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สู่ทศวรรษที่4ในการทำงานเพื่อผู้หญิง


จ ากจดุ เล็กๆ ของกลุม่ ส ง่ เสริมส ถานภาพสตรี ภายใต้ก ารนำของคณ
ุ ห ญิงก นิษฐา วิเชียรเจริญ  ทีไ่ ด้
เปิดบ า้ นพกั ต วั เองเป็นบ า้ นพกั ฉ กุ เฉินส ำหรับผ หู้ ญิงแ ละเด็กท ปี่ ระสบปญ
ั หาความเดือดรอ้ นเป็นการชวั่ คราว 
จนบา้ นพกั ฉ กุ เฉินแ ห่งแ รก ซึง่ เป็นโครงการรว่ มกบั ส มาคมบณ
ั ฑิตส ตรีท างกฎหมาย ได้ก อ่ สร้างแล้วเสร็จ เริม่ 
ดำเนินการอย่างเป็นท างการตั้งแต่ป ี 2523 เป็นต้นมา 
บ ้านพักฉุกเฉินห ลังแรกตั้งอยู่ทชี่ ั้น 3 ของอาคารสมาคมบัณฑิตสตรีท างกฎหมาย ถนนสุโขทัย เขต
ดุสิต ต่อมาเมื่อสถานที่คับแ คบลง มีผู้มาขอความช่วยเหลือมากขึ้น จำเป็นต ้องขยับขยายสถานที่ โดยได้ร ับ
บริจาคที่ดินบริเวณดอนเมือง จำนวน 21 ไร่ จากคุณรวีวรรณ บุญยรักษ์ เพื่อเป็นที่สำหรับสร้างบ้านพัก
ฉุกเฉินท ี่กว้างขวางพอ ซึ่งได้ก ลายมาเป็นสถานที่ทำการรองรับผปู้ ระสบปัญหาได้อย่างเต็มที่ และสามารถ
ดำเนินก จิ กรรมตา่ งๆ ได้ค รบวงจรทงั้ ในเชิงร บั แ ละเชิงร กุ เพือ่ เสริมส ร้างสถานภาพของผหู้ ญิงแ ละความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในสังคม 

ส มาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
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โทร02-929-2301-7,02-929-2222
Email:admin@apsw-thailand.org
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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ


ส มาคมสง่ เสริมส ถานภาพสตรี ในพระอปุ ถัมภ์ พระเจ้าว ร วงศเ์ ธอ พระองค์เจ้าโสมสว ลี พระวรราชาทนิ ดั ด ามาตุ 
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤต
ชีวิต ผ่านกระบวนการช่วยเหลือฟ ื้นฟู สร้างความเข้มแข็ง ให้การศึกษาและฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และให้ย นื ห ยัดได้ในสงั คมอย่างเหมาะสม รวมทงั้ ด ำเนินก จิ กรรมในเชิงร กุ ท เี่ อือ้ ต อ่ ก ารปอ้ งกันป ญ
ั หาทเี่ กิดข นึ้ 
กับผ หู้ ญิงแ ละเด็ก การรณรงค์เพือ่ ให้เกิดก ารเปลีย่ นแปลงเชิงน โยบายเพือ่ เสริมส ร้างสถานภาพศกั ยภาพ สิทธิ
และโอกาสของผู้หญิงในสังคม
	
งานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯนั้นนับว่าครอบคลุมครบวงจร และค่อนข้างหลากหลาย 
เริ่มต ้นจากงานช่วยเหลือส งเคราะห์เมื่อ 29 ปีที่แล้ว จนถึงว ันนี้ มีผู้หญิงและเด็ก ได้ผ ่านบ้านพักฉุกเฉินกว่า 
50,000 ราย ณ วันนี้ บ้านพักฉ ุกเฉินย ังเป็นงานหลักในการดูแลผู้หญิงที่ประสบปัญหาต่างๆ เช่น ถูกกระทำ
รุนแรง ทำร้ายร่างกาย ถูกข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศ ถูกทอดทิ้ง ท้องไม่พร้อม ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ขัดแ ย้ง
ภายในครอบครัว ไม่มงี านทำ ไม่มีที่พัก ฯลฯ โดยในแต่ละวัน มีผู้หญิงและเด็กที่พักอาศัยร ับความช่วยเหลือ
อยู่ประมาณ 140 คนโดยเฉลี่ย
	จากประสบการณ์อ ันยาวนานในการให้ความช่วยเหลือดูแลปัญหาของผหู้ ญิงและเด็ก งานจึงค่อยๆ
ปรับพ ฒ
ั นา ทัง้ ในเชิงค ณ
ุ ภาพการให้บ ริการ และตามปที ผี่ า่ นไป ขยายกรอบภารกิจให้ค รอบคลุมงานในเชิงรกุ  
เน้นการป้องกันป ัญหาด้วยการทำงานกับเยาวชน  และการรณรงค์ในระดับนโยบายเพื่อเสริมสร้างสถานภาพ
ของผู้หญิงอันจ ะนำไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคมด้วย
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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
คณะกรรมการประจำปีพ.ศ.2552-2554


1.   ศ.เกียรติคุณ พญ.เพ็ญศ รี  พิชัยสนิธ
2.   รศ.วิมลศิริ  ชำนาญเวช
3.  นางเรือนแก้ว  กุยยกานนท์ แบรนดท์
4.  ศ.ดร. ยุวัฒน์  วุฒิเมธี
5.   คุณหญิงณ
 ัษฐนนท  ทวีสิน
6.   นางเจริญจิต  งามทิพยพันธุ์ 
7.   นางสาวปราณี  เนียมสกุล
8.   นางสาวจารุว รรณ  เกษมทรัพย์
9.  นายวสันต์  ฝีมือช่าง
10. นางพงษ์ท ิพย์  เทศะภู
11.  รศ.ดร.น พ.พิทยา  จารุพ ูนผล     
12.  นางนิตย า  จันทร์เรือง มหาผล
13.  ผศ.ชัยวัฒน์  วงศ์อาษา
14.  นางสาวกัญญกา  โกวิทวานิช
15.  ดร.ชื่นจิตร  โพธิศ ัพท์ส ุข
16.  พล.ต.ท . หญิงพจนี  สุนทรเกตุ
17.  พ.ต.อ.หญิงพิมล  พันธุว์ ิไล 
18.  ดร.อเล็กซ์  แย้มบ ุปผา
19.  นายอาจ  วิเชียรเจริญ
20.  นางอานิก  อัมระนันทน์
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กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ

1 . ดร.สุธรี า  วิจิตรานนท์
2. นางสาว ณ ฤดี  เคียงศิริ
3. นายณรงค์  เลิศก ิตศิริ  
4. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา
5. นางสาวประภาพรรณ  ภูวเจนสถิตย์
6. ศาสตราภิชาน นายแพทย์พ ิชิต สุวรรณประกร
7. นายฟิลลิป  โซเรนเซ่น (Mr. Philip Sven Sorensen)
8. นางศศมณฑ์  สงวนสิน
9. พญ.ศ ิริพร  กัญชนะ 
10. นายสมุ ิตร  จารุเกศนันท์
11. นายสุริยน  ศรีอ รทัยกุล
12. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์



เจ้าหน้าที่บริหารสมาคมฯ
1.  ดร.เมทินี พงษ์เวช 
2 . 
3. 
4. 
5. 
6. 
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ผลการดำเนินงานในปี2552


ป  ี 2552 เป็นอ กี ป ที สี่ มาคมฯ สามารถดำเนินง านทงั้ ในเชิงร บั แ ละเชิงร กุ ได้อ ย่างเป็นท นี่ า่ พ อใจในภาพรวม ผูห้ ญิง
และเด็กที่ผ่านเข้าม าในบ้านพักฉ ุกเฉิน ได้รับการดูแล ฟื้นฟูร ่างกายและจิตใจ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพ และทักษะชีวิต
อย่างรอบด้านด้วยวิธีการและแนวทางที่ละเอียดอ่อน ด้วยความเข้าใจ และมีประสิทธิผล ผลสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมมี
หลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการก้าวออกจากบ้านพักฉุกเฉินของแม่วัยรุ่นที่สำเร็จการศึกษา มีทักษะในการเลี้ยงดูลูก มี
ความสัมพันธ์กับล ูกอย่างแน่นแฟ้น และมีครอบครัวร องรับได้อ ย่างอบอุ่น หรือ การเริ่มต้นช ีวิตใหม่ของเด็กสาวที่ติดเชื้อ
เอชไอวี และกลับค ืนสู่ครอบครัวได้หลังจาก 5 ปีที่บ้านพักได้มีการเสริมสร้างศักยภาพและพลังทจี่ ะต่อสูก้ ับชีวิตใหม่และ
การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต ่อไป หรือ การที่คดีความของเด็กแ ละผู้หญิงที่ถูกละเมิดเสร็จสิ้น  เด็กๆและผู้หญิงได้ร ับ
การดูแลบำบัดฟื้นฟูจนมีความเข้มแข็ง หรือ การก้าวกลับสู่ครอบครัวข องผหู้ ญิงและเด็กห ลายๆ คนทวี่ ิกฤตชีวิต ได้ผ่อน
คลายลง

สำหรับง านให้ความช่วยเหลือนั้น ปฎิเสธไม่ได้ว ่าเป็นเรื่องปลายเหตุ ภารกิจด ้านรุกของสมาคมฯ ในปที ี่ผ่านมา ก็
นับว่าป ระสบผลสำเร็จเป็นท ี่น่าพอใจยิ่ง เพราะกรุงเทพมหานคร ได้บ รรจุห ลักสูตร    โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน  ลงในชั่วโมง
แนะแนวของโรงเรียนมัธยมต้นท ั้ง 100 โรงเรียนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเราเชื่อว่า จะทำให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน มีทักษะ
ชีวติ  และชว่ ยเสริมส ร้างสขุ ภาพทางเพศได้เป็นอ ย่างด ี อีกส ว่ นทนี่ บั ว า่ น า่ พ อใจ คือ การทสี่ ถาบันวิจยั บ ทบาทหญิงช ายและ
การพัฒนา ได้ลงไปช่วยเพิ่มศ ักยภาพให้กับผู้หญิงสำหรับก ารลงสมัครเลือกตั้ง อบต.ใน 5 จังหวัด ซึ่งกว่าครึ่งของผหู้ ญิงท ี่
เข้าอบรมนั้น ได้ก้าวสู่เวทีการบริหารตำบลอย่างเต็มภาคภูมิ
ป  ี 2552 เป็นป ที มี่ กี ารเลือกตงั้ ค ณะกรรมการสมาคมฯ ใหม่ในเดือนมนี าคม เนือ่ งจากการหมดวาระ และเนือ่ งจาก
ต่อมา ดร. สุธีรา วิจิตรานนท์  ได้ลาออกจากการเป็นนายกสมาคมฯ ในเดือนมิถุนายน คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีมติให้
มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ใหม่อีกครั้งตามข้อบังคับฯ    โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์ห ญิงเพ็ญศรี  พิชัยสนิธ  ได้
รับเลือกตั้งให้เป็นน ายกสมาคมฯ และเพื่อให้การดำเนินง านของสมาคมฯ เป็นไปอย่างดยี ิ่งเพิ่มข ึ้น คณะกรรมการฯได้เห็น
ชอบให้เชิญบ คุ คลแถวหน้าข องสงั คมทมี่ อี ดุ มการณ์ในเรือ่ งของความเสมอภาคหญิงช าย โดยเฉพาะการสง่ เสริมส ถานภาพ
ของผหู้ ญิง และเป็นผ ทู้ มี่ คี วามรคู้ วามสามารถและประสบการณ์  เป็นก รรมการทปี่ รึกษาสมาคมฯ  จึงได้ม กี ารแต่งต งั้ ค ณะ
กรรมการที่ปรึกษา มีจำนวนรวม  12  คน  โดยมี ดร. สุธรี า  วิจิตร านนท์ เป็นประธาน  
	
งานของสมาคมฯ ในฐานะที่เป็นอ งค์กรสาธารณกุศล เป็นส ่วนเล็กๆในสังคมที่กว้างใหญ่ ซึ่งพ วกเราก็ดำเนินง าน
เต็มท ี่และตามศักยภาพที่เรามภี ารกิจ ลุล่วงมาได้อย่างดียิ่งในปี 2552 ก็ด้วยการสนับสนุน และช่วยเหลือของหน่วยงาน
หลายแห่ง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา ผู้ทยี่ ึดมั่นในอุดมการณ์เดียวกันท ี่ได้ก รุณาทั้งในรูปท ุนทรัพย์ 
สิ่งของ และกำลังใจ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ รวมทั้งเจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ ทุกคน รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจ และในความกรุณา 
และขอขอบคุณเป็นอ ย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้
8
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งานเด่นงานดังปี2552
งานประมูลสินค้า“เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
	
สมเด็จพ ระราชิน ีซิลเวียแห่ง สวีเดน พระราชทานน้ำหอมซึ่งทรงปรุงแ ต่งกลิ่นด้วยพระองค์เอง  เพื่อนำมาประมูล
ในงาน “เพือ่ พ รุง่ น ที้ ดี่ กี ว่า” พร้อมกนั น  ี้ พระเจ้าว ร วงศเ์ ธอ พระองค์เจ้าโสมสว ลี พระวรราชาทนิ ดั ด ามาตุ องค์อ ปุ ถัมภ์ส มา
คมฯ ประทานกระเป๋าส ่วนพระองค์มาร่วมประมูล โดยในงานนกี้ รรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณส ุริยน ศรีอรทัยก ุล แห่ง 
Beauty Gems คุณณรงค์ เลิศกิตศิริ แห่ง PASAYA และดร.สมนึก - คุณศศมนฑ์ สงวนสิน แห่งส ินทรัพย์ประกันภ ัย ได้
ร่วมกันจัดขึ้นกับบริษัท เจ เอส แอล เพื่อห ารายได้ให้แก่บ้านพักฉุกเฉิน ณ ร้าน PASAYA ศูนย์การค้าส ยามพารากอน 
เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน  2552 งานนคี้ ุณหนูแ หม่ม สุริวิภา กุลตังวัฒนา และคุณบ๊วย เชษฐวุฒิ วัชรคุณ เป็นพิธีกร ซึ่ง
สร้างสีสันให้แ ก่งาน ทำให้แขกผู้มีเกียรติท ี่มีใจอยากร่วมทำบุญร่วมประมูลกันอย่างล้นหลาม  ท้ายสุดนั้นน้องๆ จากบ้าน
พักฉุกเฉินย ังได้ร่วมร้องเพลงแสดงความขอบคุณต ่อผู้ให้การสนับสนุนการจัดง านในครั้งนี้   
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ทูตรณรงค์ยุตคิ วามรุนแรงต่อผู้หญิง
ป ี 2552 นี้ บ้านพักฉุกเฉินมีทูตรณรงค์เรื่องความรุนแรงต่อผ ู้หญิงเพิ่มขึ้นอ ีก 3 คน ได้แก่ คุณวนิษา เรซ คุณธัญ
ญาเรศ เองตระกูล และคุณตรีช ฎา มาลยาภรณ์  โดยมีการเปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ หน้าร้านหนังสือ B2S ซึ่งคุณนวลพรรณ ล่ำซ ำ ผู้ช่วยรัฐมนตรีก ระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวและ
ความมนั่ คงของมนุษย์ และศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ  แพทย์ห ญิงเพ็ญศ รี  พิชยั ส นิธ นายกสมาคมฯ ได้ม ารว่ มแถลงขา่ วและ
เป็นก ำลังใจ เราเชื่อมั่นว่า  ทูตใหม่ทั้ง 3 และคุณล่อร่า วัฒนคุณ ซึ่งได้ช่วยเรารณรงค์มากว่า 2 ปแี ล้ว จะผนึกกำลังกัน 
ทำให้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงล ดลงได้อย่างเต็มที่มากขึ้น     




วัยรุ่นรู้รอบจากหลักสูตรโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน
	
หลังจากที่พิสูจน์กันได้ว่า  หลักสูตรโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน  ที่สมาคมฯ ได้นำมาปรับให้เข้ากับบริบทไทย 
ร่วมกับอาจารย์ และนักเรียนใน 6 โรงเรียนนำร่องของกรุงเทพมหานคร นั้น ใช้ได้ผลดียิ่ง เป็นที่พอใจทั้งนักเรียนและ
อาจารย์ กรุงเทพมหานคร จึงกำหนดให้หลักสูตรดังกล่าว เป็นวิชาที่ต้องจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงแนะแนว สำหรับ
นักเรียนในระดับมัธยมต้นข องทั้ง 100 โรงเรียน นับเป็นก ้าวที่น่าภ ูมิใจ การกำหนดให้นักเรียนทุกค นต้องผ่านหลักสูตร
โลกหมุนได้ด้วยมือฉันนั้นสะท้อนความมุ่งมั่น จริงจังของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการที่จะดูแล ป้องกันปัญหาด้าน
สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุท์ ี่เกิดกับวัยรุ่นอย่างเป็นร ูปธรรมที่ควรค่าแก่การยกย่องยิ่ง  
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สมาคมฯและCISCOกับเครือข่ายไอทีของชุมชนดอนเมือง
โครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และ บริษัท CISCO ในการทจี่ ะสร้างชุมชนดอนเมืองให้เป็นชุมชนไอที 
เริ่มต้นอย่างจริงจังหลังจากที่มีการเตรียมงานของบริษัท CISCO และเครือข่ายอาสาสมัคร และภาคีของ CISCO มา
นานพอสมควรในการที่จะสนับสนุนสมาคมฯในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านไอที โดยเฉพาะที่จะสร้างให้สมาคมฯ ทำ
หน้าที่เป็นแกนหลักในการส่งเสริม สนับสนุนก ารใช้ไอทีข องชุมชนดอนเมือง งานเปิดต ัวโครงการเริ่มเมื่อเดือนกรกฏาคม 
2552 เพือ่ ให้ช มุ ชนได้เห็นค วามสำคัญข องไอทีก บั ช วี ติ ป ระจำวนั  เป็นแ นวทางในการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพท หี่ ลาก
หลายโดยใช้ ไอทีเป็นเครื่องมือ อีกทั้งให้เห็นในแง่ที่เป็นผลกระทบจากไอที เมื่อมีผู้นำไปใช้โดยขาดจริยธรรม ความรับผิด
ชอบต่อสังคม และเปิดโอกาสให้ชุมชนที่สนใจลงทะเบียนเพื่อเรียนคอมพิวเตอร์ฟรี ในช่วงเปิดโครงการ อาทิ ทักษะการ
ใช้ค อมพิวเตอร์ส ำหรับผ ู้เริ่มต ้น สอนการใช้อินเตอร์เน็ท และการสื่อสารผ่านอีเมล์  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน 
ผู้สูงอายุ ในละแวกดอนเมืองและใกล้เคียง  
ภ ารกิจต ่อไปคือ สมาคมฯ ร่วมกับ  CISCO จะจัดต ั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้ม ีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านไอที โดยในศูนย์ดังกล่าวมีอุปกรณ์ไอที  อย่างครบครัน  








โครงการทดลอง:บันทึกวีดิทัศน์และการเพิ่มทักษะการเลี้ยงลูก
สมาคมฯ ได้เริม่ โครงการนำร่อง โดยบนั ทึกภ าพวดี ทิ ศั น์ข องแม่ว ยั ร นุ่  ระหว่างทนี่ ำบตุ รเข้าม าดแู ลในหอ้ งเล่นท บี่ า้ น
พักได้จัดให้ จำนวน คนละ 3 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 30 – 45 นาที และนำภาพบันทึกป ฏิสัมพันธ์ ดังกล่าว มา
ให้แม่วัยรุ่นได้ดู พร้อมไปกับการเรียนรู้และทำความเข้าใจในพฤติกรรมตนเองและลูกจากนักจิตวิทยาผู้ให้คำปรึกษา จาก
วิธกี ารดงั ก ล่าว พบวา่  ผูเ้ ข้าร ว่ มโครงการได้ม โี อกาสเห็นภ าพสะท้อนของการเลีย้ งดบู ตุ รของตนเองผา่ นสอื่ ภ าพวดี ทิ ศั น์ท ไี่ ด้
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มีการบันทึกไว้ ซึ่งผู้ให้คำปรึกษาได้กระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษาแสดงข้อคิด ความรู้สึกทเี่กิดขึ้นจากการชมสื่อดังกล่าว ทำให้
แม่วัยรุ่น มีมุมม องเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรของตนเองได้ตรงกับความเป็นจริงม ากขึ้น มีความเข้าใจในตนเองและในลูกไป
พร้อมกัน นับว่าเป็นป ระโยชน์อ ย่างยิ่ง ซึ่งบ้านพักฉุกเฉินจะได้ดำเนินก ารใช้สื่อดังกล่าวเพื่อเป็นเครื่องมือในกระบวนการ
ให้คำปรึกษาเพื่อเสริมส ร้างประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงานต่อไป
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ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ


• บ ้านพักฉุกเฉิน
• ศ ูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ
• บ ้านเพื่อนใจวัยทีน
• ส ถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
• ง านประชาสัมพันธ์และหาทุน
• ผ ู้สนใจและสนับสนุนก ารดำเนินงานของสมาคมฯ
• ก ารบริหารงานทั่วไปบุคลากรและการเงิน
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บ ้านพักฉุกเฉิน


การให้บริการของบ้านพักฉุกเฉิน (ฝ่ายสังคมสงเคราะห์)  เน้นการให้ความช่วย
เหลือผ หู้ ญิงแ ละเด็กท เี่ ดือดรอ้ นจากปญ
ั หาตา่ งๆท เี่ กิดข นึ้ ในสงั คมโดยให้ค วามชว่ ยเหลือ
ด้านที่พักอาศัยอาหารสุขภาพอนามัยรวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำการให้ทักษะชีวิต
และให้ก ำลังใจโดยใช้ห ลักส งั คมสงเคราะห์แ ละกระบวนการจดั การกลุม่ บ ำบัดท างจติ เพือ่ 
นำไปสคู่ วามเชือ่ ม นั่ ในตนเองส ามารถออกไปใช้ช วี ติ ในสงั คมได้ด ว้ ยปกติส ขุ แ ละชว่ ยเหลือ
ตนเองได้

ก ารให้บ ริการและความชว่ ยเหลือน อกเหนือจ ากการให้เข้าพ กั ท บี่ า้ นพกั ฉ กุ เฉินแ ล้ว
โครงการคลินิกผู้หญิง ได้เปิดบริการทางโทรศัพท์ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยเจริญพันธุ์เช่นท้องเมื่อไม่พร้อมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปัญหาโรคเอดส์และ
การหมดวัยเจริญพันธุ์ฯลฯ
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บ้านพักฉุกเฉิน



• บ้านพักฉุกเฉิน

ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาต่างๆ โดยเฉลี่ย มีผู้รับความช่วยเหลือพักอาศัยอยู่ราววันละ 
140 คน  สำหรับต ัวบ้านพักฉุกเฉินที่รองรับผ ู้ประสบปัญหานั้น มี 2 หลัง และมีพื้นที่บางส่วนในบริเวณ ทแี่ ยกออกเป็น
พิเศษ สำหรับก ารดูแลเฉพาะกลุ่มเป้าห มายที่เป็นเด็ก

• บ้านเด็ก

บ ้านเด็กเป็นส ถานที่ดูแลเด็กและรับเลี้ยงเด็กในช่วงอายุว ัย 2-6 ขวบ ซึ่งเป็นบุตรของผู้เดือดร้อนที่มาขอรับค วาม
ช่วยเหลือในระหว่างที่มารดารับการฟื้นฟูร่างกาย/จิตใจ หรือ พักรอคลอดถึงหลังคลอด รวมทั้งบุตรของผู้ฝากเลี้ยงซึ่ง
ครอบครัวอ าจไม่พ ร้อม  ตลอดจน เด็กที่ถูกละเมิดแ ละถูกแยกแยกออกมาจากครอบครัว
ทั้งนี้มีครูแ ละพี่เลี้ยงเด็ก เป็นผู้ดูแลและเสริมสร้างพัฒนาการร่างกาย อารมณ์และสติป ัญญา โดยมุ่งเตรียมความ
พร้อมให้เด็กๆสามารถชว่ ยเหลือต นเองและอยูร่ ว่ มผอู้ นื่ ในสงั คมได้ อีกท งั้ ล ดผล กระทบความรนุ แรงทเี่ กิดข นึ้ ก บั เด็ก พร้อม
ทั้งสร้างสายสัมพันธ์ท ี่ดี

• ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน

ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนเป็นสถานที่ดูแลเด็กทารกซึ่งเป็นบุตรผู้เดือดร้อนที่ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม ที่ต้องการ
ยกบุตร เพื่อหาพ่อแม่อุปถัมภ์ หรือมารดาของเด็ก ฝากเลี้ยงชั่วคราว เพื่อไปหางานทำหรือศึกษาต่อ ทั้งนี้มีพี่เลี้ยงดูแล
เด็กทารก ทำหน้าที่ดูแลพัฒนาการร่างกายและจิตใจ ตลอด 24 ชั่วโมง

• ศูนย์กนิษฐ์นารี

ศูนย์กนิษฐ์นารีเป็นงานส่วนหนึ่งของบ้านพักฉุกเฉิน  เป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกข่มขืน 
ซึ่งให้บริการโดยทีมงานสหวิชาชีพอย่างครบวงจร รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประสานงาน เพื่อดำเนินค ดีทางกฎหมาย
ให้ในกรณีท ี่ผปู้ ระสบปัญหาต้องการดำเนินคดีผู้กระทำผิด นอกจากนั้น ยังให้บริการทางโทรศัพท์แ ก่ผู้ประสบปัญหาทุกๆ
ประเภท ด้วย


บ้านพักฉุกเฉิน เปิดให้บริการทุกวัน โดยมีนักส ังคมสงเคราะห์ และ / หรือน ักจิตวิทยา
ให้ค ำปรึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง

บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
โทร.0 -2929-2222,0-2929-3926,0-2929-2422-23โทรสาร0-2566-2707
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กระบวนการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินฉุกเฉิน
1.บริการด้านสังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา
• จ ัดหาที่พักอาศัยช ั่วคราว อาหาร ยา สิ่งจำเป็น
ต่างๆ
• น กั ส งั คมสงเคราะห์ / นักจ ติ วิทยา ให้ค ำปรึกษา 
ให้กำลังใจและทางเลือกโดยยึดผู้หญิงและเด็ก
เป็นศูนย์กลาง โดยใช้แนวทาง การเสริมสร้าง
ศักยภาพ (Empowerment)
• จัดกลุ่มบ ำบัดฟื้นฟูจิตใจ
• เป็นสื่อกลางขอความช่วยเหลือหน่วยงานรัฐ
และเอกชน

3.บริการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
• ให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็น เช่น การ
วางแผนครอบครัว เอชไอวี / เอดส์ การดูแล
เด็ก ฯลฯ
• เสริมส ร้างทักษะชีวิต
• ฝึกอาชีพต ามความสนใจ
• ให้การศกึ ษาตามระบบการศกึ ษาทงั้ ในระบบ
และการศึกษานอกโรงเรียนในระดับประถม
และมัธยม

2.บริการดา้ นการแพทย์

• แพทย์สูตินารีเวชและจิตแพทย์ ( อาสาสมัคร ) 
ให้การตรวจและให้คำแนะนำปรึกษาด้านการ
วางแผนครอบครัว / โรคตา่ งๆ ทางเพศสมั พันธ์แ ละ
ด้านเพศศกึ ษาและดแู ลดา้ นสขุ ภาพจติ  ตามลำดับ 
• สง่ ตอ่ เข้ารบั การตรวจรกั ษาวนิ จิ ฉัยทางกาย-จติ  / 
รักษาฝากครรภ์ทโ่ี รงพยาบาลของรฐั  เช่น วทิ ยาลัย
แพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
สถาบันบำราศนราดูร / โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา / 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และ 60 ฯลฯ
• ตดิ ตามผลและเยีย่ มเยียนผทู้ เ่ี ข้ารบั การรกั ษาทโ่ี รง
พยาบาลอย่างตอ่ เนือ่ ง
• เยีย่ มบา้ น สร้างความเข้าใจและฟน้ื ฟูครอบครัว

4.บริการด้านกฎหมาย
• ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นและที่เกี่ยว
กับกระบวนการยุติธรรม
• ศู น ย์ ก ลางรั บ เ รื่ อ งแ ละติ ด ต่ อ ส ถานี ต ำรวจที่ 
เกี่ยวข้อง / ติดตามผลคดี 
• เป็นสื่อกลางติดต่อและส่งต่อหน่วยงานเอกชน
และรฐั ท ใี่ ห้ค ำปรึกษาดา้ นกฎหมาย ( เช่น มูลนิธิ
เพื่อนหญิง/สมาคมบัณฑิตสตรีท างกฎหมาย ฯ 
• ร่วมสอบพยานเด็กตาม ป.วิ อาญา พ.ศ. 2543

5.ติดตามผล
• เมื่อพ้นจ ากบ้านพักฉุกเฉินไปแล้ว 
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งานบ้านพักฉุกเฉิน



1.จำนวนและประเภทปัญหาของผู้หญิงและเด็ก
1.1จำนวนที่รับความช่วยเหลือ
ในป  
ี 2552 มีผ หู้ ญิงแ ละเด็กท มี่ าขอรับก ารชว่ ยเหลือจ าก บ้านพกั ฉ กุ เฉิน รวมทงั้ ส นิ้  2,038 ราย แบ่งเป็น
ผู้หญิงและเด็กเข้าพักบ้านพักฉ ุกเฉิน

      490 
ราย 
ผู้หญิงขอรับการปรึกษาด้วยตนเองแต่ไม่เข้าพัก            49 
ราย 
ผหู้ ญิงขอรับก ารปรึกษาทางโทรศัพท์


1,499 
ราย 
รายละเอียดเกี่ยวกับอ ายุ ระดับก ารศึกษาภูมิลำเนาและการนำส่งมีปรากฏใน ภาคผนวก ก


1.2ภาพรวมประเภทปัญหาที่ผู้หญิงและเด็กประสบ
         ประเภทของปัญหา							

1 .  ปัญหาครอบครัว
2.  ปัญหาท้องเมื่อไม่พ ร้อม  
- จากสามี/แฟน  102 ราย  
- จากถูกข่มขืน    17  ราย 
3.  ความรุนแรง   
-   ถูกสามีทุบตีท ำร้ายร่างกาย จำนวน 71 ราย  
-   บิดามารดา ญาติ ทำร้าย   จำนวน  5 ราย
4.  ถูกข่มขืน/อนาจาร (ไม่ตั้งครรภ์)
5.  ปัญหาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS
6.  ปัญหาเศรษฐกิจ
7.  สุขภาพ กาย  3  ราย, สุขภาพจิต 3  ราย
8.  ไม่มีที่พัก
9.  ไม่มีผู้ดูแลเด็ก
10. ไม่มีงานทำ
11. อื่นๆ เช่น กฎหมาย 1 ราย เด็กถูกทอดทิ้ง 2 ราย  
     ค้ามนุษย์ 2 ราย  พลัดหลง 1 ราย

จำนวน/ราย
    199
    119
     76   
     22
     19
     12
       6
     39
     23
     18
       6

รวมทั้งสิ้น 							    539
* ไม่น ับปัญหาจากกรณีขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์
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1.3ประเภทปัญหา
1.3.1กรณีท้องเมื่อไม่พร้อม
ผู้หญิงท้องเมื่อไม่พ ร้อม มาขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งส ิ้น 119 ราย โดยจำแนกได้ดังนี้ 
เด็กแ ละเยาวชนหญิง  อายุ 12 - 18 ปี จำนวน 
34 ราย (ร้อยละ 28.57)
ผหู้ ญิง  อายุ 19 - 25 ปี 

จำนวน 
49 ราย (ร้อยละ 41.18)
ผู้หญิง  อายุ 26 - 35 ปี 

จำนวน 
28 ราย (ร้อยละ 23.53)

ผูห้ ญิง  อายุ 36 - 40 ปี 

จำนวน 
  7 ราย (ร้อยละ 5.88)

ผูห้ ญิง  อายุ 41 - 45 ปี  

จำนวน 
  1 ราย (ร้อยละ 0.84)

สาเหตุหลักมาจากสามี/แฟน/คู่รัก/เพื่อนชายไม่รับผิดชอบมากที่สุด รองลงไปได้แก่ ถูกข่มขืนโดยถูกคนรู้จัก/ 
เพื่อนชาย/ บิดาเลี้ยง 
ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่อายุร ะหว่าง 19 - 25 ปี และส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ลูกจ้างร้านอาหาร 
และลูกจ้างทั่วไป ตามลำดับ

1.3.2กรณีติดเชื้อHIV/AIDS
ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS มาขอรับค วามช่วยเหลือรวม 19 ราย โดยจำแนกได้ด ังนี้ 
ผู้หญิง  อายุ 21 - 30 ปี 
จำนวน 
6
ราย (ร้อยละ 31.58)
ผู้หญิง  อายุ 31 - 40 ปี 
จำนวน 
4
ราย (ร้อยละ 21.05)
ผู้หญิง  อายุ 41 – 50 ปี 
จำนวน 
9
ราย (ร้อยละ 47.36)

สาเหตุส ำคัญที่ผู้หญิงต ิดเชื้อ HIV/AIDS คือมีเพศสัมพันธ์กับสามีที่มีเชื้อ HIV/AIDS มากที่สุด รองลงไปได้แก่ 
จากอาชีพหญิงบริการและถูกรุมโทรม ตามลำดับ ผู้หญิงติดเชื้อส่วนใหญ่ อายุร ะหว่าง 41-50 ปี และเป็นแม่บ้าน มาก
ที่สุด 
ทั้งนี้ในช่วงระหว่างปี 2552 ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ไม่มีเสียชีวิต เนื่องจากผู้ติดเชื้อได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้
อย่างรวดเร็ว

1.3.3กรณีถูกทำร้าย
ผ หู้ ญิงแ ละเด็กท ปี่ ระสบปญ
ั หาความรนุ แรงในครอบครัวท มี่ าขอรับบ ริการความชว่ ยเหลือโดยพกั อ าศัยร วมทงั้ ส นิ้   
76 ราย ในจำนวนดังกล่าว ประสบปัญหาความรุนแรงทางกายและจิตใจ ถูกสามีทุบตี ทำร้ายร่างกาย โดยปัจจัยส ำคัญที่
นำไปสู่ความรุนแรงนั้นม าจากสามีด ื่มสุรา และติดย าเสพติด
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1 .3.4กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยทางตรงและโดยอ้อม
• เด็กก่อนวัยเรียน

บ้านเด็กเป็นส ถานทดี่ แู ลเด็กแ ละรบั เลีย้ งเด็กในชว่ งอายุว ยั  2-6  ปี ซึง่ เป็นบ ตุ รของผเู้ ดือดรอ้ นทมี่ าขอรับค วามชว่ ย
เหลือในระหว่างทมี่ ารดารบั ก ารฟนื้ ฟูร า่ งกาย/จ ติ ใจ หรือพ กั ร อคลอดถงึ ห ลังคลอด ซึง่ เด็กเหล่าส ว่ นใหญ่น ไี้ ด้ร บั ผ ลกระทบ
จากความรุนแรงในครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีทั้งเด็กที่ถูกล่วงละเมิดท างเพศ และมารดาติดเชื้อเอชไอวี 
ตลอดปี 2552 มเีด็กอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 80 ราย (เด็กผู้ชาย 40 ราย เด็กผู้หญิง 40 ราย)
• เด็กอ่อน
ศ นู ย์เลีย้ งเด็กอ อ่ นเป็นส ถานทดี่ แู ลเด็กท ารกซงึ่ เป็นบ ตุ รผเู้ ดือดรอ้ นทปี่ ระสบปญ
ั หาทอ้ งไม่พ ร้อมทงั้ ท ตี่ อ้ งการหา
พ่อแ ม่อุปถัมภ์ย กให้เป็นบุตรบุญธรรม และแม่ข องเด็กฝากเลี้ยงชั่วคราว เพื่อไปหางานทำหรือศ ึกษาต่อ
ตลอดปี 2552 มีเด็กแรกเกิดฝากเลี้ยง รวม 115 ราย ซึ่งมีระยะเวลาในการฝากเลี้ยงไม่เกิน 1 ปี ทั้งนีเ้ป็นเด็ก
ที่แม่ต้องการยกบุตร หาพ่อแม่อุปถัมภ์ โดยบ้านพักฉุกเฉินส่งต่อมูลนิธิมิตรมวลเด็ก สหทัยมูลนิธิ บ้านเฟื่องฟ้า สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดรวม 14 ราย และเป็นเด็กที่แม่ฝากเลี้ยงชั่วคราวและรับกลับคืนสู่ครอบครัวท อี่ ยู่ในศูนย์เลี้ยง
เด็กอ่อน 97 ราย ฝากเลี้ยงชั่วคราวอยู่ที่สหทัยม ูลนิธิและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด 4 ราย


1.3.5กรณีถูกข่มขืน
ศ นู ย์ก นิษฐ์น ารีเป็นส ถานทชี่ ว่ ยเหลือผ หู้ ญิงท ถี่ กู ข ม่ ขืนอ ย่างครบวงจร ปี 2552 มีผ หู้ ญิงแ ละเด็กท ถี่ กู ข ม่ ขืนก ระทำ
ชำเรา ถูกอนาจาร มาขอความช่วยเหลือทั้งสิ้น 39 ราย (ถูกข่มขืน 21 ราย ถูกข่มขืนเป็นเหตุให้ท้อง 17 ราย ถูกข่มขืน
เป็นเหตุให้ติดเชื้อ 1 ราย) 
เด็กอายุ 3 - 6 ปี
จำนวน 
  2 ราย (ร้อยละ   5.13)
เด็กอายุ 8 -18 ปี
จำนวน 
26 ราย (ร้อยละ 66.67)  

ผูห้ ญิงอายุ 19 - 25  ปี จำนวน 
  3 ราย (ร้อยละ   7.69) 
ผู้หญิงอายุ  26 - 36 ปี จำนวน 
  8 ราย (ร้อยละ 20.51)
ส่วนมากมีสถานภาพเป็นน ักเรียน/นักศึกษา
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1.4ประเภทปัญหาของผู้ที่มาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์มีรายละเอียดดังนี้
ผ ู้ประสบปัญหา ที่ขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์ จำนวน 1,499 ราย ในจำนวนดังกล่าว เป็นหญิง  ร้อยละ 
91.53 ที่ประสบปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ เป็นกลุ่มทมี่ ีอายุระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 48.97 ของ
ผู้รับบริการทั้งหมด ส่วนใหญ่ป ระสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม จำนวน 705 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.03 ปัญหาครอบครัว 
จำนวน 284 ราย คิดเป็นร้อยละ18.95 และปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 192 ราย คิดเป็นร้อยละ12.81 
ส่วนใหญ่มภี ูมิลำเนาในกรุงเทพฯ  
ผู้ขอรับก ารปรึกษาทางโทรศัพท์ ส่วนใหญ่รู้จักบ ้านพักฉุกเฉินจาก นิตยสารชีวิตร ัก/คู่สร้างคู่สม ร้อยละ 36.76, 
อินเตอร์เนต ร้อยละ 25.22 และเพื่อน/พลเมืองดี ร้อยละ 10.67 ส่วนมากโทรศัพท์ม าปรึกษา เวลาเช้า-กลางวัน ร้อยละ 
66.44 และเวลากลางคืน ร้อยละ 33.56 ตามลำดับ (ภาคผนวก ก) 


2.กระบวนการให้ความช่วยเหลือและดูแล
2.1การดูแลฟื้นฟูและเยียวยาผู้หญิงและเด็ก:
ผ ู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหา จะได้รับการดูแลโดยนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาในทุกด้าน  ในรายที่มี
ความจำเป็นที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือเป็นพ ิเศษ ก็จัดหาบริการพิเศษให้ 





2.1.1การดูแลสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาโดยทั่วไป
• ศ.เกียรติคุณ พญ. เพ็ญศรี พิชัยสนิธ นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ให้การปรึกษาแนะนำการดำเนิน
ชีวิตแก่ผู้หญิง เด็ก และผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นประธานในการจัด case conference ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ 
นักจ ติ วิทยา และเจ้าห น้าทีฝ่ า่ ยสงั คมสงเคราะห์ เป็นป ระจำเดือนละ 1 ครัง้  เพือ่ ห าแนวทางแก้ไขปญ
ั หาผหู้ ญิงแ ละเด็กใน
บ้านพักฉุกเฉิน จำนวน 34 ราย
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 .พิสาส์น เตชะเกษม  พญ.วรุณา กลกิจโกวนิ ท์ และนพ.ชัยพร พิศิษฎ์พงศ์อารีย์  
นพ
• จ ติ แพทย์เด็กแ ละวยั ร นุ่  วิทยาลัยแ พทยศาสตร์ก รุงเทพมหานครและวชิรพ ยาบาล ได้ให้การบำบัดฟ นื้ ฟูจ ติ ใจให้ก บั เด็ก
/เยาวชน/ผู้หญิงประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และถูกข่มขืน จำนวน 12 ราย รวม 55 ครั้ง อีกท ั้งได้ร่วม
ประชุมสหวิชาชีพหาแนวทางช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จำนวน 1 ราย รวม 3 ครั้ง
• ก ารบำบัดท โี่ รงพยาบาลศรีธญ
ั ญาแ ละการดแู ลโดยทมี ส หวชิ าชีพสมา
 คมฯได้ส ง่ เด็กท ถี่ กู ข ม่ ขืนเข้าร บั คำปรึกษาและ
การบำบัดฟื้นฟูจิตใจ ภายใต้การดูแลของ พญ.รัชนี ฉลองเกื้อกูล โรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวน  4 ราย ดังนี้
- เข้าร ับการรักษาบำบัดฟื้นฟูเยียวยา ที่โรงพยาบาล ไม่เกิน 3   เดือน จำนวน 4 ราย  
- ฟื้นฟูจิตใจและปรับพ ฤติกรรมร่วมกันโดยทีมสหวิชาชีพ จำนวน 2 ราย ก่อนกลับคืนสู่ครอบครัว
• พ.ญ.ภัทรวรรณ ขันธ์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้การบำบัดฟื้นฟูจิตใจให้กับเด็ก/ 
เยาวชน ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ รวม 1 ครั้ง จำนวน 2 คน
• คุณพสิ ินี แดงวัง นักจิตวิทยาประจำ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นอาสาสมัคร ได้ให้การบำบัดฟื้นฟูจิตใจ
ให้กับเด็ก/เยาวชน/ผู้หญิงประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ  ทุกวันจ ันทร์ รวม 40 
ครั้ง จำนวน  12   ราย  
• นักจิตวิทยาคลีนิก  บ้านพักฉุกเฉิน ได้ตรวจสอบวัดระดับสติปัญญา/ทดสอบบุคลิกภาพ/ทดสอบความสัมฤทธิ์ผล
ทางการเรียน/การบำบัดฟื้นฟูจิตใจ-การให้คำปรึกษากับเด็ก/เยาวชน/ผู้หญิงประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
และความรุนแรงทางเพศ รวม 124 ครั้ง จำนวน 61 ราย    
• คุณสเุพ็ญศ รี พึ่งโคกสูง 
 หัวหน้าศ ูนย์พ ิทักษ์สิทธิส ตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง พร้อมผู้หญิงที่ผ่านพ้นปัญหาการถูกข่มขืน
กระทำชำเรา ได้จัดกลุ่ม Support จิตใจเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจให้เยาวชนที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ
และในครอบครัว จำนวน 21 ราย รวม 7 ครั้ง


2.1.2 การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรผู้หญิงและเด็กดังนี้
• จ ัดประชุมท ีมสหวิชาชีพร่วมกับมูลนิธเิพื่อนหญิง โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา  นักก ฎหมาย ฯลฯ จากบ้าน
พักฉุกเฉิน มูลนิธเิพื่อนหญิง โรงพยาบาลต่างๆ เช่น วชิรพ ยาบาล สมุทรปราการ ตำรวจ เป็นต้น เพื่อร่วมกันหา
แนวทางช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงในครอบครัว และให้องค์
ความรู้ในประเด็น “แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 และกระบวนการชว่ ยเหลือผ ปู้ ระสบปญ
ั หาในคดีค วามผดิ เกีย่ วกบั เพศ” โดยอยั การสาโรช นักเบศร์ เลขานุการ
ผูต้ รวจราชการอัยการ และพ.ต.ท.หญิงฉัตรแก้ว วรรณฉวี พนักงานสอบสวน(สบ.3) สถานีต ำรวจนครบาลห้วยขวาง  
นอกจากนั้นยังได้ม ีการให้ความรู้ในประเด็นท ี่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่
จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ (กรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ) โดยผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้
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เสียห ายและจำเลยในคดีอาญา  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  มีผู้เข้าร่วม 35 - 40 คน รวม  3  
ครั้ง ในวันที่  25 กันยายน  28 ตุลาคม และ 23 พฤศจิกายน 2552  ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ  
• จั ดป ระชุม Case conference ระหว่างนกั ส งั คมสงเคราะห์ นักจ ติ วิทยา บ้านพกั ฉ กุ เฉิน ร่วมกบั คุ ณณ
 ฐั ว ฒ
ุ   
ิ บัวป ระชุม
ทีมงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือฟื้นฟูเยี่ยวยา/ปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชน 
ที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ จำนวน  8  ราย จำนวน    2   ครั้ง  
• จัดประชุม  Case conference ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา บ้านพักฉุกเฉิน ร่วมกับคุณสุเพ็ญศรี 
พึ่งโคกสูง มูลนิธเิพื่อนหญิง คุณณัฐว ุฒิ บัวประชุม มูลนิธศิ ูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก พ.ต.อ .หญิงชุติมา พันธุ โรงพยาบาล
ตำรวจ  เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือฟื้นฟูเยี่ยวยา/ปรับพ ฤติกรรมเด็กและเยาวชน ทปี่ ระสบปัญหาความรุนแรง
ทางเพศ จำนวน  3   ราย รวม  4  ครั้ง  
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2.1.3โครงการพิเศษ

ก ารให้ค วามชว่ ยเหลือแ ละดแู ลผหู้ ญิงท ที่ อ้ งไม่พ ร้อมทเี่ ป็นว ยั ร นุ่   อายุต ำ่ ก ว่า 18 ปี บ้านพกั ฉ กุ เฉินได้ท ำ
โครงการเพิ่มต้นทุนแม่วัยรุ่น โดยให้ความช่วยเหลือร อบด้าน เพิ่มต้นทุนช ีวิต โดยให้เรียนหนังสือต่อ  สนับสนุน
ให้เลี้ยงลูกเอง เพื่อที่จะยืนห ยัดกับลูกได้อย่างมั่นคงต่อไป (รายละเอียดดูในกรอบ)

โครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น
โครงการเพิ่มต้นทุนให้แม่วัยรุ่น  เป็นโครงการทเี่อื้อให้วัยรุ่นทเี่ป็นแม่
วัยใส  ได้มีโอกาสที่จะเรียนหนังสือต่อ และเอื้อให้สามารถที่จะเลี้ยงลูก
เองไปพร้อมกัน โดยให้การสนับสนุนรอบด้านอย่างเต็มที่ เป็นโครงการ
ที่ท้าทายในกระบวนการ และต้องอาศัยความผูกพันมุ่งมั่นในการที่จะ
ให้การสนับสนุนที่ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี แต่ผลลัพธ์ต่อสังคมนั้น  เชื่อ
ได้ว่า มากมาย เพราะเป็นการช่วยสร้าง 2 ชีวิตให้เติบโตอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
 สถานการณ์แม่ว ัยรุ่น เป็นเรื่องที่สังคมเป็นห่วง สำหรับประเทศไทย
นั้น มีส ถิตแิ ม่ว ัยร ุ่นส ูงท ี่สุดในเอเซีย หลายกรณี เป็นป ัญหาสืบเนื่องมาจาก
การท้องไม่พร้อม ซึ่งเป็นป ัญหาที่มีหลายมิติทตี่ ้องมองให้รอบ   
โดยทั่วไปแล้ว เมื่อมกี รณีการตั้งครรภ์ท ี่ไม่พร้อม โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่น สังคมส่วนใหญ่ก็จะรุด
หน้าตำหนิไปก่อน  ด้วยมองว่าเป็นเรื่องของความไม่ถูกต้อง เป็นการชิงสุกก่อนห่าม และเกือบทุกกรณีก็
จะมาลงเป็นความผิดของผู้หญิง ไม่เว้นแม้กระทั่งก รณีข่มขืน ก็ยังถ ูกมองว่าเป็นเพราะผู้หญิงเอง    
เมือ่ ต ดั สินใจทำแท้ง และมคี นรเู้ ข้า ก็ถ กู ป ระนาม และหากไม่มโี อกาสยตุ กิ ารตงั้ ค รรภ์ รอจนคลอด 
ทางขา้ งหน้าทีจ่ ะตอ้ งเลีย้ งดลู กู ท เี่ กิดม าดมู ดื ม ดิ  ความกดดันท รี่ มุ เร้าท ำให้ต ดั สินใจทงิ้ ล กู ในลกั ษณะตา่ งๆ 
เมื่อเป็นข่าวขึ้น  ก็ถูกหาว่าเป็นแ ม่ใจยักษ์  

สมการการตั้งครรภ์ท ี่ไม่ได้วางแผนจะมีเฉพาะข้างของผู้หญิงทตี่ ้องตั้งท้อง ทตี่ ้องแบกภาระลูกที่
จะเกิดม าในขณะทผี่ ทู้ ที่ ำให้เกิดก ารตงั้ ค รรภ์  ซึง่ เป็นอ กี ข า้ งหนึง่ ข องสมการนนั้ ล อยตัว ปฏิเสธความรบั ผ ดิ 
ชอบกันได้อย่างง่ายดาย ไม่ถูกตั้งค ำถาม ไม่ถูกประณามจากสังคม

ธรรมชาติท กี่ ำหนดให้ผ หู้ ญิงเป็นผตู้ ั้งค รรภ์ ไม่น ่าจ ะเป็นข ้อท ที่ ำให้ความรับผ ิดช อบกับช ีวิตใหม่ที่
จะเกิดข ึ้นต กอยู่ที่ผู้หญิงฝ่ายเดียว แต่น ั่นคือปรากฏการณ์ท ี่แท้จ ริง
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จ ากการสมั ภาษณ์ผ หู้ ญิงท ที่ อ้ งไม่พ ร้อมทมี่ าขอความชว่ ยเหลือจ ากบา้ นพกั ฉ กุ เฉิน เกือบทกุ ร าย
ต้องการยุติการตั้งครรภ์ มิใช่ต้องการทำลาย  แต่มองไม่เห็นทางเลือกอื่นใดในขณะนั้น และเมื่อกฏหมาย
มิได้เปิดช่องให้ยุติการตั้งครรภ์ได้ ยกเว้นกรณีถูกข่มขืนหรือการตั้งครรภ์เป็นอันตรายต่อสุขภาพของแม่ 
การยุติการตั้งครรภ์ก็เป็นเรื่องที่กฏหมายลงโทษ ปัญหาการทำแท้งท ไี่ม่ปลอดภัยแ ละอันตรายทอี่ าจเป็น
ผลพวงต่อสุขภาพของผู้หญิง ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ หากรักษาครรภ์ไว้จนคลอด  ก็ประสบปัญหา การ
ลงโทษโดยสังคม โทษทัณฑ์ในอีกลักษณะหนึ่ง
บ้านพักฉุกเฉิน เป็นท างเลือกหนึ่งของผู้หญิงที่ประสบปัญหาเหล่านั้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ผู้
หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พ ร้อม บ้านพักฉุกเฉินให้บริการและช่วยเหลือ กว่า ประมาณ 1,200 คน ที่
น่าเป็นกังวล คือ  อัตราส่วนของผู้ที่มีอายุต่ำก ว่า 18 ปีนั้นสูงขึ้น สิ่งที่ตามมา คือ เมื่ออายุน้อย ทางข้าง
หน้าด เู หมือนจะเป็นท างตนั    ผูห้ ญิงท ที่ อ้ งไม่พ ร้อมทมี่ ารบั บ ริการจากบา้ นพกั ฉ กุ เฉินป ลี ะประมาณ 150 
คนนั้น  เท่าที่ผ่านมามีประมาณร้อยละ 25 - 30  ที่ต้องการจะส่งลูกเข้าสู่สถานสงเคราะห์   เนื่อง
จากไม่สามารถที่จะดูแลได้ ด้วยความไม่พ ร้อมในด้านต่างๆ การทเี่ด็กถูกส่งเข้าสถานสงเคราะห์ถึง 30 
รายจาก 100 รายนั้น  นับว่าน่ากังวลมาก  บ้านพักฉุกเฉินของสมาคมฯ  จึงได้เริ่มโครงการที่จะเอื้อ
ให้แม่ว ัยรุ่น ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มองเห็นโอกาสที่จะเลี้ยงลูกเอง และสามารถทจี่ ะเพิ่มต้นทุนช ีวิตให้แก่
ตนเองไปพร้อมกัน
โครงการเพิม่ ต น้ ทุนช วี ติ แ ม่ว ยั ร นุ่   จึงเริม่ ด ำเนินก ารมาตงั้ แต่ป  ี 2549 โดยมวี ตั ถุประสงค์ท สี่ ำคัญ 
คือ   เพื่อลดจำนวนเด็กทถี่ ูกส่งสถานสงเคราะห์ และ เพื่อให้แม่วัยรุ่นได้ม ีโอกาสเรียนหนังสือต ่อ  
 สิ่งที่บ้านพักฉุกเฉินด ำเนินก าร คือ ให้ข้อมูลค วามช่วยเหลือเพื่อให้แม่วัยร ุ่นตัดสินใจได้ ความ
ช่วยเหลือที่ให้นั้น มีเงื่อนไขในเรื่องการศึกษา และการดูแลลูกด้วยตัวเอง ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้น สมา
คมฯ รับผิดชอบการดำเนินการ โดยเริ่มต้นต ั้งแต่ยังท้อง  เริ่มจากการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกในระหว่าง
ท้อง การให้ความรู้ ดูแลตนเองก่อนคลอด และหลังคลอด  รวมทั้ง การให้ความรู้ต่างๆในแง่ทักษะชีวิต 
ความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งได้สอดแทรกให้ตลอดเวลาที่พักที่บ้านพักฉุกเฉิน 
รวมทั้งเพิ่มทักษะอาชีพทแี่ ต่ละคนสนใจ
ในกรณีท แี่ ม่ว ยั ร นุ่ ต ดั สินใจเข้าร ว่ มโครงการ นัน่ ห มายถงึ ว่า จะตอ้ งดำเนินก ารในเรือ่ งโรงเรียน ซึง่ 
อาจเป็นการเรียนในระบบ หรือ การเรียนนอกระบบ – การศกึ ษาผใู้ หญ่ ซึง่ แ ต่ละคนกเ็ ลือกตามทตี่ อ้ งการ 
ในขณะทเี่ รียนหนังสือน นั้   สำหรับก รณีท พี่ กั ท บี่ า้ นพกั ฉ กุ เฉิน สมาคมฯกไ็ ด้ฝ ากเงินในธนาคารให้เดือนละ 
1,500 บาท ซึ่งแม่ว ัยร ุ่นไม่มสี ิทธิถ อนเงิน  จนกระทั่งเรียนสำเร็จ  และพร้อมทจี่ ะก้าวออกจากบ้านพัก
พร้อมลูก 
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ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีแม่ว ัยรุ่นท ี่เลือกกลับไปอยู่ที่บ้าน  ปัจจุบัน  แม่วัยร ุ่นก รณีนเี้รียนชั้นม ัธยม 
5  ลูกอยู่อนุบาล 3  ซึ่งส มาคมฯ ก็ให้การดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก และการเรียนของแม่
และลูกทั้งหมด อีกราย เลือกทจี่ ะเรียนในระบบเช่นกัน  แต่ย ังพักอาศัยท บี่ ้านพักฉุกเฉิน  ขณะนี้ กำลังเรียน
ชั้น ม.3  ลูกอายุ 1 ปีเศษ ซึ่งการดำเนินชีวิต คือ  เลี้ยงลูกเอง  พร้อมๆกับทเี่รียนหนังสือ  โดยในระหว่าง
ไปโรงเรียนนั้น  เนอสเซอรี่ของสมาคมฯ  ช่วยดูแลลูกให้    สำหรับกรณีอื่นๆที่อยูใ่นโครงการนี้ อีกป ระมาณ 
12  ราย  แม่วัยรุ่น เลือกเรียนในระบบ กศน. และเลี้ยงลูกเองเช่นเดียวกัน      

ถ งึ ป จั จุบนั   มีแ ม่ว ยั ร นุ่ เรียนสำเร็จก ารศกึ ษามธั ยมปลาย 5 คน และได้อ อกไปตงั้ ต น้ ช วี ติ ใหม่ท มี่ ตี น้ ทุน
สูงขึ้น   

เราเชื่อว่า 3 ปี ของการเลี้ยงลูกเอง  สร้างความผูกพันและสะกัดการส่งลูกเข้าสสู่ ถานสงเคราะห์ได้
อย่างดี    ต้นทุนค วามรทู้ ี่เพิ่มขึ้นไปในขณะเดียวกัน  พร้อมกับเงินสนับสนุน แม้จะไม่มากนัก  แต่ก็เพียงพอที่
ให้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้อย่างมีความหวัง  เป็นชีวิตที่มีความรักและผูกพันกับลูกเป็นฐานที่นำทางการก้าวเดิน
ต่อไป


2.2การให้บริการโดยการเสริมสร้างความรู้
2 .2.1สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน2-7ขวบ
• การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญา รวมทั้งการฝึกสมาธิ 
การฝึกว่ายน้ำ การเล่าน ิทาน ศิลปะและดนตรีบ ำบัด ทุกวันจันทร์- วันอาทิตย์ โดยครูบ ้านเด็ก และนาย
สิงห า ทองชัยภูมิและเพื่อนกลุ่มไม้ขีดไฟ

• กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก  นำเด็กไปตรวจสุขภาพฟันประจำปี จำนวน 2 ครั้ง และตรวจวัด
พัฒนาการเด็ก จำนวน 2 ครัง้  โดยนสิ ติ ค ณะสงั คมศาสตร์  จิตวิทยาพฒ
ั นาการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และเจ้าห น้าทีพ่ ยาบาล จากคลินิกพรพระร่วง(วัดไผ่เขียว)
26
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• กิจกรรมด้านการศึกษา  
-  จัดการศึกษาเตรียมความพร้อมแบบแนวพุทธ(นั่งสมาธิทุกเช้า-ก่อนเข้านอน) และจัดให้เข้าเรียนใน
สถานศึกษาในเขตดอนเมืองโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา จำนวน  4 ราย (ระดับชั้นอนุบาล 1 ราย ประถม 3 ราย)
-  เสริมสร้างการรักการอ่านหนังสือนิทาน ทุกวันพุธ ที่ห้องสมุดสมาคมฯ และบ้านหนังสือกรุงเทพมหานคร 
ดอนเมือง
- เสริมทักษะชีวิตก ารดูแลปกป้องตนเอง หลักสูตรโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน (เด็กเล็ก) ทุกสัปดาห์
-  จัดกิจกรรมศิลปะบำบัด ด้านอารมณ์ และความคิด ความรู้สึก (Emotional Education and Self –
consciousness Project) กิจกรรมเด็กกล้าแสดงออกถึงความรู้สึก อารมณ์ ความสุข ความเศร้า ความกลัว ให้อย่าง
เหมาะสม โดยอาสาสมัคร Mrs. Manuela Srerna นักจิตวยิ าคลินิก ชาวอิตาลี ทุกวันจ ันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ม ิถุนายน 
- พฤศจิกายน 2552 

- จัดก ิจกรรมด้านจริยธรรม  - นำเด็กไปบำเพ็ญประโยชน์, ทำบุญ-สวดมนต์-นั่งสมาธิ ที่วัดค ลองบ้านใหม่ สันติ
บุญมาราม ดอนเมือง ทุกวันจันทร์
- จัดทัศนศึกษาพาเด็กไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ จำนวน 3 ครั้ง เช่น สวนสยาม, สวนรมณีย์สีกัน ดอนเมือง 



ANNUAL REPORT 2009

27

ส ำหรับผู้ปกครองกลุ่มเด็กเล็ก
• การให้คำปรึกษา  นักจิตวิทยาและนักจิตวิทยาพัฒนาการ ให้การปรึกษาผปู้ กครองซึ่งประสบปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ในประเด็น เด็กดื้อ  เด็กเรียกร้องความสนใจ เด็กก ลัวการถูกทอดทิ้ง  เด็กเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง  
การจัดการความเครียด เป็นต้น
• จัดอบรม “การเข้าใจพัฒนาการและพฤติกรรมวัยเด็ก” ให้กับผู้ปกครองเด็ก จำนวน 15 ราย โดยวิทยากรนักจิตวิทยา 
โรงพยาบาลบีแคร์  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  2552  ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
• จัดกิจกรรมให้องค์ความรู้แก่ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับความรุนแรงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างแม่และ
เด็ก ศิลปะบำบัดแม่-ลูก แม่ค ุยกับคุณหมอ การสื่อสารเชิงบวกกับลูก การเล่านิทานก่อนนอน และทำอย่างไรเมื่อลูก
ดื้อฯลฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว ิริยาภรณ์ อุดมระติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายสิงหา ทองชัยภูมแิ ละ
เพื่อนกลุ่มไม้ข ีดไฟ  จำนวน 2 ครั้ง  ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 - 10 เมษายน 2552 จำนวนผู้ปกครองและเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม รวม 46  ราย 
ณ เอสแ ลนรีสอร์ท จ.ระยอง
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2552 จำนวนผู้ปกครองและเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม รวม 42  ราย 
ณ วังต ระไคร้  จ.นครนายก

2.2.2สำหรับสมาชิกเยาวชนและสมาชิกที่ท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น
มีการจัดกิจกรรมเสริมค วามรแู้ ละทักษะอย่างต่อเนื่อง เช่น
• กิจกรรมด้านการศึกษา 
สำหรับส มาชิกเยาวชน จัดให้เข้าเรียนในสถานศึกษาในเขตดอนเมือง โรงเรียนบำรุงรวิว รรณวิทยา, โรงเรียนสีกัน
วัฒนานนั ท์อ ปุ ถัมภ์ และศนู ย์ก ารศกึ ษานอกโรงเรียน  โดยแยกเป็น ชัน้ อ นุบาล/ป ระถมศกึ ษา จำนวน 7 ราย ชัน้ ม ธั ยมศึกษา
ตอนต้น จำนวน 7 ราย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ราย และนักเรียนโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 2 ราย 
สำหรับสมาชิกเยาวชนที่ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อมหรือแม่ลูกอ่อน จัดให้เข้ารับการศึกษานอกโรงเรียน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 ราย ระดับช ั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 ราย ที่ศูนย์ก ารศึกษานอกโรงเรียน  
สมาคมส่งเสริมส ถานภาพสตรีฯ ซึ่งมีการพบกลุ่มทุกวันอาทิตย์เวลา 9.00-12.00 น.
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• กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ – การรู้จักตนเอง การขจัดความโกรธและความเครียด การรู้จักแก้ปัญหา โดยนักศึกษาปริญญา
โท มหาวิทยาลัยร ามคำแหง จำนวน 6 ครั้ง 
• กิจกรรมการศึกษาการฝึกอาชีพ  เช่น หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง เรียนดนตรีไทย สนทนาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรเสริมสวย การปักผ้าด้วยมือ ศิลปะประดิษฐ์ นวดแผนโบราณ และโครงการผหู้ ญิงรอบรู้เรื่องเงิน ของบริษัท 
จีอ ี มันนี่ ฯลฯ
• กิจกรรมศิลปะละครบำบัด/หัวเราะบำบัด ทุกวันเสาร์  โดย Ms. Susan Dustin Hattan คุณสิงหา ทองชัยภูมิ
และเจ้าห น้าที่ศูนย์เยาวชนเป็นวิทยากร 

• กิจกรรมทักษะชีวิต 
สำหรับส มาชิกเยาวชน ในหัวข้อการประเมินส ถานการณ์ การวิเคราะห์ต นเอง(ถ นนชีวิต) การประชุมแ ก้ไขปัญหา
การอยู่ร่วมกัน และการขจัดการความโกรธ
สำหรับสมาชิกเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม ในหัวข้อการดำเนินชีวิตและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่และ
ลูก การเห็นค ุณค่าตนเอง สิทธิแ ละหน้าที่ การมองต่างมุม และการอยูร่ ่วมกัน โดยคุณวิจิตร  ว่องวารีท ิพย์ และทีมงาน
ศูนย์เยาวชน
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• ก ิจกรรมศาสนาบำบัด ฝึกการนั่งสมาธิแ ละฟังธรรมะ โดยพระ จากวัดไผ่เขียว  แม่ชี จากมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย  
คณะสงฆ์ จากสำนักสงฆ์อริยะทรัพย์ ฯลฯ

• กิ จกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับห ญิงม คี รรภ์แ ละแม่ล กู อ อ่ น ในหวั ข้อก ารคลายความเครียด การดแู ลตนเอง ก่อน
และหลังคลอดบตุ ร การดแู ลครรภ์ การฝกึ โยคะสำหรับค นทอ้ ง โรคเอดส์ การวางแผนครอบครัว การบริบาลทารกแรก
เกิด และการนวดสัมผัสท ารก ให้ส มาชิกท้องเมื่อไม่พร้อมและแม่ลูกอ่อน  

• กิจกรรมการทำ “หนังสือเพื่อลูกน้อย”  โดย Mrs. Andrea  Rothenberg  ผเู้ชี่ยวชาญจากอเมริกา ให้กับสมาชิก
เยาวชนท้องเมื่อไม่พ ร้อมจำนวน  20  ราย เมื่อวันท ี่ 15 ธันวาคม 2552 
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ก ิจกรรมเฉพาะสำหรับแม่วัยรุ่นเพื่อสร้างสายสัมพันธ์การเลี้ยงลูก
• กิจกรรมการบันท ึกวีดิทัศน์ วิธีการเลี้ยงลูก การเล่น การจัดการปัญหาทเี่กิดในการเลี้ยงลูกของแม่วัยรุ่น ซึ่งเป็นแม่วัย 
14 – 17 ปี กับล กู   4 คู  
่ จำนวน 4 ครัง้  ครัง้ ล ะ 45-6 0  นาที  ซึง่ ในแต่ละครัง้  จะมอี าจารย์ร กั  ชุณหกาญจน์ นักจ ติ วิทยา
พัฒนาการ มาเฝ้าส ังเกตการณ์แ ละให้ค ำแนะนำการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องและเหมาะสมโดยปราศจากความรุนแรง
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สำหรับผู้ปกครองกลุ่มเยาวชนและเยาวชนแม่วัยรุ่น
• กิจกรรม Group Support และให้ความรแู้ ก่ผู้ปกครอง ประเด็น จิตวิทยาพัฒนาการวัยร ุ่น การสื่อสารเชิงบวก  การ
สร้างความไว้ว างใจ จำนวน 7 ครั้ง 
• ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองแบบรายบุคคล และการบำบัดครอบครัว จำนวน  5 ครอบครัว

2.2.3สำหรับสมาชิกผู้ติดเชื้อ
• กิจกรรมฝึกท ักษะซวี ิต - การดูแลชีวิตแ ละสุขภาพอนามัยของผู้หญิงที่ติดเชื้อ 
• กิจกรรมศิลปะบำบัด - การเพ้นท์เสื้อ  การ์ดค วามสุข 
• กิจกรรมการฝึกอาชีพ - การจัดดอกไม้ประดิษฐ์  ตุ๊กตาไทย  และการปักผ ้าด้วยมือ ฯลฯ
• กิจกรรมเสริมส ร้างพลังอ ำนาจภายในตนเอง – การดำเนินชีวิตให้มีชีวิตม ีคุณค่าในตนเอง การ Support จิตใจ การ
จัดการกับความเครียด อารมณ์โกรธ อีกทั้งการปรับแ ก้ไขพฤติกรรม อารมณ์ และความคิด โดยนักจิตวิทยาและนัก
สังคมสงเคราะห์
• กิจกรรมทางศาสนา – การทำบุญแ ละนั่งสมาธิ ในวันวิสาขบูชา ทมี่ หาปชาบดีเถรีวิทยาลัย จ.นครราชสีมา 


2.3การช่วยเหลือทางกฎหมาย
• ได้
 จัดประชุมท ีมสหวิชาชีพ (นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย จากมูลนิธิเพื่อนหญิง โรงพยาบาลตำรวจ มูลนิธิศูนย์
พิทกั ษ์สทิ ธิเด็ก โรงพยาบาลฯลฯ และบา้ นพกั ฉ กุ เฉิน)  เพือ่ ระดมความคดิ หาแนวทางการชว่ ยเหลือเด็กด า้ นคดีความ
รุนแรงทางเพศ รวม 8  ครั้ง  จำนวน 7 ราย
• นักสังคมสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านคดีทางเพศให้แก่เด็กและผู้ปกครองก่อนไปสอบพยานชั้น
ตำรวจ /สืบพ ยานชั้นศาล รวม 7 ครั้ง  จำนวน 4 ราย 

ก ารสืบพยาน/การดำเนินคดี
ระดับตำรวจ
• นักสังคมสงเคราะห์ได้ด ำเนินการสอบพยานเด็ก(ป.วิอาญาเด็ก) ทศี่ ูนย์กนิษฐนารี รวม 2 ครั้ง จำนวน  2  ราย (เด็ก
อายุ 16 ปี และอายุ 4 ปี)
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• นักสังคมสงเคราะห์ได้นำเด็กไปสอบพยานที่สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง พระโขนง และสภ.เมืองกาญจนบุรี  
จำนวน 3 ราย  (เด็กอายุ 16 ปี )
• นักสังคมสงเคราะห์ ได้ไปร่วมไกล่เกลี่ยค ดีความรุนแรงทางเพศ ทสี่ น.มีนบุรี จำนวน 1 ราย(ผู้หญิง อายุ 43 ปี) 
ระดับศาล
• นักสังคมสงเคราะห์ นำเด็กไปสืบพยาน/เตรียมความพร้อมด้านคดีความรุนแรงทางเพศ ในชั้นศาล ที่ศาลจังหวัด
ตลิ่งชัน ศาลทหารจังหวัดนครราชสีมา และศาลจังหวัดน นทบุรี รวม 6 ครั้ง  จำนวน 4 ราย  (เด็กอายุ 4 ปี  6 ปี  
14 ปี  และ16 ปี)
ผลการดำเนินด้านคดีทางเพศ  จำนวน 7 ราย ดังนี้
• กรณีคดีข่มขืนก ระทำชำเรา เด็กอายุ 4 ปเีศษ บิดาอายุ 45 ปี เป็นผู้ต้องหา ให้การปฎิเสธในชั้นสอบสวน ซึ่งปัจจุบัน
คดีอยูท่ ี่ศาลจังหวัดนนทบุรี และจะสืบพ ยานในวันที่ 19 มกราคม 2553
• กรณีคดีข่มขืนก ระทำชำเรา เด็กอายุ 6 ปีเศษ บิดาเลี้ยงอายุ 38 ปี เป็นผู้ต้องหา ศาลชั้นต้น ได้พิพากษาว่า จำเลยมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสอง จำคุก10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่
การพิจารณา มีเหตุบ รรเทาโทษให้ก ึ่งหนึ่งต ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 178  คงจำคุก  5  ปี
• กรณีคดีข่มขืนก ระทำชำเรา เด็กอายุ 14 ปี โดยคนรู้จักอายุ 24 ปี ศาลทหารจังหวัดน ครราชสีมา จำเลยให้การรับ
สารภาพ อยู่ระหว่างรอพิจารณาคดี
• กรณีคดีข่มขืนก ระทำชำเรา เด็กอายุ16 ปี โดยบิดาเลี้ยงอายุ 43 ปี ศาลชั้นต้นพ ิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจริงต าม
คำฟ้อง จำคุก 6 ปี จำเลยให้การสารภาพ เป็นประโยชน์แ ก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 ปี 
และจำเลยยอมชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 50,000 บาท ปัจจุบันอ ยู่ระหว่างอุทธรณ์ จำเลยได้ประกันต ัวอ อกมา
• ก รณีค ดีข ม่ ขืนก ระทำชำเรา เด็กอ ายุ16 ปี ผูต้ อ้ งหาเป็นค รูอ ายุ 54 ปี/ ญ
 าติค รูอ ายุ 63 ปี/ ภ ารโรงอายุ 47 ปี ได้ด ำเนิน
การสืบพ ยานในชั้นตำรวจเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันสำนวนอยู่ในชั้นอัยการ
• กรณี
 ค ดีพ รากผเู้ ยาว์เด็กอ ายุ16 ปี เป็นเหตุท อ้ งเมือ่ ไม่พ ร้อม ผูต้ อ้ งหาเป็นแ ฟนของเด็กอ ายุ 20 ปี ได้ด ำเนินก ารบนั ทึก
ประจำวันเพื่อเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตร
• คดีข่มขืนก ระทำชำเรา ผู้หญิงอ ายุ 43 ปี โดยนายจ้างอายุ 45  ปี ได้ดำเนินก ารแจ้งค วามและไกล่เกลี่ยยอมความ  ผู้
ต้องหายอมชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 25,000 บาท

3.การติดตามผล-เยี่ยมบ้าน


ห ลังจ ากบา้ นพกั ฉ กุ เฉินได้ช ว่ ยเหลือผ เู้ ดือดรอ้ นจากปญ
ั หาตา่ งๆแล้ว นักส งั คมสงเคราะห์ ได้ต ดิ ตามผลและเยีย่ ม
บ้านผู้เดือดร้อน โดยการโทรศัพท์ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ข องแต่ละ
จังหวัด เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครศรีธรรมราช ชลบุรี นครปฐม ฯลฯ  รวมทั้งหมด 190 ราย ซึ่งเป็นรายทตี่ ้องการการ
ดูแลเพื่อให้ก ลับค ืนสู่ครอบครัวเท่าท ี่จะทำได้ 
32
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4.การร่วมสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา12ทวิพ.ศ.2543


บ า้ นพกั ฉ กุ เฉินให้ค วามรว่ มมอื ก บั ภ าครฐั    โดยสง่ น กั ส งั คมสงเคราะห์ข องบา้ นพกั ฉ กุ เฉินห มุนเวียนไปเข้าร ว่ มใน
การสอบพยานเด็กที่ตกเป็นผู้เสียห ายกับเจ้าหน้าทีต่ ำรวจตามสถานีต่างๆ  คดีในชั้นศาล 5 คดี   จำนวน 6 ราย   คดีใน
ชั้นตำรวจ  9  คดี จำนวน 9  ราย รวมมี 14  คดี  จำนวน 15 ราย  อาทิ
คดีเกี่ยวกับท างเพศ (ข่มขืน, อนาจาร, พรากผู้เยาว์) 5
ราย
คดีลักท รัพย์ 



1
ราย
คดีพยายามฆ่า /ร่วมกันฆ ่าผ ู้อื่น 

3
ราย 
คดีพกพาอาวุธปืน



2
ราย
คดีทำร้ายร่างกาย /ร่วมกันท ำร้ายร่างกาย  
4  ราย 

5.การให้บริการผู้ที่มาทำกิจกรรมที่บ้านพัก


บ้านพักฉุกเฉินได้ต ้อนรับผ ู้มีจิตศรัทธามาบรจิ าคสิ่งของและเลี้ยงอาหาร  พร้อมทั้งจ ัดก ิจกรรมสันทนาการให้กับ
ผู้หญิงและเด็กที่บ้านพักฉุกเฉิน  รวมทั้งหมด 698 คณะ โดยเป็นผู้มาเลี้ยงอาหาร 116 ราย

6.กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
การอบรม
• ส่งนักสังคมสงเคราะห์แ ละนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 2 คน เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “กลุ่มสนับสนุน/ก ลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน (Group Support)  24 - 26  กรกฎาคม  2552
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• จ ัดอบรมให้ค วามรู้ “การเลี้ยงดูและอบรมเด็ก” (Child Care) และสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน” ให้ครูบ ้านเด็ก จำนวน 4 
คน โดย ศ.เกียรติคุณ พญ. เพ็ญศรี พิชัยสนิธนายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม 2552 
• ส่งน ักสังคมสงเคราะห์แ ละครูบ้านเด็ก จำนวน 4 คน เข้ารับการฝึกอบรม “ก ระบวนการให้การปรึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและความมั่นใจให้กับผู้หญิงท ี่ท้องเมื่อไม่พร้อม”  ระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์ฝ ึกอบรมธาร
ทิพย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณอวยพร  เขื่อนแก้ว เป็นวิทยากร
• จัดอบรมเทคนิค “ การให้การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม (Rational Emotional and Behavioural Therapy  REBT)  ให้กับนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 9 คน เมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม , 11 ,18 พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม  2552  โดยอาจารย์รัก  ชุณหกาญจน์  จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร
• จัดอบรมเทคนิค “ การช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจ” ให้กับนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา  
ผู้ช่วยพยาบาล  และเจ้าห น้าที่สมาคมฯ จำนวน 14  คน เมื่อวันท ี่ 28 พฤศจิกายน  2552  โดยมี พ.ต.หญิงพนมพร  
พุ่มจันทร์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คุณพรทิพย์ ยศกิตติภัทร์  ผู้อำนวยการสมาคมสะมาริตันส์
แห่งป ระเทศไทย และอาสาสมัครสมาคมสะมาริตันส ์ฯ เป็นวิทยากร
• จั ดอ บรมให้ค วามร ู้ “จติ วิทยาพฒ
ั นาการเด็กแ รกเกิดแ ละวยั เด็ก” ให้ก บั เจ้าห น้าทีบ่ า้ นพกั ฉ กุ เฉิน จำนวน  27 คน  เมือ่ 
วันที่ 9 ธันวาคม 2552 โดย  Mrs. Andrea และ Mr. Stuart Rothenberg  ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็ก


ก ารไปร่วมประชุมต่างประเทศ
• คุ ณณ
 ฐั ยิ าศ รีแ ก้วแ ละคณ
ุ จ ติ ราน วลละออง ไปเข้าร ว่ มการประชุม  5th Asia Pacific Conference on Sexual and 
Reproductive Health and Rights  ณ กรุงป ักกิ่ง สาธารณรัฐป ระชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17 - 22 ตุลาคม 2552
• คุณกรวิณท์ วรสุข ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้แทนเจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ เข้าร่วมประชุม Partnership 
Meeting for MAs and Alliance…GCAC ในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ จัดโดย สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่าง
ประเทศ  ณ  กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันท ี่ 16 - 17 ธันวาคม 2552
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ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ


ศูนย์ก ารศกึ ษาและฝกึ อ าชีพเป็นอ กี ส ว่ นหนึง่ ข องการให้บ ริการของสมาคมฯม งุ่ ให้การศกึ ษา
และเสริมสร้างทักษะสำหรับการนำไปประกอบอาชีพ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ  ผู้เดือดร้อนที่มาขอ
ความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉินผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป


สำหรับการศึกษานั้น จัดการศึกษานอกระบบสายสามัญวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม (กศน.)
ทั้งระดับประถมและมัธยมเป็นสำคัญ  รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย เสริมการเรียนรู้ และเพิ่มพูน
ความรู้ผ่านห้องสมุดด้วย


ในสว่ นของการเสริมท กั ษะดา้ นอาชีพน นั้ เป็นการจดั ห ลักสูตรฝกึ อ าชีพในดา้ นตา่ งๆเพือ่ เป็น
ฐานในการสร้างรายได้ให้ทั้งสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป
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งานการศึกษาและฝึกอาชีพ


กิจกรรมของศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ  แยกได้ต ามโครงการทสี่ ำคัญดังนี้

1. การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป

มีการเปิดส อนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นร วม 16 หลักสูตร  61 กลุ่ม ซึ่งแต่ละหลักสูตร มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 
15 – 200 ชั่วโมง  มีผู้เข้ารับก ารอบรมทั้งสิ้น 698 ราย  เป็นสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 58  คน  และบุคคลทั่วไป  640  
ราย ดังรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้

ตาราง1จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพแยกเป็นรายหลักสูตร
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ที่

วิชา                                    จำนวนกลุ่ม     ผู้เข้าร ับการอบรม        รวม     หญิง
              ทั่วไป    บ้านพักฉ ุกเฉิน 

ชาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
รวม

ช่างดัดผมและเสริมสวย 200 ชม.
ช่างดัดผมและเสริมสวย 100 ชม.
ช่างตัดผมชาย 100 ชม.
ขับรถยนต์ 48 ชม.
ช่างตัดเสื้อผ้าสตรี 30 ชม.
ขนมอบ 24 ชม.
ขนม – อาหาร 24 ชม.
นวดฝ่าเท้า 30 ชม.
นวดแผนไทย(นวดตัว) 30 ชม.
นวดน้ำมัน 30 ชม.
คอมพิวเตอร์ Word/Excel 30 ชม.
คอมพิวเตอร์ Photo Shop 15 ชม.
จัดดอกไม้สด 24 ชม.
ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว 18 ชม.
ปักผ้าด ้วยมือ15-25 ชม.
ซ่อมแซม (ปะ ชุน แก้)  30  ชม.

 2
 -
13
16
3
 -
-
-
 -
-
10
3
 -
-
 -
-
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 4
3
 2
 5
6
8
 4
 2
3
1
10
2
4
 3
3
1
61

64
68
 29
76
81
104
44
14
31
  5
 61
10
34
12
  7
   -
640

8
 -
 1
 -
3
 -
 -
3
 2
 -
18
 -
 -
 -
17
6
58

72
68
 30
 76
84
104
44
17
 33
  5
79
10
34
12
24
  6
698

70
68
17
60
 81
104
44
17
 33
  5
 69
  7
 34
 12
24
  6
651

ในทุกหลักสูตร   ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง โดยได้มีการสอดแทรกภารกิจของ
สมาคมฯ  ชมวีดีโอและนำเข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆ  ด้วย

การให้ทุนของบริษัทลอรีอัล(ประเทศไทย)จำกัด

เพือ่ เป็นการเฉลิมฉ ลองการดำเนินก จิ การมาครบ 100 ปีข องลอ รีอลั  บริษทั  ลอรีอลั  (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุน
ทุนฝึกอาชีพ หลักสูตร ช่างดัดผมและเสริมส วย  โดยให้สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 4 ราย ไปเรียนที่สถาบันเสริม
สวยเกตุวดี แกนดีนี  โดยเป็นห ลักสูตร 1 ปี ซึ่งบริษัทล อรีอัลร ับผิดชอบค่าเรียนซึ่งอยูในราวคนละ 1  แสนบาท

การจัดการศึกษานอกระบบ(สายสามัญ) วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม วันอาทิตย์แ ละวันพ ุธ เป็นการจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและประชาชนทั่วไป  สรุปได้ด ังนี้
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ภาคการศึกษา

   ระดับ

     นักศึกษาหญิง     นักศึกษาชาย          รวม

ภาคการศึกษาที่ 1/2552


ภ าคการศึกษาที่ 2/2552


ป ระถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
รวม

ประถมศึกษา
มัธยมต้น

มัธยมปลาย 

รวม
จำนวนนกั ศึกษา ภาคเรียน 1 และ 2  รวม
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1
28
44
73

  -
27
46
 73

  1
55
 90
146

 -
30
41
71
44

  -
33 
 57
 90 
163

   -
  63
  98
161
 307

3.การศึกษาตามอัธยาศัยเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้(ห้องสมุด)
	
ภารกิจในปี 2552 เน้นก ารเข้าหาแหล่งค วามรู้อย่างมีประสิทธิผล โดยการรณรงค์ เผยแพร่  แนะนำหนังสือดี
น่าอ ่านทั้งเก่าแ ละใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน นักเรียนฝึกอาชีพ บุคคลทั่วไป จัดโครงการรัก
การอ่านสำหรับน ักเรียนสมาชิกบ้านพักฉ ุกเฉิน ระหว่างปิดภาคการศึกษา เพื่อการค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดแห่ง
นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปี 2552 มีสมาชิกและบุคคลทั่วไปมาใช้ห้องสมุด รวม 2,942 ครั้ง

4.  โครงการพิเศษ

	
4.1“ผ ู้หญิงรอบรู้เรื่องเงิน” เป็นค วามร่วมมือกับ บริษัท จีอี มันนี่  แห่งประเทศไทย  ซึ่งมุ่งที่จะเสริมค วาม
รู้เกี่ยวกับการบริหารเงิน กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนฝึกอาชีพ นักศึกษาสายสามัญ และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน โดยได้
ดำเนินการอบรมไปแล้ว 63 กลุ่ม





ก ลุ่ม
สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
นักเรียนฝึกอาชีพ
นักศึกษาสายสามัญ กศน.
รวม

จ ำนวนกลุ่ม
23
32
8
63

จ ำนวนผู้เข้าอบรม
185
362
201
748


สาระสำคัญของ  “โครงการผู้หญิงรอบรูเ้รื่องเงิน”  ครอบคลุมหัวข้อ  การใช้เงินอย่างชาญฉลาด  ทำอย่างไร
ให้เงินเดือนขึ้น เป็นเถ้าแก่ง ่ายนิดเดียว  เก็บเงินให้พอเพียง และทำเงินให้งอกงาม เอาตัวรอดในทุ่งดอกเบี้ย
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4.2โครงการปันรักให้น้องของบริษัทเอิร์ธแคร์จำกัด
บ ริษัทเอิร์ธแ คร์ จำกัด ได้อนุเคราะห์พื้นทีข่ องร้าน เดอะบอดีช้ ็อป 9 สาขา ในห้างสรรพสินค้า ให้ฝ่ายการศึกษา
และฝกึ อ าชีพน ำผลิตภัณฑ์ข องสมาชิก (การบูรถ งุ ป กั / ต กุ๊ ตาไทยและกล่องรบั บ ริจาค) วางเผยแพร่ โดยเริม่ ด ำเนินก ารตงั้ แต่
เดือนตุลาคม 2550  ซึ่งบริษัทก ำหนดให้นำส่งผ ลิตภัณฑ์ทุกเดือนๆละ 300 ถุง และให้ไปเปลี่ยนกล่องรับบริจาคทุก 3 
เดือน ซึ่งเอื้อต ่อการเผยแพร่ภ ารกิจของสมาคมฯ เป็นอ ย่างยิ่ง โครงการได้สิ้นส ุดลง  ในเดือนกันยายน 2552

5 .การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน
	
ศูนย์การศึกษาฯ ได้ร่วมกิจกรรมสาธิตแ ละเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นงานประดิษฐ์จ ากสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ใน
งานต่างๆหลายแห่ง เช่น งานที่หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้นในโอกาสสำคัญ เช่น วันส ตรีส ากล  วันเครือข่ายครอบครัว รวมทั้ง
งานที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนแ ก่บ้านพักฉุกเฉิน
5 .1มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

อนุเคราะห์พ ื้นทีใ่นร้านสายใจไทย สาขาสุวรรณภูมิ ให้สมาคมฯ วางดอกไม้ป ระดิษฐ์จ ำหน่าย ตั้งแต่ 12  ตุลาคม  
2552 เป็นต้นมา
5.2มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ฯ
กรุณาให้พื้นทีเ่ผยแพร่ผ ลิตภัณฑ์ในงานที่พระตำหนักสวนกุหลาบ ระหว่าง 11 -  20  ธันวาคม  2552  
5.3บริการชุมชนตัดผมฟรี
ก จิ กรรมบริการชมุ ชน  เป็นก จิ กรรมทผี่ เู้ ข้าอ บรม หลักสูตรชา่ งตดั ผมชาย   ช่างดดั ผ มและเสริมส วย  ได้ล งฝกึ ภ าค
ปฏิบัติหลังจ ากเรียนภาคทฤษฎีจบแล้ว ปีนี้ได้ออกบริการชุมชนจำนวน  17  ครั้ง ในชุมชนและสถานสงเคราะห์  ในเขต
ดอนเมือง ปทุมธานี และนนทบุรี มีผู้รับบ ริการ  1,382  คน เป็นชาย 1,146  คน  เป็นหญิง  236  คน (รายละเอียด
มีปรากฎในภาคผนวก ค)
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บ้านเพื่อนใจวัยทีน

	
การดำเนินงานพัฒนาเยาวชน  โดยบ้านเพื่อนใจวัยทีน  มุ่งจัดกิจกรรมทั้งค่าย
ผู้นำค่ายเยาวชนฝึกอบรมทักษะชีวิตเพื่อปลูกฝังส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติที่เคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชายให้มีแนวคิดที่ช่วยเหลือส่วน
รวมช มุ ชนแ ละผดู้ อ้ ยโอกาสไม่ว า่ ห ญิงห รือช ายให้ม แี นวคิดท จี่ ะชว่ ยเหลือส ว่ นรวมช มุ ชน
และผู้ด้อยโอกาส ในขณะเดียวกันก็มุ่งให้ ลด ละ เลิก อบายมุข สิ่งเสพติดทุกชนิด และ
รูจ้ กั ใช้ช วี ติ อ ย่างมคี ณ
ุ ภาพแ ละเพือ่ ป อ้ งกันป ญ
ั หาวยั ร นุ่ ง านพฒ
ั นาเยาวชนเน้นในเรือ่ งการ
เสริมสร้างทักษะชีวิตการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และมุ่งเน้นให้วัย
รุ่นได้มีข้อมูลถูกต้องรอบด้านเพื่อจะตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมด้วย
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งานพัฒนาเยาวชน

งานพัฒนาเยาวชน ของทีมบ้านเพื่อนใจวัยทีนในช่วงปี 2552 มีความหลากหลายทั้งในเชิงกิจกรรม สาระ และ  
สถานที่ในการดำเนินง าน  ซึ่งเป็นงานเชิงรุก  และเยาวชนในโรงเรียนเป็นเป้าหมายที่สำคัญ โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 


1.กิจกรรมด้านเสริมสร้างสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
1.1โครงการTheWorldStartsWithMe(โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน)
โครงการเสริมส ร้างทกั ษะชวี ติ ส ำหรับน กั เรียนมธั ยมตน้  เป็นโครงการทดี่ ำเนินก ารตอ่ เนือ่ งมา จาก โครงการเสริม
สร้างสทิ ธิอ นามัยเจริญพ นั ธุ ์ ทีส่ มาคมสง่ เสริมส ถานภาพสตรีฯ ได้ด ำเนินก ารรว่ มกบั ก รุงเทพมหานครมาแล้ว โดยได้ร บั ก าร
สนับสนุนจาก World Population Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์  
โครงการนี้มุ่งพัฒนาแนวทางและวิธีการรวมทั้งสื่อในการเรียนรู้สร้างเสริมความรู้  ทัศนคติ และทักษะเกี่ยวกับ
สัมพันธภาพ  และการดำเนินชีวิตวัยรุ่นที่จะรอดพ้นจากปัญหาทางเพศและเอดส์ ปัญหาท้องไม่พร้อมฯลฯ ซึ่งได้อาศัย
ความกา้ วหน้าท างเทคโนโลยี จัดร ปู แ บบการเรียนรผู้ า่ นทางคอมพิวเตอร์เป็นส ว่ นประกอบสำคัญ ตัวห ลักสูตรใช้ช อื่ ว า่  โลก
หมุนได้ด้วยมือฉ ัน The World Starts With Me มี 14 บทเรียน ซึ่งผลสำเร็จข องโครงการที่สำคัญ คือ กรุงเทพมหานคร
ได้กำหนดให้หลักสูตรดังกล่าว เป็นห ลักสูตรบังคับทจี่ ะต้องสอนในชั่วโมง แนะแนว ในทุกโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร  
เริ่มต ั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป   

จากจุดเริ่มต้นถ ึงสิ้นป ี 2552   ได้มีการดำเนินการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  รวม  92 โรงเรียน สรุป
ดังนี้
ร ุ่น
ปีการศึกษาที่ใช้หลักสูตร
จำนวนโรงเรียนที่ดำเนินก าร
1
พฤษภาคม  2549
  6
2
ตุลาคม  2549
11
3
ตุลาคม  2550
14
4
มีนาคม  2551
12
5
ตุลาคม  2551
17
6
พฤศจิกายน  2551
20
7
มีนาคม  2552
  8
8
พฤษภาคม  2552
  4

จำนวนนักเรียนที่ผ่านและกำลังเรียนหลักสูตรนี้   มีจำนวน  20,992  คน
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กิจกรรมที่สำคัญภ ายใต้โครงการในปี 2552 มีดังนี้
• ประชุมมอบนโยบาย

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  จึงได้จัดประประชุม ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสของ
กรุงเทพมหานคร โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครได้มอบนโยบายให้บรรจุ
หลักสูตรโลกหมุนได้ด ้วยมือฉัน ไว้ในวิชาแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดกรุงเทพมหานคร  ในการประชุมครั้งนี้มีผู้
บริหาร และอาจารย์เข้าร่วมจำนวน 167 คน  (2 มีนาคม 2552)



• พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
สมาคมฯ   ได้จ ัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณแ ก่โรงเรียน   และอาจารย์ท ี่ดำเนินก ารเรียนการสอนหลักสูตรโลกหมุนได้
ด้วยมือฉ ันอ ย่างมีประสิทธิภาพ 22 โรงเรียน รวมทั้งเปิดตัวโรงเรียนที่จะเริ่มดำเนินก ารในปี 2552  จำนวน 37 โรงเรียน 
โดยรองผวู้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร คุณทยา ทีปสวุ รรณ เป็นประธานและเป็นผมู้ อบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ  เมือ่ วนั ที่  29  
พฤษภาคม  2552

4 รูป


• จัดงานแถลงข่าวโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้ดำเนินการ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์  ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร  (8 มิถุนายน 2552)
• อบรม / สัมมนาอาจารย์
เนื่องจากหัวใจของความสำเร็จของการเรียนการสอนหลักสูตรโลกหมุนได้ด ้วยมือฉัน คือ ผู้อำนวยการเรียนรู้จะ
ต้องมคี วามรแู้ ละทศั นคติท เี่ หมาะสม สมาคมฯ จึงด ำเนินก ารอบรมหลักสูตรโลกหมุนได้ด ว้ ยมอื ฉ นั  เพือ่ ป รับเปลีย่ นทศั นคติ
ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ของอาจารย์ผ ู้สอนอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2552 นี้  ได้จ ัดอ ีก 2 รุ่น  รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 68 
คน คือ รุ่นที่ 7 (16 - 20 มีนาคม 2552) จำนวน  42  คน รุ่นท ี่ 8 (12 - 16  พฤษภาคม 2552) จำนวน 26 คน  
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เพื่อสนับสนุนให้ ผู้อำนวยการเรียนรู้ที่ผ่านการอบรมปรับท ัศนคติ ได้ท ำความเข้าใจเนื้อหาสาระและวิธีการสอน
รวมทั้งการใช้เครื่องมือในแต่ละบทเรียน จึงได้จัดให้มีอบรมบทเรียนขึ้น โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ภาค โดยภาคแรก 
อบรมบทเรียนที่ 1 - 6 จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2552 มีผู้เข้าร่วม 45 คน  และภาคที่ 2 อบรมบทเรียนที่ 
7 – 12  จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดรวม 93 คน  (ในวันท ี่ 22 – 24 มีนาคม 2552  รวม 15 คน  วันที่ 4 – 6 
พฤศจิกายน 2552  รวม 44  คน  วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2552 รวม 34 คน) 



น อกจากการอบรมปรับท ัศนคติ และอบรมบทเรียนแล้ว  สมาคม ฯ ยังจัดอ บรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารและศึกษา
ดูง าน บ้าน กาญจนาภิเษก  มอี าจารย์เข้าร ่วมจำนวน 29  คน    (24 - 25 กรกฎาคม2552)
• จัดตั้งเครือข่าย
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างยั่งยืน จึงได้มีข้อเสนอให้มีการจัดตั้งเครือข่ายอาจารย์ที่สอนโลก
หมุนได้ด้วยมือฉ ันขึ้น เครือข ่ายที่ตั้งขึ้นม ีอาจารย์ที่เข้าร ่วมโครงการประมาณ 300 คน ใน  100  โรงเรียนที่กระจายทั่ว
กรุงเทพมหานคร รวม  6  เครือข ่าย   มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการในแต่ละเครือข่าย  โดยในระยะต้นสมาคมฯ 
เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและจัดประชุม  ซึ่งได้จัดป ระชุมเครือข่ายย่อย 2 ครั้ง  และประชุมคณะกรรมการเครือ
ข่าย 2 ครั้ง    
• สังเกตการณ์และติดตามงาน

ทีมงานเยาวชนได้ติดตามงานโดยไปสังเกตการณ์ ช่วยสอน และให้คำแนะนำ ในการสอนหลักสูตรเพศศึกษาใน
โรงเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และจัดประชุมก ลุ่มย่อยเพื่อสัมภาษณ์ผเู้ข้าร่วมโครงการ โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน  นอกจาก
นัน้ ย งั ได้ด ำเนินง านวจิ ยั เพือ่ ป ระเมินโครงการ มีก ารจดั ท ำแบบสอบถามเพือ่ ส ำรวจความรคู้ วามเข้าใจ ในดา้ นอนามัยเจริญ
พันธุ์ ของนักเรียนที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าระบบโครงการ ด้วย
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1.2กิจกรรมกับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน

1.2.1โครงการพบกันวันปิดเทอม
เพื่อให้เยาวชนที่เป็นสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในระหว่างปิดเทอม  ด้วยการจัด
กิจกรรมในดา้ นภาษาองั กฤษ ศิลปะ รวมทงั้ ส อดแทรกความรดู้ า้ นอนามัยเจริญพ นั ธุท์ วี่ ยั ร นุ่ ค วรทราบ โดยแกนนำเยาวชน
ได้หมุนเวียนมาจัดกิจกรรมให้น้อง ๆ ตลอดช่วงปิดเทอม มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 20 คน  
1.2.2 โครงการ“คุณแม่ใหม่....หัวใจวัยรุ่น”

โครงการคุณแม่ใหม่...หัวใจวัยรุ่น เป็นโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับคุณแม่วัยรุ่นที่เข้ามาขอรับความช่วย
เหลือในบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มค วามรแู้ ละทักษะในการดำเนินช ีวิตทเี่หมาะสม ปรับระบบคิดและทัศนคติเพื่อนำพาตัว
เองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การพูดคุย การแถลง การวิเคราะห์ 
ดูภาพยนตร์ ฯลฯ โดยมีการจัดกิจกรรม “คุณแม่ใหม่..หัวใจวัยร ุ่นไปแล้ว รวม  9  ครั้ง (เริ่ม 15 กันยายน 2552) 
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2.กิจกรรมพิเศษ
2.1การเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ
ในป ี 2552 ทีมเยาวชนได้ร บั เชิญไปเป็นว ทิ ยากรดา้ นสขุ ภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพ นั ธุ ์ ในหวั ข้อ “คา่ ยนมี้ รี กั ” 
ให้โรงเรียนวัดลาดพร้าว และจัดกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย

2.2งานเครือข่าย
ท ีมเยาวชนสมาคม ฯ เข้าร ่วมประชุม และให้ค วามร่วมมือก ับอ งค์กรต่าง ๆ ทั้งภ าครัฐแ ละภาคเอกชน ทีเ่ป็นเครือ
ข่ายในด้านสุขภาพทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพ ันธุ์ของเยาวชนอย่างสม่ำเสมอ เช่น วันท ี่ 5 – 7 ตุลาคม 2552 ได้เข้า
ร่วมประชุมค ณะทำงานเครือข่ายเพศศึกษาเพื่อเยาวชนจัดโดยองค์การแพธ   วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2552 ร่วมประชุม
เชิงป ฏิบตั กิ ารเวทีเสวนาประเด็นเอดส์ป ระเทศไทย จัดโดยกองทุนป ระชากรแห่งส หประชาชาติ (UNFPA)แ ละ เมือ่ ว นั ท  ี่ 30 
พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม ร่วมประชุมกับคณะทำงาน The World Starts with Me ประเทศเวียตนาม 19 คน และ
นำศึกษาดูงานในโรงเรียนบำรุงร วิวรรณวิทยา โรงเรียนวัดป ากบ่อ และโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 





3. กิจกรรมพิเศษโครงการพัฒนาเยาวชนพื้นที่สึนามิบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าพังงา


งานพัฒนาเยาวชนในพื้นที่สึนามิ ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  ณ ที่ทำการที่เป็นศูนย์รวมเยาวชน 
อาคารเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระชันษา 48 ปี  
ซึ่งสนับสนุนการก่อสร้างและการดำเนินกิจกรรมโดยมูลนิธิยูนิลีเวอร์ออสตราเลเซีย และบริษัทยูนิลีเวอร์เทรดดิ้ง 
(ประเทศไทย)  โดยเปิดอาคารเพื่อให้บริการด้านนันทนาการ - เล่นดนตรี เล่นกีฬา ทำอาหาร อ่านหนังสือ พบปะสังสรรค์ 
ทำการบ้าน ทำรายงาน ประชุม จัดเตรียมกิจกรรม ฯลฯ  โดยในช่วงเปิดเทอม วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันพ ุธ) เปิดเวลา 15.30 
– 20.00 น. เสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13.00 – 20.00 น.  และในช่วงปิดเทอม เปิดบริการทุกวัน (เว้นวันพุธ)  
เวลา 13.00 – 20.00 น.
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กิจกรรมสำคัญในปี 2552 ประมวลโดยสรุปได้ดังนี้

3.1กิจกรรมรวมตัววัยใสรวมใจวัยโจ๋ร่วมโชว์ความคิด
เป็นการจัดประชุมเยาวชนแกนนำทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดในหัวข้อส ำคัญต่างๆ เช่น  ความเสี่ยงของ
วัยรุ่นกับความรุนแรง การมองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์ ( เอดส์ )   รวมทั้งร่วมกัน
วางแผนกิจกรรมและดำเนินง าน   

3.2กิจกรรมเตรียมความพร้อมน้องก่อนวัยรุ่น
มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 40 คน เยาวชนรุ่นพี่ 5 คน อาจารย์ 1 คน ผู้ใหญ่ในชุมชน 1 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน  

3.3กิจกรรมทางศาสนา
ไปวัดทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา  ได้แก่  วันม าฆบูชา  วันส งกรานต์  วันวิสาขบูชา  วันอ าสาฬหบูชาและ
วันเข้าพ รรษา  มเียาวชนเข้าร่วม  12 - 25 คนในแต่ละครั้ง  รวมทั้งม ีผู้ใหญ่ในชุมชนร่วมด้วย และในวันที่ 27 ธันวาคม 
2552 จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ มีเยาวชนเข้าร่วม 35 คน ผู้ใหญ่ในชุมชน 5 คน เจ้าห น้าที่ 1 คน 
ณ อาคารเฉลิมพ ระเกียรติฯ

3.4กิจกรรมเพื่อชุมชน
3.4.1กิจกรรมดนตรี
• แสดงดนตรีในกิจกรรมดนตรีส ร้างสุขท ี่หาดบางเนียง   ร่วมประกวดดนตรีต ะกั่วป่า TC อวอร์ด ครั้งที่ 4  รอบตัดสิน 
ได้รับรางวัลช นะเลิศ
• นำเยาวชนนักดนตรี เข้าร่วมแสดงดนตรีในงานสมโภชวัดสมโภชตำบลครบรอบ 161 ปี ณ วัดบางม่วง โรงเรียน
ตะกั่วป่า“เสนานุกูล” เพื่อหาเงินส มทบทุนในการจัดก ิจกรรมรักษ์โลกสชู่ ุมชน และแสดงดนตรีต ้านภัยยาเสพติด   ซึ่ง
จัดโดยกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีต ำรวจภูธร จังหวัดพังงา 
3.4.2.กิจกรรมนำผู้สูงอายุทัศนศึกษา
นำผสู้ งุ อายุทัศนศึกษา ณ จังหวัดระนอง มีเยาวชนเข้าร่วม 26 คน ผสู้ ูงอายุ 15 คน ผู้ใหญ่ในชุมชนและอาจารย์
จาก กศน.ตะกั่วป่า 5 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน
3.4.3กิจกรรมรักษ์โลกสู่ชุมชนปลูกป่าชายเลนบ้านพรุเตียว

จัดกิจกรรมรักษ์โลกสชู่ ุมชน ปลูกป่าชายเลน  มีเยาวชนเข้าร่วม 101 คน ผู้ใหญ่ในชุมชน  5  คน   เจ้าหน้าที่ป่า
ชายเลน  5  คน เจ้าหน้าทีใ่นโครงการ  2  คน    
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3.4.4กิจกรรมพัฒนาและรักษาความสะอาด
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดบ้านเรือนและพัฒนาชุมชนซอยสุพรรณ (ชุมชน
มอแกน) รวม 11  ครั้ง มเียาวชนเข้าร่วมครั้งละประมาณ 25 คน และวันที่ 5 ธันวาคม  2552 ทำกิจกรรมการพัฒนา
วัดบางม่วง ตั้งแต่เวลา 14.30 -17.00 น. มีเยาวชนเข้าร่วม 20 คน ณ วัดบ างม่วง


3.5กิจกรรมเสริมศักยภาพ
• วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2552 จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเขียนโครงการและการสื่อสารทดี่ ี มีเยาวชนเข้าร่วม  13  คน  
เจ้าห น้าที่  2  คน และทีมวิทยากรจากมูลนิธกิ ารสื่อสารเพื่อการพัฒนา  5  คน    ณ อุทยานแห่งช าติศรีพ ังงา
• วันที่ 12 ตุลาคม 2552 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการจัดแ ผนวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบางม่วง มีเยาวชนในโค
รงการฯ เข้าร ่วม  8  คน ณ โรงเรียนบ้านบางม่วง
• วันที่ 12 - 15 ตุลาคม 2552 เข้าร ่วมค่ายหยั่งราก ผลิใบ เยาวชนหัวใจชุมชน  มีเยาวชนในโครงการฯ เข้าร่วม  4  
คน ณ จังหวัดพังงา
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สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย
และการพัฒนา



ด้วยเป้าหมายที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีความเสมอภาคและเป็นธรรมระหว่างหญิงและชาย
สถาบันวิจยั บ ทบาทหญิงช ายและการพฒ
ั นาด ำเนินก จิ กรรมทคี่ รอบคลุมห ลายลกั ษณะท งั้ ในเชิงเนือ้ หา
และกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ในระดับสังคมโดยรวม ซึ่งมุ่งเน้นปรับทัศนคติ ค่านิยม สร้างการตระหนักรับรู้
เกี่ยวกับบ ทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เน้นศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชายลดหลั่นลงมาในระดับองค์กรทางการเมืองและการบริหาร
ซึง่ เป็นการมงุ่ ส ร้างกระแสหลักผ ลักด นั ห ลักก ารของความเสมอภาคเพือ่ ให้ผ ลประโยชน์/ ผ ลกระทบของ
การบริหารและพฒ
ั นาตกแก่ห ญิงแ ละชายอย่างเป็นธ รรมอ กี ท งั้ ย งั ม งุ่ ก ารสร้างเสริมศ กั ยภาพของผหู้ ญิง
เองเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้สามารถ
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

ส ถาบันฯ สร้างและใช้ระบบข้อมูลหญิงชาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและผลักดัน
ให้บทบาทและความสำคัญของผู้หญิงที่มีต่อการพัฒนาประเทศเป็นที่ประจักษ์ นอกจากนั้น แนวการ
ดำเนินงานที่สำคัญ คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ส่งผลในทางปฏิบัติภายในกรอบเวลาที่จำกัดและทัน
ต่อสภาพการณ์การฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อสร้างเสริมความรู้และปรับทัศนคติอย่างเหมาะสมการใช้ผล
สำเร็จเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการใช้เครือข่ายในการผนึกพลังความคิดและดำเนินงานเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพสตรี
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ง านสร้างเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

ในป ี 2552 สถาบันวิจยั บ ทบาทหญิงช ายและการพฒ
ั นา ได้ด ำเนินง านทเี่ อือ้ ต อ่ ก ารเสริมส ร้างศกั ยภาพของผหู้ ญิง
และความเสมอภาคดังนี้


1.งานสร้างการตระหนักรับรู้ในบทบาทและศักยภาพของผู้หญิง
1.1 จัดประชุมเรื่อง“เส้นทางความร่วมมือผู้หญิงเก่งและองค์กรท้องถิ่นดีเด่นประจำปี2552”
สถาบันวิจัยฯ ได้จัดประชุมเรื่อง “เส้นทางความร่วมมือ ผู้หญิงเก่งและองค์กรท้องถิ่นดเีด่น ประจำปี 2552” ณ 
ห้องประชุม บุญเกือ้ -ก งิ่ แ ก้ว สมาคมสง่ เสริมส ถานภาพสตรีฯ โดยมวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผ ทู้ ไี่ ด้ร บั ก ารคดั เลือกเป็นผ หู้ ญิงเก่ง
และองค์กรท้องถิ่นด ีเด่นพบปะแลกเปลี่ยนและรับทราบถึงปัจจัยท นี่ ำไปสคู่ วามสำเร็จ และแนวทางการแก้ไขปัญหา  โดย
มีผู้เข้าร ่วมประชุมทั้งสิ้น  27 คน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 


1.2การมอบโล่ป ระกาศเกรียรติคุณแก่ผู้หญิงเก่งและองค์กรดีเด่น

สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  คัดเลือกผู้หญิงเก่งประจำปี 2552 จำนวน 10 สาขา เพื่อ
รับโล่ประกาศเกียรติคุณข องนายกรัฐมนตรี ในสัปดาห์สตรีสากลปีนี้ผู้ทไี่ด้รับเลือกเป็นผู้หญิงเก่ง คือ 
สาขาเกษตรกร 

คุณฉะอ้อน  วิไลรัตน์ 
  
สาขาสิ่งแ วดล้อม


คุณทิวาพร  ศรีวรกุล
สาขาผู้นำท้องถิ่น / นักพัฒนา 
คุณพรรณพิมล  ปันคำ

สาขาผรู้ ิเริ่มธุรกิจ


คุณอำไพ  หาญไกรวิไลย์

สาขาผนู้ ักการเมือง


คุณสมจิตร์  พันธุ์สุวรรณ
สาขานักบริหาร 


ดร.ดุษฎี  สีตลวรางค์ 
สาขาสื่อมวลชน 


คุณพรสวรรค์  จันท นพ

สาขาเยาวสตรี 


คุณอินทุอ ร  หล้าโสด

สาขาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คุณส ุทิน  ชาติพุดซา

สาขาธุรกิจรายย่อย


คุณอารีย์  เรืองโพธิ์
	
นอกจากนี้ สถาบันวิจัยบ ทบาทหญิงช ายและการพัฒนา  ยังได้ค ัดเลือกองค์กรท้องถิ่นดเีด่น  ทเี่ล็งเห็นถึงค วาม
สำคัญในเรือ่ งมติ หิ ญิงช ายในธรรมาภิบ าล  รวมทงั้ ก ารมสี ว่ นรว่ มทงั้ ผ หู้ ญิงแ ละผชู้ ายในการบริหารจดั การ  ซึง่ ได้แก่ องค์การ
บริหารสว่ นตำบลหนองตาแต้ม และกองทุนห มูบ่ า้ นและชมุ ชนเมืองดเี ด่น คือ กองทุนห มูบ่ า้ นและชมุ ชนเมืองปากเกร็ด
ร่วมใจ 
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2.งานรณรงค์เพื่อความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

2.1การจัดงานสตรีสากล
ส ถาบันว จิ ยั ฯ เป็นแ กนนำในการจดั ง านสปั ดาห์ส ตรีส ากล ซึง่ ในปนี เี้ ป็นโอกาสพเิ ศษทจี่ ะเชือ่ มโยงสปั ดาห์ส ตรีส ากล
กับประเด็น “การเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการเมืองท้องถิ่น : วาระสำคัญสำหรับสัปดาห์สตรีส ากลปี 2552”  
โดยมีวิทยากรที่เกี่ยวข้องสำคัญจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ คุณนฤมล ศิริวัฒน์  (คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
และการมีส่วนร่วมของประชาชน) ดร.ผุสดี ตามไท (คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผสู้ ูงอายุ และผู้พิการ)
คุณลักขณา ปัสนานนท์  (กรมส่งเสริมก ารปกครองท้องถิ่น)  คุณอริยา แก้วสามดวง  (สภาพัฒนาเมือง)  ดร.เจิมศักดิ์  
ปิ่นทอง (อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550) และเปิดเวทีร ับฟัง/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมประชุม
จากกลุ่ม องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ เช่น  ผู้นำท้องถิ่น / กลุ่มสตรี/ส ำนักงานเขต/หน่วยงานราชการ / องค์การบริหารส่วน
ตำบล / สถาบันก ารศึกษา ฯลฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งส ิ้น 990 คนเมื่อวันท ี่ 3 มีนาคม 2552 






2.2โครงการนำร่อง:เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการเลือกตั้งอบต.
ส ถาบันวิจัยฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เพื่อวางแผนการรณรงค์ “โครงการนำร่อง:เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
ของผหู้ ญิง ในการเลือกตั้ง อบต.” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงลงสมัครเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครหญิง 
โดยมีกลุ่มเป้าห มาย สมาชิกอบต.นายกอบต.ที่กำลังจะหมดวาระ ผู้นำสตรี ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี อสม.และผู้หญิงที่สนใจ
จะลงสมัคร โดยมีจังหวัดนำร่อง 5 จังหวัด ดังนี้ 
1. กระบี่ ผู้เข้าร่วม149 คน (21 - 22 พฤษภาคม 2552) 
2. ปราจีนบุรี ผู้เข้าร่วม 152 คน (30 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2552)
3. กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วม191 คน จาก 9 อำเภอ (10 กรกฎาคม 2552)      
4. แพร่ ผู้เข้าร่วม112คน จาก 8 อำเภอ (18 กรกฎาคม 2552)
5. อุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วม157คน จาก 9 อำเภอ (29 กรกฎาคม 2552)  
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3. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สถาบันว จิ ยั ฯ ได้จ ดั ท ำจดหมายขา่ ว องค์กรการตดิ ตามความกา้ วหน้าด า้ นมติ หิ ญิงช ายเพือ่ ค วามเสมอภาค (ตมส. 
จำนวน 2 ฉบับ )  1. ผู้หญิงเก่งประจำปี 2552  2. การเมืองภาคพลเมือง
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การประชาสัมพันธ์และหาทุน



การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจและการรณรงค์หาทุนสนับสนุนการ
ดำเนินงานของสมาคมฯ มีหลากหลายรูปแบบ และวิธีการที่นับเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญยิ่ง
ของสมาคมฯเนือ่ งจากสมาคมฯเป็นอ งค์กรพฒ
ั นาเอกชนทดี่ ำเนินก จิ กรรมสาธารณกศุ ลให้ค วาม
ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาโดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการแต่อย่างใด   งบ
ประมาณของสมาคมฯท ใี่ ช้ในการดำเนินง านทงั้ ในเชิงร กุ แ ละให้บ ริการนนั้ ม าจากการบริจาคของ
สาธารณชนเกือบทั้งหมด
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งานประชาสัมพันธ์และหาทุน



1.งานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อ


สมาคมฯได้ท ำการประชาสัมพันธ์ท งั้ ภ ายในและภายนอกองค์กร โดยการผลิตข า่ วสง่ ส อื่ มวลชน ผ่านหนังสือพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ ให้สาธารณชนทราบความเคลื่อนไหวของสมาคมฯ รวมทั้งเอกสาร เพื่อเผยแพร่หลายรูปแ บบและลักษณะ 
เช่น จดหมายขา่ ว สส.ส ส  ทีร่ ายงานสรุปค วามเคลือ่ นไหว และกจิ กรรมตา่ งๆของสมาคมฯออกเป็นร ายเดือน แผ่นพ บั ส มา
คมฯ แผ่นพับชาวประชาร่วมใจ และโครงการปันน้ำใจเพื่อชีวิตใหม่ แผ่นพับโครงการวันเกิด รายงานสถิติสมาชิกบ้านพัก
ฉุกเฉิน และแผ่นพับคู่มือโครงการนกหวีดป้องกันภัย ประชาสัมพันธ์นกหวีดร่วมกับBug1113 รายงานการดำเนินงาน
ประจำปีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแผ่นพับฉ บับพิเศษทใี่ช้ในเดือนรณรงค์ย ุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

ในส่วนของบทความเพื่อต ีพิมพ์ในนิตยสารนั้น ตลอดปีทผี่ ่านมาได้ผลิตบทความทั้งส ิ้น จำนวน  48 เรื่อง ลงใน
นิตยสาร 10 ฉบับ (ชีวิตจริง  คู่สร้าง-คู่สม  ข่าวตำรวจและท่องเที่ยว  เบาะแสข่าว  เริงสาร  ชีวิตต ้องสู้  คดีเด็ด  ข้าแผ่นดิน
สยาม  ดาราวาไรตี้  ชีวิตรัก)

นอกจากนั้น ยังมกี ารจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนสำหรับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีดาราและเซเลบริตี้ร่วมด้วยหลายครั้ง 
อาทิ
• สถาบันออกกำลังกาย  แคลิฟอร์เนียร์ ว้าว  จัดงานแถลงข่าว The Amazing Yoga Class และบริจาคเงินช่วย
ผูห้ ญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งนี้ มีคุณลอร่า ศศิธร วัฒนกุล
ทูตลดความรุนแรงต่อสตรี และเหล่าด าราอาทิ คุณศศินันท์ โลจายะ  คุณโดนัท มนัสน ันท์   คุณธัญญ่า ทามาดะ
เข้าร ่วมงานด้วย
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• จัดแถลงข่าวแคมเป็ญ  บลูทูธการกุศล แบรนด์จาบร้า  ของบริษัท อาร์
ทีบี เทคโนโลยี จำกัด ตัดรายได้จากการจำหน่ายเพื่อช่วยผู้หญิงและเด็ก
ในบ้านพักฉุกเฉิน   โดยมบี ริษัทสวารอฟสกี้  ร่วมบริจาคพลอยเพื่อตก
แต่งบลูทูธ  ทั้งนี้มีสื่อต ่างๆ สนันส นุนช่วยลงข่าวประชาสัมพันธ์ให้ อาทิ 
สถานีโทรทัศน์ช อ่ ง 9 รายการดาวกระจาย  ช่อง 3 รายการผหู้ ญิงถ งึ ผ หู้ ญิง   
ช่อง 7 รายการจมูกมด ช่อง UBC Inside   ช่อง ThaiPBS   หนังสือพิมพ์
บางกอกทูเดย์   ไทยโพสต์   สยามกีฬา   และไทยรัฐ

• จัดแถลงข่าวเปิดตัว 4 ทูตลดความรุนแรงต่อส ตรี ได้แก่ คุณลอร่า ศศิธร วัฒนกุล  คุณหนูด ี  วนิษา เรซ คุณธัญ
ญาเรศ เองตระกูล   และคุณปอย ตรีชฎา มาลยาภรณ์  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ณ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีบริษัท เอิร์ธ 
แคร์ จำกัด (เดอะบอดี้ช้อป) และ Bug 1113  สนันส นุนเงินเพื่อทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในการเปิดตัวทูตลด
ความรุนแรงต่อสตรี    และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อนุเคราะห์พื้นที่ในการจัดง านแถลงข่าวและถ่ายทำสปอต
โฆษณา  

นอกจากนั้น  ยังมีหน่วยงานที่จัดกิจกรรมต่างๆให้  เช่น
• ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลร ามอินทรา  จัดกิจกรรม Orange Wonderland โดยการจำหน่ายวิตามินซ ีเพื่อปันรายได้
ช่วยเหลือผ หู้ ญิงและเด็กในบ้านพักฉ ุกเฉิน งานนี้มี 2 ทูตล ดความรุนแรงต่อส ตรี คุณหนูดี วนิษา เรซ  และคุณธัญ
ญาเรศ เองตระกูล  ออกรายการดาวกระจาย และ 9 Entertainment ของโทรทัศน์ส ีช่อง 9  เพื่อโฆษณากิจกรรม
ดังกล่าว ทั้งนี้ได้ร ับก ารสนับสนุนจ ากสื่อต ่างๆ ช่วยลงข่าวประชาสัมพันธ์ให้ อาทิ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ทูเดย์ 
พิมพ์ไทย คมชัดลึก ข่าวสด ลีดเดอร์ไทม์ อินเตอร์เก็ตติ้ง   ผูจ้ ัดการรายวัน   กรุงเทพธุรกิจ   วีคลนี่ ิวส์   สยามดารา   
บางกอกทูเดย์    เอ เอส ที วี
• สลิม อัพ เซ็นเตอร์ (Slim Up Center) สถาบันลดน้ำหนัก สลิม อัพ เซ็นเตอร์ จัดก ิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและ
บริจาคสิ่งของให้สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
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2.งานรณรงค์
2.1งานรณรงค์ด้านความรุนแรง
โครงการ รณรงค์จ ำหน่ายนกหวีดป อ้ งกันภ ยั ข องผหู้ ญิง ซึง่ ได้ด ำเนินก ารตอ่ เนือ่ งมาตงั้ แต่ป  ี 2551 ได้จ ดั ก จิ กรรม
ดังกล่าวซึ่งมดี ารามาร่วมด้วยหลายครั้ง อาทิ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ร้านนายอินทร์ สาขาเดอะมอลล์ง ามวงศ์วาน ได้
เชิญดารา 4 คน คุณบลู เอลิกา พลอยอัมพร  คุณปาลิตา โกศลศักดิ์ คุณแยม รุ้งลดา เบญจากุล  และ ดีเจ เป้  และ
เมื่อวันที่ 4 -19 เมษายน 2552 ในงาน Toy&Games 2009 ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ มีดารามาร่วมรณรงค์จำหน่าย
นกหวีดป้องกันภัยของผู้หญิง อาทิ คุณแอร์ ภุมวารี ยอดกมล  คุณหญิง นราวัลย์   คุณปูเป้ อรทัย ซื่อศ รีสวัสดิ์  รัน   
และคุณริซ่า ปาริชาติ  ทั้งนี้บริษัท แพน คอสเมติค ได้ส นับสนุนเครื่องสำอางค์สำหรับแต่งหน้าด าราด้วย 
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โครงการ “เดินร ณรงค์ย ุตคิ วามรุนแรงต่อเด็กแ ละสตรี”เนื่องในเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนยุตคิ วามรุนแรงต่อเด็ก  
สตรี  และครอบครัว  สมาคมฯ จึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ย ุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีข ึ้นตลอดทั้งเดือน  ซึ่งสมาชิก
และเจ้าห น้าที่บ้านพักฉุกเฉิน  สมาคมฯ  ได้เดินรณรงค์แ ละร่วมกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ  อาทิ  ได้รับความร่วมมือ
จากคณะครู  นักเรียนโรงเรียนสีกัน (ว ัฒนานันท์อุปถัมภ์)  คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  คณะ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดปากบ่อ   และสถานเสริมความ
งามกานต์ชนกคลินิก  ร่วมเดินรณรงค์ ณ ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง  ถนนสุขุมวิท  และตลาดนัดจ ตุจักร  พร้อม
จำหน่ายนกหวีดป้องกันภัยสัญลักษณ์ยุตคิ วามรุนแรงต่อเด็กแ ละสตรี   เมื่อวันที่ 18, 22 และ 24  พฤศจิกายน. 2552 
ตามลำดับ

นอกจากนั้นสมาคมฯ  พร้อมด้วยจิตอาสาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้เข้าร่วมงานเดินรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี  และครอบครัว   จัดโดย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ร่วมกับหลาย
องค์กร  ณ  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี   เมื่อ 16 พฤศจิกายน. 2552
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2.2งานนิทรรศการสัญจร
สมาคมฯ จัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดทั้งปี ดังนี้ ร่วมกับบริษัท ทโีอที (14 กุมภาพันธ์ 2552)  
งานประชุมสตรีส ากล 2552 (3 มีนาคม 2552) งานประชุมสมัชญา วันสตรีส ากล  กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ณ เมืองทอง
ธานี (4 - 5 มีนาคม 2552) งานของดีดอนเมือง ณ เขตดอนเมือง (6 - 8 มีนาคม 2552) โครงการสร้างสรรค์ท ำความดี
เพื่อส ังคม ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฯ (19 - 21 สิงหาคม 2552) งานเวทีส ตรีไทย 2552 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  (
16 -18 กันยายน 2552) งานยุตคิ วามรุนแรงของสำนักงานกรุงเทพมหานคร  ณ โรงแรมปริน ซ์พาเลซ (27 พฤศจิกายน 
2552) และของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า (25 พฤศจิกายน 2552) งานวันเอดส์
โลก  ณ  ลานกีฬา  ด้านหลังศ ูนย์เมอร์ซี่ (27 พฤศจิกายน 2552) และงานวันเอดส์โลก “เทียนส่องใจ” ณ บริเวณลาน
สภากาชาดไทย (1 ธันวาคม 2552) เเละ งานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา)ฯ  ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ (11 - 20 ธันวาคม 
2552)


3.งานระดมทุน
3.1งานกล่องบริจาค
ในปี  2552  สมาคมฯ  มีกล่องบริจาคที่ตั้งอยูต่ ามสถานที่ต่างๆ ทั่วก รุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล  รวม  
268  กล่อง  
นอกจากนั้น  ยังมีหน่วยงานตั้งกล่องรับบ ริจาคของสมาคมฯ  อีกทางหนึ่ง  ได้แก่
• บริษัท  เซ็นทรัล วัตสัน ได้ช่วยตั้งกล่องรับบริจาคเงินในทุกสาขา   เพื่อนำรายได้ส นับสนุนก ารดำเนินงานของสมา
คมฯ  และได้รับก ารตอบรับเป็นอ ย่างดี
• บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้ตั้งกล่องรับบริจาครวมไว้ต ามสาขาต่างๆ ภายในกรุงเทพฯ  และได้ม ีการจัดสรร
เงินบริจาคให้กับสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง


3.2งานระดมทุนทางไปรษณีย์
ก ารระดมทนุ ผ า่ นจดหมายเพือ่ เผยแพร่ก ารดำเนินง านของสมาคมฯ  ถึงบ คุ คล/ห น่วยงานภาครฐั แ ละเอกชน เพือ่ 
ขอรับการสนับสนุนต ามศรัทธา โดยส่งจ ดหมายรวมประมาณ 1,024 ฉบับ ได้ร ับการตอบกลับคืน 13%   
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ผู้สนใจและผู้สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ


	
การดำเนินง านของสมาคมส่งเสริมส ถานภาพสตรีฯ   ยังคงได้รับความสนใจและการสนับสนุนจ ากสาธารณชน
อย่างต่อเนื่อง  ดังนี้

1.การเยี่ยมชมสมาคมฯ


มีค ณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆเยี่ยมชมสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง รวม 216 คณะ จำนวน 5,461 คน ดังนี้


คณะเยี่ยมชม 
จำนวน (คณะ) 
จำนวน (คน)

กลุ่มน ักเรียน / นักศึกษา 
106 

3,610

กลุ่มบ ุคคลทั่วไป (ไทย) 
  88 

1,622

กลุ่มช าวต่างประเทศ 
  22 

  229

รวม 


216 

5,461


ในปี  2552  มีนักเรียนชาวไทยและชาวต่างชาติ   ทั้งในระดับชั้นประถม - มัธยม อาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา
เยีย่ มชมสมาคมฯ  สำหรับเด็กเล็กน อกเหนือจ ากการพาเยีย่ มชมแล้ว ยังม กี ารจดั ก จิ กรรมทที่ ำให้เกิดค วามนา่ ส นใจมากยงิ่ 
ขึน้   คือ  กิจกรรมการดแู ลและปกป้องตนเอง โดยได้น ำเสนอในรปู แ บบละครสนั้ ม กี ารโยงเนือ้ หาและเรือ่ งราวให้เหมาะสม
โดยใช้หลักสูตรป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในบางส่วน  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะครูและนักเรียนที่มา
เยี่ยมชม
*รายละเอียดของคณะบุคคลต่างๆ ที่มาเยี่ยมชม มีปรากฏในภาคผนวก จ
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2.งานสื่อมวลชนสัมพันธ์


ในปีที่ผ่านมาสมาคมฯ มีกิจกรรมพิเศษ การประชุม/ สัมมนาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชน
จำนวนมากในการสอื่ สารให้สาธารณชนได้ร บั ร กู้ ารดำเนินงานตา่ งๆ ของสมาคมฯ และถา่ ยทอดประสบการณ์ชวี ิตสมาชิก
บ้านพักฉุกเฉินผทู้ ี่ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และติดเชื้อ HIV/AIDS (รายละเอียด
มีปรากฏในภาคผนวก ฉ)

3.การสนับสนุนและการร่วมบริจาค


สมาคมฯ  ได้รับก ารสนับสนุนจ ากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายรูปแ บบ  เช่น  

3.1หน่วยงานภาครัฐ
1 ) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กองทุนค ุ้มครองเด็ก 
    กรุงเทพมหานคร
2) ศูนย์บริการสาธารณสุข 60  โรงพยาบาลบำราศนราดูร  โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี วชิรพ ยาบาล  และ โรงพยาบาล
ศรีธัญญา   
3) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตดอนเมือง 

ก ารสนับสนุนโดยภาครฐั   ส่วนใหญ่เป็นการให้ค วามรว่ มมอื ท เี่ อือ้ ต อ่ ก ารแก้ไขปญ
ั หาตา่ งๆทผี่ หู้ ญิงแ ละเด็กป ระสบ  
สำหรับการให้ทุนสนับสนุนนั้น อยู่ในรูปของการสนับสนุนโครงการ จัดกิจกรรม ซึ่งในแง่งบประมาณ  ส่วนที่ได้รับการ
สนับสนุนน ั้นคิดเป็นป ระมาณ ร้อยละ 5  ของค่าใช้จ่ายที่สมาคมฯ ต้องใช้ในแต่ละปี

3.2หน่วยงานภาคเอกชนและสาธารณชนผู้มีจิตศ รัทธา

ตลอดปีที่ผ่านมา  มีหน่วยงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายหน่วยงานช่วยเหลือสมาคมฯ 
ด้วยการให้ทุนสนับสนุน กิจกรรม เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มูลนิธสิ มเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราช
ชนนี มูลนิธิเด็กโลก แห่งส วีเดน (World Childhood Foundation) World Population Foundation  แห่งประเทศ
เนเธอร์แลนด์  เป็นต้น

นอกจากการให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ แล้ว หลายหน่วยงานได้ร่วมบริจาคสิ่งของและจัดกิจกรรมทั้งของ
องค์กรนั้นเอง รวมทั้งมาจัดกิจกรรมหรือร่วมเลี้ยงอาหารสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด 
( มหาชน ) บริษัท ยูนลิ ีเวอร์ (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ลอ รีอัล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด 
บริษัทสพ
ุ รีเดิอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และโรงเรียนเซนต์ฟ
 รังซีสเซเวียร์ เป็นต้น

นอกเหนือจากองค์กรต่างๆ แล้ว  ยังมีกลุ่มบุคคล เช่น  กลุ่ม  Friends of Childhood  นำโดย  Mr. Philip 
Sorensen  ได้ให้การสนับสนุนโดยจัดงานหาทุนหลายลักษณะ กลุ่ม Ladies Mission  ที่ได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่อง
ยาวนาน  และผู้มจี ิตศรัทธาอีกมากมาย   
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4.นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและอาสาสมัคร


มีนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ฝึกปฎิบัติงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและทักษะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาในบ้านพักฉุกเฉินจ ำนวน 274 คน (นักศึกษาปริญญาตรี 35 ราย  นักศึกษาปริญญาโท 4 
ราย  นักศึกษาพยาบาล 235 ราย จาก 5 สถาบัน) ดังนี้    


    สถาบันก ารศึกษา 


  จำนวน(คน) 
      ระยะเวลา
1 . นิสิตปริญญาตรี ปีที่ 4 






9 พฤศจิกายน 2552 –  
   จิตวิทยาพัฒนาการ  ม.เกษตรศาสตร์   

   2 

19 กุมภาพันธ์ 2553
2. นศ.ปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด ม.รังสิต  
  33 

10 -11 กุมภาพันธ์ 2552 
3. นศ.วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์


148 

3 และ 22 เมษายน 2552
4. นศ.พยาบาลทหารอากาศ ปีที่ 4  


  87 

6 – 15 ตุลาคม 2552
   การพยาบาลจิตเวชศาสตร์  





22 ธันวาคม 2552 -
   กรมการแพทย์ทหารอากาศ 





14 มกราคม 2553
5. นศ.ปริญญาโท จิตวิทยาการให้คำปรึกษา  

    4  

12 ธันวาคม 2552 -  
   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์ 



มีนาคม 2553


มีนักศึกษาชาวสวีเดนรับก ารฝึกงานในบ้านพักฉุกเฉิน รวม 20 วัน  จำนวน  3  คน คือ

Ms. Sara Anna Sofie Wiesten 

Ms. Jenny Sandell 

Ms. Kajsa Sofia Aidanpaa 
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อ าสาสมัครที่ช่วยบ้านพักฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องกว่า4เดือนรวม5คนได้แก่

1. นางสาวนิธดิ า แสงสิงแก้ว  
อาจารย์ค ณะวารสารศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
2. นางสาวกันต์ฤทัย แสงศรีจ ริ าภัทร
นักสังคมสงเคราะห์
3. นางสาวพสิ ินี แดงวัง 

นักจิตวิทยา โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
4. Ms. Susan Dustin 

อาสาสมัคร ชาวออสเตรเลีย 
5. Ms. Manuela Srerna 

นักจิตวิทยาคลีนิก ชาวอิตาลี  







อาสาสมัครระยะสั้น

อาสาสมัครต่างประเทศที่สนใจมาช่วยงานสมาคมฯระยะสั้นต ั้งแต่ 3 - 8 สัปดาห์ ในปี 2552 รวม 7 คน ได้แก่
Ms. Tamara Nair


ชาวมาเลเซีย 
(6 สัปดาห์)
Ms. Anette Nauf


ชาวนอร์เวย์ 
(3 สัปดาห์)
Ms. Anette Sva

ชาวนอร์เวย์ 
(3 สัปดาห์) 
Ms. Kine Larson


ชาวนอร์เวย์ 
(3 สัปดาห์) 
Ms. Rebecca Smith 

ชาวอังกฤษ 
(6 สัปดาห์) 
Ms. Aline Ryter


ชาวสวิสเซอร์แลนด์
(5 สัปดาห์)
Ms. Jasmine Gamanwar Mueller
ชาวสวิตเซอร์แลนด์
(8 สัปดาห์)
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การบริหารงานทั่วไปบุคลากรและการเงิน


งานด้านบุคลากร

ง านด้านบุคลากรนั้น  ครอบคลุมก ารดูแลเจ้าหน้าทีเ่พื่อเอื้อต่อก ารปฏิบัตงิ านที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากร และจัดสวัสดิการต่างๆ

จ ำนวนบุคลากร


ในปี 2552   จำนวนเจ้าหน้าที่ (ข้อมูล  ณ  31 ธันวาคม  2552)   ทั้งหมด  117 คน   เป็นหญิง 99  คน  
ชาย  18  คน  รวมเจ้าหน้าทีข่ องวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนล  33  คน

ก ารพัฒนาบุคลากร

ก ารอบรมพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีใ่นเรื่องต่างๆ สรุปได้ด ังนี้
• ห ลักสูตร “ก ารพฒ
ั นามาตรฐานบคุ ลากรและอาสาสมัครขององค์การสวัสดิการสงั คม : ชุดว ชิ าความรพู้ นื้ ฐ านสำหรับ
บุคลากรและอาสาสมัคร”  จัดโดยมูลนิธกิ องทุนไทย ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2552
• หลักสูตร “ทำงานอย่างไรให้ใจเป็นสุข” ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ วันท ี่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
• หลักสูตร “เทคนิคการจัดการความรู้ในงานพัฒนา” จัดโดยสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2552
• หลักสูตร  “หลักเกณฑ์ใหม่...ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท เกี่ยวกับการประชุม วาระการประชุม รายงานการประชุม” 
จัดโดยบริษัทธรรมนิติ วันที่ 23 มิถุนายน 2552
• หลักสูตร “ทำงานให้ส นุก เป็นสุขกับการทำงาน” ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
• ก ารอบรมเชิงป ฏิบตั กิ ารเพือ่ พ ฒ
ั นาวทิ ยากรดา้ นการแพทย์แ ละสาธารณสุขให้ม ที กั ษะการผสมผสานเพศภาวะ (Gender Mainstreaming) ในการดำเนินง าน ณ จังหวัดข อนแก่น จัดโดยสำนักงานปลัดก ระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวัน
ที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2552
• เจ้าห น้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 2 คน ได้เข้าร ่วมประชุม 5th Asia Pacific Conference on Sexual And Reproductive Health and Rights ณ กรุงป ักกิ่ง ระหว่างวันที่ 17 - 22 ตุลาคม 2552 
• เจ้าห น้าที่สมาคมฯ เข้ารับก ารอบรมโครงการ  “ผู้หญิงรอบรู้เรื่องเงิน” โดยบริษัท GE MONEY   การจำนวน 35 
คน  
• การใช้คอมพิวเตอร์พ ื้นฐานให้กับเจ้าห น้าทีส่ มาคมฯ  จำนวน  10 คน
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สวัสดิการ

• การบริการตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปแี ละตรวจมะเร็งปากมดลูก 

ง านบริหารงานทั่วไป	

บ ริหารจดั การ ดูแลความเรียบร้อยทงั้ บ ริเวณของสมาคมฯ   โดยในป ี 2552  มีส ว่ นของการปรับปรุงด า้ นโครงสร้าง
พื้นฐาน  ได้แก่
• ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งแผงควบคุมเครื่องปรับอ ากาศอาคารนารินทร์ก รุณา
• ประสานงานการปรับปรุง /ถมบ่อน้ำในสมาคมฯ 

งานด้านการเงิน


บ ริหารจดั การดแู ลเรือ่ งการเงินท งั้ หมดเพือ่ ให้เป็นไปตามระเบียบดา้ นการเงินข องสมาคมฯ ทุกป ระการ โดยคณะ
กรรมการสมาคมฯ เน้นหลักธรรมาภิบ าล ความถูกต้อง  ความโปร่งใส และ การประหยัดอ ย่างเคร่งครัด  และการตรวจ
สอบบัญชีของสมาคมฯ  จัดทำโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
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รอบรั้วสมาคมฯ

ANNUAL REPORT 2009

67

ความ
เ
ค
ลื
อ
่
นไหว

ร

อบ
ร
ว
้
ั
ส

มา
ค
มฯ

1.แสดงความยินดีดร.สุธีราวิจิตรานนท์“สตรีไทยดีเด่น”ประจำปี2552


สมเด็จพ ระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ “ส ตรีไทยดเีด่น”  ประจำ
ปี 2552  และ คุณห ญิงณัฐกิ า วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาสตรีแห่งช าติฯ มอบเข็ม  ให้แก่ ดร.สุธีรา วิจิตร านนท์ 
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ จัดโดยสภาสตรีแ ห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์   เนื่องในวันสตรีไทย   ณ หอประชุมกรม
ประชาสัมพันธ์  เมื่อวันท ี่ 31 กรกฎาคม  2552 








2.รับทุนมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จ
พระศรีน ครินทราบรมราชชนนี  ได้มอบทุนสำหรับอ งค์กรสาธารณกุศลซึ่งสมาคมฯ โดยคุณน ิตย า  จันทร์เรือง  มหาผล  
กรรมการสมาคมฯ  เป็นผู้แทนของสมาคมฯเข้ารับมอบทุนด ังกล่าว








3.วัตสันจัดงานประมูลของรักดารามอบรายได้แก่สมาคมฯ


คุณสุภาพ มั่นคงขันติวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และคุณนวลพรรณ ชัยนาม    ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 
บริษัท เซ็นทรัล วัตส ัน จำกัด นำรายได้ทั้งหมดในการจัดป ระมูลข องรักของหวงดารานักแสดง จากงานฉลองครบรอบ 13 
ปีวัตสันในประเทศไทย มอบให้แก่ ดร.เมทินี พงษ์เวช  ผู้อำนวยการสมาคมฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน 
สมาคมส่งเสริมส ถานภาพสตรีฯ 
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นอกจากนั้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2552 คณะเจ้าหน้าที่ของบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด นำโดยคุณโทบี้  
แอนเดอร์สัน  กรรมการผู้จัดการ  และคุณนวลพรรณ  ชัยนาม   ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  ได้มาจัดก ิจกรรมส่งความ
สุขปีใหม่ พร้อมนำทีมนักแสดง “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” พ.ต.วันชนะ สวัสดี หรือ ผู้พันเบิร์ด คุณปีเตอร์-
นพชัย ชัยนาม  มาร่วมเลี้ยงอาหาร บริจาคสิ่งของ และมอบของขวัญปีใหม่ ให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน  โดยคุณนิตยา  
จันทร์เรือง  มหาผล  กรรมการสมาคมฯ  ให้การต้อนรับ









4.จีอีมันนี่มอบประกาศนียบัตร“ผู้หญิงรอบรู้เรื่องเงิน”


คณะผบู้ ริหารบริษัท จอี ี มันนี่ Mr.Dmitri Stockton (President & CEO of GE Capital Global Banking) Mr. 
Philip Tan (C EO บ.จีอี มันนี่ ประเทศไทย)   และ Miss Lisa  Farrugia (Communications Leader of GE Capital 
Global Banking Southeast Asia)  เข้าเยีย่ มชมบา้ นพกั ฉ กุ เฉิน  สมาคมสง่ เสริมส ถานภาพสตรีฯ  และมอบประกาศนียบัตร
ให้แก่ผผู้ ่านการอบรม  โครงการ “ผู้หญิงรอบรูเ้รื่องเงิน”  โดยมีคุณเจริญจ ิต  งามทิพยพันธุ์  เลขาธิการสมาคมฯ ให้การ
ต้อนรับ   
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5. “ลอรีอัล” ฉลองหนึ่งศตวรรษแห่งการสร้างสรรค์ความงาม  พร้อมมอบทุนฝึกอาชีพให้สตรีบ้าน
พักฉุกเฉิน


ในวาระฉลองครบรอบ 100 ปี ลอรีอัล บริษัทฯได้เปิดตัวหนึ่งร้อยโครงการเพื่อสังคมทั่วโลก และสำหรับ
ประเทศไทย ลอรีอลั ได้จ ดั แ ถลงขา่ วเปิดต วั โครงการเพือ่ ส งั คม ภายใต้ช อื่  “Beautiful Tomorrow” ซึง่ เป็นโครงการมอบทนุ 
เพือ่ ฝ กึ ท กั ษะอาชีพเสริมส วยให้ก บั ส ตรีท มี่ ปี ญ
ั หาชวี ติ ในหลายรปู แ บบ ผ่านองค์กรสาธารณกศุ ลตา่ งๆ ทัง้ นี ้ ผูห้ ญิงท พี่ กั อ ยู่
บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมส ถานภาพสตรีฯ ได้รับท ุนดังกล่าวในปีนี้  จำนวน 4 ทุน  โดยทั้ง 4  ได้ไปรับการอบรมที่
สถาบันเสริมส วย เกตุว ดี แกนดีนี  หลักสูตรประมาณ 1 ปี โดยมีดร. เมทินี  พงษ์เวช  ผู้อำนวยการสมาคมฯ ร่วมแถลง
ข่าว  ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมเชอราตัน  แกรนด์  สุขุมวิท  









6.ละครเวทีการกุศลสบทบทุนช่วยบ้านพักฉุกเฉิน


กลุ่มอ าสาสมัคร นำโดย  Alanna Gregory  หญิงสาวชาวอเมริกันท ี่
เพิ่งส ำเร็จก ารศึกษามาไม่นาน  และทำงานในเมืองไทยได้ 2 - 3 ปี  มีใจอยาก
ช่วยเหลืออ งค์กรทที่ ำงานเพื่อผู้หญิง จึงร่วมกับ คุณปอ (นวียา พุ่มห ิรัญ)  ได้จ ัด
ละครเวทีการกุศล เรื่อง The Vagina Monologues ทสี่ ะท้อนให้เห็นความจริง
ของสงั คมในเรือ่ งสทิ ธิท ผี่ หู้ ญิงได้ร บั  ความแตกตา่ งทางชาติพนั ธุแ์ ละศาสนา ผ่าน
เรื่องราว ความรัก เซ็กซ์ การข่มขืน การทำร้ายร่างกาย และการให้กำเนิด เพื่อ
นำเงินร ายได้ส บทบทนุ ช ว่ ยเหลือในการดำเนินง านของบา้ นพกั ฉ กุ เฉิน   สมาคม
ส่งเสริมส ถานภาพสตรีฯ ณ โรงละครกลางสวน ภัทราวดีเธียเตอร์  โดยแสดง 
3 รอบ ในเดือนกุมภาพันธ์  ได้รับก ารตอบสนองจากทั้งชาวต่างประเทศ และ
คนไทยเป็นอ ย่างดี  ได้รับเงินส นับสนุนร วมทั้งสิ้นก ว่า 6 แสนบาท โดยในส่วนนี้ 
สมาคมฯ ได้แบ่งป ัน 10% ให้กับก ารก่อสร้างบ้านพักฉุกเฉินในประเทศคองโก 
ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
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7.รับเงินบริจาครายการ“โอโน่โชว์”บริษัททีวีธันเดอร์จำกัด


รายการ “โอโน่โชว์” โดยคุณเมทนี บูรณศิริ และคุณวรุฒ วรธรรม ชวนเหล่าดาราคนในวงการบันเทิง เล่นเกมส์
เพื่อม อบเงินในการแข่งขันให้กับองค์กรสาธารณกุศล ทั้งนีส้ มาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  โดยมีดร. เมทินี พงษ์เวช   ผู้
อำนวยการสมาคมฯ เป็นผ รู้ บั ม อบเงิน พร้อมกนั น สี้ มาคมฯได้ม อบนกหวีดป อ้ งกันภ ยั ส ญ
ั ลักษณ์ร ณรงค์ย ตุ คิ วามรนุ แรง ให้
กับ รายการ “โอโน่โชว์” เพื่อเป็นการขอบคุณด้วย







8.ธนาคารธนชาตจัดโครงการ“ริเริ่ม...เติมเต็มเฟสติวัล”


สมาคมส่งเสริมส ถานภาพสตรีฯ เข้าร่วมโครงการ “ริเริ่ม...เติมเต็ม” จัดโดยธนาคารธนชาต ภายในงานมีการออก
ร้านเพือ่ จ ำหน่ายสนิ ค้าแ ละประชาสัมพันธ์ก จิ กรรมขององค์กรการกศุ ล และมกี ารแถลงนโยบายดา้ นกจิ กรรมเพือ่ ส งั คมของ
ธนชาต  เมื่อวันที่ 10 - 11 มิถุนายน  2552  ณ  มาบุญครองเซ็นเตอร์

น อกจากน ี้ ผูบ้ ริหารธนาคารธนชาตยงั เข้าเยีย่ มชมและมอบเงินเพือ่ ส นับสนุนก ารดำเนินง านของบา้ นพกั ฉ กุ เฉินด ว้ ย






9.แนวทางใหม่ในการจัดงานวันเกิด


คุณลานทิพย์  ทวาทศิน  สร้างแนวทางใหม่สำหรับการฉลองวันเกิด ของดของขวัญ และขอให้แขกรับเชิญร่วม
ทำบุญแทน ด้วยการซื้อหน้ากากแฟนซีที่จำหน่ายหน้า
งานด้วยสนนราคาตามศรัทธา งาน  Swing & Sway to 
Sixty  จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 60 ปี  ณ  
ราชกรีฑาสโมสร  ลุมพิน  ี รายได้จ ากการขายหน้ากากให้ก บั 
แขกที่ร่วมงานทั้งหมดเป็นเลข  6  หลัก    มอบให้แก่บ้าน
พักฉุกเฉินท ั้งหมด     
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10. งานวันช าติชิลี


น ายอัลเบอร์โต้  โยแกม  เอกอัครราชทูตช ลิ ปี ระจำประเทศไทย เเละภริยา 
จัด “งานครบรอบการประกาศอสิ รภาพ 199 ปี สาธารณรัฐช ลิ ”ี  ณ โรงแรมพลาซ่า 
แอทธินี ในการนี้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  นำโดยดร. เมทินี  พงษ์เวช ผู้
อำนวยการสมาคมฯ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ    ไปร่วมงานดังกล่าว และได้
นำการเเสดงของสมาชิกบ า้ นเด็ก ไปรว่ มดว้ ย ตามทสี่ ถานฑตู ได้ข อความรว่ มมอื ม า 
นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สมาคมฯได้มีโอกาสสะท้อนความสัมพันธ์อันดีที่สาธารณรัฐ
ชิลีมตี ่อบ้านพักฉ ุกเฉินม าโดยตลอด    



11. งานพลังแห่งการให้

 ค ณ
ุ เจริญจ ติ   งามทพิ ยพนั ธ์  เลขาธิการสมาคมฯ  ร่วมงานแถลงขา่ ว  “2010 
Brilliant Thanks”  (พลังแห่งการให้) ของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ กรุ๊ป  และ
จัดกิจกรรมร่วมบริจาคสิ่งของให้กับบ้านพักฉุกเฉิน  โดยเด็กได้ร ับโอกาสให้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ส ัตว์น ้ำ (Underwater World) ณ  ห้องพารากอน  สยามพารากอน  


1 2. KFC ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สร้างความ
สุขให้บ้านพักฉุกเฉิน

KFC  และสถานีว ิทยุโทรทัศน์ก องทัพบกช่อง 5  จัดก ิจกรรมเลี้ยงอาหาร
พร้อมแจกผา้ ห่มก นั ห นาวให้ส มาชิกบ า้ นเด็ก โดยมคี ณ
ุ ก รวณ
ิ ท์ วรสุข ผูอ้ ำนวยการ
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ให้การต้อนรับ


1 3.13.ซันซิลค์สร้างความสุขให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
  
 ทีมงานซันซ ิลค์และคุณพงษ์ท ิพย์  เทศะภู ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสาร บริษัท ยูนลิ ีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง 

จำกัด จัดกิจกรรม สระผม ทำผมและแต่ง
หน้ า ใ ห้ กั บ ส มาชิ ก บ้ า นพั ก ฉุ ก เฉิ น  ไ ด้ มี 
ความสุขกันถ้วนหน้า พร้อมทั้งได้มอบเงิน
เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของบ้านพัก
ฉุกเฉิน  



REPORT 2009
72 ANNUAL




ผู้หญิงและผู้ชายแห่งปี
รางวัล“ผู้หญิง”และ“ผู้ชาย”แห่งปี2552

รางวัล “ผู้หญิง” และ “ผู้ชาย” แห่งปี เป็นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มอบให้แก่สุภาพสตรีและ
สุภาพบรุ ษุ ท มี่ ผี ลงานโดดเด่นเป็นท ปี่ ระจักษ์ว า่ เอือ้ ต อ่ ก ารเสริมส ร้างสถานภาพสตรี ในชว่ งสปั ดาห์ส ตรีส ากลเดือนมนี าคม
ของทุกปี โดยรางวัล “ผู้หญิงแห่งป ี” ได้เริ่มม าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ส่วนรางวัล “ผู้ชายแห่งป ี” นั้นได้เริ่มตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2543 
เป็นต้นมา


ผู้หญิงแห่งปี2552ได้แก่คุณผาณิตนิติทัณฑ์ประภาศ
คุณผ าณิต นิตทิ ณ
ั ฑ์ป ระภาศ เป็นข า้ ราชการหญิงท มี่ โี อกาส
บริหารงานในระดับส งู สุด  และสร้างผลงานทนี่ า่ ภ มู ใิ จในสว่ นราชการ
ถึง 3 แห่งด้วยกันก่อนที่จะมารับตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภาในปัจจุบัน เป็นผู้หญิงคนแรกที่ดำรงตำแหน่งอ ันทรงเกียรตินี้

ผลงานที่เอื้อต่อสถานภาพสตรีตลอดช่วงการทำงานของ
คุณผาณิตนั้น  มีหลายลักษณะ ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งปลัดสำนัก
นายกรฐั มนตรี  คุณผ าณิตม บี ทบาททสี่ ำคัญ เป็นห ลักในการกำหนด
นโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  เป็นครั้งแรก
ทีม่ ีการกำหนดกลไกส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายใน 125 ส่วน
ราชการใน 19 กระทรวง เพือ่ ให้ม กี ารขบั เคลือ่ นอย่างเป็นร ะบบ นับ
เป็นเรือ่ งทกี่ า้ วกระโดดทเี่ อือ้ ต อ่ ส ถานภาพของผหู้ ญิงเป็นอ ย่างมาก
ในฐานะปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์คนแรก  ภารกิจข องคุณผาณิต เน้นการวางรากฐาน กฎ
เกณฑ์ กติกา สร้างมาตรฐานสำหรับการดำเนินงานตามพันธกิจ 
นับเป็นช่วงเวลาของการทำงานที่ท้าทาย  แต่ก็เป็นผลงานที่เอื้อ
ต่อการต่อยอดของการดำเนินงานในระยะต่อมาของกระทรวงฯ 
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป  
ผลงานที่เป็นท ี่ประจักษ์ ความมุ่งม ั่น เจตคติท ี่เห็นค วามสำคัญของความเสมอภาค และการดำรงตำแหน่งผ ู้ตรวจ
การแผ่นดินของรัฐสภาในปัจจุบันของคุณผาณิต คือ ความพากภูมิใจของพวกเราทุกคน
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ผู้ชายแห่งปี2552ได้แก่ศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกดร.ปุระชัยเปี่ยมสมบูรณ์


เส้นทางการทำงานของศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก 
ดร. ปุร ะชยั  เปีย่ มสมบูรณ์ เริม่ ต น้ ท กี่ รมตำรวจ และผนั ไปบนเส้น
ทางวิชาการที่ดำรงตำแหน่งสูงสุด คือ อธิการบดีส ถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ต่อม าเมื่อเข้าสเู่วทีการเมือง ความโดดเด่น
ของ ศ. ร.ต.อ. ดร. ปุระชัย ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงยุติธรรม หรือ รอง
นายกรัฐมนตรี คือการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ รัดกุม 
โปร่งใส และยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง นับเป็นลักษณะ
เฉพาะตัวท ี่ยากจะมีใครเลียนแบบ

คุ ณู ป การต่ อ สั ง คมไ ทยส ะท้ อ นผ่ า นผ ลง านข ณะด ำรง
ตำแหน่งทางบริหารและการเมือง และผ่านผลงานเขียนที่ปรากฏสู่
สายตาสังคมเป็นระยะ ๆ ผลงานที่สำคัญต่อผู้หญิงในฐานะที่เป็น
หลักของการดูแลสร้างครอบครัวและสังคมที่เข้มแข็งคือ นโยบาย
การจัดระเบียบสังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีต้นทุนท างสังคม 

ล่าสุดคือบทบาทสำคัญในการริเริ่มแก้ไขพระราชบัญญัติ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นำไปสู่นโยบายการรับผู้หญิงเข้าเรียน
โรงเรียนนายร้อยตำรวจรวม 70 คนในปีการศึกษา 2552 นี้ นับ
เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้แก่วงการตำรวจไทย และเป็นการยกระดับส ถานภาพสตรีได้อย่างน่าย กย่อง 
เส้นท างชีวิตของ ศ. ร.ต.อ. ดร. ปรุ ะชัย เป็นเส้นทางแห่งความเป็นเลิศ ได้รับรางวัลมาตลอดทั้งในฐานะนักเรียน 
นักศึกษา นักวิชาการ นักบริหาร นักการเมือง และในฐานะทเี่ป็นคนดีของสังคมในหลากหลายมิติที่พวกเราขอคารวะด้วย
ความชื่นชมยิ่ง
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โครงการพิเศษ
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์


ความเป็นมา


ส มาคมสง่ เสริมส ถานภาพสตรีฯ โดยการนำของแม่ช คี ณ
ุ ห ญิงก นิษฐา วิเชียรเจริญ ทีป่ รึกษาสมาคมฯรว่ มกบั ม ลู นิธิ
สถาบันแม่ชีไทยฯ  ได้ประสานในการจัดตั้งสถานศึกษาสำหรับแม่ชีและสตรีทั่วไป โดยเน้นการศึกษาวิชาทางพระพุทธ
ศาสนา  และก่อนที่สถานที่จะก่อสร้างเรียบร้อยได้เสนอขอเปิดเป็นโครงการนำร่อง มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย  โดยจัดการ
เรียนการสอน ณ สมาคมสง่ เสริมส ถานภาพสตรีฯ กรุงเทพฯ ตัง้ แต่ป กี ารศกึ ษา 2542 เป็นต้นม า และเมือ่ ส ภามหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มมี ติอนุมัติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 ให้ใช้ช ื่อสถานศึกษาว่า “มหาปช าบดีเถรีวิทยาลัย ใน
พระสังฆราชูปถัมภ์” โครงการจึงได้ย้ายไปจัดตั้งที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในปีการศึกษา 2545  โดยถือเป็น
วิทยาเขตหนึ่งของ มหาวิทยาลัยม หามกุฏราชวิทยาลัย 

ในระยะแรก แม่ช ีคุณหญิงก นิษฐา วิเชียรเจริญ ได้พ ยายามจัดหาทุนในการก่อสร้างอาคาร ได้แก่ อาคารอำนวย
การ อาคารหอสมุดส มเด็จย า่  100 ปี และอาคารโรงอาหาร “ครัวค ณ
ุ ย่า” รวมทงั้ จ ดั หาทนุ ก ารศกึ ษาให้ด ว้ ย ต่อม าได้ม กี าร
จัดตั้งมูลน ิธิมหาปชาบดีเถรีว ิทยาลัย เพื่อส นับสนุนก ารดำเนินงานของมหาปชาบดีฯ  นอกเหนือจากงบประมาณที่มหาวิ
ทยาลัยฯจัดสรรให้ โดยมี ดร. สุธีรา วิจิตรานนท์ เป็นประธานมูลนิธิฯ

ส่วนร่วมของสมาคมฯในปี2552


น อกจากทสี่ มาคมฯเป็นจ ดุ เริม่ ข องการเรียนการสอนแล้ว สมาคมสง่ เสริมส ถานภาพสตรีฯ ยังม กี จิ กรรมทตี่ อ่ เนือ่ ง
กับมหาปชาบดีฯมาโดยตลอด    โดยในปี 2552  ได้ให้การสนับสนุนค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีช่ ่วยงานเป็นประจำทุกเดือน  
รวมทั้งช่วยในการจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาด้วย

สรุปการดำเนินงานของมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย


ในปีการศึกษา 2552 มีผู้จบการศึกษา รวม  22  คน  
และนักศึกษาที่สมัครเข้าใหม่ รวม  32  คน จนถึงปัจจุบันม ีผู้
สำเร็จก ารศึกษารับป ริญญาไปแล้ว 7 รุ่น 101 คน และสนใจ
บวชเป็นพระภิกษุณี 1  ท่าน
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ในระหว่างปี 2552  นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ  มหาปชาบดีฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ เช่น 
โครงการสอนพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน (เปิดสอนวิชาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง 
จำนวน 116 คน และออกสอนตามโรงเรียนต่างๆ 5 โรงเรียน)  โครงการพัฒนาสตรีท างพระพุทธศาสนา (อบรมวิทยากร
ทางพระพุทธศาสนา  และฝกึ อ บรมอาชีพร ะยะสนั้  7 หลักสูตรให้ก บั ก ลุม่ แ ม่บ า้ น เยาวชนจากชมุ ชนใกล้เคียง และนกั เรียน
การศึกษานอกโรงเรียน รวมประมาณ 380 คน) โครงการธรรมะยุตคิ วามรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการจัดก ิจกรรมวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา





ดร. สุธีรา วิจิตรานนท์ กล่าวต้อนรับค ณะอาจารย์แ ละนักศึกษามหาปชาบดีเถรีวทิ ยาลัยฯ ที่มาเยี่ยมคารวะ  และ
ดร. เมทินี พงษ์เวช ผู้อำนวยการสมาคมฯ   บรรยายสรุปก ารดำเนินง านของสมาคมฯ และบรรยายเรื่อง “การป้องกันแก้ไข
ปัญหาความรนุ แรงตอ่ ผ หู้ ญิงแ ละเด็ก” ให้ค ณะอาจารย์แ ละนกั ศึกษา ได้ร บั ฟ งั  ณ สมาคมฯ  เมือ่ ว นั ท  ี่ 27 กรกฎาคม 2552 
เพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ในโครงการธรรมะยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี






คณะอาจารย์และนักศึกษามหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ ได้มาทำกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ให้กับสมาชิกบ้านพัก
ฉุกเฉิน โดยมกี ิจกรรมทำบุญใส่บาตร  การไหว้พระสวดมนต์ ฟังธรรม ถาม-ตอบปัญหา และกิจกรรมเวียนเทียน  เพื่อ
เป็นขวัญก ำลังใจให้ส มาชิกบ้านพักฉุกเฉิน

ANNUAL REPORT 2009

77

รายชื่อเจ้าหน้าที่
ปี2552



ผู้อำนวยการสมาคมฯ


ดร. เมทินี พงษ์เวช

งานประสาน/ช่วยอำนวยการ

น างสาวศรีแก้วฟ้า อัลภาชน์
นางรัจนา ศุภเมธิน 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

78

น างสาวกรวิณท์  วรสุข
นางศิรนิ ทิพย์  นิ่มแสง
นางณัฐิยา  ทองศรีเกตุ
นางพัธญ์ส ติ า  มายอด
นางปรียาภรณ์   บุญแก้ว
นางสาวอชิรญ
 าณ์ ทองขันธ์
นางสาวอรอุมา ศรีบ ุญนาค
นางสาวสุพิชฌาย์ สุระโพธา
นางสาวจิตรา  นวลละออง
นายคัณฑนิกม์  นโิรธร
นางธัญญลักษณ์  เรือนชะเมือง
นางนิตยา  ญาณศุภว งศ์
นางนารถติยา  ปิดสาโย
นางสมจิตร  วงค์อนันท์
นางบุษบา  จันทร์ทอง
นางนวมัย  นาคธน
นางสาวสมพร  แสงสุวรรณ
นางธาริณ
 ี สะสมทรัพย์
นางภัทรธนันท์ ผุดผ่องพรรณ
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เลขานุการนายกสมาคมฯ
เลขานุการผู้อำนวยการสมาคมฯ
ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นักส ังคมสงเคราะห์
นักส ังคมสงเคราะห์
นักสังคมสงเคราะห์
นักสังคมสงเคราะห์
นักส ังคมสงเคราะห์
นักส ังคมสงเคราะห์
นักจ ิตวิทยา
นักจ ิตวิทยา
นักจ ิตวิทยา (บ้านเด็ก)
ผู้ช่วยพยาบาล
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการเคหกิจ
ผู้ช่วยเคหกิจ
หัวหน้าบ้านเด็ก
พี่เลี้ยงบ้านเด็ก
พี่เลี้ยงบ้านเด็ก
พี่เลี้ยงบ้านเด็ก

2 0
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

นางหนูพ ิณ  ฝีมือช่าง
นางสาววีรยา   แลคไธสง
นางเกษา  ดำรงวิทย์
นางสาวอนันต์  ดิษพงษา
นางสาวบรรทม  มหายศ
นางสาวสุดารัตน์ พทิ าคำ
นางสมจิตร  เกิดสวัสดิ์
นางศิรริ ัตน์  บำรุงว งศ์
นางสาวหล้า หินค ล้าย
นางสาวแตงอ่อน  น้อยเกษม
นางกฤษณา  ส่งส ุข
นางสาวกาญจนา  โสภณภักดิ์

ฝ่ายการเงินและบัญชี
1
นางพิมพ์บุญ  โศภิตท ิพย์
2
นางพรรณี   นีระ
3
นางวิภาวรรณ  จิตพึ่งธรรม
4
นางสาวมณฑาทิพย์  เกตุน อก
5
นางวราภรณ์  นันทา
6
นางสาวมยุรา  แสนภักดีไทย
 ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ
1
นางจริยา  สำลีอ่อน
2
นางสาวสุภาภรณ์   สองห้อง
3
นางสร ิลลา   มหาพิรุณ
4
นางประเทือง   อาจหินก อง
5
นางโบว์   อาจปรุ
6
นางสาววลี   บรรลือเสียง
7
นางสาวอารียา  เทศะปุรณะ
8
นางมล  ฮูวิชิต


แม่บ้านบ้านเด็ก
หัวหน้าศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
แม่บ้านศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
นักโภชนาการ
ผ ู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
เจ้าห น้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าห น้าที่บัญชี
เจ้าห น้าที่ทรัพย์สิน
เจ้าหน้าทีท่ รัพย์สิน
ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ
เจ้าหน้าทีฝ่ ึกอบรม
ครูสอนศิลปะประดิษฐ์
เจ้าห น้าที่ห้องตัดเย็บ
เจ้าหน้าที่ห้องตัดเย็บ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
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ฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป

1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

นางทิพวัลย์  มารศรี
นางรัจนา  ศุภเมธิน 
นางสาวปนัดดา  จันทร์สอน
นายธนกร  เกียยะ
นางสมศรี  พรหมศิลป์
นางสาวจิตรา  โคนาบาล
นายชาลี  อาจหินกอง
นางสาวปรัชศราภรณ์  ธัญญลักษมี
นางสาวสมคิด  ท่อนจันทร์
นายอนงค์  วงค์อนันท์
นายสวาท  โรจน์อ ำไพกุล
นายณัฐว ุฒิ ทั่งนาค
นายสมชาย อิ่มอกใจ
นายภานุพงศ์  จันมี
นางสาวสุพรรณี  พันธุร ัตน์
นางสาวลำพึง  มบี ริบูรณ์
นายสมบัติ  โพธิไ์พจิตร
นางกลม   วิเศษ
นายเมี้ยน  สมบุญเปล่ง
นายสุพจน์   คงเจริญ
นายวิชาญ เผ่าพันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าห น้าที่สนับสนุนงานบริการ
เจ้าห น้าที่แม่บ้าน-สถานที่
เจ้าหน้าทีแ่ ม่บ้าน-สถานที่
หัวหน้างานช่างและยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่ช่างและยานพาหนะ
เจ้าห น้าที่ช่างและยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่ช่างและยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่ช่างและยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่ช่างและยานพาหนะ
หัวหน้าง านเกษตร/พื้นที่
เจ้าหน้าที่เกษตร/พื้นที่
เจ้าหน้าทีเ่กษตร/พื้นที่
เจ้าห น้าทีเ่กษตร/พื้นที่
เจ้าหน้าทีเ่กษตร/พื้นที่
เจ้าหน้าทีเ่กษตร/พื้นที่
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย

ฝ่ายบริหารและพัฒนา
1

ดร. เมทินี  พงษ์เวช

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา		

ส่วนประชาสัมพันธ์และหาทุนฝ่ายบริหารและพัฒนา

80

1

นางสาวอมรา  อร่ามศรี

2

นางธิติมา   ใยเจริญ

ANNUAL REPORT 2009

ห ัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์แ ละหาทุน                              
และ ผู้ประสานงานสมาคมฯกับมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
เจ้าหน้าทีต่ ้อนรับ/เยี่ยมชม

3 
4
5
6

น างสาวมัจจติกา โคมทอง
นางสาวเอเชีย มนต์ศ รัฐ โนรีเอกา
นางสาวพัฒชนิกาญจน์ ภารัตตะ
นางสมพิศ แก้ววิเศษ

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
เจ้าห น้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ส่วนพัฒนาเยาวชนฝ่ายบริหารและพัฒนา

1 
2
3

นางศุลีพร  เลขะพันธุ์
นายกรีฑา  แก้วประดิษ ฐ
นายชัยประชา  รักษาศรี

รักษาการหัวหน้าส่วนพัฒนาเยาวชน
เจ้าหน้าทีก่ ิจกรรม
เจ้าหน้าที่กิจกรรม

งานประสานงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศฝ่ายบริหารและพัฒนา
1
นางสาวศรีแก้วฟ้า    อัลภาชน์
ผู้ประสานงานโครงการทไี่ด้รับทุนจากต่างประเทศ

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
1 
2
3
4
5
6

นางมนัสนันท  เกิดวร
นางพัชรี  แรงเขตการณ์
นางสาววิไลภรณ์  เพียงกระโทก
นางลักษนันท์ ชมดวง
นางสาวอนัญญศิธร วานิชสุขส มบัติ
นายกฤษดา  ศรีป ราณ

ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
1 
2
3
4

น างสาววิจิตร  ว่องวารีท ิพย์
นางพรทิภ า  รัตนสุพรรณ
นางสาวมัจจตกิ า  โคมทอง
นางสาววิภารัตน์  โพธิว์ ิจิตร

วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์
1
นางธาราทิพย์ นิยมค้า
2
นางสาวดลฤดี    ศรีท องสุข
3
นางณภ ัทร   นิธเิมธกุล
4
นางสาววีณา   เขตรนคร

ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ทีป่ รึกษาโครงการ “โลกหมุนได้ด ้วยมือฉัน”
ผู้ประสานงานโครงการ “โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน”
ผู้ประสานงานด้านสื่อสารองค์กร
ผู้ประสานงานโครงการ ฟื้นฟูจ ิตใจและพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่น
ทีป่ ระสบภัยสนึ ามิ จ.พังงา
ผู้อำนวยการฝ่ายวีเทรนฯ
เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายวีเทรนฯ
เจ้าหน้าที่การเงิน
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์แ ละประสานงาน
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5 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

82

นางสาวปราณี   สะเอียบคง
นางสาวขวัญเนตร  วงษ์ส ังข์ทอง
นางสาวณัฏฐกฤตา  ทิมจะโปะ
นายไชยรัตน์ แสงแดง
นางสาวรุจาภา   วงค์อนันท์
นางสาวชลดาภรณ์  ไชยานะ
นางสาวทองน้อย  วันทวี
นางทุมมา  มะณีว ัน
นางสาววันณา  พลพัฒน์
นางสาวสมพงษ์ มะลิวัลย์
นางมาลี   เผ่าพันธุ์
นางรุ่งรัตน์  มีศรีดี
นางสาวฉวีวรรณ  สมแพง
นายภมรพล  อ่ำเอี่ยม
นางสาวปัญญา   คุลี
นายจตุพร  จริตร ัมย์
นางกรวิกา  รอดช้างเผื่อน
นางสาวเกษมศรี  เถาสกุล
นางสาวลำพึง  มาลัย
นางกัลยา   ทัดทอง
นางสาววิชญาภรณ์  ทับเนียม
นางทองมูล  ปงิ อุด
นางสมนึก  นลิ ม้าย
นางสาววิจิตรา  พุทโธ
นางวรรณนิสา   กองเลิศ
นางแสงอรุณ   พันธุศ์ ิลป์
นางกัญญา  ศรีป ราณ
นางสาวมธุรส   ฉิมคง
นางสาววรรณี   แคล่วคล่อง
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ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์แ ละประสานงาน
เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์แ ละประสานงาน
เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์แ ละประสานงาน
เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์แ ละประสานงาน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แ ละประสานงาน
หัวหน้าแม่บ้านสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้าแม่บ้านสถานที่
เจ้าหน้าทีแ่ ม่บ้านสถานที่
เจ้าหน้าทีแ่ ม่บ้านสถานที่
เจ้าหน้าทีแ่ ม่บ้านสถานที่
เจ้าหน้าทีแ่ ม่บ้านสถานที่
เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่
เจ้าหน้าทีซ่ ักรีด
หัวหน้าสโมสรสุขภาพ
เจ้าหน้าทีส่ โมสรสุขภาพ
เจ้าหน้าทีส่ โมสรสุขภาพ
หัวหน้าห้องอาหารและส่วนวิเคราะห์การปฏิบัตงิ าน
ผู้ช่วยหัวหน้าห้องอาหารและส่วนวิเคราะห์การปฏิบัตงิ าน
แม่ครัว
แม่ครัว
แม่ครัว
ผู้ช่วยแม่ครัว
ผู้ช่วยแม่ครัว
ผู้ช่วยแม่ครัว
เจ้าหน้าทีบ่ ริการ
เจ้าหน้าทีบ่ ริการ
เจ้าหน้าทีบ่ ริการ
เจ้าหน้าทคี่ อฟฟชี่ อฟ
เจ้าห น้าทคี่ อฟฟชี่ อฟ

ภาคผนวก
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ภาคผนวกก
รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการของบ้านพักฉุกเฉิน
1.ผู้หญิงและเด็กที่มารับความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉินและพักอาศัยปี2552
1.1จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามอายุ
  0-1 ปี   2-6 ปี    7-12 ปี   13-18 ปี   19-25 ปี    26-35 ปี   36-45 ปี  46-55 ปี   56 ป ี ขน้ึ ไป   รวม
  11

   67       51          86         78          49         65           82          14     539

1.2จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามระดับการศึกษา
ไม่อ ยู่ใน ไม่
 ได้รับ
ระดับป ระถม
ระดับมัธยม
อนุปริญญา ปริญญาตรี     รวม
เกณฑ์ได้รับ การศึกษา                                                          ปวช. ,ป วส.
การศึกษา                 ประถมต้น  ประถมปลาย    มธั ยมต้น    มัธยมปลาย
191         95

    9

  104

    87

     61        14            14      539

1.3จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามหน่วยงานนำส่ง*และภูมิลำเนา
หน่วยงาน/ภูมิลำเนา/แหล่งท ี่มา     กรุงเทพฯ   ตะวันออก   เหนือ       กลาง
มาเอง
32
17
30
54
ติดตามมารดา
42
 8
 9
23
พลเมืองดี/ญาติ /เพื่อน 
27
 -
4
15
ติดครรภ์ม ารดามา
74
 -
 -
 -
ส่งมาจากโรงพยาบาล
13
 1
 3
6
ส่งมาจากหน่วยงานเอกชน
16
3
2
4
ส่งม าจากหน่วยงานรัฐ
6
 3
3
 3
ส่งมาจากสถานีต ำรวจ
 3
1
 1
 2
บ้านพักฉุกเฉินไปช่วยเหลือ
 -
 -
 -
 1
รวม
213 33
52
108
84
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ใต้       อีสาน        รวม
13
61
207
6
16
104
 1
10
 57
-
74
 3
 7
 33
 2
6
33
 3
 1
 19
 -
4
11
 -
-
  1
28
105 539

2.ผู้ขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์
2.1จำนวนผู้หญิงและเด็กมาขอความช่วยเหลือและขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์
แยกตามรายเดือน
เดือน







ม กราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

           ผูห้ ญิงและเด็ก/ราย

        

5 7
47
50
48
55
50
40
45
45
35
30
37
        539

    รับปรึกษาโทรศัพท์/ 
       จดหมาย/ ราย
125
180
111
126
149
90
122
124
152
109
102
109
           1,499

2.2จำนวนผู้ขอรับปรึกษาแยกตามเพศดังนี้
เพศหญิง จำนวน

เพศชาย จำนวน

1,372 ราย
  127 ราย

( ร้อยละ 91.53 )
( ร้อยละ 8.47  )


2 .3จำนวนผู้ขอรับปรึกษาแยกตามอายุดังนี้
อ ายุ  12- 20  ปี
อายุ   21-30  ปี
อายุ   31-40  ปี
อายุ   41-50  ปี
ไม่ได้  ระบุ

จ ำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน


299
734
363
 87
 16

ร าย
ราย
ราย
ราย
ราย

( ร้อยละ 19.95 )
( ร้อยละ 48.97 )
( ร้อยละ 24.22 )
( ร้อยละ 5.80 )
( ร้อยละ 1.06 )
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จำนวนผู้ขอรับป รึกษาแยกประเภทปัญหา 
ปัญหา 

1. ท้องเมื่อไม่พร้อม 
2. ครอบครัว
3. ความรุนแรงในครอบครัว
4. ติดเชื้อ AIDS /HIV
5. ข่มขืน
6. พฤติกรรมลูก
7. เศรษฐกิจ
8. สุขภาพกาย/จิต/Sexphone
9. อื่นๆ เช่น ยาเสพติด/ ค้ามนุษย์/ 
   กฎหมาย/ ยาคุมกำเนิด ฯลฯ
จำนวนผู้ขอรับป รึกษาแยกตามจังหวัด
กรุงเทพฯ
นนทบุร/ี ปทุมธานี
ต่างจังหวัด
ต่างประเทศ

จำนวน/ราย
705
 284
192
  60
  30
  23
  20
  23

ร้อยละ
47.03
18.95
12.81
  4.00
  2.00
  1.53
  1.33
  1.53

162

 10.81

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน


978
 11
501
   9

ร าย
ราย
ราย
ราย

(ร้อยละ 65)
(ร้อยละ 1)
(ร้อยละ 33 .50)
(ร้อยละ 0.50)

2 .6จำนวนผู้ขอรับปรึกษารู้จักบ้านพักฯจาก





86

น ิตยสารชีวิตรัก /คู่สร้างคู่สม
จำนวน 551 ราย   (ร้อยละ 36.76)
อินเตอร์เนต
จำนวน 378 ราย   (ร้อยละ 25.22)      
เพื่อน/พลเมืองดี
จำนวน 160 ราย   (ร้อยละ 10.67)      
ทีวี 
จำนวน  40
ราย   (ร้อยละ   2.67)      
Bug 1133 
จำนวน  39
ราย   (ร้อยละ   2.60)      
องค์กรเอกชน
จำนวน  35
ราย
สมุดหน้าเหลือง
จำนวน  31
ราย
องค์กรรัฐ (ตำรวจ /โรงพยาบาล)
จำนวน  29  ราย
อื่นๆ เช่น  เลิฟแ คร์, โรงเรียน,หนังสือ,ร้านขาย,แท็กซี่,แผ่นพ ับ จำนวน  35  ราย
ไม่ได้ระบุ 
จำนวน 201 ราย
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2 .7จำนวนผู้ขอรับปรึกษาแยกตามเวลาที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษา


เวลาเช้า-กลางวัน
เวลากลางคืน

จ ำนวน
จำนวน

996
503

ร าย  (ร้อยละ 66.44)
ราย  (ร้อยละ 33.56)




การมาขอรับความช่วยเหลือ/หน่วยงานที่ส่งผู้หญิงและเด็กมาที่บ้านพักฉุกเฉิน

• ผู้มาขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง
รู้จักบ้านพักฉุกเฉินจากนิตยสารชีวิตรัก  คู่สร้างคู่สม  เพื่อน  บิดามารดา  และรายการโทรทัศน์ช ่อง 5
หน่วยงานที่ส่ง
• สถานีตำรวจนครบาล
สน.ดอนเมือง  สน.เพชรเกษม  สน.ทุ่งสองห้อง  และสน.พหลโยธิน
• โรงพยาบาล/สถานพยาบาล
วิทยาลัยแ พทย์ศาสตร์ก รุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  รพ.แม่ระมาด  รพ.ทหารเรือ  รพ.ชุมพร  รพ.ภูมิพล  รพ.ศ ิริราช  
รพ.เกษมราษฎร์ป ระชาชื่น  ศูนย์ส าธารณสุข 3  บางซื่อ  ศูนย์สาธารณสุข 60 ดอนเมือง  รพ.ตำรวจ  รพ.นพรัตน์ราชธานี  
รพ.เลยชลประทาน  รพ.บำราศนราดรู  รพ.ปทุมธานี  และ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 
• หน่วยราชการ
บ า้ นพกั เด็กแ ละครอบครัว ชุมพร  บ้านพกั เด็กแ ละครอบครัว สระแก้ว บ้านพกั เด็กแ ละครอบครัว ร้อยเอ็ด บ้านพกั เด็กแ ละ
ครอบครัว พังงา บ้านพักเด็กและครอบครัว นครปฐม สถานสงเคราะห์เด็กปากเกร็ด สำนักงานเขตดอนเมือง  สำนักงาน
คุ้มครองสวัสดิการชุมชน   เรือนจำพิเศษกรุงเทพ  และโรงเรียนวัดบางบ่อ
• ภาคเอกชน
มูลนิธิเพื่อนหญิง  มูลนิธผิ ู้หญิง  สหทัยม ูลนิธิ  สภากาชาดไทย  มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก   ศูนย์
เมอร์ซี่   มูลนิธิบ้านทานตะวัน   และบ้านอุ่นใจ
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ภาคผนวกข
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรที่ให้ความกรุณาและจัดกิจกรรมให้บ้านพักฉุกเฉิน


1.  ศ.เกียรติคุณ พญ.เพ็ญศ รี  พิชัยสนิธ   
2.  นพ.พิสาส์น เตชะเกษม   

น ายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
หัวหน้าภาคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   วิทยาลัยแ พทยศาสตร์ 
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
3.  พญ.วรุณา  กลกิจโกวินท์ 
จิตแพทย์เด็กและวัยร ุ่น วิทยาลัยแ พทยศาสตร์
 กรุงเทพมหานครและวชิรพ ยาบาล
4.  นพ.ชัยพร   พิศิษฎ์พ งศ์อารีย์  
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น วิทยาลัยแ พทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
5.  พญ.ร ัชนี   ฉลองเกื้อกูล  
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลศรีธัญญา
6.  พญ.ภ ัทรวรรณ ขันธ์แ ก้ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
7.  คุณพิสินี แดงวัง      
นักจิตวิทยา โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
8.  น.ต.หญิงวัลลภา    อันดารา  
อาจารย์แ ผนกจิตเวช วิทยาลัยท หารอากาศ
9.  คุณสุเพ็ญศรี  พึ่งโคกสูง                         หัวหน้าศูนย์พ ิทักษ์สิทธิส ตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง          
10.  ผช.ศ.ว ิริยาภรณ์  อุดมระติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.  อาจารย์ร ัก ชุณหกาญจน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. พ.ต.หญิงพนมพร พุ่มจ ันทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. อาจารย์อรพิน  ฐาปนกุลศักดิ์
สภากาชาดไทย
14. อาจารย์กรรณิกา    ดาวไธสง                สภากาชาดไทย
15. อาจารย์สิรลิ ักษณ์     แก้วทอง               สภากาชาดไทย
16. นายสิงห า  ทองชัยภูมิและเพื่อน             กลุ่มไม้ขีดไฟ 
17. คุณสมชาติ   ทาแกง                             ชมรมเพื่อนวันพ ุธ สภากาชาดไทย
18. คุณพรทิพย์ ยศกิตติภ ัทร์
ผู้อำนวยการสมาคมสะมาริตันส ์แห่งป ระเทศไทย
19. Mrs. Susan   Dustin   Hattan
ผู้มีจิตศรัทร า ชาวออสเตรเลีย
20. Mrs. Andrea Rothenberg
นักจ ิตวิทยา ชาวอเมริกา
21. Mr. Stuart Rothenberg
นักจ ิตวิทยาพัฒนาการ ชาวอเมริกา
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ภาคผนวกค
การนำแสดงผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและการออกบริการชุมชน
1.งานที่ไปร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
วันที่

หน่วยงาน/งาน

14 กพ. 2552

รักห ลังวาเลนไทน์ มหกรรมเดี่ยวเดี๋ยวเดียว 
มูลนิธเิครือข่ายครอบครัว
การแสดงละครการกุศล กลุ่มวเีดย์
วันสตรีส ากล สถาบันวิจัยบทบาท
หญิงชายและการพัฒนา
วันสตรีส ากล กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
งานของดีดอนเมือง เขตดอนเมือง
สัมมนาเรื่องพลังส ร้างต้นทุนชีวิตเด็กไทย
โครงการออมบุญ ธนาคารธนชาต
งานรับหมวกของพยาบาล วิทยาลัยเกื้อก ารุณ
ของดีดอนเมือง วัดไผ่เขียว
กิจกรรมเพื่อการกุศล คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยก รุงเทพ
งานเกษียรอายุ สำนักงาน  กพ.
ถนนคนเดินปากเกร็ด เทศบาลเมืองปากเกร็ด
บ้านราชวิถี  กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
งานต้อนรับข ้าราชการใหม่ สำนักงาน กพ.
โรงแรมปริน้ ซ์พ าเลช สำนักพัฒนาสังคม
ศนู ย์เมอร์ซ ่ี คลองเตย มลู นิธสิ ง่ เสริมการพฒ
ั นาสงั คม
สภากาชาดไทย
วังสวนกุหลาบ มูลนิธเิพื่อนพึ่ง (ภา)  

2 7-28 ก.พ 52
3 ม.ีค 52
4-5  ม.ีค 52 
6 ,8 ม.ีค 52
16 พ.ค 52
10-11 มิ.ย 52
25 มิ.ย 52
11 ก.ค 52
21-22 ส.ค 52
8  ก.ย 52
12  ก.ย 52
16  พ.ย 52
2 7 พ.ย 52
27 พ.ย 52
27 พ.ย 52
1 ธ.ค 52
11-20 ธ.ค 52

สถานที่
สถาบันวิจัยท ีโอที ถนนงามวงศ์วาน
โรงละครภัทราว ดีเธียร์เตอร์
สถาบันพ ัฒนาข้าราชการพลเรือน
อ ิมแ พ็คเมืองทองธานี
สำนักงานเขตดอนเมือง
โรงแรมเซ็นจรู ี่  พาร์ค
ห้างมาบุญครอง
วิทยาลัยพ ยาบาลเกื้อการุณ
สำนักงานเขตดอนเมือง
ม หาวิทยาลัยก รุงเทพ
สำนักงาน  กพ.
ตลาดนัดถ นนคนเดิน
รณรงณ์ย ุตคิ วามรุนแรง
สำนักงาน กพ.
สัมมนาเรื่องความรุนแรง
กิจกรรมวันเอดส์โลก
กิจกรรมวันเอดส์โลก
งานเพื่อนพึ่ง (ภ า) ยามยาก
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2. นักเรียนหลักสูตรช่างดัดผมและเสริมส วย   ช่างตัดผมชาย  การออกบริการชุมชน

สถานที่                        จำนวน (ครั้ง)   นักเรียนฝึกอาชีพ          ผู้มารับบริการ

90

			

หญิง

ชาย

บ ้านไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี
บ้านราชาวดี
สนามเป้า 
ชุมชนบุญมาก
บ้านพักคนชราชาย บางเขน
บ้านนนทภูมิ
ชุมชนตลาดกลาง
เขตบางนา – ตราด
บ้านไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี
บ้านเด็ก  สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ
ห้างคาร์ฟู เขตหนองแขม 
งานสโมสรไลออนสล์ ำลูกกา
รวม
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รวม

3
 3
1
1
1
1
1
1
3

39
30
10
  9
10
12
10
13
43

  -
  -
  -
  -
 -
  -
  -
  -
236

386
309
  45
  95
  24
  65
  55
  51
  48

386
309
  45
  95
  24
  65
  55
  51
284

1

10

  -

    6

   6

1 
9
17             195

  -
  62
   62
236         1,146             1,382

ภาคผนวกง
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการTheWorldStartswithMe(โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน)


1.โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯรุ่นที่7(16-2 0มีค.52)ณ27รีสอร์ทจ.สุพรรณบุรี

ลำดับ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

ช ื่อโรงเรียน
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2
โรงเรียนประชาบำรุง
โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
โรงเรียนแสงหิรัญว ิทยา
โรงเรียนวัดใหม่ล ำนกแขวก
โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)
โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์

เขต
หลักสี่
หนองแขม
หนองแขม
ลาดกระบัง
มีนบุรี
ภาษีเจริญ
วัฒนา
บางแค

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร


2.โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯรุ่นที่8(12-1 6พค.52)ณภูเขางามรีสอร์ทจ.นครนายก

ลำดับ
  1
  2
  3
  4

ช ื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดกำแพง
โรงเรียนนาหลวง
โรงเรียนวิชูทิศ
โรงเรียนสามเสนนอก

เขต
บางขุนเทียน
ทุ่งค รุ
ดินแดง
ดินแดง

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
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ภาคผนวกจ
รายชื่อคณะเยี่ยมชมกิจกรรมสมาคมฯ ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
วัน/เดือน/ปี
8/1/2552
9/1/2552
13/1/2552
13/1/2552
14/1/2552
16/1/2552
18/1/2552
22/1/2552
22/1/2552
23/1/2552
23/1/2552
23/1/2552
24/1/2552
24/1/2552
25/1/2552
25/1/2552
25/1/2552
27/1/2552
29/1/2552
31/1/2552
31/1/2552
31/1/2552
2/2/2552
3/2/2552
3/2/2552
92
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คณะเยี่ยมชม
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์
คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้า
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์
กลุ่มคริสจักรนิมิตใหม่
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กลุ่มผู้มาร่วมงานวันเกิด ดร. เล็ก แย้มบุปผา
ทีมงานมหาลัยชีวิต
คณะนักเรียนพณิชยการพิมล และเพื่อน
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
กลุ่มคุณรัตนากร  ภัทรกุลดุษฎี
ทีมคุณอรสม สุทธิสาคร สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริก
คณะผู้บริหารธนาคารธนชาด
ทีมงาน TV บูรพา

จำนวน
83
12
  7
11
  6
11
45
78
  5
12
  3
  8
  2
26
46
  4
  3
  2
83
  6
22
  4
  3
  4
  2

วัน/เดือน/ปี
5/2/2552
5/2/2552
5/2/2552
5/2/2552
5/2/2552
6/2/2552
7/2/2552
8/2/2552
9/2/2552
10/2/2552
10/2/2552
11/2/2552
12/2/2552
12/2/2552
13/2/2552
17/2/2552
18/2/2552
18/2/2552
18/2/2552
19/2/2552
19/2/2552
20/2/2552
20/2/2552
20/2/2552
20/2/2552
20/2/2552

คณะเยี่ยมชม
อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่   AFS
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ ศูนย์รังสิต
นักศึกษาปริญญาโท จากประเทศอิตาลี
คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  และทีมงาน KFC
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
คณะผู้บริหาร เจ ซี ยุวสมาคมฯ
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ ศูนย์รังสิต
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์
คณะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต  2  กลุ่ม
คณะนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาปริญญาเอกจาก University of Cambridge
นายกสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย
คณะนักศึกษาคณะนิเทศน์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์
คณะนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะผู้บริหารและทีมงาน  บริษัท ลอรีอัล(ประเทศไทย) จำกัด
คณะนักเรียนวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
คณะนักศึกษา กลุ่มผู้บำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

จำนวน
44
81
14
5
3
7
11
7
2
43
5
20
3
86
  3
10
18
  1
  2
  6
90
17
25
  4
37
  6
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วัน/เดือน/ปี
20/2/2552
26/2/2552
26/2/2552
27/2/2552
27/2/2552
28/2/2552
28/2/2552
2/3/2552
2/3/2552
3/3/2552
4/3/2552
4/3/2552
6/3/2552
7/3/2552
9/3/2552
9/3/2552
11/3/2552
15/3/2552
15/3/2552
18/3/2552
21/3/2552
21/3/2552
22/3/2552
2/4/2552
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คณะเยี่ยมชม
จำนวน
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์
32
นักธุรกิจสตรี ชาวอเมริกา
1
คณะอาจารย์และนักศึกษา จากประเทศญี่ปุ่น
นำโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล
10
นักวิจัยจากศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  3
นักศึกษาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
11
คณะผู้เข้าร่วมประชุมงานสัปดาห์สตรีสากล จากลำพูน
42
คณะผู้หญิงเก่ง และผู้รับรางวัลองค์กรท้องถิ่นดีเด่น
17
คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท G4S(ประเทศไทย)
รวมทั้งเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม                                                           165
คณะผู้ถ่ายทำรายการไทยมุง สถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย
3
คณะผู้ถ่ายทำรายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง สถานีโทรทัศน์ช่อง 3
3
คณะผู้ร่วมงานมอบรางวัลสตรีดีเด่นทางพระพุทธศาสนา
6
นักศึกษาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
บรรณาธิการและช่างภาพ นิตยสารแม่และเด็ก
3
นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
15
นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล
2
คณะคุณกษมากร  ชมบุญ และคณะสถานธรรมเทียนเป่า
11
คณะศิลปินลูกทุ่งค่าย อาร์สยาม บริษัท อาร์ เอส จำกัด
16
คณะ The Family และคุณคริสตี้
   5
คณะนักแสดงละคร V-day
10
คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาดกระบัง
12
นักศึกษาภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
17
คณะข้าราชการสายงานพยาบาล และนักวิชาการ จากสำนักอนามัย
38

วัน/เดือน/ปี
3/4/2552
3/4/2552
3/4/2552
8/4/2552
8/4/2552
21/4/2552
22/4/2552
24/4/2552
30/4/2552
2/5/2552
4/5/2552
8/5/2552
14/5/2552
15/5/2552
18/5/2552
24/5/2552
28/5/2552
28/5/2552
29/5/2552
2/6/2552
2/6/2552
4/6/2552
5/6/2552
9/6/2552

คณะเยี่ยมชม
จำนวน
คณะนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์
74
นักศึกษามหาบัณฑิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
นักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
15
คณะนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล
17
นักศึกษาปริญญาเอกจาก Royal Holloway University of London
2
ผู้บริหาร ร.พ. บี แคร์
2
คณะนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์
76
คณะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
15
คณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ
47
ผู้บริหารของ World Childhood Foundation ประเทศสวีเดน
2
เจ้าหน้าที่จากคริสจักรนิมิตใหม่
2
นักศึกษาปริญญาเอกจาก Royal Holloway University of London
1
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์
27
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
48
มูลนิธิเพื่อนหญิงนำแกนนำชุมชน จังหวัดนนทบุรี
35
สมาชิกเครือข่ายปฎิบัติหน้าที่เฝ้าระวังภัย สำนักงานบางกอกใหญ่
85
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข นำที่ปรึกษาองค์กร
อนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ WHO/SEAROและคณะ
4
คณะภริยาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
7
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบีแคร์
3
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
45
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเจ้าหน้าที่
จากประเทศภูฐาน   
3
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
46
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนเมืองทหารอากาศบำรุง                         175
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
41
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วัน/เดือน/ปี
9/6/2552
11/6/2552
16/6/2552
16/6/2552
16/6/2552
16/6/2552
18/6/2552
19/6/2552
19/6/2552
19/6/2552
22/6/2552
23/6/2552
29/6/2552
29/6/2552
30/6/2552
30/6/2552
30/6/2552
3/7/2552
3/7/2552
10/7/2552
11/7/2552
11/7/2552
13/7/2552
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คณะเยี่ยมชม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
อาจารย์และนักศึกษาแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ ร.พ.
รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล    
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
อาจารย์จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก นำนักศึกษาสังคมสงเคราะห์
จาก SAN DIEGO UNIVERSITY   
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบีแคร์
ดร. สุรเกียรติ  เสถียรไทย  พร้อมคณะ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
รองประธานรัฐสภาฯพร้อมคณะจากประเทศมองโกเลีย
คณะนักสังคมสงเคราะห์จากองค์กรสตรีของประเทศเกาหลี
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและบ้านแรกรับ นำเจ้าหน้าที่จากองค์กร Village
Focus International ประเทศลาว
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นำบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ในการคุ้ม ครองและช่วยเหลือสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ
คณะผู้บริหาร บริษัท ยูนิลิเวอร์
คณะอาจารย์และนิสิตสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแกนนำชุมชน นำโดยสำนักงานกิจการสตรีฯ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
คณะนักศึกษาจากประเทศเกาหลี
คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์และนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวน
42
46
11
36
2
2
3
24
6
11
6
14
4
4

80
36
42
6
56
24
9

วัน/เดือน/ปี
15/7/2552
17/7/2552
17/7/2552
19/7/2552
19/7/2552
22/7/2552
24/7/2552
24/7/2552
24/7/2552
27/7/2552
28/7/2552
28/7/2552
28/7/2552
30/7/2552
1/8/2552
3/8/2552
3/8/2552
9/8/2552
9/8/2552
9/8/2552
9/8/2552
11/8/2552
14/8/2552
14/8/2552
15/8/2552
15/8/2552

คณะเยี่ยมชม
จำนวน
มูลนิธิเด็กและสื่อจาก ASTV
5
สมาคมแม่บ้านตำรวจ
5
คณะผู้บริหารบริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด
6
คณะผู้เข้าร่วมงานเสวนา เปิดศูนย์ส่งเสริมการใช้ IT เพื่อชุมชนดอนเมือง
160
คุณภคพร ธนาสาร พูนผล
2
อาจารย์มาร์ค ธาวิน พร้อมคณะลูกศิษย์
2
คณะบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
7
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทการท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
22
คณะแพทย์โรงพยาบาลปากช่อง โดยคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 8
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ
85
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการคุ้ม
80
คณะผู้บริหารบริษัทยูนิลิเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด และทีมงาน พร้อมสื่อมวลชน
3
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
46
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์  ทีขะระ
3
คณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ
30
คณะสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
40
รัฐมนตรีกระทรวงกิจการสตรี ประเทศชิรี และคณะ
3
คณะคุณคริสตี้ (The Family)
20
คณะคุณชลิตา วรลักษณ์ ทองถมยา
5
คณะคุณวรินรำไพ  รุ่งเรืองจิตต์
4
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝูงบิน ท.อ.603
28
คณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
40
คณะทีมงานหนังสือพิมพ์ เอ เอส ทีวี ผู้จัดการ
3
ครอบครัวอาสาสมัครอลิน ไรเตอร์ ชาวสวิส
3
คณะอาจารย์และนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
5
คณะนักศึกษา สาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3
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วัน/เดือน/ปี
16/8/2552
17/8/2552
17/8/2552
19/8/2552
19/8/2552
19/8/2552
19/8/2552
21/8/2552
22/8/2552
22/8/2552
22/8/2552
23/8/2552
23/8/2552
25/8/2552
25/8/2552
25/8/2552
25/8/2552
27/8/2552
28/8/2552
28/8/2552
28/8/2552
28/8/2552
29/8/2552
29/8/2552
30/8/2552
1/9/2552
98
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คณะเยี่ยมชม
จำนวน
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
42
คณะแพทย์ประจำบ้าน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
16
กลุ่มคริสตจักรแห่งความรักจากประเทศเกาหลี
28
คณะนักศึกษา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเกริก
4
คณะนักจิตวิทยา จาก PSF ประเทศอิตาลี
5
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
เยาวชนจากโครงการเรือเยาวชน
3
คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19
คณะคุณยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง บริษัทเอออน ไทยแลนด์ จำกัด
3
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ฟรอนเทียร์ จำกัด
6
คณะคุณธนาวดี  สายแก้ว พร้อมครอบครัว และเพื่อน
5
คณะจากศูนย์ลูกเรือ บริษัท การบินไทย จำกัด
8
คณะแพทย์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
4
คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
28
คณะข้าราชการสำนักงาน ก.พ.
24
อธิบดีสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมคณะ
4
คณะทหารสัญญาบัตรกองดุริยางทหารอากาศ
18
ชมรมครูทักษะชีวิตและเพศศึกษากรุงเทพมหานคร
30
คุณจีระณี  จิตตเสวี และเพื่อน
4
คณะผู้บริหาร และพนักงาน  GE Capital Global Banking
15
คณะข้าราชการระดับสูงด้านการบริหารจากส่วนราชการต่างๆ ของ ก.พ.
50
คณะนักศึกษาภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนอรรถวิทย์                               132
คณะนักศึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
6
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
15

วัน/เดือน/ปี
3/9/2552
3/9/2552
4/9/2552
8/9/2552
8/9/2552
12/9/2552
12/9/2552
15/9/2552
15/9/2552
17/9/2552
18/9/2552
19/9/2552
22/9/2552
23/9/2552
24/9/2552
25/9/2552
28/9/2552
28/9/2552
28/9/2552
4/10/2552
6/10/2552
8/10/2552
9/10/2552
9/10/2552
12/10/2552
14/10/2552

คณะเยี่ยมชม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน
ทีมงานผลิตรายการ “กรรมลิขิต” บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คณะอาจารย์และนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
คณะนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะผู้เข้าร่วมอบรมจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดร. ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพหลโยธิน(พ่วงเจริญอุปถัมภ์)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพหลโยธิน(พ่วงเจริญอุปถัมภ์)
คณะนักศึกษาสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ฯ
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะผู้บริหารบริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ยู เอส สัมมิท (โอเวอร์ซีส์) จำกัด
คณะคุณแวร์ โซว พร้อมบุตรสาว และเพื่อนดารา
ทีมงานรายการผู้หญิง-ผู้หญิง
ประธานบ้านเริ่มต้นใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
คณะดารานักแสดง “ทูตลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” พร้อมสื่อมวลชน
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เทสโก้ โลทัส จำกัด
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม
คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มูลนิธิแสงประทีป

จำนวน
11
195
3
52
47
9
11
30
2
115
118
11
16
4
2
3
10
5
3
20
34
9
38
45
3
5
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วัน/เดือน/ปี
16/10/2552
29/10/2552
5/11/2552
9/11/2552
10/11/2552
11/11/2552
13/11/2552
18/11/2552
19/11/2552
21/11/2552
24/11/2552
24/11/2552
26/11/2552
29/11/2552
29/11/2552
1/12/2552
4/12/2552
11/12/2552
15/12/2552
15/12/2552
21/12/2552
22/12/2552
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คณะเยี่ยมชม
กลุ่มสถาบันพัฒนาสื่อเพื่อประชาชน มูลนิธิเพื่อการเรียนรู้
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซ็นฟรังซิสเซีเวียร์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท สุพรีเดอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
คณะแพทย์ประจำบ้านสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
คณะผู้บริหารและเยาวชนจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ  
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นำคณะผู้รับทุนจากองค์การอนามัยโลก
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
คณะสตรีคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
คณะชาวต่างชาติ
คณะนักเรียนพยาบาลทหารเรือ
คณะอาจารย์และนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะชาวต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น
คณะนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทย์จากประเทศอินเดีย
คณะอาจารย์และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

จำนวน
32
77
79
6
35
11
18
32
75
8
33
4
76
58
22
2
35
36
4
8
13
36

ภาคผนวกฉ
การให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลผ่านสื่อ


ประเภทสื่อเรื่อง

วันที่เผยแพร่

โทรทัศน์

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

ร ายการวิทยุแห่งป ระเทศไทยสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ เรื่อง บ้านพักฉ ุกเฉิน
16 ม.ค.
มหาวิทยาลัยช ีวิต สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
24 ม.ค.
ทีวีบูรพาถ่ายทำและสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
3 ก.พ.
สถานีว ิทยุโทรทัศน์ก องทัพบ กช่อง 5 ถ่ายทำการทำกิจกรรมของKFC ที่บ้าน 3
6 ก.พ.
รายการผู้หญิงถึงผ ู้หญิง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 สัมภาษณ์ 
ผอู้ ำนวยการสมาคมฯ เรื่อง   หลักสูตรโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน  
2 มี.ค.
รายการไทยมุง สถานีโทรทัศน์ท ีวีไทย สัมภาษณ์ผ ู้อำนวยการสมาคมฯ 
และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 2 คน เรื่อง สิทธิส ตรีกับการให้กำเนิด
4 มี.ค.
รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3  
ถ่ายทำกิจกรรมโลกหมุนได้ด้วยมือฉันทบี่ ้านเด็ก
4 มี.ค.
รายการทีวีไทยสุดส ัปดาห์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเีอส สัมภาษณ์ 
ผอู้ ำนวยการสมาคมฯ เรื่อง  โลกหมุนได้ด ้วยมือฉัน สำหรับเด็กเล็ก
รายการวาระประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ท ีวไีทย ทีวสี าธารณะ 
สัมภาษณ์ผ ู้อำนวยการสมาคมฯ และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อถ่ายทำสารคดีข ่าว 
เรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว
3 เม.ย.
สื่อโทรทัศน์ วิทยุ ถ่ายภาพบรรยายการเยี่ยมชมสมาคมฯ ของคุณน วลพรรณ ล่ำซำ    
ผู้ช่วยรัฐมนตรีป ระจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
และสัมภาษณ์  ผู้อำนวยการสมาคมฯ
24 เม.ย.
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สัมภาษณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์แ ละหาทุน ของสมาคมฯ 
และผู้อำนวยการสมาคมฯ ในกิจกรรมทบี่ ริษัท ยูนลิ เีวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด (ซันซิลค์)
สถานีโทรทัศน์ astv รายการสังคมอุดมสุข สัมภาษณ์ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์   
และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน เรื่อง   การตั้งครรภ์ข องคุณแ ม่วัยร ุ่น

15 ก.ค.
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13
14

15

16

สถานีโทรทัศน์ส าธารณะ   TPBS   รายการเปิดป ม สัมภาษณ์ส มาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 
เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
สื่อมวลชน  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  ถ่ายภาพและสัมภาษณ์  
ประธานบริหารจีอี  แคปปิตอล  โกลบอล  แบงกิ้ง มามอบประกาศนียบัตร 
โครงการ  “ผู้หญิงร อบรูเ้รื่องเงิน”  และเยี่ยมชมสมาคมฯ
รายการกรรมลิขิต บริษัท กันต นา กรุ๊ป จำกัด ทางสถานีโทรทัศน์ก องทัพบกช่อง 5  
บันทึกเทปและสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือ
ผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน
ผู้อำนวยการสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์ผ ่านทีวขี องบางกอกโพสต์ เรื่อง 
เมื่อผู้หญิงเกิดปัญหาความรุนแรง  ผู้หญิงควรจะทำตัวอ ย่างไร

28 ส.ค.

วิทยุ 
1 
2
3

ASTV รายการวิทยุ สัมภาษณ์ผ ู้อำนวยการสมาคมฯ  เรื่อง บทบาทผู้หญิงกับการเมือง
รายการวิทยุ ครอบครัวข ่าว ไทยทีวีสีช่อง 3 นายกสมาคมฯ และสมาชิกแม่ลูกอ่อน 
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือและให้การดูแลสมาชิกทเี่ป็นแม่ลูกอ่อน  
สถานีวิทยุ สวพ.FM 91สัมภาษณ์ส ด ผู้อำนวยการสมาคมฯ และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 
เรื่อง การดำเนินงานของสมาคมฯ และปัญหาความรุนแรง, ความรุนแรงในครอบครัว

12 ส.ค.
19  พ.ย.

สิ่งพิมพ์
1
2
3
4
5

บรรณาธิการและช่างภาพ นิตยสารแม่และเด็ก สัมภาษณ์ผ ู้อำนวยการสมาคมฯ 
และสมาชิกบ ้านพักฉุกเฉิน  เรื่อง คุณแม่วัยใส
หนังสือพิมพ์ไทยคม สัมภาษณ์ห ัวหน้าบ้านเด็ก เรื่อง การเป็นพี่เลี้ยงเปรียบเสมือน
แม่ข องเด็กที่ขาดแม่ เนื่องในวันแม่
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ และสถานีโทรทัศน์ ASTV สัมภาษณ์นายกสมาคมฯ 
และสมาชิกบ ้านพักฉ ุกเฉิน เรื่อง ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์    
ผู้อำนวยการสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์น ิตยสาร Marie Claire ที่ได้จ ัดแ คมเปญ 
รณรงค์ย ุตคิ วามรุนแรงในผู้หญิง  เรื่อง ปัญหาความรุนแรง
ผูส้ ื่อข่าวหนังสือพิมพ์ม ติช น ขอข้อมูลสถิติของผู้ถูกข่มขืนทอี่ ยู่ในบ้านพักฉุกเฉิน 
เพื่อนำเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ม ติชน
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13 ส.ค.
15 ต.ค.

6

นิตยสารสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
โครงการ Beautiful Tomorrow  ของบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด  

25 พ.ค.

เวปไซท์
1
2

บริษัท ฟุ๊คดุ๊ค โปรดักชั่น จำกัด เผยแพร่ข่าวประชามัมพันธ์สมาคมฯ 
ผ่านเวปไซท์ ให้ในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
Website songburi.com เผยแพร่ข ่าวประชาสัมพันธ์ส มาคมฯ 
ผ่านเวปไซท์ ให้ในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

อื่นๆ
1

2
3

4

5

6

นักศึกษาปริญญาเอกจาก Royal Holloway University of London สัมภาษณ์  
ผู้อำนวยการสมาคมฯ  และผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
เรื่อง การจัดการสถานการณ์ค วามรุนแรงของสตรีภายในสมาคมฯ
8  พ.ค.
นักศึกษามหาวิทยาลัยศ รีปทุม สัมภาษณ์ผ ู้อำนวยการสมาคมฯ และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน  
เรื่อง แม่ว ัยละอ่อน เพื่อส่งเข้าป ระกวดโครงการสายฟ้าน ้อย ของสมาคมฯ
นักศึกษามหาวิทยาลัยห อการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุการกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ สัมภาษณ์ผ ู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
เรื่อง ประวัติความเป็นม าและการดำเนินง านของสมาคมฯ
นักศึกษามหาวิทยาลัยก รุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ วิชา Radio Journalism Workshop  
สัมภาษณ์ผ ู้อำนวยการสมาคมฯ และสัมภาษณ์ส มาชิก 2 คน  
เรื่อง การตั้งครรภ์ก ่อนวัยอันควร  
15 ส.ค.
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์แ ละรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัมภาษณ์  
นักส ังคมสงเคราะห์ และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน  เรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว 
และผู้หญิงทถี่ ูกล่อลวงไปค้าประเวณี
20 ส.ค.
เยาวชนจากโครงการ “เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์” ปี 2552 ถ่ายทำวิดที ัศน์ส ถานที่
ของสมาคมฯ  และสัมภาษณ์ส มาชิกบ้านพักฉุกเฉิน เรื่อง การได้รับความช่วยเหลือ
จากบ้านพักฉุกเฉินแ ละการฝึกอาชีพ   
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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
501/1หมู่3ซอยเดชะตุงคะ1ถนนเดชะตุงคะแขวงสีกันเขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร10210  โทร.02-292-2301-7,02-929-2222
Email : admin@apsw-thailand.org
www.apsw-thailand.org
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