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“รายงานสรุปเวทีเสริมก าลังใจบุคลากรที่ให้ความช่วยเหลือ 

ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม(กรณีท้องต่อ)” 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕  
ณ เรือนร้อยฉน า มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป คลองสาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
จัดโดย สหทัยมูลนิธิ ร่วมกับ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสุขภาพผู้หญิง (สคส.) 
สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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ก าหนดการ 

“การสัมมนาเพื่อเสริมก าลังใจบุคลากรท่ีให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม(กรณีท้องต่อ)” 
วันที ่๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕  

ณ เรือนร้อยฉน า มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป คลองสาน 
************************************************************* 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ กล่าวต้อนรับและแนะน าตัว 
   โดย คุณศุภอาภา องค์สกุล สหทัยมูลนิธิ 
 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๕๐  น าเสนอ...เรื่องการสร้างพลังใจในการท างานเพื่อสังคม และเห็นถึงคุณค่าของ
งานที่ท า   โดย คุณทิชา ณ นคร บ้านกาญจนาภิเษก 
 
๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ แลกเปลี่ยนกับวิทยากร 
 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕  พักผ่อนกาย/ใจ พร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่าง  
 
๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐  ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  

กิจกรรม “วางใจในกัน” สานสายสัมพันธ์ระหว่างกัน เรียนรู้ที่จะวางปัญหาหรือ
ความไม่สบายใจ เพ่ือกลับสู่สมดุลของชีวิต  

 
๑๑.๐๐ -๑๒.๐๐  กิจกรรม “โยงใยชีวิต” ทบทวนเส้นทางและความหมายของชีวิต ส ารวจ “ตาน้ า

แห่งชีวิต” เพ่ือหล่อเลี้ยงพลังชีวิต หล่อเลี้ยงความสุขให้ตัวเองและผู้อ่ืน  
 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  
 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๕  ผ่อนพักตระหนักรู้ (total relaxation) เรียนรู้จักวิธีผ่อนกายและใจในยามที่เหนื่อย

ล้า 
 
๑๓.๔๕ – ๑๔.๔๕ กิจกรรม “งานแห่งชีวิต” ส ารวจเปูาหมายชีวิต การงาน รวมถึงความใฝุฝันใน

หัวใจ   
 
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐  พักผ่อนกายใจ พร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่าง 
 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐  กิจกรรม “บ้านพักในฝัน”  

บันทึกความรู้สึกและการเรียนรู้ น ามาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  
    
หมายเหตุ  : เวลาและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

     :  ด าเนินกระบวนการเรียนรู้ โดย กรรณจริยา สุขรุ่ง  
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“การสัมมนาเพื่อเสริมก าลังใจบุคลากรท่ีให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม(กรณีท้องต่อ)” 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕  
ณ เรือนร้อยฉน า มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป คลองสาน 

************************************************************* 
 

ความเป็นมา: สืบเนื่องจากการท างานของเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 
ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยของการท างานในมิติต่างๆ ต่อปัญหาท้องไม่พร้อม ซึ่งในกลุ่มงานบ้านพัก (รอ
คลอด) ได้มีการจัดประชุมระหว่างบุคคลากรในหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ท้องไม่
พร้อมอย่างต่อเนื่อง ผลสรุปที่จากการประชุมเกี่ยวกับการท างานและบุคคลากรที่ท างานช่วยเหลือ 
พบว่า การที่บุคลากรต้องท างานรับฟังปัญหาและการดูแลผู้ประสบปัญหาต่อเนื่องท าให้ บางคนมี
ภาวะความเครียดและส่งผลต่อสุขภาพ และ คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาท างานมีการทยอยลาออกเป็นระยะๆ   
จากข้อสรุปดังกล่าว ท าให้กลุ่มคนท างานให้ความช่วยเหลือด้านบ้านพัก (รอคลอด )มีมติในการ
ท างานร่วมกันว่า ในปี ๒๕๕๕ กิจกรรมร่วมกันของกลุ่มบ้านพักจะเน้นเรื่องงานเสริมก าลังใจบุคลากร
ภายในบ้านพัก และเสริมศักยภาพผู้รับบริการให้เห็นคุณค่าตัวเอง และมีความพร้อมในการออกไป
เผชิญกับสังคมภายนอกหลังจากได้รับบริการแล้ว โดยเริ่มต้นจากการ จัดเวทีเพ่ือเสริมก าลังใจให้กับ
คนท างานช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมในบ้านพัก(รอคลอด)ก่อน  
 

“การสัมมนาเพื่อเสริมก าลังใจบุคลากรท่ีให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม(กรณีท้องต่อ)” 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งภายในให้กับบุคลากรที่ท างานให้ความช่วยเหลือผู้หญิง
ที่ท้องไม่พร้อมในบ้านพักรอคลอด และมีวิธีการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้  
 
คุณศุภอาภร องค์สกุล กล่าวต้อนรับและความเป็นมา  
การจัดสัมมนาในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการรวมตัวของกลุ่มบ้านพัก ที่ ก าหนดเปูาหมายร่วมกันว่า ใน
การที่จะช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาได้มีประสิทธิภาพต้องมีการท างานด้านการเสริมก าลังใจบุคลากร
ภายในบ้านพักเป็นอันดับแรก เพื่อจะได้มีก าลังใจการท างานต่อไป  
 
น าเสนอ...เรื่องการสร้างพลังใจในการท างานเพื่อสังคม และเห็นถึงคุณค่าของงานที่ท า 
โดย คุณทิชา ณ นคร บ้านกาญจนาภิเษก  
  
คุณทิชา ณ นคร กล่าวถึงประวัติเดิมที่เคยท างานเป็นเจ้าหน้าที่สหทัยมูลนิธิและจนปัจจุบันก็ยังคง
เป็นคนของสหทัยมูลนิธิ แต่มาท างานกับเด็กผู้ที่เป็นผู้กระท าความผิด ซึ่ง มีข้อจ ากัดในการท างานอยู่
มาก แต่ในข้อจ ากัดนั้นมองอีกด้านหนึ่งมันก็มีโอกาสอยู่มากเช่นกัน ปัจจุบันท างานกับหน่วยงานภาค
ราชการ บ้านกาญจนาภิเษก เป็นหน่วยงานเดียวในที่น าคนข้างนอกเข้ามาบริหารงาน เพราะเป็นงาน
สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก กระทรวงยุติธรรม ท าหน้าที่ดูแลนักโทษเด็ก อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี  

การท างานที่บ้านกาญจนาภิเษก ข้อจ ากัดหลัก ที่พบ คือ ด้านระบบการท าง านของรัฐมี
ข้อจ ากัดในตนเอง ด้านทางกฎหมายถูกบริหารจัดการด้านตัวหนังสือมากกว่าความเป็นมนุษย์  ด้าน
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บุคลากรที่น าข้อจ ากัดทั้งสองด้านมาด าเนินการ สามส่วนนี้ท าให้เกิดข้อจ ากัดมากมาย มองหาทาง
ออกไม่เจอ เช่น การรับเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางจะรับแล้วส่งตัวมา คนที่จะเข้ามาโดยไ ม่รู้ว่าหน่วยงานที่
จะท างานด้วยมีวัฒนธรรมมีขบวนการ มีความเชื่ออย่างไร เมื่อเห็นว่าคนที่ส่งมาไม่เหมาะสมกับงาน
และองค์กรที่รับผิดชอบอยู่ จึงเริ่มขอปฏิเสธคนที่ถูกส่งตัวมา ขอรับคนเข้าท างานโดยตรง เพราะการ
สัมภาษณ์และการสอบเพ่ือเข้ามาท างานไม่เคยตรงกัน ท าให้เกิดสิ่ง ที่เรียกว่า ผิดฝาผิดตัว สะท้อนถึง
ระบบการบริหารตัวหนังสือ ไม่ใช่การบริหารมนุษย์ ซึ่งในความเป็นจริงการท างานต้องเจอกับมนุษย์
มากมายหลากหลายด้วยปัญหา แต่มิใช่ในทางปฏิบัติจริง ต้องต่อสู้ทางความคิดจนส่วนกลางยอมรับ 
โดยมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างจุกจิก เช่น ต้องเปิดประกาศในที่สาธารณะ เพ่ือไม่ให้ผิดกฎหมาย  

การด าเนินตามขั้นตอนของการรับเจ้าหน้าที่ใหม่ของบ้านกาญจนาฯ ท าให้เด็กในบ้าน
กาญจนาฯเห็นกระบวนการต่างๆ และเกิดการพูดคุยกันก่อนที่จะได้พบกับเจ้าหน้าที่คนใหม่ว่า ทุกคนที่
เข้ามาเป็นกล่องดวงใจของพ่อแม่ เมื่อเรียนจบก็ต้องเข้าสู่ระบบการท างาน การเข้ามาสู่สถานที่ที่เชื่ อ
ว่าเต็มไปด้วยอันตราย เมื่อเข้ามาแรงจูงใจของเขาจะยังคงอยู่หรือมอดหายไป บทบาทของเด็กอยู่
ตรงไหน สุดท้ายเด็กจะท าอย่างไรให้เขารับรู้ว่าสถานที่แห่งนี้เปิดกว้างและอันตรายที่มีเท่ากับศูนย์ 
การพูดคุยกับเด็กท าให้เขาได้เรียนรู้และเมื่อเจ้าหน้าที่มาสมัครท าให้เด็กสา มารถพูดคุยกับเขาได้อย่าง
เป็นมิตร และไม่ขอใช้ข้อสอบที่มาจากส่วนกลาง เนื่องจากเป็นค าถามที่ไม่สามารถวัดผลการเพ่ือ
น ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ได้จริง ให้ดูหนัง Freedom lifter แล้วจับกลุ่มพูดคุยกัน หนังพูดถึงการ
จลาจลใหญ่ในลอสแองเจลิส เรื่องความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ที่ น าไปสู่การแก้ไขกฎหมายของเมือง
ให้สามารถรับเด็กทุกชาติพันธุ์เข้าเรียน ยกเว้นโรงเรียนดังแห่งหนึ่งของรัฐที่ยอมรับไม่ได้ มีครูคนหนึ่ง
เข้ามาที่โรงเรียนนี้ พบว่าในห้องเรียนมีแต่ความรุนแรงทางสังคมในประเด็นชาติพันธ์ุ ผู้เข้าสอบจะหา
เครื่องมือในการท าให้เกิดสันติภาพในประเด็นนี้อย่างไร และให้เด็กจากบ้านพักทั้ง ๑๖ แห่งมาร่วมรับ
ฟัง ซึ่งท าให้เด็กแต่ละคนเข้าใจว่าการท างานนี้ยากมาก จึงตั้งค าถามกับผู้มาสอบแต่ละคนว่า ๑) เด็ก
ในห้องนี้ใครมีปัญหามากที่สุด เพราะอะไรถึงคิดเช่นนั้น ๒) ให้เขียนจดหมายถึงเด็กคนนั้น ๓) เขียน
จดหมายถึงตัวเอง ๔) เขียนจดหมายถึงคนในครอบครัวเกี่ยวกับประสบการณ์วันนี้ ๕) เขียนค านิยม
ของหนังเรื่องนี้ ไม่เกิน ๑๔ บรรทัด จากการสอบพบว่า ผู้ผ่านระบบการศึกษาไทยไม่รู้จัก “ค านิยม” 
หลายคนแยกไม่ออกระหว่าง “ค านิยม” กับ “ค่านิยม”  
 
การแลกเปลี่ยนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
- สิ่งส าคัญในการท างาน คือ การได้สะท้อนความคิด การเขียนสามารถสื่อถึงความคิดของแต่

ละคนออกมาจากเนื้อหามากกว่าวิธีการเขียนที่สวยงาม 

- คนทั่วไปเมื่อเจอปัญหา มักเห็นเป็นอุปสรรค จึงควรฝึกที่จะมองหาโอกาสภายใต้ปัญหาที่

ก าลังเผชิญอยู่   

- การแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ต้องมีหลักการเป็นเปูาหมาย เปูาหมายส าคัญของการ

ท างานด้านเด็ก คือ การคุ้มครอง ดังนั้น หากวิธีการหรือการกระท า รูปแบบการท างานที่ไม่

น าไปสู่การปกปูอง คุ้มครองจึงไม่ใช่สิ่งที่จะประนีประนอมได้  คนท างานต้องทบทวนตัวเอง

อยู่อย่างสม าเสมอว่า เราท างานเพื่อปกปูอง เป็นปากเป็นเสียงให้เด็ กหรือจะยอมอยู่ภายใต้

ข้อจ ากัดของระบบ ระเบียบที่ไม่ถูกต้องของสังคม 
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- ตัวอย่างการให้โอกาส กรณีของเด็กบ้านกาญจนาฯ จ านวน ๓ คน ที่ได้รับคัดเลือกจากเพื่อนๆ 

เพ่ือไปท างานกับทีวีบูรพา ซึ่งเปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ให้เด็กกลุ่มนี้ ถือเป็นการให้โอกาสเด็กได้

พิสูจน์ตัวเอง ขณ ะที่กระทรวงยุติธรรมเอง กลับมีระเบียบไม่รับคนที่มีต าหนิทางกฎหมาย

เป็นเจ้าหน้าที่  

- ปัจจุบันมีพ่อแม่ส่งลูกมาอยู่บ้านกาญจนาฯ เพิ่มขึ้น  โดยเสียค่าใช้จ่ายเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท 

ตรงนี้ท าให้เห็นว่า บ้านกาญจนาฯ เป็นสถานที่สร้างและให้โอกาสกับคน ช่วยปรับพฤติกรรม

คนได้ 

- หน้าที่ ของคนท างานคือการท าลายข้อจ ากัดของสังคมและสิ่งแวดล้อม และต้องไม่สร้าง

ข้อจ ากัดเพ่ิมด้วย 

- สิ่งที่ควรท า คือการไม่ให้ความส าคัญกับข้อจ ากัดและพยายามก้าวข้ามอุปสรรคที่เกิดจาก กฏ 

กติกา กฎหมาย  

 

การท ากิจกรรม สานสายสัมพันธ์ระหว่างกัน เรียนรู้ที่จะวางปัญหาหรือความไม่สบายใจ เพ่ือกลับสู่สมดุล

ของชีวิตโดย กัญจริยา สุขรุ่ง 

เป็นกิจกรรม ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการทบทวนความคิด ความเชื่อของ
ตนเอง กินกรรมแรกเริ่มต้นจาก การเดินอย่างรู้ตัว เพ่ือ ก าหนดรู้กับตัวเอง รู้ว่าคนที่อยู่รอบๆ มี
อิริยาบถอย่างไร ที่จะไม่เดินชนกัน ” หลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วให้แลกเปลี่ยน ความรู้สึกและสิ่งที่ได้
เรียนรู้โดยสรุปคือ  

การเดิน จะท าให้หาที่เดินให้ตัวเองอย่างมีสติ ไม่ชนผู้อื่นในพื้นที่จ ากัด การเดินช้าท าให้มีสติ รู้สึก
สบาย-ผ่อนคลาย หลายคนสะท้อนว่า ควรน ากลับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่จะเดินให้ช้าลงบ้าง เผื่อจะ
ท าให้ชีวิตดีขึ้นทั้งในบ้านและในที่ท างาน 
 
การท าความเข้าใจ “ข้อจ ากัด/อุปสรรค” 
การทบทวนเรื่อง “ข้อจ ากัด” ของตัวเองในชีวิตส่วนตัว ชีวิตท างาน ที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิต 
โดยสรุปคือ  

ข้อจ ากัดจะมาพร้อมกับโอกาสเสมอ บางครั้งเป็นสิ่งเดียวกันเช่น ผู้ประดิษฐ์หลอดไฟให้แสง
สว่าง แต่ส่งผลให้คนเริ่มไม่นอนเวลากลางคืน การไม่หลับเวลากลางคืน ท าให้สุขภาพเสื่อม นักบ าบัด
สุขภาพตาแนวธรรมชาติวิทยาบอกว่า ร่างกายของเรามีวงจรชีวิตเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆ ที่ต้องการการ
พักผ่อน จะฟื้นตัวกลับมาท าภารกิจของตัวเองได้ต่อไป  
 
การท าความเข้าใจเรื่องโอกาสในชีวต  ผ่านการสนทนาเรื่องโอกาสในชีวิต โดยทบทวนตัวเองว่า ได้รับ
โอกาสอะไร จากใคร ที่ท าให้มีวันนี้ได้ หรือโอกาสต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต 
ประเด็นในการแลกเปลี่ยน 

 รู้สึกว่า การที่เราจะให้โอกาสใครสักคน ต้องคิดนอกกรอบที่เราก าหนดไว้ เช่น การไม่จ ากัด

สาขาการเรียนของผู้มาสมัครงานในองค์กร เป็นต้น 
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 ไม่ว่าใครจะให้โอกาสเรา แต่จ าเป็นที่สุด คือเราต้องให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้ด้วย 

นอกเหนือจากความคาดหวังของคนอื่น เช่น พ่อแม่ของเราเอง 

 โอกาสเกิดมาจาก ๒ ส่วน คือ คนให้โอกาส และการแสวงหาโอกาส พบว่า ทุกคนได้โอกาสมา

ได้ด้วยตัวเอง 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
โอกาสมีอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะเข้าหาหรือเลือกที่จะคว้าไว้หรือไม่ 
การที่ผู้อื่นให้โอกาสและการที่เราเปิดโอกาสให้ตัวเอง ล้วนเกิดจากการมีเปูาหมาย ถึง แม้จะมี

ความกลัว การเข้าหาโอกาสขึ้นกับตัวเราว่ามีจุดยืนอย่างไร มีเปูาหมายในการด ารงชีวิตอย่างไร จึงจะ
มีแรงในการเข้าหาโอกาสนั้นๆ ดังการ รู้เปูาหมายในการท างานเป็นต้น  
 
การทบทวนกับตัวเองถึงแรงจูงใจในการท างาน  
 
สิ่งที่อยากเห็นเป็นอย่างไร งานนี้มีความหมายกับชีวิตเราอย่างไร แรงจูงใจ ในการท างาน จากแต่ละ
กลุ่ม คือ 

 ความอยุติธรรม ความไม่ถูกต้องที่พบเห็น ความทุกข์ของผู้อื่น มีมิติทางจิตวิญญาณบ้าง  

 แรงจูงใจหลัก-คุณค่าที่เรายึดถือ จะน าไปสู่ที่มาของตัวเรา  

 แรงจูงใจ คือ มีบุคคลต้นแบบในใจ แล้วน าคุณสมบัตินี้ไปเป็นแรงจูงใจต่อให้ผู้อื่นได้ ที่น ามาสู่

ความภูมิใจในตัวเรา  

 ท าแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มีความหมาย 

คุณค่าหลักที่ยึดถือในการท างานของแต่ละคนในองค์กร  
บ้านพักฉุกเฉิน  : สิ่งที่เป็นคุณค่าหลักคือ มีความเชื่อว่า ทุกคนเกิดมาไม่มีใครตั้งใจจะ

ผิดพลาด ดังนั้นบ้า นพักฯ จึงมีหน้าที่เติมเต็มให้เขากลับมามีชีวิตใหม่ รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า รู้สึก
สบายใจในการท างาน กับการท างานเป็นทีม ท างานเป็นเครือข่าย และการรวมเป็นภาคีเครือข่าย จะ
รู้สึกดีมาก ไม่โดดเดี่ยว มีเพ่ือนร่วมท างานแบบเดียวกัน ถ้าเรามีความสุข คนที่มารับบริการก็จะมี
ความสุขด้วย เชื่อว่า งานที่ท ามีประโยชน์ทั้งกับตัวเองและผู้รับบริการ แต่ละคนจะมีความไม่รอบคอบ 
ความเครียดอยู่ในตัว ถ้าท างานอย่างไม่มีสติ จะน าไปสู่การตัดสิน การไม่ฟังอย่างลึกซึ้ง มีอคติ  

 
บ้านพระคุณ  : คุณค่าที่ยึดถือคือ พระเยซูคริสต์ ในการท างานสงเคราะห์ภายใต้ หลักของ

ความรัก ผู้มารับบริการคือผู้มีความผิดพลาด และยึดหลักการให้อภัยต่อผู้ร่วมงาน ที่มีความคิด 
ทัศนคติที่แตกต่างกัน ทั้งในส่วนของผู้สูงอายุและผู้ติดเชื้อจะให้โอกาส เนื่องจากเป็นคนที่มีความหลัง
ติดตัวมา ต้องให้ความรัก ให้อภัย เพื่อให้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น กรณีของการเห็นคุณค่าทั้งตัวเรา และผู้มา
รับบริการเห็นคุณค่าตัวเอง และคุณค่าของเราอยู่ที่พระเยซูส่งมาให้ช่วยเหลือคน  

 
สหทัยมูลนิธ ิ: คุณค่าหลักคือความเต็มใจ เนื่องจากงานที่ท าเป็นงานหนัก ทุกคนต้องมีใจรัก 

ต้องเชื่อมั่นว่าสามารถบรรเทาทุกข์ให้ผู้มารับบริการได้ อย่างน้อยรับฟังเขาได้ ถึงแม้จะช่วยเหลือได้ไม่
หมด ถ้ามีความรัก ความเมตตา เชื่อว่าทุกอย่างจะออกมาได้ดี ต้องมีความรัก ความเอื้ออาทรให้กับ
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คนทุกคนในสังคม และเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง เชื่อ
ว่า ครอบครัวสามารถเป็นหลักให้กับเด็กทุกค น ถึงแม้ครอบครัวเดิมจะท าไม่ได้ ครอบครัวอุปถัมภ์จะ
ช่วยได้ และท างานแบบองค์รวม ซื่อสัตย์ต่อค่านิยมของตนเอง  

 
บ้านพักเด็กและครอบครัว  : เชื่อว่า ทุกคนต้องมีความเอื้ออาทรต่อกัน อย่างน้อยรับฟัง

ความทุกข์ของผู้อื่นได้ มีความสุขเมื่อเห็นเขามีรอยยิ้ม แต่การกระท าจะเป็นตัวพิสูจน์ความเชื่อของเรา 
ว่าเชื่อเช่นนั้นจริงหรือไม่ แล้วเพ่ือนร่วมงานเขาเชื่อในสิ่งเดี่ยวกับเราหรือไม่ จะท างานให้สัมพันธ์กัน 
เชื่อมโยงกันได้อย่างไร  

 
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสุขภาพผู้หญิง  : ไม่ได้ท างานกับผู้ประสบปัญหาโดยตรง แต่

ท างานกับคนช่วยเหลือ และท างานระดับนโยบาย โดยเชื่อว่า แต่ละคนมีคุณค่า มีศักยภาพ มีความ
ถนัดในตัวเอง มีการให้ทุนกับทุกองค์กร รวมถึงกลุ่มเยาวชน กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้ติดเชื้อ 
ทุกคนสามารถท าตามความฝันของตัวเอง โดยเน้นเสริมศักยภาพของคนท างาน 

 
--------------------------------จบกระบวนการ------------------------------- 
 
 
 
หมายเหต:ุ เวทีครั้งนี้ยังไม่ได้ท ากิจกรรมบ้านพักในฝัน เนื่องมีเวลาจ ากัด 
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รายชื่อผู้เข้าร่วม จ านวน ๒๖ คน 
 
วิยทยากร 

๑. คุณทิชา ณ นคร  บ้านกาญจนาภิเษก 
๒. คุณกรรณจริยา สุขรุ่ง วิทยากรอิสระ 

 
ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 

๓. คุณศุภอาภา องค์สกุล  สหทัยมูลนิธิ 
๔. คุณอุดร อินหอม  สหทัยมูลนิธิ 
๕. คุณอภิญญา จ่ันท้วม  สหทัยมูลนิธิ 
๖. คุณอรุณศรี สายพิมพ์  สหทัยมูลนิธิ 
๗. คุณศิรินทิพย์ สุวรรณรัตน์  สหทัยมูลนิธิ 
๘. คุณพัชญ์สิตา มายอด  บ้านพักฉุกเฉิน 
๙. คุณศิรินทิพย์ นิ่มแสง  บ้านพักฉุกเฉิน 
๑๐. คุณกรีฑา แก้วประดิษฐ์  บ้านพักฉุกเฉิน 
๑๑. คุณวิจิตร ว่องวารีทิพย์  บ้านพักฉุกเฉิน 
๑๒. คุณวรารัตน์ แจ้งแก้ว   ส านักปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก 
๑๓. คุณรุ่งทิวา ปินใจ  ส านักปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก 
๑๔. คุณกนกวรรณ พาณิชย์วัฒนานุกูล บ้านพักเด็กและครอบครัว 
๑๕. คุณสุปรีชา โชคลาภ  บ้านพักเด็กและครอบครัว 
๑๖. คุณนงลักษณ์ วาตีโส  บ้านสุขฤทัย คณะภคินีศรีชุมพาบาล 
๑๗. คุณชนรัตน์ อ้อยหวาน  บ้านพระคุณ 
๑๘. คุณอนุตรภัทร จันทร์ปาน บ้านพระคุณ 
๑๙. คุณธัญชนก โทวันนัง  บ้านพระคุณ 
๒๐. คุณมณฑกานต์ อัครนันทพงศ์ บ้านพระคุณ 
๒๑. คุณไสว ทองนอก  บ้านพระคุณ 
๒๒. คุณสุมาลี โตกทอง  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 
๒๓. คุณณัฐธยา เดชดี  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 
๒๔. คุณปัทมาพร พูนมีทรัพย์ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 
๒๕. คุณน้ าทิพย์ เกตุสัมพันธ์ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 
๒๖. คุณกานต์รวี ดาวเรือง  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 
 


