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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
 

 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานสาธารณกุศลให้ความช่วย
เหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิตผ่านกระบวนการช่วยเหลือฟื้นฟูสร้างความ
เข้มแข็ง ให้การศึกษาและฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถานภาพ ให้สามารถยืน
หยัดได้ในสังคมอย่างเหมาะสมรวมทั้งดำเนินกิจกรรมในเชิงรุกที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหาที่
เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กการรณรงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้าง
สถานภาพศักยภาพสิทธิและโอกาสของผู้หญิงในสังคม

 งานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯนั้นนับว่าครอบคลุมและค่อนข้างครบวงจร
และค่อนข้างหลากหลาย เริ่มต้นจากงานช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อ 30 ปีที่แล้ว จนถึงวัน
นี้มีผู้หญิงและเด็กกว่า50,000รายซึ่งได้รับบริการจากบ้านพักฉุกเฉินณวันนี้บ้านพัก
ฉุกเฉินยังคงมีงานหลักในการดูแลผู้หญิงที่ประสบปัญหาต่างๆเช่นถูกกระทำรุนแรงทำร้าย
ร่างกายถูกข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศถูกทอดทิ้งท้องไม่พร้อมติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ขัดแย้ง
ภายในครอบครัวไม่มีงานทำไม่มีที่พักฯลฯโดยในแต่ละวันมีผู้หญิงและเด็กที่พักอาศัย
รับความช่วยเหลืออยู่ประมาณ140คนโดยเฉลี่ย

 จากประสบการณ์อันยาวนานในการให้ความช่วยเหลือดูแลปัญหาของผู้หญิงและเด็ก
งานจึงค่อยๆปรับพัฒนาทั้งในเชิงคุณภาพการให้บริการและตามปีที่ผ่านไปขยายกรอบ
ภารกิจให้ครอบคลุมงานในเชิงรุก เน้นการป้องกันปัญหาด้วยการทำงานกับเยาวชน และ
การรณรงค์ในระดับนโยบายเพื่อเสริมสร้างสถานภาพของผู้หญิงอันนำไปสู่ความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายในสังคมด้วย

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
501/1หมู่3ซอยเดชะตุงคะ1ถนนเดชะตุงคะแขวงสีกันเขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร10210
โทร02-929-2301-7,02-929-2222

Email:admin@apsw-thailand.org
www.apsw-thailand.org
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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ประจำปีพ.ศ.2555-2557
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  และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทาท 

  หญิงชายและการพัฒนา 
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6apsw



7 apsw

สารบัญ

   หน้า

ผลการดำเนินงานในปี2556 8

งานเด่นงานดัง  10

บ้านพักฉุกเฉิน  11

งานการศึกษาและฝึกอาชีพ 31

งานพัฒนาเยาวชนและโครงการ 37

งานเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 41

งานประชาสัมพันธ์และหาทุน 45

ผู้สนใจและสนับสนุนการดำเนินงานสมาคมฯ 55

การบริหารงานทั่วไปบุคลากรและการเงิน 61

ความเคลื่อนไหวรอบรั้วสมาคมฯ 65

รางวัล“ผู้หญิง”และ“ผู้ชาย”แห่งปี2556 73

รายชื่อเจ้าหน้าที่ 77



ภาคผนวก กรายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการของบ้านพัก

  ฉุกเฉินปีพ.ศ.2556 84

 ขรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร 88

 คการนำแสดงผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 89

  และออกบริการชุมชนตามหน่วยงานต่างๆ 

 งรายชื่อคณะเยี่ยมชมกิจกรรมสมาคมฯ 91

 จการให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล 97



8apsw

สรุปการดำเนินงานในปี2556
 

 

  การดำเนินงานที่สำคัญในปี2556อาจสรุปได้โดยจำแนกเป็นประเภทต่างๆคือ

 งานถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคมในปีที่ผ่านมาด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก

มูลนิธินิปปอนระหว่างวันที่22-26กรกฎาคม2557สมาคมฯได้จัดสัมมนาระหว่างประเทศเรื่อง

“การบริหารงานบ้านพักฉุกเฉิน”ให้กลุ่มประเทศในลุ่มน้ำโขงห้าประเทศคือพม่าลาวกัมพูชา

ไทย และเวียดนาม ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบด้าน

นโยบาย และผู้บริหารบ้านพักฉุกเฉินของแต่ละประเทศ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เรื่องความรุนแรงจากญี่ปุ่นฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและมาเลเซียร่วมให้ความรู้และดำเนินการ

อภปิรายงานสมัมนานี้ได้รบัความสนใจจากผู้เขา้รว่มสมัมนาอยา่งมากทกุประเทศได้จดัทำแผนปฏบิตัิ

งานสำหรับประเทศของตนเองและนำแผนนั้นไปปฏิบัติในช่วงครึ่งหลังของปี

 ในการฝึกอบรมครั้งนี้Mr.ShuichiOhnoผู้อำนวยการมูลนิธินิปปอนและMr.Yohei

Sasakawaประธานมูลนิธิฯได้มาเยี่ยมการฝึกอบรมและยืนยันการสนับสนุนการฝึกอบรมสำหรับปี

ถัดไปด้วย

 งานเข้าร่วมกับสังคมเพื่อฝึกอาชีพให้สมาชิกบ้านพัก ในปีที่ผ่านมาบริษัท ไอซีซี อินเตอร์

เนชั่นแนล(มหาชน)ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคชุดชั้นในเก่าเพื่อรับส่วนลดแลกซื้อชุดชั้นในวาโก้ใหม่

และบริจาคชุดชั้นในเก่าให้สมาคมฯนำไปใช้ฝึกอาชีพให้สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินเพื่อจำหน่ายและยัง

ได้รว่มมอืกบับรษิทัจาโนเม่ฝกึสอนให้สมาชกิบา้นพกัใช้จกัรทำงานศลิปะประดษิฐ์เพือ่ตกแตง่ชิน้งาน

ทั้งยังรับผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในร้านของวาโก้เองด้วยนับเป็นการทำงานที่ครบวงจร

 

 อีกงานหนึ่งเป็นการฝึกอาชีพแม่บ้านโรงแรมด้วยความร่วมมือของNEEDeedและโรงแรม

ในกลุ่มIHGผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถเลือกสมัครงานกับโรงแรมได้

 งานฝึกอบรมผู้บริการงานสังคมในปีที่ผ่านมาสมาคมฯได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก

สโมสรซอนต้าพื้นที่6เขต17ร่วมกับมูลนิธิวิจัยและพัฒนาสุขภาพทางเพศและเครือข่ายพ่อแม่

ไทยในวิถีแอดเลอร์จัดโครงการฝึกอบรมการอบรมเชิงประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูและผู้บริการงาน
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สงัคมเพือ่เสรมิสมรรถนะดา้นการดแูลจติใจตนเองและผู้อืน่ในหวัขอ้“เสน้ทางพฒันาคณุคา่ในตนและ

สังคมของสตรีไทย(TowardsSelfEsteemandSocialProgressofWomeninThailand)” 

โดย รศ.ดร.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ และคณะ การฝึกอบรมครั้งนี้ช่วยให้ผู้เข้าอบรมรู้คุณค่าแห่งตน

และนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบการทำงานของตนเอง

 นอกจากนั้นในวันที่27พฤศจิกายน2556สมาคมฯได้รับเกียรติจากฯพณฯเอกอัคร

ราชทูตอัฟริกาใต้(Ms.RobinaP.Marks)นำคณะเอกอัครราชทูตสตรีจาก5ประเทศคือ......

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมฯเนื่องในโอกาสวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

 และเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2556สมาคมฯได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องการยุติ

ความรุนแรงต่อสตรีกับสโมสรซอนต้าพื้นที่6พร้อมทั้งองค์กรพันธมิตรและสโมสรซอนต้ากรุงเทพ

2พร้อมทั้งองค์กรพันธมิตร

 จึงอาจกล่าวได้ว่าปี2556เป็นปีที่สมาคมฯได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อ

สังคมนานาชาติและพยายามพัฒนาขีดความสามารถของสมาคมฯเองไปพร้อมๆกัน
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งานเด่นงานดัง
 

  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง“Towardsa
MoreResponsiveandEffectiveManagementofSheltersintheMekong
Countries” เพื่อให้เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติ และ
พัฒนากรอบหรือมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงานของบ้านพักสำหรับสตรี อันนำ
ไปสู่ความร่วมมือในการสร้างเครื่องมือมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้25-30คน
ประกอบไปดว้ยผู้บรหิารและเจา้หนา้ที่ระดบัสงูที่มหีนา้ที่ควบคมุดแูลและบรหิาร
จดัการงานดา้นบา้นพกัสำหรบัสตรีที่ได้รบัผลกระทบจากความรนุแรงในครอบครวั
จาก5ประเทศคือกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามและประเทศไทยรวมประมาณ
25-30คน
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บ้านพักฉุกเฉิน
 

 การให้บริการของบ้านพักฉุกเฉิน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เน้นการให้
ความชว่ยเหลอืผู้หญงิและเดก็ที่เดอืดรอ้นจากปญัหาตา่งๆที่เกดิขึน้ในสงัคม
โดยให้ความชว่ยเหลอืดา้นทีพ่กัอาศยัอาหารสขุภาพอนามยัรวมทัง้การให้คำ
ปรกึษาแนะนำการให้ทกัษะชวีติและให้กำลงัใจโดยใช้หลกัสงัคมสงเคราะห์
และกระบวนการจัดการกลุ่มบำบัดทางจิต เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นใน
ตนเองสามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วยปกติสุขและช่วยเหลือตนเองได้
การให้บรกิารและความชว่ยเหลอืนอกเหนอืจากการให้เขา้พกัที่บา้นพกัฉกุเฉนิ
แล้วโครงการคลินิกผู้หญิงได้เปิดบริการทางโทรศัพท์ให้คำปรึกษาแนะนำ
ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์เช่นท้องเมื่อไม่พร้อมโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ปัญหาโรคเอดส์และการหมดวัยเจริญพันธุ์ฯลฯ
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บ้านพักฉุกเฉิน
บ้านพักฉุกเฉิน
 ให้ความชว่ยเหลอืผู้หญงิและเดก็ที่ประสบปญัหาตา่งๆมีผูร้บัความชว่ยเหลอืพกัอาศยัสำหรบั
ตัวบ้านพักฉุกเฉินที่รองรับผู้ประสบปัญหานั้นมี2หลังและมีพื้นที่บางส่วนในบริเวณที่แยกออก
เป็นพิเศษสำหรับการดูแลเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก
     
บ้านเด็ก
 บ้านเด็กเป็นสถานที่ดูแลเด็กและรับเลี้ยงเด็กในช่วงอายุวัย2-9ขวบซึ่งเป็นบุตรของผู้เดือด
รอ้นทีม่าขอรบัความชว่ยเหลอืในระหวา่งที่มารดารบัการฟืน้ฟูรา่งกาย/จติใจหรอืพกัรอคลอดถงึหลงั 
คลอดรวมทัง้บตุรของผู้ฝากเลีย้งซึง่ครอบครวัอาจไม่พรอ้มตลอดจนเดก็ที่ถกูลว่งละเมดิและถกูแยก
ออกมาจากครอบครัว
 ทั้งนี้มีครูและพี่เลี้ยงเด็กเป็นผู้ดูแลและเสริมสร้างพัฒนาการร่างกายอารมณ์และสติปัญญา
โดยมุ่งเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมผู้อื่นในสังคมได้ อีกทั้งลดผล 
กระทบความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กพร้อมทั้งสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี
 
ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
 ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนเป็นสถานที่ดูแลเด็กทารกซึ่งเป็นบุตรผู้เดือดร้อนที่ประสบปัญหาท้องเมื่อ
ไม่พร้อมที่ต้องการยกบุตร เพื่อหาพ่อแม่อุปถัมภ์หรือมารดาของเด็ก ฝากเลี้ยงชั่วคราว เพื่อไปหา
งานทำหรือศึกษาต่อทั้งนี้มีพี่เลี้ยงดูแลเด็กทารกทำหน้าที่ดูแลพัฒนาการร่างกายและจิตใจตลอด 
24ชั่วโมง
 
ศูนย์กนิษฐ์นารี
 ศูนย์กนิษฐ์นารีเป็นงานส่วนหนึ่งของบ้านพักฉุกเฉิน เป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิง
และเด็กที่ถูกข่มขืนซึ่งให้บริการโดยทีมงานสหวิชาชีพอย่างครบวงจรรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ
ประสานงานเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายให้ในกรณีที่ผู้ประสบปัญหาต้องการดำเนินคดีผู้กระทำผิด
นอกจากนั้นยังให้บริการทางโทรศัพท์แก่ผู้ประสบปัญหาทุกๆประเภทด้วย
 

บ้านพักฉุกเฉินเปิดให้บริการทุกวันโดยมีนักสังคมสงเคราะห์และ/หรือนักจิตวิทยา
ให้การปรึกษาตลอด24ชั่วโมง

บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
โทร.0-2929-2222,0-2929-3926,0-2929-2422-23โทรสาร0-2566-270



13 apsw

กระบวนการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน

1.บริการด้านสังคมสงเคราะห์/
จิตวิทยา

จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว อาหาร ยา•
สิ่งจำเป็นต่างๆ
นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยาให้•
คำปรกึษาให้กำลงัใจและทางเลอืกโดย
ยึดผู้หญิงและเด็กเป็นศูนย์กลาง โดย
ใช้แนวทาง การเสริมสร้างศักยภาพ 
(Empowerment)
จัดกลุ่มบำบัดฟื้นฟูจิตใจ•
เป็นสื่อกลางขอความช่วยเหลือหน่วย•
งานรัฐและเอกชน
เยี่ยมบ้าน สร้างความเข้าใจและฟื้นฟู•
ครอบครัว

5.ติดตามผล  
เมื่อพ้นจากบ้านพักฉุกเฉินไปแล้ว

2.บริการด้านการแพทย์
แพทย์สูตินารีเวชและจิตแพทย์(อาสาสมัคร) •
ให้การตรวจและให้คำแนะนำปรึกษาด้าน
การวางแผนครอบครัว/โรคต่างๆทาง
เพศสัมพันธ์และด้านเพศศึกษาและดูแล
ด้านสุขภาพจิตตามลำดับ
ส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษาวินิจฉัยทาง•
กาย-จิต/รักษาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล
ของรัฐ เช่น วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล /
สถาบันบำราศนราดูร / โรงพยาบาล
ศรีธัญญา/ศูนย์บริการสาธารณสุข15
และ60ฯลฯ
ติดตามผลและเยี่ยมเยียนผู้ที่เข้ารับการ •
รักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

3.บริการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพ

ให้ความรู้ดา้นตา่งๆที่จำเปน็เชน่การ•
วางแผนครอบครัว เอชไอวี / เอดส์
การดูแลเด็กฯลฯ
เสริมสร้างทักษะชีวิต•
ฝึกอาชีพตามความสนใจ•
ให้บริการการศึกษาตามระบบการ•
ศึกษาของประเทศทั้งในระบบและการ
ศึกษานอกโรงเรียนในระดับประถม
และมัธยม

4.บริการด้านกฎหมาย   
ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นและ•
กระบวนการยุติธรรม
ศนูยก์ลางรบัเรือ่งและตดิตอ่สถานีตำรวจ•
ที่เกี่ยวข้อง/ติดตามผลคดี
เป็นสื่อกลางติดต่อหน่วยงานเอกชนและ•
รัฐที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (เช่น
มูลนิธิเพื่อนหญิง / สมาคมบัณฑิตสตรี
ทางกฎหมายฯ)
ร่วมสอบพยานเด็กตาม ป.วิ อาญา •
พ.ศ.2543
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งานบ้านพักฉุกเฉิน
 

1. จำนวนและประเภทปัญหาของผู้หญิงและเด็ก

  1.1จำนวนที่รับความช่วยเหลือ
 ในปี2556มีผู้หญิงและเด็กที่มาขอรับการช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉินรวมทั้งสิ้น

1,541รายแบ่งเป็น 

 -ผู้หญิงและเด็กเข้าพักบ้านพักฉุกเฉิน 335 ราย 

 -ผู้หญิงขอรับการปรึกษาด้วยตนเองแต่ไม่เข้าพัก 83 ราย 

 -ผู้หญิงขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์ 1,107 ราย 

 -ผู้หญิงขอรับคำปรึกษาทางอินเตอร์เน็ต 16 ราย
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุระดับการศึกษาภูมิลำเนาและการนำส่งมีปรากฏในภาคผนวกก

 1.2ภาพรวมประเภทปัญหาที่ผู้หญิงและเด็กประสบ

             ประเภทของปัญหา  จำนวน/ราย
1.ปัญหาครอบครัว    97

2.ปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม -จากสามี/แฟน72ราย

   -จากถูกข่มขืน9ราย   81

3.ความรุนแรง -ถูกสามีทุบตีทำร้ายร่างกาย/จิตใจ107ราย 112

   -บิดา/แม่สามี/พี่ชายทำร้าย5ราย 

4.ปัญหาผู้ติดเชื้อHIV/AIDS   17 

5.ปัญหาสุขภาพกาย34ราย,สุขภาพจิต21ราย   55 

6.ปัญหาเศรษฐกิจ    22 

7.ถูกข่มขืน-รุมโทรม/อนาจาร(ไม่ตั้งครรภ์) 

(ผู้หญิง4ราย/เด็ก14ราย)   18 

8.อื่นๆเช่นถูกลักทรัพย์9/ผู้สูงอายุ7ราย   16 

      รวมทั้งสิ้น 418

*ไม่นับปัญหาจากกรณีขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์



15 apsw

 1.3ประเภทปัญหา
 1.3.1กรณีท้องเมื่อไม่พร้อม
 ผู้หญิงท้องเมื่อไม่พร้อมมาขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น81รายซึ่งผู้หญิงท้องเมื่อไม่

พรอ้มมาขอคำปรกึษาและกลบัสู่ครอบครวัจำนวน19รายพกัระหวา่งรอคลอด/หลงัคลอดจำนวน

62รายโดยจำแนกอายุดังนี้

เด็กและเยาวชนหญิงอายุ13-18ปี จำนวน 25 ราย (ร้อยละ31)•

ผู้หญิงอายุ19-25ปี  จำนวน 14 ราย (ร้อยละ17)•

ผู้หญิงอายุ26-35ปี  จำนวน 27 ราย (ร้อยละ33)•

ผู้หญิงอายุ36-40ปี  จำนวน 15 ราย (ร้อยละ19)•

 

 1.3.2กรณีติดเชื้อHIV/AIDS
 ผู้ติดเชื้อHIV/AIDSมาขอรับความช่วยเหลือรวม17รายโดยจำแนกได้ดังนี้

ผู้หญิงอายุ16-30ปี  จำนวน 4 ราย (ร้อยละ24)•

ผู้หญิง/ผู้ชายอายุ31-40ปี  จำนวน 10 ราย (ร้อยละ59)•

ผู้หญิงอายุ41–60ปี  จำนวน 3 ราย (ร้อยละ17)•

 

 1.3.3กรณีถูกทำร้าย
 ผู้หญงิและเดก็ที่ประสบปญัหาความรนุแรงในครอบครวัทีม่าขอรบับรกิารความชว่ยเหลอืโดย

พักอาศัยรวมทั้งสิ้น112รายผู้ชาย(สามีผู้กระทำ)จำนวน107รายและจำนวน5รายบิดา

/มารดาสามี/พี่ชายเป็นผู้กระทำโดยปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความรุนแรงนั้นมาจากสามีดื่มสุรา/ติดยา

เสพติดและหึงหวง

 ในจำนวนดังกล่าวมี62รายไม่ต้องการร้องทุกข์ดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้น

 

 1.3.4กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยทางตรงและโดยอ้อม

   เด็กก่อนวัยเรียน  

 บ้านเด็กเป็นสถานที่ดูแลเด็กและรับเลี้ยงเด็กในช่วงอายุวัย1.6ขวบ-9ปีซึ่งเป็นบุตร

ของผู้เดือดร้อนที่มาขอรับความช่วยเหลือในระหว่างที่มารดารับการฟื้นฟูร่างกาย/จิตใจ หรือพัก

รอคลอดถึงหลังคลอด หรือพักเพื่อหลบภัย/อีกทั้งการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย ซึ่งเด็กเหล่า

นั้นส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีทั้งเด็กที่

ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กที่มารดาติดเชื้อเอชไอวี และบิดามารดาต้องโทษจำคุกข้อหายาเสพติด 

ตลอดปี2556มีเด็กอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น72ราย(เด็กผู้หญิง44รายเด็กผู้ชาย28ราย)
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   เด็กอ่อน

 ศนูย์เลีย้งเดก็ออ่นเปน็สถานที่ดแูลเดก็ทารกซึง่เปน็บตุรของผู้หญงิและเดก็ที่ประสบปญัหาทอ้ง

ไม่พร้อมทั้งที่ต้องการหาพ่อแม่อุปถัมภ์ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม และเด็กฝากเลี้ยงชั่วคราว เนื่องจาก

มารดาไปหางานทำหรือศึกษาต่อ

 ตลอดปี2556มีเด็กแรกเกิดฝากเลี้ยงประจำและฝากเฉพาะกลางวันรวม59รายซึ่งมี

ระยะเวลาในการฝากเลี้ยงไม่เกิน1ปีทั้งนี้เป็นเด็กที่แม่ต้องการยกบุตรหาพ่อแม่อุปถัมภ์โดยบ้าน

พักฉุกเฉินส่งต่อมูลนิธิมิตรมวลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

มูลนิธิเด็ก(บ้านทานตะวัน)มูลนิธิคุ้มครองเด็กรวม17รายเป็นเด็กที่แม่ฝากเลี้ยงชั่วคราวและ

รับกลับคืนสู่ครอบครัวที่อยู่ในศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน12รายและเด็กที่แม่ฝากเลี้ยงฝากเฉพาะกลางวัน

เนื่องจากมารดาวัยรุ่นต้องไปเรียนหนังสือ/ไปทำงาน/ไปโรงพยาบาลจำนวน30ราย

 1.3.5กรณีถูกข่มขืน
 ศนูย์กนษิฐ์นารีเปน็สถานที่ชว่ยเหลอืผู้หญงิที่ถกูขม่ขนือยา่งครบวงจรปี2556มีผู้หญงิและ

เด็กที่ถูกข่มขืนกระทำชำเราถูกอนาจารมาขอความช่วยเหลือทั้งสิ้น18ราย(ถูกข่มขืน9ราย

ถูกข่มขืนเป็นเหตุให้ท้อง9ราย)

เด็กอายุ3-8ปี  จำนวน 4 ราย (ร้อยละ22.22)•

เด็กอายุ9-13ปี  จำนวน 3 ราย (ร้อยละ16.66)•

เด็กอายุ14-18ปี จำนวน 7 ราย (ร้อยละ38.90)•

ผู้หญิงอายุ19-24ปี จำนวน 1 ราย (ร้อยละ5.56)•

ผู้หญิงอายุ25-29ปี จำนวน 3 ราย (ร้อยละ16.66)•

 ในจำนวนดังกล่าว ร้อยละ 55.56 ผู้ถูกกระทำมีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา สำหรับ 

ผู้กระทำน้ัน ร้อยละ 33.33 เป็นคนรู้จัก ร้อยละ 27.78 เป็นผู้ชายแปลกหน้า ร้อยละ 16.66 

เป็นเพ่ือนแฟนร้อยละ22.23เป็นบิดาญาติและพ่ีชาย

 

 1.4ประเภทปัญหาของผู้ท่ีมาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์  มีรายละเอียดดังน้ี
 ผู้ประสบปัญหาที่ขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์จำนวน1,107รายในจำนวนดังกล่าว

เป็นหญิง1,004รายคิดเป็นร้อยละ91ที่ประสบปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบเป็นกลุ่มที่มีอายุ

ระหว่าง21-30ปีมากที่สุด152รายคิดเป็นร้อยละ14ของผู้รับบริการทั้งหมดส่วนใหญ่

ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อมจำนวน493รายคิดเป็นร้อยละ45ปัญหาครอบครัวจำนวน

204รายคิดเป็นร้อยละ18ปัญหาติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์58รายคิดเป็นร้อยละ5และปัญหา

ข่มขืน/อนาจารจำนวน28รายคิดเป็นร้อยละ3ปัญหาอื่นๆเช่นพฤติกรรมบุตรหญิง/บุตรชาย
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กฎหมายยาเสพติดไม่มีงานทำและสอบถามข้อมูลจำนวน324รายคิดเป็นร้อยละ29ส่วนใหญ่ 

มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯจำนวน684รายคิดเป็นร้อยละ62

 ผู้ขอรบัการปรกึษาทางโทรศพัท์สว่นใหญ่รูจ้กับา้นพกัฉกุเฉนิจากนติยสารชวีติรกั/คู่สรา้งคู่สม

96รายคดิเปน็รอ้ยละ8อนิเตอร์เนต609รายคดิเปน็รอ้ยละ55องคก์รภาครฐั28รายคดิเปน็

รอ้ยละ3องคก์รเอกชน35รายคดิเปน็รอ้ยละ3เพือ่น/พลเมอืงดีพามา108รายคดิเปน็รอ้ยละ10

ไทยทวีีสีชอ่ง3/วทิยุ38รายคดิเปน็รอ้ยละ3Bug1133/สมดุหนา้เหลอืง193รายคดิเปน็รอ้ยละ18 

ส่วนมากโทรศัพท์มาปรึกษาเวลาเช้า-กลางวันคิดเป็นร้อยละ65และเวลากลางคืนคิดเป็นร้อยละ 

35ตามลำดับ(ภาคผนวกก)



2. กระบวนการให้ความช่วยเหลือและดูแล

 2.1การดูแลฟื้นฟูและเยียวยาผู้หญิงและเด็ก:
 ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหา จะได้รับการดูแลโดยนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาใน 

ทุกด้านในรายที่มีความจำเป็นที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษก็จัดหาบริการพิเศษให้โดยมี

นกัจติวทิยาคลีนกิประจำบา้นพกัฉกุเฉนิได้ตรวจสอบวดัระดบัสติปญัญา/ทดสอบบคุลกิภาพ/ทดสอบ

ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนเป็นกรณีๆไปตามความจำเป็น

 การดูแลอาจแยกตามลักษณะได้ดังนี้

 2.1.1การดูแลสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาโดยทั่วไป
   ศ.เกยีรติคณุพญ.เพญ็ศรีพชิยัสนธินายกสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯีใหก้ารปรกึษาแนะนำ

การดำเนินชีวิตแก่ผู้หญิงเด็กและผู้ปกครองรวมทั้งเป็นประธานในการจัดcaseconferenceร่วม

กับนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์เป็นจำนวน6ครั้งเพื่อ

หาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินที่ประสบปัญหาความรุนแรงถูกข่มขืนท้อง

เมื่อไม่พร้อมผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และเด็กที่ถูกทอดทิ้งจำนวน19ราย

   นพ.พิสาส์นเตชะเกษมและพญ.วรุณากลกิจโกวินท์จิตแพทย์เด็กวิทยาลัยแพทยศาสตร์

กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล(คลินิคกู้ใจ) ได้ให้การบำบัดฟื้นฟูจิตใจให้กับเด็ก/เยาวชน/ผู้หญิง

ประสบปญัหาความรนุแรงในครอบครวัถกูขม่ขนืและพฤตกิรรมกา้วรา้ว/อารมณ์แปรปรวนจำนวน

6 ราย รวม 18 ครั้ง อีกทั้งได้ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพหาแนวทางช่วยเหลือเด็กและครอบครัว

จำนวน1รายรวม2ครั้ง
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 การบำบัดที่โรงพยาบาล•

 สมาคมฯได้สง่เดก็/ผู้หญงิที่ถกูขม่ขนืความรนุแรงในครอบครวัและตดิเชือ้เอชไอวีเขา้รบัคำ

ปรึกษาและการบำบัดฟื้นฟูจิตใจ ภายใต้การดูแลของจิตแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 2 ราย 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จำนวน1รายและโรงพยาบาลศรีธัญญาจำนวน3ราย

   2.1.2การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรผู้หญิงและเด็กดังนี้
 จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณี(Caseconference)ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์

นักจิตวิทยา บ้านพักฉุกเฉิน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพที่มาองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ ได้แก่ มูลนิธิ 

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ศูนย์ประชาบดี โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อหา

แนวทางในการช่วยเหลือฟื้นฟูเยี่ยวยา/ปรับพฤติกรรมเด็ก/เยาวชนและผู้หญิงที่ประสบทางเพศและ

ความรุนแรงในครอบครัวจำนวน15รายเป็นจำนวน12ครั้ง

 นอกจากนี้ นักสังคมสงเคราะห์นำสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ที่ประสบปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว/ความรุนแรงทางเพศเข้าร่วมทำGroupSupportกับทีมมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเพื่อ

หาแนวทางในการเยียวยาดูแลจิตใจจากเพื่อนที่ผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายๆมาแล้วจำนวน6คนเป็น

จำนวน4ครั้ง

 2.1.3 โครงการศิลปะบำบัด
 โครงการนี้เปน็โครงการที่บา้นพกัฉกุเฉนินำศลิปะมาชว่ยบำบดัฟืน้ฟูเยยีวยาจติใจให้กบัผู้หญงิ

และเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงโดยมีคุณฟ้าใสวิเศษกุลนักจิตวิทยาศิลปะบำบัดเป็นผู้ดำเนิน

การฯจัดกิจกรรมให้ในทุกๆวันจันทร์เวลา1.00-18.00น.ซึ่งผู้เข้ารับการบำบัดคือสมาชิกบ้าน

พักฉุกเฉินจำนวน5รายที่เป็นผู้หญิงและเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศและมีปัญหาทางสภาพจิตใจ

มีอาการซึมเศร้าและคิดทำร้ายตนเองโดยใช้ชื่อ“กลุ่มพราวแสงรุ้ง”มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่

ปลอดภัย และให้ผู้เข้ารับการบำบัดรู้จักจัดการกับความทุกข์ สามารถถ่ายเทอารมณ์และปรับตัวเข้า

กับเพื่อนและสังคมได้

 ทั้งนี้คุณฟ้าใสวิเศษกุลและเพื่อนได้มีการจัดกิจกรรม“ร่วมมือปลูกรักพักใจ”ให้กับ

ผู้หญิงและเด็กที่เป็นสมาชิกในบ้านพักฉุกเฉินเพื่อช่วยให้ผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินใหม่

ได้ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับเพื่อนสมาชิกและเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกผู้ที่จะต้องออกไปใช้ชีวิต

ข้างนอกระหว่างวันที่26กันยายน-6ธันวาคม2556โดยมีสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด21ราย

เป็นจำนวน12ครั้ง



19 apsw

 นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครที่เข้ามาจัดกิจกรรมบำบัดผ่านศิลปะแขนงต่างๆให้กับผู้หญิงและ

เด็กที่เป็นสมาชิกในบ้านพักฉุกเฉินอาทิ

 Mrs. Simona Ambrosini และMiss Debbei Christy นักศิลปะบำบัดชาวอิตาลีและชาว

สิงคโปร์เข้ามาทำกิจกรรมศิลปะบำบัดให้ดังนี้

กิจกรรมศิลปะบำบัดให้กับเด็กนักเรียนอายุ6-18ปีจำนวน19คนและสมาชิกบ้านดอกไม้•

(กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อHIV/AIDS)จำนวน13คนในวันอาทิตย์เป็นจำนวน4ครั้ง(เมื่อวันที่

3,10,17และ24กุมภาพันธ์2556)

กิจกรรมศิลปะกับขยะรีไซเคิล ให้กับสมาชิกบ้านเด็กและสมาชิกบ้านดอกไม้(กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อ•

HIV/AIDS)จำนวน15คนเมื่อวันที่17มีนาคม2556

จัดแสดงผลงานศิลปะของสมาชิกบ้านเด็กและสมาชิกบ้านดอกไม้(กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อHIV/AIDS)•

จำนวน35คนเมื่อวันที่30มีนาคม2556

กิจกรรมแฟชั่นโชว์แสดงผลงานศิลปะของสมาชิกบ้านดอกไม้(กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV/AIDS)•

จำนวน10คนสมาชิกวัยรุ่นและสมาชิกบ้านเด็กจำนวน16คนเมื่อวันที่22พฤษภาคม

2556 

 นกัศกึษาคณะเภสชัศาสตร์มหาวทิยาลยัรงัสติจำนวน8คนมาจดักจิกรรมศลิปะบำบดัให้กบัเดก็ 

อายุ2-6ปีจำนวน15คนเมื่อวันที่9พฤษภาคม2556

 คณะของอาจารย์พธูคูศรีพิทักษ์จากมหาวิทยาลัยมหิดลมาจัดกิจกรรม“สตรีศิลป์”ให้

กับสมาชิกผู้หญิงที่เป็นสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินได้ทำกิจกรรมที่ใช้จินตนาการผ่านเสียงดนตรีร่วมกับผู้

หญิงที่เป็นประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่25กันยายน2556

 Miss Susan Dusty จัดกิจกรรม “ดนตรีกับการศึกษาเรื่องสี” ให้กับสมาชิกบ้านเด็กและ

สมาชิกวัยรุ่นจำนวน3ครั้งเมื่อวันที่4,11และ18ธันวาคม2556

 2.2การให้บริการด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต

 2.2.1สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญารวมทั้ง

การฝึกสมาธิการฝึกว่ายน้ำการเล่านิทานศิลปะและดนตรีบำบัดทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์โดยครู

พี่เลี้ยงบ้านเด็ก

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เมื่อวันที่4มกราคม2556•

กจิกรรมหนูรกัการอา่นโดยพาเดก็ๆไปเยีย่มชมและใช้บรกิารหอ้งสมดุTKparkที่เซน็ทรลัเวริล์•

เมื่อวันที่9พฤษภาคม2556
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กิจกรรมการทำคัพเค้ก โดยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท Basf เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน•

2556 

จัดการแสดงรำดอกบัวและรำพุทธานุภาพ ของเด็ก 6 คน เพื่อต้อนรับชาวต่างชาติ ที่มาเข้า•

ร่วมการประชุมผู้หญิงในลุ่มแม่น้ำโขง ณ ห้องอาหาร Cabbages&Condoms เมื่อวันที่ 24

กรกฎาคม2556

กิจกรรมความรักและกำลังใจโดยคุณสุนิสาคุ้มวงษ์เมื่อวันที่4สิงหาคม2556•

กิจกรรม“ค่ายครอบครัวแม่-ลูกสัมพันธ์”มีคู่แม่-ลูกจำนวน16คู่และเด็กอีก6คนเข้า•

ร่วมเมื่อวันที่9-10สิงหาคม2556ณวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์สีกันดอนเมืองโดย

มีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยาพรอุดมรติภาคจิตวิทยาพัฒนาการเด็กมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นวิทยากร

กิจกรรม “รักน้องเพื่อพ่อหลวง” โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย•

เมื่อวันที่6กันยายน2556

กิจกรรมเรียนยิมนาสติก ที่ Thai Cannadian Community Sport ซอยวัชรพล เมื่อวันที่ •

15ธันวาคม2556

จัดให้สมาชิกบ้านเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสมาสต์ในสถานที่ต่างๆจำนวน3ครั้งดังนี้•

 -ครั้งที่1 ณโรงแรมพลาซ่าแอททินี่เมื่อวันที่14ธันวาคม2556

 -ครั้งที่2 ณบา้นMissDebbeiChristyซอยรามอนิทรา65เมือ่วนัที่22ธนัวาคม 

     2556 

 -ครั้งที่3 ณบา้นเดก็สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯีคณุนฤมลสขุเอมลลีลีอนูและ 

   อาสาสมัคร

 ชาวเนเธอร์แลนด์3คนมาจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ให้เมื่อวันที่25ธันวาคม2556 

จัดกิจกรรมศิลปะและดนตรีบำบัดที่อาสาสมัครเข้ามาจัดให้กับเด็กได้แก่

กจิกรรมรอ้งเลน่เตน้รำสำหรบัเดก็กอ่นวนัเรยีนจำนวน6คนในทกุวนัพธุ(เมือ่วนัที่9,16,23•

และ30มกราคม2556)ระหวา่งเวลา18.00-19.30นโดยMissAudreyอาสาสมคัรชาวอเมรกินั 

กิจกรรมถ่ายภาพและเต้นบำบัดให้กับเด็กจำนวน9คนเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2556

โดย Miss Audrey อาสาสมัครชาวอเมริกัน  และ Miss Susan Dustin อาสาสมัครชาว 

ออสเตรเลีย

กิจกรรมถ่ายรูป(ArtTherapy)ให้กับเด็กจำนวน12คนเมื่อวันที่24มีนาคม2556โดย•

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

กิจกรรม“Iamspecial”ฉันเป็นคนพิเศษโดยให้เด็กฟังนิทานและได้แสดงบทบาทสมมติให้•

กับเด็กอายุ3-5ปีจำนวน20คนโดยMissDebbeiChristyและนักศึกษาชาวอเมริกัน 
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4คนเมื่อวันที่25พฤษภาคม2556

กิจกรรม“โรงละครหุ่น”โดยMissSimonaAmbrosiniอาสาสมัครชาวอิตาเลี่ยนเมื่อวันที่•

15กันยายน2556

กจิกรรม“ดนตรีและการศกึษาเรือ่งสทิธิ”ในทกุวนัพธุ(เมือ่วนัที่6,13,20และ27พฤศจกิายน•

2556)ระหว่างเวลา14.30-15.00น.และ17.30-18.30น.โดยMissSusanDusty

และMr.Jerry

จัดทัศนศึกษาพาเด็กเล็กไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่จำนวน4ครั้งดังนี้•

 -ครั้งที่1 จำนวนเด็ก33คนไปสวนสยามเมื่อวันที่11มีนาคม2556

 -ครั้งที่2 จำนวนเด็ก20คนไปหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่6 

   พฤษภาคม2556

 -ครั้งที่3 จำนวนเดก็และวยัรุน่23คนไปสวนสตัว์ซาฟารีเวริล์เมือ่วนัที่28กรกฎาคม 

          2556 

 -ครั้งที่4 จำนวนเด็กและวัยรุ่น28คนไปสวนสัตว์ดุสิตเมื่อวันที่6ธันวาคม

   2556
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 สำหรับผู้ปกครองกลุ่มเด็กเล็ก

 การให้คำปรกึษา-โดยนกัจติวิทยาคลินคิและนกัจติวทิยาพฒันาการใหก้ารปรกึษาผู้ปกครอง

ซึง่ประสบปญัหาความรนุแรงในครอบครวัในประเดน็เดก็สมาธิสัน้เดก็ดือ้กา้วรา้วเดก็เรยีกรอ้งความ

สนใจเด็กกลัวการถูกทอดทิ้งเด็กเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงการจัดการความเครียดเป็นต้น

 การจัดอบรมให้องค์ความรู้

 - จัดอบรม “เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ” ให้กับผู้ปกครองเด็กที่ได้รับความรุนแรง

ในครอบครัวจำนวน9ครั้งโดยนักจิตวิทยาบ้านพักฉุกเฉินและอาจารย์รักชุณหกาญจน์จาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดือนละ1ครั้งในวันอาทิตย์เวลา13.00-15.00น.ณห้องประชุม

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ อีกทั้งจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยคุณ

สมชาติทาแกงจากสภากาชาดไทยและเรื่องสิทธิเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยคุณณัฐวุฒิบัว

ประทุมนักกฎหมายจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กณห้องประชุมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

งานเชิงรุก-บ้านเด็กได้ดำเนินการทำงานในเชิงรุกกับกลุ่มเด็กนักเรียน

ครูนวมัย นาคธนและทีมงานครูบ้านเด็ก บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมฯ ได้แบ่งปันและจัดกิจกรรม •

หลักสูตรโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน(สำหรับเด็กเล็ก)ให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมปีที่1-4โรง

เรียนเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์จำนวน6ครั้ง(เมื่อวันที่10,17,24,31มกราคมและ14,17

กุมภาพันธ์2556)รวมมีนักเรียนที่เข้าร่วม170-200คน

 2.2.2สำหรับสมาชิกเยาวชนและสมาชิกที่ท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น
 การดำเนินงานที่เกี่ยวกับเยาวชนในบ้านพักฉุกเฉินประมวลได้ดังนี้

 สำหรับเยาวชน

 (1)โครงการเสริมสร้างพลังด้วยเสียงดนตรีและศิลปะ

 โครงการเสริมสร้างพลังด้วยเสียงดนตรีและศิลปะ เป็นหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างพลัง

และพัฒนาการด้านอารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ให้กับเยาวชนและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรง

กิจกรรมจะเป็นการกล่อมเกลาจากการเรียนรู้ผ่านประสบการจากเสียงดนตรี โดยใช้เสียงดนตรี

เป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ทั้งการฟังการเต้นการขับร้องและการถ่ายภาพโดยมีMiss 

AudreyและMissSusanDustinอาสาสมัครชาวออสเตรเลียเป็นวิทยากรรายละเอียดสำหรับ

การดำเนินงานปรากฏในภาคผนวกค

 กิจกรรมประกอบด้วย
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 1.การร้องเล่นเต้นรำจำนวน4ครั้ง(เมื่อวันที่9,16,23และ30มกราคม2556) 

มีเด็กอายุ6-15ปีเข้าร่วม12คน

 2.การถ่ายภาพและเต้นบำบัดจำนวน1ครั้ง(เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2556)มีเด็กวัย

รุ่นเข้าร่วม10คน

 3.การเต้นลดความรุนแรงมีวัตถประสงค์เพื่อนำไปเผยแพร่และรณรงค์การใช้ความรุนแรง 

ต่อเด็กและสตรีจำนวน1ครั้ง(เมื่อวันที่9มีนาคม2556)มีเด็กจำนวน15คนและสมาชิก

บ้านดอกไม้(กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อHIV/AIDS)จำนวน15คนเป็นผู้เข้าร่วม

 4.การเต้นบำบัดจำนวน2ครั้ง(เมื่อวันที่13และ20เมษายน2556)มีเด็กเข้าร่วม

9คน

 ผลที่ได้รับ

 สมาชกิที่ได้เขา้รว่มโดยเฉพาะในกลุม่เดก็มีพฒันาการทางทกัษะตา่งๆอยา่งตอ่เนือ่งนอกจาก

นี้กิจกรรมที่มียังบ่มเพาะให้ได้ซึมซับวัฒนธรรมคุณธรรมมีจิตเมตตาและใกล้ชิดธรรมชาติซึ่งจะ

ช่วยหล่อหลอมให้มีจิตใจที่อ่อนโยนอีกทั้งช่วยพัฒนาบุคลิกภาพในองค์รวมอีกด้วย

 (2)กิจกรรมด้านการศึกษาและทักษะชีวิต

 สำหรบัสมาชกิเยาวชนจดัให้เขา้เรยีนในสถานศกึษาในเขตดอนเมอืงโรงเรยีนบำรงุรวิวรรณ

วิทยา,เทคนิคดอนเมืองและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนโดยแยกเป็นประถมศึกษาจำนวน10

รายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน2รายชั้นสายอาชีพจำนวน2รายและนักเรียนโรงเรียน

ปัญญาภิวัฒน์จำนวน1ราย

โครงการพบกัน...วันปิดเทอมครั้งที่6เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตโดยให้•

เยาวชนได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีการเรียนรู้เรื่อง“ดิน”ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับดินนำไป

สู่การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตร ณ บ้านดิน จังหวัด

นครราชสีมาจัดให้กลุ่มเด็ก/วัยรุ่นจำนวน10คนเมื่อวันที่8-11เมษายน2556โดยมี

คุณวิจิตรว่องวารีทิพย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเยาวชน(บ้านเพื่อนใจวัยทีน)ดอนเมืองเป็น

วิทยากร

กิจกรรม“สวนผักบ้านพักฉุกเฉิน”ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความรับผิด•

ชอบสรา้งความสามคัคีใช้ชวีติอยู่อยา่งพอเพยีงตามวถิีพึง่พาตนเองรวมทัง้ชว่ยให้คลายเครยีด

โดยผ่านการทำผักสวนครัวเพาะถั่วงอกสอนการทำมาหากินการออมและแบ่งปันกิจกรรม

ทำในช่วงวันหยุดและหลังเลิกเรียนโดยมีคุณกรีฑาแก้วประดิษฐ์เป็นผู้ดูแล



24apsw

กจิกรรมให้ความรู้ในหวัขอ้“ผู้บรโิภคแสนฉลาด”โดยนสิติคณะครศุาสตร์สาขาวชิาธรุกจิศกึษา•

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่26มิถุนายน2556โดยมีผู้เข้าร่วม23คน

 สำหรับสมาชิกเยาวชนที่ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อมหรือแม่ลูกอ่อน จัดให้เข้า

รับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ราย ที่โรงเรียนบำรุงรวิวรณวิทยา 

 กจิกรรมอบรมให้ความรู้หลกัสตูร“การดแูลมารดาและทารก”โดยอาจารย์สายทองชาวสวน

และคณาจารย์จากสภากาชาดไทยให้ความรู้แก่คนท้องและแม่ลูกอ่อนจำนวน2ครั้งมีผู้เข้าร่วม

40คนระหว่างวันที่22-25เมษายนและ26-29สิงหาคมเวลา9.00-16.00น.ณห้อง

ประชุมบุญเกื้อ-กิ่งแก้วสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

 กิจกรรมอบรมให้ความรู้“เสริมสร้างความเข็มแข็งทางจิตใจเตรียมความพร้อมกับการเป็น 

แม่เลี้ยงเดี่ยว” ให้กับคนท้องเมื่อไม่พร้อม จำนวน 25 ราย จำนวน 12 ครั้ง โดยนักจิตวิทยา

และนักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา10.00-12.00น. 

ณห้องกิจกรรมบ้านพักฉุกเฉิน

 กิจกรรมให้ความรู้ “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” โดยคุณสมชาติ ทาแกง จาก

สภากาชาดไทย

 กจิกรรมแม่มอืใหม่หวัใจวยัรุน่เปน็กจิกรรมที่สง่เสรมิการปรบัวธิีคดิและทศันคติตอ่ตนเองให้มี 

มุมมองใหม่ๆเพื่อเป็นพลังในการต่อสู้กับปัญหาเน้นให้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ภายใต้การ

พิจารณาทางเลือกอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งเสริมทักษะการปฏิเสธ ให้เรียนรู้ที่จะยืนหยัดความคิด

ของตนเองเห็นคุณค่าและภูมิใจในตนเองและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและ

ปลอดภัยโดยคุณกรีฑาแก้วประดิษฐ์ในทุกวันพุธระหว่างเวลามีแม่วัยรุ่นที่เข้าร่วม30คน

 กจิกรรมให้ความรู้เรือ่งสขุภาพสทิธิสตรีการคดิเชงิบวกและประเมนิความเครยีดโดยนาวา 

อากาศหญิงวัลลภภาอันดาราอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจิตเวชวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

เมื่อวันที่9พฤษภาคม2556

 การอบรม“หลกัสตูรการเตรียมความพรอ้มสำหรบัคณุแม่มอืใหม่”ให้กบัหญงิตัง้ครรภ์ที่ไม่เคย

คลอดลกูมากอ่นในหวัขอ้การดแูลตวัเองกอ่นคลอดโภชนาการการออกกำลงักายสขุภาพกาย/ใจและ

ความสะเทอืนใจการคลอดการดแูลตวัเองหลงัคลอดตามธรรมชาติและการผา่ตดัคลอดการดแูลทารก

เรือ่งพืน้ฐานสำหรบัเดก็แรกเกดิโดยทมีนกัจติวทิยาและนกัสงัคมสงเคราะห์บา้นพกัฉกุเฉนิจำนวน2

ครัง้ครัง้ที่1เมือ่วนัที่27-28มนีาคม/4-510-11และ18เมษายน2556มีสมาชกิเขา้รว่ม2ราย 

ครั้งที่2เมื่อวันที่9-1016-1723-24และ30กันยายน/17ตุลาคม2556มีสมาชิกเข้า

ร่วม4ราย
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สำหรับเยาวชนทุกคน

 กิจกรรมให้ความรู้ “คุยเรื่องเอดส์” โดยนางศรีไทย อ่ำสุวรรณ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

บ้านพักฉุกเฉินมีเยาวชนเข้าร่วม20คน

 กิจกรรมศาสนบำบัด ฝึกนั่งสมาธิ และฟังธรรมะ โดยคุณคัญฑนิกม์ นิโรธร นักจิตวิทยา

บ้านพักฉุกเฉินในทุกวันศุกร์เวลา16.00-16.45น.

 กจิกรรมคา่ยธรรมะยตุิความรนุแรงโดยคณาจารย์และนกัศกึษาจากมหาปชาบดีเถรีวทิยาลยั

เมื่อวันที่28-29ตุลาคม2556ณห้องประชุมรวิวรรณสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯมีผู้เข้า

ร่วม35คน

 กิจกรรมการศึกษาการฝึกอาชีพเช่นหลักสูตรคอมพิวเตอร์30ชั่วโมงหลักสูตรเสริมสวย

การเย็บผ้าการปักผ้าด้วยมือตุ๊กตาการบูรดอกไม้ประดิษฐ์และขนมอบฯลฯ

สำหรับผู้ปกครองกลุ่มเยาวชนและเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น

 กจิกรรมGroupSupportและการแบง่ปนัการแกไ้ขปญัหาพฤตกิรรมลกูสาวให้แก่ผู้ปกครอง

โดยอาจารย์รักชุณหกาญจน์จำนวน10-15ราย

 กจิกรรมเสรมิศกัยภาพลดอำนาจสรา้งความเสมอภาคและสรา้งกำลงัใจในการดแูลบตุรสาว 

โดยคุณวิจิตรว่องวารีทิพย์เมื่อวันที่29กันยายน2556มีผู้ปกครองเข้าร่วม15คน

 อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยคุณสมชาติทาแกงจากสภากาชาดไทย

และเรือ่งกฎหมายวา่ดว้ยสทิธิเดก็และกฎหมายที่เกีย่วขอ้งโดยคณุณฐัวฒุิบวัประทมุนกักฎหมายจาก

มูลนิธิศูนย์พิทักษืสิทธิเด็กรวม2ครั้งเมื่อวันที่ณห้องประชุมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

โครงการแม่วัยรุ่น

 โครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น

 เป็นโครงการที่เอื้อให้วัยรุ่นที่เป็นแม่วัยรุ่นวัยใส ได้มีโอกาสที่จะเรียนหนังสือต่อและเอื้อให้

สามารถที่จะเลีย้งลกูเองไปพรอ้มกนัโดยใหก้ารสนบัสนนุรอบดา้นอยา่งเตม็ที่เปน็โครงการที่ทา้ทาย

ในกระบวนการและต้องอาศัยความผูกพันมุ่งมั่นในการที่จะให้ความสนับสนุนที่ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ปี

แต่ผลลัพธ์ต่อสังคมนั้นเชื่อได้ว่ามากมายเพราะเป็นการสร้าง2ชีวิตให้เติมโตเต็มตามศักยภาพ

 กรณีแม่วัยรุ่นนี้สมาคมฯได้จัดโครงการฯโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือมุ่งลดอัตราการส่ง

ลกูสู่สถานสงเคราะห์เนน้การสรา้งความสมัพนัธ์ระหวา่งแม่และลกูในชว่งระหวา่งรอคลอดและหลงัค

ลอดให้การสนับสนุนการศึกษาต่อจนจบมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายจัดกิจกรรมให้ความรู้ในด้าน
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สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ หลักสูตรบริบาลทารก ทักษะชีวิตและปรับทัศนะคติแก่เด็กและผู้หญิงที่ท้อง 

ไม่พร้อมอย่างรอบด้าน อีกทั้งมีเงินสะสมให้เพื่อเพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยใส เมื่อพ้นจากบ้านพักฉุกเฉิน

ไปแล้ว

 ในปี2556มีเด็กและเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อมเป็นแม่ลูก14คู่ซึ่งในจำนวนแม่วัยรุ่น

ทั้งหมดมีเพียง3รายตัดสินใจยกบุตรให้กับมูลนิธิมิตรมวลเด็กนอกนั้นเลี้ยงดูลูกเอง

 

 กรณีที่สำเร็จการศึกษาและกลับคืนสู่ครอบครัวในปี2556คือ

 กรณีน้องแมว (นามสมมุติ) แม่วัยรุ่น อายุ 21 ปี บิดามารดาเสียชีวิต พักอาศัยอยู่กับ

ครอบครัวของป้าที่ต่างจังหวัดจนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อมามีปัญหากับป้าและญาติจึงหนี

ออกจากบ้าน เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ น้องแมวได้พบกับแฟนที่เป็นชาวลาว ได้คบหาและใช้ชีวิต

คู่อยู่ด้วยกันจนตั้งครรภ์เมื่อแฟนทราบแฟนต้องการให้แมวทำแท้งแต่น้องแมวไม่ยอมแฟนจึงเลิก

และไปมีผู้หญิงใหม่ น้องแมวจึงมาขอความข่วยเหลือที่บ้านพักฉุกเฉิน จนคลอดลูกสาวชื่อ น้องอิง 

(นามสมมุติ) อายุ 4 ปี น้องแมวมีความตั้งใจที่จะเลี้ยงดูลูกสาวด้วยตนเอง พร้อมกับศึกษาต่อจน

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)เขตดอนเมืองจนจบระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย แต่เนื่องจากน้องแมวมีปัญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จึงจบการศึกษาช้ากว่าเพื่อนๆ

น้องแมวจบการศึกษาเมื่อวันที่27กันยายน2556สมาคมฯได้มอบเงินค่าเลี้ยงดูบุตรจำนวน

49,500บาทให้สำหรับเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมลูกสาว

 ขณะนี้น้องแมวได้ทำงานอยู่ในร้านกาแฟที่ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตจังหวัด

ปทุมธานีวันจันทร์–เสาร์มีรายได้8,000บาทต่อเดือนส่วนลูกสาวเข้าเรียนชั้นอนุบาล1ใน

ปีการศึกษา2557

 โครงการ“พัฒนาตัวแบบโรงเรียนแม่วัยรุ่น”

 เป็นโครงการถอดบทเรียนจากบ้านพักฉุกเฉินในการดูแลแม่วัยรุ่น ซึ่งกลับไปศึกษาต่อ โดย

โครงการมุ่งที่จะพัฒนาตัวแบบและนำไปประยุกต์ในพื้นที่นำร่อง2แห่งซึ่งได้เลือกเป็นพื้นที่จังหวัด

เชียงราย และนครราชสีมา เพื่อให้มีการจัดการเรียนรู้ให้กับแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม โครงการ

นี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)โดยมีคุณ

วิจิตรว่องวารีทิพย์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการระหว่างเมษายน2555-มิถุนายน2556แต่เนื่องจาก

มีปัญหาและอุปสรรคทำให้ต้องขยายเวลาสิ้นสุดโครงการเป็น31ตุลาคม2556กิจกรรมโครง

การฯมีการจัดทำสารคดีหนังสั้นพัก-รอ-คลอดจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่การถอดบทเรียนตัวแบบ

โรงเรียนแม่วัยรุ่น และจัดเวทีนำเสนอตัวแบบและบทเรียนของโครงการเพื่อวางแนวยุทธศาสตร์กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่25ตุลาคม2556ณห้องประชุมสมาคมฯมีผู้เข้าร่วม35คน
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 2.2.3สำหรับสมาชิกผู้ติดเชื้อ
กิจกรรมด้านสุขภาพกาย/จิต – การดูแลชีวิตและสุขภาพอนามัยทางด้านกายและจิต ของ •

ผู้หญิงที่ติดเชื้อโดยพ.ท.หญิงนัทมนอุ่นพงศ์ภูวนาถอาสาสมัครพยาบาล

กิจกรรมเสริมสร้างพลังอำนาจภายในตนเอง–การดำเนินชีวิตให้มีชีวิตมีคุณค่าในตนเองการ •

Supportจติใจการจดัการกบัความเครยีดอารมณ์โกรธอกีทัง้การปรบัแกไ้ขพฤตกิรรมอารมณ์

และความคิดโดยอาจารย์รักชุณหกาญจน์และอาจารย์เทิดเกียรติฉายจรุงจากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์เดือนละ1ครั้ง

 จัดส่งสมาชิกผู้ติดเชื้อ ไปร่วมประชุมและรับความรู้ด้านสุขภาพ ที่ชมรมเพื่อนวันพุธ

สภากาชาดไทยตามหัวข้อดังนี้

 - หัวข้อ “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 มีผู้ไปเข้าร่วม 

6คน

 - หัวข้อ “ชีวิตหลังกินยาต้านไวรัส โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกัน” เมื่อวันที่ 

2มีนาคม2556มีผู้ไปเข้าร่วม4คน

 - หัวข้อ “หลักการใช้ยาต้านไวรัส และการจัดการเบื้องต้นกับผลข้างเคียงของยาต้านเมื่อ 

วันที่27มีนาคม2556มีผู้ไปเข้าร่วม5คน

 กจิกรรมคา่ยธรรมะยตุิความรนุแรงโดยคณาจารย์และนกัศกึษาจากมหาปชาบดีเถรีวทิยาลยั

เมื่อวันที่28-29ตุลาคม2556ณห้องประชุมรวิวรรณสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯมีผู้เข้า

ร่วม15คน

 กิจกรรมการศึกษาและฝึกอาชีพเช่นศิลปประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์ตุ๊กตาขนมอบฯลฯ 

 กิจกรรมทำสวนผัก-ปลูกผักปลอดสารพิษเช่นผักบุ้งผักกวางตุ้งพริกและตะไคร้ฯลฯ 

 กิจกรรมดนตรีลีลาศเพื่อการบำบัดฟื้นฟูอารมณ์จิตใจการกระตุ้นพัฒนาการและส่งเสริม

ทักษะทางสังคม โดยใช้กิจกรรมนันทนาการประกอบการเคลื่อนไหวเป็นสื่อกลาง โดยคุณฉัฎรปวีญ์

ศรีสลวยจากสถาบันราชานุกูล

 กิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะการป้องกันตัวและป้องกันภัยรอบตัว ทักษะการปฏิเสธ 

และการต่อรอง เดือนละ 2 ครั้ง โดยคุณอภิชาต บุญทรง จากชมรมอรรถยุทธ์ศูนย์กีฬา 

กองบัญชาการกองทัพไทย

 จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับสมาชิกผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จำนวน2ครั้งดังนี้

 ครัง้ที่1ทศันศกึษาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกจิพอเพยีงที่บา้นนาอสีานอำเภอสนามชยั 

จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่27พฤษภาคม2556มีสมาชิกเข้าร่วม14คน

 ครั้งที่ 2 ไปไหว้พระ 9 วัด กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ข.ส.ม.ก.) ที่จังหวัด 

  พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่7กันยายน2556มีสมาชิกเข้าร่วม35คน
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2.3การช่วยเหลือทางกฎหมาย
 ได้จัดประชุมทีมสหวิชาชีพ (นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย จากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโรงพยาบาลตำรวจบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพฯศูนย์ช่วยเหลือ

ทางสังคม1300ฯลฯและบ้านพักฉุกเฉิน)เพื่อระดมความคิดหาแนวทางการช่วยเหลือเด็กด้าน

คดีความรุนแรงทางเพศรวม8ครั้งจำนวน5ราย

    

 การสืบพยาน/การดำเนินคดี

 ระดับตำรวจ

 นักสังคมสงเคราะห์นำเด็กอายุ8ปีไปแจ้งความดำเนินคดีในคดีข่มขืนกับพ่อเลี้ยงที่

สถานีตำรวจร่มเกล้า และนำเด็กอายุ 14 ปี ไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาอนาจารกับลุง ที่สถานี

ตำรวจโชคชัย

 นักสังคมสงเคราะห์ได้ดำเนินการสอบพยานเด็กที่สถานีตำรวจโชคชัยสถานีตำรวจร่มเกล้า

สถานีตำรวจวังทองหลางสถานีตำรวจลาดพร้าวและสถานีตำรวจประชาชื่นจำนวน5ราย(

เด็กอายุ3ปี8ปี14ปีและ15ปี)

 ระดับศาล

 นักสังคมสงเคราะห์ นำเด็กอายุ 16 ปี ที่ถูกพ่อเลี้ยง อายุ 52 ปี ข่มขืนกระทำชำเรา 

ไปสืบพยานที่ศาลจังหวัดมีนบุรีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2556

 นักสังคมสงเคราะห์นำเด็กอายุ16ปีที่ถูกชายแปลกหน้าอายุ40ปีหลอกไปข่มขืน

กระทำชำเราจนตั้งครรภ์ไปสืบพยานที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2556

 นักสังคมสงเคราะห์นำเด็กอายุ18ปีที่ถูกคนรู้จักอายุ37ปีข่มขืนกระทำชำเรา 

ไปสืบพยานที่ศาลอาญาธนบุรีเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2556

 นักสังคมสงเคราะห์นำเด็กอายุ9ปีที่ถูกพี่ชายอายุ17ปีข่มขืนกระทำชำเราไปสืบ

พยานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวสาขามีนบุรีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2556

 นักสังคมสงเคราะห์นำเด็กอายุ14ปีที่ถูกเพื่อนชายอายุ17ปีกระทำชำเราไปสืบ

พยานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเมื่อวันที่1กรกฎาคม2556

 ผลการดำเนินด้านคดีทางเพศ

 กรณีคดีข่มขืนกระทำชำเรา:นางสาวหมวย(นามสมมุติ)อายุ16ปีผู้ต้องหาเป็นพ่อ

เลี้ยงศาลจังหวัดมีนบุรีได้นัดสืบพยานเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2556พ่อเลี้ยงรับสารภาพกอปร
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กบัเดก็มีปญัหาทางสติปญัญาศาลจงึไม่นำสบืเดก็จำเลยตอ้งชดใช้คา่เสยีหายเปน็เงนิจำนวน50,000

บาท โดยจะต้องจ่ายจำเลยเป็นจำนวน 2,000 บาท ส่วนที่เหลือศาลอนุญาตให้จำเลยเข้าบัญชีให้

เดือนละ2,000บาทจนครบจำนวนโดยศาลนัดฟังคำพิพากษาในเดือนกรกฎาคม2557ทางบ้าน

พักฉุกเฉินได้ดำเนินการยื่นหนังสือเรียกร้องค่าคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาที่สำนักงานช่วย

เหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมและได้รับเงินช่วยเหลือ

เป็นจำนวน30,000บาท

 กรณีคดีกระทำชำเรา:เด็กหญิงเนย(นามสมมุติ)อายุ14ปีผู้ต้องหาเป็นเพื่อนชายศาล

เยาวชนและครอบครัวกลางนัดสืบพยานเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2556จำเลยรับสารภาพศาล

ไม่นำสบืเนือ่งจากจำเลยเปน็เดก็และเปน็คนรกักนัมากอ่นศาลจงึใช้ดลุพนิจิในการรว่มกนัประชมุตกลง

ตามข้อบังคับของประธานฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

หลังฟ้องคดีพ.ศ.2556โดยในการนี้ได้มีทีมผู้พิพากษานักจิตวิทยาแระจำศาลและผู้เกี่ยวข้องทั้ง

สองฝ่ายร่วมพูดคุยเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูผู้เสียหาย และผู้กระทำผิด ให้มีโอกาสได้กลับสู่สังคมได้

ตามกฎหมายใหม่ของศาลเยาวชน(ม.90)ดังนี้

 -ศาลสั่งให้จำเลยไปฝึกอาชีพระยะสั้นของเขตมีนบุรีกรุงเทพฯเป็นเวลา2เดือนโดย

เริ่มฝึกตั้งแต่28พฤศจิกายน2556-มกราคม2557และจำเลยต้องไปทำงานช่วยเหลือครอบครัว

ห้ามสูบบุหรี่และดื่มสุรา

 - ให้จำเลย เข้าศึกษาต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ในวันอาทิตย์ หลังจาก

เรียนฝึกอาชีพสำเร็จแล้ว

 -จำเลยต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่ฝ่ายผู้เสียหายเป็นเงินจำนวน35,000บาท(ผ่อนให้

เป็นเดือนเป็นจำนวน6เดือน)

*ศาลนัดฟังผลการปฎิบัติตามแผนทั้งหมดในวันที่11มิถุนายน2557

3.การติดตามผลและการเยี่ยมบ้าน
 หลังจากบ้านพักฉุกเฉินได้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากปัญหาต่างๆแล้วนักสังคมสงเคราะห์ได้

ตดิตามผลและเยีย่มบา้นผู้เดอืดรอ้นโดยการโทรศพัท์ประสานงานกบัเจา้หนา้ที่สำนกังานพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนษุย์ของแตล่ะจงัหวดัเชน่กรงุเทพมหานครเขตบางกอกใหญ่เขตหนองแขม

เขตมีนบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอุทัยธานีรวมทั้งหมด120รายซึ่งเป็นรายที่ต้องการการ

ดูแลเพื่อให้กลับคืนสู่ครอบครัวเท่าที่จะทำได้
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4.การร่วมสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา12

ทวิพ.ศ.2543
 บ้านพักฉุกเฉินให้ความร่วมมือกับภาครัฐ โดยส่งนักสังคมสงเคราะห์ของบ้านพักฉุกเฉิน

หมนุเวยีนไปเขา้รว่มในการสอบพยานเดก็ที่ตกเปน็ผู้เสยีหายกบัเจา้หนา้ที่ตำรวจตามสถานีตา่งๆคดี

ในชั้นศาล6คดีจำนวน7รายเป็นคดีค้ามนุษย์จำนวน5รายเป็นคดีทางเพศ(กระทำชำเรา

พรากผู้เยาว์)จำนวน2รายชั้นสอบสวน10คดี13รายแยกเป็นคดีอนาจารข่มขืนกระทำ

ชำเรา8รายพกพาอาวุธร่วมกันทำร้ายผู้อื่นปล้นทรัพย์พยายามฆ่า5ราย
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ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ
 

 ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ เป็นอีกส่วนหนึ่งของการให้บริการของ
สมาคมฯมุง่ใหก้ารศกึษาและเสรมิสรา้งทกัษะสำหรบัการนำไปประกอบอาชพี
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เดือดร้อนที่มาขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน
ผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป

 สำหรบัการศกึษานัน้จดัการศกึษานอกระบบสายสามญัวธิีเรยีนแบบพบ
กลุ่ม(กศน.)ทั้งระดับประถม-มัธยมปลายเพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภาคบังคับ
ตามพรบ.การศกึษาเปน็สำคญัรวมทัง้การศกึษาตามอธัยาศยัเสรมิการเรยีนรู้
และเพิ่มพูนความรู้ผ่านห้องสมุด

 ในส่วนของการเสริมทักษะด้านอาชีพนั้นเป็นการจัดหลักสูตรฝึกอาชีพ
ในดา้นตา่งๆเพือ่เปน็ฐานในการสรา้งรายได้ให้ทัง้สมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิและ
บุคคลทั่วไป
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งานการศึกษาและฝึกอาชีพ


1.การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป
 มีการเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นรวม 13 หลักสูตร 48 กลุ่ม ซึ่งแต่ละหลักสูตร 

มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 20 – 200 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 667 ราย เป็น 

สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน90คนและบุคคลทั่วไป577รายเป็นหญิง618รายเป็นชาย49ราย

ดังรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้

ตาราง1จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพแยกเป็นรายหลักสูตร

   จำนวนผู้เข้ารับ 
ที่  วิชากลุ่ม การอบรมรวมหญิงชาย
   ทั่วไปบ้านพัก
     ฉุกเฉิน 

1 ช่างดัดผมและเสริมสวย200ชม. 4 53 - 53 49 4 

2 ช่างดัดผมและเสริมสวย100ชม. 3 50 - 50 50 - 

3 ช่างตัดผมชาย100ชม. 3 52 - 52 4111 

4 ขับรถยนต์36ชม. 2 30 - 30 22 8 

5 ช่างตัดเสื้อผ้าสตรี30-40ชม. 911235147144 3 

6 ขนมอบ24ชม. 8134 -134131 3 

7 นวดแผนไทย(นวดตัว)30ชม. 3 22 - 22 22 - 

8 นวดฝ่าเท้า30ชม. 2 12 - 12 12 - 

9 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร30ชม. 4 66 - 66 5214 

10 คอมพิวเตอร์Word/Excel30ชม. 5 36 - 36 30 6 

11 ศิลปประดิษฐ์20-40ชม. 2 - 35 35 35 - 

 (หมอนตุ๊กตารูปสัตว์และปักผ้าด้วยมือ)

12 ดอกไม้ประดิษฐ์50ชม. 1 - 20 20 20 - 

 (ดอกกล้วยไม้-มาดามจากผ้าไหมเรยอง)

13 การเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม20ชม. 2 10 - 1010 7 

  รวม 485779066761849 
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2. การจัดการศึกษานอกระบบ(สายสามัญ)วิธีเรียนแบบพบกลุ่มวันอาทิตย์

และวันพุธ(กศน.)

 เป็นการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและ 

ประชาชนทั่วไปสรุปได้ดังนี้(สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินมี1คน)

3. การศึกษาตามอัธยาศัยเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้(ห้องสมุด)

 ในปี2556รณรงค์และส่งเสริมให้สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินที่เป็นนักเรียนเข้ามาใช้บริการโดย

ได้จัดกิจกรรมรักการอ่านให้ในช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรักการค้นคว้า

หาความรู้จากห้องสมุดนอกจากนี้ยังจัดให้สมาชิกบ้านเด็กได้ไปเยี่ยมชมห้องสมุดทีเคปาร์ค

ภาคการศึกษา ระดับจำนวนบุคคลทั่วไปสมาชิกหญิงชาย

ภาคการศึกษาที่ประถมศึกษา - - - - -

1-2/2555 มัธยมต้น 36 35 1 16 20

 มัธยมปลาย 46 46 - 18 28

 รวม 82 81 1 34 48
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4. โครงการพิเศษ

 4.1 “โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

ดอนเมือง”เปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้นจำนวน6รุ่นดังนี้
 รุ่นที่1การทำกระเป๋ามีสมาชิกเข้าอบรมจำนวน20คนในวันที่22-31มกราคม2556 

 รุ่นที่2การทำหมอนตุก๊ตารปูสตัว์มีสมาชกิเขา้อบรมจำนวน30คนในวนัที่2-15มนีาคม 

 2556 

 รุ่นที่3การทำดอกไม้ประดษิฐ์มีสมาชกิเขา้อบรมจำนวน20คนในวนัที่20-28พฤษภาคม

2556 

 รุ่นที่4การสนทนาภาษาองักฤษมีผู้เขา้อบรมจำนวน15คนระหวา่งวนัที่26พฤษภาคม

-23มิถุนายน2556เป็นการเรียนเฉพาะวันอาทิตย์รวม6ครั้ง

 รุ่นที่5การปักผ้าด้วยมือ (ปักกระเป๋าหูรูด) มีสมาชิกเข้าอบรมจำนวน10คนในวันที่ 

15-18กรกฎาคม2556

 รุ่นที่6ภาษาพม่ามีสมาชิกเข้าอบรมจำนวน20คนในวันที่7กรกฎาคม-11สิงหาคม

2556
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 4.2 “โครงการฝึกอบรมอาชีพ โดยการท่าอากาศยาน ดอนเมือง” มาสอนทำ 

ดีโคพาร์ท(Decoupage)กระเป๋าผ้าญี่ปุ่นและดอกไม้จากใบเตยให้แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกบ้านพัก

ฉุกเฉินเมื่อวันที่16พฤษภาคม2556

 4.3 “เวิร์คช็อบโดยบริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด”มาสอนการทำที่

ใส่มือถือโดยใช้วัสดุจากบราเก่าให้กับเจ้าหน้าที่และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบริษัทวินอินเตอร์

เนชั่นแนลจำกัดได้บริจาคจักรเย็บผ้าจาโนเม่รุ่นOMMC49001เครื่องให้กับฝ่ายการศึกษา

และฝึกอาชีพเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานฝีมือของสมาชิกในการผลิตงานจากบราเก่าเมื่อวันที่27

กันยายน2556

5. การบริการชุมชน
 กจิกรรมบรกิารชมุชนเปน็กจิกรรมที่ผู้เขา้อบรมหลกัสตูรชา่งตดัผมชายชา่งดดัผมและเสรมิ

สวยได้ลงฝกึภาคปฏบิตัิจากเรยีนภาคทฤษฎีจบแลว้ปีนี้ได้ออกบรกิารชมุชนจำนวน12ครัง้ในชมุชน

และสถานสงเคราะห์ในเขตดอนเมืองและปทุมธานีมีผู้มารับบริการ558คนชาย294คน 

หญิง264คนรายละเอียดปรากฎในภาคผนวกค
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6. การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
 ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพได้ร่วมกิจกรรมสาธิตและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นงานประดิษฐ์

จากสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินในงานต่างๆหลายแห่งเช่นงานที่หน่วยงานอื่นๆจัดขึ้นในโอกาสสำคัญ

อาทิวันสตรีสากลรวมทั้งงานที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนแก่บ้านพักฉุกเฉินหรือ

จำหน่ายให้แขกที่มาเยี่ยมชมสมาคมฯรายละเอียดปรากฎในภาคผนวกค

 6.1มลูนธิิสายใจไทยในพระบรมราชปูถมัภ์อนเุคราะห์พืน้ที่ในรา้นสายใจไทยสาขา
สุวรรณภูมิให้สมาคมฯวางดอกไม้ประดิษฐ์จำหน่ายตั้งแต่12ตุลาคม2552เป็นต้นมา

 6.2บริษัทไอซีซีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้อนุเคราะห์พื้นที่ในร้านที่จัดจำหน่าย
ผลติภณัฑ์วาโก้ของบรษิทัให้สมาคมฯจำหนา่ยผลติภณัฑ์ที่เปน็ผลงานของสมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิตัง้แต่

วันที่15ธันวาคม2556เป็นต้นมา
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งานพัฒนาเยาวชนและโครงการ
 
 การดำเนนิงานพฒันาเยาวชนมุง่จดักจิกรรมทัง้คา่ยผูน้ำคา่ยเยาวชนฝกึ
อบรมทกัษะชวีติเพือ่ปลกูฝงัสง่เสรมิให้เยาวชนมีทศันคติที่เคารพในศกัดิศ์รีของ
ความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชาย ให้มีแนวคิดที่ช่วยเหลือส่วน
รวมชมุชนและผู้ดอ้ยโอกาสไม่วา่หญงิหรอืชายในขณะเดยีวกนัก็มุง่ให้ลดละ
เลกิอบายมขุสิง่เสพตดิทกุชนดิและรูจ้กัใช้ชวีติอยา่งมีคณุภาพและเพือ่ปอ้งกนั
ปัญหาวัยรุ่น งานพัฒนาเยาวชนเน้นในเรื่องการเสริมสร้างทักษะชีวิต การ
ส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ และมุ่งเน้นให้วัยรุ่นได้มีข้อมูล
ถูกต้องรอบด้านเพื่อจะตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
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งานพัฒนาเยาวชน
 

 งานพัฒนาเยาวชนในปี2556มีความหลากหลายทั้งในเชิงกิจกรรมสาระและสถานที่ใน

การดำเนินงานเป็นงานเชิงรุกและที่มีเยาวชนเป็นเป้าหมายสำคัญ

1.กิจกรรมด้านเสริมสร้างสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

1.1โครงการพัฒนาตัวแบบโรงเรียนแม่วัยรุ่นเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่แม่วัย

รุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม(สสค.)
 เนื่องจากประเทศไทยมีจำนวนแม่วัยรุ่นสูงเป็นอันดับหนึ่งในแถบเอเชียและบ้านพักฉุกเฉิน

เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือแม่วัยรุ่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการให้ความช่วย

เหลอืให้ความรู้เพือ่ให้ทัง้แม่วยัรุน่และลกูสามารถใช้ชวีติในสงัคมได้ตอ่ไปซึง่เปน็เพยีงการแกไ้ขปญัหา

ได้เฉพาะผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในขณะที่ปัญหาดังกล่าวยังคงเพิ่ม

ขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงสมาคมฯจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาตัวแบบโรงเรียนแม่วัยรุ่นฯด้วยการศึกษา

จากรูปแบบการทำงานประสบการณ์รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดการในบ้าน

พักฉุกเฉินและพัฒนาให้เป็นตัวแบบ“โรงเรียนแม่วัยรุ่น”เพื่อขยายผลไปยังท้องถิ่นและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องโดยได้ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง2แห่งคือพื้นที่แม่สายจังหวัดเชียงรายและพื้นที่

สูงเนินจังหวัดนครราชสีมารับผิดชอบโครงการโดยคุณวิจิตรว่องวารีทิพย์มีระยะเวลาการดำเนิน

โครงการระหว่างเมษายน2555–มิถุนายน2556แต่เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคทำให้

ต้องขยายเวลาสิ้นสุดโครงการเป็น31ตุลาคม2556มีการจัดทำสารคดีหนังสั้นพัก-รอ-คลอด

จดัพมิพ์หนงัสอืเผยแพร่การถอดบทเรยีนตวัแบบโรงเรยีนแม่วยัรุน่จดัเวทีนำเสนอตวัแบบและบทเรยีน

ของโครงการเพื่อวางแนวยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่25ตุลาคม2556ณห้อง

ประชุมสมาคมฯมีผู้เข้าร่วม35คน

1.2กิจกรรมกับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
 โครงการ “คุณแม่มือใหม่หัวใจวัยรุ่น” เป็นโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับคุณแม่ 

วยัรุน่ที่เขา้มาขอรบัความชว่ยเหลอืในบา้นพกัฉกุเฉนิเพือ่เพิม่ทกัษะในการดำเนนิชวีติที่เหมาะสมปรบั

ระบบคดิและทศันคติเพือ่นำพาตวัเองให้อยู่ในสงัคมได้อยา่งมีคณุภาพในอนาคตมีกจิกรรมเชน่การพดู

คุยการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆฯลฯในปีนี้จัดรวม13ครั้งมีสมาชิกแม่วัยรุ่นเข้าร่วมกิจกรรม

เฉลี่ยครั้งละ7คน(15,23มค.6,11,18,27กพ.6,11,20มีค.3เมย.5,29พค. 

และ19มิย.56)
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2.งานบริหารโครงการ
 เปน็งานที่ดำเนนิงานเขยีนโครงการเพือ่ขอทนุสนบัสนนุการดำเนนิงานและกจิกรรมของหนว่ย

งานในสมาคมฯจากผู้ให้ทุนทั้งในและต่างประเทศซึ่งในปี2556มีโครงการฯที่ได้รับทุนสนับสนุน

ทั้งหมด5โครงการและบริหารโครงการที่ได้รับทุน

 1.โครงการ“รูปแบบกลุ่มแกนนำผู้ขับเคลื่อนการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

ของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร”ได้รับทุนจากกองควบคุม

โรคเอดส์กรุงเทพมหานครเป็นจำนวน200,000บาท

 โครงการ“รปูแบบกลุม่แกนนำผู้ขบัเคลือ่นการลดความเสีย่งในการตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส์

ของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร”

 โครงการนี้ได้รบัการสนบัสนนุจากกองควบคมุโรคเอดส์กรงุเทพมหานครมีวตัถปุระสงค์เพือ่ 

ลดพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ และโรคทางเพศสัมพันธ์ ของเยาวชนชายที่รักชาย 

ในสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน16โรงเรียนโดยผ่านการจัดอบรมให้ความรู้ใน 

เรื่องทักษะชีวิตการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์ให้แก่แกนนำเยาวชน

 ผลที่ได้รบัพฤตกิรรมเสีย่งในการตดิเชือ้ของเยาวชนที่เขา้รว่มลดลงมีความเขา้ใจและตระหนกั

รับรู้ในเรื่องการแพร่/ติดเชื้อของโรคเอชไอวี/เอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้นมีทัศนคติในเรื่อง

เพศและอนามัยเจริญพันธ์รวมทั้งมีความตั้งใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยดีขึ้น

 2.โครงการ“กจิกรรมบำบดัฟืน้ฟูและสง่เสรมิพฒันาศกัยภาพผู้หญงิและเดก็ในบา้นพกัฉกุเฉนิ”

ได้รบัทนุจากกองทนุสง่เสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

เป็นจำนวน89,000บาท

 3.โครงการ“GroupSupportProgramforAbusedWomenandChildren”ได้รับ

ทุนจากAustralianNewZealandWomen’sGroup(ANZWG)เป็นจำนวน105,000บาท

 4.โครงการ“การช่วยเหลือกิจกรรมการดูแลฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้

ป่วยโรคเอดส์ในบ้านพักฉุกเฉิน”ได้รับทุนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1กรุงเทพมหานคร

เป็นจำนวน200,000บาท

 5.โครงการ“TowardsaMoreResponsiveandEffectiveManagementofShelter

intheMekongCountries”ได้รับทุนจากมูลนิธินิปปอนเป็นจำนวน1,816,830บาท
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3. กิจกรรมพิเศษ
การเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ

 ในปี 2556 ทีมเยาวชนได้เป็นวิทยากรเรื่องเพศศึกษา หัวข้อ การสร้างเครือขายแกนนำ

เยาวชนเพือ่ปอ้งกนัและไขปญัหาการตัง้ครรภ์ไม่พรอ้มในวยัรุน่ของโครงการการพฒันาตำบลตน้แบบ

การพฒันาสงัคมและสวสัดกิารสงัคมประจำปี2556จดัโดยศนูย์พฒันาสงัคมหนว่ยที่27จงัหวดั

ปทมุธานีสงักดักรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิารกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

ณสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเมื่อวันที่26มีนาคม2556เป็นวิทยากรเรื่องความรุนแรง

และท้องไม่พร้อมให้กับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทยและเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้

กับคณะนักเรียนจากโรงเรียนเซ็นฟรังซิสซาเวียร์ฯลฯที่มาเยี่ยมชมสมาคมฯ

งานเครือข่าย

 ทีมเยาวชนฯ เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ แกนนำในระบบที่เป็นมิตรสำหรับ

เยาวชนมีเพสสัมพันธ์กับชาย หญิงบริการ จัดโดยกองควบคุมโรคเอดส์ฯ สำนักงานเขตคลองสาน

กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่22มีนาคม2556และร่วมประชุมและวางแผนการจัดทำรูปแบบชุด

กิจกรรมโครงการเยาวชนปลอดเอดส์จัดโดยบริษัทควอลลิตี้เฮลท์พัฒนาจำกัดร่วมกับกอง

ควบคุมโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครณห้อง

ประชุมสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนสุขุมวิท12เมื่อวันที่11มิถุนายน2556

4. กิจกรรมพิเศษโครงการพัฒนาเยาวชนพื้นที่สึนามิ บ้านน้ำเค็ม อำเภอ

ตะกั่วป่าพังงา
 สบืเนือ่งจากที่สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯีได้ดำเนนิโครงการเพือ่นใจวยัทนีในพืน้ที่อบต

.บางม่วงโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิยูนิลีเวอร์ออสตราเลเซียและบริษัทยูนิลีเวอร์เทรดดิ้ง(

ประเทศไทย)ในการสร้างอาคาร“เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรรา

ชาทินัดดามาตุทรงมีพระชันษา48ปี”มาตั้งแต่ปี2549นั้นด้วยขณะนี้สมาคมฯได้ยุติการ

ดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าวแล้วจึงได้ส่งมอบอาคารให้กับอบต.บางม่วงซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อาคาร

ตั้งอยู่ ดังนั้นสมาคมฯจึงได้จัดทำหนังสือสัญญามอบอาคาร โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์

หญิงเพ็ญศรีพิชัยสนิธนายกสมาคมฯและดร.เมทินีพงษ์เวชเลขาธิการสมาคมฯได้เดินทางไป

ทำการส่งมอบอาคารฯเมื่อวันที่26มิถุนายน2556โดยนายธงชัยหันช่อนายกอบต.บางม่วง

เป็นผู้รับมอบณสำนักงานอบต.บางม่วงจังหวัดพังงา



41 apsw

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและ
การพัฒนา

 
  ด้วยเป้าหมายที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีความเสมอภาคและเป็นธรรม
ระหว่างหญิงและชาย สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ดำเนิน
กิจกรรมที่ครอบคลุมหลายลักษณะ ทั้งในเชิงเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่
ในระดับสังคมโดยรวมซึ่งมุ่งเน้นปรับทัศนคติค่านิยมสร้างการตระหนักรับ
รู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างวัฒนธรรม
ใหม่ที่เนน้ศกัดิศ์รีของความเปน็มนษุย์ที่เทา่เทยีมกนัไม่วา่หญงิหรอืชายลดหลัน่
ลงมาในระดับองค์กรทางการเมืองและการบริหารซึ่งเป็นการมุ่งสร้างกระแส
หลกัผลกัดนัหลกัการของความเสมอภาคเพือ่ให้ผลประโยชน์/ผลกระทบของการ
บรหิารและพฒันาตกแก่หญงิและชายอยา่งเปน็ธรรมอกีทัง้ยงัมุง่การสรา้งเสรมิ
ศักยภาพของผู้หญิงเอง เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทุก
ระดบัได้อยา่งมีประสทิธภิาพและให้สามารถเปน็ผูน้ำการเปลีย่นแปลงได้อยา่ง
เหมาะสม

 สถาบันฯ สร้างและใช้ระบบข้อมูลหญิงชาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
สรา้งกระแสและผลกัดนัให้บทบาทและความสำคญัของผู้หญงิที่มีตอ่การพฒันา
ประเทศเป็นที่ประจักษ์นอกจากนั้นแนวการดำเนินงานที่สำคัญคือการวิจัย
เชิงปฏิบัติการที่ส่งผลในทางปฏิบัติภายในกรอบเวลาที่จำกัดและทันต่อสภาพ
การณ์การฝกึอบรม/สมัมนาเพือ่สรา้งเสรมิความรู้และปรบัทศันคติอยา่งเหมาะ
สมการใช้ผลสำเรจ็เปน็แนวทางในการแกไ้ขปญัหาและการใช้เครอืขา่ยในการ
ผนึกพลังความคิดและดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพสตรี
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ที่ ชื่อ สาขา จังหวัด

1 คุณสุรดาอินยะ เกษตรกร แพร่ 

2 ดร.สรณรัชฎ์กาญจนะวณิชย์ สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 

3 คุณอุบลวรรณาเรือนทองดี นักพัฒนา สุพรรณบุรี 

4 คุณวัลวลีตันติกาญจน์ ผู้ริเริ่มธุรกิจ สุราษฎร์ธานี 

5 คุณธัญญมนศรีผ่าน นักการเมืองท้องถิ่น ลพบุรี 

6 คุณเพ็ญสิริจันทนะโสตถิ์ นักบริหาร ประจวบคีรีขันธ์ 

7 คุณณาตยาแวววีรคุปต์ สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 

8 คุณสยุมพรคีรีนิมิต เยาวสตรี เชียงราย 

9 คุณสมศรีสีฝั้น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เชียงใหม่ 

งานสร้างเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย

 ในปี2556สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาได้ดำเนินการที่เอื้อต่อการเสริม

สร้างศักยภาพของผู้หญิงและความเสมอภาคหญิงชายดังนี้

1. งานสรา้งการตระหนกัรบัรู้ในบทบาทและศกัยภาพของผู้หญงิ:งานสปัดาห์

สตรีสากลปี2556

 1.1จัดประชุมคัดเลือก“ผู้หญิงเก่งประจำปี2555” 
 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดงานสตรี

สากลประจำปี2556”ขึ้นเมื่อวันที่7มีนาคม2556ณห้องประชุมบำรุง-รวีวรรณสมาคมส่ง

เสริมสถานภาพสตรีฯมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม211คนในงานมีพิธีมอลโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่

“ผู้หญิงเก่งประจำปี2556”ในสาขาอาชีพต่างๆรวม9สาขาดังนี้
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 นอกจากนี้ยังมีรางวัล“องค์กรท้องถิ่นดีเด่นประจำปี2556”ซึ่งเป็นองค์กรที่เล็งเห็น 

ความสำคัญในเรื่องมิติหญิงชายในธรรมาภิบาล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชายในการ

บริหารจัดการ ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองฯดีเด่นคือกองทุนหมู่บ้านอ้อมใหญ่หมู่ที่8อำเภอสามพรานจังหวัด

นครปฐม

2. งานรณรงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในทางการเมือง

 2.1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ผู้หญิงในองค์กรปกครองท้องถิ่น”
 สถาบนัวจิยับทบาทหญงิชายและการพฒันาไดร้บัการสนบัสนนุจากอนิเตอรเ์นชัน่แนลรพีบัลกินั 

อินสติติวส์(IRI)ในการดำเนินงานโครงการ“ผู้หญิงในองค์กรปกครองท้องถิ่น”โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของอบต.ซึ่งเป็นกลไกและหัวใจแห่งการขั

บเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนใหป้ฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีชอ่งทางขอรับคำปรึกษา 

ในการปฏบิตัหินา้ทีต่า่งๆรวมถงึเพือ่ขยายฐานการมสีว่นรว่มทางการเมอืงของผูห้ญงิใหเ้ปน็เครอืขา่ย

ที่กว้างขึ้นระยะเวลาการดำเนินงาน1ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม2556ช่วงเริ่มต้นของโครงการ

สถาบันฯได้คัดเลือกอบต.ที่เข้าหลักเกณฑ์การอบรมและได้จัดทำหลักสูตรเพื่อจัดการอบรมในปี

2557 

 และเช่นที่เคยปฏิบัติเสมอมาเมื่อมีการเลือกตั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงาน

ปกครองทอ้งถิน่สถาบนัวจิยับทบาทหญงิชายและการพฒันาสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯีได้รว่ม

กบักลุม่หญงิชายเพือ่การเลอืกตัง้ผู้วา่ราชการกรงุเทพมหานครซึง่ประกอบดว้ยตวัแทนองคก์รที่ทำงาน

เพือ่ผู้หญงิรวมทัง้ผู้สนใจจดัการเสวนากำหนดอนาคตกรงุเทพมหานคร“ชีแ้จงแถลงไข:นโยบาย

พัฒนา “สังคม” กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้

แถลงนโยบายที่เกี่ยวกับผู้หญิง รวมทั้งจะกระตุ้นความสนใจและสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้มีสิทธิ
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ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในการนำนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

เลือกผู้สมัครได้อย่างเหมาะสม

 เวทีเสวนาจัดขึ้นในวันที่19กุมภาพันธ์2556เวลา08.30-12.00น.ณห้องประชุม

บำรงุ-รวีวรรณสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯีมีผู้สมคัรผู้วา่ราชการกรงุเทพมหานครเขา้รว่มแถลง

นโยบายรวม16คนคือ

 คุณวิละอุดม  หมายเลข1

 คุณวรัญชัยโชคชนะ  หมายเลข2

 ร.อ.เมตตาเต็มชำนาญ หมายเลข3

 คุณโสภณพรโชคชัย หมายเลข4

 คุณสัณหพจน์สุขศรีเมือง หมายเลข6

 คุณณัฏฐ์ดนัยภูเบศอรรถวิชญ์ หมายเลข7

 คุณโฆสิตสุวินิจจิต หมายเลข10

 ศ.จงจิตร์หิรัญลาภ หมายเลข12

 คุณประทีปวัชรโชคเกษม หมายเลข14

 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์บริพัตร หมายเลข16

 คุณสหฤทสยามวาลา หมายเลข17

 คุณนันท์นภัสโกไศยกานนท์ หมายเลข18

 ดร.สุขุมวงประสิทธิ หมายเลข19

 คุณศุภชัยเขษมวงค์ หมายเลข22

 คุณวิทยาจังกอบวัฒนา หมายเลข24

 พ.ต.อขจรศักดิ์โกษะโยธิน หมายเลข25

 โดยมีคุณนิตยาจันทร์เรืองมหาผลเป็นผู้ดำเนินรายการมีผู้สนใจที่เป็นนักวิชาการผู้แทน

องคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนนกัศกึษาและเครอืขา่ยผู้หญงิเขา้รว่มรบัฟงัการแถลงนโยบายของผู้สมคัรฯ 

รวมทั้งสิ้น289คน
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การประชาสัมพันธ์และหาทุน
 
  การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจและการรณรงค์หา
ทุนสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ มีหลากหลายรูปแบบและวิธีการที่
นับเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญยิ่งของสมาคมฯ เนื่องจากสมาคมฯเป็นองค์กร
พัฒนาเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก
ที่ประสบปัญหาโดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการแต่อย่างใด งบประมาณ
ของสมาคมฯที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งในเชิงรุกและให้บริการนั้นมาจากการ
บริจาคของสาธารณชนเกือบทั้งหมด
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งานประชาสัมพันธ์และหาทุน
1. งานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อ
 สมาคมฯได้ทำการประชาสมัพนัธ์ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รโดยการผลติขา่วสง่สือ่มวลชน

ผ่านทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ให้สาธารณชนทราบถึงการดำเนินงานและความเคลื่อนไหว

กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯออกเป็นรายเดือนและยังได้ผลิตแผ่นพับโครงการวันเกิดรายงานสถิติ

สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินแผ่นพับคู่มือโครงการนกหวีดป้องกันภัยเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก

และสตรี

 ในส่วนของบทความเพื่อตีพิมพ์ในนิตยสารนั้นในปี2556ที่ผ่านมาได้ผลิตบทความทั้งสิ้น

จำนวน24เรื่องลงในนิตยสาร3ฉบับ(ชีวิตจริงคู่สร้าง-คู่สมชีวิตต้องสู้)และเว็ปไซต์www.

apsw-thailand.orgโดยคุณจิตรานวลละอองเป็นผู้จัดทำ

 นอกจากนั้น ยังได้จัดทำโครงการหนังสือรวมเล่มเรื่องสั้น ที่เป็นเรื่องสั้น ที่เป็นเรื่องราว

ของผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาจำนวน20เรื่องเพื่อบอกเล่าประชาสัมพันธ์การทำงานบ้านพัก

ฉุกเฉิน

2. งานรณรงค์ด้านความรุนแรง

 2.1โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
 สมาคมฯ ได้ร่วมกับสโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ2 จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก

และสตรีในเดือนพฤศจิกายน2556ณห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

 2.2โครงการรณรงค์จำหน่ายนกหวีดป้องกันภัยของผู้หญิง
 สมาคมฯได้ดำเนนิการรณรงค์ปอ้งกนัภยัของผู้หญงิโดยการจดัจำหนา่ยนกหวดีปอ้งกนัภยัอยา่ง 

ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2551และในปีนี้ได้นำนกหวีดป้องกันภัยออกจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆและใน

การประชุมสัมมนาทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งปี
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3. งานนิทรรศการ
 สมาคมฯได้ร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งปีดังนี้ 

งานมหกรรมชุมชนไทยเข้าใจเอดส์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตบางเขนจดัโดยสโมสรโรตารีกรงุเทพไชนา่ทาวน์(26ก.พ.56)

งานวันสตรีสากลและประกาศเกียรติคุณเครือข่ายดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวณห้องรอยัลจูบิลี

บอลลูมอาคารซาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานีจัดโดยสำนักงาน

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(8มี.ค.56) 

การสัมมนาในหัวข้อเรื่อง“TowardsaMoreResponsiveandEffectiveManagementof

SheltersintheMekongCountries”ณสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯจัดโดยสมาคมส่ง

เสริมสถานภาพสตรีฯ(21-26ก.ค.56)งานรณรงค์ต่อต้านและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีณ

ศูนย์การค้าสยามพารากอนชั้น3จัดโดยสโมสรซอนต้ากรุงเทพ2(30พ.ย.56)งานเพื่อนพึ่งภาฯ

ณวังสวนกุหลาบจัดโดยมูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ(17-26ธ.ค.56)

4. งานระดมทุน

 4.1งานกล่องรับบริจาค
 ในปี2556สมาคมฯมีกล่องรับบริจาคที่ตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครและ

เขตปริมณฑลรวม278กล่อง

 นอกจากนี้ยงัมีหนว่ยงานตา่งๆที่จดัตัง้กลอ่งรบับรจิาคของหนว่ยงานและจดัสรรเงนิรบับรจิาค

ให้กับสมาคมฯได้แก่บริษัทเซ็นทรัลวัตสันจำกัดได้ช่วยนำกล่องรับบริจาคของสมาคมฯไปจัด

ตั้งในสาขาต่างๆของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯรวมทั้งบริษัทเดอะมอลล์

กรุ๊ปจำกัดบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน)ได้ตั้งกล่องบริจาคของหน่วยงานไว้และได้

จัดสรรเงินบริจาคให้สมาคมฯเป็นประจำทุกปี

 4.2งานระดมทุนทางไปรษณีย์
 เป็นการระดมทุนผ่านทางจดหมาย เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคคลต่างๆ โดยจัดส่งบัตร

อวยพรวันเกิดและบัตรอวยพรปีใหม่ในปี2556ได้รับการตอบรับคิดเป็น10%
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5.กิจกรรมพิเศษ
 หน่วยงานต่างๆได้ให้ความกรุณาจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ให้กับสมาคมฯอาทิเช่น

 บริษัทเซ็นทรัลวัตสันได้ให้การสนับสนุนและจัดกิจกรรมต่างๆให้กับสมาคมฯอย่างต่อ

เนื่องและในปี2556เนื่องในสัปดาห์สตรีสากลร้านวัตสันได้ให้ความสำคัญกับผู้หญิงจึงได้จัด

กิจกรรมเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานด้านผู้หญิง โดยการจำหน่ายโบว์สีเขียว (Watsons

GreenRibbons)ขึ้นในวันที่8มีนาคม2556ณร้านวัตสันอาคารซีพีทาวเวอร์สีลมโดยได้

มอบเงินรายได้จำนวน 100,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของบ้านพัก

ฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯภายในงานมีเอ๋-มณีรัตน์คำอ้วน,หมอโอ๊ค-สมิทธิ์อารยะ

สกุลและตู่-ภพธรสุนทรญาณกิจ,ดารา-นักร้องชื่อดังที่ทั้งสวย-หล่อและใจบุญมาช่วยกันจำหน่าย

โบว์สีเขียวในงานดังกล่าว

 เมื่อวันที่28สิงหาคม2556คุณนวลพรรณชัยนามผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท

เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด ได้เชิญชวนหนุ่มสาวชาวออฟฟิศย่านสีลมร่วมแบ่งปันความรักสู่สังคม ใน

กิจกรรม“วัตสันรวมพลคนน่าHug”ในงานนี้มีดาราและเซเลบริตี้ชื่อดังหมาก-ปริญสุภารัตน์, 

พอร์ช-ศรัณย์ ศิริลักษณ์, อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ และน้องภู – อินทัช เสริมสุขเจริญชัย 

ที่พร้อมใจกันมาร่วมขายกอดเพื่อการกุศล เพียงกอดละ 100 บาท เพื่อมอบรายได้ทั้งหมด โดย

ไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าสีลม

คอมเพล็กซ์
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 นอกจากนี้บริษัทเซ็นทรัลวัตสันจำกัดยังได้จัดงานฉลองครบรอบ17ปีวัตสันใน

ประเทศไทยเมื่อวันที่26กรกฎาคม2556ณเซ็นทรัลลาดพร้าวนำทีมโดยมร.คริชไอเยอร์ 

กรรมการผู้จัดการบริษัทฯโดยการประมูลของรักจากดาราและขายตุ๊กตาหมีนำรายได้มอบให้แก่

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ภายในงานได้มีการแสดงมินิคอนเสิร์ดจาก ฮั่น เดอะสตาร์ และ

ดารานักแสดงชื่อดังมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งอาทิปู-ไปรยาสวนดอกไม้,แพนเค้ก-เขมนิจ 

จามิกรณ์,น้ำตาล-พิจักขณาวงศารัตนศิลป์,นุ่น-วรนุชภิรมย์ภักดี,แตงโม-ภัทรธิดาพัชรวีระพงษ์, 

เกรซ-กาญจน์เกล้าด้วยเศียรเกล้า

 

 ท้ายสุดเมื่อวันที่23ธันวาคม2556คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทเซ็นทรัลวัตสัน 

จำกัด นำทีมโดยคุณนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตรีฯภายในงานมีกิจกรรมนันทนาการวงดนตรีและการแสดงต่างๆนอกจากนี้ยังจัด

เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที่และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินอีกด้วย



50apsw

 บริษัทอาร์ทีบีเทคโนโลยีจำกัดผู้นำเข้าแบรนต์“Jabra”ฉลอง5ปีแห่งความสำเร็จ

ปูพรมตลาดมิวสิคเต็มรูปแบบครั้งแรกของประเทศไทย โดยส่งลำโพงบลูทูธรุ่นใหม่ “SOLEMATE” 

เจาะกลุ่มคนรักเสียงเพลงชูแคมเปญ“5MagicalYearsinThailand”คืนกำไรแก่ลูกค้าลด

50%กับหูฟัง5รุ่นเมื่อซื้อสินค้าชิ้นที่2ตั้งแต่เดือนพย.55-มค.56และกำไร5%บริจาค

แก่ “บ้านพักฉุกเฉิน” สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม และในวันที่ 

7มิถุนายน2556ดร.บรรพตวัฒนสมบัติกรรมการผู้จัดการและคุณวิมลมาลย์วัฒนสมบัติ

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทอาร์ทีบีเทคโนโลยีจำกัดได้มอบรายได้จากการหักค่าใช้จ่าย 

5%จากการขายในเดือนพ.ย.55-ม.ค.56เป็นจำนวนเงิน110,000บาทให้กับสมาคมส่ง

เสริมสถานภาพสตรีฯ

 บรษิทัจีอีเพาเวอร์แอนด์วอเตอร์(GEPowerandWater)บรษิทักลุม่พลงังานภายใต้จีอี 

เอ็นเนอร์ยี(GEEnergy)นำทีมโดยคุณกรรณภรณ์อัสสมงคลที่ปรึกษาอาวุโสและพนักงานบริษัท

รว่มกนัจดักจิกรรมประมลูเสือ้และของใช้ดาราเพือ่มอบรายได้ให้กบัสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี

จำนวน86,550บาทและนำสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง“Great&Powerful” 

ณสยามพารากอนเมื่อวันที่8มีนาคม2556
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 บริษัทไอ.ซี.ซีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด(มหาชน)ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ได้ร่วมมือ

กับบริษัทวินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้จัดจำหน่ายจักรเย็บผ้า“จาโนเม่”จัดงานแถลงข่าวเปิด

ตัวโครงการ“บราเก่าของคุณ...อาชีพใหม่ของเขาปี2”ซึ่งเป็นโครงการสร้างสรรค์สังคมโดยมี

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมศักยภาพของสตรีซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรณรงค์

ให้ผู้หญิงทั่วประเทศร่วมกันบริจาคบราเก่าในระหว่างวันที่7พฤษภาคม–30มิถุนายน2556

ที่เคาน์เตอร์วาโก้ทั่วประเทศ ทุกการบริจาคจะได้รับบัตรส่วนลดผลิตภัณฑ์วาโก้ มูลค่า 200 บาท

โดยในวันที่5สิงหาคม2556โดยคุณธรรมรัตน์โชควัฒนากรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการบมจ.

ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล และคุณวันเฉลิม  ธนสารศิลป์ ผู้ช่วยฝ่ายธุรกิจจักรเย็บฟ้าและอุปกรณ์ 

ตัดเย็บได้นำบราเก่าที่ได้รับบริจาคมอบให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเพื่อนำไปต่อยอดใน

การฝึกอาชีพส่งเสริมศักยภาพสตรีในบ้านพักฉุกเฉินและเมื่อวันที่27กันยายน2556“วาโก้”

เดินหน้าสานต่อโครงการสร้างอาชีพโดยการจัดกิจกรรมเวิร์คช๊อปฝึกอาชีพแปลงบราเก่าให้เป็นชิ้น

งานที่มีคุณค่าโดยนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝีมือพร้อมเซเลบริตี้จิตอาสาทดลองประดิษฐ์ซองใส่

มือถือและเรียนเทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานนอกจากนี้ทางคุณวันเฉลิมธนสารศิลป์ได้มอบ

จักรเย็บผ้าให้กับสมาคมฯจำนวน1เครื่องเพื่อใช้ในการสอนและประดิษฐ์ชิ้นงานต่อไป
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 บริษัทโอซีซีจำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพชื่อดังภายใต้

ชื่อแบรนด์กีลาโรช(GuyLaroche)จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ“ส่งความสุขสู่สังคมผ่านมิติ

แห่งความงาม”เพื่อสร้างความสุขให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินในวันที่10พฤษภาคม2556โดย

การนำผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมและช่างผมมืออาชีพมาตัดผมแต่งเล็บให้กับเด็กและผู้หญิงในบ้านพัก

ฉุกเฉินรวมทั้งมอบสิ่งของที่จำเป็นเช่นครีมอาบน้ำน้ำยาสระผมครีมนวดผมให้กับสมาชิกบ้าน

พักฉุกเฉินและเมื่อวันที่19กันยายน2556คุณธีรดาอำพันวงษ์กรรมการผู้จัดการและประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิารพรอ้มทัง้คณะเจา้หนา้ที่ได้เขา้เยีย่มชมการดำเนนิงานของบา้นพกัฉกุเฉนิสมาคมสง่

เสริมสถานภาพสตรีฯและมอบเงินบริจาคจำนวน100,000บาทเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนิน

งานของสมาคมฯอีกด้วย

   

 ชมรมกอล์ฟครอบครัวอาลาดิน จัดการแข่งขัน กอล์ฟการกุศลครั้งที่ 8 ขึ้น ในวันที่ 

9มิถุนายน2556ณสนามกอล์ฟธูปะเตมีย์และได้มอบเงินบริจาคให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพ

สตรีเพื่อใช้ในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กเป็นเงินจำนวน50,000บาท
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 บริษัทโตโยต้าลีสซิ่งจำกัดนำทีมโดยคุณเฮนรี่โทเลนต์โน่กรรมการผู้จัดการใหญ่โต

โยต้าลีสซิ่งคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่บริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง(ประเทศไทย)จำกัดได้จัด

กิจกรรมการกุศลเนื่องในวันแม่ด้วยการจัดกิจกรรมนันทนาการทั้งเล่นเกมส์การประดิษฐ์โทรศัพท์

ด้วยแก้วกระดาษและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินอีกทั้ง

ได้มอบเงินบริจาค“ค่าน้ำนม”ส่งความหว่งใยจากใจ...โตโยต้าลิสซิ่งเป็นเงิน150,000บาทให้

กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเมื่อวันที่8สิงหาคม2556

  

  ร้าน YaccoMaricard จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยบริจาคเสื้อผ้าไม่ใช้แล้วแต่คง

สภาพดีเพื่อมอบให้สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเมื่อวันที่29ตุลาคม2556ณสมาคมส่ง

เสริมสถานภาพสตรีฯ
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 กลุ่ม“บอกบุญทูเดย์”กลุ่มที่เป็นแหล่งรวมของเพื่อนๆที่มีใจรักในการช่วยเหลือสังคมรัก

ในการทำบุญ ทำกิจกรรมเพื่อการกุศล และชอบแบ่งปันความสุขให้กับผู้ด้อยโอกาส ได้รวมตัวกัน

เพือ่มาจดักจิกรรมนนัทนาการเพือ่แบง่ปนัความสขุให้กบัผู้หญงิและเดก็ในบา้นพกัฉกุเฉนิเลีย้งอาหาร

กลางวนัและมอบอปุกรณ์เครือ่งใช้จำเปน็ตา่งๆรวมทัง้มอบเงนิบรจิาคเพือ่เปน็การชว่ยเหลอืผู้หญงิและ

เด็กในบ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯรวมเป็นมูลค่า100,000บาทในวันที่10

กันยายน2556
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ผู้สนใจและสนับสนุนการ

ดำเนินงานของสมาคมฯ
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ผู้สนใจและผู้สนับสนุนการดำเนินงาน
ของสมาคมฯ

 การดำเนนิงานของสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯียงัคงได้รบัความสนใจและการสนบัสนนุ

จากสาธารณชนอย่างต่อเนื่องดังนี้

1. การเยี่ยมชมสมาคมฯ
 ในปี 2556 มีคณะบุคคลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความ

สนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี มีทั้งนักเรียน นักศึกษาทุก

ระดับการศึกษา นอกจากการเยี่ยมชมแล้ว ทางสมาคมฯได้มีการจัดกิจกรรมที่ทำให้ความรู้ด้านการ

ดูแลและป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเข้าไปสอดแทรกในเนื้อหาอาทิทีมงานครูบ้านเด็กได้แบ่งปัน

และจดักจิกรรมหลักสูตรโลกหมุนได้ด้วยมือฉนั(สำหรับเด็กเล็ก)ทมีงานเยาวชนได้จดักจิกรรมทกัษะ

ชวีติหลกัสตูรโลกหมนุได้ดว้ยมอืฉนั(สำหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษา)ซึง่ได้รบัการตอบรบัเปน็อยา่งดีจาก

คณะครูและนักเรียนที่มาเยี่ยมชม

 ในปี2556ได้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาเยี่ยมชมสมา

คมฯอย่างต่อเนื่องรวม85กลุ่มจำนวน2,564คนดังนี้

 คณะเยี่ยมชม  จำนวน(คณะ) จำนวน(คน)

 กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา 44กลุ่ม  1,384คน

 กลุ่มบุคคลทั่วไป(ไทย) 32กลุ่ม  1,009คน

 กลุ่มบุคคลต่างประเทศ 9กลุ่ม  171คน 

 รวม   85กลุ่ม  2,564คน

รายชื่อคณะบุคคลต่างๆที่มาเยี่ยมชมมีปรากฏในภาคผนวกจ
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2. โครงการจิตอาสาของกลุ่มNEEDeed
 สบืเนือ่งจากปี2555กลุม่NEEDeedซึง่เปน็กลุม่ผู้หญงิตา่งชาติที่เปน็ผู้มีความรู้มีประสบการณ์ 

และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และส่วนใหญ่เป็นภริยาติดตามสามีที่เป็นผู้บริหารธุรกิจต่างชาติ

ที่บริหารงานอยู่ในประเทศไทย ที่รวมกลุ่มกันเพื่อนำความสามารถที่มีมาใช้ในการทำประโยชน์และ

ช่วยเหลือสังคมได้เลือกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเพื่อทำโครงการร่วมกันซึ่งในปี2555ได้

จัด โครงการ อบรมงานแม่บ้านโรงแรม และ โครงการ เสริมสร้างความรู้และทักษะนักจิตวิทยา

นักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่บ้านพักฉุกเฉินในเรื่องการดูแลผู้ที่ตั้งครรภ์ไปแล้วนั้นโดย

ในปี2556ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้จัดฝึกอบรมก่อนคลอดให้สมาชิก

แม่วัยรุ่นจำนวนหนึ่งตามหลักสูตรที่NEEDeedได้ร่างไว้ซึ่งนักจิตวิทยาและพยาบาลอาสาสมัคร

จากNEEDeedก็ได้มาสังเกตการณ์และจะร่างแผนการฝึกอบรมเพื่อให้นักสังคมสงเคราะห์และ

นักจิตวิทยาพัฒนาตนเองต่อไป

3. การสนับสนุนและการร่วมบริจาค
 สมาคมฯได้รบัการสนบัสนนุจากหนว่ยงานภาครฐัและเอกชนรวมทัง้สาธารณชนทัว่ไปในหลาย 

รูปแบบเช่น

 3.1หน่วยงานภาครัฐ
 1.กองควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข

 2.กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดอนเมือง

 3.สถานพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานคร(ศูนย์บริการสาธารณสุข60โรงพยาบาล

บำราศนราดูร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 

โรงพยาบาลภูมิพลโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาโรงพยาบาลราชวิถ๊โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ

โรงพยาบาลรามาธิบดี)

 การสนบัสนนุโดยภาครฐัสว่นใหญ่เปน็การให้ความรว่มมอืที่เอือ้ตอ่การแกไ้ขปญัหาตา่งๆที่ผู้

หญงิและเดก็ประสบสำหรบัการให้ทนุสนบัสนนุนัน้อยู่ในรปูของการสนบัสนนุโครงการจดักจิกรรม

ในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนนั้นคิดเป็นร้อยละ5ของค่าใช้จ่ายที่สมาคมฯต้องใช้ในแต่ละปี

 3.2หน่วยงานภาคเอกชนและสาธารณชนผู้มีจิตศรัทธา
 ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายหน่วยงาน

ช่วยเหลือสมาคมฯด้วยการให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเช่นบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน) 

บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน)บริษัทโอซีซีจำกัด(มหาชน)บริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง(
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ประเทศไทย)จำกัดบริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด(มหาชน)บริษัทมีเดียสตูดิโอจำกัด

มูลนิธิแม็คยีนส์มูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นต้น

 นอกจากนี้ยงัมีหนว่ยงานที่ใหก้ารสนบัสนนุกจิกรรมตา่งๆโดยรว่มกนับรจิาคสิง่ของจดักจิกรรม 

และเลี้ยงอาหารสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต

บรษิทัเบญจจนิดาโฮลดิง้จำกดักลุม่บอกบญุทูเดย์คณะเจา้หนา้ที่สถานีโทรทศัน์สีกองทบับกชอ่ง5

ชมรมศษิย์เกา่โรงเรยีนดอนเมอืงทหารอากาศบำรงุรุน่ที่57มลูนธิิศภุนมิติแหง่ประเทศไทยจงัหวดั

ภูเก็ตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะทันตแพทย์

ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมกอล์ฟครอบครัวอาลาดินบริษัทวาย.เอ็ม.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล

ไทยจำกดับรษิทัไทยพาณชิย์สามคัคีประกนัภยัจำกดั(มหาชน)สโมสรซอนตา้กรงุเทพ2สโมสร

โรตารี่ปทุมวันสโมสรโรตารี่บางรักและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน)เป็นต้น

4. การเลี้ยงอาหารแก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
 บ้านพักฉุกเฉิน ได้ต้อนรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารให้กับผู้หญิงและเด็กที่ 

บ้านพักฉุกเฉินโดยมีผู้มาเลี้ยงอาหารรวมทั้งหมด206คณะ(2,130คน)

5. งานสื่อมวลชนสัมพันธ์
 ในปี2556ที่ผ่านมาสมาคมฯได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนจำนวนมากในการเผยแพร่

ขา่วสารการดำเนนิงานตา่งๆและความสนใจของสือ่ในการขอสมัภาษณ์และขอขอ้มลูในประเดน็ความ

รนุแรงในครอบครวัทอ้งไม่พงึประสงค์การดแูลและบำบดัเยยีวยาผู้ประสบปญัหาการใหก้ารศกึษา

และฝึกอาชีพเป็นต้น(รายละเอียดปรากฎในภาคผนวกจ)

6. นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและอาสาสมัคร
 ในปี2556มีนกัศกึษามหาวทิยาลยัตา่งๆฝกึปฏบิตัิงาน/จติอาสาเพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ์

ชวีติและทกัษะให้และแบง่ปนัความชว่ยเหลอืแก่ผู้หญงิและเดก็ที่ประสบปญัหาในบา้นพกัฉกุเฉนิจำนวน

62 คน (เป็นนักศึกษาปริญญาตรี 9 ราย นักเรียนนายร้อยตำรวจ 4 รายนักเรียน/นักศึกษา

พยาบาล49ราย(จาก5สถาบัน)ดังนี้

 



59 apsw

สถาบันการศึกษาจำนวน(คน) ระยะเวลา 

 1. นักศึกษาปริญญาตรีปีที่4คณะมนุษยศาสตร์และ 3 5พฤศจิกายน2555-

 สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  15กุมภาพันธ์2556

2. นักศึกษาปริญญาตรีปีที่3คณะสังคม 4 26มีนาคม-

 สงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  16พฤษภาคม2556 

3. นักศึกษาปริญญาตรีปีที่4คณะสังคมศาสตร์ 2 9มกราคม- 

 มหาวิทยาลัยรังสิต  13มีนาคม2556  

4. นักเรียนพยาบาลทหารอากาศปีที่3 24 รุ่นที่117ตุลาคม-

 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศกรมการแพทย์   21ธันวาคม2556

 ทหารอากาศ 25 รุ่นที่226ธันวาคม2555-

     28กุมภาพันธ์2556 

5. นักเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานปีที่3 4 23–29กันยายน2556

 โรงเรียนนายร้อยสามพราน 

อาสาสมัครที่ช่วยบ้านพักฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องกว่า2เดือนรวม6คนได้แก่

 1.อาจารย์รักชุณหกาญจน์ นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 2.คุณฟ้าใสวิเศษกุล นักจิตวิทยาศิลปะบำบัด

 3.พ.ต.หญิงนัทมนอุ่นพงศ์ภูวนาถ อาสาสมัครพยาบาล

 4.Ms.SusanDustin อาสาสมัครชาวออสเตรเลีย

 5.Mrs.SimonaAmbrosini อาสาสมัครชาวอิตาลี

 6.Ms.DebbeiChristy อาสาสมัครชาวสิงคโปร์

อาสาสมัครระยะสั้น

 อาสาสมัครต่างชาติที่สนใจมาช่วยงานสมาคมฯระยะสั้นในปี2556รวม2คนได้แก่

 1.Ms.BruneIndahYulitasari ชาวอินโดนีเซีย

 2.Ms.TitaSeptiHandayani ชาวอินโดนีเซีย
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ผู้มอบของบริจาคและร่วมทำกิจกรรมกับบ้านพักฉุกเฉิน



61 apsw

การบริหารงานทั่วไป

บุคลากรและการเงิน
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การบริหารงานทั่วไปบุคลากร
และการเงิน

งานด้านบุคลากร
 งานดา้นบคุลากรนัน้ครอบคลมุการดแูลเจา้หนา้ที่เพือ่เอือ้ตอ่การปฏบิตัิงานที่มีประสทิธภิาพ

และประสิทธิผลรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรและจัดสวัสดิการต่างๆ

จำนวนบุคลากร
 ในปี2556จำนวนเจ้าหน้าที่(ข้อมูลณ31ธันวาคม2555)ทั้งหมด68คนเป็น

หญิง58คนชาย10คน(ไม่รวมเจ้าหน้าที่ของวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนล)

การพัฒนาบุคลากร
 ตลอดปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ส่งเจ้าหน้าที่ไปประชุม/ รับการอบรมพัฒนาศักยภาพในเรื่อง

ต่างๆดังนี้

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เข้าอบรมหลักสูตร “มารดาและทารก เพื่อส่งเสริมให้

มารดารู้จักรักษาสุขภาพตั้งแต่การตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด” จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 14 คน ที่

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เมื่อวันที่ 22-25 เมษายน และ 26-29 สิงหาคม 2556 

คุณกรวิณท์วรสุขผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์ไปฝึกงานหลักสูตร“FoundationAnthropo-

sophicalArtTherapy”ระหว่างวันที่27กันยายน-20ธันวาคม2556ณประเทศเยอรมัน

 ผู้อำนวยการฝ่ายฯและหัวหน้าส่วนจำนวน6คนเข้าร่วมสัมมนา“DrivetoSuccess: 

ปลดล็อคชีวิตพิชิตความฝัน”ณไบเทคบางนาเมื่อวันที่4ธันวาคม2556

 เจา้หนา้ที่ฝา่ยสงัคมสงเคราะห์จำนวน15คนและเจา้หนา้ที่ฝา่ยบรหิารโครงการและพฒันา

เยาวชนจำนวน1คนเข้าอบรมการจัดขบวนการเรียนรู้ตามโครงการของNipponFoundation

และดูงานที่บ้านกาญจนาภิเษกจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่9-14,16ธันวาคม2556

 คุณณัฐิยาทองศรีเกตุผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์เข้าอบรมหลักสูตร“มาตรฐาน

CEDAWสำหรบัการปฏบิตัิและการตดิตามการดำเนนิงานเพือ่การปฏริปูกฎหมายณโรงแรมอำเภอ

อัมพวาจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่11ธันวาคม2556
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ความท้าทายและผลสำเร็จ
การประสานงานสำนักโยธากรุงเทพมหานครดำเนินออกในรับรองความปลอดภัยอาคารด้าน•

การป้องกันเพลิงไหม้

ประสานงานผู้รับเหมาและผู้ตรวจรับอาคารโครงการซ่อมเรือนแม่ชี•

จัดทำแผนและซักซ้อมความเข้าใจกรณีเกิดอุทกภัยในสมาคมฯให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด•

งานรับบริจาคโครงการ“คุณไม่ใช้เราขอ”สามารถทำรายได้เกินเป้าหมายที่วางไว้ตั้งเป้าไว้•

900,000บาทรายรับจริง1,000,564บาท

งานด้านการเงิน
 การบริหารจัดการในด้านการเงินทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับด้านการเงินของสมา

คมฯโดยคณะกรรมการของสมาคมฯเน้นในด้านความถูกต้องโปร่งใสและประหยัดซึ่งมีการตรวจ

บัญชีของสมาคมฯโดยในปี2556การเงินและบัญชีมีการตรวจสอบโดยบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิ

ไชยสอบบัญชีจำกัด
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ความเคลื่อนไหว

รอบรั้วสมาคมฯ



66apsw

ความเคลื่อนไหวรอบรั้วสมาคมฯ
1. คณุกระแต-ศภุักษรไชยมงคลรว่มเปน็จติอาสาเลีย้งนอ้งที่ศนูย์เลีย้งเดก็

อ่อนบ้านพักฉุกเฉิน
 ในวันที่18มกราคม2556คุณกระแตศุภักษรไชยมงคลและเพื่อนได้มาเป็นจิตอาสา

มาเติมรอยยิ้มและปันความสุข โดยการช่วยเลี้ยงน้องที่ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน บ้านพักฉุกเฉิน สมาคม 

ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ รวมทั้งได้นำสิ่งของมาบริจาคให้กับเด็กๆ ตั้งแต่ปี 2554 เรื่อยมาจนถึง

ปัจจุบันนี้

2.คุณนก-อุษณีย์วัฒฐานะ
 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 คุณนก-อุษณีย์ พร้อมเพื่อนและเหล่าแฟนคลับ ได้

มาทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้หญิงและเด็กเนื่องในคล้ายวันเกิดที่บ้านพักฉุกเฉิน  

 ทั้งนี้ที่ผ่านมาคุณนก-อุษณีย์วัฒฐานะได้ให้ความเอื้อเฟื้อและช่วยเหลืองานด้านการกุศล

ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มาโดยตลอด ตั้งแต่การเข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญ “นกหวีด

สไตล์D.I.YbySwarovski”เพื่อให้ดาราร่วมตกแต่งนกหวีดป้องกันภัยและความรุนแรงด้วยคริสตัล

และกิจกรรมโครงการ“ลิปสติกการกุศล&ดอกเดซี่”ของบ้านพักฉุกเฉินในแคมเปญห่วงใยเพื่อนด้วย

“FormeForyouSheaLipcareDuo”ที่จับมือกับเดอะบอดี้ช็อปหาเงินรายได้ช่วยเหลือผู้หญิง

และเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ
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3. คุณกิ่ง-เหมือนแพรพานะบุตร
 วันอาทิตย์ที่27มกราคม2556(13.00น.-16.00น.)กิ่ง-เหมือนแพรพานะบุตร(The

Star5)พร้อมทั้งเหล่าแฟนคลับได้มาจัดฉลองวันเกิดล่วงหน้าและทำบุญเลี้ยงอาหารเย็นบริจาค

สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล พร้อมทั้งแสดงมินิคอนเสิร์ตแบ

บอะคูสติกที่แสนไพเราะเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้หญิงและเด็กที่บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตรฯีเนือ่งในวนัคลา้ยวนัเกดิที่กำลงัจะมาถงึในวนัที่31มกราคม2556ของกิง่-เหมอืน

แพรนักร้องสาวหน้าใสเสียงสวย

4.“คุณป๊อปปี้”บุญยิสาจันทราราชัย
 วนัที่29มกราคม2556(14.00น.-15.30น.)สมาคมฯ 

สง่เสรมิสถานภาพสตรฯีได้มีโอกาสตอ้นรบัสาวงาม“นอ้งปอ๊ปปี้” 

บญุยิสาจนัทราราชยัรองอบัดบั2มสิไทยแลนด์เวลิด์ปี2012

ผู้แทนสถานีวิทยุไทยทีวีสีช่อง3พร้อมคณะทำงานของสำนักงาน

กจิการและโครงการในพระราชดำริพระเจา้หลานเธอพระองค์เจา้ 

พัชรกิติยาภา ซึ่งเข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้หญิงและเด็กที่ประสบ

ปัญหาและอยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตรีฯ

5.คุณภรณีคชเสนี
 วันที่30มกราคม2556คุณภรณีคชเสนีพร้อมทั้ง 

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(บีโอไอ)ได้มาบริจาคเงินและสิ่งของจำนวนมากเพื่อสนับสนุน

การดำเนนิงานให้ความชว่ยเหลอืผู้หญงิและเดก็ที่ประสบปญัหาใน

บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
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6.บริจาครถยนต์ให้ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสมาคมส่งเสริมสถานภาพ

สตรีฯ
 เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2556คุณวันชัยจรัสดำรงค์วัฒน์ได้นำรถยนต์มิตซูบิชิ(champ) 

สีแดงเกียร์ธรรมดามาบริจาคให้กับศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรขับรถยนต์

  

7.สโมสรโรตารีปทุมวัน
 เมื่อวันที่5มีนาคม2556คณะผู้บริหารสโมสรโรตารีปทุมวันและสโมสรโรตารีฝรั่งเศส

พรอ้มคณะกรรมการสโมสรโรตารีปทมุวนัได้เขา้พบปะผู้บรหิารสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯีและ

ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องใช้รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตามกิจกรรมโครงการ“ฟื้นฟูบ้านพักฉุกเฉิน

หลังน้ำท่วม”ให้กับสมาคมฯรวมทั้งได้เยี่ยมชมการดำเงินงานของสมาคมฯในส่วนฝ่ายต่างๆเช่น

ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ-ห้องเรียนตัดเย็บ,ห้องเรียนทำดอกไม้ และฝ่ายสังคมสงเคราะห์-บ้านพัก

ฉุกเฉินซึ่งประกอบด้วยบ้านพักผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์,ศูนย์กนิษฐ์นารี,บ้านเด็กและอาคา

รจิมมี่-โรซารีน(ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนและพักฟื้นหลังคลอด)โดยคุณเจริญจิตงามทิพยพันธ์อุปนายก

สมาคมฯ, คุณอรุณี ศิริวัฒน์ ผอ.สมาคมฯ, คุณพิมพ์บุญ โศภิตทิพย์ ผอ.การฝ่ายการเงินและการ

บัญชี,คุณณัฐิยาทองศรีเกตุผอ.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์และคุณจริยาสำลีอ่อนผอ.ฝ่ายการศึกษา

และฝึกอาชีพสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเป็นผู้ให้การต้อนรับ
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8.บริษัทแพรี่พายจำกัด
 กลุม่พนกังานบรษิทัแพรี่พายจำกดัรว่มกบัแฟนคลบัได้รว่มกนัจดักจิกรรมโดยนำเดก็ๆและ

ผู้หญิงสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินไปเที่ยวชมสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันจัดรถ

รับ–ส่งและมอบเงินบริจาคให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯจำนวน100,000บาท(หนึ่ง 

แสนบาทถ้วน)เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบ้านพักฉุกเฉินเมื่อวันที่10เมษายน2556

9.สโมสรซอนต้ากรุงเทพ2
 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 สโมสรซอนต้า กรุงเทพ 2 ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญและมี

วิสัยทัศน์มุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนและสตรีไทยให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้

ดีขึ้น ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมามอบให้กับสมาคม

ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วย

เหลือผู้หญิงและเด็กที่บ้านพักฉุกเฉิน รวมทั้งยังได้เยี่ยมชม

และศึกษาดูงานในส่วนต่างๆของสมาคมฯอาทิเช่นงาน

สังคมสงเคราะห์งานด้านการศึกษาและฝึกอาชีพและงาน

ด้านพัฒนาเยาวชน โดยมี คุณอรุณี  ศิริวัฒน์ ผู้อำนวย

การสมาคมฯให้การต้อนรับ

  

10.งานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนายกสมาคมฯและกรรมการสมาคมฯ
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคม2556เวลา11.30–14.30น.สมาคมส่งเสริมสถาน

ภาพสตรีฯจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนายกสมาคมฯศ.เกียรติคุณพญ.เพ็ญศรีพิชัยสนิธที่

ได้รบัรางวลั“มหดิลทยากร”ศษิย์เกา่ดีเดน่มหาวทิยาลยัมหดิลประจำปี2555จากการคดัเลอืกของ

สมาคมศษิย์เกา่มหาวทิยาลยัมหดิลในพระบรมราชปูถมัภ์,ดร.เมทนิีพงษเ์วชเลขาธกิารสมาคมฯได้

รับรางวัลผู้หญิงเก่งแห่งปี2556สาขา“บุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและ

การคุม้ครองสทิธิสตรีประเภทบคุคลภาคเอกชน”จากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย์,คุณพงษ์ทิพย์เทศะภูกรรมการสมาคมฯได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี2555จาก
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โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์จังหวัดชลบุรีและคุณศศมณฑ์สงวนสินกรรมการที่ปรึกษาฯ

ได้รับรางวัลผู้หญิงเก่งประจำปี2556สาขา“สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น”จากกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานฯณห้องTheWinningPostสมาคมราชกรีฑาสโมสร

ถนนอังรีดูนังต์กรุงเทพฯ

 

11.บริษัทนีสเส็น(ประเทศไทย)จำกัด
 เมื่อวันที่11มิถุนายน56คณะพนักงานบริษัทนีลเส็น(ประเทศไทย)จำกัดจำนวน80

คนร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯอาทิอาสาเลี้ยงน้องที่ศูนย์เด็ก

ออ่นจดัสวนหยอ่มทาสีรัว้และสอนทำDecoupageนอกจากนี้ยงัเลีย้งอาหารกลางวนัแก่ผู้หญงิและ

เด็กที่บ้านพักฉุกเฉินและมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจำนวน8เครื่องพร้อมบริจาคของใช้ที่

จำเป็นในชีวิตประจำวันเช่นครีมอาบน้ำ,ยาสีฟัน,แป้ง,เสื้อผ้าอีกด้วย
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12. มอบกรมธรรม์ให้แก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
 บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย จำกัด ได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ทุน

ประกัน53ล้านบาทให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเมื่อวันที่21สิงหาคม2556

  

13. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)
 คณะผู้บรหิารและเจา้หนา้ที่บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติจำกดั(มหาชน)โดยคณุพติราภรณ์ 

บุญยรัตพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการได้จัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมในโครงการเมืองไทยปันยิ้ม

เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และสร้างความสุขให้กับผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน โดยการมอบ

เงินขวัญถุงให้สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินคนละ100บาทรวมทั้งนำสิ่งของเครื่งใช้ที่จำเป็นมอบให้บ้าน

พักฉุกเฉินโดยมีคุณอรุณีศิริวัฒน์ผู้อำนวยการสมาคมฯเป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับเมื่อวัน

ที่30สิงหาคม2556

  

14. มูลนิธิแม็คยีนส์เพื่อสังคมไทย
 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการ มูลนิธิแม็คยีนส์เพื่อสังคมไทย บริจาคเงิน

จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมเสื้อผ้าอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุน

โครงการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กบ้านพักฉุกเฉินโดยมีคุณพิมพ์บุญลิ่มปิยะกูลผู้อำนวยการ

ฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ
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15. ราชกรีฑาสโมสร
 เมือ่วนัที่24พฤศจกิายน2556ราชกรฑีาสโมสรจดัแขง่ขนัมา้การกศุลเปน็กรณีพเิศษเพือ่

นำรายได้มอบให้สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเป็นจำนวนเงิน236,424บาท

16. คณะเอกอัครราชทูตที่เป็นผู้หญิงจาก5ประเทศ
 เมือ่วนัที่27พฤศจกิายน2556คณะเอกอคัรราชฑตุประจำประเทศไทยที่เปน็สตรีจาก5

ประเทศนำโดยเอกอัครราชฑูตอัฟริกาใต้ร่วมกับเอกอัครราชฑูตจากประเทศนอร์เวย์อาร์เจนตินา

สวิตเซอร์แลนด์และสเปนได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเนื่อง

ในวันแห่งการยุติความรุนแรงโดยมีคณะกรรมการสมาคมฯคุณเจริญจิตงามทิพย์พันธุ์อุปนายก

สมาคมฯดร.เมทินีพงษเวชเลขาธิการสมาคมฯคุณจารุวรรณเกษมทรัพย์ผู้ช่วยเหรัญญิกสมา

คมฯและคุณอรุณีศิริวัฒน์ผู้อำนวยการสมคมฯให้การต้อนรับ
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ผู้หญิงและผู้ชายแห่งปี
รางวัล“ผู้หญิง”และ“ผู้ชาย”

แห่งปี2556



74apsw

ผู้หญิงและผู้ชายแห่งปี
รางวัล“ผู้หญิง”และ“ผู้ชาย”แห่งปี2556

 

 

 รางวัล “ผู้หญิง” และ “ผู้ชาย” แห่งปี เป็นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

มอบให้แก่สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ว่าเอื้อต่อการเสริมสร้าง

สถานภาพสตรี ในช่วงเดือนสตรีสากลเดือนมีนาคมของทุกปี โดยรางวัล “ผู้หญิงแห่งปี” ได้เริ่ม

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ส่วนรางวัล “ผู้ชายแห่งปี” นั้นได้เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 เป็นต้นมา 

ในวันสตรีสากลปี 2556 นี้ คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้มีมติร่วมกันเลือก

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็น ”ผู้หญิงแห่งปี 2556” และเลือก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

เป็น“ผู้ชายแห่งปี2556”

 ผู้หญิงแห่งปี2556:นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตร

  คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับ

สูงสุดของประเทศไทยในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย

คนที่28ในปี2554และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิง

คนแรกของประเทศไทย

รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์

นบัเปน็รฐับาลที่แสดงเจตนารมณ์ทางการเมอืงในการ

เสริมสร้างสถานภาพและสุขภาวะของผู้หญิงในภาพ

รวมที่ชัดเจนโดยมีนโยบายและโครงการที่เจาะลงไป

ถึงผู้หญิงโดยตรงและมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็น

รูปธรรม

  ที่สำคัญที่ทราบกันมาตั้งแต่เริ่มเข้ารับตำแหน่ง

หัวหน้ารัฐบาลคือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งมี

ปรัชญาที่จะเอื้อให้ผู้หญิงได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
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บทบาทที่จะนำไปสู่การเปน็พลงัสำคญัในการขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในหลาย

วาระ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ได้สะท้อนถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในทางการ

เมืองเช่นสนับสนุนการกำหนดสัดส่วนในตำแหน่งรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นที่มาจากการแต่งตั้งให้มีทั้งหญิงและชายนอกจากนั้นคณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญต่อข้อ

เสนอการแก้ไขพระราชบัญญัติ“สภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล”เพื่อให้สัดส่วนสมาชิกที่มา

จากหมู่บ้านเป็นผู้หญิงและผู้ชายเท่าเทียมกันซึ่งสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาสมาคม

ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นแกนนำในการเสนอการแก้ไข โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้นำเข้าสู่

กระบวนการพจิารณาของสภาผู้แทนราษฎรและอยู่ในระเบยีบวาระของสภาฯแลว้ซึง่หากได้มีการแกไ้ข

ตามข้อเสนอผู้หญิงจากทุกหมู่บ้านรวมประมาณ80,000คนจะมีโอกาสได้รับเลือกตั้งและมีส่วน

ร่วมในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

 ในเรื่องของปัญหาสุขภาวะและความรุนแรงต่อผู้หญิง ซึ่งเป็นภารกิจหลักของบ้านพักฉุกเฉิน

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯเป็นที่น่ายินดีว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นปัญหา

และรูปธรรมที่ปรากฏคือนโยบายการดูแลเรื่องสุขภาพของผู้หญิงและโครงการต่อยอด“ศูนย์พึ่ง

ได้”โดยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม(OneStopCrisisCenter)เพื่อให้เด็กสตรีผู้สูงอายุผู้

พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ถูกกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

และเป็นระบบ ซึ่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการต่างๆ โดยภาครัฐนั้น จะช่วยให้การดูแลปัญหา

ความรุนแรงต่อผู้หญิงในภาพรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 ด้วยนโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ที่เอื้อต่อการ

เสริมสร้างสถานภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิงในมิติที่รอบด้านสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จึงยกย่องนายก

รัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้หญิงแห่งปี ในงานเฉลิมฉลองสัปดาห์สตรีสากลในปี 2556 นี้ 
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ผู้ชายแห่งปี2556:ดร.สุรินทร์พิศสุวรรณ

 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เกิดที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่มหาวิทยลัยแคลร์มอนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์

วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2525

และเริ่มอาชีพนักวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์ที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2518-

2529 

 ดร.สุรินทร์พิศสุวรรณอดีตเลขาธิการ

อาเซียน (Association of South East Asian

NationsหรือASEAN)ที่เพิ่งก้าวลงจากตำแหน่ง

อย่างสง่างาม ถือเป็นคนไทยคนที่สองที่ได้ดำรง

ตำแหนง่ผู้บรหิารสงูสดุของสำนกัเลขาธกิารอาเซยีน

ด้วยความมุ่งมั่นและท้าทายที่จะผลักดันประชากร

อาเซียนมีความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของอาเซียน

ดร.สรุนิทร์เปน็ผู้มีบทบาทสำคญัในการประสานงาน

การติดตามความคืบหน้าและสนับสนุนเหล่าประเทศสมาชิกให้นำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะ

เรื่องกฎบัตรอาเซียนที่ครอบคลุมไปถึงความร่วมมือทางด้านสังคม-วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นพัฒนากร

ทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนการส่งเสริมสวัสดิการสังคมอีกทั้งยังผลักดันและ

ตดิตามการดำเนนิงานของคณะกรรมาธกิารอาเซยีนวา่ดว้ยการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธิสตรีและสทิธิ

เด็ก(ASEANCommissiononPromotionandProtectionofTheRightofWomanand

Children-ACWC) เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสตรีและเด็กใน

อาเซียนให้ได้รับการส่งเสริมศักยภาพและได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน เพื่อ

ดำเนินการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

 ดร.สุรินทร์ได้ให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคทางเพศการปกป้องสตรีและเด็กดังจะเห็น

ได้จากวิสัยทัศน์ของท่านที่ได้แสดงไว้ในวันเอดส์โลก1ธันวาคม2555ว่า“เอชไอวีและเอดส์

สามารถควบคมุได้จรงิดว้ยการทำให้เกดิความเทา่เทยีมกนัทางเพศการปกปอ้งสตรีและเดก็และการ

บรรลุในเรือ่งสทิธิเดก็โดยเฉพาะอยา่งยิง่สทิธิดา้นสขุภาพ”ซึง่สะทอ้นให้เหน็ถงึจติวญิญาณของผูช้าย

แห่งปี2556ท่านนี้ได้อย่างแท้จริง
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รายชื่อเจ้าหน้าที่
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รายชื่อเจ้าหน้าที่ 
 



รายชื่อเจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯปี2556 
 

นางสาวอรุณีศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ 

นางสาวกรวิณท์วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์

 

 งานประสาน/ช่วยอำนวยการ 
 

นางสาวศรีแก้วฟ้าอัลภาชน์ เลขานุการนายกสมาคมฯ 

นางรัจนาศุภเมธิน เลขานุการผู้อำนวยการสมาคมฯ 

  

 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
 

1. นางณัฐิยาทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

2. นางพัชญ์สิตามายอด นักสังคมสงเคราะห์ 

3. นางปรียาภรณ์ยุพาภรณ์โสภา นักสังคมสงเคราะห์ 

4. นางสาวมณีรัตน์สุดแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ 

5. นางศิรินทิพย์นิ่มแสง นักจิตวิทยา 

6. นายคัญฑนิกม์นิโรธร นักจิตวิทยาคลีนิค 

7. นางสาวธนิดาสมบรูณ์ นักจิตวิทยา 

8. นางศรีไทยอ่ำสุวรรณ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 

9. นางเกษฎาศรีสุข ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 

10.นางนวมัยนาคธน หัวหน้าบ้านเด็ก 

11.นางเบญจวรรณชูโลก ครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก 

12.นางสาวธานิตย์ทับทิม ครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก 

13.นางสาววีรยาแลคไธสง หัวหน้าศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 

14.นางสมจิตรเกิดสวัสดิ์ พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 
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15.นางศิริรัตน์บำรุงวงศ์ พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

16.นางอนันต์ดิษพงษา พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

17.นางเกษาดำรงวิทย์ พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

18.นางสาวนริศราการินทร์ พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

19.นางสาวเพชรบัวกลาง พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

20.นางบุษบาจันทร์ทอง พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

21.นางทัศนีย์มีรัตน์ พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

22.นางกฤษณาส่งสุข แม่บ้านศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 

23.นางนิตยาศรีอนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การเงิน) 

24.นางนารถติยาปิดสาโย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

25.นางสาวสมจิตรวงค์อนันท์ ผู้จัดการเคหะกิจ 

26.นางสาววนพาเหมภูมิ เจ้าหน้าที่เคหะกิจ 

27.นางกาญจนาโสภณภักดิ์ นักโภชนาการ

  

ฝ่ายการเงินและบัญชี

1. นางสาวพิมพ์บุญลิ่มปิยะกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 

2. นางวิภาวรรณจิตพึ่งธรรม หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี 

3. นางพรรณีนีระ เจ้าหน้าที่การเงิน 

4. นางสาวมณฑาทิพย์เกตุนอก เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน

 

ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ
  

1. นางจริยาสำลีอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ 

2. นางสริลลามหาพิรุณ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

3. นางสาวสุภาภรณ์สองห้อง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

4. นางประเทืองอาจหินกอง เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ 

5. นางโบว์อาจปรุ เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ 

6. นางมลฮูวิชิต ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

7. นางสาววลีบรรลือเสียง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
 

1. นางทิพวัลย์มารศรี ผ.อ.ฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป 

2. นางรัจนาศุภเมธิน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

3. นางธิติมาใยเจริญ เจ้าหน้าที่งานรับบริจาค 

4. นางสาวจรรยาณัฎฐ์แสนภักดีไทย เจ้าหน้าที่งานรับบริจาค 

5. นางสาวจิตราโคนาบาล เจ้าหน้าที่แม่บ้าน-สถานที่ 

6. นางสาวมาศเมืองโลหิตดี เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ 

7. นายอนงค์วงศ์อนันท์ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ 

8. นายสมควรฤทธิบุตร เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ 

9. นายอร่ามสมซื่อ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ 

10.นางสาวสมคิดท่อนจันทร์ เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ 

11.นางลำพึงมีบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่ 

12.นายภานุพงษ์จันมี เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่ 

13.นางกลมวิเศษ เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่ 

14.นายเมี้ยนสมบุญเปล่ง หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 

15.นายวิชาญเผ่าพันธุ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

16.นายวิวัฒน์มาลัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนาเยาวชน
 
1. ดร.กรกนกสารภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการและ

  พัฒนาเยาวชน 

2. นางสาวศรีแก้วฟ้าอัลภาชน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการต่างประเทศ 

3. นายพีรเดชวิลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานสารสนเทศอาวุโส 

4. นางสาวดลฤดีศรีทองสุข เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. นางสาวจิตรานวลละออง เจ้าหน้าที่โครงการและกิจกรรม 

6. นายกรีฑาแก้วประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่โครงการและกิจกรรม 

7. นางศุลีพรเลขะพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ส่วนประชาสัมพันธ์และหาทุน 
 

1. นางสาววิไลภรณ์เพียงกระโทก หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ 

2. นางสมพิสแก้ววิเศษ เจ้าหน้าที่งานกล่องรับบริจาค 

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 
 

1. นางมนัสนันทเกิดวร ผู้ช่วยนักวิจัย 

2. นางสาวพัชรีแรงเขตการณ์ ผู้ช่วยนักวิจัย 

3. นางลักษนันท์ชมดวง ผู้ช่วยนักวิจัย 

วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ 
 

1. นางธาราทิพย์นิยมค้า ผู้อำนวยการฝ่ายวีเทรนฯ 

2. นางณภัทรนิธิเมธกุล เจ้าหน้าที่การเงิน 

3. นางสาววีณาเขตรนคร ผู้จัดการงานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ 

4. นางสาวกานต์สินีสะเอียบคง ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริการส่วนหน้าและ

  ลูกค้าสัมพันธ์ 

5. นางสาวอารยาหงษ์อินทร์ เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ 

6. นางขวัญเนตรวงษ์สังข์ทอง เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ 

7. นางสาววันทนาเกตุชิต เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ 

8. นางสาวชลดาภรณ์ไชยานะ ผู้จัดการงานแม่บ้านสถานที่ 

9. นางสาวทองน้อยวันทวี ผู้ช่วยผู้จัดการงานแม่บ้านสถานที่ 

10.นางทุมมามะณีวัน เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่  

11.นางสาวฉวีวรรณสมแพง เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่ 

12.นางสาวสมจิตร์พ่วงพันธ์ศรี เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่ 

13.นางรุ่งรัตน์มีศรีดี เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่ 

14.นางมาลีเผ่าพันธุ์ เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่ 

15.นางจันทร์ยอดคำภา เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่ 

16.นางสาวปัญญาคุลี เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ 
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17.นายจตุพรจริตรัมย์ เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ 

18.นางสาวเกษมศรีเถาสกุล ผู้จัดการห้องอาหาร 

19.นางแสงอรุณพันธุ์ศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าห้องอาหาร 

20.นางสาวรุจาภาวงค์อนันท์ เจ้าหน้าที่ห้องอาหาร 

21.นางสาวลำพึงมาลัย แม่ครัว 

22.นางสาววิชญาภรณ์ทับเนียม แม่ครัว 

23.นางสมนึกนิลม้าย ผู้ช่วยแม่ครัว 

24.นางทองมูลปิงอุด ผู้ช่วยแม่ครัว 

25.นางสาวสุพัตราท่อนจันทร์ ผู้ช่วยแม่ครัว 

26.นางสาวมธุรสฉิมคง เจ้าหน้าที่คอฟฟี่ชอฟ 

27.นางสาววรรณีแคล่วคล่อง เจ้าหน้าที่คอฟฟี่ชอฟ 

28.นางวรรณนิสากองเลิศ เจ้าหน้าที่บริการ  
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ภาคผนวก
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 1.2จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามระดับการศึกษา

 1.3จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามหน่วยงานนำส่ง*และภูมิลำเนา

0-2ปี 3-6ปี 7-12ปี 13-18ปี19-25ปี26-35ปี36-45ปี46-55ปี56ปี รวม
        ขึ้นไป 

  91   39   23   49   43   86   53   21   13  418 

ไม่อยู่ในไม่ได้รับระดับประถมระดับมัธยมอนุปริญญาปริญญาตรีรวม

เกณฑ์ได้รับการศึกษา ปวช.,ปวส.

การศึกษา ประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลาย

 127      5     41       74     88     57        5       21    418

หน่วยงาน/ภูมิลำเนา/แหล่งท่ีมากรุงเทพฯตะวันออกเหนือกลางใต้อีสานรวม

มาเอง 35 9 28 44 9 61 186

ติดตามมารดา 40 2 3 21 3 13 82 

พลเมืองดี/ญาติ/เพื่อน 15 1 3 13 2 9 43 

ติดครรภ์มารดามา 40 - - - - - 40 

ส่งมาจากหน่วยงานเอกชน 10 2 1 1 1 8 23 

ส่งมาจากโรงพยาบาล 5 1 2 6 - 4 18 

ส่งมาจากหน่วยงานรัฐ 3 - 2 2 1 3 11 

ส่งมาจากสถานีตำรวจ 5 - - 5 - 4 14 

บ้านพักฉุกเฉินไปช่วยเหลือ 1 - - - - - 1 

รวม 154 15 39 9216103418 

ภาคผนวกก
รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการของบ้านพักฉุกเฉินปี2556

1. ผู้มารับความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย

 1.1จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามอายุ
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  2.2จำนวนผู้มารับบริการให้คำปรึกษาแยกตามเพศ
 เพศหญิง จำนวน 1,004ราย (ร้อยละ85)

 เพศชาย จำนวน 103 ราย (ร้อยละ15)

  รวม 1,107ราย 

 

2.ผู้มารับบริการด้านการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

  2.1จำนวนผู้หญิงและเด็กที่ขอรับบริการทางโทรศัพท์แยกตามรายเดือน
 

          เดือนผู้หญิงและเด็ก(ราย)รับปรึกษาโทรศัพท์(ราย) 

 มกราคม 89 95 

 กุมภาพันธ์ 71 84 

 มีนาคม131   146  

 เมษายน 75 80 

 พฤษภาคม 94 102 

 มิถุนายน 50 55 

 กรกฎาคม 90 95 

 สิงหาคม109 124 

 กันยายน 86 94 

 ตุลาคม 86 90 

 พฤศจิกายน 72 84 

 ธันวาคม 51   58  

  รวม1,0041,107
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 2.5แหล่งข้อมูลที่ทำให้ผู้มารับบริการให้คำปรึกษารู้จักบ้านพักฉุกเฉิน  
 นิตยสารชีวิตรัก/คู่สร้างคู่สม  จำนวน96ราย(ร้อยละ9)•

 อินเตอร์เนต  จำนวน609ราย(ร้อยละ55)•

 องค์กรเอกชน  จำนวน35ราย(ร้อยละ3)•

 เพื่อน/พลเมืองดี  จำนวน108ราย(ร้อยละ10)•

 Bug1133/สมุดหน้าเหลือง  จำนวน198ราย(ร้อยละ17)•

 ทีวี/วิทยุ  จำนวน38ราย(ร้อยละ3)•

 องค์กรรัฐ(ตำรวจ/โรงพยาบาล/โรงเรียน) จำนวน28ราย(ร้อยละ3)•

            

 2.3จำนวนผู้มารับบริการให้คำปรึกษาแยกตามประเภทของปัญหา 
   

  ปัญหาจำนวน/รายร้อยละ 

 1.ท้องเมื่อไม่พร้อม 493 45 

 2.ครอบครัว 204 18 

 3.ความรุนแรงในครอบครัว 152 14 

 4.ติดเชื้อHIV/AIDS 58 5 

 5.ข่มขืน/อนาจาร 28 3 

 6.พฤติกรรมลูกหญิง/ชาย 15 1 

 7.สุขภาพกาย/จิต 38 3 

 8.ไม่มีที่พักพิง 48 4 

 9.อื่นๆเช่นยาเสพติด/หนี้นอกระบบ/
 กฎหมาย/ยาคุมกำเนิดฯลฯ 71 7 

 รวม 1,107 100

 2.4จำนวนผู้มารับบริการให้คำปรึกษาแยกตามจังหวัด
 กรุงเทพฯ จำนวน 684 ราย(ร้อยละ62)•

 นนทบุรี/ปทุมธานี/ต่างจังหวัด จำนวน 423 ราย(ร้อยละ38) •
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          2.6ช่วงเวลาการติดต่อขอรับบริการการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
 เวลาเช้า-กลางวัน จำนวน 723ราย(ร้อยละ65)•

 เวลากลางคืน จำนวน 384ราย(ร้อยละ35)•

 ช่องทางการมารับบริการ/ขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน
 ผู้ประสบปัญหามาขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง

รู้จักบ้านพักฉุกเฉินจากนิตยสารชีวิตรัก คู่สร้างคู่สม อินเตอร์เน็ต เพื่อน นายจ้าง บิดา มารดา

ญาติ(ยายย่าป้าน้า)พลเมืองดีทีวีทุกช่องรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงbug1113โทร.1133

และกรมสุขภาพจิตโทร13231663สายด่วนท้องแม่วัยรุ่น/HIV

การส่งต่อมาจากหน่วยงานต่างๆดังต่อไปนี้

สถานีตำรวจนครบาล

สน.ดอนเมืองสน.โคกครามสน.สายไหมสน.อุดมสุข

โรงพยาบาล/สถานพยาบาล

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล รพ.ตำรวจ รพ.ปทุมธานี รพ.สิรินธร

รพ.บางบ่อรพ.มงกุฎวัฒนะรพ.เด็กรพ.ลาดกระบัง

หน่วยราชการ

บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร บ้านอิ่มใจ สำนักสวัสดิการกรุงเทพมหานคร

ศูนย์บริการสาธารณสุข3(บางซื่อ)ศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300และUNHCR

หน่วยงานเอกชนจำนวน9องค์กร

มลูนธิหิญงิชายกา้วไกลมลูนธิเิพือ่นหญงิมลูนธิศินูยพ์ทิกัษส์ทิธเิดก็มลูนธิสิง่เสรมิการพฒันาบคุคลฯ

(ศนูยเ์มอรซ์ี)่มลูนธิเิครอืขา่ยครอบครวัสหทยัมลูนธิิมลูนธิฮิอทไลนส์ายเดก็1387เสถยีรธรรมสถาน

และศูนย์นักบุญมาร์ติน
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ภาคผนวกข 
  

 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรที่ให้ความกรุณาและจัดกิจกรรมให้บ้านพักฉุกเฉิน 
  

1.ศ.เกียรติคุณพญ.เพ็ญศรีพิชัยสนิธ นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

2.นพ.พิสาส์นเตชะเกษม จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

  กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 

3.พญ.วรุณากลกิจโกวินท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

  กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 

4.คุณฟ้าใสวิเศษกุล นักศิลปะบำบัด 

5.น.อ.หญิงวัลลภาอันดารา อาจารย์แผนกจิตเวชวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

6.พ.ต.หญิงนัทมนอุ่นพงศ์ภูวนาถ อาสาสมัครพยาบาล 

7.คุณณัฐวุฒิบัวประทุม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

8.อาจารย์รักชุณหกาญจน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9.อาจารย์เทิดเกียรติฉายจรุง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10.อาจารย์วิจิตรว่องวารีทิพย์ ที่ปรึกษาโครงการงานพัฒนาเยาวชน 

11.คุณฉัฏรปวีญ์ศรีสลวย สถาบันราชานุกูล 

12.คุณอภิชาติบุญทรง สถาบันราชานุกูล 

13.คุณสมชาติทาแกง ชมรมเพื่อนวันพุธสภากาชาดไทย 

14.อาจารย์สายทองชาวสวน สภากาชาดไทย
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ภาคผนวกค

1. การนำผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินไปจำหน่ายในงานต่างๆ 

วัน/เดือน/ปี

13-15กุมภาพันธ์
2556
7มีนาคม2556 

8มีนาคม2556 

10พฤษภาคม2556 

4มิถุนายน2556 

12มิถุนายน2556 

9-11ตุลาคม2556 

25พฤศจิกายน2556 

30พฤศจิกายน2556 

13-26ธันวาคม
2556 

งาน

สุดยอดเยาวชนไทยก้าวไกล
ด้วยปัญญาสู่อาเซียน 

วันสตรีสากล 

วันสตรีสากล 

สัมมนาเชิงวิชาการร
ณรงค์ยุติความรุนแรง
และสมัชชาครอบครัว 

กิจกรรมของบริษัทเชฟรอน 

กิจกรรมบริษัททรู 

มหกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครูEDUCA

2013 
งานรณรงค์ยุติความรุนแรง 

กิจกรรมสโมสรซอนต้า 

งานเพื่อนพึ่ง(ภา) 

สถานที่


เมืองทองธานี 
 

สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ 
เมืองทองธานี 

 
โรงแรมทีเคพาเลซ

หลักสี่ 
 

อาคารไทยพาณิชย์
สำนักงานใหญ่ 
อาคารใยแก้วทรู

ทาวเวอร์รัชดาภิเษก 
เมืองทองธานี 

 

สโมสรทหารบก 
 

สยามพารากอน 

วังสวนกุหลาบ 
  

หน่วยงานที่จัด


สำนักงานการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.) 

สถาบันวิจัยบทบาท
หญิงชาย 

สำนักกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

กรุงเทพมหานคร 

บริษัทเชฟรอน 

บริษัททรู 

คณบดีคณะครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย 
สำนักกิจการสตรีกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 
สโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ2

ร่วมกับสมาคมฯ 
มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา) 



90apsw

2.นักเรียนหลักสูตรช่างดัดผมและเสริมสวยและหลักสูตรช่างตัดผมชาย
ออกบริการชุมชนตามหน่วยงานต่างๆ

วัน/เดือน/ปี

 

14กุมภาพันธ์2556 

5พฤษภาคม2556 

12พฤษภาคม2556 

18พฤษภาคม2556 

25พฤษภาคม2556 

1กันยายน2556 

15กันยายน2556 

29กันยายน2556 

13ตุลาคม2556 

13ตุลาคม2556 

8พฤศจิกายน2556 

สถานที่



งานวันผู้สูงอายุบ้านลุงใหญ่ดอนเมือง 

สถานสงเคราะห์บ้านไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี 

บ้านเด็ก(บ้านพักฉุกเฉิน) 

สถานสงเคราะห์บ้านนนทภูมิปากเกร็ดนนทบุรี 

สถานสงเคราะห์บ้านราชาวดีปากเกร็ดนนทบุรี 

ชุมชนดาวทอง 

หมู่บ้านศศิกาญจน์เมืองใหม่ 

หมู่บ้านศศิกาญจน์เมืองใหม่ 

ชุมชนดาวทอง 

ชุมชนดาวทอง 

สถานสงเคราะห์บ้านไร้ที่พึ่งหญิงคลอง5 

รวม

จำนวน

ครั้ง 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11

ชาย

- 

42 

5 

35 

- 

51 

49 

31 

30 

- 

- 

243 

หญิง

10 

- 

4 

- 

106 

- 

- 

- 

- 

41 

103 

264 

รวม

 

 

10 

42 

9 

35 

106 

51 

49 

31 

30 

41 

103 

507

ผู้รับบริการ
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ภาคผนวกง

10ม.ค.56 คณะนักเรียนชั้นประถมปีที่2/2,ป.3/2,ป.3เอ

 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 95คน 

15ม.ค.56 หน่วยผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 4คน 

17ม.ค.56 คณะนักเรียนชั้นประถมปีที่2/3,ป.3/3,ป.3บี

 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 95คน 

22ม.ค.56 คณะศิลปะศาสตร์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์และ

 การพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยเกริก 3คน 

24ม.ค.56 คณะนักเรียนชั้นประถมปีที่2/4,ป.3/4,ป.3ซี

 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 94คน 

26ม.ค.56 คณะวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

 และกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นคณะพยาบาลศาสตร์

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 80คน 

29ม.ค.56 สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ

 พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสำนักงานอัยการสูงสุด 15คน 

31ม.ค.56 คณะนักเรียนชั้นประถมปีที่2/5ป.3/5ป.4เอ

 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 88คน 

5ก.พ.56 โครงการสตรีและเยาวชนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 และสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย(ตพส.ไทย)

 นำคณะเจ้าหน้าที่ประเทศกัมพูชาเข้าเยี่ยมชมการดำเนินการ

 ของสมาคมฯ 13คน 

7ก.พ.56 คณะนักเรียนชั้นประถมปีที่2/6ป.3/6ป.4บี

 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 90คน 

รายช่ือคณะเย่ียมชมกิจกรรมสมาคมฯระหว่างเดือนมกราคม–ธันวาคม2556

วัน/เดือน/ปี ชื่อคณะจำนวน
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14ก.พ.56 คณะนักเรียนชั้นประถมปีที่2ดีป.4ซี

 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 43คน 

18ก.พ.56 มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงนำคณะเจ้าหน้าที่

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน

 โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวัยรุ่นที่

 ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมฯ 25คน 

20ก.พ.56 ศูนย์สะพานฝันเด็กลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่นจังหวัดเชียงราย

 นำคณะชาวญี่ปุ่นที่ทำงานด้านการดูแลบ้านพักสตรีและเด็ก

 ในประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมฯ 15คน 

24มี.ค.56 คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต

 นำเจ้าหน้าที่โครงการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมฯ 10คน 

26มี.ค.56 ภาควิชาอนามัยครอบครัวคณะสาธารณสุขศาสตร์

 มหาวิทยาลัยมหิดลนำเจ้าหน้าที่โครงการเข้าเยี่ยมชม

 การดำเนินงานของสมาคมฯ 6คน 

6เม.ย.56 คณะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

 รุ่นที่57เข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมกับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 25คน 

18เม.ย.56 คณะเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์กองทับบกช่อง5

 เข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมกับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 35คน 

24เม.ย.56 คณะพยาบาลด้านบริหารอนามัยรุ่นที่13

 สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร 36คน 

26เม.ย.56 นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 14คน 

6พ.ค.56 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนำคณะ

 กรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กในชุมชนเทศบาลเมืองป่าตอง

 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมฯ 35คน 

8พ.ค.56 คณะนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่3กรมแพทย์ทหารอากาศ 53คน 

8พ.ค.56 คณะกรรมการผู้บริหารสโมสรซอนต้ากรุงเทพ2 35คน 

วัน/เดือน/ปี ชื่อคณะจำนวน
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10พ.ค.56 คณะเจ้าหน้าที่บริษัทโอ.ซี.ซีจำกัด(มหาชน) 25คน 

16พ.ค.56 คณะเจ้าหน้าที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน)

 เข้าเยี่ยมชมสมาคมฯและจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 30คน 

22พ.ค.56 นักศึกษาคณะกายภาพบำบัดชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยรังสิต 14คน 

23พ.ค.56 คณะเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนศูนย์พัฒนาครอบครัว

 ในชุมชนรังงามจังหวัดชัยภูมิ 53คน 

13มิ.ย.56 คณะอาจารย์สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล5คน 

15มิ.ย.56 คณะกรรมการผู้บริหารสโมสรไลออนส์ลำลูกกาปทุมธานี 25คน 

22มิ.ย.56 คณะนักศึกษาโครงการ“พัฒนาเทคนิคการเป็นเพื่อนที่ปรึกษา”

 รุ่นที่4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50คน 

27มิ.ย.56 คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนำบุคลากร

 ทางการแพทย์และสาธารณสุขประเทศบังคลาเทศ

 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมฯ 20คน 

27มิ.ย.56 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยมหิดล8คน 

28มิ.ย.56 คณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารบริษัทดีเอสจีอินเตอร์เนชั่นแนล

 (ประเทศไทย)จำกัด 30คน 

29มิ.ย.56 คณะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 9คน 

4ก.ค.56 นักศึกษาปริญญาโทคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2คน 

8ก.ค.56 สมาชิกสโมสรโรตารีปทุมวันนำคณะคู่มิตรจากต่างประเทศ

 เข้าเยี่ยมชมและบริจาคสิ่งของให้กับสมาคมฯ 20คน 

13ก.ค.56 นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 11คน 

17ก.ค.56 เทศบาลตำบลสวนหลวงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรปราการ

 นำกลุ่มผู้นำสตรีในตำบลสวนหลวงเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน

 ของสมาคมฯ 90คน 

วัน/เดือน/ปี ชื่อคณะจำนวน
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วัน/เดือน/ปี ชื่อคณะจำนวน

22ก.ค.56 นักศึกษาวิชาการจัดการแสดงและจัดอีเว้นท์ภาควิชาการ

 สื่อสารการแสดงคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 15คน 

27ก.ค.56 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร8คน 

2ส.ค.56 คณะนักเรียนต่างชาติชาวฮ่องกงในโครงการทัศนศึกษา

 ที่ประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับสมาคมฯ 45คน 

4ส.ค.56 คณะสมาชิกกลุ่มคริสตจักรใจสมาน 25คน 

6ส.ค.56 คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย9คน 

8ส.ค.56 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยมหิดล8คน 

10ส.ค.56 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทผู้ผลิตผ้าอนามัยโซฟี 15คน 

14ส.ค.56 คณะนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน 30คน 

15ส.ค.56 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(สถาบันเอไอที)นำนักศึกษาจาก

 ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมฯ 6คน 

16ส.ค.56 คณะนักศึกษาวิชาจริยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต 12คน 

17ส.ค.56 คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย60คน 

18ส.ค.56 นักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต 8คน 

24ส.ค.56 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต 10คน 

25ส.ค.56 คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีรัตนศาสตราราม 10คน 

27ส.ค.56 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคานำนักเรียนในโครงการ

 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมฯ 50คน 

30ส.ค.56 นักศึกษาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตคณะครุศาสตร์

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6คน 

30ส.ค.56 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

 เข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 20คน 

1ก.ย.56 นักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 5คน 

2ก.ย.56 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสาขา

 เทคโนโลยีโลจิสติกส์และระบบขนส่งวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ13คน 
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วัน/เดือน/ปี ชื่อคณะจำนวน

5ก.ย.56 นักศึกษาแพทย์ภาควิชากุมารเวชกรรม

 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 3คน 

6ก.ย.56 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง114คน 

6ก.ย.56 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4/2โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 5คน 

7ก.ย.56 มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์นำเยาวชนในโครงการ

 เข้าเยี่ยมชมสมาคมฯ 50คน 

8ก.ย.56 คณะนิสิตในโครงการพัฒนาเทคนิคการเป็นเพื่อนที่ปรึกษา

 รุ่นที่5มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 40คน 

10ก.ย.56 นักวิชาการอิสระจากจังหวัดขอนแก่น 2คน 

11ก.ย.56 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา50คน 

12ก.ย.56 นักศึกษาแผนกบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 32คน 

14ก.ย.56 นักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยรังสิต 14คน 

24ก.ย.56 สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน

 (หลักสูตรนานาชาติ)วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีนพรัตน์วชิระ 16คน 

29ก.ย.56 มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลนำแกนนำเครือข่ายชุมชนวัดโพธิ์เรียง

 เขตบางกอกน้อยเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมฯ 40คน 

30ก.ย.56 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปภัมภ์)24คน 

4ต.ค.56 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการภาคเสาร์-อาทิตย์ 38คน 

7ต.ค.56 คณะพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพฯ 13คน 

12ต.ค.56 นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรม 41คน 

15ต.ค.56 คณะเจ้าหน้าที่องค์กรแพธและองค์กรเครือข่ายท้องไม่พร้อม 10คน 

15ต.ค.56 คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัฒนาเข้าเยี่ยมชม

 และจัดทำกิจกรรม 30คน 

18ต.ค.56 คณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้าอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ

 อำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย 20คน 
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18ต.ค.56 คณะเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมการสอบสวน

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 138คน 

9พ.ย.56 นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้าเยียมชมสมาคมและจัดกิจกรรม 20คน 

11พ.ย.56 สมาคมสตรีFEMMAจากประเทศเบลเยี่ยม 26คน 

22พ.ย.56 บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 22คน 

23พ.ย.56 คณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารบริษัทฮีโน่มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง

 (ประเทศไทย)จำกัด 30คน 

24พ.ย.56 มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลนำผู้เข้าอบรมโครงการ“สุขภาวะ

 ทางเพศที่มาจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”เยี่ยมชมสมคมฯ 45คน 

25พ.ย.56 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนำคณะผู้เข้าแข่งขันโครงการ

 “ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด”เยี่ยมชมสมาคมฯ 12คน 

26พ.ย.56 นักศึกษาคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยรังสิต

 เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม 30คน 

27พ.ย.56 คณะแพทย์ประจำบ้านปีที่2สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี8คน 

3ธ.ค.56 คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 10คน 

4ธ.ค.56 นักศึกษาคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยรังสิต

 เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม 30คน 

วัน/เดือน/ปี ชื่อคณะจำนวน
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ภาคผนวกจ

1. สถานีโทรทัศน์TNN24รายการRESETสัมภาษณ์ 18ม.ค.56

 คุณคัญฑนิกม์นิโรธรนักจิตวิทยาและสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน

 ในหัวข้อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  

2. สถานีโทรทัศน์TNN24สัมภาษณ์คุณอรุณีศิริวัฒน์ 29เม.ย.56

 ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯและสมาชิก

 หญิงตั้งครรภ์ในหัวข้อปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

3. สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5รายการข่าวเที่ยงสัมภาษณ์ 18ก.ค.56

 คุณณัฐิยาทองศรีเกตุผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินในหัวข้อสถานการณ์การตั้งครรภ์

 ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชน  

อื่นๆ

1. นักศึกษาปริญญาโทวิชาการปฏิบัติงานตรงคณะสังคม 15ม.ค.56

 สงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สัมภาษณ์

 สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินในหัวข้อปัญหาและความต้องการ

 ของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  

2. สำนักข่าวรอยเตอร์สสัมภาษณ์คุณณัฐิยาทองศรีเกตุ 30ม.ค.56

 ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ในหัวข้อปัญหาความรุนแรง

 ในประเทศไทย  

3. นักศึกษาปริญาโทคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย 13มิ.ย.56

 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสัมภาษณ์สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน

 ในหัวข้อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  

การให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล

 ประเภทสื่อเรื่องวันที่ขอข้อมูล 

 โทรทัศน์
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4. นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24ก.ค.56 

 สัมภาษณ์สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินในหัวข้อบุคคลที่น่าสนใจ

 เกี่ยวกับเพศภาวะและการพัฒนาและการเสริมสร้างความ

 เสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ  

5. นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม 21ส.ค.56

 ชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเข้าสัมภาษณ์

 สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินในหัวข้อความต้องการของผู้ประสบ

 ปัญหา 

6. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล(วิทยาเขตศาลายา)สัมภาษณ์ 31ต.ค.56

 สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินในหัวข้อปัญหาความรุนแรง

 ในประเทศไทย

 ประเภทสื่อเรื่องวันที่ขอข้อมูล 
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สื่อที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ
 

โทรทัศน์
 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3:รายการ“ผู้หญิงถึงผู้หญิง”“เรื่องเด่นเย็นนี้”“สีสันบันเทิง” 

รายการพิเศษชุด“รักของแม่”และรายการ“ข่าว3มิติ”สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง5:รายการ 

“ทำดีด.ีBeGood”“ทวีีพลูวาไรตี้”“ขา่ว5หนา้1”“ดาวอาสา”และ“รายการพเิศษแม่วยัใส”สถานี

โทรทศัน์ไทยทวีีสีชอ่ง7:รายการ“เจาะประเดน็“สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส:รายการ“ที่นี่ThaiPBS” 

สถานีโทรทัศน์IBTV:รายการ“InsideCity”สถานีโทรทัศน์INN:รายการ“ตีแผ่”สถานี

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย(สทท):รายการ“ผู้หญิงแนวหน้า”สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมRakluke

FamilyChannel:รายการ“คิดรอบครอบครัว”

หนังสือพิมพ์
 ฐานเศรษฐกิจโพสต์ทูเดย์คมชัดลึกบ้านเมืองแนวหน้ากรุงเทพธุรกิจไทย

โพสต์ไทยรัฐเดลินิวส์มติชนASTVผู้จัดการรายวันโลกวันนี้รายวันสยามกีฬารายวันสยาม

ดาราข่าวสดสยามรัฐ

นิตยสาร
กุลสตรีเริงสารชีวิตรักชีวิตต้องสู้คู่สร้างคู่สม

เว็ปไซต์
 www.thaipr.netwww.naewna.comwww.ryt9.comwww.siamdara.comwww.rakdara.com 

www.bangkokbiznews.com www.udonzone.com www.muaythai2000.net www.hisoparty.

com www.women.thaicom www.my3space.com www.centralplaza.com www.palingjit.com 

www.newawit.comwww.matichon.comwww.komchudluek.comwww.krungthepturakij.com
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