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 สรุปรายงานการประชุม : เวทีพัฒนาศักยภาพแกนน าองค์กรเครือข่ายการค้ามนุษย์ 

 ภายใต้โครงการผู้น าแหง่อนาคต จงัหวดัเชียงราย ด าเนินงานโดยมลูนิธิบ้านครูน า้ จ.เชียงราย  

วนัท่ี 26-27 พฤษภาคม 2561  ณ โรงแรมสยามไทรแองเกิล้ อ.เมือง จ.เชียงราย 

 
 

1) บทน า 

ตามท่ีโครงการผู้น าแหง่อนาคต ภายใต้คณะวิทยาการเรียนรู้และศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรม 

ซึง่ได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) มีจดุมุ่งหมาย

เพ่ือหนุนสร้างศกัยภาพในมิติทางจิตวิญญาณและการเติบโตภายในของเครือข่ายผู้น าการเปล่ียนแปลง 

จากหลากหลายภาคสว่นเพ่ือให้สงัคมไทยเข้าใจและเห็นคณุคา่ภาวะการน าร่วม เพ่ือท าให้สงัคมไทยฟืน้ตวั

กลบัเป็นปกตสิขุ อยา่งรวดเร็วและมัน่คง โดยเป็นการทดลองการท างานร่วมกบัเครือข่ายภาคประชาสงัคม 

4 องค์กร คือ สมาคมประชาคมพงังาแหง่ความสขุ จ.พงังา, สถาบนัไทยเบิง้โคกสงูเพ่ือการพฒันา จ.ลพบรีุ,

มลูนิธิบ้านครูน า้ จ.เชียงราย และขอนแก่นนิวสปิริต จ.ขอนแก่น  

มลูนิธิครูน า้ และองค์เครือข่ายการศกึษาไร้พรมแดนท่ีท างานกบัเด็กด้อยโอกาสไร้สถานะ จงัหวดั

เชียงราย เข้าร่วมโครงการผู้น าแห่งอนาคต จงัหวดัเชียงราย  มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างผู้น าแห่งอนาคต

จงัหวดัเชียงรายโดยการหนนุเสริมองค์ความรู้เพ่ือให้เกิดการพฒันาองค์กรให้มีรายได้ตวัเอง  2) เพ่ือให้เกิด

การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายร่วมกับภาครัฐ 3) เพ่ือพัฒนาสุขภาวะในกลุ่มผู้ท างานด้านเด็กใน

จงัหวดัเชียงราย  ซึง่ถือเป็นการยกระดบัการท างานการขบัเคล่ือนในสงัคมในพืน้ท่ี มมุมองใหม่ของการของ

การพฒันาของนกัพฒันา เช่น ครูให้มองเห็นความส าคญัของการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยใช้พลงัจิ๋วของ

แตล่ะคนขบัเคล่ือนพลงัรักท่ีไม่มีเง่ือนไขให้ไปสู่เป้าหมายของการะพฒันาท่ีดงึการมีส่วนร่วมของคนมีใจมี

ศกัยภาพในแต่ละภาคส่วนมาท างานร่มกนัตลอดตามท างานของแตล่ะคนโดยมีเป้าหมายร่วมกนั คือการ

เสียสละเพ่ือผู้ อ่ืนท่ีด้อยโอกาสในสงัคม ท างานเป็นเครือข่ายการศกึษาไร้พรมแดน โดยมีการประชมุร่วมกนั

อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือขบัเคล่ือนประเด็นท่ียงัติดขดัให้ได้รับการแก้ไขและน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในระดบั

นโยบายควบคูไ่ปกับการดแูลใส่ใจคนท างานในเครือข่ายให้สามารถดแูลพึ่งพากันได้ในเร่ืองและสขุภาวะ

ของคนท างาน 
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2) วัตถุประสงค์การจัดประชุม 

 เพ่ือถอดบทเรียนติดตามประเมินผลโครงการและเสริมหนุนภาวะผู้น าโดยการปรับฐานคิดสู่การ

เป็นผู้น าแหง่อนาคตจงัหวดัเชียงราย 

3)   ผู้จัดการประชุม 

มลูนิธิบ้านครูน า้ 

4)  ผู้เข้าร่วมการประชุม (จ านวน  46 คน จาก 18 องค์กรของจงัหวดัเชียงราย)  ประกอบด้วย 

1. มลูนิธิศนูย์รวมมิตรเพ่ือเดก็และเยาวชน  

2. โครงการบ้านสานรัก  

3. บ้านพกัเดก็ศิโยน  

4. ส านกัการศกึษา เทศบาลนครเชียงราย  

5. บ้านพกัคนพเนจร  

6. บ้านพกัศลิาแหง่ความรัก  

7. ฮอมผญ๋าเชียงแสน 

8. โฮมสเตย์ท่าทนัทอง  

9. กลุม่ปางควาย  

10. มลูนิธิบ้านครูน า้  

11. ศนูย์คาทอลิกเชียงราย  

12. ศนูย์คาทอลิกเชียงของ  

13. ศนูย์คุ้มครองสิทธิเด็กเชียงของ  

14. บ้านรักและเมตตา (ป้าอาม) 

15. โครงการมิตรข้างถนน  

16. พนัธกิจเพื่อนบ้านชายขอบ  

17. โครงการผู้น าแหง่อนาคต  

18. สมาคมพืน้ท่ีชมุน า้    

5)   สรุปสาระส าคัญของการประชุม 

- ในท่ีประชมุ มีมตร่ิวมกนัให้จดัตัง้คณะท างานท่ีไม่เป็นทางการ เพ่ือท าหน้าท่ีประสานงานและ

ขบัเคล่ือนการท างานในประเด็นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเด็ก ในนาม “คณะท างานแกนน าองค์กร

เครือขา่ยด้านเดก็และเยาวชน จงัหวดัเชียงราย” จ านวน 18 คน จาก 14 องค์กรเครือขา่ย  

- ในท่ีประชุม ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในองค์กรภาคีเครือข่ายและ

สร้างความเข้มแข็งของเครือขา่ยด้านเดก็จงัหวดัเชียงราย จ านวน 6 กิจกรรมหลกั คือ   

1) จดัตัง้คณะท างานร่วมกนั   

2) จัดระบบการท างานและพัฒนางานแกนน าเครือข่าย งานฐานข้อมูลด้านเด็ก 

ผลิตภณัฑ์/สินค้าและ ตลาดออนไลน์  

3) พัฒนาศักยภาพคนท างาน เพ่ือยกระดับความรู้ เพิ่มประสบการณ์การท างาน                      

แก่คนท างานด้านเดก็  
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4) สร้างพืน้ท่ีสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนและเรียนรู้ข้ามพืน้ท่ี & ข้ามประเดน็  

5) พฒันาศกัยภาพเดก็ในเครือขา่ยการค้ามนษุย์  

6) แสวงหาพนัธมิตรกบัภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการทางธุรกิจ 

- ในท่ีประชมุได้เรียนรู้ แลกเปล่ียนข้อมลูและสถานการณ์ รวมทัง้ประสบการณ์การท างานด้าน

เดก็จงัหวดัเชียงราย ดงันี ้    

1. คนท างานด้านเดก็ในจงัหวดัเชียงราย ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านแนวคิด ประสบการณ์

การท างานเพ่ือเด็กขององค์กรเครือข่าย และยังมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย

การท างานเพ่ือเดก็และเยาวชนในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย 

2.  เกิดบทเรียนจากการท างานโครงการในชว่งท่ีเวลาท่ีผา่นมา (7 เดือน)   

3. มีแนวทางและแผนการด าเนินกิจกรรมท่ีด าเนินการชว่งตอ่ไปของโครงการ  
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6) บันทกึการประชุม   

วันแรก : วันท่ี 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561  

กิจกรรมทัง้หมด 6 กิจกรรม ดงัตอ่ไปนี ้

 กิจกรรมท่ี 1 : ละลายพฤติกรรม ด้วยกิจกรรมสนัทนาการ เพ่ือสร้างความคุ้นเคยซึ่งกนัและกัน

ระหวา่งผู้ เข้าร่วมจากองค์กรเครือขา่ย กบัทีมวิทยากร  

กิจกรรมท่ี 2 : รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าการท างาน เร่ืองการจัดท าระบบ

ฐานข้อมลูเด็กขององค์กรเครือข่าย จงัหวดัเชียงราย โดยเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิบ้านครูน า้  จากการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นต่างเห็นพ้องกันว่า ควร/น่าจะมีผู้ รับผิดชอบหลกัท าหน้าท่ีประสานงาน/ติดตามและรวบรวม

ข้อมลูด้านเดก็ในฐานข้อมลู  

 กิจกรรมท่ี 3 : แลกเปล่ียนเรียนประสบการณ์ เวอร์คาเฟ่”  ซึ่งเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อม 

ปรับจูนแนวคิดทศันคติของผู้ เข้าร่วมก่อนการถอดบทเรียนติดตามประเมินผลโครงการ ผ่านกระบวนการ

เลน่เกม ในเร่ืองคณุคา่ ความเทา่เทียม แบง่ปัน ความรู้ ประสบการณ์การท างาน   

 กิจกรรมท่ี 4 : ระดมความคาดหวัง  วิทยากรระดมสมองจากผู้ เข้าร่วมท่ีมาจากองค์กรเครือข่าย

ตอ่การประชมุ สามารถสรุปความคาดหวงัได้ ดงันี ้  

1) กลุ่มแรก ต้องการแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานเครือข่าย อาทิเช่น การท างานขององค์กร

เครือข่าย, การเช่ือมโยงเครือข่าย, การรวมพลังของเครือข่าย, เครือข่ายการท างาน, เครือข่ายเข้มแข็ง, 

เครือขา่ยคนท างานด้านเดก็  การพฒันาองค์กรและเครือขา่ย ฯลฯ   

2) กลุม่ท่ีสอง ต้องการความรู้การท างานกบัเด็ก เพ่ือน าความรู้ไปปรับใช้ในองค์กรของตนเอง   

3) กลุม่ท่ีสาม ต้องการเรียนรู้เร่ืองกระบวนการท างาน และความเป็นผู้น า เพ่ือพฒันาตวัเอง พฒันา

องค์กร เครือขา่ย และชว่ยเหลือผู้ อ่ืน   

นอกจากนี ้ผู้ เข้าร่วมบางคนสะท้อนวา่ อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานด้านเพ่ือเด็กและสงัคม  

ขณะเดียวกนั หลายคนยงัอยากได้เพ่ือนใหม่ๆ  เกิดมิตรภาพท่ีดีกบัเพ่ือนในองค์กรเครือข่ายจากการเข้าร่วม

เวทีในสองวนันี ้ 

 กิจกรรมท่ี 5 : สรุปบทเรียนการท างานขององค์กรเครือข่ายการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย 

จ านวน 18 องค์กร (รายช่ือองค์กรตามท่ีระบุไว้ในผู้ เข้าร่วมการประชุม) แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม เพ่ือช่วยกัน

ระดมสมองเก่ียวกับกิจกรรมท่ีแต่ละองค์กรด าเนินการ กลุ่มเป้าเหมาย ความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรค 
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จากระดมสมองพบว่า กิจกรรมของแต่ละองค์กรมีลักษณะกิจกรรมท่ีมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน เน่ืองด้วย

กลุม่เป้าหมายหลกัเป็นกลุม่เดก็และเยาวชน   

1) กิจกรรมท่ีด าเนินการ สามารถสรุปการด าเนินงาน 6 กิจกรรมหลกัๆ ได้แก่   

(1)  กิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสโดยให้สถานท่ีพกัพึงท่ีปลอดภยั (บ้านพกัเด็ก

ส าหรับเดก็ผู้หญิงและเดก็ผู้ชาย) ในหลายองค์กร เช่น มลูนิธิบ้านครูน า้ บ้านพกั

ศิลาแห่งความรัก พันธกิจเพ่ือนบ้านชายขอบ ศนูย์คุ้มครองสิทธิเด็กเชียงของ 

ศนูย์คาทอลิกเชียงของ บ้านพกัเดก็ศโิยน เป็นต้น  

(2) กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ให้ทุนการศึกษา การสอน

หนงัสือ  

(3)  กิจกรรมฝึกอบรม/จดัคา่ยให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองทกัษะชีวิต  

(4)  กิจกรรมส่งเสริม/ฝึกฝนทกัษะด้านอาชีพ การปลูกพืช การเป็นล่ามชุมชน การ

ท า  ขนม ผลิตภณัฑ์ของชมุชน  

(5)  กิจกรรมสง่เสริมการอนรัุกษ์และสืบสานภมูิปัญญาท้องถ่ินในชมุชน  

2) ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน เกิดจากการด าเนินงานขององค์กรเครือข่าย 

สามารถสรุปภาพรวม ได้ดงันี ้  

ผลที่เกิดขึน้ต่อตัวเดก็ ส่งท่ีเกิดขึน้ต่อองค์กร 

- เดก็ได้เรียนรู้ สามารถอา่นออกเขียนได้ 

- เดก็ ได้รับความรู้ HIV/AIDS มีทกัษะชีวิต

เดก็มีการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมลดความ

ก้าวร้าว รุนแรง 

- เดก็พฒันาตวัเอง เข้าใจในการอยูร่่วมกนั

ในสงัคม 

- เดก็รู้หน้าท่ี มีระเบียบวินยั 

- เดก็มีทกัษะด้านอาชีพเสริม ด้านงานฝีมือ 

ขายของท าให้มีรายได้ 

- เดก็สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์สง่ขายและ

- ได้ชว่ยเหลือเดก็ตามกลุม่เป้าหมายได้อยา่ง

เตม็ท่ี 

- ได้ชว่ยเหลือเดก็ได้ส าหรับบางกลุม่ เชน่ เดก็

ตดิยาเสพติด 

- สามารถชว่ยเดก็ด้อยโอกาสให้ได้รับ

การศกึษา ประมาณ 30-50 คนตอ่ปี 

- เดก็ได้รับการศกึษา / ก าลงัศกึษาอยู่ / จบ

การศกึษา มีงานท า 

- ได้ชว่ยสง่เคราะห์เดก็และครอบครัว จ านวน 3 

ครอบครัว 
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มีรายได้ 

- เดก็รุ่นพ่ี สามารถให้ค าปรึกษาเพ่ือนได้ 

- เดก็รุ่นพ่ี สามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อ

สง่เสริมทกัษะให้แก่น้องได้ 

- หนว่ยงานภาครัฐยอมรับการท างานมากขึน้ 

- มีองค์กรอ่ืนๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึน้ 

 

 

3)  อุปสรรคปัญหาท่ีพบในการด าเนินงาน มีดงันี ้ 

กลุ่มเป้าหมาย องค์กรเครือข่าย 

- เดก็ท่ีเป็นกลุม่เส่ียงท่ีได้รับการ

ชว่ยเหลือจะมีความต้องการท่ี

หลากหลาย เรียกร้องสงู และไม่

มีความอดทนตอ่ระบบระเบียบ

องค์กร 

- การท างานกบัเดก็ยากขึน้ เม่ือ

เดก็เข้าสูว่ยัรุ่น 

- เดก็เกเร ไมเ่ช่ือฟังพี่เลีย้งใน

บ้านพกัเดก็  

- เดก็มาท างาน/กิจกรรมไม่

สม ่าเสมอ 

- ปัญหาการส่ือสารและภาษา

แตกตา่งกนั 
 

- บ้านพกั ไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์ 

- ข้อจ ากดัทางกฎหมาย มาตรการตา่งๆ จากภาครัฐ  

- ขาด/ไมมี่งบประมาณ หรือมีงบประมาณแตไ่มเ่พียงพอ 

เน่ืองจากเข้าไมส่ามารถถึงแหลง่ทนุ/งบประมาณ 

- ขาดการสนบัสนนจุากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

- ขาดบคุลากร หรือคนท างานท่ีมีจิตอาสา / บคุลากร

ขาดประสบการณ์ในการดแูลเดก็ และองค์ความรู้เร่ือง

การดแูลเดก็ยงัไมเ่พียงพอ 

- สถานท่ีท่ีคบัแคบ บางแหง่ไมมี่สถานท่ีจดักิจกรรม 

- ความมัน่คงและยัง่ยืนของคนท างานและองค์กร  

- ความเส่ียงตอ่เจ้าหน้าท่ีท่ีลงพืน้ท่ีตะเข็บชายแดน เชน่ 

การเขตหมูบ้่านยาเสพติด 

- แหลง่ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิเส่ือมโทรม 

 เชน่ แหลง่เลีย้งควาย มีน้อยหญ้าไมมี่ ขาดคนเลีย้งควาย 

 

 กิจกรรมท่ี 6 :  ชมภาพยนตร์ เร่ืองพิสูจน์รัก วิทยากรให้ผู้ เข้าร่วมเวทีชมภาพยนตร์     
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วันท่ีสอง : 27 พฤษภาคม 2561 

กิจกรรมแบง่ออกเป็น 2 กิจกรรมหลกั 

 ก่อนเข้าสูเ่นือ้หาการสรุปบทเรียนวนัท่ีสอง ด้วยการทบทวนเนือ้หาและกิจกรรมในวนัแรก โดยทีม

วิทยากร  หลงัจากนัน้ให้แตล่ะกลุม่แตง่กลอน “ผู้น าแหง่อนาคต“ แล้วอา่นให้เพ่ือนๆ ฟัง   

คณุกสุมุาลย์ ราชวงค์  วิทยากรหลกัตัง้ค าถามกบัผู้ เข้าร่วมจากการชมภาพยนตร์วา่ “สิ่งได้เรียนรู้

จากภาพยนตร์เร่ืองพิสจูน์รัก หากเปรียบเทียบกบัการท างานของโครงการเหมือนหรือตา่งกนัอย่างไร”  เพ่ือ

ชวนคิดชวนคยุ เพ่ือน าเข้าสูเ่นือ้หาการถอดบทเรียนในวนัท่ีสอง   

 กิจกรรมท่ี 7 :  ก าหนดเป้าหมายในอนาคตกับการท างานเพ่ือเด็ก หรือธงแห่งอนาคต               

ให้ผู้ เข้าร่วมแบ่งกลุ่ม จ านวน 6 กลุ่ม ก าหนดธงแห่งอนาคต โดยช่วยกันนิยามความหมาย หรือ ภาพฝัน  

“ผู้น าแหง่อนาคต” ท่ีคณุอยากเห็นนัน้ มีคณุสมบตัอิยา่งไร  จากการน าเสนอคณุสมบตัิของผู้น าแห่งอนาคต

ของและกลุ่มพบว่า มีลกัษณะคล้ายคลึงกนัมาก  ซึ่งในท่ีประชมุเห็นร่วมกนัว่า ธงแห่งอนาคตของผู้น าแห่ง

อนาคต ต้องมีคณุสมบตัิ 14 ประการ  คือ 1) มีคณุธรรม จริยธรรม 2) มีความอดทน 3) มีความใฝ่รู้ ใฝ่

ศกึษา 4) มีความซ่ือสตัย์  5) รู้จกัการให้ และให้อภยั 6) ความจริงจงัตอ่เน่ือง  7) เอือ้อาทร 8) เป็นผู้น า  9) 

มีความรับผิดชอบ 10) มีความกระตือรือร้น 11) มีระเบียบวินัย 12) การพึ่งตนเอง  13) ไม่แสวงหา

ประโยชน์  14) มีเครือขา่ย ถือเป็นเป้าหมายในอนาคตกบัการท างานเพ่ือเดก็หรือธงแหง่อนาคต  

วิทยากรกระบวนการสรุปบทเรียนการท างานของเครือข่ายฯ ได้สรุปว่า ท่ีผ่านมาแต่ละองค์กรใน

เครือขา่ย ได้สร้างและพฒันาเดก็ท่ีเป็นผู้น าแหง่อนาคต ผา่นรูปแบบกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้   

ผู้น าแห่งอนาคต “เดก็” ในอุดมคต ิ สิ่งท่ีเราท างานกับเดก็ในเร่ืองนี ้

ประการท่ี 1 มีคณุธรรม จริยธรรม  - เรียนพระคมัภีร์เช้า/เย็น นมสัการพระเจ้า ร่วมกิจกรรม

ทางศาสนา 

- เรียนตามโรงเรียนสอนศาสนา 

ประการท่ี 3 มีความใฝ่รู้ ใฝ่ศกึษา - จดัคา่ย  

- ศกึษาดงูาน 

-  ผา่นงานวิจยัหมูบ้่าน 

-  รวบรวมภมูิปัญญาจากปราชญ์ท้องถ่ิน 

(ประวตัิศาสตร์+วฒันธรรม+วิถีชีวิต-หมอยา+อกัษร
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ผู้น าแห่งอนาคต “เดก็” ในอุดมคต ิ สิ่งท่ีเราท างานกับเดก็ในเร่ืองนี ้

ล้านนา) 

- กิจกรรมการศกึษาในและนอกระบบ ทศันศกึษา สอน

พิเศษ โดยอาสาสมคัรชาวตา่งชาต ิเรียนภาษาไทย 

ภาษาถ่ินตนเอง จีน องักฤษ อาขา่ ละว้า และสอนใน

บ้านพกั 

ประการท่ี 8 การเป็นผู้น า   - ถ่ายทอดภมูิปัญญา  

- เผยแพร่ความรู้  

- จดัคา่ย  

- แบง่งานในบ้านพกัให้รับผิดชอบ  

- แบง่ปันสิ่งท่ีมีอยูใ่ห้เพ่ือน   

ประการท่ี 9 มีความรับผิดชอบ - เดก็หดัค้าขาย / ท าร้าน ออนไลน์  

- ลา่มชมุชน  

- แบง่งานในบ้านพกั 

ประการท่ี  10 มีความกระตือรือร้น - ผา่นการอบรม 

ประการท่ี 12 การพึง่ตนเอง - สอนเร่ืองอาชีพเกษตร หมอดแูลตนเอง ดแูลรักษา

สขุภาพ-อาหารเป็นยา กิจกรรมการเกษตร การ

ทอ่งเท่ียว/ล่ามชมุชน ลา่มชาตพินัธุ์ตาม รพ. ฝึกงาน 

ชว่ยงาน เปิดร้านขายเสือ้ผ้ามือสอง 

ประการท่ี  13 มีระเบียบวินยั - อบรมกฎหมายจราจร 

ประการท่ี 14 มีเครือข่าย - คา่ยเยาวชน  

- ทกัษะการเป็นผู้น า 

- ผา่นการท างานด้วยตนเอง  

- รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมด้วยตนเอง  

- กิจกรรมหนงัสัน้ 

 



9 
 

อย่างไรก็ตาม พบว่าองค์กรเครือข่าย ยงัไม่ได้ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการฝึกฝนคณุสมบตัิของ              

ผู้แห่งอนาคต ประการท่ี  2 ความอดทน  ประการท่ี 4 ความซ่ือสตัย์  ประการท่ี  5 การรู้จกัการให้ ให้อภยั  

ประการท่ี 6 ความจริงจงัตอ่เน่ือง และประการท่ี 7 ความเอือ้อาทร  ซึ่งการท างานในอนาคตแตล่ะองค์กรใน

เครือขา่ย ควรจะให้ค านงึถึงและให้ความส าคญัในการจดักิจกรรม  

ส าหรับคณุสมบตัิคนท างานกับเด็ก ต้องมีคณุสมบตัิหลกั  4 ประการ  ได้แก่ 1) มีความเสียสละ                

2) มีความอดทน 3) มีคุณธรรม 4) รักเด็ก  ในด้านความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

พบวา่ หลายองค์กรต้องการอาสาสมคัรและเงินทนุ 

กิจกรรมท่ี 8 : บทเรียนจากการท างานโครงการผู้น าแห่งอนาคต  โดยให้แตล่ะกลุ่ม ช่วยเขียน

สิ่งท่ีเกิดขึน้จากการท างานท่ีผ่านมา ในช่วง 7 เดือน วิธีการท างานกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้น าแห่งอนาคต   

เม่ือเปรียบเทียบกบัอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) พืน้ฐานของเด็ก

ไว้ 4 ประการ คือ สิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด สิทธิท่ีจะได้รับการพฒันา สิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครอง และสิทธิท่ีใน

การมีสว่นร่วม พบวา่ กิจกรรมสว่นใหญ่จะเน้นการพฒันาและมีสว่นร่วมของเดก็    

 

กิจกรรมตามหมวด 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ 

กิจกรรมกับเดก็ 

 

สิทธิที่จะมีชีวิตรอด - การดแูลและรักษาสขุภาพของตนเอง เชน่ อาหารเป็นยา เรกิ  

- ชว่ยเหลือด้านสขุภาพกบัเด็กปากเหวง่เพดานโหว่   

- สง่เสริมอาชีพ เชน่ งานเย็บปักถกัร้อย, ปลกูพืช เลีย้งสตัว์ 

สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา - สง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการศกึษา 

- สอนหนงัสือให้เด็กด้อยโอกาส 

- จดัอบรม / จดัคา่ย ทกัษะชีวิต HIV/AIDS การป้องกนัการ

ตัง้ครรภ์ และกฎหมายจราจร  

- พฒันาศกัยภาพแกนน าเดก็และเยาวชน,ทกัษะ การเป็นผู้น า

และการท างานเป็นทีม,สิทธิเดก็, 

-  สร้างเครือขา่ย 

- เรียนสอนพระคมัภีร์,หลกัธรรมค าสอน คณุธรรม จริยธรรม 

และร่วมกิจกรรมเน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนา  
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กิจกรรมตามหมวด 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ 

กิจกรรมกับเดก็ 

 

- สอนภาษาตา่งประเทศ จีน องักฤษ และภาษาถ่ิน อาข่า ละว้า 

สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง - บ้านพกัเดก็ชาย / เดก็หญิง 

- พฒันากลไกคุ้มครองเด็กและครอบครัว 

- ชว่ยเหลือเคส ประสานและส่งตอ่เคส 

สิทธิที่ในการมีส่วนร่วม - ผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่าย เชน่ แปรรูปขีค้วายเป็นปุ๋ ยอินทรีย์   

- ขายสินค้ามือสอง , ขายผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตเอง, ร้านกาแฟ 

- ร้านค้า ออนไลน์ 

- ลา่มชมุชน / ลา่มชาตพินัธุ์ 

- ชว่ยงานบ้านภายในบ้านพกั เชน่ ท าอาหาร ล้างจาน 

- ทศันศกึษาดงูานนอกสถานท่ี 

- รวบรวม/ถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถ่ินจากปราชญ์ชาวบ้าน

(ประวตัิศาสตร์+วฒันธรรม+วิถีชีวิต-หมอยา+อกัษรล้านนา) 

- วิจยัหมูบ้่าน - ส ารวจสภาพปัญหา 

- ผลิตส่ือ เช่น หนงัสัน้ คอนเสิร์ต จดันิทรรศการ 

 

สว่น วิธีการท างานขององค์กรเครือข่ายกบัเด็ก จะพบวา่ องค์กรเครือขา่ย มีหลกัคดิท่ีน ามาใช้ในการ

ด าเนินงานขององค์กร ยดึถือเป็นหลกัการส าคญัในการท างานกบัเดก็ ดงันี ้ 

1) เน้นเดก็เป็นศนูย์กลาง 

2) เน้นให้เดก็มีส่วนร่วม 

3) เกิดเรียนรู้ทา่มกลางการปฏิบตัิ 

4) จดุประกายความคดิ / กระตุ้น / ก าหนดเป้าหมายอนาคต 

5) มีกิจกรรมให้ปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง 

6) สร้างแนวคิด-นิมิตร-ทศันคติท่ีตรงกนั 

7) การเป็นแบบอย่างท่ีดี 

8) สร้างความไว้วางใจ เช่ือมัน่ ศรัทธา 
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9) สร้างกฎเกณฑ์ กตกิา ระเบียบ วินยั ในการท างานร่วมกนั 

10) มีสว่นร่วม 

11) การพฒันาศกัยภาพ ทกัษะ ความสามารถ  

12) เปิดโอกาสให้แสดงออก แสดงความคิดเห็น  

13) แบง่บทบาทหน้าท่ี หรือมอบหมายให้รับผิดชอบ 

14)  ชว่ยเหลือ แบง่ปัน  

 

วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการทรัพยากรขององค์กรเครือข่ายฯ  
 

ประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน 

ทรัพยากร  บคุลากรขององค์กรเครือขา่ยฯ  

- มีความรู้ 

- มีประสบการณ์การท างาน ด้าน

เดก็ สขุภาพ ทกัษะชีวิต 

- มีทศันคตท่ีิดีตอ่เดก็ / จิตอาสา 

- มีกระบวนการสร้างความร่วมกนั

กบัผู้บริหาร / จนท.ของหน่วยงาน

ภาครัฐ เพ่ือปรับทศันคติตอ่การ

ท างานกบัเดก็ 

- มีศกัยภาพ ความสามารถในการ

ท างานหลายด้าน  

 มีคูมื่อปฏิบตังิานเจ้าหน้าท่ี (STAFF) 

 มีระบบการบริหารจดัการภายใน

องค์กรเครือขา่ยฯ  

- ใช้ระบบพ่ีดแูลน้อง (บดัดี)้ 

- ใช้อาสาสมคัรชว่ยเหลือ 

- เสริมศกัยภาพผู้น าอาสาสมคัร 

 เครือข่ายฯ จงัหวดัเชียงราย ยงัรวมตวั

กนัไมเ่หนียวแน่น ระบบการจดัการ

เครือข่ายยงัไมมี่ความเป็นระบบ 

 บคุลากรของหนว่ยงานภาครัฐ (กศน.)  

มีความรู้ทางวิชาการน้อย โดยเฉพาะ

ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เน่ืองจากจบไม่ตรงสายเรียนมา ต้อง

อาศยัวิทยากรเสริม 

 บคุลากรขององค์กรเครือขา่ยฯ 

ภาคเอกชนยงัขาดความรู้ด้าน

กฎหมาย และอ่ืนๆ เชน่ ด้านงาน

ชา่งฝีมือ (ชา่งกล), การตลาด  

 บคุลากรของเครือขา่ยฯ ภาคเอกชน    

มีความรู้จากประสบการณ์การท างาน 

ในระดบัหนึง่ 

 บคุลากรของเครือขา่ยฯ ภาคเอกชน มี

มีจ านวนน้อย ไมเ่พียงพอ ในสว่น
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ประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน 

 บคุลากรท่ีท างานด้านเด็ก มีเครือข่าย 

NGOs ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมคัร 

นกัศกึษา คนตา่งประเทศ และบคุคล

ทัว่ไป 

 มีเครือขา่ยตา่งๆ วดั หน่วยงานตา่งๆ 

ด้านสขุภาพ-โรงพยาบาล ด้านเดก็ 

สนบัสนนุการท างานด้านกฎหมาย 

การชว่ยเหลือเด็ก และเร่ืองสิทธิเดก็ 

จนท.ผู้ดแูลเดก็ชาย สอนดนตรี ฟ้อน

ร า  และอาสาสมคัร  

งบประมาณ  หนว่ยงานภาครัฐฯ ได้รับการจดัสรรงบ 

รายปีตามแผนงาน  

 ได้รับการแบง่ปันงบประมาณส าหรับ

จดักิจกรรมจากเครือขา่ยตา่งๆ อาทิ 

วดั หนว่ยงานตา่งๆ ด้านสขุภาพ-

โรงพยาบาล  

 องค์กร NGOs  มีการบริหารจดัการ

งบประมาณได้ดี อาทเิชน่  

- รับบริจาคเงิน 

- ขายของ ผลิตภณัฑ์ท่ีเดก็ผลิตขึน้

เอง  

- มีการพึง่ตนเอง โดยการลด

รายจา่ย เชน่ การเกษตรปลกูผกั 

เลีย้งไก่ ปลา ฯลฯ   

 หนว่ยงานภาครัฐฯ มีปัญหา เร่ืองการ

จดัการบริหารงบประมาณรายปีตาม

แผนงาน   

 ภาคเอกชน / NGOs ขาดงบประมาณ 

จ าเป็นจะต้องได้รับการสนบัสนนุจาก

องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า

นี ้เน่ืองจาก 

- มีงบประมาณน้อยไมเ่พียงพอกบั

คา่ใช้จา่ยในองค์กร  

- มีแผนงาน แตไ่มมี่งบประมาณ

ส าหรับด าเนินงาน 

- แผนงบประมาณไมช่ดัเจน 
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 กิจกรรมท่ี 9 : ก าหนดแผนงาน/กิจกรรมในอนาคต  วิทยากรให้ผู้ เข้าร่วมเขียนกิจกรรมท่ีจะ

ด าเนินงานในชว่งถดัไปของโครงการ  อีก 7 เดือน ซึง่มีรายละเอียดของ แผนงาน/กิจกรรมในอนาคต 

ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. จดัตัง้คณะท างานเครือข่าย 

2. จดัระบบการท างานและพฒันาการกิจกรรม 4 ด้าน ได้แก่ งานแกนน าเครือขา่ย งานฐานข้อมลู

ด้านเดก็ ผลิตภณัฑ์/สินค้าและ ตลาดออนไลน์    

 งานเดมิท่ีมีอยูแ่ล้วให้มีความเข้มข้น :  งานแกนน าเครือขา่ย งานฐานข้อมลูด้านเด็ก  

 ข้อเสนอเพิ่มในอนาคต : ผลิตภณัฑ์/สินค้าและ ตลาดออนไลน์ 

3. พฒันาศกัยภาพคนท างาน เพ่ือยกระดบัความรู้ เพิ่มประสบการณ์การท างานแก่คนท างานด้านเดก็ 

1) จดัท าคูมื่อการท างานด้านเด็กส าหรับเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิาน 

2) จดัคา่ยพฒันาคนท างาน 

3) จดัท าหลกัสตูรผลิตผู้น าแหง่อนาคต (รุ่นจิ๋ว) 

4) จดัอบรมเนือ้หากฎหมาย พรบ.ฉบบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานด้านเดก็ 

4. สร้างพืน้ท่ีสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนและเรียนรู้ข้ามพืน้ท่ี & ข้ามประเดน็  

1) พิธีบวงสรวงเมืองเชียงแสน 

2) เปิดพืน้ท่ี/ศนูย์/หนว่ยงาน เป็นพืน้ท่ีเรียนรู้การท างานด้านเดก็ 

5. พฒันาศกัยภาพเด็กในเครือขา่ยการค้ามนษุย์ 

1) จดัคา่ยแกนน าเด็กและเยาวชน 

2) จดัการประกวดนิทรรศการและความสามารถของเดก็ 

6. แสวงหาพนัธมิตรกบัภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการทางธุรกิจ 

1) จดัเวทีพบปะแลกเปล่ียนระหวา่งผู้ประกอบการทางธุรกิจกบั NGOs 

2) การระดมทนุ ด้านทนุทางปัญญา งบประมาณ แหลง่ทนุ ขายผลิตภณัฑ์  

(1) เวทีน าเสนองาน 

(2) การเข้าถึงแหลง่ทนุ 

(3) พืน้ท่ีส่ือสารสาธารณะ เชน่ เฟสบุ๊ค  

(4) งานวนั NGOs  

(5) เปิดตลาดขายของ / ผลิตภณัฑ์ 
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นอกจากเหนือการระดมกิจกรรมในอนาคตแล้ว  ในท่ีประชมุได้เสนอให้ตวัแทนผู้ เข้าร่วมจาก

องค์กรเครือขา่ยท่ีมาร่วมเวทีนี ้ ร่วมกนัจดัตัง้เป็นคณะท างานแกนน าองค์กรเครือขา่ยด้านเดก็และเยาวชน 

จงัหวดัเชียงราย เพ่ือท าหน้าท่ีประสานงานและขบัเคล่ือนการท างานในประเดน็ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็ 

อาทิเชน่ สิทธิเดก็ การค้ามนษุย์ วิถีวฒันธรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น   ดงัมี รายนามคณะท างานแกนน า

องค์กรเครือข่ายด้านเดก็และเยาวชน จังหวัดเชียงราย (อยา่งไมเ่ป็นทางการ) ดงันี ้ 

ล าดับ

ที่ 

ช่ือ – นามสกุล กลุ่ม/องค์กร ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 พระ (ตุ๊ เม) ฮอ๋มผญ๋าเชียงแสน ประธาน

คณะกรรมการ 

09 0280 6924 

2   ผู้ประสานงาน

คณะท างาน 

 

3 นายสวุิชาญ ภชัรศภุสณัห์ ฮอ๋มผญ๋าเชียงแสน รองผู้ประสานงานฯ 08 4085 6686 

4 นาย (อู๊ด) มลูนิธิบ้านครูน า้ เลขานกุาร  

5 นางสาวนชุนารถ   มลูนิธิบ้านครูน า้ รองเลขานกุาร  

6 นายยศภทัร  ยกยิ่ง ฮอ๋มพญ๋าเชียงแสน กรรมการ  

7 นายสิทธิศกัดิ์ ภดูนิ บ้านพกัศลิาแหง่ความรัก กรรมการ  

8 นาย (ได) มลูนิธิศโิยน กรรมการ  

9 นายนพดล สมานะ ส านกังานการศกึษา เทศบาล

นครเชียงราย 

กรรมการ  

10 นางรัชนี จอมสวรรค์ ศนูย์รวมรวมมิตรเพ่ือเดก็และ

เยาวชน 

กรรมการ  

11 นางค าศรี CRPC เชียงของ กรรมการ  

12 ซาร่า บ้านป้าอ า กรรมการ  

13 นางสาวสวุรีย์ กิจพฒั

นอนนัต์ 

พนัธกิจเพื่อนบ้านชายขอบ กรรมการ  

14 นายณรงค์เดช เรือนรัช บ้านพกัคนพเนจร กรรมการ  
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ล าดับ

ที่ 

ช่ือ – นามสกุล กลุ่ม/องค์กร ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

15 จิตร บ้านสานรัก กรรมการ  

16 นางแววรุ้ง สชุากฎ สริุยะอโรคยา กรรมการ  

17 มาเรีย บ้านทา่ขนัทอง กรรมการ  

18 จิโร่ ฮอ๋มผญ๋าเชียงแสน กรรมการ  

19 นายดสุิต จิตสขุ กลุม่ปางควาย กรรมการ  
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สรุปบทเรียนการท างานแต่ละองค์กร 

กลุ่ม กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลที่เกิดขึน้ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค 

1 - นวดตอกเส้นตวัขาว 

- ยาสมนุไพร  

- ทอผ้า  

- เคร่ืองสกัการะ  

- การทอ่งเท่ียวชมุชน 

- บ้านพกัเดก็ เลีย้งดเูด็กตัง้แต ่ชัน้

อนบุาล  ป.3-6 อ 

- เดก็ด้อยโอกาส - เดก็ได้เรียนรู้ อา่นออกเขียนได้ 

- เดก็มีการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม

ลดความก้าวร้าว รุนแรง 

- เดก็พฒันาตวัเอง เข้าใจในการ

อยูร่่วมกนัในสงัคม 

- เดก็รู้หน้าท่ี มีระเบียบวินยั 

- หนว่ยงานภาครัฐยอมรับมาก

ขึน้ 

- มีองค์กรอ่ืนๆ เข้ามาร่วม

กิจกรรมมากขึน้ 

ปัญหาเกิดจากกลุม่เป้าหมาย 

- เดก็มีความต้องการหลากหลาย 

- เดก็เกเร ไมเ่ช่ือฟังพี่เลีย้ง 

- เดก็มาท างาน/กิจกรรมไมส่ม ่าเสมอ  

ปัจจยัอ่ืนๆ  

- มีมาตรการจากภาครัฐเข้ามาเก่ียวข้อง กรณีเดก็โต 

- บ้านพกัเดก็ ยงัไมไ่ด้จดทะเบียน 

- ไมมี่สถานท่ีจดักิจกรรม 

- ระยะเวลาไมส่อดคล้องกบัการจดักิจกรรม 

- งบประมาณสนบัสนนุไมเ่พียงพอ 

- แหลง่ท่ีเส่ือมโทรม 

- แหลง่เลีย้งควาย มีน้อยหญ้าไมมี่ ขาดคนเลีย้งควาย 

2 - ดแูลเด็ก  

- ท าเกษตร 

- ผลิตภณัฑ์ชมุชน - ท าขนม ปะจา่ง 

- ท่ีปรึกษาสภาเด็ก

และเยาวชน 

- เครือข่ายชาตพินัธุ์

- น าความรู้แบง่ปันสูน้่องๆ เด็กๆ 

- เดก็ได้เรียนรู้ เร่ืองการท าเกษตร 

- เดก็มีสขุภาพท่ีดี 

- เดก็ไมรั่กษาความสะอาด 

- เดก็เกเร ไมเ่ช่ือฟัง 
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กลุ่ม กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลที่เกิดขึน้ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค 

- เรียนหนงัสือ 

- ฝึกงานศนูย์มลูนิธิรวมมิตรฯ 

หมอเมืองพืน้บ้าน

ภาคเหนือ 

- คณะท างานเมือง

สมนุไพรเชียงราย 

- ได้รับความรู้ใหม่ 

- ขายขนม “ปะจา่ง” ท่ีท าขึน้เอง 

ทางออนไลน์ ท าให้มีรายได้ 

- ได้บคุลากรท่ีดีให้กบัสงัคม 

 

3 - ชว่ยเหลือเดก็ด้อยโอกาส 

- ให้ท่ีพกัพงึ (บ้านพกั) 

- ชว่ยเหลือด้านสขุภาพ 

- การสง่เสริมด้านการศกึษา 

 

- คนท่ีท างานด้านเด็ก

และเยาวชน 

- คนท่ีท างานเพ่ือคน

อ่ืน 

- องค์กรด้านสขุภาพ 

- องค์กร NGO 

- บ้านพกั 

- องค์กรภาครัฐ 

- ชว่ยเหลือเดก็ตาม

กลุม่เป้าหมายได้อยา่งเตม็ท่ี 

- ชว่ยเหลือเดก็ได้ส าหรับบาง

กลุม่ เชน่ เด็กติดยาเสพตดิ 

- เดก็ได้รับการศกึษา / ก าลงั

ศกึษาอยู่ / จบการศกึษา มีงาน

ท า 

- เดก็รุ่นพ่ี สามารถให้ค าปรึกษา

เพ่ือนได้ 

- เดก็รุ่นพ่ี สามารถออกแบบ

กิจกรรมเพื่อสง่เสริมทกัษะให้แก่

- เดก็ท่ีเป็นกลุม่เส่ียงท่ีได้รับการชว่ยเหลือจะมีความ

ต้องการท่ีหลากหลาย เรียกร้องสงู และไมมี่ความ

อดทนตอ่ระบบระเบียบองค์กร 

- การท างานกบัเดก็ยากขึน้ เม่ือเดก็เข้าสูว่ยัรุ่น 

- ความเส่ียงตอ่เจ้าหน้าท่ีท่ีลงพืน้ท่ีตะเข็บชายแดน เชน่ 

การเขตหมูบ้่านยาเสพติด 

- การส่ือสารและภาษาแตกตา่งกนั 

- บ้านพกัฯ สถานท่ีพกัเดก็ สถานท่ีคบัแคบท าให้เร่ิมมี

ความแออดั 
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กลุ่ม กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลที่เกิดขึน้ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค 

น้องได้ 

4 - ชว่ยเหลือเดก็พิเศษ 

- สง่เสริมและสนบัสนนุ                 

ด้านการศกึษา 

- สง่เสริมอาชีพให้กลุม่ตา่งๆ ใน

ชมุชน เชน่ งานเย็บปักถกัร้อย  

- กลุม่ชาตพินัธุ์ 

- กลุม่เดก็พิเศษ 

- พฒันากลุม่อาชีพ

ในชมุชน 

- สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์สง่ขาย

และมีรายได้ 

- สามารถชว่ยเดก็ด้อยโอกาสให้

ได้รับการศกึษา ประมาณ 30-50 

คนตอ่ปี 

- งบประมาณ 

- ขาดการสนบัสนนจุากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

- ขาดคนท างานท่ีมีจิตอาสา 

- องค์ความรู้ไมเ่พียงพอ 

 - สร้างอาชีพให้เด็ก 

- โครงการสอนหนงัสือเดก็ด้อย

โอกาสศนูย์ชีวิตใหมแ่ละสถานพินิจ 

- ชว่ยเดก็ด้อยโอกาสให้ท่ีพกัพิง

ส าหรับการศกึษาเพ่ืออนาคต 

- เดก็ด้อยโอกาสศนูย์

ชีวิตใหมแ่ละสถาน

พินิจ 

- เดก็ได้รับความรู้ และมีโอกาส

เข้าถึงการศกึษา  

- ขาดงบประมาณ 

- ขาดประสบการณ์และบคุลากรในการดแูลเดก็ 

- การเข้าถึงข้อมลูเด็ก 

6 

 

- บ้านพกัเดก็ชาย / หญิง 

- ขายสินค้ามือสองระดมทนุ 

- ให้ทนุการศกึษา 

- ปลกูหมอ่นเลีย้งไหม 

- บ้านพกัโฮมสเตย์แลกของ 

- เดก็ท่ีมีความสามาร

บกพร่องทางการ

เคล่ือนไหว 

- เดก็ด้อยโอกาส 

- สงเคราะห์ครอบครัว  

- เดก็ ได้รับการชว่ยเหลือให้พกั

อาศยัอยูใ่นสถานท่ีปลอดภยั 

- สามารถชว่ยเดก็ด้อยโอกาสให้

ได้รับการศกึษา  

- ได้ชว่ยสง่เคราะห์เดก็และ

- การพฒันาเด็กกวา่จะเห็นการเปล่ียนแปลงต้องใช้

ระยะเวลาท่ียาวนาน 

- บ้านพกั ไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์ 

- ความมัน่คงยัง่ยืนของคนท างานและองค์กร 

- ไมมี่งบประมาณ และเข้าไมถ่ึงแหลง่ทนุ 
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กลุ่ม กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลที่เกิดขึน้ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค 

- ฝึกอาชีพ/สง่เสริมงานฝีมือ 

- พฒันาและฟืน้ฟรู่างกายจิตใจโดย

ใช้ครอบครัวเป็นหลกั 

- เสริมทกัษะชีวิต / แกนน า HIV 

- พฒันากลไกคุ้มครองเด็กและ

ครอบครัว 

- ผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่าย 

- เผยแพร่ความรู้ อบรมเยาวชน

ป้องกนัการตัง้ครรภ์ 

- ชว่ยเหลือ เคส ตัง้ครรภ์ สง่ตอ่ ยตุ ิ

ท่ีพกั ดแูลลกู 

- ประสานเร่ืองการเข้าถึงสิทธิด้าน

สขุภาพ 

- ลา่มชมุชน 

- เผยแพร่ศาสนา 

ครอบครัว จ านวน 3 ครอบครัว 

- เดก็มีทกัษะด้านอาชีพเสริม 

ด้านงานฝีมือ ขายของท าให้มี

รายได้ 

- เดก็ ได้รับความรู้ HIV/AIDS มี

ทกัษะชีวิต 

- ข้อจ ากดัทางกฎหมาย 

-  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปบทเรียนโครงการผู้น าแห่งอนาคต 

วนัท่ี 26-27 พฤษภาคม 2561  ณ โรงแรมสยามไทรแองเกิล้ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ล าดับที่ ช่ือ-สกุล หน่วยงาน / องค์กร Facebook 

1. นางสาวสคุนธา  ไตรงาม บ้านรักและเมตตา (ป้าอาม) Sukonta taingam (สีด า) 

2. นางสาวนาน ู จะนะ บ้านรักและเมตตา (ป้าอาม) นาน ูจะนะ 

3. นายทวีศลิป์  หงส์หิน โครงการมิตรข้างถนน Thaweesin Honghin 

4. นายชาฟิว  มาเยอะ โครงการมิตรข้างถนน - 

5. นางสาวสวุรีย์  กิจพฒั

นอนนัต์ 

พนัธกิจเพื่อนบ้านชายขอบ ทานตะวนัยืนต้นท้าทาย 

6. นางสาวปิยะวรรณ  สามเพชร

เจริญ 

พนัธกิจเพื่อนบ้านชายขอบ ปิยะวรรณ  สามเพชรเจริญ 

7. นางแววรุ้ง  สชุากฎ สริุยะอโรคยา Suriya Arokaye 

8. นางสาววณันา  แสนงาม กลุม่สืบสานปฏิภาณ Pom yp 

9. นายประพนัธ์  ขนัสา กลุม่สืบสานปฏิภาณ  

10. นางสาวมฌิมา  ยกย่ิง ฮอ๋มผญ๋าเชียงแสน ปฏิหาริย์ท่ีเป็นจริง 

11. นายยศภทัร  ยกยิ่ง ฮอ๋มผญ๋าเชียงแสน ยศภทัร  ยกย่ิง 

12. นายสวุิชาญ  พชัรศภุสณัห์ ฮอ๋มผญ๋าเชียงแสน นายสวุิชาญ  พชัรศภุสณัห์ 

13. นายปวนัตวฒัน์  คิว้เกียรติ

สกลุ 

โฮมสเตย์ท่าขนัทอง  

14. นางริม  ธุธารัตน์ โฮมสเตย์ท่าขนัทอง - 

15 ช่ืออา่นไม่ออก โฮมสเตย์ท่าขนัทอง - 

16. นายอาหลง่   มลูนิธิบ้านครูน า้ ป๋อฮ้าง สามปี ้

17. นางสาวหม่ีแรอ  มาเยอะ มลูนิธิบ้านครูน า้ หม่ีแรอ  มาเยอะ 

18. นายดสุิต  จิตสชุ กลุม่ปางควาย  

20. นางสาวจินดา  ก ่าแก้ว ศนูย์คาทอลิกเชียงของ  

21. นายสรุพล  วงษ์อนนัต์ ศนูย์คาทอลิกเชียงของ  

22. นางสาวนฤมล  จะพือ ศนูย์คาทอลิกเชียงของ  
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ล าดับที่ ช่ือ-สกุล หน่วยงาน / องค์กร Facebook 

23. นางสาวพลอยธิกา  แซม่ือ ศนูย์คุ้มครองสิทธิเด็กเชียงของ  

24. นางสาวจนัจิรา  ศรีแสนภมูิ ศนูย์คุ้มครองสิทธิเด็กเชียงของ  

25. นางสาวพวงทอง  ทะกนั ศนูย์คุ้มครองสิทธิเด็กเชียงของ  

26. นายดษิุต  จิตรสขุ สมาคมพืน้ท่ีชุม่น า้ Dusitt Jittsuk 

27. นายบญุถนอม  ศรีแผ้ว มลูนิธิศนูย์รวมมิตรเพ่ือเดก็และ

เยาวชน 

ruammitbakerry@yahoo.com 

28. นางสาวรัชนี  จอมสวรรค์ มลูนิธิศนูย์รวมมิตรเพ่ือเดก็และ

เยาวชน 

- 

29. นางสาวริสา  ทินนา มลูนิธิศนูย์รวมมิตรเพ่ือเดก็และ

เยาวชน 

Ju Junior 

30. พระมหาเมธารินทร์ ส านกัสงฆ์วดัพระธาตดุอยโอบ

โอง่ 

 

31. นางพิมพรรณ์  แก้วศรีนวล โครงการบ้านสานรัก PhimPhan Kaewsriwakn 

32. นางสาวมณี  คนสวรรค์ บ้านพกัเดก็ศิโยน N.Dai Manee khosawan 

33. นางสาวสมณิกา  คนสวรรค์ บ้านพกัเดก็ศิโยน Khonsawan Manipa 

34. นางสาวโชตกิา  มาลนู เทศบาลนครเชียงราย Lily White 

35. นายรณรงค์เดช  เรือนรัฐ บ้านกัคนพเนจร นกัเดนิทางพเนจร 

36. ช่ืออา่นไม่ออก บ้านพกัคนพเนจร  

37. นายสิทธิพล  วารีนิพนธ์ บ้านพกัคนพเนจร สิงห์อาเดเ่ฟียยโล่ 

38. นายอีซา  มาเยอะ บ้านพกัคนพเนจร ป๋าอี สายบนัเทิง 

39. นายชชัพล   บ้านพกัคนพเนจร ท แทน ราชาพกซอง 

40. นายสิทธิศกัดิ์  ภดูนิ   บ้านพกัศลิาแหง่ความรัก - 

41. เดก็ชายศวิชยั  ภดูิน บ้านพกัศลิาแหง่ความรัก - 

42. นางสาวหมิ่นช ูซีเพียกู่ บ้านพกัศลิาแหง่ความรัก - 

43. นางศรี  ภดูนิ บ้านพกัศลิาแหง่ความรัก - 

mailto:ruammitbakerry@yahoo.com
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ล าดับที่ ช่ือ-สกุล หน่วยงาน / องค์กร Facebook 

44. นายนภดล  สมมานะ เทศบาลนครเชียงราย - 

45. นางสาวกเุฮียน  ชนัแรงอินทร์ โครงการผู้น าแหง่อนาคต - 

46. นางสาวอาทิตา  อตุระวณิชย์ โครงการผู้น าแหง่อนาคต - 

47. นางกสุมุาลย์  ราชวงศ์ อิสระ - 

48. นางสาวจนัทร์สวย  จนัเป็ง อิสระ - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


