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กิจกรรมพัฒนากลุม 

ในสถานสงเคราะห 

กรัญฑรัตน อินทรอราม  

 

 

 สถานสงเคราะหเปนอีกพื้นที่หนึ่งที่ตองใชเทคนิคและทักษะ

งานสังคมสงเคราะหกับผูรับการสงเคราะหท่ีเปนเด็กและบุคคลวัยรุนที่

ประสบปญหาทางสังคม 

 กรณีศึกษานี้คือ “บานมหาราช” ซ่ึงอยูในความอุปการะของ

สถานเยาวชน มูลนิธิมหาราช ตั้งอยูท่ีถนนรังสิต นครนายก ตําบล

รังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นับเปนสถานสงเคราะหแหงแรก

และแหงเดียวที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวและพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาประกอบพิธีเปดสถานสงเคราะหเมื่อ ป

พ.ศ.2506 

 ในป พ.ศ.2534 ขาพเจาไดมีโอกาสไปปฏิบัติหนาที่ใน

ตําแหนงหัวหนาฝายสังคมสงเคราะหระดับ 7 ท่ีสถานสงเคราะห

เยาวชนมูลนิธิมหาราชแหงนี้ ซ่ึงเปนสถานที่ใหการอุปการะเด็กกําพรา 

อนาถา เรรอน ไรท่ีพึ่ง อายุตั้งแต 8–18 ป เฉพาะเด็กชายที่รับชวงจาก

สถานแรกรับเด็ก และรับจากครอบครัวที่ประสบปญหา ทางสังคม บิดา 

มารดา แยกทาง หรือมีฐานะยากจนไมสามารถใหการเลี้ยงดูเด็ก ก็

สามารถนําเด็กมาเขารับการสงเคราะห ศึกษาเลาเรียนได ในระดับที่

สูงขึ้นจนถึงระดับปริญญา 

 สิ่งที่สังเกตเห็นก็คือ เด็กที่พอแมทอดทิ้งและขาดความรัก

ความเขาใจในการเลี้ยงดูเด็กสงผลทําใหเด็ก มีอารมณที่แปรปรวน ขาด

ทักษะการใชชีวิตอยางเห็นคุณคา ขาดการเรียนรูการเปนพลเมืองดี ท่ีมี
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คาตอตนเองและสังคม โดยเฉพาะการทําดีตอผูอ่ืนดวยความรัก และ

เมตตาดุจรักตัวเอง เด็กถูกหลอมมาจากครอบครัวที่เปราะบาง ขาด  

ตัวอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตที่ดีงามและถูกตองเหมาะสม 

 เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ท้ังท่ีพอแมของเด็กยังอยู สงผลทางดานจิตใจ

ใหเด็กเหลานี้เกิดความรังเกียจสังคม จึงมีความพยายามทุกวิถีทางที่จะ

แกแคนสังคม โดยการออกนอกลูนอกทาง ไมปฏิบัติตาม กฎระเบียบ

ของสถานสงเคราะหท่ีกําหนดไว ทําใหมองเห็นปญหาและเกิดแนวคิด

วานักสังคมสงเคราะหท่ีมีจิตวิญญาณของการพัฒนาตน พัฒนาคน และ

สังคม ควรตองทําเปนสิ่งแรกคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน เปลี่ยน

ทัศนคติ เปลี่ยนความรูสึกที่ไมดี ท้ังตอตนเองและผูอ่ืน โดยเฉพาะ

ความรูสึกที่เคียดแคนชิงชังตอบิดามารดา และผูท่ีอยูรอบตัวโดยหาทาง

กล่ันแกลงเด็กที่พักอยูรวมหอ ท่ีเปนเด็กเล็ก และเด็กชาวเขาซึ่งจะถูก

ล่ันแกลงจนอยูไมเปนสุขเพื่อประชดพอบานที่ดูแลเด็ก 

 พอบานบางหอก็ไมเอาใจใสท่ีจะบริหาร จัดการกับเด็กโตที่

ชอบแกลงนอง แตบางบานพอบานก็เอาใจใสดูแลเด็กดุจเปนลูกแทๆ 

แตก็มักเลือกปฏิบัติเฉพาะเด็กที่มีความประพฤติดีเทานั้น ดังนั้นการจะ

คาดหวังวาเด็กจะไดรับการพัฒนาปลูกฝงสี่งดีๆ จากพอบานหรือ

แมบานนั้นเปนเรื่องยาก เพราะเปนการทํางานอยูกับคนที่ใชอารมณ 

และความอคติเปนตัวตั้ง พอบาน แมบานบางคนก็มีคุณวุฒิไมเพียงพอ

กับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กมีความเบี่ยงเบน ไดแตนั่งจับเขา

นินทาเด็ก และมักจะเปรียบเทียบใหเด็กเกิดความนอยเนื้อต่ําใจเลย

เพิ่มความกาวราวเกเร กลายเปนหัวโจกในการดื้อแพงไปโดยอัตโนมัติ  

 สี่งที่เปนปญหาอยางมากคือการนําเด็กออกไปเรียนรวมกับ

เด็กภายนอกสถานสงเคราะห ไมนาเชื่อวาพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของ

เด็กในสถานสงเคราะหทําใหเด็กมีพฤติกรรมไมพึงประสงค เชน การ

ละเมิดทางเพศกับเด็กหญิง การลักขโมยทรัพยสินสิ่งของที่อาจารยวาง

เผลอไวในหองพักครู การลักเงินบริจาค ท่ีอยูในตูทําบุญของวัด โดยยก

ตูบริจาคเงินของวัดไปทั้งตู จนเกิดปญหา ไมมีโรงเรียนใดๆ ในละแวก

นั้นคิดจะรับเด็กในสถานสงเคราะหเขาเรียน 

 อีกสิ่งหนึ่งท่ีเปนการตามแกปญหาของนักสังคมสงเคราะหคือ
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กรณีทีเด็กแอบไปเที่ยวหางสรรพสินคาแลวชอบหยิบของในหางไปเปน

ท่ีระลึก จนพนักงานรักษาความปลอดภัยจับตัวสงปรับ เปนเงิน 10 

เทา  นักสังคมสงเคราะหตองไปเจรจา ขอรับตัวกลับโดยจายคาปรับ

ใหแกหางอยูเนืองๆ ซ่ึงเปนการกระทําที่สงผลกระทบตอภาพลักษณของ

สถานสงเคราะหอยางมาก  

 ดังนั้นนักสังคมสงเคราะหจึงตองปรับยุทธศาสตรการพัฒนา

เด็กกันทั้งระบบกระบวนทัศนในการพัฒนาแนวคิดของเด็กและ

เจาหนาที่จําเปนตองใชยุทธวิธีปรับแก เฉพาะดานที่เปนปญหา โดย

แยกเด็กออกตามกลุมของปญหา ใชสื่อคือกิจกรรมตางๆ เขามาเปน

กลไกการพัฒนาวางแผนการพัฒนาทั้งระบบตั้งแตเด็กเล็ก เด็กโตขึ้นมา

อีกระดับ และเด็กที่กําลังเขาสูวัยรุน รวมทั้งการวางแผนการพัฒนา

พอบาน และแมบานดวยการประสานกับหนวยกําลังสํารอง กองทัพบก

นําครูฝกวิชาทหารเขามาจัดระบบเรื่องระเบียบวินัย อบรมทั้งเด็กและ

พอบานแมบานไปพรอมกันในขณะเดียวกัน เปนการจัดทําโครงการเขา

คายฝกทักษะการใชชีวิตที่มีคุณคา โดยเริ่มการปลูกฝงเรื่องระเบียบวินัย

กอนเปนอันดับแรก ฝกกัน 5 วัน 6 คืน ใชสถานสงเคราะหซ่ึงมีบริเวณ 

ถึง 250 ไรเปนสถานที่ฝก  

 ในระยะแรกเกิดการตอตานของเด็กเยาวชนที่เคยชินกับชีวิต

ไมมีระบบ และการตอตานจากพอบานแมบานที่เคยชินกับการใชชีวิตที่

ไมเปนตัวอยางที่ดี เชน มีความเคยชินกับการดื่มในชวงหลังงานเลิกจน

เลยไปสูยามวิกาลสงผลใหตื่นสายในวันรุงขึ้น ขาพเจาตองอยูอยาง

วาเหวมากในการคิดดีทําดีอยูผูเดียวในขณะที่พอบานบางคนไมเห็นดี

ดวยมีการรวมกลุมพอบานที่เคยชินกับชีวิตที่สบาย 

 ขาพเจาชวยรณรงคใหทุกคนรวมกันลุกขึ้นมาออกกําลังกาย

ตอนตี 5 ของเชาตรูทุกวันซ่ึงเปนการชวยใหรางกายมีความสดชื่น

กระปรี้กระเปราปราศจากโรคภัยไขเจ็บโดยไมตองซ้ือยาหาหมอ 

นอกจากนี้ ขาพเจายังใชความรูเรื่องการเพาะเลี้ยงจุลินทรียทองถิ่น

ทดแทนสารเคมีในชีวิตประจําวัน โดยใชศักยภาพของกลุมจุลินทรียท่ีมี

ประสิทธิภาพหรือที่เรียกวาอีเอ็ม (Effective Micro-organisms) ซ่ึงเปน

สิ่งมีชีวิตที่มองดวยตาเปลาไมเห็น แตมีอานุภาพในการยอยสลายวัสดุ
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ธรรมชาติใหมีมูลคาเพิ่มในการทดแทนสารเคมีในชีวิตประจําวัน 

 โครงการนี้ชวยสรางงานสรางรายไดใหแกเด็กในโครงการ 

และในชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม และชมรมเกษตรอินทรีย ซ่ึงเปนสวน

หนึ่งของโครงการพิเศษที่ขาพเจาคิดขึ้นตามแผนพัฒนาเด็กในสถาน

สงเคราะห ท่ีขาพเจาไดจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการมีอาชีพใหมใหแกเด็กใน

ความอุปการะของสถานสงเคราะห ท่ีกําลังจะพนเกณฑการสงเคราะห 

และเพื่อเปนการนํากิจกรรมไปปรับกระบวนทัศน สรางความรักในการ

ประกอบอาชีพการทําเกษตรกรรม ซ่ึงสวนใหญเด็กเคยชิน และมีทักษะ

อยูแลว สามารถตอยอดการสรางรายไดแกเด็ก  

 ขาพเจาจะวางกลยุทธใหเด็กในโครงการทุกคนที่สามารถ

ผลิตผลงานและสามารถจําหนายในการออกหนวยเคลื่อนที่ได จะรับ

เงินสวนแบงไปคนละ 70 เปอรเซ็นต เด็กทุกคนที่เขารับการเรียนรู

อยางตอเนื่องจะไดรับการประกาศยกยองใหเปนผูมีความสามารถนํา

ความรูเรื่องการเพาะเลี้ยงจุลินทรียไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม และมีสิทธิพิเศษในการรับเงินรางวัลชีวิต เพื่อออกไปตั้ง

ตัวเมื่อพนเกณฑการสงเคราะห 

 อยางกรณี “เด็กชายองอาจ มหาราช” เด็กกําพราที่ถูกทอดท้ิง

ไวในโรงพยาบาล นักสังคมสงเคราะหนําสงเขารับการสงเคราะห เพื่อ

ฟนฟูสภาพจิตใจ แตเนื่องจากภาวการณขาดรักที่ติดตัวเด็กมาตั้งแตเกิด

ทําใหเด็กมีพัฒนาการไมสมวัย จําเปนตองใชวิชาชีพบําบัดเยียวยา

รักษาแผลใจ ซ่ึงการใหเด็กเขาโครงการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย สงผลใหเด็ก

มีพัฒนาการทางอารมณ และทางจิตใจดีขึ้นอยางเห็นไดชัด เด็ก

สามารถเรียนรูเรื่องของโลกจุลินทรียไดอยางรวดเร็วจนสามารถผลิต

เปนปุยชีวภาพออกจําหนายในการออกหนวยเคลื่อนที่ ท่ีนาทึ่งมากคือ

เด็กสามารถเรียนรูเรื่องการทําตลาด การขาย การเก็บออมเงิน โดย

การเรียนรูภายใตการนําของขาพเจาที่ประสงคจะใหเด็กฝกทักษะชีวิต 

สามารถออกไปตอสูชีวิตโดยลําพังอยางไมมีปญหา ปจจุบันองอาจ 

มหาราช โตเปนหนุมเต็มที่ สามารถใชชีวิตที่เปนสุขกับการเพาะเลี้ยงจุ

ลินทรีย และสามารถผลิตปุยอินทรียไดอยางหลากหลาย ดวยวิชาที่ได

จากการอบรม 
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 นอกจากนี้กลุมเจาหนาที่พอบาน แมบานก็ยังไดนําความรูมา

เสริมรายไดอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันจนกลายเปนผลิตภัณฑโอท็อป 

ระดับ 3 ดาว ซ่ึงประกอบดวยการแปรรูปสมุนไพรที่มีน้ํามันหอมระเหย 

เชน ผลมะกรูด แปรรูปเปนน้ํายาเอนกประสงค ท่ีสามารถใชท้ังในการ

ลางรถ ขัดเงาโลหะ ขจัดเชื้ออีโคลไลลในสระวายน้ํา   สามารถแปรรูป

สมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยารักษาโรคเรื้อนในสุนัข ผลิตเปนแชมพู

บํารุงขนสุนัข เปนตน 

 

 อ า จ กล า ว ไ ด ว า  ก า รคิ ด ค น กิ จ ก ร รม ใหม ๆ  ที่ มี

สาระประโยชนจริงตอกลุมเปาหมายของเรานั้นมีความสําคัญเปน

อยางยิ่งในการบําบัดรักษาและพัฒนา นักสังคมสงเคราะหตองรูจัก

ใชกิจกรรมเหลานี้มาทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

 

 

กรัญฑรัตน อินทรอราม  

นักพัฒนาสังคม 8 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดจันทบุรี 

จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พ .ศ .2521 แ ล ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  (พั ฒ น า สั ง ค ม ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2548 




