการผลิตส่ือเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์การ 
  ทํางานสู่ประชาชน และต้ังศูนย์ข้อมูลเพ่ือให้บริการข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ และต่างประเทศ 
แหล่งทุน United Nations International Drog Control, สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
  การวิจัย, มูลนิธิมยุติการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ 
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กลุ่มส่ือสายใย 
Media Link Group 
49 ซอย 57 การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์  (02) 735 5879, (02) 377 5486, (089) 665 8258   
โทรสาร  (02) 728 6539 
อีเมล์   Sorathon.s@chiaiyo.com  
ปีท่ีก่อต้ัง 2532 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือนําความรู้ ความเข้าใจในแขวงวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ให้เป็นสาระบันเทิง 
  ท่ีเหมาะสม ประหยัดและง่ายต่อการทําความเข้าใจ เพ่ือนําเสนอต่อเด็ก เยาวชน 
  และประชาชนทั่วไป 
  2.เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของการเสพยาเสพติด 
  การติดเช้ือเอดส์ และการป้องกันการได้รับเช้ือเอดส์ 
  3.เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ การเพ่ิมความรู้ความสามารถใน 
  การผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
กิจกรรม 1.ละครรณรงค์ 
  2.อบรมการทําหุ่นและพ้ืนฐานการแสดง 
  3.จัดค่ายพัฒนา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ (ท้ังในเขตเมืองและชนบท) 
แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน, หน่วยงานท่ัวในประเทศและต่างประเทศ 
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คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน 
Catholic Commission for the Youth 
122/6-7 ซอยนาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์  (02) 681 5424, (02) 681 5349   
โทรสาร  (02) 681 5425 
อีเมล์   cyctforever@hotmail.com 
ผู้ติดต่อ  พระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ (ประธาน) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2520 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาตัวเอง ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ต่อตัวเอง พระศาสนจักร สังคม ประเทศชาติ 
  2.เพ่ือก่อให้เกิดกลไกในการประสานงานระหว่างผู้ทํางานกับเยาวชน และเป็น 
  แหลง่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเสริมสร้างแนวคิด วิธีการดําเนินงาน 
  3.เพ่ือประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในงานด้านอภิบาลเยาวชน 
กิจกรรม 1.โครงการด้านบุคลากร : จัดอบรม สัมมนา และสมัชชาเพ่ือให้ความรู้และ 
  วางแนวทางปฏิบัติงาน รวมท้ังความรู้เชิงอภิบาลเยาวชน 
  2.โครงการด้านกลุ่มประสบการณ์ : จัดอบรมผู้นําเยาวชน, ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  กิจกรรมส่งเสริมพลังเด็กและเยาวชน 
  3.โครงการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม : จัดค่ายผู้นําเยาวชนระดับชาติ และ  
  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพระศาสนจักรคาทอลิก 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน สภาพสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
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มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 
Child Protection Foundation 
80/1 ซอยลาดพร้าว 106 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลวง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์  (02) 538 6227, (02) 539 4041   
โทรสาร  (02) 539 4042 
อีเมล์   chuildprotection@thaimail.com 
ผู้ติดต่อ  มนตรี สินทวิชัย (เลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2534 
วัตถุประสงค์  1.ติดตามช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
  ซ่ึงกฎหมายไม่มีผลบังคับใช้และไม่สามารถคุ้มครองเด็ก หรือแก้ปัญหาให้เด็ก 
  ได้รบัความปลอดภัย 
  2.ป้องกันเด็กมิให้หนีออกจากบ้านมาเร่ร่อนและมาประกอบอาชีพค้าประเวณี 
  และเพ่ือเป็นหลักประกันในด้านความปลอดภัยในชีวิตและความเป็นอยู่ของ 
  เด็ก ในด้านปัจจัยสี่ 
  3.รีบเร่งฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย จิตใจของเด็กตามเป้าหมายให้ดําเนินชีวิตอยู่ 
  ได้อย่างปลอดภัย /พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ 
  สติปัญญาอย่างต่อเน่ืองหลังการฟ้ืนฟู และค้าหาศักยภาพ ความสนใจ และ 
  ให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือการมีชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 1.งานออกติดตามช่วยเหลือเด็กโดยเร่งด่วนเม่ือได้รับแจ้งจากพลเมืองดี 
  2.งานบ้านคุ้มครองเด็ก เพ่ือให้การดูแลอุปการะเด็กในทุกด้านและการให้ 
  การศึกษา 
  3.ศูนย์กิจกรรมเพื่อเด็กสําหรับฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจโดยใช้กิจกรรมที่ 
  หลากหลาย 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน การบริจาคภายในประเทศ 
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มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) 
Foundation for Rehabilitation and Development of Childen and Family 
1035/3 ถ.ศรีนครินทร์ (ตู้ ปณ.35 อ่อนนุช) เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  (02) 721 2983-4   
โทรสาร  (02) 721 2985 
อีเมล์   ampornwa@email.ksc.net  
เว็บไซต์  www.FORDEC.org 
ผู้ติดต่อ  อัมพร วัฒนวงศ์ (ผู้อํานวยการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2541  
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู และพัฒนาเด็ก เยาวชนท่ียากไร้ ด้อยโอกาส พิการ 
  กําพร้า เร่ร่อน ติดสารเสพติด ติดเช้ือเอชไอวี และอ่ืนๆ โดยช่วยเหลือด้าน 
  ปัจจัยท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต และพัฒนาผ่านโครงการต่าง ๆ 
  2.เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็น 
  พลเมืองที่ดีมีคุณภาพของชาติ 
  3.ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของเด็กทางสุขวิทยา 
  อนามัย และพัฒนาชุมชน 
กิจกรรม 1.โครงการเพ่ือการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา 
  2.โครงการอาหารกลางวัน เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
  3.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กในชุมชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน หน่วยรัฐ, เอกชนทั่วไป, การบริจาคของคนไทยทั้งในและต่างประเทศ, 
  สถานทูตญ่ีปุ่น, สถานทูตอังกฤษ 
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มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
The Center for the Protection of Children’s Right Foundation 
185/16 ซอยวัดดีดวด ถ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท์  (02)  412 1196, (02) 412 0739, (02) 864 1421  
โทรสาร  (02) 412 9833 
อีเมล์   cpcr@thaichildrights.org  
เว็บไซต์  www.thaichildrights.org 
ผู้ติดต่อ  สรรพสิทธ์ิ คุมพ์ประพันธ์ (ผู้อํานวยการและเลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2524 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การ 
  สหประชาชาติ 
  2.เพ่ือให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ ตามอนุสัญญาว่าด้วย 
  สิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ 
  3.เพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางในการปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศ 
  ไทย ให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ 
กิจกรรม 1.งานคุ้มครองสิทธิ สร้างหลักประกันความปลอดภัยแก่เด็กให้มีการดูแล ปกป้อง 
  บําบัด ฟ้ืนฟูเบื้องต้น และนําเสนอข้อเท็จจริงแก่กระบวนการยุติธรรม 
  2.งานบําบัดฟ้ืนฟู พัฒนาการประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว พัฒนาการวินิจฉัย 
  สาเหตุของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับเด็ก พัฒนากระบวนการบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก 
  ท่ีถูกละเมิดสิทธิ ให้สามารถกลับมามีชีวิตเช่นเดียวกับเด็กปกติ 
  3.งานรณรงค์ เผยแพร่ ผลักดันให้เกิดการปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนให้ปลอดภัย 
  ท้ังการพัฒนากฎหมาย สร้างกลุ่มสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและ ครอบครัว 
  สร้างศักยภาพให้เด็กหลีกเลี่ยงจากอันตรายได้ และขยายพันธมิตร 
พื้นท่ีปฏบิัติงาน ท่ัวประเทศ, กลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง, (ลาว,เวียดนาม,พม่า,กัมพูชา,และจีน) 
แหล่งทุน UNICEF, ISPCAN, PARTAGE, TDH Germany เป็นต้น 
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มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ 
Hotline Center Foundation 
145/6 อาคารฮอทไลน์วิลล่า ซอยวิภาวดีรังสิต 20 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
โทรศัพท์  (02) 276 2950, (02) 277 8811, (02) 277 7699 
โทรสาร  (02) 691 4056-7 
อีเมล์   hotline@hotline.or.th , hotlinecenter@usa.net และ hlc@hotmail.com 
เว็บไซต์  www.hotline.or.th และ www.deldek.com 
ผู้ติดต่อ  อรอนงค์ อินทรวิจิตร (ประธานกรรมการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง  2528 
วัตถุประสงค์ 1.ให้คําปรึกษาและคําแนะนําทางจิตวิทยาแบะ HIV/AIDS โดยนักจิตวิทยา 
  2.ส่งเสริมและพัฒนานักวิชาชีพด้านจิตวิทยา เพ่ือขยายความช่วยเหลือ สู่ชุมชน 
  ทุกระดับ 
  3.พัฒนาทักษะและโครงการสร้างระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เพ่ือ  
  สร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กิจกรรม 1.บ้านของพรุ่งน้ี เป็นบ้านพักช่ัวคราว เพ่ือพัฒนาสภาพกายและจิตใจแก่ 
  ผู้หญิงและเด็ก ท่ีตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทุกรูปแบบ 
  2.โครงการฮอทไลน์เคลื่อนที่สู่โรงเรียน เพ่ือนําความรู้ ความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ 
  แก่เด็กในโรงเรียนท่ัวราชอาณาจักร 
  3.สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์ ให้บริการฝึกอบรมทักษะการให้บริการปรึกษา 
  แนะนําด้านต่าง ๆ, หลักสูตรผู้นําสตรี ฯลฯ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน ระดมทุนเองด้วยงานฝึกอบรม, ผลิตรายการโทรทัศน์ 
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มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 
Foundation for the Better Life of Children 
100/475 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์  (02) 574 1381, (02) 574 3753, (02) 574 6162  
โทรสาร  (02) 982 1477 
ผู้ติดต่อ  วัลลภ ตังคณานุรักษ์ (เลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2530 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์สิทธิเด็กตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ 
  เด็กแห่งสหประชาชาติ 
  2.เพ่ือช่วยเหลือ พัฒนาเด็กที่ถูกทอดทิ้งและด้อยโอกาสใหเ้ติบโตอย่างสมบูรณ์ 
  ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
  3.เพ่ือศึกษาและแสวงหารูปแบบการสร้างสรรค์เด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
  และสร้างคุณค่าท่ีดีต่อสังคม 
กิจกรรม 1.งานป้องกันเด็กที่ต้นทาง เช่น ทุนการศึกษา จักรยานเพ่ือเด็ก อุปกรณ์เกมส์/ 
  ดนตรี/กีฬา ชุดนักเรียนและหนังสือเรียนสําหรับเด็ก 
  2.งานรุกช่วยเหลือเด็ก เช่น ครูข้างถนน ครูสัญจร งานหลักฐานและส่งต่อ 
  (ไม่มีใบเกิด ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน) เพ่ือให้มีโอกาสท่ีดีในสังคม 
  3.งานเชิงวิชาการ เช่น ศูนย์ข้อมูลรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กไว้อย่างเป็นระบบ 
  รณรงค์เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน รับบริจาค 
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ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์เพ่ือชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
The Youth Center for the Promotion of Life Services and Environmental 
36/23-24 หมู่ 2 ถ.รามอินทรา กม.4 แขวงอนุสาวรีย์ฯ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศัพท์  (081) 308 5688 
โทรสาร  (02) 971 9673 
อีเมล์   yple@thailandkid.com 
ผู้ติดต่อ  ฉัตรชัย เชื้อรามัญ (ผู้อํานายการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2535 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือคิดค้นกิจกรรม เกมส์สื่อความหมายท่ีง่ายต่อความเข้าใจ และอบรมให้ 
  เครือข่ายฯ นําไปขยายผล 
  2.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการให้เยาวชน กลุ่ม องค์กร 
  เครือข่ายทํางานได้อย่างต่อเน่ือง 
  3.เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดทําโครงการ และวางรากฐานงาน 
  อาสาสมัครเยาวชนในพ้ืนที่ เพ่ือจัดการศึกษา พัฒนาจิตสํานึก สร้างเวที 
  การมีส่วนร่วมของเยาวชนที่ถูกต้องเหมาะสม 
กิจกรรม 1.อบรมเรื่องกระบวนการเป็นผู้นํา สิ่งแวดล้อม Walk Rally สิทธิเด็ก 
  การเป็นอาสาสมัคร การบําเพ็ญประโยชน์ ผ่านเกมส์สื่อความหมาย 
  2.อบรมเทคนคิกระบวนการพัฒนากลุ่ม เครือข่าย การจัดทําสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 
  เด็กและเยาวชน 
  3.จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และสั่งพิมพ์ ด้วยตัวเด็ก 
  และเยาวชนเอง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
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สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
National Council Chilren and Youth Development 
618/1 ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 255 9922, (02) 651 7033  
โทรสาร  (02) 254 7219 
อีเมล์   ncyd@dordek.org  
เว็บไซต์  www.dordek.org 
ผู้ติดต่อ  ศรีศักด์ิ ไทยอารี (ผู้อํานวยการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2527 
วัตถุประสงค์ 1.เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านนโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนา 
  เด็กและเยาวชนกับองค์กรเอกชนต่าง ๆ 
  2.เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ขององค์กร 
  เอกชน 
  3.เป็นศูนย์กลางสง่เสริม สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของ 
  องค์กรเอกชน 
กิจกรรม 1.งานสร้างเสริมสนับสนุนเครือข่ายข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูล กลไกเพ่ือ 
  คุ้มครองสิทธิเด็ก 
  2.พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและ 
  เยาวชน ผู้นํากลุ่ม เครือข่ายเยาวชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
  ในกระบวนการพัฒนาสังคม 
  3.สร้างองค์ความรู้ ต้นแบบ และแนวทางในการทํางานพัฒนาเด็กและเยาวชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน ภาคธุรกิจเอกชน, รัฐบาล, องค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานในสังกัด 
  สหประชาชาติ, องค์กรสาธารณประโยชน์ในและต่างประเทศ 
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สมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน 
Young PeoPle Deveolpment Centers 
16/1 ซอยมูลทรัพย์ 1 (รามคําแหงซอย 1 ) ถ.รามคําแหง  
แขวงคลองต้นเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  (02) 719 9191 
โทรสาร  (02) 717 3675 
อีเมล์   yp@ypdc.org 
ผู้ติดต่อ  เกื้อ แก้วเกตุ (ผู้อํานายการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2528 
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมให้เยาวชน โดยอาศัยความร่วมมือของ 
  เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชน ในชุมชนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 
กิจกรรม 1.จัดต้ังกลุ่มเยาวชน 
  2.จัดกิจกรรมค่ายพักแรม 
  3.จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้นํา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
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องค์การแตร์ เด ซอม เยอรมนี 
Terre des Hommes Germany 
28 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10320  
โทรศัพท์  (02) 318 1647, (02) 716 5921  
โทรสาร  (02) 318 1015 
อีเมล์   tdbhbkk@email.ksc,.net  
ผู้ติดต่อ  ดร.วอลเตอร์ สโครบาเนค (ผู้ประสานงาน) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2519 
วัตถุประสงค์ 1.สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการท่ีช่วยเหลือเด็ก โดยอาศัยหลักการพัฒนา 
  สังคม 
  2.เพ่ือให้ชุมชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้โดยอาศัยเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน 
  หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อวัฒนธรรมชุมชน 
  3.เพ่ือให้สังเคราะห์ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องสิทธิเด็กและสถานภาพ 
  ทางสังคมทางผู้หญิง 
กิจกรรม 1.ให้การสนับสนุนเงินทุนเน้นด้านเด็กและสตรี 
  2.ทํางานเชิงพัฒนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เช่น ความหลากหลาย 
  ทางชีวภาพ บทบาทหญิง-ชาย แรงงานเด็ก การค้าประเวณี 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แหล่งทุน เงินบริจาคจากประชาชนในเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ 
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มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพ่ือเด็กและเยาวชน 
Suthasinee Noi-in Foundation for Chuildren and Youths 
3 หมู่ 12 บ้านประชาสรรค์ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 
โทรศัพท์  (045) 722 241  
โทรสาร  (045) 724 864 
ผู้ติดต่อ  สุธาสินี น้อยอินทร์ 
ปีท่ีก่อต้ัง 2532 
วัตถุประสงค์ 1.ให้การช่วยเหลือ แนะนําและส่งเสริมสวัสดิภาพทางร่างกายและจิตใจแก่เด็ก 
  เยาวชนและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ีประสบปัญหาด้านสุขภาพ 
  อนามัย หรือที่ตกเป็นเหยื่อของปัญหายาเสพติด เอดส์ หรือปัญหาสังคมอื่น ๆ 
  2.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ี 
  มีคุณภาพต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  3.ดําเนินการกับองค์กรการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือการสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรม 1.งานบ้านพัก 
  2.งานโรงเรียน 
  3.งานชุมชน(ยาเสพติด) 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน สดต. เขต 7 จ.อุบลราชธานี, ประชาสงเคราะห์ จ.ยโสธร 
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มูลนิธิคณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย 
123/19 ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.  
โทรศัพท์ 0-2518-0320  
โทรสาร  0-2518-0977  
ผู้บริหารองค์การ  นายธนู  กระทอง  ตําแหน่ง ประธานกรรมการ     
ปีท่ีก่อต้ัง 2505  
วัตถุประสงค์ เผยแพร่คริสศาสนานิกายคาทอลิกอุปการะฟ้ืนฟูส่งเสริมการศึกษาให้การศึกษาแก่ 
  เด็กกําพร้า  
กิจกรรม 1.โรงเรียนสอนคนพิการ (พัทยา)        

2.บ้านเด็กเร่ร่อน (พัทยา) 
3.โรงเรียนสอนคนตาบอด (พัทยา) 
4.ศูนย์ธารชีวิต (พัทยา) 
5.บ้านพักใจ (กรุงเทพฯ/เชียงใหม่) 
6.ศูนย์ช่วยเหลือเด็กชาวเขา (น่าน/เชียงใหม่) 
7.บ้านเด็กกําพร้า (พัทยา) 
8.ศูนย์บําบัดโรคภูมิแพ้  (คลองเตย) 

พื้นท่ีปฏิบัติการ ท่ัวประเทศไทย - 
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มูลนิธิเด็ก 
สํานักงานตั้งอยู่ที่  460 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 67 
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
สถานท่ีติดต่อส่งเอกสาร 95/24 หมู่ท่ี 6 ซ.เกียรติร่วมมิตร ถ.พุทธมณฑลสาย4 
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220  
โทรศัพท์ 0-2814-1481-7  
โทรสาร  0-2814-0369  
ผู้บริหารองค์การ  ศ.นพ.ประเวศ วะสี ตําแหน่งประธานกรรมการ  
ปีท่ีก่อต้ัง พ.ศ.2522  
วัตถุประสงค์ ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กจากปัญหาด้านการละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
กิจกรรม 1. โครงการโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก  ดูแลและให้การศึกษา รวมท้ังให้ท่ีพักอาศัยแก่เด็ก โดยจัดการ

เรียนการสอนและจัดวิถีชีวิตในชุมชนท่ีสอดคล้องและเอ้ือต่อการเยียวยาจิตใจท่ีบอบชํ้า เน้นการ
ใหค้วามรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจแก่เด็กๆ 
2. โครงการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ดูแลและให้การศึกษา รวมทั้งให้ท่ีพักอาศัยแก่
เด็ก โดยจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้มีพัฒนาการและเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมท่ี
เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคน 
3. โครงการบ้านทานตะวัน ช่วยเลอเด็กและครอบครัวท่ียากจน ประสบปัญหาเรื่องความไม่
พร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก โดยรับเด็กเข้ามาดูแล ฟักฟ้ืน และพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
รวมทั้งสงเคราะห์นมผง ให้คําปรึกษาแก่ครอบครัว 
4. โครงการสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก 

- กิจกรรมอาหารเพลเพ่ือสามเณรในชนบทและบรรพชาสามเณร 
- กิจกรรมอาหารกลางวันเพ่ือเด็กในชนบท 
- กิจกรรมอุปการะเด็กและทุนการศึกษาเพ่ือเด็กยากไร้ในชนบท 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชนบท 

5. สํานักงานส่งเสริมงานมูลนิธิเด็กและสถาบันการตู์นไทย 
จัดทําหนังสือเด็กและพ่อแม่ เยาวชน ที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิด ตลอดจนหนังสือในแนว
การศึกษา ปรัชญา วิทยาศาสตร์ และสุขภาพ รวมทั้งหนังสือท่ีรวบรวมองค์ความรู้ ด้านส่ือ
การ์ตูนเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาและผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
6. โครงการสื่อสร้างสังคมอุดมสุข รายการโทรทัศน์เพ่ือเป็นสะพานเช่ือมระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กให้
เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัว เกิด
บรรยากาศแห่งความเอ้ืออาทรภายในครอบครัว และเพ่ือนําเสนอเรื่องราวความเป็นจริงให้สังคม
รับทราบเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

พื้นท่ีปฏิบัติการ ท่ัวประเทศ  
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จังหวัดสมุทรสาคร 
ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย  
Child and Adolescent Psychiatric Society of thailand 
สถาบันสุขภาพมหาราชินี 420/8 ถนนราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์  (02) 354 8439 
โทรสาร   (02) 354 8439 
ผู้ติดต่อ  เลขานุการชมรม พญ.ปราณี  เมืองน้อย 
วัตถุประสงค์  1. เผยแพรค่วามรู้ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุน่ท้ังด้านการป้องกัน ฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ และรกัษา 
  แก่ประชาชน 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการ ตํารา ส่งเสริมการทําวิจัยแก่สมาชิก 
 3. ผลกัดันการสร้างเครือข่าย และทํางานเชิงนโยบายร่วมกับวิชาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 5. ให้บริการทางการแพทย์ในกรณีเหตุการณ์รุนแรง 
 6. สร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกและเครอืข่าย 

กิจกรรม  1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
  2. จัดประชุมวิชาการปีละ 2 ครั้ง 
  3. จัดทําตําราวิชาการ เอกสารวิชาการ 
  4. จัดกิจกรรมสร้างเครอืข่ายและทํางานร่วมกับวิชาชีพอ่ืน 
  5. จัดทําจุลสารเพ่ือเผยแพร่ความรู้และเช่ือมความสัมพันธ์แก่สมาชิก 
  6. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในการออกให้บริการทางการแพทย์ในกรณีทีมี่เหตุการณ์รุนแรง 
  7. สง่เสริมวิทยากรแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนธี (รัฐบาล)  

1.นพ.สมชาติ สุทธิกาญจน์ 
ออกตรวจวันอังคารท่ี 1 และ 3 ของเดือน 9.00-16.00 น. 

โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
1.นพ.สมชาติ สุทธิกาญจน์ 
ออกตรวจวันอังคารท่ี 2 และ 4 ของเดือน 9.00-16.00 น. 
ตรวจปัญหาการเรียนและปัญหาอารมณ์เป็นหลัก มียา Ritaline แต่ยังไม่มีบริการฝึกพูดและกระตุ้น

พัฒนาการ 
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มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.) 
1.หน่วยงานภาคเอกชน 
2.หลักการและเหตุผล 
 มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท เป็นองค์กรสาธารณกุศลทํางานเพ่ือการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาให้เยาวชน
พลัดถิ่นเหล่านี้ให้ประสบความสําเร็จจากการอพยพแรงงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสนับสนุนกาพัฒนาในทุก 
ๆ ด้าน ท่ีผ่านมา มูลนิธิได้ดําเนินการงานโครงงานและกิจกรรมมากมายกับเยาวชนพลัดถิ่นและชุมชนชนบท เพ่ือ
ปกป้องสิทธิ เพ่ือการดูแลและรักษาสุขภาพ และเพ่ือการพัฒนาพวกเราเอง โดยดําเนินการ 

- การจัดให้มีการส่งเสริมการเก็บออมเงิน กับกลุ่มออมทรัพย์เยาวชนพลัดถิ่น 
- การให้ความช่วยเหลือรายกรณีแก่ผู้ที่ประสบปัญหา เช่น ปัญหาค่าจ้าง ปัญหาสวัสดิการ ปัญหา

ค่าชดเชยจากการจ้างงาน ปัญหาค่าชดเชยจากอุบัติเหตุการทํางานและการดํารงชีพ 
- การจัดให้คําปรึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการ

ทํางาน เช่น พรบ. คุ้มครองแรงงาน พรบ.ประกันสังคม 
- การจัดให้คําปรึกษาและฝึกอบรมเก่ียวกับปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อตัวแรงงาน เช่น ปัญหา HIV AIDS 

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาอนามัยการเจริญพันธ์และสุขภาวะทางเพศ ปัญหายาเสพติด
และปัญหาแอลกอฮอล์ ตลอดจนปัญหาความเครียดจากการทํางานและการใช้ชีวิตในเมือง 

- การเสริมสร้างศักยภาพแก่เยาวชนพลัดถิ่นเพ่ือให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเองได้ โดยผ่านการจัดให้
มีศูนย์การเรียน และการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 

- การสนับสนุนกระบวนการทางสังคมแก่เยาวชนพลัดถิ่น 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีจํานวนเยาวชนพลัดถิ่นไม่น้อยกว่า 8,000 คน ท่ีได้ผ่นกระบวนการ
ช่วยเหลือและพัฒนาดังกล่าว จนสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ มีอาชีพที่ดีขึ้น มีการศึกษาสูงขึ้น 
และสามารถพัฒนาตนเองได้ในท่ีสุด 

- การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนในชนบท 
- การปลูกฝังจิตสํานักเด็กและเยาวชนในการรักถิ่นฐานบ้านเกิด 
โครงสร้างของมูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท (มยช.) ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ผู้จัดการ
โครงการ เจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ และอาสาสมัคร ซ่ึงปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ โดย
ผู้อํานวยการจะเป็นผู้บริหารและจัดการ มยช.โดยภาพรวม ส่วนผู้จัดการ โครงการจะเป็นผู้การดําเนินการ
โครงการด้วยตนเอง และรายงานต่อผู้อํานวยการ ผู้อํานวยการจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร
ของ มยช. โดยคณะกรรมการบริหารจะประชุมกับทุก 3 เดือน เพ่ือให้คําปรึกษาแนะนํา และร่วมตัดสินใจ
ในเรื่องที่สําคัญต่อการบริหาร 
3.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การช่วยเหลือ แนะนําและส่งเสริมสวัสดิภาพทางร่างกายและจิตใจแก่เด็กและเยาวชนชนบทท่ี
จําเป็นต้องทํางานหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวก่อนวัยอันสมควร 
2. เพ่ือให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและปลูกฝังทัศนคติใน
การรักท้องถิ่นและร่วมกันจรรโลง ไว้ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
3. เพ่ือส่งเสริมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะในงานอาชีพต่าง ๆ และการให้การสนับสนุนกรประกอบ
อาชีพอิสระแก่เยาวชนชนบท 
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4. เพ่ือติดตามศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและข้อเท็จจริงท่ีเป็นผลมาจากการอพยพแรงงานของคนหนุ่มสาวจาก
ชนบท และนําเสนอผลจากการศึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังจัดพิมพ์สื่อต่าง ๆ 
เพ่ือการให้การศึกษาและเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ี 
5. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือดําเนินการเพ่ือเสาธารณประโยชน์ 
4.ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
- พ.ศ.2528-ปัจจุบัน 
5.ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
- เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท และอาสาสมัคร 
6. จํานวนเจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร 
- 15 คน 
7. คุณสมบัติเจ้าหน้าท่ี 
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
- มีประสบการณ์ทํางานเพื่อสังคม 
- มีความรับผิดชอบและมุ่งม่ันในการทํางาน 
8. กลุ่มเป้าหมาย 
- เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคม 
9.พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
1. สํานักงานบางบอน ต้ังอยู่เลขที่ 59/118-120 ซอยเอกชัย 89/4 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพฯ ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขตบางบอน บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพฯ และ บางส่วนของ
จังหวัดสมุทรสาคร 
2. จังหวัดร้อยเอ็ด 
10. ระเบียบในการดําเนินงานปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน 
- มูลนิธิทํางานกับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคม เพ่ือช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา ผ่านโครงการเพ่ือศึกษาต่อเน่ือง ( กศน. ) พร้อมกับการทํางาน การฝึก
ทักษะอาชีพเพ่ิมเติม การเก็บออมเงินเพ่ืออนาคต การจัดกระบวนการทักษะชีวิต เพ่ือคิดวิเคราะห์ 
สามารถแก้ไขปัญหาตนเอง และยังสามารถช่วยเหลือเพ่ือน ในลักษณะ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน”  ขณะเดียวกัน
จัดให้มีการเสริมสร้างค่านิยมในการรักถิ่น 
- เด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการทํางานโดยตรงของมูลนิธิปีละประมาณ 300 คน 
11. ผลการดําเนินงานโครงการท่ีผ่านมา 
11.1 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเยาวชนคนงาน 
- เยาวชนพลัดถิ่นสามารถเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต เพ่ือ
การยกระดับการประกอบอาชีพ เพ่ือให้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสามารถวิเคราะห์และเข้าใจ
ต่อข้อมูลที่ได้เรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเยาวชนพลัดถิ่นด้วยกันเอง
กับเด็กและเยาวชนชนบทดังน้ันโครงการจะจัดให้มีการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้หลักสูตรพ้ืนฐานท่ี
สอดคล้องกับความรู้และความต้องการของแรงงานอพยพ 
11.2. โครงการเส้ือผ้ามือสองเพื่อน้องพลัดถ่ิน 
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- จากหลากหลายบุคคล จากหลากหลายภาคส่วนที่รวบรวมเสื้อผ้ามือสอง หนังสือ ของเล่น และสิ่งของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ มาบริจาคกับ มยช.จนทําให้ มยช.มีเสื้อผ้ามือสองท่ีจะนําไปบริจาคให้ผู้ประสบปัญหา และ
ยังมีอีกส่วนหน่ึงท่ีนําไปจําหน่ายเพื่อระดมทุนเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนพลัดถิ่น 
- เสื้อผ้าสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีทางเราได้รับบริจาคมา เราได้ส่งต่อให้ถึงผู้เดือดร้อนโดยที่ผ่านมาได้จัดส่งเสื้อผ้า
มือสอง ไปตามชนบท จํานวนกว่า 39 ชุมชนและนําไประดมทุนเพ่ือหารายได้เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับ
เยาวชนพลัดถิ่นโดยจากการดําเนินการโครงการเสื้อผ้ามือสองเพ่ือน้องพลัดถิ่น ต้ังแต่ ปลานปี 2549 ถึง
ปัจจุบัน มูลนิธิได้รับการสนับสนุน จากบุคคลและองค์กรท่ีร่วมบริจาค จํานวนท้ังสิ้น 346 ราย แยกเป็น 
บุคคลทั่วไปจํานวน 310 ราย บริษัทห้างร้านต่าง ๆ จํานวน 36 แห่ง 
 
11.3. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนพลัดถ่ิน 
- การจัดให้มีท่ีพักฉุกเฉินแก่เยาวชนพลัดถิ่นสตรีท่ีประสบปัญหา 
- การให้ความช่วยเหลือรายกรณีแก่ผู้ท่ีประสบปัญหา เช่น ปัญหาค่าจ้าง ปัญหาสวัสดิการ   ปัญหาชดเชย
จากการจ้างงาน ปัญหาค่าชดเชยจากอุบัติเหตุการทํางานและการดํารงชีพ 
- การจัดให้คําปรึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการ
ทํางาน เช่น พรบ.คุ้มครองแรงงาน พรบ.ประกันสงัคม 
- การจัดให้คําปรึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อตัวแรงงาน เช่น ปัญหา HIV/AIDS 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาแอลกอฮอล์ ปัญหาความเครียดจากการทํางานและการใช้ชีวิตในเมือง 
- การเสริมสร้างศักยภาพแก่เยาวชนพลัดถิ่นเพ่ือให้พวกเราสามารถพัฒนาตนเองได้ โดยผ่านการจัดให้มี
ศูนย์การเรียน และการฝึกอาชีพ 
- การสนับสนุนกระบวนการทางสังคมแก่เยาวชนพลัดถิ่น 
- จัดการเรียน การสอนระบบ กศน.แก่เยาวชนคนงาน 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีจํานวนเยาวชนพลัดถิ่นไม่น้อยกว่า 10,000 คน ท่ีได้ผ่านกระบวนการ
ช่วยเหลือและพัฒนาดังกล่าว จนสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ มีอาชีพที่ดีขึ้น มีการศึกษาสูงขึ้น และ
สามารถพัฒนาตนเองได้ในที่สุด 
 
 
11.4. โครงการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในสถานประกอบการขนาดเล็ก 
- เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบทางสังคมในธุรกิจที่มีการจ้างงานอย่าง
ไม่เป็นทางการที่เป็นรูปแบบใหม่ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติ ได้แก่ แนวปฏิบัติ รวมทั้งสุขภาพของลูกจ้างจะ
ได้รับการดูแลและปฏิบัติที่ดี 
- ผลของการทํางานดังกล่าว กล่าวได้ว่าก่อให้เกิดความการต่ืนตัวและตระหนักถึงปัญหาแพร่ระบาดของ
เช้ือ HIV/AIDS ท้ังนายจ้างในสถานประกอบการ และลูกจ้างรวมท้ังเกิดแนวปฏิบัติท่ีดีในสถาน
ประกอบการในการดูแลลูกจ้าง ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการอยู่ร่วมกันของผู้ติดเช้ือ 
11.5. โครงการศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ 
- เขตบางบอนและเขตบางขุนเทียน เป็นสองเขตในกรุงเทพมหานครที่มีจํานวนแรงงานข้ามชาติเข้ามา
ทํางานมากที่สุด โดยส่วนใหญ่จะมาทํางานเป็นลูกจ้างอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีมีอยู่เป็นจํานวน
มากในพ้ืนที่ ด้วยสภาพการจ้างงานและสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีได้รับน้อยกว่าท่ีคนไทยได้รับ และตํ่ากว่า
มาตรฐานการจ้างงานตามท่ีกฎหมายกําหนด ด้วยค่าครองชีพที่สูงแต่รายได้ตํ่า ส่งผลให้ท้ังพ่อและแม่ต้อง
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ทํางานทั้งสองคน โดยไม่สามารถที่จะมอบหมายภาระในการดูแลบุตรหลานไว้กับใครคนใดคนหนึ่งได้ 
ประกอบกับการขาดโอกาสที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามช่วงวัยในระบบการศึกษาของไทย 
 เน่ืองจากการไม่รู้สิทธิเรื่องการศึกษาของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง การถูกปฏิเสธให้เข้า 
 เรียนจากโรงเรียนรัฐโดย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือลดความเสี่ยงของเด็กในอันท่ีอาจจะต้องเผชิญกับอันตรายและการถูกละเมิดต่าง ๆ 
2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กลูกแรงงานเข้ามาชาติ 
3. เพ่ือลดการใช้แรงงานเด็กในเด็กกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กท่ีเป็นลูกของแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่เขตบางบอน และเขตบางขุนเทียน ท่ีมีอายุระหว่าง 3 
ขวบ ถึง 15 ปี 
กิจกรรมการดําเนินการ 

1. จัดรถรับ-ส่ง เด็กจากที่พักของเด็กมาส่งท่ีศูนย์การเรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ 
2. จัดให้มีตารางสอน ได้แก่ 

 การสวดมนต์ 
 กิจกรรมเสริมทักษะ ศิลปะ และดนตรี 
 เรียนรู้จากการเล่น 
 สัมผัสธรรมชาติ 
 กิจวัตรประจําวัน 
 วิชาภาษาไทย / วิชาคณิตศาสตร์ / วิชาคอมพิวเตอร์ 
 การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
 การส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ท่ีจะปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 การนอนกลางวัน 

3. จัดให้มีครูผู้สอน และพ่ีเลี้ยงเด็กสําหรับเด็ก 
4. จัดให้มีอาหารกลางวัน นม และอาหารว่างในช่วงบ่าย 
5. จัดให้มีการสื่อต่าง ๆ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการเล่นต่าง ๆ 
6. จัดทําฐานข้อมูล และเก็บข้อมูลเพ่ือประเมิณผลการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเป็นระยะ 

11.6. โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการรัฐด้านการศึกษาของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล 
 วัตถุประสงค์ 

1. สนับสนุนให้บุตรหลานผู้มีปัญหาสถานบุคคลเข้าถึงบริกานด้านการศึกษาของรัฐในระบบ
โรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2548 

2. สนับสนุนให้ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลเข้าถึงบริการด้านการศึกษาของรัฐในรูปแบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และตามมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2548  

เป้าหมาย 
 เป้าหมายระยะยาว 
  บุตรหลานและผู้มีปัญหาสถานะบุคคลเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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เป้าหมายระยะสั้น 

1. เกิดรูปแบบ แนวทาง การเข้าถึงการศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เอ้ือต่อบุตรหลานผู้ที่มีปัญหา
สถานะบุคคลในระดับท้องถิ่น (อําเภอ,ตําบล) และในระดับจังหวัดอย่างน้อย 5 แห่ง 

2. เกิดกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลหรือองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยในศูนย์การเรียนคนต่าง
ด้าว 

3. ศูนย์การเรียนในอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีความพร้อมและสามารถจดทะเบียนศูนย์การ
เรียนตามกฎกระทรวงฯ เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างได้จํานวน 5 ศูนย์การเรียน 

4. เกิดรูปแบบ แนวทาง การเข้าถึงการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีเอ้ือต่อผู้
ปัญหาสถานะบุคคลในระดับท้องถิ่น (อําเภอ,ตําบล) และในระดับจังหวัดอย่างน้อย 6 แห่ง 

11.7. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนในระดับเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด 
- เพ่ือให้คนในชุมชนประเทศ ทุกวัย และทุกกลุ่มอาชีพ ตระหนักถึงปัญหาของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เห็นคุณค่า และเกิดความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชุมชนอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต และภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น 
- เด็กและเยาวชนในชุมชนเป้าหมาย 4 ตําบล ได้รับการปลูกฝังค่านิยมในการรัก ถิ่น และ
ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติโดยปราชญ์ชาวบ้าน 
- คนในชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย 8 ป่า 4 ตําบล ได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่
เห็นคุณค่าและตระหนักถึงบทบาทในการดูแลและฟ้ืนฟูป่าชุมชนของตนเอง 
- คนในชุมชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายและมีการบริหารจัดการขยะอย่างอย่างถูกสุขลักษณะ เลิกทิ้งขยะ
ในป่า และมีการจัดการกําจัดขยะอย่างย่ังยืน 
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กลุ่มส่ือชาวบ้าน (มะขามป้อม)  
Grassroots Micro Media Project (Makhampom Theatre Group) 
55 ซอยอินทามระ 3 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 616 8473   
โทรสาร  (02) 616 8474 
อีเมล์   makhampom@hotmail.com 
ปีท่ีก่อต้ัง 2523 
วัตถุประสงค์ 1.ผลิตสื่อและเผยแพร่ละครประชาชย (People Theatre) เพ่ือประชาชน 
  2.เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความ ภูมิปัญญาระหว่างชุมชน 
  ชนบทกับชุมชนเมือง โดยใช้กระบวนการละครเพื่อการพัฒนา 
  3.เพ่ือสนับสนุนการทํางาน และเผยแพร่เทคนิคการใช้สื่อละครให้กับบุคคล 
  กลุ่มบุคคล องค์กรต่าง ๆ ให้สามารถทํางานและเผยแพร่เทคนิคการใช้สื่อ 
  ละครเพ่ือการพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
กิจกรรม 1.ละครชุมชน เพ่ือพัฒนาเยาวชนในชุมชนในระยะยาว 
  2.ต้ังกลุ่มละครมะขามป้อม เพ่ือจัดกิจกรรมการแสดงท้ังท่ีเป็นละครรณรงค์ 
  และละครนําร่องหรือละครย่อยที่ผสมผสานเทคนิคละครร่วมสมัยกับศิลปะ 
  พ้ืนบ้าน และวัฒนธรรมชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน 
  3.งานข้อมูล และเผยแพร่ เป็นการผลิตส่ือเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์การ 
  ทํางานสู่ประชาชน และต้ังศูนย์ข้อมูลเพ่ือให้บริการข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ และต่างประเทศ 
แหล่งทุน United Nations International Drog Control, สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
  การวิจัย, มูลนิธิมยุติการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ 
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กลุ่มส่ือสายใย 
Media Link Group 
49 ซอย 57 การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์  (02) 735 5879, (02) 377 5486, (089) 665 8258   
โทรสาร  (02) 728 6539 
อีเมล์   Sorathon.s@chiaiyo.com  
ปีท่ีก่อต้ัง 2532 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือนําความรู้ ความเข้าใจในแขวงวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ให้เป็นสาระบันเทิง 
  ท่ีเหมาะสม ประหยัดและง่ายต่อการทําความเข้าใจ เพ่ือนําเสนอต่อเด็ก เยาวชน 
  และประชาชนทั่วไป 
  2.เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของการเสพยาเสพติด 
  การติดเช้ือเอดส์ และการป้องกันการได้รับเช้ือเอดส์ 
  3.เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ การเพ่ิมความรู้ความสามารถใน 
  การผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
กิจกรร  1.ละครรณรงค์ 
  2.อบรมการทําหุ่นและพ้ืนฐานการแสดง 
  3.จัดค่ายพัฒนา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ (ท้ังในเขตเมืองและชนบท) 
แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน, หน่วยงานท่ัวในประเทศและต่างประเทศ 
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คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน 
Catholic Commission for the Youth 
122/6-7 ซอยนาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์  (02) 681 5424, (02) 681 5349   
โทรสาร  (02) 681 5425 
อีเมล์   cyctforever@hotmail.com 
ผู้ติดต่อ  พระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ (ประธาน) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2520 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาตัวเอง ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ต่อตัวเอง พระศาสนจักร สังคม ประเทศชาติ 
  2.เพ่ือก่อให้เกิดกลไกในการประสานงานระหว่างผู้ทํางานกับเยาวชน และเป็น 
  แหลง่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเสริมสร้างแนวคิด วิธีการดําเนินงาน 
  3.เพ่ือประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในงานด้านอภิบาลเยาวชน 
กิจกรรม 1.โครงการด้านบุคลากร : จัดอบรม สัมมนา และสมัชชาเพ่ือให้ความรู้และ 
  วางแนวทางปฏิบัติงาน รวมท้ังความรู้เชิงอภิบาลเยาวชน 
  2.โครงการด้านกลุ่มประสบการณ์ : จัดอบรมผู้นําเยาวชน, ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  กิจกรรมส่งเสริมพลังเด็กและเยาวชน 
  3.โครงการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม : จัดค่ายผู้นําเยาวชนระดับชาติ และ  
  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพระศาสนจักรคาทอลิก 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน สภาพสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
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มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 
Child Protection Foundation 
80/1 ซอยลาดพร้าว 106 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลวง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์  (02) 538 6227, (02) 539 4041   
โทรสาร  (02) 539 4042 
อีเมล์   chuildprotection@thaimail.com 
ผู้ติดต่อ  มนตรี สินทวิชัย (เลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2534 
วัตถุประสงค์  1.ติดตามช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
  ซ่ึงกฎหมายไม่มีผลบังคับใช้และไม่สามารถคุ้มครองเด็ก หรือแก้ปัญหาให้เด็ก 
  ได้รับความปลอดภยั 
  2.ป้องกันเด็กมิให้หนีออกจากบ้านมาเร่ร่อนและมาประกอบอาชีพค้าประเวณี 
  และเพ่ือเป็นหลักประกันในด้านความปลอดภัยในชีวิตและความเป็นอยู่ของ 
  เด็ก ในด้านปัจจัยสี่ 
  3.รีบเร่งฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย จิตใจของเด็กตามเป้าหมายให้ดําเนินชีวิตอยู่ 
  ได้อย่างปลอดภัย /พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ 
  สติปัญญาอย่างต่อเน่ืองหลังการฟ้ืนฟู และค้าหาศักยภาพ ความสนใจ และ 
  ให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือการมีชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 1.งานออกติดตามช่วยเหลือเด็กโดยเร่งด่วนเม่ือได้รับแจ้งจากพลเมืองดี 
  2.งานบ้านคุ้มครองเด็ก เพ่ือให้การดูแลอุปการะเด็กในทุกด้านและการให้ 
  การศึกษา 
  3.ศูนย์กิจกรรมเพื่อเด็กสําหรับฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจโดยใช้กิจกรรมที่ 
  หลากหลาย 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน การบริจาคภายในประเทศ 
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มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) 
Foundation for Rehabilitation and Development of Childen and Family 
1035/3 ถ.ศรีนครินทร์ (ตู้ ปณ.35 อ่อนนุช) เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  (02) 721 2983-4   
โทรสาร  (02) 721 2985 
อีเมล์   ampornwa@email.ksc.net  
เว็บไซต์  www.FORDEC.org 
ผู้ติดต่อ  อัมพร วัฒนวงศ์ (ผู้อํานวยการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2541  
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู และพัฒนาเด็ก เยาวชนท่ียากไร้ ด้อยโอกาส พิการ 
  กําพร้า เร่ร่อน ติดสารเสพติด ติดเช้ือเอชไอวี และอ่ืนๆ โดยช่วยเหลือด้าน 
  ปัจจัยท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต และพัฒนาผ่านโครงการต่าง ๆ 
  2.เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็น 
  พลเมืองที่ดีมีคุณภาพของชาติ 
  3.ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของเด็กทางสุขวิทยา 
  อนามัย และพัฒนาชุมชน 
กิจกรรม 1.โครงการเพ่ือการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา 
  2.โครงการอาหารกลางวัน เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
  3.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กในชุมชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน หน่วยรัฐ, เอกชนทั่วไป, การบริจาคของคนไทยทั้งในและต่างประเทศ, 
  สถานทูตญ่ีปุ่น, สถานทูตอังกฤษ 
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มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
The Center for the Protection of Children’s Right Foundation 
185/16 ซอยวัดดีดวด ถ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท์  (02)  412 1196, (02) 412 0739, (02) 864 1421  
โทรสาร  (02) 412 9833 
อีเมล์   cpcr@thaichildrights.org  
เว็บไซต์  www.thaichildrights.org 
ผู้ติดต่อ  สรรพสิทธ์ิ คุมพ์ประพันธ์ (ผู้อํานวยการและเลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2524 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การ 
  สหประชาชาติ 
  2.เพ่ือให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ ตามอนุสัญญาว่าด้วย 
  สิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ 
  3.เพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางในการปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศ 
  ไทย ให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ 
กิจกรรม 1.งานคุ้มครองสิทธิ สร้างหลักประกันความปลอดภัยแก่เด็กให้มีการดูแล ปกป้อง 
  บําบัด ฟ้ืนฟูเบื้องต้น และนําเสนอข้อเท็จจริงแก่กระบวนการยุติธรรม 
  2.งานบําบัดฟ้ืนฟู พัฒนาการประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว พัฒนาการวินิจฉัย 
  สาเหตุของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับเด็ก พัฒนากระบวนการบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก 
  ท่ีถูกละเมิดสิทธิ ให้สามารถกลับมามีชีวิตเช่นเดียวกับเด็กปกติ 
  3.งานรณรงค์ เผยแพร่ ผลักดันให้เกิดการปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนให้ปลอดภัย 
  ท้ังการพัฒนากฎหมาย สร้างกลุ่มสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและ ครอบครัว 
  สร้างศักยภาพให้เด็กหลีกเลี่ยงจากอันตรายได้ และขยายพันธมิตร 
พื้นท่ีปฏิบัตงิาน ท่ัวประเทศ, กลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง, (ลาว,เวียดนาม,พม่า,กัมพูชา,และจีน) 
แหล่งทุน UNICEF, ISPCAN, PARTAGE, TDH Germany เป็นต้น 
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มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ 
Hotline Center Foundation 
145/6 อาคารฮอทไลน์วิลล่า ซอยวิภาวดีรังสิต 20 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
โทรศัพท์  (02) 276 2950, (02) 277 8811, (02) 277 7699 
โทรสาร  (02) 691 4056-7 
อีเมล์   hotline@hotline.or.th , hotlinecenter@usa.net และ hlc@hotmail.com 
เว็บไซต์  www.hotline.or.th และ www.deldek.com 
ผู้ติดต่อ  อรอนงค์ อินทรวิจิตร (ประธานกรรมการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง  2528 
วัตถุประสงค์ 1.ให้คําปรึกษาและคําแนะนําทางจิตวิทยาแบะ HIV/AIDS โดยนักจิตวิทยา 
  2.ส่งเสริมและพัฒนานักวิชาชีพด้านจิตวิทยา เพ่ือขยายความช่วยเหลือ สู่ชุมชน 
  ทุกระดับ 
  3.พัฒนาทักษะและโครงการสร้างระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เพ่ือ  
  สร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กิจกรรม 1.บ้านของพรุ่งน้ี เป็นบ้านพักช่ัวคราว เพ่ือพัฒนาสภาพกายและจิตใจแก่ 
  ผู้หญิงและเด็ก ท่ีตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทุกรูปแบบ 
  2.โครงการฮอทไลน์เคลื่อนที่สู่โรงเรียน เพ่ือนําความรู้ ความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ 
  แก่เด็กในโรงเรียนท่ัวราชอาณาจักร 
  3.สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์ ให้บริการฝึกอบรมทักษะการให้บริการปรึกษา 
  แนะนําด้านต่าง ๆ, หลักสูตรผู้นําสตรี ฯลฯ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน ระดมทุนเองด้วยงานฝึกอบรม, ผลิตรายการโทรทัศน์ 
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มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 
Foundation for the Better Life of Children 
100/475 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์  (02) 574 1381, (02) 574 3753, (02) 574 6162  
โทรสาร  (02) 982 1477 
ผู้ติดต่อ  วัลลภ ตังคณานุรักษ์ (เลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2530 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์สิทธิเด็กตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ 
  เด็กแห่งสหประชาชาติ 
  2.เพ่ือช่วยเหลือ พัฒนาเด็กที่ถูกทอดทิ้งและด้อยโอกาสให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ 
  ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
  3.เพ่ือศึกษาและแสวงหารูปแบบการสร้างสรรค์เด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
  และสร้างคุณค่าท่ีดีต่อสังคม 
กิจกรรม 1.งานป้องกันเด็กที่ต้นทาง เช่น ทุนการศึกษา จักรยานเพ่ือเด็ก อุปกรณ์เกมส์/ 
  ดนตรี/กีฬา ชุดนักเรียนและหนังสือเรียนสําหรับเด็ก 
  2.งานรุกช่วยเหลือเด็ก เช่น ครูข้างถนน ครูสัญจร งานหลักฐานและส่งต่อ 
  (ไม่มีใบเกิด ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน) เพ่ือให้มีโอกาสท่ีดีในสังคม 
  3.งานเชิงวิชาการ เช่น ศูนย์ข้อมูลรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กไว้อย่างเป็นระบบ 
  รณรงค์เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน รับบริจาค 
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ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์เพ่ือชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
The Youth Center for the Promotion of Life Services and Environmental 
36/23-24 หมู่ 2 ถ.รามอินทรา กม.4 แขวงอนุสาวรีย์ฯ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศัพท์  (081) 308 5688 
โทรสาร  (02) 971 9673 
อีเมล์   yple@thailandkid.com 
ผู้ติดต่อ  ฉัตรชัย เชื้อรามัญ (ผู้อํานายการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2535 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือคิดค้นกิจกรรม เกมส์สื่อความหมายท่ีง่ายต่อความเข้าใจ และอบรมให้ 
  เครือข่ายฯ นําไปขยายผล 
  2.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการให้เยาวชน กลุ่ม องค์กร 
  เครือข่ายทํางานได้อย่างต่อเน่ือง 
  3.เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดทําโครงการ และวางรากฐานงาน 
  อาสาสมัครเยาวชนในพ้ืนที่ เพ่ือจัดการศึกษา พัฒนาจิตสํานึก สร้างเวที 
  การมีส่วนร่วมของเยาวชนที่ถูกต้องเหมาะสม 
กิจกรรม 1.อบรมเรื่องกระบวนการเป็นผู้นํา สิ่งแวดล้อม Walk Rally สิทธิเด็ก 
  การเป็นอาสาสมัคร การบําเพ็ญประโยชน์ ผ่านเกมส์สื่อความหมาย 
  2.อบรมเทคนิคกระบวนการพัฒนากลุ่ม เครือข่าย การจัดทําสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 
  เด็กและเยาวชน 
  3.จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และสั่งพิมพ์ ด้วยตัวเด็ก 
  และเยาวชนเอง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
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สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
National Council Chilren and Youth Development 
618/1 ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 255 9922, (02) 651 7033  
โทรสาร  (02) 254 7219 
อีเมล์   ncyd@dordek.org  
เว็บไซต์  www.dordek.org 
ผู้ติดต่อ  ศรีศักด์ิ ไทยอารี (ผู้อํานวยการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2527 
วัตถุประสงค์ 1.เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านนโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนา 
  เด็กและเยาวชนกับองค์กรเอกชนต่าง ๆ 
  2.เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ขององค์กร 
  เอกชน 
  3.เป็นศูนย์กลางส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของ 
  องค์กรเอกชน 
กิจกรรม 1.งานสร้างเสริมสนับสนุนเครือข่ายข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูล กลไกเพ่ือ 
  คุ้มครองสิทธิเด็ก 
  2.พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและ 
  เยาวชน ผู้นํากลุ่ม เครือข่ายเยาวชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
  ในกระบวนการพัฒนาสังคม 
  3.สร้างองค์ความรู้ ต้นแบบ และแนวทางในการทํางานพัฒนาเด็กและเยาวชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน ภาคธุรกิจเอกชน, รัฐบาล, องค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานในสังกัด 
  สหประชาชาติ, องค์กรสาธารณประโยชน์ในและต่างประเทศ 
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สมาคมผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยพระบรมราชินูปถุมภ์ 
The Girl Guides Association of Thailand Under The Royal Patronago of Her Majesty  
The Queen 
5/1-2 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 245 0242, (02) 245 3599, (02) 246 4324 
โทรสาร  (02) 246 4699 
อีเมล์   ggat@cscoms.com 
ผู้ติดต่อ  ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ (นายกสมาคม) 
วัตถุประสงค์ 1.อบรม ส่งเสริม และสนับสนุนเด็กหญิง และเยาวชนสตรีให้เป็นพลเมืองดี มี  
  ความผาสุกในการดํารงชีวิตและบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ 
  ตามหลักขององค์การผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งโลก 
  2.สง่เสริม และสนับสนุนให้เด็กหญิง และเยาวชนสตรี มีการศึกษา เพ่ือ 
  สามารถพัฒนาตนเอง ท้ังในด้านเศรษฐกิจ อนามัย และสังคม รวมทั้งให้ 
  ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้า เคร่ืองแบบนักเรียน อุปกรณ์กีฬา 
  แก่เยาวชนท่ีขาดแคลน 
  3.สนับสนุนทรัพย์ในการก่อสร้างห้องกิจกรรม ห้องสมุด อาคารเอนกประสงค์ 
  แก่โรงเรียนในชุมชนและชนบท 
กิจกรรม 1.อบรมสตรีเป็นหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์ เพ่ือทําหน้าท่ีจัดชุมนุม 
  เยาวสมาชิกมาทํากิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง การเป็นผู้นําในระบอบ 
  ประชาธิปไตย ฯลฯ เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 
  2.จัดกิจกรรม โครงการ และค่ายพักแรมให้เยาวสตรี และเด็กผู้หญิงท่ีเป็น 
  สมาชิก ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน ทั้งระดับจังหวัด ภาค ประเทศ 
  3.คัดเลือกและส่งสมาชิกสตรี เยาวสตรี เข้าร่วมประชุมสัมมนา เข้าค่าย 
  ทัศนศึกษาในประเทศต่าง ๆ ท่ีมีกิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ 140 ประเทศ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน UNICEF, กรมประชมสงเคราะห์, สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสาน 
  งานเยาวชนแห่งชาติ 
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สมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน 
Young PeoPle Deveolpment Centers 
16/1 ซอยมูลทรัพย์ 1 (รามคําแหงซอย 1 ) ถ.รามคําแหง  
แขวงคลองต้นเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  (02) 719 9191 
โทรสาร  (02) 717 3675 
อีเมล์   yp@ypdc.org 
ผู้ติดต่อ  เกื้อ แก้วเกตุ (ผู้อํานายการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2528 
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมให้เยาวชน โดยอาศัยความร่วมมือของ 
  เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชน ในชุมชนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 
กิจกรรม 1.จัดต้ังกลุ่มเยาวชน 
  2.จัดกิจกรรมค่ายพักแรม 
  3.จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้นํา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
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มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพ่ือเด็กและเยาวชน 
Suthasinee Noi-in Foundation for Chuildren and Youths 
3 หมู่ 12 บ้านประชาสรรค์ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 
โทรศัพท์  (045) 722 241  
โทรสาร  (045) 724 864 
ผู้ติดต่อ  สุธาสินี น้อยอินทร์ 
ปีท่ีก่อต้ัง 2532 
วัตถุประสงค์ 1.ให้การช่วยเหลือ แนะนําและส่งเสริมสวัสดิภาพทางร่างกายและจิตใจแก่เด็ก 
  เยาวชนและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ีประสบปัญหาด้านสุขภาพ 
  อนามัย หรือที่ตกเป็นเหยื่อของปัญหายาเสพติด เอดส์ หรือปัญหาสังคมอื่น ๆ 
  2.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ี 
  มีคุณภาพต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  3.ดําเนินการกับองค์กรการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือการสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรม 1.งานบ้านพัก 
  2.งานโรงเรียน 
  3.งานชุมชน(ยาเสพติด) 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน สดต. เขต 7 จ.อุบลราชธานี, ประชาสงเคราะห์ จ.ยโสธร 
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มูลนิธิคณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย 
123/19 ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.  
โทรศัพท์ 0-2518-0320  
โทรสาร  0-2518-0977  
ผู้บริหารองค์การ  นายธนู  กระทอง  ตําแหน่ง ประธานกรรมการ     
ปีท่ีก่อต้ัง 2505  
วัตถุประสงค์ เผยแพร่คริสศาสนานิกายคาทอลิกอุปการะฟ้ืนฟูส่งเสริมการศึกษาให้การศึกษาแก่ 
  เด็กกําพร้า  
กิจกรรม 1.โรงเรียนสอนคนพิการ (พัทยา)        

2.บ้านเด็กเร่ร่อน (พัทยา) 
3.โรงเรียนสอนคนตาบอด (พัทยา) 
4.ศูนย์ธารชีวิต (พัทยา) 
5.บ้านพักใจ (กรุงเทพฯ/เชียงใหม่) 
6.ศูนย์ช่วยเหลือเด็กชาวเขา (น่าน/เชียงใหม่) 
7.บ้านเด็กกําพร้า (พัทยา) 
8.ศูนย์บําบัดโรคภูมิแพ้  (คลองเตย) 

พื้นท่ีปฏิบัติการ ท่ัวประเทศไทย - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  233

มูลนิธิเด็ก 
สํานักงานตั้งอยู่ที่  460 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 67 
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
สถานท่ีติดต่อส่งเอกสาร 95/24 หมู่ท่ี 6 ซ.เกียรติร่วมมิตร ถ.พุทธมณฑลสาย4 
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220  
โทรศัพท์ 0-2814-1481-7  
โทรสาร  0-2814-0369  
ผู้บริหารองค์การ  ศ.นพ.ประเวศ วะสี ตําแหน่งประธานกรรมการ  
ปีท่ีก่อต้ัง พ.ศ.2522  
วัตถุประสงค์ ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กจากปัญหาด้านการละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
กิจกรรม 1. โครงการโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก  ดูแลและให้การศึกษา รวมท้ังให้ท่ีพักอาศัยแก่เด็ก โดยจัดการ

เรียนการสอนและจัดวิถีชีวิตในชุมชนท่ีสอดคล้องและเอ้ือต่อการเยียวยาจิตใจท่ีบอบชํ้า เน้นการ
ใหค้วามรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจแก่เด็กๆ 
2. โครงการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ดูแลและให้การศึกษา รวมท้ังให้ท่ีพักอาศัยแก่
เด็ก โดยจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้มีพัฒนาการและเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมท่ี
เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคน 
3. โครงการบ้านทานตะวัน ช่วยเลอเด็กและครอบครัวท่ียากจน ประสบปัญหาเรื่องความไม่
พร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก โดยรับเด็กเข้ามาดูแล ฟักฟ้ืน และพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
รวมทั้งสงเคราะห์นมผง ให้คําปรึกษาแก่ครอบครัว 
4. โครงการสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก 

- กิจกรรมอาหารเพลเพ่ือสามเณรในชนบทและบรรพชาสามเณร 
- กิจกรรมอาหารกลางวันเพ่ือเด็กในชนบท 
- กิจกรรมอุปการะเด็กและทุนการศึกษาเพ่ือเด็กยากไร้ในชนบท 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชนบท 

5. สํานักงานส่งเสริมงานมูลนิธิเด็กและสถาบันการตู์นไทย 
จัดทําหนังสือเด็กและพ่อแม่ เยาวชน ที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิด ตลอดจนหนังสือในแนว
การศึกษา ปรัชญา วิทยาศาสตร์ และสุขภาพ รวมทั้งหนังสือท่ีรวบรวมองค์ความรู้ ด้านสื่อ
การ์ตูนเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาและผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
6. โครงการสื่อสร้างสังคมอุดมสุข รายการโทรทัศน์เพ่ือเป็นสะพานเช่ือมระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กให้
เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัว เกิด
บรรยากาศแห่งความเอ้ืออาทรภายในครอบครัว และเพ่ือนําเสนอเรื่องราวความเป็นจริงให้สังคม
รับทราบเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

พื้นท่ีปฏิบัติการ ท่ัวประเทศ  
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สหทัยมูลนิธ ิ
850/33 สุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กทม. 10110  
โทรศัพท์ 0-2381-8874-6  
โทรสาร  0-2381-8837  
ผู้บริหารองค์การ  นางสาวจินตนา นนทะเปาระยะ ผู้อํานวยการบริหาร  
ปีท่ีก่อต้ัง พ.ศ.2544  
วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมและดําเนินการให้เด็กทุกคนมีชีวิตอยู่ในครอบครัวของตนเองด้วยความม่ันคงผาสุก 

2. จัดหาครอบครัวทดแทนให้แก่เด็กซ่ึงไม่อาจอยู่กับครอบครัวของตนเองได้ 
3. ส่งเสริมและจัดหาครอบครัวบุญธรรมโดยดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักสังคม
สงเคราะห ์
4. ส่งเสริมและให้บริการสวัสดิการครอบครัวและเด็กตามหลักวิชาสังคมสงเคราะห์ 
5. ส่งเสริมและประสานงานกับองค์การต่างๆที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการครอบครัวและเด็ก 
6. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านสวัสดิการครอบครัวและเด็ก ทั้งน้ีเป็นการกระทําโดยไม่มุ่งแสวงหา
กําไร หรือไม่เก่ียวข้องลัทธิการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น 
7. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองงานพัฒนาเด็กและครอบครัวโดยผ่านสื่อต่างๆ
รวมทั้งสื่อมวลชนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  

กิจกรรม - ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือหญิงท้องไม่พร้อม 
- ฟ้ืนฟูครอบครัว ให้คําปรึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา นมผง อาหารเสริมราคาทุน 
- ครอบครัวทดแทนช่ัวคราวสําหรับเด็กท่ีครอบครัวไม่อาจเลี้ยงดูได้ 
- จัดหาครอบครัวบุญธรรมสําหรับเด็กกําพร้า 
- จัดหาอาสาสมัครสํารับเด็กกําพร้าในสถานสงเคราะห์ 
- ผ่าตัดแก้ไขสภาพความพิการ 

พื้นท่ีปฏิบตัิการ กรุงเทพและปริมณฑล, จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง สุราษฎร์ธานี และตรัง 
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จังหวัดสุพรรณบุรี 

กลุ่มส่ือชาวบ้าน (มะขามป้อม)  
Grassroots Micro Media Project (Makhampom Theatre Group) 
55 ซอยอินทามระ 3 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 616 8473   
โทรสาร  (02) 616 8474 
อีเมล์   makhampom@hotmail.com 
ปีท่ีก่อต้ัง 2523 
วัตถุประสงค์ 1.ผลิตสื่อและเผยแพร่ละครประชาชย (People Theatre) เพ่ือประชาชน 
  2.เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความ ภูมิปัญญาระหว่างชุมชน 
  ชนบทกับชุมชนเมือง โดยใช้กระบวนการละครเพื่อการพัฒนา 
  3.เพ่ือสนับสนุนการทํางาน และเผยแพร่เทคนิคการใช้สื่อละครให้กับบุคคล 
  กลุ่มบุคคล องค์กรต่าง ๆ ให้สามารถทํางานและเผยแพร่เทคนิคการใช้สื่อ 
  ละครเพ่ือการพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
กิจกรรม 1.ละครชุมชน เพ่ือพัฒนาเยาวชนในชุมชนในระยะยาว 
  2.ต้ังกลุ่มละครมะขามป้อม เพ่ือจัดกิจกรรมการแสดงท้ังท่ีเป็นละครรณรงค์ 
  และละครนําร่องหรือละครย่อยที่ผสมผสานเทคนิคละครร่วมสมัยกับศิลปะ 
  พ้ืนบ้าน และวัฒนธรรมชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน 
  3.งานข้อมูล และเผยแพร่ เป็นการผลิตส่ือเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์การ 
  ทํางานสู่ประชาชน และต้ังศูนย์ข้อมูลเพ่ือให้บริการข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ และต่างประเทศ 
แหล่งทุน United Nations International Drog Control, สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
  การวิจัย, มูลนิธิมยุติการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ 
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กลุ่มส่ือสายใย 
Media Link Group 
49 ซอย 57 การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์  (02) 735 5879, (02) 377 5486, (089) 665 8258   
โทรสาร  (02) 728 6539 
อีเมล์   Sorathon.s@chiaiyo.com  
ปีท่ีก่อต้ัง 2532 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือนําความรู้ ความเข้าใจในแขวงวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ให้เป็นสาระบันเทิง 
  ท่ีเหมาะสม ประหยัดและง่ายต่อการทําความเข้าใจ เพ่ือนําเสนอต่อเด็ก เยาวชน 
  และประชาชนทั่วไป 
  2.เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของการเสพยาเสพติด 
  การติดเช้ือเอดส์ และการป้องกันการได้รับเช้ือเอดส์ 
  3.เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ การเพ่ิมความรู้ความสามารถใน 
  การผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
กิจกรรม 1.ละครรณรงค์ 
  2.อบรมการทําหุ่นและพ้ืนฐานการแสดง 
  3.จัดค่ายพัฒนา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ (ท้ังในเขตเมืองและชนบท) 
แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน, หน่วยงานท่ัวในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  237

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน 
Catholic Commission for the Youth 
122/6-7 ซอยนาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์  (02) 681 5424, (02) 681 5349   
โทรสาร  (02) 681 5425 
อีเมล์   cyctforever@hotmail.com 
ผู้ติดต่อ  พระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ (ประธาน) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2520 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาตัวเอง ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ต่อตัวเอง พระศาสนจักร สังคม ประเทศชาติ 
  2.เพ่ือก่อให้เกิดกลไกในการประสานงานระหว่างผู้ทํางานกับเยาวชน และเป็น 
  แหลง่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเสริมสร้างแนวคิด วิธีการดําเนินงาน 
  3.เพ่ือประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในงานด้านอภิบาลเยาวชน 
กิจกรรม 1.โครงการด้านบุคลากร : จัดอบรม สัมมนา และสมัชชาเพ่ือให้ความรู้และ 
  วางแนวทางปฏิบัติงาน รวมท้ังความรู้เชิงอภิบาลเยาวชน 
  2.โครงการด้านกลุ่มประสบการณ์ : จัดอบรมผู้นําเยาวชน, ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  กิจกรรมส่งเสริมพลังเด็กและเยาวชน 
  3.โครงการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม : จัดค่ายผู้นําเยาวชนระดับชาติ และ  
  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพระศาสนจักรคาทอลิก 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน สภาพสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
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มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 
Child Protection Foundation 
80/1 ซอยลาดพร้าว 106 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลวง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์  (02) 538 6227, (02) 539 4041   
โทรสาร  (02) 539 4042 
อีเมล์   chuildprotection@thaimail.com 
ผู้ติดต่อ  มนตรี สินทวิชัย (เลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2534 
วัตถุประสงค์  1.ติดตามช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
  ซ่ึงกฎหมายไม่มีผลบังคับใช้และไม่สามารถคุ้มครองเด็ก หรือแก้ปัญหาให้เด็ก 
  ได้รับความปลอดภยั 
  2.ป้องกันเด็กมิให้หนีออกจากบ้านมาเร่ร่อนและมาประกอบอาชีพค้าประเวณี 
  และเพ่ือเป็นหลักประกันในด้านความปลอดภัยในชีวิตและความเป็นอยู่ของ 
  เด็ก ในด้านปัจจัยสี่ 
  3.รีบเร่งฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย จิตใจของเด็กตามเป้าหมายให้ดําเนินชีวิตอยู่ 
  ได้อย่างปลอดภัย /พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ 
  สติปัญญาอย่างต่อเน่ืองหลังการฟ้ืนฟู และค้าหาศักยภาพ ความสนใจ และ 
  ให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือการมีชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 1.งานออกติดตามช่วยเหลือเด็กโดยเร่งด่วนเม่ือได้รับแจ้งจากพลเมืองดี 
  2.งานบ้านคุ้มครองเด็ก เพ่ือให้การดูแลอุปการะเด็กในทุกด้านและการให้ 
  การศึกษา 
  3.ศูนย์กิจกรรมเพื่อเด็กสําหรับฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจโดยใช้กิจกรรมที่ 
  หลากหลาย 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน การบริจาคภายในประเทศ 
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มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) 
Foundation for Rehabilitation and Development of Childen and Family 
1035/3 ถ.ศรีนครินทร์ (ตู้ ปณ.35 อ่อนนุช) เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  (02) 721 2983-4   
โทรสาร  (02) 721 2985 
อีเมล์   ampornwa@email.ksc.net  
เว็บไซต์  www.FORDEC.org 
ผู้ติดต่อ  อัมพร วัฒนวงศ์ (ผู้อํานวยการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2541  
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู และพัฒนาเด็ก เยาวชนท่ียากไร้ ด้อยโอกาส พิการ 
  กําพร้า เร่ร่อน ติดสารเสพติด ติดเช้ือเอชไอวี และอ่ืนๆ โดยช่วยเหลือด้าน 
  ปัจจัยท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต และพัฒนาผ่านโครงการต่าง ๆ 
  2.เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็น 
  พลเมืองที่ดีมีคุณภาพของชาติ 
  3.ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของเด็กทางสุขวิทยา 
  อนามัย และพัฒนาชุมชน 
กิจกรรม 1.โครงการเพ่ือการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา 
  2.โครงการอาหารกลางวัน เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
  3.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กในชุมชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน หน่วยรัฐ, เอกชนทั่วไป, การบริจาคของคนไทยทั้งในและต่างประเทศ, 
  สถานทูตญ่ีปุ่น, สถานทูตอังกฤษ 
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มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
The Center for the Protection of Children’s Right Foundation 
185/16 ซอยวัดดีดวด ถ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท์  (02)  412 1196, (02) 412 0739, (02) 864 1421  
โทรสาร  (02) 412 9833 
อีเมล์   cpcr@thaichildrights.org  
เว็บไซต์  www.thaichildrights.org 
ผู้ติดต่อ  สรรพสิทธ์ิ คุมพ์ประพันธ์ (ผู้อํานวยการและเลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2524 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การ 
  สหประชาชาติ 
  2.เพ่ือให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ ตามอนุสัญญาว่าด้วย 
  สิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ 
  3.เพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางในการปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศ 
  ไทย ให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ 
กิจกรรม 1.งานคุ้มครองสิทธิ สร้างหลักประกันความปลอดภัยแก่เด็กให้มีการดูแล ปกป้อง 
  บําบัด ฟ้ืนฟูเบื้องต้น และนําเสนอข้อเท็จจริงแก่กระบวนการยุติธรรม 
  2.งานบําบัดฟ้ืนฟู พัฒนาการประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว พัฒนาการวินิจฉัย 
  สาเหตุของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับเด็ก พัฒนากระบวนการบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก 
  ท่ีถูกละเมิดสิทธิ ให้สามารถกลับมามีชีวิตเช่นเดียวกับเด็กปกติ 
  3.งานรณรงค์ เผยแพร่ ผลักดันให้เกิดการปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนให้ปลอดภัย 
  ท้ังการพัฒนากฎหมาย สร้างกลุ่มสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและ ครอบครัว 
  สร้างศักยภาพให้เด็กหลีกเลี่ยงจากอันตรายได้ และขยายพันธมิตร 
พื้นท่ีปฏิบัตงิาน ท่ัวประเทศ, กลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง, (ลาว,เวียดนาม,พม่า,กัมพูชา,และจีน) 
แหล่งทุน UNICEF, ISPCAN, PARTAGE, TDH Germany เป็นต้น 
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มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ 
Hotline Center Foundation 
145/6 อาคารฮอทไลน์วิลล่า ซอยวิภาวดีรังสิต 20 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
โทรศัพท์  (02) 276 2950, (02) 277 8811, (02) 277 7699 
โทรสาร  (02) 691 4056-7 
อีเมล์   hotline@hotline.or.th , hotlinecenter@usa.net และ hlc@hotmail.com 
เว็บไซต์  www.hotline.or.th และ www.deldek.com 
ผู้ติดต่อ  อรอนงค์ อินทรวิจิตร (ประธานกรรมการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง  2528 
วัตถุประสงค์ 1.ให้คําปรึกษาและคําแนะนําทางจิตวิทยาแบะ HIV/AIDS โดยนักจิตวิทยา 
  2.ส่งเสริมและพัฒนานักวิชาชีพด้านจิตวิทยา เพ่ือขยายความช่วยเหลือ สู่ชุมชน 
  ทุกระดับ 
  3.พัฒนาทักษะและโครงการสร้างระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เพ่ือ  
  สร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กิจกรรม 1.บ้านของพรุ่งน้ี เป็นบ้านพักช่ัวคราว เพ่ือพัฒนาสภาพกายและจิตใจแก่ 
  ผู้หญิงและเด็ก ท่ีตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทุกรูปแบบ 
  2.โครงการฮอทไลน์เคลื่อนที่สู่โรงเรียน เพ่ือนําความรู้ ความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ 
  แก่เด็กในโรงเรียนท่ัวราชอาณาจักร 
  3.สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์ ให้บริการฝึกอบรมทักษะการให้บริการปรึกษา 
  แนะนําด้านต่าง ๆ, หลักสูตรผู้นําสตรี ฯลฯ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน ระดมทุนเองด้วยงานฝึกอบรม, ผลิตรายการโทรทัศน์ 
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มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 
Foundation for the Better Life of Children 
100/475 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์  (02) 574 1381, (02) 574 3753, (02) 574 6162  
โทรสาร  (02) 982 1477 
ผู้ติดต่อ  วัลลภ ตังคณานุรักษ์ (เลขาธิการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2530 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์สิทธิเด็กตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ 
  เด็กแห่งสหประชาชาติ 
  2.เพ่ือช่วยเหลือ พัฒนาเด็กที่ถูกทอดทิ้งและด้อยโอกาสใหเ้ติบโตอย่างสมบูรณ์ 
  ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
  3.เพ่ือศึกษาและแสวงหารูปแบบการสร้างสรรค์เด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
  และสร้างคุณค่าท่ีดีต่อสังคม 
กิจกรรม 1.งานป้องกันเด็กที่ต้นทาง เช่น ทุนการศึกษา จักรยานเพ่ือเด็ก อุปกรณ์เกมส์/ 
  ดนตรี/กีฬา ชุดนักเรียนและหนังสือเรียนสําหรับเด็ก 
  2.งานรุกช่วยเหลือเด็ก เช่น ครูข้างถนน ครูสัญจร งานหลักฐานและส่งต่อ 
  (ไม่มีใบเกิด ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน) เพ่ือให้มีโอกาสท่ีดีในสังคม 
  3.งานเชิงวิชาการ เช่น ศูนย์ข้อมูลรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กไว้อย่างเป็นระบบ 
  รณรงค์เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน รับบริจาค 
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ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์เพ่ือชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
The Youth Center for the Promotion of Life Services and Environmental 
36/23-24 หมู่ 2 ถ.รามอินทรา กม.4 แขวงอนุสาวรีย์ฯ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศัพท์  (081) 308 5688 
โทรสาร  (02) 971 9673 
อีเมล์   yple@thailandkid.com 
ผู้ติดต่อ  ฉัตรชัย เชื้อรามัญ (ผู้อํานายการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2535 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือคิดค้นกิจกรรม เกมส์สื่อความหมายท่ีง่ายต่อความเข้าใจ และอบรมให้ 
  เครือข่ายฯ นําไปขยายผล 
  2.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการให้เยาวชน กลุ่ม องค์กร 
  เครือข่ายทํางานได้อย่างต่อเน่ือง 
  3.เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดทําโครงการ และวางรากฐานงาน 
  อาสาสมัครเยาวชนในพ้ืนที่ เพ่ือจัดการศึกษา พัฒนาจิตสํานึก สร้างเวที 
  การมีส่วนร่วมของเยาวชนที่ถูกต้องเหมาะสม 
กิจกรรม 1.อบรมเรื่องกระบวนการเป็นผู้นํา สิ่งแวดล้อม Walk Rally สิทธิเด็ก 
  การเป็นอาสาสมัคร การบําเพ็ญประโยชน์ ผ่านเกมส์สื่อความหมาย 
  2.อบรมเทคนคิกระบวนการพัฒนากลุ่ม เครือข่าย การจัดทําสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 
  เด็กและเยาวชน 
  3.จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และสั่งพิมพ์ ด้วยตัวเด็ก 
  และเยาวชนเอง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
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สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
National Council Chilren and Youth Development 
618/1 ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 255 9922, (02) 651 7033  
โทรสาร  (02) 254 7219 
อีเมล์   ncyd@dordek.org  
เว็บไซต์  www.dordek.org 
ผู้ติดต่อ  ศรีศักด์ิ ไทยอารี (ผู้อํานวยการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2527 
วัตถุประสงค์ 1.เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านนโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนา 
  เด็กและเยาวชนกับองค์กรเอกชนต่าง ๆ 
  2.เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ขององค์กร 
  เอกชน 
  3.เป็นศูนย์กลางส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของ 
  องค์กรเอกชน 
กิจกรรม 1.งานสร้างเสริมสนับสนุนเครือข่ายข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูล กลไกเพ่ือ 
  คุ้มครองสิทธิเด็ก 
  2.พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและ 
  เยาวชน ผู้นํากลุ่ม เครือข่ายเยาวชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
  ในกระบวนการพัฒนาสังคม 
  3.สร้างองค์ความรู้ ต้นแบบ และแนวทางในการทํางานพัฒนาเด็กและเยาวชน 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน ภาคธุรกิจเอกชน, รัฐบาล, องค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานในสังกัด 
  สหประชาชาติ, องค์กรสาธารณประโยชน์ในและต่างประเทศ 
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สมาคมผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยพระบรมราชินูปถัมภ์ 
The Girl Guides Association of Thailand Under The Royal Patronago of Her Majesty  
The Queen 
5/1-2 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์  (02) 245 0242, (02) 245 3599, (02) 246 4324 
โทรสาร  (02) 246 4699 
อีเมล์   ggat@cscoms.com 
ผู้ติดต่อ  ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ (นายกสมาคม) 
วัตถุประสงค์ 1.อบรม ส่งเสริม และสนับสนุนเด็กหญิง และเยาวชนสตรีให้เป็นพลเมืองดี มี  
  ความผาสุกในการดํารงชีวิตและบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ 
  ตามหลักขององค์การผู้บําเพ็ญประโยชน์แห่งโลก 
  2.สง่เสริม และสนับสนุนให้เด็กหญิง และเยาวชนสตรี มีการศึกษา เพ่ือ 
  สามารถพัฒนาตนเอง ท้ังในด้านเศรษฐกิจ อนามัย และสังคม รวมทั้งให้ 
  ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้า เคร่ืองแบบนักเรียน อุปกรณ์กีฬา 
  แก่เยาวชนท่ีขาดแคลน 
  3.สนับสนุนทรัพย์ในการก่อสร้างห้องกิจกรรม ห้องสมุด อาคารเอนกประสงค์ 
  แก่โรงเรียนในชุมชนและชนบท 
กิจกรรม 1.อบรมสตรีเป็นหัวหน้าหมวดผู้บําเพ็ญประโยชน์ เพ่ือทําหน้าท่ีจัดชุมนุม 
  เยาวสมาชิกมาทํากิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง การเป็นผู้นําในระบอบ 
  ประชาธิปไตย ฯลฯ เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 
  2.จัดกิจกรรม โครงการ และค่ายพักแรมให้เยาวสตรี และเด็กผู้หญิงท่ีเป็น 
  สมาชิก ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน ทั้งระดับจังหวัด ภาค ประเทศ 
  3.คัดเลือกและส่งสมาชิกสตรี เยาวสตรี เข้าร่วมประชุมสัมมนา เข้าค่าย 
  ทัศนศึกษาในประเทศต่าง ๆ ท่ีมีกิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ 140 ประเทศ 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน UNICEF, กรมประชมสงเคราะห์, สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสาน 
  งานเยาวชนแห่งชาติ 
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สมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน 
Young PeoPle Deveolpment Centers 
16/1 ซอยมูลทรัพย์ 1 (รามคําแหงซอย 1 ) ถ.รามคําแหง  
แขวงคลองต้นเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์  (02) 719 9191 
โทรสาร  (02) 717 3675 
อีเมล์   yp@ypdc.org 
ผู้ติดต่อ  เกื้อ แก้วเกตุ (ผู้อํานายการ) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2528 
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมให้เยาวชน โดยอาศัยความร่วมมือของ 
  เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชน ในชุมชนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 
กิจกรรม 1.จัดต้ังกลุ่มเยาวชน 
  2.จัดกิจกรรมค่ายพักแรม 
  3.จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเป็นผู้นํา 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
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องค์การแตร์ เด ซอม เยอรมนี 
Terre des Hommes Germany 
28 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10320  
โทรศัพท์  (02) 318 1647, (02) 716 5921  
โทรสาร  (02) 318 1015 
อีเมล์   tdbhbkk@email.ksc.net 
ผู้ติดต่อ  ดร.วอลเตอร์ สโครบาเนค (ผู้ประสานงาน) 
ปีท่ีก่อต้ัง 2519 
วัตถุประสงค์ 1.สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการท่ีช่วยเหลือเด็ก โดยอาศัยหลักการพัฒนา 
  สังคม 
  2.เพ่ือให้ชุมชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้โดยอาศัยเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน 
  หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอ่วัฒนธรรมชุมชน 
  3.เพ่ือให้สังเคราะห์ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องสิทธิเด็กและสถานภาพ 
  ทางสังคมทางผู้หญิง 
กิจกรรม 1.ให้การสนับสนุนเงินทุนเน้นด้านเด็กและสตรี 
  2.ทํางานเชิงพัฒนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เช่น ความหลากหลาย 
  ทางชีวภาพ บทบาทหญิง-ชาย แรงงานเด็ก การค้าประเวณี 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แหล่งทุน เงินบริจาคจากประชาชนในเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ 
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มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพ่ือเด็กและเยาวชน 
Suthasinee Noi-in Foundation for Chuildren and Youths 
3 หมู่ 12 บ้านประชาสรรค์ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 
โทรศัพท์  (045) 722 241  
โทรสาร  (045) 724 864 
ผู้ติดต่อ  สุธาสินี น้อยอินทร์ 
ปีท่ีก่อต้ัง 2532 
วัตถุประสงค์ 1.ให้การช่วยเหลือ แนะนําและส่งเสริมสวัสดิภาพทางร่างกายและจิตใจแก่เด็ก 
  เยาวชนและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ีประสบปัญหาด้านสุขภาพ 
  อนามัย หรือที่ตกเป็นเหยื่อของปัญหายาเสพติด เอดส์ หรือปัญหาสังคมอื่น ๆ 
  2.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ี 
  มีคุณภาพต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  3.ดําเนินการกับองค์กรการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือการสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรม 1.งานบ้านพัก 
  2.งานโรงเรียน 
  3.งานชุมชน(ยาเสพติด) 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ท่ัวประเทศ 
แหล่งทุน สดต. เขต 7 จ.อุบลราชธานี, ประชาสงเคราะห์ จ.ยโสธร 
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มูลนิธิคณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย 
123/19 ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.  
โทรศัพท์ 0-2518-0320  
โทรสาร  0-2518-0977  
ผู้บริหารองค์การ  นายธนู  กระทอง  ตําแหน่ง ประธานกรรมการ     
ปีท่ีก่อต้ัง 2505  
วัตถุประสงค์ เผยแพร่คริสศาสนานิกายคาทอลิกอุปการะฟ้ืนฟูส่งเสริมการศึกษาให้การศึกษาแก่ 
  เด็กกําพร้า  
กิจกรรม 1.โรงเรียนสอนคนพิการ (พัทยา)        

2.บ้านเด็กเรร่่อน (พัทยา) 
3.โรงเรียนสอนคนตาบอด (พัทยา) 
4.ศูนย์ธารชีวิต (พัทยา) 
5.บ้านพักใจ (กรุงเทพฯ/เชียงใหม่) 
6.ศูนย์ช่วยเหลือเด็กชาวเขา (น่าน/เชียงใหม่) 
7.บ้านเด็กกําพร้า (พัทยา) 
8.ศูนย์บําบัดโรคภูมิแพ้  (คลองเตย) 

พื้นท่ีปฏิบัติการ ท่ัวประเทศไทย - 
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มูลนิธิเด็ก 
สํานักงานตั้งอยู่ที่  460 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 67 
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
สถานท่ีติดต่อส่งเอกสาร 95/24 หมู่ท่ี 6 ซ.เกียรติร่วมมิตร ถ.พุทธมณฑลสาย4 
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220  
โทรศัพท์ 0-2814-1481-7  
โทรสาร  0-2814-0369  
ผู้บริหารองค์การ  ศ.นพ.ประเวศ วะสี ตําแหน่งประธานกรรมการ  
ปีท่ีก่อต้ัง พ.ศ.2522  
วัตถุประสงค์ ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กจากปัญหาด้านการละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
กิจกรรม 1. โครงการโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก  ดูแลและให้การศึกษา รวมทั้งให้ท่ีพักอาศัยแก่เด็ก โดยจัดการ

เรียนการสอนและจัดวิถีชีวิตในชุมชนท่ีสอดคล้องและเอ้ือต่อการเยียวยาจิตใจท่ีบอบชํ้า เน้นการ
ให้ความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจแก่เด็กๆ 
2. โครงการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ดูแลและให้การศึกษา รวมทั้งให้ท่ีพักอาศัยแก่
เด็ก โดยจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้มีพัฒนาการและเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมท่ี
เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคน 
3. โครงการบ้านทานตะวัน ช่วยเลอเด็กและครอบครัวที่ยากจน ประสบปัญหาเร่ืองความไม่
พร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก โดยรับเด็กเข้ามาดูแล ฟักฟ้ืน และพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
รวมทั้งสงเคราะห์นมผง ให้คําปรึกษาแก่ครอบครัว 
4. โครงการสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก 

- กิจกรรมอาหารเพลเพ่ือสามเณรในชนบทและบรรพชาสามเณร 
- กิจกรรมอาหารกลางวันเพ่ือเด็กในชนบท 
- กิจกรรมอุปการะเด็กและทุนการศึกษาเพ่ือเด็กยากไร้ในชนบท 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชนบท 

5. สํานักงานส่งเสริมงานมูลนิธิเด็กและสถาบันการ์ตูนไทย 
จัดทาํหนังสือเด็กและพ่อแม่ เยาวชน ที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิด ตลอดจนหนังสือในแนว
การศึกษา ปรัชญา วิทยาศาสตร์ และสุขภาพ รวมทั้งหนังสือท่ีรวบรวมองค์ความรู้ ด้านสื่อ
การ์ตูนเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาและผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
6. โครงการสื่อสร้างสังคมอุดมสุข รายการโทรทัศน์เพ่ือเป็นสะพานเช่ือมระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กให้
เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัว เกิด
บรรยากาศแห่งความเอ้ืออาทรภายในครอบครัว และเพ่ือนําเสนอเรื่องราวความเป็นจริงให้สังคม
รับทราบเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

พื้นท่ีปฏิบัติการ ท่ัวประเทศ  
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