โครงการดนตรีเปลียนชีวติ เพือเยียวยาและสร้ างแรงบันดาลใจกับเหยือจากการค้ ามนุษย์
(Music Change Children’s Lives: music healing to inspire child victims of human trafficking)
1.

หลักการและเหตุผล
การค้ามนุษย์เป็ นปั ญหาทางสังคมอย่างหนึ งของประเทศไทย ซึ งเหยือจากการค้ามนุ ษย์ร้อยละ 53 เป็ นเด็กอายุ

ตํากว่า () ปี ประกอบกับจํานวนเด็กเร่ ร่อน ขอทาน พลัดหลง ครอบครัวเลี-ยงดูไม่เหมาะสม เด็กถูกกระทําทารุ ณกรรมจน
เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ ทั-งจากบุคคในครอบครัวหรื อบุคคลอืน ซึ งสภาวะเช่นนี- ส่งผลต่อพฤติกรรมและอารมณ์
ของเด็ก และเยาวชน ซึ งในทุ กๆปี มี เยาวชนอย่า งน้อย 100 คน ถูกจับกุมและส่ งตัวไปยังสถานแรกรั บของรั ฐ บาลไทย
เด็กส่ วนใหญ่ทีถูกทารุ ณกรรมและอยูใ่ นสถานการณ์ทียากลําบาก ถูกทารุ ณกรรมเช่นนี- ส่งผลให้เกิดปั ญหาทางจิ ตใจและ
พฤติกรรมมีความก้าวร้าวและแสดงออกไม่เหมาะสม
ด้ ว ย ก าร ที เ ด็ ก กลุ่ ม นี- ถื อ ว่ า เ ป็ น เ ด็ ก ที ด้ อ ย โ อ กา สท าง สั ง ค ม ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ วล าส าม ปี ที ผ่ า น ม า
บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ ได้จดั กิจกรรมมอบความสุ ขความบันเทิง ให้กบั เด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กชาย
ปากเกร็ ด(บ้านภูมิเวท) เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปรับปรุ งสนามฟุตบอลในโครงการ “อลิอนั ซ์ อยุธยา สานฝันปั นสนาม
ฟุตบอลให้นอ้ ง” รวมถึงบริ จาคสิ งของและเงิน เพือสมทบทุนต่อยอดกิจการเพือเด็กและเยาวชน ด้วยความมุ่งมันทุ่มเททีจะ
คืนกําไรสู่สงั คมนั-นบริ ษทั ฯเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี-ให้มีสภาวะ
ทีพร้อมคืนสู่สงั คม จึงมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมทีสร้างความเปลียนแปลงและเยียวยาด้านจิตใจอย่างต่อเนืองและยังยืน
ในปี พ.ศ.2560 นี- บริ ษทั ฯ ได้ร่วมมือกับกลุ่ม Music Sharing องค์กรพัฒนาเอกชนทีเกิดจากการรวมตัวของของ
นักดนตรี ทีมีความมุ่งมันพัฒนาเปลียนแปลงสังคมด้วยการใช้ดนตรี เป็ นเครื องมือ ประกอบกับทางบ้านภูมิเวทเองก็เล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการพัฒนาจิตใจของเด็กในสถานแรกรับ จึงริ เริ ม “โครงการดนตรี เปลียนชีวิตเพือเยียวยาและสร้างแรง
บันดาลใจกับเหยือจากการค้ามนุ ษย์” โดยใช้การเรี ยนดนตรี เป็ นเครื องมือพัฒนาจิ ตใจเด็กและเยาวชน รวมถึงสร้างแรง
บันดาลใจให้เด็กๆได้พฒั นาตนเองเป็ นนักดนตรี อาชี พในอนาคต ซึ งเราเชือมันเป็ นอย่างยิงว่า การเรี ยนดนตรี น- ันถือเป็ น
เครื องมือสําคัญในการปรับเปลียนพฤติกรรมและอารมณ์ อีกทั-งยังเป็ นการสร้างทักษะทางด้านดนตรี ทีสามารถพัฒนาเป็ น
อาชีพได้ในอนาคต
เพือให้โครงการฯ มีประสิ ทธิ ภาพ การประเมินผลมุ่งเน้นเรื องการพัฒนาเชิ งพฤติกรรมวัดโดยนักจิ ตวิทยาจาก
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ ด (บ้านภูมิเวท) และทักษะด้านดนตรี วดั โดยครู สอนดนตรี จากกลุ่ม Music Sharing ทั-งนี- เมือ
สิ-นสุดโครงการฯ เด็กทีเข้าร่ วมโครงการฯสามารถแสดงดนตรี ในเวทีต่างๆได้ พร้อมทั-งเกิดการเปลียนแปลงทางด้านอารมณ์
จิตใจและพฤติกรรมทีดีข- ึน และคืนกลับสู่สงั คมอย่างมีคุณภาพ

'. วัตถุประสงค์
2.1 เพือนําการเรี ยนดนตรี มาใช้พฒั นาพัฒนาภาวะเชิงพฤติกรรมและอารมณ์ในทางทีดีข- ึน
2.2 เพือพัฒนาทักษะด้านดนตรี ให้สามารถรวมวงและแสดงในงานต่างๆได้
). ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนสิ งหาคม – ธันวาคม (สัปดาห์ละ ( ครั-ง)
4. กลุ่มเป้ าหมาย
เด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ ด (บ้านภูมิเวท) จํานวน 30 คน
-. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
5.1 เด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ ด (บ้านภูมิเวท) มีการพัฒนาสภาวะเชิงพฤติกรรมและอารมณ์
ในทางทีดีข- ึน
5.2 เด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ ด (บ้านภูมิเวท) มีทกั ษะด้านดนตรี
0. ตารางการจัดกิจกรรม (จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ )
เดือน
สิ งหาคม (2 ครั-ง)
กันยายน (5 ครั-ง)
ตุลาคม (3 ครั-ง)
พฤศจิกายน (d ครั-ง)
ธันวาคม (4 ครั-ง)

วันที
18,25
1,8,15,22,29
5,20,27
e,10,17,24
1,8,15,22

