สรุปรายงานการประชุม : เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนาองค์ กรเครือข่ ายการค้ ามนุษย์
ภายใต้ โครงการผู้นาแห่งอนาคต จังหวัดเชียงราย ดาเนินงานโดยมูลนิธิบ้านครูน ้า จ.เชียงราย
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสยามไทรแองเกิ ้ล อ.เมือง จ.เชียงราย

1) บทนา
ตามที่โครงการผู้นาแห่งอนาคต ภายใต้ คณะวิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม
ซึง่ ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) มีจดุ มุ่งหมาย
เพื่อหนุนสร้ างศักยภาพในมิติทางจิตวิญญาณและการเติบโตภายในของเครื อข่ายผู้นาการเปลี่ยนแปลง
จากหลากหลายภาคส่วนเพื่อให้ สงั คมไทยเข้ าใจและเห็นคุณค่าภาวะการนาร่วม เพื่อทาให้ สงั คมไทยฟื น้ ตัว
กลับเป็ นปกติสขุ อย่างรวดเร็ วและมัน่ คง โดยเป็ นการทดลองการทางานร่วมกับเครื อข่ายภาคประชาสังคม
4 องค์กร คือ สมาคมประชาคมพังงาแห่งความสุข จ.พังงา, สถาบันไทยเบิ ้งโคกสูงเพื่อการพัฒนา จ.ลพบุรี,
มูลนิธิบ้านครูน ้า จ.เชียงราย และขอนแก่นนิวสปิ ริต จ.ขอนแก่น
มูลนิธิครู น ้า และองค์เครื อข่ายการศึกษาไร้ พรมแดนที่ทางานกับเด็กด้ อยโอกาสไร้ สถานะ จังหวัด
เชียงราย เข้ าร่วมโครงการผู้นาแห่งอนาคต จังหวัดเชียงราย มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสร้ างผู้นาแห่งอนาคต
จังหวัดเชียงรายโดยการหนุนเสริ มองค์ความรู้เพื่อให้ เกิดการพัฒนาองค์กรให้ มีรายได้ ตวั เอง 2) เพื่อให้ เกิด
การมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายร่ วมกับภาครัฐ 3) เพื่อพัฒนาสุขภาวะในกลุ่มผู้ทางานด้ านเด็กใน
จังหวัดเชียงราย ซึง่ ถือเป็ นการยกระดับการทางานการขับเคลื่อนในสังคมในพื ้นที่ มุมมองใหม่ของการของ
การพัฒนาของนักพัฒนา เช่น ครูให้ มองเห็นความสาคัญของการทางานแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ พลังจิ๋วของ
แต่ละคนขับเคลื่อนพลังรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้ ไปสู่เป้าหมายของการะพัฒนาที่ดงึ การมีส่วนร่วมของคนมีใจมี
ศักยภาพในแต่ละภาคส่วนมาทางานร่มกันตลอดตามทางานของแต่ละคนโดยมีเป้าหมายร่ วมกัน คือการ
เสียสละเพื่อผู้อื่นที่ด้อยโอกาสในสังคม ทางานเป็ นเครื อข่ายการศึกษาไร้ พรมแดน โดยมีการประชุมร่วมกัน
อย่างสม่าเสมอ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่ยงั ติดขัดให้ ได้ รับการแก้ ไขและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับ
นโยบายควบคูไ่ ปกับการดูแลใส่ใจคนทางานในเครื อข่ายให้ สามารถดูแลพึ่งพากันได้ ในเรื่ องและสุขภาวะ
ของคนทางาน
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2) วัตถุประสงค์ การจัดประชุม
เพื่อถอดบทเรี ยนติดตามประเมินผลโครงการและเสริ มหนุนภาวะผู้นาโดยการปรับฐานคิดสู่การ
เป็ นผู้นาแห่งอนาคตจังหวัดเชียงราย
3) ผู้จัดการประชุม
มูลนิธิบ้านครูน ้า
4) ผู้เข้ าร่ วมการประชุม (จานวน 46 คน จาก 18 องค์กรของจังหวัดเชียงราย) ประกอบด้ วย
1. มูลนิธิศนู ย์รวมมิตรเพื่อเด็กและเยาวชน

10. มูลนิธิบ้านครูน ้า

2. โครงการบ้ านสานรัก

11. ศูนย์คาทอลิกเชียงราย

3. บ้ านพักเด็กศิโยน

12. ศูนย์คาทอลิกเชียงของ

4. สานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย

13. ศูนย์ค้ มุ ครองสิทธิเด็กเชียงของ

5. บ้ านพักคนพเนจร

14. บ้ านรักและเมตตา (ป้าอาม)

6. บ้ านพักศิลาแห่งความรัก

15. โครงการมิตรข้ างถนน

7. ฮอมผญ๋าเชียงแสน

16. พันธกิจเพื่อนบ้ านชายขอบ

8. โฮมสเตย์ท่าทันทอง

17. โครงการผู้นาแห่งอนาคต

9. กลุม่ ปางควาย

18. สมาคมพื ้นที่ชมุ น ้า

5) สรุปสาระสาคัญของการประชุม
- ในที่ประชุม มีมติร่วมกันให้ จดั ตังคณะท
้
างานที่ไม่เป็ นทางการ เพื่อทาหน้ าที่ประสานงานและ
ขับเคลื่อนการทางานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเด็ก ในนาม “คณะทางานแกนนาองค์กร
เครื อข่ายด้ านเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย” จานวน 18 คน จาก 14 องค์กรเครื อข่าย
- ในที่ประชุม ได้ ให้ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรภาคีเครื อข่ายและ
สร้ างความเข้ มแข็งของเครื อข่ายด้ านเด็กจังหวัดเชียงราย จานวน 6 กิจกรรมหลัก คือ
1) จัดตังคณะท
้
างานร่วมกัน
2) จัด ระบบการท างานและพัฒ นางานแกนน าเครื อ ข่ า ย งานฐานข้ อ มู ล ด้ า นเด็ ก
ผลิตภัณฑ์/สินค้ าและ ตลาดออนไลน์
3) พัฒ นาศัก ยภาพคนท างาน เพื่ อ ยกระดับ ความรู้ เพิ่ ม ประสบการณ์ ก ารท างาน
แก่คนทางานด้ านเด็ก
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4) สร้ างพื ้นที่สาธารณะ เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู้ข้ามพื ้นที่ & ข้ ามประเด็น
5) พัฒนาศักยภาพเด็กในเครื อข่ายการค้ ามนุษย์
6) แสวงหาพันธมิตรกับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการทางธุรกิจ
- ในที่ประชุมได้ เรี ยนรู้ แลกเปลี่ยนข้ อมูลและสถานการณ์ รวมทังประสบการณ์
้
การทางานด้ าน
เด็กจังหวัดเชียงราย ดังนี ้
1. คนทางานด้ านเด็กในจังหวัดเชียงราย ได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ด้านแนวคิด ประสบการณ์
การทางานเพื่อเด็กขององค์กรเครื อข่าย และยังมีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้าหมาย
การทางานเพื่อเด็กและเยาวชนในพื ้นที่จงั หวัดเชียงราย
2. เกิดบทเรี ยนจากการทางานโครงการในช่วงที่เวลาที่ผา่ นมา (7 เดือน)
3. มีแนวทางและแผนการดาเนินกิจกรรมที่ดาเนินการช่วงต่อไปของโครงการ
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6) บันทึกการประชุม
วันแรก : วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
กิจกรรมทังหมด
้
6 กิจกรรม ดังต่อไปนี ้
กิจกรรมที่ 1 : ละลายพฤติกรรม ด้ วยกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้ างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน
ระหว่างผู้เข้ าร่วมจากองค์กรเครื อข่าย กับทีมวิทยากร
กิจ กรรมที่ 2 : รายงานสถานการณ์ และความคื บ หน้ า การทางาน เรื่ องการจัดทาระบบ
ฐานข้ อมูลเด็กขององค์กรเครื อข่าย จังหวัดเชียงราย โดยเจ้ าหน้ าที่มูลนิธิบ้านครู น ้า จากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่างเห็นพ้ องกันว่า ควร/น่าจะมีผ้ รู ับผิดชอบหลักทาหน้ าที่ประสานงาน/ติดตามและรวบรวม
ข้ อมูลด้ านเด็กในฐานข้ อมูล
กิจกรรมที่ 3 : แลกเปลี่ยนเรี ยนประสบการณ์ เวอร์ คาเฟ่ ” ซึ่งเป็ นกิจกรรมเตรี ยมความพร้ อม
ปรับจูนแนวคิดทัศนคติของผู้เข้ าร่ วมก่อนการถอดบทเรี ยนติดตามประเมินผลโครงการ ผ่านกระบวนการ
เล่นเกม ในเรื่ องคุณค่า ความเท่าเทียม แบ่งปั น ความรู้ ประสบการณ์การทางาน
กิจกรรมที่ 4 : ระดมความคาดหวัง วิทยากรระดมสมองจากผู้เข้ าร่วมที่มาจากองค์กรเครื อข่าย
ต่อการประชุม สามารถสรุปความคาดหวังได้ ดังนี ้
1) กลุ่ม แรก ต้ องการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ การท างานเครื อข่า ย อาทิ เช่น การทางานขององค์ก ร
เครื อข่าย, การเชื่อมโยงเครื อข่าย, การรวมพลังของเครื อข่าย, เครื อข่ายการทางาน, เครื อข่ายเข้ มแข็ง ,
เครื อข่ายคนทางานด้ านเด็ก การพัฒนาองค์กรและเครื อข่าย ฯลฯ
2) กลุม่ ที่สอง ต้ องการความรู้การทางานกับเด็ก เพื่อนาความรู้ไปปรับใช้ ในองค์กรของตนเอง
3) กลุม่ ที่สาม ต้ องการเรี ยนรู้เรื่ องกระบวนการทางาน และความเป็ นผู้นา เพื่อพัฒนาตัวเอง พัฒนา
องค์กร เครื อข่าย และช่วยเหลือผู้อื่น
นอกจากนี ้ ผู้เข้ าร่วมบางคนสะท้ อนว่า อยากเข้ ามามีส่วนร่วมในการทางานด้ านเพื่อเด็กและสังคม
ขณะเดียวกัน หลายคนยังอยากได้ เพื่อนใหม่ๆ เกิดมิตรภาพที่ดีกบั เพื่อนในองค์กรเครื อข่ายจากการเข้ าร่วม
เวทีในสองวันนี ้
กิจกรรมที่ 5 : สรุ ปบทเรี ยนการทางานขององค์ กรเครื อข่ ายการค้ ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย
จานวน 18 องค์กร (รายชื่อองค์กรตามที่ระบุไว้ ในผู้เข้ าร่ วมการประชุม) แบ่งออกเป็ น 6 กลุ่ม เพื่อช่วยกัน
ระดมสมองเกี่ยวกับกิจกรรมที่แต่ละองค์กรดาเนินการ กลุ่มเป้าเหมาย ความสาเร็ จ และปั ญหาอุปสรรค
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จากระดมสมองพบว่า กิจกรรมของแต่ละองค์ กรมี ลักษณะกิจกรรมที่ มี รูปแบบคล้ ายคลึงกัน เนื่องด้ วย
กลุม่ เป้าหมายหลักเป็ นกลุม่ เด็กและเยาวชน
1) กิจกรรมที่ดาเนินการ สามารถสรุปการดาเนินงาน 6 กิจกรรมหลักๆ ได้ แก่
(1)

กิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้ อยโอกาสโดยให้ สถานที่พกั พึงที่ปลอดภัย (บ้ านพักเด็ก
สาหรับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย) ในหลายองค์กร เช่น มูลนิธิบ้านครูน ้า บ้ านพัก
ศิลาแห่งความรัก พันธกิจเพื่อนบ้ านชายขอบ ศูนย์ค้ มุ ครองสิทธิ เด็กเชียงของ
ศูนย์คาทอลิกเชียงของ บ้ านพักเด็กศิโยน เป็ นต้ น

(2) กิจ กรรมการส่งเสริ ม และสนับสนุนด้ านการศึกษา ให้ ทุนการศึกษา การสอน
หนังสือ
(3)

กิจกรรมฝึ กอบรม/จัดค่ายให้ ความรู้ความเข้ าใจเรื่ องทักษะชีวิต

(4)

กิจกรรมส่งเสริ ม/ฝึ กฝนทักษะด้ านอาชีพ การปลูกพืช การเป็ นล่ามชุมชน การ
ทา ขนม ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้ องถิ่นในชุมชน
2) ความสาเร็จทีเ่ กิดขึ้นจากการดาเนินงาน เกิดจากการดาเนินงานขององค์กรเครื อข่าย
(5)

สามารถสรุปภาพรวม ได้ ดงั นี ้
ผลที่เกิดขึน้ ต่ อตัวเด็ก

ส่ งที่เกิดขึน้ ต่ อองค์ กร

-

เด็กได้ เรี ยนรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้

-

เด็ก ได้ รับความรู้ HIV/AIDS มีทกั ษะชีวิต
เด็กมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความ

-

เต็มที่
-

ก้ าวร้ าว รุนแรง
-

ได้ ชว่ ยเหลือเด็กได้ สาหรับบางกลุม่ เช่น เด็ก
ติดยาเสพติด

เด็กพัฒนาตัวเอง เข้ าใจในการอยูร่ ่วมกัน - สามารถช่วยเด็กด้ อยโอกาสให้ ได้ รับ
ในสังคม

การศึกษา ประมาณ 30-50 คนต่อปี

-

เด็กรู้หน้ าที่ มีระเบียบวินยั

-

เด็กมีทกั ษะด้ านอาชีพเสริม ด้ านงานฝี มือ

-

ขายของทาให้ มีรายได้
-

ได้ ชว่ ยเหลือเด็กตามกลุม่ เป้าหมายได้ อย่าง

การศึกษา มีงานทา
-

เด็กสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สง่ ขายและ
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เด็กได้ รับการศึกษา / กาลังศึกษาอยู่ / จบ
ได้ ชว่ ยส่งเคราะห์เด็กและครอบครัว จานวน 3
ครอบครัว

มีรายได้

-

หน่วยงานภาครัฐยอมรับการทางานมากขึ ้น

-

เด็กรุ่นพี่ สามารถให้ คาปรึกษาเพื่อนได้

-

มีองค์กรอื่นๆ เข้ ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ ้น

-

เด็กรุ่นพี่ สามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมทักษะให้ แก่น้องได้

3) อุปสรรคปั ญหาที่พบในการดาเนินงาน มีดงั นี ้
กลุ่มเป้าหมาย
-

องค์ กรเครือข่ าย

เด็กที่เป็ นกลุม่ เสี่ยงที่ได้ รับการ

- บ้ านพัก ไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นสถานสงเคราะห์

ช่วยเหลือจะมีความต้ องการที่

- ข้ อจากัดทางกฎหมาย มาตรการต่างๆ จากภาครัฐ

หลากหลาย เรี ยกร้ องสูง และไม่

- ขาด/ไม่มีงบประมาณ หรื อมีงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ

มีความอดทนต่อระบบระเบียบ
-

เนื่องจากเข้ าไม่สามารถถึงแหล่งทุน/งบประมาณ

องค์กร

- ขาดการสนับสนนุจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

การทางานกับเด็กยากขึ ้น เมื่อ

- ขาดบุคลากร หรื อคนทางานที่มีจิตอาสา / บุคลากร

เด็กเข้ าสูว่ ยั รุ่น

ขาดประสบการณ์ในการดูแลเด็ก และองค์ความรู้เรื่ อง

เด็กเกเร ไม่เชื่อฟั งพี่เลี ้ยงใน

การดูแลเด็กยังไม่เพียงพอ

บ้ านพักเด็ก

- สถานที่ที่คบั แคบ บางแห่งไม่มีสถานที่จดั กิจกรรม

เด็กมาทางาน/กิจกรรมไม่

-

ความมัน่ คงและยัง่ ยืนของคนทางานและองค์กร

สม่าเสมอ

-

ความเสี่ยงต่อเจ้ าหน้ าที่ที่ลงพื ้นที่ตะเข็บชายแดน เช่น

ปั ญหาการสื่อสารและภาษา
แตกต่างกัน

การเขตหมูบ่ ้ านยาเสพติด
- แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม
เช่น แหล่งเลี ้ยงควาย มีน้อยหญ้ าไม่มี ขาดคนเลี ้ยงควาย

กิจกรรมที่ 6 : ชมภาพยนตร์ เรื่ องพิสูจน์ รัก วิทยากรให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเวทีชมภาพยนตร์
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วันที่สอง : 27 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมแบ่งออกเป็ น 2 กิจกรรมหลัก
ก่อนเข้ าสูเ่ นื ้อหาการสรุปบทเรี ยนวันที่สอง ด้ วยการทบทวนเนื ้อหาและกิจกรรมในวันแรก โดยทีม
วิทยากร หลังจากนันให้
้ แต่ละกลุม่ แต่งกลอน “ผู้นาแห่งอนาคต“ แล้ วอ่านให้ เพื่อนๆ ฟั ง
คุณกุสมุ าลย์ ราชวงค์ วิทยากรหลักตังค
้ าถามกับผู้เข้ าร่วมจากการชมภาพยนตร์ วา่ “สิ่งได้ เรี ยนรู้
จากภาพยนตร์ เรื่ องพิสจู น์รัก หากเปรี ยบเทียบกับการทางานของโครงการเหมือนหรื อต่างกันอย่างไร” เพื่อ
ชวนคิดชวนคุย เพื่อนาเข้ าสูเ่ นื ้อหาการถอดบทเรี ยนในวันที่สอง
กิจกรรมที่ 7 : กาหนดเป้าหมายในอนาคตกับการทางานเพื่อเด็ก หรื อธงแห่ งอนาคต
ให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมแบ่งกลุ่ม จานวน 6 กลุ่ม กาหนดธงแห่งอนาคต โดยช่วยกันนิยามความหมาย หรื อ ภาพฝั น
“ผู้นาแห่งอนาคต” ที่คณ
ุ อยากเห็นนัน้ มีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างไร จากการนาเสนอคุณสมบัติของผู้นาแห่งอนาคต
ของและกลุ่มพบว่า มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันมาก ซึ่งในที่ประชุมเห็นร่วมกันว่า ธงแห่งอนาคตของผู้นาแห่ง
อนาคต ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ 14 ประการ คือ 1) มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม 2) มีความอดทน 3) มีความใฝ่ รู้ ใฝ่
ศึกษา 4) มีความซื่อสัตย์ 5) รู้จกั การให้ และให้ อภัย 6) ความจริ งจังต่อเนื่อง 7) เอื ้ออาทร 8) เป็ นผู้นา 9)
มี ค วามรั บผิ ด ชอบ 10) มี ค วามกระตื อรื อ ร้ น 11) มี ระเบีย บวินัย 12) การพึ่ง ตนเอง 13) ไม่แ สวงหา
ประโยชน์ 14) มีเครื อข่าย ถือเป็ นเป้าหมายในอนาคตกับการทางานเพื่อเด็กหรื อธงแห่งอนาคต
วิทยากรกระบวนการสรุ ปบทเรี ยนการทางานของเครื อข่ายฯ ได้ สรุ ปว่า ที่ผ่านมาแต่ละองค์กรใน
เครื อข่าย ได้ สร้ างและพัฒนาเด็กที่เป็ นผู้นาแห่งอนาคต ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
ผู้นาแห่ งอนาคต “เด็ก” ในอุดมคติ
ประการที่ 1 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม

สิ่งที่เราทางานกับเด็กในเรื่องนี ้
- เรี ยนพระคัมภีร์เช้ า/เย็น นมัสการพระเจ้ า ร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา
- เรี ยนตามโรงเรี ยนสอนศาสนา

ประการที่ 3 มีความใฝ่ รู้ ใฝ่ ศึกษา

- จัดค่าย
- ศึกษาดูงาน
-

ผ่านงานวิจยั หมูบ่ ้ าน

-

รวบรวมภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่น
(ประวัติศาสตร์ +วัฒนธรรม+วิถีชีวิต-หมอยา+อักษร
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ผู้นาแห่ งอนาคต “เด็ก” ในอุดมคติ

สิ่งที่เราทางานกับเด็กในเรื่องนี ้
ล้ านนา)
- กิจกรรมการศึกษาในและนอกระบบ ทัศนศึกษา สอน
พิเศษ โดยอาสาสมัครชาวต่างชาติ เรี ยนภาษาไทย
ภาษาถิ่นตนเอง จีน อังกฤษ อาข่า ละว้ า และสอนใน
บ้ านพัก

ประการที่ 8 การเป็ นผู้นา

- ถ่ายทอดภูมิปัญญา
- เผยแพร่ความรู้
- จัดค่าย
- แบ่งงานในบ้ านพักให้ รับผิดชอบ
- แบ่งปั นสิ่งที่มีอยูใ่ ห้ เพื่อน

ประการที่ 9 มีความรับผิดชอบ

- เด็กหัดค้ าขาย / ทาร้ าน ออนไลน์
- ล่ามชุมชน
- แบ่งงานในบ้ านพัก

ประการที่ 10 มีความกระตือรื อร้ น

- ผ่านการอบรม

ประการที่ 12 การพึง่ ตนเอง

- สอนเรื่ องอาชีพเกษตร หมอดูแลตนเอง ดูแลรักษา
สุขภาพ-อาหารเป็ นยา กิจกรรมการเกษตร การ
ท่องเที่ยว/ล่ามชุมชน ล่ามชาติพนั ธุ์ตาม รพ. ฝึ กงาน
ช่วยงาน เปิ ดร้ านขายเสื ้อผ้ ามือสอง

ประการที่ 13 มีระเบียบวินยั

- อบรมกฎหมายจราจร

ประการที่ 14 มีเครื อข่าย

- ค่ายเยาวชน
- ทักษะการเป็ นผู้นา
- ผ่านการทางานด้ วยตนเอง
- รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมด้ วยตนเอง
- กิจกรรมหนังสัน้
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อย่างไรก็ตาม พบว่าองค์กรเครื อข่าย ยังไม่ได้ ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฝึ กฝนคุณสมบัติของ
ผู้แห่งอนาคต ประการที่ 2 ความอดทน ประการที่ 4 ความซื่อสัตย์ ประการที่ 5 การรู้จกั การให้ ให้ อภัย
ประการที่ 6 ความจริงจังต่อเนื่อง และประการที่ 7 ความเอื ้ออาทร ซึ่งการทางานในอนาคตแต่ละองค์กรใน
เครื อข่าย ควรจะให้ คานึงถึงและให้ ความสาคัญในการจัดกิจกรรม
สาหรับคุณสมบัติคนทางานกับเด็ก ต้ องมีคณ
ุ สมบัติหลัก 4 ประการ ได้ แก่ 1) มีความเสียสละ
2) มีความอดทน 3) มีคุณธรรม 4) รักเด็ก ในด้ านความต้ องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
พบว่า หลายองค์กรต้ องการอาสาสมัครและเงินทุน
กิจกรรมที่ 8 : บทเรียนจากการทางานโครงการผู้นาแห่ งอนาคต โดยให้ แต่ละกลุ่ม ช่วยเขียน
สิ่งที่เกิดขึ ้นจากการทางานที่ผ่านมา ในช่วง 7 เดือน วิธีการทางานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผู้นาแห่งอนาคต
เมื่อเปรี ยบเทียบกับอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) พื ้นฐานของเด็ก
ไว้ 4 ประการ คือ สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้ รับการพัฒนา สิทธิที่จะได้ รับความคุ้มครอง และสิทธิที่ใน
การมีสว่ นร่วม พบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้ นการพัฒนาและมีสว่ นร่วมของเด็ก
กิจกรรมตามหมวด
อนุสัญญาว่ าด้ วยสิทธิเด็ก
สิทธิท่ จี ะมีชีวิตรอด

กิจกรรมกับเด็ก
- การดูแลและรักษาสุขภาพของตนเอง เช่น อาหารเป็ นยา เรกิ
- ช่วยเหลือด้ านสุขภาพกับเด็กปากเหว่งเพดานโหว่
- ส่งเสริมอาชีพ เช่น งานเย็บปั กถักร้ อย, ปลูกพืช เลี ้ยงสัตว์

สิทธิท่ จี ะได้ รับการพัฒนา

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
- สอนหนังสือให้ เด็กด้ อยโอกาส
- จัดอบรม / จัดค่าย ทักษะชีวิต HIV/AIDS การป้องกันการ
ตังครรภ์
้
และกฎหมายจราจร
- พัฒนาศักยภาพแกนนาเด็กและเยาวชน,ทักษะ การเป็ นผู้นา
และการทางานเป็ นทีม,สิทธิเด็ก,
- สร้ างเครื อข่าย
- เรี ยนสอนพระคัมภีร์,หลักธรรมคาสอน คุณธรรม จริยธรรม
และร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญทางศาสนา
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กิจกรรมตามหมวด
อนุสัญญาว่ าด้ วยสิทธิเด็ก

กิจกรรมกับเด็ก
- สอนภาษาต่างประเทศ จีน อังกฤษ และภาษาถิ่น อาข่า ละว้ า

สิทธิท่ จี ะได้ รับความคุ้มครอง

- บ้ านพักเด็กชาย / เด็กหญิง
- พัฒนากลไกคุ้มครองเด็กและครอบครัว
- ช่วยเหลือเคส ประสานและส่งต่อเคส

สิทธิท่ ใี นการมีส่วนร่ วม

- ผลิตสินค้ าเพื่อจาหน่าย เช่น แปรรูปขี ้ควายเป็ นปุ๋ยอินทรี ย์
- ขายสินค้ ามือสอง , ขายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเอง, ร้ านกาแฟ
- ร้ านค้ า ออนไลน์
- ล่ามชุมชน / ล่ามชาติพนั ธุ์
- ช่วยงานบ้ านภายในบ้ านพัก เช่น ทาอาหาร ล้ างจาน
- ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
- รวบรวม/ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้ าน
(ประวัติศาสตร์ +วัฒนธรรม+วิถีชีวิต-หมอยา+อักษรล้ านนา)
- วิจยั หมูบ่ ้ าน - สารวจสภาพปั ญหา
- ผลิตสื่อ เช่น หนังสัน้ คอนเสิร์ต จัดนิทรรศการ

ส่วน วิธีการทางานขององค์กรเครื อข่ายกับเด็ก จะพบว่า องค์กรเครื อข่าย มีหลักคิดที่นามาใช้ ในการ
ดาเนินงานขององค์กร ยึดถือเป็ นหลักการสาคัญในการทางานกับเด็ก ดังนี ้
1)

เน้ นเด็กเป็ นศูนย์กลาง

2)

เน้ นให้ เด็กมีส่วนร่วม

3)

เกิดเรี ยนรู้ทา่ มกลางการปฏิบตั ิ

4)

จุดประกายความคิด / กระตุ้น / กาหนดเป้าหมายอนาคต

5)

มีกิจกรรมให้ ปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง

6)

สร้ างแนวคิด-นิมิตร-ทัศนคติที่ตรงกัน

7)

การเป็ นแบบอย่างที่ดี

8)

สร้ างความไว้ วางใจ เชื่อมัน่ ศรัทธา
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9)

สร้ างกฎเกณฑ์ กติกา ระเบียบ วินยั ในการทางานร่วมกัน

10)

มีสว่ นร่วม

11)

การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ

12)

เปิ ดโอกาสให้ แสดงออก แสดงความคิดเห็น

13)

แบ่งบทบาทหน้ าที่ หรื อมอบหมายให้ รับผิดชอบ

14)

ช่วยเหลือ แบ่งปั น
วิเคราะห์ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสีย การจัดการทรัพยากรขององค์ กรเครือข่ ายฯ

ประเด็น

ทรัพยากร

จุดแข็ง

จุดอ่ อน

 บุคลากรขององค์กรเครื อข่ายฯ

 เครื อข่ายฯ จังหวัดเชียงราย ยังรวมตัว

- มีความรู้

กันไม่เหนียวแน่น ระบบการจัดการ

- มีประสบการณ์การทางาน ด้ าน

เครื อข่ายยังไม่มีความเป็ นระบบ
 บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (กศน.)

เด็ก สุขภาพ ทักษะชีวิต
- มีทศั นคติที่ดีตอ่ เด็ก / จิตอาสา

มีความรู้ทางวิชาการน้ อย โดยเฉพาะ

- มีกระบวนการสร้ างความร่วมกัน

ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

กับผู้บริ หาร / จนท.ของหน่วยงาน

เนื่องจากจบไม่ตรงสายเรี ยนมา ต้ อง

ภาครัฐ เพื่อปรับทัศนคติตอ่ การ

อาศัยวิทยากรเสริม
 บุคลากรขององค์กรเครื อข่ายฯ

ทางานกับเด็ก
- มีศกั ยภาพ ความสามารถในการ
ทางานหลายด้ าน

ภาคเอกชนยังขาดความรู้ด้าน
กฎหมาย และอื่นๆ เช่น ด้ านงาน

 มีคมู่ ือปฏิบตั งิ านเจ้ าหน้ าที่ (STAFF)
 มีระบบการบริหารจัดการภายใน

ช่างฝี มือ (ช่างกล), การตลาด
 บุคลากรของเครื อข่ายฯ ภาคเอกชน

องค์กรเครื อข่ายฯ

มีความรู้จากประสบการณ์การทางาน

- ใช้ ระบบพี่ดแู ลน้ อง (บัดดี ้)

ในระดับหนึง่
 บุคลากรของเครื อข่ายฯ ภาคเอกชน มี

- ใช้ อาสาสมัครช่วยเหลือ
- เสริมศักยภาพผู้นาอาสาสมัคร
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มีจานวนน้ อย ไม่เพียงพอ ในส่วน

ประเด็น

จุดแข็ง

จุดอ่ อน

 บุคลากรที่ทางานด้ านเด็ก มีเครื อข่าย
NGOs ปราชญ์ชาวบ้ าน อาสาสมัคร

จนท.ผู้ดแู ลเด็กชาย สอนดนตรี ฟ้อน
รา และอาสาสมัคร

นักศึกษา คนต่างประเทศ และบุคคล
ทัว่ ไป
 มีเครื อข่ายต่างๆ วัด หน่วยงานต่างๆ
ด้ านสุขภาพ-โรงพยาบาล ด้ านเด็ก
สนับสนุนการทางานด้ านกฎหมาย
การช่วยเหลือเด็ก และเรื่ องสิทธิเด็ก
งบประมาณ

 หน่วยงานภาครัฐฯ ได้ รับการจัดสรรงบ  หน่วยงานภาครัฐฯ มีปัญหา เรื่ องการ
รายปี ตามแผนงาน

จัดการบริหารงบประมาณรายปี ตาม

 ได้ รับการแบ่งปั นงบประมาณสาหรับ
จัดกิจกรรมจากเครื อข่ายต่างๆ อาทิ

แผนงาน
 ภาคเอกชน / NGOs ขาดงบประมาณ

วัด หน่วยงานต่างๆ ด้ านสุขภาพ-

จาเป็ นจะต้ องได้ รับการสนับสนุนจาก

โรงพยาบาล

องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า

 องค์กร NGOs มีการบริหารจัดการ
งบประมาณได้ ดี อาทิเช่น

นี ้ เนื่องจาก
- มีงบประมาณน้ อยไม่เพียงพอกับ

- รับบริจาคเงิน

ค่าใช้ จา่ ยในองค์กร

- ขายของ ผลิตภัณฑ์ที่เด็กผลิตขึ ้น
เอง

- มีแผนงาน แต่ไม่มีงบประมาณ
สาหรับดาเนินงาน

- มีการพึง่ ตนเอง โดยการลด
รายจ่าย เช่น การเกษตรปลูกผัก
เลี ้ยงไก่ ปลา ฯลฯ
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- แผนงบประมาณไม่ชดั เจน

กิจกรรมที่ 9 : กาหนดแผนงาน/กิจกรรมในอนาคต วิทยากรให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเขียนกิจกรรมที่จะ
ดาเนินงานในช่วงถัดไปของโครงการ อีก 7 เดือน ซึง่ มีรายละเอียดของ แผนงาน/กิจกรรมในอนาคต
ดังต่อไปนี ้
1. จัดตังคณะท
้
างานเครื อข่าย
2. จัดระบบการทางานและพัฒนาการกิจกรรม 4 ด้ าน ได้ แก่ งานแกนนาเครื อข่าย งานฐานข้ อมูล
ด้ านเด็ก ผลิตภัณฑ์/สินค้ าและ ตลาดออนไลน์
 งานเดิมที่มีอยูแ่ ล้ วให้ มีความเข้ มข้ น : งานแกนนาเครื อข่าย งานฐานข้ อมูลด้ านเด็ก
 ข้ อเสนอเพิ่มในอนาคต : ผลิตภัณฑ์/สินค้ าและ ตลาดออนไลน์
3. พัฒนาศักยภาพคนทางาน เพื่อยกระดับความรู้ เพิ่มประสบการณ์การทางานแก่คนทางานด้ านเด็ก
1) จัดทาคูม่ ือการทางานด้ านเด็กสาหรับเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั งิ าน
2) จัดค่ายพัฒนาคนทางาน
3) จัดทาหลักสูตรผลิตผู้นาแห่งอนาคต (รุ่นจิ๋ว)
4) จัดอบรมเนื ้อหากฎหมาย พรบ.ฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทางานด้ านเด็ก
4. สร้ างพื ้นที่สาธารณะ เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู้ข้ามพื ้นที่ & ข้ ามประเด็น
1) พิธีบวงสรวงเมืองเชียงแสน
2) เปิ ดพื ้นที่/ศูนย์/หน่วยงาน เป็ นพื ้นที่เรี ยนรู้การทางานด้ านเด็ก
5. พัฒนาศักยภาพเด็กในเครื อข่ายการค้ ามนุษย์
1) จัดค่ายแกนนาเด็กและเยาวชน
2) จัดการประกวดนิทรรศการและความสามารถของเด็ก
6. แสวงหาพันธมิตรกับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการทางธุรกิจ
1) จัดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประกอบการทางธุรกิจกับ NGOs
2) การระดมทุน ด้ านทุนทางปั ญญา งบประมาณ แหล่งทุน ขายผลิตภัณฑ์
(1) เวทีนาเสนองาน
(2) การเข้ าถึงแหล่งทุน
(3) พื ้นที่สื่อสารสาธารณะ เช่น เฟสบุ๊ค
(4) งานวัน NGOs
(5) เปิ ดตลาดขายของ / ผลิตภัณฑ์
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นอกจากเหนือการระดมกิจกรรมในอนาคตแล้ ว ในที่ประชุมได้ เสนอให้ ตวั แทนผู้เข้ าร่วมจาก
องค์กรเครื อข่ายที่มาร่วมเวทีนี ้ ร่วมกันจัดตังเป็
้ นคณะทางานแกนนาองค์กรเครื อข่ายด้ านเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย เพื่อทาหน้ าที่ประสานงานและขับเคลื่อนการทางานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเด็ก
อาทิเช่น สิทธิเด็ก การค้ ามนุษย์ วิถีวฒ
ั นธรรม สิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น ดังมี รายนามคณะทางานแกนนา
องค์ กรเครือข่ ายด้ านเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย (อย่างไม่เป็ นทางการ) ดังนี ้
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ – นามสกุล
พระ (ตุ๊เม)

กลุ่ม/องค์ กร
ฮ๋อมผญ๋าเชียงแสน

ตาแหน่ ง
ประธาน

เบอร์ โทรศัพท์
09 0280 6924

คณะกรรมการ
2

ผู้ประสานงาน
คณะทางาน

3

นายสุวิชาญ ภัชรศุภสัณห์ ฮ๋อมผญ๋าเชียงแสน

รองผู้ประสานงานฯ

4

นาย (อู๊ด)

มูลนิธิบ้านครูน ้า

เลขานุการ

5

นางสาวนุชนารถ

มูลนิธิบ้านครูน ้า

รองเลขานุการ

6

นายยศภัทร ยกยิ่ง

ฮ๋อมพญ๋าเชียงแสน

กรรมการ

7

นายสิทธิศกั ดิ์ ภูดนิ

บ้ านพักศิลาแห่งความรัก

กรรมการ

8

นาย (ได)

มูลนิธิศโิ ยน

กรรมการ

9

นายนพดล สมานะ

สานักงานการศึกษา เทศบาล กรรมการ
นครเชียงราย

10

นางรัชนี จอมสวรรค์

ศูนย์รวมรวมมิตรเพื่อเด็กและ กรรมการ
เยาวชน

11

นางคาศรี

CRPC เชียงของ

กรรมการ

12

ซาร่า

บ้ านป้าอา

กรรมการ

13

นางสาวสุวรี ย์ กิจพัฒ

พันธกิจเพื่อนบ้ านชายขอบ

กรรมการ

บ้ านพักคนพเนจร

กรรมการ

นอนันต์
14

นายณรงค์เดช เรื อนรัช

14

08 4085 6686

ลาดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

กลุ่ม/องค์ กร

ตาแหน่ ง

15

จิตร

บ้ านสานรัก

กรรมการ

16

นางแววรุ้ง สุชากฎ

สุริยะอโรคยา

กรรมการ

17

มาเรี ย

บ้ านท่าขันทอง

กรรมการ

18

จิโร่

ฮ๋อมผญ๋าเชียงแสน

กรรมการ

19

นายดุสิต จิตสุข

กลุม่ ปางควาย

กรรมการ

15

เบอร์ โทรศัพท์

สรุปบทเรี ยนการทางานแต่ ละองค์ กร
กลุ่ม
กิจกรรม
1

- นวดตอกเส้ นตัวขาว

กลุ่มเป้าหมาย
- เด็กด้ อยโอกาส

- ยาสมุนไพร
- ทอผ้ า

ผลที่เกิดขึน้ ความสาเร็จ
- เด็กได้ เรี ยนรู้ อ่านออกเขียนได้

ปั ญหาเกิดจากกลุม่ เป้าหมาย

- เด็กมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

- เด็กมีความต้ องการหลากหลาย

ลดความก้ าวร้ าว รุนแรง

- เครื่ องสักการะ

- เด็กพัฒนาตัวเอง เข้ าใจในการ

- การท่องเที่ยวชุมชน

อยูร่ ่วมกันในสังคม

- บ้ านพักเด็ก เลี ้ยงดูเด็กตังแต่
้ ชัน้
อนุบาล ป.3-6 อ

ปั ญหาอุปสรรค

- เด็กเกเร ไม่เชื่อฟั งพี่เลี ้ยง
- เด็กมาทางาน/กิจกรรมไม่สม่าเสมอ

ปั จจัยอื่นๆ

- เด็กรู้หน้ าที่ มีระเบียบวินยั

- มีมาตรการจากภาครัฐเข้ ามาเกี่ยวข้ อง กรณีเด็กโต

- หน่วยงานภาครัฐยอมรับมาก

- บ้ านพักเด็ก ยังไม่ได้ จดทะเบียน

ขึ ้น

- ไม่มีสถานที่จดั กิจกรรม

- มีองค์กรอื่นๆ เข้ ามาร่วม

กิจกรรมมากขึ ้น

- ระยะเวลาไม่สอดคล้ องกับการจัดกิจกรรม
- งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ
- แหล่งที่เสื่อมโทรม
- แหล่งเลี ้ยงควาย มีน้อยหญ้ าไม่มี ขาดคนเลี ้ยงควาย

2

- ดูแลเด็ก

- ที่ปรึกษาสภาเด็ก

- ทาเกษตร

และเยาวชน

- ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน - ทาขนม ปะจ่าง

- เครื อข่ายชาติพนั ธุ์

- นาความรู้แบ่งปั นสูน่ ้ องๆ เด็กๆ

- เด็กไม่รักษาความสะอาด

- เด็กได้ เรี ยนรู้ เรื่ องการทาเกษตร - เด็กเกเร ไม่เชื่อฟั ง
- เด็กมีสขุ ภาพที่ดี
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กลุ่ม

3

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผลที่เกิดขึน้ ความสาเร็จ

- เรี ยนหนังสือ

หมอเมืองพื ้นบ้ าน

- ได้ รับความรู้ใหม่

- ฝึ กงานศูนย์มลู นิธิรวมมิตรฯ

ภาคเหนือ

- ขายขนม “ปะจ่าง” ที่ทาขึ ้นเอง

- ช่วยเหลือเด็กด้ อยโอกาส
- ให้ ที่พกั พึง (บ้ านพัก)
- ช่วยเหลือด้ านสุขภาพ
- การส่งเสริ มด้ านการศึกษา

- คณะทางานเมือง

ทางออนไลน์ ทาให้ มีรายได้

สมุนไพรเชียงราย

- ได้ บคุ ลากรที่ดีให้ กบั สังคม

- คนที่ทางานด้ านเด็ก - ช่วยเหลือเด็กตาม

และเยาวชน
- คนที่ทางานเพื่อคน

อื่น
- องค์กรด้ านสุขภาพ

กลุม่ เป้าหมายได้ อย่างเต็มที่
- ช่วยเหลือเด็กได้ สาหรับบาง

กลุม่ เช่น เด็กติดยาเสพติด
- เด็กได้ รับการศึกษา / กาลัง

- องค์กร NGO

ศึกษาอยู่ / จบการศึกษา มีงาน

- บ้ านพัก

ทา

- องค์กรภาครัฐ

ปั ญหาอุปสรรค

- เด็กที่เป็ นกลุม่ เสี่ยงที่ได้ รับการช่วยเหลือจะมีความ

ต้ องการที่หลากหลาย เรี ยกร้ องสูง และไม่มีความ
อดทนต่อระบบระเบียบองค์กร
- การทางานกับเด็กยากขึ ้น เมื่อเด็กเข้ าสูว่ ยั รุ่ น
- ความเสี่ยงต่อเจ้ าหน้ าที่ที่ลงพื ้นที่ตะเข็บชายแดน เช่น

การเขตหมูบ่ ้ านยาเสพติด
- การสื่อสารและภาษาแตกต่างกัน

- เด็กรุ่นพี่ สามารถให้ คาปรึกษา

เพื่อนได้
- เด็กรุ่นพี่ สามารถออกแบบ

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะให้ แก่
17

- บ้ านพักฯ สถานที่พกั เด็ก สถานที่คบั แคบทาให้ เริ่ มมี

ความแออัด

กลุ่ม

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผลที่เกิดขึน้ ความสาเร็จ

ปั ญหาอุปสรรค

น้ องได้
4

- ช่วยเหลือเด็กพิเศษ

- กลุม่ ชาติพนั ธุ์

- ส่งเสริมและสนับสนุน

- กลุม่ เด็กพิเศษ

ด้ านการศึกษา
- ส่งเสริมอาชีพให้ กลุม่ ต่างๆ ใน

- พัฒนากลุม่ อาชีพ
ในชุมชน

ชุมชน เช่น งานเย็บปั กถักร้ อย
- สร้ างอาชีพให้ เด็ก
- โครงการสอนหนังสือเด็กด้ อย

โอกาสศูนย์ชีวิตใหม่และสถานพินิจ

- สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สง่ ขาย - งบประมาณ

และมีรายได้
- สามารถช่วยเด็กด้ อยโอกาสให้

- ขาดการสนับสนนุจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
- ขาดคนทางานที่มีจิตอาสา

ได้ รับการศึกษา ประมาณ 30-50 - องค์ความรู้ไม่เพียงพอ
คนต่อปี

- เด็กด้ อยโอกาสศูนย์

ชีวิตใหม่และสถาน

- เด็กได้ รับความรู้ และมีโอกาส

เข้ าถึงการศึกษา

พินิจ

- ขาดงบประมาณ
- ขาดประสบการณ์และบุคลากรในการดูแลเด็ก
- การเข้ าถึงข้ อมูลเด็ก

- ช่วยเด็กด้ อยโอกาสให้ ที่พกั พิง

สาหรับการศึกษาเพื่ออนาคต
6

- บ้ านพักเด็กชาย / หญิง

- เด็กที่มีความสามาร - เด็ก ได้ รับการช่วยเหลือให้ พกั

- ขายสินค้ ามือสองระดมทุน

บกพร่องทางการ

- ให้ ทนุ การศึกษา

เคลื่อนไหว

อาศัยอยูใ่ นสถานที่ปลอดภัย
- สามารถช่วยเด็กด้ อยโอกาสให้

- ปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม

- เด็กด้ อยโอกาส

ได้ รับการศึกษา

- บ้ านพักโฮมสเตย์แลกของ

- สงเคราะห์ครอบครัว - ได้ ชว่ ยส่งเคราะห์เด็กและ
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- การพัฒนาเด็กกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงต้ องใช้
ระยะเวลาที่ยาวนาน
- บ้ านพัก ไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นสถานสงเคราะห์
- ความมัน่ คงยัง่ ยืนของคนทางานและองค์กร
- ไม่มีงบประมาณ และเข้ าไม่ถึงแหล่งทุน

กลุ่ม

กิจกรรม
- ฝึ กอาชีพ/ส่งเสริมงานฝี มือ
- พัฒนาและฟื น้ ฟูร่างกายจิตใจโดย
ใช้ ครอบครัวเป็ นหลัก
- เสริมทักษะชีวิต / แกนนา HIV
- พัฒนากลไกคุ้มครองเด็กและ
ครอบครัว

กลุ่มเป้าหมาย

ผลที่เกิดขึน้ ความสาเร็จ
ครอบครัว จานวน 3 ครอบครัว
- เด็กมีทกั ษะด้ านอาชีพเสริ ม

ด้ านงานฝี มือ ขายของทาให้ มี
รายได้
- เด็ก ได้ รับความรู้ HIV/AIDS มี

ทักษะชีวิต

- ผลิตสินค้ าเพื่อจาหน่าย
- เผยแพร่ความรู้ อบรมเยาวชน
ป้องกันการตังครรภ์
้
- ช่วยเหลือ เคส ตังครรภ์
้
ส่งต่อ ยุติ
ที่พกั ดูแลลูก
- ประสานเรื่ องการเข้ าถึงสิทธิด้าน
สุขภาพ
- ล่ามชุมชน
- เผยแพร่ศาสนา
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ปั ญหาอุปสรรค
- ข้ อจากัดทางกฎหมาย
-

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมการประชุมสรุ ปบทเรี ยนโครงการผู้นาแห่ งอนาคต
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสยามไทรแองเกิ ้ล อ.เมือง จ.เชียงราย
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

หน่ วยงาน / องค์ กร

Facebook

1.

นางสาวสุคนธา ไตรงาม

บ้ านรักและเมตตา (ป้าอาม)

Sukonta taingam (สีดา)

2.

นางสาวนานู จะนะ

บ้ านรักและเมตตา (ป้าอาม)

นานู จะนะ

3.

นายทวีศลิ ป์ หงส์หิน

โครงการมิตรข้ างถนน

Thaweesin Honghin

4.

นายชาฟิ ว มาเยอะ

โครงการมิตรข้ างถนน

-

5.

นางสาวสุวรี ย์ กิจพัฒ

พันธกิจเพื่อนบ้ านชายขอบ

ทานตะวันยืนต้ นท้ าทาย

นอนันต์
6.

นางสาวปิ ยะวรรณ สามเพชร พันธกิจเพื่อนบ้ านชายขอบ

ปิ ยะวรรณ สามเพชรเจริญ

เจริญ
7.

นางแววรุ้ง สุชากฎ

สุริยะอโรคยา

Suriya Arokaye

8.

นางสาววัณนา แสนงาม

กลุม่ สืบสานปฏิภาณ

9.

นายประพันธ์ ขันสา

กลุม่ สืบสานปฏิภาณ

10.

นางสาวมฌิมา ยกยิ่ง

ฮ๋อมผญ๋าเชียงแสน

ปฏิหาริย์ที่เป็ นจริง

11.

นายยศภัทร ยกยิ่ง

ฮ๋อมผญ๋าเชียงแสน

ยศภัทร ยกยิ่ง

12.

นายสุวิชาญ พัชรศุภสัณห์

ฮ๋อมผญ๋าเชียงแสน

นายสุวิชาญ พัชรศุภสัณห์

13.

นายปวันตวัฒน์ คิ ้วเกียรติ

โฮมสเตย์ท่าขันทอง

Pom yp

สกุล
14.

นางริม ธุธารัตน์

โฮมสเตย์ท่าขันทอง

-

15

ชื่ออ่านไม่ออก

โฮมสเตย์ท่าขันทอง

-

16.

นายอาหล่ง

มูลนิธิบ้านครูน ้า

ป๋ อฮ้ าง สามปี ้

17.

นางสาวหมี่แรอ มาเยอะ

มูลนิธิบ้านครูน ้า

หมี่แรอ มาเยอะ

18.

นายดุสิต จิตสุช

กลุม่ ปางควาย

20.

นางสาวจินดา ก่าแก้ ว

ศูนย์คาทอลิกเชียงของ

21.

นายสรุพล วงษ์อนันต์

ศูนย์คาทอลิกเชียงของ

22.

นางสาวนฤมล จะพือ

ศูนย์คาทอลิกเชียงของ
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ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

หน่ วยงาน / องค์ กร

23.

นางสาวพลอยธิกา แซมื่อ

ศูนย์ค้ มุ ครองสิทธิเด็กเชียงของ

24.

นางสาวจันจิรา ศรี แสนภูมิ

ศูนย์ค้ มุ ครองสิทธิเด็กเชียงของ

25.

นางสาวพวงทอง ทะกัน

ศูนย์ค้ มุ ครองสิทธิเด็กเชียงของ

26.

นายดุษิต จิตรสุข

สมาคมพื ้นที่ชมุ่ น ้า

27.

นายบุญถนอม ศรี แผ้ ว

มูลนิธิศนู ย์รวมมิตรเพื่อเด็กและ

Facebook

Dusitt Jittsuk
ruammitbakerry@yahoo.com

เยาวชน
28.

นางสาวรัชนี จอมสวรรค์

มูลนิธิศนู ย์รวมมิตรเพื่อเด็กและ

-

เยาวชน
29.

นางสาวริสา ทินนา

มูลนิธิศนู ย์รวมมิตรเพื่อเด็กและ

Ju Junior

เยาวชน
30.

พระมหาเมธารินทร์

สานักสงฆ์วดั พระธาตุดอยโอบ
โอ่ง

31.

นางพิมพรรณ์ แก้ วศรี นวล

โครงการบ้ านสานรัก

PhimPhan Kaewsriwakn

32.

นางสาวมณี คนสวรรค์

บ้ านพักเด็กศิโยน

N.Dai Manee khosawan

33.

นางสาวสมณิกา คนสวรรค์

บ้ านพักเด็กศิโยน

Khonsawan Manipa

34.

นางสาวโชติกา มาลูน

เทศบาลนครเชียงราย

35.

นายรณรงค์เดช เรื อนรัฐ

บ้ านักคนพเนจร

36.

ชื่ออ่านไม่ออก

บ้ านพักคนพเนจร

37.

นายสิทธิพล วารี นิพนธ์

บ้ านพักคนพเนจร

สิงห์อาเด่เฟี ยยโล่

38.

นายอีซา มาเยอะ

บ้ านพักคนพเนจร

ป๋ าอี สายบันเทิง

39.

นายชัชพล

บ้ านพักคนพเนจร

ท แทน ราชาพกซอง

40.

นายสิทธิศกั ดิ์ ภูดนิ

บ้ านพักศิลาแห่งความรัก

-

41.

เด็กชายศิวชัย ภูดิน

บ้ านพักศิลาแห่งความรัก

-

42.

นางสาวหมิ่นชู ซีเพียกู่

บ้ านพักศิลาแห่งความรัก

-

43.

นางศรี ภูดนิ

บ้ านพักศิลาแห่งความรัก

-
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Lily White
นักเดินทางพเนจร

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

หน่ วยงาน / องค์ กร
เทศบาลนครเชียงราย

Facebook

44.

นายนภดล สมมานะ

45.

นางสาวกุเฮียน ชันแรงอินทร์ โครงการผู้นาแห่งอนาคต

-

46.

นางสาวอาทิตา อุตระวณิชย์ โครงการผู้นาแห่งอนาคต

-

47.

นางกุสมุ าลย์ ราชวงศ์

อิสระ

-

48.

นางสาวจันทร์ สวย จันเป็ ง

อิสระ

-
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