


แนวคิด 
ศูนย์เพื่อน้องหญิงมีจินตนาการในโลกใบใหม่
แบบว่าสตรีและเด็ก ๆ  ทุกคนมีความปลอดภัย
และสามารถใช้ชีวิต นนความเท่าเทียมกัน ความ
มีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ของศูนย์เพื่อน้องหญิง 
เราทำางานในจังหวัดเชียงรายเพื่อสร้างเสริม
พลังอํานาจของผู้หญิงและเด็กๆ เพื่อลดความ
รุนแรงในทุกรูปแบบ และให้ความรู้กับประชาชน
ในเรื่องของการค้ามนุษย์ 

ศูนย์เพื่อน้องหญิงทํา งานป้องกันเด็กๆ ต่อการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและป้องกัน
ต่อการละเมิดในรูปแบบอื่นๆ ศูนย์เพื่อน้อง
หญิง มุ่งมั่นที่จะสร้างโครงการที่ีมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทักษะชีวิตที่จำาเป็นทักษะ
ในการเป็นผู้นํา  นํา ไปสู่สิทธิมนุษย์สํา หรับทุก
คนโดยไม่คํา นึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญาติ 
ศาสนาหรือทางเศรษฐกิจและสังคม

ศูนย์เพ่ือน้องหญิง 
เราเช่ือว่าเด็กๆ ทุก
คนมีสิทธิท่ีจะมี
ความอิสสระความ
ปลอดภัยและโอกาส
ในอนาคตของตนเอง 



นันท์นารี แจกข้อมูลในเรื่อง การปกป้องคุ้มครองเด็ก และการค้ามนุษย์

ปี2560 เป็นปีครบรอบ 20 ปีของศูนย์เพื่อ
น้องหญิง เราริเร่ิมการทำ งานในปี 2540 
ตอนแรกฉันมีความคิดว่าอยากจะสร้าง
องค์กร ฉันนึกถึงเด็กหญิงในชุมชนของฉัน
และปัญหาที่พวกเขาเพชิญ ฉันอยากให้เขา
เติบโตขึ้นด้วยความปลอดภัย ความมีอิสสระ 
และได้รับการศึกษา อยากให้เขามีโอกาสที่
ฉันเองไม่เคยมี ในช่วงแรกของการทำ ไงาน
ศูนย์เพื่อน้องหญิง มีการสนับสนุนน้อย ฉัน
ต้องทำ งานต่อสู้กับคนที่ไม่เห็นด้วยกับงาน
ที่ฉันทำ  เด็กๆ ปลอดภัย แต่สมัยนั้นฉันเจอ
อุปสรรคหลายอย่างที่ไม่ปลอดภัย ในช่วง
แรกฉันถูกทำ ร้าย ถูกข่มขู่ เพราะการทำ งาน
ช่วยเหลือและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ฉัน
สร้างอยู่ในชุมชน 

จากโครงการท่ีเราทำาและรณรงค์สร้าง
ความตระหนัก พบว่าคนส่วนใหญ่เริ่มเห็น
ความสำาคัญของปัญหามากข้ึนและการไม่
ยอมรับไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาการค้ามนุษย์
ความรุนแรง ในระยะเวลา 20 ปี ศูนย์เพื่อ
น้องหญิง ได้ทำ งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ท้าทายความเชื่อว่าความรุนแรงเป็นเรื่อง
ธรรมดา และเพื่อให้กำ ลังใจกับคนในชุมชน
ให้เขาสามารถลุกข้ึนมาต่อสู้เร่ืองน้ีซ่ึงตอน
นี้ชุมชนหลายพื้นที่ ในการทำางานของเรามี
ทักษะมีความรู้และรู้จักวิธีแจ้งเหตุทันที และ
ตอนนี้ เรามีคนรุ่นใหม่ที่กำาลังโตขึ้นมีแนว
ความคิดว่าความรุนแรงต่อเด็ก สตรี การ
ค้ามนุษย์ และการละเมิดเด็กทั้งหมดเป็น
เรื่องที่จะไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉย ต่อปัญหา และ
สิ่งท่ีสำาคัญท่ีสุดที่ เราเห็นอยู่ เป็นเร่ืองของ

การแจ้งเหตุซึ่งศูนย์ เพื่อนน้องหญิงได้รับ
การแจ้งเหตุมากขึ้นซึ่งทุกปีเราร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆ  เพื่อปกป้องสิทธิของผู้หญิง
เด็กและคนที่เป็นกลุ่มเส่ียงทำาให้ได้รับความ
ช่วยเหลือที่สอดคล้องต่อความต้องการ

ในปีพ. ศ. 2560 ศูนย์ผู้หญิงทำ งานร่วมกับ
เจ้าของธุรกิจเพื่อสร้างความร่วมมือในการ
ทำ งานป้องกันแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ 
และทำ งานกับผู้นำ ท้องถิ่น คนในชุมชนเพื่อ
ยุติความรุนแรงบนฐานคิกไม่เท่าเทียมทาง
เพศ ให้ความรู้แก่บุคคลที่เสี่ยงต่อการถูก
แสวงประโยชน์ นอกจากนี้ เราทำ งานโดย
การประสานงานเความร่วมมือกับคนใน
ชุมชน เพื่อช่วยเด็ก ๆ และครอบครัวที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาต่างๆ เช่น การถูก
ข่มขืน เอชไอวี / เอดส์ และการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น นอกจากนี้เรายังมีความร่วม
มือในการทำางานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและ
ทำ งาน ใกล้ชิดกับคนในพื้นที่ พร้อมทั้งเสริม
สร้างความสัมพันธ์การทำางานกับภาครัฐ 
เอกชน เพื่อให้แน่ใจว่า เด็กและผู้หญิงได้เข้า
ถึงการช่วยเหลือ จากผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ใช้
อำ นาจในทางที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุน ช่วย
เหลือกลุ่มที่ เปราะบางที่สุดในชุมชนของตน

ขณะที่ฉันคิดถึง 20 ปีที่ผ่านมาและในปีนี้
ฉันรู้สึกขอบคุณสำาหรับการสนับสนุนของ
ผู้บริจาค แหล่งทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่สนับสนุนเราได้ดำา เนินโครงการต่างๆ 
โครงการของเราได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็น
หม่ืนคนและในขณะที่เราเติบโตและขยายเครือ
ข่ายการทำ งานให้เข้าถึงคนในชุมชน และเข้าถึง
ผู้คนจำานวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือ 
และศูนย์เพื่อน้องหญืง จะทำ งานร่วมมือกับ
องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งของการยุติการค้ามนุษย์ 
การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ และความ
รุนแรงบนฐานคิดไม่เท่าเทียมทางเพศ

ฉันคิดว่าสำ เร็จสูงสุด
ที่ศูนย์เพื่อน้องหญิงได้
ประสบคือการเปลี่ยน
ทัศนคติ ต่อความรุนแรง
และการแสวงหาประโยชน์

Nunnaree Luangmoi
ผู้ก่อตั้งและผู้อำ นวยการ, ศูนย์เพื่อน้องหญิง 



ในปี 2560 ศูนย์เพื่อน้องหญิงมี
โครงการต่างๆ ที่ทํา ต่อด้วย
การสนับสนุนขององค์กรและผู้ให้ทุน

รูปด้านบนข้างซ้าย: เบล* และครอบครัว 
(เคส์ฉุกเฉิน) รูปด้านบนข้างวา: เจ้าหน้าที่
ศูนย์เพื่อน้องหญิงแจกข้อมูลสร้างความ

ตระหนักในเรื่องรูปแบบของการค้ามนุษย์
(KNH), รูปด้านล่าง: ผู้กํา กับและเจ้าหน้าที่
ภาคสนามศูนย์เพื่อน้องหญิงพูดคุยกับผู้

หญิงที่ตลาดแจมป๋อง(KNH)
* ใช้ชื่อปลอมเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัว

เป้าหมาย  ปกป้องคุ้มครองป้องกันต่อ
การค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กในอํา เภอเชียงของ 

โครงการ  ปีนี้ศูนย์เพื่อน้องหญิงขยาย
เครือข่ายการทำางานกับชมรมเจ้าของ
สถานประกอบการรวมถึงชมรมรถตุ๊ก
ตุ๊กและบริษัททัวร์ ทีมงานดํา เนินการ
อบรมให้ทีมทีมสหวิชาชีพในเรื่องของ
การค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก และกฎหมายต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง แล้วให้เจ้าของสถานประกอบ
การ 68 คน กับพนักงานมีความรู้และ
ทักษะในการป้องกันตัวเองต่อการค้า
มนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ในสถาน
ทํา งานของตนอง 

ผลกระทบ ตํา รวจ ต.ม. ทีมสหวิชชา
ชีพ และองค์กรเครือข่าย มีความรู้มาก
ขึ้นในเรื่องของการค้ามนุษย์ การ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก  ซึ่ง
ทำาให้มีความสามารถมากขึ้นในการ

ปกป้องคุ้มครองเด็ก เจ้าของสถาน
ประกอบการจากทั่วอำาเภอเชียงของ 
ได้ร่วมมือในการทำางานเป็นเครือข่าย
แจ้งเหตุ ศูนย์เพื่อน้องหญิงได้รับการ
แจ้งเหตุ 13 กรณีรายการที่พบเจอ
หรือสงสัยการค้ามนุษย์ การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และนอกจาก
นั้นพนักงานจํา นวน 150 คนในสถาน
ประกอบการมีความตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหาการค้ามนุษย์ ปกป้องสิทธิของ
ตัวเองและสามารถเป็นตัวแทนของการ

เ ป้ า ห ม า ย ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ด็ ก แ ล ะ
ครอบครัวที่ต้องการความช่วย
เ ห ลื อ ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ฉุ ก เ ฉิ น

โครงการ  ในปี 2560 ศูนย์เพื่อน้อง
หญิงได้ระดมทุนเกือบ ฿ 100,000 
จากผู้ให้เงินทางออนไลน์หรือคน
รู้จักที่มอบทุนเพื่อช่วยครอบครัวที่

ยากจนหรือประสบปัญหาในสถาน
การณ์อื่นๆ 

ผลกระทบ เนื่องจากการรณรงค์
เพื่อสร้างความตระหนัก ในปี 2560 
ศูนย์เพ่ือน้องหญิงได้รับการแจ้งเหตุ
และส่งต่อจํา นวนมาก ในบางกรณี
ศูนย์ เพื่อน้องหญิงสามารถช่วย

เหลือครอบครัวได้ ซึ่งที่ผ่านมาส่ง
ต่ออย่างเดียว ในปีนี้บางกรณีศูนย์
เพื่อน้องหญิงสามารถสนับสนุน
เบื้องต้นได้ เช่น  ทุนการศึกษา ค่า
รถไปโรงเรียน ของใช้ที่จํา เป็น ช่วย
ประสานการรักษาสุขภาพ การให้คํา 
ปรึกษา เป็นต้น

ผลกระทบ

ต่อเนื่อง

เริ่มในปี 2560

ติดต่อศูนย์เพื่อน้องหญิง
info@center4girls.org รายงานประจํา ปี (มกราคม - ธันวาคม 2560)

โครงการยุติการค้าเด็ก
และการละเมิดเด็ก
สนับสนุนโดย Kindernothilfe

เคส์ฉุกเฉิน
สนับสนุนโดยแต่ละบุคคลท่ี YouCaring: tinyurl.com/helpCFG



รูปด้านบนข้างซ้าย: ประชุมทีมงานพลังเพื่อผู้หญิง รูปด้านบนข้างวา: วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล 
รูปด้านกลางข้างซ้าย: ตํา รวจคนหนึ่งสนับสนุนข้อความว่า สุภาพบุรุษคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ความรุนแรง 
รูปด้านล่าง: คุณครูในอํา เภอผานสอนนักเรียนในเรื่องของสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็ก

เป้าหมาย ทํา งานกับนักเรียนและครู
ในอํา เภอพาน เพื่อสนับสนุนการปห
ป้องคุ้มครองเด็กในสถานศึกษาโดย
ใช้หลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ที่
สอนเรื่องของสิทธิเด็ก
 
โครงการ นักเรียน 230 คน ใน
โรงเรียน สี่ แห่งได้รับผลประโยชน์
จากหลักสูตรในเรื่องของ สิทธิเด็ก 
การป้องกันเด็กและความปลอดภัย  

นักเรียน 35 คนได้ถูกคัดเลือก
เป็นแกนนำาเฝ้าระวังในโรงเรียน
และในหมู่บ้านของตนเอง แกนนํา 
ทํา งานร่วมมือกับครูในโรงเรียนเพื่อ
วางแผนและจัดกิจกรรมขยายความ
รู้ให้กับผู้อื่น

ผลก ร ะ ทบ ครู ใ น อำ า เ ภ อพ านมี
หลักสูตรใหม่ที่เหมาะสมนูรณาการ
ในสาระต่างๆและครูมีทักษะในการ

สังเกตเด็กๆ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือ
ที่อาจถูกการละเมิด การแสวงหา
ประโยชน์ และปัญหาต่างๆ นักเรียน
ในตํา บลแม่อ้อ อํา เภอพาน รู้จักสิทธิ
ของตัวเองมากขึ้นและมีทักษะใน
การปกป้องตนเอง และช่วยเหลือให้
ความรู้ผู้อื่น

ต่อเนื่อง

เป้าหมาย  ส่งเสริมพลังผู้หญิงเพื่อ
ยุติความรุนแรงต่อสตรี และให้ผู้
หญิงมีบทบาทเป็นผู้นํา ในชุมชนของ
ตนเอง 
โครงการ อบรมให้ความรู้ทักษะ ให้
ผู้หญิงจํา นวน 46 คน ในเรื่องของ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความรุนแรง 
สิทธิแู้หญิง การสร้างความเป็นผู้นํา 
และความมั่นใจในตัวเอง การพูกใน
ที่สาธารณะ การให้คํา ปรึกษาเบื้อง

ต้น เป็นต้น แกนนํา ผู้หญิงได้สร้าง
โครงการขนาดเพื่อสร้างกองทุน
หมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงใน
ชุมชนที่ต้องการสร้างอาชีพรายได้ช
ช่วยเหลือครอบครัว 
ผลกระทบ แกนนํา ผู้หญิงทุกคนเป็น
สมาชิกของเครือข่ายพลังผู้หญิงเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงอำาเภอเชียงของ 
ซึ่งปี 2560 ให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหา จํา นวน 18 คนที่ตกใน

สถานการณ์ที่ต้องการความช่วย
เหลือ แกนนํา ผู้หญิงเป็นตัวอย่าง
และเป็นผู้ติดต่อประสานงานในชุมชน
ของตนเองในการทำางานเิงป้องกัน
และช่วยเหลือ แกนนํา  8 คนได้เป็น
ผู้นำาสตรีในชุมชนและมีบทบาทใหม่
ในการทํา งานกับคนในชุมชน โครง
การกองทุนหมุนเวียนจะส่งเสริมให้
ผู้หญิงสามารถควบคุมการจัดการ
ทางการเงินและชีวิตของตัวเอง 

ต่อเนื่อง

ผลกระทบ

ติดต่อศูนย์เพื่อน้องหญิง
info@center4girls.org รายงานประจํา ปี (มกราคม - ธันวาคม 2560)

พลังผู้หญิงเพื่อการเปลี่ยนแปลง
สนับสนุนโดย Diakonia

การปกป้องคุ้มครองเด็กในสถานศึกษา 
สนับสนุนโดย Global Fund for Children



มกรา

กุมภา

มีนา

เจ้าหน้าที่ศูนย์เพื่อน้องหญิงเริ่มเขียนรายงาน
ประจํา ปีที่ดํา เนินงานโครงการในปี 2559

สร้างรายการเคสฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้คนหรือ
ครอบครัวที่ต้องการการช่วยเหลืออย่างด่วน 

ทีอํา เภอพาน นักเรียน 109 คนเข้าอบรมและได้
ความรู้ในเรื่องของสิทธิเด็กและวิธีป้องกันตัวเอง 

แกนนํา ผู้หญิงคนหนึ่งของโครงการพลังผู้หญิง
เพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ถูกคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน 
- จากหมู่บ้าน 102 หมู่บ้านในอํา เภอเชียงของ
ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้หญิงมีจํา นวน 3 คน

ทีมงานโครงการพลังผู้หญิงเพื่อการเปลี่ยนแปลงเข้า
ร่วมอบรมสองวันในเรื่องของเพศ บทบาทชายหญิง 
ความหมายของคํา ว่าความรุนแรง การแจ้งเหตุ และ
ความเป็นผู้นํา  เป็นต้น

เมษา

พฤษภา

ในปีที่ผ่านมา. . . ศูนย์เพื่อน้องหญิง ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย ให้เป็นองค์กรที่มีการทํา 
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาของการค้ามนุษย์

เจ้าหน้าที่จัดหาทุนต่างประเทศ Maia 
Mounsher มาทํา งานที่ศูนย์เพื่อน้องหญิง
เต็มเวลา

แกนนํา ผู้หญิงคนหนึ่งของโครงการพลังผู้หญิงเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนผู้หญิงในระดับหมู่บ้าน 
ได้รับบทบาทใหม่ในการเป็นผู้นํา 

วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ศูนย์เพื่อน้องหญิง
จัดรณรงค์ด้วยกันกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อสร้างความ
ตระหนักในเรื่องของความรุนแรงต่อผู้หญิง

เจ้าหน้าที่และ Diakonia (องค์กรนานาชาติที่สนับ
สนุนโครงการพลังผู้หญิงเพื่อการเปลี่ยนแปลง) 
ประชุมกัน ติดตามและประเมินผลโครงการและวาง
แผนทํา งานสํา หรับปีหน้า

ผู้อํา นวยการของศูนย์เพื่อน้องหญิงได้เข้าร่วม
ประชุมระดับประเทศ เรื่องของการปกป้อง
คุ้มครองเด็กที่จัดโดยเครือข่ายสิทธิเด็ก
ประเทศไทย  (CRC) 

การรณรงค์ที่ตลาดแจมป๋องเพื่อ
แจกสื่อต่อด้านการค้ามนุษย์

มิถุนา

กรกฎา

สิงหา

พฤศจิกา

ธันวา

กันยา

ตุลา



ผู้หญิงม้งสองคนอยู่ในฝั้งไทย มองข้ามแม่น้ำ โขงไปยังฝั่งลาว

2,412,336.84*

.752,025,668
และรายจา่ยม ี 

ป นี ีร้ายไดร้วมของศนูยเ์พ ือ่นอ้งหญงิม ี (THB)

(THB)

คา่บร หิาร

โครงการตา่งๆ

8%

68%

ความโปรง่ใสเป น็ส ิง่สำ�คญัสำ�หรบัศ นูยเ์พ ือ่นอ้งหญงิและเราจะ
ทำ�ใหแ้น่ ใจวา่ทกุสว่นของเง นิทนุท ี ่ ไดร้ บัหร อืบร จิาคไดน้ำ�ไปใช ้

ใหเ้ก ดิประโยชนส์ งูสดุ

ลงทนุของคณุท ี ่ไหน
ท ีส่ำ�คญัและด ที ีส่ดุ

26%
เง นิเดอืน

*ในปี 2560 ศูนย์เพ่ือน้องหญิงได้รับเงินทุนสำ หรับโครงการสิทธิเด็กแต่
ดำ เนินกิจกรรมของโครงการน้ันในปี 2561 ตามน้ันมีความแตกต่างกัน
ระหว่างรายได้รวมกับรายจ่าย



ศูนย์เพื่อน้องหญิงจัดรณรงค์ที่จุดข้ามชายแดนใน
เชียงของ

ฉันรู้จักคุณนันท์นารีและคุณพลอยใสตั้งแต่ฉัน
เดินเข้าไปสํา นักงานของศูนย์เพื่อน้องหญิงเมื่อ
พฤศจิกายนปี 2559 ฉันเองมาถึงเมืองไทย
เพราะมีความฝันนานมาแล้วว่าอยากจะเป็น
อาสาสมัครระยะเวลายาว ฉันรู้แต่ว่าฉันอยาก
จะมอบเวลาที่ไหนที่ทำางานใกล้ชิดกับชุมชนที่
ทํา งานพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ที่มีลักษณะงาน
แบบ bottom up (ระบบการบริหารจัดการ
แบบให้คนงานจากข้างล่างสุดมีส่วนในการ
เสนอแนะว่าจะปรับปรุงงานอย่างไร  แทนที่จะ
ให้ผู้บริหารเป็นผู้สั่งจากบนลงล่าง) ตั้งแต่วัน
แรกที่เคยเจอนันท์นารีฉันได้พบว่าเขาเป็นเปิด
ใจ ที่เข้ากับคนอื่นง่าย และมีน้ํา ใจมาก เขาให้โอ
กาสสฉันมากมาย ทํา ให้ฉันได้เรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในโครงการต่างๆ ที่เขาเป็นคนสร้าง  ในปี 
2560 ฉันย้ายมาทํา งานที่ศูนย์เพื่อน้องหญิง
เต็มเวลา ฉันคิดว่าความสํา เร็จที่ศูนย์เพื่อน้อง
หญิงประสบมันมาจากคณะผู้ทํา งาน ซึ่งทุก
คนทํา งานอย่างจริงใจ ที่ไม่เหน็ดเหนื่อย และ
มีน้ํา ใจตลอด คนทํา งานแบบนี้สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์สร้างเครือข่ายได้ เพื่อช่วยเหลือ
คนที่มีความต้องการมากที่สุด 

ศูนย์เพื่อน้องหญิง ให้ความรู้และทักษะ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทํา งาน ที่ตัว
เองสามารถนํา ไปใช้ได้ ในชีวิตประจํา 
วันและในการทํา งานกับชุมชน  ศูนย์
เพื่อน้องหญิงเป็นเพื่อนในการทำางาน
เวลามีปัญหาสามารถให้คํา ปรึกษาและ
พึ่งพาได้ ศูนย์เพื่อน้องหญิงได้ให้โอกาส
ตนเองในการทํา งานและร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ทํา ให้ได้เรียนรู้และมีทักษะเพิ่มขึ้น
อย่างมากมาย ซึ่งถือว่ากิจกรรมต่างๆ
ที่ได้เรียนรู้คือการเพิ่มเติมทักษะให้กับ
ตัวเองตลอดเวลา เวลามาทํา งานที่
ศูนย์เพื่อน้องหญิงตนเอง ทํา หน้าที่
ในการติดต่อประสาน กับหน่วยงาน
ต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ และ
เป็นแกนนำาทำาหน้าที่ในการเฝ้าระวัง
และแจ้งเหตุ  และร่วมกิจกรรมในชุมชน 
ชอบงานด้านการช่วยเหลือผู้อื่น โดย
เฉพาะเด็ก และชอบทํา งานและพูดคุย
กับอาสาสมัครต่างชาติทำาให้ได้เรียน
รู้วัฒนธรรมของอาสาสมัครและฝึก
ภาษาอังกฤษ

ประกายรัตน์ 
เจ้าหน้าที่(ไม่เต็มเวลา)

MAIA MOUNSHER
เจ้าหน้าที่จัดหาทุนต่าง
ประเทศ

ยงโซ 
แกนนํา พลังเพื่อผู้หญิง

“หนูตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะ
เมื่อก่อนหนูเคยประสบปัญหา ลูกสาว
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ จากคนที่ไว้ใจและ
ใกล้ชิดเหมือนกับญาติสนิทคนหนึ่ง ตอน
นั้นเจ็บปวดมากที่ลูกสาวถูกทํา ร้าย ตอน
นั้นไม่มีใครต่อสู้ตามลํา พัง สามีไปทํา งาน
ต่างประเทศ รู้สึกโดดเดี่ยวขาดที่พึ่ง” พอ
ลุกข้ึนมาต่อสู้ปกป้องลูกสาวจากการ
ถูกทํา ร้าย ชาวบ้านก็ไม่เข้าใจมองว่าเป็น
เรื่องธรรมดา ทํา ไมเราต้องทํา เป็นเรื่อง
ใหญ่โต พอเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว ทํา ให้
ตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น กล้าแสดง
ความคิดเห็นและพูดในที่ชุมชนได้ เมื่อก่อน
ไม่มีเหตุผลและชอบใช้อารมณ์ในการโต้
แย้งกับผู้อื่น แต่พอผ่านกิจกรรมหลายๆ
อย่างในโครงการนี้ ทํา ให้เป็นคนมีเหตุผล 

ใจเย็น รับฟังและเข้าใจคนอื่นมากขึ้น และ
ตอนนี้ตนเองทํา งานเป็นทีมในการทํา งาน
เพื่อต่อสู้กับปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น
กับเด็กและผู้หญิง ขอขอบคุณทีมงาน
พลังผู้หญิงเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและศูนย์
เพื่อน้องหญิง ที่นํา โครงการดีๆแบบนี้ มา
สู่ชุมชน และตนเองจะร่วมเป็นอีกหนึ่งพลัง
ของผู้หญิงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้กับผู้หญิงที่จะช่วยเหลือกันปกป้อง
สิทธิและลดปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรีในอำาเภอเชียงของให้หมดสิ้นไป

เร
ื่อง

เล
่า

ติดต่อศูนย์เพื่อน้องหญิง
info@center4girls.org รายงานประจํา ปี (มกราคม - ธันวาคม 2560)



ปีน้ี ศูนย์เพ่ือน้องหญิงได้เข้าถึงคน 
หลายพันคนด้วยการรณรงค์ 
ผ่านโครงการและทํากิจกรรมต
า่งๆและการสนับสนุนท่ีทุกคน ใด้
อย่างต่อเน่ืองทําให้งานของเรา
สามารถประสบความสําเร็จได้ 
เราสามารถเข้าถึงผู้คนท่ีเป็น  กลุ่ม 
เส่ียงท่ีสุดในจังหวัดเชียงราย  เราจะ
ทํางานต่อไปเพ่ือต่อสู้และสร้างการ  
เปล่ียนแปลง ให้เกิดความเท่าเทียมใน 
ชุมชนของเรา แม้ว่าศูนย์เพ่ือน้องหญิง 
เป็นแค่ องค์กรเล็กๆแต่เน่ืองจาก 
มีคนใจดีอย่างท่านท่ีสนับสนุนเรา ส่ง
ผลกระทบทางบวกในชีวิตของผู้คนได้
อย่างมาก

อ่านตัวอย่างบางเร่ืองของการเปล่ียน
แปลงท่ีผู้สนับสนุนของเราได้สร้างในปี
ท่ีผ่านมา:

ในโรงเรียนฉัน คุณครูมาสอนเร
าในเร่ืองของการละเมิดทางเพศแ
ละความรุนแรง (เป็นส่วนหน่ึงขอ
งหลักสูตรปกป้องคุ้มครองเด็กข

องศูนย์เพ่ือน้องห งิ) เราได้รับควา
มรู้ท่ีสามารถเอาไปแบ่งให้เพ่ือนๆ 
และบอกต่อให้ครอบครัวได้ด้วย 
ส่วนฉันไปพูดคุยกับกลุ่ม
เพ่ือนเก่ียวกับความปลอดภัยออน
ไลน์ และได้สอนเพ่ือนๆ ท่ีสูบบุหร่ีเ
ก่ียวกับเส่ียงภัยของการสูบ ฉันดีใจ
จังท่ีได้มาเรียนรู้ประเด็นเหล้าน้ี

ฉันตัดส้ินใจว่าฉันอยากจะต่อสู้
ปั ญหาของการค้ามนุษย์ ฉัน
ดีใจท่ีไก้เจอเครือข่ายเจ้าของประ
กอบการและได้แนวทางทํางานเ
พ่ือแก้ไขปั หาท่ีชุมชนของเราเผชิ อยู่ 
ศูนย์เพ่ือน้องห งิทํางานอย่างจริงใจ
เพ่ือหยุดการค้ามนุษย์ และฉันรู้สึกส
บายใจว่าเวลาฉันแจ้งเหตุเพราะทาง
ศูนย์เขาจะทําให้แน่ว่าเคสน้ันจะได้ส่ง
ต่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และคน
น้ันจะได้เข้าถึงบริการท่ีเขาต้องการ 
จะได้แก้ไขปั หาอย่างดีทสุดให้เขา
ต้ังแต่แรกตอนโครงการพลังผู้ห งิ
เพ่ือการเปล่ียนแปลงมาถึงหมู่บ้านเรา 
ผู้ห งิสามารถมีเสียงพูดได้ และผู้ชายสา

มารถมองเห็นว่าผู้นําของ
ชุมชนไม่ยอมรับความรุนแรงเป็นเร่ื
องปกติ ฉันอยากจะช่วยให้ความรู้
กับครอบครัว ให้เขาสามารถป้อง
กันลูกตัวเองและคอยเฝ้าลูกของค
นอ่ืนด้วย ฉันอยากจะนําความรู้ท 
ฉันได้จากอบรมน้ีและขยายมันให้
ท่ัวชุมชนโดยดําเนินกิจกรรมกับ
พ่อแม่ ส่งเสริมพลังของเขาและให้
เขามีทักษะมีเคร่ืองมือพอท่ีจะแจ้งเหตุก
รณีไหนของความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน
ในอนาคต

ท่ีโรงเรียนฉันไ้ด้เรียนรู้เร่ือง
การติดยาเสพติด อีกอย่างฉั
นก็รู้จากประสบการณ์ในชีวิต  
ส่วน่วนตัวว่าผลกระทบของยา
เป็นอย่างไร เพราะฉันเคยได้เห็น
ปั ญหาพวกน้ีในหมู่บ้านของฉัน 
โรงเรียนฉันก็ได้เรียนรู้เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ความปลอดภัย
ออนไลน์ และวิธีป้องกัน
ตัวเองต่อโรคหรือเช่ือท่ีติดทางเพศ 
ฉันมีความสุขท่ีได้รับความรู้

ขอบคุณทุกท่านท่ีสนับสนุน

ศูนย์เพ่ือน้องหญิง

ติดต่อศูนย์เพื่อน้องหญิง
info@center4girls.org รายงานประจํา ปี (มกราคม - ธันวาคม 2560)




