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คํานํา
ความสัมพันธทางบวกระหวางเด็กที่กําลังเจริญเติบโตกับผูใหญที่ใหการเลี้ยงดู
เปนอาหารทางใจที่วิเศษและมีอิทธิพลตอเด็กไปจนชั่วชีวิตของเด็ก แตความลมสลาย
ของครอบครัวที่เกิดเพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดปญหาสังคมและที่เปนภาระตามมาคือความ
ตองการความชวยเหลือสนับสนุนเพื่อแกไขปญหาเหลานั้น ความชวยเหลือสนับสนุน
เหลานี้ ยั งขาดแคลนอยูมาก เมื่ อใดก็ตามที่ครอบครัวไมส ามารถที่ จ ะทํ าหน าที่ ข อง
ครอบครัวได อยางสมบู รณห รือครอบครั วไมเ ต็มใจหรื อไมพ รอมที่จะให การปกป อง
คุมครองเด็กลูกหลานของตนไดอยางเต็มที่ ชองวางตรงนี้อาจชดเชยไดดวยวิธีการจัดหา
ผู ป กป อ งคุ ม ครองให กั บ เด็ ก ที่ กํ า ลั ง เผชิ ญ ป ญ หาเหล า นั้ น ซึ่ ง เราเรี ย กว า “พี่ เ ลี้ ย ง”
(Mentor) ซึ่งเปนการอาสาสมัครของผูใหญที่จะอุทิศตนเพื่อเด็กเหลานั้น
ป ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาไดเห็นถึงความ
จําเปนสําหรับเด็กและเยาวชนจึงไดปรับปรุงกฎหมายวาดวยความยุติธรรมสําหรับเด็ก
และการปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน ค.ศ. 1974 (the Juvenile Justice and
Delinquency Prevention Act of 1974) ใหมีการจัดตั้ง “โปรแกรมพี่เลี้ยงสําหรับเด็ก”
(Juvenile Mentoring Program หรือ JUMP) ภายใตสํานักงานการยุติธรรมสําหรับเด็ก
และการปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือ the Office of Juvenile Justice and
Delinquency Prevention (OJJDP)สังกัด U.S. Department of Justice Office of
Justice Programs โครงการที่สํานักงานฯนี้ใหการอุดหนุนมีจํานวน 93 โครงการ
เฉพาะในป ค.ศ. 1997 สํานักงานนี้ใหการสนับสนุนโครงการอาสาสมัครพี่เลี้ยงทั้งสิ้น
จํานวนเกือบ 300 โครงการ 1
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สํานักงานการยุติธรรมสําหรับเด็กและการปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือ the Office of Juvenile
Justice and Delinquency Prevention (OJJDP) ไดรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ“โปรแกรมพี่เลี้ยง
สําหรับเด็ก” (Juvenile Mentoring Program หรือ JUMP) ตอสภาคองเกรสเมื่อป ค.ศ. 1998 ขอมูลเกี่ยวกับผล
การวัดผลบางสวนในบทความนี้มาจากรายงานนี้

2

ประวัติการอาสาชวยเหลือนองดวยการเปนพี่เลี้ยง (Mentor)
แนวคิ ด นี้ ไ ม ใ ช เ รื่ อ งใหม แ นวคิ ด การใช พี่ เ ลี้ ย งเป น การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ
ลักษณะหนึ่งตอหนึ่งระหวางบุคคลสองคนที่ไมเคยมีความสัมพันธกันมากอนโดยปกติผู
ที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงจะมีอายุมากกวา ภายใตกระบวนการพัฒนาความสัมพันธนี้ผูที่
เปนพี่เลี้ยงจะทําหนาที่และแสดงบทบาทเปนผูใหการสนับสนุน สอนสั่ง ใหการปรึกษา
และใหการชวยเหลือแกเด็กและเยาวชนอยางสม่ําเสมอในชวงเวลาวางของเด็ก แนวคิด
เชนนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 ตอนปลาย โดยเกิดกิจกรรมรณรงค “โครงการเยี่ยมเยียน
แบบมิตรภาพ” (Friendly Visiting Campaign) โดยองคกรการกุศลตางๆไดทําการ
คัดเลือกสตรีจากชนชั้นกลางเพื่อทํางานในชุมชนผูอพยพที่ยากจนเพื่อทําหนาที่คนหา
ลักษณะครอบครัวที่ยากจนและระดับทางศิลธรรมของครอบครัวนั้นดวยความหวังวาจะ
ใชเปนขอมูลในการลดความตึงเครียดของความแตกตางทางชนชั้น
2
ในปค.ศ. 1904 หรือ พ.ศ. 2447 เกิดสมาคมบิกบราเดอรและบิกซิสเตอรหรือพี่
ใหญเพื่อนองๆ (Big Brothers/Big Sisters) และประสบความสําเร็จเปนอยางมากใน
การรณรงคดังกลาวสมาคม Big Brothers/Big Sisters ไดพัฒนาความสัมพันธกับ
เยาวชนที่ดอยโอกาสดวยการใชพี่เลี้ยงที่มาจากผูใหญที่มาจากชนชั้นกลาง และสมาคม
นี้เองที่ทําใหภาพของการปกปองคุมครองเด็กดวยการคอยเปนพี่เลี้ยงมีความชัดเจนใน
รูปแบบมากขึ้น การเปนพี่เลี้ยงในทางคลีนิคเราจะใชคําวา “สายสัมพันธ”(Bond) กับคํา
วา “ความผูกพันธ” (Attachment) ที่เด็กกับผูใหญพัฒนาขึ้นมา ในโรงเรียนจะเรียกวา
“ติวเตอร”(Tutor) ในดานยาเสพติดเราใชคําวา “ผูใหความชวยเหลือ”( Sponsor)
ในทางธุรกิจใชคําวา “ทีม”คอยเปนพี่เลี้ยงใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท
2

Grossman, J.B., and Garry, E.M. (1997, April). Mentoring - A proven delinquency
prevention strategy. Juvenile Justice Bulletin. Washington, DC: Office of Juvenile Justice and
Delinquency Prevention, U.S. Department of Justice.p:1
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ปจจุบันรูปแบบของการเปนพี่เลี้ยงพัฒนาไปโดยมีลักษณะเฉพาะของตนเองขึ้นอยูกับ
ว า องค ก รใดสนั บ สนุ น อยู เ บื้ อ งหลั ง แต โ ครงการเป น พี่ เ ลี้ ย งสํ า หรั บ เด็ ก นั้ น ต า งให
ความสําคัญเหมือนๆกันคือจะตองมีผูใหญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหนึ่งคนอยูกับเด็กที่
สามารถเปนเพื่อนกับเด็กได เปนตนแบบใหกับเด็ก ใหคําแนะนําได และเปนครูใหกับ
เด็ก หากบุคคลที่จะทําหนาที่นี้สามารถพัฒนาจากคนในครอบครัวไดจะมีความสําคัญ
อยางมากในการพัฒนาเด็ก
สําหรับประเทศในแถบเอเซียประเทศญี่ปุน3 ไดพัฒนาแนวความคิดของ Big
Brothers and Big Sisters หรือพี่อาสาชวยนองเปนการรับแนวคิดมาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาตั้งแตป ค.ศ.1947 เริ่มโดยกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยตางๆ
ปจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 6,225 คน อายุของอาสาสมัครพี่เลี้ยงของสมาคมพี่ชวยนอง
ของญี่ปุนอยูระหวาง 17-30 ปมีเครือขายของสมาคมนี้ทั้งสิ้น 564 แหงทั่วประเทศโดย
ทํางานประสานกับและสังกัดสํานักงานคุมประพฤติทั้ง 50 แหงของประเทศเพื่อทํา
หนาที่เปนอาสาสมัครพี่เลี้ยงสําหรับเด็กทั่วไปและเด็กที่ถูกคุมความประพฤติดวย ผล
ของการดําเนินการคุมประพฤติรวมกับอาสาสมัครพี่เ ลี้ย ง อาสาสมัครคุมประพฤติ
อาสาสมัครอื่นๆ สมาคม องคกร มูลนิธิ ทุกภาคสวนทั้งรัฐและเอกชนมาอยางยาวนาน
ทําใหประเทศญี่ปุนเปนประเทศอุตสาหกรรมที่มีสถิติผูตองโทษในเรือนจําต่ําที่สุดในโลก
เมื่อเทียบกับอัตราสวนประชากรในระหวางประเทศอุตสาหกรรมดวยกัน
ระบบอาสาสมั ค รพี่ เ ลี้ ย งเกิ ด ได ส องแนว 4 แนวแรกเกิ ด โดยไม เ ป น ทางการ
(Natural Mentors) แนวที่สองเปนแบบทางการ (Planned Mentored) การเกิด
3

UNAFEI, “Criminal Justice in Japan”,2001
4
Bernard, B. (1992). Mentoring programs for urban youth: Handle with care. Portland, OR:
Western Regional Center for Drug-Free Schools and Communities, Far West Laboratories; Brown,
R.S., (1996). Challenges and potential of mentoring at-risk students: A literature review. ERS
Spectrum, spring 1996, 17-28; Crockett, L., and Smink, J. (1991). A mentoring guidebook: A
practical manual for designing and managing a mentoring program. Clemson, SC: National Dropout
Prevention Center; Freedman, Marc (1993). The kindness of strangers: Adult mentors, urban youth,
and the new voluntarism. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
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อาสาสมัครพี่เลี้ยงแบบไมเปนทางการหรือแบบธรรมชาติเกิดจากการติดตอกันแบบไมมี
โครงสรางใดๆและติดตอกันอยูบอยๆในเวลาพิเศษเชนหลังเลิกเรียน ในวันหยุด ฯลฯที่
เด็กหลายคนอาจโชคดีไดอยูในทามกลางเครือขายที่กวางขวางและเต็มไปดวยผูใหญที่
เปนตนแบบที่ดี สําหรับเด็กที่กระทําผิดและเด็กกลุมเสี่ยงการเอาใจใสการใหความรัก
ใครและการใหคําแนะนําที่เจือจานจากญาติพี่นอง เพื่อนบาน และบุคคลอื่นๆในชุมชน
โดยปกติโอกาสเชนนี้หาไดยากในชุมชนของเด็ก ดวยเหตุนี้กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหาพี่
เลี้ยงใหกับเด็กกลุมเสี่ยงจึงเกิดขึ้นมากมายในชุมชนตางๆของสหรัฐอเมริกาอยางเปน
ทางการ

อาสาสมัครพี่เลี้ยงชวยเหลือเด็กในการจัดการกับปจจัยเสี่ยง
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาปจจัยเสี่ยงมีอยูทั่วไปรอบๆตัวเด็ก ปจจัยเสี่ยงมีอยู
ในชุมชน ในครอบครัว โรงเรียน กลุมเพื่อน และแมตัวเด็กเองที่อาจเปนปจจัยเสี่ยงดวย
ปจจัยเสี่ยงที่มีอยูในที่ตางๆดังกลาวไดแก ความยากจน การแพรระบาดของยาเสพติด
ให โ ทษ ป ญ หาความขั ด แย ง ในครอบครั ว ความล ม เหลวในการเรี ย น เพื่ อ นๆที่ มี
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบน และการไมไดรับการเอาใจใสที่ดีไมมีความสัมพันธในทางบวกที่
จะคอยปกปองคุมครองใหกับเด็ก สภาพแวดลอมดังกลาวเด็กและเยาวชนยังคงตกอยู
ภายใตปจจัยเสี่ยงตอไป
ตัวอยางของปจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็ก
1. เมื่อครอบครัวของเด็กไมไดอยูประจําในชุมชนที่เด็กเติบโตมาโดยครอบครัวได
จากชุมชนนั้นไปแลว
2. เมื่อบิดามารดาและพี่คนโตตองออกไปทํางานนอกบานเด็กขาดผูดูแลเอาใจใส
3. ปญหาการหยารางที่เพิ่มขึ้นและการตั้งครรภของเด็กหญิงในวันเยาวที่ไมมีพอ
4. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดใหโทษและสุราที่ดาดดื่นเปนกลียุคของ
ครอบครั ว และชุ ม ชนที่ ทํ า ลายทั้ ง ร า งกายและ จิ ต ใจของเด็ ก และเป น ความ
ยากลําบากอยางนาเวทนาของเด็กและเยาวชนที่จําตองตอสูดิ้นรนเพื่อใหมีชีวิต
รอดอยางเปนพลเมืองที่ดีในสภาพสังคมเชนนั้น ฯลฯ
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ปจจัยเสี่ยงตัวใดตัวหนึ่งสามารถสงผลในทางลบตอครอบครัวเปนอยางมาก ใน
การปกปองบุตรหลานจากปจจัยเสี่ยงนั้นหากเด็กไดรับปจจัยเสี่ยงมากกวาหนึ่งตัวภัย
คุกคามตอเด็กจะเพิ่มเปนทวีคูณ ครอบครัวจะมั่นใจไดอยางไรวาบุตรหลานของตนมี
ความรู มีทักษะ มีความมั่นคงทางบวก พอที่จ ะเอาชนะและหลีกเลี่ ยงปญหาตา งๆ
เหลานั้นได
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย 5 เกี่ ย วกั บ การขาดการควบคุ ม สอดส อ งดู แ ลเด็ ก พบว า
ครอบครัวที่มีผูปกครองเพียงคนเดียวกลาวคือมีเพียงพอหรือแม และครอบครัวที่พอแม
ตองออกไปทํางาน เด็กในครอบครัวเชนนี้จะเกี่ยวของกับสุราและใชยาเสพติดใหโทษใน
อัตราที่สูงและการขาดการดูแลจากบิดามารดาสําหรับเด็กในครอบครัวที่มีรายไดต่ําจะ
เกิดปญหาเชนนั้นกับเด็กเปนอยางมากเพราะผูปกครองของเด็กไมมีทางเลือกทางอื่นใน
การที่ จ ะควบคุ ม สอดส อ งดู แ ลเด็ ก ระบบวิ ธี ก ารจั ด หาอาสาสมั ค รพี่ เ ลี้ ย งให กั บ เด็ ก
ดังกลาวจึงเปนทางออกสําหรับครอบครัวที่มีปญหาเชนนั้นไดเปนอยางดี

5

Buckhalt, J.A., Halpin, G., Noel, R., and Meadows, M.E. (1992). Relationship of drug use to
involvement in school, home and community activities: Results of a large survey of adolescents.
Psychological Reports, 70, 139-146;
Carnegie Council on Adolescent Development (1992). A matter of time: Risk and
opportunity in the non-school hours. New York: Carnegie Corporation;
Dornbusch, S.M., Carlsmith, J.M., Bushwall, S.J., Ritter, P.L., Leiderman, H., Castor, H.S.,
and Gross, R.T. (1985). Single parents, extended households, and the control of adolescents. Child
Development, 56, 326-341;
Richardson, J.L., Dwyer, K., McGuigan, K., Hansen, W.B., Dent, C., Johnson, C.A.,
Sussman, S.Y., Brannon, B. and Flay, B. (1989). Substance use among eighth grade students that
take care of themselves after school. Pediatrics, 84, 556-566;
Stanton, M.D. (1979). Drugs and the family: A review of recent literature. Marriage and
Family Review, 2, 3-10;
VanNelson, C., Thompson, J.C., Rice, C.M. and Cooley, V.E. (1991). The effect of
participation in activities outside the school and family structure on substance use by middle and
secondary school students. Paper presented at annual meeting of the Midwest Educational
Research Association, Chicago.
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อาสาสมัครพี่เลี้ยงสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดปจจัยคุมครอง
ภายใตสภาพสังคมที่มีปจจัยเสี่ยงดังกลาวขางตนปจจัยคุมครองจะทําหนาที่
จั ด การกั บ ผลกระทบทางลบที่ เ กิ ด จากป จ จั ย เสี่ ย งต า งๆ ทํ า ให เ ด็ ก คนหนึ่ ง ประสบ
ความสําเร็จในขณะที่อีกคนหนึ่งกําลังดิ้นรนอยู ปจจัยคุมครองที่เกี่ยวของสัมพันธกับ
ปจจัยเสี่ยงในชุมชน ในครอบครัว ในโรงเรียน และกลุมเพื่อนแสดงใหเห็นดังภาพใน
หนา 8 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กในสภาพแวดลอมที่เปนบวกและ
ลบต อ เด็ ก ชี้ ใ ห เ ห็ น “ระบบที่ อ ธิ บ ายถึ ง ศั ก ยภาพ” ที่ จํ า เป น ต อ พั ฒ นาการของเด็ ก
ศักยภาพหนึ่งในระบบศักยภาพคือ “ความสามารถ ศักยภาพ และโอกาส”ของเด็กใน
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กในสภาพแวดลอมที่เปนบวกและลบตอ
เด็กชี้ใหเห็น “ระบบที่อธิบายถึงศักยภาพ” ที่จําเปนตอพัฒนาการของเด็กศักยภาพหนึ่ง
ในระบบศักยภาพคือ “ความสามารถ ศักยภาพ และโอกาส”ของเด็กในการมีสัมพันธ
ภาพกับผูใหญที่ใหความอบอุนซึ่งจะเปนพลังคุมครองคอยใหการปกปองเด็กจากปจจัย
เสี่ยงทั้งหลาย6
คุณประโยชนของอาสาสมัครพี่เลี้ยง
เมื่อไมนานมานี้มีงานเขียนจํานวนมาก7 ที่เขียนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ
พี่เลี้ยงพรอมทั้งแสดงหลักฐานที่แสดงถึงความสําเร็จของการคุมครองเด็กดวยการเปนพี่
6

Masten, A., and Coatsworth, J.D. (1998). The development of competence in favorable and unfavorable
environments. American Psychologist, 53, 205-220.
7
Rak, C.F., and Patterson, L.E. (1996). Promoting resilience in at-risk children. Journal of Counseling and
Development, 74, 368-373;
Bolig, R., and Weddle, K.D. (1988). Resiliency and hospitalization of children. Children’s Health Care, 16,
255-260;
Garmezy, N. (1981). Children under stress: Perspectives on anecdotes and correlates of vulnerability and
resistance to psychopathology. In A.I. Rabin, A.M. Barclay, and R.A Zucker (eds.). Further Explorations in Personality,
(pp.196-270). New York: Wilely;
Hauser, S.T., Vieyra, M.A., Jacobson, A.M. and Wertreib D. (1985). Vulnerability and resilience in
adolescence: Views from the family. Journal of Early Adolescence, 5, 81-100;
Grossman, J.B., and Garry, E.M. (1997, April). Mentoring - A proven delinquency prevention strategy.
Juvenile Justice Bulletin. Washington, DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, U.S. Department of
Justice.1-7
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เลี้ยงวามีความสัมพันธตอความสําเร็จของเด็กอยางไรโดยพบวาโปรแกรมอาสาสมัครพี่
เลี้ยงทั้ งแบบไมเปนทางการและแบบเปนทางการไดจัดใหมีขึ้นในหลายลักษณะซึ่ ง
ชี้ใหเห็นถึงความนิยมและการยอมรับวาเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน
พัฒนาการและความเจริญเติบโตที่เขมแข็งของเด็ก
แมวาความเชื่อในประสิทธิภาพของระบบพี่เลี้ยงจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต
การวิจัยในเรื่องนี้กลับมีอยูนอย การวิจัยที่นาสนใจชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับวิธีการนี้ทําโดย
8
Public/Private Venture (P/PV) ในปค.ศ. 1995 ทําการศึกษาผลการใหบริการ พี่เลี้ยง
แกเด็กและเยาวชนของสมาคม “พี่ชวยนอง”หรือ “Big Brothers /Big Sisters” โดย
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมตอตานสังคม ผลการเรียน การมองตนเอง ความเจริญทาง
วั ฒ นธรรมสั ง คม โดยใช ข นาดกลุ ม เป า หมายเพื่ อ การศึ ก ษาคื อ จํ า นวนเด็ ก ที่ ผ า น
โปรแกรมพี่เลี้ยงจํานวน 959 คน และการสุมสอบถามผูที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงดวย ใช
เวลาศึกษา 18 เดือนพบวาเด็กที่ไมเคยใชยามากอนเมื่อเขาสูโปรแกรมนี้แลวมีแนวโนม
ที่จะใชยาลดลงรอยละ 47 มากกวากลุมที่ไมเขาโปรแกรม เด็กที่คัดเลือกพี่เลี้ยงที่
เหมาะสมใหแลว มีแนวโนมที่จะลองใชยาลดลงรอยละ 70 มากกวากลุมที่กําลังรอการ
คัดกรองหาพี่เลี้ยงให

โปรแกรมการใหบริการพี่เลี้ยงแกเด็กและเยาวชนเนนใหความสําคัญ
• ถึงความสัมพันธของการทํางานรวมกันที่ชัดเจนระหวางหนวยงานที่ใหบริการ
อาสาสมัครพี่เลี้ยงกับหนวยงานการศึกษาในทองถิ่นเพื่อการปรับปรุงผลการ
เรียนของผูกระทําผิ ดในความดูแล ลดอัตราการออกจากการศึกษา และลด
พฤติกรรมเบี่ยงเบน
• การตรวจสอบภูมิหลังของพี่เลี้ยงที่เปนอาสาสมัครเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยสําหรับเด็กและเยาวชนแตละคน
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เปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครพี่เลี้ยงที่รวบรวมองคความรูไวมากมายที่สามารถนํามาเปน
แนวทางเพื่อพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤติสําหรับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดไดเปนอยางดีหากสนใจดูที่
Public-Private Ventures.htm
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• ประเมินความเหมาะสมระหวางเด็กกับผูที่จะทําหนาที่อาสาสมัครพี่เลี้ยงอยาง
ระมัดระวังเพื่อใหเด็กไดรับโอกาสสูงสุดที่จะไดพบกับความสําเร็จในการพัฒนา
• ผูที่จะเปนพี่เลี้ยงและกิจกรรมตางๆของโครงการเนนการออกแบบเพื่อใหเด็กมี
โอกาสอยางเพียงพอและไดรับประสบการณที่จําเปนตอการพัฒนารางกาย
จิตใจและสังคม
ตัวอยางปจจัยเสี่ยง
ชุมชน

ครอบครัว

ปจจัยเสี่ยง
-ยาเสพติด อาวุธปนที่หาไดงาย
-ความยากจนขัดสน
-การเคลื่อนยายเขาออกสูง

ปจจัยเสี่ยง
-บิดามารดาเสพยาเสพติด/สุรา
-ขาดการดูแลเอาใจใสที่พอเพียง
-มีขอขัดแยงและความรุนแรง

ปจจัยคุมครอง
-ความผูกพันในหมูเ พื่อนบานสูง
-องคกรชุมชนทํางานเชิงรุก
-ปทัสฐานของชุมชนตอตานอาชญากรรม
และยาเสพติด

ตัวเด็ก/กลุมเพื่อน
ปจจัยเสี่ยง
-เพื่อนใชยา, เพื่อนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
-ทํางานมากกวา 20 ชั่วโมงตอสัปดาห
-ควบคุมตนเองไดต่ํา โหยหา
ความรักความเขาใจ
ปจจัยคุมครอง
-จิตใจใฝธรรมะ
-ความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม
-มีโอกาสที่มีความหมายและทาทายที่จะ
ทําประโยชนเพื่อครอบครัวและชุมชน

เปาหมายของ
การพัฒนา
เด็กดวยการ
เปนพี่เลี้ยง
1.ลดพฤติกรรม
เบี่ยงเบน
2.ลดการมั่วสุม
กับกลุมแกงค

ปจจัยคุมครอง
-บิดามารดาไมยอมรับพฤติกรรมเบี่ยงเบนการเสพ
สุรา/ยาเสพติด
-ความรัก ความอบอุนการเอาใจใส
-มีกฎระเบียบของครอบครัวที่ชัดเจนและบังคับใช
อยางสม่ําเสมอ

โรงเรียน

3.ปรับปรุงผล
การเรียน

ปจจัยเสี่ยง
-การเรียนตกต่ํา
-ตกซ้ําชั้น
-แยกอยูโดดเดี่ยวจากกลุมเพื่อน

4.ลดอัตรา
การออกจาก
โรงเรียน/การ
หยุดเรียน

ปจจัยคุมครอง
-ความคาดหวังที่เปนไปไดจริงของผูปกครองตอ
ความสําเร็จในการเรียนของเด็ก
-รักผูกพันกับโรงเรียน
-ไดรับการเอาใจใสจากครู
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• กระบวนการรวบรวมข อ มู ล และการรายงานผลที่ ส นั บ การประเมิ น ภายใน
โครงการและเพื่อรายงานหนวยเหนือ
กรอบคําแนะนํานี้สามารถนําไปเปนแบบอยางเพื่อพัฒนาตนแบบอาสาสมัครที่
จะเปนพี่เลี้ยงสําหรับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดรวมทั้งเด็กกลุมเสี่ยงไดดวยโปรแกรม
การให ก ารชว ยเหลื อ เด็ ก ด ว ยการเปน พี่ เ ลี้ ย งอาจพั ฒ นาขึ้ น มาให เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของ
สํานักงานคุมประพฤติหรือหนวยงานใดๆที่ทํางานโดยยึดเอาชุมชนเปนศูนยกลาง หรือ
ตั้งเปนหนวยงานที่ทําหนาที่นี้โดยเฉพาะเพื่อใหบริการสงเคราะดวยการเปนพี่เลี้ยงก็ทํา
ไดซึ่งประการหลังนี้ทําไดโดยทันทีสําหรับหนวยงานที่ไมแสวงหากําไรการทําโปรแกรม
เชนนี้องคกรที่จะริเริ่มตองคนหาความตองการของชุมชน หนวยงานทางการศึกษาใน
ทองถิ่นที่องคกรจะตองทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวน ทําแผนการคัดเลือก คัดกรอง
ใหการฝกอบรม การกํากับดูแล การรักษาไวซึ่งอาสาสมัครที่จะทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง
คนหาประชากรเด็ กกลุ มเสี่ยงที่วางแผนวาจะใหบริการ สรางกระบวนการคัดกรอง
อาสาสมัครพี่เลี้ยงที่เหมาะสมใหกับเด็กแตละราย กําหนดแนวทางไวใหชัดเจนเกี่ยวกับ
ความถี่ ช ว งเวลา และลั ก ษณะการพบปะกั น ระหว า งเด็ ก และอาสาสมั ค รพี่ เ ลี้ ย ง
แผนการที่จะดําเนินโปรแกรมนี้ กระบวนการกํากับดูแลความกาวหนาของโปรแกรมให
บรรลุวัตถุประสงค

อะไรคือเปาประสงคของโปรแกรมอาสาสมัครพี่เลี้ยง
จากการศึกษาโปรแกรมทํานองนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยศึกษาโปรแกรม
JUMP หรือ Juvenile Mentoring Program พบวาโปรแกรมทํานองนี้มีเปาหมายหลัก 9
ตามลําดับความสําคัญจากมากไปหานอยดังนี้
• การปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน
9

1998 Report to Congress, Juvenile Mentoring Program (JUMP), Office of Juvenile Justice
and Delinquency Prevention, U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs,:14
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• เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของเด็ก
• เพิ่มการไปเรียนใหมากขึ้น
• ปองกันความรุนแรง
• การมั่วสุมกับแกงคที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
• การพัฒนาอาชีพและ
• ฯลฯ
ปจจัยเสี่ยงทั้งหลายมีความซับซอนเกี่ยวพันกันที่ไมสามารถจัดการไดดวยวิธีการใด
เพียงวิธีเดียว การประสานการทํางานรวมกันเพื่อการใหการดูแลอยางตอเนื่องแกเด็กจึง
เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพเชนการประสานการทํางานกับ หนวยบริการสุขภาพจิต
โปรแกรมการบําบัดรักษายาเสพติดใหโทษ ศูนยเพื่อการนันทนาการ หรือสถานที่เพื่อ
การรักษาสุขภาพ

บทบาทของอาสาสมัครพี่เลี้ยง
อาสาสมัครที่ไดรับการคัดเลือกแลววามีความเหมาะสมที่จะเปนพี่เลี้ยงสําหรับ
เด็กหรือเยาวชนคนใดแลว อาสาสมัครพี่เลี้ยงจะถูกคาดหวังไววาจะสามารถพบปะกับ
เด็กหรือเยาวชนนั้นไดเฉลี่ยสัปดาหละหนึ่งครั้ง แตอาสาสมัครพี่เลี้ยงหลายๆคนที่ติดตอ
อยางใกลชิดเพิ่มเติมดวยการใชโทรศัพท การจัดกิจกรรมพิเศษใหอาสาสมัครพี่เลี้ยง
และเด็กหรือเยาวชนไดมีสวนรวมกันทํากิจกรรมเปนกิจกรรมที่โปรแกรมทํานองนี้ใหการ
สงเสริม ที่จัดอยางเปนตนแบบเชนการใชเวลารวมกันในชวงวันหยุด การเขาชมกีฬาหรื
อภิ พิ ธ ภั ณ ท ด ว ยกั น ความสั ม พั น ธ ที่ แ น น แฟ น ระหว า งสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ห รื อ
สํานักงานผูใหบริการอาสาสมัครพี่เลี้ยงที่มีตอชุมชนทําใหการจัดกิจกรรมพิเศษเชนนี้ให
เกิดขึ้นในชุมชนไดไมยากนัก
โปรแกรมหรือกิจกรรมเสริมสําหรับการทําหนาที่อาสาสมัครพี่เลี้ยงอาจทําไดใน
หลายๆกิจกรรมแตกิจกรรมเสริมที่เปนที่นิยมจัดใหมีเชน
• กลุมสนับสนุนบิดามารดาของเด็กหรือเยาวชน
• กลุมเพื่อนชวยเพื่อน
• การสงตอเขารับบริการในหนวยบริการที่เกี่ยวของ
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• การสงเด็กเพื่อรับบริการในองคกรชุมชนอื่นๆ
• การบริหารจัดการคดีและ
• กิจกรรมการชวยเหลืออื่นๆ
แตละกิจกรรมดังกลาวจะดึงเอาบิดามารดาของเด็กหรือเยาวชนเขามามีสวน
รวมในรูปแบบหรือลักษณะที่แตกตางกัน กิจกรรมอาสาสมัครพี่เลี้ยงตองการความ
ยินยอมที่เปนหนังสือจากผูปกครองของเด็กในการที่เด็กจะเขารวมในกิจกรรมเพื่อสราง
ความสัมพันธบางโปรแกรมกําหนดเพียงใหมีการติดตอกับบิดามารดาของเด็ก บาง
โปรแกรมตองการใหผูปกครองเขามามีสวนรวมตั้งแตกระบวนการคัดเลือกอาสาสมัครที่
เหมาะสมจะเปนพี่เลี้ยงของเด็กและเขารวมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธอยาง
สม่ําเสมอแตโปรแกรมอาสาสมัครพี่เลี้ยงสวนใหญผูปกครองจะมีสวนรวมในระดับจาก
นอยไปหามากดังภาพขางลางนี้
การมีสวนรวมต่ําสุด
ชวยคัดเลือก
การ
อนุญาต อาสาสมัคร
พี่เลี้ยง

การมีสวนรวมสูงสุด
รวมมือกับ เขารวมในการ
พนักงานและ ปฐมนิเทศน
อาสาสมัครพี่ และกิจกรรม
พิเศษอื่นๆ
เลี้ยงเพื่อ
กําหนด
เปาหมายและ
ติดตามผล

มีสวนรวม
อยางสม่ําเสมอ
ในกิจกรรมที่
จัดไวสําหรับ
ผูปกครองเชน
กลุมสนับสนุน
ผูปกครองการ
ฝกทักษะ.ให
ผูปกครอง

การมีสวน
รวมกับเด็กหรือ
เยาวชนและ
อาสาสมัครพี่
เลี้ยงใน
กิจกรรม
วันหยุด

*ดัดแปลงมาจาก “Juvenile Mentoring Program (JUMP)”ที่รายงานตอสภาคองเกรส ป1998 โดยสํานักงาน
การยุติธรรมและการปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนสําหรับเด็กและเยาวชน.p:17

โปรแกรมอาสาสมัครพี่เลี้ยงจัดโปรแกรมเพื่อใหการฝกฝนแกอาสาสมัครไวแตกตางกัน
บางโปรแกรมฝกฝนเฉพาะเดือนแรกกอนทําหนาที่และลดการฝกฝนลงและจะใหการ
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ฝก ฝนใหมเ มื่อมีความจําเปน บางโปรแกรมมีตารางการฝกฝนอยางสม่ําเสมอและ
ตารางการพบปะกับผูกํากับดูแลอยางสม่ําเสมอตลอดชวงเวลาของการอาสาสมัครเปน
พี่เลี้ยงสําหรับเด็กหรือเยาวชนนั้นๆ
10
วิชาที่สําคัญที่ใหการฝกฝนแกอาสาสมัครที่จะทําหนาที่พี่เลี้ยง ประกอบดวย
วิชาวาดวยพัฒนาการของวัยรุน ทักษะการปรับพฤติกรรม ทักษะการฟง การคนหายา
เสพติดและการใชยาเสพติด การระงับขอพิพาท และการบริหารจัดการกับอารมณโกรธ
นอกจากการฝ ก ฝนอบรมพนั ก งานจะติ ด ต อ กํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของ
อาสาสมัครพี่เลี้ยงอยางระมัดรังและรอบคอบดวยการพบกับอาสาสมัครดวยตนเองหรือ
ทางโทรศัพ ท หนว ยงานที่พัฒ นางานนี้สวนใหญตองการใหอ าสาสมัค รรายงานผล
เกี่ยวกับการติดตอกับเด็กและกิจกรรมที่ดําเนินไปกับเด็ก ความถี่ในการติดตอกับเด็ก
เฉลี่ยประมาณเดือนละครั้ง

จํา
นว
น
เด็
ก
นัก
เรีย
น

ระดับการศึกษาของเด็กและเยาวชน
ที่เขาสูโปรแกรมอาสาสมัครพี่เลี้ยง
หญิง
ชาย

ระดับชั้น

*ภาพขางบนแสดงถึงระดับการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่เขาสูโปรแกรมอาสาสมัครพี่
เลี้ยงขณะรายงานตอสภาCongress ตามโครงการ Juvenile Mentoring Program (JUMP) โดย
Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention ป1998
10

1998 Report to Congress, Juvenile Mentoring Program (JUMP), Office of Juvenile Justice
and Delinquency Prevention, U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs,p:18
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จํา
นว
น
เด็
ก
/
เยา
ว
ชน

อายุของเด็กและเยาวชนที่เขาสู
โปรแกรมอาสาสมัครพี่เลีย้ ง

อายุของเด็ก
*ภาพขางบนแสดงถึงระดับอายุของเด็กและเยาวชนที่เขาสูโปรแกรมอาสาสมัครพี่เลี้ยง
ขณะรายงานตอสภาCongress ตามโครงการ Juvenile Mentoring Program (JUMP) โดย
Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention ป1998

ปจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลเหนือเด็กและเยาวชน
โปรแกรมอาสาสมัครพี่เลี้ยงสําหรับเด็กพบวาเด็กและเยาวชนตองเผชิญกับ
ปจจัยเสี่ยงหลายตัวปจจัยเสี่ยงที่พบเปนปกติธรรมดาสําหรับเด็กและเยาวชนคือปจจัย
เสี่ยงในครอบครัว จากการเก็บสุมตัวอยางของการทําวิจัยดังกลาวขางตนพบวารอยละ
57.3 ของเด็กและเยาวชนมาจากครอบครัวที่มีแตพอหรือแม มีเพียงรอยละ 25 ที่อาศัย
อยูกับพอผูใหกําเหนิด (ทั้งที่อาศัยอยูกับพอตามลําพังหรือมีมารดาอยูดวย และพบวา
ความตึงเครียดในครอบครัวนําไปสูพฤติกรรมเบี่ยงเบน ความลมเหลวในการเรียน และ
การเสพสุราและยาเสพติดใหโทษ
บุคลิกภาพของอาสาสมัครพี่เลี้ยง
หัวใจสําคัญของโปรแกรมอาสาสมัครพี่เลี้ยงสําหรับเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง
คืออาสาสมัครที่เปนผูใหญทั้งหญิงและชายที่อุทิศทุมเทเวลาและสติปญญาใหกับเด็ก
และเยาวชนที่มีปจจัยเสี่ยงหลากหลายรุมเรา หากปราศจากอาสาสมัครพี่เลี้ยงที่เปน
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แบบอยางทางบวกที่สําคัญเชนนี้โปรแกรมอาสาสมัครพี่เลี้ยงก็ไมสามารถที่จะพัฒนา
ตอไปได
แหลงกําเหนิดปจจัยเสี่ยง
ปญหาการเรียน
พฤติกรรมในโรงเรียน
ความลมเหลวในการเรียน
หลบหนีโรงเรียน
ปญหาโรงเรียนปญหาสังคม
พฤติกรรมเบี่ยงเบน
การใชกําลังตอสู
กระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย
กลุมแกงค
อาวุธ
เสพสุรา
ใชยาเสพติด
สูบบุหรี่

หญิงรอยละ
64.5
26.7
50.7
10.1
57.7
10.3
8.1
0.8
1.2
0.7
2.0
2.6
2.2

ชายรอยละ
76.
40.4
60.2
11.1
54.0
18.9
14.2
3.7
3.8
1.2
4.5
5.1
3.1

*ดัดแปลงมาจาก “Juvenile Mentoring Program (JUMP)”ที่รายงานตอสภาคองเกรส ป1998
โดยสํานักงานการยุติธรรมและการปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนสําหรับเด็กและเยาวชน.p:26

อาสาสมัครที่จะมาทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงสมควรที่จะใหมีความหลากหลาย ใน
สหรัฐอเมริการอยละ 52 เปนอาสาสมัครผิวขาวซึ่งลักษณะเชนนี้แตกตางจากเด็กและ
เยาวชนสวนใหญที่เปนคนผิวดําดังนั้นอาสาสมัครสมควรใหมีลักษณะที่สอดคลองกับ
ลักษณะของเด็กและเยาวชนดวย
การศึกษาและการงาน อาสาสมัครพี่เลี้ยงในสหรัฐอเริกาอาสาสมัครพี่เลี้ยงสวน
ใหญมากวารอยละ 90 มีประสบการณทางการศึกษาในวิทยาลัย และรอยละ 56 จบ
การศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และเนื่องจากอาสาสมัครพี่เลี้ยงมีเปาหมาย
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เพื่อชวยใหเด็กประสบความสําเร็จในการเรียนดังนั้นระดับการศึกษาและความสามารถ
ทางการศึกษาของอาสาสมัครเปนสิ่งจําเปน
อาสาสมัครพี่เลี้ยงรอยละ 13.7 ยังเปนนักเรียนที่เรียนหนังสือเต็มเวลา รอยละ
79.4 ทํางานแลว รอยละ 4.4 เพิ่งปลดเกษียณ รอยละ 83.8 ของอาสาสมัครที่ทํางาน
หรือเพิ่งปลดเกษียณดังกลาวแยกเปนผูที่ทํางานในการบริหารจัดการหรือฝายขายหรือ
ชางเทคนิครอยละ 22.9 ทํางานในกองทัพรอยละ 2.5 นักกฎหมายรอยละ4.9 เนื่องจาก
อาสาสมัครพี่เลี้ยงตองเปนแบบอยางที่ดีมีความสําคัญสําหรับพัฒนาการของเด็กเปน
อยางยิ่ง ดังนั้นความรูความสามารถของอาสาสมัครจึงจําเปนอยางยิ่ง
นอกจากนี้ยังพบวาอาสาสมัครพี่เลี้ยงที่เคยทําหนาที่เชนนี้อยางไมเปนทางการ
มาแลวถึงรอยละ 31.6 และมีอาสาสมัครพี่เลี้ยงที่มีคุณสมบัติครบถวนและยังทําหนาที่
เปนพอแมที่ดีของลูกๆถึงรอยละ 40.7
หลักเกณทการคัดเลือกอาสาสมัครเพื่อเปนพี่เลี้ยงใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ลักษณะของเด็กและเยาวชน
อาสาสมัครที่เหมาะสมกับเด็กวัยรุนชายสวนใหญจะเปนอาสาสมัครชายซึ่ง
พบวามีมากกวารอยละ 96.8 แตยังมีอาสาสมัครหญิงที่คัดกรองแลวมีความเหมาะสม
ที่จะเปนพี่เลี้ยงใหกับเด็กชายถึงรอยละ 13.6 และสําหรับความเหมาะสมตอเด็กหญิง
พบวาอาสาสมัครหญิงมีความเหมาะสมถึงรอยละ 86.4 สวนอาสาสมัครชายที่มีความ
เหมาะสมกับเด็กหญิงมีจํานวนเพียงรอยละ 3.2
การใชหลักเชื้อสายเผาพันธในการคัดเลือกความเหมาะสมของอาสาสมัครพี่
เลี้ยงกับเด็กหรือเยาวชนก็เปนสิ่งจําเปนเชนในโปรแกรม JUMP อาสาสมัครผิวขาวจะ
เปนพี่เลี้ยงเยาวชนผิวขาวถึงรอยละ92 เปนตน
ต อ งใช เ วลานานเท า ใดกว า เด็ ก หรื อ เยาวชนจะมี พี่ เ ลี้ ย งที่ เ หมาะสมตรงนี้ มี
ความสํ าคั ญ อย า งยิ่ ง เด็ ก และเยาวชนต า งตกอยู ใ นภาวะที่ ไ ม ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได
โดยเฉพาะเด็กอยูในภาวะที่ไมสามารถปกปองตนเองจากปจจัยเสี่ยงรอบขางไดเลยแม
เด็กไมอยากจะเห็นการตั้งวงดื่มสุราในชุมชน แตก็ตองตกเปนเหยื่อจํายอมเห็นทุกๆวัน
จนซึมซับเอาเปนคานิยมประจําตนที่ผิดๆ การละเมิดตอสิทธิเด็กเชนนี้ใครจะคุมครอง
แลวจะคุมครองไดอยางเร็วเทาใด โครงการอาสาสมัครพี่เลี้ยงดังกลาวใชเวลาในการ
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ประเมินความเหมาะสมโดยเด็กหญิงเฉลี่ยจะไดอาสาสมัครเร็วกวาเด็กชายซึ่งเด็กชาย
จะไดอาสาสมัครภายในประมาณ 3 สัปดาห เด็กผิวสีจะไดอาสาสมัครใน 3.5 สัปดาห
หรือนานกวานั้น
11

การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมอาสาสมัครพี่เลี้ยง

การประเมิ น ต อ ไปนี้ ไ ด รั บ ข อ มู ล ย อ นกลั บ จากกลุ ม เป า หมายที่ เ ป น เด็ ก และ
เยาวชนจํานวน 962 คน และอาสาสมัครพี่เลี้ยงจํานวน 792 คน จากการสอบถาม
เยาวชนไดคําตอบวาประสบการณการทํางานรวมกับอาสาสมัครใหผลในทางบวกสูงสุด
ถึงรอยละ 70 ตอบวาสามารถเขากั นไดดีกับอาสาสมัครถึงร อยละ 68
ตอบว า
อาสาสมัครเขาใจเยาวชนถึงรอยละ 51 ตอบวาอาสาสมัครสามารถชวยเหลือตนไดรอย
ละ 64 สวนอาสาสมัครตอบวาชอบการทํางานนี้รอยละ 76 ตอบวาสามารถเขากันไดดี
กับเยาวชนรอยละ 62 ตอบวาสามารถเขาใจเด็กไดดีรอยละ 36 และตอบวาสามารถ
ชวยเหลือเด็กไดรอยละ 31
การตอบของเยาวชนตอประโยชนของการทํ างานรวมกับอาสาสมัครพี่ เลี้ย ง
เยาวชนตอบวาทําใหผลการเรียนดีขึ้นมากรอยละ 49.1 เห็นวาดีขึ้นเล็กนอยรอยละ
42.0 ทําใหเขาเรียนไดครบทุกชั่วโมงไดมากที่สุดรอยละ 64.3 เห็นวาไดบางเล็กนอยรอย
ละ 23.3 ตอบวาชวยใหหางจากสุราไดดีที่สุดรอยละ 69.9 ชวยใหหางสุราไดเล็กนอย
รอยละ 13.2 ตอบวาชวยใหหางจากยาเสพติดไดมากที่สุดรอยละ 71.0 ชวยใหหางจาก
ยาเสพติดไดเล็กนอยรอยละ 12.2 หลีกเลี่ยงการตอสูไดดีรอยละ 57.4 หลีกเลี่ยงได
เล็กนอยรอยละ 27.3 หางจากกลุมพฤติกรรมเบี่ยงเบนไดมากที่สุดรอยละ 67.6 หางได
เล็กนอยรอยละ 15.6 ไมใชอาวุธมีดและปนรอยละ 68.0 ชวยไดเล็กนอยรอยละ 11.1
เขาไดดีกับครอบครัวรอยละ 61.6 ชวยใหเขากับครอบครัวไดบางเล็กนอยรอยละ24.4
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PDF

ดูรายละเอียดของการประเมินไดที่ Juvenile mentoring program report to congress.
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แนวทางการนําเอาอาสาสมัครพี่เลี้ยงมาใชในงานคุมประพฤติ 12
สํานักงานคุมประพฤติที่ริเริ่มจะนําเอาอาสาสมัครคุมประพฤติพี่เลี้ยงสําหรับเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิดมาใชหรือเพื่อใชเปนกลยุทธในการปองกันอาชญากรรมมีกรอบ
คําแนะนําที่เรียกวาเปน “Gold Standard for Mentoring” ที่แบงคําแนะนําออกเปน 4
สว นคื อ การออกแบบและการวางแผนโปรแกรม การบริ ห ารจั ด การโปรแกรม การ
ดําเนินงานของโปรแกรม และการวัดผล
การออกแบบและการวางแผนโปรแกรม
1. ออกแบบขอบขายของโปรแกรม
• คนหาตรวจสอบกลุมเปาหมายที่จะใหบริการ
• กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับการคัดเลือกใหทําหนาที่นี้เชน พลเมือง
อาวุโส พนักงานบริษัท นักเรียนนักศึกษา
• กําหนดรูปแบบของการทํางานรวมกับเด็กหรือเยาวชนเชนรูปแบบความสัมพันธ
แบบหนึ่ ง ต อ หนึ่ ง แบบกลุ ม เป น ที ม ใช ก ลุ ม เพื่ อ น หรื อ การเป น พี่ เ ลี้ ย งทาง
อินเตอรเนท
• กําหนดโครงสรางวาจะใหเปนสวนหนึ่งขององคกรหรือแยกเปนอิสระ
• กําหนดคุณลักษณะของกิจกรรมของการทํางานรวมกันแบบมีพี่เลี้ยงเชนรวม
กิจกรรมเพื่ออาชีพ กิจกรรมเพื่อการศึกษา เพื่อการปรับปรุงพัฒนาทักษะทาง
สังคม
• กําหนดวาโปรแกรมตองทําอะไรบางใหบรรลุและตองใหไดผลแกผูที่มีสวนรวม
อยางไรอันประกอบดวยอาสาสมัคร เด็กและเยาวชน และองคกรตางๆที่ใหการ
สนับสนุน
• กําหนดวาเมื่อใดการเริ่มตนงานของอาสาสมัครกับเด็กจะเกิดขึ้น

12

หากจะพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติสําหรับผูกระทําผิดที่เปนเด็กควรศึกษาเอกสารดังนี้
Recruiting mentors. PDF , TRAINING NEW MENTORS. PDF,SUPPORTING MENTORS. PDF
Building Relationships for New Mentors. PDF, Measuring the Quality of MENTORING. PDF
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• กําหนดความถี่ในการพบปะกันระหวางอาสาสมัครพี่เลี้ยงกับเด็กและเยาวชน
และกระบวนการจะยาวนานเทาใด
• กําหนดวาการพบปะกันครั้งแรกควรเปนที่ใดระหวางสถานที่ทํางาน โรงเรียน
ศถานที่ทางศาสนา สถานพินิจ สถานที่ในชุมชน
• กําหนดวาใครบางเปนผูมีสวนไดเสียในโปรแกรมและจะสงเสริมโปรแกรมนี้ได
อยางไร
• จะวัดความสําเร็จของโปรแกรมอยางไร
• กําหนดกติกาของการบริหารจัดการคดีเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวาโปรแกรมมีการ
ติ ด ต อ อย า งสม่ํ า เสมอกั บ เด็ ก และอาสาสมั ค รเพื่ อ ทราบถึ ง พั ฒ นาการของ
ความสัมพันธ
2. การวางแผนวาจะบริหารจัดการโปรแกรมอยางไร
• คัดเลือกทีมบริหารเพื่อรวมกันกําหนดนโยบาย และขั้นตอนตางๆ ใหบริการการ
ฝกฝนอบรมแกเจาหนาที่ และพัฒนาความเปนมืออาชีพ
• จัดทําแผนการเงิน จัดทํางบประมาณ กําหนดวงเงินงบประมาณเริ่มตนและการ
สนับสนุนโปรแกรม กําหนดชวงเวลาที่แหลงงบประมาณแตละแหงสามารถจะ
ใหการสนับสนุนได กําหนดระบบการตรวจสอบภายใน วางระบบการบริหาร
การเงินของโปรแกรม
• การนํ า แผนไปปฏิ บั ติ สุ ม หาผู ที่ จ ะเข า มามี ส ว นร ว มเช น อาสาสมั ค รพี่ เ ลี้ ย ง
อาสาสมัครอื่นๆ เด็กและเยาวชนที่จะเขาโปรแกรม
1) คัดกรองหาอาสาสมัครพี่เลี้ยงและเด็กที่มีศักยภาพ
2) ให ก ารปฐมนิ เ ทศนแ ก อ าสาสมั ค รพี่ เ ลี้ ย ง เด็ ก /เยาวชน ผู ป กครอง ผู
อุปการะ
3) จับคูใหสําเร็จระหวางอาสาสมัครกับเด็ก/เยาวชน
4) จัดใหทั้งอาสาสมัครพี่เ ลี้ ยงและเด็ก /เยาวชนที่พ บคูแ ลวเข าหลักสู ตร
(Sessions) ที่จัดไวในโปรแกรม
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5) ใหการสนับสนุน การควบคุมสอดสอง และการกํากับดูแลสัมพันธภาพ
ของกระบวนการพี่เลี้ยงดังกลาว
6) ใหความยอมรับตอการอุทิศตนของผูที่มีสวนรวมทุกคนในโปรแกรม
7) ชวยอํานวยความสะดวกใหการทํางานรวมกันของอาสาสมัครพี่เลี้ยง
และเด็กใหพบกับผลสําเร็จ
• วางแผนเพื่อการวัดผล
1) กําหนดรูปแบบการวัดผล
2) กําหนดขอมูลที่จะจัดเก็บ จะเก็บอยางไร และจากแหลงใดบาง
3) กําหนดประสิทธิภาพของกระบวนการ Mentoring
4) กําหนดเปาประสงคสําหรับอาสาสมัครพี่เลี้ยงและสําหรับเด็ก/เยาวชน
5) การสะทอนภาพที่ไดจากการคนพบ
การบริหารจัดการโปรแกรม
ตองแนใจวาโปรแกรมนั้นมีการบริหารจัดการเปนอยางดี
• จัดตั้งกลุมที่ปรึกษา กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
คัดมาจากบุคคลที่มีพื้นฐานที่หลากหลายแตกตางกัน อํานวยความสะดวกแก
การประชุมของคณะกรรมการ
• พัฒนาระบบการบริหารขอมูลที่มีความสมบูรณเพื่อใชจัดการบริหารการเงิน
เก็บขอมูลบุคคล ติดตามความกาวหนา บันทึกการจับคูระหวางอาสาสมัครพี่
เลี้ยงกับเด็ก/เยาวชน บันทึกการวัดผล
• ออกแบบแผนการจัดหาทรัพยากร
1) แสวงหาของขวัญ
2) จัดงานหารายได
3) รับบริจาค
4) การสนับสนุนจากบริษัท
5) ขอรับการสนับสนุนจากรัฐ
6) ขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ/สมาคม
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• วางระบบการกํากับดูแลโปรแกรม
1) ทบทวนนโยบาย กระบวนการ การปฏิบัติงาน ตามวาระอยางสม่ําเสมอ
2) รวบรวมขอมูลจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
3) ประเมินผลการใหบริการอยางตอเนื่อง
• สรางผูปฏิบัติใหเปนมืออาชีพโดยใหการฝกฝนอยางตอเนื่อง รวมทั้งสรางองค
ความรูและทักษะ
• สงเสริมการใชอาสาสมัครพี่เลี้ยงใหเกิดความนิยมอยางแพรหลาย สงเสริมให
เห็นประโยชนของวิธีการนี้แกฝายนโยบายสาธารณะ ฝายงบประมาณ ในระดับ
ทองถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ กระตุนภาคเอกชนใหเห็นความสําคัญ
เพื่อการสนับสนุนงบประมาณ
• ทําการประชาสัมพันธ
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครพี่เลี้ยงกับเด็ก/เยาวชน
ตองแนใจวาการปฏิบัติงานในแตละวันเปนไปอยางแข็งขัน
• การคัดเลือกอาสาสมัครพี่เลี้ยง อาสาสมัครอื่น และ เด็ก/เยาวชนที่จะเขารับ
บริการ
1) กํา หนดคุ ณ สมบั ติค วามเหมาะสมของผู ที่ จ ะเขา มามี ส ว นร ว มทุ ก คน
รวมถึงผูปกครองและบิดามารดา
2) ทําการตลาดใหกับโปรแกรม
3) ใหขอสังเกตและขอมูลขาวสารแกอาสาสมัครที่มีความสามารถ
• คัดกรองอาสาสมัครพี่เลี้ยงและเด็ก/เยาวชนที่มีศักยภาพโดย
1) ใหแสดงความประสงคเปนหนังสือ
2) ตรวจสอบหลั ก ฐานอ า งอิ ง เช น ประวั ติ ก ารทํา งาน บุค ลิ ก ภาพ บัน ทึ ก
ประวัติการกระทําละเมิดตอเด็ก ประวัติการขับขี่ และประวัติอาชญากร
3) สัมภาษณตัวตอตัว และ
4) เขารับการปฐมนิเทศฯ
• การปฐมนิเทศนการฝกฝนอบรม
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1) ใหความรูความเขาใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม
2) ใหความกระจางเกี่ยวกับบทบาท ความรับผิดชอบและความคาดหวัง
ของโปรแกม
3) ปรึกษาระดมความคิดเพื่อจัดการกับสถานการณตางๆ
• จับคูระหวางอาสาสมัครพี่เลี้ยงกับเด็ก/เยาวชนโดย
1) ใชเกณทมาตรฐานที่ตั้งไว
2) จัดใหมีการพบปะและแนะนําใหรูจักกันระหวางอาสาสมัครกับเด็ก
3) ตองมั่นใจวาทุกฝายทั้งอาสาสมัครพี่เลี้ยง เด็ก/เยาวชน บิดามารดา/
ผูปกครอง ตางเขาใจและยินยอมตามระยะเวลา และ เงื่อนไขของ
กระบวนการมีสวนรวมในโปรแกรม
• จัดใหอาสาสมัครพี่เลี้ยงกับเด็กที่พบคูกันแลวเขาชั้นเรียน
1) เปนชั้นเรียนที่มีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
2) ใหทรัพยากรและวัสดุอุปกรณเพื่อการทํากิจกรรมรวมกัน
• ใหการสนับสนุน การกํากับดูแล การควบคุมและสอดสองเกี่ยวกับสัมพันธภาพ
ของกระบวนการทํางานรวมกันดังกลาว
1) ใหโอกาสที่จะไดรับการฝกฝนอบรมอยางตอเนื่อง
2) ติดตออยางสม่ําเสมอกับผูที่มีสวนรวมกับโปรแกรมทุกคนและเสนอให
การสนับสนุน
3) ชวยอาสาสมัครและเด็กใหพบกับความกาวหนาสูขั้นตอๆไปเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งเอาไว
4) จัดสัมมนาอาสาสมัครพี่เลี้ยงทั้งหลายเพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิด
และประสบการณระหวางกัน
5) จัดกระบวนการจัดการกับความทุกขยากทั้งหลาย การแกปญหา และ
การใหขอมูลยอนกลับในทางบวก
6) ชวยคูที่ไมประสบความสําเร็จใหประสบความสําเร็จใน
กระบวนการพัฒนาสัมพันธภาพ
7) ตองมั่นใจวามีกระบวนการบันทึกขอมูลที่เหมาะสมและมีการบันทึกขอ
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มูลอยางเสมอตนเสมอปลาย
• ใหการยอมรับยกยองตอการอุทิศตนของทุกฝายที่มีสวนรวม
1) จัดงานขอบคุณผูใหการสนับสนุน
2) สร า งความตระหนั ก รู ใ นหมู ชุ ม ชนถึ ง ความเสี ย สละอุ ทิ ศ ตนของ
อาสาสมัคร เด็ก/เยาวชน ผูสนับสนุน และผูใหการสนับสนุนเงินทุน
3) แสวงหาขอมูลยอนกลับจากอาสาสมัครพี่เลี้ยงและเด็ก/เยาวชนเกี่ยวกับ
ประสบการณที่แตละฝายไดรับ
4) ใชขอมูลนั้นมาปรับปรุงโปรแกรม
• ชวยคูสัมพันธใหพบกับความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
1) ทําการสัมภาษณทั้งอาสาสมัครพี่เลี้ยงและเด็ก/เยาวชนเปนการสวนตัว
และตองเก็บผลการสัมภาษณเปนความลับ
2) การพบปะกันเชนนั้นตองใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายเขาใจวาทําไมตองทํา
การสัมภาษณ
การวัดผล
เพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของโปรแกรม
• จัดทําแผนการวัดผลโปรแกรม
1) เลือกตัวชี้วัดที่วัดความเที่ยงตรงของการนําโปรแกรมไปปฏิบัติและที่
แสดงความนาเชื่อถือของอาสาสมัครเชนจํานวนชั่วโมงของการใหการ
ฝกฝนอบรม ความถี่ในการพบปะ ชวงเวลาของการพัฒนาสัมพันธภาพ
2) จัดสรางระบบการรวบรวมและการจัดการกับขอมูลเปนการเฉพาะ
• พัฒนาแผนการประเมินผลลัพทที่ตั้งไว
1) ระบุผลลัพทที่ตองการ
2) เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะใชวัดผลลัพทนั้นเชนแบบสอบถาม การ
สํารวจและการสัมภาษณ
• จัดใหมีกระบวนการที่สะทอนและกระจายขอมูลขาวสารที่คนพบจากการวัดผล
1) ปรับปรุงและออกแบบการทํางานขึ้นใหมโดยอาศัยผลการวิจัยที่คนพบ
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2) รายงานผลการวั ด ผลไปยั ง ผู ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ด า นเงิ น ทุ น และ
สื่อสารมวลชน เปนรายป หรือรายไตรมาส
สรุป
จากผลการศึกษาพบวาระบบการคุมประพฤติในหลายๆประเทศไมสามารถ
ใหบริการแกผูกระทําผิดในความดูแลไดอยางบริบูรณโดยลําพัง ซึ่งไมยกเวนแมการคุม
ประพฤติของประเทศไทย วิวัฒนาการของอาสาสมัครพี่เลี้ยงจึงเกิดขึ้นเพื่อทดแทน
ขอบกพรองหรือทดแทนความขาดแคลนดังกลาวมาเปนระยะเวลานับรอยๆปแลวและมี
การใชแพรหลายในหลายๆประเทศในทุกทวีปสําหรับแถบทวีปเอเซียอาจเห็นไดใกล
บานเราคือประเทศสิง คโปร ไกลหนอยก็ เช น อิสราเอล และที่ปก หลั กลงรากแก วใน
วิธีการนี้คือประเทศญี่ปุน สําหรับกรมคุมประพฤติของบานเราเมื่อตองรับผิดชอบใหการ
ดูแลแกไขฟนฟูผูกระทําผิดที่เปนเด็กในชุมชนดวย จึงจําตองคนหามาตรการวิธีการที่
สามารถใชกับเด็กและเยาวชนเพื่อนํามาใชพัฒนาเด็กใหเจริญเติบโตเปนผูใหญที่มี
คุณภาพ และอาสาสมัครที่เคยใชกับผูกระทําผิดที่เปนผูใหญมาเปนเวลานานยอมไม
สามารถใช ไ ด ผ ลดี กั บ เด็ ก ที่ ก ระทํ า ผิ ด ดั ง นั้ น การพั ฒ นาอาสาสมั ค รพี่ เ ลี้ ย งจึ ง เป น
ทางเลือกหนึ่งประกอบกับอาสาสมัครพี่เลี้ยงมีประวัติการพัฒนามาอยางยาวนานผาน
การวิจัยตรวจสอบแลววามีประสิทธิภาพตอการชวยเหลือเด็กในการพัฒนาตนเองให
เกิดความแข็งแกรง เกิดทักษะและความพรอมที่จะใชจัดการกับปจจัยเสี่ยงที่มีอยูรอบ
ขาง การใชอาสาสมัครพี่เลี้ยงจึงนาจะเปนวิธีหนึ่งในการปองกันอาชญากรรมที่ไดผล
เปนอยางดี และการดําเนินกลยุทธในเชิงปองกันอาชญากรรมเชนนี้นาจะทําใหกรมคุม
ประพฤติไดรับการยอมรับในความเชื่อมั่นศรัทธาและความรวมมือจากชุมชนซึ่งจะทําให
การควบคุมสอดสองและการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดอื่นๆที่อยูในชุมชนนั้นๆทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นดวย ดังนั้นวิธีการใชอาสาสมัครพี่เลี้ยงจึงนาจะเปนทางเลือกที่
นาสนใจไมนอย

